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عىل خاتم املرسلني وآله الطـاهرين ّاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 

املنتجبني، واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني، من األولني واآلخرين إىل قيام يوم 

. الدين

ًالشك وال ريب أن علم الفقه من أجـل العلـوم شـأنا واعظمهـا رشفـا،  ً ّ ّ

ّوأعالها قدرا، وبه يتعرف املكلف عىل أمور دينه، من واجب وحمرم، ومـستحب  ّ ً

ّوه، ومباح، ومن صحيح أو فاسد، هذا وقد حـث البـاري عـز وجـل عـىل ومكر ّّ ٍ

َفلـوال <١٢٢ّأمهية التفقه يف الدين حيث قال سبحانه وتعاىل يف سورة التوبـة آيـة  ْ َ َ

ُنفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهـوا يف الـدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعـ َ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ْ ََ َ ْ ْ َّ ِّ ٌ َ ِِّ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِّ َ ْ ُِ َ َ ََ ْوا إلـيهم لعلهـم َ ْ ُْ َّ َ َ َْ ِ ِ

َحيذرون ُ َ ْ َ<.

تزداد شعبة التحقيق يف قسم الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسـة، 

ًيوما بعد يوم ارشاقا وضياء من خالل انجازاهتا الكثرية يف حتقيق وإحياء تراث آل  ً ً

ًويف هذه املرة خترج لنا كتابا فقهيا مهام يمكن أ!اخلري آل حممد  ً ً ن يرفد مكتباتنا ّ

االسالمية الفقهية بروايات واحاديث مهمة عن العرتة الطـاهرة أال وهـو كتـاب 

رواية حممد بن حممد بن األشعث عن أيب احلسن موسى » االشعثيات«اجلعفريات 



٦

، ويعترب هذا الكتاب من #بن إسامعيل، عن أبيه إسامعيل بن موسى بن جعفر ا

ألصحاب ويشتمل عىل كتب عديدة من الفقـه الكتب القديمة املعول عليها عند ا

ّأي أنـه ... من كتاب الطهارة، وكتاب الصالة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، و 

ّي تتحدث عن الفقـه بجميـع ّعبارة عن كتاب فقهي متكامل فيه كل الروايات الت

.أبوابه

هذا وقد تصدى لتحقيق هذا االثر النفيس األخ الفاضـل املحقـق مـشتاق 

ّملظفر، حيث أخرجه إىل النور هبذه احللة اجلديدة املباركـة، سـائلني املـوىل صالح ا

ّسبحانه وتعاىل أن يوفق مجيع املحققني لنرش وإحياء املزيد من تراث آل حممد ّ!

ّالغزير بالعلوم املختلفة، إنه سميع الدعاء واحلمد هللا رب العاملني ّ.

شعبة التحقيق

قسم الشؤون الفكرية والثقافية

العتبة احلسينية املقدسة



مقدمة التحقيق
ُاحلمد هللا الذي بطن خفيات االمور، ودلـت عليـه أعـالم الظهـور، أمحـده  ُّ ّ ُ

ًاستتامما لنعمته، واستسالما لعزته، واستعصاما من معصيته، والـصالة والـسالم  ً ًّ

ّعىل منور القلوب يف بعثته، حبيبه حممد خري خليفته وآله طيبني الطاه ّرين املكملني ّ
.ُلرسالته، وامناء اهللا يف أرضه

والـدفاع عنـه وصـحة ، ّخري ما نقدم به كتابنا هذا وتعريفه وتعريف سـنده

ويف احلقيقة ، ّهو ما كتبه املحدث النوري أعىل اهللا مقامه يف خامتة مستدركه، نسبته

.ّيغنينا عام كتبه الباقون

إلسـامعيل بـن ، ّملعول عليهـاهو من الكتب القديمة املعروفة ا:اجلعفريات

.#موسى بن جعفر

ّإسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عـيل بـن :قال النجايش يف رجاله ّ
ْسكن مرص وولده هبا،!احلسني ُ : منهـا، عن آبائـه، وله كتب يروهيا عن أبيه، َ

كتـاب ، كتاب احلـج، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الصالة، كتاب الطهارة

كتاب السنن ، كتاب الدعاء، كتاب احلدود، كتاب النكاح، كتاب الطالق،اجلنائز

.كتاب الرؤيا، واآلداب



١ج/الجعفريات........................................................................................٨

: بالكتارواة

ّحدثنا أبو حممـد سـهل بـن أمحـد بـن : قال، اهللاأخربنا احلسني بن عبيد.١ ّ

ّحدثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث بـن حممـد الكـويف بمـرص: قال، سهل ّ ّ ّ

: قـال، !ّحدثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر: الق-قراءة عليه-

.حدثنا أيب بكتبه

ّإسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممـد : رمحه اهللا يف الفهرستوقال الشيخ
َسكن مرص وولده هبـا!بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالبا ْ ُ لـه كتـب ، َ

، كتـاب الزكـاة، الـصالةكتـاب، كتـاب الطهـارة: منها، ّعن آبائه مبوبة، عن أبيه

كتـاب ، كتاب النكـاح، كتاب الطالق، كتاب اجلنائز، ّكتاب احلج، كتاب الصوم

.كتاب الرؤيا، كتاب السنن واآلداب، كتاب الدعاء، ّكتاب الديات، احلدود

ّأخربنا أبو حممد سهل بن أمحـد بـن سـهل : قال، أخربنا احلسني بن عبيداهللا.٢
ّعيل حممد بن حممد بن األشعث بن حممـد الكـويف بمـرصّحدثنا أبو : قال، الديباجي ّ ّ

،!ّحدثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر: قال، من كتابه-قراءة عليه -

.ّحدثنا أيب إسامعيل: قال

د بـن األشـعث الكـويف:وقال يف رجاله ّـحممد بن حمم يكنّـى أبـا عـيل ، ّ

بـن إسـامعيل بـن يروي نـسخة عـن موسـى، ومسكنه بمرص يف سقيفة جواد

أخـذ يل والـدي منـه إجـازة يف سـنة : قال التلعكـربي،#موسى بن جعفر

.٢٦/٤٨: رجال النجايش) ١(
.١٠/٣١: فهرست الشيخ) ٢(



٩......................................................................................مقدمة التحقيق 

.ثالث عرشة وثالثامئة

يكنّـى أبـا احلـسن يـروي عنـه : ّيف ترمجة حممد بـن داود بـن سـليامنوقال

ّوذكر أن إجازة حممد بن حممد بن األشعث الكويف وصلت إليـه عـىل ، التلعكربي ّ ّ

سمعت منه يف هذه الـسنة مـن : قال، ثالث عرشة وثالثامئةيد هذا الرجل يف سنة 

ًاألشعثيات ما كان إسناده متصال بالنبي ومـا كـان غـري ذلـك مل يـروه عـن ، "ّ

ّوذكر التلعكربي أن سامعه هذه األحاديـث املتـصلة األسـانيد مـن هـذا ، صاحبه ّ ّ
يل مـن ليس : وقال، ّورواية مجيع النسخة باإلجازة عن حممد بن األشعث، الرجل

.هذا الرجل إجازة

أبـو ، بن أمحد بن سهل الـديباجيعبد اهللاسهل بن أمحد بن : وقال النجايش

لـه كتـاب ، ّثم ظاهر بالدين يف آخر عمـره، ًكان خيفي أمره كثريا، ّحممد ال بأس به

.وأمحد بن عبد الواحد، ّأخربين به عدة من أصحابنا. إيامن أيب طالب

آخـر : اه يف اخلالصة بعد نقل كالم النجايش إىل قولـهطاب ثرّوقال العالمة

، ويـروي عـن املجاهيـل، كـان يـضع األحاديـث: وقال ابن الغـضائري. عمره

.وانتهى،ّوما جيري جمراها مما رواه غريه، والبأس بام يروي عن األشعثيات

بـن سـهل عبـد اهللاسـهل بـن أمحـد بـن : يف رجالـهرمحـه اهللاوقال الشيخ

.٥٠٠/٦٣: رجال الطويس) ١(

.٥٠٤/٧٥: رجال الطويس) ٢(

.١٨٦/٤٩٣: رجال النجايش) ٣(

.٨١/٤: ّرجال العالمة) ٤(



١ج/الجعفريات......................................................................................١٠

ّسمع منـه التلعكـربي سـنة ، ّبغدادي كان ينزل درب الزعفراين ببغداد، الديباجي ّ

يكنّـى ، اهللاأخربنا عنه احلـسني بـن عبيـد، وله منه إجازة وإلبنه، سبعني وثالثامئة

.انتهى، ّأباحممد

ّورواية العدة والتلعكربي وابنـه عنـه، ّوال خيفى أن مدح النجايش ّ وعـدم ، ّ

والنجـايش واحلـسني بـن عبيـداهللا عليـه يف عـتامدهوا، ّإشارة الشيخ إىل ذم فيه

.وذكره بالكنية يف مقام ذكر الطريق، الرواية عن األشعثيات

وإن اسـتثنى روايتـه عـن ، ويوهن كالم ابن الغضائري؛اإلعتامديوجب

تـأبى عـن الروايـة عـن ، ّوتثبتهم، ّوعلو مقامهم، ّفإن جاللة شأهنم؛األشعثيات

ِخا لإلجازةوجعله شي، ّالوضاع ً.

، ّكالـشيخ حممـد يف رشح االستبـصار: ّويؤيده كالم مجاعـة مـن أصـحابنا

بـل نـسبه فيهـا إىل ، ّوسـميه الكـاظمي يف التكملـة،ّوالشيخ عبد النبي يف احلاوي

ّواسـتاذه خريـت هـذه الـصناعة املـوىل ،وصاحب النقد،واملجليس، األكثر ُ

.٤٧٤/٣: رجال الطويس) ١(
.الشيخ الطويسأي) ٢(
.املتقدم قبل أسطر» ...ال خيفى «جواب لقوله ) ٣(
.استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار: عنوانه) ٤(
.هجرية١٠٢١حاوي األقوال يف معرفة الرجال للشيخ عبد النبي اجلزائري املتويف سنة : املوسوم بـ) ٥(
.١٣١ـ ١٢٦: ١تكملة الرجال ) ٦(
.٤١: ١بحار األنوار ) ٧(
.٢٤٨٥/ ٣٨١: ٢نقد الرجال  ) ٨(
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هو أمحد الغـري ، املراد من ابن الغضائري صاحب الرجالّمن أن ، عبداهللا التسرتي

ّالذي رصح اجلامعة بأهنم مل يقفوا فيه عىل جرح وال تعـديل، املذكور يف الرجال بـل ، ّ

، ّوهو إن كان احلسني فهو مـن أجلـة الثقـات، ورجال بن الغضائري: قال يف البحار

اإلعتامد عـىل ، ّوعىل أي حال، ًعليه كثرياأعتمد فال -كام هو الظاهر -وإن كان أمحد

.انتهى، ّهذا الكتاب يوجب رد أكثر أخبار الكتب املشهورة

قـدس رسه كـام ّعـيل بـن بابويـه: ّوممن روى عن األشعثيات بتوسط سهل

ّسيام يف كتـاب ، ًوقد نقل عنه يف البحار كثريا، ِيظهر من كتاب اإلمامة والتبرصة له
.صلهًووجدناه مطابقا ملا يف أ، العرشة

-املتأخر عنه بطبقتـني -مع رواية احلسني ، ُوال بعد يف رواية عيل بن بابويه عنه

ّوقـد مـر أن التلعكـربي ، ّفإن وفاة عيل يف سنة تسع وعرشين وثالثامئة، ًعنه أيضا ّ
ًفلو كان عمره حينئذ ثامنني مثال كان يف وقت وفاة ، سمع منه سنة سبعني وثالثامئة

.ّوروايته عنه قبله بمدة غري مستبعد، نيعيل يف حدود األربع

ّوممن روى هذا الكتاب عن حممد بن حممد بن األشعث بتوسط سـهل ّ أبـو : ّ

.ّاهللا حممد بن احلسن التميمي البكريعبد

ُثم اعلم أن مجاعة اخرى رووا هذا الكتاب عنه غري سهل ّ ّ :

.تلعكربيّشيخ هذه الطائفة ووجهها أبو حممد هارون بن موسى ال:منهم.١

.١٠: ١أنظر جممع الرجال ) ١(

.٤١: ١بحار األنوار ) ٢(

.٢٧و١١: ، وجامع األحاديث٤٠٠/٤٤و٨٠/٨٠: ٧٤راجع بحار األنوار عىل سبيل املثال ) ٣(
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ّقـال ريض الـدين عـيل بـن ، ّالشيخ اجلليل أبو املفضل الشيباين:ومنهم.٢
ّحدث أبو املفضل حممد بن عبد: طاووس يف فالح السائل ّ كتب : قالرمحه اهللاهللاّ

ّإيل حممد بن حممد بن األشعث الكويف من مرص ّ ّحدثنا موسى بن إسامعيل : يقول، ّ

.وساق السند، #بن موسى بن جعفرا

ّقال العالمة يف إجازتـه الكبـرية ، ّأبو احلسن عيل بن جعفر بن محاد:ومنهم.٣

ّعن الـسيد : وهي ألف حديث هبذا اإلسناد، ومن ذلك كتاب اجلعفريات: لبني زهرة
عـن أيب شـجاع ، رواها عن شيخه عبد الـرحيم، ضياء الدين فضل اهللا بإسناد واحد

ّحدثنا أبو احلسن عـيل بـن جعفـر بـن : قال،صابر بن احلسني بن فضل اهللا بن مالك ّ

ّأخربنا هبا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث : قال، ّالصياد بالبحرينّمحاد بن داين ّ
.#عن أيب احلسن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر، الكويف

ّيف بـاب البينـات مـن رمحـه اهللاقال الشيخ، بن املفضلعبد اهللا:ومنهم.٤
ّبن املفضل بن حممد بن هاللعبد اهللاعن ، عنه:التهذيب ّ ، ّعن حممد بـن حممـد ّ

عـن ، ّحـدثني أيب: قـال، عن أبيـه، ّحدثنا موسى بن إسامعيل: قال، بن األشعثا

.إىل آخره... !ّعن عيل، ّعن جده، أبيه

ّإال أن يف مجلة من نسخه، ًورواه يف االستبصار أيضا ، ّبـن املفـضلعبد اهللا: ّ

.٢٤٨: ، وانظر اجلعفريات٤٩٢/٣١: فالح السائل) ١(

.رائق: ١٣٢: ١٠٧كذا يف اخلامتة، ويف بحار األنوار ) ٢(

ورجـال ٢٦٥/٧١٠: ٦، ويف التهـذيب ٢٤/٧٨: ٣كذا يف النسخة املطبوعـة مـن االستبـصار ) ٣(

.ّعبيداهللا بن الفضل بن حممد بن هالل: ٢٣٢/٦١٦: النجايش
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ّعن حممد بن حممد، د بن هاللّعن حمم ّ ...إىل آخره.

ّحممـد بـن : ففي التهذيب، القريشعبد اهللاّإبراهيم بن حممد بن :ومنهم.٥
ّحـدثنا : قـال، ّعن أيب أمحد إسامعيل بن عيسى بن حممـد املـؤدب، أمحد بن داوود

ّحدثنا حممـد بـن حممـد بـن األ: قال، القريشعبد اهللاّإبراهيم بن حممد بن  ّ شـعث ّ

ّحدثنا أبو احلسن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بـن حممـد : قال، بمرص ّ

ّحممـد بـن : ويف نـسخة، كذا يف نـسخة، إىل آخره... !بن عيل بن احلسنيا
.األشعث: بدل. ّحممد بن هيثم

ّورصح الفاضل األردبييل يف جامع الرواة لعدم وجوده يف كتـب ، ّأنه سهو: ّ

.الرجال

.وجود يف الكتاب كام رواهواخلرب م

-ّاملعروف بابن الـسقا -عبد اهللاّبن حممد بن عبد اهللاّأبو حممد :ومنهم.٦

أخربنـا القـايض أمـني : ففيـه، ّكام هو موجود يف أول النسخة التي وصـلت إلينـا

ّاهللا حممد بن عيل بن حممد قراءة عليهالقضاة أبو عبد : قيل لـه. وأنا حارض أسمع، ّ

ّوالدكم أبو احلسن عيل بن حممد بن حممدّحدثكم ّوالـشيخ أبـو نعـيم حممـد بـن ، ّ
ّأخربنا الشيخ ابو احلسن أمحد بن املظفر : قاال، ّإبراهيم بن حممد بن خلف اجلامزي

.٢٤/٧٨: ٣االستبصار ) ١(
.٣/١: ٦هتذيب األحكام ) ٢(
.١٨٧: ٢جامع الرواة ) ٣(
.٧٦: اجلعفريات) ٤(
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املعـروف -بن عـثامن عبد اهللاّبن حممد بن عبد اهللاّأخربنا ابو حممد : قال، العطار

ّحممد بن حممد بن األشعث الكـويف مـن كتابـهأخربنا ابو عيل: قال-ّبابن السقا  ّ ،

إىل ... ّحدثني أبـو احلـسن موسـى بـن إسـامعيل: سنة أربع عرشة وثالثامئة، قال

.آخره

ّثــم قــد يــذكر يف أول الــسند فيقــول ، ّأخربنــا حممــد، اهللاأخربنــا عبــد: ّّ

.آخرهإىل ... ّحدثني موسى، ّأخربنا حممد: فيقول، ّواألغلب أن يبتدىء بمحمد

ّقـال العالمـة املجلـيس، اهللابن عدي بن عبـدعبد اهللاأبو أمحد :ومنهم.٧

ّوكـل مـا كـان يف نـوادر الراونـدي : قدس رسه يف الفصل الرابع من أول البحار

وقـال يف احلاشـية يف ، إىل آخره... أخربنا: فهذا سنده نقلته كام وجدته، بإسناده

ّكانت مشهورة بني اخلاصة والعامةأخبار األشعثيات : أقول: هذا املقام وقد مجع ، ّ

ًالشيخ حممد بن حممد بن اجلزري الشافعي أربعني حديثا ّ ّكلها من تلـك األخبـار ، ّ

ًأردت مجع أربعني حـديثا مـن روايـة : ّقال يف أوله، املذكورة يف النوادر هبذا السند

-ّعىل حمبتهم حرشنا اهللا يف زمرهتم وأماتنا-، !ّأهل البيت الطيبني الطاهرين

.من الصحيفة التي ساقها احلافظ أبو أمحد بن عدي

عـن سـليامن بـن محـزة ، املقـديسعبـد اهللاّأخربنا أبو بكر حممد بن : ّثم قال

عن حييى بـن عبـد ، ّعن حممد بن أيب بكر املديني، عن حممود بن إبراهيم، املقديس
.٢: اجلعفريات) ١(
.٦٦: اجلعفريات) ٢(
.٥٤: ١بحار األنوار ) ٣(
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عبـد عن أيب أمحـد ، رويّعن أمحد بن حممد اهل، ّعن عبدالرمحن بن حممد، ّالوهاب

.بن أمحد بن عدياهللا

ّوأخربين أيضا أمحد بن حممد الشريازي:قال عن ، عن عيل بن أمحد املقديس، ً

عـن احلـسن ، عن أمحد بن عـيل احلـافظ، ّعن حممد بن عبدالباقي، عمر بن معتمر

ّعـن حممـد بـن حممـد بـن ، ّبن أمحد بن عديعبد اهللاعن ، ِاحلسيني اإلسرت آبادي ّ
، عن ابيـه إسـامعيل، #عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر، شعثاأل

.انتهىثم ذكر أسانيد األخبار هبذا السند، !عن آبائه، عن أبيه موسى

:ّاملحدث النوري عن اجلعفرياتدفاع

ما ذكره الـشيخ اجلليـل يف جـواهر الكـالم يف ، ّومن الغريب بعد ذلك كله

ّوأغـرب مـن ذلـك كلـه إسـتدالل مـن حلـت : ظـهما لف، كتاب األمر باملعروف ّ

وإمجاع ابني زهرة ، بعد حكم أساطني املذهب باألصل املقطوع، الوسوسة يف قلبه

ّوببعض النصوص الدالـة عـىل أن احلـدود -َاللذين قد عرفت حاهلام -وإدريس  ّ

ّملحمد بن حممد بن األشعث، ًخصوصا املروي عن كتاب األشعثيات%ِلإلمام ّ :

وال ، ال يـصلح احلكـم«: !ّعن عىل، عن آبائه، عن أبيه، ه عن الصادقبإسناد

بل الكتـاب املزبـور عـىل مـا ، ًالضعيف سندا»ّوال اجلمعة إال باإلمام، احلدود

ومل حيكم ، بل وال املعتربة، ُليس من االصول املشهورة، ُحكي عن بعض األفاضل

ّبل ومل تـصح عـىل وجـه ، مصنّفهبل مل تتواتر نسبته إىل ، ّأحد بصحته من أصحابنا

.٥ـ ٤: النص يف اجلعفريات) ١(
.٢٢: اجلعفريات) ٢(
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مـع ، وال املجليس يف البحار، ّولذا مل ينقل عنه احلر يف الوسائل، ّتطمئن النفس هبا

ومن البعيد عدم عثورمهـا ، عىل كتب احلديث-ًخصوصا الثاين -ّشدة حرصهام 

ّإال أهنـام مل ، ّوإن ذكرا أن مصنّفه من أصـحاب الكتـب، والشيخ والنجايش، عليه ّ

ّومـع ذلـك فـإن تتبعـه وتتبـع كتـب ، الكتاب املزبور بعبارة تشعر بتعيينـهيذكرا  ّ ّ

ًاألصول يعطيان أنه ليس جاريا عىل منواهلا ّوإنـام تطـابق ، ّفـإن أكثـره بخالفهـا، ّ

.انتهى موضع احلاجة، إىل آخره... ّروايته يف األكثر رواية العامة

.ّوفيه مواقع للنظر بل التعجب

ًأما أوال ّفـإن الكتـاب عـىل مـا زعمـه ، »ًالضعيف سـندا«: رمحه اهللافقوله:ّ

كام يف رجال النجـايش واخلالصـة، وهو ثقة من أصحابنا، ّملحمد بن األشعث

.كام عرفت، والطريق إليه صحيح

ِمرية فيه أنه إلسامعيل بن موسى بن جعفرواحلّق الذي ال كام عرفـت #ّ

ّوإنام وصل إىل حممد بن حممد بن، ًسابقا ّ ومنه انتـرش ، األشعث بتوسط ابنه موسىّ

.ُوعرف باألشعثيات، هذا الكتاب

ّمضافا إىل التأمـل يف ترمجتـه -ّويعرف جاللة قدر إسامعيل وعلو مقامه  مـا -ً

وبعـث ، ّأنه مات يف سنة عرش ومائتني باملدينة، ذكره الكيش يف ترمجة صفوان بن حييى

.بالصالة عليه%يل بن موسىوأمر إسامع، بحنوطه وكفنه%إليه أبو جعفر

.٣٩٨ـ ٣٩٧: ٢١جواهر الكالم ) ١(
.١٦١/١٥٢: ّورجال العالمة٣٧٩/١٠٣١: رجال النجايش) ٢(
.٧٩٢/٩٦١: ٢رجال الكيش ) ٣(
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ّعن حممد بن عبد اجلبار، عن أيب عيل األشعري:ويف الكايف ّوعن حممد بـن ، ّ
ّعن حممد بـن ،ّوعن حممد بن حييى. عن صفوان، عن الفضل بن شاذان، إسامعيل

ّإن أبـا احلـسن : ّعن عبدالرمحن بن احلجـاج، عن صفوان بن حييى، ًاحلسني مجيعا

.وساق احلديث، وبصدقته، ّبوصية أبيهبعث إليه%موسى

فإذا انقرض أحدمها دخل ، وإبراهيم%ّوجعل صدقته هذه إىل عيل:وفيه

فإذا ، فإذا انقرض أحدمها دخل إسامعيل مع الباقي منهام، القاسم مع الباقي منهام

فإذا انقرض أحدمها فـاألكرب مـن ، ّانقرض أحدمها دخل العباس مع الباقي منهام

ّأن %وزعـم أبـو احلـسن، ّفإن مل يبق من ولدي إال واحد فهو الذي يليه، ولدي

.وهو أصغر منه، ّأباه قدم إسامعيل يف صدقته عىل   العباس

ّولكـل : -%بعـد ذكـر أوالد موسـى-ِرمحه اهللا يف اإلرشـاد وقال املفيد

.فضل ومنقبة مشهورة%واحد من ولد أيب احلسن موسى

موسى بـن : فقال الشيخ يف الفهرست، أبو احلسن موسىّوأما ابن إسامعيل 

ّروامهـا عنـه حممـد بـن حممـد بـن ، وكتـاب الوضـوء، إسامعيل له كتاب الصالة ّ
.وله كتاب جامع التفسري، األشعث

ولـه كتـاب ، موسى بن إسامعيل له كتاب جوامـع التفـسري:وقال النجايش

.، مع بعض االختالف يف السند٥٣/٨: ٧الكايف ) ١(
.٥٤/٨: ٧الكايف) ٢(
.٢٤٦: ٢اإلرشاد ) ٣(
.١٦٣/٧٢١: فهرست الشيخ) ٤(
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.ّروى هذه الكتب حممد بن األشعث، الوضوء

ّر منهام أنه من العلامء املؤلفنيويظه ِمع أنه يف املقام مـن مـشايخ اإلجـازة، ّ ّ ،

ّولذا تلقاها األصحاب بالقبول كـام ، والنسخة معلومة االنتساب إىل أبيه إسامعيل

ّعرفت من حال الرواة واملحدثني ّورووها عن حممد بن األشعث من غـري تأمـل ، ّ ّ
ّخة أيضا الثقة العني حممـد بـن حييـى بل روي عنه هذه النس، ونكري من أحد منهم ً

: قـال، قـدس رسهكام يف املجلس احلادي والسبعني مـن أمـايل الـصدوق، اخلزار

ّحدثنا أمحد بـن : قال، ّحدثنا أيب: قال، رمحه اهللاّحدثنا احلسني بن أمحد بن ادريس

ّأخربين حممد بن حييـى اخلـزاز: قال، ّحممد بن عيسى ّحـدثني موسـى بـن : قـال، ّ

.وساق اخلرب، #عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عيلإسام

.ّوساق خربين آخرين كلها موجودة فيها، ِوهبذا اإلسناد:ثم قال

، كام يف املجلس الرابع واخلمـسني منـه، ًويروي عنه أيضا إبراهيم بن هاشم

ّحـدثنا عـيل بـن إبـراهيم بـن : قـال، ّحدثنا أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين: قال

ّحدثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بـن : قال، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، هاشم

.إىل آخره...ِوساق النسب واإلسناد، #جعفر

ّحـدثنا احلـسن : يف املجلس األربعني منه، ًويروي عنه أيضا أمحد بن عيسى

.٤١/١٠٩١: رجال النجايش) ١(
.١٨٢: ، واجلعفريات٨، ٧، ٣٧٦/٦: أمايل الصدوق) ٢(
.١٨٣: واجلعفريات٨و٣٧٧/٧: أمايل الصدوق) ٣(
.٢٧٧/٢١: أمايل الصدوق) ٤(
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ّحدثنا حممد بن أمحد القشريي: قال، بن سعيد العسكريعبد اهللابن ا ّحدثنا : قال، ّ

ّحدثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن : قال، بو احلريش أمحد بن عيسى الكويفأ

ومثلـه يف املجلـس ، وساق السند واملتن كـام يف األصـل املوجـود، #جعفر

ّالثالث واخلمسني إال أن فيه أمحد .عيسى الكاليببن ّ

قـدس عـن الـصدوق، عـن املفيـد، عن أبيـه:ّويف أمايل أيب عيل ابن الشيخ

ّحدثنا حممد بـن : قال، بن سعيد العسكريعبد اهللاّحدثنا احلسن بن : قال، همرس ّ

.إىل آخر السند واملتن، أمحد بن محران بن املغرية القشريي

ّوأنت خبري أن رواية ثالثة من األجالء الثقات ّحممـد : وهـم-عن موسى ، ّ
طـاووس يف ّوإبراهيم بن هاشم الـذي رصح عـيل بـن ، وابن حييى، بن األشعثا

ّمما يـورث الظـن القـوي بكونـه مـن -ّباإلتفاق ّفالح السائل بأنه من الثقات ّ ّ

ّمضافا إىل كونه من املؤلفني، ّولعلنا نشري إليه فيام يأيت إن شاء اهللا تعاىل، الثقات ً.

ّفإنه بعد نقل ما يف الفهرست والنجايش كام ، ومن الغريب ما يف منتهى املقال

ّيظهر مما ذكراه أنه من العلامء اإلمامية فتأمل:لأقو: قال، نقلنا ّ ّ ّ ، ّفكأنه مل يعرفـه

ِوأنه سبط اإلمام موسى بن جعفر ّواستظهر منهام كونه إماميا ثم تأمل فيه، #ّ ً ّ.

.١٧٦: واجلعفريات١٨٩/١٠: أمايل الصدوق) ١(

.٢٦٨/٢: صدوقأمايل ال) ٢(

.٤٤: ٢أمايل الشيخ ) ٣(

.١٥٨: فالح السائل) ٤(

.٩٥/٣٩٠: ٢منتهى املقال ) ٥(
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ًوأما ثانيا ُحاكيـا عـن بعـض األفاضـل أنـه لـيس مـن االصـول «: فقوله:ّ ّ ً

ّوليـت شـعري أي ، ل فيام ذكرناهّففساده واضح بعد التأم، إىل آخره» ...املشهورة
ّوأي مؤلف مل ينقل منه، كتاب من الرواة األقدمني أشهر منه ًبل مل يـذكروا كتابـا ، ّ

ِخمصوصا منه يف طي اإلجازات سواه ّ ً.

ِاملدرج يف اإلقبـال فـصل -يف كتاب عمل شهر رمضان وقال ابن طاووس

وهي ألف حديث رايت ورويت من كتاب اجلعفريات : -يف تعظيم شهر رمضان 

عـن موالنـا جعفـر بـن ، إىل موالنا موسى بن جعفر، عظيم الشأن، بإسناد واحد

عن موالنا احلسني بن ، عن موالنا عيل بن احلسني، ّعن موالنا حممد بن عيل، ّحممد

وهـذا . اخلـرب» ال تقولوا رمضان«: قال، !عن موالنا عيل بن أيب طالب، عيل

.%ّصل إىل موالنا عيلِاحلديث وقف فيه اإلسناد يف األ

ّوقد روينا يف غري هذا أن كل ما روي عن موالنا عيل ّ رسـول فهو عـن%ّ

.إنتهى، "اهللا

ِمدح عظـيم إلسـامعيل وابنـه موسـى ، عظيم الشأن: ّوال خيفى أن يف قوله

ّفإنه يف مقام مدح هؤالء ال الـذين فـوقهم ، ّوحممد بن األشعث يقرب من التوثيق ّ

ّوقد مر ما ذكره العالمة يف إجازته الكبرية. عليهمصلوات اهللا ّ.

يف مـسألة عـدم منـع -قـدس رسه يف البيـان الشهيدوقال شمس الفقهاء

.٥٩: اجلعفريات) ١(
.٣: إقبال األعامل) ٢(
.١٣٧ـ ٦٠: ١٠٧الحظ اإلجازة الكبرية يف بحار األنوار ) ٣(
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ّوالدين ال يمنع زكاة التجارة كام مر يف العينية: ما لفظه-الدين من الزكاة  وإن مل ، ّ

ّألهنا وإن تعلقت بالقيمة فاألعيان مر؛يكن الوفاء من غريه وكذا ال يمنع مـن ، ادةّ

نعـم . ّوال من اخلمس إال مخـس األربـاح، ًزكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤونة السنة

ّألنه نفل يرض بالفرض؛ّال يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون: يمكن أن يقال ّ.

فـإن ، فليحسب ماله وما عليه، وعليه مال، من كان له مال:ويف اجلعفريات

َوهذا نص يف منع الدين الزكاة، رهم فليعط مخسهكان له فضل مائتي د ّ.

ّوالشيخ يف اخلالف ما متسك عـىل عـدم منـع الـدين إال بـإطالق األخبـار  ّ
.انتهى، املوجبة للزكاة

ّالـذي ادعـى -ّالتوقف يف هذا احلكـموظاهره كام نسب إليه يف املدارك
ِالعالمة عليه اإلمجاع يف املنتهى ّ ، وهذا ينبـىء ، املذكورل اخلربألج-كام حكي

ّوال يكون إال بعد صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفـه، ّعن شدة اعتامده عليه ّوصـحة ، ّ
.سنده

، ًاستحبابه اسـتظهاراْفاألوىل إذا مل نقل بوجوب التحليل :وقال يف الذكرى

ّملا رووه أن النبي؛ولو مع الكثافة : قـال"ّوروينا يف اجلعفريـات أنـه، فعله"ّ

، ومها جانبا العنفقـة، »ّعن ريب أن أغسل فنكي عند الوضوء،%مرين جربئيلأ«

.أو طرف اللحيني عندها

.١٢٥مسألة ١٠٨: ٢اخلالف ،٥٤: ّاجلعفريات، ١٩٢: البيان) ١(
.١٨٤: ٥ام مدارك االحك) ٢(
.٥٠٦: ١منتهى املطلب ) ٣(
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مها العظامن الناشزان من : وقيل، جممع اللحيني ووسط الذقن:ويف الغريبني

وهي -ّأنه كان ينضح غابته "وعنه، مها ما يتحركان من املاضغ: وقيل، ُاالذنني

.ّكان خيلل حليته%ًعلياّوأن-الشعر حتت الذقن 

ًمجعـا بـني ، حيمل عىل نفي الوجـوب-ّمما يدل عىل نفي التخليل-ّوما مر 

، ًوحينئذ بطريق األوىل استحباب إفاضة املاء عـىل ظـاهر اللحيـة طـوال، األخبار

.انتهى

.فانظر كيف سلك بأخبار اجلعفريات سلوكه بام يف الكتب األربعة

ِت اإلرشـاد يف رشح اإلرشـاد يف نكرمحه اهللاوقال : -يف كتـاب الـصوم -ِ

يف أحاديـث مـن أجودهـا » شـهر«: بل يقال، ّفائدة هنى عن التلفظ بلفظ رمضان

ال تقولـوا «: !ئـهعـن آبا، عن أبيه، %ماأسنده بعض األفاضل إىل الكاظم

،ومراده اخلرب املوجود يف اجلعفريـات.»رمضانّرمضان فإنكم ال تدرون ما 

يف باب كراهة قول رمضان من ، ال خيفى عىل من نظر سائر أخباره يف الوسائلكام

.غري إضافة إىل الشهر

ّوعندي جمموعة رشيفة كلها بخط الشيخ اجلليل صاحب الكرامات شمس  ّ

ّنقلهـا كلهـا مـن خـط رمحـه اهللاّجد شيخنا البهائي، ّالدين حممد بن عيل اجلباعي ّ

.١٨: ـ فنك، وانظر اجلعفريات١٤٧٨: ٥، الغريبني ١٢٦: ٢ذكرى الشيعة ) ١(
.خمطوط: ِنكت اإلرشاد) ٢(
.٥٤:اجلعفريات) ٣(
.٣١٩: ١٠وسائل الشيعة) ٤(



٢٣....................................................................................مقدمة التحقيق 

ا فيها ما اخترصه من هذا الكتاب الرشيف يقرب من ّشيخنا الشهيد طاب ثراه ومم

ّيقول حممد بـن ، وكتب يف آخر األوراق التي فيها هذه األخبار، ثلث هذا الكتاب
ّإىل هاهنا وجدت من خط الشيخ حممـد بـن مكـي: عيل اجلباعي ّ مـن قـدس رسهّ

ّاجلعفريات، عىل أين تركت بعض األحاديث وأوهلا ناقص ، ّولعل آخرها كـذلك، ّ

سنة اثنتني وسبعني وثامنامئة، واحلمد ، ّوذلك يوم األثنني سادس شهر ربيع األول

ّهللا أوال وآخرا، وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين ّ ً ً.

ًوأما ثالثا : رمحه اهللافقوله:ّ

ّفإن فيه أنه من أين علم أن الكتاب كان » ّولذا مل ينقل عنه احلر يف الوسائل« ّّ
ّبل املعلوم املتيقن أنه كغـريه مـن الكتـب ، ؟ ولذا مل ينقل عنهعنده ومل يعتمد عليه ّ

ّفإنـه ينقـل عـن كتـب هـي دونـه ، ًولو كان لنقل عنه قطعـا، املعتربة مل يكن عنده
، أو لعدم ثبوت النـسبة إليـه، أو ضـعف الطريـق إليـه، ّبمراتب من جهة املؤلف

، ديلميوإرشـاد الـ، وتفـسري فـرات، وحتـف العقـول، كفضل الشيعة للصدوق

.ِواإلختصاص للمفيد، عيسىبن ّونوادر أمحد بن حممد

ولـذا مل ينقـل ، مجلة من الكتـب مل يعـرف مؤلفهـابل ذكر يف أمل اآلمل

ّومل يذكر هذا الكتاب مع أنه يتشبث يف اإلعتامد، عنها ، أو النسبة بوجوه ضـعيفة، ّ

حاشـاه ، ّح األجلةولو كان الكتاب عنده مع اعتامد املشايخ وترصي، ّوقرائن خفية

.أن هيمله ويتجاىف عنه

ثـم بعـده ، ّهذا كتاب جامع األخبار مل ينقل عنه يف الوسائل جلهله بمؤلفـه

.٣٦٤: ٢أمل اآلمل ) ١(
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ّمـع أن ، وينقل عنه يف كتاب الرجعة وغريهـا، عرفه ونسبه إىل صاحب املكارم

ّمـع أنـه نقـل يف . كام سنذكره إن شـاء اهللا تعـاىل، هذه النسبة بمكان من الضعف

ِعن السيد يف اإلقبال -يف باب كراهة قول رمضان من غري إضافة -الصوم كتاب  ّ
فكيـف يعتمـد عليـه مـع ، واملدح الذي ذكره، اخلرب الذي نقله عن اجلعفريات

ّوكأنه رمحه اهللا تعاىل زعـم أن األشـعثيات غـري ؟ومل يعتمد عليه بدوهنا، الواسطة ّ

ّادمها من الواضحات ملن تأمـل فـيام ّمع أن احت، فوقع يف هذا املحذور، اجلعفريات
.ّويف نوادر السيد فضل اهللا، ويف الكتاب، نقلناه عنهم

ًوأما رابعا ّفإنـه قـد ، إىل آخره... »وال املجليس يف البحار«: رمحه اهللافقوله:ّ

ًوقال أيـضا يف الفـصل الثـاين مـن أول ، رمحه اهللا يف أمر هذا الكتابكالمهّمر

قال الشيخ منتجب الدين ، ّالنوادر فمؤلفه من األفاضل الكرامّوأما كتاب: بحاره

وأكثـر أحاديـث : ـرمحه اهللاثم قال، إىل آخر ما يأيت-ّعالمة زمانه : يف الفهرست

، #جعفـربـن هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسـامعيل بـن موسـى

ّعن حممد بن حممد، الذي رواه سهل بن أمحد الديباجي .عنه، األشعثبن ّ

ال بـأس بـام : ّوقال إبن الغـضائري بعـد ذمـه، ّفأما سهل فمدحه النجايش

.وما جيري جمراها مما رواه غريه، يروي عن األشعثيات

. يروي نسخة عن موسى بن إسـامعيل: ّوابن األشعث وثقه النجايش وقال
.٦٨: ِاإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة) ١(
.٣٢٠/١٣٥: ١٠لشيعة وسائل ا) ٢(
.١٠: تقدم يف صفحة) ٣(
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ّحدثنا احلسني بن أمحد بن : وروى الصدوق يف املجالس من كتابه بسند آخر هكذا

عـن ، ّعن حممد بـن حييـى اخلـزاز، ّعن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أبيه، يسادر

.انتهىفبتلك القرائن يقوى العمل بأحاديثه، موسى بن إسامعيل

ًوأما خامسا إذ ال بعد فيه » ومن البعيد عدم عثورمها عليه«: رمحه اهللافقوله:ّ

ًجدا كـام ال خيفـي عـىل ، ّند األولّفإنه كان عند الثاين كتب كثرية معتربة مل تكن ع، ّ

الـساكن ، وكان عند مري لوحي املعـارص للمجلـيس، من راجع البحار والوسائل

والفـرج ، لفـضل بـن شـاذانّككتاب الرجعة: يسة جليلةفمعه يف أصبهان كتب ن

ّحممد بن هبة اهللا بن جعفر الوراق الطرابليسعبد اهللاأليب الكبري يف الغيبة وكتاب ، ّ

مـع رمحـه اهللاّومل يطلع عليـه املجلـيس، وغريها، بن محزة املرعيشللحسن الغيبة

ًفإن لعدم العثور أسبابا كثرية سوى عدم الفحص، كثرة احتياجه إليها ضنّة : منها، ّ

وهذا الكتاب مل نجد مـن نقـل عنـه بعـد ، كام يف املورد املذكور، صاحب الكتاب

يف الـذكرى وجماميعـه وينقل عنهـا، ُكجملة من كتب اخرى كانت عنده، الشهيد

ويعتمدون عـىل ، ولو من الذين ال يبالون يف مقام النقل باملآخذ، التي سنشري إليها

ّوهبـذا يقـوى الظـن بعـدم ، واملراسيل املوجودة يف ظهر الكتب، الكتب املجهولة
.وجوده يف تلك البالد

ّوأما نحن فعثرنا عليه يف الكتب التي جاء هبا بعض السادة من أهـل العلـم
وكتاب سـليم %ومسائل عيل بن جعفر، ِوكان مع قرب اإلسناد، من بالد اهلند

.واحلمد هللا عىل هذه النعمة اجلليلة، يف جملد

.٣٦: ١بحار األنوار ) ١(
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ًوأما سادسا ّفـإن مـن نظـر إىل ، إىل آخره» ...والشيخ والنجايش«: رمحه اهللافقوله:ّ

ّأن ّال يـشك، وسـهل بـن أمحـد، %وإسـامعيل بـن موسـى، ّترمجة حممد بن األشعث

ّووصل إىل ابن األشـعث بتوسـط ، عن آبائه، الكتاب املذكور نسخة كان يروهيا إسامعيل
.فراجع ما نقلناه، ولذا عرف باألشعثيات، ّومنه تلقى األصحاب، ابنه موسى

ّوليس ملحمد كتاب إال كتاب يف احلج ، %ّفيام روته العامة عـن الـصادق، ّ

ّوإنام ذكروا يف ترمجته أنه يروي هذه ا .لنسخةّ

ّحممد بن حممد بن األشـعث الكـويف يكنّـى :رمحه اهللا يف الرجالقال الشيخ ّ
إىل اخـر مـا ...يروي نسخة عن موسى بـن إسـامعيل، ومسكنه بمرص، ّأباعيل

.ًومل يذكر له كتابا، تقدم

ّله كتاب احلج ذكر فيه ما روته العامة : -بعد الرتمجة -ويف رجال النجايش  ّ
ًوليس يف هذا الكتاب منه خرب فـضال ، ومل يذكر غريه. #دّعن جعفر بن حمم

.ّعن توهم كونه هو

ّومما يوضح ما ذكرنا ما يف فالح السائل السيد عيل بن طاووس ، قدس رسهّ

ًويف كتاب حممد بن حممد بن األشعث باسناده أن موالنا عليا: قال ّّ ّ مـا «: قـال%ّ

ّرأيت إيامنا مع يقني أشبه منه بشك ً« ...إىل آخر ما يف اجلعفرياتفالحظ.

.٥٠٠/٦٣: رجال الشيخ الطويس) ١(
.٣٧٩/١٠٣١: رجال النجايش) ٢(
.٢١٤: فالح السائل) ٣(
.٢٣٧: اجلعفريات) ٤(
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رواية ، ومن ذلك من كتاب رواية األبناء عن اآلباء:وقال يف مجال األسبوع

بإسـناده عـن ، مـن اجلـزء العـارش، ّأيب عيل بن حممد بن األشعث الكندي الكويف

مــن قــرأ يف دبــر صــالة «: "قــال رســول اهللا: قــال، !عــن آبائــه، جعفــر

.آخر ما فيهإىل ... »اجلمعة

ُفإن تتبعه وتتبع كتب االصول«: رمحه اهللافقوله:ًسابعاّوأما ّ ، إىل آخـره... »ّ

ًفإنه من الغرابة بمكان إذ هـو أحـسن كتـاب رأينـاه مـن كتـب االصـول ترتيبـا  ُ ّ

رمحـه وكتـب الـصدوق، ّوجل متون أخباره موجود يف الكتب األربعـة، ًووضعا

. والوسـائل، ال خيفى عىل من راجع كتابنا هذاكام ، باختالف يسري يف بعضها، اهللا

.ّإال نزر يسري-وجيب محله عىل التقية -ّوليس فيه ما يوافق العامة

ّويف الكتب األربعة التي عليها تدور رحى مذهب اإلمامية مـن سـنخ هـذه  ِ

.األخبار ما ال حيىص

ًوهذا الكتاب مل يكن موجودا عنده يقينا ّولعلـه ؟فكيف نسب إليه ما نسبه، ً

، ّمن تتمة كالم هذا الفاضل الذي نسب إليه ما ينبىء عن غاية بعده عن هذا الفن

ّولعمري لوال أن إسـامعيل هـاجر ، ِبل اإلفرتاء العظيم عىل هذا الكتاب الرشيف

لكان هذا الكتـاب مـن أشـهر ، ونقلة األخبار، البعيدة عن جممع الرواة، إىل مرص

.واملكاتبة، والرسالة، ّقوه منه باملسافرةومع ذلك رأيت كيف تل، كتب الشيعة

ّويزيده توضيحا إنكار العامة ذلك الكتـاب، وهذا واضح بحمد اهللا تعاىل ً ،

.٢٦٠: مجال األسبوع) ١(
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.ونسبتهم ما فيه إىل الوضع الشتامله عىل املناكري

ّحممد بن حممد بن األشعث الكويف أبو احلسن :ِقال الذهبي يف ميزان اإلعتدال ّ
ًمحله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا ، بت عنه هباكت: قال ابن عدي، نزيل مرص ّ ُ َ

، عـن أبيـه، ّجعفر بـن حممـدبن عن موسى بن إسامعيل بن موسى، من ألف حديث

ّبخط طري عامتها مناكري، !عن آبائه، عن جده ّ فذكرنا ذلك للحسني بـن عـيل ، ّ

باملدينـة كان موسى هذا جـاري: فقال، شيخ أهل البيت بمرص، بن احلسني العلويا

ّما ذكر قط أن عنده رواية، أربعني سنة .وال عن غريه، ال عن أبيه، ّ

ّرش البقـاع «: ومنهـا» ّنعم الفـص البلـور«: قال"ّأن النبي:فمن النسخة

، ّالـصياد: ثالثة ذهبت منهم الرمحـة«: ومنها» ُدور االمراء الذين ال يقضون باحلق

وال امـرأة كابنـة ، أبقـى مـن الـدهمال خيـل«: ومنها» وبائع احليوان، ّوالقصاب

وساق له ابن » ّاشتد غضب اهللا عىل من أهرق دمي وآذاين يف عرتيت«: ومنها» ّالعم

.ّعدي عدة موضوعات

آيـة مـن آيـات اهللا وضـع ذلـك : فقـال، سألت الدار قطنـي:قال السهمي

ّورصف الوقت يف رده تضييع ، انتهى زخرف قوله-يعني العلويات-الكتاب 

.عمر مع خروجه عن وضع الكتابلل

ًوأما ثامنا ّلعله أدل عىل املطلوب من اخلـرب ، ففي الكتاب املذكور خرب آخر:ّ ّ

ثالثـة إن أنـتم «: قـال%عن عيل بـن أيب طالـب، ففيه بالسند املعهود، املذكور

.٨١٣١ترمجة حممد بن حممد بن األشعث رقم / ٥، ٢٨ـ ٢٧: ٤ميزان االعتدال ) ١(
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وإذا رفعـتم إىل أئمـتكم حـدودكم ، ّجهاد عـدوكم: فعلتموهن مل ينزل بكم بالء

.اخلرب»لعدلفحكموا فيها با

فقد رواه القايض نعامن ، واخلرب الذي ذكره ال ينحرص مأخذه يف األشعثيات

حتى عنده، ّويأيت ما يدل عىل االعتامد عليه، ِقدس رسه يف دعائم اإلسالماملرصي

ّوأما حكم أصل املسألة فمحله الفقه.رمحه اهللا ّ.

:ُامورهذا وينبغي التنبيه عىل 

%ّأو عن عـيل، "ّذا الكتاب كلها مروية عن رسول اهللاّإن أخبار ه:األول

. يف موارد قليلـة!والصادق، والباقر، ّوقد ينتهي إىل السجاد، ّبالسند املتقدم

ّرواهـا حممـد بـن !ّويف الكتاب أخبار قليلة متفرقة بغري طريـق أهـل البيـت
ًويف آخره أيـضا عـرشون حـديثا كـذ، "بإسناده عن رسول اهللا، األشعث ، لكً

ّوالظاهر أن طرقها عامية أحلقها هبذا الكتاب ّورصح يف عنوان بعـضها بأنـه مـن ، ّ ّ
ًوقد نقلناها ووزعناها عىل األبواب تأسيا بـصاحب ، !غري طريق أهل البيت ّ ّ

وإن كـان متـام رجـال ، وغـريه، ّمن نقله كل ما وجد يف كتب الصدوق، الوسائل

ّسنده عامية مع أهنا مما يتسامح فيه من ّ أو له شواهد من أخبار ، األحكام واآلدابّ

.األصحاب

ّإن جـامع الكتـاب ذكـر متـام الـسند يف كـل خـرب:الثاين ّإال أنـه تفـنّن يف ، ّ ّ

.املقامات

.٢٤٥: اجلعفريات) ١(
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: ّوقليل من احلـج هكـذا، والصوم، والزكاة، والصالة، ففي كتاب الطهارة

... #ّحممدبنّعن جده جعفر، عن أبيه، ّحدثنا أيب، ّحدثني موسى، ّأخربنا حممد

.إىل آخره

وقليل من ، ّوالديات، واحلدود، والطالق، والنكاح، واجلهاد، ّويف كتاب احلج

.إىل آخره... ّحدثني موسى، ّأخربنا حممد، عبد اهللاأخربنا : السري واآلداب هكذا

ّأخربنـا حممـد بـن حممـد: قـال، ّبن حممدعبد اهللاأخربنا :ويف باقيها : قـال، ّ

، وهكذا يف كتاب اجلنائز، إىل آخره... ّحدثنا أيب: قال، سامعيلّحدثني موسى بن إ

: ويف كتاب غري مرتجم مثل كتـاب الـسري هكـذا. وكتاب الرؤيا، وكتاب الدعاء

.وبإسناده

ًإن كثريا -وما استدركناه ، بعد النظر يف أبواب الوسائل-ّإنك جتد :لثالثا ّ

ّممأ نقلناه من هذا الكتاب مروي يف الكتب األ إىل قدس رسهمبطرق املشايخ، ربعةّ

، كام فيه!عن آبائه، #ّجعفر بن حممدعبد اهللاعن أيب ، عن السكوين، النوفيل

ًويظهر من هذا أن السكوين كان حارضا يف املجلس الذي كـان أبـو  %عبـد اهللاّ

فألقاه إىل ابنه إسـامعيل ، بطريق التحديث"ّسنّة جده%ُيلقي إىل ابنه الكاظم

ّوهذا مما ينبىء عن علو مقام السكوين عنده، ّلنحو الذي تلقاهعىل ا ، ولطفه به، %ّ

ّويضعف جعل اسلوب رواياته قرينة عىل عاميته فإهنا ، واختصاصه هبذا الترشيف ّ ُ ّ
ّوال ينبئك ، وهذا ظاهر عىل املنصف البصري، !عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر
.مثل خبري
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ّاملحدث النوري حيث ذكـر ترمجـة كـل مـن لسانلردنا ذكره وبيانههذا ما 

املؤلف ونجله والراوي عنه أثناء حديثه عن كتاب اجلعفريات ومدحه وثنائه عـىل 

واحلمـد . متنه وسندهةاملؤلف ونجله والراوي واعتامد العلامء عىل الكتاب وصح

.حبيبه املصطفى حممد وآله الطيبني الطاهرينعىل ىل اهللا صهللا رب العاملني و
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اعتمدنا يف حتقيقنا هلذا الكتـاب سـبعة نـسخ منهـا نـسخة :النسخ املعتمدة
:مطبوعة واالخرى حجرية والباقي نسخ خطية هي كام ييل

ًـ النسخة املطبوعة املنضدة حروفيا فقـط دون أي حتقيـق والتـي طبعتهـا ١ ّ
.ور اخلريية يف قم املقدسةبمؤسسة كوشان

.بن جعفر احلمرييطبعت مع كتاب قرب االسناد لعبد اهللا النسخة احلجرية التيـ ٢
والتـي كتبـت بتـاريخ %ـ النسخة املحفوظة يف مكتبـة االمـام الرضـا ٣
.»ض«برمز هـ رمزنا هلا ١٢٨٣

والتـي كتبـت بتـاريخ %ـ النسخة املحفوظة يف مكتبـة االمـام الرضـا ٤
.»د«هـ ورمزنا هلا برمز ١٢٤٨

مكتبة جملس الشورى كتبت من نـسخة كتبـت يف ـ النسخة املحفوظة يف٥
ًوهي مهمة جدا صحيحة املتن كاملة األحاديث وقـد أضـفنا منهـا ، هـ٥١٤سنة 

.»م«أحاديث كثرية وقد رمزنا هلا برمز 
هـ عـىل ١٣٦١كتبت بتاريخ %يف مكتبة أمري املؤمنني ـ النسخة املحفوظة ٦

.دث النوري وعىل نسخة الشهيد األوليد شري حممد اهلمداين وقابلها عىل نسخة املح
ـ النسخة املحفوظة يف مكتبة جملس الشورى كتبت يف القرن الثالث عرش ٧

وقد اعتمدنا عليها يف بعض املوارد فقط ملطابقتها لبقيـة النـسخ ولكـن يف بعـض 
.»ش«ورمزنا هلا برمز . الكلامت وجدت األصح فيها فاعتمدهتا

قيق هو التلفيق بني النسخ فأينام أجد كلمـة عملنا يف التح:منهجية التحقيق
:وعميل يتكون من النقاط التالية، ًأو سقطا أكملته من بقية النسخمصحفة 
ويكون هبذه الطريقة اسم السورة ورقمهـا ثـم ، ـ ختريج اآليات الكريمة١
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.رقم اآلية
فلـذا ، وحيث أن كتاب اجلعفريات هو أقدم املصادر، ـ ختريج األحاديث٢

أو ، سند آخـربثم املصادر التي تذكر احلديث ، ًصادر التي تنقل عنه أوالذكرت امل
.ٌتذكره بلفظ آخر أو نحوه وكل ذكرناه برتتيبه مع اإلشارة إليهاملصادر التي 

.من معاجم البلدان، ـ تعريف للمدن واألماكن الغري مشهورة عند الناس٣
ًخـصوصا هنـاك ، ـ توضيح للكلامت الغامضة وما أكثرها يف كتابنـا هـذا٤

ملعرفته بكل اللغات أوضـحناها مـن مـصادر %ّكلامت فارسية تلفظ هبا اإلمام 
.اللغة الفارسية

، !أهل البيـت طريق ـ تصحيح األسانيد ففي الكتاب أحاديث وردت من غري ٥
.صححناها وضبطناها من كتب الرتاجم الرجالية

فهرسـة الكتـاب وقـد بعد هذه املهام التي قمنا هبـا لتـصحيح الكتـاب قمنـا ب
:اخترصناها عىل ثالثة أنواع وهي

.ـ فهرس اآليات الكريمة١
.ـ فهرس األحاديث الرشيفة٢
.ـ فهرس املحتويات٣

ُهللا أوال وآخرا عىل توفيقه يل إلحياء هذا الرتاث العظيم الذي مجـع واحلمد ً ً

.ّوصىل اهللا عىل حممد وآل حممد، أحاديثهمفيه 
مشتاق صالح املظفر

١٤٣٣ي احلجة ذ١٨
عيد الغدير األغر
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.»ض«الصفحة األوىل من نسخة 
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»ض«الصفحة االخرية من 
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»ن«صفحة األوىل من نسخة ال
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»ش«الصفحة االوىل من نسخة 
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»ش«من نسخة خريةالصفحة اال
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ّهللا رب العاملنيوبه أستعني واحلمد 

كتاب الطهارة
ّأبو عبد اهللا حممد بن عـيل بـن حممـدأخربنا القايض أمني القضاء ، قـراءة ّ

ّحدثكم والدكم أبو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن : عليه وأنا حارض أسمع، قيل له ّ
ّحممد، والشيخ أبو نعيم حممد بن إبراهيم بن حممد بن خلف اجلامزي، قاال ّ أخربنا : ّ

ّسن أمحد بن املظفر العطارأبو احلالشيخ ّأخربنا أبو حممد عبد اهللا بـن حممـد : ، قالّ ّ
ّأخربنا أبو عيل حممد بن حممد بـن : ّبن عبد اهللا بن عثامن املعروف بابن السقا، قالا ّ

.األشعث الكويف من كتابه، سنة أربع عرشة وثالثامئة

ن جعفـر بـن موسـى بـّحدثني أبو احلسن موسى بن إسامعيل بـن : قالـ ١

ّحـدثنا أيب، عـن أبيـه، : ، قال!ّحممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل بن  ّّ

.»يطهرّاملاء يطهر وال«: "قال رسول اهللا: ، قال!أيب طالب

).أستعني(إىل قوله » د«ويف » ، مد«أثبتناه من نسخة ) ّوبه أستعني واحلمد هللا رب العاملني: (قوله) ١(
.)القضاة: (يف نسخة» م«وحاشية » د«يف نسخة ) ٢(
، وأورده الربقي يف املحاسن ١٨٨/٣٣٣، ونوادر الراوندي ١٨٥/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

، ٥/٢: ١بسنده، والصدوق يف من ال حيرضه الفقيـه ١/١: ٣، والكليني يف الكايف ٣٩٦/٤: ٢
.١١١: ١بسنده، والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ٢١٥/٦١٨: ١والطويس يف التهذيب 
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بابـ١
طهارة املاء اجلاري

ّحدثني موسى حدثنا أيب، عن أبيه، عن : ، قالّمدأخربنا حمـ٢ ّده جعفـر جّ

.»ّال ينجسه يشءاملاء«:، قال!ّبن حممد، عن أبيه، عن عيلا

ّحدثني موسى حد: ّأخربنا حممد قالـ٣ ّ، عن أبيه، عن جـده جعفـر ثنا أيبّ

جليف ّاملاء اجلاري يمر بـا«: قال،!ّبن حممد، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالبا

.»يشءّليس ينجسه،ّوالعذرة والدم، يتوضأ منه ويرشب منه

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيهّأخربنا حممدـ٤ بـن ّعن جده جعفـر،ّ

ّأربع ال ينجسهن يشء«: ، قال!، عن أبيه، عن عيلّحممد األرض، واجلـسد، : ّ

.واملاء، والثوب
؟ُفسئل ما نجاسة اجلسد

).اجلاري: (يف املطبوع واحلجرية زيادة) ١(
ّ، وأورده عبـدالرزاق يف ١٨٨/٣٣٤: ، ونوادر الراونـدي١٩٠/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

عن معمر، عـن ابـن أيب ذئـب، عـن رجـل، عـن أيب سـعيد ٢٥٥ذيل احلديث ٧٨: ١املصنّف 
٣٩٠/٢١٠١: ١وأمحد يف املـسند . بسنده٣٩٦ذيل احلديث / ١٠٩و. 1اخلدري، عن النبي

/ ٣٩٠: ٣و٢٨٠٢ذيل احلـديث / ٥٠٦و٢٥٦٢ذيل احلديث / ٤٦٧و٢١٠٣وذيل احلديث 
صـدر احلـديث /١٧٤و١٧٣/٥٢٠: ١بأسناده، وابن ماجـه يف سـننه ١٠٧٣٥ذيل احلديث

بسنده، واحلاكم يف املـستدرك ١٨/٣٧و١٧/٣٤: ٢٤بسنده، والطرباين يف املعجم الكبري ٥٢١
.١١١: ١بسنده، ومثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٥٩: ١

، وأورده باختالف يـسري ١٨٨/٣٣٥: ينوادر الراوند، و٢٩١/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.١١١: ١القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ًلو أن رجال: فقال ّعانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها ّ

مل -وهي باجلنابـة مل تغتـسل -ل مل نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغس

.نأمره أن يعيد الغسل

ّواملاء اجلاري يمر باجليف والعذرة والدم، يتوضأ منـه ويـرشب منـه، : قال ّ
.ّليس ينجسه يشء

؟فاألرض يا أمري املؤمنني: قالوا

فـالثوب : قـالوا. ّإذا أصاهبا قذر ثم أتت عليها الشمس فقـد طهـرت: قال

ًلو أن امرأة حائضا لبست ثوبا،: قال؟املؤمننيياأمري ً ، نأمرها أن تغسل ثوهبـاملّ

.ّإال املوضع الذي أصابه الدم

ًولو أن رجال: قال ّجامع يف ثوبه، ثم عرق فيه منـه حتـى يتعـرص، ألمرنـاه ّ ّّ

ّألن الثوب ال ينجسه يشء؛ثوبهبغسلفيه، ومل نأمرهبالصالة  ّ«.

بابـ٢
املاء ترد عليه الكالب والسباع

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثني أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بـن ـ٥ ّ ّ ّ
ّأبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيلّحممد، عن قدم عىل «: ، قال!ّ

.ّوالنسخ اخلطيةّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية ) ّثم: (يف املطبوع) ١(
.ّالنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتناه من ) يغسل: (ّيف املطبوع واحلجرية) ٢(
٥٧٣/١و٥٧٢/١و٥٦٨/١و٥٥٥/١: ٢و٤٨٤/١و١٩١/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ًملفقا ّ.
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ًإن لنـا حياضـا تردهـا الـسباع والكـالب والـوحش : واقال، فقوم"رسول اهللا ّ

.»ذلكهلا ما أخذت بأفواهها وبطوهنا، ولكم سائر: "والبهائم، فقال

بابـ٣
البئر يقع فيها اليشء فيموت

ّ، حدثني موسى، حدثني أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بـن ّأخربنا حممدـ٦ ّ ّ

ًإن عليا«: !، عن أبيهدّحمم ، ّئل عن بئر وقع فيها مما فيـه الـدم فيمـوتُس%ّّ

ّإن كان شيئا له دم نزح من مائها مائة دلو، ثم يستعذب: فقال .»بامئهاً

بابـ٤
َبول الصبي قبل أن يطعم الطعام ُ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ّأخربنا حممدـ٧ ّ ّ

ًإن عليا: !ّحممد، عن أبيه لبن اجلارية وبوهلا يغسل من الثوب قبل «: قال%ّّ

ّألن لبنها خيرج من مثانة امها، ولبن الغالم وبوله خيرج مـن العـضدين؛ُأن تطعم ُ ّ

.»واملنكبني

ومن ال ، ٦٨: وأورده باختالف يسري الصدوق يف اهلداية، ١٩٧/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٤١٤/١٣٠٧: ١يف هتذيب األحكام والطويس، ٨/١٠: ١حيرضه الفقيه 

باب البئر يقـع فيـه (: »ن، د«ويف ) باب البئر يقع فيها ما فيه الدم فيموت(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. »م، ض«وما يف املتن أثبتناه من ) موايش فيموت

. ٢٠٤/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
وأورده بـاختالف يـسري ، ١٨٨/٣٣٦: ونوادر الراوندي٥٥٤/٣: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

، ١٥: نــعواملق، ٦٨/١٥٧: ١ومــن ال حيــرضه الفقيــه ، ٢٩٤/١: الــصدوق يف علــل الــرشائع
. بسنده١٧٣/٦٠١: ١واالستبصار ، بسنده٢٥٠/٧١٨: ١والطويس يف التهذيب 
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ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ني موسىّ، حدثّأخربنا حممدـ٨ ّ

ّحممد، عن عيل ، ُأن يطعامقبل#بال عليه احلسن واحلسني"ّإن النبي«: !ّ

.»ثوبهفكان ال يغسل بوهلام من

بابـ٥
بيع فضل املاء

ّ، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ّ، حدثنا أيبّ، حدثني موسىّأخربنا حممدـ٩

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل ّ قـال : ، قـال!ّ

.»قيامةالمن باع فضل املاء منعه اهللا فضله يوم«: "رسول اهللا

بابـ٦
صفة االسترباء من البول

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده جعفـر ـ١٠ ّ ّ ّ
ّبن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بـن احلـسني، عـن أبيـه، عـن عـيل ا ّ ّإن «: !ّ

ّكان إذا بال نَرت ذكره ثالث مرات"رسول اهللا  َ َُ َ َ َ«.

ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ي موسىّ، حدثنّأخربنا حممدـ١١ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ّ قال لنـا «: ، قال!ّ

.١٨٩/٣٣٧: ، ونوادر الراوندي٥٥٤/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٢٢٧/٤٦٢: ، ونوادر الراوندي٣٥٦/١٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، وأورده البيهقـي يف ٢٣٠/٤٧٠: ، ونوادر الراوندي٢٥٩/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.١١٣: ١سننه 
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ّثـم يـسلتها ِالعجـانُمن بال فليضع إصبعه الوسطى يف أصـل: "رسول اهللا ّ
.»ًثالثا

بابـ٧
التسمية عىل البول

ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدثني موسىّأخربنا حممدـ ١٢ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل ّ قـال : ، قـال!ّ

ّفــإن ؛بــسم اهللا: أحــدكم للبــول بالليــل فليقــلّتكــشفإذا«: "رســول اهللا

ّالشياطني تغض أبصارها عنه حتى .»يفرغّ

بابـ٨
ّالنهي عن أن يطمح الرجل ببوله ُ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ ١٣ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عـن عـيل ّ هنـى «: ، قـال!ّ

ّأن يطمح الرجل ببوله من السطح يف اهلواء"رسول اهللا ُ«.

َوهو الذكر ممدود يف اجللد: ِالعجان) ١( َـ عجن٣٧٧: ١هتذيب اللغة . َ َ َ.
.١٨٩/٣٣٨: ، ونوادر الراوندي٢٦٠/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.وما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) انكشف: (يف املطبوع واحلجرية) ٣(
، وأورده الـصدوق يف ٢٠٠/٣٧٨: ونـوادر الراونـدي، ٢٥٣/٧: ١ك الوسـائل عنه يف مستدر) ٤(

.٢٥/٤٣: ١، ومن الحيرضه الفقيه ٣٠/١: ثواب األعامل
وفيـه ٤٧١صـدر احلـديث / ٢٣٠: ، ونـوادر الراونـدي٢٧٥/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

، وكذا الـصدوق يف ١٥/٤: ٣وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ،)ّيطمح(بدل ) ّيطيح(
.بسنده٣٥٢/١٠٤٥: ١والطويس يف هتذيب األحكام،٢٧/٥٠: ١من الحيرضه الفقيه 
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ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده ّأخربنا حممدـ١٤ ّ جعفر بن ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عـن عـيل ّ هنـى «: ، قـال!ّ

.»أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر"رسول اهللا

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ١٥ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل ِفقـه مـن «: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّ

ُ، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه يفالرجل أن يرتاد لبوله .»الناديِ

بابـ٩
عند دخوله اخلالء"صفة فعل رسول اهللا 

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ١٦ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن آبائـه، عـن عـيل د أن كـان إذا أرا"ّإن رسـول اهللا«: !ّ

ّ، ثم دفنـه، وإذا أراد أن يبـزق فعـل مثـل ّغطى رأسه-وبني يديه الناس-ّيتنخع
.»ّإذا أراد الكنيف غطى رأسه"ذلك، وكان

ّ، حدثني موسى، حدثنا أّأخربنا حممدـ١٧ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن يبّ
... (وفيـه ٤٧١ذيل احلـديث / ٢٣٠: ، ونوادر الراوندي٢٧٢/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

، ومـن ال ١ضـمن احلـديث / ٥١٠: وأورده بـاختالف يـسري الـصدوق يف األمـايل) باد للقبلة
.بسنده٣٤/٩١: ١والطويس يف هتذيب األحكام ، ٤٩٦٨ضمن احلديث / ٤: ٤الفقيه حيرضه 

ــاختالف ٢٠٠/٣٧٩: ، ونــوادر الراونــدي٢٦٨/١: ١عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢( ، وأورده ب
، وكذا ١٥/١: ٣، وصدر احلديث الكليني يف الكايف ١٠٤: ١القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

.بسنده٨٦صدر احلديث / ٣٣: ١الطويس يف هتذيب األحكام 
.٢٠٠/٣٨٠: ، ونوادر الراوندي٢٤٨/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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ّحممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل دخلت إذا"ّعلمني رسول اهللا«: ، قال!ّ

ِاللهم إين أعوذ بـك مـن اخلبيـث املخبـث، الـنجس الـرجس، : الكنيف أن أقول ّ ّ ّ ّ

.»الرجيمالشيطان

بابـ١٠
ْالرخصة يف البول يف الصفر ُّ

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ١٨ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلـسني، عـن أبيـه، عـن عـيل ّ ّإن رسـول «: !ّ

.»ّتوضأ يف طست نحاس"اهللا

بابـ١١
ّرـــسؤر اهل

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ١٩ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني ّ بينا رسول اهللا «: ، قال!ّ، عن عيل"

صـدر /١٦: ٣، وأورده بـاختالف الكلينـي يف الكـايف ٢٥٣/٦: ١عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(

صـدر /٢٣: ١، والـصدوق يف مـن ال حيـرضه الفقيـه %، بسنده عـن أيب عبـد اهللا١احلديث

ضمن احلديث /٢٥، و٦٢ضمن احلديث /٢٤: ١الطويس يف هتذيب األحكام ، و٣٧احلديث 

، وابن ماجـة ١٠٤: ١، والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٠٣٨صدر احلديث /٣٥١، و٦٣

.باسناده٣٦٧ـ ١٣٥/٣٦٥ـ ١٣٤: ء، والطرباين يف كتاب الدعا١٠٩/٢٩٩: ١يف سننه 

.٢٨٣/١: ١عن يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.)ّباب سؤر اهلرة: (»د، ن«نسخة يف) ٣(

.)عن أبيه: (زيادة» د، ن«نسخة يف) ٤(
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ّيتوضأ إذ الذ به هر ّ ّنه عطشان، فأصغىأ"، فعرف رسول اهللا ّإليه اإلناء حتـى

ّرشب منه اهلر، ثم توضأ بفضله ّ ّ«.

بابـ١٢
فضل الطهارة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده، عن عـيل ّأخربنا حممدـ٢٠ ّ ّ

كـانوا إذا بـالوا "ّأخربين أيب أن أصحاب رسـول اهللا«: ، قال!بن احلسنيا

ّتوضؤوا أو تيمموا .»الساعةة أن تدركهم، خمافّ

بابـ١٣
ةـــالرخص

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢١ ّ ّ

كان عبد اهللا بن عمـر : أخربين نافع موىل عبد اهللا بن عمر، قال«: ، قال!ّحممد

رحتهـا، ّ، كنت آتيه بحجارة من احلرة، فإذا امتألت أخرجتها فطنجي باملاءال يست

.»مكاهناوأدخلت له

.)ّهر البيت: (»د، ن«يف نسخة ) ١(
.ـ صغى٣١: ٣النهاية يف غريب احلديث البن األثري . يميله ليسهل عليها الرشب منه: يصغي اإلناء) ٢(
: ، وفيـه١٨٧/٣٣٠: ي، ونـوادر الراونـد١٩١/٣: ٧و٢٢٠/١: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

).ّهر البيت(
.١٨٩/٣٣٩: نوادر الراوندي، و٢٩٨/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) باب الرخصة يف االستنجاء باألحجار: (يف املطبوع واحلجرية) ٥(
.١٥٥: ١املصنّف ، وأورده باختالف يسري ابن أيب شيبة يف ٢٧٣/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(



١ج/الجعفريات......................................................................................١٢

بابـ١٤
احلكم يف األرض القذرة

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٢٢ ّ ّ ّ
ًإن عليا «: !ّحممد، عن أبيه  : ُسئل عن البقعة يصيبها البـول والقـذر، قـال%ّّ

.»إذا أتت عليه الشمسّال بأس أن يصيل يف ذلك املوضع،: الشمس طهور هلا، قال

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢٣ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن عيل َبالعـذرةيف أرض زبلت،!ّ ؟ّ، هـل يـصىل عليهـاَ

.»ّإذا طلعت عليه الشمس، أو مر عليه بامء، فال بأس بالصالة عليها«: قال

ّثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدّأخربنا حممدـ٢٤ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن عيل .»ُإذا يبست األرض طهرت«: ، قال!ّ

بابـ١٥
ّاألرض املبتلة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ ٢٥ ّ ّ

ّعن جده جعفر بن حمم) (١( .»ض«مل ترد يف نسخة ) د، عن أبيهّ
ـ أن الـشمس ٢٩الباب ـ ٤٥١: ٣وانظر وسائل الشيعة ، ٥٧٣/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.ّشبهه تطهرها وجتوز الصالة عليهاّإذا جففت األرض والسطح والبواري من البول و
َـ زبل٥٣١: ٤الصحاح . ّذا سمدهتاإ، ُزبلت األرض: يقال) ٣( َ .
. ٥٧٣/٣: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ٥٧٤/٤: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
ّباب أنه من أخذته سامء شديدة واألرض مبتلة فليتيمم من غريهـا ولـو مـن غبـار (: يف احلجرية) ٦( ّ

. ّوما يف املطبوع موافق للنسخ اخلطية. )ثوبه
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ًأن عليا، !ّحممد، عن أبيه  ،ّيدة واألرض مبتلـةمن أخذته سامء شد«: قال%ّّ

.»ثوبهولو من غبار،ّفليتيمم من غريها

بابـ١٦
صفة األرض الطاهرة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢٦ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل ّ قـال : ، قـال!ّ

ّإال محّاألرض كلها مسجد، «: "رسول اهللا .«ّحش، أو مقربة، أوامّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢٧ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ّ األرض «: ، قال!ّ

ّكلها مسجد، إال محام، أو مقربة، أو بئر ّ .»غائطّ

بابـ١٧
يابوقوع الذباب عىل الث

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢٨ ّ ّ

ولـو مـن غبـار ثوبـه أو غبـار رسجـه ... (وفيـه ٢٢٧/٤٦٤: ة يف نـوادر الراونـديعنه بزيـاد) ١(
. ٥٣٣/١: ٢ومستدرك الوسائل ، )وأكتافه

ّاحلش، مواضع الغائط، وسمي موضـع اخلـالء) ٢( ًحـشا: ّ ـ ٣٩٥ـ ٣٩٤: ٣هتـذيب اللغـة لألزهـري . ّ
ّحش َ .

. ١٩٩/٣٧٥: ونوادر الراوندي، ٣٤٧/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
: ١وأورده بتقــديم وتــأخري الطــويس يف االستبــصار ، ٣٤٤/٢: ٣عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

. )ّمحام(وليس فيه ، ٢٥٩/٧٢٨: ٣وكذا يف التهذيب ، ٤٤١/١٦٩٩
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ًيـا بنـي، إختـذ ثوبـا «: %قال أيب عـيل بـن احلـسني: ، قال!ّحممد، عن أبيه ّ

ّن عيلّرأيت الذباب يقعن عىل اليشء الرقيق، ثم يقع،للغائط َ«.

ًإال ثوبـا ثوبـاوال ألصـحابه "ما كان لرسـول اهللا«: ّثم أتيته فقال: قال ً ّ،

.»فرفضه

بابـ١٨
كم حريم البئر يف الدار

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٢٩ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده  ً، أن رجـال!ّ، عـن عـيلأبيه، عنعيل بن احلسنيّ ّ

ًيا أمري املؤمنني، إن لنا بئرا وهو متوض: أتاه فقال ّؤنا وربام عجنّا العجني من مائها، ّ
، وال نـزال نجـد رائحـة نكرههـا مـن البـول أربعـة أذرعمنهاّوإن بئر الغائط

ّطمها، أو باعد بني الكنيف عنها، إذا وجـدت ريـح «: %ّوالغائط، فقال عيل
.»العذرة منها

ّإال ثوب واحد ... (وفيه ٢٢٧/٤٦٥: ونوادر الراوندي، ٢٨٣/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ١١٣: ٩البداية والنهاية وكذا أورده ابن كثري يف)فرفضه
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ) باب حكم البئر القريب من الكنيـف(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ّاخلطية
. »ض«و» م«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه، ّعن جده عيل بن احلسني) (٣(
.»ض«مل ترد يف نسخة ) منها) (٤(
.»ض«مل يرد يف نسخة ) %عيل) (٥(
. )وهو متوضؤنا(: وليس فيه، ٢٠٨/٢: ١نه يف مستدرك الوسائل ع) ٦(
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بابـ١٩
حريم النهر القائم والشجر املثمر

ّحدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ، ّأخربنا حممدـ٣٠ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل ّأن يتغوط عىل "اهللاهنى رسول«: ال، ق!ّ ُ
.»مثمرةّ، أو شط هنر يستعذب منه، أو حتت شجرةشفري بئر ماء يستعذب منها

بابـ٢٠
كم حريم اآلبار والعيون

ّموسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدثنيّأخربنا حممدـ٣١ ّ

ّ، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيليهّحممد، عن أب قـال : ، قـال!ّ

، ومـا بـني بئـر ًاىل بئر العطن أربعون ذراعـاالعطنما بني بئر«: "رسول اهللا

ًإىل بئر الناضح ستون ذراعاالناضح ة ذراع، ، وما بني العـني إىل العـني مخـسامئّ

.»أذرع، إذا تضايق عىل أهله سبعةوالطريق إىل الطريق

ّباب النهي عن التغوط عىل شـفري البئـر أو شـط النهـر أو حتـت شـجرة (: يف املطبوع واحلجرية) ١( ّ
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) مثمرة

رده باختالف يـسري وأو، ٢٠٠/٣٧٦: ونوادر الراوندي، ٢٦١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، بـسنده٣٥٣/١٠٤٨: ١وكذا الطـويس يف هتـذيب األحكـام . ٩٧/٤٣: الصدوق يف اخلصال

. بسند آخر٦٤٨/١٣٤٦: واألمايل
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية واحلجرية) باب حكم حريم اآلبار والعيون(: يف املطبوع) ٣(
ْالعطن) ٤( َمربك اإلبل حول املاء: ََ ْ ِعطنَةال. َ ِاملنْتنة الريح: َ . ـ عطن١٧٦ـ ١٧٥: ٢هتذيب اللغة . ُ
. نضح٤١٩: ٢جممع البحرين . بئر لسقي الزرع: ِالناضح) ٥(
، وأورد مثلـه الكلينـي ١٩١/٣٤٨: ونوادر الراونـدي، ١١٦/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. بسنده١٤٥/٦٤٣: ٧وكذا الطويس يف التهذيب . ٢٩٦/٨: ٥يف الكايف 
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بابـ٢١
فضل السواك

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن جده جعفر بن حممد، عن ـ٣٢ ّّ ّ ّ
ّأبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  : "قال رسول اهللا : ، قال!ّ

أفـواهكم، : قـال؟ل اهللا، وما طريـق القـرآنيا رسو: ّنظفوا طريق القرآن، فقيل«

ُيا رسول اهللا، وكيف ننظفه: فقيل .»بالسواك:قال؟ّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٣٣ ّ ّ
اسـتاكوا «: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّ، عن عـيلائهّحممد، عن أبيه، عن آب

.ً»طوالًعرضا وال تستاكوا

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٣٤ ّ ّ ّ
ّحممد، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ : "قـال رسـول اهللا: ، قال!ّ

،كيـف ننـزل علـيكم وأنـتم ال تـستاكون،ّيـا حممـد: فقـال%أتاين جربئيـل«

.«برامجكموالتستنجون باملاء، وال تغسلون

/ ٥٥٨: بـاختالف يـسري الربقـي يف املحاسـنوأورده، ٣٦٧/١: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
، ١٦١/٤٤٤: والراوندي يف الدعوات، ١١٩: ١وكذا القايض النعامن يف دعائم اإلسالم . ٩٢٨

. ١١٨/٢٨٢: ١والطربيس يف مكارم األخالق 
وأورده القايض الـنعامن ، ٢٠١/٣٨١: ونوادر الراوندي، ٣٦٨/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ١٦١/٤٤٥: والراوندي يف الدعوات، ١١٩: ١يف دعائم اإلسالم 
ِالرباجم) ٣( َهي العقد التي يف ظهور األصابع جيتمع فيها الوسخ: َ ُبرمجـة: الواحـدة، ُ ْ النهايـة البـن . ُ

َـ برجم ـ١١٣: ١األثري  َْ َ.
وأورد مثلـه القـايض ، ١٩٢/٣٤٩: الراونـدي، ونـوادر ٣٥٩/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

.١١٩: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٣٥ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه ّ قال رسول : ، قال!ّ، عن عيل

%ّالسواك مطهرة للفـم، مرضـاة للـرب، ومـا أتـاين صـاحبي جربئيـل «: "اهللا 

ّ، حتى خشيت أنهأوصاين بالسواكّإال  .»م فميمقادأحفيّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٣٦ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل ّ قـال : ، قـال!ّ

ّباإلهبام واملسبحةالتشويص«:"رسول اهللا ُعند الوضوء سواك«.

ّعن جده جعفر بن حممد) (١( . »ض«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه، ّعن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، ّ
ِأحفي) ٢( ُّأستقيص عىل أسناين فاذهبها بالتسوك: أي: ْ َُ َ ِ .ـ حفا٣٩٤: ١النهاية البن األثري . ُ
: وفيه، ١٩٢/٣٥٠: وباختالف يسري يف نوادر الراوندي، ٣٥٩/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل )٣(

وصـدر . ١٠٦/٢٨٩: ١وأورد مثلـه ابـن ماجـة يف الـسنن )مطهرة للفـم(: بدل) مطيبة للفم(
، مثلـه ٩٤٢ـ ٥٦٠/٩٤٠: وذيـل احلـديث، بـسنده، ٥٦٢/٩٥١: احلديث الربقي يف املحاسن

وصـدر احلـديث الـصدوق يف . بـسنده، ًملفقا٣و٤٩٥/٤: ٦الكايف ومثله الكليني يف. بسنده
وابن شعبة يف حتـف ، بسنده، ٥٢ضمن احلديث / ٤٨٠و٥١ضمن احلديث / ٤٤٩: اخلصال
. صدر احلديث١٤: العقول

ّيدلك أسنانه وينقيها: يشوص) ٤( ُُ ْهـو أن يـستاك مـن سـفل إىل علـو: وقيـل. َْ ُ َوأصـل الـشوص. ُ َّ :
ْالغسل . ـ شوص٤٥٤: ٢اية البن األثري النه. َ

ِّاملسبحة) ٥( َ ّسميت بذلك ألهنا يشار هبا عند التسبيح، اإلصبع التي تيل اإلهبام: ُ ّ النهاية البن األثري . ُ
َـ سبح٢٩٩: ٢ َ َ .

، وأورده باختالف يـسري ٢٠١/٣٨٣: ونوادر الراوندي، ٣٧٠/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
والراونـدي . )التـشويص(بدل ) التسويك(وفيه ٣٥٧/١٠٧٠: ١م الطويس يف هتذيب األحكا

. ١٦١/٤٤٦: يف الدعوات
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ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدثني موسى، حدثني أيبّأخربنا حممدـ٣٧
ّثالثة اعطـيهن النبيـون صـىل اهللا علـيهم«: !ّقال عيل: ّحممد، عن أبيه، قال ّ ُ :
.»والسواكّالتعطر، واألزواج،

بابـ٢٢
ُمقدار ما يلقى من املاء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٣٨ ّ ّ
ّن جده عيل بن احلسني، عـن أبيـه، عـن عـيلّحممد، عن أبيه، ع قـال : قـال!ّ

ّالوضوء بمد، والغسل بصاع، وسـيأيت أقـوام بعـدي يـستقلون «: "رسول اهللا ّ
.»، واآلخذ بسنّتي معي يف حظرية القدسسنّتي، فأولئك عىل خالفلكذ

بابـ٢٣
املضمضة واالستنشاق

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيبّأخربنا حممدـ٣٩ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ

وأورده الكلينـي يف ، ٢٣١/٤٧٢: ونـوادر الراونـدي، ٣٦٠/٣: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
أربع مـن سـنن : وفيه٥٢/١١١: ١وورد باختالف يف من ال حيرضه الفقيه ، ٥١١/٩: ٦الكايف 

، بـسنده٢٤٢/٩٣: وكذا يف اخلصال للـصدوق، واحلنّاء، والنساء، السواكو، ّالتعطر: املرسلني
، ٣٠٨: وروضـة الـواعظني للفتـال النيـسابوري، ١٠١/١٩١: ١ومكارم األخالق للطـربيس 

: ٣وسنن الرتمـذي . )واألزواج(بدل ) النكاح(: وفيه، بسنده١٧٠: ١واملصنّف البن أيب شيبة 
. بسنده١٨٤/٤٠٨٥: ٤للطرباين وكذا املعجم الكبري، بسنده٣٩١/١٠٨٠

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب مقدار ماء الوضوء والغسل(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. )ُفاولئك خالف سنّتي(: ّيف النسخ اخلطية) ٣(
وأورده باختالف يـسري ، ٢٠١/٣٨٤: ونوادر الراوندي، ٣٤٧/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٣٤/٧٠: ١وق يف من ال حيرضه الفقيه الصد
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ّحممد، عن أبيه، عن جده عن عيل ّ ليبالغ أحـدكم «: "قال رسول اهللا: قال!ّ

ّيف املضمضة واالستنشاق، فإنه غفران ملا تكلم به العبد، ومنفرة .»الشيطانّ

بابـ٢٤
ة الوضوءــصف

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جدّأخربنا حممدـ٤٠ ّ ه جعفر بن ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه إذا %ّكان عـيل«: ، قال!ّ

ً، واستنشق، وغسل يديـه ثالثـا، وغـسل وجهـه ثالثـا، وغـسل ّتوضأ متضمض ً

ًذراعيه ثالثا، ومسح برأسه ثالثا، ونضح .»غابتهً

.»"ّهكذا وضأت رسول اهللا«: ثم قال

ه الـصدوق يف وأورد، ٢٠٢/٣٨٥: ، ونـوادر الراونـدي٣٢٤/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

.٣٥/١: ثواب األعامل

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) %ّباب صفة وضوء عيل (: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. عانته: »م«ونسخة )عانقه: (»ض«يف نسخة ) ٣(

. ٢٣١/٤٧٣: ، ونوادر الراوندي٣٠١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

.وهي الشعر حتت الذقن: غابته: ١٢٧: ٢ّقال الشهيد األول يف الذكرى 

. يف باب األمر بتخليل اللحية%وسيأيت معناه عن اإلمام الصادق 

. ّفال ينهض حجة يف يشء، العامةهذا احلديث موافق ملذاهب : ّتعليقة هذا نصها» م«ويف حاشية 

ُويؤيد هذه التعليقة ما ورد يف مصادرهم انظر مسند أمحد بن حنبـل  ، ١٣٥٥و٢٥٣/١٣٥٣: ١ّ

، ٣٧ـ بـاب ٩٤/٤٨: ١) سـنن الرتمـذي(اجلامع الكبـري ، ١١٢و٦٤/١١١: ١سنن أيب داود 

.باب غسل الوجه/ ٦٨: ١ن النسائي سن
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بابـ٢٥
املسح عىل الرأس

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٤١ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ّ قـال لنـا «: قال!ّ

ًأحدكم عند الوضوء ـ ليمسح رأسه ـ ماء مستأنفايأخذال: "رسول اهللا ً«.

بابـ٢٦
ّمسح الرأس مرة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن جده جعفـر بـن حممـد، ّا حممدأخربنـ٤٢ ّ ّ ّ

ًإن عليا«: !عن أبيه .»ّكان يمسح برأسه مرة واحدة%ّّ

بابـ٢٧
من سها أن يمسح رأسه

ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّحدثنا أيبّ، حدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٣

ًحممد، عن أبيه، أن عليا ّّ ّتوضأ فلم يمسح رأسه، فإن كـان يف من«: كان يقول%ّ

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) استئناف املاء ملسح الرأسباب جواز : (يف املطبوع واحلجرية) ١(
. )ليأخذ(: »م، ض، د«يف نسخة ) ٢(
. مل نعثر له عىل مصدر) ٣(
وما يف املـتن )باب مسح الرأس(: »، ند، ض«، ويف نسخة )واحدة: (ة زيادةيف املطبوع واحلجري) ٤(

. »م«من نسخة 
. )واحدة(وليس فيه ٢١٦/٤٢٨: ونوادر الراوندي، ٣١٧/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)باب حكم من سها عن مسح الرأس: (يف املطبوع واحلجرية) ٦(
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.»صالتهحليته بلل فليمسح به رأسه، وليمض يف

بابـ٢٨
ختليل األصابع

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب،ّأخربنا حممدـ٤٤ ّ، عن جده جعفر بن عن أبيهّ

ّحبـذا : خرج ذات يـوم فقـال"ّإن رسول اهللا«: !ّحممد، عن أبيه، عن آبائه
ّالتخلـل يف الوضـوء بـني : قال؟ّيا رسول اهللا، وما هذا التخلل: قيلّاملتخللون، ف

ْ، فليس يشء أشد عىل ملكي املؤمن مـن طعامّاألصابع واألظافري، والتخلل من ال ََ َ ّ

.»ّيصيلًأن يريا شيئا من الطعام يف فيه وهو قائم

بابـ٢٩
إسباغ الوضوء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، ّأخربنا حممدـ٤٥ ّعن أبيه، عن جده جعفر بن ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل ّ قـال : ، قـال!ّ

ًأرشبوا أعينكم املاء عند الوضوء، لعلها ال ترى نارا«: "رسول اهللا ّ .»حاميةِ

. ٢١٦/٤٢٩: وباختالف يسري يف نوادر الراوندي، ٣١٢/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ّباب التخلل يف الوضوء والتخلـل (: ويف احلجرية)ّألصابع للمصيلباب التخليل با(: يف املطبوع) ٢( ّ

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية. )ّمن الطعام للمصيل
، ٢٠٢/٣٨٦: وبـاختالف يـسري يف نـوادر الراونـدي، ٣٣٩/٣: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(

. ١٢٣: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
وأورده القايض الـنعامن ، ١٨٩/٣٤٠: ونوادر الراوندي، ٣٤٩/٢: ١مستدرك الوسائل عنه يف) ٤(

. ٢٦٥/١٠٢٩: ١ونحوه الديلمي يف الفردوس بمأثور اخلطاب ، ١٠٠: ١يف دعائم اإلسالم 
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ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٤٦ ّ ّ ّ
ّعن جده عيل بن احلـسني، عـن أبيـه، عـن عـيل ّحممد، عن أبيه،  ّإن رسـول «: !ّ

"، فإذا ملعة من جسده مل يصبها ماء، فأخـذ رسـول اهللاغتسل من جنابة"اهللا

ّ، فمسح ذلك املوضع، ثم صىلمن بلل شعره .»بالناسّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيبّأخربنا حممدـ٤٧ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ

البول يف املاء القائم من «: "قال رسول اهللا: قال!يه، عن آبائهّحممد، عن أب

.»اجلفاءاجلفاء، واالستنجاء باليمني من

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جّأخربنا حممدـ٤٨ ّده جعفر بن ّ

ّ، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن عيلّحممد ّ!كـان رسـول اهللا«: ، قال"

.»ىل موضع سجودهيسكب املاء ع

وأورد مثلـه أمحـد بـن ، ١٩٠/٣٤١: ونوادر الراونـدي، ٤٨١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ٢١٧/٦٦٣: ١ونحوه ابن ماجة يف سننه ، ٤٠٢/٢١٨١: ١حنبل يف املسند 

وأورد مثله الصدوق يف ، ١٩٠/٣٤٢: ونوادر الراوندي، ٢٦١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٥٤/٧٢: واخلصال، ٢٧/٥١: ١من ال حيرضه الفقيه 

ّالبول قائام من غري علة من اجلفاء(: وفيهام ً ...( .

