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  تِتمةُ ِكتاب الزكَاِة 
  أَبواب الصدقَِة 

  باب فَضِل الصدقَِة 
١ - نع كُوِنيِن السع فَِليوالن ِزيدِن يِن بيسِن الْحأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  

  .لسوِء  الصدقَةُ تدفَع ِميتةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )ليه السالم ع( أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن - ٢

انَ بفْوص نِميعاً عاِر جبِد الْجبفٍَر ععأَِبي ج نع ثَهدح نمِن غَاِلٍب عب اقحِإس نى عيحعليه ( ِن ي

  . قَالَ الِْبر و الصدقَةُ ينِفياِن الْفَقْر و يِزيداِن ِفي الْعمِر و يدفَعاِن ِتسِعني ِميتةَ السوِء )السالم 
اِن عفَعدي و رٍر آخبِفي خ ِء ووةَ السِتي ِميتِشيع ن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن - ٣
 أَحج حجةً  قَالَ لَأَنْ)عليه السالم ( حماٍد عن ِإسماِعيلَ الْجوهِري عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق رقَبةً و رقَبةً حتى انتهى ِإلَى عشرٍة و ِمثْلَها و ِمثْلَها حتى انتهى ِإلَى 
تروع وأَكْس و مهتعوج ِبعأُش ِلِمنيسالْم ٍت ِمنيلَ بولَ أَهلَأَنْ أَع و ِعنيبس أَكُف و مه

 ٍر وشى ِإلَى عهتى انتةً حجح ةً وجح ةً وجح جأَنْ أَح ِمن ِإلَي باِس أَحِن النع مهوهجو
 ِعنيبى ِإلَى سهتى انتا حِمثْلَه ا وِمثْلَه ٍر وشع ٍر وشع.  

(  بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل- ٤

  . من صدق ِبالْخلَِف جاد ِبالْعِطيِة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
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  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم - ٥
مرضاكُم ِبالصدقَِة و ادفَعوا الْبلَاَء  داووا )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يش سلَي طَاٍن ويِعِمائَِة شبس ِن لُِحييب ِمن فَكا تهقَِة فَِإندِبالص قزِزلُوا الرنتاس اِء وعٌء أَثْقَلَ  ِبالد
 ِهي ِمِن وؤلَى الْمقَِة عدالص طَاِن ِمنيلَى الشِفي ع قَعلَ أَنْ تالَى قَبعت و كاربت بِد الرِفي ي قَعت

  .يِد الْعبِد 
  أَحمد بن عبِد اللَِّه عن جدِه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن عبِد - ٦

 أَرض الِْقيامِة نار )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم (الرحمِن بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِظلُّهت هقَتدِمِن فَِإنَّ صؤلَا ِظلَّ الْما خم.  

لَ سِمعت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَا- ٧
 يقُولُ الصدقَةُ ِبالْيِد تِقي ِميتةَ السوِء و تدفَع سبِعني نوعاً ِمن أَنواِع الْبلَاِء و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .تفَك عن لُِحي سبِعني شيطَاناً كُلُّهم يأْمره أَنْ لَا يفْعلَ 
٨ -محةَ   ماِويعم ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 ِلأَِمِري )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ ِفي وِصيِة النِبي )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِمِننيؤالْم لَم و فْترأَس قَالَ قَدى يتح كدهج كدهقَةُ فَجدا الصأَم ِه ولَيع هلَامس اللَِّه و اتلَوص 
 ِرفست.  
٩ -  ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 قَالَ سِمعته يقُولُ يستحب ِللْمِريِض أَنْ يعِطي الساِئلَ ِبيِدِه و يأْمر )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
  .ه الساِئلَ أَنْ يدعو لَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن -١٠
ري  أَني أُِصبت ِبابنيِن و بِقي ِلي بني صِغ)عليه السالم ( عمر بِن يِزيد قَالَ أَخبرت أَبا الْحسِن الرضا 

 ِة وضالْقَب ِة ورِدِه ِبالِْكسِبي قدصتفَلْي ِبيِر الصاِمي مِقي رضح قَالَ ِحني ثُم هنع قدصفَقَالَ ت
يالش يِإنْ قَلَّ فَِإنَّ كُلَّ ش ةُ ِفيِه  ِء ويالن قدصأَنْ ت دعِإنْ قَلَّ ب و ِبِه اللَّه ادرٍء ي و زع ِإنَّ اللَّه ِظيمع

 محقَالَ فَلَا اقْت و هرا يرٍة شلْ ِمثْقالَ ذَرمعي نم و هرراً ييٍة خلْ ِمثْقالَ ذَرمعي نقُولُ فَملَّ يج
سٍم ِذي موِفي ي ِإطْعام ٍة أَوقَبر ةُ فَكقَبا الْعم راكما أَد ةَ وقَبِكيناً ذا الْعِمس ٍة أَوبقْرِتيماً ذا مٍة يبغ

متربٍة عِلم اللَّه عز و جلَّ أَنَّ كُلَّ أَحٍد لَا يقِْدر علَى فَك رقَبٍة فَجعلَ ِإطْعام الْيِتيِم و الِْمسِكِني 
 هنع قدصت ِمثْلَ ذَِلك.  

نا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي   غَير واِحٍد ِمن أَصحاِب-١١
 تصدقُوا و لَو ِبصاٍع ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِميلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِبقَب لَو اٍع وِض صعِبب لَو ٍر ومت ِجدي لَم نٍة فَمرمت ِبِشق لَو ٍة ورمِبت لَو ٍة وضِض قَبعِبب لَو ٍة وض
فَِبكَِلمٍة لَينٍة فَِإنَّ أَحدكُم لَاٍق اللَّه فَقَاِئلٌ لَه أَ لَم أَفْعلْ ِبك أَ لَم أَجعلْك سِميعاً بِصرياً أَ لَم أَجعلْ 

 الًا وم لَك هامقُد ظُرنقَالَ فَي فِْسكِلن تما قَدم ظُرالَى فَانعت و كاربت قُولُ اللَّهلَى فَيقُولُ بلَداً فَيو
  .و خلْفَه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه فَلَا يِجد شيئاً يِقي ِبِه وجهه ِمن الناِر 
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  باب أَنَّ الصدقَةَ تدفَع الْبلَاَء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد قَالَ - ١

ا عأَب تِمعِد اللَِّه سعليه السالم ( ب( قدصتِمٍن يؤم ا ِمنا فَموا ِفيهغَبار قَِة ودوا ِبالصكِّرقُولُ بي 
 ِض ِفي ذَِلكاِء ِإلَى الْأَرمالس ِزلُ ِمننا يم رش هنا عِبه اللَّه فَعداللَِّه ِلي دا ِعنا مِبه ِريدقٍَة يدِبص

ِم الْيوالْي ِض ِفي ذَِلكاِء ِإلَى الْأَرمالس ِزلُ ِمننا يم رش اللَّه قَاهِم ِإلَّا وو.  
 )عليهم السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه - ٢

 ِإنَّ اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو لَيدفَع ِبالصدقَِة الداَء و الدبيلَةَ و الْحرق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه
 دع ونَ ونالْج و مدالْه و قرالْغ وِء )صلى اهللا عليه وآله ( والس اباً ِمنب ِعنيبس .  

 عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن   عِلي بن محمٍد- ٣
صلى اهللا عليه (  قَالَ مر يهوِدي ِبالنِبي )عليه السالم ( محمٍد الْأَسِدي عن ساِلِم بِن مكْرٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 علَيك فَقَالَ أَصحابه ِإنما سلَّم علَيك )صلى اهللا عليه وآله ( لَيك فَقَالَ رسولُ اللَِّه  فَقَالَ السام ع)وآله 
 ِبيقَالَ الن كلَيع توِت قَالَ الْموصلى اهللا عليه وآله ( ِبالْم( ِبيقَالَ الن ثُم تددر كَذَِلك و  ) صلى اهللا عليه وآله

نَّ هذَا الْيهوِدي يعضه أَسود ِفي قَفَاه فَيقْتلُه قَالَ فَذَهب الْيهوِدي فَاحتطَب حطَباً كَِثرياً  ِإ)
ذَا  ضعه فَوضع الْحطَب فَِإ)صلى اهللا عليه وآله ( فَاحتملَه ثُم لَم يلْبثْ أَِن انصرف فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

أَسود ِفي جوِف الْحطَِب عاض علَى عوٍد فَقَالَ يا يهوِدي ما عِملْت الْيوم قَالَ ما عِملْت عملًا 
ِإلَّا حطَِبي هذَا احتملْته فَِجئْت ِبِه و كَانَ مِعي كَعكَتاِن فَأَكَلْت واِحدةً و تصدقْت ِبواِحدٍة 

 ِبها دفَع اللَّه عنه و قَالَ ِإنَّ الصدقَةَ تدفَع ِميتةَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِمسِكٍني فَقَالَ رسولُ اللَِّه علَى
  .السوِء عِن الِْإنساِن 

٤ -بأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ )عليه السالم ( ِد اللَِّه   ع 
 ِليِل الظَّلُوِم )عليه السالم ( قَالَ عجالر نا عِبه فَعدقَةَ تدنَ أَنَّ الصوروا يكَان .  
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٥ -ٍرو   ممِن عانَ بملَيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 بكِّروا ِبالصدقَِة )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( النخِعي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . الْبلَاَء لَا يتخطَّاها فَِإنَّ
٦ - ناٍد عمِن حِن بمحِد الربع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ني بِليةً ِمن بلَايا  قَالَ ِإنَّ الصدقَةَ لَتدفَع سبِع)عليه السالم ( حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
  .الدنيا مع ِميتِة السوِء ِإنَّ صاِحبها لَا يموت ِميتةَ السوِء أَبداً مع ما يدخر ِلصاِحِبها ِفي الْآِخرِة 

مةَ عن ِمسمِع بِن عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِبشِر بِن سلَ- ٧
 قَالَ من تصدق ِبصدقٍَة ِحني يصِبح أَذْهب اللَّه عنه نحس )عليه السالم ( الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ذَِلك الْيوِم 
 عن غَيِر واِحٍد عن عِلي بِن   عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمٍد- ٨

 ِلِإسماِعيلَ بِن محمٍد و ذَكَر لَه )عليه السالم ( أَسباٍط عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 
لَو و قدصتأَنْ ي هرلٌ قَالَ فَمجر هقَالَ ِإن هنع قدص هنو أَنَّ ابقَالَ قَالَ أَب ِز ثُمبالْخ ِة ِمنرِبالِْكس 

 ِإنَّ رجلًا ِمن بِني ِإسراِئيلَ كَانَ لَه ابن و كَانَ لَه مِحباً فَأُِتي ِفي مناِمِه فَِقيلَ لَه )عليه السالم ( جعفٍَر 
قَالَ فَلَم وتمِلِه يلُ ِبأَهخدلَةَ يلَي كنِإنَّ اب ذَِلك وهأَب قَّعوت وهِه أَبلَيى عنب لَةُ واللَّي ا كَانَ ِتلْك

فَأَصبح ابنه سِليماً فَأَتاه أَبوه فَقَالَ لَه يا بني هلْ عِملْت الْباِرحةَ شيئاً ِمن الْخيِر قَالَ لَا ِإلَّا أَنَّ 
 قَد و ابى الْباِئلًا أَتس كنع اللَّه فَعذَا داِئلَ فَقَالَ ِبهالس هتطَياماً فَأَعوا ِلي طَعرخوا ادكَان.  

 قَالَ )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن عِلي بِن أَسباٍط عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
 أَرٍض و كَانَ الرجلُ صاِحب نجوٍم و كَانَ يتوخى ساعةَ السعوِد كَانَ بيِني و بين رجٍل ِقسمةُ

فَيخرج ِفيها و أَخرج أَنا ِفي ساعِة النحوِس فَاقْتسمنا فَخرج ِلي خير الِْقسميِن فَضرب الرجلُ 
   ما رأَيت كَالْيوِم قَطُّ قُلْت ويلَ الْآخِر يده الْيمنى علَى الْيسرى ثُم قَالَ
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نا ِفي ساعِة السعوِد و ما ذَاك قَالَ ِإني صاِحب نجوٍم أَخرجتك ِفي ساعِة النحوِس و خرجت أَ
ثُم قَسمنا فَخرج لَك خير الِْقسميِن فَقُلْت أَ لَا أُحدثُك ِبحِديٍث حدثَِني ِبِه أَِبي قَالَ قَالَ رسولُ 

ِتح يومه ِبصدقٍَة يذِْهب اللَّه ِبها  من سره أَنْ يدفَع اللَّه عنه نحس يوِمِه فَلْيفْت)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 هنع اللَّه فَعدقٍَة يدِبص هلَتلَي ِتحفْتلَِتِه فَلْيلَي سحن هنع اللَّه ذِْهبأَنْ ي بأَح نم ِمِه ووي سحن هنع

  .صدقٍَة فَهذَا خير لَك ِمن ِعلِْم النجوِم نحس لَيلَِتِه فَقُلْت و ِإني افْتتحت خروِجي ِب
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي -١٠

 لَم يكُن لَه ولَد فَوِلد لَه غُلَام  قَالَ سِمعته يقُولُ كَانَ رجلٌ ِمن بِني ِإسراِئيلَ و)عليه السالم ( الْحسِن 
و ِقيلَ لَه ِإنه يموت لَيلَةَ عرِسِه فَمكَثَ الْغلَام فَلَما كَانَ لَيلَةُ عرِسِه نظَر ِإلَى شيٍخ كَِبٍري ضِعيٍف 

اِئلُ أَحالس فَقَالَ لَه همفَأَطْع اهعفَد لَامالْغ هِحمِم فَقَالَ فَروآٍت ِفي الن اهقَالَ فَأَت اللَّه اكيِني أَحتيي
 ِإنَّ اللَّه ِم فَقَالَ لَهوى ِفي النرةً أُخرالْآِتي م اهِنيِعِه قَالَ فَأَتِبص هربفَخ أَلَهفَس عنا صم كنِل ابس لَه

ِبالش عنا صِبم كناب ا لَكيِخ أَحي.  
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن فَضالَةَ -١١

 ِفي مسِجِد )عليه السالم ( بِن أَيوب عمن ذَكَره عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
 فَسقَطَ شرفَةٌ ِمن شرِف الْمسِجِد فَوقَعت علَى رجٍل فَلَم تضره و )صلى اهللا عليه وآله ( ِل الرسو

ٍء عِملَ الْيوم فَسأَلُوه فَقَالَ خرجت و ِفي   سلُوه أَي شي)عليه السالم ( أَصابت ِرجلَه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
مي تفٍَر كُمعو جٍة فَقَالَ أَبرمِه ِبتلَيع قْتدصاِئٍل فَتِبس تررفَم عليه السالم ( ر( كنع اللَّه فَعا دِبه .  

رقَِة السدِل صفَض ابب  
١ -ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع 

 صدقَةُ السر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 
 بالر بطِْفئُ غَضت.  
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن ِمرداٍس عن صفْوانَ بِن يحيى - ٢
عليه ( للَِّه و الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد ا

 يا عمار الصدقَةُ و اللَِّه ِفي السر أَفْضلُ ِمن الصدقَِة ِفي الْعلَاِنيِة و كَذَِلك و اللَِّه الِْعبادةُ ِفي )السالم 
  .السر أَفْضلُ ِمنها ِفي الْعلَاِنيِة 

ي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِب- ٣
 صدقَةُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْوِليِد الْوصاِفي عن أَِبي جعفٍَر 

عت و كاربت بالر بطِْفئُ غَضت رالَى الس.  
  .باب صدقَِة اللَّيِل 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ - ١
 ِفيِه خبز و لَحم و  ِإذَا أَعتم و ذَهب ِمن اللَّيِل شطْره أَخذَ ِجراباً)عليه السالم ( كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 

الدراِهم فَحملَه علَى عنِقِه ثُم ذَهب ِبِه ِإلَى أَهِل الْحاجِة ِمن أَهِل الْمِدينِة فَقَسمه ِفيِهم و لَا 
   .)عليه السالم ( ه كَانَ أَبا عبِد اللَِّه  فَقَدوا ذَِلك فَعِلموا أَن)عليه السالم ( يعِرفُونه فَلَما مضى أَبو عبِد اللَِّه 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٢

  .ساِئلٌ ذَكَر ِبلَيٍل فَلَا تردوه  ِإذَا طَرقَكُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعدانَ بِن مسِلٍم - ٣

شت و هو يِريد ظُلَّةَ بِني  ِفي لَيلٍَة قَد ر)عليه السالم ( عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ خرج أَبو عبِد اللَِّه 
يش هقَطَ ِمنس قَد وفَِإذَا ه هتعبةَ فَاتاِعدس  تلَّمفَس هتيا قَالَ فَأَتنلَيع در مِم اللَِّه اللَّهٌء فَقَالَ ِبس

ٍء  ي الْتِمس ِبيِدك فَما وجدت ِمن شيعلَيِه قَالَ فَقَالَ معلى قُلْت نعم جِعلْت ِفداك فَقَالَ ِل
  فَادفَعه ِإلَي فَِإذَا أَنا ِبخبٍز منتِشٍر كَِثٍري فَجعلْت أَدفَع ِإلَيِه ما وجدت فَِإذَا أَنا ِبِجراٍب 
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 و كلَى ِبِه ِمنا أَوأِْسي فَقَالَ لَا أَنلَى رع ِملُهأَح اكِفد ِعلْتج ٍز فَقُلْتبخ ِلِه ِمنمح نع ِجزأَع
عاٍم فَجٍم ِنيِبقَو نحةَ فَِإذَا ناِعدِني سا ظُلَّةَ بنيِعي قَالَ فَأَتِض ملَِكِن ام و ِغيفالر سدلَ ي

 فَقَالَ لَو قلَاِء الْحؤه ِرفعي اكِفد ِعلْتج ا فَقُلْتفْنرصان ثُم لَى آِخِرِهمى عى أَتتِن حِغيفَيالر
لَى لَم يخلُق شيئاً ِإلَّا و لَه خاِزنٌ عرفُوه لَواسيناهم ِبالدقَِّة و الدقَّةُ ِهي الِْملْح ِإنَّ اللَّه تبارك و تعا

يِبش قدصكَانَ أَِبي ِإذَا ت فِْسِه وا ِبنِليهي بقَةَ فَِإنَّ الردِإلَّا الص هنزخي  اِئِل ثُمِد السِفي ي هعضٍء و
الساِئِل ِإنَّ صدقَةَ اللَّيِل تطِْفئُ غَضب الرب و تمحو ارتده ِمنه فَقَبلَه و شمه ثُم رده ِفي يِد 

 نى ابِر ِإنَّ ِعيسمِفي الْع ِزيدت الَ والْم ثِْمراِر تهقَةَ الندص و ابنُ الِْحسوهت و ِظيمالْع بالذَّن
 ميراِط)عليها السالم ( ملَى شع را أَنْ ملَم  ضعب اِء فَقَالَ لَهقُوِتِه ِفي الْم ٍص ِمنى ِبقُرمِر رحِئ الْب

الْحواِريني يا روح اللَِّه و كَِلمته ِلم فَعلْت هذَا و ِإنما هو ِمن قُوِتك قَالَ فَقَالَ فَعلْت هذَا ِلدابٍة 
  .به ِعند اللَِّه عِظيم تأْكُلُه ِمن دواب الْماِء و ثَوا

  .باب ِفي أَنَّ الصدقَةَ تِزيد ِفي الْماِل 
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  .قَةَ تقِْضي الدين و تخلُف ِبالْبركَِة  قَالَ ِإنَّ الصد)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ حدثَِني الْجهم بن الْحكَِم - ٢

 تصدقُوا )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رس)عليه السالم ( الْمداِئِني عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اللَّه كُمِحمقُوا ردصت ةً واِل كَثْرِفي الْم ِزيدقَةَ تدفَِإنَّ الص.  

  أَحمد بن محمٍد عن أَِبيِه عن عِلي بِن وهبانَ عن عمِه هارونَ بِن ِعيسى قَالَ قَالَ - ٣
و عِد اللَِّه أَباراً )عليه السالم ( بونَ ِدينعبفَقَِة قَالَ أَرالن ِتلْك ِمن كعلَ مفَض كَم ينا بِنِه يٍد ابمحِلم 

  قَالَ اخرج فَتصدق ِبها قَالَ ِإنه لَم يبق مِعي غَيرها قَالَ تصدق ِبها فَِإنَّ 
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يأَنَّ ِلكُلِّ ش تِلما عا أَ مِلفُهخلَّ يج و زع ا  اللَّهِبه قدصقَةُ فَتدِق الصزالر احِمفْت احاً وٍء ِمفْت
 عشرةَ أَياٍم حتى جاَءه ِمن موِضٍع أَربعةُ آلَاِف ِديناٍر فَقَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه فَفَعلَ فَما لَِبثَ أَبو 

  .يا بني أَعطَينا ِللَِّه أَربِعني ِديناراً فَأَعطَانا اللَّه أَربعةَ آلَاِف ِديناٍر 
٤ -ح نب ِليثَِني عدح ِن   قَالَ وسأَِبي الْح نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عقَالَ )عليه السالم ( س 

  .استنِزلُوا الرزق ِبالصدقَِة 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
نسا أَحم نسقَالَ ح ِدِه وعب لِْدِه ِمنلَى والِْخلَافَةَ ع اللَّه نسا ِإلَّا أَحينقَةَ ِفي الددالص دبع 

  .الصدقَِة يقِْضي الدين و يخلُف علَى الْبركَِة 
  .باب الصدقَِة علَى الْقَرابِة 

١ -مأَح نى عيحي نب دمحاِبٍر   مج نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب د
 من وصلَ قَِريباً ِبحجٍة أَو عمرٍة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .ذَِلك من حملَ عن حِميٍم يضاِعف اللَّه لَه الْأَجر ِضعفَيِن كَتب اللَّه لَه حجتيِن و عمرتيِن و كَ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .ي الصدقَِة أَفْضلُ قَالَ علَى ِذي الرِحِم الْكَاِشِح  أَ)صلى اهللا عليه وآله ( سِئلَ رسولُ اللَِّه 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

شرٍة و الْقَرض ِبثَماِنيةَ عشر و ِصلَةُ الِْإخواِن ِبِعشِرين و  الصدقَةُ ِبع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِرينِعش ٍة وعبِحِم ِبأَرِصلَةُ الر.  
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ِة الِْعيِكفَاي ابب ِهملَيِع عسوالت اِل و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن - ١

 قَالَ )الم عليه الس( محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن 
  .أَرضاكُم ِعند اللَِّه أَسبغكُم علَى ِعياِلِه 

  و عنهما عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٢
 أَستِغلُّها ِفي كُلِّ سنٍة ثَلَاثَ آلَاِف ِدرهٍم  ِإنَّ ِلي ضيعةً ِبالْجبِل)عليه السالم ( قَالَ رجلٌ ِلأَِبي جعفٍَر 

( فَأُنِفق علَى ِعياِلي ِمنها أَلْفَي ِدرهٍم و أَتصدق ِمنها ِبأَلِْف ِدرهٍم ِفي كُلِّ سنٍة فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 ما يحتاجونَ ِإلَيِه ِلسنِتِهم فَقَد نظَرت ِلنفِْسك و  ِإنْ كَانِت الْأَلْفَاِن تكِْفيِهم ِفي جِميِع)عليه السالم 
  .وفِّقْت ِلرشِدك و أَجريت نفْسك ِفي حياِتك ِبمنِزلَِة ما يوِصي ِبِه الْحي ِعند موِتِه 

٣ -نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نلَّاٍد عِن خِر بمعم 
 قَالَ ينبِغي ِللرجِل أَنْ يوسع علَى ِعياِلِه كَيلَا يتمنوا موته و تلَا هِذِه الْآيةَ و )عليه السالم ( الْحسِن 

أَِسري ِعيالُ الرجِل ينبِغي ِللرجِل ِإذَا يطِْعمونَ الطَّعام على حبِه ِمسِكيناً و يِتيماً و أَِسرياً قَالَ الْ
ِزيد ِفي النعمِة أَنْ يِزيد أُسراَءه ِفي السعِة علَيِهم ثُم قَالَ ِإنَّ فُلَاناً أَنعم اللَّه علَيِه ِبِنعمٍة فَمنعها 

  .ه ِبها قَالَ معمر و كَانَ فُلَانٌ حاِضراً أُسراَءه و جعلَها ِعند فُلَاٍن فَذَهب اللَّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الرِبيِع بِن - ٤

ا خير ِمن الْيِد السفْلَى و ابدأْ ِبمن تعولُ  يقُولُ الْيد الْعلْي)عليه السالم ( يِزيد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
.  

 قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الرضا - ٥
  .قَالَ صاِحب النعمِة يِجب علَيِه التوِسعةُ عن ِعياِلِه 

http://www.islam4u.com


  ) ١٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع  : الكايف

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٦

 الْمؤِمن يأْكُلُ ِبشهوِة أَهِلِه و الْمناِفق يأْكُلُ أَهلُه )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)عليهم السالم 
  .ِبشهوِتِه 
 سِئلَ أَ كَانَ )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبيِه أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه - ٧

 يقُوت ِعيالَه قُوتاً معروفاً قَالَ نعم ِإنَّ النفْس ِإذَا عرفَت قُوتها قَِنعت )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه رسو
 مِه اللَّحلَيع تبن ِبِه و.  

٨ -ِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم ع )

  . قَالَ كَفَى ِبالْمرِء ِإثْماً أَنْ يضيع من يعولُه )عليه السالم 
٩ - ِليع نع اِريصِج الْأَنرزأَِبي الْخ نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ملْعونٌ ملْعونٌ من أَلْقَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه بِن غُراٍب عن أَِب
  .كَلَّه علَى الناِس ملْعونٌ ملْعونٌ من ضيع من يعولُ 

١٠-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عزمأَِبي ح نةَ عِمريِن عِف بيس نٍر ع
 لَأَنْ أَدخلَ السوق و مِعي دراِهم أَبتاع ِبِه ِلِعياِلي لَحماً و )عليه السالم ( قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  .قَد قَِرموا أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعِتق نسمةً 
١١-ِليِد   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 ِإذَا أَصبح خرج غَاِدياً ِفي طَلَِب الرزِق )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه 
بن رسوِل اللَِّه أَين تذْهب فَقَالَ أَتصدق ِلِعياِلي ِقيلَ لَه أَ تتصدق قَالَ من طَلَب فَِقيلَ لَه يا ا

  .الْحلَالَ فَهو ِمن اللَِّه عز و جلَّ صدقَةٌ علَيِه 
ِه عن محمِد بِن ِعيسى عن   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ-١٢

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي محمٍد الْأَنصاِري عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ع علَيِه اتسع و ِإذَا أَمسك علَيِه أَمسك  ِإنَّ الْمؤِمن يأْخذُ ِبأَدِب اللَِّه عز و جلَّ ِإذَا وس)عليه وآله 
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١٣-اِزٍم عرم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نِن كَِثٍري عاِذ بعم ن
  . قَالَ ِمن سعادِة الرجِل أَنْ يكُونَ الْقَيم علَى ِعياِلِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 يقُولُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ياِسٍر الْخاِدِم قَالَ سِمعت الرضا -١٤
ي قُوِدِهمِفي و ِزيدي اِء وتاِلِه ِفي الشقُوِت ِعي ِمن قُصنِمِن أَنْ يؤِغي ِللْمبن.  

 هفَقَتن ملْزي نم ابب.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . قَالَ قُلْت لَه مِن الَِّذي أَحتن علَيِه و تلْزمِني نفَقَته قَالَ الْواِلداِن و الْولَد و الزوجةُ )السالم 
٢ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِد اللَِّه عبأَِبي ع فَقَِتِه )عليه السالم ( نذُوا ِبنِتيٍم فَقَالَ خِه ِبيلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم أَِمري قَالَ أُِتي 
 اثَهأْكُلُ ِمريا يِة كَمِشريالْع ِمن هاِس ِمنالن بأَقْر.  

لْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن ا- ٣
 قَالَ قُلْت لَه من يلْزم الرجلَ ِمن قَرابِتِه ِممن ينِفق علَيِه قَالَ الْواِلداِن و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْولَد و الزوجةُ 
دالص ابب ِرفُهعلَا ت نلَى مقَِة ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن سِديٍر الصيرِفي قَالَ - ١
عِط من لَا تعِرفُه ِبولَايٍة و  أُطِْعم ساِئلًا لَا أَعِرفُه مسِلماً فَقَالَ نعم أَ)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يِلش بصن نم طِْعملَا ت ناً وساِس حقُولُوا ِللن قُولُ ولَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه قٍة ِللْحاودلَا ع  ٍء ِمن
يا ِإلَى شعد أَو قاِطِل  الْحالْب ٍء ِمن.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل - ٢
 أَنه سِئلَ عِن الساِئِل يسأَلُ و لَا يدرى ما هو قَالَ ) السالم عليه( النوفَِلي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَعِط من وقَعت لَه الرحمةُ ِفي قَلِْبك و قَالَ أَعِط دونَ الدرهِم قُلْت أَكْثَر ما يعطَى قَالَ أَربعةُ 
 اِنيقود.  

  .بواِدي و أَهِل السواِد باب الصدقَِة علَى أَهِل الْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع أَو غَيِرِه - ١

 عِن الصدقَِة علَى أَهِل  )عليه السالم( عن محمِد بِن عذَاِفٍر عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
الْبواِدي و السواِد فَقَالَ تصدق علَى الصبياِن و النساِء و الزمنى و الضعفَاِء و الشيوِخ و كَانَ 

  .ينهى عن أُولَِئك الْجماِنني يعِني أَصحاب الشعوِر 
٢ -محم نب دمو   أَحاِب قَالَ قَالَ أَباٍل الْقَصهِمن نةَ ععرز نلِْت عِن الصب ِليع نٍد ع
 أَعِط الْكَِبري و الْكَِبريةَ و الصِغري و الصِغريةَ و من وقَعت لَه ِفي قَلِْبك رحمةٌ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .الَ ِبيِدِه و هزها و ِإياك و كُلَّ و قَ
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن عمِرو بِن أَِبي - ٣

لْيهود و  ِإنَّ أَهلَ السواِد يقْتِحمونَ علَينا و ِفيِهم ا)عليه السالم ( نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 معفَقَالَ ن ِهملَيع قدصتفَن وسجالْم ى وارصالن.  
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  .باب كَراِهيِة رد الساِئِل 
١ -اِهيمرِإب نب ِلياٍد   عِن أَِبي ِزياِعيلَ بمِإس نع فَِليوالن ِزيدِن يِن بيسِن الْحأَِبيِه ع نع 

 لَا تقْطَعوا علَى الساِئِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ا أَنَّ الْمساِكني يكِْذبونَ ما أَفْلَح من ردهم مسأَلَته فَلَولَ
٢ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  .اِئلَ و لَو كَانَ علَى ظَهِر فَرٍس  أَعِط الس)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
٣ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ناجى اللَّه عز و جلَّ ِبِه  قَالَ كَانَ ِفيما)عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن الْوصاِفي عن أَِبي جعفٍَر 
 قَالَ يا موسى أَكِْرِم الساِئلَ ِببذٍْل يِسٍري أَو ِبرد جِميٍل ِلأَنه يأِْتيك من لَيس )عليه السالم ( موسى 

لْتوا خك ِفيملُونبِن يمحلَاِئكَِة الرم لَاِئكَةٌ ِمنانٍّ ملَا ج ٍس وِبِإن كلْتوا نمع كأَلُونسي و ك
  .فَانظُر كَيف أَنت صاِنع يا ابن ِعمرانَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٤
 يوماً )عليه السالم ( الْمسيِب قَالَ حضرت عِلي بن الْحسيِن غَاِلٍب الْأَسِدي عن أَِبيِه عن سِعيِد بِن 

 أَعطُوا الساِئلَ و لَا تردوا )عليه السالم ( ِحني صلَّى الْغداةَ فَِإذَا ساِئلٌ ِبالْباِب فَقَالَ عِلي بن الْحسيِن 
  .ساِئلًا 

 عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن   عِلي بن محمِد بِن- ٥
 قَالَ قَالَ ما )عليه السالم ( ِمهرانَ عن أَيمن بِن محِرٍز عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ساِئلًا قَطُّ ِإنْ كَانَ ِعنده أَعطَى و ِإلَّا قَالَ يأِْتي اللَّه ِبِه ) اهللا عليه وآله صلى( منع رسولُ اللَِّه 
  أَحمد بن محمٍد عن أَِبيِه عن هارونَ بِن الْجهِم عن حفِْص بِن عمر عن أَِبي عبِد - ٦

  . لَا تردوا الساِئلَ و لَو ِبِظلٍْف محتِرٍق )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( اللَِّه 
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  .باب قَدِر ما يعطَى الساِئلَ 
١ -حي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عي

 فَجاَءه ساِئلٌ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 طَاهفَأَع رآخ اَءهج ثُم طَاهقَالَ فَأَع ثُم كلَيع اللَّه عسفَقَالَ ي رآخ اَءهج ثُم طَاهفَأَع رآخ اَءهج ثُم

ِإنَّ رجلًا لَو كَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَلَاِثني أَو أَربِعني أَلْف ِدرهٍم ثُم شاَء أَنْ لَا يبقَى ِمنها ِإلَّا وضعها 
 فَيبقَى لَا مالَ لَه فَيكُونُ ِمن الثَّلَاثَِة الَِّذين يرد دعاؤهم قُلْت من هم قَالَ أَحدهم ِفي حق لَفَعلَ

رجلٌ كَانَ لَه مالٌ فَأَنفَقَه ِفي غَيِر وجِهِه ثُم قَالَ يا رب ارزقِْني فَقَالَ لَه أَ لَم أَجعلْ لَك سِبيلًا 
  .ى طَلَِب الرزِق ِإلَ
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  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ - ٢
ا عأَب تِمعِد اللَِّه سعليه السالم ( ب( وا واددوا فَازاددزأَنْ ت موا ثَلَاثَةً ِإنْ ِشئْتاِل أَطِْعمؤقُولُ ِفي السي 

 ِمكُموي قح متيأَد ِإلَّا فَقَد.  
  .باب دعاِء الساِئِل 

اللَِّه عن يعقُوب بِن يِزيد و غَيِرِه عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد - ١
 و ِفيكُم ماُء لَهعالد ابجتسي هاَء فَِإنعالد موهفَلَقِّن موهمتطَيقَالَ ِإذَا أَع هذَكَر نمع ِدياٍد الْقَنِزي

 فُِسِهمِفي أَن ملَه ابجتسلَا ي.  
٢ -ب دمحِن   مِن بسِن الْحاِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن

 قَالَ لَا تحقِّروا دعوةَ أَحٍد فَِإنه يستجاب ِللْيهوِدي و )عليه السالم ( الْجهِم عن أَِبي الْحسِن 
جتسلَا ي و ِفيكُم اِنيرصالن فُِسِهمِفي أَن ملَه اب.  

  .باب أَنَّ الَِّذي يقِْسم الصدقَةَ شِريك صاِحِبِها ِفي الْأَجِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن صاِلِح بِن رِزيٍن - ١

بع نب ابِشه ِإلَي فَعا قَالَ دهتملْ قَسأَلَِني هماً فَسوي هتيا فَأَتهكَاِة أَقِْسمالز ِمن اِهمرِه دبِد ر
 تقُم اِهِم ورالد ِعي ِمنم ِقيا كَانَ بم تحالِْغلْظَِة فَطَر ضعِني كَلَاماً ِفيِه بعملَا فَأَس فَقُلْت

تح ِجعار باً فَقَالَ ِليضغميِبش ثَكدٍد  ى أُحمحِن مفَِر بعج ِمن هتِمععليه السالم ( ٍء س( تعجفَر 
 ِإني ِإذَا وجدت زكَاِتي أَخرجتها فَأَدفَع ِمنها ِإلَى من أَِثق ِبِه )عليه السالم ( فَقَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

عا قَالَ نهقِْسمثُ ييح اِهمرالد ذْتفَأَخ اِلحقَالَ ص ِطنيعالْم دأَح ها ِإنأَم ِبذَِلك أْسلَا ب م
  .سِمعت الْحِديثَ فَقَسمتها 

٢ -هذَكَر نمٍل عشهأَِبي ن نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد     
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 قَالَ لَو جرى الْمعروف علَى ثَماِنني كَفّاً لَأُِجروا كُلُّهم ِفيِه ِمن غَيِر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نئاً أَنْ ييِرِه شأَج ِمن هاِحبص قَص.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج - ٣
لَه ما يجِري ِللْمعِطي  ِفي الرجِل يعطَى الدراِهم يقِْسمها قَالَ يجِري )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و لَا ينقَص الْمعِطي ِمن أَجِرِه شيئاً 
  .باب الِْإيثَاِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ١
 عِن الرجِل لَيس ِعنده ِإلَّا قُوت يوِمِه أَ يعِطف من ِعنده قُوت ) السالم عليه( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش هدِعن سلَي نلَى مِمِه عوِو  يحلَى نةُ عنالس و هوند نلَى مٍر عهش قُوت هدِعن نم ِطفعي ٌء و
اف الَِّذي لَا يلَام علَيِه فَقَالَ هو أَمر ِإنَّ أَفْضلَكُم ِفيِه أَحرصكُم علَى ذَِلك أَم ذَِلك كُلُّه الْكَفَ

 كانَ ِبِهم لَو و فُِسِهملى أَنونَ عِثرؤي قُولُ ولَّ يج و زع فِْسِه فَِإنَّ اللَّهلَى نِة عالْأَثَر ِة وغْبالر
آخر لَا يلَام علَى الْكَفَاِف و الْيد الْعلْيا خير ِمن الْيِد السفْلَى و ابدأْ ِبمن خصاصةٌ و الْأَمر الْ

  .تعولُ 
  قَالَ و حدثَنا بكْر بن صاِلٍح عن بندار بِن محمٍد الطَّبِري عن عِلي بِن سويٍد - ٢

 قَالَ قُلْت لَه أَوِصِني فَقَالَ آمرك ِبتقْوى اللَِّه ثُم سكَت )عليه السالم ( حسِن الساِئي عن أَِبي الْ
 عزا فُلَاٍن نِتي أَنَّ أَبيرع لَغَ ِمنى بتح ِريتع اللَِّه لَقَد و قُلْت ِدي وِه ِقلَّةَ ذَاِت يِإلَي تكَوفَش

 و كَساِنيِهما فَقَالَ صم و تصدق قُلْت أَتصدق ِمما وصلَِني ِبِه ِإخواِني و ِإنْ ثَوبيِن كَانا علَيِه
 فِْسكلَى نع تآثَر لَو و اللَّه قَكزا رِبم قدصكَانَ قَِليلًا قَالَ ت.  

٣ -أَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دم
   قَالَ قُلْت لَه أَي الصدقَِة أَفْضلُ )عليهما السالم ( بِن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
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 كانَ ِبِهم لَو و فُِسِهملى أَنونَ عِثرؤي لَّ وج و زلَ اللَِّه عقَو تِمعا سِقلِّ أَ مالْم دهقَالَ ج
  .خصاصةٌ ترى هاهنا فَضلًا 

  .باب من سأَلَ ِمن غَيِر حاجٍة 
١ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل ب

 ضِمنت علَى ربي أَنه لَا يسأَلُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تطَرٍة ِإلَّا اضاجِر حغَي ِمن دٍة أَحاجح أَلَ ِمنسماً ِإلَى أَنْ يوأَلَةُ يسالْم ه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه - ٢
 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم عليه ( الْحسِن بِن راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَِإنه قَالَ من فَتح علَى نفِْسِه باب مسأَلٍَة )صلى اهللا عليه وآله ( صلَوات اللَِّه علَيِه اتِبعوا قَولَ رسوِل اللَِّه 
  .فَتح اللَّه علَيِه باب فَقٍْر 

٣ -ِد بمحم نب ِليع   نع ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نِد اللَِّه عبِن ع
 ما ِمن عبٍد )عليه السالم ( محمِد بِن ِسناٍن عن ماِلِك بِن حصيٍن السكُوِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ت حتى يحِوجه اللَّه ِإلَيها و يثَبت اللَّه لَه ِبها النار يسأَلُ ِمن غَيِر حاجٍة فَيمو

http://www.islam4u.com


  ) ٢٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .باب كَراِهيِة الْمسأَلَِة 
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب ِمعس نماٍد عمِن حِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 يقُولُ ِإياكُم و سؤالَ الناِس فَِإنه ذُلٌّ ِفي الدنيا و فَقْر تعجلُونه و ِحساب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .طَِويلٌ يوم الِْقيامِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن محمِد بِن - ٢

 يا محمد لَو يعلَم الساِئلُ ما ِفي الْمسأَلَِة ما سأَلَ أَحد أَحداً )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
داً وأَح دأَح دا رِة مِطيا ِفي الْعِطي معالْم لَمعي لَو .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَحمد بِن النضِر - ٣
ِدي ثَلَاثٌ يد اللَِّه الْعلْيا و يد الْمعِطي الَِّتي تِليها و  الْأَي)صلى اهللا عليه وآله ( رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

يد الْمعطَى أَسفَلُ الْأَيِدي فَاستِعفُّوا عِن السؤاِل ما استطَعتم ِإنَّ الْأَرزاق دونها حجب فَمن شاَء 
 هتك الِْحجاب و أَخذَ ِرزقَه و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَأَنْ يأْخذَ قَنى حياَءه و أَخذَ ِرزقَه و من شاَء

 وقلَ ِبِه السخدي ثُم فَاهطَر ِقيلْتى لَا يتح ِطبتحاِدي فَيذَا الْوه ضرلَ عخدي لًا ثُمبح كُمدأَح
 ثُلُثَه و يتصدق ِبثُلُثَيِه خير لَه ِمن أَنْ يسأَلَ الناس أَعطَوه أَو حرموه فَيِبيعه ِبمد ِمن تمٍر و يأْخذَ

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن - ٤

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه النعماِن عن ِإبراِهيم بِن 
 بأَح أَلَةَ وسلِْقِه الْمِلخ ضغلِْقِه أَبِلخ هضغأَب فِْسِه وئاً ِلنيش بالَى أَحعت و كاربت ِإنَّ اللَّه  
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يش سلَي أَلَ وسفِْسِه أَنْ يأَنْ  ِلن كُمدِيي أَححتسأَلَ فَلَا يسأَنْ ي لَّ ِمنج و زِإلَى اللَِّه ع بٌء أَح
ِلِه وفَض ِمن أَلَ اللَّهسٍل يعِع نِبِشس لَو .  

٥ - نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 فَسلَّموا ) وآله صلى اهللا عليه(  قَالَ جاَءت فَِخذٌ ِمن الْأَنصاِر ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

علَيِه فَرد علَيِهم السلَام فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَنا ِإلَيك حاجةٌ فَقَالَ هاتوا حاجتكُم قَالُوا ِإنها 
صلى ( فَنكَس رسولُ اللَِّه حاجةٌ عِظيمةٌ فَقَالَ هاتوها ما ِهي قَالُوا تضمن لَنا علَى ربك الْجنةَ قَالَ 

 رأْسه ثُم نكَت ِفي الْأَرِض ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ أَفْعلُ ذَِلك ِبكُم علَى أَنْ لَا تسأَلُوا )اهللا عليه وآله 
يكْره أَنْ يقُولَ ِلِإنساٍن أَحداً شيئاً قَالَ فَكَانَ الرجلُ ِمنهم يكُونُ ِفي السفَِر فَيسقُطُ سوطُه فَ

ناِولِْنيِه ِفراراً ِمن الْمسأَلَِة فَينِزلُ فَيأْخذُه و يكُونُ علَى الْماِئدِة فَيكُونُ بعض الْجلَساِء أَقْرب ِإلَى 
 برشفَي قُومى يتاِولِْني حقُولُ نفَلَا ي هاِء ِمنالْم.  

ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عِن الْحسيِن بِن   ِعدةٌ ِم- ٦
 رِحم اللَّه عبداً عف و تعفَّف و كَف عِن الْمسأَلَِة )عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ي هِد اللَِّه فَِإنبو عثَّلَ أَبمت ئاً قَالَ ثُميش هنع اسِني النغلَا ي ا وينةَ ِفي الدِنيلُ الدجععليه السالم ( ت( 
  :ِببيِت حاِتٍم 

  رِإذَا عرفَته النفْس و الطَّمع الْفَقْ* ِإذَا ما عرفْت الْيأْس أَلْفَيته الِْغنى 
٧ - ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح ٍد ومحم نب ِليع  

عليه ( محمِد بِن ِإبراِهيم الصيرِفي عن مفَضِل بِن قَيِس بِن رمانةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَذَكَرت لَه بعض حاِلي فَقَالَ يا جاِريةُ هاِت ذَِلك الِْكيس هِذِه أَربعِمائَِة ِديناٍر وصلَِني )لسالم ا
 لَِكن ِري وهذَا دا هم اكِفد ِعلْتاللَِّه ج لَا و ا قَالَ فَقُلْتِبه جفَرت ا وذْهفٍَر فَخعو جا أَبِبه

ببأَح لَِكن لُ وأَفْعي سلَّ ِلي قَالَ فَقَالَ ِإنج و زع اللَّه وعدأَنْ ت ت  
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ونَ عهفَت اِلكِبكُلِّ ح اسالن ِبرخأَنْ ت اكِإي ِهملَي.  
٨ - ِر فَلَمجاَء الشِلح أَكَلْت و ربالص ذُقْت ينا بِنِه يقَالَ ِلاب هانَ أَنلُقْم نع ِوير و  

 و وكِهينتسِه فَيلَيع اسظِْهِر النلَا ت ماً ووِبِه ي ِليتالْفَقِْر فَِإنْ ب ِمن رأَم وئاً هيش أَِجد وكفَعنلَا ي
يِبش  ِطِه أَوعي فَلَم أَلَهذَا الَِّذي س نم لْهس و ِجكلَى فَرع رأَقْد وِبِه فَه لَاكتِإلَى الَِّذي اب ِجعٍء ار

  .وِثق ِبِه فَلَم ينِجِه 
 نالْم ابب.  

١ -ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نى عوسِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيس
 ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِغياٍث عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا ِللْأَوهتكَِره اٍل وِخص ِلي ِست الَى كَِرهعت و كاربت ِدي اللَّهعب ِمن اِعِهمبأَت لِْدي وو اِء ِمنِصي
  .ِمنها الْمن بعد الصدقَِة 

 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢
  .الْمن يهِدم الصِنيعةَ 

ابأَلَِة بسالْم دعطَى بأَع نم .  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

وساٍق ِمن تمِر الْبغيِبغِة و  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه بعثَ ِإلَى رجٍل ِبخمسِة أَ)السالم 
   و لَا غَيره )عليه السالم ( كَانَ الرجلُ ِممن يرجو نواِفلَه و يؤملُ ناِئلَه و ِرفْده و كَانَ لَا يسأَلُ عِلياً 
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 ِمِننيؤلٌ  ِلأَِمِري الْمجئاً فَقَالَ ريعليه السالم ( ش( ِمن ِزئُهجكَانَ ي لَقَد فُلَانٌ و أَلَكا ساللَِّه م و 
 ِمِننيؤالْم أَِمري فَقَالَ لَه اِحدو قساِق وسِة الْأَوسمعليه السالم ( الْخ(  كبرض ِمِننيؤِفي الْم اللَّه لَا كَثَّر

أُعِطي أَنا و تبخلُ أَنت ِللَِّه أَنت ِإذَا أَنا لَم أُعِط الَِّذي يرجوِني ِإلَّا ِمن بعِد الْمسأَلَِة ثُم أُعِطيِه 
ِلك ِلأَني عرضته أَنْ يبذُلَ ِلي وجهه الَِّذي يعفِّره بعد الْمسأَلَِة فَلَم أُعِطِه ثَمن ما أَخذْت ِمنه و ذَ

 قَد ِلِم وسذَا ِبأَِخيِه الْملَ هفَع نِه فَماِئِجِه ِإلَيوطَلَِب ح و ِدِه لَهبعت دِه ِعنبر ي وباِب ِلررِفي الت
عم ِلِصلَِتِه و ِضعوم هأَن فرةَ عنالْج ى لَهنمتثُ ييح اِئِه لَهعلَّ ِفي دج و زع ِق اللَّهدصي وِفِه فَلَمر

 ِمِننيؤِللْم اغِْفر ماِئِه اللَّهعقُولُ ِفي دي قَد دبأَنَّ الْع ذَِلك اِلِه وم طَاِم ِمنِه ِبالْحلَيلُ عخبي اِنِه وِبِلس
الْم و لَم ِل وذَا ِبالْقَولَ هفَع نم فصا أَنةَ فَمنالْج ملَه طَلَب ِة فَقَدِفرغِبالْم ما لَهعاِت فَِإذَا دِمنؤ

  .يحقِّقْه ِبالِْفعِل 
 عبِد اللَِّه   أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن نوِح بِن- ٢

 قَالَ الْمعروف ابِتداٌء و أَما من أَعطَيته بعد )عليه السالم ( عِن الذُّهِلي رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لًا يمثُلُ بين الرجاِء و الْيأِْس الْمسأَلَِة فَِإنما كَافَيته ِبما بذَلَ لَك ِمن وجِهِه يِبيت لَيلَته أَِرقاً متملِْم

 قَد دعرت هاِئصفَر و فجري هقَلْب و أِْتيكا فَيِد لَهِبالْقَص ِزمعي ِتِه ثُماجِلح هجوتي نِري أَيدلَا ي
   .ترى دمه ِفي وجِهِه لَا يدِري أَ يرِجع ِبكَأْبٍة أَم ِبفَرٍح

٣ - تةَ قَالَ كُنزمِن حِع بسِن الْياِسٍر عي نٍل عدنِن صِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 أُحدثُه و قَِد اجتمع ِإلَيِه خلْق كَِثري يسأَلُونه عِن )عليه السالم ( ِفي مجِلِس أَِبي الْحسِن الرضا 

  لْحراِم ِإذْ دخلَ علَيِه رجلٌ طُوالٌ آدم فَقَالَ السلَام علَيك يا ابن رسوِل اللَِّه الْحلَاِل و ا
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 مصدِري ِمن الْحج و قَِد افْتقَدت )عليهم السالم ( ك و أَجداِدك رجلٌ ِمن مِحبيك و مِحبي آباِئ
 تلَغةٌ فَِإذَا بمِنع لَيِللَِّه ع لَِدي وِني ِإلَى بِهضنأَنْ ت تأَيلَةً فَِإنْ رحرلُغُ ما أَبِعي ما مم فَقَِتي ون

يِني عنك فَلَست موِضع صدقٍَة فَقَالَ لَه اجِلس رِحمك اللَّه و أَقْبلَ بلَِدي تصدقْت ِبالَِّذي تولِّ
علَى الناِس يحدثُهم حتى تفَرقُوا و بِقي هو و سلَيمانُ الْجعفَِري و خيثَمةُ و أَنا فَقَالَ أَ تأْذَنونَ 

ه سلَيمانُ قَدم اللَّه أَمرك فَقَام فَدخلَ الْحجرةَ و بِقي ساعةً ثُم خرج و ِلي ِفي الدخوِل فَقَالَ لَ
رد الْباب و أَخرج يده ِمن أَعلَى الْباِب و قَالَ أَين الْخراساِني فَقَالَ ها أَنا ذَا فَقَالَ خذْ هِذِه 

 و استِعن ِبها ِفي مئُونِتك و نفَقَِتك و تبرك ِبها و لَا تصدق ِبها عني و اخرج فَلَا الِْمائَتي ِديناٍر
 ترتا ذَا سفَِلم تِحمر و لْتزأَج لَقَد اكِفد ِعلْتانُ جملَيس فَقَالَ لَه جرخ اِني ثُمرلَا ت و اكأَر

ع كهجِديثَ وح تِمعا سأَ م هتاجاِئي حِهِه ِلقَضجاِل ِفي وؤى ذُلَّ السافَةَ أَنْ أَرخفَقَالَ م هن
 الْمستِتر ِبالْحسنِة يعِدلُ سبِعني حجةً و الْمِذيع ِبالسيئَِة مخذُولٌ و )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

  :ر ِبها مغفُور لَه أَ ما سِمعت قَولَ الْأُوِل الْمستِت
  رجعت ِإلَى أَهِلي و وجِهي ِبماِئِه* متى آِتِه يوماً ِلأَطْلُب حاجةً 

٤ -الْم أَِمري ترامقَالَ س اِنيدماِرِث الْهِن الْحع هاٍد ذَكَرنِبِإس اِهيمرِإب نب ِليع   ِمِننيؤ
صلَوات اللَِّه علَيِه فَقُلْت يا أَِمري الْمؤِمِنني عرضت ِلي حاجةٌ قَالَ فَرأَيتِني لَها أَهلًا قُلْت نعم يا 

س ثُم قَالَ ِإنما أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ جزاك اللَّه عني خيراً ثُم قَام ِإلَى السراِج فَأَغْشاها و جلَ
صلى اهللا عليه ( أَغْشيت السراج ِلئَلَّا أَرى ذُلَّ حاجِتك ِفي وجِهِك فَتكَلَّم فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 

 ِعبادةٌ و من أَفْشاها  يقُولُ الْحواِئج أَمانةٌ ِمن اللَِّه ِفي صدوِر الِْعباِد فَمن كَتمها كُِتبت لَه)وآله 
 هِنيعا أَنْ يهِمعس نلَى مقّاً عكَانَ ح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن أَِبي الْأَصبِغ عن بندار بِن - ٥
الَ قَالَ ما توسلَ ِإلَي أَحد ِبوِسيلٍَة و لَا تذَرع ِبذَِريعٍة  قَ)عليه السالم ( عاِصٍم رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  أَقْرب لَه ِإلَى ما يِريده ِمني ِمن رجٍل سلَف ِإلَيِه ِمني يد أَتبعتها أُختها و أَحسنت ربها 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com....  االسالمي مركز االشعاع........... الد الرابع : الكايف 

 قَد اِئِج ووِبكِْر الْح دفِْسي ِبرن تخلَا س اِئِل وكِْر الْأَوانَ شِلس قْطَعاِخِر يالْأَو عنم تأَيي رفَِإن
 اِعرقَالَ الش:  

   فَابذُلْه ِللْمتكَرِم الِْمفْضاِل* ا و ِإذَا بِليت ِببذِْل وجِهك ساِئلً
   أَعطَاكَه سِلساً ِبغيِر ِمطَاٍل* ِإنَّ الْجواد ِإذَا حباك ِبموِعٍد 

 هتناِل قَروالن عالُ مؤِإذَا الس اٍل* ووكُلُّ ن فخ الُ وؤالس حجر  
  .باب الْمعروِف 

١ - نب ِليِد   عبِن عاِعيلَ بمِإس نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
 ِإنَّ ِمن بقَاِء الْمسِلِمني و بقَاِء الِْإسلَاِم أَنْ تِصري )عليه السالم ( الْخاِلِق الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

الُ ِعنواِء الْأَمفَن لَاِم واِء الِْإسفَن فَِإنَّ ِمن وفرعا الْمِفيه عنصي و قا الْحِفيه ِرفعي نم د
 وفرعا الْمِفيه عنصلَا ي و قا الْحِفيه ِرفعلَا ي نِدي مالُ ِفي أَيوالْأَم ِصريأَنْ ت ِلِمنيسالْم.  

٢ -ي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيح
 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ )عليه السالم ( داود الرقِّي عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

بلِْقِه حخ لًا ِمنوِف أَهرعِللْم ملَه رسي و ِهمِإلَي وِف الطَّلَبرعِلطُلَّاِب الْم هجو و الَهفَع ِهمِإلَي ب
قَضاَءه كَما يسر الْغيثَ ِللْأَرِض الْمجِدبِة ِليحِييها و يحِيي ِبِه أَهلَها و ِإنَّ اللَّه جعلَ ِللْمعروِف 

ِه بغض ِإلَيِهم الْمعروف و بغض ِإلَيِهم فَعالَه و حظَر علَى طُلَّاِب الْمعروِف أَعداًء ِمن خلِْق
 ِلكهي ا وِلكَههِة ِليِدبجِض الْملَى الْأَرثَ عيالْغ مرحا يكَم اَءهقَض ِهملَيع ظَرح و ِهمِإلَي الطَّلَب

  . يعفُو اللَّه أَكْثَر أَهلَها و ما
٣ - نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يقُولُ )عليه السالم (  محمِد بِن ِسناٍن عن داود الرقِّي عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
 الَهِه فَعِإلَي ببح و وفرعِه الْمِإلَي ببح ناِد اللَِّه ِإلَى اللَِّه لَمِعب بأَح ِإنَّ ِمن  
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حأَِبي م نع قِّيالر داود ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .باب فَضِل الْمعروِف 
بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد - ١

 كُلُّ معروٍف صدقَةٌ و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْأَعلَى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
من تعولُ و الْيد الْعلْيا خير ِمن الْيِد السفْلَى و لَا أَفْضلُ الصدقَِة صدقَةٌ عن ظَهِر ِغنى و ابدأْ ِب

  .يلُوم اللَّه علَى الْكَفَاِف 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  . كُلُّ معروٍف صدقَةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه  قَالَ قَ)عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً - ٣

 قَالَ )عليه السالم (  يقْظَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن أَِبي
يش سلَي ِمِه وكَاس وفرعالْم تأَير  سلَي و هِمن ادري ذَِلك و هابوِف ِإلَّا ثَورعالْم لَ ِمنٌء أَفْض

عنصاِس يِإلَى الن وفرعالْم عنصأَنْ ي ِحبي نلَا كُلُّ م ِه ولَيع قِْدرِفيِه ي غَبري نكُلُّ م سلَي و ه
كُلُّ من يقِْدر علَيِه يؤذَنُ لَه ِفيِه فَِإذَا اجتمعِت الرغْبةُ و الْقُدرةُ و الِْإذْنُ فَهناِلك تمِت السعادةُ 

  .ِللطَّاِلِب و الْمطْلُوِب ِإلَيِه 
اهور و  نانَ عورِن مِد بمحم نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمأَح 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٤
 كُلُّ )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم (  عن آباِئِه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .معروٍف صدقَةٌ و الدالُّ علَى الْخيِر كَفَاِعِلِه و اللَّه عز و جلَّ يِحب ِإغَاثَةَ اللَّهفَاِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن - ٥

ع نوٍب عبحِد اللَِّه مبو عقَالَ قَالَ أَب ِزيدِن يب رعليه السالم ( م(يش وفرعكَاِة   الْمى الزٌء ِسو
  .فَتقَربوا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِبالِْبر و ِصلَِة الرِحِم 

٦ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍج عرِن دِميِل بج )

 قَالَ اصنِع الْمعروف ِإلَى من هو أَهلُه و ِإلَى من لَيس ِمن أَهِلِه فَِإنْ لَم يكُن هو ِمن )عليه السالم 
  .أَهِلِه فَكُن أَنت ِمن أَهِلِه 

٧ -دنِن بِد بمحم نب ِليِد اللَِّه   عبع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع هرغَي و ار
 ِلعماٍر يا عمار أَنت رب )عليه السالم ( بِن الْقَاِسِم عن رجٍل ِمن أَهِل ساباطَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

لْت ِفداك قَالَ فَتؤدي ما افْترض اللَّه علَيك ِمن الزكَاِة قَالَ نعم قَالَ ماٍل كَِثٍري قَالَ نعم جِع
 معقَالَ ن كانوِصلُ ِإخقَالَ فَت معقَالَ ن كتابِصلُ قَرقَالَ فَت معقَالَ ن اِلكم ِمن لُومعالْم ِرجخفَت

مالَ يفْنى و الْبدنَ يبلَى و الْعملَ يبقَى و الديانُ حي لَا يموت يا عمار ِإنه فَقَالَ يا عمار ِإنَّ الْ
 قَكلْحي فَلَن ترا أَخم و ِبقَكسي فَلَن تما قَدم.  

٨ -ِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بس
 أَيما مؤِمٍن )عليه السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن حِديِد بِن حِكيٍم أَو مراِزٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

   .) عليه وآله صلى اهللا( أَوصلَ ِإلَى أَِخيِه الْمؤِمِن معروفاً فَقَد أَوصلَ ذَِلك ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٩

   . اصنعوا الْمعروف ِإلَى كُلِّ أَحٍد فَِإنْ كَانَ أَهلَه و ِإلَّا فَأَنت أَهلُه)عليه السالم ( اللَِّه 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١٠
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 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ أَعراِبياً ِمن بِني تِميٍم أَتى النِبي )يه السالم عل( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
  .فَقَالَ أَوِصِني فَكَانَ ِفيما أَوصاه ِبِه أَنْ قَالَ يا فُلَانُ لَا تزهدنَّ ِفي الْمعروِف ِعند أَهِلِه 

١١-نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم 
 أَولُ من يدخلُ الْجنةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْوِليِد عن أَِبي جعفٍَر 
  .من يِرد علَي الْحوض الْمعروف و أَهلُه و أَولُ 

١٢- نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
م و اغِْفروها  قَالَ أَِجيزوا ِلأَهِل الْمعروِف عثَراِتِه)عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَهم فَِإنَّ كَف اللَِّه تعالَى علَيِهم هكَذَا و أَومأَ ِبيِدِه كَأَنه يِظلُّ ِبها شيئاً 
هِمن ابب  

ِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن الدهقَاِن عن درست بِن أَ- ١
 قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( منصوٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 شكُوراً و صلَوات اللَِّه علَيِه يقُولُ من صنع ِبِمثِْل ما صِنع ِإلَيِه فَِإنما كَافَأَه و من أَضعفَه كَانَ
 كِْرِهمِفي ش اسِط النبتسي فِْسِه لَمِإلَى ن عنا صمِإن عنا صأَنَّ م ِلمع نم كَانَ كَِرمياً و كَرش نم

يت ِبِه و لَم يستِزدهم ِفي مودِتِهم فَلَا تلْتِمس ِمن غَيِرك شكْر ما أَتيت ِإلَى نفِْسك و وقَ
ِعرضك و اعلَم أَنَّ الطَّاِلب ِإلَيك الْحاجةَ لَم يكِْرم وجهه عن وجِهك فَأَكِْرم وجهك عن ردِه 

.  
  .باب أَنَّ صناِئع الْمعروِف تدفَع مصاِرع السوِء 

١ -ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد ع  
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 قَالَ صناِئع الْمعروِف تِقي )الم عليهم الس( عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 
  .مصاِرع السوِء 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
سرع ِإلَى الْبيِت الَِّذي يمتار ِمنه الْمعروف ِمن  ِإنَّ الْبركَةَ أَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 اههتنِل ِإلَى ميالس ِمن ِعِري أَواِم الْبنِة ِفي سفْرالش.  
٣ -ِد اللَِّه ببع ناِء عرغأَِبي الْم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع

  . يقُولُ ِإنَّ صناِئع الْمعروِف تدفَع مصاِرع السوِء )عليه السالم ( سلَيمانَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .باب أَنَّ أَهلَ الْمعروِف ِفي الدنيا هم أَهلُ الْمعروِف ِفي الْآِخرِة 

١ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقٍَد   ِعدِن فَرب داود نِمِن عؤا الْمكَِريز نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دم
 يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَو قُتيبةَ الْأَعشى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا وناؤآب اكولَ اللَِّه ِفدسفُونَ ررعي فَِبم وِفِهمرعِرفُوا ِبما عينوِف ِفي الدرعالْم ابحا ِإنَّ أَصناتهأُم 
 ةً فَلَِزقَتبِبقَةً طَيِرحياً ع رةَ أَمنِة الْجنلَ الْجلَ أَهخالَى ِإذَا أَدعت و كاربت ِة فَقَالَ ِإنَّ اللَّهِفي الْآِخر

ِل ِبأَهأَه ذَا ِمنفَقَالُوا ه هوا ِرحيدجِة ِإلَّا ونِل الْجأَه لٍَإ ِمنِبم مهِمن دأَح رموِف فَلَا يرعِل الْم
  .الْمعروِف 
٢ -نع ِقيرِد اللَِّه الْببأَِبي ع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

 قَالَ أَهلُ الْمعروِف ِفي الدنيا هم أَهلُ )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مِشئْت نِلم اِتكُمنسوا حفَِهب لَكُم تغُِفر قَد كُموبِإنَّ ذُن مقَالُ لَهِة يوِف ِفي الْآِخررعالْم.  

٣ -ِد اللَِّه   أَحبع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دم
 أَهلُ الْمعروِف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْوِليِد الْوصاِفي عن أَِبي جعفٍَر 

نِفي الد ما هي  
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  .أَهلُ الْمعروِف ِفي الْآِخرِة و أَهلُ الْمنكَِر ِفي الدنيا هم أَهلُ الْمنكَِر ِفي الْآِخرِة 
٤ -رِإب نب ِليِن   عب اقحِإس نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم

 قَالَ ِإنَّ ِللْجنِة باباً يقَالُ لَه الْمعروف لَا يدخلُه ِإلَّا أَهلُ )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .معروِف ِفي الدنيا هم أَهلُ الْمعروِف ِفي الْآِخرِة الْمعروِف و أَهلُ الْ

  .باب تماِم الْمعروِف 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعدانَ - ١

 قَالَ رأَيت الْمعروف لَا يصلُح ِإلَّا ِبثَلَاِث ِخصاٍل تصِغِريِه )سالم عليه ال( عن حاِتٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و تسِتِريِه و تعِجيِلِه فَِإنك ِإذَا صغرته عظَّمته ِعند من تصنعه ِإلَيِه و ِإذَا سترته تممته و ِإذَا 

 و هأْتنه هلْتجع هتكَّدن و هفْتخس ذَِلك رِإنْ كَانَ غَي.  
٢ - نكٍْر عِن بى بوسم ناٍد عمِن حلَِف بخ ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح  

ٍء ثَمرةٌ و ثَمرةُ   شي قَالَ سِمعته يقُولُ ِلكُلِّ)عليه السالم ( زرارةَ عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .الْمعروِف تعِجيلُ السراِح 

 هِضعووِف مرعِع الْمضو ابب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١

فَضِل بِن عمر يا مفَضلُ ِإذَا أَردت أَنْ تعلَم أَ شِقي الرجلُ أَم سِعيد فَانظُر سيبه  ِلم)عليه السالم ( اللَِّه 
  و معروفَه ِإلَى من يصنعه فَِإنْ كَانَ يصنعه ِإلَى من هو أَهلُه فَاعلَم أَنه ِإلَى 
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 رياللَِّه خ دِعن لَه سلَي هأَن لَمِلِه فَاعِر أَهِإلَى غَي هعنصِإنْ كَانَ ي ٍر ويخ.  
٢ -ِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعدفَضم ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى ع

 يا مفَضلُ ِإذَا أَردت أَنْ تعلَم ِإلَى خيٍر يِصري الرجلُ أَم )عليه السالم ( بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
عم عضفَِإنْ كَانَ ي وفَهرعم عضي نأَي ظُران رِإنْ ِإلَى ش ٍر ويِإلَى خ ِصريي هأَن لَمِلِه فَاعأَه دِعن وفَهر

  .كَانَ يضع معروفَه ِعند غَيِر أَهِلِه فَاعلَم أَنه لَيس لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خلَاٍق 
٣ -م نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب دمأَح نع ِليِن عِد بمح

 ناِر عمِن ِميثٍَم التِب بيعِن شاِعيلَ بمِن ِإسِن بسِن الْحاِعيلَ بمِإس نع ِليجانَ الْبملَيِن سِرو بمع
ٍف الْأَزنأَِبي ِمخ نٍل عجر نع اِئِنيدالْم اقحِن ِإسب اِهيمرِإب اتلَوص ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَالَ أَت ِدي

اللَِّه علَيِه رهطٌ ِمن الشيعِة فَقَالُوا يا أَِمري الْمؤِمِنني لَو أَخرجت هِذِه الْأَموالَ فَفَرقْتها ِفي هؤلَاِء 
ِإذَا استوسقَِت الْأُمور عدت ِإلَى أَفْضِل ما عودك الرؤساِء و الْأَشراِف و فَضلْتهم علَينا حتى 

 ِمِننيؤالْم ِة فَقَالَ أَِمريِعيِل ِفي الردالْع ِة وِويِم ِبالسالْقَس ِمن أَنْ )عليه السالم ( اللَّه كُمحيي وونرأْمأَ ت 
والْج ِبالظُّلِْم و رصالن ا أَطْلُبم كُونُ ذَِلكاللَِّه لَا ي لَاِم لَا وِل الِْإسأَه ِه ِمنلَيع لِّيتو نِر ِفيم

 ففَكَي مهنيب تياواِلي لَسم مالُهوأَم تكَان اللَِّه لَو ماً وجاِء نمِفي الس تأَيا رم و ِمريالس رمس
مالُهوأَم ا ِهيمِإن و و اهالٌ فَِإيم لَه كَانَ ِفيكُم نفَقَالَ م هأْسر فَعر اِكتاً طَِويلًا ثُمس مأَز قَالَ ثُم 

 هعضي اِس واِحِبِه ِفي النص ِذكْر فَعري وه و افرِإس و ِذيربقِِّه تِر حِفي غَي طَاَءهفَِإنَّ ِإع ادالْفَس
ِه و لَم يضِع امرؤ مالَه ِفي غَيِر حقِِّه و ِعند غَيِر أَهِلِه ِإلَّا حرمه اللَّه شكْرهم و كَانَ ِلغيِرِه ِعند اللَّ

م ا ذَِلكمفَِإن حصِريِه الني و لَه كْرالش ظِْهري نةٌ ِممِقيب مهِمن هعم ِقيفَِإنْ ب مهدو و هِمن لَق
 كَِذب  
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خ رش ِليٍل وخ فَأَلْأَم كَافَأَِتِهمم و ِتِهمونعِإلَى م اجتاح لُ ثُمعالن اِحِبِهمِبص لَّتفَِإنْ ز لَم ِديٍن و
يضِع امرؤ مالَه ِفي غَيِر حقِِّه و ِعند غَيِر أَهِلِه ِإلَّا لَم يكُن لَه ِمن الْحظِّ ِفيما أُِتي ِإلَّا محمدةُ 

جوده و هو ِعند اللَِّه بِخيلٌ اللِّئَاِم و ثَناُء الْأَشراِر ما دام علَيِه منِعماً مفِْضلًا و مقَالَةُ الْجاِهِل ما أَ
فَأَي حظٍّ أَبور و أَخسر ِمن هذَا الْحظِّ و أَي فَاِئدِة معروٍف أَقَلُّ ِمن هذَا الْمعروِف فَمن كَانَ 

يفُك ِبِه الْعاِني و الْأَِسري و ابن السِبيِل ِمنكُم لَه مالٌ فَلْيِصلْ ِبِه الْقَرابةَ و لْيحِسن ِمنه الضيافَةَ و لْ
  .فَِإنَّ الْفَوز ِبهِذِه الِْخصاِل مكَاِرم الدنيا و شرف الْآِخرِة 

٤ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
اِعيلَ بمِد اللَِّه ِإسبا عأَب تِمعاِبٍر قَالَ سعليه السالم ( ِن ج( اللَّه مهرا أَمذُوا مأَخ اسأَنَّ الن قُولُ لَوي 

هنع اللَّه ماهها نذُوا مأَخ لَو و مهِمن ا قَِبلَهم هنع اللَّه ماهها نِفيم فَقُوهلَّ ِبِه فَأَنج و زع فَقُوهفَأَن 
 قِفي ح ِفقُوهني و قح ِمن ذُوهأْخى يتح مهِمن ا قَِبلَهِبِه م اللَّه مهرا أَمِفيم.  

  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن أَِبي جِميلَةَ - ٥
 ِإنما أَعطَاكُم اللَّه هِذِه الْفُضولَ ِمن الْأَمواِل )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عن ضريٍس 

  .ِلتوجهوها حيثُ وجهها اللَّه و لَم يعِطكُموها ِلتكِْنزوها 
  باب ِفي آداِب الْمعروِف

١ -نى عيحي نب دمحفَةَ   مذَيح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح 
 قَالَ لَا تدخلْ ِلأَِخيك ِفي أَمٍر مضرته علَيك أَعظَم ِمن )عليه السالم ( بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ونُ علَى الرجِل دين كَِثري و لَك مالٌ فَتؤدي عنه فَيذْهب مالُك و لَا منفَعِتِه لَه قَالَ ابن ِسناٍن يكُ

 هنع تيكُونُ قَضت.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن ِإبراِهيم بِن محمٍد - ٢
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 يقُولُ لَا تبذُلْ ِلِإخواِنك ِمن نفِْسك ما ضره )عليه السالم ( الْأَشعِري عمن سِمع أَبا الْحسِن موسى 
  .هم علَيك أَكْثَر ِمن منفَعِتِه لَ

٣ - ِليِن عِن بسِن الْحاٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ لَا توِجب علَى نفِْسك الْحقُوق و اصِبر )عليهما السالم ( الْجرجاِني عمن حدثَه عن أَحِدِهما 

ولَى النعيلْ ِفي شخدلَا ت اِئِب و  ِتِه ِلأَِخيكفَعنم ِمن ظَمأَع كلَيع هترضٍء م.  
 وفرعالْم كَفَر نم ابب.  

١ - نمع اِديدغفٍَر الْبعأَِبي ج نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ قَالَ لَعن اللَّه قَاِطِعي سبِل الْمعروِف ِقيلَ و ما قَاِطعو سبِل )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه رواه عن أَ

 الْمعروِف قَالَ الرجلُ يصنع ِإلَيِه الْمعروف فَيكْفُره فَيمتِنع صاِحبه ِمن أَنْ يصنع ذَِلك ِإلَى غَيِرِه
.  

  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن سيِف بِن - ٢
  . ما أَقَلَّ من شكَر الْمعروف )عليه السالم ( عِمريةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 قَالَ )عليه السالم ( ِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٣
 من أُِتي ِإلَيِه معروف فَلْيكَاِفئْ ِبِه فَِإنْ عجز فَلْيثِْن علَيِه فَِإنْ لَم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .نعمةَ يفْعلْ فَقَد كَفَر ال

  .باب الْقَرِض 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن ِإسحاق بِن - ١

ٍة و الْقَرض  قَالَ مكْتوب علَى باِب الْجنِة الصدقَةُ ِبعشر)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 رشةَ عسمى ِبخرٍة أُخايِفي ِرو و رشةَ عاِنيِبثَم.  
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٢ -ِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم
عليه ( ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ه اللَِّه ِإلَّا حسب اللَّه لَه أَجره ِبِحساِب الصدقَِة  ما ِمن مؤِمٍن أَقْرض مؤِمناً يلْتِمس ِبِه وج)السالم 
 الُهِه مِإلَي ِجعرى يتح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي - ٣
ِفي قَوِلِه تعالَى ال خير ِفي كَِثٍري ِمن نجواهم ِإلَّا من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف  )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ضوِف الْقَررعِني ِبالْمعقَالَ ي.  
عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبيِه - ٤

 فَلَما )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد قَالَ دخلْت أَنا و الْمعلَّى و عثْمانُ بن ِعمرانَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ينا ِفي الدنعم اللَّه لَكُمعا جهِحبن ا ونِحبت وهجو باً ِبكُمحرباً محرا قَالَ مآنر ِة فَقَالَ لَهالْآِخر ا و

 نعم مه قَالَ ِإني رجلٌ موِسر فَقَالَ لَه بارك )عليه السالم ( عثْمانُ جِعلْت ِفداك فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 هو ِإبانُ زكَاِتي فَقَالَ لَه أَبو َء و لَيس ُء الرجلُ فَيسأَلُِني الشي اللَّه لَك ِفي يساِرك قَالَ و يِجي

 الْقَرض ِعندنا ِبثَماِنيةَ عشر و الصدقَةُ ِبعشرٍة و ما ذَا علَيك ِإذَا كُنت كَما )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ها ِمن الزكَاِة يا عثْمانُ لَا ترده فَِإنَّ رده تقُولُ موِسراً أَعطَيته فَِإذَا كَانَ ِإبانُ زكَاِتك احتسبت ِب

 نم ِتِه واجِفي ح تيانوا تِه مبر ِمِن ِمنؤِزلَةُ الْمنا مم تِلمع لَو كانُ ِإنثْما عي ِظيماللَِّه ع دِعن
 و قَضاُء حاجِة الْمؤِمِن )صلى اهللا عليه وآله (  رسوِل اللَِّه أَدخلَ علَى مؤِمٍن سروراً فَقَد أَدخلَ علَى

 صرالْب و ذَامالْج ونَ ونالْج فَعدي.  
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن ِإبراِهيم بِن السنِدي عن أَِبي عبِد - ٥

 قَالَ قَرض الْمؤِمِن غَِنيمةٌ و تعِجيلُ خيٍر ِإنْ أَيسر أَداه و ِإنْ مات احتِسب ِمن )م عليه السال( اللَِّه 
  .الزكَاِة 
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عظَاِر الْمِإن ابِسِر ب.  
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ها  قَالَ من أَراد أَنْ يِظلَّه اللَّه يوم لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه قَالَ)عليه السالم ( معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ثَلَاثاً فَهابه الناس أَنْ يسأَلُوه فَقَالَ فَلْينِظر معِسراً أَو ِليدع لَه ِمن حقِِّه 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٢
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد الرحمِن

قَالَ ِفي يوٍم حار و حنى كَفَّه من أَحب أَنْ يستِظلَّ ِمن فَوِر جهنم قَالَها ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ 
اسِد النبو عقَالَ ِلي أَب ثُم ِسرعالْم كرت غَِرمياً أَو ظَرأَن نولَ اللَِّه فَقَالَ مسا ري نحٍة نرِفي كُلِّ م 
 ِفي الْمسِجِد  قَالَ ِلي عبد اللَِّه بن كَعِب بِن ماِلٍك ِإنَّ أَِبي أَخبرِني أَنه لَِزم غَِرمياً لَه)عليه السالم ( اللَِّه 

 فَدخلَ بيته و نحن جاِلساِن ثُم خرج ِفي الْهاِجرِة فَكَشف )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه 
ِبي و أُمي قَالَ  ِستره و قَالَ يا كَعب ما ِزلْتما جاِلسيِن قَالَ نعم ِبأَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ِبكَفِِّه خِذ النصف قَالَ فَقُلْت ِبأَِبي و أُمي ثُم قَالَ أَتِبعه ِببِقيِة )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَشار رسولُ اللَِّه 
 فصالن لَه تعضو و فصالن ذْتقَالَ فَأَخ قِّكح.  

عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن يعقُوب بِن ساِلٍم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ٣
  . قَالَ خلُّوا سِبيلَ الْمعِسِر كَما خلَّاه اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْحسِن بِن محبوٍب عن يحيى بِن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن- ٤
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ صِعد رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن الْحسِن بِن الْحسِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ربالِْمن  
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ذَات يوٍم فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه و صلَّى علَى أَنِبياِئِه صلَّى اللَّه علَيِهم ثُم قَالَ أَيها الناس ِليبلِِّغ 
راً كَانَ لَه علَى اللَِّه عز و جلَّ ِفي كُلِّ يوٍم صدقَةٌ الشاِهد ِمنكُم الْغاِئب أَلَا و من أَنظَر معِس

 و ِإنْ كانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإىل ميسرٍة )عليه السالم ( ِبِمثِْل ماِلِه حتى يستوِفيه ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
تِإنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ ت و لَكُم ريخ وفَه اِلكُمِه ِبملَيقُوا عدصفَت ِسرعم هونَ أَنلَمعت م.  

  .باب تحِليِل الْميِت 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

عليه (  عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْحسِن بِن خنيٍس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر

 ِإنَّ ِلعبِد الرحمِن بِن سيابةَ ديناً علَى رجٍل قَد مات و قَد كَلَّمناه أَنْ يحلِّلَه فَأَبى فَقَالَ )السالم 
يٍم وهلَ ِدردب مهِدر ا لَهمفَِإن لِّلْهحي فَِإذَا لَم لَّلَهةً ِإذَا حرشٍم عهِبكُلِّ ِدر أَنَّ لَه لَمعا يأَ م هح.  

وِليِد   عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عمن ذَكَره عِن الْ- ٢
 يسأَلُه )عليه السالم ( بِن أَِبي الْعلَاِء عن معتٍب قَالَ دخلَ محمد بن ِبشٍر الْوشاُء علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ِدين ِه أَلْفلَيع كَانَ لَه و ِسموالْم قَِضينى يتح هنع فِّفخاباً أَنْ يِشه كَلِّمِه أَنْ يلَ ِإلَيساٍر فَأَر

 اٍر لَمِدين ِه أَلْفلَيع أَنَّ لَك ذَكَر قَد ا ونِإلَي هِقطَاعان ٍد ومحالَ مح فْترع قَد فَقَالَ لَه اهفَأَت
ضو اِئعضو اِل وجلَى الرناً عيد تبا ذَهمِإن ٍج ولَا فَر طٍْن وِفي ب بذْهأَنْ ت ا أُِحبأَن ا وهع

تجعلَه ِفي ِحلٍّ فَقَالَ لَعلَّك ِممن يزعم أَنه يقْبض ِمن حسناِتِه فَتعطَاها فَقَالَ كَذَِلك ِفي أَيِدينا 
ب ِإلَيِه عبده فَيقُوم ِفي اللَّيلَِة الْقَرِة أَو  اللَّه أَكْرم و أَعدلُ ِمن أَنْ يتقَر)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  يصوم ِفي الْيوِم الْحار أَو يطُوف ِبهذَا الْبيِت ثُم يسلُبه ذَِلك فَيعطَاه و لَِكن ِللَِّه فَضلٌ 
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  .كَِثري يكَاِفي الْمؤِمن فَقَالَ فَهو ِفي ِحلٍّ 
  .باب مئُونِة النعِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سلَيمانَ - ١
 قَالَ من عظُمت ِنعمةُ اللَِّه )عليه السالم ( ى ِطرباٍل عن حِديِد بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفَراِء مولَ

لَّ من علَيِه اشتدت مئُونةُ الناِس علَيِه فَاستِدميوا النعمةَ ِباحِتماِل الْمئُونِة و لَا تعرضوها ِللزواِل فَقَ
  .زالَت عنه النعمةُ فَكَادت أَنْ تعود ِإلَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عن أَِبي أَيوب الْمدِني مولَى بِني - ٢
( ي عن ِإبراِهيم بِن محمٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه هاِشٍم عن داود بِن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعفَِر

 ما ِمن عبٍد تظَاهرت علَيِه ِمن اللَِّه ِنعمةٌ ِإلَّا اشتدت مئُونةُ الناِس علَيِه فَمن لَم يقُم )عليه السالم 
الن ضرع فَقَد اِئِجِهمواِس ِبحذَا ِللنِله قُومأَنْ ي قِْدري نم و اكِفد ِعلْتج اِل قَالَ فَقُلْتوةَ ِللزمع

  .الْخلِْق ِبحواِئِجِهم فَقَالَ ِإنما الناس ِفي هذَا الْموِضِع و اللَِّه الْمؤِمنونَ 
 أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن سعدانَ بِن   عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن- ٣

 ِلحسيٍن الصحاِف يا حسين ما ظَاهر )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  ناِس فَمن صبر لَهم و قَام ِبشأِْنِهم زاده اللَّه اللَّه علَى عبٍد النعم حتى ظَاهر علَيِه مئُونةَ ال
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ِبش قُمي لَم و ملَه ِبرصي لَم نم و مهدِه ِعنلَيِمِه عِفي ِنع ِتلْك هنلَّ عج و زع الَ اللَّهأَز أِْنِهم
  .النعمةَ 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

نةُ الناِس علَيِه فَِإنْ هو قَام ِبمئُونِتِهم اجتلَب  قَالَ من عظُمت علَيِه النعمةُ اشتدت مئُو)السالم 
  .ِزيادةَ النعمِة علَيِه ِمن اللَِّه و ِإنْ لَم يفْعلْ فَقَد عرض النعمةَ ِلزواِلها 

  .باب حسِن ِجواِر النعِم 
 ِعيسى بِن عبيٍد عن محمِد بِن عرفَةَ قَالَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن- ١

 يا ابن عرفَةَ ِإنَّ النعم كَالِْإِبِل الْمعتقَلَِة ِفي عطَِنها علَى الْقَوِم ما أَحسنوا )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
  . و ِإنالَتها نفَرت عنهم ِجوارها فَِإذَا أَساُءوا معاملَتها

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد بِن - ٢
ت و ما حسن ِجواِر  يقُولُ أَحِسنوا ِجوار النعِم قُلْ)عليه السالم ( عجلَانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .النعِم قَالَ الشكْر ِلمن أَنعم ِبها و أَداُء حقُوِقها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن زيٍد - ٣

 يقُولُ أَحِسنوا ِجوار ِنعِم اللَِّه و احذَروا أَنْ تنتِقلَ )عليه السالم ( الشحاِم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِليكَانَ ع ِه قَالَ وِإلَي ِجعرأَنْ ت تٍد قَطُّ فَكَادأَح نِقلْ عتنت ا لَمها ِإنأَم ِركُمِإلَى غَي كُمنعليه ( ع

  .ٌء فَأَقْبلَ  بر شي يقُولُ قَلَّ ما أَد)السالم 
  .باب معِرفَِة الْجوِد و السخاِء 

١ - نِم عهأَِبي الْج نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   و هو ِفي )عليه السالم ( لْحسِن الْأَولَ موسى بِن بكٍْر عن أَحمد بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا ا
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نت تسأَلُ عِن الْمخلُوِق الطَّواِف فَقَالَ لَه أَخِبرِني عِن الْجواِد فَقَالَ ِإنَّ ِلكَلَاِمك وجهيِن فَِإنْ كُ
فَِإنَّ الْجواد الَِّذي يؤدي ما افْترض اللَّه علَيِه و ِإنْ كُنت تسأَلُ عِن الْخاِلِق فَهو الْجواد ِإنْ 

نْ منعك منعك ما لَيس لَك أَعطَى و هو الْجواد ِإنْ منع ِلأَنه ِإنْ أَعطَاك أَعطَاك ما لَيس لَك و ِإ
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن بعِض أَصحاِبنا - ٢
ِلك الْحق الَِّذي  قَالَ قُلْت لَه ما حد السخاِء فَقَالَ تخِرج ِمن ما)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَوجبه اللَّه علَيك فَتضعه ِفي موِضِعِه 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن جعفٍَر عن آباِئِه - ٣

قَالَ السِخي محبب ِفي السماواِت محبب ِفي الْأَرِض  )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليهم السالم 
 ضغباِت ماومِفي الس ضغبِخيلُ مالْب ثَِر واِء الْكَوم ِه ِمنينياُء عم ِلقخ ٍة وذْبٍة عِطين ِمن ِلقخ

  .ُء عينيِه ِمن ماِء الْعوسِج ِفي الْأَرِض خِلق ِمن ِطينٍة سِبخٍة و خِلق ما
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن مهِدي عن أَِبي - ٤

ِلي اللَّه ِمنه حتى  قَالَ السِخي الْحسن الْخلُِق ِفي كَنِف اللَِّه لَا يستخ)عليه السالم ( الْحسِن موسى 
 اِلِحنيالص ِمن دا كَانَ أَحم اً وِخياً ِإلَّا سِصيلَا و اً وِبيلَّ نج و زع ثَ اللَّهعا بم ةَ ونالْج ِخلَهدي

رأَخ نقَالَ م ى وضى متاِء حخوِصيِني ِبالسالَ أَِبي يا زم اً وِخيةً ِإلَّا سامكَاةَ تاِلِه الزم ِمن ج
 الَكم تبساكْت نأَي أَلْ ِمنسي ا لَمِضِعهوا ِفي مهعضفَو.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٥
 وفْد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه سِعيٍد الْمكَاِري عن رجٍل 

 ِبيِة الناجحاًء ِفي مِتقْصاس مهدأَش كَلَاماً و مهظَملٌ كَانَ أَعجر ِفيِهم ِن ومالْي صلى اهللا عليه وآله ( ِمن

(ِبيالن ِضبفَغ   ) ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله قأَطْر و ههجو دبرت ِه وينيع نيِب بضالْغ قى ِعروى الْتتح 
  الْأَرِض 
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 فَقَالَ ربك يقِْرئُك السلَام و يقُولُ لَك هذَا رجلٌ سِخي يطِْعم الطَّعام )عليه السالم ( لُ فَأَتاه  جبرِئي
 ِبيِن النع كَنِن )صلى اهللا عليه وآله ( فَسِني عربِئيلَ أَخربلَا أَنَّ ج لَو قَالَ لَه و هأْسر فَعر و بضالْغ 

 عز و جلَّ أَنك سِخي تطِْعم الطَّعام لَشردت ِبك و جعلْتك حِديثاً ِلمن خلْفَك فَقَالَ لَه اللَِّه
 اللَِّه الرجلُ و ِإنَّ ربك لَيِحب السخاَء فَقَالَ نعم فَقَالَ ِإني أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنك رسولُ

  .و الَِّذي بعثَك ِبالْحق لَا رددت ِمن ماِلي أَحداً 
٦ - ناٍن عأَب نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليع  

أَِبي ع ناِم عحٍد الشيز ناٍر عمِن عةَ باِويعِد اللَِّه معليه السالم ( ب( اِهيمرقَالَ ِإنَّ ِإب  ) ا )عليه السالمكَانَ أَب 
 افيالْأَض طْلُبي فَاِتيحذَ الْمأَخ و هابب أَغْلَق و مهطْلُبي جرخ هدوا ِعنكُوني اٍف فَكَانَ ِإذَا لَميأَض

 هو ِبرجٍل أَو ِشبِه رجٍل ِفي الداِر فَقَالَ يا عبد اللَِّه ِبِإذِْن من دخلْت و ِإنه رجع ِإلَى داِرِه فَِإذَا
 اِهيمرِإب فراٍت فَعرثَلَاثَ م ذَِلك ددرا يهبا ِبِإذِْن رهلْتخقَالَ د ارِذِه الدِئيلُ )عليه السالم ( هربج هأَن 

اللَّه ِمدفَح اِهيمرِليلًا قَالَ ِإبخ ِخذُهتِبيِدِه يع ٍد ِمنبِإلَى ع كبلَِني رسقَالَ أَر عليه السالم (  ثُم( 
فَأَعِلمِني من هو أَخدمه حتى أَموت قَالَ فَأَنت هو قَالَ و ِمم ذَِلك قَالَ ِلأَنك لَم تسأَلْ أَحداً 

  .قَطُّ و لَم تسأَلْ شيئاً قَطُّ فَقُلْت لَا شيئاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد الرحمِن - ٧

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَي الناِس )له صلى اهللا عليه وآ(  قَالَ أَتى رجلٌ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَفْضلُهم ِإمياناً قَالَ أَبسطُهم كَفّاً 

٨ - نى عيحِن يب ِليِن عسأَِبي الْح نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
زمأَِبي ح نع نيِن أَعب وبفٍَر أَيعأَِبي ج نعليه السالم ( ةَ ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 

يؤتى يوم الِْقيامِة ِبرجٍل فَيقَالُ احتج فَيقُولُ يا رب خلَقْتِني و هديتِني فَأَوسعت علَي فَلَم أَزلْ 
يسر علَيِهم ِلكَي تنشر علَي هذَا الْيوم رحمتك و تيسره فَيقُولُ الرب أُوِسع علَى خلِْقك و أُ

  .جلَّ ثَناؤه و تعالَى ِذكْره صدق عبِدي أَدِخلُوه الْجنةَ 
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 بِن عِلي الْوشاِء قَالَ سِمعت   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن- ٩
   يقُولُ السِخي قَِريب ِمن اللَِّه قَِريب ِمن الْجنِة قَِريب ِمن الناِس و )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 
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  .سِمعته يقُولُ السخاُء شجرةٌ ِفي الْجنِة من تعلَّق ِبغصٍن ِمن أَغْصاِنها دخلَ الْجنةَ 
 قَالَ السِخي )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن ياِسٍر الْخاِدِم عن أَِبي الْحسِن الرضا -١٠

  .لُ طَعام الناِس ِليأْكُلُوا ِمن طَعاِمِه و الْبِخيلُ لَا يأْكُلُ ِمن طَعاِم الناِس ِلئَلَّا يأْكُلُوا ِمن طَعاِمِه يأْكُ
١١- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعِد اللَِّه ربِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنعليه (   ِعد

  . يا بني ما السماحةُ قَالَ الْبذْلُ ِفي الْيسِر و الْعسِر )عليه السالم (  ِلابِنِه الْحسِن )السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد -١٢

ٍء يقَرب ِمن اللَِّه و يقَرب ِمن الْجنةَ و يباِعد ِمن   ِلبعِض جلَساِئِه أَ لَا أُخِبرك ِبشي)عليه السالم ( اللَِّه 
 الناِر فَقَالَ بلَى فَقَالَ علَيك ِبالسخاِء فَِإنَّ اللَّه خلَق خلْقاً ِبرحمِتِه ِلرحمِتِه فَجعلَهم ِللْمعروِف

 ضالْأَر طَرِيي الْمحا يكَم موهيحي ِلكَي ِهمى ِإلَيعسهاً يجاِس وِللن ِضعاً ووِر ميِللْخ لًا وأَه
  .الْمجِدبةَ أُولَِئك هم الْمؤِمنونَ الْآِمنونَ يوم الِْقيامِة 

١٣-حقَالَ أَو هفَعر اِهيمرِإب نب ِليى   عوسلَّ ِإلَى مج و زع ِل )عليه السالم ( ى اللَّهقْتأَنْ لَا ت 
 ِخيس هفَِإن اِمِريالس.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن شعيٍب -١٤
ع اِئِنيدفٍَر الْمعأَِبي ج نِد اللَِّه عبأَِبي ع عليه السالم ( ن( بوِب أَحِفي الذُّن قهرم ِخيس ابقَالَ ش 

  .ِإلَى اللَِّه ِمن شيٍخ عاِبٍد بِخيٍل 
م عليه السال(   سهلُ بن ِزياٍد عمن حدثَه عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٥

( يعالس اِن ووِبالِْإخ اِن الِْبراِلِص الِْإميخ ِمن و كُملَاؤخب كُمارِشر و كُماؤحمس كُمارقُولُ ِخيي 
حزت طَاِن ويةٌ ِللشغَمرم ِفي ذَِلك و نمحالر هِحباِن لَيوِبالِْإخ ارِإنَّ الْب و اِئِجِهموِن ِفي حع حز

 رغُر نم اكِفد ِعلْتج قُلْت اِبكحأَص رذَا غُرِبه ِبرِميلُ أَخا جاِن يولُ الِْجنخد اِن وريالن
  أَصحاِبي قَالَ هم الْبارونَ ِبالِْإخواِن ِفي الْعسِر و الْيسِر 
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 لَّ ِفي ذَِلكج و زع اللَّه حدم قَد و ِه ذَِلكلَيونُ عهالْكَِثِري ي اِحبا ِإنَّ صِميلُ أَما جقَالَ ي ثُم
م و لَو كانَ ِبِهم خصاصةٌ و من يوق شح صاِحب الْقَِليِل فَقَالَ ِفي ِكتاِبِه يؤِثرونَ على أَنفُِسِه

  .نفِْسِه فَأُولِئك هم الْمفِْلحونَ 
  .باب الِْإنفَاِق 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد - ١
ِن مِن بسِن الْحِميعاً عفٍَر جعأَِبي ج ناِبٍر عج نٍل عجر نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نوٍب عبعليه ( ح

 قَالَ ِإنَّ الشمس لَتطْلُع و معها أَربعةُ أَملَاٍك ملَك يناِدي يا صاِحب الْخيِر أَِتم و أَبِشر و )السالم 
 اِحبا صاِدي يني لَكلَفاً مِسكاً تمآِت م لَفاً وِفقاً خنِط ماِدي أَعني لَكم و أَقِْصر و ِزعان رالش

 ضلَِت الْأَرعتاش لَا ذَِلك لَو اِء وا ِبالْمهحضني لَكم و.  
٢ -ثَهدح نمى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نعليه (  ع

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ كَذِلك يِريِهم اللَّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم قَالَ هو الرجلُ يدع )السالم 
   ِفيِه ِبطَاعِة اللَِّه أَو ِفي مالَه لَا ينِفقُه ِفي طَاعِة اللَِّه بخلًا ثُم يموت فَيدعه ِلمن يعملُ
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انَ الْمالُ لَه و معِصيِة اللَِّه فَِإنْ عِملَ ِبِه ِفي طَاعِة اللَِّه رآه ِفي ِميزاِن غَيِرِه فَرآه حسرةً و قَد كَ
  .ِإنْ كَانَ عِملَ ِبِه ِفي معِصيِة اللَِّه قَواه ِبذَِلك الْماِل حتى عِملَ ِبِه ِفي معِصيِة اللَِّه عز و جلَّ 

٣ -م نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   موس
 من أَيقَن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن سماعةَ عن أَِبي الْحسِن 

  .ِبالْخلَِف سخت نفْسه ِبالنفَقَِة 
ِعيسى عن بعِض من حدثَه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن - ٤

 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي كَلَاٍم لَه و من يبسطْ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اهينِفي د فَقا أَنم لَه ِلِف اللَّهخي هدجوِف ِإذَا ورعِبالْم هدِتِه يِفي آِخر لَه اِعفضي و .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و محمد بِن يحيى عن أَحمد بِن - ٥
ِن الرساِب أَِبي الْحِفي ِكت أْتٍر قَالَ قَرصِن أَِبي نِن ابِميعاً عى جِن ِعيسِد بمحا ِإلَى أَِبي مض

 يا أَبا جعفٍَر بلَغِني أَنَّ الْمواِلي ِإذَا رِكبت أَخرجوك ِمن الْباِب الصِغِري فَِإنما )عليه السالم ( جعفٍَر 
لَا ي كلَيقِّي عِبح أَلُكأَس راً ويخ دأَح كالَ ِمننِلئَلَّا ي مهٍل ِمنخب ِمن ذَِلك و لُكخدم كُن

مخرجك ِإلَّا ِمن الْباِب الْكَِبِري فَِإذَا رِكبت فَلْيكُن معك ذَهب و ِفضةٌ ثُم لَا يسأَلُك أَحد شيئاً 
ِسنيمخ ِطِه أَقَلَّ ِمنعفَلَا ت هربأَنْ ت ِتكوممع ِمن أَلَكس نم و هتطَيِإلَّا أَع و كِإلَي الْكَِثري اراً وِدين 

 ا أُِريدمي ِإنِإن كِإلَي الْكَِثري اراً وِدين ِرينِعش ٍة وسمخ ا أَقَلَّ ِمنِطهعفَلَا ت اِتكمع ِمن أَلَكس نم
  .قْتاراً ِبذَِلك أَنْ يرفَعك اللَّه فَأَنِفق و لَا تخش ِمن ِذي الْعرِش ِإ

  أَحمد بن محمِد بِن خاِلٍد عن جهِم بِن الْحكَِم الْمداِئِني عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي - ٦
و منِفقَةٌ  الْأَيِدي ثَلَاثَةٌ ساِئلَةٌ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و ممِسكَةٌ و خير الْأَيِدي الْمنِفقَةُ 
عليه (   أَحمد بن محمٍد عن أَِبيِه عن سعدانَ عِن الْحسيِن بِن أَيمن عن أَِبي جعفٍَر - ٧

ِه فَِإنه لَم يبخلْ عبد و لَا أَمةٌ ِبنفَقٍَة ِفيما  قَالَ قَالَ يا حسين أَنِفق و أَيِقن ِبالْخلَِف ِمن اللَّ)السالم 
  .يرِضي اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا أَنفَق أَضعافَها ِفيما يسِخطُ اللَّه عز و جلَّ 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن عمر بِن أُذَينةَ رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد - ٨
 ِإلَى الْعبِد ِبقَدِر الْمئُونِة  قَالَ ينِزلُ اللَّه الْمعونةَ ِمن السماِء)عليه السالم (  أَو أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( اللَِّه 

  .فَمن أَيقَن ِبالْخلَِف سخت نفْسه ِبالنفَقَِة 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن - ٩

ولًى لَه فَقَالَ لَه هلْ أَنفَقْت الْيوم شيئاً قَالَ لَا و اللَِّه فَقَالَ أَبو  قَالَ دخلَ علَيِه م)عليه السالم ( الرضا 
  . فَِمن أَين يخِلف اللَّه علَينا أَنِفق و لَو ِدرهماً واِحداً )عليه السالم ( الْحسِن 

١٠-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مةَ باِويعم ناٍن عِن ِسنِد بمحم ن
 قَالَ من يضمن أَربعةً ِبأَربعِة أَبياٍت ِفي الْجنِة أَنِفق و لَا تخف )عليه السالم ( وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ي الْعالَِم و اترِك الِْمراَء و ِإنْ كُنت مِحقّاً فَقْراً و أَنِصِف الناس ِمن نفِْسك و أَفِْش السلَام ِف
 حالش ِل وخالْب ابب.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن جعفٍَر عن آباِئِه - ١

وات اللَِّه علَيِه سِمع رجلًا يقُولُ ِإنَّ الشِحيح أَغْدر ِمن الظَّاِلِم  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني صلَ)عليهم السالم 
 حِإذَا ش ِحيحالش ا وِلهلَى أَهةَ عالظُّلَام دري و ِفرغتسي و وبتي قَد ِإنَّ الظَّاِلم تكَذَب فَقَالَ لَه

و ِصلَةَ الرِحِم و ِقرى الضيِف و النفَقَةَ ِفي سِبيِل اللَِّه و أَبواب الِْبر و منع الزكَاةَ و الصدقَةَ 
 ِحيحا شلَهخدِة أَنْ ينلَى الْجع امرح.  

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض- ٢
 ِإذَا لَم يكُن ِللَِّه ِفي عبٍد )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حاجةٌ ابتلَاه ِبالْبخِل 
٣ -ِن أَحِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نب دماٍر   أَحمِن عب اقحِإس نع دم

 ِلبِني سِلمةَ يا بِني سِلمةَ من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و أَي داٍء )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه سيدكُم قَالُوا يا رسولَ اللَِّه سيدنا رجلٌ ِفيِه بخلٌ فَقَالَ رسولُ ا

 ِل ثُمخالْب ى ِمنوأَد  
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  .قَالَ بلْ سيدكُم الْأَبيض الْجسِد الْبراُء بن معروٍر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَِبي الْجهِم عن موسى - ٤

 قَالَ الْبِخيلُ من بِخلَ ِبما )عليه السالم ( بِن بكٍْر عن أَحمد بِن سلَيمانَ عن أَِبي الْحسِن موسى 
اللَّه ضرِه افْتلَيع .  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن جعفٍَر عن أَِبيِه - ٥

نَّ ِلهذَا ٌء ثُم قَالَ ِإ  ما محق الِْإسلَام محق الشح شي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .الشح دِبيباً كَدِبيِب النمِل و شعباً كَشعِب الشرِك و ِفي نسخٍة أُخرى الشوِك 

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٦

 لَيس ِبالْبِخيِل الَِّذي يؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ِفي ماِلِه و )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)السالم 
  .يعِطي الْباِئنةَ ِفي قَوِمِه 

 عبِد   أَحمد بن محمٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ قَالَ قَالَ أَبو- ٧
 تدِري ما الشِحيح قُلْت هو الْبِخيلُ قَالَ الشح أَشد ِمن الْبخِل ِإنَّ الْبِخيلَ يبخلُ )عليه السالم ( اللَِّه 

ما ِفي ِبما ِفي يِدِه و الشِحيح يشح علَى ما ِفي أَيِدي الناِس و علَى ما ِفي يديِه حتى لَا يرى ِم
 اللَّه قَهزا رِبم عقْنلَا ي اِم ورالْح ِبالِْحلِّ و كُونَ لَهى أَنْ ينمئاً ِإلَّا تياِس شِدي النأَي.  
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٨ - ِليأَِبي   ع ناِبٍر عج ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْمِة عِغريِن الْمِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 لَيس الْبِخيلُ من أَدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
اِلِه وم اِلِه وم ةَ ِمنوضفْركَاةَ الْمالز دؤي لَم نِخيِل مالْب قِخيلُ حا الْبمِمِه ِإنةَ ِفي قَواِئنطَى الْبأَع 

 ى ذَِلكا ِسوِفيم ذِّربي وه ِمِه وةَ ِفي قَواِئنِط الْبعي لَم.  
  .باب النواِدِر 

١ -حم نب نيسِن   الْحب اقحِإس نانَ عفْيِن سانَ بملَيس نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عم
 قَالَ يأِْتي علَى الناِس زمانٌ من سأَلَ الناس عاش و من سكَت )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

رِإنْ أَد عنا أَصفَم قُلْت اتم اِهدجفَت ِجدت فَِإنْ لَم كدا ِعنِبم مهِعينانَ قَالَ تمالز ذَِلك كْت.  
٢ - نٍب عهِن وةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 أَفْضلُ الصدقَِة صدقَةٌ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )م عليه السال( عبِد الْأَعلَى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عن ظَهِر ِغنى 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  . أَفْضلُ الصدقَِة صدقَةٌ تكُونُ عن فَضِل الْكَف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه

 ِفي )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
  .ا الْباِئس الْفَِقري قَالَ هو الزِمن الَِّذي لَا يستِطيع أَنْ يخرج ِلزمانِتِه قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و أَطِْعمو

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِمهرانَ بِن محمٍد عن سعِد بِن - ٥
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَأَما من أَعطى و اتقى و صدق )عليه السالم ( طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 

  ِبالْحسىن ِبأَنَّ اللَّه تعالَى يعِطي ِبالْواِحدِة عشرةً ِإلَى ِمائَِة أَلٍْف فَما زاد فَسنيسره ِللْيسرى 
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 زع اللَّه اها آتِخلَ ِبمىن قَالَ بغتاس ِخلَ وب نا مأَم و لَه اللَّه هرسِر ِإلَّا ييالْخ ئاً ِمنيش ِريدقَالَ لَا ي
ي ىن ِبأَنَّ اللَّهسِبالْح كَذَّب لَّ وج و هرسينفَس ادا زةً ِإلَى ِمائَِة أَلٍْف فَمرشِة عاِحدِطي ِبالْوع

ِللْعسرى قَالَ لَا يِريد شيئاً ِمن الشر ِإلَّا يسره لَه و ما يغِني عنه مالُه ِإذا تردى قَالَ أَما و اللَِّه ما 
  .ن جبٍل و لَا ِمن حاِئٍط و لَِكن تردى ِفي ناِر جهنم هو تردى ِفي ِبئٍْر و لَا ِم

  و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن زرارةَ عن ساِلِم بِن أَِبي - ٦
ٍء ِإلَّا و قَد  ه تبارك و تعالَى يقُولُ ما ِمن شي قَالَ ِإنَّ اللَّ)عليه السالم ( حفْصةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قدصتلَ لَيجى ِإنَّ الرتلَقُّفاً حِدي تا ِبيلَقَّفُهي أَتقَةَ فَِإندِري ِإلَّا الصغَي هقِْبضي نِبِه م كَّلْتو
ه كَما يربي الرجلُ فَلُوه و فَِصيلَه فَيأِْتي يوم الِْقيامِة و هو ِمثْلُ ِبالتمرِة أَو ِبِشق تمرٍة فَأُربيها لَ

  .أُحٍد و أَعظَم ِمن أُحٍد 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن حدثَه عن عبِد - ٧
 )عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى الْحسِن و الْحسيِن )عليه السالم ( الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه الرحمِن 

 و هما جاِلساِن علَى الصفَا فَسأَلَهما فَقَالَا ِإنَّ الصدقَةَ لَا تِحلُّ ِإلَّا ِفي ديٍن موِجٍع أَو غُرٍم مفِْظٍع
يش ِقٍع فَِفيكدفَقٍْر م أَو  و رمع ناللَِّه ب دبأَلَ علُ سجكَانَ الر قَد و اهطَيفَأَع معذَا قَالَ نه ٌء ِمن

يش نع أَلَاهسي لَم و اهطَيكٍْر فَأَعأَِبي ب نِن بمحالر دبع ما فَقَالَ لَهِهمِإلَي عجٍء فَر ا لَما لَكُما م
 نيسالْح و نسالْح هنأَلَِني عا سمأَلَاِني عسا )عليه السالم ( تا غُذِّيمها قَالَا فَقَالَا ِإنا ِبممهربأَخ و 

  .ِبالِْعلِْم ِغذَاًء 
٨ -ِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع ثَهدح نموٍب عبح  
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وا أُمِتي ِفي  لَا تسأَلُ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .مجاِلِسها فَتبخلُوها 

٩ - ناٍن عأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
ا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ي)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

طَيباِت ما كَسبتم و ِمما أَخرجنا لَكُم ِمن الْأَرِض و ال تيمموا الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ قَالَ كَانَ 
ُء قَوم ِبأَلْواٍن ِمن تمٍر و هو ِمن أَردى   ِإذَا أَمر ِبالنخِل أَنْ يزكَّى يِجي)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

فَأْرةُ قَِليلَةَ اللِّحاِء عِظيمةَ النوى و كَانَ  التمِر يؤدونه ِمن زكَاِتِهم تمراً يقَالُ لَه الْجعرور و الِْمعى
 لَا تخرصوا هاتيِن التمرتيِن )صلى اهللا عليه وآله ( لَ رسولُ اللَِّه ُء ِبها عِن التمِر الْجيِد فَقَا بعضهم يِجي

يا ِبشهِجيئُوا ِمنلَا ت ِبآِخِذيِه ِإلَّا  و متلَس ِفقُونَ ونت هِبيثَ ِمنوا الْخمميال ت لَ وزن ِفي ذَِلك ٍء و
  .نْ تأْخذَ هاتيِن التمرتيِن أَنْ تغِمضوا ِفيِه و الِْإغْماض أَ

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم (   و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
س كَاِسبوا مبكَس قَد مفَقَالَ كَانَ الْقَو متبباِت ما كَسطَي ِفقُوا ِمنلَّ أَنا جِة فَلَماِهِليٍء ِفي الْجو

أَسلَموا أَرادوا أَنْ يخِرجوها ِمن أَمواِلِهم ِليتصدقُوا ِبها فَأَبى اللَّه تبارك و تعالَى ِإلَّا أَنْ يخِرجوا 
  .ِمن أَطْيِب ما كَسبوا 

١١-ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍل   ِعدجر نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمح
 فَقَالَ ِإني شيخ كَِثري الِْعياِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يكِْن قَِليلُ الشالر ِعيفو ضعم لْ ِمنولُ اللَِّه ِء فَهسر ظَراِني فَنملَى زٍة عِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( ن 
 تلٌ فَقَالَ كُنجِه رِإلَي فَقَام كُمعمأَس لَ وا الْقَونعمأَس قَالَ قَد و هابحِه أَصِإلَي ظَرن اِبِه وحأَص

ِه فَأَعطَاه ِمروداً ِمن ِتبٍر و كَانوا يتبايعونَ ِبالتبِر و هو الذَّهب ِمثْلَك ِبالْأَمِس فَذَهب ِبِه ِإلَى منِزِل
  و الِْفضةُ فَقَالَ الشيخ هذَا كُلُّه قَالَ نعم فَقَالَ الشيخ أَقْبلُ ِتبرك فَِإني 
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  .لَست ِبِجني و لَا ِإنِسي و لَِكني رسولٌ ِمن اللَِّه ِلأَبلُوك فَوجدتك شاِكراً فَجزاك اللَّه خيراً 
 عبِد الْمِلِك قَالَ كُنا ِعند   أَحمد بن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِمسمِع بِن-١٢

 ِبِمنى و بين أَيِدينا ِعنب نأْكُلُه فَجاَء ساِئلٌ فَسأَلَه فَأَمر ِبعنقُوٍد فَأَعطَاه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ ي مهذَا ِإنْ كَانَ ِدرةَ ِلي ِفي هاجاِئلُ لَا حفَقَالَ فَقَالَ الس عجر ثُم بفَذَه كلَيع اللَّه عس

عليه ( ردوا الْعنقُود فَقَالَ يسع اللَّه لَك و لَم يعِطِه شيئاً ثُم جاَء ساِئلٌ آخر فَأَخذَ أَبو عبِد اللَِّه 

اِئلُ ِمن يِدِه ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني  ثَلَاثَ حباِت ِعنٍب فَناولَها ِإياه فَأَخذَ الس)السالم 
َء كَفَّيِه ِعنباً فَناولَها ِإياه فَأَخذَها   مكَانك فَحشا ِملْ)عليه السالم ( الَِّذي رزقَِني فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 دمقَالَ الْح ِدِه ثُمي اِئلُ ِمنِد اللَِّه السبو عفَقَالَ أَب الَِمنيالْع بعليه السالم ( ِللَِّه ر( ا غُلَامي ككَانم 

يش ا  أَيلَهاوا فَنِوهحن أَو اهنرزا حماً ِفيمهِدر ِرينِعش ِمن وحن هعاِهِم فَِإذَا مرالد ِمن كعٍء م
 )عليه السالم ( الَ الْحمد ِللَِّه هذَا ِمنك وحدك لَا شِريك لَك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِإياه فَأَخذَها ثُم قَ

 اِني وِللَِّه الَِّذي كَس دمقَالَ الْح ثُم هذَا فَلَِبسه سِه فَقَالَ الْبلَيقَِميصاً كَانَ ع لَعفَخ ككَانم
با عا أَبِني يرتِد اللَِّه سبِلأَِبي ع عدي راً لَميخ اللَّه اكزقَالَ ج عليه السالم ( ِد اللَِّه أَو( ِإلَّا ِبذَا ثُم 

 اللَّه ِمدِطيِه حعا كَانَ يكُلَّم هِطيِه ِلأَنعلْ يزي لَم لَه عدي لَم لَو ها أَننقَالَ فَظَن بفَذَه فرصان
  .عطَاه أَ

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣

  . قَالَ ِإذَا ضاق أَحدكُم فَلْيعِلم أَخاه و لَا يِعني علَى نفِْسِه )السالم 
١٤-معم نع ِليع نب دمحِه ِفي   ملَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعٍر ر

  .بعِض خطَِبِه ِإنَّ أَفْضلَ الِْفعاِل ِصيانةُ الِْعرِض ِبالْماِل 
١٥- ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ قَالَ   عاررز

 يقُولُ ثَلَاثَةٌ ِإنْ يعلَمهن الْمؤِمن كَانت ِزيادةً ِفي عمِرِه و بقَاَء )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
لَاِتِه ووِدِه ِفي صجس كُوِعِه وِفي ر طِْويلُهقَالَ ت نا هم و ِه فَقُلْتلَيِة عمعالن   
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  .تطِْويلُه ِلجلُوِسِه علَى طَعاِمِه ِإذَا أَطْعم علَى ماِئدِتِه و اصِطناعه الْمعروف ِإلَى أَهِلِه 
ِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحا-١٦

 قُلْت قَوم ِعندهم فُضولٌ و ِبِإخواِنِهم حاجةٌ شِديدةٌ و لَيس )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
بشأَنْ ي مهعسكَاةُ أَ يالز مهعسو تأَخ ِلمسفَقَالَ الْم ِديدانَ شمفَِإنَّ الز مهانوِإخ وعجي وا وع

 لُ واصوالت ِفيِه و ادِتهاِلاج ِلِمنيسلَى الْمع ِحقفَي هِرمحلَا ي و ذُلُهخلَا ي و هظِْلمِلِم لَا يسالْم
أَهِل الْحاجِة و الْعطْف ِمنكُم يكُونونَ علَى ما أَمر اللَّه ِفيِهم رحماُء التعاونُ علَيِه و الْمواساةُ ِل

 اِحِمنيرتم مهنيب.  
  .باب فَضِل ِإطْعاِم الطَّعاِم 

 و غَيِرِه عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن عِلي بِن الْحكَِم- ١
 قَالَ ِمن موِجباِت مغِفرِة اللَِّه تبارك و تعالَى ِإطْعام )عليه السالم ( موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن 

  .الطَّعاِم 
 قَالَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ- ٢

  . ِمن الِْإمياِن حسن الْخلُِق و ِإطْعام الطَّعاِم )عليه السالم ( اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عمن حدثَه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم - ٣

نع فَِريعِد اللَِّه الْجبعليه السالم (  أَِبي ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( مأَطْع نم كُمريخ 
 امِني اسالن لَّى وص و لَامى السأَفْش و امالطَّع.  

٤ -م نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحع ِليِن عِد بمح
(  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( عِلي عن سيِف بِن عِمريةَ عن عمر بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

دي ِفي الناِس الْباِئنةَ و نصلِّي ِإذَا نام  يقُولُ ِإنا أَهلُ بيٍت أُِمرنا أَنْ نطِْعم الطَّعام و نؤ)عليه السالم 
 اسالن.  
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٥ -ِن عِن بسِن الْحع ِليِن عِد بمحم نٍد عمحم نب دمِف   أَحيس نع فوسِن يب ِلي
 قَالَ الْمنِجيات ِإطْعام الطَّعاِم و )عليه السالم ( بِن عِمريةَ عن فَيِض بِن الْمختاِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 امِني اسالن ِل ولَاةُ ِباللَّيالص لَاِم واُء السِإفْش.  
٦ -يحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى ع

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يِحب ِإهراق الدماِء و )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
  .ِإطْعام الطَّعاِم 

٧ -كَِم   مِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمح
 قَالَ ِمن أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِإشباع جوعِة الْمؤِمِن أَو )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .س كُربِتِه أَو قَضاُء ديِنِه تنِفي
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن أَحمد بِن محمٍد و ابِن فَضاٍل - ٨

 عز و جلَّ يِحب ِإطْعام  قَالَ ِإنَّ اللَّه)عليه السالم ( عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .الطَّعاِم و ِإراقَةَ الدماِء 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٩
 ِبأُسارى فَقُدم رجلٌ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه  قَالَ أُِتي )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وى كَانَ هتح هرغَي جرأَخ و هدفَر دمحا مي موذَا الْيه رِئيلُ أَخربج فَقَالَ لَه قُهنع برضِلي مهِمن
لَ لَه جبرِئيلُ يا محمد ربك يقِْرئُك السلَام و يقُولُ لَك ِإنَّ آِخرهم فَدعا ِبِه ِليضرب عنقُه فَقَا

 الَاِت فَقَالَ لَهمِملُ الْححي ِة واِئبلَى النع ِبرصي و فيقِْري الضي و امالطَّع طِْعمذَا يه كأَِسري
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(بِإنَّ ج  كقْتتأَع قَد كَذَا و لَّ ِبكَذَا وج و زاللَِّه ع ِمن ِني ِفيكربِئيلَ أَخر

فَقَالَ لَه ِإنَّ ربك لَيِحب هذَا فَقَالَ نعم فَقَالَ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنك رسولُ اللَِّه و الَِّذي 
قِبالْح ثَكعداً بداً أَباِلي أَحم نع تدداً لَا رِبين .  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن -١٠
لرزق أَسرع ِإلَى من يطِْعم الطَّعام ِمن  قَالَ ا)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( عن جعفٍَر عن أَِبيِه 
  .السكِِّني ِفي السناِم 



  ) ٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

١١-ب دمأَح نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي ع
 يقُولُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمِغريِة عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن 
  .عام الطَّعاِم ِمن موِجباِت مغِفرِة الرب تبارك و تعالَى ِإطْ

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن أَِبيِه عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن الرضا -١٢

ى ِبِه فَيأْخذُ  ِإذَا أَكَلَ أُِتي ِبصحفٍَة فَتوضع ِبقُرِب ماِئدِتِه فَيعِمد ِإلَى أَطْيِب الطَّعاِم ِمما يؤت)السالم 
يكُلِّ ش ِمن  محةَ فَلَا اقْتِذِه الْآيلُو هتي اِكِني ثُمسا ِللْمِبه رأْمي فَِة ثُمحالص ِفي ِتلْك عضئاً فَييٍء ش

ع قِْدراٍن يسكُلُّ ِإن سلَي هلَّ أَنج و زع اللَّه ِلمقُولُ عي ةَ ثُمقَبِبيلَ الْعالس ملَ لَهعٍة فَجقَبِق رلَى ِعت
  .ِإلَى الْجنِة 

  .باب فَضِل الْقَصِد 
١ - نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

نةَ عاِويعِن مِد بيرب ناِلٍح عِن صِميِل بفٍَر جعِن )عليه السالم (  أَِبي جيسالْح نب ِليقَالَ قَالَ ع 
 ِتِه فَِإنَّ ذَِلكلًا ِآلِخرفَض هِمن مقَدي ِة الْكَفَاِف ولْغب ِد ولُ ِبالْقَصجِفِق الرنا ِليِهملَياللَِّه ع اتلَوص

  .يِد ِمن اللَِّه عز و جلَّ و أَنفَع ِفي الْعاِفيِة أَبقَى ِللنعمِة و أَقْرب ِإلَى الْمِز
٢ - نع قِّيالر داود نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 اللَّه عز و جلَّ و ِإنَّ السرف أَمر يبِغضه اللَّه  قَالَ ِإنَّ الْقَصد أَمر يِحبه)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
يِللش لُحصا تهاةَ فَِإنوالن كحى طَرتح  اِبكرلَ شفَض كبى صتح ِء و.  

(  عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه- ٣

  . ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و يسئَلُونك ما ذا ينِفقُونَ قُِل الْعفْو قَالَ الْعفْو الْوسطُ )عليه السالم 
  قَصد مثْراةٌ و   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه الْ- ٤
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  .السرف متواةٌ 
ِبي حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَ- ٥

 ثَلَاثٌ منِجيات فَذَكَر الثَّاِلثُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عِلي بِن الْحسيِن 
  .الْقَصد ِفي الِْغنى و الْفَقِْر 

 عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى- ٦
 قَالَ سِمعته يقُولُ ضِمنت )عليه السالم ( عمر بِن أَباٍن عن مدِرِك بِن أَِبي الْهزهاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِقرفْتأَنْ لَا ي دصِن اقْتِلم.  
 محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٧

 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا أَنفَق )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن حماِد بِن واِقٍد اللَّحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نَ أَحسن و لَا وفِّق أَ لَيس يقُولُ اللَّه تعالَى و ال تلْقُوا ما ِفي يديِه ِفي سِبيٍل ِمن سِبيِل اللَِّه ما كَا

 ِصِدينقْتِني الْمعي ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَح لُكَِة وهِإلَى الت ِديكُمِبأَي.  
٨ -رم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد قَالَ قَالَ   ِعديبأَِبيِه ع نٍد عيبِن عِك بو

  . يا عبيد ِإنَّ السرف يوِرثُ الْفَقْر و ِإنَّ الْقَصد يوِرثُ الِْغنى )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 بِن عِلي عن محمِد بِن   عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد- ٩

  . ما عالَ امرؤ ِفي اقِْتصاٍد )عليه السالم ( الْفُضيِل عن موسى بِن بكٍْر قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 
يعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد جِم-١٠

 أَنه )عليه السالم ( عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسحاق بِن عبِد الْعِزيِز عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نتدلَّك ِبها ِمن قَالَ لَه ِإنا نكُونُ ِفي طَِريِق مكَّةَ فَنِريد الِْإحرام فَنطَِّلي و لَا تكُونُ معنا نخالَةٌ

  النورِة فَنتدلَّك ِبالدِقيِق و قَد دخلَِني ِمن ذَِلك ما اللَّه أَعلَم ِبِه فَقَالَ 
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افَةَ الِْإسخأَ م لَتفَي ِقيِبالن ترا أَممبي رِإن افرنَ ِإسدالْب لَحا أَصِفيم سفَقَالَ لَي معن اِف قُلْتر
لُ ِبالزيِت فَأَتدلَّك ِبِه ِإنما الِْإسراف ِفيما أَفْسد الْمالَ و أَضر ِبالْبدِن قُلْت فَما الِْإقْتار قَالَ أَكْ

 لُّ والْخ و ناللَّب و ماللَّح و زبقَالَ الْخ دا الْقَصفَم ِرِه قُلْتلَى غَيع قِْدرت تأَن الِْملِْح و ِز وبالْخ
  .السمن مرةً هذَا و مرةً هذَا 

 بِن عبيٍد عن ِرفَاعةَ عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن مروِك-١١
 قَالَ ِإذَا جاد اللَّه تبارك و تعالَى علَيكُم فَجودوا و ِإذَا أَمسك عنكُم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 دوالْأَج وفَه وا اللَّهاِودجلَا ت ِسكُوا وفَأَم.  
للَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي الصيرِفي عِن   أَحمد بن عبِد ا-١٢

 مِن اقْتصد ِفي مِعيشِتِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نم و اللَّه قَهزر اللَّه همرح ذَّرب .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر قَالَ -١٣
  .اِدِه  يقُولُ الرفْق ِنصف الْعيِش و ما عالَ امرؤ ِفي اقِْتص)عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن موسى 

  .باب كَراِهيِة السرِف و التقِْتِري 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ١

عليه السالم (  قَالَ تلَا أَبو عبِد اللَِّه الْجوهِري عن جِميِل بِن صاِلٍح عن عبِد الْمِلِك بِن عمٍرو الْأَحوِل

 هِذِه الْآيةَ و الَِّذين ِإذا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين ذِلك قَواماً قَالَ فَأَخذَ قَبضةً )
الَِّذي ذَكَر ارذَا الِْإقْتِدِه فَقَالَ ها ِبيهضقَب ى وصح ِمن ضقَب اِبِه ثُمِفي ِكت اللَّه ه  
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أَرخى بعضها و قَبضةً أُخرى فَأَرخى كَفَّه كُلَّها ثُم قَالَ هذَا الِْإسراف ثُم أَخذَ قَبضةً أُخرى فَ
 امذَا الْقَوقَالَ ه ا وهضعب كسأَم.  

  و عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن عمٍرو عن عبِد اللَِّه بِن أَباٍن قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٢
  .ما بين الْمكْروهيِن الِْإسراِف و الِْإقْتاِر  عِن النفَقَِة علَى الِْعياِل فَقَالَ )عليه السالم ( الْأَولَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن - ٣
 ِإنَّ مع الِْإسراِف )عليه السالم ( ِه ِرئَاٍب عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر و يوسف بِن عمارةَ قَالَا قَالَ أَبو عبِد اللَّ

  .ِقلَّةَ الْبركَِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٤

 قَالَ رب فَِقٍري هو )عليه السالم ( عبِد اللَِّه أَِبي نصٍر عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي 
 ا أُوِتيِر مغَي ِمن ِفقني الْفَِقري و ا أُوِتيِمم ِفقني ِنيِإنَّ الْغ ِنيالْغ ِمن فرأَس.  

 الْمثَنى قَالَ سأَلَ رجلٌ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن- ٥
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و آتوا حقَّه يوم حصاِدِه و ال تسِرفُوا ِإنه ال )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

نَ لَه حرثٌ و كَانَ ِإذَا أَخذَ يِحب الْمسِرِفني فَقَالَ كَانَ فُلَانُ بن فُلَاٍن الْأَنصاِري سماه و كَا
يِر شيِبغ الُهِعي و وقَى هبي ِبِه و قدصتفاً  يرس لَّ ذَِلكج و زع لَ اللَّهعٍء فَج.  

٦ -أَِبي ع نع ِزيدِن يب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ععليه ( ب

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإىل عنِقك و ال تبسطْها كُلَّ الْبسِط )السالم 
  .فَتقْعد ملُوماً محسوراً قَالَ الِْإحسار الْفَاقَةُ 

ي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عن   عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِب- ٧
 فَجاَء ساِئلٌ فَقَام ِإلَى ِمكْتٍل )عليه السالم ( موسى بِن بكٍْر عن عجلَانَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

سأَلَه فَقَام فَأَخذَ ِبيِدِه فَناولَه ثُم جاَء آخر فَسأَلَه فَقَام ِفيِه تمر فَملَأَ يده فَناولَه ثُم جاَء آخر فَ
 ا واِزقُنر فَقَالَ اللَّه راَء آخج ثُم لَهاوِدِه فَنذَ ِبيفَأَخ فَقَام أَلَهفَس راَء آخج ثُم لَهاوِدِه فَنذَ ِبيفَأَخ

   كَانَ لَا يسأَلُه أَحد ِمن الدنيا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه ِإياك ثُم قَالَ ِإنَّ 
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 لَها فَقَالَِت انطَِلق ِإلَيِه فَاسأَلْه فَِإنْ قَالَ لَك لَيس ِعندنا شيئاً ِإلَّا أَعطَاه فَأَرسلَت ِإلَيِه امرأَةٌ ابناً
يش  هبفَأَد طَاهى فَأَعرٍة أُخخسِفي ن ِه وى ِبِه ِإلَيمفَر هذَ قَِميصقَالَ فَأَخ كِطِني قَِميصٌء فَقُلْ أَع

لَى الْقَصالَى ععت و كاربت طْها كُلَّ اللَّهسبال ت و ِقكنلُولَةً ِإىل عغم كدلْ يعجال ت ِد فَقَالَ و
  .الْبسِط فَتقْعد ملُوماً محسوراً 

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْحسِن - ٨

 اللَِّه عز و جلَّ و كانَ بين ذِلك قَواماً قَالَ الْقَوام هو الْمعروف علَى الْموِسِع  ِفي قَوِل)السالم 
قَدره و علَى الْمقِْتِر قَدره متاعاً ِبالْمعروِف حقا علَى الْمحِسِنني علَى قَدِر ِعياِلِه و مئُونِتِهم الَِّتي 

 لَاحص فْساً ِإلَّا ما آتاها ِهين اللَّه كَلِّفال ي و ملَه و لَه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٩

قُوا لَم يسِرفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن ِفي قَوِلِه تعالَى و الَِّذين ِإذا أَنفَ
ذِلك قَواماً فَبسطَ كَفَّه و فَرق أَصاِبعه و حناها شيئاً و عن قَوِلِه تعالَى و ال تبسطْها كُلَّ الْبسِط 

جرخا يم امقَالَ الْقَو كَذَا وقَالَ ه و هتاحطَ رسفَبيش هِة ِمناحقَى ِفي الربي اِبِع وِن الْأَصيب ٌء   ِمن
.  

١٠- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
بِلأَِبي ع اِلٍح قَالَ قُلْتِن صانَ بملَيس نةَ عقْبِن عاِلِح بِجي)عليه السالم ( ِد اللَِّه صا يى منأَد   دح ُء ِمن

الِْإسراِف فَقَالَ ابِتذَالُك ثَوب صوِنك و ِإهراقُك فَضلَ ِإناِئك و أَكْلُك التمر و رميك النوى 
  .هاهنا و هاهنا 

١١-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِصٍم   ماٍر أَِبي عمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمح
 أَربعةٌ لَا يستجاب لَهم أَحدهم كَانَ لَه مالٌ فَأَفْسده فَيقُولُ يا )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .لَم آمرك ِباِلاقِْتصاِد رب ارزقِْني فَيقُولُ اللَّه عز و جلَّ أَ 
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  .باب سقِْي الْماِء 
١ -حِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مطَلْح نى عي

 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه أَولُ ما يبدأُ ِبِه ِفي )عليه السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْآِخرِة صدقَةُ الْماِء يعِني ِفي الْأَجِر 

محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِمسمٍع   محمد عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
  . قَالَ أَفْضلُ الصدقَِة ِإبراد كَِبٍد حرى )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

( يةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِو- ٣

 قَالَ من سقَى الْماَء ِفي موِضٍع يوجد ِفيِه الْماُء كَانَ كَمن أَعتق رقَبةً و من سقَى الْماَء )عليه السالم 
حيا نفْساً فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً ِفي موِضٍع لَا يوجد ِفيِه الْماُء كَانَ كَمن أَحيا نفْساً و من أَ

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم عن مصاِدٍف - ٤

ررنا علَى رجٍل ِفي أَصِل شجرٍة و  بين مكَّةَ و الْمِدينِة فَم)عليه السالم ( قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
قَد أَلْقَى ِبنفِْسِه فَقَالَ ِملْ ِبنا ِإلَى هذَا الرجِل فَِإني أَخاف أَنْ يكُونَ قَد أَصابه عطَش فَِملْنا فَِإذَا 

قَالَ نعم فَقَالَ ِلي انِزلْ يا مصاِدف رجلٌ ِمن الْفَراِسني طَِويلُ الشعِر فَسأَلَه أَ عطْشانُ أَنت فَ
 معفَقَالَ ن اِنيرصلَى نع قدصتفَت اِنيرصذَا نه ا فَقُلْتنِسر و تِكبر ثُم هتقَيس و لْتزِقِه فَنفَاس

  .ِإذَا كَانوا ِفي ِمثِْل هذَا الْحاِل 
٥ -ِد بمحم نب ِليِن   عب اِهيمرِن ِإبى بيحي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نِد اللَِّه عبِن ع

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي )عليه السالم ( أَِبي الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن جدِه عن أَِبي جعفٍَر 
 عملًا أَدخلُ ِبِه الْجنةَ فَقَالَ أَطِْعِم الطَّعام و أَفِْش السلَام قَالَ فَقَالَ لَا أُِطيق ذَِلك قَالَ فَقَالَ علِّمِني

  فَهلْ لَك ِإِبلٌ قَالَ نعم قَالَ فَانظُر بِعرياً و اسِق علَيِه أَهلَ بيٍت لَا 
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  .يشربونَ الْماَء ِإلَّا ِغباً فَلَعلَّه لَا ينفُق بِعريك و لَا ينخِرق ِسقَاؤك حتى تِجب لَك الْجنةُ 
 بكَيٍر عن ضريِس بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن- ٦

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يِحب ِإبراد الْكَِبِد الْحرى و من سقَى كَِبداً حرى )عليه السالم ( جعفٍَر 
  . ِإلَّا ِظلُّه ِمن بِهيمٍة أَو غَيِرها أَظَلَّه اللَّه يوم لَا ِظلَّ

 ِصلَِتِهم و اِليِهموم اِشٍم وِني هقَِة ِلبدالص ابب.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( ِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعي
 فَسأَلُوه أَنْ يستعِملَهم علَى صدقَاِت )صلى اهللا عليه وآله ( أُناساً ِمن بِني هاِشٍم أَتوا رسولَ اللَِّه 

ي جعلَه اللَّه ِللْعاِمِلني علَيها فَنحن أَولَى ِبِه فَقَالَ الْمواِشي و قَالُوا يكُونُ لَنا هذَا السهم الَِّذ
 يا بِني عبِد الْمطَِّلِب ِإنَّ الصدقَةَ لَا تِحلُّ ِلي و لَا لَكُم و لَِكني قَد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 فَما ظَنكُم يا )صلى اهللا عليه وآله (  و اللَِّه لَقَد وِعدها )عليه السالم ( اللَِّه وِعدت الشفَاعةَ ثُم قَالَ أَبو عبِد 
 كُمرغَي كُملَيِثراً عؤِني مورِة أَ تناِب الْجلْقَِة بِبح ذْتطَِّلِب ِإذَا أَخِد الْمبِني عب.  

٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِصٍري وأَِبي ب ِلٍم وسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح ن
 ِإنَّ الصدقَةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَا قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإنَّ اللَّه اِس وِدي النأَي اخسقَةَ لَا أَودِإنَّ الص و همرح ا قَدا مِرهغَي ِمن ا وهِمن لَيع مرح قَد 
 لْقَِتِه لَقَدِبح ذْتأَخ ِة ثُمناِب الْجلَى بع تقُم قَد اللَِّه لَو ا وقَالَ أَم طَِّلِب ثُمِد الْمبِني عِحلُّ ِلبت

  .وِثر علَيكُم فَارضوا ِلأَنفُِسكُم ِبما رِضي اللَّه و رسولُه لَكُم قَالُوا قَد رِضينا عِلمتم أَني لَا أُ
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لْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن ا- ٣
 قَالَ قُلْت لَه أَ تِحلُّ )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن جعفَِر بِن ِإبراِهيم الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لْك الصدقَةُ الْواِجبةُ علَى الناِس لَا تِحلُّ لَنا فَأَما غَير ذَِلك فَلَيس الصدقَةُ ِلبِني هاِشٍم فَقَالَ ِإنما ِت
  .ِبِه بأْس و لَو كَانَ كَذَِلك ما استطَاعوا أَنْ يخرجوا ِإلَى مكَّةَ هِذِه الِْمياه عامتها صدقَةٌ 

٤ -مأَح نى عيحي نب دمحم   ِليع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
 أَ تِحلُّ الصدقَةُ )عليه السالم ( بِن النعماِن عِن سِعيِد بِن عبِد اللَِّه الْأَعرِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 معاِشٍم قَالَ نِني هاِلي بوِلم.  
٥ -اِعيلَ   حمِإس نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديم

 عِن الصدقَِة الَِّتي حرمت علَى بِني هاِشٍم )عليه السالم ( بِن الْفَضِل الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .لَ ِهي الزكَاةُ قُلْت فَتِحلُّ صدقَةُ بعِضِهم علَى بعٍض قَالَ نعم ما ِهي قَا
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٦

أَح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحِميعاً عِد اللَِّه جبأَِبي ع نةَ عِدجيأَِبي خ ناِئٍذ عِن عب دعليه ( م

صلى (  قَالَ أَعطُوا الزكَاةَ من أَرادها ِمن بِني هاِشٍم فَِإنها تِحلُّ لَهم و ِإنما تحرم علَى النِبي )السالم 

  . بعِدِه و الْأَِئمِة صلَوات اللَِّه علَيِهم أَجمِعني  و الِْإماِم الَِّذي ِمن)اهللا عليه وآله 
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عبِد اللَِّه - ٧
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 قَالَ من لَم يستِطع أَنْ يِصلَنا فَلْيِصلْ فُقَراَء )عليه السالم ( عن محمِد بِن يِزيد عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 ورقُب رزا فَلْينورقُب ورزأَنْ ي ِطعتسي لَم نم ا وِتنا ِشيعاِننواِء ِإخلَحص.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن النوفَِلي عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه - ٨
ى أَحٍد ِمن أَهِل بيِتي  من صنع ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يداً كَافَيته يوم الِْقيامِة 
 قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

عِة أَصناٍف و لَو جاُءوا ِبذُنوِب أَهِل الدنيا رجلٌ نصر  ِإني شاِفع يوم الِْقيامِة ِلأَرب)صلى اهللا عليه وآله ( 
ذُريِتي و رجلٌ بذَلَ مالَه ِلذُريِتي ِعند الْمِضيِق و رجلٌ أَحب ذُريِتي ِباللِّساِن و ِبالْقَلِْب و رجلٌ 

ِتي ِإذَا طُِردياِئِج ذُروى ِفي حعسوا يدرش وا أَو.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن ثَعلَبةَ بِن -١٠

مِت الزكَاةُ  يسأَلُ ِشهاباً ِمن زكَاِتِه ِلمواِليِه و ِإنما حر)عليه السالم ( ميموٍن قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
 اِليِهموونَ مد ِهملَيع.  

  .باب النواِدِر 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر - ١

ِنِعما ِهي قَالَ يعِني الزكَاةَ الْمفْروضةَ قَالَ  ِفي قَوِلِه عز و جلَّ ِإنْ تبدوا الصدقاِت فَ)عليه السالم 
 اِئِض والْفَر ارونَ ِإظْهِحبتسوا يكَان مهاِفلَةَ ِإنِني النعا الْفُقَراَء قَالَ يوهتؤت فُوها وخِإنْ ت و قُلْت

  .ِكتمانَ النواِفِل 
٢ -نمٍد عمحم نب ِليأَِبيِه   ع نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عيبِن علَّى بعم نع ثَهدح 

   قَالَ سأَلْته عِن الزكَاِة تِجب علَي ِفي موِضٍع لَا يمِكنِني أَنْ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
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أُؤديها قَالَ اعِزلْها فَِإِن اتجرت ِبها فَأَنت ضاِمن لَها و لَها الربح و ِإنْ تِويت ِفي حاِل ما 
كلَيع سٍة فَلَيارا ِفي ِتجلَهغشِر أَنْ تغَي ا ِمنهلْتزلَِة عما ِفي جِبه ترجات ا وِزلْهعت ِإنْ لَم و 

  .ماِلك فَلَها ِبِقسِطها ِمن الربِح و لَا وِضيعةَ علَيها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن شعيٍب عِن الْحسيِن - ٣

 أَنه كَانَ يتصدق )عليه السالم ( حسِن عن عاِصٍم عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن الْ
يش سلَي هِإن معكَِّر فَقَالَ نِبالس قدصتأَ ت كَِّر فَِقيلَ لَهأَنْ  ِبالس ا أُِحبفَأَن هِمن ِإلَي بٌء أَح

  .تصدق ِبأَحب الْأَشياِء ِإلَي أَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن معاِذ بِن كَِثٍري قَالَ - ٤

ِمما ِفي أَيِديِهم ِبالْمعروِف  يقُولُ موسع علَى ِشيعِتنا أَنْ ينِفقُوا )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
فَِإذَا قَام قَاِئمنا حرم علَى كُلِّ ِذي كَنٍز كَنزه حتى يأِْتيه ِبِه فَيستِعني ِبِه علَى عدوِه و هو قَولُ 

ال ي ةَ والِْفض و بونَ الذَّهكِْنزي الَِّذين لَّ وج و زذاٍب اللَِّه عِبع مهرشِبيِل اللَِّه فَبها ِفي سِفقُونن
  .أَِليٍم 

٥ - نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   . قَالَ حصنوا أَموالَكُم ِبالزكَاِة)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى 

 هذَا آِخر ِكتاِب الزكَاِة و الصدقَِة ِمن ِكتاِب الْكَاِفي ِللشيِخ الْأَجلِّ أَِبي جعفٍَر محمِد 
ه بِن يعقُوب الْكُلَيِني رِحمه اللَّه و يتلُوه ِكتاب الصياِم و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى اللَّ

 وِمنيصعالْم ِة الطَّاِهِرينآِلِه الْأَِئم و ِبيٍد النمحا مِدنيلَى سع.  
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  .ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم 
الص اباِمِكتي  

  .باب ما جاَء ِفي فَضِل الصوِم و الصاِئِم 
١ - نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  

 علَى الصلَاِة و الزكَاِة و الْحج و  قَالَ بِني الِْإسلَام علَى خمسِة أَشياَء)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  . الصوم جنةٌ ِمن الناِر )صلى اهللا عليه وآله ( الصوِم و الْولَايِة و قَالَ رسولُ اللَِّه 

٢ -اِعيلَ بمِإس نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناٍد عِن أَِبي ِزي
ٍء ِإنْ   قَالَ ِلأَصحاِبِه أَ لَا أُخِبركُم ِبشي)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )عليهم السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 

ِمن ِرقشالْم داعبا تكَم كُمطَانُ ِمنيالش داعبت وهملْتفَع متأَن دوسي مولَى قَالَ الصِرِب قَالُوا بغالْم 
 و هاِبرد قْطَعاِلِح يِل الصملَى الْعةُ عرازوالْم ِفي اللَِّه و بالْح و هرظَه كِْسرقَةُ تدالص و ههجو

يِلكُلِّ ش و هِتينو قْطَعي فَارِتغكَا اِلاسز كَاةٌ وٍء ز امياِن الصدةُ الْأَب.  
٣ - نةَ علَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحِن يب دمحم  

  لَاِم و فَرِعِه  أَ لَا أُخِبرك ِبأَصِل الِْإس)عليه السالم ( عِلي بِن عبِد الْعِزيِز قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
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ي و ِذروِتِه و سناِمِه قُلْت بلَى قَالَ أَصلُه الصلَاةُ و فَرعه الزكَاةُ و ِذروته و سنامه الِْجهاد ِف
  .سِبيِل اللَِّه أَ لَا أُخِبرك ِبأَبواِب الْخيِر ِإنَّ الصوم جنةٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٤
يقَالَ ِلكُلِّ ش مواِد الصسكَاةُ الْأَجز كَاةٌ وٍء ز.   

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن - ٥
 قَالَ أَِبي ِإنَّ الرجلَ لَيصوم يوماً )عليه السالم ( عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .اً يِريد ما ِعند اللَِّه عز و جلَّ فَيدِخلُه اللَّه ِبِه الْجنةَ تطَوع
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَمةَ صاِحِب الساِبِري عن أَِبي - ٦

الَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ الصوم ِلي و أَنا أَجِزي  قَ)عليه السالم ( الصباِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَيِه 

عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيمانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

(اس لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو  لَتزقَالَ ِإذَا ن و اميالص ربِر قَالَ الصبوا ِبالصِعينت  
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زع فَِإنَّ اللَّه مصةُ فَلْيِديدالش اِزلَةُ وِل النجِبالر اميِني الصعِر يبوا ِبالصِعينتاس قُولُ ولَّ يج و .  
٨ - نع ِزيدِن يِذِر بنم ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ن صام ِللَِّه عز و جلَّ يوماً ِفي ِشدِة الْحر  م)عليه السالم ( يونس بِن ظَبيانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و زع قَالَ اللَّه ى ِإذَا أَفْطَرتح هونرشبي و ههجونَ وحسملٍَك يم ِبِه أَلْف كَّلَ اللَّهأٌ وظَم هابفَأَص

  . اشهدوا أَني قَد غَفَرت لَه جلَّ لَه ما أَطْيب ِرحيك و روحك ملَاِئكَِتي
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن النعماِن - ٩

 الصاِئم )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفي ِعبادٍة و ِإنْ كَانَ علَى ِفراِشِه ما لَم يغتب مسِلماً 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
ص مكَت نكَّلَ قَالَ مو و وهذَاِبي فَأَِجريع ِمن ارجتِدي اسبلَاِئكَِتِه علَّ ِلمج و زع قَالَ اللَّه همو

  .اللَّه تعالَى ملَاِئكَته ِبالدعاِء ِللصاِئِمني و لَم يأْمرهم ِبالدعاِء ِلأَحٍد ِإلَّا استجاب لَهم ِفيِه 
١١-ِلياِئِه   عآب نِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَنَّ )عليهم السالم (  ع 

 ِبيِني  )صلى اهللا عليه وآله ( النربقَالَ أَخ و اِئِمنياِء ِللصعِبالد هلَاِئكَتكَّلَ ملَّ وج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
 عن ربِه أَنه قَالَ ما أَمرت ملَاِئكَِتي ِبالدعاِء ِلأَحٍد ِمن خلِْقي ِإلَّا استجبت لَهم )عليه السالم ( يلُ جبرِئ
  .ِفيِه 

ه تسِبيح  قَالَ نوم الصاِئِم ِعبادةٌ و نفَس)عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢
.  

  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي -١٣
   قَالَ أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى )عليه السالم ( عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ما يمنعك ِمن مناجاِتي فَقَالَ يا رب أُِجلُّك عِن الْمناجاِة ِلخلُوِف فَِم الصاِئِم فَأَوحى )عليه السالم ( 
 و زع ِك اللَّهِريِح الِْمس ِدي ِمنِعن باِئِم أَطْيفَِم الص لُوفى لَخوسا مِه يلَّ ِإلَيج.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن عمِرو بِن سِعيٍد -١٤

 ِقيلُوا فَِإنَّ اللَّه يطِْعم الصاِئم و يسِقيِه ِفي )عليه السالم ( حسِن عِن الْحسِن بِن صدقَةَ قَالَ قَالَ أَبو الْ
  .مناِمِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَمةَ صاِحِب الساِبِري عن أَِبي -١٥
 أَنه قَالَ ِللصاِئِم فَرحتاِن فَرحةٌ ِعند ِإفْطَاِرِه و فَرحةٌ )عليه السالم (  اللَِّه الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد

  .ِعند ِلقَاِء ربِه 
ا  قَالَ ِإذَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن السماِن الْأَرمِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٦

 هٍة ِمنرعكُلُّ ش تجأْكُلُ سلًا يجر أْكُلُونَ أَوماً يقَو اِئمأَى الصر.  
١٧- ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 من صام ِللَِّه يوماً ِفي ِشدِة )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه منِذِر بِن يِزيد عن يونس بِن ظَبيانَ
 ى ِإذَا أَفْطَرتح هونرشبي و ههجونَ وحسملٍَك يم لَّ ِبِه أَلْفج و زع كَّلَ اللَّهأٌ وظَم هابفَأَص رالْح

  . ما أَطْيب ِرحيك و روحك ملَاِئكَِتي اشهدوا أَني قَد غَفَرت لَه قَالَ اللَّه عز و جلَّ
  .باب فَضِل شهِر رمضانَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عمٍرو الشاِمي عن أَِبي عبِد - ١
   قَالَ ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللَِّه اثْنا عشر شهراً ِفي ِكتاِب اللَِّه يوم خلَق )السالم عليه ( اللَِّه 
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شهوِر شهر اللَِّه عز ِذكْره و هو شهر رمضانَ و قَلْب شهِر رمضانَ السماواِت و الْأَرض فَغرةُ ال
  .لَيلَةُ الْقَدِر و نزلَ الْقُرآنُ ِفي أَوِل لَيلٍَة ِمن شهِر رمضانَ فَاستقِْبِل الشهر ِبالْقُرآِن 

 بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد- ٢
 يوِصي ولْده ِإذَا دخلَ شهر رمضانَ فَاجهدوا )عليه السالم ( عِن الِْمسمِعي أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
تب الْآجالُ و ِفيِه يكْتب وفْد اللَِّه الَِّذين يِفدونَ ِإلَيِه و ِفيِه أَنفُسكُم فَِإنَّ ِفيِه تقَسم الْأَرزاق و تكْ

  .لَيلَةٌ الْعملُ ِفيها خير ِمن الْعمِل ِفي أَلِْف شهٍر 
٣ -اِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحكَِم   مِن الْح

 قَالَ من لَم يغفَر لَه ِفي شهِر رمضانَ لَم يغفَر لَه ِإلَى قَاِبٍل ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يشهد عرفَةَ 
الْحسِن بِن محبوٍب   محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن - ٤

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خطَب رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي أَيوب عن أَِبي الْورِد عن أَِبي جعفٍَر 
لناس ِإنه قَد أَظَلَّكُم شهر الناس ِفي آِخِر جمعٍة ِمن شعبانَ فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ أَيها ا

ِفيِه لَيلَةٌ خير ِمن أَلِْف شهٍر و هو شهر رمضانَ فَرض اللَّه ِصيامه و جعلَ ِقيام لَيلٍَة ِفيِه ِبتطَوِع 
وِر وهالش ِمن اها ِسولَةً ِفيملَي ِعنيبلَاِة سِع صطَولَاٍة كَتص لٍَة ِمنصِفيِه ِبخ عطَوت نلَ ِلمعج 

ِخصاِل الْخيِر و الِْبر كَأَجِر من أَدى فَِريضةً ِمن فَراِئِض اللَِّه عز و جلَّ و من أَدى ِفيِه فَِريضةً 
للَِّه ِفيما ِسواه ِمن الشهوِر و هو ِمن فَراِئِض اللَِّه كَانَ كَمن أَدى سبِعني فَِريضةً ِمن فَراِئِض ا

شهر الصبِر و ِإنَّ الصبر ثَوابه الْجنةُ و شهر الْمواساِة و هو شهر يِزيد اللَّه ِفي ِرزِق الْمؤِمِن ِفيِه 
  و من فَطَّر ِفيِه مؤِمناً صاِئماً 
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 قِْدرا يكُلُّن سولَ اللَِّه لَيسا رى ِقيلَ يضا موِبِه ِفيمةٌ ِلذُنِفرغم ٍة وقَبر قاللَِّه ِعت دِعن ِبذَِلك كَانَ لَه
الَ ِإنَّ اللَّه كَِرمي يعِطي هذَا الثَّواب ِلمن لَم يقِْدر ِإلَّا علَى مذْقٍَة ِمن لَبٍن علَى أَنْ يفَطِّر صاِئماً فَقَ

 فَّفخ نم و ذَِلك ِمن لَى أَكْثَرع قِْدراٍت لَا يرمت ذٍْب أَواٍء عم ٍة ِمنبرش اِئماً أَوا صِبه فَطِّري
 خفَّف اللَّه عنه ِحسابه و هو شهر أَولُه رحمةٌ و أَوسطُه مغِفرةٌ و آِخره ِفيِه عن مملُوِكِه

الِْإجابةُ و الِْعتق ِمن الناِر و لَا ِغنى ِبكُم عن أَربِع ِخصاٍل خصلَتيِن ترضونَ اللَّه ِبِهما و خصلَتيِن 
م عنهما فَأَما اللَّتاِن ترضونَ اللَّه عز و جلَّ ِبِهما فَشهادةُ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ لَا ِغنى ِبكُ

 و محمداً رسولُ اللَِّه و أَما اللَّتاِن لَا ِغنى ِبكُم عنهما فَتسأَلُونَ اللَّه ِفيِه حواِئجكُم و الْجنةَ
  .تسأَلُونَ الْعاِفيةَ و تعوذُونَ ِبِه ِمن الناِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٥
ر نِد اللَِّه عبِن عِد اللَِّه ببع نةَ عِمريِن عِف بيس نع وبفٍَر أَيعأَِبي ج نٍل عقَالَ )عليه السالم ( ج 

 لَما حضر شهر رمضانَ و ذَِلك ِفي ثَلَاٍث بِقني ِمن شعبانَ قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
للَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ أَيها الناس ِإنَّ ِلِبلَاٍل ناِد ِفي الناِس فَجمع الناس ثُم صِعد الِْمنبر فَحِمد ا

 لَقغٍر تهأَلِْف ش ِمن ريلَةٌ ِفيِه خوِر لَيهالش ديس وه و كُمرضح ِبِه و اللَّه كُمصخ قَد رهذَا الشه
ناِن فَمن أَدركَه و لَم يغفَر لَه فَأَبعده اللَّه و من أَدرك ِفيِه أَبواب الناِر و تفَتح ِفيِه أَبواب الِْج

 اللَّه هدعفَأَب لَه ِفِر اللَّهغي فَلَم لَيلِّ عصي فَلَم هدِعن تذُِكر نم و اللَّه هدعفَأَب لَه فَرغي لَم ِه وياِلدو
.  

٦ -ب دمِن   أَحِرو بمع نانَ علْوِن عِن بيسِن الْحِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم ن
 يقِْبلُ ِبوجِهِه ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

رشعا مقُولُ ياِس فَيالن ابوأَب تفُِتح اِطِني ويةُ الشدرم انَ غُلَّتضمِر رهِهلَالُ ش اِس ِإذَا طَلَعالن 
السماِء و أَبواب الِْجناِن و أَبواب الرحمِة و غُلِّقَت أَبواب الناِر و استِجيب الدعاُء و كَانَ ِللَِّه 

طٍْر عتقَاُء يعِتقُهم اللَّه ِمن الناِر و يناِدي مناٍد كُلَّ لَيلٍَة هلْ ِمن ساِئٍل هلْ ِمن ِفيِه ِعند كُلِّ ِف
  مستغِفٍر 
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لَّ منِفٍق خلَفاً و أَعِط كُلَّ ممِسٍك تلَفاً حتى ِإذَا طَلَع ِهلَالُ شواٍل نوِدي الْمؤِمنونَ اللَّهم أَعِط كُ
 أَما و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه )عليه السالم ( أَِن اغْدوا ِإلَى جواِئِزكُم فَهو يوم الْجاِئزِة ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

  .ِهي ِبجاِئزِة الدناِنِري و لَا الدراِهِم ما 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عن محمِد بِن - ٧

 و جلَّ ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِمن شهِر رمضانَ  يقُولُ ِإنَّ ِللَِّه عز)عليه السالم ( مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
عتقَاَء و طُلَقَاَء ِمن الناِر ِإلَّا من أَفْطَر علَى مسِكٍر فَِإذَا كَانَ ِفي آِخِر لَيلٍَة ِمنه أَعتق ِفيها ِمثْلَ ما 

  .أَعتق ِفي جِميِعِه 
  .باب من فَطَّر صاِئماً 

١ -ِليأَِبي   ع نع اِبِرياِحِب السةَ صلَمس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
  . قَالَ من فَطَّر صاِئماً فَلَه ِمثْلُ أَجِرِه )عليه السالم ( الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

٢ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِلٍم عسِن مانَ بدعس نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا ع
 قَالَ ِفطْرك أَخاك الصاِئم أَفْضلُ ِمن ِصياِمك )عليه السالم ( موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن موسى 

.  
٣ -نع ِليِن عِد بمحم نب دمِن   أَحةَ بزمح نٍس عيرض نةَ عابيس ناٍط عبِن أَسب ِليع 

 ِإذَا كَانَ الْيوم الَِّذي )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ع أَعضاًء و تطْبخ فَِإذَا كَانَ ِعند الْمساِء أَكَب علَى الْقُدوِر يصوم ِفيِه أَمر ِبشاٍة فَتذْبح و تقْطَ

حتى يِجد ِريح الْمرِق و هو صاِئم ثُم يقُولُ هاتوا الِْقصاع اغِْرفُوا ِآلِل فُلَاٍن و اغِْرفُوا ِآلِل فُلَاٍن 
  .ذَِلك عشاَءه صلَّى اللَّه علَيِه و علَى آباِئِه ثُم يؤتى ِبخبٍز و تمٍر فَيكُونُ 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه - ٤

انَ فَقَالَ يا سِدير هلْ تدِري أَي  ِفي شهِر رمض)عليه السالم (  قَالَ دخلَ سِدير علَى أَِبي )السالم 
 فَقَالَ لَه ا ذَاكانَ فَمضمِر رهاِلي شِذِه لَيأَِبي ه اكِفد معِذِه فَقَالَ ناِلي هاللَّي  
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 ِديرس اِعيلَ فَقَالَ لَهملِْد ِإسو اٍت ِمنقَبر رشاِلي عِذِه اللَّيه لٍَة ِمنِفي كُلِّ لَي ِتقعلَى أَنْ تع قِْدرأَ ت
لِّ ذَِلك يقُولُ ِبأَِبي أَنت و أُمي لَا يبلُغُ ماِلي ذَاك فَما زالَ ينقُص حتى بلَغَ ِبِه رقَبةً واِحدةً ِفي كُ

لَا أَقِْدر علَيِه فَقَالَ لَه فَما تقِْدر أَنْ تفَطِّر ِفي كُلِّ لَيلٍَة رجلًا مسِلماً فَقَالَ لَه بلَى و عشرةً فَقَالَ 
سِلم يعِدلُ رقَبةً ِمن ولِْد  فَذَاك الَِّذي أَردت يا سِدير ِإنَّ ِإفْطَارك أَخاك الْم)عليه السالم ( لَه أَِبي 

   .)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ 
  باب ِفي النهِي عن قَوِل رمضانَ ِبلَا شهٍر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن يحيى - ١
نع ِميثْعأَِبيِه الْخ نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع اِهيمرِن ِإباِث بعليه السالم (  ِغي( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري 

  .صلَوات اللَِّه علَيِه لَا تقُولُوا رمضانَ و لَِكن قُولُوا شهر رمضانَ فَِإنكُم لَا تدرونَ ما رمضانُ 
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ- ٢

   قَالَ كُنا ِعنده ثَماِنيةَ ِرجاٍل فَذَكَرنا )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سعٍد عن أَِبي جعفٍَر 
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 ِمن مانَ اسضمانُ فَِإنَّ رضماَء رلَا ج انُ وضمر بلَا ذَه انُ وضمذَا رقُولُوا هانَ فَقَالَ لَا تضمر
ُء و يذْهب الزاِئلُ و لَِكن قُولُوا شهر  ذْهب و ِإنما يِجيُء و لَا ي أَسماِء اللَِّه عز و جلَّ لَا يِجي

رمضانَ فَِإنَّ الشهر مضاف ِإلَى اِلاسِم و اِلاسم اسم اللَِّه عز ِذكْره و هو الشهر الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه 
  .الْقُرآنُ جعلَه مثَلًا و ِعيداً 

م ابانَ بضمِر رهِل شقْبتسقَالُ ِفي ما ي.  
١ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِإذَا أَهلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه  قَالَ كَانَ رسولُ ال)عليه السالم ( عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 ِن وا ِبالْأَمنلَيع أَِهلَّه مِه فَقَالَ اللَّهيدي فَعر لَةَ ولَ الِْقبقْبتانَ اسضمِر رهِهلَالَ ش  
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الِْإمياِن و السلَامِة و الِْإسلَاِم و الْعاِفيِة الْمجلِّلَِة و الرزِق الْواِسِع و دفِْع الْأَسقَاِم اللَّهم ارزقْنا 
هلَّمست ا ولَن هلِّمس مآِن ِفيِه اللَّهةَ الْقُرِتلَاو و هامِقي و هاما ِفيِه ِصينلِّمس ا وِمن .  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو - ٢
 )عليه السالم (  بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى الساباِطي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 رهذَا شآِن هِزلَ الْقُرنم انَ وضمِر رهش بر مانَ فَقُِل اللَّهضمِر رهش لٍَة ِمنلُ لَيِإذَا كَانَ أَو
اِن اللَّهم ارزقْنا رمضانَ الَِّذي أَنزلْت ِفيِه الْقُرآنَ و أَنزلْت ِفيِه آياٍت بيناٍت ِمن الْهدى و الْفُرقَ

 افَاٍة وعم و كٍر ِمنسا ِفي يِمن هلَّمست ا ِفيِه ونلِّمس ا ولَن هلِّمس ماِمِه اللَّهلَى ِقيا عأَِعن و هامِصي
أَمِر الْحِكيِم ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِمن اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر ِمن الْأَمِر الْمحتوِم ِفيما يفْرق ِمن الْ

الْقَضاِء الَِّذي لَا يرد و لَا يبدلُ أَنْ تكْتبِني ِمن حجاِج بيِتك الْحراِم الْمبروِر حجهم الْمشكُوِر 
 و مهئَاتيس مهنكَفَِّر عالْم مهبفُوِر ذَنغالْم مهيعِطيلَ ِلي ِفي سأَنْ ت رقَدت قِْضي وا تلْ ِفيمعاج

  .عمِري و توسع علَي ِمن الرزِق الْحلَاِل 
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٣ -نع اِهيمرِإب نب ِلياِلِح   عِد الصبِن الْعِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع  )

 قَالَ ادع ِبهذَا الدعاِء ِفي شهِر رمضانَ مستقِْبلَ دخوِل السنِة و ذَكَر أَنه من دعا ِبِه )عليه السالم 
ِتلْك السنِة ِفتنةٌ و لَا آفَةٌ يضر ِبها ِدينه و بدنه و وقَاه اللَّه عز محتِسباً مخِلصاً لَم تِصبه ِفي 

يكُلُّ ش انَ لَهالَِّذي د ِمكِباس أَلُكي أَسِإن مةَ اللَّهنالس أِْتي ِبِه ِتلْكا يم رش هِذكْر  ِتكمحِبر ٍء و
ٍء و ِبعظَمِتك الَِّتي تواضع لَها كُلُّ  ٍء و ِبِعزِتك الَِّتي قَهرت ِبها كُلَّ شي  شيالَِّتي وِسعت كُلَّ

يش يا كُلُّ شلَه عضالَِّتي خ ِتكِبقُو ٍء و يكُلَّ ش تالَِّتي غَلَب وِتكربِبج الَِّذي  ٍء و ِبِعلِْمك ٍء و
ياطَ ِبكُلِّ شأَح يلَ كُلِّ شلُ قَبا أَوي وسا قُدي ورا نٍء ي يكُلِّ ش دعاِقي با بي ا  ٍء وي ا اللَّهٍء ي

 ِلي اغِْفر و معالن ريغالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ا اللَّهانُ يمحر
ِتي تنِزلُ النقَم و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تقْطَع الرجاَء و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تِديلُ الذُّنوب الَّ

ولُ الْبزا نِبه قحتسالَِّتي ي وبالذُّن ِلي اغِْفر اَء وعالد درالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر اَء ودالْأَع لَاِء و
 ِلي اغِْفر الِْغطَاَء و كِْشفالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر اِء ومثَ السغَي ِبسحالَِّتي ت وبالذُّن ِلي اغِْفر

ب الَِّتي تهِتك الذُّنوب الَِّتي تعجلُ الْفَناَء و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي توِرثُ الندم و اغِْفر ِلي الذُّنو
الِْعصم و أَلِْبسِني ِدرعك الْحِصينةَ الَِّتي لَا ترام و عاِفِني ِمن شر ما أُحاِذر ِباللَّيِل و النهاِر ِفي 

ِفيِهن و ما بينهن و مستقِْبِل سنِتي هِذِه اللَّهم رب السماواِت السبِع و الْأَرِضني السبِع و ما 
 ِميكَاِئيلَ و اِفيلَ ورِإس بر ِظيِم وآِن الْعالْقُر ثَاِني وِع الْمبالس بر ِظيِم وِش الْعرالْع بر

تِم النِبيني أَسأَلُك ِبك و  و أَهِل بيِتِه سيِد الْمرسِلني و خا)صلى اهللا عليه وآله ( جبرِئيلَ و رب محمٍد 
 ِزيٍل وِطي كُلَّ جعت ذُوٍر وحكُلَّ م فَعدت ِظيِم وِبالْع نمالَِّذي ت تأَن ِظيما عي تيما سِبم

ه يا رحمانُ يا رِحيم تضاِعف ِمن الْحسناِت ِبالْقَِليِل و الْكَِثِري و تفْعلُ ما تشاُء يا قَِدير يا اللَّ
 و وِركِهي ِبنجو رضن و كرِة ِستنِذِه السقِْبِل هتسِني ِفي مأَلِْبس ِتِه ويِل بأَه ٍد ومحلَى ملِّ عص

طَاِئكِزيلَ عج و ِتكامكَر ِريفش و كانوِني ِرضلِّغب و ِتكبحِني ِبمأَِحب و كدا ِعنِر ميخ ِمن 
 ذَِلك عِني مأَلِْبس و لِْقكخ داً ِمنٍط أَحعم تا أَنِر ميخ ِمن  
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 و يا شاِهد كُلِّ نجوى و يا عاِلم كُلِّ خِفيٍة و يا داِفع كُلِّ ما عاِفيتك يا موِضع كُلِّ شكْوى
تشاُء ِمن بِليٍة يا كَِرمي الْعفِْو يا حسن التجاوِز توفَِّني علَى ِملَِّة ِإبراِهيم و ِفطْرِتِه و علَى ِديِن 

لَى خع ِتِه ونس ٍد ومحِني ِفي مبنج و ماللَّه اِئكداِدياً ِلأَععم اِئكِلياِلياً ِلأَووفَِّني موفَاٍة فَتِر وي
هِذِه السنِة كُلَّ عمٍل أَو قَوٍل أَو ِفعٍل يباِعدِني ِمنك و اجِلبِني ِإلَى كُلِّ عمٍل أَو قَوٍل أَو ِفعٍل 

كِني ِمنبقَركُونُ يٍل يقَو ٍل أَوِفع ٍل أَومكُلِّ ع ِني ِمنعنام و اِحِمنيالر محا أَرِة ينِذِه السِفي ه 
ِمني أَخاف ضرر عاِقبِتِه و أَخاف مقْتك ِإياي علَيِه حذَراً أَنْ تصِرف وجهك الْكَِرمي عني 

ِبِه ن ِجبوتِذِه فَأَسقِْبِل هتسلِْني ِفي معاج ماللَّه ِحيما ري ُءوفا ري كدظٍّ ِلي ِعنح قْصاً ِمن
 و كارج زع كتامِلي كَر به و ِتكاِفيع رلِّلِْني ِستج و ِفككَن و اِركِجو و ِة ِفي ِحفِْظكنالس

ه غَيرك اللَّهم اجعلِْني تاِبعاً ِلصاِلِح من مضى ِمن أَوِلياِئك و أَلِْحقِْني جلَّ ثَناُء وجِهك و لَا ِإلَ
ِبِهم و اجعلِْني مسِلماً ِلمن قَالَ ِبالصدِق علَيك ِمنهم و أَعوذُ ِبك يا ِإلَِهي أَنْ تِحيطَ ِبِه خِطيئَِتي 

اِفي عرِإس ظُلِْمي و و نيب ِني ويب ولَ ذَِلكحاِتي فَيوهاِلي ِبشِتغاش و ايواِعي ِلهبات فِْسي ولَى ن
رحمِتك و ِرضواِنك فَأَكُونَ منِسياً ِعندك متعرضاً ِلسخِطك و نِقمِتك اللَّهم وفِّقِْني ِلكُلِّ عمٍل 

نى ِبِه عضراِلٍح تداً صمحم كِبين تا كَفَيكَم ملْفَى اللَّهز كِني ِبِه ِإلَيبقَر صلى اهللا عليه وآله ( ي و( 
 ِدكهِبع كِعدوم لَه تزجأَن و كدعو هقْتدص و هغَم فْتكَش و همه تجفَر ِه وودلَ عوه

ِفِني هولَ هِذِه السنِة و آفَاِتها و أَسقَامها و ِفتنتها و شرورها و أَحزانها و اللَّهم ِبذَِلك فَاكْ
ِضيق الْمعاِش ِفيها و بلِّغِني ِبرحمِتك كَمالَ الْعاِفيِة ِبتماِم دواِم الْعاِفيِة و النعمِة ِعنِدي ِإلَى 

 أَسأَلُك سؤالَ من أَساَء و ظَلَم و اعترف و أَسأَلُك أَنْ تغِفر ِلي ما مضى ِمن منتهى أَجِلي
 ِني ِإلَِهي ِمنِصمعأَنْ ت و لَيع لَاِئكَِتكم اما ِكرهتصأَح و كفَظَتا حهترصوِب الَِّتي حالذُّن

مع ِمن ِقيا بوِب ِفيمِل الذُّنلَى أَهع ٍد ومحلَى ملِّ عانُ صمحا ري ا اللَّهِلي يى أَجهتنِري ِإلَى م
بيِت محمٍد و آِتِني كُلَّ ما سأَلْتك و رِغبت ِإلَيك ِفيِه فَِإنك أَمرتِني ِبالدعاِء و تكَفَّلْت ِلي 

  .ِبالِْإجابِة 
   ِفي مستقْبِل شهِر رمضانَباب ما يقَالُ
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني - ٤
  ِمري الْمؤِمِنني صلَوات  يقُولُ كَانَ أَ)عليه السالم ( قَالَ حدثَنا عمرو بن ِشمٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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أَِهلَّه مقَالَ اللَّه لَِة ثُملَ ِإلَى الِْقبانَ أَقْبضمِر رهلَّ ِهلَالَ شِه ِإذَا أَهلَياللَِّه ع اِن والِْإمي ِن وا ِبالْأَمنلَيع 
 هلِّمس مآِن ِفيِه اللَّهةَ الْقُرِتلَاو و هامِقي و هاما ِصيقْنزار ملِّلَِة اللَّهجِة الْماِفيالْع لَاِم والِْإس ِة ولَامالس

  .لَنا و تسلَّمه ِمنا و سلِّمنا ِفيِه 
٤ -ِلياٍر   عمِن عةَ باِويعم نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

  أَنه كَانَ ِإذَا أَهلَّ ِهلَالَ شهِر رمضانَ قَالَ اللَّهم أَدِخلْه علَينا ِبالسلَامِة)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و الِْإسلَاِم و الْيِقِني و الِْإمياِن و الِْبر و التوِفيِق ِلما تِحب و ترضى 

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم (   يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
هم قَد حضر شهر رمضانَ و قَِد افْترضت علَينا ِصيامه و أَنزلْت ِفيِه حضر شهر رمضانَ فَقُِل اللَّ

 ا وِمن لْهقَبت ماِمِه اللَّهلَى ِصيا عأَِعن مقَاِن اللَّهالْفُر ى ودالْه اٍت ِمننيب اِس وى ِللندآنَ هالْقُر
ت ا ِفيِه ونلِّمسيلَى كُلِّ شع كٍة ِإناِفيع و كٍر ِمنسا ِفي يِمن هلَّمس  اِحِمنيالر محا أَري ٍء قَِدير.  

