
 الكايف
  سادسال الد
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  ِكتاب الْعِقيقَِة
  باب فَضِل الْولَِد

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 الْولَد الصاِلح ريحانةٌ ِمن اللَِّه قَسمها بين ِعباِدِه و ِإنَّ ريحانتي )صلى اهللا عليه وآله ( ِه قَالَ رسولُ اللَّ

  .ِمن الدنيا الْحسن و الْحسين سميتهما ِباسِم ِسبطَيِن ِمن بِني ِإسراِئيلَ شبراً و شِبرياً 
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ   ِعدةٌ-٢ 

 ِمن سعادِة الرجِل أَنْ يكُونَ لَه ولْد )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبِه أَنه قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 
 ِبِهم ِعنيتسي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن -٣ 
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لْولَد أُكَاِثر ِبكُم الْأُمم غَداً أَكِْثروا ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد -٤ 

تطَعت أَنْ تتزوج النساَء  قَالَ لَما لَِقي يوسف أَخاه قَالَ لَه يا أَِخي كَيف اس)عليه السالم ( اللَِّه 
  بعِدي 
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  .التسِبيِح فَافْعلْ قَالَ ِإنَّ أَِبي أَمرِني و قَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ لَك ذُريةٌ تثِْقلُ الْأَرض ِب
 ٥- اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

زاِهداً ِفي الْولَِد  قَالَ ِإنَّ فُلَاناً رجلًا سماه قَالَ ِإني كُنت )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ياِلدو ياِلدو با رقُولُ يي ِكي وبي و وعدي ابش اِنِبي غُلَامفَةَ فَِإذَا ِإلَى جرِبع قَفْتى وتح

 ذَِلك تِمعس لَِد ِحنيِني ِفي الْوغَّبفَر.  
 ٦-محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نلًا عسرأَِبيِه م ناِلٍد عِن خِد ب

  . ِمن سعادِة الرجِل الْولَد الصاِلح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 ٧-سِإلَى أَِبي الْح تباِلٍح قَالَ كَتِن صكِْر بب نع هنع عليه السالم ( ِن   و( تبنتي اجأَن 

 مهتِبيرت لَيع دتشي هِإن قَالَت و ذَِلك تِلي كَِرهأَنَّ أَه ذَِلك و ِس ِسِننيمذُ خنلَِد مالْو طَلَب
يِلِقلَِّة الش  بى فَكَترا تفَِإ)عليه السالم ( ِء فَم لَداطْلُِب الْو ِإلَي  مقُهزرلَّ يج و زع نَّ اللَّه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ -٨ 

 ِعند اللَِّه شاِفع و مشفَّع  قَالَ ِإنَّ أَولَاد الْمسِلِمني موسومونَ)عليه السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ئَاتيالس ِهملَيع تكُِتب لُموا الْحلَغفَِإذَا ب اتنسالْح ملَه تةً كَاننةَ سرشع يتوا اثْنلَغفَِإذَا ب.  

 ٩-ع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع أَنَّ )عليه السالم ( ن 
 ِمِننيؤالْم اِرثٌ )عليه السالم ( أَِمريو لَه كُني لَم هِني أَنعراِئي يو ِمن واِليالْم ي ِخفْتِإن أُ وقْركَانَ ي 

  .حتى وهب اللَّه لَه بعد الِْكبِر 
 )عليه السالم ( ِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبرا- ١٠ 

  . ِإنَّ الْولَد الصاِلح ريحانةٌ ِمن رياِحِني الْجنِة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِمن سعادِة الرجِل الْولَد )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَ- ١١ 
 اِلحالص.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن - ١٢ 

 مر ِعيسى ابن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )يه السالم عل( الْفَضِل بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ميرعليه السالم ( م( تررم با رفَقَالَ ي ذَّبعلَا ي وقَاِبٍل فَِإذَا ه ِبِه ِمن رم ثُم هاِحبص ذَّبعٍر يِبقَب 
  ِبهذَا الْقَبِر 
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 لَدو لَه كرأَد هِه أَنِإلَي ى اللَّهحفَأَو ذَّبعي سلَي وفَِإذَا ه امِبِه الْع تررم و ذَّبعلَ فَكَانَ يأَو امع
صلى اهللا عليه ( يقاً و آوى يِتيماً فَِلهذَا غَفَرت لَه ِبما فَعلَ ابنه ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه صاِلح فَأَصلَح طَِر

 )عليه السالم (  ِمرياثُ اللَِّه عز و جلَّ ِمن عبِدِه الْمؤِمِن ولَد يعبده ِمن بعِدِه ثُم تلَا أَبو عبِد اللَِّه )وآله 
يِرثُِني و يِرثُ ِمن آِل يعقُوب و اجعلْه رب .  رب فَهب ِلي ِمن لَدنك وِليا)عليه السالم ( آيةَ زكَِريا 

  .رِضيا 
  باب شبِه الْولَِد

 قَالَ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِب- ١
  . ِمن ِنعمِة اللَِّه علَى الرجِل أَنْ يشِبهه ولَده )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٢-س نى عثَنِن الْماِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِديٍر ع
 قَالَ ِمن سعادِة الرجِل أَنْ يكُونَ لَه الْولَد يعرف ِفيِه ِشبهه خلْقُه و خلُقُه و )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 اِئلُهمش.  
يقِْطٍني عن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن الْحسِن بِن عِلي بِن -٣ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ سِعد امرؤ لَم يمت )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن رجٍل عن أَِبي الْحسِن 
  .حتى يرى خلَفاً ِمن نفِْسِه 

  باب فَضِل الْبناِت
 بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد- ١

 تجوزا قَالَ تاِبنحأَص ِمن ثَهدِثقٍَة ح نع ِخيالْكَر اِهيمرِإب نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نع  
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 كَيف رأَيت قُلْت ما رأَى رجلٌ ِمن خيٍر ِفي امرأٍَة ِإلَّا )عليه السالم ( ِبالْمِدينِة فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
ِريةً قَالَ لَعلَّك كَِرهتها ِإنَّ اللَّه و قَد رأَيته ِفيها و لَِكن خانتِني فَقَالَ و ما هو قُلْت ولَدت جا

  .عز و جلَّ يقُولُ آباؤكُم و أَبناؤكُم ال تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً 
 عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي-٢ 

  . أَبا بناٍت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن -٣ 

نع اِسِطيٍد الْومحم نانَ عثْمِن عِد اللَِّه ببعليه السالم (  أَِبي ع( اِهيمرقَالَ ِإنَّ أَِبي ِإب  ) أَلَ )عليه السالمس 
  .ربه أَنْ يرزقَه ابنةً تبِكيِه و تندبه بعد موِتِه 

 بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل-٤ 
 ِإنَّ ِلي بناٍت )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن جاروٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

م تؤجر و لَِقيت اللَّه عز و جلَّ يوم فَقَالَ لَعلَّك تتمنى موتهن أَما ِإنك ِإنْ تمنيت موتهن فَِمتن لَ
  .تلْقَاه و أَنت عاٍص 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
 ِنعم الْولَد الْبنات ملِْطفَات مجهزات موِنسات مباركَات )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 اتفَلِّيم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي -٦ 

 فَأُخِبر )صلى اهللا عليه وآله ( نَ يرفَعه قَالَ أُِتي رجلٌ و هو ِعند النِبي الْعباِس الزياِت عن حمزةَ بِن حمرا
 ِبيالن ِل فَقَالَ لَهجالر هجو ريغفَت هابلُوٍد أَصوفَقَالَ قُلْ قَالَ )عليه السالم ( ِبم ريفَقَالَ خ ا لَكم 

مأَةُ ترالْم و تجرخ ِبيالن ةً فَقَالَ لَهاِريج تلَدا وهأَن تِبرفَأُخ ضصلى اهللا عليه وآله ( خ( ضالْأَر 
  تِقلُّها و السماُء تِظلُّها 
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اللَّه و وحفْدم وةٌ فَهناب لَه تكَان ناِبِه فَقَالَ محلَى أَصلَ عأَقْب ا ثُمهمشةٌ تانحير ِهي ا وقُهزري 
كْركُلُّ م و ادالِْجه هنع ِضعثَلَاثٌ و لَه تكَان نم ِباللَِّه و ثَاها غَواِن فَيتناب لَه تكَان نم و وٍه و

 وهمحاللَِّه ار ادا ِعبي وهاللَِّه أَقِْرض ادا ِعبي وهاللَِّه أَِعين ادا ِعبفَي عبأَر كَانَ لَه نم.  
 ٧- نع اِئِنيدقِْبٍل الْمِن مانَ بملَيس وبأَِبي أَي نع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع هنع و  

ا سضِن الرسأَِبي الْح نع فَِريعفٍَر الْجعِن جانَ بمعليه السالم ( لَي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله

(حِخلُ فَردٍل يجر ا ِمنم لَى الذُّكُوِر وع هِمن أَفاِث أَرلَى الِْإنالَى ععت و كاربت لَى  ِإنَّ اللَّهةً ع
  .امرأٍَة بينه و بينها حرمةٌ ِإلَّا فَرحه اللَّه تعالَى يوم الِْقيامِة 

  و عنه عن بعِض من رواه عن أَحمد بِن عبِد الرِحيِم عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي -٨ 
الْبنات حسنات و الْبنونَ ِنعمةٌ فَِإنما يثَاب علَى الْحسناِت و يسأَلُ عِن  قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .النعمِة 
 ٩- ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِليميِن التسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح  

 بلَغِني أَنه وِلد لَك ابنةٌ )عليه السالم (  بِن الْمنِذِر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه أَِبيِه عِن الْجاروِد
صلى اهللا عليه ( فَتسِخطُها و ما علَيك ِمنها ريحانةٌ تشمها و قَد كُِفيت ِرزقَها و قَد كَانَ رسولُ اللَِّه 

  .ناٍت  أَبا ب)وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن عمر بِن - ١٠ 

  من عالَ ثَلَاثَ بناٍت أَو)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و اثْنتيِن فَقَالَ و اثْنتيِن فَِقيلَ يا )صلى اهللا عليه وآله ( ثَلَاثَ أَخواٍت وجبت لَه الْجنةُ فَِقيلَ يا رسولَ اللَِّه 

  .رسولَ اللَِّه و واِحدةً فَقَالَ و واِحدةً 
 ١١ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداِبِه عحأَص ٍة ِمنِعد ناِلٍد عِن خِد ب

الْحسِن بِن عِلي بِن يوسف عِن الْحسِن بِن سِعيٍد اللَّخِمي قَالَ وِلد ِلرجٍل ِمن أَصحاِبنا جاِريةٌ 
 أَ رأَيت لَو أَنَّ )عليه السالم ( لَ لَه أَبو عبِد اللَِّه  فَرآه متسخطاً فَقَا)عليه السالم ( فَدخلَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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اللَّه تبارك و تعالَى أَوحى ِإلَيك أَنْ أَختار لَك أَو تختار ِلنفِْسك ما كُنت تقُولُ قَالَ كُنت أَقُولُ 
تقَِد اخ ِلي قَالَ فَِإنَّ اللَّه ارتخت با رالَِّذي ي لَامقَالَ ِإنَّ الْغ قَالَ ثُم لَك ار  
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لَّ فَأَردنا أَنْ يبِدلَهما ربهما  و هو قَولُ اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( قَتلَه الْعاِلم الَِّذي كَانَ مع موسى 
  .خيراً ِمنه زكاةً و أَقْرب رحماً أَبدلَهما اللَّه ِبِه جاِريةً ولَدت سبِعني نِبياً 

 ١٢ -دمأَح نى عوسِن مِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب 
 قَالَ الْبنونَ نِعيم و الْبنات حسنات و اللَّه يسأَلُ عِن النِعيِم و )عليه السالم ( الْفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يِثيب علَى الْحسناِت 
  باب الدعاِء ِفي طَلَِب الْولَِد

١ -اِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عب ِليع ناِز عزِشٍري الْخِن بفَِر بعج نع ِدينِن الس
 ِإذَا أَبطَأَ علَى أَحِدكُم الْولَد فَلْيقُِل )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يخ تأَن داً وِني فَرذَرلَا ت ماللَّه بلْ هفَكُِّري بت نكِْري عش رقْصشاً فَيحِحيداً وو اِرِثنيالْو ر
 ككُرأَش ِة ودحالْو ِمن ِهمِإلَي كُنأَس ِة وشحالْو ِمن ِبِهم ساثاً آنِإن ٍق ذُكُوراً وةَ ِصداِقبِلي ع

ِظيما عي ابها وِة يمعاِم النمت دا ِعنهِني ِمنلِّغبى تتكْراً حٍة شاِفيِطِني ِفي كُلِّ عأَع ثُم ظَّمعا مي 
  .ِرضوانك ِفي ِصدِق الْحِديِث و أَداِء الْأَمانِة و وفَاٍء ِبالْعهِد 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٢
 أَهِل  ِإني ِمن)عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عِن الْحاِرِث النصِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

بيٍت قَِد انقَرضوا و لَيس ِلي ولَد قَالَ ادع و أَنت ساِجد رب هب ِلي ِمن لَدنك وِلياً يِرثُِني 
واِرِثني رب هب ِلي ِمن لَدنك ذُريةً طَيبةً ِإنك سِميع الدعاِء رب لَا تذَرِني فَرداً و أَنت خير الْ

 نيسالْح و ِليِلي ع ِلدفَو لْتقَالَ فَفَع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن رجٍل عن محمِد -٣ 

نْ يحبلَ لَه فَلْيصلِّ ركْعتيِن بعد الْجمعِة  قَالَ من أَراد أَ)عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِطيلُ ِفيِهما الركُوع و السجود ثُم يقُولُ اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبما سأَلَك ِبِه زكَِريا يا رب لَا 

 به ماللَّه اِرِثنيالْو ريخ تأَن داً وِني فَرذَرت ماِء اللَّهعالد ِميعس كةً ِإنبةً طَييذُر كنلَد ِلي ِمن
ِباسِمك استحلَلْتها و ِفي أَمانِتك أَخذْتها فَِإنْ قَضيت ِفي رِحِمها ولَداً فَاجعلْه غُلَاماً مباركاً 

  . و لَا نِصيباً زِكياً و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً
 ٤- شركَا الْأَباِبِه قَالَ شحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

غِفِر اللَّه ِفي كُلِّ  أَنه لَا يولَد لَه فَقَالَ لَه علِّمِني شيئاً قَالَ است)عليه السالم ( الْكَلِْبي ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 كُمِددمي ِلِه وكانَ غَفَّاراً ِإلَى قَو هِإن كُمبوا رِفرغتقُولُ اسي ٍة فَِإنَّ اللَّهرلٍَة ِمائَةَ مِفي كُلِّ لَي ٍم أَووي

 ِننيب واٍل وِبأَم.  
 ٥-محِن مب دمأَح نٍد عمحم نب نيسِن أَِبي   الْحِن بمحِد الربع نع اِرييٍد الس

 أَنه وفَد ِإلَى )عليه السالم ( نجرانَ عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر عن شيٍخ مدِني عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
غْتم و كَانَ لَه حاِجب كَِثري الدنيا و لَا يولَد لَه ِهشاِم بِن عبِد الْمِلِك فَأَبطَأَ علَيِه الِْإذْنُ حتى ا

 فَقَالَ لَه هلْ لَك أَنْ توِصلَِني ِإلَى ِهشاٍم و أُعلِّمك دعاًء يولَد لَك )عليه السالم ( فَدنا ِمنه أَبو جعفٍَر 
ى لَهقَض اٍم وِإلَى ِهش لَهصفَأَو معقَالَ ن ِعلْتج اِجبالْح غَ قَالَ لَها فَراِئِجِه قَالَ فَلَموح ِميعج 

ِفداك الدعاَء الَِّذي قُلْت ِلي قَالَ لَه نعم قُلْ ِفي كُلِّ يوٍم ِإذَا أَصبحت و أَمسيت سبحانَ اللَِّه 
ت اٍت ورم رشع ِفرغتست ةً ورم ِعنيبس فَاِر ثُمِتغةَ ِباِلاساِشرالْع ِتمخت اٍت ورم عِتس حبس  
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و . يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدراراً.  غَفَّاراًتقُولُ قَولَ اللَِّه عز و جلَّ استغِفروا ربكُم ِإنه كانَ
يمِددكُم ِبأَمواٍل و بِنني و يجعلْ لَكُم جناٍت و يجعلْ لَكُم أَنهاراً فَقَالَها الْحاِجب فَرِزق ذُريةً 

ا عأَب فٍَر وعا جِصلُ أَبي ذَِلك دعكَانَ ب ةً وِد اللَِّه كَِثريعليهما السالم ( ب( قَد ا وهانُ فَقُلْتملَيفَقَالَ س 
تزوجت ابنةَ عم ِلي فَأَبطَأَ علَي الْولَد ِمنها و علَّمتها أَهِلي فَرِزقْت ولَداً و زعمِت الْمرأَةُ أَنها 

 قَالَتها و علَّمتها غَير واِحٍد ِمن الْهاِشِميني ِممن لَم يكُن يولَد متى تشاُء أَنْ تحِملَ حملَت ِإذَا
  .لَهم فَوِلد لَهم ولْد كَِثري و الْحمد ِللَِّه 

 شعيٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن-٦ 
 لَا يولَد ِلي )عليه السالم ( عِن النضِر بِن شعيٍب عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ استغِفر ربك ِفي السحِر ِمائَةَ مرٍة فَِإنْ نِسيته فَاقِْضِه 
 أَنه شكَا ِإلَيِه رجلٌ أَنه لَا )عليه السالم ( صحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن بعِض أَ-٧ 

 ِإذَا جامعت فَقُِل اللَّهم ِإنك ِإنْ رزقْتِني ذَكَراً سميته )عليه السالم ( يولَد لَه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
  .فَعلَ ذَِلك فَرِزق محمداً قَالَ فَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد -٨ 
جِلي فَح ولَدةً لَا ينونَ سِست لَيع تةَ قَالَ أَتديبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب ناِلِق عالْخ تج

 فَشكَوت ِإلَيِه ذَِلك فَقَالَ ِلي أَ و لَم يولَد لَك قُلْت لَا قَالَ )عليه السالم ( فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
اُء قَالَ امرأَةٌ ِإذَا قَِدمت الِْعراق فَتزوِج امرأَةً و لَا علَيك أَنْ تكُونَ سوَءاَء قَالَ قُلْت و ما السوَء

 اثاً وِإن ذُكُوراً و اللَّه قَكزرو أَنْ يجي أَراِء فَِإنعذَا الدِبه عاد لَاداً وأَو أَكْثَر نهفَِإن حا قُبِفيه
بلْ هب ِلي أُنساً و عاِقبةَ الدعاُء اللَّهم لَا تذَرِني فَرداً وِحيداً وحشاً فَيقْصر شكِْري عن تفَكُِّري 

ِصدٍق ذُكُوراً و ِإناثاً أَسكُن ِإلَيِهم ِمن الْوحشِة و آنس ِبِهم ِمن الْوحدِة و أَشكُرك علَى تماِم 
ى تتراً حيٍة خاِقبِطِني ِفي كُلِّ عِطي أَععا مي ِظيما عي ابها وِة يمعي الننع اكى ِرضهتنِني ملِّغب

  .ِفي ِصدِق الْحِديِث و أَداِء الْأَمانِة و وفَاِء الْعهِد 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عن عِلي بِن -٩ 
 ارِزيهم  
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 سقْمه )عليه السالم ( عن محمِد بِن راِشٍد قَالَ حدثَِني ِهشام بن ِإبراِهيم أَنه شكَا ِإلَى أَِبي الْحسِن 
أَنْ ي هرفَأَم لَه ولَدلَا ي هأَن و قِْمي وي سنع اللَّه بفَأَذْه لْتِزِلِه قَالَ فَفَعنِبالْأَذَاِن ِفي م هتوص فَعر

كَثُر ولِْدي قَالَ محمد بن راِشٍد و كُنت داِئم الِْعلَِّة ما أَنفَك ِمنها ِفي نفِْسي و جماعِة خدِمي 
ي كُنى ِإنتاِلي حِعي اٍم وِهش ِمن ذَِلك تِمعا سِني فَلَممدخي دا ِلي أَحم ِدي وحقَى وأَب ت

  .عِملْت ِبِه فَأَذْهب اللَّه عني و عن ِعياِلي الِْعلَلَ و الْحمد ِللَِّه 
 ١٠ -يِن التسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمانَ   أَحثْمِن عِرو بمع نع ِليم

 قَالَ قَالَ لَه رجلٌ ِمن أَهِل خراسانَ ِبالربذَِة جِعلْت )عليه السالم ( عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 تدأَر و ِإلَى ِبلَاِدك تعجِإذَا ر لَداً فَقَالَ لَهو قزأُر لَم اكِفد تدأْ ِإذَا أَرفَاقْر لَكأَه أِْتيأَنْ ت

 تِإلَّا أَن ِه فَنادى ِفي الظُّلُماِت أَنْ ال ِإلهلَيع قِْدرن أَنْ لَن غاِضباً فَظَنم بوِن ِإذْ ذَهذَا الن و ذَِلك
س كاٍت فَِإنِإلَى ثَلَاِث آي الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كحانبس اَء اللَّهلَداً ِإنْ شو قزرت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن جعفٍَر عن عمِرو بِن سِعيٍد - ١١ 
يِلي ش ولَدي ٍرو قَالَ لَممِن عِد بمحم نع لَدا ِلي وم كَّةَ وِإلَى م تجرخ ِني ٌء قَطُّ وفَلَِقي 

 ِبالْمِدينِة فَلَما ِصرت بين )عليه السالم ( ِإنسانٌ فَبشرِني ِبغلَاٍم فَمضيت و دخلْت علَى أَِبي الْحسِن 
يِني جار يديِه قَالَ ِلي كَيف أَنت و كَيف ولَدك فَقُلْت جِعلْت ِفداك خرجت و ما ِلي ولَد فَلَِق

ِلي فَقَالَ ِلي قَد وِلد لَك غُلَام فَتبسم ثُم قَالَ سميته قُلْت لَا قَالَ سمِه عِلياً فَِإنَّ أَِبي كَانَ ِإذَا 
  . تحِملَ فَتِلد غُلَاماً أَبطَأَت علَيِه جاِريةٌ ِمن جواِريِه قَالَ لَها يا فُلَانةُ انِوي عِلياً فَلَا تلْبثُ أَنْ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن - ١٢ 
 فَقُلْ ِعند  قَالَ ِإذَا أَردت الْولَد)عليه السالم ( عثْمانَ عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

الِْجماِع اللَّهم ارزقِْني ولَداً و اجعلْه تِقياً لَيس ِفي خلِْقِه ِزيادةٌ و لَا نقْصانٌ و اجعلْ عاِقبته ِإلَى 
  .خيٍر 
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باب من كَانَ لَه حملٌ فَنوى أَنْ يسميه محمداً أَو عِلياً وِلد لَه ذَكَر و الدعاِء 
ِلذَِلك  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ - ١
ِن الْحِد اللَِّه عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نع قَِريالِْمن دمِن أَحِن بيقَالَ ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( س 

ِسيةَ الْكُرأْ آيقْرلْي لَةَ وا الِْقبقِْبلْ ِبهتسٍر فَلْيهةُ أَشعبا أَرهلَيى علٌ فَأَتبح ِدكُمأَِة أَحرِبام ِربضلْي و 
 لَه اللَّه كارِم بفَى ِباِلاسغُلَاماً فَِإنْ و لُهعجي هداً فَِإنمحم هتيمس ي قَدِإن مقُِل اللَّهلْي ا وِبهنلَى جع

  .نْ شاَء تركَه ِفيِه و ِإنْ رجع عِن اِلاسِم كَانَ ِللَِّه ِفيِه الِْخيار ِإنْ شاَء أَخذَه و ِإ
 ٢- تِعيٍد قَالَ كُنِن سِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  

نَ أَصلَحك  فَقَالَ لَه ابن غَيلَا)عليه السالم ( أَنا و ابن غَيلَانَ الْمداِئِني دخلْنا علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
اللَّه بلَغِني أَنه من كَانَ لَه حملٌ فَنوى أَنْ يسميه محمداً وِلد لَه غُلَام فَقَالَ من كَانَ لَه حملٌ 

ش ِليع دمحم و دمحم ِليقَالَ ع ثُم غُلَام لَه ِلداً وِليع هيمسى أَنْ يوفَن كلَحاِحداً قَالَ أَصئاً وي
 فَعر ِض طَِويلًا ثُمِإلَى الْأَر قغُلَاماً فَأَطْر لَهعجأَنْ ي اللَّه علٌ فَادبا حِبه أَِتي ورام لَّفْتي خِإن اللَّه

مكَّةَ فَوافَانا ِكتاب ِمن الْمداِئِن أَنه قَد وِلد لَه رأْسه فَقَالَ لَه سمِه عِلياً فَِإنه أَطْولُ ِلعمِرِه فَدخلْنا 
 غُلَام.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر -٣ 
ا ِمن رجٍل يحملُ لَه حملٌ فَينِوي أَنْ يسميه محمداً ِإلَّا  أَنه قَالَ م)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

( كَانَ ذَكَراً ِإنْ شاَء اللَّه و قَالَ هاهنا ثَلَاثَةٌ كُلُّهم محمد محمد محمد و قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

خذُ ِبيِدها و يستقِْبلُ ِبها الِْقبلَةَ ِعند الْأَربعِة الْأَشهِر و يقُولُ اللَّهم  ِفي حِديٍث آخر يأْ)عليه السالم 
  ِإني 
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  .لَام و ِإنْ حولَ اسمه أُِخذَ ِمنه سميته محمداً وِلد لَه غُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -٤ 

  .اً وِلد لَه غُلَام  من كَانَ لَه حملٌ فَنوى أَنْ يسميه محمداً أَو عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( 
  باب بدِء خلِْق الِْإنساِن و تقَلُِّبِه ِفي بطِْن أُمِه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ١
معِن النِد بمحم نوٍب عبحِن مِن بسفٍَر الْحعا جأَب أَلْتِنِري قَالَ ستسِن الْملَّاِم بس نعليه ( اِن ع

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ مخلَّقٍَة و غَيِر مخلَّقٍَة فَقَالَ الْمخلَّقَةُ هم الذَّر الَِّذين خلَقَهم اللَّه )السالم 
 ملِْب آدعليه السالم ( ِفي ص(أَخ  اِء وساِم النحأَر اِل وجلَاِب الرِفي أَص ماهرأَج ثُم الِْميثَاق ِهملَيذَ ع

هم الَِّذين يخرجونَ ِإلَى الدنيا حتى يسأَلُوا عِن الِْميثَاِق و أَما قَولُه و غَيِر مخلَّقٍَة فَهم كُلُّ 
ملُقْهخي ٍة لَممسن ملِْب آدِفي ص عليه السالم (  اللَّه( مه و الِْميثَاق ِهملَيذَ عأَخ و الذَّر لَقخ ِحني 

  .النطَف ِمن الْعزِل و السقْطُ قَبلَ أَنْ ينفَخ ِفيِه الروح و الْحياةُ و الْبقَاُء 
لْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ا-٢ 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثى و ما )عليهما السالم ( عمن ذَكَره عن أَحِدِهما 
  ٍء يزداد  نَ ِتسعِة أَشهٍر و ما تزداد كُلُّ شيتِغيض الْأَرحام و ما تزداد قَالَ الْغيض كُلُّ حمٍل دو
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ِلهمِفي ح اِلصالْخ مأَةُ الدرأَِت الْما رٍر فَكُلَّمهِة أَشعلَى ِتسع أَتاِم الَِّتي رِد الْأَيدِبع اددزا تها فَِإن
  .ِفي حمِلها ِمن الدِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ -٣ 
 ِإنَّ النطْفَةَ تكُونُ ِفي )عليه السالم (  يقُولُ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا 

الرِحِم أَربِعني يوماً ثُم تِصري علَقَةً أَربِعني يوماً ثُم تِصري مضغةً أَربِعني يوماً فَِإذَا كَملَ أَربعةُ 
اقَيِن فَيقُولَاِن يا رب ما تخلُق ذَكَراً أَو أُنثَى فَيؤمراِن فَيقُولَاِن يا رب أَشهٍر بعثَ اللَّه ملَكَيِن خلَّ

يكُلُّ ش و قُها ِرزم و لُها أَجم با رقُولَاِن ياِن فَيرمؤِعيداً فَيس اً أَوِقيش  ِمن ددع اِلِه وح ٍء ِمن
و يكْتباِن الِْميثَاق بين عينيِه فَِإذَا أَكْملَ اللَّه لَه الْأَجلَ بعثَ اللَّه ملَكاً فَزجره زجرةً ذَِلك أَشياَء 

وحفَي اللَّه وعدأَنْ ي وزجأَ فَي لَه ِم فَقُلْتهالْج نب نسفَقَالَ الْح الِْميثَاق ِسين قَد و جرخلَ فَي
  .الْأُنثَى ذَكَراً و الذَّكَر أُنثَى فَقَالَ ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -٤ 
نةَ عاررز نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحفٍَر معأَنْ )عليه السالم (  أَِبي ج ادلَّ ِإذَا أَرج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 

يخلُق النطْفَةَ الَِّتي ِمما أَخذَ علَيها الِْميثَاق ِفي صلِْب آدم أَو ما يبدو لَه ِفيِه و يجعلَها ِفي الرِحِم 
اِع ولَ ِللِْجمجالر كرِفيِك ح ِلجى يتِك حابِحي بِحِم أَِن افْتى ِإلَى الرحأَو   
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لُ النطْفَةُ ِإلَى الرِحِم فَتردد ِفيِه أَربِعني خلِْقي و قَضاِئي الناِفذُ و قَدِري فَتفْتح الرِحم بابها فَتِص
 وقرِري ِفيِه عجماً تلَح ِصريت ماً ثُموي ِعنيبةً أَرغضم ِصريت ماً ثُموي ِعنيبلَقَةً أَرع ِصريت ماً ثُموي

لَّاقَيِن خلَكَيم ثُ اللَّهعبي ِبكَةٌ ثُمتشطِْن ماِن ِفي بِحمقْتفَي اُء اللَّهشا ياِم محلُقَاِن ِفي الْأَرخِن ي
 اِل وجلَاِب الرقُولَةُ ِفي أَصنةُ الْمالْقَِدمي وحا الرِفيه ِحِم وِصلَاِن ِإلَى الرأَِة فَيرفَِم الْم أَِة ِمنرالْم

اِن ِفيهفُخناِء فَيساِم النحأَر ِميعج و رصالْب و عمالس قَّاِن لَهشي قَاِء والْب اِة ويالْح وحا ر
 اِئي وِه قَضلَيا عبِن اكْتلَكَيِإلَى الْم وِحي اللَّهي طِْن ِبِإذِْن اللَِّه ثُما ِفي الْبم ِميعج اِرِح ووالْج

 ِلي الْبداَء ِفيما تكْتباِن فَيقُولَاِن يا رب ما نكْتب فَيوِحي اللَّه قَدِري و ناِفذَ أَمِري و اشتِرطَا
ِإلَيِهما أَِن ارفَعا رُءوسكُما ِإلَى رأِْس أُمِه فَيرفَعاِن رُءوسهما فَِإذَا اللَّوح يقْرع جبهةَ أُمِه فَينظُراِن 

اللَّوِح صورته و ِزينته و أَجلَه و ِميثَاقَه شِقياً أَو سِعيداً و جِميع شأِْنِه قَالَ ِفيِه فَيِجداِن ِفي 
  فَيمِلي أَحدهما علَى صاِحِبِه فَيكْتباِن جِميع ما ِفي اللَّوِح و يشتِرطَاِن الْبداَء ِفيما يكْتباِن 
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 و قَلَبا فَانتا عمبِه قَالَ فَرطِْن أُماِنِه قَاِئماً ِفي بِقيمي ِه ثُمينيع نيلَاِنِه بعجي و اباِن الِْكتِتمخي ثُم
لَّا ِفي كُلِّ عاٍت أَو ماِرٍد و ِإذَا بلَغَ أَوانُ خروِج الْولَِد تاماً أَو غَير تام أَوحى اللَّه لَا يكُونُ ذَِلك ِإ

عز و جلَّ ِإلَى الرِحِم أَِن افْتِحي بابِك حتى يخرج خلِْقي ِإلَى أَرِضي و ينفُذَ ِفيِه أَمِري فَقَد بلَغَ 
 خروِجِه قَالَ فَيفْتح الرِحم باب الْولَِد فَيبعثُ اللَّه ِإلَيِه ملَكاً يقَالُ لَه زاِجر فَيزجره زجرةً أَوانُ

هسطِْن ِليفَِل الْبِفي أَس هأْسر أِْسِه ور قفَو لَاهِرج ِصريفَي قَِلبنفَي لَدا الْوهِمن عفْزلَى فَيع لَ اللَّه
الْمرأَِة و علَى الْولَِد الْخروج قَالَ فَِإذَا احتِبس زجره الْملَك زجرةً أُخرى فَيفْزع ِمنها فَيسقُطُ 

  .الْولَد ِإلَى الْأَرِض باِكياً فَِزعاً ِمن الزجرِة 
 محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٥ 

 عِن الْخلِْق قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 الِْقداِح فَأَخرج الْمسِلم فَجعلَه سِعيداً و جعلَ لَما خلَق الْخلْق ِمن ِطٍني أَفَاض ِبها كَِإفَاضِة

الْكَاِفر شِقياً فَِإذَا وقَعِت النطْفَةُ تلَقَّتها الْملَاِئكَةُ فَصوروها ثُم قَالُوا يا رب أَ ذَكَراً أَو أُنثَى فَيقُولُ 
َء فَيقُولَاِن تبارك اللَّه أَحسن الْخاِلِقني ثُم توضع ِفي بطِْنها فَتردد الرب جلَّ جلَالُه أَي ذَِلك شا

ِتسعةَ أَياٍم ِفي كُلِّ ِعرٍق و مفِْصٍل و ِمنها ِللرِحِم ثَلَاثَةُ أَقْفَاٍل قُفْلٌ ِفي أَعلَاها ِمما يِلي أَعلَى 
الْأَيمِن و الْقُفْلُ الْآخر وسطَها و الْقُفْلُ الْآخر أَسفَلَ ِمن الرِحِم فَيوضع بعد الصرِة ِمن الْجاِنِب 

 فِْس وثُ النبأَةَ خرالْم ِصيبي ذَِلك دٍر فَِعنهكُثُ ِفيِه ثَلَاثَةَ أَشملَى فَياٍم ِفي الْقُفِْل الْأَعِة أَيعِتس
م ينِزلُ ِإلَى الْقُفِْل الْأَوسِط فَيمكُثُ ِفيِه ثَلَاثَةَ أَشهٍر و صرةُ الصِبي ِفيها مجمع الْعروِق التهوع ثُ

أَسفَِل و عروق الْمرأَِة كُلُّها ِمنها يدخلُ طَعامه و شرابه ِمن ِتلْك الْعروِق ثُم ينِزلُ ِإلَى الْقُفِْل الْ
  فَيمكُثُ ِفيِه ثَلَاثَةَ أَشهٍر فَذَِلك ِتسعةُ أَشهٍر ثُم تطْلَق الْمرأَةُ فَكُلَّما طُِلقَت انقَطَع ِعرق ِمن صرِة 

http://www.islam4u.com


  )١٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

الصِبي فَأَصابها ذَِلك الْوجع و يده علَى صرِتِه حتى يقَع ِإلَى الْأَرِض و يده مبسوطَةٌ فَيكُونُ 
  .ِرزقُه ِحينِئٍذ ِمن ِفيِه 

 ٦-نِن عيسِن الْحِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم 
 جِعلْت ِفداك الرجلُ يدعو ِللْحبلَى أَنْ يجعلَ )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ أَو غَيِرِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

ٍر فَِإنهِة أَشعبأَر نيب و هنيا بو معداً قَالَ يِويا ذَكَراً سطِْنها ِفي بم اللَّه طْفَةٌ ولَةً نلَي ِعنيبأَر ه
أَربِعني لَيلَةً علَقَةٌ و أَربِعني لَيلَةً مضغةٌ فَذَِلك تمام أَربعِة أَشهٍر ثُم يبعثُ اللَّه ملَكَيِن خلَّاقَيِن 

س اً أَوِقيثَى شأُن ذَكَراً أَم لُقخا نم با رقُولَاِن يا فَيم و قُها ِرزم با رقُولَاِن يفَي قَالُ ذَِلكِعيداً فَي
أَجلُه و ما مدته فَيقَالُ ذَِلك و ِميثَاقُه بين عينيِه ينظُر ِإلَيِه و لَا يزالُ منتِصباً ِفي بطِْن أُمِه حتى ِإذَا 

زع ثَ اللَّهعب هوجرا خند ى الِْميثَاقسني و جرخةً فَيرجز هرجلَكاً فَزِه ملَّ ِإلَيج و .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن -٧ 

 يقُولُ ِإذَا وقَعِت )عليه السالم (  سِمعت أَبا جعفٍَر محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ
 ِعنيبةً أَرغضكُونُ مت ماً ووي ِعنيبلَقَةً أَركُونُ عت ماً ووي ِعنيبا أَرِفيه تقَرتِحِم اسطْفَةُ ِفي الرالن

 فَيقَالُ لَهما اخلُقَا كَما يِريد اللَّه ذَكَراً أَو أُنثَى صوراه و اكْتبا يوماً ثُم يبعثُ اللَّه ملَكَيِن خلَّاقَيِن
أَجلَه و ِرزقَه و مِنيته و شِقياً أَو سِعيداً و اكْتبا ِللَِّه الِْميثَاق الَِّذي أَخذَه علَيِه ِفي الذَّر بين عينيِه 

نى فَِإذَا دسنعاً فَيفَز عفْزفَي هرجزفَي اِجرز قَالُ لَهلَكاً يِه مِإلَي ثَ اللَّهعِه بطِْن أُمب ِمن هوجرا خ
  .الِْميثَاق و يقَع ِإلَى الْأَرِض يبِكي ِمن زجرِة الْملَِك 

  باب أَكْثَِر ما تِلد الْمرأَةُ
١ -ي نب دمحِن   مِد بمحِن مب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويح

 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن ِإسماِعيلَ بِن عمر عن شعيٍب الْعقَرقُوِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِللرِحِم أَربعةَ 
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سبٍل ِفي أَي سِبيٍل سلَك ِفيِه الْماُء كَانَ ِمنه الْولَد واِحد و اثْناِن و ثَلَاثَةٌ و أَربعةٌ و لَا يكُونُ ِإلَى 
ِمن ِبيٍل أَكْثَراِحٍد سو .  

 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه عن محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
اِني فَِللْأُم و اللَّه عز و جلَّ خلَق ِللرِحِم أَربعةَ أَوِعيٍة فَما كَانَ ِفي الْأَوِل فَِللْأَِب و ما كَانَ ِفي الثَّ

  .ما كَانَ ِفي الثَّاِلِث فَِللْعمومِة و ما كَانَ ِفي الراِبِع فَِللْخئُولَِة 
  باب ِفي آداِب الِْولَادِة

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن - ١
فٍَر السعأَِبي ج ناِبٍر عج نع عليه السالم ( كُوِني( ِنيسالْح نب ِليقَالَ كَانَ ع  ) عليه السالم( ترضِإذَا ح 

  .ِولَادةُ الْمرأَِة قَالَ أَخِرجوا من ِفي الْبيِت ِمن النساِء لَا يكُونُ أَولَ ناِظٍر ِإلَى عورٍة 
لَِدباب التِنئَِة ِبالْوه  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن - ١
فَقَالَ رزقَك  وِلد ِلي غُلَام )عليه السالم ( الْحسيِن عن مراِزٍم عن أَِخيِه قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هِبر اللَّه قَكزر و هدلَغَ أَشب وِب وهوِفي الْم لَك كارب اِهِب والْو كْرش اللَّه.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد -٢ 
 مولُود فَأَتته )عليه السالم ( ي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي برزةَ الْأَسلَِمي قَالَ وِلد ِللْحسِن بِن عِلي عن أَِب

ك ِفي قُريش فَقَالُوا يهِنئُك الْفَاِرس فَقَالَ و ما هذَا ِمن الْكَلَاِم قُولُوا شكَرت الْواِهب و بوِرك لَ
 هِبر قَكزر و هدِبِه أَش لَغَ اللَّهب وِب وهوالْم.  

 ٣- نع هذَكَر نماِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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(  قَالَ هنأَ رجلٌ رجلًا أَصاب ابناً فَقَالَ يهِنئُك الْفَاِرس فَقَالَ لَه الْحسن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ا أَقُولُ قَالَ تقُولُ شكَرت  ما ِعلْمك يكُونُ فَاِرساً أَو راِجلًا قَالَ جِعلْت ِفداك فَم)عليه السالم 
 هِبر قَكزر و هدلَغَ أَشب وِب وهوِفي الْم لَك وِركب و اِهبالْو.  
  باب الْأَسماِء و الْكُنى

١ -حأَِبي ِإس ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اق
 قَالَ أَصدق الْأَسماِء ما سمي )عليه السالم ( ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن رجٍل قَد سماه عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِبالْعبوِديِة و أَفْضلُها أَسماُء الْأَنِبياِء 
 الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن-٢ 

 قَالَ حدثَِني أَِبي عن جدي قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤوا فَِإ)عليه السالم ( الْمولَدلَ أَنْ يقَب كُملَادوا أَومس  موهمثَى فَسأُن أَم وا أَ ذَكَرردت نْ لَم

ِبالْأَسماِء الَِّتي تكُونُ ِللذَّكَِر و الْأُنثَى فَِإنَّ أَسقَاطَكُم ِإذَا لَقُوكُم يوم الِْقيامِة و لَم تسموهم يقُولُ 
  . محسناً قَبلَ أَنْ يولَد )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه السقْطُ ِلأَِبيِه أَلَّا سميتِني و قَد سمى رسو

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد -٣ 
 قَالَ أَولُ ما يبر الرجلُ ولَده أَنْ )م عليه السال( بِن الْفُضيِل عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن 

  .يسميه ِباسٍم حسٍن فَلْيحِسن أَحدكُم اسم ولَِدِه 
 قَالَ )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 
  .نا ولَد ِإلَّا سميناه محمداً فَِإذَا مضى لَنا سبعةُ أَياٍم فَِإنْ ِشئْنا غَيرنا و ِإنْ ِشئْنا تركْنا لَا يولَد لَ
 ٥- ناٍح عيِن مِن ابكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 و شاوره ِفي اسِم ولَِدِه فَقَالَ سمِه ِبأَسماٍء ِمن )عليه السالم ( فُلَاِن بِن حميٍد أَنه سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
  .الَ أَي الْأَسماِء هو فَقَالَ عبد الرحمِن الْعبوِديِة فَقَ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عمِه عاِصٍم -٦ 
 قَالَ من وِلد لَه أَربعةُ أَولَاٍد لَم يسم )ه وآله صلى اهللا علي(  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( الْكُوِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَحدهم ِباسِمي فَقَد جفَاِني 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن عبِد الرحمِن بِن محمٍد -٧ 

ِويةُ مروانَ بن الْحكَِم علَى الْمِدينِة و أَمره أَنْ يفِْرض ِلشباب قُريٍش الْعزرِمي قَالَ استعملَ معا
 فَأَتيته فَقَالَ ما اسمك فَقُلْت عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( فَفَرض لَهم فَقَالَ عِلي بن الْحسيِن 

لْت عِلي قَالَ عِلي و عِلي ما يِريد أَبوك أَنْ يدع أَحداً ِمن ولِْدِه ِإلَّا فَقَالَ ما اسم أَِخيك فَقُ
 ِم لَواغَِة الْأَدبقَاِء درِن الزلَى ابِلي عيفَقَالَ و هتربِإلَى أَِبي فَأَخ تعجِلي فَر ضفَر اً ثُمِليع اهمس

  . لَأَحببت أَنْ لَا أُسمي أَحداً ِمنهم ِإلَّا عِلياً وِلد ِلي ِمائَةٌ
 ٨- فَِريعانَ الْجملَيس ناِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

فَقْر بيتاً ِفيِه اسم محمٍد أَو أَحمد أَو عِلي  يقُولُ لَا يدخلُ الْ)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
  .أَِو الْحسِن أَِو الْحسيِن أَو جعفٍَر أَو طَاِلٍب أَو عبِد اللَِّه أَو فَاِطمةَ ِمن النساِء 

 ٩-ٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناِح عِن الْقَدِن ابع ِريع
 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه وِلد ِلي غُلَام فَما )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ذَا أُسميِه قَالَ سمِه ِبأَحب الْأَسماِء ِإلَي حمزةَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن بِن زيِد بِن عِلي بِن الْحسيِن - ١٠ 

م  استحِسنوا أَسماَءكُ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَك ورفُلَاٍن لَا ن نا فُلَانَ بي قُم و وِركفُلَاٍن ِإلَى ن نا فُلَانَ بي ِة قُمامالِْقي موا ينَ ِبهوعدت كُمفَِإن.  
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 ١١ -س نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِعيِد   ع
 ما تكَنى قَالَ قُلْت ما اكْتنيت )عليه السالم ( بِن خثَيٍم عن معمِر بِن خثَيٍم قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

   بعد و ما ِلي ِمن ولٍَد و لَا امرأٍَة و لَا جاِريٍة قَالَ فَما يمنعك ِمن ذَِلك قَالَ قُلْت حِديثٌ
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 ِليع نا عنلَغعليه السالم ( ب( ِليع نا عنلَغب قُلْت وا هم قَالَ و  ) عليه السالم( سلَي ى ونِن اكْتقَالَ م هأَن 
 فٍَر لَهعو جٍر فَقَالَ أَبعو جأَب ولٌ فَهعليه السالم ( أَه( ِليِديِث عح ذَا ِمنه سلَي هوش  ) ا )عليه السالمِإن 

 ِبِهم قلْحِز أَنْ يبافَةَ النخم ِرِهما ِفي ِصغنلَادي أَوكَنلَن.  
ى بِن محمٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عِن الْحسيِن بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ- ١٢ 

 الركُوب ِإلَى بعِض )عليه السالم ( نصٍر عن أَِبيِه عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر قَالَ أَراد أَبو جعفٍَر 
ِبعقِْني فَتالْح اِبرا جفَقَالَ ي هودعِتِه ِليِشيع ِغريص لَه نا ابنلَيع جراِر خاِب الدى ِإلَى بهتا انفَلَم هت

 ما اسمك قَالَ محمد قَالَ فَِبما تكَنى قَالَ ِبعِلي فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
ن الشيطَاِن احِتظَاراً شِديداً ِإنَّ الشيطَانَ ِإذَا سِمع مناِدياً يناِدي يا  لَقَِد احتظَرت ِم)عليه السالم ( 

محمد يا عِلي ذَاب كَما يذُوب الرصاص حتى ِإذَا سِمع مناِدياً يناِدي ِباسِم عدو ِمن أَعداِئنا 
  .اهتز و اختالَ 

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ- ١٣ 
 قَالَ هذَا محمد أُِذنَ لَهم ِفي التسِميِة ِبِه )عليه السالم ( صفْوانَ رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر أَو أَِبي عبِد اللَِّه 

 مأَِذنَ لَه نفَم ِبيالن ماس وه ةَ وِميسِني التعصلى اهللا عليه وآله ( ِفي يس ي(.   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد - ١٤ 

 دعا ِبصِحيفٍَة ِحني حضره الْموت يِريد أَنْ )هللا عليه وآله صلى ا(  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  ينهى 
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 الْحكَم و حِكيم و خاِلد و ماِلك و ذَكَر أَنها عن أَسماٍء يتسمى ِبها فَقُِبض و لَم يسمها ِمنها
  .ِستةٌ أَو سبعةٌ ِمما لَا يجوز أَنْ يتسمى ِبها 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٥ 
 نهى عن أَربِع كُنى عن أَِبي ِعيسى و عن أَِبي الْحكَِم و عن أَِبي ماِلٍك )صلى اهللا عليه وآله ( نَّ النِبي أَ

  .و عن أَِبي الْقَاِسِم ِإذَا كَانَ اِلاسم محمداً 
 ١٦ -حم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بم

 قَالَ ِإنَّ أَبغض الْأَسماِء ِإلَى اللَِّه )عليه السالم ( الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 اِلدخ و اِلكم اِرثٌ ولَّ حج و زع.  

 ١٧ -سالْح نب دمحا   مأَب تِمعةَ قَالَ ساررز نٍر عكَيِن بِن ابِشٍري عِن بفَِر بعج نِن عي
 و كَانَ يكَنى أَبا مرةَ )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ رجلًا كَانَ يغشى عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( جعفٍَر 

 ِباللَِّه ِإذَا ِجئْت )عليه السالم (  يقُولُ أَبو مرةَ ِبالْباِب فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن فَكَانَ ِإذَا استأْذَنَ علَيِه
  .ِإلَى باِبنا فَلَا تقُولَن أَبو مرةَ 

  باب تسِويِة الِْخلْقَِة
ٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ١

 ِإذَا بشر ِبالْولَِد لَم يسأَلْ أَ ذَكَر هو )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عمن حدثَه قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
ماً قَالَ الْحِويفَِإنْ كَانَ س ِويقُولَ أَ سى يتثَى حأُن هاً أَموشئاً ميي شِمن لُقخي ِللَِّه الَِّذي لَم د.  
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  باب ما يستحب أَنْ تطْعم الْحبلَى و النفَساُء
 عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عثْمانَ بِن عبِد الرحمِن عن شرحِبيلَ   محمد بن يحيى- ١

بِن مسِلٍم أَنه قَالَ ِفي الْمرأَِة الْحاِمِل تأْكُلُ السفَرجلَ فَِإنَّ الْولَد يكُونُ أَطْيب ِرحياً و أَصفَى لَوناً 
.  

 عن عِلي بِن الْحسِن التيمِلي عِن الْحسيِن بِن هاِشٍم عن أَِبي   محمد بن يحيى-٢ 
 و نظَر ِإلَى غُلَاٍم جِميٍل )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ذَا الْغو هكُونَ أَبِغي أَنْ يبنِل يجفَرلَاِم آِكلَ الس.  
 ٣- نانَ عسِن حِزيِز بِد الْعبع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

كُم الْبرِني  خير تموِر)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَأَطِْعموه ِنساَءكُم ِفي ِنفَاِسِهن تخرج أَولَادكُم زِكياً حِليماً 

 ٤- ِليع ناِبِه عحأَص ٍة ِمنِعد ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم هفَعاِلٍم رِن سعليه السالم (  ب( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  )

 ِليكُن أَولُ ما تأْكُلُ النفَساُء الرطَب فَِإنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ِلمريم و هزي ِإلَيِك )صلى اهللا عليه وآله 
لَِة تخِبِجذِْع الن عبطَِب قَالَ سانُ الرأَو كُني ولَ اللَِّه فَِإنْ لَمسا را ِقيلَ يِنيطَباً جِك رلَيساِقطْ ع

تمراٍت ِمن تمِر الْمِدينِة فَِإنْ لَم يكُن فَسبع تمراٍت ِمن تمِر أَمصاِركُم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ 
ِعز كُونُ غُلَاماً ِإلَّا وفَي طَبالر ِلدت مواُء يفَسأْكُلُ نكَاِني لَا تِتفَاِع مار ِتي وظَمع لَاِلي وج ِتي و

  .كَانَ حِليماً و ِإنْ كَانت جاِريةً كَانت حِليمةً 
 ٥-اِميِعيٍد الشأَِبي س نع ِليِن عِد بمحم نع هنع   تِمعةَ قَالَ سقْبِن عاِلِح بص نع 

  . يقُولُ أَطِْعموا الْبرِني ِنساَءكُم ِفي ِنفَاِسِهن تحلُم أَولَادكُم )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن قَِبيصةَ عن عبِد اللَِّه - ٦
ع ِريانَ الثَّوفْيس نع اِميلَاِء الشأَِبي الْع نى عوسأَِبي م نِلٍم عسِن مونَ باره نع وِريابسيالن ن

 ِليِن عِن بسِن الْحاٍد ععليه السالم ( أَِبي ِزي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( الَاكُمبوا حأَطِْعم 
نْ يك ذَكَراً كَانَ اللُّبانَ فَِإنَّ الصِبي ِإذَا غُذِّي ِفي بطِْن أُمِه ِباللُّباِن اشتد قَلْبه و ِزيد ِفي عقِْلِه فَِإ

  .شجاعاً و ِإنْ وِلدت أُنثَى عظُمت عِجيزتها فَتحظَى ِبذَِلك ِعند زوِجها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن عِن -٧ 
 قَالَ أَطِْعموا حبالَاكُم ذَكَر اللُّباِن فَِإنْ يك ِفي بطِْنها غُلَام خرج ذَِكي الْقَلِْب )عليه السالم ( الرضا 

 دِعن تِظيح ا وهتِجيزع تظُمع ا ولُقُهخ ا ولْقُهخ نسةٌ حاِريج كِإنْ ت اعاً وجاِلماً شع
  .زوِجها 

  لْمولُوِد ِمن التحِنيِك و غَيِرِه ِإذَا وِلدباب ما يفْعلُ ِبا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي ِإسماِعيلَ الصيقَِل - ١

ٍء تصنعونَ  د لَكُم الْمولُود أَي شي قَالَ ِإذَا وِل)عليه السالم ( عن أَِبي يحيى الراِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبِه قُلْت لَا أَدِري ما نصنع ِبِه قَالَ خذْ عدسةَ جاوِشري فَدفْه ِبماٍء ثُم قَطِّر ِفي أَنِفِه ِفي الْمنِخِر 

ِفي أُذُِنِه الْيمنى و أَِقم ِفي الْيسرى تفْعلُ ِبِه الْأَيمِن قَطْرتيِن و ِفي الْأَيسِر قَطْرةً واِحدةً و أَذِّنْ 
  .ذَِلك قَبلَ أَنْ تقْطَع سرته فَِإنه لَا يفْزع أَبداً و لَا تِصيبه أُم الصبياِن 

 ٢-ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسفٍْص   الْحح ناٍن عأَب نع 
 قَالَ مروا الْقَاِبلَةَ أَو بعض من يِليِه أَنْ تِقيم الصلَاةَ ِفي أُذُِنِه )عليه السالم ( الْكُناِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْيمنى فَلَا يِصيبه لَمم و لَا تاِبعةٌ أَبداً 
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٣ - ناِبِه عحِض أَصعب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .لْمولُود ِبماِء الْفُراِت و يقَام ِفي أُذُِنِه  قَالَ قَالَ يحنك ا)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 )عليه السالم (   و ِفي ِروايٍة أُخرى حنكُوا أَولَادكُم ِبماِء الْفُراِت و ِبتربِة قَبِر الْحسيِن -٤ 
  .فَِإنْ لَم يكُن فَِبماِء السماِء 

 ٥-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح 
 حنكُوا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ النكَذَا فَعِر همِبالت كُملَادأَو صلى اهللا عليه وآله ( ِبي( ِنيسالْح ِن وسِبالْح  ) عليه السالم(.   
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

 وِلد لَه مولُود فَلْيؤذِّنْ ِفي أُذُِنِه الْيمنى ِبأَذَاِن الصلَاِة و  من)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .لْيِقم ِفي الْيسرى فَِإنها ِعصمةٌ ِمن الشيطَاِن الرِجيِم 

  باب الْعِقيقَِة و وجوِبها
ي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِل- ١

 قَالَ الْعِقيقَةُ واِجبةٌ ِإذَا وِلد ِللرجِل ولَد فَِإنْ أَحب أَنْ يسميه ِمن )عليه السالم ( عِن الْعبِد الصاِلِح 
  .يوِمِه فَعلَ 

 ٢-لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسٍد   الْحمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم ٍد ومحِن م
 قَالَ كُلُّ )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مولُوٍد مرتهن ِبالْعِقيقَِة 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٣
ب رمع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه الْقَاِسِم عبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِزيدا )عليه السالم ( ِن ياللَِّه م ي وِإن 

 فَعقَقْت عن نفِْسي و أَنا شيخ )عليه السالم ( أَدِري كَانَ أَِبي عق عني أَم لَا قَالَ فَأَمرِني أَبو عبِد اللَِّه 
با عأَب تِمعس رمقَالَ ع عليه السالم ( ِد اللَِّه و( ِمن بجِقيقَةُ أَوالْع ِقيقَِتِه وِبع نهترِرٍئ مقُولُ كُلُّ امي 

  .الْأُضِحيِة 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد -٤ 

ِن صِق بدصم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع اِطيابى السوسِن ماِر بمع نقَةَ عقَالَ كُلُّ )عليه السالم ( د 
  .مولُوٍد مرتهن ِبعِقيقَِتِه 

ي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِب-٥ 
  . قَالَ سأَلْته عِن الْعِقيقَِة أَ واِجبةٌ ِهي قَالَ نعم واِجبةٌ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر -٦ 

 فَجاَءه رسولُ عمِه عبِد اللَِّه بِن عِلي فَقَالَ لَه يقُولُ لَك )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه قَالَ كُنت ِعند أَِب
الطَّع امِإطْع ِحبي ا فَقَالَ لَا ِإنَّ اللَّهِنهِبثَم قدصتى نرا تا فَمهِجدن ِقيقَةَ فَلَما الْعنا طَلَبِإن كماِم ع

  .و ِإراقَةَ الدماِء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن عِلي عن أَِبي عبِد -٧ 

  . قَالَ الْعِقيقَةُ واِجبةٌ )عليه السالم ( اللَِّه 
 ٨-اِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع ِليأَِبي   ع نِميعاً عٍر جيمِن أَِبي عاب و سوني ناٍر عرِن م

 غُلَاماِن جِميعاً فَأَمر زيد بن )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ وِلد ِلأَِبي جعفٍَر 
قَِة و كَانَ زمن غَلَاٍء فَاشترى لَه واِحدةً و عسرت علَيِه عِلي أَنْ يشتِري لَه جزوريِن ِللْعِقي

 قَد عسرت علَي الْأُخرى فَتصدق ِبثَمِنها فَقَالَ لَا اطْلُبها )عليه السالم ( الْأُخرى فَقَالَ ِلأَِبي جعفٍَر 
 زع ا فَِإنَّ اللَّههلَيع قِْدرى تتاِم حالطَّع امِإطْع اِء ومالد اقرِإه ِحبلَّ يج و.  
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 ٩- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
  معاٍذ 
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 قَالَ الْغلَام رهن ِبساِبِعِه ِبكَبٍش يسمى ِفيِه و يعق عنه و قَالَ )عليه السالم ( الْفَراِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِن شعِرِهما ِفضةً  حلَقَت ابنيها و تصدقَت ِبوز)عليها السالم ( ِإنَّ فَاِطمةَ 

  باب أَنَّ عِقيقَةَ الذَّكَِر و الْأُنثَى سواٌء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ١

  .نثَى سواٌء قَالَ سأَلْته عِن الْعِقيقَِة فَقَالَ ِفي الذَّكَِر و الْأُ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل -٢ 

يقَةُ ِفي  قَالَ الْعِق)عليه السالم ( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْغلَاِم و الْجاِريِة سواٌء 

 ٣- نكَانَ عسِن مِن ابع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .لَاِم و الْجاِريِة كَبش كَبش  قَالَ سأَلْته عِن الْعِقيقَِة فَقَالَ عِقيقَةُ الْغ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٤- ناٍد عمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  .يِة كَبش  قَالَ عِقيقَةُ الْغلَاِم و الْجاِر)عليه السالم ( شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِجدلَا ي نلَى مع ِجبِقيقَةَ لَا تباب أَنَّ الْع  
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن صفْوانَ - ١

عِن الْعِقيقَِة علَى الْموِسِر و الْمعِسِر  )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
يش ِجدلَا ي نلَى مع سٌء  فَقَالَ لَي.  

 ٢- اقحِإس نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن ععليه السالم ( ب( سوِسِر فَقَالَ لَيالْم ِسِر وعلَى الْمِقيقَِة عِن الْعع هأَلْتقَالَ س 
يش ِجدلَا ي نلَى مٌء  ع.  

  ِع ِللْمولُوِد و يحلَق رأْسه و يسمىباب أَنه يعق يوم الساِب
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عِن ابِن جبلَةَ و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي - ١

أَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع ناٍد عمِد اللَِّه حعليه السالم ( ب( و هنع ققَالَ ع 
 عاد ا وهخاطْب و ذَاِويِقيقَةَ جاقْطَِع الْع ةً وِرِه ِفضعِن شزِبو قدصت اِبِع والس موي هأْسر ِلقاح

 ِلِمنيسالْم طاً ِمنها رهلَيع.  
(  حماِد بِن عديٍس عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عِن الْحسِن بِن-٢ 

 قَالَ قُلْت لَه ِبأَي ذَِلك نبدأُ قَالَ تحِلق رأْسه و تعق عنه و تصدق ِبوزِن شعِرِه ِفضةً و )عليه السالم 
   .يكُونُ ذَِلك ِفي مكَاٍن واِحٍد

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -٣ 
 هو  قَالَ سأَلْته عِن الْعِقيقَِة أَ واِجبةٌ ِهي قَالَ نعم يعق عنه و يحلَق رأْسه و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اةٌ أَوِقيقَةُ شالْع اِة والش عبالْقَاِبلَةُ ر مطْعت ِبِه و قدصتباً يذَه ةً أَوِفض هرعنُ شوزي ٍة وعبس ناب
  .بدنةٌ 

لساِبِع و قَد وِلد  أَنه قَالَ ِإذَا كَانَ يوم ا)عليه السالم (   و عنه عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر -٤ 
 ثَى ِمثْلَ ذَِلكِن الْأُنع ِن الذَّكَِر ذَكَراً وشاً عكَب هنع قعةٌ فَلْياِريج أَو غُلَام ِدكُمِلأَح  
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  .وا عنه و أَطِْعموا الْقَاِبلَةَ ِمن الْعِقيقَِة و سموه يوم الساِبِع عقُّ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن حفٍْص -٥ 

 قَالَ الْمولُود ِإذَا وِلد عق عنه و حِلق رأْسه و تصدق ِبوزِن  )عليه السالم( الْكُناِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
شعِرِه وِرقاً و أُهِدي ِإلَى الْقَاِبلَِة الرجلُ و الْوِرك و يدعى نفَر ِمن الْمسِلِمني فَيأْكُلُونَ و يدعونَ 

 موى يمسي لَاِم واِبِع ِللْغالس.  
 ٦- نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 رأْسه و  الصِبي يعق عنه و يحلَق)عليه السالم ( عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
هو ابن سبعِة أَياٍم و يوزنُ شعره و يتصدق عنه ِبوزِن شعِرِه ذَهباً أَو ِفضةً و يطْعم الْقَاِبلَةَ 

  .الرجلُ و الْوِرك و قَالَ الْعِقيقَةُ بدنةٌ أَو شاةٌ 
 ٧-مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب د

 قَالَ ِإذَا وِلد لَك غُلَام أَو جاِريةٌ فَعق عنه يوم )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و أَطِْعم و سم و احِلق رأْسه يوم الساِبِع و تصدق ِبوزِن الساِبِع شاةً أَو جزوراً و كُلْ ِمنها

 أَكزأَج فَقَد لْتفَع ذَِلك فَأَي ذَِلك ِط الْقَاِبلَةَ طَاِئفَةً ِمنأَع ةً وِفض باً أَوِرِه ذَهعش.  
 عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ و الْحسيِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-٨ 

 )عليه السالم ( سِعيٍد جِميعاً عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَقحي و هنع حذْبى يتلُوِد موالْم ِبيِن الصى قَالَ كُلُّ عمسي ِرِه وعِن شزِبو قدصتي و هأْسر

  .ذَِلك ِفي الْيوِم الساِبِع 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو -٩ 

قَةَ عدِن صِق بدصم نِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نى عوسِن ماِر بمع ِن )عليه السالم ( نع هأَلْتقَالَ س 
 اللَّه اهمِم الَِّذي سى ِباِلاسمساٍم يةُ أَيعبلُوِد سوى ِللْمقَالَ ِإذَا أَت ِهي فلُوِد كَيوِن الْمِقيقَِة عالْع

حي لَّ ِبِه ثُمج و زع ِإنْ لَم و شكَب هنع حذْبي ةً وِفض باً أَوِرِه ذَهعِن شزِبو قدصتي و هأْسر لَق
 شكَب دوجي  
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ي الْأُضِحيِة و ِإلَّا فَحملٌ أَعظَم ما يكُونُ ِمن حملَاِن السنِة و يعطَى الْقَاِبلَةَ أَجزأَه ما يجِزئ ِف
ربعها و ِإنْ لَم تكُن قَاِبلَةٌ فَِلأُمِه تعِطيها من شاَءت و تطِْعم ِمنه عشرةً ِمن الْمسِلِمني فَِإنْ زادوا 

ضلُ و تأْكُلُ ِمنه و الْعِقيقَةُ لَاِزمةٌ ِإنْ كَانَ غَِنياً أَو فَِقرياً ِإذَا أَيسر و ِإنْ لَم يعق عنه حتى فَهو أَفْ
ذَِبيح أْكُلُ ِمنةً لَا توِديهِت الْقَاِبلَةُ يقَالَ ِإنْ كَان ةُ وِحيالْأُض هأَتزأَج فَقَد هنى عحض ِلِمنيسِة الْم

  .أُعِطيت ِقيمةَ ربِع الْكَبِش 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ١٠ 
اِبِع و يعق عنه و يحلَق رأْسه و يتصدق  ِفي الْمولُوِد قَالَ يسمى ِفي الْيوِم الس)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قدصتي و هِمن مطْعي ِرِك والْو عِل مجثُ ِإلَى الْقَاِبلَِة ِبالرعبي ةً وِرِه ِفضعِن شزِبو.  
عن أَِبيِه عن زكَِريا بِن آدم عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد - ١١ 

 قَالَ الْعِقيقَةُ يوم الساِبِع و يعطَى الْقَاِبلَةَ الرجلُ مع الْوِرِك و )عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ظْمالْع ركْسلَا ي.  

 ١٢ -عم نٍد عمحم نب نيسفٍْص   الْحح ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى ب
 قَالَ الصِبي ِإذَا وِلد عق عنه و حِلق رأْسه يتصدق ِبوزِن )عليه السالم ( الْكُناِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

علُ مجِإلَى الْقَاِبلَِة الر ِديأُه ِر وعونَ الشعدي أْكُلُونَ وفَي ِلِمنيسالْم ِمن فَرى نعدي ِرِك والْو 
  .ِللْغلَاِم و يسمى يوم الساِبِع 

تا كَانم ِزئجا تهأَن ِة وِحيِزلَِة الْأُضنِبم تسِقيقَةَ لَيباب أَنَّ الْع  
١ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نانَ عفْوص نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن م  
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 ِإنَّ أَصحابنا )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن ِمنهاٍل الْقَماِط قَالَ قُلْت ِلأَِب
 اِن لَمالِْإب ذَِلك رِإذَا كَانَ غَي ولَةَ وونَ الْفُحِجدفَي ابرالْأَع مقْدانُ تِقيقَةَ ِإذَا كَانَ ِإبونَ الْعطْلُبي

  .ٍء  لَيست ِبمنِزلَِة الْأُضِحيِة يجِزئ ِمنها كُلُّ شيتوجد فَتِعز علَيِهم فَقَالَ ِإنما ِهي شاةُ لَحٍم 
 ٢- نع ِن الْكَاِهِلياٍد عِن ِزيِد بمحم ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليع  

  .يست ِبمنِزلَِة الْهدِي خيرها أَسمنها  قَالَ الْعِقيقَةُ لَ)عليه السالم ( مراِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب الْقَوِل علَى الْعِقيقَِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد جِميعاً عِن - ١
 قَالَ تقُولُ علَى )عليه السالم ( لْكَرِخي عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ عن ِإبراِهيم ا

الْعِقيقَِة ِإذَا عقَقْت ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه اللَّهم عِقيقَةٌ عن فُلَاٍن لَحمها ِبلَحِمِه و دمها ِبدِمِه و عظْمها 
   .)صلى اهللا عليه وآله (  ِآلِل محمٍد ِبعظِْمِه اللَّهم اجعلْه ِوقَاًء

 ٢- ناِبِه عحِض أَصعب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
مد ِللَِّه و اللَّه أَكْبر ِإمياناً ِباللَِّه  قَالَ ِإذَا ذَبحت فَقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و الْح)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 و الِْعصمةَ ِلأَمِرِه و الشكْر ِلِرزِقِه و الْمعِرفَةَ ِبفَضِلِه علَينا )صلى اهللا عليه وآله ( و ثَناًء علَى رسوِل اللَِّه 
ِإن مِت فَِإنْ كَانَ ذَكَراً فَقُِل اللَّهيلَ الْبأَه تبها وِبم لَمأَع تأَن ا ذَكَراً ولَن تبهو ك  
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 ِتكنلَى سا عِمن لْهقَبا فَتنعنا صكُلُّ م و تطَيا أَعم كِمن و وِلكسر و كِبيِة ننس صلى اهللا عليه وآله ( و

( الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و لَك ِريكاُء لَا شمِفكَِت الدس لَك ِجيمطَانَ الريا الشنأْ عساخ و .  
 ٣-ِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نع هفَعراِبِه يح )

 قَالَ تقُولُ علَى الْعِقيقَِة ذَكَر ِمثْلَه و زاد ِفيِه اللَّهم لَحمها ِبلَحِمِه و دمها ِبدِمِه و )عليه السالم 
ا ِبِجلِْدِه اللَّههِجلْد ِرِه وعا ِبشهرعش ظِْمِه وا ِبعهظْمِن فُلَاٍن عِوقَاًء ِلفُلَاِن ب لْهعاج م.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد -٤ 
قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ تذْبح  )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء ِمما تشِركُونَ ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت و  الْعِقيقَةَ قُلْت يا قَوِم ِإني بِري
يحم ِكي وسن لَاِتي وِإنَّ ص ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنم ِلماً وسِنيفاً مح ضالْأَر باِتي ِللَِّه رمم و اي

 اللَّه ِم اللَِّه وِبس لَك و كِمن ماللَّه ِلِمنيسالْم ا ِمنأَن و تأُِمر ِبذَِلك و لَه ِريكلَا ش الَِمنيالْع
لَاٍن و تسمي الْمولُود ِباسِمِه ثُم أَكْبر اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد و تقَبلْ ِمن فُلَاِن بِن فُ

 حذْبت.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن رشيٍد عِن الْحسِن -٥ 

 قَالَ )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن محمِد بِن هاِشٍم عن محمِد بِن ماِرٍد
 كِبيِة ننلَى سا علْ ِمنقَبفَت ماللَّه تطَيأَع تأَن و تبها وم لَك و كِمن مِقيقَِة اللَّهالْع دقَالُ ِعني )

 الرِجيِم و تسمي و تذْبح و تقُولُ لَك سِفكَِت الدماُء  و نستِعيذُ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن)صلى اهللا عليه وآله 
 ِجيمطَانَ الريِأ الشساخ ماللَّه الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و لَك ِريكلَا ش.  

ِبيِه عن زكَِريا بِن آدم عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَ-٦ 
 قَالَ ِفي الْعِقيقَِة ِإذَا ذَبحت تقُولُ وجهت وجِهي ِللَِّذي )عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 صلَاِتي و نسِكي و محياي فَطَر السمواِت و الْأَرض حِنيفاً مسِلماً و ما أَنا ِمن الْمشِرِكني ِإنَّ
  .و مماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني لَا شِريك لَه اللَّهم ِمنك و لَك اللَّهم هذَا عن فُلَاِن بِن فُلَاٍن 
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  باب أَنَّ الْأُم لَا تأْكُلُ ِمن الْعِقيقَِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن - ١

 قَالَ لَا تأْكُلُ الْمرأَةُ ِمن عِقيقَِة ولَِدها و لَا )ه السالم علي( ابِن مسكَانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .بأْس ِبأَنْ تعِطيها الْجار الْمحتاج ِمن اللَّحِم 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -٢ 
ِد اللَِّه جبأَِبي ع نةَ عِدجيأَِبي خ ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْوأْكُلُ )عليه السالم ( ِميعاً عقَالَ لَا ي 

اِبلَةُ أُم الرجِل هو و لَا أَحد ِمن ِعياِلِه ِمن الْعِقيقَِة قَالَ و ِللْقَاِبلَِة الثُّلُثُ ِمن الْعِقيقَِة فَِإنْ كَانِت الْقَ
يا شها ِمنلَه ساِلِه فَلَيِفي ِعي ِل  أَوا ِإلَّا ِلأَهِطيهعلَا ي ا وهقِْسمي ا وهخطْبي اًء ثُمضلُ أَععجت ٌء و

 ٍد ِإلَّا الْأُمِقيقَِة كُلُّ أَحالْع أْكُلُ ِمنقَالَ ي ِة ولَايالْو.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن زكَِريا بِن آدم عِن   ِعدةٌ-٣ 

  . ِفي الْعِقيقَِة قَالَ لَا تطْعم الْأُم ِمنها شيئاً )عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 عقَّا عِن الْحسِن و )عليها السالم (  و فَاِطمةَ ) اهللا عليه وآله صلى( باب أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  )عليهما السالم ( الْحسيِن 
١ - ناِبِه عحِض أَصعب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

   ِبيِدِه و قَالَ )عليه السالم (  عِن الْحسِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ عق رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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لَ اللَّهم عظْمها ِبعظِْمِه و لَحمها ِبلَحِمِه و دمها ِبدِمِه و ِبسِم اللَِّه عِقيقَةٌ عِن الْحسِن و قَا
  .شعرها ِبشعِرِه اللَّهم اجعلْها ِوقَاًء ِلمحمٍد و آِلِه 

 بِن وهٍب   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ-٢ 
 عقَّت فَاِطمةُ عِن ابنيها و حلَقَت رُءوسهما ِفي الْيوِم الساِبِع و )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يقَِة و كَانَ أَِبي تصدقَت ِبوزِن الشعِر وِرقاً و قَالَ كَانَ ناس يلَطِّخونَ رأْس الصِبي ِفي دِم الْعِق
 كِشر قُولُ ذَِلكي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن -٣ 
( يِه أَنَّ رسولَ اللَِّه  يذْكُر عن أَِب)عليه السالم ( ِعيسى عن عاِصٍم الْكُوِزي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبكَبٍش و أَعطَى الْقَاِبلَةَ )عليه السالم (  ِبكَبٍش و عِن الْحسيِن )عليه السالم (  عق عِن الْحسِن )صلى اهللا عليه وآله 
زِبو قدصا فَتمهرعنَ شزو ا واِبِعِهمس موا يمهُءوسر لَقح ئاً ويذُ شخؤي لَه ةً قَالَ فَقُلْتِنِه ِفض

 ذَاك كُني لَم فَقَالَ لَو كانَ اللَِّه ِشرحبس فَقُلْت كِشر فَقَالَ ذَاك ِبيالص أْسِبِه ر لَطَّخفَي مالد
   .ِشركاً فَِإنه كَانَ يعملُ ِفي الْجاِهِليِة و نِهي عنه ِفي الِْإسلَاِم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا -٤ 
اعٍة  عِن الْعِقيقَِة و الْحلِْق و التسِميِة ِبأَيها يبدأُ قَالَ يصنع ذَِلك كُلُّه ِفي س)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِلولِْدها ثُم قَالَ يوزنُ )عليها السالم ( واِحدٍة يحلَق و يذْبح و يسمى ثُم ذَكَر ما صنعت فَاِطمةُ 
  .الشعر و يتصدق ِبوزِنِه ِفضةً 

صحاِبِه عن أَباٍن عن يحيى   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَ-٥ 
(  حسناً و حسيناً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سمى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِرجِل شاٍة ِإلَى الْقَاِبلَِة و نظَروا ما غَيره  يوم ساِبِعِهما و عق عنهما شاةً شاةً و بعثُوا ِب)عليهما السالم 
 رُءوسهما و تصدقَت ِبوزِن )عليها السالم ( فَأَكَلُوا ِمنه و أَهدوا ِإلَى الِْجرياِن و حلَقَت فَاِطمةُ 

  .شعِرِهما ِفضةً 
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عليه ( حسيِن بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْ-٦ 

   عِن التهِنئَِة ِبالْولَِد متى فَقَالَ ِإنه قَالَ لَما وِلد الْحسن بن عِلي هبطَ جبرِئيلُ )السالم 
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 ِبيلَى النِنئَِة عهصلى اهللا عليه وآله ( ِبالت( و هأْسر ِلقحي و هيكَني و هيمسأَنْ ي هرأَم اِبِع وِم السوِفي الْي 
و كَانَ ِحني كَذَِلك و هأُذُن ثْقُبي و هنع قعي نيسالْح عليه السالم ( ِلد( هراِبِع فَأَمِم السوِفي الْي اهأَت 

ِبِمثِْل ذَِلك قَالَ و كَانَ لَهما ذُؤابتاِن ِفي الْقَرِن الْأَيسِر و كَانَ الثَّقْب ِفي الْأُذُِن الْيمنى ِفي 
أُذُِن فَالْقُرطُ ِفي الْيمنى و الشنف ِفي الْيسرى و قَد شحمِة الْأُذُِن و ِفي الْيسرى ِفي أَعلَى الْ

 ِبيأَنَّ الن ِويِن )صلى اهللا عليه وآله ( رالْقَر ِمن حأَص وه أِْس وِط الرسِن ِفي ويتابا ذُؤملَه كرت .  
  ) اهللا عليه وآله صلى( باب أَنَّ أَبا طَاِلٍب عق عن رسوِل اللَِّه 

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن أَحمد بِن الْحسِن - ١
نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِئِب عأَِبي الس نع ِريسِإد ناِعيلَ عمِن ِإسفَِر بعج ناِس عبأَِبي الْع نأَِبيِه ع 

 يوم الساِبِع و دعا آلَ أَِبي طَاِلٍب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ عق أَبو طَاِلٍب عن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 
يش قَالُوا ِلأَي دمِقيقَةُ أَحِذِه فَقَالَ عا هفَقَالُوا م مأَح هتيمقَالَ س دمأَح هتيمِل ٍء سِة أَهدمحِلم د

  .السماِء و الْأَرِض 
  باب التطِْهِري

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 أَطْهر و أَسرع ِلنباِت اللَّحِم و ِإنَّ الْأَرض لَتكْره بولَ  قَالَ اخِتنوا أَولَادكُم ِلسبعِة أَياٍم فَِإنه)السالم 
  الْأَغْلَِف 
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 ِإنَّ ثَقْب أُذُِن الْغلَاِم ِمن السنِة و ِختانه ِلسبعِة )عليه السالم (  و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .أَياٍم ِمن السنِة 

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
 طَهروا أَولَادكُم يوم الساِبِع فَِإنه أَطْيب و أَطْهر و أَسرع ِلنباِت اللَّحِم )اهللا عليه وآله صلى ( رسولُ اللَِّه 

  .و ِإنَّ الْأَرض تنجس ِمن بوِل الْأَغْلَِف أَربِعني صباحاً 
 عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر أَنه كَتب ِإلَى أَِبي   محمد بن يحيى و محمد بن عبِد اللَِّه-٣ 
 أَِن اخِتنوا أَولَادكُم يوم الساِبِع يطَّهروا و )عليهما السالم (  أَنه رِوي عِن الصاِدِقني )عليه السالم ( محمٍد 

أَغْلَِف و لَيس جِعلْت ِفداك ِلحجاِمي بلَِدنا ِحذْق ِبذَِلك و ِإنَّ الْأَرض تِضج ِإلَى اللَِّه ِمن بوِل الْ
لَا يخِتنونه يوم الساِبِع و ِعندنا حجام الْيهوِد فَهلْ يجوز ِللْيهوِد أَنْ يخِتنوا أَولَاد الْمسِلِمني أَم لَا 

 قَّعفَو اَء اللَّهليه السالم ع( ِإنْ ش( اَء اللَّهِإنْ ش نناِلفُوا السخاِبِع فَلَا تالس موةُ ينالس .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن قَزعةَ قَالَ -٤ 

 ختن نفْسه ِبقَدوٍم علَى )عليه السالم ( من ِقبلَنا يقُولُونَ ِإنَّ ِإبراِهيم  ِإنَّ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 اِهيمرلَى ِإبوا عقُولُونَ كَذَبا يكَم سانَ اللَِّه لَيحبنٍّ فَقَالَ سفَقَالَ )عليه السالم ( د ذَاك فكَي و قُلْت 

 كَانت تسقُطُ عنهم غُلْفَتهم مع سرِرِهم ِفي الْيوِم الساِبِع فَلَما وِلد )الم عليهم الس( ِإنَّ الْأَنِبياَء 
 اِهيمرعليه السالم ( ِلِإب( ذَِلك دتاش و راجه كَتاُء فَبِبِه الِْإم ريعا تِبم راجةُ هارس تريع راجه ِمن 
ا فَلَمهلَيع اِهيمرلَ ِإبخد ا وكَاِئهكَى ِلبِكي بباِعيلُ تما ِإسآها )عليه السالم ( ا ري ِكيكبا يفَقَالَ م 
  ِإسماِعيلُ 
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ارى فَقَالَ ِإنَّ ساجفَن لَّاهصِإلَى م اِهيمرِإب ا فَقَامكَاِئهِلب تكَيب و كَتكَذَا فَب ي ِبكَذَا وأُم تريةَ ع
موكَانَ ي و اقحةُ ِإسارس تلَدا وا فَلَمهنع اللَّه فَأَلْقَاه راجه نع ذَِلك لِْقيأَنْ ي أَلَهس و هبِفيِه ر 

الساِبِع سقَطَت عن ِإسحاق سرته و لَم تسقُطْ عنه غُلْفَته فَجِزعت ِمن ذَِلك سارةُ فَلَما دخلَ 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(أَو و اِهيمرثَ ِفي آِل ِإبداِدثُ الَِّذي حذَا الْحا هم اِهيمرا ِإبي ا قَالَتهلَيلَاِد  ع

 اِهيمرِإب فَقَام هغُلْفَت هنقُطْ عست لَم و هترس هنع قَطَتس قَد اقحِإس كنذَا اباِء هِبيعليه السالم ( الْأَن( 
رثَ ِفي آِل ِإبدح اِدثُ الَِّذي قَدذَا الْحا هم با رقَالَ ي و هبى راجفَن لَّاهصلَاِد ِإلَى مأَو و اِهيم

الْأَنِبياِء و هذَا ابِني ِإسحاق قَد سقَطَت عنه سرته و لَم تسقُطْ عنه غُلْفَته فَأَوحى اللَّه تعالَى ِإلَيِه 
ك عن أَحٍد ِمن أَولَاِد الْأَنِبياِء أَنْ يا ِإبراِهيم هذَا ِلما عيرت سارةُ هاجر فَآلَيت أَنْ لَا أُسِقطَ ذَِل

 اِهيمرِإب هنتِديِد قَالَ فَخالْح رح أَِذقْه ِديِد وِبالْح اقحِإس ِتنفَاخ راجةَ هارِيِري سععليه السالم ( ِلت( 
عب اقحلَاِد ِإساِن ِفي أَوةُ ِبالِْختنِت السرج ِديِد وِبالْح ذَِلك د.  