وصدر احلديث القـايض الـنعامن يف ، ٧صدر احلديث / ١٧: ٣ذيل احلديث الكليني يف الكايف 

. ١٠٤: ١دعائم اإلسالم 

. »م«أثبتناه من حاشية نسخة ) !ّعن عيل ، عن أبيه، ّعن جده) (٣(

، ٨٧/٢٧٣٩: ٣وأورد مثله الطرباين يف املعجم الكبري ، ٣٥٦/١٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

ّفضل ماء حتى يسيله عىل موضع سجودهّكان إذا توضأ"ّأن رسول اهللا(: وفيه ّ( .
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بابـ٣٠
فضل الوضوء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٤٩ ّ ّ

ّ، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل، عن أبيهّحممد قـال : ، قـال!ّ

ّخلتان ال أحـب أن يـشاركني فـيهام أحـد«: "رسول اهللا ُ ّفإنـه مـن ؛وضـوئي: ّ

.»الرمحنّفإهنا تقع يف كف؛ي من يدي إىل يد السائلصاليت، وصدقت

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٥٠ ّ ّ

ّكـان يتوضـأ لكـل %ّإن عيل بـن أيب طالـب«: !ّعن جده،ّحممد، عن أبيه

ُإذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم<: ، ويقرأصالة َ ُ ُ ُّ َ ُِ ِ ُ ْ...<«.

، وقد يطلب بذلك الفضل%كان أمري املؤمنني«: %ّقال جعفر بن حممد

"أصـحاب رسـول اهللاومجيـع،، ومجـع أمـري املـؤمنني"مجع رسـول اهللا

.»بوضوء واحدصلوات

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أّأخربنا حممدـ٥١ ّ، عن جده جعفر بن بيهّ
ه العيـايش يف وأورد، ١٩٠/٣٤٣: ونـوادر الراونـدي، ٣٤٥/٤: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(

. )كـّف الـرمحن(بـدل ) يـد الـرمحن()خلتـان(بدل ) خصلتان(: وفيه.١٠٨/١١٦: ٢تفسريه 
. ٧٥: والقمي يف جامع األحاديث، بسنده٣٣/٢: والصدوق يف اخلصال

. ٦: ٥سورة املائدة ) ٢(
َمجع(: يف املطبوع واحلجرية) ٣( َ . وما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) َ
. ّأثبتناها من احلجرية والنسخ اخلطية) صلوات) (٤(
. ١٠٠: ١وانظر دعائم اإلسالم للقايض النعامن ، ٢٩٣/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ّحممد، عن أبيـه، عـن عـيل الوضـوء نـصف«: "رسـول اهللاقـال: قـال!ّ

.»اإليامن

بابـ٣١
حتريك اخلاتم عند الوضوء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٥٢ ّ ّ

أمـرين «: "قال رسـول اهللا: ، قال%ّ، عن عيل!، عن آبائههّحممد، عن أبي

ّجربئيل أن آمر امتي بتحريك اخلواتيم عند الوضوء .»اجلنابة، والغسل منُ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر ّأخربنا حممدـ٥٣ ّ بن ّ

ّ، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيلّحممد قـال : ، قـال!ّ

ّأول ما تأخذ النار من العبـد مـن امتـي موضـع خامتـه ورستـه، «: "رسول اهللا ّ ُ ّ
ّأمـرين جربائيـل أن احـرك خـامت: قـال؟ذلـكيا رسول اهللا وكيف: فقيل ي عنـد ُ

ّ، وعند الغسل من اجلنابة، وأمرين أن أجعل إصـبعي يف رسيت، فأغـسلها الوضوء
ّعند الغسل من اجلنابة، وأمرين جربئيل أن آمـر امتـي بـذلك، فمـن ضـيع ذلـك  ّ ُ

.»ّورستهأخذت النار موضع خامته

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٢٨٨/٩: ١عن ــوادر الراون ــد يف ، ١٩٢/٣٥١: ون وأورده املفي

/ ٢٩: وكذا الطويس يف األمـايل، ّملحمد بن أيب بكر%ضمن كتاب أمري املؤمنني٢٦٧: األمايل

. الوضوء شطر اإليامن: وفيه٧٢/٨: ٣ومثله الكليني يف الكايف ، ٣١ضمن احلديث 

. ٣٣٩/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٣٣٩/٢: ١ستدرك الوسائل عنه يف م) ٣(
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بابـ٣٢
األمر بغسل الفنيكني

ّ، حدثني موسى، حدّخربنا حممدأـ٥٤ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ثنا أيبّ

ّحممد، عن أبيه، عن آبائـه، عـن عـيل أمـرين «: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّ

ّجربئيل عن ريب عز وجل أن أغسل ْفنيكيّ َ َعند الوضوء«.

بابـ٣٣
األمر بتخليل اللحية

ّأيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدثنا ثني موسىّ، حدّأخربنا حممدـ٥٥

ًإن عليا«: !ّحممد، عن أبيه ّكان إذا توضأ خيلل حليته%ّّ ّ«.

ّكنـت اوىضء «: قـال!ّ، عن أبيه، عن عـيلّوعن جعفر بن حممدـ٥٦ ُ

ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة مـن حاشـية )املنكبـني(: ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ١(
. وما أثبتناه هو الصحيح. الفنكني: يف نسخة» د«ويف حاشية ، احلجرية

اضـغ دون ّجمتمع اللحيني يف وسط الرأس ومها العظامن املتحركان مـن امل: والفنيك من اإلنسان
. ـ فنك٤٨٠: ١٠لسان العرب . ُوأراد به ختليل اصول شعر اللحية، الصدغني

وما يف املتن أثبتنـاه ) فنكي(: »ن، د«ويف نسخة )منكبي(: »ض، م«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
. من املستدرك عن اجلعفريات

١٢٦: ٢ّد األول يف الذكرى ونقله عن اجلعفريات الشهي، ٣٤٤/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ّأمرين جربئيل عن ريب أن أغسل فنيكي عنـد الوضـوء«: وفيه أو طـرف ، ومهـا جانبـا العنفقـة» ّ

. اللحيني عندها
: ٢ّونقلـه عـن اجلعفريـات الـشهيد األول يف الـذكرى ، ٣٤٣/٢: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

١٢٧ .
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.»ًثالثاينضح غابته، فلم يكن يدع أن"رسول اهللا

.»حتت حليته: غابته«:%ّقال جعفر بن حممد

بابـ٣٤
الرخصة يف تقديم األعضاء بعضها عىل بعض

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٥٧ ّ ّ

ً، أن عليا!ّحممد، عن أبيه ّإذا توضـأت فـال عليـك بـأي رجليـك «: قال%ّّ ّ

ّبدأت وبأي يديك بدأت، وإذا انتعلت فال عليك بأي رجليك .»انتعلتّ

بباـ٣٥
غسل الرجلني

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٥٨ ّ ّ

ًإن عليا«: !ّحممد، عن أبيه ْفامـسحوا برؤسـكم وأرجلكـم إىل <: كـان يقـرأ%ّّ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ ُِ َ َُ ِ َ َ

ِالكعبني ْ َ ْ َ<«.

.عانته: »م«ويف نسخة ، عانقه: »ض«يف نسخة ) ١(
.عانته: »م«ويف نسخة ، عانقه: »ض«يف نسخة )٢(
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي٣٤٣/٣: ١عن ــوادر الراون ــه٢٠٣/٣٩٢: ، ون ــال : (وفي ق

). يعني حليته: %الصادق
بــاب الرخــصة يف تقــديم الــرجلني بعــضها عــىل بعــض يف الوضــوء (: يف املطبــوع واحلجريــة) ٤(

. ّطيةوما يف املتن من النسخ اخل) واالنتعال
. ٣٢٩/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ٦: ٥سورة املائدة ) ٦(
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فهو غسل القدمني، ومـن ؛ّفمن ثقل«: %ّقال أبو عبد اهللا جعفر بن حممد

ْوأرجلكم<ّخفف فقرأ  ُْ ِ ُ .»القدمنيّفإنام هو مسح عىل؛>َ

بابـ٣٦
املسح عىل اجلبائر

ّأخربنا حممد، حدثني موسىـ٥٩ ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ ّ

ّحممد، عن أبيه عن جده عيل بن احلسني، عن يف رجـل «: !ّ، عـن عـيلأبيهّ

ّأو رجله، فليتوضأ ويغسل ما استقبل من اجلبائر، ّ، فيجرب يده أو كرسٌوثأيصيبه

.»وليمسح عىل العصائب

بابـ٣٧
غسل باطن الرجل اليرسى باليد اليمنىكراهة

ّال يغـسلن : "قـال لنـا رسـول اهللا«: قـال%، عن عـيلوبإسنادهـ٦٠

.»اليمنىأحدكم باطن رجله اليرسى بيده

. ٣١٩/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. »م«أثبتناه من نسخة ) عن أبيه، ّعن جده عيل بن احلسني) (٢(

.ـ وثأ١٩٠: ١لسان العرب . ّتوجع العظم من غري كرس: ُالوثء) ٣(

. ٣٣٧/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. )كراهية(: »ن، م، د«يف نسخة ) ٥(

. مل نعثر له عىل مصدر) ٦(
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بابـ٣٨
الوضوء للنوم

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيبّربنا حممدأخـ٦١ ّ، عن جده جعفر بن ، عن أبيهّ

-وهـو جـالس -إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتني «: ، قال!ّحممد، عن أبيه

ّفليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط فعليه .»الوضوءّ

بابـ٣٩
من به جرح وعليه عصائب

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، ّأخربنا حممدـ٦٢ ّعن جده جعفر بن عن أبيه، ّ

ً، أن عليا!، عن أبيهّحممد من كان به جرح وعليه عـصائب، «: كان يقول%ّّ

ّفإنه جيزي عنه إذا توضأ أن يمسح عىل .»العصائبّ

بابـ٤٠
من حلق رأسه بعد الوضوء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، ّأخربنا حممدـ٦٣ ّعن جده جعفر بن ّ

ومـا أثبتنـاه يف املـتن مـن ) ّباب إن اخلفقة واخلفقتان ال يوجب الوضـوء(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ّالنسخ اخلطية

لـب ـ أن النـوم الغا٣-باب / ٢٥٢: ١وانظر الوسائل ، ٢٣١/٦: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.... عىل السمع ينقض الوضوء

. »ض«وهذا احلديث وعنوان الباب الذي يليه سقطا من نسخة 
ـ إجزاء املـسح ٣٩باب ـ ٤٦٣: ١وانظر وسائل الشيعة ، ٣٣٧/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.... عىل اجلبائر يف الوضوء
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ًإن عليا«: !بيه، عن أّحممد ، وأخـذ شـاربه، ّسئل عن رجل قلـم أظفـاره%ّّ

ّال بأس، مل يـزده ذلـك إال طهـارة، ولـيس هـذا : وحلق رأسه بعد الوضوء، فقال

.»منهّبمنزلة احلدث الذي يتوضأ

بابـ٤١
ُما يعاد منه الوضوء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن جده جعفـر بـن حممـد، ّأخربنا حممدـ٦٤ ّ ّ ّ

ً، أن عليا!عن أبيه ّال يعاد الوضوء إال من خلتني«: قال%ّّ ًغائطـا أو بـوال: ّ ً

.»ًرحياأو

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن ّأخربنا حممدـ٦٥ ّجده جعفر بن ّ

ًإنه كان ال يتوضأ من الدم، إال دما يقطر أو«: !، عن أبيهّحممد ّ ّ .»يسيلّ

ّثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدّأخربنا حممدـ٦٦ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل ّإنه رعف، وهو يف الصالة، وهو يصيل با«: !ّ ، لنـاسّ

ّفأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ومل يتكلم، ثم جاء فبنى عـىل صـالته، ومل  ّ ّ ّ ُ
.»ًبأساير بذلك

وليس هـذا (: وليس فيه، ٢٠٤/٣٩٣: ونوادر الراوندي، ٢٤٠/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. )... بمنزلة

ّـ إن البـول ٢بـاب ـ ٢٤٨: ١وانظـر وسـائل الـشيعة ، ٢٢٨/١: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(
. والغائط والريح واملني واجلنابة تنقض الوضوء

. ٢٣٤/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ونقلـه عـن النـوادر ، ٢٠٤/٣٩٤: ونـوادر الراونـدي، ٢٣٥/٤: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(

!



١ج/الجعفريات......................................................................................٣٠

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيبّأخربنا حممدـ٦٧ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل ، الـصالة فلينـرصفُمـن رعـف وهـو يف «: ، قـال!ّ

.»الصالةّفليتوضأ، وليستأنف

بابـ٤٢
يعاد منه الوضوءما ال

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممـد، ـ٦٨ ّّ ّ ّ

ّإن النبـي «: !ّعن أبيه، عن آبائه، عن عـيل  َّقبـل زب"ّ ُّ احلـسني بـن عـيل% ،

ّاربيتهكشف عن ُوقام فصىل من غري أن يتوضأ ،ّ ّ«.

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بـن ّأخربنا حممدـ٦٩ ّ ّ

.»ُما اكل حلمهال بأس بسؤر «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّحممد، عن أبيه
"

َومل يـر (: بدل مـن) ومل يزد عىل ذلك(: وفيه٢٠ضمن احلديث / ٢٢٤: ٨٠املجليس يف البحار 
.)ًبذلك بأسا

. ١٩١: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ٢٠٤/٣٩٥: ونوادر الراوندي، ٢٣٥/٥: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.»ن، د، م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) ربا: (»ض«ويف ) زبا: (ريةيف املطبوع واحلج) ٢(
ّزبته: (»م«ويف ) ربيته: (»ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣( . »ن، د«، وما يف املتن أثبتناه من نسخة )ُ

ّواالربية ْ .أصل الفخذ: ُ
ّاالربية: وقيل .ـ ربا٣٠٧: ١٤لسان العرب . ما بني أعىل الفخذ وأسفل البطن: ُ

.١٩٣/٣٥٢: ونوادر الراوندي، ٢٣٦/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ـ طهـارة أسـآر ٤بـاب ـ ٢٣٠: ١وانظر وسائل الشيعة ، ٢٢١/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

.... أصناف األطيار
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بابـ٤٣
رج منه الدودالذي خي

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٧٠ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل .»ّيتوضأ«:يف الذي خيرج من دبره الدود قال!ّ

بابـ٤٤
ُيف الذي حيدث يف صالته

ّأخربنا حممد، حدثني موسىـ٧١ ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ ّ

ًأن عليا!ّمد، عن أبيهحم مـن أحـدث يف صـالته فليقطـع«: كـان يقـول%ّّ

.»وليبدأ

بابـ٤٥
ّالذي يشك يف وضوئه

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جّأخربنا حممدـ٧٢ ّ بن عفرّ

.»عليهّشكّمن شك يف وضوئه بعد فراغه فال«:، قال!ّحممد، عن أبيه

. ٢٣٣/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ٤٠٦/٥: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ّوما أثبتناه يف املتن من النسخ اخلطية) باب الشك بعد الفراغ يف الوضوء(: ملطبوع واحلجريةيف ا) ٣(

ّـ أن مـن شـك يف ٤٢بـاب ـ / ٤٦٩: ١وانظر الوسائل ، ٣٤١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤( ّ

. ...يشء من أفعال الوضوء
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بابـ٤٦
ي واملني والودياملذ

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٧٣ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه عن آبائه، عن عيل  ًمـذاء، فاسـتحييت أن ًكنـت رجـال«: ، قـال!ّ ّ

يمـيض : ّبنته؛ ألهنا عندي، فقلـت للمقـدادI، ملكان فاطمة "أسأل رسول اهللا 

: "فقـال ؟عن الرجل الذي ينزل املذي من النساء"رسول اهللا ويسأله، فسأل

.»للصالةّ، وليتوضأ وضوءهُوانثييهيغسل طرف ذكره

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٧٤ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل بعـد أن أمـرت -"سـمعت رسـول اهللا«: ، قال!ّ

.ّمني، ومذي، وودي: اءثالثة أشي: وهو يقول-املقداد يسأله 

.فالرجل يالعب امرأته فيمذي، ففيه الوضوء: ّفأما املذي

.ًفهو الذي يتبع البول، يشبه املني، ففيه الوضوء أيضا: ّوأما الودي

.»الغسلفهو املاء الدافق، الذي يكون منه الشهوة، ففيه: ّوأما املني

ّال خيفى أن أخبار هذا الباب كلها ال س: »م«يف حاشية ) ١( ُيام االوليني منها حممولـة عـىل التقيـة، وتوافـق ّ ّ
.ّفتأمل. ملذاهب العامة، كام يظهر من رصيح سائر الروايات املنقولة يف سائر كتب أصحابنا

. ّوما أثبتناه يف املتن من احلجرية والنسخ اخلطية) فقال(: يف املطبوع) ٢(

، ٢٠٤/٣٩٦: يف نـوادر الراونـديوباختالف يـسري ، ٢٣٧/١: ١عنه يف مستدرك يف الوسائل ) ٣(

. ٩١/٢٩٢: ١واالستبصار ، ١٧/٣٩: ١وأورد مثله الطويس يف التهذيب 

. ٢٠٥/٣٩٧: ونوادر الراوندي، ٢٣٧/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ّ، حدثني موسى، حدثناّأخربنا حممدـ٧٥ ّأيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ

ّحممد، عن آبائه، عن عيل .»، وما أزيد عىل الوضوءّملذاءّإين«: ، قال!ّ

بابـ٤٧
من قال املاء من املاء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعّأخربنا حممدـ٧٦ ّ فر بن ّ

املاء من : ت األنصاراجتمعت قريش واألنصار، فقال«: ، قال!، عن أبيهّحممد

. إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل: وقالت قريش. املاء

معـرش يـا: ٌّ، فقـال عـيل%فرتافعوا إىل أمري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب

فقال عيل بن . نعم: قالوا؟أيوجب املهر: قال. نعم: قالوا؟ّداألنصار، أيوجب احل

وأبـوا عـىل أمـري ! ؟ال يوجـب املـاءّما بال ما أوجب احلد واملهر : %أيب طالب

.»%املؤمنني، وأبى عليهم أمري املؤمنني

ّ، حدثني موسى، حدّأخربنا حممدـ٧٧ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن ثنا أيبّ

ً، أن عليـا!ّحممد، عن أبيـه : فقـال؟ّهـل يوجـب املـاء إال املـاء: لـئـُس%ّّ

ًيوجب صاعا ّدم العدة، والّيوجب الصداق، وهيدم الطالق، ويوجب احلد، وهي«

.»أوجبهو لصاع من ماء! ؟من ماء

. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) املذاء(: يف املطبوع) ١(
. ٢٣٨/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
وأورد نحـوه الطـويس ، ٢٠٥/٣٩٨: ونوادر الراونـدي، ٤٥١/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١١٩/٣١٤: ١يف التهذيب 
. باختالف يسري٢٠٦/٣٩٩: ونوادر الراوندي، ٤٥١/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٧٨ ّ ّ

، وذكـروا بـني يديـه %سمعت أيب عيل بن احلسني«: قال،!ّحممد، عن أبيه

ُاوز اخلتـان إذا ج: ّنهأمجعنا ولد فاطمة عىل أ: املاء من املاء، فقال أيب: قول األنصار

.»%وهو قول أمري املؤمنني: ، قالفقد وجب الغسلَاخلتان

بابـ٤٨
صفة جماوزة اخلتان اخلتان

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٧٩ ّ ّ

غابـتإذا«: فقال؟اخلتان اخلتانّ، أنه سأله سائل عن جماوزة!ّحممد، عن أبيه

.»احلشفة

بابـ٤٩
من وطأ دون الفرج

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٨٠ ّ ّ

ًإن عليا«: !ّحممد، عن أبيه ّسئل عن الرجل جيامع امرأته أو أهله مما دون %ّّ

ع عليه الغسل، وعىل املرأة أن تغسل ذلك املوض: %قال؟، فيقيض شهوتهالفرج

. مرة واحدة) اخلتان(: »ض«ويف ، اخلتانان: »ن، د«ويف » م«أثتبناه من ) اخلتان) (١(
ـ وجوب الغسل ٦باب ـ ١٨٢: ٢وانظر وسائل الشيعة ، ٤٥١/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.... عىل الرجل واملرأة باجلامع
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب صفة جماوزة اخلتان عن اخلتان: (يف املطبوع واحلجرية) ٣(
ُوأورد مثله درست بن أيب منصور ضمن االصول الـستة ، ٤٥٢/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١١٥: ١ونحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٦٥: عرش
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.»الغسلإذا أصاهبا، فإن أنزلت من الشهوة كام أنزل الرجل فعليها

بابـ٥٠
الرجل حيتلم إىل جانب املرأة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفّأخربنا حممدـ٨١ ّ ر بن ّ

ًإن عليا«: !، عن أبيهّحممد ، هل له ُسئل عن رجل حيتلم إىل جانب امرأته%ّّ

ُليجامعها حتى يكون غ،نعم: قال؟قبل أن يغتسلأن جيامعها ًحقاًسالّ ّ«.

بابـ٥١
َمن احتلم فنيس أن يغتسل

ّ، حدثني موسى، حدثنا ّأخربنا حممدـ٨٢ ّ، عن أبيه، عن جده جعفر بن أيبّ
ًإن عليا«: !ّحممد، عن أبيه ، فنـيس أن سئل عن رجـل احـتلم أو جـامع%ّّ

عليـه قـضاء : %ّفقـال عـيل؟يف شـهر رمـضانّيغتسل مجعة، فصىل مجعة وهو

.»رمضانالصالة، وليس عليه قضاء صيام شهر

بابـ٥٢
الرجل يبول فيخرج منه املني

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٨٣ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل ّمنـه بقيـة خـرجّمن جامع واغتسل ثـم«: ، قال!ّ
. ٤٥٤/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٢١٦/٤٣٠: ونوادر الراوندي، ٤٨٦/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٢٠٦/٤٠٠: اونديونوادر الر، ٣١٣/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. وما يف املتن أثبتناه من نوادر الراوندي) من جامع فخرج: (ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٤(
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.»، فعليه إعادة الغسلملني مع بولها

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفرّأخربنا حممدـ٨٤ ّ بن ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل ،إذا جـامع الرجـل«: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّ

ّفال يغتسل حتى يبول، خمافة أن يرتدد بقية املني، فيكون منه داء ال ّ .»لهدواءّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٨٥ ّ ّ

يعجبني إذا أجنب الرجل، أن : ًوكثريا ما كنت أسمع أيب يقول«: ، قال!ّحممد

.»ّيفصل بني غسله ببول، فإنه أحرى أن ال يبقى منه يشء

ّالجنـب أول الليـلّإين: وسمعت أيب يقول«: %قال جعفر ، فـام أغتـسل ُ

ّآخر الليل عمدا حتىّحتى  .»أصبحً

بابـ٥٣
ّصفة غسل النبي  ُ"

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر بـن ـ٨٦ ّ ّ ّ
"كان رسول اهللا : جابر بن عبد اهللا األنصاري، قالّ، حدثنا!ّحممد، عن أبيه 

.ّمرات، يغرف عىل رأسه ثالثإذا اغتسل من اجلنابة

. ٢٠٧/٤٠١: ونوادر الراوندي، ٤٥٤/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٤٨٥/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٤٦٩/٣: ١عنه مستدرك الوسائل ) ٣(
. )أخربنا(: »م«خة يف نس) ٤(
. ٤٧٠/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٨٧ ّ ّ
جابر بن عبد اهللا عن غـسل ّحممدسأل احلسن بن«: ، قال!ّحممد، عن أبيه

. غرفـاتثـالثكان رسول اهللا يغرف عىل رأسـه: فقال جابر؟"رسول اهللا

ُيا حر، ال تقـل ذلـك، : قال جابر.ّإن شعري كثري كام ترى: ّفقال احلسن بن حممد
.»وأطيبكان أكثر"فلشعر رسول اهللا

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٨٨ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل الوضـوء «: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّ

.»بصاعّبمد، والغسل

بابـ٥٤
ُصفة غسل النساء

ّ، حدثني موسى، حدّحممدأخربنا ـ٨٩ بن ّ، عن أبيه، عن جده جعفرثنا أيبّ
ّالظاهر إنه احلسن بن حممد ابن احلنفية بـن عـيل بـن أيب طالـب: »م«يف حاشية ) ١( ّ ّويؤيـده بعـض . ّ

. املصادر املذكورة أدناه
. »م«وما يف املتن من ، مرات: زيادة» ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
: بألفـاظ خمتلفـة أبـو داوود الطيالـيس يف املـسندوأورده . ٤٧١/٥: ١رك الوسائل عنه يف مستد) ٣(

ابن سعد يف ، ٢٦٣/١٠٠٦: ١عبدالرزاق يف املصنّف ، ّفقال له ابن احلنفية: وفيه، ٢٤٨/١٨٠١
سأل جابر بن ، ّعن أبيه أن احلسن بن حممد احلنفية، ّعن جعفر بن حممد: وفيه، ٤٣٠: ١الطبقات 
، ٣٦٢/١٤٦٣٤و، ٣٤٨/١٤٥٥٧و، ٢٢٧/١٣٧٧٦: ٤بـن حنبـل يف املـسند أمحـدعبد اهللا، 

ابـن ، ٢٠٨/٢٣٢٠و، ١٦٠/٢٢٢٧: ٤أبو يعىل يف املـسند ، ٣١٣/٣٢٩: ١مسلم يف الصحيح 
. ٢٧٢/٨٣٣و، ٢٧١/٨٣١: ١البيهقي يف السنن الكربى ، ١٢١/٢٤٣: ١خزيمة يف الصحيح 

ـ اسـتحباب ٥٠بـاب ـ / ٤٨١: ١وانظـر الوسـائل ، ٣٤٧/١: ١عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
. ...والغسل بصاع، الوضوء بمد من ماء
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ًإن عليا«: !ّحممد، عن أبيه إذا اغتـسلت املـرأة مـن اجلنابـة: كان يقـول%ّّ

ّفال بأس أن ال تنقض شعرها، تصب عليه املاء ثالث حفنات ثم .»تعرصهّ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عّأخربنا حممدـ٩٠ جعفر بن ّ، عن جدهن أبيهّ

ُسـئلت -"امرأة أيب رافع خادم رسول اهللا-ّإن سلمى «: !ّحممد، عن أبيه

أربعة أقـرن نجمعهـا وسـط بمشطكنّا نمسك: ، فقالتعن الغسل من اجلنابة

ّ، وأنتن حتسني الغسل فال يصل إىل رؤوسكنالرأس ّ«.

بابـ٥٥
ُالغسل من الطيب

ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّ، حدثني موسىّأخربنا حممدـ٩١ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عـن عـيل ّ ّكـن «: ، قـال!ّ
ُ، أبقني صفرة الطيـب عـىلجلنابة، إذا اغتسلن من ا"النساء عىل عهد رسول اهللا

.»ّأجسادهن

ـ وجـوب إيـصال ٣٨باب ـ / ٢٥٥: ٢وانظر الوسائل ، ٤٧٩/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.... املاء إىل أصول الشعر

. )نمسك(: ويف حاشيتها) نمتشط(: »م«ويف )نمشط(: »ض، د«يف نسخة ) ٢(
.٤٧٩/٢: ١الوسائل عنه يف مستدرك) ٣(

. ـ حسا١٦٨: ٥هتذيب اللغة . أي تستخدمن املاء القليل للغسل» حتسني«واملراد بـ 
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب الغسل مع الطيب(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
٢٩٣: ائعوأورده باختالف يسري الصدوق يف علل الـرش، ٤٧٤/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. بسنده١١٢٣صدر احلديث / ٣٦٩: ١وكذا الطويس يف التهذيب . ١صدر احلديث /
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بابـ٥٦
ّالذمية حتت املسلم ال تغتسل ّ

ّدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ، حّأخربنا حممدـ٩٢ ّ ّ

ًإن عليــا«: !ّحممـد، عــن أبيــه ّكـان يقــول يف الرجــل حتتــه اليهوديــة أو %ّّ
الرشك الذي فيها أعظم مـن اجلنابـة، : %فقال. ال تغتسل من اجلنابة: ّالنرصانية

.»تغتسلاغتسلت أو مل

بابـ٥٦
مصافحة احلائض واجلنب وعرقهام

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٩٣ ّ ّ

ال بـأس بعـرق احلـائض«: ، قـال!يل بـن أيب طالـبّحممد، عن أبيه، عن عـ

.»واجلنب

بابـ٥٧
الوضوء بسؤر احلائض

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٩٤ ّ ّ

. الرجل: بعد) الذي(: زيادة» د«ويف . )ّباب غسل الرجل حتته الذمية(: ّيف النسخ اخلطية) ١(
. ٤٨٦/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ) ئضباب البأس بعرق اجلنـب واحلـا(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

.ّاخلطية
ـ طهـارة بـدن ٢٨بـاب ـ / ٤٤٩: ٣وانظـر الوسـائل ، ٢٢٢/٣: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

.احلائض وعرقها
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ّال بأس أن يتوضأ بسؤر«: ّ، أنه قال!ّعن عيلّحممد، عن أبيه، .»احلائضُ

بابـ٥٨
ُيف الثوب تصيبه النجاسة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٩٥ ّ ّ

ّحممد، عن أبيه، عن عيل ّ، أنه سئل عن طشت فيه زعفران بـال فيـه صـبي، !ّ ُ ّ

.»ّاملاء قد طهر الثوبّفإنيغسلوه،ّيصبغوا ثوهبم ثم «: فقال

ّالتيممبابـ٥٩
ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ّأخربنا حممدـ٩٦ ّ ّ

ّحممـد، عـن أبيــه، عـن عــيل ّال يـصىل بــالتيمم إال صـالة واحــدة«: ، قـال!ّ ّ ّ

.»ونافلتها

ّ، حدثني موسى، حدثّأخربنا حممدـ٩٧ ّبيه، عن جده جعفر بن ، عن أنا أيبّ

ّمضت السنّة أال يصىل بتيمم إال صالة : يقول%سمعت أيب«: ، قال!ّحممد ّّ ّ

.»ونافلتهاواحدة

. ٢٢٢/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
أثبتنـاه ومـا يف املـتن. )ّباب جواز صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسله(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ّمن النسخ اخلطية
. »ض«وما يف املتن من ) فإذا(: »ن، د، م«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(
. ٢١١/٥: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
، وأورد مثله الطـويس يف ٢١٧/٤٣٤: ونوادر الراوندي، ٥٤٥/٣: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ١٦٤/٥٦٩: ١واالستبصار ، ٢٠١/٥٨٤: ١التهذيب 
. ٢١٧/٤٣٥: ونوادر الراوندي، ٥٤٥/٤: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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بابـ٦٠
من مل جيد املاء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر ّأخربنا حممدـ٩٨ ّ بن ّ

ّبته جنابـة فليتـيمم إذا مل من أصا: يقول%ّكان عيل«: ، قال!، عن أبيهّحممد
.»صالتهجيد املاء، فإذا وجد املاء فليغتسل، وليستقبل

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر ّحممدأخربناـ٩٩ ّ ّ

ّمن أصابته جنابـة، أن يتـيمم إذا مل جيـد : ّإنه كان يفتي«: !عن أبيهّبن حممد،ا
.»صالتهوليستقبلاملاء، فإذا وجد املاء فليغتسل،

بابـ٦١
ّمن كان يف زحام ثم أحدث

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ١٠٠ ّ ّ ّ
ًإن عليا «: !ّحممد، عن أبيه  يـوم -سئل عن الرجل يكون يف وسط زحام %ّّ

؟اسأحدث، وال يستطيع اخلروج من كثري الزحام والن-اجلمعة أو يوم عرفة 

ُيتيمم ويصيل معهم، وليعد الصالة إذا هو: قال ّ .»انرصفّ

. )فإذا وجده فليغتسل وليستقبل صالته، ّيتيمم(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ١(
. ٥٤١/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. »ض«هذا احلديث مل يرد يف نسخة ) ٣(
. ٥٤٢/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
، وأورد مثله الطويس يف ٢١٧/٤٣٦: ، ومثله يف نوادر الراوندي٥٢٥/١: ٢ه يف مستدرك الوسائل عن) ٥(

. ٨١/٢٥٤: ١واالستبصار . بلفظ وسند آخر٢٤٨/٦٧٨: ٣، و١٨٥/٥٣٤: ١هتذيب األحكام 
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بابـ٦٢
ّمن كان يف أرض مبتلة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠١ ّ ّ

ًإن عليا«: !ّبن حممد، عن أبيها من أخذته سـامء شـديدة، واألرض : قال%ّّ

ّمبتلة، وأراد أن يتيمم، ف ّ، فيتـيمم بغبـاره، وإن كـان إكافـهليـنفض رسجـه أوّ
.»فلينفض ثوبه أو ضفة رسجه؛راجال

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠٢ ّ ّ

ًإن عليا«: !ّبن حممد، عن أبيها ّسئل هل يتيمم باجلص%ّّ ّ قيـل . نعم: قال؟ُ

ّألن الرمـاد؛ال: قال؟ّفهل يتيمم بالرماد: لقي. نعم: قال؟ّفهل يتيمم بالنورة: له

: قال؟والنابتة عىل وجه األرضبالصفاةّفهل يتيمم: قيل. مل خيرج من األرض

.»نعم

ّوجواز التيمم باجلص والنورة(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ١( ّ( .

ْشبه ال: اإلكاف من املراكب) ٢( ٩٥َ: ٧املحكم واملحيط األعظم . رحال واألقتابِ َـ أكف َ .

ـ جـواز التـيمم ٩بـاب ـ ٣٥٣: ٣وانظر وسائل الشيعة ، ٥٣٣/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.... ّعند الرضورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة

َالصفاة) ٤( ًاحلجر الصلد الضخم الذي ال ينبت شيئا: َّ ْْ َّ َـ صفو٣٨١: ٨واملحيط األعظم املحكم . َّ ََ .

ّيتـيمم (: وفيـه، ٢١٧/٤٣٧: ومثله يف نوادر الراونـدي، ٥٣٢/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. )... بالصفا البالية عىل وجه األرض

.١٨٧/٥٣٩: ١وأورد صدر احلديث باختالف يسري الطويس يف هتذيب األحكام 
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بابـ٦٣
به جرح أو قرحّهل يتيمم من

ّأخربنا حممد حدثني موسىـ١٠٣ ّ، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده جعفـر ّ ّ

ًإن عليا«: !، عن أبيهّمدابن حم من كثـرت بـه اجلـروح والقـروح، : قال%ّّ

ّوأصابته جنابة، فخاف عىل نفسه، فإن التيمم .«جيزيهّ

بابـ٦٤
ّاملسح عىل اخلفني

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠٤ ّ ّ

ًإن عليا«: !، عن أبيهّحممدبن ا املـسح عـىلسـبق الكتـاب : كـان يقـول%ّّ

.»ّاخلفني

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ١٠٥ ّ ّ ّ
ْمن رأى رسول اهللا : ّنشد عمر بن اخلطاب الناس«: قال!ّحممد  مسح عىل "َ

"ّ، فشهدوا أهنم رأوا رسول اهللا "فقام ناس من أصحاب رسول اهللا ؟ّاخلفني

ْسـلهم، أقبـل نـزول املائـدة أم : %بـن أيب طالـب، فقال عيلّمسح عىل اخلفني َُ َ
أو : »م«ّوما يف املتن أثبتناه من النـسخ اخلطيـة ويف ) ّتيمم ملنباب جواز ال(: يف املطبوع واحلجرية) ١(

. قروح
.)عن الغسل(: زيادة» د«يف ) ٢(
. ـ٥باب ـ ٣٤٦: ٣وانظر وسائل الشيعة ، ٤٨٢/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
وبـاختالف يـسري ، ١٦١: ٢وأورده املفيد يف اإلرشـاد ، ٣٣٥/١٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. بسنده١٠٨٨ذيل احلديث / ٣٦١: ١الطويس يف هتذيب األحكام 
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.ال ندري: فقالوا؟بعدها

ُلكنّي أدري، إنه ملا نزلت سـورة املائـدة رفـع املـسح ورفـع : %ّفقال عيل ّ
ّالغسل، فلئن أمسح عىل ظهر محاري أحب إيل من أن أمسح عىل ّ َ .»ّاخلفنيَ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، ّأخربنا حممدـ١٠٦ ّعن أبيه، عن جـده جعفـر ّ
ّأخربين جدي القاسم بن حممد بن أيب بكر، قال«: ، قال!ّبن حممدا سـمعت : ّ

ّيدي أحب إيل من أن أمسح عىل اخلفنيُتبتكلئن: عائشة تقول ّ ُّ«.

بابـ٦٥
يف املحيض

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠٧ ّ ّ
ال يكون احليض أكثر من «: ، قال!بن أيب طالبد، عن أبيه، عن عيلّبن حمما

.»ّأيامعرشة
وأورد ، ٢٠٧/٤٠٢: وبـاختالف يف نـوادر الراونـدي، ٣٣٥/١٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ٣٠١/٦٢: ١مثله العيايش يف التفسري 
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)ّشلت(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ـ بتك١٥٣: ١٠هتذيب اللغة . طعالق: البتك
بـدل ) ُتبـرت(: وفيـه٢١٨/٤٣٩: ونـوادر الراونـدي، ٣٣٥/١٤: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

٣٨٧: ٢وابـن حجـر يف التلخـيص احلبـري ، ١٧٤: ١وأورده الزيلعي يف نصب الرايـة . )ُتبتك(
ّن أقطع رجيل باملوسـى أل: عن عائشة أهنا قالت، ّعن القاسم بن حممد: وفيهام) ضمن املجموع(

ّأحب إيل من أن أمسح عىل اخلفني ّ ّ .
. )باب يف احليض(: »ض«يف ) ٤(
ّإن أقـل احلـيض ــ ١٠بـاب ـ ، ٢٩٣: ٢وانظر الوسـائل ، ١١/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥( ّ

. ثالثة أيام وأكثره عرشة
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ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠٨ ّ ّ

ّبن حممد، عن أبيه، عن عيلا ُ، أنه سئل عن امـرأة حاضـت يف شـهر ثـالث !ّ ّ

ا كانـت فـيام مـىض عـىلّشهد نـسوة مـن بطانتهـا أن حيـضتهإن «: حيض، فقال

ّصدقتشهدن، فإنّما ادعته .»ّ، وإال فهي كاذبةُ

بابـ٦٦
ُما جيب عىل احلائض من القضاء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٠٩ ّ ّ
ًعلياّإن«: !ّبن حممد، عن أبيها إذا دخلـت املـرأة يف وقـت الـصالة : قال%ّ

قضتها، وإذا رأت ،وإذا رأت الطهر يف وقت صالة. ت تلك الصالةفحاضت قض

، وإذا مرتفعة فعليها قضاء صالة العـرصهيأواملرأة الطهر والشمس مل تغب،

، وإذا رأت ّوتـصيل العـرصرأت الطهر بني الظهر والعرص، فعليها قضاء الظهـر،

رأت الطهـر يف الطهر قبل أن يغيب الشفق، فعليهـا قـضاء صـالة املغـرب، وإذا 

جوف الليل إىل نصف الليل، فعليها قضاء العشاء اآلخرة، وإذا رأت الطهـر بعـد 

.»الغسلّانشقاق الفجر، فعليها قضاء صالة الغداة، إن هي أخرت

وما أثبتنـاه ، »ن، د«رد يف مل ي) فإن شهدت(: وقوله»فإن شهدت«: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
. وهو املوافق للمصدر، »م«يف املتن من نسخة 

: ١، وأورده باختالف يـسري الـصدوق يف مـن الحيـرضه الفقيـه ١٠/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. بسنده١٤٨/٥١١: ١، واالستبصار ٣٩٨/١٢٤٢: ١، والطويس يف هتذيب األحكام ١٠٠/٢٠٧

.»م«وما يف املتن أثبتناه من ، اهنى: »ش، ض، د«ويف ) فهي(:يف املطبوع واحلجرية) ٣(
ـ وجـوب قـضاء ٤٩بـاب ـ / ٣٦١: ٢وانظـر الوسـائل ، ٣٤/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

.... احلائض الصالة
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بابـ٦٧
املعتكفة حتيض

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١١٠ ّ ّ

ُ، أنه سئل عن معتكفة حاضت، فقـال!ّعن عيلّبن حممد، عن أبيه، ا ختـرج «: ّ

.»حيضهاّإىل بيتها، فإذا هي طهرت، رجعت فقضت األيام التي تركت يف

بابـ٦٨
كم تقعد النفساء

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١١١ ّ ّ

ًفـساء أربعـني يومـا، فـإذا تقعـد الن«: ، قال!ّ، عن عيلأبيهّبن حممد، عنا

ّجاوزت أربعني يومـا اغتـسلت وصـلت، وكانـت بمنزلـة املـستحاضة، تـصوم  ً

.»زوجهاّوتصيل، ويأتيها

بابـ٦٩
احلامل ترى الدم

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن جـده جعفـر ـ١١٢ ّ ّ ّ

والطـويس يف ، ١٧٩/٢: ٤وأورد مثله الكليني يف الكـايف ، ٣٦/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. بسنده٣٩٨/١٢٤٢: ١هتذيب األحكام 

. )ّعن جده(: زيادة» م«يف ) ٢(
، ١٧٧/٥٠٦: ١وأورد مثله الطويس يف هتذيب األحكـام ، ٤٨/٤: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٥٢/٥٢٦: ١واالستبصار 
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ّحممد، عن أبيه، عن عيل  ّا كـان اهللا عـز وجـل مـ«: "قـال رسـول اهللا : ، قال!ّ ّ

ّليجعل حيضها مع محل، فإذا رأت املرأة الدم وهي حبىل فال تدع الصالة، إال أن ترى  ُ
.»الدم عىل رأس والدهتا، إذا رضهبا الطلق ورأت الدم تركت الصالة

بابـ٧٠
احلائض التي جيب عليها احلد

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه،ّأخربنا حممدـ١١٣ ّعن جـده جعفـر ّ

ً، أن عليا!ّبن حممد، عن أبيها ّلـيس عـىل املـستحاضة حـد حتـى «: قال%ّّ ّ

ّتطهر، وال عىل احلائض حتى تطهر، وال عىل النفساء حتى تطهر، وال عىل احلامـل  ّ

.»تضعّحتى
بابـ٧١

طهارة الطعام

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـدهّأخربنا حممدـ١١٤ ّ جعفـر ّ

ّ، عن ام سلمة زوج النبي!ّ، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسنيّبن حممدا ُ" ،

إذ جـاءه ّيتعرقه، فناولته كتف شاة، فبينا هو"دخلت عىل رسول اهللا: قالت

. ـ٤باب ـ ٣٩١: ٢وانظر وسائل الشيعة ، ٤٨/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ب رفع احلد عن احلـائض والنفـساء واملـستحاضة حتـى تطهـر وعـن با(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) احلامل حتى تضع
. ٤٩/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) باب عدم الوضوء من الطعام(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )ّيتعرفه: (»د،ض«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

!
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ّ، فقام فصىل ومل يتوضأّبالل يؤذنه بالصالة ّ.

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جدـ١١٥ ّ ّ ّه جعفر بن حممد، ّ
ّوحدثتني زينب بنت ام سلمة، عن أم سلمة، بمثل ذلك«: ، قال!عن أبيه  ّ ُ ّ«.

بابـ٧٢
ّالوضوء مما مست النار ّ

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ـ١١٦ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني  :%طالـب قال عـيل بـن أيب: ، قال!ّ

ّال وضوء مما غريت« .»النارّ

املضمضةبابـ٧٣

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جّأخربنا حممدـ١١٧ ّ عفـر ّ
"

ْالعرق بالسكون َعـراق: ُومجعـه، ُالعظم إذا اخذ عنـه معظـم اللحـم: َ ُعرقـت العظـم: يقـال، ُ َْ َ ،
ُواعرتقته َوتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك، ْ ُ ْ ّإنه تناول عرقا ثم صـىل ومل يتوضـأ(: وفيه. ّ َّ ّ ًْ َ ّ( .

. ١٩٩: ٣النهاية البن األثري
. ٢٤١/٣: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ٢٤٢/٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.ّالنسخ اخلطيةمنوماأثبتناه)النارّغريتّمماالوضوءعدمباب(:واحلجريةاملطبوعيف) ٣(

ّـ أن أكل مـا غـريت١٥باب ـ ٢٨٩: ١وانظر الوسائل ، ٢٤٢/٥: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤( ّ

. ال ينقض الوضوء... النار

وما يف املتن أثبتنـاه مـن ) ّباب ال مضمضة من طعام وال رشاب إال اللبن(: يف املطبوع واحلجرية) ٥(

. ّالنسخ اخلطية
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ً، أن عليـا!، عـن أبيـهّبن حممدا ال مضمـضة مـن طعـام «: كـان يقـول%ّّ

.»اللبنّوالرشاب، ولو فعلت ما متضمضت إال من

ّحدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ،ّأخربنا حممدـ١١٨ ّ ّ
ً، أن عليا!ّبن حممد، عن أبيها قبل صالة "خرج علينا رسول اهللا«: قال%ّّ

، ويف يده كرسة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمـيش، وبـالل يقـيم لـصالة الغداة

ّالغداة، فدخل فصىل بالناس من غري أن يمس .»ًماءّ

بابـ٧٤
يصيبها اخلمراحلنطة 

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١١٩ ّ ّ
ً، أن عليا!ّبن حممد، عن أبيها ّسئل عن حنطة صـب عليهـا مخـر%ّّ : قـال؟ُ

.»ّكلهالطحني، والعجني، وامللح، واخلبز، يأيت عىل ذلك«

بابـ٧٥
األمر بغسل اليد من الغمرة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّحممدأخربنا ـ١٢٠ ّ ّ
. ٣٣٠/٣: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
والكلينـي، ٤٥٨/٣٩٨: وأورد مثله الربقي يف املحاسن، ٢٤٢/٦: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

ًمن غري أن يمس ماء(وليس فيهام ، ٢٧٣/١: ٦يف الكايف  : ٣يف الـذكرىّقـال الـشهيد األول. )ّ
. )لبيان جوازه أو للرضورة؛ّذلك مرة يف كرسة مغموسة بلبن"وفعل النبي(: ٢٧

. ٥٨٣/١: ٢و٢٢٥/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )من الغمر(: »م«ويف ، ّاحلجرية والنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتناه من ) اخلمرة: (يف املطبوع) ٤(
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ّبن حممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيلا أمر بغسل أيدي "ّإن رسول اهللا«: !ّ

ّ، فإن الشياطني تشمهالصبيان من الغمر ّ«.

بابـ٧٦
الدواب متوت يف اإلدام

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه،ّأخربنا حممدـ١٢١ ّعن جـده جعفـر ّ

ًإن عليا«: !ّبن حممد، عن أبيها د إذا قال يف اخلنفـساء والعقـرب والـرص%ّّ

ًوإن كان شـيئا مـات يف اإلدام وفيـه الـدم يف : ، قالمات يف اإلدام فال بأس بأكله

ّ، ثـم ما فوقـه ومـا حتتـه، جنّبًوكان جامداسل أو يف زيت أو يف السمنالع
ُائبا فال يؤكل، يسترسج به واليباعّيؤكل بقيته، وإن كان ذ ً«.

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٢٢ ّ ّ

. وهو املوافق للمصادر، ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية)اخلمر(: يف املطبوع) ١(
َالغمر بالتحريك ْالدسم والزهومة من اللحم: َ ُ ُّ ْوكالورض من السمن، ّ َّ َ مـن بـات ويف يـده «وفيه ، َ

َغمر َـ غمر٣٤٥: ٣ثري النهاية البن األ. »َ َ .
وعيـون ، ٥٥٧/١: وأورد مثله الصدوق يف علل الرشائع، ٢٠٣/٣٩١: عنه يف نوادر الراوندي) ٢(

والقـايض الـنعامن يف دعـائم ، ٦٣٢: واخلـصال، بـسنده٦٩/٣٢٠: ٢%أخبار اإلمام الرضا
. ١٢١/٤١١: ٢و١٢٣: ١اإلسالم 

. وهو املوافق للمصادر، ّاه من احلجرية والنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتن)أو السمن(: يف املطبوع) ٣(
َّحت(: »م«يف نسخة ) ٤( َجنّبـت، : ١٣جويف املـستدرك، حيـث: »ض«ويف ، اجتنـب: »ن، د«ويف )ُ

. ـ جنب١٥٧: ١الصحاح . ّنحيته عنه: وجنّبته اليشء.ّجببت: ١٦ويف ج
وانظر دعـائم اإلسـالم ، ١٩٤/١: ١٦و، ٧١/١: ١٣و، ٢١٠/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

١٢٢: ١ .
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ّبن حممد، عن أبيه، عن عيل ا ُ، أنه سئل عن الزيت، يقـع فيـه يشء لـه دم !ّ ّ

ًالزيت ـ خاصة ـ يبيعه ملن يعمله صابونا«: قال؟فيموت ّ«.
ّثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّ، حدّأخربنا حممدـ١٢٣ ّ

إذا وقـع فيـه «: يف الزيـت والـسمن%ّقال عيل: ، قال!ّبن حممد، عن أبيها
ّ، وإذا مـس الثـوب،يـدهفليغـسلّيشء له دم فامت فيه استرسجوه، فمن مسه

أو مسح يده يف الثوب، أو أصابه منه يشء، فليغـسل املوضـع الـذي أصـاب مـن 
.»يغسل ذلك خاصةو مسح يده يف الثوبالثوب، أ

بابـ٧٧
امليتة تقع يف الطبخ

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٢٤ ّ ّ

ً، أن عليا!ّبن حممد، عن أبيها ، وإذا يف القدر فـأرة ُسئل عن قدر طبخت%ّّ

ّم، فينقـى حتـى ينقـهيـراق املـرق، ويغـسل اللحـ«: %ّفقال عيل؟ّميتة ّ، ثـمىّ
.»يؤكل

ونـوادر ، ١٩٤/٢: ١٦و، ٧٢/٢: ١٣و، ٥٧٨/٢: ٢و، ٢١١/٣: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(
. ١٢٢: ١وانظر دعائم اإلسالم ، ٢٢٠/٤٤٥: الراوندي

. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية)ليغسل(: يف املطبوع) ٢(
مل ) أو مسح يـده يف الثـوب، فليغسل املوضع الذي أصاب من الثوب، ءأو أصابه منه يش(: قوله) ٣(

.»ض«يرد يف نسخة 
. ٥٥٧/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. )باب امليتة تقع يف الطبيخ(: »م«يف نسخة ) ٥(
والطويس يف ، ٢٦١/٣: ٦وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٥٧٨/٤: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. بسنده٨٦/١٠٠: ٩حكام هتذيب األ
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بابـ٧٨
الطعام يؤخذ لقطة

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّأخربنا حممدـ١٢٥ ّ ّ

ًإن عليـا«: !ّبن حممد، عن أبيها ُل عـن سـفرة وجـدت يف الطريـق ـُسئـ%ّّ

ّيقـوم : %ّفقال عيل؟ّها سكر، كثري حلمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيمطروحة

.ّألنه يفسد، وليس ملا فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن؛ّما فيها ثم يؤكل

ّيا أمري املؤمنني، ال نعلم سفرة ذمي وال سفرة جمويس: فقالوا هـم يف سـعة : قـال؟ّ

.»يعلمواّمل يعلموا، حتىمن أكلها ما

بابـ٧٩
َامليتة إذا عمي أمرها َ

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ّ، حدثني موسى، قالّمدأخربنا حمـ١٢٦ ّ

ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل ّ، أنه سـئل عـن شـاة مـسلوخة وأخـرى !ّ

َمذبوحة عمي عىل الراعي أو عىل صاحبها، فال يدري ِّ : قـال؟من امليتـةّالذكيةُ

ًترم هبام مجيعا إىل« ِ ْ .»الكالبَ

. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) باب السفرة تؤخذ لقطة(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
وأورد مثله ، ٢١٩/٤٤٣: وباختالف يف نوادر الراوندي، ٥٨٨/٣: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. بسنده٤٥٢/٣٦٥: والربقي يف املحاسن، ٢٩٧/٢: ٦الكليني يف الكايف 
. )ّالزكية(: »ن، د، م«يف نسخة ) ٣(
.٢٠٧/٤٠٣: ونوادر الراوندي، ١٩٢/١: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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بابـ٨٠
صفة طهارة البهائم

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ّ، حدثني موسى، قالّأخربنا حممدـ١٢٧ ّ

ً، أن عليا!ّجعفر بن حممد، عن أبيه ّسئل عن محل غذي بلـبن خنزيـرة%ّّ ُ ْ َ ؟ُ

ْالكسبواعلفوه،ّقيدوه«: فقال ُإن كان اسـتغنى عـن اللـبن، والنوى واخلبز ،

ْ، فليلَق عاللبنوإن مل يكن استغنى عن .»ّىل رضع شاة سبعة أيامُ

بابـ٨١
ّاجلاللة من البهائم

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده: ّ، حدثني موسى، قالّأخربنا حممدـ١٢٨ ّ

ّالناقة اجلاللة ال حيج عىل ظهرها، «: ، قال!ّ، عن أبيه، عن عيلّجعفر بن حممد ّ

ًوال يرشب من لبنها، حتى تقيد أربعني يومـا، والبقـرة اجل ّ يـرشب لبنهـا،ّاللـة الّ

ّحتـى تقيـد عـرشين يومـا، والـشاة اجلاللـة ال يؤكـل حلمهـاوال يؤكل حلمهـا ً َّ ّ،

ّباب استرباء محل غذي بلبن خنزيرة: (يف املطبوع واحلجرية) ١( . ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) َ
ْالكسب) ٢( ّالكنجارق، فارسية، وبعض أهل السواد يسميه: ُ ُبج، والكـسب بالـضم عـصارة ُالكس: ُ ُ َ

. ـ كسب٧١٧: ١لسان العرب . الدهن
. »ن، د، م«وما يف املتن أثبتناه من ) من(: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
ــائل ) ٤( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ١٨٥/١: ١٦عن ــوادر الراون وأورده ، ٢٢٠/٤٤٤: ومثلــه يف ن

. ٢٥٠/٥: ٦باختالف يسري الكليني يف الكايف 
. ٧٦/٢٨٠: ٤واالستبصار ، ٤٤/١٨٦: ٩والطويس يف هتذيب األحكام 

. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) ّباب اجلاللة واستربائها(: يف املطبوع واحلجرية) ٥(
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ّ، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة اجلاللة ال يؤكل حلمها حتـى تقيـد يرشب لبنهاوال ّّ ّّ ّ

ّمخسة أيام، والدجاجة اجلاللة تقيد ثالثة أيام ثم ّ ّ .»تؤكلّ

بابـ٨٢
سل به الرجل يدهما يكره أن يغ

ّده ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـ: ّ، حدثني موسى، قالّأخربنا حممدـ١٢٩

ًإن عليا«: !، عن أبيهّجعفر بن حممد ّّ%كان يكره أن يغسل الرجل يده

.»ّينفر النعمة: ، وقالبالدقيق واخلبز أو بالتمر

بابـ٨٣
األمر بغسل اليد قبل الطعام

ّ، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّربنا حممدأخـ١٣٠ ّ ّ

ً، أن عليا!ّبن حممد، عن أبيها ّمـن رسه أن «: "قال رسـول اهللا: قال%ّّ
.»طعامهّيكثر خري بيته فليتوضأ عند حضور

. ٢٢٠/٤٤٦: ونوادر الراوندي، ١٨٦/١: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّن احلجرية والنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتناه م)%ّعن عيل(: يف املطبوع) ٢(
.»ن، د«أثبتناها من نسخة ) يده) (٣(
. )به(: ّيف املطبوع واحلجرية زيادة) ٤(
: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٢٤/٢: ١٦عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٥(

١٢١/٤١٣ .
. ّن من النسخ اخلطيةوما يف املت) باب غسل اليد قبل الطعام(: يف املطبوع واحلجرية) ٦(
ّعن جده جعفر بن حممد) (٧( . »ض«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه، ّ
وأورده الطـويس يف ، ٢٠٧/٤٠٤: ونـوادر الراونـدي، ٢٧٦/١: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٨(

!



٥٥........................................................................................كتاب الطهارة  

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ـ١٣١ ّ ّ ّ
، !أيب طالـب بن ّأبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل، عنّحممد

ّمن توضأ قبل الطعام، عاش يف سعة، وعويف من بلوى «: "قال رسول اهللا: قال

.»جسدهيف

بابـ٨٤
األمر باخلالل بعد الطعام

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ـ١٣٢ ّ ّ ّ
ّن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيلّحممد، ع : قال، !أيب طالب بن ّ

ّفإنه صحة للناب والنواجذ، و؛ّختللوا عىل إثر الطعام«: "قال رسول اهللا جيلـب ّ

.»عىل العبد الرزق
"

بسنده عـن أيب عبـد ، ٤٢٤/٢١٧: والربقي يف املحاسن، ١٢٢٥صدر احلديث / ٥٩٠: األمايل
، ٣٥٨/٤٢٦٤: ٣والصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ، ٢٩٠/٤: ٦الكايف والكليني يف، %اهللا

. %عن أمري املؤمنني، ١٣/٤٤: ، واخلصال"عن النبي
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، ّحدثنا أيب) (١( . »ض«مل يرد يف نسخة ) ّ
طـويس وأورد مثلـه ال، ٢٢١/٤٤٧: ونوادر الراوندي، ٢٦٧/٢: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ١٢٢٥ذيل احلديث / ٥٩٠: يف األمايل
بـسنده عـن أيب عبـد ٤٢٤/٢١٩: والربقي يف املحاسن) ... قبل الطعام وبعده عاش... (وفيه 

وكذا الكليني يف الكايف . )... غسل يده قبل الطعام وبعده عاشمن( : وفيه!عن آبائه، اهللا
. ٣٥٨/٤٢٦٥: ٣ال حيرضه الفقيه والصدوق يف من، %بسنده عن أيب عبد اهللا٢٩٠/١: ٦

وجيلـب .. (: وفيـه، ٢١٢/٤١٨: ونـوادر الراونـدي، ٣١٧/١: ١٦عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(
والطـربيس ، ٤١٠صدر احلـديث / ١٢٠: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم )الرزق

. بسنده٥٥٩/٩٣١: وصدر احلديث الربقي يف املحاسن، ٣٣١/١٠٦١: ١يف مكارم األخالق 
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بابـ٨٥
النهي عن اخلالل بالقصب والرحيان

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ١٣٣ ّن أبيه، عن جده جعفر ّحدثنا أيب، ع: ّ

ّبن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيها :!عن عيل بن أيب طالـب ،ّ

ّإن النبي« ّ، وأن يستاك به، وهنـى أن يتخلـل بالرمـان ّهنى أن يتخلل بالقصب"ّ ّ

ِوالرحيان، فإن ذلك حيرك عرق ّ .»اجلذامّ

بابـ٨٦
األمر بالنظافة

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ّدثني موسى، قال، حّأخربنا حممدـ١٣٤ ّ

ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل : ، قال!ّ، عن أبيه، عن عيلبن احلسنيّ

ّليتهيأ أحدكم لزوجته كام تتهيأ زوجته له«: "قال رسول اهللا ّ«.

.»بالنظافةّيعني يتهيأ«: %ّقال جعفر بن حممد

بـدل ) حيـدث(: وفيـه، ٢٣٣/٤٧٨: ونوادر الراوندي، ٣١٩/١: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. )ّحيرك(

. ٣٧٧/٧: ٦والكليني يف الكايف ، ١١٩: ١وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

ّيتهيـأ ... (وفيه٢٣٣/٤٧٩: ومثله يف نوادر الراوندي، ٢٩٦/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. )بالنظافة للصالة

ــ بـاب٢٤٦: ٢٠وانظـر وسـائل الـشيعة ، ٢١٠: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

. ـ استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء١٤١
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بابـ٨٧
األمر باخلتان للرجال

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ، قالموسىّ، حدثني ّأخربنا حممدـ ١٣٥ ّ

ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه : ، قال!ّعن عيل،ّ

رتك يف ـُال يـاألقلـفّإن: ، يف صـحيفة"وجدنا يف قائم سـيف رسـول اهللا«

ُاإلسالم حتى خيتن .»ولو بلغ ثامنني سنة، ّ

بابـ ٨٨
هــر منــآخ

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ّ، حدثني موسى، قالّأخربنا حممدـ١٣٦ ّ

ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل ّأول من قاتل يف سـبيل «: ، قال!ّ
ّ، فنفـر إبـراهيم حتـى اسـتنقذه مـن ًلوطـا، حيث أرست الـروم %اهللا إبراهيم

.أيدهيم

.»ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) األغلف(: »ن، د، م«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
ْهو الذي مل خيتن«: يف األقلف يموت، ضهمويف حديث بع َ ْوالقلفة» ُ َاجللدة التي تقطع من ذكـر : ُ َ ْ ُ

ولكـن بالقـاف ، والظاهر كالمها يـستعمل يف اللغـة. ـ قلف٩٠: ٤النهاية البن األثري . الصبي
.قلف–١٤١ـ غلف، و١٣٣: ٤انظر الصحاح . هرأش

وأورد مثلـه القـايض ، ١٤٦/٢٠٠: اونـديونوادر الر، ١٥٠/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.١٢٤: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 

» ض«ويف » م«وما يف املتن مـن نـسخة ) %باب أول من اختتن إبراهيم(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
.»ن، د«ومل يرد عنوان الباب يف ) باب(فقط كلمة 
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ّوأول من اختذ الراي ّات إبراهيم، وأول من أضاف الضيف إبـراهيم، وأول ّ ّ
؟ّما هـذا الـشيب يـا رب: ّمن ثرد الثريد إبراهيم، وأول من شاب إبراهيم، وقال

ّقال عـز وجـل ، اختـتنتـتن إبـراهيمّوأول مـن اخ. ّرب زدين منـه: قـال. نـور: ّ

.»ّ، عىل رأس ستني سنة من عمرهبالقدوم

ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : موسى، قالّ، حدثنيّأخربنا حممدـ١٣٧ ّ
ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل : قيـل إلبـراهيم خليـل الـرمحن«: ، قـال!ّ

،ّتطهر: ّثم قيل له،فنتف حتت جناحيه،ّتطهر: ّثم قيل له،هفأخذ من أظفار،ّتطهر

.»فاختتن،ّتطهر: ّثم قيل له،عانتهفحلق

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممدـ١٣٨

ً، أن عليا!عن أبيه،ّجعفر بن حممد ّيا معـرش النـساء إذا خفـضتن «: قال%ّّ
ًفبقني من ذلك شيئا،ّبناتكن ّفإنه أنقى أللواهنن وأحظى،ّ .»ّهلنّ

: وقيـل، قرية كانت عنـد حلـب: يلوق، موضع من نعامن: وقيل، هي قرية بالشام: قيل: َالقدوم) ١(
معجـم . اختـتن إبـراهيم بالقـدوم: ويف احلـديث، %كان اسم جملس إبراهيم خليـل الـرمحن 

. ٣٥٤/٩٤٥٤: ٤البلدان 
؛١٤٧/٢٠٤: ونــوادر الراونــدي، ١٥٠/٢: ١٥و، ١١٩/٤: ١١عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(

. باختصار١٢٤: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. واملصادر» م، ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) هامته(: »ن، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
، ١٤٨/٢٠٥: ، ونـوادر الراونـدي١٤٩/١: ١٥و٤١٣/١: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(

، والطـربيس يف مكـارم ١٢٤: ١وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم 
. ١٤١/٣٦٢: ١األخالق 

. ١٢٤: ١، وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٥١/١: ١٥و٩٤/٢: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٣٩

ّحممـد بـن أيب بكـر عـن ّأخربين جدي القاسـم بـن «: ، قال!ّحممدجعفر بن 
ّإذا خفضتن بناتكن فبقني،يا معرش النساء: ّأهنا كانت تقول،عائشة ّ ّأبقى للذاهتن ،ّ

.»األزواجيف

بابـ٨٩
ريــم األظافـتقلي

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٠

قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،بن احلسنيّعن جده عيل ،عن أبيه،دّبن حمما

.«أناملهتشعثّمن قلم أظافريه يوم اجلمعة مل«: "رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤١

: ، قال!ّعيلعن،عن أبيه،ّجده عيل بن احلسنيعن،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

،ًداءأناملـهأخـرج اهللا مـن،ّمن قلم أظافريه يوم اجلمعة«: "قال رسول اهللا

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــشيعة ، ١٥١/٢: ١٥عن ــائل ال ــاب ـ ٤٤٢: ٢١وانظــر وس ـ ٥٨ب
. استحباب خفض البنت وآدابه

ْالشعث) ٢( َ وذكر احلديث نفسه الطرحيـي يف جممـع البحـرين .ّهو االنتشار والتفرق حول األظفار: َ
. ـ شعث٢٥٦: ٢

. واملصادر» ض، م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )أفاصله(: »ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(
وأورده الـصدوق يف مـن ، ١٤٨/٢٠٦: ، ونوادر الراوندي٤٤/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١٢٧/٣٠٨: ١ال حيرضه الفقيه 
.أفاصيله: »د، ن«يف ) ٥(
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.»ًوأدخل فيه شفاء

ّعن جده ،عن أبيه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٢
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّقصوا أظافريكم فإنه أزين«: "رسول اهللاقال  .»لكمّ

بابـ٩٠
ّقص الشارب

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٣
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّال يطولن أحدكم شاربه«: "قال رسول اهللا ّفـإن ،شعر جناحـهوال،نتهوال عا،ّ

.»هبايتستــر ّالشيطان يتخذها خمابىء

وأورده القـايض الـنعامن ، ١٤٨/٢٠٧: ونوادر الراونـدي، ٤٥/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٢٤: ١يف دعائم اإلسالم 

. ّأثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) قال) (٢(
، رجـاليامعرش ال(: وفيه١٤٨/٢٠٨: ونوادر الراوندي، ٤١٣/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ّفإنه أزين لكن؛ّطولن أظافريكن: وقال للنساء. ّفإنه أزين لكم؛ّقصوا أظافريكم ُ َ ّ( .
"قــال رســول اهللا(: وفيــه، ١٢٨/٣١٥: ١وأورد مثلــه الــصدوق يف مــن ال حيــرضه الفقيــه 

ّاتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن: وللنساء، ّقصوا أظافريكم: للرجال ومثله القايض النعامن . )ّ
. ٤٩١/١٥: ٦والكليني يف الكايف ، ١٢٥: ١دعائم اإلسالم يف 

. )يسترتهبا... (وفيه ١٤٩/٢٠٩: ونوادر الراوندي، ٤٠٥/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٥١٩/١: وأورده باختالف يسري الصدوق يف علل الرشائع

ّفإن الشيطان يتخذ... (: وفيه١٢٤: ١ ٤٨٧/١١: ٦وباختصار الكلينـي يف الكـايف . )ها جماثمّ
. ٣٦٠صدر احلديث /١٤٠: ١والطربيس يف مكارم األخالق . بسنده
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بابـ٩١
األمر بحلق العانة

ّعـن جـده ،عـن أبيـه،ّقال حدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٤

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

يـرتك عانتـه فـوق فـال،اآلخـرن يؤمن باهللا واليـوممن كا«: "قال رسول اهللا

.»ًيوماأربعني

بابـ٩٢
الشكر عىل الغائط

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ١٤٥ ّحدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر : ّ ّ

إذا "ّعلمنـي رسـول اهللا «: ، قـال!ّبن حممد، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب ا

ّاحلمد هللا الذي رزقني لذة طعـامي ومنفعتـه: لقمت عن الغائط أن أقو وأمـاط ،ُ

.»فضلهاَياهلا من نعمة ما أبني،عنّي أذاه

. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) باب األمر بازالة شعر العانة(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
وأورده الكليني يف . ١٤٩/٢١٠: ، ونوادر الراوندي٣٨٩/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

٥صـدر احلـديث / ٥٣٨: والـصدوق يف اخلـصال.١١صدر احلـديث / ٥٠٦: ٦الكايف 
، والقايض الـنعامن يف دعـائم ٢٦٠صدر احلديث / ١١٩: ١بسنده، ومن ال حيرضه الفقيه 

، والفتال النيـسابوري يف ١٣٩/٣٥٢: ١، والطربيس يف مكارم األخالق ١٢٤: ١اإلسالم 
. ٣٠٩: روضة الواعظني

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب الدعاء بعد القيام عن الغائط(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
...). ّلذة الطعام: (.. وفيه٢٣٣/٤٨٠: ، ونوادر الراوندي٢٥٣/٨: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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بابـ٩٣
يف رشب املاء

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٦

ّمر عىل رجل يكـرع "ّإن رسول اهللا«: !آبائهعن،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.ملاء بفمها

مــن أطيــب ّفإهنــا،بيــديكارشب! ؟تكــرع ككــرع البهيمــة: فقــال

.»آنيتكم

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٧

:"قـال رسـول اهللا: ، قـال!ّعن عـيل،عن آبائه،عن أبيه،ّحممدجعفر بن 

.»ّوأصحكّفإنه أقوى ل،ًارشب املاء قائام،ياعيل«

. ّاخلطيةوما يف املتن أثبتناه من النسخ )بيدك(: ّيف املطبوع واحلجرية) ١(

. »د، م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )ّفإهنام(: »ن، ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(

وأورد مثلـه القـايض ، ٢١٢/٤١٩: ، ونـوادر الراونـدي١٦/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

والصدوق يف مـن ، ٥٧٧/٣٧: والربقي يف املحاسن، ١٣٠/٤٥١: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 

. ٣٥٣/٤٢٤٢: ٣رضه الفقيه ال حي

وأورد مثلـه الربقـي يف ، ٢١٣/٤٢٠: ونـوادر الراونـدي، ٨/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

. ٥٨١/٥٧: املحاسن

. )ّرشب املاء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبـدن(وفيه ، بسنده٣٨٢/١: ٦والكليني يف الكايف 

. بسنده٩٣/٢: ٤الستبصار وا، بسنده٩٤/٤٠٩: ٩والطويس يف هتذيب األحكام 
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بابـ٩٤
يف البول والنخاع

ّجـده عـن ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٤٨

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»الرجل ببوله من السطح يف اهلواءّأن يطمح"هنى رسول اهللا«

ّن جـده عـ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربـ١٤٩

عـن عـيل بـن أيب ،عـن أبيـه،ّعن جده عيل بن احلـسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ومـن ،لبولـهمن فقه الرجل أن يرتاد«: "قال رسول اهللا: ، قال!طالب

.»فقه الرجل أن يعرف مواضع بزاقه يف النادي

. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) باب يف آداب البول والنخاع(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ـ طمح٥٧٢: ١الصحاح . يف اهلواءإذا رماه : ّطمح ببوله) ٢(
: وفيـه، ٤٧١صدر احلـديث / ٢٣٠: ونوادر الراوندي، ٢٧٥/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٥/٤: ٣وأورده الكليني يف الكايف )ّيطمح(بدل )ّيطيح(
: ١والـصدوق يف مـن الحيـرضه الفقيـه . )من السطح أو من اليشء املرتفع يف اهلـواء... (: وفيه
. بسنده٣٥٢/١٠٤٥: ١والطويس يف هتذيب األحكام ، ٢٧/٥٠

ًأي يرتاد مكانا دمثا لينا منحدرا: يرتاد لبوله) ٤( ً ً ًّ لـسان . شاشـهه بوله ويرجع عليـه رّلئال يرتد علي، َِ
.ـ رود١٨٧: ٣العرب 

وأورد مثلـه القـايض ، ٢٠٠/٣٧٩: نـوادر الراونـديو، ٢٦٨/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
، عـن النـوفيل، ١٥/٤: ٣وصدر احلديث الكليني يف الكايف ، ١٠٤: ١النعامن يف دعائم اإلسالم

/ ٣٣: ١والطـويس يف هتـذيب األحكـام ."عـن النبـي، %عن أيب عبد اهللا، عن السكوين
. بسنده٨٦صدر احلديث 
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممـ١٥٠

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّغطى رأسه ثم دفنه،ّكان إذا أراد أن يتنخع بني يدي الناس"النبي وإذا أراد أن ،ّ

.»رأسهّوكان إذا أتى الكنيف غطى: قال،ق فعل مثل ذلكيبز

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥١

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّفـإن . بـسم اهللا: ُإذا انكشف أحـدكم للبـول بالليـل فليقـل«: "قال رسول اهللا

ّالشياطني تغض أبصارها عنه حتى .»يفرغّ

ّعـن أبيـه عـن جـده ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥٢

عـن عـيل بـن أيب ،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،أبيهعن،ّجعفر بن حممد

،ليبالغ أحدكم يف املضمضة واالستنـشاق«: قال"ّ، أن رسول اهللا!طالب

ّفإنه غفران ملا تكلم به العبد .»للشيطانومنفرة،ّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥٣
وانظـر وسـائل ، ٢٠٠/٣٨٠: ومثلـه يف نـوادر الراونـدي، ٢٤٨: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

. ـ استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء احلاجة٣باب ـ ٣٠٤: ١الشيعة 
، ٢٠٠/٣٧٨: يف نـوادر الراونـديوبـاختالف يـسري، ٢٥٣/٧: ١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(

. ٣٠/١: وأورده الصدوق يف ثواب األعامل
ّعن جده جعفر بن حممد) (٣( . ّأثبتناه من النسخ اخلطية) عن أبيه، ّ
بـدل ) للـشياطني(: وفيه٢٠٢/٣٨٥: ونوادر الراوندي، ٣٢٤/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٣٥/١: لوأورد مثله الصدوق يف ثواب األعام، )للشيطان(
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عـن عـيل بـن أيب ،عـن أبيـه،ّعن جده عيل بن احلـسني،عن أبيه،ّحممدجعفر بن

ّأن يتغوط عىل شـفري بئـر مـاء يـستعذب "هنى رسول اهللا«: ، قال!طالب
.»مثمرةأو حتت شجرة،أو شفا هنر يستعذب منه،منها

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدـ١٥٤

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

َّقبل زب"رسول اهللا ُّّكشف عن اربيته،احلسني ُ ّوقام فـصىل مـن غـري أن

.»ّيتوضأ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥٥

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّحبذا املتخللون: خرج ذات يوم فقال"رسول اهللا وما هذا ،رسول اهللايا: قيل. ّ

.وذكر احلديث. »؟ّالتخلل

ّعـن جـده ،ن أبيـهع،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥٦

، ٢٠٠/٣٧٦: وبـاختالف يـسري يف نـوادر الراونـدي،  ٢٦١/١: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

: ١والطــويس يف هتــذيب األحكــام ، ٩٧/٤٣: وأورده بــاختالف يــسري الــصدوق يف اخلــصال

لـنعامن يف دعـائم ومثلـه القـايض ا، بـسند آخـر٦٤٨/١٣٤٦: واألمايل، بسنده٣٥٣/١٠٤٨

.١٠٤: ١اإلسالم 

.»، ندم، «وما يف املتن أثبتناه من نسخة )ربى(: »ض«ويف ، )زبى(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

.»ن، د«وما يف املتن أثبتناه من ) زبيبته(: »م«ويف ) ربيته(: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

. )٦٨(ّتقدم برقم ) ٤(

ًتقدم كامال برقم ) ٥( . باب ختليل االصابع) ٤٤(ّ
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: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

وطيـب النـساء،يب الرجل مـا خفـي لونـه وظهـر رحيـهط«: "قال رسول اهللا

.»رحيهما ظهر لونه وخفي

عـن جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٥٧

ّإن رسول «: !ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا

.«ّمجةوال ّقصةّليس المرأة حاضت أن تتخذ: قال"اهللا

،ونقش اخلـضابالقصصّأنه هنى عن،%ّعن عيل،وبإسنادهـ١٥٨

: ٢إلســالم وأورد مثلــه القــايض الــنعامن يف دعــائم ا، ٤٢٢/١: ١مــستدرك الوســائل عنــه يف ) ١(

.٥٩٤ذيل احلديث /١٦٦

ّكل خصلة من الشعر قصة) ٢( ّوالقصة تتخذها املرأة يف مقدم رأسها تقص ناحيتيهـا عـدا جبينهـا، ُ ّّ ُ .

. ـ قصص٧٣: ٧لسان العرب 

ُاجلمة) ٣( ّ . الوفرةجمتمع شعر الرأس وهي أكثر من: بالضم، ُ

ٌمجة جعدة"كان لرسول اهللا: ويف احلديث َ ْ َ ٌ َّ َّاجلمة من شعر الـرأس؛ُ ْمـا سـقط عـىل املنْكبـني: ُ َ ِ َ .

ِاجلمة من الشعر أكثر من اللمة: وقيل َّ . ـ مجم١٠٧: ١٢لسان العرب . هو الشعر الكثري: وقيل؛ِّ

ف يسري الكليني يف الكـايف وأورده باختال، ٢٦٦/١: ١٤و٣٧/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

٥٢٠/٢: ٥ .

والقايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، بسنده٤٦٧/٤٦١٧: ٣والصدوق يف من ال حيرضه الفقيه 

والطـربيس يف مكـارم ، بسنده١٠٥/٤٦: وابن إدريس يف مستطرفات الرسائر، ١٦٧/٦٠٠: ٢

. ١٩٥/٥٧٧: ١األخالق 

وما يف املـتن أثبتنـاه )العقص(: »ض«ويف نسخة ، ققصال: »، ند«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

. واملصادر» م«من نسخة 
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.«واخلضاب والقنازعّإنام هلكت بنو إرسائيل من قبل القصص«: وقال

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدـ١٥٩

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»باألصابعإىل املطروال،ال تشريوا إىل اهلالل باألصابع«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٠

، !ّعـن عـيل،أبيهعن،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

و هـ: فيقـال،ّإن من أرشاط الساعة أن يرى اهلالل ليلة«: "قال رسول اهللا: قال

.»ابن ليلتني

وما يف املـتن أثبتنـاه )العقص(: »ض«ويف نسخة ، الققص: »، ند«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(

. واملصادر» م«من نسخة 

ُويرتك منه مواضع متفرقة ال تؤخذ، هو أن يؤخذ بعض الشعر: القنازع) ٢( ّ نهايـة البـن ال. زعكالق، ُ

.ـ قنزع٩٨: ٤األثري 

. ٥١٩/١: ٥، وأورد مثله الكليني يف الكـايف ١٥٥/١: ١٥و٢٦٧/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

١٠٥/٤٥: وابـن ادريـس يف مـستطرفات الـرسائر). بنو إرسائيـل: (بدل) نساء بني إرسائيل: (وفيه

. ٦٠٠ذيل احلديث / ١٦٧: ٢الم بسنده، وصدر احلديث القايض النعامن يف دعائم اإلس

ذيـل احلـديث / ٢٤٠: ٨وأورد مثله الكليني يف الكـايف ، ١٨٧/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

: والطـربيس يف مـشكاة األنـوار، ٢٣٦ذيـل احلـديث / ٧٤: واحلمريي يف قرب اإلسناد، ٣٢٦

٥٤٩/١٨٤٢ .

. »د، م«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه) (٥(

وابن ، ٤٢ـ ٤١: ٢والطرباين يف املعجم الصغري ، ٥/٦٠٠١: ٤لديلمي يف الفردوس أورد مثله ا) ٦(

. ٢٣٩٨صدر احلديث / ٣٤٨: اجلعد يف املسند
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦١

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدجعفر

.»األجر سواءقارىء القرآن واملستمع يف «: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٢

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»رشيكانّالداعي واملؤمن يف األجر«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٣

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ًبنى اهللا تعاىل له بيتـا ،تهبيواملسجد،دربتهمن كان القرآن«: "قال رسول اهللا

.»دون الدرجة الوسطىودرجة،يف اجلنّة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٤

. ٢٦١/١١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
والطـربيس يف ، ٣٥٣/٤: ٢وأورده الكلينـي يف الكـايف ، ٢٤٠/١: ٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. ١٨/٢٠٣٤: ٢مكارم األخالق 
. )درسه(: »ض«يف نسخة ) ٣(

ّالدرابة ُالدربة والعادة: ُ َُّ . ـ درب٣٠٩: ٩املحكم واملحيط األعظم . َُ
. )ودرجته(: »د، ن«يف نسخة ) ٤(
: وليس فيـه، ٤٧/١: وأورده الصدوق يف ثواب األعامل، ٣٥٧/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

والطويس يف هتـذيب ، بسند آخر٥٩١/٨١٩: ايلوكذا يف األم. )ودرجة دون الدرجة الوسطى(
. ١٤٨: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم . بسنده٢٥٥/٧٠٧: ٣األحكام 
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: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»الصدقة يشء عجيب«: "رسول اهللاقال

: "قـال؟ّفأي الصدقات أفضل،يا رسول اهللا: بوذر الغفاريفقال أ: قال

.»وأنفسها عند أهلها،ًأغالها ثمنا«

.عفو طعامك: "قال؟فإن مل يكن له مال: قال

فـضل رأي ترشـد : "قال؟فمن مل يكن له عفو طعام،يا رسول اهللا: قال

.به صاحبك

.عىل ضعيفهبا تعيدّفضل قوة: "قال؟فإن مل يكن له رأي: قال

.ًمغلوباالصنيع ألجر وإن تعني : "قال؟فإن مل يستطع: قال

ّفينحـي عـن طريـق املـسلمني: "قـال؟فإن مل يفعـل،رسول اهللايا: قال
.ما يؤذهيم

ّفإهنـا ،تكـّف أذاك عـن النـاس: "قال؟فإن مل يفعل،يا رسول اهللا: قال
.»نفسكّصدقة تطهر هبا عن

.آخر كتاب الطهارة

ّخ اخلطيـة، ويف ّومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن بقيـة النـس، ّقوت يعتـد: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ١(

.تعني: املستدرك
.٢٤٨/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
آخر كتـاب الطهـارة واحلمـد (: »ض«ويف »م«ّأثبتناه من احلجرية ونسخة ) خر كتاب الطهارةآ) (٣(

.)ّكتاب الطهارة وأول كتاب الصالةهذا آخر (: »، ند«ويف ) ّهللا رب العاملني





بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب الصالة
.أول كتاب الصالة،ّواحلمد هللا رب العاملني

، فأسـندوه عنـه سـنة تـسع ومخـسني"هذا ما مجع من ألفاظ رسـول اهللا 

.ومائتني

د : ، قالد بن عثامنّخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممأـ١٦٥ ّـأخربنا حمم
ّحدثنا أيب، عن : موسى بن إسامعيل، قالّحدثني: ّبن حممد بن األشعث، قالا

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن  ّّ
إىل اجلمعـةالتهجـري«: "قال رسول اهللا : ، قال!عيل بن أيب طالب 

مل ) أول كتـاب الـصالة(: وقول. »، نض، د، م«من البسملة إىل هنا أثبتناه من احلجرية ونسخة ) ١(
كتـاب (ويف احلجرية البسملة بعـد . »ض«مل يرد يف ) ّواحلمد هللا رب العاملني(: لوقو» د«يرد يف 
. »م«وما يف املتن كال مطابق لنسخة ) الصالة

ومـا يف املـتن مـن ) ّبن حممد بن عثامنعبد اهللاّحممد أبو (: »ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
. لكتابوهو املوافق ملا ورد يف بقية أبواب ا» م«نسخة 

ُّوالتهجر، التهجري) ٣( َكان يصيل اهلجري حني تـدحض "ّإنه«: وفيه. السري يف اهلاجرة: واإلهجار، َ ُّ
النهايـة . ّاشتداد احلر نصف النهـار: ِواهلجري واهلاجرة، يعني الظهر، أراد صالة اهلجري» الشمس

.ـ هجر٢١٤: ٥البن األثري 
. »م«، وما يف املتن أثبتناه من نسخة )ّالتهجري إيل باجلمعة: (»ند، ض، «ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(
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ّحج فقراء امتي ُ ّ«.

ّعـن جـده ،هعن أبيـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٦

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّن حممدبجعفر 

.»تقيّالصالة قربان كل«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٧

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّالصالة ميزان امتي«: "قال رسول اهللا .»استوىفمن وىف،ُ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٨

قـال : ، قـال!عـن أبيـه،ّعن جده عىل بن احلـسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ُفليؤذن يف أذنه اليمنى،من ولد له مولود«: "رسول اهللا ْولـيقم ،الةبأذان الـصّ ِ ُ ْ

.»لهواإلفزاع،ّفإن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم،يف اليرسى

: بـدل) ّالتهجـر(: وفيـه٢٠٨/٤٠٥: ونـوادر الراونـدي، ٦/٤: ٦عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(

. ١٨١: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم االسالم ) التهجري(

، ١٠ضـمن احلـديث / ٦٢٠: صال، وأورده الـصدوق يف اخلـ٤٦/١: ٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. ١٠٣: !ّ، والرشيف الريض يف خصائص األئمة١١٠: وابن شعبة يف حتف العقول

، ولـيس ٢٦٦/١٣: ٣، وأورده الكليني يف الكايف ١ذيل احلديث / ٣١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ّامتي: (فيه . ٢٨٣: خبارومعاين األ. ١٣٣/٦٢٢: ١وكذا الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ). ُ

، ٢٤/٦: ٦وأورده مثله الكليني يف الكايف ، ١٣٨/٣: ١٥و٦٢/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

والقايض . بسنده٤٣٧/١٧٤٢: ٧وكذا الطويس يف هتذيب األحكام . )واإلفزاع له(: وليس فيه

. ١٤٧: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٦٩
:، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّإن اهللا عز «: "قال رسول اهللا ّوجل أهدى إيل وإىل امتي هديةّ ّ ُّ مل هيدها إىل أحـد ،ّ

ًتكرمة من اهللا تعاىل لنا،ُمن االمم َ ِ ْ اإلفطـار «: قـال؟وما ذلك يا رسول اهللا: قالوا» َ

ّعـىل اهللا عـز وجـل ّفمن مل يفعـل ذلـك فقـد رد ،والتقصري يف الصالة،يف السفر ّ
.»ّهديته

يـصومون يف "وكـان أصـحاب رسـول اهللا«: %قال عيل بن احلـسني

.»السفر ويفطرون

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٠
: ، قال!ّعن عيل،يهعن أب،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ُإنك مراء: فقال،َإذا أتى أحدكم الشيطان يف صالته«: "قال رسول اهللا ْفليطل ،ّ ْ َِ ُ
وإذا كـان عـىل يشء ،وإذا كان أحدكم عىل يشء من أمر آخرته فليمكث،كمُأحد

.ُمن أمر الدنيا فلريج

ّفإنه يذكر الدنيا؛وإذا دعيتم إىل العرسات فابطئوا وإذا دعيـتم إىل اجلنـائز ،ّ

.»اآلخرةّتذكرّفإهنا؛فأرسعوا
، ١٢/٤٣: اختالف يسري الصدوق يف اخلـصالوأورده ب، ٣٧٥/٩: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

والقـايض الـنعامن ، بسنده٣٨٢/١: وكذا يف علل الرشائع. )... قال عيل بن احلسني(وليس فيه 
. ١٩٥: ١يف دعائم اإلسالم 

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية وهو املوافق للمصدر)تذكرة(: ّيف املطبوع واحلجرية) ٢(
: ٢وذيـل احلـديث يف ، فلـريج: صدر احلديث إىل قولـه، ١١٠/٣: ٤الوسائل عنه يف مستدرك) ٣(

. ٨٦/٢٨١: وأورده باختالف احلمريي يف قرب اإلسناد، ١١٩/١
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ّعـن جـده ،هعن أبيـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧١

ُ، أنه سئل عـن الرجـل يـ!ّعن عيل،عن أبيه،ّجعفر بن حممد ُ دعى إىل جنـازة ّ

.»اجلنازةجييب«: قال؟ّفأهيام جييب،ووليمة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٢

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

واملـرشك إذا املريض إذا برىء: العمليستأنفونأربعة«: "قال رسول اهللا

ًواملنرصف من اجلمعة إيامنا واحتسابا،أسلم .«ّواحلاج إذا فرغ،ً

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٣

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ن احلسنيّعن جده عيل ب،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

. ّوخـري صـالة اجلنـائز املـؤخر،ّخري صفوف الصالة املقدم«: "قال رسول اهللا

.»النساءّألنه سرتة: قال؟وكيف ذلك،يا رسول اهللا: قيل

: ١وأورد مثلـه بزيـادة الطـويس يف هتـذيب األحكـام ، ١١٩/٢: ٢عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
. ٢٢٠: ١وباختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم، ٤٦٢/١٥١٠

وما يف املتن أثبتناه من املـستدرك ) يستأنفن(: ّويف النسخ اخلطية) يستأنف(:يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. والنوادر وخمترص اجلعفريات

. )تداوى(: »م«يف نسخة ) ٣(
. واملصدر» ن، د«أثبتناه من نسخة ) إذا فرغ(: قوله) ٤(
، ١٥٠/٢١٣: م وتـأخري يف نـوادر الراونـديوبتقـدي،  ٦١/٣٥: ٢عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٥(

. ١٧٩: ١وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
والـصدوق ، ١٧٦/٣: ٣وأورد مثله الكليني يف الكـايف ، ٢٨٣/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

والقـايض ، بـسنده٣١٩/٩٩١: ٣والطـويس يف التهـذيب ، بـسنده٣٠٦/١: يف علل الـرشائع
. ١٥٤: ١لنعامن يف دعائم اإلسالم ا
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممدـ١٧٤
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّجده عيل بن احلسنيعن ه،عن أبي،ّجعفر بن حممد
بعد الصالة عبادة مامل الصالةانتظارد، اجللوس يف املسج«: "قال رسول اهللا

.»االغتياب: قال؟حيدثوما،سول اهللايا ر: قيل،حيدث
ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٥

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،دّجعفر بن حمم

.»ّهنى أن يغمض الرجل عينه وهو يف الصالة"رسول اهللا
ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٦

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
.»الشيطانّفإنه غرفة،ّم وشدة التثاؤب يف الصالةّإياك«: "ل رسول اهللاقا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٧
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
ّفلـيعطس عطـاس اهلـر ،إذا عطس أحدكم وهو يف الـصالة«: "قال رسول اهللا

).ًانتظارا للصالة: (»ن، د«يف نسخة ) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) وما احلدث(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
ذيـل احلـديث / ٢٦٦: ٢وأورد مثلـه الكلينـي يف الكـايف ، ٩٩/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ــايل ــصدوق يف األم ــسنده٥٠٥/٦٩٨: وال ــول، ب ــف العق ــعبة يف حت ــن ش ــال ، ٤٧: واب ّوالفت
. ٤٧٠: النيسابوري يف روضة الواعظني

: ٢، وأورده باختالف يسري الطويس يف هتـذيب األحكـام ٤١٠/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
٣١٤/١٢٨٠ .