٦ - ِلٍم وسِن مِد بمحم نع اِهيمرِإب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع ِليع  
محِن مِن بيسِد اللَِّه الْحبو عِصٍري قَالَ كَانَ أَبأَِبي ب نانَ عدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نعليه ( ٍد ع

 يدعو ِبهذَا الدعاِء ِفي شهِر رمضانَ اللَّهم ِإني ِبك أَتوسلُ و ِمنك أَطْلُب حاجِتي من )السالم 
ناِس فَِإني لَا أَطْلُب حاجِتي ِإلَّا ِمنك وحدك لَا شِريك لَك و أَسأَلُك طَلَب حاجةً ِإلَى ال

ِبفَضِلك و ِرضواِنك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و علَى أَهِل بيِتِه و أَنْ تجعلَ ِلي ِفي عاِمي هذَا ِإلَى 
ةً مجِبيلًا حاِم سرالْح ِتكيب ِتي وجرا دِبه فَعرت ِني ويا عِبه ِقرت ةً لَكاِلصةً خاِكيلَةً زقَبتةً موررب

ترزقُِني أَنْ أَغُض بصِري و أَنْ أَحفَظَ فَرِجي و أَنْ أَكُف ِبها عن جِميِع محاِرِمك حتى لَا 
يكُونَ شطَ ي ِدي ِمنِعن ٌء آثَر و تا كَِرهِك ِلمرالت و تببا أَحِل ِبممالْع و ِتكيشخ و ِتكاع

 و لَيِبِه ع تمعا أَنم كْرِني شِزعأَو ٍة واِفيع اٍر وسي ٍر وسِفي ي لْ ذَِلكعاج و هنع تيهن
  ِلك تحت رايِة نِبيك مع أَسأَلُك أَنْ تجعلَ وفَاِتي قَتلًا ِفي سِبي
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 ِبهواِن من ِشئْت أَوِلياِئك و أَسأَلُك أَنْ تقْتلَ ِبي أَعداَءك و أَعداَء رسوِلك و أَسأَلُك أَنْ تكِْرمِني
 اللَّه ِبيسِبيلًا حوِل سسالر علْ ِلي معاج ماللَّه اِئكِليأَو ٍد ِمنِة أَحامي ِبكَرِهنلَا ت و لِْقكخ ِمن

 اَء اللَّها شم.  
٧ -حِن مفَِر بعج نِن عيسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دماٍط   أَحبِن أَسب ِليع نٍد عم

 كَانَ يدعو ِبهذَا )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن بِشٍري عن بعِض ِرجاِلِه أَنَّ عِلي بن الْحسيِن 
 انَ وضمر رهذَا شِإنَّ ه مانَ اللَّهضمِر رهش ٍم ِمنواِء ِفي كُلِّ يعذَا الده اِم ويالص رهذَا شه

 اِر والن ِق ِمنالِْعت رهذَا شه ِة ومحالر ِة وِفرغالْم رهذَا شه ِة وبوالت رهذَا شه ِة وابالِْإن رهش
يِه ِبأَفْضِل عوِنك و وفِّقِْني ِفيِه ِلطَاعِتك الْفَوِز ِبالْجنِة اللَّهم فَسلِّمه ِلي و تسلَّمه ِمني و أَِعني علَ

و فَرغِْني ِفيِه ِلِعبادِتك و دعاِئك و ِتلَاوِة ِكتاِبك و أَعِظم ِلي ِفيِه الْبركَةَ و أَحِسن ِلي ِفيِه الْعاِقبةَ 
كِْفِني ِفيِه ما أَهمِني و استِجب ِلي ِفيِه دعاِئي و و أَِصح ِلي ِفيِه بدِني و أَوِسع ِفيِه ِرزِقي و ا

بلِّغِني ِفيِه رجاِئي اللَّهم أَذِْهب عني ِفيِه النعاس و الْكَسلَ و السأْمةَ و الْفَترةَ و الْقَسوةَ و الْغفْلَةَ 
لَ و الْأَسقَام و الْهموم و الْأَحزانَ و الْأَعراض و الْأَمراض و و الِْغرةَ اللَّهم جنبِني ِفيِه الِْعلَ

الْخطَايا و الذُّنوب و اصِرف عني ِفيِه السوَء و الْفَحشاَء و الْجهد و الْبلَاَء و التعب و الْعناَء 
ِني ِفيِه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم و همِزِه و لَمِزِه و نفِْثِه و نفِْخِه و ِإنك سِميع الدعاِء اللَّهم أَِعذْ

 ِلِه وِحي كِْرِه وم ِدِه وكَي اِسِه ووسو  
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أَم اِعِه ويأَش اِنِه ودأَخ اِعِه وبأَت اِنِه ووأَع ِكِه ورش ِلِه وجر ِتِه ونِفت وِرِه وغُر ِعِه ودخ ِه واِني
 ِقياِمِه و أَوِلياِئِه و شركَاِئِه و جِميِع كَيِدِهم اللَّهم ارزقِْني ِفيِه تمام ِصياِمِه و بلُوغَ الْأَمِل ِفي

اسِتكْمالَ ما يرِضيك ِفيِه صبراً و ِإمياناً و يِقيناً و احِتساباً ثُم تقَبلْ ذَِلك ِمنا ِبالْأَضعاِف الْكَِثريِة 
طَ و الِْإنابةَ و التوبةَ و الرغْبةَ و الْأَجِر الْعِظيِم اللَّهم ارزقِْني ِفيِه الِْجد و اِلاجِتهاد و الْقُوةَ و النشا

 و كلَيكُّلَ عوالت و اَء لَكجالر و كلَ ِمنجالْو اِن واللِّس قِصد قَّةَ والر و عزالْج ةَ وبهالر و
 السعِي و مرفُوِع الْعمِل و مستجاِب الثِّقَةَ ِبك و الْورع عن محاِرِمك ِبصاِلِح الْقَوِل و مقْبوِل

يش نيب ِني ويلْ بحلَا ت اِء وعا  الدي ِتكمحِبر لَا غَم و ملَا ه ٍض ورلَا م ٍض ورِبع ذَِلك ٍء ِمن
 اِحِمنيالر محأَر.  

 عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن ِإبراِهيم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد- ٨
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِر رتخِن الْمِن بيسِن الْحع فَِليوالِْهلَالَ فَلَا )عليه السالم ( الن تأَيِإذَا ر 

ريخ أَلُكي أَسِإن مقُِل اللَّه و حربت و هورطَه و هكَترب و هرصن و هورن و هحفَت ِر وهذَا الشه 
 ماللَّه هدعا بم رش ا ِفيِه وم رش ِمن وذُ ِبكأَع و هدعا بم ريخ ا ِفيِه وم ريخ أَلُكأَس و قَهِرز

  .مياِن و السلَامِة و الِْإسلَاِم و الْبركَِة و التوِفيِق ِلما تِحب و ترضى أَدِخلْه علَينا ِبالْأَمِن و الِْإ
  .باب الْأَِهلَِّة و الشهادِة علَيها 

 ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن- ١
 قَالَ ِإنه سِئلَ عِن الْأَِهلَِّة )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَأَفِْطر هتأَيِإذَا ر و مالِْهلَاِل فَص تأَيوِر فَِإذَا رهأَِهلَّةُ الش فَقَالَ ِهي.  
 يقُولُ لَا )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( حماد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ٢

  .أُِجيز ِفي الِْهلَاِل ِإلَّا شهادةَ رجلَيِن عدلَيِن 
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٣ - نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحِن يب دمحم  
  .محمِد بِن مسِلٍم قَالَ لَا تجوز شهادةُ النساِء ِفي الِْهلَاِل 

٤ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 
 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه لَا تجوز شهادةُ النساِء ِفي الِْهلَاِل و لَا )عليه السالم ( 

لَيجةُ رادهِإلَّا ش وزجِن تلَيدِن ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٥

ا الرؤيةُ  لَيس علَى أَهِل الِْقبلَِة ِإلَّ)عليه السالم ( بِن عِمريةَ عِن الْفَضِل بِن عثْمانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .لَيس علَى الْمسِلِمني ِإلَّا الرؤيةُ 

  أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي - ٦
رأَيتموه فَأَفِْطروا و لَيس ِبالرأِْي و لَا  قَالَ ِإذَا رأَيتم الِْهلَالَ فَصوموا و ِإذَا )عليه السالم ( جعفٍَر 

ِبالتظَني و لَيس الرؤيةَ أَنْ يقُوم عشرةُ نفٍَر فَيقُولَ واِحد هو ذَا و ينظُر ِتسعةٌ فَلَا يرونه لَِكن ِإذَا 
 أَلْف آهر اِحدو آهر.  

٧ -ى عيحي نب دمحم   نٍد ععِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح ن
 قَالَ ِإذَا غَاب الِْهلَالُ قَبلَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن عِن الصلِْت الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ا غَاب بعد الشفَِق فَهو ِللَيلَتيِن الشفَِق فَهو ِللَيلَِتِه و ِإذَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن حمزةَ أَِبي يعلَى عن محمِد - ٨

ح ِهلَالُ شهِر رجٍب فَعد ِتسعةً  ِإذَا ص)عليه السالم ( بِن الْحسِن بِن أَِبي خاِلٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نيتالس موي مص ماً ووي ِسنيمخ و.  

  أَحمد بن محمٍد عن بكٍْر و محمد بن أَِبي صهبانَ عن حفٍْص عن عمِرو بِن - ٩
 عد )عليه السالم (  بِن خاِرجةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ساِلٍم و محمِد بِن ِزياِد بِن ِعيسى عن هارونَ

 و هترصبت ةً واِحيص تاِئماً فَِإنْ كَانص ِبحةً فَأَصميغتم تماً فَِإنْ كَانوي ِرينِعش ةً وعانَ ِتسبعش
  .لَم تر شيئاً فَأَصِبح مفِْطراً 
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
  . قَبلَ الزواِل فَهو ِللَيلَِتِه الْماِضيِة و ِإذَا رأَوه بعد الزواِل فَهو ِللَيلَِتِه الْمستقْبلَِة قَالَ ِإذَا رأَوا الِْهلَالَ

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن -١١
 قَالَ ِإذَا تطَوق الِْهلَالُ فَهو ِللَيلَتيِن و ِإذَا رأَيت ِظلَّ )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه مراِزٍم عن أَِبيِه

  .رأِْسك ِفيِه فَهو ِلثَلَاِث لَياٍل 
 الْحر عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإسماِعيلَ بِن-١٢
 قَالَ ِإذَا غَاب الِْهلَالُ قَبلَ الشفَِق فَهو ِللَيلَِتِه و ِإذَا غَاب بعد الشفَِق فَهو )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِللَيلَتيِن 
اِدرن ابب  

١ -ِن اباٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليع   نوٍر عصنِن مفَةَ بذَيح ناٍن عِن ِسن
  . قَالَ شهر رمضانَ ثَلَاثُونَ يوماً لَا ينقُص أَبداً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَةَ ِمثْلَهذَيح ناٍن عِن ِسنِن ابِن عيسِن الْحِن بسِن الْحع هنع و .  
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن بعِض أَصحاِبِه   ِعدةٌ ِمن أَ- ٢

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى خلَق الدنيا ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اختزلَها عن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ناِم السأَي ِتمانُ لَا يبعماً شوونَ يسمخ و عبأَر ةُ ثَلَاثُِمائٍَة ونالس ِة و  
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لَا ت داً واللَِّه أَب و قُصنانُ لَا يضمداً ركِْملُوا أَبِلت قُولُ ولَّ يج و زع ةً ِإنَّ اللَّهاِقصةٌ نكُونُ فَِريض
الِْعدةَ و شوالٌ ِتسعةٌ و ِعشرونَ يوماً و ذُو الْقَعدِة ثَلَاثُونَ يوماً ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و واعدنا 

عشٍر فَتم ِميقات ربِه أَربِعني لَيلَةً و ذُو الِْحجِة ِتسعةٌ و ِعشرونَ موسى ثَالِثني لَيلَةً و أَتممناها ِب
 اِقصن رهش و امت رهش ذَِلك دعب ورهالش ماً ثُموثَلَاثُونَ ي مرحالْم ماً ووي.  

٣ -يسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   نوٍر عصنِن مفَةَ بذَيح ناٍن عِن ِسنِن ابِن ع
  . قَالَ شهر رمضانَ ثَلَاثُونَ يوماً لَا ينقُص و اللَِّه أَبداً )عليه السالم ( معاِذ بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ابب  
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن ِإبراِهيم بِن - ١

 ِإنَّ السماَء تطِْبق علَينا )عليه السالم (  اللَِّه محمٍد الْمدِني عن ِعمرانَ الزعفَراِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد
ِبالِْعراِق الْيوم و الْيوميِن و الثَّلَاثَةَ فَأَي يوٍم نصوم قَالَ انظُِر الْيوم الَِّذي صمت ِمن السنِة 

  .الْماِضيِة و صم يوم الْخاِمِس 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن صفْوانَ بِن - ٢
عب نع ِريدانَ الْخثْمِن عِد بمحم نى عيحِد اللَِّه يبأَِبي ع ناِيِخِه عشعليه السالم ( ِض م( مقَالَ ص 

  .ِفي الْعاِم الْمستقْبِل يوم الْخاِمِس ِمن يوِم صمت ِفيِه عام أَولَ 
٣ -ب دمحم بقَالَ كَت اِرييِن السٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِج   مالْفَر ن

 كَِريسِة )عليه السالم ( ِإلَى الْعسمخ دِفي ع اِئكآب نِم عواِب ِفي الصالِْحس ِمن ِويا رمع أَلُهسي 
ع لَِكن و ِحيحص بأِْتي فَكَتِة الَِّتي تِة الثَّاِنينالس ِة واِضيِة الْمنِل السأَو نياٍم بِع أَيبِفي كُلِّ أَر د

 وا همفَِإن ى ذَِلكا ِسوم اِدِث والْح الْأُولَى و نيا باً ِفيمِة ِستاِمسِة الْخنِفي الس ساً ومخ ِسِنني
ابحأَص هبسح قَد ِة قَالَ وِة الْكَِبيسِجه ِذِه ِمنه و اِرييةٌ قَالَ السسمةٌ خسمخ وهدجا فَون

صِحيحاً قَالَ و كَتب ِإلَيِه محمد بن الْفَرِج ِفي سنِة ثَماٍن و ثَلَاِثني و ِمائَتيِن هذَا الِْحساب لَا 
لَمعي نم و ِننيالس ِرفعي نذَا ِلما همِه ِإنلَيلَ عمعاٍن أَنْ يسأُ ِلكُلِّ ِإنيهتةُ ينِت السى كَانتم 

 حص ِننيالس فرع لَِتِه والِْهلَالُ ِللَي حلٍَة فَِإذَا صلَ لَيانَ أَوضمِر رهِهلَالُ ش لَه ِصحي ةُ ثُمالْكَِبيس
 اَء اللَّهِإنْ ش ذَِلك لَه.  

٤ -ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعدوالْأَح اِهيمرِإب ناِس عبِن الْعوِر بصنم 
 ِإنا نمكُثُ ِفي الشتاِء الْيوم و الْيوميِن )عليه السالم ( عن ِعمرانَ الزعفَراِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الَ انظُِر الْيوم الَِّذي صمت ِمن السنِة الْماِضيِة و عد لَا ترى شمس و لَا نجم فَأَي يوٍم نصوم قَ
 اِمسالْخ موِم الْيص اٍم وةَ أَيسمخ.  

  .باب الْيوِم الَِّذي يشك ِفيِه ِمن شهِر رمضانَ هو أَو ِمن شعبانَ 
١ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدع مِن آدا بكَِريز نلَى ععِن يةَ بزمح نٍد عمحِن م

 عِن الْيوِم الَِّذي يشك ِفيِه ِمن شعبانَ قَالَ لَأَنْ أَصوم )عليه السالم ( الْكَاِهِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن ِإلَي بانَ أَحبعش ماً ِمنوانَ يضمِر رهش ماً ِمنوي أَنْ أُفِْطر.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن - ٢
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الْيوِم الَِّذي يشك ِفيِه ِمن شهِر رمضانَ لَا يدِري أَ هو ِمن شعبانَ أَو ِمن رمضانَ فَصامه فَكَانَ 
  .ِمن شهِر رمضانَ قَالَ هو يوم وفِّق لَه و لَا قَضاَء علَيِه 

٣ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع ٍب قَالَ قُلْتهِن وةَ باِويعم نٍر عيعليه ( م

ٌء وفِّق   الرجلُ يصوم الْيوم الَِّذي يشك ِفيِه ِمن شهِر رمضانَ فَيكُونُ كَذَِلك فَقَالَ هو شي)السالم 
 لَه.  

٤ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع ناِن عبهِن أَِبي الصِد بمحم نٍد عمحِن مب د
 ِإني صمت الْيوم الَِّذي )عليه السالم ( الْحسيِن بِن ِرباٍط عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  . فَأَقِْضيِه قَالَ لَا هو يوم وفِّقْت لَه يشك ِفيِه فَكَانَ ِمن شهِر رمضانَ أَ
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي الصهباِن عن محمِد بِن بكِْر بِن جناٍح عن عِلي بِن - ٥

ته عن صوِم يوِم الشك فَقَالَ صمه  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( شجرةَ عن بِشٍري النباِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَه فِّقْتو موانَ فَيضمِر رهش ِمن كِإنْ ي عاً وطَوانَ كَانَ تبعش ِمن كفَِإنْ ي.  

 قُلْت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ- ٦
 رجلٌ صام يوماً و لَا يدِري أَ ِمن شهِر رمضانَ هو أَو ِمن غَيِرِه فَجاَء )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِبِه فَقَالَ ب دتعا لَا ينداِس ِعنالن ضعانَ فَقَالَ بضمِر رهش كَانَ ِمن هوا أَنِهدفَش مقَو لَى فَقُلْت
ِإنهم قَالُوا صمت و أَنت لَا تدِري أَ ِمن شهِر رمضانَ هذَا أَم ِمن غَيِرِه فَقَالَ بلَى فَاعتد ِبِه فَِإنما 

يش وه ِمن هومصلَا ي انَ وبعش ِمن كالش موي امصا يمِإن لَه اللَّه فَّقَكٌء و قَد هانَ ِلأَنضمِر رهش 
نِهي أَنْ ينفَِرد الِْإنسانُ ِبالصياِم ِفي يوِم الشك و ِإنما ينِوي ِمن اللَّيلَِة أَنه يصوم ِمن شعبانَ فَِإنْ 

ما قَد وسع علَى ِعباِدِه و لَو لَا ذَِلك كَانَ ِمن شهِر رمضانَ أَجزأَ عنه ِبتفَضِل اللَِّه تعالَى و ِب
 اسالن لَكلَه.  

٧ - نٍل عجر نةَ عِرفَاع نكَِم عِن الْحب ِليع ناٍد عِزي نلُ بهس    
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 قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْعباِس ِبالِْحريِة فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ما تقُولُ ِفي )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
الَ يا غُلَام علَي الصياِم الْيوم فَقُلْت ذَاك ِإلَى الِْإماِم ِإنْ صمت صمنا و ِإنْ أَفْطَرت أَفْطَرنا فَقَ

 هاؤقَض ماً ووانَ فَكَانَ ِإفْطَاِري يضمِر رهش ِمن موي هاللَِّه أَن و لَما أَعأَن و هعم ِة فَأَكَلْتاِئدِبالْم
 اللَّه دبعلَا ي ِقي ونع برضأَنْ ي ِمن لَيع رسأَي.  

٨ -حي نب دمحِد   مبِن عِضِر بِن الْخاٍم عِن ِهشِس بيبع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عي
 عِن الْيوِم الَِّذي يشك ِفيِه فَِإنَّ )عليه السالم ( الْمِلِك عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

مه ِبمنِزلَِة من أَفْطَر يوماً ِفي شهِر رمضانَ فَقَالَ كَذَبوا ِإنْ كَانَ ِمن الناس يزعمونَ أَنَّ من صا
  .شهِر رمضانَ فَهو يوم وفِّق لَه و ِإنْ كَانَ ِمن غَيِرِه فَهو ِبمنِزلَِة ما مضى ِمن الْأَياِم 

 بِن أَحمد عن أَيوب بِن نوٍح عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن   محمد بن يحيى عن محمِد- ٩
 أَنه قَالَ و هو ِبالِْحريِة ِفي )عليه السالم ( داود بِن الْحصيِن عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِه و قَد شك الناس ِفي الصوِم و هو و اللَِّه ِمن شهِر رمضانَ زماِن أَِبي الْعباِس ِإني دخلْت علَ
فَسلَّمت علَيِه فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه أَ صمت الْيوم فَقُلْت لَا و الْماِئدةُ بين يديِه قَالَ فَادنُ فَكُلْ 

عليه (  و قُلْت الصوم معك و الِْفطْر معك فَقَالَ الرجلُ ِلأَِبي عبِد اللَِّه قَالَ فَدنوت فَأَكَلْت قَالَ

 تفِْطر يوماً ِمن شهِر رمضانَ فَقَالَ ِإي و اللَِّه أَنْ أُفِْطر يوماً ِمن شهِر رمضانَ أَحب ِإلَي )السالم 
  .ِمن أَنْ يضرب عنِقي 

  .باب وجوِه الصوِم 
١ - داوِن دانَ بملَيس نع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

    قَالَ قَالَ ِلي)عليه السالم ( عن سفْيانَ بِن عيينةَ عِن الزهِري عن عِلي بِن الْحسيِن 
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يوماً يا زهِري ِمن أَين ِجئْت فَقُلْت ِمن الْمسِجِد قَالَ ِفيم كُنتم قُلْت تذَاكَرنا أَمر الصوِم 
ٌء واِجب ِإلَّا صوم شهِر رمضانَ  و رأْي أَصحاِبي علَى أَنه لَيس ِمن الصوِم شيفَاجتمع رأِْيي 

فَقَالَ يا زهِري لَيس كَما قُلْتم الصوم علَى أَربِعني وجهاً فَعشرةُ أَوجٍه ِمنها واِجبةٌ كَوجوِب 
شع انَ وضمِر رهاَء شاِر ِإنْ شا ِبالِْخيهاِحبا صهِمن رشةَ ععبأَر و امرح نهاما ِصيهٍه ِمنجةُ أَور

 موص ِة واحالِْإب موص أِْديِب والت موص ٍه وجلَى ثَلَاثَِة أَوالِْإذِْن ع موص و اَء أَفْطَرِإنْ ش و امص
رالْم فَِر والس امِصي انَ وضمِر رهش امةُ فَِصياِجبا الْوِلي قَالَ أَم نهرفَس اكِفد ِعلْتج ِض قُلْت

شهريِن متتاِبعيِن ِفي كَفَّارِة الظِّهاِر ِلقَوِل اللَِّه تعالَى الَِّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ ِلما 
تحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل أَنْ يتماسا ِإلَى قَوِلِه فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن و ِصيام قالُوا فَ

ِل الْخِن ِفي قَتياِبعتتِن ميرهش امِصي انَ وضمِر رهش ماً ِمنوي أَفْطَر نِن ِفيمياِبعتتِن ميرهش نطَِإ ِلم
لَم يِجِد الِْعتق واِجب ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من قَتلَ مؤِمناً خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة و ِديةٌ 

يتاِبعتِن ميرهش فَِصيام ِجدي لَم نلَّ فَمج و زِلِه عِلِه ِإلَى قَوةٌ ِإىل أَهلَّمسكانَ م اللَِّه و ةً ِمنبوِن ت
اللَّه عِليماً حِكيماً و صوم ثَلَاثَِة أَياٍم ِفي كَفَّارِة الْيِمِني واِجب قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَِصيام ثَالثَِة 

الِْإطْع ِجدلَا ي نذَا ِلمه ملَفْتِإذا ح ماِنكُمةُ أَيكَفَّار اٍم ذِلكٍق أَيفَرتِبم سلَي و اِبعتتم كُلُّ ذَِلك ام
 ِمن ِبِه أَذى ِريضاً أَوم كُمكانَ ِمن نلَّ فَمج و زع قَالَ اللَّه اِجبأِْس ولِْق الرأَذَى ح امِصي و

الِْخياِر فَِإنْ صام صام ثَلَاثَةَ أَياٍم و رأِْسِه فَِفديةٌ ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك فَصاِحبها ِفيها ِب
صوم الْمتعِة واِجب ِلمن لَم يِجِد الْهدي قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَمن تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما 

ثَالثَِة أَي فَِصيام ِجدي لَم نِي فَمدالْه ِمن رسيتةٌ اسرشع ِتلْك متعجٍة ِإذا رعبس و جاٍم ِفي الْح
 قَالَ اللَّه اِجبِد وياِء الصزج موص كاِملَةٌ و  
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تلَه ِمنكُم متعمداً فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل ِمنكُم هدياً عز و جلَّ و من قَ
 لُ ذَِلكدكُونُ عي فِري كَيدت ِصياماً أَ و لُ ذِلكدع أَو ساِكنيم ةٌ طَعامكَفَّار ِة أَوبباِلغَ الْكَع

ِريها زاماً يلَى ِصيةُ عالِْقيم ِتلْك فَضت ٍل ثُمدةَ عةً ِقيمِقيم ديالص مقَوِري قَالَ يلَا أَد قَالَ قُلْت 
 موص و اِجبذِْر والن موص ماً وواٍع يِف صِلكُلِّ ِنص ومصاعاً فَيوأَص رالْب كَالُ ذَِلكي ثُم رالْب

ِتكَاِف واِم اِلاعأَي اٍم ِمنثَلَاثَِة أَي ى وحِم الْأَضوي ِم الِْفطِْر ووي موفَص امرالْح موا الصأَم و اِجب
ِهينن انَ وبعاِم شِصي عم هومصا ِبِه أَنْ ننأُِمر هنا عِهينن ا ِبِه ونأُِمر كِم الشوي موص ِريِق وشا الت

 فَِإنْ لَم اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت اسِفيِه الن كشِم الَِّذي يواِمِه ِفي الْيلُ ِبِصيجالر فَِردنأَنْ ي هنع
 كَانَ ِمن يكُن صام ِمن شعبانَ شيئاً كَيف يصنع قَالَ ينِوي لَيلَةَ الشك أَنه صاِئم ِمن شعبانَ فَِإنْ

 نٍع عطَوت موص ِزئجي فكَي و فَقُلْت هرضي انَ لَمبعش ِإنْ كَانَ ِمن و هنأَ عزانَ أَجضمِر رهش
ِمن هأَن لَمعلَا ي وه عاً وطَوانَ تضمِر رهش ماً ِمنوي املًا صجأَنَّ ر ٍة فَقَالَ لَوانَ فَِريضضمِر رهش 

 و امراِل حالِْوص موص ِنِه ويِم ِبعولَى الْيع قَعا ومِإن ضِلأَنَّ الْفَر هنأَ عزلَأَج ِبذَِلك دعب ِلمع ثُم
 امرِر حهالد موص و امرِة حِصيعذِْر الْمن موص و امرِت حمالص موص  
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 موص الِْبيِض و موص ِميِس والْخ ِة وعمِم الْجوي مواِر فَصِفيِه ِبالِْخي هاِحبالَِّذي ص موا الصأَم و
ش اٍم ِمنِة أَيِست اَء فَكُلُّ ذَِلكوراشِم عوي موص فَةَ ورِم عوي موص انَ وضمِر رهش دعاٍل بو

صاِحبه ِفيِه ِبالِْخياِر ِإنْ شاَء صام و ِإنْ شاَء أَفْطَر و أَما صوم الِْإذِْن فَالْمرأَةُ لَا تصوم تطَوعاً ِإلَّا 
ها و الْعبد لَا يصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْن مولَاه و الضيف لَا يصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْن صاِحِبِه ِبِإذِْن زوِج

وم  من نزلَ علَى قَوٍم فَلَا يصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْنِهم و أَما ص)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
التأِْديِب فَأَنْ يؤخذَ الصِبي ِإذَا راهق ِبالصوِم تأِْديباً و لَيس ِبفَرٍض و كَذَِلك الْمساِفر ِإذَا أَكَلَ 

ا صأَم ٍض وِبفَر سلَي ِمِه ووةَ يِقياِك بسِبالِْإم أُِمر لَهأَه قَِدم اِر ثُمهِل النأَو ِمن نِة ِلماحالِْإب مو
 موا صأَم و هموص هنأَ عزأَج و ذَِلك لَه اللَّه احأَب ٍد فَقَدمعِر تغَي قَاَء ِمن اِسياً أَون ِربش أَكَلَ أَو

صي مفَقَالَ قَو ِفي ذَِلك لَفَتتةَ قَِد اخامِض فَِإنَّ الْعرالْم فَِر والس و ومصونَ لَا يرقَالَ آخ و وم
قَالَ قَوم ِإنْ شاَء صام و ِإنْ شاَء أَفْطَر و أَما نحن فَنقُولُ يفِْطر ِفي الْحالَيِن جِميعاً فَِإنْ صام ِفي 

   السفَِر أَو ِفي حاِل الْمرِض فَعلَيِه الْقَضاُء فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ
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  .يقُولُ فَمن كانَ ِمنكُم مِريضاً أَو على سفٍَر فَِعدةٌ ِمن أَياٍم أُخر فَهذَا تفِْسري الصياِم 
  .باب أَدِب الصاِئِم 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن محمِد بِن - ١
 ِإذَا صمت فَلْيصم سمعك و بصرك و شعرك و ِجلْدك و )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .شياَء غَير هذَا و قَالَ لَا يكُونُ يوم صوِمك كَيوِم ِفطِْرك عدد أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن النضِر الْخزاِز عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر - ٢

 ِلجاِبِر بِن عبِد اللَِّه يا جاِبر هذَا )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمن جرخ هانِلس كَف و هجفَر و هطْنب فع ِلِه ولَي داً ِمنِور قَام و هارهن امص نانَ مضمر رهش

ِر فَقَالَ جهالش وِجِه ِمنروِبِه كَخولُ اللَِّه ذُنسِديثَ فَقَالَ رذَا الْحه نسا أَحولَ اللَِّه مسا ري اِبر )

  . يا جاِبر و ما أَشد هِذِه الشروطَ )صلى اهللا عليه وآله 
٣ -ِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن س

 قَالَ ِإنَّ الصيام لَيس ِمن )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ماً أَيومِن صحِللر تذَري نِإن ميرم قَالَ قَالَت ثُم هدحاِب ورالش اِم وِفي الطَّع تاً ومماً صوص 

نسخٍة أُخرى أَي صمتاً فَِإذَا صمتم فَاحفَظُوا أَلِْسنتكُم و غُضوا أَبصاركُم و لَا تنازعوا و لَا 
 صاِئمةٌ فَدعا  امرأَةً تسب جاِريةً لَها و ِهي)صلى اهللا عليه وآله ( تحاسدوا قَالَ و سِمع رسولُ اللَِّه 

 ِبطَعاٍم فَقَالَ لَها كُِلي فَقَالَت ِإني صاِئمةٌ فَقَالَ كَيف تكُوِنني صاِئمةً )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
و عقَالَ أَب اِب قَالَ ورالش اِم والطَّع ِمن سلَي موِك ِإنَّ الصتاِريِت جببس قَد ِد اللَِّه وعليه السالم ( ب( 

 اِم ورالْح ِمن كرصب و كعمس مصفَلْي تمِإذَا ص  
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اِدِم وأَذَى الْخ اَء وِع الِْمرد ِم الْقَِبيِح ووكَي ِمكوص مولْ يعجلَا ت اِم ويالص قَارو كلَيع كُنلْي 
 ِفطِْرك.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عِن - ٤
 قَالَ ِإذَا صام أَحدكُم الثَّلَاثَةَ الْأَياِم ِمن الشهِر فَلَا )ه السالم علي( الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يجاِدلَن أَحداً و لَا يجهلْ و لَا يسِرع ِإلَى الْحلِْف و الْأَيماِن ِباللَِّه فَِإنْ جِهلَ علَيِه أَحد فَلْيتحملْ 
.  

م عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن   عِلي بن ِإبراِهي- ٥
 ما ِمن عبٍد صاِلٍح يشتم فَيقُولُ ِإني صاِئم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( آباِئِه 

ِتملَا أَش كلَيع لَامس ِم ِمنوِدي ِبالصبع ارجتالَى اسعت و كاربت بِني ِإلَّا قَالَ الرتمتا شكَم ك
  .شر عبِدي فَقَد أَجرته ِمن الناِر 

ِه عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و غَيِر- ٦
 قَالَ لَا ينشد الشعر ِبلَيٍل و لَا ينشد ِفي شهِر رمضانَ ِبلَيٍل و لَا نهاٍر فَقَالَ لَه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِإسماِعيلُ يا أَبتاه فَِإنه ِفينا قَالَ و ِإنْ كَانَ ِفينا 
 عن عِلي بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبيٍد عن عبيِد بِن هارونَ   أَحمد بن محمٍد- ٧

 )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَالَ حدثَنا أَبو يِزيد عن حصيٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مِر رهِفي ش كُملَيا عأَم لَاُء والْب كُمنِبِه ع فَعداُء فَيعا الداِء فَأَمعالد فَاِر وِتغِة اِلاسانَ ِبكَثْرض

 كُموبى ذُنحمفَي فَارِتغاِلاس.  
  مضانَ لَم  ِإذَا كَانَ شهر ر)عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن - ٨
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 تفْعلَ يتكَلَّم ِإلَّا ِبالدعاِء و التسِبيِح و اِلاسِتغفَاِر و التكِْبِري فَِإذَا أَفْطَر قَالَ اللَّهم ِإنْ ِشئْت أَنْ
 لْتفَع.  

  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْوشاِء عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٩
ِم و الشراِب  يقُولُ ِإنَّ الصيام لَيس ِمن الطَّعا)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ميرِإنَّ م هدحعليها السالم ( و( و كُمتفَظُوا أَلِْسنتاً فَاحمص ماً أَيومِن صحِللر تذَري نِإن قَالَت 
لُ النار الْحطَب غُضوا أَبصاركُم و لَا تحاسدوا و لَا تنازعوا فَِإنَّ الْحسد يأْكُلُ الِْإميانَ كَما تأْكُ

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري -١٠

 قَالَ قُلْت  يقُولُ الْكَِذبةُ تنقُض الْوضوَء و تفَطِّر الصاِئم)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
هلَكْنا قَالَ لَيس حيثُ تذْهب ِإنما ذَِلك الْكَِذب علَى اللَِّه عز و جلَّ و علَى رسوِلِه و علَى 

   .)عليهم السالم ( الْأَِئمِة 
١١-نى عوسِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناٍث عِغي 

 ِإنَّ اللَّه كَِره ِلي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ثَ ِفي الصوِم ِست ِخصاٍل ثُم كَِرهتهن ِللْأَوِصياِء ِمن ولِْدي و أَتباِعِهم ِمن بعِدي الرفَ

   .)صلى اهللا عليه وآله ( باب صوِم رسوِل اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي - ١
 حتى ِقيلَ ما يفِْطر ثُم أَفْطَر )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ سِمعته يقُولُ صام رس)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 داود موص امص ثُم ومصا يى ِقيلَ متاٍم )عليه السالم ( حاِم ثَلَاثَِة أَيلَى ِصيع قُِبض ماً لَا ثُموي ماً ووي 
ص ِدلْنعي نهِر قَالَ ِإنهِفي الش ادمةُ قَالَ حسوسالْو رحالْو ِر ودِر الصحِبو نبذْهي ِر وهالش مو

  فَقُلْت و أَي الْأَياِم ِهي قَالَ أَولُ خِميٍس ِفي الشهِر و أَولُ 
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أَرِبعاَء بعد الْعشِر ِمنه و آِخر خِميٍس ِفيِه فَقُلْت كَيف صارت هِذِه الْأَيام الَِّتي تصام فَقَالَ ِإنَّ 
صلى ( أَياِم فَصام رسولُ اللَِّه من قَبلَنا ِمن الْأُمِم كَانَ ِإذَا نزلَ علَى أَحِدِهم الْعذَاب نزلَ ِفي هِذِه الْ

  . هِذِه الْأَيام الْمخوفَةَ )اهللا عليه وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ٢

 أَولَ ما بِعثَ يصوم حتى يقَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  كَانَ رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 داود موص وه ماً ووي أَفْطَر ماً ووي امص و ذَِلك كرت ثُم ومصا يقَالَ مى يتح فِْطري و فِْطرا يم )

و صام الثَّلَاثَةَ الْأَياِم الْغر ثُم ترك ذَِلك و فَرقَها ِفي كُلِّ عشرِة أَياٍم يوما  ثُم ترك ذَِلك )عليه السالم 
 لُ ذَِلكمعي وه و لَامآِلِه الس ِه ولَيع اُء فَقُِبضِبعا أَرمهنيِن بيِميسخ.  

٣ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِلٍح   ِعدِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزي
 )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن محمِد بِن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

اً و أَفْطَر يوماً ثُم صام الِْإثْنين و الْخِميس ثُم آلَ ِمن يصوم حتى يقَالَ لَا يفِْطر ثُم صام يوم
 ِر وهِط الشساَء ِفي وِبعأَر ِر وهِل الشِميِس ِفي أَوِر الْخهاٍم ِفي الشاِم ثَلَاثَِة أَيِإلَى ِصي ذَِلك

 قُولُ ذَِلككَانَ ي ِر وهِميٍس ِفي آِخِر الشكَانَ أَِبي خ قَد ِر وهالد موعليه السالم ( ص( ا ِمنقُولُ مي 
 يفْعلُ كَذَا و كَذَا فَيقُولُ لَا )صلى اهللا عليه وآله ( أَحٍد أَبغض ِإلَي ِمن رجٍل يقَالُ لَه كَانَ رسولُ اللَِّه 

 ترك شيئاً ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( اِة كَأَنه يرى أَنَّ رسولَ اللَِّه يعذِّبِني اللَّه علَى أَنْ أَجتِهد ِفي الصلَ
 هنزاً عجِل عالْفَض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٤
 ِإذَا كَانَ علَيِهن ِصيام أَخرنَ ذَِلك ِإلَى شعبانَ )صلى اهللا عليه وآله ( الَ كُن ِنساُء النِبي  قَ)عليه السالم ( اللَِّه 

صلى اهللا عليه (  فَِإذَا كَانَ شعبانُ صمن و كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( كَراهةَ أَنْ يمنعن رسولَ اللَِّه 

  . يقُولُ شعبانُ شهِري )آله و
٥ - ةَ قَالَ قُلْتاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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صلى اهللا عليه (  هلْ صام أَحد ِمن آباِئك شعبانَ قَالَ خير آباِئي رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه ِل

  . صامه )وآله 
٦ -اِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَض

 )عليه السالم ( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( هلْ صام أَحد ِمن آباِئك شعبانَ قَطُّ قَالَ صامه خير آباِئي رسولُ اللَِّه 

 لَِبيِن الْحكَانَ عسِن مِن ابع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع 
 فَقَالَ  عنه)عليه السالم (  ِمثْلَه فَأَما الَِّذي جاَء ِفي صوِم شعبانَ أَنه سِئلَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و لَا أَحد ِمن آباِئي قَالَ ذَِلك ِلأَنَّ قَوماً قَالُوا ِإنَّ ِصيامه )صلى اهللا عليه وآله ( ما صامه رسولُ اللَِّه 
نه فَرض ِمثْلُ ِصياِم شهِر رمضانَ و وجوبه ِمثْلُ وجوِب شهِر رمضانَ و ِإنَّ من أَفْطَر يوماً ِم

 ما )عليه السالم ( فَعلَيِه ِمن الْكَفَّارِة ِمثْلُ ما علَى من أَفْطَر يوماً ِمن شهِر رمضانَ و ِإنما قَولُ الْعاِلِم 
فَرضاً واِجباً  أَي ما صاموه )عليهم السالم (  و لَا أَحد ِمن آباِئي )صلى اهللا عليه وآله ( صامه رسولُ اللَِّه 

 لَم نلَى مع سلَي لٌ وا فَضةً ِفيهنس هونومصوا يا كَانمِإن و ضفَر هأَن معز نِل مكِْذيباً ِلقَوت
يش همصٌء  ي.  
٧ -نع نِبيٍح عِن صب دمأَح نِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دماِبِد قَالَ   أَحةَ الْعسب

 ِبيالن صلى اهللا عليه وآله ( قُِبض( ِميٍس وِل خٍر أَوهاٍم ِفي كُلِّ شثَلَاثَِة أَي انَ وضمر انَ وبعِم شولَى صع 
  . يصوماِن ذَِلك )م عليه السال( أَوسِط أَرِبعاَء و آِخِر خِميٍس و كَانَ أَبو جعفٍَر و أَبو عبِد اللَِّه 

  .باب فَضِل صوِم شعبانَ و ِصلَِتِه ِبرمضانَ و ِصياِم ثَلَاثَِة أَياٍم ِفي كُلِّ شهٍر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
أَِبي ع تِمعقَالَ س اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نع اِبِرياِحِب السةَ صلَمس نٍر عيم  
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  .م شعبانَ و شهِر رمضانَ متتاِبعيِن توبةٌ ِمن اللَِّه و اللَِّه  يقُولُ صو)عليه السالم ( أَبا  عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن عمر بِن أَباٍن عِن - ٢

 يقُولُ صوم شعبانَ و شهِر رمضانَ )عليه السالم ( ِه الْمفَضِل بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَّ
  .متتاِبعيِن توبةٌ ِمن اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن - ٣
س نٍد عمحِن مةَ بعرز نلِْت عِد اللَِّه الصبأَِبي ع نع رمِن عِل بفَضِن الْمع ةَ واععليه السالم ( م( 

 يِصلُ ما بين شعبانَ و رمضانَ و يقُولُ صوم شهريِن )عليه السالم ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
  .متتاِبعيِن توبةٌ ِمن اللَِّه 

٤ -مِن   أَحِرو بمع نانَ علْوِن عِن بيسِن الْحِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب د
 يصوم شعبانَ و رمضانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 
اسى النهني ا ومِصلُهي ا وملَها قَبةٌ ِلما كَفَّارمه ا اللَِّه ورها شمقُولُ هكَانَ ي ا ومِصلُوهأَنْ ي 

  .ِلما بعدهما ِمن الذُّنوِب 
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٥

باِن اللَّذَاِن )عليه السالم ( ِد اللَِّه عرها الشمانَ فَقَالَ هضمر رهش انَ وبعش ومصِل يجقُولُ ِفي الرا تم 
ا أَفْطَر ِمن قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى شهريِن متتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه قُلْت فَلَا يفِْصلُ بينهما قَالَ ِإذَ

 لَا ِوصالَ ِفي ِصياٍم يعِني لَا يصوم الرجلُ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّيِل فَهو فَصلٌ و ِإنما قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ر يوميِن متواِلييِن ِمن غَيِر ِإفْطَاٍر و قَد يستحب ِللْعبِد أَنْ لَا يدع السحو

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
عٍة و  أَنه سِئلَ عِن الصوِم ِفي الْحضِر فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَياٍم ِفي كُلِّ شهٍر الْخِميس ِمن جم)عليه السالم ( 

 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري ى ورٍة أُخعمج ِمن ِميسالْخ ٍة وعمج اُء ِمنِبعِر )عليه السالم ( الْأَرهش امِصي 
  الصبِر و ثَلَاثَِة أَياٍم ِمن كُلِّ شهٍر يذْهبن ِببلَاِبِل الصدوِر و ِصيام ثَلَاثَِة أَياٍم 
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  .ِمن كُلِّ شهٍر ِصيام الدهِر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها 
٧ -حأَص ةٌ ِمنِعد   أَلْتٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن

 عِن الصياِم ِفي الشهِر كَيف هو قَالَ ثَلَاثٌ ِفي الشهِر ِفي كُلِّ عشٍر يوم )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 
 يقُولُ من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها ثَلَاثَةُ أَياٍم ِفي الشهِر صوم الدهِر ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسيِن - ٨

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (  السلُوِلي عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر عن أَِبيِه بِن مخاِرٍق أَِبي جنادةَ
 من صام شعبانَ كَانَ لَه طُهراً ِمن كُلِّ زلٍَّة و وصمٍة و باِدرٍة قَالَ أَبو )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ما الْوصمةُ قَالَ الْيِمني ِفي الْمعِصيِة و النذْر ِفي الْمعِصيِة قُلْت )عليه السالم ( جعفٍَر حمزةَ قُلْت ِلأَِبي 
 مدا النهةُ ِمنبوالت ِب وضالْغ دِعن ِمنيةُ قَالَ الْياِدرا الْبفَم.  

 عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٩
 عن أَفْضِل ما جرت ِبِه السنةُ ِفي التطَوِع ِمن الصوِم فَقَالَ ثَلَاثَةُ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

هِل الشِفي أَو ِميسٍر الْخهاٍم ِفي كُلِّ شِفي آِخِر أَي ِميسالْخ ِر وهِط الشساُء ِفي وِبعالْأَر ِر و
 معِم فَقَالَ نوةُ ِفي الصنِبِه الس ترا جم ِميعذَا جه لَه ِر قَالَ قُلْتهالش.  

 )عليه السالم (  عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي-١٠
 ِمِننيؤالْم اِء فَقَالَ قَالَ أَِمريِبعِم الْأَروِم ِفي يواَء ِفي الصا جعليه السالم ( م( لَقلَّ خج و زع ِإنَّ اللَّه 

  .النار يوم الْأَرِبعاِء فَأَوجب صومه ِليتعوذَ ِبِه ِمن الناِر 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١١
 سِئلَ عن )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْأَحوِل عِن ابِن ِسناٍن

 مواُء فَيِبعا الْأَرأَم الُ ومِفيِه الْأَع ضرعت موفَي ِميسا الْخاُء فَقَالَ أَمِبعا أَرمهنيِن بيِميسِم خوص
  .لنار و أَما الصوم فَجنةٌ ِمن الناِر خِلقَت ِفيِه ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر -١٢

اِء ِلأَنه لَم تعذَّب أُمةٌ ِفيما مضى ِإلَّا  قَالَ قَالَ ِإنما يصام يوم الْأَرِبع)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 موالْي ذَِلك امصأَنْ ي بحتسِر فَيهِط الشساِء وِبعِم الْأَروِفي ي.  

١٣-ِد اللَِّه ببع نع ِدياٍد الْقَنِزي نانَ عرِن ِعمِد بمحم نٍد عمحم نب نيسِن   الْح
 ِإذَا كَانَ ِفي أَوِل الشهِر خِميساِن فَصم أَولَهما فَِإنه )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَفْضلُ و ِإذَا كَانَ ِفي آِخِر الشهِر خِميساِن فَصم آِخرهما فَِإنه أَفْضلُ 
حتسي هأَن ابب ورحالس ب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ١
بأْس ِبأَنْ  قَالَ سأَلْته عِن السحوِر ِلمن أَراد الصوم أَ واِجب هو علَيِه فَقَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

لَا يتسحر ِإنْ شاَء و أَما ِفي شهِر رمضانَ فَِإنه أَفْضلُ أَنْ يتسحر نِحب أَنْ لَا يترك ِفي شهِر 
  .رمضانَ 
ِه الْحسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخي- ٢

عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن السحوِر ِلمن أَراد الصوم فَقَالَ أَما ِفي شهِر رمضانَ فَِإنَّ 
رحستأَنْ ي بأَح نِع فَمطَوا ِفي التأَم اٍء وم ٍة ِمنبرِبش لَو وِر وحلَ ِفي السالْفَض نم لْ وفْعفَلْي 

 أْسلْ فَلَا بفْعي لَم.  
     عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه- ٣

http://www.islam4u.com


  ) ٩٥( صفحة .... ........http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

صلى اهللا عليه وآله (  السحور بركَةٌ قَالَ و قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه  )عليه السالم ( 

  . لَا تدع أُمِتي السحور و لَو علَى حشفٍَة )
ِإذَا أَفْطَر اِئمقُولُ الصا يم ابب.   

عليهم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي جعفٍَر عن آباِئِه - ١

رنا  كَانَ ِإذَا أَفْطَر قَالَ اللَّهم لَك صمنا و علَى ِرزِقك أَفْطَ)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )السالم 
 رالْأَج ِقيب و وقرلَِّت الْعتاب أُ والظَّم با ذَهِمن لْهقَبفَت  

  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد - ٢
ٍة ِمن شهِر رمضانَ ِعند الِْإفْطَاِر ِإلَى آِخِرِه الْحمد ِللَِّه الَِّذي  قَالَ تقُولُ ِفي كُلِّ لَيلَ)عليه السالم ( اللَِّه 

أَعاننا فَصمنا و رزقَنا فَأَفْطَرنا اللَّهم تقَبلْ ِمنا و أَِعنا علَيِه و سلِّمنا ِفيِه و تسلَّمه ِمنا ِفي يسٍر 
  .الْحمد ِللَِّه الَِّذي قَضى عنا يوماً ِمن شهِر رمضانَ ِمنك و عاِفيٍة 

  .باب صوِم الِْوصاِل و صوِم الدهِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ١

تخِن مانَ بسح نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع اِم قَالَ فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( اٍر قَالَ قُلْتيالُ ِفي الصا الِْوصم 
 قَالَ لَا ِوصالَ ِفي ِصياٍم و لَا صمت يوٍم ِإلَى اللَّيِل و لَا ِعتق قَبلَ ِملٍْك )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

.  
٢ -ب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحم عليه السالم ( ن( 

  قَالَ 
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عجاِم أَنْ ييالُ ِفي الصالِْوص هورحس اَءهشلَ ع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣

 ِفي الصياِم  قَالَ الْمواِصلُ)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يصوم يوماً و لَيلَةً و يفِْطر ِفي السحِر 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن زرارةَ قَالَ - ٤
  .لَ لَم نزلْ نكْرهه  عن صوِم الدهِر فَقَا)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٥
  .سأَلْته عن صوِم الدهِر فَكَِرهه و قَالَ لَا بأْس أَنْ يصوم يوماً و يفِْطر يوماً 

  . أَو شِرب و هو شاك ِفي الْفَجِر أَو بعد طُلُوِعِه باب من أَكَلَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ج ِمن بيِتِه و قَد طَلَع الْفَجر و تبين قَالَ يِتم صومه  أَنه سِئلَ عن رجٍل تسحر ثُم خر)عليه السالم ( 
ذَِلك ثُم لْيقِْضِه فَِإنْ تسحر ِفي غَيِر شهِر رمضانَ بعد الْفَجِر أَفْطَر ثُم قَالَ ِإنَّ أَِبي كَانَ لَيلَةً 

أَما جعفَر فَقَد أَكَلَ و شِرب بعد الْفَجِر فَأَمرِني فَأَفْطَرت يصلِّي و أَنا آكُلُ فَانصرف فَقَالَ 
  .ذَِلك الْيوم ِفي غَيِر شهِر رمضانَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ٢
أَلْتقَالَ س ظَرفَن انَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَامضمِر رهِفي ش رالْفَج ا طَلَعم دعب ِربش ٍل أَكَلَ وجر نع ه

 فَأَكَلَ و ِإنْ كَانَ قَام ِه ولَيةَ عادلَا ِإع و هموص ِتمفَلْي رأَى الْفَجفَر ادع فَأَكَلَ ثُم رالْفَج ري فَلَم
أَ شدب هِلأَن رماً آخوقِْضي يي و هموص ِتمفَلْي رالْفَج طَلَع قَد هأَى أَنِر فَرِإلَى الْفَج ظَرن ثُم ِرب

  .ِبالْأَكِْل قَبلَ النظَِر فَعلَيِه الِْإعادةُ 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٣
تقُولُ لَم يطْلُع فَآكُلُ ثُم أَنظُره  آمر الْجاِريةَ أَنْ تنظُر طَلَع الْفَجر أَم لَا فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

فَأَِجده قَد طَلَع ِحني نظَرت قَالَ تِتم يومك ثُم تقِْضيِه أَما ِإنك لَو كُنت أَنت الَِّذي نظَرت ما 
 هاؤقَض كلَيكَانَ ع.  

 شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن- ٤
 عن رجٍل خرج ِفي شهِر رمضانَ و أَصحابه )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

مهضعب فَكَف ماهادن ِر وِإلَى الْفَج ظَرٍت فَنيونَ ِفي برحستفَأَكَلَ ي رخسي هأَن مهضعب ظَن و 
  .فَقَالَ يِتم صومه و يقِْضي 

٥ - اِهيمرِلأَِبي ِإب اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نى عيحي نانُ بفْوكُونُ )عليه السالم (   صي 
أَتسحر مصِبحاً أُفِْطر ذَِلك الْيوم و أَقِْضي مكَانَ ذَِلك علَي الْيوم و الْيوماِن ِمن شهِر رمضانَ فَ

 موالْي ذَِلك فِْطرلْ تفَقَالَ لَا ب رماً آخوأَقِْضي ي ِم ووالْي ِم ذَِلكولَى صع أُِتم أَو رماً آخوِم يوالْي
  . آخر ِلأَنك أَكَلْت مصِبحاً و تقِْضي يوماً

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٦
 اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحا )عليه السالم ( مم دعب ِربٍل شجر نع هأَلْتقَالَ س 

ِإنْ كَانَ طَلَع و رماً آخوقِْضي يي و ذَِلك هموي ومصانَ قَالَ يضمِر رهِفي ش لَمعلَا ي وه و رالْفَج 
  .قَضاًء ِلرمضانَ ِفي شواٍل أَو ِفي غَيِرِه فَشِرب بعد الْفَجِر فَلْيفِْطر يومه ذَِلك و يقِْضي 

٧ -ب دمحانَ   مرِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن قَاما فَنظَرا ِإلَى الْفَجِر فَقَالَ أَحدهما هو ذَا و قَالَ الْآخر ما أَرى شيئاً 

لَم يستِبن لَه الْفَجر و قَد حرم علَى الَِّذي زعم أَنه رأَى الْفَجر ِإنَّ اللَّه عز و قَالَ فَلْيأْكُِل الَِّذي 
  .جلَّ يقُولُ كُلُوا و اشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر 
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  .باب الْفَجِر ما هو و متى يِحلُّ و متى يحرم الْأَكْلُ 
١ -نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحكٍْر   مِن بى بوسم 

 قَالَ أَذَّنَ ابن أُم مكْتوٍم ِلصلَاِة الْغداِة و مر رجلٌ ِبرسوِل )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
سولَ اللَِّه قَد أَذَّنَ الْمؤذِّنُ ِللْفَجِر  و هو يتسحر فَدعاه أَنْ يأْكُلَ معه فَقَالَ يا ر)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ِسكفَأَم ذَِلك دٍل فَِإذَا أَذَّنَ ِبلَالٌ فَِعنذِّنُ ِبلَيؤي وه وٍم وكْتم أُم نذَا ابفَقَالَ ِإنَّ ه.  
 قَالَ الْفَجر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن عِطيةَ عن أَِبي - ٢

  .هو الَِّذي ِإذَا رأَيته معتِرضاً كَأَنه بياض سورى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ٣

ح نٍر عيمِد اللَِّه أَِبي عبا عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد ععليه السالم ( م( ِض ِمنيِط الْأَبيِن الْخع 
 ِبيذِّنُ ِللنؤكَانَ ِبلَالٌ ي ِل قَالَ واِد اللَّيوس اِر ِمنهالن اضيِد فَقَالَ بوِط الْأَسيصلى اهللا عليه وآله ( الْخ( و 

ناب ِبيفَقَالَ الن رالْفَج طْلُعي ذِّنُ ِبلَالٌ ِحنيؤي ٍل وذِّنُ ِبلَيؤى يمكَانَ أَع وٍم وكْتم صلى اهللا عليه وآله (  أُم

( متحبأَص فَقَد ابرالش و اموا الطَّععِبلَاٍل فَد توص متِمعِإذَا س .  
ِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن   محمد بن ِإسما- ٤

عليهما السالم ( عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

( الَى أُِحلَّ لَكُمعِل اللَِّه تِفي قَو  لَتزةَ فَقَالَ نالْآي فَثُ ِإىل ِنساِئكُمياِم الرلَةَ الصلَي  
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 ِبيالن عكَانَ م و اِريصٍر الْأَنيبِن جاِت بوى )هللا عليه وآله صلى ا( ِفي خسفَأَم اِئمص وه ِق ودنِفي الْخ 
 و امِه الطَّعلَيع مرح مهدأَح امةُ ِإذَا نِذِه الْآيِزلَ هنلَ أَنْ توا قَبكَان اِل والْح لَى ِتلْكع وه و

ى فَقَالَ هسأَم ِلِه ِحنيِإلَى أَه اتواَء خفَج ابرالش ِلحصى نتح منفَقَالُوا لَا لَا ت امطَع كُمدلْ ِعن
لَك طَعاماً فَاتكَأَ فَنام فَقَالُوا لَه قَد فَعلْت قَالَ نعم فَبات علَى ِتلْك الْحاِل فَأَصبح ثُم غَدا ِإلَى 

 فَلَما رأَى الَِّذي ِبِه أَخبره كَيف )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه الْخندِق فَجعلَ يغشى علَيِه فَمر ِبِه رسولُ
 ِمن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراش كُلُوا و ةَ ولَّ ِفيِه الْآيج و زع لَ اللَّهزفَأَن هركَانَ أَم

  .الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عاِصِم بِن حميٍد - ٥

 فَقُلْت متى يحرم الطَّعام و الشراب علَى )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ت اِئِم والص مرحي اِء فَثَمضيِة الْبِطيكَانَ كَالْقُب و رالْفَج ضرتِر فَقَالَ ِإذَا اعلَاةُ الْفَجلَاةُ صِحلُّ الص

 اععش طْلُعقٍْت ِإلَى أَنْ يا ِفي ونفَلَس ِر قُلْتلَاةُ الْفَجلَاةُ صِحلُّ الصت و اميِحلُّ الصي و امالطَّع
  .لشمِس فَقَالَ هيهات أَين تذْهب ِتلْك صلَاةُ الصبياِن ا
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  .باب من ظَن أَنه لَيلٌ فَأَفْطَر قَبلَ اللَّيِل 
١ -محةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

سأَلْته عن قَوٍم صاموا شهر رمضانَ فَغِشيهم سحاب أَسود ِعند غُروِب الشمِس فَظَنوا أَنه لَيلٌ 
ابحِإنَّ الس وا ثُمفَأَفْطَر زع ِم ِإنَّ اللَّهوالْي ذَِلك امِصي لَى الَِّذي أَفْطَرفَقَالَ ع سملَى فَِإذَا الشجان 

و جلَّ يقُولُ أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل فَمن أَكَلَ قَبلَ أَنْ يدخلَ اللَّيلُ فَعلَيِه قَضاؤه ِلأَنه أَكَلَ 
  .متعمداً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن أَِبي بِصٍري و سماعةَ - ٢

 ِفي قَوٍم صاموا شهر رمضانَ فَغِشيهم سحاب أَسود ِعند غُروِب )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَوِس فَرمالش لَى الَِّذي أَفْطَرقَالَ ع سملَى فَِإذَا الشجان ابحِإنَّ الس ثُم مهضعب لُ فَأَفْطَراللَّي ها أَن

لَّيلُ ِصيام ذَِلك الْيوِم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّيِل فَمن أَكَلَ قَبلَ أَنْ يدخلَ ال
  .فَعلَيِه قَضاؤه ِلأَنه أَكَلَ متعمداً 

  .باب وقِْت الِْإفْطَاِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عِن ابِن أَِبي - ١

 قَالَ وقْت سقُوِط الْقُرِص و وجوِب الِْإفْطَاِر ِمن )عليه السالم ( عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الصياِم أَنْ يقُوم ِبِحذَاِء الِْقبلَِة و يتفَقَّد الْحمرةَ الَِّتي ترتِفع ِمن الْمشِرِق فَِإذَا جازت ِقمةَ الرأِْس 

جو ِرِب فَقَدغِة الْماِحيِإلَى ن صقَطَ الْقُرس و الِْإفْطَار ب.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٢
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 يقُولُ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عِن الْقَاِسِم ابِن عروةَ عن بريِد بِن معاِويةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
رِفي ش سمِت الشغَاب ِرِق فَقَدشةَ الْماِحيِني نعاِنِب يذَا الْجه ةُ ِمنرمِت الْحِض ِإذَا غَابِق الْأَر

  .و غَرِبها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ه قَوم يخشى أَنْ يحِبسهم  قَالَ سِئلَ عِن الِْإفْطَاِر قَبلَ الصلَاِة أَو بعدها قَالَ ِإنْ كَانَ مع)عليه السالم ( 
 فِْطرلْي لِّ وصفَلْي ذَِلك رِإنْ كَانَ غَي و مهعم فِْطرفَلْي اِئِهمشع نع.  

  .باب من أَكَلَ أَو شِرب ناِسياً ِفي شهِر رمضانَ 
١ -ي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيح

 أَنه سِئلَ عن رجٍل نِسي )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وا همِإن فِْطرقَالَ لَا ي ذَكَر ثُم ِربش فَأَكَلَ ويش   هموص ِتملَّ فَلْيج و زع اللَّه قَهزٌء ر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢
م صومه و لَيس علَيِه قَضاؤه سأَلْته عن رجٍل صام ِفي شهِر رمضانَ فَأَكَلَ و شِرب ناِسياً قَالَ يِت

.  
٣ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

هِر رمضانَ قَالَ يِتم  ِفي الرجِل ينسى فَيأْكُلُ ِفي ش)عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش وا همفَِإن هموص  اهِإي اللَّه همٌء أَطْع.  

  .باب من أَفْطَر متعمداً ِمن غَيِر عذٍْر أَو جامع متعمداً ِفي شهِر رمضانَ 
 ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن- ١

 ِفي رجٍل أَفْطَر ِمن شهِر رمضانَ متعمداً يوماً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تِن ميرهش ومصي ةً أَومسن ِتقعذٍْر قَالَ يِر عغَي اِحداً ِمنِكيناً وِمس نيِست طِْعمي ِن أَوياِبعت  
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 ِطيقا يِبم قدصت قِْدري فَِإنْ لَم.  
٢ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د

 أَنه سِئلَ عن رجٍل أَفْطَر يوماً ِمن )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ هلَكْت يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَتى النِبي شهِر رمضانَ متعمداً فَقَالَ ِإنَّ رجلًا 

 ِفرغتاس و قدصِلي قَالَ تلَى أَهع تقَعقَالَ و ا لَكم ولَ اللَِّه قَالَ وسا ري ارفَقَالَ الن ا لَكم
 قَّكح ظَّمالَِّذي ع لُ فَوجلَ فَقَالَ الرخلَا كَِثرياً قَالَ فَد ئاً لَا قَِليلًا ويِت شيِفي الْب كْترا تم

رجلٌ ِمن الناِس ِبِمكْتٍل ِمن تمٍر ِفيِه ِعشرونَ صاعاً يكُونُ عشرةَ أَصوٍع ِبصاِعنا فَقَالَ لَه رسولُ 
فَتصدق ِبِه فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه علَى من أَتصدق ِبِه و قَد  خذْ هذَا التمر )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

أَخبرتك أَنه لَيس ِفي بيِتي قَِليلٌ و لَا كَِثري قَالَ فَخذْه و أَطِْعمه ِعيالَك و استغِفِر اللَّه قَالَ فَلَما 
ها ِإننابحا قَالَ أَصنجرخ قدصت أَو مص أَو ِتقِق فَقَالَ أَعأَ ِبالِْعتدب .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
ضانَ فَلَم يِجد ما يتصدق ِبِه علَى ِستني ِمسِكيناً  ِفي رجٍل وقَع علَى أَهِلِه ِفي شهِر رم)عليه السالم ( 

 ِطيقا يِر مِبقَد قدصتقَالَ ي.  
    محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن - ٤
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 عِن الرجِل يعبثُ ِبأَهِلِه ِفي شهِر رمضانَ حتى )عليه السالم ( بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . ما علَى الَِّذي يجاِمع يمِني قَالَ علَيِه ِمن الْكَفَّارِة ِمثْلُ

٥ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
طَر ِمن شهِر  عن رجٍل شِهد علَيِه شهود أَنه أَفْ)عليه السالم ( بريٍد الِْعجِلي قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 

رمضانَ ثَلَاثَةَ أَياٍم قَالَ يسأَلُ هلْ علَيك ِفي ِإفْطَاِرك ِفي شهِر رمضانَ ِإثْم فَِإنْ قَالَ لَا فَِإنَّ علَى 
  .الِْإماِم أَنْ يقْتلَه و ِإنْ قَالَ نعم فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ ينهكَه ضرباً 

٦ -حةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
سأَلْته عن رجٍل وِجد ِفي شهِر رمضانَ و قَد أَفْطَر ثَلَاثَ مراٍت و قَد رِفع ِإلَى الِْإماِم ثَلَاثَ 

  .ِلثَِة مراٍت قَالَ يقْتلُ ِفي الثَّا
٧ - نع هذَكَر نموقَةَ عِن سفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

قُه  ِفي الرجِل يلَاِعب أَهلَه أَو جاِريته و هو ِفي قَضاِء شهِر رمضانَ فَيسِب)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْماُء فَينِزلُ قَالَ علَيِه ِمن الْكَفَّارِة ِمثْلُ ما علَى الَِّذي يجاِمع ِفي شهِر رمضانَ 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٨
حِد الربع نانَ عثْمانَ عضمِر رهش ماً ِمنوي ٍل أَفْطَرجر نع هأَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بم

 هكَانقِْضي مي اعاً وص ِرينِبِعش قدصتداً قَالَ يمعتم.  
٩ -مالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردنِن بِد بمحم نب ِلياٍد   عمِن حِد اللَِّه ببع نِر ع

 ِفي رجٍل أَتى امرأَته و هو صاِئم و ِهي )عليه السالم ( عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  صاِئمةٌ 
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فَقَالَ ِإنْ كَانَ استكْرهها فَعلَيِه كَفَّارتاِن و ِإنْ كَانت طَاوعته فَعلَيِه كَفَّارةٌ و علَيها كَفَّارةٌ و ِإنْ 
اوعته ضِرب خمسةً و كَانَ أَكْرهها فَعلَيِه ضرب خمِسني سوطاً ِنصِف الْحد و ِإنْ كَانت طَ

  .ِعشِرين سوطاً و ضِربت خمسةً و ِعشِرين سوطاً 
 اِشربي لُ أَوقَباِئِم يالص ابب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
 أَنه سِئلَ عن رجٍل يمس ِمن الْمرأَِة )عليه السالم ( ي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِب

يسِبقَه الْمِني شيئاً أَ يفِْسد ذَِلك صومه أَو ينقُضه فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك يكْره ِللرجِل الشاب مخافَةَ أَنْ 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢
  . الصوم  قَالَ لَا تنقُض الْقُبلَةُ)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن النعماِن - ٣
يةَ و  ما تقُولُ ِفي الصاِئِم يقَبلُ الْجاِر)عليه السالم ( عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و نمؤلَا ي هفَلَا ِلأَن ِبقالش ابا الشأَم و أْسفَلَا ب ِمثْلُك ِمثِْلي و الْكَِبري خيا الشأَةَ فَقَالَ أَمرالْم
هلَاِعبةُ فَياِريالْج كُونُ لَهى ِفي ِمثِْلي ترا تفَم ِن قُلْتيتوهى الشدلَةُ ِإحالْقُب ِبقلَش كا فَقَالَ ِلي ِإن

 فا فَكَيأَن فَِني قَالَ كَذَِلكعأَض تعِإنْ ج ِني ورأَض تِبعِإنْ ش قُلْت كمطُع فاِزٍم كَيا حا أَبي
يلَا ش و اَء قُلْتسالن و تئاً أَ أَنياُء شا أَشاِزٍم ما حا أَبي يلَِكن ي ِإلَّا َء قَالَ وِمن كُونَ ذَِلكنْ ي

 لْتفَع.  
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ح باب ِفيمن أَجنب ِباللَّيِل ِفي شهِر رمضانَ و غَيِرِه فَترك الْغسلَ ِإلَى أَنْ يصِب
  أَِو احتلَم ِباللَّيِل أَِو النهاِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
نه قَالَ ِفي رجٍل احتلَم أَولَ اللَّيِل  أَ)عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَو أَصاب ِمن أَهِلِه ثُم نام متعمداً ِفي شهِر رمضانَ حتى أَصبح قَالَ يِتم صومه ذَِلك ثُم يقِْضيِه 
 هبر ِفرغتسي انَ وضمِر رهش ِمن ِإذَا أَفْطَر.  

٢ -حِلٍم   مسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِصيب الْجاِريةَ ِفي شهِر رمضانَ ثُم ينام قَبلَ أَنْ )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 

قَالَ يِتم صومه و يقِْضي ذَِلك الْيوم ِإلَّا أَنْ يستيِقظَ قَبلَ أَنْ يطْلُع الْفَجر فَِإِن انتظَر ماًء يغتِسلَ 
 هموقِْضي يفَلَا ي رالْفَج ِقي فَطَلَعتسي أَو نخسي.  

٣ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مأَب أَلْتٍر قَالَ سكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اب
 عِن الرجِل يجِنب ثُم ينام حتى يصِبح أَ يصوم ذَِلك الْيوم تطَوعاً فَقَالَ أَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

هِف النِنص نيب و هنيا باِر مِبالِْخي وه سِر لَيهاِر ِفي شهِبالن ِلمتحِل يجِن الرع هأَلْتس اِر قَالَ و
 أْسفَقَالَ لَا ب وا هكَم هموص ِتمانَ يضمر.  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عِن الْحجاِل عِن ابِن ِسناٍن قَالَ كَتب أَِبي ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 و كَانَ يقِْضي شهر رمضانَ و قَالَ ِإني أَصبحت ِبالْغسِل و أَصابتِني جنابةٌ فَلَم أَغْتِسلْ )م السال
 هابفَأَج رالْفَج ى طَلَعتغَداً )عليه السالم ( ح مص و موذَا الْيه مصلَا ت .  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ٥
 عِن الرجِل يجِنب ِباللَّيِل ِفي شهِر ) السالم عليه( عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

رمضانَ فَنِسي أَنْ يغتِسلَ حتى يمِضي ِبذَِلك جمعةٌ أَو يخرج شهر رمضانَ قَالَ علَيِه قَضاُء 
  .الصلَاِة و الصوِم 

اِء ِللصاِس ِفي الْمِتمِة اِلاراِهيكَر اباِئِم ب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . قَالَ الصاِئم يستنِقع ِفي الْماِء و لَا يرتِمس رأْسه )عليه السالم ( 
٢ -ع اِهيمرِإب نب ِليِه   علَياللَِّه ع اتلَوِد اللَِّه صبأَِبي ع نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع ن

  .قَالَ لَا يرتِمس الصاِئم و لَا الْمحِرم رأْسه ِفي الْماِء 
 الْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن- ٣

 قَالَ الصاِئم يستنِقع ِفي الْماِء و يصب علَى )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  . يغِمس رأْسه ِفي الْماِء رأِْسِه و يتبرد ِبالثَّوِب و ينضح ِبالِْمروحِة و ينضح الْبوِرياَء تحته و لَا

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٤
لِْزق ثَوبك ِإلَى  يقُولُ لَا ت)عليه السالم ( الْهيثَِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 هِصرعى تتح اِئمص تأَن و طْبر وه و ِدكسج.  
٥ - ِليِن عِد بمحم نع اِرييِن السع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  

أَلْتِديٍر قَالَ سِن ساِن بنح نع ذَاِنيمِد اللَِّه الْهبا عاِء )عليه السالم (  أَبِفي الْم ِقعنتساِئِم يِن الصع 
  .قَالَ لَا بأْس و لَِكن لَا ينغِمس ِفيِه و الْمرأَةُ لَا تستنِقع ِفي الْماِء ِلأَنها تحِملُ الْماَء ِبفَرِجها 

   بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن مثَنى الْحناِط   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل- ٦
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ِن الصاِئِم يرتِمس ِفي الْماِء قَالَ لَا و لَا  ع)عليه السالم ( و الْحسِن الصيقَِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْمحِرم قَالَ و سأَلْته عِن الصاِئِم يلْبس الثَّوب الْمبلُولَ قَالَ لَا 

  .باب الْمضمضِة و اِلاسِتنشاِق ِللصاِئِم 
 )عليه السالم ( ِبي عميٍر عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ١

ِفي الصاِئِم يتوضأُ ِللصلَاِة فَيدخلُ الْماُء حلْقَه فَقَالَ ِإنْ كَانَ وضوؤه ِلصلَاِة فَِريضٍة فَلَيس علَيِه 
ياِفلٍَة  شلَاِة نِلص هوؤضِإنْ كَانَ و اُء ٌء وِه الْقَضلَيفَع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن أَِبي جِميلَةَ عن زيٍد - ٢
  . ثَلَاثَ مراٍت  ِفي الصاِئِم يتمضمض قَالَ لَا يبلَع ِريقَه حتى يبزق)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي الصاِئِم يتمضمض و يستنِشق قَالَ نعم و لَِكن لَا يباِلغْ 

٤ - اِئمقَالَ الص سوني نلِْت عِن الصاِن بيِن الراٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 سفَلَي لْقَهاُء حلَ الْمخِتِه فَدقِْت فَِريضِفي و ضمضمِإنْ ت اَء وى شتم اكتسانَ يضمِر رهِفي ش

يِه شلَيِه ٌء  علَيفَع لْقَهاُء حلَ الْمخٍة فَدقِْت فَِريضِر وِفي غَي ضمضمِإنْ ت و هموص مت قَد و
 ضمضمتاِئِم أَنْ لَا يلُ ِللصالْأَفْض ةُ وادالِْإع.  
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الْقَي هعذْري أُ أَوقَيتاِئِم يالص ابب  قِْلسي ُء أَو.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن - ١

انَ بفْوص نِميعاً عاِر جبِد الْجبِد اللَِّه عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحكَانَ عسِن مِن ابى عيحعليه ( ِن ي

  . قَالَ ِإذَا تقَيأَ الصاِئم فَعلَيِه قَضاُء ذَِلك الْيوِم و ِإنْ ذَرعه ِمن غَيِر أَنْ يتقَيأَ فَلْيِتم صومه )السالم 
يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن   عِلي بن ِإبراِه- ٢

 قَالَ ِإذَا تقَيأَ )عليه السالم ( محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَفْطَر فَقَد اِئمالص هموص ِتمأَ فَلْيقَيتِر أَنْ يغَي ِمن هعِإنْ ذَر و.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ عن أَِبي - ٣
  . صاِئم قَالَ يِتم صومه و لَا يقِْضي ُء و هو  ِفي الَِّذي يذْرعه الْقَي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٤

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةً عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِبش سقَالَ لَي اِئمص وه ِفِه ووِإلَى ج ِجعري ثُم لْقلُغَ الْحبى يتح ِفِه الْقَلْسوج ِمن جرخٍء  ي.  

لْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن ا- ٥
  . عِن الْقَلِْس يفَطِّر الصاِئم قَالَ لَا )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٦
أَلْتس ه  
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عِن الْقَلِْس و ِهي الْجشأَةُ يرتِفع الطَّعام ِمن جوِف الرجِل ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ تقَيأَ و هو قَاِئم ِفي 
  .ِة قَالَ لَا ينقُض ذَِلك وضوَءه و لَا يقْطَع صلَاته و لَا يفَطِّر ِصيامه الصلَا

امملُ الْحخدي و ِجمتحاِئِم يِفي الص ابب  
 عِن ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً- ١

 قَالَ سأَلْته عِن الصاِئِم أَ يحتِجم )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الَ الْغشيانَ أَو تثُور فَقَالَ ِإني أَتخوف علَيِه أَ ما يتخوف علَى نفِْسِه قُلْت ما ذَا يتخوف علَيِه قَ
  .ِبِه ِمرةٌ قُلْت أَ رأَيت ِإنْ قَِوي علَى ذَِلك و لَم يخش شيئاً قَالَ نعم ِإنْ شاَء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٢
  . عِن الِْحجامِة ِللصاِئِم قَالَ نعم ِإذَا لَم يخف ضعفاً )عليه السالم ( ِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الْعلَا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣
ِد بمحم نفٍَر ععأَِبي ج نِلٍم عسعليه السالم ( ِن م( اِئمص وه و امملُ الْحخدِل يجِن الرِئلَ عس هأَن 

  .فَقَالَ لَا بأْس ما لَم يخش ضعفاً 
اِسِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَ- ٤

 عِن الرجِل )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب اِئمص وه و امملُ الْحخدي.  
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ِقنتحي أَو نهِفي أُذُِنِه الد بصي طُ وعساِئِم يِفي الص ابب  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن حماِد بِن - ١

 قَالَ سأَلْته عِن الصاِئِم يشتِكي أُذُنه يصب ِفيها الدواَء قَالَ لَا )عليه السالم ( نَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْما
  .بأْس ِبِه 
عليه (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد- ٢

  . عِن الصاِئِم يصب ِفي أُذُِنِه الدهن قَالَ لَا بأْس ِبِه )السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد أَنه سأَلَه عِن الرجِل - ٣

هكُونُ ِبِه الِْعلَّةُ ِفي شت ِقنتحي ِقنتحأَنْ ي لَه وزجلَا ي اِئمانَ فَقَالَ الصضمِر ر.  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن عن أَحمد بِن الْحسِن عن أَِبيِه عن عِلي بِن - ٤

 عِن الصاِئِم يحتِجم )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه ِرباٍط عِن ابِن مسكَانَ عن لَيٍث الْمراِدي قَالَ سأَلْت أَ
 هكْري هوطَ فَِإنعِإلَّا الس أْسقَالَ لَا ب نهِفي أُذُِنِه الد بصي و.  

سى بِن   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه مو- ٥
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل و الْمرأَِة هلْ يصلُح لَهما أَنْ يستدِخلَا الدواَء و هما )عليه السالم ( جعفٍَر 

 أْساِن قَالَ لَا باِئمص.  
٦ -سِن الْحِد بمحم نِن عيسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح   تبأَِبيِه قَالَ كَت نِن عي

 ما تقُولُ ِفي التلَطُِّف يستدِخلُه الِْإنسانُ و هو صاِئم فَكَتب لَا بأْس )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي الْحسِن 
  .ِبالْجاِمِد 
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  .باب الْكُحِل و الذَّروِر ِللصاِئِم 
١ - ناِء عانَ الْفَرملَيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِفي الصاِئِم يكْتِحلُ قَالَ لَا بأْس ِبِه لَيس ِبطَعاٍم و لَا  )عليه السالم( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .شراٍب 

 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيمانَ الْفَراِء عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( جعفٍَر 

٢ -محٍد   معِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 قَالَ سأَلْته عمن يِصيبه الرمد ِفي شهِر رمضانَ هلْ )عليه السالم ( الْأَشعِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 

هِبالن هنيع ذُري اِئمص وه ا وهذُرلَا ي و ا ِإذَا أَفْطَرهذُرقَالَ ي اِئمص وه اِر و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ٣

ذَا كَانَ كُحلًا لَيس ِفيِه ِمسك و لَيس لَه طَعم ِفي الْحلِْق قَالَ سأَلْته عِن الْكُحِل ِللصاِئِم فَقَالَ ِإ
  .فَلَا بأْس ِبِه 

  .باب السواِك ِللصاِئِم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ١
  . عِن السواِك ِللصاِئِم فَقَالَ نعم يستاك أَي النهاِر شاَء )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الْعلَاِء قَالَ
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٢ -ِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
  . قَالَ سأَلْته عِن الصاِئِم يستاك ِبالْماِء قَالَ لَا بأْس ِبِه و قَالَ لَا يستاك ِبِسواٍك رطٍْب )عليه السالم ( 

٣ -نب ِليأَِبي   ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 أَنه كَِره ِللصاِئِم أَنْ يستاك ِبِسواٍك رطٍْب و قَالَ لَا يضر أَنْ يبلَّ ِسواكَه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .ٌء  م ينفُضه حتى لَا يبقَى ِفيِه شيِبالْماِء ثُ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٤

 ِفي الصاِئِم ينِزع ِضرسه )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا و لَا يدِمي فَاه و لَا يستاك ِبعوٍد رطٍْب 

  .باب الطِّيِب و الريحاِن ِللصاِئِم 
١ -رِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِهيم

  . أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه كَِره الِْمسك أَنْ يتطَيب ِبِه الصاِئم )عليه السالم ( عن جعفٍَر عن أَِبيِه 
عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن داود بِن ِإسحاق الْحذَّاِء - ٢

 ينهى عِن النرِجِس فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِلم )عليه السالم ( محمِد بِن الْفَيِض قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  ذَِلك فَقَالَ ِلأَنه ريحانُ الْأَعاِجِم 
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 وعالْج ِسكمي هقَالُوا ِإن وا وامِإذَا ص همشت تكَان اِجما أَنَّ الْأَعاِبنحأَص ضعِني بربأَخ و.  
٣ - نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعدِن الْفَضِد اللَِّه ببع

 ِإذَا صام تطَيب ِبالطِّيِب و يقُولُ )عليه السالم ( النوفَِلي عِن الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الطِّيب تحفَةُ الصاِئِم 

عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن - ٤
 الصاِئم يشم الريحانَ و الطِّيب قَالَ لَا )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .بأْس ِبِه 
انَ ِلأَنحيالر مشلَا ي هأَن ِوير لَذَّذَ ِبِه  وتأَنْ ي لَه هكْري ه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٥
قَالَ نعم قُلْت ِمن أَين  الْحاِئض تقِْضي الصلَاةَ قَالَ لَا قُلْت تقِْضي الصوم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

جاَء ذَا قَالَ ِإنَّ أَولَ من قَاس ِإبِليس قُلْت و الصاِئم يستنِقع ِفي الْماِء قَالَ نعم قُلْت فَيبلُّ ثَوباً 
اِئمالص قُلْت ذَاك اَء ذَا قَالَ ِمنج نأَي ِمن ِدِه قَالَ لَا قُلْتسلَى جع هانَ قَالَ لَا ِلأَنحيالر مشي 

  .لَذَّةٌ و يكْره لَه أَنْ يتلَذَّذَ 
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  .باب مضِغ الِْعلِْك ِللصاِئِم 
١ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم

  . قَالَ قُلْت الصاِئم يمضغُ الِْعلْك قَالَ لَا )عليه السالم ( 
٢ -ِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم ع

 يا محمد ِإياك أَنْ تمضغَ ِعلْكاً فَِإني مضغت )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
  .الْيوم ِعلْكاً و أَنا صاِئم فَوجدت ِفي نفِْسي ِمنه شيئاً 

  لصاِئِم يذُوق الِْقدر و يزق الْفَرخباب ِفي ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

فَتذُوق الْمرقَةَ تنظُر ِإلَيِه فَقَالَ لَا بأْس قَالَ و  أَنه سِئلَ عِن الْمرأَِة الصاِئمِة تطْبخ الِْقدر )عليه السالم ( 
 رالطَّي و أْسفَقَالَ لَا ب هطِْعمت و زبغُ الْخضمةٌ فَتاِئمص ِهي و ِبيا الصكُونُ لَهأَِة يرِن الْمِئلَ عس

  .ِإنْ كَانَ لَها 
٢ -نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم 

 قَالَ لَا بأْس ِللطَّباِخ و الطَّباخِة أَنْ )عليه السالم ( عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِئمص وه و قرالْم ذُوقي.  

عليه (  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  - ٣

 قَالَ ِإنَّ فَاِطمةَ صلَّى اللَّه علَيها كَانت تمضغُ ِللْحسِن ثُم ِللْحسيِن صلَوات اللَِّه علَيِهما و )السالم 
  .ي صاِئمةٌ ِفي شهِر رمضانَ ِه
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن - ٤
ِد اللَِّه النبا عأَب أَلْتِج قَالَ سرِعيٍد الْأَعس ناِن عمعليه السالم ( ع(يالش ذُوقاِئِم يِن الصلَا   ع َء و

  .يبلَعه قَالَ لَا 
ابالذُّب لْقَهلُ حخدي و هتامخن ِرددزاِئِم يِفي الص ابب  

١ -اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع اِهيمرِن ِإباِث بِغي نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع 
  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يزدِرد الصاِئم نخامته )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٢ -دعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِد اللَِّه عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ ب

 أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه سِئلَ عِن الذُّباِب يدخلُ حلْق الصاِئِم قَالَ لَيس علَيِه )عليهم السالم ( آباِئِه 
  .قَضاٌء ِلأَنه لَيس ِبطَعاٍم 

  خاتم و الْحصاةَ و النواةَباب ِفي الرجِل يمص الْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١

 شهِر رمضانَ قَالَ لَا  ِفي الرجِل يعطَش ِفي)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ماتالْخ صمِبأَنْ ي أْسب.  

٢ - قُوبعِن يب سوني نع دمِن أَحِن بسحم نِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح    
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  . يقُولُ الْخاتم ِفي فَِم الصاِئِم لَيس ِبِه بأْس فَأَما النواةُ فَلَا )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  باب الشيِخ و الْعجوِز يضعفَاِن عِن الصوِم

١ -نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و علَى الَِّذين يِطيقُونه )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

يِكٍني قَالَ الشِمس امةٌ طَعيِفد لَم نلَّ فَمج و زِلِه عقَو نع و طَاشالْع ذُهأْخالَِّذي ي و الْكَِبري خ
  .يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً قَالَ ِمن مرٍض أَو عطَاٍش 

٢ -كَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِلِك بِد الْمبع ن
 عِن الشيِخ الْكَِبِري و الْعجوِز الْكَِبريِة الَِّتي )عليه السالم ( عتبةَ الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .تضعف عِن الصوِم ِفي شهِر رمضانَ قَالَ تصدق ِفي كُلِّ يوٍم ِبمد ِحنطٍَة 
٣ -  هأَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع 

عن رجٍل كَِبٍري ضعف عن صوِم شهِر رمضانَ قَالَ يتصدق كُلَّ يوٍم ِبما يجِزئ ِمن طَعاِم 
  .ِمسِكٍني 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن - ٤

 يقُولُ الشيخ الْكَِبري و الَِّذي ِبِه )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 جرلَا ح طَاشٍم الْعوا ِفي كُلِّ يمهاِحٍد ِمنكُلُّ و قدصتي انَ وضمِر رها ِفي شفِْطرا أَنْ يِهملَيع

يا فَلَا شقِْدري ا فَِإنْ لَمِهملَياَء علَا قَض اٍم وطَع ِمن دا  ِبمِهملَيَء ع.  
بِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ا- ٥

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و علَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكٍني قَالَ الَِّذين كَانوا )عليه السالم ( 
أَو طَاشع أَو رِكب مهابفَأَص موِطيقُونَ الصي دٍم موِلكُلِّ ي ِهملَيفَع ذَِلك هِشب .  
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٦ -سِن الْحِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي و ِريسِإد نب دمِرو   أَحمع نِن عي
 ِفي الرجِل يِصيبه الْعطَاش )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يروى حتى يخاف علَى نفِْسِه قَالَ يشرب ِبقَدِر ما يمِسك ِبِه رمقَه و لَا يشرب حتى 
٧ - رمِن عِل بفَضِن الْمع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِة ما  ِإنَّ لَنا فَتياٍت و شباناً لَا يقِْدرونَ علَى الصياِم ِمن ِشد)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِصيبهم ِمن الْعطَِش قَالَ فَلْيشربوا ِبقَدِر ما تروى ِبِه نفُوسهم و ما يحذَرونَ 
  باب الْحاِمِل و الْمرِضِع يضعفَاِن عِن الصوِم

 الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن- ١
 يقُولُ الْحاِملُ الْمقِْرب و الْمرِضع الْقَِليلَةُ )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

الصوم و علَيِهما أَنْ يتصدق اللَّبِن لَا حرج علَيِهما أَنْ يفِْطرا ِفي شهِر رمضانَ ِلأَنهما لَا تِطيقَاِن 
كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِفي كُلِّ يوٍم يفِْطر ِفيِه ِبمد ِمن طَعاٍم و علَيِهما قَضاُء كُلِّ يوٍم أَفْطَرتا ِفيِه 

 دعاِنِه بقِْضيت.  
نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن  ملَاِء بِن الْعِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم 

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
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  باب حد الْمرِض الَِّذي يجوز ِللرجِل أَنْ يفِْطر ِفيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عِن الْوِليِد بِن - ١

 ِبقَصعٍة )عليه السالم ( فَبعثَ ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه صِبيٍح قَالَ حِممت ِبالْمِدينِة يوماً ِفي شهِر رمضانَ 
 قَاِعد تأَن لِّ وص و قَالَ أَفِْطر و تيز لٌّ وا خِفيه.  

ي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِب- ٢
 أَسأَلُه ما حد الْمرِض الَِّذي يفِْطر ِفيِه صاِحبه و الْمرِض الَِّذي يدع صاِحبه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .الصلَاةَ قَاِئماً قَالَ بِل الِْإنسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ و قَالَ ذَاك ِإلَيِه هو أَعلَم ِبنفِْسِه 
٣ - هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ما حد الْمرِض الَِّذي يِجب علَى صاِحِبِه ِفيِه الِْإفْطَار كَما يِجب علَيِه ِفي السفَِر من كَانَ 
 قَالَ هو مؤتمن علَيِه مفَوض ِإلَيِه فَِإنْ وجد ضعفاً فَلْيفِْطر و ِإنْ وجد قُوةً مِريضاً أَو علَى سفٍَر

  .فَلْيصمه كَانَ الْمرض ما كَانَ 
 قَالَ )سالم عليه ال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 ِد أَفْطَرمالر ِه ِمنينيلَى عع افِإذَا خ اِئمالص.  
  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو - ٥

 ِفي الرجِل )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى
يِجد ِفي رأِْسِه وجعاً ِمن صداٍع شِديٍد هلْ يجوز لَه الِْإفْطَار قَالَ ِإذَا صدع صداعاً شِديداً و ِإذَا 

  .د حلَّ لَه الِْإفْطَار حم حمى شِديدةً و ِإذَا رِمدت عيناه رمداً شِديداً فَقَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٦

   )عليه السالم ( عن بكِْر بِن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ سأَلَه أَِبي يعِني أَبا عبِد اللَِّه 
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 رحستأَنْ ي ِطعتسي قَالَ ِإذَا لَم موالص هِمن كرتِض الَِّذي يرالْم دا حم عما أَسأَن و.  
عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سلَيمانَ بِن   أَحمد بن محمٍد - ٧

 قَالَ اشتكَت أُم سلَمةَ رحمةُ اللَِّه علَيها عينها ِفي شهِر )عليه السالم ( عمٍرو عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . أَنْ تفِْطر و قَالَ عشاُء اللَّيِل ِلعيِنِك رِدي ) اهللا عليه وآله صلى( رمضانَ فَأَمرها رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن شعيٍب عن محمِد بِن مسِلٍم - ٨
لْمِريِض ِإذَا نقَه ِفي الصياِم قَالَ ذَِلك ِإلَيِه هو أَعلَم  ما حد ا)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 مصفَلْي فِْسِه ِإذَا قَِويِبن.  

  باب من توالَى علَيِه رمضاناِن
يٍز عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن ِعيسى عن حِر- ١

محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه صلَوات اللَِّه علَيِهما قَالَ سأَلْتهما عن رجٍل 
ه رمضانُ مِرض فَلَم يصم حتى أَدركَه رمضانٌ آخر فَقَالَا ِإنْ كَانَ برأَ ثُم توانى قَبلَ أَنْ يدِركَ

 و هاؤِه قَضلَيع ِكٍني ولَى ِمساٍم عطَع ِمن دٍم ِبموكُلِّ ي نع قدصت و كَهرالَِّذي أَد امِر صالْآخ
ِن الْأَوع قدصت و كَهرالَِّذي أَد امص رانٌ آخضمر كَهرى أَدتِريضاً حلْ مزي ِل ِلكُلِّ ِإنْ كَانَ لَم

 هاؤِه قَضلَيع سلَي ِكٍني ولَى ِمساً عدٍم موي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢

 ِفي الرجِل يمرض فَيدِركُه شهر )عليه السالم ( ٍر ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفَ
رمضانَ و يخرج عنه و هو مِريض و لَا يِصح حتى يدِركَه شهر رمضاٍن آخر قَالَ يتصدق عِن 

مهنيا بِفيم حفَِإنْ كَانَ ص الثَّاِني ومصي ِل والْأَو راٍن آخضمر رهش كَهرى أَدتح مصي لَم ا و
  .صامهما جِميعاً و يتصدق عِن الْأَوِل 
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٣ -أَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دم
 عن رجٍل علَيِه ِمن شهِر )عليه السالم ( فُضيٍل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ٍن قَاِبلٌ قَالَ علَيِه أَنْ يصوم و أَنْ يطِْعم كُلَّ يوٍم ِمسِكيناً رمضانَ طَاِئفَةٌ ثُم أَدركَه شهر رمضا
 و حِإنْ ص اميِه ِإلَّا الصلَيع ساٍن قَاِبلٌ فَلَيضمر رهش كَهرى أَدتح ذَِلك نيا بِريضاً ِفيمفَِإنْ كَانَ م

ِه فَلَملَيع ضرالْم عابتِكيناً ِإنْ تٍم ِمسوِلكُلِّ ي طِْعمِه أَنْ يلَيفَع ِصحي .  
  باب قَضاِء شهِر رمضانَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم عن سلَيمانَ - ١
 عِن الرجِل يكُونُ علَيِه أَيام ِمن شهِر )عليه السالم ( با الْحسِن بِن جعفٍَر الْجعفَِري قَالَ سأَلْت أَ

 قفَرالَِّذي لَا ي اميا الصمانَ ِإنضمِر رهاِء شفِْريِق قَضِبت أْسقَةً قَالَ لَا بفَرتا مقِْضيهانَ أَ يضمر
ةُ الدكَفَّار اِر وةُ الظِّهِمِني كَفَّارةُ الْيكَفَّار ِم و.  

٢ - رهقِْضي شي نمع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحم نب دمأَح  
 أْسفَلَا ب هامِفظَ أَيقَِطعاً قَالَ ِإذَا حنانَ مضمر.  

 ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٣
 قَالَ من أَفْطَر شيئاً ِمن شهِر رمضانَ )عليه السالم ( الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَفْضلُ و ِإنْ قَضاه متفَرقاً فَحسن لَا بأْس ِفي عذٍْر فَِإنْ قَضاه متتاِبعاً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

   شهِر رمضانَ فَلْيقِْضِه ِفي أَي ٌء ِمن صوِم  قَالَ ِإذَا كَانَ علَى الرجِل شي)عليه السالم ( 
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أَيام فَِإنْ فَرق فَحسن و شهٍر شاَء أَياماً متتاِبعةً فَِإنْ لَم يستِطع فَلْيقِْضِه كَيف شاَء و لْيمحِص الْ
 نسفَح عابِإنْ ت.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي - ٥
هِر رمضانَ ِفي ِذي الِْحجِة أَ و أَقْطَعه  عن قَضاِء ش)عليه السالم ( عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِإنْ ِشئْت هاقْطَع ِة وقَالَ اقِْضِه ِفي ِذي الِْحج.  
٦ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ِفي رجٍل مِرض ِفي شهِر رمضانَ فَلَما برأَ أَراد الْحج )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي
 همصفَلْي عجِم قَالَ ِإذَا رواِء الصِبقَض عنصي فكَي.  

وه و ِبحصي و فِْطرفَي اميالص ِريدي وه و ِبحصِل يجالر ابب موالص ِريدلَا ي 
  فَيصوم ِفي قَضاِء شهِر رمضانَ و غَيِرِه

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
رجِل يصِبح و هو يِريد الصيام ثُم يبدو لَه فَيفِْطر قَالَ  قَالَ سأَلْته عِن ال)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

هو ِبالِْخياِر ما بينه و بين ِنصِف النهاِر قُلْت هلْ يقِْضيِه ِإذَا أَفْطَر قَالَ نعم ِلأَنها حسنةٌ أَراد أَنْ 
 ا قُلْتهِتما فَلْيلَهمعي معقَالَ ن ومصاِر أَ يهالن ِتفَاعار ومصأَنْ ي ادلًا أَرجفَِإنَّ ر.  
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٢ -ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح
عليه ( أَيوب عن حسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الِْخياِر ما بينه و بين الْعصِر و ِإنْ مكَثَ  عِن الصاِئِم الْمتطَوِع تعِرض لَه الْحاجةُ قَالَ هو ِب)السالم 
  .حتى الْعصِر ثُم بدا لَه أَنْ يصوم فَِإنْ لَم يكُن نوى ذَِلك فَلَه أَنْ يصوم ذَِلك الْيوم ِإنْ شاَء 

وانَ بِن يحيى عِن ابِن ِسناٍن عن   أَحمد بن محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن صفْ- ٣
 ِفي قَوِلِه الصاِئم ِبالِْخياِر ِإلَى )عليه السالم ( عماِر بِن مروانَ عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ه أَنْ يفِْطر أَي ساعٍة شاَء ِإلَى غُروِب زواِل الشمِس قَالَ ذَِلك ِفي الْفَِريضِة فَأَما الناِفلَةُ فَلَ

  .الشمِس 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٤

عن أَِبي الْحسِن صلَوات اللَِّه شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج 
علَيِه ِفي الرجِل يبدو لَه بعد ما يصِبح و يرتِفع النهار ِفي صوِم ذَِلك الْيوِم ِليقِْضيه ِمن شهِر 

لْي و همصِلي معِل قَالَ ناللَّي ِمن ى ذَِلكون كُني لَم انَ وضمئاً ريثَ شدأَح كُني ِبِه ِإذَا لَم دتع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْحاِرِث بِن - ٥

ه ِفي يوٍم يقِْضيِه ِمن شهِر  ِفي رجٍل أَتى أَهلَ)عليه السالم ( محمٍد عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر 
يِس فَلَا شماِل الشولَ زقَب لَهى أَهانَ قَالَ ِإنْ كَانَ أَتضمِإنْ كَانَ  ر ٍم ووكَانَ يم موِه ِإلَّا يلَيَء ع

رشلَى عع قدصتِه أَنْ يلَيِس فَِإنَّ عماِل الشوز دعب لَهى أَهماً أَتوي امص قِْدري فَِإنْ لَم اِكنيسِة م
 عنا صةً ِلماٍم كَفَّارثَلَاثَةَ أَي امص ٍم ووكَانَ يم.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْحسيِن بِن - ٦
نةَ عاعمس نانَ عثْمِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سعليه السالم (  أَِبي ب( رهقِْضي شأَِة ترِن الْمع 

  .رمضانَ فَيكِْرهها زوجها علَى الِْإفْطَاِر فَقَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يكِْرهها بعد الزواِل 
ضاٍل عن صاِلِح بِن عبِد اللَِّه الْخثْعِمي قَالَ سأَلْت أَبا   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَ- ٧
   عِن الرجِل ينِوي الصوم فَيلْقَاه أَخوه الَِّذي هو علَى أَمِرِه أَ يفِْطر قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ١٢٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... االسالمي مركز االشعاع ........... الد الرابع : الكايف 

 اهٍة قَضاَء فَِريضِإنْ كَانَ قَض و لَه ِسبح و أَهزعاً أَجطَوِإنْ كَانَ ت.  
  باب الرجِل يتطَوع ِبالصياِم و علَيِه ِمن قَضاِء شهِر رمضانَ

١ -ي نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
 عن رجٍل علَيِه ِمن شهِر )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 عطَوتأَ ي امانَ أَيضمانَ رضمِر رهش ِه ِمنلَيا عم قِْضيى يتفَقَالَ لَا ح.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٢
مضانَ طَاِئفَةٌ أَ يتطَوع فَقَالَ لَا حتى يقِْضي ما  عِن الرجِل علَيِه ِمن شهِر ر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .علَيِه ِمن شهِر رمضانَ 
  باب الرجِل يموت و علَيِه ِمن ِصياِم شهِر رمضانَ أَو غَيِرِه

 الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن- ١
 ِفي الرجِل يموت و علَيِه )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

انَ أَولَى الناِس ِبِه امرأَةً فَقَالَ لَا صلَاةٌ أَو ِصيام قَالَ يقِْضي عنه أَولَى الناِس ِبِمرياِثِه قُلْت فَِإنْ كَ
  .ِإلَّا الرجالُ 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢

أَلْته عن رجٍل أَدركَه شهر رمضانَ و هو  قَالَ س)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
يِه شلَيع سأَ قَالَ لَيربلَ أَنْ يقَب فِّيوفَت ِريضلَ أَنْ  مقَب وتمي أُ ثُمربِن الَِّذي يقِْضي عي لَِكن ٌء و

 قِْضيي.  
٣ -ِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمح

 قَالَ ِإذَا صام الرجلُ شيئاً ِمن شهِر )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ٌء و ِإنْ صح ثُم مِرض ثُم  يس علَيِه شيرمضانَ ثُم لَم يزلْ مِريضاً حتى مات فَلَ
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  .ن لَه مالٌ صام عنه وِليه مات و كَانَ لَه مالٌ تصدق عنه مكَانَ كُلِّ يوٍم ِبمد و ِإنْ لَم يكُ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٤

ِل يموت و علَيِه دين ِمن  قَالَ سأَلْته عِن الرج)عليه السالم ( عثْمانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
شهِر رمضانَ من يقِْضي عنه قَالَ أَولَى الناِس ِبِه قُلْت و ِإنْ كَانَ أَولَى الناِس ِبِه امرأَةً قَالَ لَا ِإلَّا 

  .الرجالُ 
 رجلٌ مات و علَيِه )عليه السالم (    محمد بن يحيى عن محمٍد قَالَ كَتبت ِإلَى الْأَِخِري- ٥

قَضاٌء ِمن شهِر رمضانَ عشرةُ أَياٍم و لَه وِلياِن هلْ يجوز لَهما أَنْ يقِْضيا عنه جِميعاً خمسةَ أَياٍم 
 قَّعفَو راٍم الْآخةَ أَيسمخ ِن ويِليالْو داَء )عليه السالم ( أَحاٍم ِولَاًء ِإنْ شةَ أَيرشِه عِليو رأَكْب هنقِْضي عي 

 اللَّه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن - ٦

ات رجلٌ و علَيِه ِصيام شهريِن متتاِبعيِن ِمن ِعلٍَّة فَعلَيِه  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا م)عليه السالم ( الرضا 
 الثَّاِني رهالش قِْضيي ِل وِر الْأَوهِن الشع قدصتأَنْ ي.  

  باب صوِم الصبياِن و متى يؤخذُونَ ِبِه
١ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن اب

 قَالَ ِإنا نأْمر ِصبياننا ِبالصياِم ِإذَا كَانوا بِني سبِع ِسِنني ِبما أَطَاقُوا ِمن ِصياِم الْيوِم فَِإنْ )عليه السالم ( 
   و أَكْثَر ِمن ذَِلك أَو أَقَلَّ فَِإذَا غَلَبهم كَانَ ِإلَى ِنصِف النهاِر
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 ِصبيانكُم ِإذَا كَانوا أَبناَء الْعطَش و الْغرثُ أَفْطَروا حتى يتعودوا الصوم و يِطيقُوه فَمروا
  .ِتسِع ِسِنني ِبما أَطَاقُوا ِمن ِصياٍم فَِإذَا غَلَبهم الْعطَش أَفْطَروا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٢
اِويعم نع وبِد اللَِّه أَيبا عأَب أَلْتٍب قَالَ سهِن واِم )عليه السالم ( ةَ بيِبالص ِبيذُ الصخؤي ِفي كَم 

 لَقَد و هعفَد لَ ذَِلكقَب امص وةً فَِإنْ هنةَ سرشع عبأَر ةً ونةَ سرشع سمخ نيب و هنيا بقَالَ م
  .لَانٌ قَبلَ ذَِلك فَتركْته صام ابِني فُ
  أَحمد بن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الصِبي متى - ٣

  .يصوم قَالَ ِإذَا قَِوي علَى الصياِم 
 قَالَ )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ٤

  .ِإذَا أَطَاق الْغلَام ِصيام ثَلَاثَِة أَياٍم متتاِبعٍة فَقَد وجب علَيِه ِصيام شهِر رمضانَ 
  باب من أَسلَم ِفي شهِر رمضانَ

١ - نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع
 أَنه سِئلَ عن رجٍل أَسلَم ِفي النصِف ِمن شهِر رمضانَ ما علَيِه ِمن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَسلَم ِفيِه ِصياِمِه قَالَ لَيس علَيِه ِإلَّا ما 
٢ - نِد اللَِّه عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليع  

رمضانَ  أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه كَانَ يقُولُ ِفي رجٍل أَسلَم ِفي ِنصِف شهِر )عليهم السالم ( آباِئِه 
  .ِإنه لَيس علَيِه ِإلَّا ما يستقِْبلُ 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن - ٣
موا ِفي شهِر رمضانَ و قَد مضى ِمنه أَيام  عن قَوٍم أَسلَ)عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

هلْ علَيِهم أَنْ يصوموا ما مضى ِمنه أَو يومهم الَِّذي أَسلَموا ِفيِه فَقَالَ لَيس علَيِهم قَضاٌء و لَا 
  .قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر يومهم الَِّذي أَسلَموا ِفيِه ِإلَّا أَنْ يكُونوا أَسلَموا 
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  أَبواب السفَِر
  باب كَراِهيِة السفَِر ِفي شهِر رمضانَ

١ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمح
 عِن الْخروِج ِإذَا )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِه خروج ِإلَى مكَّةَ أَو غَزو ِفي سِبيِل اللَِّه أَو مالٌ دخلَ شهر رمضانَ قَالَ لَا ِإلَّا ِفيما أُخِبرك ِب
 الْأُم الْأَِب و أَخاً ِمن سلَي هِإن و هاعدو ِريدت أَخ أَو لَاكَهه افخت.  

حلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ٢
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يدخلُ شهر رمضانَ و هو مِقيم لَا يِريد براحاً ثُم يبدو لَه بعد )عليه السالم ( 

فَقَالَ يِقيم أَفْضلُ ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَه ما يدخلُ شهر رمضانَ أَنْ يساِفر فَسكَت فَسأَلْته غَير مرٍة 
  .حاجةٌ لَا بد ِمن الْخروِج ِفيها أَو يتخوف علَى ماِلِه 

  باب كَراِهيِة الصوِم ِفي السفَِر
١ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِزيِز   ِعدِد الْعبع

 قَولُ اللَِّه عز و جلَّ فَمن شِهد )عليه السالم ( الْعبِدي عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  . يصمه ِمنكُم الشهر فَلْيصمه قَالَ ما أَبينها من شِهد فَلْيصمه و من سافَر فَلَا
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٢ - ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه

تصدق علَى مرضى أُمِتي و مساِفِريها ِبالتقِْصِري و الِْإفْطَاِر أَ يسر أَحدكُم ِإذَا تصدق ِبصدقٍَة أَنْ 
درِه تلَيع .  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الْمِلِك بِن عتبةَ عن ِإسحاق بِن - ٣
 قَالَ الصاِئم ِفي السفَِر ِفي شهِر )عليه السالم ( عماٍر عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ر ِبيى النلًا أَتجقَالَ ِإنَّ ر ِر ثُمضفِْطِر ِفيِه ِفي الْحانَ كَالْمضولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( مسا رفَقَالَ ي 
صلى ( للَِّه أَصوم شهر رمضانَ ِفي السفَِر فَقَالَ لَا فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنه علَي يِسري فَقَالَ رسولُ ا

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ تصدق علَى مرضى أُمِتي و مساِفِريها ِبالِْإفْطَاِر ِفي شهِر رمضانَ أَ )اهللا عليه وآله 
  .يعِجب أَحدكُم لَو تصدق ِبصدقٍَة أَنْ ترد علَيِه 

 )عليه السالم ( ِح بِن سِعيٍد عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي جعفٍَر   أَحمد بن محمٍد عن صاِل- ٤
 ِخيار أُمِتي الَِّذين ِإذَا سافَروا أَفْطَروا و قَصروا و ِإذَا أَحسنوا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

غتاُءوا اسِإذَا أَس وا ورشبتاس بأْكُلُونَ طَيغُذُّوا ِبِه ي ِم وعوا ِفي النِلدو ِتي الَِّذينأُم ارِشر وا وفَر
  .الطَّعاِم و يلْبسونَ لَين الثِّياِب و ِإذَا تكَلَّموا لَم يصدقُوا 

٥ -ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص 
 قَالَ ِإذَا خرج الرجلُ ِفي شهِر رمضانَ مساِفراً أَفْطَر و قَالَ )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِفي شهِر رمضانَ و معه الناس و ِفيِهم  خرج ِمن الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 و ِربِر فَشصالْع ِر والظُّه نيا باٍء ِفيمم ٍح ِمنا ِبقَدعِميِم داِع الْغى ِإلَى كُرهتا اناةُ فَلَمشالْم

سماهم الْعصاةَ و ِإنما يؤخذُ ِبآِخِر أَمِر أَفْطَر ثُم أَفْطَر الناس معه و ثَم أُناس علَى صوِمِهم فَ
   .)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٦
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 قَوماً صاموا ِحني أَفْطَر و قَصر عصاةً و قَالَ هم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سمى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
نأَب ِرفعا لَنِإن ِة وامِم الِْقيواةُ ِإلَى يصذَا الْعا هِمنوِإلَى ي اِئِهمناَء أَبنأَب و ماَءه.  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عِلي بِن - ٧
 يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا مات )م عليه السال( ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .صاِئماً ِفي السفَِر ما صلَّيت علَيِه 
  باب من صام ِفي السفَِر ِبجهالٍَة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قُلْت لَه رجلٌ صام ِفي السفَِر فَقَالَ ِإنْ كَانَ بلَغه أَنَّ رسولَ اللَِّه ) عليه السالم (

يفَلَا ش هلَغب كُني ِإنْ لَم اُء وِه الْقَضلَيفَع ذَِلك نى عهِه  نلَيَء ع.  
ي عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   أَبو عِلي الْأَشعِر- ٢

  . قَالَ من صام ِفي السفَِر ِبجهالٍَة لَم يقِْضِه )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عليه ( انَ عن لَيٍث الْمراِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه   صفْوانُ بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَ- ٣

  . قَالَ ِإذَا سافَر الرجلُ ِفي شهِر رمضانَ أَفْطَر و ِإنْ صامه ِبجهالٍَة لَم يقِْضِه )السالم 
ي نم فَِر وِفي الس قِْصريالت و الِْإفْطَار لَه ِجبلَا ي نم اببذَِلك لَه ِجب  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١
لُ الَِّذي  قَالَ الْمكَاِري و الْجما)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يختِلف و لَيس لَه مقَام يِتم الصلَاةَ و يصوم شهر رمضانَ 
٢ - فِْطراِبِه قَالَ لَا يحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 قِبيِل حانَ ِإلَّا ِفي سضمِر رهلُ ِفي شجالر.  
٣ - نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

انَ عورِن مِد بمحِد اللَِّه مبأَِبي ع ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( ن أَفْطَر و رقَص افَرس نقُولُ مي هتِمعقَالَ س 
يكُونَ رجلًا سفَره ِإلَى صيٍد أَو ِفي معِصيِة اللَِّه أَو رسولًا ِلمن يعِصي اللَّه أَو ِفي طَلَِب شحناَء 

ِة ضايِسع أَو ِلِمنيسٍم ملَى قَوٍر عر.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمر بِن حفٍْص - ٤

ي شهِر رمضانَ  عِن الرجِل يشيع أَخاه ِف)عليه السالم ( عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 فِْطرقَالَ ي ومصي أَو فِْطراِنِه أَ يوِإخ ٍل ِمنجر عم ٍم أَووةَ يِسريلُغُ مبفَي.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٥
ِد بمحم نا عِدِهمأَح نِلٍم عسعليهما السالم ( ِن م( ِن أَويموي ٍم أَووةَ يِسريم اهأَخ عيشِل يجِفي الر 

ه ثَلَاثٍَة قَالَ ِإنْ كَانَ ِفي شهِر رمضانَ فَلْيفِْطر قُلْت أَيما أَفْضلُ يصوم أَو يشيعه قَالَ يشيعه ِإنَّ اللَّ
 هنع هعضو لَّ قَدج و زع.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٦
ِني خبره ِمن الْأَعوِص و  رجلٌ ِمن أَصحاِبي قَد جاَء)عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و لَقَّاهقَالَ ت ومأَص و أُِقيم أَو أُفِْطر و لَقَّاهأَت قُلْت معقَالَ ن أُفِْطر و لَقَّاهانَ أَتضمِر رهِفي ش ذَِلك
 أَفِْطر.  

ِن بِن عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن ِعدٍة عن أَبا- ٧
   قَالَ قُلْت الرجلُ يشيع أَخاه ِفي شهِر رمضانَ الْيوم و الْيوميِن )عليه السالم ( جعفٍَر 
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 قح فَِإنَّ ذَِلك فِْطري و هعيشقَالَ ي هعيشلَا ي و ِقيمي لُ أَوأَفْض فَذَِلك قِْضي ِقيلَ لَهي و فِْطرقَالَ ي
  .علَيِه 

  باب صوِم التطَوِع ِفي السفَِر و تقِْدِميِه و قَضاِئِه
نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن محمِد بِن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ١

 قَالَ خرج أَبو عبِد )عليه السالم ( اللَِّه بِن واِسٍع عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نِة ِفي أَياٍم بِقني ِمن شعبانَ فَكَانَ يصوم ثُم دخلَ علَيِه شهر رمضانَ و  ِمن الْمِدي)عليه السالم ( اللَِّه 

هو ِفي السفَِر فَأَفْطَر فَِقيلَ لَه تصوم شعبانَ و تفِْطر شهر رمضانَ فَقَالَ نعم شعبانُ ِإلَي ِإنْ 
 ِإنْ ِشئْت و تمص ِشئْت الِْإفْطَار لَيلَّ عج و زاللَِّه ع ِمن مزانَ عضمر رهش لَا و.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن ِهلَاٍل عن عمِرو بِن عثْمانَ - ٢
 أَصوم هِذِه الثَّلَاثَةَ الْأَياِم ِفي الشهِر فَربما سافَرت )م عليه السال( عن عذَاِفٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

و ربما أَصابتِني ِعلَّةٌ فَيِجب علَي قَضاؤها قَالَ فَقَالَ ِلي ِإنما يِجب الْفَرض فَأَما غَير الْفَرِض 
 ِفي السفَِر و الْمرِض قَالَ فَقَالَ الْمرض قَد وضعه اللَّه عز و جلَّ فَأَنت ِفيِه ِبالِْخياِر قُلْت ِبالِْخياِر

 كلَيع احنقِْضِه فَلَا جت ِإنْ لَم فَاقِْضِه و ِإنْ ِشئْت فَرالس و كنع.  
 خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن- ٣

 قَالَ سأَلْته عن صوِم ثَلَاثَِة أَياٍم ِفي الشهِر هلْ ِفيِه )عليه السالم ( الْأَشعِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 
  .قَضاٌء علَى الْمساِفِر قَالَ لَا 

٤ -اِن ببزرِن الْمٍد عمحم نب دما   أَحضِللر انَ قَالَ قُلْترعليه السالم ( ِن ِعم( فَرالس أُِريد 
فَأَصوم ِلشهِري الَِّذي أُساِفر ِفيِه قَالَ لَا قُلْت فَِإذَا قَِدمت أَقِْضيِه قَالَ لَا كَما لَا تصوم كَذَِلك لَا 

  .تقِْضي 

http://www.islam4u.com


  ) ١٣١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... اع االسالمي مركز االشع........... الد الرابع : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن ِبلَاٍل عِن الْحسِن بِن بساٍم - ٥
يما بين مكَّةَ و الْمِدينِة ِفي شعبانَ و  ِف)عليه السالم ( الْجماِل عن رجٍل قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

 انَ وبعش نِس كَانَ عأَم اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت انَ فَأَفْطَرضمِر رها ِهلَالَ شنأَير ثُم اِئمص وه
 ِإنَّ ذَاك تطَوع و لَنا أَنْ نفْعلَ ما ِشئْنا أَنت صاِئم و الْيوم ِمن شهِر رمضانَ و أَنت مفِْطر فَقَالَ

  .و هذَا فَرض فَلَيس لَنا أَنْ نفْعلَ ِإلَّا ما أُِمرنا 
  باب الرجِل يِريد السفَر أَو يقْدم ِمن سفٍَر ِفي شهِر رمضانَ

بِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ١
 أَنه سِئلَ عِن الرجِل يخرج ِمن بيِتِه يِريد السفَر و هو صاِئم قَالَ فَقَالَ ِإنْ خرج ِمن )عليه السالم ( 

  .ر و لْيقِْض ذَِلك الْيوم و ِإنْ خرج بعد الزواِل فَلْيِتم يومه قَبِل أَنْ ينتِصف النهار فَلْيفِْط
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ٢

الَ ِإذَا خرج الرجلُ ِفي شهِر رمضانَ بعد الزواِل أَتم الصيام  قَ)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِل أَفْطَرولَ الزقَب جرفَِإذَا خ.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي - ٣
باِل )عليه السالم ( ِد اللَِّه عولَ الزقَب جرقَالَ ِإنْ خ فِْطري أَو ومصانَ يضمِر رهِفي ش اِفرسِل يجِفي الر 

 ِليِل عِبقَو ذَِلك فرعقَالَ ي و مصاِل فَلْيوالز دعب جرِإنْ خ و فِْطرعليه السالم ( فَلْي(و ومأَص  أُفِْطر 
 اميِني الصعي لَيع ِزمع سمالَِت الشى ِإذَا زتح.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٤
 قَالَ ِإذَا سافَر الرجلُ ِفي شهِر رمضانَ فَخرج )لسالم عليه ا( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

بعد ِنصِف النهاِر فَعلَيِه ِصيام ذَِلك الْيوِم و يعتد ِبِه ِمن شهِر رمضانَ فَِإذَا دخلَ أَرضاً قَبلَ 
ا فَعةَ ِبهالِْإقَام ِريدي وه ِر وطُلُوِع طُلُوِع الْفَج دعلَ بخِم فَِإنْ دوالْي ذَِلك موِه صلَي  
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 اماَء صِإنْ ش ِه ولَيع امِر فَلَا ِصيالْفَج.  
٥ - اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتى قَالَ سوسِن مةَ بِرفَاع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع
 عِن الرجِل يقْدم ِفي شهِر رمضانَ ِمن سفٍَر حتى يرى أَنه سيدخلُ أَهلَه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الَ ِإذَا طَلَع الْفَجر و هو خاِرج و لَم يدخلْ أَهلَه فَهو ِبالِْخياِر ِإنْ ضحوةً أَِو ارِتفَاع النهاِر فَقَ
 اَء أَفْطَرِإنْ ش و اماَء صش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٦
ع نفٍَر ععا جأَب أَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نٍد عيمِن حعليه السالم ( اِصِم ب( ِمن مقْدِل يجِن الرع 

 وه و رالْفَج اِر قَالَ ِإذَا طَلَعهالن ِتفَاعأَِو ار ِبحصي ِحني لَهلُ أَهخدانَ فَيضمِر رهفٍَر ِفي شس
  .ج و لَم يدخلْ أَهلَه فَهو ِبالِْخياِر ِإنْ شاَء صام و ِإنْ شاَء أَفْطَر خاِر

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٧

  . شهِر رمضانَ و لَم يطْعم شيئاً قَبلَ الزواِل قَالَ يصوم  عن رجٍل قَِدم ِمن سفٍَر ِفي)عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٨

 قَد ِس وماِل الشولَ زقَب لَهلَ أَهخاِفٍر دسم نع هأَلْتس ذَِلك هموأْكُلَ يأَنْ ي ِغي لَهبنأَكَلَ قَالَ لَا ي
  .شيئاً و لَا يواِقع ِفي شهِر رمضانَ ِإنْ كَانَ لَه أَهلٌ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس قَالَ قَالَ ِفي الْمساِفِر - ٩
الَِّذي ي ِمِه ووةَ يِقيِن الْأَكِْل بع كُفوِلِه قَالَ يخلَ دأَكَلَ قَب قَد انَ وضمِر رهِفي ش لَهلُ أَهخد

علَيِه الْقَضاُء و قَالَ ِفي الْمساِفِر يدخلُ أَهلَه و هو جنب قَبلَ الزواِل و لَم يكُن أَكَلَ فَعلَيِه أَنْ 
ِتلَاٍم يِمِن اح هتابنج تِني ِإذَا كَانعِه يلَياَء علَا قَض و هموص ِتم.  
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  أَو لَم يِردباب من دخلَ بلْدةً فَأَراد الْمقَام ِبها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ ِإذَا قَِدمت أَرضاً و أَنت تِريد أَنْ تِقيم ِبها 
ٍر عهش نيب و كنيا بم اٍم فَأَفِْطرِة أَيرشع أَقَلَّ ِمن ِقيمأَنْ ت ِريدت تِإنْ كُن و أَِتم و ماٍم فَصةَ أَيرش

  .فَِإذَا بلَغَ الشهر فَأَِتم الصلَاةَ و الصيام و ِإنْ قُلْت أَرتِحلُ غُدوةً 
٢ -ب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي ن )

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يدِركُه شهر رمضانَ ِفي السفَِر فَيِقيم الْأَيام ِفي الْمكَاِن علَيِه )عليه السالم 
تقَالَ لَا ح موص مأَت و اماٍم صِة أَيرشقَاِم علَى مع عمِإذَا أَج اٍم وِة أَيرشقَاِم علَى مع ِمعجى ي

 قِْضي ِإذَا أَقَامي اِفرسم وه انَ وضمِر رهش ِمن امِه أَيلَيكُونُ عِل يجِن الرع هأَلْتس لَاةَ قَالَ والص
  .اِن قَالَ لَا حتى يجِمع علَى مقَاِم عشرِة أَياٍم ِفي الْمكَ

  باب الرجِل يجاِمع أَهلَه ِفي السفَِر أَو يقْدم ِمن سفٍَر ِفي شهِر رمضانَ
١ -مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدثْمِن عاِد ب

 عِن الرجِل يساِفر ِفي شهِر رمضانَ أَ لَه أَنْ )عليه السالم ( عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 معاِء قَالَ نسالن ِمن ِصيبي.  

 )عليه السالم ( ِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن سهٍل عن أَ- ٢
 أْسقَالَ لَا ب اِفرسم وه انَ وضمِر رهِفي ش لَهى أَهٍل أَتجر نع.  

http://www.islam4u.com


  ) ١٣٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

٣ -قَالَ   أَح اِشِميةَ الْهبتِن عِلِك بِد الْمبع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دم
 عِن الرجِل يجاِمع أَهلَه ِفي السفَِر و هو ِفي شهِر )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن يعِني موسى 

  .ِه رمضانَ قَالَ لَا بأْس ِب
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٤

 ِفي الرجِل يساِفر و معه جاِريةٌ ِفي شهِر )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
انَ هضمر معا قَالَ نهلَيع قَعلْ ي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن قَالَ - ٥

 لَه فَلَه أَنْ يِصيب  عِن الرجِل يساِفر ِفي شهِر رمضانَ و معه جاِريةٌ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 حاً طَِويلًا قُلْتبِل سِفي اللَّي انَ ِإنَّ لَهضمِر رهةَ شمرح ِرفعا تانَ اللَِّه أَ محباِر فَقَالَ سها ِبالنهِمن

ت و كاربت فَقَالَ ِإنَّ اللَّه رقَصي و برشي أْكُلَ وأَنْ ي لَه ساِفِر ِفي أَ لَيسِللْم صخر الَى قَدع
 لَه صخري لَم فَِر وِث السعو ِب وصالن ِب وعِضِع التوِفيفاً ِلمخت ةً ومحقِْصِري رالت الِْإفْطَاِر و

ع بجأَو انَ وضمِر رهاِر ِفي شهفَِر ِبالناِء ِفي السسِة النعامجِفي م لَم اِم وياَء الصِه قَضلَي
 تافَري ِإذَا سِإن و قَاسةُ لَا تنالس قَالَ و فَِرِه ثُمس ِمن لَاِة ِإذَا آباِم الصماَء تِه قَضلَيع وِجبي

 يكُلَّ الر برا أَشم و ا آكُلُ ِإلَّا الْقُوتانَ مضمِر رهِفي ش.  
٦ -ِليِد   عبع ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نٍد عمحم نب 

اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يأِْتي جاِريته ِفي شهِر رمضانَ ِبالنهاِر ِفي السفَِر فَقَالَ ما 
ذَا حه فرحاً طَِويلًا عبِل سِفي اللَّي انَ ِإنَّ لَهضمِر رهش ق  
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انَ وضمر رهلُ شجالر قِّروِدي أَنْ يلُ ِعنالْفَض ِنياِر قَالَ الْكُلَيهفَِر ِبالناِء ِفي السسِن النع ِسكمي 
 صخا رلَالَ كَمالْح أِْتيأَنْ ي لَه صخر فِْسِه فَقَدلَى نع افخي ةُ ووهالش هِلبغكُونَ تِإلَّا أَنْ ي

أَنْ ي قبالش هاَء ِإذَا غَلَبالْم ِجداِفِر الَِّذي لَا يسِإذَا ِللْم ها أَنكَم ِفي ذَِلك رجؤي لَالَ قَالَ والْح أِْتي
 أَِثم امرى الْحأَت.  

  باب صوِم الْحاِئِض و الْمستحاضِة
 )م عليه السال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ١

 نلُ مذَا قَالَ أَواَء هج نأَي ِمن لَاةَ قَالَ لَا قُلْتقِْضي الصت قُلْت معقَالَ ن موقِْضي الصت اِئضالْح
 ِليسِإب قَاس.  
٢ - نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة أَصبحت صاِئمةً فَلَما ارتفَع النهار أَو كَانَ الْعِشي حاضت أَ )عليه السالم ( 
رأَِت الطُّهر ِفي أَوِل تفِْطر قَالَ نعم و ِإنْ كَانَ وقْت الْمغِرِب فَلْتفِْطر قَالَ و سأَلْته عِن امرأٍَة 

 موالْي ذَِلك فِْطرِم قَالَ توالْي ِفي ذَِلك عنصا تفَم مطْعت لَم ِسلُ وتغانَ فَتضمِر رهش اِر ِمنهالن
  .فَِإنما ِفطْرها ِمن الدِم 

الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ٣
 عِن امرأٍَة تطْمثُ ِفي شهِر رمضانَ قَبلَ أَنْ تِغيب )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الشمس قَالَ تفِْطر ِحني تطْمثُ 

٤ -نى عيحي نانُ بفْوِن   صسا الْحأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربعليه السالم (  ع( 
 موالْي قِْضي ذَِلكت و فِْطرقَالَ ت فِْطرت أَم موالْي ذَِلك ِتمِر أَ تصالْع دعب ِلدأَِة ترِن الْمع.  

٥ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن ِرئَاٍب   ِعدب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزي
   عِن الْمستحاضِة قَالَ فَقَالَ تصوم )عليه السالم ( عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 هدعا بقِْضيهت ثُم ِفيِهن ِحيضت تالَِّتي كَان امانَ ِإلَّا الْأَيضمر رهش.  
( تبت ِإلَيِه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَ- ٦

 امرأَةٌ طَهرت ِمن حيِضها أَو ِمن دِم ِنفَاِسها ِفي أَوِل يوٍم ِمن شهِر رمضانَ ثُم )عليه السالم 
ن استحاضت فَصلَّت و صامت شهر رمضانَ كُلَّه ِمن غَيِر أَنْ تعملَ ما تعملُ الْمستحاضةُ ِم

 بلَا فَكَت ا أَمهلَاتص ا وهموص وزجلْ يِن فَهيلَاتِل ِلكُلِّ صسلَا )عليه السالم ( الْغ ا وهموقِْضي صت 
ؤِمناِت  كَانَ يأْمر فَاِطمةَ صلَوات اللَِّه علَيها و الْم)صلى اهللا عليه وآله ( تقِْضي صلَاتها ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 اِئِه ِبذَِلكِنس ِمن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٧

حت صاِئمةً فَلَما  ِفي امرأٍَة أَصب)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ارتفَع النهار أَو كَانَ الْعِشي حاضت أَ تفِْطر قَالَ نعم و ِإنْ كَانَ قَبلَ الْمغِرِب فَلْتفِْطر و عِن 

مطْعت لَم ِسلْ وتغت انَ لَمضمِر رهاِر ِفي شهِل النأَو ِمن رى الطُّهرأٍَة ترام ِبذَِلك عنصت فكَي 
  .الْيوِم قَالَ ِإنما ِفطْرها ِمن الدِم 
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٨ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعديحِن يِد بمحم نكَِم عِن الْحب 
 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة مِرضت ِفي شهِر رمضانَ و )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

م ِمن أَترلْ با قَالَ ههنع ِني أَنْ أَقِْضيتصاٍل فَأَووِفي ش تاتِفيِه فَقَالَ لَا م تاتلَا م ا قُلْتِضهر
تقِْض عنها فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يجعلْه علَيها قُلْت فَِإني أَشتِهي أَنْ أَقِْضي عنها و قَد أَوصتِني 

ع اللَّه لْهعجي ئاً لَميا شهنقِْضي عت فقَالَ كَي ِبذَِلك مفَص فِْسكِلن ومصأَنْ ت تيهتا فَِإِن اشهلَي.  
 قَالَ )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٩

س أَو طَِمثَت انَ أَوضمِر رهِفي ش تِرضأٍَة مرِن امع هأَلْتِر سهوِج شرلَ خقَب تاتفَم تافَر
 معفَن فَرا السأَم فَلَا و ضرالْم ثُ وا الطَّما قَالَ أَمهنى عقْضلْ يانَ هضمر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِرفَاعةَ بِن -١٠
وسِد اللَِّه مبا عأَب أَلْتِن قَالَ )عليه السالم ( ى قَالَ سياِبعتتِن ميرهش موا صهلَيع ِذرنأَِة ترِن الْمع 

 ِمن تِئسي ِإنْ ِهي تأَيأَ ر ِن قُلْتيرهش ِتمى تتح تدا الَِّتي قَعهامأَي أِْنفتست و ومصت
  .مِحيِض أَ تقِْضيِه قَالَ لَا تقِْضي يجِزئُها الْأَولُ الْ

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْحسيِن بِن -١١
 ِإنَّ امرأَِتي )عليه السالم ( لْحسِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد بِن جعفٍَر قَالَ قُلْت ِلأَِبي ا

جعلَت علَى نفِْسها صوم شهريِن فَوضعت ولَدها و أَدركَها الْحبلُ فَلَم تقْو علَى الصوِم قَالَ 
  .فَلْتتصدق مكَانَ كُلِّ يوٍم ِبمد علَى ِمسِكٍني 
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  باب من وجب علَيِه صوم شهريِن متتاِبعيِن فَعرض لَه أَمر يمنعه عن ِإتماِمِه
سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإ- ١

 ِفي الرجِل الْحر )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل و محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ثُم يمرض قَالَ يستقِْبلُ و ِإنْ زاد علَى يلْزمه صوم شهريِن متتاِبعيِن ِفي ِظهاٍر فَيصوم شهراً

 ِقيا بلَى مى عنِن بيموي ماً أَووِر يِر الْآخهالش.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 قَالَ ِصيام كَفَّارِة الْيِمِني ِفي الظِّهاِر شهريِن متتاِبعيِن و التتابع أَنْ يصوم شهراً و ) السالم عليه( 
يش لَه ضرفَِإنْ ع هئاً ِمنيش اماً أَوِر أَيِر الْآخهالش ِمن ومصا يى مقَض ثُم ِفيِه أَفْطَر فْطَرٌء ي ِقيب 

يش لَه ضرع راً ثُمهش امِإنْ ص ِه ولَيع  ادأَع اِبعتي ئاً فَلَميِر شالْآخ ِمن ومصلَ أَنْ يقَب ٌء فَأَفْطَر
 كُلَّه اميالص.  
٣ -مس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مرِن ِمهةَ باع

 أَكْثَر اماِم فَقَالَ ِإذَا صالْأَي نيب قفَرِن أَ يياِبعتتِن ميرهش موِه صلَيكُونُ عِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س
 ِمن شهٍر أَو شهراً فَعلَيِه أَنْ يِعيد ِمن شهٍر فَوصلَه ثُم عرض لَه أَمر فَأَفْطَر فَلَا بأْس فَِإنْ كَانَ أَقَلَّ

 اميالص.  
٤ - نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

تتاِبعيِن ِفي ِظهاٍر فَصام ذَا الْقَعدِة ثُم  ِفي رجٍل كَانَ علَيِه صوم شهريِن م)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٍم ِمنوِل يا ِفي أَوقِْضيهِريِق يشالت امِإلَّا أَي ِة كُلَّهذَا الِْحج ومصِة قَالَ يِه ذُو الِْحجلَيلَ عخد

امص كُونُ قَداٍم فَيثَلَاثَةَ أَي ِتمى يتِم حرحأَنْ الْم ِغي لَهبنلَا ي ِن قَالَ وياِبعتتِن ميرهش   
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مصي ِريِق الَِّتي لَمشاِم التثَلَاثَةَ أَي قِْضيى يتح لَهأَه بقْري ِمن امص راً ثُمهش امِإنْ ص أْسلَا ب ا وه
  .الشهِر الْآخِر الَِّذي يِليِه أَياماً ثُم عرض لَه ِعلَّةٌ أَنْ يقْطَعها ثُم يقِْضي ِمن بعِد تماِم الشهريِن 

٥ -اذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   موِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص ن
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل صام ِفي ِظهاٍر شعبانَ ثُم أَدركَه شهر )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الظِّهاِر فَزاد ِفي النصِف يوماً رمضانَ قَالَ يصوم رمضانَ و يستأِْنف الصوم فَِإنْ هو صام ِفي 
 هتِقيى بقَض.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٦

لَيِه صوم شهٍر فَصام ِمنه خمسةَ  قَالَ ِفي رجٍل جعلَ ع)عليه السالم ( عِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عشر يوماً ثُم عرض لَه أَمر فَقَالَ ِإنْ كَانَ صام خمسةَ عشر يوماً فَلَه أَنْ يقِْضي ما بِقي و ِإنْ 

  . تاماً كَانَ أَقَلَّ ِمن خمسةَ عشر يوماً لَم يجِزئْه حتى يصوم شهراً
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٧

 عن قَطِْع صوِم )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فَّارِة الْيِمِني و كَفَّارِة الظِّهاِر و كَفَّارِة الْقَتِل فَقَالَ ِإنْ كَانَ علَى رجٍل ِصيام شهريِن متتاِبعيِن كَ

الْأَو رهالش امِإنْ ص و اميالص ِعيدِه أَنْ يلَيِل فَِإنَّ عِر الْأَوهِفي الش ِرضم أَو فَأَفْطَر ِمن امص لَ و
 قِْضيِه أَنْ يلَيفَِإنَّ ع ذْرِفيِه ع ا لَهم لَه ضرع ئاً ثُميِر الثَّاِني شهالش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ٨
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَتلَ رجلًا خطَأً ِفي الشهِر الْحراِم قَالَ )عليه السالم ( جعفٍَر عن زرارةَ عن أَِبي 

تغلَّظُ علَيِه الديةُ و علَيِه ِعتق رقَبٍة أَو ِصيام شهريِن متتاِبعيِن ِمن أَشهِر الْحرِم قُلْت فَِإنه يدخلُ 
  ٌء فَقَالَ ما هو قُلْت يوم الِْعيِد و أَيام التشِريِق قَالَ  ي هذَا شيِف
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 هملْزي قح هفَِإن هومصي.  
براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباِن بِن تغِلب عن زرارةَ قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإ- ٩

 رجلٌ قَتلَ رجلًا ِفي الْحرِم قَالَ علَيِه ِديةٌ و ثُلُثٌ و يصوم شهريِن متتاِبعيِن )عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
ٌء قَالَ و ما   الْحرِم و يعِتق رقَبةً و يطِْعم ِستني ِمسِكيناً قَالَ قُلْت يدخلُ ِفي هذَا شيِمن أَشهِر

 هلَِزم قح هفَِإن هومصِريِق قَالَ يشالت امأَي اِن والِْعيد لُ قُلْتخدي.  
  باب صوِم كَفَّارِة الْيِمِني

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ١
  . قَالَ كُلُّ صوٍم يفَرق ِإلَّا ثَلَاثَةَ أَياٍم ِفي كَفَّارِة الْيِمِني )عليه السالم ( 

عليه السالم (  أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن- ٢

( نهنيلُ بفْصاٍت لَا ياِبعتتِمِني مِة الْياٍم ِفي كَفَّارثَلَاثَِة أَي امقَالَ ِصي .  
الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباٍن عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ٣

 قَالَ السبعةُ الْأَياِم و الثَّلَاثَةُ الْأَياِم ِفي الْحج لَا يفَرق )عليه السالم ( الْحسيِن بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفي الْيِمِني ِإنما ِهي ِبمنِزلَِة الثَّلَاثَِة الْأَياِم 
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  باب من جعلَ علَى نفِْسِه صوماً معلُوماً و من نذَر أَنْ يصوم ِفي شكٍْر
عليه ( يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن كَراٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بِن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 فَقَالَ صم و لَا تصم ِفي )عليه السالم (  ِإني جعلْت علَى نفِْسي أَنْ أَصوم حتى يقُوم الْقَاِئم )السالم 
  .م التشِريِق و لَا الْيوم الَِّذي يشك ِفيِه ِمن شهِر رمضانَ السفَِر و لَا الِْعيديِن و لَا أَيا

٢ - بقَالَ كَت ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لٌ نذَر أَنْ يصوم أَياماً معلُومةً فَصام بعضها ثُم  جِعلْت ِفداك رج)عليه السالم ( الْحسين ِإلَى الرضا 

  .اعتلَّ فَأَفْطَر أَ يبتِدئ ِفي صوِمِه أَم يحتِسب ِبما مضى فَكَتب ِإلَيِه يحتِسب ما مضى 
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم ( ي الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن عبِد اللَِّه عن أَِب- ٣

 اميالص ا أُِريدأَن و ِبحفَأُص جرِس فَخبالْح ي ِمنمع جرٍر ِإنْ خهش امِصي لَيع اكِفد ِعلْتج
  .بأْس فَيِجيئُِني بعض أَصحاِبنا فَأَدعو ِبالْغداِء و أَتغدى معه قَالَ لَا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٤
 اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحفِْسِه )عليه السالم ( ملَى نلَ ععٍل ججر نع هأَلْتقَالَ س 

وِبالْكُوفَِة ص امص هأَن ِبِه فَقُِضي ِليتلَاٍء ابب كَّةَ ِمنٍر ِبمهش ِة وِدينٍر ِبالْمهش ٍر ِبالْكُوفَِة وهش م
م ومصالُ قَالَ يمِه الْجلَيع ِقمي لَم ماً ووي رشةَ عاِنيا ثَمِبه امةَ فَصِدينلَ الْمخد راً وهشِقيا ب   
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  .علَيِه ِإذَا انتهى ِإلَى بلَِدِه 
 )عليهم السالم (  عن آباِئِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر- ٥

 الِْحني ٍر وهةُ أَشسمانُ خماناً قَالَ الزمز ومصأَنْ ي ذَرٍل نجِه قَالَ ِفي رلَياللَِّه ع اتلَواً صِليأَنَّ ع
  .ذِْن ربها ِستةُ أَشهٍر ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي - ٦
 ِفي  أَنه سِئلَ عن رجٍل قَالَ ِللَِّه علَي أَنْ أَصوم ِحيناً و ذَِلك)عليه السالم ( الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفي ِمثِْل هذَا فَقَالَ صم ِستةَ أَشهٍر فَِإنَّ )عليه السالم (  قَد أُِتي عِلي )عليه السالم ( شكٍْر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .اللَّه عز و جلَّ يقُولُ تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها يعِني ِستةَ أَشهٍر 
٧ -  نِد اللَِّه عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليع 

 ِفي الرجِل يجعلُ علَى نفِْسِه أَياماً معدودةً مسماةً ِفي كُلِّ شهٍر ثُم يساِفر فَتمر )عليهم السالم ( آباِئِه 
 ِهدا ِإذَا شقِْضيهلَا ي فَِر وِفي الس ومصلَا ي هأَن ورهِبِه الش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٨
 الرجِل يصوم صوماً قَد وقَّته علَى نفِْسِه أَو يصوم  عِن)عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِمن أَشهِر الْحرِم فَيمر ِبِه الشهر و الشهراِن لَا يقِْضيِه فَقَالَ لَا يصوم ِفي السفَِر و لَا يقِْضي شيئاً 
ياِم الَِّتي كَانَ يصومها ِمن كُلِّ شهٍر و لَا يجعلُها ِبمنِزلَِة الْواِجِب ِمن صوِم التطَوِع ِإلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَ

  ِإلَّا أَني أُِحب لَك أَنْ تدوم علَى الْعمِل الصاِلِح قَالَ و صاِحب الْحرِم 

http://www.islam4u.com


  ) ١٤٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .الَِّذي كَانَ يصومها و يجِزئُه أَنْ يصوم مكَانَ كُلِّ شهٍر ِمن أَشهِر الْحرِم ثَلَاثَةَ أَياٍم 
٩ -ِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب اِهيمر

الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن الرضا صلَوات اللَِّه علَيِه قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يجعلُ ِللَِّه عز و جلَّ 
  .علَيِه صوم يوٍم مسمى قَالَ يصومه أَبداً ِفي السفَِر و الْحضِر 

١٠-ب دمحةَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 ا ِمنلِْدهو ضعا بهلَيع در ذْراً ِإنْ كَانَ اللَّها نهلَيا ِللَِّه عفِْسهلَى نع لَتعج تي كَانقَالَ ِإنَّ أُم

يش ع افخت تةً ٍء كَاناِفرسا منعم تجرفَخ تِقيا بِفيِه م مقْدالَِّذي ي موالْي ذَِلك ومصِه أَنْ تلَي
 عن ذَِلك و )عليه السالم ( ِإلَى مكَّةَ فَأَشكَلَ علَينا لَم ندِر أَ تصوم أَم تفِْطر فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِبم هتربأَخ ِهي ومصت و قَّها حهنع اللَّه عضو فَِر قَدِفي الس ومصا فَقَالَ لَا تفِْسهلَى نع لَتعا ج
ما جعلَت علَى نفِْسها قَالَ قُلْت ما ترى ِإذَا ِهي قَِدمت و تركَت ذَِلك فَقَالَ ِإني أَخاف أَنْ 

ذَرى ِفي الَِّذي نرت هكْرا تم ت.  
  باب كَفَّارِة الصوِم و ِفديِتِه

١ - ٍد ويِن زب ِريسِإد نٍل عهِن سِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ر نذْراً ِإنْ هو تخلَّص ِمن الْحبِس أَنْ  عن رجٍل نذَ)عليه السالم ( عِلي بِن ِإدِريس قَالَا سأَلْنا الرضا 

يصوم ذَِلك الْيوم الَِّذي تخلَّص ِفيِه فَيعِجز عِن الصوِم ِلِعلٍَّة أَصابته أَو غَيِر ذَِلك فَمد ِللرجِل ِفي 
ذَِلك الصوِم قَالَ يكَفِّر عن كُلِّ يوٍم ِبمد ِحنطٍَة عمِرِه و قَِد اجتمع علَيِه صوم كَِثري ما كَفَّارةُ 

  .أَو شِعٍري 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد عن موسى بِن بكٍْر عن محمِد بِن منصوٍر - ٢

اً ِفي ِصياٍم فَعجز فَقَالَ كَانَ أَِبي يقُولُ علَيِه  عن رجٍل نذَر نذْر)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت الرضا 
 دٍم موكَانَ كُلِّ يم.  
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٣ -اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ن
 ِفي رجٍل نذَر علَى نفِْسِه ِإنْ هو سِلم ِمن مرٍض أَو تخلَّص ِمن حبٍس )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

يِه فَعجز عِن الصوِم ِلِعلٍَّة أَصابته أَو غَيِر أَنْ يصوم كُلَّ يوِم أَرِبعاَء و هو الْيوم الَِّذي تخلَّص ِف
 دٍم ِبموِلكُلِّ ي قدصقَالَ ت ةُ ذَِلكا كَفَّارم كَِثري موِه صلَيع عمتاج ِرِه ومِل ِفي عجِللر دفَم ذَِلك

 دِن مثَم طٍَة أَوِحن ِمن.  
شعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   أَبو عِلي الْأَ- ٤

الْقَاِسِم قَالَ سأَلْته عمن لَم يصِم الثَّلَاثَةَ الْأَياِم ِمن كُلِّ شهٍر و هو يشد علَيِه الصيام هلْ ِفيِه ِفداٌء 
ِمن دٍم قَالَ مواٍم ِفي كُلِّ يطَع .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٥

 علَي فَقَالَ ِلي  ِإنَّ الصوم يشد)عليه السالم ( عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هعدأَنْ ت ا أُِحبم قَالَ و ٍم ثُمواِم يِصي لُ ِمنِبِه أَفْض قدصت مهلَِدر.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن يِزيد بِن - ٦
ِليفَةَ قَالَ شِد اللَِّه خبِإلَى أَِبي ع تاِم )عليه السالم ( كَوِذِه الثَّلَاثَةَ الْأَيه تمِإذَا ص عدي أُصِإن فَقُلْت 

 دٍم ِبموكُلِّ ي نع قْتدصت تافَري ِإذَا سفَِإن تافَرِإذَا س عنا أَصكَم عنقَالَ فَاص لَيع قشي و
  .وِت أَهِلي الَِّذي أَقُوتهم ِبِه ِمن قُ

٧ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ني قَد كَِبرت و  جِعلْت ِفداك ِإ)عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن عقْبةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ضعفْت عِن الصياِم فَكَيف أَصنع ِبهِذِه الثَّلَاثَِة الْأَياِم ِفي كُلِّ شهٍر فَقَالَ يا عقْبةُ تصدق ِبِدرهٍم 
ست تأَن و كدِعن ترا كَبلَّهقَالَ لَع اِحدو مهِدر ٍم قَالَ قُلْتوكُلِّ ي نع قَالَ قُلْت مهرِقلُّ الدت

  .ِإنَّ ِنعم اللَِّه عز و جلَّ علَي لَساِبغةٌ فَقَالَ يا عقْبةُ لَِإطْعام مسِلٍم خير ِمن ِصياِم شهٍر 
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  باب تأِْخِري ِصياِم الثَّلَاثَِة الْأَياِم ِمن الشهِر ِإلَى الشتاِء
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١

 الرجلُ يتعمد الشهر ِفي الْأَياِم الِْقصاِر يصومه ِلسنٍة قَالَ لَا )ه السالم علي( عبِد اللَِّه أَو ِلأَِبي الْحسِن 
 أْسب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِإبراِهيم بِن - ٢
ِن أَِبي حِن بيسح نٍم عزفٍَر ِمهعِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتزمأَِبي ح نةَ عزاٍم )عليه السالم ( مثَلَاثَِة أَي موص 

 ِبذَِلك أْسا قَالَ لَا بهومأَص اِء ثُمتِإلَى الش هرخٍر أُؤهكُلِّ ش ِمن.  
٣ -محم نى عيحي نب دمحم و ِريسِإد نب دمِن   أَحسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد ب

 قَالَ )عليه السالم ( عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هلْ يصلُح لَه أَنْ يؤخرها أَو يصومها ِفي سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ علَيِه ِمن الثَّلَاثَِة أَياِم الشهِر 

آِخِر الشهِر قَالَ لَا بأْس قُلْت يصومها متواِليةً أَو يفَرق بينها قَالَ ما أَحب ِإنْ شاَء متواِليةً و ِإنْ 
  .شاَء فَرق بينهما 

اشع فَةَ ورِم عوص اباَءبور  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى و عِلي بِن الْحكَِم - ١

 أَنه سِئلَ عن صوِم يوِم عرفَةَ )عليهما السالم ( عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .فَقَالَ أَ ما أَصومه الْيوم و هو يوم دعاٍء و مسأَلٍَة 
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٢ -ِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل ع
 لَم يصم )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .يوم عرفَةَ منذُ نزلَ ِصيام شهِر رمضانَ 

ِهيم عن أَِبيِه عن نوِح بِن شعيٍب النيسابوِري عن ياِسني الضِريِر عن   عِلي بن ِإبرا- ٣
 قَالَا لَا تصم ِفي يوِم عاشوراَء و لَا )عليه السالم ( حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مِدينِة و لَا ِفي وطَِنك و لَا ِفي ِمصٍر ِمن الْأَمصاِر عرفَةَ ِبمكَّةَ و لَا ِفي الْ
  الْحسن بن عِلي الْهاِشِمي عن محمِد بِن موسى عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْحسِن - ٤

 عن صوِم )عليه السالم ( ر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر بِن عِلي الْوشاِء قَالَ حدثَِني نجبةُ بن الْحاِرِث الْعطَّا
يوِم عاشوراَء فَقَالَ صوم متروك ِبنزوِل شهِر رمضانَ و الْمتروك ِبدعةٌ قَالَ نجبةُ فَسأَلْت أَبا 

عن ذَِلك فَأَجابِني ِبِمثِْل جواِب أَِبيِه ثُم قَالَ أَما ِإنه  )عليه السالم (  ِمن بعِد أَِبيِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 اتلَوص ِليِن عِن بيسِل الْحاٍد ِبقَتةُ آِل ِزينةٌ ِإلَّا سنِبِه س ترلَا ج و ابلَ ِبِه ِكتزا نٍم موي موص

  .اللَِّه علَيِهما 
٥ -محم نع هنع   أَلْتقَالَ س وهى أَخِعيس نب فَرعثَِني جدٍد قَالَ حيبِن عى بِن ِعيسِد ب

 عن صوِم عاشوراَء و ما يقُولُ الناس ِفيِه فَقَالَ عن صوِم ابِن مرجانةَ تسأَلُِني )عليه السالم ( الرضا 
(  و هو يوم يتشأَّم ِبِه آلُ محمٍد )عليه السالم (  ِمن آِل ِزياٍد ِلقَتِل الْحسيِن ذَِلك يوم صامه الْأَدِعياُء

  و يتشأَّم ِبِه أَهلُ الِْإسلَاِم و الْيوم الَِّذي يتشأَّم ِبِه أَهلُ الِْإسلَاِم لَا يصام و لَا يتبرك ِبِه)صلى اهللا عليه وآله 
و يوم الِْإثْنيِن يوم نحس قَبض اللَّه عز و جلَّ ِفيِه نِبيه و ما أُِصيب آلُ محمٍد ِإلَّا ِفي يوِم الِْإثْنيِن 

اللَِّه ع اتلَوص نيساَء قُِتلَ الْحوراشع موي ا ونودِبِه ع كربت ا ِبِه ونأَّمشفَت كربت ِه ولَي  
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ِقي اللَّه ِبِه ابن مرجانةَ و تشأَّم ِبِه آلُ محمٍد صلَّى اللَّه علَيِهم فَمن صامهما أَو تبرك ِبِهما لَ
  .تبارك و تعالَى ممسوخ الْقَلِْب و كَانَ حشره مع الَِّذين سنوا صومهما و التبرك ِبِهما 

  و عنه عن محمِد بِن ِعيسى قَالَ حدثَنا محمد بن أَِبي عميٍر عن زيٍد النرِسي قَالَ - ٦
 عن صوِم يوِم عاشوراَء فَقَالَ من صامه )عليه السالم ( عت عبيد بن زرارةَ يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه سِم

 ِمن مظُّها كَانَ حم و اٍد قَالَ قُلْتآِل ِزي ةَ وانجرِن مظَّ ابِم حوالْي اِم ذَِلكِصي ِمن ظُّهكَانَ ح
  .ك الْيوِم قَالَ النار أَعاذَنا اللَّه ِمن الناِر و ِمن عمٍل يقَرب ِمن الناِر ذَِل

  و عنه عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَباٍن عن عبِد الْمِلِك قَالَ - ٧
 عن صوِم تاسوعاَء و عاشوراَء ِمن شهِر الْمحرِم فَقَالَ تاسوعاُء )سالم عليه ال( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 نيسِفيِه الْح وِصرح موِل )عليه السالم ( يلُ أَهيِه خلَيع عمتاج لَاَء وبِبكَر مهنع اللَّه ِضير هابحأَص و 
لَيوا عاخأَن اِم وفُوا الشعضتاس ا وِتهكَثْر ِل ويافُِر الْخوٍد ِبتعس نب رمع ةَ وانجرم ناب فَِرح ِه و

 نيسالْح أِْتيوا أَنْ لَا يقَنأَي و مهنع اللَّه ِضير هابحأَص ِه ولَياللَِّه ع اتلَوص نيسعليه السالم ( ِفيِه الْح

ر و لَا يِمده أَهلُ الِْعراِق ِبأَِبي الْمستضعف الْغِريب ثُم قَالَ و أَما يوم عاشوراَء فَيوم  ناِص)
 نيسِفيِه الْح كُونُ )عليه السالم ( أُِصيبي مواةً أَ فَصرع لَهوى حعرص هابحأَص اِبِه وحأَص نيِريعاً بص 

ي ذَِلك الْيوِم كَلَّا و رب الْبيِت الْحراِم ما هو يوم صوٍم و ما هو ِإلَّا يوم حزٍن و مِصيبٍة ِف
 ةَ وانجرِن موٍر ِلابرس ٍح وفَر موي و ِمِننيؤِميِع الْمج ِض وِل الْأَرأَه اِء ومِل السلَى أَهع لَتخد

ِل ِزياٍد و أَهِل الشاِم غَِضب اللَّه علَيِهم و علَى ذُرياِتِهم و ذَِلك يوم بكَت علَيِه جِميع ِبقَاِع آ
الْأَرِض خلَا بقْعِة الشاِم فَمن صامه أَو تبرك ِبِه حشره اللَّه مع آِل ِزياٍد ممسوخ الْقَلِْب 

سم و لْقَاهِم يوالَى ِنفَاقاً ِفي قَلِْبِه ِإلَى يعت اللَّه هقَبةً أَعِزِلِه ذَِخرينِإلَى م رخِن ادم ِه ولَيوطٌ عخ
 ِميِع ذَِلكطَانُ ِفي جيالش كَهارش لِْدِه وو ِتِه ويِل بأَه نع و هنكَةَ عرالْب عزتان.  
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  باب صوِم الِْعيديِن و أَياِم التشِريِق
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ- ١

  .سأَلْته عن ِصياِم يوِم الِْفطِْر فَقَالَ لَا ينبِغي ِصيامه و لَا ِصيام أَياِم التشِريِق 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري عن ِزياِد بِن أَِبي - ٢

 لَا ِصيام بعد الْأَضحى ثَلَاثَةَ أَياٍم و لَا بعد الِْفطِْر ثَلَاثَةَ )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه الْحلَّاِل قَالَ قَالَ لَنا
  .أَياٍم ِإنها أَيام أَكٍْل و شرٍب 

و ابِن أَِبي عميٍر   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى - ٣
 عِن الْيوميِن اللَّذَيِن بعد الِْفطِْر أَ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .يصاماِن أَم لَا فَقَالَ أَكْره لَك أَنْ تصومهما 
  باب ِصياِم الترِغيِب

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي   - ١
 قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ِللْمسِلِمني ِعيد غَير الِْعيديِن قَالَ نعم يا حسن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
و أَشرفُهما قُلْت و أَي يوٍم هو قَالَ هو يوم نِصب أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه و أَعظَمهما 

 عنصا أَنْ نِغي لَنبنا يم و اكِفد ِعلْتج اِس قُلْتلَماً ِللنِه ِفيِه علَيع هلَامس  
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ِفيِه قَالَ تصومه يا حسن و تكِْثر الصلَاةَ علَى محمٍد و آِلِه و تبرأُ ِإلَى اللَِّه ِممن ظَلَمهم فَِإنَّ 
كَان ِهملَياللَِّه ع اتلَواَء صِبيذَ الْأَنختأَنْ ي ِصيِفيِه الْو قَامِم الَِّذي كَانَ يواَء ِبالْيِصيالْأَو رأْمت ت

 ِمن ِرينِعش ٍع وبِم سوي امِصي عدلَا ت راً وهش نيِست امقَالَ ِصي هامص نا ِلمفَم ِعيداً قَالَ قُلْت
 و ثَوابه ِمثْلُ ِستني شهراً )صلى اهللا عليه وآله ( ِذي نزلَت ِفيِه النبوةُ علَى محمٍد رجٍب فَِإنه هو الْيوم الَّ

 لَكُم.  
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل - ٢

 رحمةً ِللْعالَِمني ِفي سبٍع و ِعشِرين ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  اللَّه عز و جلَّ محمداً  قَالَ بعثَ)عليه السالم 
رجٍب فَمن صام ذَِلك الْيوم كَتب اللَّه لَه ِصيام ِستني شهراً و ِفي خمسٍة و ِعشِرين ِمن ِذي 

الْب ِضعِة ودةً الْقَعثَابلَّ مج و زع اللَّه لَهعِض فَجِه الْأَرجلَى وع تِضعٍة ومحلُ رأَو وه و تي
ِللناِس و أَمناً فَمن صام ذَِلك الْيوم كَتب اللَّه لَه ِصيام ِستني شهراً و ِفي أَوِل يوٍم ِمن ِذي 

رِإب ِلدِة وِن الِْحجمحِليلُ الرخ عليه السالم ( اِهيم( نيِست امِصي لَه اللَّه بكَت موالْي ذَِلك امص نفَم 
  .شهراً 

عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

مسِلِمني ِعيد غَير يوِم الْجمعِة و الْأَضحى و الِْفطِْر قَالَ نعم أَعظَمها حرمةً قُلْت و أَي  هلْ ِللْ)
عليه (  أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( ِعيٍد هو جِعلْت ِفداك قَالَ الْيوم الَِّذي نصب ِفيِه رسولُ اللَِّه 

 و قَالَ من كُنت مولَاه فَعِلي مولَاه قُلْت و أَي يوٍم هو قَالَ و ما تصنع ِبالْيوِم ِإنَّ السنةَ )لسالم ا
ِلك الْيوِم قَالَ تدور و لَِكنه يوم ثَماِنيةَ عشر ِمن ِذي الِْحجِة فَقُلْت و ما ينبِغي لَنا أَنْ نفْعلَ ِفي ذَ

( تذْكُرونَ اللَّه عز ِذكْره ِفيِه ِبالصياِم و الِْعبادِة و الذِّكِْر ِلمحمٍد و آِل محمٍد فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

م ِعيداً و كَذَِلك كَانِت الْأَنِبياُء  أَنْ يتِخذَ ذَِلك الْيو)عليه السالم (  أَوصى أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله 
  . تفْعلُ كَانوا يوصونَ أَوِصياَءهم ِبذَِلك فَيتِخذُونه ِعيداً )عليهم السالم ( 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يوسف بِن السخِت عن حمدانَ بِن - ٤
نِر عضا النضِني الرعِن يسو الْحا أَبنلَيع جرقَِل قَالَ خيِد اللَِّه الصبِن عِد بمحِفي )عليه السالم (  م 

  يوِم خمسٍة و ِعشِرين ِمن ِذي الْقَعدِة فَقَالَ صوموا فَِإني أَصبحت صاِئماً قُلْنا جِعلْنا 
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 ةُ وبِفيِه الْكَع تِصبن و ضِفيِه الْأَر تِحيد ةُ ومحِفيِه الر تِشرن موفَقَالَ ي وٍم هوي أَي اكِفد
 مطَ ِفيِه آدبعليه السالم ( ه(.   

  ب فَضِل ِإفْطَاِر الرجِل ِعند أَِخيِه ِإذَا سأَلَهبا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن - ١

  .أَفْضلُ ِمن ِصياِمك تطَوعاً  قَالَ ِإفْطَارك ِلأَِخيك الْمؤِمِن )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن - ٢

خلَ علَى أَِخيِه  قَالَ من نوى الصوم ثُم د)عليه السالم ( الِْعيِص عن نجِم بِن حطَيٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 اٍم وةُ أَيرشِم عوالْي ِبذَِلك لَه بستحي هفَِإن وررِه السلَيِخلْ عدلْي و فِْطرفَلْي هدِعن فِْطرأَنْ ي أَلَهفَس

  .هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها 
محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن   - ٣

 من دخلَ علَى أَِخيِه و هو صاِئم )عليه السالم ( عقْبةَ عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و هدِعن ٍة فَأَفْطَرنس موص لَه اللَّه بِه كَتلَيع نمِمِه فَيوِبص هِلمعي لَم.  

  محمد بن يحيى عِن الْحسِن بِن عِلي الدينوِري عن محمِد بِن ِعيسى عن صاِلِح - ٤
يب اٍج ورِن دِميِل بلَى جع لْتخةَ قَالَ دقْبِن عنُ با فَقَالَ ادهأْكُلُ ِمنةٌ ياِنيِه غَسلَيانٌ عِه ِخويدي ن

 تأَلَّا أَفْطَر لَيع مزع ِسريا ِإلَّا الْيهِمن قبي ا فَلَمى ِإذَا أَكَلَهتكَِني حرفَت اِئمي صِإن فَكُلْ فَقُلْت
عليه ( ساعِة فَقَالَ أَردت ِبذَِلك أَدبك ثُم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه فَقُلْت لَه أَلَّا كَانَ هذَا قَبلَ ال

 يقُولُ أَيما رجٍل مؤِمٍن دخلَ علَى أَِخيِه و هو صاِئم فَسأَلَه الْأَكْلَ فَلَم يخِبره ِبِصياِمِه ِليمن )السالم 
  .كَتب اللَّه جلَّ ثَناؤه لَه ِبذَِلك الْيوِم ِصيام سنٍة علَيِه ِبِإفْطَاِرِه 

http://www.islam4u.com


  ) ١٥١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

٥ -اِبِه عحِض أَصعب نوٍر عهمِن جِن ابٍد عمحم نب ِليع   ِديٍد قَالَ قُلْتِن حب ِليع ن
 أَدخلُ علَى الْقَوِم و هم يأْكُلُونَ و قَد صلَّيت الْعصر و أَنا )عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن الْماِضي 

  .صاِئم فَيقُولُونَ أَفِْطر فَقَالَ أَفِْطر فَِإنه أَفْضلُ 
٦ -يحي نب دمحِن   مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى ع

 يقُولُ لَِإفْطَارك ِفي منِزِل )عليه السالم ( ِإبراِهيم بِن سفْيانَ عن داود الرقِّي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِصي لُ ِمنِلِم أَفْضسالْم فاً أَِخيكِضع ِعنيِتس فاً أَوِضع ِعنيبس اِمك.  

  باب من لَا يجوز لَه ِصيام التطَوِع ِإلَّا ِبِإذِْن غَيِرِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ - ١

 قَالَ قَالَ لَا يصلُح ِللْمرأَِة أَنْ تصوم تطَوعاً ِإلَّا )عليه السالم ( ِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحا
  .ِبِإذِْن زوِجها 

٢ - نٍد عيبِن عِك بورم نِن ِهلَاٍل عب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يِط بِن صاِلٍح عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه نِش

نْ لَا  ِمن ِفقِْه الضيِف أَنْ لَا يصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْن صاِحِبِه و ِمن طَاعِة الْمرأَِة ِلزوِجها أَ)عليه وآله 
تصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه و أَمِرِه و ِمن صلَاِح الْعبِد و طَاعِتِه و نصِحِه ِلمولَاه أَنْ لَا يصوم تطَوعاً 

بويِه و أَمِرِهما و ِإلَّا كَانَ ِإلَّا ِبِإذِْن مولَاه و أَمِرِه و ِمن ِبر الْولَِد أَنْ لَا يصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْن أَ
  .الضيف جاِهلًا و كَانِت الْمرأَةُ عاِصيةً و كَانَ الْعبد فَاِسقاً عاِصياً و كَانَ الْولَد عاقّاً 

 ذَكَره عِن الْفُضيِل   عِلي بن محمِد بِن بندار و غَيره عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق ِبِإسناٍد- ٣
   ِإذَا دخلَ رجلٌ بلْدةً فَهو )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
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ضيف علَى من ِبها ِمن أَهِل ِديِنِه حتى يرحلَ عنهم و لَا ينبِغي ِللضيِف أَنْ يصوم ِإلَّا ِبِإذِْنِهم ِلئَلَّا 
يلُوا الشمعوا ِإلَّا ِبِإذِْن  يومصأَنْ ي مِغي لَهبنلَا ي و ِهملَيع دفْسَء فَي مهِشمتحِف ِلئَلَّا ييالض

 ملَه كَهرتفَي امالطَّع ِهيتشفَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ماِلِك بِن - ٤

 لَيس ِللْمرأَِة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )الم عليه الس( عِطيةَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .أَنْ تصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها 

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْجاموراِني عِن الْحسِن - ٥
ِليِن عِد اللَِّه ببأَِبي ع نع ِميرزٍر الْعيبِن جِرو بمع نةَ عزمِن أَِبي حاَءِت )عليه السالم (  بقَالَ ج 

 ِبيأَةٌ ِإلَى النرأَكْثَ)صلى اهللا عليه وآله ( ام وأَِة فَقَالَ هرلَى الْمِج عوالز قا حولَ اللَِّه مسا ري فَقَالَت  ر
يِني ِبشِبرأَخ فَقَالَت ذَِلك ِإلَّا ِبِإذِْنِه  ِمن ومصا أَنْ تلَه سفَقَالَ لَي ذَِلك ٍء ِمن.  

  باب ما يستحب أَنْ يفْطَر علَيِه
١ -فٍَر ععج نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه   ع عليه السالم ( ن( 

  . ِإذَا صام فَلَم يِجِد الْحلْواَء أَفْطَر علَى الْماِء )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
 ) السالم عليه(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 و رصى الْبقَو الْقَلِْب و ِمن وبلَ الذُّنغَس و هقَّى كَِبداِء الْفَاِتِر نلَى الْملُ عجالر قَالَ ِإذَا أَفْطَر
 قدالْح.  
٣ -ِن ِسنِن ابع ِديِن ِسناِلِح بص نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناٍن ع

  . قَالَ الِْإفْطَار علَى الْماِء يغِسلُ الذُّنوب ِمن الْقَلِْب )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٤ - ناِس عبِن الْعوِر بصنم نع هذَكَر نمع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم    
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(  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ر بدأَ ِبحلْواَء يفِْطر علَيها فَِإنْ لَم يِجد فَسكَّرٍة أَو تمراٍت فَِإذَا أَعوز ذَِلك  ِإذَا أَفْطَ)صلى اهللا عليه وآله 
 و اسري الْأَضقَوي و الْفَم ةَ وكْهالن بطَيي و الْكَِبد ةَ وِعدقِّي الْمنقُولُ يكَانَ ي اٍء فَاِتٍر وفَم كُلُّه

قَوةَ ياِلبةَ الْغالِْمر ةَ واِئجالْه وقرالْع كِّنسي لًا وغَس وبِسلُ الذُّنغي و اِظرلُو النجي و قدي الْح
  .و يقْطَع الْبلْغم و يطِْفئُ الْحرارةَ عِن الْمِعدِة و يذْهب ِبالصداِع 

٥ -ع اِهيمرِإب نب ِليِن   عةَ بطَلْح نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 يفِْطر علَى التمِر ِفي زمِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . زمِن الرطَِب التمِر و علَى الرطَِب ِفي

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي - ٦
 ِفي زمِن الرطَِب  أَولُ ما يفِْطر علَيِه)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 رمِر التمِن التمِفي ز و طَبالر.  
  باب الْغسِل ِفي شهِر رمضانَ

١ - نٍل عيفُض ةَ واررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 الْغسلُ ِفي شهِر رمضانَ ِعند وجوِب الشمِس قُبيلَه ثُم يصلِّي ثُم  قَالَ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 فِْطري.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٢

 كَم أَغْتِسلُ ِفي شهِر رمضانَ لَيلَةً )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه حاِزٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَ
قَالَ لَيلَةَ ِتسع عشرةَ و لَيلَةَ ِإحدى و ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِعشِرين قَالَ قُلْت فَِإنْ شق علَي قَالَ 

 ثَلَاٍث و و ِرينِعش ى ودالْآنَ ِفي ِإح كبسقَالَ ح لَيع قفَِإنْ ش قُلْت ِرينِعش.  
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 عِن اللَّيلَِة )عليه السالم ( لَِّه   صفْوانُ بن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ال- ٣
 آِخِرِه و ِمن قُومثُ تيح ِإنْ ِشئْت ِل وِل اللَّيأَو لُ فَقَالَ ِمنسى الْغتم طْلَبا يا مِفيه طْلَبالَِّتي ي

  .سأَلْته عِن الِْقياِم فَقَالَ تقُوم ِفي أَوِلِه و آِخِرِه 
٤ -نب دمحكَِم   مِن الْحب ِليع ى ويحِن يانَ بفْوص ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي 

 قَالَ الْغسلُ ِفي لَياٍل ِمن شهِر )عليهما السالم ( عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 و ِإحدى و ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِعشِرين و أُِصيب أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات رمضانَ ِفي ِتسع عشرةَ

اللَِّه علَيِه ِفي لَيلَِة ِتسع عشرةَ و قُِبض ِفي لَيلَِة ِإحدى و ِعشِرين صلَوات اللَِّه علَيِه قَالَ و الْغسلُ 
وه لٍَة وِل لَيِإلَى آِخِرِه ِفي أَو ِزئجي .  

  باب ما يزاد ِمن الصلَاِة ِفي شهِر رمضانَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

 فَقَالَ لَه )عليه السالم ( الَ دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَ
 ههبشلَا ي قح ةٌ ومرانَ حضمِر رهانَ فَقَالَ ِلشضمِر رهلَاِة ِفي شقُولُ ِفي الصا تِصٍري مو بأَب

يا شضمِر رهِفي ش تطَعتا اسلِّ موِر صهالش أَنْ ٌء ِمن تطَعتاِر فَِإِن اسهالن ِل وعاً ِباللَّيطَونَ ت
 ِفي آِخِر عمِرِه كَانَ يصلِّي ِفي )عليه السالم ( تصلِّي ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة أَلْف ركْعٍة فَافْعلْ ِإنَّ عِلياً 

 محمٍد ِزيادةً ِفي رمضانَ فَقُلْت كَم جِعلْت ِفداك فَقَالَ كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة أَلْف ركْعٍة فَصلِّ يا أَبا
ِفي ِعشِرين لَيلَةً تصلِّي ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِعشِرين ركْعةً ثَماِني ركَعاٍت قَبلَ الْعتمِة و اثْنتا عشرةَ 

ذَِلك فَِإذَا دخلَ الْعشر الْأَواِخر فَصلِّ ثَلَاِثني ركْعةً ِفي ركْعةً بعدها ِسوى ما كُنت تصلِّي قَبلَ 
كُلِّ لَيلٍَة ثَماِني ركَعاٍت قَبلَ الْعتمِة و اثْنيِن و ِعشِرين ركْعةً بعدها ِسوى ما كُنت تفْعلُ قَبلَ 

 ذَِلك.  
٢ -حم نع اِهيمرِإب نب ِلياِق   عقْباِس الْببأَِبي الْع نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بم

 يِزيد ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( و عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ى الْعتمةَ صلَّى بعدها فَيقُوم الناس خلْفَه فَيدخلُ و يدعهم ثُم صلَاِتِه ِفي شهِر رمضانَ ِإذَا صلَّ
 جرخي  
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يدعهم و يدخلُ ِمراراً قَالَ و قَالَ لَا تصلِّ بعد الْعتمِة ِفي غَيِر أَيضاً فَيِجيئُونَ و يقُومونَ خلْفَه فَ
  .شهِر رمضانَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٣
 ِإذَا دخلَ الْعشر الْأَواِخر )صلى اهللا عليه وآله (  كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

  .شد الِْمئْزر و اجتنب النساَء و أَحيا اللَّيلَ و تفَرغَ ِللِْعبادِة 
حسِن عن سلَيمانَ الْجعفَِري قَالَ   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْ- ٤

 صلِّ لَيلَةَ ِإحدى و ِعشِرين و لَيلَةَ ثَلَاٍث و ِعشِرين ِمائَةَ ركْعٍة تقْرأُ )عليه السالم ( قَالَ أَبو الْحسِن 
  .ِفي كُلِّ ركْعٍة قُلْ هو اللَّه أَحد عشر مراٍت 

٥ -نب ِليع   ناٍن عِن ِسنِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم 
 )عليه السالم ( أَِبي شعيٍب الْمحاِمِلي عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

لَةُ ِإحلَي تلُ فَِإذَا ِإذَا كَانولَ اللَّيزى يتاِء حعذَ ِفي الدأَخ ِرينِعش لَةُ ثَلَاٍث ولَي و ِرينِعش ى ود
  .زالَ اللَّيلُ صلَّى 

 )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد بِن مطَهٍر أَنه كَتب ِإلَى أَِبي محمٍد - ٦
ي ِبيةُ أَنَّ النايوِبِه الر اَءتا جِبم هِبرصلى اهللا عليه وآله ( خ( ِرِه ِمنغَي انَ وضمِر رهلِّي ِفي شصكَانَ ي 

 بِر فَكَتا الْفَجتكْعر و رتا الْوهةً ِمنكْعةَ ررشِل ثَلَاثَ ععليه السالم ( اللَّي(فَاه اللَّه فَض  لَّى ِمنص 
 دعةَ برشع يتاثْن ِرِب وغالْم دعب اِنيةً ثَمكْعر ِرينلٍَة ِعشلَةً كُلَّ لَيلَي ِرينانَ ِفي ِعشضمِر رهش

 و ِعشِرين و الِْعشاَء الْآِخرِة و اغْتسلَ لَيلَةَ ِتسع عشرةَ و لَيلَةَ ِإحدى و ِعشِرين و لَيلَةَ ثَلَاٍث
صلَّى ِفيِهما ثَلَاِثني ركْعةً اثْنتي عشرةَ بعد الْمغِرِب و ثَماِني عشرةَ بعد ِعشاِء الْآِخرِة و صلَّى 

شع دأَح اللَّه وقُلْ ه اِب وةَ الِْكتٍة فَاِتحكْعأُ ِفي كُلِّ رقْرٍة يكْعا ِمائَةَ رلَّى ِإلَى ِفيِهمص اٍت ورم ر
 لَك ترا فَسةً كَمكْعر لٍَة ثَلَاِثنيِر كُلَّ لَيهآِخِر الش.  
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  باب ِفي لَيلَِة الْقَدِر
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   ِعدةٌ ِم- ١

 قَالَ سأَلْته عن لَيلَِة الْقَدِر فَقَالَ الْتِمسها ِفي )عليه السالم ( عن حسانَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ى ودلَِة ِإحلَي ِرينِعش لَِة ثَلَاٍث ولَي أَو ِرينِعش .  