  و عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن -٥ 
  . قَالَ ثَقْب أُذُِن الْغلَاِم ِمن السنِة و ِختانُ الْغلَاِم ِمن السنِة )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن -٦ 
 قَالَ ِمن سنِن الْمرسِلني اِلاسِتنجاُء و )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن بريٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   .الِْختانُ
 ٧- نِن عيسأَِخيِه الْح نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع و  

ِة هو  عن ِختاِن الصِبي ِلسبعِة أَياٍم ِمن السن)عليه السالم ( أَِبيِه عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 أْسفَلَا ب رِإنْ أُخ ِة ونالس اٍم ِمنِة أَيعبلُ قَالَ ِلسا أَفْضمهأَي و رخؤي أَو.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

  . قَالَ ِمن الْحِنيِفيِة الِْختانُ )عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة -٩ 

  .و يختن ِلسبعِة أَياٍم  قَالَ الْمولُود يعق عنه )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 )ه السالم علي(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( اِننيلَغَ ثَمب لَو و نتتلُ اخجالر لَمِإذَا أَس .  

  باب خفِْض الْجواِري
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ١

فٍَر بعا جأَب أَلْتا )عليه السالم ( ِصٍري قَالَ سلَه طْلَبفَت ِلمسِك فَترِض الشأَر ى ِمنبسِة تاِريِن الْجع 
لَى النع سلَي اِل وجلَى الراِن عةُ ِفي الِْختنا السأٍَة فَقَالَ أَمرلَى امع قِْدرا فَلَا نهِفضخي ناِء مس.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد -٢ 
 قَالَ ِختانُ الْغلَاِم ِمن السنِة و خفْض الْجواِري لَيس )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .سنِة ِمن ال
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد -٣ 

ٍء   قَالَ خفْض الْجاِريِة مكْرمةٌ و لَيست ِمن السنِة و لَا شيئاً واِجباً و أَي شي)عليه السالم ( اللَِّه 
  .أَفْضلُ ِمن الْمكْرمِة 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن بعِض -٤ 
نةٌ و  قَالَ الِْختانُ ِفي الرجِل س)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مكْرمةٌ ِفي النساِء 
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٥ -اٍد عمِن حلَِف بخ ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ن
 قَالَ كَانِت امرأَةٌ يقَالُ لَها أُم طَيبةَ تخِفض )عليه السالم ( عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَأَِشمي  فَقَالَ لَها يا أُم طَيبةَ ِإذَا أَنِت خفَضِت امرأَةً)صلى اهللا عليه وآله ( الْجواِري فَدعاها رسولُ اللَِّه 
  .و لَا تجِحِفي فَِإنه أَصفَى ِللَّوِن و أَحظَى ِعند الْبعِل 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -٦ 
ِن مِد بمحم نِم عهِن الْجونَ باره نٍر عصِد اللَِّه نبأَِبي ع نِلٍم عنَ )عليه السالم ( سراجا هقَالَ لَم 

 هاجرت ِفيِهن امرأَةٌ يقَالُ لَها أُم حِبيٍب و كَانت خاِفضةً )صلى اهللا عليه وآله ( النساُء ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 قَالَ لَها يا أُم حِبيٍب الْعملُ الَِّذي كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِه تخِفض الْجواِري فَلَما رآها رسولُ اللَّ

ِفي يِدِك هو ِفي يِدِك الْيوم قَالَت نعم يا رسولَ اللَِّه ِإلَّا أَنْ يكُونَ حراماً فَتنهاِني عنه قَالَ لَا بلْ 
مِك قَالَت فَدنوت ِمنه فَقَالَ يا أُم حِبيٍب ِإذَا أَنِت فَعلِْت فَلَا تنهِكي حلَالٌ فَادِني ِمني حتى أُعلِّ

  .أَي لَا تستأِْصِلي و أَِشمي فَِإنه أَشرق ِللْوجِه و أَحظَى ِعند الزوِج 
لْقِه الْحلَيع سفَلَي اِبعى السضِإذَا م هباب أَن  

(  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن  - ١

ِه  قَالَ سأَلْته عن مولُوٍد يحلَق رأْسه بعد يوِم الساِبِع فَقَالَ ِإذَا مضى سبعةُ أَياٍم فَلَيس علَي)عليه السالم 
 لْقح.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عن ذَِريٍح -٢ 
  .ةَ لَه  ِفي الْعِقيقَِة قَالَ ِإذَا جاوزت سبعةُ أَياٍم فَلَا عِقيقَ)عليه السالم ( الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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اِدروباب ن  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد - ١

نٍد ععِن سِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن عب ِريسعليه السالم (  ِإد( موي وتمفَي ولَدلُوٍد يوم نع 
هنع قِر عالظُّه دعب اتِإنْ م و هنع قعي ِر لَملَ الظُّهقَب اتقَالَ ِإنْ كَانَ م هنع قعلْ ياِبِع هالس.   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي هارونَ مولَى -٢ 
  ِبالْمِدينِة فَفَقَدِني أَياماً ثُم ِإني ِجئْت ِإلَيِه)عليه السالم ( آِل جعدةَ قَالَ كُنت جِليساً ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 قُلْت هتيما سِفيِه فَم اللَّه كارفَقَالَ ب ِلي غُلَام ِلدو ونَ فَقُلْتارا ها أَباٍم يذُ أَينم كأَر فَقَالَ ِلي لَم
 دمحم دمحم دمحقُولُ مي وه ِض والْأَر وحِه ندلَ ِبخداً قَالَ فَأَقْبمحم هتيمس قلْصي ى كَادتح

خده ِبالْأَرِض ثُم قَالَ ِبنفِْسي و ِبولِْدي و ِبأَهِلي و ِبأَبوي و ِبأَهِل الْأَرِض كُلِِّهم جِميعاً الِْفداُء 
اعلَم أَنه لَيس ِفي الْأَرِض دار  لَا تسبه و لَا تضِربه و لَا تِسئْ ِإلَيِه و )صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 

 قَد قَالَ و كْتسقَالَ فَأَم هنع قَقْتقَالَ ِلي ع ٍم ثُموكُلَّ ي سقَدت ِهي ٍد ِإلَّا ومحم ما اسِفيه
فَو اللَِّه ما عِلمت ما قَالَ لَه رآِني حيثُ أَمسكْت ظَن أَني لَم أَفْعلْ فَقَالَ يا مصاِدف ادنُ ِمني 

يِلي ِبش رأَم قَد هأَن تني ظَناَءِني  ِإلَّا أَنونَ فَجارا ها أَبي تا أَنفَقَالَ ِلي كَم ِلأَقُوم تبٍء فَذَه
اذْهب فَاشتِر كَبشيِن و استسِمنهما مصاِدف ِبثَلَاثَِة دناِنري فَوضعها ِفي يِدي فَقَالَ يا أَبا هارونَ 

 أَطِْعم كُلْ و ا ومهحاذْب و.  
 ٣- نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ته عن رجٍل لَم يعق عن ولَِدِه حتى كَِبر و كَانَ غُلَاماً عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْ
 و هِقيقَتع هنع أَتزأَج فِْسِه فَقَدن نع لَدى الْوحض أَو هنع يحلَغَ قَالَ ِإذَا ضب لًا قَدجر اً أَوابش

  . الْمولُود مرتهن ِبعِقيقَِتِه فَكَّه أَبواه أَو تركَاه )وآله صلى اهللا عليه ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
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  باب كَراِهيِة الْقَناِزِع
 قَالَ )عليه السالم ( يِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 ِمِننيؤالْم ِضعاً )عليه السالم ( قَالَ أَِمريوم عدي ِضعاً ووم ِلقحأَنْ ي عالْقَز و عانَ الْقَزيبِلقُوا الصحلَا ت 
.  

 ٢-رِإب نب ِليأَِبي   ع ناِح عِن الْقَدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج نأَِبيِه ع نع اِهيم
 أَنه كَانَ يكْره الْقَزع ِفي رُءوِس الصبياِن و ذَكَر أَنَّ الْقَزع أَنْ يحلَق الرأْس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ةَ ِإلَّا قَِليلًا وعى الْقَزمسأِْس يطُ الرسو كرتي .  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

 ِبيالن صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أُِتي(قَن لَه و و لَهعدي ِبيِبص  أِْسِه ولِْق رِبح رأَم و لَه وعدى أَنْ يفَأَب اِزع
  . ِبحلِْق شعِر الْبطِْن )صلى اهللا عليه وآله ( أَمر رسولُ اللَِّه 

  باب الرضاِع
 زيٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن- ١

 ما ِمن لَبٍن يرضع ِبِه الصِبي أَعظَم )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .بركَةً علَيِه ِمن لَبِن أُمِه 

 ٢-م نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم نى عوسِن مِد بمح
عليه السالم ( الْعباِس بِن الْوِليِد عن أَِبيِه عن أُمِه أُم ِإسحاق ِبنِت سلَيمانَ قَالَت نظَر ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه 

 يا أُم ِإسحاق لَا ترِضِعيِه ِمن ثَدٍي واِحٍد و  و أَنا أُرِضع أَحد بِني محمداً أَو ِإسحاق فَقَالَ)
  .أَرِضِعيِه ِمن ِكلَيِهما يكُونُ أَحدهما طَعاماً و الْآخر شراباً 

  محمد عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ -٣ 
ِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عاعمس عليه السالم ( ن( وفَه قَصا نراً فَمهونَ شرِعش و اِحدو اعضقَالَ الر 

 ِبيلَى الصع روج.  
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 ٤-حِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عم
 ِريهوالْج  
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جبر  عِن الرضاِع فَقَالَ لَا ت)عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْحرةُ علَى رضاِع الْولَِد و تجبر أُم الْولَِد 

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي -٥ 
 ِفي رجٍل توفِّي و ترك صِبياً فَاسترِضع لَه )ليه السالم ع(  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ أَجر رضاِع الصِبي ِمما يِرثُ ِمن أَِبيِه و أُمِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ و الْحسيِن بِن -٦ 

 قَالَ )عليه السالم ( سِعيٍد جِميعاً عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَِدِه فَقَالَ كَانِبو لَه لُودوال م لَِدها وةٌ ِبوواِلد ارضلَّ ال تج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتِت س

الْمراِضع ِمما يدفَع ِإحداهن الرجلَ ِإذَا أَراد الِْجماع تقُولُ لَا أَدعك ِإني أَخاف أَنْ أَحبلَ فَأَقْتلَ 
تلَ ولَِدي ولَِدي هذَا الَِّذي أُرِضعه و كَانَ الرجلُ تدعوه الْمرأَةُ فَيقُولُ أَخاف أَنْ أُجاِمعِك فَأَقْ

  .فَيدعها و لَا يجاِمعها فَنهى اللَّه عز و جلَّ عن ذَِلك أَنْ يضار الرجلُ الْمرأَةَ و الْمرأَةُ الرجلَ 
 نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع )

 نحوه و زاد و أَما قَولُه و علَى الْواِرِث ِمثْلُ ذِلك فَِإنه نهى أَنْ يضار ِبالصِبي أَو يضار )عليه السالم 
ِن كَاِملَيلَيوح قاِعِه فَوضذَ ِفي رأْخا أَنْ تلَه سلَي اِعِه وضِفي ر هاٍض أُمرت نالًا عا ِفصادِن فَِإنْ أَر

 الِْفطَام والُ هالِْفص ناً وسكَانَ ح لَ ذَِلكٍر قَباوشت ا ومهِمن.  
 ٧- ناٍن عِن ِسنِن ابوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِفي رجٍل مات و ترك امرأَةً و معها ِمنه ولَد فَأَلْقَته علَى خاِدٍم لَها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
فَأَرضعته ثُم جاَءت تطْلُب رضاع الْغلَاِم ِمن الْوِصي فَقَالَ لَها أَجر ِمثِْلها و لَيس ِللْوِصي أَنْ 

ِمن هِرجخي الَهِه مِإلَي فَعدي و ِركدى يتا حِرهجح .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد -٨ 

ِبي هلْ يرضع أَكْثَر ِمن سنتيِن  قَالَ سأَلْته عِن الص)عليه السالم ( الْأَشعِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 
يش ذَِلك ِه ِمنيولَى أَبلْ عِن هيتنلَى سع ادفَِإنْ ز ِن قُلْتيامٌء قَالَ لَا  فَقَالَ ع.  
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  باب ِفي ضماِن الظِّئِْر
١ - اٍج ورِن دِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ئْراً فَدفَع  عن رجٍل استأْجر ِظ)عليه السالم ( حماٍد عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَ طَلَبجِإنَّ الر ِبِه ِحيناً ثُم تابى فَغرِإلَى ِظئٍْر أُخ هلَدو تفَعفَد طَلَقَِت الظِّئْرفَان هلَدا وهِإلَي

تأَقَر و هترأْجتا اسهأَن تفَأَقَر اها ِإيطَاهالظِّئِْر الَِّتي كَانَ أَع ِمن هلَدا وهأَن و هلَدا وِضهِبقَب 
  .كَانت دفَعته ِإلَى ِظئٍْر أُخرى فَقَالَ علَيها الديةُ أَو تأِْتي ِبِه 

عليه (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

تأْجر ِظئْراً فَغابت ِبولَِدِه ِسِنني ثُم ِإنها جاَءت ِبِه فَأَنكَرته أُمه و زعم أَهلُها  ِفي رجٍل اس)السالم 
يا شهلَيع سقَالَ لَي هِرفُونعلَا ي مهةٌ  أَنونأْمم ٌء الظِّئْر.  

هكْرلَا ي نم و هنلَب هكْري نباب م  
١ -حِد اللَِّه   ميبع نٍر عكَيِن باب ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

 امرأَةٌ ولَدت ِمن الزنا أَتِخذُها ِظئْراً قَالَ لَا تسترِضعها )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .و لَا ابنتها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى -٢ 
رِة الْمجوِسي  قَالَ سأَلْته عن مظَائَ)عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ لَا و لَِكن أَهلُ الِْكتاِب 
 ِإذَا )عليه السالم (   و عنه عِن الْكَاِهِلي عن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٣ 
 نعضأَر  

http://www.islam4u.com


  )٤٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com ....مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .لَكُم فَامنعوهن ِمن شرِب الْخمِر 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٤ 

 هلْ يصلُح ِللرجِل )عليه السالم ( اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد 
  .أَنْ ترِضع لَه الْيهوِديةُ و النصراِنيةُ و الْمشِركَةُ قَالَ لَا بأْس و قَالَ امنعوهن ِمن شرِب الْخمِر 

 ٥-نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع 
 قَالَ لَبن الْيهوِديِة و النصراِنيِة و الْمجوِسيِة أَحب ِإلَي ِمن لَبِن ولَِد الزنا و كَانَ )عليه السالم ( جعفٍَر 

  . الزنا ِإذَا جعلَ مولَى الْجاِريِة الَِّذي فَجر ِبالْجاِريِة ِفي ِحلٍّ لَا يرى بأْساً ِبلَبِن ولَِد
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد -٦ 

اٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نانَ عثْمِن عِن بسا الْحأَب لَى )عليه السالم ( أَلْتع ثَبغُلَاٍم ِلي و نع 
جاِريٍة ِلي فَأَحبلَها فَولَدت و احتجنا ِإلَى لَبِنها فَِإنْ أَحلَلْت لَهما ما صنعا أَ يِطيب لَبنها قَالَ 

 معن.  
عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و جِميِل بِن دراٍج   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه -٧ 

 ِفي الْمرأَِة يكُونُ لَها الْخاِدم قَد فَجرت )عليه السالم ( و سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ها يِطيب اللَّبن فَنحتاج ِإلَى لَبِنها قَالَ مرها فَلْتحلِّلْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن -٨ 
الْحمقَاَء فَِإنَّ  لَا تسترِضعوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

  .اللَّبن يعِدي و ِإنَّ الْغلَام ينِزع ِإلَى اللَّبِن يعِني ِإلَى الظِّئِْر ِفي الرعونِة و الْحمِق 
  قَالَ كَانَ أَِمري)عليه السالم (   عِلي عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٩ 

 ِمِننيؤصلوات اهللا عليه ( الْم( ولُ اللَِّهسقَالَ ر و اعالطِّب ِلبغي نقَاَء فَِإنَّ اللَّبموا الْحِضعرتسقُولُ لَا تي  )

  . لَا تسترِضعوا الْحمقَاَء فَِإنَّ الْولَد يِشب علَيِه )صلى اهللا عليه وآله 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -١٠
 انظُروا من ترِضع أَولَادكُم )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَ)عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَِإنَّ الْولَد يِشب علَيِه 
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي - ١١ 
لْته عِن امرأٍَة ولَدت ِمن ِزنى هلْ يصلُح أَنْ يسترضع ِبلَبِنها قَالَ لَا  قَالَ سأَ)عليه السالم ( الْحسِن 

  .يصلُح و لَا لَبِن ابنِتها الَِّتي وِلدت ِمن الزنى 
 ١٢ -وٍف عرعِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِد بمح ن

 استرِضع ِلولَِدك ِبلَبِن )عليه السالم ( ِعيسى عِن الْهيثَِم عن محمِد بِن مروانَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 
  .الِْحساِن و ِإياك و الِْقباح فَِإنَّ اللَّبن قَد يعِدي 

لْعباِس بِن معروٍف عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِربِعي عن   أَحمد بن محمٍد عِن ا- ١٣ 
  . قَالَ علَيكُم ِبالْوضاِء ِمن الظُّؤرِة فَِإنَّ اللَّبن يعِدي )عليه السالم ( فُضيٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ١٤ -محم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبسِن يِعيِد بس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد ب
 قَالَ لَا تسترِضعوا ِللصِبي الْمجوِسيةَ و استرِضع لَه الْيهوِديةَ و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مي و رمالْخ نبرشلَا ي ةَ واِنيرصالن ذَِلك ِمن نعن.  
  باب من أَحق ِبالْولَِد ِإذَا كَانَ صِغرياً

١ - ناٍن عأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 الرجلُ أَحق ِبولَِدِه أَِم الْمرأَةُ قَالَ لَا بِل ) السالم عليه( فَضٍل أَِبي الْعباِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هِضعرت نم ِجدا تِني ِبِمثِْل ماب ِضعا أُرا أَنا الَِّذي طَلَّقَهِجهوأَةُ ِلزرلُ فَِإنْ قَالَِت الْمجالر  
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  .فَِهي أَحق ِبِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢ 

 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته و ِهي )عليه السالم (  الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه
 نم ِجدا ِإلَّا أَنْ يهارضلَا ي ا وهرا أَجطَاهأَع هتعضِإذَا و ا ولَهمح عضى تتا حهلَيع فَقلَى أَنبح

  .ِلك الْأَجِر فَِهي أَحق ِبابِنها حتى تفِْطمه هو أَرخص أَجراً ِمنها فَِإنْ ِهي رِضيت ِبذَ
 ٣- قَِريِن الِْمنٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِن الرجِل يطَلِّق امرأَته و بينهما ولَد أَيهما أَحق  ع)عليه السالم ( عمن ذَكَره قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 جوزتت ا لَملَِد مِبالْو قأَةُ أَحرلَِد قَالَ الْمِبالْو.  

 ٤-ب داود ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعع ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَب
 قَالَ و الْواِلدات يرِضعن أَوالدهن قَالَ ما دام الْولَد ِفي )عليه السالم ( الْحصيِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَب فَالْأُم أَحق ِبِه الرضاِع فَهو بين الْأَبويِن ِبالسِويِة فَِإذَا فُِطم فَالْأَب أَحق ِبِه ِمن الْأُم فَِإذَا مات الْ
 اِهمرِة دسمِإلَّا ِبخ هِضعلَا أُر قَالَِت الْأُم و اِهمرِة دعبِبأَر هِضعري نم الْأَب دجِة فَِإنْ وبصالْع ِمن

  .أَنْ يترك مع أُمِه فَِإنَّ لَه أَنْ ينِزعه ِمنها ِإلَّا أَنَّ ذَِلك خير لَه و أَرفَق ِبِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي قَالَ -٥ 

نه طَلَّقَها فَلَم تِقم  عِن امرأٍَة حرٍة نكَحت عبداً فَأَولَدها أَولَاداً ثُم ِإ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِبِهم قا أَحقَالَ أَن ا وهِمن هلْدذَ وأْخأَنْ ي ادأَر تجوزا تهأَن دبلَغَ الْعا بفَلَم تجوزت ا ولِْدهو عم  
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 قأَح ِهي قتعى يتح تجوزِإنْ ت ا وهلْدا وهذَ ِمنأْخِد أَنْ يبِللْع سِت فَقَالَ لَيجوزِك ِإنْ تِمن
  .ِبولِْدها ِمنه ما دام مملُوكاً فَِإذَا أُعِتق فَهو أَحق ِبِهم ِمنها 

  لنشوِءباب ا
١ - نع اِئِنيدٍد الْممحأَِبي م نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ يثَِّغر )عليه السالم ( عاِئِذ بِن حِبيٍب بياِع الْهرِوي عن ِعيسى بِن زيٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
لْغلَام ِلسبِع ِسِنني و يؤمر ِبالصلَاِة ِلِتسٍع و يفَرق بينهم ِفي الْمضاِجِع ِلعشٍر و يحتِلم ِلأَربع ا

نس ِرينِعش اٍن وقِْلِه ِلثَمى عهتنم ةً ونس ِرينِعش ِن ويتى طُوِلِه ِلاثْنهتنم ةً ونةَ سرشةً ِإلَّا ع
 اِربجالت.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن موسى بِن عمر عن عِلي بِن الْحسيِن -٢ 

عليه ( ِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤ)عليه السالم ( بِن الْحسِن الضِريِر عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يِشب الصِبي كُلَّ سنٍة أَربع أَصاِبع ِبأَصاِبِع نفِْسِه )السالم 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه -٣ 

  .ا يلِْقح حتى يتفَلَّك ثَدياه و تسطَع ِريح ِإبطَيِه  قَالَ الْغلَام لَ)السالم 
  باب تأِْديِب الْولَِد

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد - ١
عب سبع ِسِنني و أَلِْزمه نفْسك سبعاً فَِإنْ أَفْلَح و ِإلَّا فَِإنه ِممن لَا  قَالَ دِع ابنك يلْ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .خير ِفيِه 
 ٢- ِليع نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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 قَالَ أَمِهلْ صِبيك حتى يأِْتي لَه )عليه السالم ( بِن أَسباٍط عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بس كِإلَي همض ثُم ِسِنني ِست هنلِّ عِإلَّا فَخ و لَحص فَِإنْ قَِبلَ و ِبكِبأَد هبفَأَد ِسِنني ع.  

  أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن عمِه -٣ 
 قَالَ الْغلَام يلْعب سبع ِسِنني و يتعلَّم الِْكتاب سبع )الم عليه الس( يعقُوب بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِسِنني عبس امرالْح لَالَ والْح لَّمعتي و ِسِنني.  
 ٤- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبأَس نب ِليليه السالم ع(   ع( 

  . علِّموا أَولَادكُم السباحةَ و الرمايةَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عمر بِن -٥ 

ر نِزيِز عِد الْعبِد اللَِّه عبأَِبي ع نِرِه عغَي اٍج ورِن دِميِل بج نٍل عوا )عليه السالم ( جاِدرقَالَ ب 
  .أَولَادكُم ِبالْحِديِث قَبلَ أَنْ يسِبقَكُم ِإلَيِهم الْمرِجئَةُ 

 ٦-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس ن
 قَالَ يفَرق بين الِْغلْماِن و النساِء )عليه السالم ( محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِسِنني رشوا علَغاِجِع ِإذَا بضِفي الْم.  
 ٧-نذَا الِْإسِبه ِد اللَِّه   وبأَِبي ع نعليه السالم ( اِد ع( نيوا بعمجانَ أَنْ ييبالص رأْما نقَالَ ِإن 

الصلَاتيِن الْأُولَى و الْعصِر و بين الْمغِرِب و الِْعشاِء الْآِخرِة ما داموا علَى وضوٍء قَبلَ أَنْ يشتِغلُوا 
.  

 ٨-دمحِن   ماِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 أَدِب الْيِتيم ِبما تؤدب ِمنه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِرباض و كلَدو كلَدو هِمن ِربضا تِمم ه.  
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  باب حق الْأَولَاِد
١ -نع تسرد نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عسأَِبي الْح 
 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ما حق ابِني هذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( موسى 

  .قَالَ تحِسن اسمه و أَدبه و ضعه موِضعاً حسناً 
 ٢-دمأَح نى عيحي نب دمحم   نب داولَّاٍد قَالَ كَانَ دِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب 

 ِفيما أَفْسد لَه فَقَالَ لَه استصِلحه فَما ِمائَةُ أَلٍْف ِفيما )عليه السالم ( زرِبي شكَا ابنه ِإلَى أَِبي الْحسِن 
 كلَيِبِه ع اللَّه معأَن.  

 ٣-ب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب عليه السالم ( ن( 
  . رِحم اللَّه واِلديِن أَعانا ولَدهما علَى ِبرِهما )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

م عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهي-٤ 
 ِبالناِس الظُّهر فَخفَّف ِفي الركْعتيِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ صلَّى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِن فَلَميتالْأَِخري فَّفْتقَالُوا خ ا ذَاكم ثٌ قَالَ ودلَاِة حثَ ِفي الصدلْ حه اسالن قَالَ لَه فرصا ان
 ِبيالص اخرص متِمعا سأَم مِن فَقَالَ لَهيتِن الْأَِخرييتكْعِفي الر.  

 خاِلٍد الْواِسِطي عن زيِد بِن عِلي عن   عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي-٥ 
 يلْزم الْواِلديِن ِمن الْعقُوِق ِلولَِدِهما ما يلْزم )صلى اهللا عليه وآله ( أَِبيِه عن جدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .الْولَد لَهما ِمن عقُوِقِهما 
 عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن السكُوِني قَالَ   عِلي بن محمٍد-٦ 

 و أَنا مغموم مكْروب فَقَالَ ِلي يا سكُوِني ِمما غَمك قُلْت )عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  وِني علَى الْأَرِض ِثقْلُها و علَى اللَِّه ِرزقُها تِعيش ِفي غَيِر أَجِلك وِلدت ِلي ابنةٌ فَقَالَ يا سكُ
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ناللَِّه ع ى ورفَس ِقكِر ِرزغَي أْكُلُ ِمنت و عضو ةَ قَالَ آِه آِه ثُمفَاِطم ا قُلْتهتيما سي فَقَالَ ِلي م
 حق الْولَِد علَى واِلِدِه ِإذَا كَانَ ذَكَراً أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( يده علَى جبهِتِه فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

و هماس ِسنحتسي و هأُم فِْرهتسثَى يأُن تِإذَا كَان ةَ واحبالس هلِّمعي و هرطَهي اللَِّه و ابِكت هلِّمعي 
أَنْ يستفِْره أُمها و يستحِسن اسمها و يعلِّمها سورةَ النوِر و لَا يعلِّمها سورةَ يوسف و لَا 

جعي و فرا الْغِزلَهني ا وهنلْعلَا ت ا وهبسةَ فَلَا تا فَاِطمهتيما ِإذَا سا أَمِجهوِت زيا ِإلَى بهاحرلَ س
  .لَا تضِربها 

  باب ِبر الْأَولَاِد
 الْفَضِل   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن شِريِف بِن ساِبٍق عِن- ١

 من قَبلَ ولَده كَتب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مه الْقُرآنَ دِعي ِبالْأَبويِن اللَّه عز و جلَّ لَه حسنةً و من فَرحه فَرحه اللَّه يوم الِْقيامِة و من علَّ

  .ُء ِمن نوِرِهما وجوه أَهِل الْجنِة  فَيكْسياِن حلَّتيِن يِضي
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي طَاِلٍب رفَعه ِإلَى أَِبي -٢ 

 قَالَ قَالَ لَه رجلٌ ِمن الْأَنصاِر من أَبر قَالَ واِلديك قَالَ قَد مضيا قَالَ بر )م عليه السال( عبِد اللَِّه 
 كلَدو.  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْبجِلي عن أَِبي عبِد -٣ 
 أَِحبوا الصبيانَ و ارحموهم و ِإذَا وعدتموهم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم عليه ( اللَِّه 

 مهقُونزرت كُمونَ ِإلَّا أَنردلَا ي مهفَِإن مئاً فَفُوا لَهيش.  
 ٤-عس نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عفَض نةَ قَالَ   اباتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عِد ب  
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 ِمِننيؤالْم ا )عليه السالم ( قَالَ أَِمريبص لَدو كَانَ لَه نم .  
 ٥-نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هذَكَر نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرعليه السالم (  ِإب

  . قَالَ ِإنَّ اللَّه لَيرحم الْعبد ِلِشدِة حبِه ِلولَِدِه )
 ٦-سِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع نوٍب عبحِن مِن ب

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن بِن ِرباٍط عن يونس بِن ِرباٍط عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ه علَى ِبرِه قَالَ يقْبلُ ميسوره و  رِحم اللَّه من أَعانَ ولَده علَى ِبرِه قَالَ قُلْت كَيف يِعين)وآله 
يتجاوز عن معسوِرِه و لَا يرِهقُه و لَا يخرق ِبِه فَلَيس بينه و بين أَنْ يِصري ِفي حد ِمن حدوِد 

 الْجنةُ طَيبةٌ )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه الْكُفِْر ِإلَّا أَنْ يدخلَ ِفي عقُوٍق أَو قَِطيعِة رِحٍم ثُم قَالَ
طَيبها اللَّه و طَيب ِرحيها يوجد ِرحيها ِمن مِسريِة أَلْفَي عاٍم و لَا يِجد ِريح الْجنِة عاق و لَا 

  .قَاِطع رِحٍم و لَا مرِخي الِْإزاِر خيلَاَء 
 ٧-ِليِن   عا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب 

 قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى )عليه السالم ( الْحسِن بِن عِلي بِن يوسف الْأَزِدي عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبيعليه وآله صلى اهللا( الن ( ِمن هِدي أَنلٌ ِعنجذَا رولُ اللَِّه هسلَّى قَالَ را واً قَطُّ فَلَمِبيص لْتا قَبفَقَالَ م 

  .أَهِل الناِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن كُلَيٍب -٨ 

اِويديِن الصسو الْحعليه السالم (  قَالَ قَالَ ِلي أَب( كُمنَ أَنوري مهفَِإن مانَ فَفُوا لَهيبالص متدعِإذَا و 
يِلش بضغي سلَّ لَيج و زع ِإنَّ اللَّه مهقُونزرت اِن  الَِّذينيبالص اِء وسِبِه ِللنضٍء كَغ.  

 ٩-ِد   أَببأَِبي ع نذَِريٍح ع نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
  . قَالَ الْولَد ِفتنةٌ )عليه السالم ( اللَِّه 
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  باب تفِْضيِل الْولِْد بعِضِهم علَى بعٍض
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد الْأَشعِري قَالَ - ١

ولِْدِه أَحب ِإلَيِه ِمن بعٍض و يقَدم  عِن الرجِل يكُونُ بعض )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
 نحلَ محمداً و فَعلَ ذَِلك )عليه السالم ( بعض ولِْدِه علَى بعٍض فَقَالَ نعم قَد فَعلَ ذَِلك أَبو عبِد اللَِّه 

 ِبِه حتى حزته لَه فَقُلْت جِعلْت ِفداك الرجلُ  نحلَ أَحمد شيئاً فَقُمت أَنا)عليه السالم ( أَبو الْحسِن 
 ملُهزنا يِر مِبقَد وا هماٌء ِإنوس ونَ ِفي ذَِلكنالْب و اتنِنيِه فَقَالَ الْبب ِه ِمنِإلَي بأَح هاتنكُونُ بي

 هلَّ ِمنج و زع اللَّه.  
   الْغلَاِم و ما يستدلُّ ِبِه علَى نجابِتِهباب التفَرِس ِفي

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه محبوٍب عن خِليِل بِن عمٍرو الْيشكُِري عن جِميِل بِن دراٍج عن أَ

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( كَانَ أَِمري( وظَِر فَهالن اِكنالذَّكَِر س ِغريِة صراثَ الْأُدلْتم لَامقُولُ ِإذَا كَانَ الْغي 
ام شِديد الْأُدرِة كَِبري الذَّكَِر حاد النظَِر فَهو ِممن يرجى خيره و يؤمن شره قَالَ و ِإذَا كَانَ الْغلَ

 هرش نمؤي و هريى خجرلَا ي نِمم.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَِبيِه عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عن أَِبي سِعيٍد -٢ 

 يقُولُ تستحب عرامةُ )عليه السالم ( خبرِني صاِلح بن عقْبةَ قَالَ سِمعت الْعبد الصاِلح الشاِمي قَالَ أَ
 ِبيالص  
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  . حِليماً ِفي ِكبِرِه ثُم قَالَ ما ينبِغي أَنْ يكُونَ ِإلَّا هكَذَا ِفي ِصغِرِه ِليكُونَ
  .  و رِوي أَنَّ أَكْيس الصبياِن أَشدهم بغضاً ِللْكُتاِب -٣ 

  باب النواِدِر
 محمٍد النوفَِلي ِمن ولِْد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عِن الْحسيِن بِن- ١

نوفَِل بِن عبِد الْمطَِّلِب قَالَ أَخبرِني محمد بن جعفٍَر عن محمِد بِن عِلي بِن ِعيسى عن عبِد 
 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدج نأَِبيِه ع نع ِريماهللا عليه صلوات( اللَِّه الْع ( ِبيالص ِصيبِض يرِفي الْم 

  .فَقَالَ كَفَّارةٌ ِلواِلديِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 يِعيش الْولَد ِلِستِة أَشهٍر و ِلسبعِة أَشهٍر و ِلِتسعِة )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 
  .أَشهٍر و لَا يِعيش ِلثَماِنيِة أَشهٍر 

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عبِد -٣ 
محفٍَر الرعأَِبي ج نع ثَهدح نمةَ عابيِن سلَِد ِفي )عليه السالم ( ِن بِل ِبالْومِة الْحغَاي نع هأَلْتقَالَ س 

مالْح دى حوا أَقْصفَقَالَ كَذَب ا ِسِننيطِْنهِفي ب ِقيا بمبقُولُونَ ري اسفَِإنَّ الن وه ِه كَمطِْن أُمِل ب
 جرخلَ أَنْ يقَب هلَ أُمةً لَقَتاعس ادز لَو ظَةً ولَح ِزيدٍر لَا يهةُ أَشعِتس.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ -٤ 
  . قَالَ الْقَاِبلَةُ مأْمونةٌ )م عليهما السال( عن أَحِدِهما 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يعقُوب بِن يِزيد عِن ابِن أَِبي عميٍر -٥ 
لَ يونس بن يعقُوب  ِإذْ دخ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 ما ِلي أَراك تِئن قَالَ ِطفْلٌ ِلي تأَذَّيت ِبِه اللَّيلَ أَجمع )عليه السالم ( فَرأَيته يِئن فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 عن )عليهم السالم ( مد بن عِلي عن آباِئِه  يا يونس حدثَِني أَِبي مح)عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

   )صلى اهللا عليه وآله ( جدي رسوِل اللَِّه 
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 يا حِبيب )عليه السالم (  يِئناِن فَقَالَ جبرِئيلُ )صلوات اهللا عليه ( اللَِّه و عِلي أَنَّ جبرِئيلَ نزلَ علَيِه و رسولُ 
 ِطفْلَاِن لَنا تأَذَّينا ِببكَاِئِهما فَقَالَ جبرِئيلُ مه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه ما ِلي أَراك تِئن فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

محا مي أِْتيِإلَى أَنْ ي ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه هكَاؤفَب مهدكَى أَحةٌ ِإذَا بِم ِشيعلَاِء الْقَوؤثُ ِلهعبيس هفَِإن د
دلَى الْحع أِْتيِه ِإلَى أَنْ يياِلدِلو فَارِتغاس هكَاؤفَب عبالس ازفَِإذَا ج ِسِنني عبِه سلَيع دالْح ازفَِإذَا ج 

  .فَما أَتى ِمن حسنٍة فَِلواِلديِه و ما أَتى ِمن سيئٍَة فَلَا علَيِهما 
  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري عن حمدانَ بِن ِإسحاق قَالَ كَانَ -٦ 

به الْحصاةُ فَِقيلَ ِلي لَيس لَه ِعلَاج ِإلَّا أَنْ تبطَّه فَبطَطْته فَمات فَقَالَِت الشيعةُ ِلي ابن و كَانَ تِصي
 كَِريسِن الْعسِإلَى أَِبي الْح تبقَالَ فَكَت ِنكِم ابِفي د ِركْتعليه السالم ( ش( قَّعفَو  ) ا )عليه السالمي 

ع سلَي دمأَحيش لْتا فَعِفيم كلَي  لْتا فَعِفيم لُهكَانَ أَج اَء ووالد تسما الْتمٌء ِإن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب -٧ 

 ِإذَا بلَغَ الصِبي أَربعةَ أَشهٍر فَاحجمه )عليه السالم ( لَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ قَا
  .ِفي كُلِّ شهٍر ِفي النقْرِة فَِإنها تجفِّف لُعابه و تهِبطُ الْحرارةَ ِمن رأِْسِه و جسِدِه 

 ٨-مأَح نى عيحي نب دمحم   نع ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
 ثُم قَالَ أَيهما )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبِه قَالَ أَصاب رجلٌ غُلَاميِن ِفي بطٍْن فَهنأَه أَبو عبِد اللَِّه 

 الَِّذي خرج آِخراً هو أَكْبر أَ ما تعلَم )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْأَكْبر فَقَالَ الَِّذي خرج أَولًا فَ
أَنها حملَت ِبذَاك أَولًا و ِإنَّ هذَا دخلَ علَى ذَاك فَلَم يمِكنه أَنْ يخرج حتى خرج هذَا فَالَِّذي 

رأَكْب وآِخراً ه جرخا يمه.  
  .  تم ِكتاب الْعِقيقَِة و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و يِليِه ِكتاب الطَّلَاِق 
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  كتاب الطالق
  زوجِة الْمواِفقَِةباب كَراِهيِة طَلَاِق ال

١ - نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا ِعدنربأَخ  
 فَقَالَ ما  ِبرجٍل)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 

فَعلْت امرأَتك قَالَ طَلَّقْتها يا رسولَ اللَِّه قَالَ ِمن غَيِر سوٍء قَالَ ِمن غَيِر سوٍء ثُم قَالَ ِإنَّ الرجلَ 
 ِبيِبِه الن رفَم جوزصلى اهللا عليه وآله ( ت(قَالَ لَه ثُم معقَالَ ن تجوزفَقَالَ ت  كأَترام لْتا فَعم ذَِلك دعب 

 ِبيِبِه الن رفَم جوزلَ تجِإنَّ الر وٍء ثُمِر سغَي وٍء قَالَ ِمنِر سغَي ا قَالَ ِمنهصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ طَلَّقْت( 
فَعلْت امرأَتك قَالَ طَلَّقْتها قَالَ ِمن غَيِر سوٍء فَقَالَ تزوجت فَقَالَ نعم ثُم قَالَ لَه بعد ذَِلك ما 

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يبِغض أَو يلْعن كُلَّ ذَواٍق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِمن غَيِر سوٍء فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِمن الرجاِل و كُلَّ ذَواقٍَة ِمن النساِء 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

ٍء ِمما أَحلَّه اللَّه عز و جلَّ أَبغض ِإلَيِه ِمن الطَّلَاِق و ِإنَّ اللَّه يبِغض   قَالَ ما ِمن شي)السالم 
  .لِْمطْلَاق الذَّواق ا

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن أَِبي -٣ 
لْعرس و  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب الْبيت الَِّذي ِفيِه ا)عليه السالم ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يش ا ِمنم و الَِّذي ِفيِه الطَّلَاق تيالْب ِغضبالطَّلَاِق  ي لَّ ِمنج و زِإلَى اللَِّه ع ضغٍء أَب.  

http://www.islam4u.com


  )٥٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

٤ -ب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يبِغض كُلَّ )عليه السالم (  قَالَ سِمعت أَِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمطْلَاٍق ذَواٍق 
 أَنَّ أَبا أَيوب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بلَغَ النِبي )عليه السالم ( ِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   و ِب-٥ 

  . ِإنَّ طَلَاق أُم أَيوب لَحوب )صلى اهللا عليه وآله ( يِريد أَنْ يطَلِّق امرأَته فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
   الْمرأَِة غَيِر الْمواِفقَِةباب تطِْليِق

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن رجٍل عن أَِبي - ١
 و قَد طَلَّقَها و اغْتم  أَنه كَانت ِعنده امرأَةٌ تعِجبه و كَانَ لَها مِحباً فَأَصبح يوماً)عليه السالم ( جعفٍَر 

 فَتنقَّصته )عليه السالم ( ِلذَِلك فَقَالَ لَه بعض مواِليِه جِعلْت ِفداك ِلم طَلَّقْتها فَقَالَ ِإني ذَكَرت عِلياً 
  .فَكَِرهت أَنْ أُلِْصق جمرةً ِمن جمِر جهنم ِبِجلِْدي 

 ٢- دمحم   ناٍد عمِن حِد اللَِّه ببع نِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِن عيسالْح نب
خطَّاِب بِن سلَمةَ قَالَ كَانت ِعنِدي امرأَةٌ تِصف هذَا الْأَمر و كَانَ أَبوها كَذَِلك و كَانت سيئَةَ 

 و )عليه السالم ( لَاقَها ِلمعِرفَِتي ِبِإمياِنها و ِإمياِن أَِبيها فَلَِقيت أَبا الْحسِن موسى الْخلُِق فَكُنت أَكْره طَ
أَنا أُِريد أَنْ أَسأَلَه عن طَلَاِقها فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ ِلي ِإلَيك حاجةً فَتأْذَنُ ِلي أَنْ أَسأَلَك عنها 

 ائِْتِني غَداً صلَاةَ الظُّهِر قَالَ فَلَما صلَّيت الظُّهر أَتيته فَوجدته قَد صلَّى و جلَس فَدخلْت فَقَالَ
يس تكَان ِلي و مةَ عنِني ابجوكَانَ أَِبي ز طَّابا خأَِني فَقَالَ يدتِه فَابيدي نيب تلَسج ِه ولَيئَةَ ع

 برأَه اِئطَ والْح لَّقسا فَأَتاَء أَنْ أَلْقَاهجر ابا الْبهلَيع و لَيع ا أَغْلَقمبكَانَ أَِبي ر لُِق والْخ
ِر مغَي ِتي ِمناجح ناللَِّه ع ِني وابأَج رأَكْب اللَّه ا فَقُلْتهأَِبي طَلَّقْت اتا ما فَلَمهأَلٍَة ِمنس.  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن خطَّاِب بِن -٣ 
ِن  و أَنا أُِريد أَنْ أَشكُو ِإلَيِه ما أَلْقَى ِم)عليه السالم ( سلَمةَ قَالَ دخلْت علَيِه يعِني أَبا الْحسِن موسى 

  .امرأَِتي 

http://www.islam4u.com


  )٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

لَيِه ِمن سوِء خلُِقها فَابتدأَِني فَقَالَ ِإنَّ أَِبي كَانَ زوجِني مرةً امرأَةً سيئَةَ الْخلُِق فَشكَوت ذَِلك ِإ
 فِْسي قَدن نيب ِني ويا بِفيم فَقُلْت كِإلَي ذَِلك لَ اللَّهعج ا قَداِقهِفر ِمن كعنما يفَقَالَ ِلي م

  .فَرجت عني 
 ِعيسى   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياِد بِن-٤ 

 قَالَ ِإنَّ عِلياً قَالَ و هو علَى الِْمنبِر لَا تزوجوا )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نجوزاللَِّه لَن لَى وانَ فَقَالَ بدمه لٌ ِمنجر فَقَام لٌ ِمطْلَاقجر هفَِإن نسوِل اللَِّه الْحسر ناب وه و ه

  . فَِإنْ شاَء أَمسك و ِإنْ شاَء طَلَّق )عليه السالم (  و ابن أَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( 
 عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع-٥ 

(  قَالَ ِإنَّ الْحسن بن عِلي )عليه السالم ( جعفَِر بِن بِشٍري عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِل الْكُوفَِة لَا تنِكحوا  ِبالْكُوفَِة فَقَالَ يا معاِشر أَه)عليه السالم (  طَلَّق خمِسني امرأَةً فَقَام عِلي )عليه السالم 
صلى اهللا ( الْحسن فَِإنه رجلٌ ِمطْلَاق فَقَام ِإلَيِه رجلٌ فَقَالَ بلَى و اللَِّه لَننِكحنه فَِإنه ابن رسوِل اللَِّه 

  .نْ كَِره طَلَّق  فَِإنْ أَعجبته أَمسك و ِإ)عليها السالم (  و ابن فَاِطمةَ )عليه وآله 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عِن -٦ 

دعوتهم أَحدهم  قَالَ سِمعته يقُولُ ثَلَاثَةٌ ترد علَيِهم )عليه السالم ( الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِدكا ِبيهرلْ أَمعجن أَ لَم قَالُ لَهفَي ا ظَاِلملَه وه أَِتِه ورلَى امو ععدلٌ يجر.  

  باب أَنَّ الناس لَا يستِقيمونَ علَى الطَّلَاِق ِإلَّا ِبالسيِف
١ -حِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمطَاِء   حِن عِر بمعم نفَةَ عذَيِن حِن بسِن الْحٍد عم

   يقُولُ لَا يصلُح الناس ِفي الطَّلَاِق ِإلَّا ِبالسيِف )عليه السالم ( بِن وِشيكَةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
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  .و لَو وِليتهم لَرددتهم ِفيِه ِإلَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ 
  قَالَ و حدثَِني ِبهذَا الْحِديِث الِْميثَِمي عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن بعِض ِرجاِلِه 

الِْميثَِمي همهِد اللَِّه أَوبأَِبي ع نعليه السالم (  ع(.   
  و عنه عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن أَِبي الْمغراِء عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -٢ 
م أَنْ يطَلِّقُوا ثُم لَم أُوت ِبرجٍل  قَالَ لَو وِليت الناس لَأَعلَمتهم كَيف ينبِغي لَه)عليه السالم ( جعفٍَر 

قَد خالَف ِإلَّا و أَوجعت ظَهره و من طَلَّق علَى غَيِر السنِة رد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ 
 فُهأَن ِغمر.  
 ٣-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ن

 )عليه السالم ( محمِد بِن سماعةَ عن عمر بِن معمِر بِن عطَاِء بِن وِشيكَةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
هِليتو لَو ِف ويِفي الطَّلَاِق ِإلَّا ِبالس اسالن لُحصقُولُ لَا يلَّ يج و زاِب اللَِّه عِإلَى ِكت مهتددلَر م.  

 و محمد بن سماعةَ )عليه السالم (   قَالَ أَحمد و ذَكَر بعض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 
 وِليت أَمر الناِس لَعلَّمتهم الطَّلَاق ثُم لَم  أَنه قَالَ لَو)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عِن الْعبِد الصاِلِح 

  .أُوت ِبأَحٍد خالَف ِإلَّا أَوجعته ضرباً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري -٥ 

 يقُولُ و اللَِّه لَو ملَكْت ِمن أَمِر الناِس شيئاً لَأَقَمتهم ِبالسيِف و )عليه السالم ( ٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفَ
  .السوِط حتى يطَلِّقُوا ِللِْعدِة كَما أَمر اللَّه عز و جلَّ 

  باب من طَلَّق ِلغيِر الِْكتاِب و السنِة
ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن أَحمد   ِعدةٌ ِم- ١

 )عليه السالم ( بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن عمِرو بِن ِرياٍح عن أَِبي جعفٍَر 
لَغب لَه فٍَر قَالَ قُلْتعو جئاً فَقَالَ أَبيش ى طَلَاقَهرلَا ت كِة أَننِر السيِلغ طَلَّق نقُولُ مت كعليه ( ِني أَن

   )السالم 
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 اللَّه عز و جلَّ يقُولُه أَما و اللَِّه لَو كُنا نفِْتيكُم ِبالْجوِر لَكُنا شراً ِمنكُم ِلأَنَّ اللَّه عز ما أَقُولُه بِل
ى آِخِر الْآيِة و جلَّ يقُولُ لَو ال ينهاهم الرباِنيونَ و الْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم و أَكِْلِهم السحت ِإلَ

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد -٢ 

الَف ِكتاب ٍء خ  قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( الْكَِرِمي عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ الصيرِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .اللَِّه عز و جلَّ رد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و السنِة 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن -٣ 
 الرجلُ يطَلِّق امرأَته و ِهي حاِئض )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ قُ

  .قَالَ الطَّلَاق علَى غَيِر السنِة باِطلٌ قُلْت فَالرجلُ يطَلِّق ثَلَاثاً ِفي مقْعٍد قَالَ يرد ِإلَى السنِة 
 الْحسِن بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن أَِبي الْمغراِء عن   حميد بن ِزياٍد عِن-٤ 

 قَالَ من طَلَّق ِلغيِر السنِة رد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه عز )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
أَن ِغمِإنْ ر لَّ وج و فُه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد -٥ 
  .ز و جلَّ  قَالَ سأَلْته عِن الطَّلَاِق ِإذَا لَم يطَلِّق ِللِْعدِة فَقَالَ يرد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه ع)عليه السالم ( اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد -٦ 
ض فَقَالَ  عن رجٍل طَلَّق امرأَته و ِهي حاِئ)عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الطَّلَاق ِلغيِر السنِة باِطلٌ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم -٧ 

يِر طُهٍر لَم يكُن شيئاً ِإنما الطَّلَاق  من طَلَّق ثَلَاثاً ِفي مجِلٍس علَى غَ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
الَِّذي أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبِه فَمن خالَف لَم يكُن لَه طَلَاق و ِإنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً ِفي 

 ِبيالن هرفَأَم اِئضح ِهي ِلٍس وجاَء )له صلى اهللا عليه وآ( مج ِبالطَّلَاِق قَالَ و دتعلَا ي ا وهِكحنأَنْ ي 

http://www.islam4u.com


 ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجةٌ قَالَ )عليه السالم ( رنيب أَِتي قَالَ أَ لَكرام ي طَلَّقْتِإن ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي 
  لَا فَقَالَ 
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 بزاع.  
  محمد بن جعفٍَر أَبو الْعباِس عن أَيوب بِن نوٍح عن صفْوانَ عن يعقُوب بِن -٨ 

ا جأَب أَلْتقُولُ سِصٍري يا بأَب تِمعٍب قَالَ سيعفٍَر شِر )عليه السالم ( عيا ِلغهجوا زأٍَة طَلَّقَهرِن امع 
يِبش سفَقَالَ لَي دأَح ِبِهم لَمعي لَم ٍت ويلُ بأَه مها ِإنقُلْن ِة ونٍء  الس.  

 ٩-ِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِر بضِن النِعيٍد ع
 يقُولُ )عليه السالم ( سويٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 فَأَمره أَنْ ) عليه وآله صلى اهللا( طَلَّق ابن عمر امرأَته ثَلَاثاً و ِهي حاِئض فَسأَلَ عمر رسولَ اللَِّه 
يش فَقَالَ فَِلأَي اِئضح ِهي ةً واِحدا وا طَلَّقَهمقُولُونَ ِإني اسِإنَّ الن ا فَقُلْتهاِجعرأَلَ  يٍء س

 طَلَّقَها ثَلَاثاً فَأَمره رسولُ  ِإذَا كَانَ هو أَملَك ِبرجعِتها كَذَبوا و لَِكنه)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
  . أَنْ يراِجعها ثُم قَالَ ِإنْ ِشئْت فَطَلِّق و ِإنْ ِشئْت فَأَمِسك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ١٠ -ِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحكٍْر   م
 أَنه سِئلَ عِن امرأٍَة سِمعت أَنَّ رجلًا طَلَّقَها و جحد ذَِلك أَ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  يس ِبطَلَاٍق تِقيم معه قَالَ نعم فَِإنَّ طَلَاقَه ِبغيِر شهوٍد لَيس ِبطَلَاٍق و الطَّلَاق ِلغيِر الِْعدِة لَ
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   .و لَا يِحلُّ لَه أَنْ يفْعلَ فَيطَلِّقَها ِبغيِر شهوٍد و ِلغيِر الِْعدِة الَِّتي أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبها
 ١١ - ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 نى عيحِن يِر بمعم ِق وراِعيلَ الْأَزمِإس ٍل ويفُض ٍد ويرب و نيِن أَعِر بكَيب ِلٍم وسِن مِد بمحم
 أَنهما قَالَا ِإذَا طَلَّق الرجلُ ِفي دِم النفَاِس أَو طَلَّقَها بعد ما )عليه السالم ( ي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه أَِب

 ِجماٍع و لَم يمسها فَلَيس طَلَاقُه ِإياها ِبطَلَاٍق و ِإنْ طَلَّقَها ِفي اسِتقْباِل ِعدِتها طَاِهراً ِمن غَيِر
  .يشِهد علَى ذَِلك رجلَيِن عدلَيِن فَلَيس طَلَاقُه ِإياها ِبطَلَاٍق 

 ١٢ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن عاٍع )عليه السالم (  بِر ِجمغَي ٍر ِمنِفي طُه هأَترام طَلِّقٍل يجر نع هأَلْتقَالَ س 

ثُم يراِجعها ِمن يوِمِه ثُم يطَلِّقُها تِبني ِمنه ِبثَلَاِث تطِْليقَاٍت ِفي طُهٍر واِحٍد فَقَالَ خالَف السنةَ 
ني سفَلَي قَالَ قُلْت اِمعجى يتح قُلْت معقَالَ ن رٍر آخا ِإلَّا ِفي طُهطَلِّقَها أَنْ يهعاجر وِإذَا ه ِغي لَهب

 معن.  
 ١٣ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ من طَلَّق ِبغيِر )عليه السالم ( ضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن الْفُ
يِبش سوٍد فَلَيهٍء  ش.  

  سهلٌ عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن سماعةَ عن عمر بِن يِزيد عن محمِد - ١٤ 
ب ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجر ِلٍم قَالَ قَِدمسا )عليه السالم ( ِن مم دعأَِتي برام ي طَلَّقْتِبالْكُوفَِة فَقَالَ ِإن 

 ِمِننيؤالْم ا فَقَالَ أَِمريهاِمعلَ أَنْ أُجا قَبِحيِضهم ِمن ترِن)عليه السالم ( طَهلَيجر تدهأَش  يذَو 
يِبش سلَي فَِإنَّ طَلَاقَك بلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهج و زع اللَّه را أَمٍل كَمدٍء  ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ١٥ 
ٍء و قَد رد رسولُ   قَالَ من طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً ِفي مجِلٍس و ِهي حاِئض فَلَيس ِبشي)م عليه السال( اللَِّه 
ِه  طَلَاق عبِد اللَِّه بِن عمر ِإذَا طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً و ِهي حاِئض فَأَبطَلَ رسولُ اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  . ذَِلك الطَّلَاق )صلى اهللا عليه وآله ( 
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يقَالَ كُلُّ ش و زاِب اللَِّه عِإلَى ِكت در ولَّ فَهج و زاللَِّه ع ابِكت الَفقَالَ لَا ٍء خ لَّ وج و 
  .طَلَاق ِإلَّا ِفي ِعدٍة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع - ١٦ 
 ِإني سأَلْت عمرو بن )عليه السالم ( اللَِّه عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 

 أَ فَلَا )عليه السالم ( عبيٍد عن طَلَاِق ابِن عمر فَقَالَ طَلَّقَها و ِهي طَاِمثٌ واِحدةً قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 أَو تطَاِمثاً كَان ِهي ةً واِحدا وِإذَا طَلَّقَه لَه مقُلْت قُلْت ا قَالَ قَدِتهعجِبر لَكأَم وطَاِمٍث فَه رغَي

صلى اهللا عليه (  كَذَب علَيِه لَعنةُ اللَِّه بلْ طَلَّقَها ثَلَاثاً فَردها النِبي )عليه السالم ( لَه ذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ى السنِة ِإنْ أَردت أَنْ تطَلِّق  فَقَالَ أَمِسك أَو طَلِّق علَ)وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن بكَيٍر و غَيِرِه - ١٧ 

طَلَاٍق أَنْ يطَلِّقَها و ِهي حاِئض أَو  قَالَ كُلُّ طَلَاٍق ِلغيِر الِْعدِة فَلَيس ِب)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِة أَكْثَرا ِللِْعدا ِبطَلَاٍق فَِإنْ طَلَّقَهطَلَاقُه سفَلَي ِحيضلَ أَنْ تا قَباهشغا يم دعب ا أَوِم ِنفَاِسهِفي د

لَّقَها ِللِْعدِة ِبغيِر شاِهدي عدٍل فَلَيس ِمن واِحدٍة فَلَيس الْفَضلُ علَى الْواِحدِة ِبطَلَاٍق و ِإنْ طَ
  .طَلَاقُه ِبطَلَاٍق و لَا تجوز ِفيِه شهادةُ النساِء 

 ١٨ - نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 )عليه السالم (  قَالَ كُنت ِعنده ِإذْ مر ِبِه ناِفع مولَى ابِن عمر فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر ) عليه السالم (أَِبي جعفٍَر 

 )وآله صلى اهللا عليه ( أَنت الَِّذي تزعم أَنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته واِحدةً و ِهي حاِئض فَأَمر رسولُ اللَِّه 
عمر أَنْ يأْمره أَنْ يراِجعها قَالَ نعم فَقَالَ لَه كَذَبت و اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو علَى ابِن عمر أَنا 

صلى ( ردها رسولُ اللَِّه  ثَلَاثاً فَ)صلى اهللا عليه وآله ( سِمعت ابن عمر يقُولُ طَلَّقْتها علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

  . علَي و أَمسكْتها بعد الطَّلَاِق فَاتِق اللَّه يا ناِفع و لَا ترِو علَى ابِن عمر الْباِطلَ )اهللا عليه وآله 
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الطَّلَاق ادأَر نِإلَّا ِلم قَعلَا ي باب أَنَّ الطَّلَاق  
١ - نٍر عكَيِن بِن اباِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  .ه قَالَ لَا طَلَاق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه الطَّلَاق  أَن)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -٢ 

 )عليه السالم ( ِن الْمختاِر عن أَِبي جعفٍَر  و عن عبِد الْواِحِد ب)عليه السالم ( عِن الْيسِع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 الطَّلَاق ادأَر نِإلَّا ِلم ا قَالَا لَا طَلَاقمهأَن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد -٣ 
جِن أَِبي نِن بمحفٍَر الرعا جأَب تِمعِع قَالَ سسِن الْيةَ عاررز نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع نانَ ععليه ( ر

 يقُولُ لَا طَلَاق ِإلَّا علَى السنِة و لَا طَلَاق علَى السنِة ِإلَّا علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع و لَا )السالم 
نلَى سع ٍر طَلَاقلَى طُهع ٍة ونلَى سع لًا طَلَّقجأَنَّ ر لَو ٍة ونياٍع ِإلَّا ِببِر ِجمغَي ٍر ِمنلَى طُهع ٍة و

 ٍر ِمنلَى طُهع ٍة ونلَى سع لًا طَلَّقجأَنَّ ر لَو طَلَاقاً و طَلَاقُه كُني لَم ِهدشي لَم اٍع وِر ِجمغَي ِمن
طَلَاقاً غَي طَلَاقُه كُني لَم ِو الطَّلَاقني لَم و دهأَش اٍع وِر ِجم.  

  باب أَنه لَا طَلَاق قَبلَ النكَاِح
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمد بن الْحسيِن عن محمِد بِن - ١

 عن منصوِر بِن يونس عن حمزةَ بِن حمرانَ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع
 و لَم أُثِْبته فَسأَلْت عنه )عليه السالم ( أَِبيِه سلَيمانَ قَالَ كُنت ِفي الْمسِجِد فَدخلَ عِلي بن الْحسيِن 

ِه فَقُمت ِإلَيِه أَنا و غَيِري فَاكْتنفْناه فَسلَّمنا علَيِه فَقَالَ لَه رجلٌ أَصلَحك اللَّه ما فَأُخِبرت ِباسِم
أَ ترى ِفي رجٍل سمى امرأَةً ِبعيِنها و قَالَ يوم يتزوجها ِهي طَاِلق ثَلَاثاً ثُم بدا لَه أَنْ يتزوجها 

 لَه لُحصي  
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  .ذَِلك فَقَالَ ِإنما الطَّلَاق بعد النكَاِح 
 ٢-نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدانَ بثْمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

يِبش سفَقَالَ لَي طَاِلق ةَ فَِهيفُلَان جوزأَت موقُولُ يِل يجِن الرع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِعيس  هٍء ِإن
  .لَا يكُونُ طَلَاق حتى يمِلك عقْدةَ النكَاِح 

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن   ِعدةٌ-٣ 
 قَالَ كَانَ )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن شعيِب بِن يعقُوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ا عتاق و لَا طَلَاق ِإلَّا بعد ما يمِلك الرجلُ الَِّذين ِمن قَبِلنا يقُولُونَ لَ
  محمد بن جعفٍَر الرزاز عن أَيوب بِن نوٍح و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن -٤ 

بِن حمرانَ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن حِريٍز عن حمزةَ 
 و لَم أُثِْبته و علَيِه ِعمامةٌ سوداُء )عليه السالم ( أَِبيِه قَالَ كُنت ِفي الْمسِجِد فَدخلَ عِلي بن الْحسيِن 

 قَِريِب الْمجِلِس ِمني من هذَا الشيخ فَقَالَ ما لَك لَم قَد أَرسلَ طَرفَيها بين كَِتفَيِه فَقُلْت ِلرجٍل
 ِجدسلَ الْمخداً دأَح أَر لَم لَه ِخ قَالَ فَقُلْتيذَا الشِر هغَي ِجدسلَ الْمخٍد دأَح نأَلِْني عست

 ِخ فَِلذَِلكيذَا الشه ِني ِمنيئَةً ِفي عيه نسِن أَحيسالْح نب ِليع هقَالَ فَِإن هنع كأَلْتعليه السالم ( س( 
 اللَّه كلَحى أَصرا تلُ مجالر ِه فَقَالَ لَهلَيا عنلَّمس و اهفْننفَاكْت هرغَي لُ وجالر قَام و تقَالَ فَقُم

ا وِنهيِبع هأَترى اممٍل سجِفي ر لُحصا أَ يهجوزتأَنْ ي ا لَهدب ثَلَاثاً ثُم طَاِلق ا فَِهيهجوزتي موقَالَ ي 
لَه ذَِلك قَالَ فَقَالَ ِإنما الطَّلَاق بعد النكَاِح قَالَ عبد اللَِّه فَدخلْت أَنا و أَِبي علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ِن مفَِر بعٍد جمعليه السالم ( ح( ِد اللَِّهبو عأَب ِديِث فَقَالَ لَهذَا الْحأَِبي ِبه ثَهدفَح  ) عليه السالم( تأَن 
  . ِبهذَا الْحِديِث قَالَ نعم )عليه السالم ( تشهد علَى عِلي بِن الْحسيِن 

 ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن-٥ 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَالَ ِإنْ تزوجت فُلَانةَ فَِهي طَاِلق و ِإِن )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

ٍء لَا يطَلِّق ِإلَّا  ا الثَّوب فَهو ِللْمساِكِني فَقَالَ لَيس ِبشياشتريت فُلَاناً فَهو حر و ِإِن اشتريت هذَ
 ِلكما يِإلَّا ِبم قدصتلَا ي و ِلكما يم.  
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جأَِتِهباب الررِبطَلَاِق ام بكْتِل ي  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ - ١

رأَِتي ِبطَلَاِقها  عن رجٍل قَالَ ِلرجٍل اكْتب يا فُلَانُ ِإلَى ام)عليه السالم ( الثُّماِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 ِطقنى يتقاً حلَا ِعت كُونُ طَلَاقاً وقاً فَقَالَ لَا يِعت طَلَاقاً أَو كُونُ ذَِلكِقِه يِدي ِبِعتبِإلَى ع بأَِو اكْت

نه ِبالْأَِهلَِّة و الشهوِد و ِبِه ِلسانه أَو يخطَّه ِبيِدِه و هو يِريد الطَّلَاق أَِو الِْعتق و يكُونَ ذَِلك ِم
  .يكُونَ غَاِئباً عن أَهِلِه 

 ٢- نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عى أَِو ابِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 كَتب ِبطَلَاِق امرأَِتِه أَو ِبِعتِق غُلَاِمِه ثُم بدا لَه فَمحاه  رجلٌ)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  .قَالَ لَيس ذَِلك ِبطَلَاٍق و لَا عتاٍق حتى يتكَلَّم ِبِه 
الطَّلَاق وِجبا يم ِة والِْعد ِة ونفِْسِري طَلَاِق السباب ت  

١ -ِريعالْأَش ِليو عأَب   اززاِس الربو الْعفٍَر أَبعج نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع 
عن أَيوب بِن نوٍح و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ 

نِلٍم عسِن مِد بمحم نفٍَر ععٍر )عليه السالم (  أَِبي جلَى طُهِني ععطِْليقَةً يا تطَلِّقُهِة ينالس قَالَ طَلَاق 
 تانب ا فَقَدهاؤأَقْر تضا فَِإذَا مهاؤأَقْر ِضيمى تتا حهعدي ِن ثُمياِهدِة شادهاٍع ِبشِر ِجمغَي ِمن

اِطبخ وه و هِمن دها أَشهاِجعرأَنْ ي ادِإنْ أَر فَلَا و اَءتِإنْ ش و هتكَحن اَءتطَّاِب ِإنْ شالْخ ِمن 
علَى رجعِتها قَبلَ أَنْ تمِضي أَقْراؤها فَتكُونُ ِعنده علَى التطِْليقَِة الْماِضيِة قَالَ و قَالَ أَبو بِصٍري 

بأَِبي ع نعليه السالم ( ِد اللَِّه ع( ِريحست وٍف أَورعِبم ساكتاِن فَِإمرم لَّ الطَّالقج و زلُ اللَِّه عقَو وه 
  ِبِإحساٍن 
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  .الثَّاِنيةُ التسِريح ِبِإحساٍن التطِْليقَةُ 
 ٢- ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عن زرارةَ عن أَِبي عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب
ٍء قَالَ   أَنه قَالَ كُلُّ طَلَاٍق لَا يكُونُ علَى السنِة أَو طَلَاٍق علَى الِْعدِة فَلَيس ِبشي)عليه السالم ( جعفٍَر 

ق الِْعدِة فَقَالَ أَما طَلَاق السنِة  فَسر ِلي طَلَاق السنِة و طَلَا)عليه السالم ( زرارةُ فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
فَِإذَا أَراد الرجلُ أَنْ يطَلِّق امرأَته فَلْينتِظر ِبها حتى تطْمثَ و تطْهر فَِإذَا خرجت ِمن طَمِثها 

ِلك ثُم يدعها حتى تطْمثَ طَمثَتيِن طَلَّقَها تطِْليقَةً ِمن غَيِر ِجماٍع و يشِهد شاِهديِن علَى ذَ
 و هتجوزت اَءتطَّاِب ِإنْ شالْخ اِطباً ِمنكُونُ خي و هِمن تانب قَد ٍض وا ِبثَلَاِث ِحيهتِعد قَِضينفَت

دامت ِفي ِعدِتها و هما يتوارثَاِن حتى ِإنْ شاَءت لَم تتزوجه و علَيِه نفَقَتها و السكْنى ما 
تنقَِضي الِْعدةُ قَالَ و أَما طَلَاق الِْعدِة الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن و أَحصوا 

رام طَلِّقأَنْ ي كُملُ ِمنجالر ادةَ فَِإذَا أَرالِْعد ِمن جرخت و ِحيضى تتا حِبه ِظرتنِة فَلْيالِْعد طَلَاق هأَت
 ِمِه ذَِلكوي ا ِمنهاِجعري ِن ولَيدِن عياِهدش ِهدشي اٍع وِر ِجمغَي طِْليقَةً ِمنا تطَلِّقُهي ا ثُمِضهيح

أَو قَبلَ أَنْ تِحيض و يشِهد علَى رجعِتها و يواِقعها و يكُونُ معها ِإنْ أَحب أَو بعد ذَِلك ِبأَياٍم 
 ِهدشي اٍع وِر ِجمغَي ى ِمنرطِْليقَةً أُخا تا طَلَّقَهِضهيح ِمن تجرخ و تاضفَِإذَا ح ِحيضى تتح

 شاَء قَبلَ أَنْ تِحيض و يشِهد علَى رجعِتها و يواِقعها و تكُونُ علَى ذَِلك ثُم يراِجعها أَيضاً متى
معه ِإلَى أَنْ تِحيض الْحيضةَ الثَّاِلثَةَ فَِإذَا خرجت ِمن حيضِتها الثَّاِلثَِة طَلَّقَها التطِْليقَةَ الثَّاِلثَةَ ِبغيِر 

ذَِلك فَِإذَا فَعلَ ذَِلك فَقَد بانت ِمنه و لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره ِجماٍع و يشِهد علَى 
  .ِقيلَ لَه فَِإنْ كَانت ِممن لَا تِحيض فَقَالَ ِمثْلُ هِذِه تطَلَّق طَلَاق السنِة 

 ٣-اررز نٍر عكَيِن بِن ابوٍب عبحم نفٍَر   ابعا جأَب تِمعقُولُ )عليه السالم ( ةَ قَالَ سي 
  أُِحب ِللرجِل 
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لَاق السنِة قَالَ ثُم قَالَ و هو الَِّذي قَالَ اللَّه عز و الْفَِقيِه ِإذَا أَراد أَنْ يطَلِّق امرأَته أَنْ يطَلِّقَها طَ
جلَّ لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذِلك أَمراً يعِني بعد الطَّلَاِق و انِقضاِء الِْعدِة التزِويج لَهما ِمن قَبِل أَنْ 

أَعدلَه و أَوسعه لَهما جِميعاً أَنْ يطَلِّقَها علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع تزوج زوجاً غَيره قَالَ و ما 
 اِطباً ِمنكُونَ خي وٍء ثُمثَلَاثَةَ قُر ٍر أَوها ثَلَاثَةَ أَشلُهأَج لُوخى يتا حهعدي وٍد ثُمهطِْليقَةً ِبشت

  .الْخطَّاِب 
 ٤-ب ِليأَِبي   ع نكَانَ عسِن مِن ابِرِه عغَي انَ أَورجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 قَالَ سأَلْته عن طَلَاِق السنِة قَالَ طَلَاق السنِة ِإذَا أَراد الرجلُ )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
طَلِّقةً أَنْ ياِحدا وطَلَّقَه ترفَِإذَا طَه رطْهت ثُم ِحيضى تتا حلَ ِبهخد ا ِإنْ كَانَ قَدهعدي هأَترام 

ِبو هِمن تانب وٍء فَقَدثَلَاثَةُ قُر تضوٍء فَِإذَا مثَلَاثَةَ قُر دتعى تتا حكُهرتي ِن ثُمياِهدِة شادهٍة ِبشاِحد
و كَانَ زوجها خاِطباً ِمن الْخطَّاِب ِإنْ شاَءت تزوجته و ِإنْ شاَءت لَم تفْعلْ فَِإنْ تزوجها ِبمهٍر 

 أُخرى علَى جِديٍد كَانت ِعنده علَى اثْنتيِن باِقيتيِن و قَد مضِت الْواِحدةُ فَِإنْ هو طَلَّقَها واِحدةً
 ا ِمنهاؤأَقْر تضا فَِإذَا مهاؤأَقْر ِضيمى تتا حكَهرت ِن ثُمياِهدِة شادهاٍع ِبشِر ِجمغَي ٍر ِمنطُه

انَ زوجها خاِطباً قَبِل أَنْ يراِجعها فَقَد بانت ِمنه ِباثْنتيِن و ملَكَت أَمرها و حلَّت ِللْأَزواِج و كَ
ِمن الْخطَّاِب ِإنْ شاَءت تزوجته و ِإنْ شاَءت لَم تفْعلْ فَِإنْ هو تزوجها تزِوجياً جِديداً ِبمهٍر 

طَلَاقاً لَا تِحلُّ لَه حتى جِديٍد كَانت معه ِبواِحدٍة باِقيٍة و قَد مضِت اثْنتاِن فَِإنْ أَراد أَنْ يطَلِّقَها 
تنِكح زوجاً غَيره تركَها حتى ِإذَا حاضت و طَهرت أَشهد علَى طَلَاِقها تطِْليقَةً واِحدةً ثُم لَا 

تا حهعدِة فَأَنْ يعجالر ا طَلَاقأَم و هرجاً غَيوز ِكحنى تتح ِحلُّ لَهت ثُم رطْهت و ِحيضى ت
 ترطَه و تاضفَِإذَا ح را الطُّهِبه ِظرتني ا ثُمهاِقعوي ا وهاِجعري ِن ثُمياِهدِة شادها ِبشطَلِّقَهي

تني ا ثُمهاِقعوي ا وهاِجعري ى ثُمرطِْليقٍَة أُخلَى تِن عياِهدش دهأَش و تاضفَِإذَا ح را الطُّهِبه ِظر
طَهرت أَشهد شاِهديِن علَى التطِْليقَِة الثَّاِلثَِة ثُم لَا تِحلُّ لَه أَبداً حتى تنِكح زوجاً غَيره و علَيها 

اِلثَةَ فَِإنْ طَلَّقَها واِحدةً علَى طُهٍر ِبشهوٍد ثُم انتظَر أَنْ تعتد ثَلَاثَةَ قُروٍء ِمن يوم طَلَّقَها التطِْليقَةَ الثَّ
  ِبها 
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اِجعرلَ أَنْ يا قَبطَلَّقَه ثُم رطْهت و ِحيضى تتح هطَاِلقاً ِلأَن طَلَّق هةُ طَلَاقاً ِلأَنالثَّاِني طَلَاقُه كُني ا لَمه
ِإذَا كَانِت الْمرأَةُ مطَلَّقَةً ِمن زوِجها كَانت خاِرجةً ِمن ِملِْكِه حتى يراِجعها فَِإذَا راجعها 

ِليقَةَ الثَّاِلثَةَ فَِإذَا طَلَّقَها التطِْليقَةَ الثَّاِلثَةَ فَقَد خرج ِملْك الرجعِة صارت ِفي ِملِْكِه ما لَم يطَلِِّق التطْ
 و تاضٍة فَحاقَعوِر مغَي ِمن را الطُّهِبه ظَرتان ا وهعاجر وٍد ثُمهٍر ِبشلَى طُها عِدِه فَِإنْ طَلَّقَهي ِمن

قَها قَبلَ أَنْ يدنسها ِبمواقَعٍة بعد الرجعِة لَم يكُن طَلَاقُه لَها طَلَاقاً ِلأَنه طَلَّقَها طَهرت ثُم طَلَّ
لَا ت كَذَِلك ِة وعجالر دعٍة باقَعوِإلَّا ِبم رالطُّه قَضنلَا ي ِر الْأُولَى وةَ ِفي طُهطِْليقَةَ الثَّاِنيكُونُ الت

التطِْليقَةُ الثَّاِلثَةُ ِإلَّا ِبمراجعٍة و مواقَعٍة بعد الْمراجعِة ثُم حيٍض و طُهٍر بعد الْحيِض ثُم طَلَاٍق 
  .ِبشهوٍد حتى يكُونَ ِلكُلِّ تطِْليقٍَة طُهر ِمن تدِنيِس الْمواقَعِة ِبشهوٍد 

ي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى و ِعدةٌ ِمن   أَبو عِل-٥ 
 نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

مأَح نِميعاً عأَِبيِه ج ناٍد عِن ِزيِن بسِن الْحِميعاً عِد الْكَِرِمي جبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب د
 قَالَ سأَلْته عن طَلَاِق السنِة كَيف يطَلِّق الرجلُ امرأَته فَقَالَ يطَلِّقُها ِفي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِعدِتها ِمن غَيِر ِجماٍع ِبشهوٍد فَِإنْ طَلَّقَها واِحدةً ثُم تركَها حتى يخلُو أَجلُها فَقَد طُهٍر قَبلَ
 ِقيب ٍة واِضيطِْليقٍَة ملَى تع هدِعن ا فَِهيهعاجِإنْ ر طَّاِب والْخ ِمن اِطبخ وه و هِمن تانب

فَِإنْ طَلَّقَها الثَّاِنيةَ و تركَها حتى يخلُو أَجلُها فَقَد بانت ِمنه و ِإنْ هو أَشهد علَى تطِْليقَتاِن 
رجعِتها قَبلَ أَنْ يخلُو أَجلُها فَِهي ِعنده علَى تطِْليقَتيِن ماِضيتيِن و بِقيت واِحدةٌ فَِإنْ طَلَّقَها 

لثَّاِلثَةَ فَقَد بانت ِمنه و لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و ِهي تِرثُ و تورثُ ما كَانَ لَه ا
  .علَيها رجعةٌ ِمن التطِْليقَتيِن الْأَولَتيِن 

 ٦-حِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بم
 عن رجٍل طَلَّق امرأَته بعد ما غَِشيها ِبشهادِة عدلَيِن فَقَالَ لَيس هذَا ِبطَلَاٍق )عليه السالم ( الْحسِن 

 اكِفد ِعلْتج فَقُلْت  
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كَيف طَلَاق السنِة فَقَالَ يطَلِّقُها ِإذَا طَهرت ِمن حيِضها قَبلَ أَنْ يغشاها ِبشاِهديِن عدلَيِن كَما 
ر ذَِلك الَفاِبِه فَِإنْ خلَّ ِفي ِكتج و زع قَالَ اللَّه فَِإنْ طَلَّق لَه لَّ فَقُلْتج و زاِب اللَِّه عِإلَى ِكت د

 قَد اِء ِفي الطَّلَاِق وسةُ النادهش وزجِن فَقَالَ لَا تيأَترام اِهٍد واٍع ِبشِر ِجمغَي ٍر ِمنلَى طُهع
ضِم ِإذَا حِفي الد ِرِهنغَي عم نهتادهش وزجلَى الطَّلَاِق تِن عياِصِبيِن نلَيجر دهفَِإنْ أَش فَقُلْت هتر

أَ يكُونُ طَلَاقاً فَقَالَ من وِلد علَى الِْفطْرِة أُِجيزت شهادته علَى الطَّلَاِق بعد أَنْ تعِرف ِمنه خيراً 
.  