: وفيه١٧٤: ١، وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ٤١٥/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. )غرفة الشيطان(: بدل) ّعوة الشيطان(
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.»ًرويدايقول

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٨

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّال تزال امتي عىل رشيعة من دينها«: "سول اهللاقال ر ّمامل يتخطوا ،حسنة مجيلة،ُ

ّومـامل تكـن ضـجة،ًومامل ينرصفوا قيامـا كفعـل أهـل الكتـاب،قبلة بأقدامهمال
.»بآمني

ّجـده عـن ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٧٩

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّلو تعلم امثالث«:"قال رسول اهللا ّتي ما هلم فيهن لرضبوا عليهن بالسهامُ ّ :

ّوالغدو إىل اجلمعة،األذان ُ ُ،ّوالصّف األول«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٠

: ، قـال%ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
: وفيه١٧٥: ١، وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ٤٣٣/٢: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

ًكعطاس اهلر رويدا... ( ّ( .
، ١٦٠: ١وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٧٤/١: ٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. باختالف يسري
. وهو املوافق للمصادر» ن، د«أثبتناه من نسخة ) ثالث(: قوله) ٣(
وهو » ض«و» د«و» م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )والغدو يوم اجلمعة(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(

. املوافق للمصادر
. )لفعلوا(: يف املطبوع زيادة) ٥(
. ١٤٤: ١يض النعامن يف دعائم اإلسالم وأورده القا، ٤٦٠/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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والحيافظ ،الصالةوخري أعاملكم ،واعملواأنفسكمّنجوا«: "قال رسول اهللا

ّعىل الوضوء إال كل .»مؤمنّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨١

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

،ّاضطجع عىل شقه األيمن،الة الغداةّكان إذا صىل ركعتني قبل ص"رسول اهللا

الـوثقىاستمـسكت بعـروة اهللا: ّثم قال،ّوجعل يده اليمنى حتت خده اليمنى

أعـوذ بـاهللا مـن فـورة العـرب ،واستعصمت بحبل اهللا املتني،التي ال انفصام هلا

طلبـت ،ّتوكلـت عـىل اهللا،ّجلـنّوأعوذ باهللا من رش شياطني اإلنـس وا،والعجم

ّقــوة إال بــاهللا العــيلحــول والال،حــسبي اهللا ونعــم الوكيــل،اهللاحــاجتي مــن ّ

.»العظيم

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٢

: قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»امرأتهولو من قارورة،ّليتطيب أحدكم يوم اجلمعة«: "قال رسول اهللا

. »م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) اعملوا: (»ض، د، ن«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
. )... ًإعملوا خريا وخري أعاملكم... (: وفيه٢٨٩/١٠: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ّن أثبتناه من النسخ اخلطيةوما يف املت)بالعروة الوثقى(: ّيف املطبوع واحلجرية) ٣(
. ١٠٦/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــوادر الراونــدي، ٤٨/٢: ٦عن ــي يف ، ٢٠٨/٤٠٦: ون وأورده الكلين

ّومثلـه القمـي يف كتـاب ، ١٨١: ١والقايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم . ٥١١/١٣: ٦الكايف 
. ١٦١: )ضمن جامع األحاديث(العروس 
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٣

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّمن أراد شيئا من قيام الليل فغلبته عينه حتـى يـصبح«: "قال رسول اهللا كـان،ً

ّهللا عز وجلصدقة من انومه ّومتم اهللا عز وجل له أجر قيام تلك الليلة،ّ ّ ّ«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٤

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّمن أراد شيئا من قيام الليل«: "قال رسول اهللا ّاللهم : فليقل،مضجعهفأخذً ّ

أقـوم إن شـاء اهللا ،وال جتعلني مـن الغـافلني،وال تنسني ذكرك،ال تؤمنّي مكرك

ّوكل اهللا عز وجل به ملكا ينبهه تلك. ساعة كذا وكذا ً َ ّ ّ .»الساعةّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٥

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،سنيّجده عيل بن احلعن ،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»ركعتني خفيفتني يف يقني خري من قيام ليلةصالة«:"قال رسول اهللا

. »ن، د، م«وما يف املتن أثبتناه من ) يومه(: »ض«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
. ٢١٣: ١أورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٢(
. »ن، ض، م«وما يف املتن أثبتناه من ) فأخذه: (»د«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
: ١والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم . ٣٩٢/١٨: ٢يف الكايف أورده باختالف يسري الكليني) ٤(

. ٤٩/١: ٢والطربيس يف مكارم األخالق ، ٢١٣
. »ن، د«مل يرد يف نسخة ) صالة(: قوله) ٥(
وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ١١٠/١: ٤و٨٧/١٧: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. )يف يقني(: بدل) ّيف متكن(: وفيه. ١٣٦: ١
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٦

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،عيل بن احلسنيّعن جده ،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّإن املالئكة لتحـّف بالـذين يـصلون بـني املغـرب والعـشاء«: "ال رسول اهللاق ُّ
.»اآلخرة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٧

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

فلـه عنـد ،جلمعة إىل اجلمعة مخسامئة ركعـةّمن تنفل ما بني ا«: "قال رسول اهللا

ًحمرماّإال أن يشاء،اهللا ما شاء ّ«.

ّعـن جـده ،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب: الّحدثني موسى ق،ّأخربنا حممدـ١٨٨

: قال،!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

وإن مل حيبسه ،حيبسه عن اجلمعة فيأثمفال ،ًمن استأجر أجريا«: "قال رسول اهللا

.»يف األجراشرتكاعن اجلمعة

ـ اسـتحباب املداومـة ٢٤البـاب ـ ٨٦: ٤وانظر الوسائل ، ٦٢/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

....عىل نافلة املغرب

، ٤٨٨/٧: ٣وأورده باختالف يسري الكلينـي يف الكـايف ، ١٠٩/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. بسنده٦٨/١: ب األعاملوالصدوق يف ثوا، بسنده٥٩/٩٩: ومثله الربقي يف املحاسن

. )ُارشكا(: »ن، ض، د«يف نسخة ) ٣(

ــائل ) ٤( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٧/٧: ٦عن ــوادر الراون ــاختالف يف ن وأورده ، ١٥٠/٢١٤: وب

: ٧والطويس يف هتـذيب األحكـام ، ٤ذيل احلديث / ٢٨٩: ٥باختالف يسري الكليني يف الكايف 

. بسنده٩٣١ذيل احلديث / ٢١١
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٨٩

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»الةالصًأخياركم ألينكم مناكبا يف«: "قال رسول اهللا

ّحدثني موسى حدثنا أيب،ّأخربنا حممدـ١٩٠ ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّ

قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّابن حممد

،اة يف مجاعـةوركعتـي الغـد،ّمن صىل ركعتني قبل صالة الغداة«: "رسول اهللا

.»ّكتب يومئذ يف وفد املتقنيو،صالته يومئذ يف صالة األبرارُرفعت

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩١

ال قـ: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا

ِمن صىل ركعتني إذا دخل إىل رحله«: "رسول اهللا ْ َ ،نفى اهللا تعـاىل عنـه الفقـر،ّ

.»ّألوابنياوكتبه يف

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩٢

: قال،!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
ضمن كتـاب جـامع (، ٢١٦: ّوأورده القمي يف الغايات، ٥٠٤/٢: ٦مستدرك الوسائل عنه يف) ١(

. ٢٨٥٨صدر احلديث / ١٧٢: ٢والديلمي يف الفردوس بمأثور اخلطاب )األحاديث
ومـا يف ) رقـت(: واملـستدرك» ض«ويف احلجرية ونـسخة ، )وقت(: »ن، د«يف املطبوع ونسخة ) ٢(

. »م«املتن أثبتناه من نسخة 
ـ ٣٣البابــ ١٠٣: ٤وانظر وسائل الـشيعة ، ٤٥٢/١: ٦و٧٤/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل )٣(

.... استحباب املداومة عىل ركعتي الفجر
. ٤٧٠/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ِإذا تثاءب يف الصالة ردها بيده اليمنى"كان رسول اهللا« ِ َ ِّ«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّدثنا أيبح: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩٣

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّإنـه لـو خـشع قلبـه : فقـال،يعبث بلحيته يف صـالتهًرجالأبرص"رسول اهللا

.»جوارحهخلشعت

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩٤

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّر بن حممدجعف

ال تـروث ،بلـقّإن يف اجلنّة شجرة خيرج من أصلها خيل«: "قال رسول اهللا

َمرسجة ملجمة،وال تبول ُ ْ َُ َْ ُجلمها الذهب،َ ُ ُوركبها،ُ ُ ُّورسوجهـا الـدر ،الـذهب
ّفيستوي عليها أهل عليني،ياقوتوال ْفيمرون عىل من أسفل،ِ : فيقولون،منهمّ

ّأي رب بام بلغت عبادك هذه املنزلة،يا أهل اجلنّة انصفونا ؟ّ

ّفيقول عز وجل: قال وكانوا يقومون الليل ،كانوا يصومون وكنتم تأكلون: ّ

ُوكانوا جياهدون وكنتم جتبنون،بخلونّوكانوا يتصدقون وكنتم ت،وكنتم تنامون ْ،
ـ كراهـة ١١البـاب ـ ٢٥٩: ٧وانظـر وسـائل الـشيعة ، ٤١٦/٢: ٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

. ّخاصة يف الصالة، ختيارينيّالتثاؤب والتمطي اإل
.١٧٤: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٤١٧/٣: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
َالبلق) ٣( ّوكذلك البلقة بالضم، سواد وبياض: َ َ َوفرس بلقاء، ُ ْ َ . وهو اسم فرس كان يسبق اخليـل... ٌ

َـ بل١٨٢: ٤الصحاح للجوهري  َـَ .ق
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)مركبها: (ّجريةيف املطبوع واحل) ٤(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من )عنهم(: »ن، ض، د«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(
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ِاملنْزلةهذهّفبذلك بلغتهم  َ«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩٥

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

مـا أقـام الـصالة ،ّما من عبد إال بينه وبـني اهللا تعـاىل عهـد«: "ل رسول اهللاقا

ّفإن هو تركها استخفافا بحقها،ّمعرفة بحقها،غريهاأو آثرها عىل،لوقتها وآثـر ،ً

ّثم مـشيئته إىل اهللا عـز وجـل،برىء اهللا إليه من عهده ذلك،عليها غريها ّ ّإمـا أن ،ّ
.»لهّوإما أن يغفر،ّيعذبه

ّحدثني موسى حدثنا أيب،ّأخربنا حممدـ١٩٦ ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّ

قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّجده عيل بن احلسنيعن ،عن أبيه،ّابن حممد

صـالة ملـن وال،وال دين ملن ال عهـد لـه،ن ال أمانة لهال إيامن مل«: "رسول اهللا

.»وسجودهاّاليتم ركوعها

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ١٩٧

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)املرتبة(: ّيف املطبوع واحلجرية) ١(
وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم ،٣٢٨/٧: ٦و١٢٣/٦: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. ٣٦٦/٤٥٧: والصدوق يف األمايل، ١٣٤: ١اإلسالم 
. ٩٥/٢و٤٥/٣: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
وبـاختالف ، ذيـل احلـديث٤٢١/١: ٤صدر احلديث و٩٦/٣: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

وأورده القمـي يف جـامع ، )ّيـتمال (: بـدل) ال يقـيم(: وفيـه٩١/٢٧: يسري يف نوادر الراوندي
وصدر احلديث أمحد بن حنبـل ، ١٨٧/٤٦٤: والسبزواري يف جامع األخبار، ١٣٥: األحاديث
. بإسناده١٤٣/١٣٢٢٥و٧٥/١٢٧٨٧: ٤و٦٢٦/١٢١٥٧و، ٥٩٤/١١٩٧٥: ٣يف املسند 
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: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ن احلسنيّعن جده عيل ب،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّإن اهللا عز وجل كره لكم أشياء«: "قال رسول اهللا ّواملـن يف ،العبث يف الصالة: ّّ
ُوالرفث يف الصيام،الصدقة َ ُوإدخـال األعـني يف الـدور ،والضحك عند القبور،َّ

ْجنُبواجللوس يف املساجد وأنتم،إذنبغري ُ«.

ّحدثنا حممدـ١٩٨ ّعـن جـده ،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ثني موسىّحد،ّ

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ًواحلمد هللا أوال،والثالثة نفر،اإلثنان مجاعة«: "قال رسول اهللا د واحلم،ًوآخراّ

.»ّهللا رب العاملني

ّأخربنا حممد أبو عبد اهللا بن حممـ١٩٩ ّحممد بن ّأخربنا حممد: د بن عثامن، قالّ
ّحدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده : ّحدثني موسى بن إسامعيل، قال: بن األشعث، قالا ّ

ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عـن عـيل  ّ : قـال، !ّ

.»نفروالثالثة،اإلثنان مجاعة«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قالى، ّحدثني موس،ّأخربنا حممدـ٢٠٠
ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــصدوق يف ، ٣٧١/١و٢٣٢/١: ٧و٤٦١/٦: ١عن ــوه ال وأورد نح

. بسنده٣٧٧/٤٧٨: واألمايل، ٩ضمن احلديث / ٥٢٠: اخلصال
. صدر احلديث٤٥٤/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ًوأورده الـصدوق ملفقـا يف مـن ال حيـرضه الفقيـه ، ٤٥٣/١: ٦عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣( ّ١ :

. ذيل احلديث/ ٢٤٣٣ضمن احلديث /٢٧٧: ٢صدر احلديث و٣٧٦/١٠٩٤
/ ٣٠٣: ٨والكليني يف الكـايف ، ٥٦ضمن احلديث ، /٣٥٦: يف املحاسنوذيل احلديث الربقي 

. بسنده٣١٢/٩٧٢: ١وانظر سنن ابن ماجة ، بسنده٤٦٥ضمن احلديث 
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، عـن !ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

إليك أشكو مـا ألقـى ،يا رسول اهللا: فقال،ّأنه أتاه رجل من األنصار«: "النبي

ّحتى ال أعقل ما صليت من زيادة أو نقـصان،من الوسوسة يف صاليت قـال لـه ف،ّ

ُيـرسى بإصـبعك اليمنـى إذا قمت إىل صالتك فاطعن فخـذك ال: "رسول اهللا

ْثم قل،ّاملسبحة ُ العلـيم أعوذ باهللا الـسميع،ّتوكلت عىل اهللا،بسم اهللا وباهللا: ّ

.»وتطرده عنكّفإنك تنحره. من الشيطان الرجيم

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠١

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»العورةّكشف الرسة والفخذ والركبة يف املسجد من«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠٢

د «وكـذلك ) فخذ فخذك اليـرسى فـاطعن باصـبعك اليمنـى املـسبحة(: ّيف املطبوع واحلجرية) ١(
. »م، ن«املتن أثبتناه من نسخة يفوما، بياض» د«ويف ) فخذ(كلمة » ض«ولكن مل ترد يف » وض

. وهو املوافق للمصادر
. »ن، مد،«وما يف املتن أثبتناه من )أعوذ بالسميع(: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
وما يف املتن أثبتناه من نسخة )تتحده(:»ض«ويف ) ّتنحيه(: »ن، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

.صادروهو املوافق لبعض امل. »م«
عـن ، ٣٥٨/٤: ٣وأورده باختالف يسري الكلينـي يف الكـايف ، ٤٢٤/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

والـصدوق . "، عن النبي%عن أيب عبد اهللا، عن السكوين، عن النوفيل، عن أبيه، عيل بن إبراهيم
.١٩٠: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٣٨/٩٨٤: ١يف من ال حيرضه الفقيه 

: ٣وأورده الطـويس يف هتـذيب األحكـام ، ٣٨٧/١: ٣و٣٧٧/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
٢٦٣/٧٤٢ .
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ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،عيل بن احلسنيّعن جده،عن أبيه،ّحممدجعفر بن 

ّكيف أنتم إذا هتيأ أحدكم للجمعة عشية اخلميس: قال"رسول اهللا ّكـام تتهيـأ ،ّ
.»لسبتهماليهود عشية اجلمعة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠٣

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،نيّعن جده عيل بن احلس،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ســهم منهــا إســباغ: تكتــب الــصالة عــىل أربعــة أســهم«: "قــال رســول اهللا

: قيل. وسهم منها اخلشوع،ا السجودوسهم منه،وسهم منها الركوع،الوضوء

ّوأن يقبل العبد بقلبـه كلـه ، التواضع يف الصالة: قال؟وما اخلشوع،يا رسول اهللا

ّعىل ربه عز وجل ّ صـعدت إىل ،ّوأتـم سـهامها،ّإذا هو أتم ركوعها وسجودهاف،ّ

حفظـك ،ّحافظت عـيل: قولوت،وفتحت هلا أبواب السامء،هلا نور يتألأل،السامء

،ّوإذا مل يـتم سـهامها،ّصىل اهللا عىل صـاحب هـذه الـصالة: وتقول املالئكة،اهللا

،ّيعك اهللاضـ،ّضـيعتني: وتقـول،ّوغلق أبواب السامء دوهنا،صعدت وهلا ظلمة

َورضب هبا ِ .»ُوجههُ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب:قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠٤

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

). عشية اخلميس: (وليس فيه١٥٠/٢١٦: ، ونوادر الراوندي٤٣/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. )وسهم منها الوضوء(: زيادة» م«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

ًملفقــا٤٢٨/٤: ٤و٣٠/١: ٣و٣٥٠/٢و٩٨/١: ١رك الوســائل عنــه يف مــستد) ٣( وأورده ، ّ

. ١٥٨: ١القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ّأيكم كان ينـازعني سـوريت : ّفلام انرصف قال،ّصىل بالناس الظهر"رسول اهللا
َسبح اسـم <يا رسول اهللا أنا كنت أقرأ خلفك : فقام رجل فقال،رؤهاالتي كنت أق َْ ِّ

َربك األعىل َ ِّ ولقد وجدت ثقلهـا ،هي سوريت التي كنت أقرؤها: "ّفقال النبي،>َ

.«القرآنّإنام يكفي أحدكم خلف اإلمام أن يقرأ فاحتة،عىل لساين

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: الق،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠٥

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ويف ،َالرقـىويف،يف موضـع الـسجود: ى عن أربـع نفخـاتهن"رسول اهللا

.»والرشاب،الطعام

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٠٦

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدجعفر بن حم

ّغـض بـرصك : فقـال،إىل الـسامءّمر عىل رجل وهو رافع طرفه"رسول اهللا

كّف : فقال،وهو يدعو،إىل السامءيديهّومر عىل رجل وهو رافع. ك لن تراهّفإن

. )يقرأ بفاحتة الكتاب(: »م«يف نسخة ) ١(
. ٤٧٨/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
َالرقية) ٣( ْ ّالعوذة التي يرقى هبا صاحب اآلفة كاحلمى والرصع وغري ذلك: ُّ ُ : ٢نهاية البن األثـري ال. ُ

َـ رقى٢٣١ َ .
٣٠٤: ١وأورد نحوه الصدوق يف من ال حيـرضه الفقيـه ، ٤٥٧/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. %عن اإلمام الصادق٩١٦ضمن احلديث /
.»د، ن«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )يديه(: »ض،م«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(
.»ن، د«وما يف املتن أثبتناه من نسخة )يده(: »ض،م«رية ونسخة يف املطبوع واحلج) ٦(



٨٧.........................................................................................كتاب الصالة 

.»ّفإنك لن تناله،يديك

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ثني موسىّحد،ّأخربنا حممدـ٢٠٧

ّإن «: !ّعـيلعن ،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ًهنى أن ْخيرج السالح إىل العيدين إال أن يكون عدوا حارضا"رسول اهللا ً ّ ّ َ ُ«.

ّده عـن جـ،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب: ّحدثني موسى قال،ّأخربنا حممدـ٢٠٨

، !ّعـن عـيل،ن أبيهع،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّحممدجعفر بن

لقـى اهللا تعـاىل يـوم ،ُنخامتـهّمن وقر املـسجد مـن«: "قال رسول اهللا: قال

َقد أعطي كتابه بيمينه،ًالقيامة ضاحكا ِ ُ«.

ه ّعـن جـد،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربنا ـ٢٠٩

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّفقـدموا يف صـالتكم،إمـام القـوم وافـدهم إىل اهللا تعـاىل«: "قال رسـول اهللا

. ١٠٧/١: وأورد مثله الصدوق يف التوحيد، ١٨٥/٤: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وأورده باختالف يـسري ، ٢٢٢/٤٥٠: ونوادر الراوندي، ١٣٢/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

ومثلـه القـايض . بـسنده١٣٧/٣٠٥: ٣التهذيب والطويس يف ، ٤٦٠/٦: ٣الكليني يف الكايف 
بسنده، وعبـدالرزاق ٤١٧/١٣١٤: ١وابن ماجة يف السنن ، ١٨٥: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 

. بسنده٢٨٩/٥٦٦٨: ٣يف املصنّف 
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه(: قوله) ٣( . ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّ
. »ن، د، م«وما يف املتن من ) مةنخا(: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٤(
، ١٤٩: ١وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٧٥/١: ٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٥(

٤٤٢/١٧٠٥: ١واالستبـصار ، ٢٥٦/٧١٣: ٣وباختالف يسري الطويس يف هتذيب األحكـام 
. بسنده٨٣صدر احلديث / ٥٤: والربقي يف املحاسن، بسنده
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.»أفضلكم

ّعـن جـده ،عن أبيـه،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٠

: ، قال!ّيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيلّد، عن أبيه، عن جده عّجعفر بن حمم

َإذا نزلت العاهات واآلفات عويف أهل«: "اهللاقال رسول  .»املساجدِ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،أيبّحدثنا: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١١

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»فليس هللا اكتساه،عىل ثوبه يف صالتهّاتقىمن«: "قال رسول اهللا

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: لقا،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٢

: ، قـال%ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

َّيطهر وال يطهرواملاء ،هباُينتظرُالصالة تنتظر وال«: "قال رسول اهللا ُ ِّ«.

، ١٥١: ١وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٧١/١: ٦درك الوسـائل عنه يف مست) ١(
. ٣٧٧/١١٠٠: ١ومثله الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه 

. ٣٥٦/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. وهو املوافق للمصادر، وما يف املتن أثبتناه من احلجرية، )أبقى(: والنسخ اخلطيةيف املطبوع ) ٣(

. أي خاف عىل ثوبه أن يصيبه تراب أو نحو ذلك) ّاتقى(من واملراد
، ١٧٦: ١وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ٢٢٧/٥: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٢٠٦/٦١٩: ١وباختالف يسري الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه 
وما يف املتن أثبتناه مـن نـسخة ، ).. .الصالة تنظر وال تنظر(: »ن، ض، د«ويف املطبوع واحلجرية ) ٥(

. وما يف املستدرك مطابق للمطبوع واحلجرية. »م«
: ١، وذيلـه يف ٩٩/٢و٨٧/١٦: ٣ً، كـامال، وأورد صـدره يف ١٨٥/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ٥٧٠/٤: ، وأورد ذيل احلديث الربقي يف املحاسن١٨٨/٣٣٣: ، ونوادر الراوندي١٨٥/١
!
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٣

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ًال يزال الشيطان هائبـا ذعـرا مـن املـؤمن«: "قال رسول اهللا مـا حـافظ عـىل ،ً

ّعهن جترأ عليهّفإذا ضي،اخلمسالصلوات .»العظائمفألقاه يف،ّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٤
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

َنادت الطري الطري،إذا كان يوم اجلمعة«: "قال رسول اهللا َوالوحش الـوحش،ُ ُ،

َسباع السباعوال .»صالحهذا يوم،سالم عليكم: ُ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٥
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،سنيّعن جده عيل بن احل،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ًيمس حليته أحيانا يف الصالة"كان رسول اهللا« ّمتـس رسول اهللا نراك يا: فقلنا،ّ
.»مهوميإذا كثرت: فقال؟حليتك يف الصالة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٦

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
"

، بـسنده١١١: ١والقـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، بـسنده١/١: ٣الكـايف والكليني يف
. بسنده٧٨/٢٥٦: ١وعبدالرزاق يف املصنف ، ٥/٢: ١والصدوق يف من ال حيرضه الفقيه 

. ٢٧/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

لكليني يف ، وأورد نحوه ا١٤٩/٢١٢: ونوادر الراوندي، ٦٥/١٩: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٤١٥/١١: ٣الكايف 

. ٤١٧/٢: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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ّفال يـشينن أحـدكم ،ووجه دينكم الصالة،ّلكل يشء وجه«: "قال رسول اهللا
.»بريوأنف الصالة التك،ّولكل يشء أنف،دينهجهو

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قالى، ّحدثني موس،ّأخربنا حممدـ٢١٧

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ْفقرأ احلجر،ّصىل صالة الكسوف بالناس"رسول اهللا ّثم ،قراءةّم ركع قدر الث،ِ
ُثم ركع مرة اخرى قدر اخلشوع،ّثم سجد قدر الركوع،رفع رأسه ّ ،ّثم رفع رأسه،ّ

ثـم ،فدعا بني السجدتني عىل قدر الـسجود،ّثم رفع رأسه،ّثم سجد قدر الركوع

ّم رفـع ثـ،ّثم ركع فـدعا قـدر اخلـشوع،ّثم قام فقرأ سورة الروم،ُسجد االخرى

ّفمـضت الـسنّة أن ،راغه حني انجلت الشمسفكان ف،ّثم سجد سجدتني،رأسه

هذا آخر اجلـزء . »سجداتوأربع،فيها أربع ركعات،صالة الكسوف ركعتني

.التسبيحّاألول من أجزاء

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٢١٨ ّحدثنا أيب، عن أبيـه، عـن جـده : ّ ّ

ّابن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بـن احلـسني، عـن أبيـه، عـن  ّإن «: !ّعـيل ّ

وهـو ، »ن، م«وما يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة )دينكم(: »ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
. املوافق للمصادر

، والطـويس يف ٢٧٠/١٦: ٣، وأورده الكلينـي يف الكـايف ٢٦/٥: ٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(
، ١٩٩/١٦٩: ّوالرشيف الريض يف املجـازات النبويـة، بسنده٢٣٧/٩٤٠: ٢يب األحكام هتذ

. ١٣٣: ١وأورد صدر احلديث القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ١٧١/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. »م«وما يف املتن من ) آخر(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٤(
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َسبح اسم ربك األعىل<كان يقرأ يف العيدين "رسول اهللا  ِّ ْ َِّ َ َ َ ُهـل أتيـك حـديث <و>َ ِْ َ ََ َ

ِالعاشية َِ<«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢١٩

ّإن «، !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

كـان يفطـر عـىل ،ّكان إذا أراد أن خيرج إىل املصىل للـصالة يـوم الفطـر"ّلنبيا

.«أوزبيباتمترات

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٠

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

َأمر النس"رسول اهللا .»ّاء أن يصلني يف العيدين أربع ركعاتَ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢١

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

،مسح جبهته بيـده اليمنـى،الصالةكان إذا أراد اإلنرصاف من"رسول اهللا

َاللهم لك احلمد: ولّثم يق ِاللهم أذهب عنّا ،ّال إله إال أنت عامل الغيب والشهادة،ّ ّ ّ

َاهلم واحلزن َ َوالفتن ما ظهر منها وما بطن،ّ َ ّما أحـد مـن امتـي يفعـل : "وقال،َ ُ

. ١٢٥/٢: ٦ئل عنه يف مستدرك الوسا) ١(
ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) وزبيبات(: يف املطبوع) ٢( ّ .
وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٣٠/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

١٨٤: ١ .
. ١٤٥/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ّما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطيةو) عن(: ّيف املطبوع واحلجرية) ٥(
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ّإال أعطاه اهللا عز وجل ما،ذلك ّ .»سألّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٢

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّفليجعل بني يديه مثـل مـؤخرة ،ّإذا صىل أحدكم بأرض فالة: قال"رسول اهللا

ًفخطافإن مل جيد،ًفإن مل جيد فسهام من الكنانة،ًن مل جيد فحجرافإ،الرحل ّ«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدـ٢٢٣

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

َربنـا ال<: كان يقرأ يف الركعة الثالثة من املغـرب"رسول اهللا َّ ْتـزغ قلوبنـا بعـد إذ َ ُ ُ َْ َ ُْ َ َ ِ

َّهديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إن ًْ َ ََ ْ ْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ ُك أنت الوهابَِ َّ َ َ ْ َ َ<«.

ّجـده عـن،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٤

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ــول اهللا ــال رس ــاس«: "ق ــل حيــب العط ــز وج ّإن اهللا ع ّ ــاؤب يف،ّّ ــره التث ويك

.»الصالة

، ١٧١: ١وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ١٣١/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٣٣٣/٢٢٢: وابن طاووس يف فالح السائل

، ٣٧٨/١٥٧٧: ٢، وأورده الطويس يف هتـذيب األحكـام ٣٣٥/٣: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. بسنده١:٤٠٧/١٥٥٦واالستبصار 

. ٨: ٣سورة آل عمران ) ٣(
. ٤٤٣/٨و٢٢٧/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.١٧٤: ١القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، وأورده٣٨٤/١: ٨الوسائل عنه يف مستدرك) ٥(
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربـ٢٢٥

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

، ختتمـرّال يقبـل اهللا صـالة جاريـة قـد حاضـت حتـى«: "قال رسـول اهللا

ُصالة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها يف الصالُوالتقبل .»ةّ

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٦

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

مرضـاة ،يف الصالة ويف الـدعاء،ّاإلشارة باألصابع املسبحة«: "قال رسول اهللا

.»اإلخالصوهو،مقمعة للشيطان،ّللرب

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٧

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

فـاذا ،أحدكم ببرصه يف صالته إىل موضـع سـجودهلريم«:"ول اهللاقال رس

.»ركع فلينظر قدر الذراعني من حائط القبلة

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) ختتم: (ّيف املطبوع واحلجرية)١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) واليقبل(: ع واحلجريةيف املطبو) ٢(
وأورد صدر احلديث القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢١٥/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

١٧٧: ١ .
. ٤٣٣/٣و١٨٧/٣: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
وهـو » م«املتن أثبتناه من نسخة يف حاشية وما يف ) ّليؤمن(: ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٥(

).خمطوط. (٣٤ّاملوافق للمصدرين ويؤيده ما يف خمترص اجلعفريات ح 
لـنعامن يف وأورد صدر احلديث باختالف يسري القـايض ا، ٤٣٥/٣: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

.١٥٧: ١دعائم اإلسالم 
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٨
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
،ُفيكون بينه وبني القبلـة فرجـة،يتباعد أحدكم من القبلةال«: "قال رسول اهللا

ًفيتخذه الشيطان طريقا كمـربض: قـال،ّبئنـا عـن ذلـكفن،يـا رسـول اهللا: قيل،ّ
.»الثور

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٢٩
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

ّحتى يستبني ،ضبعيهوأبدى،سجد عىل راحتيه،إذا سجد"كان رسول اهللا«
.»جمنّحوهو،ض إبطيهه بيامن خلف

ّعـن جـده ،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب: ّحدثني موسى قال،ّأخربنا حممدـ٢٣٠
: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد
وال ختالفوا ،بني صفحاتكموحاذوا،ّصفوا صفوفكم«: "قال رسول اهللا

َد احلذفّويتخللكم أوال،فتختلفوا َ«.

. ٥٠٠/٢: ٦و٣٣٤/٢، ١٩٤/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ْالضبع) ٢( ُوسط العضد بلحمه: َّ ُّالعضد كلها: وقيل، يكون لإلنسان وغريه، َ ُ : وقيـل. ْاإلبط: وقيل. َ

ُما بني اإلبط إىل نصف العضد من أعاله َ َـ ضبع٤١٥: ١املحكم واملحيط األعظم . ْ َ َ .
. ٤٥٢/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )وحادوا(: »ن، د«ويف ) وجادوا(: »م«يف نسخة ) ٤(
ِّصفح كل يشء جانبه) ٥( ُْ . صفح. ١٦١: ٣املحكم واملحيط األعظم . َ
)٦ (ذَفالنهايـة . ُهي صغار جرد ليس هلا آذان وال أذنـاب: ّهي الغنم الصغار احلجازية، وقيل: الح

. ـ حذف٣٤٣: ١البن األثري 
وباختالف ١٥٥: ١ئم اإلسالم وأورده القايض النعامن يف دعا. ٥٠٣/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(

!
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ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣١

: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

،ّإذا صىل العبد ومل يسأل اهللا تعاىل اجلنّة ومل يستعذه من النـار«: "قال رسول اهللا

.»والّناراجلنّة: ل العظيمتنيأغف: قالت املالئكة

ّعـن جـده،أبيـهعن،أيبّحدثنا:قال،موسىّحدثني،ّحممدأخربنا ـ٢٣٢

:قال،!ّعن عيل،أبيهعن،احلسنيبنعيلّجدهعن،أبيهعن،ّحممدبن جعفر

.»من اجلفاءسرتةغريإىلالصالة«:"اهللارسولقال

ّعـن جـده ،هعن أبيـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣٣

ّإن «: !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

.»الرجل ببرصه إىل السامء وهو يف الصالةهنى أن جيمح"رسول اهللا

ّعـن جـده ،أبيـهعن،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣٤
"

. ٣٠٦/٦٦٧: ١، وباختالف أبو داوود يف السنن ٣٧٩/١٨١٤٤: ٥يسري أمحد بن حنبل يف املسند 
ـ اسـتحباب املواظبـة ٢٢باب ـ ، ٤٦٤: ٦وانظر الوسائل ، ٦٥/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

، ّوالـصالة عـىل حممـد وآلـه، رواالستعاذة من النا، ّبعد كل صالة عىل سؤال اجلنّة واحلور العني
. وكراهة ترك ذلك

. ١٥٠: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٣٤/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) ّحيج(: يف املطبوع) ٣(

. ـ مجح٤٢٦: ٢انظر لسان العرب . ُإذا رفع رأسه ومل يثنه: ومجح الفرس
وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم ، جيمـع: وفيـه، ٤٢٧/١: ٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

ّوهنى أن يطمح املصيل ببرصه إىل السامء وهو يف الصالة: وفيه، ذيل احلديث١٥٧: ١اإلسالم  ُ َ .
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!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّعن جده عيل بـن احلـسني،عن أبيه،دّجعفر بن حمم

ّإال رجـل يريـد ،ّمن سمع النداء وهو يف املسجد ثم خـرج فهـو منـافق«: قال

.»الرجوع إليه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣٥

ّحممد، عن أبيه، عن جده عيلبن ا قـال : ، قال!ّعن عيل،يهعن أب،بن احلسنيّ

.»ّفأذنوا بأذان الصالةالغيالنّإذا تغولت بكم«: "رسول اهللا

ّجـده جعفـر عن ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣٦

ُ، أنه سئل !ّعن احلسني بن عيل،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا ّ

ّوتزعمون أنه أخـذ ،ّالوحي ينزل عىل نبيكم«: قال؟وما يقول الناس،عن األذان

أهـبط : يقـول%بل سمعت أيب عيل بن أيب طالب! ؟بن زيدعبد اهللاألذان عن 

. »د«أثبتناه من نسخة ) قال) (١(
وزاد ١٤٧: ١ه القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم وأورد، ٣٨٦/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ّأو يكون عىل غري طهارة فيخرج ليتطهر: فيه
ّساحرة اجلن، مجع غول: الغيالن) ٣( املحكم واملحـيط . ِّالسعالة: واألنثى، ّالذكر من اجلن: ُالغول، ُ

َـ غول٦١: ٦األعظم  َ َ .
ّختيلت وتلونت: ّوتغولت الغول . ـ غول٥٠٧: ١١لسان العرب . ّ

، ٦٨ضـمن احلـديث / ٤٩: أورده الربقـي يف املحاسـن، ٦٢/٢: ٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
: ١ومثلـه الـصدوق يف مـن ال حيـرضه الفقيـه ، ١٤٧: ١والقايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم 

/ ٢٣٩: ٤وأمحد يف املـسند ، بسنده٣٩٧/٩٧٩٠: ١٠وابن أيب شيبة يف املصنّف ، ٢٩٨/٩١٠
١٥٣: ٤وأبو يعىل يف مسنده ، بسنده١٤٦٧٢ضمن احلديث / ٣٦٧و١٣٨٦٥يث ضمن احلد

. بسنده١٠٧٩١ذيل احلديث / ٢٣٦: ٦والنسائي يف السنن ، بسنده٢٢١٩ضمن احلديث / 
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َاهللا ملكا حني عرج برسول اهللا ِ ُ ً َ قال لهّثممثنى،مثنىوأقاممثنى،ّ، فأذن مثنى "َ

.»الصالةأذانهكذا،ّحممديا:جربئيل

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممـ٢٣٧

: ، قـال!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا

:قـال؟ومـا اجلـامل،يـا أمـري املـؤمنني: فقيـل. اإلتيان إىل اجلمعة زيارة ومجـال«

َقضوا َالفريضة وتزاوروا«.

بابـ١
من جيب عليه اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ىّحدثني موس،ّأخربنا حممدـ٢٣٨

ًأن عليـا،عـن أبيـه،ّعن جده عـيل بـن احلـسني،عن أبيه،ّبن حممدا :قـال!ّّ

.»بإمامّال يصلح احلكم وال احلدود وال اجلمعة إال«

فـر ّعن جـده جع،عن أبيه،ّحدثنا أيب، ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٣٩
١٤٢: ١وأورد مثله القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٧/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. بسنده
وهـو » ن، د، م«ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة ) اقضوا(: »ض«رية ونسخة يف املطبوع واحلج) ٢(

.املوافق للمصادر
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي٧/٩: ٦عن ــوادر الراون ــربيس يف ، ١٥٠/٢١٥: ، ون وأورده الط

.٣٦٣/١١٨٥: مشكاة األنوار
ــستدرك الوســائل ) ٤( يف دعــائم ، وأورده القــايض الــنعامن٢٩/١: ١٨و، ٤٠٢/٢: ١٧عنــه يف م

.١٨٢: ١اإلسالم 
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: ، قـال!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّحممدبنا

فقـد وجبـت علـيهم اجلمعـة،العشرية إذا كان عليهم أمري يقيم احلدود علـيهم«

.»والترشيق

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٠

ُإن عليـا سـئل عـن «: قـال!ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا ً ّّ
ّهيرب وال خيلف أحدا يصيل بالناس،اإلمام ً ّيصلون : قال؟ّكيف يصلون اجلمعة،ّ

.»كصالهتم أربع ركعات

ّعن جـده جعفـر ،هعن أبي،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤١

اجلمعـةالقنـوت يف«: ، قـال!ّعن جده عيل بن احلـسني،عن أبيه،ّبن حممدا

.»سنّة

بابـ٢
اخلطبة يوم اجلمعة

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٢

،كان خيطب خطبتـني"النبيّإن«:!ّعن جده،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

. ١٣/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.»د، ن«أثبتناه من ) قال) (٢(
. ١٣/٣: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
القنوت يف يوم اجلمعة متجيـد اهللا : وفيه٣٠٨/١٤٠٧: ١أنظر الصدوق يف من ال حيرضه الفقيه ) ٤(

. ـ باب السنّة يف القنوت٣٣٩/١٢٧٥: ١االستبصار وكذا الطويس يف ، ...ّوالصالة عىل نبي اهللا
. »م«وما يف املتن من ، ّبأن: »ند،ض،«يف املطبوع واحلجرية ونسخة )٥(
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ّثم جيلس ثم .»يقومّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٣

ً، أن عليـا!عـن أبيـه،ّبن حممدا ،تـنياخلطبـة يـوم اجلمعـة ركع«: قـال%ّّ

.»املنربّيلزم اإلمام التشهد فيها إذا جلس عىل،واجللوس فيها أفضل

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٤

خيطـب ،ًقائام"بينام رسول اهللا«: ، قال!ّعن جده،عن أبيه،ّجعفر بن حممد

وكانت بنو سليم جتلب إليها السبي ،البطحاء: ًوكانت سوقا يقال هلا،يوم اجلمعة

َوكانت األنصار إذا تزوجوا رضبـوا بـالكرب،والغنمواخليل َ ّوإذا ،واملزمـار

ّعز وجلّفعريهم اهللا،ًقائام"سمعوا ذلك خرج الناس إليهم وتركوا رسول اهللا ّ

َواذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائام قل ما عند اِهللا <: فأنزل اهللا تعاىل،بذلك ْ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ َ ً ًَ ََْ َ َ َ ْ َْ ُّ ًَ ََ

َخري من اللهو ومن التجارة واهللاُ خري الرازقني ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ ُْ ٌَ ِّ ََ َ َ َ َِ َّ<.

. ٩٦/٢٠٣٣٥: ٦وأورد مثله أمحد يف مسنده ، ٣٥/٤و٢٤/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

ّخيطب ثم جيلس ثم يقوم في، خيطب خطبتني"كان رسول اهللا: وفيه . ...خطبّ

. مل نعثر له عىل مصدر) ٢(

. اليشء واخليل والغنم: »ض«ويف . اليشء اخليل والغنم: »م«يف نسخة ) ٣(

َالكرب) ٤( : ١٠هتـذيب اللغـة . الطبل الذي له وجه واحـد بلغـة أهـل الكوفـة: الطبل، وقيل: َ

. ـ كرب٢١٣

. ١١: ٦٢سورة اجلمعة ) ٥(

، ٦٤٨: ٢٢وأورد مثله الطـربي يف تفـسريه جـامع البيـان ، ٢٤/٣: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

ًوعنه مفصال السيوطي يف الدر املنثور  ّ٤٨٥: ١٤ .
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بابـ٣
األمر باجلهر بالقراءة يف اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّربنا حممدأخـ٢٤٥

.»سنّةّاجهروا بالقراءة يف صالة اجلمعة فإهنا«: ، قال%عن أبيه،ّبن حممدا

بابـ٤
ما يقرأ يف اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٦

ّإن مـروان بـن : "د اهللا بن أيب رافع موىل رسـول اهللاعن عب،عن أبيه،ّبن حممدا

ّفصىل بنـا أبـو هريـرة : قال،ّاحلكم استخلف أبا هريرة عىل املدينة وخرج إىل مكة

َإذا جاءك املنـافقون<: فقرأ بعد سورة اجلمعة يف الركعة الثانية،اجلمعة ُ َِ َ ُ َ َ َ< . فقـال

سـمعتك تقـرأ : فقلـت،نـرصففأدركت أبا هريـرة حـني ا: عبد اهللا بن أيب رافع

ّإين سـمعت : فقال أبـو هريـرة؟يقرأ هبام بالكوفةّسورتني كان عيل بن أيب طالب

.يقرأ هبام"رسول اهللا

. )ُباب ما يقرأ يف يوم اجلمعة(: »د«يف نسخة ) ١(

. ٢٢٤/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. )من السورة(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٣(

. ١: ٦٣سورة املنافقون ) ٤(

، ومـسلم يف ٦٤٧/١٣٤٣: ، وأورده الطـويس يف األمـايل٢٢٢/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. بسنده٢٠٠: ٣بسنده، والبيهقي يف السنن الكربى ٣١/٨٧٧ـ ٣٠: ٢صحيحه 
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بابـ٥
من أدرك من اجلمعة ركعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٧
ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا من أدرك مـن اجلمعـة ركعـة «: كان يقول%ّّ

ِفليضْف إليها،فقد أدركها ُ ْ .»أخرىَ
بابـ٦

صالة العبد اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٤٨
ّالعبــد إذا أدى الــرضيبة فعليــه«: ، قــال!ّعــن عــيل،عــن أبيــه،ّبــن حممــدا

.»اجلمعة
بابـ٧

خراج أهل السجون إىل اجلمعةإ
ّموسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ّحدثني ،ّأخربنا حممدـ٢٤٩ ّ

ًإن عليا«: !عن أبيهّابن حممد، ِكان خيرج%ّّ ُ ُأهل السجون من احبس يف ْ َ
ْدين أو هتمة إىل اجلمعة فيشهدوهنا ّويضمنّهم األولياء حتى يردوهنم،َ ّ ّ«.

ضـمن / ١٦٠: ٣وأورده الطـويس يف هتـذيب األحكـام ، ٣٦/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ، صدر احلديث١٨٤: ١يف دعائم اإلسالم والقايض النعامن ، ٣٤٤احلديث 

ّباب أن العبد إذا أدى الرضيبة فعليـه اجلمعـة(: يف املطبوع واحلجرية) ٢( ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) ّ
. ّالنسخ اخلطية

. ٦/٥: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )من(: زيادة» د«يف نسخة ) ٤(
ولـيس ، ٢٣٤/٤٨٣: ونـوادر الراونـدي، ٤٠٣/١: ١٧و٢٧/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

ّويضمنهم األولياء حتى يردوهنم(: فيه . ٢٨٥/٨٥٢: ٣وانظر التهذيب ، )ّ
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّحممدأخربنا ـ٢٥٠

ّصاحب الدين ال يقيد«: ّ، أنه قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ْ ،ُوال يرضب،َّ

ّوال يضيق عليه يف .»يشءُ

بابـ٨
ّالرخصة يف حبس الفساق

فـر ّعن جـده جع،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥١

ًإن عليا«: !أبيهعن،ّبن حممدا ِكان خيرج%ّّ ُّالفساق إىل اجلمعة وكان ،ُ

.»يأمر بالتضييق عليهم

بابـ٩
وقت صالة اجلمعة

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثني أيب، عن أبيه، عن جده جعفر ـ٢٥٢ ّ ّ بن اّ

ّيصيل "رسول اهللا كيف كان: سألت جابر بن عبد اهللا«: ، قال!ّحممد، عن أبيه 

.»ّ، ثم يروح فنروح بنواضحنا"ّكنّا نصيل مع رسول اهللا : قال؟اجلمعة

. ٤١٦/٥: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ومـا يف املـتن أثبتنـاه ) ّباب إخراج الفساق إىل اجلمعة مع األمر بالتضييق(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ّمن النسخ اخلطية
. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) عن أبيه()٣(
. )ال خيرج(: »م«يف نسخة ) ٤(
. ٢٧/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ١٦/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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ّعن جـده جعفـر،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٣

ّيصيل اجلمعـة حـني تنـزع"اهللارسولكان«:قال،!أبيهعن،ّمدحمبنا

.»الشمس من وسط السامء

بباـ١٠
الركوع بعد صالة اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٤

ّمن استطاع إذا صىل اجلمعة أن يـصيل يف مكانـه «: ، قال!هعن أبي،ّبن حممدا ّ

.»رجعّوإال فإذا،ركعتني فليفعل

باب آخرـ١١

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ا أيبّحدثن،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٥

ًإن عليا«: !ّبن حممدا خمافـة أن ،هنـى أن يـرشب الـدواء يـوم اخلمـيس%ّّ

.»اجلمعةيضعف عن

. ـ نزع٣٥: ٥ُانظر النهاية يف غريب احلديث . أي تنجذب ومتيل: وتنزع). تبزغ: (»م، ن«يف نسخة ) ١(
. ١٧/٢: ٦ئل عنه يف مستدرك الوسا) ٢(
وما يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ) باب صالة الركعتني بعد صالة اجلمعة(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

. ّاخلطية
. ٥٠/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
باب النهي عـن رشب الـدواء يـوم (: ويف احلجرية واملطبوع، فقط) باب(كلمة : »ن، د، ض«يف ) ٥(

. »م«وما يف املتن من نسخة ) اجلمعةاخلميس خمافة الضعف عن
: ٨٩وعنـه يف البحـار ، ٢٢٢/٤٤٩: ونـوادر الراونـدي، ٤٣/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٦(

. ٤٢٧/١٢٦١: ١وأورد مثله الصدوق يف الفقيه ، ٤٤ضمن احلديث /١٩٧
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بابـ١٢
عرض السجون يوم مجعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٦

ًإن عليا«: %عن أبيه،ّبن حممدا ن مـن فام كا،ّرض السجون يف كل مجعةكان يعّّ

.»أماتهوما كان من باطل،حقٍّ أقامه

بابـ١٣
فضل النفقة يوم اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٧

ّأطرفوا أهاليكم يف كل«: "قال رسول اهللا: ، قال!هائبآعن،ّبن حممدا يـوم ِ

.»باجلمعةّحتى يفرحوا،الفاكهةمجعة بيشء من

بابـ١٤
القنوت يوم اجلمعة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٨

. ّنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتناه من ال) باب عرض السجون يف كل مجعة(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
ّأنـه كـان ، %عـن عـيل(: وفيـه٤٤٣/١٥٤٤: ٢أورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٢(

. )... ٌّفمن كان عليه حد أقامه، ّيعرض السجون يف كل يوم مجعة
، وأورد مثلـه الكلينـي يف ٢٠٠/٣٧٧: ونوادر الراونـدي، ٩٨/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ومن ال حيرضه ، بسنده٨٥صدر احلديث / ٣٩١: ، والصدوق يف اخلصال٢٩٩/١٩: ٦الكايف 
. بسنده١٠٠/٤٣٤: ٩، والطويس يف هتذيب األحكام ٤٢٣/١٢٤٨: ١الفقيه 

. )ُوالغسل(: زيادة» م«يف نسخة ) ٤(
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ًإن عليا«: !هعن أبي،ّبن حممدا َوأن يلعـن ،أمر بالقيام يف شهر رمضان%ّّ ُ
.»الكفرة يف الركعة األخرية

بابـ١٥
لــــُالغس

ِعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٥٩ ّ

َمـا احـب ألحـد أن يـدع : يقـول%ّكان عـيل«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا َ َّ ُ

ِمن عذر أو لعلة مانعةّإال،الغسل يوم اجلمعة ِّ«.

بابـ١٦
ّالفطر قبل اخلروج إىل املصىل َ ِ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٠

ًإن عليا«: !عن أبيه،ّبن حممدا ّكان حيب أن يفطر الرجل يوم الفطر قبـل %ّّ
ّحتـى يرجـع مـن األضـحىوكـان يكـره أن يفطـر يـوم،ّأن خيرج إىل املصىل

.»ّاملصىل

).عن آبائه: (يف املطبوع واحلجرية زيادة)١(
.١٥٢/٥١٢٥: ٣أورد صدر احلديث عبدالرزاق يف مصنّفه ) ٢(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب الغسل يوم اجلمعة(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
. ٤٩٩/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ِباب استحباب الفطر قبل اخلروج إىل املصىل يف يوم الفطر(: يف احلجرية واملطبوع) ٥( ومـا يف املـتن ) ِّ

.ّأثبتناه من النسخ اخلطية
. وهو املوافق للمصدرين» ن، د«أثبتناه من ) يوم األضحى(: هقول) ٦(
. ١٨٥: ١وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٢٨/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(
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بابـ١٧
موافقة العيد يوم اجلمعة والتكبري واجلهر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّخربنا حممدأـ٢٦١

،عيـدان%بن أيب طالـبّاجتمع يف زمان عيل«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

ُقد أذنت ملن كان: ّثم قال،ّفصىل بالناس ْ ّقاصيا أن ينرصف إن أحبمكانهِ َ َ ّثم ،ً
.»ّراح فصىل بالناس العيد اآلخر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناـ٢٦٢

ِّيكـرب يف العيـدين "رسـول اهللاكان «: ، قال!ّن عيلع،عن أبيه،ّبن حممدا
ِّويـصيل قبـل اخلطبـة،ًويف الثانيـة مخـسا،ًيف األوىل سـبعا،واالستـسقاء وجيهــر ،ُ

.»بالقراءة

.»بعدهبكرفعل ذلك أبو: %قال أيب«: %ّقال جعفر بن حممد

ّعـن جـده بـن ،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٣

. »م«أثبتناه من ) مكانه(: قوله) ١(
، ١٨٧: ١م وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسال، ١٣١/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

وانظر الوسائل ، ٤٦١/٨: ٣الكليني يف الكايف ، ٢٧ضمن احلديث / ٣٧٥: ٩٠وعنه يف البحار 
....ّـ أنه إذا اجتمع عيد ومجعة١٥باب ـ ٤٤٧: ٧

ونـوادر ، مـع ذيـل احلـديث١٤٧/١دون ذيل احلديث و١٢٥/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
: ورد نحــوه احلمــريي يف قــرب اإلســنادوأ، دون ذيــل احلــديث، ١٩٧/٣٦٥الراونــدي 

١٥٠/٣٢٦: ٣وباختالف الطويس يف التهذيب ، ٤٦٣/٤: ٣والكليني يف الكايف ، ١١٤/٣٩٦
: ٧وانظـر الوسـائل ، ٣٢٩/١٤: ٩١و ٣٥٠/١: ٩٠وعن قـرب اإلسـناد يف البحـار ، ٣٢٧و 

....ـ تأخري اخلطبتني عن صالة العيد١١باب ـ ٤٤٠
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وأبـا بكـر وعمـر وعـثامن كـانوا "رسول اهللاّإن «: !عن أبيه،ّجعفر حممد

.»اخلطبةّويصلون قبل،ويف االستسقاء،جيهرون بالقراءة يف العيدين

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٤
.»ًأربعاِّمن فاته صالة العيد فليصل«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٥
ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا ِّمن كان مصليا بعد العيدين فليصل«: قال%ّّ ً ِّ َ

.»ًأربعا

بباـ١٨
صالة العيد يف املسجد

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا ًإن عليـا«: !عن أبيـه،ّ أمـر %ّّ

َعبد الرمحن بن أيب ليىل يصيل بضعفة الناس َ ّوكان ،العيدين يف املسجد األعظم
. ١٤٧/٢و ١٢٧/١: ٦ئل عنه يف مستدرك الوسا) ١(
: ٩٠، وعنه يف البحـار ٢١٢: وأورده الصدوق يف اهلداية، ١٢٢/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

: ١، واإلستبــصار ١٣٥/٢٩٥: ٣، وأورده الطــويس يف التهــذيب ٢٨ضــمن احلــديث / ٣٧٩
٤٤٦/١٧٢٥ .

. ١٢٣/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
َنصب اإلمام من يصيل بالضعفة يف املسجد وخروجهباب (: يف املطبوع احلجرية) ٤( َ َ ) ّإىل املصىل%ّ

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية
. »م«وما يف املتن أثبتنـاه مـن نـسخة ) ّيصيل بالناس(: »ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

. وهو املوافق للنوادر
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ِّىل املصىل فيصيل بالناسخيرج إ%ّعيل ُّ«.

بابـ١٩
التكبري ليلة الفطر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٦٧

ّإنه كان يكرب ليلة الفطر حتى يغدو إىل«: !عن أبيه،ّبن حممدا .»ّاملصىلِّّ

بابـ٢٠
التكبري يف األضحى

ّحدثنا حممدـ٢٦٨ ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ي موسىّحدثن،ّ

التـرشيق واجـب عـىل الرجـال بري أيـامالتك«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

.»ّدبر كل صالة،يف السفر واحلرض،والنساء

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حـدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن جـده ـ٢٦٩ ّ ّ ّ
ًيا ـّإن علـ«: !ّجعفر بن حممد، عن أبيه  ِّكـان يكـرب بعـد الـصبح يـوم %ّ

ّعرفة، وال يزال يكرب بعد كل صالة، حتى يكرب بعد العرص آخر أيام الترشيق،  ِّ ِّّ ّ

. ...١٩٧/٣٦٦: ر الراونديونواد، ١٣٤/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّإىل أن يرد املصىل: وفيه١٩٧/٣٦٧: ونوادر الراوندي. ١٣٦/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. »م«أثبتناه من ) التكبري أيام(: قوله) ٣(
١٨٧: ١وأورد مثله القايض الـنعامن يف دعـائم االسـالم، ١٤١/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ...ّوالتكبري أيام الترشيق واجب عىل: %جعفرقال أبو : وفيه
ّوالتكبري أيام الترشيق بعقب كل صالة مكتوبـة بعـد الـسالم : ّأنه قال#ّوعن جعفر بن حممد ّ

. ّباب التكبري أيام الترشيق٥١٦: ٤، وانظر الكايف ...اهللا أكرب اهللا أكرب: يقول
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.»ّثم يقطع التكبري

بابـ٢١
يوم األضحى"ّخطبة النبي 

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٠
ّأن علي، !عن أبيه،ّبن حممدا وهو خيطـب "رسول اهللاسمعت «: قال%ًاّ

ّهذا يوم الثج والعج،ّأهيا الناس: وهو يقول،يوم األضحىالناس ّ.

ّكانـت أول قطـرة كفـارة ،ّفمن صدقت نيتـه،هيرقون فيه الدماء: ّفالثج ّ
.ّلكل ذنب

ّعز وجـلاهللاإىلّفعجوا،فيهُّالدعاء:ّوالعج ،بيـدهّحممـدنفـسفوالـذي،ّ

ًرصف من هذا املوقف أحد إال مغفورا لهالين ّإال صـاحب كبـرية مـرص عليهـا،ّ ُ ّ،

.»عنهاِّالحيدث نفسه باإلقالع

بابـ٢٢
الصالة ليلة العيد

ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧١
. ١٩٧/٣٦٨: لراونديونوادر ا، ١٣٩/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، للناس: »ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ) ٢(
. »ن«أثبتناه من ) ّفالثج(: قوله) ٣(
، بــاختالف يــسري١٩٨/٣٦٩: ونــوادر الراونــدي، ١٢٩/٤: ١٠عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

. ١٨١/٦٥٨: ٢و١٨٤: ١وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب فراغ النفس للعبادة ليلة العيد: (يف املطبوع واحلجرية) ٥(
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بنـي أن يعج: يقـول%ّكان عيل بـن أيب طالـب«: قال!عن أبيه،ّبن حممدا

،ّوأول ليلة مـن رجـب،وليلة األضحى،ليلة الفطر: ّيفرغ الرجل نفسه أربع ليال

.»شعبانوليلة النصف من

بابـ٢٣
ّالسنة يف اخلروج من طريق والرجوع يف غريه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٢

ّإذا خرج إىل املـصىل"رسول اهللاكان «: قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

.»مل يرجع يف الطريق الذي ابتدأ به

بابـ٢٤
صالة املريض

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٣

ًيصيل املريض قـائام «: "رسول اهللاقال : قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ّ

: وأورده احلمــريي يف قــرب اإلســناد، ٢٨٨/٤و ١٤٨/١: ٦عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(
: فضائل األشهر الثالثةوالصدوق يف ، ١٨٤: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٥٤/١٧٧
ــد، ٤٦/٢٣ ــصباح املتهج ــويس يف م ــار ، ٧٩٨: ّوأورده الط ــشيخ يف البح ــايل ال ــن أم : ٩١وع

. ومل نعثر عليه يف األمايل. ٨٧/١٢: ٩٧و ١٢٢/١٢
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) ّباب السنّة يف اخلروج إىل املصىل والرجوع عنه(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ّالنسخ اخلطية
، ١٨٦: ١وأورد نحوه القايض املغريب يف دعائم اإلسالم ، ١٤٩/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٣٧٤/٢٧: ٩٠وعنه يف البحار 
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ًيستطع صـىل قاعـدافإن مل،إن استطاع ،برأسـهوإن مل يـستطع أن يـسجد أومـأ ،ّ

ًوإن مل يـستطع أن يـصيل قاعـدا،وجعل سجوده أخفض من ركوعه ّصـىل عـىل ،ّ

ِّفإن مل يـستطع أن يـصيل عـىل جنبـه األيمـن،جنبه األيمن مستقبل القبلة ّصـىل ،ُ

.»القبلةّرجاله مما ييل،ًمستلقيا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدـ٢٧٤

ّسئل متى يـصيل املـريض "رسول اهللاّإن «: !ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ُ
ِّفليـصل،ًإذا مل يستطع أن يقـرأ فاحتـة الكتـاب وثـالث آيـات قـائام: قال؟ًقاعدا

.»ًقاعدا

بابـ٢٥
وفــالة اخلـص

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،نا أيبّحدث،ي موسىّحدثن،ّأخربنا حممدـ٢٧٥

ّكان يصيل صالة اخلـوف عـىل الدابـة%ًعلياّإن«: !عن أبيه،ّبن حممدا ّ،

ّثـم ،ّوأنـت ريب،وبك آمنـت،لك خشعت: ّثم يقول،مستقبل القبلة وغري القبلة
، ١٩٨: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١١٥/٣: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

ـــدعوات ـــدي يف ال ـــه ، ٢١٢/٥٧٥: والراون ـــصدوق يف الفقي وأورده ، ٢٣٦/١٠٣٧: ١وال
عـن ، ّعن عيل بـن احلـسني، عن أبيه، ّبسنده عن جعفر بن حممد، ٤٢/١: ٢الدارقطني يف سننه 

. "ّعن النبي، ّعن عيل بن أيب طالب، بن عيلاحلسني
وأورده القايض املغـريب ، ١٩٨/٣٧٠: ونوادر الراوندي، ١٢٠/٢: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. من حديثض١٩٨: ١يف دعائم اإلسالم 
. »ن، د، م«وما يف املتن من ) %ّعن عيل (: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
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،لك سـجدت: ّثم يقول،ّري أن يمس جبهته يشءمن غ،خيفض رأسه من الركوع

.»ّريبوأنت،وبك آمنت

بابـ٢٦
ّالتطوع يف السفر

ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٦

ّيصيل يف%ّكان عيل بن أيب طالب«: قال!عن أبيه،ّبن حممدا ُ السفر عىل

ّدابته حيث ما توجهت به  ًتطوعا -ّ .»ًيوميء إيامء-ّ

ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدـ٢٧٧

ّيـصيل "رسول اهللارأيت : قال،اهللابن عبد، عن جابر!عن أبيه،ّبن حممدا

ًعىل راحلته متوجها إىل تبوك ِّ.

بابـ٢٧
صالة املسافر إذا قدم بلدة

ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٨
. ١٩٨/٣٧١: ونوادر الراوندي، صدر احلديث١٩٠/٣: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ًباب الصالة عىل الراحلة تطوعا(: يف املطبوع واحلجرية) ٢( . ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)ّ
.»م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) من: (»ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
وأورد نحـوه احلمـريي ، ١٩٨/٣٧٢: ونوادر الراوندي، ١٩٠/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١٦/٥١: يف قرب االسناد
بـن خزيمـة يف وأورده ا، ١٩٨/٣٧٣: ونوادر الراوندي، ١٩٠/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ٢٥٢/١٢٦٦: ٢صحيحه 



١١٣.......................................................................................كتاب الصالة 

ّفـوطن نفـسه عـىل ،إذا قدم املسافر بلدة«: قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

وإن متـادى بـه،ّإال أن جيمعه صالة القوم،ّرص الصالةفليق،مقام مخس عرشة ليلة

.»سفره

بابـ٢٨
َّيف كم تقرص الصالة ُ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٧٩

مابني كقدر،ّيقرص الصالة يف مسرية يوم«: قال!ّعن عيل،عن أبيه،دّبن حمما

.«املدينة وذي خشب

بابـ٢٩
الصالة يف السفينة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٨٠

ًإن عليا«: !عن أبيه،ّبن حممدا أو ،ًامسأله رجل عن الصالة يف السفينة قائ%ّّ

. مل نعثر له عىل مصدر) ١(
ومـا يف املـتن ، ّيقرص: »ض«ويف ) باب يف كم تقصري الصالة(: »د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. »م«أثبتناه من 
َموضع يتصل بالكالب: ذوخشب) ٣( معجـم مـا . وهو عىل مرحلة من املدينة عـىل طريـق الـشام، ُ

. ٥٠٠-٤٩٩: ٢ري استعجم للبك
. أبواب صالة املسافر، ٤٥١: ٨وانظر الوسائل ، ٥٢٧/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) باب صالة السفينة: (»ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

. »م، د، ن«
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َإن اهللا تعاىل أذن لنـوح: %فقال؟ًقاعدا ِّ
ّومـن معـه أن يـصلوا يف الـسفينة % َ

ّقعودا ستة أشهر ِّوأنت ال جيزيـك أن تـصيل ،ّوذلك أن السفينة كانت تنكفئ هبم،ً ُ

ًإن استطعت أن تصيل قائام،ًقاعدا .»ًقاعداِّوإن مل تستطع فصل،ّ

ّأخربنا حممد، حدثني موسى،ـ٢٨١ ّحدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ّ ّ

ً، أن عليا !ّحممد، عن أبيه  ّمن أمجع إقامة مخسة عرش يوما فليتم الصالة، «: قال%ّّ ً

.»ّقرص الصالة ما بينه وبني شهر. ًأخرج اليوم، أخرج غدا: َومن قال

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٨٢

،جيب التقصري عىل الرجل يف الـصالة: يقول%كان أيب«: قال،!ّحممدبنا

.»فراسخإذا أراد سفر عرشة

ّجـده جعفـر عن،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٨٣

،ّثـم خـرج إىل منـى وعرفـات،ّإذا أقـام بمكـة«: ، قـال!عن أبيه،ّبن حممدا

.»ّقرص

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممـ٢٨٤

فقـال ؟الة يف السفينةّ، أنه سأله سائل عن الص!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

نحـوه، ٢٢٢/٤٥١: ونـوادر الراونـدي، ١٢١/١: ٤و ١٨٦/١: ٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(
. ٩٨/١٥: ٨٤وعنه يف البحار 

: ١، وأورد نحوه القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ٥٣٧/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ١٩٧ـ ١٩٦

. ٥٢٧/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ٥٤٧/١: ٦و ١٢٩/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(



١١٥.......................................................................................كتاب الصالة 

ّإنام جيزيك أن تـصيل بـصالة نبـي اهللا نـوح«: %ّله عيل ِّ ُ ّفإنـه صـىل فيهـا وهـو،ّ ّ

.»جالس

بابـ٣٠
صالة الغريق والعريان

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممـ٢٨٥
،ًوكان عريانـا،َمن غرقت ثيابه أو ضاعت: كان أيب يقول«: ، قال!ّبن حممدا

ّفال يصيل حتى خياف ذهاب الوقت ًفليصل جالسا،ّ جيعـل سـجوده ،ًيومئ إيـامء،ِّ

.»ركوعهأخفض من

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٨٦
إذا رآه «: فقـال،ئل عن صالة العريـانـُّ، أنه س!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ًالناس صىل قاعدا ًوإذا كان ال يراه أحد صىل قائام،ّ وإذا أدركته الـصالة وهـو يف ،ّ

.»املاءيسجد عىلً، أومأ برأسه إيامء،املاء قائم

بابـ٣١
صالة اإلستسقاء

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر ـ٢٨٧ ّ ّ بـن اّ

. ١٨٦/٢: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٢٢٥/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــسري يف ٣٣٧/١و٢٢٤/٢: ٣عن ــاختالف ي ــدي، وب ــوادر الراون : ن

: ٢، والطـويس يف التهـذيب ١٦٨/٧٩٣: ١، وأورده باختالف الصدوق يف الفقيه ٢٢٢/٤٥٢
٣٦٥/١٥١٦ .
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ّخـرج إىل املـصىل، فاستـسقى، واسـتقبل "رسـول اهللاّإن «: !ّحممد، عن أبيه 

.»ّالقبلة، ونظر إىل السامء، وحول رداءه، يمينه عىل شامله وشامله عىل يمينه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٨٨

أن يقـوم ،مـضت الـسنّة يف االستـسقاء«: قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ِّاإلمام فيصيل ركعتني .«بالناسّثم يستسقي،ُ

بابـ٣٢
صالة التسبيح

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،وسىّحدثني م،ّأخربنا حممدـ٢٨٩

ّجده عيل بن احلسنيعن ،عن أبيه،ّبن حممدا ّملـا «: ، قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّفلام جلسنا ،بني عينيهَّ، فقبل ما"رسول اهللاّتلقاه ،%قدم جعفر بن أيب طالب
. رسول اهللابىل يا: قال؟أال أحبوك،أال أمنحك،ُأال أعطيك: "قال

ِّتصيل أربع ركعات: قال : لّثـم تقـو،ّتقـرأ يف كـل ركعـة احلمـد وسـورة،ُ

ّسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مخس عرشة مرة ّثم تركـع فتقـول ،ّ
ًثم ترفع رأسك فتقول عرشا،ًعرشا ًثم تسجد فتقـول عـرشا،ّ ّثـم ترفـع رأسـك ،ّ

ّفذلك مخسة وسبعني مرة يف كل ركعة،ًفتقول عرشا ّفإن استطعت أن تـصليها يف ،ّ

. ١/ ٣٤٦: الرشائع، وباختالف يسري يف علل١٨٥/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ُثم يبسط يده وليدع: زيادة» ض«يف نسخة ) ٢( ّ .
. ١٦٢/٢٣٤: ونوادر الراوندي، ١٧٩/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )%ّصالة جعفر الطيار(: »د«يف حاشية ) ٤(



١١٧.......................................................................................كتاب الصالة 

ّكل يوم ففي كل مجعةوإن مل تستطع يف،ّكل يوم فافعل ّوإن مل تستطع يف كل مجعة ،ّ

ّفإن مل تستطع يف كل سـنة ،ّففي كل سنة،ّيف كل شهرفإن مل تستطع ،ّففي كل شهر

،خطـأه وعمـده،كبريه وصغريه،فإذا فعلت ذلك غفر اهللا ذنبك،ّففي عمرك مرة

.»وحديثهجديده

بابـ٣٣
دعاء اإلستسقاء

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٠

ًإن عليا«: !عن أبيه،ّبن حممدا : ُّيـدعو هبـذا الـدعاء،كـان إذا استـسقى%ّّ

َّاللهم انرش علينا رمحتك بالغيث« ُ َّومنالفتيق،والسحاب ،العميقّ عىل عبـادك ُ

ئكتـك الكـرام وأشـهد مال،وأحيي عبادك وبالدك ببلوغ الزهرة،الثمرةبينوع

ًبسقيا منك نافعا،السفرة ُدائام غزره،ً َ ُّواسعا دره،ً ًوابال رسيعا،ً ُحتيي بـه ،ًوجالً

،ّوتوسع لنا به يف األقـوات،ُوخترج به ما هو آت،ّوترد به ما قد فات،ما قد مات

ًسحابا مرتاكام ًهنيئا مريئا،ً ًطبقا،ً ًَِجملال ُودقهًغري ملطا،ّ ْ ُخلب برقهوال،َ ّْ َ ُ.

وأورد نحوه الكليني يف ، ١٦٠/٢٣٩: ونوادر الراوندي، ٢٢٣/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٣٩/٢٢: وكذا الصدوق يف املقنع، ١/ ٤٦٥: ٣ايف الك

وحاشـية احلجريـة » ن، د، ض«ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة ، ّاملعبـو: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
َبق والسحاببالغيث املغ: »م«واملصادر، ويف  ِالغَِسق .

. بنبوع: »د«ويف ،ببلوغ: »م وض«يف نسخة ) ٣(
ًوابال رسيعا وحيا مريعا: »م«يف النوادر وحاشية ) ٤( ً ًّ ً .
. ًدفقا: زيادة» ض«يف ) ٥(
. ّوما يف املتن من احلجرية والنسخ اخلطية،ّمرض: يف املطبوع) ٦(
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ًاللهم اسقنا غيثا َّّ ُ،ًمريعا ممرعا ًواسعا غزيـراًعريام،ً َرو بـه الـبهمـُيـ،ً ُ َ،

ًإسقنا سقيا تسيل منه الرضاب،وجيرب به اللهم ُ،ّوتفجـر ،ومتأل منـه احلبـاب
وتنعش ،مجيع األمصاريف ،ّوترخص به األسعار،وتنبت به األشجار،منه األهنار

ّوتزدنا به قوة إىل قوتنا،ّوتدر به الرضع،وتنبت به الزرع،بهائم واخللقبه ال ّ.

ًاللهم ال جتعل ظله علينا سموما ّ ُّ َّ ًحسوماوال جتعل برده علينا،ُ ُ ،جتعل وال

ًعلينا رجوماِّرصه ًعلينا أجاجاوال ماءه،ُ َّاللهم. ُ ُ ارزقنا من بركات الساموات ّ

.»واألرض

. ًمغيثا: والنوادر زيادة» ض«يف ) ١(
وما يف املـتن ، ًعريضا: ويف النوادر، ًعديام: واملستدرك» ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. »م«ناه من نسخة أثبت
. ـ عرام١١١: ٤القاموس املحيط . املطر الشديد: والعريم

ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) املـريض(النهج املريض، ويف احلجرية من دون : يف املطبوع) ٣(
. ّالنسخ اخلطية

عوضـهم اهللا تعـاىل عـن واملـراد بـه أن ي. ـ هلم٦٧٠: ١٧تاج العروس . َاجلرح الواسع:واللهم 
. ِترو به النهيض وجترب به املهيض: يف نسخة والنوادر» ض«ويف حاشية . اجلفاف

. الرطاب: ويف حاشيتها والنوادر، الرصاب: »ض«يف ) ٤(
. ـ منع١٣٤: ٢لسان العرب . بمعنى املنع، ويأيت بمعنى التوايل والتتابع: للحسم معنيان: احلسوم) ٥(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، قهصع: ويف املطبوع. ّرضه: يف احلجرية) ٦(

.ـ رصر٤٥: ٤لسان العرب . ّشدة الربد:والرص
. جتعل ماءهوال: »ض«وحاشية » م«يف ) ٧(
: ٩١وعنـه يف البحـار ، ١٦٢/٢٤٤: ونـوادر الراونـدي، ١٧٩/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٨(

٣١٥/٤.
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اببـ٣٤
التسبيح يف الركوع والسجود

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩١

:فقـالوا"رسـول اهللاإىل اخلضارمةجاءت«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

ًإنا ال نراك تنطق أبدا،رسول اهللايا ّسـبحوا اهللا : فقـال؟فكيف نـصنع بالـصالة،ّ
.»ًسجوداوثالث تسبيحات،ًوعاثالث تسبيحات رك

بابـ٣٥
صالة السكران

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٢

ًإن عليا«:!عن أبيه،ّبن حممدا ِّسئل عن السكران يصيل%ّّ ُ َ ِ فيغفـل بعـض ،ُ

.»الصالةيعيد: قال؟ويسهو عن بعض،صالته

بابـ٣٦
الصالةما ال يقطع

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٣

ًيـاّ، أن عل!عـن أبيـه،ّبن حممـدا ،ال يقطـع الـصالة يشء«: كـان يقـول%ّ
. احلصارمة: »ض«ويف نسخة ، احلضارمة: »د«يف نسخة ) ١(
وعنـه يف ، ٢٤٣/٥٠١: ونوادر الراوندي، ٥٤٨/٢: ٦و ٤٢٥/٢: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

ًإنا ال نزال ننفر أبدا: وفيها، ٣٧: ٨٩البحار  ّ....
ضـمن /٣٠٩: ٨٤وعنـه يف البحـار ، ١٩٨: ١أورد نحوه القايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ) ٣(

. ٤٠٦/٨: ٥ومستدرك الوسائل . ١٤ضمن احلديث /٣٠٣: ٨٨و ٨٤احلديث 
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ًرزاومن وجد أذى أو،ّإالالرعاف والدم والقيء ّفليأخذ بيد رجل من ،يف بطنه

.»ّالصف فليقدمه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٤
ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا وادرؤا ،ال يقطع الصالة يشء«: كان يقول%ّّ

.»استطعتمما

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٥
ْمـن«: "رسـول اهللاقـال : ، قـال!عن أبيه،ّبن حممدا ،ث يف صـالتهأحـدَ

.»ولينرصففليأخذ بطرف أنفه

بابـ٣٧
ُمن صىل وهو جنب ُ ّ َ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٦

ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا ّمن صىل حتى يفرغ من صالته «: كان يقول%ّّ ّ ْ َ
ًأزا: »ض«ويف ، أو أذى: »ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ١( . »م«وما يف املتن أثبتناه من ، ّ

ًمـن وجـد يف بطنـه رزا «: %ّوعن عـيل. ـ رزز٣٥٣: ٥لسان العرب . الصوت والوجع: الرز
. »ّفلينرصف ويتوضأ

، ٣٦٦/١١: ٣ده باختالف يسري الكليني يف الكايف وأور، ٤٠٦/١: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٣٢٥/١٣٣١: ٢والتهذيب ، ١٩٤٠: ١وكذا الطويس يف االستبصار 

، ٢٨٠: ١، وأورده ابـن أيب شـيبة يف مـصنّفه ٤٠٩/١و٤٠٥/٣: ٥عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(
. ٢٩/٢٣٦١: ٢ّالرزاق يف مصنّفه وعبد

ضــمن / ٢٦١: ١أورد نحــوه الــصدوق يف الفقيــه و، ٤٠٥/٤: ٥عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(
. ١٤٠/٥٣٢: ١وأورده عبدالرزاق يف مصنّفه ، %عن أمري املؤمنني١١٩٢احلديث 
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.صالتهفليعد،فراغهّفلم يذكره إال بعد،ثوب نجسوهو يف

.»ُيعيدفال،إذا كان بني املرشق واملغرب،ّومن صىل لغري القبلة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٧
ًإن عليا«!عن أبيه،ّبن حممدا سئل عن الصالة يف الثوب الذي فيه أبوال %ّّ

.»بأس بذلكال: فقال؟ودماء الرباغيثّاخلفاش

بابـ٣٨
ّالسهو والشك

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٨

،يدري كم سجدفال،ّك الرجلإذا ش«: يف السهوقال!عن أبيه،ّبن حممدا

.»سجدتنيفليسجد،سجدة أو سجدتني

. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) فراغه(: قوله) ١(
» م«ليعد، وما يف املتن من نـسخة : ويف املستدرك، ليعيد: »د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

ّفلم يـذكره إال بعـد فراغـه ، ّمن صىل يف ثوب نجس: وصدر احلديث يف النوادر هكذا. والنوادر
. فليعد صالته

بـنفس ١٨٤/٢: ٣وذيـل احلـديث يف ، صـدر احلـديث٥٨٦/١: ٢عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(
. ٢٤٢/٤٩٧: وذيل احلديث يف، صدر احلديث٢٤٠/٤٩٤: السند، ونوادر الراوندي

اخلفـافيش، : يف نسخة» م«ويف حاشية . عن النوادر٨٣وكذلك البحار ، فساخلنا: »م«يف نسخة ) ٤(
. ٨٠وكذلك النوادر والبحار 

: ٨٠وعنـه يف البحـار ، ٢٣٩/٤٩٢: ونـوادر الراونـدي، ٥٥٩/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ٢٦٠/٩: ٨٣و١١٠/١٣

. عن أبيه: ومل يرد فيها. »م«أثبتناه من نسخة ) قال) (٦(
ّأن من شك يف السجود-١٥-الباب ٣٦٨: ٦، وانظر الوسائل ٤٦٢/١: ٤يف مستدرك الوسائل عنه ) ٧( ّ... .
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٢٩٩

ّإن من شك يف صالته بعد «: !عن أبيه،ّبن حممدا ْ َ .»عليهّفالشكانرصافه،ّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ْىل من خلف اإلمامليس ع«: "رسول اهللا .»سهوَ

بابـ٣٩
صالة الصبيان

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠١

ّكان عيل بـن احلـسني يـأمر الـصبيان أن يـصلوا «: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا ّ
ّيصلون الص: لهفيقال،ًوالظهر والعرص مجيعا،ًاملغرب والعشاء مجيعا الة يف غري ُ

.»ٌري من أن يناموا عنهاهو خ: فيقول،!؟وقتها

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٢

عـدم بطـالن -٢٧–البـاب ٢٤٦: ٨وانظر الوسـائل ، ٤٢٢/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. وعدم وجوب يشء لذلك، ّالصالة بالشك بعد الفراغ

عـدم وجـوب -٢٤–البـاب ٢٣٩: ٨ظر الوسائل وان، ٤١٨/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. صدر احلديث٣٧٧/١: ١، وأورده الدارقطني يف سننه ...يشء بسهو اإلمام

. واملصادر» د، ن«فيقال هلم، وما يف املتن أثبتناه من نسخة : »م و ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
وأورد نحـوه الكلينـي يف ، ٢٤٠/٤٩٣: ونوادر الراوندي، ١٩/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

وأورد نحوه الطويس يف التهـذيب ، ٣٤٨: ١وأورده ابن أيب شيبة يف مصنّفه ، ٤٠٩/٢: ٣الكايف 
٣٨٠/١٥٨٥: ٢ .
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ُمروا صـبيانكم بالـصالة إذا «: "رسول اهللاقال : ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا ُ
.»سننيكانوا أبناء عرش

ّعـن جـده ،عـن أبيـه،ّحـدثنا أيب،ىّحدثني موسـ،ّحممدأخربناـ٣٠٣

مـروا صـبيانكم «: "قـال رسـول اهللا: ، قـال!عـن أبيـه،ّجعفر بن حممـد

،وارضبوهم عليها إذا كانوا أبنـاء تـسع سـنني،بالصالة إذا كانوا أبناء سبع سنني

.»ضاجع إذا كانوا أبناء عرش سننيّوفرقوا بينهم يف امل

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٤

،ّجيـب الـصالة عـىل الـصبي إذا عقـل«: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

.»احتلموالشهادة واحلدود إذا،والصوم إذا أطاق

. ١٩/٣: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّبدل احلديث الذي تقدمه» م«هذا احلديث جاء يف نسخة ) ٢(
: ١٤و، ١٨/٢: ٣وعـن النـوادر يف مـستدرك الوسـائل ، ٢٧٤/٥٥: عنه الراوندي يف النـوادر) ٣(

ــوايل اللئــايل ، ١٦٠/٣: ١٥و، ٢٨٨/٢ ــور يف ع ــن أيب مجه وعنــه يف ، ٢٥٢/٨: ١وأورده اب
ـــائل  ـــستدرك الوس ـــسند ، ٣٥٦/١: ١٤و، ١٩/٤: ٣م ـــل يف امل ـــن حنب ـــد ب : ٢وأورده أمح

، ١:٢٣٩/٤٩٥أبو داود يف الـسنن ، ٢٠١/٣٥٠١: ٣ابن أيب شيبة يف املصنف ، ٣٧٦/٦٦٥٠
: ٣البيهقــي يف الــسنن الكــربى ، ٤٤٢/٧٣٤: ١احلــاكم يف املــستدرك عــىل الــصحيحني 

١١٩/٥٠٩٢ .
يف النـسخة التـي اعتمـدها ًومل يكن هذا احلديث موجودا يف الطبعات القديمة للجعفريات وال

بـل أثبتنـاه مـن نـسخة نفيـسة ، وال يف بقيـة النـسخ، املحدث النوري كي يـذكره يف مـستدركه
. »م«لجعفريات وهي ل

: ٨٨وعنـه يف البحـار ، ٢٤٣/٥٠٠: ونـوادر الراونـدي، ٨٥/٣: ١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(
١٣٢/٤ .
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بابـ٤٠
منع الصبيان املساجد وغري ذلك

عفـر ّعن جـده ج،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٥

جنّبوا مـساجدكم «: "رسول اهللاقال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ــبيانكم ــانينكم وص ــواتكم،جم ــع أص ْورف ــيعكم،َ ــم،وب ــالحكم،ورشاءك ،وس

ّوأمجروها يف كل سبعة أيام .«أبواهباوضعوا املطاهر عىل،ّ

ه جعفـر ّعن جـد،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٦

مـنّلتمـنعن«: "رسـول اهللاقـال : قـال!ّعن عـيل،عن أبيه،ّبن حممدا

،ًاهللا قردة أو خنـازيرأو ليمسخنّكم،مساجدكم هيودكم ونصاراكم وصبيانكم

ًركعا وسجدا ًّ ّ«.

وما يف املتن أثبتناه من النـسخ ) باب منع الصبيان من املساجد وغري ذلك(: يف احلجرية واملطبوع) ١(
. ّاخلطية

. ّوصفوا املطاهر: »ض، م«يف نسخة ) ٢(
ــه يف) ٣( ــائل عن ــستدرك الوس ــدي، ٣٨٠/١: ٣م ــوادر الراون ــه٢٤٠/٤٩٥: ون ــع .:..وفي ورف

-٢٧–البـاب ٢٣٣: ٥، وانظـر الوسـائل ...وبيعكم ورشاءكم، ّأصواتكم إال بذكر اهللا تعاىل
....كراهة البيع والرشاء يف املسجد

. »د«مل ترد يف نسخة ) من) (٤(
. سخكمأو ليم: »د«وليمسخكم ويف : »ض«يف نسخة ) ٥(
ًركعا أو سجدا: يف املطبوع واحلجرية) ٦( ًّ . ّوما يف املتن من النسخ اخلطية، ّ
: ٨٣وعنـه يف البحـار ، ٢٤١/٤٩٦: ونـوادر الراونـدي، ٣٧٨/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(

/ ٣٨١: ٨٣وعنه يف البحار ، ١٤٩: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٤٩/٢
. ٥٠ضمن احلديث 
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الرياءبابـ٤١

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٧

ًأبرص رجال قـد دبـرت"رسول اهللاّإن «:!ّعن عيل،عن أبيه،ّحممدبن ا

ّومـن هيجـر اهللا عـز وجـل ،من يغالب عمل اهللا يغلبه: "ّفقال له النبي،جبهته ّ

ّومن خيدع اهللا عز وجل خيدعـه،ّيشوه به ّفهـال جتافيـت بجبهتـك عـن األرض،ّ

.»وجهكتنرشومل

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدـ٣٠٨

الرجل منّا يـصوم ،رسول اهللايا : قلنا«: قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ّأو يصيل ُإنك مرائي: فيأتيه الشيطان فيقول،ُ فليقل أحدكم :"رسول اهللافقال ،ّ

.»أعلموأستغفرك ملا ال،أعوذ بك أن أرشك بك وأنا أعلم: عند ذلك

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٠٩

ًأن عليا قال!عن أبيه،ّبن حممدا َإذا سمع الرجل الرجل يقرأ السجدة وهو «: ّّ ُ

ُالدبرة) ١( ََّ َقرحة الدابة والبعري: َ ْواجلمع دبر وأدبار، َّ َ َ َُ ُوالدبر، ٌ ْ ْقطعة تغلظ يف البحر: َّ َ َُ ُ ٌ ْْ َ ِكاجلزيرة يعلوها ، ِ

َـ دبر٣١٦و ٣١٤: ٩املحكم واملحيط األعظم . وينضب عنها، ُاملاء َ َ .
. »م«ثبتناه من وما يف املتن أ، يبرش: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. ـ نرش٢٠٧: ٥لسان العرب . اجلرب: والنرش
. ٤٨٦/ ٢٣٨: نوادر الراوندي، ٤٨٣/٣: ٤و ٩٨/٢: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
، وما يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة "اهللاقال رسول: »ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(

. واملصادر» م«
. ٣٠٣/٤٨: ٧٢وعنه يف البحار ، ٢٣٨/٤٨٨: ديعنه يف نوادر الراون) ٥(
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ّيصيل .»يسجدّثم،ّمل يسجد حتى يقيض صالته،ُ

ر ّعن جـده جعفـ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣١٠

ــدا ــن حمم ــه،ّب ــن أبي ًإن عليــا«:!ع ــصيل يف ســيفه وعليــه %ّّ ّكــان ي

.«الكيمخت

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ىّحدثني موس،ّأخربنا حممدـ٣١١

ّإذا اشـتد احلـر: قـال"رسول اهللاّإن «: !عن أبيه،ّبن حممدا ِفـأبردواّ ْ يف

ّفإن شدة احلر من فيح،الصالة ّ ّهنّمج«.

ّعن جـده جعفـر ،أبيهعن،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣١٢

ّثالثـة إن أنـتم خـالفتم فـيهن أئمـتكم «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ّ

. ٣١٩/٢: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ْالكيمخت) ٢( ُ ْ ًأن رجال سأل أبا ، ٦٢ذيل ح/ ٣٦٨: ٢وجدنا معناه يف التهذيب : َ عـن %عبـد اهللاّ

ّالرجل يتقلد السيف ويصيل فيه ؟ قال ومـا «: فقـالّإن فيـه الكيمخـت،: فقال الرجـل» منع«: ّ
ما علمـت «: %فقال، ومنه ما يكون ميتة، ًمنه ما يكون ذكيا، ّجلود داب: فقال» ت ؟الكيمخ

ّأنه ميتة فال تصل فيه ّ« .
. ـ كيمخت٤٨٨: ٣٨لغت نامه دهخدا . فاريس، وهو اجللد املدبوغ: والكيمخت

. ٢٢٩/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ِأبردوا بالظهر«) ٤( ْ : وقيـل. الـدخول يف الـربد: ّواحلر، وهو مـن اإلبـرادَإنسكار الوهج: فاإلبراد» َ

ّصلوها يف أول وقتها: معناه ّمن برد النهار وهو أوله، ّ . ـ برد١١٤: ١النهاية البن األثري . َ
. »ن، م«وما يف املتن أثبتناه من ) قيح(: »د وض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(
، ١٤٠: ١نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم وأورد، ١٤٩/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

ـ ٤٢-بـاب، ٢٤٧: ٤وانظـر الوسـائل ، ١٦١/١٥٢: ١ونقله ابن أيب مجهور يف عوايل الـآليل 
ّتأكد استحباب صالة الظهر يف أول وقتها ّ .



١٢٧.......................................................................................كتاب الصالة 

.»ومناسككم،ّوجهاد عدوكم،ُمجعتكم: هلكتم

عفـر ّعن جـده ج،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣١٣

ِّيصليان خلف مـروان #كان احلسن واحلسني«: قال!بيهعن أ،ّبن حممدا

: فـأقول؟ّما كان أبـوك يـصيل إذا رجـع إىل البيـت: فقالوا األجانب،بن احلكما

.»ّعىل صالة األئمةيزيدالواهللا ما كان

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ٣١٤ ّ ّ ّ
ًإن عليا «: !ّحممد، عن أبيه  ّكان يؤم الناس يف مسجد الكوفة فقرأ ابـن %ّّ

َولقد أوحى إليك وإىل الذين من قبلـك لـئن أرشكـت ليحـبطن عملـك <: ّالكوا خلفه َ َُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ََ َ ْ ََ َّ َ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ

َولتكونن من اخلارسين ْ َّ َِ ِ َِْ َ ُ َ َ< فلام قرأ، سكت عـيل ،ّ ّأتـم ابـن الكـوا اآليـة ّ، فلـام%ّ ّ
ّثم عاد ابن الكوا، وسكت عيل ،%ّوسكت، قرأ عيل  ّ ّثـالث مـرات، ثـم قـرأ %ّ ّ

َفاصرب إن وعد اهللاِ حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون<: يف الثالثة%ّعيل ٌّ َُّ َّ َ َِ ِ ُِ ْ ََ ََ َ َ ْ َ َّْ َ َّ َِ ْ ِ<«.

. ٧/٨: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وما يف املـتن أثبتنـاه مـن ، انوا يزيدونما ك: »د«وحاشية » ض وم«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. »ن، د«نسخة 
وعنـه يف البحـار ، نحوه١٦٣/٢٤٥: ونوادر الراوندي، ٢/ ٤٥٦: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٣٧٨: ٢وأورده ابن أيب شيبة يف مصنّفه ، ٩٢/٥٥: ٨٨و١٢٣/١٥: ٤٤
. »د«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه) (٤(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من ، ومل ترد يف املطبوع) مثا(: »ن، د، ض«يف احلجرية و) ٥(
. ٦٥: ٣٩سورة الزمر ) ٦(
.٦٠: ٣٠سورة الروم ) ٧(
. ٢٧٦/٣: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٨(



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٢٨

ّعن جـده جعفـر ،هعن أبي،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣١٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيهد،ّبن حمما قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّواإلتكـاء يف املـساجد ،يف املساجد حيطـان العـرباإلحتباء«:"رسول اهللا

.»، وصومعته بيتهّرهبانية العرب، واملؤمن جملسه مسجده

بابـ٤٢
وداعـالة الـص

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّمدأخربنا حمـ٣١٦

استخلف رجل ما«: "رسول اهللاقال : ، قال!عن آبائه،عن أبيه،ّبن حممدا

: ّثـم يقـول،أفضل من صالة ركعتني يركعهـاًسفراعىل أهله خليفة إذا أراد

ّاللهم إين أستودعك نفيس وأهيل ومايل ودينـي ودنيـاي وآخـريت وخ َّ ،امتـة عمـيلّ

ّإالأعطاه اهللا عزوجل ما سأل ّ ّ«.

ِاإلحتباء بالثوب) ١( ْ . ـ حبو٢٦: ٤املحكم واملحيط األعظم . ُاإلشتامل به: ُ
ومـا أثبتنـاه تلفيـق بيـنهم، ) واملؤمن جملـسه(: ّاخلطيةويف النسخ) واملؤمن مسجده(: يف املطبوع) ٢(

. وهو املوافق للمستدرك والنوادر
، وأورد ذيـل احلـديث ١٦٤/٢٤٨: ، ونـوادر الراونـدي٣٨٣/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

وأورده ، ٢٤٩/٦٨٤: ٣، الطــويس يف التهــذيب ١٤٨: ١القـايض الــنعامن يف دعــائم اإلسـالم 
ملفـق مـن /٤٨٥: ٢الكليني يف الكايف . ٢٥٣/١١١: ١إلمالء واإلستمالء السمعاين يف أدب ا

. ٣٥٨/٨: الطربيس يف مشكاة األنوار. ٢و١حديث 
. »م«أثبتناه من ) ًإذا أراد سفرا(: قوله) ٤(
. )ًإذا أراد سفرا(: زيادة: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

، وأورد مثلــه الكلينــي يف ١٦٥/٢٥١: وادر الراونــدي، ونــ٣١٢/١: ٦عنـه يف مــستدرك الوســائل ) ٦(
!