٢ - ِليع نع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  
فَقَالَ لَه أَبو بِصٍري جِعلْت ِفداك  )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَقْو قَالَ فَِإنْ لَم ِرينِعش ثَلَاٍث و أَو ِرينِعش ى ودى فَقَالَ ِفي ِإحجرا يا مى ِفيهجرلَةُ الَِّتي ياللَّي
فَر قُلْت طْلُبا تِن ِفيميلَتلَي رسا أَيا فَقَالَ مِهميلَى ِكلْتع نا ماَءنج ا وندا الِْهلَالَ ِعننأَيا رمب

 اكِفد ِعلْتج ا قُلْتا ِفيههطْلُباٍل تلَي عبأَر رسا أَيى فَقَالَ مرٍض أُخأَر ِمن ا ِبِخلَاِف ذَِلكنِبرخي
فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك ِنيهلَةُ الْجلَي ِرينِعش لَةُ ثَلَاٍث واِلٍد لَيخ نانَ بملَيِإنَّ س اكِفد ِعلْتج قَالُ قُلْتلَي 

روى ِفي ِتسع عشرةَ يكْتب وفْد الْحاج فَقَالَ ِلي يا أَبا محمٍد وفْد الْحاج يكْتب ِفي لَيلَِة 
ونُ ِإلَى ِمثِْلها ِفي قَاِبٍل فَاطْلُبها ِفي لَيلَِة ِإحدى و الْقَدِر و الْمنايا و الْبلَايا و الْأَرزاق و ما يكُ

ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِعشِرين و صلِّ ِفي كُلِّ واِحدٍة ِمنهما ِمائَةَ ركْعٍة و أَحِيِهما ِإِن استطَعت ِإلَى 
  قِْدر علَى النوِر و اغْتِسلْ ِفيِهما قَالَ قُلْت فَِإنْ لَم أَ
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ذَِلك و أَنا قَاِئم قَالَ فَصلِّ و أَنت جاِلس قُلْت فَِإنْ لَم أَستِطع قَالَ فَعلَى ِفراِشك لَا علَيك أَنْ 
ٍء ِمن النوِم ِإنَّ أَبواب السماِء تفَتح ِفي رمضانَ و تصفَّد الشياِطني و  تِحلَ أَولَ اللَّيِل ِبشيتكْ

  )صلى اهللا عليه وآله( تقْبلُ أَعمالُ الْمؤِمِنني ِنعم الشهر رمضانُ كَانَ يسمى علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
 وقزرالْم.  
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

 علَامتها أَنْ  قَالَ سأَلْته عن علَامِة لَيلَِة الْقَدِر فَقَالَ)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 نِئلَ عس قَالَ و تفَطَاب تدرب رِفي ح تِإنْ كَان و ِفئَتٍد درِفي ب تِإنْ كَان ا وهِرحي ِطيبت

 يكُونُ ِفي أَمِر السنِة لَيلَِة الْقَدِر فَقَالَ تنِزلُ ِفيها الْملَاِئكَةُ و الْكَتبةُ ِإلَى السماِء الدنيا فَيكْتبونَ ما
و ما يِصيب الِْعباد و أَمره ِعنده موقُوف لَه و ِفيِه الْمِشيئَةُ فَيقَدم ِمنه ما يشاُء و يؤخر ِمنه ما 

  .يشاُء و يمحو و يثِْبت و ِعنده أُم الِْكتاِب 
عليه ( يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه- ٤

 قَالُوا قَالَ لَه بعض أَصحاِبنا قَالَ و لَا أَعلَمه ِإلَّا سِعيداً السمانَ كَيف يكُونُ لَيلَةُ الْقَدِر )السالم 
  . قَالَ الْعملُ ِفيها خير ِمن الْعمِل ِفي أَلِْف شهٍر لَيس ِفيها لَيلَةُ الْقَدِر خيراً ِمن أَلِْف شهٍر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٥
 قَالَ نزلَِت التوراةُ ِفي )عليه السالم ( ِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَ

 انَ وضمِر رهش ِمن تضلَةً مةَ لَيرشع يتِجيلُ ِفي اثْنلَ الِْإنزن انَ وضمِر رهش ِمن تضم ِست
رشع اِنيلَِة ثَمِفي لَي وربلَ الززِر نلَِة الْقَدآنُ ِفي لَيلَ الْقُرزن انَ وضمِر رهش ِمن تضةَ م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل و زرارةَ - ٦
س هانَ أَنرمح نِلٍم عسِن مِد بمحم فٍَر وعا جعليه السالم ( أَلَ أَب( لْناهزا أَنلَّ ِإنج و زِل اللَِّه عقَو نع 

 اِخِر فَلَمِر الْأَوشانَ ِفي الْعضمِر رهٍة ِفي شنِفي كُلِّ س ِهي ِر ولَةُ الْقَدلَي معكٍَة قَالَ نبارلٍَة مِفي لَي
ي لَيلَِة الْقَدِر قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفيها يفْرق كُلُّ أَمٍر حِكيٍم قَالَ يقَدر ِفي لَيلَِة ينزِل الْقُرآنُ ِإلَّا ِف
يِر كُلُّ شالْقَد  رش ٍر ويقَاِبٍل خ ا ِمنِة ِإلَى ِمثِْلهنالس كُونُ ِفي ِتلْكٍء ي  
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و طَاعٍة و معِصيٍة و مولُوٍد و أَجٍل أَو ِرزٍق فَما قُدر ِفي ِتلْك السنِة و قُِضي فَهو الْمحتوم و ِللَِّه 
لَي ِشيئَةُ قَالَ قُلْتلَّ ِفيِه الْمج و زعيش ٍر أَيهأَلِْف ش ِمن ريِر خفَقَالَ  لَةُ الْقَد ِبذَِلك ِنيٍء ع

الْعملُ الصاِلح ِفيها ِمن الصلَاِة و الزكَاِة و أَنواِع الْخيِر خير ِمن الْعمِل ِفي أَلِْف شهٍر لَيس ِفيها 
ف اللَّه تبارك و تعالَى ِللْمؤِمِنني ما بلَغوا و لَِكن اللَّه يضاِعف لَهم لَيلَةُ الْقَدِر و لَو لَا ما يضاِع

  .الْحسناِت ِبحبنا 
٧ - داود نا عاِبنحِض أَصعب نع اِرييِن السع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 عن لَيلَِة الْقَدِر )عليه السالم (  حدثَِني يعقُوب قَالَ سِمعت رجلًا يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه بِن فَرقٍَد قَالَ
 لَو )عليه السالم ( فَقَالَ أَخِبرِني عن لَيلَِة الْقَدِر كَانت أَو تكُونُ ِفي كُلِّ عاٍم فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 تِفعآنُ رالْقُر ِفعِر لَرلَةُ الْقَدلَي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

قُولُونَ الْأَري هأَلُونسي اسن قُولُ وي هتِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نِمِن عؤلَةَ الْملَي مقَست اقز
 انَ وضمِر رهش ةَ ِمنرشع علَِة ِتسِإلَّا ِفي لَي ا ذَاكاللَِّه م انَ قَالَ فَقَالَ لَا وبعش ِف ِمنصالن

و ِفي لَيلَِة ِإحدى ِإحدى و ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِعشِرين فَِإنَّ ِفي لَيلَِة ِتسع عشرةَ يلْتِقي الْجمعاِن 
 لَّ ِمنج و زع اللَّه ادا أَرى مضمي ِرينِعش لَِة ثَلَاٍث وِفي لَي ِكيٍم وٍر حكُلُّ أَم قفْري ِرينِعش و

لْت ما معنى قَوِلِه ذَِلك و ِهي لَيلَةُ الْقَدِر الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ خير ِمن أَلِْف شهٍر قَالَ قُ
 اِئِه قَالَ قُلْتقَض ِتِه وادِإر أِْخِريِه وت قِْدِميِه وت ِمن ادا أَرا مِفيه اللَّه عمجاِن قَالَ يعمِقي الْجلْتي

لَِة ِإحِفي لَي قُهفْري هقَالَ ِإن ِرينِعش ِضيِه ِفي ثَلَاٍث ومى ينعا مى فَمد  
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و ِعشِرين و يكُونُ لَه ِفيِه الْبداُء فَِإذَا كَانت لَيلَةُ ثَلَاٍث و ِعشِرين أَمضاه فَيكُونُ ِمن الْمحتوِم 
  . يبدو لَه ِفيِه تبارك و تعالَى الَِّذي لَا
٩ - نٍر عكَيِن بِن ابكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 و الِْإبرام ِفي لَيلَِة ِإحدى و  التقِْدير ِفي لَيلَِة ِتسع عشرةَ)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِرينِعش لَِة ثَلَاٍث واُء ِفي لَيضالِْإم و ِرينِعش.  

١٠- دمِن أَحِد بمحم ِليِد وِن الْوِد بمحم نِن عيسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
 قَالَ )عليه السالم ( ي بِن ِعيسى الْقَماِط عن عمِه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن يونس بِن يعقُوب عن عِل

 ِفي مناِمِه بِني أُميةَ يصعدونَ علَى ِمنبِرِه ِمن بعِدِه و يِضلُّونَ )صلى اهللا عليه وآله ( رأَى رسولُ اللَِّه 
 فَقَالَ يا )عليه السالم ( رى فَأَصبح كَِئيباً حِزيناً قَالَ فَهبطَ علَيِه جبرِئيلُ الناس عِن الصراِط الْقَهقَ

رسولَ اللَِّه ما ِلي أَراك كَِئيباً حِزيناً قَالَ يا جبرِئيلُ ِإني رأَيت بِني أُميةَ ِفي لَيلَِتي هِذِه يصعدونَ 
 و يِضلُّونَ الناس عِن الصراِط الْقَهقَرى فَقَالَ و الَِّذي بعثَك ِبالْحق نِبياً ِإنَّ هذَا ِمنبِري ِمن بعِدي

يا قَالَ  شِبه هِنسؤآِن يالْقُر ِه ِبآٍي ِمنلَيلَ عزثْ أَنْ نلْبي اِء فَلَممِإلَى الس جرِه فَعلَيع تا اطَّلَعٌء م
فَرأَيت ِإنْ متعناهم ِسِنني ثُم جاَءهم ما كانوا يوعدونَ ما أَغْىن عنهم ما كانوا يمتعونَ و أَنزلَ أَ 

أَلِْف ش ِمن ريِر خلَةُ الْقَدِر لَيلَةُ الْقَدما لَي راكما أَد ِر ولَِة الْقَدِفي لَي لْناهزا أَنِه ِإنلَيع لَ اللَّهعٍر جه
  . خيراً ِمن أَلِْف شهِر ملِْك بِني أُميةَ )صلى اهللا عليه وآله ( عز و جلَّ لَيلَةَ الْقَدِر ِلنِبيِه 
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١١-  نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم 
  . قَالَ لَيلَةُ الْقَدِر ِهي أَولُ السنِة و ِهي آِخرها )عليه السالم ( ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

١٢-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   و ِليسِبيٍع الْمر نكَِم عِن الْحب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس 
 قَالَ ِفي لَيلَِة ِتسع عشرةَ ِمن )عليه السالم ( ِزياِد بِن أَِبي الْحلَّاِل ذَكَراه عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِة ِإحدى و ِعشِرين الْقَضاُء و ِفي لَيلَِة ثَلَاٍث و ِعشِرين ِإبرام ما شهِر رمضانَ التقِْدير و ِفي لَيلَ
  .يكُونُ ِفي السنِة ِإلَى ِمثِْلها ِللَِّه جلَّ ثَناؤه يفْعلُ ما يشاُء ِفي خلِْقِه 

  باب الدعاِء ِفي الْعشِر الْأَواِخِر ِمن شهِر رمضانَ
١ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي )

 قَالَ تقُولُ ِفي الْعشِر الْأَواِخِر ِمن شهِر رمضانَ ِفي كُلِّ لَيلٍَة أَعوذُ ِبجلَاِل وجِهك )عليه السالم 
ةٌ الْكَِرِمي أَنْ يِبعت أَو بِلي ذَنِقب لَك ِذِه ولَِتي هلَي ِمن رالْفَج طْلُعي انَ أَوضمر رهي شنع قَِضين

  .تعذِّبِني علَيِه 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِعيسى عن أَيوب بِن يقِْطٍني - ٢

 دعاُء الْعشِر الْأَواِخِر تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الْأُولَى يا موِلج اللَّيِل ِفي النهاِر و )عليهم السالم ( و غَيِرِه عنهم أَ
ا ري يالْح ِت ِمنيالْم ِرجخم ِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخم ِل واِر ِفي اللَّيهالن وِلجاُء مشي نم اِزق

 ى ونساُء الْحمالْأَس لَك ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهي ِحيما ري ا اللَّهانُ يمحا ري ا اللَّهاٍب يِر ِحسيِبغ
ع ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكالْآلَاُء أَس اُء وِريالِْكب ا ولْيثَالُ الْعلَ الْأَمعجأَنْ ت ِتِه ويِل بلَى أَه

  اسِمي ِفي هِذِه اللَّيلَِة ِفي السعداِء 
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و نياِني ِفي ِعلِّيسِإح اِء ودهالش عوِحي مر ِبِه و اِشربِقيناً تِلي ي بهأَنْ ت ةً وفُورغاَءِتي مِإس 
قَلِْبي و ِإمياناً يذْهب ِبالشك عني و ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي 

ا ِفيهقْنزار ِريِق والْح ذَابا عِقن ةً ونسِة حالْآِخر ةَ وابالِْإن و كةَ ِإلَيغْبالر و ككْرش و كا ِذكْر
 و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الثَّاِنيِة يا ساِلخ النهاِر )عليهم السالم ( التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد 

م ونَ وظِْلمم نحِل فَِإذَا ناللَّي ِمن رقَدم و ِليما عي ِزيزا عي قِْديِركا ِبتهقَرتسِس ِلممالش ِريج
الْقَمِر مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدِمي يا نور كُلِّ نوٍر و منتهى كُلِّ رغْبٍة و وِلي كُلِّ ِنعمٍة 

ا اللَّهانُ يمحا ري ا اللَّهاُء يمالْأَس لَك ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهي دا فَري اِحدا وي دا أَحي وسا قُدي 
 ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكِلِه أَسِل ِإلَى قَواِء الْأَوعِإلَى الد ودعت ا ثُملْيثَالُ الْعالْأَم ى ونسالْح

ِه ِإلَى آِخِر الدعاِء و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الثَّاِلثَِة يا رب لَيلَِة الْقَدِر و جاِعلَها خيراً ِمن أَلِْف أَهِل بيِت
 باِرئ يا شهٍر و رب اللَّيِل و النهاِر و الِْجباِل و الِْبحاِر و الظُّلَِم و الْأَنواِر و الْأَرِض و السماِء يا

 لَك ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهي ِديعا بي ا اللَّهي وما قَيي ا اللَّهانُ يمحا ري ا اللَّهانُ ينا مانُ ينا حي روصم
أَلُكالْآلَاُء أَس اُء وِريالِْكب ا ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمٍد الْأَسمحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت 

 و نياِني ِفي ِعلِّيسِإح اِء ودهالش عوِحي مر اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيِمي ِفي هلَ اسعجأَنْ ت و
ِإمي ِبِه قَلِْبي و اِشربِقيناً تِلي ي بهأَنْ ت ةً وفُورغاَءِتي ما ِإسِني ِبمِضيرت ي ونع كالش ذِْهباناً ي

قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الْحِريِق و ارزقِْني ِفيها 
توِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و ال

   .)عليهم السالم ( 
 ِفي الدعاِء ِفي شهِر )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 أَسأَلُك ِفيما تقِْضي و تقَدر ِمن الْأَمِر الْمحتوِم ِفي الْأَمِر رمضانَ ِفي كُلِّ لَيلٍَة تقُولُ اللَّهم ِإني
 مهجوِر حرباِم الْمرالْح ِتكياِج بجح ِني ِمنبكْتلُ أَنْ تدبلَا ي و دراِء الَِّذي لَا يالْقَض ِكيِم ِمنالْح

مهئَاتيس مهنكَفَِّر عالْم رقَدت قِْضي وا تلَ ِفي معجأَنْ ت و مهيعكُوِر سشالْم مهوبفُوِر ذُنغالْم 
 دراِء الَِّذي لَا يالْقَض ِر ِمنلَِة الْقَدِكيِم ِفي لَيِر الْحوِم ِفي الْأَمتحِر الْمالْأَم ِمن  
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و لَا يبدلُ أَنْ تِطيلَ عمِري و أَنْ توسع علَي ِفي ِرزِقي و أَنْ تجعلَِني ِممن تنتِصر ِبِه ِلِديِنك و لَا 
  .تستبِدلْ ِبي غَيِري 

 قَالَ تكَرر ِفي لَيلَِة ثَلَاٍث و )عليهم السالم ( سناِدِه عِن الصاِلِحني   محمد بن ِعيسى ِبِإ- ٤
ِعشِرين ِمن شهِر رمضانَ هذَا الدعاَء ساِجداً و قَاِئماً و قَاِعداً و علَى كُلِّ حاٍل و ِفي الشهِر 

ن دهِرك تقُولُ بعد تحِميِد اللَِّه تبارك و تعالَى و الصلَاِة كُلِِّه و كَيف أَمكَنك و متى حضرك ِم
 ِبيلَى الناً )صلى اهللا عليه وآله ( عِليٍة واعِفي كُلِّ س ِة واعِذِه السِن فُلَاٍن ِفي هفُلَاِن ب كِليِلو كُن ماللَّه 

ا و قَاِعداً و عوناً و عيناً حتى تسِكنه أَرضك طَوعاً و تمتعه ِفيها و حاِفظاً و ناِصراً و دِليلً
طَِويلًا و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الراِبعِة يا فَاِلق الِْإصباِح و جاِعلَ اللَّيِل سكَناً و الشمِس و الْقَمِر 

ِليما عي ِزيزا عاناً يبسح لِْك والْم اِم وعالِْإن ِل والْفَض ِل ووالْح ِة والْقُو ِل والطَّو و نا ذَا الْمي 
الِْإكْراِم يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْراِم يا اللَّه يا رحمانُ يا اللَّه يا فَرد يا وتر يا اللَّه يا ظَاِهر يا باِطن يا 

يلَى حع لِّيصأَنْ ت أَلُكاُء أَسِريالِْكب ا ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس لَك تِإلَّا أَن ا لَا ِإلَهي 
هالش عوِحي مر اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيِمي ِفي هلَ اسعجأَنْ ت ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحم اِء ود

 كِبالش بذْهاناً يِإمي ِبِه قَلِْبي و اِشربِقيناً تِلي ي بهأَنْ ت ةً وفُورغاَءِتي مِإس و نياِني ِفي ِعلِّيسِإح
اب الْحِريِق و عني و ِرضا ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَ

ارزقِْني ِفيها ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً 
ِلباساً و النهاِر معاشاً و  و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الْخاِمسِة يا جاِعلَ اللَّيِل )عليهم السالم ( و آلَ محمٍد 

الْأَرِض ِمهاداً و الِْجباِل أَوتاداً يا اللَّه يا قَاِهر يا اللَّه يا جبار يا اللَّه يا سِميع يا اللَّه يا قَِريب يا 
حسنى و الْأَمثَالُ الْعلْيا و الِْكبِرياُء و الْآلَاُء اللَّه يا مِجيب يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه لَك الْأَسماُء الْ

 اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيِمي ِفي هلَ اسعجأَنْ ت ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكأَس
 نياِني ِفي ِعلِّيسِإح اِء ودهالش عوِحي مِبِه قَلِْبي ر اِشربِقيناً تِلي ي بهأَنْ ت ةً وفُورغاَءِتي مِإس و

و ِإمياناً يذِْهب الشك عني و ِرضا ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً 
  رك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و ِقنا عذَاب الْحِريِق و ارزقِْني ِفيها ِذكْ
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 و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الساِدسِة يا جاِعلَ ) السالم عليهم( و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد 
اللَّيِل و النهاِر آيتيِن يا من محا آيةَ اللَّيِل و جعلَ آيةَ النهاِر مبِصرةً ِلتبتغوا فَضلًا ِمنه و ِرضواناً 

يلَ كُلِّ شفَصا مي اِجدا مفِْصيلًا ياُء ٍء تمالْأَس لَك ا اللَّهي ا اللَّهي ا اللَّهي ادوا جي ا اللَّهي ابها وي 
 ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكالْآلَاُء أَس اُء وِريالِْكب ا ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونسالْح

 هِذِه اللَّيلَِة ِفي السعداِء و روِحي مع الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيني و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي
ِإساَءِتي مغفُورةً و أَنْ تهب ِلي يِقيناً تباِشر ِبِه قَلِْبي و ِإمياناً يذِْهب الشك عني و ترِضيِني ِبما 

ي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الْحِريِق و ارزقِْني ِفيها قَسمت ِلي و آِتنا ِف
ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد 

و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الساِبعِة يا ماد الظِّلِّ و لَو ِشئْت لَجعلْته ساِكناً و جعلْت الشمس  )عليهم السالم ( 
ا أَنت علَيِه دِليلًا ثُم قَبضته ِإلَيك قَبضاً يِسرياً يا ذَا الْجوِد و الطَّوِل و الِْكبِرياِء و الْآلَاِء لَا ِإلَه ِإلَّ

عاِلم الْغيِب و الشهادِة الرحمن الرِحيم لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت يا قُدوس يا سلَام يا مؤِمن يا مهيِمن يا 
ه يا اللَّه لَك الْأَسماُء عِزيز يا جبار يا متكَبر يا اللَّه يا خاِلق يا باِرئ يا مصور يا اللَّه يا اللَّ

 ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكالْآلَاُء أَس اُء وِريالِْكب ا ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونسالْح
هالش عوِحي مر اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيِمي ِفي هلَ اسعجأَنْ ت و نياِني ِفي ِعلِّيسِإح اِء ود

ِإساَءِتي مغفُورةً و أَنْ تهب ِلي يِقيناً تباِشر ِبِه قَلِْبي و ِإمياناً يذِْهب الشك عني و ترِضيِني ِبما 
ا عِقن ةً ونسِة حِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الدآِتن ِلي و تما قَسقِْني ِفيهزار ِريِق والْح ذَاب

ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد 
ِل ِفي الْهواِء و خاِزنَ النوِر ِفي السماِء و ماِنع  و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الثَّاِمنِة يا خاِزنَ اللَّي)عليهم السالم ( 

السماِء أَنْ تقَع علَى الْأَرِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه و حاِبسهما أَنْ تزولَا يا عِليم يا غَفُور يا داِئم يا اللَّه يا 
ي ا اللَّهوِر يِفي الْقُب ناِعثَ ما باِرثُ يو ا ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس لَك ا اللَّهي ا اللَّه

الِْكبِرياُء و الْآلَاُء أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و علَى أَهِل بيِتِه و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي هِذِه 
 عوِحي مر اِء ودعلَِة ِفي السأَنْ اللَّي ةً وفُورغاَءِتي مِإس و نياِني ِفي ِعلِّيسِإح اِء ودهالش  

http://www.islam4u.com


  ) ١٦٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

الش ذِْهباناً يِإمي ِبِه قَلِْبي و اِشربِقيناً تِلي ي بها ِفي تآِتن ِلي و تما قَسِني ِبمِضيرت ي ونع ك
الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الْحِريِق و ارزقِْني ِفيها ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ 

ا وِلم ِفيقوالت ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن و كٍد ِإلَيمحآلَ م داً ومحم لَه قُولُ ِفي )عليهم السالم ( فَّقْتت و 
اللَّيلَِة التاِسعِة يا مكَور اللَّيِل علَى النهاِر و مكَور النهاِر علَى اللَّيِل يا عِليم يا حِكيم يا اللَّه يا 

داِت لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت يا أَقْرب ِإلَي ِمن حبِل الْوِريِد يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه رب الْأَرباِب و سيد السا
لَك الْأَسماُء الْحسنى و الْأَمثَالُ الْعلْيا و الِْكبِرياُء و الْآلَاُء أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و علَى 

بيِتِه و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي هِذِه اللَّيلَِة ِفي السعداِء و روِحي مع الشهداِء و ِإحساِني ِفي أَهِل 
 ي ونع كالش ذِْهباناً يِإمي ِبِه قَلِْبي و اِشربِقيناً تِلي ي بهأَنْ ت ةً وفُورغاَءِتي مِإس و نيِعلِّي

ِضيرت ِريِق والْح ذَابا عِقن ةً ونسِة حِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الدآِتن ِلي و تما قَسِني ِبم
 ارزقِْني ِفيها ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمداً

 و تقُولُ ِفي اللَّيلَِة الْعاِشرِة الْحمد ِللَِّه لَا شِريك لَه الْحمد ِللَِّه كَما )عليهم السالم ( و آلَ محمٍد 
ا مي وحبا سِس يالْقُد ورا ني وسا قُدي لُهأَه وا هكَم لَاِلِه وج ِعز ِهِه وجِم وِغي ِلكَربنى يهتن

التسِبيِح يا رحمانُ يا فَاِعلَ الرحمِة يا عِليم يا كَِبري يا اللَّه يا لَِطيف يا جِليلُ يا اللَّه يا سِميع يا 
بِرياُء و الْآلَاُء أَسأَلُك أَنْ بِصري يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه لَك الْأَسماُء الْحسنى و الْأَمثَالُ الْعلْيا و الِْك

 عوِحي مر اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيِمي ِفي هلَ اسعجأَنْ ت ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحلَى مع لِّيصت
 يِقيناً تباِشر ِبِه قَلِْبي و ِإمياناً الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيني و ِإساَءِتي مغفُورةً و أَنْ تهب ِلي

يذِْهب الشك عني و ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا 
ةَ ِإلَيغْبالر و ككْرش و كا ِذكْرقِْني ِفيهزار ِريِق والْح ذَابا عِلم ِفيقوالت ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن و ك

   .)عليهم السالم ( وفَّقْت لَه محمداً و آلَ محمٍد 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٥

 قَالَ ِإذَا كَانت آِخر لَيلٍَة )عليه السالم ( ةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه عن مصدِق بِن صدقَ
 قَد آنَ وِفيِه الْقُر لْتزانَ الَِّذي أَنضمر رهذَا شه مانَ فَقُِل اللَّهضمِر رهش ِمن  

http://www.islam4u.com


  ) ١٦٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... شعاع االسالمي مركز اال........... الد الرابع : الكايف 

 انَ وضمر رهش مرصتي ِذِه أَولَِتي هلَي ِمن رالْفَج طْلُعأَنْ ي با رالْكَِرِمي ي ِهكجوذُ ِبوأَع و مرصت
  .بِني ِبِه يوم أَلْقَاك لَك ِقبِلي تِبعةٌ أَو ذَنب تِريد أَنْ تعذِّ

٦ - نِصٍري عأَِبي ب نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح  
نزِل شهر  ِفي وداِع شهِر رمضانَ اللَّهم ِإنك قُلْت ِفي ِكتاِبك الْم)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْكَِرِمي و ِهكجِبو أَلُكفَأَس مرصت قَد انَ وضمر رهذَا شه آنُ وِزلَ ِفيِه الْقُرضانَ الَِّذي أُنمر
أَو تقَاِيسِني ِبِه أَنْ كَِلماِتك التامِة ِإنْ كَانَ بِقي علَي ذَنب لَم تغِفره ِلي أَو تِريد أَنْ تعذِّبِني علَيِه 

 لَك ماللَّه اِحِمنيالر محا أَرِلي ي هتغَفَر قَد ِإلَّا و رهذَا الشه مرصتي لَِة أَوِذِه اللَّيه رفَج طْلُعي
ا وهِمن فِْسكِلن ا قُلْتا مآِخِره ا وِلها أَوكُلِّه اِمِدكحِبم دمونَ الْحاِمدالْح لَاِئقا قَالَ الْخم 

 ِمن قِّكاِء حلَى أَدع مهتنأَع الَِّذين لَك كْرالش و كونَ ِذكْرقِّروونَ الْموددعونَ الْمِهدتجالْم
و ِلنيسرالْم و نيِبيالن و ِبنيقَرلَاِئكَِة الْمالْم ِمن لِْقكاِف خنأَص ِحنيبسالْم و اِطِقنياِف الننأَص 

 و ِمكقَس ا ِمنندِعن و ِمكِنع ا ِمننلَيع انَ وضمر رها شنتلَّغب كلَى أَنع الَِمنيِميِع الْعج ِمن لَك
ِد الْخمى الْحهتنم لَك فَِبذَِلك اِنكِتنِر امظَاهت و اِنكسِد ِإحمرلَِّد السخاِكِد الْماِئِم الراِلِد الد

الَِّذي لَا ينفَد طُولَ الْأَبِد جلَّ ثَناؤك أَعنتنا علَيِه حتى قَضينا ِصيامه و ِقيامه ِمن صلَاٍة و ما كَانَ 
فَت مِذكٍْر اللَّه كٍْر أَوش أَو ِبر ا ِفيِه ِمنِمن فِْحكص و فِْوكع و ِزكاوجت و وِلكِن قَبسا ِبأَحِمن لْهقَب

 وٍب وهوطَاٍء مِزيِل عج طْلُوٍب وٍر ميا ِفيِه ِبكُلِّ خنظِْفرى تتح اِنكوِقيقَِة ِرضح و اِنكغُفْر و
جلَاٍء مب وٍب أَوهركُلِّ م ا ِفيِه ِمننقِّيووٍب تكْسٍب مذَن لُوٍب أَو.  

http://www.islam4u.com


  ) ١٦٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبعِظيِم ما سأَلَك ِبِه أَحد ِمن خلِْقك ِمن كَِرِمي أَسماِئك و جِميِل 
ناِئك و خاصِة دعاِئك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد و أَنْ تجعلَ شهرنا هذَا أَعظَم شهِر ثَ

ِئِجي رمضانَ مر علَينا منذُ أَنزلْتنا ِإلَى الدنيا بركَةً ِفي ِعصمِة ِديِني و خلَاِص نفِْسي و قَضاِء حوا
و تشفِّعِني ِفي مساِئِلي و تماِم النعمِة علَي و صرِف السوِء عني و ِلباِس الْعاِفيِة ِلي ِفيِه و أَنْ 

ِم الْأَجِر و تجعلَِني ِبرحمِتك ِممن ِخرت لَه لَيلَةَ الْقَدِر و جعلْتها لَه خيراً ِمن أَلِْف شهٍر ِفي أَعظَ
 ِلكطَو و ِتكمحِبر أَلُكأَس و مِر اللَّهساِم الْيود ِر ومطُوِل الْع كِْر وِن الشسح ِر واِئِم الذُّخكَر

الْع آِخر لَهعجأَنْ لَا ت اِنكِتنام و اِنكسقَِدِمي ِإح و لَاِلكج و اِئكمعن و فِْوكع ِر وها ِلشِد ِمنه
 لَه ِرِفنيتعالْم ِه وِإلَي اِظِرينالن عم فَِني ِهلَالَهرعت اٍل وِن حسلَى أَحقَاِبٍل ع ِمن اهنلِّغبى تتانَ حضمر

ِمكِل قَسزأَج و ِتكمحِع رسأَو و ِتكمِم ِنععأَن و ِتكاِفيفَى عِفي أَع بِلي ر سالَِّذي لَي يبا ري 
غَيره لَا يكُونُ هذَا الْوداع ِمني لَه وداع فَناٍء و لَا آِخر الْعهِد ِمني ِللِّقَاِء حتى تِريِنيِه ِمن قَاِبٍل ِفي 

وفَاِء ِإنك سِميع الدعاِء اللَّهم اسمع دعاِئي أَوسِع النعِم و أَفْضِل الرجاِء و أَنا لَك علَى أَحسِن الْ
 احاً وجو نجلَا أَر لِّمسم ا لَكأَن و كلَيكُِّلي عوت ِتي وِتكَاناس و ذَلُِّلي لَكت ِعي ورضت محار و

و ِليغاً ِإلَّا ِبكبلَا ت ِريفاً وشلَا ت افَاةً وعلَا م كاؤمأَس تسقَدت و كاؤلَّ ثَنج لَيع ننفَام كِمن 
ِبتبِليِغي شهر رمضانَ و أَنا معافًى ِمن كُلِّ مكْروٍه و محذُوٍر و ِمن جِميِع الْبواِئِق الْحمد ِللَِّه 

  .ِمِه حتى بلَّغِني آِخر لَيلٍَة ِمنه الَِّذي أَعاننا علَى ِصياِم هذَا الشهِر و ِقيا
 هموي لَةَ الِْفطِْر وكِْبِري لَيالت ابب.  

  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن سِعيٍد - ١
  . ِلي أَما ِإنَّ ِفي الِْفطِْر تكِْبرياً و لَِكنه مستور )عليه السالم ( للَِّه النقَّاِش قَالَ قَالَ أَبو عبِد ا
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ِفي الْمغِرِب و الِْعشاِء الْآِخرِة و ِفي صلَاِة الْفَجِر قَالَ قُلْت و أَين هو قَالَ ِفي لَيلَِة الِْفطِْر 
 و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب قُولُ اللَّهأَقُولُ قَالَ ت فكَي قَالَ قُلْت قْطَعي لَاِة الِْعيِد ثُمِفي ص و

لْحمد اللَّه أَكْبر علَى ما هدانا و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ِلتكِْملُوا اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر و ِللَِّه ا
 داكُملى ما هع وا اللَّهركَبِلت و اميِني الصعةَ يالِْعد.  

ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  اٍد ِمثْلَهمِن حلَِف بخ .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن معاِويةَ - ٢

ةَ الِْفطِْر كَما تكَبر ِفي الْعشِر  قَالَ تكَبر لَيلَةَ الِْفطِْر و صِبيح)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٣
ِفرةَ تنِزلُ علَى من صام شهر  ِإنَّ الناس يقُولُونَ ِإنَّ الْمغ)عليه السالم ( راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

رمضانَ لَيلَةَ الْقَدِر فَقَالَ يا حسن ِإنَّ الْقَاِرجيار ِإنما يعطَى أُجرته ِعند فَراِغِه ذَِلك لَيلَةَ الِْعيِد 
ذَا غَربِت الشمس فَاغْتِسلْ و ِإذَا صلَّيت قُلْت جِعلْت ِفداك فَما ينبِغي لَنا أَنْ نعملَ ِفيها فَقَالَ ِإ

  .الثَّلَاثَ الْمغِرِب فَارفَع يديك و قُلْ يا ذَا الْمن يا ذَا الطَّوِل يا ذَا 
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 هتبٍب أَذْنِلي كُلَّ ذَن اغِْفر آِلِه و ٍد ومحلَى ملِّ عص هاِصرن داً ومحطَِفياً مصا موِد يالْج
ِه أَحصيته علَي و نِسيته و هو ِعندك ِفي ِكتاِبك و تِخر ساِجداً و تقُولُ ِمائَةَ مرٍة أَتوب ِإلَى اللَّ

 كاِئجوأَلُ حست و اِجدس تأَن و.  
 ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري ِوير عليه السالم (  و( و دمأُ ِفي الْأُولَى الْحقْرِن ييتكْعا رلِّي ِفيهصكَانَ ي 

وقُلْ ه و دمِة الْحِفي الثَّاِني ٍة ورم أَلْف دأَح اللَّه وةً قُلْ هاِحدةً ورم دأَح اللَّه .  
  .باب يوِم الِْفطِْر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  .ِإلَى الْمصلَّى  قَالَ اطْعم يوم الِْفطِْر قَبلَ أَنْ تخرج )عليه السالم ( 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
يصلِّي و لَا يطْعم  قَالَ ِليطْعم يوم الِْفطِْر قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 امالِْإم ِرفصنى يتى ححأَض موي.  
٣ - رمِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

 ِإذَا كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )سالم عليه ال( عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
أَولُ يوٍم ِمن شواٍل نادى مناٍد أَيها الْمؤِمنونَ اغْدوا ِإلَى جواِئِزكُم ثُم قَالَ يا جاِبر جواِئز اللَِّه 

  . هو يوم الْجواِئِز لَيست ِبجواِئِز هؤلَاِء الْملُوِك ثُم قَالَ
٤ - ناِلٍح عِن صِميِل بج نا عاِبنحِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .ِزكُم  قَالَ ِإذَا كَانَ صِبيحةُ يوِم الِْفطِْر نادى مناٍد اغْدوا ِإلَى جواِئ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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باب ما يِجب علَى الناِس ِإذَا صح ِعندهم الرؤيةُ يوم الِْفطِْر بعد ما أَصبحوا 
 اِئِمنيص.  

١ -نب دمحِقيٍل   مِن عب فوسي نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي 
 قَالَ ِإذَا شِهد ِعند الِْإماِم شاِهداِن أَنهما رأَيا )عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

اً أَمر الِْإمام ِبالِْإفْطَاِر و صلَّى ِفي ذَِلك الْيوِم ِإذَا كَانا شِهدا قَبلَ زواِل الِْهلَالَ منذُ ثَلَاِثني يوم
الشمِس فَِإنْ شِهدا بعد زواِل الشمِس أَمر الِْإمام ِبِإفْطَاِر ذَِلك الْيوِم و أَخر الصلَاةَ ِإلَى الْغِد 

 لَّى ِبِهمفَص.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد رفَعه قَالَ ِإذَا أَصبح الناس ِصياماً و لَم يروا - ٢

الِْهلَالَ و جاَء قَوم عدولٌ يشهدونَ علَى الرؤيِة فَلْيفِْطروا و لْيخرجوا ِمن الْغِد أَولَ النهاِر ِإلَى 
  .ِهم ِعيِد

  .باب النواِدِر 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن السياِري عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ - ١

 فَِإنه قَد  قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي الصوِم)عليه السالم ( الراِزي عن أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
 فكَي و قَالَ فَقُلْت لَِك ِفيِهمةُ الْموعد تأُِجيب قَد ها ِإنٍم فَقَالَ أَموفَّقُونَ ِلصولَا ي مهأَن ِوير

للَّه تبارك و تعالَى ذَِلك جِعلْت ِفداك قَالَ ِإنَّ الناس لَما قَتلُوا الْحسين صلَوات اللَِّه علَيِه أَمر ا
  .ملَكاً يناِدي أَيتها الْأُمةُ الظَّاِلمةُ الْقَاِتلَةُ ِعترةَ نِبيها لَا وفَّقَكُم اللَّه ِلصوٍم و لَا ِلِفطٍْر 

٢ - نانَ عثْمِن عِرو بمع نِن عيسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمِديٍر   أَحِن ساِن بنح  
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ِلِمني  قَالَ قَالَ يا عبد اللَِّه ما ِمن ِعيٍد ِللْمس)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِديناٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 مقَّهنَ حوري مهقَالَ ِلأَن ذَاك ِلم و ناً قُلْتزٍد ِفيِه حمحِآلِل م ددجي وه لَا ِفطٍْر ِإلَّا و ى وحأَض

 ِرِهمِد غَيِفي ي.  
ِه بِن لَِطيٍف   عِلي بن محمٍد عمن ذَكَره عن محمِد بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَّ- ٣

 )عليه السالم (  لَما ضِرب الْحسين بن عِلي )عليه السالم ( التفِْليِسي عن رِزيٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 أَلَا أَيتها الْأُمةُ ِبالسيِف فَسقَطَ رأْسه ثُم ابتِدر ِليقْطَع رأْسه نادى مناٍد ِمن بطْناِن الْعرِش

 )عليه السالم ( الْمتحيرةُ الضالَّةُ بعد نِبيها لَا وفَّقَكُم اللَّه ِلأَضحى و لَا ِلِفطٍْر قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   .)عليه السالم ( اِئر الْحسيِن فَلَا جرم و اللَِّه ما وفِّقُوا و لَا يوفَّقُونَ حتى يثْأَر ثَ

  الْحسين بن محمٍد عِن الْحراِني عن عِلي بِن محمٍد النوفَِلي قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٤
  . بركَةً و سنةً  ِإني أَفْطَرت يوم الِْفطِْر علَى ِتٍني و تمرٍة فَقَالَ ِلي جمعت)عليه السالم ( الْحسِن 
  سهلُ بن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ - ٥

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر أَو غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإذَا أُِتي ِبِطيٍب يوم الِْفطِْر بدأَ ِبِنساِئِه 

  .باب الِْفطْرِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ١

 قَالَ كُلُّ من ضممت ِإلَى ِعياِلك ِمن حر أَو مملُوٍك فَعلَيك أَنْ  )عليه السالم( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تؤدي الِْفطْرةَ عنه قَالَ و ِإعطَاُء الِْفطْرِة قَبلَ الصلَاِة أَفْضلُ و بعد الصلَاِة صدقَةٌ 
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٢ - نكَِم عِن الْحب ِليع انَ ورجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
الِْفطْرِة فَقَالَ علَى الصِغِري و الْكَِبِري و  عِن )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْحر و الْعبِد عن كُلِّ ِإنساٍن صاع ِمن ِحنطٍَة أَو صاع ِمن تمٍر أَو صاع ِمن زِبيٍب 
٣ -ِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن ش

 قَالَ التمر ِفي الِْفطْرِة أَفْضلُ ِمن )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَ ِمنه قَالَ و قَالَ نزلَِت الزكَاةُ و غَيِرِه ِلأَنه أَسرع منفَعةً و ذَِلك أَنه ِإذَا وقَع ِفي يِد صاِحِبِه أَكَ

  .لَيس ِللناِس أَموالٌ و ِإنما كَانِت الِْفطْرةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن ِإبراِهيم بِن - ٤

 الِْفطْرةُ ِإنْ أَعطَيت قَبلَ أَنْ تخرج ِإلَى الِْعيِد فَِهي ِفطْرةٌ )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه ميموٍن قَالَ قَالَ أَ
  .و ِإنْ كَانت بعد ما تخرج ِإلَى الِْعيِد فَِهي صدقَةٌ 

بِن خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد - ٥
 قَالَ سأَلْته عِن الِْفطْرِة كَم ندفَع عن كُلِّ رأٍْس ِمن )عليه السالم ( الْأَشعِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 ِبياِع النِبص اعِبيِب قَالَ صالز ِر ومالت ِعِري والش طَِة ولى اهللا عليه وآله ص( الِْحن(.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٦

 لَا بأْس ِبِه  عن تعِجيِل الِْفطْرِة ِبيوٍم فَقَالَ)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قُلْت فَما ترى ِبأَنْ نجمعها و نجعلَ ِقيمتها وِرقاً و نعِطيها رجلًا واِحداً مسِلماً قَالَ لَا بأْس ِبِه 

.  
 دراٍج   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن- ٧

 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يعِطي الرجلُ عن ِعياِلِه و هم غُيب عنه و يأْمرهم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مهنع غَاِئب وه و هنطُونَ ععفَي.  
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(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن ِبلَاٍل قَالَ كَتبت ِإلَى الرجِل - ٨

 ِمن تمٍر ِبالْمدِني و ذَِلك ِتسعةُ  أَسأَلُه عِن الِْفطْرِة و كَم تدفَع قَالَ فَكَتب ِستةُ أَرطَاٍل)عليه السالم 
 اِديدغطَاٍل ِبالْبأَر.  

٩ - ذَاِنيمٍد الْهمحِن مب اِهيمرِن ِإبفَِر بعج نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
سِإلَى أَِبي الْح تباً قَالَ كَتاجا حنعكَانَ م ِإنَّ )عليه السالم ( ِن و اكِفد ِعلْتأَِبي ج يدلَى يع 

أَصحابنا اختلَفُوا ِفي الصاِع بعضهم يقُولُ الِْفطْرةُ ِبصاِع الْمدِني و بعضهم يقُولُ ِبصاِع 
و ِنيدطَاٍل ِبالْمةُ أَرِست اعالص ِإلَي بفَكَت اِقيالِْعر هِني أَنربأَخ قَالَ و اِقيطَاٍل ِبالِْعرةُ أَرعِتس 

  .يكُونُ ِبالْوزِن أَلْفاً و ِمائَةً و سبِعني وزنةً 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن -١٠

يس اِن ومعِد اللَِّه النبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نةَ عِمريِن علُ لَا )عليه السالم ( ِف بجالر 
يش هدكُونُ ِعني  الُهِعي و وأْكُلُ هي ِطيِه غَِريباً أَوعا يهدحفِْسِه ون ني عدؤا يِة ِإلَّا مالِْفطْر ٌء ِمن

  . يعِطي بعض ِعياِلِه ثُم يعِطي الْآخر عن نفِْسِه يرددونها فَيكُونُ عنهم جِميعاً ِفطْرةٌ واِحدةٌ قَالَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ -١١
لْفَِقري الَِّذي يتصدق علَيِه هلْ علَيِه صدقَةُ الِْفطْرِة فَقَالَ نعم يعِطي ِمما يتصدق ِبِه قَالَ قُلْت ا

  .علَيِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا -١٢

ِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( هأَلْتس قَالَ و رهالش جرخ ةٌ قَالَ لَا قَدِه ِفطْرلَيلَةَ الِْفطِْر علَي ِلدلُوٍد ووم نع 
  .عن يهوِدي أَسلَم لَيلَةَ الِْفطِْر علَيِه ِفطْرةٌ قَالَ لَا 

١٣-محم نِن عيسالْح نب دمحِن   مسأَِبي الْح نع ِريصِل الْبيِن الْفُضِن الْقَاِسِم بِد ب )

 قَالَ كَتبت ِإلَيِه الْوِصي يزكِّي عِن الْيتامى زكَاةَ الِْفطْرِة ِإذَا كَانَ لَهم مالٌ فَكَتب لَا )عليه السالم 
م وتملُوٍك يمم نع ِتيٍم ولَى يكَاةَ عز لَاهوالٌ ِلمِدِه مِفي ي و رلٍَد آخِفي ب غَاِئب هنع وه و لَاهو  
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  .اه و قَد صار ِللْيتامى قَالَ نعم و يحضر الِْفطْر أَ يزكِّي عن نفِْسِه ِمن ماِل مولَ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٤

الَ فَقَالَ الِْفطْرةُ علَى كُلِّ  قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك هلْ علَى أَهِل الْبواِدي الِْفطْرةُ قَ)عليه السالم 
  .مِن اقْتات قُوتاً فَعلَيِه أَنْ يؤدي ِمن ذَِلك الْقُوِت 

 قَالَ سِئلَ عن رجٍل ِفي )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥
هِكنمِة لَا ياِديٍن الْبلَب طَاٍل ِمنِة أَرعبِبأَر قدصتةُ قَالَ يالِْفطْر .  

١٦- ِزيدِن يب رمع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
نده الضيف ِمن ِإخواِنِه فَيحضر يوم الِْفطِْر  عِن الرجِل يكُونُ ِع)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يؤدي عنه الِْفطْرةَ قَالَ نعم الِْفطْرةُ واِجبةٌ علَى كُلِّ من يعولُ ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى صِغٍري أَو كَِبٍري 
  .حر أَو مملُوٍك 

١٧- نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعداِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح
 قَالَ لَا بأْس أَنْ يعِطي الرجلُ الرجلَ عن )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِني الِْفطْرعٍة يعبأَر ثَلَاثٍَة و ِن ويأْسةَ ر.  
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْقَاِسِم بِن -١٨

 عن زكَاِة الِْفطْرِة قَالَ تعِطيها الْمسِلِمني )عليه السالم ( بريٍد عن ماِلٍك الْجهِني قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .نْ لَم تِجد مسِلماً فَمستضعفاً و أَعِط ذَا قَرابِتك ِمنها ِإنْ ِشئْت فَِإ
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١٩-ِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍر عمِن عب اقحِإس نع سوني نى ع
 اِهيمراِني قَالَ )عليه السالم ( ِإباِء ِجريفُقَر ِتي ِمنلَايِل وأَه را غَيِطيهِة أُعقَِة الِْفطْردص نع هأَلْتقَالَ س 

  .نعم الِْجريانُ أَحق ِبها ِلمكَاِن الشهرِة 
 قَالَ )عليه السالم ( محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   -٢٠

 ا أَغْلَقم و وِسيجالْم و اِنيرصِدِه النبع أَِتِه ورِقيِق امر ِبِه وكَاتم نِة عكَاةَ الِْفطْرلُ زجي الردؤي
  . بابه علَيِه

٢١- اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
و أَعِط  قَالَ قَالَ اذْهب فَأَعِط عن ِعياِلنا الِْفطْرةَ )عليه السالم ( بِن عماٍر عن معتٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 تِه الْفَولَيع فْتوخاناً تسِإن مهِمن كْترِإنْ ت كداً فَِإنأَح مهِمن عدلَا ت و مهعماج ِقيِق وِن الرع
 توقَالَ الْم تا الْفَوم و قُلْت.  

 عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن   محمد بن يحيى عن بناِن بِن محمٍد عن أَِخيِه-٢٢
 ِبدراِهم ِلي و ِلغيِري و كَتبت )عليه السالم ( محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ بعثْت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا 
و تضطِِّه قَبِبخ باِل فَكَتِة الِْعيِفطْر ا ِمنهأَن هِبرِه أُخِإلَي قَِبلْت .  

  أَبو الْعباِس الْكُوِفي عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عِلي بِن راِشٍد قَالَ سأَلْته عِن -٢٣
نهم و الِْفطْرِة ِلمن ِهي قَالَ ِللِْإماِم قَالَ قُلْت لَه فَأُخِبر أَصحاِبي قَالَ نعم من أَردت أَنْ تطَهره ِم

  .قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ تعِطي و تحِملَ ثَمن ذَِلك وِرقاً 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن أَيوب بِن -٢٤

 أَنَّ قَوماً سأَلُوِني عِن الِْفطْرِة و يسأَلُوني أَنْ )السالم عليه ( نوٍح قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث 
 و ذَِلك ِسيتفَن أَلَكأَلَِني أَنْ أَسس لَ وأَو املُ عجذَا الره كثَ ِإلَيعب قَد و كا ِإلَيهتِملُوا ِقيمحي

   ِمن ِعياِلي ِبِدرهٍم علَى ِقيمِة ِتسعِة أَرطَاٍل قَد بعثْت ِإلَيك الْعام عن كُلِّ رأٍْس
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 بفَكَت ِفي ذَِلك اكِفد اللَّه لَِنيعج كأْيٍم فَرها  ا)عليه السالم ( ِبِدرأَن ا وهنالُ عؤالس كَثُر ةُ قَدلِْفطْر
 لَم نمع ِسكأَم ا ولَه فَعد نِمم اقِْبض و ذَِلك وا ِذكْرِة فَاقْطَعرهى ِإلَى الشا أَدكُلَّ م هأَكْر

 فَعدي.  
  .باب اِلاعِتكَاِف 

١ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن اب
 ِإذَا كَانَ الْعشر الْأَواِخر اعتكَف ِفي الْمسِجِد و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

رمش ٍر وعش ةٌ ِمنقُب لَه تِربو ضاَء فَقَالَ أَبسلَ النزتاع و مهضعقَالَ ب و هاشى ِفرطَو و رالِْمئْز 
  . أَما اعِتزالُ النساِء فَلَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِب- ٢

 فَلَما أَنْ كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانت بدر ِفي شهِر رمضانَ فَلَم يعتِكف رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 ها فَاتاًء ِلمراً قَضشع اِمِه وراً ِلعشِن عيرشع كَفتقَاِبٍل اع ِمن.  

ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن داود بِن الْحصيِن   - ٣
 ِفي شهِر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ اعتكَف رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لْعشِر الْأَوِل ثُم اعتكَف ِفي الثَّاِنيِة ِفي الْعشِر الْوسطَى ثُم اعتكَف ِفي الثَّاِلثَِة ِفي رمضانَ ِفي ا
  .الْعشِر الْأَواِخِر ثُم لَم يزلْ يعتِكف ِفي الْعشِر الْأَواِخِر 
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  .باب أَنه لَا يكُونُ اِلاعِتكَاف ِإلَّا ِبصوٍم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن داود بِن الْحصيِن - ١

  . قَالَ لَا اعِتكَاف ِإلَّا ِبصوٍم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢

  . لَا اعِتكَاف ِإلَّا ِبصوٍم )لسالم عليه ا( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

  . قَالَ لَا اعِتكَاف ِإلَّا ِبصوٍم ِفي الْمسِجِد الْجاِمِع )عليه السالم ( 
 ابا بِفيه ِتكَافاِلاع لُحصاِجِد الَِّتي يسالْم.  

١ - ِزيدِن يب رمع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِفي بعِض مساِجِدها فَقَالَ لَا  ما تقُولُ ِفي اِلاعِتكَاِف ِببغداد)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

اعِتكَاف ِإلَّا ِفي مسِجِد جماعٍة قَد صلَّى ِفيِه ِإمام عدلٌ ِبصلَاِة جماعٍة و لَا بأْس أَنْ يعتكَف ِفي 
  .مسِجِد الْكُوفَِة و الْبصرِة و مسِجِد الْمِدينِة و مسِجِد مكَّةَ 

عليه (  بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلُ- ٢

 قَالَ لَا اعِتكَاف ِإلَّا ِفي الِْعشِرين ِمن شهِر رمضانَ و قَالَ ِإنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه كَانَ )السالم 
اِلاعِتكَاف ِإلَّا ِفي الْمسِجِد الْحراِم أَو مسِجِد الرسوِل أَو مسِجٍد جاِمٍع و لَا ينبِغي يقُولُ لَا أَرى 

ِللْمعتِكِف أَنْ يخرج ِمن الْمسِجِد ِإلَّا ِلحاجٍة لَا بد ِمنها ثُم لَا يجِلس حتى يرِجع و الْمرأَةُ ِمثْلُ 
ذَِلك.   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
   قَالَ سِئلَ عِن اِلاعِتكَاِف قَالَ لَا يصلُح اِلاعِتكَاف ِإلَّا ِفي الْمسِجِد الْحراِم )عليه السالم ( 
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 أَو مسِجِد الْكُوفَِة أَو مسِجِد جماعٍة و تصوم ما دمت )صلى اهللا عليه وآله ( أَو مسِجِد الرسوِل 
  .معتِكفاً 
٤ -حأَص ةٌ ِمنِن   ِعدالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن

أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ الْمعتِكف ِبمكَّةَ يصلِّي ِفي أَي بيوِتها شاَء سواٌء علَيِه ِفي 
  .الْمسِجِد صلَّى أَو ِفي بيوِتها 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٥
 قَالَ الْمعتِكف ِبمكَّةَ يصلِّي ِفي أَي بيوِتها شاَء و الْمعتِكف )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . غَيِرِه لَا يصلِّي ِإلَّا ِفي الْمسِجِد الَِّذي سماه ِفي
 ِتكَافكُونُ اِلاعا يأَقَلِّ م ابب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ - ١
 عِن امرأٍَة كَانَ زوجها غَاِئباً فَقَِدم و ِهي معتِكفَةٌ ِبِإذِْن زوِجها ) عليه السالم (سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَخرجت ِحني بلَغها قُدومه ِمن الْمسِجِد ِإلَى بيِتها فَتهيأَت ِلزوِجها حتى واقَعها فَقَالَ ِإنْ 
مسِجِد قَبلَ أَنْ تنقَِضي ثَلَاثَةُ أَياٍم و لَم تكُِن اشترطَت ِفي اعِتكَاِفها فَِإنَّ كَانت خرجت ِمن الْ

  .علَيها ما علَى الْمظَاِهِر 
(   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 قَالَ لَا يكُونُ اِلاعِتكَاف أَقَلَّ ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم و مِن اعتكَف صام و ينبِغي ِللْمعتِكِف ِإذَا )ليه السالم ع
 ِرمحِرطُ الَِّذي يتشا يِرطَ كَمتشأَنْ ي كَفتاع.  

 أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي- ٣
 قَالَ ِإذَا اعتكَف يوماً و لَم يكُِن اشترطَ فَلَه أَنْ يخرج و يفْسخ اِلاعِتكَاف و )عليه السالم ( جعفٍَر 

خفْسأَنْ ي لَه سطَ فَلَيرتكُِن اشي لَم ِن ويموي اٍم ِإنْ أَقَامثَلَاثَةُ أَي ِضيمى يتح ِتكَافَهاع .  
٤ - نةَ عديبأَِبي ع نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحم نب دمأَح    
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 قَالَ الْمعتِكف لَا يشم الطِّيب و لَا يتلَذَّذُ ِبالريحاِن و لَا يماِري و لَا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
لَاثَةَ أَياٍم يشتِري و لَا يِبيع قَالَ و مِن اعتكَف ثَلَاثَةَ أَياٍم فَهو يوم الراِبِع ِبالِْخياِر ِإنْ شاَء زاد ثَ

 ِتمى يتِجِد حسالْم ِمن جرخالثَّلَاثَِة فَلَا ي دعِن بيموي ِجِد فَِإنْ أَقَامسالْم ِمن جراَء خِإنْ ش و رأُخ
 راٍم أُخثَلَاثَةَ أَي.  

 محمٍد عن داود بِن ِسرحانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن- ٥
 ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه فَقَالَ اِلاعِتكَاف ثَلَاثَةُ أَياٍم يعِني السنةَ ِإنْ )عليه السالم ( قَالَ بدأَِني أَبو عبِد اللَِّه 

 اَء اللَّهش.  
  .ا ِلحاجٍة باب الْمعتِكِف لَا يخرج ِمن الْمسِجِد ِإلَّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ١
ن  قَالَ لَيس علَى الْمعتِكِف أَنْ يخرج ِم)عليه السالم ( أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمسِجِد ِإلَّا ِإلَى الْجمعِة أَو جنازٍة أَو غَاِئٍط 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن داود بِن ِسرحانَ - ٢

 ِإني أُِريد أَنْ أَعتِكف فَما )عليه السالم ( للَِّه قَالَ كُنت ِبالْمِدينِة ِفي شهِر رمضانَ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد ا
 دقْعلَا ت ا وهِمن دٍة لَا باجِجِد ِإلَّا ِلحسالْم ِمن جرخفِْسي فَقَالَ لَا تلَى نع ا ذَا أَفِْرضم ذَا أَقُولُ و

 ِلِسكجِإلَى م ودعى تتِظلَاٍل ح تحت.  
٣ - ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

   قَالَ لَا ينبِغي ِللْمعتِكِف أَنْ يخرج ِمن الْمسِجِد ِإلَّا ِلحاجٍة لَا بد ِمنها )عليه السالم ( 
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يِفي ش جرخلَا ي و ِجعرى يتح ِلسجلَا ي ى  ثُمتح ِلسجلَا ي ِريضاً وم ودعي ٍة أَوازنٍء ِإلَّا ِلج
  .ذَِلك يرِجع و اعِتكَاف الْمرأَِة ِمثْلُ 

  .باب الْمعتِكِف يمرض و الْمعتِكفَِة تطْمثُ 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن - ١

ض الْمعتِكف و طَِمثَِت الْمرأَةُ الْمعتِكفَةُ  قَالَ ِإذَا مِر)عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ومصي أَ ورِإذَا ب ِعيدي ثُم هتيأِْتي بي هفَِإن.  

 ِريِض ذَِلكلَى الْمع سلَي هنى عرٍة أُخايِفي ِرو و .  
٢ -هس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل ب

 ِفي الْمعتِكفَِة ِإذَا طَِمثَت قَالَ ترِجع )عليه السالم ( عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإلَى بيِتها و ِإذَا طَهرت رجعت فَقَضت ما علَيها 

الْم ابب لَهأَه اِمعجِكِف يتع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ - ١

  .ا علَى الْمظَاِهِر  عِن الْمعتِكِف يجاِمع أَهلَه قَالَ ِإذَا فَعلَ فَعلَيِه م)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عبِد - ٢

تِكٍف واقَع أَهلَه  عن مع)عليه السالم ( اللَِّه بِن الْمِغريِة عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .قَالَ هو ِبمنِزلَِة من أَفْطَر يوماً ِمن شهِر رمضانَ 

٣ - نِم عهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 قَالَ سأَلْته عِن الْمعتِكِف يأِْتي أَهلَه فَقَالَ لَا يأِْتي امرأَته لَيلًا و لَا نهاراً و )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
 ِكفتعم وه.  

  .باب النواِدِر 
١ - دمِن   أَحاِن بأَب ناٍم عِن ِهشِس بيبع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريسِإد نب

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ أَسرته الروم و لَم يصم )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه 
 انَ وضمر رهش رهفَِإنْ كَانَ الش بسحي و اهخوتي راً وهش ومصقَالَ ي وٍر ههش ِر أَيدي لَم

 أَهزانَ أَجضمر دعِإنْ كَانَ ب ِزِه وجي انَ لَمضمِر رهلَ شقَب هامالَِّذي ص.  
٢ -يسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحاِت   ميِليفَةَ الزِن خِرو بمِن عى بيحي نِن ع

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهما السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 

  .م تستِطيعوه فَعلَيكُم ِبالصياِم فَِإنه ِوجاؤه  يا معشر الشباِب علَيكُم ِبالْباِه فَِإنْ لَ)عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٣

 )عليهم السالم (  حدثَِني أَِبي عن جدي عن آباِئِه  قَالَ)عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه قَالَ يستحب ِللرجِل أَنْ يأِْتي أَهلَه أَولَ لَيلٍَة ِمن شهِر رمضانَ ِلقَوِل 

لَةَ الصلَي لَّ أُِحلَّ لَكُمج و زةُ اللَِّه ععامجفَثُ الْمالر و فَثُ ِإىل ِنساِئكُمياِم الر.  
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٤ -محم نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبب ِليع نى عيحي نب دمحا   مضِن الرِل عِن الْفَضِد ب )

 قَالَ قَالَ ِلبعِض مواِليِه يوم الِْفطِْر و هو يدعو لَه يا فُلَانُ تقَبلَ اللَّه ِمنك و ِمنا ثُم أَقَام )عليه السالم 
ِمن لَ اللَّهقَبا فُلَانُ تي ى فَقَالَ لَهحالْأَض موى كَانَ يتوِل اللَِّه حسر نا ابي لَه قَالَ فَقُلْت كِمن ا و

 لَ اللَّهقَبِفي الِْفطِْر ت لَه ي قُلْتِإن معقَالَ فَقَالَ ن هرى غَيحقُولُ ِفي الْأَضت ئاً ويِفي الِْفطِْر ش قُلْت
يأَست ِلي ولَ ِمثْلَ ِفعفَع ها ِلأَنِمن و كِمن لَ اللَّهقَبى تحِفي الْأَض لَه قُلْت ِل وِفي الِْفع وه ا وأَن ت

  .ِمنا و ِمنك ِلأَنه يمِكننا أَنْ نضحي و لَا يمِكنه أَنْ يضحي فَقَد فَعلْنا نحن غَير ِفعِلِه 
 أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الصخِر أَحمد بِن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٥

 ونَ وبلْعِم ِفطٍْر يواِس ِفي يِإلَى الن ظَرِه قَالَ نلَياللَِّه ع اتلَوِن صسِإلَى أَِبي الْح هفَعِحيِم رالر
 اللَّه عز و جلَّ خلَق شهر رمضانَ ِمضماراً ِلخلِْقِه يضحكُونَ فَقَالَ ِلأَصحاِبِه و الْتفَت ِإلَيِهم ِإنَّ

ِليستِبقُوا ِفيِه ِبطَاعِتِه ِإلَى ِرضواِنِه فَسبق ِفيِه قَوم فَفَازوا و تخلَّف آخرونَ فَخابوا فَالْعجب كُلُّ 
الَِّذي يثَاب ِفيِه الْمحِسنونَ و يِخيب ِفيِه الْمقَصرونَ و الْعجِب ِمن الضاِحِك اللَّاِعِب ِفي الْيوِم 

  .ٌء ِبِإساَءِتِه  ايم اللَِّه لَو كُِشف الِْغطَاُء لَشِغلَ محِسن ِبِإحساِنِه و مِسي
محمٍد عن حمزةَ بِن   عِلي بن محمٍد و محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسحاق بِن - ٦

 ِلم فَرض اللَّه الصوم فَورد الْجواب ِليِجد الْغِني )عليه السالم ( محمٍد قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد 
  .مضض الْجوِع فَيِحن علَى الْفَِقِري 

٧ -ِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب ِليع   نانَ عملَيِن سب ِليِن عِن بسِن الْحع اقحِن ِإس
 قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه و هو )عليه السالم ( محمِد بِن ِعمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

وهدجٍم وِجِد ِبالْكُوفَِة ِبقَوسِفي الْم اِلسج أَِمري مانَ فَقَالَ لَهضمِر رهاِر ِفي شهأْكُلُونَ ِبالني م
 ِمِننيؤى قَالُوا )عليه السالم ( الْمارصقَالُوا لَا قَالَ فَن متأَن ودهقَالَ ي معونَ قَالُوا نفِْطرم متأَن و مأَكَلْت 

يش لَى أَيِذِه لَا قَالَ فَعه قَالُوا ٍء ِمن متأَن فْرونَ قَالَ فَسِلمسلْ ملَاِم قَالُوا بِللِْإس اِلِفنيخاِن ميالْأَد 
لَا قَالَ ِفيكُم ِعلٍَّة استوجبتم الِْإفْطَار لَا نشعر ِبها فَِإنكُم أَبصر ِبأَنفُِسكُم ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 

  نسانُ على نفِْسِه بِصريةٌ قَالُوا بلْ بِل الِْإ
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ِه ثُملَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم أَِمري ِحكا ِعلَّةٌ قَالَ فَضا ِبنا منحبِإلَّا أَص ونَ أَنْ لَا ِإلَهدهشقَالَ ت 
اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه قَالُوا نشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و لَا نعِرف محمداً قَالَ فَِإنه رسولُ 

عد اِبيرأَع وا همِإن ِبذَِلك ِرفُهعاللَِّه قَالُوا لَا ن قَالُوا و كُملَنِإلَّا لَأَقْت و مترفِْسِه فَقَالَ ِإنْ أَقْرا ِإلَى ن
 ِفرحأَنْ ي رأَم ِر الْكُوفَِة وِر ظَهِإلَى الظَّه ِبِهم جرخ ِميِس وطَةَ الْخرش كَّلَ ِبِهمفَو لْتِإنْ فَع

 الْأُخرى ثُم خرق ِفيما بينهما كَوةً ضخمةً ِشبه الْخوخِة حفْرتيِن و حفَر ِإحداهما ِإلَى جنِب
فَقَالَ لَهم ِإني واِضعكُم ِفي ِإحدى هذَيِن الْقَِليبيِن و أُوِقد ِفي الْأُخرى النار فَأَقْتلُكُم ِبالدخاِن 

 هِذِه الْحياةَ الدنيا فَوضعهم ِفي ِإحدى الْجبيِن وضعاً رِفيقاً ثُم قَالُوا و ِإنْ فَعلْت فَِإنما تقِْضي
أَمر ِبالناِر فَأُوِقدت ِفي الْجب الْآخِر ثُم جعلَ يناِديِهم مرةً بعد مرٍة ما تقُولُونَ فَيِجيبونه اقِْض 

اتى متقَاٍض ح تا أَنم وا همنيفَب اسثَ ِبِه الندحت انُ وكْبِلِه الرِبِفع ارفَس فرصان وا قَالَ ثُم
ذَات يوٍم ِفي الْمسِجِد ِإذْ قَِدم علَيِه يهوِدي ِمن أَهِل يثِْرب قَد أَقَر لَه من ِفي يثِْرب ِمن الْيهوِد 

مهلَمأَع هِه ِفي أَنلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع قَِدم لُ قَالَ وقَب ِمن هاؤآب تكَان كَذَِلك و 
ِعدٍة ِمن أَهِل بيِتِه فَلَما انتهوا ِإلَى الْمسِجِد الْأَعظَِم ِبالْكُوفَِة أَناخوا رواِحلَهم ثُم وقَفُوا علَى 

ب ا ِمننوِد قَِدمهالْي ِمن ما قَوِه أَنلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤلُوا ِإلَى أَِمِري الْمسأَر ِجِد وساِب الْم
ولُ الِْحجاِز و لَنا ِإلَيك حاجةٌ فَهلْ تخرج ِإلَينا أَم ندخلُ ِإلَيك قَالَ فَخرج ِإلَيِهم و هو يقُ

سيدخلُونَ و يستأِْنفُونَ ِبالْيِمِني فَما حاجتكُم فَقَالَ لَه عِظيمهم يا ابن أَِبي طَاِلٍب ما هِذِه الِْبدعةُ 
ِدي زعم قَوم ِمن  فَقَالَ لَه و أَيةُ ِبدعٍة فَقَالَ لَه الْيهو)صلى اهللا عليه وآله ( الَِّتي أَحدثْت ِفي ِديِن محمٍد 

 ولُهسداً رمحوا أَنَّ مِقري لَم و ِإلَّا اللَّه وا أَنْ لَا ِإلَهِهدٍم شِإلَى قَو تدمع كاِز أَنِل الِْحجأَه
دشِه فَنلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم أَِمري اِن فَقَالَ لَهخِبالد مهلْتفَقَت ِزلَتاِت الَِّتي أُنِع الْآيسِبالت كت

   ِبطُوِر سيناَء و )عليه السالم ( علَى موسى 
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ِبح ِس وِس الْقُدماِئِس الْخالْكَن قٍم ِبحِبقَو وٍن أُِتين نب عوشأَنَّ ي لَمعلْ تاِن هيِت الدمالس ق
بعد وفَاِة موسى شِهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و لَم يِقروا أَنَّ موسى رسولُ اللَِّه فَقَتلَهم ِبِمثِْل هِذِه 

وِديهالْي لَِة فَقَالَ لَهِإلَى الِْقت هفَعاباً فَداِئِه ِكتقَب ِمن جرأَخ ى قَالَ ثُموسم وسامن كأَن دهأَش معن 
 ِمِننيؤأَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( أَِمِري الْم نا ابي ِكيكبا يم وِديهالْي كَى فَقَالَ لَهب ِفيِه و ظَرن و هفَفَض 

رت ِفي هذَا الِْكتاِب و هو ِكتاب سرياِني و أَنت رجلٌ عرِبي فَهلْ تدِري ما هو فَقَالَ ِإنما نظَ
لَه أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه نعم هذَا اسِمي مثْبت فَقَالَ لَه الْيهوِدي فَأَِرِني اسمك ِفي 

ِكتاِب و أَخِبرِني ما اسمك ِبالسرياِنيِة قَالَ فَأَراه أَِمري الْمؤِمِنني سلَام اللَِّه علَيِه اسمه ِفي هذَا الْ
 رسولُ اللَِّه الصِحيفَِة فَقَالَ اسِمي ِإلْيا فَقَالَ الْيهوِدي أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَشهد أَنَّ محمداً

 و أَشهد أَنك وِصي محمٍد و أَشهد أَنك أَولَى الناِس ِبالناِس ِمن بعِد محمٍد و )صلى اهللا عليه وآله ( 
 ِمِننيؤالْم وا أَِمريعايعليه السالم ( ب( ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري ِجدسلَ الْمخد و  ) ِللَِّه الَِّذي )عليه السالم دمالْح 

لَم أَكُن ِعنده منِسياً الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَثْبتِني ِعنده ِفي صِحيفَِة الْأَبراِر و الْحمد ِللَِّه ِذي الْجلَاِل 
  .و الِْإكْراِم 

و جالْح ابِكت لُوهتي ِم ووالص ابِكت مت  ِبيلَا ن نلَى مع لَّى اللَّهص و هدحِللَِّه و دمالْح 
 الطَّاِهِرين ِبنيآِلِه الطَّي و هدعب.  
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  .لرِحيِم ِبسِم اللَِّه الرحمِن ا
 جالْح ابِكت.  

  .باب بدِء الْحجِر و الِْعلَِّة ِفي اسِتلَاِمِه 
  حدثَِني عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

م نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عاذَانَ جِد اللَِّه شبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعليه السالم ( ع( قَالَ ِإنَّ اللَّه 
تبارك و تعالَى لَما أَخذَ مواِثيق الِْعباِد أَمر الْحجر فَالْتقَمها و ِلذَِلك يقَالُ أَمانِتي أَديتها و ِميثَاِقي 

دهشِلت هتداهعافَاِة توِلي ِبالْم .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٢

حجِر فَقَالَ ِإنَّ اللَّه  ِلم جِعلَ اسِتلَام الْ)عليه السالم ( اللَِّه بِن بكَيٍر عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 دهشي وفَه الِْميثَاق قَمفَالْت هرِة فَأَمنالْج ِمن رجا الْحعد مِني آدب ذَ ِميثَاقثُ أَخيلَّ حج و زع

  .ِلمن وافَاه ِبالْموافَاِة 
حمد عن موسى بِن عمر عِن ابِن ِسناٍن   محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَ- ٣

 ِلأَي ِعلٍَّة وضع اللَّه )عليه السالم ( عن أَِبي سِعيٍد الْقَماِط عن بكَيِر بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
غَيِرِه و ِلأَي ِعلٍَّة تقَبلُ و ِلأَي ِعلٍَّة أُخِرج ِمن الْحجر ِفي الركِْن الَِّذي هو ِفيِه و لَم يوضع ِفي 

الْجنِة و ِلأَي ِعلٍَّة وِضع ِميثَاق الِْعباِد و الْعهد ِفيِه و لَم يوضع ِفي غَيِرِه و كَيف السبب ِفي 
فَِإنَّ ت اكِفد اللَّه لَِنيعِني جِبرخت ِفي ذَِلك لْتضأَع و أَلْتقَالَ فَقَالَ س بجفَكُِّري ِفيِه لَع

 اَء اللَّهِإنْ ش كِبرأُخ كعمِغ سأَص و كغْ قَلْبفَر و ابوِم الْجفَافْه تيقْصتاس أَلَِة وسالْم  
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 مِة ِإلَى آدنالْج ِمن تِرجةٌ أُخرهوج ِهي و دوالْأَس رجالْح عضالَى وعت و كاربت عليه السالم ( ِإنَّ اللَّه

(لَم هأَن ذَِلك كِْن ِلِعلَِّة الِْميثَاِق والر ِفي ذَِلك تِضعفَو  مهتيذُر وِرِهمظُه ِمن مِني آدب ذَ ِمنا أَخ
 ذَِلك ِمن و ماَءى لَهركَاِن تالْم ِفي ذَِلك كَاِن والْم ِفي ذَِلك الِْميثَاق ِهملَيع ذَ اللَّهأَخ ِحني

عليه ( ن يباِيعه ذَِلك الطَّاِئر و هو و اللَِّه جبرِئيلُ  فَأَولُ م)عليه السالم ( الْمكَاِن يهِبطُ الطَّير علَى الْقَاِئِم 

 و ِإلَى ذَِلك الْمقَاِم يسِند الْقَاِئم ظَهره و هو الْحجةُ و الدِليلُ علَى الْقَاِئِم و هو الشاِهد )السالم 
اِهدالش كَاِن والْم ِفي ذَِلك افَاهو نِلم و زع ذَ اللَّهالَِّذي أَخ دهالْع و ِه الِْميثَاقى ِإلَيأَد نلَى مع 

جلَّ علَى الِْعباِد و أَما الْقُبلَةُ و اِلاسِتلَام فَِلِعلَِّة الْعهِد تجِديداً ِلذَِلك الْعهِد و الِْميثَاِق و تجِديداً 
يِه الْعهد الَِّذي أَخذَ اللَّه علَيِهم ِفي الِْميثَاِق فَيأْتوه ِفي كُلِّ سنٍة و يؤدوا ِإلَيِه ذَِلك ِللْبيعِة ِليؤدوا ِإلَ

داهعِميثَاِقي ت ا وهتيِتي أَدانقُولُ أَمت كى أَنرأَ لَا ت ِهملَيِن أُِخذَا عةَ اللَّذَيانالْأَم و دهالْع دهشِلت هت
 دأَح الِْميثَاق و دهالْع ِفظَ ذَِلكلَا ح ا وِتنِشيع رغَي دأَح ي ذَِلكدؤا ياللَِّه م و افَاِة ووِلي ِبالْم

ِكرنفَي مهرأِْتيِه غَيي و مقُهدصي و مِرفُهعفَي وهأْتلَي مهِإن ا وِتنِشيع رغَي هأَن ذَِلك و مهكَذِّبي و مه
 الْكُفِْر و وِد وحالْج فِْر وِبالْخ دهشاللَِّه ي و ِهملَيع و دهشاللَِّه ي و فَلَكُم كُمرغَي فَظْ ذَِلكحي لَم

ُء و لَه ِلسانٌ ناِطق و عيناِن ِفي صورِتِه الْأُولَى  هو الْحجةُ الْباِلغةُ ِمن اللَِّه علَيِهم يوم الِْقيامِة يِجي
 ِد وهِبِحفِْظ الْع هدِعن الِْميثَاق و دهالْع ددج و افَاهو نِلم دهشي هِكرنلَا ي و لْقالْخ ِرفُهعي

من أَنكَر و جحد و نِسي الِْميثَاق ِبالْكُفِْر و الِْإنكَاِر الِْميثَاِق و أَداِء الْأَمانِة و يشهد علَى كُلِّ 
 لَكاً ِمنلَا قَالَ كَانَ م قُلْت رجا كَانَ الْحِري مدلْ تِة فَهنالْج ِمن اللَّه هجرا أَخا ِعلَّةُ مفَأَم

 اللَّه ِمن الْملَاِئكَِة الِْميثَاق كَانَ أَولَ من آمن ِبِه و أَقَر ذَِلك عظَماِء الْملَاِئكَِة ِعند اللَِّه فَلَما أَخذَ
الْملَك فَاتخذَه اللَّه أَِميناً علَى جِميِع خلِْقِه فَأَلْقَمه الِْميثَاق و أَودعه ِعنده و استعبد الْخلْق أَنْ 

لِّ سنٍة الِْإقْرار ِبالِْميثَاِق و الْعهِد الَِّذي أَخذَ اللَّه عز و جلَّ علَيِهم ثُم جعلَه يجددوا ِعنده ِفي كُ
  اللَّه مع آدم ِفي الْجنِة يذَكِّره الِْميثَاق و يجدد ِعنده الِْإقْرار ِفي كُلِّ سنٍة 
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فَلَما عصى آدم و أُخِرج ِمن الْجنِة أَنساه اللَّه الْعهد و الِْميثَاق الَِّذي أَخذَ اللَّه علَيِه و علَى ولِْدِه 
 و جعلَه تاِئهاً حيرانَ فَلَما تاب اللَّه علَى آدم حولَ )عليه السالم (  و ِلوِصيِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمحمٍد 

 مِة ِإلَى آدنالْج ِمن اهماَء فَرضيٍة برِة دورِفي ص لَكالْم ا )عليه السالم ( ذَِلكِد فَلَمِض الِْهنِبأَر وه و 
ِإلَي ظَرأَ ن ما آدي لَّ فَقَالَ لَهج و زع اللَّه طَقَهأَن ةٌ ورهوج هأَن ِمن ِبأَكْثَر ِرفُهعلَا ي وه ِه وِإلَي سِه آن

ى صورِتِه الَِّتي تعِرفُِني قَالَ لَا قَالَ أَجلْ استحوذَ علَيك الشيطَانُ فَأَنساك ِذكْر ربك ثُم تحولَ ِإلَ
 كَى وب و الِْميثَاق ذَكَر و مِه آدِإلَي ثَبفَو الِْميثَاق و دهالْع نأَي مِة فَقَالَ ِآلدنِفي الْج مآد عكَانَ م

اللَّه لَهوح الِْميثَاِق ثُم ِد وهِبالْع ارالِْإقْر ددج و لَهقَب و لَه عضِر خجِة الْحرهولَّ ِإلَى جج و زع 
 علَى عاِتِقِه ِإجلَالًا لَه و تعِظيماً فَكَانَ ِإذَا أَعيا )عليه السالم ( ُء فَحملَه آدم  درةً بيضاَء صاِفيةً تِضي

ا زالَ يأْنس ِبِه ِبمكَّةَ و يجدد الِْإقْرار لَه كُلَّ  حتى وافَى ِبِه مكَّةَ فَم)عليه السالم ( حملَه عنه جبرِئيلُ 
 و كاربت هكَاِن ِلأَنالْم ِفي ذَِلك رجالْح عضةَ وبى الْكَعنا بلَّ لَمج و زع ِإنَّ اللَّه لٍَة ثُملَي ٍم ووي

 آدم أَخذَه ِفي ذَِلك الْمكَاِن و ِفي ذَِلك الْمكَاِن أَلْقَم الْملَك تعالَى ِحني أَخذَ الِْميثَاق ِمن ولِْد
الِْميثَاق و ِلذَِلك وضع ِفي ذَِلك الركِْن و نحى آدم ِمن مكَاِن الْبيِت ِإلَى الصفَا و حواَء ِإلَى 

ِن فَلَما نظَر آدم ِمن الصفَا و قَد وِضع الْحجر ِفي الركِْن الْمروِة و وضع الْحجر ِفي ذَِلك الركْ
 ِمن رجكِْن الَِّذي ِفيِه الْحاِل الرِتقْباس كِْبِري وةُ ِبالتنِت السرج فَِلذَِلك هدجم و لَّلَهه و اللَّه ركَب

لِْميثَاق و الْعهد دونَ غَيِرِه ِمن الْملَاِئكَِة ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما أَخذَ الصفَا فَِإنَّ اللَّه أَودعه ا
 ِبالْوِصيِة اصطَكَّت )عليه السالم (  ِبالنبوِة و ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله ( الِْميثَاق لَه ِبالربوِبيِة و ِلمحمٍد 

اِئصآِل فَر ٍد ومحاً ِلمبح دأَش ِفيِهم كُني لَم لَكالْم اِر ذَِلكِإلَى الِْإقْر عرأَس نلُ ملَاِئكَِة فَأَوالْم 
ُء يوم   ِمنه و ِلذَِلك اختاره اللَّه ِمن بيِنِهم و أَلْقَمه الِْميثَاق و هو يِجي)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

 ِفظَ الِْميثَاقح كَاِن والْم ِإلَى ذَِلك افَاهو نِلكُلِّ م دهشةٌ ياِظرن نيع و اِطقانٌ نِلس لَه ِة وامالِْقي
.  
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  .باب بدِء الْبيِت و الطَّواِف 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي عباٍد ِعمرانَ - ١

ا ِفي الطَّواِف ِإذْ أَقْبلَ رجلٌ  و أَن)عليه السالم (  قَالَ بينا أَِبي )عليه السالم ( بِن عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و كُملَيع لَامقَالَ الطَِّويلُ فَقَالَ الس اللَّه كلَحأَص بجرا الشم و اِل فَقُلْتجالر ِمن بجرش

 علَيِه السلَام ثُم قَالَ أَسأَلُك أَدخلَ رأْسه بيِني و بين أَِبي قَالَ فَالْتفَت ِإلَيِه أَِبي و أَنا فَرددنا
 را الِْحجلْنخد افالطَّو ى أَِبيا قَضأَلُِني فَلَمست ا ثُمافَنقِْضي طَوأَِبي ن فَقَالَ لَه اللَّه كِحمر

ذَا هو وراَءه قَد صلَّى فَقَالَ ِممِن الرجلُ فَصلَّينا الركْعتيِن ثُم الْتفَت فَقَالَ أَين الرجلُ يا بني فَِإ
 أْتقِْدِس فَقَالَ قَرالْم تيب كُنسي ناِم فَقَالَ ِممِل الشأَه أَي ِمن اِم فَقَالَ وِل الشأَه قَالَ ِمن

ك عن بدِء هذَا الْبيِت و عن قَوِلِه ن و الْقَلَِم الِْكتابيِن قَالَ نعم قَالَ سلْ عما بدا لَك فَقَالَ أَسأَلُ
و ما يسطُرونَ و عن قَوِلِه و الَِّذين ِفي أَمواِلِهم حق معلُوم ِللساِئِل و الْمحروِم فَقَالَ يا أَخا أَهِل 

ا فَِإننلَيع كِْذبلَا ت ا وِديثَنح عماِم اسالشيا ِفي شنلَيع كَذَب نم وِل  هسلَى رع كَذَب ٍء فَقَد
 فَقَد كَذَب علَى اللَِّه و من )صلى اهللا عليه وآله (  و من كَذَب علَى رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ا بلَّ أَمج و زع اللَّه هذَّبلَى اللَِّه عع لَاِئكَِة كَذَبالَى قَالَ ِللْمعت و كاربت ِت فَِإنَّ اللَّهيذَا الْبُء هد
 نلُ ِفيها معجأَ ت لَّ فَقَالَتج و زلَى اللَِّه علَاِئكَةُ عِت الْمدِليفَةً فَرِض خي جاِعلٌ ِفي الْأَرِإن

ع ضرماَء فَأَعالد ِفكسي ِفيها و فِْسدي اللَّه رِشِه فَأَمرِبع ِطِه فَلَاذَتخس ِمن أَنَّ ذَِلك أَتا فَرهن
 هريِشِه فَصراِء عِبِإز احرى الضمسِة ياِدساِء السمتاً ِفي السيب لَ لَهعجلَاِئكَِة أَنْ يالْم لَكاً ِمنم

 طُوفاِء يمِل السِلأَه  
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ِبِه سبعونَ أَلْف ملٍَك ِفي كُلِّ يوٍم لَا يعودونَ و يستغِفرونَ فَلَما أَنْ هبطَ آدم ِإلَى السماِء الدنيا 
ِة همرِبم هراِء قَالَ أَممِل السِلأَه ذَِلك ريا صِتِه كَميذُر و مِآلد هريفَص اِء ذَِلكِبِإز وه ِت ويذَا الْب

  .صدقْت يا ابن رسوِل اللَِّه 
 محبوٍب جِميعاً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و ابِن- ٢

 يقُولُ كُنت )عليه السالم ( عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن محمِد بِن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
نصرف سلَّم علَيِه ثُم مع أَِبي ِفي الِْحجِر فَبينما هو قَاِئم يصلِّي ِإذْ أَتاه رجلٌ فَجلَس ِإلَيِه فَلَما ا

 ِني أَيِبرقَالَ أَخ ا ِهيقَالَ م رلٌ آخجر و تا ِإلَّا أَنهلَمعاَء لَا ييثَلَاثَِة أَش نع أَلُكي أَسقَالَ ِإن
يش لَّ لَمج و زع ِت فَقَالَ ِإنَّ اللَّهيذَا الْباِف ِبهالطَّو ببوا ٍء كَانَ سدجسلَاِئكَةَ أَنْ يالْم را أَم

 معليه السالم ( ِآلد( حبسن نحن ماَء والد ِفكسي ِفيها و فِْسدي نلُ ِفيها معجِه فَقَالُوا أَ تلَيوا عدر 
 ال تعلَمونَ فَغِضب علَيِهم ثُم سأَلُوه ِبحمِدك و نقَدس لَك قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى ِإني أَعلَم ما

 و ِسِنني عبطُوفُونَ ِبِه سكَثُوا يم و ورمعالْم تيالْب وه اِح ورطُوفُوا ِبالضأَنْ ي مهرةَ فَأَمبوالت
م ِمن بعِد ذَِلك و رِضي عنهم فَهذَا كَانَ يستغِفرونَ اللَّه عز و جلَّ ِمما قَالُوا ثُم تاب علَيِه

أَصلُ الطَّواِف ثُم جعلَ اللَّه الْبيت الْحرام حذْو الضراِح توبةً ِلمن أَذْنب ِمن بِني آدم و طَهوراً 
 قْتدفَقَالَ ص ملَه.  

ِمن اللَّه لَقا خلَ مأَنَّ أَو ابا بلَ مكَانَ أَو فكَي ِت ويالْب ِضعوم ِضنيالْأَر 
 لَقخ.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن محمِد بِن - ١
ٍء كَانَ موِضع الْبيِت حيثُ كَانَ الْماُء   شي أَي)عليه السالم ( ِعمرانَ الِْعجِلي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و كانَ عرشه علَى الْماِء قَالَ كَانَ مهاةً بيضاَء يعِني درةً 
٢ -ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب دمأَح ناِء عشالْو 

 مِآلد رجلَ الْحزلَّ أَنج و زع ةَ قَالَ ِإنَّ اللَّهِدجيأَِبي خ ناِئٍذ عكَانَ )عليه السالم ( ع ِة ونالْج ِمن   
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 لُهخدِت ييذَا الْباِل هِبِحي وه و هأُس ِقيب اِء وملَّ ِإلَى السج و زع اللَّه هفَعاَء فَرضيةً برد تيالْب
و زع اللَّه رداً فَأَمِه أَبونَ ِإلَيِجعرلٍَك لَا يم ونَ أَلْفعبٍم سواِعيلَ كُلَّ يمِإس و اِهيمرلَّ ِإبعليهما (  ج

  . ِببنياِن الْبيِت علَى الْقَواِعِد )السالم 
٣ - نع اِلٍح اللَّفَاِئِفيص ناِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

لَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ دحا الْأَرض ِمن تحِت الْكَعبِة ِإلَى ِمنى ثُم دحاها  قَا)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ى وِمن ِمن فَاترع فَاٍت ورع ِمن ضى فَالْأَرفَاٍت ِإلَى ِمنرع ا ِمناهحد فَاٍت ثُمرى ِإلَى عِمن ِمن

  .ِمنى ِمن الْكَعبِة 
٤ -محِد اللَِّه   مبِن عى بِعيس نِن ِهلَاٍل عب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب د

 قَالَ كَانَ موِضع الْكَعبِة ربوةً ِمن الْأَرِض بيضاَء )عليه السالم ( الْهاِشِمي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِء الشمِس و الْقَمِر حتى قَتلَ ابنا آدم أَحدهما صاِحبه فَاسودت فَلَما نزلَ آدم رفَع ُء كَضو تِضي

اللَّه لَه الْأَرض كُلَّها حتى رآها ثُم قَالَ هِذِه لَك كُلُّها قَالَ يا رب ما هِذِه الْأَرض الْبيضاُء 
ِنرياٍف الْمِمائَِة طَوعبٍم سوا كُلَّ يِبه طُوفأَنْ ت كلَيع لْتعج قَد ِضي وِفي أَر ةُ قَالَ ِهي.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن الْحسيِن بِن عِلي بِن مروانَ عن ِعدٍة - ٥
مأَِبي ح نا عاِبنحأَص فٍَر ِمنعِلأَِبي ج قَالَ قُلْت اِليةَ الثُّمعليه السالم ( ز( اِم ِلأَيرِجِد الْحسِفي الْم 

يكَّانٌ  شس و بر ِض ِإلَّا لَهِه الْأَرجلَى وع اللَّه هعضٍت ويب ِمن سلَي هفَقَالَ ِإن ِتيقالْع اللَّه اهمٍء س
ير هذَا الْبيِت فَِإنه لَا رب لَه ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ و هو الْحر ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يسكُنونه غَ

  .خلَقَه قَبلَ الْأَرِض ثُم خلَق الْأَرض ِمن بعِدِه فَدحاها ِمن تحِتِه 
٦ -ع اِهيمرِإب نب ِليع   نع هربأَخ نمانَ عثْمِن عاِن بأَب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع ن

 قَالَ قُلْت لَه ِلم سمي الْبيت الْعِتيق قَالَ هو بيت حر عِتيق ِمن الناِس لَم )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 دأَح ِلكْهمي.  
  ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   ِعدةٌ - ٧
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 قَالَ لَما أَراد اللَّه عز و جلَّ أَنْ )عليه السالم ( ي حسانَ عن أَِبي جعفٍَر عن أَِبي زرارةَ التِميِمي عن أَِب
يخلُق الْأَرض أَمر الرياح فَضربن وجه الْماِء حتى صار موجاً ثُم أَزبد فَصار زبداً واِحداً 

ثُم جعلَه جبلًا ِمن زبٍد ثُم دحا الْأَرض ِمن تحِتِه و هو قَولُ اللَِّه عز و فَجمعه ِفي موِضِع الْبيِت 
  .جلَّ ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركاً 

ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيس نضاً عأَي اهور ِد اللَِّه  وبأَِبي ع نعليه السالم (  ع( 
 ِمثْلَه.  

 مآد جِفي ح ابعليه السالم ( ب(  
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن - ١

ع اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِد اللَِّه عبأَِبي ع ا )عليه السالم ( نلَّ لَمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
أَصاب آدم و زوجته الِْحنطَةَ أَخرجهما ِمن الْجنِة و أَهبطَهما ِإلَى الْأَرِض فَأُهِبطَ آدم علَى 

ورلَى الْماُء عوح ِبطَتأُه فَا والص طَفَى وصالْم مِم آدِمِن اس لَه قش هفًا ِلأَنص يما سمِإن ِة و
ذَِلك ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه اصطَفى آدم و نوحاً و سميِت الْمروةُ مروةً ِلأَنه شق لَها ِمِن 

 فُرق بيِني و بينها ِإلَّا أَنها لَا تِحلُّ ِلي و لَو كَانت تِحلُّ ِلي هبطَت اسِم الْمرأَِة فَقَالَ آدم ما
مِعي علَى الصفَا و لَِكنها حرمت علَي ِمن أَجِل ذَِلك و فُرق بيِني و بينها فَمكَثَ آدم معتِزلًا 

أِْتيهاَء فَكَانَ يوح هفْسن هِلبغأَنْ ت افخ لُ وِة فَِإذَا كَانَ اللَّيورلَى الْما عهدثُ ِعندحتاراً فَيها ن
يرِجع ِإلَى الصفَا فَيِبيت علَيِه و لَم يكُن ِآلدم أُنس غَيرها و ِلذَِلك سمني النساَء ِمن أَجِل أَنَّ 

  نت أُنساً ِآلدم لَا يكَلِّمه اللَّه و لَا يرِسلُ ِإلَيِه حواَء كَا
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ِة وبوِه ِبالتلَيع نلَّ مج و زع ِإنَّ اللَّه ولًا ثُمسر ِه ولَيع اللَّه ابا تِبه كَلَّما تاٍت فَلَمِبكَِلم لَقَّاهت 
 فَقَالَ السلَام علَيك يا آدم التاِئب ِمن خِطيئَِتِه الصاِبر ِلبِليِتِه ِإنَّ اللَّه )عليه السالم ( بعثَ ِإلَيِه جبرِئيلَ 

لَِني ِإلَيسلَّ أَرج و زكَاِن عِبِه ِإلَى م طَلَقِدِه فَانذَ ِبيا فَأَخِبه رطْهالَِّتي ت اِسكنالْم كلِّمِلأُع ك
الْبيِت و أَنزلَ اللَّه علَيِه غَمامةً فَأَظَلَّت مكَانَ الْبيِت و كَانِت الْغمامةُ ِبِحياِل الْبيِت الْمعموِر 

ما آداٍة فَقَالَ يهم تاً ِمنيب لَك ِرجخيس هةُ فَِإناممِذِه الْغه كلَيع ثُ أَظَلَّتيح ِلكطَّ ِبِرجخ 
 ملَ آدفَفَع ِدكعب ِمن ِقِبكلَةَ عِقب و كلَتكُونُ ِقبتاً )عليه السالم ( ييِة باممالْغ تحت لَه اللَّه جرأَخ و 

م ا ِمنمِإن ِس ومالش أَ ِمنوأَض ِن واللَّب اضاً ِمنيب دكَانَ أَش و دوالْأَس رجالْح لَ اللَّهزأَن اٍة وه
السالم عليه ( اسود ِلأَنَّ الْمشِرِكني تمسحوا ِبِه فَِمن نجِس الْمشِرِكني اسود الْحجر و أَمره جبرِئيلُ 

 أَنْ يستغِفر اللَّه ِمن ذَنِبِه ِعند جِميِع الْمشاِعِر و يخِبره أَنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد غَفَر لَه و أَمره أَنْ )
 لَه ضرعاِر تالِْجم ِضعولَغَ ما بِلفَِة فَلَمدزالْم اِر ِمناِت الِْجميصِملَ ححي ما آدي فَقَالَ لَه ِليسِإب

 لَا تكَلِّمه و ارِمِه ِبسبِع حصياٍت و كَبر مع كُلِّ حصاٍة )عليه السالم ( أَين تِريد فَقَالَ لَه جبرِئيلُ 
 ملَ آدعليه السالم ( فَفَع(قَرأَنْ ي هرأَم اِر وِي الِْجممر غَ ِمنى فَرتلَ  حقَب يدالْه وه انَ وبالْقُر ب

رمِي الِْجماِر و أَمره أَنْ يحِلق رأْسه تواضعاً ِللَِّه عز و جلَّ فَفَعلَ آدم ذَِلك ثُم أَمره ِبِزيارِة الْبيِت 
ورالْم فَا والص نيى بعسي عاً وبِبِه س طُوفأَنْ ي و ِة ثُمورِبالْم ِتمخي فَا وأُ ِبالصدبوعاً يبِة أُس

 طُوفى يتح اِضعبِرِم أَنْ يحِحلُّ ِللْماِء لَا يسالن افطَو وه ِت ويوعاً ِبالْببأُس ذَِلك دعب طُوفي
 ملَ آداِء فَفَعسالن افعليه السالم ( طَو( قَِبلَ  فَقَالَ لَه و كبذَن غَفَر لَّ قَدج و زع ِئيلُ ِإنَّ اللَّهربج

 هتجوز لَه لَّتح و هتبوت هِمن قُِبلَت و هبذَن لَه غُِفر و مآد طَلَقفَان كتجوز لَّ لَكأَح و كتبوت.  
 ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد الْقَلَاِنِسي عن عِلي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٢

   )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ آدم )عليه السالم ( حسانَ عن عمِه عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِه فَقُِطعلَيطَ عبطَفَى هصفَا ِلأَنَّ الْمالص يمس ِلذَِلك فَا ولَى الصِبطَ عِض أُهِبطَ ِإلَى الْأَرا أُهلَم
نَّ اللَّه اصطَفى آدم و نوحاً و آلَ ِإبراِهيم و آلَ ِللْجبِل اسم ِمِن اسِم آدم يقُولُ اللَّه عز و جلَّ ِإ

ِعمرانَ علَى الْعالَِمني و أُهِبطَت حواُء علَى الْمروِة و ِإنما سميِت الْمروةُ مروةً ِلأَنَّ الْمرأَةَ 
رِم الْمِمِن اس مِل اسبِللْج ا فَقُِطعهلَيع طَتبا فَقَالَ هاِلهِشم ِة وبِمِني الْكَعي نلَاِن عبا جمه أَِة و

 ا ولَهزتفَاع لَيع تمرح قَد ِتي ِإلَّا وجوز نيب ِني ويب قا فُراَء موح نيب و هنيب قفُر ِحني مآد
لَيها فَِإذَا كَانَ اللَّيلَةُ خِشي أَنْ تغِلبه نفْسه علَيها رجع فَبات علَى كَانَ يأِْتيها ِبالنهاِر فَيتحدثُ ِإ

الصفَا و ِلذَِلك سميِت النساُء ِلأَنه لَم يكُن ِآلدم أُنس غَيرها فَمكَثَ آدم ِبذَِلك ما شاَء اللَّه أَنْ 
كَلِّمكُثَ لَا يملَغَ يا بلَاِئكَةَ فَلَمِرِه الْمباِهي ِبصبي هانحبس بالر ولًا وسِه رِسلُ ِإلَيرلَا ي و اللَّه ه

 فَقَالَ )عليه السالم ( الْوقْت الَِّذي يِريد اللَّه عز و جلَّ أَنْ يتوب علَى آدم ِفيِه أَرسلَ ِإلَيِه جبرِئيلَ 
سلَام علَيك يا آدم الصاِبر ِلبِليِتِه التاِئب عن خِطيئَِتِه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَِني ِإلَيك ِلأُعلِّمك ال

 حتى )عليه السالم (   ِبيِد آدم)عليه السالم ( الْمناِسك الَِّتي يِريد اللَّه أَنْ يتوب علَيك ِبها فَأَخذَ جبرِئيلُ 
 يا آدم )عليه السالم ( أَتى ِبِه مكَانَ الْبيِت فَنزلَ غَمام ِمن السماِء فَأَظَلَّ مكَانَ الْبيِت فَقَالَ جبرِئيلُ 

ِدك فَخطَّ آدم ِبِرجِلِه حيثُ خطَّ ِبِرجِلك حيثُ أَظَلَّ الْغمام فَِإنه ِقبلَةٌ لَك و ِآلِخِر عِقِبك ِمن ولْ
أَظَلَّ الْغمام ثُم انطَلَق ِبِه ِإلَى ِمنى فَأَراه مسِجد ِمنى فَخطَّ ِبِرجِلِه و مد ِخطَّةَ الْمسِجِد الْحراِم 

 فَأَقَامه علَى الْمعرِف فَقَالَ ِإذَا بعد ما خطَّ مكَانَ الْبيِت ثُم انطَلَق ِبِه ِمن ِمنى ِإلَى عرفَاٍت
 لَ ذَِلكاٍت فَفَعرم عبةَ سبوالت ةَ وِفرغالْم ِل اللَّهس اٍت ورم عبس ِبكِبذَن ِرفتفَاع سمِت الشبغَر

 معليه السالم ( آد(رتاع مِلأَنَّ آد فرعالْم يمس ِلذَِلك ِرفُونَ  وتعلِْدِه يةً ِلونِعلَ سج ِبِه وِفيِه ِبذَن ف
ِبذُنوِبِهم كَما اعترف آدم و يسأَلُونَ التوبةَ كَما سأَلَها آدم ثُم أَمره جبرِئيلُ فَأَفَاض ِمن عرفَاٍت 

أَنْ ي هرِة فَأَمعباِل السلَى الِْجبع رى فَمتح مآد لَ ذَِلكاٍت فَفَعكِْبريت عبٍل أَربكُلِّ ج دِعن ركَب  
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ٍع ثُلُثَ اللَّيمى ِإلَى جهتا انٍع فَلَممى ِإلَى جهتان ةَ ِتلْكاَء الْآِخرالِْعش و ِربغا الْمِفيه عمِل فَج
اللَّيلَةَ ثُلُثَ اللَّيِل ِفي ذَِلك الْموِضِع ثُم أَمره أَنْ ينبِطح ِفي بطْحاِء جمٍع فَانبطَح ِفي بطْحاِء جمٍع 

ى الْجبِل جبِل جمٍع و أَمره ِإذَا طَلَعِت الشمس أَنْ حتى انفَجر الصبح فَأَمره أَنْ يصعد علَ
 هرا أَمكَم مآد لَ ذَِلكاٍت فَفَعرم عبةَ سِفرغالْم ةَ وبوالت أَلَ اللَّهسي اٍت ورم عبِبِه سِبذَن ِرفتعي

 اعِترافَيِن ِليكُونَ سنةً ِفي ولِْدِه فَمن لَم يدِرك ِمنهم عرفَاٍت و  و ِإنما جعلَه)عليه السالم ( جبرِئيلُ 
 هرى فَأَمحى ضلَغَ ِمنى فَبٍع ِإلَى ِمنمج ِمن أَفَاض ى ثُمِإلَى ِمن هجافَى حو عاً فَقَدمج كرأَد

ى ثُمِجِد ِمنسِن ِفي ميتكْعلَّى رفَص و زع أَنَّ اللَّه ِرفعي و هلَ ِمنقْباناً ِليبِللَِّه قُر بقَرأَنْ ي هرأَم 
جلَّ قَد تاب علَيِه و يكُونَ سنةً ِفي ولِْدِه الْقُربانُ فَقَرب آدم قُرباناً فَقَِبلَ اللَّه ِمنه فَأَرسلَ ناراً 

قُِبلَت قُربانُ آدم فَقَالَ لَه جبرِئيلُ يا آدم ِإنَّ اللَّه قَد أَحسن ِإلَيك ِإذْ علَّمك ِمن السماِء فَ
الْمناِسك الَِّتي يتوب ِبها علَيك و قَِبلَ قُربانك فَاحِلق رأْسك تواضعاً ِللَِّه عز و جلَّ ِإذْ قَِبلَ 

 كانبقُر مِد آدِئيلُ ِبيربذَ جأَخ لَّ ثُمج و زعاً ِللَِّه عاضوت هأْسر مآد لَقِبِه )عليه السالم ( فَح طَلَقفَان 
الَ لَه ِإلَى الْبيِت فَعرض لَه ِإبِليس ِعند الْجمرِة فَقَالَ لَه ِإبِليس لَعنه اللَّه يا آدم أَين تِريد فَقَ

 يا آدم ارِمِه ِبسبِع حصياٍت و كَبر مع كُلِّ حصاٍة تكِْبريةً فَفَعلَ ذَِلك آدم )عليه السالم ( جبرِئيلُ 
عليه ( ه جبرِئيلُ فَذَهب ِإبِليس ثُم عرض لَه ِعند الْجمرِة الثَّاِنيِة فَقَالَ لَه يا آدم أَين تِريد فَقَالَ لَ

 ارِمِه ِبسبِع حصياٍت و كَبر مع كُلِّ حصاٍة تكِْبريةً فَفَعلَ ذَِلك آدم فَذَهب ِإبِليس ثُم )السالم 
 ارِمِه ِبسبِع )عليه السالم ( عرض لَه ِعند الْجمرِة الثَّاِلثَِة فَقَالَ لَه يا آدم أَين تِريد فَقَالَ لَه جبرِئيلُ 

 بفَذَه مآد لَ ذَِلكةً فَفَعكِْبرياٍة تصكُلِّ ح عم ركَب اٍت ويصح  
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 ِإنك لَن تراه بعد مقَاِمك هذَا أَبداً ثُم انطَلَق ِبِه ِإلَى الْبيِت )عليه السالم ( يلُ ِإبِليس فَقَالَ لَه جبرِئ
 ِإنَّ اللَّه قَد غَفَر )عليه السالم ( فَأَمره أَنْ يطُوف ِبالْبيِت سبع مراٍت فَفَعلَ ذَِلك آدم فَقَالَ لَه جبرِئيلُ 

  .نبك و قَِبلَ توبتك و أَحلَّ لَك زوجتك لَك ذَ
 محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد الْكَِرِمي 

 ِمثْلَه )عليه السالم ( ديلَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عمٍرو و ِإسماِعيلَ بِن حاِزٍم عن عبِد الْحِميِد بِن أَِبي ال
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر و جِميِل بِن - ٣
الْبيِت و انتهى ِإلَى الْملْتزِم قَالَ لَه  قَالَ لَما طَاف آدم ِب)عليه السالم ( صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ يا )عليه السالم (  يا آدم أَِقر ِلربك ِبذُنوِبك ِفي هذَا الْمكَاِن قَالَ فَوقَف آدم )عليه السالم ( جبرِئيلُ 
ي فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يا آدم قَد غَفَرت رب ِإنَّ ِلكُلِّ عاِمٍل أَجراً و قَد عِملْت فَما أَجِر

 ِتكيذُر اَء ِمنج نم ما آدِه يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِتي فَأَويِلذُر لِْدي أَوِلو و با رقَالَ ي كبذَن
ت وِبِه وِبذُن أَقَر كَاِن وذَا الْمِإلَى ه لَه تغَفَر فَرغتاس ثُم تبا تكَم اب.  

 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
دم بر حجك أَما ِإنه قَد حججنا هذَا قَالَ لَما أَفَاض آدم ِمن ِمنى تلَقَّته الْملَاِئكَةُ فَقَالُوا يا آ

  .الْبيت قَبلَ أَنْ تحجه ِبأَلْفَي عاٍم 
٥ - ِليع نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  

 سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد قَالَ حدثَِني أَبو ِبلَاٍل الْمكِّي قَالَ بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن
 طَاف ِبالْبيِت ثُم صلَّى ِفيما بين الْباِب و الْحجِر الْأَسوِد ركْعتيِن )عليه السالم ( رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

ا رم لَه فَقُلْت ملَى آدع كَانُ الَِّذي ِتيبذَا الْمِضِع فَقَالَ هوذَا الْملَّى ِفي هص كُمداً ِمنأَح تأَي
  .ِفيِه 
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حمد بِن محمٍد عن عِلي بِن محمٍد الْعلَِوي قَالَ سأَلْت أَبا   محمد بن يحيى عن أَ- ٦
 ِبياقُوتٍة )عليه السالم (  عن آدم حيثُ حج ِبما حلَق رأْسه فَقَالَ نزلَ علَيِه جبرِئيلُ )عليه السالم ( جعفٍَر 

لَى را عهرِة فَأَمنالْج ِمن هرعش اثَرنأِْسِه فَت.  
 ارذَا الِْمقْده ارص فكَي ِم ورِعلَِّة الْح ابب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ١
أَعلَاِمِه كَيف صار بعضها أَقْرب ِمن بعٍض و بعضها أَبعد ِمن  عِن الْحرِم و )عليه السالم ( الرضا 

بعٍض فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما أَهبطَ آدم ِمن الْجنِة هبطَ علَى أَِبي قُبيٍس فَشكَا ِإلَى ربِه 
انَ يسمعه ِفي الْجنِة فَأَهبطَ اللَّه عز و جلَّ علَيِه ياقُوتةً حمراَء الْوحشةَ و أَنه لَا يسمع ما كَ

 لَّمعلَاِم فَيالْأَع ِضعولُغُ مبا يهؤوفَكَانَ ض ما آدِبه طُوفِت فَكَانَ ييِضِع الْبوا ِفي مهعضفَو
  .ه اللَّه حرماً الْأَعلَام علَى ضوِئها و جعلَ

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي هماٍم ِإسماِعيلَ بِن هماٍم 
  . نحو هذَا )عليه السالم ( الِْكنِدي عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٢
 أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَوحى ِإلَى )عليهم السالم ( عن محمِد بِن ِإسحاق عن أَِبي جعفٍَر عن آباِئِه 

ِحيم و أَني قَد رِحمت آدم و حواَء لَما شكَيا ِإلَي ما  أَنا اللَّه الرحمن الر)عليه السالم ( جبرِئيلَ 
شكَيا فَاهِبطْ علَيِهما ِبخيمٍة ِمن ِخيِم الْجنِة و عزِهما عني ِبِفراِق الْجنِة و اجمع بينهما ِفي 

ِئِهما و وحشِتِهما ِفي وحدِتِهما و انِصِب الْخيمةَ علَى الترعِة الْخيمِة فَِإني قَد رِحمتهما ِلبكَا
  الَِّتي بين ِجباِل مكَّةَ قَالَ و الترعةُ مكَانُ الْبيِت و قَواِعِدِه الَِّتي رفَعتها 
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 علَى آدم ِبالْخيمِة علَى ِمقْداِر أَركَاِن الْبيِت و )عليه السالم ( الْملَاِئكَةُ قَبلَ آدم فَهبطَ جبرِئيلُ 
زأَن فَا والص ِمن مِئيلُ آدربلَ جزأَن ا قَالَ وهبصاِعِدِه فَنا ِفي قَومهنيب عمج ِة وورالْم اَء ِمنولَ ح

الْخيمِة قَالَ و كَانَ عمود الْخيمِة قَِضيب ياقُوٍت أَحمر فَأَضاَء نوره و ضوؤه ِجبالَ مكَّةَ و ما 
الْح اِضعوم ووِد قَالَ فَهمُء الْعوض دتام ا قَالَ ولَهولَغَ حثُ بيح ٍة ِمناِحيكُلِّ ن ِمن موِم الْير

 ِلذَِلك ِة قَالَ ونالْج ا ِمنمهوِد ِلأَنمالْع ِة وميِة الْخمرماً ِلحرح اللَّه لَهعوِد قَالَ فَجمُء الْعوض
ةً و السيئَاِت مضاعفَةً قَالَ و مدت أَطْناب جعلَ اللَّه عز و جلَّ الْحسناِت ِفي الْحرِم مضاعفَ

الْخيمِة حولَها فَمنتهى أَوتاِدها ما حولَ الْمسِجِد الْحراِم قَالَ و كَانت أَوتادها ِمن ِعقْياِن الْجنِة 
حأَو اِن قَالَ ووجفَاِئِر الْأُرض ا ِمنهابأَطْن ِئيلَ وربلَّ ِإلَى جج و زع لَى )عليه السالم ( ى اللَّهِبطْ عاه 

الْخيمِة ِبسبِعني أَلْف ملٍَك يحرسونها ِمن مردِة الشياِطِني و يؤِنسونَ آدم و يطُوفُونَ حولَ 
ِة قَالَ فَهميالْخ ِت ويِظيماً ِللْبعِة تميالْخ ا ِمنهونسرحِة يميِة الْخرضوا ِبحلَاِئكَِة فَكَانطَ ِبالْمب

مردِة الشياِطِني الْعتاِة و يطُوفُونَ حولَ أَركَاِن الْبيِت و الْخيمِة كُلَّ يوٍم و لَيلٍَة كَما كَانوا 
معِت الْميلَ الْبواِء حمطُوفُونَ ِفي السِت ييالَ الْبِض ِحياِم ِفي الْأَررِت الْحيكَانُ الْبأَر وِر قَالَ و

الْمعموِر الَِّذي ِفي السماِء ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوحى ِإلَى جبرِئيلَ بعد ذَِلك أَِن اهِبطْ ِإلَى 
 قَواِعِد بيِتي و ارفَع قَواِعد بيِتي ِلملَاِئكَِتي ثُم ولِْد آدم فَهبطَ آدم و حواَء فَنحِهما عن مواِضِع

جبرِئيلُ علَى آدم و حواَء فَأَخرجهما ِمن الْخيمِة و نحاهما عن ترعِة الْبيِت و نحى الْخيمةَ 
ِة قَالَ وعرِضِع التوم نِئيلُ أَ عربا جي مِة فَقَالَ آدورلَى الْماَء عوح فَا ولَى الصع مآد عضو 

 كُني ا لَمما فَقَالَ لَهنلَيقِْديٍر عت ِبِرضاً و ا أَمننيب قْتفَر ا ونلْتولَّ حج و زاللَِّه ع ٍط ِمنخِبس
 علَيكُما و لَِكن اللَّه لَا يسأَلُ عما يفْعلُ يا آدم ِإنَّ السبِعني أَلْف ملٍَك ذَِلك ِبسخٍط ِمن اللَِّه

الَِّذين أَنزلَهم اللَّه ِإلَى الْأَرِض ِليؤِنسوك و يطُوفُوا حولَ أَركَاِن الْبيِت الْمعموِر و الْخيمِة سأَلُوا 
يبِني لَهم مكَانَ الْخيمِة بيتاً علَى موِضِع الترعِة الْمباركَِة ِحيالَ الْبيِت الْمعموِر فَيطُوفُونَ اللَّه أَنْ 
 لَهوح  
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كَانوا يطُوفُونَ ِفي السماِء حولَ الْبيِت الْمعموِر فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَي أَنْ أُنحيك و كَما 
رِت الْحيالْب اِعدقَو فَعا فَرِرِه ِفيناِفِذ أَمن قِْديِر اللَِّه وا ِبتِضينر قَد مةَ فَقَالَ آدميالْخ فَعٍر أَرجاِم ِبح

 رظَه وه لَاِم وِل السبج ٍر ِمنجح اَء ونيطُوِر س ٍر ِمنجح ِة وورالْم ٍر ِمنجح فَا والص ِمن
جِئيلُ الْأَحربج لَعفَاقْت هأَِتم ِنِه وِئيلَ أَِن ابربلَّ ِإلَى جج و زع ى اللَّهحأَو ِر الْكُوفَِة وةَ ِبأَمعبالْأَر ار

اللَِّه عز و جلَّ ِمن مواِضِعِهن ِبجناِحِه فَوضعها حيثُ أَمر اللَّه عز و جلَّ ِفي أَركَاِن الْبيِت علَى 
و زع ى اللَّهحأَو ا ثُمهلَامأَع بصن و اربا الْجهراِعِدِه الَِّتي قَدِئيلَ قَوربلَّ ِإلَى جأَِن )عليه السالم (  ج 

( ابِنِه و أَِتمه ِبِحجارٍة ِمن أَِبي قُبيٍس و اجعلْ لَه بابيِن باباً شرِقياً و باباً غَرِبياً قَالَ فَأَتمه جبرِئيلُ 

اِئكَةُ فَلَما نظَر آدم و حواُء ِإلَى الْملَاِئكَِة يطُوفُونَ حولَ  فَلَما أَنْ فَرغَ طَافَت حولَه الْملَ)عليه السالم 
  .الْبيِت انطَلَقَا فَطَافَا سبعةَ أَشواٍط ثُم خرجا يطْلُباِن ما يأْكُلَاِن 

  .باب ابِتلَاِء الْخلِْق و اخِتباِرِهم ِبالْكَعبِة 
ِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن أَِبي يسٍر عن داود بِن عبِد اللَِّه عن محمِد   محمد بن أَ- ١

بِن عمِرو بِن محمٍد عن ِعيسى بِن يونس قَالَ كَانَ ابن أَِبي الْعوجاِء ِمن تلَاِمذَِة الْحسِن 
يِد فَِقيلَ لَه تركْت مذْهب صاِحِبك و دخلْت ِفيما لَا أَصلَ لَه و لَا الْبصِري فَانحرف عِن التوِح

 هلَما أَعم و ِر وبراً ِبالْجطَو ِر وراً ِبالْقَدقُولُ طَولَطاً كَانَ ياِحِبي كَانَ ِمخِقيقَةَ فَقَالَ ِإنَّ صح
م مكَّةَ متمرداً و ِإنكَاراً علَى من يحج و كَانَ يكْره الْعلَماُء اعتقَد مذْهباً دام علَيِه و قَِد

 فَجلَس ِإلَيِه ِفي )عليه السالم ( مجالَسته و مساَءلَته ِلخبِث ِلساِنِه و فَساِد ضِمِريِه فَأَتى أَبا عبِد اللَِّه 
الَ يا أَبا عبِد اللَِّه ِإنَّ الْمجاِلس أَمانات و لَا بد ِلكُلِّ من ِبِه سعالٌ أَنْ جماعٍة ِمن نظَراِئِه فَقَ

يسعلَ أَ فَتأْذَنُ ِفي الْكَلَاِم فَقَالَ تكَلَّم فَقَالَ ِإلَى كَم تدوسونَ هذَا الْبيدر و تلُوذُونَ ِبهذَا الْحجِر 
ونَ هدبعت و نِإنَّ م فَرِعِري ِإذَا نلَةَ الْبوره لَهوِولُونَ حرهت ِر ودالْم ِبالطُّوِب و ورمعالْم تيذَا الْب

 فَكَّر  
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 ذَا وِفي ه ِر وذَا الْأَمه أْسر كظٍَر فَقُلْ فَِإنلَا ِذي ن ِكيٍم وح رغَي هسلٌ أَسذَا ِفعأَنَّ ه ِلمع رقَد
استوخم  ِإنَّ من أَضلَّه اللَّه و أَعمى قَلْبه )عليه السالم ( سنامه و أَبوك أُسه و تمامه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و هِدرصلَا ي لَكَِة ثُماِهلَ الْهنم هوِردي هقَِرين و هبر و هِليطَانُ ويالش ارص ِعذْ ِبِه وتسي لَم و قالْح
مثَّهاِنِه فَحيِفي ِإت مهتطَاع ِبرتخِلي لْقَهِبِه خ اللَّه دبعتاس تيذَا به لَهعج ِتِه وارِزي ِظيِمِه وعلَى تع 

 وبصناِنِه مي ِإلَى غُفْردؤي طَِريق اِنِه ووِرض ةٌ ِمنبعش وِه فَهِإلَي لِّنيصلَةً ِللْمِقب اِئِه وِبيلَّ أَنحم
ه اللَّه قَبلَ دحِو الْأَرِض ِبأَلْفَي عاٍم فَأَحق علَى اسِتواِء الْكَماِل و مجمِع الْعظَمِة و الْجلَاِل خلَقَ

  .من أُِطيع ِفيما أَمر و انتِهي عما نهى عنه و زجر اللَّه الْمنِشئُ ِللْأَرواِح و الصوِر 
٢ - ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري ِوير صلوات اهللا عليه (   و(قَالَ ِفي خ  هاؤلَّ ثَنج اللَّه ادأَر لَو و ٍة لَهطْب

ِبأَنِبياِئِه حيثُ بعثَهم أَنْ يفْتح لَهم كُنوز الذِّهباِن و معاِدنَ الِْعقْياِن و مغاِرس الِْجناِن و أَنْ 
و فَعلَ لَسقَطَ الْبلَاُء و بطَلَ الْجزاُء و يحشر طَير السماِء و وحش الْأَرِض معهم لَفَعلَ و لَ

 و ِسِننيحالْم ابثَو ِمِننيؤالْم لَا لَِحق و نلَيتبالْم ورأُج ِللْقَاِئِلني بجا ولَم اُء وبلَِّت الْأَنحماض
ذَِلك لَو أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَا لَِزمِت الْأَسماُء أَهاِليها علَى معنى مِبٍني و ِل

 لَهسلَ رعج هاؤلَّ ثَنج اللَّه لَِكن و ِعنيماِس أَجِن النى علْوقَطَ الْبلَ لَسفَع لَو و اِضِعنيا خلَه
ةً ِفيما ترى الْأَعين ِمن حالَاِتِهم ِمن قَناعٍة تملَأُ الْقُلُوب و أُوِلي قُوٍة ِفي عزاِئِم ِنياِتِهم و ضعفَ

 و امرٍة لَا تلَ قُواُء أَهِبيِت الْأَنكَان لَو و هأَذَاؤ ارصالْأَب و اعملَأُ الْأَسمٍة تاصصخ و هاؤونَ غَنيالْع
   يمد نحوه أَعناق الرجاِل و يشد ِإلَيِه عقَد ِعزٍة لَا تضام و ملٍْك
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ملَه دعأَب اِر وِتبلِْق ِفي اِلاخلَى الْخنَ عواِل لَكَانَ أَهحٍة الرٍة قَاِهربهر نوا عنَآلم اِر وِتكْبِفي اِلاس 
لَهم أَو رغْبٍة ماِئلٍَة ِبِهم فَكَانِت النيات مشتركَةً و الْحسنات مقْتسمةً و لَِكن اللَّه أَراد أَنْ يكُونَ 

لْخشوع ِلوجِهِه و اِلاسِتكَانةُ ِلأَمِرِه و اِلاسِتسلَام ِلطَاعِتِه اِلاتباع ِلرسِلِه و التصِديق ِبكُتِبِه و ا
أُموراً لَه خاصةً لَا تشوبها ِمن غَيِرها شاِئبةٌ و كُلَّما كَانِت الْبلْوى و اِلاخِتبار أَعظَم كَانِت 

رلَ أَ لَا تزاُء أَجزالْج ةُ وثُوبالْم ِمن ِإلَى الْآِخِرين مِن آدلَد ِمن ِلنيالْأَو ربتاخ هاؤلَّ ثَنج نَ أَنَّ اللَّهو
 لَهعالَِّذي ج امرالْح هتيا بلَهعفَج عمسلَا ت و ِصربلَا ت و فَعنلَا ت و رضاٍر لَا تجالَِم ِبأَحذَا الْعه

 ثُم وضعه ِبأَوعِر ِبقَاِع الْأَرِض حجراً و أَقَلِّ نتاِئِق الدنيا مدراً و أَضيِق بطُوِن الْأَوِديِة ِللناِس ِقياماً
معاشاً و أَغْلَِظ محالِّ الْمسِلِمني ِمياهاً بين ِجباٍل خِشنٍة و ِرماٍل دِمثٍَة و عيوٍن وِشلٍَة و قُرى 

م رأَم ثُم اِفرلَا ح و لَا ِظلْف و فكُو ِبِه خزي ساِثٍر لَياِء دماِضِع قَطِْر السوم أَثٍَر ِمن ٍة وقَِطعن
لْقَى ِرحةً ِلمغَاي و فَاِرِهمِع أَسجتنةً ِلمثَابم ارفَص هوحن مطَافَهوا أَعثْنأَنْ ي هلْدو و مآد اِلِهم

تهِوي ِإلَيِه ِثمار الْأَفِْئدِة ِمن مفَاِوِز ِقفَاٍر متِصلٍَة و جزاِئِر ِبحاٍر منقَِطعٍة و مهاِوي ِفجاٍج عِميقٍَة 
 غُبراً لَه قَد نبذُوا الْقُنع حتى يهزوا مناِكبهم ذُلُلًا يهلِّلُونَ ِللَِّه حولَه و يرملُونَ علَى أَقْداِمِهم شعثاً

  و السراِبيلَ 
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 و اخِتباراً كَِبرياً و امِتحاناً وراَء ظُهوِرِهم و حسروا ِبالشعوِر حلْقاً عن رُءوِسِهم ابِتلَاًء عِظيماً
شِديداً و تمِحيصاً بِليغاً و قُنوتاً مِبيناً جعلَه اللَّه سبباً ِلرحمِتِه و وصلَةً و وِسيلَةً ِإلَى جنِتِه و ِعلَّةً 

كَانَ اللَّه لَو ِتِه ومحلِْق ِبرِتلَاًء ِللْخاب ِتِه وِفرغِلم هاِعرشم و امرالْح هتيب عضالَى وعت و كاربت 
الِْعظَام بين جناٍت و أَنهاٍر و سهٍل و قَراٍر جم الْأَشجاِر داِني الثِّماِر ملْتف النباِت متِصلَ الْقُرى 

أَر اَء ورضٍة خضور اَء ورمٍة سرب ٍق ِمنطُر ٍة واِضروٍع نرز ِدقٍَة وغاٍص مِعر ِدقٍَة وحاٍف مي
 اسِت الْأَسكَان لَو لَاِء ثُمِف الْبعِب ضسلَى حاُء عزالْج رغص ٍة لَكَانَ قَدكَِثري اِئقدح ٍة واِمرع

ا بِبه فُوعرالْم ارجالْأَح ا وهلَيولُ عمحاٍء الْمِضي وٍر ون اَء ورمٍة حاقُوتي اَء ورضٍة خدرمز ني
 ِلجتعفَى ملَن ِن الْقُلُوِب وع ِليسةَ ِإبداهجم عضلَو وِر ودِفي الص كةَ الشعارصم ذَِلك فَّفلَخ

لَّ يج و زع اللَّه لَِكن اِس والن ِب ِمنيالر هِبيدع ِبرتخ  
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اجاً ِللتركَاِرِه ِإخوِب الْمرِبض ِليِهمتبي اِهِد وجاِن الْمِبأَلْو مهدبعتي اِئِد وداِع الشوِبأَن ِر ِمنكَب
قُلُوِبِهم و ِإسكَاناً ِللتذَلُِّل ِفي أَنفُِسِهم و ِليجعلَ ذَِلك أَبواباً فُتحاً ِإلَى فَضِلِه و أَسباباً ذُلُلًا ِلعفِْوِه 

و لَقَد فَتنا .  يفْتنونَأَ حِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا و هم ال. و ِفتنِتِه كَما قَالَ امل
 الْكاِذِبني نلَمعلَي قُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمقَب ِمن الَِّذين.  

عليهما ( باب حج ِإبراِهيم و ِإسماِعيلَ و ِبناِئِهما الْبيت و من وِلي الْبيت بعدهما 

   .)السالم 
١ - ِرِه وغَي اِمٍر وِن عِه بيودبع نٍد عمحم نب نيسالْح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن 
 قَالَ لَما وِلد ِإسماِعيلُ حملَه ِإبراِهيم و أُمه )عليه السالم (  عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْمانَ

يش هعم ِر وِضِع الِْحجوِفي م هعضى وتِئيلُ حربج هعلَ مأَقْب اٍر ولَى ِحمِسقَاٌء ع اٍد وز ِفيِه ٌء ِمن 
يِئيلَ  شربِلج اِهيمرٍر فَقَالَ ِإبدم اُء ِمنرمةٌ حوبِئٍذ رموي تيالْب اٍء وم ا )عليه السالم ( ٌء ِمنناهه 

ِليِق و ِفي أُِمرت قَالَ نعم قَالَ و مكَّةُ يومِئٍذ سلَم و سمر و حولَ مكَّةَ يومِئٍذ ناس ِمن الْعما
حِديٍث آخر عنه أَيضاً قَالَ فَلَما ولَّى ِإبراِهيم قَالَت هاجر يا ِإبراِهيم ِإلَى من تدعنا قَالَ أَدعكُما 

تِعدى صتح تجرخ لَامالْغ ِطشع اُء والْم ِفدا نِة قَالَ فَلَمِنيِذِه الْبه بفَا ِإلَى رلَى الصع 
 لَتأَقْب ثُم ِمثْلَ ذَِلك تادةَ فَنورِت الْمى أَتتح تردحان أَِنيٍس ثُم اِدي ِمنولْ ِبالْبه تادفَن

 لَو و اخفَس هتعماٍء فَجِفي م صفْحي هِقبا فَِإذَا عِنهةً ِإلَى اباِجعر  
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 احلَس هكَترت.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 لَما خلَّف ِإسماِعيلَ ِبمكَّةَ عِطش الصِبي فَكَانَ ِفيما بين )عليه السالم (  ِإنَّ ِإبراِهيم  قَالَ)عليه السالم 
 أَِنيٍس فَلَم اِدي ِمنولْ ِبالْبه فَا فَقَالَتلَى الصع تى قَامتح هأُم تجرفَخ رجِة شورالْم فَا والص

حد فَمضت حتى انتهت ِإلَى الْمروِة فَقَالَت هلْ ِبالْبواِدي ِمن أَِنيٍس فَلَم تجب ثُم تِجبها أَ
رجعت ِإلَى الصفَا و قَالَت ذَِلك حتى صنعت ذَِلك سبعاً فَأَجرى اللَّه ذَِلك سنةً و أَتاها 

ا مِئيلُ فَقَالَ لَهربج ا لَِئنأَم فَقَالَت كَكُمرت نا ِإلَى مقَالَ لَه اِهيمرلَِد ِإبو ا أُمأَن ِت فَقَالَتأَن ن
قُلْت ذَاك لَقَد قُلْت لَه حيثُ أَراد الذَّهاب يا ِإبراِهيم ِإلَى من تركْتنا فَقَالَ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 

بِئيلُ فَقَالَ جكَّةَ )عليه السالم ( رِإلَى م رمونَ الْمِنبتجي اسكَانَ الن ِإلَى كَاٍف قَالَ و كَلَكُمو لَقَد 
 عبن قَد و ِبيِة ِإلَى الصورالْم ِمن تعجقَالَ فَر مزمز تعبِلِه فَنِبِرج ِبيالص صاِء فَفَحكَاِن الْمِلم

ماُء فَأَقْبلَت تجمع التراب حولَه مخافَةَ أَنْ يِسيح الْماُء و لَو تركَته لَكَانَ سيحاً قَالَ فَلَما الْ
وا ما حلَّقَِت رأَِت الطَّير الْماَء حلَّقَت علَيِه فَمر ركْب ِمن الْيمِن يِريد السفَر فَلَما رأَوا الطَّير قَالُ

 و زع ى اللَّهرأَج اِم والطَّع ِمن كْبالر موهماِء فَأَطْعالْم ِمن مهقَوفَس مهواٍء فَأَتلَى مِإلَّا ع رالطَّي
  .ِم و يسقُونهم ِمن الْماِء جلَّ لَهم ِبذَِلك ِرزقاً و كَانَ الناس يمرونَ ِبمكَّةَ فَيطِْعمونهم ِمن الطَّعا

٣ - ِليع نع وبِن أَِبي أَيِد بمحِن مى بِعيس نع ِريسِإد نب دمأَح ى ويحي نب دمحم  
ِد الْمبِن عكُلْثُوِم ب نوٍر عصنِن مب ِليع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع ارِزيهِن مب نع اِنيرِمِن الْحؤ

 أَنْ يحج و يِحج ِإسماِعيلَ معه )عليه السالم (  قَالَ أَمر اللَّه عز و جلَّ ِإبراِهيم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
با ِإلَّا جمهعا مم و رمٍل أَحملَى جا عجفَح مرالْح هِكنسي ِئيلُ وقَالَ )عليه السالم ( ر مرا الْحلَغا بفَلَم 

لَه جبرِئيلُ يا ِإبراِهيم انِزلَا فَاغْتِسلَا قَبلَ أَنْ تدخلَا الْحرم فَنزلَا فَاغْتسلَا و أَراهما كَيف يتهيئَاِن 
  ا ِبالْحج و أَمرهما ِبالتلِْبياِت ِللِْإحراِم فَفَعلَا ثُم أَمرهما فَأَهلَّ
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قَام لَا وزفَا فَنا ِإلَى الصِبِهم ارص لُونَ ثُمسرا الْمى ِبهِع الَِّتي لَببلَ الْأَرقْبتاس ا ومهنيِئيلُ بربج 
الْبيت فَكَبر اللَّه و كَبرا و هلَّلَ اللَّه و هلَّلَا و حمد اللَّه و حمدا و مجد اللَّه و مجدا و أَثْنى 

مقَدت ِئيلُ وربج مقَدت و لَا ِمثْلَ ذَِلكفَع ِه ولَيى عتاِنِه حدجمي لَّ وج و زلَى اللَِّه عاِن عثِْنيا ي
انتهى ِبِهما ِإلَى موِضِع الْحجِر فَاستلَم جبرِئيلُ الْحجر و أَمرهما أَنْ يستِلما و طَاف ِبِهما 

اِهيمرقَاِم ِإبِضِع موا ِفي مِبِهم قَام وعاً ثُمبا )عليه السالم (  أُسماهأَر ا ثُملَّيص ِن ويتكْعلَّى رفَص 
 اِهيمرِإب اللَّه را أَمماِسكَهنا ميا قَضلَاِن ِبِه فَلَممعا يم و اِسكنعليه السالم ( الْم( أَقَام اِف وِصرِباِلان 

 رغَي دأَح هعا مم هدحاِعيلُ ومِإس اِهيمرِلِإب قَاِبٍل أَِذنَ اللَّه ا كَانَ ِمنِه فَلَمعليه السالم ( أُم( جِفي الْح 
 ردا صوفَةٌ فَلَمرعم هاِعدماً ِإلَّا أَنَّ قَودا كَانَ رمِإن ِه وِإلَي جحت برِت الْعكَان ِة وباِء الْكَعِبن و

مِإس عمج اسالن اِء قَِدمِفي الِْبن لَه ا أَِذنَ اللَّهِة فَلَمبِف الْكَعوا ِفي جهحطَر ةَ واراِعيلُ الِْحج
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( اِحدو رجح وا فَِإذَا ههنفَا عكَش ِة وباِء الْكَعِبِبن ا اللَّهنرأَم قَد ينا بفَقَالَ ي 
رمونَ أَحعمجلَاٍك يةَ أَمعبلَّ أَرج و زع لَ اللَّهزأَن ِه ولَيا عاَءهِبن عِه ضلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحفَأَو 

ناِولُهما حتى  يضعاِن الِْحجارةَ و الْملَاِئكَةُ ت)عليهما السالم ( ِإلَيِه الِْحجارةَ فَكَانَ ِإبراِهيم و ِإسماِعيلُ 
 باً وتِه علَيا ععضو و هِمن جرخاباً يب و هلُ ِمنخداباً يِن بيابب ئَا لَهيه اعاً وِذر رشا عِت اثْنمت

و اِهيمرِإب ردةً فَصانيرةُ عبِت الْكَعكَان اِبِه وولَى أَبِديٍد عح جاً ِمنرش أَقَام و تيى الْبوس قَد 
ِإسماِعيلُ فَلَما ورد علَيِه الناس نظَر ِإلَى امرأٍَة ِمن ِحميٍر أَعجبه جمالُها فَسأَلَ اللَّه عز و جلَّ أَنْ 

الْموِت و أَقَامت ِبمكَّةَ حزناً علَى بعِلها يزوجها ِإياه و كَانَ لَها بعلٌ فَقَضى اللَّه علَى بعِلها ِب
 جرخ فَّقَةً ووأَةً مرِت امكَان و جالْح اِهيمرِإب قَِدم اِعيلَ وما ِإسهجوز ا وهنع ذَِلك لَى اللَّهفَأَس

اماً فَنِلِه طَعِلأَه ارتماِعيلُ ِإلَى الطَّاِئِف يمِإس اِلِهمح نا عأَلَهِعٍث فَسٍخ شيِإلَى ش تظَر  
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و سأَلَها ِممن أَنِت فَقَالَت امرأَةٌ فَأَخبرته ِبحسِن حاٍل فَسأَلَها عنه خاصةً فَأَخبرته ِبحسِن الديِن 
ِمن ِحميٍر فَسار ِإبراِهيم و لَم يلْق ِإسماِعيلَ و قَد كَتب ِإبراِهيم ِكتاباً فَقَالَ ادفَِعي هذَا ِإلَى 

فَعاِعيلُ فَدما ِإسهلَيع فَقَِدم اَء اللَّهى ِإنْ شِلِك ِإذَا أَتعب نم ِريندفَقَالَ أَ ت أَهفَقَر ابِه الِْكتِإلَي ت
 هِمن اهأَتوا سو فَقَالَت اِهيمرِإب قَالَ ذَاك كةٌ ِمنهابشِميلًا ِفيِه مج هتأَير لَقَد فَقَالَت خيذَا الشه

يِإلَى ش ظَرن ِلم اِسِنِك فَقَا فَقَالَ وحم ٍء ِمن قَالَت و ترقَص أَنْ أَكُونَ قَد ِخفْت لَِكن لَا و لَت
لَه الْمرأَةُ و كَانت عاِقلَةً فَهلَّا تعلِّق علَى هذَيِن الْبابيِن ِستريِن ِستراً ِمن هاهنا و ِستراً ِمن هاهنا 

 طُولُهما اثْنا عشر ِذراعاً فَعلَّقَاهما علَى الْبابيِن فَأَعجبهما ذَِلك فَقَالَ لَها نعم فَعِملَا لَهما ِستريِن
فَقَالَت فَهلَّا أَحوك ِللْكَعبِة ِثياباً فَتسترها كُلَّها فَِإنَّ هِذِه الِْحجارةَ سِمجةٌ فَقَالَ لَها ِإسماِعيلُ بلَى 

 و )عليه السالم ( ك و بعثَت ِإلَى قَوِمها ِبصوٍف كَِثٍري تستغِزلُهم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه فَأَسرعت ِفي ذَِل
 ِفي ذَِلك تانعتاس و تعرقَالَ فَأَس ٍض ِلذَِلكعِلب ِضِهنعب ذَِلك اِء ِمنسالُ النزِتغاس قَعا ومِإن

ت ِمن شقٍَّة علَّقَتها فَجاَء الْموِسم و قَد بِقي وجه ِمن وجوِه الْكَعبِة فَقَالَت فَكُلَّما فَرغَ
 و ِسمواَء الْمفاً فَجصخ هوةُ فَكَسوالِْكس ِركْهدت ِه الَِّذي لَمجذَا الْوِبه عنصن فاِعيلَ كَيمِلِإس

ى حاِل ما كَانت تأِْتيِه فَنظَروا ِإلَى أَمٍر أَعجبهم فَقَالُوا ينبِغي ِلعاِمِل هذَا الْبيِت جاَءته الْعرب علَ
يِب ِبشرالْع ى كُلُّ فَِخٍذ ِمنفَأَت يدالْه قَعو ثَم ِه فَِمنى ِإلَيدهأَنْ ي  ِمن ِرٍق وو ِمن ِملُهحٍء ي

اَء غَييأَشيش عمتى اجتح لَّقُوا  ِر ذَِلكع ِت ويةَ الْبووا ِكسمأَت و فصالْخ وا ذَِلكعزفَن ٌء كَِثري
علَيها بابيِن و كَانِت الْكَعبةُ لَيست ِبمسقَّفٍَة فَوضع ِإسماِعيلُ ِفيها أَعِمدةً ِمثْلَ هِذِه الْأَعِمدِة 

ي ترونَ ِمن خشٍب و سقَّفَها ِإسماِعيلُ ِبالْجراِئِد و سواها ِبالطِِّني فَجاَءِت الْعرب ِمن الْحوِل الَِّت
ٍل جاَءه فَدخلُوا الْكَعبةَ و رأَوا ِعمارتها فَقَالُوا ينبِغي ِلعاِمِل هذَا الْبيِت أَنْ يزاد فَلَما كَانَ ِمن قَاِب

 يدالْه  
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 اجالْح هأَطِْعم و هرحِه أَِن انلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحفَأَو عنصي فاِعيلُ كَيمِر ِإسدي فَلَم قَالَ و
شكَا ِإسماِعيلُ ِإلَى ِإبراِهيم ِقلَّةَ الْماِء فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى ِإبراِهيم أَِن احتِفر ِبئْراً يكُونُ 

ى ظَهر ماؤها ثُم قَالَ  فَاحتفَر قَِليبهم يعِني زمزم حت)عليه السالم ( ِمنها شراب الْحاج فَنزلَ جبرِئيلُ 
 انِزلْ يا ِإبراِهيم فَنزلَ بعد جبرِئيلَ فَقَالَ يا ِإبراِهيم اضِرب ِفي أَربِع زوايا الِْبئِْر )عليه السالم ( جبرِئيلُ 

 اِهيمرِإب برِم اللَِّه قَالَ فَضقُلْ ِبس عليه السالم ( و(اِويِم اللَِّه  ِفي الزقَالَ ِبس و تيِلي الْبِة الَِّتي ت
فَانفَجرت عين ثُم ضرب ِفي الزاِويِة الثَّاِنيِة و قَالَ ِبسِم اللَِّه فَانفَجرت عين ثُم ضرب ِفي الثَّاِلثَِة 

ِفي الر برض ثُم نيع ترفَجِم اللَِّه فَانقَالَ ِبس و قَالَ لَه و نيع ترفَجِم اللَِّه فَانقَالَ ِبس ِة واِبع
 اِهيمرِإب جرخ كَِة ورا ِبالْبِفيه لَِدكِلو عاد و اِهيمرا ِإبي برِئيلُ اشربِئيلُ )عليه السالم ( جربج و 

ي كلَيع أَِفض الِْبئِْر فَقَالَ لَه ِميعاً ِمنج لْدو ا اللَّهقَاها سقْيِذِه سِت فَهيلَ الْبوح طُف و اِهيمرا ِإب
 عجر و اِهيمرِإب بِم فَذَهرالْح ِمن جرى ختاِعيلُ حمِإس هعيش و اِهيمرِإب اراِعيلَ فَسمِإس

  .ِإسماِعيلُ ِإلَى الْحرِم 
٤ -رِإب نب ِليع   نب دمحم اِمٍر وِن عِه بيودبع نٍد عمحم نب نيسالْح أَِبيِه و نع اِهيم

 نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي
أَح نِشٍري عِن بةَ بقْبا عأَنْ )عليهما السالم ( ِدِهم ِة وباِء الْكَعِبِبن اِهيمرِإب رلَّ أَمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 

يرفَع قَواِعدها و يِري الناس مناِسكَهم فَبنى ِإبراِهيم و ِإسماِعيلُ الْبيت كُلَّ يوٍم سافاً حتى 
ى ِإلَى مهتفٍَر انعو جِد قَالَ أَبوِر الْأَسجِضِع الْحعليه السالم ( و( اِهيمرٍس ِإبيو قُبى أَبادفَن  ) عليه السالم( 

 اِهيمرِإنَّ ِإب ثُم هِضعوم هعضفَو رجالْح طَاهةً فَأَعِديعِدي وِعن اِس )عليه السالم ( ِإنَّ لَكأَذَّنَ ِفي الن 
الْحج فَقَالَ أَيها الناس ِإني ِإبراِهيم خِليلُ اللَِّه ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تحجوا هذَا الْبيت فَحجوه ِب

ح ِن قَالَ ومِل الْيأَه ِمن هابأَج نلُ مكَانَ أَو ِة وامِم الِْقيوِإلَى ي جحي نم هابفَأَج اِهيمرِإب عليه ( ج

   هو و أَهلُه و ولَده فَمن زعم أَنَّ الذَِّبيح هو ِإسحاق )السالم 
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 هحا كَانَ ذَبناهه نفَم.  
ِد اللَِّه  وبا عأَب فٍَر وعا جأَب ِمعس هِصٍري أَنأَِبي ب نع عليه السالم (  ذُِكر( اقحِإس هاِن أَنمعزي 

  .فَأَما زرارةُ فَزعم أَنه ِإسماِعيلُ 
عليه ( الَ قَالَ أَبو الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل قَ- ٥

ٍء السِكينةُ ِعندكُم فَقَالَ لَا أَدِري جِعلْت ِفداك و   يعِني الرضا ِللْحسِن بِن الْجهِم أَي شي)السالم 
يش أَي جِة وورةٌ كَصورا صةٌ لَهبِة طَينالْج ِمن جرخت قَالَ ِريح ٍء ِهي عكُونُ ماِن فَتسِه الِْإن

 اِهيمرلَى ِإبع لَتزالَِّتي ن ِهي اِء وِبيكَذَا )عليه السالم ( الْأَن ذُ كَذَا وأْخت لَتعةَ فَجبى الْكَعنثُ بيح 
  .فَبنى الْأَساس علَيها 

 عِن )عليه السالم ( أَسباٍط قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن 
 ِمثْلَه ِة فَذَكَرِكينالس.  

٦ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِبِبناِء الْبيِت و تم ِبناؤه قَعد )عليهما السالم ( ما أُِمر ِإبراِهيم و ِإسماِعيلُ  قَالَ لَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 نِإلَّا م جحي لَم جوا ِإلَى الْحلُمى هادن فَلَو جالْح لُمه جالْح لُمى هادن كٍْن ثُملَى رع اِهيمرِإب
ٍذ ِإنِسياً مخلُوقاً و لَِكنه نادى هلُم الْحج فَلَبى الناس ِفي أَصلَاِب الرجاِل لَبيك داِعي كَانَ يومِئ

  اللَِّه لَبيك داِعي اللَِّه عز و جلَّ فَمن لَبى عشراً يحج عشراً و من لَبى خمساً 
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 لَبي لَم نم اِحداً وو جاِحداً حى ولَب نم و ِد ذَِلكدفَِبع ذَِلك ِمن ى أَكْثَرلَب نم ساً ومخ جحي
 جحي لَم.  
 قَالَ )عليه السالم (  بِن جناٍح عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن سِعيِد- ٧

 اِهيمرِد ِإبهلَى عةُ عبِت الْكَععليه السالم ( كَان( ناللَِّه ب دبا عاهناِن فَبابا بكَانَ لَه ٍع وةَ أَذْرعِتس 
ا ثَمهفَعِر فَريباعاً الزِذر ِرينِعش ةً وعبا ساهنفَب اججا الْحهمداعاً فَهِذر رشةَ عاِني.  

 قَالَ كَانَ )عليه السالم (   و رِوي عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨
ةَ أَذْرعِئٍذ ِتسموِة يبطُولُ الْكَع اعاً فَلَمِذر رشةَ عاِنيثَم شيا قُرقَّفَهفَس قْفا سلَه كُني لَم ٍع و

  .تزلْ ثُم كَسرها الْحجاج علَى ابِن الزبيِر فَبناها و جعلَها سبعةً و ِعشِرين ِذراعاً 
٩ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نب نيسالْح ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عاِمٍر جِن عِه بيودبع نٍد عمحم
 يذْكُراِن أَنه لَما كَانَ يوم الترِويِة قَالَ )عليه السالم (  اللَِّه أَِبي بِصٍري أَنه سِمع أَبا جعفٍَر و أَبا عبِد

 اِهيمرِئيلُ ِلِإبربا ِبِه ِإلَى )عليه السالم ( جغَد ا ثُمِبه هاتى فَأَبى ِمنأَت ةَ ثُمِويرِت التيماِء فَسالْم ِمن هورت 
 برفَاٍت فَضرِجِد عسم أَثَر فرعكَانَ ي اٍر ِبيٍض وجِجداً ِبأَحسى منفَةَ فَبرونَ عةَ دِمرِبن اهِخب

ِإبراِهيم حتى أُدِخلَ ِفي هذَا الْمسِجِد الَِّذي ِبنِمرةَ حيثُ يصلِّي الِْإمام يوم عرفَةَ فَصلَّى ِبها 
م عمد ِبِه ِإلَى عرفَاٍت فَقَالَ هِذِه عرفَات فَاعِرف ِبها مناِسكَك و اعتِرف الظُّهر و الْعصر ثُ

ِبذَنِبك فَسمي عرفَاٍت ثُم أَفَاض ِإلَى الْمزدِلفَِة فَسميِت الْمزدِلفَةَ ِلأَنه ازدلَف ِإلَيها ثُم قَام علَى 
حراِم فَأَمره اللَّه أَنْ يذْبح ابنه و قَد رأَى ِفيِه شماِئلَه و خلَاِئقَه و أَِنس ما كَانَ ِإلَيِه الْمشعِر الْ

يا فَلَما أَصبح أَفَاض ِمن الْمشعِر ِإلَى ِمنى فَقَالَ ِلأُمِه زوِري الْبيت أَنِت و أَحتِبس الْغلَام فَقَالَ 
بني هاِت الِْحمار و السكِّني حتى أُقَرب الْقُربانَ فَقَالَ أَبانٌ فَقُلْت ِلأَِبي بِصٍري ما أَراد ِبالِْحماِر 

الِْحماِر و السكِِّني و السكِِّني قَالَ أَراد أَنْ يذْبحه ثُم يحِملَه فَيجهزه و يدِفنه قَالَ فَجاَء الْغلَام ِب
فَقَالَ يا أَبِت أَين الْقُربانُ قَالَ ربك يعلَم أَين هو يا بني أَنت و اللَِّه هو ِإنَّ اللَّه قَد أَمرِني 

  ِبذَبِحك فَانظُر ما ذَا ترى 
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قَالَ يا أَبِت افْعلْ ما تؤمر ستِجدِني ِإنْ شاَء اللَّه ِمن الصاِبِرين قَالَ فَلَما عزم علَى الذَّبِح قَالَ يا 
ثَاقالْو ينا بثَاِقي قَالَ يو دش ِهي وجو رمِت خأَب موالْي كلَيا عمهعماللَِّه لَا أَج ِح والذَّب عم 

 فَطَرح لَه قُرطَانَ الِْحماِر ثُم أَضجعه علَيِه و أَخذَ الْمديةَ فَوضعها علَى )عليه السالم ( قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ِريدا تفَقَالَ م خيلَ شلِْقِه قَالَ فَأَقْبح انَ اللَِّه غُلَامحبفَقَالَ س هحأَنْ أَذْب لَاِم قَالَ أُِريدذَا الْغه ِمن

 نع اكهن كبلْ رِحِه فَقَالَ بِني ِبذَبرأَم قَد ِإنَّ اللَّه معفَقَالَ ن هحذْبٍن تيفَةَ عطَر ِص اللَّهعي لَم
ِبه كرا أَممِإن ِحِه ولَغَ ِبي ذَبالَِّذي ب وه تِمعالَِّذي س الْكَلَام لَكيقَالَ و اِمكنطَانُ ِفي ميذَا الش

 ى ِبكدقْتي امِإم كِإن اِهيمرا ِإبي خيِح فَقَالَ الشلَى الذَّبع مزع ثُم كاللَِّه لَا أُكَلِّم ى لَا ورا تم
لَدو تحفٍَر فَِإنْ ذَبعا جأَب تِمعِصٍري سو بقَالَ أَب هكَلِّمى أَنْ يلًا فَأَبهفَم مهلَادأَو اسالن حذَب ك )

 يقُولُ فَأَضجعه ِعند الْجمرِة الْوسطَى ثُم أَخذَ الْمديةَ فَوضعها علَى حلِْقِه ثُم رفَع رأْسه )عليه السالم 
 عن حلِْقِه فَنظَر ِإبراِهيم فَِإذَا ِهي مقْلُوبةٌ )عليه السالم ( ى السماِء ثُم انتحى علَيِه فَقَلَبها جبرِئيلُ ِإلَ

وِدين اراً ثُمِمر لَ ذَِلكا فَفَعلَى قَفَاهِئيلُ عربا جهقَلَب ا وهدلَى خع اِهيمرا ِإبهِة فَقَلَبرسيم ِمن 
 شِئيلُ الْكَبربلَ جاونت ِتِه وحت ِمن لَامالْغ رتاج ا ويؤالر قْتدص قَد اِهيمرا ِإبِف ييِجِد الْخسم

وِز ِحنيجِبالْع ى لَِحقتِبيثُ حالْخ خيالش جرخ و هتحت هعضقُلَِّة ثَِبٍري فَو ِمن ِت ويِإلَى الْب تظَرن 
الْبيت ِفي وسِط الْواِدي فَقَالَ ما شيخ رأَيته ِبِمنى فَنعت نعت ِإبراِهيم قَالَت ذَاك بعِلي قَالَ فَما 

أَض هتأَيي رِني قَالَ فَِإناب ذَاك قَالَت هتعن تعن و هعم هتأَير ِصيفو هحذْبةَ ِلييدذَ الْمأَخ و هعج
 اِء ومالس بر قَالَ و هناب حذْبي هتأَير فكَي اِس والن محِإلَّا أَر اِهيمرِإب تأَيا ركَلَّا م قَالَت

مديةَ ِليذْبحه قَالَت ِلم قَالَ زعم أَنَّ ربه الْأَرِض و رب هِذِه الْبِنيِة لَقَد رأَيته أَضجعه و أَخذَ الْ
أَمره ِبذَبِحِه قَالَت فَحق لَه أَنْ يِطيع ربه قَالَ فَلَما قَضت مناِسكَها فَِرقَت أَنْ يكُونَ قَد نزلَ ِفي 

يا شِنهةً  ابِرعسا مهِإلَي ظُري أَنلَى ٌء فَكَأَنا عهدةً ياِضعاِدي وِفي الْو  
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اَءتا جاِعيلَ قَالَ فَلَممِإس ِبأُم ِملْتا عاِخذِْني ِبمؤلَا ت بقُولُ رت ِهي ا وأِْسهِت رِبرةُ فَأُخارس 
الْخبر قَامت ِإلَى ابِنها تنظُر فَِإذَا أَثَر السكِِّني خدوشاً ِفي حلِْقِه فَفَِزعت و اشتكَت و كَانَ بدَء 

 قَالَ أَراد أَنْ  )عليه السالم( مرِضها الَِّذي هلَكَت ِفيِه و ذَكَر أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
 ِعند الْجمرِة الْوسطَى فَلَم يزلْ )صلى اهللا عليه وآله ( يذْبحه ِفي الْموِضِع الَِّذي حملَت أُم رسوِل اللَِّه 

ِليع هلَ ِمنحتِن ارم ى كَانَ آِخرتكَاِبٍر ح نع ثُونَ ِبِه كَاِبراروتي مهبرضِن ميسالْح نعليه السالم (  ب( 
يِريِن  ِفي شِبالْع برلَ فَضحتةَ فَاريِني أُمب نيب اِشٍم وِني هب نيٍء كَانَ ب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمٍد و الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء -١٠
 أَنْ )عليه السالم (  أَين أَراد ِإبراِهيم )عليه السالم (  رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر بِن

 اِهيمرِش ِإبكَب نع هأَلْتس طَى وسِة الْورملَى الْجقَالَ ع هناب حذْبعليه السالم ( ي(نا كَانَ لَوم  نأَي و ه
نزلَ فَقَالَ أَملَح و كَانَ أَقْرنَ و نزلَ ِمن السماِء علَى الْجبِل الْأَيمِن ِمن مسِجِد ِمنى و كَانَ 

  .يمِشي ِفي سواٍد و يأْكُلُ ِفي سواٍد و ينظُر و يبعر و يبولُ ِفي سواٍد 
١١-م نب نيسِن   الْحانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمح

 عما زادوا ِفي الْمسِجِد الْحراِم فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( الْحسِن بِن نعمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . حدا الْمسِجد الْحرام بين الصفَا و الْمروِة )ما السالم عليه( ِإبراِهيم و ِإسماِعيلَ 
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 قَالَ خطَّ ِإبراِهيم ِبمكَّةَ ما بين )عليه السالم (   و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢
 اِهيمرطَّ ِإبالَِّذي خ ى فَذَِلكعسِة ِإلَى الْمروزعليه السالم ( الْح( ِجدسِني الْمعي .  

 عِمريةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن سيِف بِن-١٣
 قَالَ ِإنَّ ِإسماِعيلَ دفَن أُمه ِفي الِْحجِر و )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حجر علَيها ِلئَلَّا يوطَأَ قَبر أُم ِإسماِعيلَ ِفي الِْحجِر 
جمهوٍر عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن   بعض أَصحاِبنا عِن ابِن -١٤

  . قَالَ الِْحجر بيت ِإسماِعيلَ و ِفيِه قَبر هاجر و قَبر ِإسماِعيلَ )عليه السالم ( عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
١٥-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمح

 عِن الِْحجِر أَ ِمن الْبيِت هو أَو ِفيِه )عليه السالم ( أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يةُ ظُفُ شلَا قُلَام ِت فَقَالَ لَا ويالْب ٌء ِمن رجوطَأَ فَحأَنْ ت ِفيِه فَكَِره هأُم فَناِعيلُ دمِإس لَِكن ٍر و

  .علَيِه ِحجراً و ِفيِه قُبور أَنِبياَء 
١٦- نع ِفيرياٍب الصبِليِد شِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ةَ باِويعِد اللَِّه مبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمى )عليه السالم ( ِن عذَارالثَّاِلثَ ع كْنِلي الرا يِر ِممِفي الِْحج ِفند 

  .بناِت ِإسماِعيلَ 
عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً -١٧

 قَالَ لَم يزلْ بنو )عليه السالم ( أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
اِبٍر حتى كَانَ ِإسماِعيلَ ولَاةَ الْبيِت و يِقيمونَ ِللناِس حجهم و أَمر ِديِنِهم يتوارثُونه كَاِبر عن كَ

 جرأَخ و ثُوا ِفي ِديِنِهمدأَح وا ودأَفْس و مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم ِهملَيفَطَالَ ع دِن أُدانَ بندع نمز
ِقتاِل و ِفي بعضهم بعضاً فَِمنهم من خرج ِفي طَلَِب الْمِعيشِة و ِمنهم من خرج كَراِهيةَ الْ

أَيِديِهم أَشياُء كَِثريةٌ ِمن الْحِنيِفيِة ِمن تحِرِمي الْأُمهاِت و الْبناِت و ما حرم اللَّه ِفي النكَاِح ِإلَّا 
الْأُخ نيب عمالْج ِت وةَ الْأُخناب أَةَ الْأَِب ورِحلُّونَ امتسوا يكَان مهأَن ِديِهمكَانَ ِفي أَي ِن ويت  

http://www.islam4u.com


  ) ٢١١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

ِهمجِفي ح و ِتِهملِْبيثُوا ِفي تدا أَحِة ِإلَّا مابنالْج لُ ِمنسالْغ ةُ ولِْبيالت و جكَانَ الْح ِك ورالش ِمن 
   .)عليه السالم ( ِفيما بين ِإسماِعيلَ و عدنانَ بِن أُدد موسى 

  و رِوي أَنَّ معد بن عدنانَ خاف أَنْ يدرس الْحرم فَوضع أَنصابه و كَانَ أَولَ -١٨
ع مهرج تغَلَب ا ثُمهعضو نم تغى بتكَاِبٍر ح نع كَاِبر مهِلي ِمنِت فَكَانَ ييِة الْبلَى ِولَاي

 ا ووغب ا ووتع كَّةَ ولَ مخد نوا مظَلَم ِة وبالَ الْكَعأَكَلُوا م ا وهتمرلُّوا ححتاس كَّةَ وِبم مهرج
يظِْلم و لَا يبِغي ِفيها و لَا يستِحلُّ حرمتها مِلك ِإلَّا هلَك مكَانه و كَانت مكَّةُ ِفي الْجاِهِليِة لَا 

كَانت تسمى بكَّةَ ِلأَنها تبك أَعناق الْباِغني ِإذَا بغوا ِفيها و تسمى بساسةَ كَانوا ِإذَا ظَلَموا ِفيها 
كَتهم و تسمى أُم رحٍم كَانوا ِإذَا لَِزموها رِحموا فَلَما بغت جرهم و استحلُّوا بستهم و أَهلَ

ِفيها بعثَ اللَّه عز و جلَّ علَيِهم الرعاف و النملَ و أَفْناهم فَغلَبت خزاعةُ و اجتمعت ِليجلُوا 
 ِقيب نم ِئيسر ٍرو ومِن عاِرثَةَ بِن حةَ بِبيعر نو برمةَ عاعزخ ِئيسر ِم ورِن الْحع مهرج ِمن

 ِمن ِقيب نم جرخ و مهرةُ جاعزخ تمزفَه ِميهراٍص الْجصِن ماِرِث بالْح نو برمع مهرج
ٍض ِمنِإلَى أَر مهرج فَلَم تيةُ الْباعزخ تِليو و ِبِهم بفَذَه لٌ أَِتييس ماَءهةَ فَجنيهِض جأَر 

 غَلَب و تيالْب ِليو ِم ورالْح ةَ ِمناعزخ جرأَخ ِكلَاٍب و نب ياَء قُصى جتح ِديِهملْ ِفي أَيزي
  .علَيِه 

  لْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر قَالَ أَخبرِني محمد بن ِإسماِعيلَ   أَبو عِلي ا-١٩
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 قَالَ ِإنَّ الْعرب لَم يزالُوا )عليه السالم ( أَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْ
يلَى شالَ  عقُوا مقُولُونَ اتي و تيونَ الْبجحي و فيونَ الضقْري و ِحمِصلُونَ الرِة يِنيِفيالْح ٍء ِمن

ِعقَالٌ و يكُفُّونَ عن أَشياَء ِمن الْمحاِرِم مخافَةَ الْعقُوبِة و كَانوا لَا يملَى الْيِتيِم فَِإنَّ مالَ الْيِتيِم 
لَهم ِإذَا انتهكُوا الْمحاِرم و كَانوا يأْخذُونَ ِمن ِلحاِء شجِر الْحرِم فَيعلِّقُونه ِفي أَعناِق الِْإِبِل فَلَا 

دأَح ِرئتجاِء يِر ِلحغَي ِمن لِّقعأَنْ ي دأَح ِرئتجلَا ي و تبا ذَهثُميالِْإِبِل ح ِتلْك ذَ ِمنأْخأَنْ ي 
شجِر الْحرِم أَيهم فَعلَ ذَِلك عوِقب و أَما الْيوم فَأُمِلي لَهم و لَقَد جاَء أَهلُ الشاِم فَنصبوا 

يق علَى أَِبي قُبيٍس فَبعثَ اللَّه علَيِهم سحابةً كَجناِح الطَّيِر فَأَمطَرت علَيِهم صاِعقَةً الْمنجِن
  .فَأَحرقَت سبِعني رجلًا حولَ الْمنجِنيِق 

   .)عليهم السالم ( باب حج الْأَنِبياِء 
 أَصحاِبِه عِن الْوشاِء عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ   محمد بن يحيى عن بعِض- ١

 ِإنَّ سِفينةَ نوٍح كَانت مأْمورةً طَافَت ِبالْبيِت حيثُ غَِرقَِت الْأَرض ثُم )عليه السالم ( ِلي أَبو الْحسِن 
  .ينةُ و كَانت مأْمورةً و طَافَت ِبالْبيِت طَواف النساِء أَتت ِمنى ِفي أَياِمها ثُم رجعِت السِف

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
حدثُ عطَاًء قَالَ كَانَ طُولُ سِفينِة نوٍح أَلْف ِذراٍع  ي)عليه السالم (  قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر )عليه السالم ( 

 طَافَت اعاً وِن ِذرياِء ِمائَتما ِفي السطُولُه اٍع وِمائَِة ِذرانا ثَمهضرع اٍع وِذر يِمائَت و  
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 وِديلَى الْجع توتاس اٍط ثُموةَ أَشعبِة سورالْم فَا والص نيب تعس ِت ويِبالْب.  
  عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٣

فٍَر سعا جأَب تاِء )عليه السالم ( ِمعحواِج الرلَى ِفجاً عِبين ِعنيبانَ ِفي سرِعم نى بوسم رقُولُ مي 
 ِدكبع ناب كدبع كيقُولُ لَبةُ ياِنياُء الْقَطَوبالْع ِهملَيع.  

٤ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نعليه السالم ( ٍر ع( 
 ِبيى النوسم راِن )عليه السالم ( قَالَ ماَءتبِه علَيِليٍف ع ِمن هِخطَام رمٍل أَحملَى جاِء عحوِبِصفَاِح الر 

كَِرمي لَبيك قَالَ و مر يونس بن متى ِبِصفَاِح الروحاِء و هو قَطَواِنيتاِن و هو يقُولُ لَبيك يا 
 وه اِء وحوِبِصفَاِح الر ميرم نى ابِعيس رم قَالَ و كيِب الِْعظَاِم لَبالْكُر افكَش كيقُولُ لَبي

لَب ِتكأَم ناب كدبع كيقُولُ لَبي دمحم رم و كقُولُ )صلى اهللا عليه وآله ( يي وه اِء وحوِبِصفَاِح الر 
 كياِرِج لَبعذَا الْم كيلَب.  