 ٧-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِرِه   عغَي ٍر وكَيِن بِن ابةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن اب
 أَنه قَالَ ِإنَّ الطَّلَاق الَِّذي أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبِه ِفي ِكتاِبِه و الَِّذي سن )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 أَنْ يخلِّي الرجلُ عِن الْمرأَِة فَِإذَا حاضت و طَهرت ِمن مِحيِضها )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
أَشهد رجلَيِن عدلَيِن علَى تطِْليقٍَة و ِهي طَاِهر ِمن غَيِر ِجماٍع و هو أَحق ِبرجعِتها ما لَم تنقَِض 

  .ما خلَا هذَا فَباِطلٌ لَيس ِبطَلَاٍق ثَلَاثَةُ قُروٍء و كُلُّ طَلَاٍق 
 ٨- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 طَهرِت الْمرأَةُ  قَالَ طَلَاق السنِة ِإذَا)عليه السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
فَلْيطَلِّقْها واِحدةً مكَانها ِمن غَيِر ِجماٍع يشِهد علَى طَلَاِقها فَِإذَا أَراد أَنْ يراِجعها أَشهد علَى 

  .الْمراجعِة 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه - ٩
راد الرجلُ الطَّلَاق  ِإذَا أَ)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

طَلَّقَها ِفي قُبِل ِعدِتها ِبغيِر ِجماٍع فَِإنه ِإذَا طَلَّقَها واِحدةً ثُم تركَها حتى يخلُو أَجلُها ِإنْ شاَء 
و بعده كَانت ِعنده علَى أَنْ يخطُب مع الْخطَّاِب فَعلَ فَِإنْ راجعها قَبلَ أَنْ يخلُو أَجلُها أَ

تطِْليقٍَة فَِإنْ طَلَّقَها الثَّاِنيةَ أَيضاً فَشاَء أَنْ يخطُبها مع الْخطَّاِب ِإنْ كَانَ تركَها حتى يخلُو أَجلُها 
نده علَى تطِْليقَتيِن فَِإنْ طَلَّقَها الثَّاِلثَةَ فَلَا فَِإنْ شاَء راجعها قَبلَ أَنْ ينقَِضي أَجلُها فَِإنْ فَعلَ فَِهي ِع

تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و ِهي تِرثُ و تورثُ ما كَانت ِفي الدِم ِمن التطِْليقَتيِن الْأَولَتيِن 
.  

  قباب ما يِجب أَنْ يقُولَ من أَراد أَنْ يطَلِّ
١ - اِهيمرِإب نب ِليع اٍط وِن ِربِن ابةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

ليه ع( عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عِن ابِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم أَنه سأَلَ أَبا جعفٍَر 

 عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي حرام أَو باِئنةٌ أَو بتةٌ أَو بِريئَةٌ أَو خِليةٌ قَالَ هذَا كُلُّه لَيس )السالم 
يِحيِض ِبشم ِمن رطْها تم دعِة بِل الِْعدا ِفي قُبقُولَ لَهأَنْ ي ا الطَّلَاقمِت ٍء ِإنا أَنهاِمعجلَ أَنْ يا قَبه

  .طَاِلق أَِو اعتدي يِريد ِبذَِلك الطَّلَاق و يشِهد علَى ذَِلك رجلَيِن عدلَيِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 

  . قَالَ الطَّلَاق أَنْ يقُولَ لَها اعتدي أَو يقُولَ لَها أَنِت طَاِلق )عليه السالم ( اللَِّه 
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 و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٣
 قَالَ الطَّلَاق ِللِْعدِة أَنْ )عليه السالم ( نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 يرِسلُ ِإلَيها أَِن اعتدي فَِإنَّ فُلَاناً قَد طَلَّقَِك قَالَ و هو أَملَك يطَلِّق الرجلُ امرأَته ِعند كُلِّ طُهٍر
  .ِبرجعِتها ما لَم تنقَِض ِعدتها 

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٤ 
  . قَالَ يرِسلُ ِإلَيها فَيقُولُ الرسولُ اعتدي فَِإنَّ فُلَاناً قَد فَارقَِك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِني الطَّلَاقعقَِك يفَار ي فَِإنَّ فُلَاناً قَددتوِل اعسِل الرى قَونعا ممِإن ةَ واعمس نقَالَ اب  
يكُونُ فُرقَةٌ ِإلَّا ِبطَلَاٍق حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن عِلي بِن الْحسِن الطَّاطَِري قَالَ ِإنه لَا 

الَِّذي أُجِمع علَيِه ِفي الطَّلَاِق أَنْ يقُولَ أَنِت طَاِلق أَِو اعتدي و ذَكَر أَنه قَالَ ِلمحمِد بِن أَِبي 
 دمحةَ غَِلطَ ماعمس ني قَالَ ابدتوا اعدهقُولُ اشي قَالَ يدتِلِه اعلَى قَوع ِهدشي فةَ كَيزمح

َء ِبالشهوِد ِإلَى  بن أَِبي حمزةَ أَنْ يقُولَ اشهدوا اعتدي قَالَ الْحسن بن سماعةَ ينبِغي أَنْ يِجي
ِتها أَو يذْهب ِبها ِإلَى الشهوِد ِإلَى مناِزِلِهم و هذَا الْمحالُ الَِّذي لَا يكُونُ و لَم يوِجِب حجلَ

اللَّه عز و جلَّ هذَا علَى الِْعباِد و قَالَ الْحسن لَيس الطَّلَاق ِإلَّا كَما روى بكَير بن أَعين أَنْ 
 لَها و ِهي طَاِهر ِمن غَيِر ِجماٍع أَنِت طَاِلق و يشِهد شاِهديِن عدلَيِن و كُلُّ ما ِسوى يقُولَ

  .ذَِلك فَهو ملْغى 
  باب من طَلَّق ثَلَاثاً علَى طُهٍر ِبشهوٍد ِفي مجِلٍس أَو أَكْثَر ِإنها واِحدةٌ

نا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ١
   قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَلَّق )عليهما السالم ( أَِبي نصٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
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  .امرأَته ثَلَاثاً ِفي مجِلٍس واِحٍد أَو أَكْثَر و ِهي طَاِهر قَالَ ِهي واِحدةٌ 
 ٢-ز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عِدِهمأَح نةَ عارر )

  . قَالَ سأَلْته عِن الَِّذي يطَلِّق ِفي حاِل طُهٍر ِفي مجِلٍس ثَلَاثاً قَالَ ِهي واِحدةٌ )عليهما السالم 
 ٣-و الْعفٍَر أَبعج نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِس   أَبب

 و ِديِصٍري الْأَسأَِبي ب ناِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عفْوص نِميعاً عوٍح جِن نب وبأَي نع اززالر
اثاً ِفي غَيِر  قَالَ الطَّلَاق ثَلَ)عليه السالم ( محمِد بِن عِلي الْحلَِبي و عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِبش سٍر فَلَيلَى طُهع كُني ِإنْ لَم ةٌ واِحدٍر فَولَى طُهع تٍة ِإنْ كَانٍء  ِعد.  
 ٤- ِليع ةَ واعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

 ِإنَّ )عليه السالم ( كَِرِمي بِن عمٍرو عن عمِرو بِن الْبراِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن خاِلٍد عن عبِد الْ
أَصحابنا يقُولُونَ ِإنَّ الرجلَ ِإذَا طَلَّق امرأَةً مرةً أَو ِمائَةَ مرٍة فَِإنما ِهي واِحدةٌ و قَد كَانَ يبلُغنا 

نع اِئكآب نع و ةٌ )عليهم السالم ( كاِحدو ا ِهيمٍة فَِإنرِمائَةَ م ةً أَورم قُولُونَ ِإذَا طَلَّقوا يكَان مهأَن 
 كُملَغا بكَم وفَقَالَ ه.  

لْ لَهم باب من طَلَّق و فَرق بين الشهوِد أَو طَلَّق ِبحضرِة قَوٍم و لَم يقُ
  اشهدوا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ١
 مكَثَ خمسةَ  عن رجٍل طَلَّق امرأَته علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع و أَشهد الْيوم رجلًا ثُم)عليه السالم ( 

  .أَياٍم ثُم أَشهد آخر فَقَالَ ِإنما أُِمر أَنْ يشهدا جِميعاً 
 ٢- هأَلْتقَالَ س ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

يح ِمن هأَترِت امرٍل طَهجر نع مقُلْ لَهي لَم و هونَ كَلَامعمسي مقَو و ةُ طَاِلقا فَقَالَ فُلَانِضه
 قَعوا أَ يدهاش  
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ش ِهي معا قَالَ نهلَيع لَّقَةً الطَّلَاقعم كرتةٌ أَ فَتاده.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا -٣ 
 فَقَالَ فُلَانةُ  عن رجٍل كَانت لَه امرأَةٌ طَهرت ِمن حيِضها فَجاَء ِإلَى جماعٍة)عليه السالم ( الْحسِن 

 معوا قَالَ ندهاش مقُلْ لَهي لَم و ا الطَّلَاقهلَيع قَعي طَاِلق.  
 قَالَ سِئلَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن الرضا -٤ 

يح ِمن هأَترِت امرٍل طَهجر نع مقُلْ لَهي لَم و هونَ كَلَامعمسي مقَو و ةُ طَاِلقا فَقَالَ فُلَانِضه
  .اشهدوا أَ يقَع الطَّلَاق علَيها قَالَ نعم هِذِه شهادةٌ 

  باب من أَشهد علَى طَلَاِق امرأَتيِن ِبلَفْظٍَة واِحدٍة
١ -اِهيمرِإب نب ِليع   ةَ قَالَ قُلْتاررز نٍر عكَيِن بِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع 

 ما تقُولُ ِفي رجٍل أَحضر شاِهديِن عدلَيِن و أَحضر امرأَتيِن لَه و هما )عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
اٍع ثُمِر ِجمغَي اِن ِمنتطَاِهر الطَّلَاق قَعاِن أَ يتا طَاِهرمه و ِن طَاِلقياته يأَترا أَنَّ امدهقَالَ اش 

 معقَالَ ن.  
  باب الِْإشهاِد علَى الرجعِة

ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِب- ١
  . ِفي الَِّذي يراِجع و لَم يشِهد قَالَ يشِهد أَحب ِإلَي و لَا أَرى ِبالَِّذي صنع بأْساً )عليه السالم ( 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر -٢ 
نع   
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 قَالَ يشِهد رجلَيِن ِإذَا طَلَّق و ِإذَا رجع فَِإنْ جِهلَ فَغِشيها )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .ٍء  نَ علَى ما صنع و ِهي امرأَته فَِإنْ كَانَ لَم يشِهد ِحني طَلَّق فَلَيس طَلَاقُه ِبشيفَلْيشِهِد الْآ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ و محمِد -٣ 
نِلٍم عسِن مفٍَر بعِر )عليه السالم (  أَِبي جيةَ ِبغعجِإنَّ الر وٍد وهِر شيكُونُ ِبغلَا ي قَالَ ِإنَّ الطَّلَاق 

  .شهوٍد رجعةٌ و لَِكن لَيشِهد بعد فَهو أَفْضلُ 
 ٤-حِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد   الْحمحم ناٍن عأَب ناِبِه ع

 عن رجٍل طَلَّق امرأَته واِحدةً ثُم راجعها قَبلَ أَنْ )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 
نت ا لَمم هأَترام ا قَالَ ِهيِتهعجلَى رع ِهدشي لَم ا وهتِعد قَِضينت ِغي لَهبنكَانَ ي قَد ا وهتقَِض ِعد

أَنْ يشِهد علَى رجعِتها فَِإنْ جِهلَ ذَِلك فَلْيشِهد ِحني عِلم و لَا أَرى ِبالَِّذي صنع بأْساً و ِإنَّ 
ي لَم موالْي لَى ِنكَاِحِهمةَ عنيوا الْبادأَر اِس لَوالن ا كَانَ كَِثرياً ِمنلَى مةَ عادهالش ثِْبتداً يوا أَحِجد

 نسأَح وفَه ِهدشِإنْ ي أْساً وب عنى ِبالَِّذي صلَا أَر ا وِرِهمأَم ِمن.  
 ٥-محم نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   م

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَلَّق امرأَته واِحدةً قَالَ هو أَملَك )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
فَلَ عن ِبرجعِتها ما لَم تنقَِض الِْعدةُ قُلْت فَِإنْ لَم يشِهد علَى رجعِتها قَالَ فَلْيشِهد قُلْت فَِإنْ غَ

  .ذَِلك قَالَ فَلْيشِهد ِحني يذْكُر و ِإنما جِعلَ الشهود ِلمكَاِن الِْمرياِث 
  باب أَنَّ الْمراجعةَ لَا تكُونُ ِإلَّا ِبالْمواقَعِة

ِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
 قَالَ الْمراجعةُ ِهي الِْجماع و ِإلَّا )عليه السالم ( عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَِإنما ِهي واِحدةٌ 
ضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي   عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَ-٢ 

 ِفي رجٍل يطَلِّق امرأَته لَه )عليه السالم ( عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 اِجعرأَنْ ي  
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  .و قَالَ لَا يطَلِّق التطِْليقَةَ الْأُخرى حتى يمسها 
(   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن بكَيٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -٣ 

قُولُ ِإذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته و أَشهد شاِهديِن عدلَيِن ِفي قُبِل ِعدِتها فَلَيس لَه أَنْ  ي)عليه السالم 
  .يطَلِّقَها حتى تنقَِضي ِعدتها ِإلَّا أَنْ يراِجعها 

 ٤-بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِعيلَ   أَبمِإس نب دمحم انَ وفْوص ناِر ع
 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضعليه السالم ( ع( هأَلْتقَالَ س 

ِجعها ِفي يوِمِه ذَِلك ثُم يطَلِّقُها تِبني ِمنه عن رجٍل يطَلِّق امرأَته ِفي طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع ثُم يرا
ِبثَلَاِث تطِْليقَاٍت ِفي طُهٍر واِحٍد فَقَالَ خالَف السنةَ قُلْت فَلَيس ينبِغي لَه ِإذَا هو راجعها أَنْ 

  .ع قَالَ نعم يطَلِّقَها ِإلَّا ِفي طُهٍر فَقَالَ نعم قُلْت حتى يجاِم
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن ِإسحاق بِن -٥ 

  . قَالَ الرجعةُ الِْجماع و ِإلَّا فَِإنما ِهي واِحدةٌ )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي الْحسِن 
  باب

١ -نب دمحم   ناِط عنلَّاٍد الْحأَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة ادعت علَى زوِجها أَنه طَلَّقَها تطِْليقَةً طَلَاق الِْعدِة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
اً يعِني علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع و أَشهد لَها شهوداً علَى ذَِلك ثُم أَنكَر الزوج طَلَاقاً صِحيح

بعد ذَِلك فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِإنكَاره الطَّلَاق قَبلَ انِقضاِء الِْعدِة فَِإنَّ ِإنكَاره ِللطَّلَاِق رجعةٌ لَها و ِإنْ 
نكَر الطَّلَاق بعد انِقضاِء الِْعدِة فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ يفَرق بينهما بعد شهادِة الشهوِد بعد كَانَ أَ

  .أَنْ يستحِلف أَنَّ ِإنكَاره ِللطَّلَاِق بعد انِقضاِء الِْعدِة و هو خاِطب ِمن الْخطَّاِب 
 ٢-حٍد   معِن سِد بعس ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

 عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه اعتدي فَقَد خلَّيت )عليه السالم ( عِن الْمرزباِن قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
هأَش ِبيلَِك ثُمس تضى متا حهاِمعجلَ أَنْ يا قَبهنع غَاب اٍم ثُمِبأَي ذَِلك دعا بِتهعجلَى رع د

 هتجوز ِتِه فَِهيعجلَى رع دهقَالَ ِإذَا أَش هرأْمت ففَكَي أَكْثَر ِة أَوالِْعد دعب رهأَش ِلذَِلك.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٣
الَ ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته و أَشهد شاِهديِن ثُم أَشهد علَى  أَنه قَ)عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

رجعِتها ِسراً ِمنها و استكْتم ذَِلك الشهود فَلَم تعلَِم الْمرأَةُ ِبالرجعِة حتى انقَضت ِعدتها قَالَ 
وز اَءتأَةُ فَِإنْ شرالْم ريخِة تعجِبالر لَمعلَ أَنْ تقَب تجوزِإنْ ت و ذَِلك رغَي اَءتِإنْ ش ا وهج

  .الَِّتي أَشهد علَيها زوجها فَلَيس ِللَِّذي طَلَّقَها علَيها سِبيلٌ و زوجها الْأَِخري أَحق ِبها 
  باب

(  سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَحِدِهما   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن- ١

 ِفي رجٍل يطَلِّق امرأَته تطِْليقَةً ثُم يدعها حتى تمِضي ثَلَاثَةُ أَشهٍر ِإلَّا يوماً ثُم يراِجعها )عليهما السالم 
ثُم فَعلَ ذَِلك ِفي آِخِر الثَّلَاثَِة الْأَشهِر أَيضاً قَالَ فَقَالَ ِإذَا أَدخلَ الرجعةَ ِفي مجِلٍس ثُم يطَلِّقُها 

 طَلَاق لَه كُني ٍة لَمعجِر ريِبغ ِإذَا طَلَّق ِة وطِْليقَِة الْأَِخريِبالت تدتاع.  
  ح زوجاً غَيرهباب الَِّتي لَا تِحلُّ ِلزوِجها حتى تنِك

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ١
 فَقَالَ  عِن الطَّلَاِق الَِّذي لَا يِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 و ى ِإذَا طَِمثَتتا حهكْترا فَتأَنْ أُطَلِّقَه تدأَر ِدي وِعن تأٍَة كَانرا ِبامأَن تعنا صِبم كِبرأُخ
ى ِإذَا كَادتا حهكْترت ِن ثُمياِهدش لَى ذَِلكع تدهأَش اٍع وِر ِجمغَي ا ِمنهطَلَّقْت ترأَنْ طَه ت

تنقَِضي ِعدتها راجعتها و دخلْت ِبها و تركْتها حتى ِإذَا طَِمثَت و طَهرت ثُم طَلَّقْتها علَى 
تعاجا رهتِعد قَِضينلَ أَنْ تى ِإذَا كَانَ قَبتا حهكْترت ِن ثُمياِهداٍع ِبشِر ِجمغَي ٍر ِمنطُه ا وه

  دخلْت ِبها حتى ِإذَا طَِمثَت و طَهرت طَلَّقْتها علَى طُهٍر ِبغيِر ِجماٍع ِبشهوٍد و ِإنما 
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ا ِإنِبه ذَِلك لْتةٌ فَعاجا حِلي ِبه كُني لَم ه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر و حميد بن ِزياٍد عِن ابِن -٢ 

(  عن أَِبي عبِد اللَِّه سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ و عِلي بِن خاِلٍد عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري

 قَالَ قُلْت لَه الْمرأَةُ الَِّتي لَا تِحلُّ ِلزوِجها حتى تنِكح زوجاً غَيره قَالَ ِهي الَِّتي تطَلَّق )عليه السالم 
 لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و قَالَ ثُم تراجع ثُم تطَلَّق ثُم تراجع ثُم تطَلَّق فَِهي الَِّتي لَا تِحلُّ

  .الرجعةُ ِبالِْجماِع و ِإلَّا فَِإنما ِهي واِحدةٌ 
  محمد بن جعفٍَر الرزاز عن أَيوب بِن نوٍح و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن -٣ 

حم اِر وبِد الْجبةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دم
 الْمرأَةُ الَِّتي )عليه السالم ( كُلِِّهم عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ها حتى تنِكح زوجاً غَيره قَالَ ِهي الَِّتي تطَلَّق ثُم تراجع ثُم تطَلَّق ثُم تراجع ثُم لَا تِحلُّ ِلزوِج
  .تطَلَّق الثَّاِلثَةَ فَِهي الَِّتي لَا تِحلُّ ِلزوِجها حتى تنِكح زوجاً غَيره و يذُوق عسيلَتها 

 ِفي الرجِل يطَلِّق )عليه السالم (  عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   صفْوانُ-٤ 
امرأَته تطِْليقَةً ثُم يراِجعها بعد انِقضاِء ِعدِتها فَِإذَا طَلَّقَها الثَّاِلثَةَ لَم تِحلَّ لَه حتى تنِكح زوجاً 

ِإذَا تزوجها غَيره و لَم يدخلْ ِبها و طَلَّقَها أَو مات عنها لَم تِحلَّ ِلزوِجها الْأَوِل حتى غَيره فَ
  .يذُوق الْآخر عسيلَتها 

 ِفي الْمطَلَّقَِة )عليه السالم (   صفْوانُ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
  .التطِْليقَةَ الثَّاِلثَةَ لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و يذُوق عسيلَتها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن الْفَضِل -٦ 
 رجلٌ طَلَّق امرأَته الطَّلَاق الَِّذي لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح )عليه السالم (  كَتبت ِإلَى الرضا الْواِسِطي قَالَ

زوجاً غَيره فَتزوجها غُلَام لَم يحتِلم قَالَ لَا حتى يبلُغَ فَكَتبت ِإلَيِه ما حد الْبلُوِغ فَقَالَ ما 
 وددالْح ِمِننيؤلَى الْمع بجأَو.  
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ِدمها لَا يم و الطَّلَاق ِدمها يباب م  
ي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن شعيٍب   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ١

 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته ثُم لَم يراِجعها )عليه السالم ( الْحداِد عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ا ثُمهجوزت ٍض ثُمثَلَاثَ ِحي تاضى حتِر حغَي ٍض ِمنثَلَاثَ ِحي تاضى حتا حكَهرا فَتطَلَّقَه

 سمي و اِجعري ا لَمداً ما أَبهجوزتأَنْ ي ا قَالَ لَههسمِني يعا يهاِجعرأَنْ ي.  
 ٢-مِن أَِبي عِن ابع دمِن أَحِد اللَِّه بيبع ناٍد عِزي نب ديمِة   حِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نٍر عي

 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته ثُم )عليه السالم ( عن شعيٍب الْحداِد عِن الْمعلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَها فَتركَها حتى حاضت ثَلَاثَ لَم يراِجعها حتى حاضت ثَلَاثَ ِحيٍض ثُم تزوجها ثُم طَلَّ

 ٍض قَالَ لَهثَلَاثَ ِحي تاضى حتا حكَهرت ا ثُمهاِجعرِر أَنْ يغَي ا ِمنطَلَّقَه ا ثُمهجوزت ٍض ثُمِحي
ٍر وكَيب نكَانَ اب و سمي و اِجعري ا لَمداً ما أَبهجوزتأَنْ ي دبِني عربذَا فَأَخقُولُونَ هي هابحأَص 

اللَِّه بن الْمِغريِة قَالَ قُلْت لَه ِمن أَين قُلْت هذَا قَالَ قُلْته ِمن ِقبِل ِروايِة ِرفَاعةَ روى عن أَِبي عبِد 
لَه فَِإنَّ ِرفَاعةَ ِإنما قَالَ طَلَّقَها ثُم تزوجها رجلٌ ثُم  أَنه يهِدم ما مضى قَالَ قُلْت )عليه السالم ( اللَِّه 

  .طَلَّقَها ثُم تزوجها الْأَولُ ِإنَّ ذَِلك يهِدم الطَّلَاق الْأَولَ 
 عن ِرفَاعةَ عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد و صفْوانَ-٣ 

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل طَلَّق امرأَته حتى بانت ِمنه و انقَضت ِعدتها ثُم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ِدمهلُ أَ يا الْأَوهجوا زهجوزت ضاً ثُما أَيفَطَلَّقَه رجاً آخوز تجوزت معلَ قَالَ نالْأَو الطَّلَاق ذَِلك 

.  
 ِبنيى تتا حكَهرت ا ثُمهجوا زطَلَّقَةُ ِإذَا طَلَّقَهقُولُ الْمٍر يكَيب نكَانَ اب ةَ واعمس نقَالَ اب  

  ثُم تزوجها 
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 نأَلَ ابس هاِشٍم أَنه نب نيسالْح ذَكَر ةَ واعمس نٍف قَالَ ابأْنتسلَى طَلَاٍق مع هدِعن ا ِهيمفَِإن
 شيئاً فَقَالَ ِروايةَ ِرفَاعةَ فَقَالَ ِإنَّ بكَيٍر عنها فَأَجابه ِبهذَا الْجواِب فَقَالَ لَه سِمعت ِفي هذَا

ِرفَاعةَ روى ِإذَا دخلَ بينهما زوج فَقَالَ زوج و غَير زوٍج ِعنِدي سواٌء فَقُلْت سِمعت ِفي هذَا 
لَ ابن سماعةَ و لَيس نأْخذُ ِبقَوِل ابِن شيئاً فَقَالَ لَا هذَا ِمما رزق اللَّه عز و جلَّ ِمن الرأِْي قَا

 جوا زمهنيةَ ِإذَا كَانَ بايوٍر فَِإنَّ الركَيب.  
 ٤- أَلْتِة قَالَ سِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم  

بن بكَيٍر عن رجٍل طَلَّق امرأَته واِحدةً ثُم تركَها حتى بانت ِمنه ثُم تزوجها قَالَ ِهي عبد اللَِّه 
دبفَقَالَ ِلي ع جوا زمهنيةَ ِإذَا كَانَ بةَ ِرفَاعايفَِإنَّ ِرو لَه ِويِج قَالَ قُلْتزِفي الت تا كَانكَم هعم 

اللَِّه هذَا زوج و هذَا ِمما رزق اللَّه ِمن الرأِْي و متى ما طَلَّقَها واِحدةً فَبانت ِمنه ثُم تزوجها 
فَقُلْت ِلعبِد زوج آخر ثُم طَلَّقَها زوجها فَتزوجها الْأَولُ فَِهي ِعنده مستقِْبلَةٌ كَما كَانت قَالَ 

اللَِّه هذَا ِبِروايِة من فَقَالَ هذَا ِمما رزق اللَّه قَالَ معاِويةُ بن حكَيٍم روى أَصحابنا عن ِرفَاعةَ بِن 
عليه ( لَةٌ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه موسى أَنَّ الزوج يهِدم الطَّلَاق الْأَولَ فَِإنْ تزوجها فَِهي ِعنده مستقِْب

  . يهِدم الثَّلَاثَ و لَا يهِدم الْواِحدةَ و الثِّنتيِن )السالم 
  . هو الَِّذي احتج ِبِه ابن بكَيٍر )عليه السالم (   و ِروايةُ ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمن مقْداِئِب يباب الْغ ِحيضى تتح الطَّلَاق قَعلَا ي هأَن ذَِلك دِعن طَلِّقِتِه فَيبغَي 
رطْهت و  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن حجاٍج الْخشاِب قَالَ - ١
جٍل كَانَ ِفي سفٍَر فَلَما دخلَ الِْمصر جاَء معه ِبشاِهديِن  عن ر)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ا طَلَاقِبه قَعا قَالَ لَا يلَى طَلَاِقها عمهدهاِب أَشلَى الْبع هأَترام هلَتقْبتا اسفَلَم.  
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن معاِويةَ بِن - ٢
 أَو سنتيِن أَو أَكْثَر ثُم قَِدم  قَالَ ِإذَا غَاب الرجلُ عِن امرأَِتِه سنةً)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و أَراد طَلَاقَها و كَانت حاِئضاً تركَها حتى تطْهر ثُم يطَلِّقُها 
  باب النساِء اللَّاِتي يطَلَّقْن علَى كُلِّ حاٍل

١ -دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِميِل   ِعدج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب 
 قَالَ خمس يطَلِّقُهن الرجلُ علَى كُلِّ )عليه السالم ( بِن دراٍج عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

هنع اِئبالْغ ا وهجوا زلْ ِبهخدي الَِّتي لَم اِملُ واٍل الْحح الَِّتي قَد و ِحضت الَِّتي لَم ا وهجوا ز
  .يِئست ِمن الْحيِض 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 
علَى كُلِّ حاٍل الْغاِئِب عنها زوجها و الَِّتي لَم تِحض  قَالَ لَا بأْس ِبطَلَاِق خمٍس )عليه السالم ( اللَِّه 

  .و الَِّتي لَم يدخلْ ِبها زوجها و الْحبلَى و الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض 
 ٣-عج لَةَ وبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح   نةَ عاعمِن سفَِر ب

 قَالَ خمس يطَلَّقْن علَى كُلِّ حاٍل )عليه السالم ( جِميٍل عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
ِتي لَم الْحاِملُ و الْغاِئب عنها زوجها و الَِّتي لَم تِحض و الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض و الَّ

  .يدخلْ ِبها 
عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

  . ِمثْلَه )السالم 
  باب طَلَاِق الْغاِئِب

١ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍر قَالَ   عكَيب نةَ عاررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر ع
  . أَني سِمعته يقُولُ الْغاِئب يطَلِّق ِبالْأَِهلَِّة و الشهوِر )عليه السالم ( أَشهد علَى أَِبي جعفٍَر 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ - ٢
نْ يطَلِّقَها تركَها شهراً  قَالَ الْغاِئب ِإذَا أَراد أَ)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ و حسيِن بِن عثْمانَ -٣ 

 يطَلِّقَها تركَها شهراً  قَالَ الْغاِئب ِإذَا أَراد أَنْ)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح -٤ 
 أُخرى و  عن رجٍل طَلَّق امرأَته و هو غَاِئب ِفي بلْدٍة)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت جعفَر بن محمٍد 

 قَِدم هِإن ِة ثُمعجلَى الرع ِهدشي لَم ِة واِء الِْعدِقضلَ انا قَبهعاجر هِإن ِن ثُملَيجا رلَى طَلَاِقهع دهأَش
د كُنت راجعتِك قَبلَ انِقضاِء علَيها بعد انِقضاِء الِْعدِة و قَد تزوجت رجلًا فَأَرسلَ ِإلَيها أَني قَ

الِْعدِة و لَم أُشِهد قَالَ فَقَالَ لَا سِبيلَ لَه علَيها ِلأَنه قَد أَقَر ِبالطَّلَاِق و ادعى الرجعةَ ِبغيِر بينٍة فَلَا 
 يشِهد و ِلمن راجع أَنْ يشِهد علَى الرجعِة كَما سِبيلَ لَه علَيها و ِلذَِلك ينبِغي ِلمن طَلَّق أَنْ

  .أَشهد علَى الطَّلَاِق و ِإنْ كَانَ قَد أَدركَها قَبلَ أَنْ تزوج كَانَ خاِطباً ِمن الْخطَّاِب 
عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر -٥ 

 عن رجٍل طَلَّق امرأَته و هو غَاِئب و أَشهد )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِلمعي راً لَمهأَِة أَشرالْم عم فَأَقَام قَِدم ا ثُملَى طَلَاِقهلَ فَقَالَ عبِت الْحعأَةَ ادرِإنَّ الْم ا ثُما ِبطَلَاِقهه

 لُهلُ قَوقْبلَا ي و لَدالْو ملْزلَى طَلَاِقِك قَالَ يع تدهأَش ِك وطَلَّقْت لُ قَدجالر.  
 ٦-ثْمِن عاِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع انَ قَالَ قُلْت )

 ما تقُولُ ِفي رجٍل لَه أَربع ِنسوٍة طَلَّق واِحدةً ِمنهن و هو غَاِئب عنهن متى يجوز لَه )عليه السالم 
الْح ادلَاِن فَسا أَجِفيه ٍر وهِة أَشعِتس دعقَالَ ب جوزتِل أَنْ يمالْح ادفَس ِض وي.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٧ 
ته و هو غَاِئب  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق امرأَ)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .قَالَ يجوز طَلَاقُه علَى كُلِّ حاٍل و تعتد امرأَته ِمن يوم طَلَّقَها 
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 سماعةَ قَالَ سأَلْت محمد بن أَِبي حمزةَ متى يطَلِّق الْغاِئب   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن- ٨
 أَو أَِبي )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني ِإسحاق بن عماٍر أَو روى ِإسحاق بن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . لَه شهر  قَالَ ِإذَا مضى)عليه السالم ( الْحسِن 
 ٩- نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عليه ( عِلي بِن مهِزيار عن محمِد بِن الْحسِن الْأَشعِري قَالَ كَتب بعض مواِلينا ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 أَنَّ مِعي امرأَةً عاِرفَةً أَحدثَ زوجها فَهرب عِن الِْبلَاِد فَتِبع الزوج بعض أَهِل الْمرأَِة فَقَالَ )السالم 
كَتب ِبخطِِّه ِإما طَلَّقْت و ِإما رددتك فَطَلَّقَها و مضى الرجلُ علَى وجِهِه فَما ترى ِللْمرأَِة فَ

 ِك اللَّهمحرِجي يوزت.  
  باب طَلَاِق الْحاِمِل

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي بِصٍري - ١
  .تطِْليقَةً واِحدةً  قَالَ الْحبلَى تطَلَّق )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٢- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
اِمِل  قَالَ طَلَاق الْح)عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .واِحدةٌ و ِعدتها أَقْرب الْأَجلَيِن 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ و جعفَِر -٣ 

 قَالَ طَلَاق الْحبلَى واِحدةٌ )ليه السالم ع( بِن سماعةَ عن جِميٍل عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
 تانب ا فَقَدطِْنها ِفي بم تعضفَِإذَا و.  

 ٤- نِصٍري عأَِبي ب نٍر عكَيِن بِن ابى عيحِن يانَ بفْوص لَةَ وبِن جِد اللَِّه ببع نع هنع و  
  .قَالَ الْحبلَى تطَلَّق تطِْليقَةً واِحدةً  )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن جِميٍل عن ِإسماِعيلَ -٥ 
ضعت ما ِفي بطِْنها فَقَد  قَالَ طَلَاق الْحاِمِل واِحدةٌ فَِإذَا و)عليه السالم ( الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

 هِمن تانب.  
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٦ -زاِس الربو الْعأَب اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب وبأَي نع از
 طَلَاق )عليه السالم ( نوٍح جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْحبلَى واِحدةٌ و أَجلُها أَنْ تضع حملَها و هو أَقْرب الْأَجلَيِن 
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه   ِعدةٌ ِم-٧ 

جِميعاً عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن طَلَاِق الْحبلَى فَقَالَ واِحدةٌ و أَجلُها أَنْ 
  .تضع حملَها 

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِل-٨ 
  . قَالَ طَلَاق الْحبلَى واِحدةٌ و أَجلُها أَنْ تضع حملَها و هو أَقْرب الْأَجلَيِن )عليه السالم ( اللَِّه 

 ٩-نب ديمِد   حبع ناٍد عِن ِزيِد بمحم اِشٍم وِن هِن بيسِن الْحةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي 
 قَالَ سأَلْته عِن الْحبلَى ِإذَا طَلَّقَها زوجها )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن 

ٍء وضعته يستِبني أَنه حملٌ تم أَو  م يِتم أَو وضعته مضغةً قَالَ كُلُّ شيفَوضعت ِسقْطاً تم أَو لَ
  .لَم يِتم فَقَِد انقَضت ِعدتها و ِإنْ كَانت مضغةً 

 ١٠ -فَا عانَ الشرِن ِعمب ِليع نةَ عاعمِن سفَِر بعج نع هنع ِد اللَِّه   وبِن عب ِعيِرب ن
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و بِقي واِحد قَالَ قَالَ تِبني طَلَّق امرأَته و ِهي حبلَى و كَانَ ِفي بطِْنها اثْناِن فَوضعت واِحداً 
  .ِبالْأَوِل و لَا تِحلُّ ِللْأَزواِج حتى تضع ما ِفي بطِْنها 

 قَالَ )عليه السالم (   و عنه عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١١ 
أَةُ ورا ِإذَا طُلِّقَِت الْمِتهاعس ِمن تعضِإنْ و ا ولَهمح عضا أَنْ تلُهاِملٌ فَأَجح ِهي .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن - ١٢ 
الْكُن ِزيدي ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحفٍَر معا جأَب أَلْتقَالَ س طَلَاِق )عليه السالم ( اِسي نع 

 ِهي و معا قَالَ نهاِجعرأَنْ ي فَلَه لَه وِد قُلْتهالش وِر وهِة ِبالشةً ِللِْعداِحدا وطَلِّقُهلَى فَقَالَ يبالْح  
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 ِضيمى يتا حطَلِّقُهى قَالَ لَا يرطِْليقَةً أُخا تطَلِّقَهأَنْ ي ادأَر ا ثُمهسم ا وهعاجفَِإنْ ر قُلْت هأَترام
ثَاِنيةً و أَشهد ثُم راجعها و أَشهد علَى رجعِتها و لَها بعد ما مسها شهر قُلْت فَِإنْ طَلَّقَها 

 ِبنيا تكَم هِمن ِبنيلْ ته رهٍة شا ِلكُلِّ ِعدلَى طَلَاِقهع دهأَش طِْليقَةَ الثَّاِلثَةَ وا التطَلَّقَه ا ثُمهسم
تِحلُّ ِلزوِجها حتى تنِكح زوجاً غَيره قَالَ نعم قُلْت فَما ِعدتها قَالَ الْمطَلَّقَةُ علَى الِْعدِة الَِّتي لَا 

  .ِعدتها أَنْ تضع ما ِفي بطِْنها ثُم قَد حلَّت ِللْأَزواِج 
  باب طَلَاِق الَِّتي لَم يدخلْ ِبها

١ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدصِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزي
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل ِإذَا طَلَّق امرأَته )عليه السالم ( عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ب ا فَقَالَ قَدلْ ِبهخدي لَم ا وِتهاعس ِمن اَءتِإنْ ش جوزت و هِمن تان.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض -٢ 

 الَِّتي لَم يدخلْ ِبها بانت ِبتطِْليقٍَة  أَنه قَالَ ِإذَا طُلِّقَِت الْمرأَةُ)عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
  .واِحدٍة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 

  أَنْ يدخلَ ِبها فَلَيس علَيها ِعدةٌ تزوج ِمن ساعِتها  قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته قَبلَ )عليه السالم ( اللَِّه 
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لَه ضِإنْ كَانَ فَر ةٌ واِحدطِْليقَةٌ وا تهِبينت و اَءتِإنْ ش ضا فَرم فا ِنصراً فَلَهها م.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب و عِلي بِن -٤ 

لَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً ِبكْراً ثُم طَ)عليهما السالم ( ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
 وه لٌ واِن فَضتاثْن طِْليقَِة الْأُولَى وِفي الت هِمن تانطِْليقَةً قَالَ بٍر تهطِْليقَاٍت كُلَّ شا ثَلَاثَ تِبه

اِجعرأَنْ ي فَلَه ِديٍد ِقيلَ لَهٍر جهاَء ِبمش و اَءتى شتا مهجوزتي اِطبلَ خطِْليقَةً قَبا تا ِإذَا طَلَّقَهه
أَنْ تمِضي ثَلَاثَةُ أَشهٍر قَالَ لَا ِإنما كَانَ يكُونُ لَه أَنْ يراِجعها لَو كَانَ دخلَ ِبها أَولًا فَأَما قَبلَ أَنْ 

س ِمن هِمن تانب ا قَدهلَيع ةَ لَهعجا فَلَا رلَ ِبهخدا يٍة طَلَّقَهاع.  
 ٥- ناٍم عِن ِهشِس بيبع نِد اللَِّه عبِن عب ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ةَ فَطَلَّقَها  قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَ)عليه السالم ( ثَاِبِت بِن شريٍح عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَلَيس علَيها ِعدةٌ و تزوج من شاَءت ِمن ساعِتها و تِبينها تطِْليقَةٌ واِحدةٌ 
ِت بِن   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن صاِلِح بِن خاِلٍد و عبيِس بِن ِهشاٍم عن ثَاِب

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( شريٍح عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٦- نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح وٍح وِن نب وبأَي نع اززاِس الربو الْعأَب  

 نِصٍري عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوِد اللَِّه صبعليه السالم ( أَِبي ع( هأَترلُ امجالر قَالَ ِإذَا طَلَّق 
 اَءتا ِإنْ شِتهاعس ِمن جوزت و هِمن تانب ةً فَقَداِحدطِْليقَةً وا تلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب.  

 ٧- نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع
  . قَالَ الِْعدةُ ِمن الْماِء )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  باب طَلَاِق الَِّتي لَم تبلُغْ و الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليِض   ععب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن  
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 الصِبيةَ الَِّتي لَم تبلُغْ و لَا تحِملُ ِمثْلُها و قَد  ِفي الرجِل يطَلِّق)عليهما السالم ( أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
 سا قَالَ لَيِمثْلُه ِلدا فَلَا تهضيح فَعتار ِحيِض والْم ِمن تِئسي أَةَ الَِّتي قَدرالْم ا ولَ ِبهخكَانَ د

  .علَيِهما ِعدةٌ و ِإنْ دخلَ ِبِهما 
دمحم   ناٍج عرِن دِميِل بج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

 ا ِمثْلَهاِبنحِض أَصعب.  
 ٢- نع اهور نمانَ عثْمِن عاِد بمح نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِد اللَِّه أَِبي عِحيِض قَالَ )عليه السالم ( بالْم ِمن تِئسي الَِّتي قَد ا وِمثْلُه ِحيضِة الَِّتي لَا تِبيِفي الص 

  .لَيس علَيِهما ِعدةٌ و ِإنْ دِخلَ ِبِهما 
 ٣-الر اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   وٍح وِن نب وبأَي نع ازز

حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ جِميعاً عن صفْوانَ عن محمِد بِن حِكيٍم عن محمِد بِن مسِلٍم 
  . قَالَ الَِّتي لَا تحبلُ ِمثْلُها لَا ِعدةَ علَيها )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ عن عبِد -٤ 
 ثَلَاثٌ يتزوجن علَى كُلِّ حاٍل الَِّتي لَم )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ها لَا تِحيض قَالَ قُلْت و ما حدها قَالَ ِإذَا أَتى لَها أَقَلُّ ِمن ِتسِع ِسِنني و الَِّتي لَم تِحض و ِمثْلُ
يدخلْ ِبها و الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض و ِمثْلُها لَا تِحيض قُلْت و ما حدها قَالَ ِإذَا كَانَ لَها 

نونَ سسمةً خ.  
 ٥- نِكيٍم عِن حِد بمحم نانَ عفْوص نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ضعب  

 يقُولُ ِفي الْمرأَِة الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ِمن تانا قَالَ بهلَيةَ علَا ِعد و ه.  

 ِخلَ ِبِهنةَ ِإذَا دالِْعد ِهنلَيضاً أَنَّ عأَي ِوير قَد و  .  
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي 

  ِتي لَم تبلُِغ الْمِحيض ثَلَاثَةُ أَشهٍر و الَِّتي قَد قَعدت ِمن الْمِحيِض ثَلَاثَةُ أَشهٍر بِصٍري قَالَ ِعدةُ الَّ
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 نلَغب كُني أْنَ ِإذَا لَمربتساِء لَا يِفي الِْإم قُولُ ِإنَّ ذَِلكي ا وذُ ِبهأْخةَ ياعمس نكَانَ اب و 
   الْحراِئر فَحكْمهن ِفي الْقُرآِن يقُولُ اللَّه عز و جلَّ و اللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيض فَأَما
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ِعدتهن ثَالثَةُ أَشهٍر و اللَّاِئي لَم يِحضن و كَانَ معاِويةُ بن الْمِحيِض ِمن ِنساِئكُم ِإِن ارتبتم فَ
 و متبتلَّ ِإِن ارج و زع ا قَالَ اللَّهمةَ فَِإناعمس نِبِه اب جتا احم ةٌ وِعد ِهنلَيع سقُولُ لَيٍم يكَيح

الريبةُ ِبأَنْ قَد يِئسن أَو لَم يِئسن فَأَما ِإذَا جازِت الْحد و ارتفَع الشك ِإنما ذَِلك ِإذَا وقَعِت 
  .ِبأَنها قَد يِئست أَو لَم تكُِن الْجاِريةُ بلَغِت الْحد فَلَيس علَيِهن ِعدةٌ 
  باب ِفي الَِّتي يخفَى حيضها

١ -دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 عن رجٍل تزوج امرأَةً )عليه السالم ( محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 و ِهي ِفي منِزِل أَهِلها و قَد أَراد أَنْ يطَلِّقَها و لَيس يِصلُ ِإلَيها فَيعلَم طَمثَها ِإذَا ِسراً ِمن أَهِلها
 ا ِبالْأَِهلَِّة وطَلِّقُهِلِه يأَه ناِئِب عذَا ِمثْلُ الْغقَالَ فَقَالَ ه ترا ِإذَا طَهِرهِبطُه لَمعلَا ي و طَِمثَت

لشهوِر قُلْت أَ رأَيت ِإنْ كَانَ يِصلُ ِإلَيها الْأَحيانَ و الْأَحيانَ لَا يِصلُ ِإلَيها فَيعلَم حالَها كَيف ا
الْآخِر ِبشهوٍد يطَلِّقُها فَقَالَ ِإذَا مضى لَه شهر لَا يِصلُ ِإلَيها ِفيِه يطَلِّقُها ِإذَا نظَر ِإلَى غُرِة الشهِر 

 تانب ٍر فَقَدهى ثَلَاثَةُ أَشضِن فَِإذَا ملَيجا رلَى طَلَاِقهع ِهدشي ا ِفيِه وطَلِّقُهالَِّذي ي رهالش بكْتي و
  .الَِّتي تعتد ِفيها ِمنه و هو خاِطب ِمن الْخطَّاِب و علَيِه نفَقَتها ِفي ِتلْك الثَّلَاثَِة الْأَشهِر 

باب الْوقِْت الَِّذي تِبني ِمنه الْمطَلَّقَةُ و الَِّذي يكُونُ ِفيِه الرجعةُ متى يجوز لَها 
جوزتأَنْ ت  

١ -ز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عارر  
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 قَالَ قُلْت لَه أَصلَحك اللَّه رجلٌ طَلَّق امرأَته علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
هِبش اِج قُلْتوِللْأَز لَّتح ا وهتِعد تقَضِة الثَّاِلثَِة فَقَِد انضيِفي الْح لَتخِن فَقَالَ ِإذَا دلَيدِة عاد

 ِليع نونَ عوراِق يلَ الِْعرِإنَّ أَه اللَّه كلَحأَص صلوات اهللا عليه ( لَه(عجِبر قأَح وقَالَ ه هأَن  ا لَما مِته
  .تغتِسلْ ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة فَقَالَ فَقَد كَذَبوا 

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن -٢ 
رز ناٍج عرِن دِميِل بج نِميعاً عٍر جصفٍَر أَِبي نعأَِبي ج نةَ عأَِت )عليه السالم ( ارطَلَّقَةُ ِإذَا رقَالَ الْم 

 هِمن تانب ِة الثَّاِلثَِة فَقَدضيالْح ِمن مالد.  
 ٣-ِن أُذَيب رمع اٍج ورِن دِميِل بج ٍر وكَيِن بِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليةَ   عن

 قَالَ الْمطَلَّقَةُ تِبني ِعند أَوِل قَطْرٍة ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة قَالَ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ كَذَب ما هو ِمن رأِْيِه قُلْت بلَغِني أَنَّ رِبيعةَ الرأِْي قَالَ ِمن رأِْيي أَنها تِبني ِعند أَوِل قَطْرٍة فَ

يش وا همِإن  ِليع نع هلَغعليه السالم ( ٌء ب(.   
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر -٤ 

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ طَلَّق امرأَته قَالَ هو أَحق )عليه السالم ( ي جعفٍَر عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِب
  .ِبرجعِتها ما لَم تقَع ِفي الدِم ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة 

 قَالَ ) السالم عليهما(   و عنه عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن زرارةَ عن أَحِدِهما -٥ 
 قَطَعفَقَِد ان هأَتالثَّاِلثَ فَِإذَا ر مى الدرى تتثُ حورت ِرثُ وطَلَّقَةُ تالْم.  

 ٦- اٍج ورِن دِميِل بج نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
 ابِن بكَيٍر و جعفَِر بِن سماعةَ عِن ابِن بكَيٍر و جِميٍل كُلِِّهم عن زرارةَ صفْوانَ بِن يحيى عِن

  . قَالَ أَولُ دٍم رأَته ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة فَقَد بانت ِمنه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
مِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح   ةَ ِمثْلَهاررز نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص نةَ عاع.  

 قَالَ سِمعته يقُولُ )عليه السالم (   صفْوانُ عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٧ 
  .أَِخِري الْمطَلَّقَةُ تِبني ِعند أَوِل قَطْرٍة ِمن الدِم ِفي الْقُرِء الْ
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 ٨- ناٍر عمِن عب اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
  ا  ِفي الرجِل يطَلِّق امرأَته فَقَالَ هو أَحق ِبرجعِته)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
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  .ما لَم تقَع ِفي الدِم الثَّاِلِث 
 )السالم عليه (   عنه عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -٩ 

 نيا بُء ما الْقُرمِإن و هِمن تانِة الثَّاِلثَِة بضيالْح ِمن مأَِت الدقُولُ ِإذَا رأِْي يةَ الرِبيعر تِمعي سِإن
 كَذَب لَعمِري ما قَالَ  )عليه السالم( الْحيضتيِن و زعم أَنه ِإنما أَخذَ ذَِلك ِبرأِْيِه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 ِليع نع ذَهأَخ هلَِكن أِْيِه وِبر عليه السالم ( ذَِلك( ِليا عا قَالَ ِفيهم و لَه قَالَ قُلْت  ) قَالَ )عليه السالم 
تِعد تقَضِة الثَّاِلثَِة فَقَِد انضيالْح ِمن مأَِت الدقُولُ ِإذَا را كَانَ يمِإن ا وهلَيع ِبيلَ لَهلَا س ا وه

  .الْقُرُء ما بين الْحيضتيِن و لَيس لَها أَنْ تتزوج حتى تغتِسلَ ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة 
ني ِعند أَوِل قَطْرٍة   الْحسن بن محمِد بِن سماعةَ قَالَ كَانَ جعفَر بن سماعةَ يقُولُ تِب

  .ِمن الدِم و لَا تِحلُّ ِللْأَزواِج حتى تغتِسلَ ِمن الْحيضِة الثَّاِلثَِة 
 و قَالَ الْحسن بن محمِد بِن سماعةَ تِبني ِعند أَوِل قَطْرٍة ِمن الْحيِض الثَّاِلِث ثُم ِإنْ 

جوزت اَءتلَا فَِإنْ ش اَءتِإنْ ش و تجوزت اَءتِإنْ ش اِهيمرِإب نب ِليقَالَ ع لَا و اَءتِإنْ ش و ت
  .تزوجت لَم يدخلْ ِبها حتى تغتِسلَ 

 ١٠ -نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِن بأَب 
 عِن الْمرأَِة ِإذَا )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

الثَّاِلثَِة فَِهي أَملَك طَلَّقَها زوجها متى تكُونُ ِهي أَملَك ِبنفِْسها فَقَالَ ِإذَا رأَِت الدم ِمن الْحيضِة 
 لَكأَم واٍم فَهِة أَيرشلَ عقَب ما فَقَالَ ِإذَا كَانَ الدِئهاِم قُرلَ أَيا قَبهلَيع مِجلَ الدفَِإنْ ع ا قُلْتفِْسهِبن

عب مِإنْ كَانَ الد ا وهِمن ترِة الَِّتي طَهضيالْح ِمن وه ا وِة ِبهضيالْح ِمن واِم فَهِة الْأَيرشالْع د
  .الثَّاِلثَِة و ِهي أَملَك ِبنفِْسها 

 ١١ - نب دمحم هاِبِه أَظُنحِض أَصعب نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
الْح نب ِليع ِن ِهلَاٍل أَوِد اللَِّه ببفٍَر ععأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعكَِم ع )

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق امرأَته متى تِبني ِمنه قَالَ ِحني يطْلُع الدم ِمن الْحيضِة )عليه السالم 
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ت فَلَها أَنْ تتزوج ِفي ِتلْك الْحاِل قَالَ نعم و لَِكن لَا تمكِّن ِمن نفِْسها الثَّاِلثَِة تمِلك نفْسها قُلْ
  .حتى تطْهر ِمن الدِم 
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  قْراِءباب معنى الْأَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ - ١

مآِن ِإنلَّ ِفي الْقُرج و زع ى اللَّهماَء الَِّتي سأِْيي أَنَّ الْأَقْرر قُولُ ِمنأِْي يةَ الرِبيعر تِمعس وا ه
 ِليع نع هلَغا بمِإن هلَِكن أِْيِه وِبر قُلْهي لَم ِن فَقَالَ كَذَبيتضيالْح نيا بِفيم رصلوات اهللا عليه ( الطُّه( 

 ِليأَ كَانَ ع اللَّه كلَحأَص ا الْقُ)عليه السالم ( فَقُلْتمِإن معفَقَالَ ن قُولُ ذَِلكي  مقِْري ِفيِه الدي رُء الطُّهر
 فَقَهد ِحيضاَء الْمفَِإذَا ج هعمجفَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن -٢ 
 قَالَ )عليه السالم ( بِن دراٍج عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر جِميعاً عن جِميِل 

  .الْقُرُء هو ما بين الْحيضتيِن 
(   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -٣ 

  .رُء هو ما بين الْحيضتيِن  قَالَ الْقُ)عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ عن أَِبي -٤ 
  . قَالَ الْأَقْراُء ِهي الْأَطْهار )عليه السالم ( جعفٍَر 

 نأَي طَلَّقَِة وِة الْمباب ِعددتعت  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  ا  قَالَ لَا ينبِغي ِللْمطَلَّقَِة أَنْ تخرج ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها حتى تنقَِضي ِعدته)عليه السالم ( 
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 ِحضت ٍر ِإنْ لَمهثَلَاثَةَ أَش وٍء أَوثَلَاثَةَ قُر.  
 ٢-نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عحِن ِسرب داود 

  . قَالَ ِعدةُ الْمطَلَّقَِة ثَلَاثَةُ قُروٍء أَو ثَلَاثَةُ أَشهٍر ِإنْ لَم تكُن تِحيض )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
نانَ عحِن ِسرب داود نةَ عاعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِن ابع ديمِد اللَِّه   حبأَِبي ع  )

  . ِمثْلَه )عليه السالم 
 ٣- هأَلْتانَ قَالَ سرِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 تادِإنْ أَر و جرخا لَا تِتهيقَالَ ِفي ب دتعت نطَلَّقَِة أَيِن الْملَا ع ِل وِف اللَّيِنص دعب تجرةً خارِزي
تخرج نهاراً و لَيس لَها أَنْ تحج حتى تنقَِضي ِعدتها و سأَلْته عِن الْمتوفَّى عنها زوجها أَ 

 اَءتِإنْ ش جحت و معقَالَ ن ِهي كَذَِلك.  
ِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن   عِلي عن أَِبي-٤ 

 قَالَ الْمطَلَّقَةُ تعتد ِفي بيِتها و لَا ينبِغي لَها أَنْ تخرج حتى تنقَِضي ِعدتها )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .روٍء أَو ثَلَاثَةُ أَشهٍر ِإلَّا أَنْ تكُونَ تِحيض و ِعدتها ثَلَاثَةُ قُ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف -٥ 
لطَّلَاِق فَقَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ ٍء ِمن ا  عن شي)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَر 

 ِبيلَ لَهلَا س ا وهفْسن لَكَتم ا وةَ طَلَّقَهاعس هِمن تانب ةَ فَقَدعجِفيِه الر ِلكمطَلَاقاً لَا ي هأَترام
أَ لَي ا قَالَ قُلْتفَقَةَ لَهلَا ن و اَءتثُ شيح دتعت ا وهلَيع نوهِرجخقُولُ ال تلَّ يج و زع اللَّه س

ِمن بيوِتِهن و ال يخرجن قَالَ فَقَالَ ِإنما عنى ِبذَِلك الَِّتي تطَلَّق تطِْليقَةً بعد تطِْليقٍَة فَِتلْك الَِّتي لَا 
ا طُلِّقَِت الثَّاِلثَةَ فَقَد بانت ِمنه و لَا نفَقَةَ لَها و الْمرأَةُ تخرج و لَا تخرج حتى تطَلَّق الثَّاِلثَةَ فَِإذَ

  الَِّتي يطَلِّقُها الرجلُ تطِْليقَةً ثُم يدعها حتى يخلُو أَجلُها فَهِذِه 
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  .أَيضاً تقْعد ِفي منِزِل زوِجها و لَها النفَقَةُ و السكْنى حتى تنقَِضي ِعدتها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٦ 
يِد اللَِّه الْفُضبأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نلَا )عليه السالم ( ِل ع ا وِتهيطَلَّقَةُ ِفي بالْم دتعقَالَ ت 

 ِهي جرخلَا ت ا وهاجرا ِإخِجهوِغي ِلزبني.  
 ٧-ِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍد عيمِن حاِصِم بع نٍر عصِن أَِبي ن

 قَالَ الْمطَلَّقَةُ تشوفَت ِلزوِجها ما كَانَ لَه علَيها رجعةٌ )عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  .و لَا يستأِْذنُ علَيها 

سماعةَ عِن ابِن ِرباٍط عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن -٨ 
  . قَالَ سأَلْته عِن الْمطَلَّقَِة أَين تعتد فَقَالَ ِفي بيِت زوِجها )عليه السالم ( الْحسِن 
 ِفي الْمطَلَّقَِة أَين )عليهما السالم (   عنه عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما -٩ 

تعتد فَقَالَ ِفي بيِتها ِإذَا كَانَ طَلَاقاً لَه علَيها رجعةٌ لَيس لَه أَنْ يخِرجها و لَا لَها أَنْ تخرج حتى 
  .تنقَِضي ِعدتها 

ع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نع هنِن   عب دمأَح نى عيحي نب دمحم ةَ وزمِن أَِبي حب ِلي
 ِصٍري ِمثْلَهأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم.  

ي بِصٍري عن   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِب- ١٠ 
 ِفي الْمطَلَّقَِة تعتد ِفي بيِتها و تظِْهر لَه ِزينتها لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك )عليهما السالم ( أَحِدِهما 

  .أَمراً 
حسيِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْ- ١١ 

سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي الْعباِس قَالَ لَا ينبِغي ِللْمطَلَّقَِة أَنْ تخرج ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها 
 ِحضت ٍر ِإنْ لَمهثَلَاثَِة أَش وٍء أَوا ِبثَلَاثَِة قُرهتِعد قَِضينى تتح.  

 ١٢ -يمح   ناٍر عمِن عةَ باِويعم ناٍد عِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب د
  . قَالَ سِمعته يقُولُ الْمطَلَّقَةُ تحج ِفي ِعدِتها ِإنْ طَابت نفْس زوِجها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن -١٣
م نلَاِء عِن الْعانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبع قُوقالْح دهشت و جحطَلَّقَةُ تِلٍم قَالَ الْمسِن مِد بمح.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١٤ 
لْمطَلَّقَةُ تكْتِحلُ و تختِضب و تطَيب و تلْبس  قَالَ ا)عليه السالم ( عروةَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ما شاَءت ِمن الثِّياِب ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذِلك أَمراً لَعلَّها أَنْ تقَع ِفي 
  .نفِْسِه فَيراِجعها 

 نم نيِق بباب الْفَر ِهي و تجرطَلَّقَِة ِإذَا خالْم نيب ِة ونِر السلَى غَيع طَلَّق
  ِفي ِعدِتها أَو أَخرجها زوجها

  الْحسين بن محمٍد قَالَ حدثَِني حمدانُ الْقَلَاِنِسي قَالَ قَالَ ِلي عمر بن ِشهاٍب - ١
نأَي ِمن ِديبالْع وا أَنَّ الطَّلَاقمعز لَه فَقُلْت قَِع الطَّلَاقي ثَلَاثاً لَم طَلَّق نأَنَّ م كابحأَص معز 

ِللِْكتاِب و السنِة فَمن خالَفَهما رد ِإلَيِهما قَالَ فَما تقُولُ ِفيمن طَلَّق علَى الِْكتاِب و السنِة 
ِت امجرى فَختِتِه حيا ِإلَى بهدري ةُ أَوا الِْعدهلَيع وزجا تِتهيِر بِفي غَي تدتا فَاعهجرأَخ أَو هأَتر

بقَالَ فَأَج نجرخال ي و وِتِهنيب ِمن نوهِرجخلَّ قَالَ ال تج و زع ى فَِإنَّ اللَّهرةً أُخِعد دتعت هت
ِبجواٍب لَم يكُن ِعنِدي جواباً و مضيت فَلَِقيت أَيوب بن نوٍح فَسأَلْته عن ذَِلك فَأَخبرته ِبقَوِل 

 هأَلْتاِشٍد فَسر نب ِليع قُولُ ِبالْآثَاِر فَلَِقيتا نماٍس ِإنِقي ابحأَص نحن سفَقَالَ لَي رمع ذَِلك نع
و أَخبرته ِبقَوِل عمر فَقَالَ قَد قَاس علَيك و هو يلِْزمك ِإنْ لَم يجِز الطَّلَاق ِإلَّا ِللِْكتاِب فَلَا 

 ذَِلك نٍم عكَيح نةَ باِويعم أَلْتاِب فَسةُ ِإلَّا ِللِْكتالِْعد وزجت  
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و أَخبرته ِبقَوِل عمر فَقَالَ معاِويةُ لَيس الِْعدةُ ِمثْلَ الطَّلَاِق و بينهما فَرق و ذَِلك أَنَّ الطَّلَاق ِفعلُ 
ِخلَاف الِْكتاِب و ما أُِمر ِبِه قُلْنا لَه ارِجع ِإلَى الِْكتاِب و ِإلَّا فَلَا يقَع الطَّلَاق و الْمطَلِِّق فَِإذَا فَعلَ 

 ِلِه وِفع ِمن سثُ لَيدحي ضيح ِضي ومت امأَي ا ِهيمأَِة ِإنرلَ الْملَا ِفع ِل وجلَ الرِفع تسةُ لَيالِْعد
ن ِفعِلها ِإنما هو ِفعلُ اللَِّه تبارك و تعالَى فَلَيس يقَاس ِفعلُ اللَِّه عز و جلَّ ِبِفعِلِه و ِفعِلها فَِإذَا لَا ِم

ِلما أَوقَعنا عصت و خالَفَت فَقَد مضِت الِْعدةُ و باَءت ِبِإثِْم الِْخلَاِف و لَو كَانِت الِْعدةُ ِفعلَها 
علَيها الِْعدةَ كَما لَم يقَِع الطَّلَاق ِإذَا خالَف و قَالَ الْفَضلُ بن شاذَانَ ِفي جواٍب أَجاب ِبِه أَبا 

ت اِب الْكَلَاِم قَالَ ِإنَّ اللَّهحأَص ضعٍد أَنَّ بيبو عأَب اِب الطَّلَاِق ذَكَرٍد ِفي ِكتيبالَى ععت و كارب
يش هلَِكن اِقطاً وس هنع ِة كَانَ طَلَاقُهِر الِْعديِلغ طَلَّق نا أَنَّ منِبرخي ِة لَمِللِْعد لَ الطَّلَاقعج ٌء  ِحني

وِتِهنيب ِمن نجرخاُء ِبأَنْ لَا يسالن دبعا تالُ كَمجِبِه الر دبعا ِفي تنربا أَخمِإن نَ وِددتعي نما دم 
ذَِلك ِبالْمعِصيِة فَقَالَ و ِتلْك حدود اللَِّه فَلَا تعتدوها و من يتعد حدود اللَِّه فَقَد ظَلَم نفْسه فَهِل 

 الْمعتدِة ِمن بيِتها أَ لَستم ترونَ أَنَّ الْأُمةَ مجِمعةٌ الْمعِصيةُ ِفي الطَّلَاِق ِإلَّا كَالْمعِصيِة ِفي خروِج
علَى أَنَّ الْمرأَةَ الْمطَلَّقَةَ ِإذَا خرجت ِمن بيِتها أَياماً أَنَّ ِتلْك الْأَيام محسوبةٌ لَها ِفي ِعدِتها و ِإنْ 

 فَكَذَِلك الطَّلَاق ِفي الْحيِض محسوب علَى الْمطَلِِّق و ِإنْ كَانَ ِللَِّه ِفيِه كَانت ِللَِّه ِفيِه عاِصيةً
عاِصياً قَالَ الْفَضلُ بن شاذَانَ أَما قَولُه ِإنْ اللَّه عز و جلَّ لَما جعلَ الطَّلَاق ِللِْعدِة لَم يخِبرنا أَنَّ 

يِلغ طَلَّق نا مماِب ِإنرِبالس لُّقعت وا همذَا ِإنأَنَّ ِمثْلَ ه لَمعاِقطاً فَلْيس هنع ِة كَانَ الطَّلَاقِر الِْعد
يلَّ ِبالشج و زاللَِّه ع رِإنَّ أَم مقَالُ لَهثُ ييح هلَّ ِذكْرج هأَن ذَِلك ِخلَاِفِه و نع يهن وِء ه احأَب 

ِنكَاح أَربِع ِنسوٍة لَم يخِبرنا أَنَّ أَكْثَر ِمن ذَِلك لَا يجوز و حيثُ جعلَ الْكَعبةَ ِقبلَةً لَم يخِبرنا أَنَّ 
  ِقبلَةً غَير الْكَعبِة لَا تجوز و حيثُ جعلَ الْحج ِفي ِذي الِْحجِة 
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 ِن لَميتدجس ةً وكْعلَاةَ رلَ الصعثُ جيح و وزجِة لَا يِر ِذي الِْحجِفي غَي جا أَنَّ الْحنِبرخي لَم
اثَ سجداٍت لَا يجوز فَلَو أَنَّ ِإنساناً تزوج خمس ِنسوٍة لَكَانَ ِنكَاحه يخِبرنا أَنَّ ركْعتيِن و ثَلَ

 رغَي هلَاتص تكَان و اِئٍز لَهج رِطئاً غَيخا مالِة لَكَانَ ضبالْكَع رلَةً غَيذَ ِقبخلَِو ات اِطلًا وةَ باِمسالْخ
جح لَو ٍة واِئزلَ جدب هلَاتلَ صعج لَو اِطلًا وب لُهكَانَ ِفع اً واجح كُني ِة لَمِر ِذي الِْحجِفي غَي 

 نلٍّ ِلأَنَّ كُلَّ مصم ركَانَ غَي ةً وفَاِسد هلَاتص تاٍت لَكَاندجثَلَاثَ س ِن ويتكْعٍة ركْعكُلِّ ر
ِبِه و ا أُِمرى مدعت رالْأَم وٍل فَكَذَِلكقْبلَا م اِئٍز وج راِطلًا فَاِسداً غَيب لُهكَانَ ِفع ذَِلك لَه طْلَقي لَم 

يش ِإنَّ ذَِلك ملُها قَوأَم ِللَِّه و دمالْح ا ونيا باِئِر مِفي الطَّلَاِق كَس كْمالْح الُ  وجِبِه الر دبعٌء ت
ما تعبد ِبِه النساُء أَنْ لَا يخرجن ما دمن يعتِددنَ ِمن بيوِتِهن فَأَخبرنا ذَِلك لَهن ِبالْمعِصيِة و كَ

لَو خرجت ِمن هِل الْمعِصيةُ ِفي الطَّلَاِق ِإلَّا كَالْمعِصيِة ِفي خروِج الْمعتدِة ِمن بيِتها ِفي ِعدِتها فَ
بيِتها أَياماً لَكَانَ ذَِلك محسوباً لَها فَكَذَِلك الطَّلَاق ِفي الْحيِض محسوب و ِإنْ كَانَ ِللَِّه عاِصياً 

أَنَّ الْخ ذَِلك ونَ ولَمعثُ لَا تيح ِمن كُملَيع لَتخةٌ دهبِذِه شِإنَّ ه مقَالُ لَهفَي اجرالِْإخ و وجر
لَيس ِمن شراِئِط الطَّلَاِق كَالِْعدِة ِلأَنَّ الِْعدةَ ِمن شراِئِط الطَّلَاِق ذَِلك أَنه لَا يِحلُّ ِللْمرأَِة أَنْ 

 يخِرجها ِمن بيِتها قَبلَ تخرج ِمن بيِتها قَبلَ الطَّلَاِق و لَا بعد الطَّلَاِق و لَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ
الطَّلَاِق و لَا بعد الطَّلَاِق فَالطَّلَاق و غَير الطَّلَاِق ِفي حظِْر ذَِلك و منِعِه واِحد و الِْعدةُ لَا تقَع ِإلَّا 

دِلم كُونُ الطَّلَاقلَا ي ِإلَّا ِبالطَّلَاِق و ِجبلَا ت الطَّلَاِق و عكُونُ مي ا قَدةٌ كَملَا ِعد ا ووٍل ِبهخ
خروجاً و ِإخراجاً ِبلَا طَلَاٍق و لَا ِعدٍة فَلَيس يشبه الْخروج و الِْإخراج ِبالِْعدِة و الطَّلَاِق ِفي هذَا 

لَ دخٍل دجاِج كَررالِْإخ وِج ورالْخ اسا ِقيمِإن اِب والْب وا فَهلَّى ِفيهفَص ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغقَو ار
 ذَِلك نع ِهينم هلَاِة ِلأَناِئِط الصرش ِمن سلَي ةٌ ِلأَنَّ ذَِلكاِئزج هلَاتص و اروِلِه الدخاٍص ِفي دع

 أَو أَخذَه و لَِبسه ِبغيِر ِإذِْنِه فَصلَّى ِفيِه صلَّى أَو لَم يصلِّ و كَذَِلك لَو أَنَّ رجلًا غَصب ثَوباً
 هلَاِة ِلأَناِئِط الصرش ِمن سلَي ِلأَنَّ ذَِلك بالثَّو ِسِه ذَِلكاِصياً ِفي لُبكَانَ ع ةً واِئزج هلَاتص تلَكَان

و أَنه لَِبس ثَوباً غَير طَاِهٍر أَو لَم يطَهر نفْسه أَو لَم منِهي عن ذَِلك صلَّى أَو لَم يصلِّ و كَذَِلك لَ
يتوجه نحو الِْقبلَِة لَكَانت صلَاته فَاِسدةً غَير جاِئزٍة ِلأَنَّ ذَِلك ِمن شراِئِط الصلَاِة و حدوِدها لَا 
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 كَذَِلك لَاِة وِإلَّا ِللص ِجبي ِمن هكَِذب هِرجخأَنْ لَا ي دعب اِئمص وه انَ وضمِر رهِفي ش كَذَب لَو
  الِْإمياِن لَكَانَ عاِصياً ِفي كَِذِبِه ذَِلك و كَانَ 
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صومه جاِئزاً ِلأَنه منِهي عِن الْكَِذِب صام أَو أَفْطَر و لَو ترك الْعزم علَى الصوِم أَو جامع لَكَانَ 
ِلك لَو صومه باِطلًا فَاِسداً ِلأَنَّ ذَِلك ِمن شراِئِط الصوِم و حدوِدِه لَا يِجب ِإلَّا مع الصوِم و كَذَ

 تكَان و اِصياً ِفي ذَِلكلَكَانَ ع قُوِقِهمح اِئِه ِمنمرِلغ ِرجخي لَم ِه وياِلدِلو اقع وه و جح
ِفي ِإح عامج أَو امرالِْإح كرت لَو و جحي لَم أَو جح ذَِلك نع ِهينم هةً ِلأَناِئزج هتجلَ حاِمِه قَبر

 عِإلَّا م ِجبوِدِه لَا يدح و جاِئِط الْحرش ِمن ٍة ِلأَنَّ ذَِلكاِئزج رةً غَيفَاِسد هتجح تقُوِف لَكَانالْو
ن شراِئِط الْفَرِض الْحج و ِمن أَجِل الْحج فَكُلُّ ما كَانَ واِجباً قَبلَ الْفَرِض و بعده فَلَيس ذَِلك ِم

ِلأَنَّ ذَِلك أَتى علَى حدِه و الْفَرض جاِئز معه فَكُلُّ ما لَم يِجب ِإلَّا مع الْفَرِض و ِمن أَجِل 
ن الْقَوم لَا يعِرفُونَ و الْفَرِض فَِإنَّ ذَِلك ِمن شراِئِطِه لَا يجوز الْفَرض ِإلَّا ِبذَِلك علَى ما بيناه و لَِك

لَا يميزونَ و يِريدونَ أَنْ يلِْبسوا الْحق ِبالْباِطِل فَأَما ترك الْخروِج و الِْإخراِج فَواِجب قَبلَ الِْعدِة 
ش ِمن وه سلَي الطَّلَاِق و دعب لَ الطَّلَاِق وقَب ِة والِْعد عم و ِة واِئِط الِْعدرش لَا ِمن اِئِط الطَّلَاِق ور

 وِد الطَّلَاِق ودح ِمن ِل الطَّلَاِق فَِهيأَج ِمن الطَّلَاِق و عةُ ِإلَّا مالِْعد ِجبلَا ت و هعةٌ ماِئزةُ جالِْعد
ح و الْحمد ِللَِّه و بعد فَلْيعلَم أَنَّ معنى الْخروِج و شراِئِطِه علَى ما مثَّلْنا و بينا و هو فَرق واِض

الِْإخراِج لَيس هو أَنْ تخرج الْمرأَةُ ِإلَى أَِبيها أَو تخرج ِفي حاجٍة لَها أَو ِفي حق ِبِإذِْن زوِجها 
ِإن و ذَِلك هبا أَشم ٍم أَوأْتا ِمثِْل مهجوا زهِرجخي ةً أَواغَمرم جرخأَنْ ت اجرالِْإخ و وجرا الْخم

 ا أَوهيوِإلَى أَب جرخأَنْ ت تأْذَنتأَةً اسرأَنَّ ام فَلَو هنلَّ عج و زع ى اللَّههذَا الَِّذي نةً فَهاغَمرم
ِإنها خرجت ِمن بيِت زوِجها و لَا يقَالُ ِإنَّ فُلَاناً أَخرج زوجته ِمن تخرج ِإلَى حق لَم نقُلْ 

بيِتها ِإنما يقَالُ ذَِلك ِإذَا كَانَ ذَِلك علَى الرغِْم و السخِط و علَى أَنها لَا تِريد الْعود ِإلَى بيِتها 
ك و ِفيما بينا ِكفَايةٌ فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ لَها أَنْ تخرج قَبلَ الطَّلَاِق ِبِإذِْن زوِجها و فَأَمسكَها علَى ذَِل

 وِج ورالْخ ذَِلك روِج غَيرذَا الْخه كْما فَحهجوا زِإنْ أَِذنَ لَه الطَّلَاِق و دعب جرخا أَنْ تلَه سلَي
ا سمأَ ِإن ِبهتشِضِع الَِّذي لَا يوذَا الْمِفي ه أَلْكسن لَم و ِبهتشِضِع الَِّذي يوالْم ِفي ذَِلك هنع اكأَلْن

لَيس قَد نِهيت عِن الِْعدِة ِفي غَيِر بيِتها فَِإنْ ِهي فَعلَت كَانت عاِصيةً و كَانِت الِْعدةُ جاِئزةً 
  كَذَِلك أَيضاً ِإذَا طَلَّق ِلغيِر فَ
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ا بِإنَّ ِفيم ِقيلَ لَه قا الْفَرِإلَّا فَم اِقعاً وو كَانَ الطَّلَاق اِطئاً وِة كَانَ خى الِْعدنعم ةً ِمنا ِكفَايني
 أِْي والر ابحأَص الْأَثَِر و ابحِل ِلأَنَّ أَصذَا الْقَوه نأُ ِبِه عزتجا ياِج مرالِْإخ وِج ورالْخ