١٢٩.......................................................................................كتاب الصالة 

ًإن عليـا«: وبإسنادهـ٣١٧ خـرق الـصفوف،ّكـان إذا صـىل بالنـاس%ّّ

.»ًخرقا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣١٨

ًإن عليا«: !عن أبيه،ّبن حممدا ،ةّكان خيرج إىل صالة الصبح ويف يـده در%ّّ

أطعمـوه واسـقوه : ّفقـال عـيل،فـرضبه ابـن ملجـم لعنـه اهللا،فيوقظ الناس هبا

وإن شــئت ،أغفــر إن شــئت،ّفــإن عــشت فأنــا ويل دمــي،إســارهوأحــسنوا

.«استقدت

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن جـده ـ٣١٩ ّ ّ ّ
لسعته عقرب وهو "ّي ّإن النب«: !ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه 

"
ـــايف  ـــويس يف التهـــذيب . ٢٨٣/١: ٤الك ـــن ٤٩/١٥٢: ٥وكـــذا الط ـــي يف املحاس : ٢، والربق

. ٣٤٥: ١، والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٧٧/٧٨٩: ٢، والصدوق يف الفقيه ٨٧/١٢٣١

. ١٦٩: ١غريب يف دعائم اإلسالم وأورد مثله القايض امل، ٤٩٤/٢: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. واملصادر» م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ، إزاره: »ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

، واحلجريـة واملـصادر» ن، م«وما يف املتن أثبتنـاه مـن نـسخة ، استنفذت: »ض، د«يف املطبوع و) ٣(

َمن القود وهو: استقدت. وهو الصحيح . ـ قود٥٢٨: ٢الصحاح للجوهري . القصاص: َ

وأورد ، ١٦٦/٢٥٢: ونـوادر الراونـدي، ٧٩/٤: ١١و ،٤٤٠/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

وكـذا القـايض . عن أبيه، ّعن جعفر بن حممد، عنه١٤٣/٥١٥: مثله احلمريي يف قرب اإلسناد

، ١٣٧: ة الـواعظنيومثله الفتال النيشابوري يف روض، ٤٣١/٧٨٤: ٢النعامن يف رشح األخبار 

ـــب  ـــوب يف املناق ـــن شهرآش ـــننه ، ٣٥٨: ٣واب ـــي يف س ، ١٠٠/١٦٠٥٩: ٨وأورده البيهق

. ٥٥٧: ٤٢وابن عساكر يف تاريخ دمشق . نحوه بسند آخر٣١٧/١٦٧٥٩و



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٣٠

ِّقائم يصيل، فقال ّلعن اهللا العقرب، لو تركت أحـدا لرتكـت هـذا املـصيل: ُ ً

ّثم دعا بامء فقرأ عليه بفاحتة الكتاب واملعوذتني، ثـم جـرع - يعني نفسه -  ّّ
ى "ّمنه جرعات، ثم دعا بملح فألقاه يف املاء، فجعل  ّـيدلك املوضـع حت

.«سكن عنه

. احلجريةو» د،م«أثبتناها من نسخة ) عنه) (١(
، ١٢٨/٣٢٠: الـدعواتِّوكذا قطب الدين الراونـدي يف، ٢١٣/٤٢٢: عنه يف نوادر الراوندي) ٢(

، والقـايض ٥٩٠/٩٨: وكذا الربقـي يف املحاسـن، ٣٢٧/١٠: ٦وأورد الكليني مثله يف الكايف 
. ١٤٧/٥١٩: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 



اهللا الرمحن الرحيمبسم
كتاب الزكاة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٠

ّعن جده عيل،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،بن احلسنيّ

ّبعـث اهللا إليـه ملكـا مـن خـزان اجلنّـة،ًإذا أراد اهللا بعبد خـريا«: "رسول اهللا ُ ً،

.»نفسه بالزكاةفتسخى،سح صدرهفيم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢١

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّما هلك مال يف بر وال بحر إال بمنـع الزكـاة«: "رسول اهللا ٍّ ِّحـصنوا أمـوالكم ،َ َ
ُّوردوا أبواب البالء بالدعاء،وداووا مرضاكم بالصدقة،زكاةبال ّ«.

. وبه نستعني: البسملة بعد اسم الكتاب باضافة» د«ويف . ّالبسملة أثبتناه من النسخ اخلطية) ١(
ّفيسخي: »م«يف نسخة ) ٢( ُ .
وأورده الــصدوق يف ، ١٥١/٢١٧: ونــوادر الراونــدي، ١٢/١: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

والــديلمي يف ، ٢٤٠: ١وأورده القـايض الــنعامن يف دعـائم اإلســالم .٦٩/٢: ثـواب األعــامل
. %ّعن عيل٢٤٣/٩٣٩: ١الفردوس 

ــستدرك الوســائل ) ٤( ــه يف م ــديث١٧٩/٣: ٥و٩٩/٥: ٢ويف ٧/١: ٧عن ــل احل ــو، ذي ادر ون
!



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٣٢

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : قـال،%ّعن عـيل،عن أبيه،ّ

ّوجل رجال إال زاد اّما أكرم اهللا عز«: "رسول اهللا ً أعطـى وال،هللا عليـه الـبالءّ

رسق سـارقوال،وال حبسها فـزادت يف مالـه،رجل زكاة ماله فنقصت من ماله

َحسبّإال ُِمن رزقه«.

بابـ١
زكاة مال اليتيم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٣

،ّاليتـيم يكـون عنـد الـويصمـال «: ، قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ّالحيركه حتى .»ّوليس عليه زكاة حتى يبلغ،ّيشبّ
"

ــدي ــالم ، ١٦٥/٢٤٩: الراون ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال ــد يف ، ٢٤٠: ١وأورده الق واملفي
والـصدوق يف ٦١/٥: ٤وأورد بعضه الكلينـي يف الكـايف ، بتقديم وتأخري٣٣٥: االختصاص

. ٢٨١/٨: ثواب األعامل
. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية، حبس: يف املطبوع) ١(
وأورده القـايض الـنعامن ، ١٦٥/٢٥٠: ونوادر الراونـدي، ٢١/٨: ٧ه يف مستدرك الوسائل عن) ٢(

وكذا الصدوق يف ، ٦/ ٥٠٤: ٣وأورد قطعة منه الكليني يف الكايف ، ٢٤١: ١يف دعائم اإلسالم 
.٧/١٧: ٢الفقيه 

ّعن جده جعفر بن حممد) (٣( . »م«أثبتناه من نسخة ) عن أبيه، ّ
وكذلك املـورد الثـاين ، بياض» د«ويف احلجرية و» د، م«وما يف املتن من نسخة ، يبلغ: يف املطبوع) ٤(

. من املستدرك
. ١٦٦/٢٥٣: ونوادر الراوندي، ١٤٠/١و ٤٩/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(



١٣٣.........................................................................................كتاب الزكاة   

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٤

.»يس عىل مال اليتيم زكاةل«: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

بابـ٢
فضل زكاة الفطر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٥

ّمن أدى زكاة«: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ْ ّمتم اهللا تعاىل له ،الفطرَ
.«ما نقص من زكاة ماله

بابـ٣
وجوب ضامن الزكاة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٦

ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا ّالزكاة مضمونة حتـى توضـع«: كان يقول%ّّ

.»مواضعها

، وأورد ٢٦/٦٢: ٤، وأورده الطـويس يف التهـذيب ١٤٠/٢و٤٩/٢: ٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(

، وانظـر ٢ضمن احلديث / ٩: ٢، والصدوق يف الفقيه ٤صدر احلديث /٥٤١: ٣الكليني يف الكايف

ْـ من أبواب من جتب عليه الزكاة ومن ال جتب٢و ١الباب ـ ٨٣: ٩الوسائل  َ.

. وهو املوافق للمستدرك. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) الفطرة(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. ا نقص من ذلك من زكاة مالهم: »د، ض«يف نسخة ) ٣(

ده الـصدوق يف وأور، ١٥١/٢١٨: ونـوادر الراونـدي، ١٣٧/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

.١١٩/٥١٤: ٢الفقيه 

. ٢٥١: ١وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٠٥/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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بابـ٤
الزكاة املفروضة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ثني موسىّحد،ّأخربنا حممدـ٣٢٧

َمن كـان لـه مـال وعليـه «: ، قال!ّعن عيل بن أيب طالب،عن أبيه،ّبن حممدا

ِدرهـم فلـيعط ،فضل عىل مـائتيمالهإن كانف،فليحسب ما له وما عليه،مال

.»مائتي درهم فليس عليه يشءوإن مل يكن له فضل عىل،مخسة دراهم

بابـ٥
من يستوجب أخذ الزكاة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٨

ّ، أن عيل بن أيب طالب!عن أبيه،ّبن حممدا يعطي الرجل زكـاة «: قال%ّ

ونصيب ،هبموليبدأ،ّللفقراء أهل العفة نصيب: صماله يف هذه السهام باحلص

ّللسؤال وهو ،ونصيب يف بني السبيل،ونصيب يف الغارمني،ونصيب يف الرقاب،ّ

.»الضعيف املنقطع به

. )يف أعشار النصابباب يف احتساب ماله وعليه (: يف احلجرية) ١(
. له: »ض«يف نسخة ) ٢(
ونقله عـن ، ٢٥٤صدر احلديث /١٦٦: ونوادر الراوندي، ٥٤/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.١٩٢: ّاجلعفريات الشهيد األول يف البيان
. »م«أثبتناه من نسخة ) قال) (٤(
بـدل ، ونـسواهنم: »ن، د«ويف، ولـسوائهم: »ض«ويف نسخة ، ولنسواهنم: يف املطبوع واحلجرية) ٥(

. »م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة . )وليبدأ هبم(: من
. ١١٦/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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بابـ٦
صدقة اخليل والبقر

فـر ّعن جـده جع،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٢٩
ّإن اهللا تعاىل عفا لكم عن صدقة اخليـل «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

، وعـن اململـوكني، وعـن وعـن اإلبـل النواضـح،وعن البقر العوامـل،ّاملسومة
.»اخلرضوعنالياقوت، وعن اجلواهر، وعن متاع البيوت،

بابـ٧
ُصدقة ما يباع من الثامر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٠
ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا :قـال،سـئل عـن رجـل بـاع ثمـرة بـامل%ّّ
ّحتى حيول عليـه ،ولو بلغ مائة ألف،فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العرشليس«

.»احلول
ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣١

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ
ّزكاة إال مرة واحدةالثمرليس يف«: "رسول اهللا ّ«.

. )باب ما عفى اهللا عنه من الصدقة(: يف احلجرية) ١(
ــستدرك الوســائل ) ٢( ــوادر الراونــدي، ٤٢/١و٤٠/١و ٦٣/٢: ٧عنــه يف م ــمن / ١٦٦: ون ض

. عن الدور وعن اخلرضو: وفيه٢٥٤احلديث 
. »ن، م«أثبتناه من نسخة ) ليس) (٣(
. ٩١/٢و ٨٠/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. الثمرة: »ن، د«يف نسخة ) ٥(
. ٥١٥/١: ٣وأورد نحوه الكليني يف الكايف ، ٩١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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بابـ٨
زكاة اخلمر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٢

والبأس برشب ،ليس عىل اخلمر صدقة«: قال!ّعن عيل،أبيهعن،ّبن حممدا

.»رشبهّوحيل،ًالعصري إذا كان حلوا

بابـ٩
ّما قسم يف اجلاهلية ّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٣

ّأيـام مـال قـسم«: قـال"رسول اهللاّ، أن !ّعن جده،عن أبيه،ّبن حممدا يف ّ

ّوأيـام مـال أدركـه اإلسـالم فهـو عـىل قـسم،اجلاهلية فهو عـىل قـسم اجلاهليـة

.»اإلسالم

بابـ١٠
رحمــصلة ال

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جـده جعفـر ـ٣٣٤ ّ ّ ّ
ّبن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب ا ّ ّ ّ!

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) ّباب أنه ليس عىل اخلمر صدقة(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ٣٠/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
: ٢وابــن ماجــة يف ســننه ، ٣٥٠/١٩٣٣٠: ١٠و٢٥/٩٨٩٣: ٦ّأورده عبــدالرزاق يف مــصنّفه ) ٣(

. ٩١٨/٢٧٤٩: و. ٨٣١/٢٤٨٥
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.»صلة الرحم تزيد يف العمر وتنفي الفقر«: "رسول اهللاقال : قال

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا "رسـول اهللاّإن «: !ّعن عيل،ّ

ىل أفـضل ُّال أدلـك عـأ،يا رساقة بـن مالـك: ُقال لرساقة بن مالك بن جعشم

ّبىل بأيب أنت وأمي يـا: قال؟الصدقة ُأفـضل الـصدقة أختـك : قـال،رسـول اهللاُ

.»غريكَليس هلام كاسب،وابنتك مردودة عليك

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٦

ّعن جده عيل ،عن أبيه،ّبن حممدا َقيـل «: قال!ّعن عيل،عن أبيه،بن احلسنيّ

.«الكاشحعىل ذي الرحم: قال؟ّأي الصدقة أفضل: يا رسول اهللا

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ٣٣٧ ّ ّ ّ
، ٨٢/١: ونـوادر الراونـدي، ٢ضمن احلديث / ١٨١و ١٩٤/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

وأورده القـضاعي ، ١٢٥١ضمن احلديث / ٣٣١: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ١٠٢ضمن احلديث / ٩٤: ١يف مسند الشهاب 

انظـر هتـذيب . وهو الـصحيح» م«وما يف املتن من ) خثعم(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
. ١٧٩/١٩٥٥: ٢لغابة اسد ا، ٥٨١/٩١٦: ٢االستيعاب ، ٣٩٦/٨٥٤: ٣التهذيب 

. ٨٣/٢: ونوادر الراوندي، ٢/ ١٩٤: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
َالعدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كـشحه: الكاشح) ٤( َ َ ُ ُّ َْ َ ْ َ ِ ْاخلـرص: والكـشح. ِأي باطنَـه: ُ أو ، َ

ُالذي يطوي عنك كشحه ويألفك َ ُْ َ َْ . ـ كشح١٥٢: ٤النهاية البن األثري . َ
: ٤وأورده الكليني يف الكايف ، ٨٣/٣: ونوادر الراوندي، ١٩٣/١: ٧يف مستدرك الوسائل عنه) ٥(

/ ١٧١: وأورده الـصدوق يف ثـواب األعـامل، ١٠٦/٣٠١: ٤والطويس يف التهـذيب . ١٠/٢
. ٣٨/١٦٥: ٧ومن ال حيرضه الفقيه ، ١٨
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ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّإن النبـي «: !ّ ّ"

َأبرص رجال له ولدين ّفهـال : "رسـول اهللافقـال ،اآلخـرَّفقبل أحدمها وتـرك،ً

.»؟واسيت بينهام

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٣٨

؟ّأي الصدقة أفـضل،رسول اهللايا: قيل«: قال!ّعن عيل،يهعن أب،ّبن حممدا

.«عيناهّاألسري املخرضتا: "قال

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،وسىّحدثني م،ّأخربنا حممدـ٣٣٩

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّيلعن ع،عن أبيه،ّ

.«جتنّبوافاعطوا وال،ما نقص مال من صدقة«: "رسول اهللا

الـصدوق يف وأورده، ٩٦/٤٣: ونـوادر الراونـدي،  ١٧٢/١: ١٥عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
ــه  ــار ٣١١/١٥٠٧: ٣الفقي ــوادر يف البح ــن الن ــديث /٨٤: ٧٤، وع ــمن احل : ١٠٤و٩٤ض

٩٧/٦١.
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) األسري املحتقـر بإغنائـه(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. وهو املوافق للمصادر» م«نسخة 
ــستدرك الوســائل ) ٣( ــديونــوادر الراو، ٢٦٠/١: ٧عنــه يف م ّوأورده القمــي يف ، ٢٤٤/٥٠٣: ن

ّأفضل الصدقة عىل األسري املخرضيت عيناه مـن : وفيه) ضمن جامع األحاديث(١٩٥: الغايات
. ٢٧ضمن احلديث / ١٨١: ٩٦وعن النوادر يف البحار ، اجلوع

: »ن، د«ويف ،طـةّغـري منقوما بعـدهافامضوا (: »ض«ويف ) ّفامضوا وال ختبئوا(: »م«يف نسخة ) ٤(
. )ّوال تبخلوا(

وأورد صــدر احلــديث ، ٥/ ٨٤: ونــوادر الراونــدي، ١٥٣/١: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(
. ٢٧٣: ٤الصدوق يف الفقيه 
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٠

ّون أن الصدقة يـدفع هبـا عـن كانوا ير«: ، قال!ّعن عيل،يهعن أب،ّبن حممدا

.»الرجل املظلوم

أفضل الصدقة عىل مملوك عند «: "رسول اهللاقال : قال،وبإسنادهـ٣٤١

.»سوءمليك

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٢

يـدفع بالـصدقة «: "رسـول اهللاقـال :قال،!ئهعن آبا،عن أبيه،ّبن حممدا

إىل سـبعني "رسول اهللاّفعد ،والغرق واحلرق واهلدم واجلنونوالدبيلةالداء

ّبابا من الرش ً«.

،الـذئبّإن امرأة من بنـي إرسائيـل أخـذ ولـدها «: "ويف حديثهـ٣٤٣

ئب فـألقى الـذ،فناولتـه الرغيـف،فلقيها سـائل،فاتبعته ومعها رغيف تأكل منه

.»بلقمةّاللقمة،خذي: تراهوهي ال،ًفسمعت قائال يقول،ولدها

. ٥/٤: ٤وأورده الكليني يف الكايف ، ١٧٤/٥: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
الطـرباين يف وأورده، ٢٧٥/٥٤٠: ونـوادر الراونـدي، ٢٦١/٢: ٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(

وابـن خزيمـة ، ١٢٩: ٧واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ، ٢٣١/٧٣٥٨: ٧املعجم األوسط 
. ١٠١/٢٤٥٠: ٤يف صحيحه 

ْالدبيلةو.)الدملة(: »ن، د، ض«يف ) ٣( َ ٌهي خراج ودمـل كبـري تظهـر يف اجلـوف فتقتـل صـاحبها : ُّ َّ ُّ ٌ ُ
َوهي تصغري دبلة، ًغالبا ْ . ـ دبل٩٤: ٢النهاية البن األثري . ُ

وأورده الكلينـي يف ، ٢١٤/٤٢٣: ونـوادر الراونـدي، ١٥٣/٢: ٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
: ٢والـصدوق يف الفقيـه ،٢٤٢: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم . ٥/٢: ٤الكايف 

٣٨/١٦١.
: ي يف الـدعوات، وأورد مثله القطـب الراونـد٢ضمن احلديث / ١٥٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

!
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ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حـدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن جـده ـ٣٤٤ ّ ّ ّ
ّجعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عـيل بـن أيب  ّ ّ ّ

ّالرب عزّالصدقة يف الرس تطفئ غضب «: "رسول اهللاقال : قال،!طالب  ّ
.»ّوجل

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٥

ّعن جده عيل بن احلسني،بيهعن أ،ّبن حممدا قـال : قال،!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»ميتة السوءتدفعالصدقة«: "رسول اهللا

ّعن جـده جعفـر ،هعن أبي،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٦

ّعن جده عيل،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : قال،!ّعن عيل،عن أبيه،بن احلسنيّ
"

ّ، والعالمـة احلـيل يف الرسـالة الـسعدية١٦٨/٦: ، ومثله الصدوق يف ثـواب األعـامل١٨٢/٥٠٦ ّ :
ّ، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ١٣٥ . لقمة بلقمة: ، ويف بعض املصادر٣٥٤/١٦٠٣١: ٦ّ

وأورده الكلينــي يف، ٨٥/٦: ونــوادر الراونــدي، ٢و ١٨١/١: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(
ه رضحيـ، ومن ال١ضمن احلديث / ٢٦٤: روأورده الصدوق يف معاين األخبا، ٧/١: ٤الكايف 
صـدر حـديث / ٣٣٠: ٢و٢٤١: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ٣٨/١٦١: ٢الفقيه 
ـ اسـتحباب ١٣البـاب ـ ٣٩٥: ٩وانظـر الوسـائل ، ١٢٤٩صـدر احلـديث / ٣٣١و ١٢٤٧

. تيارها عىل الصدقة العالنيةّالصدقة املندوبة يف الرس واخ

. عن: زيادة» ن، د، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
، ٨٥/٧: ونـوادر الراونـدي، ٧ضمن احلـديث / ٢٨٣و٢٥٣/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

، ١٦٩/٨: الــصدوق يف ثــواب األعــامل، ٣ذيــل احلــديث / ٥: ٤وأورده الكلينــي يف الكــايف 
ضــمن احلــديث /٣٣١: ٢لقــايض الــنعامن يف دعــائم اإلســالم ا. ١٧صــدر احلــديث /١٧١و

١٢٤٩ .
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.»السوءصنيع املعروف يدفع ميتة«: "رسول اهللا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٧

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،أبيهعن،ّ

فـأبقى الرجـل عـىل وجهـه أو،ّإن املسألة كسب الرجل بوجهه«: "رسول اهللا

.«ترك

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ـ٣٤٨ ّ ّ ّ
كانت أرض بني أيب ورجل، فأراد قسمتها، وكان الرجل «: ، قال!ّحممد، عن أبيه 

ر الساعة التي فيها السعود، فخرج فنظر فيها، ونظـر إىل الـساعة صاحب نجوم، فنظ

األرض، خرج خري السهامني أليب، ّالتي فيها النحوس، فبعث إىل أيب، فلام اقتسمنا

َمالك: ّفجاء صاحب النجوم فتعجب، فقال له أيب ُّأدلك : فقال له أيب. فأخربه اخلرب؟َ

ّعىل خري مما صنعت، إذا أصبحت فتصدق بص دقة، يذهب عنك نحس ذلـك اليـوم، ّ

.»َّوإذا أمسيت فتصدق بصدقة، يذهب عنك نحس تلك الليلة

: ونـوادر الراونـدي، ١ضـمن احلـديث / ٢٣٤: ١٥و ٢٤٠/٧: ١٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
/ ٣٢٦: الصدوق يف األمايل. ٢٨/١: ٤وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٣٨صدر احلديث / ٩٤

. ١٢٤٩صدر احلديث / ٦٠٣: مايلوالطويس يف األ، %عن الباقر٣٨٣ضمن احلديث 
» ن، ض، د«العبـارة يف ، إىل آخـر احلـديث) فأبقى الرجل(: ومن قوله) أو تركه(: »م«يف نسخة ) ٢(

. ًجدا سقيمة
. ...فأبقى رجل:...وفيه٨٦/١١: ونوادر الراوندي، ٢٦١/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )اقتسمت(: »ن، د«يف نسخة ) ٤(
.٢٢٨/٤٦٦: ونوادر الراوندي، ١٧٨/١: ٧ستدرك الوسائل عنه يف م) ٥(
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بابـ ١١

الرتغيب يف الصدقة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٤٩

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»بالصدقةاستنزلوا الرزق«: "اهللارسول 

فـر ّعن جـده جع،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

َذكر-إذا طرقكم سائل «: "رسول اهللا ّ .»ّتردوهّبالليل فال -باهللاَ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥١

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ْفمن أعطاه فقد أعطـى اهللا،ّالسائل رسول رب العاملني ليبتيل به«: "رسول اهللا َ،

وأورده احلمـريي يف قـرب ، ٨٦/١٢: ونوادر الراوندي، ١٥٣/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.١١٨/٤١٤: اإلسناد

وأورده ، ١٠/٤: ٤والكلينـي يف الكـايف ، ٦٢١: واخلصال، ٢٧٣: ٤وأورده الصدوق يف الفقيه 
.٢٤يل احلديث ذ/ ٦٨: الصدوق يف التوحيد

ٌسائل ذكر ويف : »ض«يف نسخة ) ٢( َ .سائل باهللا: »ن، د«َ
إذا طـرقكم سـائل : وفيه٢٤٤/٥٠٢: ونوادر الراوندي، ١٨٩/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

: ٢وكذا الصدوق يف الفقيـه ، بليل: وفيه. ٨/٢: ٤وأورده الكليني يف الكايف ، ّذكر اهللا فال تردوه
ًوال تردوا سائال ذكـرا : وفيه٢٤٣: ١له القايض النعامن يف دعائم اإلسالم وأورد مث، ٣٨/١٦٣ ً ّ

.ُأو أنثى بليل
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َّومن رده فقد رد اهللا ّ .»تعاىلَ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربـ٣٥٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»حمرتقّال تردوا السائل ولو بظلف«: "رسول اهللا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٣

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،دّبن حمما قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ْما أفلح من،ّلوال أن املساكني يكذبون«: "اهللارسول .»ّردهمَ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٤

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّدعـوه فليـشكو بثـه وليخـرب،ال تقطعـوا عـىل الـسائل مـسألته«: "رسول اهللا

.»بحاله

: ٢و٢٤٣: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ١٩٩/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٥٦ضمن احلديث / ٢٥: ٩٦وعنه يف البحار ، ٣٣٢/١٢٥٥

: ٤، وأورده الكلينـي يف الكـايف ٨٧/١٦: ، ونـوادر الراونـدي١٩٩/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ّردوا السائل ولو بظلف حمرق: وفيه٣٣٢/١٢٥٦: ٢، والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٥/٦

، وأورده الكلينــي يف ٨٥/٨: ، ونــوادر الراونــدي١٩٩/٣: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(
صـدر / ٣٣٢: ٢عامن يف دعـائم اإلسـالم ، والقـايض الـن١ذيـل احلـديث / ١٥: ٤الكايف 

، والطـويس يف التهـذيب ١٧٢ذيل احلديث / ٣٩: ٢، والصدوق يف الفقيه ١٢٥٧احلديث 
.٣٢٠ذيل احلديث /١١٠: ٤

: ٩٦وعنــه يف البحــار ، ٨٧/١٣: ونــوادر الراونــدي، ١٩٩/٤: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(
١٧١/٤ .
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»صادقّفإن رقت قلوبكم له فهو،السائلانظروا إىل «: "رسول اهللا

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا كان «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ًفجـاءه سـائل يومـا: قـال. ّعلـةّال علـة ال: إذا أتاه السائل قال"رسول اهللا

ّال علـة: رسـول اهللافقـال ،بورك فيـه: فقالت،وعائشة جالسة،وخوان بني يديه

.«ّعلةال

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ٣٥٧ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ رسول قال : ، قال!ّ

ّكلكم يكلم رب«: "اهللا ِّ ّه عز وجل يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترمجان، فينظر أمامه ّ ّ

ّفال جيد إال ما قدم، وينظر عن يمينه فال جيد إال ما قدم، ثم ينظر عن يساره فإذا هو  َّ ّّ ّ

ّبالنار، فاتقوا النار ولو بشّق مترة، فإن مل جيد أحدكم فبكلمة لينة ّ«.

/ ١٧١: ٩٦وعنه يف البحـار ، ٨٦/٩: ادر الراونديونو، ١٩٨/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٤ضمن احلديث 

. ال عليه ال عليه: »ن، د«يف نسخة ) ٢(
.ال عليه ال عليه: »ن، د«يف نسخة ) ٣(
.مل نعثر له عىل مصدر) ٤(
وأورد نحـوه الكلينـي يف ، ٨٦/١٠: ونـوادر الراونـدي، ١٥٤/٥: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ٣١٤/١٧٧٨٢: ٥وأورده أمحد بن حنبل يف مسنده ،٤/١١: ٤الكايف 
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ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنـ٣٥٨ ّ ّا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ رسـول قال : ، قال!ّ

ّتكّف أذاك عن الناس، فإنه صدقة تصدق به عن نفسك«: أليب ذر"اهللا ّ«.

ّعن جده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٥٩
ّعن جده عيل بن احلسني،ن أبيهع،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّللسائل يف قوله كأجر املصدق«: "اهللارسول .»عليهّ

بابـ ١٢
ْالنهي عن األيامن

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا ًأن عليا،ن أبيهع،ّ َّمر بالـسوق !ّّ
ْإن أسواقكم هذه حيرضها أيامن«: فنادى بأعىل صوته ،ْفشوبوا أيامنكم بالـصدقة،ّ

َفإن اهللا تعاىل ال يقدس من حلف باسمه ّ .»ًكاذباّ
وعنـه يف ، ٨٧/١٤: ونـوادر الراونـدي، ١ذيـل احلـديث / ٢٤٨: ٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

/ ٣٠٢: ٢وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ١٩صدر احلديث / ٥٤: ٧٥البحار 
ُفكفَّ أذاك عن الناس: وفيه١١٣٣ذيل احلديث  وأورده ، ّا صدقة تتصدق هبا عـىل نفـسكّفإهن، َ

.٢٠٨٢٤ذيل احلديث / ١٨٣: ٦أمحد بن حنبل يف مسنده 
أجـر الـسائل يف حـّق : وفيه٨٧/١٥: ونوادر الراوندي، ٤/ ٢٦١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

وأورده القايض الـنعامن ، ٣٣ذيل احلديث / ١٥٧: ٩٦وعنه يف البحار ، ّكأجر املتصدق عليه، له
.٣٣٣/١٢٥٨: ٢عائم اإلسالم يف د

. )باب النهي عن األيامن واألمر بشوهبا بالصدقة(: يف احلجرية)٣(
: ٢، وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ٢٦٩/١: ١٣و٢٦١/٥: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١٦فقد أورد قطعة منه ضمن احلديث ٦: ٧، وانظر التهذيب للطويس ٥٣٩/١٩١٣و٩٤/٢٩٣





بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب الصيام
ّعن جـده جعفـر ،يهعن أب،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦١

ّعن جده عيل بن احلسني، عن أبيه،،عن أبيه،دّبن حمما قـال : ، قال!ّعن عيلّ

ّوإنـام الفقـراء،وهـو ربيـع ،ورمضان شـهر اهللا،شعبان شهري«: "رسول اهللا

.»فأطعموهم،ّجعل اهللا هذا األضحى ليشبع فيه مساكينكم من اللحم

بابـ١
فضل الصيام

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناـ٣٦٢

ّجده عيل بن أبيه، عنعن ،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،احلسني، عن أبيهّ

ّقدم اسم الكتاب عـىل البـسملة باضـافة» د«ويف ، ّالبسملة أثبتناها من النسخ اخلطية واحلجرية) ١( ُ :
. وبه نستعني

، ١١٠/٢: ١٠وذيــل احلــديث يف ، صـدور احلــديث، ٥٤٧/٥: ٧عنـه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
ب ثـوا، ٥٨/٣٧: وأورده الصدوق يف فضائل األشـهر الثالثـة، ١٣٤/١٧٤: ونوادر الراوندي

. ٨٤/٥: األعامل
.»ن، د«مل يرد يف ) باب فضل الصيام) (٣(
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ُّوكل اهللا تعاىل مالئكة بالدعاء للصائمني«: "رسول اهللا ّ«.

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٣

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ُونفسه،نوم الصائم عبادة«: "رسول اهللا َ .»تسبيحَ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٤

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا : قـال، !ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّ

ّيـسود الـصوم:"قـال؟ما الذي يباعـد الـشيطان منّـا،رسول اهللايا: قيل«
ّواحلب يف اهللا عز وجل واملواظبة عىل العمل تقطع ،والصدقة تكرس ظهره،وجهه ّ ّ
.»وتينهواإلستغفار يقطع،دابره

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٤٩٧/١: ٧عن ــوادر الراون ــي يف ، ٨٨/١٧: ون وأورده الربق
بـسند ١١صـدر احلـديث / ٦٤: ٤والكلينـي يف الكـايف ، ١٤٩صدر احلديث / ٧٢: املحاسن

صدر / ٤٥: ٢والفقيه ، ١٢٣حلديث صدر ا/ ١٢١: والصدوق يف فضائل األشهر الثالثة، آخر
. ٥٣٩ضمن احلديث / ١٩٠: ٤والطويس يف التهذيب ، ٢٠٢احلديث 

، ٨٩/١٩: ونـوادر الراونـدي، ٦ذيل احلـديث / ٤٩٨و٤٩٧/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
والكلينـي يف ، ٩٥/٣٢٤: واحلمريي يف قرب اإلسـناد، ٧٢/١٤٨: وأورده الربقي يف املحاسن

: ٤والطــويس يف التهـــذيب ، ٧٥/٢: والــصدوق يف ثــواب األعــامل، ٦٤/١٢: ٤الكــايف 
. ٢٧٠: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٩٠/٥٤٠

. هللا: زيادة» ن، د«يف نسخة ) ٣(
وأورد مثلـه الكلينـي يف ، ١٣٥/١٧٥: ونوادر الراوندي، ٤٩٧/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

: واألمـايل، ٧٥/١٧٧٤: ٢كـذا الـصدوق يف الفقيـه و، ٢قطعـة مـن حـديث / ٦٢: ٤الكايف 
ويف ، ١٩١/٥٤٢: ٤والطـويس يف التهـذيب ، ٩٢/٧١: وفضائل األشهر الثالثة، ١١٧/١٠٢

... .واملؤازرة عىل العمل الصالح تقطع دابره... :اجلميع
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بابـ٢
رمضان: ُأن يقالالنهي

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،أيبّحدثنا ،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا ّ، أنـه كـان !ّن عـيلع،عن أبيه،ّ

ْفمـن،ّفإنكم ال تدرون ما رمضان،تقولوا رمضانال«: يقول ّفليتـصدق قالـهَ

َشهر رمضان<: ولكن قولوا كام قال اهللا تعاىل،ّوليصم كفارة لقوله َ َ َ ُ ْ َ<«.

اببـ٣
تعظيم شهر رمضان

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،نا أيبّحدث،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٦

ًإن عليـا«: !ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّبن حممدا ُأيت برجـل مفطـر يف شـهر %ّّ

ّرمضان هنارا من غري علة حيـث ،ًفرضبه تسعة وثالثني سوطا حّق شهر رمضان،ً

.»فيهأفطر

. )عن(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ١(
. ّن النسخ اخلطيةوما يف املتن م) قال(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. ١٨٥: ٢سورة البقرة ) ٣(
، ٢٤٩: وإقبال األعـامل، ٢٠٨/٤٠٧: ونوادر الراوندي، ٤٣٨/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

: وكذا الصدوق يف فـضائل األشـهر الثالثـة، ٦٩/١: ٤وأورد صدر احلديث الكليني يف الكايف 
....ول رمضانـ كراهة ق١٩الباب ـ ٣١٩: ١٠وانظر الوسائل ، ٩٣/٧٣

وعنـه ، ١٨٠/٣٠٨: ونوادر الراونـدي، ١٩٥/١: ١٨و ٤٠١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ٤٦٤/١٦٤٤: ٢وانظر دعائم اإلسالم ، ٢٨٢/١١: ٩٦يف البحار 
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٧

ًإنه ايت برجل رشب مخـرا يف شـهر رمـضان«: !ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ُ ّ،

.»رمضانًورضبه تسعة وثالثني سوطا حلّق شهر،ّفرضبه احلد

بابـ٤
االعتكاف يف شهر رمضان

ّعن جـده جعفـر ،أبيهعن ،ّدثنا أيبح،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٨

اعتكـاف شـهر «: "رسـول اهللاقـال : ، قال!عن آبائه ،عن أبيه،ّبن حممدا

.»وعمرتنيّرمضان يعدل حجتني

بابـ٥
املعتكف يطأ

ّجـده جعفـر عن،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٦٩

أهلـه وهـو معتكـف املعتكف إذا وطأ «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

.»الظهارّفعليه كفارة

: ٧وانظــر الكــايف ، ١٨٠/٣٠٩: ونــوادر الراونــدي، ٤٠١/٢: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(

. ٩٤/٣٦٢: ١٠ذيب األحكام وهت، ٤٠/١٣٠: ٤والفقيه ، ٢١٦/١٥

وأورده الـصدوق يف ، ٢٠٨/٤٠٨: ونـوادر الراونـدي، ٥٥٩/١: ٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. "ّعن السكوين بإسناده عن النبي١٢٢/٥٣١: ٢الفقيه 

. ٥٦٤/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(



١٥١.......................................................................................كتاب الصيام  

بابـ٦
ّالفضل يف صيام األيام البيض

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»البيضّأهلها الذين يصومون أيامدخلت اجلنّة فرأيت أكثر «: "رسول اهللا

بابـ٧
ّالفضل يف صيام ست بعد شهر رمضان

ّعن جـده جعفـر،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧١

ّيصوم ستة أيام بعد شهر رمضان ويقولّجدهكان«: !عن أبيه،ّبن حممدا ّ :

.»ّبلغني أنه من صامها فقد صام متام السنة

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

؟ّأصائم أنت الشهر كله: فقيل له،ّمن صام ثالثة أيام من الشهر«: "رسول اهللا

ومـا يف املـتن مـن ) بيضّباب الفضل يف أيام ال: (»د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
. »م«نسخة 

وأورد نحـوه احلمـريي ، ١٣٥/١٧٦: ونوادر الراوندي، ٥١٥/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، ٢٠٣/١: ، وكذا الـصدوق يف معـاين األخبـار٢٤٣ملفق من احلديث / ٧٥: يف قرب اإلسناد
ّالذين يصومون ثالثة أيام يف كل شهر: وفيه٣٧٦: واملفيد يف املقنعة ّ.

. »م«وما يف املتن من ) أخاه(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(
. ٥٠٨/٤: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ِمن جاء ب<: وقرأ. فقد صدق،نعم: فقال َ َ ْ َِاحلسنة فله عرش أمثاهلاَ َِ ْ َْ ََ ُ َ ُ َ َ َْ<«.

بابـ٨
ِالفضل يف حلم الصائم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٣
ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ُد يصبح صائام فيما من عب«: "رسول اهللا ،ّسالم عليكم إين صائم: فيقول،شتمً
.»جنّتياستجار عبدي من عبدي بالصيام فأدخلوه: ّإال قال اهللا تعاىل

بابـ٩
دعاء الصائم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٤
ّعن جده عيل ،عن أبيه،ّبن حممدا كان «: ل، قا!ّعن عيل، عن أبيه،بن احلسنيّ

َّاللهم لك صم: إذا أفطر قال"رسول اهللا ُ ،ّفتقبله منّـا،وعىل رزقك أفطرتت،ّ
.»اهللاوبقي األجر إن شاء،ّوابتلت العروق،ذهب الظمأ

. ١٦٠: ٦سورة األنعام ) ١(
وأورده العيايش يف تفـسريه ، ١٧٤/٢٨٦: ونوادر الراوندي، ٥١٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والقايض ، %باختالف عن أيب احلسن،٣٠٢/٩١٤: ٤الطويس يف التهذيب ، ٣٨٥/١٣٢: ١
.٢٨٣: ١لنعامن يف دعائم اإلسالم ا

وأورده باختالف يـسري ، ١٣٥/١٧٧: ونوادر الراوندي، ٣٧٠/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
: ٢والفقيـــه ، بـــسند آخـــر٦٨٢/٩٣٣: واألمـــايل، ٧٦/١: الـــصدوق يف ثـــواب األعـــامل

. ٨٨/٥: ٤والكليني يف الكايف ١٠٩/١٨٦٠
.. ُصــمنا:... وفيــه١٧٥/٢٨٧: ونــوادر الراونــدي، ٣٥٨/١: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

!



١٥٣.......................................................................................كتاب الصيام  

بابـ١٠
الدعاء ملن أكل طعامه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا كان «: قال،!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

وأكـل طعـامكم ،أفطر عندكم الـصائمون: إذا أفطر عند قوم قال"رسول اهللا

.»األخيارّوصلت عليكم،األبرار

بابـ١١
الرخصة يف اإلفطار

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّن حممدبا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ًأفضل ما عىل الرجل إذا تكلف له أخوه املـسلم طعامـا«: "رسول اهللا فـدعاه ،ّ

،ًأو قـضاء،مـا مل يكـن صـيامه ذلـك اليـوم فريـضة،فأمره أن يفطر،وهو صائم

ّأو نذرا سامه ِوما مل يمل،ً .»النهارَ
"

، ٢٨٠: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٩٥/١: ٤وكذا أورده الكليني يف الكايف ، أفطرنا
. ١٩٩/٥٧٦: ٤والطويس يف التهذيب ، ٦٦/٢٧٣: ٢والصدوق يف الفقيه 

.)أفطرت عندهباب الدعاء ملن(: يف احلجرية) ١(
وأورد ، ١٧٥/٢٨٨: ونوادر الراونـدي، ٢٧٨/٢: ١٦و ٣٥٥/٥: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٩٩/٤٣٠: ٩والطويس يف التهذيب ، ٢٩٤/١٠: ٦مثله الكليني يف الكايف 
.)باب الرخصة يف إفطار صوم التطوع(: يف احلجرية) ٣(
وأورده القايض الـنعامن ، ١٧٦/٢٨٩: ونديونوادر الرا، ٣١٨/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٢٨٥: ١يف دعائم اإلسالم 
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جعفر ّعن جده،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناـ٣٧٧

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ُفطرك ألخيك املسلم«: "رسول اهللا ْ ًأعظم أجرا مـن،وإدخالك الرسور عليه،ِ

.»صيامك

بابـ١٢
صيام املسافر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،وسىّحدثني م،ّحممدأخربنا ـ٣٧٨
ًمن خرج من منزله مسافرا يف شهر «: ، قال!ّعن عيل بن أيب طالب،ّبن حممدا َ

وإذا هو خـرج بعـد ،فهو يف صيام ذلك اليوم باخليار،رمضان قبل انشقاق الفجر

.»يفطرانشقاق الفجر فعليه صيامه وال

ّعن جـده جعفـر،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٧٩
ّأول ًمسافر يقـدم بلـده وقـد كـان مفطـرا، يف!ّعن عيل،عن أبيه،ّحممدبنا

.»ّإيلّيكّف عن الطعام أحب«: قال،النهار فيدخل عند الظهر

. »ض«هذا احلديث وعنوان الباب الذي يليه مل يرد يف ) ١(

، وأورده الربقــي يف ١٧٦/٢٩٠: ، ونــوادر الراونــدي٣٦٢/١: ٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(

، %بـن جعفـرى، عن أيب احلسن موسـ١٥٦، وح %عن أيب عبد اهللا٤١٢/١٥١: املحاسن

.٣٧٠/١٣١١: ١وأورده الشجري يف األمايل 

. )باب املسافر خيرج من بلده أو يقدمه يف شهر رمضان(: يف احلجرية) ٣(

. ٣٧٩/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٣١٠صدر احلديث / ١٨١: ونوادر الراوندي، ٣٨١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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بابـ١٣
املرأة احلائض تطهر

ّعن جـده جعفـر ،أبيهعن ،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٠

: قـال،ً، يف املرأة إذا حاضـت فاغتـسلت هنـارا!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ّتكّف عن الطعام أحب إيل« وإن هي اغتسلت من حيـضتها وجـاء زوجهـا مـن ،ّ

ّفهو أحب إيل،سفر فليكّف عن جمامعتها .»رمضانإذا جاء يف شهر،ّ

بابـ١٤
قضاء الصيام

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناـ٣٨١

ًقىض شهر رمضان متفرقا"رسول اهللاّإن «: !ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ّ،

.»ذا غزا يف شهر رمضان أفطروكان إ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٢

ًال يرى بقضاء شهر رمضان منقطعا %ّكان عيل«:، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

ًقىض شهر رمضان متفرقا"رسول اهللاّإن : وقال،ًبأسا وكان إذا غـزا يف شـهر ،ّ

ومـا ، )باب احلائض تطهر يف هنار شهر رمضان(: ويف احلجرية)ة احلائضباب املرأ(: يف املطبوع) ١(
. ّيف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية

. ١٨١/٣١٠: ونحوه يف نوادر الراوندي، ٣٥/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. باب قضاء الصيام: ويف حاشيتها) باب فضل الصيام(: »م«يف نسخة ) ٣(
/ ١٨١: ، صدر احلديث، ونحوه يف نـوادر الراونـدي٤٥١/٢: ٧سائل عنه يف مستدرك الو) ٤(

٣١١ .
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.»أفطررمضان

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٣

ًإن رجال من األنصار أتى«: !ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ّفـصىل "ّالنبـيّ

ّوإين مل ،ّإين كنت اليوم يف ضـيعة يل،رسول اهللايا: ّثم قام فقال،معه صالة العرص

ًأطعم شيئا ًإن عـيل يومـا مـن شـهر رمـضان فأجعلـه : قال،نعم: قال؟أفأصوم،ُ َّّ َ

.»نعم:قال؟مكانه

بابـ١٥
خيار الصائم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٤

ً، أن عليا!عن أبيه،ّبن حممدا إذا مل يفرض الرجل عىل نفسه «: كان يقول%ّّ

إن شـاء صـام وإن ،فهو باخليـار،ّثم ذكر الصيام قبل أن يأكل أو يرشب،الصيام

.»أفطرشاء

بابـ١٦
النهي عن الوصال

ّعن جـده جعفـر ،أبيهعن،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٥
. ٤٥١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٣١٦/٣: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية)باب اخليار بني الصوم واإلفطار(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
. ١٨٧/٥٢٥: ٤وأورده الطويس يف التهذيب ، ٣١٧/١: ٧ائل عنه يف مستدرك الوس) ٤(
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ً، أن عليــا!عــن أبيــه،ّبــن حممــدا ،ال وصــال يف الــصيام«: كــان يقــول%ّّ

.»الصيامصمت بعدوال

بابـ١٧
النهي عن احلجامة للصائم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٦

خمافـة ؛للصائم أن حيـتجمّإنه كان يكره«: %ّ، عن عيل!عن أبيه،ّبن حممدا

.»فيفطرأن يعطش

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٨٧

ّعن جده عيل،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : قـال!ّعن عيل،عن أبيه،بن احلسنيّ

ّثالثة ال يعرض أحدكم نفسه هلن وهو صائم«: "رسول اهللا ّاحلجامـة واحلـامم : ّ
.»احلسناءملرأةوا

بابـ١٨
املرأة احلامل تعطش وهي صائمة

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر ـ٣٨٨ ّ ّ بـن اّ

ونـوادر ، ٥٥٢/١: وذيـل احلـديث يف، صـدر احلـديث، ٥٥١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
: وزيد يف مسنده، صدر احلديث٨٣: ٣وأورده ابن أيب شيبة يف مصنّفه ، ١٨١/٣١٣: الراوندي

. ًوال صمت يوما إىل الليل... : وفيه، ١٨٧
. ١٨٢/٣١٤: ونوادر الراوندي، ٣٣٥/٢و ٣٢٥/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل )٢(
وأورده الـصدوق يف ، ٢٢٩/٤٦٧: ونـوادر الراونـدي، ٣٣٥/١: ٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

.٣٩/١١٥: ٢%عيون أخبار الرضا
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َإنه كانت له أم ولد فأصاهبا عطاش وهي حامل، فـسئل عبـد «: !ّحممد، عن أبيه  ِ ُ ّ ُ ّ

.ً»وم مسكيناّمروها تفطر وتطعم كل ي: ّبن عمر بن اخلطاب، فقالاهللا

بابـ١٩
النرصاين يسلم يف شهر رمضان

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ٣٨٩ ّ ّ ّ
ً، أن رجال أسلم يف النصف من شهر رمضان، فقال لـه !ّحممد، عن أبيه  ّ% :

.»عليكوال قضاء،صم ما أدركت«

بابـ٢٠
احلالف عىل صوم الزمان

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،أيبّحدثنا،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٠
ً، أنه قـال فـيمن نـذر أن يـصوم زمانـا!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا : قـال،ّ

.»أشهرالزمان مخسة«

. ٨٩/٢٩٨: وأورده احلمريي يف قرب اإلسناد، ٣٨٧/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
باب النرصاين إذا أسـلم (: »ض«ويف ) باب الكافر يسلم يف شهر رمضان(: يف املطبوع واحلجرية)٢(

. »ن، م، د«وما يف املتن أثبتناه من ) يف شهر رمضان
، %، عـن أيب عبـد اهللا١٢٥/١: ٤، وأورد نحوه الكليني يف الكايف ٤٤٨/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ـ ٨٠: ٢أسلم يف شهر رمضان، وكذا الصدوق يف الفقيه َ، باب من٣و ٢وانظر احلديث  ـ الرجل ٣٧الباب 
ـ ٢٤٥: ٤يسلم ومىض بعض شهر رمضان، والطويس يف التهذيب  ، ـ من أسلم يف شهر رمـضان٦٠باب 

.٣و٢و١احلديث 
. ٣و٢و١احلديث ، َـ حكم من أسلم يف شهر رمضان٥٦الباب ـ ١٠٧: ٢واالستبصار 

وأورده العيـايش يف ، ١٨٢/٣١٥: ونـوادر الراونـدي، ٤٩٤/٢: ٧ستدرك الوسـائل عنه يف مـ) ٤(
!
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بابـ٢١
النهي عن صوم العيدين

ّعن جـده جعفـر،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩١
ً، أن عليا!ّبن حممدا ًأنـت طـالق ثالثـا إن: ُسئل عن رجل قال المرأتـه%ّّ ِ

ّفـاهللا ويل ،إن صام فقد أخطأ الـسنّة وخالفهـا«: %فقال،مل أصم يوم األضحى
مـن ّينبغي لإلمـام أن يؤدبـه بـيشء : قال،َّومل تطلق عليه امرأته،عقوبته ومغفرته

.»الرضب

بابـ٢٢
يف شهر رمضانالرجل حيلف أن يطأ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٢
إن ًثالثـاإمرأته طالق: ، يف رجل حلف فقال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

.»ًهناراّليسافر هبا ثم جيامعها«: قال. ًمل يطأها يف شهر رمضان هنارا

بابـ٢٣
الصائم يزدرد ريقه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٣
"

ــسريه  ــديث / ٢٢٤: ٢تف ــدر احل ــايف ، ١٢ص ــي يف الك ــديث / ١٤٢: ٤والكلين ــدر احل ، ٥ص
/ ٣٠٩: ٤والطويس يف هتذيب األحكـام ، ١صدر احلديث / ٣٨٧: والصدوق يف علل الرشائع

. ٩٣٣صدر احلديث 
. ٢٠٩/٤٠٩: ونوادر الراوندي، ٢٩٧/٦: ١٥و٥٤٩/٢: ٧ل عنه يف مستدرك الوسائ) ١(
. »م«أثبتناه من ) ًثالثا) (٢(
.٢٩٧/٦: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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.»الصائم ريقهيزدردال بأس أن«: ّأنه قال!ّبن حممدا

بابـ٢٤
املضمضة للصائم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ثني موسىّحد،ّأخربنا حممدـ٣٩٤

ْمن متضمض وهو «: ، قال!عن أبيهّحممد،بن ا صـائم فـذهب املـاء يف بطنـهَ

ًوإذا كان تطوعا عليه،ًإذا كان وضوءه واجبا،فال قضاء عليه .»القضاءّ

بابـ٢٥
الصائم يمضغ الطعام

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ي موسىّحدثن،ّأخربنا حممدـ٣٩٥

كـان يمـضغ الطعـام للحـسن "رسـول اهللاّإن «: !عـن أبيـه،ّبـن حممـدا

.»صائميطعمهام وهو،نيواحلس

بابـ٢٦
فضل السحور

ّجـده جعفـر عن،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٦

.ـ زرد٣٥٦: ٧العني للفراهيدي . االبتالع: الزرد) ١(
) نخامتـه(: وفيه. ١١٥/١: ٤وأورده الكليني يف الكايف ، ٣٣٨/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٣٢٣/٩٩٥: ٤والطويس يف التهذيب . )ريقه(ل بد
. ٢٧٥: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٣٢/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ٢٠٩/٤١٠: ونوادر الراوندي، ٣٤٢/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّإن اهللا ومالئكته يصلون عىل«: "رسول اهللا .»ّاملتسحرينّ

بابـ٢٧
ام يوم عاشوراءصي

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٧

صوموا يوم عاشوراء التاسع «: يقول%ّكان عيل: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

ّوالعارش احتياطا فإنه كفارة للسنة التي قبله ّوإن مل يعلم به أحـدكم حتـى يأكـل ،ًّ

.»صومهّفليتم

اإلعتكافبابـ٢٨
ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٣٩٨

ُ، أنه سئل عن معتكفة حاضت!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا خترج إىل «: قال،ّ

ّرجعت فقضت األيام التي تركت يف أيام،فإذا هي طهرت،بيتها .»حيضتهاّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ا أيبّحدثن،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدـ٣٩٩

جيـادل ّإن املعتكف ال يبيع وال يشرتي وال«: كان أيب يقول: ، قال!ّبن حممدا

: ٢أورده الصدوق يف الفقيه ، و١٧٦/٢٩١: ، ونوادر الراوندي٣٥٥/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
، والطويس %أورد صدر احلديث عن اإلمام الصادق١٩٥: ، ويف اهلداية٣٨٩صدر احلديث / ٨٧

.باختالف يسري١٠٩٠صدر احلديث / ٤٩٧: يف األمايل
. ٥٢٣/٥: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
١٧٩/٢: ٤الكــايف وأورده الكلينــي يف ، ٥٦٨/٢: ٧و ٣٦/١: ٢عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ١٢٣/٥٣٦: ٢وكذا الصدوق يف الفقيه ، %عبد اهللاعن أيب ، باختالف يسري
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.»اعتكافهّوال يتحول من جملس،وال يامري وال يغضب

ّجـده جعفـر عن،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٠٠

ينبغـي للمعتكـف أن يـستثني «: أيب يقولكان : ، قال!أبيهعن،ّبن حممدا

ّاللهم إين أريد اإلعتكاف يف شهري هذا فـأعّني عليـه: اعتكافه يف مكانه ويقول َّ ُ ّ،

فـإن أصـابه يشء مـن ،ّفإن ابتليتني فيه بمرض أو خوف فأنا يف حل من اعتكاف

.»ّفهو يف حلذلك 

. ٥٦٥/٦ًوخمترصا يف ص، ًكامال، ٥٦٧/٢: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.»م«مل يرد يف ) عن أبيه) (٢(
. ٥٦٦/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(



بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب املناسك
التلبيةبابـ١

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن ـ٤٠١ ّ ّ ّ
ّحممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالـب  ّ ّ ّ! ،

ّباحلج لبى اخللـق%ّملا نادى إبراهيم: قال"رسول اهللاّخربنا«:قال َفمـن ،ّ
ّلبى تلبية واحدة حج  ّومـن لبـى مـرتني حـج حجتـني،ّحجة واحـدةّ ّ ّ ّْ ْومـن زاد ،َ َ

.»ذلكفبحساب

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٠٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّمن لبى سبعني مرة يف إحرامه«: "رسول اهللا د اهللا سبعني ألـف ملـك لـه أشه،َّ

واحلجرية اسم الكتاب قبـل البـسملة » ن، د«ويف . جريةّالبسملة أثبتناها من النسخ اخلطية واحل) ١(
.وبه نستعني: بإضافة

. »م«وما يف املتن من ) عىل(: »ض«ويف ) عن(: زيادة» ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
، %ّعـن عـيل٤٢٥/٥٣٠٣: ٣، وأورده الديلمي يف الفـردوس ٧/٤: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.٣٣: ٦للسيوطي ّوعنه يف الدر املنثور 
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.»النفاقًبراءة من النار وبراءة من

ّعـن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٠٣

ّإذا توجهت إىل مكة إن شاء اهللا تعـاىل«: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا ّ،

ُفإن شئت فاحرم دبر الـصالة ُ :والتلبيـة،احلتـكوإن شـئت إذا انبعثـت بـك ر،ِ

ّاللهـم لبيـكّلبيك َُّ ،ّإن احلمـد والنعمـة لـك وامللـك،َرشيـك لـكّلبيـك ال،ّ

.»لكال رشيك

بن عبدعن جابر،وأخربين أيب«: عليهاهللاّقال جعفر بن حممد سالم ـ٤٠٤

ّلبيك اللهم لبيـك«: كانت  هكذا"رسول اهللاّإن تلبية : اهللا َّّ ال رشيـك لـك ،ّ

ُإن احلمد والنعمة لك وامللك،يكّلب .»لكرشيكال،ّ

بابـ٢
متى تقطع التلبية

ّأخربنا حممد، حدثني موسى، حـدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن جـده ـ٤٠٥ ّ ّ ّ
يقطـع التلبيـة حـني %ّكـان عـيل «: ، قـال!ّجعفر بن حممد، عن أبيه 

يلبـي م يـزل ترتفع الشمس يوم عرفة، وإذا أفاض من عرفات عاد التلبية، فلـ

. ١٨٣/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. »م«أثبتناه من نسخة ) ّلبيك) (٢(
. ١٧٩/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. »د، ن«أثبتناها من ) هكذا) (٤(
. ٩٧٤/١٩١٩: ٢وأورده ابن ماجة يف سننه ، ١٧٩/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. »ن«ناه من أثبت) %ّكان عيل(: قوله) ٦(
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.»ّحتى يرمي مجرة العقبة
بابـ٣

رمي اجلامر

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٠٦

ًيرمي اجلامر ماشـيا "رسول اهللاكان «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدا

ًوذاهبا وراجعا ً«.

بابـ٤
يف التلبية

ّا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن جده جعفـر بـن أخربنـ٤٠٧ ّ ّ ّ
ًإن عليـا «: !ّحممد، عن أبيه  ّلبيـك بحجـة، قـال: ًرأى رجـال وهـو يقـول%ّّ ّ :

ّإن اهللا تعاىل أعلم برسيرتك، نيتك تكفيك فال تلفظن بيشء: إليه%فأشار ّ«.

بابـ٥
ّمتى حيل احلاج ّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،سىّحدثني مو،ّأخربنا حممدـ٤٠٨

. ١٨٦/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ًباب رمي اجلامر ماشيا وذاهبا وراجعا(: يف املطبوع واحلجرية) ٢( ً ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ) ً

.ّاخلطية
. ٧٢/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ّباب كفاية النية عن التلفظ(: يف املطبوع واحلجرية) ٤( .ّتن أثبتناه من النسخ اخلطيةوما يف امل)ّ
. ١٦٩/٣: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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فقـد ،ميـت بجمـرة العقبـةإذا ر«: %ّقال عـيل: ، قال!عن أبيه،ّبن حممدا

َحللت من كل يشء حرم عليك ّ ُ .»النساءّإال،ّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٠٩
ّعن جده عيل بن احل،عن أبيه،ّبن حممدا ّإن «: ، قـال!ّعن عيل،عن أبيه،سنيّ

ّحـرم عـيل كـل يشء مـنكن: ّملا أحـرم قـال ألزواجـه"رسول اهللا ّ ّ ّإال النظـر ،َ

.همعّوكن قد حججن»ما دمت يف إحرامي،والكالم

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٠
ّعن جده عيل ب،عن أبيه،ّبن حممدا ّكن "رسول اهللاّإن أزواج «: !نين احلسّ

ّخرجن بعبيدهن معهن،ّإذا خرجن حاجات .»والرساويالتّعليهن الثيابني،ّ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١١
ّعن جده عيل بن ا،عن أبيه،ّبن حممدا : ، قـال!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،حلسنيّ

ًأي أهل عرفـات أعظـم جرمـا،سول اهللاريا: قيل« الـذي ينـرصف مـن : قـال؟ّ

ُعرفات وهو يظن أنه مل يغفر له ّّ«.

.»ّوجلّيعني الذي يقنط من رمحة اهللا عز«: %ّقال جعفر بن حممد

. ١٠٨/٣٧٠: وأورده احلمريي يف قرب اإلسناد، ١٣٩/٥: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٢٠٦/٦: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ١٧٤/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ضـمن جـامع (٢٠٧: ّرده القمي يف كتاب الغايـاتوأو، ٣٠/٣: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

وأورده القـايض ، ومل يـرد فيـه ذيـل احلـديث، باختالف يسري، %اهللاعبدعن أيب )األحاديث
.ومل يرد فيه ذيل احلديث، باختالف يسري، ٣٢٠: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٢

ّعن جده عيل بن ،عن أبيه،ّبن حممدا : "رسـول اهللاقـال : ، قـال!احلـسنيّ

ّمن رسه أن يستجاب دعوته فليطيب« ُ ّْ .»كسبهَ

بابـ٦
ّالرتغيب يف احلج

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٣

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّووسـعت عليـه يف ،من أنـسأت لـه يف أجلـه: ّإن اهللا تعاىل يقول«: "رسول اهللا
.»حمرومفهو،ّومل يزرين يف كل مخسة أعوام،ت له جسمهوصحح،رزقه

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٤

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ل، قا!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ُّمن أراد احلج فشغله حاجة من أمـر الـدنيا«: "رسول اهللا ّ مل تقـض لـه حاجـة ،َ

ّحتى يرى املحلقني ّ.

بـاله اهللا بمثلـه أ،فلم يفعـليميش معه يف حاجةَومن استعان بأخيه املسلم 

.»فيهمن امليش فيام ال يؤجر

ّجـده جعفـر عن ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٥
. ٢٧/٢: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٥١/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل) ٢(
. ذيل احلديث٤٣٣/٣: ١٢و، صدر احلديث١٦/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّوحجـوا ،تغنمواواغزوا،وصوموا تؤجروا،ّسافروا تصحوا«: "رسول اهللا
.»إىل أهلهوليرسع أحدكم إذا سافر اإلياب،لن تفتقروا

ّعن جـده جعفـر ،ن أبيهع،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

َأمعرما«: "رسول اهللا َما افتقر: أي. ّحاج«.

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٧

مـن الـذنوب «: "سـول اهللارقـال : ، قال!ّعن عيل،أبيهعن،ّبن حممدا

ّذنوب ال تغفر إال .»بعرفاتُ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،نا أيبّحدث،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٨
ّعن جده عيل بن احلسني،أبيهّحممد، عنبن ا قـال : ، قال!ّعن عيلأبيه،عن ،ّ

. )تغنوا(: »م«ويف ) تقتنوا(: »ن، د«يف ) ١(
. )اإليابة(: »ن، د، ض«يف ) ٢(
ــرد فيــه ذيــل احلــديث١١٤/١، ٧/٢: ٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣( وأورد الربقــي يف ، ومل ي

. ١٧٣/٢: ٢ذا الصدوق يف الفقيه وك، ٢و ٣٤٥/١: املحاسن
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية واحلجرية، ما أملق: يف املطبوع واملستدرك) ٤(
، ٣٩٠/٥٢١٣: ٥وأورده الطـرباين يف املعجـم األوسـط ، ٣٥/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٥(

. ٢٠٨: ٣واهليثمي يف جممع الزوائد 
ّعن جده عيل بن احلسني(: ادةيف املطبوع واحلجرية زي) ٦( . )عن أبيه، ّ
. ٢٩٤: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٠/٤: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(
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َّثالثة شبه عيل أجورهم«: "رسول اهللا األضـحية، : ًراُّفال أدري أهيم أعظم أج،ّ

.»ّمل حيج قبل ذلكّوالرجل حيج عن الرجلواملنحة،

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤١٩
ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ًمقيام من الذنوبعليه العبدترك ما كان،ّآية قبول احلج«: "رسول اهللا ُ«.

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٢٠
ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا : قـال،!ّعـن عـيل،أبيهعن،ّ

ّإذا رجع الرجـل عـام كـان ،ّمة قبول احلجمن عال«: يقول"رسول اهللاسمعت 
ّثم اهنمك فيام كان ،ّوإن رجع من احلج،ّة قبول احلجهذا عالم،عليه من املعايص

ّفقد رد عليه،من زنا أو خيانة أو معصية .»ّحجهُ

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٢١
ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدبن حما : ، قـال!ّعـن عـيل،أبيهعن،ّ

ًال يرفع خفـا : يقول-وهو يتبع قطار حاج-وهو يقول"سمعت رسول اهللا« ّ

ُإال كتبت له حسنة ّوال يضع خفا إال حميت عنه سيئة،ّ ُ ّ ً قيـل ،هموإذا قضوا مناسك،ّ

.»تستقبلونُكفيتم ما مىض فاخشوا فيام،تنقضوهًبنيتم بنيانا فال: هلم
. ٢٨٢/١و ٦٩/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٦٥/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ّعن جده عيل بن احلسني) (٣( . »د ،ن«نسخة أثبتناه من ) عن أبيه، ّ
. ١٦٦/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ّعن جده عيل بن احلسني) (٥( . »ن، د، م«مل يرد يف املطبوع ونسخة ) عن أبيه، ّ
.٢٩٤: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٤/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٢٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدا قـال: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّعىل الرجال أن حيجوا نساءهم«: "رسول اهللا ُ«.

فطلبـت مـن مـن ماهلـا،يعني إذا كانـت النفقـة : #ّقال جعفر بن حممد

.»الفريضةزوجها الصحبة ألداء

ّعن جـده جعفـر ،عن أبيه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٢٣
ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدبن حما قـال : ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ًكيف بكم إذا كان احلج فيكم متجرا«: "رسول اهللا ْ َ وكيف ،رسول اهللايا: قيل؟ّ

فيستفـضلون ،ّحيجون عن األموات واألحياء،قوم يأتون من بعدكم: قال؟ذلك

.لة فيأكلوهناالفض

ّكيف أنتم إذا هتيأ أحدكم للجمعة عـشية اخلمـيس كـام هتيـأ اليهـود عـشية  ّ ّ ّ
.»!؟اجلمعة لسبتهم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٢٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َّأحج بعض أهله ،ّإذا مل حيجأيبكان«: ، قال!ّ َ
إن اسـتطعتم فـال يقـف النـاس بعرفـات،ّبنـييـا: ويقول لنـا،مواليهأو بعض

٢٩٠: ١الــنعامن يف دعــائم اإلســالم وأورده القــايض، ٥٤/١: ٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(
.باختالف يسري

ديث، وتقدم ذيـل ذيل احل١٥٠/٢١٦: ونوادر الراوندي، ٦٦/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.٢٠٢احلديث برقم 

.»م«أثبتناه من نسخة ) أيب) (٣(
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.»ّفإن احلاج ليشفع يف ولده وأهله وجريانه،وفيها من يدعو لكمّإال

بابـ٧
ّوفضل احلج والعمرة،ّالرجل يموت ومل حيج

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٢٥
ّجده جعفر بن حممدعن ،أبيه ّ، يف رجل حيرضه الوفاة فيويص أن عليه حجة !ّ َ ّ

ّاإلسالم وإنه مل حيج ُإن خلف ما حيج به عنه أخـرج ذلـك «: %اهللاقال أبو عبد،ّ ّ ّ

ُإن كانت حجة نافلة أخرجت من الثلثو،من رأس املال ّ«.

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٤٢٦ ّحـدثنا: ّ
ّأيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني،  ّ ّّ

ّاحلج جهاد كل ضعيف، وجهـاد «: "رسول اهللاقال : ، قال!ّعن عيل  ّ
.»ّاملرأة حسن التبعل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٢٧
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،ن أبيهع،ّ ، !ّعن عيل،ّ
ّوالعمرة كفارة كل،ّاحلج ثوابه اجلنّة«: "قال رسول اهللا: قال .»ذنبّ

. ٥٠/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وأورد نحـوه القــايض الـنعامن يف دعــائم ، ٢٣/١: ١٤و٢٧/١: ٨عنـه يف مـستدرك الوســائل ) ٢(

. ٣٣٧: ١اإلسالم 
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــصال، ٨/٥: ٨عن ــصدوق يف اخل ــيل، ٦٢٠: وأورده ال ــن ع ، %ّع

. ٨٢/٥٥: ١والقضاعي يف مسند الشهاب ، صدر احلديث٢٥٩/٢٨: ٤والكليني يف الكايف 
، ٢٥٣/٤: ٤ه الكلينـي يف الكـايف وأورد، ١٧٥/٣: ١٠و ٧/٣: ٨عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(

. ٢٢٠/٢٢٣٠: ٢والصدوق يف الفقيه 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٢٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

تابعوا «: -سمعته يقولأو-"رسول اهللاقال : ، قال!ّعيل بن أيب طالب

.»الرزقوجيلبان عىل العبد،ّفإهنام ينفيان اخلطايا،ّبني احلج والعمرة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٢٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّألم معقل"رسول اهللاقال : ، قال!ّعيل بن أيب طالب فاهتا وكانت قد-ُ

ًفإن عمرة،اعتمري يف شهر رمضان«: -ّاحلج  ّّفيه تعدل حجة«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٣٠

ّعن جده عيل بن احلـسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده،أبيه ّأن ،عـن أبيـه،ّ

. »ن، د«أثبتناه من نسخة ) أو) (١(
ويف . »م«وما يف املتن أثبتنـاه مـن نـسخة ) العبد عىل(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

. العبد إىل: املستدرك
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف وأورده بــاختال، ٤٧/١: ٨عن ــي يف الك ، ٢٥٥/١٢: ٤ف الكلين

و ١٦٨/ ٤٣: ١وأمحــد بــن حنبــل يف مــسنده ، ٢٩٥: ١القــايض الــنعامن يف دعــائم اإلســالم 
٦٣٩/٣٦٦٠ .

ومـا يف املـتن . قد فاهتا احلـج: »د«ويف ، وقد كانت قد فاهتا: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(
. »ن، م«أثبتناه من نسخة 

. لعمرةا: »ن، د«يف نسخة ) ٥(
، بــاختالف٥٣٥/١: ٤وأورده الكلينـي يف الكـايف ، ١٧٧/١: ١٠عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٦(

. ٥٥٤/٢٦٧٤٤: ٧وأورده أمحد بن حنبل يف مسنده 
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ًعليا ّامرتم باحلج والعمرة«: قال!ّ .»بدأتمّفال عليكم بأهيام،ُ
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احل،عن أبيه،ّ : !عن أبيه،سنيّ
ًإن عليا« ًوطاف لكل واحد منهام طوافـا واحـدا،ّقرن بني حجة وعمرة%ّّ ً ّثـم ،ّ

.»يصنع هكذا"رسول اهللارأيت :قال
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّرجـل فـرق يف،!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
.»عنهّفإن اشرتى بمكة أجزأ،ذلك أن يسوقأفضل «: ّبني احلج والعمرة وقال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٣٣
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«:!عن أبيه،ّ أمـر النـاس بإقامـة %ّّ

ّويتموا احلج،ةالزكاوإيتاء ،إقام الصالة: أربع .»ًمجيعاوالعمرة هللاّ
بابـ٨

مجاع اإلحرام وما يلبس املحرم

،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّحممدأخربنا،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٤
: ٢وأورده الـــصدوق يف الفقيـــه ، ١٧٥/٢: ١٠و ١٠٠/٢: ٨عنـــه يف مـــستدرك الوســـائل ) ١(

٥٢٤/٣١٣١ .
.مل أعثر له عىل مصدر) ٢(
. ١٠٠/١: ٨تدرك الوسائل عنه يف مس) ٣(
. ٧/١: ٨و ٧٤/١٤: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
باب اجلامع يف االحرام (: »د«ويف ) باب أحكام اإلحرام وما يلبسه املحرم(: يف املطبوع واحلجرية) ٥(

. »ن، م، ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) وما يلبس املحرم
. »ض، د، م«مل يرد يف نسخة ) ّأخربنا حممد) (٦(
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ّعن جده جعفر بن حممد،عن أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ ه،عـن أبيـ،ّ

ِفليتق اهللا ،اإلحرام إذا أراده العبد«: قال،!ّعيل بن أيب طالبّعن جده تعاىل،ّ

ّوالتنزه عن كل يشء هنى اهللا تعاىل ،ولينظر ما الذي جيب عليه من التوقري إلحرامه ّ

.»غريهًوأن ال يامري رفيقا وال،من الرفث والفسوق واجلدال،عنه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !عـن أبيـه،ّ ّكـان يـستحب أن %ّّ
أفـضل مـن الغـسل:ويقـولّ، وإن شـاء توضـأ،حـرم قبـل أن حيـرمُيغسل امل

سوى مـا عـىل ،حرامه وما أراد أن يستعني به من الثيابفليلبس ثياب إ،الوضوء

ويـستثني يف ،ع إحرامـهفيحـرضه يف مواضـ،فليلبسه مـن الـربد،جلده من دثار

.»حبسهّإحرامه أن حيله حيث

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

: قال،!ّعيل

فليحرم وعليـه ،الربدّاملريض إذا أراد اإلحرام وهو متخوف عىل نفسه من«

ْففديـة مـن <: اهللا تبارك وتعـاىل يف كتابـهّسمىّوليكفر بام-من الثياب -ثيابه ِ ٌِ َ ْ َ

. ٢١٤/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.»م«إىل هنا أثبتناه من ) املحرم قبل أن(: من قوله) ٢(
. ١٧٣/١و ١٧٢/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) ّسامه(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
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ُصيام أو صدقة أو نسك َُ ْ َ َْ ََ َ ِ<«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّجده عيل بن احلسنيعن،عن أبيه،ّ : !عن أبيه،ّ

ًإن عليا« ّسئل عن األقرع واألصلع ومن يتخـوف الـربد عـىل رأسـه إذا هـو %ّّ
ّومن به قروح يف رأسه فيتخوف عليه الربد،أحرم .؟َ

: قولـه تعـاىلمـن،اهللا تبارك وتعاىل يف كتابـهّسمىِّفليكفر بام: قال له

ًفمن كان منكم مريضا< ِ َ ْ َُ ْ َِ َ ْ ُأو به أذى من رأسه ففدية من صـيام أو صـدقة أو نـسكَ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ ً َْ َ ْ َ ََ ٌَ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ صـيام >ِ

ُأو نسك وهي شاة،ّعىل ستة مساكنيأصوعأو صدقة ثالثة،ّثالثة أيام ليـضع . ُ

.»القلنسوة عىل رأسه أو العاممة

عـن ،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٣٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّيف طريق مكة إذ %ّبينام عيل«: قال!بيهعن أ،ّ

فإذا احلسني بـن ،فعدل. ّاهللا ورب الكعبةناقة أيب عبد: فقال،أبرص ناقة مغفرة

ّفحجم وعـصب رأسـه%ّفأمر به عيل،حمرم حمموم عليه دثار%ّعيل وسـاق ،ُِ
. ١٩٦: ٢سورة البقرة ) ١(
. ٣٠٥: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٣٠٠/١: ٩مستدرك الوسائل عنه يف ) ٢(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) ّسامه(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
.»ن، د«أثبتناه من ) من) (٤(
.ثالثة أربع: »ن، د، ض«يف احلجرية ونسخة ) ٥(
.٢٣٦/٢و ٢٢٩/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
ْالغفر) ٧( . ّأي مغطاة، ّوناقة مغفرة. ـ غفر٢٥: ٥لسان العرب . التغطية والسرت: َ
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.»بدنةعنه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللادأخربنا عبـ٤٣٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : قـال،ُيف الرجل يموت وهو حمرم،!عن أبيه،ّ

ّيغسل ويكفن وال يغطى رأسه« َّ ُ ًوال تقربوه طيبا،ُّ ّ«.

وذكر له قول ،ُوقد سئل أيب عن ذلك«: %ّاهللا جعفر بن حممدقال أبو عبد

ّاهللا بن العبـاس بـن عبـد وعبد،%ّقد مات إبن للحسني بن عيل: لفقا،عائشة
ّيغطـى فأمجعوا عىل أن ال،حارضاناهللا بن جعفر ريض اهللا عنهامّاملطلب وعبد

.»ًطيباّرأسه وال يقربوه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاعبدأخربنا ـ٤٤٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر ،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

ًأبرص رجال من أهل اليمن حمرما"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل ّجبـة وهـو عليه،ً
.»ّبكفارةومل يأمره،ّأن يغسل اخللوق وينزع اجلبة"ّفأمره النبي،ّمتخلق

. ناقة معقولة: وفيه، ٣٠٩/١و٢٢٩/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. معه: ويف احلجرية استظهر» ن، د«أثبتناه من نسخة )حارضان) (٢(
وما يف املـستدرك » م، د«وما يف املتن أثبتناه من ) بواوالتقر(: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

. مطابق للمتن٩ج
وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم ، ٢٤٢/١: ٩و ١٧٦/٣: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

.٢٣١: ١اإلسالم 
ُاخللوق) ٥( .ـ خلق٣٠: ٧هتذيب اللغة . من الطيب معروف: َ
. ٢١٠/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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عـن ،ّحدثنا أيب: لقا،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٤١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِأنه سئل عن املحرم إذا أحرم وعليه قميص،!ّعيل ُ ُ » ّيـشقهينزعـه وال«: قال،ّ

.ّبكفارةومل يأمر

عـن،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٤٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِاملحرم إذا مل جيـد الـرداء يلـبس القمـيص«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل ُ،

.»الرساويلوإذا مل جيد اإلزار يلبس

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٤٣

ّعن جده جعفر بن حممد،يهأب ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ُأن حيرم يف ،للمحرم إذا مل يصب النعلني"ّرخص رسول اهللا«: قال،!ّعيل

ّخفني ما دون .»الكعبنيُ

أيب، عـن ّحدثنا : قال،ّحدثني موسىّحممد،أخربنا ،عبد اهللاأخربنا ـ٤٤٤

ّر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه،ّأبيه، عن جده جعف ّ عـنّ

والطويس يف ، ٣٤٨/١: ٤وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٢٢٣/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٧٢/٢٣٨: ٥التهذيب 

/ ٣٥٥: ١وأورد ذيل احلديث أمحد بن حنبل يف مـسنده ، ٢٢٦/٣: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ١٨٥١صدر احلديث 

١٨٥١/ ٣٥٥: ١د بـن حنـل يف مـسنده وأورده أمحـ، ٢٢٧/٣: ٩عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(
. باختالف



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٧٨

ْإذا احتاج املحرم إىل اخلفني فليلبسهام«: قال،!ّعيل َ َ ّ َوليقطعهامُِ ْ َ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّا حممدأخربن،اهللاأخربنا عبدـ٤٤٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،احلسنيّ

ّوفاتـه أن يـصيل ،ّففاته احلج والوقـوف بعرفـة،ّيف رجل أحرم حلجة،!ّعيل ُ
.»قابلّاحلج منعمرة، وعليهليجعلها «: فقالالغداة بمزدلفة،

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٤٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،بيهعن أ،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِمل حيرمّيرجع احلاج من حيث شاء ما «: ّأنه قال،!ّعيل ُ«.

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٤٤٧ ّحـدثنا أيب، : ّ

ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عـيل بـن احلـسني، عـن  ّ ّّ
ً، أن عليا !أبيه  ِح املحرم َنكَال ي«: كان يقول%ّّ نكوُ ح حُـال ي َـ، وإن نك َ

.»فنكاحه باطل

، عن أيب عبد ٣٤٧/٢: ٤، وأورده الكليني يف الكايف ٢٢٧/٤: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
، ١٣٤١ـ ٣٨٤/١٣٤٠و ٧٠/٢٢٩: ٥باختالف، ونحـوه الطـويس يف التهـذيب %اهللا

.%عن أيب جعفر
. ٦٦/٤و ٦١/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. مل نعثر له عىل مصدر) ٣(
ال ينكح (: »ن، د«ويف ) ال ينكح وإن نكح(: »ض«ويف ) املحرم ال ينكح(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، )»بياض«
، عن أيب عبد ٣٧٢/١: ٤، وأورده الكليني يف الكايف ٢٠٧/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قالموسى،ّحدثني ،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٤٨
ّبن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن ّعن جده جعفر أبيه، ّ ّ

: ؟ فقـاليناألقطـع الـركن الـيامُسئل كيـف يـستلم ّ، أنه!ّعيل بن أيب طالب
.»بشاملهستلمهااملرفق،ُفإن كانت قطعت من ،يستلمه بام بقي من يده«

بابـ٩
األخرس وغري ذلك

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٤٩
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
جيزيـه ،ّوتـشهده يف الـصالة،وقراءتـه القـرآن،تلبية األخرس«: قال،!ّعيل

.»بإصبعهوإشارتهحتريك لسانه
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف رجـل رمـى ،!ّعن عيل،ّعن جده،ن أبيهع،ّ
ًبع حصيات مجيعاس ّ .»عنهًإن كان جاهال أجزأ«: قال،ُ
"

: ١، والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ٣٣٠/١١٣٦: ٥ذيب ، والطويس يف الته%اهللا
.%ّ، عن عيل٢٣٧: ٢و٣٠٣

. ٣٩١/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب تلبية األخرس وغري ذلك(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. واملصادر» ن، د«أثبتناه من نسخة ) وإشارته) (٣(
وأورده باختالف يسري الكليني يف الكـايف ، ١٧٩/١: ٩و٢١٤/١: ٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. %عن اإلمام الصادق٣١٥/١٧: ٣ويف ، ٣٣٥/٢: ٤
.عثر له عىل مصدرمل ن) ٥(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«:!عن أبيـه،ّ مـا يـصنع : لـُسئـ%ّّ

.»رأسهّليمر املوسى عىل: قال؟إذا حلق الناسواألصلعاألقرع

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عن ،،عن أبيهّ

ّأنه سئل عن رجل نذر أن يميش إىل البيـت فمـر باملعـابر،!ّعيل ُ : %فقـال،ّ

ّليقف باملعابر قائام حتى« .»جيوزً

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٣

ًأن عليا،!عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن،أبيه ُسئل عن املرأة نـذرت %ّّ

ًتطوف سبعا ليدهيا وسبعا«: قال؟أن تطوف عىل أربع .»لرجليهاً

عـن ،ّدثنا أيبح: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّحـرم عنـد العطـارُئل هل جيلـس املـُّ، أنه س!ّعيل أن يكـونّإال،ال«: قـال؟ِ
. ٣٢٩: ١، وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٣٨/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.يرد يف النسخ اخلطيةمل) عن أبيه()٢(
والـصدوق يف ، ٤٥٥/٦: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٣٤/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٤٧٨/١٦٩٣: ٥والطويس يف التهذيب ، ٣٧٤/٤٣١٦: ٣الفقيه 
، ٤٣٠/١٨و، ٤٢٩/١١: ٤وأورده الكلينـي يف الكـايف ، ٤١٣/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

ــه والــصدوق يف الف ــذيب ، ٥٢١/٣١٢٠: ٢قي ويف ، ٤٤٧و ١٣٥/٤٤٦: ٥والطــويس يف الته
. )ًسبعا(بدل ) ًأسبوعا(: ّمجيع املصادر إال املستدرك
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ًمارا ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّفر بن حممدجعّعن جده ،أبيه عـن أبيـه،عن ،ّ

ِمن نيس، أو ترك شيئا من نسكه«: ، قال!ّعيل ُ َُ ً .»ًدماأهرق لذلك،ْ

ّاهللا، أخربنا حممد، حدثني موسىأخربنا عبدـ٤٥٦ عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّ

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احل،ن أبيهع،ّ عـن ،عن أبيـه،سنيّ

.»اجلامرُاملريض يرمى عنه«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،النساء ما ظهـر لونـه وخفـي رحيـهُطيب«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل

.»رحيهوطيب الرجال ما خفي لونه وظهر

عـن ،ّحدثنا أيب: الق،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٥٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّال وأذنب ذنبا ثم جلـأ إىل احلـرم َمن قتل قتي«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل ً ً

. ٢١٠/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّعن ابن عباس٣١٧: ٢ذكره أبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان ) ٢(
ـ جـواز الرمـي عـن ١٧باب ـ ٧٤: ١٤وانظر الوسائل، ٧٧/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

... .املريض واملغمى عليه والصبي
، ٥١٢/١٦: ٦وأورده بتقديم وتأخري الكليني يف الكايف ، ٤٢٢/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

.%عن الصادق، ٥٩٤ذيل احلديث / ١٦٦: ٢القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ُوال يؤخذ وال يؤذى وال،رمال يقاد فيه ما دام يف احل،ِفقد أمن ُوال يطعم ُيؤوىُ
ُيسقى وال يبايع وال يضيف وال يضافوال ّ ُ ُ ُ«.

ّعـن جـده ،عن أبيـه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدـ٤٥٩
ّجده عيل بن احلسنيعن،عن أبيه،ّجعفر بن حممد : قال،!ّعن عيل،عن أبيه،ّ
أال لعنة اهللا واملالئكة والنـاس أمجعـني عـىل مـن أحـدث يف «: "قال رسول اهللا
أحـد وال ينـرصه فال يأويه ،ّحيدث يف احلل فيلجأ إىل احلرم: يعني،ًاإلسالم حدثا

ُحتى خيرج إىل احلل فيقام عليهّوال يضيفه، ّ .»ّاحلدّ
عـن ،ّحدثنا أيب: قالى،ّحدثني موس،ّأخربنا حممد،اهللاخربنا عبدأـ٤٦٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
دُيعـضوال،خـالؤهختىلـٌاحلرم ال ي«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل

ّوال ينفر صيده،شجره وال شوكه ّوال حتل لقطته ،ُ ّينشد فيه ضـالته وال،ّإال ملنشدُ ُ
ّفمن أصبتموه اختال أو عضد الشجر أو نفر الـصيد فقـد حـل ،يف املسجد احلرام ّ َ

ُلكم سلبه َ .ّظهره بام استحل يف احلرموأن توجعوا،َ

. وال يسوء: »ن، د«يف نسخة ) ١(
القـايض %، وأورد نحوه عن اإلمام الـصادق٣٥/١: ١٨و ٣٣٢/١: ٩نه يف مستدرك الوسائل ع) ٢(

، ٢١٤٨ذيل احلديث / ٢٠٥: ٢، وكذا الصدوق يف الفقيه ٤١١/١٤٣٥: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
ّـ أن من جنى ثم جلأ إىل احلرم٣٤باب ـ ٥٩: ٢٨و ١٤باب ٢٢٥: ١٣وانظر الوسائل  ّ ....

.١٤٦: وأورد صدر احلديث فرات يف تفسريه، ٣٣٢/٢: ٩يف مستدرك الوسائل عنه ) ٣(
ْقطعـه: واخـتالؤه، ًالنبات الرطب الرقيق مـا دام رطبـا: َاخلال مقصور) ٤( كثـر : ْوأخلـت األرض. َ

. ـ خال٧١: ٢النهاية البن األثري . فإذا يبس فهو حشيش، خالها
. ـ عضد١٠٩: ٢الصحاح . قطعته باملعضد: عضدت الشجر) ٥(
. وهو املوافق للمستدرك» م«وما يف املتن من ) توجعوه: (»د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٦(
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ِأن يعضد من شجر احلرم اإلذخر"ل اهللاّورخص رسو: %ّقال عيل ْ ُ،

.»ُيصلح هبا من دلووما،َوعصا الراعي ليسوق هبا بعريه

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن ـ٤٦١ ّ ّ
ّجده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل  ّ ّ ّّ!،

.»ُيف االضحيةنفرزي عن سبعيـُجـاجلاموس «: "قال رسول اهللا: قال

ّاهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن أخربنا عبدـ٤٦٢ ّ ّ
ّجده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل  ّ ّ ّّ!:

: "ّيا رسول اهللا، وما ذبائح اجلن؟ قال : قيل،ّهنى عن ذبائح اجلن"ّإن رسول اهللا «

.»حةالذبيهلمفيذبحونالدارّسكانمنالقومّيتخوف

ُاإلذخر بكرس اهلمزة) ١( ِ ّحشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت فوق اخلشب: ْ النهاية البن األثـري . ّ
. ـ أذخر٣٦: ٢

، ذيـل احلـديث، ٢٤٤/١و، صـدر احلـديث،٢٤٥/١و٢٤٣/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
: ١أمحد بن حنبل يف املـسند هونحو٣١٠: ١وأورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

١٩١/٩٦٢ .
ومـا يف املـتن ، غـري منقطـة: »ن«ويف ) بقـر(: »ض، د«ويف نسخة ) يعني(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

. »م«أثبتناه من نسخة 
ّعن عيل ، ٢٦٧/٧: ٢وأورد مثله الطويس يف االستبصار ، ٩٢/١: ١٠الوسائل عنه يف مستدرك) ٤(

كتبت إليه أسأله عن اجلاموس وعن كم : قال، %عن أيب احلسن الثالث، ّبن الريان بن الصلت
وكـذا . ُوإن كانت انثى فعن سـبعة، ًإن كان ذكرا فعن واحد: ُجيزي يف االضحية ؟ فجاء اجلواب

. ٢٠٩/٧٠١: ٥يف التهذيب 
، ٢٨٢: وأورده باختالف الصدوق يف معـاين األخبـار، ٢٠٠/٢: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

.٣٩١/٤٢٠٤: ٢وكذا الذهبي يف ميزان االعتدال 
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،عـن أبيـه،ّحدثنا أيب،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٦٣

ّعن جده جعفر بن حممد ًإن عليا«: !عن أبيه،ّ ِّكان يكرب بعد الصبح مـن %ّّ
ّواليزال يكرب بعد كل صالة حتى،يوم عرفة ّبعـد العـرص مـن آخـر أيـام ّيكربّ
.»الترشيق

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه الترشيق واجب عىل النـساء «: قال،!عن أبيه،ّ

ّعىل اجلامعة وعىل من صىل،والرجال يف احلرض والسفر .»وحدهَ

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عـن ـ٤٦٥ ّ ّ
ّجده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّأنه ، !ّّ

ًالنافلة يف املسجد احلرام األعظم تعدل عمـرة مـربورة«: قال وصـالة الفريـضة ،ً

.»ّمتقبلةّتعدل حجة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٦٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

.»مهزولصدقة رغيف خري من نسك«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل

. عن اجلعفريات، أثبتناه من النوادر واملستدرك) ّحتى يكرب(: قوله) ١(

. ١٩٧/٣٦٨: ، ونوادر الراوندي١٣٩/٤: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ١٨٧: ١وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٤٠/١: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٤٢١/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

والطـويس يف ، ٤٩١/١٠: ٤وأورده الكليني يف الكـايف ، ٩٣/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ٤٨٢/١٧١٦و ٢١١/٧١١: ٥التهذيب 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٦٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه هنـى "ّإن رسـول اهللا«: !ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّأن يضحى بمريضة ُ«.