  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْمفَضِل بِن - ٥
 ِمن رملَِة ِمصر قَالَ و مر )عليه السالم (  قَالَ أَحرم موسى )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر صاِلٍح عن جاِبٍر 

 هِجيبت ي ولَباِن يتاِنياِن قَطَواَءتبِه علَيِليٍف ع ِبِخطَاٍم ِمن هاقَتن قُودِرماً يحاِء محوِبِصفَاِح الر
  .الِْجبالُ 
٦ - نةَ عاررز نأَِبيِه ع نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  أَنَّ سلَيمانَ بن داود حج الْبيت ِفي الِْجن و الِْإنِس و الطَّيِر و الرياِح و)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 اِطيالْقَب تيا الْبكَس.  
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ِبٍر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عِن الْمفَضِل عن جا- ٧
 قَالَ صلَّى ِفي مسِجِد الْخيِف سبعِمائَِة نِبي و ِإنَّ ما بين الركِْن و )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .الْمقَاِم لَمشحونٌ ِمن قُبوِر الْأَنِبياِء و ِإنَّ آدم لَِفي حرِم اللَِّه عز و جلَّ 
٨ -م نب دمٍد   أَحيز نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمح

 و معه )عليه السالم (  قَالَ حج موسى بن ِعمرانَ )عليه السالم ( الشحاِم عمن رواه عن أَِبي جعفٍَر 
ِئيلَ خطُم ِإِبِلِهم ِمن ِليٍف يلَبونَ و تِجيبهم الِْجبالُ و علَى موسى سبعونَ نِبياً ِمن بِني ِإسرا

 ِدكبع ناب كدبع كيقُولُ لَباِن يتاِنياِن قَطَواَءتبع.  
٩ -نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدب اِهيمرِإب 

 دخلَ الِْحجر ِمن ناِحيِة الْباِب فَقَام )عليه السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبي ِبلَاٍل الْمكِّي قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
داً ِمنأَح تأَيا رم لَه ِت فَقُلْتيالْب ِن ِمنياعِر ِذرلَى قَدلِّي عصاِل يلِّي ِبِحيصي ِتكيِل بأَه 

  .الِْميزاِب فَقَالَ هذَا مصلَّى شبر و شِبٍري ابني هارونَ 
١٠- نع ِفيرياٍب الصبِليِد شِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

هاٍر الدمِن عةَ باِويعِد اللَِّه مبأَِبي ع نع ِر )عليه السالم ( ِنيجالْح و اِنيمكِْن الْيالر نيا بم ِفنقَالَ د 
  .الْأَسوِد سبعونَ نِبياً أَماتهم اللَّه جوعاً و ضراً 

١١-ع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عانَ   أَبثْمع نع ارِزيهِن مب ِليع ن
 قَالَ ِإنَّ داود لَما وقَف )عليه السالم ( بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ فَأَقْببالْج ِعدفَص ِتِهمكَثْر اِس وِإلَى الن ظَرفَةَ نرِبع ِقفوالْم اهأَت كَهسى نا قَضو فَلَمعدلَ ي
 فَقَالَ لَه يا داود يقُولُ لَك ربك ِلم صِعدت الْجبلَ ظَننت أَنه يخفَى علَي )عليه السالم ( جبرِئيلُ 

ي الْماِء مِسريةَ أَربِعني صباحاً صوت من صوت ثُم مضى ِبِه ِإلَى الْبحِر ِإلَى جدةَ فَرسب ِبِه ِف
 توص عما أَسأَن كبر قُولُ لَكي داوا دي ةٌ فَقَالَ لَهودا دا فَِإذَا ِفيهةٌ فَفَلَقَهرخفَِإذَا ص رِفي الْب

أَن تنِر فَظَنحذَا الْبِر هِة ِفي قَعرخِذِه الصطِْن هِذِه ِفي به توص نم توص لَيفَى عخي ه.  
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باب وروِد تبٍع و أَصحاِب الِْفيِل الْبيت و حفِْر عبِد الْمطَِّلِب زمزم و هدِم 
  .ريٍش الْكَعبةَ و ِبناِئِهم ِإياها و هدِم الْحجاِج لَها و ِبناِئِه ِإياها قُ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر قَالَ - ١

تاِبٍر قَالَ كُنج ناِعيلُ بمثَِني ِإسدا حنذَاكَرِلي فَت اِحبص ا وِة أَنِدينالْم كَّةَ وم نيا بِفيم 
الْأَنصار فَقَالَ أَحدنا هم نزاع ِمن قَباِئلَ و قَالَ أَحدنا هم ِمن أَهِل الْيمِن قَالَ فَانتهينا ِإلَى أَِبي 

ِلس ِفي ِظلِّ شجرٍة فَابتدأَ الْحِديثَ و لَم نسأَلْه فَقَالَ ِإنَّ تبعاً لَما أَنْ  و هو جا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 اهٍل أَتذَياِدي ِلهذَا الْوى ِإلَى ههتا اناِء فَلَمِبياُء الْأَننأَب اُء ولَمالْع هعاَء مج اِق وِل الِْعرِقب اَء ِمنج

ن بعِض الْقَباِئِل فَقَالُوا ِإنك تأِْتي أَهلَ بلْدٍة قَد لَِعبوا ِبالناِس زماناً طَِويلًا حتى اتخذُوا أُناس ِم
ريتهم ِبلَادهم حرماً و بنيتهم رباً أَو ربةً فَقَالَ ِإنْ كَانَ كَما تقُولُونَ قَتلْت مقَاِتِليِهم و سبيت ذُ

و هدمت بنيتهم قَالَ فَسالَت عيناه حتى وقَعتا علَى خديِه قَالَ فَدعا الْعلَماَء و أَبناَء الْأَنِبياِء 
مزى عتح وهِبرخا أَنْ يوذَا قَالَ فَأَبِني هابا أَصوِني ِلمِبرأَخ وِني وظُرا فَقَالَ انثْندقَالُوا ح ِهملَيع 

يش ِبأَي  مهتينب ِدمأَه و مهتيذُر ِبيأَس و قَاِتِليِهملَ مفِْسي أَنْ أَقْتن ثْتدقَالَ ح كفْسن ثْتدٍء ح
لُوا ِلأَنَّ الْبلَد حرم اللَِّه و الْبيت بيت فَقَالُوا ِإنا لَا نرى الَِّذي أَصابك ِإلَّا ِلذَِلك قَالَ و ِلم هذَا قَا

اللَِّه و سكَّانه ذُريةُ ِإبراِهيم خِليِل الرحمِن فَقَالَ صدقْتم فَما مخرِجي ِمما وقَعت ِفيِه قَالُوا 
يك قَالَ فَحدثَ نفْسه ِبخيٍر فَرجعت حدقَتاه تحدثُ نفْسك ِبغيِر ذَِلك فَعسى اللَّه أَنْ يرد علَ

 اهكَس و تيى الْبأَت ثُم ملَها فَقَتِمهدِه ِبهلَيوا عارأَش ِم الَِّذينا ِبالْقَوعا قَالَ فَدمهكَانا متتى ثَبتح
ماً كُلَّ يوي ثَلَاِثني امالطَّع مأَطْع ُءوِس واِع ِفي ربِملَِت الِْجفَانُ ِإلَى السى حتوٍر حزٍم ِمائَةَ جو

  الِْجباِل و نِثرِت الْأَعلَاف ِفي الْأَوِديِة ِللْوحوِش ثُم انصرف ِمن مكَّةَ ِإلَى الْمِدينِة فَأَنزلَ 
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 هبطَي و طَاعالن اهى كَسرٍة أُخايِفي ِرو ارصالْأَن مه انَ وغَس ِن ِمنمِل الْيأَه ماً ِمنا قَوِبه.  
ِبي عميٍر عن محمِد بِن حمرانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَ- ٢

 قَالَ لَما أَقْبلَ صاِحب الْحبشِة ِبالِْفيِل يِريد هدم )عليه السالم ( و ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ع هجوا فَتاقُوهتطَِّلِب فَاسِد الْمبوا ِبِإِبٍل ِلعرِة مبِإِبِلِه الْكَع در أَلُهسي اِحِبِهمطَِّلِب ِإلَى صالْم دب

علَيِه فَاستأْذَنَ علَيِه فَأَِذنَ لَه و ِقيلَ لَه ِإنَّ هذَا شِريف قُريٍش أَو عِظيم قُريٍش و هو رجلٌ لَه عقْلٌ 
قَالَ ِلت ثُم اهنأَد و همةٌ فَأَكْرورم وا ِبِإِبٍل ِلي ورم كابحِإنَّ أَص فَقَالَ لَه كتاجا حم لْهاِنِه سمجر

فَاستاقُوها فَأَحببت أَنْ تردها علَي قَالَ فَتعجب ِمن سؤاِلِه ِإياه رد الِْإِبِل و قَالَ هذَا الَِّذي 
ٍش ويقُر ِظيمع هأَن متمعز ا لَوأَم هدبعِتِه الَِّذي ييب نع ِرفصأَلَِني أَنْ أَنسأَنْ ي عدي قْلَهع متذَكَر 

 دبع ِلِك فَقَالَ لَهقَالَِة الْمانُ ِبممجرالت هربفَأَخ هنع لَه فْترصِه لَانده نع ِرفصأَلَِني أَنْ أَنس
 ِلذَِلك الْبيِت رباً يمنعه و ِإنما سأَلْتك رد ِإِبِلي ِلحاجِتي ِإلَيها فَأَمر ِبردها علَيِه و الْمطَِّلِب ِإنَّ

فَقَالَ لَه هأْسر كرفَح ودمحم ِم فَقَالَ لَهرِف الْحلَى طَرالِْفيلَ ع ى لَِقيتطَِّلِب حالْم دبى عضأَ م 
َء ِبك فَقَالَ ِبرأِْسِه لَا فَقَالَ جاُءوا ِبك ِلتهِدم بيت ربك أَ فَتفْعلُ فَقَالَ ِبرأِْسِه لَا  تدِري ِلما ِجي

الْحرِم قَالَ فَانصرف عنه عبد الْمطَِّلِب و جاُءوا ِبالِْفيِل ِليدخلَ الْحرم فَلَما انتهى ِإلَى طَرِف 
 فَلَم ِهملَيع ِنعتمي ا كُلُّ ذَِلكِم كُلَّهرالْح اِحيووا ِبِه نارفَأَد عنتفَام وهبروِل فَضخالد ِمن عنتام

 ِة أَوسدكَالْع رجا حاِقِريهنطَاِطيِف ِفي مكَالْخ رالطَّي ِهملَيع ثَ اللَّهعب لْ وخدي تا فَكَانِوهحن
تحاِذي ِبرأِْس الرجِل ثُم ترِسلُها علَى رأِْسِه فَتخرج ِمن دبِرِه حتى لَم يبق ِمنهم أَحد ِإلَّا رجلٌ 

هأْسر فَعا فَرهِمن ِه طَاِئرلَيع أَى ِإذَا طَلَعا رِبم اسثُ الندحلَ يعفَج بره ا وهِمن رذَا الطَّيفَقَالَ ه 
 اتِرِه فَمبد ِمن تجرِه فَخلَيا عأَلْقَاه أِْسِه ثُماذَى ِبرى حتح راَء الطَّيج.  
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٣ -حِد اللَِّه   مبِن عِعيِد بس ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
  قَالَ ِإنَّ قُريشاً ِفي الْجاِهِليِة هدموا الْبيت فَلَما أَرادوا ِبناَءه)عليه السالم ( الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كُمٍل ِمنجأِْتي كُلُّ رلَي مهى قَالَ قَاِئلٌ ِمنتح بعالر وِعِهمِفي ر أُلِْقي و هنيب و مهنيِحيلَ ب
و مهنيب لِّيلُوا فَخاٍم فَفَعرح ِحٍم أَوِة رقَِطيع ِمن وهمتبساٍل اكْتوا ِبمأْتلَا ت اِلِه وِب مِبأَطْي نيب 

ِبناِئِه فَبنوه حتى انتهوا ِإلَى موِضِع الْحجِر الْأَسوِد فَتشاجروا ِفيِه أَيهم يضع الْحجر الْأَسود ِفي 
ِد فَدخلَ موِضِعِه حتى كَاد أَنْ يكُونَ بينهم شر فَحكَّموا أَولَ من يدخلُ ِمن باِب الْمسِج

 فَلَما أَتاهم أَمر ِبثَوٍب فَبسطَ ثُم وضع الْحجر ِفي وسِطِه ثُم أَخذَِت )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 لَهاونت ثُم وهفَعِب فَراِنِب الثَّوواِئلُ ِبجِضِع)صلى اهللا عليه وآله ( الْقَبوِفي م هعضِبِه  فَو اللَّه هصِه فَخ.  

  عِلي بن ِإبراِهيم و غَيره ِبأَساِنيد مختِلفٍَة رفَعوه قَالُوا ِإنما هدمت قُريش الْكَعبةَ ِلأَنَّ - ٤
كَعبِة غَزالٌ ِمن ذَهٍب السيلَ كَانَ يأِْتيِهم ِمن أَعلَى مكَّةَ فَيدخلُها فَانصدعت و سِرق ِمن الْ
 ِبيِث النعبلَ مقَب كَانَ ذَِلك ا قَِصرياً واِئطُهكَانَ ح ٍر وهوج ِمن لَاهصلى اهللا عليه وآله ( ِرج( ِبثَلَاِثني 

ها ثُم أَشفَقُوا ِمن ذَِلك و سنةً فَأَرادت قُريش أَنْ يهِدموا الْكَعبةَ و يبنوها و يِزيدوا ِفي عرصِت
خافُوا ِإنْ وضعوا ِفيها الْمعاِولَ أَنْ تنِزلَ علَيِهم عقُوبةٌ فَقَالَ الْوِليد بن الْمِغريِة دعوِني أَبدأُ فَِإنْ 

يِني شِصبي ا لَما كَانَ ِللَِّه ِرضكَفَفْن ذَِلك رِإنْ كَانَ غَي ٌء و هِمن كرح ِة وبلَى الْكَعع ِعدفَص 
 مقَالُوا اللَّه وا وعرضت ا وكَوب ا ذَِلكأَوا رفَلَم سمفَِت الشكَسان ةٌ ويِه حلَيع تجرراً فَخجح

وهمدةُ فَهيالْح مهنع تابفَغ لَاحِإلَّا الِْإص ِريدا لَا نِإن اِعدوا الْقَولَغى بتح لَهوح هتارا ِحجوحن و 
 اِهيمرا ِإبهعضالَِّتي )عليه السالم ( الَِّتي و اِعدكُوا الْقَورح ِتِه وصروا ِفي عِزيدوا أَنْ يادا أَرفَلَم 

 اِهيمرا ِإبهعضلَةٌ)عليه السالم ( ولْزز مهتابأَص  اِهيمرانُ ِإبينكَانَ ب و هنةٌ فَكَفُّوا عظُلْم ةٌ وِديدش 
  الطُّولُ ثَلَاثُونَ ِذراعاً و الْعرض اثْناِن و ِعشرونَ ِذراعاً 
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و السمك ِتسعةُ أَذْرٍع فَقَالَت قُريش نِزيد ِفي سمِكها فَبنوها فَلَما بلَغَ الِْبناُء ِإلَى موِضِع الْحجِر 
ر بينهم الْأَسوِد تشاجرت قُريش ِفي وضِعِه فَقَالَ كُلُّ قَِبيلٍَة نحن أَولَى ِبِه نحن نضعه فَلَما كَثُ

 فَقَالُوا هذَا الْأَِمني )صلى اهللا عليه وآله ( تراضوا ِبقَضاِء من يدخلُ ِمن باِب بِني شيبةَ فَطَلَع رسولُ اللَِّه 
حجر ِفيِه ثُم قَد جاَء فَحكَّموه فَبسطَ ِرداَءه و قَالَ بعضهم ِكساٌء طَاروِني كَانَ لَه و وضع الْ

 نب دوالْأَس ٍس ومِد شبِن عةَ بِبيعر نةَ ببتوا علٌ فَكَانجٍش ريقُر ٍع ِمنبكُلِّ ر أِْتي ِمنقَالَ ي
 و قَيس بن عِدي الْمطَِّلِب ِمن بِني أَسِد بِن عبِد الْعزى و أَبو حذَيفَةَ بن الْمِغريِة ِمن بِني مخزوٍم

 ِبيالن هعضو و وهفَعٍم فَرهِني سب وِم )صلى اهللا عليه وآله ( ِمنالر ِلكثَ معكَانَ ب قَد ِضِعِه ووِفي م 
ه هناك ِبيعةٌ ِبسِفينٍة ِفيها سقُوف و آلَات و خشب و قَوم ِمن الْفَعلَِة ِإلَى الْحبشِة ِليبنى لَ

فَطَرحتها الريح ِإلَى ساِحِل الشِريعِة فَبِطحت فَبلَغَ قُريشاً خبرها فَخرجوا ِإلَى الساِحِل فَوجدوا 
ةَ فَوافَق ذَرع ما يصلُح ِللْكَعبِة ِمن خشٍب و ِزينٍة و غَيِر ذَِلك فَابتاعوه و صاروا ِبِه ِإلَى مكَّ

  .ذَِلك الْخشِب الِْبناَء ما خلَا الِْحجر فَلَما بنوها كَسوها الْوصاِئد و ِهي الْأَرِديةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن ِسرحانَ - ٥

نِد اللَِّه عبعليه السالم (  أَِبي ع( ولَ اللَِّهسقَالَ ِإنَّ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( ارِت فَصياِء الْبشاً ِفي ِبنيقُر ماهس 
ى الْحجِر  ِمن باِب الْكَعبِة ِإلَى النصِف ما بين الركِْن الْيماِني ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 

  .الْأَسوِد 
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 اِميكِْن الشِد ِإلَى الروِر الْأَسجالْح اِشٍم ِمنِني هى كَانَ ِلبرٍة أُخايِفي ِرو و.  
٦ -نب ِليةُ   عسمخ ٍب وذَه الَاِن ِمنِة غَزبقَالَ كَانَ ِفي الْكَع وهفَعر هرغَي و اِهيمرِإب 

 و مزمِن ِفي ِبئِْر زالَيزالْغ و افيالْأَس مهرج ِم أَلْقَترلَى الْحع مهرةُ جاعزخ تا غَلَباٍف فَلَميأَس
جارةَ و طَموها و عموا أَثَرها فَلَما غَلَب قُصي علَى خزاعةَ لَم يعِرفُوا موِضع أَلْقَوا ِفيها الِْح

 لَم ِة وباِء الْكَعِفي ِفن لَه شفْركَانَ ي طَِّلِب والْم دبع ا غَلَبا فَلَمهِضعوم ِهملَيع ِميع و مزمز
شفْري كُني آٍت فَقَالَ لَه اهاِمِه أَتنأَى ِفي مِة فَربِفي ِظلِّ الْكَع اِئمن وا همنيفَب هرغَي اكنٍد هِلأَح 

ِث فَقَالَ احِفر برةَ قَالَ و ما برةُ ثُم أَتاه ِفي الْيوِم الثَّاِني فَقَالَ احِفر ِطيبةَ ثُم أَتاه ِفي الْيوِم الثَّاِل
 ذُملَا ت و حزنلَا ت مزمز ِفراِبِع فَقَالَ احِم الروِفي الْي اهأَت ةُ ثُمونصا الْمم ةَ قَالَ وونصالْم ِفراح

مز دكَانَ ِعن ِل ومِة النيقَر دِم ِعنصاِب الْأَعرالْغ دِعن ظَمالْأَع ِجيجِقي الْحست جرخي رجح مز
ِمنه النملُ فَيقَع علَيِه الْغراب الْأَعصم ِفي كُلِّ يوٍم يلْتِقطُ النملَ فَلَما رأَى عبد الْمطَِّلِب هذَا 

زمفِْر زاٍل ِفي حِع لَيبِفي أَر تي أُِمرٍش ِإنيفَقَالَ ِلقُر مزمز ِضعوم فرا عنِعز ا ونتأْثُرم ِهي و م
 وه و اِحدو ناب كَانَ لَه فِْسِه وِبن وا ههِفرحلَ يفَأَقْب ِإلَى ذَِلك وهِجيبي ا فَلَمهِفرحوا نلُمفَه

 مقَدِه تلَيع ذَِلك بعا صفِْر فَلَملَى الْحع هِعينكَانَ ي اِرثُ والْح ِه ويدي فَعر ِة ثُمباِب الْكَعِإلَى ب
دعا اللَّه عز و جلَّ و نذَر لَه ِإنْ رزقَه عشر بِنني أَنْ ينحر أَحبهم ِإلَيِه تقَرباً ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 

اِعيلَ ومِإس طَِوي لَغَ الطَِّويب و فَرا حفَلَم و راِء كَبلَى الْمع قَعو قَد هأَن ِلمع   
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ا نا ِفيهلَن ا ونتأْثُرِذِه ماِرِث ها الْحا أَبقَالُوا ي و شيقُر ترلَى كَبوِني عِعينت لَم مقَالَ لَه ِصيب
  .حفِْرها ِهي ِلي و ِلولِْدي ِإلَى آِخِر الْأَبِد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٧
 اِهيمرا ِإبأَب تِمعاِشٍد قَالَ سا )عليه السالم ( رِرهى ِإلَى قَعهتان و مزمطَِّلِب زالْم دبع فَرتا احقُولُ لَمي 

خرجت علَيِه ِمن ِإحدى جواِنِب الِْبئِْر راِئحةٌ منِتنةٌ أَفْظَعته فَأَبى أَنْ ينثَِني و خرج ابنه الْحاِرثُ 
 فَرح ثُم هنع ِفرحي فَلَم فَرتاح ِك ثُمِة الِْمساِئحِه ِبرلَيع جرخناً تيا عِرهِفي قَع دجفَو نعى أَمتح

ِإلَّا ِذراعاً حتى تجلَّاه النوم فَرأَى رجلًا طَِويلَ الْباِع حسن الشعِر جِميلَ الْوجِه جيد الثَّوِب 
بطَي الِْبئْر و ِركيِلغ افيِم الْأَسقْسا ِللْمهِخردلَا ت و لَمست ِجد و منغت ِفرقُولُ احي وه ِة واِئحالر 

كَماُء الْحبجاطُ النبالْأَس ا وهِليو ا وهِبين جرخي كِمن راً وِب قَدرالْع ظَمأَع تأَن اُء لَكلَماُء الْع
 ِنريي ِبِهم كِن الثَّاِني ِمنِفي الْقَر لَِكن و لَا لَك و كِمن مووا الْيسلَي و ملَه وفيالس اُء ورصالْب

عا بِلكُههي ا وها ِفي ِعزِذلُّهي ا وأَقْطَاِره ِمن اِطنييالش ِرجخي و ضالْأَر ِذلُّ اللَّهي ا وِتهقُو د
 هوند و هِزيرو و وهأَخ وه ِلكسن لٌ ِمنسن هدعقَى ببي وا ثُمثُ كَانيا حهادبلُ عقْتي ثَانَ والْأَو

ش همكْتلَا ي فاً ورِصيِه حعثَاِن لَا يلَى الْأَوع كَانَ الْقَاِدر قَد و نٍر ِفي السِفي كُلِّ أَم هاِورشي ئاً وي
 ادأَر ا وذَهِبِه فَأَخنةً ِإلَى جدنسفاً ميس رشثَلَاثَةَ ع دجطَِّلِب فَوالْم دبا عهنا عيعتاس ِه ولَيع مجه

فَلَم فَرح اَء ثُملُِغ الْمأَب لَم و فكَي ثَّ فَقَالَ وبأَنْ ي هأْسر اِل وزنُ الْغقَر ا لَهدى بتراً حِشب ِفرحي 
 هأَلْتِليفَةُ اللَِّه فَساللَِّه فُلَانٌ خ ِليو ِليولُ اللَِّه عسر دمحم ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِفيِه طُِبع و هجرختفَاس

 أَو لَهى كَانَ قَبتفُلَانٌ م فَقُلْتياَء شلَا ج و دعِجئْ بي قَالَ لَم هدعب  دبع جراِطِه فَخرأَش ٌء ِمن
الْمطَِّلِب و قَِد استخرج الْماَء و أَدرك و هو يصعد فَِإذَا أَسود لَه ذَنب طَِويلٌ يسِبقُه ِبداراً ِإلَى 

أَكْثَر فَقَطَع هبرفَض قفُلَانٌ فَو و هفَفَات هطَلَب ِبِه ثُمذَن   
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ا الَِّتي ريؤِطلَ الربطَِّلِب أَنْ يِد الْمبأِْي عر ِمن و اَء اللَّهِإنْ ش قَاِتلُه ِربضي ا ِفي الِْبئِْر وآه
السيوف صفَاِئح الْبيِت فَأَتاه اللَّه ِبالنوِم فَغِشيه و هو ِفي ِحجِر الْكَعبِة فَرأَى ذَِلك الرجلَ ِبعيِنِه 

 الْأَرِض و يتبعك قُريش خوفاً و و هو يقُولُ يا شيبةَ الْحمِد احمد ربك فَِإنه سيجعلُك ِلسانَ
رهبةً و طَمعاً ضِع السيوف ِفي مواِضِعها و استيقَظَ عبد الْمطَِّلِب فَأَجابه أَنه يأِْتيِني ِفي النوِم 

 فَأَظُنه مقْطُوع الذَّنِب فَلَم ير شيئاً و فَِإنْ يكُن ِمن ربي فَهو أَحب ِإلَي و ِإنْ يكُن ِمن شيطَاٍن
 اعبأَت نحن اٍن فَقَالُوا لَهيِصب اٍل وِرج ٍة ِمناِمِه ِبِعدنِفي م اهلُ أَتا أَنْ كَانَ اللَّيكَلَاماً فَلَم عمسي لَم

السيوف لَيست لَك تزوج ِفي مخزوٍم تقْو و ولَِدك و نحن ِمن سكَّاِن السماِء الساِدسِة 
اضِرب بعد ِفي بطُوِن الْعرِب فَِإنْ لَم يكُن معك مالٌ فَلَك حسب فَادفَع هِذِه الثَّلَاثَةَ عشر سيفاً 

ا و سيف لَك ِمنها واِحد سيقَع ِمن يِدك فَلَا ِإلَى ولَِد الْمخزوِميِة و لَا يبانُ لَك أَكْثَر ِمن هذَ
تِجد لَه أَثَراً ِإلَّا أَنْ يستِجنه جبلُ كَذَا و كَذَا فَيكُونُ ِمن أَشراِط قَاِئِم آِل محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه 

طَلَقان طَِّلِب والْم دبع هبتفَان ِهملَيع و كَّةَ فَفَقَداِحي مون ةً ِمناِحيى نِتِه فَأَتقَبلَى رع وفيالس و 
ِمنها سيفاً كَانَ أَرقَّها ِعنده فَيظْهر ِمن ثَم ثُم دخلَ معتِمراً و طَاف ِبها علَى رقَبِتِه و الْغزالَيِن 

ريش تنظُر ِإلَيِه و هو يقُولُ اللَّهم صدق وعدك فَأَثِْبت ِلي قَوِلي و أَحداً و ِعشِرين طَوافاً و قُ
انشر ِذكِْري و شد عضِدي و كَانَ هذَا ترداد كَلَاِمِه و ما طَاف حولَ الْبيِت بعد رؤياه ِفي 

 و اتى متٍر حِت ِشعيالِْبئِْر ِبب افيالْأَس فَعِد اللَِّه فَدبع رحن ادأَر موِنيِه يلَى بع زجتقَِد ار لَِكن
 ِلأَِبي طَاِلٍب ِمن ارِد اللَِّه فَصبِإلَى ع ِإلَى أَِبي طَاِلٍب و ِر ويبِة ِإلَى الزوِميزخِني الْما ِإلَى بهِميعج

 سيف ِلأَِبي طَاِلٍب و سيف ِلعِلي و سيف ِلجعفٍَر و سيف ِلطَاِلٍب و كَانَ ذَِلك أَربعةُ أَسياٍف
ِللزبيِر سيفَاِن و كَانَ ِلعبِد اللَِّه سيفَاِن ثُم عادت فَصارت ِلعِلي الْأَربعةُ الْباِقيةُ اثْنيِن ِمن فَاِطمةَ 

ِن ِمنيِاثْنفٍَر وعج فيس ا فَطَاحلَاِدهأَو   
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ن أَسياِفنا ِفي يِد يوم أُِصيب فَلَم يدر ِفي يِد من وقَع حتى الساعِة و نحن نقُولُ لَا يقَع سيف ِم
 جرخا تكَم جرخٍة ياِحياِحداً ِفي نا لَوهِإنَّ ِمن ماً قَالَ وفَح ارا ِإلَّا صنعِبِه م ِعنيلٌ يجا ِإلَّا رِرنغَي

اراً ثُمِمر ضالْأَر لَه قربفَت هِبهشا يم و اعِذر هِمن ِبنيةُ فَييلَ ِمثْلَ الْحلُ فَعفَِإذَا كَانَ اللَّي ِغيبي 
َء صاِحبه و لَو ِشئْت أَنْ أُسمي مكَانه لَسميته و لَِكن أَخاف علَيكُم  ذَِلك فَهذَا دأْبه حتى يِجي

   .ِمن أَنْ أُسميه فَتسموه فَينسب ِإلَى غَيِر ما هو علَيِه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عِلي صاِحِب - ٨

الْأَنماِط عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ لَما هدم الْحجاج الْكَعبةَ فَرق الناس ترابها فَلَما صاروا ِإلَى 
ِئها فَأَرادوا أَنْ يبنوها خرجت علَيِهم حيةٌ فَمنعِت الناس الِْبناَء حتى هربوا فَأَتوا الْحجاج ِبنا

اللَّه دشقَالَ أَن و اسالن دشن ثُم ربالِْمن ِعدا فَصاَءهِبن عنم كُونَ قَدأَنْ ي اففَخ وهربداً فَأَخبع 
 دفَِعن ٍد ِعلْمأَح دِعن كُنفَقَالَ ِإنْ ي خيِه شِإلَي ا ِبِه قَالَ فَقَامنربا أَخلَم ا ِبِه ِعلْمِلينتا ابِمم هدِعن

ه نم اججى فَقَالَ الْحضم ا ثُمهارذَ ِمقْدِة فَأَخباَء ِإلَى الْكَعج هتأَيٍل رجر نب ِليقَالَ ع و
 فَقَالَ معِدنُ ذَِلك فَبعثَ ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن صلَوات اللَِّه علَيِهما فَأَتاه )عليه السالم ( الْحسيِن 

 يا حجاج عمدت )عليه السالم ( فَأَخبره ما كَانَ ِمن منِع اللَِّه ِإياه الِْبناَء فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 
 ربِد الِْمنعاص اثٌ لَكرت هى أَنرت ككَأَن هتبهتان ِفي الطَِّريِق و هتاِعيلَ فَأَلْقَيمِإس و اِهيمراِء ِإبِإلَى ِبن

يش هذَ ِمنأَخ مهِمن دقَى أَحبأَنْ لَا ي اسِد النشان قَى وبأَنْ لَا ي اسالن دشلَ فَأَنقَالَ فَفَع هدئاً ِإلَّا ر
يش هدِعن دأَح مهِمن  اتلَوِن صيسالْح نب ِليى عاِب أَترالت عمأَى جا رفَلَم وهدقَالَ فَر هدٌء ِإلَّا ر

أَم و اسالْأَس عضا فَوِهملَيا اللَِّه عوهتى انتوا حفَرح ةُ ويالْح مهنع تبيغوا قَالَ فَتِفرحأَنْ ي مهر
 تنحوا فَتنحوا فَدنا ِمنها فَغطَّاها ِبثَوِبِه )عليه السالم ( ِإلَى موِضِع الْقَواِعِد قَالَ لَهم عِلي بن الْحسيِن 

كَى ثُمب ا ثُماَء فَلَموا الِْبنعضفَو اَءكُموا ِبنعلَةَ فَقَالَ ضا الْفَععد فِْسِه ثُمِد ناِب ِبيرا ِبالتغَطَّاه 
 ارتفَعت ِحيطَانها أَمر ِبالتراِب فَقُلِّب فَأُلِْقي ِفي جوِفِه فَِلذَِلك صار الْبيت مرتِفعاً يصعد ِإلَيِه

  .ِبالدرِج 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٢٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

ناتيب الَى ِفيِه آياتعِلِه تِفي قَو ابب  
١ -ِن ابوٍب عبحِن مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسن
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركاً و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

م ِإبراِهيم حيثُ قَام علَى الْحجِر هدى ِللْعالَِمني ِفيِه آيات بينات ما هِذِه الْآيات الْبينات قَالَ مقَا
   .)عليه السالم ( فَأَثَّرت ِفيِه قَدماه و الْحجر الْأَسود و منِزلُ ِإسماِعيلَ 

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ- ٢
 قَالَ نعم أَذْكُر و أَنا معه ِفي )عليه السالم (  قَد أَدركْت الْحسين )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 قُولُ قَدي اِرجالْخ جرخقَاِم يلَى الْمونَ عقُومي اسالن لُ ويلَ ِفيِه السخد قَد اِم ورِجِد الْحسالْم
هب ِبِه السيلُ و يخرج ِمنه الْخاِرج فَيقُولُ هو مكَانه قَالَ فَقَالَ ِلي يا فُلَانُ ما صنع هؤلَاِء ذَ

 الَى قَدعت اِد أَنَّ اللَّهقَاِم فَقَالَ نِبالْم بذَه لُ قَديكُونَ السافُونَ أَنْ يخي اللَّه كلَحأَص فَقُلْت لَهعج
 اِهيمرِإب هعضقَاِم الَِّذي والْم ِضعوكَانَ م وا وِقرتِبِه فَاس بذْهِلي كُني لَماً لَمعليه السالم ( ع( دِعن 
 الْيوم فَلَما فَتح ِجداِر الْبيِت فَلَم يزلْ هناك حتى حولَه أَهلُ الْجاِهِليِة ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي هو ِفيِه

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( اِهيمرِإب هعضِضِع الَِّذي ووِإلَى الْم هدكَّةَ رم  ) ِإلَى أَنْ )عليه السالم اكنلْ هزي فَلَم 
 الَِّذي كَانَ ِفيِه الْمقَام فَقَالَ رجلٌ وِلي عمر بن الْخطَّاِب فَسأَلَ الناس من ِمنكُم يعِرف الْمكَانَ

 ِإلَى ذَِلك هدر ثُم هِبِه فَقَاس اهِدي فَقَالَ ائِْتِني ِبِه فَأَتِعن وٍع فَهِبِنس هارِمقْد ذْتأَخ تكُن ا قَدأَن
  .الْمكَاِن 
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اِدرن ابب  
  محمد بن عِقيٍل عِن الْحسِن بِن الْحسيِن عن عِلي بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحسِن - ١

ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري هفَعر فَاِعيالر ِزيدِن يِد بمحم نعليه السالم (  ع( لَم ِل ِلمبقُوِف ِبالْجِن الْوِئلَ عس 
يكُن ِفي الْحرِم فَقَالَ ِلأَنَّ الْكَعبةَ بيته و الْحرم بابه فَلَما قَصدوه واِفِدين وقَفَهم ِبالْباِب 

 ارص ِلم امرالْح رعشفَالْم ونَ ِقيلَ لَهعرضتي مقَفَهوِل وخِبالد ما أَِذنَ لَهلَم هِم قَالَ ِلأَنرِفي الْح
ِبالِْحجاِب الثَّاِني فَلَما طَالَ تضرعهم ِبها أَِذنَ لَهم ِلتقِْريِب قُرباِنِهم فَلَما قَضوا تفَثَهم تطَهروا 

باً بينهم و بينه أَِذنَ لَهم ِبالزيارِة علَى الطَّهارِة ِقيلَ لَه فَِلم ِبها ِمن الذُّنوِب الَِّتي كَانت ِحجا
حرم الصيام أَيام التشِريِق قَالَ ِلأَنَّ الْقَوم زوار اللَِّه و هم ِفي ِضيافَِتِه و لَا يجملُ ِبمِضيٍف أَنْ 

 لَه فَالتعلُّق ِبأَستاِر الْكَعبِة ِلأَي معنى هو قَالَ مثَلُ رجٍل لَه ِعند آخر ِجنايةٌ و يصوم أَضيافَه ِقيلَ
  .ذَنب فَهو يتعلَّق ِبثَوِبِه يتضرع ِإلَيِه و يخضع لَه أَنْ يتجافَى عن ذَنِبِه 

٢ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابانَ عفْوص نٍل عجر انَ أَوفْوص ناٍد عِن ِزيِل بهس ن
 قَالَ ِإنَّ الْمزدِلفَةَ أَكْثَر ِبلَاِد اللَِّه هواماً فَِإذَا كَانت لَيلَةُ )عليه السالم ( بكَيٍر عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

اٍد ِمننى مادِة نِويراِل التِفي الِْجب جرخفِْد اللَِّه قَالَ فَتو نع لْنحار اموالْه رشعا مِد اللَِّه يِعن 
 تادع اجالْح فرصى فَِإذَا انرثُ لَا تيا حهعسفَت.  
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 ضالْأَر اِت واومالس لَقخ كَّةَ ِحنيم مرلَّ حج و زع أَنَّ اللَّه ابب  
١ - نِج عرِعيٍد الْأَعس ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ِإنَّ قُريشاً لَما هدموا الْكَعبةَ وجدوا ِفي قَواِعِدِه حجراً ِفيِه ِكتاب لَم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
و يحِسنوا ِقراَءته حتى دعوا رجلًا فَقَرأَه فَِإذَا ِفيِه أَنا اللَّه ذُو بكَّةَ حرمتها يوم خلَقْت السماواِت 

  .الْأَرض و وضعتها بين هذَيِن الْجبلَيِن و حفَفْتها ِبسبعِة أَملَاٍك حفّاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ٢

 يقُولُ حرم اللَّه حرمه أَنْ يختلَى خلَاه أَو يعضد شجره ِإلَّا الِْإذِْخر )م عليه السال( سِمعت أَبا جعفٍَر 
 هرطَي ادصي أَو.  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 مكَّةَ يوم افْتتحها فَتح باب الْكَعبِة فَأَمر ِبصوٍر ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( لَما قَِدم رسولُ اللَِّه  قَالَ )
دعو قدص لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه اِب فَقَالَ لَا ِإلَهِي الْبتادذَ ِبِعضفَأَخ تِة فَطُِمسبالْكَع و ه

نصر عبده و هزم الْأَحزاب وحده ما ذَا تقُولُونَ و ما ذَا تظُنونَ قَالُوا نظُن خيراً و نقُولُ خيراً 
  أَخ كَِرمي و ابن أٍَخ كَِرٍمي و قَد قَدرت قَالَ فَِإني أَقُولُ كَما قَالَ أَِخي يوسف لَا 
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 لَقخ موكَّةَ يم مرح قَد أَلَا ِإنَّ اللَّه اِحِمنيالر محأَر وه و لَكُم اللَّه ِفرغي موالْي كُملَيع ثِْريبت
 اِت واوما السهرجش دضعلَا ي ا وهديص فَّرنِة لَا يامِم الِْقيواِم اللَِّه ِإلَى يرِبح امرح فَِهي ضالْأَر

فَِإن ولَ اللَِّه ِإلَّا الِْإذِْخرسا ري اسبِشٍد فَقَالَ الْعنا ِإلَّا ِلمهِحلُّ لُقَطَتلَا ت ا ولَاهلَى ختخلَا ي ِر وِللْقَب ه
  . ِإلَّا الِْإذِْخر )صلى اهللا عليه وآله ( و الْبيوِت فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٤
 يوم فَتِح مكَّةَ ِإنَّ اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( عماٍر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن 

حرم مكَّةَ يوم خلَق السماواِت و الْأَرض و ِهي حرام ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ لَم تِحلَّ ِلأَحٍد قَبِلي 
عٍد بِحلُّ ِلأَحلَا ت اٍر وهن ةً ِمناعِحلَّ ِلي ِإلَّا ست لَم ِدي و.  

  باب ِفي قَوِلِه تعالَى و من دخلَه كانَ آِمناً
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من دخلَه كانَ آِمناً الْبيت عنى أَِم الْحرم قَالَ  قَالَ)عليه السالم ( 
 ِش وحالْو ِمن لَهخد نم ِط اللَِّه وخس ِمن آِمن وِجرياً ِبِه فَهتساِس مالن ِمن مرلَ الْحخد نم

  . ِمن أَنْ يهاج أَو يؤذَى حتى يخرج ِمن الْحرِم الطَّيِر كَانَ آِمناً
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

لَّ و من دخلَه كانَ آِمناً قَالَ ِإذَا أَحدثَ الْعبد ِفي  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( 
غَيِر الْحرِم ِجنايةً ثُم فَر ِإلَى الْحرِم لَم يسع ِلأَحٍد أَنْ يأْخذَه ِفي الْحرِم و لَِكن يمنع ِمن السوِق 

و لَا يكَلَّم فَِإنه ِإذَا فُِعلَ ذَِلك ِبِه يوِشك أَنْ يخرج فَيؤخذَ و و لَا يبايع و لَا يطْعم و لَا يسقَى 
 هتمرِم حرِللْح عدي لَم هِم ِلأَنرِفي الْح دِه الْحلَيع ةً أُِقيمايِم ِجنرى ِفي الْحنِإذَا ج.  
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 نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم
 سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من دخلَه  قَالَ)عليه السالم ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كانَ آِمناً قَالَ ِإنْ سرق ساِرق ِبغيِر مكَّةَ أَو جنى ِجنايةً علَى نفِْسِه فَفَر ِإلَى مكَّةَ لَم يؤخذْ ما 
عنمي لَِكن و هِمن جرخى يتِم حرِفي الْح امد هِمن جرخى يتح الَسجلَا ي و عايبلَا ي وِق والس ِمن 

  .فَيؤخذَ و ِإنْ أَحدثَ ِفي الْحرِم ذَِلك الْحدثَ أُِخذَ ِفيِه 
  باب الِْإلْحاِد ِبمكَّةَ و الِْجناياِت

سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإ- ١
 ِفي الْمسِجِد فَِقيلَ لَه ِإنَّ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ أُِتي أَبو عبِد اللَِّه 

ٌء ِمن حماِم الْحرِم ِإلَّا ضربه فَقَالَ انِصبوا لَه  ِه شيسبعاً ِمن ِسباِع الطَّيِر علَى الْكَعبِة لَيس يمر ِب
 دأَلْح قَد هفَِإن لُوهاقْت و.  

 عن قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢
ِردي نم لَّ وج ذَِلك ٍب ِمنِر ذَناِدِم ِفي غَيالْخ برض و ادِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم قَالَ كُلُّ ظُلٍْم ِإلْح 

  .الِْإلْحاِد 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٣

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و )عليه السالم ( لصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي ا
 كَّةَ ِمنِبم هفْسلُ نجالر هظِْلمذاٍب أَِليٍم فَقَالَ كُلُّ ظُلٍْم يع ِمن ِذقْهِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم ن ِردي نم

  .ٍء ِمن الظُّلِْم فَِإني أَراه ِإلْحاداً و ِلذَِلك كَانَ يتقَى أَنْ يسكَن الْحرم   أَو ظُلِْم أَحٍد أَو شيسِرقٍَة
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٤
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 عن رجٍل قَتلَ رجلًا )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 الْحرم فَقَالَ لَا يقْتلُ و لَا يطْعم و لَا يسقَى و لَا يبايع و لَا يؤوى حتى ِفي الِْحلِّ ثُم دخلَ

 قَامقَالَ ي قرس ِم أَورلَ ِفي الْحٍل قَتجقُولُ ِفي را تفَم قُلْت دِه الْحلَيع قَامِم فَيرالْح ِمن جرخي
الْحرِم صاِغراً ِإنه لَم ير ِللْحرِم حرمةً و قَد قَالَ اللَّه تعالَى فَمِن اعتدى علَيكُم علَيِه الْحد ِفي 

فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُم فَقَالَ هذَا هو ِفي الْحرِم فَقَالَ فَال عدوانَ ِإلَّا علَى 
 الظَّاِلِمني.  

ابكَّةَبلَاِح ِبماِر السِإظْه   
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ِلق أَو يغيبه يعِني يلُف علَى  قَالَ لَا ينبِغي أَنْ يدخلَ الْحرم ِبِسلَاٍح ِإلَّا أَنْ يدِخلَه ِفي جوا)عليه السالم 
  .الْحِديِد شيئاً 

٢ - نع قُوِفيقَرٍب الْعيعش نانَ عفْوص نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
جِل يِريد مكَّةَ أَِو الْمِدينةَ يكْره أَنْ  قَالَ سأَلْته عِن الر)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هظِْهري كَّةَ لَملَ مخِإذَا د لَِكن لَِدِه وب لَاِح ِمنِبالس جرخِبأَنْ ي أْسلَاِح فَقَالَ لَا بِبالس هعم جرخي
.  
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  .باب لُبِس ِثياِب الْكَعبِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد اللَِّه - ١

 عما يِصلُ ِإلَينا ِمن ِثياِب )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن عبِد الْمِلِك بِن عتبةَ قَا
الْكَعبِة هلْ يصلُح لَنا أَنْ نلْبس شيئاً ِمنها قَالَ يصلُح ِللصبياِن و الْمصاِحِف و الِْمخدِة تبتِغي 

  .ه ِبذَِلك الْبركَةَ ِإنْ شاَء اللَّ
 اهصح ِت وياِب الْبرت ذَ ِمنخؤِة أَنْ ياهكَر ابب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن النعماِن - ١
 يقُولُ لَا ينبِغي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ 

 هدئاً ريش ذَِلك ذَ ِمنِإنْ أَخ ِة وبلَ الْكَعوا حِة مبرت ذَ ِمنأْخٍد أَنْ يِلأَح.  
 بِن أَِبي نصٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد- ٢

 أَخذْت سكّاً ِمن )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ما التراب و سك الْمقَاِم و تراباً ِمن تراِب الْبيِت و سبع حصياٍت فَقَالَ ِبئْس ما صنعت أَ

 هدى فَرصالْح.  
٣ - وٍر قَالَ قُلْتصنِن مفَةَ بذَيح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نع ثَهدح نمانَ عرِمه نب دمأَح  

نحن نتداوى ِبِه فَقَالَ رده  ِإنَّ عمي كَنس الْكَعبةَ و أَخذَ ِمن تراِبها فَ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإلَيها 

٤ - اِم قَالَ قُلْتحٍد الشيز ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
 قَالَ فَردها أَِو اطْرحها ِفي  أَخرج ِمن الْمسِجِد و ِفي ثَوِبي حصاةٌ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .مسِجٍد 
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  .باب كَراِهيِة الْمقَاِم ِبمكَّةَ 
١ -يسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحلَاِء   مِن الْعانَ عفْوص كَِم وِن الْحب ِليع نِن ع

 قَالَ لَا ينبِغي ِللرجِل أَنْ يِقيم ِبمكَّةَ سنةً قُلْت )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .حٍد أَنْ يرفَع ِبناًء فَوق الْكَعبِة كَيف يصنع قَالَ يتحولُ عنها و لَا ينبِغي ِلأَ

 قِْسي الْقُلُوبكَّةَ يِبم قَامأَنَّ الْم ِوير و .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن ذَِريٍح عن أَِبي بِصٍري - ٢

  . قَالَ ِإذَا فَرغْت ِمن نسِكك فَارِجع فَِإنه أَشوق لَك ِإلَى الرجوِع )ه السالم علي( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .باب شجِر الْحرِم 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١
نمِد اللَِّه الْكَِرِمي عبأَِبي ع نع هعليه السالم (  ذَكَر( رجش لَ وخكَّةَ ِإلَّا النِر مجش ِمن ِزعنقَالَ لَا ت 

  .الْفَاِكهِة 
   قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
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يكُلُّ ش  ِعنيماِس أَجلَى النع امرح وِم فَهرِفي الْح تبنٍء ي.  
٣ -ٍر عصِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِزيدِن يب اقحِإس نِميلَةَ عأَِبي ج ن

 الرجلُ يدخلُ مكَّةَ فَيقْطَع ِمن شجِرها قَالَ اقْطَع ما كَانَ داِخلًا )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 كلَيع ِزلَكنلْ مخدي ا لَمم قْطَعلَا ت و كلَيع.  

٤ - ِليِن أَِبي   عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب
 شجرةٌ أَصلُها ِفي الِْحلِّ و فَرعها )عليه السالم ( عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

را ِفي الِْحلِّ فَقَالَ ِفي الْحهعفَر ِم ورا ِفي الْحلَهفَِإنَّ أَص ا قُلْتِعهكَاِن فَرا ِلملُهأَص مرِم فَقَالَ ح
  .حرم فَرعها ِلمكَاِن أَصِلها 

 قَالَ )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
  .يخلَّى عِن الْبِعِري ِفي الْحرِم يأْكُلُ ما شاَء 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٦
ي الشجرِة يقْلَعها الرجلُ ِمن منِزِلِه ِفي الْحرِم قَالَ ِإنْ بنى  ِف)عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمنِزلَ و الشجرةُ ِفيِه فَلَيس لَه أَنْ يقْلَعها و ِإنْ كَانت نبتت ِفي منِزِلِه و هو لَه فَلْيقْلَعها 
م ِم ورِفي الْح حذْبا يم ابب هِبِه ِمن جرخا ي.  

١ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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 قَالَ لَا يذْبح ِبمكَّةَ ِإلَّا الِْإِبلُ و الْبقَر و )عليه السالم ( ِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه عبِد الْكَ
 اججالد و منالْغ.  

٢ -اٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ن )

 قَالَ ما كَانَ يصف ِمن الطَّيِر فَلَيس لَك أَنْ تخِرجه و ما كَانَ لَا يصف فَلَك أَنْ )عليه السالم 
ا طَارم ديا الصمِد ِإنيالص ِمن سِش قَالَ لَيباِج الْحجد نع هأَلْتس قَالَ و هِرجخت اِء ومالس نيب 

  .الْأَرِض 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن - ٣

يخرج ِبِه ِمن الْحرِم  و أَنا حاِضر عِن الدجاِج الْحبِشي )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .فَقَالَ ِإنها لَا تستِقلُّ ِبالطَّيراِن 

  .باب صيِد الْحرِم و ما تِجب ِفيِه الْكَفَّارةُ 
 اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد- ١

 قَالَ ِإذَا كُنت حلَالًا فَقَتلْت الصيد ِفي الِْحلِّ ما بين الْبِريِد ِإلَى الْحرِم فَعلَيك جزاؤه )عليه السالم ( 
  .فَِإنْ فَقَأْت عينه أَو كَسرت قَرنه أَو جرحته تصدقْت ِبصدقٍَة 

يِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي   عِلي عن أَِب- ٢
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أُهِدي لَه حمام )عليه السالم ( عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ ِإنْ هو أَصاب ِمنه شيئاً فَلْيتصدق ِبثَمِنِه نحواً ِمما كَانَ يسوى ِفي أَهِلي و هو ِفي الْحرِم فَ
  .الِْقيمِة 
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٣ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدثَنم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس 
 اراً ِمنذَ أَطْياًء فَأَخا غَدئْ لَنيا هلَاٍم لَنِلغ كَِم قَالَ قُلْتِن أَِبي الْحِد بمحم نلَاِم عِد السبِن عب

  . فَقَالَ ادِفنها و افِْد كُلَّ طَاِئٍر ِمنها )عليه السالم ( خبرت أَبا عبِد اللَِّه الْحرِم فَذَبحها و طَبخها فَأَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ٤

ِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِد اللَِّه أَِبي عبأَِبي ع نع ِفي الِْحلِّ )عليه السالم ( لَِبي ادصِد ييِن الصِئلَ عس هأَن 
ثُم يجاُء ِبِه ِإلَى الْحرِم و هو حي فَقَالَ ِإذَا أَدخلَه ِإلَى الْحرِم حرم علَيِه أَكْلُه و ِإمساكُه فَلَا 

  .َء ِبِه ِإلَى الْحرِم مذْبوحاً فَلَا بأْس ِللْحلَاِل  لْحرِم ِإلَّا مذْبوحاً ذُِبح ِفي الِْحلِّ ثُم ِجيتشتِرين ِفي ا
  عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ أَنَّ الْحكَم سأَلَ أَبا جعفٍَر - ٥

 انِتفْها و )عليه السالم (  رجٍل أُهِدي لَه حمامةٌ ِفي الْحرِم مقْصوصةٌ فَقَالَ أَبو جعفٍَر  عن)عليه السالم ( 
  .أَحِسن ِإلَيها و اعِلفْها حتى ِإذَا استوى ِريشها فَخلِّ سِبيلَها 

الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ٦
 و اهنصراً فَقَصا طَينيرتةً فَاشاعما جقَالَ كُن ِفيريكَِرٍب الص نلَاِم عِد السبِن عى بثَنم ناِزٍم عح

 فَسأَلَه فَقَالَ )عليه السالم (  فَأَرسلَ كَِرب ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه دخلْنا ِبِه مكَّةَ فَعاب ذَِلك علَينا أَهلُ مكَّةَ
 ِبيلَها سلَّوى خوتةً فَِإذَا اسِلمسأَةً مرِلماً أَِو امسكَّةَ مِل مأَه لًا ِمنجر وهِدعوتاس.  

٧ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسأَِبي الْح نى عيحِن يانَ بفْوص ن
 قَالَ من أَصاب طَيراً ِفي الْحرِم و هو مِحلٌّ فَعلَيِه الِْقيمةُ و الِْقيمةُ ِدرهم )عليه السالم ( الرضا 

  .يشتِري ِبِه علَفاً ِلحماِم الْحرِم 
   )عليه السالم ( ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن خلَّاٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٨
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 قَالَ علَيِه الِْفداُء قُلْت فَيأْكُلُه قَالَ لَا قُلْت فَيطْرحه قَالَ ِفي رجٍل ذَبح حمامةً ِمن حماِم الْحرِم
 هِفندِبِه قَالَ ي عنصا يفَم قُلْت راٌء آخِه ِفدلَيكُونُ عقَالَ ِإذاً ي.  

٩ -نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِط عنى الْحثَنم 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل خرج ِبطَيٍر ِمن مكَّةَ ِإلَى الْكُوفَِة قَالَ يرده )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِإلَى مكَّةَ 
عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ -١٠

 قَالَ ِفي الْحمامِة ِدرهم )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و ِفي الْفَرِخ ِنصف ِدرهٍم و ِفي الْبيضِة ربع ِدرهٍم 

١١-ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
 عن رجٍل أَصاب طَيراً ِفي الِْحلِّ فَاشتراه فَأَدخلَه الْحرم )عليهما السالم ( بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَحدهما 
َء علَيِه و ِإنْ كَانَ أَمسكَه  دخلَه الْحرم خلَّى سِبيلَه فَمات فَلَا شيفَمات فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِحني أَ

  .حتى مات ِعنده ِفي الْحرِم فَعلَيِه الِْفداُء 
١٢-بع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِن الْجِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبمحِد الر

 عن رجٍل رمى صيداً ِفي الِْحلِّ فَمضى ِبرميِتِه )عليه السالم ( بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
مثُ ريى حمر هِلأَن هاؤزِه جلَيع سقَالَ لَا لَي هاؤزِه جلَيأَ ع اتفَم مرلَ الْحخى دتح لَه وه ى و

 ديِفيِه ص قَعِم فَوراِنِب الْحكاً ِفي الِْحلِّ ِإلَى جرش بصٍل نجثَلُ رم ثَلُ ذَِلكا مملَالٌ ِإنح
يش ذَِلك دعكَانَ ب هِلأَن هاؤزِه جلَيع سفَلَي مرلَ الْحخى دتح ديالص بطَرفَاض ه ذَا ٌء فَقُلْت

يئاً ِبشيش لَك تهبا شماِس فَقَالَ ِإنالن دِعن اسٍء  الِْقي.  
١٣- اِهيمرأَِبي ِإب نع اِسِطيِن الْوساٍد أَِبي الْحِزي نى عيحي نانُ بفْوقَالَ )عليه السالم (   ص 

مح لَى طَاِئٍر ِمنٍم قَفَّلُوا عقَو نع هأَلْتٍر سِة كُلِّ طَيِبِقيم ِهملَيقَالَ ع اتفَم ابِم الْبراِم الْح
]فِم ] ِنصرالْح اممِبِه ح لَفعٍم يهِدر.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -١٤
 ِفي رجٍل حلَّ )عليه السالم (  ابِن ِرئَاٍب عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه محبوٍب عِن

  ِفي الْحرِم رمى صيداً خاِرجاً ِمن الْحرِم فَقَتلَه قَالَ علَيِه الْجزاُء ِلأَنَّ الْآفَةَ جاَءته ِمن ِقبِل الْحرِم 
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قَالَ و سأَلْته عن رجٍل رمى صيداً خاِرجاً ِمن الْحرِم ِفي الِْحلِّ فَتحاملَ الصيد حتى دخلَ 
امرح همفَقَالَ لَح مرِة الْحتيِمثْلُ الْم .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن -١٥
 حماِم  قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي حماِم مكَّةَ الطَّير الْأَهِلي غَير)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْحرِم من ذَبح طَيراً ِمنه و هو غَير محِرٍم فَعلَيِه أَنْ يتصدق ِبصدقٍَة أَفْضلَ ِمن ثَمِنِه فَِإنْ كَانَ 
  .محِرماً فَشاةٌ عن كُلِّ طَيٍر 

وب قَالَ أَرسلْت ِإلَى أَِبي   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُ-١٦
 أَنَّ أَخاً ِلي اشترى حماماً ِمن الْمِدينِة فَذَهبنا ِبها ِإلَى مكَّةَ فَاعتمرنا و أَقَمنا )عليه السالم ( الْحسِن 

كَّةَ ِإلَى الْكُوفَِة فَعم ا ِمننعم امما الْحنجرأَخ ثُم جِإلَى الْحيش ا ِفي ذَِلكني  لَيوِل ِإنسٌء قَالَ ِللر
  .أَظُنهن كُن فُرهةً قَالَ لَه يذْبح مكَانَ كُلِّ طَيٍر شاةً 

    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ -١٧
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 رجلٌ نتف حمامةً ِمن حماِم الْحرِم )عليه السالم ( عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
قٍَة عدِبص قدصتقَالَ ي هعجأَو قَد ها فَِإنِبه فتِد الَِّتي نِطي ِبالْيعي ِكٍني ولَى ِمس.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن -١٨
هِدي لَنا طَاِئر مذْبوح ِبمكَّةَ فَأَكَلَه أَهلُنا فَقَالَ لَا يرى  أُ)عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يش فَأَي أْساً قُلْتكَّةَ بلُ مِبِه أَه  هنثَم ِهملَيقَالَ ع تقُولُ أَنٍء ت.  
١٩-ِلأَِبي الْح قَالَ قُلْت يِريٍر الْقُمأَِبي ج نا عاِبنحأَص ضعِن   بِري )عليه السالم ( ستشن 

 فَقَد هاحنج فصا يِر ِممالطَّي ِمن مرِخلَ الْحا أُدفَقَالَ كُلُّ م ا ذَِلكفَلَن مرا الْحِخلُهدفَن قُورالص
 ِبيلَهلِّ سفَخ هنأْملَ مخد.  

٢٠-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد ع
 لَامالْغ بِم فَذَهراِم الْحمح اِن ِمنتضيلٌ ِفيِه بِتي ِمكْتياِنِب بِليفَةَ قَالَ كَانَ ِفي جِن خب ِزيدي

ِن فَكَسيتضيأَنَّ ِفيِه ب لَمعلَا ي وه لَ والِْمكْت كُبِن يسالْح ناللَِّه ب دبع فَلَِقيت تجرا فَخمهر
 بعد )عليه السالم ( فَذَكَرت ذَِلك لَه فَقَالَ تصدق ِبكَفَّيِن ِمن دِقيٍق قَالَ ثُم لَِقيت أَبا عبِد اللَِّه 

الْح اممِبِه ح ِلفعِن تيرطَي نفَقَالَ ثَم هتربفَقَالَ فَأَخ هتربِن فَأَخسالْح ناللَِّه ب دبع ِم فَلَِقيتر
  .صدقَك حدثْ ِبِه فَِإنما أَخذَه عن آباِئِه 
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٢١-نب دمحِن   مِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 
 عن )عليه السالم ( عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِن ذَبلَيورسِن ميخفَر ةٌ ِمناِريا جِني ِبِهماَءتج ا فَقُلْتمهتحذَب كَّةَ فَقَالَ ِلي ِلما ِبمأَن ا ومهتح
أَهِل مكَّةَ فَسأَلَتِني أَنْ أَذْبحهما فَظَننت أَني ِبالْكُوفَِة و لَم أَذْكُِر الْحرم فَقَالَ علَيك ِقيمتهما 

ِقيم كَم ا قُلْتمهِمن ريخ وه و مها قَالَ ِدرمهت.  
٢٢- نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ود بن عِلي ِبها فَقَالَ ِلي أَبو عبِد  ِبمكَّةَ و دا)عليه السالم ( داود بِن فَرقٍَد قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ ِلي داود بن عِلي ما تقُولُ يا أَبا عبِد اللَِّه ِفي قَماِري اصطَدناها و قَصيناها )عليه السالم ( اللَِّه 

  .فَقُلْت تنتف و تعلَف فَِإذَا استوت خلِّي سِبيلُها 
  أَحمد عِن الْحسِن عن عِلي بِن النعماِن عن سعِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد -٢٣

  . عن بيضِة نعامٍة أَكَلْت ِفي الْحرِم قَالَ تصدق ِبثَمِنها )عليه السالم ( اللَِّه 
٢٤-نٍد عمحم نب نيسا ِإلَى   الْحنجرى قَالَ خثَنم ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم 

 ِه ثُمياحناُء جسفَِت النتفَن ِريدا الْبنلَغثُ بيح جأَم اِريقَم ةً ِمنِرياُء قُمسِت النطَادكَّةَ فَاصم
 فَأَخبره فَقَالَ تنظُرونَ امرأَةً لَا )عليه السالم ( ٍري علَى أَِبي عبِد اللَِّه دخلُوا ِبها مكَّةَ فَدخلَ أَبو بِص

 هلَّتخ اهاحنى جوتى ِإذَا استح ِسكُهمت و ِلفُهعت را الطَّيهطُونعا فَتِبه أْسب.  
 أَِبي عميٍر عن حماِد بِن ِعيسى عن ِعمرانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-٢٥

  . ما يكْره ِمن الطَّيِر فَقَالَ ما صف علَى رأِْسك )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ي عن داود بِن أَِبي يِزيد الْعطَّاِر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِق-٢٦

   رجلٌ قَتلَ أَسداً ِفي الْحرِم قَالَ )عليه السالم ( عن أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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 هحذْبي شِه كَبلَيع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن بكَيِر -٢٧

 فَاشتراه فَأَدخلَه الْحرم فَمات  ِفي رجٍل أَصاب ظَبياً ِفي الِْحلِّ)عليهما السالم ( بِن أَعين عن أَحِدِهما 
يفَلَا ش اتفَم ِبيلَهلَّى سخ مرالْح لَهخأَد ِم فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِحنيرِفي الْح يِإنْ كَانَ  الظَّب ِه ولَيَء ع

  .أَمسكَه حتى مات ِعنده ِفي الْحرِم فَعلَيِه الِْفداُء 
٢٨-ِن أَِبي   ِعدِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 عِن الْفَهِد يشترى ِبِمنى و )عليه السالم ( نصٍر قَالَ أَخبرِني حمزةُ بن الْيسع قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبِه ِمن جرخي هاجرِإخ كلَيوراً فَعأْسِع مبالس ِمن مرِخلَ الْحا أُدِم فَقَالَ كُلُّ مرالْح .  
٢٩- ِليع نأَِبيِه ع نفٍَر ععج نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   )

 شجرٍة أَصلُها ِفي الْحرِم و أَغْصانها ِفي الِْحلِّ علَى غُصٍن ِمنها طَاِئر رماه  أَنه سِئلَ عن)عليه السالم 
  .رجلٌ فَصرعه قَالَ علَيِه جزاؤه ِإذَا كَانَ أَصلُها ِفي الْحرِم 

 عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ-٣٠
 عن رجٍل أَصاب صيداً ِفي الِْحلِّ فَربطَه ِإلَى جاِنِب الْحرِم فَمشى )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

رِقِه فَأَجناطُ ِفي عبالر و مرلَ الْحخى دتاِطِه حِبِرب ديِم الصرالْح ِمن هجرى أَختِلِه حبلُ ِبحجالر ه
  .و الرجلُ ِفي الِْحلِّ فَقَالَ ثَمنه و لَحمه حرام ِمثْلُ الْميتِة 

  .باب لُقَطَِة الْحرِم 
١ -ب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   عقَالَ قَالَ أَب رمِن ع
   اللُّقَطَةُ لُقَطَتاِن لُقَطَةُ الْحرِم تعرف سنةً فَِإنْ وجدت صاِحبها و ِإلَّا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 اِلكِبيِل مكَس ِإلَّا فَِهي ا وهاِحباَء صةً فَِإنْ جنس فرعا تِرهلُقَطَةُ غَي ا وِبه قْتدصت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ - ٢

 عِن الرجِل يِجد اللُّقَطَةَ ِفي الْحرِم قَالَ لَا يمسها و أَما أَنت فَلَا )عليه السالم ( ت أَبا عبِد اللَِّه سأَلْ
  .بأْس ِلأَنك تعرفُها 

٣ -فُض نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   موِن غَزِل بي
 فَقَالَ لَه الطَّيار ِإني وجدت ِديناراً ِفي الطَّواِف قَِد )عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَه وفَقَالَ ه هتابِكت قحسان.  
٤ -محم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحاٍء   مجِن رِد بمحم نى عِن ِعيسِد ب

 أَني كُنت ِفي الْمسِجِد الْحراِم فَرأَيت ِديناراً )عليه السالم ( الْأَرجاِني قَالَ كَتبت ِإلَى الطَّيِب 
ا أَنا ِبثَاِلٍث فَأَخذْتها فَعرفْتها فَلَم فَأَهويت ِإلَيِه ِآلخذَه فَِإذَا أَنا ِبآخر ثُم بحثْت الْحصى فَِإذَ

يعِرفْها أَحد فَما ترى ِفي ذَِلك فَكَتب فَِهمت ما ذَكَرت ِمن أَمِر الدناِنِري فَِإنْ كُنت محتاجاً 
  .فَتصدق ِبثُلُِثها و ِإنْ كُنت غَِنياً فَتصدق ِبالْكُلِّ 

ابِة ببظَِر ِإلَى الْكَعِل النفَض .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

   )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ كُنت قَاِعداً ِإلَى جنِب أَ
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ب لٌ ِمنجر اَءهةٌ فَجادا ِعبهِإلَي ظَرا ِإنَّ النِة فَقَالَ أَمبقِْبلُ الْكَعتسٍب متحم وه و قَالُ لَهِجيلَةَ ي
 ِإنَّ كَعب الْأَحباِر كَانَ يقُولُ ِإنَّ الْكَعبةَ تسجد )عليه السالم ( عاِصم بن عمر فَقَالَ ِلأَِبي جعفٍَر 

عب فَقَالَ صدق  فَما تقُولُ ِفيما قَالَ كَ)عليه السالم ( ِلبيِت الْمقِْدِس ِفي كُلِّ غَداٍة فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 كَذَبت و كَذَب كَعب الْأَحباِر معك و غَِضب )عليه السالم ( الْقَولُ ما قَالَ كَعب فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

زع اللَّه لَقا خقَالَ م ثُم هرغَي تِل كَذَبداً ِبقَولَ أَحقْبتاس هتأَيا رةُ ماررةً ِفي قَالَ زقْعلَّ بج و 
 مرا حا لَههلَّ ِمنج و زلَى اللَِّه عع ملَا أَكْر ِة وبالْكَع وحِدِه نأَ ِبيمأَو ا ثُمهِه ِمنِإلَي بِض أَحالْأَر

اثَةٌ متواِليةٌ ِللْحج شوالٌ و ذُو اللَّه الْأَشهر الْحرم ِفي ِكتاِبِه يوم خلَق السماواِت و الْأَرض ثَلَ
 بجر وه ِة ورمِللْع دفْرم رهش ِة وذُو الِْحج ِة ودالْقَع.  

 )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
لَ ِإنَّ ِللَِّه تبارك و تعالَى حولَ الْكَعبِة ِعشِرين و ِمائَةَ رحمٍة ِمنها ِستونَ ِللطَّاِئِفني و أَربعونَ قَا

 اِظِرينونَ ِللنرِعش و لِّنيصِللْم.  
ِبي عبِد اللَِّه الْخزاِز عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَ- ٣

 قَالَ ِإنَّ ِللْكَعبِة لَلَحظَةً ِفي كُلِّ يوٍم يغفَر ِلمن طَاف ِبها أَو حن قَلْبه ِإلَيها أَو )عليه السالم ( اللَِّه 
 ذْرا عهنع هسبح.  

 بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن عِلي عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل- ٤
 قَالَ من نظَر ِإلَى الْكَعبِة لَم يزلْ تكْتب لَه )عليه السالم ( ِرباٍط عن سيٍف التماِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ى يتئَةٌ حيس هنى عحمت ةٌ ونسا حهنِرِه عصِبب ِرفصن.  
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

لَى الِْإماِم ِعبادةٌ و قَالَ من  قَالَ النظَر ِإلَى الْكَعبِة ِعبادةٌ و النظَر ِإلَى الْواِلديِن ِعبادةٌ و النظَر ِإ)
  .نظَر ِإلَى الْكَعبِة كُِتبت لَه حسنةٌ و مِحيت عنه عشر سيئَاٍت 
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٦ - نب دمحِزيِز   مِد الْعبِن عب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي
 قَالَ من نظَر ِإلَى الْكَعبِة ِبمعِرفٍَة فَعرف ِمن حقِّنا و حرمِتنا ِمثْلَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ح ِمن فرِة الَِّذي عالْآِخر ا وينالد مه كَفَاه و هوبذُن لَه اللَّه ا غَفَرِتهمرح ا وقِّه.  

  .باب ِفيمن رأَى غَِرميه ِفي الْحرِم 
١ - نِل عِليِل أَِبي الْفَضِن الْخاذَانَ بش نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ِلي علَيِه مالٌ فَغاب عني )عليه السالم ( عةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه سما
تح هعورلَا ت ِه ولَيع لِّمساِلي قَالَ لَا لَا تم اهقَاضِة أَ فَأَتبلَ الْكَعوح طُوفي هتأَياناً فَرمز جرخى ي

  .ِمن الْحرِم 
  .باب ما يهدى ِإلَى الْكَعبِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز قَالَ أَخبرِني ياِسني قَالَ - ١
ن ِمصٍر فَمات ِمنهم رجلٌ فَأَوصى ِبأَلِْف  يقُولُ ِإنَّ قَوماً أَقْبلُوا ِم)عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 

ِدرهٍم ِللْكَعبِة فَلَما قَِدم الْوِصي مكَّةَ سأَلَ فَدلُّوه علَى بِني شيبةَ فَأَتاهم فَأَخبرهم الْخبر فَقَالُوا 
جالر ا فَقَامنا ِإلَيهفَعاد كتِذم ِرئَتب قَد ِليِن عِد بمحفٍَر معلَى أَِبي جع لُّوهفَد اسأَلَ النلُ فَس )

 فَأَتاِني فَسأَلَِني فَقُلْت لَه ِإنَّ الْكَعبةَ غَِنيةٌ عن هذَا انظُر ِإلَى من )عليه السالم (  قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم 
ِه أَو ذَهبت نفَقَته أَو ضلَّت راِحلَته أَو عجز أَنْ يرِجع ِإلَى أَهِلِه فَادفَعها أَم هذَا الْبيت فَقُِطع ِب

 مهربةَ فَأَخبيِني شلُ بجى الرفَأَت لَك تيمس لَاِء الَِّذينؤِإلَى ه  
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 فَقَالُوا هذَا ضالٌّ مبتِدع لَيس يؤخذُ عنه و لَا ِعلْم لَه و نحن نسأَلُك )عليه السالم ( ِبقَوِل أَِبي جعفٍَر 
 فَقُلْت )عليه السالم ( هذَا الْكَلَام قَالَ فَأَتيت أَبا جعفٍَر ِبحق هذَا و ِبحق كَذَا و كَذَا لَما أَبلَغته عنا 

لَه لَِقيت بِني شيبةَ فَأَخبرتهم فَزعموا أَنك كَذَا و كَذَا و أَنك لَا ِعلْم لَك ثُم سأَلُوِني ِبالْعِظيِم 
أَسأَلُك ِبما سأَلُوك لَما أَتيتهم فَقُلْت لَهم ِإنَّ ِمن ِعلِْمي أَنْ لَو ِإلَّا بلَّغتك ما قَالُوا قَالَ و أَنا 

ولِّيت شيئاً ِمن أَمِر الْمسِلِمني لَقَطَعت أَيِديهم ثُم علَّقْتها ِفي أَستاِر الْكَعبِة ثُم أَقَمتهم علَى 
رأَم ِة ثُمطَبالِْمص مِرفُوهاللَِّه فَاع اقرلَاِء سؤاِدي أَلَا ِإنَّ هناِدياً ينم ت.  

٢ - نفٍَر ععِن جب ِليع نِن الْقَاِسِم عى بوسم نٍد عمحِن ماِن بنب نى عيحي نب دمحم  
 رجٍل جعلَ جاِريته هدياً ِللْكَعبِة كَيف يصنع قَالَ ِإنَّ  قَالَ سأَلْته عن)عليه السالم ( أَِخيِه أَِبي الْحسِن 

 قُوماِدياً ينم رم ا ثُمهِبع ةَ أَواِريِم الْجقَو ِة فَقَالَ لَهبياً ِللْكَعده هتاِريلَ جعج لٌ قَدجر اهأَِبي أَت
ناِدي أَلَا منِر فَيلَى الِْحجع نأِْت فُلَانَ بفَلْي هامِبِه طَع ِفدن أَو ِبِه طَِريقُه قُِطع أَو هفَقَتِبِه ن ترقَص 

  .فُلَاٍن و مره أَنْ يعِطي أَولًا فَأَولًا حتى ينفَد ثَمن الْجاِريِة 
٣ -ع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع   رأَِبي الْح ناٍن عأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج ن

 فَقَالَ ِإني أَهديت جاِريةً )عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اٍر فَمِمائَِة ِدينسما خِبه ِطيتِة فَأُعباِئِط ِإلَى الْكَعلَى حع قُم ا ثُمهنذْ ثَمخ ا ثُمهى قَالَ ِبعرا ت

 اجالْح اٍج ِمنتحكُلَّ م قَطٍَع ِبِه ونِط كُلَّ مأَع اِد ون ِر ثُمالِْحج.  
٤ -ٍد ومحِه ميوأَخ نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح   نع دمأَح 

عِلي بِن يعقُوب الْهاِشِمي عن مروانَ بِن مسِلٍم عن سِعيِد بِن عمٍرو الْجعِفي عن رجٍل ِمن أَهِل 
  اللَِّه ِمصر قَالَ أَوصى ِإلَي أَِخي ِبجاِريٍة كَانت لَه مغنيٍة فَاِرهٍة و جعلَها هدياً ِلبيِت 
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 ِلفتِل فَاخالْقَو ِمن ذَِلك رِقيلَ ِلي غَي ةَ وبيِني شا ِإلَى بهفَعفَِقيلَ اد أَلْتكَّةَ فَسم تاِم فَقَِدمرالْح
ع قُلْت قذَا ِإلَى الْحِفي ه كِشدري نِإلَى م كِشدِجِد أَ لَا أُرسِل الْمأَه لٌ ِمنجِفيِه فَقَالَ ِلي ر لَي

 فَسلْه قَالَ )عليه السالم ( بلَى قَالَ فَأَشار ِإلَى شيٍخ جاِلٍس ِفي الْمسِجِد فَقَالَ هذَا جعفَر بن محمٍد 
 فَسأَلْته و قَصصت علَيِه الِْقصةَ فَقَالَ ِإنَّ الْكَعبةَ لَا تأْكُلُ و لَا تشرب و ما )عليه السالم ( أَتيته فَ

ن محتاٍج أُهِدي لَها فَهو ِلزواِرها ِبِع الْجاِريةَ و قُم علَى الِْحجِر فَناِد هلْ ِمن منقَطٍَع ِبِه و هلْ ِم
 نم ضعِإنَّ ب لَه ا قَالَ فَقُلْتهنثَم ِفيِهم اقِْسم و ِطِهمأَع و مهنلْ عفَس كوا فَِإذَا أَتاِرهوز ِمن

أَخ لَقَد قَام قَد ا لَونا ِإنَّ قَاِئمةَ فَقَالَ أَمبيِني شا ِإلَى بفِْعهِني ِبدرأَم هأَلْتس و مهِديأَي قَطَع و مذَه
  .طَاف ِبِهم و قَالَ هؤلَاِء سراق اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن بعِض - ٥
ِت ادفَعه ِبمكَّةَ ِليخاطَ ِبِه ِكسوةُ الْكَعبِة فَكَِرهت أَنْ أَصحاِبنا قَالَ دفَعت ِإلَي امرأَةٌ غَزلًا فَقَالَ

 فَقُلْت )عليه السالم ( أَدفَعه ِإلَى الْحجبِة و أَنا أَعِرفُهم فَلَما ِصرت ِبالْمِدينِة دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
تِني غَزلًا و أَمرتِني أَنْ أَدفَعه ِبمكَّةَ ِليخاطَ ِبِه ِكسوةُ الْكَعبِة لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ امرأَةً أَعطَ

عليه ( فَكَِرهت أَنْ أَدفَعه ِإلَى الْحجبِة فَقَالَ اشتِر ِبِه عسلًا و زعفَراناً و خذْ ِطني قَبِر أَِبي عبِد اللَِّه 

اِء السماِء و اجعلْ ِفيِه شيئاً ِمن الْعسِل و الزعفَراِن و فَرقْه علَى الشيعِة  و اعِجنه ِبم)السالم 
 ماهضروا ِبِه ماودِلي.  

  باب ِفي قَوِلِه عز و جلَّ سواًء الْعاِكف ِفيِه و الْباِد
١ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع

   ِإنَّ معاِويةَ أَولُ من علَّق علَى باِبِه ِمصراعيِن ِبمكَّةَ )عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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فَمنع حاج بيِت اللَِّه ما قَالَ اللَّه عز و جلَّ سواًء الْعاِكف ِفيِه و الْباِد و كَانَ الناس ِإذَا قَِدموا 
نَ معاِويةُ صاِحب السلِْسلَِة الَِّتي قَالَ اللَّه مكَّةَ نزلَ الْباِدي علَى الْحاِضِر حتى يقِْضي حجه و كَا

تعالَى ِفي ِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعونَ ِذراعاً فَاسلُكُوه ِإنه كانَ ال يؤِمن ِباللَِّه الْعِظيِم و كَانَ ِفرعونَ 
  .هِذِه الْأُمِة 
٢ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسى   الْحيحي نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن م

 قَالَ لَم يكُن ِلدوِر مكَّةَ أَبواب و كَانَ أَهلُ )عليهما السالم ( بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 
خدفَي اِنِهمونَ ِبِقطْرأْتاِن يلْدةُ الْباِويعا مهبوب نلَ مكَانَ أَو ا وونَ ِبهِربضلُونَ فَي.  

 ِبيالن جح ابصلى اهللا عليه وآله ( ب(.   
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 بعد قُدوِمِه الْمِدينةَ ِإلَّا واِحدةً و قَد حج )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَم يحج النِبي )عليه السالم ( عن جعفٍَر 
  .ِبمكَّةَ مع قَوِمِه ِحجاٍت 

للَِّه بِن أَِبي   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِعيسى الْفَراِء عن عبِد ا- ٢
 عشر ِحجاٍت مستِسراً ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ حج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كُلِّها يمر ِبالْمأِْزميِن فَينِزلُ و يبولُ 
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٣ - نع ِزيدِن يب رمع نع قُوبعِن يب سوني نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  
  . ِعشِرين حجةً ) عليه وآله صلى اهللا(  قَالَ حج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٤
صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه  قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

( وكأْتي جاِس ِبالْحأَذِّنْ ِفي الن ِه ولَيلَّ عج و زع لَ اللَّهزأَن ثُم جحي لَم ِسِنني رشِة عِدينِبالْم أَقَام 
لْمؤذِِّنني أَنْ يؤذِّنوا ِبأَعلَى أَصواِتِهم ِبأَنَّ ِرجالًا و على كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميٍق فَأَمر ا

 يحج ِفي عاِمِه هذَا فَعِلم ِبِه من حضر الْمِدينةَ و أَهلُ الْعواِلي و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 و ِإنما كَانوا تاِبِعني ينظُرونَ ما يؤمرونَ و )عليه وآله صلى اهللا ( الْأَعراب و اجتمعوا ِلحج رسوِل اللَِّه 

 ِفي أَربٍع بِقني ِمن ِذي الْقَعدِة )صلى اهللا عليه وآله ( يتِبعونه أَو يصنع شيئاً فَيصنعونه فَخرج رسولُ اللَِّه 
ِة زالَِت الشمس فَاغْتسلَ ثُم خرج حتى أَتى الْمسِجد الَِّذي ِعند فَلَما انتهى ِإلَى ِذي الْحلَيفَ

الشجرِة فَصلَّى ِفيِه الظُّهر و عزم ِبالْحج مفِْرداً و خرج حتى انتهى ِإلَى الْبيداِء ِعند الِْميِل الْأَوِل 
اطَاِن فَلَبِسم لَه فى فَصهتى انتح نيِست عاً وبأَر أَو نيِست اً وِست يدالْه اقس فِْرداً وم جى ِبالْح

 لْفِن خيتكْعلَّى رص اٍط ثُموةَ أَشعبِت سيِبالْب ِة فَطَافِذي الِْحج ٍع ِمنبلِْخ أَركَّةَ ِفي سِإلَى م
 اِهيمرقَاِم ِإبقَالَ )يه السالم عل( م اِفِه ثُمِل طَوِفي أَو هلَمتكَانَ اس قَد و هلَمتِر فَاسجِإلَى الْح ادع ثُم 

أَنَّ ِإنَّ الصفَا و الْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه فَأَبدأُ ِبما بدأَ اللَّه تعالَى ِبِه و ِإنَّ الْمسِلِمني كَانوا يظُنونَ 
يِة شورالْم فَا والص نيب يعةَ  السورالْم فا ولَّ ِإنَّ الصج و زع لَ اللَّهزِركُونَ فَأَنشالْم هعنٌء ص

  ِمن شعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر فَال جناح علَيِه 
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 ِه ولَيى عأَثْن و اللَّه ِمدفَح اِنيمالْي كْنلَ الرقْبتاس ِه ولَيع ِعدفَا فَصى الصأَت ِبِهما ثُم فطَّوأَنْ ي
الْبقَرِة مترسلًا ثُم انحدر ِإلَى الْمروِة فَوقَف علَيها كَما وقَف علَى دعا ِمقْدار ما يقْرأُ سورةُ 

الصفَا ثُم انحدر و عاد ِإلَى الصفَا فَوقَف علَيها ثُم انحدر ِإلَى الْمروِة حتى فَرغَ ِمن سعِيِه فَلَما 
 و هو علَى الْمروِة أَقْبلَ علَى الناِس ِبوجِهِه فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ ِإنَّ فَرغَ ِمن سعِيِه

 لْتقْبتلَِو اس ِحلَّ وياً أَنْ يده قسي لَم نم رِني أَنْ آمرأْملِْفِه يِدِه ِإلَى خأَ ِبيمأَو ِئيلُ وربذَا جه
ن أَمِري ما استدبرت لَصنعت ِمثْلَ ما أَمرتكُم و لَِكني سقْت الْهدي و لَا ينبِغي ِلساِئِق ِم

 اجاً وجح نجرخِم لَنالْقَو لٌ ِمنجر قَالَ فَقَالَ لَه ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتِحلَّ حِي أَنْ يدالْه
نُءوسولُ اللَِّه رسر فَقَالَ لَه قْطُرا تنورعش صلى اهللا عليه وآله ( ا و( داً فَقَالَ لَهذَا أَبِبه ِمنؤت لَن كا ِإنأَم 

هذَا الَِّذي سراقَةُ بن ماِلِك بِن جعشٍم الِْكناِني يا رسولَ اللَِّه علِّمنا ِديننا كَأَنا خِلقْنا الْيوم فَ
 بلْ هو ِللْأَبِد ِإلَى يوِم )صلى اهللا عليه وآله ( أَمرتنا ِبِه ِلعاِمنا هذَا أَم ِلما يستقِْبلُ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

عليه ( ِقيامِة قَالَ و قَِدم عِلي الِْقيامِة ثُم شبك أَصاِبعه و قَالَ دخلَِت الْعمرةُ ِفي الْحج ِإلَى يوِم الْ

 و هو ِبمكَّةَ فَدخلَ علَى فَاِطمةَ سلَام اللَِّه علَيها )صلى اهللا عليه وآله (  ِمن الْيمِن علَى رسوِل اللَِّه )السالم 
 مصبوغَةً فَقَالَ ما هذَا يا فَاِطمةُ فَقَالَت و ِهي قَد أَحلَّت فَوجد ِرحياً طَيبةً و وجد علَيها ِثياباً

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  فَخرج عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( أَمرنا ِبهذَا رسولُ اللَِّه 
 قَد أَحلَّت و علَيها ِثياب مصبوغَةٌ فَقَالَ رسولُ مستفِْتياً فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني رأَيت فَاِطمةَ

 أَنا أَمرت الناس ِبذَِلك فَأَنت يا عِلي ِبما أَهلَلْت قَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإهلَالًا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 ِقر علَى ِإحراِمك ِمثِْلي و أَنت شِريِكي ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  كَِإهلَاِل النِبي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه

 ِبمكَّةَ ِبالْبطْحاِء هو و أَصحابه و لَم ينِزِل الدور )صلى اهللا عليه وآله ( هدِيي قَالَ و نزلَ رسولُ اللَِّه 
 دِة ِعنِويرالت موا كَانَ يلُ اللَِّه فَلَمقَو وه و جِهلُّوا ِبالْحي ِسلُوا وتغأَنْ ي اسالن رِس أَمماِل الشوز

   فَاتِبعوا )صلى اهللا عليه وآله ( عز و جلَّ الَِّذي أَنزلَ علَى نِبيِه 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

 ِبيالن جرفَخ اِهيمرِإب لَّى )صلى اهللا عليه وآله ( ِملَّةَ أَِبيكُمى فَصى ِمنى أَتتح جِبالْح ِهلِّنيم هابحأَص و 
ثُم رالْفَج ةَ واَء الْآِخرالِْعش و ِربغالْم و رصالْع و رالظُّه شيقُر تكَان و هعم اسالن ا وغَد 

صلى اهللا عليه ( تِفيض ِمن الْمزدِلفَِة و ِهي جمع و يمنعونَ الناس أَنْ يِفيضوا ِمنها فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه 

ِفيضونَ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَيِه ثُم  و قُريش ترجوا أَنْ تكُونَ ِإفَاضته ِمن حيثُ كَانوا ي)وآله 
أَِفيضوا ِمن حيثُ أَفاض الناس و استغِفروا اللَّه يعِني ِإبراِهيم و ِإسماِعيلَ و ِإسحاق ِفي 

 قَد مضت )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه ِإفَاضِتِهم ِمنها و من كَانَ بعدهم فَلَما رأَت قُريش أَنَّ قُبةَ 
يش فُِسِهملَ ِفي أَنخد هى ِإلَى  كَأَنهتى انتح كَاِنِهمم ِة ِمنالِْإفَاض ونَ ِمنجروا يٌء ِللَِّذي كَان

ض و هتقُب تِرباِك فَضاِل الْأَرةَ ِبِحينرع طْنب ِهي ةَ وِمرالَِت نا زا فَلَمهدِعن مهتِبيأَخ اسالن بر
 و معه قُريش و قَِد اغْتسلَ و قَطَع التلِْبيةَ حتى وقَف )صلى اهللا عليه وآله ( الشمس خرج رسولُ اللَِّه 

ى الظُّهر و الْعصر ِبأَذَاٍن و ِإقَامتيِن ثُم مضى ِبالْمسِجِد فَوعظَ الناس و أَمرهم و نهاهم ثُم صلَّ
ِإلَى الْموِقِف فَوقَف ِبِه فَجعلَ الناس يبتِدرونَ أَخفَاف ناقَِتِه يِقفُونَ ِإلَى جاِنِبها فَنحاها فَفَعلُوا 

 ِضعوم سلَي اسا النهفَقَالَ أَي ِدِه ِمثْلَ ذَِلكأَ ِبيمأَو و ذَا كُلُّهه لَِكن ِقِف وواقَِتي ِبالْمفَاِف نأَخ
 صقُر صالْقُر قَعى وتح اسالن قَفِلفَِة فَودزِبالْم لَ ِمثْلَ ذَِلكفَع و اسالن قفَرِقِف فَتوِإلَى الْم

ِبالد اسالن رأَم و أَفَاض ِس ثُمملَّى الشفَص امرالْح رعشالْم وه ِلفَِة ودزى ِإلَى الْمهتى انتِة حع
الْمغِرب و الِْعشاَء الْآِخرةَ ِبأَذَاٍن واِحٍد و ِإقَامتيِن ثُم أَقَام حتى صلَّى ِفيها الْفَجر و عجلَ ضعفَاَء 

هرأَم ٍل واِشٍم ِبلَيِني هب اَء لَها أَضفَلَم سمالش طْلُعى تتِة حقَبةَ الْعرمةَ جرموا الْجمرأَنْ لَا ي م
( النهار أَفَاض حتى انتهى ِإلَى ِمنى فَرمى جمرةَ الْعقَبِة و كَانَ الْهدي الَِّذي جاَء ِبِه رسولُ اللَِّه 

 ِبأَربعٍة و ثَلَاِثني أَو ِستٍة و )عليه السالم ( أَربعةً و ِستني أَو ِستةً و ِستني و جاَء عِلي  )صلى اهللا عليه وآله 
ِثني بدنةً  أَربعةً و ثَلَا)عليه السالم (  ِستةً و ِستني و نحر عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ثَلَاِثني فَنحر رسولُ اللَِّه 

   أَنْ يؤخذَ ِمن كُلِّ بدنٍة ِمنها جذْوةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( و أَمر رسولُ اللَِّه 
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 و عِلي و حسوا ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  برمٍة ثُم تطْبخ فَأَكَلَ رسولُ اللَِّه ِمن لَحٍم ثُم تطْرح ِفي
 تيالْب ارز و لَقح ِبِه و قدصت ا وهلَا قَلَاِئد ا ولَا ِجلَالَه ا وهلُودج اِرينزا الْجِطيعي لَم ا وِقهرم

نى و أَقَام ِبها حتى كَانَ الْيوم الثَّاِلثُ ِمن آِخِر أَياِم التشِريِق ثُم رمى الِْجمار و و رجع ِإلَى ِم
 عاً وٍة مرمع ٍة وجِبح كاؤِنس ِجعرولَ اللَِّه تسا رةُ ياِئشع لَه طَِح فَقَالَتى ِإلَى الْأَبهتى انتح فَرن

ع ِبحجٍة فَأَقَام ِبالْأَبطَِح و بعثَ معها عبد الرحمِن بن أَِبي بكٍْر ِإلَى التنِعيِم فَأَهلَّت ِبعمرٍة أَرِج
 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعر لَّتص ِت ويِبالْب طَافَت و اَءتج عليه السالم ( ثُم(نيب تعس و  فَا والص 

 ِبيِت النأَت ِة ثُمورصلى اهللا عليه وآله ( الْم( طُفي لَم و امرالْح ِجدسِل الْمخدي لَم ِمِه ووي لَ ِمنحتفَار 
  . ِمن ِذي طُوى ِبالْبيِت و دخلَ ِمن أَعلَى مكَّةَ ِمن عقَبِة الْمدِنيني و خرج ِمن أَسفَِل مكَّةَ

(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن هماٍم عن أَِبي الْحسِن - ٥

  ِحني غَدا ِمن ِمنى ِفي طَِريِق ضب و رجع ما بين)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَخذَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .الْمأِْزميِن و كَانَ ِإذَا سلَك طَِريقاً لَم يرِجع ِفيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ٦
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( لَِّه أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد ال

 ا ثُملَّى ِبهةَ فَصرجى الشى أَتتِة حدِذي الْقَع ِمن ِقنيٍع ببِفي أَر جرلَاِم خةَ الِْإسجح جح ِحني
 مراَء فَأَحديى الْبى أَتتح هاِحلَتر ٍة قَادندِمائَةَ ب اقس و جلَّ ِبالْحأَه ا وهِمن  
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( متعةُ حتى ِإذَا قَِدم رسولُ اللَِّه و أَحرم الناس كُلُّهم ِبالْحج لَا ينوونَ عمرةً و لَا يدرونَ ما الْ

 مكَّةَ طَاف ِبالْبيِت و طَاف الناس معه ثُم صلَّى ركْعتيِن ِعند الْمقَاِم و استلَم )صلى اهللا عليه وآله 
الصفَا فَبدأَ ِبها ثُم طَاف بين الصفَا و الْحجر ثُم قَالَ أَبدأُ ِبما بدأَ اللَّه عز و جلَّ ِبِه فَأَتى 

 وه ةً ورما علُوهعجي ِحلُّوا وأَنْ ي مهرِطيباً فَأَمخ ِة قَامورالْم دِعن افَهى طَوا قَضعاً فَلَمبِة سورالْم
يش اسلَّ النلَّ ِبِه فَأَحج و زع اللَّه رولُ اللَِّه ٌء أَمسقَالَ ر صلى اهللا عليه وآله (  و( ِمن لْتقْبتاس تكُن لَو 

أَمِري ما استدبرت لَفَعلْت كَما أَمرتكُم و لَم يكُن يستِطيع أَنْ يِحلَّ ِمن أَجِل الْهدِي الَِّذي 
و ال تحِلقُوا رؤسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه فَقَالَ سراقَةُ بن كَانَ معه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 

ماِلِك بِن جعشٍم الِْكناِني يا رسولَ اللَِّه علِّمنا كَأَنا خِلقْنا الْيوم أَ رأَيت هذَا الَِّذي أَمرتنا ِبِه 
 لَا بلْ ِللْأَبِد الْأَبِد و ِإنَّ رجلًا قَام فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله ( عاٍم فَقَالَ رسولُ اللَِّه ِلعاِمنا هذَا أَو ِلكُلِّ 

 ِإنك لَن تؤِمن ِبهذَا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه نخرج حجاجاً و رُءوسنا تقْطُر فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
أَب ِليلَ عأَقْب عليه السالم ( داً قَالَ و( ا قَدهلَياللَِّه ع لَامةَ سفَاِطم دجفَو جافَى الْحى وتِن حمالْي ِمن 

صلى (  اللَِّه  مستفِْتياً فَقَالَ رسولُ)صلى اهللا عليه وآله ( أَحلَّت و وجد ِريح الطِّيِب فَانطَلَق ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 فَقَالَ لَا تِحلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ٍء أَهلَلْت فَقَالَ أَهلَلْت ِبما أَهلَّ ِبِه النِبي   يا عِلي ِبأَي شي)اهللا عليه وآله 
 ثَلَاثاً و )صلى اهللا عليه وآله ( ِه أَنت فَأَشركَه ِفي الْهدِي و جعلَ لَه سبعاً و ثَلَاِثني و نحر رسولُ اللَّ

ِستني فَنحرها ِبيِدِه ثُم أَخذَ ِمن كُلِّ بدنٍة بضعةً فَجعلَها ِفي ِقدٍر واِحٍد ثُم أَمر ِبِه فَطُِبخ فَأَكَلَ 
 و الْمتعةُ خير ِمن الْقَاِرِن الساِئِق و ِمنه و حسا ِمن الْمرِق و قَالَ قَد أَكَلْنا ِمنها الْآنَ جِميعاً

 أَم نهاراً فَقَالَ نهاراً )صلى اهللا عليه وآله ( خير ِمن الْحاج الْمفِْرِد قَالَ و سأَلْته أَ لَيلًا أَحرم رسولُ اللَِّه 
  .قُلْت أَيةَ ساعٍة قَالَ صلَاةَ الظُّهِر 

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   ِعدةٌ- ٧
 الْحج )صلى اهللا عليه وآله (  ذَكَر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 يِريد الْحج )صلى اهللا عليه وآله ( لَى من بلَغه ِكتابه ِممن دخلَ ِفي الِْإسلَاِم أَنَّ رسولَ اللَِّه فَكَتب ِإ
ِف الِْإبتِبن اسالن رةَ أَمرجلَ الشزا نفَلَم اسلَ النفَأَقْب جالْح أَطَاق نم جحِلي ِبذَِلك مهِذنؤي ِط و
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 لَم ناِتِقِه ِلملَى عا عهعضٍة يامِعم اٍر وِإز اٍء أَوِرد اٍر وِد ِفي ِإزرجالت ِل وسالْغ ِة وانلِْق الْعح
 لَه كُني  
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ِرداٌء و ذَكَر أَنه حيثُ لَبى قَالَ لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لَا شِريك لَك لَبيك ِإنَّ الْحمد و النعمةَ 
معاِرِج و كَانَ  يكِْثر ِمن ِذي الْ)صلى اهللا عليه وآله ( لَك و الْملْك لَا شِريك لَك و كَانَ رسولُ اللَِّه 

يلَبي كُلَّما لَِقي راِكباً أَو علَا أَكَمةً أَو هبطَ واِدياً و ِمن آِخِر اللَّيِل و ِفي أَدباِر الصلَواِت فَلَما 
ى فَلَمِذي طُو ِمن جرخ ِحني جرخ ِة وقَبالْع ا ِمنلَاهأَع لَ ِمنخكَّةَ دلَ مخاِب دى ِإلَى بهتا ان

الْمسِجِد استقْبلَ الْكَعبةَ و ذَكَر ابن ِسناٍن أَنه باب بِني شيبةَ فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه و صلَّى 
(  ركْعتيِن خلْف مقَاِم ِإبراِهيم علَى أَِبيِه ِإبراِهيم ثُم أَتى الْحجر فَاستلَمه فَلَما طَاف ِبالْبيِت صلَّى

 و دخلَ زمزم فَشِرب ِمنها ثُم قَالَ اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِعلْماً ناِفعاً و ِرزقاً واِسعاً و ِشفَاًء )عليه السالم 
لْكَعبِة ثُم قَالَ ِلأَصحاِبِه ِليكُن آِخر ِمن كُلِّ داٍء و سقٍْم فَجعلَ يقُولُ ذَِلك و هو مستقِْبلُ ا

 ِبِه ثُم أَ اللَّهدا بأُ ِبمدقَالَ أَب فَا ثُمِإلَى الص جرخ ثُم هلَمتِر فَاسجالْح ِتلَامِة اسبِبالْكَع ِدكُمهع
  .لِْإنسانُ سورةَ الْبقَرِة صِعد علَى الصفَا فَقَام علَيِه ِمقْدار ما يقْرأُ ا

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي - ٨
ِدِه ثَلَاثاً و ِستني و نحر  ِبي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ نحر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِليعليه السالم ( ع( معقَالَ ن ثَلَاِثني ةً وعبس قُلْت را غَبم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٩

(  قَالَ الَِّذي كَانَ علَى بدِن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عميٍر عن معا

 ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  ناِجيةُ بن جندٍب الْخزاِعي الْأَسلَِمي و الَِّذي حلَق رأْس النِبي )صلى اهللا عليه وآله 
جا حلَم ٍب قَالَ وِن كَعب ِديِن عِويِج بِن عِف بوِن عِر بصِن ناثَةَ برِن حِد اللَِّه ببع نب رمعِتِه م

(   و هو يحِلقُه قَالَت قُريش أَي معمر أُذُنُ رسوِل اللَِّه)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِفي حجِة رسوِل اللَِّه 

 ِفي يِدك و ِفي يِدك الْموسى فَقَالَ معمر و اللَِّه ِإني لَأَعده ِمن اللَِّه فَضلًا عِظيماً )صلى اهللا عليه وآله 
  ا معمر  فَقَالَ رسولُ اللَِّه ي)صلى اهللا عليه وآله ( علَي قَالَ و كَانَ معمر هو الَِّذي يرحلُ ِلرسوِل اللَِّه 
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لَِكن و هدأَش تا كُنكَم هتددش ي لَقَدأُم و تِبأَِبي أَن رمعى فَقَالَ مخرتسلَةَ لَملَ اللَّيحِإنَّ الر 
صلى اهللا عليه ( بعض من حسدِني مكَاِني ِمنك يا رسولَ اللَِّه أَراد أَنْ تستبِدلَ ِبي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  . ما كُنت ِلأَفْعلَ )وآله 
شاذَانَ جِميعاً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن -١٠

صلى (  قَالَ اعتمر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِهي عمرةُ الْحديِبيِة و  ثَلَاثَ عمٍر مفْتِرقَاٍت عمرةً ِفي ِذي الْقَعدِة أَهلَّ ِمن عسفَانَ و )اهللا عليه وآله 
 ِمن عجا رم دعِة بانرالِْجع لَّ ِمنةً أَهرمع اِء وةُ الْقَضرمع ِهي فَِة وحالْج لَّ ِمنةً أَهرمع

  .الطَّاِئِف ِمن غَزوِة حنيٍن 
بِن أَِبي نجرانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ا-١١

 غَير حجِة )صلى اهللا عليه وآله (  أَ حج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْوداِع قَالَ نعم ِعشِرين حجةً 

   فَضاٍل عن ِعيسى الْفَراِء عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن   سهلٌ عِن ابِن-١٢
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 ِعشِرين حجةً مستِسرةً كُلُّها يمر )ه وآله صلى اهللا علي(  قَالَ حج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالْمأِْزميِن فَينِزلُ فَيبولُ 

١٣- دمحم ةَ واعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
محِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نِد اللَِّه ببأَِبي ع ناٍن عأَب نِميعاً عكَِم جِن الْحب ِليع نعليه ( ٍد ع

 عمرةَ الْحديِبيِة و قَضى الْحديِبيةَ ِمن قَاِبٍل و ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ اعتمر رسولُ اللَِّه )السالم 
لَ ِمنأَقْب ِة ِحنيانرِة الِْجعدِفي ِذي الْقَع نٍر كُلُّهمالطَّاِئِف ثَلَاثَ ع .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي -١٤
 اعتمر ِفي ِذي الْقَعدِة ثَلَاثَ عمٍر كُلُّ )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ ذُِكر أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ذَِلك يواِفق عمرته ذَا الْقَعدِة 
  .باب فَضِل الْحج و الْعمرِة و ثَواِبِهما 

 عبِد اللَِّه الْبجِلي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ الْخزاِز عن عِلي بِن- ١
 حجوا و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( عن خاِلٍد الْقَلَاِنِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كُم و قَالَ الْحاج مغفُور لَه و اعتِمروا تِصح أَبدانكُم و تتِسع أَرزاقُكُم و تكْفَونَ مئُوناِت ِعياِل
  .موجوب لَه الْجنةُ و مستأْنف لَه الْعملُ و محفُوظٌ ِفي أَهِلِه و ماِلِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٢
نِد اللَِّه عبو علَى قَالَ قَالَ أَبِد الْأَعبعليه السالم (  ع( اً أَواجح تيذَا الْبه أَم نقُولُ مكَانَ أَِبي ي 

ي يوميِن فَال معتِمراً مبرأً ِمن الِْكبِر رجع ِمن ذُنوِبِه كَهيئَِة يوم ولَدته أُمه ثُم قَرأَ فَمن تعجلَ ِف
 را الِْكبم قى قُلْتِن اتِه ِلملَيع فَال ِإثْم رأَخت نم ِه ولَيع ِإثْم  
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 ِإنَّ أَعظَم الِْكبِر غَمص الْخلِْق و سفَه الْحق قُلْت ما غَمص ) عليه وآله صلى اهللا( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اَءهِرد اللَّه عازن لَ ذَِلكفَع نم ِلِه ولَى أَهع نطْعي و قلُ الْحهجقَالَ ي قالْح فَهس لِْق والْخ.  

٣ -ع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 يقُولُ ضمانُ الْحاج و الْمعتِمِر علَى اللَِّه ِإنْ أَبقَاه بلَّغه أَهلَه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

خأَد هاتِإنْ أَم ةَ ونالْج لَه.  
 عن )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 و الْعمرةُ كَفَّارةٌ ِلكُلِّ  الْحجةُ ثَوابها الْجنةُ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( آباِئِه 
  .ذَنٍب 

  عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن يحيى بِن عمِرو بِن كُلَيٍع عن ِإسحاق بِن - ٥
وِم الْحج كُلَّ عاٍم ِبنفِْسي  ِإني قَد وطَّنت نفِْسي علَى لُز)عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِشرفَأَب لْتقَالَ ِإنْ فَع معن قَالَ قُلْت لَى ذَِلكع تمزع قَد اِلي فَقَالَ وِتي ِبميِل بأَه ٍل ِمنجِبر أَو
  .ِبكَثْرِة الْماِل 

عليه (  بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ- ٦

 الْحجاج يصدرونَ علَى ثَلَاثَِة أَصناٍف ِصنف يعتق ِمن الناِر و ِصنف يخرج ِمن ذُنوِبِه )السالم 
  . فَذَاك أَدنى ما يرِجع ِبِه الْحاج كَهيئَِة يوم ولَدته أُمه و ِصنف يحفَظُ ِفي أَهِلِه و ماِلِه

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ٧
 يذْكُر الْحج فَقَالَ قَالَ رسولُ  يقُولُ و)عليه السالم ( بِن يحيى الْكَاِهِلي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

   هو أَحد الِْجهاديِن هو ِجهاد الضعفَاِء و نحن الضعفَاُء أَما ِإنه لَيس )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
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يلَا  ش جح لَكُملَاِة ِقبِفي الص سلَي لَاةٌ وا صناهلَه جِفي الْح لَاةُ وِإلَّا الص جالْح لَ ِمنٌء أَفْض
ِجلْدك و يمتِنع ِفيِه ِمن تدِع الْحج و أَنت تقِْدر علَيِه أَ ما ترى أَنه يشعثُ رأْسك و يقْشف ِفيِه 

 قشى يتح جلُغُ الْحبا نِصلَةٌ متم اها ِميلَن و قَِريب نحن ا وناهلَه نحا نِإن اِء وسظَِر ِإلَى النالن
 يِصلُ ِإلَى الْحج ِإلَّا ِبمشقٍَّة ِفي تغِيِري علَينا فَكَيف أَنتم ِفي بعِد الِْبلَاِد و ما ِمن مِلٍك و لَا سوقٍَة

 ِملُ أَثْقالَكُمحت لَّ وج و زع لُهقَو ذَِلك ا وهدر ِطيعتسٍس لَا يمش ِريٍح أَو ٍب أَورشم ٍم أَوطْعم
  .ربكُم لَرؤف رِحيم ِإىل بلٍَد لَم تكُونوا باِلِغيِه ِإلَّا ِبِشق الْأَنفُِس ِإنَّ 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٨
 )صلى اهللا عليه وآله (   يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .لَا يحاِلف الْفَقْر و الْحمى مدِمن الْحج و الْعمرِة 

٩ - نع وبأَِبي أَي نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 يقُولُ ِإنَّ الْحاج ِإذَا أَخذَ ِفي جهاِزِه لَم يخطُ )عليه السالم (  سعٍد الِْإسكَاِف قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

يةً ِفي شطْوئَاٍت  خيس رشع هنا عحم اٍت ونسح رشع لَّ لَهج و زع اللَّه باِزِه ِإلَّا كَتهج ٍء ِمن
 ِمن جهاِزِه متى ما فَرغَ فَِإذَا استقْبلَت ِبِه راِحلَته لَم تضع و رفَع لَه عشر درجاٍت حتى يفْرغَ

 كَهسن قِْضيى يتح ِمثْلَ ذَِلك لَّ لَهج و زع اللَّه بِإلَّا كَت هفَعرت لَم فّاً وخ  
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فَِإذَا قَضى نسكَه غَفَر اللَّه لَه ذُنوبه و كَانَ ذَا الِْحجِة و الْمحرم و صفَر و شهر رِبيٍع الْأَوِل 
ِه السلَيع بكْتلَا ت و اتنسالْح لَه بكْتٍر تهةَ أَشعبِت أَرضٍة فَِإذَا موِجبِبم أِْتيِإلَّا أَنْ ي ئَاتي

  .الْأَربعةُ الْأَشهِر خِلطَ ِبالناِس 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن -١٠

ٍء صار الْحاج لَا يكْتب علَيِه   ِلأَي شي)عليه السالم ( ِبي الْحسِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَ
الذَّنب أَربعةَ أَشهٍر قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَباح الْمشِرِكني الْحرم ِفي أَربعِة أَشهٍر ِإذْ يقُولُ 

  .شهٍر ثُم وهب ِلمن يحج ِمن الْمؤِمِنني الْبيت الذُّنوب أَربعةَ أَشهٍر فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَ
  أَحمد عن أَِبي محمٍد الْحجاِل عن داود بِن أَِبي يِزيد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد -١١

  . يزالُ علَيِه نور الْحج ما لَم يِلم ِبذَنٍب  قَالَ الْحاج لَا)عليه السالم ( اللَِّه 
١٢- تِمعاِء قَالَ سٍد الْفَرمحأَِبي م نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 تاِبعوا بين الْحج و الْعمرِة )هللا عليه وآله صلى ا(  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفَر بن محمٍد 
  .فَِإنهما ينِفياِن الْفَقْر و الذُّنوب كَما ينِفي الِْكري خبثَ الْحِديِد 

  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عن جعفَِر بِن -١٣
 قَالَ الْحج و الْعمرةُ سوقَاِن ِمن أَسواِق الْآِخرِة )عليه السالم ( مرانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه ِع

  .اللَّاِزم لَهما ِفي ضماِن اللَِّه ِإنْ أَبقَاه أَداه ِإلَى ِعياِلِه و ِإنْ أَماته أَدخلَه الْجنةَ 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن زكَِريا الْمؤِمِن -١٤

 قَالَ الْحاج و الْمعتِمر )عليه السالم ( عن ِإبراِهيم بِن صاِلٍح عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
للَِّه ِإنْ سأَلُوه أَعطَاهم و ِإنْ دعوه أَجابهم و ِإنْ شفَعوا شفَّعهم و ِإنْ سكَتوا ابتدأَهم و وفْد ا

  .يعوضونَ ِبالدرهِم أَلْف أَلِْف ِدرهٍم 
 قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن عبِد الْمؤِمِن عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَ-١٥

 قا ِفي حِفقُهنٍم تهِدر أَلْف ِرينِعش لُ ِمنأَفْض جِفي الْح ِفقُهنت مهِدر.  
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١٦-ذَاِفٍر قَالَ قَالَ   وع ناِص عصانَ الْجملَيِن أَِبي سب داود نِمِن عؤِد الْمبع نع هنع 
 ما يمنعك ِمن الْحج ِفي كُلِّ سنٍة قُلْت جِعلْت ِفداك الِْعيالُ قَالَ فَقَالَ ِإذَا )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
نفَم ٍة ِمتنكُلَّ س ِبِهم جح و تيالز لَّ والْخ الَكِعي أَطِْعم اِلكِلِعي .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن سلَيمانَ -١٧

 يقُولُ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )السالم عليه ( الْجعفَِري عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 وبالذُّن ماِلطَهخِل أَنْ تقَب ِمن ِتِهمافَحصم ِمِر وتعالْم و اجلَى الْحلَاِم عوا ِبالساِدرب.  

١٨-محم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِمِن   مؤا الْمكَِريز نى عِن ِعيسِد ب
 قَالَ الْحاج و الْمعتِمر ِفي )عليه السالم ( عن شعيٍب الْعقَرقُوِفي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإنْ م و هوبذُن لَه اللَّه هاً غَفَرجوتم اتاِن اللَِّه فَِإنْ ممض اتِإنْ م ياً ولَبم اللَّه ثَهعِرماً بحم ات

  .ِبأَحِد الْحرميِن بعثَه اللَّه ِمن الْآِمِنني و ِإنْ مات منصِرفاً غَفَر اللَّه لَه جِميع ذُنوِبِه 
١٩-ضِن الراٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقُولُ )عليه السالم ( ا   عي هتِمعقَالَ س 

ما وقَف أَحد ِفي ِتلْك الِْجباِل ِإلَّا استِجيب لَه فَأَما الْمؤِمنونَ فَيستجاب لَهم ِفي آِخرِتِهم و أَما 
 ماهينِفي د ملَه ابجتسفَي الْكُفَّار.  

عليه ( عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   و عنه عن أَِبيِه -٢٠

 ِإذَا أَخذَ الناس مناِزلَهم ِبِمنى نادى مناٍد يا ِمنى قَد جاَء أَهلُِك فَاتِسِعي ِفي ِفجاِجِك و )السالم 
اٍد ينم ثَاِبِك وِعي ِفي مرِة اتِفرغالْم دعلَِف بِبالْخ متقَنلَأَي ملَلْتح نونَ ِبمردت اِدي لَون.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد -٢١
ى اللَِّه ِإني لَكُم ِمنه نِذير مِبني قَالَ حجوا ِإلَى اللَِّه عز و  قَالَ فَِفروا ِإلَ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .جلَّ 
    عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن -٢٢
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 قَالَ ِإذَا أَخذَ الناس مناِزلَهم ِبِمنى )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَأَي ملَلْتح ناِء مونَ ِبِفنلَمعت اٍد لَونى مادِة نِفرغالْم دعلَِف بِبالْخ متقَن.  

٢٣- نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 سنٍة فَلَما كَانَ ِفي خاِلِه عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن سِعيٍد السماِن قَالَ كُنت أَحج ِفي كُلِّ

سنٍة شِديدٍة أَصاب الناس ِفيها جهد فَقَالَ ِلي أَصحاِبي لَو نظَرت ِإلَى ما تِريد أَنْ تحج الْعام ِبِه 
قَالَ فَت معقَالُوا ن نَ ذَِلكورت و ملَه لَ قَالَ فَقُلْتِبِه كَانَ أَفْض قْتدصا فَتةَ ِبمنالس ِتلْك قْتدص

أُِريد أَنْ أَحج ِبِه و أَقَمت قَالَ فَرأَيت رؤيا لَيلَةَ عرفَةَ و قُلْت و اللَِّه لَا أَعود و لَا أَدع الْحج قَالَ 
با عأَب تأَيى رِمن تيا أَتفَلَم تججقَاِبٍل ح ا كَانَ ِمنعليه السالم ( ِد اللَِّه فَلَم( اسالن هدِعن و 

مجتِمعونَ فَأَتيته فَقُلْت لَه أَخِبرِني عِن الرجِل و قَصصت علَيِه ِقصِتي و قُلْت أَيهما أَفْضلُ 
لَ قُلْت أَجلْ فَأَيهما أَفْضلُ قَالَ ما يمنع الْحج أَِو الصدقَةُ فَقَالَ ما أَحسن الصدقَةَ ثَلَاثَ مراٍت قَا

 ِفقنأَنْ ي ادقَالَ ِإذَا أَر ِسعتلَا ي و ذَِلك الُهلُغُ مبا يم قَالَ قُلْت قدصتي و جحأَنْ ي ِمن كُمدأَح
يِفي ش اِهمرةَ درشع خ فَقأَن جِب الْحبس ٍء ِمنيِفي ش رقَص ٍة أَوسمِبخ قدصت ةً وسم  ٍء ِمن

 اهلْنفَع ذَا لَوه راً قَالَ قُلْتأَج ِفي ذَِلك قَِة فَِإنَّ لَهدِفي الص ِبسحا يلُ معجفَي جفَقَِتِه ِفي الْحن
قَالَها ثَلَاثَ مراٍت ِإنَّ الْعبد لَيخرج ِمن بيِتِه فَيعِطي استقَام قَالَ ثُم قَالَ و أَنى لَه ِمثْلُ الْحج فَ

ِقسماً حتى ِإذَا أَتى الْمسِجد الْحرام طَاف طَواف الْفَِريضِة ثُم عدلَ ِإلَى مقَاِم ِإبراِهيم فَصلَّى 
ِه فَِإذَا انصرف ضرب ِبيِدِه علَى كَِتفَيِه فَيقُولُ يا هذَا أَما ما ركْعتيِن فَيأِْتيِه ملَك فَيقُوم عن يساِر

 قِْبلُ فَِجدتسا يا مأَم و لَك غُِفر ى فَقَدضم.  
   الثُّماِلي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن أَِبي حمزةَ-٢٤
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قَالَ  تركْت الِْجهاد و خشونته و لَِزمت الْحج و ِلينه )عليه السالم ( قَالَ قَالَ رجلٌ ِلعِلي بِن الْحسيِن 
 ِفي حجِة )صلى اهللا عليه وآله ( و كَانَ متِكئاً فَجلَس و قَالَ ويحك أَ ما بلَغك ما قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِبلَالُ قُلْ  يا)صلى اهللا عليه وآله ( الْوداِع ِإنه لَما وقَف ِبعرفَةَ و همِت الشمس أَنْ تِغيب قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِإنَّ ربكُم تطَولَ علَيكُم ِفي هذَا الْيوِم )صلى اهللا عليه وآله ( ِللناِس فَلْينِصتوا فَلَما نصتوا قَالَ رسولُ اللَِّه 
لَ و زاد غَير الثُّماِلي فَغفَر ِلمحِسِنكُم و شفَّع محِسنكُم ِفي مِسيِئكُم فَأَِفيضوا مغفُوراً لَكُم قَا

أَنه قَالَ ِإلَّا أَهلَ التِبعاِت فَِإنَّ اللَّه عدلٌ يأْخذُ ِللضِعيِف ِمن الْقَِوي فَلَما كَانت لَيلَةُ جمٍع لَم يزلْ 
 قَالَ ِلِبلَاٍل قُلْ ِللناِس فَلْينِصتوا فَلَما نصتوا يناِجي ربه و يسأَلُه ِلأَهِل التِبعاِت فَلَما وقَف ِبجمٍع

 ِسيِئكُمِفي م كُمِسنحم فَّعش و ِسِنكُمحِلم فَرِم فَغوذَا الْيِفي ه كُملَيلَ عطَوت كُمبقَالَ ِإنَّ ر
  .ن ِعنِدِه الرضا فَأَِفيضوا مغفُوراً لَكُم و ضِمن ِلأَهِل التِبعاِت ِم

٢٥- نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع ِليع  
بطَِح فَقَالَ يا رسولَ  تلَقَّاه أَعراِبي ِبالْأَ)صلى اهللا عليه وآله ( معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ لَما أَفَاض رسولُ اللَِّه 

اللَِّه ِإني خرجت أُِريد الْحج فَعاقَِني و أَنا رجلٌ ميلٌ يعِني كَِثري الْماِل فَمرِني أَصنع ِفي ماِلي ما 
 ِإلَى أَِبي قُبيٍس فَقَالَ لَو أَنَّ أَبا )آله صلى اهللا عليه و( أَبلُغُ ِبِه ما يبلُغُ ِبِه الْحاج قَالَ فَالْتفَت رسولُ اللَِّه 

 اجلَغَ الْحا بم تلَغا بِبيِل اللَِّه مِفي س هفَقْتاُء أَنرمةٌ حبذَه هتِزن ٍس لَكيقُب.  
٢٦-ِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِعيلَ عم

 يقُولُ من دِفن )عليه السالم ( أَِبي ِإسماِعيلَ السراِج عن هارونَ بِن خاِرجةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ب قَالَ ِمن فَاِجِرِهم اِس والن رب ِمن لَه ِر فَقُلْتِع الْأَكْبالْفَز ِمن ِم أَِمنرِفي الْح فَاِجِرِهم اِس والن ر

.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن -٢٧
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ِد اللَِّه أَيبأَِبي ع نٍل عجر نلَاِء عِن الْعع الَِّذي لَا )عليه السالم ( وب اجِبِه الْح ِجعرا يى منقَالَ ِإنَّ أَد 
يش ِبأَي اِلِه قَالَ فَقُلْتم ِلِه وفَظَ ِفي أَهحأَنْ ي هلُ ِمنقْبثُ ِف يدحقَالَ لَا ي فَظُ ِفيِهمحِإلَّا ٍء ي يِهم

 مهعم ِقيمم وه و ثُ ِفيِهمدحا كَانَ يم.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جندٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٨

 )عليه السالم ( هاد الضِعيِف ثُم وضع أَبو عبِد اللَِّه  الْحج ِج)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .يده ِفي صدِر نفِْسِه و قَالَ نحن الضعفَاُء و نحن الضعفَاُء 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٢٩
عليه ( لْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ا

غُ ِلذَِلك  ِإني أَحج سنةً و شِريِكي سنةً قَالَ ما يمنعك ِمن الْحج يا ِإبراِهيم قُلْت لَا أَتفَر)السالم 
جِعلْت ِفداك أَتصدق ِبخمِسِمائٍَة مكَانَ ذَِلك قَالَ الْحج أَفْضلُ قُلْت أَلٍْف قَالَ الْحج أَفْضلُ 
ِت قُلْتيالْب افطَو كِن قَالَ أَ ِفي أَلْفَيأَلْفَي لُ قُلْتأَفْض جِسِمائٍَة قَالَ الْحمخ فَأَلٍْف و لَا قُلْت 

قَالَ أَ ِفي أَلْفَيك سعي بين الصفَا و الْمروِة قُلْت لَا قَالَ أَ ِفي أَلْفَيك وقُوف ِبعرفَةَ قُلْت لَا قَالَ أَ 
   .ِفي أَلْفَيك رمي الِْجماِر قُلْت لَا قَالَ أَ ِفي أَلْفَيك الْمناِسك قُلْت لَا قَالَ الْحج أَفْضلُ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -٣٠
 قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه قَالَ ِلي )عليه السالم ( سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اِهيمرِإب ٍل قَدجى ِفي ررا تفَقَالَ م أَلَهلٌ فَسجر اَءهِنيفَةَ فَجأَِبي ح داِلساً ِعنج توٍن كُنميم نب 
 )لسالم عليه ا( حج حجةَ الِْإسلَاِم الْحج أَفْضلُ أَم يعِتق رقَبةً فَقَالَ لَا بلْ ِعتق رقَبٍة فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

كَذَب و اللَِّه و أَِثم لَحجةٌ أَفْضلُ ِمن ِعتِق رقَبٍة و رقَبٍة و رقَبٍة حتى عد عشراً ثُم قَالَ ويحه ِفي 
لْقح فَةَ ورِبع قُوفالْو ِة وورالْم فَا والص نيب يعس ِت ويِبالْب افٍة طَوقَبر أَي يمر أِْس والر 

 مهِبرجاِم أَنْ يِغي ِللِْإمبنلُوا كَانَ يفَع لَو و جالْح اسطَّلَ النا قَالَ لَعكَانَ كَم اِر لَوالِْجم  
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 جِللْح ِضعا ومِإن تيذَا الْبا فَِإنَّ هوِإنْ أَب اُءوا وِإنْ ش جلَى الْحع.  
٣١- ِزيدِن يب رمع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 يقُولُ حجةٌ أَفْضلُ ِمن ِعتِق سبِعني رقَبةً فَقُلْت ما يعِدلُ )يه السالم عل( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
يش جالْح يش ِدلُهعا يا  ٌء قَالَ مٍم ِفيمهأَلِْف ِدر أَلْفَي لُ ِمنأَفْض جِفي الْح اِحدو مهلَِدر ٌء و

 لَه خرجت علَى نيٍف و سبِعني بِعرياً و ِبضع عشرةَ دابةً و لَقَِد ِسواه ِمن سِبيِل اللَِّه ثُم قَالَ
 ترةَ أَمِميدى ِإنَّ حتِت حيالز لِّ وآذَاِني أَكْلُ الْخ لَقَد و ددا الْعِبه وداً أُكَثِّرس تيرتاش

 ِإلَي تعجفَر تِويٍة فَشاججفِْسي ِبدن.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيٍن الْأَحمِسي عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو -٣٢

  . حجةٌ خير ِمن بيٍت مملُوٍء ذَهباً يتصدق ِبِه حتى يفْنى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٣٣- نع ِليع   تِمعِل قَالَ سيِن الْفُضِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع
 يقُولُ لَا و رب هِذِه الْبِنيِة لَا يخاِلف مدِمن الْحج ِبهذَا الْبيِت حمى و لَا )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
  .فَقْر أَبداً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن أَحمد بِن -٣٤
 جِعلْت ِفداك ِإنَّ أَِبي )عليه السالم ( محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِللرضا 

 نثَِني عدح اِئكعليهم السالم ( آب( و ِوينقَز قَالُ لَهاٍط يِرب ِضعوا مِإنَّ ِفي ِبلَاِدن ِضِهمعِقيلَ ِلب هأَن 
عدواً يقَالُ لَه الديلَم فَهلْ ِمن ِجهاٍد أَو هلْ ِمن ِرباٍط فَقَالَ علَيكُم ِبهذَا الْبيِت فَحجوه ثُم قَالَ 

أَعاد علَيِه الْحِديثَ ثَلَاثَ مراٍت كُلَّ ذَِلك يقُولُ علَيكُم ِبهذَا الْبيِت فَحجوه ثُم قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة فَ
 كَمن شِهد أَ ما يرضى أَحدكُم أَنْ يكُونَ ِفي بيِتِه ينِفق علَى ِعياِلِه ينتِظر أَمرنا فَِإنْ أَدركَه كَانَ

 بدراً و ِإنْ لَم يدِركْه كَانَ كَمن كَانَ مع قَاِئِمنا ِفي فُسطَاِطِه )صلى اهللا عليه وآله ( مع رسوِل اللَِّه 
  .كَر  صدق هو علَى ما ذَ)عليه السالم ( هكَذَا و هكَذَا و جمع بين سبابتيِه فَقَالَ أَبو الْحسِن 

٣٥- نع هذَكَر نمغَاِلٍب ع ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   قَالَ الْحج و الْعمرةُ سوقَاِن ِمن أَسواِق الْآِخرِة و الْعاِملُ ِبِهما ِفي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .ِجواِر اللَِّه ِإنْ أَدرك ما يأْملُ غَفَر اللَّه لَه و ِإنْ قَصر ِبِه أَجلُه وقَع أَجره علَى اللَِّه 
٣٦-ى عيحي نب دمحِد   مبع نلَانَ ععِن زسِن الْحِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح ن

 ِحجج تترى و عمر تسعى )عليه السالم ( اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن ابِن الطَّياِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ةَ السِميت لَةَ الْفَقِْر ويع نفَعدِء يو.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن -٣٧
 رجلَاِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى النِبي )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وكأَخ قَكبِتي فَقَالَ ساجولَ اللَِّه حسا ري ثَِقيٍف فَقَالَ الثَِّقيِفي لٌ ِمنجر اِر وصالْأَن لٌ ِمنجر
ِإن اِريصقَالَ الْأَن لَانُ وجي عِإن فٍَر وِر سلَى ظَهي عولَ اللَِّه ِإنسا رفَقَالَ ي اِريصالْأَن تأَِذن ي قَد

لَه فَقَالَ ِإنْ ِشئْت سأَلْتِني و ِإنْ ِشئْت نبأْتك فَقَالَ نبئِْني يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ ِجئْت تسأَلُِني عِن 
الَ أَسِبِغ الْوضوَء الصلَاِة و عِن الْوضوِء و عِن السجوِد فَقَالَ الرجلُ ِإي و الَِّذي بعثَك ِبالْحق فَقَ

و املَأْ يديك ِمن ركْبتيك و عفِّر جِبينك ِفي التراِب و صلِّ صلَاةَ مودٍع و قَالَ الْأَنصاِري يا 
لَ اللَِّه نبئِْني قَالَ رسولَ اللَِّه حاجِتي فَقَالَ ِإنْ ِشئْت سأَلْتِني و ِإنْ ِشئْت نبأْتك فَقَالَ يا رسو

 اِر وِي الِْجممر ِة وورالْم فَا والص نيِي بعالس ِت وياِف ِبالْبِن الطَّوع و جِن الْحأَلُِني عست ِجئْت
ا ترفَع ناقَتك خفّاً ِإلَّا حلِْق الرأِْس و يوِم عرفَةَ فَقَالَ الرجلُ ِإي و الَِّذي بعثَك ِبالْحق قَالَ لَ

 نيب يعس ِت ويِبالْب افطَو ئَةً ويس كنطَّ ِبِه عفّاً ِإلَّا حخ عضلَا ت ةً ونسح ِبِه لَك اللَّه بكَت
ماِر ذُخر يوم الِْقيامِة و حلْق الصفَا و الْمروِة تنفَِتلُ كَما ولَدتك أُمك ِمن الذُّنوِب و رمي الِْج

 لَاِئكَةَ فَلَولَّ ِبِه الْمج و زع اِهي اللَّهبي موفَةَ يرع موي ِة وامالِْقي موي ورٍة نرعِبكُلِّ ش أِْس لَكالر
 ذَِلك ترضح  
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 لَه رِديٍث آخِفي ح و موالْي ذَِلك تبت هوباً فَِإنالَِم ذُناِم الْعأَي اِء ومقَطِْر الس اِلٍج وِل عمِبر موالْي
  . و يمحى عنه سيئَةٌ و يرفَع لَه ِبها درجةٌ ِبكُلِّ خطْوٍة يخطُو ِإلَيها يكْتب لَه حسنةٌ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عِن الْحسِن بِن -٣٨
 ما يِقف أَحد علَى ِتلْك )ه السالم علي(  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( الْجهِم عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 ا الْفَاِجرأَم و اهيند ِتِه وِفي آِخر لَه ابجتسفَي را الْبفَأَم لَه اللَّه ابجتِإلَّا اس لَا فَاِجر و راِل بالِْجب
 اهينِفي د لَه ابجتسفَي.  

عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -٣٩
 الْحاج )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

ِفر لَه ذَنبه ما تقَدم ِمنه و ما تأَخر و وقَاه اللَّه عذَاب الْقَبِر و أَما ثَلَاثَةٌ فَأَفْضلُهم نِصيباً رجلٌ غُ
الَِّذي يِليِه فَرجلٌ غُِفر لَه ذَنبه ما تقَدم ِمنه و يستأِْنف الْعملَ ِفيما بِقي ِمن عمِرِه و أَما الَِّذي 

جِليِه فَراِلِه يم ِلِه وِفظَ ِفي أَهلٌ ح.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً -٤٠

اج علَى ثَلَاثَِة  قَالَ الْح)عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَصناٍف ِصنف يعتق ِمن الناِر و ِصنف يخرج ِمن ذُنوِبِه كَهيئَِة يوم ولَدته أُمه و ِصنف يحفَظُ 

 اجِبِه الْح ِجعرا يى منأَد وه اِلِه وم ِلِه وِفي أَه.  
٤١-ِهش نٍر عيمأَِبي ع نِد اللَِّه   اببأَِبي ع نكَِم عِن الْحفٍَر )عليه السالم ( اِم بس ا ِمنقَالَ م 

  .أَبلَغَ ِفي لَحٍم و لَا دٍم و لَا ِجلٍْد و لَا شعٍر ِمن سفَِر مكَّةَ و ما أَحد يبلُغه حتى تنالَه الْمشقَّةُ 
٤٢-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ِزيدِن أَِبي يب داود ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح 

 قَالَ ِإذَا أَخذَ الناس مواِطنهم ِبِمنى نادى مناٍد ِمن ِقبِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يت أَردتم أَنْ أَرضى فَقَد رِض
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -٤٣
 قَالَ قَالَ ِإذَا أَخذَ الناس مناِزلَهم ِبِمنى نادى مناٍد لَو تعلَمونَ ِبِفناِء من حلَلْتم  )عليه السالم( اللَِّه 

  .لَأَيقَنتم ِبالْخلَِف بعد الْمغِفرِة 
٤٤-كَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍْص   ِعدِن حب رمع ن

 عِشيةً ِمن الْعِشياِت و نحن ِبِمنى و هو )عليه السالم ( عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ن ِرزِقِه فَأَخذَ ذَِلك الرزق يحثُِّني علَى الْحج و يرغِّبِني ِفيِه يا سِعيد أَيما عبٍد رزقَه اللَّه ِرزقاً ِم

فَأَنفَقَه علَى نفِْسِه و علَى ِعياِلِه ثُم أَخرجهم قَد ضحاهم ِبالشمِس حتى يقْدم ِبِهم عِشيةَ عرفَةَ 
يس ِفيها أَحد فَقُلْت بلَى جِعلْت ِإلَى الْموِقِف فَيِقيلَ أَ لَم تر فُرجاً تكُونُ هناك ِفيها خلَلٌ و لَ

ُء ِبِهم قَد ضحاهم حتى يشعب ِبِهم ِتلْك الْفُرج فَيقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى لَا  ِفداك فَقَالَ يِجي
ه فَضحى ِبِه نفْسه و ِعيالَه ثُم جاَء شِريك لَه عبِدي رزقْته ِمن ِرزِقي فَأَخذَ ذَِلك الرزق فَأَنفَقَ

ِبِهم حتى شعب ِبِهم هِذِه الْفُرجةَ الِْتماس مغِفرِتي أَغِْفر لَه ذَنبه و أَكِْفيِه ما أَهمه و أَرزقُه قَالَ 
  .سِعيد مع أَشياَء قَالَها نحواً ِمن عشرٍة 

٤٥-ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه (  ب

  . قَالَ من مات ِفي طَِريِق مكَّةَ ذَاِهباً أَو جاِئياً أَِمن ِمن الْفَزِع الْأَكْبِر يوم الِْقيامِة )السالم 
٤٦- ِليو عأَب   ناِء عرغأَِبي الْم نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش

   ِإذْ جاَءه رجلٌ يقَالُ لَه أَبو الْورِد )عليه السالم ( سلَمةَ بِن محِرٍز قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
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 رِحمك اللَّه ِإنك لَو كُنت أَرحت بدنك ِمن الْمحِمِل فَقَالَ أَبو )عليه السالم ( فَقَالَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الْورِد ِإني أُِحب أَنْ أَشهد الْمناِفع الَِّتي قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى  يا أَبا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِليشهدوا مناِفع لَهم ِإنه لَا يشهدها أَحد ِإلَّا نفَعه اللَّه أَما أَنتم فَترِجعونَ مغفُوراً لَكُم و أَما 
  .ظُونَ ِفي أَهاِليِهم و أَمواِلِهم غَيركُم فَيحفَ
٤٧- نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإذَا كَانَ الرجلُ ِمن شأِْنِه  قَالَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن جندٍب عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْحج كُلَّ سنٍة ثُم تخلَّف سنةً فَلَم يخرج قَالَِت الْملَاِئكَةُ الَِّذين علَى الْأَرِض ِللَِّذين علَى الِْجباِل 

فَلَا ي هونطْلُبفَي وهقُولُونَ اطْلُبفُلَاٍن فَي توا صنفَقَد لَقَد نيد هسبِإنْ كَانَ ح مقُولُونَ اللَّهفَي هونِصيب
فَأَد عنه أَو مرض فَاشِفِه أَو فَقْر فَأَغِْنِه أَو حبس فَفَرج عنه أَو ِفعلٌ فَافْعلْ ِبِه و الناس يدعونَ 

 لَّفخت نونَ ِلمعدي مه و فُِسِهمِلأَن.  
 قَالَ )عليه السالم (  أَحمد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عِلي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه  -٤٨

 يقُولُ يا معشر من لَم يحج استبِشروا ِبالْحاج و صاِفحوهم )صلوات اهللا عليه ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
ع ِر وِفي الْأَج ماِركُوهشت كُملَيع ِجبي فَِإنَّ ذَِلك موهظِّم.  

  .باب فَرِض الْحج و الْعمرِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ١
   ِبمساِئلَ بعضها مع ابِن بكَيٍر و بعضها مع أَِبي الْعباِس فَجاَء الْجواب )ليه السالم ع( عبِد اللَِّه 
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اللَِّه عز و جلَّ و ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطاع ِإلَيِه سِبيلًا يعِني ِبِإملَاِئِه سأَلْت عن قَوِل 
 و جوا الْحأَِتم لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتس اِن ووضفْرا ممهِميعاً ِلأَنةَ جرمالْع و جِبِه الْح

ِللَِّه قَالَ يعِني ِبتماِمِهما أَداَءهما و اتقَاَء ما يتِقي الْمحِرم ِفيِهما و سأَلْته عن قَوِلِه تعالَى الْعمرةَ 
ماِر و الْحج الْحج الْأَكْبِر ما يعِني ِبالْحج الْأَكْبِر فَقَالَ الْحج الْأَكْبر الْوقُوف ِبعرفَةَ و رمي الِْج

  .الْأَصغر الْعمرةُ 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٢

 و الْعمرةَ ِللَِّه قَالَ هما  و أَِتموا الْحج)عليه السالم ( عِن الْفَضِل أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .مفْروضاِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣

 الْحج علَى الْغِني )عليه السالم (  اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد
 اللَّه هذَرع ذْرع كَانَ لَه نفَم اِرِهمِصغ و اِرِهمِميعاً ِكباِس جلَى النع جالْفَِقِري فَقَالَ الْح و.  

 قَالَ الْعمرةُ واِجبةٌ )عليه السالم ( ِه   ابن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَّ- ٤
 ةَ ِللَِّه ورمالْع و جوا الْحأَِتم قُولُ والَى يعت ِلأَنَّ اللَّه طَاعتِن اسلَى مع جِزلَِة الْحنلِْق ِبملَى الْخع

فَم لَه ِة قَالَ قُلْتِدينةُ ِبالْمرملَِت الْعزا نمقَالَ ِإن هنع ذَِلك ِزئجأَ ي جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمت ن
 معن.  

٥ - نب دمحم و ِليجِن الْقَاِسِم الْبى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ ِإنَّ اللَّه )عليه السالم ( ي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي جِميعاً عن عِل

 لُهقَو ذَِلك اٍم وِة ِفي كُلِّ عِل الِْجدلَى أَهع جالْح ضلَّ فَرج و زع  
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عز و جلَّ و ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطاع ِإلَيِه سِبيلًا و من كَفَر فَِإنَّ اللَّه غَِني عِن 
سقَالَ لَي نم لَِكن قَالَ لَا و كَفَر ا فَقَدِمن جحي لَم نفَم قَالَ قُلْت الْعالَِمني كَفَر كَذَا فَقَدذَا هه 

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر - ٦

  .دِة ِفي كُلِّ عاٍم  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض الْحج علَى أَهِل الِْج)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٧ - نع سونِن يِل بِن الْفَضوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ لَيس علَى الْمملُوِك حج و لَا عمرةٌ حتى يعتق )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى 
٨ -دمحم   نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب 

  . قَالَ الْحج فَرض علَى أَهِل الِْجدِة ِفي كُلِّ عاٍم )عليه السالم ( أَِبي جِريٍر الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٩ -حأَص ةٌ ِمناٍن   ِعدِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض الْحج علَى أَهِل )عليه السالم ( عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْجدِة ِفي كُلِّ عاٍم 

 جِة الْحِتطَاعاس ابب.  
١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الْبيِت مِن استطاع ِإلَيِه  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللَِّه علَى الناِس ِحج )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 نم ِبِه قَالَ قُلْت جحا يم كُونَ لَهِبيلُ قَالَ أَنْ يا السِبيلًا قَالَ مس  
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ا يِه ملَيع ِرضأَنْ ع هأْنا شم معِبيلًا قَالَ نِه سِإلَي ِطيعتسي نِمم وأَ ه ذَِلك ا ِمنيحتِبِه فَاس جح
يستحِيي و لَو يحج علَى ِحماٍر أَجدع أَبتر فَِإنْ كَانَ يِطيق أَنْ يمِشي بعضاً و يركَب بعضاً 

 جحفَلْي.  
٢ -ع   فْصأَلَ حقَالَ س ِميثْعى الْخيحِن يِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِلي

 و أَنا ِعنده عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت )عليه السالم ( الْكُناِسي أَبا عبِد اللَِّه 
م و ادز لَه هبرى سلخِنِه مدِحيحاً ِفي بكَانَ ص نقَالَ م ِني ِبذَِلكعا يِبيلًا مِه سِإلَي طاعتِن اس

راِحلَةٌ فَهو ِممن يستِطيع الْحج أَو قَالَ ِممن كَانَ لَه مالٌ فَقَالَ لَه حفْص الْكُناِسي فَِإذَا كَانَ 
ص معقَالَ ن جالْح ِطيعتسي نِمم وفَه جحي اِحلَةٌ فَلَمر و ادز لَه هبرى سلخِنِه مدِحيحاً ِفي ب.  

٣ - نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ مِن استطاع ِإلَيِه )عليه السالم ( الشاِمي قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه أَِبي الرِبيِع 

د  قَ)عليه السالم ( سِبيلًا فَقَالَ ما يقُولُ الناس قَالَ فَِقيلَ لَه الزاد و الراِحلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 عن هذَا فَقَالَ هلَك الناس ِإذاً لَِئن كَانَ من كَانَ لَه زاد و راِحلَةٌ قَدر )عليه السالم ( سِئلَ أَبو جعفٍَر 

يلَ لَه فَما السِبيلُ ما يقُوت ِعيالَه و يستغِني ِبِه عِن الناِس ينطَِلق ِإلَيِه فَيسلُبهم ِإياه لَقَد هلَكُوا فَِق
 ضفَر قَد سأَ لَي الَهِبِه ِعي قُوتضاً يعِقي ببي ٍض وعِبب جحاِل ِإذَا كَانَ يةُ ِفي الْمعقَالَ فَقَالَ الس

  .اللَّه الزكَاةَ فَلَم يجعلْها ِإلَّا علَى من يمِلك ِمائَتي ِدرهٍم 
  ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن   ِعدةٌ ِم- ٤
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قَالَ قُلْت ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِد اللَِّه عباِبي ِإلَى )عليه السالم (  ِلأَِبي عحأَص تعيي شِإن 
 و اللَّه رسفَقَةٌ فَيِدي نِعن سلَي و تعجثَلَاثاً فَر كلَيع ِقيمن ا ونعم طَِلقِة فَقَالُوا ِلي انالْقَاِدِسي

لَيع كُِتب نم هقَالَ ِإن مهلَِحقْت لَم نم ِإنْ كَانَ فَِقرياً و و جحأَنْ لَا ي ِطعتسي فِْد لَمِه ِفي الْو
  .يكْتب لَم يستِطع أَنْ يحج و ِإنْ كَانَ غَِنياً صِحيحاً 

لنوفَِلي عِن   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن ِعمرانَ عِن الْحسيِن بِن يِزيد ا- ٥
 قَالَ سأَلَه رجلٌ ِمن أَهِل الْقَدِر فَقَالَ يا ابن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

طاعتِن اسِت ميالْب اِس ِحجلَى النِللَِّه ع لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نِني عِبرأَخ قَد سِبيلًا أَ لَيِه سِإلَي 
جعلَ اللَّه لَهم اِلاسِتطَاعةَ فَقَالَ ويحك ِإنما يعِني ِباِلاسِتطَاعِة الزاد و الراِحلَةَ لَيس اسِتطَاعةَ 

سم واِحلَةُ فَهالر و ادِإذَا كَانَ الز سلُ أَ فَلَيجِن فَقَالَ الردا الْبكَم سلَي كحيفَقَالَ و جِللْح ِطيعت
 أْذَنَ اللَّهى يتح جحلَا ي واِحلَِة فَهالر اِد والز ِمن أَكْثَر الُ الْكَِثريالْم هدلَ ِعنجى الررت قَد ظُنت

 الَى ِفي ذَِلكعت.  
  .ع باب من سوف الْحج و هو مستِطي

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ذَِريٍح - ١
  قَالَ من مات و لَم يحج حجةَ الِْإسلَاِم لَم يمنعه ِمن ذَِلك)عليه السالم ( الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حاجةٌ تجِحف ِبِه أَو مرض لَا يِطيق ِفيِه الْحج أَو سلْطَانٌ يمنعه فَلْيمت يهوِدياً أَو نصراِنياً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢
  محمٍد 
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 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِفي هِذِه أَعمى فَهو ِفي الْآِخرِة أَعمى و أَضلُّ سِبيلًا فَقَالَ ذَِلك الَِّذي يسوف نفْسه و من كانَ

 توالْم هأِْتيى يتلَاِم حةَ الِْإسجِني حعي جالْح.  
٣ -ِن أَِبي نِن بمحِد الربع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عيز نِميلَةَ عأَِبي ج نانَ عرج

 التاِجر يسوف نفْسه الْحج قَالَ لَيس لَه عذْر و ِإنْ )عليه السالم ( الشحاِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .مات فَقَد ترك شِريعةً ِمن شراِئِع الِْإسلَاِم 

٤ -نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت الرجلَ التاِجر )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

سي اِل ِحنيذَا الْم لَه ذْرفَقَالَ لَا ع نيةُ أَِو الدارجِإلَّا الت هنع لُهغشي سلَي اٍم وكُلَّ ع جالْح فو
  .يسوف الْحج ِإنْ مات و قَد ترك الْحج فَقَد ترك شِريعةً ِمن شراِئِع الِْإسلَاِم 

عليه ( ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ

  . ِمثْلَه )السالم 
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن محمِد بِن الْوِليِد عن أَباِن بِن - ٥

 قَالَ من مات و لَم يحج حجةَ الِْإسلَاِم )عليه السالم ( ٍح الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْمانَ عن ذَِري
 تمفَلْي هعنملْطَانٌ يس أَو جِفيِه الْح ِطيقلَا ي ضرم ِبِه أَو ِحفجةٌ تاجح ذَِلك ِمن هعنمت لَم

اً أَووِديهاً ياِنيرصن .  
٦ - ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

  يقُولُ من مات و هو)عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 مى قَالَ قُلْتِة أَعالِْقيام موي هرشحن لَّ وج و زع قَالَ اللَّه نِمم وفَه جحي لَم وِسرم ِحيحص

 قطَِريِق الْح نع اهملَّ أَعج و زع ِإنَّ اللَّه معى قَالَ نمانَ اللَِّه أَعحبس.  
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  .باب من يخرج ِمن مكَّةَ لَا يِريد الْعود ِإلَيها 
ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيٍن الْأَحمِسي عن أَ- ١

  . قَالَ من خرج ِمن مكَّةَ و هو لَا يِريد الْعود ِإلَيها فَقَِد اقْترب أَجلُه و دنا عذَابه )عليه السالم ( 
عثْمانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن حسيِن بِن - ٢

 قَالَ من خرج ِمن مكَّةَ و هو لَا يِريد الْعود ِإلَيها فَقَِد )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هذَابا عند و لُهأَج براقْت.  

٣ -بأَِبي ع ناٍد عمح ناِل عجِن الْحٍد عمحم نب دمقَالَ كَانَ )عليه السالم ( ِد اللَِّه   أَح 
 ِليوا )صلوات اهللا عليه ( عاظَرنفَلَا ت كُمنَّ ِمنلُوخفَلَا ي كُمبر تيوا بظُران ِنيا بلِْدِه يقُولُ ِلوي .  

  .نٍب باب أَنه لَيس ِفي ترِك الْحج ِخيرةٌ و أَنَّ من حِبس عنه فَِبذَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن النضِر بِن شعيٍب عن يونس بِن - ١

 قَالَ قَالَ ِلي ما لَك لَا تحج ِفي الْعاِم )عليه السالم ( ِعمرانَ بِن ِميثٍَم عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عم ا فَقُلْتاللَِّه م ةٌ فَقَالَ لَا ورِخي كُونَ ذَِلكى أَنْ يسع الٌ وغأَش ٍم وقَو نيب ِني ويب تلَةٌ كَانام

 فُو أَكْثَرعا يم ٍب وِت ِإلَّا ِبذَنيذَا الْبه نع دبع ِبسا حقَالَ م ٍة ثُمرِخي ِمن ِفي ذَِلك لَك لَ اللَّهفَع
.  

 لَيس ِفي ترِك )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢
  .الْحج ِخيرةٌ 
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 ذَابالْع ماَءهلَج جالْح اسالن كرت لَو هأَن ابب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيٍن الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .روا الْعذَاب أَو قَالَ أُنِزلَ علَيِهم الْعذَاب  قَالَ لَو ترك الناس الْحج لَما نوِظ)عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن - ٢

و عطَّلُوه سنةً واِحدةً لَم يناظَروا  الْبيت فَقَالَ لَ)عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي جعفٍَر 
.  

(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

وا بيت ربكُم فَلَا يخلُونَّ ِمنكُم فَلَا  يقُولُ ِلولِْدِه يا بِني انظُر)صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم 
  .تناظَروا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٤

 قَالَ لَا يزالُ الدين قَاِئماً ما ) عليه السالم (أَيوب عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَامِت الْكَعبةُ 

اِدرن ابب  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ - ١

 رجلًا استشارِني ِفي الْحج و كَانَ ضِعيف الْحاِل فَأَشرت ِإلَيِه  ِإنَّ)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَنْ لَا يحج فَقَالَ ما أَخلَقَك أَنْ تمرض سنةً قَالَ فَمِرضت سنةً 
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 جلَى الْحاِر عبالِْإج ابب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و ِهشاِم بِن - ١

 قَالَ لَو أَنَّ الناس تركُوا الْحج ) عليه السالم (ساِلٍم و معاِويةَ بِن عماٍر و غَيِرِهم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبيةَ الناركُوا ِزيرت لَو و هدقَاِم ِعنلَى الْمع و لَى ذَِلكع مهِبرجاِلي أَنْ يلَى الْوصلى اهللا عليه ( لَكَانَ ع

ك و علَى الْمقَاِم ِعنده فَِإنْ لَم يكُن لَهم أَموالٌ أَنفَق  لَكَانَ علَى الْواِلي أَنْ يجِبرهم علَى ذَِل)وآله 
 ِلِمنيساِل الْمِت ميب ِمن ِهملَيع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
 قَالَ لَو عطَّلَ الناس الْحج لَوجب علَى الِْإماِم )عليه السالم ( ِه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد اللَّ

 جِللْح ِضعا ومِإن تيذَا الْبا فَِإنَّ هوِإنْ أَب اُءوا وِإنْ ش جلَى الْحع مهِبرجأَنْ ي.  
  .م يِطِق الْحج ِببدِنِه جهز غَيره باب أَنَّ من لَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه - ١
 قَالَ ِلرجٍل كَِبٍري لَم يحج )لوات اهللا عليه ص(  أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن جعفٍَر عن أَِبيِه 

 كنع جحأَنْ ي ثْهعاب لًا ثُمجر زهجأَنْ ت قَطُّ ِإنْ ِشئْت.  
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٢ -ب ِليأَِبي   ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
ِق  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني سلَام اللَِّه علَيِه أَمر شيخاً كَِبرياً لَم يحج قَطُّ و لَم يِط)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هنع جحلًا أَنْ يجر زهجِرِه أَنْ يِلِكب جالْح.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٣

 حالَ بينه و بين الْحج مرض أَو أَمر محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل مسِلٍم
 الَ لَهةً لَا مورراِلِه صم ِمن هنع ِحجِه أَنْ يلَيِفيِه فَقَالَ ع اللَّه هِذرعي.  

ةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَ- ٤
صلوات (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( أَيوب عِن الْقَاِسِم بِن بريٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 الْخروج  يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا أَراد الْحج فَعرض لَه مرض أَو خالَطَه سقَم فَلَم يستِطِع)اهللا عليه 
 هكَانم ثْهعبلْي اِلِه ثُمم لًا ِمنجر زهجفَلْي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
 و هنيالَ بح وِسرلٌ مجلَّ ِفيِه فَِإنَّ قَالَ ِإنْ كَانَ رج و زع اللَّه هِذرعي رأَم أَو ضرم جالْح نيب

 الَ لَهةً لَا موررص هنع ِحجِه أَنْ يلَيع.  
 ِزئجا لَا يم لَاِم وِة الِْإسجح ِمن ِزئجا يم ابب.  

١ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب دمأَح نِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس ٍد ومح
 قَالَ لَو )عليه السالم ( محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِإنْ أَيسر بعد كَانَ علَيِه الْحج و كَذَِلك أَنَّ رجلًا معِسراً أَحجه رجلٌ كَانت لَه حجةٌ فَ
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 جح ِإنْ كَانَ قَد و جِه الْحلَيفَع فرِإذَا ع اِصبالن.  
٢ -نب ديمِن   حانَ عثْمِن عاِن بأَب نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي 

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل لَم يكُن لَه مالٌ فَحج ِبِه )عليه السالم ( الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِه أَ قَضى حجةَ الِْإسلَاِم قَالَ نعم فَِإذَا أَيسر بعد ذَِلك فَعلَيِه أَنْ يحج قُلْت و هلْ أُناس ِمن أَصحاِب

 لَاِم وةُ الِْإسجح هنى عقْضي معاِلِه قَالَ نم ِمن جح كُني ةً ِإذَا لَماِقصن ةً أَوامت ِتلْك هتجكُونُ حت
ا تكِْريهالِْإِبلُ ي كُونُ لَهِل يجِن الرِئلَ عس قَالَ و جحفَلْي رسِإنْ أَي ٍة واِقصِبن تسلَي ةً وامكُونُ ت

كَّةَ فَيةَ ِإلَى مارجِملُ التحكُونُ يي أَو هتجح هنِني عغت كَِري وه و جحا فَيهلَيع ِصيبفَي جح
فَيِصيب الْمالَ ِفي ِتجارِتِه أَو يضع أَ تكُونُ حجته تامةً أَو ناِقصةً أَو لَا تكُونُ حتى يذْهب ِبِه 

جح معقَالَ ن هتجح قِْضي ذَِلكِميعاً أَ يا جِويِهمنكُونُ يي أَو هرِوي غَينلَا ي و جةٌ ِإلَى الْحامت هت.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ - ٣
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 عن رجٍل حج عن غَيِرِه أَ يجِزئُه ذَِلك ِمن حجِة الِْإسلَاِم قَالَ نعم )عليه السالم ( اللَِّه سأَلْت أَبا عبِد 
  .قُلْت حجةُ الْجماِل تامةٌ أَو ناِقصةٌ قَالَ تامةٌ قُلْت حجةُ الْأَِجِري تامةٌ أَم ناِقصةٌ قَالَ تامةٌ 

( ي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ٤

 أَسأَلُه عن رجٍل حج و لَا يدِري و لَا يعِرف هذَا الْأَمر ثُم من اللَّه علَيِه ِبمعِرفَِتِه و )عليه السالم 
الد نع و ِإلَي بأَح جالْح ةَ اللَِّه وى فَِريضقَض ى قَالَ قَدقَض قَد لَاِم أَمةُ الِْإسجِه حلَيِة ِبِه أَ عونني

ِه فَعلَيع اللَّه نم ٍن ثُميدتاِصٍب ملَِة نِل الِْقبأَه اِف ِمننِذِه الْأَصِض هعِفي ب وٍل هجذَا ره فر
 ِإلَي بأَح جقَاِبٍل قَالَ الْح ِمن جحِه أَنْ يلَيع لَاِم أَوةُ الِْإسجح هنى عقْضأَ ي رالْأَم.  

٥ - نب اِهيمرِإب بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
محفٍَر معِإلَى أَِبي ج اِنيدمانَ الْهرِن ِعمعليه السالم ( ِد ب( تكُن و اِلفخا مأَن و تججي حأَن 

 كجح ِه أَِعدِإلَي بقَالَ فَكَت جِة ِإلَى الْحرمعاً ِبالْعتمتم لْتخةً فَدوررص.  
٦ - نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عةَ باِويعم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع

 الرجلُ يمر مجتازاً يِريد الْيمن أَو غَيرها ِمن الْبلْداِن و )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ك الناس و هم يخرجونَ ِإلَى الْحج فَيخرج معهم ِإلَى الْمشاِهِد أَ يجِزئُه ذَِلك طَِريقُه ِبمكَّةَ فَيدِر

 معلَاِم قَالَ نِة الِْإسجح ِمن.  
يوب   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَ- ٧

   الرجلُ يخرج ِفي ِتجارٍة ِإلَى مكَّةَ )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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  .ونُ لَه ِإِبلٌ فَيكِْريها حجته ناِقصةٌ أَم تامةٌ قَالَ لَا بلْ حجته تامةٌ أَو يكُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِشهاٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

ةَ عرفَةَ عبداً لَه أَ يجِزئ عِن الْعبِد حجةُ الِْإسلَاِم قَالَ نعم قُلْت  ِفي رجٍل أَعتق عِشي)عليه السالم ( 
 هأَلْتس قَالَ و معا قَالَ نِتهجِفي ح رأَج أَ لَه ا قَالَ لَا قُلْتهنع ِزئجا أَ يلَاهوا مهجلٍَد أَحو فَأُم

ِر ِسِننيشِن عِن ابِإذَا ع جا الْحهلَيةُ عاِريالْج كَذَِلك و لَمتلَاِم ِإذَا احةُ الِْإسجِه حلَيقَالَ ع جحي 
 طَِمثَت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ٩

ب ِليع نِميعاً عج فٍَر الثَّاِنيعا جأَب أَلْتِل قَالَ سيِن الْفُضِد بمحم نع ارِزيهِن )عليه السالم ( ِن مع 
 رِبِه قَالَ ِإذَا اثَّغ مرحى يتم ِبيالص.  

ِرئَاٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن -١٠
 قَالَ ِفي رجٍل خرج حاجاً حجةَ الِْإسلَاِم فَمات ِفي الطَِّريِق )عليه السالم ( ضريٍس عن أَِبي جعفٍَر 

ِض فَقَالَ ِإنْ مات ِفي الْحرِم فَقَد أَجزأَت عنه حجةُ الِْإسلَاِم و ِإنْ كَانَ مات دونَ الْحرِم فَلْيقْ
  .عنه وِليه حجةَ الِْإسلَاِم 

١١- أَلْتقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحم نب دمأَح  
فَمات ِفي الطَِّريِق قَالَ  عن رجٍل خرج حاجاً و معه جملٌ لَه و نفَقَةٌ و زاد )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 

ِإنْ كَانَ صرورةً ثُم مات ِفي الْحرِم فَقَد أَجزأَ عنه حجةُ الِْإسلَاِم و ِإنْ كَانَ مات و هو صرورةٌ 
  ِم فَِإنْ قَبلَ أَنْ يحِرم جِعلَ جملُه و زاده و نفَقَته و ما معه ِفي حجِة الِْإسلَا
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يش ذَِلك لَ ِمنعاً  فَضطَوةُ تجِت الْحِإنْ كَان تأَيأَ ر قُلْت نيِه دلَيع كُني ثَِة ِإنْ لَمرِللْو وٌء فَه
م مات ِفي الطَِّريِق قَبلَ أَنْ يحِرم ِلمن يكُونُ جملُه و نفَقَته و ما معه قَالَ يكُونُ جِميع ما معه ثُ

ذَِلك ِلمن و ما ترك ِللْورثَِة ِإلَّا أَنْ يكُونَ علَيِه دين فَيقْضى عنه أَو يكُونَ أَوصى ِبوِصيٍة فَينفَذَ 
  .أَوصى لَه و يجعلَ ذَِلك ِمن ثُلُِثِه 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -١٢

حراِم أَ يجِزئُه ذَِلك عن حجِة الِْإسلَاِم قَالَ  عن رجٍل نذَر أَنْ يمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه الْ)عليه السالم 
 هنع ذَِلك ِزئجاِشياً أَ يم جحأَنْ ي ذَرن قَد الٌ وم لَه كُني لَم ِرِه وغَي نع جِإنْ ح و قُلْت معن

 معقَالَ ن.  
بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد -١٣

 بلَغِني عنك أَنك قُلْت لَو أَنَّ )عليه السالم ( مسكَانَ عن عاِمِر بِن عِمريةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ع جلَاِم فَحةَ الِْإسجح جحي لَم و اتلًا مجا رِبه دهأَش معفَقَالَ ن هنع أَ ذَِلكزِلِه أَجأَه ضعب هن

 أَتاه رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ أَِبي مات و )صلى اهللا عليه وآله ( عن أَِبي أَنه حدثَِني أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . حج عنه فَِإنَّ ذَِلك يجِزئ عنه )صلى اهللا عليه وآله ( لَم يحج فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 ِإنسانٌ )عليه السالم (   عنه عن صفْوانَ عن حكَِم بِن حكَيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٤
 ضعب هنع جفَأَح جوِص ِبالْحي لَم و جحي لَم و لَكه و ذَِلك ِزئجلْ يأَةً هرلًا أَِو امجِلِه رأَه

 رغَي اجفَقَالَ ِإنْ كَانَ الْح هنع جأَح نم رجؤي و جح نِلم جكُونُ الْحي و هناًء عكُونُ قَضي
 هجالَِّذي أَح أُِجر ِميعاً وا جمهنأَ عزٍة أَجوررص.  

١٥-ِعد   نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 عن رجٍل يموت و لَم يحج حجةَ الِْإسلَاِم و لَم يوِص )عليه السالم ( ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

نى عقْضا أَ يِبه معقَالَ ن ه.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِرفَاعةَ قَالَ -١٦
ةُ  عِن الرجِل و الْمرأَِة يموتاِن و لَم يحجا أَ يقْضى عنهما حج)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 معلَاِم قَالَ نالِْإس.  
   قَالَ سِئلَ عن رجٍل مات و لَه )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧



  ) ٢٧٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

ابن لَم يدِر أَ حج أَبوه أَم لَا قَالَ يحج عنه فَِإنْ كَانَ أَبوه قَد حج كُِتب ِلأَِبيِه ناِفلَةً و ِلِلابِن 
  .فَِريضةً و ِإنْ كَانَ أَبوه لَم يحج كُِتب ِلأَِبيِه فَِريضةً و ِلِلابِن ناِفلَةً 

١٨-ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
 قَالَ لَو أَنَّ )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

جٍج كَانت علَيِه حجةُ الِْإسلَاِم أَيضاً ِإذَا استطَاع ِإلَى ذَِلك سِبيلًا و لَو أَنَّ عبداً حج عشر ِح
غُلَاماً حج عشر ِحجٍج ثُم احتلَم كَانت علَيِه فَِريضةُ الِْإسلَاِم و لَو أَنَّ مملُوكاً حج عشر ِحجٍج 

تكَان ِتقأُع ِبيلًا ثُمِه سِإلَي طَاعتلَاِم ِإذَا اسةُ الِْإسِه فَِريضلَيع .  
 ِس ِسِننيمخ نيب جحي لَم نم ابب.  

١ - ناٍن عأَب نِليِد عِن الْوِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح  
 قَالَ من مضت لَه خمس ِسِنني فَلَم يِفد ِإلَى ربِه و هو موِسر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه ذَِريٍح عن أَِبي 

 ومرحلَم هِإن.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد عن عبِد - ٢

 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه مناِدياً يناِدي أَي عبٍد أَحسن اللَّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 
 طْلُبةً ِليراٍم موِة أَعسمِه ِفي كُلِّ خِإلَي ِفدي ِقِه فَلَمِه ِفي ِرزلَيع عسأَو ِه وِإلَي ِإنَّ ذَِلك اِفلَهون

 ومرحلَم.  
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 جحي و ِدينتسِل يجالر ابب.  
ِه عن أَِبيِه عن أَِبي طَاِلٍب عن يعقُوب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ- ١

 عن رجٍل يحج ِبديٍن و قَد حج حجةَ الِْإسلَاِم قَالَ )عليه السالم ( بِن شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اَء اللَّهِإنْ ش هنقِْضي عيس ِإنَّ اللَّه معن.  

٢ -مِن   أَحى بوسم نِل عيِن الْفُضِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب د
 قَالَ قُلْت لَه هلْ يستقِْرض الرجلُ و يحج ِإذَا كَانَ خلْف )عليه السالم ( بكٍْر عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

دؤا يِرِه مظَه معثٌ قَالَ ندثَ ِبِه حدِإذَا ح هنى ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد - ٣

دين يستقِْرض و يحج قَالَ ِإنْ  عِن الرجِل علَيِه )عليه السالم ( الْمِلِك بِن عتبةَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 أْساٍل فَلَا بِفي م هجو كَانَ لَه.  

 الرجلُ يكُونُ )عليه السالم (   أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي هماٍم قَالَ قُلْت ِللرضا - ٤
يالش هرضحي و نيِه الدلَيقِْضي عُء أَ ي هفَِإن ٍض قُلْتعِبب جحي ٍض وعقِْضي ِببقَالَ ي جحي أَو هنيد 

لَا يكُونُ ِإلَّا ِبقَدِر نفَقَِة الْحج فَقَالَ يقِْضي سنةً و يحج سنةً فَقُلْت أُعِطي الْمالَ ِمن ناِحيِة 
 كُملَيع أْسلْطَاِن قَالَ لَا بالس.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن وهٍب عن غَيِر واِحٍد - ٥
م  يكُونُ علَي الدين فَيقَع ِفي يِدي الدراِهم فَِإنْ وزعتها بينه)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يش قبي لَم  كنع قِْضيأَنْ ي اللَّه عاد ا وِبه جحاِم فَقَالَ ترالْغ نيا بهعزأُو ا أَوِبه جٌء أَ فَأَح
 كنيد.  

ٍر   أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عِن الْبرِقي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن موسى بِن بكْ- ٦
 عِن الرجِل يستقِْرض و يحج فَقَالَ ِإنْ كَانَ خلْف )عليه السالم ( الْواِسِطي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 أْسفَلَا ب هنع يثٌ أُددثَ ِبِه حدالٌ ِإنْ حِرِه مظَه.  
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 جفَقَِة الْحِل ِفي نالْفَض ابب.  
١ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 يقُولُ لَو أَنَّ أَحدكُم ِإذَا رِبح الربح أَخذَ ِمنه )عليه السالم (  بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
يقَِد  الش و جانُ الْحاَء ِإبج جذَا ِللْحقَالَ ه و هذَ ِمنأَخ ِبحِإذَا ر و جذَا ِللْحفَقَالَ ه لَهزَء فَع

اللَّه مزفَقَةٌ عن لَه تعمتاج ادأَر جانُ الْحاَء ِإبفَِإذَا ج ِفقُهنفَي حبالر حبري كُمدأَح لَِكن و جرفَخ 
  .أَنْ يخِرج ذَِلك ِمن رأِْس ماِلِه فَيشق علَيِه 

٢ -ٍخ ريش نع ِقيرِن الْبٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِديثَ ِإلَى أَِبي   ِعدالْح فَع
 قَالَ قَالَ لَه يا فُلَانُ أَقِْلِل النفَقَةَ ِفي الْحج تنشطْ ِللْحج و لَا تكِْثِر النفَقَةَ ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 جلَّ الْحمفَت جالْح.  
ي عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا عبِد   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِل- ٣

 لَينقَِطع ِركَابه ِفي طَِريِق مكَّةَ فَيشده ِبخوصٍة ِليهونَ )صلوات اهللا عليه (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( اللَِّه 
  .الْحج علَى نفِْسِه 

٤ -أَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نع هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نا عاِبنةُ )عليه السالم ( حِديقَالَ الْه 
 جفَقَِة الْحن ِمن.  

٥ - اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . أَنه قَالَ هِديةُ الْحج ِمن الْحج )عليه السالم (  عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن
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ِل أَنْ يجِللر بحتسي هأَن ابقٍْت بِفي كُلِّ و جئاً ِللْحيهتكُونَ م.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن زعلَانَ عن عبِد اللَِّه - ١

عليه (  ِلي جعفَر بن محمٍد بِن الْمِغريِة عن حماِد بِن طَلْحةَ عن ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر قَالَ قَالَ

 يا ِعيسى ِإني أُِحب أَنْ يراك اللَّه عز و جلَّ ِفيما بين الْحج ِإلَى الْحج و أَنت تتهيأُ ِللْحج )السالم 
.  

٢ -ح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عِد بمحم انَ وثْمِن عِن بيس
 مِن اتخذَ محِملًا ِللْحج )عليه السالم ( حمزةَ و غَيِرِهما عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .كَانَ كَمن ربطَ فَرساً ِفي سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ 
٣ -محم   نع نيِض الْكُوِفيعب نلَى ععِن يةَ بزمح نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب د

 يقُولُ من رجع ِمن )عليه السالم ( أَحمد بِن عاِئٍذ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ي وه كَّةَ وِرِه ممِفي ع قَاِبٍل ِزيد ِمن جِوي الْحن.  

 ِتنتخلَ أَنْ يقَب جحفَي ِلمسِل يجالر ابب.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن - ١

 ِفي الرجِل يسِلم فَيِريد أَنْ يحج و قَد حضر الْحج أَ يحج أَو يختِتن ) عليه السالم (عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِتنتخى يتح جحقَالَ لَا ي.  

عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

( ِتنتخم وه ِإلَّا و طُوفلُ فَلَا يجا الرِة فَأَمفُوضخالْم رأَةُ غَيرالْم طُوفأَنْ ت أْسقَالَ لَا ب .  
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  .ب الْمرأَِة يمنعها زوجها ِمن حجِة الِْإسلَاِم با
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١

لَها زوج أَبى أَنْ يأْذَنَ لَها أَنْ تحج و لَم تحج  قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
حجةَ الِْإسلَاِم فَغاب زوجها عنها و قَد نهاها أَنْ تحج قَالَ لَا طَاعةَ لَه علَيها ِفي حجِة الِْإسلَاِم 

 اَءتِإنْ ش جحفَلْت.  
( يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه- ٢

 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة تخرج مع غَيِر وِلي قَالَ لَا بأْس فَِإنْ كَانَ لَها زوج أَِو ابن أٍَخ )عليه السالم 
أَنْ يخرجا معها و لَيس لَها سعةٌ فَلَا ينبِغي لَها أَنْ تقْعد و لَا ينبِغي لَهم أَنْ قَاِدريِن علَى 

  .يمنعوها 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي - ٣

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة لَها زوج و ِهي صرورةٌ لَا يأْذَنُ لَها ِفي الْحج قَالَ تحج و )ه السالم علي( جعفٍَر 
  .ِإنْ لَم يأْذَنْ لَها 

٤ -ِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن س
 ِفي الْمرأَِة تِريد الْحج )عليه السالم ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَيس معها محرم هلْ يصلُح لَها الْحج فَقَالَ نعم ِإذَا كَانت مأْمونةً 
٥ - نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتةَ قَالَ ساِويعم نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب )

  . عِن الْمرأَِة الْحرِة تحج ِإلَى مكَّةَ ِبغيِر وِلي فَقَالَ لَا بأْس تخرج مع قَوٍم ِثقَاٍت )صلوات اهللا عليه 
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  .باب الْقَوِل ِعند الْخروِج ِمن بيِتِه و فَضِل الصدقَِة 
 عن )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ- ١

 ما استخلَف رجلٌ علَى أَهِلِه ِبِخلَافٍَة أَفْضلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( آباِئِه 
للَّهم ِإني أَستوِدعك نفِْسي و أَهِلي و ِمن ركْعتيِن يركَعهما ِإذَا أَراد الْخروج ِإلَى سفٍَر يقُولُ ا

  .ماِلي و ذُريِتي و دنياي و آِخرِتي و أَمانِتي و خاِتمةَ عمِلي ِإلَّا أَعطَاه اللَّه ما سأَلَ 
٢ -وٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن ماِرِث بِن الْح

 ِإذَا أَراد سفَراً جمع ِعيالَه )عليه السالم ( الْأَحوِل عن بريِد بِن معاِويةَ الِْعجِلي قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 
هِلي و ولِْدي الشاِهد ِمنا و ِفي بيٍت ثُم قَالَ اللَّهم ِإني أَستوِدعك الْغداةَ نفِْسي و ماِلي و أَ

 ريغلَا ت و كتما ِنعنلُبسلَا ت ماللَّه اِركا ِفي ِجولْنعاج ما اللَّهنلَيفَظْ عاح ا وفَظْناح ماللَّه اِئبالْغ
 ِلكفَض و ِتكاِفيع ا ِمنا ِبنم.  

٣ -ع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع انَ قَالَ قُلْتثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
ٍء ِمن الْأَياِم الْمكْروهِة الْأَرِبعاِء و غَيِرِه فَقَالَ افْتِتح   أَ يكْره السفَر ِفي شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قَِة ودِبالص كفَرس ا لَكدِإذَا ب ِسيةَ الْكُرأْ آياقْر.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن - ٤

   . تصدق و اخرج أَي يوٍم ِشئْت)عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .باب الْقَوِل ِإذَا خرج الرجلُ ِمن بيِتِه 

١ - احبا صثَندِن الْقَاِسِم قَالَ حى بوسم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  رجلُ ِمنكُم ِإذَا أَراد  يقُولُ لَو كَانَ ال)عليه السالم ( الْحذَّاُء قَالَ سِمعت موسى بن جعفٍَر 
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اِب أَمةَ الِْكتأَ فَاِتحفَقَر لَه هجوتِهِه الَِّذي يجاِرِه ِتلْقَاَء واِب دلَى بع قَام فَرالس ِميِنِه وي نع و هام
عن ِشماِلِه و آيةَ الْكُرِسي أَمامه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه ثُم قَالَ اللَّهم احفَظِْني و احفَظْ ما 

 لَحِفظَه اللَّه و حِفظَ ما مِعي و سلِّمِني و سلِّم ما مِعي و بلِّغِني و بلِّغْ ما مِعي ِببلَاِغك الْحسِن
معه و سلَّمه و سلَّم ما معه و بلَّغه و بلَّغَ ما معه قَالَ ثُم قَالَ يا صباح أَ ما رأَيت الرجلَ يحفَظُ 

لُغُ وبي و هعا مم لَمسلَا ي و لَمسي و هعا مفَظُ محلَا ي و اكِفد ِعلْتلَى جب قُلْت هعا ملُغُ مبلَا ي .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٢

عم نِميعاً عى جيحِن يانَ بفْوص ٍر ويمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِد اللَِّه شبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِوي )

 قَالَ ِإذَا خرجت ِمن بيِتك تِريد الْحج و الْعمرةَ ِإنْ شاَء اللَّه فَادع دعاَء الْفَرِج و هو لَا )عليه السالم 
ه الْعِلي الْعِظيم سبحانَ اللَِّه رب السماواِت السبِع و رب ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْحِليم الْكَِرمي لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّ

 اراً ِمنِلي ج كُن مقُلْ اللَّه ثُم الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ِظيِم وِش الْعرالْع بر ِع وبالس ِضنيالْأَر
شيطَاٍن مِريٍد ثُم قُلْ ِبسِم اللَِّه دخلْت و ِبسِم اللَِّه خرجت و ِفي كُلِّ جباٍر عِنيٍد و ِمن كُلِّ 

سِبيِل اللَِّه اللَّهم ِإني أُقَدم بين يدي ِنسياِني و عجلَِتي ِبسِم اللَِّه و ما شاَء اللَّه ِفي سفَِري هذَا 
اللَّه هِسيتن أَو هتِليفَةُ ذَكَرالْخ فَِر وِفي الس اِحبالص تأَن ا ووِر كُلِّهلَى الْأُمانُ ععتسالْم تأَن م

 وِلكسِة رطَاع و ِتكا ِبطَاعا ِفيهنريس و ضا الْأَراطِْو لَن ا ونفَرا سنلَينْ عوه مِل اللَّهِفي الْأَه
نا ظَهرنا و باِرك لَنا ِفيما رزقْتنا و ِقنا عذَاب الناِر اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن وعثَاِء اللَّهم أَصِلح لَ

 ِدي وضع تأَن ملَِد اللَّهالْو اِل والْم ِل وظَِر ِفي الْأَهنوِء الْمس قَلَِب ونِة الْمكَآب فَِر والس
  ِبك أَحلُّ و ِبك أَِسري اللَّهم ناِصِري 
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نع اقْطَع مي اللَّهنع ِضيكرا يلَ ِبممالْع و وررذَا السفَِري هِفي س أَلُكي أَسِإن هقَّتشم و هدعي ب
و اصحبِني ِفيِه و اخلُفِْني ِفي أَهِلي ِبخيٍر و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه اللَّهم ِإني عبدك و هذَا 

ي ا لَملَى مع تقَِد اطَّلَع و كِإلَي فَرالس و كهجو هجالْو و كلَانملْ حعفَاج دِه أَحلَيع طَِّلع
 ي ِمنلَقِّن و هقَّتشم و ثَهعاكِْفِني و ِه ولَيناً ِلي عوع كُن وِبي وذُن ِمن لَها قَبةً ِلمذَا كَفَّارفَِري هس

عفَِإذَا ج لَك و ِبك و كدبا عا أَنمفَِإن اكِل ِرضمالْع ِل وِم الْقَوكَاِب فَقُلْ ِبسِفي الر لَكِرج لْت
 ِملُكحم ى ِبكوتاس و اِحلَِتكلَى رع تيوتفَِإذَا اس رأَكْب اللَّه ِم اللَِّه وِحيِم ِبسِن الرمحاللَِّه الر

 سبحانَ )صلى اهللا عليه وآله (  و من علَينا ِبمحمٍد فَقُلْ الْحمد ِللَِّه الَِّذي هدانا ِللِْإسلَاِم و علَّمنا الْقُرآنَ
 بِللَِّه ر دمالْح ونَ وقَِلبنا لَمنبا ِإلَى رِإن و قِْرِننيم ا لَها كُنم ذَا وا هلَن رخانَ الَِّذي سحباللَِّه س

ى الظَّهِر و الْمستعانُ علَى الْأَمِر اللَّهم بلِّغنا بلَاغاً يبلُغُ ِإلَى خيٍر الْعالَِمني اللَّهم أَنت الْحاِملُ علَ
بلَاغاً يبلُغُ ِإلَى مغِفرِتك و ِرضواِنك اللَّهم لَا طَير ِإلَّا طَيرك و لَا خير ِإلَّا خيرك و لَا حاِفظَ 

 كرغَي.  
الْو ابِة بِصي.  

١ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ كَانَ أَِبي يقُولُ ما يعبأُ من يؤم هذَا الْبيت ِإذَا )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 عرو ِبِه أَوغَض ِبِه ِمن ِلكمي ِحلْم أَو هِحبص نِبِه م اِلقخي لُقاٍل خِفيِه ثَلَاثُ ِخص كُني لَم
  .يحجزه عن محاِرِم اللَِّه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٢
  قَالَ ما يعبأُ من يسلُك هذَا الطَِّريق)عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 نسح و هبِبِه غَض ِلكمي ِحلْم اِصي اللَِّه وعم نع هزجحي عراٍل وِفيِه ثَلَاثُ ِخص كُني ِإذَا لَم
 هِحبص نِة ِلمبحالص.  

الَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَ- ٣
 وطِّن نفْسك علَى حسِن الصحابِة ِلمن صِحبت ِفي حسِن خلُِقك و كُف )عليه السالم ( اللَِّه 

 كفْسو نخست و كفْوع شفْرت و كوأَِقلَّ لَغ و ظَكغَي اكِْظم و كانِلس.  
٤ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا ع

 و الْبيت غَاص ِبأَهِلِه )عليه السالم ( بِن حفٍْص عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
لَم نا مِمن سفَقَالَ لَي و هالَحم نةَ مالَحمم و افَقَهر نافَقَةَ مرم و هِحبص نةَ مبحص ِسنحي 

 الَقَهخ نالَقَةَ مخم.  
 )عليهم السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه - ٥

 لَا )صلوات اهللا عليه (  الرِفيق ثُم السفَر و قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه قَالَ
 كلَيع ى لَهرا تِه كَملَيِل عالْفَض ِمن ى لَكرلَا ي نم فَِركِفي س نبحصت.  

٦ -نأَِبيِه ع نع ِليفٍَر   ععأَِبي ج نع هذَكَر نمِريٍز عح نانَ عثْمِن عاِد بمعليه السالم (  ح( 
  .قَالَ ِإذَا صِحبت فَاصحب نحوك و لَا تصحبن من يكِْفيك فَِإنَّ ذَِلك مذَلَّةٌ ِللْمؤِمِن 
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٧ - نع لُِؤيِن اللُّؤيسِن الْحِن بسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
بِن عاِب بِشه نوٍر عصنِن مفَةَ بذَيح ناٍن عِن ِسنِد بمحِد اللَِّه مبِلأَِبي ع ِه قَالَ قُلْتبعليه ( ِد ر

 قَد عرفْت حاِلي و سعةَ يِدي و توسِعي علَى ِإخواِني فَأَصحب النفَر ِمنهم ِفي طَِريِق )السالم 
ب و طْتسِإنْ ب ابا ِشهلْ يفْعقَالَ لَا ت ِهملَيع عسوكَّةَ فَأَتكُوا مسِإنْ أَم و ِبِهم فْتحطُوا أَجس

 اَءكظَرن بحفَاص مهأَذْلَلْت.  
  أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٨
ٍم مياِسري و هو أَقَلُّهم شيئاً فَيخِرج الْقَوم النفَقَةَ و لَا  يخرج الرجلُ مع قَو)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِمثْلُه وه نم عم جرخِلي هفْسِذلَّ نأَنْ ي ا أُِحبوا فَقَالَ مجرا أَخِمثْلَ م ِرجخأَنْ ي وه قِْدري.  
  .باب الدعاِء ِفي الطَِّريِق 

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن   ِعدةٌ- ١
 و هو متوجه ِإلَى مكَّةَ فَلَما صلَّى قَالَ )عليه السالم ( حذَيفَةَ بِن منصوٍر قَالَ صِحبت أَبا عبِد اللَِّه 

 سِبيلَنا و أَحِسن تسِيرينا و أَحِسن عاِفيتنا و كُلَّما صِعد أَكَمةً قَالَ اللَّهم لَك الشرف اللَّهم خلِّ
  .علَى كُلِّ شرٍف 

٢ -أَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عب )

  . ِفي سفَِرِه ِإذَا هبطَ سبح و ِإذَا صِعد كَبر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن قَاِسٍم الصيرِفي عن حفِْص بِن - ٣

 ِإنَّ علَى ِذروِة كُلِّ ِجسٍر شيطَانٌ فَِإذَا انتهيت ِإلَيِه فَقُلْ )عليه السالم ( قَاِسِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْ
 كنلْ عحرِم اللَِّه يِبس.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤
سأَلُك ِلنفِْسي  قَالَ قُِل اللَّهم ِإني أَ)عليه السالم ( عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِدي وضع تأَن اِئي وجر تأَن ِثقَِتي و تأَن مِة اللَّهالْآِخر ا وينةَ ِفي الداِفيالْع و فْوالْع و ِقنيالْي
قُلْ مفَلْي هدحفٍَر وِفي س جرخي نم قَالَ و أَِسري ِبك لُّ وأَح اِصِري ِبكن تةَ أَنلَا قُو اَء اللَّها ش

  .ِإلَّا ِباللَِّه اللَّهم آِنس وحشِتي و أَِعني علَى وحدِتي و أَد غَيبِتي 
  أَحمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن حماٍد عن رجٍل عن أَِبي - ٥

ي عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ ِإذَا خرجت ِفي سفٍَر فَقُِل اللَّهم ِإني خرجت ِفي وجِهي سِعيٍد الْمكَاِر
هأُ ِإلَيلَا ِحيلٍَة أَلْج ا وهلَيِكلُ عٍة أَتلَا قُو و كِه ِإلَّا ِإلَياٍء آِوي ِإلَيجلَا ر و ِركيي ِبغذَا ِبلَا ِثقٍَة ِمنا ه

 لَمأَع تأَن و ِتكادِن عسكُوناً ِإلَى حس و ِتكمحضاً ِلررعت و ِقكاَء ِرزِتغاب و ِلكفَض ِإلَّا طَلَب
 ِمن با رِه يلَيع تا أُوِقعمفَِإن هأَكْر أَو ا أُِحبذَا ِممفَِري هِفي س ِلي ِفي ِعلِْمك قبا سِبم

ك فَمحمود ِفيِه بلَاؤك و منتِصح ِعنِدي ِفيِه قَضاؤك و أَنت تمحو ما تشاُء و تثِْبت و ِعندك قَدِر
 فاً ِمنكَن لَيطْ عساب اٍء وكُلِّ لَاو قِْضيم لَاٍء وكُلِّ ب قَاِديري منع ِرففَاص ماِب اللَّهالِْكت أُم

ر و افَاِتكعم اعاً ِمنِجم و ِتكمِنع اماً ِمنمت و ِقكِرز ةً ِمنعس و فِْوكع لُطْفاً ِمن و ِتكمح
 ذَرا أَحم فَعاد ِلي وِن أَمسِقيقَِة أَحِفي ح ايوِميِع هافَقَِة جولَى مع اِئكقَض ِميعِفيِه ج لَيع ِقعأَو

راً ِفيِه ويخ لْ ذَِلكعاج ي وِبِه ِمن لَمأَع تا أَناِلي ِممم ِديِني و فِْسي ولَى نع ذَرا لَا أَحم 
 با ري أَلُكا أَسم عم اييند ِتي وِآلِخر  
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 ِتي وابقَر ِتي وانزح ِتي وِعيشم اِلي وم ِلي وأَه لِْدي وو اِئي ِمنرو لَّفْتخ نفَظَِني ِفيمحأَنْ ت
ن كُلِّ ِإخواِني ِبأَحسِن ما خلَفْت ِبِه غَاِئباً ِمن الْمؤِمِنني ِفي تحِصِني كُلِّ عورٍة و ِحفٍْظ ِم

مِضيعٍة و تماِم كُلِّ ِنعمٍة و ِكفَايِة كُلِّ مكْروٍه و ستِر كُلِّ سيئٍَة و صرِف كُلِّ محذُوٍر و كَماِل 
كُلِّ ما يجمع ِلي الرضا و السرور ِفي جِميِع أُموِري و افْعلْ ذَِلك ِبي ِبحق محمٍد و آِل 

حم هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و ِهملَيع ِه ولَيع لَامالس ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ٍد وم.  
 جِر الْحهأَش ابب.  

١ -م نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدثَن
 قَالَ الْحج أَشهر معلُومات شوالٌ و ذُو الْقَعدِة و )عليه السالم ( الْحناِط عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ناها ِسوِفيم جحٍد أَنْ يِلأَح سِة لَيذُو الِْحج.  
٢ -دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِن ِإسب 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الْحج )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و جالْح ِفيِهن ضفَر نفَم لُوماتعم رهلَ أَشفَع ذَِلك فَأَي قِْليدالت و ارعالِْإش ةُ ولِْبيالت ضالْفَر

 رهأَش جلَّ الْحج و زع وِر الَِّتي قَالَ اللَّههِذِه الشِإلَّا ِفي ه جالْح ضفْرلَا ي و جالْح ضفَر فَقَد
  . و ذُو الِْحجِة معلُومات و هو شوالٌ و ذُو الْقَعدِة
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  عِلي بن ِإبراِهيم ِبِإسناِدِه قَالَ أَشهر الْحج شوالٌ و ذُو الْقَعدِة و عشر ِمن ِذي - ٣
 و أَشهر السياحِة ِعشرونَ ِمن ِذي الِْحجِة و الْمحرم و صفَر و شهر رِبيٍع الْأَوِل و عشر الِْحجِة

  .ِمن شهِر رِبيٍع الْآِخِر 
  .باب الْحج الْأَكْبِر و الْأَصغِر 

 عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي- ١
  . عن يوِم الْحج الْأَكْبِر فَقَالَ هو يوم النحِر و الْحج الْأَصغر الْعمرةُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
جباِر عن صفْوانَ عن ذَِريٍح عن أَِبي عبِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْ- ٢

  . قَالَ الْحج الْأَكْبر يوم النحِر )عليه السالم ( اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٣
س نِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتاٍض قَالَ سِن ِعيِل بيفُض نع قَِريالِْمن داوِن دانَ بمِن )عليه السالم ( لَيع 

 قَالَ أَِمري )عليه السالم ( الْحج الْأَكْبِر فَِإنَّ ابن عباٍس كَانَ يقُولُ يوم عرفَةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤِض )صلوات اهللا عليه ( الْموا ِفي الْأَرلَّ فَِسيحج و زِلِه عِبقَو جتحي ِر وحالن موي رالْأَكْب جالْح 

شع ِل وِبيٍع الْأَور رهش و فَرص و مرحالْم ِة وِذي الِْحج ونَ ِمنرِعش ِهي ٍر وهةَ أَشعبأَر ِمن ر
  .رِبيٍع الْآِخِر و لَو كَانَ الْحج الْأَكْبر يوم عرفَةَ لَكَانَ أَربعةَ أَشهٍر و يوماً 
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 جاِف الْحنأَص ابب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا - ١
 ِبها  يقُولُ الْحج ثَلَاثَةُ أَصناٍف حج مفْرٍد و ِقراٍن و تمتٍع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . و الْفَضلُ ِفيها و لَا نأْمر الناس ِإلَّا ِبها )صلى اهللا عليه وآله ( أَمر رسولُ اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٢

 الْحج ِعندنا علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه حاج متمتع و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عن منصوٍر الصيقَِل
 جِللْح فِْردم اجح ِي ودِللْه اِئقس فِْردم اجح.  

٣ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتاِز قَالَ سزالْخ وبأَِبي أَي
ٌء أَفْضلَ ِمنه و   أَي أَنواِع الْحج أَفْضلُ فَقَالَ التمتع و كَيف يكُونُ شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ي ما استدبرت لَفَعلْت ِمثْلَ ما فَعلَ الناس  يقُولُ لَِو استقْبلْت ِمن أَمِر)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن معاِويةَ بِن - ٤
لَِّه غَير الْمتعِة ِإنا ِإذَا لَِقينا ربنا قُلْنا ربنا  ما نعلَم حجاً ِل)عليه السالم ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .عِملْنا ِبِكتاِبك و سنِة نِبيك و يقُولُ الْقَوم عِملْنا ِبرأِْينا فَيجعلُنا اللَّه و ِإياهم حيثُ يشاُء 
٥ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزي

 يقُولُ الْمتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج أَفْضلُ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( جعفٍَر الثَّاِني 
  .ٍء أَفْضلَ ِمن الْمتعِة  يقُولُ لَيس يدخلُ الْحاج ِبشيِمن الْمفِْرِد الساِئِق ِللْهدِي و كَانَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ عن أَِبي عبِد - ٦
  ا لَا نعِدلُ ِبِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و سنِة  قَالَ من حج فَلْيتمتع ِإن)عليه السالم ( اللَِّه 
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   .)صلى اهللا عليه وآله ( نِبيِه 
٧ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرجِن أَِبي ناب كَِم وِن الْحب ِليع نٍد عمح

 ِإنَّ بعض الناِس يقُولُ جرِد الْحج و بعض )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَقَالَ لَو حججت أَلْف الناِس يقُولُ اقْرنْ و سق و بعض الناِس يقُولُ

  .عاٍم لَم أَقْرنها ِإلَّا متمتعاً 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد قَالَ كَتب ِإلَيِه عِلي بن ميسٍر يسأَلُه عن رجٍل - ٨

 رمضانَ ثُم حضر لَه الْموِسم أَ يحج مفِْرداً ِللْحج أَو يتمتع أَيهما أَفْضلُ فَكَتب اعتمر ِفي شهِر
  .ِإلَيِه يتمتع أَفْضلُ 

 سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ- ٩
 عِن الْحج فَقَالَ تمتع ثُم قَالَ ِإنا ِإذَا وقَفْنا بين يدِي اللَِّه عز و جلَّ قُلْنا يا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .رب أَخذْنا ِبِكتاِبك و سنِة نِبيك و قَالَ الناس رأَينا ِبرأِْينا 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن -١٠

 قَالَ الْمتعةُ و اللَِّه أَفْضلُ و ِبها نزلَ الْقُرآنُ و جرِت السنةُ )عليه السالم ( الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

١١-ٍر قَالَ   مصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 ِفي السنِة الَِّتي حج ِفيها و ذَِلك ِفي سنِة اثْنتي عشرةَ و ِمائَتيِن فَقُلْت )عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ٍء دخلْت مكَّةَ مفِْرداً أَو متمتعاً فَقَالَ متمتعاً فَقُلْت لَه أَيما أَفْضلُ الْمتمتع  ك ِبأَي شيجِعلْت ِفدا
تمتع  يقُولُ الْم)عليه السالم ( ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج أَو من أَفْرد و ساق الْهدي فَقَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

يِبش اجلُ الْحخدي سقُولُ لَيكَانَ ي ِي وداِئِق ِللْهفِْرِد السالْم لُ ِمنأَفْض جِة ِإلَى الْحرمٍء  ِبالْع
  .أَفْضلَ ِمن الْمتعِة 

١٢-اٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اب  
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لْحج فَقَالَ تمتع  عِن التمتِع ِبالْعمرِة ِإلَى ا)عليه السالم ( عبِد الْمِلِك بِن عمٍرو أَنه سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
قَالَ فَقَضى أَنه أَفْرد الْحج ِفي ذَِلك الْعاِم أَو بعده فَقُلْت أَصلَحك اللَّه سأَلْتك فَأَمرتِني ِبالتمتِع 

ِفي الَِّذي أَمرتك ِبِه و لَِكني ضِعيف و أَراك قَد أَفْردت الْحج الْعام فَقَالَ أَما و اللَِّه ِإنَّ الْفَضلَ لَ
 جالْح تدأَفْر ِة فَِلذَِلكورالْم فَا والص نيافَاِن بطَو لَيع قفَش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١٣
 و أَنا )عليه السالم (  عن يحيى الْحلَِبي عن عمِه عبيِد اللَِّه أَنه قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه سويٍد

 )م عليه السال( حاِضر فَقَالَ ِإني اعتمرت ِفي الْحرِم و قَِدمت الْآنَ متمتعاً فَسِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 فَِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ ِنعم ما صنعت ِإنا لَا نعِدلُ ِبِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و سنِة رسوِل اللَِّه 

 كِبيِة ننس و اِبكا ِبِكتذْنأَخ با را يا قُلْننبلَى را عندرو ا أَونبا رثَنعقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ب و 
  .الناس رأَينا رأْينا فَصنع اللَّه عز و جلَّ ِبنا و ِبِهم ما شاَء 

١٤- نع تسرد نٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  
ِل الْهِن الْفَضِد بمحِد اللَِّه مبلَى أَِبي عِتي عوِإخ عم لْتخقَالَ د عليه السالم ( اِشِمي( ِريدا نا ِإنفَقُلْن 

 لْطَاناً وس جِة ِإلَى الْحرمِع ِبالْعتمِقي ِفي التتا لَا نِع فَِإنتمِبالت كُملَيةٌ فَقَالَ عوررا صنضعب و جالْح
  .جِتناِب الْمسِكِر و الْمسِح علَى الْخفَّيِن ا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي -١٥
الْحج أَ فَأَسوق الْهدي و أُفِْرد الْحج أَو  ِإني اعتمرت ِفي رجٍب و أَنا أُِريد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لُ ثُماللَِّه أَفْض و وه عتملُ فَقَالَ تأَفْض ذَِلك فَأَي قُلْت نسكُلٌّ ح لٌ وفَقَالَ ِفي كُلٍّ فَض عتمأَت
اِقيِعر هترمقُولُونَ ِإنَّ عكَّةَ يلَ مِه لَا قَالَ ِإنَّ أَهجِبطاً ِبحترم وه سلَي وا أَ وةٌ كَذَبكِّيم هتجح ةٌ و

يخرج حتى يقِْضيه ثُم قَالَ ِإني كُنت أَخرج ِللَيلٍَة أَو ِللَيلَتيِن تبقَياِن ِمن رجٍب فَتقُولُ أُم فَروةَ 
عا شنترمِإنَّ ع هأَب ا أَيأَقُولُ لَه ةٌ واِنيب  
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 لَلْتا أَحِفيم تسلَي و لَلْتا أَها ِفيمهةُ ِإنينب أَي.  
بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل -١٦

 قَالَ من لَم يكُن معه هدي و أَفْرد رغْبةً عِن الْمتعِة )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَقَد رِغب عن ِديِن اللَِّه عز و جلَّ 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن عميٍر عن معاِويةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٧

و  ِإنهم يقُولُونَ ِفي حجِة الْمتمتِع حجه مكِّيةٌ و عمرته ِعراِقيةٌ فَقَالَ كَذَبوا أَ و لَيس ه)السالم 
 هتجح قِْضيى يتا حهِمن جرخِتِه لَا يجِبطاً ِبحترم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن عبِد الْمِلِك بِن -١٨
 فَقَالُوا )عليه السالم ( مِدينةَ دخلُوا علَى أَِبي جعفٍَر أَعين قَالَ حج جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا فَلَما قَِدموا الْ

ِإنَّ زرارةَ أَمرنا أَنْ نِهلَّ ِبالْحج ِإذَا أَحرمنا فَقَالَ لَهم تمتعوا فَلَما خرجوا ِمن ِعنِدِه دخلْت علَيِه 
رهم ِبما أَخبرت زرارةَ لَنأِْتين الْكُوفَةَ و لَنصِبحن ِبِه كُذَّاباً فَقَالَ فَقُلْت جِعلْت ِفداك لَِئن لَم تخِب

ردهم فَدخلُوا علَيِه فَقَالَ صدق زرارةُ ثُم قَالَ أَما و اللَِّه لَا يسمع هذَا بعد هذَا الْيوِم أَحد ِمني 
.  
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  .باب ما علَى الْمتمتِع ِمن الطَّواِف و السعِي 
انَ عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَ- ١

 قَالَ علَى الْمتمتِع )عليه السالم ( عميٍر و صفْوانَ جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و علَيِه ِإذَا قَِدم مكَّةَ ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج ثَلَاثَةُ أَطْواٍف ِبالْبيِت و سعياِن بين الصفَا و الْمروِة

 اِهيمرقَاِم ِإبم داِن ِعنتكْعر ِت ويِبالْب افعليه السالم ( طَو( و رقَصي ِة ثُمورالْم فَا والص نيب يعس و 
لصفَا و الْمروِة و يصلِّي ِعند كُلِّ قَد أَحلَّ هذَا ِللْعمرِة و علَيِه ِللْحج طَوافَاِن و سعي بين ا

 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعِت رياٍف ِبالْبعليه السالم ( طَو(.   
٢ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِصٍري عِد اللَِّه أَِبي ببأَِبي ع عليه السالم ( ن( نيافَاِن بطَو ِت وياٍف ِبالْبِه ثَلَاثَةُ أَطْولَيع عتمتقَالَ الْم 
الت موي جِبالْح ِرمحي كَّةَ ووِت ميِإلَى ب ظَرِتِه ِإذَا نعتم ِة ِمنلِْبيالت قَطْع ِة وورالْم فَا والص ِة وِوير

 سمولُ الشزت فَةَ ِحنيرع موةَ يلِْبيالت قْطَعي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣

نم نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع ناِزٍم عِن حوِر بقَالَ )عليه السالم ( ص 
علَى الْمتمتِع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج ثَلَاثَةُ أَطْواٍف ِبالْبيِت و يصلِّي ِلكُلِّ طَواٍف ركْعتيِن و سعياِن 

  .بين الصفَا و الْمروِة 
  .راِن و ما يِجب علَى الْقَاِرِن باب ِصفَِة الِْإقْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١
   قَالَ لَا يكُونُ ) عليه السالم (عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 كَما يفْعلُ الْمفِْرد الْقَاِرنُ ِإلَّا ِبِسياِق الْهدِي و علَيِه طَوافَاِن ِبالْبيِت و سعي بين الصفَا و الْمروِة
  .لَيس ِبأَفْضلَ ِمن الْمفِْرِد ِإلَّا ِبِسياِق الْهدِي 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

يكُونُ ِإلَّا ِبِسياِق الْهدِي و علَيِه طَواف ِبالْبيِت و ركْعتاِن ِعند مقَاِم  قَالَ الْقَاِرنُ لَا )عليه السالم 
 اِهيمراِء )عليه السالم ( ِإبسالن افطَو وه و جالْح دعب افطَو ِة وورالْم فَا والص نيب يعس و .  
٣ -بع نأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمعليه ( ِد اللَِّه ب

 قَالَ قُلْت لَه ِإني سقْت الْهدي و قَرنت قَالَ و ِلم فَعلْت ذَِلك التمتع أَفْضلُ ثُم قَالَ )السالم 
يِبالْب افِفيِه طَو ِزئُكجِر يحالن موِة يبِبالْكَع قَالَ طُف و اِحدِة وورالْم فَا والص نيب يعس ِت و.  

  .باب ِصفَِة الِْإشعاِر و التقِْليِد 
١ - قُوبعِن يب سوني نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِإني قَِد اشتريت بدنةً فَكَيف أَصنع ِبها فَقَالَ انطَِلق حتى تأِْتي )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِة ثُم ادخِل مسِجد الشجرِة فَأَِفض علَيك ِمن الْماِء و الْبس ثَوبيك ثُم أَِنخها مستقِْبلَ الِْقبلَ

الْمسِجد فَصلِّ ثُم افِْرض بعد صلَاِتك ثُم اخرج ِإلَيها فَأَشِعرها ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن ِمن سناِمها 
  .ِتي الْبيداَء فَلَبه ثُم قُلْ ِبسِم اللَِّه اللَّهم ِمنك و لَك اللَّهم تقَبلْ ِمني ثُم انطَِلق حتى تأْ

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن - ٢
 نع  
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 عن تجِليِل الْهدِي و تقِْليِدها فَقَالَ لَا تباِلي أَي )عليه السالم ( محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
م ِن فَقُلْتمالْأَي قالش ِمن معِي فَقَالَ نداِر الْهعِإش نع هأَلْتس و لْتفَع ذَِلك ا قَالَ ِحنيهِعرشى نت

 ِرمحأَنْ ت ِريدت.  
 )عليه السالم (   أَبانٌ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه و زرارةُ قَالَا سأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه - ٣

 أَي ِمن ا وهاِحبص ِرمحى يتم و رعشت فِن كَيدِن الْباِركَةً عب أَو رحنقُولَةً تعم و رعشاِنٍب تج
  .فَقَالَ تنحر معقُولَةً و تشعر ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٤
أَِبي ع نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( رحنت قُولَةٌ وعم ِهي و رعشقَالَ ت رعشت فِن كَيدِن الْبع هأَلْتقَالَ س 

 تِعرأُش و تا ِإذَا قُلِّدهاِحبص ِرمحي ِن وما الْأَياِنِبهج ِمن رعشةٌ تقَاِئم ِهي و.  
٥ -حأَص ةٌ ِمنِميِل   ِعدج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن

 قَالَ ِإذَا كَانِت الْبدنُ كَِثريةً قَام ِفيما بين ِثنتيِن ثُم أَشعر )عليه السالم ( بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْي ى ثُمنمِه الْيلَيع بجلَّلَ وج و قَلَّد و رعِإذَا أَش هاِم ِلأَنرأَ ِللِْإحيهتى يتداً حأَب ِعرشلَا ي ى ورس

  .الِْإحرام و ِهي ِبمنِزلَِة التلِْبيِة 
ِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معا- ٦

 لٍَق قَدٍل خعا ِبنهقَلِّدي ِر ثُمساِنِب الْأَيلُ ِفي ججالر قُومي ِن وماِنِب الْأَيالْج ِمن رعشنُ تدقَالَ الْب
  .صلَّى ِفيها 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٩٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ي مركز االشعاع االسالم........... الد الرابع : الكايف 

  .باب الِْإفْراِد 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 و سعي )عليه السالم ( طَواف ِبالْبيِت و ركْعتاِن ِعند مقَاِم ِإبراِهيم  قَالَ الْمفِْرد ِبالْحج علَيِه )عليه السالم 
بين الصفَا و الْمروِة و طَواف الزيارِة و هو طَواف النساِء و لَيس علَيِه هدي و لَا أُضِحيةٌ قَالَ 

حج هلْ يطُوف ِبالْبيِت بعد طَواِف الْفَِريضِة قَالَ نعم ما شاَء و يجدد و سأَلْته عِن الْمفِْرِد ِللْ
  .التلِْبيةَ بعد الركْعتيِن و الْقَاِرنُ ِبِتلْك الْمنِزلَِة يعِقداِن ما أَحلَّا ِمن الطَّواِف ِبالتلِْبيِة 

  متعةَباب ِفيمن لَم ينِو الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ١
  يِن ِعند  عن رجٍل لَبى ِبالْحج مفِْرداً فَقَِدم مكَّةَ و طَاف ِبالْبيِت و صلَّى ركْعت)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 اِهيمرقَاِم ِإبةً ِإلَّا أَنْ)عليه السالم ( معتا ملْهعجلْي ِحلَّ وِة قَالَ فَلْيورالْم فَا والص نيى بعس كُونَ  وي 
 يدالْه اقس.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عِن ابِن - ٢
مروِة  يقُولُ من طَاف ِبالْبيِت و ِبالصفَا و الْ)عليه السالم ( بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 كَِره أَو بلَّ أَحأَح.  
(   أَحمد عِن الْحسِن بِن عِلي عن يونس بِن يعقُوب عمن أَخبره عن أَِبي الْحسِن - ٣

  . ِإلَّا ساِئق الْهدِي  قَالَ ما طَاف بين هذَيِن الْحجريِن الصفَا و الْمروِة أَحد ِإلَّا أَحلَّ)عليه السالم 
  .باب حج الْمجاِوِرين و قُطَّاِن مكَّةَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١
بأَِبي ع نِج عرِعيٍد الْأَعس نٍرو عمِن عِل )عليه السالم ( ِد اللَِّه الْكَِرِمي بلَا ِلأَه ِرٍف وِل سِلأَه سقَالَ لَي 

مر و لَا ِلأَهِل مكَّةَ متعةٌ يقُولُ اللَّه عز و جلَّ ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم 
.  

٢ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمح
 قَالَ قُلْت ِلأَهِل مكَّةَ متعةٌ قَالَ لَا و لَا ِلأَهِل بستانَ و )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .انَ و نحِوها لَا ِلأَهِل ذَاِت ِعرٍق و لَا ِلأَهِل عسفَ
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عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ذِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم قَالَ من كَانَ منِزلُه  ِفي)
 نِميلًا ع رشةَ عاِنيثَم ا ولِْفهخ ِميلًا ِمن رشةَ عاِنيثَم ا وهيدِن ييب ِميلًا ِمن رشةَ عاِنيلَى ثَمع

ا ياِههبأَش و رِمثْلَ م ةَ لَهعتا فَلَا ماِرهسي نِميلًا ع رشةَ عاِنيثَم ا وِميِنه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن داود عن حماٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ٤

ن أَهِل مكَّةَ أَ يتمتعونَ قَالَ لَيس لَهم متعةٌ قُلْت فَالْقَاِطن ِبها قَالَ ِإذَا أَقَام ِبها  ع)عليه السالم ( اللَِّه 
 جرخقَالَ ي نأَي ِمن قُلْت عتمتقَالَ ي رهكَثَ الشفَِإنْ م كَّةَ قُلْتِل مأَه عنص عنِن صيتنس ةً أَونس

ِمن اسقُولُ النا يواً ِممحكَّةَ نم قَالَ ِمن جِهلُّ ِبالْحي نأَي ِم قُلْترالْح .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن - ٥

 ِإني أُِريد الِْجوار فَكَيف أَصنع قَالَ ِإذَا رأَيت الِْهلَالَ )عليه السالم ( ِه الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ
 لْتخِإذَا د عنأَص فكَي لَه فَقُلْت جا ِبالْحهِمن ِرمِة فَأَحانرِإلَى الِْجع جرِة فَاخِهلَالَ ِذي الِْحج

لترِويِة لَا أَطُوف ِبالْبيِت قَالَ تِقيم عشراً لَا تأِْتي الْكَعبةَ ِإنَّ عشراً لَكَِثري ِإنَّ مكَّةَ أُِقيم ِإلَى يوِم ا
الْبيت لَيس ِبمهجوٍر و لَِكن ِإذَا دخلْت فَطُف ِبالْبيِت و اسع بين الصفَا و الْمروِة فَقُلْت لَه أَ 

من طَاف ِبالْبيِت و سعى بين الصفَا و الْمروِة فَقَد أَحلَّ قَالَ ِإنك تعِقد ِبالتلِْبيِة ثُم لَيس كُلُّ 
قَالَ قَالَ كُلَّما طُفْت طَوافاً و صلَّيت ركْعتيِن فَاعِقد ِبالتلِْبيِة ثُم قَالَ ِإنَّ سفْيانَ فَِقيهكُم أَتاِني فَ

 ِمن قْتو وه لَه ا فَقُلْتهونَ ِمنِرمحةَ فَيانرونَ الِْجعأْتي كابحأَص رأْملَى أَنْ تع ِملُكحا يم
 هو )له صلى اهللا عليه وآ(  فَقَالَ و أَي وقٍْت ِمن مواِقيِت رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( مواِقيِت رسوِل اللَِّه 

يذَا شا همالطَّاِئِف فَقَالَ ِإن ِمن هِجعرم ٍن وينح اِئمغَن مقَس ا ِحنيهِمن مرأَح لَه فَقُلْت  هذْتٌء أَخ
كَانَ ِعن قَد سأَ لَي فَقُلْت جِبالْح احأَى الِْهلَالَ صكَانَ ِإذَا ر رمِن عِد اللَِّه ببع اً ِمنِضيرم كُمد

 ِإنما أَحرموا ِمن الْمسِجِد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ بلَى و لَِكن أَ ما عِلمت أَنَّ أَصحاب رسوِل اللَِّه 
  فَقُلْت ِإنَّ أُولَِئك كَانوا متمتِعني ِفي 
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 مةَ لَهعتكَّةَ لَا ملُ مأَه كَّةَ وِل مأَه ِمن مهوا كَأَناركَّةَ فَصوا ِبملَاِء قَطَنؤِإنَّ ه اُء ومالد اِقِهمنأَع
مواِقيِت و أَنْ يستِغبوا ِبِه أَياماً فَقَالَ ِلي و أَنا أُخِبره فَأَحببت أَنْ يخرجوا ِمن مكَّةَ ِإلَى بعِض الْ

 يا أَبا عبِد اللَِّه فَِإني أَرى لَك أَنْ لَا تفْعلَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَنها وقْت ِمن مواِقيِت رسوِل اللَِّه 
هم أَنْ يفْعلُوا فَسأَلَ عبد الرحمِن عمن معنا ِمن النساِء كَيف فَضِحكْت و قُلْت و لَِكني أَرى لَ

 نم رم لَِكن و جرخأَنْ ت نهةَ ِمنوررالص ترةٌ لَأَمرهاِء شسالن وجرلَا أَنَّ خ فَقَالَ لَو نعنصي
 ِبالْحج ِفي ِهلَاِل ِذي الِْحجِة فَأَما اللَّواِتي قَد حججن فَِإنْ ِشئْن فَِفي كَانَ ِمنهن صرورةً أَنْ تِهلَّ

خمٍس ِمن الشهِر و ِإنْ ِشئْن فَيوم الترِويِة فَخرج و أَقَمنا فَاعتلَّ بعض من كَانَ معنا ِمن النساِء 
ِدم ِفي خمٍس ِمن ِذي الِْحجِة فَأَرسلْت ِإلَيِه أَنَّ بعض من معنا ِمن صرورِة الصرورِة ِمنهن فَقَ

 و جِهلَّ ِبالْحفَلْت ترِة فَِإنْ طَهِويرالت نيب ا وهنيا بم ظُرنفَقَالَ فَلْت عنصت ففَكَي لَلْنتاِء قَِد اعسالن
ا يدخلْ علَيها يوم الترِويِة ِإلَّا و ِهي محِرمةٌ و أَما الْأَواِخر فَيوم الترِويِة فَقُلْت ِإنَّ معنا ِإلَّا فَلَ

ِبِصب عنصت فا كَيأَلَهسةَ فَتِميدلْقَى حت هأُم رِبِه فَقَالَ م عنصن فلُوداً فَكَيواً مِبيا صهتا فَأَتاِنهي
 درجا يكَم لُوهغَس و وهدرج و هنوا عِرمِة فَأَحِويرالت موِإذَا كَانَ ي فَقَالَت عنصت فا كَيهأَلَتفَس

وا عنه رأْسه و مِري الْجاِريةَ الْمحِرم و ِقفُوا ِبِه الْمواِقف فَِإذَا كَانَ يوم النحِر فَارموا عنه و احِلقُ
أَنْ تطُوف ِبِه بين الصفَا و الْمروِة قَالَ و سأَلْته عن رجٍل ِمن أَهِل مكَّةَ يخرج ِإلَى بعِض 

تأَنْ ي اِقيِت أَ لَهوِض الْمعِبب رمكَّةَ فَيِإلَى م ِجعري اِر ثُمصالْأَم لَه سلَي أَنَّ ذَِلك معا أَزقَالَ م عتم
 ِإلَي بلَالُ أَحكَانَ الِْإه لَ وفَع لَو.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن - ٦
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 قَالَ سِمعته يقُولُ الْمجاِور ِبمكَّةَ سنةً يعملُ عملَ أَهِل مكَّةَ )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَّةَ وِل مأَه عم جالْح فِْردِني يعي عتمتأَنْ ي ِة فَلَهنونَ السا كَانَ دم .  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٧
أَ لَه أَنْ يتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج  قَالَ سأَلْته عِن الْمجاِوِر )عليه السالم ( عن سماعةَ عن أَِبي الْحسِن 

  .قَالَ نعم يخرج ِإلَى مهلِّ أَرِضِه فَيلَبي ِإنْ شاَء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي - ٨

 قَالَ من دخلَ مكَّةَ ِبحجٍة عن غَيِرِه ثُم أَقَام سنةً فَهو مكِّي فَِإذَا أَراد أَنْ يحج )م عليه السال( جعفٍَر 
 جرخي لَِكن كَّةَ وِبم ِرمحأَنْ ي لَه سفَةَ فَلَيرع ِمن فرصا انم دعب ِمرتعأَنْ ي ادأَر فِْسِه أَون نع

  .لَى الْوقِْت و كُلَّما حولَ رجع ِإلَى الْوقِْت ِإ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ عن أَِبي - ٩

 ِمن أَين أُحِرم ِبالْحج فَقَالَ ِمن )ه السالم علي( الْفَضِل قَالَ كُنت مجاِوراً ِبمكَّةَ فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن الِْجعرانِة أَتاه ِفي ذَِلك الْمكَاِن فُتوح فَتح الطَّاِئِف و )صلى اهللا عليه وآله ( حيثُ أَحرم رسولُ اللَِّه 

نت صرورةً فَِإذَا مضى ِمن ِذي الِْحجِة يوم و ِإنْ فَتح خيبر و الْفَتح فَقُلْت متى أَخرج قَالَ ِإنْ كُ
 سمِر خهالش ى ِمنضفَِإذَا م لَ ذَِلكقَب تججح قَد تكُن.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن سماعةَ عن أَِبي -١٠
بعليه السالم ( ِد اللَِّه ع( جِر الْحهِر أَشٍة ِفي غَيرما ِبعلَهخكَّةَ ِإذَا دِبم اِورجقَالَ الْم   
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ش انَ أَوبعش ٍب أَوجِفي ر جالْح رهفَِإنَّ أَش جالْح رهوِر ِإلَّا أَشهالش ِمن ِر ذَِلكغَي انَ أَوضمِر ره
 ِرمحأَنْ ي ادأَر ثُم جِر الْحهِر أَشٍة ِفي غَيرما ِبعلَهخد نِة مذُو الِْحج ِة ودذُو الْقَع الٌ ووش

ِإلَى الِْجع جرخفَلْي ِت ثُميِإلَى الْب ظُرنى يتةَ حلِْبيالت قْطَعلَا ي كَّةَ وأِْتي مي ا ثُمهِمن ِرمحِة فَيانر
 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعلِّي الرصي ِت ويِبالْب طُوفِة )عليه السالم ( يورالْم فَا وِإلَى الص جرخي ثُم 

  .يطُوف بينهما ثُم يقَصر و يِحلُّ ثُم يعِقد التلِْبيةَ يوم الترِويِة فَ
  .باب حج الصبياِن و الْمماِليِك 

١ -ثَنم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعد
 قَالَ ِإذَا حج الرجلُ ِبابِنِه و هو صِغري فَِإنه يأْمره أَنْ )عليهما السالم ( الْحناِط عن زرارةَ عن أَحِدِهما 

لَّى عصي ِبِه و طَافي و هنع يلُب يلَبأَنْ ي ِسنحي فَِإنْ لَم جالْح فِْرضي و يلَبي ملَه سلَي قُلْت هن
 ِرِم ِمنحلَى الْمقَى عتا يم ِهملَيقَى عتي و ارالِْكب ومصي اِر وغِن الصع حذْبونَ قَالَ يحذْبا يم

  .الثِّياِب و الطِّيِب فَِإنْ قَتلَ صيداً فَعلَى أَِبيِه 
 نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عن أَيوب أَِخي أُديٍم قَالَ سِئلَ أَبو   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي- ٢
  . ِمن أَين يجرد الصبيانُ فَقَالَ كَانَ أَِبي يجردهم ِمن فَخ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٣ -وني نع ِليِن عِن بسِن الْحى عيحي نب دمحم   أَِبيِه قَالَ قُلْت نع قُوبعِن يب س  
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برد فَِمن أَين يحِرمونَ قَالَ  ِإنَّ مِعي ِصبيةً ِصغاراً و أَنا أَخاف علَيِهم الْ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِهملَيع قَالَ فَِإنْ ِخفْت ةَ ثُمامِفي ِته تقَعو جرالْع تيِإذَا أَت كا فَِإنهوا ِمنِرمحفَي جرالْع ائِْت ِبِهم

  .فَائِْت ِبِهم الْجحفَةَ 
( بِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٤

 قَالَ انظُروا من كَانَ معكُم ِمن الصبياِن فَقَدموه ِإلَى الْجحفَِة أَو ِإلَى بطِْن مر و يصنع )عليه السالم 
ف ِبِهم و يرمى عنهم و من لَا يِجد ِمنهم هدياً فَلْيصم عنه وِليه و ِبِهم ما يصنع ِبالْمحِرِم و يطَا

 يضع السكِّني ِفي يِد الصِبي ثُم يقِْبض علَى يديِه الرجلُ فَيذْبح )عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
.  

٥ -ي نب دمحم   نع سونِن يِل بِن الْفَضوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
  . قَالَ لَيس علَى الْمملُوِك حج و لَا عمرةٌ حتى يعتق )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
جباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْ- ٦

 عن ِغلْماٍن لَنا دخلُوا معنا مكَّةَ ِبعمرٍة و خرجوا معنا ِإلَى )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِسلُونَ ثُمتغي ماٍم قَالَ قُلْ لَهرِر ِإحيفَاٍت ِبغرع نونَ عحذْبا تكَم مهنوا عحاذْب ونَ وِرمحي

 فُِسكُمأَن.  
 قَالَ كُلُّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

واِمِه فَهرِفي ِإح ِرمحم وه و دبالْع ابا أَصاِم مرِفي الِْإح ِد ِإذَا أَِذنَ لَهيلَى السع .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٨

 اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحأَ)عليه السالم ( مِبِه  قَالَ س تجرا خغُلَاٍم لَن نع هلْت
 قَد فِْر والن دعب ومصأَنْ ي أَ لَه هنع حأَذْب لَم ِة وِويرالت موي جلَّ ِبالْحأَه و عتمفَت هترأَم ِعي وم

 كُنت أَمرته أَنْ يفِْرد الْحج قُلْت طَلَبت الْخير ذَهبِت الْأَيام الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ أَلَا
  .فَقَالَ كَما طَلَبت الْخير فَاذْبح شاةً سِمينةً و كَانَ ذَِلك يوم النفِْر الْأَِخِري 
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٩ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِإنه أَعطَاهم سماعةَ أَنه سِئلَ عن رجٍل أَمر ِغلْمانه أَنْ يتمتعوا قَالَ علَيِه أَنْ يضحي عنهم قُلْت فَ

دراِهم فَبعضهم ضحى و بعضهم أَمسك الدراِهم و صام قَالَ قَد أَجزأَ عنهم و هو ِبالِْخياِر ِإنْ 
 مهنأَ عزأَج وا كَانَ قَدامص و مهرأَم هأَن لَو ا قَالَ وكَهراَء تش.  

  . يموت صرورةً أَو يوِصي ِبالْحج باب الرجِل
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

صرورةً فَِمن جِميِع الْماِل ِإنه  ِفي رجٍل توفِّي و أَوصى أَنْ يحج عنه قَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم 
 لَم لَاِم وةَ الِْإسجح جحي لَم و اتم نم ثُلُِثِه و فَِمن جح ِإنْ كَانَ قَد اِجِب وِن الْويِزلَِة الدنِبم

ِبم قأَح مثَةٌ فَهرو لَه ولَِة ومفَقَِة الْحن رِإلَّا قَد كرتوا يجاُءوا أَحِإنْ ش اُءوا أَكَلُوا وفَِإنْ ش كرا ت
 هنع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف قَالَ سأَلْت أَبا - ٢
ميِت قَالَ نعم ِإذَا لَم يِجِد الصرورةُ  عِن الرجِل الصرورِة يحج عِن الْ)عليه السالم ( الْحسِن موسى 

ما يحج ِبِه عن نفِْسِه فَِإنْ كَانَ لَه ما يحج ِبِه عن نفِْسِه فَلَيس يجِزئ عنه حتى يحج ِمن ماِلِه 
  . لَم يكُن لَه مالٌ و ِهي تجِزئ عِن الْميِت ِإنْ كَانَ ِللصرورِة مالٌ و ِإنْ
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( لَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد ال- ٣

 ِفي رجٍل صرورٍة مات و لَم يحج حجةَ الِْإسلَاِم و لَه مالٌ قَالَ يحج عنه صرورةٌ لَا )عليه السالم 
 الَ لَهم.  
٤ -ِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   اقح

 هنا عِبه جحي اِهمرلٌ دجطَى رعٍة فَيجوِصي ِبحي و وتمِل يجِن الرع هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عب
لَ أَنْ يكَّةَ قَبِبم ِفي الطَِّريِق أَو اتقَالَ ِإنْ م هرغَي اِهمرالد ِطيأُع ثُم جحلَ أَنْ يقَب وتمفَي قِْضي

يِبش ِليتفَِإِن اب ِل قُلْتِن الْأَوع ِزئجي هفَِإن اِسكَهنم  جِه الْحلَيع ِصريى يتح هجِه حلَيع فِْسدٍء ي
عقَالَ ن جِللْح اِمنض ِلأَنَّ الْأَِجري قُلْت معِل قَالَ نِن الْأَوع ِزئجقَاِبٍل أَ ي ِمن م.  

٥ - نع هذَكَر نمانَ عثْمِن عِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي رجٍل أَعطَى رجلًا ما يحجه فَحدثَ ِبالرجِل حدثٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

رِإلَّا فَلَا خ ِل وِن الْأَوع أَتزأَج ِض الطَِّريِق فَقَدعِفي ب هابفَأَص ج.  
٦ - نٍد الْقَلَّاِء عيوس ناِن عمعِن النب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل استودعِني مالًا فَهلَك )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَيوب عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِب
يلِْدِه شِلو سلَي و  ِطِهملَ فَأَعا فَضم و هنع جلَاِم قَالَ حةَ الِْإسجح جحي لَم ٌء و.  

  .باب الْمرأَِة تحج عِن الرجِل 
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن   ِع- ١

 ِفي الْمرأَِة تحج عِن الرجِل الصرورِة فَقَالَ ِإنْ كَانت قَد )عليه السالم ( مصاِدٍف عن أَِبي عبِد اللَِّه 
سم تكَان و تجٍل حجر ِمن أٍَة أَفْقَهرام بةً فَرةً فَِقيهِلم.  
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٢ -ةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع اٍر قَالَ قُلْتمِن ع
  . الرجلُ يحج عِن الْمرأَِة و الْمرأَةُ تحج عِن الرجِل قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٣ -قَالَ قُلْت وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع 

 امرأَةٌ ِمن أَهِلنا مات أَخوها فَأَوصى ِبحجٍة و قَد حجِت الْمرأَةُ فَقَالَت ِإنْ صلَح )عليه السالم ( 
 لَا بأْس ِبأَنْ )السالم عليه ( حججت أَنا عن أَِخي و كُنت أَنا أَحق ِبها ِمن غَيِري فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .تحج عن أَِخيها و ِإنْ كَانَ لَها مالٌ فَلْتحج ِمن ماِلها فَِإنه أَعظَم ِلأَجِرها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٤
نع وبأَي جحقَالَ ت ا وِتهأُخ نع ا وأَِخيه نأَةُ عرالْم جحقَالَ ت هِد اللَِّه أَنبأَِبي ع نةَ عِرفَاع 

  .الْمرأَةُ عِن ابِنها 
 باب من يعطَى حجةً مفْردةً فَيتمتع أَو يخرج ِمن غَيِر الْموِضِع الَِّذي يشترطُ

.  
١ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِفي رجٍل أَعطَى رجلًا دراِهم يحج ِبها عنه حجةً مفْردةً أَ )عليهما السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
  . يتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَقَالَ نعم ِإنما خالَفَه ِإلَى الْفَضِل يجوز لَه أَنْ
٢ - نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عن رجٍل أَعطَى رجلًا حجةً يحج ِبها عنه ِمن الْكُوفَِة )الم عليه الس( حِريٍز قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هجح مت اِسِكِه فَقَدنم ِميعى جِإذَا قَض أْسِة قَالَ لَا برصالْب ِمن هنع جفَح.  
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يوِصي ِبشي ِضِعِه أَووِر مغَي ِمن هنع جحٍة فَيجوِصي ِبحي نم ابٍء قَِليٍل ِفي  ب
 جالْح.  

١ -نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعدكَِريز 
 عن رجٍل مات و أَوصى ِبحجٍة أَ يجوز أَنْ يحج عنه )عليه السالم ( بِن آدم قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 أْسونَ الِْميقَاِت فَلَا با كَانَ دِفيِه فَقَالَ م اتلَِد الَِّذي مِر الْبغَي ِمن.  
٢ -رِإب نب ِليع   نانَ عثْمِن عاِن بأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيم

 ِفي رجٍل أُوِصي ِبحجٍة فَلَم تكِْفِه ِمن الْكُوفَِة ِإنها )عليه السالم ( عمر بِن يِزيد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هتجح ِزئجقِْت توِن الْود ِمن.  

٣ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
حج  عِن الرجِل يموت فَيوِصي ِبالْ)عليه السالم ( محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 

ِمن أَين يحج عنه قَالَ علَى قَدِر ماِلِه ِإنْ وِسعه مالُه فَِمن منِزِلِه و ِإنْ لَم يسعه مالُه ِمن منِزِلِه 
  .فَِمن الْكُوفَِة فَِإنْ لَم يسعه ِمن الْكُوفَِة فَِمن الْمِدينِة 

 ِفي )عليه السالم (  ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عِن- ٤
 جحماً قَالَ يهِدر ِسنيمِإلَّا خ كرا تم ِميعلُغْ جبي لَاِم فَلَمةُ الِْإسجح هنع جحى أَنْ يصٍل أَوجر

قَاِت الَِّتي وِض الْأَوعب ِمن هنولُ اللَِّه عسا رهٍب )صلى اهللا عليه وآله ( قَّتقُر ِمن .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن أَو عن رجٍل عن محمِد - ٥

 عن رجٍل أَوصى )عليه السالم (  اللَِّه بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي سِعيٍد عمن سأَلَ أَبا عبِد
 هلَغِضٍع بوم لٌ ِمنجا رِبه جحٍة قَالَ يجماً ِفي حهِدر ِرينِبِعش.  
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  . يأْخذُ الْحجةَ فَلَا تكِْفيِه أَو يأْخذُها فَيدفَعها ِإلَى غَيِرِه باب الرجِل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ أَمرت رجلًا - ١

أْخذُ ِمن رجٍل حجةً فَلَا تكِْفيِه أَ لَه أَنْ يأْخذَ ِمن رجٍل  عِن الرجِل ي)عليه السالم ( يسأَلُ أَبا الْحسِن 
 هأَن ا فَذَكَرماهدكِْفِه ِإحت ِميعاً ِإنْ لَما جمِركُهشي ِميعاً أَوا جمهنع ِزئجي ا وِبه ِسعتي ى ورأُخ

  . ِلواِحٍد فَِإنْ كَانت لَا تكِْفيِه فَلَا يأْخذْها قَالَ أَحب ِإلَي أَنْ تكُونَ خاِلصةً
٢ - نِل عوفٍَر الْأَحعج نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

تقُولُ ِفي الرجِل يعطَى الْحجةَ  ما )عليه السالم ( عثْمانَ بِن ِعيسى قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا 
  .فَيدفَعها ِإلَى غَيِرِه قَالَ لَا بأْس ِبِه 

٣ - رمع ناٍن عأَب نع دمِن أَحِن بسحم نٍد عمحِن مب دمأَح نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 رجلٌ أُوِصي ِبحجٍة فَلَم تكِْفِه قَالَ فَيقَدمها حتى )عليه السالم ( ِه بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ

  .يحج دونَ الْوقِْت 
  .باب الْحج عِن الْمخاِلِف 

قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن وهِب بِن عبِد ربِه قَالَ - ١
 أَ يحج الرجلُ عِن الناِصِب فَقَالَ لَا فَقُلْت فَِإنْ كَانَ أَِبي قَالَ فَِإنْ كَانَ أَباك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 معفَن.  
٢ -قَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلُ   ِعدجِه الرِإلَي تب

يحج عِن الناِصِب هلْ علَيِه ِإثْم ِإذَا حج عِن الناِصِب و هلْ ينفَع ذَِلك الناِصب أَم لَا فَكَتب لَا 
  .يحج عِن الناِصِب و لَا يحج ِبِه 
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ابب  
(   محمد بن يحيى عمن حدثَه عن ِإبراِهيم بِن مهِزيار قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد - ١

نه ِمن ضيعٍة صير ربعها لَك ِفي كُلِّ سنٍة  أَنَّ مولَاك عِلي بن مهِزيار أَوصى أَنْ يحج ع)عليه السالم 
 ساِس فَلَيلَى النةُ عئُونالْم فاعضِة فَترصالْب طَِريق قَطَعقَِد ان هأَن اراً وِدين ِرينةً ِإلَى ِعشجح

 ةٌ ِمنى ِعدصأَو كَذَِلك اراً وِدين ِرينفُونَ ِبِعشكْتلُ ثَلَاثُ يعجي بفَكَت ِجِهمِفي ِحج اِليكوم
 اَء اللَّهِن ِإنْ شيتجٍج حِحج.  

٢ - جحى أَنْ يصي أَومع نأَنَّ اب ِنييصٍد الْحمحم نب ِليِه عِإلَي بكَت قَالَ و اِهيمرِإب  
 سنٍة فَلَيس يكِْفي فَما تأْمر ِفي ذَِلك فَكَتب يجعلُ حجتيِن ِفي عنه ِبخمسةَ عشر ِديناراً ِفي كُلِّ

 ِبذَِلك اِلمع ٍة ِإنَّ اللَّهجح.  
  .باب ما ينبِغي ِللرجِل أَنْ يقُولَ ِإذَا حج عن غَيِرِه 

١٠-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ن
 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يحج عن أَِخيِه أَو عن أَِبيِه أَو )عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ٍء قَالَ نعم يقُولُ بعد ما يحِرم اللَّهم ما أَصابِني  لَّم ِبشيعن رجٍل ِمن الناِس هلْ ينبِغي لَه أَنْ يتكَ
 هناِئي عِني ِفي قَضرأْج فُلَاناً ِفيِه و رٍث فَأْجعش لَاٍء أَوب ٍة أَوِشد ٍب أَوعت ذَا ِمنفَِري هِفي س.  

ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن  مكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمح
 ِمثْلَه لَِبيالْح.  
٢ - نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب    
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 قَالَ قُلْت لَه ما يِجب علَى الَِّذي يحج عِن )عليه السالم ( حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .الرجِل قَالَ يسميِه ِفي الْمواِطِن و الْمواِقِف 

( براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ- ٣

ٍء قَالَ   قَالَ ِقيلَ لَه أَ رأَيت الَِّذي يقِْضي عن أَِبيِه أَو أُمِه أَو أَِخيِه أَو غَيِرِهم أَ يتكَلَّم ِبشي)عليه السالم 
ِني نرأْج فُلَاناً ِفيِه و رٍة فَأْجِشد ٍث أَوعش ٍب أَوصن ِني ِمنابا أَصم ماِمِه اللَّهرِإح دقُولُ ِعني مع

 هناِئي عِفي قَض.  
  .باب الرجِل يحج عن غَيِرِه فَحج عن غَيِر ذَِلك أَو يطُوف عن غَيِرِه 

١ -ى   أَبيحي نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
 الرجلُ يحج عِن الرجِل يصلُح لَه أَنْ يطُوف عن )عليه السالم ( الْأَزرِق قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

  .ضى مناِسك الْحج فَلْيصنع ما شاَء أَقَاِرِبِه فَقَالَ ِإذَا قَ
 عن رجٍل أَعطَى رجلًا مالًا )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢

  .يحج عنه فَحج عن نفِْسِه فَقَالَ ِهي عن صاِحِب الْماِل 
٣ - ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلِه عِض ِرجعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه ( ب

 ِفي رجٍل أَخذَ ِمن رجٍل مالًا و لَم يحج عنه و مات لَم يخلِّف شيئاً قَالَ ِإنْ كَانَ حج )السالم 
 أُِخذَت اِل الْأَِجرياِحِب الْمِلص كُِتب جح كُني ِإنْ لَم اِل واِحِب الْمِإلَى ص تِفعد و هتجح

 جالْح ابثَو.  
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  . ِإنَّ لَه ِفيها ِشركَةً باب من حج عن غَيِرِه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن عِلي بِن أَسباٍط - ١

 ِإذْ )عليه السالم ( ِه عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا يقَالُ لَه عبد الرحمِن بن ِسناٍن قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَّ
دخلَ علَيِه رجلٌ فَأَعطَاه ثَلَاِثني ِديناراً يحج ِبها عن ِإسماِعيلَ و لَم يترك شيئاً ِمن الْعمرِة ِإلَى 

سحاِدي مو نى ععسِه أَنْ يلَيطَ عرتى اشتِه حلَيع طَهرتِإلَّا اش جالْح تذَا ِإذَا أَنا هقَالَ ي ٍر ثُم
 ِنكدب ِمن تبعا أَتِبم عِتس كَانَ لَك اِلِه وم ِمن فَقا أَنةٌ ِبمجاِعيلَ حمذَا كَانَ ِلِإسه لْتفَع.  

ي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن عن عِلي بِن يوسف عن أَِب- ٢
 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يحج عن آخر ما لَه )عليه السالم ( الْمؤِمِن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمن الْأَجِر و الثَّواِب قَالَ ِللَِّذي يحج عن رجٍل أَجر و ثَواب عشِر ِحجٍج 
  رباب ناِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عمن ذَكَره عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن - ١
 رجلٌ دفَع ِإلَى خمسِة نفٍَر حجةً واِحدةً فَقَالَ يحج ِبها )عليه السالم ( يقِْطٍني قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

علَّى بص نقَالَ ِلم جِن الْحِلم ِر فَقُلْتكَاُء ِفي الْأَجرش مفَقَالَ ِلي كُلُّه مهلٌ ِمنجا رغَهوفَس مهض
  .ِفي الْحر و الْبرِد 
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باب الرجِل يعطَى الْحج فَيصِرف ما أَخذَ ِفي غَيِر الْحج أَو تفْضلُ الْفَضلَةُ 
 ِطيا أُعِمم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن أَحمد بِن - ١
 عِن )عليه السالم ( ي نصٍر عن محمِد بِن عبِد اللَِّه الْقُمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا محمِد بِن أَِب

 لَه ِه قَالَ لَا ِهيلَيا عهدرا أَ يهلُ ِمنفْضفِْسِه فَيلَى نع عسوي ا وِبه جحةَ يجطَى الْحعِل يجالر  
  

 محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد  - ٢
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خذُ الدراِهم ِليحج ِبها عن رجٍل هلْ يجوز لَه أَنْ ينِفق ِمنها ِفي غَيِر الْحج قَالَ ِإذَا الرجِل يأْ
  .ضِمن الْحج فَالدراِهم لَه يصنع ِبها ما أَحب و علَيِه حجةٌ 

 أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ بعثَِني عمر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٣
بن يِزيد ِإلَى أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل ِبدراِهم و قَالَ قُلْ لَه ِإنْ أَراد أَنْ يحج ِبها فَلْيحج و ِإنْ أَراد أَنْ 

فَقَها قَالَ فَأَنِفقْهنا فَلْيِفقَهنِد اللَِّه يبا ِلأَِبي عنابحأَص ذَِلك فَذَكَر ادمقَالَ ح جحي لَم عليه السالم ( ا و( 
  .فَقَالَ وجدتم الشيخ فَِقيهاً 
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ابِة بِن الْأَِئمع جالْح اِف وعليهم السالم (  الطَّو(.   
١ - قَالَ قُلْت ِليجِن الْقَاِسِم الْبى بوسم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِدينِة شهر رمضانَ فَقَالَ تصوم ِبها  يا سيِدي ِإني أَرجو أَنْ أَصوم ِفي الْم)عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
ِإنْ شاَء اللَّه قُلْت و أَرجو أَنْ يكُونَ خروجنا ِفي عشٍر ِمن شواٍل و قَد عود اللَّه ِزيارةَ رسوِل 

جت عن أَِبيك و ربما حججت عن أَِبي و  و أَهِل بيِتِه و ِزيارتك فَربما حج)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 عتمفَقَالَ ت عنأَص ففِْسي فَكَين نع تججا حمبر اِني ووِإخ ِل ِمنجِن الرع تججا حمبر

 عتمفَقَالَ ت ِر ِسِننيشذُ عنكَّةَ مِبم ِقيمي مِإن فَقُلْت.  
٢ -ِن   أَبى بوسم نع ارِزيهِن مب ِليع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو ع

 قَد أَردت أَنْ أَطُوف عنك و عن أَِبيك فَِقيلَ ِلي )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
ياَء لَا يطَاف عنهم فَقَالَ ِلي بلْ طُف ما أَمكَنك فَِإنه جاِئز ثُم قُلْت لَه بعد ذَِلك ِبثَلَاِث ِإنَّ الْأَوِص

ِسِنني ِإني كُنت استأْذَنتك ِفي الطَّواِف عنك و عن أَِبيك فَأَِذنت ِلي ِفي ذَِلك فَطُفْت عنكُما 
( ٌء فَعِملْت ِبِه قَالَ و ما هو قُلْت طُفْت يوماً عن رسوِل اللَِّه  للَّه ثُم وقَع ِفي قَلِْبي شيما شاَء ا

 ثُم  فَقَالَ ثَلَاثَ مراٍت صلَّى اللَّه علَى رسوِل اللَِّه ثُم الْيوم الثَّاِني عن أَِمِري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله 
 و الْخاِمس عن عِلي )عليه السالم (  و الراِبع عِن الْحسيِن )عليه السالم ( طُفْت الْيوم الثَّاِلثَ عِن الْحسِن 

م الساِبع عن  و الْيو)عليه السالم (  و الساِدس عن أَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِلي )عليه السالم ( بِن الْحسيِن 
 و الْيوم التاِسع عن أَِبيك )عليه السالم (  و الْيوم الثَّاِمن عن أَِبيك موسى )عليه السالم ( جعفَِر بِن محمٍد 

 ِليا)عليه السالم ( ع أَِدين لَاِء الَِّذينؤه ِدي ويا سي كنع اِشرالْع موالْي و  فَقَالَ ِإذَنْ و ِتِهملَايِبو للَّه
عليها ( اللَِّه تِدين اللَّه ِبالديِن الَِّذي لَا يقْبلُ ِمن الِْعباِد غَيره قُلْت و ربما طُفْت عن أُمك فَاِطمةَ 

  .ضلُ ما أَنت عاِملُه ِإنْ شاَء اللَّه  و ربما لَم أَطُف فَقَالَ استكِْثر ِمن هذَا فَِإنه أَفْ)السالم 
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  .باب من يشِرك قَرابته و ِإخوته ِفي حجِتِه أَو يِصلُهم ِبحجٍة 
١ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

 قَالَ قُلْت لَه أُشِرك أَبوي ِفي حجِتي قَالَ نعم قُلْت أُشِرك ِإخوِتي ِفي حجِتي قَالَ نعم )عليه السالم 
ه عز و جلَّ جاِعلٌ لَك حجاً و لَهم حجاً و لَك أَجر ِلِصلَِتك ِإياهم قُلْت فَأَطُوف عِن ِإنَّ اللَّ

الرجِل و الْمرأَِة و هم ِبالْكُوفَِة فَقَالَ نعم تقُولُ ِحني تفْتِتح الطَّواف اللَّهم تقَبلْ ِمن فُلَاٍن الَِّذي 
ت هنع طُوف.  

٢ - نا عاِبنحِض أَصعب ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 نِتي عجلَ حعأَنْ أَج ي أُِحبِإن ةٌ فَقُلْتوررا صأَن أَِبي و عم تججقَالَ ح اسِن ِإلْيِرو بمع

 فَقَالَ ِإلْياس ِلأَِبي عبِد )عليه السالم ( نها قَد ماتت قَالَ فَقَالَ ِلي حتى أَسأَلَ لَك أَبا عبِد اللَِّه أُمي فَِإ
يجعلَ  و أَنا أَسمع جِعلْت ِفداك ِإنَّ ابِني هذَا صرورةٌ و قَد ماتت أُمه فَأَحب أَنْ )عليه السالم ( اللَِّه 

  . يكْتب لَه و لَها و يكْتب لَه أَجر الِْبر )عليه السالم ( حجته لَها أَ فَيجوز ذَِلك لَه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِل قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن صفْوانَ الْجما- ٣

 فَدخلَ علَيِه الْحاِرثُ بن الْمِغريِة فَقَالَ ِبأَِبي أَنت و أُمي ِلي )عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
يلَى كُلِّ شةٌ ِلي عمةٌ قَينكُ ابي ها ِإنِتي قَالَ أَمجا حلُ لَهعأَ فَأَج اِتقع ِهي ٍء و ا وهرا أَجونُ لَه

يا شِرهأَج ِمن قَصنلَا ي و ِمثْلُ ذَِلك كُونُ لَكٌء  ي.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٤

 اِهيمرأَِبي ِإب نعليه السالم ( ع(اِفِه  قَالَ سطَو ضعب أَو هترمع و هتجلُ حعجفَي جحِل يجِن الرع هأَلْت
 ِمن ذَِلك قُصنفَي قَالَ قُلْت رلٍَد آخِبب غَاِئب هنع وه ِلِه وِض أَهعِلب  
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أَجِرِه قَالَ لَا ِهي لَه و ِلصاِحِبِه و لَه أَجر ِسوى ذَِلك ِبما وصلَ قُلْت و هو ميت هلْ يدخلُ 
يضكُونُ مي أَو لَه فَرغِه فَيلَيوطاً عخسكُونُ مى يتح معِه قَالَ نلَيع ذَِلك ِه قُلْتلَيع عسوِه فَيلَيقاً ع

 معقَالَ ن ذَِلك هفَعناِصباً يِإنْ كَانَ ن و قُلْت معقَالَ ن لَِحقَه لَ ذَِلكمكَاِنِه أَنَّ عِفي م وه لَمعفَي
 هنع فَّفخي.  
٥ -ٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْح

 و أَنا ِبالْمِدينِة بعد ما رجعت ِمن )عليه السالم ( عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  . ذَِلك لَها الْآنَ مكَّةَ ِإني أَردت أَنْ أَحج عِن ابنِتي قَالَ فَاجعلْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٦
 أَخاه و قَرابته  ِفي الرجِل يشِرك أَباه و)عليه السالم ( عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لْتصا وراً ِبمأَج اددزت و ِهمجِمثْلُ ح جح لَك بكْتِه فَقَالَ ِإذاً يجِفي ح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن - ٧

نةَ عزمِد اللَِّه أَِبي حبو عِصٍري قَالَ قَالَ أَبعليه السالم (  أَِبي ب( فَطَاف ٍة لَهابذَا قَر أَو اهلَ أَبصو نم 
 و راٍف آخِبطَو اهِبِصلَِتِه ِإي ولُ هفَضي ِرِه وِمثْلُ أَج هنع ِللَِّذي طَاف كَاِملًا و هرأَج كَانَ لَه هنع

 من حج فَجعلَ حجته عن ِذي قَرابِتِه يِصلُه ِبها كَانت حجته كَاِملَةً و كَانَ ِللَِّذي حج عنه قَالَ
 ِلذَِلك اِسعلَّ وج و زع ِرِه ِإنَّ اللَّهِمثْلُ أَج.  

 أَصحاِبنا عن عِلي بِن محمٍد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض- ٨
الْأَشعِث عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْحضرِمي عن أَِبيِه قَالَ رجعت ِمن مكَّةَ فَلَِقيت أَبا الْحسِن 

بِر فَقُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه ِإني  ِفي الْمسِجِد و هو قَاِعد ِفيما بين الْقَبِر و الِْمن)عليه السالم ( موسى 
 ذَِلك نِغلُ عتِن فَأَشيتكْعلِّ رص وعاً وبي أُسنع لُ طُفجالر ا قَالَ ِليمبكَّةَ رِإلَى م تجرِإذَا خ

ضيت نسكَك فَطُف أُسبوعاً و صلِّ فَِإذَا رجعت لَم أَدِر ما أَقُولُ لَه قَالَ ِإذَا أَتيت مكَّةَ فَقَ
 نع ِتي وجوز نع ي وأُم أَِبي و نِن عيتكْعِن الرياته و افذَا الطَّوِإنَّ ه مقُِل اللَّه ِن ثُميتكْعر

ِدِهمبع و ِهمرلَِدي حِل بِميِع أَهج نع ِتي وامح نع لِْدي وو ِضِهميأَب و   
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 تِن ِإلَّا كُنيتكْعر كنع تلَّيص و كنع طُفْت ي قَدِل ِإنجِللر اُء أَنْ قُلْتشفَلَا ت ِدِهموأَس و
ص ِبيالن رقَب تيصلى اهللا عليه وآله ( اِدقاً فَِإذَا أَت( دِعن ِقف ِن ثُميتكْعلِّ رفَص كلَيع ِجبا يم تيفَقَض 

 ِبيأِْس النصلى اهللا عليه وآله ( ر(وز ي وأُم أَِبي و اللَِّه ِمن ِبيا ني كلَيع لَامقُلْ الس ثُم  لِْدي وو ِتي وج
جِميِع حامِتي و ِمن جِميِع أَهِل بلَِدي حرِهم و عبِدِهم و أَبيِضِهم و أَسوِدِهم فَلَا تشاُء أَنْ 

  .قاً  عنك السلَام ِإلَّا كُنت صاِد)صلى اهللا عليه وآله ( تقُولَ ِللرجِل ِإني أَقْرأْت رسولَ اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سأَلْت أَبا - ٩
  . كَم أُشِرك ِفي حجِتي قَالَ كَم ِشئْت )عليه السالم ( الْحسِن 

اللَِّه عن أَِبي ِعمرانَ الْأَرمِني عن عِلي   أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد -١٠
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْحسيِن عن محمِد بِن الْحسِن عن أَِبي الْحسِن 
جاِحٍد حلَكَانَ ِلكُلِّ و ِتكجأَلْفاً ِفي ح كْترأَش ئاً لَويش كتجح قُصنِر أَنْ تغَي ةٌ ِمن.  

  .باب توِفِري الشعِر ِلمن أَراد الْحج و الْعمرةَ 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 قَالَ الْحج أَشهر معلُومات شوالٌ و ذُو الْقَعدِة و ذُو الِْحجِة فَمن أَراد الْحج وفَّر  )عليه السالم
  .شعره ِإذَا نظَر ِإلَى ِهلَاِل ِذي الْقَعدِة و من أَراد الْعمرةَ وفَّر شعره شهراً 

٢ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ن
 عِن الرجِل يِريد الْحج أَ يأْخذُ ِمن رأِْسِه ِفي شواٍل كُلِِّه )عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . لَا بأْس ما لَم ير الِْهلَالَ ما لَم ير الِْهلَالَ قَالَ
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 )السالم عليه (   أَحمد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي خاِلٍد عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣
قَالَ لَا تأْخذْ ِمن شعِرك و أَنت تِريد الْحج ِفي ِذي الْقَعدِة و لَا ِفي الشهِر الَِّذي تِريد ِفيِه 

  .الْخروج ِإلَى الْعمرِة 
 الْأَعرِج عن   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن بعِض أَصحاِبنا عن سِعيٍد- ٤

 قَالَ لَا يأْخذُ الرجلُ ِإذَا رأَى ِهلَالَ ِذي الْقَعدِة و أَراد الْخروج ِمن رأِْسِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و لَا ِمن ِلحيِتِه 

٥ -ع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه بب
  . قَالَ أَعِف شعرك ِللْحج ِإذَا رأَيت ِهلَالَ ِذي الْقَعدِة و ِللْعمرِة شهراً )عليه السالم ( 

  .باب مواِقيِت الِْإحراِم 
١ -ب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس ن

 قَالَ ِمن تماِم الْحج )عليه السالم ( عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اِقيِت الَِّتي ووالْم ِمن ِرمحِة أَنْ ترمالْع ولُ اللَِّه وسا رهصلى اهللا عليه وآله ( قَّت( تأَن ا ِإلَّا وهاِوزجلَا ت و 

 قَّتو اِق وِل الِْعرِل أَهِقب ِقيِق ِمنالْع طْنب اقِئٍذ ِعرموي كُني لَم اِق وِل الِْعرِلأَه قَّتو هفَِإن ِرمحم
و لَملَمِن يمِل الْيِلأَه ِهي فَةَ وحِرِب الْجغِل الْمِلأَه قَّتو اِزِل وننَ الْمِل الطَّاِئِف قَرِلأَه قَّتو 

مهيعةُ و وقَّت ِلأَهِل الْمِدينِة ذَا الْحلَيفَِة و من كَانَ منِزلُه خلْف هِذِه الْمواِقيِت ِمما يِلي مكَّةَ 
  .ه فَوقْته منِزلُ
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٢
 لَا ينبِغي ِلحاج و لَا )صلى اهللا عليه وآله (  الِْإحرام ِمن مواِقيت خمسٍة وقَّتها رسولُ اللَِّه ) السالم عليه( اللَِّه 

رجالش ِجدسم وه فَِة ولَيِة ذَا الْحِدينِل الْمِلأَه قَّتا وهدعلَا ب ا ولَهقَب ِرمحِمٍر أَنْ يتعلَّى ِلمصِة ي
ِفيِه و يفْرض ِفيِه الْحج و وقَّت ِلأَهِل الشاِم الْجحفَةَ و وقَّت ِلأَهِل نجٍد الْعِقيق و وقَّت ِلأَهِل 

 غَبرٍد أَنْ يِغي ِلأَحبنلَا ي و لَملَمِن يمِل الْيِلأَه قَّتو اِزِل وننَ الْموِل الطَّاِئِف قَرساِقيِت روم نع
   .)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن النعماِن - ٣
 حدثِْني عِن الْعِقيِق أَ وقْت وقَّته رسولُ  )عليه السالم( عن أَِبي أَيوب الْخزاِز قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 وقَّت ِلأَهِل الْمِدينِة )صلى اهللا عليه وآله ( ٌء صنعه الناس فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه   أَو شي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
جحفَةَ و ِهي ِعندنا مكْتوبةٌ مهيعةُ و وقَّت ِلأَهِل الْيمِن ذَا الْحلَيفَِة و وقَّت ِلأَهِل الْمغِرِب الْ

 تدجا أَنم و ِقيقٍد الْعجِل نِلأَه قَّتو اِزِل وننَ الْمِل الطَّاِئِف قَرِلأَه قَّتو و لَملَمي.  
  ِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٤
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  .الْبعِث دونَ غَمرةَ ِببِريديِن  قَالَ آِخر الْعِقيِق بِريد أَوطَاٍس و قَالَ بِريد )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٥

  . ِإلَى عقَبِة غَمرةَ  قَالَ حد الْعِقيِق ما بين الْمسلَِخ)عليهما السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

  . قَالَ أَوطَاس لَيس ِمن الْعِقيِق )عليه السالم ( 
 عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن يونس   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٧

 عِن الِْإحراِم ِمن أَي الْعِقيِق أَفْضلُ أَنْ أُحِرم فَقَالَ )عليه السالم ( بِن يعقُوب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِمن أَوِلِه أَفْضلُ 

٨ -حم نى عيحي نب دمحِد   مبِن عب سوني نفٍَر ععِن جى بوسم نع دمِن أَحِد بم
  الرحمِن 
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حِرم ِمن طَِريِق الْبصرِة و لَسنا نعِرف حد عرِض  أَنا ن)عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
  .الْعِقيِق فَكَتب أَحِرم ِمن وجرةَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
 قَالَ من أَقَام ِبالْمِدينِة شهراً و هو يِريد الْحج ثُم بدا لَه أَنْ )عليه السالم ( ِه ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَّ

يخرج ِفي غَيِر طَِريِق أَهِل الْمِدينِة الَِّذي يأْخذُونه فَلْيكُن ِإحرامه ِمن مِسريِة ِستِة أَمياٍل فَيكُونُ 
اَء ِحذَاَء الشطَِريٍق ش ذُ أَيأْخي ِة ثُمرجالش ِمن ِرمحى يرٍة أُخايِفي ِرو اِء وديالْب ِة ِمنرج.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٠

 قَالَ أَولُ الْعِقيِق بِريد الْبعِث و هو دونَ الْمسلَِخ ِبِستِة أَمياٍل ِمما يِلي الِْعراق و )عليه السالم ( اللَِّه 
  .بينه و بين غَمرةَ أَربعةٌ و ِعشرونَ ِميلًا بِريداِن 

  .م ِعند أَوِل بِريٍد يستقِْبلُك  بعض أَصحاِبنا قَالَ ِإذَا خرجت ِمن الْمسلَِخ فَأَحِر
  .باب من أَحرم دونَ الْوقِْت 

١ - اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
جٍل أَحرم ِبحجٍة ِفي غَيِر أَشهِر الْحج دونَ  عن ر)عليه السالم ( الْكَرِخي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ٍء ِإنْ أَحب أَنْ يرِجع ِإلَى   قَالَ لَيس ِإحرامه ِبشي)صلى اهللا عليه وآله ( الْوقِْت الَِّذي وقَّته رسولُ اللَِّه 
 أَحب أَنْ يمِضي فَلْيمِض فَِإذَا انتهى ِإلَى الْوقِْت فَلْيحِرم منِزِلِه فَلْيرِجع و لَا أَرى علَيِه شيئاً و ِإنْ

 جِبالْح امرالِْإح لَنأَع هوِعِه ِلأَنجر لُ ِمنأَفْض ةً فَِإنَّ ذَِلكرما علُهعجي و هِمن.  
حمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن مثَنى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَ- ٢

   قَالَ الْحج أَشهر معلُومات شوالٌ و ذُو الْقَعدِة )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
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و ذُو الِْحجِة لَيس ِلأَحٍد أَنْ يحِرم ِبالْحج ِفي ِسواهن و لَيس ِلأَحٍد أَنْ يحِرم دونَ الْوقِْت الَِّذي 
  .سفَِر أَربعاً و ترك الثِّنتيِن  فَِإنما مثَلُ ذَِلك مثَلُ من صلَّى ِفي ال)صلى اهللا عليه وآله ( وقَّته رسولُ اللَِّه 

٣ - ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَبلَ أَنْ ينتِهي ِإلَى  عن رجٍل اشترى بدنةً )عليه السالم ( فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الْوقِْت الَِّذي يحِرم ِفيِه فَأَشعرها و قَلَّدها أَ يِجب علَيِه ِحني فَعلَ ذَِلك ما يِجب علَى الْمحِرِم 
هقَلِّدي ا وهِعرشلْي ثُم ِرمحقِْت فَلْيى ِإلَى الْوهتِإذَا ان لَِكن قَالَ لَا ويِبش سلَ لَيالْأَو هقِْليدٍء  ا فَِإنَّ ت

.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٤

 لَه و من أَحرم دونَ الِْميقَاِت فَلَا ِإحرام لَه  من أَحرم ِبالْحج ِفي غَيِر أَشهِر الْحج فَلَا حج)السالم 
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِمهرانَ - ٥
 ِإنا نروى ِبالْكُوفَِة أَنَّ عِلياً )عليه السالم (  بِن أَِبي نصٍر عن أَِخيِه رباٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

صلَوات اللَِّه علَيِه قَالَ ِإنَّ ِمن تماِم الْحج و الْعمرِة أَنْ يحِرم الرجلُ ِمن دويرِة أَهِلِه فَهلْ قَالَ 
 ِليذَا ععليه السالم ( ه(َأ قَالَ ذَِلك فَقَالَ قَد  ِمِننيؤالْم ِمري ) اِقيِت )عليه السالموالْم لْفخ ِزلُهنكَانَ م نِلم 

   أَنْ لَا يخرج ِبِثياِبِه ِإلَى الشجرِة )صلى اهللا عليه وآله ( و لَو كَانَ كَما يقُولُونَ ما كَانَ يمنع رسولُ اللَِّه 
  

٦ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نةَ عقْبِن عب ِليع ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 
 و أَنا متغير اللَّوِن فَقَالَ ِلي ِمن أَين أَحرمت )عليه السالم ( ميسرةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ا فَقَالَ رب طَاِلِب خيٍر تِزلُّ قَدمه ثُم قَالَ يسرك ِإنْ صلَّيت الظُّهر قُلْت ِمن موِضِع كَذَا و كَذَ
 اللَِّه ذَاك و ولَا قَالَ فَه عاً قُلْتبفَِر أَرِفي الس.  

٧ -اِبنحِض أَصعب نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نا ع )

  .َء علَيِه   قَالَ من أَحرم دونَ الْوقِْت و أَصاب ِمن النساِء و الصيِد فَلَا شي)عليه السالم 
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( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عِل- ٨

 )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ لَيس ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يحِرم دونَ الْمواِقيِت الَِّتي وقَّتها رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .ِإلَّا أَنْ يخاف فَوت الشهِر ِفي الْعمرِة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٩
ِمراً عمرةَ رجٍب فَيدخلُ علَيِه ِهلَالُ ُء معت  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِجي)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

 ِقيِق وِإلَى الْع امرالِْإح رخؤي ٍب أَوجا ِلرلُهعجي قِْت ولَ الْوقَب ِرمحأَ ي قْتلُغَ الْوبلَ أَنْ يانَ قَببعش
  . ِلرجٍب ِلأَنَّ ِلرجٍب فَضلَه و هو الَِّذي نوى يجعلُها ِلشعبانَ قَالَ يحِرم قَبلَ الْوقِْت فَيكُونُ

  .باب من جاوز ِميقَات أَرِضِه ِبغيِر ِإحراٍم أَو دخلَ مكَّةَ ِبغيِر ِإحراٍم 
١ -لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س 
 عن رجٍل نِسي أَنْ يحِرم حتى دخلَ الْحرم قَالَ قَالَ أَِبي يخرج ِإلَى ِميقَاِت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أَنْ ي طَاعتكَاِنِه فَِإِن اسم ِمن مرأَح جالْح هفُوتأَنْ ي ِشيِضِه فَِإنْ خِل أَرِم أَهرالْح ِمن جرخ
 ِرمحلْي ثُم جرخفَلْي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن - ٢
واِليك ِبالْبصرِة يحِرمونَ  قَالَ كَتبت ِإلَيِه أَنَّ بعض م)عليه السالم ( يحيى عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 مِجلُهعي ةٌ وِديدةٌ شئُونم ِفي ذَِلك ِهملَيع ِزلٌ ونلَا م اٌء وِضِع موالْم ِبذَِلك سلَي ِقيِق وطِْن الْعِبب
ا منِزلٌ ِفيِه ماٌء و هو منِزلُهم أَصحابهم و جمالُهم و ِمن وراِء بطِْن الْعِقيِق ِبخمسةَ عشر ِميلً

  الَِّذي ينِزلُونَ ِفيِه فَترى أَنْ يحِرموا ِمن موِضِع الْماِء ِلِرفِْقِه ِبِهم و ِخفَِّتِه علَيِهم فَكَتب أَنَّ 
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 وقَّت الْمواِقيت ِلأَهِلها و ِلمن أَتى علَيها ِمن غَيِر أَهِلها و ِفيها رخصةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
  .ِلمن كَانت ِبِه ِعلَّةٌ فَلَا يجاِوِز الِْميقَات ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة 

٣ -ةَ   ِعدِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 ِإني خرجت ِبأَهِلي ماِشياً فَلَم أُِهلَّ )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

جحفَةَ و قَد كُنت شاِكياً فَجعلَ أَهلُ الْمِدينِة يسأَلُونَ عني فَيقُولُونَ لَِقيناه و علَيِه حتى أَتيت الْ
 ِلمن كَانَ مِريضاً أَو ضِعيفاً أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ِثيابه و هم لَا يعلَمونَ و قَد رخص رسولُ اللَِّه 

ِرمحفَِة يحالْج ِمن .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن ِرفَاعةَ بِن موسى - ٤

خلَ مكَّةَ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعِرض لَه الْمرض الشِديد قَبلَ أَنْ يد)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا يدخلْها ِإلَّا ِبِإحراٍم 

٥ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قِْت ووا ِإلَى الْوفَقَِدم مهعأٍَة مروا ِبامجا حاِبنحأَص اٍس ِمنا أُنِهلُوا أَنَّ ِمثْلَهلِّي فَجصلَا ت ِهي 

ينبِغي أَنْ يحِرم فَمضوا ِبها كَما ِهي حتى قَِدموا مكَّةَ و ِهي طَاِمثٌ حلَالٌ فَسأَلُوا الناس فَقَالُوا 
عليه ( م تدِرِك الْحج فَسأَلُوا أَبا جعفٍَر تخرج ِإلَى بعِض الْمواِقيِت فَتحِرم ِمنه و كَانت ِإذَا فَعلَت لَ

  . فَقَالَ تحِرم ِمن مكَاِنها قَد عِلم اللَّه ِنيتها )السالم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٦

 عن رجٍل مر علَى الْوقِْت الَِّذي يحِرم الناس ِمنه فَنِسي أَو )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ 
 ِمن جرخفَقَالَ ي جالْح هفُوتقِْت أَنْ يِإلَى الْو عجِإنْ ر افكَّةَ فَخى مى أَتتح ِرمحي ِهلَ فَلَمج

  .حرِم و يحِرم و يجِزئُه ذَِلك الْ
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بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد - ٧
 عن رجٍل جِهلَ أَنْ يحِرم )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 جِهلُّ ِبالْحي ِم ثُمرالْح ِمن جرخقَالَ ي عنصي فكَي مرلَ الْحخى دتح.  
٨ -ِإب نب ِليِض   ععب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

 ِفي رجٍل نِسي أَنْ يحِرم أَو جِهلَ و قَد شِهد الْمناِسك كُلَّها )عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
ِني ِزئُهجى قَالَ تعس و طَاف قَالَ ِفي و ِهلَّ وي ِإنْ لَم و هجح مت فَقَد ى ذَِلكون ِإذَا كَانَ قَد هت

 هِمن ِرمحفَقَالَ ي قْتى الْوى أَتتِه حلَيع ِريٍض أُغِْميم.  
 يحيى عن ِإسحاق   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن- ٩

 عِن الِْإحراِم ِمن غَمرةَ قَالَ لَيس ِبِه بأْس أَنْ يحِرم )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 ِإلَي بِقيِق أَحالْع ِريدكَانَ ب ا وهِمن.  

 عِن امرأٍَة كَانت )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   صفْوانُ عن معاِويةَ بِن عماٍر-١٠
 اِئضِت حأَن لَا و أَم امرِك ِإحلَيِري أَ عدا نفَقَالُوا م مهأَلَتفَس ِهمِإلَي لَتسفَأَر ٍم فَطَِمثَتقَو عم

نْ كَانَ علَيها مهلَةٌ فَلْترِجع ِإلَى الْوقِْت فَلْتحِرم ِمنه و ِإنْ لَم فَتركُوها حتى دخلَِت الْحرم قَالَ ِإ
  .يكُن علَيها وقْت فَلْترِجع ِإلَى ما قَدرت علَيِه بعد ما تخرج ِمن الْحرِم ِبقَدِر ما لَا يفُوتها 

١١- نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِرو بمِن عب دمأَح نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع  
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 قَالَ من كَانَ ِمن مكَّةَ علَى مِسريِة عشرِة )م عليه السال( سِعيٍد عن وردانَ عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
  .أَمياٍل لَم يدخلْها ِإلَّا ِبِإحراٍم 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن سورةَ بِن -١٢
عِلأَِبي ج ٍب قَالَ قُلْتعليه السالم ( فٍَر كُلَي( ِرمحت فَلَم امرِهلَِت الِْإحا فَجِلنأَه أَةٌ ِمنرا امنعم تجرخ 

 ِمن كَّةَ أَوم ا ِمنكَاِنهم ِمن ِرمحا فَلْتوهرقَالَ فَم ا ِبذَِلكهرأْما أَنْ نِسينن كَّةَ وا ملْنخى دتح
  .الْمسِجِد 

 اباِم برقِْد الِْإحِلع ِجبا يم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ١

 قَالَ ِإذَا انتهيت ِإلَى  )عليه السالم( و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِتففَان اَء اللَّهِإنْ ش امرالِْإح ِريدت تأَن اِقيِت ووِذِه الْمه قِْت ِمنِإلَى الْو اِق أَوِل الِْعرِقب ِقيِق ِمنالْع

 يضرك ِبأَي ذَِلك بدأْت ثُم استك ِإبطَيك و قَلِّم أَظْفَارك و اطِْل عانتك و خذْ ِمن شاِرِبك و لَا
 ِإنْ لَم ِس وماِل الشوز دِعن اَء اللَّهِإنْ ش ذَِلك ِمن اغُكفَر كُنلْي و كيبثَو سالْب ِسلْ واغْت و

 ذَاك مع اِلاخِتياِر ِعند زواِل يكُن ِعند زواِل الشمِس فَلَا يضرك غَير أَني أُِحب أَنْ يكُونَ
  .الشمِس 
 قَالَ السنةُ ِفي )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .الِْإحراِم تقِْليم الْأَظْفَاِر و أَخذُ الشاِرِب و حلْق الْعانِة 
٣ -حةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

   و أَنا حاِضر فَقَالَ ِإذَا طَلَيت ِللِْإحراِم الْأَوِل كَيف )عليه السالم ( قَالَ سأَلَ أَبو بِصٍري أَبا عبِد اللَِّه 
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  أَصنع ِفي الطَّلْيِة الْأَِخريِة و كَم بينهما قَالَ ِإذَا كَانَ بينهما جمعتاِن خمسةَ عشر يوماً فَاطَِّل 
  

٤ -أَص ةٌ ِمنِصٍري   ِعدأَِبي ب نكَاِري عِعيٍد الْمأَِبي س نانَ عفْوص نع دمأَح نا عاِبنح
  .عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ تطَِّلي قَبلَ الِْإحراِم ِبخمسةَ عشر يوماً 

٥ -ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نب نسالْح بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع 
 رجلٌ أَحرم ِبغيِر غُسٍل أَو ِبغيِر صلَاٍة عاِلم أَو جاِهلٌ ما علَيِه )عليه السالم ( سِعيٍد ِإلَى أَِبي الْحسِن 

 بفَكَت عنصِغي أَنْ يبني فكَي و عليه السالم ( ِفي ذَِلك( ِعيدي .  
  بعض أَصحاِبنا عِن ابِن جمهوٍر عن محمِد بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر - ٦

 نتفُه قَالَ كُنا ِبالْمِدينِة فَلَاحاِني زرارةُ ِفي نتِف الِْإبِط و حلِْقِه فَقُلْت حلْقُه أَفْضلُ و قَالَ زرارةُ
 فَأَِذنَ لَنا و هو ِفي الْحماِم يطَِّلي و قَِد اطَّلَى ِإبطَيِه )عليه السالم ( أَفْضلُ فَاستأْذَنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَهِلي أَنْ أَفْع وزجا لَا يذَا ِلملَ هفَع لَّهقَالَ لَا لَع كِْفيكةَ ياررِلز ِإنَّ فَقُلْت ا فَقُلْتمتا أَنفَقَالَ ِفيم
 تبلُ فَقَالَ أَصأَفْض فُهتةُ ناررقَالَ ز لُ وأَفْض لْقُهح لِْقِه قُلْتح ِط وِف الِْإبتاِني ِفي نةَ لَاحاررز

ضلُ ِمن حلِْقِه ثُم قَالَ لَنا اطَِّليا فَقُلْنا فَعلْنا السنةَ و أَخطَأَها زرارةُ حلْقُه أَفْضلُ ِمن نتِفِه و طَلْيه أَفْ
 ورا فَِإنَّ اِلاطِّلَاَء طَهذُ ثَلَاٍث فَقَالَ أَِعيدنم.  

 ِزئجا لَا يم اِم ورِل الِْإحغُس ِمن ِزئجا يم ابب.  
١ -نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 

 قَالَ غُسلُ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَِتكِللَي لَِتكلُ لَيغُس و ِمكوِلي ِمكوي.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٢
 الرجِل يغتِسلُ ِبالْمِدينِة ِلِإحراِمِه أَ يجِزئُه ذَِلك ِمن غُسِل ِذي عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عِن

الْحلَيفَِة قَالَ نعم فَأَتاه رجلٌ و أَنا ِعنده فَقَالَ اغْتسلَ بعض أَصحاِبنا فَعرضت لَه حاجةٌ حتى 
غلَ يسالْغ ِعيدى قَالَ يسلَِتِه أَملًا ِللَيلَي و ِمِه ذَِلكواراً ِليهِسلُ نت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٣
 ِللِْإحراِم ثُم ينام قَبلَ أَنْ يحِرم قَالَ علَيِه  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يغتِسلُ)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

  .ِإعادةُ الْغسِل 
٤ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِن عيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 عن رجٍل اغْتسلَ ِللِْإحراِم ثُم لَِبس قَِميصاً )عليه السالم ( ِه عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
 لُهغُس قَضتقَالَ قَِد ان ِرمحلَ أَنْ يقَب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٥
ِن قَالَ سسا الْحأَب ةُ )عليه السالم ( أَلْتادِه ِإعلَيقَالَ ع ِرمحلَ أَنْ يقَب امن اِم ثُمرلَ ِللِْإحسٍل اغْتجر نع 
  .الْغسِل 

صحاِبِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَ- ٦
 ِفي رجٍل اغْتسلَ ِلِإحراِمِه ثُم قَلَّم أَظْفَاره قَالَ يمسحها ِبالْماِء و لَا )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .يِعيد الْغسلَ 
 بِن ساِلٍم قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم- ٧

 و نحن جماعةٌ و نحن ِبالْمِدينِة ِإنا نِريد أَنْ نودعك فَأَرسلَ )عليه السالم ( أَرسلْنا ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبِذي الْحلَيفَِة فَاغْتِسلُوا ِبالْمِدينِة و ِإلَينا أَِن اغْتِسلُوا ِبالْمِدينِة فَِإني أَخاف أَنْ يعسر علَيكُم الْماُء
 ثَاِنيم ى أَوادا فُرالَوعت ا ثُمونَ ِفيهِرمحالَِّتي ت كُمابوا ِثيسالْب.  
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٨ - نِزيٍن عِن رلَاِء بع نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ ِإذَا اغْتسلَ الرجلُ و هو يِريد أَنْ يحِرم فَلَِبس )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .بلَ أَنْ يلَبي فَعلَيِه الْغسلُ قَِميصاً قَ
 )عليهما السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن دراٍج عن أَحِدِهما - ٩

  .س ِبِه ِفي الرجِل يغتِسلُ ِللِْإحراِم ثُم يمسح رأْسه ِبِمنِديٍل قَالَ لَا بأْ
باب ما يجوز ِللْمحِرِم بعد اغِْتساِلِه ِمن الطِّيِب و الصيِد و غَيِر ذَِلك قَبلَ أَنْ 

 يلَبي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

ِليع نٍد عمحأَنْ م ِريدي وه و ٍن ِفيِه ِطيبهِبد ِهندِل يجِن الرع هأَلْتةَ قَالَ سزمِن أَِبي حب 
 دعب أِْسكِفي ر هتاِئحقَى ربت ربنلَا ع و كٍن ِفيِه ِمسهِبد ِرمحأَنْ ت ِريدت ِحني ِهندقَالَ لَا ت ِرمحي

و ِرمحا تم تمرفَِإذَا أَح هدعب ِل وسلَ الْغقَب ِرمحأَنْ ت ِريدت ِن ِحنيهالد ِمن ا ِشئْتِبم ِهناد 
  .فَقَد حرم علَيك الدهن حتى تِحلَّ 

حلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ٢
 قَالَ لَا تدِهن ِحني تِريد أَنْ تحِرم ِبدهٍن ِفيِه ِمسك و لَا عنبر ِمن أَجِل راِئحٍة تبقَى ِفي )عليه السالم ( 

نْ تحِرم فَِإذَا أَحرمت فَقَد حرم رأِْسك بعد ما تحِرم و ادِهن ِبما ِشئْت ِمن الدهِن ِحني تِريد أَ
  .علَيك الدهن حتى تِحلَّ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن عبِد - ٣
 أَنه سِئلَ عِن )عليه السالم (  بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه و فُضيٍل و محمِد

  .الطِّيِب ِعند الِْإحراِم و الدهِن فَقَالَ كَانَ عِلي صلَوات اللَِّه علَيِه لَا يِزيد علَى السِليخِة 
٤ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب داود نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع  
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 لَا بأْس ِبأَنْ يدِهن )عليه السالم (  النعماِن عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .الرجلُ قَبلَ أَنْ يغتِسلَ ِللِْإحراِم أَو بعده و كَانَ يكْره الدهن الْخاِثر الَِّذي يبقَى 

٥ -أَلْتلَاِء قَالَ سِن أَِبي الْعِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نع دمِد اللَِّه   أَحبا ععليه (  أَب

 عِن الرجِل الْمحِرِم يدِهن بعد الْغسِل قَالَ نعم فَادهنا ِعنده ِبسِليخِة باٍن و ذَكَر أَنَّ أَباه )السالم 
ِن مهِبالد ِهندي هأَن اِم ورِسلُ ِللِْإحتغا يم دعب ِهندكَانَ ي أَو كناً ِفيِه ِمسهد ةً أَوغَاِلي كُني ا لَم

 ربنع.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ - ٦

 ِللِْإحراِم ثُم دخلَ مسِجد الشجرِة )عليه السالم ( لَِّه عن عِلي بِن عبِد الْعِزيِز قَالَ اغْتسلَ أَبو عبِد ال
 أْكُلَهى نتِد حيوِم الصلُح ِمن كُمدا ِعنوا ماتاِن فَقَالَ هِإلَى الِْغلْم جرخ لَّى ثُمفَص.  

٧ -ِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ِفي )عليه السالم ( ن 
 لَبي ةَ أَولِْبيِقِد التعي ا لَماَء مسالن أِْتيأَنْ ي اِم فَلَهرأَ ِللِْإحيهِل ِإذَا تجالر.  

٨ -رِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِض   ععب ناٍج ع
 ِفي رجٍل صلَّى الظُّهر ِفي مسِجِد الشجرِة و عقَد الِْإحرام ثُم )عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 

يِه شلَيع سقَالَ لَي لَهأَه اقَعو داً أَويص ادص ِطيباً أَو سم  لَبي ا لَمٌء م.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٩
تباِبِه قَالَ كَتحِض أَصعب نع اِهيمرعليه السالم (  ِإلَى أَِبي ِإب( لَّى وِة فَصرجالش ِجدسلَ مخلٌ دجر 

 ذَِلك اِء أَ لَهسِة الناقَعوِبم ذَِلك قُضنأَنْ ي يلَبلَ أَنْ يقَب ا لَهدِجِد فَبسالْم ِمن جرخ و مرأَح
 بعليه السالم ( فَكَت(أَو معِبِه  ن أْسلَا ب .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن ِزياِد بِن مروانَ -١٠
ٍء الصلَاِة   ما تقُولُ ِفي رجٍل تهيأَ ِللِْإحراِم و فَرغَ ِمن كُلِّ شي)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

 معاَء فَقَالَ نسالن اِقعوي و ذَِلك قُضنأَنْ ي أَ لَه لَبي لَم هوِط ِإلَّا أَنرِميِع الشج و.  
  .باب صلَاِة الِْإحراِم و عقِْدِه و اِلاشِتراِط ِفيِه 

ي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و معاِويةَ بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ١
 قَالَ لَا يضرك ِبلَيٍل أَحرمت أَم نهاٍر ِإلَّا أَنَّ أَفْضلَ ذَِلك )عليه السالم ( عماٍر جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِعند زواِل الشمِس 
 عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن   عِلي عن أَِبيِه- ٢

 أَنه قَالَ لَا )عليه السالم ( صفْوانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ي دبِر صلَاٍة مكْتوبٍة أَحرمت ِفي دبِرها بعد التسِليِم و ِإنْ كَانت ناِفلَةً صلَّيت يكُونُ ِإحرام ِإلَّا ِف

ركْعتيِن و أَحرمت ِفي دبِرِهما فَِإذَا انفَتلْت ِمن صلَاِتك فَاحمِد اللَّه و أَثِْن علَيِه و صلِّ علَى 
 ِبياهللا عليه وآله صلى( الن ( و ِدكعِبو نآم و لَك ابجتِن اسلَِني ِممعجأَنْ ت أَلُكي أَسِإن مقُِل اللَّه و 

 قَد و تطَيا أَعذُ ِإلَّا ملَا آخ و تقَيا ولَا أُوقَى ِإلَّا م ِتكضِفي قَب و كدبي عفَِإن كرأَم عبات
 تذَكَر و كِبيِة ننس و اِبكلَى ِكتِه علَيِلي ع ِزمعأَنْ ت أَلُكفَأَس جالْح  
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ِمن لَّمست و هنع فْتعا ضلَى مِني عيقَوت فِْدكو لِْني ِمنعاج ٍة واِفيع و كٍر ِمنساِسِكي ِفي يني م
 ي أُِريدِإن مِتي اللَّهرمع ي وجِلي ح ممفَت ماللَّه تبكَت و تيمس و تيضتار و ِضيتر الَِّذين

ٌء يحِبسِني   فَِإنْ عرض ِلي شي)صلى اهللا عليه وآله ( ك و سنِة نِبيك التمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج علَى ِكتاِب
 لَك مرةً أَحرمةً فَعجح كُنت ِإنْ لَم ماللَّه لَيع ترالَِّذي قَد ِركِني ِلقَدتسبثُ حيلَِّني حفَح

 ِمي ود ِمي ولَح ِري وشب ِري وعالطِّيِب ش اِب والثِّي اِء وسالن ِبي ِمنصع ي وخم ِعظَاِمي و
 قُم ثُم ِرمحت ةً ِحنياِحدةً ورذَا مقُولَ هأَنْ ت ِزئُكجي ةَ قَالَ والْآِخر ارالد و كهجو ِغي ِبذَِلكتأَب

ضالْأَر ِبك توتئَةً فَِإذَا اسينِش هفَام اِكباً فَلَبر أَو تاِشياً كُنم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ج فَكَيف أَقُولُ قَالَ تقُولُ اللَّهم ِإني  قَالَ قُلْت لَه ِإني أُِريد أَنْ أَتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْح)عليه السالم ( 
 كِبيِة ننس و اِبكلَى ِكتع جِة ِإلَى الْحرمِبالْع عتمأَنْ أَت صلى اهللا عليه وآله ( أُِريد( ترمأَض ِإنْ ِشئْت و 

 ِريدالَِّذي ت.  
٤ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيم

 أَم نهاراً فَقَالَ نهاراً قُلْت أَي ساعٍة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته أَ لَيلًا أَحرم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
صلى اهللا عليه ( ته متى ترى أَنْ نحِرم فَقَالَ سواٌء علَيكُم ِإنما أَحرم رسولُ اللَِّه قَالَ صلَاةَ الظُّهِر فَسأَلْ

 صلَاةَ الظُّهِر ِلأَنَّ الْماَء كَانَ قَِليلًا كَأَنْ يكُونَ ِفي رُءوِس الِْجباِل فَيهجر الرجلُ ِإلَى ِمثِْل )وآله 
  . و لَا يكَاد يقِْدرونَ علَى الْماِء و ِإنما أُحِدثَت هِذِه الِْمياه حِديثاً ذَِلك ِمن الْغِد
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٥ -ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن ع
 اِهيمرِلأَِبي ِإب عليه السالم ( قَالَ قُلْت( ِرمأَح ضعقُولُ بي جالْح ِن ِمنيهجِلفُونَ ِفي وتخا ينابحِإنَّ أَص 

عس ِت ويِبالْب فِْرداً فَِإذَا طُفْتم جِبالْح مهضعب ةً ورما علْهعاج ِة فَأَِحلَّ وورالْم فَا والص نيب تي
  .يقُولُ أَحِرم و انِو الْمتعةَ ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج أَي هذَيِن أَحب ِإلَيك قَالَ انِو الْمتعةَ 

٦ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مةَ بزمح نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمح
 عِن الَِّذي يقُولُ حلَِّني حيثُ حبستِني قَالَ هو ِحلٌّ )عليه السالم ( حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .حيثُ حبسه قَالَ أَو لَم يقُلْ 
براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن زرارةَ عن   عِلي بن ِإ- ٧

  . قَالَ هو ِحلٌّ ِإذَا حِبس اشترطَ أَو لَم يشتِرطْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد- ٨

 )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي و زيٍد الشحاِم و منصوِر بِن حاِزٍم قَالُوا أَمرنا أَبو عبِد اللَِّه 
  .ضماِر أَحب ِإلَي أَنْ نلَبي و لَا نسمي شيئاً و قَالَ أَصحاب الِْإ

عليه (   أَحمد عن عِلي عن سيٍف عن ِإسحاق بِن عماٍر أَنه سأَلَ أَبا الْحسِن موسى - ٩

  . قَالَ الِْإضمار أَحب ِإلَي فَلَب و لَا تسم )السالم 
١٠-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِح   مبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحم نٍد عمح

 أَ رأَيت لَو أَنَّ رجلًا أَحرم ِفي دبِر صلَاٍة مكْتوبٍة أَ )عليه السالم ( الِْكناِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 معقَالَ ن ذَِلك ِزئُهجكَانَ ي.  

١١- ِليِد   عبع و ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج و حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِد الشجرِة فَقُلْ و أَنت قَاِعد ِفي دبِر الصلَاِة قَبلَ أَنْ تقُوم ما يقُولُ الْمحِرم ثُم صلَّيت ِفي مسِج
 هفَلَب ِبك توتاُء فَِإذَا اسديالْب ِبك ِويتست لُغَ الِْميلَ وبى تتِش حفَام قُم.  
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  عِلي عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن أَنه سأَلَ -١٢
ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج أَنْ يظِْهر التلِْبيةَ ِفي مسِجِد الشجرِة  هلْ يجوز ِللْمتمتِع )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبيى النا لَبمِإن معصلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ن( بةَ فَأَحلِْبيِرفُونَ التعوا يكُوني لَم اساِء ِلأَنَّ النديلَى الْبع 
كَي مهلِّمعةُ أَنْ يلِْبيالت ف.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر -١٣

ني ينهض ِبِه  قَالَ قُلْت لَه ِإذَا أَحرم الرجلُ ِفي دبِر الْمكْتوبِة أَ يلَبي ِح)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
 عناَء صش ذَِلك لَاِة قَالَ أَيِر الصباِلساً ِفي دج أَو هِعريب.  

 قَالَ الْكُلَيِني و هذَا ِعنِدي ِمن الْأَمِر الْمتوسِع ِإلَّا أَنَّ الْفَضلَ ِفيِه أَنْ يظِْهر التلِْبيةَ حيثُ 
 ِبيالن رى اهللا عليه وآله صل( أَظْه( قَد اِء ِإلَّا وديِميلَ الْب وزجٍد أَنْ يِلأَح وزجلَا ي اِء وديِف الْبلَى طَرع 

  .أَظْهر التلِْبيةَ و أَولُ الْبيداِء أَولُ ِميٍل يلْقَاك عن يساِر الطَِّريِق 
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١٤

 قَالَ صلِّ الْمكْتوبةَ ثُم أَحِرم ِبالْحج أَو ِبالْمتعِة و اخرج ِبغيِر تلِْبيٍة حتى تصعد )عليه السالم ( اللَِّه 
اِء ِإلَى أَوديِل الْبِإلَى أَو اِشياً فَلَبم أَو تاِكباً كُنر ضالْأَر ِبك توتفَِإذَا اس اِركسي نِل ِميٍل ع

 نقَاِئِف عِن الساِرجاً عفَِة الَِّذي كَانَ خلَيِذي الْح ِجدسم اراً وهن أَو تمرلًا أَحلَي كرضفَلَا ي
 موالْي ِجِد ثُمسِن الْمحصيش سلَي  هقَاِئِف ِمنالس ٌء ِمن.  
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١٥-ِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ن
 قَالَ الْمعتِمر عمرةً مفْردةً يشتِرطُ علَى ربِه أَنْ يحلَّه )عليه السالم ( فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حيثُ حبسه و مفِْرد الْحج يشتِرطُ علَى ربِه ِإنْ لَم يكُن حجةً فَعمرةً 
١٦-حاِء   مرغأَِبي الْم نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم

 هقُِبلَ ِمن نانَ مبأْكُلُ قُرت ارن جرخانَ تبِت الْقُرباِئيلَ ِإذَا قَررو ِإسنب تِد اللَِّه قَالَ كَانبأَِبي ع نع
  .ه جعلَ الِْإحرام مكَانَ الْقُرباِن و ِإنَّ اللَّ

  .باب التلِْبيِة 
١ - ِلم هأَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

لَّ أَوج و زع ةُ فَقَالَ ِإنَّ اللَّهلِْبيِعلَِت التج اِهيمرى ِإلَى ِإبعليه السالم ( ح( جاِس ِبالْحأَنْ أَذِّنْ ِفي الن 
  .يأْتوك ِرجالًا و على كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميٍق فَنادى فَأُِجيب ِمن كُلِّ وجٍه يلَبونَ 

٢ -وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه   ع نفٍَر ععج نع كُوِنيِن السع عليه السالم ( فَِلي( 
 قَالَ تلِْبيةُ الْأَخرِس و تشهده و ِقراَءته الْقُرآنَ ِفي الصلَاِة تحِريك ِلساِنِه و )صلوات اهللا عليه ( أَنَّ عِلياً 

  .ِإشارته ِبِإصبِعِه 
٣ -نع ِليع   ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 

 قَالَ التلِْبيةُ )عليه السالم ( صفْوانَ و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ماللَّه كيلَب لَك ِريكلَا ش لْكالْم و ةَ لَكمعالن و دمِإنَّ الْح كيلَب لَك ِريكلَا ش كيلَب كيلَب 

أَه كيلَب كيوِب لَبالذُّن غَفَّار كيلَب كيلَاِم لَباِر الساِعياً ِإلَى دد كيلَب كياِرِج لَبعذَا الْم كيلَ لَب
 و ِدئبت كيلَب كيلَب كغُوباً ِإلَيرم وباً وهرم كيلَب كياِم لَبالِْإكْر لَاِل وذَا الْج كيلَب كيِة لَبلِْبيالت

و كدبع كيلَب كيِب الِْعظَاِم لَبالْكُر افكَش كيلَب كيلَب كِإلَي ادعا الْمي كيلَب كيلَب كيدبع ناب 
  كَِرمي لَبيك تقُولُ ذَِلك ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة مكْتوبٍة 
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 ضهني ِحني اِفلٍَة ون اِكباً أَِو أَور لَِقيت اِدياً أَوو طْتبه فاً أَورش تلَوِإذَا ع و كِعريب ِبك
 ضعب كْترِإنْ ت ا وِبه رهاج ا وهِمن تطَعتا اسم أَكِْثر اِر وحِبالْأَس و اِمكنم ِمن قَظْتيتاس

 تمامها أَفْضلُ و اعلَم أَنه لَا بد ِمن التلِْبياِت الْأَربِع ِفي أَوِل الْكَلَاِم و التلِْبيِة فَلَا يضرك غَير أَنَّ
صلى ( ِهي الْفَِريضةُ و ِهي التوِحيد و ِبها لَبى الْمرسلُونَ و أَكِْثر ِمن ِذي الْمعاِرِج فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يدعوكُم ِإلَى )عليه السالم (  كَانَ يكِْثر ِمنها و أَولُ من لَبى ِإبراِهيم )ه اهللا عليه وآل
 و لَا بطِْن أَنْ تحجوا بيته فَأَجابوه ِبالتلِْبيِة فَلَم يبق أَحد أُِخذَ ِميثَاقُه ِبالْموافَاِة ِفي ظَهِر رجٍل

  .امرأٍَة ِإلَّا أَجاب ِبالتلِْبيِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْحسِن بِن - ٤

 )عليه السالم (  عمن رأَى أَبا عبِد اللَِّه عِلي بِن يقِْطٍني عن أَسِد بِن أَِبي الْعلَاِء عن محمِد بِن الْفُضيِل
 كيلَب ذِْنِبنيِفي الْم كيقُولُ لَبي وِس همِللش اهدى أَبتِرِه حظَه نع فكَش قَد ِرمحم وه و.  

٥ - هفَعِريٍز رح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليولَ اللَِّه   عسصلى اهللا عليه ( قَالَ ِإنَّ ر

 فَقَالَ لَه مر أَصحابك ِبالْعج و الثَّج و الْعج رفْع الصوِت )عليه السالم (  لَما أَحرم أَتاه  جبرِئيلُ )وآله 
ب اِبرقَالَ قَالَ ج ِن ودالْب رحن الثَّج ِة ولِْبيا ِبالتناتوأَص تحى بتاَء ححوا الرنلَغا بِد اللَِّه مبع ن.  

 قَالَ لَا )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
 ٍر وِر طُهلَى غَيع تأَن و يلَبِبأَنْ ت أْساٍل بلَى كُلِّ حع.  

    عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي سِعيٍد - ٧
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  . قَالَ لَيس علَى النساِء جهر ِبالتلِْبيِة )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه الْمكَاِري عن أَِبي 
٨ - نى عتاٍل شِرج ناٍل عِن فَضِن ابِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 من لَبى ِفي ِإحراِمِه سبِعني مرةً ِإمياناً و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .احِتساباً أَشهد اللَّه لَه أَلْف أَلِْف ملٍَك ِببراَءٍة ِمن الناِر و براَءٍة ِمن النفَاِق 

  .ِم ِمن الِْجداِل و غَيِرِه باب ما ينبِغي تركُه ِللْمحِر
١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

من فَرض ِفيِهن الْحج  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الْحج أَشهر معلُومات فَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
فَال رفَثَ و ال فُسوق و ال ِجدالَ ِفي الْحج فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ اشترطَ علَى الناِس شرطاً 

الَ أَما الَِّذي و شرطَ لَهم شرطاً قُلْت فَما الَِّذي اشترطَ علَيِهم و ما الَِّذي اشترطَ لَهم فَقَ
 و وقال فُس فَثَ وفَال ر جالْح ِفيِهن ضفَر نفَم لُوماتعم رهأَش جقَالَ الْح هفَِإن ِهملَيطَ عرتاش

ِن فَال ِإثْميمولَ ِفي يجعت نقَالَ فَم هفَِإن مطَ لَهرا شا مأَم و جال ِجدالَ ِفي الْح رأَخت نم ِه ولَيع 
فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن اتقى قَالَ يرِجع لَا ذَنب لَه قَالَ قُلْت أَ رأَيت مِن ابتِلي ِبالْفُسوِق ما علَيِه قَالَ 

ِليتِن ابفَم ي قُلْتلَبي و اللَّه ِفرغتساً يدح لَه ِل اللَّهعجي لَم قلَ فَوادِه قَالَ ِإذَا جلَيا عاِل مِبالِْجد 
  .مرتيِن فَعلَى الْمِصيِب دم يهِريقُه و علَى الْمخِطِئ بقَرةٌ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
نا أَنْ لَا عهاممةَ ِللَِّه قَالَ ِإترمالْع و جوا الْحأَِتم لَّ وج و زِل اللَِّه عاٍن ِفي قَوِن ِسنِد اللَِّه ببع 

 جالَ ِفي الْحلَا ِجد و وقلَا فُس فَثَ ور.  
   و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ٣
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عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن معاِويةَ بِن 
 ِإذَا أَحرمت فَعلَيك ِبتقْوى اللَِّه و ِذكِْر اللَِّه كَِثرياً و ِقلَِّة الْكَلَاِم ِإلَّا ِبخيٍر فَِإنَّ ِمن تماِم )عليه السالم ( 

ن خيٍر كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ الْحج و الْعمرِة أَنْ يحفَظَ الْمرُء ِلسانه ِإلَّا ِم
 و اعفَثُ الِْجمالر و جال ِجدالَ ِفي الْح و وقال فُس فَثَ وفَال ر جالْح ِفيِهن ضفَر نقُولُ فَمي

لُ الرالُ قَوالِْجد و اببالس و الْكَِذب وقلَ ِإذَا الْفُسجأَنَّ الر لَماع اللَِّه و لَى وب اللَِّه و ِل لَا وج
حلَف ِبثَلَاِث أَيماٍن ِولَاًء ِفي مقَاٍم واِحٍد و هو محِرم فَقَد جادلَ فَعلَيِه دم يهِريقُه و يتصدق ِبِه 

قَد جادلَ و علَيِه دم يهِريقُه و يتصدق ِبِه و قَالَ اتِق الْمفَاخرةَ و ِإذَا حلَف يِميناً واِحدةً كَاِذبةً فَ
و علَيك ِبورٍع يحجزك عن معاِصي اللَِّه فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ثُم لْيقْضوا تفَثَهم و لْيوفُوا 

 ِبالْبيِت الْعِتيِق قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِمن التفَِث أَنْ تتكَلَّم ِفي ِإحراِمك ِبكَلَاٍم نذُورهم و لْيطَّوفُوا
 هأَلْتس ةً قَالَ وكَفَّار ٍب فَكَانَ ذَِلكِبكَلَاٍم طَي تكَلَّمت ِت ويِبالْب طُفْت كَّةَ وم لْتخقَِبيٍح فَِإذَا د

 يقُولُ لَا لَعمِري و بلَى لَعمِري قَالَ لَيس هذَا ِمن الِْجداِل ِإنما الِْجدالُ لَا و اللَِّه و عِن الرجِل
  .بلَى و اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤

 نا عِدِهمأَح نِصٍري علَ )عليهما السالم ( أَِبي بادج اِدقاً فَقَداٍت صاِبعتتاٍن ممثَلَاثَ أَي لَفقَالَ ِإذَا ح 
 مِه دلَيع لَ وادج ٍة كَاِذباً فَقَداِحدِمٍني وِبي لَفِإذَا ح و مِه دلَيع و.  

٥ -ع ِريعالْأَش ِليو عكَانَ   أَبسِن مِد اللَِّه ببع نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم ن
 لْهمعاللَِّه لَا ت و هاِحبص قُولُ لَهلَ فَيملَ الْعمعأَنْ ي ِريدِرِم يحِن الْمع هأَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نع

لَنماللَِّه لَأَع قُولُ وذَا فَيِبه ادا أَرماِل قَالَ لَا ِإنالِْجد اِحبص ملْزا يم هملْزاراً أَ يِمر اِلفُهخفَي ه
  .ِإكْرام أَِخيِه ِإنما ذَِلك ما كَانَ ِللَِّه ِفيِه معِصيةٌ 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٦
 يقُولُ ِفي )عليه السالم ( أَيوب عن أَِبي الْمغراِء عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 جالْح ادفَِث فَسالر ةٌ وقَروِق بالْفُس اِب وبِفي الس اةٌ واِل شالِْجد.  
 هاسِلب لَه هكْرا يم اِب والثِّي ِمن ِرمحالْم سلْبا يم ابب.  

 بِن عِلي عن بعِض أَصحاِبنا   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن- ١
 ِضِهمعب نعليهم السالم ( ع( ولُ اللَِّهسر مرقَالَ أَح  ) ٍف )صلى اهللا عليه وآلهسكُر يبِفي ثَو .  
( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَ- ٢

 الَِّذي أَحرم ِفيِهما يماِنييِن ِعبِري و ظَفَاِر و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ ثَوبا رسوِل اللَِّه )عليه السالم 
 ا كُفِّنِفيِهم.  
٣ -أَِبي ع نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عقَالَ كُلُّ )عليه السالم ( ب 

  .ثَوٍب يصلَّى ِفيِه فَلَا بأْس أَنْ يحرم ِفيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الْكَِرِمي بِن - ٤

 عِن الْخِميصِة سداها ِإبِريسم و لَحمتها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عمٍرو عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِئلَ أَبو 
 هِمن اِلصالْخ هكْرا يما ِإنِفيه مرحِبأَنْ ي أْسٍل قَالَ لَا بغَز ِمن.  

  يٍد عن فَضالَةَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِع- ٥
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 و )م عليه السال( أَيوب عن شعيٍب أَِبي صاِلٍح عن خاِلٍد أَِبي الْعلَاِء الْخفَّاِف قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر 
 ِرمحم وه و رضأَخ درِه بلَيع.  

(   محمد بن أَحمد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

ِه حِرير فَدعا ِبِإزاٍر قُرقُِبي  قَالَ كُنت ِعنده جاِلساً فَسِئلَ عن رجٍل يحِرم ِفي ثَوٍب ِفي)عليه السالم 
 ِريرِفيِه ح ذَا وِفي ه ِرما أُحفَقَالَ أَن.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٧
 عِن الْمحِرِم يلْبس الطَّيلَسانَ الْمزرور فَقَالَ نعم و ِفي )م عليه السال( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِلياِب عافَةَ )عليه السالم ( ِكتخم ذَِلك ا كُِرهمثَِني أَِبي ِإندفَح هاررأَز عزنى يتانٌ حلَسطَي سلْبلَا ي 
  .أَنْ يزره الْجاِهلُ علَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨
 أَنْ يلْبسه  ِمثْلَ ذَِلك و قَالَ ِإنما كُِره ذَِلك مخافَةَ أَنْ يزره الْجاِهلُ فَأَما الْفَِقيه فَلَا بأْس)عليه السالم ( 
.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
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 قَالَ لَا تلْبس ثَوباً لَه أَزرار و أَنت محِرم ِإلَّا أَنْ تنكُسه و لَا ثَوباً تدرعه و لَا سراِويلَ )عليه السالم ( 
هأَلْتس لَاِن قَالَ وعن كُونَ لَكِن ِإلَّا أَنْ لَا يفَّيلَا خ و ارِإز كُونَ لَكقَاِرنُ ِإلَّا أَنْ لَا يِرِم يحِن الْمع 

  .بين ِثياِبِه الَِّتي أَحرم ِفيها و غَيِرها قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ِإذَا كَانت طَاِهرةً 
١٠-أَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   ع

 عِن الْمحِرِم يتردى ِبالثَّوبيِن قَالَ نعم و الثَّلَاثَِة ِإنْ شاَء يتِقي ِبها الْبرد و الْحر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
.  

 لَا )عليه السالم (    عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه-١١
 كُِره ا وِفيِهم مرِن أَحاِمِه اللَّذَيرِإح يبثَو كَّةَ لَِبسلَ مخِإذَا د لَِكن و هابِثي ِرمحالْم ريغِبأَنْ ي أْسب

  .أَنْ يِبيعهما 
١٢-دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدثْمِن عاِد بمح نٍد عمحِن مب 

 عِن الْمحِرِم يلْبس الْخز قَالَ لَا )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 أْسب.  

١٣-ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِئٍذ   ِعدِن عب دمأَح نع ِليِن عِن بس
 يحِرم الرجلُ ِفي الثَّوِب الْأَسوِد قَالَ )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن مختاٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 تيِبِه الْم كَفَّنلَا ي ِد ووِب الْأَسِفي الثَّو ِرمحلَا ي.  

(   أَحمد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -١٤

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يحِرم ِفي ثَوٍب وِسٍخ قَالَ لَا و لَا أَقُولُ ِإنه حرام و لَِكن أُِحب )عليهما السالم 
طَهِإنْ أَنْ ي ِحلَّ وى يتِفيِه ح ِرمحالَِّذي ي هبلُ ثَوجِسلُ الرغلَا ي و لُهغَس هورطَه و هر  
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نج هِصيبِإلَّا أَنْ ي خسوتيش ةٌ أَواب  ِسلَهغٌء فَي.  
 قَالَ )عليه السالم (   أَحمد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥

ِإنَّ ِبثَوِبي ِمنه سِئلَ عن خلُوِق الْكَعبِة ِللْمحِرِم أَ يغسلُ ِمنه الثَّوب قَالَ لَا هو طَهور ثُم قَالَ 
  .لَطْخاً 

  أَحمد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن لَيٍث الْمراِدي قَالَ سأَلْت أَبا -١٦
  .كْره الْملْحم  عِن الثَّوِب الْمعلَِم هلْ يحِرم ِفيِه الرجلُ قَالَ نعم ِإنما ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

(   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -١٧

م لَيس الْعصفُر  عِن الثَّوِب يكُونُ مصبوغاً ِبالْعصفُِر ثُم يغسلُ أَلْبسه و أَنا محِرم قَالَ نع)عليه السالم 
 اسِبِه الن كرهشا يم سلْبأَنْ ت هأَكْر لَِكن الطِّيِب و ِمن.  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا -١٨
ثَّوِب يِصيبه الزعفَرانُ ثُم يغسلُ فَلَا يذْهب أَ يحرم ِفيِه قَالَ لَا بأْس ِبِه  عِن ال)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا ذَهب ِرحيه و لَو كَانَ مصبوغاً كُلُّه ِإذَا ضرب ِإلَى الْبياِض و غُِسلَ فَلَا بأْس ِبِه 
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١٩- ناٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 عِن الْمحِرِم يلْبس الثَّوب قَد أَصابه )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هسلْبالطِّيِب فَلْي ِريح بقَالَ ِإذَا ذَه الطِّيب.  
٢٠- نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يحِرم الرجلُ ِفي ثَوٍب مصبوٍغ ِبِمشٍق و لَا بأْس ِبأَنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
يا شهابِإذَا أَص قُلْت هابِثي ِرمحلَ الْموحا  يِفيه لَمتِإِن اح و معا قَالَ نِسلُهغٌء ي.  

٢١-ى عيحي نب دمحِرو   ممع نع ِليِن عِن بسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم ن
 عِن )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 و ِبطَانته صفْراُء قَد أَتى لَه سنةٌ و سنتاِن قَالَ ما لَم يكُن لَه الرجِل يلْبس ِلحافاً ِظهارته حمراُء
  .ِريح فَلَا بأْس و كُلُّ ثَوٍب يصبغُ و يغسلُ يجوز الِْإحرام ِفيِه فَِإنْ لَم يغسلْ فَلَا 

 )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن نِجيٍح عن أَِبي الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن -٢٢
  .قَالَ لَا بأْس ِبلُبِس الْخاتِم ِللْمحِرِم و ِفي ِروايٍة أُخرى لَا يلْبسه ِللزينِة 

  .باب الْمحِرِم يشد علَى وسِطِه الِْهميانَ و الِْمنطَقَةَ 
١ -ةٌ ِمنِعد   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

 ِإنَّ مِعي أَهِلي و أَنا أُِريد أَنْ أَشد نفَقَِتي ِفي )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  . كَانَ يقُولُ ِمن قُوِة الْمساِفِر ِحفْظُ نفَقَِتِه )عليه السالم ( ِإنَّ أَِبي حقْوي فَقَالَ نعم فَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
   عِن الْمحِرِم يشد )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ
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قُولُ يقَالَ كَانَ أَِبي ي ةَ قَالَ لَا ثُمامطِْنِه الِْعملَى بع هفَقَتا نطَقَةَ الَِّتي ِفيهطِْنِه الِْمنلَى بع دش
  .يستوِثق ِمنها فَِإنها ِمن تماِم حجِه 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ - ٣
 عِن الْمحِرِم يصر الدراِهم ِفي ثَوِبِه قَالَ نعم و يلْبس الِْمنطَقَةَ و ) عليه السالم (سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الِْهميانَ 
 ا ِمنلَه هكْرا يم و ِليالْح اِب والثِّي ِمن هسلْبِة أَنْ تِرمحِللْم وزجا يم ابب

 ذَِلك.  
١ - ِليو عِن الْقَاِسِم   أَبِعيِص ب نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش

 الْمرأَةُ الْمحِرمةُ تلْبس ما شاَءت ِمن الثِّياِب غَير الْحِريِر و )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
لنقَاب و قَالَ تسِدلُ الثَّوب علَى وجِهها قُلْت حد ذَِلك ِإلَى أَين قَالَ ِإلَى الْقُفَّازيِن و كُِره ا

 ِصربا تم رِف قَدِف الْأَنطَر.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن ِإسماِعيلَ بِن - ٢
ٍء   قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة الْمحِرمِة أَي شي)عليه السالم (  عِن النضِر بِن سويٍد عن أَِبي الْحسِن ِمهرانَ

سلْبلَا ت ِس ورالْو اِن وفَرعوغَةَ ِبالزبصا ِإلَّا الْمكُلَّه ابالثِّي سلْباِب قَالَ تالثِّي ِمن سلْبِن تيالْقُفَّاز 
و لَا حِلياً تتزين ِبِه ِلزوِجها و لَا تكْتِحلُ ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة و لَا تمس ِطيباً و لَا تلْبس حِلياً و لَا ِفِرنداً 

  .و لَا بأْس ِبالْعلَِم ِفي الثَّوِب 
بِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٣

 ِبامرأٍَة متنقِّبٍة و ِهي محِرمةٌ فَقَالَ أَحِرِمي و أَسِفِري و )عليه السالم (  قَالَ مر أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( 
ِإنِك ِإنْ تنقَّبِت لَم يتغير لَونِك فَقَالَ رجلٌ ِإلَى أَين ترِخيِه فَقَالَ أَرِخي ثَوبِك ِمن فَوِق رأِْسِك فَ

   )عليه السالم ( تغطِّي عينيها قَالَ قُلْت يبلُغُ فَمها قَالَ نعم و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 عدرغٌ لَا ياِت ِإلَّا ِصبغبصالْم ابلَا الثِّي و ِليالْح سلْبةُ لَا تِرمحالْم.  
٤ -ع نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن بمحِد الرب

 عِن الْمرأَِة يكُونُ علَيها الْحِلي و الْخلْخالُ و )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
بسه ِفي بيِتها الْمسكَةُ و الْقُرطَاِن ِمن الذَّهِب و الْوِرِق تحِرم ِفيِه و هو علَيها و قَد كَانت تلْ

 هظِْهرِر أَنْ تغَي ِمن هسلْبت ِفيِه و ِرمحاِلِه قَالَ تلَى حع كُهرتت أَو تمرِإذَا أَح هعزنا أَ تهجلَ حقَب
  .ِللرجاِل ِفي مركَِبها و مِسِريها 

٥ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسأَِبي الْح نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمح
 قَالَ سأَلْته عِن الِْعمامِة الساِبِريِة ِفيها علَم حِريٍر تحِرم )عليه السالم ( الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

(  كَانَ سداه و لَحمته جِميعاً حِريراً ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِفيها الْمرأَةُ قَالَ نعم ِإنما كُِره ذَِلك ِإذَا

 قَد سأَلَِني أَبو سِعيٍد عِن الْخِميصِة سداها ِإبِريسم أَنْ أَلْبسها و كَانَ وجد الْبرد فَأَمرته )عليه السالم 
  .أَنْ يلْبسها 
٦ - ةٌ ِمنِن   ِعدب داود نِرِه عغَي ٍد أَومحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

 ما يِحلُّ ِللْمرأَِة أَنْ تلْبس و ِهي )عليه السالم ( الْحصيِن عن أَِبي عيينةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ةٌ قَالَ الثِّيِرمحم قُلْت معقَالَ ن زالْخ سلْبت قُلْت ِريرالْح و قُعرالْب ِن ويلَا الْقُفَّازا خا مكُلُّه اب

 أْساِلصاً فَلَا بِريراً خح كُني ا لَمقَالَ م ِريرح وه و مِريسالِْإب اهدفَِإنَّ س.  
   عن حماِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٧
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نَّ ِإحرام الْمرأَِة ِفي وجِهها و ِإحرام الرجِل  قَالَ الْمحِرمةُ لَا تتنقَّب ِلأَ)عليه السالم ( جعفٍَر عن أَِبيِه 
  .ِفي رأِْسِه 
٨ - نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

 عِن الْمرأَِة هلْ تصلُح لَها أَنْ تلْبس ثَوباً )يه السالم عل( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .حِريراً و ِهي محِرمةٌ قَالَ لَا و لَها أَنْ تلْبسه ِفي غَيِر ِإحراِمها 

٩ -ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عص
 ِبامرأٍَة محِرمٍة قَِد استترت ِبِمروحٍة فَأَماطَ )عليه السالم (  قَالَ مر أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( الْحسِن 

  .الِْمروحةَ ِبنفِْسِه عن وجِهها 
الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن -١٠

 مصبغات الثِّياِب تلْبسه الْمحِرمةُ )عليه السالم ( حِريٍز عن عاِمِر بِن جذَاعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .مشهورةَ فَقَالَ لَا بأْس ِبِه ِإلَّا الْمفْدم الْمشهور و الِْقلَادةَ الْ

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ -١١
ا تِريد ِبذَِلك  عِن الْمرأَِة ِإذَا أَحرمت أَ تلْبس السراِويلَ قَالَ نعم ِإنم)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .السترةَ 
 هسلُب لَه وزجا لَا يِإلَى م طَرضِرِم يحالْم ابب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١
 ِفي رجٍل هلَكَت نعلَاه و لَم يقِْدر علَى نعلَيِن قَالَ لَه )عليه السالم ( ِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ

  أَنْ يلْبس الْخفَّيِن ِإذَا اضطُر ِإلَى ذَِلك و لْيشقَّه ِمن ظَهِر الْقَدِم و ِإنْ لَِبس الطَّيلَسانَ فَلَا 
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يزره علَيِه فَِإِن اضطُر ِإلَى قَباٍء ِمن برٍد و لَا يِجد ثَوباً غَيره فَلْيلْبسه مقْلُوباً و لَا يدِخلْ يديِه ِفي 
  .يدِي الْقَباِء 
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد   ِعدةٌ- ٢

  . قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يلْبس الْخفَّيِن و الْجوربيِن قَالَ ِإذَا اضطُر ِإلَيِهما )عليه السالم ( اللَِّه 
٣ -نلٌ عهفٍَر   سعج ناِح عوٍن الْقَدميِن مِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج  )

 كَانَ لَا يرى بأْساً ِبعقِْد الثَّوِب ِإذَا قَصر ثُم يصلِّي ِفيِه و ِإنْ كَانَ )عليه السالم (  أَنَّ عِلياً )عليه السالم 
  .محِرماً 
٤ -فٍَر   سعأَِبي ج نةَ عاررز نى عثَنم نٍد عمحِن مب دمأَح نلٌ عقَالَ لَا )عليه السالم ( ه 

 ودالْع افِإذَا خ هِه ِسلَاحلَيع لُ وجالر ِرمحِبأَنْ ي أْسب.  
٥ -ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِط عنى الْحثَنم نع ِليِن عِن بس

 قَالَ مِن اضطُر ِإلَى ثَوٍب و هو محِرم و لَيس معه ِإلَّا قَباٌء فَلْينكُسه و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  . يقِْلب ظَهره بطْنه ِإذَا لَم يِجد غَيره لْيجعلْ أَعلَاه أَسفَلَه و يلْبسه و ِفي ِروايٍة أُخرى

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد - ٦
لْبس السراِويلَ ِإذَا لَم يكُن معه ِإزار  قَالَ الْمحِرم ي)عليه السالم ( الرحمِن عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .و يلْبس الْخفَّيِن ِإذَا لَم يكُن معه نعلٌ 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٤٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  . ِمن لُبِس الثِّياِب باب ما يِجب ِفيِه الِْفداُء
١ - ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ه و هو محِرم  قَالَ من لَِبس ثَوباً لَا ينبِغي لَه لُبس)عليه السالم ( بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ياِهلًا فَلَا شج اِهياً أَوس اِسياً أَون لَ ذَِلكفَفَع  مِه دلَيداً فَعمعتم لَهفَع نم ِه ولَيَء ع.  

( ما   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِه- ٢

 قَالَ سأَلْته عن ضروٍب ِمن الثِّياِب مختِلفٍَة يلْبسها الْمحِرم ِإذَا احتاج ما علَيِه قَالَ )عليهما السالم 
  .ِلكُلِّ ِصنٍف ِمنها ِفداٌء 

 ِرمحا يم دعب هسلْبي ِفي قَِميٍص أَو ِرمحِل يجالر ابب.  
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر و غَيِر واِحٍد عن   عِل- ١

 ِفي رجٍل أَحرم و علَيِه قَِميص قَالَ ينزعه و لَا يشقُّه و ِإنْ كَانَ لَِبسه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 دعِه بلَيِلي ِرجا يِمم هجرأَخ و قَّهش مرا أَحم.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن خاِلِد بِن محمٍد - ٢
ِفي الطَّواِف و علَيِه قَِميص و الْأَصم قَالَ دخلَ رجلٌ الْمسِجد الْحرام و هو محِرم فَدخلَ 

 و هم )عليه السالم ( ِكساٌء فَأَقْبلَ الناس علَيِه يشقُّونَ قَِميصه و كَانَ صلْباً فَرآه أَبو عبِد اللَِّه 
ا ِفي قَِميِصي و ِكساِئي يعاِلجونَ قَِميصه يشقُّونه فَقَالَ لَه كَيف صنعت فَقَالَ أَحرمت هكَذَ

فَقَالَ انِزعه ِمن رأِْسك لَيس ينزع هذَا ِمن ِرجلَيِه ِإنما جِهلَ فَأَتاه غَير ذَِلك فَسأَلَه فَقَالَ ما 
  .تقُولُ ِفي رجٍل أَحرم ِفي قَِميِصِه قَالَ ينِزعه ِمن رأِْسِه 

٣ -ِإب نب ِليع   ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر  
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ت ثَوباً ِفي ِإحراِمك لَا يصلُح لَك لُبسه فَلَب و أَِعد  قَالَ قَالَ ِإنْ لَِبس)عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
 كيمِت قَدحت ِمن هِرجأَخ و قَّهقَِميصاً فَش تِإنْ لَِبس و لَكغُس.  

  .باب الْمحِرِم يغطِّي رأْسه أَو وجهه متعمداً أَو ناِسياً 
١ -أَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنح

 قَالَ قُلْت الْمحِرم يؤِذيِه الذُّباب ِحني يِريد النوم )عليه السالم ( ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 و معقَالَ ن ههجطِّي وغي دِعن ا كُلَّهههجو طِّيغِبأَنْ ت أْسِم لَا بوالن دأَةُ ِعنرالْم و هأْسر رمخلَا ي

  .النوِم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن عبِد الْمِلِك الْقُمي قَالَ - ٢

 الْمحِرم يتوضأُ ثُم يجلِّلُ وجهه ِبالِْمنِديِل يخمره كُلَّه قَالَ لَا بأْس )عليه السالم (  اللَِّه قُلْت ِلأَِبي عبِد
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  . قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم ينام علَى وجِهِه علَى زاِملَِتِه قَالَ لَا بأْس ِبِه ) عليه السالم (

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن قَالَ - ٤
  . عِن الْمحِرِم يِجد الْبرد ِفي أُذُنيِه يغطِّيِهما قَالَ لَا )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
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  .باب الظِّلَاِل ِللْمحِرِم 
١ -حأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نِطيِب عى الْخثَنِن الْمفَِر بعج نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن

بِن الْفُضيِل و ِبشِر بِن ِإسماِعيلَ قَالَ قَالَ ِلي محمد بن ِإسماِعيلَ أَ لَا أَسرك يا ابن مثَنى قَالَ 
 ثُم أَقْبلَ )عليه السالم ( قَالَ دخلَ هذَا الْفَاِسق آِنفاً فَجلَس قُبالَةَ أَِبي الْحسِن قُلْت بلَى و قُمت ِإلَيِه 

علَيِه فَقَالَ لَه يا أَبا الْحسِن ما تقُولُ ِفي الْمحِرِم أَ يستِظلُّ علَى الْمحِمِل فَقَالَ لَه لَا قَالَ 
 فَقَالَ لَه نعم فَأَعاد علَيِه الْقَولَ ِشبه الْمستهِزِئ يضحك فَقَالَ يا أَبا الْحسِن فَيستِظلُّ ِفي الِْخباِء

فَما فَرق بيِن هذَا و هذَا فَقَالَ يا أَبا يوسف ِإنَّ الدين لَيس ِبِقياٍس كَِقياِسكُم أَنتم تلْعبونَ 
 )صلى اهللا عليه وآله (  و قُلْنا كَما قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  صنعنا كَما صنع رسولُ اللَِّه ِبالديِن ِإنا

ده  يركَب راِحلَته فَلَا يستِظلُّ علَيها و تؤِذيِه الشمس فَيستر جس)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رسولُ اللَِّه 
فَي اِء وظَلَّ ِبالِْخبتلَ اسزِإذَا ن ِدِه وِبي ههجو رتا سمبر ٍض وعِبب هضعب فَي ِت وياِر  ِء الْبِء الِْجد.  

 )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن- ٢
عِن الظِّلَاِل ِللْمحِرِم فَقَالَ اضح ِلمن أَحرمت لَه قُلْت ِإني محرور و ِإنَّ الْحر يشتد علَي قَالَ أَ 

 ِرِمنيحوِب الْمِبذُن برغت سمأَنَّ الش تِلما عم.  
٣ -محم نى عيحي نب دمحقَِل قَالَ   ميقَاِسٍم الص ناِن عيِن الرب ِليع نع دمِن أَحِد ب  

http://www.islam4u.com


  ) ٣٥١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

 كَانَ يأْمر ِبقَلِْع الْقُبِة و )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر ما رأَيت أَحداً كَانَ أَشد تشِديداً ِفي الظِّلِّ ِمن أَ
 مرِن ِإذَا أَحياِجبالْح.  

٤ - ِليع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لَ سأَلْته عِن الْمرأَِة يضرب علَيها الظِّلَالُ و ِهي محِرمةٌ قَالَ نعم بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَا

 دِبم قدصتي ِقيقَةٌ وِبِه ش تِإذَا كَان معقَالَ ن ِرمحم وه ِه الظِّلَالُ ولَيع برضلُ يجفَالر قُلْت
  .ِلكُلِّ يوٍم 
٥ -ةٌ ِمنِزيٍع قَالَ   ِعدِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 هلْ يجوز ِللْمحِرِم أَنْ يمِشي تحت ِظلِّ الْمحِمِل فَكَتب نعم قَالَ )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى الرضا 
 ِللْمحِرِم ِمن أَذَى مطٍَر أَو شمٍس و أَنا أَسمع فَأَمره أَنْ يفِْدي شاةً و و سأَلَه رجلٌ عِن الظِّلَاِل

  .يذْبحها ِبِمنى 
٦ - نوٍر عصنِن مِد بمحم نع رمِن عى بوسم نع ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نع دمأَح  

  . قَالَ سأَلْته عِن الظِّلَاِل ِللْمحِرِم قَالَ لَا يظَلِّلْ ِإلَّا ِمن ِعلَِّة مرٍض )سالم عليه ال( أَِبي الْحسِن 
 ِإنَّ )عليه السالم (   أَحمد عن عثْمانَ بِن ِعيسى الِْكلَاِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الْأَوِل - ٧

هأْسكُو رشاٍب يِشه نب ِليع ظَلِّلْ وفَلْي معا زفَقَالَ ِإنْ كَانَ كَم ِرمحأَنْ ي ِريدي و ِديدش درالْب و 
 لَه تمرأَح نِلم حفَاض تا أَنأَم.  

٨ - أَلْتاِلِق قَالَ سِد الْخبِن عاِعيلَ بمِإس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دما   أَحأَب
 هلْ يستِتر الْمحِرم ِمن الشمِس فَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ شيخاً كَِبرياً أَو قَالَ ذَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِعلٍَّة 
 الْمحِرم )م عليه السال(   أَحمد بن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي محموٍد قَالَ قُلْت ِللرضا - ٩

يظَلِّلُ علَى محِمِلِه و يفْتِدي ِإذَا كَانِت الشمس و الْمطَر يِضراِن ِبِه قَالَ نعم قُلْت كَِم الِْفداُء 
  .قَالَ شاةٌ 
  ِلي عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْكَاِه-١٠
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  . قَالَ لَا بأْس ِبالْقُبِة علَى النساِء و الصبياِن و هم محِرمونَ )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
١١-ِن   ِعدِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 قَالَ لَا يستِتر )عليه السالم ( سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عِن الْمعلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبثَوٍب و لَا بأْس أَنْ يستِتر بعضه ِببعٍض الْمحِرم ِمن الشمِس 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي -١٢
لَيها ِإذَا أَحرمت فَترى ِلي أَنْ  أَنَّ عمِتي مِعي و ِهي زِميلَِتي و الْحر تشتد ع)عليه السالم ( جعفٍَر 

 با فَكَتهلَيع و لَيا )عليه السالم ( أُظَلِّلَ عهدحا وهلَيظَلِّلْ ع .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن زرارةَ -١٣
  .ته عِن الْمحِرِم أَ يتغطَّى قَالَ أَما ِمن الْحر و الْبرِد فَلَا قَالَ سأَلْ

  محمد بن يحيى عمن ذَكَره عن أَِبي عِلي بِن راِشٍد قَالَ سأَلْته عن محِرٍم ظَلَّلَ -١٤
 خرج ِإلَى مكَّةَ و ظَلَّلَ وجب علَيِه أَيضاً دم ِلعمرِتِه و ِفي عمرِتِه قَالَ يِجب علَيِه دم قَالَ و ِإنْ

  .دم ِلحجِتِه 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن الْفُضيِل -١٥

 و أَبو )عليه السالم (  ِبمكَّةَ و كَانَ هناك أَبو الْحسِن موسى قَالَ كُنا ِفي ِدهِليِز يحيى بِن خاِلٍد
يوسف فَقَام ِإلَيِه أَبو يوسف و تربع بين يديِه فَقَالَ يا أَبا الْحسِن جِعلْت ِفداك الْمحِرم يظَلِّلُ 

اِر وِظلُّ ِبالِْجدتسو قَالَ لَا قَالَ فَيأَب ِحكقَالَ فَض معاَء قَالَ نالِْخب و تيلُ الْبخدي ِمِل وحالْم 
 يا أَبا يوسف ِإنَّ الدين لَيس ِبالِْقياِس )عليه السالم ( يوسف ِشبه الْمستهِزِئ فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 

  ه عز و جلَّ أَمر ِفي ِكتاِبِه ِبالطَّلَاِق و أَكَّد كَِقياِسك و ِقياِس أَصحاِبك ِإنَّ اللَّ
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ِبِه ِبالتزِويِج و أَهملَه ِبلَا شهوٍد فَأَتيتم ِفيِه ِبشاِهديِن و لَم يرض ِبِهما ِإلَّا عدلَيِن و أَمر ِفي ِكتا
ِبشاِهديِن ِفيما أَبطَلَ اللَّه و أَبطَلْتم شاِهديِن ِفيما أَكَّد اللَّه عز و جلَّ و أَجزتم طَلَاق الْمجنوِن 

 فَأَحرم و لَم يظَلِّلْ و دخلَ الْبيت و الِْخباَء و استظَلَّ )له صلى اهللا عليه وآ( و السكْراِن حج رسولُ اللَِّه 
  . فَسكَت )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالْمحِمِل و الِْجداِر فَعلْنا كَما فَعلَ رسولُ اللَِّه 

  .باب أَنَّ الْمحِرم لَا يرتِمس ِفي الْماِء 
براِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإ- ١

  . قَالَ لَا يرتِمس الْمحِرم ِفي الْماِء )عليه السالم ( اللَِّه 
وب بِن شعيٍب عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن يعقُ- ٢

  . قَالَ لَا يرتِمس الْمحِرم ِفي الْماِء و لَا الصاِئم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .باب الطِّيِب ِللْمحِرِم 

 عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ- ١
 قَالَ لَا )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و اِمكِفي طَع ِق الطِّيبات و اِمكرِن ِفي ِإحهالد لَا ِمن الطِّيِب و ئاً ِمنيش سملَى تع ِسكأَم
أَنِفك ِمن الراِئحِة الطَّيبِة و لَا تمِسك عنه ِمن الريِح الْمنِتنِة فَِإنه لَا ينبِغي ِللْمحِرِم أَنْ يتلَذَّذَ ِبِريٍح 

  .طَيبٍة 
٢ -نمِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هربأَخ   
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 ِبِه و لَا ِبِريٍح طَيبٍة فَمِن  قَالَ لَا يمس الْمحِرم شيئاً ِمن الطِّيِب و لَا الريحاِن و لَا يتلَذَّذْ)عليه السالم ( 
يِبش ِليتِتِه  ابعس رقَد عنا صِر مِبقَد قدصتفَلْي ذَِلك ٍء ِمن.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣

ةَ عاررز نفٍَر ععأَِبي ج عليه السالم ( ن( مِه دلَيفَع اماً ِفيِه ِطيبطَع داً أَومعتاناً مفَرعأَكَلَ ز نقَالَ م 
ياِسياً فَلَا شلَّ  فَِإنْ كَانَ نج و زع اللَّه ِفرغتسي ِه ولَيَء ع.  

بِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٤
 قَالَ الْمحِرم يمِسك علَى أَنِفِه ِمن الريِح الطَّيبِة و لَا يمِسك علَى أَنِفِه ِمن الريِح )عليه السالم ( 

  .الْمنِتنِة 
٥ -ِن ابأَِبيِه ع نع ِليِن   عاذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ٍر ويمِن أَِبي ع

ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم ِمثْلَه و قَالَ لَا بأْس ِبالريِح الطَّيبِة ِفيما بين الصفَا و الْمروِة 
  . يمِسك علَى أَنِفِه ِمن ِريِح الْعطَّاِرين و لَا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ رأَيت أَبا - ٦
ثَوِبِه ِمن  كُِشف بين يديِه ِطيب ِلينظُر ِإلَيِه و هو محِرم فَأَمسك علَى أَنِفِه ِب)عليه السالم ( الْحسِن 

  .ِرِحيِه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٧

 أَغِْسلُ ِبِه يدي  قَالَ قُلْت لَه الْأُشنانُ ِفيِه الطِّيب)عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و أَنا محِرم قَالَ ِإذَا أَردتم الِْإحرام فَانظُروا مزاِودكُم فَاعِزلُوا الَِّذي لَا تحتاجونَ ِإلَيِه و قَالَ 

يِبش قدصت  كدِبِه ي لْتاِن الَِّذي غَسنةً ِللْأُشٍء كَفَّار.  
٨ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم )

  . ِفي الْمحِرِم يِصيب ثَوبه الطِّيب قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يغِسلَه ِبيِد نفِْسِه )عليه السالم 
ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الْكَِرِمي عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ٩

   ِإني أَكَلْت خِبيصاً حتى شِبعت )عليه السالم ( الْحسِن بِن هارونَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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و أَنا محِرم فَقَالَ ِإذَا فَرغْت ِمن مناِسِكك و أَردت الْخروج ِمن مكَّةَ فَابتع ِبِدرهٍم تمراً 
  .م فَتصدق ِبِه فَيكُونَ كَفَّارةً ِلذَِلك و ِلما دخلَ ِفي ِإحراِمك ِمما لَا تعلَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن -١٠
 ما تقُولُ ِفي الِْملِْح ِفيِه زعفَرانٌ ِللْمحِرِم قَالَ لَا )عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  . ِللْمحِرِم أَنْ يأْكُلَ شيئاً ِفيِه زعفَرانٌ و لَا شيئاً ِمن الطِّيِب ينبِغي
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١١

ى أَِبي عثْمانَ عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد سويٍد عن يحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عِن الْمعلَّ
  . قَالَ كُِره أَنْ ينام الْمحِرم علَى ِفراٍش أَصفَر أَو علَى ِمرفَقٍَة صفْراَء )عليه السالم ( اللَِّه 

 عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر-١٢
 قَالَ لَا تمس ريحاناً و أَنت محِرم و لَا شيئاً ِفيِه زعفَرانٌ و لَا تطْعم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .طَعاماً ِفيِه زعفَرانٌ 
 عِن الْمحِرِم يغِسلُ يده )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   صفْوانُ عن أَِبي الْمغراِء -١٣

  .ِبالْأُشناِن قَالَ كَانَ أَِبي يغِسلُ يده ِبالْحرِض الْأَبيِض 
١٤-مِن عةَ باِويعم نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   أْساٍر قَالَ لَا ب

 ِرمحم تأَن و هاهبأَش و يحالش ى وامزالْخ و ومصالْقَي و الِْإذِْخر مشِبأَنْ ت.  
١٥- نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم )عليه السالم ( بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه 

 سمي  
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ن وه و الطِّيبيِه شلَيع سلَي و ِسلُهغقَالَ ي لَمعلَا ي ِن  اِئمهلَالُ ِبالدالْح هنهدِرِم يحِن الْمع ٌء و
 ذَرحلْي ضاً وأَي ِسلُهغِه قَالَ يلَيا عم لَمعلَا ي ِرمحالْم ِب والطَّي.  

 محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن عِلي بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-١٦
 نع ِسكمقَالَ ت هِرحي ا طَابم ِبِق والن و جرالْأُت فَّاِح وِن التٍر عيمأَِبي ع ناب أَلْتقَالَ س ارِزيهم

 أْكُلُهت ِه ومش.  
١٧-م نى عيحي نب دمحِن   مِرو بمع نِن عسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمح

 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ر لَه قُلْت معقَالَ ن جرأْكُلُ الْأُتِرِم يحالطِّيِب الْم ِمن وه سلَي امطَع جرةٌ قَالَ الْأُتبةٌ طَياِئح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١٨
 قَالَ سأَلْته عِن الِْحناِء فَقَالَ ِإنَّ الْمحِرم )يه السالم عل( سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسا ِبِه بم ِبِطيٍب و وا هم و هِعرياِوي ِبِه بدي و هسملَي.  
عن حماِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر -١٩

 ِإني جعلْت ثَوبي ِإحراِمي مع أَثْواٍب قَد جمرت )عليه السالم ( بِن عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَأَِجد ِمن ِرِحيها قَالَ فَانشرها ِفي الريِح حتى يذْهب ِرحيها 
الز ِمن هكْرا يم ابِرِم بحِة ِللْمين.  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  الْمحِرمةُ  قَالَ لَا تنظُر ِفي الِْمرآِة و أَنت محِرم ِلأَنه ِمن الزينِة و لَا تكْتِحِل الْمرأَةُ )
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  .ِبالسواِد ِإنَّ السواد ِزينةٌ 
عليه ( لَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَا- ٢

  . لَا ينظُِر الْمحِرم ِفي الِْمرآِة ِلِزينٍة فَِإنْ نظَر فَلْيلَب )السالم 
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
أَلْتِض قَالَ سضالْح ِبِر وِبالص لَِكن اِد فَلَا ووا ِبالسِرِم قَالَ أَمحِل ِللْمِن الْكُحع ه.  
٤ - هربأَخ نماٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 قَالَ ِإذَا اشتكَى الْمحِرم عينيِه فَلْيكْتِحلْ ِبكُحٍل لَيس ِفيِه ِمسك و لَا )سالم عليه ال( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِطيب.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
ا ِمن وجٍع و قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ تكْتِحلَ و أَنت محِرم ِبما لَم يكُن ِفيِه ِطيب الْمحِرم لَا يكْتِحلْ ِإلَّ

  .يوجد ِرحيه فَأَما ِللزينِة فَلَا 
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  .باب الِْعلَاِج ِللْمحِرِم ِإذَا مِرض أَو أَصابه جرح أَو خراج أَو ِعلَّةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبعليه السالم (  أَِبي ع( اودتفَلْي ِرمحكَى الْمتقَالَ ِإذَا اش 
 ِرمحم وه أْكُلُ وا يِبم.  

 قَالَ مر )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 علَى كَعِب بِن عجرةَ و الْقَملُ يتناثَر ِمن رأِْسِه و هو محِرم فَقَالَ لَه أَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِه رسولُ اللَّ

ديةٌ تؤِذيك هوامك فَقَالَ نعم فَأُنِزلَت هِذِه الْآيةُ فَمن كانَ ِمنكُم مِريضاً أَو ِبِه أَذى ِمن رأِْسِه فَِف
 أَنْ يحِلق و جعلَ الصيام ثَلَاثَةَ أَياٍم )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن ِصياٍم أَو صدقٍَة أَو نسٍك فَأَمره رسولُ اللَِّه 

 و )عليه السالم ( للَِّه و الصدقَةَ علَى ِستِة مساِكني ِلكُلِّ ِمسِكٍني مديِن و النسك شاةً قَالَ أَبو عبِد ا
يكُلُّ ش يكُلُّ ش اَء وا شم ارتخاِر يِبالِْخي هاِحبفَص آِن أَوالْقُر ٍء ِمن  ِجدي لَم نآِن فَمالْقُر ٍء ِمن

 ارِه كَذَا فَالْأُولَى الِْخيلَيكَذَا فَع.  
٣ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعديحِن يِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمح

   قَالَ سأَلَه رجلٌ ضِرير الْبصِر و أَنا حاِضر فَقَالَ )عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِإذَا لَم ِني وفَعن لْتحا اكْتِر فَِإذَا أَنصالْب ِريري ضِحلُ قَالَ ِإنكْتت ِلم قَالَ لَا و تمرِحلُ ِإذَا أَحأَكْت
حِل غَيره قَالَ ما هو قَالَ آخذُ ِخرقَتيِن أَكْتِحلْ ضرِني قَالَ فَاكْتِحلْ قَالَ فَِإني أَجعلُ مع الْكُ

 ِني وفَعن ذَِلك لْتفَِإذَا فَع ٍة ِإلَى قَفَايابا ِبِعصمهبصأُع قَةً وٍن ِخريلَى كُلِّ علُ ععا فَأَجمهعبفَأُر
 هعنِني قَالَ فَاصرض هكْترِإذَا ت.  

٤ -نب نيسالْح   هربأَخ نماٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم 
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل تشقَّقَت يداه و ِرجلَاه و هو محِرم أَ يتداوى )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و الزيِت و قَالَ ِإذَا اشتكَى الْمحِرم فَلْيتداو ِبما يِحلُّ لَه أَنْ يأْكُلَه و هو محِرم قَالَ نعم ِبالسمِن

.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  . قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يعِصر الدملَ و يرِبطُ علَى الْقَرحِة قَالَ لَا بأْس )م عليه السال
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٦

 قَالَ ِإنْ خرج ِبالرجِل ِمنكُم الْخراج أَِو الدملُ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِب
  .فَلْيرِبطْه و لْيتداو ِبزيٍت أَو سمٍن 

 )عليه السالم (    أَحمد عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه- ٧
عِن الْمحِرِم يكُونُ ِبِه شجةٌ أَ يداِويها أَو يعصبها ِبِخرقٍَة قَالَ نعم و كَذَِلك الْقَرحةُ تكُونُ ِفي 

  .الْجسِد 
٨ -لَِبيانَ الْحرِعم نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   عِئلَ أَبقَالَ س 
 عِن الْمحِرِم يكُونُ ِبِه الْجرح فَيتداوى ِبدواٍء ِفيِه زعفَرانٌ قَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أْسِه فَلَا بلَيةَ عاِلبةُ الْغِويِت الْأَدِإنْ كَان اِء فَلَا وولَى الدع اِلبالْغ.  
٩ -م   ِليِن عِد بمحم نةَ عاِجيِن نِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمح

 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يِصيب أُذُنه )عليه السالم ( عن مروانَ بِن مسِلٍم عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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يخاف أَنْ يمرض هلْ يصلُح لَه أَنْ يسد أُذُنيِه ِبالْقُطِْن قَالَ نعم لَا بأْس ِبذَِلك ِإذَا خاف الريح فَ
  .ذَِلك و ِإلَّا فَلَا 
 وهٍب   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن معاِويةَ بِن-١٠

  . أَنه قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يعصب الْمحِرم رأْسه ِمن الصداِع )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .ِم يحتِجم أَو يقُص ظُفُراً أَو شعراً أَو شيئاً ِمنه باب الْمحِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ١
 لَا ِإلَّا أَنْ لَا يِجد بداً فَلْيحتِجم و لَا يحِلق مكَانَ  عِن الْمحِرِم يحتِجم قَالَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .الْمحاِجِم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن مثَنى بِن عبِد - ٢

 قَالَ لَا يحتِجِم الْمحِرم ِإلَّا أَنْ يخاف علَى نفِْسِه أَنْ )الم عليه الس( السلَاِم عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .لَا يستِطيع الصلَاةَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
 عِن الْمحِرِم تطُولُ أَظْفَاره أَو ينكَِسر بعضها فَيؤِذيِه ذَِلك قَالَ لَا يقُص ِمنها )م عليه السال( عبِد اللَِّه 

  .شيئاً ِإِن استطَاع فَِإنْ كَانت تؤِذيِه فَلْيقُصها و لْيطِْعم مكَانَ كُلِّ ظُفٍُر قَبضةً ِمن طَعاٍم 
٤ -ِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نع هربأَخ نمِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمعليه السالم ( ر

 ِفي محِرٍم قَلَّم ظُفُراً قَالَ يتصدق ِبكَف ِمن طَعاٍم قَالَ ظُفُريِن قَالَ كَفَّيِن قُلْت ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَِة )
أَر قُلْت أَكُف أَكْثَر ةً أَورشع فَِإنْ قَص ِريقُههي مِه دلَيةً قَالَ عسمخ قُلْت ِة أَكُفعبةً قَالَ أَرعب

 ِريقُههي مِه ِإلَّا دلَيع سفَلَي ذَِلك ِمن.  
٥ -ب ِليع نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسح ناٍد عِزي نب ديمح   ناٍط عِن ِربِن بسِن الْح

 قَالَ ِإذَا قَلَّم الْمحِرم أَظْفَار يديِه و )عليه السالم ( هاِشِم بِن الْمثَنى عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَتفَرتا متِإنْ كَان و اِحدو مِه دلَياِحٍد فَعكَاٍن وِه ِفي ملَياِن ِرجمِه دلَيِن فَعي.  

٦ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب    
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 عن رجٍل نِسي أَنْ يقَلِّم أَظْفَاره ِعند ِإحراِمِه قَالَ )عليه السالم (  عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن بِن
علَيِه دم يدعها قُلْت فَِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا أَفْتاه ِبأَنْ يقَلِّم أَظْفَاره و يِعيد ِإحرامه فَفَعلَ قَالَ 

 ِريقُههي.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

  . قَالَ لَا يأْخِذ الْمحِرم ِمن شعِر الْحلَاِل )عليه السالم 
عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ٨

 قَالَ من حلَق رأْسه أَو نتف ِإبطَه ناِسياً أَو )عليه السالم ( عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ياِهلًا فَلَا شج اِهياً أَوس لَيَء ع مِه دلَيداً فَعمعتم لَهفَع نم ِه و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
  .ها شيئاً فَعلَيِه أَنْ يطِْعم ِمسِكيناً ِفي يِدِه  قَالَ ِإنْ نتف الْمحِرم ِمن شعِر ِلحيِتِه و غَيِر)عليه السالم ( 

١٠- ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
جِل يتناولُ ِلحيته و هو محِرم فَيعبثُ  عِن الر)عليه السالم ( لَيٍث الْمراِدي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هرضداً قَالَ لَا يمع طَأً أَوِدِه خِفي ي نقَيبا الطَّاقَاِت يهِمن ِتفنا فَيِبه  
  

 قَالَ قَالَ   أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم-١١
ٌء ِمن   ِإذَا وضع أَحدكُم يده علَى رأِْسِه أَو ِلحيِتِه و هو محِرم فَسقَطَ شي)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .الشعِر فَلْيتصدق ِبكَفَّيِن ِمن كَعٍك أَو سِويٍق 
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  .باب الْمحِرِم يلِْقي الدواب عن نفِْسِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ١

 عن رجٍل قَتلَ قَملَةً و هو )عليه السالم ( عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا جعفٍَر أَيوب عن أَباٍن 
  .محِرم قَالَ ِبئْس ما صنع قَالَ فَما ِفداؤها قَالَ لَا ِفداَء لَها 

٢ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويعم نٍر عي
َء علَيِه ِفي الْقَمِل و لَا ينبِغي أَنْ   ما تقُولُ ِفي محِرٍم قَتلَ قَملَةً قَالَ لَا شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يتعمد قَتلَها 
٣ -عم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب دمأَح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى ب

 لَا يرِمي الْمحِرم الْقَملَةَ ِمن )عليه السالم ( عاِئٍذ عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اً فَِإنْ فَعلَ شيئاً ِمن ذَِلك فَلْيطِْعم مكَانها طَعاماً قُلْت كَم قَالَ كَفّاً ثَوِبِه و لَا ِمن جسِدِه متعمد

  .واِحداً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٤

 أَ رأَيت ِإنْ وجدت علَي قُراداً أَو حلَمةً أَطْرحهما قَالَ نعم و )عليه السالم (  قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
  .صغار لَهما ِإنهما رِقيا ِفي غَيِر مرقَاهما 
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  .باب ما يجوز ِللْمحِرِم قَتلُه و ما يِجب علَيِه ِفيِه الْكَفَّارةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد - ١

لُّ ما خاف الْمحِرم علَى نفِْسِه ِمن السباِع و الْحياِت و غَيِرها فَلْيقْتلْه فَِإنْ  قَالَ كُ)عليه السالم ( اللَِّه 
 هِردفَلَا ت كِردي لَم.  

  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي - ٢
 قَالَ ِإذَا أَحرمت فَاتِق قَتلَ )عليه السالم (  و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عميٍر

يِل الْبلَى أَهع ِرقحت قَاَء ووِهي السا تهةَ فَِإنالْفَأْر و بقْرالْع ى وا ِإلَّا الْأَفْعكُلِّه ابوا الدأَم ِت و
 مد يده ِإلَى الْحجِر فَلَسعته عقْرب فَقَالَ لَعنِك اللَّه لَا براً )صلى اهللا عليه وآله ( الْعقْرب فَِإنَّ نِبي اللَِّه 

ا تِردها و الْكَلْب الْعقُور و السبع تدِعني و لَا فَاِجراً و الْحيةُ ِإذَا أَرادتك فَاقْتلْها فَِإنْ لَم تِردك فَلَ
ِإذَا أَراداك فَاقْتلْهما فَِإنْ لَم يِريداك فَلَا تِردهما و الْأَسود الْغِدر فَاقْتلْه علَى كُلِّ حاٍل و ارِم 

 ِعِريكِر بلَى ظَهأَةَ عالِْحد ياً ومر ابرالْغ.  
٣ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه السالم (  ع( 

 ةُ والْفَأْر و بقْرالْع ٍء ووِة سيكُلُّ ح و ِدرالْغ دوالْأَس ى واِم الْأَفْعرالِْإح ِم ورلُ ِفي الْحقْتقَالَ ي
ِهي مهِمن تعنتام وصلُص لَك ضرماً فَِإنْ عجأَةُ رالِْحد و ابرالْغ مجري ِسقَةُ ويالْفُو .  

٤ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 قَالَ يقْتلُ الْمحِرم الزنبور و النسر و الْأَسود الْغِدر و الذِّئْب )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ودعأَنْ ي افا خم و الذِّئْب وه قُورالْع قَالَ الْكَلْب ِه ولَيع.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
ٌء قُلْت لَا بلْ متعمداً قَالَ   فَلَيس علَيِه شيقَالَ سأَلْته عِن محِرٍم قَتلَ زنبوراً قَالَ ِإنْ كَانَ خطَأً
يِني قَالَ كُلُّ شادأَر هِإن اٍم قُلْتطَع ئاً ِمنيش طِْعمي  لْهفَاقْت كادٍء أَر.  

 نصٍر عن مثَنى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي- ٦
 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يقْتلُ الْبقَّةَ و )عليهما السالم ( بِن عبِد السلَاِم عن زرارةَ عن أَحِدِهما 

 معقَالَ ن اهادغُوثَ ِإذَا أَررالْب.  
و سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ٧

 قَالَ الْيربوع و الْقُنفُذُ و الضب ِإذَا )عليه السالم ( عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإن و هِمن ريخ يدالْج و يدِفيِه ج ِرمحالْم هاتا أَمِرهِد غَييص نكُلَ عني ذَا كَيه ا قُلْتم.  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

 ِبمنِزلَِة الْقَملَِة ِمن جسِدك فَلَا تلِْقها و أَلِْق  قَالَ ِإنَّ الْقُراد لَيس ِمن الْبِعِري و الْحلَمةُ ِمن الْبِعِري)
 ادالْقُر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٩
 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يقَرد الْبِعري قَالَ نعم و لَا ينِزِع )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْحلَمةَ 
١٠- نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع ِميزرِن الْعِن بمحِد الربع نكَِم عِن الْحب ِليع نع دمأَح  

 ِليع نفِْسِه  قَا)عليه السالم ( أَِبيِه علَى نع هِشيا خكُلَّ م ِرمحلُ الْمقْتلَ ي.  
 )عليه السالم (   أَحمد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

   .قَالَ لَا بأْس ِبقَتِل الْبرغُوِث و الْقَملَِة و الْبقَِّة ِفي الْحرِم
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  أَحمد بن محمٍد عن أَحمد الْقَلَاِنِسي عن أَحمد بِن الْوِليِد عن أَباٍن عن أَِبي -١٢
 حكَكْت رأِْسي و أَنا محِرم فَوقَعت قَملَةٌ قَالَ لَا )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه الْجاروِد قَالَ قُلْت ِلأَ
يش أَي قُلْت أْسب يا شِفيه كلَيع سلٍَة لَيِفي قَم كلَيلُ ععا أَجم ا قَالَ وِفيه لَيلُ ععجٌء  ٍء ت.  

 حذْبِرِم يحالْم ابِتِه بابِلد شتحي و.  
١ - نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

م يصف ِمن الطَّيِر و  قَالَ الْمحِرم يذْبح الْبقَر و الِْإِبلَ و الْغنم و كُلَّ ما لَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ما أُِحلَّ ِللْحلَاِل أَنْ يذْبحه ِفي الْحرِم و هو محِرم ِفي الِْحلِّ و الْحرِم 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
ع نِد اللَِّه الْقَاِسِم عبِلأَِبي ع اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( حذْبي أَو هِعريب رحني ِرمحالْم 

خدى يتِر حجالش اَء ِمنا شم قْطَعي و معِعِريِه قَالَ نب ِتِه وابِلد شتحي لَه قُلْت معقَالَ ن هاتلَ ش
  .الْحرم فَِإذَا دخلَ الْحرم فَلَا 

  .باب أَدِب الْمحِرِم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١

 ِإذَا حكَكْت رأْسك فَحكَّه حكّاً رِفيقاً و لَا  قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تحكَّن ِبالْأَظْفَاِر و لَِكن ِبأَطْراِف الْأَصاِبِع 

   قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
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  .ِإذَا اغْتسلَ الْمحِرم ِمن الْجنابِة يصب علَى رأِْسِه و يميز الشعر ِبأَناِمِلِه بعضه ِمن بعٍض 
حمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَ- ٣
  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يدخلَ الْمحِرم الْحمام و لَِكن لَا يتدلَّك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٤ -ِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   ماِد بمح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ن

 قَالَ لَيس ِللْمحِرِم أَنْ يلَبي من دعاه حتى يقِْضي ِإحرامه )عليه السالم ( ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 دعا سقُولُ يقُولُ قَالَ يي فكَي قُلْت.  

 و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن   محمد بن يحيى- ٥
 قَالَ )عليه السالم ( عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الَ لَا بأْس سأَلْته عِن الْمحِرِم يتخلَّلُ قَ
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٦

 و رِوي أَيضاً لَا  الْمحِرم يستاك قَالَ نعم قُلْت فَِإنْ أَدمى يستاك قَالَ نعم هو ِمن السنِة)السالم 
  .يستدِمي 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا - ٧
 رأْسه ما لَم يتعمد قَتلَ  هلْ يحك الْمحِرم رأْسه و يغتِسلُ ِبالْماِء قَالَ يحك)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

دابٍة و لَا بأْس ِبأَنْ يغتِسلَ ِبالْماِء و يصب علَى رأِْسِه ما لَم يكُن ملَبداً فَِإنْ كَانَ ملَبداً فَلَا 
  .يِفيض علَى رأِْسِه الْماَء ِإلَّا ِمن اِلاحِتلَاِم 

٨ -م نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمح
  . قَالَ يكْره اِلاحِتباُء ِللْمحِرِم و يكْره ِفي الْمسِجِد الْحراِم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن حفِْص بِن - ٩
 قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن اقْتتلَا و هما )سالم عليه ال( الْبختِري عن أَِبي حلَّاٍل الراِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

محِرماِن قَالَ سبحانَ اللَِّه ِبئْس ما صنعا قُلْت قَد فَعلَا فَما الَِّذي يلْزمهما قَالَ علَى كُلِّ واِحٍد 
 ما دمهِمن.  
١٠-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعٍد عم

 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يصاِرع هلْ يصلُح لَه قَالَ لَا يصلُح لَه )عليه السالم ( عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن 
  .ِه مخافَةَ أَنْ يِصيبه ِجراح أَو يقَع بعض شعِر

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن عبِد اللَِّه -١١
 الْمحِرِم  عِن)عليه السالم ( بِن جبلَةَ عن عبِد اللَِّه بِن سِعيٍد قَالَ سأَلَ أَبو عبِد الرحمِن أَبا عبِد اللَِّه 

  .يعاِلج دبر الْجمِل قَالَ فَقَالَ يلِْقي عنه الدواب و لَا يدِميِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن -١٢

اِر بمع نقَةَ عدِن صِق بدصم نِعيٍد عِد اللَِّه سبأَِبي ع نى عوسِن )عليه السالم ( ِن مع هأَلْتقَالَ س 
 أْسفَلَا ب مالد هالَ ِمنفَِإنْ س كُّهحِذيِه قَالَ يؤفَي بركُونُ ِبِه الْجِرِم يحالْم.  