 و أَجمعوا علَى أَصحاب التشيِع قَد رخصوا لَها ِفي الْخروِج الَِّذي لَيس علَى السخِط و الرغِْم
 وجرِت الْخادفَأَر طُلِّقَت هالَتاِبٍر أَنَّ خج نِر عيبِن الزِن ابِريٍح عج نى ابوا رم ذَِلك فَِمن ذَِلك

 فَقَالَ لَها )ه وآله صلى اهللا علي( ِإلَى نخٍل لَها تجذُّه فَلَِقيت رجلًا فَنهاها فَجاَءت ِإلَى رسوِل اللَِّه 
اخرِجي فَجذِّي نخلَِك لَعلَِّك أَنْ تصدِقي أَو تفْعِلي معروفاً و روى الْحسن عن حِبيِب بِن أَِبي 

 ِبياِب النحأَص لًا ِمنجٍس أَنَّ رطَاو نأَِة الْ)صلى اهللا عليه وآله ( ثَاِبٍت عرِن الْمِئلَ علْ  سطَلَّقَِة هم
تخرج ِفي ِعدِتها فَرخص ِفي ذَِلك و ابن بِشٍري عِن الْمِغريِة عن ِإبراِهيم أَنه قَالَ ِفي الْمطَلَّقَِة 

أَو أَمٍر لَا بد ِمنه ثَلَاثاً ِإنها لَا تخرج ِمن بيِت زوِجها ِإلَّا ِفي حق ِمن ِعيادِة مِريٍض أَو قَرابٍة 
ماِلك عن ناِفٍع عِن ابِن عمر أَنه كَانَ يقُولُ لَا تِبيت الْمبتوتةُ و الْمتوفَّى عنها زوجها ِإلَّا ِفي 

الَ أَصحاب الرأِْي لَو أَنَّ بيِتها و هذَا يدلُّ علَى أَنه قَد رخص لَها ِفي الْخروِج ِبالنهاِر و قَ
 ٍة ِمنعِفي س تا كَاناِعهتم ا أَوفِْسهلَى نِفيِه ع افخلٌ تجا ِفيِه رهعم سِزٍل لَينطَلَّقَةً ِفي مم

 خوف ِمن سلْطَاٍن أَو غَيِر النقْلَِة و قَالُوا لَو كَانت ِبالسواِد فَطَلَّقَها زوجها هناك فَدخلَ علَيها
 ِبيتت ا أَوِتهِفي ِعد جرخطَلَّقَِة أَنْ تِة الْمقَالُوا ِللْأَم ِر ووِل الِْمصخد ٍة ِمنعِفي س تكَان ذَِلك

ه طَلَّقَِة قَالَ وِة الْمِبيضاً ِفي الصقَالُوا أَي كَذَِلك ا وِجهوِت زيب نذَا علَى أَنَّ هلُّ عدي ذَا كُلُّه
الْخروج غَير الْخروِج الَِّذي نهى اللَّه عز و جلَّ عنه و ِإنما الْخروج الَِّذي نهى اللَّه عز و جلَّ 

 ِة واغَمرالْم ِط وخلَى السا عهوجركُونَ خا أَنْ يا قُلْنم وه هنِة أَنْ عِفي اللُّغ وزجالَِّذي ي وه
يقَالَ فُلَانةُ خرجت ِمن بيِت زوِجها و ِإنَّ فُلَاناً أَخرج امرأَته ِمن بيِتِه و لَا يجوز أَنْ يقَالَ ِلساِئِر 

شالت الْأَثَِر و أِْي واِب الرحأَص نا عنوِج الَِّذي ذَكَررالْخ ا وِجهوِت زيب ِمن تجرةَ خِع ِإنَّ فُلَاني
 ِفيقوِباللَِّه الت ا وفْنصذَا الَِّذي وِة هلَ ِفي اللُّغمعتسِتِه ِلأَنَّ الْميب ِمن هأَترام جرِإنَّ فُلَاناً أَخ.  

http://www.islam4u.com


  )٩٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.. ..مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

نجرخال ي و وِتِهنيب ِمن نوهِرجخالَى ال تعِلِه تأِْويِل قَوباب ِفي ت  
ز  ِفي قَوِل اللَِّه ع)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن الرضا - ١

و جلَّ ال تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن و ال يخرجن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفاِحشٍة مبينٍة قَالَ أَذَاها ِلأَهِل 
  .الرجِل و سوُء خلُِقها 

 ٢-ِن أَسب ِليع نع ِليميِن التسِن الْحب ِليع نا عاِبنحأَص ضعِن   بِد بمحم ناٍط عب
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ال تخِرجوهن ِمن )عليه السالم ( عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سأَلَ الْمأْمونُ الرضا 

شِة الْمبينِة أَنْ تؤِذي أَهلَ بيوِتِهن و ال يخرجن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفاِحشٍة مبينٍة قَالَ يعِني ِبالْفَاِح
  .زوِجها فَِإذَا فَعلَت فَِإنْ شاَء أَنْ يخِرجها ِمن قَبِل أَنْ تنقَِضي ِعدتها فَعلَ 

  باب طَلَاِق الْمسترابِة
١ -نع ِقيرِن الْبٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنطَّاِر   ِعدالْع ِزيدِن أَِبي يب داود 

 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة يستراب ِبها و ِمثْلُها )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فا كَيهجوا زهاقَعو قَد و ِحيضلَا ت ِملُ وحا لَا تِمثْلُه ِملُ وحا قَالَ تطَلَاقَه ادا ِإذَا أَرطَلِّقُهي 

  .ِليمِسك عنها ثَلَاثَةَ أَشهٍر ثُم يطَلِّقُها 
  باب طَلَاِق الَِّتي تكْتم حيضها

    محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عِن الْحسِن بِن عِلي بِن كَيسانَ - ١
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 أَسأَلُه عن رجٍل لَه امرأَةٌ ِمن ِنساِء هؤلَاِء الْعامِة و أَراد أَنْ )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى الرجِل 
قَد ا وطَلِّقَهي بافَةَ الطَّلَاِق فَكَتخا مهرطُه ا وهضيح تمعليه السالم (  كَت( ٍر وها ثَلَاثَةَ أَشِزلُهتعي 

  .يطَلِّقُها 
  باب ِفي الَِّتي تِحيض ِفي كُلِّ شهريِن و ثَلَاثٍَة

١ -حِن مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍر   عمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عب
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل ِعنده امرأَةٌ شابةٌ و ِهي تِحيض كُلَّ )عليه السالم ( الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

وا زطَلِّقُهي فةً كَياِحدةً وضيٍر حهثَلَاثَِة أَش ِن أَويرهِة شنالس طَلَاق طَلَّقت ِديدا شهرا فَقَالَ أَمهج
تطِْليقَةً واِحدةً علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع ِبشهوٍد ثُم تترك حتى تِحيض ثَلَاثَ ِحيٍض متى 

 مضت سنةٌ و لَم تِحض ِفيها ثَلَاثَ حاضت فَِإذَا حاضت ثَلَاثاً فَقَِد انقَضت ِعدتها ِقيلَ لَه و ِإنْ
ِحيٍض قَالَ ِإذَا مضت سنةٌ و لَم تِحض ثَلَاثَ ِحيٍض يتربص ِبها بعد السنِة ثَلَاثَةَ أَشهٍر ثُم قَِد 

 صاِحبه ما بينه و بين خمسةَ انقَضت ِعدتها ِقيلَ فَِإنْ مات أَو ماتت فَقَالَ أَيهما مات وِرثَ
  .عشر شهراً 

  باب ِعدِة الْمسترابِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ عن أَِبي - ١

هما سبق بانت ِمنه الْمطَلَّقَةُ الْمسترابةُ تستِريب الْحيض ِإنْ مرت  قَالَ أَمراِن أَي)عليه السالم ( جعفٍَر 
ِبها ثَلَاثَةُ أَشهٍر ِبيٍض لَيس ِفيها دم بانت ِبِه و ِإنْ مرت ِبها ثَلَاثُ ِحيٍض لَيس بين الْحيضتيِن 

  .الْحيِض ثَلَاثَةُ أَشهٍر بانت ِب
 ثُم تاضماً فَحوٍر ِإلَّا يها ثَلَاثَةُ أَشِبه ترِإنْ م ذَِلك فِْسريت ِميلٌ وٍر قَالَ جيمع نقَالَ اب  

اضماً فَحوٍر ِإلَّا يها ثَلَاثَةُ أَشِبه ترم ثُم تاضماً فَحوٍر ِإلَّا يها ثَلَاثَةُ أَشِبه ترم دتعِذِه تفَه ت
 ِحضت ٍر ِبيٍض لَمها ثَلَاثَةُ أَشِبه ترِإنْ م وِر وهِبالش دتعلَا ت ِه وجذَا الْولَى هِض عيِبالْح  
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  .يها فَقَد بانت ِف
 ٢- ِطينزٍر الْبصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ةُ الشابةُ  قَالَ قُلْت لَه الْجاِري)عليه السالم ( عن عبِد الْكَِرِمي عن محمِد بِن حِكيٍم عن عبٍد صاِلٍح 
  .الَِّتي لَا تِحيض و ِمثْلُها تحِملُ طَلَّقَها زوجها قَالَ ِعدتها ثَلَاثَةُ أَشهٍر 

عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

ِتي لَم تِحض و الْمستحاضِة الَِّتي لَا تطْهر ثَلَاثَةُ أَشهٍر و ِعدةُ الَِّتي تِحيض و  قَالَ ِعدةُ الَّ)
  .يستِقيم حيضها ثَلَاثَةُ قُروٍء و الْقُروُء جمع الدِم بين الْحيضتيِن 

 عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-٤ 
 قَالَ سأَلْته عِن الَِّتي تِحيض كُلَّ )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قُرِئها الَِّتي كَانت تِحيض ِفيِه ِفي اِلاسِتقَامِة فَلْتعتد ثَلَاثَِة أَشهٍر مرةً كَيف تعتد قَالَ تنتِظر ِمثْلَ
 اَءتِإنْ ش جوزلْت وٍء ثُمثَلَاثَةَ قُر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء عن محمِد -٥ 
 أَنه قَالَ ِفي الَِّتي تِحيض ِفي كُلِّ ثَلَاثَِة أَشهٍر مرةً أَو ِفي ِستٍة )عليهما السالم (  عن أَحِدِهما بِن مسِلٍم

لَِّتي أَو ِفي سبعِة أَشهٍر و الْمستحاضِة الَِّتي لَم تبلُِغ الْحيض و الَِّتي تِحيض مرةً و ترتِفع مرةً و ا
 ةَ ِمنفْرى الصرالَِّتي ت و أَسيت ا لَمهأَن تمعز ا وهضيح فَعتالَِّتي قَِد ار لَِد وِفي الْو عطْملَا ت

  .حيٍض لَيس ِبمستِقيٍم فَذَكَر أَنَّ ِعدةَ هؤلَاِء كُلِِّهن ثَلَاثَةُ أَشهٍر 
 ٦-حي نب دمحِن   ماِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 أَنه قَالَ ِفي الْمرأَِة يطَلِّقُها زوجها )عليه السالم ( ِعيسى عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 حيضةً فَقَالَ ِإذَا انقَضت ثَلَاثَةُ أَشهٍر انقَضت ِعدتها يحسب لَها و ِهي تِحيض كُلَّ ثَلَاثَِة أَشهٍر

  .ِلكُلِّ شهٍر حيضةٌ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن داود بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس -٧ 

أَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبأَةٌ )عليه السالم ( ا عرام ِهي و ترطَه و تلَدا وم دعب هأَترام ٍل طَلَّقجر نع   
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رت تاما دماً مى درٍر لَا تها قَالَ ثَلَاثَةُ أَشهتا ِعدم ِضع.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٨ 

لَِّتي لَا تطْهر ثَلَاثَةُ أَشهٍر و ِعدةُ  قَالَ ِعدةُ الْمرأَِة الَِّتي لَا تِحيض و الْمستحاضِة ا)عليه السالم ( اللَِّه 
الَِّتي تِحيض و يستِقيم حيضها ثَلَاثَةُ قُروٍء قَالَ و سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإِن ارتبتم ما 

 دتعةٌ فَلْتِريب وٍر فَههلَى شع ادا زةُ فَقَالَ ميبِر الرها كَانَ ِفي الشم و ضيِك الْحرتلْت ٍر وهثَلَاثَةَ أَش
  .لَم تِزد ِفي الْحيِض علَيِه ثَلَاثَ ِحيٍض فَِعدتها ثَلَاثُ ِحيٍض 

 ٩-ِن اباٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م
 قَالَ أَي الْأَمريِن سبق ِإلَيها فَقَِد انقَضت ِعدتها ِإنْ )عليهما السالم ( بكَيٍر عن زرارةَ عن أَحِدِهما 

ِد انقَضت مرت ثَلَاثَةُ أَشهٍر لَا ترى ِفيها دماً فَقَِد انقَضت ِعدتها و ِإنْ مرت ثَلَاثَةُ أَقْراٍء فَقَ
  .ِعدتها 

  محمد عن أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ قَالَ ِإذَا - ١٠ 
لشهِر ِمراراً نظَرت فَلَم تِجِد الْأَقْراَء ِإلَّا ثَلَاثَةَ أَشهٍر فَِإذَا كَانت لَا يستِقيم لَها حيض تِحيض ِفي ا

فَِإنَّ ِعدتها ِعدةُ الْمستحاضِة ثَلَاثَةُ أَشهٍر و ِإذَا كَانت تِحيض حيضاً مستِقيماً فَهو ِفي كُلِّ شهٍر 
  .حيضةٌ بين كُلِّ حيضتيِن شهر و ذَِلك الْقُرُء 

 ١١ -محم نى عيحي نب دمحونَ   ماره نِعٍر عش اقحِن ِإسب ِزيدي نِن عيسِن الْحِد ب
  بِن 
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ت و قَد طَعنت ِفي السن فَحاضت حيضةً  ِفي امرأٍَة طُلِّقَ)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
واِحدةً ثُم ارتفَع حيضها فَقَالَ تعتد ِبالْحيضِة و شهريِن مستقِْبلَيِن فَِإنها قَد يِئست ِمن الْمِحيِض 

.  
  باب أَنَّ النساَء يصدقْن ِفي الِْعدِة و الْحيِض

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١

  . قَالَ الِْعدةُ و الْحيض ِللنساِء ِإذَا ادعت صدقَت )عليه السالم 
  باب الْمسترابِة ِبالْحبِل

١ -رِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيم
 اِهيمرا ِإبأَب تِمعاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي ععليه السالم ( اب( قُولُ ِإذَا طَلَّقي 

فَاد هأَترلُ امجالر تانب قَد ٍر ثُمهثَلَاثَةَ أَش تدتِإلَّا اع و تلَدٍر فَِإنْ وهةَ أَشعِتس ظَرتلًا انبح تع
 هِمن.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن محمِد بِن حِكيٍم -٢ 
 قَالَ قُلْت لَه الْمرأَةُ الشابةُ الَِّتي تِحيض ِمثْلُها يطَلِّقُها زوجها فَيرتِفع )عليه السالم (  عن أَِبي الْحسِن

ا ِتسهتٍر قَالَ ِعدهثَلَاثَِة أَش دعلَ ببِت الْحعا ادهفَِإن ٍر قُلْتها قَالَ ثَلَاثَةُ أَشهتِعد ا كَمثُهةُ طَمع
أَشهٍر قُلْت فَِإنها ادعِت الْحبلَ بعد ِتسعِة أَشهٍر قَالَ ِإنما الْحبلُ ِتسعةُ أَشهٍر قُلْت تزوج قَالَ 

ا تهلَيةَ عٍر قَالَ لَا ِريبهثَلَاثَِة أَش دعب تعا ادهفَِإن ٍر قُلْتهاطُ ِبثَلَاثَِة أَشتحت اَءتِإنْ ش جوز.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عِن ابِن -٣ 

تقُولُ أَنا حبلَى  أَنه قَالَ ِفي الْمطَلَّقَِة يطَلِّقُها زوجها فَ)عليه السالم ( حِكيٍم عن أَِبي ِإبراِهيم أَو أَِبيِه 
  .فَتمكُثُ سنةً قَالَ ِإنْ جاَءت ِبِه ِلأَكْثَر ِمن سنٍة لَم تصدق و لَو ساعةً واِحدةً ِفي دعواها 

http://www.islam4u.com


  )١٠٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

٤ - ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب ةَ واعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
 قَالَ قُلْت لَه الْمرأَةُ الشابةُ الَِّتي )عليه السالم ( صفْوانَ عن محمِد بِن حِكيٍم عِن الْعبِد الصاِلِح 

ض ِمثْلُها يطَلِّقُها زوجها فَيرتِفع طَمثُها ما ِعدتها قَالَ ثَلَاثَةُ أَشهٍر قُلْت جِعلْت ِفداك فَِإنها تِحي
ت ِمن ذَِلك تزوجت بعد ثَلَاثَِة أَشهٍر فَتبين ِبها بعد ما دخلَت علَى زوِجها أَنها حاِملٌ قَالَ هيها

 اِمٍل وِبح سلَي و اجوا الْأَزلَّ لَهح ٍة فَقَدضيح ِمن ادا فَساِن ِإمبرِث ضالطَّم فْعِكيٍم رح نا ابي
قْتاً يو لَهعج لَّ قَدج و زع ٍر ِلأَنَّ اللَّههِفي ثَلَاثَِة أَش ِبنيتست واِملٌ فَها حلُ قَالَ ِإممِفيِه الْح ِبنيتس

قُلْت فَِإنها ارتابت قَالَ ِعدتها ِتسعةُ أَشهٍر قُلْت فَِإنها ارتابت بعد ِتسعِة أَشهٍر قَالَ ِإنما الْحملُ 
 ٍر قُلْتهاطُ ِبثَلَاثَِة أَشتحقَالَ ت جوزفَت ٍر قُلْتهةُ أَشعِتس سٍر قَالَ لَيهثَلَاثَِة أَش دعب تابتا ارهفَِإن

 جوزتةٌ تا ِريبهلَيع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد -٥ 

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ طَلَّق امرأَته فَلَما مضت )عليه السالم ( حسِن بِن حِكيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي الْ
ثَلَاثَةُ أَشهٍر ادعت حبلًا قَالَ ينتظَر ِبها ِتسعةَ أَشهٍر قَالَ قُلْت فَِإنها ادعت بعد ذَِلك حبلًا قَالَ 

را يمِإن اتهيه اتهيا ههلَِكن ِث والطَّم اٍد ِمنا فَسِإم ٍن ويٍل ببا حِن ِإميبرض ثُ ِمنالطَّم ِفعت
 طَلَّقت فةً كَينا سثُهطَم ِفعتري ثُ ثُمطْمت تضاً ِفي الَِّتي كَانقَالَ أَي و دعٍر بهاطُ ِبثَلَاثَِة أَشتحت

لشهوِد فَقَالَ ِلي بعض من قَالَ ِإذَا أَراد أَنْ يطَلِّقَها و ِهي لَا تِحيض و قَد كَانَ قَالَ تطَلَّق ِبا
يطَؤها استبرأَها ِبأَنْ تمسك عنها ثَلَاثَةَ أَشهٍر ِمن الْوقِْت الَِّذي تِبني ِفيِه الْمطَلَّقَةُ الْمستِقيمةُ 

ِإنْ ظَهر ِبها حبلٌ و ِإلَّا طَلَّقَها تطِْليقَةً ِبشاِهديِن فَِإنْ تركَها ثَلَاثَةَ أَشهٍر فَقَد بانت الطَّمِث فَ
ةً ثُما ثَاِنيطَلَّقَه ا ثُمهعاجر راً ثُمها شكَهرطِْليقَاٍت تا ثَلَاثَ تطَلِّقَهأَنْ ي ادِإذَا أَر ٍة واِحدِبو كسأَم 

  .عنها ثَلَاثَةَ أَشهٍر يستبِرئُها فَِإنْ ظَهر ِبها حبلٌ فَلَيس لَه أَنْ يطَلِّقَها ِإلَّا واِحدةً 
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  لْحبلَى الْمطَلَّقَِةباب نفَقَِة ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١

ا ِبالْمعروِف  قَالَ الْحاِملُ أَجلُها أَنْ تضع حملَها و علَيِه نفَقَته)عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  .حتى تضع حملَها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢ 
طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ و ِهي  قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 نم ِجدا ِإلَّا أَنْ يهارضلَا ي ا وهرا أَجطَاهأَع هتعضا فَِإذَا ولَهمح عضى تتا حهلَيع فَقلَى أَنبح
قأَح ِر فَِهيالْأَج ِبذَِلك تِضير ا فَِإنْ ِهيهراً ِمنأَج صخأَر وه هفِْطمى تتا حِنهِباب .  

 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
ها ِإنْ ترِضعه ِبما تقْبلُه قَالَ الْحبلَى الْمطَلَّقَةُ ينفَق علَيها حتى تضع حملَها و ِهي أَحق ِبولَِد

امرأَةٌ أُخرى ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ال تضار واِلدةٌ ِبولَِدها و ال مولُود لَه ِبولَِدِه و علَى 
ذَا أَراد مجامعتها فَتقُولُ لَا الْواِرِث ِمثْلُ ذِلك قَالَ كَانِت الْمرأَةُ ِمنا ترفَع يدها ِإلَى زوِجها ِإ

أَدعك ِلأَني أَخاف أَنْ أَحِملَ علَى ولَِدي و يقُولُ الرجلُ لَا أُجاِمعِك ِإني أَخاف أَنْ تعلَِقي 
 يضار الرجلُ الْمرأَةَ و أَما قَولُه و فَأَقْتلَ ولَِدي فَنهى اللَّه عز و جلَّ أَنْ تضار الْمرأَةُ الرجلَ و أَنْ

علَى الْواِرِث ِمثْلُ ذِلك فَِإنه نهى أَنْ يضار ِبالصِبي أَو يضار أُمه ِفي رضاِعِه و لَيس لَها أَنْ 
ا ِفصادِإنْ أَر ِن وِن كَاِملَيلَيوح قاِعِه فَوضذَ ِفي رأْخناً تسكَانَ ح لَ ذَِلكا قَبمهاٍض ِمنرت نالًا ع

 الِْفطَام والُ هالِْفص و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن -٤ 

 ِفي الرجِل )عليه السالم ( ِه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَّ
  .يطَلِّق امرأَته و ِهي حبلَى قَالَ أَجلُها أَنْ تضع حملَها و علَيِه نفَقَتها حتى تضع حملَها 

  ا نفَقَةَباب أَنَّ الْمطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سكْنى لَها و لَ
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  أَبو الْعباِس الرزاز عن أَيوب بِن نوٍح و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ١
حم اِر وبالْج ةَ كُلِِّهماعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دم

 قَالَ ِإنَّ الْمطَلَّقَةَ )عليه السالم ( عن صفْوانَ بِن يحيى عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 سةٌ ثَلَاثاً لَيعجا رهلَيا عِجهوِللَِّتي ِلز ا ِهيما ِإنِجهولَى زفَقَةٌ عا نلَه.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٢ 
  .ِن الْمطَلَّقَِة ثَلَاثاً علَى السنِة هلْ لَها سكْنى أَو نفَقَةٌ قَالَ لَا  قَالَ سأَلْته ع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٣- نٍب عيعش ناٍد عمح نٍل عجر ى أَوِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 أَنه سِئلَ عِن الْمطَلَّقَِة ثَلَاثاً أَ لَها سكْنى و نفَقَةٌ قَالَ حبلَى )م عليه السال( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِهي قُلْت لَا قَالَ لَا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر -٤ 
أَِبي ج نةَ عاررز نفٍَر ععليه السالم ( ع( ا ذَِلكما ِإنِجهولَى زفَقَةٌ عا نلَه سطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيقَالَ الْم 

  .ِللَِّتي ِلزوِجها علَيها رجعةٌ 
 ٥-نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نأَِبيِه ع 

 لَى ِهيبفَقَةٌ فَقَالَ حن ى أَوكْنا سطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهالْم ةَ قَالَ قُلْتاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع
  .فَقُلْت لَا قَالَ لَيس لَها سكْنى و لَا نفَقَةٌ 

  باب متعِة الْمطَلَّقَِة
١ - اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

   ِفي الرجِل يطَلِّق امرأَته أَ يمتعها قَالَ نعم أَ ما يِحب أَنْ يكُونَ ِمن الْمحِسِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
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 ِقنيتالْم كُونَ ِمنأَنْ ي ِحبا يأَ م.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْبزنِطي قَالَ -٢ 

  .ر بعض أَصحاِبنا أَنَّ متعةَ الْمطَلَّقَِة فَِريضةٌ ذَكَ
  أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر الْبزنِطي عن عبِد الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 

لَّقاِت متاع ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتِقني قَالَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللْمطَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 ِهي ا وهعتملَا ي فكَي و هرقِْتِر قَدلَى الْمع و هروِسِع قَدلَى الْما عهتقَِضي ِعدنا تم دعا بهاعتم

 ِدثُ اللَّهحي ا ووهجري و وهجرا تِتهلُ ِفي ِعدجقَالَ ِإذَا كَانَ الر اُء وشا يا ممهنيلَّ بج و زع
 ِب والثَّو ِبيِب والز ِعِري والش طَِة وِبالِْحن عتمي قِْترالْم ِة والْأَم ِد وبِبالْع هأَترام عتِه ملَيعاً عسوم

ع نب نسِإنَّ الْح اِهِم ورالد ا )عليه السالم ( ِليهعتأَةً ِإلَّا مرطَلِِّق امي لَم ٍة وِبأَم أَةً لَهرام عتم .  
 ٤- ِليع اٍن وِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍد عِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  

أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نِد اللَِّه ببأَِبي ع نِميعاً عةَ جاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع عليه السالم ( ن( هأَن 
قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللْمطَلَّقاِت متاع ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتِقني قَالَ متاعها بعد ما 

علَى الْموِسِع قَدره و علَى الْمقِْتِر قَدره قَالَ كَيف يمتعها ِفي ِعدِتها و ِهي تنقَِضي ِعدتها 
 ِة والْأَم ِد وبأَةَ ِبالْعرالْم عتمي وِسعلَ الْمجا ِإنَّ الراُء أَمشا يم ِدثُ اللَّهحي ا ووهجري و وهجرت

 )عليه السالم ( و الزِبيِب و الثَّوِب و الدراِهِم و ِإنَّ الْحسن بن عِلي ] ِبالتمِر[فَِقري ِبالِْحنطَِة يمتع الْ
  .متع امرأَةً طَلَّقَها ِبأَمٍة و لَم يكُن يطَلِّق امرأَةً ِإلَّا متعها 

سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن 
  . يمتع ِنساَءه ِبالْأَمِة )عليه السالم (  ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ و كَانَ الْحسن بن عِلي )عليه السالم ( اللَِّه 

 ٥-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ن  
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 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللْمطَلَّقاِت متاع  أَخِبرِني)عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 ههِشب أَو ارقَالَ ِخم ِجدِسراً لَا يعاِع ِإذَا كَانَ متالْم ى ذَِلكنا أَدم ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِبالْم

.  
  صداِقباب ما ِللْمطَلَّقَِة الَِّتي لَم يدخلْ ِبها ِمن ال

١ - اززفٍَر الرعج نب دمحاِس مبو الْعأَب اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
كَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص نِميعاً عةَ جاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح وٍح وِن نب وبأَي نع ن

 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَقَد بانت )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِر وهالْم فا ِنصراً فَلَهها ملَه ضِإنْ كَانَ فَر ا وِتهاعس ِمن اَءتِإنْ ش جوزتت و هِمن كُني ِإنْ لَم 

  .فَرض لَها مهراً فَلْيمتعها 
 ٢- نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع ِليع ِصٍري وأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابانُ عفْوص  

 )عليه السالم ( اً عن أَِبي عبِد اللَِّه أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ جِميع
 فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر قَد و نوهسمِل أَنْ تقَب ِمن نوهمِإنْ طَلَّقْت لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو

قْدِدِه عا الَِّذي ِبيفُوعي فُونَ أَوعِإلَّا أَنْ ي متضلُ ما فَرجأَِو الر أَِو الْأَخ الْأَب وكاِح قَالَ هةُ الن
 ازج فَا فَقَدفَِإذَا ع ِجيزا فَتلَه اعتبأَِة فَيراِل الْمِفي م هرأَم وزجالَِّذي ي ِه وى ِإلَيوصي.  

 )عليه السالم ( حلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ-٣ 
 ِإنْ لَم ئاً ويا شلَه ضِر ِإنْ كَانَ فَرهالْم فِه ِنصلَيا قَالَ علَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب هأَترام ٍل طَلَّقجِفي ر

لُها ِمن النساِء قَالَ و قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يكُن فَرض لَها فَلْيمتعها علَى نحِو ما يمتع ِمثْ
 وزجلُ يجالر ِه وى ِإلَيوصلُ يجالر و الْأَخ و الْأَب وكاِح قَالَ هةُ النقْدِدِه عا الَِّذي ِبيفُوعي أَو

شي ا ولَه ِبيعأَِة فَيراِل الْمِفي م هرأَم ازج فَا فَقَدا فَِإذَا عِري لَهت.  
    عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ -٤ 
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 رجلٌ تزوج امرأَةً علَى ِمائَِة شاٍة ثُم ساق ِإلَيها الْغنم ثُم طَلَّقَها )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
صِفها و ِنصِف قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها و قَد ولَدِت الْغنم قَالَ ِإنْ كَانِت الْغنم حملَت ِعنده رجع ِبِن
يلَاِد ِبشالْأَو ِمن ِجعري لَم ا وِفهِبِنص عجر هدلُ ِعنمكُِن الْحي ِإنْ لَم ا ولَاِدهٍء  أَو.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن 
اررِد اللَِّه زبأَِبي ع نعليه السالم ( ةَ ع( و منِت الْغلَدِقيقاً فَور ماً وا غَنهِإلَي اققَالَ س هِإلَّا أَن ِمثْلَه 

 ِقيقالر.  
 ٥-اررز نِن ِرئَاٍب عب ِليع نٍر عكَيِن بِن ابوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح نع دمحةَ   م

 ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ الرتقَاَء أَِو الْجاِريةَ الِْبكْر فَيطَلِّقُها ساعةً )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
ن كَما أُدِخلْن تدخلُ علَيِه فَقَالَ هاتاِن ينظُر ِإلَيِهما من يوثَق ِبِه ِمن النساِء فَِإنْ كُن علَى حاِلِه

 ها ِمنهلَيةَ علَا ِعد ا ولَه ضاِق الَِّذي فَردالص فِنص نِه فَِإنَّ لَهلَيع.  
  محمد عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر -٦ 

 عن رجٍل تزوج امرأَةً ِبأَلِْف ِدرهٍم فَأَعطَاها عبداً لَه آِبقاً و )عليه السالم ( لَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ال
 ِإذَا ِهي أْسفَلَا ب هفَترع كَانَ قَد ِد وبِبالْع تِضيا فَقَالَ ِإذَا رقَهدٍة ِبالْأَلِْف الَِّتي أَصرِحب درب

ِت الثَّوضِه قَبلَيع درت ا ولَه رها قَالَ لَا ملَ ِبهخدلَ أَنْ يا قَبفَِإنْ طَلَّقَه ِد قُلْتبِبالْع تِضير و ب
  .خمسِمائَِة ِدرهٍم و يكُونُ الْعبد لَها 

 ٧-اِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمِن أَِبي   حِن ابانَ عثْمِن ع
 عن رجٍل تزوج امرأَةً و جعلَ صداقَها أَباها علَى أَنْ )عليه السالم ( يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لَها أَنْ ترد علَيِه و ِإنما لَها ِنصف ترد علَيِه أَلْف ِدرهٍم ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها ما ينبِغي
الْمهِر و أَبوها شيخ ِقيمته خمسِمائَِة ِدرهٍم و هو يقُولُ لَو لَا أَنتم لَم أَِبعه ِبثَلَاثَِة آلَاِف ِدرهٍم 

   .فَقَالَ لَا ينظَر ِفي قَوِلِه و لَا ترد علَيِه شيئاً
 ٨- نِزيٍن عِن راِلِح بص نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 عن رجٍل تزوج امرأَةً ِبأَلِْف ِدرهٍم فَأَداها ِإلَيها )عليه السالم ( ِشهاٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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هتبهِسِمائَِة فَوما ِبخهلَيع ِجعرا قَالَ يلَ ِبهخدلَ أَنْ يا قَبفَطَلَّقَه غَبأَر ا ِفيكأَن قَالَت و ا لَه
  .ِدرهٍم 

    محمد عن أَحمد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن يونس عِن ابِن أُذَينةَ -٩ 
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 عن رجٍل تزوج امرأَةً فَأَمهرها أَلْف )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَيها فَوهبت لَه خمسِمائَِة ِدرهٍم و ردتها علَيِه ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ ِدرهٍم و دفَعها ِإ

ه و ِلغيِرِه ترد علَيِه الْخمسِمائَِة ِدرهٍم الْباِقيةَ ِلأَنها ِإنما كَانت لَها خمسِمائَِة ِدرهٍم فَِهبتها ِإياها لَ
  .سواٌء 

  محمد عن أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١٠ 
مهرها أَباها و  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً و أَ)عليه السالم ( سلَيمانَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 سا قَالَ لَيلَ ِبهخدلَ أَنْ يا قَبطَلَّقَه ٍم ثُمهِدر أَلْف هِطيعلَى أَنْ تٍم عهِمائَِة ِدرسما خةُ أَِبيهِقيم
يا شهلَيٌء  ع.  
حكَِم عن عِلي بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْ- ١١ 

 عن رجٍل طَلَّق امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
رض لَها شيئاً فَلْيمتعها علَى نحِو قَالَ علَيِه ِنصف الْمهِر ِإنْ كَانَ فَرض لَها شيئاً و ِإنْ لَم يكُن فَ

  .ما يمتع ِبِه ِمثْلُها ِمن النساِء 
 )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل - ١٢ 

و امرأَِتِه فَساقَهما ِإلَيها فَماتِت امرأَةُ الْعبِد ِعند الْمرأَِة ثُم طَلَّقَها ِفي رجٍل تزوج امرأَةً علَى عبٍد 
 ظَرني ِتِه ثُماِقي ِبِقيمالْب دبالْع مقَوي ها فَِإنهجوزت موا يهلَيا عهما قَالَ ِإنْ كَانَ قَولَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب
ما بِقي ِمن الِْقيمِة الَِّتي تزوجها علَيها فَترد الْمرأَةُ علَى الزوِج ثُم يعِطيها الزوج النصف ِمما 

  .صار ِإلَيِه 
 ١٣ -بأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع( 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( قُصني أَو ِزيدا فَيهدِعن ركْبِصيِف فَيلَى الْوع جوزأَِة ترقَالَ ِفي الْم 
ع ِإلَيها لَا ينظَر ِفي ِزيادٍة و لَا ثُم يطَلِّقُها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ علَيها ِنصف ِقيمِتِه يوم دِف

  .نقْصاٍن 
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  و ِبهذَا الِْإسناِد ِفي الرجِل يعِتق أَمته فَيجعلُ ِعتقَها مهرها ثُم يطَلِّقُها قَبلَ أَنْ - ١٤ 
ى ِفيهعستسا تِتهِقيم فِه ِنصلَيع درا قَالَ تلَ ِبهخدا ي.  
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  باب ما يوِجب الْمهر كَملًا
ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِب- ١

  . ِفي رجٍل دخلَ ِبامرأٍَة قَالَ ِإذَا الْتقَى الِْختاناِن وجب الْمهر و الِْعدةُ )عليه السالم ( 
عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

  . قَالَ ِإذَا الْتقَى الِْختاناِن وجب الْمهر و الِْعدةُ و الْغسلُ )السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -٣ 

بأَِبي ع نانَ عحِن ِسرب داود نٍر عصعليه السالم ( ِد اللَِّه أَِبي ن( لُ وسالْغ بجو فَقَد هلَجقَالَ ِإذَا أَو 
 رهالْم بجو و مجالر و لْدالْج.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -٤ 
  . قَالَ ملَامسةُ النساِء هو الِْإيقَاع ِبِهن )عليه السالم ( ِه عن أَِبي عبِد اللَّ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ -٥ 
مرأَةً فَأَغْلَق باباً و أَرخى ِستراً و لَمس و قَبلَ ثُم  عن رجٍل تزوج ا)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِإلَّا الِْوقَاع اقدِه الصلَيع وِجبقَالَ لَا ي اقدِه الصلَيع وِجبا أَ يطَلَّقَه.  
 ٦- نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد اللَِّه ببع

 قَالَ سأَلَه أَِبي و أَنا حاِضر عن رجٍل تزوج امرأَةً فَأُدِخلَت علَيِه فَلَم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الَ ِإنما الِْعدةُ ِمن الْماِء ِقيلَ لَه فَِإنْ يمسها و لَم يِصلْ ِإلَيها حتى طَلَّقَها هلْ علَيها ِعدةٌ ِمنه فَقَ

  .كَانَ واقَعها ِفي الْفَرِج و لَم ينِزلْ فَقَالَ ِإذَا أَدخلَه وجب الْغسلُ و الْمهر و الِْعدةُ 
 ٧-مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد ع

ٍء ِمنها ِإلَّا أَنه لَم يجاِمعها أَ   قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق الْمرأَةَ و قَد مس كُلَّ شي)عليه السالم ( اللَِّه 
   )عليه السالم ( ِلك فَقَالَ لَه أَبوه عِلي بن الْحسيِن  ِبذَ)عليه السالم ( لَها ِعدةٌ فَقَالَ ابتِلي أَبو جعفٍَر 
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  .ِإذَا أَغْلَق باباً و أَرخى ِستراً وجب الْمهر و الِْعدةُ 
الَ ابن أَِبي عميٍر اختلَف الْحِديثُ ِفي أَنَّ لَها الْمهر كَملًا و بعضهم قَالَ ِنصف   قَ

 رتى السخأَر و ابالْب كِْم الظَّاِهِر ِإذَا أَغْلَقِبالْح كُمحا يمِإن اِليأَنَّ الْو ى ذَِلكنعا ممِإن ِر وهالْم
مهر و ِإنما هذَا علَيها ِإذَا عِلمت أَنه لَم يمسها فَلَيس لَها ِفيما بينها و بين اللَِّه ِإلَّا وجب الْ

  .ِنصف الْمهِر 
 ٨-ِصٍري قَالَ قُلْتأَِبي ب نِن ِرئَاٍب عِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِلأَِبي   ِعد 

 الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ فَيرِخي علَيِه و علَيها الستر و يغِلق الْباب ثُم يطَلِّقُها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ولُ لَم آِتها فَقَالَ لَا يصدقَاِن و فَتسأَلُ الْمرأَةُ هلْ أَتاِك فَتقُولُ ما أَتاِني و يسأَلُ هو هلْ أَتيتها فَيقُ

  .ذَِلك أَنها تِريد أَنْ تدفَع الِْعدةَ عن نفِْسها و يِريد هو أَنْ يدفَع الْمهر عن نفِْسِه 
  .  يعِني ِإذَا كَانا متهميِن 

 عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن-٩ 
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ فَيدخلُ ِبها فَيغِلق باباً و يرِخي )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 

ٌء دونَ   و تصدقُه ِهي ِبذَِلك علَيها ِعدةٌ قَالَ لَا قُلْت فَِإنه شيِستراً علَيها و يزعم أَنه لَم يمسها
يش  تدتاَء اعالْم جرٍء قَالَ ِإنْ أَخ.  

  .  يعِني ِإذَا كَانا مأْمونيِن صدقَا 
موي ِمن دتعا تهنع غَاِئب وه طَلَّقَةَ وباب أَنَّ الْمطُلِّقَت   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
د فَقَالَ ِإنْ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَلِّق امرأَته و هو غَاِئب عنها ِمن أَي يوٍم تعت)عليه السالم ( 

أَقَامت لَها بينةَ عدٍل أَنها طُلِّقَت ِفي يوٍم معلُوٍم و تيقَّنت فَلْتعتد ِمن يوم طُلِّقَت و ِإنْ لَم تحفَظْ 
  .ِفي أَي يوٍم و ِفي أَي شهٍر فَلْتعتد ِمن يوِم يبلُغها 

 ٢-ع ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
   أَنه قَالَ ِفي الْغاِئِب ِإذَا طَلَّق امرأَته ِإنها تعتد ِمن )عليه السالم ( و بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر 
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  .الْيوِم الَِّذي طَلَّقَها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الْمثَنى عن زرارةَ قَالَ -٣ 

ِد اللَِّه سبا عأَب عليه السالم ( أَلْت( تقَالَ ِإذَا قَام دتعى تتا مهنع غَاِئب وه و هأَترام ٍل طَلَّقجر نع 
لَم تحفَظْ ِفي أَي لَها بينةٌ أَنها طُلِّقَت ِفي يوٍم معلُوٍم و شهٍر معلُوٍم فَلْتعتد ِمن يوم طُلِّقَت و ِإنْ 

  .يوٍم و أَي شهٍر فَلْتعتد ِمن يوِم يبلُغها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن -٤ 

 أَنه سِئلَ عِن الْمطَلَّقَِة )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه ِعيسى عن شعيِب بِن يعقُوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِب
يطَلِّقُها زوجها فَلَا يعِلم ِإلَّا بعد سنٍة فَقَالَ ِإنْ جاَء شاِهدا عدٍل فَلَا تعتد و ِإلَّا فَلْتعتد ِمن يوِم 

  .يبلُغها 
 ٥-دمأَح نع دمحِد   ممحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب 

 ِإذَا طَلَّق الرجلُ و هو غَاِئب فَلْيشِهد علَى ذَِلك فَِإذَا )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
ذَِلك اٍء ِمنى ثَلَاثَةُ أَقْرضا مهتِعد تقَضِم فَقَِد انوالْي .  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا -٦ 
ذَا فَكَانت ِعدتها قَِد انقَضت فَقَد قَالَ ِفي الْمطَلَّقَِة ِإذَا قَامِت الْبينةُ أَنه قَد طَلَّقَها منذُ كَذَا و كَ

 تانب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر -٧ 

جلُ امرأَته و هو غَاِئب فَقَامِت  قَالَ ِإذَا طَلَّق الر)عليه السالم ( الْواِسِطي عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 طَلَّق موي ا ِمنهتفَِعد لَى ذَِلكةُ عنيالْب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٨ 
اِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبأَِبي ع نع عليه السالم ( اِني( غَاِئب وه لُ وجالر قَالَ ِإذَا طَلَّق 

فَقَامت لَها الْبينةُ أَنه طَلَّقَها ِفي شهِر كَذَا و كَذَا اعتدت ِمن الْيوِم الَِّذي كَانَ ِمن زوِجها ِفيِه 
ت ِإنْ لَم و الطَّلَاق تِلمع موي ِمن تدتاع موالْي فَظْ ذَِلكح.  
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غَاِئب وه ا وهجوا زهنفَّى عوتِة الْمباب ِعد  
١ -ى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ن

 ِفي الرجِل يموت و تحته امرأَةٌ و هو غَاِئب قَالَ )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
هفَاتا وهلُغبِم يوي ِمن دتعت.   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢ 
 قَالَ الَِّتي يموت عنها زوجها و )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِئب فَِعدتها ِمن يوِم يبلُغها ِإنْ قَامِت الْبينةُ أَو لَم تقُم هو غَا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ و محمِد -٣ 

 أَنه قَالَ ِفي الْغاِئِب عنها زوجها ِإذَا توفِّي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر بِن مسِلٍم و بريِد بِن معاِويةَ 
  .قَالَ الْمتوفَّى عنها زوجها تعتد ِمن يوِم يأِْتيها الْخبر ِلأَنها تِحد علَيِه 

 ٤-محم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب وبأَي نع اززاِس الربو الْعأَب اِر وبِد الْجبِن عِد ب
 قَالَ )عليه السالم ( نوٍح جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الَ تعتد ِمن يوِم يبلُغها أَنها تِريد أَنْ تِحد لَه ِفي الْمرأَِة ِإذَا بلَغها نعي زوِجها قَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَبا -٥ 
ها و هو غَاِئب متى تعتد فَقَالَ يوم يبلُغها و ذَكَر أَنَّ  عِن الْمتوفَّى عنها زوج)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قَالَ ِإنَّ ِإحداكُن كَانت تمكُثُ الْحولَ ِإذَا توفِّي زوجها و هو غَاِئب )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
  .ثُم ترِمي ِببعرٍة وراَءها 

 ٦-كٍْر   مِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 قَالَ ِإنْ مات عنها زوجها يعِني و هو غَاِئب فَقَامِت الْبينةُ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ِتِه فَِعدولَى مِت عوِه ِفي الْملَيع ِحدا أَنْ تهلَيراً ِلأَنَّ عشع ٍر وهةُ أَشعبأَر ربا الْخأِْتيهِم يوي ا ِمنهت
  .أَربعةَ أَشهٍر و عشراً فَتمِسك عِن الْكُحِل و الطِّيِب و الْأَصباِغ 
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 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٧
  .تِريد أَنْ تِحد علَيِه الْمتوفَّى عنها زوجها تعتد ِحني يبلُغها ِلأَنها 

  باب ِعلَِّة اخِتلَاِف ِعدِة الْمطَلَّقَِة و ِعدِة الْمتوفَّى عنها زوجها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبي - ١

 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك كَيف صارت ِعدةُ الْمطَلَّقَِة ثَلَاثَ ِحيٍض أَو ) عليه السالم (جعفٍَر الثَّاِني 
ثَلَاثَةَ أَشهٍر و صارت ِعدةُ الْمتوفَّى عنها زوجها أَربعةَ أَشهٍر و عشراً فَقَالَ أَما ِعدةُ الْمطَلَّقَِة 

 قُروٍء فَِلاسِتبراِء الرِحِم ِمن الْولَِد و أَما ِعدةُ الْمتوفَّى عنها زوجها فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ شرطَ ثَلَاثَةُ
شترطَ ِللنساِء شرطاً و شرطَ علَيِهن شرطاً فَلَم يجأَ ِبِهن ِفيما شرطَ لَهن و لَم يجر ِفيما ا

 ِنساِئِهم لُونَ ِمنؤي لَّ ِللَِّذينج و زع قُولُ اللَّهٍر ِإذْ يهةَ أَشعبِفي الِْإيلَاِء أَر نطَ لَهرش ِهنلَيع
ِمِه تبارك و تعالَى أَنه تربص أَربعِة أَشهٍر فَلَم يجوز ِلأَحٍد أَكْثَر ِمن أَربعِة أَشهٍر ِفي الِْإيلَاِء ِلِعلْ

غَايةُ صبِر الْمرأَِة ِمن الرجِل و أَما ما شرطَ علَيِهن فَِإنه أَمرها أَنْ تعتد ِإذَا مات عنها زوجها 
لَها ِمنه ِفي حياِتِه ِعند ِإيلَاِئِه قَالَ اللَّه أَربعةَ أَشهٍر و عشراً فَأَخذَ ِمنها لَه ِعند موِتِه ما أَخذَ 

 عِة ِإلَّا ماِم ِفي الِْعدةَ الْأَيرشذْكُِر الْعي لَم راً وشع ٍر وهةَ أَشعبأَر فُِسِهنِبأَن نصبرتالَى يعت و كاربت
 صبِر الْمرأَِة الْأَربعةُ أَشهٍر ِفي ترِك الِْجماِع فَِمن ثَم أَوجبه علَيها و الْأَربعِة أَشهٍر و عِلم أَنَّ غَايةَ

  .لَها 
  باب ِعدِة الْحبلَى الْمتوفَّى عنها زوجها و نفَقَِتها

١ -ع اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
  عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ قَالَ الْمتوفَّى عنها زوجها الْحاِملُ أَجلُها آِخر الْأَجلَيِن 
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ِإذَا كَانت حبلَى فَتمت لَها أَربعةُ أَشهٍر و عشر و لَم تضع فَِإنَّ ِعدتها ِإلَى أَنْ تضع و ِإنْ 
 عضا تم دعب دتعت رشع ٍر وهةُ أَشعبا أَرلَه ِتملَ أَنْ يا قَبلَهمح عضت تكَان ٍر وهِة أَشعبأَر اممت

  .عشٍر و ذَِلك أَبعد الْأَجلَيِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 

  . زوجها تنقَِضي ِعدتها آِخر الْأَجلَيِن  أَنه قَالَ ِفي الْمتوفَّى عنها)عليه السالم ( اللَِّه 
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

  .قَةَ لَها أَنه قَالَ ِفي الْحبلَى الْمتوفَّى عنها زوجها ِإنه لَا نفَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر -٤ 

ا أَنْ  قَالَ ِعدةُ الْمتوفَّى عنها زوجها آِخر الْأَجلَيِن ِلأَنَّ علَيه)عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ِحدا ِفي الطَّلَاِق أَنْ تهلَيع سلَي راً وشع ٍر وهةَ أَشعبأَر ِحدت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي -٥ 
حم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجفٍَر نعأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بعليه السالم ( م( ى أَِمريقَالَ قَض 

 ِمِننيؤةُ )عليه السالم ( الْمعبأَر قَِضينلَ أَنْ تقَب تلَدلَى فَوبح ِهي ا وهجوا زهنع فِّيوأٍَة ترِفي ام 
ى أَنْ يفَقَض تجوزفَت رشع ٍر وهِن فَِإنْ أَشلَيالْأَج آِخر قَِضينى يتا حهطُبخلَا ي ا ثُمهنع لِّيخ

 الَهِه ملَيوا عدا ركُوهسا فَِإنْ أَمكُوهساُءوا أَمِإنْ ش ا ووهكَحأَِة أَنراُء الْمِلياَء أَوش.  
 ٦- نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍد عِن ِزيِد بمحم
  . قَالَ الْحبلَى الْمتوفَّى عنها زوجها ِعدتها آِخر الْأَجلَيِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عنه عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد -٧ 
 الْمرأَةُ الْحبلَى الْمتوفَّى عنها زوجها تضع و تزوج قَبلَ أَنْ تخلُو أَربعةُ أَشهٍر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ا فُرلَ ِبهخا دهجوزا الَِّذي تهجوقَالَ ِإنْ كَانَ ز رشع ا وِتهِعد ِمن ِقيا بم تدتاع ا ومهنيب ق
 ِمن ِقيا بم تدتاع ا ومهنيب قا فُرلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم الْأَِخِري و ى ِمنرةً أُخِعد الْأُولَى و

  .ِعدِتها و هو خاِطب ِمن الْخطَّاِب 
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 بِن سماعةَ و عِلي بِن خاِلٍد الْعاقُوِلي عن كَراٍم عن محمِد بِن مسِلٍم   و عنه عن جعفَِر
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٨
 ِفي الْمرأَِة الْحاِمِل الْمتوفَّى عنها )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هجوفَقَةٌ قَالَ لَا زا نلْ لَها ه.  
 ٩- ناِط عنى الْحثَنم نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

هلْ لَها نفَقَةٌ قَالَ لَا  ِفي الْمرأَِة الْحاِمِل الْمتوفَّى عنها زوجها )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

  .  و رِوي أَيضاً أَنَّ نفَقَتها ِمن ماِل ولَِدها الَِّذي ِفي بطِْنها 
 اهور .  

 ١٠ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن الْفُضِد بمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل علَى )عليه السالم ( يبأَةُ الْحرقَالَ الْم 

  .الْمتوفَّى عنها زوجها ينفَق علَيها ِمن ماِل ولَِدها الَِّذي ِفي بطِْنها 
  ِل ِبها أَين تعتد و ما يِجب علَيهاباب الْمتوفَّى عنها زوجها الْمدخو

١ - اٍن وِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍد عِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
رأَِة الْمتوفَّى عنها زوجها أَ تعتد  قَالَ سأَلْته عِن الْم)عليه السالم ( معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَما توفِّي عمر أَتى أُم كُلْثُوٍم )عليه السالم ( ِفي بيِتها أَو حيثُ شاَءت قَالَ بلْ حيثُ شاَءت ِإنَّ عِلياً 
  .فَانطَلَق ِبها ِإلَى بيِتِه 

يره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد   محمد بن يحيى و غَ-٢ 
عليه السالم ( عِن النضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

(نا أَيهجوز فِّيوأٍَة ترِن امثُ  عيلَى حقَالَ ب اَءتثُ شيح أَو دتعا تِجهوِت زيِفي ب دتعت   
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عمر أَتى أُم كُلْثُوٍم فَأَخذَ ِبيِدها فَانطَلَق ِبها ِإلَى بيِتِه  لَما مات )عليه السالم ( شاَءت ثُم قَالَ ِإنَّ عِلياً 
.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي أَو غَيِرِه عن أَباِن -٣ 
 عِن الْمتوفَّى عنها زوجها )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ

أَ تخرج ِإلَى بيِت أَِبيها و أُمها ِمن بيِتها ِإنْ شاَءت فَتعتد فَقَالَ ِإنْ شاَءت أَنْ تعتد ِفي بيِت 
اَءِت اعِإنْ ش و تدتا اعِجهواً زِليح سلْبلَا ت ِحلُ وكْتلَا ت ا وِلهِفي أَه تدت.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَباٍن -٤ 
قَالَ سأَلْت عِن الْمتوفَّى عنها زوجها فَقَالَ لَا  )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و قُوققِْضي الْحت ا وِتهيب نع ِبيتلَا ت وغاً وبصباً مثَو سلْبلَا ت و بطَيلَا ت ِة وينِحلُ ِللزكْتت
ِتهِفي ِعد تِإنْ كَان و جحت لٍَة وِشطُ ِبِغستما ت.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن -٥ 
  .م  ِفي الْمتوفَّى عنها زوجها أَ تحج و تشهد الْحقُوق قَالَ نع)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٦- اِس قَالَ قُلْتبأَِبي الْع نكَانَ عسِن مِن اباٍط عِن ِربِن ابةَ عاعمِن سِن ابع ديمح  
وباً  الْمتوفَّى عنها زوجها قَالَ لَا تكْتِحلُ ِللزينِة و لَا تطَيب و لَا تلْبس ثَ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 قِإلَى ح جرخأَنْ ت تادِإنْ أَر تأَيأَ ر ا قُلْتِتهيب نع ِبيتلَا ت اراً وهن جرخلَا ت وغاً وبصم
  .كَيف تصنع قَالَ تخرج بعد ِنصِف اللَّيِل و ترِجع ِعشاًء 

اللَِّه بِن جبلَةَ عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن   حميد عِن ابِن سماعةَ عن عبِد -٧ 
 قَالَ سأَلْته عِن الْمتوفَّى عنها زوجها أَ تخرج ِمن بيِت زوِجها قَالَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

نت و جحت ا وِجهوِت زيب ِمن جرخِزٍل تنِزٍل ِإلَى منم ِقلُ ِمنت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٨ 

ها زوجها أَين تعتد  قَالَ سأَلْته عِن الْمتوفَّى عن)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .قَالَ حيثُ شاَءت و لَا تِبيت عن بيِتها 

http://www.islam4u.com


 ٩- نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نِن عيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحم  
عِن الْمتوفَّى عنها زوجها أَ تعتد ِفي بيٍت تمكُثُ  قَالَ سأَلْته )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَتوحِزِل الَِّذي تنكُثُ ِفي الْممِرِه فَتِإلَى غَي هلُ ِمنوحتت ثُم أَكْثَر ٍر أَوهش أَقَلَّ ِمن راً أَوهِفيِه ش
  ِإلَيِه ِمثْلَ 
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ما مكَثَت ِفي الْمنِزِل الَِّذي تحولَت ِمنه كَذَا صِنيعها حتى تنقَِضي ِعدتها قَالَ يجوز ذَِلك لَها 
 أْسلَا ب و.  
عةَ عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن   حميد عِن ابِن سما- ١٠ 

 تستفِْتيِه ِفي الْمِبيِت ِفي غَيِر بيِتها و قَد )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
لَ الْجا فَقَالَ ِإنَّ أَههجوز اتم رشع ياثْن هأَترِه املَيع تدأَِة أَحرالْم جوز اتِة كَانَ ِإذَا ماِهِلي

 رِحم ضعفَهن فَجعلَ ِعدتهن أَربعةَ أَشهٍر و عشراً و )صلى اهللا عليه وآله ( شهراً فَلَما بعثَ اللَّه محمداً 
ِبرصلَا ت نتذَا أَنلَى هنَ ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ١١ 
عود مِريضاً  قَالَ سِئلَ عِن الْمرأَِة يموت عنها زوجها أَ يصلُح لَها أَنْ تحج أَو ت)عليه السالم ( اللَِّه 

 بطَيلَا ت ِحلُ وكْتلَا ت ِبيِل اللَِّه وِفي س جرخت معقَالَ ن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١٢ 

 قَالَ الْمتوفَّى عنها زوجها لَيس لَها أَنْ تطَيب و لَا )يه السالم عل( عروةَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تزين حتى تنقَِضي ِعدتها أَربعةُ أَشهٍر و عشرةُ أَياٍم 

ٍب عن أَِبي بِصٍري عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَا- ١٣ 
 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة يتوفَّى عنها زوجها و تكُونُ ِفي ِعدِتها أَ تخرج )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبياِء النِنس ضعفَقَالَ ِإنَّ ب قفَقَالَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِفي ح هأَلَتا  سهجوا زهنع فِّيوةَ تِإنَّ فُلَان ت
 أُف لَكُن قَد كُنتن ِمن قَبِل أَنْ أُبعثَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَتخرج ِفي حق ينوبها فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 
جوا زهنع فِّيوِإذَا ت كُنأَةَ ِمنرأَنَّ الْم و ِفيكُن قَالَت ا ثُمِرهظَه لْفا خِبه تمةً فَررعب ذَتا أَخه

لَا أَمتِشطُ و لَا أَكْتِحلُ و لَا أَختِضب حولًا كَاِملًا و ِإنما أَمرتكُن ِبأَربعِة أَشهٍر و عشراً ثُم لَا 
 تختِضب و لَا تخرج ِمن بيِتها نهاراً و لَا تِبيت عن بيِتها تصِبرنَ لَا تمتِشطُ و لَا تكْتِحلُ و لَا

 دِعن ِجعرت ِل واِل اللَّيوز دعب جرخفَقَالَ ت قا حلَه ضرِإنْ ع عنصت فولَ اللَِّه فَكَيسا ري فَقَالَت
يب نع ِبتت كُونُ لَماِء فَتسالْم معقَالَ ن جحفَت لَه ا قُلْتِته.  
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سأَلْت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ -١٤
 عِن الَِّتي توفِّي عنها زوجها أَ تحج قَالَ نعم و تخرج و تنتِقلُ ِمن منِزٍل )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِإلَى منِزٍل 
  و الِْعدِةباب الْمتوفَّى عنها زوجها و لَم يدخلْ ِبها و ما لَها ِمن الصداِق 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ١
 ِفي الرجِل يموت و تحته امرأَةٌ لَم يدخلْ ِبها )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .الَ لَها ِنصف الْمهِر و لَها الِْمرياثُ كَاِملًا و علَيها الِْعدةُ كَاِملَةً قَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن -٢ 

 عن رجٍل تزوج امرأَةً و لَم يدخلْ ِبها قَالَ ِإنْ هلَكَت )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَو هلَك أَو طَلَّقَها فَلَها النصف و علَيها الِْعدةُ كَملًا و لَها الِْمرياثُ 

سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإ-٣ 
 أَنه قَالَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن رجٍل عن عِلي بِن الْحسيِن 

ا ِإنَّ لَهلْ ِبهخدي لَم ا وهجوا زهنفَّى عوتةُ ِفي الْما الِْعدهلَيع اثُ وا الِْمريلَه اِق ودالص فا ِنص
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٤ 
قَد فَرض لَها مهراً فَلَها ِنصف ما فَرض لَها و لَها  قَالَ ِإنْ لَم يكُن قَد دخلَ ِبها و )عليه السالم ( اللَِّه 

  .الِْمرياثُ و علَيها الِْعدةُ 
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صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن   عِلي عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَ- ٥
ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة تموت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَو يموت الزوج قَبلَ أَنْ 

  . ِنصف ما فَرض لَها و ِإنْ لَم يكُن فَرض لَها فَلَا مهر لَها يدخلَ ِبها فَقَالَ أَيهما مات فَِللْمرأَِة
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر -٦ 

ي امرأٍَة توفِّيت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها ما لَها ِمن الْمهِر و  أَنه قَالَ ِف)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كُني ِإنْ لَم ا وِرثُهي وه ِر وهالْم فا ِنصاقاً فَلَهدا صلَه ضفَر ا فَقَالَ ِإذَا كَانَ قَداثُهِمري فكَي

لَ ِفي رجٍل توفِّي قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبامرأَِتِه قَالَ ِإنْ كَانَ فَرض فَرض لَها صداقاً فَلَا صداق لَها و قَا
  .لَها مهراً فَلَها ِنصف الْمهِر و ِهي تِرثُه و ِإنْ لَم يكُن فَرض لَها مهراً فَلَا مهر لَها 

 ٧- نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِدِه عنِبِإس ا   واِس قَالَا قُلْنبٍل أَِبي الْعفَض ةَ واررِن زِد بيبع
 ما تقُولُ ِفي رجٍل تزوج امرأَةً ثُم مات عنها و قَد فَرض لَها الصداق )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ٍء و ِإنْ ماتت فَِهي كَذَِلك  شيفَقَالَ لَها ِنصف الصداِق و تِرثُه ِمن كُلِّ 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٨ 

فَّى عنها زوجها و لَم يمسها  ِفي الْمتو)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا تنِكح حتى تعتد أَربعةَ أَشهٍر و عشراً ِعدةَ الْمتوفَّى عنها زوجها 

 ٩-يبع نٍب عهِن وةَ باِويعم نِن عسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِن ابع ديمِن   حِد ب
 ِفي الْمتوفَّى عنها زوجها و لَم يدخلْ ِبها قَالَ ِهي ِبمنِزلَِة )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نْ لَم يكُن سمى الْمطَلَّقَِة الَِّتي لَم يدخلْ ِبها ِإنْ كَانَ سمى لَها مهراً فَلَها ِنصفُه و ِهي تِرثُه و ِإ
  .لَها مهراً فَلَا مهر لَها و ِهي تِرثُه قُلْت و الِْعدةُ قَالَ كُف عن هذَا 

 ١٠ - نب دمحم وٍح وِن نب وبأَي نع اززاِس الربو الْعأَب ةَ واعمِن سِن ابع ديمح  
  ِإسماِعيلَ 

http://www.islam4u.com


  )١٢٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... لد السادس ا: الكايف 

عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن الصيقَِل و أَِبي 
 ِفي الْمرأَِة يموت عنها زوجها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ لَها )عليه السالم ( ِه الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَّ

  .ِنصف الْمهِر و لَها الِْمرياثُ و علَيها الِْعدةُ 
يٍر عن عبيِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَ- ١١ 

 عِن امرأٍَة هلَك زوجها و لَم يدخلْ ِبها قَالَ لَها )عليه السالم ( بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
م يكُن سمى لَها مهراً فَلَا الِْمرياثُ و علَيها الِْعدةُ كَاِملَةً و ِإنْ سمى لَها مهراً فَلَها ِنصفُه و ِإنْ لَ

يا  شَء لَه.  
  باب الرجِل يطَلِّق امرأَته ثُم يموت قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض - ١
اِبنحا أَصِدِهمأَح نا )عليهما السالم ( ا عهنع اتم ةَ ثُمعجِفيِه الر ِلكمطَلَاقاً ي هأَترام ٍل طَلَّقجِفي ر 

  .قَالَ تعتد ِبأَبعِد الْأَجلَيِن أَربعِة أَشهٍر و عشراً 
باِئنِة ِإذَا توفِّي عنها و ِهي ِفي ِعدِتها قَالَ   عنه عن بعِض أَصحاِبنا ِفي الْمطَلَّقَِة الْ-٢ 

  .تعتد ِبأَبعِد الْأَجلَيِن 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٣ 
 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته ثُم توفِّي و ِهي ِفي )عليه السالم (  قَضى أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِعدِتها قَالَ تِرثُه و ِإنْ توفِّيت و ِهي ِفي ِعدِتها فَِإنه يِرثُها و كُلُّ واِحٍد ِمنهما يِرثُ ِمن ِديِة 
م يقْتلْ أَحدهما الْآخر و زاد ِفيِه محمد بن أَِبي حمزةَ و تعتد ِعدةَ الْمتوفَّى عنها صاِحِبِه ما لَ

  .زوجها 
 قَد ِإلَّا و هلَا أَظُن اٍد وِن ِزياِب ابِكت قَطَ ِمنس ذَا الْكَلَامه ةَ واعمس نب نسقَالَ الْح  

ور اه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء عن محمِد -٤ 

  . قَالَ الْمتوفَّى عنها زوجها ينفَق علَيها ِمن ماِلِه )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
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  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم - ٥
 ِفي رجٍل كَانت تحته امرأَةٌ فَطَلَّقَها ثُم مات عنها قَبلَ أَنْ )السالم عليه ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تنقَِضي ِعدتها قَالَ تعتد أَبعد الْأَجلَيِن ِعدةَ الْمتوفَّى عنها زوجها 
نجرانَ و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي -٦ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ أَيما امرأٍَة )عليه السالم ( عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 قَِضينلَ أَنْ تا قَبهجوا زهنع فِّيوت ثُم ةَ طُلِّقَتِعد دتعت ثُم ِرثُها تهِه فَِإنلَيع مرحت لَم ا وهتِعد

  .الْمتوفَّى عنها زوجها و ِإنْ توفِّيت و ِهي ِفي ِعدِتها و لَم تحرم علَيِه فَِإنه يِرثُها 
  باب طَلَاِق الْمِريِض و ِنكَاِحِه

١ -ب دمحِن   مِد بيبع نٍر عكَيِن بِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 عِن الْمِريِض أَ لَه أَنْ يطَلِّق امرأَته ِفي ِتلْك الْحاِل قَالَ )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَه لَِكن اِطلٌ لَا وب ها فَِنكَاحلْ ِبهخدي ِإنْ لَم و هِرثَتا ولَ ِبهخاَء فَِإنْ دِإنْ ش جوزتأَنْ ي .  
  و ِبِإسناِدِه عِن ابِن محبوٍب عن رِبيٍع الْأَصم عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء و ماِلِك بِن -٢ 

رأَِبي الْو نةَ عِطيفٍَر ععأَِبي ج نا عمطِْليقَةً ِفي )عليه السالم ( ِد ِكلَاهت هأَترلُ امجالر قَالَ ِإذَا طَلَّق 
 تجوزت تفَِإنْ كَان جوزتت ا لَمم ِرثُها تها فَِإنهتِعد تقَضى انتِضِه حرِفي م كَثَتم ِضِه ثُمرم

  .ِء الِْعدِة فَِإنها لَا تِرثُه بعد انِقضا
 ٣- وٍح وِن نب وبأَي نع اززالر اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 دمحم  
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 نانَ عفْوص نع ةَ كُلِِّهماعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب
 امرأَته و هو  ِفي رجٍل طَلَّق)عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مِريض قَالَ ِإنْ مات ِفي مرِضِه و لَم تتزوج وِرثَته و ِإنْ كَانت قَد تزوجت فَقَد رِضيت ِبالَِّذي 
  .صنع لَا ِمرياثَ لَها 

ةَ عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَ-٤ 
 هِنكَاح وزجي ِريِض والْم طَلَاق وزجِد اللَِّه قَالَ لَا يبأَِبي ع نةَ عاررز.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محسٍن عن معاِويةَ بِن وهٍب عن عبيِد بِن زرارةَ -٥ 
نِد اللَِّه عبعليه السالم (  أَِبي ع( ى ِلذَِلكضى متح ِريضم وه و هأَترام ٍل طَلَّقجر نع هأَلْتقَالَ س 

 ذَِلك نيب ِصحي لَم ا وِضِه الَِّذي طَلَّقَهرِإذَا كَانَ ِفي م ِرثُهةٌ قَالَ تنس.  
 ٦-ِن بسِن الْحع هنع و   نكَانَ عسِن مِن اباٍط عِن ِربِن ابةَ عاعمِن سِن ابٍد عمحِن م

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ طَلَّق امرأَته و هو مِريض تطِْليقَةً و قَد )عليه السالم ( أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يقَتيِن قَالَ فَِإنها تِرثُه ِإذَا كَانَ ِفي مرِضِه قَالَ قُلْت و ما حد الْمرِض كَانَ طَلَّقَها قَبلَ ذَِلك تطِْل

  .قَالَ لَا يزالُ مِريضاً حتى يموت و ِإنْ طَالَ ذَِلك ِإلَى السنِة 
 ٧-ج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِس   عبأَِبي الْع ناٍج عرِن دِميِل ب

 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ ِفي مرِضِه وِرثَته ما دام ِفي مرِضِه ذَِلك )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . طَالَ ِبِه الْمرض قَالَ ما بينه و بين سنٍة و ِإِن انقَضت ِعدتها ِإلَّا أَنْ يِصح ِمنه قَالَ قُلْت فَِإنْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -٨ 
  . لَه أَنْ يتزوج  قَالَ لَيس ِللْمِريِض أَنْ يطَلِّق و)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد عن أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد -٩ 
 هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نعليه السالم ( ع(اما دم ِرثُهقَالَ ت ِريضم وه و هأَترام ٍل طَلَّقجر نِفي  ع ت

  ِعدِتها و ِإنْ طَلَّقَها ِفي حاِل ِإضراٍر فَِهي تِرثُه ِإلَى سنٍة فَِإنْ زاد علَى السنِة يوماً واِحداً 
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 ِرثْهت ا لَمهجوا زهنفَّى عوتةَ الْمراً ِعدشع ٍر وهةَ أَشعبأَر هِمن دتعت و.  
 ١٠ - نٍل عجر نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الَ ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته تطِْليقَتيِن ِفي ِصحٍة ثُم طَلَّق التطِْليقَةَ الثَّاِلثَةَ  أَنه قَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و هو مِريض ِإنها تِرثُه ما دام ِفي مرِضِه و ِإنْ كَانَ ِإلَى سنٍة 

 عِن الْحلَِبي أَنه سِئلَ عِن الرجِل   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد- ١١ 
يحضره الْموت فَيطَلِّق امرأَته هلْ يجوز طَلَاقُها قَالَ نعم و ِإنْ مات وِرثَته و ِإنْ ماتت لَم يِرثْها 

.  
عليهما السالم (  عن زرارةَ عن أَحِدِهما   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب- ١٢ 

( ِإنْ لَم و اِئزج وا فَهلَ ِبهخد و جوزت وفَِإنْ ه جوزتأَنْ ي لَه و طَلِّقِريِض أَنْ يِللْم سقَالَ لَي 
رهلَا م اِطلٌ وب هِضِه فَِنكَاحرِفي م اتى متا حلْ ِبهخداثَ يلَا ِمري ا ولَه .  

ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهضآرال ت لَّ وج و زِل اللَِّه عباب ِفي قَو  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 لَا يضار الرجلُ امرأَته ِإذَا طَلَّقَها فَيضيق علَيها حتى تنتِقلَ قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها  قَالَ)عليه السالم ( 
 ِهنلَيقُوا عيضِلت نوهضآرال ت فَقَالَ و ذَِلك نى عهن لَّ قَدج و زع فَِإنَّ اللَّه.  

ي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  باب طَلَاِق الصبياِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١

لَاِم لَمطَلَاِق الْغ نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِميعاً عقَِتِه فَقَالَ جدص و ِلمتحي 
 اِئزج وه و أْسا فَلَا بقِّهح ا وِضِعهوقَةَ ِفي مدالص عضو ِة ونِللس ِإذَا طَلَّق.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢ 
  .ٍء   قَالَ لَيس طَلَاق الصِبي ِبشي)عليه السالم ( ضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفُ

 ٣- نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
  . قَالَ لَا يجوز طَلَاق الصِبي و لَا السكْراِن )عليه السالم (  بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي

 ٤- ٍة ِمنِعد نِن عيسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
يجوز طَلَاق الْغلَاِم ِإذَا كَانَ قَد عقَلَ ] لَا[ قَالَ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَصحاِبِه عِن ابِن بكَيٍر عن أَِب

 ِلمتحي ِإنْ لَم و هقَتدص و هتِصيو و.  
فَضاٍل   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن جِميعاً عِن ابِن 

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

  .ذَا بلَغَ عشر ِسِنني يجوز طَلَاق الصِبي ِإ] لَا[ قَالَ )السالم 
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هنِه عِليطَلَاِق و وِن ونجالْم وِه وتعباب طَلَاِق الْم  
١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عم

 الرجلُ )عليه السالم ( عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يِه قَالَ و ِلم لَا يطَلِّق هو قُلْت لَا يؤمن ِإنْ طَلَّق هو الْأَحمق الذَّاِهب الْعقِْل يجوز طَلَاق وِليِه علَ

  .أَنْ يقُولَ غَداً لَم أُطَلِّق أَو لَا يحِسن أَنْ يطَلِّق قَالَ ما أَرى وِليه ِإلَّا ِبمنِزلَِة السلْطَاِن 
 ٢-ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب وبأَي نع اززاِس الربو الْعأَب اِر وبِد الْجبِن ع

 نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ةَ واعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح وٍح ون
 رجلٌ يعِرف رأْيه مرةً و ينِكره )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه صفْوانَ عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط قَالَ قُلْت ِل

أُخرى يجوز طَلَاق وِليِه علَيِه قَالَ ما لَه هو لَا يطَلِّق قُلْت لَا يعِرف حد الطَّلَاِق و لَا يؤمن علَيِه 
  .لَ غَداً لَم أُطَلِّق قَالَ ما أَراه ِإلَّا ِبمنِزلَِة الِْإماِم يعِني الْوِلي ِإنْ طَلَّق الْيوم أَنْ يقُو

 ٣- ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 و فُضيِل بِن يساٍر و ِإسماِعيلَ الْأَزرِق و معمِر بِن يحيى عن بكَيٍر و محمِد بِن مسِلٍم و بريٍد

  . أَنَّ الْمولَّه لَيس لَه طَلَاق و لَا ِعتقُه ِعتق )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٤-ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد ع

 عن طَلَاِق الْمعتوِه الذَّاِهِب الْعقِْل أَ يجوز طَلَاقُه قَالَ )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يب وزجأَ ي كَذَِلك تأَِة ِإذَا كَانرِن الْمع ا قَالَ لَا لَا وهقَتدص ا أَوهع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن -٥ 
 الْمعتوه ) السالم عليه( محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح عن ِشهاِب بِن عبِد ربِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

الَِّذي لَا يحِسن أَنْ يطَلِّق يطَلِّق عنه وِليه علَى السنِة قُلْت فَِإنْ جِهلَ فَطَلَّقَها ثَلَاثاً ِفي مقْعٍد قَالَ 
ب وٍء فَقَدثَلَاثَةُ قُر ٍر أَوهثَلَاثَةُ أَش تضِة فَِإذَا منِإلَى الس درٍة ياِحدِبو هِمن تان.  
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 قَالَ )م عليه السال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  .كُلُّ طَلَاٍق جاِئز ِإلَّا طَلَاق الْمعتوِه أَِو الصِبي أَو مبرسٍم أَو مجنوٍن أَو مكْروٍه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن -٧ 
 ِفي طَلَاِق الْمعتوِه قَالَ يطَلِّق عنه وِليه فَِإني )عليه السالم ( ٍد الْقَماِط عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي خاِل

  .أَراه ِبمنِزلَِة الِْإماِم 
  باب طَلَاِق السكْراِن

١ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح 
  . قَالَ سأَلْته عن طَلَاِق السكْراِن فَقَالَ لَا يجوز و لَا كَرامةَ )عليه السالم ( 

 بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد-٢ 
  .ٍء   قَالَ لَيس طَلَاق السكْراِن ِبشي)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣- لَِبيِن الْحكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحم  
  . عن طَلَاِق السكْراِن فَقَالَ لَا يجوز و لَا كَرامةَ )عليه السالم ( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه قَ

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عِن ابِن ِرباٍط و الْحسيِن بِن هاِشٍم عن صفْوانَ -٤ 
كَانَ عسِن مِن ابِميعاً عِد اللَِّه جبأَِبي ع نع لَِبياِن )عليه السالم ( ِن الْحكْرطَلَاِق الس نع هأَلْتقَالَ س 
 قُهلَا ِعت و وزجفَقَالَ لَا ي.  