بابـ١٠
ُالسنة يف البدن ُّ ُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٦٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِجيعل عىل بدنه الر"كان رسول اهللا«: قال،!ّعيل ِ َ .«َحالُ

عـن،أيبّحدثنا: قال،موسىّحدثني،ّحممدأخربنا،اهللاعبدأخربنا ـ٤٦٩

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّحممدبنجعفرّجدهعن،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

َّإن عيل بدنـة ولـست ،رسول اهللايا: ّأنه أتاه رجل فقال"ّعن النبي،!ّعيل َ ّ

.»شياهإجعل مكاهنا سبع«: "فقال رسول اهللا،أقدر عليها

. ٩٧/٨: ١٠تدرك الوسائل عنه يف مس) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) ُباب السنّة يف البدنة(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ) بدنة الرجال(: »ضد، «حلجرية ونسخة يف املطبوع وا) ٣(

ّكان يستفيد من بدن احلج حلمل الرحال وغري"ّواملراد منه أنه . هَُ
ّمل نعثر له عىل مصدر، انظر نوادر أمحد بن حممد بن عيسى األشـعري) ٤( ، عـن أيب جعفـر وأيب ٤٩/٨٦: ُ

ّإذا حلف الرجل أال يركب أو نذر أال يركب، فإذا بلغ جمهوده ركب: ، قال#عبد اهللا وكـان : قـال. ّ
ِحيمل املشاة عىل بدنه"رسول اهللا َ ُ . ٥٠٤/٣٠٨٥: ٢، والفقيه ٤٩٣/٢: ٤والكايف . ُ

٣٠٢/٢٣٢٩: ٣ّوأورده الطرباين يف مـسند الـشاميني ، ١٢٤/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
» د«ويف نسخة . ٥١٢/٢٨٣٥: ١ونحوه أمحد بن حنبل يف مسنده ، )إجعل(:بدل) إذبح(: وفيه

. ّهذا احلديث تقدم عىل الذي قبله
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،ن أبيـهع،ّ

ُأنه سئل،!ّعيل ّما بال البدن تشعر: ّ ُُ ّوما باهلا تقلد النعال،َ ت ّإذا ضـل«: قـال؟ُ

.ُوإذا أرادت املاء مل متنع من الرشب،بنعلهعرفها صاحبها

ّوأما ما يشعر فال ُ وإن ،يتسنّمها شيطان إذا رضب جانبها األيمن من السنامّ

ّثـم ،العليم من الشيطان الـرجيمالسميعباهللاأعوذ: يقولاأليرس أجزأرضب
.»ُترضب بالشفرة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربنا ،اهللاأخربنا عبدـ٤٧١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّكن الب«: قال،!ّعيل ّدن إذا قربـت إىل النبـيـُُ ّ ّقـربن عليـه ثـالث قـوائم "ُ ُ

.»معقوالت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّه عيل بن احلسنيّعن جد،عن أبيه،ّ

ًأيب حسان مجاالأحبس من"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل ّفعقلهن عىل ثالث ،ّ
ومـا يف املـتن أثبتنـاه )من نعله: (»د، ن«يف و) منعله: (ويف احلجرية) متغلة(: »ض«يف املطبوع و) ١(

. »م«من نسخة 
. »م«وما أثبتناه من )أعوذ بالسميع(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
. ٩٣/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ١٠٤/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. بني حسان: ويف احلجرية. بني: يف املطبوع زيادة) ٥(
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ّفلام قربن إليه وشمر عن مجته وأخذ احلربة ازدلفن إليه،قوائم ّ ،هبـاّأتاهن بيده،ّ

.»شاء منكم اقتطع فأكلَمن: وهبا قالّفلام وجبت جن

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عن ،أبيهعن،ّ

.»ّإال عند البيتَمن جعل عىل نفسه بدنة فال ينحرها«: قال،!ّعيل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،ًورسا اشرتى مكاهنـاإذا كان م«: قال. صاحبهامنّيف البدنة تضل،!ّعيل

ُوإن كان طلبها بعد ًيصبها وكان معرسا أجزأ عنه من بدنته فإن مل،ًمجيعانحرمهاَ ِ

.وقرأ إىل آخر اآلية. »ّوإن اهللا يقبل الصدقات،التي منهاأضحيته

ّأيتهن يبدأ: »م«يف نسخة )١( ّ .
. ١٠٤/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ّجده عيل بن احلسني، عن أبيهعن ) (٣( . ّأثبتناه من النسخ اخلطية)ّ
. ١٢٤/١و٨٣/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. عن: واملستدرك» ض«يف نسخة ) ٥(
ويف » ن، د«ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن نـسخة ) حتريمها(: »م، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٦(

.)نحرمها(بعد حتريمها : املستدرك هكذا
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) اضحية(: يف املطبوع واحلجرية) ٧(
ُأمل يعلموا أن اهللاَّ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخـذ <: املراد من اآلية هي) ٨( ُ َّْ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ ُ ْ ََّ َ َْ َالـصدقات وأن اهللاَّ هـو َ ُ َ ََّّ َ ِ َ َْ

ُالتواب الرحيم َِّ ُ َّ .١٠٤: ٩التوبة ) َّ
.١٠٢/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٩(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمـن «: قـال،!ّعن عيل،ّجدهعن،عن أبيه،ّ

َومن اشرتاها سـمينة ،ى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنهاشرت
ِفوجدها عجفاء مل جتز .»عنهُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ىّحدثني موس،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ُأنه سئ،!ّعيل ِل عن رجل أكل من هديهّ ًإن كان تطوعا فال يشء عليه«: قال؟ِ ّ،

.»أكلًوإن كان واجبا فعليه قيمة ما

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»ّمتمتعنيُالبقرة جتزي عن ثالثة«: "ل رسول اهللاقا: قال،!ّعيل

عـن، أيبّحدثنا:قال،موسىّحدثني،ّحممدأخربنا،اهللاعبدأخربنا ـ٤٧٨

عـن،أبيـهعن،احلسنيبنّعيلّجدهنع، أبيهعن،ّحممدبنجعفرّجدهعن، أبيه

، ثـةثالعـنالبقـر جتـزيمـناجلذعـة«:"اهللارسـولقال:قال،!ّعيل

.ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّعن جده) (١(
.٩٢/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.١١١/٥: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.٩٤/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ولإلبـل يف الـسنة ، ولولد البقر واحلافر يف السنة الثالثة، يقال لولد الشاة يف السنة الثانية: اجلذعة) ٥(

. ـ جذع٤٥٢: ٣الصحاح . أجذع: اخلامسة
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.»ّوبلدان شتىّشتىقبائلمن،سبعةعنجتزيُواملسنّة
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٧٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احل،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،سنيّ
ّلري أضـاحيكن «:تهقال ألزواجه وبنا"ّأن رسول اهللا،!ّعيل بن أيب طالب َ ُ ِ

ّفمن مل تستطع منكن الذبح،ّبأيديكن ّفلتقم قائمة فلتكرب ولتدعو اهللا عـز وجـل ،َ ّ ِّ
.»الذبحعند

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخرب،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٠
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
ّلـيس مـن بعـري إال وعـىل ذروة سـنامه «: "قـال رسـول اهللا: قـال،!ّعيل

.»عنهّدكم البعري فليذكر اهللا تعاىل حتى ينحرسفإذا ركب أح،شيطان
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،بن احلسنيّ

لـيس مـن : "ّأن نتخطى القطار وقال"سول اهللاهنانا ر«: قال،!ّعيل

.»شيطانّقطار إال وما بني البعري إىل البعري

. ٩٤/١: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٠٦/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. »م«وما أثبتناه من ، ينحر: »ض«ويف، ينخس: »ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(

. ـ حرس١٨٨: ٤لسان العرب . ًينقلب صاغرا وهو حسري أي كليل: وينحرس
. ٢٧٧/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. »م«أثبتناه من نسخة ) ّعن عيل) (٥(
والكلينـي يف ، ٦٣٩/١٤٨: وأورده الربقي يف املحاسـن، ٢٧٨/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ٢٩١/٢٤٨٧: ٢وأورده الصدوق يف الفقيه ، ٥٤٣/٦: ٦الكايف 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !عن أبيه،ّعيل بن احلسنيّجده عن ،عن أبيه،ّ

ًإن عليـا« عليــه: %قـال؟ّئل عـن املحــرم يـصيد الـصيد ثــم يرسـلهـُــس%ّّ

.»جزاؤه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٣

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدّعن جده جعفر بن حم،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

.»احليتانُال بأس أن يصيد املحرم«: ه قالّأن!ّعيل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّه عيل بن احلسنيّعن جد،عن أبيه،ّ

.»جزورفيه«: %قال. يف املحرم إذا صاد محار وحش،!ّعيل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللانا عبدأخربـ٤٨٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !عن أبيه،ّيل بن احلسنيّعن جده ع،عن أبيه،ّ

ًإن عليا« ّإذا هـو تبـني،ّيف كـل بيـضة بجنـني ناقـة،حكـم يف بـيض النعـام%ّّ
.»خلقه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ي موسىّحدثن،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٨٦

. ٣٨٣/١١: ٤وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٢٨٤/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٢٠٣/٤: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٢٥٠/٤: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ٢٠٨ـ ٢٠٧: ٥يهقي يف السنن الكربى وأورد نحوه الب، ٢٧١/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،هعن أبي،ّ :!عن أبيه،ّ

ًإن عليا« ًالطري مدا مداّحد يف بغاث%ّّ ًّ ،والقنابر،العصافري: الطريوبغاث. ّ

.»وأشباه ذلك

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٧

ّعن جده جعفر بن حممد،بيهأ ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإن اهللا تعـاىل أخـذ امليثـاق عـىل اآلدميـني«: "قال رسـول اهللا: ، قال!ّعيل ّ

.»ّمن وكورها حتى تنهضّالطورانيةّأال يأخذوا أفراخ الطري

ّمد، حـدثني موسـى، قـالأخربنا عبد اهللا، أخربنا حمـ٤٨٨ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه ّ ّّ! ،

ًأن عليا ِسئل عن املحرم قتل قملة%ّّ ُ ّكل يشء يتصدق به«: قال؟ُ ُ ،فهو خري منهاّ

. )نغاش(: »م«ويف ) تغاس(: »ن، د«ويف ) ثغاس(: واحلجرية» ض«يف نسخة ) ١(
لـسان . ُوهو اسم للجنس مـن الطـري الـذي يـصاد، كل طائر ليس من جوارح الطري: والبغاث
. ـ بغث١١٨: ٢العرب 

. )نغاش(: »م«ويف )تغاس(: »ن، د«ويف ) ثغاس(: واحلجرية» ض«يف نسخة ) ٢(
لـسان . ُوهو اسم للجنس مـن الطـري الـذي يـصاد، كل طائر ليس من جوارح الطري: والبغاث
. ـ بغث١١٨: ٢العرب 

. ٢٥٧/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
الوحـيش مـن الطـري والنـاس وهـو نـسبة إىل طـور : والطوراين. نوع من أنواع احلامم: الطوراين) ٤(

. ـ طور٥٠٨: ٤ولسان العرب ، ٦٦٢: ١ة احليوان للدمريي انظر حيا. سيناء
. ١١٧/٣: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ّمل يرد يف النسخ اخلطية) عن أبيه) (٦(



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٩٢

.»منهاٌالتمرة خري

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٨٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًبتمتع ومل جيد فـداء مـن صـيامهمن أصاد الصيد وهو حمرم«: ، قال!ّعيل ّ،

فينظـر ،الـصوميقطـع: قال،ّفصام ثم أيرس وهو يف الصيام مل يفرغ من صيامه

ّوقد متـت ،فال قضاء عليه،ّفرغ صيامه ثم أيرس ساعة فرغ من صيامهفإن كان قد
.»ّكفارته

عـن ،ّحدثنا أيب: الق،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٩٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،وتدخل املـساجد،وتقيض املناسك،ّاملستحاضة تصوم وتصيل«: ، قال!ّعيل

.»زوجهاويأتيها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،وسىّحدثني م،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٩١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ُتقبل اهللا ن: ّكان يقول للقادم من مكة"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل َسككّ وغفر ،ُ

. ٣٠٤/٢و ٢٣٩/١: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. »م«نسخة وما يف املتن أثبتناه من) ًومل جيد جزاء(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
. )يقطع: قال(: بدل من) حتى يفرغ(: »ض«يف ) ٣(
: ٩٦وعنـه يف البحـار ، "عـن النبـي٣٠٧: ١أورد نحوه القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ) ٤(

١٦٢/٦٦ .
. ٤٢٥/١و١٩١/٢: ٩و ٤٥/١: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(



١٩٣....................................................................................كتاب المناسك   

.»نفقتكوأخلف عليك،ذنبك

بابـ١١
"ّزيارة قرب النبي 

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٩٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّبعد مويت كان كمن هاجر إيل من زار قربي «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
ّفإن مل تستطيعوا فابعثوا إيل السالم فإنه،يف حيايت .»يبلغنيّ

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٤٩٣ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، ع ّعيل بن احلسني، عن أبيه، عن عـيل نّ ّ! ،

ُثم ليقل،ً، فليسرتجع ثالثا"ّلنبيَمن زار ا«: قال َ ِ ِاصبنا بك يا: ّ فام ،حبيب قلوبناُ

ّما شاء اهللا وإنـا إليـه،وحيث فقدناك،أعظم املصيبة بك حيث انقطع عنّا الوحي

آخر املناسك.»راجعون

: ٢ده باختالف الصدوق يف الفقيه وأور، ١٦٦/٣: ١٠و ٢٣٢/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. %عن الصادق، ٢٩٩/٢٥١٢

وابـن ، ١٠/١٧: وأورده ابن قولويه يف كامل الزيارات، ١٨٩/٩: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
والطـويس يف ، بـسند آخـر١٦٨: والـشيخ املفيـد يف املـزار، ٣٣/٦: املشهدي يف املـزار الكبـري

وابـن طـاووس يف ، ٢٩٦: ١لنعامن يف دعائم اإلسـالم والقايض ا، بسند آخر٣/١: ٦التهذيب 
.٦٩/٨٥: سبزواري يف جامع األخباروال، ٨٩: إقبال األعامل

). ّجده(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٣(
. ٣٨: ذكره ابن طاووس يف مجال اإلسبوع، ١٩٠/٢: ١٠عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(





بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب اجلهاد
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٩٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

واملجاهدون ،ََمحلة القرآن عرفاء أهل اجلنّة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»اجلنّةُّوالرسل سادة أهل،ّيف سبيل اهللا قوادها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٤٩٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّه عيل بن احلسنيّعن جد،عن أبيه،ّ

ّدعا موسى وأمن هارون صـىل اهللا علـيهام «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ
ّفقال اهللا عز وجل،ّوأمنت املالئكة .ُام فقد أجيبت دعوتكاماستقي: ّ

ُومن غزا يف سبيل اهللا عز وجل استجيبت له كام ّ ّ إىل يـوم اسـتجيبت هلـامَ

. وبه نستعني: البسملة بعد اسم الكتاب بإضافة» د«ّطية، ويف البسملة أثبتناها من احلجرية والنسخ اخل) ١(
وأورده الكلينـي يف ، ١٣٧/١٨٠: والراونـدي يف النـوادر، ٧/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

وأورد صدر احلديث ، ٣٤٣: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٤٤٣/١١: ٢الكايف 
. ٢٨/١٠٠: واخلصال،٣٢٣/١: الصدوق يف معاين األخبار

ّكام يف املتن إال أن فيهـا» ض«ويف نسخة ، استجيب له كام استجيب لكام: »م«يف نسخة ) ٣( ) لكـام(: ّ
. )هلام(بدل 



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٩٦

.»القيامة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٩٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،ّكل نعيم مسؤول عنـه العبـد يـوم القيامـة«: "قال رسول اهللا: قال!ّعيل

.»تعاىلّإال ما كان يف سبيل اهللا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٩٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

وأجـود ،ّإن أبخل الناس من بخل بالسالم«: "قال رسول اهللا:، قال!ّعيل

.»تعاىلالناس من جاد بنفسه وماله يف سبيل اهللا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٤٩٨

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

: قـال؟كيـف أصـبحت: حلارث بن مالـك"قال رسول اهللا«: قال،!ّعيل

،ّلكل مؤمن حقيقة: "فقال رسول اهللا،رسول اهللا من املؤمننيأصبحت واهللا يا
استجبت لـه كـام :... وفيه١٣٧/١٨١: ، ونوادر الراوندي٧/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٧٠/٨: ٢وأورده الكليني يف الكايف ، ...استجبت لكام
. باختالف يسري٣٤٣: ١

وأورده القـايض الـنعامن ، ١٣٧/١٨٢: ، ونوادر الراونـدي٧/٣: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٣٤٢: ١يف دعائم اإلسالم 

وأورده القـايض الـنعامن ، ١٣٨/١٨٣: ونوادر الراونـدي، ٨/٤: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. بتقديم وتأخري٢١٩: ٢ورشح األخبار ، ٣٤٣: ١م اإلسالم يف دعائ



١٩٧.......................................................................................كتاب الجهاد 

وعزفـت ،وأنفقـت مـايل،أسهرت لييل وأظمأت هنـاري: قال؟فام حقيقة إيامنك

ُوكأين أنظر إىل عرش ريب عز وجل قـد ابـرز ل،ُّنفيس عن الدنيا ّ ّ ّوكـأين ،لحـسابّّ

.ّوكأين أنظر إىل أهل النار يف النار يتعاوون،أنظر إىل أهل اجلنّة يف اجلنّة يتزاورون

ّهذا عبد نـور اهللا قلبـه: "رسول اهللافقال: قال :فقـال،َأبـرصت فـالزم،ٌ

ُادع يل بالشهادة،رسول اهللايا .«الناسفدعا له فاستشهد من،ُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّخربنا حممدأعبد اهللا،أخربنا ـ٤٩٩

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر ،أبيه : !عن أبيه،ّ

ًإن عليا« .»السلبوكان ال يأخذ،كان يبارش القتال بنفسه%ّّ

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٠٠ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل أبيه، ّ ّ ّّ
ْملا كان يوم بدر، اعتم أبو دجانة بعاممته، وأرخى عذبة«: ، قال! َّ ّ للعاممة من

ّخلفه بني كتفيه، ثم جعل يتبخرت بني يدي الصفني َ هـذه ّإن :"فقال رسول اهللا . ّ
ومـا يف املـتن ، وهـو املوافـق لنـسخة النـوادر) فاستشهد يوم الثامن(: »ض«يف املطبوع ونسخة ) ١(

. وهو املوافق للمستدرك. »ن، د، م«أثبتناه من احلجرية ونسخة 
وأورده الربقـي يف ، ١٣٨/١٨٥: ونـوادر الراونـدي، ١٦٦/٢: ١٢عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(

وكذا الصدوق يف ، باختالف يسري٤٤/٣: ٢وأورده الكليني يف الكايف ، ٢٤٦/٢٤٧: املحاسن
. ١٢٩/٢٠١١٤: ١١وعبدالرزاق يف مصنّفه ، ١٨٧/٥: معاين األخبار

ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ١٢٧/١٣: ١١عن ــوادر الراون ــدر ، ١٣٨/١٨٤: ون وأورد ص
: ٨والبيهقـي يف الـسنن الكـربى ، ٩١صدر احلـديث / ٢٧: رب األسناداحلديث احلمريي يف ق

. عن أبيه، عن جعفر، ١٨١
ْالعذبة) ٤( ْأن تسبل للعاممة عذبتني من خلفها: واالعتذاب: َ َ . ـ العذب١٣٦: ١القاموس املحيط . ُ



١ج/الجعفريات.....................................................................................١٩٨

ّملشية يبغضها اهللا عزوجل إال ّ .»عند القتالّ

بابـ١
وجوب الدعوة قبل القتال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥٠١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًأحدا ّتقاتلنال،ّعيليا: إىل اليمن قال يل"ّملا بعثني رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

ّواهللا لئن هيدين اهللا عىل يديك رجال خري لك مما طلعت ،ّحتى تدعوه إىل اإلسالم ٌ ً ّ
.»ّعيلِولك واله يا،عليه الشمس وغربت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّخربنا حممدأعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّيل بن احلسنيّعن جده ع،عن أبيه،ّ

وجعـل ،ّإن اهللا تعاىل جعل اإلسـالم زينـة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

َفمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأكل ذبيحتنـا ،ًص حصنا للدماءكلمة اإلخال
.»عليناله ما لنا وعليه ما،فهو املسلم

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــوادر الراونــدي، ٨/٦: ١١عن ــي يف ، ١٣٩/١٨٦: ون وأورده الكلين
.٢٧٤: ١وأورده القايض النعامن يف رشح األخبار ، ٨/١٣: ٥لكايف ا

وأورده باختالف يـسري ، ١٣٩/١٨٧: ونوادر الراوندي، ٣٠/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ١٤١/٢٤٠: ٦والطويس يف التهذيب ، ٢٨/٤: ٥الكليني يف الكايف 

ـائل ) ٣( اإلسـالم دينـه، وأورد : وفيـه١٤٠/١٨٨: ، ونـوادر الراونـدي١٢٥/١: ١١عنه يف مـستدرك الوس
، والربقــي يف %ّعــن عــيل٣٦١/٥٥١: ٨و%عــن أيب جعفــر٣٢/٥: ٢نحــوه الكلينــي يف الكــايف 

عن أنس بـن مالـك، ١٧٨/٢٣٧: ، وكذا الصدوق يف اخلصال%عن أيب جعفر٢٨٤/٤٢٢: املحاسن
.يل احلديثذ١٢٩/٢٠١١٣: ١١، وعبدالرزاق يف مصنّفه ١٨٤: وابن شعبة يف حتف العقول
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،سىّحدثني مو،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّاويص امتـي بخمـس«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل ُ بالـسمع والطاعـة : ُ

مـن حبـاء حبـوةَومـن دعـا بـدعاء اجلاهليـة فلـه،واجلهاد واهلجرة واجلامعة

.»جهنّم

بابـ٢
اجلهاد األكربصفة 

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربنا عبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًمرحبـا بقـوم قـضوا : ّفلام رجعوا قال،ّبعث رسية"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل

ومـا اجلهـاد ،رسـول اهللايـا: فقيـل. هـاد األكـربعليهم اجلاجلهاد األصغر وبقي

.»النفسجهاد: قال؟األكرب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ُاحلبوة) ١( َ ْ َـ حبو٢٦: ٤املحكم واملحيط األعظم . ُالثوب الذي حيتبى به: ُ َ َ.
/ ١٤٠: وكـذا نـوادر الراونـدي، جثوة مـن جثـى: وفيه٩/١١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

وأمحـد ، ٥١٤١ضـمن احلـديث / ١٥٧: ٣وأورده باختالف يسري عبدالرزاق يف مصنّفه ، ١٨٩
. جثاء جهنّم: وفيهام، بسنده٢٢٤٠٣ضمن احلديث / ٤٧١: ٦نده بن حنبل يف مس

ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــار، ١٣٧/١: ١١عن ــاين األخب ــصدوق يف مع ، ١٦٠/١: وأورده ال
. ٥٥٣/٧٤٠: واألمايل
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َاد مـن جاهـد نفـسه التـي بـنيأفضل اجله«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
.»جنبيه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احل،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،سنيّ

ّأفـضل اجلهـاد مـن أصـبح ال هيـم بظلـم«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل َ
.»أحد

بابـ٣
وقت نفوذ الرسايا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٧

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّن حممدّعن جده جعفر ب،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

.«ّإذا بعث رسية أعناها"كان رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

ضـمن / ١٦٠: وأورده الـصدوق يف معـاين األخبـار، ١٣٧/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(
. ٧٤٠ضمن احلديث / ٥٥٣: واألمايل، ١احلديث 

، وأورده الربقــي يف ١٤١/١٩١: ونــوادر الراونــدي، ٩٦/١: ١٢عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
.٥٧٦٢ضمن احلديث / ٣٥٣: ٤الفقيه ، ومثله الصدوق يف ٤٥٦/٤٥٥: ١املحاسن 

. أعامها: ويف احلجرية، أغباها: »م«يف نسخة ) ٣(
يـوم صـفني قـال %قد ورد عن أمـري املـؤمنني و. هو كتامن األمر واخفائه) أعناها(واملراد من 

انظـر النهايـة يف . أي احبسوها واخفوها والترفعـوا اصـواتكم» وعنّوا باألصوات«: ألصحابه
. ـ عنا٢٨٤: ٣غريب احلديث البن األثري 

، دعا هلا: وفيه٢٩/٧: ٥والكليني يف الكايف ، أغزاها: وفيه١٦٨/٢٥٩: عنه يف نوادر الراوندي) ٤(
ّاللهم بارك المتي يف بكورها«: وفيه٢١٦/٥٤٠: ١٨اين يف املعجم الكبري والطرب َُّ كـان إذا أراد » ّ

. ّأن يوجه رسية أغداها
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ُاالسارىبابـ٤

ّعبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالأخربناـ٥٠٨ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه ّ ،!ّعيل عن ،ّّ

:"بالراية معي بعث معي ناس، فقال هلم رسـول اهللا "ّملا بعث رسول اهللا «: قال

.»منّاُمن استأرس من غري جراحة مثقلة فليس
بابـ٥

غزو اجلبان

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٠٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّمن حس «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ُمن نفسه جبنا فال يغزَ ً ُ«.

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالأخربنا عبد اهللاـ٥١٠ ّحـدثنا أيب، عـن أبيـه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل  ّ ّ ّّ! ،

ًاجلبان ال حيل له أن يغزو؛ ألن اجلبان ينهزم رسيعا، ولكن ينظر ما كان يريـد أن «: ّأنه قال ّ ّ

ّيغزو به فليجهز به غريه، فإن له م .»ّثل أجره يف كل يشء والينقص من أجره يشءّ

بـدل ) برباءة(: وفيه٣٤/٢: ٥وأورده الكليني يف الكايف ، ٧٠/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٧٢/٣٣٣: ٦والطويس يف التهذيب ، )بالراية(

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) باب الغزو عىل اجلبان(: احلجريةيف املطبوع و) ٢(
وأورده القــايض ، ١٦٨/٢٦٢: ونــوادر الراونــدي، ١٢٥/٢: ١١عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٣٤٢: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ١٦٨/٢٦١: ونوادر الراوندي، ٢٨/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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بابـ٦
من ال جيب فداؤه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥١١

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر،أبيه ، !عن أبيه،ّ

ًأن عليا َّفـال يفـد مـن بيـت مـال ،ُيغلبُمن استأرس من غري أن «: كان يقول%ّّ ُ
ّولكن يفدى من ماله إن أحب،املسلمني .»أهلهُّ

بابـ٧
أرس املرأة وزوجها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥١٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ، عن أبيـه،ّ

.»بينهامُإذا ارست املرأة وزوجها انقطعت العصمة«: ال، ق!ّعيل

بابـ٨
وجوب ختان األغلف

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥١٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
. ٣٤/٣: ٥وأورده الكليني يف الكايف ، ٧٠/٢: ١١مستدرك الوسائل عنه يف) ١(
. ١٦٧/٢٥٨: ونوادر الراوندي، ١٢٥/٣: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ــتن(: يف احلجريــة) ٣( ــرتك يف اإلســالم حتــى خيت ــاب إن األغلــف ال ي ُب ُ » ن، ض، د«ويف نــسخة ) ّ

. »م«وما يف املتن من نسخة) باب ختان األغلف(: واملطبوع
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ّإن األغلـف: يف صـحيفة"يف رسـول اهللاوجدنا يف قائم س«: ، قال!ّعيل

.»سنةولو بلغ ثامنني،ّرتك يف اإلسالم حتى خيتتنُيال
بابـ٩

يف سنن الغزاة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥١٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»ّدابةأمري القوم أضعفهم«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

بابـ١٠
ّحظ أمري اجليش يف العقل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥١٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّفلام غشوهم استعـصموا ،ًبعث جيشا إىل خثعم"رسول اهللاّإن«: !ّعيل
: وفيـه١٢٤: ١وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٤٦/٢٠٠: عنه يف نوادر الراوندي) ١(

. ٣٢٤: ٨وكذا البيهقي يف السنن الكربى ، األقلف
ّباب أن أمري القوم أضعفهم دابة(: ويف احلجرية) باب يف سري الغزاة(: »م«يف ) ٢( ّ(.
وأورده القــايض ، ١٤٦/٢٠١: ونــوادر الراونــدي، ١٢٥/٤: ١١عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ّأقطفهم دابة:... وفيهام٣٤٩: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
بـاب : (»د، ن«ويف ) باب أمري يف اجلـيش يعقـل: (»ض«ويف ) باب يف أمري اجليش يعقل: (يف املطبوع) ٤(

. »م«يف املتن أثبتناه من وما ) ّباب يف أن أمري اجليش يعقل: (، ويف احلجرية)أمري اجليش يعقل
َهم من معد: ويقال، وهو خثعم بن أنامر من اليمن، أبو قبيلة: خثعم) ٥( الصحاح . باليمنوصاروا، َ

.ـ خثعم٢٣٧: ٥
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للورثـة نـصف : فقـال،فبلـغ ذلـك رسـول اهللا،ًفقتل بعضهم بعـضا،بالسجود

ّبريء من كل مسلم نزل مع مرشك ّإين: "ّثم قال رسول اهللا،بصالهتمالعقل

.»يف دار احلرب

بابـ١١
ّالسنة فيمن يقتل يف دار احلرب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥١٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

َال تقتلـوا يف احلـرب إال مـن جـرت عليـه«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ

.»املوايس

بابـ١٢
ّالسنة فيمن أسلم عىل رشط

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥١٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،أبيهعن ،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»لهَمن أسلم عىل يشء فهو«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
. ـ عقل٣٥: ٥الصحاح . الدية: العقل) ١(
ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٣٠٨/١: ١٨و ٨٩/١: ١١عن ــوادر الراون ، ١٤٦/٢٠٢: ون

والطـويس ، ٣٧٦: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ،٤٣/١: ٥يني يف الكايف ورده الكلوأ
. بسند آخر١٣٠: ٨ومثله البيهقي يف سننه ، ١٥٢/٢٦٣: ٦يف التهذيب 

. ١٤٧/٢٠٣: ونوادر الراوندي، ٤٢/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ــدي) ٤( ــوادر الراون ــه يف ن ــي يف ، ٢٧٤/٥٣٧: عن ــوه الكلين ــايف وأورد نح ، ٤و ١٤٤/٣: ٧الك

. ٣٧٠/١٣٢١و١٣١٨و ٣٦٩/١٣١٧: ٩والطويس يف التهذيب 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥١٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّأيام عبد خرج إلينا قبل مواليـه : حكم يوم الطائف"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل
.»عبدّوأيام عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو،ّفهو حر

بيعة النساءبابـ١٣

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدهللا،عبد اأخربنا ـ٥١٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

كـان إذا أراد أن يبـايع ف،ال يصافح النـساء"كان رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

ّإغمسن أيديكن فيـه : ّثم يقول،ّبإناء فيه ماء فيغمس يده ثم خيرجهاالنساء أيت

.»ّفقد بايعتكن

بابـ١٤
النهي عن اإلخصاء وإحداث الكنائس

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥٢٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّه عيل بن احلسنيّعن جد،عن أبيه،ّ

.»حمدثةخصاء وال كنيسةليس يف اإلسالم إ«: ّأنه قال،!ّعيل

. ١٥٢/٢٦٤: ٦وأورده الطويس يف التهذيب ، ٩٧/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية، ّيرجها: يف املطبوع) ٢(
. ٢٦٣/ ١٦٨: ونوادر الراوندي، ٢٧٧/١: ١٤و ١٢٦/٦: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
وأورده البيهقي يف سننه ، ١٦٩/٢٦٤: ونوادر الراوندي، ٢٨٧/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

!
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بابـ١٥
النهي عن تضييق الطريق

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٢١ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! :

ّمن ضيق طري: أمر مناديه فنادى"ّإن رسول اهللا « .»قنا فال جهاد لهَ

بابـ١٦
مكائد أهل احلرب

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٢٢ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن ّ : !ّعيل ّّ

.»املرشكنيّالسم يف بالدُهنى أن يلقى"رسول اهللاّإن«

بابـ١٧
ّحترمة الكذاب من الشهادة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ي موسىّحدثن،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٣
"

: ٢وكذا الـسيوطي يف اجلـامع الـصغري . ال إخصاء يف اإلسالم وال بنيان كنيسة: وفيه، ٢٤: ١٠
ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل ، ٧٢٥/٩٦٩٧ ّ٢٧٣/٤٤٤١٧: ١٦.

، وأمحـد ٣٤٨: ١، وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ١٢٢/٢: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. بسند آخر٦٧/٢٦٢٩: ٣، وأبو داود يف سننه ٤٦٦/١٥٢٢١: ٤بن حنبل يف مسنده 

وأورده الكلينـي يف ، ١٦٩/٢٦٥: ونـوادر الراونـدي، ٤١/١: ١١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(
.بسند آخر١٤٣/٢٤٤: ٦والطويس يف التهذيب ، ٢٨/٢: ٥الكايف 

ًباب الكذاب اليكون صديقا والشهيدا(: »ن، د«يف ) ٣( ً ّّ(.
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًالكذاب ال يكون صديقا وال«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل .»ًشهيداِّّ

بابـ١٨
وجوب األمان

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

إذا رمى أحد من املسلمني إىل أحد من أهل احلرب بحبـل فهـو«: ، قال!ّعيل

.»أمان

بابـ١٩
عبد واملرأةأمان ال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّالغنيمـة يشء إال مـن لـيس للعبـد مـن«: "قـال رسـول اهللا: قـال،!ّعيل

ّخرثي ُاملرأة إذا هي أعطت القوم األمانوأمان،وأمانه جائز،املتاع«.

.١٦٩/٢٦٦: ونوادر الراوندي، ٨٤/٤: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ١٦٩/٢٦٧: ونوادر الراوندي، ٤٦/٨: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
وما يف املتن أثبتنـاه )ّإال من حتفى(: »ن، ض، د«ويف ) ّإال من خيفي(: »م«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(

ُوهي سقط البيت من املتـاع، أردأ املتاع والغنائم: ّاخلرثي. من املستدرك عن اجلعفريات َ لـسان . َ
. ـ خرث١٤٥: ٢العرب 

اإلسـالم وأورد صدر احلديث القايض النعامن يف دعـائم ، ٤٦/٩: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
!
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بابـ٢٠
ّمبايعة أهل الذمة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّعيل بن احلسنيّعن جده،عن أبيه،ّ

ّال تشرت من عقار أهل الذمـة وال«: ، قال!ّعيل َألنـه يفء ؛ًمـن أرضـهم شـيئاِ ّ

ًوال يشرتى من رقيقهم إال ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا ،املسلمني ً ًّ ّ ّ ُّ

.»النحوأو هذا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّخربنا حممدأ،اهللاأخربنا عبدـ٥٢٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن ،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،احلسنيّ

نأخذ منهم ألف ،ليس بيننا وبني خدمنا ربا«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»نعطيهمدرهم وال

"
ــننه ، ٣٨٧: ١ ــي يف س ــذا البيهق ــامل ، ٩٤: ٩و ١٩٤: ٨وك ــز الع ــدي يف كن ــي اهلن ّواملتق ّ٤ :

.٣٧٤/١٠٩٨٢وصدر احلديث ٣٧٥/١٠٩٨٣
ّباب أنه اليشرتى عن عقار أهل الذمة وأراضيهم ورقيقهم(: يف احلجرية) ١( ُ ّ( .
. ١٢٣/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ليس بيننا وبـني : وفيه، ١٧٠/٢٦٩: ونوادر الراوندي، ٣٣٩/٢: ١٣ل عنه يف مستدرك الوسائ) ٣(

. ونأخذ منهم والنعطيهم، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، أهل حربنا ربا
: ٧والتهـذيب ، ٧٠/٢٣٥: ٣والطويس يف االستبـصار ، ١٤٧/٢: ٥وأورده الكليني يف الكايف 

. ٢٧٧/٤٠٠٠: ٣ومثله الصدوق يف الفقيه ، ١٨/٧٧
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بابـ٢١
ّمن وضع اجلزية عن الذمي

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًمن وضع عن ذمي خراجا أوجبه اهللا تعاىل «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ
.»املؤمننيفقد خان اهللا تعاىل ورسوله ومجيع،عليه

بابـ٢٢
ًمن ظلم ذميا ّ ّ َ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٢٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًمن أخذ شـيئا مـن أمـوال أهـل : يقول"سمعت رسول اهللا«: ، قال!ّعيل َ
ًالذمة ظلام فقد خان اهللا ورسوله ومجيع .»املؤمننيّ

بابـ٢٣
ّاإلستئذان عىل أهل الذمة

ّمد، حدثني موسى، قالأخربنا عبد اهللا، أخربنا حمـ٥٣٠ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

.)ّباب وضع اجلزية عن ذمي(: »ض«يف ) ١(
. ٣٨٠: ١أورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٢(
. ًوأخذ شيئا من أمواهلم: يف احلجرية زيادة) ٣(
.مل نعثر له عىل مصدر) ٤(
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ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،

ّال تدخلوا عىل نساء أهل الذمة إال بإذن«: "قال رسول اهللا : قال ّ«.

بابـ٢٤
ّالنظر إىل نساء أهل الذمة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ال بـأس ،ّلـيس لنـساء أهـل الذمـة حرمـة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّيتعمدّإليهن ما ملبالنظر

بابـ٢٥
النهي عن نزول دار احلرب

ّا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالأخربنـ٥٣٢ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،

ّال ينزل دار احلرب إال فاسق برئت منه الذمة«: "قال رسول اهللا : قال ّ«.

.له عىل مصدرمل نعثر )١(

ّالذمة ما مل يتعمـدباب جواز النظر إىل أهل (: ويف احلجرية) .... باب جواز النظر(: يف املطبوع) ٢( ّ (

. وما يف املتن أثبتناه من النسخ الثالث

وانظـر ، ٥٢٤/١: ٥وأورد نحـوه الكلينـي يف الكـايف ، ٢٧٦/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ّـ جواز النظر إىل شعور نساء أهل الذمة وأيدهين١١٢باب ـ ٢٠٥: ٢٠الوسائل 

.٨٩/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّيل بن احلسنيّعن جده ع،عن أبيه،ّ

ّإين بريء من كل مسلم نزل مـع مـرشك يف «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ

.»احلربدار
بابـ٢٦

النهي عن النزول يف الكنائس
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـال : ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيه،ّ

ّفـإن ،ال تنزلوا عـىل أهـل الـرشك يف كنائـسهم يف يـوم عيـدهم«: "رسول اهللا

.»عليهمالسخطة تنزل

بابـ٢٧
النهي عن هداياهم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ذيـل احلـديث / ١٤٧: ونـوادر الراونـدي، ١ذيل احلديث /٨٩: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
/ ١٥٢: ٦والطـويس يف التهـذيب ، ١ذيـل احلـديث / ٤٣: ٥وأورده الكليني يف الكايف ، ٢٠٢

. ٢٦٣ذيل احلديث 
وأورد نحـوه القـايض ، ١٧٠/٢٧٠: ونوادر الراوندي، ١٢٦/٧: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٣٨١: ١امن يف دعائم اإلسالم النع
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، )باب النهي عن هدايا أهل احلرب(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(



١ج/الجعفريات.....................................................................................٢١٢

.»احلربيريد هدايا أهل،هنى عن زبد املرشكني"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل

بابـ٢٨
ّكيفية السالم عىل أهل الذمة ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ــيل ــال!ّع ــول اهللا: ، ق ــال رس ــوكم«: "ق ــدون أن يلق ــرب يري ّإن هيــود خي

ّيا رسول اهللا، فإن سلموا علينـا فـام نـرد علـيهم: تبدؤوهم بالسالم، فقالوافال ؟ّ

.»وعليكم:قولونت:"قال 

بابـ٢٩
ّكيفية معاملتهم

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

م فكان يبعـث علـيه،أعطى هيود خيرب عىل الشطر"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل

: ونـوادر الراونـدي، ٢٣٤/١: ١٦و٢٠٨/١: ١٣و١٢٦/٨: ١١عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
وكذا الطـويس . ٣و٢حديث قطعة من/ ١٤٢: ٥وأورد نحوه الكليني يف الكايف ، ١٧٠/٢٧١

.١١٠٨ذيل احلديث / ٣٧٨: ٦يف التهذيب 
باب النهي عـن التـسليم عـىل (: ويف احلجرية. )ّباب كيف السالم عىل أهل الذمة(: »ض، م«يف ) ٢(

ّاليهود وكيفية ردهم . »ن، د«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) ّ
. ١٧٠/٢٧٢: ديونوادر الراون، ٣٧٤/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )باب كيف معاملتهم(: »ض، م«يف ) ٤(
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.«ُعليهم ويأمرهم أن يبقي هلم ما يأكلونخيرصمن
بابـ٣٠

ما سبوه من أموال املسلمني
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّثم ظفر بـه ،ًأو شيئا من مالهّبيت دابة الرجل من املسلمنيإذا س«: ، قال!ّعيل
ّفهو أحّق به ما مل يبع ويقسم،بعداملسلمون َ ّفإن هو أدركها بعدما ابتاع وتقسم ،ُ

.»فهو أحّق بالثمن

بابـ٣١
النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة

عـن ،ّحدثنا أيب: لقا،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٣٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّال يبيعن أحدكم سهمه مـن الغنيمـة حتـى «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ
.»منهيعلم ما يصري له

ُاخلرص) ١( ًحزر ما عىل النخل من الرطب مترا: َْ . ـ خرص٢٣٦: ٣الصحاح . ُ
. ما يأكلوه: »م«يف نسخة ) ٢(
.٤٦٨/١و٣٦٠/١: ١٣و١٢٤/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. بعدهم: »ن، د«يف نسخة ) ٤(
. ٨٨/١: ١١ل عنه يف مستدرك الوسائ) ٥(
. القسم: »ن، ض، د«يف نسخة ) ٦(
.٢٤٠/٨: ١٣و ١٢٦/٩: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٠

ّعن جده جعفر بن حممد،بيهأ ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»نفلليس يف املال الصامت«: ، قال!ّعيل

بابـ٣٢
َمن أشهر السالح ََ ْ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّده عيل بن احلسنيعن ج،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

َمن شهر سيفه فدمه«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل .»هدرَ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ثني موسىّحد،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

َمن أشار إىل أخيـه املـسلم بـسالحه لعنتـه «: "اهللاقال رسول: ، قال!ّعيل

ّاملالئكة حتى ينحيه .»عنهّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًقوم وهم يتعاطون فيام بينهم سيفا مسلوالَّمر عىل "ّإن رسول اهللا«: !ّعيل ً،
.١٢٦/١٠: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وأورده النـسائي ، ٣١٦/٢و١/ ٢٣١و١٥٨/١: ١٨و٩٩/٥: ١١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

ّمن شهر سيفه ثم وضعه فدم: وفيه. ١١٧: ٧يف سننه  َ .ه هدرَ
.١٧١/٢٧٣: ونوادر الراوندي، ١٤٨/٢: ٩عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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ْمن هؤالء: فقال .»اهللالعنهم؟َ

بابـ٣٣
صرب البهائم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٤
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
ّمر عىل قوم قد نصبوا دجاجة حية وهـم يرموهنـا"ول اهللاّإن رس«: !ّعيل َّ،

ْمن هؤالء: فقال .»اهللالعنهم؟َ

بابـ٣٤
شعار املسلمني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٥
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن،عن أبيـه،ّ
>حـم<:ليكـون شـعاركم: ّلـرسية بعثهـا"قال رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

.»ّفإنه إسم من أسامء اهللا تعاىل عظيم؛ُتنرصون

: ٦وأورده بـاختالف يـسري أمحـد بـن حنبـل يف مـسنده ، ١٧١/٢٧٣: عنه يف نوادر الراونـدي) ١(
. ٢٩٠: ٤واحلاكم يف املستدرك ، ٢٩٠: ٧واهليثمي يف جممع الزوائد ، ٢٣/١٩٩١٦

ّوأورده ورام يف تنبيـه ، ١٧١/٢٧٩: ونـوادر الراونـدي، ٣٠٣/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(
.١٨: ١اخلواطر 

) الينـرصون(: ويف النـوادر واملـستدرك) ُينـرصون(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة 

ختالف وأورده بـا، ١٧١/٢٧٧: ونـوادر الراونـدي، ١١٢/١: ١١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
وكذا ابـن أيب شـيبة يف مـصنّفه ، ال ينرصون: وفيهام٣٦٨/١٨٠٧٨: ٥أمحد بن حنبل يف مسنده 

٥٠٤/١٥٣٢٢: ١٢ .
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ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٤٦ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عـن جـده  ّ ّّ ، !ّعـيل ّ

وكـان ،يـا منـصور أمـت: يـوم بـدر"كان شعار أصـحاب رسـول اهللا«: قال

،الـرمحنيا بنـي عبـد: واخلزرج،اهللادبني عبيا: للمهاجرين: ُشعارهم يوم احد

.«اهللاعبيدبنييا: واألوس

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٤٧ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّه جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل ّعن جد ّ ّ ّ! ،

:"، فقــال هلــم رســول اهللا "عــىل رســول اهللا قــدم نــاس مــن مزينــة«: قــال

.»حالل:بل شعاركم: فقال. حرام: فقالوا؟ما شعاركم

ن عـ،أيبّحدثنا : قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ كان «:قال!ّ

.»أصحاب سورة البقرةيا:مسيلمةيوم،"رسول اهللاشعار أصحاب 

. عبد اهللايا بني : »ض، ن، د«يف ) ١(
وأورده الكلينـي يف ، ١٧٢/٢٧٨: ونـوادر الراونـدي، ١١٢/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. ٣٧٠: ١النعامن يف دعائم اإلسالم والقايض، ٢ذيل احلديث / ٤٧: ٥الكايف 
َمزينة) ٣( . ـ مزن٤٠٧: ١٣لسان العرب . ُقبيلة من مرض: ُ
وأورده الكلينـي يف ، ١٧٢/٢٧٨: ونـوادر الراونـدي، ١١٣/٣: ١١عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

وابـن أيب شـيبة ، ٣٧٠: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٢صدر احلديث / ٤٧: ٥الكايف 
.٥٠٣/١٥٤١٥: ١٢مصنّفه يف

. ّأي حرب املسلمني مع مسيلمة الكذاب) ٥(
، ٢٨٠صــدر احلــديث / ١٧٢: ونــوادر الراونــدي، ١١٣/٤: ١١عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٦(

. ٥٣/١٥٤١٨: ١٢وابن أيب شيبة يف مصنّفه ، ٢٣٢/٩٤٦٥: ٥وأورده عبدالرزاق يف مصنّفه 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٤٩

ّعن جده جعفر بن حممدأبيه، : ، قـال!احلـسنيّعـيل بـنّعن جده ،عن أبيه،ّ

.»أمت أمت:الرحيبةكان شعار املسلمني مع خالد بن الوليد يف«

بابـ٣٥
السبق بني اخليل

عـن،أيبّحدثنا:قال،موسىّحدثني،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٥٥٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن،عن أبيـه،ّ

.»ّسبق بني اخليل وجعل فيه أواقي من فضة"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل

بابـ٣٦
ّالدابة قد تصعب عىل راكبها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٥١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإن دابتي استصعبت عـيل،يا أمري املؤمنني: ّ، أنه أتاه رجل فقال!ّعيل َ ّ :فقـال،ّ

ّألقم اذهنا اليمنى ثم اقرأ« ِوله أسلم من يف الـسموات واال َرض طوعـا وكرهـا وإليـه <: ُ ِْ ْ ْ َ َّ َ َ َْ ً ً َ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ِ ْ ِ َ

. »م«وما يف املتن موافق للحجرية و) بالرحي(: »ض«ويف ) الوجيبة(» د، ن«يف ) ١(
وأورد ، ٢٨٠ذيـل احلـديث / ١٧٢: ونوادر الراوندي، ١١٣/٥: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٥٠٣/١٥٤١٧: ١٢مثله ابن أيب شيبة يف مصنّفه 
. ٤٩/٧: ٥وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٨١/٧: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ّباب ما يقرأ عند استـصعاب الدابـة (: ويف احلجرية) ّدابة قد تصعبت عىل راكبهاباب ال(: »م«يف ) ٤( ُ

.)من الدعاء
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َيرجعون ُ َ ْ ُ<«.

بابـ٣٧
ّما جيب للدابة عىل صاحبها من احلق ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاربنا عبدأخـ٥٥٢

ّعن جده جعفر بن حممد،يهأب ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّعىل أحدكم دابتـه يف سـبيل حرستإذا«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
.»يذبحها وال يعرقبها،ّوهم بأرض العدو،اهللا

ّاهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى،عبدأخربنا ـ٥٥٣ عـن ،ّحدثنا أيب: قالّ

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّللدابة عىل صاحبها ست خـصال«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل يعلفهـا : ّ

. ٨٣: ٣سورة آل عمران ) ١(
ضـمن احلـديث / ٤٥٧: ٢وأورده الكلينـي يف الكـايف ، ٢٦٧/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

. ٣٤٨: ١والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٢١
» م«ومــا يف املــتن أثبتنــاه مــن نــسخة ، حــسمت: »ن، د، ض«جريــة ونــسخة يف املطبــوع واحل) ٣(

. واملصادر
ُحرست الدابة والناقة ُ ّ ََ ْأعيت وكلت: َ َّ َـ حرس١٨٠: ٣املحكم واملحيط األعظم . َ َ َ .

أي الجيوز للغازي إذا حـرست دابتـه وأعيـت أن . هو املعيي منها» ُاحلسري اليعقر«: ويف النهاية
. ـ حرس٣٦٩: ١النهاية يف غريب احلديث . ّولكن يسيبها، ن يأخذها العدويعقرها خمافة أ

وأورد ، ١٦٩/٢٦٨: ونوادر الراونـدي، ١٥٧/١: ١٦و ٣٠١/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.٦٣٤/١٢٦: مثله الربقي يف املحاسن
. ندينبس٨٢/٣٥١: ٩و١٧٣/٣٣٧: ٦، والطويس يف التهذيب ٤٩/٨: ٥وكذا الكليني يف الكايف 
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ّحيملهـاوال،قـحـ ّإال عـىل وال يـرضهبا ،ّويعرض عليها املاء إذا مر بـه،إذا نزل
ّيكلفها من السري إال طاقتها، واليقف عليهاُتطيق، والما ال .«ًأفواقاّ

عـن،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥٥٤

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّحممدبنجعفرّجدهعن،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

ّال تتخـذوا ظهـور الـدواب «: "قال رسـول اهللا: ، قال!يب طالبّعيل بن أ

ّفرب دابة مركوبة خري من راكبها،ًكراسيا ًذكراوأطوع هللا وأكثر،ّ ِ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٥٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِّفإهنا تـسبح ؛ّأن توسم الدواب يف وجوهها"هنى رسول اهللا«: ، قال!ّعيل ّ
ّرهبا عزبحمد .»وجههاوأن يرضب، ّوجلّ

بابـ٣٨
السرية يف اخليل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٥٦

َالفواق والفواق) ١( ّألهنا حتلب ثم ترتك سويعة يرضعها الفصيل لتـدر ، ما بني احللبتني من الوقت: ُ ُ ُّ ُ
ُثم حتلب . ـ فوق٣١٦: ١٠لسان العرب . ّ

وأورد مثله الصدوق يف ، ١٢٠/١٣١: ونوادر الراوندي، ٢٥٨/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٣٤٧: ١يف دعائم اإلسالم والقايض النعامن، ٣٣٠/٢٨: اخلصال

وأورده القايض الـنعامن ، ١٢١/١٣٢: ونوادر الراوندي، ٢٥٩/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.٤٩٢/٦٠١٦: ٨وابن أيب شيبة يف املصنّف ، ٣٤٧: ١يف دعائم اإلسالم 

وأورده بتقديم وتـأخري، ١٢١/١٣٣: ونوادر الراوندي، ٢٦١/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ٢٩٤/٨٢: ٢العيايش يف تفسريه 
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،يهعن أب،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»اجلنّةُّخيول الغزاة يف الدنيا خيوهلم يف«: "رسول اهللاقال: ، قال!ّعيل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٥٥٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ : !هعن آبائ،ّ

ّإن أبا ذر متعك« ّحـسبك اآلن : فقال أبو ذر،ّفرسه ذات يوم فتحمحم يف متعكه

ُمـا لكـم: فقـال،قد خولط أبـو ذر: فاسرتجع القوم وقالوا،فقد استجيبت لك ؟َ

ِّتكلم هبيمة من البهائم: قالوا فرس إذا يف ال: يقول"سمعت رسول اهللا: فقال! ؟ُ

ّاللهم اجعلني أحب ماله إليه: يقول،ُدعا بدعوتني فيستجاب له: ّمتعك َّ والدعوة ،ّ

َّاللهم ارزقه الشهادة عىل ظهري: الثانية يقول ُ .»مستجابتانفدعوتاه،ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٥٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،يـهعن أب،ّ

،ّوقلدوا اخليـل،ولو بسريالنساءّقلدوا«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّتقلدوها األوتاروال

وأورده الكلينـي يف ، ١٢١/١٣٤: ونـوادر الراونـدي، ٩/١٠: ١١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
. بسندين٢٢٥/٤: وثواب األعامل، ٦٧٣/٩٠٨: ومثله الصدوق يف األمايل، ٣/٣: ٥الكايف 

.ـ معك٢٩٢: ٤النهاية البن األثري . ّالتمرغ يف الرتاب: ّالتمعك) ٢(
. ١٢٢/١٣٦: ونوادر الراوندي، ٢٥٩/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. بياض» د«ويف » ض، م«مل ترد يف ) النساء) (٤(
وأورده القايض الـنعامن ، ١٢٢/١٣٥: ونوادر الراوندي، ٢٥٩/٤: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

ّقلدوا اخليل وال تقلدوها األوتار: وفيه٣٤٥: ١يف دعائم اإلسالم  ّ .
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ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٥٥٩ ّحـدثنا أيب، : ّ
ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه  ّ ّّ

ًثالثـني فرسـا يف غـزوة %ّبعث مـع عـيل "ّإن رسول اهللا «: !احلسني 

ون <: ّيا عيل، أتلو عليك آيـة يف نفقـة اخليـل: "السالسل، فقال  ذين ينفق َال ُـ ِـَّ ُِ َ

ًأمواهلم بالليل والنهار رسا وعالنية ً ََّ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َّ ِ َ َّ ِ ِ ُ َ َ< يا عيل، هي النفقة عىل اخليل ينفق الرجل

ًرسا وعالنية ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإن اهللا ومالئكته يصلون عـىل أصـحاب «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ

ّمن اختذها وأعدها ملارق،اخليل ّ َرشكيف دينه أو م«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،قلوب األعـداءُل ليفزعّإن صهيل اخلي«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
. ٢٧٤: ٢سورة البقرة ) ١(
وأورد نحـوه القـايض ، ١٧٢/٢٨١: ونوادر الراونـدي، ٢٥٣/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.٢٨٨/٢٤٧٥: ٢والصدوق يف الفقيه ، ٣٤٤: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ّأثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية: )"قال رسول اهللا: قال) (٣(
. اردمل: ١١يف املستدرك ج) ٤(
ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ١١٤/٢: ١١و٢٤٩/١: ٨عن ــوادر الراون ، ١٧٣/٢٨٢: ون

. ٣٤٤: ١وباختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
.واحلجرية» م، ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ، ليقرع: »ن، د«يف املطبوع و) ٦(
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ّمل تتبـسم،يـا جربئيـل: قلـتف،ّورأيت جربئيـل يتبـسم عنـد صـهيلها َ
:فقـال؟ِ

ِوما يمنعني والكفار ترجف قلوهبم يف أجوافهم عند صهيلها وترعد كالهم ّ«.

ن عـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًفعطـش النـاس عطـشا ،غزاة"غزا رسول اهللا«: ، قال!بن أيب طالبّعيل 

ًفرضب الناس يمينـا وشـامال؟هل من مغيث باملاء: "فقال رسول اهللا،ًشديدا ً،

َّاللهـم : "فقال رسول اهللا،من ماءقربةفجاء رجل عىل فرس أشقر بني يديه ّ

فقـال ،قربتني مـن مـاءفجاء رجل آخر عىل فرس أشقر بني يديه ،بارك يف الشقر

َّاللهم بارك يف الشقر: "رسول اهللا ُ ّ.

،أصــالهباوكميتهــا،شــقرها أخيارهــا: "ّثــم قــال رســول اهللا

.»ّوأذناهبا مذاهبا،ّفلعن اهللا من جز أعرافها،ملوكهاودمهها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٣

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدّن جده جعفر بن حمع،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

. ١٧٣/٢٨٣: ديونوادر الراون، ٢٤٩/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.قربتني: »ض«يف نسخة ) ٢(
ّوكمتها: »م«يف ) ٣( َوالكمتة. ُ ْ ُلون بني السواد واحلمرة: ُ املحكـم واملحـيط . يكون يف اخليل واإلبـل، ٌ

. ـ كمت٧٨١: ٦األعظم 
ُالدمهة) ٤( َ ْ ُاألسود: ُواألدهم، السواد: ُّ ُملـوك : والعـرب تقـول، يكون يف اخليـل واإلبـل وغريمهـا، َ ُ

ُل دمههااخلي ْ َـ دهم٢٧٣: ٤املحكم واملحيط األعظم . ُ َ .
. ١٧٣/٢٨٤: ونوادر الراوندي، ٢/ ٢٥٦: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ًإن رجال من«: !ّعيل ،، ومع اخلريش فـرس"كان مع رسول اهللاخرشّ

:فقـال"ّفبعـث إليـه النبـي،ففقـده،يستأنس إىل صهيله"وكان رسول اهللا

ّاشتد عيل: قال؟ما فعل فرسك َ ُشغبهّ ْ َيف ،ّمـه مثلـت بـه.. هم: فقال. فأخصيته

أعرافهـا ،وأهلها معـاونون عليهـا،اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

.»ّوأذناهبا مذاهبا،ونواصيها مجاهلا،أدفاؤها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّده عيل بن احلسنيعن ج،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ِّقم بارك اهللا فيك حتى نصيل:فقال،نزل عن فرسه"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل ُ ّ ُ

فقال ،يتزمزمّوإن الفرس لقائم ما،إىل املسجد"فمىض رسول اهللا،ّثم نأتيك

.»فيكبارك اهللا: "رسول اهللا

كـام هـو ، ّوالظاهر أنه اسـم مكـان يف مـرص، مل نعثر عىل هذا االسم يف كتب املعاجم والالقبائل) ١(
. نجران: النوادرويف. ّأو أنه اسم قبيلة. ّاملدون يف هوامش بعض املصادر

ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) شـعنه(: »ض«ويف ) شغنه(: »ن، د، م«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(
َّوهو بمعنى اشتد عيل هيجانه. النوادر عن اجلعفريات . ـ شغب٢٣٧: ١ُانظر الصحاح . ّ

) شغبه(: يهوف١٧٤/٢٨٥: ونوادر الراوندي، ٢٨٦/١و٢٤٩/٣: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
والكلينـي يف ، ذيـل احلـديث٣٤٥: ١وأورد القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، )شغنه(بدل 

ـ اخليل ٢٦باب ـ ، ١٤٩٢: ٣وكذا مسلم يف صحيحه ، قطعة من احلديث٣و ٤٨/٢: ٥الكايف 
. ١٤٣٧٧/ ٣١٨: ٤وأمحد بن حنبل يف مسنده ، يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

: ما يرتمرم: »م«ويف نسخة . ـ زمم٢٧٤: ١٢لسان العرب . ُيكاد يفهمّصوت خفي ال: ةالزمزم) ٤(
. ـ رمم٢٧٩: ٥الصحاح . ّأي إذا حرك فاه للكالم

. ١٩٥/٣٦١: ونوادر الراوندي، ٢٥٠/٤: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّن حممدّعن جده جعفر ب،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإن رجال أتى النبي«: !ّعيل ً ّفسلم عىل النبي،وهو قائم عىل فرس له"ّ َّ" ،

: "ّفقال النبـي! ّإنام أنا وحدي : فقال الرجل،وعليكم السالم: "ّفقال النبي

.»فرسكوعىلعليك 

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّكل هلو باطل إال ما كان من ثالثـة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل رميـك : ّ

.»السنّةّعبتك أهلك فإنه منومال،وتأديبك فرسك،عن قوسك

بابـ٣٩
ّوجوب حق الغازي

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٦٧ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،

ًمن اغتاب غازيـا وآذاه، «: "قال رسول اهللا : قال ّوخلـف يف أهلـه بخالفـة سـوء، َ

حـوه القـايض وأورد ن، ١٩٦/٣٦٢: ونوادر الراونـدي، ٢٥٠/٥: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٣٤٥: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٧٧/١: ١٤و١١٥/١: ١١و٢٧٢/١: ٨عن ــوادر الراون : ون
: ٦والطويس يف التهـذيب ، ١٣ضمن احلديث / ٥٠: ٥وأورده الكليني يف الكايف ، ١٩٦/٣٦٣
. ٣٤٨ضمن احلديث / ١٧٥
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ًنصب له يوم القيامة علام، ويستفرغ حسابه، ويركم ُيف النار«.

بابـ٤٠
ّوجوب حق املسلم وإعانته

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّمن أصبح ال هيتم بأمر املسلمني فليس مـن «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل َْ
ًومــن شــهد رجــال ينــادي،املــسلمني فلــم جيــب فلــيس مــن،يــا للمــسلمني: َ

.»املسلمني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٦٩

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدّعن جده جعفر بن حم،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

َنعم وزير اإليامن العلم«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ْ َونعم وزير العلـم ،ِ ِ

. ُويركس: يف عقاب األعامل) ١(

.ـ ركم٢٧٦: ٥ُانظر الصحاح . ّتعبري جمازي، أي يأخذ طريقه وجادته إىل النار: النارُويركم يف

وكـذا ، بـاختالف يـسري١٤١/١٩٢: ونوادر الراوندي، ٢٣/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والقـايض الـنعامن يف ، ٣٠٥/١: والـصدوق يف عقـاب األعـامل، ٨/١٠: ٥الكليني يف الكايف 

. ٣٤٣: ١دعائم اإلسالم 

وما يف املتن أثبتنـاه مـن ، )ُباب وجوب االهتامم بأمور املسلمني وإعانتهم(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

. ّالنسخ اخلطية

بـاختالف ١٤٢/١٩٣: ، ونوادر الراونـدي٣٨٣/١: ١٢و ١١٦/١: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. صدر احلديث» ١«يث رقم باختالف يسري، وحد١٣١/٥: ٢يسري، وأورده الكليني يف الكايف 
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َونعم وزير احللم الرفق،احللم ْ َونعم وزير الرفق،ِ ْ .»ّاللنيِ

بابـ٤١
من له أن يأمر باملعروف

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

وال ينهـى عـن املنكـر ال يـأمر بـاملعروف «: "قال رسـول اهللا: ، قال!ّعيل

ًعدال ،هًعدال فيام يأمر ب،ًرفيقا بام ينهى عنه،ًرفيقا بام يأمر به: ّإالمن كان فيه ثالث

.»عنهًعاملا بام ينهى،ًعاملا بام يأمر به،فيام ينهى عنه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧١

ّعن جده جعفر بن حممد،هأبي ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ُإنـام يـؤمر «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ،ُبـاملعروف وينهـى عـن املنكـرّ

ّجاهل فيعلم .»فالّوأما صاحب سيف أو سوط،ُيرجتىّمؤملأو،ُ

ومثلـه ، ٦٧/٢١٧: وأورده احلمـريي يف قـرب اإلسـناد، ١٤٢/١٩٤: عنه يف نوادر الراونـدي) ١(
والـرشيف ، ٨٢: ١وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٨/٣: ١الكليني يف الكايف 

.٢٠٥/١٦٣: ّالريض يف املجازات النبوية
وأورده بـاختالف ، ١٤٣/١٩٥: ونـوادر الراونـدي، ١٨٦/١: ١٢عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(

وأورده القـايض ، ٣٥٨: وابـن شـعبة يف حتـف العقـول، ١٠٩/٧٩: يسري الصدوق يف اخلصال
. ٣٦٨: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 

. مؤمن: »ن«يف ) ٣(
).أو صاحب سوط: (»د«يف نسخة ) ٤(
. باختالف يسري، ٦٠/٢: ٥يف الكايف وأورده الكليني، ١٨٦/٢: ١٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ : !عن أبيه،ّ

ًإن عليا« ،عىل هبيمة وفحل يسفدها عىل وجـه الطريـق فـأعرض بوجهـهَّمر%ّّ

َمل فعلت ذلك يـا أمـري املـؤمنني: فقيل له
ّإنـه ال ينبغـي هلـم أن يـصنعوا : فقـال؟ِ

يـراه رجـلولكـن ينبغـي هلـم أن يـواروه حيـث ال،ماصنعوا وهـو مـن املنكـر

.»امرأةوال

بابـ٤٢
ًمن يشفع شفاعة حسنة

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالأخربنا عبد اهللاـ٥٧٣ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،

َّ، أو ينهى عن منكر، أو دل عـىل من يشفع شفاعة حسنة«: "قال رسول اهللا : قال

َّخري، أو أشار به فهو رشيك، ومن أمر برش، أو دل ّ .»عليه، أو أشار به فهو رشيكَ
"

، ١٧٨/٣٦٢: ٦والطـويس يف التهـذيب ، ٥٧: واهلدايـة، ٣٥/٩: وكذا الـصدوق يف اخلـصال
.٣٧٦: %ًوورد أيضا يف فقه اإلمام الرضا

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٢٢٨/٢: ١٤و٣٣٧/٤: ١٢و٢٨٦/١: ٨عن ــوادر الراون : ون
، ٤٧٣/٤٦٥٥: ٣والصدوق يف الفقيه ، ٦٣٤/١٢٤: وأورده الربقي يف املحاسن، ١١٩/١٢٨

. ٥٠٤/١٧٤٦: ١والطربيس يف مكارم األخالق 
ّوذم من رأى يف منزله الفجور ومل يغري: يف احلجرية زيادة) ٢( ّ .
. )أو أمر بمعروف(: ويف النوادر، )أو يأمر بمعروف(: يف املستدرك زيادة) ٣(
بـدل ) بـسوء(: وفيـه١٤٣/١٩٦: ادر الراونـديونـو، ١٧٨/٣: ١٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ومل يرد فيه صدر احلديث، ١٣٨/١٥٦: وكذا أورده الصدوق يف اخلصال، )ّبرش(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًأيام رجل رأى يف منزله شيئا مـن«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل فجـورّ

ًبعث اهللا تعاىل بطري أبيض فيظل ببابه أربعني صـباحا،ّفلم يغري ّفيقـول لـه كلـام ،ّ

ّغري غري: دخل وخرج ًرأى حسنا فإن،ّوإال مسح بجناحه عىل عينيه،ّفإن غري. ّ

.»مل ينكرهًوإن رأى قبيحا،ًمل يره حسنا

.ًيف منزله فجورا: »ن، د«يف ) ١(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ، وإن: »د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
وأورده القــايض ، ٢٠٧/٤١١: نــوادر الراونــديو، ٢٠٠/٣: ١٢عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. باختالف٢١٧/٨٠٤: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 



بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب النكاح
بابـ١

النكاحالرتغيب يف 
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل َ،

.»كبريوفسادُفإن مل تفعلوا تكن فتنة يف األرض

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٦

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر ،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

» د«اسـم الكتـاب قبـل البـسملة ويف » ن، د«ويف . ّالبسملة أثبتناها من النسخ اخلطية واحلجرية) ١(
. وبه نستعني: زيادة

، وأورد مثلـه الكلينـي يف ١١٢/١٠٥: ، ونـوادر الراونـدي١٨٧/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(
َمن ترضون خلقه ودينه، والـصدوق يف : وفيهام٣و ٢، وباختالف يسري احلديث ٣٤٧/١: ٥الكايف 
٣٩٤/١٥٧٨: ٧وانظر التهـذيب ،  ٥٣: ، وأبو القاسم الكويف يف االستغاثة٣٩٣/٤٣٨١: ٣الفقيه 

: ٦ّالـرزاق ، واملـصنّف لعبـد ٥١٩/١١٤٠: ، واألمايل١٥٨٦و ٣٩٦/١٥٨٥و١٥٨٤و١٥٨٠و
. ٦٣٢: ١، وسنن ابن ماجة ١٦٤: ٢، ومستدرك احلاكم ١٥٢/١٠٣٢٥
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ّمن أحب أن يكـون عـىل فطـريت فليـستن «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ َ
.»احالنكسنّتيّفإن من،بسنّتي

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ىّحدثني موس،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

َّما من شاب تزوج يف حداثة سـنّه إال عـج «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ ّّ

يف الثلـث ُالعبـدّفليتـق اهللاَ. صم منّي ثلثي دينهع! ويلهيا. .يا ويله: شيطانه

.»الباقي

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٧٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّمن أحب أن يلقى ا«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ًهللا تعاىل طـاهرا مطهـرا َ ًّ
.»بزوجةفليلقاه

. ّأثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) ّفإن من سنّتي: (قوله) ١(
، وأورده الكلينـي يف الكـايف ١٧٧/٢٩٣: ، ونوادر الراوندي١٤٩/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

، ومثلـه ١٨٩/٦٨٥: ٢النعامن يف دعائم اإلسـالم ، والقايض ١ذيل احلديث / ٤٩٤و. ٤٩٦/٦: ٥
. بسنده٧٨: ٧بسنده، وكذا البيهقي يف سننه ١٦٩/١٠٣٧٨: ٦: عبدالرزاق يف مصنّفه

. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية، مرة واحدة) يا ويله(: يف املطبوع) ٣(
. سخةُاثبتت من ن» ن«ويف . »د«مل يرد يف نسخة ) العبد) (٤(
وأورده القــايض ، ١١٣/١٠٦: ونــوادر الراونــدي، ١٤٩/٢: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(

: ولـيس فيـه٣٧/٢٠٤١: ٤وأبـو يعـىل يف مـسنده ، ١٩٠/٦٨٦: ٢النعامن يف دعائم اإلسـالم 
.٣٧/٤٤٧٥: ٥وكذا الطرباين يف املعجم األوسط ، ...ّفليتق اهللا

وأورده الـصدوق يف ، ١١٣/١٠٧: ونوادر الراونـدي،١٤٩/٣: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
١٨٩/٦٨٤: ٢والقـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٣٥٤صدر احلديث / ٣٨٥: ٣الفقيه 

. ٤٣٣/١٤٧٨: ١والطربيس يف مكارم األخالق ، ّفليتعفف بزوجة: وفيه
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ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٧٩ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،

ًكلام ازداد العبد إيامنا، ازداد حبا«: "قال رسول اهللا : قال ً .»للنساءّّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّفـإن اخلـال أحـد ،لـنطفكماختـاروا«: "قـال رسـول اهللا: ، قال!ّعيل

.»الضجيعني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،عبد اهللاأخربنا ـ٥٨١

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده ،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

واختـاروا ،ّأنكحوا األكفاء وانكحوا منهم«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

ّوإياكم ونكاح الزنج فإنه خلق،لنطفكم .»ّمشوهّ

يض وأورده القــا، ١١٤/١٠٩: ونــوادر الراونــدي، ١٥٧/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(
ــالم  ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايف ، ١٩٢/٦٩٣: ٢ال ــي يف الك ــاختالف الكلين و ٣٢٠/٢: ٥وب

. ٤٣٥١ـ٤٣٥٠/ ٣٨٤: ٣وكذا الصدوق يف الفقيه ، ٣٢١/٥
. لنطفتكم: »د، ن«يف ) ٢(
وأورده الكلينـي يف ، ١١٤/١١١: ونـوادر الراونـدي، ١٧٤/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

ــائم ، ٤٠٢/١٦٠٣: ٧يف التهــذيب والطــويس، ٣٣٢/٢: ٥الكــايف  ــنعامن يف دع ــايض ال والق
. ١٩٤/٧٠٣: ٢اإلسالم 

ونـوادر ، ذيـل احلـديث١٩٢/١: صـدر احلـديث و١٧٤/١: ١٤عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
صـدر احلـديث / ١٩٤: ٢وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١١٤/١١١: الراوندي

والطـويس يف ، ذيـل احلـديث٤٥٢/١صدر احلـديث و٣٣٢/٣: ٥والكليني يف الكايف ، ٧٠٤
!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربعبد اهللا،أخربناـ٥٨٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،رسـول اهللايا: فقال"أقبل رجل من األنصار إىل رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

ّحتى عد عرشة آباء -وأنا فالن بن فالن ،ّهذه بنت عمي وهي فالنة بنت فالن -ّ

ّحتى عد عرشة آباء - ّليس يف حسبي وال حسبها حبـيش-ّ َ ّوإهنـا وضـعت هـذا ،َ
.احلبيش

ّإن لـك تـسعة وتـسعني : ّثم رفع رأسه فقال،ًطويال"فأطرق رسول اهللا

وسـأل اهللا ،اضـطربت العـروقَتْفـإذا اشـتمل،ًعرقـاوهلا تسعة وتسعني،ًعرقا

ّعزوجل كل عرق منها أن  ّ ّقم فإنه ولدك،يذهب الشبه إليهّ ّومل يأتك إال من عرق ،ُ

.منك أو عرق منها

.»ًعجباوازداد هبا وبولدها،فقام الرجل وأخذ بيد امرأته: قال

بابـ٢
ّالرتغيب يف احلث عىل ذوي األرحام

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٣
"

، باختالف يـسري٢٩٩/١٩٧: ٣والدارقطني يف سننه ، ذيل احلديث٤٠٥/١٦٢٠: ٧التهذيب 
، ١٢٥: ٣ّواجلـصاص يف أحكـام القـرآن ، ٣١/٤٥٦٨: ٢وكذا الـسيوطي يف اجلـامع الـصغري 

ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل  ّ٣١٧/٤٤٦٩٤: ١٦ .
ــستدر) ١( ــه يف م ــائل عن ــدي، ١٩٦/١: ١٥و٣٠٣/٢: ١٤ك الوس ــوادر الراون ، ١٧٨/٢٩٧: ون

. ٤٣٩: ٨ّوالسيوطي يف الدر املنثور ، ٥٦١/٢٣: ٥وأورد نحوه الكليني يف الكايف 
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ّده جعفر بن حممدعن ج،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

وال امـرأة ،مـن الـدهمأبقىال خيل«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّكابنة العم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

أعطف ،خري نساء ركبن اإلبل نساء قريش«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ولدعىل زوج وأحنى عىل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن ،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،احلسنيّ

ُّإنام الدنيا متاع«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ُّوخري متاع الـدنيا الزوجـة ،ّ
.»الصاحلة

.انبقى: هكذا» ن«ويف ، أنقى: »د، ض«يف نسخة ) ١(
ُإذا اشتدت ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه: فرس أدهم) ٢( َّ . همـ د٢٥٨: ٥الصحاح . ُ
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٣٠٢/١: ١٤و٢٥٥/١: ٨عن ــوادر الراون ، ١١٣/١٠٨: ون

. ١٩٥/٧١١: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
: ونــوادر الراونــدي، وأحنــاهن... أعطفهــن: وفيــه١٦٧/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

: ٥وباختالف الكليني يف الكايف ، لدهاأعطفها عىل زوجها وأحناها عىل و:... وفيه١٧٧/٢٩٤
: وابـن البطريـق يف العمـدة، ٦٢/٢٥٣: ٢%وكذا الصدوق يف عيون أخبار الرضا، ٣٢٦/١

. ـ من فضائل نساء قريش٤٩الباب ـ ١٩٥٨: ٤وانظر صحيح مسلم ، ٥٨/٦٢
/ ١٩٥: ٢، وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ١٦٨/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

، وابن ماجة يف سننه ١٠٩٠/١٤٦٧: ٢، وباختالف يسري مسلم يف صحيحه ٧٠٩صدر احلديث 
بسنده، والقضاعي يف مسند ٣٥٥/٦٥٣١: ٢بسنده، وأمحد بن حنبل يف مسنده ٥٩٦/١٨٥٥: ١

. ٤٠٣١/ ٣٤٠: ٩بسنده، وابن حبان يف صحيحه ١٢٦٥و ٢٣٦/١٢٦٤: ٢الشهاب 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّفمن اختذها فليصنعها،ّإنام املرأة لعبة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّيلع َ«.

بابـ٣
ّإقرار نكاح اجلاهلية

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٥٨٧ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني،  ّ ، !ّأبيه، عن عيلعن ّّ

ّأقر أهل اجلاهلية عىل ما أسلموا عليه من طالق أو نكاح "ّإن رسول اهللا«: قال
.»أو مرياث

بابـ٤
ّبيع ام الولد يف الدين ُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٨

، فليبـضعها: وفيـه١٧٧/٢٩٦: ونـوادر الراونـدي، ٢٤٩/١: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
َواآلمدي يف غرر احلكـم. ّفال يضيعها: وفيه. ٥١٠/٢: ٥وأورده الكليني يف الكايف  ِ ُ :٢٧٣/٢٢

والطـربيس . ّفليغطها: وفيه١٧٧/٣٦٤٥: واملواعظوالواسطي يف عيون احلكم ، ّفليغطها: وفيه
.هافليصن: وفيه٤٧٠/١٦٠٦: ١يف مكارم األخالق 

.)باب إقرار اجلاهلية عىل ما أسلموا عليه من طالق أو نكاح أو مرياث(: يف احلجرية) ٢(
: ١٤وعنـه يف مـستدرك الوسـائل . ٢٥١: ٢أورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ) ٣(

٤٤٤/١.
ّباب بيع ام الولد يف ثمن رقبتها(: يف احلجرية) ٤( ُ( .
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلس،عن أبيه،ّ : !عن أبيه،نيّ

ًإن عليا« ّباع ام ولد يف الدينّّ فـامت ومل يقـبض،ّوكان سيدها اشرتاها بنسيئة،ُ

.»ثمنها
بابـ٥

حفظ النظر

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٨٩
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عن ،عن أبيه،ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ
ّفإن فتنـتهم أشـد ،املرد منهم،وأوالد األغنياء وامللوكّإياكم«: ، قال!ّعيل ّ

.»ّمن فتنة العذارى يف خدورهن

بابـ٦
ّالوصية باأليامى

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٠

. ضيق: »ن، ض، د«يف نسخة ) ١(
ّبـاب امهـات ٦ـ ١٩٣/١ــ ١٩١: ٦وانظـر الكـايف ، ٣٧٧/٣: ١٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢( ُ

ّـ ماجيوز فيه بيع امهات األوالد٧باب ـ ١١: ٤واالستبصار ، ٢٣٨: ٨والتهذيب ، األوالد ُ .
. )باب حفظ النظر عن أوالد امللوك واألغنياء(: يف احلجرية) ٣(
.ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّعن عيل: (وقوله. ّمل يرد يف النسخ اخلطية) ن أبيهّجده عيل بن احلسني، ع) (٤(
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ّوإياكم: يف املطبوع واحلجرية) ٥(
وباختالف . ٥٤٨/٨: ٥وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٣٥١/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

ّواملتقـي اهلنـدي يف ، ١٥٥/٥٠٢١: ٤٣و٣٣٨/٧٣٦٠: ٣٦نة دمشق ابن عساكر يف تاريخ مدي
. ٣٣٠/١٣٠٧٧: ٥ّكنز العامل 



١ج/الجعفريات.....................................................................................٢٣٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،يهعن أب،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

ّفإن اهللا تعاىل حيسن هلـن يف أخالقهـن،ّتزوجوا أياماكم« ّ ّويوسـع هلـن يف ،ّ ّ
ّويزيدهن يف مروءاهتن،ّأرزاقهن ّ«.

بابـ٧
تزويج األبكار

عـن ،ّحدثنا أيب:قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

ًفـإهنن أعـذب أفواهـا،ّتزوجوا األبكار« ّ ،ًوأرسع تعلـيام،ًوأفتـق أرحامـا،ّ

.»ّوأثبت للمودة

، ...ّزوجـوا: وفيـه١٧٨/٢٩٨: ونـوادر الراونـدي، ٣٠٣/٣: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(

١٩٦/٧١٣: ٢والقايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٦٦: ّوأورده القمي يف جامع األحاديث

ّهن يف مروءاهتنويزيد: وليس فيه ّ.

ّوأورد مثله القمـي يف ، ١١٥/١١٢: ونوادر الراوندي، ١٧٨/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، ٧١٣صـدر احلـديث / ١٩٦: ٢والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٦٦: جامع األحاديث

ضـمن / ٣٩٥: والـصدوق يف التوحيـد، ١ضمن احلديث / ٣٣٤: ٥ونحوه الكليني يف الكايف 

، ٥٩٨/١٨٦١: ١وابن ماجـة يف سـننه ، ٤٠٠/١٥٩٨: ٧والطويس يف التهذيب ، ١٠ديث احل

والـسيوطي يف اجلـامع ، ٢٥٩: ٤واهليثمي يف جممـع الزوائـد ، ٤١٦: ٤وابن أيب شيبة يف مصنّفه 

ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل ، ٣٢٨٥/ ٥٠٥: ١الصغري  ّ٢٩٦/٤٤٥٦٠: ١٦ .
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بابـ٨
تزويج الزرق

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّفإن فيهن،ّتزوجوا الزرق«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ًّيمنا ُ«.

بابـ٩
أصناف النساء

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدـ٥٩٣ ّحدثنا أيب، عـن : ثني موسى، قالّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ
ُربيع مربـع: النساء أربع«: "قال رسول اهللا : ، قال! ِ ُوجـامع جممـع ، ،

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، )يج الزرقاءباب تزو(: يف املطبوع واحلجرية) ١(

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، الزرقاء: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

ّفإن يف تزوجيهن(: يف املطبوع) ٣( ومـا يف املـتن أثبتنـاه ، ّفإن فيهم: واحلجرية» د، ض«ويف نسخة ،  )ّ
.»م، ن«من 

وأورد مثلـه الكلينـي ، ١١٥/١١٣: ونوادر الراونـدي، ١٨٠/١: ١٤ل عنه يف مستدرك الوسائ) ٤(
والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٦٥: ّوالقمي يف جامع األحاديث. ٣٣٥/٦: ٥يف الكايف 

ًيمنا(بدل ) الربكة(: وفيه٣٨٧/٤٣٦١: ٣والصدوق يف الفقيه ، ١٩٦/٧١٧: ٢ ُ( .

ٌناقة مربع) ٥( ُ . التـي تلـد يف أول النتـاج، ذلـك مـن عادهتـا فهـي مربـاعفإن كـان ، ُتنتج يف الربيع: ٌ
. ـ ربع٤٨١: ٣الصحاح 

. ـ مجع٤٥٨: ٣الصحاح . إذا محلت أول ما حتمل: ٌأتان جامع) ٦(
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.«، وعاقرمقمعوخرقاء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًتزوجها سوداء ودودا ولودا«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ً ّوال تزوجهـا ،ّ
ًحسناء مجيال عاقرا ُفإين مباه بكم األمم يوم القيامة،ً ّأوما علمت أن الولدان حتت ،ّ َ

ّوتربيهم سارة يف جبـل مـن %حيضنهم إبراهيم! ؟العرش ليستغفرون آلبائهم
.»مسك وزعفران

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٥

ٌرحم خريق) ١( . ـ خرق٧٦: ١٠لسان العرب . إذا خرقها الولد فال تلقح بعد ذلك: َِ

ذين إذا أكلوا مل يشبعوا، وإذا مجعوا مل يستغنوا، أي كـأن أول من يساق إىل النار األقامع، ال: يف احلديث) ٢(
ًما يأكلونه وجيمعونه يمر هبم جمتازا غري ثابت فيهم والباق عنـدهم . ـ قمـع٢٩٧: ٨لـسان العـرب . ّ

واملراد من هذا أن املرأة مهام جامعها زوجها مل يبق يف رمحهـا يشء ومل يـستقر فيـه جنـني، وهـو تعبـري 
. جمازي

ْالعق) ٣( ُر والعقرَ ُْ . ـ عقر٥٩١: ٤. لسان العرب. وهو استعقام الرحم وهو أن الحتمل، العقم: ُ

وبـاختالف الكلينـي ، ١١٥/١١٤: ونوادر الراونـدي، ١٦٠/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ــنعامن يف دعــائم اإلســالم ، ٣٢٤/٤و٣٢٢/١: ٥يف الكــايف  ، ١٩٧/٧٢٥: ٢والقــايض ال

: ٧الطــويس يف التهــذيب و، ٣١٧/١: ومعــاين األخبــار، ٢٤١/٩٢: والــصدوق يف اخلــصال
. ٣٧٠/٧٩٣: وبزيادة يف أمايل الطويس، ٤٠٤/١٦١٣

وبـاختالف يـسري ، ١١٥/١١٥: ونـوادر الراونـدي، ١٧٧/١: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٥(
صـدر ١٩٧/٧٢١: ٢والقـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم . ٣٣٤/٤: ٥الكليني يف الكـايف 

، ١٠٣٤٤و١٠٣٤٣وانظر احلديث ، ١٦١/١٠٣٤٥: ٦نحوه عبدالرزاق يف مصنّفه و، احلديث
. ٣٩٢/٤٣٧٨: ٣والصدوق يف الفقيه 
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

العفيفـة يف ،خري نسائكم العفيفة الغلمة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»غلمة عىل زوجها،فرجها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّفإن صحبتها بـالء ،زويج احلمقاءّإياكم وت«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»وولدها ضياع

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

اللـبن ّفـإن ،ّإياكم أن تسرتضعوا احلمقـاء«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»عليهينشئه

َالغلمة) ١( ْ . ـ غلم٣٤٣: ٣النهاية يف غريب احلديث البن األثري . هيجان شهوة النكاح من املرأة والرجل: ُ
وأورده القــايض ، ١١٦/١١٦: ونــوادر الراونــدي، ١٥٩/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(

، صـدر احلـديث٣٢٤/٣: ٥والكلينـي يف الكـايف ، ١٩٧/٧٢٢: ٢النعامن يف دعائم اإلسـالم 
، ٦٣٠/٤٠٩٣: ١والـسيوطي يف اجلـامع الـصغري ، ١٧٦/٢٨٧٨: ٢والـديلمي يف الفـردوس 

ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل  ّ٤٠٩/٤٥١٤٨: ١٦ .
، وأورده الكلينـي يف ١١٦/١١٧: ادر الراونـديونـو، ١٩٢/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

. ٣٥٣/١: ٥الكايف 
. ٤٠٦/١٦٢٢: ٧والطويس يف التهذيب ، ١٩٧/٧٢٣: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

ّيشببه: »م«يف ) ٤( ْيشبه: ويف النوادر. ُ ُ .
ف وأورده بـاختال، ١١٦/١١٨: ونـوادر الراونـدي، ١٦٢/١: ١٥عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٥(

!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٥٩٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّأفـضل نـساء أمتـي«: "قـال رسـول اهللا: ، قال!ّعيل ًأصـبحهن وجهـا،ُ ّ،

ًوأقلهن مهرا ّّ«.

بابـ١٠
خطبة النكاح

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٥٩٩ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد  ّ!ّكنت أرى أيب إذا زوج أو تزوج يقول«: ، قال ّ :

ِاحلمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ به من رشور أنفسنا، من هيـده اهللا فـال  َ َ
َمن يضلل اهللاَُّ فام له من هادَو<ّمضل له  ْ ُِ َِ َ َ ِ ْ ُ َ<وأشهد أن ال إله إال هو ،ّ وحده ال رشيك

"
ــايف  ــي يف الك ــه ، ٩و ٤٣/٨: ٦الكلين ــصدوق يف الفقي ــار ، ٤٧٨/٤٦٧٩: ٣وال ــون أخب وعي

والطربيس يف مكارم األخـالق ، ١١٠/٣٧٥: ٨والطويس يف التهذيب ، ٣٤/٦٧: ٢%الرضا
. ٢٦٢: ٤واهليثمي يف جممع الزوائد ، ٥٠٧/١٧٦٠: ١

ونـوادر ، ٦٦/١: ١٥و٢١٦/٤خـري نـساء، و: ، وفيـه١٦٠/٣: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ــدي ــايف ، ١٧٨/٢٩٩: الراون ــي يف الك ــه ، ٣٢٤/٤: ٥وأورده الكلين ــصدوق يف الفقي : ٣وال

ــسنده٣٨٥/٤٣٥٦ ــالم ، ب ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال ــويس يف ، ١٩٧/٧٢٤: ٢والق والط
وابن عـساكر يف ،  ٤٣٩/١٥٠٧: ١والطربيس يف مكارم األخالق ، ٤٠٤/١٦١٥: ٧التهذيب 

، ٦٣٠/٤٠٩١: ١والــسيوطي يف اجلــامع الــصغري ، ٣٢٧/٣٥٩٧: ١٤شق تــاريخ مدينــة دمــ
ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل  ّ٢٩٧/٤٤٥٦٨: ١٦ .

.عن أبيه، عن عيل بن احلسني: زيادة» م«يف ) ٢(
.٣٣: ٤٠، وغافر ٣٦و٢٣: ٣٩، والزمر ٣٣: ١٣سورة الرعد ) ٣(
. »م، د، ن«أثبتناه من وما) ّال إله إال اهللا: (»ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٤(



٢٤١........................................................................................كتاب النكاح  

ّله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، يا أهيـا الـذين آمنـوا  ًّ ِاتقـوا اهللاَّ الـذي تـساءلون بـه <ّ ِِ َ ُ َّ َُ َ َ َّ

ًواال َرحام إن اّهللاَ كان عليكم رقيبا ََ َ َ َِ َ ْ ْ َ ُْ َ ََّ ِ ْ< ،>َيا أهي ُّ َ َّا الذين آمنـوا اتقـوا اهللاَ حـق تقاتـه وال متـوتن إال َ َِ َّ َ َ َُ ُ َّ ُُ ََ ِ ِ َِ ُ ََّّ

َوأنتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ َ< ،> ًيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اَهللا وقولوا قوال سـديدا َ ُ ُ ُ َِّ َِ َ َْ َ ََّ ُ َ ُّ ْيـصلح لكـم أعاملكـم * َ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ْويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اَهللا ْ َ َ َِ ُِ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ ًورسوله فقد فاز فوزا عظيامَ ِ َ ْ ُ ًَ َ ََ َ ََ ْ ُ َ< . ّإن فالن بن فالن قد ذكـر

ّفالنة بنت فالن، فزوجوه عىل ما أمر اهللا به من إمساك بمعروف أو ترسيح بإحـسان، 
.»أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

ّوربام اخترص، فتكلم وتشهد وصىل عىل النبـي «: #ّقال جعفر بن حممد  ّ ّ ّّ"

.»ومل يقرأ

بابـ١١
ّكم أقل املهر

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٦٠٠ ّحدثنا أيب، عن أبيه، عن : ّ

ّجده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عـيل  ّ ّ : ، قـال!ّّ

.»مهر البغييشبه ّألكره أن يكون املهر أقل من عرشة دراهم، لكي الّإين«

. ١: ٤سورة النساء ) ١(
. ١٠٢: ٣سورة آل عمران ) ٢(
. ٧١ـ ٧٠: ٣٣سورة األحزاب ) ٣(
. ٢٠١/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ومـا يف ، ّألين: قـال: »م«ويف ، %قال أيب: »د، ن«ويف ، قال أليب: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(

. ر وهو األنسباملتن أثبتناه من املصاد
ــائل ) ٦( ــستدرك الوس ــه يف م ــناد، ٦٨/١: ١٥عن ــرب اإلس ــريي يف ق ، ١٤٤/٥٢٠: وأورده احلم

!
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بابـ١٢
الصداق للشنعة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٦٠١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّوأشهد رسا أول مـرة،ّإذا تزوج الرجل املرأة«: ، قال!ّعيل ّ ً ًيـة وأشـهد عالن،ّ

ّصداقا عالنية أكثر من الرس،فجعل صداقني،ُأخرى ّفالتزويج األول هـو عقـد ،ً
.»ّويؤخذ بتزويج الرس،النكاح

بابـ١٣
َالرخصة يف النظر ملن أراد النكاح

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

فـال بـأس ،ّإذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّفإنام هو مشرت،أن يولج برصه

"
ضـمن مـصنّفات (٢١: واملفيد يف رسالة يف املهـر، بسنده٥٠١/١: والصدوق يف علل الرشائع

. ١٧٩/١٠٤١٦: ٦وانظر املصنّف لعبدالرزاق ، )٩املفيد ج
. )ةباب الصداق املشنع(: »د، ن«يف ) ١(
ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــالم ، ٧٤١/١: ١٤عن ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال : ٢وأورده الق

. باختالف٢٢٦/٨٤٧
وأورده القــايض ، ١١٧/١١٩: ونــوادر الراونــدي، ١٩٣/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٧٣٦صدر احلديث / ٢٠١: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّده عيل بن احلسنيعن ج،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

فـال بـأس ،ّإذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»إليه منهاأن ينظر إىل ما يبدو

عبـد اهللاذكـرت هـذا جلـابر بـن «: قـال لنـا أيب: %ّقال جعفر بن حممـد

، اختبـأت "هللاّملا سمعت هذا احلديث مـن رسـول ا: فقال لنا جابر،األنصاري

ِفنظرت إىل ما أردت وإىل ما مل أرد،بجارية من األنصار يف حائط ألبيها ّفتزوجتها ،ُ
.»فكانت خري امرأة

بابـ١٤
النظر إىل الشعر

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّه عيل بن احلسنيّعن جد،عن أبيه،ّ

فليـسأل ،ّإذا أراد أحدكم أن يتـزوج املـرأة«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّفإن الشعر أحد اجلاملني،عن شعرها كام يسأل عن وجهها

.»م«ما يبدعوه، وما يف املتن أثبتناه من نسخة : »ض، د، ن«يدعوه، ويف نسخة ما: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ١٢١و ١١٧/١٢٠: ونوادر الراوندي، ١٩٤/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. )باب السؤال عن شعر املرأة كجامهلا(: يف احلجرية) ٣(
وأورده ، ١١٧/١٢٢: ونـديونوادر الرا، ٢ذيل احلديث / ١٨١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

، ١٩٦/٧١٨: ٢والقـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٨٨/٤٣٦٤: ٣الصدوق يف الفقيـه 
، ٩٠/٥٧٩: ١والسيوطي يف اجلامع الـصغري . ٤٣٧/١٤٩٥: ١والطربيس يف مكارم األخالق 

ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل  . باختالف٢٩١/٤٤٥٢٨: ١٦ّ
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بابـ١٥
ّالسنة يف سهر ليلة العرس

عـن ،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

أو ،ّمتهجـد بـالقرآن: ّال سهر إال يف ثالث«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ُأو عروس هتدى إىل زوجها،طالب للعلم

بابـ١٦
صفة املالمسة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»ّأحدكم امرأته فال يعجلهاإذا أتى«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، العلم: »ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية ) ١(
وأورد ، ١١٨/١٢٣: ونوادر الراونـدي، ١٩٥/٢: ١٤و١١٧/٧: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ١١٢/٨٨: ١مثله الصدوق يف اخلصال 
ــائم اإلســالم  ــنعامن يف دع ــديث / ٢١٠: ٢والقــايض ال ــاختالف٧٧١ضــمن احل ــال ، ب والفت

. ٦: نيالنيسابوري يف روضة الواعظ
. )باب صفة املالمسة واملبارشة(: يف احلجرية) ٣(
. )إذا أراد(: »ض«يف نسخة ) ٤(
وأورده بـاختالف ، ١١٨/١٢٤: ونـوادر الراونـدي، ٢٢١/١: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٥(

، ضـمن حـديث طويـل، ٦٣٧: والصدوق يف اخلـصال. ٥٦٧/٤٨: ٥يسري الكليني يف الكايف 
وأورد مثـل هـذا ، ٧٧٥صـدر احلـديث / ٢١٢: ٢يف دعـائم اإلسـالم ومثله القـايض الـنعامن

!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»فليصدقهاإذا أتى أحدكم امرأته«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل
بابـ١٧

صفة املبارشة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٦٠٨

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّمدّعن جده جعفر بن حم،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

،ّفاحبـسوهن يف البيـوت،النـساء عـورة«: "قال رسـول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ّواستعينوا عليهن بالعرى

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٠٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّجده عيل بن احلسنيعن ،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
"

: ٧وأبو يعىل املوصـيل يف مـسنده ، ١٩٤/١٠٤٦٨: ٦احلديث والذي يليه عبدالرزاق يف مصنّفه 
والــسيوطي يف ، ٢٩٥: ٤واهليثمــي يف جممــع الزوائــد ، ٤٢٧٠/ ٢٥٩و٤٢٠١و٢٠٨/٤٢٠٠

ــصغري  ــدي، ٥٤٩و ٨٦/٥٤٨: ١اجلــامع ال ٣٤٤/٤٤٨٣٧: ١٦ّيف كنــز العــامل ّواملتقــي اهلن
. ٤٤٨٣٨و

. )فليصدقها(بياض ) امرأته(بعد » د، ن«يف ) ١(

إذا أتـى أحـدكم إىل امرأتـه فـال : وفيه٢١٢/٧٧٥: ٢أورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٢(
. ّيعجلها وإذا واقعها فليصدقها

.)تعليم اخلريّباب حبس النساء يف البيوت خري هبن عىل(: يف احلجرية) ٣(

. ١٧٩/٣٠٠: ونوادر الراوندي، ١٨١/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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.»ارضبوا النساء عىل تعليم اخلري«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

بابـ١٨
فضل الغرية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،يـهعن أب،ّ

ّجده عيل بن أيب طالب ّ!الغـرية مـن اإليـامن«: "قال رسول اهللا: ، قال،

.»من اجلفاءوالبذاء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٦١١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»ّهنى أن يدخل عىل النساء إال بإذن األولياء"ّإن رسول اهللا«: !ّعيل

. ١١٨/١٢٥: ونوادر الراوندي، ٢٦٠/٤: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ واخلطية) %ّعن عيل، عن أبيه(: يف املطبوع) ٢(
. ـ بذا١٩٩: ٦الصحاح .الفحش: ّالبذاء باملد) ٣(
وأورده ، ١٧٩/٣٠١: ونـوادر الراونـدي، ٢٩٢/٣و٢٣٤/١: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(

: ١٠وكذا عبدالرزاق يف مصنّفه ، )اجلفاء(بدل ) النفاق(: وفيه١٠٣: ّالقمي يف جامع األحاديث
. ّالديوث: ّوالبذاء: وفيه زيادة. ١٩٥٢١/ ٤٠٩

: ١٠والبيهقي يف السنن الكربى ، بسنده١٢٣/١٥٤: ١الشهاب وباختالف القضاعي يف مسند 
١١٧/٤٣٢٦: ٣والـديلمي يف الفـردوس ، ٤١١/١٠٧٩٧: ٧وشـعب اإليـامن ، بسنده٢٢٦

ّواملتقــي اهلنــدي يف كنــز العــامل ، ٣٢٧: ٤واهليثمــي يف جممــع الزوائــد  ّ٣٨٥/٧٠٦٥: ٣
. ٢٠٧/٥٨٢٤: ٢والسيوطي يف اجلامع الصغري ، ٣٨٦/٧٠٦٨و

ومثلـه الكلينـي يف ، ١٧٩/٣٠٢: ونـوادر الراونـدي، ٢٨١/١: ١٤نه يف مستدرك الوسـائل ع) ٥(
. ٢و ١ّملفق من حديث / ٥٢٨: ٥الكايف 
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ثنا أيب، عـن ّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٢

ّعن جده جعفر بن حممدأبيه،  ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ ، عـن عن أبيـه،ّ

مـن ّحيـدثنء أن اليف البيعة عـىل النـسا"أخذ رسول اهللا«: قال، !ّعيل 

.»ّالرجال إال ذا حمرم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ : !عن أبيه،ّ

: "ّفقال هلا النبـي،استأذن عليها أعمى فحجبته"ّإن فاطمة بنت رسول اهللا«

ِمل حجبته وهو ال
َ
وهـو ،يراين فأنـا أراهإن مل يكن،رسول اهللايا: فقالت؟ِيراكِ

ٌأشهد أنك بضعة منّي: "ّفقال النبي. ّيشم الريح ِ ّ«.