 وتمِرِم يحالْم ابب.  
ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ١

 ِفي الْمحِرِم يموت قَالَ يغسلُ و يكَفَّن و يغطَّى وجهه و )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي الْحسِن 
  .لَا يحنطُ و لَا يمس شيئاً ِمن الطِّيِب 

٢ -حةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم  
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سغقَالَ ي وتمِرِم يحِن الْمع هأَلْتس رِحلِّ غَيِبالْم عنصا يِبِه كَم عنصا ياِب كُلِّهِبالثِّي كَفَّني لُ و
 الطِّيب سملَا ي هأَن.  

٣ - ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحم  
 قَالَ توفِّي عبد الرحمِن بن الْحسِن بِن عِلي ِبالْأَبواِء و هو محِرم و ) عليه السالم (عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و وهاِس فَكَفَّنبا الْعناللَِّه اب ديبع اللَِّه و دبع فٍَر وعج ناللَِّه ب دبع و نيسالْح و نسالْح هعم
رمخ ِلياِب عكَذَا ِفي ِكتقَالَ ه و طُوهنحي لَم و هأْسر و ههجعليه السالم ( وا و(.   

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عن عبِد - ٤
اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع ناٍر عمِن عِة )عليه السالم (  بِرمحأَِة الْمرِن الْمع هأَلْتقَالَ س 

  .تموت و ِهي طَاِمثٌ قَالَ لَا تمس الطِّيب و ِإنْ كُن معها ِنسوةٌ حلَالٌ 
 ا ِمنِهملَيا عم وِد ودصالْم وِر وصحالْم ابِة بالْكَفَّار.  

١ - نانَ عحِن ِسرب داود نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِحني  )صلى اهللا عليه وآله(  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن فَرقٍَد عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 

 قِْضيى يتح لْقِه الْحلَيع ِجبي لَم ا وهِمن فرصان ثُم رحن لَّ وأَح و رِة قَصِبييدِبالْح دص
 قِْصريِه التلَيكُونُ عا يمفَِإن ورصحا الْمفَأَم كسالن.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢
ا الْحأَب أَلْتٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عِن جعليه السالم ( س( تركَسِرٍم انحم نع 

يش أَي اقُهس يش أَي و الُهكُونُ حٍء ي يكُلِّ ش لَالٌ ِمنح وِه قَالَ هلَيٍء ع  اِء وسالن ِمن ٍء قُلْت
 و قَالَ أَ ما بلَغك قَولُ أَِبي عبِد الثِّياِب و الطِّيِب فَقَالَ نعم ِمن جِميِع ما يحرم علَى الْمحِرِم

 حلَِّني حيثُ حبستِني ِلقَدِرك الَِّذي قَدرت علَي قُلْت أَصلَحك اللَّه ما تقُولُ ِفي )عليه السالم ( اللَِّه 
محصوِر و الْمصدوِد هما سواٌء فَقَالَ لَا الْحج قَالَ لَا بد أَنْ يحج ِمن قَاِبٍل قُلْت أَخِبرِني عِن الْ

 ِبيِن النِني عِبرفَأَخ صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت( هلَِكن قَالَ لَا و هترمى عِركُونَ قَضشالْم هدص ِحني 
 ذَِلك دعب رمتاع.  

بِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٣
 قَالَ )عليه السالم ( شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

حوِد الْمدصالْم رغَي ورصحقُولُ الْمي هتِمعس هدصالَِّذي ي وددصالْم و ِريضالْم ورص
 و أَصحابه لَيس ِمن مرٍض و الْمصدود تِحلُّ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( الْمشِركُونَ كَما ردوا رسولَ اللَِّه 

هأَلْتس اُء قَالَ وسالن ِحلُّ لَهلَا ت ورصحالْم اُء وسالن اِعدوِي قَالَ يدثَ ِبالْهعفَب ِصرٍل أُحجر نع 
 ِمن قُصِر فَلْيحالن موِر فَِإذَا كَانَ يحالن موِي يدِحلُّ الْهفَم جاداً ِإنْ كَانَ ِفي الْحِميع هابحأَص

نالْم قِْضيى يتح لْقِه الْحلَيع ِجبلَا ي أِْسِه ووِل رخد ارِمقْد ظُرنٍة فَلْيرمِإنْ كَانَ ِفي ع و اِسك
 ِرضِإنْ كَانَ م لَّ وأَح و رةُ قَصاعالس ا فَِإذَا كَانَ ِتلْكِفيه مهِعدةَ الَِّتي ياعالس كَّةَ واِبِه محأَص

جر وعجالر ادفَأَر مرا أَحم دعأَ ِإذَا ِفي الطَِّريِق بربى يتح هكَانم أَقَام ةً أَوندب رحن ِلِه وِإلَى أَه ع
 جالْح هفَفَات أَقَام أَو عجر جِه الْحلَيِإنْ كَانَ ع ةً واِجبةُ ورمِه الْعلَيأَ فَعرِإذَا ب ٍة ورمكَانَ ِفي ع

ٍل فَِإنَّ الْحسين بن عِلي صلَوات اللَِّه علَيِهما خرج معتِمراً فَمِرض ِفي فَِإنَّ علَيِه الْحج ِمن قَاِب
 ذَِلك و هو ِفي الْمِدينِة فَخرج ِفي طَلَِبِه فَأَدركَه ِبالسقْيا و هو )عليه السالم ( الطَِّريِق فَبلَغَ عِلياً 
ا فَقَالَ يِبه ِريضأِْسي مِكي رتِكي فَقَالَ أَشتشا تم ينا ب  
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 ِليا عععليه السالم ( فَد(ِإلَى الْم هدر و هأْسر لَقح ا وهرحٍة فَنندِبب  رمتِعِه اعجو أَ ِمنرا بِة فَلَمِدين
 ِحلُّ لَهاُء قَالَ لَا تسالن لَه لَّتِة حرمِإلَى الْع جرخلَ أَنْ يِعِه قَبجو أَ ِمنرب ِحني تأَيأَ ر قُلْت

 ِحني )صلى اهللا عليه وآله ( ما بالُ رسوِل اللَِّه النساُء حتى يطُوف ِبالْبيِت و ِبالصفَا و الْمروِة قُلْت فَ
 ِبياًء كَانَ النوا سسِت قَالَ لَييِبالْب طُفي لَم اُء وسالن لَه لَّتِة حِبييدالْح ِمن عجصلى اهللا عليه وآله ( ر( 

 نيسالْح وداً ودصوراً )عليه السالم ( مصحم .  
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن   - ٤

 قَالَ ِإذَا أُحِصر الرجلُ بعثَ ِبهدِيِه فَِإذَا أَفَاق و وجد )عليه السالم ( ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ِخفَّةً فَلْيمِض ِإنْ ظَن أَنه يدِرك الناس فَِإنْ قَِدم مكَّةَ قَبلَ أَنْ ينحر الْهدي فَلْيِقم علَى ِمن نفِْسِه

يلَا ش و هيده رحنلْي اِسِك ونِميِع الْمج غَ ِمنفْرى يتاِمِه حرقَ ِإح كَّةَ وم ِإنْ قَِدم ِه ولَيَء ع د
نحر هديه فَِإنَّ علَيِه الْحج ِمن قَاِبٍل أَِو الْعمرةَ قُلْت فَِإنْ مات و هو محِرم قَبلَ أَنْ ينتِهي ِإلَى 

يش وا همِإن رمتعي لَاِم وةَ الِْإسجح تِإنْ كَان هنع جحكَّةَ قَالَ يِه  ملَيٌء ع.  
( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ٥

 أَنه قَالَ ِفي الْمحصوِر و لَم يسِق الْهدي قَالَ ينسك و يرِجع فَِإنْ لَم يِجد ثَمن هدٍي )عليه السالم 
ص ام.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن مثَنى عن زرارةَ - ٦
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 قَالَ ِإذَا أُحِصر الرجلُ فَبعثَ ِبهدِيِه فَآذَاه رأْسه قَبلَ أَنْ ينحر هديه )ه السالم علي( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَِإنه يذْبح شاةً ِفي الْمكَاِن الَِّذي أُحِصر ِفيِه أَو يصوم أَو يتصدق و الصوم ثَلَاثَةُ أَياٍم و الصدقَةُ 

  .ِستِة مساِكني ِنصف صاٍع ِلكُلِّ ِمسِكٍني علَى 
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم (   سهلٌ عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

جحأَنْ لَا ي ِزئُهجلْ يه رصحةَ فَيعتِوي الْمني وه ِرطُ وتشِل يجالر قَاِبٍل و ِمن جحقَاِبٍل قَالَ ي ِمن 
الْحاج ِمثْلُ ذَِلك ِإذَا أُحِصر قُلْت رجلٌ ساق الْهدي ثُم أُحِصر قَالَ يبعثُ ِبهدِيِه قُلْت هلْ 

 هِمن جرا خلُ ِفي ِمثِْل مخدي لَِكن قَاِبٍل فَقَالَ لَا و ِمن ِتعمتسي.  
عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْفَضِل بِن يونس عن أَِبي الْحسِن - ٨

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل عرض لَه سلْطَانٌ فَأَخذَه ظَاِلماً لَه يوم عرفَةَ قَبلَ أَنْ يعرف فَبعثَ ِبِه )السالم 
ِإلَى م ٍع ثُممِبج ِقففَي قلْحقَالَ ي عنصي فكَي ِبيلَهلَّى سِر خحالن موا كَانَ يفَلَم هسبكَّةَ فَح

يلَا ش و ِلقحي و حذْبي ِمي ورى فَيِإلَى ِمن ِرفصني  ففِْر كَيالن موي هنلَّى عفَِإنْ خ ِه قُلْتلَيَء ع
ِت ييِبالْب طُففَلْي جِة ِإلَى الْحرمعاً ِبالْعتمتكَّةَ ملَ مخِإنْ كَانَ د جِن الْحع وددصذَا مقَالَ ه عنص

يِه ذَبح و أُسبوعاً ثُم يسعى أُسبوعاً و يحِلق رأْسه و يذْبح شاةً فَِإنْ كَانَ مفِْرداً ِللْحج فَلَيس علَ
يِه  لَا شلَيَء ع.  

٩ - ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 و يرِجع صاِحبه  قَالَ الْمصدود يذْبح حيثُ صد)عليه السالم ( عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 كَاِنِه قُلْتذَا ِفي ملَّ هأَح يدلَغَ الْهماً فَِإذَا بوي مهِعدي ِيِه ودثُ ِبهعبي ورصحالْم اَء وسأِْتي النفَي
أَتى النساَء قَالَ فَلْيِعد و لَيس لَه أَ رأَيت ِإنْ ردوا علَيِه دراِهمه و لَم يذْبحوا عنه و قَد أَحلَّ فَ

يِه شلَيثَ  ععاِء ِإذَا بسِن النِسِك الْآنَ عملْي ٌء و.  
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  .و يزوج و يطَلِّق و يشتِري الْجواِري باب الْمحِرِم يتزوج أَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن بعِض أَصحاِبنا - ١

 لَا يخطُب و لَا يشهد النكَاح و  قَالَ الْمحِرم لَا ينِكح و لَا ينِكح و)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإنْ نكَح فَِنكَاحه باِطلٌ 

  أَحمد عن صفْوانَ بِن يحيى عن حِريٍز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي - ٢
صلى اهللا عليه وآله ( صاِر تزوج و هو محِرم فَأَبطَلَ رسولُ اللَِّه  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

( هِنكَاح .  
٣ - نِن عسِن الْحب اِهيمرِإب نٍر عكَيِن بِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  

  . الْمحِرم ِإذَا تزوج و هو محِرم فُرق بينهما ثُم لَا يتعاوداِن أَبداً  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ - ٤

  .نْ فَعلَ فَِنكَاحه باِطلٌ الْمحِرم لَا يتزوج فَِإ
٥ - نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

زوج محِرماً و  قَالَ لَا ينبِغي ِللرجِل الْحلَاِل أَنْ ي)عليه السالم ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هو يعلَم أَنه لَا يِحلُّ لَه قُلْت فَِإنْ فَعلَ فَدخلَ ِبها الْمحِرم قَالَ ِإنْ كَانا عاِلميِن فَِإنَّ علَى كُلِّ 

َء علَيها  ن محِرمةً فَلَا شيواِحٍد ِمنهما بدنةً و علَى الْمرأَِة ِإنْ كَانت محِرمةً بدنةً و ِإنْ لَم تكُ
  .ِإلَّا أَنْ تكُونَ قَد عِلمت أَنَّ الَِّذي تزوجها محِرم فَِإنْ كَانت عِلمت ثُم تزوجته فَعلَيها بدنةٌ 

يٍد عِن النضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِع- ٦
 يقُولُ الْمحِرم يطَلِّق و لَا )عليه السالم ( عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 جوزتي.  
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عليه (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

  . قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يطَلِّق قَالَ نعم )السالم 
 )عليه السالم ( الْبرِقي عن سعِد بِن سعٍد عن أَِبي الْحسِن الرضا   أَحمد بن محمٍد عِن - ٨

 معقَالَ ن ِبيعي و اِريوِري الْجتشِرِم يحِن الْمع هأَلْتقَالَ س.  
  .ع علَى محِرمٍة باب الْمحِرِم يواِقع امرأَته قَبلَ أَنْ يقِْضي مناِسكَه أَو مِحلٍّ يقَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ سأَلْته عن محِرٍم - ١
الَ ِإنْ غَِشي امرأَته و ِهي محِرمةٌ قَالَ جاِهلَيِن أَو عاِلميِن قُلْت أَِجبِني ِفي الْوجهيِن جِميعاً قَ

يا شِهملَيع سلَي ا وِهمجلَى حا عيضم ا ومهبا رفَرغتِن اساِهلَيا جِن  كَانياِلما عِإنْ كَان ٌء و
ٍل فَِإذَا بلَغا فُرق بينهما ِمن الْمكَاِن الَِّذي أَحدثَا ِفيِه و علَيِهما بدنةٌ و علَيِهما الْحج ِمن قَاِب

الْمكَانَ الَِّذي أَحدثَا ِفيِه فُرق بينهما حتى يقِْضيا نسكَهما و يرِجعا ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي أَصابا ِفيِه 
ا أَحا مثَا ِفيهدا قَالَ الْأُولَى الَِّتي أَحمِن لَهيتجالْح فَأَي ا قُلْتابا أَصا مِهملَيى عرالْأُخ ثَا ود

  .عقُوبةٌ 
 قَالَ )عليهما السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ رفَعه ِإلَى أَحِدِهما - ٢

  .معنى يفَرق بينهما أَي لَا يخلُواِن و أَنْ يكُونَ معهما ثَاِلثٌ 
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِل- ٣

   ِفي )عليه السالم ( شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 كُني ِإنْ لَم قَاِبٍل و ِمن جالْح ةٌ وندِه بلَيا فَعهى ِإلَيِلِه قَالَ ِإنْ كَانَ أَفْضلَى أَهع قَعِرِم يحالْم
بدنةٌ و لَيس علَيِه الْحج ِمن قَاِبٍل قَالَ و سأَلْته عن رجٍل وقَع علَى امرأَِتِه و أَفْضى ِإلَيها فَعلَيِه 

يِه شلَيع ساِهلًا فَلَيقَالَ ِإنْ كَانَ ج ِرمحم وِه  هلَيع ٍة وندب قوِه سلَياِهلًا فَعج كُني ِإنْ لَم ٌء و
ِمن جاٍء الْحا ِفي ِخبِمعتجي ا فَلَممِملُهحم قا فُرِبه قَعكَاِن الَِّذي وى ِإلَى الْمهتقَاِبٍل فَِإذَا ان 

 ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتا حمهرا غَيمهعكُونَ ماِحٍد ِإلَّا أَنْ يو.  
محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن - ٤

 رجلٌ وقَع علَى أَهِلِه و هو محِرم قَالَ أَ جاِهلٌ أَو )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
  .َء علَيِه  ا يعود و لَا شيعاِلم قَالَ قُلْت جاِهلٌ قَالَ يستغِفر اللَّه و لَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٥
هلَه فَقَالَ قَد  عن محِرٍم واقَع أَ)عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

أَتى عِظيماً قُلْت أَفِْتِني فَقَالَ استكْرهها أَو لَم يستكِْرهها قُلْت أَفِْتِني ِفيِهما جِميعاً فَقَالَ ِإنْ كَانَ 
يها بدنةٌ و يفْتِرقَاِن ِمن الْمكَاِن استكْرهها فَعلَيِه بدنتاِن و ِإنْ لَم يكُِن استكْرهها فَعلَيِه بدنةٌ و علَ

الَِّذي كَانَ ِفيِه ما كَانَ حتى ينتِهيا ِإلَى مكَّةَ و علَيِهما الْحج ِمن قَاِبٍل لَا بد ِمنه قَالَ قُلْت فَِإذَا 
عفَقَالَ ن تا كَانكَم هأَترام كَّةَ فَِهيا ِإلَى ميهتكَاِن انا ِإلَى الْميهتفَِإذَا ان ا ِهيكَم هأَترام ِهي م

الَِّذي كَانَ ِمنهما ما كَانَ افْترقَا حتى يِحلَّا فَِإذَا أَحلَّا فَقَِد انقَضى عنهما فَِإنَّ أَِبي كَانَ يقُولُ 
ى بدنٍة فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً ِلكُلِّ ِمسِكٍني مد فَِإنْ لَم ذَِلك و ِفي ِروايٍة أُخرى فَِإنْ لَم يقِْدر علَ

  .يقِْدر فَِصيام ثَماِنيةَ عشر يوماً و علَيها أَيضاً كَِمثِْلِه ِإنْ لَم يكُِن استكْرهها 
بِن أَِبي نصٍر عن صباٍح الْحذَّاِء عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ا- ٦

 أَخِبرِني عن رجٍل مِحلٍّ وقَع علَى )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى 
ا قَالَ هِني ِفيِهمأَِجب قُلْت ِسرعم أَو وِسرٍة قَالَ مِرمحم ٍة لَهأَم ا أَوهرأْمي لَم اِم أَورا ِبالِْإحهرأَم و

 و ِغي لَهبنلَا ي هاِلماً أَنكَانَ ع وِسراً وا فَقَالَ ِإنْ كَانَ مِني ِفيِهمأَِجب ا قُلْتفِْسهِل نِقب ِمن تمرأَح
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ةٌ وندِه بلَياِم فَعرا ِبالِْإحهرالَِّذي أَم وا كَانَ ههرأَم كُني ِإنْ لَم اةٌ واَء شِإنْ ش ةٌ وقَراَء بِإنْ ش 
ياِم فَلَا شرِسراً  ِبالِْإحعم وِسراً كَانَ أَوِه ملَيَء ع  
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  .نْ كَانَ أَمرها و هو معِسر فَعلَيِه دم شاٍة أَو ِصيام و ِإ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٧

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل باشر )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِب
امرأَته و هما محِرماِن ما علَيِهما فَقَالَ ِإنْ كَانِت الْمرأَةُ أَعانت ِبشهوٍة مع شهوِة الرجِل 

ا حمهنيب قفَري ِميعاً وج يدا الْهِهملَيكَاِن فَعا ِإلَى الْمِجعرى يتح اِسِك ونالْم غَا ِمنفْرى يت
الَِّذي أَصابا ِفيِه ما أَصابا و ِإنْ كَانِت الْمرأَةُ لَم تِعن ِبشهوٍة و استكْرهها صاِحبها فَلَيس علَيها 

يٌء  ش.  
 هأَترلُ امقَبِرِم يحالْم ابِإلَى ب ظُرني ٍة أَووهِر شغَي ٍة أَووها ِبشهِإلَي ظُرني و

  .غَيِرها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١

 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم (  بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ
يقَالَ لَا ش ِرمحم وه ذَى وأَم ى أَونأَِتِه فَأَمرِإلَى ام ظَرِرٍم نحم  ِفرغتسي ِسلْ وتغِلي لَِكن ِه ولَيَء ع

َء علَيِه و ِإنْ حملَها أَو مسها ِبشهوٍة   شهوٍة فَأَمنى أَو أَمذَى فَلَا شيربه و ِإنْ حملَها ِمن غَيِر
فَأَمنى أَو أَمذَى فَعلَيِه دم و قَالَ ِفي الْمحِرِم ينظُر ِإلَى امرأَِتِه و ينِزلُها ِبشهوٍة حتى ينِزلَ قَالَ 

   .علَيِه بدنةٌ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

لَيها  قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يضع يده ِمن غَيِر شهوٍة علَى امرأَِتِه قَالَ نعم يصِلح ع)عليه السالم ( 
 معةٌ قَالَ نِرمحم ِهي ا وهسمأَ فَي ا قُلْتِملَهحم ا وهبا ثَوهلَيع ِلحصي ا وهارِخم  
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ضي ِرمحالْم ةً قُلْتندب رحني دذَا أَشلَ قَالَ هفَِإنْ قَب اٍة قُلْتش مد ِريقهٍة قَالَ يوهِبش هدي ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٣

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَبلَ امرأَته و هو محِرم قَالَ علَيِه بدنةٌ و ِإنْ لَم )لسالم عليه ا( عن أَِبي الْحسِن 
  .ينِزلْ و لَيس لَه أَنْ يأْكُلَ ِمنها 

 محبوٍب   سهلُ بن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن- ٤
 يا أَبا سياٍر ِإنَّ حالَ )عليه السالم ( عِن ابِن ِرئَاٍب عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

اٍة وش مِه دلَيفَع ِرمحم وه ٍة ووهِر شلَى غَيع هأَترلَ امقَب نقَةٌ فَميِرِم ضحلَى الْمع هأَترلَ امقَب نم 
شهوٍة فَأَمنى فَعلَيِه جزور و يستغِفر ربه و من مس امرأَته ِبيِدِه و هو محِرم علَى شهوٍة فَعلَيِه 

زِه جلَيى فَعنٍة فَأَموهش ظَرأَِتِه نرِإلَى ام ظَرن نم اٍة وش مد ا ِمنهملَاز أَو هأَترام سم نم و ور
يٍة فَلَا شوهِر شِه  غَيلَيَء ع.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن - ٥
 عِن الْمحِرِم يعبثُ ِبأَهِلِه حتى يمِني ِمن غَيِر ِجماٍع )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

أَو يفْعلُ ذَِلك ِفي شهِر رمضانَ ما ذَا علَيِهما قَالَ علَيِهما جِميعاً الْكَفَّارةُ ِمثْلُ ما علَى الَِّذي 
 اِمعجي.  
 عن عمِرو بِن عثْمانَ الْخزاِز عن صباٍح الْحذَّاِء عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٦

 قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي محِرٍم عِبثَ ِبذَكَِرِه )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 
ى أَهأَت نلَى ما عِه ِمثْلَ ملَيى عى قَالَ أَرنقَاِبٍل فَأَم ِمن جالْح ةً وندب ِرمحم وه و لَه.  
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عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ - ٧
 عن رجٍل نظَر ِإلَى ساِق امرأٍَة فَأَمنى قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

اً فَشاةٌ أَما ِإني لَم أَجعلْ ذَِلك كَانَ موِسراً فَعلَيِه بدنةٌ و ِإنْ كَانَ بين ذَِلك فَبقَرةٌ و ِإنْ كَانَ فَِقري
 ِحلُّ لَها لَا يِإلَى م ظَرن هِل أَنأَج ِمن لَِكن اِء وِل الْمأَج ِه ِمنلَيع.  

٨ -ِرٍم نحاٍر ِفي ممِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ظَر
 و ِق اللَّهتلَ فَلْيزأَن كُني ِإنْ لَم و ِحلُّ لَها يِر مِإلَى غَي ظَرن هِلأَن مِه دلَيلَ قَالَ عزِلِه فَأَنِر أَهِإلَى غَي

يِه شلَيع سلَي و دعٌء  لَا ي.  
نهِدي عن محمِد بِن الْوِليِد عن أَباِن بِن   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد ال- ٩

 عِن الْمحِرِم يقَبلُ أُمه قَالَ لَا )عليه السالم ( عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن حماٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . الشهوِة بأْس هِذِه قُبلَةُ رحمٍة ِإنما يكْره قُبلَةُ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد -١٠
لَ قَالَ  عن رجٍل يسمع كَلَام امرأٍَة ِمن خلِْف حاِئٍط و هو محِرم فَتشهى حتى أَنز)عليه السالم ( اللَِّه 

يِه شلَيع سٌء  لَي.  
١١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

هلَه فَأَمنى قَالَ  ِفي محِرٍم استمع علَى رجٍل يجاِمع أَ)عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِه شلَيع سٌء  لَي.  
١٢- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

الْجِميلَةُ الِْخلْقَِة فَيمِني قَالَ لَيس  ِفي الْمحِرِم تنعت لَه الْمرأَةُ )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِه شلَيٌء  ع.  
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  .باب الْمحِرِم يأِْتي أَهلَه و قَد قَضى بعض مناِسِكِه 
١ -ِليِن   عةَ بلَمس ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 عن رجٍل وقَع علَى أَهِلِه قَبلَ أَنْ يطُوف طَواف النساِء )عليه السالم ( محِرٍز قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
سقَالَ لَييِه شلَيِمثِْل   ع نع أَلَهس قَد رسيذَا مه قَاكفَقَالُوا ات مهتربا فَأَخاِبنحِإلَى أَص تجرٌء فَخ

ما ما سأَلْت فَقَالَ لَه علَيك بدنةٌ قَالَ فَدخلْت علَيِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني أَخبرت أَصحابنا ِب
أَجبتِني فَقَالُوا اتقَاك هذَا ميسر قَد سأَلَه عما سأَلْت فَقَالَ لَه علَيك بدنةٌ فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك كَانَ 

يش كلَيع سلَا قَالَ لَي قُلْت كلَغلْ بفَه هلَغٌء  ب.  
٢ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِط   ماِلٍد الْقَمأَِبي خ ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمح

 عن رجٍل وقَع علَى امرأَِتِه يوم النحِر قَبلَ أَنْ يزور قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ندِه بلَيٍة فَعوها ِبشهلَيع قَعاةٌ كَانَ وش اةٌ قَالَ أَوش أَو ةٌ قُلْتقَرفَب ذَِلك رِإنْ كَانَ غَي ةٌ و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
لَى أَهِلِه و لَم يزر قَالَ ينحر جزوراً و قَد خِشيت أَنْ  عن متمتٍع وقَع ع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ياِهلًا فَلَا شِإنْ كَانَ ج اِلماً وِإنْ كَانَ ع هجح ثُِلم كُونَ قَدلَى  يع قَعٍل وجر نع هأَلْتس ِه ولَيَء ع
ٌء   قَالَ علَيِه جزور سِمينةٌ و ِإنْ كَانَ جاِهلًا فَلَيس علَيِه شيامرأَِتِه قَبلَ أَنْ يطُوف طَواف النساِء

 مِه دلَيقَالَ ع ِهي طُفت لَم اِء وسالن افطَو طَاف قَد و هأَترلَ امٍل قَبجر نع هأَلْتس قَالَ و
  .يهِريقُه ِمن ِعنِدِه 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن - ٤
 عن رجٍل واقَع أَهلَه ِحني ضحى قَبلَ أَنْ يزور الْبيت )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَالَ يهِريق دماً 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  . ِإذَا واقَع الْمحِرم امرأَته قَبلَ أَنْ يأِْتي الْمزدِلفَةَ فَعلَيِه الْحج ِمن قَاِبٍل  قَالَ)عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن - ٦

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانَ علَيِه طَواف )عليه السالم ( عين عن أَِبي جعفٍَر ِرئَاٍب عن حمرانَ بِن أَ
النساِء وحده فَطَاف ِمنه خمسةَ أَشواٍط ثُم غَمزه بطْنه فَخاف أَنْ يبدره فَخرج ِإلَى منِزِلِه 

هتاِريج غَِشي ثُم فَضفَن ِقيب ا كَانَ قَدم اممِن تافَيِت طَويِبالْب طُوففَي ِجعري ِسلُ ثُمتغقَالَ ي 
علَيِه ِمن طَواِفِه و يستغِفر اللَّه و لَا يعود و ِإنْ كَانَ طَاف طَواف النساِء فَطَاف ِمنه ثَلَاثَةَ 

 ِشيفَغ جرخ اٍط ثُمووعاً أَشبأُس طُوففَي ودعي ِسلُ ثُمتغي ةٌ وندِه بلَيع و هجح دأَفْس فَقَد.  
(   ابن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٧

بيِت أُسبوعاً طَواف الْفَِريضِة ثُم سعى بين الصفَا و الْمروِة أَربعةَ  عن رجٍل طَاف ِبالْ)عليه السالم 
 ِسلُ ثُمتغقَالَ ي لَهأَه غَِشي ثُم هتاجى حفَقَض جرفَخ هطْنب هزغَم اٍط ثُموأَش  
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يلَا ش و هبر ِفرغتسي اٍط ووثَلَاثَةَ أَش طُوففَي ودعي  افِت طَويِبالْب فَِإنْ كَانَ طَاف ِه قُلْتلَيَء ع
فَخ هطْنب هزغَم اٍط ثُموةَ أَشعبأَر ِة فَطَافالْفَِريض دفَقَالَ أَفْس لَهأَه ِشيفَغ هتاجى حفَقَض جر

 لَم فكَي قُلْت هبر ِفرغتسي ى وعسي وعاً ثُمبأُس طُوففَي ِجعري ِسلُ ثُمتغي ةٌ وندِه بلَيع و هجح
ن سعِيِه كَما جعلْت علَيِه هدياً ِحني غَِشي أَهلَه تجعلْ علَيِه ِحني غَِشي أَهلَه قَبلَ أَنْ يفْرغَ ِم

صلى ( قَبلَ أَنْ يفْرغَ ِمن طَواِفِه قَالَ ِإنَّ الطَّواف فَِريضةٌ و ِفيِه صلَاةٌ و السعي سنةٌ ِمن رسوِل اللَِّه 

 الصفا و الْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه قَالَ بلَى و لَِكن قَد قَالَ  قُلْت أَ لَيس اللَّه يقُولُ ِإنَّ)اهللا عليه وآله 
ِفيِهما و من تطَوع خيراً فَِإنَّ اللَّه شاِكر عِليم فَلَو كَانَ السعي فَِريضةً لَم يقُلْ فَمن تطَوع خيراً 

.  
( يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٨

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَو ِلجاِريِتِه بعد ما حلَق فَلَم يطُف و لَم يسع بين )عليه السالم 
بِحي ثَوِة اطْرورالْم فَا والصيا قَالَ لَا شِجهِإلَى فَر ظَرن ظَِر  ِك والن رغَي كُني ِه ِإذَا لَملَيَء ع.  
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  .أَبواب الصيِد 
و ما يصنع ِبِه ِإذَا أَصابه الْمحِرم و الْمِحلُّ ِفي الِْحلِّ باب النهِي عِن الصيِد 

  .و الْحرِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١

 لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِد اللَِّه أَِبي عبأَِبي ع نعليه السالم ( ع( ِد ويالص ئاً ِمنيش ِحلَّنتسقَالَ لَا ت 
 ِشرلَا ت و وهطَادصِرماً فَيحلَا م ا وِحلِه ملَيع لَّندلَا ت ِم ورلَالٌ ِفي الْحح تأَن لَا و و امرح تأَن

لَّ ِمنحتسِه فَيِإلَي هدمعت ناًء ِلمفَِإنَّ ِفيِه ِفد ِلكأَج .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢

 ناِزٍم عِن حوِر بصنم نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببقَالَ )عليه السالم ( أَِبي ع 
  .الْمحِرم لَا يدلُّ علَى الصيِد فَِإنْ دلَّ علَيِه فَقُِتلَ فَعلَيِه الِْفداُء 

 (  ابن أَِبي عميٍر و صفْوانُ بن يحيى جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 قَالَ لَا تأْكُلْ ِمن الصيِد و أَنت حرام و ِإنْ كَانَ الَِّذي أَصابه مِحلٌّ و لَيس علَيك ِفداٌء )عليه السالم 
  .ما أَتيته ِبجهالٍَة ِإلَّا الصيد فَِإنَّ علَيك ِفيِه الِْفداَء ِبجهٍل كَانَ أَو ِبعمٍد 

( ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا   ِعدةٌ ِم- ٤

 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يِصيد الصيد ِبجهالٍَة قَالَ علَيِه كَفَّارةٌ قُلْت فَِإنه أَصابه خطَأً )عليه السالم 
ش أَي قَالَ وطَأُ  يذَا الْخه معى قَالَ نرلَةً أُخخن ِصيبلَةَ فَيخِذِه النِمي هري قُلْت كدطَأُ ِعنٍء الْخ

و علَيِه الْكَفَّارةُ قُلْت فَِإنه أَخذَ طَاِئراً متعمداً فَذَبحه و هو محِرم قَالَ علَيِه الْكَفَّارةُ قُلْت أَ 
ٍء يفْضلُ الْمتعمد الْجاِهلَ و  ست قُلْت ِإنَّ الْخطَأَ و الْجهالَةَ و الْعمد لَيسوا ِبسواٍء فَِلأَي شيلَ

  .الْخاِطئَ قَالَ ِإنه أَِثم و لَِعب ِبِديِنِه 
٥ -ب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحٍد عمحِن م  
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 قَالَ ِإذَا رمى )عليه السالم ( محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْمحِرم صيداً فَأَصاب اثْنيِن فَِإنَّ علَيِه كَفَّارتيِن جزاؤهما 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن - ٦
 ِإذَا أَصاب الْمحِرم الصيد ِفي الْحرِم و هو محِرم فَِإنه )عليه السالم ( اللَِّه عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد 

  .ينبِغي لَه أَنْ يدِفنه و لَا يأْكُلْه أَحد و ِإذَا أَصابه ِفي الِْحلِّ فَِإنَّ الْحلَالَ يأْكُلُه و علَيِه هو الِْفداُء 
٧ -ِن   أَبوِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع

 رجلٌ أَصاب ِمن صيٍد أَصابه محِرم و هو حلَالٌ قَالَ )عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ٌء ِإنما الِْفداُء علَى الْمحِرِم  نه الْحلَالُ و لَيس علَيِه شيفَلْيأْكُلْ ِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن محمِد - ٨

 عن لُحوِم الْوحِش تهدى ِإلَى الرجِل و لَم يعلَم ) السالم عليه( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صيدها و لَم يأْمر ِبِه أَ يأْكُلُه قَالَ لَا قَالَ و سأَلْته أَ يأْكُلُ قَِديد الْوحِش محِرم قَالَ لَا 

٩ -ِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِميٍل قَالَ   أَبج نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجب
 الصيد يكُونُ ِعند الرجِل ِمن الْوحِش ِفي أَهِلِه أَو ِمن الطَّيِر يحِرم )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هرضلَا ي أْسِزِلِه قَالَ لَا بنِفي م وه و.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ -١٠
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 ما وِطئْته أَو وِطئَه بِعريك و أَنت محِرم فَعلَيك ِفداؤه و قَالَ اعلَم أَنه )سالم عليه ال( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ياُء شِفد كلَيع سِإلَّا  لَي ِتكرملَا ِفي ع و كجِفي ح ِرمحم تأَن اِهلٌ ِبِه وج تأَن و هتيٍء أَت

فَِإنَّ ع ديٍد الصمِبع الٍَة كَانَ أَوهاَء ِبجِفيِه الِْفد كلَي.  
عليهم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه -١١

محِرِم يِصيب الصيد فَيدِميِه ثُم يرِسلُه قَالَ  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي الْ)السالم 
 هاؤزِه جلَيع.  

  .باب الْمحِرِم يضطَر ِإلَى الصيِد و الْميتِة 
عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي - ١

 قَالَ سأَلْته عِن الْمحِرِم يضطَر فَيِجد الْميتةَ و الصيد أَيهما يأْكُلُ قَالَ يأْكُلُ ِمن الصيِد )عليه السالم ( 
  .لْ و لْيفِْدِه ما يِحب أَنْ يأْكُلَ ِمن ماِلِه قُلْت بلَى قَالَ ِإنما علَيِه الِْفداُء فَلْيأْكُ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ - ٢
يد قُلْت  عِن الْمضطَر ِإلَى الْميتِة و هو يِجد الصيد قَالَ يأْكُلُ الص)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كِإلَي بأَح اِلكم أْكُلُ ِمنقَالَ ت ديالص ِحلَّ لَهي لَم ا وهِإلَي طُرةَ ِإذَا اضتيالْم لَّ لَهأَح قَد ِإنَّ اللَّه
فَِإنْ لَم قُلْت اهِفد كلَيِلأَنَّ ع الُكم واِلي قَالَ هم ِمن ٍة قُلْتتيم ِمن الٌ قَالَ أَوِدي مِعن كُني 

 اِلكِإلَى م تعجِضيِه ِإذَا رقْتت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِشهاٍب عِن - ٣

 اضطُر ِإلَى ميتٍة و صيٍد و هو محِرم  ِفي رجٍل)عليه السالم ( ابِن بكَيٍر و زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ يأْكُلُ الصيد و يفِْدي 
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  . و أَين يذْبحه باب الْمحِرِم يِصيد الصيد ِمن أَين يفِْديِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

 الصيِد ِمن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ يفِْدي الْمحِرم ِفداَء
 هابثُ أَصيح.  

٢ - ناِلِه عِض ِرجعب نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 حيثُ شاَء ِإلَّا ِفداَء  قَالَ من وجب علَيِه هدي ِفي ِإحراِمِه فَلَه أَنْ ينحره)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الصيِد فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ هدياً باِلغَ الْكَعبِة 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ٣

اٍن قَالَ قَالَ أَبِن ِسنِد اللَِّه ببفَِإنْ )عليه السالم ( و ع ِرمحم وه و هابداً أَصياٌء صِه ِفدلَيع بجو نم 
  .كَانَ حاجاً نحر هديه الَِّذي يِجب علَيِه ِبِمنى و ِإنْ كَانَ معتِمراً نحر ِبمكَّةَ قُبالَةَ الْكَعبِة 

٤ -م نب نيسالْح   ناٍن عأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمح
 أَنه قَالَ ِفي الْمحِرِم ِإذَا أَصاب صيداً فَوجب علَيِه الِْفداُء فَعلَيِه )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

انَ ِفي الْحج ِبِمنى حيثُ ينحر الناس فَِإنْ كَانَ ِفي عمرٍة نحره ِبمكَّةَ و ِإنْ شاَء أَنْ ينحره ِإنْ كَ
 هنع ِزئجي هفَِإن هِريتشفَي مقْدِإلَى أَنْ ي كَهرت.  
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  .باب كَفَّاراِت ما أَصاب الْمحِرم ِمن الْوحِش 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١

 قَالَ سأَلْته عن محِرٍم أَصاب نعامةً أَو ِحمار وحٍش )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ علَيِه بدنةٌ قُلْت فَِإنْ لَم يقِْدر علَى بدنٍة قَالَ فَلْيطِْعم ِستني ِمسِكيناً قُلْت فَِإنْ لَم يقِْدر علَى 

صقَالَ فَلْي قدصتأَنْ ي نع هأَلْتس ِكٍني قَالَ ولَى كُلِّ ِمسع دقَةُ مدالص ماً ووي رشةَ عاِنيثَم م
 ِكيناً قُلْتِمس ثَلَاِثني طِْعمٍة قَالَ فَلْيقَرلَى بع قِْدري فَِإنْ لَم ةٌ قُلْتقَرِه بلَيةً قَالَ عقَرب ابِرٍم أَصحم

ر علَى أَنْ يتصدق قَالَ فَلْيصم ِتسعةَ أَياٍم قُلْت فَِإنْ أَصاب ظَبياً قَالَ علَيِه شاةٌ قُلْت فَِإنْ لَم يقِْد
أَياٍم فَِإنْ لَم يقِْدر قَالَ فَِإطْعام عشرِة مساِكني فَِإنْ لَم يقِْدر علَى ما يتصدق ِبِه فَعلَيِه ِصيام ثَلَاثَِة 

.  
٢ - نع قِّيالر داود نٍد عمحِن مِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نةً فَسبع  ِفي الرجِل يكُونُ علَيِه بدنةٌ واِجبةٌ ِفي ِفداٍء قَالَ ِإذَا لَم يِجد بد)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِشياٍه فَِإنْ لَم يقِْدر صام ثَماِنيةَ عشر يوماً 
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 عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل- ٣
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَو عدلُ ذِلك ِصياماً قَالَ يثَمن ِقيمةَ الْهدِي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اددِت الْأَمادماً فَِإذَا زوي دِلكُلِّ م ومصي اماً ثُمطَع هِمن ِه أَكْثَرلَيع سِن فَلَييرهلَى شع .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن يحيى عن محمِد بِن - ٤

 قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَ
قُلْت لَه الْمحِرم يقْتلُ نعامةً قَالَ علَيِه بدنةٌ ِمن الِْإِبِل قُلْت يقْتلُ ِحمار وحٍش قَالَ علَيِه بدنةٌ 

  .قُلْت فَالْبقَرةَ قَالَ بقَرةٌ 
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٥
 ِفي محِرٍم قَتلَ نعامةً قَالَ علَيِه بدنةٌ فَِإنْ لَم يِجد فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً و قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

كْثَر ِمن ِإطْعاِم ِستني ِمسِكيناً لَم يِزد علَى ِإطْعاِم ِستني ِمسِكيناً و ِإنْ كَانَ ِإنْ كَانَ ِقيمةُ الْبدنِة أَ
  .ِقيمةُ الْبدنِة أَقَلَّ ِمن ِإطْعاِم ِستني ِمسِكيناً لَم يكُن علَيِه ِإلَّا ِقيمةُ الْبدنِة 

٦ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل ب
 ِفي محِرٍم رمى ظَبياً فَأَصابه ِفي يِدِه )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

شم يا قَالَ ِإنْ كَانَ الظَّبهِمن جرلَى فَعع بِإنْ كَانَ ذَه ِتِه وِقيم عبِه رلَيى فَععر ا وهلَيى ع
 لَكه قَد لَّهِري لَعدلَا ي هاُء ِلأَنِه الِْفدلَيفَع عنا صِر مدي ِهِه فَلَمجو.  

٧ -ِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِزي نلُ بهِصٍري قَالَ   سأَِبي ب نةَ عزم
   عن رجٍل قَتلَ ثَعلَباً قَالَ علَيِه دم قُلْت فَأَرنباً قَالَ ِمثْلُ ما )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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  .علَى الثَّعلَِب 
 قَالَ سأَلْته عن محِرٍم )عليه السالم (   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن - ٨

  .أَصاب أَرنباً أَو ثَعلَباً قَالَ ِفي الْأَرنِب شاةٌ 
٩ -ِن بسِن الْحاٍد عِزي نلُ بهِد   سبِن عِع بمِمس نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن م

 و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر )عليه السالم ( الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِد الْمبِن عِع بمِمس نع ِليِن عب دمأَح نِد اللَِّه عبأَِبي ع نفُذُ )عليه السالم ( ِلِك عالْقُن و وعبرقَالَ الْي 

و الضب ِإذَا أَصابه الْمحِرم فَعلَيِه جدي و الْجدي خير ِمنه و ِإنما جِعلَ علَيِه هذَا كَي ينكُلَ 
  .عن صيِد غَيِرِه 

١٠-نب دمحم   نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد وٍب وبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
عليه ( سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

محِرم الصيد و لَم يِجد ما يكَفِّر ِمن موِضِعِه الَِّذي أَصاب ِفيِه الصيد  قَالَ ِإذَا أَصاب الْ)السالم 
 قِْدري اٍع فَِإنْ لَمص فِكٍني ِنصاماً ِلكُلِّ ِمسطَع اِهمرِت الدمقُو ثُم اِهمرِم دعالن ِمن هاؤزج مقُو

  .لِّ ِنصِف صاٍع يوماً علَى الطَّعاِم صام ِلكُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي -١١

الَ  قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَصاب بيض نعامٍة و هو محِرم قَ)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي الْحسِن 
 جتنا يقَالَ م كُلُّه لُحصي و كُلُّه دفْسي ضيفَِإنَّ الْب ِض قُلْتيِد الْبدلَى علَ ِفي الِْإِبِل عِسلُ الْفَحري

يِه شلَيع سفَلَي جتني ِإنْ لَم ِة وباِلغُ الْكَعب يده وِي فَهدالْه ِمن ِجدي لَم نِه ِلكُلِّ ٌء فَملَيِإِبلًا فَع 
 امفَِصي قِْدري فَِإنْ لَم دِكٍني مِلكُلِّ ِمس اِكنيسِة مرشلَى عقَةُ عدفَالص ِجدي اةٌ فَِإنْ لَمٍة شضيب

  .ثَلَاثَِة أَياٍم 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن ِرئَاٍب -١٢
 بيض نعامٍة  قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى ِلرجٍل محِرٍم)عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

فَأَكَلَه الْمحِرم قَالَ علَى الَِّذي اشتراه ِللْمحِرِم ِفداٌء و علَى الْمحِرِم ِفداٌء قُلْت و ما علَيِهما قَالَ 
  .ِلكُلِّ بيضٍة شاةٌ علَى الْمِحلِّ جزاُء ِقيمِة الْبيِض ِلكُلِّ بيضٍة ِدرهم و علَى الْمحِرِم الْجزاُء 

 نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد 
 ةَ ِمثْلَهديبأَِبي ع.  

لَ بِن بِزيٍع عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعي-١٣
 ِفي رجٍل مر و هو محِرم )عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن يِزيد بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَأَخذَ ظَبيةً فَاحتلَبها و شِرب لَبنها قَالَ علَيِه دم و جزاٌء ِفي الْحرِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن سماعةَ -١٤

 عن محِرٍم كَسر قَرنَ ظَبٍي قَالَ )عليه السالم ( بِن ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِجباٍة يش مِه دلَيفَع عري لَم و هدي رقَالَ ِإنْ كَس هدي رفَِإنْ كَس اُء قَالَ قُلْتِه الِْفدلَيع.  
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ابا أَصِة مكَفَّار ابِض بيالْب ِر والطَّي ِمن ِرمحالْم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد - ١

لَ ِفراخه فَِفيِه حملٌ و ِإنْ وِطئَ  قَالَ الْمحِرم ِإذَا أَصاب حمامةً فَِفيها شاةٌ و ِإنْ قَت)عليه السالم ( اللَِّه 
 مهِه ِدرلَيفَع ضيالْب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٢
 قَالَ ِفي الْحمامِة و أَشباِهها ِإذَا )عليه السالم ( ِه الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَّ

قَتلَها الْمحِرم شاةٌ و ِإنْ كَانَ ِفراخاً فَعدلُها ِمن الْحملَاِن و قَالَ ِفي رجٍل وِطئَ بيض نعامٍة 
 ِليى ِفيِه عفَقَالَ قَض ِرمحم وه ا وغَهالم عليه الس( فَفَد( ِض ِمنيِد الْبدلَى ِمثِْل علَ عِسلَ الْفَحرأَنْ ي 

  .الِْإِبِل فَما لَِقح و سِلم حتى ينتج كَانَ النتاج هدياً باِلغَ الْكَعبِة 
٣ -نِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب دمأَح 

 قَالَ ِإذَا قَتلَ الْمحِرم )عليه السالم ( محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَطَاةً فَعلَيِه حملٌ قَد فُِطم ِمن اللَّبِن و رعى ِمن الشجِر 

٤ -نى عيحي نب دمحوِر   مصنم نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح 
بِن حاِزٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْته عن محِرٍم وِطئَ بيض قَطَاٍة فَشدخه قَالَ يرِسلُ 

ا يِم كَمنالْغ ِض ِمنيِد الْبدلَ ِفي عاِم ِفي الِْإِبِل الْفَحعالن ِض ِمنيِد الْبدلَ ِفي عِسلُ الْفَحر.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٥

بأَِبي ع ناِلٍد عِن خانَ بملَيس ناِج عجِن الْحِن بمحعليه السالم ( ِد اللَِّه الر( ِلياِب عقَالَ ِفي ِكت   
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لْمحِرم ِمثْلُ ما ِفي بيِض النعاِم صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي بيِض الْقَطَاِة بكَارةٌ ِمن الْغنِم ِإذَا أَصابه ا
  .بكَارةٌ ِمن الِْإِبِل 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٦
 عن رجٍل قَتلَ فَرخاً و هو محِرم ِفي غَيِر  )عليه السالم( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْحرِم فَقَالَ علَيِه حملٌ و لَيس علَيِه ِقيمةٌ ِلأَنه لَيس ِفي الْحرِم 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ياِسني الضِريِر عن حِريٍز- ٧

 عن ِقيمِة ما ِفي الْقُمِري و )عليه السالم ( عمن حدثَه عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبالْح ِرمحم وه و هابفَِإنْ أَص هتِل فَقَالَ ِقيملْبالْب فُوِر وصالْع ى وانمالس و ِسيباِن الدتِم فَِقيمر

 مِه ِفيِه دلَيع سلَي.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن بعِض - ٨

عوِة يقْتلُهم الْمحِرم قَالَ علَيِه  ِفي الْقُبرِة و الْعصفُوِر و الص)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .مد ِمن طَعاٍم ِلكُلِّ واِحٍد 

  محمد بن جعفٍَر عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن سيِف بِن عِمريةَ عن منصوِر بِن - ٩
 )عليه السالم (  قَالَ ِفي ِكتاِب أَِمِري الْمؤِمِنني ) عليه السالم (حاِزٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 

 مِه دلَيفَع نهِظرين ةً أَواجرد لَةً أَوجح قَطَاةً أَو ابأَص نم.  
١٠-ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عص

   رجلٌ أَصاب طَيريِن واِحد ِمن حماِم الْحرِم )عليه السالم ( حماِد بِن عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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و اممح هطِْعمحاً فَيِم قَمراِم الْحمح ِة الَِّذي ِمنِري ِبِقيمتشِم قَالَ يرِر الْحاِم غَيمح ِمن رالْآخ 
  .الْحرِم و يتصدق ِبجزاِء الْآخِر 

  .باب الْقَوِم يجتِمعونَ علَى الصيِد و هم محِرمونَ 
١ -نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب 

ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى جِميعاً عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
يِن أَصابا صيداً و هما محِرماِن الْجزاُء بينهما أَو علَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما  عن رجلَ)عليه السالم ( 

 نأَلَِني عا ساِبنحأَص ضعِإنَّ ب قُلْت ديا الصمهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِزيجا أَنْ يِهملَيلْ عاٌء فَقَالَ لَا بزج
ما علَيِه فَقَالَ ِإذَا أَصبتم ِمثْلَ هذَا فَلَم تدروا فَعلَيكُم ِباِلاحِتياِط حتى تسأَلُوا عنه ذَِلك فَلَم أَدِر 

  .فَتعلَموا 
 اِج ِمثْلَهجِن الْحِن بمحِد الربع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع .  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ٍد  قَالَ ِإذَا اجتمع قَوم علَى صيٍد و هم محِرمونَ ِفي صيِدِه أَو أَكَلُوا ِمنه فَعلَى كُلِّ واِح)عليه السالم 
 هتِقيم مهِمن.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْحكَِم بِن - ٣

حِرمونَ قَالَ  صيد أَكَلَه قَوم م)عليه السالم ( أَيمن عن يوسف الطَّاطَِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَيِهم شاةٌ و لَيس علَى الَِّذي ذَبحه ِإلَّا شاةٌ 
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٤ -أَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دم
 عن قَوٍم اشتروا صيداً فَقَالَت )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .علَى كُلِّ ِإنساٍن ِمنهم ِفداٌء رِفيقَةٌ لَهم اجعلُوا ِلي ِفيِه ِبِدرهٍم فَجعلُوا لَها فَقَالَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد - ٥

ِفي بعِض الْمناِزِل أَردنا الْحناِط قَالَ خرجنا ِستةَ نفٍَر ِمن أَصحاِبنا ِإلَى مكَّةَ فَأَوقَدنا ناراً عِظيمةً 
 قَترا فَأَحههِشب ةٌ أَواممقَالَ ح افص ا طَاِئرِبن رفَم ِرِمنيحا مكُن اً وماً ذَِكيا لَحهلَيع حطْرأَنْ ن

 ِبمكَّةَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه جناحه فَسقَطَ ِفي الناِر فَمات فَاغْتممنا ِلذَِلك فَدخلْت علَى أَِبي
 كُمكَانَ ِمن ِميعاً ِلأَنَّ ذَِلكِركُونَ ِفيِه جتشاٍة تش مد اِحداٌء وِفد كُملَيفَقَالَ ع هأَلْتس و هتربفَأَخ

الصيد فَوقَع أَلْزمت كُلَّ رجٍل ِمنكُم دم علَى غَيِر تعمٍد و لَو كَانَ ذَِلك ِمنكُم تعمداً ِليقَع ِفيها 
 مرلَ الْحخدلَ أَنْ نا قَبِمن كَانَ ذَِلك لَّاٍد وو واٍة قَالَ أَبش.  

(   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِشهاٍب عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٦

  . ِفي محِرميِن أَصابا صيداً فَقَالَ علَى كُلِّ واِحٍد ِمنهما الِْفداُء )م عليهما السال
 ذَِلك ِرِم ِمنحِحلُّ ِللْما يم ِر وحالْب و رِد الْبيص نيا بِل مفَص ابب.  

١ -ِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هربأَخ نعليه ( م

 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يِصيد الْمحِرم السمك و يأْكُلَ ماِلحه و طَِريه و يتزود و قَالَ أُِحلَّ لَكُم )السالم 
يأْكُلُونَ و فَصلُ ما بينهما كُلُّ طَيٍر يكُونُ ِفي صيد الْبحِر و طَعامه متاعاً لَكُم قَالَ ماِلحه الَِّذي 

  الْآجاِم يِبيض ِفي الْبر و يفِْرخ ِفي الْبر فَهو ِمن صيِد الْبر و ما 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٩٣(ة  صفح ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .كَانَ ِمن صيِد الْبر يكُونُ ِفي الْبر و يِبيض ِفي الْبحِر و يفِْرخ ِفي الْبحِر فَهو ِمن صيِد الْبحِر 
(  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد- ٢

ٍء يكُونُ أَصلُه ِفي الْبحِر و يكُونُ ِفي الْبر و الْبحِر فَلَا ينبِغي ِللْمحِرِم أَنْ   قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم 
  .يقْتلَه فَِإنْ قَتلَه فَعلَيِه الْجزاُء كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ 

٣ -حأَص ةٌ ِمنلَاِء   ِعدِن الْعٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن
 قَالَ سأَلْته ِمن محِرٍم قَتلَ جرادةً قَالَ )عليه السالم ( بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .انَ كَِثرياً فَعلَيِه دم شاٍة كَف ِمن طَعاٍم و ِإنْ كَ
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  .ٍة  ِفي محِرٍم قَتلَ جرادةً قَالَ يطِْعم تمرةً و التمرةُ خير ِمن جراد)السالم 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  . أَنه قَالَ اعلَم أَنَّ ما وِطئْت ِمن الدبا أَو وِطئَته بِعريك فَعلَيك ِفداؤه )عليه السالم 
٦ -ِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 قَالَ مر عِلي صلَوات اللَِّه علَيِه علَى قَوٍم يأْكُلُونَ )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
قَالَ سبحانَ اللَِّه و أَنتم محِرمونَ فَقَالُوا ِإنما هو ِمن صيِد الْبحِر فَقَالَ لَهم ارموه ِفي جراداً فَ

  .الْماِء ِإذاً 
  )عليهما السالم(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٧

يلَ فَلَا شاً فَقَتدب ِجدي لَى الطَِّريِق فَِإنْ لَمِإذَا كَانَ ع ادرالْج كَّبنتي ِرمحِه  قَالَ الْملَيَء ع.  
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ي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق   أَبو عِل- ٨
بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عِن الْجراِد يدخلُ متاع الْقَوِم فَيدوسونه ِمن غَيِر تعمٍد ِلقَتِلِه 

نَ ِبِه ِفي الطَِّريِق فَيطَئُونه قَالَ ِإنْ وجدت معِدلًا فَاعِدلْ عنه فَِإنْ قَتلْته غَير متعمٍد فَلَا أَو يمرو
 أْسب.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عِن - ٩
  . قَالَ لَا يأْكُِل الْمحِرم طَير الْماِء )عليهما السالم (  عن أَحِدِهما الطَّياِر

  .باب الْمحِرِم يِصيب الصيد ِمراراً 
(    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

  . ِفي الْمحِرِم يِصيد الطَّير قَالَ علَيِه الْكَفَّارةُ ِفي كُلِّ ما أَصاب )عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ِرٍم أَصاب صيداً قَالَ علَيِه الْكَفَّارةُ قُلْت فَِإنْ أَصاب آخر قَالَ ِإذَا أَصاب آخر  ِفي مح)عليه السالم ( 
 هِمن اللَّه ِقمتنفَي عاد نم لَّ وج و زع قَالَ اللَّه نِمم وه ةٌ وِه كَفَّارلَيع سفَلَي.  

٣ -نٍر عيمأَِبي ع نداً ِفي   قَالَ ابِه أَبلَيطَأً فَعخ ديالص ِرمحالْم اباِبِه ِإذَا أَصحِض أَصعب 
كُلِّ ما أَصاب الْكَفَّارةُ و ِإذَا أَصابه متعمداً فَِإنَّ علَيِه الْكَفَّارةَ فَِإنْ عاد فَأَصاب ثَاِنياً متعمداً 

  . و هو ِممن قَالَ اللَّه عز و جلَّ و من عاد فَينتِقم اللَّه ِمنه فَلَيس علَيِه الْكَفَّارةُ
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  .باب الْمحِرِم يِصيب الصيد ِفي الْحرِم 
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ١

 قَالَ ِإنْ قَتلَ الْمحِرم حمامةً ِفي الْحرِم فَعلَيِه شاةٌ و ثَمن الْحمامِة ِدرهم أَو ِشبهه )عليه السالم ( 
  .يتصدق ِبِه أَو يطِْعمه حمام مكَّةَ فَِإنْ قَتلَها ِفي الْحرِم و لَيس ِبمحِرٍم فَعلَيِه ثَمنها 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٢
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل أَكَلَ بيض حماِم )عليه السالم ( ِث بِن الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه عقْبةَ عِن الْحاِر

 ِمن مهِم الْوهرالد عبر أَو سدا سهنِه ثَملَيع و مٍة دضيِه ِلكُلِّ بلَيقَالَ ع ِرمحم وه ِم ورالْح
 اِلٍح ثُمِم صراِم الْحمح ضيِذِه بِلأَخ هاَء لَِزمزِإنَّ الْج و ِرمحم وه ِلأَكِْلِه و هتاَء لَِزممقَالَ ِإنَّ الد.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٣

 عن رجٍل محِرٍم مر و هو ِفي الْحرِم )عليه السالم ( يد بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه عقْبةَ عن يِز
  .فَأَخذَ عنق ظَبيٍة فَاحتلَبها و شِرب ِمن لَبِنها قَالَ علَيِه دم و جزاؤه ِفي الْحرِم ثَمن اللَّبِن 

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِل- ٤
 قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

صيد و أَنت حرام ِفي الْحرِم فَالِْفداُء مضاعف علَيك و ِإنْ أَصبته و أَنت حلَالٌ ِفي أَصبت ال
 اِحداٌء وِفد كلَيا عمِفي الِْحلِّ فَِإن امرح تأَن و هتبِإنْ أَص ةٌ واِحدةٌ وِم فَِقيمرالْح.  

نا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن بعِض ِرجاِلِه عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٥
 قَالَ ِإنما يكُونُ الْجزاُء مضاعفاً ِفيما دونَ الْبدنِة حتى يبلُغَ الْبدنةَ فَِإذَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 تضاعف ِلأَنه أَعظَم ما يكُونُ قَالَ اللَّه عز و جلَّ و من يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن بلَغَ الْبدنةَ فَلَا

  .تقْوى الْقُلُوِب 
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عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد   - ٦
 قَالَ قُلْت لَه محِرم قَتلَ طَيراً ِفيما بين )عليه السالم ( الْحناِط عن حمرانَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 

ورالْم فَا وداً الصمِة عبِفي الْكَع لَهفَِإنْ فَع قَالَ قُلْت رزعي اُء وزالْج اُء وِه الِْفدلَيداً قَالَ عمِة ع
 هركُلَ غَيني اِس كَيِللن قَامي و دونَ الْحد برضي اُء وزالْج اُء وِه الِْفدلَيقَالَ ع.  

 اِدرون ابب.  
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن   عِل- ١

ٍء ِمن الصيِد تنالُه   ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ لَيبلُونكُم اللَّه ِبشي)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وِل اللَِّه أَيسِلر تِشرقَالَ ح كُمِرماح و ى )صلى اهللا عليه وآله ( ِديكُمتح وشحِة الْوِبييدِة الْحرمِفي ع 

 مهاحِرم و ِديِهما أَيهالَتن.  
حلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ٢
ٍء ِمن الصيِد   عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا لَيبلُونكُم اللَّه ِبشي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 مكَاٍن حتى دنا ِمنهم ِليبلُوهم اللَّه ِبِه تنالُه أَيِديكُم و ِرماحكُم قَالَ حِشر علَيِهم الصيد ِفي كُلِّ
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي - ٣
( ز و جلَّ ذَوا عدٍل ِمنكُم قَالَ الْعدلُ رسولُ اللَِّه  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه ع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . و الِْإمام ِمن بعِدِه ثُم قَالَ هذَا ِمما أَخطَأَت ِبِه الْكُتاب )صلى اهللا عليه وآله 
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٤ - و ِديكُمأَي نالُهالَى تعِلِه تِفي قَو هفَعٍد رمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  .يِه الْأَيِدي ِرماحكُم قَالَ ما تنالُه الْأَيِدي الْبيض و الِْفراخ و ما تنالُه الرماح فَهو ما لَا تِصلُ ِإلَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ٥
دلُ رسولُ  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل ِمنكُم قَالَ الْع)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  . و الِْإمام ِمن بعِدِه ثُم قَالَ هذَا ِمما أَخطَأَت ِبِه الْكُتاب )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن بعِض أَصحاِبِه - ٦

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من عاد )عليه السالم ( ةَ عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي جِميلَ
 ِهِه وجِإلَى و ارالن بقَرلَ يعلَباً فَجذَ ثَعفَأَخ ِرمحم وه و طَلَقلًا انجقَالَ ِإنَّ ر هِمن اللَّه ِقمتنفَي
 ذَِلك دعب لَهسأَر ثُم عنصا يمع هنوهني هابحلَ أَصعج ِتِه وِدثُ ِمِن اسحي و ِصيحي لَبلَ الثَّععج

ا أَحِدثُ كَمحلَ يعى جتح هعدت ِفي ِفيِه فَلَم لَتخةٌ فَديح هاَءتِإذْ ج اِئملُ نجا الرمنيثَ فَبد
 هنع لَّتخ ثُم لَبالثَّع.  

 ِفي رجٍل أَكَلَ ِمن لَحِم صيٍد لَا )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
  .يدِري ما هو و هو محِرم قَالَ علَيِه دم شاٍة 

٨ -م نى عيحي نب دمحاِلٍد   مِن خةَ بقْبأَِبيِه ع نةَ عقْبِن عب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمح
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَضى حجه ثُم أَقْبلَ حتى ِإذَا خرج ِمن الْحرِم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن قَِريب ديص لَهقْبتقَالَ اس ِه ِفي ذَِلكلَيا عم لَهفَقَت اهمِم فَررالْح وحن هجوتم ديالص ِم ورالْح
  .يفِْديِه علَى نحِوِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ سأَلْت الرجلَ عِن - ٩
 يشرب الْماَء ِمن ِقربٍة أَو ِسقَاٍء اتِخذَ ِمن جلُوِد الصيِد هلْ يجوز ذَِلك أَم لَا فَقَالَ الْمحِرِم

  .يشرب ِمن جلُوِدها 
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  .ب دخوِل الْحرِم با
١ - نع اِهيمرِن ِإبِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

و الْمِدينِة فَلَما انتهى  مزاملَةً ِفيما بين مكَّةَ )عليه السالم ( أَباِن بِن تغِلب قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإلَى الْحرِم نزلَ و اغْتسلَ و أَخذَ نعلَيِه ِبيديِه ثُم دخلَ الْحرم حاِفياً فَصنعت ِمثْلَ ما صنع فَقَالَ 

ه عنه ِمائَةَ أَلِْف سيئٍَة و كَتب لَه ِمائَةَ يا أَبانُ من صنع ِمثْلَ ما رأَيتِني صنعت تواضعاً ِللَِّه محا اللَّ
  .أَلِْف حسنٍة و بنى اللَّه عز و جلَّ لَه ِمائَةَ أَلِْف درجٍة و قَضى لَه ِمائَةَ أَلِْف حاجٍة 

يسى عن حسيِن بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن حماِد بِن ِع- ٢
 ِفيما بين مكَّةَ و الْمِدينِة فَلَما انتهى ِإلَى )عليه السالم ( الْمختاِر عن أَِبي عبيدةَ قَالَ زاملْت أَبا جعفٍَر 

  .الْحرِم اغْتسلَ و أَخذَ نعلَيِه ِبيديِه ثُم مشى ِفي الْحرِم ساعةً 
 محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر 

 ِمثْلَه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٣
 ِإذَا دخلْت الْحرم فَتناولْ ِمن الِْإذِْخِر فَامضغه و )عليه السالم ( ي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عن أَِب

 ةَ ِبذَِلكوفَر أُم رأْمكَانَ ي.  
( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ - ٤

  . قَالَ ِإذَا دخلْت الْحرم فَخذْ ِمن الِْإذِْخِر فَامضغه )عليه السالم 
 قَالَ الْكُلَيِني سأَلْت بعض أَصحاِبنا عن هذَا فَقَالَ يستحب ذَِلك ِليِطيب ِبها الْفَم ِلتقِْبيِل 

جِر الْح.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ذَِريٍح قَالَ سأَلْته عِن - ٥

ِبم لْتسِإِن اغْت و لْتفَع ذَِلك أَي كرضوِلِه قَالَ لَا يخد دعب وِلِه أَوخلَ دِم قَبرِل ِفي الْحسكَّةَ الْغ
 أْسكَّةَ فَلَا بِزلُ ِبمنت ِحني ِتكيِفي ب لْتسِإِن اغْت و أْسفَلَا ب.  
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  .باب قَطِْع تلِْبيِة الْمتمتِع 
١ - ِليع   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب

عليه ( صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ت مكَّةَ و أَنت متمتع فَنظَرت ِإلَى بيوِت مكَّةَ فَاقْطَِع التلِْبيةَ و حد بيوِت مكَّةَ  ِإذَا دخلْ)السالم 
 و الَِّتي كَانت قَبلَ الْيوِم عقَبةُ الْمدِنيني و ِإنَّ الناس قَد أَحدثُوا ِبمكَّةَ ما لَم يكُن فَاقْطَِع التلِْبيةَ

 تطَعتا اسلَّ ِبمج و زلَى اللَِّه عاِء عالثَّن ِميِد وحالت ِليِل وهالت كِْبِري وِبالت كلَيع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن - ٢

  . ِإذَا رأَيت أَبيات مكَّةَ فَاقْطَِع التلِْبيةَ )عليه السالم (  قَالَ أَبو جعفٍَر و أَبو عبِد اللَِّه سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

  . قَالَ الْمتمتع ِإذَا نظَر ِإلَى بيوِت مكَّةَ قَطَع التلِْبيةَ )السالم عليه ( 
 أَنه سِئلَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٤

الَ ِإذَا نظَر ِإلَى أَعراِش مكَّةَ عقَبةَ ِذي طُوى قُلْت بيوت مكَّةَ عِن الْمتمتِع متى يقْطَع التلِْبيةَ قَ
 معقَالَ ن.  

  .باب دخوِل مكَّةَ 
١ - سوني ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسالْح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِمن أَين أَدخلُ مكَّةَ و قَد ِجئْت ِمن الْمِدينِة فَقَالَ )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن يعقُوب قَالَ قُ
  .ادخلْ ِمن أَعلَى مكَّةَ و ِإذَا خرجت تِريد الْمِدينةَ فَاخرج ِمن أَسفَِل مكَّةَ 

٢ -دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب 
 ِليع نأَِبيِه ع نفٍَر ععج نعليه السالم ( ع( طُوفلَ أَنْ يِزِلِه قَبنأَ ِبمدكَّةَ بم كَانَ ِإذَا قَِدم هأَن .  
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  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن محمٍد - ٣
قُولُ ِفي ِكتلَّ يج و زع ِد اللَِّه قَالَ ِإنَّ اللَّهبأَِبي ع نع لَِبيالْح و ِللطَّاِئِفني ِتييب رطَه اِبِه و

 و قَهرلَ عغَس قَد طَاِهر وه كَّةَ ِإلَّا ولَ مخدِد أَنْ لَا يبِغي ِللْعبنوِد فَيجكَِّع السالر و الْقَاِئِمني
 رطَهت الْأَذَى و.  

(  أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٤

 قَالَ ِإذَا انتهيت ِإلَى الْحرِم ِإنْ شاَء اللَّه فَاغْتِسلْ ِحني تدخلُه و ِإنْ تقَدمت فَاغْتِسلْ ِمن )عليه السالم 
ِمن أَو فَخ ِمن وٍن أَوميكَّةَ ِبئِْر مِبم ِزِلكنم .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي قَالَ - ٥
  . أَنْ نغتِسلَ ِمن فَخ قَبلَ أَنْ ندخلَ مكَّةَ )عليه السالم ( أَمرنا أَبو عبِد اللَِّه 

الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد   - ٦
( جِميعاً عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عجلَانَ أَِبي صاِلٍح قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ذَا انتهيت ِإلَى ِبئِْر ميموٍن أَو ِبئِْر عبِد الصمِد فَاغْتِسلْ و اخلَع نعلَيك و امِش حاِفياً و  ِإ)عليه السالم 
 قَارالْو ةَ وِكينالس كلَيع.  

٧ -دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحِن مب 
 قَالَ قَالَ ِلي ِإِن اغْتسلْت ِبمكَّةَ ثُم )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي الْحسِن 

 لَكغُس فَأَِعد طُوفلَ أَنْ تقَب تِنم.  
٨ -بِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِد   أَببع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْج

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحعليه السالم ( الر( امني كَّةَ ثُموِل مخِسلُ ِلدتغِل يجِن الرع 
ي أَو ذَِلك ِزئُهجلَ أَ يخدلَ أَنْ يأُ قَبضوتوٍء فَيضلَ ِبوخا دمِإن هِلأَن ِزئُهجقَالَ لَا ي ِعيد.  

٩ - ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 أَنه قَالَ من دخلَها ِبسِكينٍة غُِفر لَه ذَنبه قُلْت كَيف يدخلُها ِبسِكينٍة )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
  .قَالَ يدخلُ غَير متكَبٍر و لَا متجبٍر 

١٠-م نٍد عمحم نب نيسالْح   ناٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بع
 قَالَ لَا يدخلُ مكَّةَ رجلٌ ِبسِكينٍة ِإلَّا غُِفر لَه قُلْت )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 عاضوتةُ قَالَ يِكينا السم.  
  . الْمسِجِد الْحراِم باب دخوِل

١ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ِإذَا )لسالم عليه ا( صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَهخد نم قَالَ و وِع وشالْخ قَاِر والْو ِة وِكينلَى الساِفياً عح لْهخفَاد امرالْح ِجدسالْم لْتخد
بٍر فَِإذَا انتهيت ِبخشوٍع غَفَر اللَّه لَه ِإنْ شاَء اللَّه قُلْت ما الْخشوع قَالَ السِكينةُ لَا تدخلْه ِبتكَ

 ِباللَِّه و ِم اللَِّه وِبس هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و ِبيا النهأَي كلَيع لَامقُِل الس و ِجِد فَقُمساِب الْمِإلَى ب
 و السلَام علَى رسوِل اللَِّه و السلَام علَى ِمن اللَِّه و ما شاَء اللَّه و السلَام علَى أَنِبياِء اللَِّه و رسِلِه

ِإبراِهيم و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني فَِإذَا دخلْت الْمسِجد فَارفَع يديك و استقِْبِل الْبيت و قُِل 
نِل مذَا ِفي أَوقَاِمي هِفي م أَلُكي أَسِإن ماللَّه ِطيئَِتي وخ نع زاوجأَنْ ت ِتي وبولَ تقْباِسِكي أَنْ ت

 امرالْح كتيذَا بأَنَّ ه دهي أَشِإن ماللَّه امرالْح هتيِني بلَّغِللَِّه الَِّذي ب دمِري الْحي ِوزنع عضت
 مباركاً و هدى ِللْعالَِمني اللَّهم ِإني عبدك و الْبلَد بلَدك و الْبيت الَِّذي جعلْته مثَابةً ِللناِس و أَمناً

 طَرضأَلَةَ الْمسم أَلُكأَس ِركاِضياً ِبقَدر ِركِطيعاً ِلأَمم كتطَاع مأَؤ و كتمحر أَطْلُب ِجئْت كتيب
  .وبِتك اللَّهم افْتح ِلي أَبواب رحمِتك و استعِملِْني ِبطَاعِتك و مرضاِتك ِإلَيك الْخاِئِف ِلعقُ
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 قَالَ تقُولُ و أَنت علَى باِب الْمسِجِد )عليه السالم ( لَِّه   و روى أَبو بِصٍري عن أَِبي عبِد ال- ٢
 و خير الْأَسماِء )صلى اهللا عليه وآله ( ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و ِمن اللَِّه و ما شاَء اللَّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه 

لَامالس ِللَِّه و دمالْح وِل اللَِّه ِللَِّه وسلَى رصلى اهللا عليه وآله (  ع( لَامِد اللَِّه السبِن عِد بمحلَى مع لَامالس 
 اِهيمرلَى ِإبع لَامِلِه السسر اِء اللَِّه وِبيلَى أَنع لَامالس هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و ِبيا النهأَي كلَيع

لرحمِن السلَام علَى الْمرسِلني و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني السلَام علَينا و علَى ِعباِد اللَِّه خِليِل ا
 محار ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع اِركب ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه اِلِحنيالص

محم ِميدح كِإن اِهيمرآِل ِإب و اِهيمرلَى ِإبع تمحرت و كْتارب و تلَّيا صٍد كَممحآلَ م داً و
مِجيد اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد عبِدك و رسوِلك و علَى ِإبراِهيم خِليِلك و علَى 

و اِئكِبيأَن حافْت ماللَّه الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و ِلنيسرلَى الْمع لَامس و ِهملَيع لِّمس و ِلكسر 
ِلي أَبواب رحمِتك و استعِملِْني ِفي طَاعِتك و مرضاِتك و احفَظِْني ِبِحفِْظ الِْإمياِن أَبداً ما 

ي جلَّ ثَناُء وجِهك الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَِني ِمن وفِْدِه و زواِرِه و جعلَِني ِممن يعمر أَبقَيتِن
 نِلم قح أِْتيلَى كُلِّ مع و ِتكيِفي ب كاِئرز و كدبي عِإن ماِجيِه اللَّهني نلَِني ِممعج و هاِجدسم

تاه و زاره و أَنت خير مأِْتي و أَكْرم مزوٍر فَأَسأَلُك يا اللَّه يا رحمانُ ِبأَنك أَنت اللَّه الَِّذي لَا أَ
لَم و ولَدت لَم و ِلدت لَم دمص دأَح اِحدو كِبأَن و لَك ِريكلَا ش كدحو تِإلَّا أَن ِإلَه لَه كُني 

كُفُواً أَحد و أَنَّ محمداً عبدك و رسولُك صلَّى اللَّه علَيِه و علَى أَهِل بيِتِه يا جواد يا كَِرمي يا 
ٍء تعِطيِني فَكَاك  شيماِجد يا جبار يا كَِرمي أَسأَلُك أَنْ تجعلَ تحفَتك ِإياي ِبِزيارِتي ِإياك أَولَ 

 ِب ولَاِل الطَّيالْح ِقكِرز ِمن لَيع ِسعأَو ا ثَلَاثاً وقُولُهاِر تالن ِتي ِمنقَبر فُك ماِر اللَّهالن ِتي ِمنقَبر
 ِب ورقَِة الْعفَس رش و الِْجن ِس واِطِني الِْإنيش ري شنأْ عرِم ادجالْع.  

  .باب الدعاِء ِعند اسِتقْباِل الْحجِر و اسِتلَاِمِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

يحِن يانَ بفْوص ٍر ويمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِد اللَِّه شبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نى ع  
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احمِد اللَّه و أَثِْن علَيِه و صلِّ علَى  قَالَ ِإذَا دنوت ِمن الْحجِر الْأَسوِد فَارفَع يديك و )عليه السالم ( 
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( لَهقَبأَنْ ت ِطعتست فَِإنْ لَم لْهقَب و رجِلِم الْحتاس ثُم كلَ ِمنقَبتأَنْ ي أَِل اللَّهاس و 

 تستِلمه ِبيِدك فَأَِشر ِإلَيِه و قُِل اللَّهم أَمانِتي أَديتها و ِميثَاِقي فَاستِلمه ِبيِدك فَِإنْ لَم تستِطع أَنْ
 ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش كِبيِة ننلَى سع و اِبكِديقاً ِبِكتصت مافَاِة اللَّهوِلي ِبالْم دهشِلت هتداهعت

شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه آمنت ِباللَِّه و كَفَرت ِبالِْجبِت و الطَّاغُوِت و وحده لَا 
ِباللَّاِت و الْعزى و ِعبادِة الشيطَاِن و ِعبادِة كُلِّ ِند يدعى ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ لَم تستِطع أَنْ تقُولَ 

ا كُلَّه فَبعضه و قُِل اللَّهم ِإلَيك بسطْت يِدي و ِفيما ِعندك عظُمت رغْبِتي فَاقْبلْ سيحِتي و هذَ
 ا وينِي ِفي الداِقِف الِْخزوم الْفَقِْر و الْكُفِْر و ِمن وذُ ِبكي أَعِإن مِني اللَّهمحار ِلي و اغِْفر

  .ِخرِة الْآ
 قَالَ ِإذَا دخلْت الْمسِجد الْحرام )عليه السالم (   و ِفي ِروايِة أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

م ذَا وا ِلهاندِللَِّه الَِّذي ه دمقُولُ الْحت و قِْبلَهتسِد فَتوِر الْأَسجالْح ِمن وندى تتِش حا فَاما كُن
ِلنهتِدي لَو لَا أَنْ هدانا اللَّه سبحانَ اللَِّه و الْحمد ِللَِّه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر أَكْبر ِمن خلِْقِه 

ه لَه الْملْك و لَه الْحمد يحِيي و و أَكْبر ِممن أَخشى و أَحذَر و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَ
يلَى كُلِّ شع وه و ريِدِه الْخِيي ِبيحي و ِميتي و ِميتي  ِبيآِل الن و ِبيلَى النلِّي عصت و ٍء قَِدير
كَم ِلنيسرلَى الْمع لِّمست و ِهملَيع ِه ولَيع لَّى اللَّهقُولُ صت ثُم ِجدسالْم لْتخد ِحني لْتا فَع

  .اللَّهم ِإني أُوِمن ِبوعِدك و أُوِفي ِبعهِدك ثُم ذَكَر كَما ذَكَر معاِويةُ 
ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن ذَكَره عن أَ- ٣

   قَالَ ِإذَا دخلْت الْمسِجد الْحرام و حاذَيت الْحجر الْأَسود فَقُلْ )عليه السالم ( جعفٍَر 
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ا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه آمنت ِباللَِّه و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّ
كَفَرت ِبالطَّاغُوِت و ِباللَّاِت و الْعزى و ِبِعبادِة الشيطَاِن و ِبِعبادِة كُلِّ ِند يدعى ِمن دوِن اللَِّه 

نُ ِمناد ثُم ا وهتيِتي أَدانأَم ماللَّه رأَكْب اللَّه ِم اللَِّه وقُولُ ِبست ثُم ِميِنكِبي هِلمتاس ِر وجالْح 
  .ِميثَاِقي تعاهدته ِلتشهد ِعندك ِلي ِبالْموافَاِة 

  .باب اِلاسِتلَاِم و الْمسِح 
١ -نى عيحي نب دمحِن   مب قُوبعي نى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم 

 عِن اسِتلَاِم الركِْن قَالَ اسِتلَامه أَنْ تلِْصق بطْنك ِبِه و )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِدكِبي هحسمأَنْ ت حسالْم.  

ابِد بوِر الْأَسجلَى الْحِة عماحزالْم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١

  .ِتم ِبِه فَأَما الْيوم فَقَد كَثُر الناس  كُنا نقُولُ لَا بد أَنْ نستفِْتح ِبالْحجِر و نخ)عليه السالم ( اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٢

محِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عاب ى ويحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِد اللَِّه شبأَِبي ع ناِج عجِن الْحِن ب )

 قَالَ كُنت أَطُوف و سفْيانُ الثَّوِري قَِريب ِمني فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه كَيف كَانَ رسولُ )عليه السالم 
 يستِلمه )صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت كَانَ رسولُ اللَِّه  يصنع ِبالْحجِر ِإذَا انتهى ِإلَيِه فَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 تيشم و تزِر ججِإلَى الْح تيهتا اني قَِليلًا فَلَمنع لَّفخاِفلٍَة قَالَ فَتن ٍة واِف فَِريضِفي كُلِّ طَو
   )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه أَ لَم تخِبرِني أَنَّ رسولَ اللَِّه فَلَم أَستِلمه فَلَِحقَِني فَقَالَ يا أَبا عبِد ال

http://www.islam4u.com


  ) ٤٠٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

اِفلٍَة قُلْتن ٍة واِف فَِريضِفي كُلِّ طَو رجالْح ِلمتسكَانَ ي ِلمتست ِبِه فَلَم تررم لَى قَالَ فَقَدب 
 ما لَا يرونَ ِلي و كَانَ ِإذَا انتهى ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( فَقُلْت ِإنَّ الناس كَانوا يرونَ ِلرسوِل اللَِّه 

حالز هي أَكْرِإن و هِلمتسى يتح وا لَهجِر أَفْرجالْح ام.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن - ٣

 أَتيت الْحجر الْأَسود فَوجدت علَيِه )عليه السالم ( يحيى عن سيٍف التماِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ماً فَلَم أَلْق ِإلَّا رجلًا ِمن أَصحاِبنا فَسأَلْته فَقَالَ لَا بد ِمِن اسِتلَاِمِه فَقَالَ ِإنْ وجدته خاِلياً و ِإلَّا ِزحا

  .فَسلِّم ِمن بِعيٍد 
٤ -ةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن ع
 عن رجٍل حج و لَم يستِلِم الْحجر فَقَالَ هو ِمن السنِة فَِإنْ لَم يقِْدر فَاللَّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .أَولَى ِبالْعذِْر 
٥ -نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مب قُوبعي نى عيحِن يانَ بفْوص 

 ِإني لَا أَخلُص ِإلَى الْحجِر الْأَسوِد فَقَالَ ِإذَا طُفْت )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 كرضِة فَلَا يالْفَِريض افطَو.  

٦ -اعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمٍد   حمحم نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ ع
 عِن الْحجِر ِإذَا لَم أَستِطع مسه و كَثُر الزحام فَقَالَ )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
الْم و ِعيفالض و الْكَِبري خيا الشاً أَمدب ِجدِإلَّا أَنْ لَا ت هسم عدأَنْ ت ا أُِحبم و صخرفَم ِريض.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٧
ِئلَ الرِد اللَِّه قَالَ سيبِن عِد بمحم نٍر عصا نِه )عليه السالم ( ضلَيلُ عقَاتلْ يه ِد ووِر الْأَسجِن الْحع 

 ِدكاًء ِبيِه ِإميِم ِإلَيفَأَو وا قَالَ ِإذَا كَانَ كَذَِلكِإذَا كَثُر اسالن.  
خزاِز عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْ- ٨

 قَالَ لَيس علَى النساِء جهر ِبالتلِْبيِة و لَا اسِتلَام الْحجِر و لَا دخولُ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْبيِت و لَا سعي بين الصفَا و الْمروِة يعِني الْهرولَةَ 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن موسى عن عِلي بِن - ٩
نِلٍم عسِن مِد بمحم نفٍَر ععِد اللَِّه جبعليه السالم (  أَِبي ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 

استِلموا الركْن فَِإنه يِمني اللَِّه ِفي خلِْقِه يصاِفح ِبها خلْقَه مصافَحةَ الْعبِد أَِو الرجِل يشهد ِلمِن 
  .استلَمه ِبالْموافَاِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج -١٠
 قَالَ سأَلْته عِن اسِتلَاِم الْحجِر ِمن ِقبِل الْباِب فَقَالَ أَ لَيس ِإنما تِريد )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كدي الَتا نثُ ميح ِزئُكجقَالَ ي معن قُلْت كْنالر ِلمتسأَنْ ت.  
  باب الطَّواِف و اسِتلَاِم الْأَركَاِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١
 )عليه السالم (  عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ

قَالَ طُف ِبالْبيِت سبعةَ أَشواٍط و تقُولُ ِفي الطَّواِف اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي يمشى ِبِه 
ع و كشرع لَه زتهالَِّذي ي ِمكِباس أَلُكأَس ِض وِد الْأَردلَى جى ِبِه عشما ياِء كَملَى طَلَِل الْم

 ى ِمنوسِبِه م اكعالَِّذي د ِمكِباس أَلُكأَس و لَاِئكَِتكم امأَقْد لَه زتهالَِّذي ت ِمكِباس أَلُكأَس
لطُّوِر فَاستجبت لَه و أَلْقَيت علَيِه محبةً ِمنك و أَسأَلُك ِباسِمك الَِّذي غَفَرت ِبِه جاِنِب ا
   ما تقَدم ِمن ذَنِبِه و ما تأَخر و أَتممت علَيِه ِنعمتك أَنْ تفْعلَ ِبي كَذَا و )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمحمٍد 
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 ِبيلَى النلِّ عِة فَصباِب الْكَعِإلَى ب تيهتا انكُلَّم اِء وعالد ِمن تببا أَحصلى اهللا عليه وآله ( كَذَا م( و 
ما بين الركِْن الْيماِني و الْحجِر الْأَسوِد ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و تقُولُ ِفي

ِجس ريغفَلَا ت ِجريتسم اِئفي خِإن و فَِقري كي ِإلَيِإن ماِف اللَّهقُلْ ِفي الطَّو اِر والن ذابِمي ِقنا ع
  .و لَا تبدِل اسِمي 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن - ٢
ِبي كَانَ ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ قَالَ حدثَِني أَيوب أَخو أُديٍم عِن الشيِخ قَالَ قَالَ ِلي أَ

 ِإذَا استقْبلَ الِْميزاب قَالَ اللَّهم أَعِتق رقَبِتي ِمن الناِر و أَوِسع علَي ِمن ِرزِقك )عليه السالم ( أَِبي 
 ِتكمحةَ ِبرنِخلِْني الْجأَد ِس والِْإن و قَِة الِْجنفَس ري شنأْ عراد لَاِل والْح.  

 أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد عن عبِد السلَاِم  - ٣
 دخلْت طَواف الْفَِريضِة فَلَم يفْتح )عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن بِن نعيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء ِمن الدعاِء ِإلَّا الصلَاةُ علَى محمٍد و آِل محمٍد و سعيت فَكَانَ كَذَِلك فَقَالَ ما أُعِطي  ي شيِل
 ِطيتا أُعلَ ِممأَلَ أَفْضس نِمم دأَح.  

يحيى عن يعقُوب بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن - ٤
 ما أَقُولُ ِإذَا استقْبلْت الْحجر فَقَالَ كَبر و صلِّ علَى )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

صلى اهللا عليه وآله ( م علَى رسوِل اللَِّه محمٍد و آِلِه قَالَ و سِمعته ِإذَا أَتى الْحجر يقُولُ اللَّه أَكْبر السلَا

(.   
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن عاِصٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

جر قَبلَ أَنْ يبلُغَ الِْميزاب يرفَع رأْسه  ِإذَا بلَغَ الْح)عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم 
 اِر والن ِمن ِتكمحِني ِبرأَِجر اِب وِإلَى الِْميز ظُرني وه و ِتكمحةَ ِبرنِخلِْني الْجأَد مقُولُ اللَّهي ثُم

لْحلَاِل و ادرأْ عني شر فَسقَِة الِْجن و الِْإنِس و شر عاِفِني ِمن السقِْم و أَوِسع علَي ِمن الرزِق ا
  .فَسقَِة الْعرِب و الْعجِم 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد - ٦
 يقُولُ لَما انتهى ِإلَى ظَهِر الْكَعبِة ِحني يجوز الْحجر يا ذَا الْمن و الطَّوِل و )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِليمالْع ِميعالس تأَن كي ِإنِمن لْهقَبت ِلي و اِعفْهفَض ِعيفِلي ضمِم ِإنَّ عالْكَر وِد والْج.  



  ) ٤٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...... .....الد الرابع : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٧
 قَالَ يستحب أَنْ تقُولَ بين الركِْن و الْحجِر )عليه السالم ( ِه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَّ

اللَّهم آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الناِر و قَالَ ِإنَّ ملَكاً موكَّلًا يقُولُ 
 آِمني.  

٨ -ٍد عمحم نب دمأَِبيِه   أَح نفٍَر ععج نع اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم ن )

 لَا يستِلم ِإلَّا الركْن الْأَسود و الْيماِني ثُم يقَبلُهما و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
لَيع هدخ عضي لُهفْعأَِبي ي تأَير ا وِهم.  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

ماِن و لَا يستلَم  قَالَ كُنت أَطُوف ِبالْبيِت فَِإذَا رجلٌ يقُولُ ما بالُ هذَيِن الركْنيِن يستلَ)السالم 
 استلَم هذَيِن و لَم يعِرض ِلهذَيِن فَلَا تعِرض لَهما ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( هذَاِن فَقُلْت ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 يستِلم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه  قَالَ جِميلٌ و رأَيت أَبا )صلى اهللا عليه وآله ( لَم يعِرض لَهما رسولُ اللَِّه 

  .الْأَركَانَ كُلَّها 
(   أَحمد بن محمٍد عِن الْبرِقي رفَعه عن زيٍد الشحاِم أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

 و كَانَ ِإذَا انتهى ِإلَى الْحجِر مسحه ِبيِدِه )ه السالم علي(  قَالَ كُنت أَطُوف مع أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم 
 ِزملْتت و ِدكِبي رجالْح حسمت اكِفد ِعلْتج فَقُلْت همزالْت اِنيمكِْن الْيى ِإلَى الرهتِإذَا ان و لَهقَب و

 ما أَتيت الركْن الْيماِني ِإلَّا وجدت جبرِئيلَ قَد )صلى اهللا عليه وآله ( الْيماِني فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 هِزملْتِه يقَِني ِإلَيبس.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن عِلي عن ِربِعي عِن الْعلَاِء بِن الْمقْعِد قَالَ -١١
با عأَب تِمععليه السالم ( ِد اللَِّه س( نمؤرياً يلَكاً ِهجم اِنيمكِْن الْيكَّلَ ِبالرلَّ وج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي 
 اِئكُمعلَى دع.  
سِمعت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْعلَاِء بِن الْمقْعِد قَالَ -١٢
 يقُولُ ِإنَّ ملَكاً موكَّلًا ِبالركِْن الْيماِني منذُ خلَق اللَّه السماواِت و الْأَرِضني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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ت لَه ما الِْهجري فَقَالَ كَلَام ِمن لَيس لَه ِهجري ِإلَّا التأِْمني علَى دعاِئكُم فَلْينظُر عبد ِبما يدعو فَقُلْ
 ذَِلك رلٌ غَيمع لَه سى لَيرٍة أُخايِفي ِرو لٌ ومع لَه سلَي ِب أَيركَلَاِم الْع.  



  ) ٤٠٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٣
ايٍة  قَالَ الركْن الْيماِني باب ِمن أَبواِب الْجنِة لَم يغِلقْه اللَّه منذُ فَتحه و ِفي ِرو)عليه السالم ( اللَِّه 

  .أُخرى بابنا ِإلَى الْجنِة الَِّذي ِمنه ندخلُ 
١٤- اِهيمرِإب ناِن عمعِن النب ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَطُوف فَكَانَ لَا يمر ِفي طَواٍف ِمن )ليه السالم ع( بِن ِسناٍن عن أَِبي مريم قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
 ودى لَا أَعتِني حِصماع و وبى أَتتح لَيع بت مقُولُ اللَّهي ثُم هلَمتِإلَّا اس اِنيمكِْن الْياِفِه ِبالرطَو

.  
 عن يعقُوب بِن يِزيد عن أَِبي الْفَرِج   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد-١٥

 قَالَ كُنت أَطُوف معه ِبالْبيِت فَقَالَ أَي هذَا أَعظَم حرمةً )عليه السالم ( السنِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَيع ادي فَأَعذَا ِمنِبه لَمأَع تأَن اكِفد ِعلْتج فَقُلْت اِنيمالْي كْنِت فَقَالَ الرياِخلُ الْبد لَه فَقُلْت 

علَى باٍب ِمن أَبواِب الْجنِة مفْتوح ِلِشيعِة آِل محمٍد مسدود عن غَيِرِهم و ما ِمن مؤِمٍن يدعو 
  .عرِش ما بينه و بين اللَِّه ِحجاب ِبدعاٍء ِعنده ِإلَّا صِعد دعاؤه حتى يلْصق ِبالْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن -١٦
لَ ِإنَّ ِفي هذَا الْموِضِع يعِني  قَا)عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

صلى اهللا ( ِحني يجوز الركْن الْيماِني ملَكاً أُعِطي سماع أَهِل الْأَرِض فَمن صلَّى علَى رسوِل اللَِّه 

  . ِحني يبلُغه أَبلَغه ِإياه )عليه وآله 
١٧-م نٍد عمحم نب نيساِد   الْحمح نِرِه عغَي أَو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بع

بِن عثْمانَ قَالَ كَانَ ِبمكَّةَ رجلٌ مولًى ِلبِني أُميةَ يقَالُ لَه ابن أَِبي عوانةَ لَه ِعنادةٌ و كَانَ ِإذَا 
 يعبثُ ِبِه و ِإنه )عليهم السالم (  أَو أَحد ِمن أَشياِخ آِل محمٍد ) عليه السالم (دخلَ ِإلَى مكَّةَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و هو ِفي الطَّواِف فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ما تقُولُ ِفي اسِتلَاِم الْحجِر )عليه السالم ( أَتى أَبا عبِد اللَِّه 
ر هلَمتولُ اللَِّه فَقَالَ اسصلى اهللا عليه وآله ( س( ِعيفاً أَوض أَنْ أُوِذي هقَالَ أَكْر هتلَمتاس اكا أَرم فَقَالَ لَه 
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 استلَمه قَالَ نعم و لَِكن كَانَ رسولُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَتأَذَّى قَالَ فَقَالَ قَد زعمت أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  . ِإذَا رأَوه عرفُوا لَه حقَّه و أَنا فَلَا يعِرفُونَ ِلي حقِّي )صلى اهللا عليه وآله ( ِه اللَّ



  ) ٤١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

عليهم (  عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١٨

 أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه سِئلَ كَيف يستِلم الْأَقْطَع الْحجر قَالَ يستِلم الْحجر ِمن حيثُ )السالم 
  .لِْمرفَِق استلَم الْحجر ِبِشماِلِه الْقَطِْع فَِإنْ كَانت مقْطُوعةً ِمن ا

  محمد بن يحيى عمن ذَكَره عن محمِد بِن جعفٍَر النوفَِلي عن ِإبراِهيم بِن ِعيسى -١٩
 طَاف ِبالْكَعبِة حتى ِإذَا بلَغَ  )صلى اهللا عليه وآله(  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي الْحسِن 

الركْن الْيماِني رفَع رأْسه ِإلَى الْكَعبِة ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي شرفَِك و عظَّمِك و الْحمد ِللَِّه 
  .لَه ِخيار خلِْقك و جنبه ِشرار خلِْقك الَِّذي بعثَِني نِبياً و جعلَ عِلياً ِإماماً اللَّهم أَهِد 

 هداِء ِعنعالد ِم وزلْتالْم ابب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْعلَاِء - ١

 قَالَ قُلْت لَه ِمن أَين أَستِلم الْكَعبةَ ِإذَا )عليه السالم ( ٍم عن أَِبي جعفٍَر بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِل
  .فَرغْت ِمن طَواِفي قَالَ ِمن دبِرها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٢
 أَنه سِئلَ عِن اسِتلَاِم الْكَعبِة فَقَالَ )عليه السالم ( فُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ

  .ِمن دبِرها 
٣ -ضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر ب

 ِإذَا كُنت ِفي الطَّواِف الساِبِع فَائِْت )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
تيب تيالْب ماِب فَقُِل اللَّهِة ِحذَاَء الْببِر الْكَعبِفي د تِإذَا قُم وه ذَ ووعتالْم و كدبع دبالْع و ك

هذَا مقَام الْعاِئِذ ِبك ِمن الناِر اللَّهم ِمن ِقبِلك الروح و الْفَرج ثُم استِلِم الركْن الْيماِني ثُم ائِْت 
  .الْحجر فَاخِتم ِبِه 

( ِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٤

   أَنه كَانَ ِإذَا انتهى ِإلَى الْملْتزِم قَالَ ِلمواِليِه أَِميطُوا عني حتى أُِقر )عليه السالم 
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  ) ٤١١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

 ِإلَّا غَفَر اللَّه فَرغتاس وِبِه ثُمِه ِبذُنبِلر دبع ِقري كَانٌ لَمذَا مكَاِن فَِإنَّ هذَا الْموِبي ِفي هي ِبذُنبِلر
 لَه اللَّه.  

ِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٥
عليه ( شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 الْكَعبِة و هو ِبِحذَاِء الْمستجاِر دونَ الركِْن الْيماِني  ِإذَا فَرغْت ِمن طَواِفك و بلَغت مؤخر)السالم 
 و كتيب تيالْب مقُِل اللَّه ِت ويِبالْب كدخ و كطْنب أَلِْصق ِت ويلَى الْبع كيدطْ يسِبقَِليٍل فَاب

ك ِمن الناِر ثُم أَِقر ِلربك ِبما عِملْت فَِإنه لَيس ِمن عبٍد مؤِمٍن الْعبد عبدك و هذَا مكَانُ الْعاِئِذ ِب
 و حوالر ِلكِقب ِمن مقُولُ اللَّهت و اَء اللَّهِإنْ ش لَه اللَّه كَاِن ِإلَّا غَفَرذَا الْموِبِه ِفي هِه ِبذُنبِلر ِقري

عاِفيةُ اللَّهم ِإنَّ عمِلي ضِعيف فَضاِعفْه ِلي و اغِْفر ِلي ما اطَّلَعت علَيِه ِمني و خِفي الْفَرج و الْ
ثُم اِنيمالْي كْنِلِم الرتاس اِء ثُمعالد ِمن فِْسكِلن ريخت اِر والن ِباللَِّه ِمن ِجريتست ثُم لِْقكلَى خع 

 دوالْأَس رجائِْت الْح.  
  .باب فَضِل الطَّواِف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن يوسف عن زكَِريا - ١
ِليلَى علٌ عجر اِئِغ قَالَ قَِدموٍن الصميِن مب ِليع نِمِن عؤِن الْميسِن الْحفَقَالَ )عليه السالم (  ب 

 ِت ويِبالْب طَاف اً واجح قَِدم نقَالَ لَا قَالَ م اجا ِللْحِري مدفَقَالَ أَ ت معاً فَقَالَ ناجح تقَِدم
ني أَلْف سيئٍَة و رفَع لَه سبِعني صلَّى ركْعتيِن كَتب اللَّه لَه سبِعني أَلْف حسنٍة و محا عنه سبِع

أَلْف درجٍة و شفَّعه ِفي سبِعني أَلْف حاجٍة و كَتب لَه ِعتق سبِعني أَلْف رقَبٍة ِقيمةُ كُلِّ رقَبٍة 
  .عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم 

ِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حما- ٢
 قَالَ كَانَ أَِبي يقُولُ من طَاف ِبهذَا الْبيِت أُسبوعاً )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   كَتب اللَّه لَه ِستةَ آلَاِف حسنٍة و محا و صلَّى ركْعتيِن ِفي أَي جواِنِب الْمسِجِد شاَء
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 آلَاِف حاجٍة فَما عجلَ ِمنها عنه ِستةَ آلَاِف سيئٍَة و رفَع لَه ِستةَ آلَاِف درجٍة و قَضى لَه ِستةَ
  .فَِبرحمِة اللَِّه و ما أَخر ِمنها فَشوقاً ِإلَى دعاِئِه 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عمن أَخبره عِن الْعبِد الصاِلِح - ٣

علَيِه و أَنا أُِريد أَنْ أَسأَلَه عن مساِئلَ كَِثريٍة فَلَما رأَيته عظُم علَي كَلَامه  قَالَ دخلْت )السالم 
صلى اهللا عليه ( فَقُلْت لَه ناِولِْني يدك أَو ِرجلَك أُقَبلُها فَناولَِني يده فَقَبلْتها فَذَكَرت قَولَ رسوِل اللَِّه 

 ما ِمن طَاِئٍف )صلى اهللا عليه وآله (  فَدمعت عيناي فَلَما رآِني مطَأِْطئاً رأِْسي قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )وآله 
 ضغي و طَاهخ نيب قَاِرباِفياً يأِْسِه حر ناِسراً عح سمولُ الشزت ِت ِحنييذَا الْبِبه طُوفي

رصلَّ بج و زاللَِّه ع ِذكْر قْطَعلَا ي داً وأَح ِذيؤِر أَنْ يغَي اٍف ِمنِفي كُلِّ طَو رجالْح ِلمتسي و ه
أَلْف ِعنيبس هنا عحم ٍة ونسح أَلْف ِعنيبٍة سطْوِبكُلِّ خ لَّ لَهج و زع اللَّه باِنِه ِإلَّا كَتِلس نع 

سيئٍَة و رفَع لَه سبِعني أَلْف درجٍة و أَعتق عنه سبِعني أَلْف رقَبٍة ثَمن كُلِّ رقَبٍة عشرةُ آلَاِف 
 اِجلَهاَء فَعٍة ِإنْ شاجح ونَ أَلْفعبس لَه تقُِضي ِتِه ويِل بأَه ِمن ِعنيبِفي س فِّعش ٍم وهِإنْ ِدر و

 اَء فَآِجلَهش.  
  .باب أَنَّ الصلَاةَ و الطَّواف أَيهما أَفْضلُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١
بأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيملُ )عليه السالم ( ِد اللَِّه عأَفْض افةً فَالطَّونكَّةَ سِبم أَقَام نقَالَ م 

لَه ِمن الصلَاِة و من أَقَام سنتيِن خلَطَ ِمن ذَا و ِمن ذَا و من أَقَام ثَلَاثَ ِسِنني كَانِت الصلَاةُ 
  .أَفْضلَ لَه ِمن الطَّواِف 

٢ -ِليِد   عبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن عِريِز بح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
  . قَالَ الطَّواف ِلغيِر أَهِل مكَّةَ أَفْضلُ ِمن الصلَاِة و الصلَاةُ ِلأَهِل مكَّةَ أَفْضلُ )عليه السالم ( اللَِّه 

٣ -ةٌ ِمنِد   ِعدبأَِبي ع ناِح عِن الْقَدِن اباٍل عِن فَضِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
  . قَالَ طَواف قَبلَ الْحج أَفْضلُ ِمن سبِعني طَواٍف بعد الْحج )عليه السالم ( اللَِّه 
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  .باب حد موِضِع الطَّواِف 
١ - اِسنيي نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  

محم نِد اللَِّه عبِن عِريِز بح نِريِر عِت الَِّذي الضياِف ِبالْبالطَّو دح نع هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد ب
 )صلى اهللا عليه وآله ( من خرج ِمنه لَم يكُن طَاِئفاً ِبالْبيِت قَالَ كَانَ الناس علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

الْي متأَن قَاِم والْم ِت ويطُوفُونَ ِبالْبي ِضعوم دِت فَكَانَ الْحيالْب نيب قَاِم والْم نيا بطُوفُونَ مت مو
 نيب قَاِم والْم نيا بم رقَد اِحدو موالْي ِم وولَ الْيقَب دالْح ِبطَاِئٍف و سفَلَي هازج نفَم موقَاِم الْيالْم

بيِت كُلِّها فَمن طَاف فَتباعد ِمن نواِحيِه أَبعد ِمن ِمقْداِر ذَِلك كَانَ طَاِئفاً الْبيِت ِمن نواِحي الْ
 لَه افلَا طَو و دِر حِفي غَي طَاف هِجِد ِلأَنسِبالْم طَاف نِزلَِة منِت ِبميِر الْبيِبغ.  

  .باب حد الْمشِي ِفي الطَّواِف 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْبرِقي عن عبِد الرحمِن بِن - ١

 عِن الطَّواِف فَقُلْت أُسِرع و أُكِْثر أَو أُبِطئُ قَالَ مشي )عليه السالم ( سيابةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
نيِن بييشالْم .  

  .باب الرجِل يطُوف فَتعِرض لَه الْحاجةُ أَِو الِْعلَّةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي - ١
وطاً أَو شوطَيِن ثُم خرج مع رجٍل ِفي حاجٍة فَقَالَ ِإنْ  ِفي رجٍل طَاف ش)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .كَانَ طَواف ناِفلٍَة بنى علَيِه و ِإنْ كَانَ طَواف فَِريضٍة لَم يبِن علَيِه 
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عليهما (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما - ٢

 كَانَ  ِفي الرجِل يحِدثُ ِفي طَواِف الْفَِريضِة و قَد طَاف بعضه قَالَ يخرج فَيتوضأُ فَِإنْ)السالم 
 افالطَّو ادِف أَعصالن ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن اِفِه ولَى طَوى عنب فصالن ازج.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن فَضاٍل عن حماِد بِن - ٣
 عن رجٍل طَاف ِبالْبيِت ثَلَاثَةَ )عليه السالم ( ت أَبا عبِد اللَِّه ِعيسى عن ِعمرانَ الْحلَِبي قَالَ سأَلْ

 قَد و افَهقِْضي طَوفَقَالَ ي عنصي فكَي لَهخِت فَديالْب ةً ِمنلْوخ دجو ِة ثُمالْفَِريض اٍط ِمنوأَش
 افَهطَو ِعدةَ فَلْينالس الَفخ.  

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ٤
  . قَالَ ِإذَا طَاف الرجلُ ِبالْبيِت أَشواطاً ثُم اشتكَى أَعاد الطَّواف يعِني الْفَِريضةَ )عليه السالم ( 

ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب   ِعدةٌ - ٥
 ِفي رجٍل طَاف طَواف الْفَِريضِة ثُم اعتلَّ ِعلَّةً )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 

ملَى تا عهعم قِْدرثَلَاثَةَ لَا ي هنع طُوفي نم راٍط أَموةَ أَشعبأَر اِف فَقَالَ ِإنْ كَانَ طَافاِم الطَّو
أَشواٍط فَقَد تم طَوافُه و ِإنْ كَانَ طَاف ثَلَاثَةَ أَشواٍط و لَا يقِْدر علَى الطَّواِف فَِإنَّ هذَا ِمما 

بأْس ِبأَنْ يؤخر الطَّواف يوماً و يوميِن فَِإنْ خلَّته الِْعلَّةُ عاد فَطَاف أُسبوعاً و غَلَب اللَّه علَيِه فَلَا 
 ِمن جرخ قَد و هنى ععسي ِن ويتكْعر ولِّي هصي وعاً وبأُس هنع طُوفي نم رأَم هِعلَّت ِإنْ طَالَت

اِمِه وراِر ِإحِي الِْجممِفي ر ِي وعلُ ِفي السفْعي كَذَِلك .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن عبِد - ٦

 أَنا ِفي الشوِط الْخاِمِس ِمن الطَّواِف  و)عليه السالم ( الْعِزيِز عن أَِبي عزةَ قَالَ مر ِبي أَبو عبِد اللَِّه 
فَقَالَ ِلي انطَِلق حتى نعود هاهنا رجلًا فَقُلْت لَه ِإنما أَنا ِفي خمسِة أَشواٍط فَأُِتم أُسبوِعي قَالَ 

  .ِع الَِّذي قَطَعت ِمنه فَتبِني علَيِه اقْطَعه و احفَظْه ِمن حيثُ تقْطَع حتى تعود ِإلَى الْموِض
٧ - ناِج عراِعيلَ السمأَِبي ِإس نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح    

http://www.islam4u.com


  ) ٤١٥( صفحة ...... ......http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

 )عليه السالم ( سكَيِن بِن عماٍر عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا يكَنى أَبا أَحمد قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقُلْت لَه كَما ِفي الطَّواِف يده ِفي يِدي ِإذْ عرض ِلي رجلٌ لَه ِإلَي حاجةٌ فَأَومأْت ِإلَيِه ِبيِدي

 ما هذَا قُلْت أَصلَحك اللَّه رجلٌ )عليه السالم ( أَنت حتى أَفْرغَ ِمن طَواِفي فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
لْت لَه جاَءِني ِفي حاجٍة فَقَالَ ِلي مسِلم هو قُلْت نعم فَقَالَ ِلي اذْهب معه ِفي حاجِتِه فَقُ

أَصلَحك اللَّه فَأَقْطَع الطَّواف فَقَالَ نعم قُلْت و ِإنْ كُنت ِفي الْمفْروِض قَالَ نعم و ِإنْ كُنت ِفي 
ب اللَّه  من مشى مع أَِخيِه الْمسِلِم ِفي حاجِتِه كَت)عليه السالم ( الْمفْروِض قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .لَه أَلْف أَلِْف حسنٍة و محا عنه أَلْف أَلِْف سيئٍَة و رفَع لَه أَلْف أَلِْف درجٍة 
  .باب الرجِل يطُوف فَيعِيي أَو تقَام الصلَاةُ أَو يدخلُ علَيِه وقْت الصلَاِة 

١ -أَح نى عيحي نب دمحم   ناٍب عِشه نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دم
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل كَانَ ِفي طَواِف فَِريضٍة فَأَدركَته صلَاةُ )عليه السالم ( ِهشاٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .م يعود و يِتم ما بِقي علَيِه ِمن طَواِفِه فَِريضٍة قَالَ يقْطَع طَوافَه و يصلِّي الْفَِريضةَ ثُ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٢

 اِهيمرأَِبي ِإب ناِج عجِن الْحِن بمحعليه السالم ( الر(هأَلْتقَالَ س  اِف قَدكُونُ ِفي الطَّوِل يجِن الرع 
طَاف بعضه و بِقي علَيِه بعضه فَيطْلُع الْفَجر فَيخرج ِمن الطَّواِف ِإلَى الِْحجِر أَو ِإلَى بعِض 

ِتمكَاِنِه فَيِإلَى م ِجعري ثُم وِترفَي وِتري ِجِد ِإذَا كَانَ لَمسالْم ِتمي لُ أَمأَفْض ى ذَِلكرأَ فَت افَهطَو 
 ثُم ذَِلك ِإذَا ِخفْت افاقْطَِع الطَّو ِر وتأْ ِبالْودفَاِر قَالَ ابالِْإس ضعب فَرِإنْ أَس و وِتري ثُم افالطَّو

 دعب افالطَّو أَِتم.  
ِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٣

 عن رجٍل كَانَ ِفي طَواِف الْفَِريضِة فَأُِقيمِت الصلَاةُ قَالَ يصلِّي معهم )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
ح ى ِمننغَ بةَ فَِإذَا فَرالْفَِريض ثُ قَطَعي.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن - ٤
 الرجلُ يعِيي ِفي الطَّواِف أَ لَه أَنْ يستِريح قَالَ نعم )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه ِرئَاٍب قَالَ قُلْت ِلأَ

يستِريح ثُم يقُوم فَيبِني علَى طَواِفِه ِفي فَِريضٍة أَو غَيِرها و يفْعلُ ذَِلك ِفي سعِيِه و جِميِع 
  .مناِسِكِه 
٥ -سِن   الْحاِد بمح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب ني

 أَنه سِئلَ عِن الرجِل يستِريح ِفي طَواِفِه )عليه السالم ( عثْمانَ عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
معا فَقَالَ نهلَيع ِلسفَقَةٌ فَأَجِلي ِمر عوضت تكَان ا قَدأَن .  

  .باب السهِو ِفي الطَّواِف 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ١

 عن رجٍل طَاف طَواف الْفَِريضِة فَلَم يدِر ِستةً طَاف أَم )عليه السالم ( اللَِّه حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
  .سبعةً قَالَ فَلْيِعد طَوافَه قُلْت فَفَاته قَالَ ما أَرى علَيِه شيئاً و الِْإعادةُ أَحب ِإلَي و أَفْضلُ 

٢ -اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع   
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  . طَاف أَو سبعةً قَالَ يستقِْبلُ  ِفي رجٍل لَم يدِر ِستةً)عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٣

ع هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص ٍر ويمِن أَِبي عاب افِت طَويِبالْب طَاف نم
يِه شلَيع سقَالَ لَي ذَِلك هفَفَات قِْبلُ قُلْتتسةً قَالَ يعبس أَو ةً طَافِر ِستدي ِة فَلَمٌء  الْفَِريض.  

ي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِل- ٤
 عن رجٍل شك ِفي طَواِف الْفَِريضِة قَالَ يِعيد )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .كُلَّما شك قُلْت جِعلْت ِفداك شك ِفي طَواِف ناِفلٍَة قَالَ يبِني علَى الْأَقَلِّ 
محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   - ٥

 عن )عليه السالم ( عن يحيى الْحلَِبي عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْبيِت ثَماِنيةَ أَشواٍط الْمفْروض قَالَ يِعيد حتى يثَبته رجٍل طَاف ِب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ٦
طَواف الْفَِريضِة فَلَم يدِر ِستةً طَاف أَم سبعةً أَم عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت رجلٌ طَاف ِبالْبيِت 

ثَماِنيةً قَالَ يِعيد طَوافَه حتى يحفَظَ قُلْت فَِإنه طَاف و هو متطَوع ثَماِني مراٍت و هو ناٍس قَالَ 
  .عاٍت فَأَما الْفَِريضةَ فَلْيِعد حتى يِتم سبعةَ أَشواٍط فَلْيِتمه طَوافَيِن ثُم يصلِّي أَربع ركَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن - ٧
ي رجٍل طَاف فَأَوهم فَقَالَ طُفْت أَربعةً أَو  ما تقُولُ ِف)عليه السالم ( سِديٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أَي الطَّوافَيِن كَانَ طَواف ناِفلٍَة أَم طَواف فَِريضٍة قَالَ )عليه السالم ( طُفْت ثَلَاثَةً فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

سلْي ِدِه وا ِفي يلِْق مٍة فَلْيفَِريض افِإنْ كَانَ طَو ثَلَاثَةً و قَنيتاِفلٍَة فَاسن افِإنْ كَانَ طَو و أِْنفت
  هو ِفي 
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  .ِإنه يجوز لَه شك ِمن الراِبِع أَنه طَاف فَلْيبِن علَى الثَّلَاثَِة فَ
٨ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ا فَطَاف بين  رجلٌ طَاف ِبالْبيِت ثُم خرج ِإلَى الصفَ)عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الصفَا و الْمروِة فَبينا هو يطُوف ِإذْ ذَكَر أَنه قَد ترك بعض طَواِفِه ِبالْبيِت قَالَ يرِجع ِإلَى الْبيِت 

 ِقيا بم ِتمِة فَيورالْم فَا وِإلَى الص ِجعري ثُم افَهطَو ِتمفَي.  
٩ - ِليع   أَلَهةَ قَالَ سِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

 و )عليه السالم ( سلَيمانُ بن خاِلٍد و أَنا معه عن رجٍل طَاف ِبالْبيِت ِستةَ أَشواٍط قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِست طُوفي فِد اللَِّه كَيبو عاِحداً فَقَالَ أَبو قَدع و رأَكْب قَالَ اللَّه و رجلَ الْحقْبتاٍط قَالَ اسوةَ أَش

  . يطُوف شوطاً قَالَ سلَيمانُ فَِإنه فَاته ذَِلك حتى أَتى أَهلَه قَالَ يأْمر من يطُوف عنه )عليه السالم ( 
١٠-أَِبي   م نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 عن رجٍل نِسي فَطَاف ثَماِنيةَ أَشواٍط قَالَ ِإنْ ذَكَر )عليه السالم ( كَهمٍس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . الركْن فَلْيقْطَعه قَبلَ أَنْ يبلُغَ

  .باب الِْإقْراِن بين الْأَساِبيِع 
١ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإنما يكْره )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن زرارةَ قَالَ 
 أْساِفلَِة فَلَا با ِفي النِة فَأَمِن ِفي الْفَِريضافَيالطَّو ِن ويوعبالْأُس نيلُ بجالر عمجأَنْ ي.  

٢ -ب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحِن م
   عِن الرجِل يطُوف يقْرنُ بين أُسبوعيِن فَقَالَ ِإنْ ِشئْت رويت )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
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لَك عن أَهِل مكَّةَ قَالَ فَقُلْت لَا و اللَِّه ما ِلي ِفي ذَِلك ِمن حاجٍة جِعلْت ِفداك و لَِكِن ارِو ِلي 
أُس ا طُفْتِن كُلَّميوعبأُس نينْ بقْرلَّ ِبِه فَقَالَ لَا تج و زع اللَّه ا أَِدينا مأَم ِن ويتكْعلِّ روعاً فَصب

  .أَنا فَربما قَرنت الثَّلَاثَةَ و الْأَربعةَ فَنظَرت ِإلَيِه فَقَالَ ِإني مع هؤلَاِء 
٣ - رمع نِليٍد عِن وِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب دمِن   أَحب

 يقُولُ ِإنما يكْره الِْقرانُ ِفي الْفَِريضِة فَأَما الناِفلَةُ فَلَا و )عليه السالم ( يِزيد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسا ِبِه باللَِّه م.  

  .باب من طَاف و اختصر ِفي الِْحجِر 
١ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 

  . ِفي الرجِل يطُوف ِبالْبيِت فَاختصر قَالَ يقِْضي ما اختصر ِمن طَواِفِه )عليه السالم ( اللَِّه 
( ِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٢

 قَالَ مِن اختصر ِفي الِْحجِر ِفي الطَّواِف فَلْيِعد طَوافَه ِمن الْحجِر الْأَسوِد ِإلَى الْحجِر )عليه السالم 
  .الْأَسوِد 
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  .باب من طَاف علَى غَيِر وضوٍء 
١ - نةَ عاررز نى عثَنم نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطُوف علَى غَيِر وضوٍء أَ يعتد ِبذَِلك الطَّواِف قَالَ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .لَا 

 أَنه )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢
اِسكنالْم كسنِئلَ أَ يلَاةً سِت فَِإنَّ ِفيِه صيِبالْب افِإلَّا الطَّو معوٍء فَقَالَ نضِر ولَى غَيع وه و .  

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

٣ -يحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بع نى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى ع
 عن رجٍل طَاف طَواف الْفَِريضِة و هو )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَحدهما 

  .د طَوافَه و ِإنْ كَانَ تطَوعاً توضأَ و صلَّى ركْعتيِن علَى غَيِر طَهوٍر قَالَ يتوضأُ و يِعي
(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن - ٤

و جنب فَذَكَر و هو ِفي الطَّواِف قَالَ يقْطَع  قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَاف ِبالْبيِت و ه)عليه السالم 
يِبش دتعلَا ي و افَهوٍء قَالَ  طَوضِر ولَى غَيع هأَن ذَكَر ثُم ٍل طَافجر نع هأَلْتس و ا طَافٍء ِمم

  .يقْطَع طَوافَه و لَا يعتد ِبِه 
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 يعالس رأَخ و طَاف اِف أَولَ الطَّوِي قَبعأَ ِبالسدب نم ابب.  
١ -انَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   اقحِإس نى عيحِن ي

 رجلٌ طَاف ِبالْكَعبِة ثُم خرج فَطَاف بين الصفَا و )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الَ يرِجع ِإلَى الْبيِت فَيِتم الْمروِة فَبينما هو يطُوف ِإذْ ذَكَر أَنه قَد ترك ِمن طَواِفِه ِبالْبيِت قَ

طَوافَه ثُم يرِجع ِإلَى الصفَا و الْمروِة فَيِتم ما بِقي قُلْت فَِإنه بدأَ ِبالصفَا و الْمروِة قَبلَ أَنْ يبدأَ 
ف طَوافَه بين الصفَا و الْمروِة قُلْت فَما فَرق بين ِبالْبيِت فَقَالَ يأِْتي الْبيت فَيطُوف ِبِه ثُم يستأِْن

يلَ ِفي شخد ذَا قَدِن قَالَ ِلأَنَّ هذَيه يلْ ِفي شخدي ذَا لَمه اِف والطَّو ٍء ِمن  هٍء ِمن.  
٢ -فْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   موِر بصنم نى عيحِن يانَ ب

 عن رجٍل طَاف بين الصفَا و الْمروِة قَبلَ أَنْ يطُوف )عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .وف بينهما ِبالْبيِت فَقَالَ يطُوف ِبالْبيِت ثُم يعود ِإلَى الصفَا و الْمروِة فَيطُ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٣
قَِد اشتد  عِن الرجِل يقْدم حاجاً و )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هلْتا فَعمبر ِبِه و أْسفَقَالَ لَا ب دربِإلَى أَنْ ي يعالس رخؤي ِة وبِبالْكَع طُوففَي رِه الْحلَيع.  
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن ِرفَاعةَ قَالَ - ٤

 عِن الرجِل يطُوف ِبالْبيِت فَيدخلُ وقْت الْعصِر أَ يسعى قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يصلِّي أَو يصلِّي قَبلَ أَنْ يسعى قَالَ لَا بلْ يصلِّي ثُم يسعى 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٥
 رخؤا أَ ييِت فَأَعيِبالْب ٍل طَافجر نع هأَلْتِة ِإلَى غٍَد قَالَ لَا قَالَ سورالْم فَا والص نيب افالطَّو.  

  .باب طَواِف الْمِريِض و من يطَاف ِبِه محمولًا ِمن غَيِر ِعلٍَّة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

 و هو يطَاف ِبِه حولَ الْكَعبِة )عليه السالم ( فُضيِل عِن الرِبيِع بِن خثَيٍم قَالَ شِهدت أَبا عبِد اللَِّه الْ
ِفي محِمٍل و هو شِديد الْمرِض فَكَانَ كُلَّما بلَغَ الركْن الْيماِني أَمرهم فَوضعوه ِبالْأَرِض 

خرج يده ِمن كَوِة الْمحِمِل حتى يجرها علَى الْأَرِض ثُم يقُولُ ارفَعوِني فَلَما فَعلَ ذَِلك ِمراراً فَأَ
تِمعي سفَقَالَ ِإن كلَيع قشذَا يوِل اللَِّه ِإنَّ هسر نا ابي اكِفد ِعلْتج لَه ٍط قُلْتوِفي كُلِّ ش 

  .اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِليشهدوا مناِفع لَهم فَقُلْت مناِفع الدنيا أَو مناِفع الْآِخرِة فَقَالَ الْكُلَّ 
٢ - اِج وجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ الْمبطُونُ و الْكَِسري يطَاف عنهما و يرمى )عليه السالم ( يةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه معاِو
 ارا الِْجممهنع.  

٣ -حِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   اق
 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن عِة قَالَ )عليه السالم ( ببِبالْكَع هنع طَافلُوِب يغِريِض الْمِن الْمع هأَلْتقَالَ س 

  .لَا و لَِكن يطَاف ِبِه 
٤ -ةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن ع )

 ِإذَا كَانِت )عليه السالم (  قَالَ الصبيانُ يطَاف ِبِهم و يرمى عنهم قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم 
  .الْمرأَةُ مِريضةً لَا تعِقلُ يطَاف ِبها أَو يطَاف عنها 

٥ -ِليع   اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب   
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 و ِعنده ابنه عبد اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ كُنت ِإلَى جنِب أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق 
 سكَّةَ لَيِبم ِقيمم وه ِل وجِن الرلُ عجالر طُوفي اللَّه كلَحلٌ أَصجر ِليِه فَقَالَ لَهالَِّذي ي هناب و

و كَانَ ذَِلك يجوز لَأَمرت ابِني فُلَاناً فَطَاف عني سمى الْأَصغر و هما يسمعاِن ِبِه ِعلَّةٌ فَقَالَ لَا لَ
.  

  .باب ركْعتِي الطَّواِف و وقِْتِهما و الِْقراَءِة ِفيِهما و الدعاِء 
١ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ٍر وي

عليه ( شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 فَصلِّ ركْعتيِن و اجعلْه أَماماً و اقْرأْ )عليه السالم (   ِإذَا فَرغْت ِمن طَواِفك فَائِْت مقَام ِإبراِهيم)السالم 
 و دهشت ونَ ثُما الْكَاِفرها أَيِة قُلْ يِفي الثَّاِني و دأَح اللَّه وِحيِد قُلْ هوةَ التورا سمهِفي الْأُولَى ِمن

 و اسأَلْه أَنْ يتقَبلَ ِمنك و هاتاِن )صلى اهللا عليه وآله ( علَى النِبي احمِد اللَّه و أَثِْن علَيِه و صلِّ 
الركْعتاِن هما الْفَِريضةُ لَيس يكْره لَك أَنْ تصلِّيهما ِفي أَي الساعاِت ِشئْت ِعند طُلُوِع الشمِس 

هرخؤلَا ت ا ووِبهغُر دِعن ا ولِِّهمغُ فَصفْرت و طُوفةَ تاعا سم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ قَالَ رأَيت أَبا - ٢

مقَاِم قَِريباً ِمن ِظلَاِل الْمسِجِد  يصلِّي ركْعتي طَواِف الْفَِريضِة ِبِحياِل الْ)عليه السالم ( الْحسِن موسى 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن محمِد - ٣
ضِة و فَرغَ ِمن طَواِفِه  عن رجٍل طَاف طَواف الْفَِري)عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  .ِحني غَربِت الشمس قَالَ وجبت علَيِه ِتلْك الساعةَ الركْعتاِن فَلْيصلِِّهما قَبلَ الْمغِرِب 
٤ -وٍد قَالَ قُلْتمحِن أَِبي مب اِهيمرِإب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

  ِللرضا 
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 أُصلِّي ركْعتي طَواِف الْفَِريضِة خلْف الْمقَاِم حيثُ هو الساعةَ أَو حيثُ كَانَ علَى )عليه السالم ( 
سِد رهةَ )صلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه عاعالس وثُ هيقَالَ ح .  
٥ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

عليه السالم ( اس أَخذُوا عِن الْحسِن و الْحسيِن  قَالَ ما رأَيت الن)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 

  . ِإلَّا الصلَاةَ بعد الْعصِر و بعد الْغداِة ِفي طَواِف الْفَِريضِة )
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض - ٦

حا أَصمهدا قَالَ قَالَ أَحاِفلَِة )عليهما السالم ( اِبنالن ِة واِف الْفَِريضاِف طَوِي الطَّوتكْعلُ رجلِّي الرصي 
  .ِبقُلْ هو اللَّه أَحد و قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ 

٧ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتةَ قَالَ سِرفَاع نعليه ( ٍر ع

 عِن الرجِل يطُوف الطَّواف الْواِجب بعد الْعصِر أَ يصلِّي الركْعتيِن ِحني يفْرغُ ِمن طَواِفِه )السالم 
 يا بِني عبِد الْمطَِّلِب لَا تمنعوا الناس ِمن )يه وآله صلى اهللا عل( قَالَ نعم أَ ما بلَغك قَولُ رسوِل اللَِّه 

  .الصلَاِة بعد الْعصِر فَتمنعوهم ِمن الطَّواِف 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٨
اررز نا عِدِهمأَح نقَاِم )عليهما السالم ( ةَ عم دِة ِإلَّا ِعناِف الْفَِريضطَو يتكْعر لِّيصِغي أَنْ تبنقَالَ لَا ي 
 اِهيمرِجِد )عليه السالم ( ِإبسالْم ِمن ثُ ِشئْتيفَح عطَوا التفَأَم .  
٩ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدثْمِن عاِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزي

 قَالَ قُلْت لَه ِإني طُفْت أَربعةَ أَساِبيع فَأَعييت أَ )عليه السالم ( عن يحيى الْأَزرِق عن أَِبي الْحسِن 
  ت فَكَيف يصلِّي الرجلُ ِإذَا اعتلَّ و وجد فَأُصلِّي ركَعاِتها و أَنا جاِلس قَالَ لَا قُلْ
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 تطُوف و أَنت جاِلس قُلْت لَا قَالَ فَترةً صلَاةَ اللَّيِل جاِلساً و هذَا لَا يصلِّي قَالَ فَقَالَ يستِقيم أَنْ
 قَاِئم تأَن لِّ وفَص.  

  .باب السهِو ِفي ركْعتِي الطَّواِف 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

بأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبا عأَب أَلْتقَالَ س اِنيعليه السالم ( اِح الِْكن( لِّيصأَنْ ي ِسيٍل نجر نع 
 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعلَّى )عليه السالم ( الرلَِد صِة فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِبالْبرمالْع و جاِف الْحِفي طَو 

دِن ِعنيتكْعر اِهيمرقَاِم ِإبعليه السالم (  م( راِهيمقاِم ِإبم ِخذُوا ِمنات قُولُ ولَّ يج و زع فَِإنَّ اللَّه 
 ِجعرأَنْ ي هرلَ فَلَا آمحتِإنْ كَانَ قَِد ار ى ولصم.  

٢ - ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم
عليه ( شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَلَم يذْكُر حتى ارتحلَ ِمن مكَّةَ قَالَ ) السالم عليه(  رجلٌ نِسي الركْعتيِن خلْف مقَاِم ِإبراِهيم )السالم 
  .فَلْيصلِِّهما حيثُ ذَكَر و ِإذْ ذَكَرهما و هو ِفي الْبلَِد فَلَا يبرح حتى يقِْضيهما 

٣ -ِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بيبع نٍر عكَيِن ب
 ِفي رجٍل طَاف طَواف الْفَِريضِة و لَم يصلِّ الركْعتيِن حتى )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

تكْعلِّ الرصي لَم اِء وسالن افطَو طَاف ِة ثُمورالْم فَا والص نيب طَِح طَافِبالْأَب ى ذَكَرتِن حي
  .فَصلَّى أَربع ركَعاٍت قَالَ يرِجع فَيصلِّي ِعند الْمقَاِم أَربعاً 
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٤ -اِهيمرِإب نب ِليع   ِسيتى قَالَ نثَنِن الْماِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 
 اِهيمرقَاِم ِإبم لْفاِف خِي الطَّوتكْعكَّةَ )عليه السالم ( رِإلَى م تعجى فَرِإلَى ِمن تيهتى انتح 

  . فَقَالَ أَلَّا صلَّاهما حيثُ ذَكَر )عليه السالم (  اللَِّه فَصلَّيتهما فَذَكَرنا ذَِلك ِلأَِبي عبِد
٥ - نع هذَكَر نمى عِن ِعيساِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

اف الْفَِريضِة و نِسي الركْعتيِن حتى طَاف  أَنه قَالَ ِفي رجٍل طَاف طَو)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .بين الصفَا و الْمروِة قَالَ يعلِّم ذَِلك الْموِضع ثُم يعود فَيصلِّي الركْعتيِن ثُم يعود ِإلَى مكَاِنِه 

٦ -ِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص ن
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل طَاف طَواف الْفَِريضِة و لَم )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

طَاف ِة وورالْم فَا والص نيب ى طَافتِن حيتكْعلِّ الرصلِّ يصي لَم اِء وسالن افطَو ذَِلك دعب 
 اِهيمرقَاِم ِإبِإلَى م ِجعرطَِح قَالَ يِبالْأَب ى ذَكَرتاِف حالطَّو ضاً ِلذَِلكلِّي )عليه السالم ( أَيصفَي .  

٧ -ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم ع
 اِهيمرأَِبي ِإب نعليه السالم ( ع( قَد ِت ويِبالْب ِر فَطَافصالْع دعكَّةَ بلَ مخٍل دجر نع هأَلْتقَالَ س 

أَى النر ثُم سمِت الشى غَابتح دفَقَع ِسيلِّي فَنصي فكَي اهنلَّمافاً عطَو فَطَاف طُوفُونَ فَقَامي اس
يِه شلَيع سقَالَ لَي معن اِهلٌ قُلْتِة فَقَالَ جاِف الْفَِريضِن ِلطَويتكْعالر لِّيصلَ أَنْ يقَب رٌء  آخ.  

بِن بشاٍر عن ِهشاِم   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسيِن زعلَانَ عِن الْحسيِن - ٨
بِن الْمثَنى و حناٍن قَالَا طُفْنا ِبالْبيِت طَواف النساِء و نِسينا الركْعتيِن فَلَما ِصرنا ِبِمنى 

  .ِمنى  فَسأَلْناه فَقَالَ صلِّياهما ِب)عليه السالم ( ذَكَرناهما فَأَتينا أَبا عبِد اللَِّه 
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  .باب نواِدِر الطَّواِف 
 عن   محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِهلَاٍل عن أَحمد بِن محمٍد- ١

 قَالَ أَولُ ما يظِْهر الْقَاِئم ِمن الْعدِل أَنْ يناِدي مناِديِه أَنْ يسلِّم )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 افالطَّو و دوالْأَس رجِة الْحاِحِب الْفَِريضاِفلَِة ِلصالن اِحبص.  

٢ -يحي نب دمحِج قَالَ   مرِعيٍد الْأَعس ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
  . عِن الطَّواِف أَ يكْتِفي الرجلُ ِبِإحصاِء صاِحِبِه فَقَالَ نعم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

٣ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد الْكَِرِمي ببع نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل ب
 الِْقراَءةُ و أَنا أَطُوف أَفْضلُ أَو )عليه السالم ( عمٍرو عن أَيوب أَِخي أُديٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

راَءةُ قُلْت فَِإنْ مر ِبسجدٍة و هو يطُوف قَالَ يوِمئُ ِبرأِْسِه ِإلَى أَذْكُر اللَّه تبارك و تعالَى قَالَ الِْق
  .الْكَعبِة 
  سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن مثَنى عن ِزياِد بِن يحيى الْحنظَِلي عن أَِبي - ٤
  .لَا تطُوفَن ِبالْبيِت و علَيك برطُلَةٌ  قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 الْفَرِج قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي- ٥
 طَواف يعرف ِبِه فَقَالَ كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  أَ كَانَ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( سأَلَ أَبانٌ أَبا عبِد اللَِّه 

 أَولَ اللَّيِل و ثَلَاثَةً آِخر  يطُوف ِباللَّيِل و النهاِر عشرةَ أَساِبيع ثَلَاثَةً)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 هتاحر ذَِلك نيا بكَانَ ِفيم ِر والظُّه دعِن بياثْن و حبِن ِإذَا أَصياثْن ِل واللَّي.  

٦ -ِن النب ِليع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِن   ممع
عن داود بِن فَرقٍَد عن عبِد الْأَعلَى قَالَ رأَيت أُم فَروةَ تطُوف ِبالْكَعبِة علَيها ِكساٌء متنكِّرةً 

السنةَ فَقَالَت فَاستلَمِت الْحجر ِبيِدها الْيسرى فَقَالَ لَها رجلٌ ِممن يطُوف يا أَمةَ اللَِّه أَخطَأِْت 
 ِعلِْمك ناُء عا لَأَغِْنيِإن.  

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن - ٧

 لَما دعا ربه أَنْ يرزق )عليه السالم ( م  أَ تدِري ِلم سميِت الطَّاِئف قُلْت لَا قَالَ ِإنَّ ِإبراِهي)عليه السالم 
أَهلَه ِمن الثَّمراِت قَطَع لَهم ِقطْعةً ِمن الْأَردِن فَأَقْبلَت حتى طَافَت ِبالْبيِت سبعاً ثُم أَقَرها اللَّه ِفي 

  .الْبيِت موِضِعها و ِإنما سميِت الطَّاِئف ِللطَّواِف ِب
 جِعلْت )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِزياٍد الْقَنِدي قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن - ٨

أَغْتم ِلذَِلك ِفداك ِإني أَكُونُ ِفي الْمسِجِد الْحراِم و أَنظُر ِإلَى الناِس يطُوفُونَ ِبالْبيِت و أَنا قَاِعد فَ
فَقَالَ يا ِزياد لَا علَيك فَِإنَّ الْمؤِمن ِإذَا خرج ِمن بيِتِه يؤم الْحج لَا يزالُ ِفي طَواٍف و سعٍي 

 ِجعرى يتح.  
بِن يحيى عن هيثٍَم   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ - ٩

 رجلٌ كَانت معه صاِحبةٌ لَا تستِطيع الِْقيام علَى )عليه السالم ( التِميِمي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
لصفَا و الْمروِة أَ ِرجِلها فَحملَها زوجها ِفي محِمٍل فَطَاف ِبها طَواف الْفَِريضِة ِبالْبيِت و ِبا

  .يجِزئُه ذَِلك الطَّواف عن نفِْسِه طَوافُه ِبها فَقَالَ ِإيهاً اللَِّه ِإذاً 
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 عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا-١٠
  . قَالَ دِع الطَّواف و أَنت تشتِهيِه )عليه السالم ( حمزةَ عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

١١-محم نع هرغَي ى ويحي نب دمحم   نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع دمِن أَحِد ب
 ناِئِه عآب نِد اللَِّه عبأَِبي ع نِم عهأَِبي الْج نٍر عسيِن مِد بمحم نع قُوِبيعى الْيِن ِعيسى بوسم

 ِليطُو)عليه السالم ( عأَنْ ت تذَرأٍَة نرقَالَ ِفي ام هأَن  ا وهيدوعاً ِليبأُس طُوفٍع قَالَ تبلَى أَرع ف
  .أُسبوعاً ِلِرجلَيها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ قَالَ سأَلْته عن ثَلَاثٍَة دخلُوا ِفي الطَّواِف -١٢
فَّظُوا الطَّوحاِحِبِه تِلص مهِمن اِحدةُ فَقَالَ وِعي ِستم اِحدغُوا قَالَ وفَر قَد مهوا أَنا ظَنفَلَم اف

أَشواٍط قَالَ ِإنْ شكُّوا كُلُّهم فَلْيستأِْنفُوا و ِإنْ لَم يشكُّوا و عِلم كُلُّ واِحٍد ِمنهم ما ِفي يِدِه 
  .فَلْيبنوا 

يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-١٣
 ِفي الْمرأَِة تطُوف ِبالصِبي و تسعى ِبِه هلْ يجِزئ ذَِلك عنها و عِن الصِبي فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 
 معن.  

١٤-ع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 قَالَ يستحب أَنْ تطُوف ثَلَاثَِمائٍَة و ِستني أُسبوعاً عدد أَياِم السنِة فَِإنْ لَم تستِطع )عليه السالم ( اللَِّه 

نيِست اِف فَثَلَاثَِمائٍَة والطَّو ِه ِمنلَيع ترا قَدفَم ِطعتست طاً فَِإنْ لَموش .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ -١٥

  .ي الطَّواِف قَالَ نعم  هلْ نشرب و نحن ِف)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن -١٦

 علَى )يه وآله صلى اهللا عل(  يقُولُ طَاف رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يحيى الْكَاِهِلي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 نجلُ الِْمحقَبي ِنِه وجكَانَ ِبِمحالْأَر ِلمتسلَ يعج اِء وبضاقَِتِه الْعن.  
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عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧

   قَالَ )
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 جافاً ِفي الْحطَو ِعنيبس لُ ِمنِر أَفْضشِفي الْع افطَو.  
 )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِب-١٨

 طُوفٍع فَقَالَ تبلَى أَرع طُوفأَنْ ت تذَرأٍَة نرِه ِفي املَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري
  .أُسبوعاً ِليديها و أُسبوعاً ِلِرجلَيها 

عتيِن و شرِب ماِء زمزم قَبلَ الْخروِج ِإلَى الصفَا باب اسِتلَاِم الْحجِر بعد الركْ
  .و الْمروِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١
 )عليه السالم (  عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي

 ِمن دلَا ب هِه فَِإنِإلَي أَِشر أَو هِلمتاس و لْهقَب و دوالْأَس رجِن فَائِْت الْحيتكْعالر ِمن غْتقَالَ ِإذَا فَر
رقَالَ ِإنْ قَد و ذَِلك قُولُ ِحنيت لْ وفَا فَافْعِإلَى الص جرخلَ أَنْ تقَب مزماِء زم ِمن برشأَنْ ت ت

تشرب اللَّهم اجعلْه ِعلْماً ناِفعاً و ِرزقاً واِسعاً و ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء و سقٍْم قَالَ و بلَغنا أَنَّ 
 قَالَ ِحني نظَر ِإلَى زمزم لَو لَا أَني أَشق علَى أُمِتي لَأَخذْت ِمنه ذَنوباً ) عليه وآله صلى اهللا( رسولَ اللَِّه 
  .أَو ذَنوبيِن 
ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَّ- ٢

 قَالَ ِإذَا فَرغَ الرجلُ ِمن طَواِفِه و صلَّى ركْعتيِن فَلْيأِْت زمزم و لْيستِق ِمنه ذَنوباً أَو )عليه السالم ( 
لْهعاج مقُولُ اللَّهي طِْنِه وب ِرِه وظَه أِْسِه ولَى رع بصِلي و هِمن برشلْي ِن ويوبذَن اِفعاً وِعلْماً ن 

  .ِرزقاً واِسعاً و ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء و سقٍْم ثُم يعود ِإلَى الْحجِر الْأَسوِد 
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر - ٣
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 قَى )عليه السالم ( الثَّاِنيتفَاس مزملَ زخد قَاِم ثُمالْم لْفلَّى خص اِء وسالن افطَو ِة طَافاريلَةَ الزلَي 
الَِّذي يِلي الْحجر و شِرب ِمنه و صب علَى بعِض جسِدِه ثُم اطَّلَع ِفي زمزم ِمنها ِبيِدِه ِبالدلِْو 

 لَ ِمثْلَ ذَِلكٍة فَعنِبس ذَِلك دعب آهر ها أَناِبنحأَص ضعِني بربأَخ ِن ويترم.  
  .باب الْوقُوِف علَى الصفَا و الدعاِء 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١
عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِحني فَرغَ ِمن طَواِفِه و ركْعتيِه قَالَ أَبدأُ ِبما بدأَ اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( نَّ رسولَ اللَِّه  أَ)
( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِبِه ِمن ِإتياِن الصفَا ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإنَّ الصفا و الْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه 

 و هو الْباب )صلى اهللا عليه وآله (  ثُم اخرج ِإلَى الصفَا ِمن الْباِب الَِّذي خرج ِمنه رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
و الْوقَار فَاصعد علَى الصفَا الَِّذي يقَاِبلُ الْحجر الْأَسود حتى تقْطَع الْواِدي و علَيك السِكينةَ 

 ِه ثُملَيأَثِْن ع و ِد اللَّهماح و دوالْأَس رجالَِّذي ِفيِه الْح كْنقِْبلَ الرتست ِت ويِإلَى الْب ظُرنى تتح
ع ترا قَدم كِإلَي عنا صِن مسح لَاِئِه وب آلَاِئِه و ِمن اذْكُر هدماح عاً وبس ِر اللَّهكَب لَى ِذكِْرِه ثُم

 ِميتي ِيي وحي دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه قُلْ لَا ِإلَه عاً وبس لِّلْهه عاً وبس
يلَى كُلِّ شع وه و وتملَا ي يح وه ٍء قَِد و ِبيلَى النلِّ عص اٍت ثُمرثَلَاثَ م صلى اهللا عليه وآله ( ير( 

 دمالْح وِم والْقَي يِللَِّه الْح دمالْح ا ولَانا أَولَى مِللَِّه ع دمالْح ا واندا هلَى مع رأَكْب قُِل اللَّه و
ٍت و قُلْ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه لَا ِللَِّه الْحي الداِئِم ثَلَاثَ مرا

 و فْوالْع أَلُكي أَسِإن ماٍت اللَّهرِركُونَ ثَلَاثَ مشالْم كَِره لَو و ينالد لَه ِلِصنيخم اهِإلَّا ِإي دبعن
اِفيةً الْعنسِة حِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الدآِتن ماٍت اللَّهرِة ثَلَاثَ مالْآِخر ا وينِفي الد ِقنيالْي ةَ و

ةَ مرٍة و سبح و ِقنا عذَاب الناِر ثَلَاثَ مراٍت ثُم كَبِر اللَّه ِمائَةَ مرٍة و هلِّلْ ِمائَةَ مرٍة و احمد ِمائَ
 فَلَه هدحو ابزالْأَح غَلَب و هدبع رصن و هدعو زجأَن هدحو ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهت ٍة ورِمائَةَ م

 ِت ووِلي ِفي الْم اِركب ماللَّه هدحو هدحو دمالْح لَه و لْكالْم  
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 ِشكرأَِظلَِّني ِفي ِظلِّ ع مِتِه اللَّهشحو ِر وِة الْقَبظُلْم ِمن وذُ ِبكي أَعِإن مِت اللَّهوالْم دعا بِفي م
ا ِظلُّك و أَكِْثر ِمن أَنْ تستوِدع ربك ِدينك و نفْسك و أَهلَك ثُم تقُولُ أَستوِدع يوم لَا ِظلَّ ِإلَّ

 اِبكلَى ِكتِملِْني ععتاس مِلي اللَّهأَه ِديِني و فِْسي ون هاِئعدو ِضيعالَِّذي لَا ي ِحيمالر نمحالر اللَّه
نس و ركَبت ِن ثُميترا مهِعيدت ثَلَاثاً ثُم ركَبت ِة ثُمنالِْفت أَِعذِْني ِمن لَى ِملَِّتِه وفَِّني عوت و كِبيِة ن

صلى ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه  )عليه السالم ( واِحدةً ثُم تِعيدها فَِإنْ لَم تستِطع هذَا فَبعضه و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . كَانَ يِقف علَى الصفَا ِبقَدِر ما يقْرأُ سورةُ الْبقَرِة مترتلًا )اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٢

دٍب قَالَ حيعِد اللَِّه شبِلأَِبي ع ِميلٌ قَالَ قُلْتلَى )عليه السالم ( ثَِني جع قٍَّت أَقُولُهواٍء معد لْ ِمنه 
 و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه فَا لَا ِإلَهلَى الصع قَفْتقُولُ ِإذَا وِة فَقَالَ تورالْم فَا والص

 لَهيلَى كُلِّ شع وه و ِميتي ِيي وحي دماٍت  الْحرثَلَاثَ م ٍء قَِدير.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٣

 كَيف يقُولُ الرجلُ علَى الصفَا و الْمروِة قَالَ )سالم عليه ال( أَيوب عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
يقُولُ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه لَه الْملْك و لَه الْحمد يحِيي و يِميت و هو علَى كُلِّ 

ياٍت  شرثَلَاثَ م ٍء قَِدير.  
٤ -حم نب دمِن   أَحِميِد بِد الْحبع نى عيحِن يانَ بفْوص نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عم

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتِعيٍد قَالَ سلَفُوا ِفيِه )عليه السالم ( ستا قَِد اخنابحِإنَّ أَص فَا قُلْتاِب الصب نع 
ِلي السقُولُ الَِّذي يي مهضعةَ بقَايِلي السالَِّذي ي وفَقَالَ ه رجِلي الْحقُولُ الَِّذي يي مهضعب ةَ وقَاي

 داود هحفَت و داود هعنثٌ صدحم.  
ري   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن عِلي بِن النعماِن يرفَعه قَالَ كَانَ أَِم- ٥
 ِمِننيؤِلي )عليه السالم ( الْم اغِْفر مقُولُ اللَّهي ِه ثُميدي فَعر ةَ ثُمبلَ الْكَعقْبتفَا اسالص ِعدِإذَا ص   
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 ذَنٍب أَذْنبته قَطُّ فَِإنْ عدت فَعد علَي ِبالْمغِفرِة فَِإنك أَنت الْغفُور الرِحيم اللَّهم افْعلْ ِبي ما كُلَّ
نع غَِني تِني فَأَنذِّبعِإنْ ت ِني ومحرت لُهأَه تا أَنلْ ِبي مفْعِإنْ ت كفَِإن لُهأَه تا أَنأَن ذَاِبي وع 

 كفَِإن لُها أَها أَنلْ ِبي مفْعلَا ت مِني اللَّهمحِتِه ارمحِإلَى ر اجتحا مأَن نا مفَي ِتكمحِإلَى ر اجتحم
لَكدِقي عأَت تحبِني أَصظِْلمت لَم ِني وذِّبعت لُها أَها أَنلْ ِبي مفْعِإنْ ت نا مفَي كروج افلَا أَخ و 

  .هو عدلٌ لَا يجور ارحمِني 
٦ - نع هفَعِليِد رِن الْوب ِليِن عِن بسِن الْحانَ عملَيِن سانَ بدمح نى عيحِن يب دمحم  

  .ر مالُه فَلْيِطِل الْوقُوف علَى الصفَا و الْمروِة  قَالَ من أَراد أَنْ يكْثُ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحسِن بِن أَِبي الْحسِن عن صاِلِح - ٧

  .ٌء موقَّت  قَالَ لَيس علَى الصفَا شي )عليه السالم ( بِن أَِبي الْأَسوِد عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٨

ِعد الْمروةَ فَأَلْقَى نفْسه علَى  ص)عليه السالم (  ِمن أَهِل الْمِدينِة قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن )عليه السالم 
  .الْحجِر الَِّذي ِفي أَعلَاها ِفي ميسرِتها و استقْبلَ الْكَعبةَ 

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن أَحمد بِن الْجهِم الْخزاِز عن محمِد - ٩
 علَى الصفَا )عليه السالم ( يِزيد عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ كُنت وراَء أَِبي الْحسِن موسى بِن عمر بِن 

 اٍل وِفي كُلِّ ح ِبك الظَّن نسح أَلُكي أَسِإن مِن اللَّهفَيرلَى حع ِزيدلَا ي وه ِة وورلَى الْمع أَو
  .ي التوكُِّل علَيك ِصدق النيِة ِف
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  .باب السعِي بين الصفَا و الْمروِة و ما يقَالُ ِفيِه 
١ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِن عسِن الْحِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمح

زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن السعِي بين الصفَا و الْمروِة قَالَ ِإذَا انتهيت ِإلَى الداِر الَِّتي 
ي ِإلَى أَوِل زقَاٍق عن يِميِنك بعد ما تجاِوز علَى يِميِنك ِعند أَوِل الْواِدي فَاسع حتى تنتِه

الْواِدي ِإلَى الْمروِة فَِإذَا انتهيت ِإلَيِه فَكُف عِن السعِي و امِش مشياً و ِإذَا ِجئْت ِمن ِعنِد الْمروِة 
ِإذَا انتهيت ِإلَى الْباِب الَِّذي ِمن ِقبِل الصفَا بعد ما فَابدأْ ِمن ِعنِد الزقَاِق الَِّذي وصفْت لَك فَ

تجاِوز الْواِدي فَاكْفُف عِن السعِي و امِش مشياً فَِإنما السعي علَى الرجاِل و لَيس علَى النساِء 
 يعس.  

٢ -ِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَِبيِه   أَح نفٍَر ععج نع اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن ي )

 قَالَ كَانَ أَِبي يسعى بين الصفَا و الْمروِة ما بين باِب ابِن عباٍد ِإلَى أَنْ يرفَع قَدميِه ِمن )عليه السالم 
سآِل أَِبي ح قَاقلُغُ زبِسيِل لَا يٍن الْمي.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن أَسلَم عن يونس عن أَِبي - ٣
لُّ  يقُولُ ما ِمن بقْعٍة أَحب ِإلَى اللَِّه ِمن الْمسعى ِلأَنه يِذ)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِفيها كُلَّ جباٍر 
 اِرينبذَلَّةً ِللْجفَقَالَ م يعِعلَ السج ِئلَ ِلمس هأَن ِوير و .  

٤ - ِه ِمنِإلَي بأَح كسنِللَِّه م سقَالَ لَي هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
هأَن ذَِلك ِي وعالس اِرينبِذلُّ ِفيِه الْجي .  

٥ - نٍل عجر نأَِبيِه ع نع لَِبيالْح دمِن أَحِن بيسِن الْحع ِليميِن التٍد عمحم نب دمأَح  
  .لْجباِرين  قَالَ جِعلَ السعي بين الصفَا و الْمروِة مذَلَّةً ِل)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
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 قَالَ انحِدر ِمن الصفَا ماِشياً ِإلَى الْمروِة و علَيك السِكينةَ و الْوقَار حتى تأِْتي الْمنارةَ )عليه السالم ( 
لَّى اللَّهص و رأَكْب اللَّه ِم اللَِّه وقُلْ ِبس و وِجكِملْأَ فُر عى فَاسعسِف الْملَى طَرع ِهي لَى وع 

محمٍد و علَى أَهِل بيِتِه اللَّهم اغِْفر و ارحم و تجاوز عما تعلَم و أَنت الْأَعز الْأَكْرم حتى تبلُغَ 
معالن ِم والْكَر ِل والْفَض و نا ذَا الْما فَقُلْ يهتزاوى فَِإذَا جرةَ الْأُخارنِلي الْم وِد اغِْفرالْج اِء و

ذُنوِبي ِإنه لَا يغِفر الذُّنوب ِإلَّا أَنت ثُم امِش و علَيك السِكينةَ و الْوقَار حتى تأِْتي الْمروةَ 
الصفَا و طُف بينهما سبعةَ فَاصعد علَيها حتى يبدو لَك الْبيت و اصنع علَيها كَما صنعت علَى 

  .أَشواٍط تبدأُ ِبالصفَا و تخِتم ِبالْمروِة 
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٧

 يبتِدئ ِبالسعِي ِمن داِر الْقَاِضي )عليه السالم ( قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن  ِمن أَهِل الْمِدينِة )عليه السالم 
 طَّاِرينقَاِق الْعِإلَى ز وا هِضي كَممي قَالَ و وِميزخالْم.  

عن محمِد بِن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم - ٨
 عِن )عليه السالم ( عميٍر عِن الْحسِن بِن عِلي الصيرِفي عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَي أَ و ةٌ قُلْتةٌ فَقَالَ فَِريضنس ةٌ أَمِة فَِريضورالْم فَا والص نيِي بعلَّ فَال السج و زع قَالَ اللَّه س
 )صلى اهللا عليه وآله ( جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهما قَالَ كَانَ ذَِلك ِفي عمرِة الْقَضاِء ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

جاغَلَ رشِة فَتورالْم فَا والص ِمن امنوا الْأَصفَعرأَنْ ي ِهملَيطَ عرِت شقَضى انتح يعالس كرت لٌ و
الْأَيام و أُِعيدِت الْأَصنام فَجاُءوا ِإلَيِه فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ فُلَاناً لَم يسع بين الصفَا و الْمروِة 

جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهما أَي و علَيِهما و قَد أُِعيدِت الْأَصنام فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ فَال 
 امنالْأَص.  
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 بِن محبوٍب عن ماِلِك بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن- ٩
 عن رجٍل ترك شيئاً ِمن الرمِل ِفي )عليه السالم ( عِطيةَ عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يِة قَالَ لَا شورالْم فَا والص نيِيِه بعس أَنَّ الْم ِوير ِه ولَيَء ع و موالْي وا هِمم عسى كَانَ أَوعس
 قُوهيض اسالن لَِكن.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد -١٠
  .داً قَالَ علَيِه الْحج ِمن قَاِبٍل  ِفي رجٍل ترك السعي متعم)عليه السالم ( اللَِّه 

  .باب من بدأَ ِبالْمروِة قَبلَ الصفَا أَو سها ِفي السعِي بينهما 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١
 عن رجٍل بدأَ ِبالْمروِة قَبلَ الصفَا قَالَ يِعيد أَ لَا ترى أَنه لَو )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ سأَ

  .بدأَ ِبِشماِلِه قَبلَ يِميِنِه ِفي الْوضوِء أَراد أَنْ يِعيد الْوضوَء 
٢ -م نع ِريعالْأَش ِليو عِد   أَببع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمح

 اِهيمرأَِبي ِإب ناِج عجِن الْحِن بمحةَ )عليه السالم ( الراِنيِة ثَمورالْم فَا والص نيى بعٍل سجِفي ر 
طَأً اطَّرِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ خلَيا عاٍط موٍة أَشعبِبس دتاع اِحداً وو ح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن جِميِل بِن دراٍج - ٣
وش رشةَ ععبِة أَرورالْم فَا والص نيا بنيعةٌ فَسوررص نحن ا ونججِد اللَِّه قَالَ حبا عأَب أَلْتطاً فَس

  . عن ذَِلك فَقَالَ لَا بأْس سبعةٌ لَك و سبعةٌ تطْرح )عليه السالم ( 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عِلي الصاِئِغ قَالَ - ٤

 و أَنا حاِضر عن رجٍل بدأَ ِبالْمروِة قَبلَ الصفَا قَالَ يِعيد أَ لَا ترى )عليه السالم (  اللَِّه سِئلَ أَبو عبِد
  .أَنه لَو بدأَ ِبِشماِلِه قَبلَ يِميِنِه كَانَ علَيِه أَنْ يبدأَ ِبيِميِنِه ثُم يِعيد علَى ِشماِلِه 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن - ٥
فَا والص نيب طَاف ناٍر قَالَ ممِإنْ ع ٍة وعبِبس دتاع ةً واِنيثَم حطاً طَروش رشةَ عسمِة خورالْم 

  .بدأَ ِبالْمروِة فَلْيطْرح و لْيبدأْ ِبالصفَا 
  .باب اِلاسِتراحِة ِفي السعِي و الركُوِب ِفيِه 

١ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي ع
  . قَالَ سأَلْته عِن السعِي بين الصفَا و الْمروِة علَى الدابِة قَالَ نعم و علَى الْمحِمِل )عليه السالم ( 

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يسعى بين )عليه السالم (  اللَِّه   معاِويةُ بن عماٍر عن أَِبي عبِد- ٢
  .الصفَا و الْمروِة راِكباً قَالَ لَا بأْس و الْمشي أَفْضلُ 

عِن الرجِل  )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣
يطُوف بين الصفَا و الْمروِة أَ يستِريح قَالَ نعم ِإنْ شاَء جلَس علَى الصفَا و الْمروِة و بينهما 

 ِلسجفَي.  
عن عبِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباٍن - ٤

  . قَالَ لَا يجلَس بين الصفَا و الْمروِة ِإلَّا ِمن جهٍد )عليه السالم ( الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٥

حِن الرسا الْحأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بأَ )عليه السالم ( م ابوالد لَى الِْإِبِل وع طُفْناِء يسِن النع 
 تيالْب نيرثُ ييِبح معِة قَالَ نورالْم فَا والص تحت ِقفْنأَنْ ي نِزئُهجي.  

 قَالَ لَيس علَى الراِكِب )عليه السالم ( يةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن معاِو- ٦
  .سعي و لَِكن ِليسِرع شيئاً 
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قَطَع نم ابوٍء بضِر ويِي ِبغعالس ا وِرهغَي لَاِة أَوِللص يعالس .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١
ين الصفَا و الْمروِة فَيدخلُ وقْت الصلَاِة أَ يخفِّف  الرجلُ يدخلُ ِفي السعِي ب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِجدسا مِهملَيع سلَي غَ قَالَ أَ وفْرى يتاِلِه حلَى حع وا هكَم تثْبي أَو ودعي لِّي وصي و قْطَعي أَو
  .يِهما قَالَ أَ و لَيس هو ذَا يسعى علَى الدواب لَا بلْ يصلِّي ثُم يعود قُلْت يجِلس علَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن عثْمانَ - ٢
 الرجلُ يسعى بين الصفَا و الْمروِة  قَالَ قُلْت لَه)عليه السالم ( عن يحيى الْأَزرِق عن أَِبي الْحسِن 

ثَلَاثَةَ أَشواٍط أَو أَربعةً ثُم يبولُ أَ يِتم سعيه ِبغيِر وضوٍء قَالَ لَا بأْس و لَو أَتم نسكَه ِبوضوٍء كَانَ 
 ِإلَي بأَح.  
٣ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسو الْحاٍل قَالَ قَالَ أَبِن فَضِن ابٍد عمحعليه ( ِن م

  . لَا تطُوف و لَا تسعى ِإلَّا علَى وضوٍء )السالم 
  .باب تقِْصِري الْمتمتِع و ِإحلَاِلِه 

١ -دمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب 
شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن 

م نِميعاً عى جِن ِعيساِد بمح و وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحةَ باِويع  
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ك ِمن  قَالَ ِإذَا فَرغْت ِمن سعِيك و أَنت متمتع فَقَصر ِمن شعِر)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَد ذَِلك لْتِإذَا فَع و كجا ِلحهِق ِمنأَب و كأَظْفَار قَلِّم و اِرِبكش ذْ ِمنخ و ِتكيِلح اِنِبِه ووج

يكُلِّ ش ِمن لَلْتا ِشئْ أَحعاً مطَوِت تيِبالْب فَطُف هِمن تمرأَح و ِرمحالْم هِحلُّ ِمنٍء ي ت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ رأَيت أَبا - ٢
 أَحلَّ ِمن عمرِتِه و أَخذَ ِمن أَطْراِف شعِرِه كُلِِّه علَى الْمشِط ثُم أَشار ِإلَى )عليه السالم ( الْحسِن 
  .خذَ ِمنه الْحجام ثُم أَشار ِإلَى أَطْراِف ِلحيِتِه فَأَخذَ ِمنه ثُم قَام شاِرِبِه فَأَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِرفَاعةَ - ٣

 عِن الرجِل يطُوف ِبالْبيِت و يسعى أَ يتطَوع )عليه السالم ( ِه بِن موسى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
  .ِبالطَّواِف قَبلَ أَنْ يقَصر قَالَ ما يعِجبِني 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج و حفِْص بِن - ٤
ِد اللَِّه الْببأَِبي ع نا عِرِهمغَي و ِريتٍض )عليه السالم ( خعب ِمن رقَصلَا ي ٍض وعب ِمن رقَصِرٍم يحِفي م 

 ِزئُهجقَالَ ي.  
راد أَبو   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن أَسلَم قَالَ لَما أَ- ٥

 أَنْ يقَصر ِمن شعِرِه ِللْعمرِة أَراد الْحجام أَنْ يأْخذَ ِمن جواِنِب )عليه السالم ( جعفٍَر يعِني ابن الرضا 
  .الرأِْس فَقَالَ لَه ابدأْ ِبالناِصيِة فَبدأَ ِبها 

 عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٦
 قَالَ سأَلْته عن متمتٍع قَرض أَظْفَاره و أَخذَ ِمن شعِر رأِْسِه )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يِجد جلَماً ِبِمشقٍَص قَالَ لَا بأْس لَيس كُلُّ أَحٍد
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 لَهأَه قَعي أَو هأْسر ِلقحي أَو جِهلَّ ِبالْحى يتح رقَصى أَنْ يسنِع يتمتالْم ابب
لَ أَنْ يقَب رقَص.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١
 أَحرم  عن رجٍل متمتٍع نِسي أَنْ يقَصر حتى)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اللَّه ِفرغتسقَالَ ي جِبالْح.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 يقَصر حتى دخلَ ِفي الْحج قَالَ يستغِفر  قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَهلَّ ِبالْعمرِة و نِسي أَنْ)عليه السالم 
يلَا ش و اللَّه  هترمع تمت ِه ولَيَء ع.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٣

 عن رجٍل تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَدخلَ )عليه السالم ( الَ سأَلْت أَبا ِإبراِهيم الرحمِن بِن الْحجاِج قَ
مكَّةَ و طَاف و سعى و لَِبس ِثيابه و أَحلَّ و نِسي أَنْ يقَصر حتى خرج ِإلَى عرفَاٍت قَالَ لَا 

  . الْعمرِة و طَواِفها و طَواف الْحج علَى أَثَِرِه بأْس ِبِه يبِني علَى
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٤
لصفَا و الْمروِة و قَد تمتع ثُم عجلَ فَقَبلَ  عن رجٍل طَاف ِبالْبيِت ثُم ِبا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .امرأَته قَبلَ أَنْ يقَصر ِمن رأِْسِه فَقَالَ علَيِه دم يهِريقُه و ِإنْ جامع فَعلَيِه جزور أَو بقَرةٌ 
ي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٥
   عن متمتٍع وقَع علَى امرأَِتِه و لَم يقَصر فَقَالَ ينحر جزوراً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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ياِهلًا فَلَا شِإنْ كَانَ ج اِلماً وِإنْ كَانَ ع هجح ثُِلم كُونَ قَدأَنْ ي ِخفْت قَد ِه  ولَيَء ع.  
 قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ- ٦
 جِعلْت ِفداك ِإني لَما قَضيت نسِكي ِللْعمرِة أَتيت أَهِلي و لَم أُقَصر قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 تعنتِت امرقَص كُنت لَم ا وهِمن ذَِلك تدا أَري لَمِإن ةٌ قَالَ قُلْتندب كلَيع تضا قَرهتا غَلَبفَلَم
يا شهلَيع سلَي ةٌ وندب كلَيع كِمن أَفْقَه تكَان ا اللَّههِحما فَقَالَ راِنهنا ِبأَسِرهعش ضعٌء  ب.  

٧ -ِميِل بج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍج   مرِن د
 قَالَ سأَلْته عن متمتٍع حلَق رأْسه ِبمكَّةَ قَالَ ِإنْ كَانَ جاِهلًا فَلَيس )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِه شلَيع ا فَلَيهماً ِمنوي ِبثَلَاِثني جِر الْحهِل أَشِفي أَو ذَِلك دمعِإنْ ت ٌء ويِه شلَيع س  دمعِإنْ ت ٌء و
 موى فَِإذَا كَانَ يرٍة أُخايِفي ِرو و ِريقُههماً يِه دلَيفَِإنَّ ع جِللْح رعا الشِفيه فَّروالَِّتي ي الثَّلَاِثني دعب

  .النحِر أَمر الْموسى علَى رأِْسِه 
يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن غَيِر واِحٍد   عِلي بن ِإبراِه- ٨

 قَالَ ينبِغي ِللْمتمتِع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج ِإذَا أَحلَّ أَنْ لَا يلْبس قَِميصاً و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هبشتلْي ِرِمنيحِبالْم .  

  .باب الْمتمتِع تعِرض لَه الْحاجةُ خاِرجاً ِمن مكَّةَ بعد ِإحلَاِلِه 
 قَالَ من )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

اً ِفي أَشهِر الْحج لَم يكُن لَه أَنْ يخرج حتى يقِْضي الْحج فَِإنْ عرضت لَه دخلَ مكَّةَ متمتع
حاجةٌ ِإلَى عسفَانَ أَو ِإلَى الطَّاِئِف أَو ِإلَى ذَاِت ِعرٍق خرج محِرماً و دخلَ ملَبياً ِبالْحج فَلَا 

نْ رجع ِإلَى مكَّةَ رجع محِرماً و لَم يقْرِب الْبيت حتى يخرج مع الناِس يزالُ علَى ِإحراِمِه فَِإ
ِإلَى ِمنى علَى ِإحراِمِه و ِإنْ شاَء كَانَ وجهه ذَِلك ِإلَى ِمنى قُلْت فَِإنْ جِهلَ و خرج ِإلَى الْمِدينِة 

 ِإحراٍم ثُم رجع ِفي ِإباِن الْحج ِفي أَشهِر الْحج يِريد الْحج أَ يدخلُها محِرماً أَو ِإلَى نحِوها ِبغيِر
أَو ِبغيِر ِإحراٍم فَقَالَ ِإنْ رجع ِفي شهِرِه دخلَ ِبغيِر ِإحراٍم و ِإنْ دخلَ ِفي غَيِر الشهِر دخلَ 

  محِرماً 
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 ِهي و هترمع ِهي ةُ وِة قَالَ الْأَِخريِة الْأُولَى أَِو الْأَِخريعتِن ميتعتالْم ِن ويامرالِْإح فَأَي قُلْت
لَِّتي وِصلَت ِبحجِه قُلْت فَما فَرق بين الْمفْردِة و بين عمرِة الْمتعِة ِإذَا دخلَ ِفي الْمحتبس ِبها ا

 كُني لَم و مِه دلَيع كُني لَم ا وهلَّ ِمنأَح ةَ ثُمرمِوي الْعني وه ِة ورمِبالْع مرقَالَ أَح جِر الْحهأَش
 جِوي الْحنكُونُ يلَا ي ها ِلأَنِبساً ِبهتحم.  

٢ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ُء فَيقِْضي متعته ثُم تبدو لَه الْحاجةُ  ِجي عِن الْمتمتِع ي)عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

فَيخرج ِإلَى الْمِدينِة أَو ِإلَى ذَاِت ِعرٍق أَو ِإلَى بعِض الْمعاِدِن قَالَ يرِجع ِإلَى مكَّةَ ِبعمرٍة ِإنْ 
 شهٍر عمرةً و هو مرتهن ِبالْحج قُلْت فَِإنْ دخلَ كَانَ ِفي غَيِر الشهِر الَِّذي يتمتع ِفيِه ِلأَنَّ ِلكُلِّ

 عجا رلَاِء فَلَمؤه ضعلَقِّياً بتم جرا فَخناهاِوراً هجِفيِه قَالَ كَانَ أَِبي م جرِر الَِّذي خهِفي الش
و جٍق ِبالْحذَاِت ِعر ِمن مرٍق أَحِعر لَغَ ذَاتب جِبالْح ِرمحم وه لَ وخد .  
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سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ - ٣
 عِن الرجِل يتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج يِريد الْخروج ِإلَى الطَّاِئِف قَالَ يِهلُّ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

طَّاِئف ِإنها قَِريبةٌ ِمن ِبالْحج ِمن مكَّةَ و ما أُِحب لَه أَنْ يخرج ِمنها ِإلَّا محِرماً و لَا يتجاوز ال
  .مكَّةَ 

 ِفي رجٍل قَضى )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
لْ ِللِْإحراِم و لْيِهلَّ ِبالْحج و متعته ثُم عرضت لَه حاجةٌ أَراد أَنْ يخرج ِإلَيها قَالَ فَقَالَ فَلْيغتِس

  .لْيمِض ِفي حاجِتِه و ِإنْ لَم يقِْدر علَى الرجوِع ِإلَى مكَّةَ مضى ِإلَى عرفَاٍت 
٥ -نع هربأَخ نماٍن عأَب نع هذَكَر نمٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح 
 قَالَ الْمتمتع هو محتِبس لَا يخرج ِمن مكَّةَ حتى يخرج ِإلَى الْحج ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ا لَا تِر ملَى قَدِإلَّا ع اِوزجلَا ي ِرماً وحم جرخفَي هاِحلَتِضلَّ رت أَو هغُلَام أِْبقفَةُ يرع هفُوت.  
  .باب الْوقِْت الَِّذي يفُوت ِفيِه الْمتعةُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و مراِزٍم و شعيٍب - ١
متِع يدخلُ لَيلَةَ عرفَةَ فَيطُوف و يسعى ثُم يِحلُّ ثُم  عِن الرجِل الْمت)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسى قَالَ لَا بأِْتي ِمني و ِرمحي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٢

 متمتعاً لَيلَةَ عرفَةَ فَطَاف و أَحلَّ و )عليه السالم ( ميموٍن قَالَ قَِدم أَبو الْحسِن ِعيسى عن محمِد بِن 
 جرخ و جلَّ ِبالْحأَه اِريِه ثُموج ضعى بأَت.  