  باب طَلَاِق الْمضطَر و الْمكْرِه
 أَِبي عميٍر أَو غَيِرِه عن عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن ابِن- ١

   قَالَ سِمعته يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا مسِلماً مر ِبقَوٍم )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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يِه شلَيع كُني لَ لَمفَفَع طَلِّقي أَو ِتقعفِْسِه أَنْ يلَى نع فوختى يتح وهرلْطَاٍن فَقَهوا ِبسسٌء  لَي.  
 ٢-اررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليفٍَر   ععأَِبي ج نعليه ( ةَ ع

 قَالَ سأَلْته عن طَلَاِق الْمكْرِه و ِعتِقِه فَقَالَ لَيس طَلَاقُه ِبطَلَاٍق و لَا ِعتقُه ِبِعتٍق فَقُلْت ِإني )السالم 
 تطَعتا اسم هبالٌ فَقَالَ غَيِعي مم اِر وشِبالْع رأَم اِجرلٌ تجِإنْ ر و فَقُلْت هاِضعوم هعض و

حلَّفَِني ِبالطَّلَاِق و الْعتاِق فَقَالَ احِلف لَه ثُم أَخذَ تمرةً فَحفَن ِبها ِمن زبٍد كَانَ قُدامه فَقَالَ ما 
  .أُباِلي حلَفْت لَهم ِبالطَّلَاِق و الْعتاِق أَو أَكَلْتها 

 ٣-مح   ناِلٍد عِن خاِلِح بص اٍم وِن ِهشِس بيبع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب دي
 اِلحالص دبالْع أَلْتقَالَ س سونِن يوِر بصنعليه السالم ( م( اكِفد ِعلْتج لَه ِض فَقُلْتيرِبالْع وه و 

 و كَانَ تِحبِني فَتزوجت علَيها ابنةَ خاِلي و قَد كَانَ ِلي ِمن الْمرأَِة ولَد ِإني قَد تزوجت امرأَةً
 ِمن تجرخ ا ثُمهتعاجر ةَ ثُما الثَّاِنيهطَلَّقْت ا ثُمهتعاجر ةً ثُماِحدا وهفَطَلَّقْت اددغِإلَى ب تعجفَر

ِريد سفَِري هذَا حتى ِإذَا كُنت ِبالْكُوفَِة أَردت النظَر ِإلَى ابنِة خاِلي فَقَالَت أُخِتي و ِعنِدها أُ
خالَِتي لَا تنظُر ِإلَيها و اللَِّه أَبداً حتى تطَلِّق فُلَانةَ فَقُلْت ويحكُم و اللَِّه ما ِلي ِإلَى طَلَاِقها سِبيلٌ 
 تا ِبنهِلي ِمن تكَان هِإن اكِفد ِعلْتج ِبيلٌ فَقُلْتا سِإلَى طَلَاِقه لَك سلَي أِْنكش ِمن وفَقَالَ ِلي ه
ا و كَانت ِببغداد و كَانت هِذِه ِبالْكُوفَِة و خرجت ِمن ِعنِدها قَبلَ ذَِلك ِبأَربٍع فَأَبوا علَي ِإلَّ

تطِْليقَها ثَلَاثاً و لَا و اللَِّه جِعلْت ِفداك ما أَردت اللَّه و ما أَردت ِإلَّا أَنْ أُداِريهم عن نفِْسي و قَِد 
وه و ِإلَي هأْسر فَعر طِْرقاً ثُمكَثَ طَِويلًا مفَم اكِفد ِعلْتج ذَِلك لَأَ قَلِْبي ِمنتا امفَقَالَ أَم مسبتم 

يِبش سلَّ فَلَيج و زاللَِّه ع نيب و كنيا بم  كا ِمنهانلْطَاِن أَبِإلَى الس وكمِإذَا قَد لَِكن ٍء و.  
عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن يحيى بِن -٤ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ لَا يجوز الطَّلَاق ِفي اسِتكْراٍه و لَا )عليه السالم ( بِن الْحسِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يلَا ِفي ش ِحٍم وِة رِفي قَِطيع ِمنيي وزجلَا ي اٍه وِتكْرِفي اس قِعت وزجِة ا يِصيعم ٍء ِمن نللَِّه فَم

يِفي ش لِّفح أَو لَفح  ٍء ِمن  
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يفَلَا ش لَهفَع ذَا وِبِه الطَّلَا ه ا أُِريدم ا الطَّلَاقمِإن ِه قَالَ ولَياٍر َء عرلَا ِإض اٍه وِتكْرِر اسغَي ِمن ق
 هِمينلَا ي و طَلَاقُه سذَا فَلَيه الَفخ نِن فَمياِهدش اٍع وِر ِجميٍر ِبغلَى طُهِة عنالس ِة ولَى الِْعدع

يلَّ  ِبشج و زاِب اللَِّه عِإلَى ِكت درٍء ي.  
 ٥-ي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

 أَمر ِبالْعشاِر و مِعي مالٌ فَيستحِلفُِني فَِإنْ )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
و ِإنْ لَم أَحِلف لَه فَتشِني و ظَلَمِني فَقَالَ احِلف لَه قُلْت فَِإنه يستحِلفُِني حلَفْت لَه تركَِني 

صلى ( ِبالطَّلَاِق فَقَالَ احِلف لَه فَقُلْت فَِإنَّ الْمالَ لَا يكُونُ ِلي قَالَ فَعن ماِل أَِخيك ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 طَلَاق ابِن عمر و قَد طَلَّق امرأَته ثَلَاثاً و ِهي حاِئض فَلَم ير ذَِلك رسولُ اللَِّه شيئاً  رد)اهللا عليه وآله 
.  

  باب طَلَاِق الْأَخرِس
 الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا- ١

 عِن الرجِل تكُونُ ِعنده الْمرأَةُ ثُم يصمت فَلَا يتكَلَّم قَالَ يكُونُ أَخرس قُلْت نعم )عليه السالم ( 
قَالَ لَا و هِليو هنع طَلِّقأَنْ ي وزجا أَ يلَه هتاهكَر أَِتِه ورِلام ضغب هِمن لَمعفَي ِهدشي و بكْتي لَِكن 

علَى ذَِلك قُلْت لَا يكْتب و لَا يسمع كَيف يطَلِّقُها فَقَالَ ِبالَِّذي يعرف ِمنه ِمن ِفعاِلِه ِمثِْل ما 
  .ذَكَرت ِمن كَراهِتِه و بغِضِه لَها 

ِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن أَباِن بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صا-٢ 
 عن طَلَاِق الْخرساِء قَالَ يلُف ِقناعها علَى رأِْسها و )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هِذبجي.  
 )عليه السالم (  عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-٣ 

  .قَالَ طَلَاق الْأَخرِس أَنْ يأْخذَ ِمقْنعتها فَيضعها علَى رأِْسها و يعتِزلَها 
  ي رجٍل أَخرس كَتب ِفي   عِلي عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس ِف-٤ 
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فْها يكَم هنع فُِهم وٍد وهِر ِبشِل الطُّهِفي قُب لَ ذَِلكأَِتِه قَالَ ِإذَا فَعرِض ِبطَلَاِق امالْأَر ِمثِْلِه و نع م
  .يِريد الطَّلَاق جاز طَلَاقُه علَى السنِة 

  باب الْوكَالَِة ِفي الطَّلَاِق
١ - ديمح وٍح وِن نب وبأَي نع اززالر اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ِن سِن اباٍد عِزي نِد اللَِّه ببأَِبي ع نِج عرِعيٍد الْأَعس نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عةَ جاععليه ( م

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل جعلَ أَمر امرأَِتِه ِإلَى رجٍل فَقَالَ اشهدوا أَني جعلْت أَمر فُلَانةَ ِإلَى )السالم 
وزجفُلَاٍن أَ ي معِل قَالَ نجِللر ذَِلك .  

 ٢- ِليو عأَب ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن النب ِليع نِميعاً عاِعيلَ جمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ناِن عمع

 ِفي رجٍل يجعلُ أَمر امرأَِتِه ِإلَى رجٍل فَقَالَ اشهدوا )عليه السالم ( سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 معِل قَالَ نجِللر ذَِلك وزجا أَ يطَلِّقُهةَ ِإلَى فُلَاٍن فَيفُلَان رأَم لْتعج ي قَدأَن.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(ا ومهدأَح ِن فَطَلَّقلَيجِد رأَِتِه ِبيرام لَ طَلَاقعٍل ججى  ِفي رأَب 

 ِمِننيؤالْم ى أَِمريفَأَب رلَى طَلَاٍق )عليه السالم ( الْآخِميعاً عا جِمعتجى يتح ذَِلك ِجيزأَنْ ي .  
  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي ِهلَاٍل -٤ 

قَالَ قُلْت اِزيِد اللَِّه الربعليه السالم (  ِلأَِبي ع( ترطَه و تاضأَِتِه ِإذَا حرلًا ِبطَلَاِق امجكَّلَ رلٌ وجر 
ِلمعقَالَ فَلْي ِفي ذَِلك ا لَهدب قَد هأَن ِبِه و هرا كَانَ أَمطَلَ مأَب قَد هأَن دهفَأَش ا لَهدلُ فَبجالر جرخ و 

  .أَهلَه و لْيعِلِم الْوِكيلَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد -٥ 

طَلَاق امرأَِتِه ِبيِد  ِفي رجٍل جعلَ )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليى عفَأَب رى الْآخأَب ا ومهدأَح ِن فَطَلَّقلَيجلَى )عليه السالم ( را عِمعتجى يتح ذَِلك ِجيزأَنْ ي 

  .الطَّلَاِق جِميعاً 
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  .  و رِوي أَنه لَا تجوز الْوكَالَةُ ِفي الطَّلَاِق 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي و حميد بن ِزياٍد - ٦
ةَ جاعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عاررز نانَ عثْمِن عاِد بمح نِميعاً ع )

  . أَنه قَالَ لَا تجوز الْوكَالَةُ ِفي الطَّلَاِق )عليه السالم 
  .  قَالَ الْحسن بن سماعةَ و ِبهذَا الْحِديِث نأْخذُ 
  باب الِْإيلَاِء

ِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن بريِد بِن معاِويةَ   عِلي بن ِإبرا- ١
 يقُولُ ِفي الِْإيلَاِء ِإذَا آلَى الرجلُ أَنْ لَا يقْرب امرأَته و لَا )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يجمع رأْسه و رأْسها فَهو ِفي سعٍة ما لَم تمِض الْأَربعةُ الْأَشهِر فَِإذَا مضت أَربعةُ يمسها و لَا 
َء فَيمسها و ِإما أَنْ يعِزم علَى الطَّلَاِق فَيخلِّي عنها حتى ِإذَا حاضت و  أَشهٍر وِقف فَِإما أَنْ يِفي

هرت ِمن حيِضها طَلَّقَها تطِْليقَةً قَبلَ أَنْ يجاِمعها ِبشهادِة عدلَيِن ثُم هو أَحق ِبرجعِتها ما لَم طَ
  .تمِض الثَّلَاثَةُ الْأَقْراِء 

( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَ-٢ 

 عِن الرجِل يهجر امرأَته ِمن غَيِر طَلَاٍق و لَا يِمٍني سنةً لَم يقْرب ِفراشها قَالَ ِليأِْت )عليه السالم 
و اللَِّه لَا أُجاِمعِك كَذَا و كَذَا و أَهلَه و قَالَ أَيما رجٍل آلَى ِمِن امرأَِتِه و الِْإيلَاُء أَنْ يقُولَ لَا 

ثُم يغاِضبها فَِإنه يتربص ِبها أَربعةَ أَشهٍر ثُم يؤخذُ بعد ] لَأَِغيظَنِك[يقُولَ و اللَِّه لَأَِغيضنِك 
الِْإيفَاُء أَنْ ي فَِإنْ فَاَء و وقَفِر فَيهِة الْأَشعبالْأَر ِبرِفئْ جي فَِإنْ لَم ِحيمر غَفُور فَِإنَّ اللَّه لَهأَه اِلحص

 ربجِر يهِة الْأَشعبالْأَر دعضاً بِإنْ كَانَ أَي و وقَفى يتح ا طَلَاقمهنيب قَعلَا ي و طَلِّقلَى أَنْ يع
  .َء أَو يطَلِّق  علَى أَنْ يِفي
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٣
 يقُولُ ِإذَا آلَى الرجلُ ِمِن امرأَِتِه و الِْإيلَاُء أَنْ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا 

ثُم يغاِضبها ثُم ] لَأَِغيظَنِك[يقُولَ و اللَِّه لَا أُجاِمعِك كَذَا و كَذَا و يقُولَ و اللَِّه لَأَِغيضنِك 
شهٍر فَِإنْ فَاَء و الِْإيفَاُء أَنْ يصاِلح أَهلَه أَو يطَلِّق ِعند ذَِلك و لَا يقَع بينهما يتربص ِبها أَربعةَ أَ

  .َء أَو يطَلِّق  طَلَاق حتى يوقَف و ِإنْ كَانَ بعد الْأَربعِة الْأَشهِر حتى يِفي
 بِن ِعيسى عن عمر بِن أُذَينةَ عن بكَيِر بِن أَعين و بريِد   عِلي عن أَِبيِه عن حماِد-٤ 

 أَنهما قَالَا ِإذَا آلَى الرجلُ أَنْ لَا يقْرب امرأَته )عليه السالم ( بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
 حق ِفي الْأَربعِة الْأَشهِر و لَا ِإثْم علَيِه ِفي كَفِِّه عنها ِفي الْأَربعِة الْأَشهِر فَِإنْ فَلَيس لَها قَولٌ و لَا

مضِت الْأَربعةُ الْأَشهِر قَبلَ أَنْ يمسها فَسكَتت و رِضيت فَهو ِفي ِحلٍّ و سعٍة فَِإنْ رفَعت أَمرها 
َء فَتمسها و ِإما أَنْ تطَلِّق و عزم الطَّلَاِق أَنْ يخلِّي عنها فَِإذَا حاضت و  ه ِإما أَنْ تِفيِقيلَ لَ

اللَّه لَهزذَا الِْإيلَاُء الَِّذي أَنوٍء فَهِض ثَلَاثَةُ قُرمت ا لَما مِتهعجِبر قأَح وه ا وطَلَّقَه ترطَه و كاربت 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( تعالَى ِفي ِكتاِبِه و سنِة رسوِل اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن منصوِر بِن -٥ 
  . يطَلِّق تطِْليقَةً باِئنةً حاِزٍم قَالَ ِإنَّ الْمؤِلي يجبر علَى أَنْ

  و عن غَيِر منصوٍر أَنه يطَلِّق تطِْليقَةً يمِلك الرجعةَ فَقَالَ لَه بعض أَصحاِبِه ِإنَّ هذَا 
  منتِقض فَقَالَ لَا الَِّتي تشكُو 
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فَتقُولُ يجِبرِني و يضرِني و يمنعِني ِمن الزوِج يجبر علَى أَنْ يطَلِّقَها تطِْليقَةً باِئنةً و الَِّتي 
الر ِلكمطِْليقَةً يا تطَلِّقُهاَء يكُو ِإنْ ششلَا ت و كُتسةَ تعج.  

 قَالَ أَتى رجلٌ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 
 ِمِننيؤالْم ي)عليه السالم ( أَِمريِإن غُلَاماً و تعضأَِتي أَررِإنَّ ام ِمِننيؤالْم ا أَِمرياللَِّه لَا  فَقَالَ ي و قُلْت 

  .أَقْربِك حتى تفِْطِميِه فَقَالَ لَيس ِفي الِْإصلَاِح ِإيلَاٌء 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٧ 

 عن رجٍل آلَى ِمِن امرأَِتِه )عليه السالم ( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَ
يِبش سِحٍني فَِإنْ فَاَء فَلَي دعِإنْ كَانَ ب و ِقفٍر وهةُ أَشعبأَر تضا فَقَالَ ِإذَا ملَ ِبهخا دم دعب  ٍء و

لَاق فَقَد عزم و قَالَ الِْإيلَاُء أَنْ يقُولَ الرجلُ ِلامرأَِتِه و اللَِّه لَأَِغيضنِك ِهي امرأَته و ِإنْ عزم الطَّ
و لَأَسوَءنِك ثُم يهجرها و لَا يجاِمعها حتى تمِضي أَربعةُ أَشهٍر فَِإذَا مضت أَربعةُ ] لَأَِغيظَنِك[

و ٍر فَقَدهِفيأَشلَى أَنْ يع هِبرجاِم أَنْ يِغي ِللِْإمبني الِْإيلَاُء و قَع  غَفُور فَِإنْ فَاَء فَِإنَّ اللَّه طَلِّقي َء أَو
  .رِحيم و ِإنْ عزم الطَّلَاق فَِإنَّ اللَّه سِميع عِليم و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه 

الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي   -٨ 
 قَالَ الْمؤِلي يوقَف بعد الْأَربعِة الْأَشهِر فَِإنْ شاَء ِإمساك ِبمعروٍف )عليه السالم ( مريم عن أَِبي جعفٍَر 

  .يح ِبِإحساٍن فَِإنْ عزم الطَّلَاق فَِهي واِحدةٌ و هو أَملَك ِبرجعِتها أَو تسِر
 ٩- نفٍَر ععج نب دمحاِس مبو الْعأَب اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ِإس نب دمحم وٍح وِن نب وبةَ أَياعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ولَ الرجلُ ِلامرأَِتِه و اللَِّه لَا أُجاِمعِك كَذَا و كَذَا و يقُولَ و اللَِّه الِْإيلَاِء ما هو فَقَالَ هو أَنْ يقُ
فَيتربص ِبها أَربعةَ أَشهٍر ثُم يؤخذُ فَيوقَف بعد الْأَربعِة الْأَشهِر فَِإنْ فَاَء و ] لَأَِغيظَنِك[لَأَِغيضنِك 

اِلحصأَنْ ي وا هِفيم طَلَاق قَعلَا ي و طَلِّقلَى أَنْ يع ِبرِفئْ جي ِإنْ لَم و ِحيمر غَفُور فَِإنَّ اللَّه لَهأَه 
  .بينهما و لَو كَانَ بعد الْأَربعِة الْأَشهِر ما لَم يرفَعه ِإلَى الِْإماِم 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن -١٠
عليه ( ا أَبى أَنْ يطَلِّق قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ ِفي الْمؤِلي ِإذَ)عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يجعلُ لَه حِظريةً ِمن قَصٍب و يحِبسه ِفيها و يمنعه ِمن الطَّعاِم و الشراِب حتى يطَلِّق )السالم 
 ١١ -نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ملَِف بخ ناِلٍد عِن خِد بمحم 

َء أَو يطَلِّق فَِإنْ فَعلَ و ِإلَّا ضِربت   ِفي الْمؤِلي ِإما أَنْ يِفي)عليه السالم ( حماٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 قُهنع.  

 ١٢ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح ن )

 قَالَ ِإذَا غَاضب الرجلُ امرأَته فَلَم يقْربها ِمن غَيِر يِمٍني أَربعةَ أَشهٍر فَاستعدت علَيِه )عليه السالم 
  .كَها ِمن غَيِر مغاضبٍة أَو يِمٍني فَلَيس ِبمؤٍل َء و ِإما أَنْ يطَلِّق فَِإنْ تر فَِإما أَنْ يِفي

  الْحسين بن محمٍد عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن ِإسحاق بِن بناٍن عِن ابِن بقَّاٍح - ١٣ 
 ِإذَا أَبى )عليه السالم ( انَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ كَ)عليه السالم ( عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 طَلِّقى يتقُوِتِه ح عبر طَاهأَع ٍب وقَص ةً ِمنِظريح لَ لَهعج طَلِّقِلي أَنْ يؤالْم.  
  باب أَنه لَا يقَع الِْإيلَاُء ِإلَّا بعد دخوِل الرجِل ِبأَهِلِه

١ -ب دمحِن   مِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 قَالَ لَا يقَع الِْإيلَاُء ِإلَّا علَى امرأٍَة قَد )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا زلَ ِبهخا دهجو.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٢
أَِبي ب نِد اللَِّه الْكَِرِمي عبأَِبي ع نلَ أَنْ )عليه السالم ( ِصٍري عأَِتِه قَبرِلي ِمِن امؤلُ يجالر لَه قَالَ قُلْت 

  .يدخلَ ِبها قَالَ لَا يقَع الِْإيلَاُء حتى يدخلَ ِبها 
 ابِن أُذَينةَ قَالَ لَا أَعلَمه ِإلَّا عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن-٣ 

  . قَالَ لَا يكُونُ مؤِلياً حتى يدخلَ ِبها )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٤-محم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد ب

 )عليه السالم (  قَالَ سِئلَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَ رأَيت لَو أَنَّ رجلًا عن رجٍل آلَى ِمِن امرأَِتِه و لَم يدخلْ ِبها قَالَ لَا ِإيلَاَء حتى يدخلَ ِبها فَقَالَ

  .حلَف أَنْ لَا يبِني ِبأَهِلِه سنتيِن أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك أَ كَانَ يكُونُ ِإيلَاًء 
امرِه حلَيع أَِتِه ِهيرقُولُ ِلامِل يجباب الر  

 أَِبي نصٍر عن محمِد بِن سماعةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن- ١
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي حرام فَقَالَ ِلي لَو )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ه أَحلَّها لَك فَما حرمها علَيك ِإنه لَم يِزد كَانَ ِلي علَيِه سلْطَانٌ لَأَوجعت رأْسه و قُلْت لَه اللَّ
علَى أَنْ كَذَب فَزعم أَنَّ ما أَحلَّ اللَّه لَه حرام و لَا يدخلُ علَيِه طَلَاق و لَا كَفَّارةٌ فَقُلْت قَولُ 

رحت ِلم ِبيا النهلَّ يا أَيج و زةَ اللَِّه علَ ِفيِه الْكَفَّارعفَج لَك لَّ اللَّهما أَح م  
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نما جعلَ علَيِه الْكَفَّارةَ ِفي الْحلِْف و فَقَالَ ِإنما حرم علَيِه جاِريته ماِريةَ و حلَف أَنْ لَا يقْربها فَِإ
  .لَم يجعلْ علَيِه ِفي التحِرِمي 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي -٢ 
ت لَه ما تقُولُ ِفي رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي حرام فَِإنا نروى ِبالِْعراِق  قَالَ قُلْ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 جعلَها ثَلَاثاً فَقَالَ كَذَبوا لَم يجعلْها طَلَاقاً و لَو كَانَ ِلي علَيِه سلْطَانٌ )عليه السالم ( أَنَّ عِلياً 
 هأْسر تعجلَى أَنْ لَأَوع تا ِزدم كلَيا عهمرا ذَا حفَم ا لَكلَّهلَّ أَحج و زع أَقُولُ ِإنَّ اللَّه ثُم

يِلش فَقُلْت تكَذَب  امرح هِإن لَك اللَّه لَّهٍء أَح.  
ي مخلٍَد السراِج عن أَِبي عبِد   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عِن ابِن ِرباٍط عن أَِب-٣ 

 قَالَ قَالَ ِلي شبةُ بن عقَّاٍل بلَغِني أَنك تزعم أَنَّ من قَالَ ما أَحلَّ اللَّه علَي حرام )عليه السالم ( اللَِّه 
 لَيالِْحلُّ ع لُكا قَوأَم ئاً قُلْتيش ى ذَِلكرلَا ت كأَن لَ ذَِلكعج ِليدالْو ِمِننيؤالْم ذَا أَِمريفَه امرح

ِفي أَمِر سلَامةَ امرأَِتِه و أَنه بعثَ يستفِْتي أَهلَ الِْحجاِز و أَهلَ الِْعراِق و أَهلَ الشاِم فَاختلَفُوا 
اِز ِإنَّ ذَِلكِل الِْحجِل أَهذَ ِبقَوِه فَأَخلَيعيِبش سٍء   لَي.  

  حميد عِن ابِن سماعةَ عن صفْوانَ عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي -٤ 
  .لَاق  رجلٌ قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي حرام قَالَ لَيس علَيِه كَفَّارةٌ و لَا طَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  باب الْخِليِة و الْبِريئَِة و الْبتِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن - ١

أَِتِه أَنِت ِمني خِليةٌ أَو بِريئَةٌ أَو بتةٌ  عِن الرجِل يقُولُ ِلامر)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
يِبش سقَالَ لَي امرح ٍء  أَو.  
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٢ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبيِه   ِعد نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍد وِن خِد بمح
 و اِئني بِت ِمنأَِتِه أَنرٍل قَالَ ِلامجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِميعاً عج

ِبش سِريئَةٌ قَالَ لَيي بِت ِمنأَن ةٌ وِليي خِت ِمنأَنٍء  ي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 

ام قَالَ لَيس  قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت خِليةٌ أَو بِريئَةٌ أَو بتةٌ أَو حر)عليه السالم ( اللَِّه 
يٍء  ِبش.  

  باب الِْخياِر
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن صفْوانَ و عِلي بِن الْحسِن بِن - ١

 عِن الِْخياِر )عليه السالم ( ٍر ِرباٍط عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفَ
يش ا ذَاكمِإن ا ذَاكم و وا هم وِل اللَِّه  فَقَالَ وسصلى اهللا عليه وآله ( ٌء كَانَ ِلر(.   

 ٢- وبأَِبي أَي ناٍط عِن ِرباب اٍد وِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  
 ِإني سِمعت أَباك يقُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( خزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه الْ

 لَِو  خير ِنساَءه فَاخترنَ اللَّه و رسولَه فَلَم يمِسكْهن علَى طَلَاٍق و)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
  اخترنَ 
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ا هماِر ِإنِللِْخي اِس وا ِللنم ةَ واِئشع نِويِه أَِبي عرِديثٌ كَانَ يذَا حفَقَالَ ِإنَّ ه لَِبن نهفُسذَا أَن
يش  ولَهسلَّ ِبِه رج و زع اللَّه صصلى اهللا عليه وآله ( ٌء خ(.   

عليه (   حميد عِن ابِن سماعةَ عِن ابِن ِرباٍط عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

ٌء كَانَ  ختارت نفْسها بانت ِمنه قَالَ لَا ِإنما هذَا شي قَالَ سأَلْته عن رجٍل خير امرأَته فَا)السالم 
 خاصةً أُِمر ِبذَِلك فَفَعلَ و لَِو اخترنَ أَنفُسهن لَطَلَّقَهن و هو قَولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 

 كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا و ِزينتها فَتعالَين أُمتعكُن و أُسرحكُن عز و جلَّ قُلْ ِلأَزواِجك ِإنْ
  .سراحاً جِميلًا 

 ٤- نِلٍم عسِن مونَ باره ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي رجٍل جعلَ أَمر امرأَِتِه )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه بعِض أَصحاِبنا عن أَِب

 كَاحِجِز الني لَم ةَ ونالس الَفخ و لَهأَه سلَي نم رلَّى الْأَما قَالَ فَقَالَ وِدهِبي.  
  باب كَيف كَانَ أَصلُ الِْخياِر

١ -حةَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم  
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 ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَِنف ِلرسوِل اللَِّه  )عليه السالم( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ِنساَءه ِتسعاً و )صلى اهللا عليه وآله ( مقَالٍَة قَالَتها بعض ِنساِئِه فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التخِيِري فَاعتزلَ رسولُ اللَِّه 

ةً ِفي مشربِة أُم ِإبراِهيم ثُم دعاهن فَخيرهن فَاخترنه فَلَم يك شيئاً و لَِو اخترنَ ِعشِرين لَيلَ
 أَنفُسهن كَانت واِحدةً باِئنةً قَالَ و سأَلْته عن مقَالَِة الْمرأَِة ما ِهي قَالَ فَقَالَ ِإنها قَالَت يرى

  .محمد أَنه لَو طَلَّقَنا أَنه لَا يأِْتينا الْأَكْفَاُء ِمن قَوِمنا يتزوجونا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢ 

اِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبو عأَب قَالَ ذَكَر عليه السالم ( اِني( وِل اللَِّهسِلر قَالَت بنيأَنَّ ز  )

 لَا تعِدلُ و أَنت رسولُ اللَِّه و قَالَت حفْصةُ ِإنْ طَلَّقَنا وجدنا أَكْفَاَءنا ِفي قَوِمنا )صلى اهللا عليه وآله 
 يحالْو ِبستوِل اللَِّه فَاحسر نوِلِه )صلى اهللا عليه وآله ( عسلَّ ِلرج و زع اللَّه ماً قَالَ فَأَِنفوي ِرينِعش 

 فَأَنزلَ يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك ِإنْ كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا و ِزينتها فَتعالَين ِإلَى قَوِلِه أَجراً
 سفَلَي ولَهسر و نَ اللَّهرتِإِن اخ و لَِبن نهفُسنَ أَنرتلَِو اخ و ولَهسر و نَ اللَّهرتِظيماً قَالَ فَاخع

يٍء  ِبش.  
 عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ-٣ 

 ِبياِء النِنس ضعقُولُ ِإنَّ بِد اللَِّه يبا عأَب تِمعقَالَ س نيِن أَعلَى بِد الْأَعبأَ )صلى اهللا عليه وآله ( ع قَالَت 
زع اللَّه ِضبا قَالَ فَغِمنقَو الْأَكْفَاَء ِمن ِجدا لَا نِإنْ طَلَّقَن هأَن دمحى مرِع يبِق سفَو لَّ ِمنج و 

 اللَّه ارتأَخ قَالَت و هلَتقَب و تٍش فَقَامحِت جِبن بنيى ِإلَى زهتى انتح نهريفَخ هراِتِه فَأَماومس
 ولَهسر و.  
 ٤-اعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح   نانَ عحِن ِسرب داود نةَ ع  
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 ِإنْ ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ ِإنَّ زينب ِبنت جحٍش قَالَت أَ يرى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ا قَالَتلَةً فَلَملَي ِرينِعش عاً وِتس اَءهلَ ِنسزتكَانَ اع قَد و هرجاً غَيوز ِجدا لَا نا أَنِبيلَنلَّى سخ

 فَقَالَ قُلْ ِلأَزواِجك )وآله صلى اهللا عليه ( زينب الَِّذي قَالَت بعثَ اللَّه عز و جلَّ جبرِئيلَ ِإلَى محمٍد 
 و اللَّه ارتخلْ نب ا فَقُلْنِهميِن ِكلْتيتالْآي كُنعتأُم نعالَيها فَتتِزين يا ونياةَ الدنَ الْحِردت نتِإنْ كُن

  .رسولَه و الدار الْآِخرةَ 
(  عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر   عنه عِن الْحسِن بِن سماعةَ-٥ 

 لَا تعِدلُ و أَنت نِبي فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ زينب ِبنت جحٍش قَالَت ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم 
 فَقَالَت دعوت اللَّه يا رسولَ اللَِّه ِليقْطَع يدي فَقَالَ لَا و تِربت يداِك ِإذَا لَم أَعِدلْ فَمن يعِدلُ

( لَِكن لَتترباِن فَقَالَت ِإنك ِإنْ طَلَّقْتنا وجدنا ِفي قَوِمنا أَكْفَاَءنا فَاحتِبس الْوحي عن رسوِل اللَِّه 

 فَأَِنف اللَّه عز و جلَّ ِلرسوِلِه )عليه السالم ( شِرين لَيلَةً ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر  ِتسعاً و ِع)صلى اهللا عليه وآله 
 و نَ اللَّهرتِن فَاخيتها الْآيتِزين يا ونياةَ الدنَ الْحِردت نتِإنْ كُن واِجكقُلْ ِلأَز ِبيا النهلَ يا أَيزفَأَن

  .ه فَلَم يك شيئاً و لَِو اخترنَ أَنفُسهن لَِبن رسولَ
 ِصٍري ِمثْلَهأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نع هنع و  .  

عليه ( ٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   و ِبهذَا الِْإسناِد عن يعقُوب بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِل-٦ 

صلى اهللا (  ِفي الرجِل ِإذَا خير امرأَته فَقَالَ ِإنما الِْخيرةُ لَنا لَيس ِلأَحٍد و ِإنما خير رسولُ اللَِّه )السالم 

صلى اهللا (  يكُن لَهن أَنْ يخترنَ غَير رسوِل اللَِّه  ِلمكَاِن عاِئشةَ فَاخترنَ اللَّه و رسولَه و لَم)عليه وآله 

   .)عليه وآله 
  باب الْخلِْع

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
لْعها حتى تقُولَ ِلزوِجها و اللَِّه لَا أُِبر لَك قَسماً و لَا أُِطيع لَك أَمراً و  قَالَ لَا يِحلُّ خ)عليه السالم ( 

  لَا أَغْتِسلُ لَك ِمن جنابٍة و لَأُوِطئَن ِفراشك و َآلذَنن علَيك ِبغيِر 
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ِإذِْنك و قَد كَانَ الناس يرخصونَ ِفيما دونَ هذَا فَِإذَا قَالَِت الْمرأَةُ ذَِلك ِلزوِجها حلَّ لَه ما أَخذَ 
لْخلْع تطِْليقَةً و قَالَ يكُونُ الْكَلَام ِمن ِعنِدها و ِمنها فَكَانت ِعنده علَى تطِْليقَتيِن باِقيتيِن و كَانَ ا

  .قَالَ لَو كَانَ الْأَمر ِإلَينا لَم نِجز طَلَاقاً ِإلَّا ِللِْعدِة 
 ٢-ِميعاً عاِلٍد جِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع هنع و   ن

عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمختِلعِة فَقَالَ لَا يِحلُّ ِلزوِجها أَنْ يخلَعها حتى 
لَأُوِطئَن ٍة وابنج ِمن ِسلُ لَكلَا أَغْت و اللَِّه ِفيك وددح لَا أُِقيم ماً وقَس لَك قُولَ لَا أُِبرت كاشِفر 

 قُولُ ذَِلكالَِّتي ت كُونُ ِهيت و مهونكَلَّمتلَا ي ذَا وه لَمعِر أَنْ تغَي ِمن هكْرت نم كتيب ِخلَنلَأُد و
ه أَنْ يأْخذَ ِمن فَِإذَا ِهي اختلَعت فَِهي باِئن و لَه أَنْ يأْخذَ ِمن ماِلها ما قَدر علَيِه و لَيس لَ

  .الْمباِرئَِة كُلَّ الَِّذي أَعطَاها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم -٣ 

تقُولُ ِلزوِجها اخلَعِني و أَنا أُعِطيك ما أَخذْت  قَالَ الْمختِلعةُ الَِّتي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِمنك فَقَالَ لَا يِحلُّ لَه أَنْ يأْخذَ ِمنها شيئاً حتى تقُولَ و اللَِّه لَا أُِبر لَك قَسماً و لَا أُِطيع لَك أَمراً 

وِطئَن ِفراشك غَيرك فَِإذَا فَعلَت ذَِلك ِمن غَيِر أَنْ يعلَمها حلَّ و َآلذَنن ِفي بيِتك ِبغيِر ِإذِْنك و لَأُ
 اِطباً ِمنكَانَ خ و اِئناً ِبذَِلكب تا فَكَانهعبتِر طَلَاٍق ييطِْليقَةً ِبغت تكَان ا وهذَ ِمنا أَخم لَه

  .الْخطَّاِب 
عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن   محمد بن يحيى -٤ 

 قَالَ ِإذَا خلَع الرجلُ امرأَته فَِهي )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اِطبخ وه ةٌ واِئنةٌ باِحدو طْلُبالَِّتي ت كُونَ ِهيى تتا حهلَعخأَنْ ي ِحلُّ لَهلَا ي طَّاِب والْخ ِمن 

 ٍة وابنج ِمن ِسلُ لَكلَا أَغْت ماً وقَس لَك قُولَ لَا أُِبرى تتح ا وِبه ِضرِر أَنْ يغَي ِمن هِمن ذَِلك
هكْرت نم كتيب ِخلَنلَأُد طَاب ا فَقَدهذَا ِمناللَِّه فَِإذَا كَانَ ه وددح لَا أُِقيم و كاشِفر لَأُوِطئَن و 

  .لَه ما أَخذَ ِمنها 

http://www.islam4u.com


  )١٤١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

٥ -أَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنح
 قَالَ لَيس يِحلُّ خلْعها حتى تقُولَ ِلزوِجها ثُم )عليه السالم ( الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و قَد كَانَ يرخص ِللنساِء ِفيما هو )عليه السالم ( صحابه ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ذَكَر ِمثْلَ ما ذَكَر أَ
دونَ هذَا فَِإذَا قَالَت ِلزوِجها ذَِلك حلَّ خلْعها و حلَّ ِلزوِجها ما أَخذَ ِمنها و كَانت علَى 

 و كَانَ الْخلْع تطِْليقَةً و لَا يكُونُ الْكَلَام ِإلَّا ِمن ِعنِدها ثُم قَالَ لَو كَانَ الْأَمر تطِْليقَتيِن باِقيتيِن
  .ِإلَينا لَم يكُِن الطَّلَاق ِإلَّا ِللِْعدِة 

 ٦-م نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِلٍم عسِن مِد بمح
 قَالَ ِإذَا قَالَِت الْمرأَةُ ِلزوِجها جملَةَ لَا أُِطيع لَك أَمراً مفَسراً أَو غَير مفَسٍر )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .حلَّ لَه ما أَخذَ ِمنها و لَيس لَه علَيها رجعةٌ 
 قَالَ الْخلْع و الْمباراةُ تطِْليقَةٌ باِئن و هو )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه   و ِبِإسناِدِه-٧ 

  .خاِطب ِمن الْخطَّاِب 
 ٨- نِلٍم عسِن مِد بمحم نِميٍل عج نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن ابع ديمح  
فٍَر أَِبي جعليه السالم ( ع( لَّ لَهٍر حفَسم رغَي راً أَوفَسراً مأَم لَك اللَِّه لَا أُِطيع أَةُ ورقَالَ ِإذَا قَالَِت الْم 

  .ما أَخذَ ِمنها و لَيس لَه علَيها رجعةٌ 
 ٩-مِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِميلًا   حةَ أَنَّ جاعمِن سفَِر بعج نةَ عاع

شِهد بعض أَصحاِبنا و قَد أَراد أَنْ يخلَع ابنته ِمن بعِض أَصحاِبنا فَقَالَ جِميلٌ ِللرجِل ما تقُولُ 
فَقَالَ لَه معا فَقَالَ نهكْترت و ذْتذَا الَِّذي أَخِبه تِضير سلَي ِليا عا أَبوا فَقَالُوا يِميلٌ قُومج م

 جتحي ِة وِفي الِْعد ا الطَّلَاقهعبتقُولُ يةَ ياعمس نب فَرعكَانَ ج قَالَ لَا قَالَ و ا الطَّلَاقهعبتي ِريدت
 الْمختِلعةُ يتبعها )عليه السالم (  قَالَ قَالَ عِلي )ه السالم علي( ِبِروايِة موسى بِن بكٍْر عِن الْعبِد الصاِلِح 

  .الطَّلَاق ما دامت ِفي الِْعدِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 

  . ِفي الْمختِلعِة ِإنها لَا تِحلُّ لَه حتى تتوب ِمن قَوِلها الَِّذي قَالَت لَه ِعند الْخلِْع  قَالَ)عليه السالم ( 
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  باب الْمباراِة
١ -ِلياِلٍد   عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب 

جِميعاً عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمباراِة كَيف ِهي فَقَالَ يكُونُ ِللْمرأَِة 
يا ِم شِجهولَى زا ٌء عمهاِحٍد ِمنكُلُّ و هكْرفَي هضعا بطَاهأَع كُونُ قَدي ِرِه وغَي ِمن اٍق أَودص ن

فَتقُولُ الْمرأَةُ ِلزوِجها ما أَخذْت ِمنك فَهو ِلي و ما بِقي علَيك فَهو لَك و أُباِرئُك فَيقُولُ 
  .ٍء ِمما تركِْت فَأَنا أَحق ِببضِعِك   رجعِت ِفي شيالرجلُ لَها فَِإنْ أَنِت

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٢ 

و الْمختِلعةُ يؤخذُ ِمنها ما شاَء أَو ما تراضيا  قَالَ الْمباِرئَةُ يؤخذُ ِمنها دونَ الصداِق )عليه السالم 
علَيِه ِمن صداٍق أَو أَكْثَر و ِإنما صارِت الْمباِرئَةُ يؤخذُ ِمنها دونَ الْمهِر و الْمختِلعةُ يؤخذُ ِمنها 

  .كَلَاِم و تكَلَّم ِبما لَا يِحلُّ لَها ما شاَء ِلأَنَّ الْمختِلعةَ تعتِدي ِفي الْ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٣ 

ِإنْ بارأَت امرأَةٌ زوجها فَِهي  )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .واِحدةٌ و هو خاِطب ِمن الْخطَّاِب 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا -٤ 
  .الَت ِلزوِجها لَك كَذَا و كَذَا و خلِّ سِبيِلي فَقَالَ هِذِه الْمباراةُ  عِن امرأٍَة قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ٥
بِن شاذَانَ و أَبو الْعباِس محمد بن جعفٍَر عن أَيوب بِن نوٍح و حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ 

نِصٍري عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْيس نِميعاً عِد اللَِّه جبقُولُ )عليه السالم (  أَِبي عاةُ تاربقَالَ الْم 
الْمرأَةُ ِلزوِجها لَك ما علَيك و اتركِْني أَو تجعلُ لَه ِمن ِقبِلها شيئاً فَيتركُها ِإلَّا أَنه يقُولُ فَِإِن 

يِت ِفي شعجتِع ارضِبب لَكا أَمٍء فَأَن هونا دفَم رها ِإلَّا الْمهذَ ِمنأْخا أَنْ يِجهوِحلُّ ِلزلَا ي ِك و.  
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٦ 

 تقُولُ ِلزوِجها لَك ما علَيك و باِرئِْني و يتركُها قَالَ قُلْت  قَالَ الْمباِرئَةُ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
يِت ِفي شعجتا فَِإِن ارقُولُ لَهفَي  معِعِك قَالَ نضِبب لَكا أَمٍء فَأَن.  

ِعيلَ قَالَ سأَلْت أَبا   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسما-٧ 
 عِن الْمرأَِة تباِرئ زوجها أَو تختِلع ِمنه ِبشاِهديِن علَى طُهٍر ِمن غَيِر )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

قَالَ قُلْت معفَن تا ذَكَرلَى مع فَقَالَ ِإذَا كَانَ ذَِلك هِمن ِبنيلْ تاٍع هِجم ِبنيا لَا تها أَنلَن ِوير قَد 
 معقَالَ ن هِمن ِبنيت لْعاً فَقُلْتِإذاً خ ذَِلك سقَالَ فَلَي ا الطَّلَاقهعبتى يتح هِمن.  

 ٨-محم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِد ب
 )عليه السالم ( عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .هلْ يكُونُ خلْع أَو مباراةٌ ِإلَّا ِبطُهٍر فَقَالَ لَا يكُونُ ِإلَّا ِبطُهٍر 
 ٩- نانُ عفْوفٍَر   صعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببعليه السالم ( ع( و 

 قَالَ لَا يكُونُ طَلَاق و لَا )عليه السالم ( صفْوانُ عن عنبسةَ بِن مصعٍب عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإلَّا علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع ِبشهوٍد تخِيري و لَا مباراةٌ 

 ١٠ - نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 و لَا مباراةَ و لَا ِخيار ِإلَّا  قَالَ قَالَ لَا طَلَاق و لَا خلْع)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع 
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كْنس ا وفَقَِتِهمن اِرئَِة وبالْم ِة وِلعتخِة الْماباب ِعدماه  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١

 خلْعها  قَالَ ِعدةُ الْمختِلعِة ِمثْلُ ِعدِة الْمطَلَّقَِة و)عليه السالم ( الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .طَلَاقُها 
عليه (   و ِبِإسناِدِه عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

  . قَالَ لَا تمتع الْمختِلعةُ )السالم 
 عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ الْمختِلعةُ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي-٣ 
 عتملَا ت.  
 ٤- ناٍن عأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ن ِعدِة الْمختِلعِة كَم ِهي قَالَ ِعدةُ الْمطَلَّقَِة و لْتعتد ِفي  ع)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .بيِتها و الْمباِرئَةُ ِبمنِزلَِة الْمختِلعِة 

 ٥-اٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناٍد عِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح ن
 قَالَ ِعدةُ الْمختِلعِة ِعدةُ الْمطَلَّقَِة و خلْعها طَلَاقُها قَالَ و سأَلْته هلْ تمتع )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

يٍء قَالَ لَا  ِبش.  
 ٦-حِن ِسرب داود نةَ عاعمِن سفَِر بعج نِن عسِن الْحع ديمِد اللَِّه   حبأَِبي ع نانَ ع )

  . ِفي الْمختِلعِة قَالَ ِعدتها ِعدةُ الْمطَلَّقَِة و تعتد ِفي بيِتها و الْمختِلعةُ ِبمنِزلَِة الْمباِرئَِة )عليه السالم 
 ٧-ص اٍد وِن ِزيِد بمحم نِن عسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد   حبأَِبي ع نةَ عِرفَاع نانَ عفْو

  . قَالَ الْمختِلعةُ لَا سكْنى لَها و لَا نفَقَةَ )عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن أَِبي الْبختِري عن أَِبي عبِد -٨ 

 ِلكُلِّ مطَلَّقٍَة متعةٌ ِإلَّا الْمختِلعةَ فَِإنها اشترت )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )ه السالم علي( اللَِّه 
  .نفْسها 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي -٩ 
ِصٍري ب  
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ا  قَالَ سأَلْته عن رجٍل اختلَعت ِمنه امرأَته أَ يِحلُّ لَه أَنْ يخطُب أُخته)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن قَبِل أَنْ تنقَِضي ِعدةُ الْمختِلعِة قَالَ نعم قَد بِرئَت ِعصمتها ِمنه و لَيس لَه علَيها رجعةٌ 

  باب النشوِز
ِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَ- ١

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزاً أَو )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
م ضعب لَك عأَد ِسكِْني وأَم لَه ا قَالَتِبطَلَاِقه مفَه راضاً فَقَالَ ِإذَا كَانَ كَذَِلكِإع و كلَيا ع

  .أُحلِّلَك ِمن يوِمي و لَيلَِتي حلَّ لَه ذَِلك و لَا جناح علَيِهما 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 

ته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزاً أَو ِإعراضاً  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( اللَِّه 
فَقَالَ ِهي الْمرأَةُ تكُونُ ِعند الرجِل فَيكْرهها فَيقُولُ لَها ِإني أُِريد أَنْ أُطَلِّقَِك فَتقُولُ لَه لَا تفْعلْ 

ي أَكْرِإن ِمن ى ذَِلكا كَانَ ِسوم و ا ِشئْتا مِبه عنلَِتي فَاصِفي لَي ظُرلَِكِن ان ِبي و تمشأَنْ ت ه
يِلحا  شصِهما أَنْ يلَيع ناحالَى فَال جعت و كاربت لُهقَو والَِتي فَهلَى حِني ععد و لَك وٍء فَه

ه لْحاً وما صهنيب لْحذَا الصه و.  
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عِن الْحسيِن بِن هاِشٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد -٣ 

زاً أَو ِإعراضاً  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشو)عليه السالم ( اللَِّه 
 لَك عأَد طَلِّقِْني ولَا ت ِسكِْني وأَم قُولُ لَها فَتطَلَاقَه ِريدفَي هِجبعأَةُ لَا ترالْم هدكُونُ ِعنذَا تقَالَ ه

طَاب لَِتي فَقَدلَي ِمي ووي ِمن لِّلَكأُح اِلي وم ِمن كِطيأُع و ِركلَى ظَها عم كُلُّه لَه ذَِلك .  
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  باب الْحكَميِن و الشقَاِق
ي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِل- ١

 اِلحالص دبالْع أَلْتثُوا )عليه السالم ( قَالَ سعِنِهما فَابيب ِشقاق مِإنْ ِخفْت لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع 
ا و ِإنْ شاَءا جمعا حكَماً ِمن أَهِلِه و حكَماً ِمن أَهِلها فَقَالَ يشتِرطُ الْحكَماِن ِإنْ شاَءا فَرقَ

 ازا جعمج قَا أَوفَفَر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 

ابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه و حكَماً ِمن أَهِلها  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 ا ونعما جا ِإنْ ِشئْنِهملَيِرطَا عتشي أَةَ ورالْم لَ وجا الرأِْمرتسى يتقَا حفَرِن أَنْ ييكَمِللْح سقَالَ لَي

  .فَرقَا فَجاِئز ِإنْ ِشئْنا فَرقْنا فَِإنْ جمعا فَجاِئز فَِإنْ 
 ٣- نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح  

أَهِلِه و حكَماً  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَابعثُوا حكَماً ِمن )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِمن أَهِلها قَالَ الْحكَماِن يشتِرطَاِن ِإنْ شاَءا فَرقَا و ِإنْ شاَءا جمعا فَِإنْ جمعا فَجاِئز و ِإنْ فَرقَا 

 اِئزفَج  
  

٤ -أَِبي أَي نوٍب عبحِن ماب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   ماعمس نع وب
.  
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حكَماً ِمن  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه و )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
أَهِلها أَ رأَيت ِإِن استأْذَنَ الْحكَماِن فَقَالَا ِللرجِل و الْمرأَِة أَ لَيس قَد جعلْتما أَمركُما ِإلَينا ِفي 

لَيوداً عهش ا ِبذَِلكدهفَأَش معأَةُ نرالْم لُ وجفِْريِق فَقَالَ الرالت لَاِح وا الِْإصمفِْريقُهت وزجا أَ يِهم
علَيِهما قَالَ نعم و لَِكن لَا يكُونُ ِإلَّا علَى طُهٍر ِمن الْمرأَِة ِمن غَيِر ِجماٍع ِمن الزوِج ِقيلَ لَه أَ 

لَم رقَالَ الْآخ ا ومهنيب قْتفَر ِن قَديكَمالْح دِإنْ قَالَ أَح تأَيكُونُ را فَقَالَ لَا يمهنيب قأُفَر 
  .تفِْريق حتى يجتِمعا جِميعاً علَى التفِْريِق فَِإذَا اجتمعا علَى التفِْريِق جاز تفِْريقُهما 

 مسِلٍم عن أَحِدِهما   و عنه عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ و غَيِرِه عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن-٥ 
 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه و حكَماً ِمن أَهِلها قَالَ )عليهما السالم ( 

  .لَيس ِللْحكَميِن أَنْ يفَرقَا حتى يستأِْمرا 
  باب الْمفْقُوِد

١ -نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 أَنه سِئلَ عِن الْمفْقُوِد فَقَالَ الْمفْقُود ِإذَا مضى لَه أَربع ِسِنني بعثَ الْواِلي أَو يكْتب )عليه السالم ( 

ِإلَى الن فَقا أَنا فَمهلَيع ِفقنأَنْ ي هِلياِلي والْو رأَم أَثَر لَه دوجي ا فَِإنْ لَمِفيه غَاِئب وِة الَِّتي هاِحي
ذَِلك ساُء قَالَ لَيسالن ِريدا تم ي أُِريدقُولُ فَِإنا تهفَِإن قَالَ قُلْت هأَترام ا فَِهيهلَيةَ عاملَا كَر ا ولَه 
  .فَِإنْ لَم ينِفق علَيها وِليه أَو وِكيلُه أَمره أَنْ يطَلِّقَها فَكَانَ ذَِلك علَيها طَلَاقاً واِجباً 

ِويةَ قَالَ سأَلْت   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن بريِد بِن معا-٢ 
 عِن الْمفْقُوِد كَيف يصنع ِبامرأَِتِه قَالَ ما سكَتت عنه و صبرت يخلَّى )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

ى الصقِْع الَِّذي فُِقد ِفيِه عنها فَِإنْ ِهي رفَعت أَمرها ِإلَى الْواِلي أَجلَها أَربع ِسِنني ثُم يكْتب ِإلَ
يِبش هنع ربخي ِإنْ لَم و ترباٍة صيِبح هنع ربفَِإنْ خ هنأَلْ عسفَلْي  ِسِنني عبالْأَر ِضيمى تتٍء ح

   لَه مالٌ أُنِفق علَيها دِعي وِلي الزوِج الْمفْقُوِد فَِقيلَ لَه هلْ ِللْمفْقُوِد مالٌ فَِإنْ كَانَ
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 فَعلَ فَلَا سِبيلَ لَها حتى يعلَم حياته ِمن موِتِه و ِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ ِقيلَ ِللْوِلي أَنِفق علَيها فَِإنْ
 ِهي ِة واِل الِْعدِتقْبطِْليقَةً ِفي است طَلِّقلَى أَنْ ياِلي عالْو هربا أَجهلَيع ِفقني ِإنْ لَم و جوزتِإلَى أَنْ ت

 ا ِمنهجواَء زِج فَِإنْ جوالز طَلَاق ِليالْو طَلَاق ِصريفَي طَاِهر موي ا ِمنهتِعد قَِضينِل أَنْ تقَب
طَلَّقَها الْوِلي فَبدا لَه أَنْ يراِجعها فَِهي امرأَته و ِهي ِعنده علَى تطِْليقَتيِن فَِإِن انقَضِت الِْعدةُ قَبلَ 

  . سِبيلَ ِللْأَوِل علَيها َء أَو يراِجع فَقَد حلَّت ِللْأَزواِج و لَا أَنْ يِجي
 ٣- ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ٍة غَاب عنها  ِفي امرأَ)عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
زوجها أَربع ِسِنني و لَم ينفَق علَيها و لَا يدرى أَ حي هو أَم ميت أَ يجبر وِليه علَى أَنْ يطَلِّقَها 

ي أَنا أُنِفق علَيها قَالَ فَلَا يجبر قَالَ نعم و ِإنْ لَم يكُن لَه وِلي طَلَّقَها السلْطَانُ قُلْت فَِإنْ قَالَ الْوِل
علَى طَلَاِقها قَالَ قُلْت أَ رأَيت ِإنْ قَالَت أَنا أُِريد ِمثْلَ ما تِريد النساُء و لَا أَصِبر و لَا أَقْعد كَما 

  .يها أَنا قَالَ لَيس لَها ذَِلك و لَا كَرامةَ ِإذَا أَنفَق علَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه -٤ 

جِميعاً عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمفْقُوِد فَقَالَ ِإنْ عِلمت أَنه ِفي أَرٍض 
فَِهي ا وِض كُلِّهالْأَر ِمن وه نأَي لَمعت ِإنْ لَم و ا طَلَاقُههأِْتيي أَو هتوا مهأِْتيى تتداً حأَب ةٌ لَهِظرتنم 

 عبأَر ِظرتنا أَنْ تهرأْمفَي امأِْتي الِْإما تهفَِإن ربلَا خ و ابِكت ها ِمنأِْتهي ِض لَمِفي الْأَر طْلَبفَي ِسِنني
فَِإنْ لَم يوجد لَه أَثَر حتى تمِضي الْأَربع ِسِنني أَمرها أَنْ تعتد أَربعةَ أَشهٍر و عشراً ثُم تِحلُّ 

يها رجعةٌ و ِإنْ قَِدم و ِهي ِفي ِللرجاِل فَِإنْ قَِدم زوجها بعد ما تنقَِضي ِعدتها فَلَيس لَه علَ
  .ِعدِتها أَربعةَ أَشهٍر و عشراً فَهو أَملَك ِبرجعِتها 
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ا مهلُغبأَِة يرِجيباب الْمفَي جوزت ثُم دتعا فَتطَلَاقُه ا أَوِجهوز تا وهجوُء ز  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ١

 الرجلُ ِإلَى أَهِلِه أَو خبروها أَنه طَلَّقَها فَاعتدت  قَالَ ِإذَا نِعي)عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ا ولْ ِبهخدي لَم ا أَولَ ِبهخِر دذَا الْآخه ا ِمنِبه قلَ أَحفَِإنَّ الْأَو دعا بهجواَء زفَج تجوزت ثُم

تا اسِبم رهالْأَِخِري الْم ا ِمنداً لَها أَبهجوزتِر أَنْ يِللْآخ سلَي ا قَالَ وِجهفَر لَّ ِمنح.  
  أَبو الْعباِس الرزاز محمد بن جعفٍَر عن أَيوب بِن نوٍح و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد 

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عن موسى بِن بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِع
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء و أَِبي أَيوب عن محمِد-٢ 
 قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن شِهدا علَى رجٍل غَاِئٍب ِعند امرأٍَة أَنه )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

قْها و أَكْذَب طَلَّقَها فَاعتدِت الْمرأَةُ و تزوجت ثُم ِإنَّ الزوج الْغاِئب قَِدم فَزعم أَنه لَم يطَلِّ
نفْسه أَحد الشاِهديِن فَقَالَ لَا سِبيلَ ِللْأَِخِري علَيها و يؤخذُ الصداق ِمن الَِّذي شِهد فَيرد علَى 

تلُ حا الْأَوهبقْرلَا ي الْأَِخِري و ِمن دتعت ا وِبه لَكلُ أَمالْأَو ا الْأَِخِري وهتِعد قَِضينى ت.  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً -٣ 
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 )عليه السالم ( ِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر عِن ابِن أَ
عن رجٍل حِسب أَهلُه أَنه قَد مات أَو قُِتلَ فَنكَحِت امرأَته و تزوجت سريته فَولَدت كُلُّ 

هٍة ِمناِحدو قأَح وفَه هأَترذُ امأْخِة قَالَ فَقَالَ ييرلَى السوم لُ وا الْأَوهجواَء زا فَجِجهوز ا ِمنم
  .ِبها و يأْخذُ سريته و ولَدها أَو يأْخذُ ِعوضاً ِمن ثَمِنِه 

 ٤-ِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن ش
 أَنه )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي بِصٍري و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبأَنَّ زوجها طَلَّقَها أَو مات فَتزوجت ثُم جاَء زوجها قَالَ قَالَ ِفي شاِهديِن شِهدا علَى امرأٍَة
  .يضرباِن الْحد و يضمناِن الصداق ِللزوِج ِبما غَراه ثُم تعتد و ترِجع ِإلَى زوِجها الْأَوِل 

 بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل-٥ 
 قَالَ ِإذَا نِعي الرجلُ ِإلَى أَهِلِه أَو )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

دتا فَاعطَلَّقَه قَد ها أَنوهربِر خالْآخ ا ِمنِبه قلُ أَحلُ قَالَ الْأَوا الْأَوهجواَء زفَج تجوزت ثُم ت
  .دخلَ ِبها أَو لَم يدخلْ ِبها و لَها ِمن الْآخِر الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها 

ُء زوجها الْأَولُ  اقُه فَتتزوج فَيِجيباب الْمرأَِة يبلُغها نعي زوِجها أَو طَلَ
  فَيفَاِرقَاِنها جِميعاً

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ١
 نع  
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 عِن امرأٍَة نِعي ِإلَيها زوجها فَاعتدت و تزوجت فَجاَء )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ِللن دتعت كَم را الْآخقَهفَار ا وقَهلُ فَفَارا الْأَوهجوا زهِحمأُ رربتسا يمِإن وٍء واِس قَالَ ثَلَاثَةَ قُر

ِبثَلَاثَِة قُروٍء تِحلُّها ِللناِس كُلِِّهم قَالَ زرارةُ و ذَِلك أَنَّ أُناساً قَالُوا تعتد ِعدتيِن ِمن كُلِّ واِحٍد 
  . قَالَ تعتد ثَلَاثَةَ قُروٍء فَتِحلُّ ِللرجاِل )م عليه السال( ِعدةً فَأَبى ذَِلك أَبو جعفٍَر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه ِفي -٢ 
أَولُ فَطَلَّقَها و طَلَّقَها الْآخر قَالَ فَقَالَ امرأٍَة نِعي ِإلَيها زوجها فَتزوجت ثُم قَِدم زوجها الْ

 فَقَالَ علَيها ِعدةٌ )عليه السالم ( ِإبراِهيم النخِعي علَيها أَنْ تعتد ِعدتيِن فَحملَها زرارةُ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
  .واِحدةٌ 

ِصيالْخ أَِة ِمنرِة الْمباب ِعد  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 عن خِصي تزوج )عليه السالم ( محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 
أَةً ورام ثُم اَء اللَّها شا مهعكَثَ مم هفَِقيلَ ِإن اِئزفَقَالَ ج ِصيخ هأَن لَمعت ِهي اقاً ودا صلَه ضفَر 

ِفيما كَانَ طَلَّقَها هلْ علَيها ِعدةٌ قَالَ نعم أَ لَيس قَد لَذَّ ِمنها و لَذَّت ِمنه ِقيلَ لَه فَهلْ كَانَ علَيها 
 لًا ِقيلَ لَها غُسهلَيفَِإنَّ ع تنأَم هِمن ِإذَا كَانَ ذَِلك تلٌ قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانا غُسهِمن و هكُونُ ِمني

يا ِبشهلَيع ِجعرأَنْ ي ا فَقَالَ لَا  فَلَها ِإذَا طَلَّقَهاِقهدص ٍء ِمن.  
اِب ِبعصِويِجباب ِفي الْمزالت دعقِْلِه ب  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١
 اِهيمرو ِإبِئلَ أَبقِْل)عليه السالم ( قَالَ سِفي ع أُِصيب قَد و جوا زكُونُ لَهأَِة يرِن الْما  عِد معب ِه ِمن

 اَءتِإنْ ش ها ِمنهفْسن ِزعنا أَنْ تونٌ فَقَالَ لَهنج لَه ضرع ا أَوهجوزت.  

http://www.islam4u.com


  )١٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  باب الظِّهاِر
١ -نب ِليع   نانَ عرمح ناِط عنلَّاٍد الْحأَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 قَالَ ِإنَّ امرأَةً ِمن الْمسِلِمني أَتت رسولَ )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 فَقَالَت يا رسولُ ِإنَّ فُلَاناً زوِجي قَد نثَرت لَه بطِْني و أَعنته علَى دنياه و ) عليه وآله صلى اهللا( اللَِّه 

ه آِخرِتِه فَلَم ير ِمني مكْروهاً و أَنا أَشكُوه ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و ِإلَيك قَالَ ِمما تشتِكينه قَالَت لَ
ِإنه قَالَ ِلي الْيوم أَنِت علَي حرام كَظَهِر أُمي و قَد أَخرجِني ِمن منِزِلي فَانظُر ِفي أَمِري فَقَالَ 

 أَنا أَكْره أَنْ  ما أَنزلَ اللَّه علَي ِكتاباً أَقِْضي ِبِه بينك و بين زوِجِك و)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِمعفَس فَترصان وِلِه وسِإلَى ر ا ِإلَى اللَِّه وا ِبهِكي متشت ِكي وبت لَتعفَج كَلِِّفنيتالْم أَكُونَ ِمن

يِه فَأَنزلَ اللَّه عز و  ِفي زوِجها و ما شكَت ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه عز و جلَّ محاورتها ِلرسوِلِه 
 ِجها ووِفي ز جاِدلُكلَ الَِّتي تقَو اللَّه ِمعس ِحيِم قَدمِن الرحِم اللَِّه الرآناً ِبسقُر لَّ ِبذَِلكج

 ِفي زوِجها ) صلى اهللا عليه وآله (تشتِكي ِإلَى اللَِّه و اللَّه يسمع تحاوركُما يعِني محاورتها ِلرسوِل اللَِّه 
ِصريب ِميعس ِإلَّا اللَّاِئي . ِإنَّ اللَّه مههاتِإنْ أُم هاِتِهمأُم نما ه ِنساِئِهم ِمن كُمونَ ِمنظاِهري الَِّذين

صلى اهللا ( اللَّه لَعفُو غَفُور فَبعثَ رسولُ اللَِّه ولَدنهم و ِإنهم لَيقُولُونَ منكَراً ِمن الْقَوِل و زوراً و ِإنَّ 

 ِإلَى الْمرأَِة فَأَتته فَقَالَ لَها ِجيِئيِني ِبزوِجِك فَأَتته فَقَالَ لَه أَ قُلْت ِلامرأَِتك هِذِه أَنِت علَي )عليه وآله 
 قَد أَنزلَ اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه حرام كَظَهِر أُمي قَالَ قَد قُلْت لَها 

 جاِدلُكلَ الَِّتي تقَو اللَّه ِمعس ِلِه قَدقَو ِمن لَ اللَّهزا أَنِه ملَيأَ عآناً فَقَرقُر أَِتكرِفي ام و لَّ ِفيكج
 ِإنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور فَضم امرأَتك ِإلَيك فَِإنك قَد قُلْت منكَراً ِمن الْقَوِل و ِفي زوِجها ِإلَى قَوِلِه

 أَِتِه ورا قَالَ ِلاملَى مع اِدمن وه لُ وجالر فرصفَان دعفَلَا ت لَك غَفَر و كنع فَا اللَّهع وراً قَدز
ه ذَِلك ِللْمؤِمِنني بعد فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ و الَِّذين يظاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ كَِره اللَّ

عا بقَالَه ني قَالَ فَمِر أُمكَظَه امرح لَيِت عأَِتِه أَنرلُ ِلاملُ الْأَوجا قَالَ الرِني ِلمعا ِلما قالُوا يم د
  عفَا اللَّه و غَفَر ِللرجِل الْأَوِل 
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كُم توعظُونَ ِبِه و اللَّه ِبما تعملُونَ فَِإنَّ علَيِه فَتحِرير رقَبٍة ِمن قَبِل أَنْ يتماسا يعِني مجامعتها ذِل
ِبريخ . نيِست فَِإطْعام ِطعتسي لَم نا فَماسمتِل أَنْ يقَب ِن ِمنيتاِبعتِن ميرهش فَِصيام ِجدي لَم نفَم

ا و قَالَ ذِلك ِلتؤِمنوا ِباللَِّه و رسوِلِه و ِتلْك ِمسِكيناً فَجعلَ اللَّه عقُوبةَ من ظَاهر بعد النهِي هذَ
 و لَا )عليه السالم ( حدود اللَِّه فَجعلَ اللَّه عز و جلَّ هذَا حد الظِّهاِر قَالَ حمرانُ قَالَ أَبو جعفٍَر 

ضٍب و لَا يكُونُ ِظهار ِإلَّا علَى طُهٍر ِبغيِر يكُونُ ِظهار ِفي يِمٍني و لَا ِفي ِإضراٍر و لَا ِفي غَ
  .ِجماٍع ِبشهادِة شاِهديِن مسِلميِن 

 ٢- نةَ عاررِن زِد بيبع نٍر عكَيِن بِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . قَالَ لَا طَلَاق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه الطَّلَاق و لَا ِظهار ِإلَّا ما أُِريد ِبِه الظِّهار ) السالم عليه( أَِبي عبِد اللَِّه 

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -٣ 

 فَقَالَ هو ِمن كُلِّ ِذي محرٍم أُم أَو أُخٍت أَو عمٍة أَو خالٍَة و لَا يكُونُ الظِّهار  عِن الظِّهاِر)السالم 
 طَاِهر ِهي أَِتِه ورلُ ِلامجقُولُ الركُونُ قَالَ يي ففَكَي ِمٍني قُلْتِفي ي  
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 ارالظِّه ِبذَِلك ِريدي وه ِتي وأُخ ي أَوِر أُمِمثْلُ ظَه امرح لَيِت عاٍع أَنِر ِجمغَي ِمن.  
بكَيٍر عن رجٍل ِمن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن -٤ 

 ِإني قُلْت ِلامرأَِتي أَنِت علَي كَظَهِر أُمي ِإنْ )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن رجٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
يش كلَيع سفَقَالَ لَي تجرِة فَخرجاِب الْحب ِت ِمنجري قَِو خِإن ٌء فَقُلْت لَى أَنْ أُكَفِّرع ي

يش كلَيع سفَقَالَ لَي يش كلَيع سِن قَالَ لَييتقَبر ةً وقَبر لَى أَنْ أُكَفِّرع ي قَِويِإن ٌء  ٌء قُلْت
 قْوت لَم أَو قَِويت.  

 قَالَ لَا يكُونُ الظِّهار ِإلَّا علَى )سالم عليه ال(   ابن فَضاٍل عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
  .ِمثِْل موِضِع الطَّلَاِق 

 ٦- نٍر عيمِن أَِبي عِن ابانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ح جوزِرِه قَالَ تغَي ِة وِغريِن الْمِد اللَِّه ببلَِة الَِّتي عا كَانَ ِفي اللَّيٍر فَلَمكَيةَ بنانَ ابرمح نةُ بزم

يِبش كدِعن وه سلَي و اِلي الطَّلَاقبلَا ت تاُء أَنسالن لَه ِه قُلْنلَيا عِخلَ ِبها  أُدِخلُهدن سلَي ٍء و
 فَأَمره أَنْ )عليه السالم ( ولَاِدك قَالَ فَفَعلَ فَذَكَر ذَِلك ِلأَِبي عبِد اللَِّه علَيك حتى تظَاِهر ِمن أُمهاِت أَ

 نهبقْري.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و أَبو الْعباِس الرزاز عن أَيوب بِن -٧ 

نِميعاً عوٍح جن نةُ بزمح جوزِة قَالَ تِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابانَ عفْوص 
 ا ولَن ِلفحى تتح كلَيا عِخلُهدا نناُء لَسسالن ا قَالَ لَهلَ ِبهخدأَنْ ي ادا أَرٍر فَلَمكَيةَ بنانَ ابرمح

را نناِت لَسهأُم ِمن ظَاِهر اِر وا ِبالظِّهلَن ِلفلَِكِن اح ئاً ويش اهرلَا ت كِق ِلأَنِبالِْعت ِلفحى أَنْ تض
ٌء  ي فَقَالَ لَيس علَيك ش)عليه السالم ( أَولَاِدك و جواِريك فَظَاهر ِمنهن ثُم ذَكَر ذَِلك ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِهنِإلَي ِجعار.  
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م عليه السال(   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن أَِبي الْحسِن - ٨

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يصلِّي الصلَاةَ أَو يتوضأُ فَيشك ِفيها بعد ذَِلك فَيقُولُ ِإنْ أَعدت الصلَاةَ )
 ِمن خطُواِت أَو أَعدت الْوضوَء فَامرأَته علَيِه كَظَهِر أُمِه و يحِلف علَى ذَِلك ِبالطَّلَاِق فَقَالَ هذَا

يِه شلَيع سطَاِن لَييٌء  الش.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن -٩ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ جاَء رجلٌ ِإلَى )م عليه السال( ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ظَاهرت ِمِن امرأَِتي قَالَ اذْهب فَأَعِتق رقَبةً قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

يِدي شِعن سِن قَالَ لَيياِبعتتِن ميرهش مفَص بٌء قَالَ اذْه نيِست فَأَطِْعم بى قَالَ اذْهلَا أَقْو 
 أَنا أَتصدق عنك فَأَعطَاه تمراً )صلى اهللا عليه وآله ( ِمسِكيناً قَالَ لَيس ِعنِدي قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِذي بعثَك ِبالْحق ما أَعلَم بين لَابتيها ِلِإطْعاِم ِستني ِمسِكيناً قَالَ اذْهب فَتصدق ِبها فَقَالَ و الَّ
 الَكِعي أَطِْعم فَكُلْ و باِلي قَالَ فَاذْهِعي ِمن ي وِه ِمنِإلَي جوداً أَحأَح.  

لَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَا- ١٠ 
 الرجلُ يقُولُ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي كَظَهِر عمِتِه أَو خالَِتِه قَالَ هو الظِّهار قَالَ و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

نْ يواِقع امرأَته قُلْت فَِإنْ طَلَّقَها سأَلْناه عِن الظِّهاِر متى يقَع علَى صاِحِبِه الْكَفَّارةُ فَقَالَ ِإذَا أَراد أَ
قَبلَ أَنْ يواِقعها أَ علَيِه كَفَّارةٌ قَالَ لَا سقَطَت عنه الْكَفَّارةُ قُلْت فَِإنْ صام بعضاً فَمِرض فَأَفْطَر أَ 

ش امِه فَقَالَ ِإنْ صلَيع ِقيا بم ِتمي قِْبلُ أَمتسِر يِر الْآخهلَى الشع ادِإنْ ز لَ وقْبتاس ِرضراً فَمه
  يوماً أَو يوميِن بنى علَى ما بِقي قَالَ و قَالَ الْحرةُ و الْمملُوكَةُ 
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سواٌء غَير أَنَّ علَى الْمملُوِك ِنصف ما علَى الْحر ِمن الْكَفَّارِة و لَيس علَيِه ِعتق و لَا صدقَةٌ ِإنما 
  .علَيِه ِصيام شهٍر 

 ١١ -زالر اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   نوٍح عِن نب وبأَي نع از
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوعليه السالم ( ص( ِمن ظَاِهرلُ يجِن الرع 

  .جاِريِتِه فَقَالَ الْحرةُ و الْأَمةُ ِفي ذَِلك سواٌء 
 ١٢ -ي نب دمحم   نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ظَاهر ِمِن امرأَِتِه خمس مراٍت )عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 ِليفَقَالَ قَالَ ع أَكْثَر أَِتِه )السالم عليه ( أَورِمِن ام رٍل ظَاهجر نع هأَلْتس ةٌ قَالَ وٍة كَفَّارركَانَ كُلِّ مم 

ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يواِقعها علَيِه كَفَّارةٌ قَالَ لَا قَالَ و سأَلْته عِن الظِّهاِر علَى الْحرِة و الْأَمِة فَقَالَ 
 فَِإنْ ظَاهر ِفي شعبانَ و لَم يِجد ما يعِتق قَالَ ينتِظر حتى يصوم شهر رمضانَ ثُم يصوم نعم ِقيلَ

ي شهريِن متتاِبعيِن و ِإنْ ظَاهر و هو مساِفر انتظَر حتى يقْدم فَِإنْ صام فَأَصاب مالًا فَلْيمِض الَِّذ
  .ابتدأَ ِفيِه 
  محمد عن أَحمد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ١٣ 

 لَيس علَيِه  عِن الْمملُوِك أَ علَيِه ِظهار فَقَالَ علَيِه ِنصف ما علَى الْحر صوم شهٍر و)عليه السالم ( اللَِّه 
  .كَفَّارةٌ ِمن صدقٍَة و لَا ِعتٍق 

(   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ١٤ 

كَفِّر ثَلَاثَ مراٍت قُلْت فَِإنْ واقَع قَبلَ أَنْ  عن رجٍل ظَاهر ِمِن امرأَِتِه ثَلَاثَ مراٍت قَالَ ي)عليه السالم 
 كَفِّرى يتح ِسكمي و اللَّه ِفرغتسقَالَ ي كَفِّري.  

 ١٥ - اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    

http://www.islam4u.com


  )١٥٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  السادس الد: الكايف 

 قَالَ سأَلْته عِن الْمملُوِك أَ علَيِه ِظهار فَقَالَ ِنصف ما علَى الْحر ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  .ارةٌ صدقَةٌ و لَا ِعتق الصوِم و لَيس علَيِه كَفَّ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي - ١٦ 
كُلَّهن جِميعاً  ِفي رجٍل كَانَ لَه عشر جواٍر فَظَاهر ِمنهن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه أَو أَِبي الْحسِن 

  .ِبكَلَاٍم واِحٍد قَالَ علَيِه عشر كَفَّاراٍت 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ و غَيِر - ١٧ 

 أَنه قَالَ ِإذَا واقَع الْمرةَ الثَّاِنيةَ قَبلَ أَنْ يكَفِّر )ه السالم علي( واِحٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِتلَافذَا اخِفي ه سى قَالَ لَيرةٌ أُخِه كَفَّارلَيفَع.  

 ١٨ -ٍف التيس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِر قَالَ   أَبم
 الرجلُ يقُولُ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي كَظَهِر أُخِتي أَو عمِتي أَو خالَِتي )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 امرذَا لَحِإنَّ ه اِت وهالْأُم اللَّه ا ذَكَرمقَالَ فَقَالَ ِإن.  
 ١٩ -حي نب دمحاللَِّه   م دبع بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 جِعلْت ِفداك ِإنَّ بعض مواِليك يزعم أَنَّ الرجلَ ِإذَا تكَلَّم )عليه السالم ( بن محمٍد ِإلَى أَِبي الْحسِن 
 الْكَفَّارةُ حِنثَ أَو لَم يحنثْ و يقُولُ ِحنثُه كَلَامه ِبالظِّهاِر و ِإنما جِعلَت ِبالظِّهاِر وجبت علَيِه

يثَ ِفي الشنحى يتح هملْزةَ لَا تأَنَّ الْكَفَّار معزي مهضعب ةً ِلكَلَاٍم وقُوبةُ عِه الْكَفَّارلَيِء الَِّذي  ع
 ِبخطِِّه لَا )عليه السالم ( يِه فَِإنْ حِنثَ وجبت علَيِه الْكَفَّارةُ و ِإلَّا فَلَا كَفَّارةَ علَيِه فَوقَّع حلَف علَ

  .تِجب الْكَفَّارةُ حتى يِجب الِْحنثُ 
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٢٠- نب نيسأَلَ الْحانَ قَالَ سفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 ِلكُلِّ واِحدٍة  عن رجٍل ظَاهر ِمن أَربِع ِنسوٍة فَقَالَ يكَفِّر)عليه السالم ( ِمهرانَ أَبا الْحسِن الرضا 

ِمنهن كَفَّارةً و سأَلَه عن رجٍل ظَاهر ِمِن امرأَِتِه و جاِريِتِه ما علَيِه قَالَ علَيِه ِلكُلِّ واِحدٍة ِمنهما 
  .يناً كَفَّارةٌ ِعتق رقَبٍة أَو ِصيام شهريِن متتاِبعيِن أَو ِإطْعام ِستني ِمسِك

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٢١ 
 عن )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . مملٍَك ظَاهر ِمِن امرأَِتِه فَقَالَ ِلي لَا يكُونُ ِظهار و لَا ِإيلَاٌء حتى يدخلَ ِبها رجٍل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن - ٢٢ 

 عِن الرجِل يقُولُ ِلامرأَِتِه ِهي علَيِه كَظَهِر أُمِه قَالَ )عليه السالم ( ِه وهٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
 نِمم ِبيص هنع ِزئجةُ يقَبالر ِكيناً وِمس نيِست امِإطْع ِن أَوياِبعتتِن ميرهش امِصي ٍة أَوقَبر ِريرحت

   .وِلد ِفي الِْإسلَاِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل و ابِن بكَيٍر و حماِد بِن - ٢٣ 

  . قَالَ الْمظَاِهر ِإذَا طَلَّق سقَطَت عنه الْكَفَّارةُ )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليا   قَالَ عهاِقعولَ أَنْ يِملِْكِه قَب ِمن هلُوكَتمم جرأَخ أَو هأَترام ِإنْ طَلَّق اِهيمرِإب نب

 لَه فَلَيس علَيِه كَفَّارةُ الظِّهاِر ِإلَّا أَنْ يراِجع امرأَته أَو يرد مملُوكَته يوماً فَِإذَا فَعلَ ذَِلك فَلَا ينبِغي
 كَفِّرى يتا حهبقْرأَنْ ي.  

 ٢٤ - اِت قَالَ قُلْتيٍد الزمحِن مِن الْقَاِسِم باٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 أَنِت علَي كَظَهِر  ِإني ظَاهرت ِمِن امرأَِتي فَقَالَ كَيف قُلْت قَالَ قُلْت)عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن 

يكَذَا فَقَالَ لَا ش لِْت كَذَا وي ِإنْ فَعأُم  دعلَا ت و كلَيَء ع.  
 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الرضا - ٢٥ 

لَى الْغع قَعلَا ي ارِب قَالَ الظِّهض.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن - ٢٦ 
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اِر الْوِنِه الظِّهيِبع ارلُ الظِّهجِبِه الر ِريداِجِب قَالَ الَِّذي ي.  
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٢٧-كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نعليه السالم (  ع( 
 ِمِننيؤالْم ةَ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريي فَلَا كَفَّارِر أُمكَظَه امرح لَيِجي عوأَةُ زرِإذَا قَالَِت الْم 

 فَقَالَ ِإني )صلى اهللا عليه وآله ( ى رسوِل اللَِّه علَيها قَالَ و جاَء رجلٌ ِمن الْأَنصاِر ِمن بِني النجاِر ِإلَ
 تأَير ترا ظَاهقَالَ لَم لَى ذَِلكع لَكما حم فَقَالَ و لَ أَنْ أُكَفِّرا قَبهتاقَعأَِتي فَورِمِن ام ترظَاه

هتاقَعِر فَوا ِفي الْقَماِقهس اضيب ا واِلهلْخخ ِريقب و كَفِّرى تتا حِزلْهتاع فَقَالَ لَه لَ أَنْ أُكَفِّرا قَب
 اللَّه ِفرغتسأَنْ ي ٍة واِحدٍة وِبكَفَّار هرأَم.  

 ٢٨ - نع ِليِن عِن بسِن الْحِرِه عغَي اِر أَوبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ِد اللَِّه عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نع ِرييمٍل النِن أُكَيى بوسم نةَ عقْبِن عب ِفي )عليه السالم ( ِلي 

ِإنه رجٍل ظَاهر ثُم طَلَّق قَالَ سقَطَت عنه الْكَفَّارةُ ِإذَا طَلَّق قَبلَ أَنْ يعاِود الْمجامعةَ ِقيلَ فَ
راجعها قَالَ ِإنْ كَانَ ِإنما طَلَّقَها ِلِإسقَاِط الْكَفَّارِة عنه ثُم راجعها فَالْكَفَّارةُ لَاِزمةٌ لَه أَبداً ِإذَا 

 يراِجع و لَا كَفَّارةَ عاود الْمجامعةَ و ِإنْ كَانَ طَلَّقَها و هو لَا ينِوي شيئاً ِمن ذَِلك فَلَا بأْس أَنْ
  .علَيِه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و الرزاز عن أَيوب بِن نوٍح - ٢٩ 
 ِإني ظَاهرت )عليه السالم (  جِميعاً عن صفْوانَ قَالَ حدثَنا أَبو عيينةَ عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر

 كَفَّر اقَعِإذَا و لُ الْفَِقيهجالر عنصكَذَا يفَقَالَ ه تكَفَّر ا ثُمهلَيع تاقَعو لٍَد ِلي ثُمو أُم ِمن.  
أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن - ٣٠ 

 رجلٌ ظَاهر ثُم واقَع قَبلَ أَنْ يكَفِّر فَقَالَ ِلي أَ و لَيس هكَذَا يفْعلُ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 الْفَِقيه.  
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عِن -٣١
ِه قَالَ فَلْيكَفِّر  عِن الرجِل يظَاِهر ِمِن امرأَِت)عليه السالم ( الْحسِن الصيقَِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كُفلْي و ِفِر اللَّهغتسلْي لَّ وج و زوِد اللَِّه عدح اً ِمندى حقَالَ أَت كَفِّرلَ أَنْ يقَب اقَعو هفَِإن قُلْت
 كَفِّرى يتح.  