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٦١٤ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه  دخـل "اطمة بنت رسـول اهللا ّإن ف«: !ّ

"سـألنا رسـول اهللا : فقال؟ما هذه الكآبة: وبه كآبة شديدة، فقالت%ّعليها عيل 

سألنا عن املرأة ما : قال؟وما املسألة: فقالت. عن مسألة ومل يكن عندنا جواب هلا

إرجـع إليـه : فقالـت. ِفلم ندر؟ّفمتى تكون أدنى من رهبا: قال. عورة: قلنا؟هي

. »د، ن«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ) ّوالحيدثن(: »م، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
الطبقات و، ٥١٩/٦: ٥للكليني والكايف، ٢١٤/٧٩١: ٢انظر دعائم اإلسالم للقايض النعامن ) ٢(

.١٠: ٨بن سعد الالكربى 
.وهو املوافق للمصادر. »م«أثبتناها من نسخة ) يكن) (٣(
وأورده القــايض ، ١١٩/١٢٦: ونــوادر الراونــدي، ٢٨٩/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

. ٣٨٠/٤٢٨: وابن املغازيل يف املناقب، ٢١٤/٧٩٢: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
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ّإن أدنى ما تكون من رهبافأعلمه "ّفـانطلق فـأخرب النبـي. أن تلزم قعر بيتهـا،ّ

: فقـال،ّفأخربه أن فاطمـة أخربتـه؟ّماذا من تلقاء نفسك يا عيل: فقال. بذلك

ٌإن فاطمة بضعة منّي،صدقت ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٥

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإال ما ذب عنهّإنام النساء حلم عىل وضم«: ، قال!ّعيل ّ«.

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالعبد اهللاأخربنا ـ٦١٦ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني ّ عـن ، عن أبيـه،ّّ

ّامتـي، والغـرية كتب اهللا اجلهاد عىل رجال «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ُ

ّعىل نساء امتي، فمن صرب منهن واحتسب أعطاها َ ّ .»اهللا أجر شهيدُ

. »م، ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ، ذلك: »د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
وابـن املغــازيل يف ، ١١٩/١٢٧: ونـوادر الراونــدي، ١٨٢/٢: ١٤عنـه يف مـستدرك الوســائل ) ٢(

ّاحليل يف العدد القوية، ٣٨١/٤٢٩: املناقب ّ :٢٢٤/١٧ .
َالوضم) ٣( َاخلشبة أو البارية التي يوضع عليها : َ : ٥النهايـة البـن األثـري . تقيه مـن األرض، اللحمَ

َاليمتنع مـن أحـد إال أن يـذب عنـه ويـدفع، ّفهن يف الضعف مثل ذلك اللحم. ـ وضم١٧٣ ُّ ُ ّ .
. ـ وضم٦٤٠: ١٢لسان العرب 

.١٠٨/١٨٧٩: أورده اآلمدي يف غرر احلكم) ٤(
وأورد ، ١٨٢/٣١٧: يونوادر الراونـد، ٢٣٦/١: ١٤و٢٤/٢: ١١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

الطرباين يف املعجـم الكبـري ، وباختالف، ٢١٧/٨٠٦: ٢مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
والقضاعي يف ، ١٣٢٧٠ذيل احلديث / ٣٠٢: ٧وعبدالرزاق يف املصنف ، ١٠٧/١٠٠٤٠: ١٠

والـسيوطي يف اجلـامع ، ٣٢٠: ٤واهليثمي يف جممـع الزوائـد ، ١٦٩/١١١٧: ٢مسند الشهاب 
ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل ، ٢٧١/١٧٦٧: ١صغري ال ّ٤٠٧/٤٥١٣٤: ١٦.
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،هعن أبي،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ومـا ،والـربيء منـه فرقـة،ّاملـضل باهـت«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

: قـال؟وكيف ذاك،رسول اهللايا: قالوا. تدري الغرياء ما بأعىل الوادي من أسفله

ّأما املضل إذا ضل منه اليشء رمى به الربيء ّ عد تـدري املـاء يـصّوأما الغرياء فال،ّ

.»من أسفل الوادي أو من أعاله

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

إذ أقبلت امرأة كاشـفة ،جالس ونحن حوله"بينا رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

،وعن نحرها وعن ساقيها وعـن قـدميها يف درع لـيس عليهـا غطـاءعن شعرها 

يارسول : ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه وهي تقول"ّوزوجها جالس مع النبي

ّاهللا زنيت فأقم عيل احلد َبأيب وامي إهنا غرياء: فقال زوجها،َّ ّ ّ : "فقال رسول اهللا،ُ

.»ما تدري الغرياء ما بأعىل اجلبل من أسفله

بابـ١٩
املهدوالصبي يف،النهي عن أن جيامع الرجل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦١٩
. ٥٠٥/٣: ٥وانظر الكايف ، ٢٣٦/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٥٠٥/٣: ٥وانظر الكايف ، ٢٣٦/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ينظر فيها: ويف احلجرية، ينظر إليهام: يف املطبوع زيادة) ٣(
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

املهـد ّوالـصبي يف،أن جيامع الرجـل امرأتـه"هنى رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ينظر إليهام

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ال بأس أن ينام الرجـل بـني «: ، قال!عن أبيه،ّ

.»ُولكن ال يطأ واحدة واالخرى تنظر،امرأتني أو بني جاريتني

بابـ٢٠
ساءالنهي عن اخللوة بالن

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّثالثة من حفظهـن «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّكان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية ّ ُمن مل خيل بامرأة ال: ً يملـك منهـا َ

.»صاحب بدعة ببدعتهيعنسلطان، وملومل يدخل عىل ًشيئا،

وباختالف الربقـي يف ، ١٢٠/١٢٩: ونوادر الراوندي، ٢٢٨/١: ١٤مستدرك الوسائل عنه يف) ١(

: ٥والكليني يف الكـايف ، بسنده٥٠٢/٢٦٧: والصدوق يف علل الرشائع، ٣١٧/٤٢: املحاسن

.بسنده٤١٤/١٦٥٥: ٧والطويس يف التهذيب ، بسنده٤٩٩/١

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــنع، ٢٢٨/٣: ١٤عن ــايض ال ــالم وأورده الق ــائم اإلس : ٢امن يف دع

٢١٣/٧٨٢ .

. ١٢٠/١٣٠: ونوادر الراوندي، ٢٦٤/١: ١٤و١٢٣/٣: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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بابـ٢١
ّالذم لتارك الغرية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ًأيام رجل رأى يف منزله شـيئا مـ«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ن الفجـور ّ

ّفلم يغري ُ« .وذكر احلديث.

بـن جعفر بـن مـسافرّحدثنا: قال،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٣

عن أيب ،ّعن موسى بن يعقوب الزمعي،ّحدثنا ابن أيب فديك: قال،إبراهيم

: يقـول"ّأنه سمع رسول اهللا،ُعن مالك بن اخيمر الياممي،الباهيلرزين

ّبعث اهللا تعاىل بطري أبيض ويظل ببابه أربعني صباحا، فيقول له كلـام دخـل وخـرج: يف املطبوع زيادة) ١( ً ّ :
ّغري غري، وإال مسح بجناحه عىل عينيه، فإن رأى ح ّ ًسنا مل يره حسنا، وإن رأى قبيحا مل ينكرهّ ً ً .

ًوتقدم كامال برقم . ٢٣٤/٢: ١٤و٢٠٠/٣: ١٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢( . من كتاب اجلهاد٥٧٤ّ
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ّحدثني: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
. »ض، م«ما يف املتن أثبتناه من و، قدلك: »د، ن«ك، ويف يقد: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
وهو تصحيف، صـحيحه مـا أثبتنـاه يف املـتن، ) الديعمي: (ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٥(

.احلديث، ومصادر٣٣٧: ١٠انظر هتذيب التهذيب .وهو املوافق للمصادر
ومـا يف ، زربـن:واحلجريـة» م«ويف نسخة ، ذربن: »د، ن«ويف ، زرين: »ض«يف املطبوع ونسخة ) ٦(

أبـو رزيـن : وفيه٣٧١/١٧١١: ٩ُانظر كتاب اجلرح والتعديل للرازي ، املتن أثبتناه من املصادر
. الباهيل سمع مالك بن اخيمر روى عنه موسى بـن يعقـوب الزمعـي سـمعت أيب يقـول ذلـك

.١٧/٧٥٨٦: ٦كتاب الكنى، واإلصابة البن حجر ٣٢/٢٧٤: ٨والتاريخ الكبري للبخاري 
ويف املطبـوع واحلجريـة . واحلجريـةّاخلطيـةوما يف املتن أثبتنـاه مـن النـسخ ، اليامين: املطبوعيف) ٧(

انظر باالضـافة . صحيحه ما أثبتناه يف املتن من املصادر، وهو تصحيف. احبس: ّوالنسخ اخلطية
ُإىل املصادر املتقدمة اسد الغابة  . ١٣٤٥/٢٢٤٩: ٣االستيعاب ، ٢٣٣/٤٥٥٣: ٤ّ
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َإن اهللا تعاىل اليقبل من الصقور« ًّيوم القيامة رصفا وال عدال رسول يا: قلنا،ً

.»ُالذي يدخل عىل أهله الرجال: قال؟وما الصقور،اهللا

بابـ٢٢
ّفضل التحفظ من ذوي األرحام وغريهن ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٤

ّعن جده جعفر بن حممد،يهأب ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإن رجال أتى النبي«: !ّعيل ً ّأمـي أسـتأذن عليهـا،رسـول اهللايـا: فقال"ّ ؟ُ

َومل يا: قال،نعم: فقال
: قـال. ال: قـال؟ّيرسك أن تراها عريانـة: قال؟رسول اهللاِ

. ال: قال؟ينكشف شعرها بني يدي،ُاختي،رسول اهللايا: قال. فاستأذن عليها

َومل: قال
ًأخاف إن أبدت شيئا من حماسـنها ومـن شـعرها أو معـصمها أن : قال؟ِ

.«تواقعها

انظـر .الصيغور، وما أثبتناه هو الصحيح: »د، ن«الصفور، يف : »م، ض«بوع واحلجرية ويف املط) ١(
. ـ صقر٤٦٧: ٤ولسان العرب ،ـ صقر٢٠١: ٦املحكم واملحيط األعظم البن سيده 

. قالوا: »ض«يف نسخة ) ٢(
. ٣٠٤/١٢٩٢: ٧وأورده البخاري يف التاريخ الكبـري ، ٢٣٥/٣: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ــاين ــسنده٥٢٤/٨٧٦: ومثلــه الــشيباين يف اآلحــاد واملث ــري ، ب : ١٩والطــرباين يف املعجــم الكب
. بسندين٥٢٠ـ ٥١٩: ٥٦وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،بسنده٢٩٤/٦٥٤

، د«ويف نـسخة . أخـشى: وصـححت يف احلاشـية، حتى: ويف متن احلجرية، أخشى: يف املطبوع) ٤(
. واملصادر» م، ن«أثبتناه من نسخة وما يف املتن، ّحتى: »ض

. »ن، د، م«وما يف املتن أثبتناه من ، يواقعها: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(
وأورده القــايض ، ١٣٦/١٧٨: ونــوادر الراونــدي، ٢٨٢/٤: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٦(

!
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ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٦٢٥ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني ّ ، !ّ، عن أبيه، عن عيل ّّ

ّإذا قبل أحدكم ذات حمرم قد حاضت، أم أو أخت أو عمة «: "قال رسول اهللا : قال ُّ ُ ّ
.»ّعينيها ورأسها، وليكّف عن خدهيا وعن فيهاِّأو خالة، فليقبل بني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٦

ّعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن ّعن جده ج،أبيه ّ ّ
،ّال يبارش الرجل الرجل إال وبيـنهام ثـوب«: "قال رسول اهللا: قال، !ّعيل 

.»ّوال يبارش املرأة املرأة إال وبينهام ثوب

بابـ٢٣
سياسة النساء

عـن ،نا أيبّحدث: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٧
"

، ٩٧: ٧يف سـننه وصدر احلديث البيهقـي، باختالف٢٠٢/٧٤١: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ٣٩٩ـ ٣٩٨: ٤وكذا ابن أيب شيبة يف مصنّفه 

. ما بني: »ض«يف نسخة ) ١(

٢٠٣/٧٤٢: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٣٦/١٧٩: عنه يف نوادر الراوندي) ٢(
ّام أو اخت أو عمة أو خالة: وليس فيه ُّ ُ .

ونـوادر ، ٣٥٤/٢: وذيـل احلـديث يف، ديثصدر احل، ٣٥٢/٤: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
والطـربيس ، بـاختالف يـسري١٢٢: وأورده ابن شعبة يف حتف العقول، ١٧٩/٣٠٣: الراوندي

: ولـيس فيـه٥٠١/٢٧٦٩: ١وأمحد بن حنبل يف مسنده ، ٤٩٥/١٧١٧: ١يف مكارم األخالق 
.٢٨٧/١٠٠٧٨: ٣و٥١٦/٢٨٦٧وكذا ، ّإال وبينهام ثوب
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّوال تعلمـوهن ،ُال تنزلـوا النـساء الغـرف«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ

ّوعلموهن الغزل وسورة النور،الكتابة ّ«.

عـن ،ا أيبّحـدثن: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : "قال رسول اهللا: ، قال!عن آبائه،عن أبيه،ّ

َنعم شغل املرأة املؤمنة الغزل« ْ ِ«.

َعلموا أبناءكم الرمي والسباحة«: "وقال ِّ«.

بابـ٢٤
النهي عن وطئ احلباىل

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٢٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !ّعن عـيل،عن أبيه،ّعن أبيه عيل بن احلسني،ّ

وأورده الكلينـي يف ، ٢١٥/٤٢٦: ونـوادر الراونـدي، ٢٥٩/١: ١٤ائل عنه يف مستدرك الوسـ) ١(
٤٤٢/٤٥٣٥: ٣و٣٧٤/١٠٨٩: ١والـصدوق يف الفقيـه ، باختالف يسري٥١٦/١: ٥الكايف 

.٤٩٥/١٧١٥: ١: والطربيس يف مكارم األخالق، باختالف

، ٢١٤/٤٢٥: ونــوادر الراونــدي، ٢٥٩/٢: ١٤و، ١٨٦/١: ١٣عنـه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
. ٢١٤/٧٩٠: ٢وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 

وأورده بـاختالف ، ٢١٤/٤٢٤: ونـوادر الراونـدي، ١١٥/٢: ١١عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(
البيهقـي يف شـعب ، ١١/٤٠٠٨: ٣الديلمي يف فردوس األخبار ، ٤٧/٤: ٦الكليني يف الكايف 

.٤٥٣٤٣ـ ٤٤٣/٤٥٣٤٠: ١٦يف كنز العامل املتقي اهلندي، ٤٠١/٨٦٦٤: ٦اإليامن 

. )ُباب النهي عن وطئ أمة اشرتيتها وهي حبىل(: يف احلجرية) ٤(
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فـإذا وليـدة عظـيم بطنهـا ،دعاه رجل من األنصار إىل طعـام"ّإن رسول اهللا«

رسـول اهللا وهبـا اشرتيتها يـا: قال؟ما هذه: "فقال رسول اهللا،ختتلف بالطعام

لوال حرمة طعامـك للعنتـك لعنـة : قال. نعم: الق؟هل قربتها: قال. هذا احلمل

َوبم استحّق العتـق،رسول اهللايا: قال. إعتق ما يف بطنها،تدخل عليك يف قربك ؟ِ

.»ّألن نطفتك غذاء سمعه وبرصه وحلمه ودمه وشعره وبرشه: قال

بابـ٢٥
التغليظ يف مهور النساء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،سىّحدثني مو،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّيف قولـه عـز !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ًوآتوا النساء صدقاهتن نحلة<: ّوجل َ َْ َّ َ َِ ِ ِ ُ ِّ َُ َ<ّيقول عز وجل ّاعطوهن الصداق الذي «: ّ
ّفمن ظلم امرأة صداقها الـذي اسـتحل بـه فرجهـا فقـد ،ّاستحللتم به فروجهن َ

.»تباح فرجها زنااس

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
وأورده القــايض ، ١٨٣/٣١٨: ونــوادر الراونــدي، ٣٧٤/٣: ١٣عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(

. ١٢٩: ١النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ّعن جده،عن أبيه، ّعيل بن احلسني: زيادة» ض«يف نسخة ) ٢(
. ٤: ٤سورة النساء ) ٣(
وأورده القايض الـنعامن ، ١٨٣/٣١٩: ونوادر الراوندي، ٧١/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٢٢٠/٨٢٠: ٢يف دعائم اإلسالم 
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ّإن اهللا عز وجل غافر كل ذنـب«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ ّإال رجـل ،ّّ

.«مهر إمرأةًاغتصب أجريا أجره أو

بابـ٢٦
فضل التقوى

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٦٣٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،بهّما من يشء أحب إىل اهللا تعاىل من إيامن «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»ُوترك ما أمر به أن يرتك،والعمل الصالح

بابـ٢٧
فضل الزوجة الصاحلة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

،الزوجـة الـصاحلة: ادة املرء املسلممن سع«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

. امرأته: »ن، د، ض«يف نسخة ) ١(

ده وأور، ١٧٩/٣٠٤: ونـوادر الراونـدي، ٧٢/٢: ١٥و٣١/٧: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ١٧١/١٠٧: %وكذا يف صحيفة اإلمام الرضا، ٣٨٢/١٧: ٥باختالف الكليني يف الكايف 

. )ّباب فضل التوقي(: »م«يف ) ٣(

وأورده الطـربيس يف ، ١٨٠/٣٠٥: ونـوادر الراونـدي، ٣٥٦/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.٥٤٩/١٨٤١: مشكاة األنوار
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.»والولد الصالح،واملركب اهلنيء،واملسكن الواسع
ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٦٣٤ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ ّّ! ،
.«ُمن يمن املرأة أن يكون بكرها جارية«: "قال رسول اهللا : قال

بابـ٢٨
ّاألمر بالتوقي وترك الشبهة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّوفرقوا عند ،ال جتمعوا النكاح عند الشبهة«: "قال رسول اهللا: قال،!ّعيل
.»الشبهة والجتمعوا

بابـ٢٩
مقدار عذاب الفاسد. ٣٠

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٦
ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ١١٣/٢: ١٥و٨:٢٥٨/١و٤٥١/١: ٣عن ــوادر الراون : ون

. ٧٠٨ذيل احلديث / ١٩٥: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٥١/٢١٩
. ًأن يكون جاريتها بكرا: »د، ن«يف نسخة ) ٢(
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ١١١/٢: ١٥و٣٠٤/٥: ١٤عن ــوادر الراون ، ١٥١/٢٢٠: ون

. ١٩٦/٧٢٠: ٢م اإلسالم وأورده القايض النعامن يف دعائ
. يف النكاح: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٤(
. ٣٢٢/٤: ١٧و٣٠٢/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
). باب مقدار عذاب الزاين(ويف احلجرية . »د«وكذا استظهره ناسخ . الفاسق: يف نسخة» م«يف حاشية ) ٦(
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّبالزاين يوم القيامة حتى يكون فوق يرقى«: "قال رسول اهللا: ل، قا!ّعيل

فيقـول أهـل ،ّفيقطر قطرة من فرجه فيتأذى هبا أهل جهـنّم مـن نتنهـا،أهل النار

،هـذه رائحـة زان: ُفيقال هلم؟ما هذه الرائحة املنتنة التي قد آذتنا: ّجهنّم للخزان

.»ّفيتأذى هبا أهل النار من نتنها،بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجهاويرقى

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ما من ذنب أعظم عند اهللا تبارك وتعاىل بعد «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.»لهّرشك من نطفة حرام وضعها امرؤ يف رحم ال حتلال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»تال جيتمع الزنا واخلري يف بي«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

.ّاملتن أثبتناه من النسخ اخلطيةوما يف) وتؤتى) (يؤتى(: يف املطبوع واحلجرية)١(
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) وتؤتى) (يؤتى(: يف املطبوع واحلجرية)٢(
وأورده القــايض ، ١٨٠/٣٠٦: ونــوادر الراونــدي، ٣٢٧/٢: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٤٤٨/١٥٦٣: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
.ّال حيل: »م«يف نسخة ) ٤(
، بــاختالف يــسري١٨٠/٣٧٠: ونــوادر الراونــدي، ٣٣٥/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(

. ٤٤٨/١٥٦٤: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
: ٢وأورده القــايض الــنعامن يف دعــائم اإلســالم ، ١٥٢/٢٢١: عنــه يف نــوادر الراونــدي) ٦(

٤٤٨/١٥٦٥ .
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باب. ٣١
التغليظ يف السحر

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٣٩

ّجده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عن ،أبيه ّ ّّ
ّإن يل ،رسـول اهللايـا: ، فقالـت"أقبلت امرأة إىل رسـول اهللا«: ، قال!ّعيل 

ًعيل غلظة، وإين صنعت شيئا ألعطفـه ًزوجا به  ّ ِ
ّعـيل،َّ أفٍّ : "فقـال رسـول اهللاَ

مالئكة السامء، لعنتكلعنتك مالئكة ،لعنتك املالئكة األخيار،كفرت دينك،ِلك

رأسـها، فبلـغّفصامت هنارها وقامت ليلها ولبست املسوح ثم حلقـت . األرض

.»ّإن حلق الرأس ال يقبل منها: ، فقال"ذلك رسول اهللا

: ّأنه قال يف امرأة قدمت عـىل قـوم وقالـت،%ّعن عيل،وبإسنادهـ٦٤٠

ّتزوج وال تزوج حتى تقيم شهودا عـدوال أنـه تال «: ليس يل زوج وال يعرفها أحد ًّ ً ّ ّ
.»زوج هلاال

باب. ٣٢
ّالتزويج بغري ويل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤١

وأورده ١٥٢/٢٢٢: ، ونوادر الراوندي٢٩٦/١: ١٤و١٠٥/٢: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٢٨٨/١: ٢، وباختالف الطربيس يف مكارم األخالق ٤٤٥/٤٥٤٤: ٣الصدوق يف الفقيه 

ّوالظاهر أن هـذا احلـديث يتبـع للبـاب ، كذا يف النسخ.٣٢٣/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.الذي يليه
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّ، إنه قال لرجل تزوج امرأة بغري ويل!ّعيل ّ فقـال ،ّولكن تزوجهـا بـشاهدين،ّ

ّإنام جعل الويل ليثبت الصداق،النكاح جائز صحيح«: %ّعيل ّ«.

بابـ٣٣
الغريبة تقدم البلد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٦٤٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عن ،عن أبيه،ّ

يعرفهـا وال،ّإنه ليس يل زوج: ّ، أنه قال يف امرأة قدمت عىل قوم فقالت!ّعيل

ُوال تزوج حتـى تقـيّتزوجتال «: %فقال،أحد ّ ّم شـهودا عـدوال أنـه الزوج ُّ ً ً

.»هلا

بابـ٣٤
ّيف وليني زوجا ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

. ٢١٣/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

ّباب الغريبة تقدم البلد فال تصدق حتى تقيم شهودا عىل أنه الزوج هلا(: احلجريةيف) ٢( ّ ًُ( .

.مل يرد يف النسخ اخلطية) ّعن جده عيل بن احلسني، عن أبيه: (قوله٦٧٤إىل رقم ٦٤١من حديث رقم ) ٣(

ّاليتزوج هبا: والظاهر من مراد املتن، ّالتتزوج: »م«يف ) ٤( . واهللا العامل. ُ

.٦٤٠ّتقدم برقم ) ٥(
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ّ، أنه قال يف وليني!ّعيل ّنكـاح األول إذا كـان فيـه ّإذا نكح وليان فالنكـاح«: ّ
.»الكفاءة

بابـ٣٥
ّالنرصاين يزوج

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّإذا زوجها مـن ،التزويج جائزّإذا زوج النرصاين ابنته املسلمة ف«: ، قال!ّعيل
.»ّوإن زوجها وهي غري بالغ فال والية له عليها،كفو بأمرها وهي بالغ

بابـ٣٦
ّاملوىل يزوج اليتيمة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

فهـي باخليـار إذا كـربت ،ّإذا زوج املوىل اليتيمة وهـي صـغرية«: ، قال!ّعيل

ّوإن مات الزوج خريت املرأة إذا ،فإن ماتت اليتيمة فال مرياث له فيها،وحاضت
ومـا دعاهـا إىل ذلـك ،رضيت بـهحلفت باهللا لقد،فإن اختارت زوجها،أدركت

/ ٦٣٧: ٥يف مـسنده بـن حنبـل وأورد نحـوه أمحـد ، ٣١٨/٣: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
١٩٦٠٩.

. )ّباب النرصاين تتزوج ابنته املسلمة(: يف احلجرية) ٢(
. ٢١٩/٨١٣: ٢أورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٣(
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.»هفإن حلفت ورثت،رغبة يف املرياث

بابـ٣٧
الرشط يف النكاح

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

ّكل رشط يف نكاح فالنكاح يبطله إال الطالق«: ، قال!ّعيل ّوكل رشط يف بيع ،ّ

.»البيع ليس بمنزلة النكاح،اسدّفإنه ف

بابـ٣٨
النكاح باملجهول

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٦٤٧ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ
ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه  ّّ! ،

ًأن عليا : أن يقـول الرجـل،يف اإلسـالمّال حيـل النكاح اليـوم بإجارة «: قال%ّّ

ّألن ؛حـرام: قـال،ّأعمل عندك كذا وكذا سنة عىل أن تزوجنـي ابنتـك أو أمتـك

.»فهي أحّق بمهرها،مهرها ثمن رقبتها

. مل نعثر له عىل مصدر) ١(
. ٣١٠/٣: ١٣درك الوسائل عنه يف مست) ٢(
ّباب أنه ال حيل النكاح باإلجـارة يف اإلسـالم(: يف املطبوع واحلجرية) ٣( ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن )ّ

.ّالنسخ اخلطية
. )ّعن عيل(: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٤(
. ٧٨/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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بابـ٣٩
عىل جهاز البيتّالرجل يتزوج املرأة

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٦٤٨ ه، ّحدثنا أيب، عن أبي: ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل  ّ ّّ! ،

.»شططَال وكس وال«: ّيف الرجل يتزوج املرأة عىل جهاز البيت، قال

بابـ٤٠
ّالرجل يتزوج املرأة عىل حكمها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٤٩

ّعن جده جعفر بن حممد،هأبي ًإن عليـا«: !عـن أبيـه،ّ يف امـرأة قـىض%ّّ

ّفقــىض أن هلــا صــداق نــسائها،فاشــتطتّتزوجهــا زوجهــا عــىل حكمهــا

.»وال وكس وال شطط

ّاملظفر بن أمحد العطارأبو احلسن أمحد بنّحدثنيـ٦٥٠ أخربنا أبـو ،ّ
.»م، د«مل ترد يف ) املرأة) (١(
. ٩٧/١: ١٥مستدرك الوسائل عنه يف ) ٢(
ّعن جده جعفر بن حممد) (٣( . »ض«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه، ّ
. »د«مل يرد يف نسخة ) عىل حكمها) (٤(
. ـ شطط٣٣٤: ٧لسان العرب . ويأيت بمعنى الظلم واجلور، ّجماوزة القدر يف كل يشء: الشطط) ٥(
: ٢الــنعامن يف دعــائم اإلســالم أورده القــايض، ٧٧/٥: ١٥عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٦(

. ١٤٠/١٠٢٧٣: ٦وباختالف عبدالرزاق يف مصنّفه ، ٢٢٢/٨٣١
وليس هلـام موضـوعية مـع عنـوان ، من أحاديث األبناء عن اآلباءهذا احلديث والذي يليه ليس) ٧(

. ّبل هكذا ورد يف النسخ اخلطية، الباب
. ّأثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية) بن) (٨(
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ّحـدثنا ،رمحـه اهللاّاملعروف بابن السقا احلـافظّبن حممد بن عثامنعبد اهللاّحممد 

ّحدثنا أبو محة حممد بـن ،ّاهللا بن وصيف موىل هاشم بمكة سنة سبع وثالثامئةعبد َ ُ ّ

عـن ،ذكر ذلك عن نافع،ّحدثنا أبو قرة موسى بن طارق،اليامينيوسف

هللا تعـاىل مالئكـة بعث ا،إذا كان يوم اجلمعة«: "قال رسول اهللا: قال،ابن عمر

فيكتبـون ،يقفون عىل أبواب املساجد ومعهم صحف من نـور وأقـالم مـن نـور

ّاألول فاألول .»فإذا سمعوا النداء حرضوا اخلطبة،ّ

ّحدثنا عيل بن ،بن وصيف موىل بني هاشمعبد اهللاّأخربنا أبو حممد ـ٦٥١ ّ

ّحدثنا حممد بن خالد احلريي: قال،زياد وهو الياممي عـن ،عن نـافع،ن مالكع،ّ

ّمن دخل يوم اجلمعـة املـسجد فـصىل أربـع «: "قال رسول اهللا: قال،ابن عمر

ّيقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مخسني مرة و،ركعات َقـل هـو اهللاُ أحـد<ّ َ َُ ْ مخـسني >ُ

. قال: زيادة» ض«يف نسخة ) ١(
أبـو محـة بـن يوسـف : ويف املستدرك، ّأبو حممد بن يوسف: ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٢(

، ١٢١/٥٣٩: ٨وما يف املتن أثبتناه من املصادر الرجالية انظر اجلرح والتعـديل للـرازي ، اليامين
هتـذيب التهـذيب البـن ، ٢٦٢/١٨٩٦: ٦األنـساب للـسمعاين ، ١٠٤: ٩الثقات البن حبان 

. ٤٧٤/٨٨٤: ٩حجر 
ُانظر ، الياممي، وما يف املتن هو الصحيح: »د، ن«ويف ، القايض: »م«ويف ، املامي: »ض«يف نسخة ) ٣(

.املصادر املتقدمة
ُانظر اجلرح ، »ض«وما يف املتن أثبتناه من نسخة .)طارف(: »دم، «يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(

وهتـذيب الكـامل للمـزي ، ٥٤٥: ٢واإلكامل البن مـاكوال ، ١٢١/٥٣٩: ٤والتعديل للرازي
٦٥/٥٧٢٠: ٢٧.

ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٧٠/٢: ٦عن ــي يف الك ــاختالف الكلين ، ٤١٣/٢: ٣وأورده ب
.٨٥٠صدر احلديث /١٦: ٢ومسلم يف صحيحه ، ٢٣١/٢١: ٤والبخاري يف صحيحه 
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ُمل يمت حتى يرى منزله يف اجلنّة أو يـرى لـه،ّفذلك مائة مرة،ّمرة ّ، واحلمـد هللا

.»نيّرب العامل

بابـ٤١
ّالرجل يتزوج املرأة عىل وصيفة

ّأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عثامن املعروف بابن الـسقا، قـالـ٦٥٢ ّ :

ّأخربنا حممد بن حممد بن األشعث، قال ّحدثني: ّحدثني موسى بن إسامعيل، قال: ّ

ّأيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، ع يف الرجل ، !ّن عيل ّّ

.«َال وكس وال شطط«: قال،ّيتزوج املرأة عىل وصيفة

بابـ٤٢
إرخاء السرت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٥٣
.ّاخلطيةأثبتناه من النسخ : )له) (١(
. ١٨٨/٤٨٩٤: ٤وأورده ابـن حجـر يف لـسان امليـزان ، ٥٧/١٠: ٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.ّواحلمد هللا رب العاملني: وليس فيه
ّهذان احلديثان أوال ليس هلام موضوعية مع عنوان الباب، والثاين أهنام مل يردا من االبناء عن اآلباء ً .

. ّتن أثبتناه من النسخ اخلطيةوما يف امل، ّحدثنا: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
َالوكس) ٤( ُوالشطط، النقص: َ َ . ـ وكس٢٥٧: ٦لسان العرب . اجلور: َ
ضمن مصنّفات (٢٤: وأورده املفيد يف رسالة املهر، نحوه٨٤/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. )٩الشيخ املفيد ج
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ، )هـرّباب أنه إذا أرخى السرت وجب امل(: يف املطبوع واحلجرية) ٦(

. ّاخلطية



١ج/الجعفريات.....................................................................................٢٦٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُجامع أو مل جيامع،ب املهرأرخى السرت فقد وج َ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٥٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ إذا «: ، قال!ّ

.»أرخى السرت فقد أوجب املهر

بابـ٤٣
الرجل يوجد مع املرأة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدد اهللا،عبأخربنا ـ٦٥٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ قىض يف %ّّ

فأومأ ،فسكتت،ُفسئلت املرأة،ّهي امرأيت تزوجتها: فقال،رجل أصابوه مع امرأة

: فقالـت،ال: ن قـويلوأومأ إليها بعـض القـوم أ،نعم: إليها بعض القوم أن قويل

. عن أبيه، ّعيل بن احلسني: يف املطبوع زيادة) ١(
وأورده القايض الـنعامن ، ١٨٣/٣٢٠: ونوادر الراوندي، ٩٥/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٨٤٨ضمن احلديث / ٢٢٦: ٢يف دعائم اإلسالم 
وأورده الكلينـي يف ، جـامع أو مل جيـامع، ّكله: فيه زيادةو٩٥/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. باختالف يسري٩ضمن احلديث / ١١٠: ٦الكايف 
إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقـد وجـب : باب من قال٢٣٤: ٤وانظر املصنّف البن أيب شيبة 

.الصداق
ّباب الرجل يوجد مع املرأة ويدعي أهنا زوجته(: يف املطبوع واحلجرية) ٤( وما يف املـتن أثبتنـاه مـن )ّ

. ّالنسخ اخلطية
. ّعيل بن احلسني: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٥(
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ّوعـزل عنـه امرأتـه حتـى جيـيء بالبينـة أهنـا ،ّفدرأ عنها أمري املؤمنني احلـد،نعم ّ ّ

.«امرأته

بابـ٤٤
ّصداق من يدرأ عنه احلد ُ َ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٥٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّكـل «: %ّقال عيل: قال!ّجدهعن ،عن أبيه،ّ

ّمجاع يدرأ عنه احلد ُّوكل مجاع يقام فيه احلد فال،ًفعليه الصداق كامال ُ صداق هلا ّ

.»ّجيمع الصداق واحلد والعقروال،وال عقر

بابـ٤٥
ُإذا زنت املرأة قبل أن يدخل هبا

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٥٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّفرق بينهام،زنت املرأة قبل أن يدخل هبا زوجها ّألن احلدث جاء صداق هلا؛وال ،ُ

.»ِمن قبلها

. »ض«مل يرد يف نسخة ) ّأهنا امرأته(: قوله) ١(
. مثله١٨٤/٣٢١: ونوادر الراوندي، ٧٥/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. »د«مل يرد يف نسخة ) ّاحلد) (٣(
.٧٤/٢: ١٨وسائل عنه يف مستدرك ال) ٤(
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه) (٥( . »ض«مل يرد يف نسخة ) ّ
ــائل ) ٦( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٤٥/٢: ١٨و٤٩/٣: ١٥عن ــي يف الك ــه الكلين : ٥وأورد مثل

!



١ج/الجعفريات.....................................................................................٢٦٨

بابـ٤٦
ُإذا زنى الرجل بام امرأته أو اختها ّ ُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٥٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُإذا زنـى الرجـل باخـت «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّ

ّفإن زنى بام امرأته حرمت عليه امرأته وامها،امرأته مل حترم عليه امرأته ُّ ُ«.

بابـ٤٧
ّثم يتزوجهاالرجل يزين باملرأة ّ

ّمد، حدثني موسـى، قـالأخربنا عبد اهللا، أخربنا حمـ٦٥٩ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عـن عـيل  ّ يف الرجـل يـزين : !ّّ

ّباملرأة، ثـم يتـوب الرجـل فرييـد أن يتزوجهـا ًإذا تابـا مجيعـا فـال بـأس أن «: قـال. ّ

ه أن ّهذا الرجل قد تاب، وعلم من نفسه أنه قد تـاب، فكيـف لـ: فقيل له. »ّيتزوجها

يدعوها إىل الفجور كام كان يدعوها إليـه قبـل ذلـك، «: قال؟ّيعلم أن املرأة قد تابت

ّفإن أعيت عليـه فقـد تابـت، ال بـأس أن يتزوجهـا، فـإن أجابتـه إىل الفجـور حـرم 
.»نكاحها
"

والطــويس يف ، ٥٠٢/١: وعلــل الــرشائع، ٤١٦/٤٤٥٣: ٣والــصدوق يف الفقيــه ، ٥٦٦/٤٥
والقــايض الــنعامن يف دعــائم ، ٣٦/١٢٦: ١٠و٤٩٠/١٩٦٨و٤٧٣/١٨٩٧: ٧التهــذيب 

.٢٣٦/٨٨٩: ٢اإلسالم 
.ذيل احلديث٢١٠/٤١٢: ونوادر الراوندي، ٣٨٥/١٠: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.بامرأة: »د، ن«يف ) ٢(
، وأورده ٢١٠/٤١٤: ، وبــاختالف يــسري يف نــوادر الراونــدي٣٨٦/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٣٢٧/١٣٤٤: ٧، وانظر التهذيب للطويس ٢٣٦/٨٨: ٢نعامن يف دعائم اإلسالم باختصار القايض ال
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بابـ٤٨
ّالرجل يغصب البكر فيفتضها

عـن ،ّدثنا أيبح: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف الرجـل يغتـصب!ّعـن عـيل،عن أبيه،ّ

ّفإن كانت حرة فلها مهـر ،ّعليه احلد ويغرم العقر«: قال،ّالبكر فيفتضها وهي أمة
.»مثلها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦١

ًأن عليا،!ّعن جده،عن أبيه،ّر بن حممدّعن جده جعف،أبيه : كان يقـول%ّّ

.»ُاستكرهت: إذا قالت،ّليس عىل املكرهة حد«

بابـ٤٩
ّمن تزوج عذراء برشط َ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٢

ّأبيه عن جده جعفر بن حممد ًإن رجال«: !عن أبيه،ّ أقبل إىل أمـري املـؤمنني ّ

ّإين تزوجـت امـرأيت عـذراء،أمـري املـؤمننييـا: فقـال،ومعه امـرأة%ّعيل ّ،
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، يغصب: يف املطبوع واحلجرية) ١(
.٣٨٣/٣و٧٠/١: ١٨و٨٧/١: ١٥و ٣٣٧: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
والطـويس ، ١٩٦/١: ٧ي يف الكـايف وأورد نحوه الكلين، ٥٧/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٣٠: ١، ودعائم اإلسالم ٤٠/٥٠٣٨: ٤، وانظر الفقيه ١٨/٥١: ١٠يف التهذيب 
. ّثم وجدها غري عذراء: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٤(
ّعن جده جعفر بن حممد) (٥( . »م«أثبتناه من ) عن أبيه، ّ
. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّعيل) (٦(
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ّوحيـك إن العـذرة تـذهب مـن الوثبـة : فقـال،فدخلت هبا فوجدهتا غري عـذراء

.«واحليض والوضوء وطول النفسوالقفوة

بابـ٥٠
ّهبا علةّالرجل يتزوج باملرأة فيجد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف الرجـل !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيه،ّ

هـو «: %ّقال عـيل،فيجدها برصاء أو جذماء أو جمنونة أو هبا قرن،ّيتزوج املرأة

ّوإن مل يكن دخل هبا فـرق ،اإن كان دخل هب،ّباخليار إن شاء أمسك وإن شاء طلق
.وهو قول النخعي. »يلزمه يشء من الصداقوال،بينهام

ــةيف امل) ١( ــوع واحلجري ــرة(: طب ــسخة ) ِوالقف ــوة(: »ن، د، ض«ويف ن ــزة(: »م«ويف ) والفق ) والقف
وهـي ) القفـوة(تصحيف صـحيحه » ن، د، ض«وما يف املطبوع واحلجرية و.وكذلك املستدرك

ُالتي ترضب عىل قفاها . ـ قفا١٢٣: ١٥انظر لسان العرب . ُ
وما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ ، تدركوالظاهر هو مأخوذ من املس) التعنّس(: يف املطبوع) ٢(

: وعنست اجلاريـة. وهو حتصيل حاصل للتعنّس، واملراد به طول العمر مع عدم الزواج. ّاخلطية
. ّهـذا مـا مل تتـزوج، ِإذا طال مكثها يف منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد األبكـار

. ـ عنس١٤٩: ٦لسان العرب 
ــستدر) ٣( ــه يف م ــائل عن ــالم ، ٥١/١: ١٥ك الوس ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال : ٢وأورده الق

. ٤٩/٥٠٦٥: ٤والفقيه ، ٢١٢/١٢: ٧وانظر الكايف ، ٢٣١/٨٦٨
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ّثم جيد: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
صـدر احلـديث وأورد ، وهـو قـول النخعـي: وليس فيـه٤٧/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ٤٢٦/١٧٠٠: ٧والتهذيب ، ٢٤٨/٨٨٧: ٣باختالف الطويس يف االستبصار 
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بابـ٥١
ّالعنني يتزوج ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمـن «: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّأة مرة واحدة ثم أعن عليها فال خيار هلاأتى امر ّ ّ«.

ّأنـه سـئل !ّعن جـده،عن أبيه،ّعن جعفر بن حممد،وبإسنادهـ٦٦٥

.»ّال خيار هلا بعد أن غشيها مرة واحدة«: فقال،عن ذلك

بابـ٥٢
الوطئ عىل الشبهة

عـن ،نا أيبّحدث: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن رجـال «: !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيه،ّ ّ

، )ّباب أنه الخيار لزوجة العنّني لو غشيها مرة واحـدة(: ويف احلجرية)باب العنّني(: يف املطبوع) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية

. ّمن النسخ اخلطيةأثبتناه : )ّعن جده، عن أبيه، ّجعفر بن حممد) (٢(

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، عليها: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

والصدوق ، ٤١٢/١٠: ٥وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٥٤/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
: ٧والتهــــذيب ، ٢٥٠/٨٩٥: ٣والطــــويس يف اإلستبــــصار، ٥٥١/٤٨٩٦: ٣يف الفقيــــه 

٤٣٠/١٧١٢.

. ٥٤/٣: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

ّباب املطلق يطأ املطلقة شبهة بظن الرجوع(: يف احلجرية) ٦( ّ ّ( .
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ّتزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل هبا ّ ّفواقعهـا وظـن أن لـه عليهـا فجهـل،ّ ّ
وقـىض عليـه بنـصف الـصداق ،ّفدرأ عنه احلـد بالـشبهة،ّفرفع إىل عيل،الرجعة

.»ّه إياهالغشيان؛ًوالصداق كامال،بالتطليقة

بابـ٥٣
املرأة ختون زوجها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـال : قـال،!ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

غضب اهللا وغضبي عىل امرأة أدخلت عىل أهل بيتها من غـريهم «: "رسول اهللا

.»ائنهم ونظر إىل عوراهتمفأكل خز

بابـ٥٤
امرأة رجل مسلمبّمن خب

: "قـال رسـول اهللا: قـال،%ّعن عيل بن أيب طالـب،وبإسنادهـ٦٦٨
.»امرأة رجل مسلم عليهّليس منّا من خبب«

. ورجع: »ن، د«ويف » م«أثبتناه من ) فجهل(: قوله) ١(
. ١٨٤/٣٢٢: ونوادر الراوندي، ٦٦/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. )ّعن جده(بدل من ) جدادهعن أ(: »م«ويف »ض، م«مل يرد يف ) %ّعن عيل) (٣(
وأورد مثلـه .١٨٦/٣٢٨: ونوادر الراوندي٣٣٣/٢و٣٠٤/٦: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٧: ٢ّوباختالف القمي يف تفسريه ، ٤٤٨/١٥٦٦: ٢القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
اه يف املـتن، وهـو وهو تصحيف، صحيحه ما أثبتن) ّخبث: (ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٥(

. ّـ خبب٣٤٢: ١لسان العرب . خدع وأفسد: ّوخبب. املوافق للمصادر
لنعامن يف دعائم اإلسالم ) ٦( عبـدو،بـاختالف يـسري، ٤٤٨/١٥٦٧: ٢أورد القايض ا

!
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بابـ٥٥
ًاملرأة احلرة تتزوج عبدا بغري إذن مواله ّ ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّدثني موسىح،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٦٩
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
ًأيام امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغري إذن «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل ّ ّّ

ّوأيام امرأة خرجت من بيـت زوجهـا ،فقد أباحت فرجها وال صداق هلامواليه
.»ّإذنه فال نفقة هلا حتى ترجعبغري

بابـ٥٦
خديعة النساء للرجال

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٦٧٠ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه ّ! :» ًإن عليا : أتـاه رجـل فقـال%ّّ
"

فه  ّ ــصن ــرزاق يف م ــننه ٤٥٦/٢٠٩٩٤: ١١ال ــو داود يف س ، ٤٣٧/٢١٧٥: ٢، وأب
ـــستدرك  ـــاكم يف امل ـــا١٩٦: ٢واحل ـــب، و: ، وفيه ـــسنده خب ـــىل يف م ـــو يع : ٤أب

٣٠٣/٢٤١٣ .
. »م«وما يف املتن من ) مواله إليه(: »ض، د، ن«ويف ) مواله: (يف املطبوع واحلجرية) ١(
صـدر احلـديث ٤٧٩/٧: ٥وأورد الكلينـي يف الكـايف ، ١٦/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

٤٣٩/٤٥٢٠و،  صدر احلديث٤٥٠/٤٥٥٥: ٣والصدوق يف الفقيه . ذيل احلديث٥١٤/٥و
ذيــل ١٤٣٦و، صــدر احلــديث٣٥٢/١٤٣٥: ٧وكــذا الطــويس يف التهـذيب ، ذيـل احلــديث

٢٥٥/٩٧٣و، ٩٣٧صـدر احلـديث / ٤٢٨: ٢والقايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم . احلديث
.ذيل احلديث

. ّوما يف املتن أثبتناه من احلجرية والنسخ اخلطية، للرجل: يف املطبوع) ٣(
. )ّعن جده(: جرية زيادةيف املطبوع واحل) ٤(
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ّياأمري املؤمنني، إن امرأيت هذه خدعتني وغرتني ب ّخدم وثياب وحيل، فلام تزوجتها ّ ُّ ّ
: %ّهبا علمت أن األشياء ليس هلا، فقال له وأمهرهتا املهر الثقيل الكثري وأتيت

ّال يشء لك إنام أرادت أن تنفق نفسها، وقال ّإن يل مائة ألـف : أرأيت لو قلت هلا: ّ

ّثم تزوجتها، فإذا دخلت هبا كانت تأخذك بامئة ألف .»ال: قال؟ّ

بابـ٥٧
ّتزويج األمة عىل احلرة َ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، يف الرجـل يتـزوج األمـة !ّعن عيل،عن أبيه،ّ
ّويغرم هلا الصداق بام استحل به من فرجهـا،ّيفرق بينه وبينها«: فقال،ّعىل احلرة ُ،

.«يدخل هبا فال يشء هلافإن مل

بابـ٥٨
َحرة وأمة يف عقد واحدتزويج الرجل ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى؛ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإذا تـزوج الرجـل «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

. وبنيت: »م«يف ) ١(
. ٢١٠/٤١٥: عنه يف نوادر الراوندي) ٢(
. »ض«مل يرد يف ) فإن مل يدخل هبا فال يشء هلا: (قوله) ٣(
ــائل ) ٤( ــستدرك الوس ــه يف م ــالم ، ٤١٩/١: ١٤عن ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال : ٢وأورده الق

. ّتزوج األمةّباب احلر ي٥:٣٥٩وانظر الكايف ، ٢٤٥/٩٢٣
. »ن«أثبتناه من ) الرجل) (٥(
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.»فنكاحهام فاسد،ّحرة وأمة يف عقد واحد

بابـ٥٩
تزويج العبيد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه سئل عـن عبـد تـزوج !ّعن عيل،عن أبيه،ّ ّ

ُحرة فولدت له أوالدا ثم اعتق ًّ .«األب الوالء وبه يأخذهّجير«: قال،ّ

بابـ٦٠
ّكم حيل للعبد من التزويج

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّحيـل ال«: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»للعبد فوق اثنتني

. ١٨٤/٣٢٣: ونوادر الراوندي، ٤٢١/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. )ّثم عتقه بعد أن ولدت له أوالد، ّباب تزويج العبد احلرة(: ويف احلجرية، العبد: »ن«يف ) ٢(

ّو(: ّيف النسخ اخلطية) ٣( .بياض» د«وما بعدها يف ) حيق

.)حيّق األب الوالء وبه يأخذ الكوفيون: (»م«يف) ٤(

: ٨وأورده بــاختالف يــسري الطــويس يف التهــذيب ، ٤٧٢/٢: ١٥عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(
ّجيـر : وفيـه، ٤٠/١٦٢٧٨: ٩عبدالرزاق يف املـصنف ، ٢٢/٧٠: ٤واالستبصار ، ٢٥٢/٩١٤

. ٣٤٠/٢٩٧١٥: ١٠زل العامل املتقي اهلندي يف كن، فقىض به رشيح بعد، ُاألب الوالء إذا اعتق

ــائل ) ٦( ــستدرك الوس ــه يف م ــائم ، ١٤/١: ١٥و٤٢٩/١: ١٤عن ــنعامن يف دع ــايض ال وأورده الق
. ١٤٤: ٤ومثله ابن أيب شيبة يف املصنّف ، ٩٣٨صدر احلديث / ٤٢٨: ٢اإلسالم 
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بابـ٦١
ّأن األمة تزوجها َ ّموالها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإذا تـزوج احلـر «: ّأنه قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ ّ
ًفإهنا ختدم أهلها هنارا وتأيت زوجها ليال،األمة ً ،وعليه النفقة إذا فعلـوا ذلـك بـه،ّ

.»وإن حالوا بينه وبني امرأته فال نفقة هلم عليه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،ربنا أخـ٦٧٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ،ّ، يف األمة يزوجهـا أهلهـا!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

النهـار ،فال نفقة هلم عليه،وحالوا بينه وبينها بالليل،إن استعملوها بالنهار«: قال

.»ولزوجها الليل،ملواليها

بابـ٦٢
ويج حرائر أهل الكتابتز

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى قالـ٦٧٧ ّحدثنا أيب، عن أبيـه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل  ّ ّ، يف رجـل أصـدق امـرأة نـرصانية !ّ

ّبـاب أن (: ويف احلجريـة، »م«ومـا يف املـتن مـن ) ّيزوجها: (»ض، د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ١(

ًاألمة املزوجة ختدم أهلها هنارا وتأيت زوجها ليال وعليه النفقة ً ّ( .
وأورد نحــوه ، ١٨٥/٣٢٤: ومثلــه نــوادر الراونــدي، ٤٣/١: ١٥عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(

. ٢٤٥/٩٢٨: ٢القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. ٤٤/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
ّأن النرصاين إذا أصدق اخلمر واخلنزير ثم أسلم جيب عليه مهر املثلباب (: يف احلجرية) ٤( ّ( .
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.»صداق مثلها الوكس والشطط«: ّخنازير ودباب مخر ثم أسلم، قال

بابـ٦٣
ّتزويج أهل الذمة

ّحدثنا أيب، عـن : موسى، قالّحدثني ،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٨

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، ّحيـل ال«: ، قـال!ّعن عيلّّ

ّتزويج األمة اليهودية وال النرصانية أن يتزوجهـا املـسلم ّ ّ،ّألن اهللا عزوجـل ّّ

ُمن فتياتك<: يقول يف كتابه ِ َِ َ َ ِم املؤمناتْ َِ ْ ُْ ُ<ّثم قال عـيل "وكـره رسـول اهللا: %ّ

.»ّيسرتق ولد اليهود والنصارىّتزوجيهن ملوضع أن ال

بابـ٦٤
نكاح املجوس

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٧٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !عن أبيه،ّ ّقال يف امرأة جموسـية %ّّ
. ٤٣٦/٥: ٥وانظر الكايف ، ٦٢/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. »م«أثبتناه من ) املسلم) (٢(
ّكان عز وجل: (»ض، د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٣( .»م«وما يف املتن من ) ّ
. ٢٥: ٤سورة النساء ) ٤(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من ) يف موضع أن"وكره رسول اهللا: (»ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(
ّبـاب ال حيـل نكـاح أمـة ، ١٧٧: ٧وانظر سـنن البيهقـي ، ٢١١/٤١٦: عنه يف نوادر الراوندي) ٦(

. ّكتابية ملسلم بحال
. )باب املجوسية تسلم قبل زوجها(: يف احلجرية) ٧(



١ج/الجعفريات.....................................................................................٢٧٨

ّففـرق عـيل بيـنهام. ال: ِأسلم، قال: لزوجها%ّفقال عيل،أسلمت قبل زوجها ّ،

وبعد انقـضاء ،ّإن أسلمت قبل انقضاء عدهتا فأنت أحّق هبا: %ّوقال له عيل

ّعدهتا فأنت خاطب من اخلطاب .»بمهر جديد ونكاح جديد،ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّمدأخربنا حمعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، يف جموسية أسـلمت قبـل !ّعن عيل،عن أبيه،ّ
مل «: فقىض هلـا بنـصف املهـر وقـال،وأبى زوجها أن يسلم،أن يدخل هبا زوجها

ًيزدها اإلسالم إال عزا ّ ّ«.

بابـ٦٥
املرشك يكون له أكثر من أربع نسوة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف الرجـل «، !ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ

ُأو يكـون عنـده أختـني ،يكون له أكثر من أربع نسوة يف الرشك ويسلم ويـسلمن

ُخيتار منهن أربعا األوىل فـاأل«: قال،ويسلم فتسلامن ُ ً ُوأمـا األختـني فـاألوىل ،وىلّ ُ ّ

).فهي امرأتك: (ويف كتايب الشيخ. »م«أثبتناه من حاشية نسخة ) فأنت أحّق هبا: (قوله) ١(
: ٣وأورده بــاختالف الطــويس يف االستبــصار ، ٤٣٨/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(

.٣٠١/١٢٥٧: ٧وكذا يف التهذيب ، ١٨٢/٦٦١
، ٤٣٦/٦: ٥كايف وأورده باختالف يسري الكليني يف ال، ٤٣٨/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ــويس يف التهــذيب  ــنعامن يف دعــائم اإلســالم ، بــسنده٩٢/٣١٥: ٨والط : ٢والقــايض ال
٢٥١/٩٤٩.

ُباب املرشك يسلم عن أكثر من األربع أو عن االختني فيسلمن وتسلامن(: يف احلجرية) ٤( ُ ُ(.
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.»منهام امرأته

بابـ٦٦
يف نكاحهم"ّحكم النبي 

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٦٨٢ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ
ّأبيه، عن جده، جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه  : "قـال رسـول اهللا : ، قال!ّ

ــعورهن ال ،ّلــيس لنــساء أهــل الذمــة حرمــة« ــالنظر إىل وجــوههن وش ّبــأس ب ّ
ّونحورهن وبدهنن .»ّما مل يتعمد ذلك،ّ

بابـ٦٧
التزويج بالغصب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٣
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!عن أبيه،ّ ًلـو أن رجـال «: قـال%ّّ ّ

وعليـه تبعـة ً،كان الفرج حالال،أو اشرتى هبا جارية،قها امرأةفأصد،ًرسق ألفا
.»املال وهو آثم

وســنن، ١٩٣ـ ١٩٢: ٢وانظــر مـستدرك احلــاكم ، ٤٢٧/١: ١٤عنـه يف مــستدرك الوسـائل ) ١(
. باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة١٨٥ـ ١٨١: ٧البيهقي 

ّباب جواز النظر إىل نساء أهل الذمة ما مل يتعمد ذلك(: يف املطبوع واحلجرية) ٢( وما يف املتن أثبتناه ) ّ
. ّمن النسخ اخلطية

.٤٦٩/٤٦٣٦: ٣، والفقيه ٥٢٤/١: ٥وانظر الكايف ،٢٧٧: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. )ّباب حلية الفرج إذا أصدقها املغصوب(: يف احلجرية) ٤(
وأورده بــاختالف يــسري الطـــويس يف ، ٣٢٣/٥و٦٦/١: ١٣عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(

والقايض ، بسند آخر٢١٥/٧٦٧: ٨و، ٣٨٦/١١٤٧: ٦والتهذيب ، ٦٧/٢٢٣: ٣االستبصار 
.مثله٢٢٦/٨٥٠: ٢دعائم اإلسالم النعامن يف
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بابـ٦٨
الرتغيب يف تزويج القصار

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٤
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـال : ، قـال!ّعـن عـيل ،عـن آبائـه،عن أبيه،ّ

ّبارك اهللا ألمتي يف وعاها«: "هللارسول ا ُْوقصار اجلرم ِ«.
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : "قال رسول اهللا: ، قال!عن آبائه،عن أبيه،ّ
.»ّفإنه أقوى لكم فيام تريدون،عليكم بقصار اجلرم«

بابـ٦٩
إباحة أدب النساءيف

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ ، !ّعن عيل،ّ

.ًعيـه وعيـايوعـى الـيشء واحلـديث ، حفظ القلـب الـيشء: والوعي. دعاها: ّخ اخلطيةيف النس) ١(
َحفظه وقبله فهو واع: وأوعاه َ َِ ِ فالظاهر أراد بـه ) دعاها(: ّوأما.ـ وعى٣٩٦: ١٥لسان العرب . َ

ّألن املؤذن داعي اهللا، الدعاة إىل الدين أو املؤذن . ـ دعا٢٥٩: ١٤انظر لسان العرب . ّ
هتذيب اللغـة ، ـ جرم٩٢: ١٢لسان العرب . ألواح اجلسد وجثامنه: ويف التهذيب، البدن: ْرمِاجل) ٢(

.ـ جرم٦٤: ١١
. ٣٠٤/٧: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
بـدل » اخلـدم«: وفيـه١٨٦/٣٢٩: ونوادر الراونـدي، ٣٠٤/٨: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١٩٦/٧١٩: ٢ئم اإلسالم وكذا أورده القايض النعامن يف دعا، »اجلرم«
.ّأثبتناها من النسخ اخلطية) يف) (٥(
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ّإن زوجهـا ،يـا رسـول اهللا: فقالله،رجل من األنصار بابنة "ّأتى النبي«: قال

ّوإنه رضهبا فأثر يف وجهها،الن األنصاريفالن بن ف لـيس : "فقال رسول اهللا،ّ

ّفأنزل اهللا عز وجل،ذلك لك َالرجال قوامون عىل النساء بام فـضل اّهللاُ بعـضهم عـىل <: ّ َ َ ََ ْ َ َ َّ َْ َ ُ ُِّ َ َّ َ َ ِ
ِ ِّ َ ُ

ْبعض وبام أنفقوا من أمواهلم ِِْ َِ ْ َ ْ ََ َُ َ ْ َ ِ<ل رسول اهللافقا،ّقوامون عىل النساء يف األدب: أي

.»ًأردت أمرا وأراد اهللا غريه: "
بابـ٧٠

يف طاعة النساء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ مـن «: قـال%ّّ

ومـا تلـك الطاعـة : فقيل،جهه يف النارّأطاع امرأته يف أربع خصال أكبه اهللا عىل و

وإىل ،وإىل النياحـات،تطلب إليـه أن تـذهب إىل العرسـات: قال؟ياأمرياملؤمنني

.»وتسأل الثياب الرقاق فيجيبها،ّوإىل احلاممات،املعازات

. ٣٤: ٤سورة النساء ) ١(
وأورده ، ١٨٥/٣٢٥: وباختالف يف نـوادر الراونـدي، ٢٥٩/٣: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

ِوأثر يف وجهها فأقـدها منـه: وفيه٢١٧/٨٠٣: ٢باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم  ّ،
.٥٠٣: ١وأورده ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم... فأنزل، ذلك لك: "سول اهللافقال ر

ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) باب النهي عن طاعة النساء يف أربـع خـصال(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
. ّالنسخ اخلطية

تـأخري وأورده باختالف يسري وتقـديم و، ٢٦٣/١: ١٤و٣٨٣/١: ١عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ضمن احلديث / ٣٤٢: ٤و١١٥/٢٤١: ١والصدوق يف الفقيه . ٥١٧/٣: ٥الكليني يف الكايف 

: ١والطربيس يف مكارم األخـالق ، ٢٦٧/١: وثواب األعامل، ٣و١٩٦/٢: واخلصال، ٥٧٦٢
. ٢٦٥٦ضمن احلديث / ٣٢٧: ٢و٤٩٥/١٧١٣





بسم اهللا الرمحن الرحيم

كتاب النفقات
بابـ١

مقدار نفقة املرأة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدد اهللا،عبأخربنا ـ٦٨٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإن امـرأة خاصـمت «!ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ

ومعها ولد صـغري ترضـعه يف النفقـة ومل : قال،%ّزوجها إىل عيل بن أيب طالب

ّمـن الطعـام وجـرة مـن ربـع مكـوك%ّفقىض هلا عـيل،ّيكن طلقها زوجها
.»اءم

. »م، ض«البسملة أثبتناها من احلجرية ونسخة ) ١(

ًوالكيلجة منا وسبعة أثامن منا، وهو ثالث كيلجات، يالمك: املكوك) ٢( : والرطـل، رطالن: ّواملن، ً
درهم : واملثقال، أربعة مثاقيل ونصف: واإلستار، واالوقية إستار وثلث إستار، ُاثنتا عرشة اوقية

: ّوالطـسوج، َطـسوجان، ِقرطان والقرياط: ِوالدانق، والدرهم ستة دوانيق، وثالثة أسباع درهم
واجلمـع ، ًوهو جزء مـن ثامنيـة وأربعـني جـزءا مـن درهـم، سديس ثمن درهم: ّواحلبة، نحبتا

. ـ مكك٣٩٢: ٤الصحاح . مكاكني

.٩٧٤صدر احلديث / ٢٥٥: ٢أورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ٣(
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بابـ٢
ضامن النفقة للزوجات

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٨٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!ّعن جده،عن أبيه،ّ ُسـئل عـن %ّّ

ّإال أن يوقـت ،لـيس عليـه يشء«: قـال،امرأته وخرج الزوجّرجل سبل نفقة ّ

ًوقت وقتا لزم من ضمن النفقةفإن،ًوقتا ّ«.

بابـ٣
اإلرضار بالنفقة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإن امـرأة «: !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

ًاستعدت عليا زوج ال ينفـق الـّوذلـك أن،ّفأمر عيل بحبـسه،عىل زوجها%ّ

انطلقـي ،لك ذلـك: %ّفقال عيل،احبسها معي: فقال الزوج،ًعليها إرضارا هبا

ًمعه ال اقيم عليك حدا ُّ ِ«.

.»م«وما يف املتن من ) سئل عن نفقة: (»د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
. ر له عىل مصدرمل نعث) ٢(
. »م«أثبتناه من ) ّأن) (٣(
ال : (»د، ن«ويف ) ًعليـك أحـدا» بيـاض«ال : (ويف احلجريـة) ًال يكون عليك حـدا: (يف املطبوع) ٤(

ومـا أثبتنـاه ) ًعليك أحـدا» غري مقروءة«ال : (»م«ويف ) ًال عليك حدا: (»ض«ويف ) ًعليك أحدا
.»ش«يف املتن من 

ًال أقيم عليك حدا: ومل يرد فيه٤٣٢/٣: ١٣ائل عنه يف مستدرك الوس) ٥( ّ.
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بابـ٤
وزـــيف النش

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إن امـرأة «: !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

.»ّفال نفقة هلا حتى ترجع،خرجت من بيت زوجها بغري إذنه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ّ، أنـه قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّفقد حل للزوج أن يأخـذ كـل ،من قبل الزوجومل جيئ ،جاء النشوز من قبل املرأة ّ

.»يشء ساقه إليها

بابـ٥
وجوب النفقة عىل األزواج

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٣
وما يف املتن أثبتنـاه مـن . )باب سقوط النفقة بالنشوز(: ويف احلجرية، )باب النشوز(: يف املطبوع) ١(

. ّالنسخ اخلطية
ــستدرك) ٢( ــه يف م ــائل عن ــايف ، ٢١٩/١و٢: ١٥الوس ــي يف الك ــه الكلين . ٥:٥١٤/٥وأورد مثل

ــه  ــصدوق يف الفقي ــذيب ، ٣:٤٣٩/٤٥٢٠وال ــويس يف الته ــسنده٣٥٢/١٤٣٦: ٧والط ، ب
.٢٥٥/٩٧٣: ٢ن يف دعائم اإلسالم والقايض النعام

وأورده باختالف يـسري القـايض الـنعامن يف ، ٣٨١/٢و٢١٩/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ١٠١٦صدر احلديث / ٢٧٠: ٢دعائم اإلسالم 

فقة والزوجة عـىل الرضـاع لولـده وخـدمتها للـزوج يف باب إجبار الزوج عىل الن(: يف احلجرية) ٤(
.)داخل البيت
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ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده  ًإن امرأة استعدت عليا «: !ّّ ّّ%

ّفأبى أن حيبسه أول مـرة وقـال،ًزوجها معرساوكانعىل زوجها، ّإن مـع العـرس : ّ

.»ًيرسا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُجيـرب «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُوجتـرب املـرأة عـىل أن ترضـع ،ُفإن مل يفعـل حـبس،الرجل عىل النفقة عىل امرأته

.»له وختدمه داخل بيتهاُوجترب عىل أن ختبز،ولدها

بابـ٦
ّالنفقة عىل احلامل املتوىف عنها زوجها

عـن ،ّحدثنا أيب: قالّ، حدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ّنقل ابنته أم %ّّ ُ

ّألهنـا كانـت يف دار ،ّحيـث مـات زوجهـا عمـر بـن اخلطـاب،ّكلثوم يف عـدهتا
.»اإلمارة

: ٧و، ٢٩٩/٨٣٧: ٦وأورد مثله الطويس يف التهذيب ، ٢١٨/٥: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
٤٥٤/١٨١٧ .

. جتري: ّيف النسخ اخلطية) ٢(

. ٢١٧/٤و، ١٥٧/٣: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

، ١٨٩و١٨٨: ٥وأورد نحوه ابن أيب شيبة يف املـصنّف ، ١٥:٣٦٥/٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.٦٩٤/٢٨٠١٢: ٩ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل 
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بابـ٧
احلكم يف امرأة املفقود

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !أيب طالـبّعن عيل بـن،ّعن جده،عن أبيه،ّ

أو ،أو طالقـه،ّامرأتـه حتـى يبلغهـا موتـهّأن ال تتـزوج«: ّأنه قىض يف املفقـود

.»بالرشكحلاقه

بابـ٨
من أراد التزويجما يفعل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه مـن أراد «: ، قال!ّعن عيل،ّجدهعن ،عن أبيه،ّ

فـإذا فـرغ مـن ،وليقرأ فيهام فاحتة الكتاب ويـس،ّمنكم التزويج فليصل ركعتني

ِالصالة فليحمد اهللا تعاىل وليثن عليه وليقول ًاللهم ارزقني زوجـة ودودا ولـودا :ُ ً ّّ
ًشكورا غيورا ُوإن ذكـرت اهللا تعـاىل ،ُوإن أسـأت غفـرت،ُإن أحسنت شكرت،ً

ّوإن نسيت ذكرت،أعانت ُوإن دخلـت ،ُوإن خرجـت مـن عنـدها حفظـت،ُ

.»ن، د«وما يف املتن أثبتناه من ) ّال تتزوج: (»ض، م«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
.»حاشية ن«. موت أو طالق: ويف نسخة الشهيد. أو حلاق: »م، ض«يف ) ٢(
: ٧وأورد مثلـه الطـويس يف التهـذيب ، ٣٣٥/١: ١٥و٤١٧/١: ١٤درك الوسائل عنه يف مست) ٣(

٤٧٨/١٩٢١ .
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ما يفعله: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
.»ض، م«وكلتا مها مل تردا يف . ذكرت: »د«يف ) ٥(
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ّوإن أقـسمت عليهـا أبـرت قـسمي،ُوإن أمرهتـا أطـاعتني،ّعليها رستنـي وإن ،ُ

ّفـإنام أسـألكه،هـب يل ذلـك،يـا ذا اجلـالل واإلكـرام،ُغضبت عليها أرضـتني

.ّإال ما مننت وأعطيتوال أجد

.سألمن فعل ذلك أعطاه اهللا ما: %وقال 

ّفإذا زفت زوجته ودخلت عليـه فليـصل ركعتـني ّ ّثـم ليمـسح يـده عـىل،ُ
ّاللهم بارك يل يف أهيل:ّثم ليقول،ناصيتها ومـا مجعـت بيننـا ،ّوبـارك هلـم يف،ّ

.وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إىل خري،ُفامجع بيننا يف خري ويمن وبركة

احلمد هللاّ الذي هدى :ليقولّثم،فإذا جلس إىل جانبها فليمسح بناصيتها

ّوروح ،وآوى عيلتـي،ّوأعـز دينـي،ّونفس مخـويل،وأغنى فقري،ضاللتي
ًمحـدا ،ورفـع خسيـستي،وآنس وحشتي،وأخدم مهنتي،ومحل رحلتي،ُألفي

ًكثريا طيبا مباركا فيه ً وعىل مـا ،وعىل ما وهبت،وعىل ما قسمت،عىل ما أعطيت،ًّ

.»أكرمت

. ّالنسخ اخلطيةوما يف املتن أثبتناه من، وال آخذ: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ليقل: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ليقل: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
.ّونعش مخويل: »ن«يف ) ٤(
ّوأعز ذلتي: يف نسخة الشهيد» ن«يف حاشية ) ٥( ّ .
. »د«وما يف املتن أثبتناه من . ُانفي: »ض، م«ويف ، أيمتي: »ن«ويف املطبوع واحلجرية) ٦(
ّزوج «و، »ّونفـس مخـويل«بـدل » ونعـش مخـويل«: وفيه٢٢٠/٤: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(

ُوروح ألفي«بدل » أيمتي : وكـذا يف نـوادر الراونـدي، »ومحـل رحلتـي«بـدل » ومحل رحيل«و» ّ
.ذيل احلديث٢١٠/٧٧٢: ٢يف دعائم اإلسالم وأورد مثله القايض النعامن، ٢١١/٤١٧
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بابـ٩
رضب الدف

فرق بني النكـاح «: "قال رسول اهللا: قال،%ّوبإسناده عن عيلـ٦٩٨

.»والسفاح رضب الدف

عـن ،ّحـدثنا أيب: ّحدثني موسى قال،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٦٩٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

؟عرائـسناماذا نقول إذا زففنا،يا رسول اهللا: قالت األنصار«: ال، ق!ّعيل

:قولوا: "فقال

ـــــــيكمأتينـــــــاكم أتينـــــــاكم ـــــــا نحي ّفحيون ّ
مّما حلـت فتاتنـا بـواديكاحلمـــراءلـــوال الذهبـــة

. )باب يف جواز رضب الدف(: »د، ن«يف ) ١(

وأورد مثلـه القـايض ، ١٩٠/٣٤٤: ونوادر الراونـدي، ٣٠٤/٩: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٧٤٩ذيل احلديث / ٢٠٥: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 

والنـوادر » م«وما يف املتن أثبتنـاه مـن نـسخة ) يناّزف: (»د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

.واملستدرك

.اهلدية، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٤(

ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي٣٠٤/١٠: ١٤عن ــوادر الراون ــوه ١٩٠/٣٤٥: ، ون ، وأورد نح

: ٤واهليثمـي يف جممـع الزوائـد ، ٦١٩٨ديث ذيـل احلـ/ ٢٨٠: ٦الطرباين يف املعجم األوسـط 

٢٨٩.
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بابـ١٠
ّالسنة يف وقت الزفاف

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٧٠٠ ثنا أيب، عن أبيه، ّحد: ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن ّ ،!ّعيل ّّ

.»ًليال وأطعموا ضحىّزفواعرائسكم«:"قال رسول اهللا:قال

بابـ١١
ّالسنة يف املخنثني ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠١

ّعن جده جعفر بن حممد،بيهأ ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»أخرجوهم من بيوتكم: وقال،املخنّثني"لعن رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

وأورده الكلينـي يف ، ١٩١/٣٤٦: ونـوادر الراونـدي، ١٩٥/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

: ٧والطـــويس يف التهـــذيب ، ٤٠١/٤٤٠٣: ٣والـــصدوق يف الفقيـــه ، ٣٦٦/٢: ٥الكـــايف 

الطربيس يف مكارم و، ٢١٠/٧٧١: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، بسنده٤١٨/١٦٧٦

. ٤٥٣/١٥٤٨: ١األخالق 

. »م«هذه األبواب الثالثة اآلتية بأحاديثها أثبتناها من نسخة ) ٢(

وأورده القــايض ، ١٩١/٣٤٧: ونــوادر الراونــدي، ٣٤٨/٣: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

ّؤنثني مـن واملـ،ّولعن املذكرات من النساء: بزيادة، ٤٥٥/١٥٩٧: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 

ًونصا الطربيس يف مكارم األخـالق ، ٦٤و٦٠٢/٦٣: ومثله الصدوق يف علل الرشائع، الرجال ّ
ًونـصا النـسائي يف الـسنن ، ٣٧٣/١٩٨٣: ١ومثله أمحـد بـن حنبـل يف املـسند ، ٤٩٦/١٥: ١ ّ

.٢٦١/١١٦٧٨: ١١ونحوه الطرباين يف املعجم الكبري ، ٣٩٧/٩٢٥٤: ٥الكربى 
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بابـ١٢
ّالسنة يف إظهار املحبة ّ

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالعبد اهللاأخربنا ـ٧٠٢ ّحدثنا أيب، عـن : ّ
ّده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن أبيه، عن ج ّ ّّ

ّإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإنه أصلح لذات البني«: ، قال!ّعيل ُ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل ،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،بن احلسنيّ

فليسأله عن اسـمه ،ّإذا أحب أحدكم أخاه«: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل

ّفإنه من احلّق الواجب وصدق اإلخاء أن يسأله عـن ،واسم أبيه وقبيلته وعشريته
ّوإال فإهنا معرفة محقاء،ذلك ّ«.

بابـ١٣
النهي عن الشغار

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّمدأخربنا حمعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

َال جلب «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعيل وهو الرجل خيـرم أنفـه بـذمام -ََ

وعنه املجليس يف بحـار ، ١١١/١٠٠: ونوادر الراوندي، ٣٥٥/١: ٨سائل عنه يف مستدرك الو) ١(
. ، كتاب التفسري١٣٣٦ويأيت برقم . ١٨٢/٧: ٧١األنوار 

وأورده الطــربيس يف ، ١١١/٩٩: ونــوادر الراونــدي، ٤٤٠/١: ٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
، ١٧٩/٢٣: ٧١واملجليس يف بحـار األنـوار ، ١٨٨٩/ ٥٥٨، و١٢٧٥/ ٣٨٦: مشكاة األنوار

. كتاب التفسري، ١٣٣٥ويأيت برقم . عن النوادر
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َفيجلب  َوال جنَب -ُ شغار يف وال-وهو الرجل يسابق فيجنب معه فرس آخر -َ

ُزوجني أختك وأزوجك أختي : وهو الرجل يقول للرجل-الم اإلس ُ ُّ ِوالسعاد -ّ

فـإذا كـان ،ّوهم أهل البيت يموت هلم امليت فيساعدوهم اجلـريان-يف اإلسالم 

.»ّللجريان ميت ساعدوهم عىل النوح

بابـ١٤
املكاتبة يعينها الزوج يف بيتها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ثني موسىّحد،ّأخربنا حممد،عبد اهللاأخربنا ـ٧٠٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، قال يف مكاتبـة !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.«ال خيار هلا«: ّأعاهنا زوجها عىل كتابتها حتى عتقت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠٦

ّعن جده جعفر بن حمم،أبيه يف «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،دّ

،ّأرادت عائشة أن تشرتهيا واشرتط مواليها أن الـوالء هلـم: أربع قضيات» ُبريرة«

ما بـال أقـوام يبيـع : املنرب فقال"ّفصعد النبي،فاشرتهتا منهم عىل ذلك الرشط

.ثمنّأال إن الوالء ملن أعتق وأعطى ال؟ّأحدهم رقيقه ويشرتط أن الوالء له

عـن خمتـرص اجلعفريـات للـشهيد ، ٣٢٣/١: ١٤ّنقله املحدث النـوري يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
)خمطوط. (ّاألول

. )ّباب املكاتبة يعينها زوجها وأن الوالء ملن أعتق(: يف احلجرية) ٢(

. أثبتناه من النوادر واملستدرك: )ار هلاال خي، ّعىل كتابتها حتى عتقت(: قوله) ٣(

. ٢٧/٧: ١٦، وعنه يف مستدرك الوسائل ٢٢٩/٤٦٨: أورده الراوندي يف النوادر) ٤(
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وكانـت تـأوي إىل عائـشة ،كانت تدور وتسأل النـاس،ّفلام كاتبتها عائشة

هـل مـن يشء : ًيومـا لعائـشة"فقال رسول اهللا،ّهلا اهلدية واخلبزفتهدي

ّهو عليها صدقة ولنـا هديـة ،هاتيه: فقال. به بريرةّإال ما أتتنا،ال: قالت؟آكله

ّفلــام أدت كتابتهــا. فنأكلــه ــا رســول اهللاّخري،ّ ــال،، فاختــارت نفــسها"ه فق

.»ّاعتدي ثالث حيض: "رسول اهللا

بابـ١٥
الفضل يف طاعة املرأة زوجها

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٧٠٧ ّحـدثنا أيب، عـن أبيـه، : ّ

ّعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيـه، عـن عـيل  ّ ّ ّإن «: !ّ

ّإن زوجي أمرين أن ال أخرج إىل قريب وال إىل : فقالت"امرأة سألت رسول اهللا

َّوإن أيب يف السوق،ّبعيد حتى يرجع من سفره ّ،فقال هلـا؟أفأخرج إىل أيب" :

. واملصادر» م، ن«وما يف املتن أثبتناه من ، فيهدي: »ض، د«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
فتهـدي : وادر واملستدرك، ويف النـوادراخلري، وما يف املتن موافق للن: ّيف احلجرية والنسخ اخلطية) ٢(

. هلا القديد واخلبز
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، أتت: يف املطبوع واحلجرية) ٣(
ـــائل ) ٤( ـــستدرك الوس ـــه يف م ـــوادر، ٤٧١/١و٣١/١: ١٥عن ـــدي يف الن ـــاختالف الراون : وب

، ١٩٠/٢٦٢: اخلصالوالصدوق يف، ٤٨٦/١: ٥وأورد نحوه الكليني يف الكايف ، ٢٢٩/٤٦٩
ــناد ــرب اإلس ــر ق ــسلم ، ٩٤/٣١٦: وانظ ــحيح م ــد ، ٦٨٢/١٥٠٤: ٢وص ــسند أمح : ٧وم

٦٩/٢٣٦٦٧.
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، )باب فضل طاعة املرأة زوجها(: يف املطبوع واحلجرية) ٥(
ُكأن روحه تساق لتخرج من بدنه، النزع: َّالسوق) ٦( . ـ سوق٣٨٠: ٢النهاية البن األثري. ّ
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،فـامت األب،فجلـست وأطاعـت زوجهـا. ِاجليس يف بيتك وأطيعـي زوجـك

.»بيك بطاعتك لزوجكقد غفر اهللا أل: فقال"فأرسل إليها رسول اهللا

بابـ١٦
االستثناء يف الطالق

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ ، !ّعن عيل،ّ

ّمن أرس الطالق وأرس االستثناء معه فـال بـأس«: قال ّطـالق وأرس وإن أعلـن ال،ّ
.»ّأخذناه بالعالنية وألقينا الرس،االستثناء يف نفسه

بابـ١٧
كرس الطالق

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٠٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيه،ّ قـال يف %ّّ

ولـيس يف ،واحـدةهـي: قـال،نـصف تطليقـةِأنت طالق : رجل قال المرأته

وأورد نحـوه ، ١٩٩/٣٧٤: ومثله يف نوادر الراونـدي، ٢٥٦/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وباختالف يسري القايض ، ٤٤٢/٤٥٣٢: ٣والصدوق يف الفقيه ، ٥١٣/١: ٥الكليني يف الكايف 

.٢١٥/٧٩٧: ٢ن يف دعائم اإلسالم النعام
وأورد نحـوه ، ٢٢٤/٤٥٤: له يف نوادر الراونـديومث، ٣١٤/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٢٦٩/١٠١٢: ٢القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
. )باب الطالق اليقبل التجزئة(: يف احلجرية) ٣(
. تطليقة: زيادة» د، ن«يف ) ٤(
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.»الطالق كرس

بابـ١٨
ّالطالق بالنية

عـن ،ّحـدثنا أيب: ّحدثني موسى قال،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٠
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ
ّإحـدامها تـسمى مجيلـة واألخـرى مجـارة،، يف رجل كانت له امرأتان!ّعيل ُ ّ،

ّفمرت مجيلة يف ثياب مجارة ّفظن أهنا مجارة،ّ ّ ،ًاذهبـي فأنـت طـالق ثالثـا: فقـال،ّ
ّطلقت مجارة باالسم«: فقال ّ ّوطلقت مجيلة باإلشارة،ُ ُ«.

بابـ١٩
الطالق يف املرض

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٧١١ ا أيب، عـن ّحدثن: ّ
ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني ّ ّّ عن أبيه، عن ،

ًيف رجل طلق امرأته ثالثا يف مرض، "قال رسول اهللا : قال،!ّعيل  ، فقالّ
.»ّترثه ما دامت يف العدة وال يرثها: %ّعيل 

وأورد نحـوه القـايض ، ٢٢٤/٤٥٥: ونوادر الراوندي، ٣١٥/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٢٦٨/١٠١١: ٢دعائم اإلسالم النعامن يف 

ًباب إن اإلشارة إىل إحدى زوجتيه بالطالق بنية االخرى طلقتا معا(: يف احلجرية) ٢( ّ ُّ ّ( .
. ٢٢٤/٤٥٦: ومثله يف نوادر الراوندي، ٣١٥/٣: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّعيل بن احلسني) (٤(
)."قال رسول اهللا : قال: (ة والنسخ اخلطية زيادةيف املطبوع واحلجري)٥(
.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) "فقال : (يف املطبوع واحلجرية)٦(
وأورده بــاختالف الطـــويس يف ، ١٩٩/١: ١٧و٣٣٣/١: ١٥عنــه يف مــستدرك الوســـائل ) ٧(

!
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بابـ٢٠
الطالق باملفاخرة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٢
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف رجـل قـال !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ًإن مل أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثالثا: المرأته ً احلسب هو «: %ّفقال عيل،ِ
.حسب املرء ماله: قال"ّألن رسول اهللاملال؛

ّهو أكثر منها ماال مل يطلـق امرأتـهإن كان الرجل : قال وإن كانـت امرأتـه ،ً
ّأكثر منه ماال فقد طلقت امرأته ُ ً«.

بابـ٢١
الطالق قبل الدخول

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٧١٣ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن عيل  ّ ّيتزوج املـرأة ، يف الرجل!ّّ

ّعىل وصيفة فتكرب عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل هبا، قال ُيغرم له «: ّ
.»ُنصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها، وال ينظر يف زيادة وال نقصان

صـدر / ٧٨: ٨التهـذيب . وال يرثهـا: وليس فيـه١٠٩٠صدر احلديث / ٣٠٧: ٣االستبصار "
. ٢٦٧احلديث 

. ٢٩٦/٥: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ّباب إن الصداق إذا كان جارية فطلق قبل الدخول فالعربة بنـصف قيمـة اجلاريـة (: يف احلجرية) ٢( ّ

. )يوم تسليمها إليها اليوم الطالق
والطـويس ، ١٠٨/١٣: ٦وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٨٤/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

وانظر رسالة ، ٣١١/٧٨٦: ّوكذا يف مسائل عيل بن جعفر، بسنده٣٦٩/١٤٩٤: ٧يف التهذيب 
. )٩ضمن مصنّفات املفيد ج(٢٤: يف املهر للمفيد
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بابـ٢٢
ّمن يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يطلقها ّ ّّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني ،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُ، أنـه سـئل عـن !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

ّثم يتزوجها،رجل يعتق أمته ّثم يطلقها قبل أن يـدخل ،ّثم جيعل عتاقها صداقها،ّ ّ
.»ّيرد عليه نصف قيمتها«: قال،هبا

بابـ٢٣
طالق النائم واملعتوه واملربسم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ أتاه رجـل %ّّ

ًإين رأيت يف املنام كأين طلقت امرأيت ثالثا: فقال ّ ّ ،ّإن ذلك من الـشيطان: فقال له،ّ

.»ليقظة، وليس الطالق يف املنامّإنام الطالق يف ا،لن حترم عليك امرأتك

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه طـالق «: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّباب من يعتق أمته وجيعل عتقها صداقها ثم يطلق قبل الدخول(: يف احلجرية) ١( ّ َ ِ( .
، وبـاختالف ١٠٨/١٤: ٦رد مثلـه الكلينـي يف الكـايف ، وأو١١/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

٢١١/٧٦١و٢١٠: ٣بسنده، والطويس يف االستبصار ٤٤٤٣و٤١٣/٤٤٤٢: ٣الصدوق يف الفقيه 
. بسنده٧١٣و٧١٢و٢٠٢/٧١١و٢٠١: ٨و٤٨٢/١٩٣٩: ٧، والتهذيب ٧٦٣و٧٦٢و

. ٢٢٥/٤٥٧: ونوادر الراوندي، ٣١٥/٤: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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جيوز وال،ُوال مربسم،وال جيوز طالق املعتوه،ّالنائم ليس بيشء حتى يستيقظ

ّوال صــبي حتــى ،وال مكــره،وال صــاحب اللوثــة،حب هــذيانطــالق صــا ّ

.»حيتلم

بابـ٢٤
الطالق قبل النكاح

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

وال عتـق،ّال طـالق إال مـن بعـد نكـاح«: "ل اهللاقال رسـو: ، قال!ّعيل

وال رضـاع ،وال وصال يف صيام،وال صمت من غداة إىل الليل،ّإال من بعد ملك

ّوال يتم بعد حتلم،بعد فطام وال يمـني لولـد مـع ،وال يمني المرأة مـع زوجهـا،ُ

طيعـة وال يمـني يف ق،ّوال تعرب بعد هجـرة،ّوال يمني للمملوك مع سيده،والده

.وال يمني يف معصية،وال يمني فيام ال يبذل،رحم

ّولو أن غالما حج عرش حجـج ثـم احـتلم كـان عليـه حجـة اإلسـالم إن  ّّ ً ّ

.ًاستطاع إىل ذلك سبيال
ُعلة هيذى فيها: الربسام) ١( َفهو مربسم، ُبرسم بالضم. ّ .ـ الربسام١٢: ٤القاموس املحيط .ُ
ّوكـل هـذه ) قوية(: واملستدرك» د، ن، ض«ويف ) قوتة(: »م«ويف ) تقوية(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. تّالكلامت مصحفة صحيحها ما أثبتناه من نوادر الراوندي الذي نقل احلديث من اجلعفريا
.ـ لوث٤٣١: ١الصحاح . ُّمس جنون: واللوثة

وعنـه ، ٢٢٥/٤٥٨: ونـوادر الراونـدي، ٣٠٥/١و، ٣٠٦/١: ١٥عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(
. ١٢٦/٦: ٦وأورده باختالف الكليني يف الكايف ، ١٥٩/٨٨: ١٠١املجليس يف بحار األنوار 
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ّولو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية فعجز رد يف الرق ً ّّ ّّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه املكاتب «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّإذا عجز مل يرد يف الرق حتى تتواىل عليه نجامن ّ ُ«.