  ِبنا أَنه سأَلَ   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض أَصحا- ٣

http://www.islam4u.com


  ) ٤٤٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .ِمنى  عِن الْمتعِة متى تكُونُ قَالَ يتمتع ما ظَن أَنه يدِرك الناس ِب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه  أَبا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن يعقُوب بِن شعيٍب - ٤

ِة الترِويِة  يقُولُ لَا بأْس ِللْمتمتِع ِإنْ لَم يحِرم ِمن لَيلَ)عليه السالم ( الِْميثَِمي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .متى ما تيسر لَه ما لَم يخف فَوت الْموِقفَيِن 

 ِفي متمتٍع )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
  .ِإلَى أَنْ تقْطَع التلِْبيةُ دخلَ يوم عرفَةَ فَقَالَ متعته تامةٌ 

  .باب ِإحراِم الْحاِئِض و الْمستحاضِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ - ١

 تِريد الِْإحرام قَالَ تغتِسلُ و تستثِْفر و تحتِشي  عِن الْحاِئِض)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبالْكُرسِف و تلْبس ثَوباً دونَ ِثياِب ِإحراِمها و تستقِْبلُ الِْقبلَةَ و لَا تدخلُ الْمسِجد و تِهلُّ 

  .ِبالْحج ِبغيِر صلَاٍة 
عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ٢

 الْمستحاضةَ فَذَكَر أَسماَء )عليه السالم ( أَيوب عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ولَدت محمد بن أَِبي بكٍْر ِبالْبيداِء و كَانَ ِفي ِولَادِتها الْبركَةُ ِبنت عميٍس فَقَالَ ِإنَّ أَسماَء 

 فَاستثْفَرت و تنطَّقَت )صلى اهللا عليه وآله ( ِللنساِء ِلمن ولَدت ِمنهن أَو طَِمثَت فَأَمرها رسولُ اللَِّه 
 تمرأَح طَقٍَة وِبِمن.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صفْوانَ بِن - ٣
 الْمرأَةُ الْحاِئض تحِرم و ِهي لَا )عليه السالم ( الَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه يحيى عن منصوِر بِن حاِزٍم قَ

 ِرمحفَلْت قْتِت الْولَغِإذَا ب معلِّي قَالَ نصت.  
 بِن ِزياٍد   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد- ٤

 قَالَ سِئلَ عِن امرأٍَة حاضت )عليه السالم ( عن محمِد بِن مروانَ عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
رالِْإح ابِثي سلْبت ٍف وسِشي ِبكُرتحت ِسلُ وتغثُ قَالَ تطْمفَت امرالِْإح ِريدت ِهي و ِرمحت اِم و

 رطْهى تتح را الْأُخهابِثي تلَِبس ا وهتلَعلُ خفَِإذَا كَانَ اللَّي.  
  .باب ما يِجب علَى الْحاِئِض ِفي أَداِء الْمناِسِك 

أَِبي عميٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن - ١
حفِْص بِن الْبختِري عِن الْعلَاِء بِن صِبيٍح و عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج و عِلي بِن ِرئَاٍب و عبِد 

تمتعةُ ِإذَا قَِدمت مكَّةَ ثُم  قَالَ الْمرأَةُ الْم)عليه السالم ( اللَِّه بِن صاِلٍح كُلُّهم يروونه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِة وورالْم فَا والص نيب تعس ِت ويِبالْب طَافَت ترِة فَِإنْ طَهِويرالت نيب ا وهنيا بم ِقيمت تاضح

عس ثُم تشتاح و لَتسِة اغْتِويرِم التوِإلَى ي رطْهت ِإنْ لَم تجرخ ِة ثُمورالْم فَا والص نيب ت
ِإلَى ِمنى فَِإذَا قَضِت الْمناِسك و زارِت الْبيت طَافَت ِبالْبيِت طَوافاً ِلعمرِتها ثُم طَافَت طَوافاً 

ِمن لَّتأَح فَقَد ذَِلك لَتفَِإذَا فَع تعفَس تجرخ ثُم جِللْحيِإلَّا   كُلِّ ش ِرمحالْم هِحلُّ ِمنٍء ي
  .ِفراش زوِجها فَِإذَا طَافَت أُسبوعاً آخر حلَّ لَها ِفراش زوِجها 
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٢ -ب دملَانَ أَِبي   أَحجع نع اِسِطيالْو تسرد ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحم ن
 عِن امرأٍَة متمتعٍة قَِدمت مكَّةَ فَرأَِت الدم قَالَ تطُوف )عليه السالم ( صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الْم فَا والص نيفَِإذَا كَانَ ب رطْهت ِإنْ لَم ِت ويِبالْب طَافَت ترا فَِإنْ طَهِتهيِفي ب ِلسجت ِة ثُمور
يوم الترِويِة أَفَاضت علَيها الْماَء و أَهلَّت ِبالْحج ِمن بيِتها و خرجت ِإلَى ِمنى و قَضِت 

ِإذَا قَِدمت مكَّةَ طَافَت ِبالْبيِت طَوافَيِن ثُم سعت بين الصفَا و الْمروِة فَِإذَا الْمناِسك كُلَّها فَ
يا كُلُّ شلَّ لَهح فَقَد ذَِلك لَتا  فَعِجهوز اشلَا ِفرا خٍء م.  

باٍط عن درست بِن أَِبي منصوٍر   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن ابِن ِر- ٣
 متمتعةٌ قَِدمت فَرأَِت الدم كَيف تصنع قَالَ )عليه السالم ( عن عجلَانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ت ِبالْبيِت و ِإنْ لَم تطْهر فَِإذَا تسعى بين الصفَا و الْمروِة و تجِلس ِفي بيِتها فَِإنْ طَهرت طَافَ
 اِسكنِت الْمى فَقَضِإلَى ِمن تجرخ و جِبالْح لَّتأَه اَء وا الْمهلَيع تِة أَفَاضِويرالت موكَانَ ي

يا كُلُّ شلَّ لَهح فَقَد ذَِلك لَتا فَِإذَا فَعكُلَّه  اشا ِفردا عاللَِّه ٍء م ديبع ا وأَن تكُن ا قَالَ وِجهوز
 فَخرج )عليه السالم ( بن صاِلٍح سِمعنا هذَا الْحِديثَ ِفي الْمسِجِد فَدخلَ عبيد اللَِّه علَى أَِبي الْحسِن 

 عجلَانَ فَحدثَِني ِبنحِو ما سِمعنا ِمن  عن ِروايِة)عليه السالم ( ِإلَي فَقَالَ قَد سأَلْت أَبا الْحسِن 
  .عجلَانَ 
    محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن ِرباٍط - ٤
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 قَالَ قُلْت لَه امرأَةٌ متمتعةٌ تطُوف ثُم طَِمثَت )عليه السالم ( عن عبيِد اللَِّه بِن صاِلٍح عن أَِبي الْحسِن 
  .قَالَ تسعى بين الصفَا و الْمروِة و تقِْضي متعتها 

٥ -نب دمحِصٍري   مأَِبي ب ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن ابع ثَهدح نمى عيحي 
 يقُولُ ِفي الْمرأَِة الْمتمتعِة ِإذَا أَحرمت و ِهي طَاِهر ثُم )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِضي متعتها سعت و لَم تطُف حتى تطْهر ثُم تقِْضي طَوافَها و قَد قَضت حاضت قَبلَ أَنْ تقْ
 رطْهى تتح طُفت لَم و عست لَم اِئضح ِهي و تمرأَح ِإنْ ِهي ا وهترمع.  

لَِّه عن عِلي بِن أَسباٍط عن درست عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد ال- ٦
 يقُولُ ِإذَا اعتمرِت الْمرأَةُ ثُم اعتلَّت قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( عجلَانَ أَِبي صاِلٍح أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

 طَهرت و انصرفَت ِمن الْحج قَضت طَواف تطُوف قَدمِت السعي و شِهدِت الْمناِسك فَِإذَا
يكُلِّ ش ِمن لَّتأَح اِء ثُمسالن افطَو و جالْح افطَو ِة ورمٍء  الْع.  

٧ - نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِد اللَِّه ربا عأَب ِمعس هٍل أَنعليه السالم ( ج( طُوفلَ أَنْ تقَب ٍة طَِمثَتعتمتأٍَة مرِن امِئلَ عس قُولُ وي 

مافاً ِللْعطَو طُفا فَلْتِتهجح ا وِتهرملَى عع ِهي سلَي ى فَقَالَ أَ واِس ِإلَى ِمنالن عم تجرفَخ ِة ور
 جافاً ِللْحطَو.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٨
 )عليه السالم ( ِه عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ

ُء متمتعةً فَطَِمثَت قَبلَ أَنْ تطُوف ِبالْبيِت فَيكُونُ طُهرها يوم عرفَةَ فَقَالَ ِإنْ كَانت  الْمرأَةُ تِجي
  . فَلْتفْعلْ تعلَم أَنها تطْهر و تطُوف ِبالْبيِت و تِحلُّ ِمن ِإحراِمها و تلْحق ِبالناِس
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٩ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
اِويعم نِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن علَ )عليه السالم ( ةَ بقَب تاضح ِت ثُميِبالْب أٍَة طَافَترِن امع 

أَنْ تسعى قَالَ تسعى قَالَ و سأَلْته عِن امرأٍَة سعت بين الصفَا و الْمروِة فَحاضت بينهما قَالَ 
  .م سعيها تِت

١٠- ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِهي طَاِهر  يقُولُ ِفي الْمرأَِة الْمتمتعِة ِإذَا أَحرمت و)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 تمت قَد ا وافَهقِْضي طَوت ثُم رطْهى تتح طُفت لَم و تعا سهتعتم قِْضيلَ أَنْ تقَب تاضح ثُم
 رطْهى تتح طُفت لَم و عست لَم اِئضح ِهي و تمرأَح ِإنْ ِهي ا وهتعتم.  

  .تِحيض بعد ما دخلَت ِفي الطَّواِف باب الْمرأَِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

ِن امرأٍَة طَافَت ِبالْبيِت ِفي  ع)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
حج أَو عمرٍة ثُم حاضت قَبلَ أَنْ تصلِّي الركْعتيِن قَالَ ِإذَا طَهرت فَلْتصلِّ ركْعتيِن ِعند مقَاِم 

 اِهيمرا )عليه السالم ( ِإبافَهطَو تقَض قَد و .  
٢ -ى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نِن عسِن الْحب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس ن

 قَالَ ِإذَا حاضِت الْمرأَةُ و )عليه السالم ( حمزةَ و محمِد بِن ِزياٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نيب ِت أَوياِف ِبالْبِفي الطَّو فَِإذَا ِهي ِضعوالْم ذَِلك تلَّمفَع فصِت النازِة فَجورالْم فَا والص 

طَهرت رجعت فَأَتمت بِقيةَ طَواِفها ِمن الْموِضِع الَِّذي علَّمته فَِإنْ ِهي قَطَعت طَوافَها ِفي أَقَلَّ 
  .ِنف الطَّواف ِمن أَوِلِه ِمن النصِف فَعلَيها أَنْ تستأْ
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٣ -لَّاِل عالْح رمِن عب دمأَح نع هذَكَر نمٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ن
 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة طَافَت خمسةَ أَشواٍط ثُم اعتلَّت قَالَ ِإذَا حاضِت )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

والْم ذَِلك تلَّمع فصِت النزاوج ِة وورالْم فَا وِبالص ِت أَوياِف ِبالْبِفي الطَّو ِهي أَةُ ورالْم ِضع
  .الَِّذي بلَغت فَِإذَا ِهي قَطَعت طَوافَها ِفي أَقَلَّ ِمن النصِف فَعلَيها أَنْ تستأِْنف الطَّواف ِمن أَوِلِه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٤
 يقُولُ الْمرأَةُ )عليه السالم ( انَ عن ِإسحاق بياِع اللُّؤلُِؤ قَالَ أَخبرِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه مسكَ

  .الْمتمتعةُ ِإذَا طَافَت ِبالْبيِت أَربعةَ أَشواٍط ثُم رأَِت الدم فَمتعتها تامةٌ 
سأَنَّ الْم ابِت بيِبالْب طُوفةَ تاضحت.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١
 ِحني )لى اهللا عليه وآله ص( أَنَّ أَسماَء ِبنت عميٍس نِفست ِبمحمِد بِن أَِبي بكٍْر فَأَمرها رسولُ اللَِّه 

أَرادِت الِْإحرام ِمن ِذي الْحلَيفَِة أَنْ تحتِشي ِبالْكُرسِف و الِْخرِق و تِهلَّ ِبالْحج فَلَما قَِدموا 
سا رهرماً فَأَموي رشةَ عاِنيا ثَمى لَهأَت قَد و اِسكنكُوا الْمسن قَد كَّةَ وصلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه م( 

 ذَِلك لَتفَفَع ما الدهنع قَِطعني لَم و لِّيصت ِت ويِبالْب طُوفأَنْ ت.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن أَسلَم عن يونس بِن - ٢

دح نمع قُوبعِد اللَِّه يبأَِبي ع نع لَا )عليه السالم ( ثَه لِّي وصت ِت ويِبالْب طُوفةُ تاضحتسقَالَ الْم 
  .تدخلُ الْكَعبةَ 
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اِدرن ابب  
١ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 عن جاِريٍة لَم تِحض خرجت مع زوِجها و أَهِلها )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
فَاس تاضاِل فَحالْح لَى ِتلْكع ِهي و اِسكنِت الْمى قَضتا حهجوز ا ولَهأَه ِلمعأَنْ ت تيحت

فَواقَعها زوجها ثُم رجعت ِإلَى الْكُوفَِة فَقَالَت ِلأَهِلها كَانَ ِمن الْأَمِر كَذَا و كَذَا قَالَ علَيها 
لَيع ٍة وندب قوسيا شِجهولَى زع سلَي قَاِبٍل و ِمن جا الْحٌء  ه.  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِزياٍد - ٢
 يقُولُ ِإذَا طَافَِت الْمرأَةُ الْحاِئض ثُم )عليه السالم ( عن حماٍد عن رجٍل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 تيِع الْبدولْت ِجِد وساِب الْموأَب اٍب ِمنى بنلَى أَدع ِقففَلْت تيالْب عدوأَنْ ت تادأَر.  
نَ بِن يحيى عن عبِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوا- ٣

 أَنَّ بعض من معنا ِمن صرورِة )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ أَرسلْت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
يِة فَِإنْ طَهرت فَلْتِهلَّ و ِإلَّا فَلَا النساِء قَِد اعتلَلْن فَكَيف تصنع فَقَالَ تنتِظر ما بينها و بين الترِو

  .تدخلَن علَيها الترِويةُ ِإلَّا و ِهي محِرمةٌ 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن فُضيِل بِن - ٤

 قَالَ ِإذَا طَافَِت الْمرأَةُ طَواف النساِء و طَافَت أَكْثَر ِمن النصِف ) عليه السالم (يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 اَءتِإنْ ش تفَرن تاضفَح.  
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٥ -ِليع   دِعن تاِز قَالَ كُنزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 فَدخلَ علَيِه رجلٌ لَيلًا فَقَالَ أَصلَحك اللَّه امرأَةٌ معنا حاضت و لَم تطُف )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 افطَو قَد ا وهجوا زأَن اللَّه كلَحفَقَالَ أَص موأَلَِة الْيسِذِه الْمه نع ِئلْتس اِء فَقَالَ لَقَدسالن
 أَحببت أَنْ أَسمع ذَِلك ِمنك فَأَطْرق كَأَنه يناِجي نفْسه و هو يقُولُ لَا يِقيم علَيها جمالُها و لَا

  .تستِطيع أَنْ تتخلَّف عن أَصحاِبها تمِضي و قَد تم حجها 
  .باب ِعلَاِج الْحاِئِض 

١ - نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِرِه عغَي ٍد أَومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
جِن قَالَ حيسعاً أَِخيِه الْحزج تِزعفَج تاضكَّةَ حا منا قَِدمِلي فَلَم تِعي أُخم أَِبي و عم تج

 و قُلْ لَه ِإنَّ أَِبي يقِْرئُك )عليه السالم ( شِديداً خوفاً أَنْ يفُوتها الْحج فَقَالَ ِلي أَِبي ائِْت أَبا الْحسِن 
 فَتاةً ِلي قَد حججت ِبها و قَد حاضت و جِزعت جزعاً شِديداً مخافَةَ السلَام و يقُولُ لَك ِإنَّ

 و كَانَ ِفي الْمسِجِد الْحراِم )عليه السالم ( أَنْ يفُوتها الْحج فَما تأْمرها قَالَ فَأَتيت أَبا الْحسِن 
ي أَشار ِإلَي فَأَتيته و قُلْت لَه ِإنَّ أَِبي يقِْرئُك السلَام و أَديت ِإلَيِه ما فَوقَفْت ِبِحذَاه فَلَما نظَر ِإلَ

 أَمرِني ِبِه أَِبي فَقَالَ أَبِلغه السلَام و قُلْ لَه فَلْيأْمرها أَنْ تأْخذَ قُطْنةً ِبماِء اللَّبِن فَلْتستدِخلْها فَِإنَّ
الدم سينقَِطع عنها و تقِْضي مناِسكَها كُلَّها قَالَ فَانصرفْت ِإلَى أَِبي فَأَديت ِإلَيِه قَالَ فَأَمرها 

 بعد الْحج ِبذَِلك فَفَعلَته فَانقَطَع عنها الدم و شِهدِت الْمناِسك كُلَّها فَلَما أَِن ارتحلَت ِمن مكَّةَ
 ما الدهِإلَي ادِمِل عحِفي الْم تارص و.  
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  .باب دعاِء الدِم 
١ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليانَ   عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د

 قَالَ ِإذَا أَشرفَِت )عليه السالم ( بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تغفَلْت اِئضح ِهي ا واِسِكهنلَى مأَةُ عرا الْملْفَهةٌ خوِنس و ِهي ِقفلْت ِف وسِش ِبالْكُرتحلْت ِسلْ و

 ٍد ِمنِبِه ِلأَح تيمست أَو لَك وٍم هِبكُلِّ اس أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهت ا واِئهعلَى دع نمؤفَي
 ِعندك و أَسأَلُك ِباسِمك الْأَعظَِم الْأَعظَِم و ِبكُلِّ حرٍف خلِْقك أَِو استأْثَرت ِبِه ِفي ِعلِْم الْغيِب

صلى اهللا عليه ( أَنزلْته علَى موسى و ِبكُلِّ حرٍف أَنزلْته علَى ِعيسى و ِبكُلِّ حرٍف أَنزلْته علَى محمٍد 

صلى (  ِإذَا أَرادت أَنْ تدخلَ الْمسِجد الْحرام أَو مسِجد الرسوِل  ِإلَّا أَذْهبت عني هذَا الدم و)وآله 

 و هو تحت الِْميزاِب فَِإنه كَانَ )عليه السالم (  فَعلَت ِمثْلَ ذَِلك قَالَ و تأِْتي مقَام جبرِئيلَ )اهللا عليه وآله 
 قَالَ فَذَِلك مقَام لَا تدعو اللَّه ِفيِه حاِئض تستقِْبلُ )عليه السالم ( نِبي اللَِّه مكَانه ِإذَا استأْذَنَ علَى 

 اَء اللَّهِإنْ ش رأَِت الطُّهِم ِإلَّا راِء الدعو ِبدعدت لَةَ والِْقب.  
ره عِن ابِن بكَيٍر عن عمر بِن يِزيد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عمن ذَكَ- ٢

قَالَ حاضت صاِحبِتي و أَنا ِبالْمِدينِة و كَانَ ِميعاد جماِلنا و ِإبانُ مقَاِمنا و خروِجنا قَبلَ أَنْ 
 فَقَالَ )عليه السالم ( كَرت ذَِلك ِلأَِبي عبِد اللَِّه تطْهر و لَم تقْرِب الْمسِجد و لَا الْقَبر و لَا الِْمنبر فَذَ

ُء فَيستأِْذنُ علَى رسوِل   فَِإنَّ جبرِئيلَ كَانَ يِجي)عليه السالم ( مرها فَلْتغتِسلْ و لْتأِْت مقَام جبرِئيلَ 
 ينبِغي أَنْ يأْذَنَ لَه قَام ِفي مكَاِنِه حتى يخرج ِإلَيِه و  و ِإنْ كَانَ علَى حاٍل لَا)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ِإنْ أَِذنَ لَه دخلَ علَيِه فَقُلْت و أَين الْمكَانُ فَقَالَ ِحيالَ الِْميزاِب الَِّذي ِإذَا خرجت ِمن الْباِب 
قَبِر ِإذَا رفَعت رأْسك ِبِحذَاِء الِْميزاِب و الِْميزاب فَوق الَِّذي يقَالُ لَه باب فَاِطمةَ ِبِحذَاِء الْ

رأِْسك و الْباب ِمن وراِء ظَهِرك و تجِلس ِفي ذَِلك الْموِضِع و تجِلس معها ِنساٌء و لْتدع ربها 
أَي و ا قَالَ فَقُلْتاِئهعلَى دع نمؤي ويش   اللَّه تأَن كِبأَن أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهقُولُ قَالَ تٍء ت

يش كَِمثِْلك سلَي  و ترِني فَطَهرالَِّذي أَم ِتياِحبص تعنكَذَا قَالَ فَص لَ ِلي كَذَا وفْعٌء أَنْ ت  
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دخلَِت الْمسِجد قَالَ و كَانَ لَنا خاِدم أَيضاً فَحاضت فَقَالَت يا سيِدي أَ لَا أَذْهب أَنا زادةً 
ثْلَ ما صنعت مولَاتها فَطَهرت و فَأَصنع كَما صنعت سيدِتي فَقُلْت بلَى فَذَهبت فَصنعت ِم

 ِجدسلَِت الْمخد.  
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن عن عبِد اللَِّه بِن - ٣

 الْأَزِدي شِريِك أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه
 جِعلْت ِفداك ِإنَّ امرأَةً مسِلمةً صِحبتِني حتى انتهيت ِإلَى بستاِن )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ا ِمنلَهخلَاةُ فَدا الصهلَيع تمراِمٍر فَحِني عِني بترا فَأَمهتعتم بذْهأَنْ ت افَتفَخ ِظيمع رأَم ذَاك 
أَنْ أَذْكُر ذَِلك لَك و أَسأَلَك كَيف تصنع فَقَالَ قُلْ لَها فَلْتغتِسلْ ِنصف النهاِر و تلْبس ِثياباً 

ح ِلسجت ِظيٍف وكَاٍن نِفي م ِلسجت الَ ِنظَافاً ووا زلَه داهعت و تعِإذَا د نمؤاٌء يا ِنسلَهو
 تعا دا كُلَّملَهوا حاِئهعلَى داُء عسالن نمؤلْي اِء وعذَا الدِبه عدا فَلْتهرفَم الَتِس فَِإذَا زمالش

ٍم هِبكُلِّ اس أَلُكي أَسِإن مقُولُ اللَّهت وه و لِْقكخ ٍد ِمنِبِه ِلأَح تيمسٍم تِبكُلِّ اس و لَك و
مرفُوع مخزونٌ ِفي ِعلِْم الْغيِب ِعندك و أَسأَلُك ِباسِمك الْأَعظَِم الْأَعظَِم الَِّذي ِإذَا سِئلْت ِبِه 

ي هنع قْطَعأَنْ ت ِجيبأَنْ ت كلَيقّاً عاِء كَانَ حعذَا الدِبه تعِإلَّا د و مالد قَطَعفَِإِن ان مذَا الد
 و ِبكُلِّ )صلى اهللا عليه وآله ( الثَّاِني فَقُلْ لَها فَلْتقُِل اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبكُلِّ حرٍف أَنزلْته علَى محمٍد 

 و ِبكُلِّ حرٍف )عليه السالم (  و ِبكُلِّ حرٍف أَنزلْته علَى ِعيسى )لسالم عليه ا( حرٍف أَنزلْته علَى موسى 
 مذَا الدي هنع قْطَعأَنْ ت لَاِئكَِتكم ِمن لَكا مِبه اكعٍة دوعِبكُلِّ د و ِبككُت اٍب ِمنِفي ِكت هلْتزأَن

هموي رت فَلَم قَطَعفَِإِن ان لَتسِة الَِّتي اغْتاعالس ِد ِفي ِمثِْل ِتلْكالْغ ِسلْ ِمنتغِإلَّا فَلْت ئاً ويش ا ذَِلك
 ذَِلك لَتفَفَع تعةُ ِإذَا دوسالن نمؤلْي اِء وعِبالد عدلْت لِّ وصفَلْت سمالَِت الشِس فَِإذَا زا ِبالْأَمِفيه

 فَارتفَع عنها الدم حتى قَضت متعتها و حجها و انصرفْنا راِجِعني فَلَما انتهينا ِإلَى بستاِن الْمرأَةُ
ِبالْأَو علَاِتي فَقَالَ ادِر صبِن ِفي دائَيعِن الدذَيو ِبهعأَد لَه فَقُلْت ما الدهداواِمٍر عِني عِل ِإنْ ب

 ِزلُ ِبكنِر الْفَِظيِع يِبِه ِإلَّا ِفي الْأَم عدفَلَا ت را الْآخأَم و تببأَح.  
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  .باب الِْإحراِم يوم الترِويِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
انَ يوم الترِويِة ِإنْ شاَء اللَّه فَاغْتِسلْ و الْبس ثَوبيك و ادخِل الْمسِجد حاِفياً و علَيك السِكينةَ كَ

 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعلِّ رص ثُم قَارالْو عليه السالم ( و(تح داقْع ِر ثُمِفي الِْحج ولَ  أَوزى ت
 ِرمأَح ِة ورجالش ِمن تمرأَح ِحني ا قُلْتكَم لَاِتكِر صبقُلْ ِفي د ةَ ثُموبكْتلِّ الْمفَص سمالش

ب فَِإذَا ِبالْحج ثُم امِض و علَيك السِكينةَ و الْوقَار فَِإذَا انتهيت ِإلَى الرفْضاِء دونَ الردِم فَلَ
  .انتهيت ِإلَى الردِم و أَشرفْت علَى الْأَبطَِح فَارفَع صوتك ِبالتلِْبيِة حتى تأِْتي ِمنى 

 قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ تحِرم يوم )عليه السالم (   و ِفي ِروايِة أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
راطِْل الت و أَظْفَاِرك ِمن و اِرِبكش ذْ ِمنخ و ِرمحأَنْ ت تدأَر ِحني تعنا صكَم عنِة فَاصِوي

 امرالْح ِجدسائِْت الْم ثُم كيبثَو سالْب ِسلْ واغْت و كطَيِإب ِتفان و رعش ِإنْ كَانَ لَك كتانع
لِّ ِفيِه ِستفَص جالْح ي أُِريدِإن مقُولُ اللَّهت نَ ووالْع أَلُهست و و اللَّهعدت و ِرمحلَ أَنْ تاٍت قَبكَعر 

 ِري وعش لَك مرقُولُ أَحت و لَيع ترالَِّذي قَد ِركِني ِلقَدتسبثُ حيلَِّني حح ِلي و هرسفَي
  حِمي و دِمي ِمن النساِء و الطِّيِب و الثِّياِب أُِريد ِبذَِلك وجهك و الدار الْآِخرةَ بشِري و لَ
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ك الَِّذي قَدرت علَي ثُم تلَب ِمن الْمسِجِد الْحراِم كَما لَبيت ِحني و حلَِّني حيثُ حبستِني ِلقَدِر
أَحرمت و تقُولُ لَبيك ِبحجٍة تمامها و بلَاغُها علَيك و ِإنْ قَدرت أَنْ يكُونَ ِفي رواِحك ِإلَى 

ِإلَّا فَم ِس ومالُ الشوى زِة ِمنِويرِم التوي ِمن لَك رسيا تى مت.  
٣ - نع هأَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

يِبالْب طُوفي جِبالْح عمأَز قَد و امرالْح ِجدسى الْمٍل أَتجر ِرمحي ا لَمم معِت قَالَ ن.  
٤ - دمأَِبي أَح نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 أُِهلُّ ِبالْحج فَقَالَ ِإنْ  ِمن أَين)عليه السالم ( عمِرو بِن حريٍث الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِشئْت ِمن رحِلك و ِإنْ ِشئْت ِمن الْكَعبِة و ِإنْ ِشئْت ِمن الطَِّريِق 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ - ٥
  . ِمن أَي الْمسِجِد أُحِرم يوم الترِويِة فَقَالَ ِمن أَي الْمسِجِد ِشئْت )عليه السالم ( ِه سأَلْت أَبا عبِد اللَّ

٦ - نِريٍز عح نٍد عمحِن مانَ بملَيس نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
عِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتاررقَالَ ِإذَا )عليه السالم ( فٍَر ز ى ثُمِإلَى ِمن تجرفَقَالَ ِإذَا خ جي ِبالْحى أُلَبتم 

 جِبالْح فَلَب اِركسي نةَ عقَبالْع و ِميِنكلَى يع بد بِشع لْتعج.  
  .باب الْحج ماِشياً و انِقطَاِع مشِي الْماِشي 

١ -محم   ٍر قَالَ قُلْتكَيِن بِن اباٍل عِن فَضب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
   ِإنا نِريد أَنْ نخرج ِإلَى مكَّةَ مشاةً فَقَالَ لَنا لَا تمشوا و اخرجوا ركْباناً )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِليِن عِن بسِن الْحا عنلَغب هِإن اللَّه كلَحأَص اِشياً فَقَالَ كَانَ )صلوات اهللا عليه ( قُلْتم جحكَانَ ي هأَن 
ع نب نسالْح الُ )عليه السالم ( ِليحالر اِملُ وحالْم هعم اقست اِشياً وم جحي .  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن سيٍف - ٢
ا كُنِد اللَِّه ِإنبِلأَِبي ع اِر قَالَ قُلْتمالتيش كنا عنلَغاةً فَبشم جحا ن  اسى قَالَ ِإنَّ النرا تٌء فَم

يش أَي نقَالَ فَع أَلُكأَس ذَِلك نع سلَي ونَ قُلْتكَبري اةً وشونَ مجحا  لَيمهأَي قُلْت أَلْتٍء س
  .أَحب ِإلَي فَِإنَّ ذَِلك أَقْوى لَكُم علَى الدعاِء و الِْعبادِة أَحب ِإلَيك أَنْ نصنع قَالَ تركَبونَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٣
 عِن الْمشي أَفْضلُ أَِو الركُوب فَقَالَ ِإذَا كَانَ )ليه السالم ع( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الرجلُ موِسراً فَمشى ِليكُونَ أَقَلَّ ِلنفَقَِتِه فَالركُوب أَفْضلُ 
 عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ و ابِن بكَيٍر- ٤

 )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه سِئلَ عِن الْحج ماِشياً أَفْضلُ أَو راِكباً قَالَ بلْ راِكباً فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 
  .حج راِكباً 
٥ -ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيس

 ِمن مكَّةَ أَو ِمن )عليه السالم (  عن مشِي الْحسِن )عليه السالم ( أَيوب عن ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 كَبأَر تيالْب ترِإذَا ز هأَلْتس كَّةَ وم ِة قَالَ ِمنِدينالْم نسِشي فَقَالَ كَانَ الْحأَم عليه السالم ( أَو( 

 لُ ِمنأَفْض كُوبالر قُلْت كُوبفَقَالَ الر يشلُ أَِو الْمأَفْض كُوبِن الرع هأَلْتس اِكباً ور ورزي
  . رِكب )صلى اهللا عليه وآله ( الْمشِي فَقَالَ نعم ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٦
 قَالَ سأَلْته متى ينقَِطع مشي الْماِشي قَالَ ِإذَا رمى جمرةَ الْعقَبِة و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ق حلَ
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  .رأْسه فَقَِد انقَطَع مشيه فَلْيزر راِكباً 
ٍم عن أَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن هما- ٧

 ِفي الَِّذي علَيِه الْمشي ِفي الْحج ِإذَا رمى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الرضا 
يِه شلَيع سلَي اِكباً ور تيالْب ارز ارٌء  الِْجم.  

  .متمتِع قَبلَ الْخروِج ِإلَى ِمنى باب تقِْدِمي طَواِف الْحج ِللْ
١ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

خاً كَِبرياً أَِو امرأَةً تخاف  عِن الْمتمتِع ِإذَا كَانَ شي)عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 هأَلْتس لُ قَالَ وجعكَذَا يكَانَ ه نم معى فَقَالَ نِمن أِْتيلَ أَنْ تقَب جالْح افلُ طَوجعت ضيالْح

ٌء   قَبلَ أَنْ يخرج علَيِه شيعِن الرجِل يحِرم ِبالْحج ِمن مكَّةَ ثُم يرى الْبيت خاِلياً فَيطُوف ِبِه
فَقَالَ لَا قُلْت الْمفِْرد ِبالْحج ِإذَا طَاف ِبالْبيِت و ِبالصفَا و الْمروِة يعجلُ طَواف النساِء فَقَالَ لَا 

  .ِإنما طَواف النساِء بعد ما يأِْتي ِمنى 
٢ -يحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع

 عن رجٍل يدخلُ مكَّةَ و معه ِنساٌء قَد أَمرهن فَتمتعن قَبلَ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
وي ٍم أَووِة ِبيِويرالت ِتِهنعتم ِمن غْنفَقَالَ ِإذَا فَر ضيالْح ِضِهنعلَى بع ِشيثَلَاثٍَة فَخ ِن أَويم  
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خِإلَى الَِّتي ي ظُرنفَلْي لَلْنأَح و ا ثُمكَاِنهم ِمن جِهلُّ ِبالْحت ِسلُ وتغا تهرأْمفَي ضيا الْحهلَيع اف
يا شثَ ِبهدِة فَِإنْ حورالْم فَا وِبالص ِت ويِبالْب طُوفطَاِمثٌ  ت ِهي اِسِك ونةَ الْمِقيب تٌء قَض

 افطَو ِقيب قَد سأَ لَي فَقُلْت قُلْت معقَالَ ن هغَ ِمنفْرى تتةٌ حنهترم فَِهي لَى قُلْتاِء قَالَ بسالن
فَِلم لَا تتركُها حتى تقِْضي مناِسكَها قَالَ يبقَى علَيها منسك واِحد أَهونُ علَيها ِمن أَنْ تبقَى 

ا مكُلُّه اِسكنا الْمهلَيع ملَه سفْقَةُ قَالَ لَيالر ا وهلَيع ِقيمالُ أَنْ يمى الْجأَب ثَاِن قُلْتدافَةَ الْحخ
  .ذَِلك تستعِدي علَيِهم حتى يِقيم علَيها حتى تطْهر و تقِْضي مناِسكَها 

 أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و معاِويةَ بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٣
 قَالَ لَا بأْس ِبتعِجيِل الطَّواِف )عليه السالم ( عماٍر و حماٍد عِن الْحلَِبي جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَب ضيالْح افخأَِة ترالْم ِخ الْكَِبِري ويى ِللشِإلَى ِمن جرخلَ أَنْ ت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٤

أَهلَّ ِبالْحج قَالَ لَا  قَالَ قُلْت رجلٌ كَانَ متمتعاً و )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبذَِلك دتعِر ِعلٍَّة فَلَا يغَي ى ِمنِمن أِْتيلَ أَنْ يقَب طَاف وفَاٍت فَِإذَا هرع أِْتيى يتِت حيِبالْب طُوفي

  .الطَّواِف 
٥ -اٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِن عاِعيلَ بمِإس نع سوني ن

 يقُولُ لَا بأْس أَنْ يعجلَ الشيخ الْكَِبري و الْمِريض و )عليه السالم ( الْخاِلِق قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْمرأَةُ و الْمعلُولُ طَواف الْحج قَبلَ أَنْ يخرج ِإلَى ِمنى 
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  .باب تقِْدِمي الطَّواِف ِللْمفِْرِد 
١ -رز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ   مار

  . عِن الْمفِْرِد ِللْحج يدخلُ مكَّةَ يقَدم طَوافَه أَو يؤخره فَقَالَ سواٌء )عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ - ٢

 عن مفِْرِد الْحج يقَدم طَوافَه أَو )عليه السالم ( يحيى عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هرأَخ أَو لَهجاٌء عواللَِّه س و وفَقَالَ ه هرخؤي.  

٣ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نٍر عكَيِن بِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن م
 عن مفِْرِد الْحج يقَدم طَوافَه أَو يؤخره قَالَ يقَدمه فَقَالَ )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

فْعي ِخي لَميش ِبِه لَِكننلٌ ِإلَى ججى رِإلَى ِمن اسالن عجى ِإذَا رتح ِبفَخ أَقَام كَانَ ِإذَا قَِدم لْ ذَِلك
 فَسأَلْت عِن الرجِل فَِإذَا هو )عليه السالم ( راح معهم فَقُلْت لَه من شيخك قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  . ِلأُمِه )سالم عليه ال( أَخو عِلي بِن الْحسيِن 
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  .باب الْخروِج ِإلَى ِمنى 
١ -حِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   اقحِإس نى عي

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ شيخاً كَِبرياً أَو مِريضاً يخاف )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 
لَ نعم قُلْت يخرج ِضغاطَ الناِس و ِزحامهم يحِرم ِبالْحج و يخرج ِإلَى ِمنى قَبلَ يوِم الترِويِة قَا

 قُلْت معٍم قَالَ نولُ ِبيجعي كَاِن قَالَ لَا قُلْتالْم ِبذَِلك حورتي كَاناً وم ِمسلْتي ِحيحلُ الصجالر
  .ِبيوميِن قَالَ نعم قُلْت ثَلَاثٍَة قَالَ نعم قُلْت أَكْثَر ِمن ذَِلك قَالَ لَا 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 قَالَ علَى الِْإماِم أَنْ يصلِّي الظُّهر ِبِمنى ثُم يِبيت ِبها و يصِبح حتى تطْلُع الشمس ثُم )عليه السالم 
  .يخرج ِإلَى عرفَاٍت 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد - ٣
  .الشمِس  قَالَ سأَلْته هلْ يخرج الناس ِإلَى ِمنى غُدوةً قَالَ نعم ِإلَى غُروِب )عليه السالم ( اللَِّه 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

ي أَمِلي و أَصِلح ِلي  قَالَ ِإذَا توجهت ِإلَى ِمنى فَقُِل اللَّهم ِإياك أَرجو و ِإياك أَدعو فَبلِّغِن)عليه السالم 
  .عمِلي 
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  .باب نزوِل ِمنى و حدوِدها 
عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ - ١

 ِإذَا انتهيت ِإلَى )عليه السالم ( بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ينا ِمن الْمناِسِك فَأَسأَلُك أَنْ تمن علَينا ِبما ِمنى فَقُِل اللَّهم هِذِه ِمنى و ِهي ِمما مننت ِبها علَ

 و ِربغالْم و رصالْع و را الظُّهلِّي ِبهصت ثُم ِتكضِفي قَب و كدبا عا أَنمفَِإن اِئكِبيلَى أَنِبِه ع تننم
ي امالِْإم و رالْفَج ةَ واَء الْآِخرالِْعش لِّيصأَنْ ت كلَيع عسوم و ِإلَّا ذَِلك هعسلَا ي را الظُّهلِّي ِبهص

  .ِبغيِرها ِإنْ لَم تقِْدر ثُم تدِركُهم ِبعرفَاٍت قَالَ و حد ِمنى ِمن الْعقَبِة ِإلَى واِدي محسٍر 
  .ها باب الْغدو ِإلَى عرفَاٍت و حدوِد

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عمن ذَكَره عن أَباٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي - ١
  . قَالَ ِمن السنِة أَلَّا يخرج الِْإمام ِمن ِمنى ِإلَى عرفَةَ حتى تطْلُع الشمس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢

 ِإنا )عليه السالم ( عن يحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ةٌ فَكَيف نصنع قَالَ أَما أَصحاب الرحاِل فَكَانوا يصلُّونَ الْغداةَ ِبِمنى و أَما أَنتم فَامضوا مشا

  .حتى تصلُّوا ِفي الطَِّريِق 
انَ عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَ- ٣

 قَالَ ِإذَا غَدوت ِإلَى )عليه السالم ( عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تدمتاع اكِإي و تدمص كِإلَي ما اللَّههِإلَي هجوتم تأَن فَةَ فَقُلْ ورع أَلُكفَأَس تدأَر كهجو و 

  أَنْ تباِرك ِلي ِفي ِرحلَِتي و أَنْ تقِْضي ِلي حاجِتي و أَنْ تجعلَِني الْيوم ِممن تباِهي 
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 اَءكِخب ِربفَاٍت فَاضرِإلَى ع تيهتفَاٍت فَِإذَا انرغَاٍد ِإلَى ع تأَن و لَبت ي ثُملُ ِمنأَفْض وه نِبِه م
فَاغْتِسلْ ِبنِمرةَ و نِمرةُ ِهي بطْن عرنةَ دونَ الْموِقِف و دونَ عرفَةَ فَِإذَا زالَِت الشمس يوم عرفَةَ 

و صلِّ الظُّهر و الْعصر ِبأَذَاٍن واِحٍد و ِإقَامتيِن و ِإنما تعجلُ الْعصر و تجمع بينهما ِلتفَرغَ 
ِويةَ و نِمرةَ ِإلَى ِذي نفْسك ِللدعاِء فَِإنه يوم دعاٍء و مسأَلٍَة قَالَ و حد عرفَةَ ِمن بطِْن عرنةَ و ثَ

 ِقفوِل مبالْج لْفخ اِز وجالْم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٤

الَِت الشمس و تجمع بين الظُّهِر و الْعصِر ِبأَذَاٍن و ِإقَامتيِن  الْغسلُ يوم عرفَةَ ِإذَا ز)عليه السالم ( اللَِّه 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و ِهشاِم بِن - ٥
 أَنه ِقيلَ لَه أَيما أَفْضلُ الْحرم أَو عرفَةُ فَقَالَ الْحرم فَِقيلَ و )عليه السالم ( الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كَيف لَم تكُن عرفَات ِفي الْحرِم فَقَالَ هكَذَا جعلَها اللَّه عز و جلَّ 
٦ -محم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد ب

 قَالَ حد عرفَاٍت ِمن )عليه السالم ( النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْمأِْزميِن ِإلَى أَقْصى الْموِقِف 

 اجِة الْحلِْبيقَطِْع ت ابب.  
١ -ب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن

 أَنه قَالَ الْحاج يقْطَع التلِْبيةَ يوم عرفَةَ زوالَ )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .الشمِس 
٢ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

   التلِْبيةَ ِحني زاغَِت الشمس يوم عرفَةَ و كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَطَع رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
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عليه السالم (  يقْطَع التلِْبيةَ ِإذَا زاغَِت الشمس يوم عرفَةَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن 

  . قَطَعت التلِْبيةَ فَعلَيك ِبالتهِليِل و التحِميِد و التمِجيِد و الثَّناِء علَى اللَِّه عز و جلَّ  فَِإذَا)
  .باب الْوقُوِف ِبعرفَةَ و حد الْموِقِف 

١ -وٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍع   ِعدمِمس نِن ِرئَاٍب عِن اب
  . قَالَ عرفَات كُلُّها موِقف و أَفْضلُ الْموِقِف سفْح الْجبِل )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِب- ٢
 قَالَ ِإذَا وقَفْت ِبعرفَاٍت فَادنُ عِن الِْهضاِب و )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيالُ فَِإنَّ النالِْجب ِهي ابِن)صلى اهللا عليه وآله ( الِْهضعي ملَه جاِك لَا حالْأَر ابحقَالَ ِإنَّ أَص  ي الَِّذين
  .يِقفُونَ ِعند الْأَراِك 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
تِفعوا عن بطِْن عرنةَ و قَالَ  ِفي الْموِقِف ار)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

 ملَه جاِك لَا حالْأَر ابحأَص.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٤

 قَالَ ِقف ِفي ميسرِة )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن 
 وقَف ِبعرفَاٍت ِفي ميسرِة الْجبِل فَلَما وقَف جعلَ الناس )صلى اهللا عليه وآله ( الْجبِل فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ِإلَى جاِنِبِه فَنحاها فَفَعلُوا ِمثْلَ ذَِلك فَقَالَ أَيها الناس ِإنه لَيس يبتِدرونَ أَخفَاف ناقَِتِه فَيِقفُونَ 
موِضع أَخفَاِف ناقَِتي الْموِقف و لَِكن هذَا كُلُّه موِقف و أَشار ِبيِدِه ِإلَى الْموِقِف و فَعلَ ِمثْلَ 

   رأَيت خلَلًا فَسده ِبنفِْسك و راِحلَِتك ذَِلك ِفي الْمزدِلفَِة فَِإذَا
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ِهضاِب و اتِق الْأَراك فَِإذَا وقَفْت فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب أَنْ تسد ِتلْك الِْخلَالُ و انتِقلْ عِن الْ
 دأَح اللَّه وأْ قُلْ هاقْر ٍة وكِْبريِمائَةَ ت هركَب ِه ولَيأَثِْن ع و هدجم و لِّلْهه و ِد اللَّهمفَاٍت فَاحرِبع

با أَحاِء معالد ِمن فِْسكِلن ريخت ٍة ورذْ ِباللَِّه ِمائَةَ موعت أَلٍَة وسم اٍء وعد موي هفَِإن ِهدتاج و تب
 ِضِع ووالْم ِفي ذَِلك ذِْهلَكأَنْ ي ِه ِمنِإلَي بِضٍع أَحوِفي م ذِْهلَكي طَانَ لَنيطَاِن فَِإنَّ الشيالش ِمن

لناِس و أَقِْبلْ ِقبلَ نفِْسك و لْيكُن ِفيما تقُولُ اللَّهم رب الْمشاِعِر ِإياك أَنْ تشتِغلَ ِبالنظَِر ِإلَى ا
كُلِّها فُك رقَبِتي ِمن الناِر و أَوِسع علَي ِمن الرزِق الْحلَاِل و ادرأْ عني شر فَسقَِة الِْجن و الِْإنِس 

كُرملَا ت ما اللَّهي و اِظِرينالن رصا أَبي و اِمِعنيالس عما أَسِني يِرجدتسلَا ت ِني وعدخلَا ت ِبي و 
أَسرع الْحاِسِبني و يا أَرحم الراِحِمني أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد و أَنْ تفْعلَ 

ا و لْيكُن ِفيما تقُولُ و أَنت راِفع يديك ِإلَى السماِء اللَّهم حاجِتي الَِّتي ِإنْ ِبي كَذَا و كَذَ
 ِتي ِمنقَبر لَاصخ أَلُكِني أَستطَيا أَعِني مفَعني ا لَمِنيهتعنِإنْ م ِني وتعنا مِني مرضي ا لَمهتطَيأَع

لَّهم ِإني عبدك و ِملْك يِدك و ناِصيِتي ِبيِدك و أَجِلي ِبِعلِْمك أَسأَلُك أَنْ توفِّقَِني ِلما الناِر ال
 كِبيبا حهلَيع لَلْتد و ِليلَكخ اِهيمرا ِإبهتيالَِّتي أَر اِسِكيني مِمن لِّمسأَنْ ت ي ونع ِضيكري

محصلى اهللا عليه وآله ( داً م( و هرمع أَطَلْت و لَهمع ِضيتر نلِْني ِممعاج مقُولُ اللَّها تِفيم كُنلْي و 
  .أَحييته بعد الْموِت حياةً طَيبةً 

 سِعيٍد عن حماِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن- ٥
صلى اهللا (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 قَالَ اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن  وقَف ِبعرفَاٍت فَلَما همِت الشمس أَنْ تِغيب قَبلَ أَنْ تندِفع)عليه وآله 
 و فِْوكِجرياً ِبعتسى ظُلِْمي مساِر أَمهالن ِل وثُ ِباللَّيدحا يم رش ِمن ِر وِت الْأَمتشت ِمن الْفَقِْر و

ِجرياً ِبِعزتسى ذُلِّي مسأَم و اِنكِجرياً ِبأَمتسِفي موى خسأَم ِهيجى وسأَم و ك  
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و ِتكمحلِّلِْني ِبرطَى جأَع نم دوا أَجي ِئلَ وس نم ريا خاِقي يالْب ِهكجِجرياً ِبوتسالْفَاِني م 
أَلِْبسِني عاِفيتك و اصِرف عني شر جِميِع خلِْقك قَالَ عبد اللَِّه بن ميموٍن و سِمعت أَِبي يقُولُ 

 كتاجلْ حس ثُم ِحمرتِن اسم محا أَري طَى وأَع نم عسا أَوي ِئلَ وس نم ريا خي.  
٦ - نب دمحِن أَِبي   ماِلِح بص نع ِليِن عِن بسِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي

ٍء ِمن الدعاِء عِشيةَ عرفَةَ   قَالَ لَيس ِفي شي)عليه السالم ( الْأَسوِد عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 
يش  قَّتوٌء م.  

٧ -ب ِليِقفاً   عوم أَر ِقِف فَلَموٍب ِبالْمدنج ناللَِّه ب دبع تأَيأَِبيِه قَالَ ر نع اِهيمرِإب ن
كَانَ أَحسن ِمن موِقِفِه ما زالَ ماداً يديِه ِإلَى السماِء و دموعه تِسيلُ علَى خديِه حتى تبلُغَ 

 انصرف الناس قُلْت لَه يا أَبا محمٍد ما رأَيت موِقفاً قَطُّ أَحسن ِمن موِقِفك قَالَ و الْأَرض فَلَما
 أَخبرِني أَنه من )عليه السالم ( اللَِّه ما دعوت ِإلَّا ِلِإخواِني و ذَِلك أَنَّ أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَر 

ِلأَِخيِه ِبظَهِر الْغيِب نوِدي ِمن الْعرِش و لَك ِمائَةُ أَلِْف ِضعِف ِمثِْلِه فَكَِرهت أَنْ أَدع ِمائَةَ دعا 
  .أَلِْف ِضعٍف مضمونةً ِلواِحٍد لَا أَدِري يستجاب أَم لَا 

٨ -حم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدِن ابٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بم
عميٍر قَالَ كَانَ ِعيسى بن أَعين ِإذَا حج فَصار ِإلَى الْموِقِف أَقْبلَ علَى الدعاِء ِلِإخواِنِه حتى 

تح كندب ِعبتت و الَكم ِفقنت لَه قَالَ فَقُلْت اسالن ِفيضثُّ يبِضِع الَِّذي توِإلَى الْم تى ِإذَا ِصر
ِفيِه الْحواِئج ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ أَقْبلْت علَى الدعاِء ِلِإخواِنك و تركْت نفْسك قَالَ ِإني علَى ِثقٍَة 

  .ِمن دعوِة الْملَِك ِلي و ِفي شك ِمن الدعاِء ِلنفِْسي 
٩ - ناٍط عبِن أَسب ِليع نع لَِميِن السيسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح  

 اِهيمرِإب لَِقيت تا أَفَضِقِف فَلَموِفي الْم تٍب قَالَ كُندنِن جِد اللَِّه ببع ِن أَِبي الِْبلَاِد أَوب اِهيمرِإب
لَقَةُ با عهاُء كَأَنرمةُ حِحيحالص هنيِإذَا ع ِه وينيى عداباً ِبِإحصكَانَ م ِه ولَيع تلَّمٍب فَسيعش ن

 ى فَلَورلَى الْأُخع ِفقشاللَِّه م ا وأَن و كينيى عدِبِإح تأُِصب قَد لَه ٍم فَقُلْتد  
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 نفَِلم ٍة فَقُلْتوعِبد موالْي فِْسيِلن توعا دٍد ممحا ما أَباللَِّه ي كَاِء قَِليلًا فَقَالَ والْب ِمن ترقَص
 يقُولُ من دعا ِلأَِخيِه ِبظَهِر )عليه السالم ( ِإخواِني ِلأَني سِمعت أَبا عبِد اللَِّه دعوت قَالَ دعوت ِل

الْغيِب وكَّلَ اللَّه ِبِه ملَكاً يقُولُ و لَك ِمثْلَاه فَأَردت أَنْ أَكُونَ ِإنما أَدعو ِلِإخواِني و يكُونَ 
  . ِلأَني ِفي شك ِمن دعاِئي ِلنفِْسي و لَست ِفي شك ِمن دعاِء الْملَِك ِلي الْملَك يدعو ِلي

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن النضِر بِن سويٍد عن عمِرو بِن أَِبي -١٠
 يوم عرفَةَ ِبالْموِقِف و هو يناِدي ِبأَعلَى صوِتِه أَيها ) عليه السالم (الِْمقْداِم قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

 كَانَ الِْإمام ثُم كَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب ثُم الْحسن ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( الناس ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ثُم هه فَيناِدي ثَلَاثَ مراٍت ِلمن بين )عليه السالم ( حسيِن ثُم محمد بن عِلي الْحسين ثُم عِلي بن الْ

يديِه و عن يِميِنِه و عن يساِرِه و ِمن خلِْفِه اثْني عشر صوتاً و قَالَ عمرو فَلَما أَتيت ِمنى 
الْع ابحأَص أَلْتس أَلْتس أَلُوِني قَالَ ثُما فَاسِني فُلَاٍن أَنةُ بلُغ هفَقَالُوا ه هفِْسِري هت نِة عِبير

 ِة فَقَالُوا ِمثْلَ ذَِلكِبيراِب الْعحأَص ضاً ِمنأَي مهرغَي.  
 محمٍد عن سماعةَ قَالَ قُلْت   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن-١١

  . ِإذَا ضاقَت عرفَةُ كَيف يصنعونَ قَالَ يرتِفعونَ ِإلَى الْجبِل )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .باب الِْإفَاضِة ِمن عرفَاٍت 

ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ١
 متى الِْإفَاضةُ ِمن عرفَاٍت قَالَ ِإذَا ذَهب الْحمرةُ يعِني ِمن الْجاِنِب )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِقيرالش.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ٢
 ِإنَّ الْمشِرِكني كَانوا يِفيضونَ )لسالم عليه ا( بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 فَأَفَاض بعد غُروِب الشمِس قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن قَبِل أَنْ تِغيب الشمس فَخالَفَهم رسولُ اللَِّه 
 مع الناِس و علَيك السِكينةَ و الْوقَار و  ِإذَا غَربِت الشمس فَأَِفض)عليه السالم ( و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

أَِفض ِباِلاسِتغفَاِر فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ثُم أَِفيضوا ِمن حيثُ أَفاض الناس و استغِفروا اللَّه ِإنَّ 
 الْأَحمِر عن يِمِني الطَِّريِق فَقُِل اللَّهم ارحم موِقِفي و اللَّه غَفُور رِحيم فَِإذَا انتهيت ِإلَى الْكَِثيِب

ِزد ِفي ِعلِْمي و سلِّم ِلي ِديِني و تقَبلْ مناِسِكي و ِإياك و الْوِجيف الَِّذي يصنعه الناس فَِإنَّ 
لناس ِإنَّ الْحج لَيس ِبوِجيِف الْخيِل و لَا ِإيضاِع الِْإِبِل و  قَالَ أَيها ا)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

لَِكِن اتقُوا اللَّه و ِسريوا سيراً جِميلًا لَا توطِّئُوا ضِعيفاً و لَا توطِّئُوا مسِلماً و توأَّدوا و اقْتِصدوا 
 كَانَ يكُف ناقَته حتى يِصيب رأْسها مقَدم الرحِل و )لى اهللا عليه وآله ص( ِفي السيِر فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 تتبع قَالَ معاِويةُ و سِمعت أَبا )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ أَيها الناس علَيكُم ِبالدعِة فَسنةُ رسوِل اللَِّه 
 يقُولُ اللَّهم أَعِتقِْني ِمن الناِر و كَررها حتى أَفَاض فَقُلْت أَ لَا تِفيض فَقَد )ه السالم علي( عبِد اللَِّه 

  .أَفَاض الناس فَقَالَ ِإني أَخاف الزحام و أَخاف أَنْ أَشرك ِفي عنِت ِإنساٍن 
٣ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدانَ بثْمع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب د

 يقُولُ ِفي آِخِر كَلَاِمِه ِحني )عليه السالم ( ِعيسى عن هارونَ بِن خاِرجةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
أُظْلَم أَو أَنْ أَظِْلم وذُ ِبكي أَعِإن ماللَّه اراً أَفَاضج أُوِذي ِحماً أَور أَقْطَع أَو .  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٤
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 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَفَاض )عليه السالم ( عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 
قِْدري ِر فَِإنْ لَمحالن موا يهرحنةٌ يندِه بلَيقَالَ ع سمالش ِغيبلَ أَنْ تفَاٍت قَبرع ةَ ِمناِنيثَم امص 

  .عشر يوماً ِبمكَّةَ أَو ِفي الطَِّريِق أَو ِفي أَهِلِه 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن - ٥

كِّلُ اللَّه عز و جلَّ ملَكَيِن ِبمأِْزمي عرفَةَ فَيقُولَاِن سلِّم  قَالَ يو)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لِّمس.  

 قَالَ )عليه السالم (   و عنه عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
لَةَ ماِس لَياِن ِللنجفَرلَكَاِن يِن مقَييِن الضيأِْزمالْم دِلفَةَ ِعندز.  

  .باب لَيلَِة الْمزدِلفَِة و الْوقُوِف ِبالْمشعِر و الِْإفَاضِة ِمنه و حدوِدِه 
١ -ِن الْحاٍد عمح ةَ واِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبي

 قَالَ قَالَ لَا تصلِّ الْمغِرب حتى تأِْتي جمعاً فَتصلِّي ِبها الْمغِرب و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِريباً ِمن الْمشعِر و الِْعشاَء الْآِخرةَ ِبأَذَاٍن واِحٍد و ِإقَامتيِن و انِزلْ ِببطِْن الْواِدي عن يِمِني الطَِّريِق قَ

يستحب ِللصرورِة أَنْ يِقف علَى الْمشعِر الْحراِم و يطَأَه ِبِرجِلِه و لَا يجاِوِز الِْحياض لَيلَةَ 
ها جواِمع الْخيِر اللَّهم لَا الْمزدِلفَِة و يقُولُ اللَّهم هِذِه جمع اللَّهم ِإني أَسأَلُك أَنْ تجمع ِلي ِفي

  تؤِيسِني ِمن الْخيِر الَِّذي سأَلْتك أَنْ تجمعه ِلي ِفي قَلِْبي 
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أَنْ ت كِإلَي أَطْلُب ِإِن و و رالش اِمعوِني جِقيأَنْ ت ذَا وِزِلي هنِفي م اَءكِليأَو فْترا عفَِني مرع
استطَعت أَنْ تحِيي ِتلْك اللَّيلَةَ فَافْعلْ فَِإنه بلَغنا أَنَّ أَبواب السماِء لَا تغلَق ِتلْك اللَّيلَةَ ِلأَصواِت 

ؤالْم قِّي وح متياِدي أَدِعب متأَن و كُمبا رأَن هاؤلَّ ثَنج قُولُ اللَّهِل يحالن ِويكَد ِويد ملَه ِمِنني
 هوبذُن هنطَّ عحأَنْ ي ادأَر نملَةَ عاللَّي ِتلْك طُّ اللَّهحفَي لَكُم ِجيبتأَنْ أَس لَيع قح نِلم ِفرغي و

 لَه ِفرغأَنْ ي ادأَر.  
٢ - نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

الَِّتي بعد الْمغِرِب لَيلَةَ  عِن الركَعاِت )عليه السالم ( عنبسةَ بِن مصعٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْمزدِلفَِة فَقَالَ صلِّها بعد الِْعشاِء أَربع ركَعاٍت 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣
 قَالَ يستحب ِللصرورِة أَنْ يطَأَ الْمشعر الْحرام و أَنْ )عليه السالم ( لَِّه عن رجٍل عن أَِبي عبِد ال

 تيلَ الْبخدي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٤

 )عليه السالم ( وانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ عن صفْ
قَالَ أَصِبح علَى طُهٍر بعد ما تصلِّي الْفَجر فَِقف ِإنْ ِشئْت قَِريباً ِمن الْجبِل و ِإنْ ِشئْت حيثُ 

فَِإذَا و لَى ِشئْتلِّ عص ِه ولَيع ترا قَدلَاِئِه مب آلَاِئِه و ِمن اذْكُر ِه ولَيأَثِْن ع و ِد اللَّهمفَاح قَفْت
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(أَو اِر والن ِتي ِمنقَبر اِم فُكرِر الْحعشالْم بر ماللَّه ِلكقَو ِمن كُنلْي و  ِسع

 ِه وطْلُوٍب ِإلَيم ريخ تأَن مِس اللَّهالِْإن و قَِة الِْجنفَس ري شنأْ عراد لَاِل والْح ِقكِرز ِمن لَيع
يلَِني عثْرِتي خير مدعو و خير مسئُوٍل و ِلكُلِّ واِفٍد جاِئزةٌ فَاجعلْ جاِئزِتي ِفي موِطِني هذَا أَنْ تِق

 ِحني أَِفض اِدي ثُما زينالد ى ِمنقْوِل التعاج ِطيئَِتي ثُمخ نع زاوجأَنْ ت ِتي وِذرعلَ مقْبت و
  .يشِرق لَك ثَِبري و ترى الِْإِبلُ موِضع أَخفَاِفها 
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٥ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عٍة أَ)عليه السالم ( باعس لَ  أَيٍع فَقَالَ قَبمج ِمن أَنْ أُِفيض كِإلَي بح

 سقَالَ لَي سمالش طْلُعى تتا حكَثْنفَِإنْ م قُلْت اِت ِإلَياعالس بأَح ِبقَِليٍل فَِهي سمالش طْلُعأَنْ ت
 أْسِبِه ب.  
ِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٦

  . قَالَ لَا تجاِوز واِدي محسٍر حتى تطْلُع الشمس )عليه السالم ( 
  .باب السعِي ِفي واِدي محسٍر 

 عن حفِْص بِن الْبختِري و غَيِرِه عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ١
 أَنه قَالَ ِلبعِض ولِْدِه هلْ سعيت ِفي واِدي محسٍر فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمره أَنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ لَه سِل الناس يرِجع حتى يسعى قَالَ فَقَالَ لَه ابنه لَا أَعِرفُه فَ
٢ - را قَالَ ماِبنحِض أَصعب ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .رِجع فَيسعى  بعد اِلانِصراِف ِإلَى مكَّةَ أَنْ ي)عليه السالم ( رجلٌ ِبواِدي محسٍر فَأَمره أَبو عبِد اللَِّه 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن - ٣
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يمِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ٍر و 
مررت ِبواِدي محسٍر و هو واٍد عِظيم بين جمٍع و ِمنى و هو ِإلَى ِمنى أَقْرب فَاسع ِفيِه حتى 

 حرك ناقَته و قَالَ اللَّهم سلِّم ِلي عهِدي و اقْبلْ توبِتي و )صلى اهللا عليه وآله (  رسولَ اللَِّه تجاِوزه فَِإنَّ
  .أَِجب دعوِتي و اخلُفِْني ِفيمن تركْت بعِدي 

 قَالَ )عليه السالم (  عن أَِبي الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ- ٤
  .الْحركَةُ ِفي واِدي محسٍر ِمائَةُ خطْوٍة 

٥ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ سأَلْته عن حد جمٍع قَالَ ما بين الْمأِْزميِن ِإلَى واِدي )الم عليه الس( بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن 

  .محسٍر 
  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد و محمد بن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٦

ِن مِد اللَِّه ببع ناِن عمعِد اللَِّه النبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نكَانَ عِلفَِة )عليه السالم ( سدزالْم دقَالَ ح 
  .ِمن محسٍر ِإلَى الْمأِْزميِن 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ٧
 ِإذَا كَثُر الناس ِبجمٍع و )عليه السالم (  عِن ابِن أَِبي نصٍر عن سماعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً

  .ضاقَت علَيِهم كَيف يصنعونَ قَالَ يرتِفعونَ ِإلَى الْمأِْزميِن 
٨ - نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمانَ   أَحثْمِن عِرو بمع نع ِليميِن التسِن الْحب ِليع

  .الْأَزِدي عن محمِد بِن عذَاِفٍر عن عمر بِن يِزيد قَالَ الرملُ ِفي واِدي محسٍر قَدر ِمائَِة ِذراٍع 
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  .باب من جِهلَ أَنْ يِقف ِبالْمشعِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ١

 الرجلُ الْأَعجِمي و الْمرأَةُ )عليه السالم ( الَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن محمِد بِن حِكيٍم قَ
الضِعيفَةُ يكُوناِن مع الْجماِل الْأَعراِبي فَِإذَا أَفَاض ِبِهم ِمن عرفَاٍت مر ِبِهم كَما مر ِبِهم ِإلَى ِمنى 

ج ِزلْ ِبِهمني لَم ا قَالَ ولُّوا ِبهصي ِإنْ لَم و قُلْت مأَهزأَج ا فَقَدا ِبهلَّوص قَد سعاً فَقَالَ أَ لَيم
 مأَهزأَج ا فَقَدِفيه وا اللَّهوا ذَكَرا فَِإنْ كَانِفيه وا اللَّهذَكَر.  

٢ -حم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بم
 جِعلْت ِفداك ِإنَّ صاِحبي هذَيِن جِهلَا أَنْ يِقفَا )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

اعِر سعشِقفَاِن ِبالْما فَيمهكَاناِن مِجعرِلفَِة فَقَالَ يدزى كَانَ ِبالْمتح دا أَحمهِبرخي لَم هفَِإن ةً قُلْت
الْيوم و قَد نفَر الناس قَالَ فَنكَس رأْسه ساعةً ثُم قَالَ أَ لَيسا قَد صلَّيا الْغداةَ ِبالْمزدِلفَِة قُلْت بلَى 

لْت بلَى فَقَالَ تم حجهما ثُم قَالَ الْمشعر ِمن الْمزدِلفَِة و فَقَالَ أَ لَيسا قَد قَنتا ِفي صلَاِتِهما قُ
  .الْمزدِلفَةُ ِمن الْمشعِر و ِإنما يكِْفيِهما الْيِسري ِمن الدعاِء 

٣ -حِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مةَ باِويعم نى عي
 ما تقُولُ ِفي رجٍل أَفَاض ِمن عرفَاٍت فَأَتى ِمنى قَالَ )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَلْيرِجع فَيأِْتي جمعاً فَيِقف ِبها و ِإنْ كَانَ الناس قَد أَفَاضوا ِمن جمٍع 
٤ -قَالَ   م قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 رجلٌ أَفَاض ِمن عرفَاٍت فَمر ِبالْمشعِر فَلَم يِقف حتى انتهى ِإلَى )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
جمرةَ و لَم يعلَم حتى ارتفَع النهار قَالَ يرِجع ِإلَى الْمشعِر فَيِقف ِبِه ثُم يرِجع ِمنى و رمى الْ
  .فَيرِمي الْجمرةَ 
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٥ -أَِبي   ع نع ِميثْعى الْخيحِن يِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
م  أَنه قَالَ ِفي رجٍل لَم يِقف ِبالْمزدِلفَِة و لَم يِبت ِبها حتى أَتى ِمنى فَقَالَ أَ لَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هفَات قَد ِإنَّ ذَِلك قُلْت ِجعرقَالَ ي ِهلَ ذَِلكفَِإنْ ج ا قُلْتلَهخد ى ِحنيِمن ِكرني لَم و اسالن ري
 أْسفَقَالَ لَا ب.  

 ِرئَاٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن- ٦
 قَالَ من أَفَاض ِمن عرفَاٍت مع الناِس و لَم يلْبثْ معهم )عليه السالم ( عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِبجمٍع و مضى ِإلَى ِمنى متعمداً أَو مستِخفّاً فَعلَيِه بدنةٌ 
دزالْم لَ ِمنجعت نم ابِر بلَ الْفَجِلفَِة قَب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ١
نْ يِفيض  ِفي رجٍل وقَف مع الناِس ِبجمٍع ثُم أَفَاض قَبلَ أَ)عليه السالم ( عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ياِهلًا فَلَا شقَالَ ِإنْ كَانَ ج اساٍة  النش مِه دلَيِر فَعلَ طُلُوِع الْفَجقَب ِإنْ كَانَ أَفَاض ِه ولَيَء ع.  
٢ -اِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْح  
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 )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عثْمانَ عن سِعيٍد السماِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ع حربلَا ت و ِميرأَنْ ت يدا ههلَيع نهكَانَ ِمن نم رأَم ى وِلفَِة ِإلَى ِمندزالْم لًا ِمناَء لَيسلَ النج

 ورزى تتكَّةَ حِإلَى م ِضيمأَنْ ت يده نها ِمنهلَيع كُني لَم نم و حذْبى تتح.  
٣ - ِليِض   ععب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يِفيض الرجلُ ِبلَيٍل ِإذَا كَانَ خاِئفاً )عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
٤ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل ب

 قَالَ أَيما امرأٍَة أَو رجٍل خاِئٍف أَفَاض ِمن الْمشعِر الْحراِم لَيلًا فَلَا بأْس )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 
ِض وملْي ةَ ثُمرمِم الْجرِت فَلْييِبالْب طُفلْي لُ ثُمجالر ِلقحي أَةُ ورالْم رقَصت و هنع حذْبي نم رأْملْي 

 و وه حذْبأَنْ ي أْسفَلَا ب هنع حذْبي لَم ى وى ِمنى فَِإنْ أَتِإلَى ِمن ِجعرلْي ِة ثُمورالْم فَا وِبالص و
  .شعر ِإذَا حلَق ِبمكَّةَ ِإلَى ِمنى و ِإنْ شاَء قَصر ِإنْ كَانَ قَد حج قَبلَ ذَِلك لْيحِمِل ال
٥ - ناِء عرغأَِبي الْم نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِللنساِء و الصبياِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رخص رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِه أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ
 نيضم ضيالْح فَِإنْ ِخفْن اِزِلِهمناةَ ِفي مدلُّوا الْغصأَنْ ي ٍل وِبلَي اروا الِْجممري ٍل ووا ِبلَيِفيضأَنْ ي

و كَّةَ وِإلَى م نهني عحضي نم كَّلْن.  
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٦

فْن ِعند الْمشعِر الْحراِم سِمعت أَبا عبِد اللَِّه يقُولُ لَا بأْس ِبأَنْ تقَدم النساُء ِإذَا زالَ اللَّيلُ فَيِق
ساعةً ثُم ينطَلَق ِبِهن ِإلَى ِمنى فَيرِمني الْجمرةَ ثُم يصِبرنَ ساعةً ثُم يقَصرنَ و ينطَِلقْن ِإلَى مكَّةَ 

ي نهفَِإن نهنع حذْبنَ أَنْ يِردي كُنِإلَّا أَنْ ي طُفْنفَي نهنع حذْبي نم كِّلْنو.  
   )عليه السالم (   و عنه عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٧
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صلى اهللا ( جِعلْت ِفداك معنا ِنساٌء فَأُِفيض ِبِهن ِبلَيٍل قَالَ نعم تِريد أَنْ تصنع كَما صنع رسولُ اللَِّه 

ِبجمٍع ثُم أَِفض ِبِهن  قَالَ قُلْت نعم فَقَالَ أَِفض ِبِهن ِبلَيٍل و لَا تِفض ِبِهن حتى تِقف ِبِهن )عليه وآله 
 وِرِهنعش ذْنَ ِمنأْخفَلْي حذَب ِهنلَيع كُني ةَ فَِإنْ لَمرمالْج ِمنيرى فَيظْمةَ الْعرمالْج ِبِهن أِْتيى تتح

ي و وِهِهنجكَّةَ ِفي وِإلَى م ِضنيمي و أَظْفَاِرِهن نَ ِمنرقَصي فَا والص نيب نيعسي ِت ويِبالْب طُفْن
 و ِهنجح ِمن غْنفَر قَد ى وِإلَى ِمن نِجعري وعاً ثُمبأُس طُفْني ِت ويِإلَى الْب نِجعري ِة ثُمورالْم و

  .سامةَ  أَرسلَ معهن أُ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
٨ - نِرِه عغَي و ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

عفَاِء  ِللنساِء و الض)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رخص رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نكَّلُوا مو تيوا الْبورزوا أَنْ يادٍل فَِإنْ أَرةَ ِبلَيرموا الْجمرأَنْ ي ٍل وٍع ِبلَيمج وا ِمنِفيضأَنْ ي

 نهنع حذْبي.  
 جالْح هفَات نم ابب.  

١ -س ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل به
 ِبِمنى ِإذْ جاَء رجلٌ فَقَالَ ِإنَّ قَوماً قَِدموا )عليه السالم ( عن داود الرقِّي قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

عاِفيةَ و أَرى أَنْ يهِريق كُلُّ واِحٍد ِمنهم دم شاٍة يوم النحِر و قَد فَاتهم الْحج فَقَالَ نسأَلُ اللَّه الْ
  و يِحلُّونَ و علَيِهم الْحج ِمن قَاِبٍل ِإِن انصرفُوا ِإلَى ِبلَاِدِهم و ِإنْ أَقَاموا 
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حتى تمِضي أَيام التشِريِق ِبمكَّةَ ثُم يخرجوا ِإلَى وقِْت أَهِل مكَّةَ و أَحرموا ِمنه و اعتمروا 
  .فَلَيس علَيِهم الْحج ِمن قَاِبٍل 

٢ - دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليانَ   عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب
 قَالَ من أَدرك جمعاً )عليه السالم ( بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ا قَاِرٍن أَومقَالَ أَي و جالْح كرأَد ِه فَقَدلَيع ٍة ورمِحلَّ ِبعفَلْي جالْح هفَات قَد و ٍع قَِدمتمتم فِْرٍد أَوم
الْحج ِمن قَاِبٍل قَالَ و قَالَ ِفي رجٍل أَدرك الِْإمام و هو ِبجمٍع فَقَالَ ِإنْ ظَن أَنه يأِْتي عرفَاٍت 

دي ا قَِليلًا ثُمِبه ِقفوا فَيِفيضى يتا حأِْتهلَا ي هأَن ِإنْ ظَن ا وأِْتهِس فَلْيملَ طُلُوِع الشعاً قَبمج ِرك
 هجح مت ٍع فَقَدمِبج ِقملْي ا وأِْتهفَلَا ي.  

٣ -رِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍج ع )

  . قَالَ من أَدرك الْمشعر الْحرام يوم النحِر ِمن قَبِل زواِل الشمِس فَقَد أَدرك الْحج )عليه السالم 
عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل - ٤

 قَالَ من أَدرك الْمشعر الْحرام و علَيِه )عليه السالم ( الْمِغريِة عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 جالْح كرأَد فَقَد سمولَ الشزلَ أَنْ تاِس قَبالن ةٌ ِمنسمخ.  

٥ -دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نعليه (  ب

  . قَالَ من أَدرك الْمشعر الْحرام و علَيِه خمسةٌ ِمن الناِس فَقَد أَدرك الْحج )السالم 
( يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٦

 قَالَ قَالَ تدِري ِلم جِعلَ ثَلَاثٌ هنا قَالَ قُلْت لَا قَالَ فَمن أَدرك شيئاً ِمنها فَقَد أَدرك )عليه السالم 
 جالْح.  
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  .باب حصى الِْجماِر ِمن أَين تؤخذُ و ِمقْداِرها 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ خذْ حصى- ١

 أَكزى أَجِبِمن ِلكحر ِمن هذْتِإنْ أَخ ٍع ومج اِر ِمنالِْجم.  
٢ - ناِط عنى الْحثَنم نٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ته عِن الْحصى الَِّتي يرمى ِبها الِْجمار فَقَالَ تؤخذُ  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن جمٍع و تؤخذُ بعد ذَِلك ِمن ِمنى 

 قَالَ خذْ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن ِربِعي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .ماِر ِمن جمٍع و ِإنْ أَخذْته ِمن رحِلك ِبِمنى أَجزأَك حصى الِْج
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٤

 يقُولُ الْتِقِط الْحصى و لَا تكِْسرنَّ ِمنهن شيئاً )م عليه السال( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
حرِم أَجزأَك و ِإنْ أَخذْته ِمن غَيِر الْحرِم لَم  قَالَ حصى الِْجماِر ِإنْ أَخذْته ِمن الْ)عليه السالم ( 

  .يجِزئْك قَالَ و قَالَ لَا ترِمي الِْجمار ِإلَّا ِبالْحصى 
 ِفي حصى الِْجماِر )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

  .كُِره الصم ِمنها و قَالَ خِذ الْبرش قَالَ 
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٧ -ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عص
 قَالَ حصى الِْجماِر تكُونُ ِمثْلَ الْأَنملَِة و لَا تأْخذْها سوداَء و لَا بيضاَء و لَا )عليه السالم ( الْحسِن 

هفَعدت اِم وهلَى الِْإبا عهعضت ذْفاً وخ نِذفُهخقَّطَةً تنةً مِليا كُحذْهاَء خرمح ِة واببا ِبظُفُِر الس
 دِعن ِقفت ِة ورملَى الْجِم عرلَا ت و نكُلَّه ِميِنكي نع نلْهعاج اِدي وطِْن الْوب ا ِمنِمهار

  .الْجمرتيِن الْأُولَييِن و لَا تِقف ِعند جمرِة الْعقَبِة 
٨ -نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناٍن عنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح 
 قَالَ يجوز أَخذُ حصى الِْجماِر ِمن جِميِع الْحرِم ِإلَّا ِمن الْمسِجِد الْحراِم و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .مسِجِد الْخيِف 
٩ -حي نب دمحِريِر   مالض اِسنيي نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عي

 قَالَ سأَلْته ِمن أَين ينبِغي أَخذُ حصى الِْجماِر )عليه السالم ( عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِضعوم ِمن ذْهأْخاِئِر قَالَ لَا تس ِذِه ِمنِبأَخ أْسلَا ب اِر وى الِْجمصح ِمن ِم وراِرِج الْحخ ِن ِمني

  .الْحرِم 
  .باب يوِم النحِر و مبتدِإ الرمِي و فَضِلِه 

( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن - ١

   قَالَ خذْ حصى الِْجماِر ثُم ائِْت الْجمرةَ الْقُصوى الَِّتي ِعند الْعقَبِة فَارِمها ِمن ِقبِل )عليه السالم 
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 ِلي و ِصِهناِتي فَأَحيصلَاِء حؤه ماللَّه ِدكى ِفي يصالْح قُولُ وت ا ولَاهأَع ا ِمنِمهرلَا ت ا وِههجو
ع رحاد ماللَّه رأَكْب اٍة اللَّهصكُلِّ ح عقُولُ مت ِمي ورت ِلي ثُممِفي ع نهفَعار مطَانَ اللَّهيي الشن

 كِبيِة ننلَى سع و اِبكِديقاً ِبِكتصصلى اهللا عليه وآله ( ت( ولًا وقْبلًا ممع وراً ورباً مجح لْهعاج ماللَّه 
 قَدر عشرِة أَذْرٍع أَو خمسةَ سعياً مشكُوراً و ذَنباً مغفُوراً و لْيكُن ِفيما بينك و بين الْجمرِة

 كَّلْتوت كلَيع و ِثقْتو ِبك مِي فَقُِل اللَّهمالر ِمن تعجر و لَكحر تياعاً فَِإذَا أَتِذر رشع
مرأَنْ ي بحتسي قَالَ و ِصريالن مِنع لَى ووالْم مِنع و بالر مٍر فَِنعلَى طُهع ارى الِْجم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ٢
ترمى وحدها  قَالَ سأَلْته عن رمِي الْجمرِة يوم النحِر ما لَها )عليهما السالم ( عن زرارةَ عن أَحِدِهما 

 فَقُلْت كُوا ذَِلكرت مهلَِكن و نكُلُّه نيمري كُن ِر فَقَالَ قَدحالن موا يهراِر غَيالِْجم ى ِمنمرلَا ت و
  .نصنع لَه جِعلْت ِفداك فَأَرِميِهن قَالَ لَا ترِمِهن أَ ما ترضى أَنْ تصنع ِمثْلَ ما 

٣ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  عن رمِي الِْجماِر فَقَالَ كُن يرمين جِميعاً يوم النحِر)عليه السالم ( حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ِليا كَانَ عكَم عنصى أَنْ تضرا تفَقَالَ ِلي أَ م هثْتدح ثُم ذَِلك دعِميعاً با جهتيمعليه السالم ( فَر( 
 هكْترفَت عنصي.  

٤ -ةَ عاررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عِدِهمأَح ن )

 و عِن ابِن أُذَينةَ عِن ابِن بكَيٍر قَالَ كَانِت الِْجمار ترمى جِميعاً قُلْت فَأَرِميها فَقَالَ لَا )عليهما السالم 
 عنا أَصكَم عنصى أَنْ تضرا تأَ م.  

 عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد- ٥
   الْجمرةَ الْعظْمى فَرأَى الناس وقُوفاً فَقَام )عليه السالم ( سِعيٍد الروِمي قَالَ رمى أَبو عبِد اللَِّه 
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 لْتاٍت فَفَعرِقٍف ثَلَاثَ موِبم سذَا لَيِإنَّ ه اسا النهِتِه أَيولَى صى ِبأَعادن ثُم مطَهسو.  
٦ - ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن ِرئَاٍب   مب

 ِلرجٍل ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمن الْأَنصاِر ِإذَا رميت الِْجمار كَانَ لَك ِبكُلِّ حصاٍة عشر حسناٍت تكْتب لَك ِلما تستقِْبلُ

 ِركمع.  
٧ - ناٍد عمح نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

نه  ِفي رمِي الِْجماِر قَالَ لَه ِبكُلِّ حصاٍة يرِمي ِبها تحطُّ ع)عليه السالم ( حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كَِبريةٌ موِبقَةٌ 

  .باب رمِي الِْجماِر ِفي أَياِم التشِريِق 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

مِن أَِبي عاب ى ويحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِد اللَِّه شبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر ععليه السالم ( ي( 
قَالَ ارِم ِفي كُلِّ يوٍم ِعند زواِل الشمِس و قُلْ كَما قُلْت ِحني رميت جمرةَ الْعقَبِة فَابدأْ 

ا ِفي باِرهسي نا عِمهِة الْأُولَى فَاررماِر ِبالْجسي نع ِر قُمحالن موي ا قُلْتقُلْ كَم ِسيِل وطِْن الْم
 ِبيلَى النلِّ عص ِه ولَيأَثِْن ع و ِد اللَّهملَةَ فَاحقِْبِل الِْقبتصلى اهللا عليه وآله ( الطَِّريِق فَاس( مقَدت ثُم   
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قَِليلًا فَتدعو و تسأَلُه أَنْ يتقَبلَ ِمنك ثُم تقَدم أَيضاً ثُم افْعلْ ذَِلك ِعند الثَّاِنيِة و اصنع كَما 
ما دعوت ثُم تمِضي ِإلَى الثَّاِلثَِة و علَيك السِكينةَ و صنعت ِبالْأُولَى و تِقف و تدعو اللَّه كَ

  .الْوقَار فَارِم و لَا تِقف ِعندها 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٢

 عِن الِْجماِر فَقَالَ قُم ِعند الْجمرتيِن و لَا تقُم ِعند )عليه السالم (  عبِد اللَِّه شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا
  .جمرِة الْعقَبِة قُلْت هذَا ِمن السنِة قَالَ نعم قُلْت ما أَقُولُ ِإذَا رميت فَقَالَ كَبر مع كُلِّ حصاٍة 

٣ -نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 خذْ حصى الِْجماِر ِبيِدك الْيسرى و ارِم ِبالْيمنى )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

.  
شعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق   أَبو عِلي الْأَ- ٤

 قَالَ )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري و صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لشمِس ِإلَى غُروِبها رمي الِْجماِر ِمن طُلُوِع ا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٥
حكَم ِعند زواِل الشمِس  أَنه قَالَ ِللْحكَِم بِن عتيبةَ ما حد رمِي الِْجماِر فَقَالَ الْ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 أَ رأَيت لَو أَنهما كَانا رجلَيِن فَقَالَ أَحدهما ِلصاِحِبِه احفَظْ علَينا )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
  . الشمِس ِإلَى غُروِبها متاعنا حتى أَرِجع أَ كَانَ يفُوته الرمي هو و اللَِّه ما بين طُلُوِع

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٦
 ِلرعاِة الِْإِبِل ِإذَا )وآله صلى اهللا عليه (  رخص رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  جاُءوا 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٨٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .ِباللَّيِل أَنْ يرموا 
 )عليه السالم ( با الْحسِن الرضا   أَحمد بن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن هماٍم قَالَ سِمعت أَ- ٧

 اِدي وطِْن الْوب ِمن ارِمي الِْجمرقَالَ ت و سمالش طْلُعى تتِر ححالن موةَ يرمِمي الْجرقُولُ لَا تي
مِر ِإذَا رالْآخ قفَِتلُ ِفي الشنت ثُم ِميِنكي نٍة عرملُ كُلَّ جعجِة تقَبةَ الْعرمج تي.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَباٍن عن محمٍد - ٨
لَ ربما اغْتسلْت فَأَما  عِن الْغسِل ِإذَا أَراد أَنْ يرِمي فَقَا)عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِمن السنِة فَلَا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

قَالَ ربما فَعلْت و أَما ِمن السنِة فَلَا و لَِكن  قَالَ سأَلْته عِن الْغسِل ِإذَا رمى الِْجمار فَ)عليه السالم ( 
  .ِمن الْحر و الْعرِق 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -١٠
 عِن الِْجماِر فَقَالَ لَا ترِم الِْجمار ِإلَّا و أَنت )عليه السالم ( با جعفٍَر عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَ

  .علَى طُهٍر 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٨٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

ادز أَو يمالر الَفخ نم ابب قَصن أَو .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ١

 ِفي رجٍل نِسي رمي الِْجماِر يوم الثَّاِني )عليه السالم ( عِن ابِن ِرئَاٍب عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بدأَ ِبجمرِة الْعقَبِة ثُم الْوسطَى ثُم الْأُولَى يؤخر ما رمى ِبما رمى و يرِمي الْجمرةَ الْوسطَى ثُم فَ

  .جمرةَ الْعقَبِة 
ٍر و حماٍد عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عما- ٢

 ِفي رجٍل يرِمي الِْجمار منكُوسةً قَالَ يِعيد علَى )عليه السالم ( الْحلَِبي جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْوسطَى و جمرِة الْعقَبِة 

 محمٍد عن عبِد الْكَِرِمي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن- ٣
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ رمى الْجمرةَ ِبِست )عليه السالم ( عمٍرو عن عبِد الْأَعلَى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نْ شاَء ِمن الْغِد ِإذَا حصياٍت و وقَعت واِحدةٌ ِفي الْحصى قَالَ يِعيدها ِإنْ شاَء ِمن ساعِتِه و ِإ
 ِة ِبِستقَبةَ الْعرمى جمٍل رجر نع هأَلْتس اِر قَالَ وى الِْجمصح ذُ ِمنأْخلَا ي و يمالر ادأَر

  .حصياٍت و وقَعت واِحدةٌ ِفي الْمحِمِل قَالَ يِعيدها 
٤ -مأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب د

 ذَهبت أَرِمي فَِإذَا ِفي يِدي ِست حصياٍت فَقَالَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلكِت ِرجحت ةً ِمناِحدذْ وخ.  

٥ -ِليانَ   عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب 
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل أَخذَ ِإحدى و ِعشِرين )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَزاد واِحدةٌ فَلَم يدِر ِمن أَيِتِهن نقَصت قَالَ فَلْيرِجع فَلْيرِم كُلَّ واِحدٍة ِبحصاٍة حصاةً فَرمى ِبها
فَِإنْ سقَطَت ِمن رجٍل حصاةٌ فَلَم يدِر أَيتهن ِهي قَالَ يأْخذُ ِمن تحِت قَدميِه حصاةً فَيرِمي ِبها 

  نْ رميت ِبحصاٍة فَوقَعت ِفي محِمٍل فَأَِعد مكَانها فَِإنْ ِهي أَصابت قَالَ و ِإ
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أَجزأَك و قَالَ ِفي رجٍل رمى الِْجمار فَرمى الْأُولَى ِإنساناً أَو جملًا ثُم وقَعت علَى الِْجماِر 
ِبأَربٍع و الْأَِخريتيِن ِبسبٍع سبٍع قَالَ يعود فَيرِمي الْأُولَى ِبثَلَاٍث و قَد فَرغَ و ِإنْ كَانَ رمى الْأُولَى 

لْيعد و لْيرِمِهن جِميعاً ِبسبٍع سبٍع و ِإنْ كَانَ رمى الْوسطَى ِبثَلَاٍث و رمى الْأَِخريتيِن ِبسبٍع سبٍع فَ
ِبثَلَاٍث ثُم رمى الْأُخرى فَلْيرِم الْوسطَى ِبسبٍع و ِإنْ كَانَ رمى الْوسطَى ِبأَربٍع رجع فَرمى ِبثَلَاٍث 

الِْجماِر فَيبدأُ ِبجمرِة الْعقَبِة ثُم الْوسطَى ثُم الْعظْمى قَالَ يعود قَالَ قُلْت الرجلُ ينكُس ِفي رمِي 
  .فَيرِمي الْوسطَى ثُم يرِمي جمرةَ الْعقَبِة و ِإنْ كَانَ ِمن الْغِد 

  .باب من نِسي رمي الِْجماِر أَو جِهلَ 
١ -اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع  )

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ نِسي أَنْ يرِمي الِْجمار حتى أَتى مكَّةَ قَالَ يرِجع فَيرِميها يفِْصلُ بين )عليه السالم 
ٌء قَالَ قُلْت فَرجلٌ نِسي السعي  ساعٍة قُلْت فَاته ذَِلك و خرج قَالَ لَيس علَيِه شيكُلِّ رميتيِن ِب

بين الصفَا و الْمروِة فَقَالَ يِعيد السعي قُلْت فَاته ذَِلك حتى خرج قَالَ يرِجع فَيِعيد السعي ِإنَّ 
سذَا لَيةٌ هِة فَِريضورالْم فَا والص نيب يعالس ةٌ ونس يماِر ِإنَّ الرِي الِْجممكَر .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢

 ِفي رجٍل أَفَاض ِمن جمٍع حتى انتهى )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه و غَيِرِه عن عبِد اللَِّه بِن 
ِإلَى ِمنى فَعرض لَه عاِرض فَلَم يرِم الْجمرةَ حتى غَابِت الشمس قَالَ يرِمي ِإذَا أَصبح مرتيِن 

  .أَمِس و الْأُخرى ِعند زواِل الشمِس و ِهي ِليوِمِه ِإحداهما بكْرةً و ِهي ِللْ
 )عليه السالم (   و عنه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

ح ارالِْجم ِميرأَنْ ت ِهلَتأٍَة جرقُولُ ِفي اما تِم مرلْت و ِجعركَّةَ قَالَ فَلْتِإلَى م تفَرى نت  
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 لُ كَذَِلكجالر ِمي ورت تا كَانكَم ارالِْجم.  
٤ -اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم ةَ واررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 

 أَنه قَالَ ِفي الْخاِئِف لَا بأْس ِبأَنْ يرِمي الِْجمار ِباللَّيِل و )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَّيِل يضحي ِباللَّيِل و يِفيض ِبال

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٥
ِد  أَنه كَِره رمي الِْجماِر ِباللَّيِل و رخص ِللْعب)عليه السالم ( عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و الراِعي ِفي رمِي الِْجماِر لَيلًا 
  .باب الرمِي عِن الْعِليِل و الصبياِن و الرمِي راِكباً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر و عبِد الرحمِن - ١
جِن الْحِد اللَِّه ببأَِبي ع نانُ )عليه السالم ( اِج عيبالص ا قَالَ ومهنى عمرطُونُ يبالْم و قَالَ الْكَِسري 

 مهنى عمري.  
٢ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 عِن الْمِريِض يرمى عنه الِْجمار قَالَ نعم يحملُ ِإلَى )عليه السالم (  عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا ِإبراِهيم بِن
 هنى عمري ِة ورمالْج.  

 النضِر بِن سويٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن- ٣
 ِبِمنى يمِشي و )عليه السالم ( عن عاِصِم بِن حميٍد عن عنبسةَ بِن مصعٍب قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

قَالَ ِإنَّ عِلي بن يركَب فَحدثْت نفِْسي أَنْ أَسأَلَه ِحني أَدخلُ علَيِه فَابتدأَِني هو ِبالْحِديِث فَ
   كَانَ يخرج ِمن منِزِلِه ماِشياً ِإذَا رمى الِْجمار و منِزِلي الْيوم أَنفَس )عليه السالم ( الْحسيِن 
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  .ِمن منِزِلِه فَأَركَب حتى آِتي منِزلَه فَِإذَا انتهيت ِإلَى منِزِلِه مشيت حتى أَرِمي الْجمرةَ 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن مثَنى عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

نعليه السالم (  أَِبيِه ع( ولَ اللَِّهسأَنَّ ر  ) اِشياً )صلى اهللا عليه وآلهم ارِمي الِْجمركَانَ ي .  
 يمِشي بعد )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر - ٥

ِميرى يتِر ححِم النوي ِجدساِذي الْمحا يم دعاِشياً بم اهأَر تكُن اِكباً ور ِرفصني ةَ ثُمرمالْج 
ِبِمنى قَالَ و حدثَِني عِلي بن محمِد بِن سلَيمانَ النوفَِلي عِن الْحسِن بِن صاِلٍح عن بعِض 

عو جلَ أَبزاِبِه قَالَ نحعليه السالم ( فٍَر أَص( ِميرِلي هجوى تتِتِه حابد نى قَِليلًا عِجِد ِبِمنسالْم قفَو 
 فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِلم نزلْت هاهنا فَقَالَ )عليه السالم ( الْجمرةَ ِعند مضِرِب عِلي بِن الْحسيِن 

ِربضا مناهِن ِإنَّ هيسِن الْحب ِليِفي )عليه السالم (  ع ِشيأَنْ أَم ا أُِحبأَن اِشٍم وِني هب ِربضم و 
  .مناِزِل بِني هاِشٍم 

  .باب أَياِم النحِر 
ةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَ- ١

 عِن النحِر فَقَالَ أَما ِبِمنى فَثَلَاثَةُ )عليه السالم ( أَيوب عن كُلَيٍب الْأَسِدي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اِحدو مواِن فَيلْدا ِفي الْبأَم اٍم وأَي.  

أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن - ٢
  . قَالَ الْأَضحى يوماِن بعد يوِم النحِر و يوم واِحد ِبالْأَمصاِر )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
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  .باب أَدنى ما يجِزئ ِمن الْهدِي 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ١

أَِبي ع نةَ عديبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عِن ابِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( عتمت نلَّ فَمج و زِل اللَِّه عِفي قَو 
  .ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي قَالَ شاةٌ 

 عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ- ٢
 )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ يجِزئ ِفي الْمتعِة شاةٌ 
 هحذْبي نأَي و يدِه الْهلَيع ِجبي نم ابب.  

١ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 من تمتع ِفي أَشهِر الْحج ثُم أَقَام ِبمكَّةَ حتى )عليه السالم ( سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

حج ِمن قَاِبٍل فَعلَيِه شاةٌ و من تمتع ِفي غَيِر أَشهِر الْحج ثُم جاور حتى يحضر الْحج يحضر الْ
  .فَلَيس علَيِه دم ِإنما ِهي حجةٌ مفْردةٌ و ِإنما الْأَضحى علَى أَهِل الْأَمصاِر 

يم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِه- ٢
   قَالَ سِئلَ عِن الْأَضحى أَ واِجب علَى من وجد ِلنفِْسِه و ِعياِلِه فَقَالَ أَما )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 كَهراَء تاِلِه ِإنْ شا ِلِعيأَم و هعدفِْسِه فَلَا يِلن.  
٣ -ِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبح

 ِفي رجٍل قَِدم ِبهدِيِه مكَّةَ ِفي الْعشِر فَقَالَ ِإنْ )عليه السالم ( عن ِإبراِهيم الْكَرِخي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإنْ شاَء و ِإنْ كَانَ كَانَ هدياً واِجباً فَلَا ينحره ِإلَّا ِبِمنى و ِإنْ كَانَ لَيس ِبواِجٍب فَلْينحره ِبمكَّةَ 

  .قَد أَشعره و قَلَّده فَلَا ينحره ِإلَّا يوم الْأَضحى 
٤ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يخرج ِمن حجِتِه شيئاً يلْزمه ِمنه دم )ليه السالم ع( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قُلْت و اقحِبِه قَالَ ِإس قدصتي لَما أَعقَالَ ِفيم و معِلِه فَقَالَ نِإلَى أَه عجِإذَا ر هحذْبأَنْ ي ِزئُهجي

 اِهيمرعليه السالم (ِلأَِبي ِإب ( ِجعرى يتح ِريقُههلَا ي و مِه الدلَيع ِجبا يِتِه مجح ِمن جرخلُ يجالر 
يالش هأْكُلُ ِمني ِلِه وِفي أَه ِريقُههِلِه فَقَالَ يَء  ِإلَى أَه.  

٥ -ِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَض
 سقْت ِفي الْعمرِة بدنةً أَين أَنحرها قَالَ )عليه السالم ( شعيٍب الْعقَرقُوِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يش أَي كَّةَ قُلْتِد ِبمأَه ا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وهِطي ِمنِبثُلٍُث ٍء أُع قدصت ثُلُثاً و .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦
  منِزِلك ِبمكَّةَ  ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ أَنكَروا علَيك أَنك ذَبحت هديك ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 رحنا مكَّةَ كُلَّهفَقَالَ ِإنَّ م.  
 وزجا لَا يم و هِمن وزجا يم ِي ودالْه ِمن بحتسا يم ابب.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عمن حدثَه عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ - ١
 عن أَدنى ما يجِزئ ِمن أَسناِن الْغنِم ِفي الْهدِي فَقَالَ الْجذَع ِمن )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لْت فَالْمعز قَالَ لَا يجِزئ الْجذَع ِمن الْمعِز قُلْت و ِلم قَالَ ِلأَنَّ الْجذَع ِمن الضأِْن الضأِْن قُ
 لْقَحِز لَا يعالْم ِمن ذَعالْج و لْقَحي.  

الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن - ٢
 عِن الِْإِبِل و الْبقَِر أَيهما أَفْضلُ أَنْ يضحى ِبها قَالَ ذَوات الْأَرحاِم فَسأَلْته عن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

حا ضاِنهنأَس ِبأَي كرضفَلَا ي قَرا الْبا فَقَالَ أَماِنهنأَس قا فَوفَم ِإلَّا الثَِّني لُحصا الِْإِبلُ فَلَا يأَم و تي
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد - ٣
  . مِسنها ِفي الذَّبِح سواٌء  قَالَ أَسنانُ الْبقَِر تِبيعها و)عليه السالم ( اللَِّه 

٤ - نثَِني مدقَالَ ح لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  سِمعه يقُولُ ضح ِبكَبٍش أَسود أَقْرنَ فَحٍل فَِإنْ لَم تِجد أَسود فَأَقْرنُ 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .فَحلٌ يأْكُلُ ِفي سواٍد و يشرب ِفي سواٍد و ينظُر ِفي سواٍد 
٥ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب 

 عِن النعجةُ أَحب ِإلَيك أَِم الْماِعز قَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
نثَى فَالنعجةُ أَحب ِإلَي قَالَ قُلْت فَالْخِصي الْماِعز ذَكَراً فَهو أَحب ِإلَي و ِإنْ كَانَ الْماِعز أُ

 لُحصفَلَا ي اِعزا الْمأِْن فَأَمالض ِمن ذَعالْج لُحصقَالَ ي و هركُونَ غَيى ِبِه قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ لَا يحضي
لْمرضوض أَحب ِإلَي ِمن النعجِة و ِإنْ كَانَ خِصياً قُلْت الْخِصي أَحب ِإلَيك أَِم النعجةُ قَالَ ا

  .فَالنعجةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

 الْبدنةَ مهزولَةً فَوجدها سِمينةً فَقَد أَجزأَت عنه و ِإِن اشتراها  قَالَ ِإذَا اشترى الرجلُ)عليه السالم ( 
 هنع ِزئجا لَا تهولَةً فَِإنزها مهدجولَةً فَوزهم.  

 عن سلَمةَ أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ- ٧
 يكْره التشِرمي ِفي الْآذَاِن و )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

جقُولُ يكَانَ ي ِم وسِضِع الْووِفي م أْساً ِإنْ كَانَ ثَقْبى ِبِه برلَا ي و مرالْخ ِن الثَِّنيدالْب ِمن ِزئ
 ذَعأِْن الْجالض ِمن و ِز الثَِّنيعالْم ِمن و.  

 أَنه قَالَ الْكَبش ِفي أَرِضكُم )عليه السالم (   أَبانٌ عن عبِد الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨
  .أَفْضلُ ِمن الْجزوِر 

٩ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم )

 ِفي رجٍل يشتِري هدياً و كَانَ ِبِه عيب عور أَو غَيره فَقَالَ ِإنْ كَانَ نقَد ثَمنه فَقَد أَجزأَ )عليه السالم 
 اشتِر فَحلًا )عليه السالم (  لَم يكُن نقَد ثَمنه رده و اشترى غَيره قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عنه و ِإنْ

فَِإنْ لَم سِميناً ِللْمتعِة فَِإنْ لَم تِجد فَموجوءاً فَِإنْ لَم تِجد فَِمن فُحولَِة الْمعِز فَِإنْ لَم تِجد فَنعجةً 
 ِمن ذَعِة الْجعتِفي الْم ِزئجي ِي قَالَ ودالْه ِمن رسيتا اسفَم ِجدت  
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 ِفي رجٍل اشترى شاةً ثُم أَراد )عليه السالم ( الَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الضأِْن و لَا يجِزئ جذَع الْمعِز قَ
  .أَنْ يشتِري أَسمن ِمنها قَالَ يشتِريها فَِإذَا اشتراها باع الْأُولَى قَالَ و لَا أَدِري شاةً قَالَ أَو بقَرةً 

( م عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن أَِبيِه عن آباِئِه   عِلي بن ِإبراِهي-١٠

  . صدقَةُ رِغيٍف خير ِمن نسٍك مهزولٍَة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم 
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-١١
 عِن الضِحيِة تكُونُ الْأُذُنُ مشقُوقَةً فَقَالَ ِإنْ كَانَ شقَّها وسماً فَلَا بأْس و ِإنْ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لُحصقّاً فَلَا يكَانَ ش.  
( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن أَِبيِه عن آباِئِه   عِل-١٢

 لَا تضحى ِبالْعرجاِء بيٍن عرجها و لَا ِبالْعجفَاِء و لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليهم السالم 
  .لْجرباِء و لَا ِبالْخرقَاِء و لَا ِبالْحذَّاِء و لَا ِبالْعضباِء ِبا

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣

  .انَ الْقَرنُ الداِخلُ صِحيحاً فَهو يجِزئ  ِفي الْأُضِحيِة يكْسر قَرنها قَالَ ِإذَا كَ)
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن -١٤

عليه ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن 

 ِإذَا رميت الْجمرةَ فَاشتِر هديك ِإنْ كَانَ ِمن الْبدِن أَو ِمن الْبقَِر و ِإلَّا فَاجعلْ كَبشاً سِميناً )السالم 
ت أِْن فَِإنْ لَمالض وءاً ِمنجوفَم ِجدت لًا فَِإنْ لَمفَح كلَيع رسيتا اسفَم ِجدت لًا فَِإنْ لَمساً فَحيفَت ِجد
 ذَبح عن أُمهاِت الْمؤِمِنني بقَرةً )صلى اهللا عليه وآله ( و عظِّم شعاِئر اللَِّه عز و جلَّ فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  .بقَرةً و نحر بدنةً 
١٥- ِليو عأَب   نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش  
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 ِفي الْهِرِم الَِّذي وقَعت ثَناياه أَنه لَا بأْس ِبِه ِفي )الم عليه الس( ِعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْأَضاِحي و ِإِن اشتريته مهزولًا فَوجدته سِميناً أَجزأَك و ِإِن اشتريت مهزولًا فَوجدته مهزولًا فَلَا 

  .ٌء ِمن الشحِم   حد الْهزاِل ِإذَا لَم يكُن علَى كُلْيتيِه شييجِزئ و ِفي ِروايٍة أُخرى ِإنَّ
١٦- تججِل قَالَ حيِن الْفُضِريٍز عح نِريِر عالض اِسنيي نى عِعيس نب دمحم اهور  

ش تيرتفَاش طَلَقْتفَان اِحيِت الْأَضزةً فَعنِلي سةً ِبأَهامدن تِدما نمهابِإه تا أَلْقَيلَاٍء فَلَمِن ِبغيات
يا شِهميتلَى كُلْيفَقَالَ ِإنْ كَانَ ع ذَِلك هتربفَأَخ هتياِل فَأَتزالْه ا ِمنِبِهم تأَيا رةً ِلمِديدش  ٌء ِمن

  .الشحِم أَجزأَتا 
١٧-رِإب نب ِليقَالَ   ع قِّيالر داود نع لَِميِن السٍد عمحِن مب اِهيمرِإب نأَِبيِه ع نع اِهيم

سأَلَِني بعض الْخواِرِج عن هِذِه الْآيِة ِمن الضأِْن اثْنيِن و ِمن الْمعِز اثْنيِن قُلْ آلذَّكَريِن حرم أَِم 
ِن ويثَيالْأُن فَلَم مرا الَِّذي حم و ذَِلك ِمن لَّ اللَّها الَِّذي أَحِن ميقَِر اثْنالْب ِمن ِن ويالِْإِبِل اثْن ِمن 

يِدي شِعن كُنِد اللَِّه  يبلَى أَِبي عع لْتخا كَانَ فَقَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( ٌء فَدِبم هتربفَأَخ اجا حأَن و  
اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ ِفي الْأُضِحيِة ِبِمنى الضأْنَ و الْمعز الْأَهِليةَ و حرم أَنْ يضحى ِبالْجبِليِة و أَما 

الَى أَحعت و كاربت ِن فَِإنَّ اللَّهيقَِر اثْنالْب ِمن ِن ويالِْإِبِل اثْن ِمن و لُهقَو ابِة الِْإِبلَ الِْعرِحيلَّ ِفي الْأُض
و حرم ِفيها الْبخاِتي و أَحلَّ الْبقَر الْأَهِليةَ أَنْ يضحى ِبها و حرم الْجبِليةَ فَانصرفْت ِإلَى الرجِل 

يذَا شاِب فَقَالَ هوذَا الْجِبه هتربفَأَخ  هلَتماِز ٌء حالِْحج الِْإِبلُ ِمن.  
 كَبري أَو لَبحي أَو جتنِي يدالْه ابب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١
بأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِفيها )عليه السالم ( ِد اللَِّه الْفُض لَّ لَكُمج و زِل اللَِّه عِفي قَو 

 ناِفعم  
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ِكبا رِرهِإلَى ظَه اجتى قَالَ ِإِن احمسٍل مِإىل أَج نا لَبِإنْ كَانَ لَه ا وهلَيع فنعِر أَنْ يغَي ا ِمنه
  .حلَبها ِحلَاباً لَا ينهكُها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
س ناِلٍم عِن ساِم بِهش نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِلٍد عِن خانَ بمعليه السالم ( لَي( كتندب تِتجقَالَ ِإنْ ن 

فَاحلُبها ما لَا يِضر ِبولَِدها ثُم انحرهما جِميعاً قُلْت أَشرب ِمن لَبِنها و أَسِقي قَالَ نعم و قَالَ 
الْم اً أَِمريِليِإنَّ ع ِمِننيلَى )عليه السالم ( ؤع ملَهمح يشالْم مهدهج ونَ قَدشماساً يأَى أُنكَانَ ِإذَا ر 

  .بدِنِه و قَالَ ِإنْ ضلَّت راِحلَةُ الرجِل أَو هلَكَت و معه هدي فَلْيركَب علَى هدِيِه 
٣ -مأَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب د

 قَالَ سأَلْته عِن الْبدنِة تنتج أَ نحلُبها قَالَ احلُبها حلْباً غَير )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  . جِميعاً قُلْت يشرب ِمن لَبِنها قَالَ نعم و يسِقي ِإنْ شاَء مِضر ِبالْولَِد ثُم انحرهما

 هالْأَكِْل ِمن و ِحلَّهلُغَ مبلَ أَنْ يقَب ِلكهي أَو طَبعِي يدالْه ابب.  
١ -ربأَخ نمِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع عليه ( ه

َء علَيِه ينحره و يأْخذُ نعلَ التقِْليِد   قَالَ كُلُّ من ساق هدياً تطَوعاً فَعِطب هديه فَلَا شي)السالم 
و ما كَانَ ِمن جزاِء صيٍد أَو نذٍْر فَيغِمسها ِفي الدِم و يضِرب ِبِه صفْحةَ سناِمِه و لَا بدلَ علَيِه 

يكُلُّ ش لُ ودِه الْبلَيع و لَ ِمثْلَ ذَِلكفَع ِطباِحِبِه  فَعلَى صلَ عدفَلَا ب ِطبفَع مرلَ الْحخٍء ِإذَا د
 هرغَي عاً أَوطَوت.  

أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن - ٢
   )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 وا فَهلَهدِإنْ أَب و أْسا فَقَالَ لَا بهحذْبلَ أَنْ يقَب ِرقَتس أَو تاتةً فَمِحيى أُضرتٍل اشجر نع
يِه شلَيع سِر فَلَيتشي ِإنْ لَم لُ وٌء  أَفْض.  

٣ -ي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتٍل قَالَ سجر نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيعليه السالم ( ح( 
عِن الْبدنِة يهِديها الرجلُ فَتكْسر أَو تهِلك فَقَالَ ِإنْ كَانَ هدياً مضموناً فَِإنَّ علَيِه مكَانه و ِإنْ 

  .ٌء قُلْت أَ و يأْكُلُ ِمنه قَالَ نعم  اً فَلَيس علَيِه شيلَم يكُن مضمون
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

ِب ِإذَا أَصابه كَسر أَو عطَب أَ يِبيعه صاِحبه و يستِعني  قَالَ سأَلْته عِن الْهدِي الْواِج)عليه السالم ( 
 رياً آخدِدي ههي ِنِه وِبثَم قدصتي و هِبيعقَالَ ي رٍي آخدلَى هِنِه عِبثَم.  

٥ -ِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعى عيح
 قَالَ ِإذَا وجد الرجلُ هدياً ضالا فَلْيعرفْه يوم )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 عِشيةَ يوِم الثَّاِلِث و قَالَ ِفي الرجِل النحِر و الْيوم الثَّاِني و الْيوم الثَّاِلثَ ثُم يذْبحه عن صاِحِبِه
يبعثُ ِبالْهدِي الْواِجِب فَيهِلك الْهدي ِفي الطَِّريِق قَبلَ أَنْ يبلُغَ و لَيس لَه سعةُ أَنْ يهِدي فَقَالَ 

  .نه ِإذَا سأَلَ أُعِطي اللَّه سبحانه أَولَى ِبالْعذِْر ِإلَّا أَنْ يكُونَ يعلَم أَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٦

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحعليه السالم ( الر(تياً ِلمدى هرتٍل اشجر نى ِبِه  عِتِه فَأَتع
  .أَهلَه و ربطَه ثُم انحلَّ و هلَك هلْ يجِزئُه أَو يِعيد قَالَ لَا يجِزئُه ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَا قُوةَ ِبِه علَيِه 

٧ -ِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن م  
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تِري  قَالَ سأَلْته عن رجٍل اشترى كَبشاً فَهلَك ِمنه قَالَ يش)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مكَانه آخر قُلْت فَِإِن اشترى مكَانه آخر ثُم وجد الْأَولَ قَالَ ِإنْ كَانا جِميعاً قَاِئميِن فَلْيذْبِح 

علَ مِح الْأَوذْبفَلْي رالْآخ حذَب ِإنْ كَانَ قَد و هحاَء ذَبِإنْ ش و رِبِع الْآخلْي لَ والْأَو ه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن منصوِر بِن - ٨

  ِفي الرجِل يِضلُّ هديه فَيِجده رجلٌ آخر فَينحره فَقَالَ ِإنْ)عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَانَ نحره ِبِمنى فَقَد أَجزأَ عن صاِحِبِه الَِّذي ضلَّ ِمنه و ِإنْ كَانَ نحره ِفي غَيِر ِمنى لَم يجِز 

  .عن صاِحِبِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل عن بعِض - ٩

 ِفي رجٍل اشترى هدياً فَنحره فَمر ِبِه رجلٌ فَعرفَه فَقَالَ هِذِه )عليهما السالم ( صحاِبنا عن أَحِدِهما أَ
بدنِتي ضلَّت ِمني ِبالْأَمِس و شِهد لَه رجلَاِن ِبذَِلك فَقَالَ لَه لَحمها و لَا يجِزئ عن واِحٍد 

  .نهما ثُم قَالَ و ِلذَِلك جرِت السنةُ ِبِإشعاِرها و تقِْليِدها ِإذَا عرفَت ِم
 ِزئجت كَم نِة عقَرالْب ِة وندالْب ابب.  

قَالَ كَانَ رسولُ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ١
 يذْبح يوم الْأَضحى كَبشيِن أَحدهما عن نفِْسِه و الْآخر عمن لَم يِجد ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري ِتِه وعليه السالم ( أُم(وِل اسر نا عمهدِن أَحيشكَب حذْبللَِّه  ي ) صلى اهللا عليه وآله( و 
  .الْآخر عن نفِْسِه 
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٢ -انَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِد   أَببع نى عيحِن ي
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحعليه السالم ( الر( مه و اِحيالْأَض ِهملَيع ٍم غَلَتقَو نع 

ِريِهم و مضربهم متمتعونَ و هم متراِفقُونَ و لَيسوا ِبأَهِل بيٍت واِحٍد و قَِد اجتمعوا ِفي مِس
  .واِحد أَ لَهم أَنْ يذْبحوا بقَرةً فَقَالَ لَا أُِحب ذَِلك ِإلَّا ِمن ضرورٍة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن رجٍل يسمى - ٣
اعما جةَ قَالَ كُنادوِد اللَِّه سبو عا فَِإذَا أَبنظَرفَن اِحيِت الْأَضزى فَعلَى )عليه السالم ( ةً ِبِمنع اِقفو 

 كُما فَقَالَ أَظُننلَيلَ عغَ أَقْبا فَرفَلَم ِظرتنا نقَفْنِديداً فَوِمكَاساً ش مهاِكسمي ٍم ونِبغ اِومسقَِطيٍع ي
عت ا قَدةٌ فَقُلْناجح أَ لَكُم ورأْجلَا م و ودمحونَ لَا مبغفَقَالَ ِإنَّ الْم معا نِمكَاِسي فَقُلْن ِمن متبج

لْنا و نعم أَصلَحك اللَّه ِإنَّ الْأَضاِحي قَد عزت علَينا قَالَ فَاجتِمعوا فَاشتروا جزوراً ِفيما بينكُم قُ
لَا تبلُغُ نفَقَتنا قَالَ فَاجتِمعوا و اشتروا بقَرةً ِفيما بينكُم فَاذْبحوها قُلْنا و لَا تبلُغُ نفَقَتنا قَالَ 

س نع ِزئجا تقُلْن كُمنيا با ِفيموهحاةً فَاذْبش كُمنيا بوا ِفيمرتوا فَاشِمعتفَاج نع و معٍة قَالَ نعب
 ِعنيبس.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن حمرانَ قَالَ - ٤

عو جِئلَ أَباٍر فَسةُ ِمائَةَ ِدينندِت الْبلَغى بتى حةً ِبِمنننُ سدِت الْبزعليه السالم ( فٍَر ع( نع   
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 نقَالَ ع ِزئجت كَم نع لُ قُلْتأَفْض وه فا خقَالَ م كَم ا قَالَ قُلْتِركُوا ِفيهتفَقَالَ اش ذَِلك
 ِعنيبس.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن قَرعةَ عن زيِد بِن جهٍم - ٥
ِتي ِبِه قَومه  متمتع لَم يِجد هدياً فَقَالَ أَ ما كَانَ معه ِدرهم يأْ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَيقُولَ أَشِركُوِني ِبهذَا الدرهِم 
  .باب الذَّبِح 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ١
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَاذْكُروا اسم اللَِّه علَيها صواف  )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ ذَِلك ِحني تصف ِللنحِر ترِبطُ يديها ما بين الْخف ِإلَى الركْبِة و وجوب جنوِبها ِإذَا 
  .وقَعت علَى الْأَرِض 

٢ -ى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح ن
 كَيف تنحر الْبدنةُ فَقَالَ )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْيِمِني تنحر و ِهي قَاِئمةٌ ِمن ِقبِل 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ٣

  . النحر ِفي اللَّبِة و الذَّبح ِفي الْحلِْق )عليه السالم ( اللَِّه 
ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ لَا يذْبح لَك   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٤

الْيهوِدي و لَا النصراِني أُضِحيتك فَِإنْ كَانِت امرأَةً فَلْتذْبح ِلنفِْسها و تستقِْبلُ الِْقبلَةَ و تقُولُ 
  .ر السماواِت و الْأَرض حِنيفاً اللَّهم ِمنك و لَك وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَ

   قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم (   و عنه عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
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  . يجعلُ السكِّني ِفي يِد الصِبي ثُم يقِْبض الرجلُ علَى يِد الصِبي فَيذْبح )عليه السالم ( 
 شاذَانَ عن صفْوانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن- ٦

 ِإذَا اشتريت هديك فَاستقِْبلْ ِبِه الِْقبلَةَ و انحره )عليه السالم ( و ابِن أَِبي عميٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ح ضالْأَر اِت واومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجو تهجقُلْ و و هحأَِو اذْب ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم ِنيفاً و

 ا ِمنأَن و تأُِمر ِبذَِلك و لَه ِريكلَا ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رمم و اييحم ِكي وسن لَاِتي وِإنَّ ص
ماللَّه رأَكْب اللَّه ِم اللَِّه وِبس لَك و كِمن ماللَّه ِلِمنيسا الْمهعخنلَا ت و كِّنيالس أَِمر ي ثُملْ ِمنقَبت 

 وتمى تتح.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن موسى بِن جعفٍَر الْبغداِدي عن جِميٍل - ٧

  .ى ِبالذَّبِح قَبلَ الْحلِْق و ِفي الْعِقيقَِة ِبالْحلِْق قَبلَ الذَّبِح  قَالَ تبدأُ ِبِمن)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٨ - ِليجاِشٍم الْبِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 و هو ينحر بدنته معقُولَةً يدها الْيسرى ثُم )عليه السالم ( عن أَِبي خِدجيةَ قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
 لْهقَبت ماللَّه لَك و كذَا ِمنه ماللَّه رأَكْب اللَّه ِم اللَِّه وقُولُ ِبسي ى ونما الْيِدهاِنِب يج ِمن قُومي

  . ثُم يخِرج السكِّني ِبيِدِه فَِإذَا وجبت قَطَع موِضع الذَّبِح ِبيِدِه ِمني ثُم يطْعن ِفي لَبِتها
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  . ِمنها و ِإخراِجِه ِمن ِمنى باب الْأَكِْل ِمن الْهدِي الْواِجِب و الصدقَِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

 )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَ
 ِحني نحر أَنْ تؤخذَ ِمن كُلِّ بدنٍة حذْوةٌ ِمن لَحِمها ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أَمر رسولُ اللَِّه 

 ِمنها و حسوا ِمن )عليه السالم ( ِلي  و ع)صلى اهللا عليه وآله ( تطْرح ِفي برمٍة ثُم تطْبخ و أَكَلَ رسولُ اللَِّه 
  .مرِقها 

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد - ٢
اللَِّه تعالَى فَِإذا وجبت جنوبها  ِفي قَوِل )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ ِإذَا وقَعت علَى الْأَرِض فَكُلُوا ِمنها و أَطِْعموا الْقاِنع و الْمعتر قَالَ الْقَاِنع الَِّذي يرضى ِبما 
  .لْمعتر الْمار ِبك ِلتطِْعمه أَعطَيته و لَا يسخطُ و لَا يكْلَح و لَا يلِْوي ِشدقَه غَضباً و ا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٣
ن لُحوِم الْأَضاِحي فَقَالَ  ع)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 يتصدقَاِن ِبثُلٍُث علَى ِجرياِنِهم و ثُلٍُث علَى )عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن و أَبو جعفٍَر 
  .السؤاِل و ثُلُثٌ يمِسكُونه ِلأَهِل الْبيِت 

ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي و حميد بن ِزياٍد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ- ٤
  عِن 
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ثْمِن عاِن بأَب نِميعاً عاِحٍد جِر وغَي نةَ عاعمِن سِد اللَِّه قَالَ اببِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ ع
 عِن الْهدِي ما يأْكُلُ ِمنه الَِّذي يهِديِه ِفي متعِتِه و غَيِر ذَِلك فَقَالَ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .كَما يأْكُلُ ِمن هدِيِه 
يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِه- ٥
 عن ِفداِء الصيِد يأْكُلُ صاِحبه ِمن لَحِمِه فَقَالَ يأْكُلُ ِمن أُضِحيِتِه و يتصدق )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .ِبالِْفداِء 
٦ -انَ   عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِلي

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِإذا وجبت جنوبها )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نها و أَطِْعموا الْقاِنع و الْمعتر قَالَ الْقَاِنع الَِّذي يقْنع ِبما أَعطَيته و الْمعتر الَِّذي يعتِريك فَكُلُوا ِم

 الْفَِقري وه اِئسالْب ِه ويدِفي ي أَلُكساِئلُ الَِّذي يالس و.  
٧ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِلٍم عسِن مِد بمحم نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن اب

 قَالَ سأَلْته عن ِإخراِج لُحوِم الْأَضاِحي ِمن ِمنى فَقَالَ كُنا نقُولُ لَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
يا شهِمن جرخِه فَ ياِس ِإلَيِة الناجاِجِه ٌء ِلحرِبِإخ أْسفَلَا ب اسالن كَثُر فَقَد موا الْيأَم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عِن - ٨
ٍل أَهجر نع هأَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نكَانَ عسِن ماب وناً ومضفَقَالَ ِإنْ كَانَ م ركَسياً فَاندى هد

 وا همفَقَالَ لَا ِإن هأْكُلُ ِمنأَ ي قُلْت هاؤِه ِفدلَياًء فَعزج ذْراً أَوِني نعِمٍني يا كَانَ ِفي يونُ ممضالْم
ٌء قُلْت أَ يأْكُلُ ِمنه قَالَ يأْكُلُ ِمنه و رِوي أَيضاً   شيِللْمساِكِني فَِإنْ لَم يكُن مضموناً فَلَيس علَيِه
  .أَنه يأْكُلُ ِمنه مضموناً كَانَ أَو غَير مضموٍن 
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( دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه   ِع- ٩

 دعا ِببدنٍة فَنحرها فَلَما ضرب الْجزارونَ )عليه السالم (  قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن الْأَولَ )عليه السالم 
اِقيبروا فَِإنَّ عأَطِْعم ا وهكُلُوا ِمن وا وا قَالَ اقْطَعاِمهنس نئاً عيفُوا شكَش ِض وِإلَى الْأَر تقَعا فَوه

  .اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَِإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا ِمنها و أَطِْعموا 
١٠-ب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن م

عليه (  و عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 عن لُحوِم الْأَضاِحي بعد ثَلَاٍث ثُم أَِذنَ ِفيها و قَالَ ) وآله صلى اهللا عليه(  قَالَا نهانا رسولُ اللَِّه )السالم 
  .كُلُوا ِمن لُحوِم الْأَضاِحي بعد ثَلَاٍث و ادِخروا 

  .باب جلُوِد الْهدِي 
الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن - ١

 أَنْ يعطَى الْجزار ِمن جلُوِد الْهدِي و أَجلَاِلها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  .شيئاً 

 قَالَ ينتفَع ِبِجلِْد الْأُضِحيِة ) عليه السالم (  و ِفي ِروايِة معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 بدنةً و لَم )صلى اهللا عليه وآله ( و يشترى ِبِه الْمتاع و ِإنْ تصدق ِبِه فَهو أَفْضلُ و قَالَ نحر رسولُ اللَِّه 

ِجلَالَها و لَِكن تصدق ِبِه و لَا تعِط السلَّاخ ِمنها شيئاً يعِط الْجزاِرين جلُودها و لَا قَلَاِئدها و لَا 
 ِر ذَِلكغَي ِطِه ِمنأَع لَِكن و.  
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  .ِري باب الْحلِْق و التقِْص
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن ِإبراِهيم بِن - ١

 قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن ِإذَا حلَق رأْسه ِبِمنى ثُم دفَنه )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي ِشبٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .جاَء يوم الِْقيامِة و كُلُّ شعرٍة لَها ِلسانٌ طَلْق تلَبي ِباسِم صاِحِبها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن مفَضِل - ٢
 ِللرجِل أَنْ يغِسلَ رأْسه )عليه السالم (  قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن صاِلٍح عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ

 ِسلُهغي و رقَصقَالَ ي ِلقَهحلَ أَنْ يقَب ِبالِْخطِْمي.  
٣ -بع نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمِد   ح

 يوم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .النحِر يحِلق رأْسه و يقَلِّم أَظْفَاره و يأْخذُ ِمن شاِرِبِه و ِمن أَطْراِف ِلحيِتِه 

محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   - ٤
 قَالَ ِإذَا اشتريت أُضِحيتك و وزنت ثَمنها و صارت ِفي رحِلك فَقَد )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

يدلَغَ الْهب ِلقفَاح ِلقحأَنْ ت تببفَِإنْ أَح ِحلَّهم .  
  و ِبِإسناِدِه عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عن رجٍل جِهلَ أَنْ - ٥

لَى ِمنى حتى يحِلق ِبها شعره أَو يقَصر ِمن رأِْسِه أَو يحِلق حتى ارتحلَ ِمن ِمنى قَالَ فَلْيرِجع ِإ
 ِلقحِة أَنْ يوررلَى الصع و رقَصي.  

٦ - ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 قَالَ ينبِغي ِللصرورِة أَنْ يحِلق و ِإنْ كَانَ قَد حج فَِإنْ شاَء قَصر و ِإنْ )عليه السالم ( أَِبي  عبِد اللَِّه 
  . علَيِه الْحلْق و لَيس لَه التقِْصري شاَء حلَق قَالَ و ِإذَا لَبد شعره أَو عقَصه فَِإنَّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٧
نْ يحِلق رأْسه و لَا يقَصر و ِإنما  قَالَ علَى الصرورِة أَ)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .التقِْصري ِلمن حج حجةَ الِْإسلَاِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٨
اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبا عأَب أَلْتعليه السالم (  قَالَ س( رقَصأَنْ ي ِسيٍل نجر نع 

ِمن شعِرِه و هو حاج حتى ارتحلَ ِمن ِمنى قَالَ ما يعِجبِني أَنْ يلِْقي شعره ِإلَّا ِبِمنى و قَالَ ِفي 
لْي لَّ ثُمج و زِل اللَِّه عاِن قَوسا ِفي ِجلِْد الِْإنم و لْقالْح وقَالَ ه مفَثَهوا تقْض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٩
  .الَ يرد الشعر ِإلَى ِمنى  ِفي رجٍل يحِلق رأْسه ِبمكَّةَ قَ)عليه السالم ( اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -١٠
 ِليع ناِئِه عآب نفٍَر ععج نع اِهيمرلُغَ ا)عليه السالم ( ِإببلِْق أَنْ يةُ ِفي الْحنِن  قَالَ السيظْملْع.  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

  . قَالَ تقَصر الْمرأَةُ ِمن شعِرها ِلعمرِتها قَدر أَنملٍَة )السالم 
 ِإنا )عليه السالم ( ِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَ-١٢

يش ذَِلك لَِني ِمنخلَذُِّذ فَدالت أِْسي طَلَبر لَقْتح اماً ثُما أَينى أَقَمِمن ا ِمننفَرن ٌء فَقَالَ كَانَ  ِحني
  ج ِمن مكَّةَ فَأُِتي ِبِثياِبِه حلَق رأْسه قَالَ و قَالَ ِفي  ِإذَا خر)صلوات اهللا عليه ( أَبو الْحسِن 
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وفُوا نلْي و مفَثَهوا تقْضلْي لَّ ثُمج و زِل اللَِّه عقَو حطَر الْأَظْفَاِر و قِْليمفَثُ تقَالَ الت مهذُور
  .الْوسِخ و طَرح الِْإحراِم 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن ياِسني الضِريِر -١٣
 خراسانَ قَِدم حاجاً و كَانَ أَقْرع الرأِْس لَا يحِسن أَنْ عن حِريٍز عن زرارةَ أَنَّ رجلًا ِمن أَهِل

 فَأَمر أَنْ يلَبى عنه و يمر الْموسى علَى رأِْسِه فَِإنَّ ذَِلك )عليه السالم ( يلَبي فَاستفِْتي لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 هنع ِزئجي.  

مقَد نم اباِسِكِه بنم ِمن هرأَخ ئاً أَويش .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا - ١
نبِغي ِإلَّا أَنْ يكُونَ ناِسياً ثُم  عِن الرجِل يزور الْبيت قَبلَ أَنْ يحِلق قَالَ لَا ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أَتاه أُناس يوم النحِر فَقَالَ بعضهم يا رسولَ اللَِّه ِإني حلَقْت )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
لَم يتركُوا شيئاً كَانَ ينبِغي لَهم أَنْ يؤخروه قَبلَ أَنْ أَذْبح و قَالَ بعضهم حلَقْت قَبلَ أَنْ أَرِمي فَ

 جرفَقَالَ لَا ح وهمِإلَّا قَد.  
٢ - ٍر قَالَ قُلْتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 جِعلْت ِفداك ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا رمى الْجمرةَ يوم النحِر و حلَق )الم عليه الس( ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
 لَما كَانَ يوم النحِر أَتاه طَواِئف ِمن الْمسِلِمني )صلى اهللا عليه وآله ( قَبلَ أَنْ يذْبح فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ٌء ِمما  رسولَ اللَِّه ذَبحنا ِمن قَبِل أَنْ نرِمي و حلَقْنا ِمن قَبِل أَنْ نذْبح و لَم يبق شيفَقَالُوا يا 
يلَا ش و وهرِإلَّا أَخ وهمقَدأَنْ ي مِغي لَهبنفَقَالَ ي وهمِإلَّا قَد وهرخؤأَنْ ي مِغي لَهبنا يولُ ٌء ِممسر 

  . لَا حرج لَا حرج )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٥٠٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

جِميعاً عِن ابِن محبوٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد - ٣
 ِفي رجٍل زار الْبيت قَبلَ )عليه السالم ( عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ك لَا ينبِغي لَه فَِإنَّ علَيِه دم أَنْ يحِلق فَقَالَ ِإنْ كَانَ زار الْبيت قَبلَ أَنْ يحِلق و هو عاِلم أَنَّ ذَِل
  .شاٍة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن - ٤
 ِبِمنى حتى زار الْبيت فَاشترى ِبمكَّةَ  ِفي رجٍل نِسي أَنْ يذْبح)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هنأَ عزأَج قَد أْسقَالَ لَا ب حذَب ثُم.  
 ورزلَ أَنْ يقَب لَقالطِّيِب ِإذَا ح اِس واللِّب ِل ِمنجِحلُّ ِللرا يم ابب.  

١ -بِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِعيِد بس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْج
 عِن الْمتمتِع ِإذَا حلَق رأْسه قَبلَ أَنْ يزور الْبيت يطِْليِه )عليه السالم ( يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ابالثِّي اُء والِْحن معاِء قَالَ نِبالِْحنيكُلُّ ش و الطِّيب ثَلَاثَةً  و ِن أَويترم لَيا عهدداَء رسٍء ِإلَّا الن
ٍء ِإلَّا   عنها فَقَالَ نعم الِْحناُء و الثِّياب و الطِّيب و كُلُّ شي)عليه السالم ( قَالَ و سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .النساَء 
٢ -ب دمحقَالَ   م قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن

 فَقُلْت الْمتمتع يغطِّي رأْسه ِإذَا حلَق فَقَالَ يا بني حلْق رأِْسِه أَعظَم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِه ِإياه ِمن تغِطيِت
٣ - سوني نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

د  بعد ما ذَبح حلَق ثُم ضم)عليه السالم ( مولَى عِلي عن أَِبي أَيوب الْخزاِز قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 
  .رأْسه ِبِمسٍك و زار الْبيت و علَيِه قَِميص و كَانَ متمتعاً 

 هوحن وبأَِبي أَي نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع .  
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٤
نى فَأَرسلَ ِإلَينا يوم النحِر  مولُود ِبِم)عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ وِلد ِلأَِبي الْحسِن 

ِبخِبيٍص ِفيِه زعفَرانٌ و كُنا قَد حلَقْنا قَالَ عبد الرحمِن فَأَكَلْت أَنا و أَبى الْكَاِهِلي و مراِزم أَنْ 
 كَلَامنا فَقَالَ ِلمصاِدٍف و كَانَ هو )الم عليه الس( يأْكُلَا و قَالَا لَم نزِر الْبيت فَسِمع أَبو الْحسِن 

يش ا ِبِه ِفي أَياَءنولُ الَِّذي جسالر  اِن ورى الْآخأَب ِن ومحالر دبونَ قَالَ أَكَلَ عكَلَّمتوا يٍء كَان
 ما يذْكُر ِحني أُوِتينا ِبِه ِفي ِمثِْل هذَا الْيوِم قَالَا لَم نزر بعد فَقَالَ أَصاب عبد الرحمِن ثُم قَالَ أَ

فَأَكَلْت أَنا ِمنه و أَبى عبد اللَِّه أَِخي أَنْ يأْكُلَ ِمنه فَلَما جاَء أَِبي حرشه علَي فَقَالَ يا أَبه ِإنَّ 
رزي لَم انٌ وفَرعِبيصاً ِفيِه زى أَكَلَ خوسم ملَقْتح قَد سأَ لَي كِمن أَفْقَه وفَقَالَ أَِبي ه دعب 

 كُمُءوسر.  
٥ - اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نانُ عفْوِع ِإذَا )عليه السالم (   صتمتِن الْمع 

يفَقَالَ كُلُّ ش ِحلُّ لَها يم هأْسر لَقاَء ٍء حسِإلَّا الن .  
 يدِجِد الْهي ِع ِإذَا لَمتمتِم الْموص ابب.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن ِرفَاعةَ بِن - ١
  متمتِع لَا يِجد الْهدي قَالَ يصوم قَبلَ الترِويِة  عِن الْ)عليه السالم ( موسى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 قَِدم هفَِإن فَةَ قُلْترع موي ِة وِويرالت موي ٍم ووِريِق ِبيشالت دعاٍم بثَلَاثَةَ أَي ومصِة قَالَ يِويرالت موي
 موةُ قَالَ يبصا الْحم و ِن قَالَ قُلْتيموي هدعب ِة وبصالْح موي ومصقَالَ ي الُهمِه جلَيع ِقمي لَم قُلْت

 اِفرسم وه و ومصي فِْرِه قُلْتن قُولُ ذَِلكٍت نيلُ با أَهاِفراً ِإنسفَةَ مرع موي وه سأَ لَي معقَالَ ن
  .ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم ِفي الْحج يقُولُ ِفي ِذي الِْحجِة 

( ِمي بِن عمٍرو عن زرارةَ عن أَحِدِهما   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِر- ٢

  . أَنه قَالَ من لَم يِجد هدياً و أَحب أَنْ يقَدم الثَّلَاثَةَ الْأَياِم ِفي أَوِل الْعشِر فَلَا بأْس )عليهما السالم 
٣ - نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس  
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 قَالَ سأَلْته )عليه السالم ( لَِّه صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد ال
 موي ِة وِويرالت موي ِة وِويرلَ التماً قَبوي جاٍم ِفي الْحثَلَاثَةَ أَي ومصياً قَالَ يده ِجدي ٍع لَمتمتم نع

الْحصبِة و يصوم ذَِلك الْيوم و يوميِن بعده قُلْت عرفَةَ قَالَ قُلْت فَِإنْ فَاته ذَِلك قَالَ يتسحر لَيلَةَ 
فَِإنْ لَم يِقم علَيِه جمالُه أَ يصومها ِفي الطَِّريِق قَالَ ِإنْ شاَء صامها ِفي الطَِّريِق و ِإنْ شاَء ِإذَا 

  .رجع ِإلَى أَهِلِه 
٤ - ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع

 قَالَ سأَلْته عن متمتٍع يدخلُ يوم الترِويِة و لَيس معه هدي )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْي ذَِلك ومصفِْر قَالَ فَلَا يالن موي وه اِئماً وص ِبحصِة فَيبصلَةَ الْحلَي رحستي فَةَ ورع مولَا ي و مو
 هدعِن بيموي ومصي و.  

الَ  قَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٥
قُلْت لَه رجلٌ تمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج ِفي عيبِتِه ِثياب لَه يِبيع ِمن ِثياِبِه و يشتِري هديه قَالَ لَا 

  .هذَا يتزين ِبِه الْمؤِمن يصوم و لَا يأْخذُ شيئاً ِمن ِثياِبِه 
عليه السالم ( يم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه- ٦

( نم رأْمي كَّةَ وِل مِض أَهعب دِعن نالثَّم لِّفخقَالَ ي منالْغ ِجدلَا ي و نالثَّم ِجدٍع يتمتِفي م 
ع حذْبي و ِري لَهتشِذي ي ِإلَى قَاِبٍل ِمن ذَِلك رِة أَخى ذُو الِْحجضفَِإنْ م هنع ِزئجي وه و هن

  .الِْحجِة 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن يحيى - ٧

   عن متمتٍع كَانَ معه ثَمن هدٍي و هو يِجد ِبِمثِْل ذَِلك )عليه السالم ( حسِن الْأَزرِق قَالَ سأَلْت أَبا الْ
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انوتلْ يزي ياً فَلَمده هعالَِّذي م قِْدري فَلَم مناِر غَلَِت الْغهالن ى ِإذَا كَانَ آِخرتح ذَِلك رخؤي ى و
  .أَنْ يشتِري ِبالَِّذي معه هدياً قَالَ يصوم ثَلَاثَةَ أَياٍم بعد أَياِم التشِريِق 

٨ - ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح
الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عن رجٍل تمتع فَلَم يِجد هدياً فَصام الثَّلَاثَةَ الْأَياِم فَلَما قَضى 

دم أَهِل ِبلَاِدِه فَِإذَا ظَن أَنهم قَد دخلُوا فَلْيصِم السبعةَ نسكَه بدا لَه أَنْ يِقيم ِبمكَّةَ قَالَ ينتِظر مقْ
  .الْأَياِم 

عليهما (   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما - ٩

ع فَلَم يِجد ما يهِدي ِبِه حتى ِإذَا كَانَ يوم النفِْر وجد ثَمن شاٍة أَ  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تمت)السالم 
 تضم ِح قَدالذَّب امفَِإنَّ أَي ومصلْ يقَالَ ب ومصي أَو حذْبي.  

 بِن الْبختِري عن منصوٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص-١٠
 قَالَ من لَم يصم ِفي ِذي الِْحجِة حتى يهلَّ ِهلَالُ الْمحرِم فَعلَيِه دم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .شاٍة و لَيس لَه صوم و يذْبحه ِبِمنى 
عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -١١

 عن متمتٍع صام ثَلَاثَةَ أَياٍم ِفي الْحج )عليه السالم ( بحٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 موياً يده ابأَص ثُم هامِصي أَهزى قَالَ أَجِمن ِمن جرخ.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن -١٢
  .لْيصم عنه وِليه أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ من مات و لَم يكُن لَه هدي ِلمتعِتِه فَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٣
  ه هدي فَصام  أَنه سِئلَ عن رجٍل يتمتع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج و لَم يكُن لَ)عليه السالم ( اللَِّه 
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اِم أَ عةَ الْأَيعبالس ومصلَ أَنْ يِلِه قَبِإلَى أَه عجا رم دعب اتم ثُم جاٍم ِفي الْحِه أَنْ ثَلَاثَةَ أَيِليلَى و
  .يقِْضي عنه قَالَ ما أَرى علَيِه قَضاًء 

١٤- نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل تمتع و لَيس معه ما يشتِري ِبِه هدياً )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَلَما أَنْ صام ثَلَاثَةَ أَياٍم ِفي الْحج أَيسر أَ يشتِري هدياً فَينحره أَو يدع ذَِلك و يصوم سبعةَ أَياٍم 
ِري هتشِلِه قَالَ يِإلَى أَه عجِإذَا ر اِفلَةً لَهن هامالَِّذي ص هامكُونُ ِصيي و هرحنياً فَيد.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه ِفي قَوِلِه عز و جلَّ فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم -١٥
  . كاِملَةٌ قَالَ كَمالُها كَمالُ الْأُضِحيِة ِفي الْحج و سبعٍة ِإذا رجعتم ِتلْك عشرةٌ

١٦- قَالَ قُلْت ِخيِد اللَِّه الْكَربِن عب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نا عاِبنحأَص ضعب  
ا لَم يِجب علَيِه قَالَ يصِبر ِإلَى يوِم  الْمتمتع يقْدم و لَيس معه هدي أَ يصوم م)عليه السالم ( ِللرضا 

 ِجدي لَم نِمم وفَه ِصبي ِر فَِإنْ لَمحالن.  
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ِل ِفيهسالْغ ِة واريالز ابا ب.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَحمد بِن - ١

ت ِمن  عِن الْغسِل ِإذَا زار الْبي)عليه السالم ( عاِئٍذ عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تيالْب ورأَز ى ثُمِمن ِسلُ ِمنا أَغْتى فَقَالَ أَنِمن.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٢
يارِة يغتِسلُ الرجلُ ِباللَّيِل و يزور ِفي اللَّيِل ِبغسٍل  عن غُسِل الز)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

واِحٍد أَ يجِزئُه ذَِلك قَالَ يجِزئُه ما لَم يحِدثْ ما يوِجب وضوءاً فَِإنْ أَحدثَ فَلْيِعد غُسلَه ِباللَّيِل 
.  

 ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٣
  . قَالَ ينبِغي ِللْمتمتِع أَنْ يزور الْبيت يوم النحِر أَو ِمن لَيلَِتِه و لَا يؤخر ذَِلك )عليه السالم ( 

ِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٤
 ِفي ِزيارِة الْبيِت يوم )عليه السالم ( عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِغلْتفَِإنْ ش هرِر قَالَ زحالن ِمكوي ِمن ورزأَنْ ت هرخؤلَا ت ِد والْغ ِمن تيالْب ورزأَنْ ت كرضفَلَا ي 
 تِر فَقُمحالن موي تيالْب تيفَِإذَا أَت هرخؤفِْرِد أَنْ يِللْم عسوم و هرخؤِع أَنْ يتمتِللْم هكْري هفَِإن

لَى بأَلَةَ عسم أَلُكِلي أَس هلِّمس و ِني لَهلِّمس و ِككسلَى ني عأَِعن ماللَّه ِجِد قُلْتساِب الْم
 و كدبي عِإن مِتي اللَّهاجِني ِبحِجعرأَنْ ت وِبي وِلي ذُن ِفرغِبِه أَنْ تِرِف ِبذَنتعِليِل الذَِّليِل الْمالْع

الْب و كتمحر أَطْلُب ِجئْت كتيب تيالْب و كلَدب لَد  
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ةَ الْمضطَر ِإلَيك الْمِطيِع ِلأَمِرك الْمشِفِق ِمن أَؤم طَاعتك متِبعاً ِلأَمِرك راِضياً ِبقَدِرك أَسأَلُك مسأَلَ
 رجأِْتي الْحت ثُم ِتكمحاِر ِبرالن ِني ِمنِجريت و كفْوِني علِّغبأَنْ ت ِتكقُوباِئِف ِلعالْخ ذَاِبكع

 ِطعتست فَِإنْ لَم لُهقَبت و هِلمتسفَت دوالْأَس و قِْبلْهتفَاس ِطعتست فَِإنْ لَم كدلْ يقَب و ِدكِبي هِلمتفَاس
كَبر و قُلْ كَما قُلْت ِحني طُفْت ِبالْبيِت يوم قَِدمت مكَّةَ ثُم طُف ِبالْبيِت سبعةَ أَشواٍط كَما 

 ركْعتيِن تقْرأُ ِفيِهما ِبقُلْ هو )عليه السالم (  ِعند مقَاِم ِإبراِهيم وصفْت لَك يوم قَِدمت مكَّةَ ثُم صلِّ
 و قِْبلْهتاس و تطَعتِإِن اس لْهِد فَقَبوِر الْأَسجِإلَى الْح ِجعار ونَ ثُما الْكَاِفرها أَيقُلْ ي و دأَح اللَّه

ى الصفَا فَاصعد علَيِه و اصنع كَما صنعت يوم دخلْت مكَّةَ ثُم ائِْت الْمروةَ كَبر ثُم اخرج ِإلَ
 فَقَد ذَِلك لْتِة فَِإذَا فَعورِبالْم ِتمخت فَا وأُ ِبالصدباٍط توةَ أَشعبا سمهنيب طُف ا وهلَيع دعفَاص

ِمن لَلْتأَحيكُلِّ ش   ثُم روعاً آخبِبِه أُس طُف ِت ويِإلَى الْب ِجعار اَء ثُمسِإلَّا الن هِمن تمرٍء أَح
 اِهيمرقَاِم ِإبم دِن ِعنيتكْعلِّ رعليه السالم ( ص(يكُلِّ ش ِمن لَلْتأَح ثُم   كُلِِّه و كجح ِمن غْتفَر ٍء و

  .ٍء أَحرمت ِمنه   شيكُلِّ
عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عمن ذَكَره قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن - ٥

(اِء ثُمسالن افطَو طَاف ثُم جالْح افطَو فَطَاف تيالْب ارز عتمتم اكِفد ِعلْتى فَقَالَ لَا  جعس 
يِه شلَيع اِء فَقُلْتساِف النلَ طَوِإلَّا قَب يعكُونُ الساِف  يلَ طَوِإلَّا قَب يعكُونُ السٌء فَقَالَ لَا ي

  .النساِء 
  .باب طَواِف النساِء 

١ -دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسو الْحٍد قَالَ قَالَ أَبمحِن مب  )

  . ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق قَالَ طَواف الْفَِريضِة طَواف النساِء )عليه السالم 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن حماِد بِن عثْمانَ - ٢
يطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لْيوفُوا نذُورهم و لْ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ طَواف النساِء 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه - ٣

 قَالَ لَو لَا ما من اللَّه عز و جلَّ علَى ) السالم عليه( بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لُهأَه ِحلُّ لَهي سلَي ِلِه ولُ ِإلَى أَهجالر عجاِء لَرساِف النطَو اِس ِمنالن.  

٤ -سأَِخيِه الْح نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحم نب دمِن   أَحب ِليِن عِن بي
 عِن الِْخصياِن و الْمرأَِة الْكَِبريِة أَ علَيِهم طَواف النساِء )عليه السالم ( يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 كُلِِّهم افالطَّو ِهملَيع معقَالَ ن.  

٥ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي ع
 رجلٌ نِسي طَواف النساِء حتى دخلَ أَهلَه قَالَ لَا تِحلُّ لَه النساُء حتى يزور )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

نْ لَم يحج فَِإنْ توفِّي قَبلَ أَنْ يطَاف عنه فَلْيقِْض عنه وِليه أَو الْبيت و قَالَ يأْمر أَنْ يقْضى عنه ِإ
 هرغَي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٦
 عِن الْمرأَِة الْمتمتعِة تطُوف ِبالْبيِت و ِبالصفَا و )عليه السالم ( اللَِّه الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 

الْمروِة ِللْحج ثُم ترِجع ِإلَى ِمنى قَبلَ أَنْ تطُوف ِبالْبيِت فَقَالَ أَ لَيس تزور الْبيت قُلْت بلَى قَالَ 
 طُففَلْت.  
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٧ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
أَِبي ِإب نةَ عاعمس ناٍر عمِن عب اِهيمعليه السالم ( ر( و جالْح افطَو ٍل طَافجر نع هأَلْتقَالَ س 

 ِة وورالْم فَا والص نيب طُوفي هرضِة فَقَالَ لَا يورالْم فَا والص نيى بعسلَ أَنْ ياِء قَبسالن افطَو
  .قَد فَرغَ ِمن حجِه 

  .ت عن ِمنى ِفي لَياِليها باب من با
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ١

 تِبت لَياِلي التشِريِق ِإلَّا  قَالَ لَا)عليه السالم ( و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 تأَن لُ ِإلَّا واللَّي لَك ِصفتنِل فَلَا يلَ اللَّيأَو تجرِإنْ خ و مد كلَيا فَعِرهِفي غَي ى فَِإنْ ِبتِبِمن

 كَّةَ وم ِمن تجرخ قَد أَو ِككسِبن لُكغكُونَ شى ِإلَّا أَنْ يِل فَلَا ِبِمناللَّي فِنص تجرِإنْ خ
يضرك أَنْ تصِبح ِبغيِرها قَالَ و سأَلْته عن رجٍل زار ِعشاًء فَلَم يزلْ ِفي طَواِفِه و دعاِئِه و ِفي 

  .ٌء كَانَ ِفي طَاعِة اللَِّه  شيالسعِي بين الصفَا و الْمروِة حتى يطْلُع الْفَجر قَالَ لَيس علَيِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن - ٢

ار ِبالنهاِر أَو ِعشاًء فَلَا  عِن الزيارِة ِمن ِمنى قَالَ ِإنْ ز)عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 و رالْفَج فَِجرنأَنْ ي أْسفَلَا ب رحأَس ِل وِف اللَّيِنص دعب ارِإنْ ز ى وِبِمن وه ِإلَّا و رفَِجِر الْفَجني

  .هو ِبمكَّةَ 
٣ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا ِفي   عاِبنحِض أَصعب نِميٍل عج نٍر ع

 سا فَلَيهِمن جرخ ِإنْ كَانَ قَد و مِه دلَيكَّةَ فَعِبم اتِفي الطَِّريِق قَالَ ِإنْ ب امفَن تيالْب ارٍل زجر
يِه شلَيى  عونَ ِمند حبأَص لَو ٌء و.  
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 ِفي الرجِل يزور فَينام دونَ ِمنى قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .م جاز عقَبةَ الْمدِنيني فَلَا بأْس أَنْ ينا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
بلَ أَنْ  قَالَ ِإذَا زار الْحاج ِمن ِمنى فَخرج ِمن مكَّةَ فَجاوز بيوت مكَّةَ فَنام ثُم أَصبح قَ)عليه السالم ( 

يى فَلَا شِمن أِْتيِه  يلَيَء ع.  
٥ - نمٍر عكَيِن بِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  . ِبمكَّةَ ِإذَا زرتم يعِني أَهلَ مكَّةَ  أَنه قَالَ لَا تدخلُوا مناِزلَكُم)عليه السالم ( أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .باب ِإتياِن مكَّةَ بعد الزيارِة ِللطَّواِف 

١ - ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَلْتقَالَ س اِديرٍث الْمِد اللَِّه لَيبا ععليه السالم (  أَب( اِغِه ِمنفَر دعى بِمن امكَّةَ أَيأِْتي مِل يجِن الرع 

 ِإلَي بأَح لُ وى أَفْضِبِمن قَامعاً فَقَالَ الْمطَوِت تيِبالْب طُوفِت فَييِة الْبارِزي.  
٢ -م نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمح

 عِن الزيارِة بعد ِزيارِة الْحج ِفي أَياِم التشِريِق فَقَالَ لَا )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
.  
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  .باب التكِْبِري أَيام التشِريِق 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ١

با عأَب أَلْتوداٍت قَالَ )عليه السالم ( ِد اللَِّه سدعاٍم مِفي أَي وا اللَّهاذْكُر لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع 
التكِْبري ِفي أَياِم التشِريِق ِمن صلَاِة الظُّهِر ِمن يوِم النحِر ِإلَى صلَاِة الْفَجِر ِمن يوِم الثَّاِلِث و ِفي 

أَمصاِر عشر صلَواٍت فَِإذَا نفَر بعد الْأُولَى أَمسك أَهلُ الْأَمصاِر و من أَقَام ِبِمنى فَصلَّى ِبها الْ
 ركَبفَلْي رصالْع و رالظُّه.  

 )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر   حماد بن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَ- ٢
التكِْبري ِفي أَياِم التشِريِق ِفي دبِر الصلَواِت فَقَالَ التكِْبري ِبِمنى ِفي دبِر خمسةَ عشر صلَاةً و ِفي 

لظُّهِر يوم النحِر يقُولُ ِفيِه ساِئِر الْأَمصاِر ِفي دبِر عشِر صلَواٍت و أَولُ التكِْبِري ِفي دبِر صلَاِة ا
 ا اللَّهاندا هلَى مع رأَكْب اللَّه دمِللَِّه الْح و رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه

ِم و ِإنما جِعلَ ِفي ساِئِر الْأَمصاِر ِفي دبِر عشِر صلَواٍت ِلأَنه أَكْبر علَى ما رزقَنا ِمن بِهيمِة الْأَنعا
ِإذَا نفَر الناس ِفي النفِْر الْأَوِل أَمسك أَهلُ الْأَمصاِر عِن التكِْبِري و كَبر أَهلُ ِمنى ما داموا ِبِمنى 

  .ِإلَى النفِْر الْأَِخِري 
أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن   - ٣

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و اذْكُروا اللَّه ِفي أَياٍم معدوداٍت قَالَ )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لُ ِهيفْعكَانَ أَِبي ي مهلُ ِمنجوا فَقَالَ الررفَاخِر تحالن دعى بوا ِبِمنوا ِإذَا أَقَامِريِق كَانشالت امأَي 

  كَذَا و كَذَا فَقَالَ اللَّه جلَّ ثَناؤه فَِإذا أَفَضتم ِمن عرفاٍت 
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 و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه كِْبريالت ِذكْراً قَالَ و دأَش أَو آباَءكُم كَِذكِْركُم وا اللَّهفَاذْكُر
ِه الْحمد اللَّه أَكْبر علَى ما هدانا اللَّه أَكْبر علَى ما رزقَنا ِمن بِهيمِة اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر و ِللَّ

  .الْأَنعاِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ٤

 قَالَ التكِْبري أَيام )عليه السالم (  أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن يحيى و ابِن
التشِريِق ِمن صلَاِة الظُّهِر يوم النحِر ِإلَى صلَاِة الْعصِر ِمن آِخِر أَياِم التشِريِق ِإنْ أَنت أَقَمت ِبِمنى 
 و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب قُولَ اللَّهأَنْ ت كِْبريالت و كِْبريالت كلَيع سفَلَي تجرخ تِإنْ أَن و

ع رأَكْب ا اللَّهاندا هلَى مع رأَكْب اللَّه دمِللَِّه الْح و رأَكْب اللَّه رأَكْب ِة اللَّهِهيمب ا ِمنقَنزا رلَى م
  .الْأَنعاِم و الْحمد ِللَِّه علَى ما أَبلَانا 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٥
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل فَاتته ركْعةٌ مع الِْإماِم ِمن )ليهما السالم ع( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 لَاٍة فَقَالَ كَمكُلِّ ص دعكِْبِري بِن التع هأَلْتس قَالَ و ركَبي ثُم هلَاتص ِتمِريِق قَالَ يشالت املَاِة أَيالص
يش سلَي هِإن ِني ِفي الْكَلَاِم  ِشئْتعي قَّتوٌء م.  
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  .باب الصلَاِة ِفي مسِجِد ِمنى و من يِجب علَيِه التقِْصري و التمام ِبِمنى 
١ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

  قَالَ ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ ِإذَا زاروا الْبيت و دخلُوا مناِزلَهم أَتموا و ِإذَا لَم يدخلُوا مناِزلَهم)عليه السالم 
  .قَصروا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

اِزِلِهم أَتموا  قَالَ ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ ِإذَا خرجوا حجاجاً قَصروا و ِإذَا زاروا و رجعوا ِإلَى من)عليه السالم ( 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٣
عتيِن ثُم صنع ذَِلك أَبو  فَأَقَام ِبِمنى ثَلَاثاً يصلِّي ركْ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ حج النِبي )عليه السالم ( جعفٍَر 

 رلَّى الظُّهعاً فَصبانُ أَرثْما علَهأَكْم ثُم ةَ ِسِننيانُ ِستثْمع ذَِلك عنص ثُم رمع ذَِلك عنص كٍْر وب
 بذِِّن اذْهؤفَقَالَ ِللْم هتعِبد ِبذَِلك دشِلي ضارمت عاً ثُمبأَر رصاِس الْعلِّ ِبالنصفَلْي فَقُلْ لَه ِليِإلَى ع

 فَقَالَ لَه ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني عثْمانَ يأْمرك أَنْ تصلِّي ِبالناِس الْعصر )عليه السالم ( فَأَتى الْمؤذِّنُ عِلياً 
ِن كَميتكْعلِّي ِإلَّا رولُ اللَِّه فَقَالَ ِإذَنْ لَا أُصسلَّى رصلى اهللا عليه وآله ( ا ص( ربذِّنُ فَأَخؤالْم بفَذَه 

 ِليا قَالَ عانَ ِبمثْمعليه السالم ( ع(يذَا ِفي شه ِمن تلَس كِإن ِه فَقُلْ لَهِإلَي بفَقَالَ اذْه   بٍء اذْه
 ِليقَالَ ع رمؤا تلِّ كَما كَانَ )سالم عليه ال( فَصعاً فَلَمبأَر لَّى ِبِهمانُ فَصثْمع جرلُ فَخاللَِّه لَا أَفْع لَا و 

 ِمِننيؤالْم قُِتلَ أَِمري ِه ولَيع اسالن عمتاج ةَ واِويعاِس )عليه السالم ( ِفي ِخلَافَِة ملَّى ِبالنةُ فَصاِويعم جح 
يتكْعى رِة ِبِمنِشيع كَانَ ِمن نم و ثَِقيف ٍض وعِإلَى ب مهضعةَ بيو أُمنب تظَرفَن لَّمس ثُم رِن الظُّه

عثْمانَ ثُم قَالُوا قَد قَضى علَى صاِحِبكُم و خالَف و أَشمت ِبِه عدوه فَقَاموا فَدخلُوا علَيِه 
ي ما صنعت ما ِزدت علَى أَنْ قَضيت علَى صاِحِبنا و أَشمت ِبِه عدوه و رِغبت فَقَالُوا أَ تدِر

 صلَّى ِفي هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( عن صِنيِعِه و سنِتِه فَقَالَ ويلَكُم أَ ما تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  و أَبو بكٍْر و عمر و صلَّى صاِحبكُم ِست ِسِنني الْمكَاِن ركْعتيِن 
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 و ما صنع أَبو بكٍْر و عمر و عثْمانُ )صلى اهللا عليه وآله ( كَذَِلك فَتأْمروني أَنْ أَدع سنةَ رسوِل اللَِّه 
 اِجعر و كُمفِّعشي مقَالَ فَأَِقيلُوا فَِإن ِإلَّا ِبذَِلك كنى عضرا ناللَِّه م ِدثَ فَقَالُوا لَا وحلَ أَنْ يقَب

  .خلَفَاُء و الْأُمراُء علَى ذَِلك ِإلَى الْيوِم ِإلَى سنِة صاِحِبكُم فَصلَّى الْعصر أَربعاً فَلَم يزِل الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ٤

 قَالَ صلِّ ِفي مسِجِد الْخيِف و هو )م عليه السال( بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 علَى عهِدِه ِعند الْمنارِة الَِّتي ِفي وسِط )صلى اهللا عليه وآله ( مسِجد ِمنى و كَانَ مسِجد رسوِل اللَِّه 

نع اعاً وِذر ثَلَاِثني واً ِمنحلَِة نا ِإلَى الِْقبقُهفَو ِجِد وسواً الْمحا نلِْفهخ ا واِرهسي نع ا وِميِنهي 
 ِبين لَّى ِفيِه أَلْفص قَد هلْ فَِإنِفيِه فَافْع لَّاكصكُونَ مأَنْ ي تطَعتفَِإِن اس ذَِلك رحفَقَالَ فَت ذَِلك ِمن

  .ي و ما ارتفَع عنه يسمى خيفاً و ِإنما سمي الْخيف ِلأَنه مرتِفع عِن الْواِد
 ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ يِتمونَ الصلَاةَ )عليه السالم (   معاِويةُ بن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٥

  .يِتم ِبعرفَاٍت فَقَالَ ويلَهم أَو ويحهم و أَي سفٍَر أَشد ِمنه لَا لَا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٦

 قَالَ صلِّ ِست ركَعاٍت ِفي مسِجِد )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ى ِفي أَصِة ِمنعموِل الص.  

  .باب النفِْر ِمن ِمنى الْأَوِل و الْآِخِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن النعماِن - ١

 ِإنا نِريد أَنْ نتعجلَ السير و كَانت لَيلَةُ النفِْر )الم عليه الس( عن أَِبي أَيوب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِحني سأَلْته فَأَي ساعٍة ننِفر فَقَالَ ِلي أَما الْيوم الثَّاِني فَلَا تنِفر حتى تزولَ الشمس و كَانت لَيلَةُ 

  ِلثَ فَِإذَا ابيضِت الشمس فَانِفر علَى بركَِة اللَِّه فَِإنَّ اللَّه النفِْر و أَما الْيوم الثَّا
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ثْم علَيِه و من تأَخر فَال ِإثْم علَيِه فَلَو سكَت لَم يبق جلَّ ثَناؤه يقُولُ فَمن تعجلَ ِفي يوميِن فَال ِإ
  .أَحد ِإلَّا تعجلَ و لَِكنه قَالَ و من تأَخر فَال ِإثْم علَيِه 

٢ -اِن بأَب نِج عأَِبي الْفَر نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح   هأَلْتقَالَ س ِلبغِن ت
أَ يقَدم الرجلُ رحلَه و ثَقَلَه قَبلَ النفِْر فَقَالَ لَا أَ ما يخاف الَِّذي يقَدم ثَقَلَه أَنْ يحِبسه اللَّه تعالَى 

أَ فَأَت كَّةَ قُلْتلُ مخداَء لَا يا شم هِمن لِّفخي لَِكن ا قَالَ وأَن اِسِكي وناِن أَقِْضي ميسالن لُ ِمنجع
 أْسلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بِإح لَالًا وِبِه ِإه اِدرأُب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ٣
نى عيحِن يِد اللَِّه ببأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعِن )عليه السالم (  ميموِفي ي ِفرنأَنْ ت تدقَالَ ِإذَا أَر 

فَلَيس لَك أَنْ تنِفر حتى تزولَ الشمس و ِإنْ تأَخرت ِإلَى آِخِر أَياِم التشِريِق و هو يوم النفِْر 
ِخِري فَلَا علَيك أَي ساعٍة نفَرت و رميت قَبلَ الزواِل أَو بعده فَِإذَا نفَرت و انتهيت ِإلَى الْأَ

نِزلُها ثُم  قَالَ كَانَ أَِبي ي)عليه السالم ( الْحصبِة و ِهي الْبطْحاُء فَِشئْت أَنْ تنِزلَ قَِليلًا فَِإنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
  .يحِملُ فَيدخلُ مكَّةَ ِمن غَيِر أَنْ ينام ِبها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر و عن حماٍد عِن - ٤
الَ من تعجلَ ِفي يوميِن فَلَا ينِفر حتى تزولَ الشمس فَِإنْ  قَ)عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِفرني لَم و اتاُء بسالْم كَهرأَد.  
    عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
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  . قَالَ يصلِّي الِْإمام الظُّهر يوم النفِْر ِبمكَّةَ )عليه السالم ( 
( بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل - ٦

  . قَالَ لَا بأْس أَنْ ينِفر الرجلُ ِفي النفِْر الْأَوِل ثُم يِقيم ِبمكَّةَ )عليه السالم 
٧ -ةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   م

 قَالَ ِإذَا نفَرت ِفي النفِْر الْأَوِل فَِإنْ ِشئْت أَنْ تِقيم ِبمكَّةَ و )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و لَيس لَك أَنْ تِبيت ِبها فَلَا بأْس ِبذَِلك قَالَ و قَالَ ِإذَا جاَء اللَّيلُ بعد النفِْر الْأَوِل فَِبت ِبِمنى 

 ِبحصى تتا حهِمن جرخت.  
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن أَيوب بِن نوٍح قَالَ كَتبت ِإلَيِه ِإنَّ - ٨

أَِخِري بعد الزواِل أَفْضلُ و قَالَ بعضهم أَصحابنا قَِد اختلَفُوا علَينا فَقَالَ بعضهم ِإنَّ النفْر يوم الْ
 صلَّى الظُّهر و الْعصر ِبمكَّةَ و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَبلَ الزواِل فَكَتب أَ ما عِلمت أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  .يكُونُ ذَِلك ِإلَّا و قَد نفَر قَبلَ الزواِل 
٩ -اٍط   ِعدبِن أَسب ِليع ناِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 قَالَ كَانَ أَِبي يقُولُ )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن أَِبي زينبةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . طَِريق ِإلَى منِزِلي ِمن ِمنى ما دخلْت مكَّةَ لَو كَانَ ِلي
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن -١٠

نييِن عانَ بفْيس نع قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نأَلَ )عليه السالم ( ةَ عقَالَ س 
 قَفا وفَقَالَ أَِبي م كُلَّه لْقذَا الْخه اللَّه بيخى يرِقِف فَقَالَ أَ توالْم ِفِه ِمنرصنم دعلٌ أَِبي بجر

 كَانَ أَو كَاِفراً ِإلَّا أَنهم ِفي مغِفرِتِهم علَى ثَلَاِث مناِزلَ ِبهذَا الْموِقِف أَحد ِإلَّا غَفَر اللَّه لَه مؤِمناً
مؤِمن غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه و ما تأَخر و أَعتقَه ِمن الناِر و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ ربنا 

ةً ونسيا حنآِتنا ِفي الد وا وبا كَسِمم ِصيبن ملَه اِر أُولِئكالن ذابِقنا ع ةً ونسِة حِفي الْآِخر 
 ِقيلَ لَه ِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر نم مهِمن الِْحساِب و ِريعس اللَّه  
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 نم ِه ولَيع ِن فَال ِإثْميمولَ ِفي يجعت نلَّ فَمج و زع لُهقَو ذَِلك و ِركمع ِمن ِقيا بِفيم ِسنأَح
لَا ِإثْم علَيِه و من تأَخر فَلَا ِإثْم علَيِه ِلمِن اتقَى تأَخر فَال ِإثْم علَيِه يعِني من مات قَبلَ أَنْ يمِضي فَ

 نم ِل وفِْر الْأَوِني ِفي النعِه يلَيع ِن فَلَا ِإثْميمولَ ِفي يجعت نقُولُونَ فَمةُ فَياما الْعأَم و اِئرالْكَب
ي ِلمِن اتقَى الصيد أَ فَترى أَنَّ الصيد يحرمه اللَّه بعد ما أَحلَّه ِفي قَوِلِه عز تأَخر فَلَا ِإثْم علَيِه يعِن

 قَفو كَاِفر و ديقُوا الصفَات ملَلْتِإذَا ح و اهنعِة مامفِْسِري الْعِفي ت وا وطادفَاص ملَلْتِإذا ح لَّ وج و
ا الْموِقف ِزينةَ الْحياِة الدنيا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه ِإنْ تاب ِمن الشرِك ِفيما بِقي ِمن هذَ

و زع لُهقَو ذَِلك ِقِف ووذَا الْمه رأَج هِرمحي لَم و هرأَج فَّاهو بتي ِإنْ لَم ِرِه ومكانَ ع نلَّ مج 
 سلَي الَِّذين ونَ أُولِئكسخبِفيها ال ي مه ِفيها و ممالَهأَع ِهمِإلَي فوها نتِزين يا ونياةَ الدالْح ِريدي

  .لَهم ِفي الْآِخرِة ِإلَّا النار و حِبطَ ما صنعوا ِفيها و باِطلٌ ما كانوا يعملُونَ 
محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن محمِد بِن   -١١

 نِنِري عتسالْم  
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 قَالَ من أَتى النساَء ِفي ِإحراِمِه لَم يكُن لَه أَنْ ينِفر ِفي النفِْر الْأَوِل و ِفي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِروايٍة أُخرى الصيد أَيضاً 

١٢-سِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ِن الِْميثَِمي
 لَةً ِمنى لَيِد اللَِّه ِبِمنبأَِبي ع دا ِعناِح قَالَ كُنمِجيٍح الرِن ناِعيلَ بمِإس نٍب عهِن وةَ باِويعم نع

م ِه ولَيع ِن فَال ِإثْميمولَ ِفي يجعت نلَاِء ِفي فَمؤقُولُ ها ياِلي فَقَالَ مِه اللَّيلَيع فَال ِإثْم رأَخت ن
قُلْنا ما ندِري قَالَ بلَى يقُولُونَ من تعجلَ ِمن أَهِل الْباِديِة فَلَا ِإثْم علَيِه و من تأَخر ِمن أَهِل 

اؤلَّ ثَنج قُولُونَ قَالَ اللَّها يكَم سلَي ِه ولَيع ِر فَلَا ِإثْمضِه الْحلَيع ِن فَال ِإثْميمولَ ِفي يجعت نفَم ه
 و ادوس اسالن و لَكُم ا ِهيمقَى ِإنِن اتِه ِلملَيع ِه أَلَا لَا ِإثْملَيع فَلَا ِإثْم رأَخت نم ِه ولَيع أَلَا لَا ِإثْم

 اجالْح متأَن.  
  .باب نزوِل الْحصبِة 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي - ١
 أَنه سِئلَ عِن الْحصبِة فَقَالَ كَانَ أَِبي ينِزلُ الْأَبطَح قَِليلًا ثُم )عليه السالم ( مريم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ُء و يدخلُ الْبيوت ِمن غَيِر أَنْ ينام ِبالْأَبطَِح فَقُلْت لَه أَ رأَيت ِإنْ تعجلَ ِفي يوميِن ِإنْ كَانَ  يِجي
  .ِمن أَهِل الْيمِن علَيِه أَنْ يحصب قَالَ لَا 
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  .باب ِإتماِم الصلَاِة ِفي الْحرميِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١

 أَسأَلُه عن ِإتماِم الصلَاِة ِفي )عليه السالم ( لَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر أَِبي نصٍر عن ِإبراِهيم بِن شيبةَ قَا
 يِحب ِإكْثَار الصلَاِة ِفي الْحرميِن فَأَكِْثر )صلى اهللا عليه وآله ( الْحرميِن فَكَتب ِإلَي كَانَ رسولُ اللَِّه 

 أَِتم ا وِفيِهم.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى قَالَ سأَلْت أَبا   ِعدةٌ- ٢
  . عن ِإتماِم الصلَاِة و الصياِم ِفي الْحرميِن فَقَالَ أَِتمها و لَو صلَاةً واِحدةً )عليه السالم ( الْحسِن 
٣ -اِهيمرِإب نب ِليقِْطٍني قَالَ   عِن يب ِليع نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع 

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتا )عليه السالم ( سم لَك ي أُِحباِجٍب ِإلَّا أَنِبو سلَي و كَّةَ فَقَالَ أَِتمقِْصِري ِبمِن التع 
  .أُِحب ِلنفِْسي 

٤ -  اِهيمرا ِإبأَب أَلْتانَ قَالَ سورِن ماِد بِزي نع سونلَاِة ِفي )عليه السالم (  ياِم الصمِإت نع 
  .الْحرميِن فَقَالَ أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي أَِتم الصلَاةَ 

 أَنَّ ِمن الْمذْخوِر الِْإتمام )عليه السالم ( اللَِّه   يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ٥
  .ِفي الْحرميِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن - ٦
 اِهيمرأَِبي ِإب ناِر عتخعليه السالم ( الْم(لَه قَالَ  قَالَ قُلْت رقْصن أَو ِتمةَ نِدينالْم كَّةَ وا ملْنخا ِإذَا دِإن 

 اددزي ريخ وفَه تممِإنْ أَت و فَذَاك ترِإنْ قَص.  
٧ -نٍع عمِمس نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح   

 اِهيمرعليه السالم ( أَِبي ِإب( اممقُولُ ِإنَّ الِْإتي ا وِرِهميِلغ اهرا لَا يِن ميمرِن الْحذَيى ِلهرقَالَ كَانَ أَِبي ي 
  .ِفيِهما ِمن الْأَمِر الْمذْخوِر 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن عِلي بِن - ٨
 ِفي )عليهم السالم ( اِئك  أَنَّ الروايةَ قَِد اختلَفَت عن آب)عليه السالم ( مهِزيار قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 ا لَمم رقَصا أَنْ يهِمن ةً واِحدلَاةً وص لَو لَاةَ والص ِتما ِبأَنْ يهِن فَِمنيمرقِْصِري ِفي الْحالت اِم ومالِْإت
صدرنا ِفي حجنا ِفي عاِمنا هذَا فَِإنَّ ينِو مقَام عشرِة أَياٍم و لَم أَزلْ علَى الِْإتماِم ِفيها ِإلَى أَنْ 

 قِْصِري وِإلَى الت تاٍم فَِصرِة أَيرشع قَامِوي ملَا أَن تقِْصِري ِإذْ كُنِبالت لَيوا عارا أَشاِبنحاَء أَصفُقَه
ِه قَد عِلمت يرحمك اللَّه فَضلَ الصلَاِة ِفي قَد ِضقْت ِبذَِلك حتى أَعِرف رأْيك فَكَتب ِإلَي ِبخطِّ

 لَه لَاةَ فَقُلْتا الصِفيِهم كِْثرت و رقْصا أَنْ لَا تمهلْتخِإذَا د لَك ي أُِحبا فَِإنِرِهملَى غَيِن عيمرالْح
ٍء  يك ِبكَذَا و أَجبتِني ِبكَذَا فَقَالَ نعم فَقُلْت أَي شيبعد ذَِلك ِبسنتيِن مشافَهةً ِإني كَتبت ِإلَ

  .تعِني ِبالْحرميِن فَقَالَ مكَّةَ و الْمِدينةَ 
  .باب فَضِل الصلَاِة ِفي الْمسِجِد الْحراِم و أَفْضِل بقْعٍة ِفيِه 

١ - دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِم قَالَ   ِعدهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب
 عن أَفْضِل موِضٍع ِفي الْمسِجِد يصلَّى ِفيِه قَالَ الْحِطيم ما )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 

عليه ( ذَِلك ِفي الْفَضِل فَذَكَر أَنه ِعند مقَاِم ِإبراِهيم بين الْحجِر و باِب الْبيِت قُلْت و الَِّذي يِلي 

 قُلْت ثُم الَِّذي يِليِه ِفي الْفَضِل قَالَ ِفي الِْحجِر قُلْت ثُم الَِّذي يِلي ذَِلك قَالَ كُلَّما دنا ِمن )السالم 
  .الْبيِت 

٢ -م نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   وبأَِبي أَي نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمح
 الصلَاةُ ِفي الْحرِم كُلِِّه سواٌء فَقَالَ يا أَبا )عليه السالم ( الْخزاِز عن أَِبي عبيدةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الْمسِجِد الْحراِم كُلِِّه سواًء فَكَيف يكُونُ ِفي الْحرِم كُلِِّه سواًء قُلْت فَأَي عبيدةَ ما الصلَاةُ ِفي 
  .ِبقَاِعِه أَفْضلُ قَالَ ما بين الْباِب ِإلَى الْحجِر الْأَسوِد 

٣ -ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مأَب أَلْتقَالَ س سوني 
ٍء يذْكَر ِفيِه فَقَالَ ِعنده نهر ِمن أَنهاِر  ٍء يلْتزم و أَي شي  عِن الْملْتزِم ِلأَي شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .الْجنِة تلْقَى ِفيِه أَعمالُ الِْعباِد ِعند كُلِّ خِميٍس 
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عليه (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْكَاِهِلي قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 الصلَاِة و الدعاِء ِفي هذَا الْمسِجِد أَما ِإنَّ ِلكُلِّ عبٍد ِرزقاً يجاز ِإلَيِه جوزاً  فَقَالَ أَكِْثروا ِمن)السالم 
.  