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِع- ٣٢ 
 قَالَ الظِّهار ضرباِن )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا فَالَِّذي يهدعب رالْآخ ِة واقَعولَ الْمةُ قَبا ِفيِه الْكَفَّارمهدِت أَحقُولُ أَنِة الَِّذي ياقَعولَ الْمقَب كَفِّر
علَي كَظَهِر أُمي و لَا يقُولُ ِإنْ فَعلْت ِبِك كَذَا و كَذَا و الَِّذي يكَفِّر بعد الْمواقَعِة هو الَِّذي 

  .يقُولُ أَنِت علَي كَظَهِر أُمي ِإنْ قَِربتِك 
 ٣٣ - دمحِد   مبع نانَ عفْوص نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نع ِد اللَِّه الْكُوِفيبأَِبي ع نب

 يقُولُ ِإذَا حلَف الرجلُ ِبالظِّهاِر فَحِنثَ )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  فَعلَيِه الْكَفَّارةُ 
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 اِقعوا يم دعةُ بِه الْكَفَّارلَيا عمِمٍني فَِإنِر يِفي غَي ارالظِّه هِإنْ كَانَ ِمن و اِقعولَ أَنْ يقَب.  
اِويعكُونَ   قَالَ مذَا الْأَثَِر أَنْ يِر هالْأَثَِر ِفي غَي ظَِر وِة النلَى ِجهذَا عه ِصحي سلَي ةُ و

  .الظِّهار ِلأَنَّ 
  .  أَصحابنا رووا أَنَّ الْأَيمانَ لَا يكُونُ ِإلَّا ِباللَِّه و كَذَِلك نزلَ ِبها الْقُرآنُ 

 ٣٤ -ي نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيح
 عن رجٍل )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن يِزيد الْكُناِسي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

لَّقَها تطِْليقَةً فَقَالَ ِإذَا طَلَّقَها تطِْليقَةً فَقَد بطَلَ الظِّهار و هدم الطَّلَاق ظَاهر ِمِن امرأَِتِه ثُم طَ
الظِّهار قَالَ فَقُلْت فَلَه أَنْ يراِجعها قَالَ نعم ِهي امرأَته فَِإنْ راجعها وجب علَيِه ما يِجب علَى 

بِل أَنْ يتماسا قُلْت فَِإنْ تركَها حتى يخلُو أَجلُها و تمِلك نفْسها ثُم تزوجها بعد الْمظَاِهِر ِمن قَ
 رفَِإنْ ظَاه ا قُلْتهفْسن لَكَتم و هِمن تانب ا قَالَ لَا قَدهسملَ أَنْ يقَب ارالظِّه هملْزلْ يه ذَِلك

ِمن ِفي ذَِلك هملْزلْ يا ههسمِر أَنْ يغَي ةً ِمندرجتا ماهري ها ِإلَّا أَنهسما لَا يكَهرت ا وهسمي ا فَلَمه
يش  ِجبا يِه ملَيع ِجبي لَِكن ا وهتعامجِه ملَيع مرحي سلَي و هأَترام ظَاِهِر ٌء فَقَالَ ِهيلَى الْمع

 رظَاه قَد ِجي ووذَا زه قَالَت لْطَاِن وِإلَى الس هتفَعفَِإنْ ر قُلْت هأَترام ِهي ا وهاِمعجلَ أَنْ يقَب
 فَقَالَ لَيس ِمني و قَد أَمسكَِني لَا يمسِني مخافَةَ أَنْ يِجب علَيِه ما يِجب علَى الْمظَاِهِر قَالَ

 لَم اِم ويلَى الصع قْوي لَم و ِتقعا يم لَه كُني اِم ِإذَا لَمالِْإطْع اِم ويالص ِق ولَى الِْعتع ربجِه أَنْ يلَيع
ماِم أَنْ يجِبره علَى الِْعتِق و يِجد ما يتصدق ِبِه قَالَ فَِإنْ كَانَ يقِْدر علَى أَنْ يعِتق فَِإنَّ علَى الِْإ

  .الصدقَِة ِمن قَبِل أَنْ يمسها و ِمن بعِد ما يمسها 
 عن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٣٥ 

رِمِن ام رٍل ظَاهجةٌ قَالَ لَا رِه كَفَّارلَيأَ ع هِمن تانا فَبهاِقعولَ أَنْ يا قَبطَلَّقَه أَِتِه ثُم.  
 ٣٦ - ناِلِه عِض ِرجعب نع سوني نِعيٍد عِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  سأَلْته عن رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت علَي كَظَهِر أُمي أَو كَيِدها  قَالَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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كَعِبها أَ يكُونُ ذَِلك الظِّهار و هلْ يلْزمه ِفيِه ما يلْزم أَو كَبطِْنها أَو كَفَرِجها أَو كَنفِْسها أَو كَ
 ا أَوِلهكَِرج ا أَوِدهكَي ِه أَوِر أُمكَظَه أَِتِه فَقَالَ ِهيرِمِن ام رِإذَا ظَاه ظَاِهرفَقَالَ الْم ظَاِهرالْم

يكَش ا أَوِرهعِوي ِبذَ كَشنا يهٍء ِمن كَِثٍري و ا أَوهةُ ِفي كُلِّ قَِليٍل ِمنالْكَفَّار هلَِزم فَقَد ِرميحالت ِلك
  .كَذَِلك ِإذَا هو قَالَ كَبعِض ذَواِت الْمحاِرِم فَقَد لَِزمته الْكَفَّارةُ 

  باب اللِّعاِن
١ -ع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدصِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

 قَالَ لَا يقَع اللِّعانُ حتى يدخلَ الرجلُ )عليه السالم ( عن عبِد الْكَِرِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبأَهِلِه 

ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن محمِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-٢ 
  . قَالَ لَا تكُونُ الْملَاعنةُ و لَا الِْإيلَاُء ِإلَّا بعد الدخوِل )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد-٣ 
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين يرمونَ )عليه السالم ( الْمثَنى عن زرارةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

لَ هو الْقَاِذف الَِّذي يقِْذف امرأَته فَِإذَا قَذَفَها ثُم أَزواجهم و لَم يكُن لَهم شهداُء ِإلَّا أَنفُسهم قَا
 عبا أَرهلَيع دهشفَي ِضيمى ِإلَّا أَنْ يِإنْ أَب و هأَترِه امِإلَي تدر و دالْح ِلدا جهلَيع كَذَب هأَن أَقَر

صاِدِقني و الْخاِمسةُ يلْعن ِفيها نفْسه ِإنْ كَانَ ِمن الْكَاِذِبني فَِإنْ أَرادت شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه لَِمن ال
 الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر تِهدش مجالر وه ذَابالْع و ذَابا الْعفِْسهن نع فَعدأَنْ ت

 غَضب اللَِّه علَيها ِإنْ كَانَ ِمن الصاِدِقني فَِإنْ لَم تفْعلْ رِجمت و ِإنْ فَعلَت و الْخاِمسةُ أَنَّ
 لَدا ولَه ا ومهنيب قِإنْ فُر تأَيأَ ر ِة قُلْتامِم الِْقيوِإلَى ي ِحلُّ لَهلَا ت ثُم دا الْحفِْسهن نع أَترد

 اتفَم  
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قَالَ تِرثُه أُمه و ِإنْ ماتت أُمه وِرثَه أَخوالُه و من قَالَ ِإنه ولَد ِزنى جِلد الْحد قُلْت يرد ِإلَيِه 
الْو ناِلاب ِرثُهي و نِرثُ اِلابلَا ي ةَ واملَا كَر ِبِه قَالَ لَا و ِإذَا أَقَر لَد.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ ِإنَّ -٤ 
 و أَنا حاِضر كَيف يلَاِعن الرجلُ الْمرأَةَ فَقَالَ أَبو عبِد )عليه السالم (  اللَِّه عباد الْبصِري سأَلَ أَبا عبِد

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَ رأَيت )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ رجلًا ِمن الْمسِلِمني أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
 رجلًا دخلَ منِزلَه فَوجد مع امرأَِتِه رجلًا يجاِمعها ما كَانَ يصنع قَالَ فَأَعرض عنه رسولُ لَو أَنَّ
ِتِه  و انصرف ذَِلك الرجلُ و كَانَ ذَِلك الرجلُ هو الَِّذي ابتِلي ِبذَِلك ِمِن امرأَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ فَنزلَ علَيِه الْوحي ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ ِبالْحكِْم ِفيِهما فَأَرسلَ رسولُ اللَِّه 
قَالَ لَه انطَِلق ِإلَى ذَِلك الرجِل فَدعاه فَقَالَ لَه أَنت الَِّذي رأَيت مع امرأَِتك رجلًا فَقَالَ نعم فَ

فَأِْتِني ِبامرأَِتك فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد أَنزلَ الْحكْم ِفيك و ِفيها قَالَ فَأَحضرها زوجها فَأَوقَفَهما 
للَِّه ِإنك لَِمن الصاِدِقني ِفيما  ثُم قَالَ ِللزوِج اشهد أَربع شهاداٍت ِبا)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 أَمِسك و وعظَه ثُم قَالَ اتِق اللَّه فَِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( رميتها ِبِه قَالَ فَشِهد ثُم قَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 لَعنةَ اللَِّه علَيك ِإنْ كُنت ِمن الْكَاِذِبني قَالَ فَشِهد لَعنةَ اللَِّه شِديدةٌ ثُم قَالَ لَه اشهِد الْخاِمسةَ أَنَّ

ثُم أَمر ِبِه فَنحي ثُم قَالَ ِللْمرأَِة اشهِدي أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنَّ زوجِك لَِمن الْكَاِذِبني ِفيما 
 أَمِسِكي فَوعظَها و قَالَ لَها اتِقي اللَّه فَِإنَّ غَضب اللَِّه شِديد رماِك ِبِه قَالَ فَشِهدت ثُم قَالَ لَها

ثُم قَالَ لَها اشهِدي الْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه علَيِك ِإنْ كَانَ زوجِك ِمن الصاِدِقني ِفيما رماِك ِبِه 
مهنيب ققَالَ فَفَر تِهدا قَالَ فَشمتنلَاعا تم دعداً با ِبِنكَاٍح أَبِمعتجا لَا تمقَالَ لَه ا و.  

 ِفي رجٍل )عليه السالم (   الْحسن بن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
ن ِن ثُميتادهش ِهداِن فَشِللِّع امالِْإم قَفَهأَو لَدجاِن قَالَ ياللِّع غَ ِمنفْرلَ أَنْ يقَب هفْسن كَلَ فَأَكْذَب

  .حد الْقَاِذِف و لَا يفَرق بينه و بين امرأَِتِه 
 ٦- نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  .  
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 قَالَ ِإذَا قَذَف الرجلُ امرأَته فَِإنه لَا يلَاِعنها حتى يقُولَ رأَيت بين ِرجلَيها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ر ِحلُّ لَها فَلَا تمهنيب قفَري ا ثُمهلَاِعنقَالَ ي هأَترام قِْذفِل يجِن الرِئلَ عس ا قَالَ وِني ِبهزلًا يج

 الْمرأَِة الْحرِة أَبداً فَِإنْ أَقَر علَى نفِْسِه قَبلَ الْملَاعنِة جِلد حداً و ِهي امرأَته قَالَ و سأَلْته عِن
يقِْذفُها زوجها و هو مملُوك قَالَ يلَاِعنها ثُم يفَرق بينهما فَلَا تِحلُّ لَه أَبداً فَِإنْ أَقَر علَى نفِْسِه 

رِن الْحع هأَلْتس قَالَ و هأَترام ِهي اً ودح ِلدِة جنلَاعالْم دعا قَالَ بهلَاِعنا قَالَ يقِْذفُهةٌ فَيأَم هتحت 
 دعقُولُ بي ا ثُمفَاِرقُهي ا وهلَاِعني ا ولَِدهو ِفي ِمنتني ا وهجوا زِميهرِة الَِّتي ينلَاعِن الْمع هأَلْتس و

أَما الْمرأَةُ فَلَا ترِجع ِإلَيِه أَبداً و أَما الْولَد فَِإني أَرده ِإلَيِه ذَِلك الْولَد ولَِدي و يكِْذب نفْسه فَقَالَ 
ِإذَا ادعاه و لَا أَدع ولَده و لَيس لَه ِمرياثٌ و يِرثُ اِلابن الْأَب و لَا يِرثُ الْأَب اِلابن و يكُونُ 

فَِإنْ لَم يدِعِه أَبوه فَِإنَّ أَخوالَه يِرثُونه و لَا يِرثُهم فَِإنْ دعاه أَحد ابن الزاِنيِة جِلد ِمرياثُه ِلأَخواِلِه 
 دالْح.  

لَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد ال-٧ 
 قَالَ سأَلْته عِن الْحر بينه و بين الْمملُوكَِة ِلعانٌ فَقَالَ نعم و بين الْمملُوِك و الْحرِة و )عليه السالم ( 

رثَاِن و لَا يتوارثُ الْحر و بين الْعبِد و الْأَمِة و بين الْمسِلِم و الْيهوِديِة و النصراِنيِة و لَا يتوا
  .الْمملُوكَةُ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر -٨ 
 ِفي رجٍل لَاعن امرأَته و ِهي حبلَى ثُم )م عليه السال( عن عبِد الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 نلَاعى التضم قَد هِلأَن لَدجلَا ي و لَدِه الْوِإلَي درقَالَ ي هِمن هأَن معز و تلَدا وم دعا بهلَدى وعاد
.  

بِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-٩ 
  . ِفي رجٍل قَذَف امرأَته و ِهي خرساُء قَالَ يفَرق بينهما )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن جِميٍل عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا -١٠
س الِْإمام مستدِبر الِْقبلَِة  عِن الْملَاِعِن و الْملَاعنِة كَيف يصنعاِن قَالَ يجِل)عليه السالم ( جعفٍَر 

 مجا الرهلَيع ِجبالَِّتي ي أَِة ورالْم ِل ثُمجأُ ِبالردبي لَِة ِبِحذَاِئِه وقِْبلَا الِْقبتسِه ميدي نيا بمهِقيمفَي
ا ِلأَنَّ الضِههجو ِمن مجرلَا ي ا واِئهرو ِمن مجرلَى تاِن عبرضي هجاِن الْوِصيبلَا ي مجالر و بر

  .الْجسِد علَى الْأَعضاِء كُلِّها 
 قُلْت لَه )عليه السالم (   أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا - ١١ 

نلَاعالْم فكَي اللَّه كلَحلَ أَصجلُ الرعجي لَِة وِإلَى الِْقب هرلُ ظَهعجي و امالِْإم دقْعةُ قَالَ فَقَالَ ي
  .عن يِميِنِه و الْمرأَةَ عن يساِرِه 

  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي - ١٢ 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل لَاعن امرأَته فَحلَف أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ثُم نكَلَ ِفي )عليه السالم ( حسِن الْ

نِت الْخاِمسِة قَالَ ِإنْ نكَلَ ِفي الْخاِمسِة فَِهي امرأَته و جِلد و ِإنْ نكَلَِت الْمرأَةُ عن ذَِلك ِإذَا كَا
الْيِمني علَيها فَعلَيها ِمثْلُ ذَِلك قَالَ و سأَلْته عِن الْملَاعنِة قَاِئماً يلَاِعن أَو قَاِعداً قَالَ الْملَاعنةُ و ما 

 فَادعت أَنها حاِملٌ قَالَ أَشبهها ِمن ِقياٍم قَالَ و سأَلْته عن رجٍل طَلَّق امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها
  .ِإنْ أَقَامِت الْبينةَ علَى أَنه أَرخى ِستراً ثُم أَنكَر الْولَد لَاعنها ثُم بانت ِمنه و علَيِه الْمهر كَملًا 

براِهيم عن أَِبيِه و محمد بن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإ- ١٣ 
يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا 

انَ حملُها فَأَنكَر ما ِفي بطِْنها  عن رجٍل لَاعن امرأَته و ِهي حبلَى قَِد استب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
فَلَما وضعت ادعاه و أَقَر ِبِه و زعم أَنه ِمنه قَالَ فَقَالَ يرد ِإلَيِه ولَده و يِرثُه و لَا يجلَد ِلأَنَّ 

  .اللِّعانَ قَد مضى 
 ١٤ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب  
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ٍد قَذَف امرأَته قَالَ يتلَاعناِن كَما  أَنه سِئلَ عن عب)عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .يتلَاعن الْحراِن 

 ١٥ - هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ثُم لَدجأَِتِه قَالَ يرلَى امِري عفْتِل يجِن الري عأَن دهقُولَ أَشى يتا حهلَاِعنلَا ي ا ومهنيلَّى بخي 

  .رأَيتِك تفْعِلني كَذَا و كَذَا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ١٦ 

ِلٍم عسِن مِد بمحم نا عِدِهمأَح قَالَ ِإذَا )عليهما السالم ( ن لٍَد وفِْي وانُ ِإلَّا ِبنكُونُ اللِّعقَالَ لَا ي 
  .قَذَف الرجلُ امرأَته لَاعنها 

 ١٧ - نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح نع دمحم  
  . قَالَ لَا يلَاِعن الرجلُ الْمرأَةَ الَِّتي يتمتع ِبها )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه أَ

  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي - ١٨ 
 عن رجٍل قَذَف امرأَته ِبالزنى و ِهي خرساُء صماُء لَا ) السالم عليه( بِصٍري قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِحلُّ لَهلَا ت ا ثُممهنيب قفُر و دالْح ِلداِم جالِْإم دوا ِعنِهدةٌ فَشنيا با قَالَ قَالَ ِإنْ كَانَ لَهم عمست
ب كُنت ِإنْ لَم داً وأَب ها ِمنهلَيع لَا ِإثْم ا وهعم ا أَقَامِه ملَيع امرح ةٌ فَِهيني.  

 ِفي امرأٍَة قَذَفَت )عليه السالم (   عنه عِن الْحسِن عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٩ 
ا وهنيب قفَرقَالَ ي مأَص وه ا وهجوداً زأَب ِحلُّ لَهلَا ت و هنيب .  
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 مروانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي جِميلَةَ عن محمِد بِن-٢٠
 ِفي الْمرأَِة الْخرساِء كَيف يلَاِعنها زوجها قَالَ يفَرق بينهما و لَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تِحلُّ لَه أَبداً 
ي الْوشاِء عن أَباٍن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِل- ٢١ 

  . قَالَ لَا يكُونُ اللِّعانُ حتى يزعم أَنه قَد عاين )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
رالْح تحلُوكَِة تمالْم لُوِك ومالْم تحِة ترباب طَلَاِق الْح  

م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهي- ١
 قَالَ سأَلْته عن حر تحته أَمةٌ أَو عبٍد تحته حرةٌ كَم طَلَاقُها و كَم ِعدتها فَقَالَ )عليه السالم ( جعفٍَر 

ةُ ِفي الننالس رِإنْ كَانَ ح اٍء وا ثَلَاثَةُ أَقْرهتِعد ا ثَلَاثٌ وةً فَطَلَاقُهرح تاِء ِفي الطَّلَاِق فَِإنْ كَانس
  .تحته أَمةٌ فَطَلَاقُها تطِْليقَتاِن و ِعدتها قُرَءاِن 

 ٢-بأَِبي ع نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع( قَالَ قَالَ أَِمري 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ا ثَلَاثاً وطِْليقَهِني تعاِء يسةُ ِبالنالِْعد و ِد فَالطَّلَاقبالْع تحةُ ترِت الْحِإذَا كَان 

  .تعتد ثَلَاثَ ِحيٍض 
 ٣-ع ِريعالْأَش ِليو عأَب   نوٍح عِن نب وبأَي نع اززالر اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم ن

صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ ِإنَّ ابن شبرمةَ قَالَ الطَّلَاق ِللرجِل فَقَالَ أَبو عبِد 
 و ِتبيانُ ذَِلك أَنَّ الْعبد يكُونُ تحته الْحرةُ فَيكُونُ تطِْليقُها ثَلَاثاً و  الطَّلَاق ِللنساِء)عليه السالم ( اللَِّه 

  .يكُونُ الْحر تحته الْأَمةُ فَيكُونُ طَلَاقُها تطِْليقَتيِن 
 ٤-ناٍد عِن ِزيِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع 
  . قَالَ طَلَاق الْمملُوِك ِللْحرِة ثَلَاثُ تطِْليقَاٍت و طَلَاق الْحر ِللْأَمِة تطِْليقَتاِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٥-صِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عحِن ِسرب داود نٍر ع

 قَالَ طَلَاق الْحر ِإذَا كَانَ ِعنده أَمةٌ تطِْليقَتاِن و طَلَاق الْحرِة ِإذَا كَانت )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تحت الْمملُوِك ثَلَاثٌ 
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لَاهوِبِإذِْن م جوزِد ِإذَا تبباب طَلَاِق الْع  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

 قَالَ ِإذَا كَانَ الْعبد و امرأَته ِلرجٍل )عليه السالم ( ِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفُضيِل عن أَِبي الصبا
 و وِد ِإذَا كَانَ هبالْع طَلَاق وزجقَالَ لَا ي ا وهداَء رِإذَا ش اَء وا ِإذَا شذُهأْخلَى يواِحٍد فَِإنَّ الْمو

هأَترِإذِْن ام و لَاهوا ِبِإذِْن مهجوزت ٍل وجأَةُ ِلررالْم ٍل وجِلر دبكُونَ الْعاِحٍد ِإلَّا أَنْ يٍل وجِلر 
 اِئزج ِزلَِة فَِإنَّ طَلَاقَهنِذِه الْمِبه وه و ا فَِإنْ طَلَّقلَاهوم.  

 ٢-ِن فَضاب نع دمأَح نع دمحقَالَ   م اِديرٍث الْملَي ناِلٍح عِن صِل بفَضم ناٍل ع
 عِن الْعبِد هلْ يجوز طَلَاقُه فَقَالَ ِإنْ كَانت أَمتك فَلَا ِإنَّ اللَّه عز و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ٍء و ِإنْ كَانت أَمةَ قَوٍم آخِرين أَو حرةً جاز طَلَاقُه   شيجلَّ يقُولُ عبداً مملُوكاً ال يقِْدر على
  محمد عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي بِصٍري قَالَ -٣ 

نْ يتزوج الْحرةَ أَو أَمةَ قَوٍم الطَّلَاق ِإلَى  عِن الرجِل يأْذَنُ ِلعبِدِه أَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .السيِد أَو ِإلَى الْعبِد قَالَ الطَّلَاق ِإلَى الْعبِد 

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٤ 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج غُلَامه جاِريةً حرةً فَقَالَ الطَّلَاق ِبيِد الْغلَاِم فَِإنْ )عليه السالم (  اللَِّه عبِد

  .تزوجها ِبغيِر ِإذِْن مولَاه فَالطَّلَاق ِبيِد الْمولَى 
عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن يقِْطٍني عِن   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ -٥ 

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج غُلَامه جاِريةً حرةً فَقَالَ الطَّلَاق ِبيِد الْغلَاِم )عليه السالم ( الْعبِد الصاِلِح 
هتأَم جوٍل زجر نع هأَلْتس قَالَ و رِد الْحِبي اً فَقَالَ الطَّلَاقرلًا حجر   
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لَى ووِد الْمِبي فَقَالَ الطَّلَاق هتاِريج هغُلَام جوٍل زجر نع هأَلْتس ى ورتٍل اشجر نع هأَلْتس 
  .جاِريةً و لَها زوج عبد فَقَالَ بيعها طَلَاقُها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز -٦ 
 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يزوج أَمته ِمن رجٍل حر ثُم )عليه السالم (  عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر

 متا أَنم ِصربي ها ِمنهجواِق فَقَالَ ِإنْ كَانَ الَِّذي زدالص فِنص هذَ ِمنأْخي و ها ِمنهِزعنأَنْ ي ِريدي
 ِبِه فَلَه ِديني ِه ولَيلَى عع ذَِلك ِمن مقَدت قَد هاِق ِلأَندالص فِنص هذَ ِمنأْخي و ها ِمنهِزعنأَنْ ي

معِرفَِة أَنَّ ذَِلك ِللْمولَى و ِإنْ كَانَ الزوج لَا يعِرف هذَا و هو ِمن جمهوِر الناِس يعاِملُه الْمولَى 
  . ِبِه ِمثْلُه فَقَد تقَدم علَى معِرفَِة ذَِلك ِمنه علَى ما يعاملُ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٧ 
ن رجٍل أَنكَح أَمته حراً أَو عبد قَوٍم  ع)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .آخِرين فَقَالَ لَيس لَه أَنْ ينِزعها فَِإنْ باعها فَشاَء الَِّذي اشتراها أَنْ ينِزعها ِمن زوِجها فَعلَ 
عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر -٨ 

 قَالَ ِإذَا كَانَ ِللرجِل أَمةٌ فَزوجها مملُوكَه فَرق بينهما ِإذَا شاَء و جمع بينهما ِإذَا )عليه السالم ( اللَِّه 
  .شاَء 

  باب طَلَاِق الْأَمِة و ِعدِتها ِفي الطَّلَاِق
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١

 قَالَ سِمعته يقُولُ طَلَاق الْعبِد ِللْأَمِة تطِْليقَتاِن و أَجلُها حيضتاِن )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  . كَانت تِحيض و ِإنْ كَانت لَا تِحيض فَأَجلُها شهر و ِنصف ِإنْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٢ 
  . عن طَلَاِق الْأَمِة فَقَالَ تطِْليقَتاِن )السالم عليه ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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٣ -ع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب ن
 قَالَ قَالَ عمر علَى الِْمنبِر ما تقُولُونَ يا أَصحاب )عليه السالم ( عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

معاِفِري يعِني أَِمري محمٍد ِفي تطِْليِق الْأَمِة فَلَم يِجبه أَحد فَقَالَ ما تقُولُ يا صاِحب الْبرِد الْ
 ِمِننيؤاِن )عليه السالم ( الْمطِْليقَتِدِه تِبي ارفَأَش .  
  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد -٤ 

 قَالَ )عليه السالم (  بريٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْقَاِسِم بِن
  .ِعدةُ الْأَمِة حيضتاِن و قَالَ ِإذَا لَم تكُن تِحيض فَِنصف ِعدِة الْحرِة 

 ٥-مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد ع
 ِفي أَمٍة طَلَّقَها زوجها تطِْليقَتيِن ثُم وقَع علَيها )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

 هلَدفَج.  
  باب ِعدِة الْأَمِة الْمتوفَّى عنها زوجها

١ - ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب و عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ 

 قَالَ ِإنَّ الْأَمةَ و الْحرةَ ِكلْتيِهما ِإذَا مات عنهما زوجهما سواٌء ِفي )عليه السالم (  جعفٍَر عن أَِبي
 ِحدةَ لَا تالْأَم و ِحدةَ ترِة ِإلَّا أَنَّ الْحالِْعد.  

 ٢-ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِلي
   عِن الْأَمِة ِإذَا طُلِّقَت ما ِعدتها قَالَ حيضتاِن )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 قَالَ ِفي أُمهاِت )عليه السالم ( أَو شهراِن حتى تِحيض قُلْت فَِإنْ توفِّي عنها زوجها فَقَالَ ِإنَّ عِلياً 
  .اً و هن ِإماٌء الْأَولَاِد لَا يتزوجن حتى يعتِددنَ أَربعةَ أَشهٍر و عشر

  باب ِعدِة أُمهاِت الْأَولَاِد و الرجِل يعِتق ِإحداهن أَو يموت عنها
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ١

 ِفي الْأَمِة ِإذَا غَِشيها سيدها ثُم أَعتقَها فَِإنَّ ِعدتها ثَلَاثُ )عليه السالم (  عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر
 رشع ٍر وهةُ أَشعبا فَأَرهنع اتٍض فَِإنْ مِحي.  

 ٢-نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس 
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتا )عليه السالم ( قَالَ سهجوا زهنفَّى عوتةَ الْمِعد دتعا قَالَ تهديس وتمِة يِن الْأَمع 

م يتزوجها ِنكَاحاً جِديداً بعد قُلْت فَِإنَّ رجلًا تزوجها قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها قَالَ يفَاِرقُها ثُ
 ِحلَّ لَهت ا لَمِتهأَةَ ِفي ِعدرالْم جوزِل ِإذَا تجِفي الر أَِبيك نا عنلَغا بم نفَأَي ا قُلْتِتهاِء ِعدِقضان

  .أَبداً قَالَ هذَا جاِهلٌ 
ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي-٣ 

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ تكُونُ تحته السريةُ فَيعِتقُها فَقَالَ لَا يصلُح لَها أَنْ تنِكح حتى )عليه السالم ( اللَِّه 
  .أَشهٍر و ِإنْ توفِّي عنها مولَاها فَِعدتها أَربعةُ أَشهٍر و عشر تنقَِضي ِعدتها ثَلَاثَةُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٤ 
ت لَه أَمةٌ فَوِطئَها ثُم أَعتقَها و قَد حاضت ِعنده حيضةً بعد ما  قَالَ ِفي رجٍل كَان)عليه السالم ( اللَِّه 

  .وِطئَها قَالَ تعتد ِبحيضتيِن 
  .  قَالَ ابن أَِبي عميٍر و ِفي حِديٍث آخر تعتد ِبثَلَاِث ِحيٍض 
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 عِن الرجِل يعِتق سريته أَ )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٥
ٍة قَالَ نِر ِعديا ِبغهجوزتأَنْ ي لَه لُحصِئلَ يس ٍر قَالَ وهثَلَاثَةَ أَش دتعى تتقَالَ لَا ح هريفَغ قُلْت مع

عن رجٍل وقَع علَى أَمِتِه أَ يصلُح لَه أَنْ يزوجها قَبلَ أَنْ تعتد قَالَ لَا قُلْت كَم ِعدتها قَالَ حيضةٌ 
  .أَو ِثنتاِن 
 ٦-ع ِلياِبِه قَالَ ِفي   عحِض أَصعب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

رجٍل أَعتق أُم ولَِدِه ثُم توفِّي عنها قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها قَالَ تعتد ِبأَربعِة أَشهٍر و عشٍر و ِإنْ 
  .ى اعتدت ِبأَبعِد الْأَجلَيِن كَانت حبلَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٧ 
 وِليدته ِعند الْموِت  قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَعتق)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قتٍل أَعجر نع هأَلْتس قَالَ و رشع ٍر وهةُ أَشعبا أَرهجوا زهنفَّى عوتِة الْمرةُ الْحا ِعدهتفَقَالَ ِعد
رةُ الْحا ِعدهتا فَقَالَ ِعدهطَؤكَانَ ي قَد و يح وه و هتِليدوٍء وطَلَّقَِة ثَلَاثَةُ قُرِة الْم.  

 )عليه السالم (   محمد عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 
 يموت سيدها ِإذَا كَانَ ِفي الْمدبرِة ِإذَا مات مولَاها أَنَّ ِعدتها أَربعةُ أَشهٍر و عشر ِمن يوِم

سيدها يطَؤها ِقيلَ لَه فَالرجلُ يعِتق مملُوكَته قَبلَ موِتِه ِبساعٍة أَو ِبيوٍم ثُم يموت قَالَ فَقَالَ هِذِه 
هديا سقَهتأَع موي وٍء ِمنثَلَاثَِة قُر ٍض أَوِبثَلَاِث ِحي دتعا ت.  

عليه السالم (   ابن محبوٍب عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٩ 

لَها  الرجلُ تكُونُ ِعنده السريةُ لَه و قَد ولَدت ِمنه و قَد مات ولَدها ثُم يعِتقُها قَالَ لَا يِحلُّ )
  .أَنْ تتزوج حتى تنقَِضي ِعدتها ثَلَاثَةُ أَشهٍر 

 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن وهِب بِن عبِد ربِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 
  رجٍل 
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 ا أَ لَهِدهيِإلَى س تعجفَر اتلَ مجِإنَّ الر ا غُلَاماً ثُمهلَدٍل فَأَوجر ا ِمنهجولٍَد فَزو أُم لَه تكَان
  .و عشرةَ أَياٍم ثُم يطَؤها ِبالِْملِْك ِبغيِر ِنكَاٍح أَنْ يطَأَها قَالَ تعتد ِمن الزوِج أَربعةَ أَشهٍر 

  باب الرجِل تكُونُ ِعنده الْأَمةُ فَيطَلِّقُها ثُم يشتِريها
١ -مِن أَِبي عاب انَ ورجِن أَِبي نِن اباِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍر   عي

 أَنه قَالَ ِفي رجٍل كَانت تحته أَمةٌ فَطَلَّقَها )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَد قَضى أَِمري علَى السنِة ثُم بانت ِمنه ثُم اشتراها بعد ذَِلك قَبلَ أَنْ تنِكح زوجاً غَيره قَالَ 

 ِمِننيؤلِْدي )عليه السالم ( الْمو فِْسي وا نهناٍه عا نأَن ى ورةٌ أُخا آيهتمرح ةٌ وا آيهلَّتذَا أَحِفي ه .  
 )عليه السالم ( للَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد ا-٢ 

قَالَ سأَلْته عن رجٍل حر كَانت تحته أَمةٌ فَطَلَّقَها طَلَاقاً باِئناً ثُم اشتراها هلْ يِحلُّ لَه أَنْ يطَأَها 
  .قَالَ لَا 

أَج ا ِمنهجفَر لَّ لَهح رِديٍث آخِفي ح ٍر ويمأَِبي ع نقَالَ اب   دبالْع و رالْح ا واِئهِل ِشر
  .ِفي ذَِلك سواٌء 

 ٣- نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
رام جوزٍل تجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْما عاهرتاش ا ثُمطَلَّقَه لُوكَةً ثُممأَةً م

 هرجاً غَيوز ِكحنى تتقَالَ لَا ح ِحلُّ لَهلْ ته دعب.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ -٤ 

.  
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 أَنه قَالَ ِفي رجٍل تحته أَمةٌ فَطَلَّقَها تطِْليقَتيِن ثُم )عليه السالم ( عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عا باهرتا اشا ِفي ِمثِْل ملَ ِبهخدى يتح و هرجاً غَيوز جوزتى تتا حهِكحنأَنْ ي لَه لُحصقَالَ لَا ي د

 هِمن تجرخ.  
دترباب الْم  

١ - أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ةٌ ِمنِعد
 اِطياباٍر السمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

 و جحد  يقُولُ كُلُّ مسِلٍم بين مسِلميِن ارتد عِن الِْإسلَاِم)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 نبوته و كَذَّبه فَِإنَّ دمه مباح ِلمن سِمع ذَِلك ِمنه و امرأَته باِئنةٌ ِمنه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

ى عنها زوجها و علَى الِْإماِم أَنْ يوم ارتد و يقْسم مالُه علَى ورثَِتِه و تعتد امرأَته ِعدةَ الْمتوفَّ
 هِتيبتسلَا ي ِبِه و هوِإنْ أَت لَهقْتي.  

 عِن الْمرتد )عليه السالم (   و عنه عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -٢ 
 بعد ِإسلَاِمِه فَلَا توبةَ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( اِم و كَفَر ِبما أُنِزلَ علَى محمٍد فَقَالَ من رِغب عِن الِْإسلَ

  .و قَد وجب قَتلُه و بانت ِمنه امرأَته و يقْسم ما ترك علَى ولِْدِه 
  لَاِق و الْموِت ِإذَا أَسلَمِت الْمرأَةُباب طَلَاِق أَهِل الذِّمِة و ِعدِتِهم ِفي الطَّ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ - ١
صراِني فَطَلَّقَها هلْ علَيها ِعدةٌ  قَالَ سأَلْته عن نصراِنيٍة كَانت تحت ن)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

ِمثْلُ ِعدِة الْمسِلمِة فَقَالَ لَا ِلأَنَّ أَهلَ الِْكتاِب مماِليك ِللِْإماِم أَ لَا ترى أَنهم يؤدونهم الِْجزيةَ كَما 
  سلَم ِمنهم فَهو حر تطْرح عنه يؤدي الْعبد الضِريبةَ ِإلَى مولَاه قَالَ و من أَ
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دةُ الْأَمِة حيضتاِن أَو خمسةٌ الِْجزيةُ قُلْت فَما ِعدتها ِإنْ أَراد الْمسِلم أَنْ يتزوجها قَالَ ِعدتها ِع
و أَربعونَ يوماً قَبلَ أَنْ تسِلم قَالَ قُلْت لَه فَِإنْ أَسلَمت بعد ما طَلَّقَها فَقَالَ ِإذَا أَسلَمت بعد ما 

نع اتفَِإنْ م ِة قُلْتِلمسةُ الْما ِعدهتا فَِإنَّ ِعدلٌ طَلَّقَهجر ادفَأَر اِنيرصن وه ةٌ واِنيرصن ِهي ا وه
 ٍر وهةَ أَشعبأَر اِنيرصالن ِمن دتعى تتح ِلمسا الْمهجوزتا قَالَ لَا يهجوزتأَنْ ي ِلِمنيسالْم ِمن

ا زهنفَّى عوتِة الْمِلمسةَ الْمراً ِعدشع ِة وةَ الْأَمِعد ا ِإذَا طُلِّقَتهتِعد ِعلَتج فكَي لَه ا قُلْتهجو
جِعلَت ِعدتها ِإذَا مات عنها زوجها ِعدةَ الْحرِة الْمسِلمِة و أَنت تذْكُر أَنهم مماِليك الِْإماِم 

اِق ِمثْلَ ِعدِتها ِإذَا توفِّي عنها زوجها ثُم قَالَ ِإنَّ الْأَمةَ و الْحرةَ فَقَالَ لَيس ِعدتها ِفي الطَّلَ
 ِحدةَ لَا تالْأَم و ِحدةَ ترِة ِإلَّا أَنَّ الْحاٌء ِفي الِْعدوا سمهجوا زمهنع اتا ِإذَا مِهميِكلْت.  

م عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس قَالَ ِعدةُ الِْعلْجِة ِإذَا   عِلي بن ِإبراِهي-٢ 
 هرغَي جوزتأَنْ ت تادطَلَّقَِة ِإذَا أَرةُ الْمِعد تلَمأَس.  

 ٣-ي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِج قَالَ   مرالس قُوبع
 عن نصراِنيٍة مات عنها زوجها و هو نصراِني ما ِعدتها قَالَ ِعدةُ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 رشع ٍر وهةُ أَشعبِة أَرِلمسِة الْمرالْح.  
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عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤

الْمسِلم قَالَ نعم و ِعدتها ِمن النصراِني ِإذَا أَسلَمت  ِفي أُم ولٍَد ِلنصراِني أَسلَمت أَ يتزوجها )
 اَءتا ِإنْ شهجوزتا فَلْيهتِعد تقَضوٍء فَِإذَا انثَلَاثَةُ قُر ٍر أَوهطَلَّقَِة ثَلَاثَةُ أَشِة الْمرةُ الْحِعد.  

ي تصِنيِف محمِد بِن يعقُوب الْكُلَيِني تغمده اللَّه تعالَى   تم ِكتاب الطَّلَاِق ِمن الْكَاِف
ِبرحمِتِه الْواِسعِة و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و الصلَاةُ و السلَام علَى خيِر خلِْقِه محمٍد و آِلِه 

  .رياً داِئماً و يتلُوه ِإنْ شاَء اللَّه ِكتاب الِْعتِق و التدِبِري و الِْكتابِة الطَّاِهِرين و سلَّم تسِليماً كَِث
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  كتاب الِْعتِق و التدِبِري و الِْكتابِة
  اب ما لَا يجوز ِملْكُه ِمن الْقَراباِتب

  أَبو جعفٍَر محمد بن يعقُوب الْكُلَيِني قَالَ حدثَنا محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١
محم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص نى عِن ِعيسِد بمحأَِبي م نِلٍم عسِن مِد ب

 قَالَ ِإذَا ملَك الرجلُ واِلديِه أَو أُخته أَو خالَته أَو عمته عتقُوا علَيِه و )عليه السالم ( جعفٍَر الْأَوِل 
الر ِمن الَهخ و همع و اهأَخ ِلكمي و همع أَِخيِه و ناب ِلكمِة ياعض.  

 قَالَ )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -٢ 
ِوي قَرابِتِه لَا يمِلك الرجلُ واِلده و لَا واِلدته و لَا عمته و لَا خالَته و يمِلك أَخاه و غَيره ِمن ذَ

  .ِمن الرجاِل 
 ٣- نلَاِء عِن أَِبي الْعِد بأَس ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 أَحٍد ِإلَّا خمسةً أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عِن الْمرأَِة ما تمِلك ِمن قَرابِتها قَالَ كُلَّ
  .أَباها و أُمها و ابنها و ابنتها و زوجها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن -٤ 
  قَالَ ِإذَا ملَك الرجلُ واِلديِه أَو أُخته أَو عمته أَو خالَته عتقُوا  )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ي و الَهخ و همع أَِخيِه و ناب ِلكمي ِة واعضالر ِمن الَهخ و همع و اهأَخ ِلكم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و ابِن ِسناٍن -٥ 

  .جاِريِتها قَالَ تعِتقُه  قَالَ ِفي امرأٍَة أَرضعِت ابن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد -٦ 

تِخذُ أَباه أَو أُمه أَو أَخاه  عِن الرجِل ي)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اِن فَقَدوا الْأَبأَم و ِرقُّهتسفَي ا الْأَخأَم ا وِلكُهمي ِحني قَتتع فَقَد تا الْأُخِبيداً فَقَالَ أَمع هتأُخ أَو

أَِة ترِن الْمع هأَلْتس ا قَالَ ومِلكُهمي قَا ِحنيتع ِهي و ِتقُهعداً قَالَ تبع ِخذُهتا أَ تهدبع ِضعر
  .كَاِرهةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -٧ 

 عما يمِلك الرجلُ ِمن ذَِوي قَرابِتِه قَالَ لَا )عليه السالم ( عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِلكمي و هالَتلَا خ و هتملَا ع ِتِه وةَ أُخنلَا اب ةَ أَِخيِه ونلَا اب و هتلَا أُخ و هتاِلدلَا و و هاِلدو ِلكمي

  .ن ذَِوي قَرابِتِه و لَا يمِلك أُمه ِمن الرضاعِة ما ِسوى ذَِلك ِمن الرجاِل ِم
  باب أَنه لَا يكُونُ ِعتق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه وجه اللَِّه عز و جلَّ

 و ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حماٍد- ١
 أَنه قَالَ لَا ِعتق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه وجه )عليه السالم ( أُذَينةَ و ابِن بكَيٍر و غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .اللَِّه عز و جلَّ 
الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن -٢ 

 قَالَ لَا ِعتق ِإلَّا ما طُِلب ِبِه وجه اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  
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  باب أَنه لَا ِعتق ِإلَّا بعد ِملٍْك
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . لَا طَلَاق قَبلَ ِنكَاٍح و لَا ِعتق قَبلَ ِملٍْك )وآله صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد -٢ 

 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِب
  . لَا ِعتق ِإلَّا بعد ِملٍْك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  باب الشرِط ِفي الِْعتِق
 ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه أَو قَالَ محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ١

 فَقَالَ )عليه السالم (  قَالَ أَوصى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( فَضاٍل عن عبِد الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسِنني سماِل خلُوا ِفي الْممعلَى أَنْ يقُوا عتراً عيبج احاً وبر و رزيا نِإنَّ أَب.  

 ٢-   نِن عيسِن الْحِد بمحم نقَالَ ع ٍد أَومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم
 عن رجٍل أَعتق جاِريته و )عليه السالم ( صفْوانَ عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

مدخا أَنْ تهلَيطَ عرأَنْ ش مأَ لَه هثَترا وهدجلُ فَوجالر اتم ثُم قَتفَأَب ِسِنني سمخ ه
  .يستخِدموها قَالَ لَا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ و محمِد بِن -٣ 
ةَ عزمِد اللَِّه أَِبي حبأَِبي ع نِرِه عغَي اٍر ومِن عب اقحِإس عليه السالم ( ن( ِتقعِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س 

 طُهرش قَالَ لَه قِفي الر هدرا أَنْ يهأَغَار وِه ِإنْ هلَيِرطُ عتشي و هتناب هجوزي و لُوكَهمم.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن -٤ 

 ِفي الرجِل يقُولُ ِلعبِدِه أَعتقْتك علَى أَنْ )عليهما السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 كجوأُز  

http://www.islam4u.com


  )١٨٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  الد السادس :الكايف 

 ى أَورسفَت هجوز و لَى ذَِلكع قَهتاٍر فَأَعِمائَةُ ِدين كلَيفَع تيرست ا أَوهلَيع تجوزِتي فَِإنْ تناب
  .مولَاه علَيِه شرطُه الْأَولُ تزوج قَالَ ِل

  باب ثَواِب الِْعتِق و فَضِلِه و الرغْبِة ِفيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و معاِويةَ بِن - ١

ِريتخِن الْبفِْص بح اٍر ومِد اللَِّه عبأَِبي ع نقَالَ )عليه السالم (  ع لُوكمالْم ِتقعِل يجقَالَ ِفي الر هأَن 
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يعِتق ِبكُلِّ عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِر قَالَ و يستحب ِللرجِل أَنْ يتقَرب ِإلَى 

ةَ عِشيقَِة اللَِّه عدالص ِق وفَةَ ِبالِْعترع موي فَةَ ور.  
  عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ -٢ 

أَِبي ج نةَ عاررز نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابفٍَر عولُ )عليه السالم ( عسقَالَ قَالَ ر 
  . من أَعتق مسِلماً أَعتق اللَّه عز و جلَّ ِبكُلِّ عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِر )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ٣-ِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب اِهيمرِإب نِعيٍد ع
 من أَعتق مؤِمناً أَعتق اللَّه عز و جلَّ ِبكُلِّ )صلى اهللا عليه وآله ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

ه عز و جلَّ ِبكُلِّ عضويِن ِمنها عضواً ِمنه عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِر فَِإنْ كَانت أُنثَى أَعتق اللَّ
  .ِمن الناِر ِلأَنَّ الْمرأَةَ ِبِنصِف الرجِل 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن بِشٍري -٤ 
تِمعاِل قَالَ سبِد اللَِّه النبا علَّ )عليه السالم (  أَبج و زِه اللَِّه عجةً ِلواِلحةً صمسن قتأَع نقُولُ مي 

  .كَفَّر اللَّه عنه مكَانَ كُلِّ عضٍو ِمنه عضواً ِمن الناِر 
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  باب ِعتِق الصِغِري و الشيِخ الْكَِبِري و أَهِل الزماناِت
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ١

لْته عِن الرجِل يعِتق غُلَاماً صِغرياً أَو شيخاً كَِبرياً أَو من ِبِه زمانةٌ  و سأَ)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 و هنع ِنيغتسى يتح ولَهعِه أَنْ يلَيفَِإنَّ ع لُوكاً لَا ِحيلَةَ لَهمم قتأَع نفَقَالَ م لَا ِحيلَةَ لَه نم و

 كَانَ أَِمري كَذَِلك ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( لَا ِحيلَةَ لَه نم و ارغالص قتلُ ِإذَا أَعفْعي .  
  محمد عن أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم و صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٢ 

 قَالَ سأَلْته عِن الصِبي يعِتقُه الرجلُ فَقَالَ نعم قَد )هما السالم علي( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 ِليع قتةً )عليه السالم ( أَعاناً كَِثريِولْد .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى عن منصوِر -٣ 
ِد اللَِّه ببأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش ناِزٍم عةَ فَقَالَ )عليه السالم ( ِن حمسالن قتأَع نمع هأَلْتقَالَ س 

 هفْسى نأَغْن نم قتأَع.  
  باب ِكتاِب الِْعتِق

١ -محِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   قَهتغُلَاٍم أَع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد ع
 هذَا ما أَعتق جعفَر بن محمٍد أَعتق غُلَامه السنِدي فُلَاناً علَى أَنه يشهد )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا ِإلَهنأَنَّ الْج و قثَ حعأَنَّ الْب و ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و 
 لَالَ اللَِّه وِحلُّ حي اِء اللَِّه ودأَع أُ ِمنربتي اَء اللَِّه وِلياِلي أَووي هلَى أَنع و قح ارأَنَّ الن و قح

ِه و يؤِمن ِبرسِل اللَِّه و يِقر ِبما جاَء ِمن ِعنِد اللَِّه أَعتقَه ِلوجِه اللَِّه لَا يِريد ِبِه يحرم حرام اللَّ
  .جزاًء و لَا شكُوراً و لَيس ِلأَحٍد علَيِه سِبيلٌ ِإلَّا ِبخيٍر شِهد فُلَانٌ 

 ٢-ب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب اِهيمرِإب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن م
  الِْبلَاِد 
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ذَا هو شرحه هذَا ما أَعتق جعفَر بن محمٍد أَعتق فُلَاناً  فَِإ)عليه السالم ( قَالَ قَرأْت ِعتق أَِبي عبِد اللَِّه 
 جحي كَاةَ والز ِتيؤي لَاةَ والص ِقيملَى أَنْ يكُوراً علَا ش اًء وزِبِه ج ِريدِه اللَِّه لَا يجِلو هغُلَام

تي انَ وضمر رهش ومصي و تيالْب فُلَانٌ و فُلَانٌ و ِهداِء اللَِّه شدأَع أَ ِمنربتي اَء اللَِّه وِليلَّى أَوو
  .فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ 

  باب ِعتِق ولَِد الزنا و الذِّمي و الْمشِرِك و الْمستضعِف
 محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن- ١

  . أَعتق عبداً لَه نصراِنياً فَأَسلَم ِحني أَعتقَه )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢-ب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نع دمأَح نع دمحاٍر   مسِن يِعيِد بس نفٍْص عِن ح

  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يعتق ولَد الزنا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد عن أَحمد عن أَِبيِه محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ -٣ 

بِلأَِبي ع عليه السالم ( ِد اللَِّه قُلْت( معقَالَ ن ِفنيعضتسالْم ِمن قتعةُ تقَبالر .  
ِبيعي أَو هِصيبن مهدأَح ِتقعكَاَء يرش نيلُوِك بمباب الْم  

حلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْ- ١
 قَالَ سأَلْته عِن الْمملُوِك بين شركَاَء فَيعِتق أَحدهم نِصيبه قَالَ ِإنَّ ذَِلك فَساد علَى )عليه السالم ( 

 فَيجعلُ علَى الَِّذي أَعتقَه عقُوبةً و أَصحاِبِه لَا يقِْدرونَ علَى بيِعِه و لَا مؤاجرِتِه قَالَ يقَوم ِقيمةً
 هدا أَفْسِه ِلملَيع ِعلَ ذَِلكا جمِإن.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 
  لَ عن رجلَيِن كَانَ بينهما عبد فَأَعتق أَحدهما نِصيبه فَقَالَ ِإنْ كَانَ مضاراً  أَنه سِئ)عليه السالم ( اللَِّه 
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  .ا استسِعي الْعبد ِفي النصِف الْآخِر كُلِّف أَنْ يعِتقَه كُلَّه و ِإلَّ
 ٣- نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

ِثٍري فَأَعتق ِحصته و لَه سعةٌ  قَالَ من كَانَ شِريكاً ِفي عبٍد أَو أَمٍة قَِليٍل أَو كَ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
فَلْيشتِرِه ِمن صاِحِبِه فَيعِتقَه كُلَّه و ِإنْ لَم يكُن لَه سعةٌ ِمن ماٍل نِظر ِقيمته يوم أُعِتق ثُم يسعى 

 قتعى يتح ِقيا باِب مِبِحس دبالْع.  
 ٤-اِدِه عنِبِإس فٍَر   وعأَِبي ج عليه السالم ( ن( ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَالَ قَض  ) ٍد )عليه السالمبِفي ع 

كَانَ بين رجلَيِن فَحرر أَحدهما نِصيبه و هو صِغري و أَمسك الْآخر ِنصفَه حتى كَِبر الَِّذي 
يمةَ يوم حرر الْأَولُ و أُِمر الْمحرر أَنْ يسعى ِفي ِنصِفِه الَِّذي لَم يحرر حرر ِنصفَه قَالَ يقَوم ِق

 هقِْضيى يتح.  
 ٥- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 هأَلْتةَ قَالَ ساعماِبِه سحلَى أَصع ادذَا فَسفَقَالَ ه هِصيبن مهدأَح ِتقعكَاَء فَيرش نيلُوِك بمِن الْمع
  .يقَوم ِقيمةً و يضمن الثَّمن الَِّذي أَعتقَه ِلأَنه أَفْسده علَى أَصحاِبِه 

 محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن-٦ 
 عن قَوٍم وِرثُوا عبداً جِميعاً )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ي فكَي هِمن هِصيبن مهضعب قتفَأَع معقَالَ ن ِقيا بذُ ِبمخؤلْ يه هِمن هِصيبن قتِبالَِّذي أَع عنص
 قتأَع موِتِه يِبِقيم هِمن ِقيا بذُ ِبمخؤي.  

  باب الْمدبِر
(  الْحسِن الرضا   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سأَلْت أَبا- ١

 عِن الرجِل يدبر الْمملُوك و هو حسن الْحاِل ثُم يحتاج هلْ يجوز لَه أَنْ يِبيعه قَالَ )عليه السالم 
 ِإلَى ذَِلك اجتِإذَا اح معن.  

 ٢-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   أَلْتاٍر قَالَ سمِن عةَ باِويعم نٍر ع  

http://www.islam4u.com


  )١٨٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .رِجع ِفيها و ِفيما شاَء ِمنها  عِن الْمدبِر فَقَالَ هو ِبمنِزلَِة الْوِصيِة ي)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -٣ 

الَ نعم و ِللْموِصي أَنْ  قَالَ سأَلْته عِن الْمدبِر أَ هو ِمن الثُّلُِث فَقَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يرِجع ِفي ِصحٍة كَانت وِصيته أَو مرٍض 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي -٤ 
جٍل دبر جاِريته و ِهي حبلَى فَقَالَ ِإنْ كَانَ عِلم  قَالَ سأَلْته عن ر)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

 ا ِرقطِْنها ِفي بفَم لَمعي ِإنْ كَانَ لَم ا وِزلَِتهنا ِبمطِْنها ِفي با فَمِلهبِبح.  
 ٥-ِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع ى الِْكلَاِبي

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة دبرت جاِريةً لَها فَولَدِت الْجاِريةُ جاِريةً نِفيسةً )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
فَقَالَ ِلي متى كَانَ الْحملُ ِبالْمدبرِة أَ فَلَم تعلَِم الْمرأَةُ حالَ الْمولُودِة مدبرةٌ ِهي أَو غَير مدبرٍة 

قَبلَ أَنْ دبرت أَو بعد ما دبرت فَقُلْت لَست أَدِري و لَِكن أَِجبِني ِفيِهما جِميعاً فَقَالَ ِإنْ كَانِت 
طِْنها ِفي بم ذْكُرت لَم لٌ وبا حِبه و تربأَةُ درِإنْ كَانَ الْم و ِرق لَدالْو ةٌ وربدةَ ماِريا فَِإنَّ الْج

  .ِإنما حدثَ الْحملُ بعد التدِبِري فَالْولَد مدبر ِفي تدِبِري أُمِه 
 ٦-وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِن   مأَب نع 

 عن رجٍل دبر مملُوكَته ثُم زوجها ِمن رجٍل آخر )عليه السالم ( بِن تغِلب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
هِمن هلَادا فَقَالَ أَوهِمن هلَادأَو كرت ا وهجوز اتم لَاداً ثُمأَو هِمن تلَدفَو اتا فَِإذَا مئَِتهيا كَه

الَِّذي دبر أُمهم فَهم أَحرار قُلْت لَه أَ يجوز ِللَِّذي دبر أُمهم أَنْ يرد ِفي تدِبِريِه ِإذَا احتاج قَالَ 
ي أَولَادها ِمن الزوِج الْحر أَ يجوز نعم قُلْت أَ رأَيت ِإنْ ماتت أُمهم بعد ما مات الزوج و بِق

ِلسيِدها أَنْ يِبيع أَولَادها و أَنْ يرِجع علَيِهم ِفي التدِبِري قَالَ لَا ِإنما كَانَ لَه أَنْ يرِجع ِفي تدِبِري 
 ِبذَِلك ِهي تِضير و اجتِإذَا اح ِهمأُم.  

 ٧-حأَِبي   م نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح نى عيحي نب دم
 قَالَ الْمدبر مملُوك و ِلمولَاه أَنْ يرِجع ِفي تدِبِريِه ِإنْ شاَء باعه )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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اَء وِإنْ ش ثاً ودِدثْ ِفيِه ححي لَم ِبِري ودلَى التع هديس كَهرِإنْ ت قَالَ و هرهاَء أَمِإنْ ش و هبه
 وتمى يتح  
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 الْمدبر حر ِإذَا مات سيده و هو ِمن الثُّلُِث ِإنما هو ِبمنِزلَِة رجٍل أَوصى ِبوِصيٍة ثُم سيده فَِإنَّ
  .بدا لَه بعد فَغيرها ِمن قَبِل موِتِه و ِإنْ هو تركَها و لَم يغيرها حتى يموت أُِخذَ ِبها 

 ٨- نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل دبر مملُوكاً لَه تاِجراً موِسراً )عليه السالم ( بريِد بِن معاِويةَ الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

الْمدبر جاِريةً ِبأَمِر مولَاه فَولَدت ِمنه أَولَاداً ثُم ِإنَّ الْمدبر مات قَبلَ سيِدِه قَالَ فَقَالَ فَاشترى 
 ِللَِّذي دبره أَرى أَنَّ جِميع ما ترك الْمدبر ِمن ماٍل أَو متاٍع فَهو ِللَِّذي دبره و أَرى أَنَّ أُم ولَِدِه

 اررأَح مفَه ماهأَب ربالَِّذي د اتفَِإذَا م ئَِة أَِبيِهميونَ كَهربدا مهلْدى أَنَّ وأَر و.  
  و ِبِإسناِدِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ -٩ 
أَلْتفٍَر سعا جِإنْ )عليه السالم (  أَب لُوكُهمم وِنِه فَقَالَ هِإلَى ثَم اجتاح ثُم لُوكاً لَهمم ربٍل دجر نع 

  .ِه شاَء باعه و ِإنْ شاَء أَعتقَه و ِإنْ شاَء أَمسكَه حتى يموت فَِإذَا مات السيد فَهو حر ِمن ثُلُِث
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس ِفي الْمدبِر و الْمدبرِة - ١٠ 

يِبش سلَي ةٌ وِعد ِبريدقَا ِلأَنَّ التتع فَقَد اتاِتِه فَِإذَا ميا ِفي حمهاِحبا صمهِبيعاِن ياعباِجٍب  يٍء و
فَِإذَا مات كَانَ الْمدبر ِمن ثُلُِثِه الَِّذي يترك و فَرجها حلَالٌ ِلمولَاها الَِّذي دبرها و ِللْمشتِري ِإذَا 

  .اشتراها حلَالٌ ِبِشراِئِه قَبلَ موِتِه 
  باب الْمكَاتِب

١ -مأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب د
 قَالَ قُلْت لَه ِإني كَاتبت جاِريةً ِلأَيتاٍم )عليه السالم ( محبوٍب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ي عجزت فَِهي رد ِفي الرق و أَنا ِفي ِحلٍّ ِمما أَخذْت ِمنِك قَالَ لَنا و اشترطْت علَيها ِإنْ ِه
 كَانَ يقُولُ يعتق ِمن الْمكَاتِب ِبقَدِر ما )عليه السالم ( فَقَالَ ِلي لَك شرطُك و سيقَالُ لَك ِإنَّ عِلياً 

 قَبلَ الشرِط فَلَما اشترطَ الناس )عليه السالم (  كَانَ ذَِلك ِمن قَوِل عِلي أَدى ِمن مكَاتبِتِه فَقُلْ ِإنما
  كَانَ لَهم شرطُهم فَقُلْت لَه و ما حد الْعجِز فَقَالَ ِإنَّ قُضاتنا يقُولُونَ ِإنَّ عجز الْمكَاتِب 
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 قَالَ لَا و تقُولُ أَنا ذَا تفَم لُ قُلْتوِه الْحلَيولَ عحى يتح ِر وِم الْآخجِإلَى الن مجالن رخؤأَنْ ي
نماً عجن رخؤأَنْ ي لَه سةَ لَيامِطِه لَا كَررِفي ش ِلِه ِإذَا كَانَ ذَِلكأَج .  

 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر -٢ 
 جلَا ح ةٌ وادهلَا ش و لَا ِنكَاح ةٌ ولَا ِهب و قِعت لَه وزجلَا ي بكَاتِه الْملَيا عم ِميعج يدؤى يتح

 قِفي الر در ووِمِه فَهجن ٍم ِمنجن نع زجع وِه ِإنْ هلَيطَ عرش قَد لَاهوِإذَا كَانَ م.  
اتب عبداً   ابن محبوٍب عن عمر بِن يِزيد عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَ-٣ 

 و قِفي الر در وِتِه فَهبكَاتم نع زجع وِإنْ ه هبكَات ِه ِحنيلَيِرطْ عتشي لَم ٍم وهلَى أَلِْف ِدرع لَه
ا و ترك ابناً لَه ِإنَّ الْمكَاتب أَدى ِإلَى مولَاه خمسِمائَِة ِدرهٍم ثُم مات الْمكَاتب و ترك مالً

يش ِمن بكَاتالْم كرا تم فِركاً فَقَالَ ِنصدِن  ماِقي ِلابالْب فصالن و هبالَِّذي كَات لَاهوِلم هٍء فَِإن
بن الْمكَاتِب كَهيئَِة أَِبيِه الْمكَاتِب ِلأَنَّ الْمكَاتب مات و ِنصفُه حر و ِنصفُه عبد ِللَِّذي كَاتبه فَا

ِنصفُه حر و ِنصفُه عبد فَِإنْ أَدى ِإلَى الَِّذي كَاتب أَباه ما بِقي علَى أَِبيِه فَهو حر لَا سِبيلَ ِلأَحٍد 
  .ِمن الناِس علَيِه 

بِن عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عِن الصاِدِق   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو -٤ 
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل كَاتب أَمةً لَه فَقَالَِت الْأَمةُ ما أَديت ِمن مكَاتبِتي فَأَنا ِبِه حرةٌ علَى )عليه السالم ( 

م ضعب تفَأَد معا نفَقَالَ لَه اِب ذَِلكفَقَالَ ِإنْ كَانَ ِحس ذَِلك دعا بلَاهوا مهعامج ا وِتهبكَات
استكْرهها علَى ذَِلك ضِرب ِمن الْحد ِبقَدِر ما أَدت ِمن مكَاتبِتها و دِرئ عنه ِمن الْحد ِبقَدِر 

  .بعته فَِهي شِريكَته ِفي الْحد تضرب ِمثْلَ ما يضرب ما بِقي لَه ِمن مكَاتبِتها و ِإنْ كَانت تا
 ٥- نماٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

  . الْمكَاتِب قَالَ يجوز علَيِه ما شرطْت علَيِه  قَالَ سأَلْته عِن)عليه السالم ( أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٦ 

كَاتب ِإذَا أَدى شيئاً أُعِتق ِبقَدِر ما  قَالَ ِإنَّ الْم)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 مطُهرش مفَلَه وددرم وفَه زجع واِليِه ِإنْ هوِرطَ متشى ِإلَّا أَنْ يأَد.  
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 قَوِل اللَِّه  قَالَ سأَلْته عن)عليهما السالم (   و ِبِإسناِدِه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -٧ 
  عز و جلَّ 
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به ِبخمسِة و آتوهم ِمن ماِل اللَِّه الَِّذي آتاكُم قَالَ الَِّذي أَضمرت أَنْ تكَاِتبه علَيِه لَا تقُولُ أُكَاِت
آلَاٍف و أَترك لَه أَلْفاً و لَِكِن انظُر ِإلَى الَِّذي أَضمرت علَيِه فَأَعِطِه و عن قَوِلِه عز و جلَّ 

  .فَكاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِهم خيراً قَالَ الْخير ِإنْ عِلمت أَنَّ ِعنده مالًا 
 ٨-محٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 عن مكَاتبٍة أَدت ثُلُثَي مكَاتبِتها و قَد شِرطَ علَيها ِإنْ عجزت )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ي الرق و نحن ِفي ِحلٍّ ِمما أَخذْنا ِمنها و قَِد اجتمع علَيها نجماِن قَالَ ترد و تِطيب فَِهي رد ِف

 اِحداً ِإلَّا ِبِإذِْنِهمراً وهلِِّه شح دعب مجالن رخؤا أَنْ تلَه سقَالَ لَي ا وهذُوا ِمنا أَخم ملَه.  
 ٩-ِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

 قَالَ ِفي الْمكَاتِب ِإذَا أَدى بعض مكَاتبِتِه فَقَالَ ِإنَّ الناس كَانوا لَا يشتِرطُونَ و هم )عليه السالم ( اللَِّه 
الْي ِإنْ لَم و عجر زجِإنْ ع هِه أَنلَيِرطَ عفَِإنْ كَانَ ش وِطِهمرش دونَ ِعنِلمسالْم ِرطُونَ وتشي مو

هم يشترطْ علَيِه لَم يرِجع و ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَكاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِهم خيراً قَالَ كَاِتبو
 هِإلَّا ِبِإذٍْن ِمن جوزتأَنْ لَا ي لَاهوِه ملَيِرطُ عتشِب يكَاتقَالَ ِفي الْم الًا قَالَ وم مأَنَّ لَه متِلمِإنْ ع

 فَِإنَّ لَه هِإلَّا ِبِإذٍْن ِمن جوزتأَنْ لَا ي ِغي لَهبنقَالَ ي هتبكَاتم يدؤى يتح طَهرش.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ١٠ 

م  ِفي قَوِلِه عز و جلَّ فَكاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِه)عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .خيراً قَالَ ِإنْ عِلمتم لَهم مالًا و ِديناً 

 ١١ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نِن عسِن الْ)عليه السالم ( أَِخيِه الْحع  هأَن لَمعي وه و لَاهوم هكَاِتبِد يبع

 سِل أَنْ لَيأَج ةَ ِمنبكَاتالْم هعنملَا ي و اسأَلُ النسكَانَ ي لَو و هكَاِتبكَِثرياً قَالَ ي قَِليلًا و ِلكملَا ي
ِمن مهضعب ادالِْعب قزري الٌ فَِإنَّ اللَّهم انٌ لَهعم ِسنحالْم قَالُ وي انٌ وعم ِمنؤالْم ٍض وعب .  
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١٢-ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم ع
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل كَاتب علَى نفِْسِه و ماِلِه و لَه أَمةٌ و قَد شِرطَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَه لُحصا قَالَ لَا يهجوزت ةَ والْأَم قتفَأَع جوزتِه أَنْ لَا يلَيع اِلِه ِإلَّا أَكْلَةً ِمنِدثَ ِفي محأَنْ ي 
 ِحني تمئاً قَالَ ِإذَا صيقُلْ شي لَم ِبِنكَاِحِه و ِلمع هديِقيلَ فَِإنَّ س وددرم فَاِسد هِنكَاح اِم والطَّع

 أَنْ يجدد النكَاح أَو يمِضي علَى النكَاِح يعلَم ذَِلك فَقَد أَقَر ِقيلَ فَِإنَّ الْمكَاتب عتق أَ فَترى
  .الْأَوِل قَالَ يمِضي علَى ِنكَاِحِه 

 ١٣ - نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانَ لَه أَب مملُوك و كَانت )عليه السالم ( اللَِّه سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد 

ِلأَِبيِه امرأَةٌ مكَاتبةٌ قَد أَدت بعض ما علَيها فَقَالَ لَها ابن الْعبِد هلْ لَِك أَنْ أُِعينِك ِفي مكَاتبِتِك 
 ِبشرِط أَنْ لَا يكُونَ لَِك الِْخيار علَى أَِبي ِإذَا أَنِت ملَكِْت نفْسِك قَالَت حتى تؤدي ما علَيِك

نعم فَأَعطَاها ِفي مكَاتبِتها علَى أَنْ لَا يكُونَ لَها الِْخيار علَيِه بعد ما ملَك قَالَ لَا يكُونُ لَها 
دونَ ِعنِلمسالْم ارالِْخي وِطِهمرش .  

  و ِبِإسناِدِه عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا - ١٤ 
 قَالَ  عن رجٍل أَعتق ِنصف جاِريِتِه ثُم ِإنه كَاتبها علَى النصِف الْآخِر بعد ذَِلك)عليه السالم ( جعفٍَر 

فَقَالَ فَلْيشتِرطْ علَيها أَنها ِإنْ عجزت عن نجوِمها فَِإنها ترد ِفي الرق ِفي ِنصِف رقَبِتها قَالَ فَِإنْ 
وزتا أَنْ تفَلَه ا قُلْتهكَاِتبي ِإنْ لَم و موا يلَه و موِة يمِفي الِْخد اَء كَانَ لَهاِل شالْح ِفي ِتلْك ج

  .قَالَ لَا حتى تؤدي جِميع ما علَيها ِفي ِنصِف رقَبِتها 
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي - ١٥ 
جٍل كَاتب مملُوكَه فَقَالَ بعد ما كَاتبه هب ِلي بعضاً و  قَالَ سأَلْته عن ر)عليه السالم ( الْحسِن 

 ي ونطَّ عِإنْ قَالَ ح و أْسةً فَلَا بقَالَ ِإذَا كَانَ ِهب ِحلُّ ذَِلكِتي أَ يبكَاتا كَانَ مم لَ لَكجأُع
 لُحصفَلَا ي لَ لَكجأُع.  
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 ١٦ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع عليه السالم ( اِهيم( 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( ا وِمثِْله رها مهلَيع درِملُ قَالَ يحا فَتلَاهوا مهطَؤٍة يبكَاتقَالَ ِفي م 

  .ِقيمِتها فَِإنْ عجزت فَِهي ِمن أُمهاِت الْأَولَاِد تسعى ِفي 
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ٍن عِن الْعلَاِء بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسنا-١٧
 قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَكاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِهم خيراً )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

وِمِه الَِّتي لَمجن ِمن هنع عضقَالَ ت ماِل اللَِّه الَِّذي آتاكُم ِمن موهآت ا وهِمن هقُصنأَنْ ت ِريدت كُنت 
 عن مملُوِكِه أَلْفاً ِمن )عليه السالم ( و لَا تِزيد فَوق ما ِفي نفِْسك فَقُلْت كَم فَقَالَ وضع أَبو جعفٍَر 

  .ِستِة آلَاٍف 
ح وكِّلَ ِبِه فَهن أَو ِذمج أَو ِميلُوِك ِإذَا عمباب الْمر  

١ - نع هذَكَر نموٍب عبحِن مفَِر بعج نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
  . قَالَ كُلُّ عبٍد مثِّلَ ِبِه فَهو حر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم ( ِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَ-٢ 
 ِإذَا عِمي الْمملُوك فَلَا ِرق علَيِه و الْعبد ِإذَا جِذم فَلَا ِرق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .علَيِه 
ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباٍن عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-٣ 

 قَالَ ِإذَا عِمي الْمملُوك أَعتقَه صاِحبه و لَم يكُن لَه )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
 ِسكَهمأَنْ ي.  

يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه-٤ 
  . قَالَ ِإذَا عِمي الْمملُوك فَقَد عتق )عليه السالم ( 
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  باب الْمملُوِك يعتق و لَه مالٌ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 عن رجٍل أَراد أَنْ يعِتق مملُوكاً لَه )م عليه السال( محبوٍب عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِضير لَى ووالْم ِبذَِلك ِضيٍة فَرنِه ِفي كُلِّ سلَيا عهضةً فَرِريبض هذُ ِمنأْخي لَاهوكَانَ م قَد و

ى مالًا ِسوِتِه مارِفي ِتج لُوكمالْم ابفَأَص لُوكمالْم ِة قَالَ ِبذَِلكِريبالض ِمن لَاهوِطي معا كَانَ ي
فَقَالَ ِإذَا أَدى ِإلَى سيِدِه ما كَانَ فَرض علَيِه فَما اكْتسب بعد الْفَِريضِة فَهو ِللْمملُوِك ثُم قَالَ 

 جلَّ علَى الِْعباِد فَراِئض فَِإذَا أَدوها ِإلَيِه لَم  أَ لَيس قَد فَرض اللَّه عز و)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
يسأَلْهم عما ِسواها قُلْت لَه فَما ترى ِللْمملُوِك أَنْ يتصدق ِمما اكْتسب و يعِتق بعد الْفَِريضِة 

 معِدِه قَالَ نيا ِإلَى سيهدؤالَِّتي كَانَ ي بسا اكْتلُوكاً ِمممم قتفَِإنْ أَع قُلْت لَه ذَِلك اِجبو
 ِمنفَِإذَا ض بأَح نالَى ِإلَى موتفَي بذْهِق قَالَ فَقَالَ يتعلَاُء الْمكُونُ وي نِة ِلمى الْفَِريضِسو

 الْولَاُء ِلمن )صلى اهللا عليه وآله ( ه أَ لَيس قَالَ رسولُ اللَِّه جِريرته و عقْلَه كَانَ مولَاه و وِرثَه قُلْت لَ
 و هتِريرج قَهتالَِّذي أَع دبالْع ِمنفَِإنْ ض ٍد ِمثِْلِه قُلْتبِلع هلَاؤكُونُ وةٌ لَا ياِئبذَا سقَالَ فَقَالَ ه قتأَع

  .ونُ مولَاه و يِرثُه قَالَ فَقَالَ لَا يجوز ذَِلك و لَا يِرثُ عبد حراً حدثَه أَ يلْزمه ذَِلك و يكُ
 قَالَ ِإذَا كَاتب )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

عي وه و قَهتأَع و لُوكَهملُ مجالر وفَه قَهتأَع الَ ِحنيالْم ديى السثْنتكُِن اسي لَم الًا وم أَنَّ لَه لَم
  .ِللْعبِد 

 ٣- نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 رجٍل أَعتق عبداً لَه و لَه مالٌ ِلمن مالُ الْعبِد قَالَ ِإنْ كَانَ عِلم أَنَّ لَه  ِفي)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

  .مالًا تِبعه مالُه و ِإلَّا فَهو ِللْمعِتِق 
 بِن حمرانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد-٤ 

 عن رجٍل أَعتق عبداً لَه و ِللْعبِد مالٌ ِلمِن الْمالُ فَقَالَ )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  ِإنْ كَانَ 
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 لَه وِإلَّا فَه و الُهم هِبعالًا تم أَنَّ لَه لَمعي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد -٥ 

 عن رجٍل قَالَ ِلمملُوِكِه أَنت حر و ِلي مالُك )سالم عليه ال( عن أَِبي جِريٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 بأَح لُوِك فَِإنَّ ذَِلكمى الْمِبِرض رح تأَن و الُكِلي م قُولُ لَهاِل يلَ الْمِة قَبيرأُ ِبالْحدبقَالَ لَا ي

 ِإلَي.  
 وِن ونجالْم اِن وكْرِق السِهباب ِعتكْرالْم  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ١
  . قَالَ سأَلْته عن ِعتِق الْمكْرِه فَقَالَ لَيس ِعتقُه ِبِعتٍق )عليه السالم ( جعفٍَر 

صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَ-٢ 
 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة الْمعتوهِة الذَّاِهبِة الْعقِْل أَ )عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هعيب وزجي وزجِقِه قَالَ لَا يِعت اِن وكْرطَلَاِق الس نع ا قَالَ لَا وهقَتدص ا و.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ أَو قَالَ و محمِد -٣ 

 و فُضيٍل و ِإسماِعيلَ الْأَزرِق و معمِر بِن يحيى عن أَِبي جعفٍَر و بِن مسِلٍم و بريِد بِن معاِويةَ
  . أَنَّ الْمدلَّه لَيس ِعتقُه ِبِعتٍق )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٤-ِن بيسالْح اٍط وِن ِربِن ابةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمانَ   حفْوص اِشٍم وِن ه
  . قَالَ لَا يجوز ِعتق السكْراِن )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  باب أُمهاِت الْأَولَاِد
١ -ِليع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز نِن ِرئَاٍب عب 

   قَالَ سأَلْته عن أُم الْولَِد قَالَ أَمةٌ تباع و تورثُ و توهب و حدها )عليه السالم ( جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  )١٩٢( صفحة .. ..........http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .حد الْأَمِة 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن -٢ 

 ِفي الديِن قَالَ  قَالَ سأَلْته عن أُم الْولَِد تباع)عليه السالم ( عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي الْحسِن 
  .نعم ِفي ثَمِن رقَبِتها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد -٣ 
 أَيما رجٍل ترك )عليه السالم ( مؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْ)عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

سريةً لَها ولَد أَو ِفي بطِْنها ولَد أَو لَا ولَد لَها فَِإنْ أَعتقَها ربها عتقَت و ِإنْ لَم يعِتقْها حتى 
لَّ وج و زاللَِّه ع ابا ِكتِفيه قبس فَقَد فِّيوالًا تم كرفَت لَدا وفَِإنْ كَانَ لَه قاللَِّه أَح ابِكت 

 ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَض ا قَالَ ولَِدهِصيِب وِفي ن ِعلَتعليه السالم ( ج( قَد ةً واِريج كرٍل تجِفي ر 
كَلَام فَأَعتقَت أُمها فَخاصم ِفيها مواِلي أَِبي ولَدت ِمنه ابنةً و ِهي صِغريةٌ غَير أَنها تِبني الْ

 ا ِللْأُمقَهِعت ازِة فَأَجاِريالْج.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

  اشترى جاِريةً يطَؤها فَولَدت لَه ولَداً فَمات ولَدها فَقَالَ ِإنْ شاُءوا  ِفي رجٍل )عليه السالم 
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لَاهولَى مكُونُ عِن الَِّذي ييا ِفي الدوهاعب ا ِمنلَِدهلَى وع تمقُو لَدا وِإنْ كَانَ لَه ا وِنهثَم ا ِمن
  .نِصيِبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٥ 
 )عليه السالم (  أَو قَالَ ِلأَِبي ِإبراِهيم )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه الِْبلَاِد عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَ

 ِمِننيؤالْم أَِمري اعب ِلم لْ فَقُلْتفَقَالَ س أَلُكعليه السالم ( أَس( لَاِد قَالَ ِفي فَكَاِك ِرقَاِبِهناِت الْأَوهأُم 
يما رجٍل اشترى جاِريةً فَأَولَدها ثُم لَم يؤد ثَمنها و لَم يدع ِمن قُلْت و كَيف ذَِلك فَقَالَ أَ

 ِمن ى ذَِلكا ِسوِفيم نعبفَي ا قُلْتهنثَم يفَأُد تِبيع ا وها ِمنهلَدا أُِخذَ وهنى عدؤا ياِل مالْم
  . قَالَ لَا أَبواِب الديِن و وجوِهِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و غَيِرِه عن يونس ِفي أُم ولٍَد -٦ 
 لَا لَيس لَها ولَد مات ولَدها و مات عنها صاِحبها و لَم يعِتقْها هلْ يِحلُّ ِلأَحٍد تزِوجيها قَالَ

 نيِت ديلَى الْمع سلَي و لَدا وثَِة فَِإنْ كَانَ لَهرالْو ٍق ِمنا ِإلَّا ِبِعتهِوجيزٍد تِحلُّ ِلأَحةٌ لَا يأَم ِهي
ش نيب تِإنْ كَان ا وا لَهلَِدهِبِملِْك و قَتتع فَقَد لَدا الْولَكَهِإذَا م لَِد وِللْو فَِهي قَتتع كَاَء فَقَدر

  .ِمن نِصيِب ولَِدها و تستسعى ِفي بِقيِة ثَمِنها 
اِدروباب ن  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 و أَنا )عليه السالم (  قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم

 ِد والْغ ا ِمنقَهتِري أَعتشا الْمهضا قَبٍة فَلَمنةً ِبكَذَا ِإلَى ساِريٍل ججر ِمن اعٍل بجر نع اِضرح
لَ معج ا وهجوزِد اللَِّه تبو عٍر فَقَالَ أَبهِبش ذَِلك دعب اتم ا ثُمقَها ِعتهرِإنْ كَانَ )عليه السالم ( ه 

 و قَها فَِإنَّ ِعتِتهقَبِن ِفي ريالد ِه ِمنلَيا عاِء مِحيطُ ِبقَضةٌ تقْدع الٌ أَوٍة منا ِإلَى ساهرتِللَِّذي اش
ج هِنكَاح اتم موةٌ يقْدلَا ع الٌ وا مهجوزت ا وقَهتا فَأَعاهرتِللَِّذي اش كُني ِإنْ لَم اِن قَالَ واِئز

ك و تِحيطُ ِبقَضاِء ما علَيِه ِمن الديِن ِبرقَبِتها فَِإنَّ ِعتقَه و ِنكَاحه باِطلَاِن ِلأَنه أَعتق ما لَا يمِل
  أَرى أَنها ِرق ِلمولَاها 
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 الَِّذي ِفي بطِْنها الْأَوِل ِقيلَ لَه فَِإنْ كَانت عِلقَت أَعِني ِمن الْمعِتِق لَها الْمتزوِج ِبها ما حالُ
  .فَقَالَ الَِّذي ِفي بطِْنها مع أُمِه كَهيئَِتها 

 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -٢ 
  .يعِتقَه قَالَ لَا يصلُح لَه ذَِلك ِفي الْمملُوِك يعِطي الرجلَ مالًا ِليشتِريه فَ

 ِإنَّ ِهشام بن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
سيِدِه حدثُ الْموِت فَمات أُديٍن سأَلَِني أَنْ أَسأَلَك عن رجٍل جعلَ ِلعبِدِه الِْعتق ِإنْ حدثَ ِب

 ديِد الَِّذي كَانَ السبالْع قِت ِعتيِن الْمع ِزئجٍة أَ يٍة ِفي كَفَّاراِجبٍة وقَبر ِريرحِه تلَيع و ديالس
  .ى الْميِت فَقَالَ لَا جعلَ لَه الِْعتق بعد موِتِه ِفي تحِريِر الرقَبِة الَِّتي كَانت علَ

(   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

خلُ ِفي هِذِه  قَالَ سأَلَه رجلٌ و أَنا حاِضر فَقَالَ يكُونُ ِلي الْغلَام فَيشرب الْخمر و يد)عليه السالم 
  .الْأُموِر 
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نَّ الِْعتق ِفي بعِض الْمكْروهِة فَأُِريد ِعتقَه فَهلْ ِعتقُه أَحب ِإلَيك أَو أَِبيعه و أَتصدق ِبثَمِنِه فَقَالَ ِإ
الزماِن أَفْضلُ و ِفي بعِض الزماِن الصدقَةُ أَفْضلُ فَِإذَا كَانَ الناس حسنةً حالُهم فَالِْعتق أَفْضلُ 

  . ِبهِذِه الْحاِل فَِإذَا كَانوا شِديدةً حالُهم فَالصدقَةُ أَفْضلُ و بيع هذَا أَحب ِإلَي ِإذَا كَانَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا -٥ 
 أَحرار ِإلَّا من أَقَر  يقُولُ ِإنَّ الناس كُلَّهم)عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .علَى نفِْسِه ِبالْعبوِديِة و هو مدِرك ِمن عبٍد أَو أَمٍة و من شِهد علَيِه ِبالرق صِغرياً كَانَ أَو كَِبرياً 
 ٦-ا قَالَ داِبنحِض أَصعب نع ِديهالن داود نأَِبيِه ع نع ِليِعيٍد   عأَِبي س نلَ ابخ

 فَقَالَ لَه أَبلَغَ اللَّه ِمن قَدِرك أَنْ تدِعي ما ادعى )عليه السالم ( الْمكَاِري علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
تِلما عأَ م كتيب لَ الْفَقْرخأَد و كورن أَطْفَأَ اللَّه ا لَكم فَقَالَ لَه وكالَى أَبعت و كاربت أَنَّ اللَّه 

 )عليه السالم ( أَوحى ِإلَى ِعمرانَ أَني واِهب لَك ذَكَراً فَوهب لَه مريم و وهب ِلمريم ِعيسى 
يى شِعيس و ميرم ى وِعيس ِمن ميرم و ميرم ى ِمنفَِعيس  ا ِمنأَن و اِحدٌء و ي وأَِبي ِمن أَِبي و

يأَِبي ش ا وأَن  ي ولُ ِمنقْبت الُكأَلٍَة فَقَالَ لَا ِإخسم نع أَلُكأَس ِعيٍد وأَِبي س ناب فَقَالَ لَه اِحدٌء و
ي قَِدٍمي فَهو حر ِلوجِه لَست ِمن غَنِمي و لَِكن هلُمها فَقَالَ رجلٌ قَالَ ِعند موِتِه كُلُّ مملُوٍك ِل

 ا كَانَ ِمنوِن الْقَِدِمي فَمجركَالْع ى عادتاِبِه حقُولُ ِفي ِكتي هِذكْر زع ِإنَّ اللَّه معاللَِّه قَالَ ن
ِعن ِمن جرقَالَ فَخ رح وه و قَِدمي وٍر فَههةُ أَشِه ِستلَيى عاِليِكِه أَتمم لَم و اتى متح قَرافْت ِدِه و

 اللَّه هنلٍَة لَعلَي ِبيتم هدِعن كُني.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل -٧ 

قَالَ قَض هفَعأَِبيِه ر نع اِشِميالْه ِمِننيؤالْم عليه السالم ( ى أَِمري( قتٍل أَعجةَ رِليدو كَحٍل نجِفي ر 
  .ربها أَولَ ولٍَد تِلده فَولَدت توأَماً فَقَالَ أُعِتق ِكلَاهما 

 ٨-ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   أَلُهِه أَسِإلَي تبقَالَ كَت 
.  
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ينالد ِمن جرخِة فَياعالس لَى ِفي ِتلْكوالْم ِتقُهعفَي توالْم هرضحلُوِك يمِن الْمع لَاهولْ ِلماً فَهرا ح
ِفي ذَِلك أَجر أَو يتركُه فَيكُونُ لَه أَجره ِإذَا مات و هو مملُوك فَكَتب ِإلَيِه يترك الْعبد مملُوكاً 

  .ناِفٍع لَه ِفي حاِل موِتِه فَهو أَجر ِلمولَاه و هذَا ِعتق ِفي هِذِه الساعِة لَيس ِب
 ٩- نِهيٍك عِن نِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  

 )م عليه السال( عِلي بِن الْحاِرِث عن صباٍح الْمزِني عن ناِجيةَ قَالَ رأَيت رجلًا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 ا أَقِْدرفَم ذُ ِسِننيناِدٍم ماَء خِشر ذَا أَطْلُب وه اِدماً ِلي وخ قْتتي أَعِإن اكِفد ِعلْتج فَقَالَ لَه

حِدكُم علَيها فَقَالَ ما فَعلَِت الْخاِدم قَالَ حيةٌ قَالَ ردها ِفي مملُوكَِتها ما أَغْنى اللَّه ِمن ِعتِق أَ
  .تعِتقُونَ الْيوم و يكُونُ علَينا غَداً لَا يجوز لَكُم أَنْ تعِتقُوا ِإلَّا عاِرفاً 

  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي - ١٠ 
لَ سأَلْته عن رجٍل علَيِه ِعتق رقَبٍة و أَراد أَنْ يعِتق نسمةً أَيهما  قَا)عليه السالم ( الْحسِن موسى 

 ِعيفالض الْكَِبري خيالش هفْسى نأَغْن نم قتقَالَ أَع دراً أَجابش خاً كَِبرياً أَويش ِتقعلُ أَنْ يأَفْض
  .جرِد أَفْضلُ ِمن الشاب الْأَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَِبي الْبختِري عن أَِبي - ١١ 
 و الْمقْعد و  قَالَ لَا يجوز ِفي الْعتاِق الْأَعمى)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 جرالْأَع لُّ والْأَش وزجي.  
  أَحمد عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن - ١٢ 

   كَانَ مؤِمناً فَقَد عتق بعد سبِع  قَالَ من)عليه السالم ( زرارةَ عن بعِض آِل أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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دعِمناً بؤكَانَ م نةُ ممِحلُّ ِخدلَا ت و ِتقْهعي لَم أَم هاِحبص قَهتأَع ِسِنني ِع ِسِننيبس .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل عن معاِويةَ - ١٣ 

ن ثَمِنِه ِليعتق  قَالَ سأَلْته عن رجٍل يِبيع عبده ِبنقْصاٍن ِم)عليه السالم ( بِن ميسرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَلُهسي فْواً وع هِمن ذُهأْخفَقَالَ ي هِمن ذُهأْخكَذَا أَ ي كَذَا و لَيع ا ِإنَّ لَكمهنيا بِفيم دبالْع فَقَالَ لَه

 هعدى فَلْيفِْوِه فَِإنْ أَبِفي ع اهِإي.  
 ١٤ - نع اِهيمرِإب نب ِليٍل كَانَ   عجقَالَ ِفي ر سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع

 ثُم مهِمن اِحدو هلَّمفَع رح ولَّ فَهج و زاِب اللَِّه عِكت ةً ِمنِني آيلَّمع كُمفَقَالَ أَي اِليكمةُ مِعد لَه
أَي ردي لَم لَى ووالْم اتأَنْ م وزجلَا ي و معِة قَالَ نعِبالْقُر جرختسلْ يةَ هالْآي هلَّمالَِّذي ع مه

 ِدرقْتلَا ي و اهِسو هلَمعاًء لَا يعد و قُولُهِة يعالْقُر قْتكَلَاماً و فَِإنَّ لَه امِإلَّا الِْإم دأَح هِرجختسي
هرِه غَيلَيع.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي مخلٍَد - ١٥ 

 ِلِإسماِعيلَ حِقيبةَ و الْحاِرِث النصِري اطْلُبوا ِلي جاِريةً )عليه السالم ( السراِج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ا الَِّذي يسمونه كَدبانوجةَ تكُونُ مع أُم فَروةَ فَدلُّونا علَى جاِريٍة ِلرجٍل ِمن السراِجني قَد ِمن هذَ

يالَةَ فَغا ِرسهمكَانَ اس ا وهورتفَاش مهرا فَأَمِرهبِبخ وهربا فَأَخهلَدو اتم ناً واب لَه تلَدو ر
  .اسمها و سماها سلْمى و زوجها ساِلماً مولَاه و ِهي أُم الْحسيِن بِن ساِلٍم 

قتأَع نلَاِء ِلمباب الْو  
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و محمِد بِن- ١

  . الْولَاُء ِلمن أَعتق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢- ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم  

  ِإسماِعيلَ 
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 عِن الرجِل ِإذَا أُعِتق أَ لَه أَنْ يضع نفْسه حيثُ شاَء )عليه السالم ( بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
وتي أَنْ و ةً فَلَهاِئبِعلَ سج و ِتقفَِإذَا أُع قَهتلًى ِللَِّذي أَعوم وِللَِّه فَه ِتقفَقَالَ ِإذَا أُع بأَح نلَّى م

  .يضع نفْسه حيثُ شاَء و يتولَّى من شاَء 
 فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن-٣ 

 قَالَ ِلعاِئشةَ أَعِتِقي فَِإنَّ الْولَاَء )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي حِديِث بِريرةَ أَنَّ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 قتأَع نِلم.  

 بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد-٤ 
 ِإنَّ أَهلَ بِريرةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَت عاِئشةُ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . الْولَاُء ِلمن أَعتق )صلى اهللا عليه وآله (  اشترطُوا ولَاَءها فَقَالَ رسولُ اللَِّه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٥ 

الَ ِفي امرأٍَة أَعتقَت رجلًا ِلمن  قَ)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ولَاؤه و ِلمن ِمرياثُه قَالَ ِللَِّذي أَعتقَه ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَه واِرثٌ غَيرها 

  باب
راِء عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سلَيٍم الْفَ- ١

عليه ( الْحسِن بِن مسِلٍم قَالَ حدثَتِني عمِتي قَالَت ِإني جاِلسةٌ ِبِفناِء الْكَعبِة ِإذْ أَقْبلَ أَبو عبِد اللَِّه 

تِظر مولًى لَنا قَالَت فَقَالَ  فَلَما رآِني مالَ ِإلَي فَسلَّم علَي فَقَالَ ما يجِلسِك هاهنا فَقُلْت أَن)السالم 
ِلي أَعتقْتموه قُلْت لَا و لَِكن أَعتقْنا أَباه فَقَالَ لَيس ذَِلِك مولَاكُم هذَا أَخوكُم و ابن عمكُم ِإنما 

ج لَى أَِبيِه وع ترةُ فَِإذَا جمعِه النلَيع ترلَى الَِّذي جووِك الْمأَخ ِك ومع ناب وِه فَهد.  
(   عنه عِن الْبرِقي عن سعِد بِن سعٍد عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب يرفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر -٢ 

  .بن ابِنِه ِمن أَنفُِسِهم  قَالَ قَالَ ِإنما الْمولَى الْجِليب الْعِتيق و ابنه عرِبي و ا)عليه السالم 
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٣ -نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع و اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح   
 و مِعي عِلي بن عبِد الْعِزيِز )عليه السالم ( بكِْر بِن محمٍد الْأَزِدي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ه سفَقَالَ لَي اهلْ أَبب فَقُلْت اهأَب أَو وهمقْتتا فَقَالَ أَعلًى لَنوم ذَا فَقُلْته نفَقَالَ ِلي م لَاكوذَا م
 ولَى أَِبيِه فَهع ترةُ فَِإذَا جمعِه النلَيع ترالَِّذي ج ولَى هوا الْممِإن و كمع ناب و وكذَا أَخه

 كمع ناب و وكأَخ.  
 و أَنا ِفي الْمسِجِد ) عليه السالم (  بكْر بن محمٍد عن جويرةَ قَالَت مر ِبي أَبو عبِد اللَِّه -٤ 

 وهمقْتتا فَقَالَ أَعلًى لَنوم ِظرتأَن ا فَقُلْتناهِك هِقيما يانَ مثْمع ا أُما فَقَالَ يلًى لَنوم ِظرتاِم أَنرالْح
هدا جقْنتلَا أَع قُلْت اهأَب مقْتتلَا فَقَالَ أَع فَقُلْت وكُمذَا أَخلْ هب لَاكُموذَا مه سفَقَالَ لَي .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن موسى بِن عمر عن رجٍل عِن الْحسيِن -٥ 
  . قَرابةٌ  قَالَ صحبةُ ِعشِرين سنةً)عليه السالم ( بِن علْوانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  باب الِْإباِق
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد - ١

 )ه السالم علي( جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد الْحِميِد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 لَاهوِإلَى م ِجعرى يتح الْآِبق دبالْع مهدلَاةً أَحص ملَّ لَهج و زع لُ اللَّهقْبقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا ي.  

 ٢-ِميلَةَ عأَِبي ج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ن
 أَنه سأَلَه رجلٌ يتخوف ِإباق مملُوِكِه أَو يكُونُ )عليه السالم ( زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خِعٍري تِزلَِة بنِبم وا همةً فَقَالَ ِإنايِتِه رقَبلُ ِفي رعجي أَو هدقَيأَ ي قأَب قَد لُوكمفَِإذَا الْم هادِشر اف
ِخفْت ذَِلك فَاستوِثق ِمنه و لَِكن أَشِبعه و اكْسه قُلْت و كَم ِشبعه فَقَالَ أَما نحن فَنرزق ِعيالَنا 

  .مديِن ِمن تمٍر 
عليه السالم ( ي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِر-٣ 

(   
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الَ لَا بأْس ِبِه ما لَم يعِرف عن رجٍل قَد أَبق ِمنه مملُوكُه يجوز أَنْ يعِتقَه ِفي كَفَّارِة الظِّهاِر قَ
 ذَِلك نع أَلَهأَنْ أَس ياِمٍر الْقُمع نب رصأَلَِني نكَانَ س و هنع اللَّه ِضياِشٍم رو هتاً قَالَ أَبوم هِمن.  

عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن -٤ 
 قَالَ سأَلْته عن جاِريٍة مدبرٍة أَبقَت ِمن سيِدها )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر الْأَوِل 

 و متاٍع كَِثٍري و شِهد لَها شاِهداِن مدةَ ِسِنني كَِثريٍة ثُم جاَءت ِمن بعِد ما مات سيدها ِبأَولَاٍد
 أَرى أَنها و )عليه السالم ( أَنَّ سيدها قَد كَانَ دبرها ِفي حياِتِه ِمن قَبِل أَنْ تأِْبق قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

لُِث سيِدها قَالَ لَا ِلأَنها أَبقَت عاِصيةً ِللَِّه و جِميع ما معها فَهو ِللْورثَِة قُلْت لَا تعتق ِمن ثُ
 ِبريدالت اقطَلَ الِْإبا فَأَبِدهيِلس.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى الْخثْعِمي عن ِغياِث -٥ 
 قَالَ ِفي جعِل الْآِبِق الْمسِلِم )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم عن أَ

  .َء علَيِه   ِفي رجٍل أَخذَ آِبقاً فَأَبق ِمنه قَالَ لَا شي)عليه السالم ( يرد علَى الْمسِلِم و قَالَ 
 ٦-نب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نع هفَعا راِبنحِض أَصعب نٍد عمحقَالَ )عليه السالم (  م 

  .الْمملُوك ِإذَا هرب و لَم يخرج ِمن ِمصِرِه لَم يكُن آِبقاً 
 ٧-اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابأَِبيِه ع نع 

 عن رجٍل أَصاب عبداً آِبقاً )عليه السالم ( محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِه شلَيع سقَالَ لَي دبالْع هِمن أَفْلَت و ذَهِر فَأَخس ةً قَداِريج ابفَأَص ٌء قُلْت اٍر لَهج ِمن قَت

 هأِْتيا ِليذَهفَأَخ  
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يِه شلَيع سلَي فَقَتا فَنٌء  ِبه.  
 ٨-وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع أَنَّ )عليه السالم ( فَِلي 

 ِمِننيؤالْم قَالَ )عليه السالم ( أَِمري هِمن بره ثُم هعكَانَ م داً آِبقاً وبذَ عٍل أَخجِه ِفي رِإلَي ِصمتاخ 
وِإلَّا ه ِباللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِلفحِفي ي ناهلَا د و هاعلَا ب ِه ولَيا كَانَ عئاً ِمميلَا ش و هابِثي هلَبا سم 

  .ِإرساِلِه فَِإذَا حلَف بِرئ ِمن الضماِن 
لْحسِن   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي ا-٩ 

  . قَالَ سأَلْته عن جعِل الْآِبِق و الضالَِّة قَالَ لَا بأْس ِبِه )عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي - ١٠ 

  . قَالَ لَيس ِفي الِْإباِق عهدةٌ )عليه السالم ( ي جعفٍَر حمزةَ عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِب
  تم ِكتاب الِْعتِق و التدِبِري و الِْكتابِة و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى اللَّه علَى خيِر 

ِكت لُوهتي و آِلِه الطَّاِهِرين ٍد ومحلِْقِه مالَى خعت اَء اللَّهِد ِإنْ شيالص اب.  
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  كتاب الصيِد
  باب صيِد الْكَلِْب و الْفَهِد

تلَّعكْبِري قَالَ حدثَنا أَبو جعفٍَر محمد بن   حدثَنا أَبو محمٍد هارونُ بن موسى ال- ١
يعقُوب الْكُلَيِني قَالَ حدثَِني عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد 

مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عى جِن ِعيسِد اللَِّه ببأَِبي ع نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن ععليه السالم ( اِد ب

( ِلياِب عقَالَ ِفي ِكت هأَن  ) عليه السالم( كَلِِّبنيواِرِح مالْج ِمن متلَّمما ع لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو 
 الِْكلَاب قَالَ ِهي.  

براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن محمِد بِن   عِلي بن ِإ-٢ 
   جِميعاً أَنهما قَالَا ِفي الْكَلِْب يرِسلُه الرجلُ و يسمي قَالَا )عليهما السالم ( مسِلٍم و غَيِر واِحٍد عنهما 
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ِإنْ أَخذَه فَأَدركْت ذَكَاته فَذَكِِّه و ِإنْ أَدركْته و قَد قَتلَه و أَكَلَ ِمنه فَكُلْ ما بِقي و لَا ترونَ ما 
  .ترونَ ِفي الْكَلِْب 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد -٣ 
 عِن الْكَلِْب يمِسك علَى صيِدِه )عليه السالم ( اللَِّه بِن بكَيٍر عن ساِلٍم الْأَشلِّ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .كَلَ ِمنه قَالَ لَا بأْس ِبما أَكَلَ و هو لَك حلَالٌ و قَد أَ
 ٤- أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍم وس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

بحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي م نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب ع
 عِن الرجِل يسرح كَلْبه الْمعلَّم و يسمي ِإذَا )عليه السالم ( عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

قَب كَهرِه فَِإذَا أَدلَيع كسا أَمأْكُلُ ِممفَقَالَ ي هحرلٍَّم سعم ركَلْباً غَي هعم دجِإنْ و و ِلِه ذَكَّاهلَ قَت
فَلَا يأْكُلُ ِمنه فَقُلْت فَالْفَهد قَالَ ِإذَا أَدركْت ذَكَاته فَكُلْ و ِإلَّا فَلَا قُلْت أَ لَيس الْفَهد ِبمنِزلَِة 

يش سِإ الْكَلِْب فَقَالَ ِلي لَي كَلَّبٌء م لَّا الْكَلْب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد -٥ 

 ذُِكر  أَنه قَالَ ما قَتلَت ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبني و)عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
اسم اللَِّه عز و جلَّ علَيِه فَكُلُوا ِمنه و ما قَتلَِت الِْكلَاب الَِّتي لَم تعلِّموها ِمن قَبِل أَنْ تدِركُوه فَلَا 

 وهمطْعت.  
 ٦- نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍج   مرِن دِميِل بج

 ما تقُولُ ِفي الْكَلِْب )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني حكَم بن حكَيٍم الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
هقُولُونَ ِإني مهفَِإن ِبأَكِْلِه قَالَ قُلْت أْسفَقَالَ لَا ب لُهقْتفَي ديالص ِصيدا يمفَِإن هأَكَلَ ِمن و لَهِإذَا قَت 

أَمسك علَى نفِْسِه فَلَا تأْكُلْه فَقَالَ كُلْ أَ و لَيس قَد جامعوكُم علَى أَنَّ قَتلَه ذَكَاته قَالَ قُلْت بلَى 
 ا قَالَ قُلْتلٌ أَ ذَكَّاهجا رهحاٍة ذَبقُولُونَ ِفي شا يقَالَ فَِإنَّ قَالَ فَم معن  
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ك ِإلَى هذَا السبع جاَء بعد ما ذَكَّاها فَأَكَلَ ِمنها بعضها أَ يؤكَلُ الْبِقيةُ قُلْت نعم قَالَ فَِإذَا أَجابو
 مأَكَلَ أَكَلْت ذَا وا هِإذَا ذَكَّاه أْكُلُوا وت ا لَمهأَكَلَ ِمن و قُولُونَ ِإذَا ذَكَّى ذَِلكت فكَي مفَقُلْ لَه.  

عبِد   أَحمد بن محمٍد عن محسِن بِن أَحمد عن يونس بِن يعقُوب قَالَ سأَلْت أَبا -٧ 
  . عن رجٍل أَرسلَ كَلْبه فَأَدركَه و قَد قَتلَ قَالَ كُلْ و ِإنْ أَكَلَ )عليه السالم ( اللَِّه 

 ٨- نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ب دمأَح نى عيحاٍج قَالَ يرِن دِميِل بج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍد جمحِن م

 عِن الرجِل يرِسلُ الْكَلْب علَى الصيِد فَيأْخذُه و لَا يكُونُ معه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ها أَ يدعه حتى يقْتلَه و يأْكُلَ ِمنه قَالَ لَا بأْس قَالَ اللَِّه عز و جلَّ فَكُلُوا ِمما ِسكِّني يذَكِّيِه ِب

 دلَ الْفَها قَتكَلَ ِممؤِغي أَنْ يبنلَا ي و كُملَيع كْنسأَم.  
 ٩- نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع

 عن صيِد الْبزاِة و الصقُوِر و الْكَلِْب )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يش ديأْكُلْ صِد فَقَالَ لَا تالْفَه ا وِذِه ِإلَّا مه ٍء ِمن لَهفَِإنْ قَت قُلْت كَلَّبالْم ِإلَّا الْكَلْب وهمتذَكَّي 

كَلِِّبنيواِرِح مالْج ِمن متلَّمما ع قُولُ ولَّ يج و زع قَالَ كُلْ ِلأَنَّ اللَّه ... كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم
  .علَيكُم و اذْكُروا اسم اللَِّه علَيِه 

 ١٠ -ع ِعيِد   وس نع ِلبغِن تاِن بأَب نةَ عِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نع هن
  .بِن الْمسيِب قَالَ سِمعت سلْمانَ يقُولُ كُلْ ِمما أَمسك الْكَلْب و ِإنْ أَكَلَ ثُلُثَيِه 
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١
  . السلُوِقيِة قَالَ الِْكلَاب الْكُرِديةُ ِإذَا علِّمت فَِهي ِبمنِزلَِة

 ١٢ - أَلْتلِّ قَالَ ساِلٍم الْأَشس ناِزٍم عِن حوِر بصنم نةَ عِمريِن عِف بيس نع هنع و  
  . عن صيِد الْكَلِْب الْمعلَِّم قَد أَكَلَ ِمن صيِدِه قَالَ كُلْ ِمنه )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن   الْ- ١٣ 
 عن رجٍل أَرسلَ )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 فَأَكَلَ ِمنه آكُلُ ِمن فَضِلِه فَقَالَ كُلْ ِمما قَتلَ الْكَلْب ِإذَا سميت علَيِه فَِإنْ كَلْبه فَأَخذَ صيداً
 لَهكُلْ فَض ضاً وأَي هاِسياً فَكُلْ ِمنن تكُن.  

 ١٤ -م نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحكٍْر   مِن بى بوس
 أَنه قَالَ ِفي صيِد الْكَلِْب ِإنْ أَرسلَه الرجلُ و سمى )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عم رِإنْ كَانَ غَي و ِقيا بِإنْ أَكَلَ فَكُلْ م لَ وِإنْ قَت ِه ولَيع كسا أَمأْكُلْ ِممِفي فَلْي هلِّمعلٍَّم ي
 اهبأَش و قْرالص و دالْفَه ِصيدا يالْكَلِْب ِمم ا ِخلَاففَأَم لَّمعم هفَِإن هأْكُلُ ِمنفَي ِسلُهري ِتِه ثُماعس

 زع ِلأَنَّ اللَّه هذَكَات كْترا أَدِدِه ِإلَّا ميص أْكُلْ ِمنفَلَا ت ا كَانَ ذَِلكفَم كَلِِّبنيقُولُ ملَّ يج و
 هذَكَات ِركدكَلُ ِإلَّا أَنْ تؤا يِمم هديص سالْكَلِْب فَلَي ِخلَاف.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ١٥ 
 قَالَ ِإنه سِئلَ عن صيِد الْباِزي و الْكَلِْب ِإذَا صاد و قَد قَتلَ صيده و أَكَلَ ِمنه )عليه السالم ( اللَِّه 

ا ما قَتلَه  أَما ما قَتلَته الطَّير فَلَا تأْكُلْه ِإلَّا أَنْ تذَكِّيه و أَم)عليه السالم ( آكُلُ فَضلَهما أَم لَا فَقَالَ 
 هِإنْ أَكَلَ ِمن ِه فَكُلْ ولَيلَّ عج و زاللَِّه ع ماس تذَكَر قَد و الْكَلْب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ١٦ 
  سويٍد 
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 ِمن كَلٍْب أَفْلَت و لَم يرِسلْه صاِحبه )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قَد و هاِحبص كَهرفَأَد ادقَالَ فَص فَقَالَ لَا و هأْكُلُ ِمنأَ ي لَهى )عليه السالم (  قَتمس قَد و ادِإذَا ص 

 كَلِِّبنيواِرِح مالْج ِمن متلَّمما ع ذَا ِمنه أْكُلْ وفَلَا ي مسي لَم و ادِإنْ ص أْكُلْ وفَلْي.  
 ١٧ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحاِلٍك   مأَِبي م نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نٍد عمحِن م

 أُرِسلُ الْكَلْب و أُسمي علَيِه )عليه السالم ( الْحضرِمي عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
هعا أُذَكِّيِه ِبِه قَالَ دِعي مم سلَي و ِصيدكُلْ فَي و لَهقْتى يتح .  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي - ١٨ 
 ذَبح و نِسي  قَالَ ِإذَا أَرسلَ الرجلُ كَلْبه و نِسي أَنْ يسمي فَهو ِبمنِزلَِة من)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 يمسأَنْ ي ِسين ِم وهى ِبالسمِإذَا ر كَذَِلك و يمسأَنْ ي.  
 ١٩ - ِليِن عِن بسِن الْحا عاِبنحِض أَصعب نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ سأَلْته عن قَوٍم أَرسلُوا )عليه السالم ( ٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه عن أَِبي بِص
 غَِريب ا كَلْبلَ ِفيهخد ِت الِْكلَابضا أَنْ ما فَلَمهلَيا عومس قَد ا وةٌ كُلُّهلَّمعم ِهي و مهِكلَاب

ن جِميعاً ِفي الصيِد فَقَالَ لَا يؤكَلُ ِمنه ِلأَنك لَا تدِري أَخذَه معلَّم لَم يعِرفُوا لَه صاِحباً فَاشتركْ
  .أَم لَا 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢٠ 
الْم قَالَ قَالَ أَِمري ِمِننيعليه السالم ( ؤ( ولَ اللَِّهسِلأَنَّ ر هديكَلُ صؤلَا ي ِهيمالْب دوالْأَس الْكَلْب  ) عليه السالم

  . أَمر ِبقَتِلِه )
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باب صِر ذَِلكغَي قُوِر والص اِة وزِد الْبي  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ١

 لَِبيِن الْحكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِد اللَِّه ببو ععليه ( قَالَ قَالَ أَب

 يفِْتي و كَانَ يتِقي و نحن نخاف ِفي صيِد الْبزاِة و الصقُوِر و أَما )عليه السالم (  كَانَ أَِبي )السالم 
فَِإن هذَكَات كردا ِإلَّا أَنْ تهديِحلُّ صلَا ن و افخا لَا نالْآنَ فَِإن ِلياِب عِفي ِكت عليه السالم ( ه( أَنَّ اللَّه 

  .عز و جلَّ يقُولُ و ما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبني ِفي الِْكلَاِب 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٢ 

مِد اللَِّه حبو عِصٍري قَالَ قَالَ أَبأَِبي ب نةَ عقَاباً فَلَا )عليه السالم ( زع قْراً أَوص ازاً أَوب لْتسِإذَا أَر 
  .تأْكُلْ حتى تدِركَه فَتذَكِّيه و ِإنْ قَتلَ فَلَا تأْكُلْ 

 ٣-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع
 عن رجٍل أَرسلَ كَلْبه و صقْره فَقَالَ )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

دى تتِدِه حيص أْكُلْ ِمنفَلَا ت قْرا الصاللَِّه أَم ماس تِإذَا ذَكَر هفَكُلْ ِمن ا الْكَلْبأَم و هذَكَات ِرك
  .علَيِه أَكَلَ الْكَلْب ِمنه أَم لَم يأْكُلْ 

 ٤- نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
فٍَر أَِبي جعليه السالم ( ع( هذَكَات ِركَتا أُداِزي ِإلَّا مالْب ديص كَِره هأَن .  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ -٥ 
 عن رجٍل أَرسلَ بازه أَو )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه

كَلْبه فَأَخذَ صيداً و أَكَلَ ِمنه آكُلُ ِمن فَضِلِهما فَقَالَ لَا ما قَتلَ الْباِزي فَلَا تأْكُلْ ِمنه ِإلَّا أَنْ 
 هحذْبت.  
   قَالَ سأَلْته عن صيِد الْباِزي )عليه السالم (  الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَبانٌ عن أَِبي-٦ 
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  .ي و الصقْر و لَا تأْكُلْ ما قَتلَ ِسباع الطَّيِر و الصقِْر فَقَالَ لَا تأْكُلْ ما قَتلَ الْباِز
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -٧ 

ذَّاِء قَالَ قُلْتةَ الْحديبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِد اللَِّه مبقُولُ ِفي )عليه السالم (  ِلأَِبي عا تم 
  .الْباِزي و الصقِْر و الْعقَاِب فَقَالَ ِإنْ أَدركْت ذَكَاته فَكُلْ ِمنه و ِإنْ لَم تدِرك ذَكَاته فَلَا تأْكُلْ 

 ٨-مأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب د
عليه (  يقُولُ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 فَهو حلَالٌ و كَانَ يتِقيِهم و أَنا لَا  يفِْتي ِفي زمِن بِني أُميةَ أَنَّ ما قَتلَ الْباِزي و الصقْر)السالم 
  .أَتِقيِهم و هو حرام ما قَتلَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -٩ 
 عن صيِد الْباِزي ِإذَا صاد و قَتلَ و أَكَلَ ِمنه آكُلُ ِمن فَضِلِه أَم )يه السالم عل( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هذَكِّيأْكُلْ ِإلَّا أَنْ تفَلَا ت را أَكَلَِت الطَّيا ملَا فَقَالَ أَم.  
 ١٠ -اِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِل بفَضم ناٍل عِن فَضِن اب

 عِن الصقُوِر و الْبزاِة و عن صيِدها )عليه السالم ( صاِلٍح عن لَيٍث الْمراِدي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ا كَانِت الْعين تطِْرف و الرجلُ فَقَالَ كُلْ ما لَم يقْتلْن ِإذَا أَدركْت ذَكَاته و آِخر الذَّكَاِة ِإذَ

  . لَيسِت الصقُور و الْبزاةُ ِفي الْقُرآِن )عليه السالم ( تركُض و الذَّنب تتحرك و قَالَ 
عن أَباٍن   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن محمِد بِن الْوِليِد - ١١ 

  .عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ لَا تأْكُلْ ِمما قَتلَت ِسباع الطَّيِر 
  باب صيِد كَلِْب الْمجوِسي و أَهِل الذِّمِة

١ -ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليانَ   عملَيس   
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ي  عن كَلِْب الْمجوِسي يأْخذُه الرجلُ الْمسِلم فَيسم)عليه السالم ( بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِحني يرِسلُه أَ يأْكُلُ ِمما أَمسك علَيِه قَالَ نعم ِلأَنه مكَلَّب قَد ذَكَر اسم اللَِّه علَيِه 

 ٢- سونِن يوِر بصنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِد الربع نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْتابيِن سِن بمعليه السالم ( ح( وِسيجالْم كَلْب ِعريتي أَسِإن 

  . لَا تأْكُلْ ِمن صيِدِه ِإلَّا أَنْ يكُونَ علَّمه مسِلم فَتعلَّمه )عليه السالم ( فَأَِصيد ِبِه فَقَالَ 
 )عليه السالم ( براِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ-٣ 

 اِزي والْب كَذَِلك و ِسلَهري و هلِّمعفَي ِلمسالْم ذَهأْخِإلَّا أَنْ ي هديأْكُلْ صلَا ت وِسيجالْم قَالَ كَلْب
  . الذِّمِة و بزاتهم حلَالٌ ِللْمسِلِمني أَنْ يأْكُلُوا صيدها ِكلَاب أَهِل

  باب الصيِد ِبالسلَاِح
١ - نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِليةَ الِْعجاِويعِن مِد بيرفٍَر بعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نا )عليه السالم (  عِد ميالص قَالَ كُلْ ِمن 
 أْسفَقَالَ لَا ب وتملَ أَنْ يقَب مالْقَو هعزوفَت ٍد ِصيديص نِئلَ عس و حمالر و مهالس و فيلَ السقَت

  .ِبِه 
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  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد - ٢
 قَالَ من جرح صيداً ِبِسلَاٍح و ذَكَر اسم اللَِّه عز )يه السالم عل( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

و جلَّ علَيِه ثُم بِقي لَيلَةً أَو لَيلَتيِن لَم يأْكُلْ ِمنه سبع و قَد عِلم أَنَّ ِسلَاحه هو الَِّذي قَتلَه فَيأْكُلُ 
عليه ( ي ِإيٍل اصطَاده رجلٌ فَتقَطَّعه الناس و الرجلُ يتبعه أَ فَتراه نهبةً فَقَالَ ِمنه ِإنْ شاَء و قَالَ ِف

  . لَيس ِبنهبٍة و لَيس ِبِه بأْس )السالم 
 ٣-و عِئلَ أَبِريٍز قَالَ سح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ععليه السالم ( ب( 

عِن الرِميِة يِجدها صاِحبها ِفي الْغِد أَ يأْكُلُ ِمنه فَقَالَ ِإنْ عِلم أَنَّ رميته ِهي الَِّتي قَتلَته فَلْيأْكُلْ 
  .ِمن ذَِلك ِإذَا كَانَ قَد سمى 

 ٤- دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب
 ِمن هدجكَانَ ِفي طَلَِبِه فَو ثُم هابياً فَأَصظَب ٍش أَوحو ارى ِحممٍل رجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس

 سهمه هو الَِّذي قَتلَه فَلْيأْكُلْ ِمنه و ِإلَّا فَلَا يأْكُلْ الْغِد و سهمه ِفيِه فَقَالَ ِإنْ عِلم أَنه أَصابه و أَنَّ
 هِمن.  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ -٥ 
بِلأَِبي ع قَالَ قُلْت يى الْقُمِعيس نعليه السالم ( ِد اللَِّه ع( لَم أَم تيمِري أَ سلَا أَد ِمي وهِمي سأَر 

أُسم فَقَالَ كُلْ لَا بأْس قَالَ قُلْت أَرِمي و يِغيب عني فَأَِجد سهِمي ِفيِه فَقَالَ كُلْ ما لَم يؤكَلْ 
  .كُلْ ِمنه ِمنه و ِإنْ كَانَ قَد أُِكلَ ِمنه فَلَا تأْ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل -٦ 
 )الم عليه الس( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

عِن الصيِد يضِربه الرجلُ ِبالسيِف أَو يطْعنه ِبالرمِح أَو يرِميِه ِبسهٍم فَقَتلَه و قَد سمى ِحني فَعلَ 
  .ذَِلك فَقَالَ كُلْ لَا بأْس ِبِه 

 بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن-٧ 
  سويٍد 
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 عِن الرِميِة يِجدها )م عليه السال( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صاِحبها أَ يأْكُلُها قَالَ ِإنْ كَانَ يعلَم أَنَّ رميته ِهي الَِّتي قَتلَته فَلْيأْكُلْ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد -٨ 
نفٍَر ععأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحعليه السالم (  م( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) عليه السالم( ِجدٍد ويِفي ص 

 همطْعقَالَ لَا ت لَهقَت نى مردلَا ي تيم وه و مهِفيِه س.  
 ٩-ِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن م

 هأَلْتقَالَ س لَِبيٍد الْحمحم نعليه السالم ( ع( مالْقَو هِدرتبفَي هعرصفَي ديِمي الصرِل يجِن الرع 
 فَقَالَ كُلْه هونقَطِّعفَي.  

لْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر   أَبو عِلي ا- ١٠ 
 قَالَ ِإذَا رميت فَوجدته و لَيس ِبِه أَثَر غَير السهِم و ترى )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ير سهِمك فَكُلْ غَاب عنك أَو لَم يِغب عنك أَنه لَم يقْتلْه غَ
  محمد بِن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم - ١١ 

جِن الرِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتانَ قَالَ سرِن ِمهةَ باعمس ناِلٍم عِن سلَى بع وه و ديِمي الصرِل ي
 هدهدت اٍء أَوِفي م قَعقَالَ فَِإنْ و ِر قَالَ كُلْهاِنِب الْآخالْج ِمن جرخى يتح مهالس ِرقُهخِل فَيبالْج

 أْكُلْهفَلَا ت اتِل فَمبالْج ِمن.  
 ١٢ -فَعٍل رجر نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبو عقَالَ قَالَ أَب عليه السالم ( ه( ديى الصمرلَا ي 
يِبش  هِمن رأَكْب وٍء ه.  
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  باب الِْمعراِض
١ -حي نب دمحةَ   ماررز ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عي

 عما قَتلَ الِْمعراض قَالَ لَا بأْس ِإذَا كَانَ هو )عليه السالم ( و ِإسماِعيلَ الْجعِفي أَنهما سأَلَا أَبا جعفٍَر 
نص أَو كاتمِمر ِلذَِلك هتع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢ 
 غَير الِْمعراِض  أَنه سِئلَ عما صرع الِْمعراض ِمن الصيِد فَقَالَ ِإنْ لَم يكُن لَه نبلٌ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .و ذَكَر اسم اللَِّه عز و جلَّ علَيِه فَلْيأْكُلْ ما قَتلَ قُلْت و ِإنْ كَانَ لَه نبلٌ غَيره قَالَ لَا 
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-٣ 

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .رميت ِبالِْمعراِض فَخرق فَكُلْ و ِإنْ لَم يخِرق و اعترض فَلَا تأْكُلْ 

 ٤-نع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم 
( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

   .)عليه السالم 
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 هِصبت لَم ى ومر ى ِحنيمكَانَ س قَد و لُهقْتِرضاً فَيتعم هِصيبٍم فَيهلُ ِبسجِميِه الررِد ييِن الصع
  .ِذي أَصابه هو الَِّذي قَتلَه فَِإذَا رآه فَلْيأْكُلْ الْحِديدةُ فَقَالَ ِإنْ كَانَ السهم الَّ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء عِن -٥ 
الصيِد يِصيبه السهم معتِرضاً و لَم يِصبه  قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِبحِديدٍة و قَد سمى ِحني رمى قَالَ يأْكُلُه ِإذَا أَصابه و هو يراه و عن صيِد الِْمعراِض فَقَالَ ِإنْ 
  .لْيأْكُلْ ِمنه و ِإنْ كَانَ لَه نبلٌ غَيره فَلَا لَم يكُن لَه نبلٌ غَيره و كَانَ قَد سمى ِحني رمى فَ

قدنالْب و رجلُ الْحقْتا يباب م  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .ِئلَ عما قَتلَ الْحجر و الْبندق أَ يؤكَلُ ِمنه قَالَ لَا  أَنه س)عليه السالم ( 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٢ 

  .ه عما قَتلَ الْحجر و الْبندق أَ يؤكَلُ ِمنه قَالَ لَا  قَالَ سأَلْت)عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -٣ 

 عما قَتلَ )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَ
  .الْحجر و الْبندق أَ يؤكَلُ ِمنه قَالَ لَا 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

  .ا قَتلَ الْحجر و الْبندق أَ يؤكَلُ ِمنه قَالَ لَا  أَنه سِئلَ عم)السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْعلَاِء -٥ 

 قَالَ سأَلْته عن قَتِل الْحجِر و الْبندِق أَ )الم عليهما الس( بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .يؤكَلُ ِمنه فَقَالَ لَا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٦ 
 نع اِهيمرِإب  
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  . أَنه كَِره الْجلَاِهق )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٧- رمِن عب دمأَح ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع لُ أَ )عليه السالم ( نقْتِر فَيجالْح ِق ودنِمي ِبالْبرِل يجِفي الر 
  .فَيأْكُلُ ِمنه قَالَ لَا تأْكُلْ 

  باب الصيِد ِبالِْحبالَِة
 أَِبي عميٍر و ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ١

 ما أَخذَِت )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ا فَذَروه فَِإنه ميت و كُلُوا ما أَدركْتم حياً و ذَكَرتم الِْحبالَةُ ِمن صيٍد فَقَطَعت ِمنه يداً أَو ِرجلً

  .اسم اللَِّه عز و جلَّ علَيِه 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٢ 

حِد الربع نانَ عثْمِد اللَِّه عبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِن بالَةُ )عليه السالم ( مذَِت الِْحبا أَخقَالَ م 
 هكُلْ ِمن اً فَذَكِِّه ثُميِدِه حساِئِر جس ِمن كْترا أَدم و تيم وئاً فَهيش هِمن تفَقَطَع.  

عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد   الْحسين بن محمٍد -٣ 
 قَالَ ما أَخذَِت الِْحبالَةُ فَقَطَعت ِمنه شيئاً فَهو ميت و ما )عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . فَذَكِِّه ثُم كُلْ ِمنه أَدركْت ِمن ساِئِر جسِدِه حياً
 قَالَ ما أَخذَِت الِْحبالَةُ )عليه السالم (   أَبانٌ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

يش هِمن قَطَعةٌ  فَانتيم وفَه اتم ٌء أَو.  
 قَالَ ما أَخذَِت الْحباِئلُ فَقَطَعت ِمنه شيئاً )عليه السالم ( ٍر   أَبانٌ عن زرارةَ عن أَِبي جعفَ-٥ 

 هكُلْ ِمن ِدِه فَذَكِِّه ثُمساِئِر جس ِمن كْترا أَدم و تيم وفَه.  
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  باب الرجِل يرِمي الصيد فَيِصيبه فَيقَع ِفي ماٍء أَو يتدهده ِمن جبٍل
١ - نى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ لَا تأْكُلْ ِمن الصيِد ِإذَا وقَع ِفي )عليه السالم ( ي الْحسِن حجاٍج عن خاِلِد بِن الْحجاِج عن أَِب
 اتاِء فَمالْم.  

 ٢- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
أَنه سِئلَ عن رجٍل رمى صيداً و هو علَى جبٍل أَو حاِئٍط  )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هأْكُلْ ِمنفَلَا ت اتفَم ِتكيمر اِء ِمنِفي الْم قَعِإنْ و و هفَقَالَ كُلْ ِمن وتمفَي مهِفيِه الس ِرقخفَي.  
ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمعليه ( ِن ع

 ِمثْلَه محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن )السالم 
  .ِمثْلَه  )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هرغَي ِصيبي ِطئُ وخفَي ديِمي الصرِل يجباب الر  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب قَالَ - ١

ى صيداً فَأَخطَأَه و أَصاب آخر فَقَالَ يأْكُلُ  عن رجٍل سمى و رم)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هِمن.  

  باب صيِد اللَّيِل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١

 أَلْتٍر قَالَ سصن  
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  . عن طُروِق الطَّيِر ِباللَّيِل ِفي وكِْرها فَقَالَ لَا بأْس ِبذَِلك )عليه السالم ( الرضا 
ع ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم نب دمأَح   نى عيحِن يانَ بفْوص ن

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن عِلي عن محمِد بِن -٢ 

ِن عمحِد الربِن عِد بمحم نِل عيِد اللَِّه الْفُضبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه

 لَا تأْتوا الِْفراخ ِفي أَعشاِشها و لَا الطَّير ِفي مناِمِه حتى يصِبح فَقَالَ لَه رجلٌ و ما منامه يا )وآله 
لُ مولَ اللَِّه فَقَالَ اللَّيسى رتِه حشِفي ع خوا الْفَرأْتلَا ت و ِبحصى يتاِمِه حنِفي م قْهطْرفَلَا ت هامن

 كفَخ لَه ِصبان و كسقَو لَه ِترفَأَو فَِإذَا طَار ِطريي و ِريشي.  
 ٣-ِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْح

صلى اهللا عليه (  أَنه قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .للَّيلَ أَمانٌ لَها  ِإنَّ ا)عليه السالم (  عن ِإتياِن الطَّيِر ِباللَّيِل و قَالَ )وآله 
  باب صيِد السمِك

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  .ِه فَقَالَ لَا بأْس ِبِه  قَالَ سأَلْته عن صيِد الِْحيتاِن و ِإنْ لَم يسم علَي)عليه السالم ( 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن زيٍد -٢ 
 علَيِه فَقَالَ لَا بأْس  أَنه سِئلَ عن صيِد الِْحيتاِن و ِإنْ لَم يسم)عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ذَهأْخاً أَنْ ييِبِه ِإنْ كَانَ ح.  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن عبِد -٣ 
  الرحمِن 
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ٍء ثُم يعاد ِإلَى   عِن السمِك يصاد ثُم يجعلُ ِفي شي)عليه السالم ( بِن سيابةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْكُلْهِفيِه فَقَالَ لَا ت وتماِء فَيالْم.  

 ٤-ب ِليِد اللَِّه   عبا عأَلَ أَبس هأَن وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن )

  . عن رجٍل اصطَاد سمكَةً فَربطَها ِبخيٍط و أَرسلَها ِفي الْماِء فَماتت أَ تؤكَلُ قَالَ لَا )عليه السالم 
 ٥-ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 عن صيِد الْمجوِسي ِللسمِك ِحني يضِربونَ ِبالشبِك و )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
الْي كَذَِلك ونَ ومسا لَا يذُهاِن أَخالِْحيت ديا صمِإن أْسفَقَالَ لَا ب وِديه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن -٦ 
عليه ( يتاِن الَِّتي يِصيدها الْمجوِسي فَقَالَ ِإنَّ عِلياً  عِن الِْح)عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . كَانَ يقُولُ الِْحيتانُ و الْجراد ذَِكي )السالم 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن سلَمةَ -٧ 
ِد اللَِّه أَِبي حبأَِبي ع نعليه السالم ( فٍْص ع( ًاِليقَالَ ِإنَّ ع  ) كَِة )صلوات اهللا عليهمِد السيقُولُ ِفي صكَانَ ي 

 ا فَِهيِنهيِبع طِْرفت ا وهبذَن كرحتي ا وهيدِبي ِربضت و طَِربضت ِهي لُ وجا الركَهرِإذَا أَد
  .اتها ذَكَ

 عن صيِد )عليه السالم (   أَبانٌ عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -٨ 
الْمجوِسي قَالَ لَا بأْس ِبِه ِإذَا أَعطَوكَها حياً و السمك أَيضاً و ِإلَّا فَلَا تِجز شهادتهم ِإلَّا أَنْ 

هشت تأَن هد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٩ 

 يسمونَ  أَنه سِئلَ عن صيِد الْمجوِسي ِللِْحيتاِن ِحني يضِربونَ علَيها ِبالشباِك و)عليه السالم ( اللَِّه 
ِبالشرِك فَقَالَ لَا بأْس ِبصيِدِهم ِإنما صيد الِْحيتاِن أَخذُه قَالَ و سأَلْته عِن الْحِظريِة ِمن الْقَصِب 

ِه ِإنَّ ِتلْك تجعلُ ِفي الْماِء ِللِْحيتاِن تدخلُ ِفيها الِْحيتانُ فَيموت بعضها ِفيها فَقَالَ لَا بأْس ِب
  .الْحِظريةَ ِإنما جِعلَت ِليصاد ِبها 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عِن - ١٠ 
 ِفي الرجِل ينِصب شبكَةً ِفي )لسالم عليه ا( الْقَاِسِم بِن بريٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 ِجعري اِء ثُمالْم  
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 قَد و ذَِلك دعا بأِْتيهي ةً ووبصنا مكُهرتي ِتِه ويِإلَى ب هدي ِملَتا عفَقَالَ م نتمفَي كما سِفيه قَعو
  .فَلَا بأْس ِبأَكِْل ما وقَع ِفيها 

  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن - ١١ 
 عن سمكٍَة وثَبت ِمن نهٍر فَوقَعت علَى الْجد ِمن النهِر فَماتت هلْ  قَالَ سأَلْته)عليه السالم ( جعفٍَر 

يصلُح أَكْلُها فَقَالَ ِإنْ أَخذْتها قَبلَ أَنْ تموت ثُم ماتت فَكُلْها و ِإنْ ماتت ِمن قَبِل أَنْ تأْخذَها 
  .فَلَا تأْكُلْها 

 )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل- ١٢ 
  . سِئلَ عن سمكٍَة شق بطْنها فَوِجد ِفيها سمكَةٌ فَقَالَ كُلْهما جِميعاً )عليه السالم ( أَنَّ عِلياً 
 ١٣ - نيساٍن قَالَ   الْحِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب

  . يقُولُ لَا بأْس ِبالسمِك الَِّذي يِصيده الْمجوِسي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ١٤ -ِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عاٍن   أَبأَب ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعع الْكُوِفي ِليِن عِن بس

 قَالَ قُلْت رجلٌ اصطَاد سمكَةً فَوجد ِفي جوِفها )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .سمكَةً فَقَالَ يؤكَلَاِن جِميعاً 

 ١٥ -ب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب ن )

 يقُولُ ِإذَا ضرب صاِحب الشبكَِة ِبالشبكَِة فَما أَصاب ِفيها )عليه السالم (  قَالَ سِمعت أَِبي )عليه السالم 
  .هو حلَالٌ ما خلَا ما لَيس لَه ِقشر و لَا يؤكَلُ الطَّاِفي ِمن السمِك ِمن حي أَو ميٍت فَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن أَحمد بِن - ١٦ 
 ناِء عشِن الْوع نيِن أَعاِلِح بص نِك عاربِد اللَِّه الْمبأَِبي ع نع نيِن أَعب وبقَالَ )عليه السالم ( أَي 

قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي حيٍة ابتلَعت سمكَةً ثُم طَرحتها و ِهي حيةٌ تضطَِرب أَ 
  فَآكُلُها 
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  . ِإنْ كَانت فُلُوسها قَد تسلَّخت فَلَا تأْكُلْها و ِإنْ كَانت لَم تتسلَّخ فَكُلْها )عليه السالم ( فَقَالَ 
ِس بِن معروٍف عن مروِك بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عِن الْعبا- ١٧ 

 أَنْ )عليه السالم (  نهى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبيٍد عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 يمر ِبالسماِكني يوم الْجمعِة فَينهاهم  )عليه السالم( يتصيد الرجلُ يوم الْجمعِة قَبلَ الصلَاِة و كَانَ 

  .عن أَنْ يتصيدوا ِمن السمِك يوم الْجمعِة قَبلَ الصلَاِة 
(  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد- ١٨ 

 و ذَكَر الطَّاِفي و ما يكْره الناس ِمنه فَقَالَ ِإنما الطَّاِفي ِمن السمِك الْمكْروه و هو ما )عليه السالم 
 هتاِئحر ريغتي.  

هِمن رباب آخ  
١ - دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب

جِميعاً عِن ابِن محبوٍب و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر جِميعاً عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن 
 فَِإذَا ِفيِه أَنهاكُم عِن )السالم عليه (  شيئاً ِمن ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ أَقْرأَِني أَبو جعفٍَر 

الِْجري و الزمِري و الْمارماِهي و الطَّاِفي و الطِّحاِل قَالَ قُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه يرحمك اللَّه ِإنا 
مالس ِمن رِقش ا لَهفَقَالَ كُلْ م رِقش لَه سِك لَيمى ِبالستؤن أْكُلْهفَلَا ت رِقش لَه سا لَيم ِك و.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن -٢ 
كَلُ ِمنها فَقَالَ ما كَانَ لَه  جِعلْت ِفداك الِْحيتانُ ما يؤ)عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 رِقش لَه سلَي هفَِإن لَه ِبأَكِْلِه قَالَ قُلْت أْسِت فَقَالَ لَا بعقُولُ ِفي الْكَنا تم اكِفد ِعلْتج قُلْت رِقش
يِبكُلِّ ش كتحلُِق تئَةُ الْخيكَةٌ سما سهلَِكن لَى وا  فَقَالَ ِلي بِل أُذُِنهِفي أَص تظَرِإذَا ن ٍء و

  .وجدت لَها ِقشراً 
   أَنَّ )عليهما السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عمن ذَكَره عنهما -٣ 
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 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( و ِه فُلُوسلَيئاً عيِك ِإلَّا شمالس أْكُلُوا ِمنقَالَ لَا ت يثَ والِْجر هكْركَانَ ي 
 اِهيمارالْم كَِره.  

 محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن-٤ 
 قَالَ لَا تأْكُِل الِْجريثَ و لَا الْمارماِهي و لَا طَاِفياً و لَا ِطحالًا ِلأَنه بيت الدِم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .و مضغةُ الشيطَاِن 
 ٥-ِإب نب ِليِن   عب رمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

 فَسأَلْته عنها )عليه السالم ( حنظَلَةَ قَالَ حِملَت ِإلَي رِبيثَا ياِبسةٌ ِفي صرٍة فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  .شر فَقَالَ كُلْها فَلَها ِق

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٦ 
يركَب بغلَةَ  ِبالْكُوفَِة )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ثُم يمر ِبسوِق الِْحيتاِن فَيقُولُ لَا تأْكُلُوا و لَا تِبيعوا ِمن السمِك ما لَم )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 رِقش لَه كُني.  

 ٧-ِديٍر قَالَ سِن ساِن بنح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبا عكَاِمٍل أَب نلَاُء بأَلَ الْع
 أَشياَء محرمةً ِمن )عليه السالم (  و أَنا حاِضر عِن الِْجري فَقَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( اللَِّه 

  . ما لَم يكُن لَه ِقشر ِمن السمِك فَلَا تقْربنه )عليه السالم ( السمِك فَلَا تقْربها ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 رِبيثَا )عليه السالم (   حنانُ بن سِديٍر قَالَ أَهدى الْفَيض بن الْمختاِر ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

  .ِه لَها ِقشر فَأَكَلَ ِمنه و نحن نراه فَأَدخلَها ِإلَيِه و أَنا ِعنده فَنظَر ِإلَيها و قَالَ هِذ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد -٩ 

 ثُم يمر )صلى اهللا عليه وآله ( بغلَةَ رسوِل اللَِّه  كَانَ يركَب )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
 رِقش لَه كُني ا لَموا مِبيعلَا ت أْكُلُوا وقُولُ أَلَا لَا تاِن فَيوِق الِْحيتِبس.  
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِه محمٍد عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر -١٠
 )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني ِإسحاق صاِحب الِْحيتاِن قَالَ خرجنا ِبسمٍك نتلَقَّى ِبِه أَبا الْحسِن الرضا 

و قَد خرجنا ِمن الْمِدينِة و قَد قَِدم هو ِمن سفٍَر لَه فَقَالَ ويحك يا فُلَانُ لَعلَّ معك سمكاً 
يفَأَر معن قَالَ قُلْت وهز لَّهلَع كحيقَالَ و ِزلُوا ثُمفَقَالَ ان اكِفد ِعلْتِدي جيا سي معن فَقُلْت هت

 رِقش لَه سلَي كمس وهالز ا ِفيِه وةَ لَناجوا لَا حكَبفَقَالَ ار.  
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي - ١١ 

لُ الِْجري و لَا السلَحفَاِة و لَا السرطَاِن قَالَ و سأَلْته  قَالَ لَا يِحلُّ أَكْ)عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
عِن اللَّحِم الَِّذي يكُونُ ِفي أَصداِف الْبحِر و الْفُراِت أَ يؤكَلُ فَقَالَ ذَاك لَحم الضفَاِدِع لَا يِحلُّ 

 أَكْلُه.  
 ١٢ -عم نٍد عمحم نب نيسالْح   نع ذَاِنيمالْه ِليِن عِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى ب

 عِن الِْجري فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عِن الْكَلِْبي النسابِة قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ب طَاِئفَةً ِمن خسلَّ مج و زع اللَّه و ريمالز و يالِْجر وفَه رحالْب مهذَ ِمنا أَخاِئيلَ فَمرِني ِإس

الْمارماِهي و ما ِسوى ذَِلك و ما أَخذَ ِمنهم الْبر فَالِْقردةُ و الْخناِزير و الْوبر و الْورلُ و ما 
 ى ذَِلكِسو.  

 ١٣ -ِإب نب ِليِإلَى   ع تبقَالَ كَت سوني نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمر
 السمك لَا يكُونُ لَه ِقشر أَ يؤكَلُ فَقَالَ ِإنَّ ِمن السمِك ما يكُونُ لَه زعارةٌ )عليه السالم ( الرضا 

يِبكُلِّ ش كتحقُ فَي بذْهٍء فَت فَكُلْه هأْسر و هبِني ذَنعي فَاهطَر لَفتِإذَا اخ لَِكن و هورش.  
  باب الْجراِد

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ سِئلَ - ١
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 ِإنه نثْرةٌ ِمن حوٍت )عليه السالم (  عن أَكِْل الْجراِد فَقَالَ لَا بأْس ِبأَكِْلِه ثُم قَالَ )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 قَالَ ِإنَّ السمك و الْجراد ِإذَا خرج ِمن الْماِء فَهو ذَِكي و )عليه السالم ( ِفي الْبحِر ثُم قَالَ ِإنَّ عِلياً 

  .الْأَرض ِللْجراِد مِصيدةٌ و ِللسمِك قَد يكُونُ أَيضاً 
 ٢-وع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِريٍر عِن جِن ب

 الْجراد )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عمِرو بِن هارونَ الثَّقَِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْكُلْهِر فَلَا تحِفي الْب لَكا ها مفَأَم فَكُلْه ذَِكي.  

 ٣-يحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى ع
 قَالَ سأَلْته عِن الْجراِد نِصيبه ميتاً ِفي الصحراِء أَو ِفي الْماِء أَ يؤكَلُ فَقَالَ لَا تأْكُلْه )عليه السالم ( 

 هأَلْتس اِن ) السالم عليه( قَالَ ورِقلَّ ِبالطَّيتسى يتكَلُ قَالَ لَا حؤاِد أَ يرالْج ا ِمنبِن الدع .  
  باب صيِد الطُّيوِر الْأَهِليِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر - ١
 عن رجٍل يِصيد الطَّير يساِوي دراِهم كَِثريةً و هو )عليه السالم (  سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا قَالَ

دري اكُهسِإم ِحلُّ لَهقَالَ لَا ي هِهمتلَا ي نم هطْلُبفَي ِجيئُهي أَو هاِحبص ِرفعي ِن وياحنِوي الْجتسم ه
 لَه وطَاِلباً قَالَ ه لَه ِرفعِه لَا يياحنِبج اِلكم وا هم ادص وفَِإنْ ه لَه ِه فَقُلْتلَيع.  

 قَالَ ِإذَا )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
  .ِئر جناحه فَهو ِلمن أَخذَه ملَك الطَّا
 عن )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -٣ 

دفَر هاِحبص فْترماً فَقَالَ ِإذَا عهِدر ٍم أَوهِدر فاِوي ِنصسِة تاممِد الْحيص ِإنْ لَم ِه ولَيع ه
 لَك وا فَهِبِهم ِطريِن يياحنالْج ِويتسكَانَ م و هاِحبص ِرفعت.  
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٤ -ناٍل عِن فَضِن ابع هنع أَِبي   و ناِبٍر عِن جاِعيلَ بمِإس نٍط عِن قُرفِْص بِن حِد بيبع 
 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك الطَّير يقَع علَى الداِر فَيؤخذُ أَ حلَالٌ هو أَم حرام )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

اِعيلُ عما ِإسفَقَالَ ي ذَهأَخ ناِفي قَالَ ِلما الْعم و اكِفد ِعلْتج اٍف قَالَ قُلْتع رغَي اٍف أَم
  .الْمستِوي جناحاه الْماِلك جناحيِه يذْهب حيثُ شاَء قَالَ هو ِلمن أَخذَه حلَالٌ 

 ٥-ِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع عليه السالم ( كُوِني( 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ذَهأَخ نلَالٌ ِلمح وه و ديص وِه فَهياحنج لَكِإذَا م رِإنَّ الطَّي .  

 ٦- ِمِننيؤالْم اِدِه أَنَّ أَِمرينِبِإس قَطَ )عليه السالم (   وى ستح هِبعطَاِئراً فَت رصٍل أَبجقَالَ ِفي ر 
 ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري ذَهفَأَخ رلٌ آخجاَء رٍة فَجرجلَى شا )عليه السالم ( عِد مِللْي و أَتا رِن ميِللْع 

 ذَتأَخ.  
  باب الْخطَّاِف

١ -نِن بِد بمحم نب ِليِإلَى   ع هفَعٍد رمحِن مب ِليع نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع ارد
 ِإذْ مر رجلٌ ِبيِدِه خطَّاف )عليه السالم ( داود الرقِّي أَو غَيِرِه قَالَ بينا نحن قُعود ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم (  حتى أَخذَه ِمن يِدِه ثُم دحا ِبِه الْأَرض فَقَالَ )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه مذْبوح فَوثَب ِإلَيِه أَ
 نهى )صلى اهللا عليه وآله ( أَ عاِلمكُم أَمركُم ِبهذَا أَم فَِقيهكُم أَخبرِني أَِبي عن جدي أَنَّ رسولَ اللَِّه 

صلى (  الستِة ِمنها الْخطَّاف و قَالَ ِإنَّ دورانه ِفي السماِء أَسفاً ِلما فُِعلَ ِبأَهِل بيِت محمٍد عن قَتِل

  . و تسِبيحه ِقراَءةُ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني أَ لَا ترونه يقُولُ و لَا الضالِّني )اهللا عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً عِن -٢ 

الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن محمِد بِن يوسف التِميِمي عن محمِد بِن 
   استوصوا ِبالصِنيناِت خيراً يعِني الْخطَّاف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه جعفٍَر عن أَِبيِه
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لناِس ثُم قَالَ و تدرونَ ما تقُولُ الصِنينةُ ِإذَا مرت و ترنمت تقُولُ ِبسِم فَِإنهن آنس طَيِر الناِس ِبا
 ا قَالَتِمهنرت اِب فَِإذَا كَانَ آِخرالِْكت أَ أُمى قَرتح الْعالَِمني بِللَِّه ر دمِحيِم الْحمِن الرحاللَِّه الر

  . صوته و لَا الضالِّني )صلى اهللا عليه وآله ( ني مد ِبها رسولُ اللَِّه و لَا الضالِّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا -٣ 
اِف أَو ِإيذَاِئِهن ِفي الْحرِم فَقَالَ لَا يقْتلْن فَِإني كُنت مع عِلي  عن قَتِل الْخطَّ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 فَرآِني و أَنا أُوِذيِهن فَقَالَ ِلي يا بني لَا تقْتلْهن و لَا تؤِذِهن فَِإنهن لَا )عليه السالم ( بِن الْحسيِن 
  .يؤِذين شيئاً 

  هدهِد و الصرِدباب الْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن عِلي بِن محمِد - ١

عليه (  الْحسِن الرضا بِن سلَيمانَ عن أَِبي أَيوب الْمِديِني عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر الْجعفَِري عن أَِبي

  . قَالَ ِفي كُلِّ جناِح هدهٍد مكْتوب ِبالسرياِنيِة آلُ محمٍد خير الْبِريِة )السالم 
 )عليه السالم (   و عنه عن يعقُوب بِن يِزيد عن عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سأَلْت أَِخي موسى -٢ 
  .هدهِد و قَتِلِه و ذَبِحِه فَقَالَ لَا يؤذَى و لَا يذْبح فَِنعم الطَّير هو عِن الْ

  و عنه عن عِلي بِن محمٍد عن أَِبي أَيوب الْمِديِني عن سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي -٣ 
 عن قَتِل الْهدهِد و الصرِد و )صلى اهللا عليه وآله (  نهى رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

  .الصواِم و النحلَِة 
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  باب الْقُنبرِة
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن محمِد بِن سلَيمانَ عن   ِعدةٌ ِم- ١

(  عن أَِبيِه عن جدِه )عليه السالم ( أَِبي أَيوب الْمِديِني عن سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 

قَالَ لَا تأْكُلُوا الْقُنبرةَ و لَا تسبوها و لَا تعطُوها الصبيانَ يلْعبونَ ِبها فَِإنها كَِثريةُ  )عليهم السالم 
   .)عليهم السالم ( التسِبيِح ِللَِّه تعالَى و تسِبيحها لَعن اللَّه مبِغِضي آِل محمٍد 

 يقُولُ ما أَزرع الزرع ِلطَلَِب )عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن   و ِبِإسناِدِه قَالَ -٢ 
  .الْفَضِل ِفيِه و ما أَزرعه ِإلَّا ِلينالَه الْمعتر و ذُو الْحاجِة و تنالَه الْقُنبرةُ ِمنه خاصةً ِمن الطَّيِر 

ِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجاموراِني عن سلَيمانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحا-٣ 
 يقُولُ لَا تقْتلُوا الْقُنبرةَ و لَا تأْكُلُوا لَحمها )عليه السالم ( الْجعفَِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا 

سةُ التا كَِثريهٍد فَِإنمحِغِضي آِل مبم اللَّه نا لَعِبيِحهسقُولُ ِفي آِخِر تعليهم السالم ( ِبيِح ت(.   
  محمد بن الْحسِن و عِلي بن ِإبراِهيم الْهاِشِمي عن بعِض أَصحاِبنا عن سلَيمانَ -٤ 

سأَِبي الْح نع فَِريعفٍَر الْجعِن جا بضعليه السالم ( ِن الر( ِنيسالْح نب ِليقَالَ قَالَ ع  ) عليه السالم( 
 فَدسأَنْ ي ادأَر أَنَّ الذَّكَر ذَِلك و داوِن دانَ بملَيِة سحسم ِة ِمنربأِْس الْقُنلَى رةُ الَِّتي ععزالْقُن

لَ لَها لَا تمتِنِعي فَما أُِريد ِإلَّا أَنْ يخِرج اللَّه عز و جلَّ ِمني نسمةً تذَكَّر أُنثَاه فَامتنعت علَيِه فَقَا
ِبِه فَأَجابته ِإلَى ما طَلَب فَلَما أَرادت أَنْ تِبيض قَالَ لَها أَين تِريِدين أَنْ تِبيِضي فَقَالَت لَه لَا 

ِه عِن الطَِّريِق قَالَ لَها ِإني خاِئف أَنْ يمر ِبِك مار الطَِّريِق و لَِكني أَرى لَِك أَنْ أَدِري أُنحي
 ِرِضنيعِك تأَن مهوت هباِك قُرري نالطَِّريِق فَم بِبيِضي قُرت  
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ِللَقِْط الْحب ِمن الطَِّريِق فَأَجابته ِإلَى ذَِلك و باضت و حضنت حتى أَشرفَت علَى النقَاِب فَبينا 
 داود نانُ بملَيس ِإذْ طَلَع ا كَذَِلكموِدِه )عليه السالم ( هنانُ  ِفي جملَيذَا سه لَه فَقَالَت ِظلُّهت رالطَّي و

 )عليه السالم ( قَد طَلَع علَينا ِفي جنوِدِه و لَا آمن أَنْ يحِطمنا و يحِطم بيضنا فَقَالَ لَها ِإنَّ سلَيمانَ 
يِك شدلْ ِعنا فَهِبن ِحيملٌ رجلَر ئِْتِه ِلِفريٌء ه ِظرتأَن كا ِمنهأْتبةٌ خادرج معن قَالَت نقَباِخِك ِإذَا ن

يش تأَن دلْ ِعنفَه نقَباِخي ِإذَا نا ِفرذْ  ِبهفَخ اِخي قَالَتِك ِلِفرا ِمنهأْتبةٌ خرمِدي تِعن معٌء قَالَ ن
 فَنهِديِهما لَه فَِإنه رجلٌ يِحب )عليه السالم (  و نعِرض ِلسلَيمانَ أَنت تمرتك و آخذُ أَنا جرادِتي

 )عليه السالم ( الْهِديةَ فَأَخذَ التمرةَ ِفي ِمنقَاِرِه و أَخذَت ِهي الْجرادةَ ِفي ِرجلَيها ثُم تعرضا ِلسلَيمانَ 
وه ا ومآها رثَى فَلَمِت الْأُنقَعو ِمِني ولَى الْيع الذَّكَر قَعلَا فَوا فَأَقْبمِه لَهيدطَ يسِشِه برلَى عع 

علَى الْيساِر و سأَلَهما عن حاِلِهما فَأَخبراه فَقَِبلَ هِديتهما و جنب جنده عنهما و عن بيِضِهما 
حسم انَ وملَيِة سحسم ا ِمنأِْسِهملَى رةُ ععزثَِت الْقُندكَِة فَحرا ِبالْبما لَهعد ا وأِْسِهملَى رع  )

   .)عليه السالم 
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح اِئِح والذَّب ابِكت لُوهتي الْكَاِفي و ِد ِمنيالص ابِكت مت  .  
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  كتاب الذَّباِئِح
  باب ما تذَكَّى ِبِه الذَِّبيحةُ

 عن محمِد بِن مسِلٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ- ١
  . عِن الذَِّبيحِة ِباللِّيطَِة و ِبالْمروِة فَقَالَ لَا ذَكَاةَ ِإلَّا ِبحِديدٍة )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

لْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن ا-٢ 
(  قَالَ سأَلْته عِن الذَِّبيحِة ِبالْعوِد و الْحجِر و الْقَصبِة قَالَ فَقَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( اللَِّه 

  . لَا يصلُح الذَّبح ِإلَّا ِبالْحِديدِة )عليه السالم 
 ٣-حي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

  . أَنه قَالَ لَا يؤكَلُ ما لَم يذْبح ِبحِديدٍة )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٤-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح 

 أَِمري ذَِلك نى عهٍة نِديدذَكَّى ِإلَّا ِبحِن الذَّكَاِة فَقَالَ لَا يع هأَلْتانَ قَالَ سرِن ِمهةَ باعمس
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(.   
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  باب آخر ِمنه ِفي حاِل اِلاضِطراِر
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن محمِد - ١

 ِفي الذَِّبيحِة ِبغيِر حِديدٍة قَالَ ِإذَا اضطُِررت ِإلَيها فَِإنْ لَم )عليه السالم ( الَ قَالَ أَبو جعفٍَر بِن مسِلٍم قَ
  .تِجد حِديدةً فَاذْبحها ِبحجٍر 

 بِن الْحجاِج قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن-٢ 
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتوا ِسكِّيناً )عليه السالم ( سِجدي ِإذَا لَم ِبِهن حذْبوِد أَ يالْع ِة وبالْقَص ِة وورِن الْمع 

 ِبذَِلك أْسفَلَا ب اجدى الْأَوقَالَ ِإذَا فَر.  
م نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمح

 اِهيمرأَِبي ِإب ناِج عجِن الْحعليه السالم ( ب( ِمثْلَه .  
الَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن زيٍد الشحاِم قَ-٣ 

 عن رجٍل لَم يكُن ِبحضرِتِه ِسكِّني أَ يذْبح ِبقَصبٍة فَقَالَ اذْبح )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
رخ و لْقُومالْح ةَ ِإذَا قَطَعِديدِصِب الْحت وِد ِإذَا لَمِبالْع ظِْم وِبالْع ِر وجِبالْح ِة وبفَلَا ِبالْقَص مالد ج

 أْسب.  
  باب ِصفَِة الذَّبِح و النحِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١
  .لِْق  النحر ِفي اللَّبِة و الذَّبح ِفي الْح)عليه السالم ( اللَِّه 

 عن ذَبِح الْبقَِر ِفي )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن صفْوانَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -٢ 
 ِبذَِكي سفَلَي ِحرا نم و حقَِر الذَّبِر فَقَالَ ِللْبحنالْم.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بن محمٍد - ٣
عليه ( الَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الْأَوِل عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن يونس بِن يعقُوب قَ

 ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ لَا يذْبحونَ الْبقَر و ِإنما ينحرونَ ِفي اللَّبِة فَما ترى ِفي أَكِْل لَحِمها قَالَ )السالم 
  .ِإلَّا ما ذُِبح  فَذَبحوها و ما كادوا يفْعلُونَ لَا تأْكُلْ )عليه السالم ( فَقَالَ 

 ٤- نيِن أَعانَ برمح نأَِبيِه ع نع فَِريعاِشٍم الْجأَِبي ه نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
كِْتف و لَا  قَالَ سأَلْته عِن الذَّبِح فَقَالَ ِإذَا ذَبحت فَأَرِسلْ و لَا ت)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

تقِْلِب السكِّني ِلتدِخلَها ِمن تحِت الْحلْقُوِم و تقْطَعه ِإلَى فَوق و الِْإرسالُ ِللطَّيِر خاصةً فَِإنْ 
رِري التدلَا ت كفَِإن هطِْعملَا ت و أْكُلْهِض فَلَا تالْأَر ٍة ِمندهو أَو بى ِفي جدرت حأَِو الذَّب لَهي قَتد

يِإنْ كَانَ ش و  قَرا الْبأَم لًا ولَا ِرج داً وي ِسكَنملَا ت و هرعش أَو وفَهص ِسكِم فَأَمنالْغ ٌء ِمن
ٌء  طِْلق ِرجلَيِه و ِإنْ أَفْلَتك شيفَاعِقلْها و أَطِْلِق الذَّنب و أَما الْبِعري فَشد أَخفَافَه ِإلَى آباِطِه و أَ

  .ِمن الطَّيِر و أَنت تِريد ذَبحه أَو ند علَيك فَارِمِه ِبسهِمك فَِإذَا هو سقَطَ فَذَكِِّه ِبمنِزلَِة الصيِد 
 ٥-ِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ملَاِء بِن الْعوٍب عبحِن م

 )عليه السالم (  قَالَ سأَلْته عِن الذَِّبيحِة فَقَالَ )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
ن ذَِبيحٍة ما لَم تذْبح ِمن استقِْبلْ ِبذَِبيحِتك الِْقبلَةَ و لَا تنخعها حتى تموت و لَا تأْكُلْ ِم

  .مذْبِحها 
 ٦- نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

يحةَ حتى تموت فَِإذَا ماتت  لَا تنخِع الذَِّب)عليه السالم ( محمٍد الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .فَانخعها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٧ 

 نع اِهيمرِإب  
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 قَالَ لَا تذْبِح الشاةَ ِعند الشاِة و لَا الْجزور )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِعند الْجزوِر و هو ينظُر ِإلَيِه 

 ِإذَا ذُِبحِت الشاةُ و )عليه السالم ( الَ قَالَ أَبو الْحسِن الرضا   محمد بن يحيى رفَعه قَ-٨ 
يش ِلخس أَو تِلخا  سِحلَّ أَكْلُهي لَم وتملَ أَنْ تا قَبهٌء ِمن.  