املباراةبابـ٢٥

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧١٩

إذا جاء النشوز من «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر،أبيه

ّقبل املرأة ومل جيئ من قبل الرجل، فقد حل للزوج أن يأخذ منهـا كـل يشء سـاقه  ّ ِ

.»إليها

فإذا جاء النشوز من قبل الرجـل ،ّوأما املباراة«: %ّقال عيل بن أيب طالب

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــه، ٣٦٧/١: ١٤عن ــصيةوال ي: (إىل قول ــني يف مع ــامال ) م ًوأورده ك

: وانظـر صــدر احلـديث يف قـرب اإلســناد، مثلـه٢٢٣/٤٥٣: الراونـدي يف نـوادر الراونــدي

: ٤وانظـر املقطـع الثـاين مـن احلـديث يف الكـايف ٩٨/٣١٢: ٢ودعائم اإلسالم ، ١٠٤/٣٥٣

. ٦/١٥: ٥، التهذيب ٤٥٩ضمن حديث / ١٤١: ٢، واالستبصار ١٨ضمن حديث /٢٧٨

ًمن املواقيت، ونجم عليه الدية، قطعها عليه نجام نجام: مالنج) ٢( ً ّ .ـ نجم٥٧٠: ١٢لسان العرب . ّ

مـن ١٧٤البـاب ٣٩٠: ٦وانظر املصنّف البن أيب شيبة ، ١٥/٣: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.ّرد املكاتب إذا عجز

: ٢دعـائم اإلسـالم وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف ، ٢١٩/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

٢٧٠/١٠١٦.
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ّتربئ املرأة الزوج مما ،الفرقةوأرادا،ّكل واحد منهام صاحبهوأبغض،واملرأة

،فيفرتقان عـىل تلـك احلـال،ّويربئ الرجل املرأة مما ساقه إليها من املهر،عليه

.»وهي تطليقة ثانية إذا افرتقا

املختلعةبابـ٢٦

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢٠

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر ،أبيه ، !عن أبيه،ّ

ًأن عليا ّلكل مطلقة متعة«: كان يقول%ّّ .»ّإال املختلعة،ّ

بابـ٢٦
ُالطالق يستربأ

ّحدثنا أيب، عـن : موسى، قالّحدثني ،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢١
.وبرأ: »ض«يف ) ١(
. »د، ن«وما يف املتن من ، وأرادوا: »م، ض«ويف ، وأراد: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. عىل الزوج: »د«يف ) ٣(
. ٣٨٣/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. )باب التخليعة(: »ض، م«يف ) ٥(
: وفيه زيـادة١٤٤/٨: ٦رده الكليني يف الكايف ، وأو٩٠/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

بسنده، والطويس يف التهذيب ١٠٥/٤٧٦: واحلمريي يف قرب اإلسناد. ّفإهنا اشرتت نفسها
: وفيـه زيـادة٢٩٤/١١٠٦: ٢بسنده، والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ١٣٧/٤٧٦: ٨

. ّفإنه ليس هلا متعة
باب طالق األمة بيد الـزوج (: املطبوع وحاشية احلجريةويف، )باب الطالق يشرتى(: »د، ن«يف ) ٧(

. )دون املوىل
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ّعن جده جعفر بن حممدأبيه، أهـدى صـاحب «: ، قـال!هّعن جد،عن أبيه،ّ

،بـل مـشغولة: فقالـت؟فارغـة أو مـشغولة: فقال،%ّالبحرين جارية إىل عيل

ّفردها حتى استربأ ّّفطلقها وقبلها ووطأها،طالقها من زوجها بخمسامئة«.

بابـ٢٧
مجع الطالق الثالث

عـن ،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه املؤمنني ُرفع إىل أمري«: قال،أخربين أيب: ، قال!ّ

ثـالث : %ّفقـال عـيل،ِأنت طالق عدد العـرفج: رجل قال المرأته%ّعيل

.»ّوفرق بينه وبني امرأته. عرفجات يكفيك من ذلك

عـن ،ّدثنا أيبح: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ أتتـه امـرأة %ّّ

ُإن زوجي طلقني مرارا كثرية ال أحصيها،املؤمننييا أمري: فقالت ً ّ %ّفأمر عـيل،ّ

. اشرتى: »د، ن«يف ) ١(

ونحوه ابن أيب ، ١٣١٧٥وانظر ، ٢٨١/١٣١٧٦: ٧أورده باختالف يسري عبدالرزاق يف مصنّفه ) ٢(

. ٨٦: ٥شيبة يف مصنّفه 

. )باب من قال أنت طالق عدد العرفج(: يف احلجرية) ٣(

ْالعر) ٤( النهاية البـن أثـري . وهو من نبات الصيف، شجر معروف صغري رسيع االشتعال بالنار: َفجَ

. ـ عرفج١٩٨: ٣

ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــصنّف ، ٣٠٤/١١: ١٥عن ــدالرزاق يف امل ــاختالف عب : ٦وأورده ب

٣٩٤/١١٣٤١ .
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ّفعزره عيل،ُأمناء له فشهدوا عليه .»وأباهنا منه%ّ

ّالعدةبابـ٢٨
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،عبد اهللاأخربنا ـ٧٢٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّالطـالق بالرجـال والعـدة «: ، قـال!عن أبيه،ّ

ّاحلرة تكون حتت اململوك فعدهتا عدة حـرة،بالنساء ّّ إذا ،ّوطالقهـا طـالق حـرة،ّ

.»ّكانت حرة

بابـ٢٩
ّاملطلقة متى حيل هلا التزويج ّ

،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٧٢٥

ّعن جده جعفر بن حممد،عن أبيه ًأن عليـا ،!ّعـن جـده،عن أبيه،ّ كـان %ّّ

ّال حتل لزوجها حتى تطهر من آخر حيضتها ثم تغتسل«: ّيقول يف املطلقة ّ«.

بابـ٣٠
ّما جيب عىل الرجل من العدة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدبد اهللا،عأخربنا ـ٧٢٦

ــ: ولــيس فيــه١٩٩/٢: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١( : ديوأباهنــا منــه، ونــوادر الراون
.مثله٢٢٦/٤٦٠

.٣٧٠: ٧وانظر سنن البيهقي ، ٣٧٠/١و٣٣٩/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
.)ّباب يف أن عىل الرجل مخس عدات يف مواضع مخسة(: يف احلجرية) ٣(
.»م«هذا احلديث وعنوان الباب الذي يليه أثبتناه من نسخة ) ٤(
. ٣١٨/١٠٩٩٦: ٦أورد نحوه عبدالرزاق يف املصنّف ) ٥(
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ عـىل «: قـال%ّّ

ّإذا كان له أربع نسوة فطلق إحـداهن فلـيس لـه أن يتـزوج : الرجل مخس عدات ّ ّ

ّعدة املطلقةّحتى تنقيض غـريه ولـه مـال والرجل تكون حتته زوجة هلا ولـد مـن ،ّ

خمافـة أن ؛ّفيموت الولد، فليس له أن يقرهبا حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل

ّوالرجـل يطلـق املـرأة فرييـد أن ،يقرهبا فيقذف يف الرحم ما ال حّق له يف املرياث

ُيتزوج أختها ّوالرجل يطلق املرأة فرييد أن يتزوج عمتها وخالتها، فلـيس لـه أن ،ّ ّ ّ

ّيتزوج حتى تنقيض ّعدة التي طلقّ ّوالرجل يشرتي أمة فليس له أن يقرهبـا حتـى ،ّ َ

.»يستربئها

اللعانبابـ٣١

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٧٢٧ ّحـدثنا أيب، عـن أبيـه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عـيل  ّ ّ : قـال، !ّ

ّليس بينهن وبني أزواجهن لعانمخس من النساء « ّاليهودية تكـون حتـت املـسلم : ّ
ّفيقذفها، والنرصانية تكـون حتـت املـسلم فيقـذفها، واحلـرة تكـون حتـت العبـد  ّ

ّألن اهللا جـل ذكـره ؛واملجلـودة يف الفريـة،ّواألمة حتت احلر فيقذفهافيقذفها، ّ

ًوال تقبلوا هلم شهادة أبـدا<: يقول ُ َْ َ َ ََ ً َ َ ْ َُ َ َ<، واخلرسـاء واألخـرس لـيس بيـنهام وبـني
وبـاختالف ، ٣٧٥/٣، و٣٧٣/١: ١٥، و٤٢٦/١، و٤٠٧/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

. ٢٢٦/٤٦١: يف نوادر الراوندي

.بياض» د«العبارة فيها سقط ويف » م«ويف » ض«مل يرد يف ) واملجلودة يف الفرية(: قوله) ٢(

. ٤: ٢٤سورة النور ) ٣(



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٠٤

ّألن اللعان ال يكون إال باللسان؛أزواجهام لعان ّ«.

اإليالءبابـ٣٢
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًأن عليا%أخربين أيب: ، قال!ّ : كان يقول%ّّ

فإن قامـت املـرأة ،ّالرجل من امرأته فال يشء عليه حتى متيض أربعة أشهرإذا آىل «

ّفإما أن يفيء أو يطلـق مكانـه،تطلب إذا مضت األربعة أشهر وقف وإن مل تقـم ،ّ

.»ما مل تطلبّاملرأة تطلب حقها فليس ذلك بيشء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٢٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن رجـال أتـاه !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

ًإن امرأيت وضعت غالما،يا أمري املؤمنني: فقال ّواهللا الأقربـك حتـى : ّوإين قلت،ّ

.»ليس يف اإلصالح إيالء«: ّفقال عيل،ّتفطمينه خمافة أن حتمل عليه فيقله

، ٣٠٤/٨٣: وأورده الـصدوق يف اخلـصال، ٤٤٠/١و٤٣٩/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. بسنده١٩٧/٦٩٣: ٨ّوالطويس يف التهذيب 

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، لك يشء: »ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(
: ٢وأورده مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٠٣/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

والتهـذيب ، ٢٥٢/٩٠٤: ٣واالستبصار ، ١٣٠: ٦نظر الكايف وا، ١٠٢١صدر احلديث /٢٧٢
٢/٢: ٨.

. »ض، د، ن«وما يف املتن من ، أن حيمل عليه فيقتله: »م«ويف ، ّفتقله: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــدي، ٤٠٢/١: ١٥عن ــوادر الراون وأورده ، ١٦٧/٢٥٥: ومثلــه يف ن

والطـويس ، ّخمافة أن حتمل عليه فيقلـه: وليس فيه١٣٢/٦: ٦يف باختالف يسري الكليني يف الكا
صــدر / ٢٧٣: ٢ومثلــه القــايض الــنعامن يف دعــائم اإلســالم ، بــسنده٧/١٨: ٨يف التهــذيب 

. ّفيقله: وليس فيه١٠٢٤احلديث 
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الظهاربابـ٣٣

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالعبد اهللانا أخربـ٧٣٠ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه ّعن جده، عن عيل ،ّ ًأن رجال أتاه !ّ ّ

.»ّكفارة واحدة«:%ساعة واحدة،فقالّإنه آىل من امرأته وظاهر يف:فقال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ،مـن شـاء «: ّ، أنـه قـال!ّعن عيل،ّعن جده

ّألن اهللا عـز وجـل يقـول؛باهلته، ليس يف األمـة ظهـار ْوالـذين يظـاهرون مـن <: ّّ َ َِ ِ َِ ُ َُ َّ

ْنسائهم َِ ِ ِ<،واألمة ليست بزوجة«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،موسىّحدثني،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٢

ّعن جـده جعفـر بـن حممـد،أبيه اليهـودي «: ، قـال!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّ

ّوالنرصاين وأم الولد ال جيوزون يف كفارة الظهار ّ .»والصغري والكبري،ُ

ّعن جده جعفر بن حممد) (١( .ّمل يرد يف النسخ اخلطية) عن أبيه، ّ
، مثلـه٥٣٣/٤٨٣٩: ٣وأورده الـصدوق يف الفقيـه ، ٣٩٨/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

.٢٧٧/١٠٤٤: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
ّعن جده جعفر بن حممد) (٣( .ّمل يرد يف النسخ اخلطية) ّ
. ٣: ٥٨سورة املجادلة ) ٤(
وأورد مثله القـايض الـنعامن يف دعـائم، ٣٩٢/١: ١٥، و٢٦٢/٢: ٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ١٠٤١صدر احلديث / ٢٧٣: ٢اإلسالم 
. ٤٢٤/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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بابـ٣٤
َيف ظهار األمة وصفة الرقبة الواجبة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه جيـوز ال«: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ّوال كل ذي عيب فاسد،يف الرقبة الواجبة أعور وال جمنون

بابـ٣٥
رـــصيام املظاه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف رجل ظـاهر !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

،ّفصام ثم أيرس وهو يف الصيام ومل يفـرغ مـن صـيامه،من امرأته فلم جيد ما يعتق

ّوإن كان فرغ من صيامه ثم أيرس ساعة خرج من ،ّيقطع الصوم ويكفر«: %قال
ّصيامه فال قضاء عليه وقد كفر كفارته ّ«.

اببـ٣٦
اعــــــالرض

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٥

. )باب صفة الرقبة الواجبة(: يف احلجرية) ١(
. ٤٢٥/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
وما يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ ، )باب القدرة عىل العتق يف أثناء الصيام(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

.ّاخلطية
.٤١٢/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُعرضت «: قال،!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ّإهنا ابنة أخي من الرضاعة: فقال"بنت محزة عىل رسول اهللا
بابـ٣٧

الرضاع يف احلولني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،ربنا أخـ٧٣٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : ّ، أنه كان يقـول!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّاملصة الواحدة حترم« ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٧

ّحيـرم «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّمدّعن جده جعفر بن حم،أبيه
.»قليل الرضاع وكثريه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٣٨
/ ٤٤٥: ٥وأورده باختالف يـسري الكلينـي يف الكـايف ، ٣٧١/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

والقـايض الـنعامن يف ، بـسنده٤٤١/٤٤٣٦: ٣وكذا الـصدوق يف الفقيـه ، ١١ضمن احلديث 
، ١٥٨/٧٧٢، ١٣٢/٦٢١: ١بـن حنبـلوانظـر مـسند أمحـد ، ٢٤٠/٩٠٠: ٢دعائم اإلسالم 

، ٢٨٧: ٤ومصنّف ابـن أيب شـيبة ، ٢٢٣/١١٧٣، ٢١٢/١٠٩٩، ٢٠٣/١٠٤١، ١٨٥/٩٣٣
.حيرم منه ما حيرم من النسب، يف الرضاع: قالوا

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية. )ّباب حتديد الرضاع املحرم(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
وأورده القايض النعامن ، ١٦٧/٢٥٦: در الراونديونوا٣٦٦/٣: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٩٠١ضمن احلديث / ٢٤٠: ٢يف دعائم اإلسالم 
وأورده ، ١٦٧/٢٥٧: ونوادر الراونـدي، ٣ذيل احلديث / ٣٦٦: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٢٨٦: ٤ابن أيب شيبة يف املصنّف 
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

.»فهو رضاعباللبنُالصبي أو أسعطأوجر

املفقودحديثـ٣٨
!من غري حديث أهل البيت

بـن ّأخربنـا حممـد: قال،ّبن حممد بن عثامنعبد اهللاّأخربنا أبو حممد ـ٧٣٩

: قـال،ّحدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي: قال،األشعث من كتابهّحممد بن

،عن ابن شهاب،ّحيدث عن الليث بن سعدّسمعت حجاج بن سلامن االعسى

: قـال يل عبـدامللك،كنت عند عبدامللك بن مروان: قال،عن قبيصة بن ذؤيب

.رـ وج٥٨٥: ٢الصحاح . الدواء يوجر يف وسط الفم: الوجور) ١(
ّالدواء يصب يف األنف: السعوط) ٢( .ـ سعط٣٦٨: ٣الصحاح . ُ
. يعني احلولني: يف املطبوع زيادة) ٣(
وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ٢ذيل حديث /٣٧٠: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

ّال مـا ال حيـرم مـن الرضـاع إ: من قال، ٢٩٠: ٤وانظر املصنّف البن أيب شيبة ، ٢٤٢/٩١٠: ٢

. كان يف احلولني
. »م«أثبتناه من ) ّحممد بن) (٥(
مـن ، وهو املثرودي األحديب املـرصي. وما يف املتن هو الصحيح) العافقي(: »ض، د«يف نسخة ) ٦(

. تويف يف صفر سنة إحدى وستني ومائتني، ثقات املسندين
وفيـه ان عيـسى ، ١٨٤/٣٨١: ٨هتـذيب التهـذيب ، ٣٦٢/١٥٥: ١٢ُانظر سري أعالم النبالء 

.ومل نعثر عىل اسمه يف كتب الرتاجم، روى عن حجاج بن سليامن
.الرعيني: »م«ويف ، الدعسى: »ض«يف ) ٧(
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) قبـضة: (»ض«ويف ) قبيضة: (»د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٨(

ِدنولد عام الفتح، وكان أبوه صاحب بـوهو اخلزاعي املدين، » م«نسخة  ، تـويف "النبـيْ
!
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عندي مـن : قلت: قال؟ّحتفظ حديث املفقود الذي فقد يف زمان عمر بن اخلطاب

قـال قبيـصة ،ة بـن ذويـبصًوكان ابن شهاب نازال عند قبي: قال،حيفظ ذلك

،ّبـن اخلطـابحتفـظ حـديث املفقـود الـذي فقـد يف زمـان عمـر: البن شـهاب

ّوإال رويتك إياه : فقـال،فأتى به إىل عبـدامللك بـن مـروان،نعم أنا أحفظه: قال؟ّ

.ّحدثني حديث املفقود

ِحدثني سعيد بن املسيب أن رجال فقد يف زمـان عمـر بـن : قال ابن شهاب ُ ًّ ّ ّ

ًفرضب هلا أجال أربع سنني وأربعة ،ّفجاءت امرأته إىل عمر بن اخلطاب،ّاخلطاب

ّفلام انقضت عدهتا تزوجت،أشهر ّ ّفلام أن كانت ليلة دخوهلـا عـىل زوجهـا جـاء ،ّ
ّإن امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة عـىل زوجهـا: فقيل له،زوجها املفقود ّ،

كيـف كـان : قـال؟امـرأيت،يـا أمرياملـؤمنني: ّفأتى عمر بن اخلطاب فقـال لـه

.ّعليها فوت أخربين بقصتكليس: قال؟امرأيت،يا أمرياملؤمنني: قال؟ّقصتك

فجاءت ،ُأريد حاجةًخرجت من الليل عريانا وأنا،يا أمري املؤمنني: قال

فرصت عنـد قـوم يظهـرون يل بالليـل،ًمن نفيس شيئاّريح فلفتني فلم يمكنّي

"
.للهجرة٨٨أو ٨٦سنة 

هتــذيب ، ٤٤٧: ٧و، ١٧٦: ٥طبقــات ابــن ســعد ، ٢٨٢/١٠٣: ٤انظـر ســري أعــالم النــبالء 
. وبقية املصادر انظرها يف هامش سري أعالم النبالء، ٣١١/٦٣٠: ٨التهذيب 

. حيفظه: »م«ويف » د، ن«أثبتناه من ) ذلك) (١(
. »ض، د، ن«مل ترد يف ) امرأيت) (٢(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من إذ أنا،: »ن، د«ويف ، إذا أنا: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(
.»م، ض«وما يف املتن أثبتناه من ، يمكنني: »د، ن«يمكن، ويف : يف احلجرية واملطبوع) ٤(
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ّحتى غـزاهم قـوم ،فأقمت عندهم هذه السنني وهذه األشهر،وال أراهم بالنهار

،ّقصتيفسألوين عن،ُفكنت فيمن سبي،فقتلوا منهم وسبواّمن اجلن املسلمني 

وأنت أخونا املسلم إن شـئت فـأقم ،هذا كان عملهم أعداء اهللا: فأخربهتم فقالوا

ّتـردوين إىل أهـيل أحـب إيل: قلـت: قـال،وإن شئت رددنـاك إىل أهلـك،عندنا ّ ّ،

وأين : قال،إىل أهلهّترد هذا: فقالوا،العوارفنظروا إىل واحد منهم أعور سمج

.منزيل باملدينة: قلت؟منزله

ّإن عهـدي بحـرة: قال ّإن أنـت شـئت،املدينـة وأنـا مـرشك أنزلـت

عن ال تسأله: فجاؤوا يب فقالوا يل: قال،ّنعم أنزلني احلرة: قلت: قال،ّاحلرة

ّفحملني واستعالين حتى أنزلني احلرة: قال،عواره اقرأ إخواننـا : فقلت له: قال،ّ

ًجزاكم اهللا خريا وجزاك خريا: السالم وقل هلم ً.

. »م«أثبتناها من ) عن) (١(
. »م«يف املتن أثبتناه من وما ، سمح: واملستدرك» ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٢(

َوسمج ُ َقبح: َ ُ . ـ سمج٤٧٦: ١الصحاح . َ
.قلت املدينة: »د، ن«ويف . »م«أثبتناه من ) منزيل باملدينة: قلت(: قوله) ٣(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، بحر: واملستدرك» ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(

: وقـال أبـو عبيـد عـن األصـمعي، ّكأنام أحرقت بالنار، ةأرض ذات حجارة سود نخر: ّواحلرة
. ّـ حر٤٣٠: ٣انظر هتذيب اللغة . األرض التي ألبستها حجارة سود

إن شـئت، ومـا يف املـتن : »م«أنت شئت، ويف : »ض«أنت إن شئت، ويف : يف املطبوع واحلجرية) ٥(
.»د، ن«من 

» م«وما يف املتن أثبتناه مـن نـسخة ، اجلدة: كواملستدر» ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٦(
.وكذا املوارد التالية

.فسله» ض«يف ) ٧(



٣١١......................................................................................كتاب النفقات  

فـضحك ؟أسألك عن عورتك،نعم: قلت: ؟ألك حاجة: فقال يل: قال

َمل وأنا أخـوك ،ال تسأله عن عوره: ّقد ظننت أهنم حني خلوا بك قالوا لك: وقال
ِ

،ّخـط القلـمّفصعدنا ليلة حتى سـمعنا،كنّا سبعة نسرتق السمع: قال،املسلم

ُفعرضت لنا شهب من نار: قال ُفوقعـت يف بحـر ،ّفرمى كـل واحـد منّـا نفـسه،ُ

.ّفهذه قصتي،أسفل جبل فوقعت عىل عيني فذهبتاألندلس

؟امرأيت،يا أمرياملؤمنني: ّثم قال

وإن شـئت رددناهـا ،إن شـئت صـداقها: فقال لـه عمـر بـن اخلطـاب

.إليك

ّردها عيل: قال َ َ ّ .ّفردها عليه. ُ

. قال: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ١(

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، فسمعنا: يف املطبوع واحلجرية) ٢(

. بحر باألندلس: »م«يف ) ٣(

عينـي، : زيادة» د، ن«ويف ، َّفوقعت عيل فذهبت: ستدركوامل» ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٤(

. »م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة 

. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّثم قال) (٥(

.ّوما أثبتناه يف املتن من النسخ اخلطية. قال: يف املطبوع واحلجرية) ٦(

. عليك: »م«يف نسخة ) ٧(

ـ ٨٨/١٢٣٢٠ـ ٨٦: ٧وانظر املصنّف لعبـد الـرزاق ، ٣٤٣/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٨(

١٢٣٢٢.
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قال لنا : ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّإن هذه الكالب من ضعفة اجلن«: "رسول اهللا َ َ فإذا أكل أحدكم الطعام وبـني ،ّ

.»ليطعمه أو فيطرده عنهفيديه يشء منهم

. »ض«أثبتناه من نسخة ) ّعن جده، عن أبيه، ّجعفر بن حممد) (١(
. واملستدرك» م، ن، د«أثبتناه من نسخة ) منهم) (٢(
٥٥٣/٩: ٦وأورده باختالف يـسري الكلينـي يف الكـايف ، ٢٩٥/٢: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ّفإن هلا أنفس سوء: وفيه زيادة



بسم اهللا الرمحن الرحيم

تاب احلدودك
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،عن آبائه،عن أبيه،ّ

.»سيفّال قود إال بال«: "قال رسول اهللا: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ال يقـاد «: %ّهو قـول عـيل: ، قال!عن أبيه،ّ

.»ّيف القتل خاصة،ّألحد من أحد إال بالسيف

عـن ،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٣
.»م، ض«البسملة أثبتناها من احلجرية ونسخة ) ١(
/ ٤١١: ٢وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٥٤/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

: ٣وابـن ماجـة يف سـننه ، ٣٥٤/٧٧٧٢: ٩وابن أيب شـيبة يف املـصنّف ، ١٤٣٦ضمن احلديث 
والـدارقطني يف سـننه ، بسندين٦٣و٦٢: ٨ي يف سننه والبيهق، بسندين٢٦٦٨و٢٩٤/٢٦٦٧

ــنادهإب٨٣و١٠٦/٨٢و١٠٥و٢٢و٨٨/٢٠و٨٧: ٣ ــري ، س ــم الكب ــرباين يف املعج : ١٠والط
.بسنده١٠٩/١٠٠٤٤

: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٥٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.١٤٣٦ضمن احلديث / ٤١١
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ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه جيوز ال«: يقول%ّكان عيل: ، قال!عن أبيه،ّ

.»شهادة النساء يف احلدود وال يف القود

بابـ١
ّما لويل الدم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًيب أن عليـاأخربين أ«: ، قال!ّ : كـان يقـول%ّّ

.»وإن شاء صالحإن شاء قتل وإن شاء عفا،ّويل الدم يفعل ما يشاء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُقتـل أمرياملـؤمنني «: ، قال!ّعن جده،عن أبيه،ّ

فقتلـوا الكبـار ابـن ملجـم لعنـه اهللا ومل ،ار وأوالد صـغاروله أوالد كبـ%ّعيل

.»ينتظروا األوالد الصغار

بابـ٢
ًمن قتل وليا له ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٦

وأورده القــايض الــنعامن يف دعــائم ، ٢٦٤/١: ١٨و٤٢٥/٢: ١٧تدرك الوســائل عنــه يف مــس) ١(
٧٨و٢٤/٧٧: ٣ومثلـه الطـويس يف االستبـصار ، ١٤٢١ضمن احلـديث / ٤٠٨: ٢اإلسالم 
.بسندين٧١٠و٢٦٥/٧٠٩: ٦والتهذيب ، بسندين

.»م«أثبتناه من ) وإن شاء عفا: (قوله) ٢(
: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٥٨/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٤٣٢صدر احلديث / ٤١٠
. ٢٥٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(



٣١٥.......................................................................................كتاب الحدود 

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه من قتـل «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ًله عمدا أو خطأ مل يرثهًمحيام ً«.

بابـ٣
من مات يف زحام

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ،من مات يف «: قال،!ّعن عيل بن أيب طالب

ّفديته عـىل ،لهمن قتوال يعلمونزحام يف مجعة أو يف يوم عرفة أو عىل جرس
.»بيت مال املسلمني

بابـ٤
َيف فارسني تصادما

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ
. ًخصيام: »ض«يف ) ١(
ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــالم ، ١٤٦/٣: ١٧عن ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال : ٢وأورده الق

. ٣٧٨/١٣٤٩: ٧والتهذيب ، ١٤٠/٢: ٧وانظر الكايف ، ٣٨٦/١٣٧٥
. مل يرد يف النسخ) ّجعفر بن حممد) (٣(
. وما أثبتناه من النسخ واملصادر) أو حبس(: يف املطبوع واحلجرية) ٤(
. وال تعلمون: »د، ن، ض«يف ) ٥(
. ٣٥٥/٤: ٧وأورد مثله الكليني يف الكـايف ، ٣٢٤/١و٢٦٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

: ١٠والطــويس يف التهــذيب ، بـسنده١٦٥/٥٣٧٦: ٤الفقيــه وبـاختالف يــسري الـصدوق يف
.بسندين٢٠٢/٧٩٧و٢٠١/٧٩٦
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فـإن ماتـا ،لباقي مـنهامّفقىض أن الدية عىل عاقلة ا،فارسني تصادما فامت أحدمها

ّمجيعا فدية كل واحد ًّمنهام عىل عاقلة صاحبه«.
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٤٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!عـن أبيـه،ّ إذا اسـتقبل «: قـال%ّّ
.»ًالبعري فأصاب شيئا فهو له ضامن

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٠
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، أنـه ضـمن !ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ ّ

.القائد والسائق والراكب
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ّكان يضمن %ّّ
.»ّالسفينة الصادمة وال يضمن املصدومة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ل عـن ـُسئـ%ّّ

ًإذا كان احلائط مائال «: %ّفقال عيل،فقتلهمجدار قوم وقع عىل بيت جلارهم

. »د، ن«مل يرد يف ) واحد) (١(
. ٣٢٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. ٣١٩/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
صـدر احلـديث / ٣٥٤: ٧وأورده الكلينـي يف الكـايف ، ٣١٩/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٨٨٧صدر احلديث / ٢٢٥: ١٠والتهذيب ، ٢٨٤/١٠٧٥: ٤والطويس يف االستبصار ، ١٥
. ٣٣١/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
.جلار: »د، ن«يف ) ٦(



٣١٧.......................................................................................كتاب الحدود 

ّإن حائطك مائل ونحن نتخوف اهلدم: فقيل لصاحبه فلـم ينقـضه أو يدعمـه،ّ

.«ًوإن مل يكن مائال فسقط فقتل فال ضامن عليه،فقتل فهو ضامنّفخر

ن عـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٣

ّعن جده جعفر بـن حممـد،أبيه ُ، يف الرجـل يـرضب !ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّ
ًفيحدث غائطا ُإما أن يداس بطنه حتى حيدث«: %ّفقىض عيل،ُ ُ ّّوإمـا ،ًغائطـا

.»ّأن يفتدي فيغرم ثلث الدية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٤

،!ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده ،أبيه

ُأنه قىض يف الرجل يرضب فال يستطيع أن حيبس بولـه ُويف الرجـل يـرضب فـال ،ّ
.»الدية كاملة«يستطيع أن حيبس غائطه 

ــة ونــسخة ) ١( ــاه مــن نــسخة ، أو يدعــه: »ض، ن، د«يف املطبــوع واحلجري ــتن أثبتن » م«ومــا يف امل
. واملستدرك

. ّالنسخ اخلطيةأثبتناه من احلجرية و) ّفخر) (٢(
. »م«أثبتناه من ): عليه) (٣(
. ٣٣٢/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. »م«فيحدث، وما يف املتن من : »د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(
، بـسنده٣٧٧/٢١: ٧وأورد نحوه الكليني يف الكـايف ، ٢٨٣/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

بــسنده ٢٥١/٩٩٣: ١٠والطــويس يف التهــذيب ، ١٤٧/٥٣٢٦: ٤والــصدوق يف الفقيــه 
. ٢٧٩/١٠٨٩و

ــائل ) ٧( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٣٩٧/١: ١٨عن ــي يف الك ــوه الكلين ٣١٣/١٢: ٧وأورد نح
. ٢٤٨/٩٨١: ١٠والطويس يف التهذيب ، ١٣١/٥٢٨٢: ٤والصدوق يف الفقيه ، ٣١٥/٢٠و
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٥

يف الرجـل ،!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن ،أبيه

ُويف الرجـل يـرضب » الديـة كاملـة«: قـال،يف البـولُيرضب فيصيبه الفحـج
.»الدية كاملة«: فيسلس بوله

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!هّعن جد،عن أبيه،ّ مـن «: قـال%ّّ

ّتطبب أو تبيطر فليأخذ الرباءة من وليه .»ّوإال فهو له ضامن،ّ

بابـ٥
ّإرعاب احلامل حتى تسقط

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٧٥٧ ّحـدثنا أيب، : ّ

ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيـه، عـن جـده  ّإن عمـر بـن «: !ّّ

ّاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها، فلام أن كانـت يف الطريـق مـرت ّاخلط ّ
ّ، فرمت بغالم فاسـتهل ثـم مـات، ّبنسوة، فلام عرفت ذلك، دخلها الرعب ّ

ِهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عق: ٌرجل أفحج) ١( . ـ فحج٤٩٣: ١الصحاح . باه وتتفحج ساقاهَ
. ٣٩٧/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، ٣٦٤/١: ٧وأورده الكليني يف الكـايف ، ٣٢٤/١: ١٨و٣٧/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

وبـاختالف يـسري القـايض الـنعامن يف دعـائم ، بـسنده٢٣٤/٩٢٥: ١٠والطويس يف التهذيب 
. ٤١٧/١٤٥٥: ٢اإلسالم 

دخلهـا : بـدل مـن. أرعبتهـا: يف نسخة» م«واحلجرية، ويف حاشية » ض، م«مل يرد يف ) الرعب) (٤(
.سقيمة صححناها لسالمة املتن) ادخلتها(وكلمة .الرعب
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ًفسأل عمر عليا  عليك الدية بام أرعبتهـا، والديـة كاملـة : عن ذلك، فقال%ّ

.»صدقت يا عيل: عىل عاقلتك، فقال عمر

ّعبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسـى، قـالأخربنا ـ٧٥٨ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عـن جـده، عـن عـيل  ّ ّإنـه قـىض يف «: !ّّ

ُبربـع ديـة الغـرة، وإن كانـت مـضغة %الرجل يرضب املرأه فتسقط علقة، فقىض  ّ
ّفنصف دية الغرة، وإن كانت سقطا كامال استبان قىض فيه بغرة ًّ .»-عبد أو أمة -ً

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٥٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّالغـرة «: ، قـال!ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
.»تزيد وتنقص ولكن فيه مخسامئة درهم

ّاخلتانةبابـ٦

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّإنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت الدم فامتت« ّويال ألمك: %ّفقال هلا عيل،ّ ُ ً،
ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٣٦٣/٢و٣٢٧/١: ١٨عن ــي يف الك ــوه الكلين : ٧وأورد نح

.١٢٣: ٦والبيهقي يف سننه ، ٣١٢/١١٦٥: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٣٧٤/١١
.٣٦٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
، ٢٨٨/١١١٩: ١٠وأورد مثله الطـويس يف التهـذيب ، ٣٦٦/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

: ٧وكذا الكلينـي يف الكـايف ، ًولكن قيمتها أربعون دينارا: وفيه٢٨٧/١١١٥وباختالف يف ص
٣٤٧/١٦.

ّباب تضمني اخلتان واخلتانة(:يف املطبوع واحلجرية) ٤( .ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) ّ
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ّفضمنها عىل دية اجلارية وجعل الدية عىل عاقلة اخلتانة! ؟ِأفال أبقيت ّ ّ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ ّضـمن %ّّ
ًختانا قطع حشفة غالم ّ«.

بابـ٧
اإلنكار يف الدماء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٢

: ، قـال!ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّعن جعفر بن حممد،ّعن جده،أبيه

ّمن لقى اهللا عز وجل بدم خطأ« .»لقى اهللا تعاىل يوم القيامة به،جيحد أهله،ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه لقاتـل «: ، قـال!ّعن عـيل،ّعن جده،يهعن أب،ّ

.»النفس توبة إذا ندم واعتب

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٢٥/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(

٤١٧/١٤٥٦.

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــذيب ، ٣٢٥/٢: ١٨عن ــويس يف الته ،٢٣٤/٩٢٨: ١٠وأورده الط

.٤١٧/١٤٥٦: ٢إلسالم والقايض النعامن يف دعائم ا

.»ض«أثبتناه من ) ّعن جده، عن أبيه، ّجعفر بن حممد) (٣(

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٠٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

٤١٣/١٤٤٠ .

. ٢٢٢/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٧٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،عن أبيه : ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

ّالجتزئ يف كفارة القتل إال رقبة قد صلت وصامت« ّيف كفارة الظهـار مـا وجتزئ،ّّ

.»ّصلت ومل تصم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ الرقبة «: قال%ّّ

ّالتـي ذكـر اهللا عـز وجـل-املؤمنة والنـسمة التـي ال تقلـب،إذا عقلـت-ّ

.»ّإال ما قلبت وهي صغرية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ : كان يقـول%ّّ

.»ّوال كل ذي عيب فاسد،ال جيوز يف الرقبة الواجبة أعور وال جمنون«

. »ض«هذا احلديث والذي يليه مل يردا يف ) ١(

. ٢٧٩/١٠٥٣: ٢وانظر دعائم اإلسالم ، ٤١٣/٣: ١٥يف مستدرك الوسائل عنه) ٢(

. وإذ: »د«ويف ، وإذا: زيادة» ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(

.»م«اليقلب، وما يف املتن أثبتناه من : »د، ن«بقلب، ويف احلجرية وال: يف املطبوع) ٤(

املؤمنة التي ذكرها اهللا إذا عقلت والنسمة الرقبة: وفيه٢٦٣/٢٢١: ١ّأورده العيايش يف تفسريه ) ٥(

.١٩٨/١٧: ١٠١وعنه يف بحار األنوار ، ّالتي ال تعلم إال ما قلته وهي صغرية

: ٢وأورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٤٢٥/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. أعور: وليس فيه١٠٥٣ضمن احلديث / ٢٧٩
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بابـ٨
كون يف القتلالقوم يشرت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا كـان «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

،ّويوضع عليهم بحصة املقتول،ًفالدية عليهم مجيعا،قتل اخلطأ عىل قوم يف مجاعة

.»منة يشرتكون فيهاًوعليهم مجيعا عتق رقبة مؤ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه قال يف رجل !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ّثلث ديته داخل يف وصيته«: قال،ّثم قتل خطأأسلم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٦٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!ّعـن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ّأقسموا الدية عىل نحوه مـن النـاس ممـن أسـلم «: فقال،ّرجل أسلم ثم قتل خطأ

.»َوليس له موايل

.٣٣٢/٣: ١٨الوسائل عنه يف مستدرك ) ١(
. أوىص: ١٤يف املصادر واملستدرك ج) ٢(
: ٤والفقيـه ، ١١/٧: ٧وانظر الكايف ، ٣٠٧/١: ١٨، و١٠٠/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٣١٣/١١٦٧: ١٠، و٢٠٧/٨٢١، و١٩٣/٧٧٤: ٩والتهذيب ، ٢٢٧/٥٥٣٧
القـايض الـنعامن يف دعـائم وأورد مثله، بتقديم وتأخري٢٠٩/٣: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

: ١٠للطــويسوانظـر التهـذيب، "ّعــن النبـي، ١٣٩١صـدر احلـديث / ٣٩٤: ٢اإلسـالم 
ًيف رجل أسلم ثم قتل رجال خطأ: وفيه١٧٤/٦٨٠ ً ّ... .
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عـن ،أيبّحدثنا : قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف الرجـل !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

يف ،يويص بامله حيث شاء من املسلمني«: قال،يموت وليس له وارث وال عصبة

.»املساكني وابن السبيل

،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٧٧١

ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده ،عن أبيه كـان%ّّ

ًيورث االخوة من االم من الدية شيئاال ّ ُ ُ ّ«.

. ١٣٩١ذيل احلديث / ٣٩٤: ٢وانظر دعائم اإلسالم ، ١٠٠/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. »م«نسخة هذا احلديث أثبتناه من) ٢(

اليـرث «: قـال، %عبـد اهللاعـن أيب ، ١٣٩/٦: ٧ُورد احلديث بألفاظ متفاوتـة انظـر الكـايف ) ٣(

ــيئا ــة ش ــن الدي ــن األم م ــوة م ًاالخ ّ ــرية» ُ ــث كث ــذا أحادي ــل ه ــالم . ومث ــائم اإلس : ٢ويف دع

: #وأبو جعفـرعبد اهللاقال أبو ، يرث الدية أهل املرياث: ّإهنم قالوا%وعنه ، ٣٨٧/١٣٧٦

ًال االخوة من األم فإهنم اليرثون من الدية شيئاخ« ّ ، عن ٣١٨/٥٦٨٦: ٤ويف من الحيرضه الفقيه . »ُ

ّيف دية املقتول أهنا ترثها الورثة عىل كتاب اهللا تعاىل وسـهامه، %قىض أمري املؤمنني«: قال%أيب عبد اهللا ّ
ّإذا مل يكن عىل املقتول دين، إال األخوة من االم، فإهنم اليرث ُ ّ ًونه من ديته شيئاَ ويف التهذيب للشيخ الطويس . »ّ

ّأن الدية يرثهـا الورثـة إال األخـوة %قىض أمري املؤمنني «: %، قال أبو عبد اهللا٣٧٥/١٣٣٩: ٩ ّ ّ

ًمن االم، فإهنم اليرثون من الدية شيئا ّ ّ ، عـن النـوفيل، عـن ١٩٥/٤: ٤ويف االستبـصار . »ُ

ًالسكوين، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا  ّكان اليورث املرأة من دية زوجهـا، واليـورث %ّ ّّ
ًالرجل من دية امرأته شيئا، والاألخوة من االم من الدية شيئا ًّ وكذلك ابن أيب مجهـور يف . »ُّ

ّ، واعلم أن الدية يرثهـا الورثـة عـىل ٢٩٠: %ويف فقه الرضا.٤٩٨/٢٤: ٣عوايل اللئايل  ّ

ُكتاب اهللا، ما خال االخوة واألخوات من االم، ًفاهنم اليرثون من الدية شيئاُ ّ.
!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُأنـه سـئل عـن !ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

ُمدا ثم إن القاتل قتل خطأًرجل قتل رجال ع ّ ّديته ألهله، ليس ألهل الويل «: قال،ًّ
.»يشء

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٧٧٣ ّحـدثنا أيب، : ّ

ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده  ً، أن عليا !ّّ قىض %ّّ

ّو أقل أو أكثر فيموت، قال ّيف الرجل يصيبه اجلراحة فيمكث األيام أو الشهر أ

ّإن أقام أولياء املجروح بينة أنه مات من تلك اجلراحة صارت الدية «: %ّعيل  ّ
.»واجبة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٧٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّىض يف العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجهّأنه ق وإن ذهبـت ،ّإن أرشها بعري«: ّ

.»ّالعاض فال يشء عليهّسن
"

الزوج والوال، ُيورث األخوة من االمّكان عيل ال: قال، عن عامر، ٣٧٨: ٢ويف سنن الدارمي 
ًاملرأة من الدية شيئا ويف مصنّف . ٣٣٨/٥٤٩٧: ٣وكذلك ابن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال . ّ

ُيورث االخوة مـن ّأنه كان ال،عن أيب سلمة، عن حييى بن كثري، ٣٩٩/١٧٧٧٠: ٩عبدالرزاق  ّ
ّاالم من الدية .٤٧٥: ١٠ّوكذلك ابن حزم يف املحىل . ُ

. ٣٠٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٣٣٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من . ذهب من: »د، ن، ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٣(
. ٤١٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل) ٤(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ًى أهل أبيات شعر ماءالرجل استسق ّفـضمنهم عـيل،ّفلم يسقوه حتى مات،َ ّ%

.»ديته

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، أنـه قـىض يف !ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

فـإن : قيـل» ضامن عليهمال«: فقال،رجل دخل دار قوم بغري إذهنم فعقره كلبهم

.»ضمنوا«: %قال؟دخل دارهم بإذهنم فعقره كلبهم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه سئل عن الرجـل يقـر !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُ ّ

ّال جيوز عىل رجل قـود وال حـد، «: %اهللافقال أبو عبد،ّعىل نفسه بقتل أو بحد َ
.«وال بإقرار بتخويف وال حبس وال برضب وال بقيد

: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٣٢/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
٤٢٣/١٤٧٣ .

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٣٢٠/١: ١٨عن ــي يف الك ــسري الكلين ــاختالف ي : ٧وأورده ب
ن والقـايض الـنعام، بسندين٢٢٨/٨٩٧و٢١٣/٨٤١: ١٠ّوالطويس يف التهذيب ، ٣٥٣/١٤

.١٦٢/٥٣٦٦: ٤وباختالف الصدوق يف الفقيه ،٤٢١/١٤٦٤: ٢يف دعائم اإلسالم 

. وهو سهو من الناسخ. بعيدوال: »ض«ولكن يف . وال يرضب واليبعد: »ض، د، ن«يف ) ٣(

وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم ، ١ذيل احلـديث / ٢٧٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ١٤٢٠ديث ذيل احل/ ٤٠٨: ٢اإلسالم 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـال : ، قـال!ّعـن عـيل،عـن آبائـه،عن أبيه،ّ

ًإن يف جهنّم واديا«: "رسول اهللا إذا فـتح ذلـك الـوادي ،ًسـعريا: يقـال لـهّ

ّأعده اهللا تعاىل للقتالني،ّضجت النريان منه ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٧٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : ّ، أنه كان يقـول!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ساء قصاص فيام دون النفسليس بني الرجال والن«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٠

ّعن جده جعفـر بـن حممـد،أبيه : ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ

.»جراحات النساء عىل أنصاف جراحات الرجال«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُأيت برجـل %ّّ

. »م«أثبتناه من نسخة ) له) (١(

. للقاتلني: »ن«ويف ، للقالني: »م«يف نسخة ) ٢(

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٠٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(
ّوابن الرباج يف املهذب ، ٤٠٢/١٤٠٥ ّ٤٥٤: ٢.

: ٤وأورد مثلــه الطــويس يف االستبــصار ، ٢٨٤/٣و٢٧٦/٣: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(
.١٠٩٢صدر احلديث / ٢٧٩: ١٠والتهذيب ، ٢٦٦/١٠٠٣

: ١٠وأورد مثلــه الطــويس يف التهــذيب ، ٤٠٧/٢و٢٧٥/٢: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(
. ّيف كل يشء: وفيه زيادة١٨٥/٧٢٣
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َقد قطعت امرأته ذكره لـيس بيـنهام : %ّفقـال عـيل،وأرادوا أن يقطعوا فرجها،َ

.»وأغرمها الدية كاملة وعاقبها،قصاص

عـن ،ّحدثنا أيب: لقا،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُرفـع إليـه %ّّ

.»ّفغرمه الدية وأجربه عىل إمساكها،رجل قطع فرج امرأته

بابـ٩
القصاص بني األحرار والعبيد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٣

ّعن جده جعفر بن حممد،هأبي ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ : كان يقـول%ّّ

.»دون النفسقصاص فيامليس بني األحرار والعبيد«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٤

:قـالّأنـه!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عـن أبيـهّحممد،ّعن جده جعفر بن ،أبيه

ّإال يف كل يشء فيه عقوبة عىل جسدهنفسه،جيوز اعتزال العبد عىل ال« ّ«.

. ١٤٦٦/ ٤٢١: ٢أورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ) ١(
: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٧٨/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والتهـذيب للطـويس ، ١٥٠/٥٣٣٣: ٤وانظر الفقيه للصدوق ، ١٤٦٦ضمن احلديث / ٤٢١
. ٢٨٠/١٠٩٨و٢٥١/٩٩٦: ١٠

. ليس فيام بني العبيد وبني األحرار: »م«يف ) ٣(
. ّمما: »د، ن، ض«يف ) ٤(
. ٢٧٦/١: ١٨مستدرك الوسائل عنه يف) ٥(
. مل نعثر له عىل مصدر) ٦(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف عبد فقأ عني !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

فيبطـل ديـن ،أ عـني العبـد للمفقـأة عينـهتفقـ: قال؟وعىل العبد مال«: قال،ّحر

.»الغرماء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ًعبد شج رجال موضحة ّثم شج آخر،ّ .»هو بينهام: قال،ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ ّقال يف حـر %ّّ
ّقتل عبدا، فقال عيل ً% :»ّإنام هو سـلعة يقـوم عليـه قيمـة عـدل، وال وكـس ُ ّ

.»شطط ويعاقبوال

ّحـدثنا أيب، : ّد، حدثني موسى، قـالّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممـ٧٨٨
ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جـده  ، %ّ، عـن عـيل !ّّ

ّقىض يف رجل قتل غالما له عمدا، أن يقتل بـه، فقـال عـيل ّأنه ً قـىض «: %ً

، ٢٨٠/١٠٩٥: ١٠وأورد مثله الطـويس يف التهـذيب ، ٢٧٧/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ٣٠٧/١٨: ٧وكذا الكليني يف الكايف ، باختالف يسري١٩٧/٧٨١: و

، ١٦٩/٥٣٨٧: ٤يـه وأورد مثلـه الـصدوق يف الفق، ٢٤٧/١: ١٨عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(
. ٢٩٤/١١٤٢: ١٠والطويس يف التهذيب 

. »د، ن«مل يرد يف ) %ّفقال عيل) (٣(
. ٣٠١/١و٢٤٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ًان عليا: »ض، د، ن«يف نسخة ) ٥( ّعن عيل أنه: بدل من%ّّ ّ .
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.»بذلك"رسول اهللا 

ن عـ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٨٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُرفـع إليـه %ّّ

ّرجل رضب عبدا له وعذبه حتى مات ّ ،وحبـسه سـنة،ًنكاال%ّفرضبه عيل،ً

ّفتصدق به عيل،ّوغرمه قيمة العبد ّ%«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٧٩٠

ّعن جده جعفر بن حممد،بيهأ ًن عليـا إ«:!ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ّويغرم نـصف ،ُيعتق من ماله: قال،ًعمداأعتقه: فقال أحدمها،عبد بني رجلني
.«قيمة العبد لرشيكه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩١

ّرفع إىل عيل بن أيب «: ، قال!ّعن جده،عن أبيه،ّفر بن حممدّعن جده جع،أبيه ُ
ّمن مثل بعبده : العبد وعاقبه، وقال%ّفأعتق عيل،رجل أخىص عبده%طالب

واالستبـصار ، ٧و٣٠٣/٥: ٧وانظر الكايف للكلينـي ، ٢٤٤/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٢٧٣/١٠٣٥: ٤للطويس 

. ًركاال: »د، ن«يف ) ٢(
، ٢٣٥/٩٣٣: ١٠وأورد مثلـه الطـويس يف التهـذيب ٢٤٣/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

.١٥٣/٥٣٣٩: ٤وباختالف يسري الصدوق يف الفقيه 
.اعتقته» د«يف ) ٤(
. لرشيك: »ض«ويف . للرشيك: »د، ن«يف ) ٥(
بـاب اململـوك بـني ، ١٨٢: ٦وانظـر الكـايف للكلينـي ، ٤٦٢/٨: ١٥ك الوسائل عنه يف مستدر) ٦(

. رشكاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
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ّأعتقنا العبد، مع تعزير شديد نعزر السيد ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٢

ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه : ّأنـه قـال!ّ

.»ّوعزره%ّفأعتقه عيل،يف رجل جدع أنف عبده%ّقىض عيل«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف %ّقىض عـيل«: ، قال!ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»وعاقبه%ّفأعتقه عيل،ُرجل جدع أذن عبده

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ قىض يف %ّّ

.»ّموضحة العبد نصف عرش قيمته

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه جراحـة «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

. ١ذيل احلديث / ٢٤٥: ١٨و٤٦٣/٤: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ، ّعن عيل بن احلسني أنه قـىض: »م، ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

ّعن جده عيل بن احلسني: ويف املستدرك، »ن،  د«نسخة  ّأنـه قـىض ، %ّعن عيل، عن أبيه، #ّ
. ...يف رجل

. ٤٦٣/٢: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ٢٤٥/٢: ١٨و٤٦٣/٣: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.قال: يف املطبوع واحلجرية زيادة) ٥(
.٤١٠/١و٢٧٦/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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ويف ،ويف يده نصف ثمنه،يف عينه نصف ثمنه،ّالعبد عىل النصف من جراحة احلر

.»نصف ثمنههارنويف م،رجله نصف ثمنه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّا حممدأخربنعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ فـيام «: قـال%ّّ

.»دون النفسفيام،بني اليهود والنصارى قصاص

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٧

ّيقتص «: قال،!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن ،أبيه

إذا ،ُويقتـل بعـضهم بـبعض،اليهودي والنرصاين واملجويس لبعضهم من بعض

.»ًقتلوا عمدا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًعلياّ، أن !ّعن جده،عن أبيه،ّ : كان يقـول%ّ

. »د«مل يرد يف ) ويف رجله نصف ثمنه(: قوله) ١(
.»ن، م، د«وما يف املتن من .مارنه: »ض«املطبوع واحلجرية ويف ) ٢(

.ـ مرن٤٠٤: ١٣لسان العرب . واملارن من األنف ما دون القصبة واملارنان املنخران
. ٤١٠/١و٢٧٧/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ّامم: »د، ض، ن«يف نسخة ) ٤(
. ٢٨٤/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. »ض، د، ن«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه) (٦(
والطـويس ، ٣٠٩/٦: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٢٤٩/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(

. بسنده١٩٠/٧٤٩: ١٠يف التهذيب 
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ّيف جنني اليهودية والنرصانية واملجوسية عرش دية امه« ُ ُ ّ ّ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٧٩٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّديـة «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ
.»ّاليهودي والنرصاين مثل دية املسلم

بابـ١٠
القصاص بني الصبيان وغريه من األحكام

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه أيب بـن ّقـال عـيل: ، قـال!ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»يكون فيه العقل،عمدهم خطأ،ليس بني الصبيان قصاص«: %طالب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

،عني ولده دية العـنيُرجل فقئت عني ابنه وهو صغري، فوهب األب للذي فقأ

والطـويس يف ، ٣١٠/١٣: ٧لكايف وأورده الكليني يف ا، ٣٠٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. بسندين٢٨٨/١١٢٢و١٩٠/٧٤٨: ١٠التهذيب 

: ٩وأورد نحــوه الطــرباين يف املعجــم الكبــري ، ٣٠٥/١: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
. ٢٩٩: ٦واهليثمي يف جممع الزوائد ، ٣٥٠/٩٧٣٨

. )باب القصاص بني الصبيان(: ّيف النسخ اخلطية) ٣(
، وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف ٤١٨/٢و٢٨٥/٥و٢٤٢/٢: ١٨لوسائل عنه يف مستدرك ا) ٤(

. ١٠٩٢ذيل احلديث / ٢٧٩: ١٠، ونحوه الطويس يف التهذيب ٤١٧/١٤٥٣: ٢دعائم اإلسالم 
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية واحلجرية، فقأه: يف املطبوع) ٥(
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.»جائز: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،دّأخربنا حممعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ُوإذا قذف والده جلد،ُإذا قذف الوالد ابنه مل جيلد«: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٣

ّإذا أقـر «: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر،أبيه
ًالرجل بولده ثم نفاه مل ينتف منه أبدا ِ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإذا أقـر «: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ُجلد احلد والزم الولد،هّبولده ثم نفا ّ ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ أتاه رجـل %ّّ

ّرأيت يف املنام كأين أنكح امي: فقال ُ : يف الـشمس وقـال%ّفأقامـه عـيل: قـال. ّ

. ٣٨٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٩٩/١: ١٨يف مـستدرك الوسـائل عنه ) ٢(

. ٩٥٠ذيل احلديث / ٢٣٨: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٤٦٢/١٦٣٥
، وأورده باختالف يسري الطويس يف التهذيب ٢١٤/١: ١٧، و١٨٧/١: ١٥عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.١٠٥٩ذيل احلديث / ٢٨١: ٢م اإلسالم ، ونحوه القايض النعامن يف دعائ١٨٣/٦٣٩: ٨
، ٢٦١/٨: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ٢١٤/٢: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

والتهـذيب ١٨٥/٦٩٥: ٤ونحوه الطويس يف االستبصار ، ٥١/٥٠٧٤: ٤والصدوق يف الفقيه 
٣٤٦/١٢٤٤: ٩ .
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.»ّهذا حدك: ّثم قال،ه بالسيفّإرضبوا ظل

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٨٠٦ ّحـدثنا أيب، : ّ
ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني ّ ّّ عـن ،

.»ُال يقتل اثنان بواحد«: "قال رسول اهللا : ، قال!ّعيل 

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٧
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُ، أنه ايت بـرجلني !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

ُأما الذي قتل فيقتل«: فقال،أمسك أحدمها وجاء اآلخر فقتل ّوأما الذي أمسك ،ّ
ّفإنه حيبس يف السجن حتى يموت ُّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّا حممدأخربنعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٨
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

إذا بلغ الغالم مخسة : %ّفقال عيل،رجل اجتمع هو وغالم عىل قتل رجل فقتاله
ّاقتص منه واقتص له-بشرب نفسه -أشبار ُّ ة فقاسوا الغالم فلم يكـن بلـغ مخـس. ُ
.»ّبالدية%ّفقىض عيل،أشبار

. ١٠٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. عن أبيه: ملطبوع واحلجرية زيادةيف ا) ٢(
/ ٤٠٩: ٢وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٢٤/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٤٢٥ذيل احلديث 
والطويس ، ٢٨٧/٢: ٧وأورد نحوه الكليني يف الكايف ، ٢٢٧/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

١٨٠٨٩/ ٤٨٠و٤٢٧/١٧٨٩٣: ٩املـصنف وعبدالرزاق يف، ٢١٩/٨٦٢: ١٠يف التهذيب
. ١٨٠٩١و١٨٠٩٠و

، والطـويس ٣٠٢/١: ٧، وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ٢٤٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
.١١٤/٥٢٢٦: ٤، والصدوق يف الفقيه ٢٨٧/١٠٨٥: ٤، واالستبصار ٢٣٣/٩٢٢: ١٠يف التهذيب 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٠٩
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُرفـع إليـه %ّّ

ًأما أحدهم فأمسك رجال،ثالث نفر ،ّوأما اآلخر فنظر إلـيهم،ّوأما اآلخر فقتله،ّ
ُوقىض يف الـذي أمـسك أن يـسجن حتـى ،ُىض يف الذي يراه أن تسمل عينهفق

ُوقىض يف الذي قتل أن يقتل،يموت كام أمسكه َ َ«.
ثني موسى، قالأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممـ٨١٠ ثنا : ّد، حد ّحـد

ه جعفر بن حممد، عن أبيه ّأيب، عن أبيه، عن جد ّ ه ّإن «: !ّ، عن جد

ا  ًعلي ّ%فتباعجوافع إليه أربع نفر رشبوا فسكرواُر ّبسكني كانـت
معهم، فحبسهم، فامت مـنهم رجـالن وبقـي مـنهم رجـالن، فـسأل أهـل 

فقال . بصاحبناِ، أقدمهايا أمري املؤمنني: َفقال أهل املقتولني؟َاملقتولني
ِنرى أن تقدمها: قالوا؟ما ترون: للقوم%ّعيل  َ َفتيـاك ّلعـل: %ّ، فقال عـيل َ

. ُأن تسمل عينهفقىض يف الديدبان : »م«يف نسخة ) ١(
ّوقىض يف الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كام أمسكه(: قوله) ٢( . »م«أثبتناه من ) ُ
: ٢وأورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٢٢٧/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

٤٠٩/١٤٢٦ .
. »ض، ن، د«مل يرد يف احلجرية ونسخة ) عن أبيه) (٤(
ّعـن جـده عـيل: »ض، د، ن«ّعن جده، عن عيل، ويف : احلجريةيف املطبوع و) ٥( ومـا يف املـتن . %ّ

. »م«أثبتناه من 
» ن«وما يف املـتن مـن ، فبعجوا: »م«ويف ، بياض» د«ويف ، فرضبوا: »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٦(

. واملستدرك
. أثبتناه من النسخ اخلطية) يا أمري املؤمنني(: قوله) ٧(
. ِأفدمها: »د، ن، ض«يف نسخة ) ٨(
. »م«تقيدمها، وما يف املتن من : »ن«ويف . نفتدمها: »ض«ويف . ّتقيدها: »د«يف املطبوع واحلجرية و) ٩(

ُوالقود َ . ـ قود٣٧٢: ٣لسان العرب . وقتل القاتل بالقتيل، القصاص: َ



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٣٦

بـل : %ّقـال عـيل . ال ندري: قالوا؟ّقتل كل واحد منهام صاحبهّاللذين ماتا
ة ة جـراح البـاقني مـن ديـَلني عىل قبائل األربعة، وآخذ ديّأجعل دية املقتو

.»املقتولني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨١١

ًإن عليـا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر ،أبيه ُرفـع إليـه %ّّ

ّففرق عيل: قال. ّقوم خرجوا مجاعة فرجعوا كلهم غري رجل منهم ّثـم ،بينهم%ّ
اهللا : %ّفقـال عـيل،ال علـم يل: فجحده وقال؟سأل أحدهم ما صنعتم بالرجل

ّوظنّوا أن صاحبهم قد أقر،ّورفع صوته حتى أسمع الباقني. أكرب ّثم عزله ودعـا ،ّ
. اهللا أكرب: %ّفقال عيل،قتلناه وأخذنا ماله: فقال،أصدقني اخلرب: فقال له،بآخر

ّثم دعا بآخر فأقر ّ،ّفقتلهم كلهم إال املنكر ّ«.

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٨١٢ ّحـدثنا : ّ

ّأيب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن ّجده، عن عيل ّ ّ! ،

َرسقة ورشب مخر وقتل، فقال: ُيف الرجل يصيب احلدود ِ ُ القتل يأيت عـىل «: ً

ومـا ، سأل الذين ماتاّلعل ف: »ن، د، ض«ويف ، ّلعل نسأل أهل الذين ماتا: يف املطبوع واحلجرية) ١(
.»م«يف املتن أثبتناه من 

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــه ، ٣١١/١: ١٨عن ــصدوق يف الفقي ــسري ال ــاختالف ي : ٤وأورده ب
. ٢٤٠/٩٥٥: ١٠وكذا الطويس يف التهذيب ، ١١٨/٥٢٣٦

. فآخر: »ض، د«يف احلجرية ونسخة ) ٣(
٣٧٣/٨ــ ٣٧١: ٧لينـي يف الكـايف وأورد نحـوه الك، ٣٨٥/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٤(

والقـايض ، ٣١٦/٨٧٥: ٦والطـويس يف التهـذيب ، ٢٤/٣٢٥٥: ٣والصدوق يف الفقيـه ، ٩و
. ٤٠٤/١٤١٨: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم 
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.«ّذلك كله
بابـ١١

الرجم يف اللواط

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨١٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًعليـاّإن «: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُرفـع إليـه %ّ

.»وكان غري حمصن،رجل وقع عىل إمرأة أبيه فرمجه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨١٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه !ّعيل بن أيب طالبعن،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُلو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتني لر«: ّأنه قال ّ .»جم اللوطيُ
ّالقتل إن تكـرر عـىل ذلـك : فقال، احلدود برسقة ورشب مخر فقتل«: قال يف احلدود: يف املطبوع) ١(

. ّعـىل ذلـك كلـه) بيـاض(القتل : فقال، دود برسقة ورشب مخر فقتليف احل: ويف احلجرية. »ّكله
ويف نـسخة . ّالقتل عىل ذلـك كلـه: فقال، ُسئل عن احلدود برسقة ورشب مخر فقتل: »د، ن«ويف 

ومـا يف املـتن .ّالقتل عـىل ذلـك كلـه: فقال، احلدود وبرسقة وبرشب مخر فقتل) بياض(: »ض«
. »م«أثبتناه من نسخة 

. له عىل مصدرمل نعثر ) ٢(
. )باب من وقع عىل امرأة أبيه واملخنّثني(: يف احلجرية) ٣(
والطـويس يف ، ٤٢/٥٠٤٥: ٤وأورده الـصدوق يف الفقيـه ، ٥٩: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٤٨/١٨٠: ١٠التهذيب 
ّجعفر بن حممد، عن جـده عـيل بـن أيب طالـب: »د، ن«ويف » م«أثبتناه من ) عن، ّجده) (٥( ويف %ّ

. %عن عيل بن أيب طالب، ّجعفر بن حممد، عن أبيه: »ض«
وأورده ، ٢٧٧: %وورد احلديث يف فقه اإلمـام الرضـا، ٨٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

والـصدوق ، ١٩٩/٣: ٧والكليني يف الكايف ، ١٠٤ضمن احلديث / ١١٢: الربقي يف املحاسن
، ٥٣/١٩٦: ١٠والطـويس يف التهـذيب ، ٣١٦/٥: وعقاب األعامل، ٤٢/٥٠٤٩: ٤يف الفقيه 

. ٢١٩/٨٢١: ٤وكذا يف االستبصار 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨١٥
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ُويمكن من نفسه فينكح كام تنكح املرأة،إذا كان الرجل كالمه كالم النساء«: قال ُ ِّ،

.»فارمجوه وال تستحيوه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨١٦
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمـن «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ

ُأمكن الرجال من نفسه طائعا القي عليه شهوة النساء ً«.

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨١٧
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإن أبا بكـر أويت برجـل «: !ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّفإن العرب تأنف ،أحرقه بالنار: فقال؟ما احلكم فيه،ّيا عيل: فقال،ُينكح يف دبره

.»%ّفأحرقه أبو بكر بقول عيل. ُمن املثلة

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسىـ٨١٨ ّحـدثنا أيب، : ، قـالّ
ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عـيل بـن احلـسني، عـن  ّ ّّ

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــال!ّع ــول اهللا «: ، ق ــن رس ــال"لع ــني، وق : املخنّث

وأورده بــاختالف يــسري الكلينــي يف ، ٧٩/١: ١٨و ٣٤٨/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١(

وكذا القايض الـنعامن ، ....ِّومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه.:..وفيه٢٦٨/٣٦: ٧الكايف 

.٤٥٥/١٥٩٩: ٢يف دعائم اإلسالم 

. ٥٤٩/١: ٥وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ٣٤٨/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. بـسنده٣١٧/١١: والصدوق يف عقاب األعامل. يلعب به ألقى اهللا عليه شهوة النساء.:..وفيه

.٥٥/١٥٩٨: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
.٢٣٢: ٨أورد مثله البيهقي يف السنن و، ٧٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
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.»أخرجوهم من بيوتكم

بابـ١٢
ّاملرتد عن اإلسالم والنهي عن بيع جيفته

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدـ٨١٩ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ثني موسى، قالّ
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عـن أبيـه ّ ّّ! :» ّإن

ًعليا  ّرفع إليه رجل نرصاين أسـلم ثـم تنـرص، فقـال عـيل %ّ ّ ّ أعرضـوا عليـه : %ُ
م ّوكل ذلك يطعمه من طعامه ويسقيه من رشابـه، فأخرجـه يـو. ّثالثة أيامالقرآن

ُسلم، فأخرجه إىل رحبة املسجد فقتله، وطلب النصارى جيفته بامئة ـُالرابع، فأبى أن ي
.»ًال أكون عونا للشيطان عليهم: ُ، فأمر به فأحرق بالنار، وقال%ألف فيه، فأبى 

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢٠

ّعن جده جعفر بن حمم،أبيه ّملا قتلت «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،دّ

جيفتـه بعـرشة يطلبـون"أرسل املرشكون إىل رسـول اهللا،عمرو بن عبد ود

.»ّإنا ال نأكل زبد املرشكني: "فقال رسول اهللا،آالف

وأورده ، ١٩١/٣٤٧: ونـوادر الراونـدي، ٣٥٢/٣و٣٤٨/٣: ١٤عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
ــالق  ــارم األخ ــربيس يف مك ــل يف مــسنده ، ٤٩٦/١٧١٨: ١الط ــد بــن حنب ــه أمح : ١ومثل

. ٣٩٣/٢١٢٤و ٣٧٣/١٩٨٣
. »م«أثبتناه من نسخة ) عن أبيه) (٢(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ) اهلوان: (»ض، د، ن«حلجرية ويف املطبوع وا) ٣(
. ١٧٠/١٨٧١٠: ١٠، وأورد نحوه عبدالرزاق يف املصنف ١٦٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
.وطلبوا: »د، ن«، ويف »م«أثبتناه من نسخة ) يطلبون) (٥(
ويف ، ١١٠٨احلـديث ذيـل/ ٣٧٨: ٦والتهـذيب ، ٢٧٤/١: ٦و٣و١٤١/٢: ٥ُانظر الكـايف ) ٦(

. اجلميع ورد ذيل احلديث
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢١
ّجعفر بن حممد، عن أبيـه، عـن جـدهّعن جده ،أبيه ّ!ًأن عليـا : قـال%ّّ

ُاملرتد عن اإلسالم تعزل عنه امرأته« ّويستتاب ثالثة أيام،وال تؤكل ذبيحته،ّ فإن ،ُ
ّتاب ورجع إىل أمر اهللا عز وجل ُوإال قتل يوم الرابع،ّ ّ«.

عـن ،أيبّحدثنا: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢٢
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، أنـه قـال يف !ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ

.»املسلمونُإذا قتل ورثه أهله«: ّاملرتد عن اإلسالم
ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٨٢٣ ّحـدثنا أيب، : ّ

ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن  ُإنه أيت «: !ّعيل ّّ ّ
ُفقتل، وكـان لـه مـال كثـري، فجعـل - ّكان يكذب بالبعث رجل- بزنديق 

ّلزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه عىل كتاب اهللا عز وجلماله ّ ّ«.

ّحـدثنا أيب، عـن أبيـه، عـن جـده: قال: ويف النسخ الثالث» م«أثبتناه من ) ّعن أبيه، عن جده) (١( ّ .
.موجود يف املطبوع واحلجرية) ّجعفر بن حممد(و

:٧وأورد مثلــه الكلينــي يف الكــايف ، ١٦٥/٢: ١٨و١٤٥/٢: ١٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٢(
. ٢٥٤/٩٦١: ٤واالستبصار ، ١٣٨/٥٤٦: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٢٥٨/١٧

. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) أهله) (٣(
. ١٤٥/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
وما يف املـتن أثبتنـاه مـن النـسخ اخلطيـة ) برجل زنديق(: ١٨يف املطبوع واحلجرية واملستدرك ج) ٥(

. ١٧واملستدرك ج
) الرتكـة(: ويف حاشـية احلجريـة) الديـة(: ١٧واملستدرك ج» د، ض، ن«طبوع واحلجرية ويف امل) ٦(

ّاستظهارا من املحدث النوري ١٨ُواثبتت يف املستدرك ج . »م«وما يف املتن أثبتنـاه مـن نـسخة ، ً
ُحيث مل يكن للمرتد دية إذا قتل بأمر احلاكم الرشعي ّ ّ.

: ٧وأورد نحـوه الكلينـي يف الكـايف ، ١٦٧/١: ١٨و١٤٦/٤: ١٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٧(
. ١٤٠/٥٥٥: ١٠وكذا الطويس يف التهذيب ، ٢٥٨/١٥
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ّبن حممد بن عـثامن املعـروف بـابن الـسقاعبد اهللاّأخربنا أبو حممد ـ٨٢٤ ّ،
ّأخربنا حممد بن حممد األشعث ّ،عـن ،ّحـدثنا أيب،ّدثني موسى بن إسـامعيلح

ّعن جده جعفر بن حممـد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ كـان %ّّ
َإنام نستتيب مـن دخـل : ويقول،ُواليستتب من ولد يف اإلسالم،يستتيب الزنادقة ّ

ُأما من ولد يف اإلسالم فال نستتيبه،ّيف ديننا ثم رجع عنه َ ّ«.
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ كان يقبـل %ّّ
ّالعدلني املرضيني عىل الرجل أنه زنديقشهادة الزوجني ولـو شـهد لـه ألـف ،ّ

.»ّألنه دين مكتوم؛بالرباءة أبطل شهادة األلف
ّخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالأـ٨٢٦ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده  ًإن عليا «: !ّّ ُايت برجل كان %ّّ
ًنرصانيا فأسلم، وإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالرحيان، فقال  وحيـك، مـا : له%ّ

فأين أنـت :%ّإليه، فقال له عيل فقرمتمرضت: قال؟محلك عىل ما صنعت
. ّحممد بن األشعث: »ض، د، ن«يف نسخة ) ١(
وأورد صدر احلديث القـايض الـنعامن ، ١٦٣/١: ١٨و١٤٥/٣: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ١٧٢٣صدر احلديث / ٤٨١: ٢يف دعائم اإلسالم 
. الرجلني: ١٧واملستدرك ج» ن«يف) ٣(
وأورده بـاختالف يـسري الكلينـي يف ، ١٦٧/٢: ١٨و٤٤٤/١: ١٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(

ــــايف  ــــذيب . ٤٠٤/٩و٢٥٨/١٦: ٧الك ــــويس يف الته ــــذا الط : ١٠و٢٧٨/٧٦٢: ٦وك
. ١٧٢٣ذيل احلديث /٤٨١: ٢ونحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٤١/٥٥٦

. »ض، د، ن«مل ترد يف نسخة )مرضت) (٥(
َوالقرم. فعرمت: »ض«يف ) ٦( ّشدة شهوة اللحم ال يصرب عنه: َ . ـ قرم٤٣: ٤النهاية البن األثري . ّ
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ًخلفا منهفكان،عن حلم املعز َ ّلو أنك أكلت ألقمت عليك احلـد: ّثم قال له؟َ ّ،
ّفرضبه حتى تشغر ببوله،ًولكن سأرضبك رضبا ال تعود ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢٧

ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّبن حممدّعن جده جعفر،أبيه ُايت برجـل %ّّ

ًوايت برجل مفطر يف شهر رمـضان هنـارا مـن غـري ،رشب اخلمر يف شهر رمضان ُ

.»ًسوطا حني أفطر فيهفرضبه تسعة وثالثني،ّعلة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٢٨

ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه كـان ال%ّّ

ّيزيد املرتد عىل تركه ثالثة أيام يستتيبه ّثـم ،فإذا كان اليوم الرابع قتله بغـري توبـة،ّ
ًإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا<: يقرأ ُ ُ ُ ُ َّْ َ َُ ْ َ ُ َ ُُ َ ََّ ُ َّ َ َّ ُ َّ َ ِ َّ ِ<هاّاآلية كل«.

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٨٢٩ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ
. ّوما يف املتن من النسخ اخلطية) املعزا كان(: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. »د، ن، م«، وما يف املتن من شغر ببوله: تسعر، ويف احلجرية: »ض«شعر بنبوله، ويف: املطبوعيف ) ٢(

.ـ شغر٤١٧: ٤انظر لسان العرب . كناية عن غلبة البول إياه: شغر ببوله
وأورده بـاختالف يـسري الكلينـي يف ، ١٩٣/١: ١٨و٤٦٧/٢٨: ١٦عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

ــويس يف التهــذيب ، ٢٦٥/٢٩: ٧الكــايف  ــائم ، ٩٨/٣٨٢: ١٠والط ــنعامن يف دع ــايض ال والق
. ١٧٢٦/ ٤٨٢: ٢الم اإلس

.تسعة وثامنني: »م«يف ) ٤(
. ُايت برجل رشب اخلمر يف شهر رمضان: وليس فيه١٩٥/١: ١٨و٤٠١/١: ٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ١٣٧: ٤سورة النساء ) ٦(
وأورد مثله القايض الـنعامن يف دعـائم ، ١٦٥/٤: ١٨و١٤٦/٥: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(

. ١٧١٦ضمن احلديث / ٤٧٩: ٢اإلسالم 
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ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه ّ قال رسـول اهللا : ، قال!، عن آبائه" :

ُوساحر الكفار ال يقتل،ُساحر املسلمني يقتل« َومل ال،رسـول اهللايا: فقيل. ّ
ُيقتـل ِ

ّألن الـرشك والـسحر ،ك أعظـم مـن الـسحرّن الرشأل: "قال؟ّساحر الكفار

.«طريان قرونان

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٣٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل،عن أبيه،ّ ّإن ابـن أعـصم«: !ّ

.»"فقتله"ّسحر النبي

، ّحـدثني أيب: ّحـدثني موسـى، قـال: »د، ن«ويف . عن أبيه، ّعن جده: زيادة» م، ض«يف نسخة ) ١(

. !عن آبائه، ّعن جده، عن أبيه

ًألن السحر طريا مقرونا: »ض«يف ) ٢( ً ّألن : »م«ويف ، ّألن الرشك والسحر طـري مقرونـان: »د«ويف ، ّ

. »ن«يف املتن مطابق للحجرية والسحر والرشك مقرونان وما

وأورد ، ٩٠/٢٤: ونـوادر الراونـدي، ١٩١/١: ١٨و١٠٦/٤: ١٣عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

: وعلـل الـرشائع، ٥٦٧/٤٩٣٨: ٣والـصدوق يف الفقيـه ، ٢٦٠/١: ٧مثله الكليني يف الكايف 

دعـائم والقـايض الـنعامن يف، بـسنده١٤٧/٥٨٣: ١٠والطويس يف التهذيب ، بسنده٥٤٦/١

. ١٧٢٥صدر احلديث / ٤٨٢: ٢اإلسالم 

ان اليهـود : ذكر من قـال(١٩٨ـ ١٩٧: ٢انظر طبقات ابن سعد . ُوهو لبيد بن اعصم اليهودي) ٤(

اتبـاع االسـامع ) الطبعـة املحققـة(٤٣: ٦، البداية والنهايـة البـن كثـري "سحرت رسول اهللا

.٣٦٩: ١٤للمقريزي 

، وأورده باختالف يسري القايض النعامن دعائم اإلسـالم ١٩١/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ١٧٢٥ضمن احلديث / ٤٨٢: ٢
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بابـ١٣
اتـّـــالدي

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٨٣١ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جـده  ًإن عليـا «: !ّّ قـىض يف %ّّ

ّالنفس الدية، ثالثة وثالثون جذعة، وثالثة وثالثون حقـة، وأربعـة وثالثـون مـا 

عـىل ّإذا كـان شـبه العمـد مغلـظّعامها، كلها خلقة،إىل بازلبني الثناي

ًالعاقلة، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا، مخسة وعرشين بنت لبون عىل العاقلة 

ّ، وتؤدى الديـة يف ثـالث سـنني يف كـل سـنة ثلـث، الثلثـان يف سـنتني، ّخمففة ّ
.»والنصف يف سنتني، والثلث يف عامه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٣٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإنـه قـىض يف «: !ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
. ّكتاب الديات: »ض«يف نسخة ) ١(

افــق وهــو املو، »م«ومــا يف املــتن أثبتنــاه مــن )الــساري: (»ض، د، ن«يف املطبــوع واحلجريــة و) ٢(
ومـن االبـل يف ، دخـل يف الـسنة الثالثـةوالثنية من الغنم والبقر مـا .ثنية: ويف الفقيه. للمصادر
.ـ ثنا٢٢٠: ١ية يف غريب احلديث انظر النها. السادسة

ّوحينئذ يطلع نابـه وتكمـل قوتـه، ّمن اإلبل الذي تم ثامين سنني ودخل يف التاسعة: البازل) ٣( ّثـم ، ُ
. ـ بزل١٢٤: ١النهاية يف غريب احلديث البن األثري . بازل عام وبازل عامني: يقال له بعد ذلك

. ّمغلظة: »م«يف نسخة ) ٤(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من نسخة ، ّحمققة: »ض د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(
والفقيـه ، ٨و٢٨٢/٧و٣و ٢٨١/٢: ٧وانظر الكايف ، ٢٩٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

١٠٥/٥١٩٦: ٤ .
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ّويف كـل جانـب مـن ،ّويف األرنبـة الديـة،ّالديـةاألنف إذا استوعب املارن

.»األنفّنصف ديةاألرنبة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٣٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف «: ّأنـه قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُويف شحمة االذن نصف ديـة ،نصف الديةّويف كل واحدة منهام،ُاالذنني الدية

.»ُاالذن

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٣٤
. »م«أثبتناه من نسخة ) املارن) (١(

. ـ مرن٨٧: ٦الصحاح . ُماالن من األنف وفضل عن القصبة:واملارن
» م«وما أثبتناه يف املتن من نسخة ، فقط) ويف االذنيه(: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

ومـا أثبتنـاه ، ّمن املستدرك ألن ليس فيها معنى) ويف األذنيه(وقد حذفت )ّالدية(: بإضافة كلمة
. ًنى كاماليتم املع» م«اآلن من 

.»م«وما يف املتن أثبتناه من ) ُاالذنيه: (»د، ض، ن«ويف ) أرنبته(: يف املطبوع واحلجرية) ٣(

وما يف املتن أثبتناه من املستدرك املورد الثـاين ) ّدية األنف(: ّيف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية) ٤(
الـرسائر البـن ، ٣٩٧: الـصالحانظـر الكـايف أليب. وهو املوافق آلراء املذهب، عن اجلعفريات

. ٤٠٨: ١٥مسالك االفهام للشهيد الثاين ، ٤١١ـ ٤١٠: ٣إدريس 

: ٢وانظر مسند أمحد بـن حنبـل . باختالف٣٤٢/٢و٣٣٦/١٠: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
إىل ١٧٤٥٧مـن حـديث / ٣٣٩و٣٣٨: ٩مـصنّف عبـدالرزاق ، ٧٠٥٢صدر حديث / ٤٤٨

١٧٤٦٥ .

» م«وما يف املتن أثبتناه مـن ) ّويف كل منهام، ُيف االذن الدية(: »ن، د، ض«واحلجرية ويف املطبوع ) ٦(
. وهو املوافق للمورد الثاين من املستدرك

. ٣٤٥/٢و٣٣٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(
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ّن جده جعفر بن حممدع،أبيه ّأنه !ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

وإذا بقـي منـه فبحـساب مـا نقـص ،إذا استوعب الديـة،يف اللسان الدية«: قال

.»منه

ّويف كل واحـدة ،يف الشفتني الدية«: ّأنه قال%ّعن عيل،وبإسنادهـ٨٣٥

.»ومها سواء،منهام نصف الدية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،ا أخربنـ٨٣٦
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه !ّعيل بن أيب طالبّعن جده، عن،عن أبيه،ّ

،ويف جفون العينـني،ّويف كل واحدة منهام نصف الدية،يف العينني الدية«: ّأنه قال
.»ّيف كل جفن منهام ربع الدية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدد اهللا،عبأخربنا ـ٨٣٧
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه !ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
.»ومها سواء،ّويف كل واحد منهام نصف الدية،يف احلاجبني الدية«: قال

: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٣٥/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
."عن رسول اهللا٤٣٤/١٥٠٥

ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــنعامن ، ٣٣٦/٤: ١٨عن ــايض ال ــالم للق ــائم اإلس ــر دع : ٢وانظ
٤٣٣/١٥٠٢ .

. ّأثبتناها من النسخ اخلطية) عن) (٣(
وأورد صــدر احلــديث القــايض الــنعامن يف دعــائم ، ٣٣٦/٥: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

. ٤٣١/١٤٩٤: ٢اإلسالم 
/ ٤٣٠: ٢إلسـالم وأورده القايض النعامن يف دعـائم ا، ٣٣٦/٦: ١٨تدرك الوسائل عنه يف مس) ٥(

.١٤٩٢صدر احلديث 
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عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٣٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف «: ّأنـه قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ومها سواء،ّويف كل واحد منهام نصف الدية،اليدين الدية

ّ، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالعبد اهللاأخربنا ـ٨٣٩ ّحدثني أيب، عن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جد يف «: ّأنـه قـال!ّه، عـن عـيلّّ

.»ّالرجلني الدية، ويف كل واحد منهام نصف الدية، ومها سواء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف «: ّأنـه قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ويف ،سـواءّبع مـن اليـدين والـرجلني كلهـاواألصـا،اإلصبع عرش من اإلبل

.»اإلصبع الزائدة ثلث دية اإلصبع

ّففـي كـل مفـصل مـنهام نـصف ديـة ،ّيف اإلهبام خاصة مفـصالن«: وقال

ّويف كل مفصل من األصابع كلها ثلث دية اإلصبع،اإلهبام .»ّإال اإلهبام،ّ

ًوإن عليا ّسئل عن اإلصبع إذا شلت وهي قائمـة ثـم قط%ّّ : فقـال؟عـتُّ

.»فيها دية اإلصبع كاملة«

صدر احلديث /٣١٢: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٣٣٦/٧: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

/ ٢٤٥: ١٠والطـويس يف التهـذيب ، ١٣٢/٥٢٨٢: ٤والصدوق يف مـن الحيـرضه الفقيـه ، ٦

. ١٠٢١صدر احلديث / ٢٥٨و٩٧١صدر احلديث 

.٣٣٦/٨: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.»م«وما يف املتن من ، ّكلهام: »ض، د، ن«كليهام ويف : يف املطبوع واحلجرية) ٣(
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ّيف سن الصبي الصغري إذا مل يثغر«: وقال ًّبعريا«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ،َيف الذكر الديـة«: ّأنه قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ومهـا ،ّويف كل واحد مـنهام نـصف الديـة؛البيضتني الديةويف،ويف احلشفة الدية

.»سواء

ّحممد، حدثني موسى، قالأخربنا ،عبد اهللاأخربنا ـ٨٤٢ عـن ،ّحدثنا أيب: ّ

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإنـه قـىض يف «: !ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
، ّه قـد تـم عقلهـاّرجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، أنُالرجل إذا رضبت 

.«ووجب عىل ضارهبا
ْالثغـر.»م«ومـا يف املـتن أثبتنـاه مـن ) ينقـر: (»ض، د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ١( إذا سـقطت : َّ

َثغر : رواضع الصبي قيل ِ َاتغر: فإذا نبتت قيل،فهو مثغورُ َ .ـ ثغر٢٤٨: ٢الصحاح . ّ

: ٧، وانظـر الكـايف ٣٧٤/١: ١٨ّإال اإلهبـام، و: وليس فيـه٣٧٨/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ــــه ٣٣٤/١٠و٣٣٨/١١و١١-٣٢٨/١٠ ، ١٣٧/٥٣٠٢و٥٢٩٩-١٣٥/٥٢٩٧: ٤، والفقي

ــــذيب  ، ١٠٣٤ـ ٢٦١/١٠٣٣و١٠١٦ـ ٢٥٧/١٠١٥و١٠١١ـ ٢٥٦/١٠١٠: ١٠والته
. ١١٥١٩ـ ٤٣٦/١٥١٨و٤٣٤/١٥٠٤: ٢ودعائم اإلسالم 

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٣٦/٩: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(
٢١٥/٧١٥٠و٢١٣/٧١٣٩: ٩، وابــــن أيب شــــيبة يف املــــصنّف ١٥٢٨و٤٣٧/١٥٢٧

. ١٧٦٣٥و ٣٧١/١٧٦٣٤: ٩، وعبدالرزاق يف املصنّف ٢٢٤/٧١٩٢و٢١٦/٧١٥٥و

. ـ عقل٣٥: ٥الصحاح . ّالدية: العقل) ٤(

ومل تـرد هـذه » م«وما يف املتن أثبتناه من ، ووجب ضارجتها: »ض، ن، د«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(
. العبارة يف املستدرك

. ٤٠٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤٣
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

.»ُإذا اصيبت بامئة دينار،العني القائمة
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ
.«ًقلوصا،الّرتقوة إذا كرست

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤٥
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُيف حلمـة ثـدي «: ، قـال!ّجـدهعن ،عن أبيه،ّ

.»ُاملرأة ثمن الدية

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٨٤٦ ّحدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه  ًإن عليا «: !ّ ُقىض يف الرجل يرضب %ّّ
ّيؤخذ بيضة فيخرج ما يف جوفها، ثـم يعلـق : فيذهب بعض برصه، فقال ّ ُ بـشعره، ُ

ّفيمسك عينه املصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها  ّ ّ ّ
ّثم يقلـب إىل اجلانـب اآلخـر، ثـم ؟وكم خطوة؟ًقاسوه وحسبوه، كم ذراعا هو ّ

وأورده القايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ،٣٧١/١و٣٤٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. باختالف٤٣١/١٤٩٧: ٢

ُالقلوص) ٢( . ـ قلص٢٠٤: ٦املحكم واملحيط األعظم . ّالفتية من اإلبل: َ

. ٣٤٧/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

/٩١: ٤، والفقيـه ١١ذيل احلديث / ٣٣٨: ٧، وانظر الكايف ٣٨٨/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ثدي الرجل: ، ويف املصادر١١٤٨ضمن احلديث / ٣٠٧: ١٠، والتهذيب ٥١٥٠ضمن احلديث 
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ًله بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه، كـم ذراعـا هـوّيلوح وكـم ؟ّ

ّفإذا كان سواء صدق؟خطوة ُ ّوإن مل يكن سواء اهتموه،ً ،فإن صدق وحاسبوا،ً

ّفيقدر ما نقـص مـن بـرصه،نظروا ما بني الصحيحة إىل املصابة وأعطـوه بعـدد ،ُ

.»وجعلوا الدية عىل حساب ذلك،ُاخلطى واألذرع

،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٨٤٧

ً، أن عليـا!ّعن جـده،عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن،عن أبيه : قـال%ّّ

.»عني يف يوم غيمُتقاسال«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٤٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!عن أبيـه،ّ يف الـشعر إذا «: قـال%ّّ

.»ّذهب كله الدية كاملة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،نا أخربـ٨٤٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، اليقني: »د«ويف ، ّليعني: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. »ض«إىل هنا سقط من نسخة ) ّثم يقلب إىل اجلانب(: من قوله) ٢(
: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٣٩٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

.٣٢٤/٩و٨و ٣٢٣/٦: ٧وانظر الكايف ، ٤٣١/١٤٩٨
.»ض«هذا احلديث مل يرد يف نسخة ) ٤(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، ُال يقاس: »د، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ٥(
، ١٣٤/٥٢٩٤: ٤يــه وأورده الــصدوق يف الفق، ٣٩٤/١: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٦(

. ١٠٥٢و٢٦٨/١٠٥١و٢٦٧: ١٠والطويس يف التهذيب 
. ٣٧٣/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(



٣٥١.......................................................................................كتاب الحدود 

ُمتسك اذنه املصابة: %ّفقال عيل،ُرجل رضب فذهب بعض سمعه ّثـم ترسـل ،ُ
ّثم ينقد له بالدرهم،الصحيحة ّ ُ ّثـم ؟ه كـم ذراعّحتى بلغ مـداه قاسـوه وحـسبو،ّ

ّثم ينقد لـه بالـدرهم،ُيقلب إىل اجلانب اآلخر ّ ّحتـى إذا انتهـى إىل مـداه قاسـوه ،ّ

وإن مل ،فإن كان سواء صدق،ّثم ينظرون هل هو سواء؟وحسبوه كم ذراع هو

ُفإن جاء سواء أمسكوا الصحيحة ثم أرسلوا املصابة،ّيكن سواء اهتم ّثم نقـد لـه ،ّ ُ ّ
ّثـم جيعلـون ،فإن جاء سواء صـدق،ا بلغ مداه قاسوه وحسبوهّحتى إذ،بالدرهم

.»فيعطونه عىل قدر ما نقص من سمعه،الدية عىل قدر األذرع

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٨٥٠ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده  ًإن موىل لعـثامن«: !ّّ ن ّعفـابـن ّ

ًلطم أعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثامن األعرايب الديـة، فـأبى، وأضـعف لـه، فـأبى  ّ
فوضع عـىل عينـه %ّ، فأمر عيل %ّاألعرايب أن يقبل الفدية، فرفعها عثامن إىل عيل 

ّالصحيحة التي مل تفقأ قطنة، ثم محى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّا حممدأخربنعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـىض «: ، قـال!ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ويف ، وكـذلك املـستدرك، ّثم ينظرون هل هـو سـواء صـدق: »د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
املـتن ومـا يف ، ...ّوإن مل يكن سـواء اهتـم.فإن جاء سواء صدق، قاسوه وحسبوه: »ض«نسخة 

.»م«أثبتناه من نسخة 
. ٣٩٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. والظاهر للحديث تكملة، كذا يف النسخ) ٣(
. ٢٧٩/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
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.»ّإن السوط والعصا واحلجر هو شبه العمد"رسول اهللا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٢

، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،عن آبائه،عن أبيه،ّحممدّعن جده جعفر بن ،أبيه

،احلجـر والعـصا والـسوط: شبه العمدّإن: فقال"خطبنا رسول اهللا«: قال

.»ّعامها وثالثون حقة وثالثون جذعةّوالدية يف شبه العمد أربعون بازل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا: أخربين أيب«: ، قال!ّ : كـان يقـول%ّّ

.»ّإنام عليهم دية اخلطأ،ليس عىل العاقلة دية العمد

ًوبإسناده أن علياـ٨٥٤ ،ديـة العمـدليس عىل العاقل«: كان يقول%ّّ

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــصنّف ، ٢٢٣/٢: ١٨عن ــدالرزاق يف امل ــوه عب /٢٧٨: ٩ّوأورد نح
١٧١٩٨ .