٥ - ناِمٍت عص نةَ عاِرجِن خونَ باره نةَ علَمِن أَِبي سب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
  . قَالَ الصلَاةُ ِفي الْمسِجِد الْحراِم تعِدلُ ِمائَةَ أَلِْف صلَاٍة )ليهم السالم ع( أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٦

  .سِجِد الْحراِم تعِدلُ ِمائَةَ أَلِْف صلَاٍة  قَالَ الصلَاةُ ِفي الْم)عليهم السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٧
دي جاِلسةٌ أَو مارةٌ فَقَالَ لَا بأْس ِإنما  أَقُوم أُصلِّي ِبمكَّةَ و الْمرأَةُ بين ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .سميت بكَّةَ ِلأَنها تبك ِفيها الرجالُ و النساُء 
٨ - ارالطَّي اٍج قَالَ قَالَ لَهرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

و و اِهيمرِإب ِجدسم دعوا بلُغبي لَم مهِإن معِجِد فَقَالَ نسالْم ِمن وه ذَا الَِّذي ِزيده اِضرا حأَن 
   .)صلوات اهللا عليهما ( ِإسماِعيلَ 
عن فَضالَةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٩

 وه ِرِه وظَه لْفخ قَاملُ الْمعجكَّةَ يلِّي ِبمصِل يجِن الرع هأَلْتةَ قَالَ ساررز ناٍن عأَب نع وبأَي
اِم أَو خلْفَه و أَفْضلُه مستقِْبلُ الِْقبلَِة فَقَالَ لَا بأْس يصلِّي حيثُ شاَء ِمن الْمسِجِد بين يدِي الْمقَ

  .الْحِطيم و الِْحجر و ِعند الْمقَاِم و الْحِطيم ِحذَاَء الْباِب 
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١٠-ع نع وبأَي نالَةُ بِد اللَِّه   فَضبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( ققَالَ كَانَ ح 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( اِهيمرِإب طَّهالَِّذي كَانَ خ ى فَذَِلكعسِة ِإلَى الْمروزالْح نيا بكَّةَ مِبم  ) عليه السالم( 

 ِجدسِني الْمعي.  
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي   ِع-١١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يصلِّي ِفي جماعٍة ِفي منِزِلِه ِبمكَّةَ أَفْضلُ أَو وحده ِفي )عليه السالم ( الْحسِن 
ِجِد الْحسالْم هدحاِم فَقَالَ ور.  
١٢- نةَ علَبثَع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

أَسوِد و بين  عِن الْحِطيِم فَقَالَ هو ما بين الْحجِر الْ)عليه السالم ( معاِويةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اكنضاً هعب مهضعب ِطمحي اسفَقَالَ ِلأَنَّ الن ِطيمالْح يمس ِلم هأَلْتس اِب والْب.  

  باب دخوِل الْكَعبِة
١ -انَ عثْمِن عِرو بمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع ن

 قَالَ كَانَ أَِبي يقُولُ الداِخلُ الْكَعبةَ يدخلُ و اللَّه )عليه السالم ( خاِلٍد عمن حدثَه عن أَِبي جعفٍَر 
  .راٍض عنه و يخرج عطُلًا ِمن الذُّنوِب 

٢ -ع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِن اباٍل عِن فَضِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي ن
 قَالَ سأَلْته عن دخوِل الْكَعبِة قَالَ الدخولُ ِفيها دخولٌ ِفي )عليه السالم ( الْقَداِح عن جعفٍَر عن أَِبيِه 

عوِب مالذُّن ِمن وجرا خهِمن وجرالْخ ِة اللَِّه ومحر لَفا سم لَه فُورغِرِه ممع ِمن ِقيا بِفيم ومص
  .ِمن ذُنوِبِه 
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 و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ٣
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 تدخلْها ِبِحذَاٍء و تقُولُ ِإذَا دخلْت اللَّهم أَردت دخولَ الْكَعبِة فَاغْتِسلْ قَبلَ أَنْ تدخلَها و لَا
ِإنك قُلْت و من دخلَه كَانَ آِمناً فَآِمني ِمن عذَاِب الناِر ثُم تصلِّي ركْعتيِن بين الْأُسطُوانتيِن 

لَى حم السجدةَ و ِفي الثَّاِنيِة عدد آياِتها ِمن الْقُرآِن علَى الرخامِة الْحمراِء تقْرأُ ِفي الركْعِة الْأُو
و تصلِّي ِفي زواياه و تقُولُ اللَّهم من تهيأَ أَو تعبأَ أَو أَعد أَِو استعد ِلِوفَادٍة ِإلَى مخلُوٍق رجاَء 

اِفِلِه وون ِتِه واِئزج اِدي ِرفِْدِه ودِتعاس اِدي ودِإع ِبئَِتي وعت ِيئَِتي وهِدي تيا سي كاِضِلِه فَِإلَيفَو 
رجاَء ِرفِْدك و نواِفِلك و جاِئزِتك فَلَا تخيِب الْيوم رجاِئي يا من لَا يِخيب علَيِه ساِئلٌ و لَا 

 ي لَماِئلٌ فَِإنن هقُصني كتيي أَتلَِكن و هتوجلُوٍق رخِة مفَاعلَا ش و هتماِلٍح قَدٍل صمِبع موالْي آِتك
مِقراً ِبالظُّلِْم و الِْإساَءِة علَى نفِْسي فَِإنه لَا حجةَ ِلي و لَا عذْر فَأَسأَلُك يا من هو كَذَِلك أَنْ 

لَِتي و تِقيلَِني عثْرِتي و تقْبلَِني ِبرغْبِتي و لَا تردِني مجبوهاً ممنوعاً و لَا خاِئباً يا تعِطيِني مسأَ
عِظيم يا عِظيم يا عِظيم أَرجوك ِللْعِظيِم أَسأَلُك يا عِظيم أَنْ تغِفر ِلي الذَّنب الْعِظيم لَا ِإلَه ِإلَّا 

ولُ اللَِّه أَنسا رلْهخدي لَم ا وِخطْ ِفيهتملَا ت ا وِفيه قزبلَا ت ا ِبِحذَاٍء ولْهخدلَا ت قَالَ و صلى اهللا ( ت

  . ِإلَّا يوم فَتِح مكَّةَ )عليه وآله 
ِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَ- ٤

 و ذَكَرت الصلَاةَ ِفي الْكَعبِة قَالَ بين الْعموديِن تقُوم )عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  علَى 
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 صلَّى علَيها ثُم أَقْبلَ علَى أَركَاِن الْبيِت و كَبر )صلى اهللا عليه وآله ( الْبلَاطَِة الْحمراِء فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 هكٍْن ِمنِإلَى كُلِّ ر.  

ٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعي- ٥
 اِلحالص دبالْع تأَيعليه السالم ( قَالَ ر( قَام اِء ثُمرمِة الْحامخلَى الرِن عيتكْعلَّى رةَ فَصبلَ الْكَعخد 

 اِنيمكِْن الْيالر نياِئطَ بلَ الْحقْبتلَ ِإلَى فَاسوحت ا ثُمعد ِبِه و لَِزق ِه ولَيع هدي قَعفَو ِبيرالْغ و
 جرخ ثُم ِبيرالْغ كْنى الرأَت ا ثُمعد ِبِه و فَلَِصق اِنيمكِْن الْيالر.  

٦ -ِج عرِعيٍد الْأَعس ناِن عمعِن النب ِليع نع هنع ِد اللَِّه   وبأَِبي ع قَالَ لَا )عليه السالم ( ن 
بد ِللصرورِة أَنْ يدخلَ الْبيت قَبلَ أَنْ يرِجع فَِإذَا دخلْته فَادخلْه ِبسِكينٍة و وقَاٍر ثُم ائِْت كُلَّ 

نم و قُلْت كِإن مقُِل اللَّه ثُم اهايوز ٍة ِمناِويز ِة وامِم الِْقيوذَاِب يع ي ِمنكَانَ آِمناً فَآِمن لَهخد 
صلِّ بين الْعموديِن اللَّذَيِن يِلياِن علَى الرخامِة الْحمراِء و ِإنْ كَثُر الناس فَاستقِْبلْ كُلَّ زاِويٍة ِفي 

و اللَّه عاد و تلَّيثُ صيح قَاِمكم أَلْهاس .  
  و عنه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٧

تى  و هو خاِرج ِمن الْكَعبِة و هو يقُولُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ح)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ثُم اِفعالن ارالض تأَن كا فَِإناَءندا أَعِبن ِمتشلَا ت ا ونبا رلَاَءنب ِهدجلَا ت مقَالَ اللَّه ا ثَلَاثاً ثُمقَالَه

بقِْبلَ الْكَعتساِرِه مسي نةَ عجرلَ الدعِة ججراِنِب الدلَّى ِإلَى جطَ فَصبه دأَح هنيب ا وهنيب سِة لَي
  .ثُم خرج ِإلَى منِزِلِه 

صلى اهللا عليه (  دخلَ النِبي )عليه السالم (   و عنه عن ِإسماِعيلَ بِن هماٍم قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن - ٨

  .ى ِفي كُلِّ زاِويٍة ركْعتيِن  الْكَعبةَ فَصلَّى ِفي زواياها الْأَربِع صلَّ)وآله 
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 قَد )م عليه السال(   و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه - ٩
 ِمن جرى ختى حضفَم جرخ ثُم هونلَّى دِه فَصلَيع قِْدري ِن فَلَميودمالْع نيب ادأَر ةَ ثُمبلَ الْكَعخد

  .الْمسِجِد 
 ِإذَا دخلْت )م عليه السال(   و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن يونس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٠

الْكَعبةَ كَيف أَصنع قَالَ خذْ ِبحلْقَتِي الْباِب ِإذَا دخلْت ثُم امِض حتى تأِْتي الْعموديِن فَصلِّ علَى 
 نلِّ عِة فَصجرالد ِمن لْتزِت فَنيالْب ِمن تجرِإذَا خ اِء ثُمرمِة الْحامخِن الريتكْعر ِميِنكي.  

١١- لَِد قَالَ أَِفضاِء الْوعاٍر ِفي دمِن عةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص نع هنع و  
ِب ثُم قُِل علَيك دلْواً ِمن ماِء زمزم ثُم ادخِل الْبيت فَِإذَا قُمت علَى باِب الْبيِت فَخذْ ِبحلْقَِة الْبا

 و ذَاِبكع ي ِمنكَانَ آِمناً فَآِمن لَهخد نم و قُلْت قَد و كدبع دبالْع و كتيب تيِإنَّ الْب ماللَّه
قُم ِن ثُميتكْعاِء ررمِة الْحامخلَى الرلِّ عفَص تيِل الْبخاد ثُم ِطكخس ِني ِمنِة أَِجرانطُوِإلَى الْأُس 

الَِّتي ِبِحذَاِء الْحجِر و أَلِْصق ِبها صدرك ثُم قُلْ يا واِحد يا أَحد يا ماِجد يا قَِريب يا بِعيد يا 
يذُر كنلَد ِلي ِمن به اِرِثنيالْو ريخ تأَن داً وِني فَرذَرلَا ت ِكيما حي ِزيزع ِميعس كةً ِإنبةً طَي

الدعاِء ثُم در ِبالْأُسطُوانِة فَأَلِْصق ِبها ظَهرك و بطْنك و تدعو ِبهذَا الدعاِء فَِإنْ يِرِد اللَّه شيئاً 
  .كَانَ 

  .باب وداِع الْبيِت 
١ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليانَ   عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د

 قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ )عليه السالم ( بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بيت و طُف ِبالْبيِت أُسبوعاً و ِإِن استطَعت أَنْ تستِلم تخرج ِمن مكَّةَ و تأِْتي أَهلَك فَودِع الْ

 ِطعتست ِبِه فَِإنْ لَم ِتماخ ِبِه و ِتحِإلَّا فَافْت لْ وٍط فَافْعوِفي كُلِّ ش اِنيمالْي كْنالر و دوالْأَس رجالْح
  ي الْمستجار فَتصنع ِعنده كَما صنعت يوم ذَِلك فَموسع علَيك ثُم تأِْت

http://www.islam4u.com


  ) ٥٣١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

أَسود ثُم أَلِْصق بطْنك ِبالْبيِت تضع قَِدمت مكَّةَ و تخير ِلنفِْسك ِمن الدعاِء ثُم استِلِم الْحجر الْ
 ِبيلَى النلِّ عص ِه ولَيأَثِْن ع و ِد اللَّهماح و ابِلي الْبا يى ِممرالْأُخ ِر وجلَى الْحع كدصلى اهللا ( ي

سوِلك و نِبيك و أَِميِنك و حِبيِبك و نِجيك و  ثُم قُِل اللَّهم صلِّ علَى محمٍد عبِدك و ر)عليه وآله 
ِخيرِتك ِمن خلِْقك اللَّهم كَما بلَغَ ِرسالَاِتك و جاهد ِفي سِبيِلك و صدع ِبأَمِرك و أُوِذي ِفي 

مفِْلحاً منِجحاً مستجاباً ِلي ِبأَفْضِل ما يرِجع ِبِه جنِبك و عبدك حتى أَتاه الْيِقني اللَّهم اقِْلبِني 
أَحد ِمن وفِْدك ِمن الْمغِفرِة و الْبركَِة و الرحمِة و الرضواِن و الْعاِفيِة اللَّهم ِإنْ أَمتِني فَاغِْفر ِلي 

ٍل اللَّهم لَا تجعلْه آِخر الْعهِد ِمن بيِتك اللَّهم ِإني عبدك و ابن و ِإنْ أَحييتِني فَارزقِْنيِه ِمن قَاِب
 و كنأَم و كمرِني حتمى أَقْدتح ِني ِفي ِبلَاِدكتريس و كابولَى دِني علْتمح ِتكأَم ناب و ِدكبع

ك أَنْ تغِفر ِلي ذُنوِبي فَِإنْ كُنت قَد غَفَرت ِلي ذُنوِبي فَازدد عني قَد كَانَ ِفي حسِن ظَني ِب
ِرضا و قَربِني ِإلَيك زلْفَى و لَا تباِعدِني و ِإنْ كُنت لَم تغِفر ِلي فَِمن الْآنَ فَاغِْفر ِلي قَبلَ أَنْ 

أَوانُ انِصراِفي ِإنْ كُنت أَِذنت ِلي غَير راِغٍب عنك و لَا عن بيِتك و تنأَى عن بيِتك داِري فَهذَا 
لَا مستبِدٍل ِبك و لَا ِبِه اللَّهم احفَظِْني ِمن بيِن يدي و ِمن خلِْفي و عن يِميِني و عن ِشماِلي 

غتِني أَهِلي فَاكِْفِني مئُونةَ ِعباِدك و ِعياِلي فَِإنك وِلي ذَِلك ِمن خلِْقك حتى تبلِّغِني أَهِلي فَِإذَا بلَّ
و ِمني ثُم ائِْت زمزم فَاشرب ِمن ماِئها ثُم اخرج و قُلْ آِئبونَ تاِئبونَ عاِبدونَ ِلربنا حاِمدونَ 

 لَما ودعها و )عليه السالم ( ِإلَى اللَِّه راِجعونَ ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ و ِإنَّ أَبا عبِد اللَِّه ِإلَى ربنا راِغبونَ 
 جرفَخ قَام ِجِد طَِويلًا ثُمساِب الْمب داِجداً ِعنس راِم خرِجِد الْحسالْم ِمن جرخأَنْ ي ادأَر.  

٢ -نب دمحا   مأَب تأَيوٍد قَالَ رمحِن أَِبي مب اِهيمرِإب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 ودع الْبيت فَلَما أَراد أَنْ يخرج ِمن باِب الْمسِجِد خر ساِجداً ثُم قَام )عليه السالم ( الْحسِن 

  . اللَّهم ِإني أَنقَِلب علَى أَلَّا ِإلَه ِإلَّا أَنت فَاستقْبلَ الْكَعبةَ فَقَالَ

http://www.islam4u.com


  ) ٥٣٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

أَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْ- ٣
 فٍَر  الثَّاِنيعا جأَب تأَيقَالَ ر ارِزيهِن مب ِليع نع عليه السالم ( الْكُوِفي( و ِرينِعش ٍس ومِة خنِفي س 

سِت ييِبالْب طَاف ِس ومِتفَاِع الشار دعب تيالْب عدِن ويٍط ِمائَتوِفي كُلِّ ش اِنيمالْي كْنالر ِلمت
فَلَما كَانَ ِفي الشوِط الساِبِع استلَمه و استلَم الْحجر و مسح ِبيِدِه ثُم مسح وجهه ِبيِدِه ثُم أَتى 

كَعبِة ِإلَى الْملْتزِم فَالْتزم الْبيت و كَشف الثَّوب الْمقَام فَصلَّى خلْفَه ركْعتيِن ثُم خرج ِإلَى دبِر الْ
عن بطِْنِه ثُم وقَف علَيِه طَِويلًا يدعو ثُم خرج ِمن باِب الْحناِطني و توجه قَالَ فَرأَيته ِفي سنِة 

 تيالْب عدِن ويِمائَت ةَ ورشع عبٍط سوِفي كُلِّ ش دوالْأَس رجالْح و اِنيمالْي كْنالر ِلمتسلًا يلَي
فَلَما كَانَ ِفي الشوِط الساِبِع الْتزم الْبيت ِفي دبِر الْكَعبِة قَِريباً ِمن الركِْن الْيماِني و فَوق الْحجِر 

وب عن بطِْنِه ثُم أَتى الْحجر فَقَبلَه و مسحه و خرج ِإلَى الْمقَاِم فَصلَّى الْمستِطيِل و كَشف الثَّ
خلْفَه ثُم مضى و لَم يعد ِإلَى الْبيِت و كَانَ وقُوفُه علَى الْملْتزِم ِبقَدِر ما طَاف بعض أَصحاِبنا 

عب اٍط ووةَ أَشعبةً ساِنيثَم مهض.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي - ٤

 الْبيت  هو ذَا أَخرج جِعلْت ِفداك فَِمن أَين أُودع)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ تأِْتي الْمستجار بين الْحجِر و الْباِب فَتودعه ِمن ثَم ثُم تخرج فَتشرب ِمن زمزم ثُم تمِضي 

 بِب الصقْرأِْسي فَقَالَ لَا تلَى رع بأَص فَقُلْت.  
 بِن أَحمد النهِدي عن يعقُوب بِن يِزيد عن عبِد   الْحسين بن محمٍد عن محمِد- ٥

   ِإنك لَتدِمن الْحج قُلْت أَجلْ )عليه السالم ( اللَِّه بِن جبلَةَ عن قُثَم بِن كَعٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 قدصفَت اِبكلَى بع ِكنيقُولَ الِْمست اِب ولَى الْبع كدي عضِت أَنْ تيِبالْب ِدكهع آِخر كُنقَالَ فَلْي
  .علَيِه ِبالْجنِة 

قَِة ِعندالص ِمن بحتسا يم ابكَّةَبم وِج ِمنرالْخ د  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن معاِويةَ بِن - ١

لْحاج ِإذَا قَضى نسكَه  أَنه قَالَ ينبِغي ِل)عليه السالم ( عماٍر و حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و أَراد أَنْ يخرج أَنْ يبتاع ِبِدرهٍم تمراً يتصدق ِبِه فَيكُونُ كَفَّارةً ِلما لَعلَّه دخلَ علَيِه ِفي حجِه 

 ِو ذَِلكحن أَو قَطَتلٍَة سقَم أَو كح ِمن.  
 ابِن سماعةَ عمن ذَكَره عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو   حميد بن ِزياٍد عِن- ٢
 ِإذَا أَردت أَنْ تخرج ِمن مكَّةَ فَاشتِر ِبِدرهٍم تمراً فَتصدق ِبِه قَبضةً قَبضةً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

كا كَانَ ِمنكُونَ ِلكُلِّ مكَّةَ فَيِبم كا كَانَ ِمنم و اِمكرِفي ِإح .  
  .باب ما يجِزئ ِمن الْعمرِة الْمفْروضِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  . استمتع الرجلُ ِبالْعمرِة فَقَد قَضى ما علَيِه ِمن فَِريضِة الْعمرِة  قَالَ ِإذَا)عليه السالم ( 

٢ - أَلْتٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . أَ واِجبةٌ ِهي قَالَ نعم قُلْت فَمن تمتع يجِزئ عنه قَالَ نعم  عِن الْعمرِة)عليه السالم ( أَبا الْحسِن 
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  .باب الْعمرِة الْمبتولَِة 
١ -حي نب دمحقَالَ   م قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

  . كَانَ يقُولُ ِفي كُلِّ شهٍر عمرةٌ )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٢ -حم نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بم

 قَالَ )عليه السالم ( بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلياِب ععليه السالم ( ِفي ِكت(هةٌ  ِفي كُلِّ شرمٍر ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٣
 أَِو الْأَربعةَ  عن رجٍل يدخلُ مكَّةَ ِفي السنِة الْمرةَ أَِو الْمرتيِن)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

كَيف يصنع قَالَ ِإذَا دخلَ فَلْيدخلْ ملَبياً و ِإذَا خرج فَلْيخرج مِحلا قَالَ و ِلكُلِّ شهٍر عمرةٌ 
عاِمي هِذِه السنِة فَقُلْت يكُونُ أَقَلَّ قَالَ ِلكُلِّ عشرِة أَياٍم عمرةٌ ثُم قَالَ و حقِّك لَقَد كَانَ ِفي 

 لْتخلَ دخا دِبالطَّاِئِف فَكَانَ كُلَّم اِهيمرِن ِإبِد بمحم عم تفَقَالَ كُن ذَاك ِلم ٍر قُلْتمع ِست
 هعم.  

 جِر الْحهولَِة ِفي أَشتبِة الْمرمالْع ابب.  
١ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب د

 قَالَ لَا بأْس ِبالْعمرِة الْمفْردِة ِفي أَشهِر الْحج ثُم يرِجع ِإلَى )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَهِلِه 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
ِبالْعمرِة الْمفْردِة ِفي أَشهِر الْحج ثُم يرِجع ِإلَى  قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَهِلِه ِإنْ شاَء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد - ٣

الْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيسِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِنيِفي )عليه السالم ( م جرٍل خجر نِئلَ عس هأَن 
 سفَلَي جالْح دأَفْر و اِمِه ذَِلكِفي ع جِإنْ ح و أْسِإلَى ِبلَاِدِه قَالَ لَا ب عجر ِمراً ثُمتعم جِر الْحهأَش

فَِإنَّ الْح مِه دلَيع ِليع نب نيلَ )عليه السالم ( سخكَانَ د قَد اِق وٍم ِإلَى الِْعروِة ِبيِويرلَ التقَب جرخ 
  .معتِمراً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٤
ِد اللَِّه قَالَ قُلْتبِبطٌ )عليه السالم (  ِلأَِبي عترم عتمتفَقَالَ ِإنَّ الْم ِمرتعالْم و عتمتالْم قرافْت نأَي ِمن 

 ِليع نب نيسالْح رمتقَِد اع اَء وثُ شيح با ذَههغَ ِمنِإذَا فَر ِمرتعالْم و جِفي )الم عليه الس( ِبالْح 
ِذي الِْحجِة ثُم راح يوم الترِويِة ِإلَى الِْعراِق و الناس يروحونَ ِإلَى ِمنى و لَا بأْس ِبالْعمرِة ِفي 

 جالْح ِريدلَا ي نِة ِلمِذي الِْحج.  
رأَح نم ةُ ورما الْعِفيه بحتسوِر الَِّتي تهالش ابب رلَّ ِفي آخأَح ٍر وهِفي ش م

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن عثْمانَ - ١

 ِفي شهِر رمضانَ تعِدلُ  بلَغنا أَنَّ عمرةً)عليه السالم ( عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ لَها اعتِمِري ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( حجةً فَقَالَ ِإنما كَانَ ذَِلك ِفي امرأٍَة وعدها رسولُ اللَِّه 

  شهِر 
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  .رمضانَ فَِهي لَِك حجةٌ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن عِلي بِن - ٢

ضمِر رهِة ِفي شِدينِقيماً ِبالْمم تِديٍد قَالَ كُنِن حب ِليع نع ارِزيهم ةَ ورشةَ ثَلَاثَ عنانَ س
 أَسأَلُه عِن الْخروج ِفي عمرِة شهِر )عليه السالم ( ِمائَتيِن فَلَما قَرب الِْفطْر كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

ِإلَي بِمي فَكَتوص أُِتم و رهالش قَِضينى يتح أُِقيم لُ أَوانَ أَفْضضمر أَلْتطِِّه سِبخ هأْتاباً قَرِكت 
 اللَّه كمحرلُ يانَ أَفْضضمِر رهةُ شرملُ عِة أَفْضرمالْع أَي نع اللَّه كِحمر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن ِعيسى - ٣
 قَالَ ِإذَا أَهلَّ ِبالْعمرِة ِفي رجٍب و أَحلَّ ِفي غَيِرِه كَانت )عليه السالم ( فَراِء عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ

  .عمرته ِلرجٍب و ِإذَا أَهلَّ ِفي غَيِر رجٍب و طَاف ِفي رجٍب فَعمرته ِلرجٍب 
٤ -محم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد ع

 ِإذَا أَراد الْعمرةَ انتظَر ِإلَى صِبيحِة ثَلَاٍث و ِعشِرين ِمن شهِر )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . ِفي ذَِلك الْيوِم رمضانَ ثُم يخرج مِهلا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن عبِد - ٥
ر  ِفي رجٍل أَحرم ِفي شهٍر و أَحلَّ ِفي آخ)عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ يكْتب لَه ِفي الَِّذي قَد نوى أَو يكْتب لَه ِفي أَفْضِلِهما 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن - ٦

الْمعتِمر يعتِمر ِفي أَي شهوِر السنِة شاَء و أَفْضلُ الْعمرِة  قَالَ )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عمرةُ رجٍب 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباِن بِن - ٧
   قَالَ قُلْت لَه الْعمرةُ بعد )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن
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ى ِمنوسالْم كَنقَالَ ِإذَا أَم جأِْس الْحالر .  
  .باب قَطِْع تلِْبيِة الْمحِرِم و ما علَيِه ِمن الْعمِل 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  . التلِْبيةَ ِإذَا وضعِت الِْإِبلُ أَخفَافَها ِفي الْحرِم قَالَ يقْطَع صاِحب الْعمرِة الْمفْردِة

(   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

  .حرم  قَالَ يقْطَع تلِْبيةُ الْمعتِمِر ِإذَا دخلَ الْ)عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ٣

  . قَالَ مِن اعتمر ِمن التنِعيِم فَلَا يقْطَِع التلِْبيةَ حتى ينظُر ِإلَى الْمسِجِد )عليه السالم ( اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤

 يقُولُ ِإذَا قَِدم الْمعتِمر مكَّةَ و طَاف و سعى فَِإنْ )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .يمِض علَى راِحلَِتِه و لْيلْحق ِبأَهِلِه شاَء فَلْ

٥ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
وف ِبالْبيِت و ِبالصفَا و الْمروِة ثُم  قَالَ الْعمرةُ الْمبتولَةُ يطُ)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يِحلُّ فَِإنْ شاَء أَنْ يرتِحلَ ِمن ساعِتِه ارتحلَ 
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٦ -ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع 
ُء معتِمراً عمرةً مبتولَةً قَالَ يجِزئُه ِإذَا   ِفي الرجِل يِجي)عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نيى بعس ِت ويِبالْب اَء طَافش نم ِت وياِحداً ِبالْبافاً وطَو طُوفأَنْ ي لَقح ِة وورالْم فَا والص 

 رقَص رقَصأَنْ ي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن ِإبراِهيم بِن - ٧

مع نِميِد عِد الْحبِد اللَِّه عبأَِبي ع نِرِه عغَي أَو عليه السالم ( ر( ى وعسي و طُوفي ِمرتعقَالَ الْم 
 راٍف آخطَو لِْق ِمنالْح دعب لَه دلَا ب قَالَ و ِلقحي.  

٨ -ِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِعيلَ بمِإس نا عاِبنح
  . قَالَ سأَلْته عن مفِْرِد الْعمرِة علَيِه طَواف النساِء قَالَ نعم )عليه السالم ( ِرياٍح عن أَِبي الْحسِن 

٩ -ى قَالَ كَتِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحو الْقَاِسِم   مأَب ب
مخلَّد بن موسى الراِزي ِإلَى الرجِل يسأَلُه عِن الْعمرِة الْمبتولَِة هلْ علَى صاِحِبها طَواف النساِء 

علَى صاِحِبها طَواف النساِء و و الْعمرِة الَِّتي يتمتع ِبها ِإلَى الْحج فَكَتب أَما الْعمرةُ الْمبتولَةُ فَ
  .أَما الَِّتي يتمتع ِبها ِإلَى الْحج فَلَيس علَى صاِحِبها طَواف النساِء 

 ِة ِفي ذَِلكالْكَفَّار و ِرمحم وه و لَهطَأُ أَهِمِر يتعالْم ابب.  
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَحمد بِن أَِبي عِلي عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 ِفي رجٍل اعتمر عمرةً مفْردةً فَوِطئَ أَهلَه و هو محِرم قَبلَ أَنْ يفْرغَ ِمن طَواِفِه و )عليه السالم ( 
 عمرِتِه و علَيِه أَنْ يِقيم ِبمكَّةَ حتى يدخلَ شهر آخر فَيخرج ِإلَى سعِيِه قَالَ علَيِه بدنةٌ ِلفَساِد

 ِمرتعي ثُم هِمن ِرمحاِقيِت فَيوِض الْمعب.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن - ٢
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 ِفي الرجِل يعتِمر عمرةً مفْردةً و يطُوف ِبالْبيِت )عليه السالم ( ِرئَاٍب عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يضِة ثُم يغشى أَهلَه قَبلَ أَنْ يسعى بين الصفَا و الْمروِة قَالَ قَد أَفْسد عمرته و علَيِه طَواف الْفَِر

ته بدنةٌ و يِقيم ِبمكَّةَ مِحلا حتى يخرج الشهر الَِّذي اعتمر ِفيِه ثُم يخرج ِإلَى الْوقِْت الَِّذي وقَّ
  . ِلأَهِل ِبلَاِدِه فَيحِرم ِمنه و يعتِمر )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
٣ - نةَ قَالَ قَالَ ماررز ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  

  .لْينحره قَبلَ أَنْ يحِلق رأْسه جاَء ِبهدٍي ِفي عمرٍة ِفي غَيِر حج فَ
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن - ٤

  . قَبلَ أَنْ يذْبح  قَالَ الْمعتِمر ِإذَا ساق الْهدي يحِلق)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن - ٥

ِفي عمرٍة فَلْينحره  من ساق هدياً )عليه السالم ( أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِة وورالْم فَا والص نيب وه ِر وحنِبالْم هيده رحن ِمرتعم وه ياً وده اقس نم و ِلقحلَ أَنْ يقَب

كُونُ فَقَالَ ِبمت نِة أَيرمِة الْعكَفَّار نع هأَلْتس ةُ قَالَ وروزالْح ِهي جا ِإلَى الْحهرخؤكَّةَ ِإلَّا أَنْ ي
 ِإلَي بأَح لُ وا أَفْضِجيلُهعت ى وكُونَ ِبِمنفَي.  

  .باب الرجِل يبعثُ ِبالْهدِي تطَوعاً و يِقيم ِفي أَهِلِه 
١ -ِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإس

 عن رجٍل بعثَ ِبهدٍي مع )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَ يحرم علَيِه ما يحرم علَى الْمحِرِم قَوٍم و واعدهم يوم يقَلِّدونَ ِفيِه هديهم و يحِرمونَ ِفيِه فَقَا

 و اِدِهملَفُوا ِفي ِميعِإنْ أَخ تأَيأَ ر فَقُلْت ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح مهداعِم الَِّذي ووِفي الْي  
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 مهداعِم الَِّذي ووِحلُّ ِفي الْيي قَالَ لَا و مهداعِم الَِّذي ووِفي الْي احنِه جلَيِر عيطَئُوا ِفي السأَب.  
 عن أَباٍن عن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد- ٢

 كَانَ يبعثُ ِبهدِيِه ثُم يمِسك عما يمِسك )عليه السالم (  أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِحلُّ عنه الْمحِرم غَير أَنه لَا يلَبي و يواِعدهم يوم ينحر ِفيِه بدنةٌ فَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٣
 تطَوعاً  عِن الرجِل يبعثُ ِبالْهدِي)عليه السالم ( عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِنبتجا يمع بنتةُ اجاعالس ِتلْك تفَِإذَا كَان هونقَلِّدماً فَيوي هابحأَص اِعدواِجٍب قَالَ يِبو سلَي
 هنأَ عزِر أَجحالن موِر فَِإذَا كَانَ يحِم النوِإلَى ي ِرمحالْم.  

٤ -عالْأَش ِليو عِن   أَبونَ باره نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِري
خاِرجةَ قَالَ ِإنَّ مراداً بعثَ ِببدنٍة و أَمر أَنْ تقَلَّد و تشعر ِفي يوِم كَذَا و كَذَا فَقُلْت لَه ِإنما 

 ِبالِْحريِة فَقُلْت لَه ِإنَّ مراداً صنع )عليه السالم ( لثِّياب فَبعثَِني ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه ينبِغي أَنْ لَا يلْبس ا
 حذْبلْي و ابالثِّي سلْبأَنْ ي هراٍد فَقَالَ مكَاِن ِزيِلم ابالثِّي كرتأَنْ ي ِطيعتسلَا ي هِإن كَذَا و كَذَا و

  .رةً يوم الْأَضحى عن نفِْسِه بقَ
  .باب النواِدِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَصرم بِن حوشٍب عن ِعيسى بِن عبِد - ١
يلُ ِفي الِْحلِّ و أَدِويةُ الِْحلِّ لَا تِسيلُ ِفي  قَالَ أَوِديةُ الْحرِم تِس)عليه السالم ( اللَِّه عن جعفَِر بِن محمٍد 

  .الْحرِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ - ٢

   الْحراِم و قَوم يلَبونَ حولَ الْكَعبِة  ِفي ناِحيٍة ِمن الْمسِجِد)عليه السالم ( كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
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  .ِه ِمن أَصواِت الْحِمِري فَقَالَ أَ ترى هؤلَاِء الَِّذين يلَبونَ و اللَِّه لَأَصواتهم أَبغض ِإلَى اللَّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
ٍء و لَا  قَالَ لَيس ِبشي عن رجٍل لَبى ِبحجٍة أَو عمرٍة و لَيس يِريد الْحج )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ينبِغي لَه أَنْ يفْعلَ 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 ِإذَا قَِدموا مكَّةَ و طَافُوا ِبالْبيِت أَحلُّوا و ِإذَا لَبوا  أَنه قَالَ ِفي هؤلَاِء الَِّذين يفِْردونَ الْحج)عليه السالم 
  .أَحرموا فَلَا يزالُ يِحلُّ و يعِقد حتى يخرج ِإلَى ِمنى ِبلَا حج و لَا عمرٍة 

لْعباِس عِن الْحسِن بِن عِلي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن ا- ٥
بِن يقِْطٍني عن حفٍْص الْمؤذِِّن قَالَ حج ِإسماِعيلُ بن عِلي ِبالناِس سنةَ أَربِعني و ِمائٍَة فَسقَطَ أَبو 

 ِسر فَِإنَّ )عليه السالم ( لَ لَه أَبو عبِد اللَِّه  عن بغلَِتِه فَوقَف علَيِه ِإسماِعيلُ فَقَا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ِقفلَا ي امالِْإم.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ٦
قَالَ قُلْت ِريِن سِن بسِن الْحكَانَ عسِن مقَالَ ب اسالن ِفرنا يم دعى بقَاِم ِبِمنقُولُ ِفي الْما تم لَه 

  .ِإذَا قَضى نسكَه فَلْيِقم ما شاَء و لْيذْهب حيثُ شاَء 
٧ -حِض أَصعب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نا عاِبن

 قَالَ سأَلَه رجلٌ ِفي الْمسِجِد الْحراِم من أَعظَم الناِس ِوزراً فَقَالَ من )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
هذَا الْبيِت و يِقف ِبهذَيِن الْموِقفَيِن عرفَةَ و الْمزدِلفَِة و سعى بين هذَيِن الْجبلَيِن ثُم طَاف ِب

 اِهيمرقَاِم ِإبم لْفلَّى خظَِم )عليه السالم ( صأَع ِمن وفَه لَه ِفرغي لَم أَنَّ اللَّه ظَن فِْسِه أَوقَالَ ِفي ن ثُم 
  .الناِس ِوزراً 
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عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

(اُء لَا يفَقَالَ الْم ِثقْلَه كَّةَ واَء ِفي طَِريِق موا الْمفَذَكَر هدا ِعنلُ  قَالَ كُنمِبِه الْج فَِردنثْقُلُ ِإلَّا أَنْ ي
  .فَلَا يكُونَ علَيِه ِإلَّا الْماُء 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن السنِدي بِن الرِبيِع عن محمِد بِن - ٩
 ناٍر عسِن يِل بيفُض نِل عيِن الْفُضا الْقَاِسِم بِدِهمعليهما السالم ( أَح( ثَلَاثَ ِسِنني جح نقَالَ م 

 دجالَِّذي ِإذَا و جالْح ِمندأَنَّ م ِوير و جِمِن الْحدِزلَِة منِبم وفَه جحي لَم أَو جح ةً ثُماِليوتم
  .ذَا وجده شِربه الْحج حج كَما أَنَّ مدِمن الْخمِر الَِّذي ِإ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن ابِن أَِبي عميٍر -١٠
  . قَالَ من رِكب راِحلَةً فَلْيوِص )عليه السالم ( عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

١١-ب دمحٍق   مِن ِرزب دمأَح ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعاِبِه عحِض أَصعب نى عيحي ن
 قَالَ كَانت قُريش )عليه السالم ( الْغشاِني عن عبِد الرحمِن بِن الْأَشلِّ بياِع الْأَنماِط عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَِّتي كَانت حولَ الْكَعبِة ِبالِْمسِك و الْعنبِر و كَانَ يغوثُ ِقبالَ الْباِب و كَانَ تلَطِّخ الْأَصنام ا
يعوق عن يِمِني الْكَعبِة و كَانَ نسر عن يساِرها و كَانوا ِإذَا دخلُوا خروا سجداً ِليغوثَ و لَا 

رونَ ِبِحياِلِهم ِإلَى يعوق ثُم يستِديرونَ ِبِحياِلِهم ِإلَى نسٍر ثُم يلَبونَ فَيقُولُونَ ينحنونَ ثُم يستِدي
لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لَا شِريك لَك ِإلَّا شِريك هو لَك تمِلكُه و ما ملَك قَالَ فَبعثَ اللَّه ذُباباً 

الَى يا أَخعت لَ اللَّهزأَن و ئاً ِإلَّا أَكَلَهيِر شبنالْع ِك والِْمس ذَِلك ِمن قبي ٍة فَلَمِنحةُ أَجعبأَر لَه رض
اً و لَِو أَيها الناس ضِرب مثَلٌ فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه لَن يخلُقُوا ذُباب

 طْلُوبالْم و الطَّاِلب فعض هِمن ِقذُوهنتسئاً ال ييش الذُّباب مهلُبسِإنْ ي و وا لَهعمتاج.  
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١٢- نيساِد   الْحمح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب
  . قَالَ لَا يِلي الْموِسم مكِّي )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

١٣-حم نى عيحي نب دمحِن   ماِث بِغي نى عوسِن مِن بسِن الْحع دمِن أَحِد بم
 أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه كَانَ )عليهم السالم ( كَلُّوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن جعفٍَر عن آباِئِه 

  .اِت يكْره الْحج و الْعمرةَ علَى الِْإِبِل الْجلَّالَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن محمِد بِن ِشريةَ عن عِلي بِن سلَيمانَ قَالَ -١٤

أَفْضلُ كَتبت ِإلَيِه أَسأَلُه عِن الْميِت يموت ِبعرفَاٍت يدفَن ِبعرفَاٍت أَو ينقَلُ ِإلَى الْحرِم فَأَيهما 
  .فَكَتب يحملُ ِإلَى الْحرِم و يدفَن فَهو أَفْضلُ 

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -١٥
لْيقْضوا تفَثَهم قَالَ هو ما يكُونُ ِمن الرجِل ِفي  ِفي قَوِل اللَِّه جلَّ ثَناؤه ثُم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هالَِّذي كَانَ ِمن ةً ِلذَِلككَفَّار ٍب كَانَ ذَِلكِبكَلَاٍم طَي كَلَّمكَّةَ فَتلَ مخاِمِه فَِإذَا درِإح.  
١٦-ِن الْحِد بمحم نع ثَهدح نمٍد عمحم نب دمأَح   نفٍْص عِن حِب بيهو نِن عيس

 ِإذَا قَام رد الْبيت الْحرام ِإلَى )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ الْقَاِئم )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَساِسِه و قَالَ أَبو بِصٍري ِإلَى موِضِع أَساِسِه و مسِجد الرسوِل ِإلَى أَساِسِه و مسِجد الْكُوفَِة ِإلَى

  .التماِرين ِمن الْمسِجِد 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن بِن حماٍد عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد -١٧

مرالْح ِمن جرخ نقُولُ مي هتِمعقَالَ س رصالْع و رالظُّه لِّيصلَ أَنْ ياِر قَبهِتفَاِع النار دعِن بي
 اللَّه كِحبلِْفِه لَا صخ ِمن وِدين.  

  محمد بن يحيى عن بناِن بِن محمٍد عن موسى بِن الْقَاِسِم عن عِلي بِن جعفٍَر -١٨
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل جعلَ جاِريته هدياً ِللْكَعبِة كَيف يصنع )عليه السالم ( لْحسِن عن أَِخيِه أَِبي ا

اً فَقَالَ ِإنَّ أَِبي أَتاه رجلٌ قَد جعلَ جاِريته هدياً ِللْكَعبِة فَقَالَ لَه قَوِم الْجاِريةَ أَو ِبعها ثُم مر مناِدي
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يقُوم علَى الِْحجِر فَيناِدي أَلَا من قَصرت ِبِه نفَقَته أَو قُِطع ِبِه أَو نِفد طَعامه فَلْيأِْت فُلَانَ بن فُلَاٍن 
  .و مره أَنْ يعِطي أَولًا فَأَولًا حتى ينفَد ثَمن الْجاِريِة 
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١٩- نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 ِفي الْمرأَِة تِلد يوم عرفَةَ كَيف تصنع ِبولَِدها أَ يطَاف )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِه شلَيع سِبِه قَالَ لَي عنصي فكَي أَم هنٌء  ع.  
  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى -٢٠

ِن بسأَِبي الْح نِل عيِن الْفُضِد بمحم نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربعليه السالم ( ِن الْم( قَالَ قُلْت 
تِحمفَر ِإلَي ظَرن هتعجأَض و هذْتا أَخِبِه فَلَم يحِلأُض ِمنيس شِدي كَبكَانَ ِعن اكِفد ِعلْتج و ه

 ذَا ثُمه ئاً ِمنيش نيبرلَ لَا تفْعأَنْ ت لَك أُِحب تا كُنقَالَ فَقَالَ ِلي م هتحي ذَبِإن ِه ثُملَيع قَقْتر
 هحذْبت.  

٢١-ِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحانَ عملَيِن سانَ بدمح نى عيحي نب دمحم   نلَّاٍم ع
 و ِلي علَى )عليه السالم ( أَحمد بِن بكِْر بِن ِعصاٍم عن داود الرقِّي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْمطَِّلِب رجٍل مالٌ قَد ِخفْت تواه فَشكَوت ِإلَيِه ذَِلك فَقَالَ ِلي ِإذَا ِصرت ِبمكَّةَ فَطُف عن عبِد
طَوافاً و صلِّ ركْعتيِن عنه و طُف عن أَِبي طَاِلٍب طَوافاً و صلِّ عنه ركْعتيِن و طُف عن عبِد 

 نع طُف ِن ويتكْعا رهنلِّ عص افاً وةَ طَوآِمن نع طُف ِن ويتكْعر هنلِّ عص افاً وةَ اللَِّه طَوفَاِطم
 ثُم ذَِلك لْتقَالَ فَفَع الُكم كلَيع درأَنْ ي عاد ِن ثُميتكْعا رهنلِّ عص افاً وٍد طَوِت أَسِبن

 الَكم الَ اقِْبضعِني تتسبح داوا دقُولُ يي اِقفِإذَا غَِرِميي و فَا واِب الصب ِمن تجرخ.  
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن عمر قَالَ كُنا ِبمكَّةَ فَأَصابنا غَلَاٌء ِمن   عِل-٢٢

قْعكَاِري رالْم امِهش قَّعلَا كَِثٍري فَر ِبقَِليٍل و ِجدن لَم ِن ثُميارِبِدين اٍر ثُما ِبِديننيرتفَاش اِحيةً الْأَض
 و أَخبره ِبما اشترينا ثُم لَم نِجد ِبقَِليٍل و لَا كَِثٍري فَوقَّع انظُروا الثَّمن )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي الْحسِن 

  .الْأَولَ و الثَّاِني و الثَّاِلثَ ثُم تصدقُوا ِبِمثِْل ثُلُِثِه 
٢٣- اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم انَ وثْمِن عِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

 ِفي الرجِل يحج عن آخر فَاجترح )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . الْحج ِمن قَاِبٍل أَو كَفَّارةٌ قَالَ ِهي ِللْأَوِل تامةٌ و علَى هذَا ما اجترح ِفي حجِه شيئاً يلْزمه ِفيِه
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بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن أَباٍن عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح -٢٤
 فَقَالَ ِإني أَهديت )عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( الْحسِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِديناٍر فَما ترى قَالَ ِبعها ثُم خذْ ثَمنها ثُم قُم علَى هذَا جاِريةً ِإلَى الْكَعبِة فَأُعِطيت خمسِمائَِة
 اجالْح اٍج ِمنتحكُلَّ م قَطٍَع ِبِه ونِط كُلَّ مأَع اِد ون ِر ثُماِئِط الِْحجاِئِط حالْح.  

 فَضاٍل و الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن-٢٥
 عن قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم ( أَِبي خاِلٍد الْقَماِط عن عبِد الْخاِلِق الصيقَِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ش نِني عأَلْتس كانَ آِمناً فَقَالَ لَقَد لَهخد نم لَّ وجي  نقَالَ م اَء اللَّهش نِإلَّا م دأَلَِني أَحا سٍء م
أَم هذَا الْبيت و هو يعلَم أَنه الْبيت الَِّذي أَمره اللَّه عز و جلَّ ِبِه و عرفَنا أَهلَ الْبيِت حق معِرفَِتنا 

الْآِخر ا وينِة كَانَ آِمناً ِفي الد.  
٢٦- قَالَ قُلْت ِميثْعاِعيلَ الْخمِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

م  ِإنا ِإذَا قَِدمنا مكَّةَ ذَهب أَصحابنا يطُوفُونَ و يتركُوني أَحفَظُ متاعه)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ أَنت أَعظَمهم أَجراً 

  ِبِإسناِدِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزِم بِن حِكيٍم قَالَ زاملْت محمد بن مصاِدٍف -٢٧
ِدي فَشحِني وعدي ِجِد وسِضي ِإلَى الْممفَكَانَ ي لَلْتتةَ اعِدينا الْملْنخا دِإلَى فَلَم ذَِلك تكَو

 فَأَرسلَ ِإلَيِه قُعودك ِعنده أَفْضلُ ِمن صلَاِتك ِفي )عليه السالم ( مصاِدٍف فَأَخبر ِبِه أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْمسِجِد 
بِن ِإبراِهيم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن سفْيانَ -٢٨

 قَالَ كُنت دخلْت مع )عليه السالم ( الْجِريِري عِن الْحاِرِث بِن الْحِصريِة الْأَسِدي عن أَِبي جعفٍَر 
عِضِع توذَا الْمِن فَقَالَ ِفي هيودمالْع نياِء برمِة الْحامخلَى الرلَّى عةَ فَصبِإنْ أَِبي الْكَع مالْقَو اقَد

 أَو قُِتلَ أَلَّا يردوا هذَا الْأَمر ِفي أَحٍد ِمن أَهِل بيِتِه أَبداً قَالَ قُلْت )صلى اهللا عليه وآله ( مات رسولُ اللَِّه 
س اِح ورالْج نةَ بديبو عأَب الثَّاِني و لُ وكَانَ قَالَ كَانَ الْأَو نم ِة وِبيبالْح نب اِلم.  
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٩

 عن ِإساٍف و ناِئلَةَ و ِعبادِة قُريٍش لَهما فَقَالَ نعم )صلوات اهللا عليه (  قَالَ سِئلَ أَِمري الْمؤِمِنني )يه السالم عل
الْب فَا ِمنادِت فَصيطُوفَاِن ِبالْبا يكَان أِْنيثٌ وا تِدِهمكَانَ ِبأَح ِن ويِبيحِن صيابا شةً كَانلْوِت خي

فَأَراد أَحدهما صاِحبه فَفَعلَ فَمسخهما اللَّه فَقَالَت قُريش لَو لَا أَنَّ اللَّه رِضي أَنْ يعبد هذَاِن 
  .معه ما حولَهما عن حاِلِهما 

٣٠-ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبِن أَِبي عب ِليع ناٍط عبِن أَسب 
 يقُولُ و قَد قَالَ لَه أَبو حِنيفَةَ )عليه السالم ( اللَِّه عِن الْحسيِن بِن يِزيد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

شد ِمكَاساً يكُونُ قَالَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد عِجب الناس ِمنك أَمِس و أَنت ِبعرفَةَ تماِكس ِببدِنك أَ
 و ما ِللَِّه ِمن الرضا أَنْ أُغْبن ِفي ماِلي قَالَ فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ لَا و اللَِّه ما ِللَِّه ِفي هذَا )عليه السالم ( اللَِّه 

  .ٍء ِإلَّا ِجئْتنا ِبما لَا مخرج لَنا ِمنه  شيِمن الرضا قَِليلٌ و لَا كَِثري و ما نِجيئُك ِب
 قَالَ )عليه السالم (   سهلٌ عن عِلي بِن أَسباٍط عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣١

  .لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يحتِبي قُبالَةَ الْكَعبِة 
٣٢-لٌ عهس   نأَِبيِه ع ناٍن عنح نِرِه عغَي انَ أَورجِن أَِبي نِن اباِس عبِن الْعوِر بصنم ن
 قَالَ شكَِت الْكَعبةُ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ما تلْقَى ِمن أَنفَاٍس ِمن الْمشِرِكني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

يها ِقري كَعبةُ فَِإني مبِدلُِك ِبِهم قَوماً يتنظَّفُونَ ِبقُضباِن الشجِر فَلَما بعثَ اللَّه فَأَوحى اللَّه ِإلَ
  . ِبالسواِك و الِْخلَاِل )عليه السالم (  أَوحى ِإلَيِه مع جبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 

٣٣-حأَص ةٌ ِمنِض   ِعدعب ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
   قَالَ قُلْت نكُونُ ِبمكَّةَ أَو ِبالْمِدينِة أَِو الِْحريِة أَِو الْمواِضِع )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ُء آخر فَيِصري مكَانه قَالَ من سبق ِإلَى  الَِّتي يرجى ِفيها الْفَضلُ فَربما خرج الرجلُ يتوضأُ فَيِجي
  .ته موِضٍع فَهو أَحق ِبِه يومه و لَيلَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ -٣٤
ه  قَالَ من أَماطَ أَذًى عن طَِريِق مكَّةَ كَتب اللَّ)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هذِّبعي ةً لَمنسح لَه بكَت نم ةً ونسح لَه.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٥

  .كَعبِة ما دام حلْق الرأِْس علَيِه  قَالَ لَا يزالُ الْعبد ِفي حد الطَّواِف ِبالْ)عليه السالم 
٣٦- ٍل ِمنجر ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِليميالت اِهيمرِن ِإبب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  

ِسِم بعثَ اللَّه عز و جلَّ ملَاِئكَةً ِفي  قَالَ ِإذَا كَانَ أَيام الْمو)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .صوِر الْآدِميني يشترونَ متاع الْحاج و التجاِر قُلْت فَما يصنعونَ ِبِه قَالَ يلْقُونه ِفي الْبحِر 

 بِن ِإسماِعيلَ عِن الْحسيِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد-٣٧
 قَالَ يوم الْأَضحى ِفي الْيوِم الَِّذي يصام ِفيِه و يوم )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي الْحسِن 

  .الْعاشوراِء ِفي الْيوِم الَِّذي يفْطَر ِفيِه 
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  أَبواب الزياراِت
 ِبيِة النارِزي ابصلى اهللا عليه وآله ( ب(.   

١ - انَ قَالَ قُلْترجِن أَِبي نِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 متعمداً فَقَالَ لَه الْجنةُ )صلى اهللا عليه وآله (  جِعلْت ِفداك ما ِلمن زار رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر ِلأَ
.  

٢ -اراٍر قَالَ ِإنَّ ِزيسِن يِل بيفُض نِريٍز عح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحم نب دمةَ   أَح
 تعِدلُ حجةً )عليه السالم (  و ِزيارةَ قُبوِر الشهداِء و ِزيارةَ قَبِر الْحسيِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَبِر رسوِل اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( مع رسوِل اللَِّه 

عليه ( عِن السدوِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَباٍن - ٣

  . من أَتاِني زاِئراً كُنت شِفيعه يوم الِْقيامِة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
نَ بِن ِعيسى عِن الْمعلَّى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْما- ٤

 نيساٍب قَالَ قَالَ الْحعليه السالم ( أَِبي ِشه( وِل اللَِّهسِلر  ) فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله كارز نا ِلمم اهتا أَبي 
و زار أَباك أَو زار أَخاك أَو زارك كَانَ  يا بني من زارِني حياً أَو ميتاً أَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  .حقّاً علَي أَنْ أَزوره يوم الِْقيامِة و أُخلِّصه ِمن ذُنوِبِه 
٥ -لَِمييانَ الدملَيِن سِد بمحم نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع   

 من أَتى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي حجٍر الْأَسلَِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بجاِئراً واِني زأَت نم ِة وامالِْقي موي هتفَوِة جِدينِني ِإلَى الْمرزي لَم اً واجكَّةَ حم ِتي وفَاعش لَه ت

 ضرعي ِة لَمِدينالْم كَّةَ وِن ميمرِد الْحِفي أَح اتم نم ةُ ونالْج لَه تبجِتي وفَاعش لَه تبجو نم
عِة مامالِْقي موي ِشرلَّ حج و زاِجراً ِإلَى اللَِّه عهم اتم نم و باسحي لَم ٍر وداِب بحأَص .  
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  .باب ِإتباِع الْحج ِبالزيارِة 
١ -ب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَي

 قَالَ ِإنما أُِمر الناس أَنْ يأْتوا هِذِه الْأَحجار فَيطُوفُوا ِبها ثُم يأْتونا فَيخِبرونا )عليه السالم ( جعفٍَر 
 مهرصا ننلَيوا عِرضعي و ِتِهملَايِبو.  

٢ -حي نب دمحانَ   مورِن ماِر بمع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عي
  . قَالَ تمام الْحج ِلقَاُء الِْإماِم )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

٣ -ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍر   الْحسِن يى بيحي ناٍط عبِن أَسب 
صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ حاج بيِت اللَِّه و زوار قَبِر نِبيِه )عليه السالم ( قَالَ حججنا فَمررنا ِبأَِبي  عبِد اللَِّه 

( ِنيئاً لَكُمٍد همحةُ آِل مِشيع و .  
صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن سلَيمانَ عن ِزياٍد الْقَنِدي عن   ِعدةٌ ِمن أَ- ٤

 ِإنَّ اللَّه أَمرِني ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن ذَِريٍح الْمحاِرِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِحب أَنْ أَعملَه قَالَ و ما ذَاك قُلْت قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ثُم لْيقْضوا تفَثَهم و لْيوفُوا ِكتاِبِه ِبأَمٍر فَأُ

 نذُورهم قَالَ لْيقْضوا تفَثَهم ِلقَاُء الِْإماِم و لْيوفُوا نذُورهم ِتلْك الْمناِسك قَالَ عبد اللَِّه بن ِسناٍن
 فَقُلْت جِعلْت ِفداك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ثُم لْيقْضوا تفَثَهم و لْيوفُوا )عليه السالم ( فَأَتيت أَبا عبِد اللَِّه 

اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت ذَِلك هبا أَشم الْأَظْفَاِر و قَص اِرِب وذُ الشقَالَ أَخ مهذُورن ِإنَّ ذَِريح 
 ِتلْك مهذُوروفُوا نلْي اِم وِلقَاُء الِْإم مفَثَهوا تقْضلْي لَه قُلْت كِبأَن كنثَِني عدح اِرِبيحالْم

ا يِملُ متحي نم اِطناً وب آِن ظَاِهراً وِإنَّ ِللْقُر قْتدص و ذَِريح قدفَقَالَ ص اِسكنِملُ الْمتح
 ذَِريح.  
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  .باب فَضِل الرجوِع ِإلَى الْمِدينِة 
 بِن الْمثَنى عن سِديٍر عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم- ١

  . قَالَ ابدُءوا ِبمكَّةَ و اخِتموا ِبنا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا - ٢

  . أَبدأُ ِبالْمِدينِة أَو ِبمكَّةَ قَالَ ابدأْ ِبمكَّةَ و اخِتم ِبالْمِدينِة فَِإنه أَفْضلُ )م عليه السال( جعفٍَر 
 ِبيِة النارِزي ِة وِدينوِل الْمخد ابِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( بقَب داِء ِعنعالد و .  

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( شاذَانَ عن صفْوانَ و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ثُم )صلى اهللا عليه وآله (  أَنْ تدخلَها أَو ِحني تدخلُها ثُم تأِْتي قَبر النِبي دخلْت الْمِدينةَ فَاغْتِسلْ قَبلَ
 ثُم تقُوم ِعند الْأُسطُوانِة الْمقَدمِة ِمن جاِنِب الْقَبِر )صلى اهللا عليه وآله ( تقُوم فَتسلِّم علَى رسوِل اللَِّه 

ِعند رأِْس الْقَبِر ِعند زاِويِة الْقَبِر و أَنت مستقِْبلُ الِْقبلَِة و منِكبك الْأَيسر ِإلَى جاِنِب الْقَبِر الْأَيمِن 
قُولُ أَشهد أَنْ  و ت)صلى اهللا عليه وآله ( و منِكبك الْأَيمن ِمما يِلي الِْمنبر فَِإنه موِضع رأِْس رسوِل اللَِّه 

 ولُ اللَِّه وسر كأَن دهأَش و ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه
ربك و نصحت ِلأُمِتك و أَشهد أَنك محمد بن عبِد اللَِّه و أَشهد أَنك قَد بلَّغت ِرسالَاِت 

 ِة ونسِعظَِة الْحوالْم ِة وِبالِْحكْم ِقنيالْي اكى أَتتِلصاً حخم اللَّه تدبع ِبيِل اللَِّه وِفي س تداهج
 قالْح ِمن كلَيالَِّذي ع تيأَد  
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و أَنك قَد رؤفْت ِبالْمؤِمِنني و غَلُظْت علَى الْكَاِفِرين فَبلَغَ اللَّه ِبك أَفْضلَ شرِف محلِّ 
رالش ِمن ا ِبكقَذَننتِللَِّه الَِّذي اس دمالْح ِمنيكْرالْم و اِتكلَولْ صعفَاج ملَالَِة اللَّهالض ِك و

 اِت واومِل السأَه و ِلنيسرالْم اِئكِبيأَن و اِلِحنيالص اِدكِعب و ِبنيقَرالْم لَاِئكَِتكاِت ملَوص
ِلنيالْأَو ِمن الَِمنيالْع با ري لَك حبس نم و ِضنيالْأَر وِلكسر و ِدكبٍد عمحلَى مع الْآِخِرين و 

 لِْقكخ ِمن ِتكرِخي و ِتكفْوص و ِتكاصخ و كِفيص و ِبيِبكح و كِجين و أَِميِنك و كِبين و
اماً محموداً يغِبطُه ِبِه الْأَولُونَ و الْآِخرونَ اللَّهم أَعِطِه الدرجةَ و الْوِسيلَةَ ِمن الْجنِة و ابعثْه مقَ

اللَّهم ِإنك قُلْت و لَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاؤك فَاستغفَروا اللَّه و استغفَر لَهم الرسولُ 
ن تيي أَتِإن ِحيماً واباً روت وا اللَّهدجِإلَى اللَِّه لَو ِبك هجوي أَتِإن وِبي وذُن اِئباً ِمنِفراً تغتسم كِبي

 ِبيالن رلْ قَبعةٌ فَاجاجح لَك تِإنْ كَان وِبي وِلي ذُن ِفرغِلي كبر ي وبصلى اهللا عليه وآله ( ر( لْفخ 
 لَةَ وقِْبِل الِْقبتاس و ككَِتفَي اَء اللَّهى ِإنْ شقْضى أَنْ ترأَح كفَِإن كتاجأَلْ حاس و كيدي فَعار.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسيِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسِن - ٢
الْحسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه بِن عِلي بِن عثْمانَ بِن عِلي بِن 

 يِقف )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِبي عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى عن أَِبيِه عن جدِه 
 ِبيِر النلَى قَبآله صلى اهللا عليه و( ع( هرظَه ِندسي ثُم هرضا حو ِبمعدي لَاِغ وِبالْب لَه دهشي ِه ولَيع لِّمسفَي 

 ِر وِإلَى الْقَب هرظَه ِندسي ِر وِبالْقَب ِزقلْتي و رِلي الْقَبا يِض ِممرِقيقَِة الْعاِء الدرضِة الْخورِإلَى الْم
تسي تدنأَس وِلكسر و ِدكبٍد عمحِر مِإلَى قَب ِري وظَه أْتأَلْج كِإلَي مقُولُ اللَّهلَةَ فَيقِْبلُ الِْقب

   )صلى اهللا عليه وآله ( ظَهِري و الِْقبلَةَ الَِّتي رِضيت ِلمحمٍد 
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استقْبلْت اللَّهم ِإني أَصبحت لَا أَمِلك ِلنفِْسي خير ما أَرجو و لَا أَدفَع عنها شر ما أَحذَر علَيها 
ِمن أَفْقَر فَلَا فَِقري ِدكِبي ورِت الْأُمحبأَص و كِني ِمنددار ماللَّه ٍر فَِقرييخ ِمن ِإلَي لْتزا أَني ِلمي ِإن

ِبخيٍر فَِإنه لَا راد ِلفَضِلك اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن أَنْ تبدلَ اسِمي أَو تغير ِجسِمي أَو تِزيلَ 
  .ي ِبالتقْوى و جملِْني ِبالنعِم و اغْمرِني ِبالْعاِفيِة و ارزقِْني شكْر الْعاِفيِة ِنعمتك عني اللَّهم كَرمِن

٣ - ٍر قَالَ قُلْتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِعند قَبِرِه فَقَالَ قُِل السلَام )صلى اهللا عليه وآله ( يف السلَام علَى رسوِل اللَِّه  كَ)عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن 

 ا أَِمنيي كلَيع لَامةَ اللَِّه السفْوا صي كلَيع لَاماللَِّه الس ِبيبا حي كلَيع لَاموِل اللَِّه السسلَى رع
نك قَد نصحت ِلأُمِتك و جاهدت ِفي سِبيِل اللَِّه و عبدته حتى أَتاك الْيِقني فَجزاك اللَِّه أَشهد أَ

اللَّه أَفْضلَ ما جزى نِبياً عن أُمِتِه اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد أَفْضلَ ما صلَّيت علَى 
اِهيمرِإب ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرآِل ِإب و .  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عِلي بِن مهِزيار عن حماِد بِن - ٤
صلى اهللا عليه (  انتهى ِإلَى قَبِر النِبي  )عليه السالم( ِعيسى عن محمِد بِن مسعوٍد قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

 فَوضع يده علَيِه و قَالَ أَسأَلُ اللَّه الَِّذي اجتباك و اختارك و هداك و هدى ِبك أَنْ يصلِّي )وآله 
لَى النلُّونَ عصي هلَاِئكَتم و قَالَ ِإنَّ اللَّه ثُم كلَيوا علِّمس ِه ولَيلُّوا عوا صنآم ا الَِّذينها أَيي ِبي

  .تسِليماً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن عثْمانَ - ٥

 قَالَ لَهم مروا ِبالْمِدينِة فَسلِّموا علَى رسوِل اللَِّه ) السالم عليه( عن ِإسحاق بِن عماٍر أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
  . ِمن قَِريٍب و ِإنْ كَانِت الصلَاةُ تبلُغه ِمن بِعيٍد )صلى اهللا عليه وآله ( 

لَ سأَلْت أَبا   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ بِن يحيى قَا- ٦
(  و لَا أُسلِّم علَى النِبي )صلى اهللا عليه وآله (  عِن الْممر ِفي مؤخِر مسِجِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن 

يدخلُ الْمسِجد فَيسلِّم ِمن  يصنع ذَِلك قُلْت فَ)عليه السالم (  فَقَالَ لَم يكُن أَبو الْحسِن )صلى اهللا عليه وآله 
  .بِعيٍد لَا يدنو ِمن الْقَبِر فَقَالَ لَا قَالَ سلِّم علَيِه ِحني تدخلُ و ِحني تخرج و ِمن بِعيٍد 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٧
هللا صلى ا(  صلُّوا ِإلَى جاِنِب قَبِر النِبي )عليه السالم ( أَيوب عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . و ِإنْ كَانت صلَاةُ الْمؤِمِنني تبلُغه أَينما كَانوا )عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ - ٨

ارونَ الْخِليفَةَ و ِعيسى بن جعفٍَر و جعفَر بن يحيى  و ه)عليه السالم ( حضرت أَبا الْحسِن الْأَولَ 
 ِبيِر الناُءوا ِإلَى قَبج ِة قَدِدينصلى اهللا عليه وآله ( ِبالْم( ِنسونُ ِلأَِبي الْحارفَقَالَ ه  ) ى )عليه السالمفَأَب مقَدت 
 تقَدم فَأَبى )عليه السالم ( ِحيةً و قَالَ ِعيسى بن جعفٍَر ِلأَِبي الْحسِن فَتقَدم هارونُ فَسلَّم و قَام نا

 تقَدم فَأَبى فَتقَدم )عليه السالم ( فَتقَدم ِعيسى فَسلَّم و وقَف مع هارونَ فَقَالَ جعفَر ِلأَِبي الْحسِن 
عم قَفو و لَّمفَس فَرعِن جسو الْحأَب مقَدت ونَ وارأَلُ )عليه السالم (  هأَس ها أَبي كلَيع لَامفَقَالَ الس 

اللَّه الَِّذي اصطَفَاك و اجتباك و هداك و هدى ِبك أَنْ يصلِّي علَيك فَقَالَ هارونُ ِلِعيسى 
  لَ هارونُ أَشهد أَنه أَبوه حقّاً سِمعت ما قَالَ قَالَ نعم فَقَا

  
 ِبيقَاِم النم ِة وضوالر ِر وبالِْمن ابصلى اهللا عليه وآله ( ب(.   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١
ٍر ويمِد اللَِّه عبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمِن عةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوعليه السالم (  ص( ِمن غْتِإذَا فَر 

 ِبيِر النقَب داِء ِعنعصلى اهللا عليه وآله ( الد(مه ِه ويتانمذْ ِبرخ و ِدكِبي هحسفَام رباِن  فَائِْت الِْمنفْلَاوا الس
 ِه ولَيأَثِْن ع و ِد اللَّهمفَاح هدِعن قُم ِن ويِشفَاُء الْع هقَالُ ِإني هِبِه فَِإن كهجو و كينيع حسام و

ي روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنِة  قَالَ ما بين ِمنبِري و بيِت)صلى اهللا عليه وآله ( سلْ حاجتك فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِبيالن قَامأِْتي مت ثُم ِغريالص ابالْب ةُ ِهيعرالت ِة ونِع الْجرت ٍة ِمنعرلَى تِري عبِمن صلى اهللا عليه وآله ( و

   و ِإذَا خرجت )صلى اهللا عليه وآله ( ى النِبي  فَتصلِّي ِفيِه ما بدا لَك فَِإذَا دخلْت الْمسِجد فَصلِّ علَ)
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   .) وآله صلى اهللا عليه( فَاصنع ِمثْلَ ذَِلك و أَكِْثر ِمن الصلَاِة ِفي مسِجِد الرسوِل 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٢

 يقُولُ لَما كَانَ سنةُ ِإحدى و أَربِعني أَراد معاِويةُ الْحج )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
صلى اهللا عليه ( أَرسلَ نجاراً و أَرسلَ ِبالْآلَِة و كَتب ِإلَى صاِحِب الْمِدينِة أَنْ يقْلَع ِمنبر رسوِل اللَِّه فَ

ِت الْأَرض  و يجعلُوه علَى قَدِر ِمنبِرِه ِبالشاِم فَلَما نهضوا ِليقْلَعوه انكَسفَِت الشمس و زلِْزلَ)وآله 
 ربفَِمن لُوا ذَِلكفَفَع لُوها فَعلَم ِهملَيع ِزمعي ِهملَيع بةَ فَكَتاِويعِإلَى م وا ِبذَِلكبكَت فَكَفُّوا و

  . الْمدخلُ الَِّذي رأَيت )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
٣ -مأَح نى عيحي نب دمحكٍْر   مأَِبي ب نِميٍل عج ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب د

 ما بين بيِتي و ِمنبِري )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
علَى ترعٍة ِمن ترِع الْجنِة و قَواِئم ِمنبِري ربت ِفي الْجنِة قَالَ روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنِة و ِمنبِري 

 متأَيالِْغطَاُء لَر كُِشف لَو هِإن معِم قَالَ نوةُ الْيضور ِهي قُلْت.  
٤ -انَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعى عيحِن ي

 فَقَالَ الْأُسطُوانةُ الَِّتي )صلى اهللا عليه وآله ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْته عن حد مسِجِد الرسوِل 
ي نِر عباِء الِْمنرو ِن ِمنيتانطُوِر ِإلَى الْأُسأِْس الْقَبر دِعن ِر طَِريقباِء الِْمنرو كَانَ ِمن لَِة وِمِني الِْقب

  .تمر ِفيِه الشاةُ و يمر الرجلُ منحِرفاً و كَانَ ساحةُ الْمسِجِد ِمن الْبلَاِط ِإلَى الصحِن 
٥ -اِزٍم قَالَ سرم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحم نب دمِد اللَِّه   أَحبا عأَب عليه السالم ( أَلْت(   
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ين بيِتي و ِمنبِري روضةٌ  ِفيما ب)صلى اهللا عليه وآله ( عما يقُولُ الناس ِفي الروضِة فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِمن ِرياِض الْجنِة و ِمنبِري علَى ترعٍة ِمن ترِع الْجنِة فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك فَما حد الروضِة 

ِفد ِعلْتج ِر ِإلَى الظِّلَاِل فَقُلْتبالِْمن ِمن اِطنيِع أَسبأَر دعفَقَالَ بيا شِن ِفيهحالص ِمن ٌء قَالَ لَا  اك
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٦
 قَالَ حد الروضِة ِفي ) السالم عليه( النعماِن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِإلَى طَرِف الظِّلَاِل و حد الْمسِجِد ِإلَى الْأُسطُوانتيِن عن يِمِني )صلى اهللا عليه وآله ( مسِجِد الرسوِل 
  .الِْمنبِر ِإلَى الطَِّريِق ِمما يِلي سوق اللَّيِل 

٧ -نى عيحي نب دمحِرو   ممِن عِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 
 )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن موسى بِن بكٍْر عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  . قَالَ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَاٍف و ِستِمائَِة ِذراٍع مكَسراً ) اهللا عليه وآله صلى( كَم كَانَ مسِجد رسوِل اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٨

 ما بين بيِتي و ِمنبِري )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه  هلْ قَ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ما بين الْبيِت الَِّذي ِفيِه )عليهما السالم ( روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنِة فَقَالَ نعم و قَالَ بيت عِلي و فَاِطمةَ 

 ِبياِب  ِإلَى الْ)صلى اهللا عليه وآله ( النالْب ذَِلك ِمن لْتخد ِقيِع قَالَ فَلَوِإلَى الْب قَاقاِذي الزحاِب الَِّذي يب
صلى اهللا عليه ( و الْحاِئطُ مكَانه أَصاب منِكبك الْأَيسر ثُم سمى ساِئر الْبيوِت و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِدي تعِدلُ أَلْف صلَاٍة ِفي غَيِرِه ِإلَّا الْمسِجد الْحرام فَهو أَفْضلُ  الصلَاةُ ِفي مسِج)وآله 
٩ - ةٌ ِمنِعد اِء وشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحِن أَصِن الْقَاِسِم بانَ عثْمِن عاِد بمح نِميعاً عٍد جمحِن مب 
 يقُولُ ِإذَا دخلْت ِمن باِب الْبِقيِع فَبيت عِلي صلَوات )عليه السالم ( ساِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٥٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... االشعاع االسالمي مركز ........... الد الرابع : الكايف 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( علَيِه علَى يساِرك قَدر ممر عنٍز ِمن الْباِب و هو ِإلَى جاِنِب بيِت رسوِل اللَِّه 
  .باباهما جِميعاً مقْروناِن 

ياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن عثْمانَ عن جِميِل بِن دراٍج   سهلُ بن ِز-١٠
 ما بين ِمنبِري و بيوِتي )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
اِض الْجِري ةٌ ِمنضور ِدلُ أَلْفعِجِدي تسلَاةٌ ِفي مص ِة ونِع الْجرت ٍة ِمنعرلَى تِري عبِمن ِة ون

 ِبيالن وتيب لَه ِميلٌ قُلْتقَالَ ج امرالْح ِجدساِجِد ِإلَّا الْمسالْم ِمن اها ِسولَاٍة ِفيمصلى اهللا عليه وآله ( ص

( ِليع تيب لُ  وأَفْض و معا قَالَ نهِمن.  
١١- نةَ علَمأَِبي س نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .اِف صلَاٍة  تعِدلُ عشرةَ آلَ)صلى اهللا عليه وآله ( هارونَ بِن خاِرجةَ قَالَ الصلَاةُ ِفي مسِجِد الرسوِل 
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ السراِج عِن ابِن -١٢

 )ه صلى اهللا عليه وآل(  صلَاةٌ ِفي مسِجِد النِبي )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي الصاِمِت قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .تعِدلُ ِبعشرِة آلَاِف صلَاٍة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ -١٣
 أَو ِفي الروضِة قَالَ ِفي  أَفْضلُ)عليها السالم (  الصلَاةُ ِفي بيِت  فَاِطمةَ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

   .)عليها السالم ( بيِت  فَاِطمةَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَيوب بِن نوٍح عن صفْوانَ و ابِن أَِبي -١٤

ِلأَِبي ع اٍج قَالَ قُلْترِن دِميِل بج ناِحٍد عِر وغَي ٍر ويمِد اللَِّه عِت  )عليه السالم ( بيلَاةُ ِفي بالص 
  . ِمثْلُ الصلَاِة ِفي الروضِة قَالَ و أَفْضلُ )عليها السالم ( فَاِطمةَ 
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   .)عليه السالم (  جبرِئيلَ باب مقَاِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ١

عليه (  مقَام جبرِئيلَ  ائِْت)عليه السالم ( بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر جِميعاً قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و قُلْ )صلى اهللا عليه وآله (  و هو تحت الِْميزاِب فَِإنه كَانَ مقَامه ِإذَا استأْذَنَ علَى رسوِل اللَِّه )السالم 
و أَهِل بيِتِه و أَسأَلُك أَنْ أَي جواد أَي كَِرمي أَي قَِريب أَي بِعيد أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد 

ترد علَي ِنعمتك قَالَ و ذَِلك مقَام لَا تدعو ِفيِه حاِئض تستقِْبلُ الِْقبلَةَ ثُم تدعو ِبدعاِء الدِم ِإلَّا 
 اَء اللَّهِإنْ ش رأَِت الطُّهر.  

  .و الصوِم و اِلاعِتكَاِف ِعند الْأَساِطِني باب فَضِل الْمقَاِم ِبالْمِدينِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ - ١

ٍء تقُولُ أَنت قَالَ  ينِة فَقَالَ أَي شي أَيما أَفْضلُ الْمقَام ِبمكَّةَ أَو ِبالْمِد)عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
فَقُلْت و ما قَوِلي مع قَوِلك قَالَ ِإنَّ قَولَك يردك ِإلَى قَوِلي قَالَ فَقُلْت لَه أَما أَنا فَأَزعم أَنَّ 

عليه (  أَما لَِئن قُلْت ذَِلك لَقَد قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْمقَام ِبالْمِدينِة أَفْضلُ ِمن الْمقَاِم ِبمكَّةَ قَالَ فَقَالَ

 فَسلَّم علَيِه ِفي الْمسِجِد ثُم قَالَ قَد )صلى اهللا عليه وآله (  ذَاك يوم ِفطٍْر و جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه )السالم 
سلَى را علَاِمنِبس موالْي اسا النلْنصلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه فَض(.   

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم قَالَ دخلْت أَنا و عمار و جماعةٌ - ٢
د سرحنا ظَهرنا و أَمرنا  ِبالْمِدينِة فَقَالَ ما مقَامكُم فَقَالَ عمار قَ)صلوات اهللا عليه ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ نؤتى ِبِه ِإلَى خمسةَ عشر يوماً فَقَالَ أَصبتم الْمقَام ِفي بلَِد رسوِل اللَِّه 
 الرجلَ قَد يكُونُ كَيساً ِفي الدنيا الصلَاةَ ِفي مسِجِدِه و اعملُوا ِآلِخرِتكُم و أَكِْثروا ِلأَنفُِسكُم ِإنَّ

  .فَيقَالُ ما أَكْيس فُلَاناً و ِإنما الْكَيس كَيس الْآِخرِة 
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٣ -حأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن
 قَالَ من مات ِفي الْمِدينِة بعثَه اللَّه ِفي الْآِمِنني يوم )عليه السالم ( بِن عمٍرو الزياِت عن أَِبي عبِد اللَِّه 

حي مهِة ِمناماِج الِْقيجالْح نِن بمحالر دبع ذَّاُء وةَ الْحديبو عأَب ِبيٍب وح نى بي.  
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

طَعتفَِإِن اس ِجدسالْم لْتخد نيا بلِّ مةَ فَصعمالْج و ِميسالْخ اَء وِبعاٍم الْأَرثَلَاثَةَ أَي ِقيمأَنْ ت ت
الْقَبِر و الِْمنبِر يوم الْأَرِبعاِء ِعند الْأُسطُوانِة الَِّتي تِلي الْقَبر فَتدعو اللَّه ِعندها و تسأَلُه كُلَّ حاجٍة 

ِريدت ِبيقَاِم النم دِة ِعنعمالْج موي ِة وبوِة التانطُوأُس دِعن الثَّاِني موالْي ا ويند ٍة أَوا ِفي آِخرصلى ( ه

 تصوم ِتلْك الثَّلَاثَةَ  مقَاِبلَ الْأُسطُوانِة الْكَِثريِة الْخلُوِق فَتدعو اللَّه ِعندهن ِلكُلِّ حاجٍة و)اهللا عليه وآله 
  .الْأَياِم 

 صِم الْأَرِبعاَء و )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٥
صلى ( ند الْأُسطُوانِة الَِّتي تِلي رأْس النِبي الْخِميس و الْجمعةَ و صلِّ لَيلَةَ الْأَرِبعاِء و يوم الْأَرِبعاِء ِع

 و لَيلَةَ الْخِميِس و يوم الْخِميِس ِعند أُسطُوانِة أَِبي لُبابةَ و لَيلَةَ الْجمعِة و يوم الْجمعِة )اهللا عليه وآله 
الن قَامِلي مِة الَِّتي تانطُوالْأُس دِعن ي )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيِإن ماللَّه وه و ِتكاجاِء ِلحعذَا الدِبه عاد و 

أَسأَلُك ِبِعزِتك و قُوِتك و قُدرِتك و جِميِع ما أَحاطَ ِبِه ِعلْمك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل 
  . و كَذَا محمٍد و أَنْ تفْعلَ ِبي كَذَا
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  .باب ِزيارِة من ِبالْبِقيِع 
ام علَيكُم أَِئمةَ الْهدى   ِإذَا أَتيت الْقَبر الَِّذي ِبالْبِقيِع فَاجعلْه بين يديك ثُم تقُولُ السلَ- ١

السلَام علَيكُم أَهلَ التقْوى السلَام علَيكُم الْحجةَ علَى أَهِل الدنيا السلَام علَيكُم الْقُوام ِفي الْبِريِة 
كُملَيع لَامِة السفْولَ الصأَه كُملَيع لَامِط السِبالِْقس و متلَّغب قَد كُمأَن دهى أَشوجلَ النأَه 
َء ِإلَيكُم فَعفَوتم و أَشهد أَنكُم الْأَِئمةُ  نصحتم و صبرتم ِفي ذَاِت اللَِّه و كُذِّبتم و أُِسي

نَّ قَولَكُم الصدق و أَنكُم دعوتم فَلَم تجابوا و الراِشدونَ الْمهِديونَ و أَنَّ طَاعتكُم مفْروضةٌ و أَ
أَمرتم فَلَم تطَاعوا و أَنكُم دعاِئم الديِن و أَركَانُ الْأَرِض و لَم تزالُوا ِبعيِن اللَِّه ينسخكُم ِفي 

حِفي أَر قُلُكُمني ٍر وطَهلَاِب كُلِّ مأَص كرشت لَم لَاُء وهةُ الْجاِهِليالْج كُمسندت اِت لَمرطَهاِم الْم
 وٍت أَِذنَ اللَّهيِفي ب لَكُمعيِن فَجانُ الديا دنلَيع ِبكُم نم كُمِبتنم طَاب و متاِء ِطبوالْأَه نِفت ِفيكُم

ِفيه ذْكَري و فَعرا أَنْ تلَن كُمارتا ِإذَا اخوِبنةً ِلذُنكَفَّار ا وةً لَنمحر كُملَيا عاِتنلَولَ صعج و هما اس
و طَيب خلْقَنا ِبما من ِبِه علَينا ِمن ولَايِتكُم و كُنا ِعنده مسمين ِبفَضِلكُم معتِرِفني ِبتصِديِقنا 

أَنْ ِإي و لَاصقَاِمِه الْخا ِبمجر ى ونا جِبم أَقَر كَانَ وتاس طَأَ وأَخ و فرأَس نم قَامذَا مه و اكُم
م يستنِقذَه ِبكُم مستنِقذُ الْهلْكَى ِمن الردى فَكُونوا ِلي شفَعاَء فَقَد وفَدت ِإلَيكُم ِإذَا رِغب عنكُ

أَهلُ الدنيا و اتخذُوا آياِت اللَِّه هزواً و استكْبروا عنها يا من هو قَاِئم لَا يسهو و داِئم لَا يلْهو 
يِحيطٌ ِبكُلِّ شم و دِه ِإذْ صلَيِني عتنما ائْتِني ِممفْترع ِني وفَّقْتا وِبم نالْم ٍء لَك و كادِعب مهنع 

جِهلُوا معِرفَتهم و استخفُّوا ِبحقِِّهم و مالُوا ِإلَى ِسواهم فَكَانِت الِْمنةُ ِمنك علَي مع أَقْواٍم 
 مكْتوباً و لَا خصصتهم ِبما خصصتِني ِبِه فَلَك الْحمد ِإذْ كُنت ِعندك ِفي مقَاِمي هذَا مذْكُوراً

 تببا أَحِبم فِْسكِلن عاد و توعا دِني ِفيمبيخلَا ت و توجا رِني مِرمحت.  

http://www.islam4u.com


  ) ٥٦٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .ِد و قُبوِر الشهداِء باب ِإتياِن الْمشاِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

قَالَ أَبو عبِد اللَِّه شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ 
 لَا تدع ِإتيانَ الْمشاِهِد كُلِّها مسِجِد قُباَء فَِإنه الْمسِجد الَِّذي أُسس علَى التقْوى ِمن )عليه السالم ( 

 و مسِجِد الْأَحزاِب و هو أَوِل يوٍم و مشربِة أُم ِإبراِهيم و مسِجِد الْفَِضيِخ و قُبوِر الشهداِء
 ِبيا أَنَّ الننلَغب ِح قَالَ والْفَت ِجدسصلى اهللا عليه وآله ( م( كُملَيع لَاماِء قَالَ السدهالش ورى قُبكَانَ ِإذَا أَت 

دقُولُ ِعنا تِفيم كُنلْي اِر وى الدقْبع مفَِنع متربا صا ِبمي و وِبنيكْرالْم ِريخا صِح يِجِد الْفَتسم 
 و هغَم و همه كِبين نع فْتا كَشِبي كَمكَر ي وغَم ي ومه اكِْشف ينطَرضِة الْموعد ِجيبم

  .كَربه و كَفَيته هولَ عدوِه ِفي هذَا الْمكَاِن 
٢ -نب دمحم   نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي 

 أَنا نأِْتي الْمساِجد الَِّتي حولَ الْمِدينِة فَِبأَيها )عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( بدأْ ِبقُبا فَصلِّ ِفيِه و أَكِْثر فَِإنه أَولُ مسِجٍد صلَّى ِفيِه رسولُ اللَِّه أَبدأُ فَقَالَ ا

و  )صلى اهللا عليه وآله ( هِذِه الْعرصِة ثُم ائِْت مشربةَ أُم ِإبراِهيم فَصلِّ ِفيها و ِهي مسكَن رسوِل اللَِّه 
 تيأَت اِنبذَا الْجه تيفَِإذَا قَض كِبيلَّى ِفيِه نص لِّي ِفيِه فَقَدصالْفَِضيِخ فَت ِجدسأِْتي مت ثُم لَّاهصم

ةَ بزمِر حِبقَب تررم ِفيِه ثُم تلَّيِة فَصرونَ الْحِجِد الَِّذي دسِبالْم أْتدٍد فَبأُح اِنبِد جبِن ع
  الْمطَِّلِب فَسلَّمت علَيِه 
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لدياِر أَنتم لَنا فَرطٌ و ِإنا ثُم مررت ِبقُبوِر الشهداِء فَقُمت ِعندهم فَقُلْت السلَام علَيكُم يا أَهلَ ا
 ِميِنكي نِل عبِب الْجناِسِع ِإلَى جكَاِن الْوالَِّذي كَانَ ِفي الْم ِجدسأِْتي الْمت لَاِحقُونَ ثُم ِبكُم

 ِبيالن جرخ هدلِّي ِفيِه فَِعنصداً فَتلُ أُحخدت صلى اهللا عليه وآله ( ِحني(  ِرِكنيشالْم لَِقي ٍد ِحنيِإلَى أُح
فَلَم يبرحوا حتى حضرِت الصلَاةُ فَصلَّى ِفيِه ثُم مر أَيضاً حتى ترِجع فَتصلِّي ِعند قُبوِر الشهداِء 

أَحزاِب فَتصلِّي ِفيِه و تدعو اللَّه ما كَتب اللَّه لَك ثُم امِض علَى وجِهك حتى تأِْتي مسِجد الْ
 دعا ِفيِه يوم الْأَحزاِب و قَالَ يا صِريخ الْمكْروِبني و يا )صلى اهللا عليه وآله ( ِفيِه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

و كَرِبي و غَمي فَقَد ترى مِجيب دعوِة الْمضطَرين و يا مِغيثَ الْمهموِمني اكِْشف همي 
  .حاِلي و حالَ أَصحاِبي 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٣
 )سالم اهللا عليها ( ِمعته يقُولُ عاشت فَاِطمةُ  قَالَ س)عليه السالم ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 خمسةً و سبِعني يوماً لَم تر كَاِشرةً و لَا ضاِحكَةً تأِْتي قُبور )صلى اهللا عليه وآله ( بعد رسوِل اللَِّه 
ِميسالْخ ِن ويِن الِْإثْنيترٍة معماِء ِفي كُلِّ جدهولُ اللَِّه الشسا كَانَ رناهقُولُ هصلى اهللا عليه وآله (  فَت( و 

 أَنها )عليه السالم ( هاهنا كَانَ الْمشِركُونَ و ِفي ِروايٍة أُخرى أَبانٌ عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 تاتى متو حعدت و اكنلِّي هصت تيها السالم عل( كَان(.   

٤ - ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  عن مسِجِد الْفَِضيِخ ِلم سمي مسِجد الْفَِضيِخ)عليه السالم ( لَيٍث الْمراِدي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ ِلنخٍل يسمى الْفَِضيخ فَِلذَِلك سمي مسِجد الْفَِضيِخ 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٥

 هلْ أَتيتم مسِجد قُباَء أَو مسِجد الْفَِضيِخ )يه السالم عل( مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ٌء ِإلَّا و   شي)صلى اهللا عليه وآله ( أَو مشربةَ أُم ِإبراِهيم قُلْت نعم قَالَ أَما ِإنه لَم يبق ِمن آثَاِر رسوِل اللَِّه 

  .قَد غُير غَير هذَا 
٦ -ِن   ِعدب رمع نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن  
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 )عليه السالم (  موسى قَالَ دخلْت أَنا و أَبو عبِد اللَِّه سِعيٍد عِن الْحسِن بِن صدقَةَ عن عماِر بِن
 لَففٍَر الَِّتي خعأَةُ جرِت امقَالَ كَان معن ةَ قُلْتدهِذِه الْوى هرت ارما عالْفَِضيِخ فَقَالَ ي ِجدسم

 ِمِننيؤالْم ا أَِمريهلَيةً )عليه السالم ( عا  قَاِعدفَقَالَ لَه كَتفٍَر فَبعج ا ِمناهنا ابهعم ِضِع ووذَا الْمِفي ه
 ِمِننيؤِلأَِمِري الْم  تكَيب قَالَت ها أُمِكيِك يبا يا ماهنعليه السالم ( اب( و ِمِننيؤِلأَِمِري الْم ِكنيبا تفَقَالَا لَه 

 )عليه السالم ( لَت لَيس هذَا هكَذَا و لَِكن ذَكَرت حِديثاً حدثَِني ِبِه أَِمري الْمؤِمِنني لَا تبِكني ِلأَِبينا قَا
ِفي هذَا الْموِضِع فَأَبكَاِني قَالَا و ما هو قَالَت كُنت أَنا و أَِمري الْمؤِمِنني ِفي هذَا الْمسِجِد فَقَالَ 

 قَاِعديِن ِفيها ِإذْ وضع )صلى اهللا عليه وآله ( ِه الْوهدةَ قُلْت نعم قَالَ كُنت أَنا و رسولُ اللَِّه ِلي ترين هِذ
 نع هأْسر كرأَنْ أُح تِر فَكَِرهصلَاةُ الْعص ترضح ى غَطَّ وتح فَقخ ِري ثُمجِفي ح هأْسر

 حتى ذَهب الْوقْت و فَاتت فَانتبه رسولُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَد آذَيت رسولَ اللَِّه فَِخِذي فَأَكُونَ
 فَقَالَ يا عِلي صلَّيت قُلْت لَا قَالَ و ِلم ذَِلك قُلْت كَِرهت أَنْ أُوِذيك قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

بلَ الِْقبلَةَ و مد يديِه ِكلْتيِهما و قَالَ اللَّهم رد الشمس ِإلَى وقِْتها حتى يصلِّي عِلي فَقَام و استقْ
  .فَرجعِت الشمس ِإلَى وقِْت الصلَاِة حتى صلَّيت الْعصر ثُم انقَضت انِقضاض الْكَوكَِب 
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 ِبيِر الناِع قَبدو ابصلى اهللا عليه وآله ( ب(.   
 قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ- ١

 بعد ما )صلى اهللا عليه وآله (  ِإذَا أَردت أَنْ تخرج ِمن الْمِدينِة فَاغْتِسلْ ثُم ائِْت قَبر النِبي )عليه السالم ( اللَِّه 
قُِل اللَّه و وِلكخد دِعن تعنا صِمثْلَ م عناص و اِئِجكوح غُ ِمنفْرت ِد ِمنهالْع آِخر لْهعجلَا ت م

ِزيارِة قَبِر نِبيك فَِإنْ توفَّيتِني قَبلَ ذَِلك فَِإني أَشهد ِفي مماِتي علَى ما شِهدت علَيِه ِفي حياِتي 
 ولُكسر و كدبداً عمحأَنَّ م و تِإلَّا أَن أَنْ لَا ِإلَه.  

٢ -حقَالَ   م قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 قَالَ تقُولُ صلَّى اللَّه علَيك )صلى اهللا عليه وآله (  عن وداِع قَبِر النِبي )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .يك لَا جعلَه اللَّه آِخر تسِليِمي علَيك السلَام علَ
  .باب تحِرِمي الْمِدينِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ١
 )صلوات اهللا عليه (  يقُولُ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه عن حسانَ بِن ِمهرانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد 

 و الْكُوفَةُ حرِمي لَا يِريدها جبار )صلى اهللا عليه وآله ( مكَّةُ حرم اللَِّه و الْمِدينةُ حرم رسوِل اللَِّه 
 اللَّه هماِدثٍَة ِإلَّا قَصِبح.  

٢ -أَِبي   ح ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديم
 الْمِدينةَ قَالَ نعم حرم )صلى اهللا عليه وآله (  حرم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْعباِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ب اسالن كِْذبا قَالَ لَا يهديص اها قَالَ قُلْتِريٍد غَضِريداً ِفي ب.  
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٣ -بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر ع
 كُنت ِعند ِزياِد بِن عبِد اللَِّه و )عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِمن الْمِدينِة فَقَالَ لَه بِريد )صلى اهللا عليه وآله (  ِعنده رِبيعةُ الرأِْي فَقَالَ ِزياد ما الَِّذي حرم رسولُ اللَِّه
 أَميالٌ فَسكَت و لَم يِجبه )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي بِريٍد فَقَالَ ِلرِبيعةَ و كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

 ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( تقُولُ أَنت فَقُلْت حرم رسولُ اللَِّه فَأَقْبلَ علَي ِزياد فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ما 
 ِمن مرا حم قَالَ و ارِبِه الِْحر اطَتا أَحم ا قُلْتهيتلَاب نيا بم ا قَالَ وهيتلَاب نيا بِة مِدينالْم

لَ صفْوانُ قَالَ ابن مسكَانَ قَالَ الْحسن فَسأَلَه ِإنسانٌ و أَنا الشجِر قُلْت ِمن عيٍر ِإلَى وعيٍر قَا
  .جاِلس فَقَالَ لَه و ما بين لَابتيها فَقَالَ ما بين الصوريِن ِإلَى الثَِّنيِة 

 قَالَ حد ما )عليه السالم (  اللَِّه   و ِفي ِروايِة ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد- ٤
 ِمن الْمِدينِة ِمن ذُباٍب ِإلَى واِقٍم و الْعريِض و النقِْب ِمن ِقبِل )صلى اهللا عليه وآله ( حرم رسولُ اللَِّه 

  .مكَّةَ 
٥ - الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب ِليع نع

 ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِهيمرا ِإبهمراللَِّه ح مركَّةَ حِإ)عليه السالم ( م و  دضعلَا ي مرا حهيتلَاب نيا بِمي مرةَ حِديننَّ الْم

  شجرها 
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ص سلَي ٍر ويعاِئٍر ِإلَى ِظلِّ وِظلِّ ع نيا بم وه و و كَلُ ذَِلكؤلَا ي ذَا وكَلُ هؤكَّةَ يِد ميا كَصهدي
 ِريدب وه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ٦

أَب تِمعاٍج قَالَ سرِن دِميِل بج نٍر عيمِد اللَِّه عبعليه السالم ( ا ع( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري  ) صلى اهللا عليه

  . من أَحدثَ ِبالْمِدينِة حدثاً أَو آوى محِدثاً فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه قُلْت و ما الْحدثُ قَالَ الْقَتلُ )وآله 
 ِبيِس النرعم ابوآله صلى اهللا عليه( ب (.   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ - ١
رفْت ِمن  ِإذَا انص)عليه السالم ( بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 سرعكَّةَ فَائِْت مم ِة ِمنِدينِإلَى الْم اِجعر تأَن فَِة ولَيِإلَى ِذي الْح تيهتان ِة وِدينكَّةَ ِإلَى الْمم
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(لِّ ِفيِه واِفلٍَة فَصن ٍة أَووبكْتلَاٍة مقِْت صِفي و تِر  فَِإنْ كُنِإنْ كَانَ ِفي غَي 

  . قَد كَانَ يعرس ِفيِه و يصلِّي )صلى اهللا عليه وآله ( وقِْت صلَاٍة مكْتوبٍة فَانِزلْ ِفيِه قَِليلًا فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 عِلي عن عِلي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل و الْحسِن بِن- ٢

  . أَنْ ينصِرف فَيعرس )عليه السالم ( بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبنا أَنه لَم يعرس فَأَمره الرضا 
٣ -ناٍط عبِن أَسب ِليع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد بمحم 

   جِعلْت ِفداك ِإنَّ جمالَنا مر ِبنا )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن الْفُضيِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
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لَم ِه وِإلَي تعجِه فَروا ِإلَيِجعرأَنْ ت دفَقَالَ لَا ب سرعِزِل الْمني .  
 و نحن )عليه السالم (   و عنه عِن ابِن فَضاٍل قَالَ قَالَ عِلي بن أَسباٍط ِلأَِبي الْحسِن - ٤

ا ابنربا فَأَخنسرع كُنن ا لَمِإن عمسن هترفَأَم أَلَكس هأَن و سرع كُني لَم هِل أَنيِن الْفُضالْقَاِسِم ب ن
يش ا فَأَينسرا فَعفْنرصا انفَِإن فَقَالَ لَه معِفيِه فَقَالَ ن سرعِس فَيرعِد ِإلَى الْموقَالَ  ِبالْع عنصٍء ن

ت لِّي ِفيِه وصِن تسو الْحكَانَ أَب و طَِجعفَِإنْ )عليه السالم ( ض دمحم ِة ِفيِه فَقَالَ لَهمتالْع دعلِّي بصي 
 عن ذَا فَقَالَ )عليه السالم ( مر ِبِه ِفي غَيِر وقِْت صلَاٍة مكْتوبٍة قَالَ بعد الْعصِر قَالَ سِئلَ أَبو الْحسِن 

خا رم ِليع نب نساِف فَِإنَّ الْحِي الطَّوتكْعذَا ِإلَّا ِفي رِفي ه ى )عليه السالم ( صتح ِقيمقَالَ ي و لَهفَع 
ِإن ِفيِه أَو سرعاٍر يهن ٍل أَوِبِه ِبلَي رم نفَم اكِفد ِعلْتج لَه لَاِة قَالَ فَقُلْتالص قْتلَ وخدا يم

  .التعِريس ِباللَّيِل فَقَالَ ِإنْ مر ِبِه ِبلَيٍل أَو نهاٍر فَلْيعرس ِفيِه 
 مِجِد غَِديِر خسم ابب.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ١
 عِن الصلَاِة ِفي مسِجِد غَِديِر خم ِبالنهاِر )عليه السالم (  الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا ِإبراِهيم الرحمِن بِن

 ِبذَِلك رأْمكَانَ أَِبي ي قَد لًا ولِّ ِفيِه فَِإنَّ ِفيِه فَضفَقَالَ ص اِفرسا مأَن و.  
٢ -حم نى عيحي نب دمحِشٍري   مِن بِد بمِد الصبع ناِل عجِن الْحِن عيسِن الْحِد بم

 ِمن الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ فَلَما انتهينا ِإلَى )عليه السالم ( عن حسانَ الْجماِل قَالَ حملْت أَبا عبِد اللَِّه 
 حيثُ )صلى اهللا عليه وآله (  الْمسِجِد فَقَالَ ذَِلك موِضع قَدِم رسوِل اللَِّه مسِجِد الْغِديِر نظَر ِإلَى ميسرِة

قَالَ من كُنت مولَاه فَعِلي مولَاه ثُم نظَر ِإلَى الْجاِنِب الْآخِر فَقَالَ ذَِلك موِضع فُسطَاِط أَِبي 
 فُلَاٍن و فُلَاٍن و  
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ساِلٍم مولَى أَِبي حذَيفَةَ و أَِبي عبيدةَ الْجراِح فَلَما أَنْ رأَوه راِفعاً يديِه قَالَ بعضهم ِلبعٍض 
ِه تينيوا ِإلَى عظُرِئيلُ انربلَ  جزوٍن فَننجا منيا عمهكَأَن ورعليه السالم ( د( كادِإنْ ي ِة وِذِه الْآيِبه 

 ِإلَّا ِذكْر وما ه ونٌ ونجلَم هقُولُونَ ِإني و وا الذِّكْرِمعا سلَم صاِرِهمِبأَب كِلقُونزوا لَيكَفَر الَِّذين
ِللْعالَِمني.   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن - ٣

قَام  أَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ يستحب الصلَاةُ ِفي مسِجِد الْغِديِر ِلأَنَّ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( ِفيِه أَِمري( قلَّ ِفيِه الْحج و زع اللَّه رأَظْه ِضعوم وه و .  

ابب  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِزياِد بِن أَِبي - ١

 قَالَ ما ِمن نِبي و لَا وِصي نِبي يبقَى ِفي الْأَرِض أَكْثَر ِمن )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه الْحلَّاِل عن أَِب
 و آثَاِرِهم اِضعوى متؤا تمِإن اِء ومِإلَى الس هملَح و هظْمع و هوحر فَعرى تتاٍم حثَلَاثَِة أَي

هونلِّغبقَِريٍب ي ِمن اِضِع آثَاِرِهموِفي م مهونعمسي و لَامِعيٍد السب ِمن م.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن موسى عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء قَالَ - ٢

ماٍم عهداً ِفي عنِق أَوِلياِئِه و ِشيعِتِه و ِإنَّ ِمن تماِم  يقُولُ ِإنَّ ِلكُلِّ ِإ)عليه السالم ( سِمعت الرضا 
الْوفَاِء ِبالْعهِد و حسِن الْأَداِء ِزيارةَ قُبوِرِهم فَمن زارهم رغْبةً ِفي ِزيارِتِهم و تصِديقاً ِبما رِغبوا 

وي ماَءهفَعش مهتِة ِفيِه كَانَ أَِئمامالِْقي م.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ بعثَ ِإلَي أَبو - ٣
خبرِني  ِفي مرِضِه و ِإلَى محمِد بِن حمزةَ فَسبقَِني ِإلَيِه محمد بن حمزةَ و أَ)عليه السالم ( الْحسِن 

محمد ما زالَ يقُولُ ابعثُوا ِإلَى الْحيِر ابعثُوا ِإلَى الْحيِر فَقُلْت ِلمحمٍد أَ لَا قُلْت لَه أَنا أَذْهب ِإلَى 
 انظُروا ِفي ذَاك ثُم الْحيِر ثُم دخلْت علَيِه و قُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَنا أَذْهب ِإلَى الْحيِر فَقَالَ
 ذَِلك عمسأَنْ ي ها أَكْرأَن و ِليِن عِد بيز ِمن ِسر لَه سداً لَيمحقَالَ ِلي ِإنَّ م  
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كَرت ذَِلك ِلعِلي بِن ِبلَاٍل فَقَالَ ما كَانَ يصنع ِبالْحيِر و هو الْحير فَقَِدمت الْعسكَر قَالَ فَذَ
فَدخلْت علَيِه فَقَالَ ِلي اجِلس ِحني أَردت الِْقيام فَلَما رأَيته أَِنس ِبي ذَكَرت لَه قَولَ عِلي بِن 

 كَانَ يطُوف ِبالْبيِت و يقَبلُ الْحجر و )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِلي أَ لَا قُلْت لَه ِإنَّ رسولَ اللَِّه ِبلَاٍل 
فَةَ ورِبع ِقفلَّ أَنْ يج و زع اللَّه هرأَم ِت ويِة الْبمرح ِمن ظَمِمِن أَعؤالْم و ِبيةُ النمرح ا ِهيمِإن 

 ا وى ِفيهعدأَنْ ي اللَّه ِحبثُ ييِلي ح ى اللَّهعدأَنْ ي ا أُِحبا فَأَنِفيه ذْكَرأَنْ ي اللَّه ِحبي اِطنوم
أَنْ ي اللَّه ِحبي اِضعوِذِه ما همقَالَ ِإن هنفَظْ عأَح لَم قَالَ و هأَن هنع ذَكَر ا أُِحبا فَأَنِفيه لَه دبعت

قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك لَو ] و كَذَا[أَنْ يدعى ِلي حيثُ يِحب اللَّه أَنْ يعبد هلَّا قُلْت لَه كَذَا 
  .يست أَلْفَاظَه كُنت أُحِسن ِمثْلَ هذَا لَم أَرد الْأَمر علَيك هِذِه أَلْفَاظُ أَِبي هاِشٍم لَ
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 ِمِننيؤِر أَِمِري الْمقَب دقَالُ ِعنا يم ابعليه السالم ( ب(.   
١ -ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِدِق   ِعدِن الصع ثَهدح نمةَ عمِن أُورِد بمحم ناٍد ع

 قَالَ يقُولُ السلَام علَيك يا وِلي اللَِّه أَنت أَولُ مظْلُوٍم و أَولُ من )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث 
ى أَتتح تبستاح و تربص قُّهح غُِصب ذَّبع ِهيدش تأَن و اللَّه لَِقيت كأَن دهفَأَش ِقنيالْي اك

اللَّه قَاِتلَك ِبأَنواِع الْعذَاِب و جدد علَيِه الْعذَاب ِجئْتك عاِرفاً ِبحقِّك مستبِصراً ِبشأِْنك معاِدياً 
 ذَِلك ربي ِإنْ شاَء اللَّه يا وِلي اللَِّه ِإنَّ ِلي ذُنوباً كَِثريةً فَاشفَع ِلأَعداِئك و من ظَلَمك أَلْقَى علَى

 قَد ةً وفَاعش اهاً واللَِّه ج دِعن ِإنَّ لَك لُوماً وعوداً ممحقَاماً ماللَِّه م دِعن فَِإنَّ لَك كبِلي ِإلَى ر
فَعشال ي الَى وعضى قَالَ تتِن ارونَ ِإلَّا ِلم.  

 محمد بن جعفٍَر الراِزي عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي 
   ِمثْلَه )عليه السالم ( الْحسِن الثَّاِلِث 
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 ِمِننيؤِر أَِمِري الْمقَب دِعن راٌء آخععليه السالم ( د(.   
  تقُولُ السلَام علَيك يا وِلي اللَِّه السلَام علَيك يا حجةَ اللَِّه السلَام علَيك يا خِليفَةَ - ١
لَاماللَِّه الس ِة ونالْج ا قَِسيمي كلَيع لَامالس نيِبياِرثَ النا وي كلَيع لَاميِن السالد ودما عي كلَيع 

 ى وقْوةُ التكَِلم كأَن دهأَش ِمِننيؤالْم ا أَِمريي كلَيع لَامِم السالِْميس ا وصالْع اِحبص اِر والن
ب الْهدى و الْعروةُ الْوثْقَى و الْحبلُ الْمِتني و الصراطُ الْمستِقيم و أَشهد أَنك حجةُ اللَِّه علَى با

( ِه خلِْقِه و شاِهده علَى ِعباِدِه و أَِمينه علَى ِعلِْمِه و خاِزنُ ِسرِه و موِضع ِحكْمِتِه و أَخو رسوِل

 و أَشهد أَنَّ دعوتك حق و كُلَّ داٍع منصوٍب دونك باِطلٌ مدحوض أَنت أَولُ مظْلُوٍم )عليه السالم 
 كنع دص و كلَيى عدتاع و كظَلَم نم اللَّه نلَع تبستاح و تربفَص قُّهوٍب حصغلُ مأَو و

لَع لَّى اللَّهٍن صحتمِمٍن مؤٍد مبكُلُّ ع ٍل وسرم ِبيكُلُّ ن ٍب وقَرلٍَك مِبِه كُلُّ م مهنلْعناً كَِثرياً ي
 هأَِمين اللَِّه و دبع كأَن دهأَش ِنكدب و وِحكلَى رع لَّى اللَّهص و ِمِننيؤالْم ا أَِمريي كلَيع تلَّغب

ناِصحاً و أَديت أَِميناً و قُِتلْت ِصديقاً و مضيت علَى يِقٍني لَم تؤِثر عمى علَى هدى و لَم تِملْ 
ن وِف ورعِبالْم ترأَم كَاةَ والز تيآت لَاةَ والص تأَقَم قَد كأَن دهاِطٍل أَشِإلَى ب قح ِمن تيه

عِن الْمنكَِر و اتبعت الرسولَ و نصحت ِللْأُمِة و تلَوت الِْكتاب حق ِتلَاوِتِه و جاهدت ِفي اللَِّه 
أَش ِقنيالْي اكى أَتتِة حنسِعظَِة الْحوالْم ِة وِبيِلِه ِبالِْحكْمِإلَى س توعد اِدِه وِجه قح كأَن ده

 راللَِّه غَي قِبح تقُم ِبِه و تا أُِمرم تلَّغب ٍة وِصريلَى بِه عِإلَي توعد و كبر ٍة ِمننيلَى بع تكُن
عبتاِدفَةً يرتاِصلَةً موتةً معبتلَاةً مص كلَيع لَّى اللَّهوِهٍن فَصلَا م اِهٍن وو ِقطَاعضاً لَا انعا بهضعب 

لَها و لَا أَمد و لَا أَجلَ و السلَام علَيك و رحمةُ اللَِّه و بركَاته و جزاك اللَّه ِمن ِصديٍق خيراً 
يك و أَنت أَهلُه و معِدنه و عن رِعيِتِه أَشهد أَنَّ الِْجهاد معك ِجهاد و أَنَّ الْحق معك و ِإلَ

  ِمرياثَ النبوِة ِعندك فَصلَّى اللَّه علَيك و سلَّم تسِليماً 
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لَك ِبأَنواِع الْعذَاِب أَتيتك يا أَِمري الْمؤِمِنني عاِرفاً ِبحقِّك مستبِصراً ِبشأِْنك و عذَّب اللَّه قَاِت
معاِدياً ِلأَعداِئك مواِلياً ِلأَوِلياِئك ِبأَِبي أَنت و أُمي أَتيتك عاِئذاً ِبك ِمن ناٍر استحقَّها ِمثِْلي ِبما 

ينج وِبيذُن اِرباً ِمنه كتياِر أَتالن ِتي ِمنقَبر فَكَاك ِتكارِغي ِبِزيتاِئراً أَبز كتيفِْسي أَتلَى نع ت
ر دِلي ِعن فَعي فَاشبر دِعن ِزلَِتكنم و اِلكِظيِم حاِفداً ِلعو كتيِري أَتلَى ظَها عهتطَبتالَِّتي اح كب

فَِإنَّ ِلي ذُنوباً كَِثريةً و ِإنَّ لَك ِعند اللَِّه مقَاماً معلُوماً و جاهاً عِظيماً و شأْناً كَِبرياً و شفَاعةً 
 صِريخ مقْبولَةً و قَد قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ال يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى اللَّهم رب الْأَرباِب

 و كُمِزلَ ِإلَيا أُنم ِباللَِّه و تناِر آمالن ِتي ِمنقَبر اذاً فَفُكعم وِلكسِبأَِخي ر ذْتي عاِب ِإنبالْأَح
  .عزى أَتولَّى آِخركُم ِبما تولَّيت ِبِه أَولَكُم و كَفَرت ِبالِْجبِت و الطَّاغُوِت و اللَّاِت و الْ

  )عليه السالم ( باب موِضِع رأِْس الْحسيِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن يحيى بِن زكَِريا عن يِزيد بِن عمر بِن طَلْحةَ قَالَ قَالَ - ١

يد ما وعدتك قُلْت بلَى يعِني الذَّهاب ِإلَى قَبِر  و هو ِبالِْحريِة أَ ما تِر)عليه السالم ( ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ازى ِإذَا جتا حمهعم تِكبر اِعيلُ ومِإس ِكبر و ِكبِه قَالَ فَرلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤأَِمِري الْم

واٍت ِبيٍض نزلَ و نزلَ ِإسماِعيلُ و نزلْت معهما الثُّويةَ و كَانَ بين الِْحريِة و النجِف ِعند ذَكَ
 )عليه السالم ( فَصلَّى و صلَّى ِإسماِعيلُ و صلَّيت فَقَالَ ِلِإسماِعيلَ قُم فَسلِّم علَى جدك الْحسيِن 

الَ نعم و لَِكن لَما حِملَ رأْسه ِإلَى الشاِم سرقَه فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَ لَيس الْحسين ِبكَربلَاَء فَقَ
 ِمِننيؤِب أَِمِري الْمنِبج هفَنا فَدلًى لَنوعليه السالم ( م(.   

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ عِن الْحسِن - ٢
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 فَمر )عليه السالم ( الْخزاِز عِن الْوشاِء أَِبي الْفَرِج عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
نزلَ فَصلَّى ركْعتيِن ثُم تقَدم قَِليلًا فَصلَّى ركْعتيِن ثُم سار قَِليلًا فَنزلَ فَصلَّى ِبظَهِر الْكُوفَِة فَ

 ِمِننيؤِر أَِمِري الْمقَب ِضعوذَا مقَالَ ه ِن ثُميتكْعِن)عليه السالم ( رِن اللَّذَييِضعوالْم و اكِفد ِعلْتج قُلْت  
   .)عليه السالم (  و موِضع منِزِل الْقَاِئِم )عليه السالم ( صلَّيت ِفيِهما قَالَ موِضع رأِْس الْحسيِن 

 ِليِن عِن بيسِد اللَِّه الْحبِر أَِبي عِة قَبارِزي ابعليه السالم ( ب(.   
محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن - ١

 قَالَ ِإذَا أَتيت قَبر )عليه السالم ( أَيوب عن نعيِم بِن الْوِليِد عن يونس الْكُناِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبِحياِل قَبِرِه و توجه ِإلَيِه و علَيك السِكينةَ و الْوقَار  فَائِْت الْفُرات و اغْتِسلْ )عليه السالم ( الْحسيِن 

 ِلنيزنلَاِئكَِة اللَِّه الْملَى مع لَامالس لُهخدت قُلْ ِحني و ِقيراِنِب الشالْج ِر ِمنلَ ِإلَى الْقَبخدى تتح
لْمرِدِفني السلَام علَى ملَاِئكَِة اللَِّه الْمسوِمني السلَام علَى ملَاِئكَِة اللَِّه السلَام علَى ملَاِئكَِة اللَِّه ا

 فَقُِل السلَام علَى رسوِل )عليه السالم ( الَِّذين هم ِفي هذَا الْحرِم مِقيمونَ فَِإذَا استقْبلْت قَبر الْحسيِن 
لَاماللَِّه الس لَ وقْبتا اسالْفَاِتِح ِلم و قبا سِم ِلماتالْخ ِرِه واِئِم أَمزع ِلِه وسلَى رلَى أَِمِني اللَِّه عع 

ِري الْمهيِمِن علَى ذَِلك كُلِِّه و السلَام علَيِه و رحمةُ اللَِّه و بركَاته ثُم تقُولُ اللَّهم صلِّ علَى أَِم
 و لِْقكخ ِمن ِشئْت ناِدياً ِلمه هلْتعج و ِبِعلِْمك هتبجتالَِّذي ان وِلكسأَِخي ر و ِدكبع ِمِننيؤالْم

مهيِمِن الدِليِل علَى من بعثْته ِبِرسالَاِتك و دياِن الديِن ِبعدِلك و فَصِل قَضاِئك بين خلِْقك و الْ
 و ِدكبع ِليِن عِن بسلَى الْحلِّ عص ماللَّه هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر ِه ولَيع لَامالس كُلِِّه و لَى ذَِلكع

ى من بعثْته ابِن الَِّذي انتجبته ِبِعلِْمك و جعلْته هاِدياً ِلمن ِشئْت ِمن خلِْقك و الدِليِل علَ
 كُلِِّه و لَى ذَِلكِمِن عيهالْم و لِْقكخ نيب اِئكِل قَضفَص و ِلكديِن ِبعاِن الديد و الَاِتكِبِرس  
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 كَما )عليهم السالم ( سلَام علَيِه و رحمةُ اللَِّه و بركَاته ثُم تصلِّي علَى الْحسيِن و ساِئِر الْأَِئمِة ال
 علَيك يا  فَتقُولُ السلَام)عليه السالم (  ثُم تأِْتي قَبر الْحسيِن )عليه السالم ( صلَّيت و سلَّمت علَى الْحسِن 

 قَد كأَن دهِد اللَِّه أَشبا عا أَبي كلَيع لَّى اللَّهص ِمِننيؤأَِمِري الْم نا ابي كلَيع لَاموِل اللَِّه السسر ناب
اهج و هرداً غَيأَح شخت لَم ِبِه و تا أُِمرلَّ مج و زِن اللَِّه عع تلَّغب هتدبع ِبيِلِه وِفي س تد

صاِدقاً حتى أَتاك الْيِقني أَشهد أَنك كَِلمةُ التقْوى و باب الْهدى و الْعروةُ الْوثْقَى و الْحجةُ 
ك لَكُم فَاِتح ِفيما بِقي علَى من يبقَى و من تحت الثَّرى أَشهد أَنَّ ذَِلك ساِبق ِفيما مضى و ذَِل

 اللَِّه و اً ِمننٍض معب ا ِمنهضعب ِهي ترطَه و تةٌ طَاببطَي كُمتِطين و كُماحوأَنَّ أَر دهأَش
ِسي و شراِئِع ِديِني و رحمةً و أُشِهد اللَّه و أُشِهدكُم أَني ِبكُم مؤِمن و لَكُم تاِبع ِفي ذَاِت نفْ

 متلَّغب قَد كُمأَن دهِلي أَش ذَِلك ِتمأَنْ ي ِحيمالر رالْب أَلُ اللَّهأَس و ايثْوم قَلَِبي ونم ِلي ومِة عاِتمخ
متداهج و هرداً غَيا أَحوشخت لَن ِبِه و كُمرا أَمِن اللَِّه مع اكُمى أَتتح وهمتدبع ِبيِلِه وِفي س 

 دهِبِه أَش ِضيفَر مهِمن ذَِلك هلَغب نم اللَّه نلَع ِبِه و رأَم نم اللَّه نلَع و لَكُمقَت نم اللَّه نلَع ِقنيالْي
 ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( م ملْعونونَ علَى ِلساِن النِبي الْأُمي أَنَّ الَِّذين انتهكُوا حرمتكُم و سفَكُوا دمكُ

 و ولَكسوا رمهات و ِركأَم نوا عِغبر و كالَفُوا ِملَّتخ و كتملُوا ِنعدب ِن الَِّذينالْع مقُولُ اللَّهت
 شاح ماللَّه ِبيِلكس نوا عدص منهِإلَى ج مهاعيأَش و مهرشاح اراً ون مافَهوأَج اراً ون مهورقُب

 تنحتِمٍن امؤٍد مبكُلُّ ع ٍل وسرم ِبيكُلُّ ن ٍب وقَرلٍَك مِبِه كُلُّ م مهنلْعناً يلَع مهنالْع مقاً اللَّهرز
اللَّهم الْعنهم ِفي مستِسر السر و ِفي ظَاِهِر الْعلَاِنيِة اللَّهم الْعن جواِبيت هِذِه الْأُمِة و قَلْبه ِللِْإمياِن 

ع ِن ويسلَةَ الْحقَت نالْع و ِمِننيؤلَةَ أَِمِري الْمقَت نالْع ا وهتاِعنفَر نالْع ا وهاِغيتطَو نذَاباً الْعع مهذِّب
 ِلِديِنك ِركصِه ِبنلَيع نمت ِبِه و ِصرتنت و هرصني نا ِمملْنعاج ماللَّه الَِمنيالْع داً ِمنِبِه أَح ذِّبعلَا ت

كلَيع لَّى اللَّهأِْسِه فَقُلْ صر دِعن ِلساج ِة ثُمالْآِخر ا وينِفي الد هأَِمين اللَِّه و دبع كأَن دهأَش 
 لَم ى ودلَى هى عمع ِثرؤت ِقٍني لَملَى يع تيضم يقاً وِصد قُِتلْت أَِميناً و تيأَد اِصحاً ون تلَّغب

 قح ِملْ ِمنت  
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ِإلَى باِطٍل أَشهد أَنك قَد أَقَمت الصلَاةَ و آتيت الزكَاةَ و أَمرت ِبالْمعروِف و نهيت عِن الْمنكَِر 
وعد ِتِه وِتلَاو قح ابالِْكت تلَوت ولَ وسالر تعبات ِعظَِة ووالْم ِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س ت

الْحسنِة صلَّى اللَّه علَيك و سلَّم تسِليماً و جزاك اللَّه ِمن ِصديٍق خيراً عن رِعيِتك و أَشهد أَنَّ 
و كِإلَي و كعم قأَنَّ الْح و ادِجه كعم ادالِْجه و كدِة ِعنوباثَ النِمري و هِدنعم و لُهأَه تأَن 

 لِْقِه ولَى خع هتجح اللَِّه و يقِصد كأَن دهِليماً أَشست لَّمس و كلَيع لَّى اللَّهص ِتكيِل بأَه دِعن
ٍب غَيرك فَهو باِطلٌ مدحوض و أَشهد أَنَّ اللَّه هو أَشهد أَنَّ دعوتك حق و كُلَّ داٍع منصو

الْحق الْمِبني ثُم تحولُ ِعند ِرجلَيِه و تخير ِمن الدعاِء و تدعو ِلنفِْسك ثُم تحولُ ِعند رأِْس 
لَام اللَِّه و سلَام ملَاِئكَِتِه الْمقَرِبني و أَنِبياِئِه الْمرسِلني يا  و تقُولُ س)عليه السالم ( عِلي بِن الْحسيِن 

مولَاي و ابن مولَاي و رحمةُ اللَِّه و بركَاته علَيك صلَّى اللَّه علَيك و علَى أَهِل بيِتك و ِعترِة 
راِر الْأَبيالْأَخ اِئكاِء آبدهالش ورأِْتي قُبت طِْهرياً ثُمت مهرطَه و سجالر مهنع اللَّه بأَذْه اِر الَِّذين

م و تسلِّم علَيِهم و تقُولُ السلَام علَيكُم أَيها الرباِنيونَ أَنتم لَنا فَرطٌ و نحن لَكُم تبع و نحن لَكُ
خلَف و أَنصار أَشهد أَنكُم أَنصار اللَِّه و سادةُ الشهداِء ِفي الدنيا و الْآِخرِة فَِإنكُم أَنصار اللَِّه 

 أَصابهم ِفي سِبيِل كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ و كَأَين ِمن نِبي قاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما
 و قِبيِل الْحلَى سع اللَّه مى لَِقيتتح متكَنتا اسم و مفْتعا ضم وا وكانتا اسم فُوا وعما ض اللَِّه و

لَّمس و اِنكُمدأَب و اِحكُمولَى أَرع لَّى اللَّهِة صامِة اللَِّه التِة كَِلمرصِعِد اللَِّه نووا ِبمِشرِليماً أَبست 
الَِّذي لَا خلْف لَه ِإنه لَا يخِلف الِْميعاد و اللَّه مدِرك لَكُم ِبثَاِر ما وعدكُم أَنتم سادةُ الشهداِء 

أَنصار أَشهد أَنكُم قَد جاهدتم ِفي سِبيِل ِفي الدنيا و الْآِخرِة أَنتم الساِبقُونَ و الْمهاِجرونَ و الْ
 و ابِن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه و قُِتلْتم علَى ِمنهاِج رسوِل اللَِّه 

عو قَكُمدِللَِّه الَِّذي ص دمِليماً الْحست لَّمونَ سِحبا تم اكُمأَر و هد  
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ك عاِرف و ثُم ترِجع ِإلَى الْقَبِر و تقُولُ أَتيتك يا حِبيب رسوِل اللَِّه و ابن رسوِلِه و ِإني ِب
 و تِه ِبأَِبي أَنلَيع متى الَِّذي أَندِبالْه اِرفع الَفَكخ نلَالَِة مِبض ِصربتسم ِلكِبفَض ِقرم قِّكِبح

 أَِمري و ولُكسر و تِه أَنلَيع تلَّيا صِه كَملَيلِّي عي أُصِإن مفِْسي اللَّهن ي ولَاةً أُمص ِمِننيؤالْم
متتاِبعةً متواِصلَةً متراِدفَةً تتبع بعضها بعضاً لَا انِقطَاع لَها و لَا أَمد و لَا أَجلَ ِفي محضِرنا هذَا 

ذَا أَردت أَنْ تودعه فَقُِل السلَام و ِإذَا ِغبنا و شِهدنا و السلَام علَيك و رحمةُ اللَِّه و بركَاته و ِإ
علَيك و رحمةُ اللَِّه و بركَاته أَستوِدعك اللَّه و أَقْرأُ علَيك السلَام آمنا ِباللَِّه و ِبالرسوِل و ِبما 

ولَ فَاكْتسا الرنعبات ِه ولَيع لَلْتد ِبِه و ِجئْت ا وِد ِمنهالْع آِخر لْهعجلَا ت ماللَّه اِهِدينالش عا منب
ِمنه اللَّهم ِإني أَسأَلُك أَنْ تنفَعنا ِبحبِه اللَّهم ابعثْه مقَاماً محموداً تنصر ِبِه ِدينك و تقْتلُ ِبِه 

بصن نِبِه م ِبريت و كودع ادالِْميع ِلفخلَا ت تأَن و ذَِلك تدعو كٍد فَِإنمحباً ِآلِل مرح 
 مقُِتلْت ِبيِل اللَِّه وِفي س متداهاُء جبجاُء ندهش كُمأَن دهأَش هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و كلَيع لَامالس

  .ِه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و سلَّم تسِليماً كَِثرياً علَى ِمنهاِج رسوِل اللَّ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٢

ب سوني ا وأَن تٍر قَالَ كُنيِن ثُوِن بيسِن الْحاِشٍد عةَ رلَمو سأَب و رمع نلُ بفَضالْم انَ ويظَب ن
 و كَانَ الْمتكَلِّم ِمنا يونس و كَانَ أَكْبرنا ِسناً فَقَالَ )عليه السالم ( السراج جلُوساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

الْقَوِم يعِني ولْد الْعباِس فَما أَقُولُ فَقَالَ ِإذَا حضرت لَه جِعلْت ِفداك ِإني أَحضر مجِلس هؤلَاِء 
فَذَكَرتنا فَقُِل اللَّهم أَِرنا الرخاَء و السرور فَِإنك تأِْتي علَى ما تِريد فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني 

 نيسالْح ا أَذْكُرعليه السالم ( كَِثرياً م(يش فَأَي   ِعيدِد اللَِّه تبا عا أَبي كلَيع لَّى اللَّهٍء أَقُولُ فَقَالَ قُلْ ص
 نيسِد اللَِّه الْحبا عقَالَ ِإنَّ أَب ِعيٍد ثُمب ِمن قَِريٍب و ِه ِمنِصلُ ِإلَيي لَامثَلَاثاً فَِإنَّ الس عليه السالم ( ذَِلك( 

بكَت علَيِه السماوات السبع و الْأَرضونَ السبع و ما ِفيِهن و ما بينهن و من ينقَِلب لَما قَضى 
  ِفي الْجنِة و الناِر ِمن خلِْق ربنا و ما يرى و ما لَا يرى 
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 ِإلَّا ثَلَاثَةَ أَشياَء لَم تبِك علَيِه قُلْت جِعلْت ِفداك و ما )عليه السالم ( بكَى علَى أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن 
بصرةُ و لَا ِدمشق و لَا آلُ عثْمانَ علَيِهم لَعنةُ اللَِّه قُلْت هِذِه الثَّلَاثَةُ الْأَشياِء قَالَ لَم تبِك علَيِه الْ

عليه السالم ( جِعلْت ِفداك ِإني أُِريد أَنْ أَزوره فَكَيف أَقُولُ و كَيف أَصنع قَالَ ِإذَا أَتيت أَبا عبِد اللَِّه 

ِت ثُم الْبس ِثيابك الطَّاِهرةَ ثُم امِش حاِفياً فَِإنك ِفي حرٍم ِمن حرِم  فَاغْتِسلْ علَى شاِطِئ الْفُرا)
اللَِّه و حرِم رسوِلِه و علَيك ِبالتكِْبِري و التهِليِل و التسِبيِح و التحِميِد و التعِظيِم ِللَِّه عز و جلَّ 

ِة علَى محمٍد و أَهِل بيِتِه حتى تِصري ِإلَى باِب الْحيِر ثُم تقُولُ السلَام علَيك يا كَِثرياً و الصلَا
 رشطُ عاخ اللَِّه ثُم ِبيِن نِر ابقَب اروز لَاِئكَةَ اللَِّه وا مي كُملَيع لَامِتِه السجح ناب ةَ اللَِّه وجح

خ كهجقِْبلْ وتِهِه فَاسجِل وِقب ِمن هأِْتيى تتِه حِش ِإلَيام ةً ثُمكِْبريت ثَلَاِثني ركَب و ِقف اٍت ثُمطُو
ِه السلَام علَيك ِبوجِهِه و تجعلُ الِْقبلَةَ بين كَِتفَيك ثُم قُِل السلَام علَيك يا حجةَ اللَِّه و ابن حجِت

يا قَِتيلَ اللَِّه و ابن قَِتيِلِه السلَام علَيك يا ثَار اللَِّه و ابن ثَاِرِه السلَام علَيك يا وتر اللَِّه الْموتور ِفي 
رعاقْش لِْد وِفي الْخ كَنس كمأَنَّ د دهِض أَشالْأَر اِت واومالس كَى لَهب ِش ورأَِظلَّةُ الْع لَه ت

 نم و نهنيا بم و ا ِفيِهنم و عبونَ السضالْأَر و عبالس اتاومالس لَه كَتب لَاِئِق والْخ ِميعج
ا لَا يم ى ورا يم ا ونبلِْق رخ اِر ِمنالن ِة ونِفي الْج قَلَّبتي ناب ةُ اللَِّه وجح كأَن دهى أَشر

 رتو كأَن دهأَش ثَاِئِرِه و ناب اللَِّه و ثَاِئر كأَن دهأَش قَِتيِلِه و ناب قَِتيلُ اللَِّه و كأَن دهأَش ِتِه وجح
دهأَش ِض والْأَر اِت واومِفي الس ورتواللَِّه الْم و تفَيأَو و تفَيو و تحصن و تلَّغب قَد كأَن 

جاهدت ِفي سِبيِل اللَِّه و مضيت ِللَِّذي كُنت علَيِه شِهيداً و مستشهداً و شاِهداً و مشهوداً أَنا 
ِإلَي اِفدالْو و ِتكِفي طَاع و لَاكوم اللَِّه و دبِم ِفي عالْقَد اتثَب اللَِّه و دِزلَِة ِعننالَ الْمكَم ِمسأَلْت ك

 ادأَر نا مِبه تالَِّتي أُِمر وِل ِفي كَفَالَِتكخالد ِمن كوند لَجتخِبيلَ الَِّذي لَا يالس و كِة ِإلَيرالِْهج
اللَّه نيبي ِبكُم أَ ِبكُمدب اللَّه ِبكُم و اللَّه حفَت ِبكُم و انَ الْكَِلبمالز اللَّه اِعدبي ِبكُم و الْكَِذب 

 اللَّه ِركدي ِبكُم ا وِرقَاِبن الذُّلَّ ِمن فُكي ِبكُم و ثِْبتي ِبكُم اُء وشا يو محمي ِبكُم و اللَّه ِتمخي
لَب ِبها و ِبكُم تنِبت الْأَرض أَشجارها و ِبكُم تخِرج الْأَشجار أَثْمارها و ِترةَ كُلِّ مؤِمٍن يطْ

 ا وقَهِرز ا وهاُء قَطْرمِزلُ السنت ِبكُم  
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 و كُماندِملُ أَبحالَِّتي ت ضالْأَر ِسيخت ِبكُم ثَ ويالْغ لُ اللَّهزني ِبكُم و بالْكَر اللَّه كِْشفي ِبكُم
دصت و كُمِبطُ ِإلَيهوِرِه تقَاِديِر أُمِفي م بةُ الرادا ِإراِسيهرم نا عالُهِجب ِقرتست و وِتكُميب ِمن ر

 كُمتلَايو تدحةٌ جأُم و كُمالَفَتةٌ خأُم و كُملَتةٌ قَتأُم تاِد لُِعنكَاِم الِْعبأَح لَ ِمنا فَصمع اِدرالص
لَِّذي جعلَ النار مثْواهم و ِبئْس و أُمةٌ ظَاهرت علَيكُم و أُمةٌ شِهدت و لَم تستشهد الْحمد ِللَِّه ا

ِورد الْواِرِدين و ِبئْس الِْورد الْمورود و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى اللَّه علَيك يا أَبا عبِد 
 و هو ِعند ِرجلَيِه )عليه السالم ( قُوم فَتأِْتي ابنه عِلياً ٌء ثَلَاثاً ثُم ت اللَِّه أَنا ِإلَى اللَِّه ِممن خالَفَك بِري

فَتقُولُ السلَام علَيك يا ابن رسوِل اللَِّه السلَام علَيك يا ابن عِلي أَِمِري الْمؤِمِنني السلَام علَيك يا 
لَامِن السيسالْح ِن وسالْح ناب لَكقَت نم اللَّه نلَع كلَيع لَّى اللَّهةَ صفَاِطم ةَ وِدجيخ نا ابي كلَيع 

ٌء ثَلَاثاً ثُم تقُوم فَتوِمئُ ِبيِدك ِإلَى الشهداِء و تقُولُ السلَام  تقُولُها ثَلَاثاً أَنا ِإلَى اللَِّه ِمنهم بِري
 فُزتم و اللَِّه فُزتم و اللَِّه فَلَيت أَني معكُم فَأَفُوز فَوزاً عِظيماً ثُم تدور فَتجعلُ قَبر علَيكُم ثَلَاثاً

  بين يديك فَصلِّ ِست ركَعاٍت و قَد تمت ِزيارتك فَِإنْ ِشئْت فَانصِرف)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

٣ - نا عاِبنحِض أَصعب نةَ عمِن أُورِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
   السلَام علَيك )عليه السالم (  قَالَ تقُولُ ِعند رأِْس الْحسيِن )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر 
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 نا ابي كلَيع لَاملِْقِه السلَى خع هاِهدش ِضِه وةَ اللَِّه ِفي أَرجا حي كلَيع لَامِد اللَِّه السبا عا أَبي
وِل اللَِّه السسر كأَن دهاِء أَشرهةَ الزفَاِطم نا ابي كلَيع لَامى السضترالْم ِليع نا ابي كلَيع لَام

قَد أَقَمت الصلَاةَ و آتيت الزكَاةَ و أَمرت ِبالْمعروِف و نهيت عِن الْمنكَِر و جاهدت ِفي سِبيِل 
اللَِّه ح دهقُلْ أَش ِر ولَى الْقَبع نمالْأَي كدخ عضت تاً ثُميم اً ويح كلَيع لَّى اللَّهفَص ِقنيالْي اكى أَتت

 ثُم اذْكُِر أَنك علَى بينٍة ِمن ربك ِجئْت مِقراً ِبالذُّنوِب ِلتشفَع ِلي ِعند ربك يا ابن رسوِل اللَِّه
 ِميثَاقاً و كدِلي ِعن بقُلْ اكْت ةُ اللَِّه ثُمجح كُمأَن دهقُلْ أَش اِحداً واِحداً وو اِئِهممةَ ِبأَسالْأَِئم

 اِهدالش تأَن كِإن كبر دِلي ِعن دهفَاش الِْميثَاق ددأُج كتيي أَتداً أَنهع.  
محمد بن جعفٍَر الرزاز الْكُوِفي عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عمن ذَكَره عن أَِبي  
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الْحسِن 
الْحسِن بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن زيِد بِن ِإسحاق عِن - ٤

 قَالَ ِإذَا فَرغْت ِمن السلَاِم علَى الشهداِء فَائِْت قَبر أَِبي عبِد )عليه السالم ( عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . فَاجعلْه بين يديك ثُم تصلِّي ما بدا لَك )عليه السالم ( اللَِّه 

دِل ِعنالْقَو ابى بوسِن مسِر أَِبي الْحا )عليه السالم (  قَبم فٍَر الثَّاِني وعأَِبي ج و 
 كُلِِّهم دِل ِعنالْقَو ِمن ِزئجعليهم السالم ( ي(.   

١ -نع هذَكَر نمٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع الْكُوِفي اززفٍَر الرعج نب دمحم   
 قَالَ تقُولُ ِببغداد السلَام علَيك يا وِلي اللَِّه السلَام علَيك يا حجةَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 

 أَتيتك عاِرفاً السلَام علَيك يا نور اللَِّه ِفي ظُلُماِت الْأَرِض السلَام علَيك يا من بدا ِللَِّه ِفي شأِْنِه
ِبحقِّك معاِدياً ِلأَعداِئك فَاشفَع ِلي ِعند ربك و ادع اللَّه و سلْ حاجتك قَالَ و تسلِّم ِبهذَا علَى 

   .)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 بِن مسِلٍم عن عِلي بِن حسانَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن هارونَ- ٢

  عِن 
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الَ صلُّوا ِفي الْمساِجِد حولَه  فَقَ)عليه السالم (  قَالَ سِئلَ أَِبي عن ِإتياِن قَبِر الْحسيِن )عليه السالم ( الرضا 
 اِء اللَِّه ونلَى أُمع لَاماِئِه السِفيأَص اِء اللَِّه وِليلَى أَوع لَامقُولَ السا أَنْ تاِضِع كُلِّهوِفي الْم ِزئجي و

ع لَاملَفَاِئِه السخ اِر اللَِّه وصلَى أَنع لَاماِئِه الساِكِن ِذكِْر أَِحبسلَى مع لَامِرفَِة اللَِّه السعالِّ محلَى م
 ينِقرتسلَى الْمع لَاماِة ِإلَى اللَِّه السعلَى الدع لَامِيِه السهن ِر اللَِّه وظَاِهِري أَملَى مع لَاماللَِّه الس

حملَى الْمع لَاماِة اللَِّه السضرلَى ِفي مع لَاملَى اللَِّه السلَى الْأَِدلَّاِء عع لَامِة اللَِّه السِفي طَاع ِصني
 و اللَّه فرع فَقَد مفَهرع نم و ى اللَّهادع فَقَد ماهادع نم و الَى اللَّهو فَقَد مالَاهو نم الَِّذين

ه و مِن اعتصم ِبِهم فَقَِد اعتصم ِباللَِّه و من تخلَّى ِمنهم فَقَد تخلَّى ِمن من جِهلَهم فَقَد جِهلَ اللَّ
 ضفَوم ِتكُملَاِنيع و كُمِبِسر ِمنؤم متبارح نِلم برح و متالَمس نِلم ي ِسلْمأَن اللَّه ِهداللَِّه أُش

 ِإلَيكُم لَعن اللَّه عدو آِل محمٍد ِمن الِْجن و الِْإنِس و أَبرأُ ِإلَى اللَِّه ِمنهم و صلَّى ِفي ذَِلك كُلِِّه
 آِلِه و ٍد ومحلَى ملَاِة عالص ِمن كِْثرت ا واِت كُلِّهاريِفي الز ِزئجذَا يآِلِه ه ٍد ومحلَى مع اللَّه

سا تاِء معالد ِمن فِْسكِلن ارتخت و اِئِهمدأَع أُ ِإلَى اللَِّه ِمنربت و اِئِهمماِحداً ِبأَساِحداً وي وم
  .أَحببت و ِللْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت 

  .باب فَضِل الزياراِت و ثَواِبها 
١ -م نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمح

 ما ِلمن زار أَحداً ِمنكُم قَالَ )عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن زيٍد الشحاِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
   .)يه وآله صلى اهللا عل( كَمن زار رسولَ اللَِّه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِسناٍن عن محمِد بِن - ٢
ي أَو  يا عِلي من زارِني ِفي حياِتي أَو بعد موِت)صلى اهللا عليه وآله ( عِلي رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 موي لَه تِمنا ضِتِهموم دعب ا أَواِتِهميِفي ح كيناب ارز أَو ِتكوم دعب أَو اِتكيِفي ح كارز
  .الِْقيامِة أَنْ أُخلِّصه ِمن أَهواِلها و شداِئِدها حتى أُصيره مِعي ِفي درجِتي 

٣ -نب دمحِنيِع   مم نع اِنيمٍد الْيمحِن مِد اللَِّه ببع نانَ عملَيِن سانَ بدمح نى عيحي   
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عليه السالم ( وهٍب الْقَصِري قَالَ دخلْت الْمِدينةَ فَأَتيت أَبا عبِد اللَِّه بِن الْحجاِج عن يونس بِن أَِبي 

( ِمِننيؤالْم أَِمري رأَز لَم و كتيأَت اكِفد ِعلْتج فَقُلْت  ) عليه السالم( كلَا أَن لَو تعنا صم قَالَ ِبئْس 
ظَرا نا مِتنِشيع ِمن هورزي اُء وِبيالْأَن هورزي لَاِئكَِة والْم عم اللَّه هورزي نم ورزأَ لَا ت كِإلَي ت

 ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري لَمقَالَ اع ذَِلك تِلما عم اكِفد ِعلْتج ونَ قُلْتِمنؤعليه السالم ( الْم( دلُ ِعنأَفْض 
لُوا اللَِّه ِمنفُض اِلِهممِر أَعلَى قَدع و اِلِهممأَع ابثَو لَه و ِة كُلِِّهمالْأَِئم .  

   .)عليه السالم ( باب فَضِل ِزيارِة أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن 
١ -مِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   ماِلِح بص ناِعيلَ ع

 ربما فَاتِني الْحج فَأُعرف ِعند قَبِر )عليه السالم ( عقْبةَ عن بِشٍري الدهاِن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 عاِرفاً ِبحقِِّه )عليه السالم ( حسيِن  فَقَالَ أَحسنت يا بِشري أَيما مؤِمٍن أَتى قَبر الْ)عليه السالم ( الْحسيِن 

 ِرينِعش ولَاٍت وقْباٍت مورربةً مرمع ِرينِعش ةً وجح ِرينِعش لَه اللَّه بِم ِعيٍد كَتوِر يِفي غَي
 ِعيٍد كَتب اللَّه لَه ِمائَةَ حجٍة و حجةً و عمرةً مع نِبي مرسٍل أَو ِإماٍم عدٍل و من أَتاه ِفي يوِم

ِمائَةَ عمرٍة و ِمائَةَ غَزوٍة مع نِبي مرسٍل أَو ِإماٍم عدٍل قَالَ قُلْت لَه كَيف ِلي ِبِمثِْل الْموِقِف قَالَ 
ِإنَّ الْم ِشريا بقَالَ ِلي ي ِب ثُمضغالْم هِشب ِإلَي ظَرِن فَنيسالْح رى قَبِإذَا أَت ِمنفَةَ )عليه السالم ( ؤرع موي 

و اغْتسلَ ِمن الْفُراِت ثُم توجه ِإلَيِه كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ خطْوٍة حجةً ِبمناِسِكها و لَا أَعلَمه ِإلَّا 
  .قَالَ و غَزوةً 

٢ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا ع
عليه (  قَالَ ِزيارةُ قَبِر الْحسيِن )عليه السالم ( الْحسيِن بِن الْمختاِر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فْضلُ و ِمن ِعشِرين عمرةً و حجةً  تعِدلُ ِعشِرين حجةً و أَ)السالم 
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٣ -ِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع ع
 فَمر قَوم علَى )عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن يِزيد بِن عبِد الْمِلِك قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

ِة الشارِزي ِمن مهعنما ياِء قَالَ فَمدهالش ورقُب لَاِء قُلْتؤه ِريدي نِمٍري فَقَالَ أَيِريِب فَقَالَ حِهيِد الْغ
رجلٌ ِمن أَهِل الِْعراِق و ِزيارته واِجبةٌ قَالَ ِزيارته خير ِمن حجٍة و عمرٍة و عمرٍة و حجٍة حتى 

اللَِّه م اٍت قَالَ فَوورربولَاٍت مقْبقَالَ م ةً ثُمرمع ةً وجح ِرينِعش دلٌ عجر اهى أَتتح تا قُم
فَقَالَ لَه ِإني قَد حججت ِتسع عشرةَ حجةً فَادع اللَّه أَنْ يرزقَِني تمام الِْعشِرين حجةً قَالَ هلْ 

  . حجةً  قَالَ لَا قَالَ لَِزيارته خير ِمن ِعشِرين)عليه السالم ( زرت قَبر الْحسيِن 
  محمد بن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن أَِبي سِعيٍد - ٤

قَبر ] آِتي[ فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَئِْت )عليه السالم ( الْمداِئِني قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
يسعليه السالم ( ِن الْح( وِل اللَِّهسِن راب رِعيٍد فَائِْت قَبا سا أَبي معقَالَ ن  ) صلى اهللا عليه وآله( ِبنيِب الطَّيأَطْي 

  .و أَطْهِر الطَّاِهِرين و أَبر الْأَبراِر فَِإذَا زرته كَتب اللَّه لَك ِبِه خمسةً و ِعشِرين حجةً 
٥ - يِلياِلٍح النص نقَةَ عدِن صِد بمحم ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسالْح نب دمحم  

 عاِرفاً ِبحقِِّه كَتب اللَّه لَه أَجر )عليه السالم (  من أَتى قَبر الْحسيِن )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِبيِل اللَِّه مٍة ِفي سملْجٍة مجرسٍس ملَى أَلِْف فَرلَ عمح نكَم ٍة ومسن أَلْف قتأَع ن.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٦
رِن ِإبب اقحِإس نٍد عمحِد اللَِّه مبا عأَب تِمعةَ قَالَ ساِرجِن خونَ باره نع قُولُ )عليه السالم ( اِهيمي 
 أَربعةَ آلَاِف ملٍَك شعٍث غُبٍر يبكُونه ِإلَى يوِم الِْقيامِة فَمن )عليه السالم ( وكَّلَ اللَّه ِبقَبِر الْحسيِن 

ِه شيعوه حتى يبِلغوه مأْمنه و ِإنْ مِرض عادوه غُدوةً و عِشيةً و ِإنْ مات زاره عاِرفاً ِبحقِّ
  .شِهدوا جنازته و استغفَروا لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

٧ -عِن سى بوسم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نانَ عد
 ِإنَّ أَربعةَ )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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لَى يوِم الِْقيامِة رِئيسهم ملَك يقَالُ  شعٍث غُبٍر يبكُونه ِإ)عليه السالم ( آلَاِف ملٍَك ِعند قَبِر الْحسيِن 
 ِرضلَا م و وهعيِإلَّا ش عدوم هعدولَا ي و لُوهقْبتِإلَّا اس اِئرز هورزفَلَا ي ورصنم لَه  



  ) ٥٨٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الرابع : الكايف 

  .ِإلَّا عادوه و لَا يموت ِإلَّا صلَّوا علَى ِجنازِتِه و استغفَروا لَه بعد موِتِه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي داود الْمستِرق عن بعِض - ٨

نا عاِبنحِل أَصِن الْأَوسأَِبي الْح ناِط عنى الْحثَنعليه السالم (  م( نيسى الْحأَت نقُولُ مي هتِمعقَالَ س 
 رأَخا تم ِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه قِِّه غَفَراِرفاً ِبحع.  

٩ -ِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ِريبيِن الْخاِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيس
 أَدنى ما يثَاب ِبِه زاِئر أَِبي عبِد )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن محمٍد قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن موسى 

 حرمته و ولَايته أَنْ يغفَر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه و ما  ِبشطِّ الْفُراِت ِإذَا عرف حقَّه و)عليه السالم ( اللَِّه 
 رأَخت.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن -١٠
بأَِبي ع نع ِريصانَ الْبغَس نكَانَ عسعليه السالم ( ِد اللَِّه م( ِد اللَِّهبأَِبي ع رى قَبأَت نقَالَ م  ) عليه السالم( 

 رأَخا تم ِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه قِِّه غَفَراِرفاً ِبحع.  
 بِن الْحسيِن جِميعاً عن   محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد و محمِد-١١

موسى بِن عمر عن غَسانَ الْبصِري عن معاِويةَ بِن وهٍب و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض 
ع تأْذَنتٍب قَالَ اسهِن وةَ باِويعم نةَ عقْبِن عب اِهيمرِإب نا عاِبنحِد اللَِّه أَصبعليه السالم ( لَى أَِبي ع( 

 وه و هتِمعفَس هلَاتى صى قَضتح تلَسِتِه فَجيِفي ب لَّاهصِفي م هتدجفَو لْتخلْ فَدخفَِقيلَ ِلي اد
 و وعدنا الشفَاعةَ و أَعطَانا ِعلْم ما يناِجي ربه و يقُولُ يا من خصنا ِبالْكَرامِة و خصنا ِبالْوِصيِة

مضى و ما بِقي و جعلَ أَفِْئدةً ِمن الناِس تهِوي ِإلَينا اغِْفر ِلي و ِلِإخواِني و ِلزواِر قَبِر أَِبي عبِد 
 و أَشخصوا أَبدانهم رغْبةً ِفي ِبرنا و رجاًء ِلما  الَِّذين أَنفَقُوا أَموالَهم)عليه السالم ( اللَِّه الْحسيِن 

ِعندك ِفي ِصلَِتنا و سروراً أَدخلُوه علَى نِبيك صلَواتك علَيِه و آِلِه و ِإجابةً ِمنهم ِلأَمِرنا و غَيظاً 
ضاك فَكَاِفِهم عنا ِبالرضواِن و اكْلَأْهم ِباللَّيِل و النهاِر و أَدخلُوه علَى عدونا أَرادوا ِبذَِلك ِر

اخلُف علَى أَهاِليِهم و أَولَاِدِهم الَِّذين خلِّفُوا ِبأَحسِن الْخلَِف و اصحبهم و اكِْفِهم شر كُلِّ 
لِْقكخ ِعيٍف ِمنكُلِّ ض ِنيٍد واٍر عبلَ جأَفْض ِطِهمأَع و الِْجن ِس واِطِني الِْإنيش رش ِديٍد وش أَو 
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 ماللَّه اِتِهمابقَر و اِليِهمأَه و اِئِهمنلَى أَبا ِبِه عونا آثَرم و طَاِنِهمأَو نع ِتِهمبِفي غُر كلُوا ِمنا أَمم
لَيوا عابا عاَءندِإنَّ أَع نلَى مع مهِخلَافاً ِمن ا ونوِص ِإلَيخِن الشع ذَِلك مههني فَلَم مهوجرخ ِهم

 الَِّتي قَد وهجالْو ِتلْك محا فَارالَفَنخ  
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 و ارحم )عليه السالم ( غَيرتها الشمس و ارحم ِتلْك الْخدود الَِّتي تقَلَّبت علَى حفْرِة أَِبي عبِد اللَِّه 
تاح و تِزعالَِّتي ج الْقُلُوب ِتلْك محار ا وةً لَنمحا رهوعمد ترالَِّتي ج نيالْأَع ِتلْك ا ولَن قَتر

 مهاِفيوى نتانَ حدالْأَب ِتلْك و فُسالْأَن ِتلْك كِدعوتي أَسِإن ما اللَّهلَن تةَ الَِّتي كَانخرِم الصحار
صا اناِء فَلَمعذَا الدو ِبهعدي اِجدس وه الَ وا زطَِش فَمالْع موِض يولَى الْحع ِعلْتج قُلْت فر

ِفداك لَو أَنَّ هذَا الَِّذي سِمعت ِمنك كَانَ ِلمن لَا يعِرف اللَّه لَظَننت أَنَّ النار لَا تطْعم ِمنه شيئاً 
ِمن كبا أَقْرفَقَالَ ِلي م جأَح لَم و هترز تأَنْ كُن تينمت اللَِّه لَقَد اِنِه ويِإت ِمن كعنما الَِّذي يفَم ه

ثُم قَالَ يا معاِويةُ ِلم تدع ذَِلك قُلْت جِعلْت ِفداك لَم أَدِر أَنَّ الْأَمر يبلُغُ هذَا كُلَّه قَالَ يا معاِويةُ 
  .لَهم ِفي الْأَرِض من يدعو ِلزواِرِه ِفي السماِء أَكْثَر ِممن يدعو 

   .)عليه السالم ( باب فَضِل ِزيارِة أَِبي الْحسِن موسى 
١ - ِرييِن الِْحماِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 من زار قَبر أَِبي ِببغداد كَمن زار قَبر )عليه السالم ( لرضا عِن الْحسيِن بِن محمٍد الْقُمي قَالَ قَالَ ا
 و قَبر أَِمِري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِإلَّا أَنَّ ِلرسوِل اللَِّه و ِلأَِمِري )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

  .علَيِهما فَضلَهما الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه 
عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عِن الرضا - ٢

  . قَالَ نعم )السالم عليه (  ِمثْلُ قَبِر الْحسيِن )عليه السالم (  قَالَ سأَلْته عن ِزيارِة قَبِر أَِبي الْحسِن )السالم 
  محمد بن يحيى عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن عِلي بِن محمٍد الْحضيِني عن عِلي بِن - ٣

 أَسأَلُه عن )ليه السالم ع( عبِد اللَِّه بِن مروانَ عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث 
   أَجمِعني )عليه السالم ( ِزيارِة أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن و عن ِزيارِة أَِبي الْحسِن و أَِبي جعفٍَر 
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  . الْمقَدم و هذَا أَجمع و أَعظَم أَجراً )عليه السالم ( فَكَتب ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه 
   .)عليه السالم ( باب فَضِل ِزيارِة أَِبي الْحسِن الرضا 

 )عليه السالم ( لَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن مهِزيار قَا- ١
 فَقَالَ ِزيارةُ )عليه السالم (  أَفْضلُ أَم ِزيارةُ أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن )عليه السالم ( جِعلْت ِفداك ِزيارةُ الرضا 

زوره كُلُّ الناِس و أَِبي لَا يزوره ِإلَّا الْخواص ِمن  ي)عليه السالم ( أَِبي أَفْضلُ و ذَِلك أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
  .الشيعِة 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن محمِد - ٢

 عن رجٍل حج حجةَ الِْإسلَاِم )عليه السالم ( لْت أَبا جعفٍَر بِن أَسلَم عن محمِد بِن سلَيمانَ قَالَ سأَ
فَدخلَ متمتعاً ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَأَعانه اللَّه علَى عمرِتِه و حجِه ثُم أَتى الْمِدينةَ فَسلَّم علَى 

 ِبيأَ)صلى اهللا عليه وآله ( الن ى  ثُمتؤالَِّذي ي هابب لِْقِه ولَى خةُ اللَِّه عجح كأَن لَمعي قِّكاِرفاً ِبحع اكت
 نيسِد اللَِّه الْحبا عى أَبأَت ثُم كلَيع لَّمفَس هلَى )صلوات اهللا عليه ( ِمنع لَّمس و اددغى بأَت ِه ثُملَيع لَّمفَس 

 ثُم انصرف ِإلَى ِبلَاِدِه فَلَما كَانَ ِفي وقِْت الْحج رزقَه اللَّه الْحج )عليه السالم ( الْحسِن موسى أَِبي 
ى فَأَيهما أَفْضلُ هذَا الَِّذي قَد حج حجةَ الِْإسلَاِم يرِجع أَيضاً فَيحج أَو يخرج ِإلَى خراسانَ ِإلَ

(  فَيسلِّم علَيِه قَالَ لَا بلْ يأِْتي خراسانَ فَيسلِّم علَى أَِبي الْحسِن )عليه السالم ( أَِبيك عِلي بِن موسى 

نا و علَيكُم  أَفْضلُ و لْيكُن ذَِلك ِفي رجٍب و لَا ينبِغي أَنْ تفْعلُوا ِفي هذَا الْيوِم فَِإنَّ علَي)عليه السالم 
  .ِمن السلْطَاِن شنعةً 
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٣ -حِن ِإسانَ بدمح نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبب ِليع نى عيحي نب دمحقَالَ   م اق
 الشك ِمن عِلي )عليه السالم (  أَو حِكي ِلي عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 

قَدم ِمن ذَنِبِه و  من زار قَبر أَِبي ِبطُوس غَفَر اللَّه لَه ما ت)عليه السالم ( بِن ِإبراِهيم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
عليه ( ما تأَخر قَالَ فَحججت بعد الزيارِة فَلَِقيت أَيوب بن نوٍح فَقَالَ ِلي قَالَ أَبو جعفٍَر الثَّاِني 

خر و بنى اللَّه لَه ِمنبراً ِفي  من زار قَبر أَِبي ِبطُوس غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه و ما تأَ)السالم 
 ِليع ٍد ومحِر مبفَقَالَ )عليه السالم ( ِحذَاِء ِمن ارز قَد و هتأَيلَاِئِق فَراِب الْخِحس ِمن غَ اللَّهفْرى يتح 

 ربالِْمن أَطْلُب ِجئْت.  
الْحسيِن النيسابوِري عن ِإبراِهيم بِن أَحمد عن عبِد   محمد بن يحيى عن عِلي بِن - ٤

 قَالَ )عليه السالم ( الرحمِن بِن سِعيٍد الْمكِّي عن يحيى بِن سلَيمانَ الْماِزِني عن أَِبي الْحسِن موسى 
دِعن كَانَ لَه ِليلَِدي عو رقَب ارز نم معةً قَالَ نجح ِعنيبس ةً قَالَ قُلْتورربةً مجح ِعنيباللَِّه كَس 

 هدِعن اتب و هارز نلُ مقْبٍة لَا تجح بٍة قَالَ رجح أَلْف ِعنيبس ٍة قَالَ قُلْتجح أَلْف ِعنيبس و
عرِشِه قَالَ نعم ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة كَانَ علَى عرِش الرحمِن أَربعةٌ لَيلَةً كَانَ كَمن زار اللَّه ِفي 

 ى ووسم و اِهيمرِإب و وحفَن ِلنيالْأَو ِمن مه ةُ الَِّذينعبا الْأَرفَأَم الْآِخِرين ةٌ ِمنعبأَر و ِلنيالْأَو ِمن
 و أَما الْأَربعةُ ِمن الْآِخِرين فَمحمد و عِلي و الْحسن و الْحسين صلَوات اللَِّه )لسالم عليهم ا( ِعيسى 

 و  ِإلَّا أَنَّ أَعلَاهم درجةً)عليهم السالم ( علَيِهم ثُم يمد الِْمضمار فَيقْعد معنا من زار قُبور الْأَِئمِة 
 ِليلَِدي عِر وقَب اروةً زوبح مهبعليه السالم ( أَقْر(.   

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن - ٥
 ما ِلمن زار )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن زيٍد الشحاِم قَالَ قُ

   قَالَ كَمن زار اللَّه عز و جلَّ فَوق عرِشِه قَالَ قُلْت فَما ِلمن )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
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   .)صلى اهللا عليه وآله ( زار أَحداً ِمنكُم قَالَ كَمن زار رسولَ اللَِّه 
ابب  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم و غَيره عن أَِبيِه عن خلَّاٍد الْقَلَاِنِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 الصلَاةُ ِفيها ِبِمائَِة أَلِْف صلَاٍة )عليه السالم ( الَ مكَّةُ حرم اللَِّه و حرم رسوِلِه و حرم أَِمِري الْمؤِمِنني قَ

 الْمؤِمِنني و الدرهم ِفيها ِبِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم و الْمِدينةُ حرم اللَِّه و حرم رسوِلِه و حرم أَِمِري
 ٍم وهِة آلَاِف ِدررشا ِبعِفيه مهرالد لَاٍة وِة آلَاِف صرشا ِبعلَاةُ ِفيها الصِهملَياللَِّه ع اتلَوص

 ِمِننيؤأَِمِري الْم مرح وِلِه وسر مرح اللَِّه و مرا ِب)عليه السالم ( الْكُوفَةُ حلَاةُ ِفيهالص  لَاٍة وأَلِْف ص
  .الدرهم ِفيها ِبأَلِْف ِدرهٍم 

  محمد بِن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن - ٢
لُ تِتم الصلَاةُ ِفي أَربعِة مواِطن  قَالَ سِمعته يقُو)عليه السالم ( جِريٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و مسِجِد الْكُوفَِة و حرِم الْحسيِن )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي الْمسِجِد الْحراِم و مسِجِد الرسوِل 
  .صلَوات اللَِّه علَيِه 

 ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر قَالَ   عِلي عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن- ٣
 يقُولُ تِتم الصلَاةُ ِفي الْمسِجِد الْحراِم و مسِجِد )عليه السالم ( حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

   .)يه السالم عل(  و مسِجِد الْكُوفَِة و حرِم الْحسيِن )صلى اهللا عليه وآله ( الرسوِل 
    أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن - ٤
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رِإب نِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع نيسح قَالُ لَها ياِبنحأَص ٍل ِمنجر نِن أَِبي الِْبلَاِد عب اِهيم )

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ تِتم الصلَاةُ ِفي ثَلَاثَِة مواِطن ِفي الْمسِجِد الْحراِم و مسِجِد الرسوِل )عليه السالم 
 دِعن ِن ويسِر الْحعليه السالم ( قَب(.   

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد الْمِلِك - ٥
عليه ( ِبي عبِد اللَِّه الْقُمي عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن عبِد الْحِميِد خاِدِم ِإسماِعيلَ بِن جعفٍَر عن أَ

 و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ تِتم الصلَاةُ ِفي أَربعِة مواِطن الْمسِجِد الْحراِم و مسِجِد الرسوِل )السالم 
   .)عليه السالم ( مسِجِد الْكُوفَِة و حرِم الْحسيِن 

٦ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدقْبِن عاِلِح بص نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل ب
 قَالَ نعم زِر )عليه السالم (  أَزور قَبر الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي ِشبٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإنَّ بعض أَصحاِبنا يرونَ التقِْصري قَالَ ِإنما يفْعلُ ذَِلك الضعفَةُ الطَّيب و أَِتم الصلَاةَ ِفيِه قُلْت فَ
  .باب النواِدِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن رواه قَالَ قَالَ أَبو - ١
 ِإذَا بعدت ِبأَحِدكُم الشقَّةُ و نأَت ِبِه الدار فَلْيعلُ أَعلَى منِزِلِه و لْيصلِّ )السالم عليه ( عبِد اللَِّه 

  .ركْعتيِن و لْيوِم ِبالسلَاِم ِإلَى قُبوِرنا فَِإنَّ ذَِلك يِصلُ ِإلَينا 
٢ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعداِبنحِض أَصعب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عم

 فَزره و أَنت حِزين )عليه السالم (  قَالَ ِإذَا أَردت ِزيارةَ الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و اِئجوالْح لْهس انُ وطْشع اِئعج ربغِعثٌ مش وبكْرطَناً مو ِخذْهتلَا ت و هنع ِرفصان .  
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ت ِلأَِبي عبِد   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن كَراٍم عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُلْ- ٣
 فَينتِفع ِبِه و يأْخذُ غَيره و لَا ينتِفع )عليه السالم (  يأْخذُ الِْإنسانُ ِمن ِطِني قَبِر الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه 

وه و دأَح ذُهأْخا يم وِإلَّا ه اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِبِه ِبِه فَقَالَ لَا و هفَعِبِه ِإلَّا ن هفَعني ى أَنَّ اللَّهري .  
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن يونس بِن الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ - ٤

اٌء ِمن كُلِّ داٍء ِإلَّا السام قَالَ فَأَتينا الْقَبر  لَتربةً حمراَء ِفيها ِشفَ)عليه السالم ( ِإنَّ ِعند رأِْس الْحسيِن 
 ا ِمننلَيع تردتاٍع ابِذر را قَدنفَرا حِر فَلَمأِْس الْقَبر دا ِعننفَرتِديثَ فَاحذَا الْحا هنِمعا سم دعب

راَء قَدرملَِة حهِر ِمثْلُ السأِْس الْقَبر اسِطي النعا نلْنأَقْب و اهنجزا ِإلَى الْكُوفَِة فَماهلْنمِم فَحهرالد 
  .يتداوونَ ِبها 

٥ - ناِج عرالس رمِن عانَ بملَيس نلَاِء عِن أَِبي الْعِق اللَِّه بِرز نٍد عمحم نب دمأَح  
ا قَالَ ياِبنحِض أَصعِن بيسِر الْحقَب ذُ ِطنيخاعاً )عليه السالم ( ؤِذر ِعنيبلَى سِر عِد الْقَبِعن ِمن .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ٦
 هتِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نِن عيسِر الْحِضِع قَبوقُولُ ِلمعليه السالم ( ي( نةٌ ملُومعةٌ ممرح 

 ةً وسمخ موِرِه الْيِضِع قَبوم ِمن حسا قَالَ امهِضعوِلي م ِصف قُلْت ا أُِجريِبه ارجتاس ا وفَهرع
شِرين ِذراعاً ِعند رأِْسِه و خمسةً و ِعشِرين ِذراعاً ِمن ِعشِرين ِذراعاً ِمن قُداِمِه و خمسةً و ِع

ناِحيِة ِرجلَيِه و خمسةً و ِعشِرين ِذراعاً ِمن خلِْفِه و موِضع قَبِرِه ِمن يوم دِفن روضةٌ ِمن ِرياِض 
ِبأَع هِمن جرعي اجرِمع هِمن ِة ونِفي الْج ِبيلَا ن لٍَك وم ِمن سلَي اِء وماِرِه ِإلَى السواِل زم

 فَفَوج ينِزلُ و )عليه السالم ( السماواِت ِإلَّا و هم يسأَلُونَ اللَّه أَنْ يأْذَنَ لَهم ِفي ِزيارِة قَبِر الْحسيِن 
 جرعي جفَو.  
٧ -محم نب ِليِن   عيسِر الْحلَى ِطِني قَبع متقَالَ قَالَ الْخ هفَعأَ )عليه السالم ( ٍد رقْرأَنْ ي   
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دِر و رِوي ِإذَا أَخذْته فَقُلْ ِبسِم اللَِّه اللَّهم ِبحق هِذِه التربِة الطَّاِهرِة و علَيِه ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَ
ِبحق الْبقْعِة الطَّيبِة و ِبحق الْوِصي الَِّذي تواِريِه و ِبحق جدِه و أَِبيِه و أُمِه و أَِخيِه و الْملَاِئكَِة 

ِذين يحفُّونَ ِبِه و الْملَاِئكَِة الْعكُوِف علَى قَبِر وِليك ينتِظرونَ نصره صلَّى اللَّه علَيِهم أَجمِعني الَّ
ي ِفي اجعلْ ِلي ِفيِه ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء و أَماناً ِمن كُلِّ خوٍف و ِعزاً ِمن كُلِّ ذُلٍّ و أَوِسع ِبِه علَ

  .ِرزِقي و أَِصح ِبِه ِجسِمي 
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن - ٨

ِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد محمِد بِن ِسناٍن عن ِمسمٍع عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن حناٍن عن أَ
 ِفي كُلِّ يوٍم قُلْت جِعلْت ِفداك لَا قَالَ فَما )عليه السالم (  يا سِدير تزور قَبر الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه 

لِّ شهٍر قُلْت لَا قَالَ فَتزورونه أَجفَاكُم قَالَ فَتزورونه ِفي كُلِّ جمعٍة قُلْت لَا قَالَ فَتزورونه ِفي كُ
 أَ ما عِلمت أَنَّ )عليه السالم ( ِفي كُلِّ سنٍة قُلْت قَد يكُونُ ذَِلك قَالَ يا سِدير ما أَجفَاكُم ِللْحسيِن 

 لَا يفْترونَ و ما علَيك يا سِدير أَنْ ِللَِّه عز و جلَّ أَلْفَي أَلِْف ملٍَك شعثٌ غُبر يبكُونَ و يزورونَ
 ِفي كُلِّ جمعٍة خمس مراٍت و ِفي كُلِّ يوٍم مرةً قُلْت جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( تزور قَبر الْحسيِن 

س قفَو دعةً فَقَالَ ِلي اصكَِثري اِسخفَر هنيب ا وننيِإنَّ ب فَعرت ةً ثُمرسي ةً ونمي ِفتلْتت ثُم طِْحك
 و كلَيع لَامِد اللَِّه السبا عا أَبي كلَيع لَامقُولُ الست ِر والْقَب وحن حان اِء ثُممِإلَى الس كأْسر

الز ةٌ وروز لَك بكْتت هكَاترب ةُ اللَِّه ومحِفي ر لْتا فَعمبفَر ِديرةٌ قَالَ سرمع ةٌ وجةُ حرو
  .الشهِر أَكْثَر ِمن ِعشِرين مرةً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد - ٩
ذَا كَانَ النصف ِمن شعبانَ نادى مناٍد ِمن الْأُفُِق الْأَعلَى أَلَا زاِئِري قَبِر  قَالَ ِإ)عليه السالم ( اللَِّه 

 كُمِبيٍد نمحم و كُمبلَى رع كُمابثَو و فُوراً لَكُمغوا مِجعِن اريسالْح.  
ابِكت لُوهتي الْكَاِفي و ِمن جالْح ابِكت مِللَِّه  ت دمالْح اِد والِْجه .  
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