. ّإنأال: »م«يف نسخة ) ٢(
ّوتقـدم معنـى البـازل يف » د، ن«ومل تـرد يف ، واحلجرية بيـاض» ض«ويف » م«أثبتناه من ) بازل) (٣(

. ٨٢٣حديث رقم 
: وأورد نحوه أمحد بـن عيـسى يف النـوادر،  ٢٩٧/٢و،  ٢٢٣/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

والـصدوق يف، ٣صـدر احلـديث /٢٨١: ٧والكلينـي يف الكـايف ، ٤٠٢صدر احلـديث /١٥٦
واالستبـصار ، ١٥٨/٦٣٥: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٥١٩٦صدر احلديث /١٠٥: ٤الفقيه 

٢٥٩/٩٧٦: ٤ .
/ ٤١٥: ٢وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤١٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ١٤٢/٥٣١٢: ٤والفقيه ، ٣٦٦/٥: ٧ُوانظر الكايف ، ١٤٤٨صدر احلديث 
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية. العاقلة: يةيف املطبوع واحلجر) ٦(

ّفإذا بلغ ثلث الدية صارت دية املرأة عـىل ، أي توازيه، ّاملرأة تعاقل الرجل إىل ثلث ديتها: العاقلة
. ـ عقل٣٨: ٥الصحاح . النصف من دية الرجل
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.»ّإنام عليهم دية اخلطأ
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربنا عبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه حتمل ال«: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ّومــا كـان دون ذلـك فإنــه يكـون يف مــال ،ومــا فوقهـااملوضـحةّالعاقلـة إال

.»اجلارح
عـن ،يبّحدثنا أ: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف الرجـل «: !ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ
ّإن : وكـرس العظـمّواملنقلـةواملأمومةمثل اجلائفة،ًيصيب اجلراحة عمدا

ّذلك كله يف ماله خاصة ًوإن عليا. ليس عىل العاقلة منه يشء،ّ قىض يف اجلائفة %ّّ
.»ّويف املنقلة عرش من اإلبل،ث الديةويف املأمومة ثل،ثلث الدية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

. ١ذيل حديث / ٤١٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
. ـ الوضح٣٥١: ١القاموس املحيط . ة التي تبدي وضح العظامّالشج: املوضحة) ٢(
/ ٣٦٥: ٧وأورد صـدر احلـديث الكلينـي يف الكـايف ، ٤١٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

. ١٧٠/٦٦٩: ١٠وكذا الطويس يف التهذيب ، ٤صدر احلديث 
. ـ جوف١٦٨: ٣القاموس املحيط . طعنة تبلغ اجلوف: اجلائفة) ٤(
ّشجة آمة ومأمومة بلغت ام الرأس: ومةاملأم) ٥( ُّ . ـ أمه٨: ٤القاموس املحيط . ّ
ّالشجة التي تنقل العظـم: بكرس القاف: ّاملنقلة) ٦( ُ . أي تكـرسه حتـى خيـرج منهـا فـراش العظـم، ّ

. ـ نقل١٢٨: ٥الصحاح 
: ٤والفقيـــه ، ٣-٣٢٦/١: ٧وانظـــر الكـــايف ، ٢٨١/٢: ١٨عنـــه يف مـــستدرك الوســـائل ) ٧(

١٦٧/٥٣٨١ .
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.»أو قيمتها من الذهب والورق،ّاملوضحة بخمس من اإلبل

بابـ١٤
غريهادية اهلاشمة و

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

.»عرش من اإلبلاهلاشمة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٥٩

ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه قـىض يف %ّّ

ّوهي الشجة التي خالطت ،أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب والورقالسمحاق
ّاللحم كله حتى وصلت إىل جلد الرأس ّ«.

/ ٣٢٦: ٧وأورد صـدر احلـديث الكلينـي يف الكـايف ، ٤٠٤/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(
وكذا الطـويس يف ، ٥٣٨١صدر احلديث / ١٦٧: ٤وكذا الصدوق يف الفقيه ، ١ضمن احلديث 

/ ٢٩٤و١١٣٠ضمن احلـديث / ٢٩١و١١٢٥و١١٢٤صدر احلديث / ٢٩٠: ١٠التهذيب 
. ١١٤٣صدر احلديث 

ُشجة هتشم العظم: ةاهلاشم) ٢( . ـ هشم٩٤: ٦هتذيب اللغة . ّ
، ١٦٩/٥٣٨٦: ٤وأورده الــصدوق يف الفقيــه ، ٤٠٤/١: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٢٩٣/١١٣٩: ١٠والطويس يف التهذيب 
ًإذا انتهت الشجة إليهـا سـميت سـمحاقا، جلدة رقيقة فوق قحف الرأس: السمحاق) ٤( ّ هتـذيب . ّ

.قـ ح، ٣٠٢: ٥اللغة 

ذيل / ٣٢٦: ٧وأورد صدر احلديث الكليني يف الكايف ، ٤٠٤/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
: ١٠وانظـر التهـذيب ، ٥٣٨١ضمن احلـديث / ١٦٧: ٤وكذا الصدوق يف الفقيه ، ١احلديث 

. ١١٢٧و١١٢٦و٢٩٠/١١٢٥
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٠

ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّفر بن حممدّعن جده جع،أبيه قـىض يف %ّّ

ُوهي التي تدمع العني وال خترج الدم،نصف بعريالدامعة ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

.»ّوهي الشجة يسيل منها الدم،ًالدامية بعريا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٦٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

.»وهي التي ألصقت القرش الذي فوق اجللد،الالصقة بعريين

ّعبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالأخربناـ٨٦٣ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ
ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن عيل بـن أيب طالـب  ّ يف قولـه !ّّ

َوليشهد عذاهبام طائفة من املؤمنني<: تعاىل َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ٌَ َْ َ َ ُ َ ََ ْ ْ<الطائفة من واحد إىل عرشة«: قال«.

يطلب إقامـة حـدود اهللا %كان أيب«: %ّر بن حممداهللا جعفقال أبو عبد

ّعزوجل ُوإن مل يكن مرغب يف يشء من امور الدنيا فال،ّ .»ًيكتب بام فيه ذنباّ

. »د، نم،«وما يف املتن أثبتناه من ، الدامغة: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
. ٤٠٤/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
/ ٣٢٧: ٧وأورد صـدر احلـديث الكلينـي يف الكـايف ، ٤٠٤/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

. ١١٢٧صدر احلديث / ٢٩٠: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٦صدر احلديث 
. ٧/ ٤٠٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ٢: ٢٤سورة النور ) ٥(
وأورد ذيـل ، ذيـل احلـديث٨/٨: ١٨و، صدر احلـديث٧٥/٤: ١٧يف مستدرك الوسائل عنه) ٦(

. ٤٥١/١٥٧٩: ٢احلديث القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه مـن «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جـده،عن أبيه،ّ

.»ّاقتص منه يشء فامت فهو قتيل القرآن

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّإن أبا بكر وعمر وعثامن «: !عن آبائه،عن أبيه،ّ

بـرأي ّيـستبدونال،لعلمه هبا%ّكانوا يرفعون احلدود إىل عيل بن أيب طالب

.»فام حكم فهو جائز،دونه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٦٦

ّال حيل ألحد يؤمن باهللا «: "قال رسول اهللا: ، قال!ّعن عيل،عن آبائه،أبيه

ّواليوم اآلخر يزيد عىل عرشة أسواط إال يف حد ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّنا حممدأخربعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : "قال رسول اهللا: ، قال!عن آبائه،عن أبيه،ّ

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــذيب ، ١٠/٤: ١٨عن ــويس يف الته . ٢٧٩/١٠٩٠: ١٠وأورده الط
وبـاختالف الكلينـي يف ، ٤٢٧/١٤٨٥: ٢وباختالف يسري القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم 

.٣٧٧/١٩: ٧الكايف 
. ّواحلجرية» م، د، ن«وما يف املتن أثبتناه من ، اليستندون: »ض«يف املطبوع و) ٢(
. ٣٠/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
: ٤وأورده باختالف يسري الصدوق يف الفقيـه ، ١٩٤/٣و١١/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

١٦٠٥٣و١٦٠٥٢و١٦٠٥١/ ٦٣٥: ٤ه أمحد بـن حنبـل يف مـسنده وأورد نحو، ٧٣/٥١٤٣
٣٠٥/٤٤٥٢: ١٠ّوابن حبـان يف صـحيحه ، ٣٨٢: ٤واحلاكم يف املستدرك ، ٦٣٦/١٦٠٥٦و
. ٣٠٥/٤٤٥٣و
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ّإن أبغض الناس إىل اهللا عز وجل رجل جرد ظهر مؤمن بغري « ّ .»قـحّّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ظهـر «: "قـال رسـول اهللا: ، قال!عن آبائه،ّ

ّاملؤمن محى إال من حد ّ ً ِ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٦٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًأخربين أيب أن عليـا«: ، قال!ّ ،ُايت بـشارب%ّّ

فلـم ،ّخلص رداءك: ّثم قال له،وأخذ رداءه فألقاه يف أردية،أفاستقرأه القرآن فقر

.»ّفحده،ّخيلصه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٠

ّعن جده جعفر بن حممـد،أبيه ْالـسكر مـن «: ، قـال!ّعـن عـيل،عـن أبيـه،ّ ُ
.»الكبائر

، ٢٦٠/٢: ٧وأورده باختالف يسري الكلينـي يف الكـايف ، ٢٨/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
/ ٤٤٤: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، هبسند١٤٨/٥٨٨: ١٠والطويس يف التهذيب 

. ١٥٥١صدر احلديث 
/ ٤٤٤: ٢وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٢٧/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

واهليثمي يف جممع الزوائـد ، ١٨٠/٤٧٦: ١٧والطرباين يف املعجم الكبري ، ١٥٥٠صدر احلديث 
٢٥٣: ٦ .

وكـذا ، ٧٤/٥١٤٧: ٤وأورد مثله الصدوق يف الفقيـه ، ١١٦/١: ١٨وسائل عنه يف مستدرك ال) ٣(
. ٢٣٦/٨٨٩: ٤الطويس يف االستبصار 

/ ٢٣٨: ١وأورد العيـايش يف تفـسريه ، ١٠٩/١: ١٨و٥٤/١: ١٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٤(
. ١١١صدر احلديث 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه حبس «: ّأنه قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ّاإلمام بعد احلد ظلم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمـن «: ّأنـه قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّقال لقريش أو عريب ّجلد به احلد،ّيا نبطي: ّ ُأبيه الـذي ينـسب ّألنه قد نفاه من؛ُ
.»إليه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ل يف الرجل يقو!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّما أنت المك: للمسلم ُجلـد ،َلـست ألبيـك: وإذا قال: قال. ّال حد عليه«: قال. ُ

.»ّاحلد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف الذي يقـذف !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّجيلد احلد«: قال،املرأة املسلمة ّحية كانت أو ميتة،ُ .»شاهدة كانت أو غائبة،ًّ

ــائل ) ١( ــستدرك الوس ــه يف م ــا، ٤٠١/٢: ١٧عن ــام الرض ــه اإلم وأورده ، ٣٠٩: %وورد يف فق
ــه  ــصدوق يف الفقي ــذيب ، ٣٢/٣٢٦٦: ٣ال ــويس يف الته ــل / ٣١٩و، ٣١٤/٨٧٠: ٦والط ذي

. بسنده١٨٢٦٩صدر احلديث / ٣٦: ١٠ّوعبدالرزاق يف مصنّفه ، ٨٧٨احلديث 
. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) عن(: يف املطبوع واحلجرية) ٢(
. ٩١/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ٩١/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ١٠٧/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ّحد احلد ،ثم نفاهّإذا أقر بولده«: قال،%ّعن عيل،وبإسنادهـ٨٧٥ ّ ُ
.»ُوالزم املهر

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٨٧٦ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممـد، عـن أب : يف رجـل قـال لـرجلني!ّيـه، عـن عـيل ّ

ُ، وإال جلـد فـإن أخـرب؟ّأهيـام أردت: ًإن كانا مجيعـا، قيـل لـه«: أحدمها زان، قال ّ

.»ّاحلد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُإذا قذف «: يف ولد املالعنة!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ّجلد قاذفه احلد ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمـن قـال «: قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

أو يـا ،أو يـا منـافق،أو يا فاسـق،أو يا خبيث،أو يا كافر،يا فاجر: ألخيه املسلم

.»ًفارضبوه تسعة وثالثني سوطا. رمحا
. »م«وما يف املتن من ) لولده: (»د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
. »ش«أثبتناه من ) ثم نفاه: (قوله) ٢(
. ١٠٤/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. ّخري: »ن، د«يف ) ٤(
. ١٠٧/٢: ١٨الوسائل عنه يف مستدرك ) ٥(
وأمحد بـن ، ٢١٢/١٠: ٧وأورد نحوه الكليني يف الكايف ، ٩٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ٣٦٩ضمن احلديث /١٤٤: ّحممد بن عيسى يف النوادر
. ١٠٣/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٧(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٧٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه َمن قـال «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

وقـد كـان ،أو أنت رجـل سـوء،أو يابن املجويس،يابن النرصاين: ألخيه املسلم

ّوسيني أو نرصانينياألبوان جم .»ّفارضبوه لعز اإلسالم،ّ

،يا خنزير أو يامحـار: يف رجل يقول للرجل%ّعن عيل،وبإسنادهـ٨٨٠

.»عليه التعزير«: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٨١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف الرجل يقول !ّعيلعن،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»ّعليه التعزير دون احلد«: قال،يا آكل حلم اخلنزير ويا شارب اخلمر: للرجل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٨٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه كان إذا وجد !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
.ّجلد كل واحد منهام مائة جلدة،يف ثوب واحداملرأة مع الرجل

. ١٠٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ــائل ) ٢( ــه يف مــستدرك الوس ــايض املغــريب ، ١٠٢/٢: ١٨عن : ٢وانظــر دعــائم اإلســالم للق

٤٦٣/١٦٤١ .
ــائل ) ٣( ــستدرك الوس ــه يف م ــناد، ١٠٣/٤: ١٨عن ــرب اإلس ــريي يف ق ــاختالف احلم : وأورده ب

١٥٢/٥٥٧ .
٢٧٧: %وورد يف فقــه اإلمــام الرضــا، ٣٥٢/١و٣٣٩/١: ١٤عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

بـسند ١٨٢/٩و، بـسند آخـر١٨١/٦و، ١٨١/٥: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف، باختالف
ــر ــر ، آخ ــصار .٤و ١٨١/٢وانظ ــر االستب . ١٧و٢١٦/١٦و١٥و١٤و ٢١٥/١٣: ٤ُوانظ

.١٥٧٣ضمن احلديث / ٤٤٩: ٢وأورد نحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٨٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّ، أنـه وجـد !ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ
.ّا ثيبنيتوكان،ّودرأ عنهام احلد،فجلدمها مائة،امرأتني يف ثوب واحد

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٨٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، يف رجـل قـال !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّألنه إنـام نـسبه إىل رجـل صـالح؛ّال حد عليه«: قال،لوطييا: ألخيه املسلم إىل ،ّ

ّجلد احلد،قوم لوطَيا من عمل عمل: ولكن إذا قال،%لوط ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٨٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه اللـواط «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»بني الفخذين والدبر هو الكفر

عـن ،ّدثنا أيبح: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٨٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه يف !ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّأهيام أتى فعليه احلد«: قال،الذي يأيت الرجل بني فخذيه أو يف دبره ّ«.
. »ن،د«وما أثبتناه يف املتن من ، ّأنه وجدمها: »ض، م«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
. ٤٨/٢: ١٨و٣٥٢/٢و٣٣٩/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
. %وهو لوط : »ن، د«يف ) ٣(
: ٢وأورد مثلــه القــايض الــنعامن يف دعــائم اإلســالم ، ٩٣/١: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٤(

٤٦٢/١٦٣٦ .
ــستدرك الوســائل ) ٥( ــذيب ، ٧٩/٣: ١٨عنــه يف م ــه الطــويس يف الته ، ٥٣/١٩٧: ١٠وأورد مثل

. ٢٢١/٨٢٨: ٤االستبصار و
. ٧٩/٤و٣٥٠/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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ّأخربنا أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عثامن، قالـ٨٨٧ ّكتب إيل حممد: ّ ّحممـد بن ّ
ّدثني موسى، حدثنا أيب، عن أبيه، عن آبائه، عن عـيل ح: بن األشعث، قال ّ : قـال، !ّ

ّملا عملت قوم لوط ما عملت شكت وبكت السامء واألرض «: "قال رسول اهللا

: وأوحـى إىل األرض،أن احـصبيهم: فأوحى اهللا تعـاىل إىل الـسامء،ّإىل رهبا

.«أخسفي هبم

بابـ١٥
السحاقة يف النساء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،نا أخربـ٨٨٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه الـسحق يف النـساء «: ، قال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

.»بمنزلة اللواط يف الرجال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٨٩
شـكى اهللا واألرض إىل : »ض«ويف ، ّشـكو الـسامء واألرض إىل اهللا رهبـا: يف املطبوع واحلجريـة) ١(

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، ّشكو السامء واألرض إىل رهبا: »ن، د«ويف ، ّرهبا
. ـ حصب١٧١: ١احلصباء ـ وهو احلىص ـ الصحاح رميته ب: حصبت الرجل) ٢(
. أن اخسفي هبم: »ند،«يف ) ٣(
ــائل ) ٤( ــستدرك الوس ــه يف م ــن، ٣٤٦/١٢: ١٤عن ــي يف املحاس ــه الربق ، ١١٠/١٠٢: وأورد مثل

، بـسنده٣١٤/١: والـصدوق يف عقـاب األعـامل، بـسنده١٥٩/٦٠: ٢والعيايش يف تفـسريه 
. ٤٥٥/١٥٩٤: ٢م والقايض النعامن يف دعائم اإلسال

وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم ، ٨٥/١: ١٨و٣٥٣/١: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
صـدر / ٤٩٦: ١والطـربيس يف مكـارم األخـالق ، ١٦٠٣صدر احلـديث / ٤٥٦: ٢اإلسالم 
. ١٧٢٠احلديث 
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ّعن جده جعفر بن حمم،أبيه ّإن عيل بـن أيب أخربين أيب«: ، قال!عن أبيه،دّ ّ

.»ّومل يبلغ هبام احلد،ّفجلدمها مائة إال اثنني،ُايت بمساحقتني%طالب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٩٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ر رجـم ّأن عم: عن ابن عمر،، وأخربين نافع!ّ

.ومل جيلد

ّكتب إىل أيب حممد بن حممـد: قال،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٨٩١ بـن ّ

ّحدثنا حممد بن سوار،األشعث ّحدثنا سعيد بن زكريا املدائني،ّ ،أخربين عنبـسة،ّ

، "ّعن النبـي،عن واثلة بن األسقع،عن مكحول،ءعن العال،عن عبد الرمحن

.»ّنهن زناسحاق النساء بي«: قال

بابـ١٦
ُيف الرجل يرمي الرجل باالبنة وغريها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

. »م«أثبتناه من ) أخربين أيب: قال(: قوله) ١(

. ٨٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

: ١١ّوابــن حــزم يف املحــىل ، ١٣٣٥٧ذيــل احلــديث / ٣٢٨: ٧ّأورده عبــدالرزاق يف املــصنّف ) ٣(

. ٨٢: ٩ابن عبدالرب يف التمهيد ، ٢٢٠٤مسألة / ٢٣٣

: ١٣وأورده أبو يعىل املوصيل يف مـسنده ، ٨٥/٣: ١٨و٣٥٣/٢: ١٤عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٢٥٦: ٦د واهليثمي يف جممع الزوائ. ٤٧٦/٧٤٩١
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.»ّعليه احلد«: قال،يا معفوج: يف الرجل يقول للرجل

ًإن عليا«: وبإسنادهـ٨٩٣ ّيـا مالـك امـه: ُايت برجل قال لرجل%ّّ ُ،
ّفعزره ومل جيلده احلد ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٤
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُأنـه ايت برجـل !ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

ًأهلك إال حراماما تأيت: قال لرجل ّفجلد التعزير ومل حيده،ّ ُ.

أيب، ّحـدثنا: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٥
: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّبن حممدّعن أبيه، عن جده جعفر

وجلـد ،ّوجلد القاذف أشد من جلد الشارب،ّجلد الزاين أشد من جلد القاذف«
.»ّالشارب أشد من جلد التعزير

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، يا معقوج: يف املطبوع واحلجرية) ١(
ْوالعفج ومعنـى . عفـج-٣٢٥: ٢لـسان العـرب . أن يفعل الرجل بـالغالم فعـل قـوم لـوط: ََ
ًمن اهتم رجال باللواط: احلديث ّ .

، ٢٠٨/١٦: ٧يني يف الكايف وأورده باختالف يسري الكل، ٩٣/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ــه  ــسنده٥٠٨٣ضــمن احلــديث / ٥٣: ٤والــصدوق يف الفقي : ١٠والطــويس يف التهــذيب ، ب

. ٤٦٢/١٦٣٧: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، بسنده٦٧/٢٤٥
. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) لرجل) (٣(
ّيا نائك امه: »م«يف نسخة ) ٤( ُ .
. ١٠٣/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
. ١٠٣/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
. ّأثبتناه من النسخ اخلطية) ّحدثنا: قال، موسى) (٧(
. »م«أثبتناه من نسخة ) ّجعفر بن حممد) (٨(
: ٢وأورده القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، ١٠٠/١و٤٩/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٩(

. ١٤٤/٥١٨: ر احلديث احلمريي يف قرب اإلسنادوأورد صد، ١٦١٦ذيل احلديث / ٤٥٨
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٦

ّعن جده جعفـر بـن حممـد،أبيه : ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ

ّاليستحلف صاحب احلد إذا اهتم« ّ ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب:قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ أتاه رجـل %ّّ

َّإن هذا افرتى عيل،يا أمري املؤمنني: فقال،برجل ّألك بينة: %ّفقال عيل،ّ َ َ : فقال؟َ

.»ّفحلفه: قال،ال

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٨٩٨ يب، عـن أبيـه، ّحـدثنا أ: ّ

ّال يورث احلد: يقول%كان عيل بن أيب طالب «: ، قال!ّعن جده  َ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٨٩٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : ّأنه كـان يقـول!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّليس عىل مستكره حد« .»ّهة حدَوال عىل مستكر،َ

/ ١٥٠: ١٠لتهذيب وأورد صدر احلديث الطويس يف ا، ٤٠١/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
.٦٠٢ذيل احلديث 

، ٣١٤/٨٦٨: ٦وأورد مثلـه الطـويس يف التهـذيب ، ٤٠١/٣: ١٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(
. بسنده٧٩/٣١٠: ١٠وباختالف يف 

صـدر احلـديث / ٢٥٥: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ٢٥/١: ١٨يف مستدرك الوسائل عنه) ٣(
٨٨٣صـدر احلــديث / ٢٣٥و٢٣٤/٨٨٢: ٤وكـذا الطــويس يف االستبـصار ، ٢واحلـديث ١

. بسندين٣٢٨و٨٣/٣٢٧: ١٠والتهذيب ، بسندين
ذيـل / ٤٠: ٤يـه وأورد ذيل احلـديث الـصدوق يف الفق، ٥٧/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

وذيـل احلـديث يف دعـائم ، ٥١و٥٣و١٨/٥٢: ١٠وانظر التهذيب للطويس ، ٥٠٣٧احلديث 
. ١٣٠: ١اإلسالم للقايض النعامن 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

ّاقيم عليه احلد،َاستكره الرجل اجلارية .«ومل يكن هلا عقر،ُ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ني موسىّحدث،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّليس عىل املستكرهة حد إذا قالت«: قال َ ُإين استكرهت: ُ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّإنه رفـع إليـه جاريتـان دخلتـا احلـامم« ُ ُفافتـضت إحـدامها صـاحبتها االخـرى ،ّ ّ
.»وناهلا بيشء من رضب،عىل التي فعلت عقرها%فقىض،بإصبعها

عـن ، ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٣

ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه ُأيت بجارية %ّّ

ّبكر زعموا أهنا زنت ،يا أمري املؤمنني هـي بكـر: فقلن،فأمر النساء فنظروا إليها،ِ

ْما كنت ألرضب من عليها خاتم الرمحن: %فقال َ«.

ْالعقر) ١( . ـ عقر١٨٥: ١املحكم واملحيط األعظم . دية الفرج املغصوب: ُ
. ٥٦/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
: ١٠وأورده بــاختالف يــسري الطــويس يف التهــذيب ، ٥٧/٣: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(

. ٥٢و٥١وانظر احلديث ، ١٨/٥٣
وأورد صـــدر ، ٣٨٣/١و٨٧/١و٧٠/٢: ١٨و٣٣٥/١: ١٤عنـــه يف مـــستدرك الوســـائل ) ٤(

. ٢٤٩/٩٨٧: ١٠و٣٧٥/١٥١٨: ٧احلديث الطويس يف التهذيب 
تالف يــسري الكلينــي يف وأورده بــاخ، ٦٣/١: ١٨و٤٢٥/٣: ١٧عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٥(

!
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٤
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُكان جييز %ّّ

.»شهادة النساء يف مثل هذا
ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٩٠٥ ّحدثنا أيب، عن أبيه، : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن عيل  ّ ّايت النبـي «: ، قال!ّّ ُ"

ًبمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال له رسول اهللا  ًأما كان لك يف نفسك شغال : "ّ
ُيا رسول اهللا، ركبني أمر مل أكن ألضـبطه، فقـال : فقال؟عن احلرام ّذروه حتـى : "ٌ ُ

ّيربأ، ثم يقام عليه احلد ُ ّ«.
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ لـيس «: قال%ّّ
ّوال عىل صاحب احلصبة حد حتى يربأ،عىل املجذوم ّ«.

"
صـدر / ٣٩: ٢%وكذا الصدوق يف عيون أخبار الرضا، ١٠صدر احلديث / ٤٠٤: ٧الكايف 

: ١٠و، ٧٦١صـدر احلـديث / ٢٧٨: ٦وكـذلك الطـويس يف التهـذيب . بسنده١١٧احلديث 
. بسنده٥٧صدر احلديث /١٩

ّعن جده جعفر بن حممد) (١( . »ن، د، ض«مل يرد يف نسخة ) عن أبيه، ّ
، ١٠ذيل احلديث / ٤٠٥: ٧وأورده الكليني يف الكايف ، ٤٢٥/٤: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والطويس يف التهذيب ، بسنده١١٧ذيل احلديث / ٣٩: ٢%والصدوق يف عيون أخبار الرضا
. بسنده٥٧ذيل احلديث / ١٩: ١٠و٧٦١ذيل احلديث / ٢٧٨: ٦

."رسول اهللا:»ن،د«يف ) ٣(
: ٢وانظــر دعــائم اإلســـالم للقــايض الـــنعامن ، ١٦/١: ١٨مــستدرك الوســـائل عنــه يف ) ٤(

٤٥٢/١٥٨١ .
/ ٤٥٢: ٢وأورد مثله القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٦/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. ١٥٨٢صدر احلديث 



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٦٨

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ لـيس «: قال%ّّ

ّعىل صاحب القروح الكثـرية حـد حتـى يـربأ عليـه قروحـه أخـاف أن أنكـأ،ّ

.»ولكن إذا برأ حددناه،فيموت

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٠٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ لـيس «: قال%ّّ

ّائض حد حتى تطهرعىل احل ّوال عىل املستحاضة حد حتى تطهر،ّ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٩٠٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ليس عىل «: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّاحلبىل حد حتى تضع ّ .»ّحتى تطهرّعىل النفساء حدوال،ُ

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، أفكأ: يف املطبوع واحلجرية) ١(
. ـ نكأ١٧٣: ١لسان العرب . قرشها قبل أن تربأ فنديت: قرحةونكأ ال

/ ٤٥٢: ٢وأورده القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٦/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
: ٤وكذا يف االستبـصار ، ٣٣/١١١: ١٠وأورد مثله الطويس يف التهذيب ، ١٥٨٢ذيل احلديث 

والفقيــه ، ٢٤٤/٣: ٧الكلينـي يف الكـايف ونحـوه. ٧٨٨بـسنده ونحـوه احلـديث ٢١٢/٧٨٩
.٣٨/٥٠٣٠: ٤للصدوق 

وأورد صدر احلديث القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٧/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
. مثله٤٥٣/١٥٨٣: ٢

. ّأثبتناها من النسخ اخلطية) ال) (٤(
. »م«أثبتناه من نسخة ) ّحد) (٥(
وأورده باختالف يـسري القـايض الـنعامن يف ، ١٧/٥: ١٨و٤٩/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ١٥٨٣صدر احلديث / ٤٥٢: ٢دعائم اإلسالم 
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بابـ١٧

املرأة ترمي الرجل بنفسها وغريه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه إذا «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ

ّحد لفريتهـا عـىل ،ّحددناها حدين،فالن: فقالت؟َمن فجر بك،ُسئلت الفاجرة

.»ّوحد بإقرارها عىل نفسها،ملسلما

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه قـال : ، قـال!ّعـن عـيل،ّعـن جـده،عن أبيه،ّ

هيون ،فكام هان عليها الفجور؟من فجر بك،تسألوا الفاجرةال«: "رسول اهللا

.»مي الرجل الربيء املسلمعليها أن تر

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٢

ّعن جده جعفر بن حممـد،أبيه إذا قـال الرجـل «: !ّعـن أبيـه، عـن عـيل،ّ

ِأنت كنت تزنني وأنت مرشكة: المرأته ّوإذا قـال الم ولـده،ّفال حـد عليهـا،ُِ ُ :

ــي يف الكــايف ٩٢/٥: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ١( ، ٢٠٩/٢٠: ٧، وأورد مثلــه الكلين
: ١٠بـسنده، والطـويس يف التهـذيب ٣٩/١١٨: ٢%والصدوق يف عيون أخبار الرضـا

. بسنده٦٧/٢٤٧
وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ٧١/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. ٤٨/١٧٧: ١٠الطويس يف التهذيب ، ١٦٦١صدر احلديث / ٤٦٧: ٢
. »م«أثبتناه من ) ّعن عيل) (٣(
. عليه: عليهام، ويف املستدرك: »ن، م«يف ) ٤(
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ِكنت تزنني وأ .»ّفال حد عليه،نت أمةُ

يف الرسقبابـ١٨
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«:!عن أبيـه،ّ ّص جاريـة ُلـُايت بـ%ّّ

.»ًفرضهبا أسواطا ومل يقطعها،ِرسقت ومل حتض

عـن،أيبّحدثنا: قال،موسىّحدثني،ّحممدخربناأ،اهللاعبدأخربناـ٩١٤

ًعلياّإن«:!ّعن أبيه، عن جدهّحممدبنجعفرّجدهعن،أبيه ّبلـصُايت%ّ
ْنقب ِ َعـرشينفـرضبه،يرسقأنقبلعجلتم: %ّعيلفقال،فأخذوهفعاجلوه

.»ًسوطا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُيقطع ال«: ، قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ًمن نقب بيتا أو كرس قفال ً ََ َ«.

.»وغرم قيمة ما جنى عليه،يف هذا التعزير«: %ّقال جعفر بن حممد

.١٠٧/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
، ٢٣٢/٥: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ١٤٣/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

. بسنده١٢١/٤٨٥: ١٠والطويس يف التهذيب 
. »م«أثبتناه من ) ّعن أبيه، عن جده) (٣(
.ـ نقب٧٦٧: ١لسان العرب . قرحة خترج يف اجلنب وهتجم عىل اجلوف: النُقبة)٤(
وأورده بـاختالف يـسري القـايض الـنعامن يف دعـائم ، ١٢٨/٢: ١٨الوسـائل عنه يف مـستدرك) ٥(

. ١٦٩١صدر احلديث / ٤٧٣: ٢اإلسالم 
ــائل) ٦( ــستدرك الوس ــه يف م ــذيب ، ٣/ ١٣٥: عن ــويس يف الته ــديث الط ــدر احل : ١٠وأورد ص

!
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،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٩١٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيهعن ًإن عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ ُايت %ّّ

.»ّفخىل سبيله،ال: فقال؟أرسقت: فقال له،بسارق

،ّحـدثنا أيب: قـال،ّحدثني موسـى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٧

ّعن جده جعفر بن حممد،عن أبيه : ل، قـا!ّعن عيل بـن أيب طالـب،عن أبيه،ّ

.»قطع يف طعامال«

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩١٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ عـن ،عن أبيـه،ّ

.»ال قطع عىل من رسق احلجارة: يقول"سمعت رسول اهللا«: ، قال!ّعيل

.»م وأشباه ذلكيعني الرخا«: %قال جعفر
"

والعيـايش ، ١٦٩١ضمن احلـديث / ٤٧٣: ٢والقايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٠٩/٤٢٣
. ٣١٩/١٠٨: ١ه يف تفسري

. »ض، د، ن«أثبتناه من نسخة ) ّحدثني موسى) (١(
: ١٨وعنـه يف املـستدرك ، ٤٦٩/١٦٦٩: ٢أورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ) ٢(

١٢٨/٢.
.»ن، د،ض«أثبتناه من نسخة ) ّحدثني موسى) (٣(
ــائل ) ٤( ــستدرك الوس ــه يف م ــنعامن ، ١٣٩/٢: ١٨عن ــايض ال ــالم وأورده الق ــائم اإلس : ٢يف دع

٤٧٤/١٦٩٧ .
، ٢٣٠/٢: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ١٣٩/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

وباختالف القايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، بسنده١١١/٤٣٣: ١٠والطويس يف التهذيب 
٤٧٣/١٦٩٤: ٢ .
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٩١٩
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ّفال قطع عىل كل واحـد ،أو األب من مال ابنه،إذا رسق االبن من مال أبيه«: قال

.منهام

وإذا رسق األخ ،فال قطع علـيهام،الزوج من مال امرأتهوإذا رسق: قال
.»فال قطع عىل واحد منهام،من مال أخيه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٠
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًأن عليـا!ّعن جده،عن أبيه،ّ ّكـل «: قـال%ّّ

يعنـي اخلانـات ،فال قطـع عليـه،فرسق منه السارق،إذنمدخل يدخل فيه بغري 
.«ّواحلاممات واألرحية

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢١
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه !ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
.»ّألنه يفء؛عبد اإلمارة إذا رسق مل أقطعه«: قال

. ّاملتن أثبتناه من النسخ اخلطيةوما يف) فال قطع عليهام: (يف املطبوع واحلجرية) ١(
. وكذلك املستدرك) واملرأة من مال زوجها(: يف املطبوع زيادة) ٢(
: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٣٤/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

٤٧٢/١٦٨٥ .
. ـ رحا٣١٤: ١٤لعرب لسان ا. وهو املوضع الذي دارت عليه رحى احلرب،مجع رحى: األرحية) ٤(
، ٢٣١/٥: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ١٣٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

. بسنده١٠٨/٤٢٢: ١٠والطويس يف التهذيب ، ٦١/٥١٠٤: ٤والصدوق يف الفقيه 
، ٢٠ذيل احلديث / ٢٣٧: ٧وأورده الكليني يف الكايف ، ١٤٥/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ٤٣٧ذيل احلديث / ١١١: ١٠وكذا الطويس يف التهذيب 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإنه قطع عبـدا «: !ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ

.«رسق من النفل

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن أبيه، عن جده، عن عيل،ّ ّ! :» ُأنه ايت بعبد ّ

.»ًفرضبه وقطعه مجيعا يف مكان واحد،قد رسق وزنى

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ،ّيت بنباشُا%ّّ

.»فقطعه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ،ُرفـع إليـه%ّّ

ًأن رجال اختلس طوقا ًّمن ذهب من جارية،ادرأ عنه الـدغارة: ّفقال عيل

وما يف املـتن أثبتنـاه مـن ، القتل: »،د،ض«ّويف احلجرية و، املقفل: »م«ويف ، النغل: يف املطبوع) ١(
. ـ نفل١٢٦: ٥الصحاح . األنفال: واجلمع. الغنيمة: النفل.واملستدرك» ن«

. ١٤٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
ّعن جده، عن عيل) (٣( . واملستدرك» م«أثبتناه من حاشية ) ّ
. ١٤٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
: ٢وأورده باختالف القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٣٦/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

٤٧٦/١٧٠٦ .
. »م«املتن أثبتناه من نسخة يف حاشية ًطرفا، وما يف: »م، د، ن«ًظرفا، ويف : »ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٦(
. ًاختلس طمريا من جارية: »ش«يف ) ٧(
َالدغرة) ٨( ْ َهي اخللسة: َّ . ـ دغر١١٥: ٢النهاية البن األثري . ُ
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.»ال قطع عىل املختلس: وقال،فرضبه وحبسه،ُاملعلنة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ليس «: ّ، أنه قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُعىل السارق قطع حتى خيرج الرسق من البيت ّ«.

ّكتـب إيل حممـد بـن حممـد بـن األشـعث: الق،اهللاأخربنا عبدـ٩٢٧ ّ َّ،

ّعن جده جعفر بن حممد،عن أبيه،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى عـن ،عن أبيه،ّ

ّجده عيل بن احلسني : قطـع علـيهمأربعـة ال«: ّأنه قـال!ّعن عيل،عن أبيه،ّ

ق َومـن رس،والغلـول،عليه رضب وحبسّفإنام هي الدغارة املعلنة؛املختلس

.»ّفإنام هي خيانة،ورسقة األجري،من الغنيمة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٨

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عـن جـده،أبيه ّّ!ًإن عليـا ُملـا ايت قـالّّ ّ

. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، املغلبة: »ن، ض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ١(
، ٢٢٦/٧: ٧وأورده بـاختالف الكلينـي يف الكــايف ، ١٣١/١: ١٨عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٢(

. ١١٤/٤٥٠: ١٠والطويس يف التهذيب 
: ١٠هـــذيب وأورد بـــاختالف الطـــويس يف الت، ١٢٨/١: ١٨عنـــه يف مـــستدرك الوســـائل ) ٣(

.١٣٠/٥٢٠: ، و١٠٧/٤١٥
.»د، ن«وما يف املتن أثبتناه من ) ّأخربنا حممد: (»م، ض«يف املطبوع واحلجرية و) ٤(
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ) املغلبة: (»د، ض، ن«املطبوع واحلجرية ويف) ٥(
والطـويس ، ٢٢٦/٦: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ١٣٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. ٢٤١/٩١٢: ٤واالستبصار ، ١١٤/٤٤٩و١٠٥/٤٠٩: ١٠يف التهذيب 
. »م«أثبتناه من ) ّعن أبيه، عن جده) (٧(
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ّبطرار طر ّّمن كم رجل دنانري فال قطع ؛ص األعىلّإن كان طر من القمي: فقال،ُ

.»ّوإن كان طر من الداخل قطعناه،عليه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٢٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن رجـال أتـى عليـا«: !ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ ّّ ً

ًإن لصا دخل عىل امرأيت فرسق ح،أمري املؤمننييا: فقال ُ ّأما إنه لو : ّفقال عيل،ّليهاّّ

ّدخل عىل ابن صفية ما ريض بذلك حتى يعمه ّ ّبالسيف«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،اهللاأخربنا عبدـ٩٣٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ،ُايت بسارق%ّّ

ُثم ايت،فقطع يده اليمنى ُبه مرة اخرىّ ً ُثـم ايت بـه الثالثـة،فقطع رجله اليـرسى،ّ ّ،

يـستنجي وال،ّإين ألستحيي من اهللا تعاىل أن أدعه بال يد يأكل هبـا: %ّفقال عيل

.»فجلده واستودعه احلبس،وال رجل يميش عليها،هبا

ُاخللس: ُّلطرا) ١( . ـ طرر١٢٦: ٩ُاملحكم واملحيط االعظم . َ
والطـويس ، ٢٢٦/٥: ٧وأورد مثله الكليني يف الكايف ، ١٣٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والـــصدوق يف ، ٩٢٣و٢٤٤/٩٢٢: ٤واالستبـــصار ، ٤٥٦و١١٥/٤٥٥: ١٠يف التهـــذيب 
. ٥١١٧ضمن احلديث / ٦٥: ٤الفقيه 

وهـو ، »م«يف املـتن أثبتنـاه مـن ّتعمـه، ومـا: »ض«ويف ّتعمـد،: »، ند«ّجرية ويف املطبوع واحل) ٣(
. املوافق للمصادر

، ٥١/٣: ٥وأورده باختالف يسري الكلينـي يف الكـايف ، ١٤٩/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
. ١٥٧/٢٧٨: ٦والطويس يف التهذيب 

: ٢قـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم وأورد مثلـه ال، ١٢٥/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٥(
. ٥١٢/٨٣١٩: ٩وباختالف ابن أيب شيبة يف املصنّف ، ٤٧٠/١٦٧٤
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣١
ّعن جده جعفر بن حممد،هأبي ًإن عليـا «: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ّتوبتـه أن يردهـا ومـا : قال،ّثم ندم،رجل رسق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده
.»معها من ولده

ّفأمـا إن ،ما مل يعلم بهّذلك السارق مباح أن يرد«: %ّقال جعفر بن حممد
ّاعلم به قبل أن يرد .»ُارق واخذت منه وأوالدهاُقطع الس،ُ

عن،عن أبيه،أيبّحدثنا: قال،موسىّحدثني،ّحممدأخربناعبد اهللا،أخربنا
.بمثله،%ّعيلعن،ّجدهعن،أبيهعن،ّحممدبنجعفرّجده

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣٢
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قطـع يف %ّّ

.»من حديدبيضة
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣٣

ّال يقطـع الكـّف يف أقـل مـن «: ، قال!ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،أبيه ُ
.«دينار أو عرشة دراهم

. ٤٧٦/١٧٠٨: ٢وانظر دعائم اإلسالم ، ١٤٨/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ّمن السالح، سميت بذلك ألهنا عىل شكل بيضة النعام: البيضة)٢( : ٨املحكم واملحـيط األعظـم .ّ

.ضـ بي٢٣٧
صـدر / ٤٧٠: ٩وابن أيب شيبة يف املـصنّف ، ٢٣٧/١٨٩٧٥: ١٠ّأورده عبدالرزاق يف املصنّف ) ٣(

وانظــر هتــذيب . بــسنده٢٦٠: ٨وصــدر احلــديث البيهقـي يف ســننه ، بــسنده٨١٣٨احلـديث 
. ٢٤١/٩١٠: ٤واالستبصار ، ١٠٥/٤٠٨: ١٠األحكام للطويس 

.nم، نmوما يف املتن موافق لنسخة ،أو عرشة دنانري: »ض، د«يف احلجرية ونسخة ) ٤(
. ٢٣٣/١٨٩٥٢: ١٠ّ، وأورده باختالف يسري عبدالرزاق يف املصنّف ١٢١/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ّربنا حممد، حدثني موسى، قال، أخعبد اهللاأخربنا ـ٩٣٤ عـن ،ّحدثنا أيب: ّ

إذا %ّكـان عـيل«: ، قال!ّعن جده،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّعن جده،أبيه

ّشك يف احتالم الغالم، وقد رسق، حك أصابعه ومل يقطعه، فإذا رسق ربع دينـار  ّ

ًقطع أصابعه، وال يقطع الكّف يف أقل من عرشة دراهم فصاعدا ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،خربنا أـ٩٣٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»رجل قطع يده ورجله"مل يزد رسول اهللا«: قال

إذا رسق ،ّوكـان أمـري املـؤمنني عـيل: قـال أيب«: %ّقال جعفر بن حممـد

وأنفـق عليـه مـن يفء ،جلد وحبس يف السجن،يقطع يده ورجلهالسارق بعد أن 

.»املسلمني

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُأنـه رفـع إليـه !ّعن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ ّ
ّألن لـه فيــه ؛يـهال قطــع عل«: %فقـال،رجـل رسق مـن بيـت مــال املـسلمني

.»نصيب

ًوأن علياـ٩٣٧ ّفحك إهبامه ثـم ،ُرفع إليه غالم قد رسق قبل أن يبلغ%ّّ ّ

. ١٤٣/٤و١٢٢/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
:٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٢٥/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

٤٧٠/١٦٧٤ .
، ٢٣١/٦: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ١٤٠/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ٢٤١/٩١١: ٤واالستبصار ، ١٠٥/٤٠٧: ١٠والطويس يف هتذيب األحكام 
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ّلئن عدت ألقطعن يدك«: قال ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣٨

ّإن عليـ«: !ّعن جده،عن أبيه،ّجعفر بن حممدّأبيه، عن جده ُرفـع إليـه %ًاّ

.»ال قطع يف ريش: فلم يقطعه وقال،رجل رسق نعامة قيمتها مائة درهم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٣٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ُإن عليا رفع إليه غـالم «: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ً ّّ
ما فعل ذلـك أحـد غـري : ّثم قال،ة إصبعه اخلنرصفقطع أنمل،مل حيتلموقد رسق 

.»وغريي"رسول اهللا

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٠

ّعن جده جعفر بن حممـد،أبيه ً، أن عليـا!ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ : قـال%ّّ

ًالغالم ال جيب عليه احلد كامال« .»يح إبطهّحتى حيتلم ويسطع ر،ّ

. ١٤٢/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

: ٢النعامن يف دعائم اإلسالم وأورده باختالف القايض ، ١٣٨/١: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

هتـذيب وكـذا الطـويس يف ، ٢٣٠/١: ٧وأورد ذيل احلديث الكليني يف الكـايف ، ٤٧٤/١٦٩٩

.١١٠/٤٣٢: ١٠األحكام 

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ١٤٢/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٣(

. ١٧٠٥ضمن احلديث / ٤٧٥

وأورده باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم ، ١٤/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل) ٤(

وهتـذيب ، ٥٠٠٦و٢٧/٥٠٠٥: ٤وانظر الفقيـه للـصدوق ، ١٧٠٥ضمن احلديث / ٤٧٥: ٢

. ١٧/٤٤: ١٠األحكام للطويس 
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه الغـالم«: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ّيقطع حتى تصلبال .»ّوحتى يسطع ريح إبطه،هايدُّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًأن عليا، !ّعن جده،عن أبيه،ّ : قال يف اليد%ّّ

.»ُفإذا عاد قطعت رجله اليرسى من الكعب،ُتقطع الكّف من املفصل«

ّحممد بن حممد بن األشعثَّكتب إيل: قال،ّأخربنا أبو حممدـ٩٤٣ ّحـدثنا ،ّ

ّري، حدثنا حكام بن سلم الرازي، عن عنبسة، عن عيل بـن حممد بن عبد اهللا بن نم

ّايت عـيل: قـال،ةّ، عن ابن احلنفيعبد األعىل، عن أبيه عبد األعىل بن عامر ُ%

.ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية) يده: (يف املطبوع واحلجرية)١(

. ١٤٢/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

ّباب حد القطع وكيـف ٢٢٢: ٧وانظر الكايف للكليني ، ١٢٤/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.١٠٤ـ ١٠٢: ١٠والتهذيب للطويس . هو

ّحدثنا ابن يزيد ـ وهو حممد بن عبـد اهللا بـن : (السند يف املطبوع واحلجرية والنسخ اخلطية هكذا)٤(
) سة، عن عيل بن عبد األعىل، عن أبيه، عن عامر بن معمريزيد حكام بن مسلم الرازي، عن عنب

وقد صححنا السند مـن كتـب الـرتاجم طبـق مـا وجـدناه يف طبقـات الرجـال، والظـاهر هـو 
: ، تاريخ الثقات للعجيل٢٤٢: ٦ّالثقات البن حبان :انظر املصادر التالية. الصحيح، واهللا العامل

، هتـــذيب ٢٧٩، ١٣٨: ٨، و١٩٨، ٨٦: ٦، ٧٣٥، ٣٦٣: ٢، هتـــذيب التهـــذيب ١٢٦/٣١١
، ٥٦٦: ٢٥، و٤٥٣٠، ٤٠٧: ٢٢، و٣٦٨٤، ٣٥٣: ١٦، و ١٤٢١، ٨٣: ٧ّالكـــامل للمـــزي 

.١١١، ٤٥٥: ١١، و٣٦، ١١١: ٤، وسري اعالم النبالء، للذهبي ٥٤٨٤، ١٤٨: ٢٦، و٥٣٧٩

د ، السند هبذا الشكل بـسنده إيل عـيل بـن عبـ١٣١٩، ٣٠٧: ٣وذكر العقييل يف الضعفاء الكبري 

ّاألعىل، عن أبيه، عن عامر بن هني، وذكر نص احلديث، ثم قال أي (ّال يـصح : بخـاريقال ال: ّ
!
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ّثـم ،فقطع بطـون أناملـه،ّفشك يف احتالمه،بغالم قد رسق بيضة هي من حديد
.»ُإن عدت ألقطعنّك«: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّمدأخربنا حمعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ًرجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسكها عنده حتى نتجت أوالدا كثرية ّثـم جـاء،ّ
ّ، فقىض أن ترد الناقة أو الشاة بأوالدهـاصاحبها ، وقـىض للـذي كانـت عنـده ُ

.»ّيقوم عليه أجر مثلهعاها، ير

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٥

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

.»ّعني الدابة ربع قيمتها

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قـالـ٩٤٦ ّدثنا أيب، حـ: ّ

ّعن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عـيل بـن احلـسني، عـن  ّ ّّ
"

وظاهر عدم صحته راجع للخلط الواقـع يف الـسند، ) رواية عامر بن هني، عن حممد ابن احلنفية

.وعىل هذا صححناه حسب ما علمناه

. ١٤٣/٥: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

.nمmاه من نسخة أثبتن) صاحبها()٢(

. ٤٧٦/١٧٠٨: ٢وانظر دعائم اإلسالم ، ١٣١/٧: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

، ٣٦٧/٢: ٧وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ٣٨٤/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ١١٤٩وانظر احلديث ، ٣٠٩/١١٥٢: ١٠وكذا الطويس يف هتذيب األحكام 
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ر«: قـال"ّ، إن رسـول اهللا !ّأبيه، عن عيل بن أيب طالـب  َـال قطـع يف ثم َ

َوال يف كثر َ-ّوهو اجلامر-«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٧

ّعن جده جعفر بن حممد،يهأب ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

فال يشء فام أكل بفيه،َمن رسق من الثامر يف كاممها«: قال"ّن رسول اهللاإ

َوما محل فتعزير،عليه .»وغرم قيمته،َ

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٩٤٨ أبيه، ّحدثنا أيب، عن : ّ

ّعن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه، عن عيل بن أيب  ّ ّ ّّ
، ّرأيت يف النار صاحب العباءة الذي غلها«: "قال رسول اهللا : ، قال!طالب 

َالكثر) ١( . ـ كثر١٣٣: ٤النهاية يف غريب احلديث، البن األثري . لنخل، وهو شحمه الذي وسط النخلةُّمجار ا: َ
/ ٢٣١: ٧وأورده باختالف يـسري الكلينـي يف الكـايف ، ١٣٩/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

والطـويس يف هتـذيب ، ٥٧٦٢ضمن احلديث / ٣٦٦و٦٢/٥١٠٧: ٤والصدوق يف الفقيه ، ٧
. ١٨٩١٧و١٨٩١٦/ ٢٢٣: ١٠ّوعبدالرزاق يف املصنّف ، ١١٠/٤٣٠: ١٠األحكام 

َّالكمة. أكاممها: »م«يف نسخة ) ٣( ًكل ظرف غطيت به شيئا وألبسته إياه فصار له كـالغالف: ُ ّ وقـال ، ّ
ّوكـل شـجرة ختـرج مـا هـو ، ّعنى باألكامم ما غطى: قال) ُذات األكامم(: ّالزجاج يف قوله تعاىل

ّما غطى مجارها من السعف والليـف واجلـذع: النخلةوأكامم، ّمكمم فهي ذات أكامم ُ ّ ّوكـل مـا ، َ
ُّهو ذو أكامم، فالنخلة كمها قرشأخرجته النخلة ف . ـ كم٥٢٦: ١٢لسان العرب . هاُ

. ّوما يف املتن أثبتناه من النسخ اخلطية، ّبقية: ّيف املطبوع واحلجرية) ٤(
، ٢٣٠/٣: ٧تالف الكلينـي يف الكــايف وأورده بـاخ، ١٣٩/٤: ١٨عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ٥(

. ١١٠/٤٣١: ١٠وكذا الطويس يف هتذيب األحكام 
. »م«وما يف املتن أثبتناه من ، عليها: »، نض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٦(

.ـ غلل٥٠٠: ١١لسان العرب . ّالرسقة اخلفية: واإلغالل
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، الذي كان يرسق احلاج بمحجنه، ورأيت يف النار ورأيت يف النار صاحب املحجن

ُمقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها، فلم تكـن تطعمهـا ومل ترسـلها ّاهلرة تنهشها صاحبة ُ

األرض، ودخلت اجلنّة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه ِتأكل من خشاش

.»من املاء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٤٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه عـن ،عن أبيـه،ّعيل بن احلسنيّعن جده ،عن أبيه،ّ

ّقطع يد سارق ثم أمر يـده فوسـمت "ّإن رسول اهللا«: !ّعيل بن أيب طالب
.«بالنار

يف الشهادةبابـ١٩

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه بـن ّسني بن عـيل ّإن احل«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ

.ـ حجن٥١٥: ٥الصحاح . الصوجلان: املحجن)١(
.nمmوما يف املتن أثبتناه من ) صاحب: (nد، ض، نmاملطبوع واحلجرية ويف)٢(
.»م«وما يف املتن أثبتناه من ، حشاش: »، نض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

.ـ خشش١٩٢: ٣الصحاح . احلرشات: واخلشاش بالكرس
وأورده ، ١٥٩/٢٣٧: ونوادر الراوندي، ١١٩/٢: ١٨و٣٠٢/١: ٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

. ٤٦٨/١٦٦٦: ٢باختالف يسري القايض النعامن يف دعائم اإلسالم 
، فوسـمت بالنـار) بياض(ّسارق ثم ) بياض(ّإن رسول اهللا: »ض«ّيف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

ّايت إليه سارق ثم "ّإن رسول اهللا: »، ند«ويف نسخة  ومـا يف املـتن ، فوسـمت بالنـار) بياض(ُ
.»م«خة أثبتناه من نس

. مل نعثر له عىل مصدر) ٦(
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: ّفقـال عـيل. رشيـح شـهادتهّشهادة فـرد%ّشهد ألبيه عيل!أيب طالب

.»ّجيد: ّوقالون بالرومية أي،قالون
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ُإنه كان الجييز شهادة االبن ألبيه« .«ُوكان جييز شهادة االبن عىل أبيه،ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٢
ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه شهادة «: ّأنه قال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.»معه رجل آخر،ًاّإذا كان مرضي،األخ ألخيه جائزة
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُجييز كان ال%ّّ
.»وكان جييز شهادة الزوج عىل زوجته،شهادة الزوج لزوجته

وهو املوافـق . »م«وما يف املتن أثبتناه من ) ّقد رسع شهادته(: »، ن، دض«يف املطبوع واحلجرية و) ١(
فأنكر ذلك وحتاكام عند ، عند اليهودي%يف قضية الدرع التي وجدها أمري املؤمنني، للمصادر

نظـر مطالـب ا. فرد رشيـح شـهادته%جتبىفجاء باحلسن امل، ًرشيح فطلب من األمري شاهدا
احقـاق احلـق ، ٢٦٦ــ ٢٦٥: ١كـشف الغمـة لإلربـيل ، ١٢٣ــ١٢٢: ل البـن طلحـةالسؤو

. ٤٧٦: االربعون للامحوزي، ٥٣٥: ٨للتسرتي 
. ٤٢٨/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(
وكـان جييـز شـهادة ، ّإنه كان الجييز شهادة االبن عـىل أبيـه: »ض«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

. وهو املوافق للمستدرك» ، ن، دم«وما يف املتن أثبتناه من نسخة . االبن ألبيه
. ٤٢٨/٢: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــذيب ، ٤٤٠/٧و٤٢٩/٣: ١٧عن ــويس يف الته ــه الط : ٦وأورد مثل

٢٨٦/٧٩٠.
.٤٢٧/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّمدأخربنا حمعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُجييز كان ال%ّّ

.»ُوكان جييز شهادة الرشيك عىل رشيكه،شهادة الرشيك لرشيكه

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٥

ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّه جعفر بن حممدّعن جد،أبيه ُجييز كان ال%ّّ

.»شهادة سائق احلاج

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّأنه !ّعن عيل بن أيب طالب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

َتقبل شهادة الغالم«: قال ًإذا احتلم وكان مرضيا،ُ ّ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليـا!ّعـن جـده،عن أبيـه،ّ قـال يف %ّّ

.»إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كربوا ومل ينسوها«: شهادة الصبيان

: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٢٩/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل )١(
٥١١/١٨٣٠.

.٤٣٥/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٤٠/٨: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
٥١٠/١٨٢٧.

.٣٨٩/٥: ٧سري الكليني يف الكايف وأورده باختالف ي،٤٢٣/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(

/ ٢٥٠: ٦والطـويس يف التهـذيب ، بـسنده٣٢٩٥صدر احلـديث /٤٥: ٣والصدوق يف الفقيه 
. بسندين٢٥١/٦٤٨و٦٤٣
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عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٥٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ْإن رجال قطـع يف قطـع «: !ّعن جده،عن أبيه،ّ َ ُ َّ ِ ً

ّفأجاز عيل،ًفقالوا فيه خريا،فسأل عنه قومه،شهادة%ّفشهد عند عيل،الطريق
.»ُوعلمت منه التوبة،شهادته حني تاب

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممداهللا،عبد أخربنا ـ٩٥٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

ُاملجلود يف الفرية ال تقبل شهادته وال يالعن«: قال : ّألن اهللا تعاىل قـال يف كتابـه؛ُ

ًوال تقبلوا هلم شهادة أبدا< ُ َْ َ َ ََ ً َ َ ْ َُ َ َ<«.
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه : !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ
ُإنه كان يبطل الشهادة يف الزنا واحليف« ،ّخـىل سـبيلهم،مل نعلم: إذا قال الشهود،ّ

.»ّفإذا علموا عزرهم
عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٩٦١

وهو -قال لرجل من األنصار"ّإن رسول اهللا«: !ّعن عيل،ّعن جده،أبيه

. ٤٣٦/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(

. ٤: ٢٤سورة النور ) ٢(

ضـمن / ٣٠٤: صدوق يف اخلـصالوأورد نحـوه الـ، ٤٣٦/٣: ١٧عنه يف مـستدرك الوسـائل ) ٣(

/ ١٩٧: ٨والتهـذيب ، ١٣٣٨ضمن احلديث / ٣٧٥: ٣والطويس يف االستبصار ، ٨٣احلديث 

.٦٩٣ضمن احلديث 

. ٤٤٥/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٨٦

ًأرأيت لو وجدت رجال مع امرأة: -سعد بن عبادة ََمـا كنـت ،يف ثوب واحـد
فأين الـشهداء : "فقال رسول اهللا! رسول اهللاأقتلهام يا: قال سعد؟ًصانعا هبام

.»؟األربعة

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٢

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ شهد عنده %ّّ

: قـال،اآلن جيـيء: فقـالوا؟أيـن الرابـع: ّفقـال عـيل. ثالثة نفر عىل رجل بالزنا

.»ليس يف احلدود نظرة ساعةف،ُخذوهم

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٩٦٣ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ
ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده ّّ عن عيل بـن أيب طالـب ،ّ! ،

.»ُالشهود إذا شهدوا عىل رجل بالزنا، فاختلفوا يف األماكن، جلدوا«: قال

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربناـ٩٦٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ، !ّعن عيل بـن أيب طالـب،ّعن جده،عن أبيه،ّ

.امرأتك، وكذلك املورد األول من املستدرك: nد، نmيف )١(
: وأورد مثلـه الربقـي يف املحاسـن، ٢/ ٢٥٨و٧٣/١و١١/٦: ١٨عنه يف مستدرك الوسـائل ) ٢(

والطـويس يف ، ١٥ضمن احلديث / ٣٧٥و١٧٦/١٢: ٧وكذا الكليني يف الكايف ، ٢٧٥/٣٨٤
.١١٦٦ضمن احلديث / ٣١٢و٣/٥: ١٠التهذيب 

: ٧وأورده الكلينــي يف الكـــايف ، ٩٨/٢و٥١/٥و٢٧/١: ١٨عنــه يف مــستدرك الوســائل ) ٣(
ـــه ، ٢١٠/٤ ـــصدوق يف الفقي ـــذيب ، ٣٤/٥٠٢١: ٤وال ـــويس يف الته ٤٩/١٨٥: ١٠والط

. بسندين٥١/١٩٠و
.»م«أثبتناه من نسخة ) ّعن جده) (٤(
ــائل ) ٥( ــستدرك الوس ــه يف م ــالم ، ٧٤/١: ١٨عن ــائم اإلس ــنعامن يف دع ــايض ال : ٢وأورده الق

٥١٥/١٨٤٥ .
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ّما احب أن أكون أول الشهداء األربعة«: قال ّ ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٥

ّجده جعفر بن حممدعن ،أبيه ِإن رجلـني شـهدا عنـد «: !ّعن جده،عن أبيه،ّ َ ّ

: ّثم جاءا برجل آخر فقـاال،فقطع يده،ّعىل رجل أنه رسق%ّعيل بن أيب طالب

ّوغرمهام دية األول،فلم يقبل شهادهتام. هو هذا،أخطأنا ّ«.

عـن ،أيبّحدثنا : قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليـا«: !ّعن جـده،عن أبيه،ّ قـىض يف %ّّ

ّبه عيلـُش: ّثم رجع أحدمها فقال،فقطعت يده،ّرجلني شهدا عىل رجل أنه رسق َ َ ّ .

ُأن يغرم نصف دية اليد وال يقطع%ّفقىض عيل ّشـبه : ًوإن رجعا مجيعـا وقـاال،ُّ ُ

ًاغرما مجيعا دية ال،علينا .»ّيد من أمواهلام خاصةُ

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حـدثني موسـى، قـالـ٩٦٧ ّحـدثنا أيب، عـن : ّ

ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده  ً، أن عليـا !ّّ قـال يف أربعـة %ّّ

ُشهدوا عىل رجل أهنم رأوه مع امرأة فريجم، فريجع واحد مـنهم ُيغـرم «: %قـال . ّ

ّوإن رجعـوا كلهـم غرمـوا ،ًإن رجعوا ثالثة غرموا نصفا وربع الديةو،ربع الدية

ضــمن /٥٤٠: وأورده الــصدوق يف علـل الـرشائع، ٤٤٣/١: ١٧عنـه يف مـستدرك الوسـائل ) ١(
/ ٢٤: ٤والصدوق يف الفقيه ، ٢صدر احلديث /٢١٠: ٧ومثله الكليني يف الكايف ، ١٧احلديث 

.٤٩٩١ضمن احلديث 
ومثلـه ، ١٥٣/٦١٣: ١٠وأورده الطويس يف التهذيب ، ٤١٩/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.٨٩/١٨٤٦٢: ١٠ّالرزاق يف املصنّف عبد
. ٢٨٢/١: ١٨و٤١٩/٢: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٨٨

ًقتلوا كلهم مجيعا،شهدنا بزور: فإن قالوا،الدية ّ ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٨

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّ ،ّقىض يف رجلـني ادعيـا بغلـة%ّّ

لـصاحب الـشهود %ّفقـىض عـيل،وأقام اآلخر مخـسة،فأقام أحدمها شاهدين

.»ولصاحب الشاهدين بسهمني،اخلمسة بخمسة أسهم

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٦٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُكـان جييـز %ّّ

.»ّإذا كانت مرضية،هادة القابلة عىل استهالل الصبيش

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٠

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًإن عليا«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ُكـان جييـز %ّّ

.»يف مثل هذا وأشباههشهادة النساء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممد،عبد اهللاأخربنا ـ٩٧١

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ً، أن عليا!ّعن جده،عن أبيه،ّ قال يف العبد %ّّ
. ٤١٨/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
ــائل ) ٢( ــستدرك الوس ــه يف م ــايف ، ٣٧٣/٤: ١٧عن ــي يف الك ــسري الكلين ــاختالف ي : ٧وأورده ب

. بسنده٧٦/٣٢٥: ٧والطويس يف التهذيب ، ٤٣٣/٢٣
: ٢وأورد نحـوه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٢٤/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(

. ١٨٤٣ديث ضمن احل/ ٥١٤
....كان جييز النساء: »ض«ويف . واملستدرك» ، نم«أثبتناها من نسخة ) النساء) (٤(
. وأشباهه: وليس فيه٤٢٥/٤: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(
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ُإذا شهد بشهادة ثم اعتق ُإذا كان مل يردها احلاكم قبل أن يعتق،جازت شهادته«: ّ ّ،

ُوإن كان العبد إنام اعتق ملوضع الشهادة .»دتهُمل جيز شها؛ّ

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٢

ّعن جده جعفر بـن حممـد،أبيه ًأن عليـا!ّعـن جـده،عـن أبيـه،ّ : قـال%ّّ

ّما مل يكن ردها احلاكم وأسلام من ،اليهودي والنرصاين إذا أسلام جازت شهادهتام«
.»أجلها

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٣

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّيقـتص «: ، قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
إذا قتلـوا ،قتل بعضهم ببعضُوي،اليهود والنصارى واملجوس بعضهم من بعض

.«ًعمدا

عـن ،ثنا أيبّحد: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٤

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه مـن «: ّأنـه قـال!ّعن عيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ
، ١٨/٥١: ٣وأورده الطـــويس يف االستبـــصار ، ٤٢٤/٣: ١٧عنـــه يف مـــستدرك الوســـائل ) ١(

. هبسند٦٤٣ذيل احلديث / ٢٥٠: ٦والتهذيب 
ضـمن /٢٥٠: ٦وأورد نحـوه الطـويس يف التهـذيب ، ٤٣٨/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.٦٤٣احلديث 
، اليهود والنصارى واملجوس يقتـل بعـضهم بـبعض: »، نض، د«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٣(

. »م«وما يف املتن من نسخة . nضmمل ترد يف » يقتل«وكلمة . ًإذا قتلوا عمدا
والطـويس ، ٣٠٩/٦: ٧، وأورد مثله الكليني يف الكايف ٢٤٩/١: ١٨مستدرك الوسائل نه يفع) ٤(

ذيـل /٤١٠: ٢ونحوه القايض النعامن يف دعائم اإلسـالم ، بسنده١٩٠/٧٤٩: ١٠يف التهذيب 
.١٤٢٨احلديث 
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.»استقالنا من شهادته أقلناه

عـن،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٥

ّجده جعفر بن حممدعن،أبيه : "قال رسول اهللا: ، قال!عن آبائه،عن أبيه،ّ

ّمن شهد عندنا شهادة ثم غري« ّ ُأخذناه باالوىل وطرحنا االخرى،َ ُ«.

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٦

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ّعن جده عيل بن احلسني،عن أبيه،ّ ّعن عيل بن أيب ،ّ
يـدلع ،الـزور يـوم القيامـةُيبعث شاهد «: "قال رسول اهللا: ، قال!طالب

.»لسانه يف النار كام يدلع الكلب لسانه يف اإلناء

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٧

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه تقـوم «: ، قـال!ّعـن عـيل،ّعن جده،عن أبيه،ّ

وعىل الذين يعملون عمل قـوم ،ُالساعة عىل قوم يشهدون من غري أن يستشهدوا

.»وعىل قوم يرضبون بالدفوف واملعازف،لوط

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني موسى، قالـ٩٧٨ ّحدثنا أيب، عـن : ّ
ّأبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسني، عن أبيه  ّ ّّ! :

: ٢وأورد مثلـه القـايض الـنعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤٤٥/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسـائل ) ١(
.١٨٥٢ر احلديث صد/٥١٦

.٤٣/٣٢٨٩: ٣وأورده الصدوق يف الفقيه ، ٤١٧/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

/ ٥٠٧: ٢وأورده القايض النعامن يف دعـائم اإلسـالم ، ٤١٤/١: ١٧عنه يف مستدرك الوسائل ) ٣(
.٥٧٩/ ٣٣٧: ١ومثله القضاعي يف مسند الشهاب ، ١٨١٣ضمن احلديث 

.٢١٦/٢: ١٣عنه يف مستدرك الوسائل) ٤(
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، يـصيح%ّ، فـإذا عـيل "اشتكى عينيه، فعاده رسول اهللا %ً اـعليّإن «

ًأجزعا أم وجعا: "ّفقال له النبي  ًَ َ ََ يا رسول اهللا، ما وجعـت : %ّفقال عيل ؟َ

ّوجعا قط أ . منهقــشً

نـزل معـه ،ّإن ملـك املـوت إذا نـزل لقـبض روح الفـاجر،ّعـيليـا: فقال

:فقـال،ًجالـساّفاسـتوى عـيل. جهنّمفتصيح،فنزع روحه،من ناربسفود

ّفهل يصيب ذلك أحدا من امتك،رسول اهللايا ُ ،حـاكم جـائر،نعـم: "فقـال؟ً

.»وشاهد الزور،وآكل مال اليتيم

بابـ٢٠
ُاحلكم يف السكران

عـن ،ّحدثنا أيب: قال،ّحدثني موسى،ّأخربنا حممدعبد اهللا،أخربنا ـ٩٧٩

ّعن جده جعفر بن حممد،أبيه ًياّإن عل«: !ّعن جده،عن أبيه،ّ ّمـا حـد : ُسئلّ

يعرف ثوبـه مـن الذي ال،السكران عندنا: فقال؟ّالسكران الذي جيب عليه احلد

ًوال اختا من زوجة،ًوال يعرف سامء من أرض،ثياب غريه ُn.

.ّيضج: »م«يف نسخة ) ١(
ومـا يف ّأشـد،: ١٧أيثـق، ويف ج: ٢يف املستدرك ج)أثيق(: »، ند«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٢(

.»م، ض«املتن أثبتناه من نسخة 
ُالسفود)٣( .ـ سفد٧٩: ٢الصحاح . احلديدة: َ
. ّفتضج: »م، ض«يف نسخة ) ٤(
وأورده باختالف يسري الكليني يف الكايف ، ٣٥٦/١: ١٧، و٨٢/٢: ٢عنه يف مستدرك الوسائل ) ٥(

.بسنده٢٢٤/٥٣٧: ٦والطويس يف التهذيب ، ٢٥٣/١٠: ٣
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ّيعني أن هذا ال جيوز بيعـه وال رشاؤه وال طالقـه : %ّقال جعفر بن حممد 

.»والعتاقه

بابـ٢١
يــّد اللوطــح

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد، حدثني حممد بن حممد بـنـ٩٨٠ ّ ّّ ،األشـعث
ّأيب أويس، حدثني حسني بن عبد بن ّ، حدثنا أبو بكرّحدثنا هارون بن سعيد االييل

ًاهللا بن ضمرية، عن أبيه، عن جده أن عليا  ّّ رجم الذي يعمـل عمـل ي«: كان يقول%ّ
ُإن قوم لوط قد رمجوا: رة، ويقولباحلجا-صن ُاحصن أم مل حي-قوم لوط  ّ«.

،ّحـدثنا هـارون بـن سـعيد،أخربنا ابن األشـعثعبد اهللا،أخربنا ـ٩٨١
عـن عمـرو بـن أيب ،ّحدثنا سـليامن بـن بـالل: قال،أويسأيببن بكرّحدثنا أبو

ّأن ،ّعـن ابـن عبـاس،عن عكرمـة،بن حطيبعبد اهللاّموىل املطلب بن عمرو

فـاقتلوا الفاعـل لـوط،َمـن وجـدمتوه يعمـل عمـل قـوم «: القـ"رسول اهللا
.»واملفعول

ـــائل ) ١( ـــستدرك الوس ـــه يف م ـــالم ، ٤٦٢/١: ١٥و٢٤١/٤: ١٣عن ـــائم اإلس ـــر دع : ٢وانظ
٤٦٤/١٦٤٣.

.»م«أثبتناه من نسخة ) ّحممد بن) (٢(
ّاالبيل(: »م«يف نسخة ) ٣( .٧/١٢: ١١انظر هتذيب التهذيب ، تن هو الصحيحوما يف امل) ُ
.٨٠/٢: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٤(
» م«ما يف املتن أثبتناه من نـسخة عمر بن أيب عمرو، و: »د، ض، ن«يف املطبوع واحلجرية ونسخة ) ٥(

.١١٨/٣٢: ٦ُانظر سري أعالم النبالء ،وهو الصحيح
وابن ، ٤٩٤/٢٧٢٧: ١أورده أمحد بن حنبل يف مسنده و، ٨١/٣: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ٦(

. بسنده٣٥٥: ٤واحلاكم يف املستدرك ، بسنده٨٥٦/٢٥٦١: ٢ماجة يف سننه 
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،بن سـعيدهارونّحدثنا،األشعثبنّحممدأخربناعبد اهللا،أخربناـ٩٨٢
الـذيعـنّأنه سئل،شهابابنعن،وجالأيبعن،أويسأيببنبكرأبوّحدثنا
.ُمل حيصنأمُاحصن،الرجمعليه: قال؟لوطقومعمليعمل

ّأخربنا عبد اهللا، أخربنا حممد بن األشـعث، حـدثنا حممـد بـن بريـد ـ٩٨٣ ّّ
ّاملقري، حدثنا أيوب بن النجار، حدثنا احلطيب بـن حممـد، عـن عطـا ّ ّّ ، عـن أيب ءّ

ّ، خمنّثني الرجال املتشبهني بالنساء، واملرتجالت من "لعن رسول اهللا : هريرة، قال ّ
ّال نتـزوج، : ّتبتلني مـن الرجـال، الـذين يقولـونّالنساء املتشبهات بالرجال، وامل

ّواملتبتالت من النساء، الاليت يقلن ذاك، وراكب الفالة وحده، حتى اشتد ذلك عىل  ّ َّ ُ

.»والنائم وحده: قال. ، واستبان ذلك يف وجوههم"أصحاب رسول اهللا 
ن ّقال أبو حييـى حممـد بـ،ّأخربنا حممد بن األشعثعبد اهللا،أخربنا ـ٩٨٤

:يقولّإذا ذكر له املؤنبنيكان حييى بن سليامن الطالقي: بريد

ّإن كان هذا شيئا يأخذ عىل الكرب فإنا ًوإن كـان هـذا ،لعىل خطـر عظـيم
.فقد عوفينا من أمر عظيم؛ًشيئا يأخذ يف الصغر

.٨١/٤: ١٨عنه يف مستدرك الوسائل ) ١(
وأورده باختالف يسري أمحـد بـن حنبـل ، ٢٤٨/١: ١٤و٤٦١/١: ٣عنه يف مستدرك الوسائل ) ٢(

.٥٦٣/٧٨٣١: ٢يف مسنده 
.)ّأبو حييى حممد بن يزيد(: »م«نسخة يف) ٣(
.الطايفي:»م، ض«يف نسخة ) ٤(
. املؤنثني: »م«ويف نسخة ، املؤبنني: »، ند«يف نسخة ) ٥(
. بياض: »ض«ويف احلجرية و. »، ند، م«أثبتناه من نسخة ) ّفإنا) (٦(
. مل نعثر له عىل مصدر) ٧(





فهرس املحتويات
٧...............................................................مقدمة التحقيق

٣٧......................................................نامذج من النسخ اخلطية

كتاب الطهارة
٤............................................................طهارة املاء اجلاريباب
٥................................................املاء ترد عليه الكالب والسباعباب
٦...................................................البئر يقع فيها اليشء فيموتباب
َبول الصبي قبل أن يطعم الطعامباب ُ..............................................٦
٧.................................................................بيع فضل املاءباب
٧......................................................صفة االسترباء من البولباب
٨............................................................التسمية عىل البولباب
ّالنهي عن أن يطمح الرجل ببولهباب ُ..............................................٨
٩...................................عند دخوله اخلالء"صفة فعل رسول اهللا باب
ْالرخصة يف البول يف الصفرباب ُّ.................................................١٠
١٠...................................................................ّسؤر اهلرباب
١١..............................................................فضل الطهارةباب
١١....................................................................الرخصةباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٩٦

١٢....................................................احلكم يف األرض القذرةباب
١٢...............................................................ّاألرض املبتلةباب
١٣.......................................................صفة األرض الطاهرةباب
١٣...................................................وقوع الذباب عىل الثيابباب
١٤......................................................كم حريم البئر يف الدارباب
١٥............................................حريم النهر القائم والشجر املثمرباب
١٥....................................................كم حريم اآلبار والعيونباب
١٦...............................................................فضل السواكباب
١٨......................................................ُمقدار ما يلقى من املاءباب
١٨......................................................املضمضة واالستنشاقباب
١٩...............................................................صفة الوضوءباب
٢٠...........................................................املسح عىل الرأسباب
٢٠............................................................ّمسح الرأس مرةباب
٢٠.....................................................من سها أن يمسح رأسهباب
٢١..............................................................ختليل األصابعباب
٢١..............................................................إسباغ الوضوءباب
٢٣..............................................................ضوءفضل الوباب
٢٤..................................................حتريك اخلاتم عند الوضوءباب

٢٥.......................................................األمر بغسل الفنيكنيابب
٢٥........................................................األمر بتخليل اللحيةباب
٢٦...............................بعضها عىل بعضالرخصة يف تقديم األعضاء باب



٣٩٧................................................................................فهرس المحتويات  

٢٦..............................................................غسل الرجلنيباب
٢٧...........................................................املسح عىل اجلبائرباب
٢٧...............................كراهة غسل باطن الرجل اليرسى باليد اليمنىباب
٢٨..............................................................للنومالوضوء باب
٢٨.................................................من به جرح وعليه عصائبباب
٢٨.................................................وضوءمن حلق رأسه بعد الباب
٢٩.........................................................ُما يعاد منه الوضوءباب
٣٠.......................................................ما اليعاد منه الوضوءباب
٣١.......................................................الذي خيرج منه الدودباب
٣١....................................................ُيف الذي حيدث يف صالتهباب
٣١......................................................ّالذي يشك يف وضوئهباب
٣٢........................................................املذي واملني والوديباب
٣٣.........................................................من قال املاء من املاءباب
٣٤...................................................صفة جماوزة اخلتان اخلتانباب
٣٤.........................................................من وطأ دون الفرجباب
٣٥................................................الرجل حيتلم إىل جانب املرأةباب
٣٥..................................................َمن احتلم فنيس أن يغتسلباب
٣٥................................................الرجل يبول فيخرج منه املنيباب
ّصفة غسل النبي باب ُ".......................................................٣٦
٣٧...........................................................ُصفة غسل النساءباب
٣٨..........................................................ُالغسل من الطيبباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٣٩٨

ّالذمية حتت املسلم ال تغتسلباب ّ................................................٣٩
٣٩..........................................مصافحة احلائض واجلنب وعرقهامباب
٣٩......................................................الوضوء بسؤر احلائضباب
٤٠....................................................ُيف الثوب تصيبه النجاسةباب

٤٠......................................................................ّباب التيمم
٤١...............................................................من مل جيد املاءباب
٤١.................................................ّمن كان يف زحام ثم أحدثباب
٤٢......................................................ّمن كان يف أرض مبتلةباب
٤٣...............................................ّهل يتيمم من به جرح أو قرحباب

٤٣...........................................................ّاملسح عىل اخلفنيابب
٤٤.................................................................يف املحيضباب
٤٥.............................................ُما جيب عىل احلائض من القضاءباب
٤٦.............................................................املعتكفة حتيضباب
٤٦............................................................كم تقعد النفساءباب
٤٦............................................................احلامل ترى الدمباب
٤٧...............................................احلائض التي جيب عليها احلدباب
٤٧...............................................................طهارة الطعامباب
ّوء مما مست النارالوضباب ّ......................................................٤٨
٤٨...................................................................املضمضةباب
٤٩........................................................احلنطة يصيبها اخلمرباب
٤٩.................................................األمر بغسل اليد من الغمرةباب



٣٩٩................................................................................فهرس المحتويات  

٥٠.....................................................الدواب متوت يف اإلدامباب
٥١..........................................................امليتة تقع يف الطبخباب
٥٢..........................................................الطعام يؤخذ لقطةباب
َامليتة إذا عمي أمرهاباب َ.........................................................٥٢
٥٣.........................................................صفة طهارة البهائمباب
٥٣..........................................................ّاجلاللة من البهائمباب
٥٤..............................................ما يكره أن يغسل به الرجل يدهباب
٥٤.................................................األمر بغسل اليد قبل الطعامباب
٥٥...................................................األمر باخلالل بعد الطعامباب
٥٦.........................................النهي عن اخلالل بالقصب والرحيانباب
٥٦...............................................................األمر بالنظافةباب
٥٧.......................................................األمر باخلتان للرجالباب
٥٧....................................................................آخر منهباب
٥٩..............................................................تقليم األظافريباب
٦٠...............................................................ّقص الشاربباب
٦١...........................................................األمر بحلق العانةباب
٦١..........................................................الشكر عىل الغائطباب
٦٢...............................................................يف رشب املاءباب
٦٣...........................................................يف البول والنخاعباب

كتاب الصالة
٩٧.......................................................من جيب عليه اجلمعةباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٤٠٠

٩٨..........................................................اخلطبة يوم اجلمعةباب
١٠٠............................................األمر باجلهر بالقراءة يف اجلمعةباب
١٠٠.........................................................ما يقرأ يف اجلمعةباب
١٠١................................................من أدرك من اجلمعة ركعةباب
١٠١.......................................................صالة العبد اجلمعةباب
١٠١...........................................إخراج أهل السجون إىل اجلمعةباب
١٠٢.................................................ّالرخصة يف حبس الفساقباب
١٠٢.......................................................وقت صالة اجلمعةباب
١٠٣.................................................الركوع بعد صالة اجلمعةباب

١٠٣.....................................................................باب آخر
١٠٤.................................................عرض السجون يوم مجعةباب
١٠٤...................................................نفقة يوم اجلمعةفضل الباب
١٠٤.......................................................القنوت يوم اجلمعةباب
١٠٥...................................................................ُالغسلباب
ّالفطر قبل اخلروج إىل املصىلباب َ ِ..............................................١٠٥
١٠٦..................................اجلمعة والتكبري واجلهرموافقة العيد يومباب
١٠٧....................................................صالة العيد يف املسجدباب
١٠٨.........................................................التكبري ليلة الفطرباب
١٠٨.......................................................التكبري يف األضحىباب
١٠٩.............................................يوم األضحى"ّلنبي خطبة اباب
١٠٩.........................................................الصالة ليلة العيدباب



٤٠١................................................................................فهرس المحتويات  

١١٠..............................يف اخلروج من طريق والرجوع يف غريهّالسنة باب
١١٠............................................................صالة املريضباب
١١١.............................................................صالة اخلوفباب
١١٢..........................................................ّالتطوع يف السفرباب
١١٢.................................................ذا قدم بلدةصالة املسافر إباب
َّيف كم تقرص الصالةباب ُ......................................................١١٣
١١٣........................................................لسفينةالصالة يف اباب
١١٥....................................................صالة الغريق والعريانباب
١١٥.........................................................صالة اإلستسقاءباب
١١٦............................................................صالة التسبيحباب
١١٧..........................................................دعاء اإلستسقاءباب
١١٩..............................................التسبيح يف الركوع والسجودباب
١١٩...........................................................صالة السكرانباب
١١٩........................................................ما ال يقطع الصالةباب
ُمن صىل وهو جنبباب ُ ّ َ.......................................................١٢٠
١٢١............................................................ّالسهو والشكباب
١٢٢............................................................صالة الصبيانباب
١٢٤..........................................منع الصبيان املساجد وغري ذلكباب
١٢٥....................................................................الرياءباب
١٢٨.............................................................صالة الوداعباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٤٠٢

كتاب الزكاة
١٣٢...........................................................زكاة مال اليتيمباب
١٣٣.........................................................فضل زكاة الفطرباب
١٣٣......................................................وجوب ضامن الزكاةباب

١٣٤..........................................................الزكاة املفروضةابب
١٣٤.................................................من يستوجب أخذ الزكاةباب
١٣٥.......................................................صدقة اخليل والبقرباب
١٣٥....................................................ُصدقة ما يباع من الثامرباب
١٣٦...............................................................زكاة اخلمرباب
ّما قسم يف اجلاهليةباب ّ........................................................١٣٦
١٣٦...............................................................صلة الرحمباب
١٤٢.......................................................الرتغيب يف الصدقةباب
١٤٥.........................................................ْالنهي عن األيامنباب

كتاب الصيام
١٤٧.............................................................فضل الصيامباب
١٤٩...................................................رمضان: ُالنهي أن يقالباب
١٤٩.......................................................تعظيم شهر رمضانباب
١٥٠................................................االعتكاف يف شهر رمضانباب
١٥٠..............................................................املعتكف يطأباب
١٥١.............................................ّالفضل يف صيام األيام البيضباب
١٥١....................................ّالفضل يف صيام ست بعد شهر رمضانباب



٤٠٣................................................................................فهرس المحتويات  

١٥٢...................................................ِالفضل يف حلم الصائمباب
١٥٢..............................................................دعاء الصائمباب
١٥٣.....................................................الدعاء ملن أكل طعامهباب
١٥٣.......................................................الرخصة يف اإلفطارباب
١٥٤.............................................................صيام املسافرباب
١٥٥.......................................................املرأة احلائض تطهرباب
١٥٥.............................................................قضاء الصيامباب
١٥٦.............................................................خيار الصائمباب
١٥٦........................................................النهي عن الوصالباب
١٥٧................................................النهي عن احلجامة للصائمباب
١٥٧..........................................ي صائمةاملرأة احلامل تعطش وهباب
١٥٨............................................النرصاين يسلم يف شهر رمضانباب
١٥٨..................................................صوم الزماناحلالف عىلباب
١٥٩..................................................النهي عن صوم العيدينباب
١٥٩......................................أن يطأ يف شهر رمضانالرجل حيلفباب
١٥٩........................................................الصائم يزدرد ريقهباب
١٦٠.........................................................ضة للصائماملضمباب
١٦٠.....................................................الصائم يمضغ الطعامباب
١٦٠............................................................فضل السحورباب
١٦١.......................................................صيام يوم عاشوراءباب
١٦١................................................................اإلعتكافباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٤٠٤

كتاب املناسك
١٦٣....................................................................التلبيةباب
١٦٤..........................................................متى تقطع التلبيةباب
١٦٥...............................................................رمي اجلامرباب
١٦٥..................................................................يف التلبيةباب
ّمتى حيل احلاجباب ّ............................................................١٦٥
١٦٧.........................................................ّالرتغيب يف احلجباب
١٧١..............................ّ، وفضل احلج والعمرةّالرجل يموت ومل حيجباب
١٧٣............................................مجاع اإلحرام وما يلبس املحرمباب

١٧٩......................................................األخرس وغري ذلكببا
ُالسنة يف البدنباب ُ ّ ُ............................................................١٨٥
١٩٣......................................................."ّزيارة قرب النبي باب

كتاب اجلهاد
١٩٨................................................وجوب الدعوة قبل القتالباب
١٩٩........................................................صفة اجلهاد األكربباب
٢٠٠........................................................وقت نفوذ الرساياباب
٢٠١.................................................................ُاالسارىباب
٢٠١...............................................................غزو اجلبانباب
٢٠٢.........................................................من ال جيب فداؤهباب
٢٠٢........................................................أرس املرأة وزوجهاباب
٢٠٢....................................................تان األغلفوجوب خباب



٤٠٥................................................................................فهرس المحتويات  

٢٠٣............................................................يف سنن الغزاةباب
٢٠٣.................................................لعقلّحظ أمري اجليش يف اباب
٢٠٤............................................ّالسنة فيمن يقتل يف دار احلربباب
٢٠٤...............................................من أسلم عىل رشطّالسنة فيباب
٢٠٥...............................................................بيعة النساءباب
٢٠٥....................................وإحداث الكنائسالنهي عن اإلخصاءباب
٢٠٦..................................................النهي عن تضييق الطريقباب
٢٠٦........................................................أهل احلربمكائد باب
٢٠٦................................................ّحترمة الكذاب من الشهادةباب
٢٠٧...........................................................انوجوب األمباب
٢٠٧.........................................................أمان العبد واملرأةباب
٢٠٨.........................................................ّمبايعة أهل الذمةباب
٢٠٩...............................................ّمن وضع اجلزية عن الذميباب
ًمن ظلم ذمياباب ّ ّ َ.............................................................٢٠٩
٢٠٩.................................................ّاإلستئذان عىل أهل الذمةباب
٢١٠..................................................ّالنظر إىل نساء أهل الذمةباب
٢١٠................................................النهي عن نزول دار احلربباب
٢١١.............................................كنائسالنهي عن النزول يف الباب
٢١١.......................................................النهي عن هداياهمباب
٢١٢...............................................ّالذمةّكيفية السالم عىل أهلباب
٢١٢...........................................................ّكيفية معاملتهمباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٤٠٦

٢١٣...............................................سلمنيما سبوه من أموال املباب
٢١٣.........................................النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمةباب
ْمن أباب َشهر السالحَ َ.........................................................٢١٤
٢١٥..............................................................صرب البهائمباب
٢١٥............................................................شعار املسلمنيباب
٢١٧..........................................................السبق بني اخليلباب
٢١٧..............................................ّالدابة قد تصعب عىل راكبهاباب
ّما جيب للدابة عىل صاحبها من احلقباب ّ......................................٢١٨
٢١٩...........................................................السرية يف اخليلباب
٢٢٤......................................................ّوجوب حق الغازيباب
٢٢٥...............................................ّوجوب حق املسلم وإعانتهباب
٢٢٦...................................................من له أن يأمر باملعروفباب
٢٢٧...................................................ًمن يشفع شفاعة حسنةباب

كتاب النكاح
٢٢٩.......................................................الرتغيب يف النكاحباب
٢٣٢......................................ّالرتغيب يف احلث عىل ذوي األرحامباب
٢٣٤.......................................................ّإقرار نكاح اجلاهليةباب
ّبيع ام الولد يف الدينباب ُ......................................................٢٣٤
٢٣٥...............................................................حفظ النظرباب
٢٣٥..........................................................ّالوصية باأليامىباب
٢٣٦............................................................تزويج األبكارباب



٤٠٧................................................................................فهرس المحتويات  

٢٣٧.............................................................تزويج الزرقباب
٢٣٧............................................................أصناف النساءباب
٢٤٠.............................................................خطبة النكاحباب
٢٤١..............................................................ّكم أقل املهرباب
٢٤٢..........................................................الصداق للشنعةباب
٢٤٢..........................................َالرخصة يف النظر ملن أراد النكاحباب
٢٤٣...........................................................النظر إىل الشعرباب
٢٤٤.................................................ّالسنة يف سهر ليلة العرسباب
٢٤٤.............................................................صفة املالمسةباب
٢٤٥.............................................................صفة املبارشةباب
٢٤٦..............................................................فضل الغريةباب
٢٤٩...............................املهد، والصبي يفالنهي عن أن جيامع الرجلباب
٢٥٠..................................................النهي عن اخللوة بالنساءباب
٢٥١.........................................................ّالذم لتارك الغريةباب
ّفضل التحفظ من ذوي األرحام وغريهنباب ّ..................................٢٥٢
٢٥٣.............................................................سياسة النساءباب
٢٥٤....................................................النهي عن وطئ احلباىلباب
٢٥٥...................................................التغليظ يف مهور النساءباب
٢٥٦.............................................................فضل التقوىباب
٢٥٦....................................................فضل الزوجة الصاحلةباب
٢٥٧................................................ّاألمر بالتوقي وترك الشبهةباب



١ج/الجعفريات.....................................................................................٤٠٨

٢٥٧......................................................مقدار عذاب الفاسدباب
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