أْسالر قْطَعفَي كِّنيالس ِبقُهسفَي حذْبأَنْ ي ِريدِل يجباب الر  
١ -ب ِليِن   عِل بيِن الْفُضةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 عن رجٍل ذَبح فَسبقَه السكِّني فَقَطَع رأْسه فَقَالَ هو ذَكَاةٌ )عليه السالم ( يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ةٌ لَا بِحيِبأَكِْلِه و ِبِه و أْس.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم -٢ 

ا فَأَبانَ  عن مسِلٍم ذَبح شاةً و سمى فَسبقَه السكِّني ِبِحدِته)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .الرأْس فَقَالَ ِإنْ خرج الدم فَكُلْ 

 ٣- تِمعقَةَ قَالَ سدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
سِرع السكِّني فَتِبني الرأْس فَقَالَ الذَّكَاةُ  و قَد سِئلَ عِن الرجِل يذْبح فَت)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبذَِلك دمعتي ِبأَكِْلِه ِإذَا لَم أْسةُ لَا بِحيالْو.  
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  ثَّوِر يمتِنعاِن ِمن الذَّبِحباب الْبِعِري و ال
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

ذَا امتنع علَيك  قَالَ ِإ)عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هتنطَع ٍف أَويِبس هتبرفَض ِبقَكسأَنْ ي ِشيتفَِإنْ خ كِمن طَلَقفَان هرحنأَنْ ت ِريدت تأَن و ِعريب

  .ِبرمٍح بعد أَنْ تسمي فَكُلْ ِإلَّا أَنْ تدِركَه و لَم يمت بعد فَذَكِِّه 
عليه ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل-٢ 

 )لسالم عليه ا(  قَالَ ِإنَّ ثَوراً ِبالْكُوفَِة ثَار فَبادر الناس ِإلَيِه ِبأَسياِفِهم فَضربوه فَأَتوا أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
  .فَسأَلُوه فَقَالَ ذَكَاةٌ وِحيةٌ و لَحمه حلَالٌ 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل -٣ 
ٍد الْحمحم نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِد اللَِّه ببو عقَالَ قَالَ أَب ِفي )عليه السالم ( لَِبي 

 فَقَالَ هِذِه ذَكَاةٌ وِحيةٌ و لَحمه )عليه السالم ( ثَوٍر تعاصى فَابتدروه ِبأَسياِفِهم و سموا و أَتوا عِلياً 
  .حلَالٌ 

ِه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ   محمد بن يحيى عن عبِد اللَّ-٤ 
 أَنَّ قَوماً )عليه السالم ( عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك و عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيا النوصلى اهللا عليه وآله ( أَت( مهرِف فَأَميا ِبالساهنبرا فَضنلَيع تبعصتاس ا ونتا غَلَبةً لَنقَرفَقَالُوا ِإنَّ ب 
  .ِبأَكِْلها 
 ٥- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

اٍن عأَب نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِفيعاِعيلَ الْجمِإس عليه السالم ( ن( فى ِفي ِبئٍْر كَيدرت ِعريب 
  .ينحر قَالَ تدِخلُ الْحربةَ فَتطْعنه ِبها و تسمي و تأْكُلُ 

  باب الذَِّبيحِة تذْبح ِمن غَيِر مذْبِحها
١ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

   ِفي رجٍل ضرب ِبسيِفِه جزوراً أَو شاةً ِفي غَيِر مذْبِحها و قَد سمى ِحني ضرب )عليه السالم ( 
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فَقَالَ لَا يصلُح أَكْلُ ذَِبيحٍة لَا تذْبح ِمن مذْبِحها يعِني ِإذَا تعمد ِلذَِلك و لَم تكُن حالُه حالَ 
  .يها و استصعبت علَيِه ما يِريد أَنْ يذْبح فَلَا بأْس ِبذَِلك اضِطراٍر فَأَما ِإذَا اضطُر ِإلَ

  باب ِإدراِك الذَّكَاِة
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن - ١

 )عليه السالم (  قَالَ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم (  بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه
  .ِإذَا طَرفَِت الْعين أَو ركَضِت الرجلُ أَو تحرك الذَّنب و أَدركْته فَذَكِِّه 

 ٢-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِء عٍم الْفَرلَيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عم
 ِإذْ جاَءه محمد بن عبِد السلَاِم فَقَالَ )عليه السالم ( الْحسِن بِن مسِلٍم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ضرب بقَرةً ِبفَأٍْس فَسقَطَت ثُم ذَبحها فَلَم يرِسلْ لَه جِعلْت ِفداك يقُولُ لَك جدي ِإنَّ رجلًا 
معه ِبالْجواِب و دعا سِعيدةَ مولَاةَ أُم فَروةَ فَقَالَ لَها ِإنَّ محمداً أَتاِني ِبِرسالٍَة ِمنِك فَكَِرهت أَنْ 

 الرجلُ الَِّذي ذَبح الْبقَرةَ ِحني ذَبح خرج الدم معتِدلًا فَكُلُوا أُرِسلَ ِإلَيِك ِبالْجواِب معه فَِإنْ كَانَ
 وهبقْرثَاِقلًا فَلَا تتوجاً مرخ جرِإنْ كَانَ خ وا وأَطِْعم و.  

عن عبِد الرحمِن بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن -٣ 
 ِإذَا طَرفَِت الْعين أَو )عليه السالم (  قَالَ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هذَكَات كْترأَد فَقَد هفَكُلْ ِمن بالذَّن كرحت لُ أَوجِت الركَضر.  
 ٤-  ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد 

 قَالَ ِإذَا شكَكْت ِفي حياِة شاٍة و رأَيتها تطِْرف )عليه السالم ( أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
حت ا أَوهنيلَالٌ عح ا لَكها فَِإنهحا فَاذْبِبهِبذَن عصمت ا أَوهيأُذُن كر.  
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٥ -ِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عب
 قَالَ سأَلْته عِن الذَِّبيحِة فَقَالَ ِإذَا تحرك )عليه السالم ( مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ذَِكي وأَِو الْأُذُنُ فَه فأَِو الطَّر بالذَّن.  
ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد   ِعدةٌ -٦ 

  . أَنه قَالَ ِفي الشاِة ِإذَا طَرفَت عينها أَو حركَت ذَنبها فَِهي ذَِكيةٌ )عليه السالم ( اللَِّه 
  أَو تِرك التسِميةُ و الْجنِب يذْبحباب ما ذُِبح ِلغيِر الِْقبلَِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم - ١
 أَنْ يوجهها ِإلَى الِْقبلَِة قَالَ كُلْ  عن رجٍل ذَبح ذَِبيحةً فَجِهلَ)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ِمنها فَقُلْت لَه فَِإنه لَم يوجهها قَالَ فَلَا تأْكُلْ ِمنها و لَا تأْكُلْ ِمن ذَِبيحٍة ما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه 
  .أَنْ تذْبح فَاستقِْبلْ ِبذَِبيحِتك الِْقبلَةَ  ِإذَا أَردت )عليه السالم ( عز و جلَّ علَيها و قَالَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن -٢ 
جِل يذْبح و لَا يسمي قَالَ ِإنْ  عِن الر)عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

كَانَ ناِسياً فَلَا بأْس ِإذَا كَانَ مسِلماً و كَانَ يحِسن أَنْ يذْبح و لَا ينخع و لَا يقْطَع الرقَبةَ بعد ما 
 حذْبي.  

 ٣-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر ع
 قَالَ سِئلَ عِن الذَِّبيحِة تذْبح ِلغيِر الِْقبلَِة قَالَ لَا بأْس ِإذَا لَم يتعمد و عِن الرجِل )عليه السالم ( اللَِّه 

قَالَ نعم ِإذَا كَانَ لَا يتهم و كَانَ يحِسن الذَّبح قَبلَ يذْبح فَينسى أَنْ يسمي أَ تؤكَلُ ذَِبيحته فَ
  .ذَِلك و لَا ينخع و لَا يكِْسر الرقَبةَ حتى تبرد الذَِّبيحةُ 

 ٤-ِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن م  
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ما  عن ذَِبيحٍة ذُِبحت ِلغيِر الِْقبلَِة فَقَالَ كُلْ و لَا بأْس ِبذَِلك )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 و ذْكُري ِحني مساِسياً فَلْيفَقَالَ ِإنْ كَانَ ن مسي لَم و حٍل ذَبجر نع هأَلْتس قَالَ و هدمعتي لَم

  .يقُولُ ِبسِم اللَِّه علَى أَوِلِه و علَى آِخِرِه 
الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن -٥ 

 هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نِزيٍن ععليه السالم ( ر( ِمدح لَّلَ أَوه أَو ركَب أَو حبفَس حٍل ذَبجر نع 
و زاِء اللَِّه عمأَس ِمن ذَا كُلُّهلَّ قَالَ هج و زع ِبِه اللَّه أْسلَا ب لَّ وج .  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

  . قَالَ لَا بأْس أَنْ يذْبح الرجلُ و هو جنب )عليه السالم 
جرخِة الَِّتي تاِئِحباب الْأَِجنطُوِن الذَّبب ِمن   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم - ١
ةُ الْأَنعاِم فَقَالَ الْجِنني  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أُِحلَّت لَكُم بِهيم)عليهما السالم ( قَالَ سأَلْت أَحدهما 

  .ِفي بطِْن أُمِه ِإذَا أَشعر و أَوبر فَذَكَاته ذَكَاةُ أُمِه فَذَِلك الَِّذي عنى اللَّه عز و جلَّ 
 ٢-لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع 

 قَالَ ِإذَا ذَبحت الذَِّبيحةَ فَوجدت ِفي بطِْنها ولَداً تاماً فَكُلْ و ِإنْ لَم يكُن تاماً فَلَا )عليه السالم ( اللَِّه 
  .تأْكُلْ 

 ٣-محم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد ب
 عِن الْحواِر تذَكَّى أُمه أَ )عليه السالم ( بِن النعماِن عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
   .يؤكَلُ ِبذَكَاِتها فَقَالَ ِإذَا كَانَ تماماً و نبت علَيِه الشعر فَكُلْ

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن 
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قُوبعي نِن عيصِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نٍب عيعِن شعليه السالم (  ب( ِمثْلَه .  
 ٤- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ذَكَاته ذَكَاةُ )عليه السالم ( د أَشعر فَقَالَ سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الشاِة يذْبحها و ِفي بطِْنها ولَد و قَ
  .أُمِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد -٥ 
  .لْ و ِإلَّا فَلَا تأْكُلْ  أَنه قَالَ ِفي الْجِنِني ِإذَا أَشعر فَكُ)عليه السالم ( اللَِّه 

 ِعرشي ِني ِإذَا لَمعي  .  
  باب النِطيحِة و الْمترديِة و ما أَكَلَ السبع تدرك ذَكَاتها

ه علي(   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن - ١

  . يقُولُ النِطيحةُ و الْمترديةُ و ما أَكَلَ السبع ِإذَا أَدركْت ذَكَاته فَكُلْ )السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٢ 

 قَالَ لَا تأْكُلْ ِمن فَِريسِة السبِع و لَا الْموقُوذَِة و )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَ
 ذَكِّيةً فَتيا حِركَهدِة ِإلَّا أَنْ تيدرتلَا الْم.  

  باب الدِم يقَع ِفي الِْقدِر
 عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن- ١

 عن ِقدٍر ِفيها جزور وقَع ِفيها )عليه السالم ( النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . نعم ِلأَنَّ النار تأْكُلُ الدم )ليه السالم ع( ِمقْدار أُوِقيٍة ِمن دٍم أَ يؤكَلُ فَقَالَ 
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حا الذَّبِفيه هكْرقَاِت الَِّتي يباب الْأَو  
 بِن موسى عِن الْعباِس بِن معروٍف عن مروِك بِن عبيٍد   محمد بن يحيى عن محمِد- ١

 قَالَ )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كْره الذَّبح و ِإراقَةَ الدِم يوم الْجمعِة قَبلَ الصلَاِة ِإلَّا عن ضرورٍة  ي)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رسولُ اللَِّه 

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن عمٍرو -٢ 

(  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم (  تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه عن جِميِل بِن دراٍج عن أَباِن بِن

  . يأْمر ِغلْمانه أَنْ لَا يذْبحوا حتى يطْلُع الْفَجر )عليه السالم 
  .  ِفي نواِدِر الْجمعِة 

 ٣-ِن عِد بمحم ناِعيلَ عمِإس نب ِليع   ِلبغِن تاِن بأَب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍرو عم
 و هو يقُولُ ِلِغلْماِنِه لَا تذْبحوا حتى يطْلُع الْفَجر فَِإنَّ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 
يكَناً ِلكُلِّ شلَ سلَ اللَّيعج اللَّه ا فَقَالَ ٍء قَالَ قُلْتفَِإنْ ِخفْن اكِفد ِعلْتعليه السالم (  ج( ِإنْ ِخفْت 

 حفَاذْب توالْم.  
رباب آخ  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  ته عن ذَِبيحِة الْمرِجِئ و الْحروِري فَقَالَ كُلْ و ِقر و استِقر حتى  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( 
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  .يكُونَ ما يكُونُ 
حمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء عِن   محمد بن يحيى عن أَ

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢-ِن الْفُضةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِل وي

 عن ِشراِء اللَّحِم ِمن الْأَسواِق و لَا )عليه السالم ( زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم أَنهم سأَلُوا أَبا جعفٍَر 
 لَا تسأَلْ  كُلْ ِإذَا كَانَ ذَِلك ِفي أَسواِق الْمسِلِمني و)عليه السالم ( يدرى ما يصنع الْقَصابونَ قَالَ 

 هنع.  
  باب ذَِبيحِة الصِبي و الْمرأَِة و الْأَعمى

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم - ١
حِة الصِبي فَقَالَ ِإذَا تحرك و كَانَ لَه خمسةُ أَشباٍر و  عن ذَِبي)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

أَطَاق الشفْرةَ و عن ذَِبيحِة الْمرأَِة فَقَالَ ِإنْ كُن ِنساًء لَيس معهن رجلٌ فَلْتذْبح أَعقَلُهن و لْتذْكُِر 
   .اسم اللَِّه عز و جلَّ علَيها

  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد -٢ 
 عن ذَِبيحِة الْغلَاِم قَالَ ِإذَا قَِوي علَى الذَّبِح و كَانَ يحِسن أَنْ يذْبح و ذَكَر اسم )عليه السالم ( اللَِّه 
ِه علَيها فَكُلْ قَالَ و سِئلَ عن ذَِبيحِة الْمرأَِة فَقَالَ ِإذَا كَانت مسِلمةً فَذَكَرِت اسم اللَِّه علَيها اللَّ

  .فَكُلْ 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن-٣ 

 عن ذَِبيحِة الْغلَاِم و الْمرأَِة هلْ تؤكَلُ فَقَالَ ِإذَا كَانِت )عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لْغلَام ِإذَا الْمرأَةُ مسِلمةً و ذَكَرِت اسم اللَِّه عز و جلَّ علَى ذَِبيحِتها حلَّت ذَِبيحتها و كَذَِلك ا

 لَم ِة والذَِّبيح تفَو ِإذَا ِخيف ذَِلك ا وهلَيلَّ عج و زاللَِّه ع ماس ذَكَر ِة ولَى الذَِّبيحع قَِوي
  .يوجد من يذْبح غَيرهما 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سأَلَ الْمرزبانُ - ٤
ذَِبيحِة الْخِصي و  عن ذَِبيحِة الصِبي قَبلَ أَنْ يبلُغَ و ذَِبيحِة الْمرأَِة فَقَالَ لَا بأْس ِب)عليه السالم ( الرضا 

  .الصِبي و الْمرأَِة ِإذَا اضطُروا ِإلَيِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن غَيِر واِحٍد -٥ 

 الْمرأَِة ِإذَا أَجادِت الذَّبح و سمت فَلَا بأْس ِبأَكِْلِه و  أَنَّ ذَِبيحةَ)عليهما السالم ( رووه عنهما جِميعاً 
 ددى ِإذَا سمالْأَع كَذَِلك.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٦ 
 أَلْتِد اللَِّه الِْبلَاِد قَالَ سبا ععليه السالم ( أَب( أْسفَقَالَ لَا ب ِصيِة الْخذَِبيح نع .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٧ 
  . جاِريةٌ تذْبح لَه ِإذَا أَراد )عليه السالم (  الْحسيِن  قَالَ كَانت ِلعِلي بِن)عليه السالم ( اللَِّه 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد -٨ 
 ِإذَا بلَغَ الصِبي خمسةَ أَشباٍر أُِكلَت )عليه السالم (  الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 هتذَِبيح.  
  باب ذَباِئِح أَهِل الِْكتاِب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن مفَضِل بِن صاِلٍح عن زيٍد - ١
ِئلَ أَباِم قَالَ سحِد اللَِّه الشبعليه السالم ( و ع( ِإنْ لَم ى ومِإنْ س أْكُلْهفَقَالَ لَا ت يِة الذِّمذَِبيح نع 

 مسي.  
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٢ -ى عيحي نب دمحِن   ماِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح ن
 ِإنا قَوم نختِلف ِإلَى الْجبِل و )عليه السالم ( سِديٍر عِن الْحسيِن بِن الْمنِذِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

لْجبِل فَراِسخ فَنشتِري الْقَِطيع و اِلاثْنيِن و الثَّلَاثَةَ و يكُونُ ِفي الْقَِطيِع الطَِّريق بِعيد بيننا و بين ا
 اِن وتاِلاثْن اةُ والش قَعاٍة فَتِمائَِة شعبس و أَلْف اٍة وِمائَِة شِست و أَلْف اٍة وِمائَِة شسمخ و أَلْف

ٍء قَولُك   الرعاةَ الَِّذين يِجيئُونَ ِبها عن أَدياِنِهم فَيقُولُونَ نصارى قَالَ فَقُلْت أَي شيالثَّلَاثَةُ فَنسأَلُ
ِفي ذَِبيحِة الْيهوِد و النصارى فَقَالَ يا حسين الذَِّبيحةُ ِباِلاسِم و لَا يؤمن علَيها ِإلَّا أَهلُ التوِحيِد 

.  
 ِإنَّ الْحسين بن الْمنِذِر روى )عليه السالم (   و عنه عن حناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

ا شثُوا ِفيهدأَح مها فَقَالَ ِإنلُها ِإلَّا أَههلَيع نمؤلَا ي ِم وةَ ِباِلاسِإنَّ الذَِّبيح قُلْت كأَن كنئاً لَا عي
يش أَي لَه اً فَقُلْتاِنيرصن أَلْتانٌ فَسنِهيِه قَالَ حتِم  أَشقُولُ ِباسفَقَالَ ن متحقُولُونَ ِإذَا ذَبٍء ت

  .الْمِسيِح 
 عِن الْعلَاِء   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر-٤ 

 قَالَ سأَلْته عن نصارى الْعرِب أَ تؤكَلُ )عليه السالم ( بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  . و مناكَحِتِهم  ينهى عن ذَباِئِحِهم و صيِدِهم)عليه السالم ( ذَِبيحتهم فَقَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 

 ٥- ناِء عرغأَِبي الْم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عاعمفَقَ)عليه السالم ( س اِنيرصالن و وِديهِة الْيذَِبيح نع هأَلْتا  قَالَ سوهبقْرالَ لَا ت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن -٦ 
 ِإنا )م عليه السال( ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عِن الْحسيِن بِن عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يا الشهابأَص اةُ أَوِت الشِطبا عمبِم فَرناةَ ِفي الْغعثُ الرعبِل فَنبكُونُ ِبالْجا  نأْكُلُها فَنهونحذْبُء فَي
  . ِهي الذَِّبيحةُ و لَا يؤمن علَيها ِإلَّا مسِلم )عليه السالم ( فَقَالَ 

 ٧-ع هنع ِد اللَِّه   وبِن عِن بيسِن الْحاِر عتخِن الْمِن بيسِن الْحى عِن ِعيساِد بمح ن
 وِد وهةَ الْيا ذَِبيحمهدفٍَر فَأَكَلَ أَحفُوٍر ِفي سعأَِبي ي ناب ٍس وينخ نلَّى بعالْم بطَحقَالَ اص
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 فَأَخبراه فَقَالَ أَيكُما )عليه السالم ( كِْلها فَاجتمعا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه النصارى و أَبى الْآخر عن أَ
 تنسا قَالَ أَحى قَالَ أَنالَِّذي أَب.  
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 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد  - ٨
ى ُء ِبيهوِدي فَيذْبح لَه حت  قَالَ قَالَ لَه رجلٌ أَصلَحك اللَّه ِإنَّ لَنا جاراً قَصاباً فَيِجي)عليه السالم ( اللَِّه 

 هِر ِمنتشلَا ت ِتِه وذَِبيح أْكُلْ ِمنفَقَالَ لَا ت ودهالْي هِمن ِريتشي.  
 قَالَ قَالَ هو )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٩ 

سِه ِإلَّا ملَيع نمؤفَلَا ي ماِلاس ِلم.  
 ١٠ - ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ا ِعنده  و أَن)عليه السالم ( بِن النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن قُتيبةَ الْأَعشى قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
 هتأْكُلُ ذَِبيحأَ ن حذْبةُ فَياِرضا الْعِفيه ِرضعفَت اِنيرصالن و وِديها الْيلُ ِفيهسري منالْغ فَقَالَ لَه

هو اِلاسم و لَا يؤمن علَيِه  لَا تدِخلْ ثَمنها مالَك و لَا تأْكُلْها فَِإنما )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 وا الِْكتابأُوت الَِّذين طَعام و باتالطَّي أُِحلَّ لَكُم موالَى الْيعت لُ قَالَ اللَّهجالر فَقَالَ لَه ِلمسِإلَّا م

 يقُولُ ِإنما هو الْحبوب و أَشباهها )يه السالم عل(  كَانَ أَِبي )عليه السالم ( ِحلٌّ لَكُم فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن ِسناٍن - ١١ 
ٍن قَالَ ِإسماِعيلُ بن جاِبٍر قَالَ أَبو عبِد عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر و عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ قَالَ ابن ِسنا

  . لَا تأْكُلْ ِمن ذَباِئِح الْيهوِد و النصارى و لَا تأْكُلْ ِفي آِنيِتِهم )عليه السالم ( اللَِّه 
 عن )عليه السالم ( ِه   عنه عِن ابِن ِسناٍن عن قُتيبةَ الْأَعشى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ- ١٢ 

 ِلمسِم ِإلَّا ملَى اِلاسع نمؤلَا ي و مةُ اسى فَقَالَ الذَِّبيحارصالن وِد وهاِئِح الْيذَب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن - ١٣ 
 لَا تأْكُلْ ذَباِئحهم و لَا تأْكُلْ ِفي آِنيِتِهم يعِني أَهلَ )عليه السالم ( الَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه جاِبٍر قَ

  .الِْكتاِب 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ - ١٤ 
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 عن ذَباِئِح أَهِل الِْكتاِب فَقَالَ لَا بأْس ِإذَا ذَكَروا )عليه السالم ( بِن وهٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ج و زاللَِّه ع مى اسِعيس ى ووسِر ملَى أَمكُونُ عي نم مهِني ِمني أَعلَِكن عليهما السالم ( لَّ و(.   

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه - ١٥ 

جعلَنا اللَّه ِفداك ِإنَّ لَنا خلَطَاَء ِمن النصارى و ِإنا نأِْتيِهم فَيذْبحونَ لَنا  أَنا و أَِبي فَقُلْنا لَه )السالم 
الدجاج و الِْفراخ و الِْجداَء أَ فَنأْكُلُها قَالَ فَقَالَ لَا تأْكُلُوها و لَا تقْربوها فَِإنهم يقُولُونَ علَى 

اِئِحِهما ذَبفَقَالَ م بذْها أَنْ ننيفَأَب مهضعا بانعا الْكُوفَةَ دنا قَِدما قَالَ فَلَمأَكْلَه لَكُم ا لَا أُِحبم 
عم أَنكُم  نهانا و ز)عليه السالم ( بالُكُم كُنتم تأْتونا ثُم تركْتموه الْيوم قَالَ فَقُلْنا ِإنَّ عاِلماً لَنا 

 اِس والن لَماللَِّه أَع ذَا وه اِلمذَا الْعه نا فَقَالَ ما أَكْلَهلَن ِحبئاً لَا ييش اِئِحكُملَى ذَبقُولُونَ عت
   .)عليه السالم ( أَعلَم من خلَق اللَّه صدق و اللَِّه ِإنا لَنقُولُ ِبسِم الْمِسيِح 

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سأَلْت أَبا   - ١٦ 
 عن ذَِبيحِة أَهِل الِْكتاِب قَالَ فَقَالَ و اللَِّه ما يأْكُلُونَ ذَباِئحكُم فَكَيف )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . تأْكُلُوا ذَباِئحهم ِإنما هو اِلاسم و لَا يؤمن علَيها ِإلَّا مسِلم تستِحلُّونَ أَنْ
  بعض أَصحاِبنا عن منصوِر بِن الْعباِس عن عمِرو بِن عثْمانَ عن قُتيبةَ الْأَعشى - ١٧ 

أَيت ِعنده رجلًا يسأَلُه فَقَالَ ِإنَّ ِلي أَخاً فَيسِلف ِفي الْغنِم ِفي  قَالَ ر)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسلَى قَالَ فَلَا باِبِه قَالَ بحأَص فٍْس ِمنِة نِبِطيب سفَقَالَ أَ لَي نكَانَ السم نِطي السعاِل فَيالِْجب

لْوِكيلُ فَيكُونُ يهوِدياً أَو نصراِنياً فَتقَع ِفيها الْعاِرضةُ فَيِبيعها مذْبوحةً و قَالَ فَِإنه يكُونُ لَه ِفيها ا
 يأِْتيِه ِبثَمِنها و ربما ملَّحها فَيأِْتيِه ِبها مملُوحةً قَالَ فَقَالَ ِإنْ أَتاه ِبثَمِنها فَلَا يخاِلطْه ِبماِلِه و لَا

 ِلمسِم ِإلَّا ملَى اِلاسع نمؤي سلَي و ماِلاس وا هما فَِإنأْكُلْهةً فَلَا يلُوحما مِبه اهِإنْ أَت و كْهرحي
 وا الِْكتابأُوت الَِّذين طَعام لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو نِت فَأَييِفي الْب نم ضعب فَقَالَ لَه و ِحلٌّ لَكُم

  . كَانَ يقُولُ ذَِلك الْحبوب و ما أَشبهها )عليه السالم ( طَعامكُم ِحلٌّ لَهم فَقَالَ ِإنَّ أَِبي 
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ِة والْأَطِْعم ابِكت لُوهتي اِئِح والذَّب ابِكت مت  .  
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  كتاب الْأَطِْعمِة
  باب ِعلَِل التحِرِمي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن عمِرو - ١
 و ِعدةٌ ِمن )عليه السالم ( عثْمانَ عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن 

 أَصحاِبنا أَيضاً عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن أَسلَم عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم
 أَخِبرِني جِعلْت ِفداك ِلم حرم اللَّه تبارك )عليه السالم ( عن مفَضِل بِن عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 لَم يحرم ذَِلك و تعالَى الْخمر و الْميتةَ و الدم و لَحم الِْخنِزيِر فَقَالَ ِإنَّ اللَّه سبحانه و تعالَى
 لَقخ هلَِكن و ملَّ لَها أَحداً ِفيمهلَا ز و ِهملَيع مرا حِفيم هةً ِمنغْبر اهِسو ملَّ لَهأَح اِدِه ولَى ِعبع

فَأَح مهِلحصا يم و مهاندِبِه أَب قُوما تلَّ مج و زع ِلمع و لْقالْخ هلًا ِمنفَضت هاحأَب و ملَه لَّه
 هاحأَب ثُم ِهملَيع همرح و هنع ماههفَن مهرضا يم ِلمع و ِتِهملَحصالَى ِلمعت و كاربِبِه ت ِهملَيع

ندب قُومقِْت الَِّذي لَا يِفي الْو لَه لَّهأَح و طَرضِر ِللْمِة لَا غَيلْغِر الْبِبقَد هالَ ِمننأَنْ ي هرِإلَّا ِبِه فَأَم ه
 و هتقُو تبذَه و هملَ ِجسحن و هندب فعِإلَّا ض دا أَحهِمندلَا ي هةُ فَِإنتيا الْمقَالَ أَم ثُم ذَِلك

الْميتِة ِإلَّا فَجأَةً و أَما الدم فَِإنه يوِرثُ آِكلَه الْماَء الْأَصفَر و يبِخر انقَطَع نسلُه و لَا يموت آِكلُ 
  ُء  الْفَم و ينتن الريح و يِسي
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 هلَدلَ وقْتأَنْ ي نمؤى لَا يتِة حمحالر أْفَِة وِقلَّةَ الر ةَ ِفي الْقَلِْب ووالْقَس و وِرثُ الْكَلَبي و لُقالْخ
 فَِإنَّ اللَّه تبارك و واِلديِه و لَا يؤمن علَى حِميِمِه و لَا يؤمن علَى من يصحبه و أَما لَحم الِْخنِزيِر

 وِخ ثُمسالْم ا كَانَ ِمنم و بالد ِد والِْقر ِزيِر وِه الِْخنى ِشبتٍر شوماً ِفي صقَو خسالَى معت و
ا وِتهقُوبِبع فختسلَا ي ا وِبه اسالن ِفعتنلَا يثُلَِة ِلكَيأَكِْلِه ِللْم نى عها نهمرح هفَِإن رما الْخأَم 

 ِدمهت وِرِه وِبن بذْهت و اشِتعاِلار وِرثُهثٍَن تاِبِد وِر كَعمالْخ ِمندقَالَ م ا واِدهِلفَس ا وِلهِلِفع
ِء و ركُوِب الزنا فَلَا يؤمن ِإذَا مروَءته و تحِملُه علَى أَنْ يجسر علَى الْمحاِرِم ِمن سفِْك الدما

  .سِكر أَنْ يِثب علَى حرِمِه و هو لَا يعِقلُ ذَِلك و الْخمر لَا يزداد شاِربها ِإلَّا كُلَّ سوٍء 
  باب جاِمع ِفي الدواب الَِّتي لَا تؤكَلُ لَحمها

١ -ٍد عمحم نب نيسِن   الْحب اقحِإس نةَ عرِن مب طَامِبس نٍد عمحِن ملَّى بعم ن
 ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نونَ عارأَِبي ه نع ِديبِن الْعسِن الْحب ِليع ناِقٍد عِن وثَِم بيه نانَ عسح

ِذي يزعم ِإخواننا ِمن أَهِل الْكُوفَِة أَنه حرام فَقَالَ أَبو أَنه سِئلَ ما قَولُك ِفي هذَا السمِك الَّ
 يقُولُ الْكُوفَةُ جمجمةُ الْعرِب و رمح اللَِّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله ( سِعيٍد سِمعت رسولَ اللَِّه 

 مكَثَ ِبمكَّةَ يوماً و لَيلَةً )صلى اهللا عليه وآله ( خِبرك أَنَّ رسولَ اللَِّه تعالَى و كَنز الِْإمياِن فَخذْ عنهم أُ
يطِْوي ثُم خرج و خرجت معه فَمررنا ِبِرفْقٍَة جلُوٍس يتغدونَ فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه الْغداَء فَقَالَ 

يكُم فَجلَس بين رجلَيِن و جلَست و تناولَ رِغيفاً فَصدع ِبِنصِفِه ثُم نظَر لَهم نعم أَفِْرجوا ِلنِب
ِإلَى أُدِمِهم فَقَالَ ما أُدمكُم هذَا فَقَالُوا الِْجريثُ يا رسولَ اللَِّه فَرمى ِبالِْكسرِة ِمن يِدِه و قَام قَالَ 

 ِعيٍد وو سأَب مرطَاِئفَةٌ ح فَقَالَت مهنيا بِفيم اسالن لَفتاِس فَاخالن أْيا رم ظُرِلأَن هدعب لَّفْتخت
  رسولُ اللَِّه 
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 و قَالَت طَاِئفَةٌ لَم يحرمه و لَِكن عافَه فَلَو كَانَ حرمه لَنهانا عن أَكِْلِه قَالَ فَحِفظْت الِْجريثَ
نَ  جواداً حتى لَِحقْته ثُم غَِشينا ِرفْقَةً أُخرى يتغدو)صلى اهللا عليه وآله ( مقَالَتهم و تِبعت رسولَ اللَِّه 

فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه الْغداَء فَقَالَ نعم أَفِْرجوا ِلنِبيكُم فَجلَس بين رجلَيِن و جلَست معه فَلَما أَنْ 
 فَرمى ِبالِْكسرِة تناولَ ِكسرةً نظَر ِإلَى أُدِم الْقَوِم فَقَالَ ما أُدمكُم هذَا قَالُوا ضب يا رسولَ اللَِّه

 اكنه ولُ اللَِّه فَِمنسر همرقَةٌ حِفر اِن فَقَالَتقَتِفر اسفَِإذَا الن دعب لَّفْتخِعيٍد فَتو سقَالَ أَب قَام و
نا عانهلَن همرح لَو و افَها عمى ِإنرقَةٌ أُخِفر قَالَت و أْكُلْهي ولَ اللَِّه لَمسر تِبعت صلى اهللا (  أَكِْلِه ثُم

 حتى لَِحقْته فَمررنا ِبأَصِل الصفَا و ِبها قُدور تغِلي فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَو عرجت علَينا )عليه وآله 
وِركُما ِفي قُدم و ما فَقَالَ لَهنورقُد ِركدى تتا حاهنحفَذَب تا فَقَامهكَبرا نا كُنلَن رمفَقَالُوا ح 

 ِمن الْقُدوِر فَأَكْفَأَها ِبِرجِلِه ثُم انطَلَق جواداً و تخلَّفْت بعده )صلى اهللا عليه وآله ( فَدنا رسولُ اللَِّه 
 لَحم الْحِمِري و قَالَ بعضهم كَلَّا ِإنما أَفْرغَ ) عليه وآله صلى اهللا( فَقَالَ بعضهم حرم رسولُ اللَِّه 

 ِإلَي )صلى اهللا عليه وآله ( قُدوركُم حتى لَا تعودوا فَتذْبحوا دوابكُم قَالَ أَبو سِعيٍد فَبعثَ رسولُ اللَِّه 
دع ِلي ِبلَالًا فَلَما ِجئْته ِبِبلَاٍل قَالَ يا ِبلَالُ اصعد أَبا قُبيٍس فَناِد علَيِه فَلَما ِجئْته قَالَ يا أَبا سِعيٍد ا

 أْكُلُوا ِمنلَا ت و زع لَّ وج قُوا اللَّهةَ أَلَا فَاتِليالْأَه ِمريالْح و بالض و يالِْجر مرولَ اللَِّه حسأَنَّ ر
مٍة السِمائَِة أُمعبس خسالَى معت و كاربت فَِإنَّ اللَّه ِر فُلُوسالِْقش عم و رِقش ا كَانَ لَهِك ِإلَّا م

يةَ فَجعلْناهم عصوا الْأَوِصياَء بعد الرسِل فَأَخذَ أَربعِمائٍَة ِمنهم براً و ثَلَاثُِمائٍَة بحراً ثُم تلَا هِذِه الْآ
  .أَحاِديثَ و مزقْناهم كُلَّ ممزٍق 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
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 امرِر حالطَّي لٍَب ِمنِمخ اِع وبالس اٍب ِمنع قَالَ كُلُّ ِذي ن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 

 قَالَ كُلُّ ِذي ناٍب ِمن السباِع و ِمخلٍَب ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  . لَا تأْكُلْ ِمن السباِع شيئاً )عليه السالم ( الطَّيِر حرام و قَالَ 

مانَ عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْ-٤ 
(  أَ يِحلُّ أَكْلُ لَحِم الِْفيِل فَقَالَ لَا قُلْت و ِلم قَالَ )عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن يعِني موسى بن جعفٍَر 

  .أَمساخ و لَحم ما مثِّلَ ِبِه ِفي صوِرها  ِلأَنه مثُلَةٌ و قَد حرم اللَّه عز و جلَّ الْ)عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٥ 

 و الْفَأْرةَ و الِْقردةَ و الْخناِزير مسوخ  قَالَ سأَلْته عن أَكِْل الضب فَقَالَ ِإنَّ الضب)عليه السالم ( اللَِّه 
.  

 ٦- نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 لَحِم الْكَلِْب فَقَالَ هو مسخ قُلْت هو  عن)عليه السالم ( أَِبي سهٍل الْقُرِشي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 سجن وقُولُ هي اٍت كُلَّ ذَِلكرِه ثَلَاثَ ملَيا عهأُِعيد سجن وقَالَ ه امرح.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٧ 

رِد اللَِّه ِإببأَِبي ع نع ٍة )عليه السالم ( اِهيممأَكْلَ كُلِّ ِذي ح كَِره هأَن .  
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن -٨ 

ٍء ِمن   الْأَبقَِع و الْأَسوِد أَ يِحلُّ أَكْلُهما فَقَالَ لَا يِحلُّ أَكْلُ شي قَالَ سأَلْته عِن الْغراِب)عليه السالم ( 
  .الِْغرباِن زاٍغ و لَا غَيِرِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ -٩ 
فَِريعا الْجضِن الرسأَِبي الْح نعليه السالم (  ع( هضيلَا ب و ِحلُّ أَكْلُهلَا ي سقَالَ الطَّاو .  
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن محمِد - ١٠ 
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 أَنهما سأَلَاه عن أَكِْل لُحوِم الْحمِر الْأَهِليِة قَالَ نهى )عليه السالم ( بِن مسِلٍم و زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ها و عن أَكِْلها يوم خيبر و ِإنما نهى عن أَكِْلها ِفي ذَِلك الْوقِْت  عن)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  .ِلأَنها كَانت حمولَةَ الناِس و ِإنما الْحرام ما حرم اللَّه عز و جلَّ ِفي الْقُرآِن 
 ١١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحوِد   مارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عم

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الْمسِلِمني كَانوا أَجهدوا ِفي خيبر فَأَسرع )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبِإكْفَاِء الْقُدوِر و لَم يقُلْ ِإنها حرام و )ليه وآله صلى اهللا ع( الْمسِلمونَ ِفي دوابِهم فَأَمرهم رسولُ اللَِّه 

 ابولَى الدقَاًء عِإب كَانَ ذَِلك.  
 ١٢ - ِلبغِن تاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

أَِبي ع نع هربأَخ نمِد اللَِّه عأْكُلْ ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( بِل فَقَالَ لَا تيوِم الْخلُح نع هأَلْتقَالَ س 
 ِلياِب عِة فَقَالَ ِفي ِكتِليِر الْأَهموِم الْحلُح ةٌ ووررض كِصيبا )عليه السالم ( تأَكْلَه عنم هأَن .  

 ١٣ -الْأَش ِليو عكَانَ قَالَ   أَبسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريع
 عن أَكِْلها )صلى اهللا عليه وآله (  عن لُحوِم الْحِمِري فَقَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 عنها فَلَا )صلى اهللا عليه وآله ( لْته عن أَكِْل الْخيِل و الِْبغاِل فَقَالَ نهى رسولُ اللَِّه يوم خيبر قَالَ و سأَ

  .تأْكُلُوها ِإلَّا أَنْ تضطَروا ِإلَيها 
 ١٤ -عِن الْأَشسِن الْحِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نع ِري

 قَالَ الِْفيلُ مسخ كَانَ مِلكاً زناًء و الذِّئْب مسخ كَانَ أَعراِبياً ديوثاً و )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
اطُ مطْوالْو ا وِضهيح ِسلُ ِمنتغلَا ت ا وهجوونُ زخأَةً ترِت امكَان خسم بنكَانَ الْأَر خس

 يثُ والِْجر ِت وبا ِفي السودتاِئيلَ اعرِني ِإسب ِمن مقَو اِزيرنالْخ ةُ ودالِْقر اِس والن ورمت ِرقسي
يرِن مى ابلَى ِعيسةُ عاِئدلَِت الْمزثُ نيوا حِمنؤي اِئيلَ لَمرِني ِإسب قَةٌ ِمنِفر بالض عليه السالم ( م( 

 اماً ومكَانَ ن بقْرالْع ِسقَةُ ويالْفُو ةُ فَِهيالْفَأْر و رقَةٌ ِفي الْبِفر ِر وحقَةٌ ِفي الْبِفر تقَعوا فَواهفَت
  .الدب و الزنبور كَانت لَحاماً يسِرق ِفي الِْميزاِن 
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 ١٥ -يحي نب دمحى   ميحأَِبي ي نِلٍم عسِن مِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
  الْواِسِطي قَالَ سِئلَ 
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  . الْأَبقَِع فَقَالَ ِإنه لَا يؤكَلُ و قَالَ و من أَحلَّ لَك الْأَسود  عِن الْغراِب)عليه السالم ( الرضا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ - ١٦ 

 الطَّاوس مسخ كَانَ رجلًا جِميلًا فَكَابر امرأَةَ  قَالَ)عليه السالم ( الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 
 ذَكَراً و ثَى وِن أُنيسلَّ طَاوج و زع ا اللَّهمهخسفَم دعب هلَتاسر ا ثُمِبه قَعفَو هِحبِمٍن تؤٍل مجر

 هضيلَا ب و همكَلُ لَحؤلَا ي.  
 هِمن ركَلُباب آخؤا لَا يم ِر والطَّي كَلُ ِمنؤا يِبِه م فرعا يِفيِه م و  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا - ١
 كُلَّ )صلى اهللا عليه وآله (  الْوحِش فَقَالَ حرم رسولُ اللَِّه  عِن الْمأْكُوِل ِمن الطَّيِر و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِذي ِمخلٍَب ِمن الطَّيِر و كُلَّ ِذي ناٍب ِمن الْوحِش فَقُلْت ِإنَّ الناس يقُولُونَ ِمن السبِع فَقَالَ ِلي 
 )صلى اهللا عليه وآله (  لَا ناب لَه و ِإنما قَالَ رسولُ اللَِّه يا سماعةُ السبع كُلُّه حرام و ِإنْ كَانَ سبعاً
 ولُهسر لَّ وج و زع اللَّه مرح فِْصيلًا وذَا تِر )صلى اهللا عليه وآله ( هطَي ا فَكُِل الْآنَ ِمنهِميعج وخسالْم 

يِر الْماِء ما كَانَ لَه قَاِنصةٌ كَقَاِنصِة الْحماِم لَا مِعدةٌ كَمِعدِة الْبر ما كَانت لَه حوصلَةٌ و ِمن طَ
 و قْرالص اِزي والْب ِطريا يكَم ِفيفالص و امرح ولٍَب فَهذُو ِمخ وه و فا صكُلُّ م اِن وسالِْإن

دف فَهو حلَالٌ و الْحوصلَةُ و الْقَاِنصةُ يمتحن ِبها ِمن الطَّيِر الِْحدأَةُ و ما أَشبه ذَِلك و كُلُّ ما 
  .ما لَا يعرف طَيرانه و كُلُّ طَيٍر مجهوٍل 

 ٢-ِن ِسنِد اللَِّه ببع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   م
 قَالَ قُلْت لَه الطَّير ما يؤكَلُ ِمنه فَقَالَ لَا يؤكَلُ ِمنه ما لَم تكُن لَه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَاِنصةٌ 
 ٣-ز ناِت عيالز ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عارر  
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 ما  قَطُّ و ذَِلك أَني سأَلْته فَقُلْت أَصلَحك اللَّه)عليه السالم ( أَنه قَالَ و اللَِّه ما رأَيت ِمثْلَ أَِبي جعفٍَر 
يؤكَلُ ِمن الطَّيِر فَقَالَ كُلْ ما دف و لَا تأْكُلْ ما صف قُلْت الْبيض ِفي الْآجاِم فَقَالَ ما استوى 

و ما طَرفَاه فَلَا تأْكُلْه و ما اختلَف طَرفَاه فَكُلْ قُلْت فَطَير الْماِء قَالَ ما كَانت لَه قَاِنصةٌ فَكُلْ 
  .لَم تكُن لَه قَاِنصةٌ فَلَا تأْكُلْ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد -٤ 
خلَب لَه قَالَ و سأَلْته عن طَيِر الْماِء  قَالَ كُلْ ِمن الطَّيِر ما كَانت لَه قَاِنصةٌ و لَا ِم)عليه السالم ( اللَِّه 

 فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلك.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد -٥ 

  .ه قَاِنصةٌ أَو ِصيِصيةٌ أَو حوصلَةٌ  قَالَ كُلْ ِمن الطَّيِر ما كَانت لَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  بعض أَصحاِبنا عِن ابِن جمهوٍر عن محمِد بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر -٦ 

 علَي الطَّير فَما آكُلُ ِمنه فَقَالَ  ِإني أَكُونُ ِفي الْآجاِم فَيختِلف)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلْ ما دف و لَا تأْكُلْ ما صف فَقُلْت ِإني أُوتى ِبِه مذْبوحاً فَقَالَ كُلْ ما كَانت لَه قَاِنصةٌ 

ضيِبِه الْب فرعا يباب م  
عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْعلَاِء   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ١

 قَالَ ِإذَا دخلْت أَجمةً فَوجدت بيضاً فَلَا تأْكُلْ )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 فَاهطَر لَفتا اخِإلَّا م هِمن.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن الزياِت عن زرارةَ قَالَ - ٢
ي الْآجاِم فَقَالَ ما استوى طَرفَاه فَلَا تأْكُلْ و ما اختلَف  الْبيض ِف)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  .طَرفَاه فَكُلْ 
  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي الْخطَّاِب -٣ 

 عن رجٍل يدخلُ الْأَجمةَ فَيِجد ِفيها بيضاً مختِلفاً لَا )عليه السالم (  قَالَ سأَلْته يعِني أَبا عبِد اللَِّه
يدِري بيض ما هو أَ بيض ما يكْره ِمن الطَّيِر أَو يستحب فَقَالَ ِإنَّ ِفيِه علَماً لَا يخفَى انظُر ِإلَى 

  . ِمن أَسفَِلها فَكُلْ و ما يستِوي ِفي ذَِلك فَدعه كُلِّ بيضٍة تعِرف رأْسها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد -٤ 

اه و قَالَ ما كَانَ ِمن بيِض طَيِر الْماِء ِمثْلَ  يقُولُ كُلْ ِمن الْبيِض ما لَم يستِو رأْس)عليه السالم ( اللَِّه 
  .بيِض الدجاِج و علَى ِخلْقَِتِه أَحد رأْسيِه مفَرطَح و ِإلَّا فَلَا تأْكُلْ 

 ٥-ِن أَِبي يِن ابِن الْقَاِسِم عِد بمحم نوٍر عهمِن جب دمأَح نا عاِبنحأَص ضعفُوٍر   بع
 ِإني أَكُونُ ِفي الْآجاِم فَيختِلف علَي الْبيض فَما آكُلُ ِمنه )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَاهطَر لَفتا اخم هفَقَالَ كُلْ ِمن.  
  باب الْحمِل و الْجدِي يرِضعاِن ِمن لَبِن الِْخنِزيرِة

 و أَنا )عليه السالم ( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه   - ١
حاِضر ِعنده عن جدٍي يرِضع ِمن ِخنِزيرٍة حتى كَِبر و شب و اشتد عظْمه ثُم ِإنَّ رجلًا 

لَهفْحتاس ا لَما مأَم و هنبقْرِنِه فَلَا تيِلِه ِبعسن ِمن فْترا عا ملٌ فَقَالَ أَمسن لَه ِرجِمِه فَأُخِفي غَن 
 هنأَلْ عسلَا ت و نبِزلَِة الْجنِبم وفَه فَكُلْه ِرفْهعت.  
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  حميد بن ِزياٍد عن عبِد اللَِّه بِن أَحمد النِهيِكي عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِبشِر بِن - ٢
 ِخنِزيرٍة ثُم ضرب ِفي الْغنِم قَالَ  ِفي جدٍي يرِضع ِمن)عليه السالم ( مسلَمةَ عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 فَكُلْه ِرفْهعت ا لَمم و أْكُلْهفَلَا ت هبرض هِبأَن فْترا عفَم نبِزلَِة الْجنِبم وه.  
 ٣-ِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناٍن عِن ِسن

  .حمزةَ رفَعه قَالَ قَالَ لَا تأْكُلْ ِمن لَحِم حمٍل يرِضع ِمن لَبِن ِخنِزيرٍة 
 جِعلْت ِفداك )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ كَتبت ِإلَيِه -٤ 

وٍء امكُلِّ س ِمن وزجأَ ي تعضو لُ ثُما الْفَحهبرض و تكَِبر و تى فُِطمتاقاً حنع تعضأَةٌ أَرر
 با فَكَتهنلَب ا وهمكَلَ لَحؤِبِه )عليه السالم ( أَنْ ي أْسلَا ب و وهكْرلٌ مِفع .  

 ٥-ِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليأَنَّ )عليه السالم ( و 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( و بالْكُس ِلفُوهاع و وهدٍة فَقَالَ قَيِزيرِن ِخنِبلَب ٍل غُذِّيمح نِئلَ عس 

نَ استغنى عِن اللَّبِن فَِإنْ لَم يكُِن استغنى عِن اللَّبِن فَيلْقَى علَى النوى و الشِعري و الْخبز ِإنْ كَا
 همكَلُ لَحؤي اٍم ثُمةَ أَيعباٍة سِع شرض  

  
رمالْخ برشاِة تالش و ِضِهنيب لَّالَاِت ووِم الْجباب لُح  

١ -أَح نى عيحي نب دمحاِلٍم   مِن ساِم بِهش نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دم
 قَالَ لَا تأْكُلُوا لُحوم الْجلَّالَاِت و ِهي الَِّتي تأْكُلُ )عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لْه الْعِذرةَ و ِإنْ أَصابك ِمن عرِقها فَاغِْس
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٢
  .ٌء ِمن عرِقها فَاغِْسلْه   قَالَ لَا تشرب ِمن أَلْباِن الِْإِبِل الْجلَّالَِة و ِإنْ أَصابك شي)م عليه السال( اللَِّه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
 الدجاجةُ الْجلَّالَةُ لَا يؤكَلُ لَحمها حتى تقَيد ثَلَاثَةَ أَياٍم و الْبطَّةُ )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني قَالَ قَالَ أَ

وي ِرينلَّالَةُ ِعشةُ الْجقَرالْب اٍم وةَ أَيرشلَّالَةُ عاةُ الْجالش اٍم وةَ أَيسملَّالَةُ خالْج ِعنيباقَةُ أَرالن ماً و
  .يوماً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن زيٍد -٤ 
حت علَى ِتلْك  ِفي شاٍة تشرب خمراً حتى سِكرت ثُم ذُِب)عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْحاِل قَالَ لَا يؤكَلُ ما ِفي بطِْنها 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن حسانَ -٥ 

ا عاِبنحِض أَصعب نٍل عِن أُكَيى بوسم نةَ عقْبِن عب ِليع نفٍَر ععأَِبي ج اٍة )عليه السالم ( نِفي ش 
  شِربت بولًا ثُم ذُِبحت قَالَ فَقَالَ يغسلُ ما ِفي جوِفها ثُم لَا بأْس ِبِه و كَذَِلك ِإذَا اعتلَفَِت 
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  .الْعِذرةَ و ما لَم تكُن جلَّالَةً و الْجلَّالَةُ الَِّتي يكُونُ ذَِلك ِغذَاَءها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد الْأَدِمي عن يعقُوب بِن يِزيد رفَعه قَالَ قَالَ -٦ 

 الِْإِبلُ الْجلَّالَةُ ِإذَا أَردت نحرها تحِبس الْبِعري أَربِعني يوماً و الْبقَرةَ ثَلَاِثني )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه
  .يوماً و الشاةَ عشرةَ أَياٍم 

 ٧-ِليع ناِب عشِن الْخٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نماٍط عبِن أَسب 
 لَطْنخي ِإذَا كُن ِبأَكِْلِهن أْسلَّالَاِت قَالَ لَا بى ِفي الْجور.  

 ٨- ِريعٍد الْأَشعِن سِد بعس نع ِقيرِن الْبٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عن أَكِْل لُحوِم الدجاِج ِفي الدساِكِر و هم لَا )ه السالم علي( عن أَِبي الْحسِن الرضا 

يش ا ِمنهونعنمِبِه  ي أْسفَقَالَ لَا ب ِضِهنيأَكِْل ب نع ا وهنى علخِة مِذرلَى الْعع رمٍء ت.  
 ٩-يِن السٍد عمحم نب نيسا   الْحضِن الرع سوني نِل عِن الْفَضب دمأَح نع عليه ( اِري

 ِفي السمِك الْجلَّاِل أَنه سأَلَه عنه فَقَالَ ينتظَر ِبِه يوماً و لَيلَةً و قَالَ السياِري ِإنَّ هذَا لَا )السالم 
الدجاِج يحبس ثَلَاثَةَ أَياٍم و الْبطَِّة سبعةَ أَياٍم و الشاِة أَربعةَ عشرةَ يكُونُ ِإلَّا ِبالْبصرِة و قَالَ ِفي 

 حذْبت ماً ثُموي ِعنيبالِْإِبِل أَر ماً ووي ِة ثَلَاِثنيقَرالْب ماً ووي.  
 ١٠ -محِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحاِعيلَ   ممأَِبي ِإس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع

.  
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  . تأْكُلْه  عن بيِض الْغراِب فَقَالَ لَا)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن - ١١ 

  ِفي الِْإِبِل الْجلَّالَِة قَالَ)عليه السالم ( الِْميثَِمي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن بساٍم الصيرِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .لَا يؤكَلُ لَحمها و لَا تركَب أَربِعني يوماً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ١٢ 
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )سالم عليه ال( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الناقَةُ الْجلَّالَةُ لَا يؤكَلُ لَحمها و لَا يشرب لَبنها حتى تغذَّى أَربِعني يوماً و الْبقَرةُ الْجلَّالَةُ لَا 
غى تتا حهنلَب برشلَا ي ا وهمكَلُ لَحؤلَا ي ا وهمكَلُ لَحؤلَّالَةُ لَا ياةُ الْجالش ماً ووي ذَّى ثَلَاِثني

 اٍم وةَ أَيسمطَ خبرى تتا حهمكَلُ لَحؤلَّالَةُ لَا يطَّةُ الْجالْب اٍم وةَ أَيرشذَّى عغى تتا حهنلَب برشي
  .الدجاجةُ ثَلَاثَةَ أَياٍم 

  باب ما لَا يؤكَلُ ِمن الشاِة و غَيِرها
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبيِد اللَِّه - ١

 قَالَ حرم )ه السالم علي( الدهقَاِن عن درست عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن الرضا 
  .ِمن الشاِة سبعةُ أَشياَء الدم و الْخصيتاِن و الْقَِضيب و الْمثَانةُ و الْغدد و الطِّحالُ و الْمرارةُ 

 ٢-هفَعر اِسِطيى الْويحأَِبي ي نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   أَِمري رقَالَ م 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِم وِع الديب نع ماههاِة نالش اَء ِمنيِة أَشعبِع سيب نع ماههفَن اِبنيِبالْقَص 

الْقَِضيِب فَقَالَ لَه ى وصالْخ اِع وخالن اِل والطِّح اِد وآذَاِن الْفُؤ ِد ودالْغ ا أَِمريي اِبنيالْقَص ضعب 
  الْمؤِمِنني ما الْكَِبد و الطِّحالُ ِإلَّا سواٌء فَقَالَ لَه كَذَبت يا لُكَع ائْتوِني ِبتوريِن ِمن ماٍء 
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 شقُّوا الطِّحالَ )عليه السالم ( أُنبئْك ِبِخلَاِف ما بينهما فَأُِتي ِبكَِبٍد و ِطحاٍل و توريِن ِمن ماٍء فَقَالَ 
 رأَم ِطِه ثُمسو ِمن قُّوا الْكَِبدش ِطِه وسو ِمي)عليه السالم ( ِمناِء جا ِفي الْمِرسفَم  ِت الْكَِبدضيعاً فَاب

يش قُصني لَم و  ِجلْد ِقيى بتح ماً كُلُّهد ارص و ا ِفيِه كُلُّهم جرخ الُ والطِّح ضيبي لَم و هٌء ِمن
 مذَا ده و مذَا لَحا همهنيا بم ذَا ِخلَافه فَقَالَ لَه قُهِعر اِل والطِّح.  

 ٣- نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ لَا تؤكَلُ ِمن الشاِة عشرةُ أَشياَء الْفَرثُ و الدم )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حالُ و النخاع و الِْعلْباُء و الْغدد و الْقَِضيب و الْأُنثَياِن و الْحياُء و الْمرارةُ و الطِّ
 ٤- مهناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليكَلُ )عليهم السالم (   عؤقَالَ لَا ي 

ِإِبِل و الْبقَِر و الْغنِم و غَيِر ذَِلك ِمما لَحمه حلَالٌ الْفَرج ِبما ِفيِه ظَاِهره و باِطنه ِمما يكُونُ ِفي الْ
 وِق ورالْع عم ددالْغ و مد هالُ ِلأَنالطِّح لَِد والْو ِضعوم ِهي ةُ وِشيمالْم اِن وتضيالْب و الْقَِضيب و

 مالد اِغ ومكُونُ ِفي الدةُ الَِّتي تزرالْخ و قدالْح ةُ واررالْم لِْب وكُونُ ِفي الصالَِّذي ي و خالْم.  
 ٥- مِن الْأَصوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
مِمس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نعليه السالم ( ٍع ع( ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري  ) ماً )عليه السالملَح كُمدى أَحرتِإذَا اش 

  .فَلْيخِرج ِمنه الْغدد فَِإنه يحرك ِعرق الْجذَاِم 
ه الْكُلْيتيِن و قَالَ ِإنما هما مجمع الْبوِل   سهلُ بن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبنا أَنه كَِر-٦ 

.  
  باب ما يقْطَع ِمن أَلَياِت الضأِْن و ما يقْطَع ِمن الصيِد ِبِنصفَيِن

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن- ١
 الْكَاِهِلي  
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س  و أَنا ِعنده يوماً عن قَطِْع أَلَياِت الْغنِم فَقَالَ لَا بأْ)عليه السالم ( قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
 أَنَّ ما قُِطع )عليه السالم (  ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( ِبقَطِْعها ِإذَا كُنت تصِلح ِبها مالَك ثُم قَالَ 

  .ِمنها ميت لَا ينتفَع ِبِه 
 ٢-ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نكَِم ع

 أَنه قَالَ ِفي أَلَياِت الضأِْن تقْطَع و ِهي أَحياٌء )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإنها ميتةٌ 
 ٣-سِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسا   الْحأَب أَلْتقَالَ س ِليِن عِن ب
 فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ أَهلَ الْجبِل تثْقُلُ ِعندهم أَلَيات الْغنِم فَيقْطَعونها )عليه السالم ( الْحسِن 

عِلمت أَنه يِصيب الْيد و الثَّوب و فَقَالَ حرام ِهي فَقُلْت جِعلْت ِفداك فَنصطَِبح ِبها فَقَالَ أَ ما 
 امرح وه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن يعقُوب بِن يِزيد و يحيى بِن الْمبارِك -٤ 

بأَِبي ع ناٍر عمِن عب اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نالًا )عليه السالم ( ِد اللَِّه عغَز برٍل ضجِفي ر 
 بالذَّن عدي ثُم أْسِلي الرا يأْكُلُ ِممي معقَالَ ن أْكُلُهأَ ي هانى أَبتِفِه حيِبس.  

 ٥-ع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِل   ِعدِن الْفَضِد اللَِّه بب
 قَالَ قُلْت لَه ربما رميت )عليه السالم ( النوفَِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كْبر و ِإِن اعتدلَا فَكُلْهما ِبالِْمعراِض فَأَقْتلُ فَقَالَ ِإذَا قَطَعه جدلَيِن فَارِم ِبأَصغِرِهما و كُِل الْأَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عِن النضِر بِن سويٍد -٦ 

قَدِف فَيياِن ِبالسضرتعِش يحاِر الْوِحم ِي وِفي الظَّب هفَعا راِبنحِض أَصعب نع أْساِن فَقَالَ لَا ب
  .ِبأَكِْلِهما ما لَم يتحرك أَحد النصفَيِن فَِإنْ تحرك أَحدهما لَم يؤكَِل الْآخر ِلأَنه ميتةٌ 

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن-٧ 
 اِهيمرِإب  
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  ِفي الرجِل يضِرب الصيد فَيقُده ِنصفَيِن قَالَ يأْكُلُهما جِميعاً فَِإنْ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و أَكَلَ ساِئره ] ِمنه[ضربه و أَبانَ ِمنه عضواً لَم يأْكُلْ ِمنه ما أَبانَ 

  باب ما ينتفَع ِبِه ِمن الْميتِة و ما لَا ينتفَع ِبِه ِمنها
١ -م ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نع ِليِن عِد بمح

 ِإذَا أَقْبلَ )صلى اهللا عليه وآله ( بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ كُنت جاِلساً ِفي مسِجِد الرسوِل 
كُوفَِة فَقُلْت ما حاجتك فَقَالَ ِلي أَ رجلٌ فَسلَّم فَقَالَ من أَنت يا عبد اللَِّه قُلْت رجلٌ ِمن أَهِل الْ

 ِليع نب دمحفٍَر معا جأَب ِرفععليه السالم ( ت( ِعنيبأَر لَه أْتيِه قَالَ هِإلَي كتاجا حفَم معن فَقُلْت 
انَ ِمن باِطٍل تركْته قَالَ أَبو حمزةَ فَقُلْت لَه مسأَلَةً أَسأَلُه عنها فَما كَانَ ِمن حق أَخذْته و ما كَ

 نيا بم ِرفعت تِه ِإذَا كُنِإلَي كتاجا حفَم لَه فَقُلْت معاِطِل قَالَ نالْب و قالْح نيا بم ِرفعلْ ته
لَ الْكُوفَِة أَنا أَهاِطِل فَقَالَ ِلي يالْب و قفٍَر الْحعا جأَب تأَيطَاقُونَ ِإذَا را تم مقَو معليه السالم ( ت( 

 و حولَه أَهلُ خراسانَ و غَيرهم )عليه السالم ( فَأَخِبرِني فَما انقَطَع كَلَاِمي معه حتى أَقْبلَ أَبو جعفٍَر 
 حتى جلَس مجِلسه و جلَس الرجلُ قَِريباً ِمنه قَالَ أَبو حمزةَ يسأَلُونه عن مناِسِك الْحج فَمضى

 فَتفُوا الْترصان و مهاِئجوى حا قَضاِس فَلَمالن ِمن الَمع لَهوح و الْكَلَام عمثُ أَسيح تلَسفَج
 أَنت )عليه السالم ( أَنا قَتادةُ بن ِدعامةَ الْبصِري فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر ِإلَى الرجِل فَقَالَ لَه من أَنت قَالَ 

 ويحك يا قَتادةُ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز خلَق )عليه السالم ( فَِقيه أَهِل الْبصرِة قَالَ نعم فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
ِه فَجعلَهم حججاً علَى خلِْقِه فَهم أَوتاد ِفي أَرِضِه قُوام ِبأَمِرِه نجباُء ِفي ِعلِْمِه خلْقاً ِمن خلِْق

اصطَفَاهم قَبلَ خلِْقِه أَِظلَّةً عن يِمِني عرِشِه قَالَ فَسكَت قَتادةُ طَِويلًا ثُم قَالَ أَصلَحك اللَّه و اللَِّه 
ا لَقَدم مهاِحٍد ِمنو امقَلِْبي قُد بطَرا اضاٍس فَمبِن عاب امقُد اِء وِي الْفُقَهدي نيب تلَسج 

 ويحك أَ تدِري أَين أَنت أَنت بين يدي بيوٍت )عليه السالم ( اضطَرب قُدامك قَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ . ه أَنْ ترفَع و يذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالْغدو و الْآصاِلأَِذنَ اللَّ

و ال بيع عن ِذكِْر اللَِّه و ِإقاِم الصالِة و ِإيتاِء الزكاِة فَأَنت ثَم و نحن أُولَِئك فَقَالَ لَه قَتادةُ 
اللَِّه ص و قْتد  
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 جعلَِني اللَّه ِفداك و اللَِّه ما ِهي بيوت ِحجارٍة و لَا ِطٍني قَالَ قَتادةُ فَأَخِبرِني عِن الْجبن قَالَ
 ثُم قَالَ رجعت مساِئلُك ِإلَى هذَا قَالَ ضلَّت علَي فَقَالَ لَا بأْس ِبِه )عليه السالم ( فَتبسم أَبو جعفٍَر 

 عروق و لَا ِفيها فَقَالَ ِإنه ربما جِعلَت ِفيِه ِإنفَحةُ الْميِت قَالَ لَيس ِبها بأْس ِإنَّ الِْإنفَحةَ لَيس لَها
دم و لَا لَها عظْم ِإنما تخرج ِمن بيِن فَرٍث و دٍم ثُم قَالَ و ِإنما الِْإنفَحةُ ِبمنِزلَِة دجاجٍة ميتٍة 

( مر ِبأَكِْلها فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر أُخِرجت ِمنها بيضةٌ فَهلْ تؤكَلُ ِتلْك الْبيضةُ فَقَالَ قَتادةُ لَا و لَا آ

 و ِلم فَقَالَ ِلأَنها ِمن الْميتِة قَالَ لَه فَِإنْ حِضنت ِتلْك الْبيضةُ فَخرجت ِمنها دجاجةٌ أَ )عليه السالم 
 فَكَذَِلك )عليه السالم ( لَ لَك الدجاجةَ ثُم قَالَ تأْكُلُها قَالَ نعم قَالَ فَما حرم علَيك الْبيضةَ و حلَّ

الِْإنفَحةُ ِمثْلُ الْبيضِة فَاشتِر الْجبن ِمن أَسواِق الْمسِلِمني ِمن أَيِدي الْمصلِّني و لَا تسأَلْ عنه ِإلَّا 
 هنع كِبرخي نم كأِْتيأَنْ ي.  

 ٢- ِليع   مهنع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نقَالُوا )عليهم السالم ( ب 
 أْسلَا ب ربالْو و رعالش و وفالص ةُ وضيالْب ةُ وفَحلِْق الِْإنالْخ اِفعنا ما ِفيهةٌ ِمماَء ذَِكييةُ أَشسمخ

  ِل الْجبن كُلِِّه ِمما عِملَه مسِلم أَو غَيره و ِإنما يكْره أَنْ يؤكَلَ ِسوى ِبأَكْ
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  . و أَهِل الِْكتاِب ِلأَنهم لَا يتوقَّونَ الْميتةَ و الْخمر الِْإنفَحِة ِمما ِفي آِنيِة الْمجوِس
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عِن الْحسيِن -٣ 

 و أَِبي يسأَلُه عِن اللَّبِن ِمن الْميتِة و الْبيضِة ِمن )السالم عليه ( بِن زرارةَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
الْميتِة و ِإنفَحِة الْميتِة فَقَالَ كُلُّ هذَا ذَِكي قَالَ فَقُلْت لَه فَشعر الِْخنِزيِر يعملُ حبلًا و يستقَى ِبِه 

 برشالِْبئِْر الَِّتي ي ِبِه ِمن أْسا قَالَ لَا بهأُ ِمنضوتي ا أَوهِمن.  
 كُلُّه وفالص و رعالش اٍط قَالَ وِن ِربِن بسالْح نب ِليع ةَ وقْبع نب ِليِفيِه ع ادز و  

 ذَِكي.  
 قَالَ الشعر و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه   و ِفي ِروايِة صفْوانَ عِن الْحسيِن بِن زرارةَ عن أَِبي 

الصوف و الْوبر و الريش و كُلُّ ناِبٍت لَا يكُونُ ميتاً قَالَ و سأَلْته عِن الْبيضِة تخرج ِمن بطِْن 
  .الدجاجِة الْميتِة قَالَ تأْكُلُها 

 ٤-ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبو عِريٍز قَالَ قَالَ أَبح ناٍد عمح نأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( 
 و ابالن نُ والْقَر و وفالص و رعالش ةُ وضيالْب أُ واللِّب و نِلٍم اللَّبسِن مِد بمحم ةَ واررِلز

يكُلُّ ش و اِفرلُ ِم الْحفْصٍء ي وتمأَنْ ت دعا بهِمن هذْتِإنْ أَخ و ذَِكي وِة فَهابالد اِة والش ن
  .فَاغِْسلْه و صلِّ ِفيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٥ 
 ِفي بيضٍة خرجت ِمِن اسِت دجاجٍة ميتٍة فَقَالَ ِإنْ كَانِت )عليه السالم ( ِه ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَّ

  .الْبيضةُ اكْتسِت الِْجلْد الْغِليظَ فَلَا بأْس ِبها 
 الْحسِن عن   عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن الْمختاِر و محمِد بِن-٦ 

 )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد الْجرجاِني عن أَِبي الْحسِن 
 ذُكِّي فَكَتب لَا ينتفَع  أَسأَلُه عن جلُوِد الْميتِة الَِّتي يؤكَلُ لَحمها ِإنْ)عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَيِه 

  ِمن الْميتِة 
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 و الْوبِر و الِْإنفَحِة ِبِإهاٍب و لَا عصٍب و كُلُّ ما كَانَ ِمن السخاِل ِمن الصوِف ِإنْ جز و الشعِر
 اَء اللَّها ِإنْ شِرهى ِإلَى غَيدعتلَا ي ِن والْقَر و.  

 ٧- نٍد عيمِن حاِصِم بع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍء   جِعلْت ِفداك الْميتةُ ينتفَع ِمنها ِبشي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عِلي بِن أَِبي الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِل

 مر ِبشاٍة ميتٍة فَقَالَ ما كَانَ علَى أَهِل هِذِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَا قُلْت بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَِّه 
تني اِة ِإذَا لَمِج الشوةَ زعمِت زةَ ِبندوِلس تاةٌ كَانش ا قَالَ ِتلْكاِبهوا ِبِإهِفعتنا أَنْ يِمهوا ِبلَحِفع

 ِبيولُ )صلى اهللا عليه وآله ( النسفَقَالَ ر تاتى متا حكُوهرا فَتِمهِبلَح فَعتنولَةً لَا يزهاةً مش تكَان و 
  . ما كَانَ علَى أَهِلها ِإذَا لَم ينتِفعوا ِبلَحِمها أَنْ ينتِفعوا ِبِإهاِبها أَي تذَكَّى )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

كَحنِة الَِّتي تِهيمالْب مِحلُّ لَحلَا ي هباب أَن  
١ -محم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد ب

 سِئلَ )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ك لَبنها عِن الْبِهيمِة الَِّتي تنكَح فَقَالَ حرام لَحمها و كَذَِل

  باب ِفي لَحِم الْفَحِل ِعند اغِْتلَاِمِه
   )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
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  . عن أَكِْل لَحِم الْفَحِل وقْت اغِْتلَاِمِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 
ِة ِبالذَِّكيتيِتلَاِط الْمباب اخ  

١ -ح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عم
 أَنه سِئلَ عن رجٍل كَانت لَه غَنم و بقَر و كَانَ يدِرك الذَِّكي ِمنها فَيعِزلُه و يعِزلُ )عليه السالم ( 

 فلَطَا فَكَيتاخ الذَِّكي ةَ وتيِإنَّ الْم ةَ ثُمتيأْكُلُ الْمي ةَ وتيِحلُّ الْمتسي نِمم هِبيعِبِه فَقَالَ ي عنصي
  .ثَمنه فَِإنه لَا بأْس ِبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء عِن -٢ 
 يقُولُ ِإذَا اختلَطَ الذَِّكي و الْميتةُ باعه ِممن يستِحلُّ )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه الْحلَِبي قَالَ سِمعت أَ
 هنأْكُلُ ثَمي ةَ وتيالْم.  
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هِمن رباب آخ  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١

 ِفي رجٍل دخلَ قَريةً )عليه السالم ( نصٍر عن ِإسماِعيلَ بِن عمر عن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابفَأَص ذَِكي وفَه ضقَبا اناِر فَكُلُّ ملَى النع هحطْرقَالَ ي تيم أَم وه ِر أَ ذَِكيدي ماً لَما لَحِبه 

 تيم وطَ فَهسبا انكُلُّ م و.  
  باب الْفَأْرِة تموت ِفي الطَّعاِم و الشراِب

يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١
 قَالَ ِإذَا وقَعِت الْفَأْرةُ ِفي السمِن فَماتت ِفيِه فَِإنْ كَانَ جاِمداً فَأَلِْقها و ما يِليها )عليه السالم ( جعفٍَر 

  .ذَاِئباً فَلَا تأْكُلْه و استصِبح ِبِه و الزيت ِمثْلُ ذَِلك و كُلْ ما بِقي و ِإنْ كَانَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -٢ 

 )عليه السالم ( مات ِفي سمٍن أَو زيٍت أَو عسٍل فَقَالَ  قَالَ قُلْت لَه جرذٌ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَما السمن و الْعسلُ فَيؤخذُ الْجرذُ و ما حولَه و الزيت يستصبح ِبِه 

 )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِب-٣ 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ أَِمري( ا وقُهرم اقرهةٌ قَالَ يِر فَأْرفَِإذَا ِفي الِْقد تٍر طُِبخِقد نِئلَ عس 
  .يغسلُ اللَّحم و يؤكَلُ 

 ٤-ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن ع
 عِن الْفَأْرِة و الْكَلِْب يقَع ِفي )عليه السالم ( بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . فَقَالَ لَا بأْس ِبأَكِْلِه السمِن و الزيِت ثُم يخرج ِمنه حياً
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يِرِه ِفي الشيلَاِل ِبغِتلَاِط الْحِء باب اخ  
حمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَ- ١

 و قَد قَالَ )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَانَ فَوق الِْجري و يرمى ما سِئلَ عِن الِْجري يكُونُ ِفي السفُّوِد مع السمِك فَقَالَ يؤكَلُ ما

 عِن الطِّحاِل ِفي سفُّوٍد مع اللَّحِم و تحته خبز و هو )عليه السالم ( سالَ علَيِه الِْجري قَالَ و سِئلَ 
و وذَابالْج و مكَلُ اللَّحؤي معقَالَ ن هتحا تكَلُ مؤأَ ي وذَابالَ الْجاِل ِلأَنَّ الطِّحى ِبالطِّحمري 

ِفي ِحجاٍب لَا يِسيلُ ِمنه فَِإنْ كَانَ الطِّحالُ مثْقُوباً أَو مشقُوقاً فَلَا تأْكُلْ ِمما يِسيلُ علَيِه الطِّحالُ 
.  

 ٢-ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   مهنع سونقَالَ )عليهم السالم (  ي 
 ِإنْ لَم و ا أُِكلَتِلهلَى غَسوا عرِزيِر قَالَ ِإنْ قَدالِْخن محا شهلَيع ٍة ذَابوعمجطٍَة مِحن نِئلَ عس

 تبنى تتح ذَربِقيلَ ت كَلْ وؤت ا لَمِلهلَى غَسوا عقِْدري.  
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ِتِهمآِني و اكَلَِتِهمؤم ِة وِل الذِّماِم أَهباب طَع  
يسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِع- ١

  . قَالَ سأَلْته عن طَعاِم أَهِل الِْكتاِب و ما يِحلُّ ِمنه قَالَ الْحبوب )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢-مع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِر   م

 عن طَعاِم أَهِل الِْكتاِب و ما يِحلُّ ِمنه )عليه السالم ( بِن مروانَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 وببقَالَ الْح.  

ِص بِن الْقَاِسِم   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِعي-٣ 
 عن مؤاكَلَِة الْيهوِدي و النصراِني و الْمجوِسي قَالَ فَقَالَ ِإنْ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .كَانَ ِمن طَعاِمك فَتوضأَ فَلَا بأْس ِبِه 
 محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٤ 

 عن قَوٍم مسِلِمني يأْكُلُونَ و حضرهم رجلٌ مجوِسي )عليه السالم ( الْكَاِهِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
نا فَلَا أُؤاِكلُ الْمجوِسي و أَكْره أَنْ أُحرم علَيكُم شيئاً تصنعونه أَ يدعونه ِإلَى طَعاِمِهم فَقَالَ أَما أَ

 ِفي ِبلَاِدكُم.  
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٥ -أَح نى عيحي نب دمحم   نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم
 عن آِنيِة أَهِل الذِّمِة و الْمجوِس فَقَالَ لَا تأْكُلُوا )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  .ِذي يطْبخونَ و لَا ِفي آِنيِتِهم الَِّتي يشربونَ ِفيها الْخمر ِفي آِنيِتِهم و لَا ِمن طَعاِمِهم الَّ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد قَالَ -٦ 

ز و جلَّ و طَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم و  عن قَوِل اللَِّه ع)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  . الْحبوب و الْبقُولُ )عليه السالم ( طَعامكُم ِحلٌّ لَهم فَقَالَ 

 ٧- ِليع نع ِزيدِن يب قُوبعي ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ سأَلْته عن مؤاكَلَِة الْمجوِسي ِفي قَصعٍة )عليه السالم ( بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن موسى 

  .واِحدٍة و أَرقُد معه علَى ِفراٍش واِحٍد و أُصاِفحه قَالَ لَا 
 ٨-م نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع هنع   ةَ قَالَ قُلْتاِرجِن خونَ باره ناٍد عِن ِزيِد بمح

  . ِإني أُخاِلطُ الْمجوِسي فَآكُلُ ِمن طَعاِمِهم فَقَالَ لَا )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ٩-فْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِعيلَ   أَبمِإس نى عيحِن يانَ ب

 ما تقُولُ ِفي طَعاِم أَهِل الِْكتاِب فَقَالَ لَا تأْكُلْه ثُم )عليه السالم ( بِن جاِبٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 تأْكُلْه و لَا تتركْه تقُولُ ِإنه حرام و سكَت هنيئَةً ثُم قَالَ لَا تأْكُلْه ثُم سكَت هنيئَةً ثُم قَالَ لَا

  .لَِكن تتركُه تنزهاً عنه ِإنَّ ِفي آِنيِتِهم الْخمر و لَحم الِْخنِزيِر 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن- ١٠ 

 ِإنَّ )عليه السالم ( وهٍب عن زكَِريا بِن ِإبراِهيم قَالَ كُنت نصراِنياً فَأَسلَمت فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
عليه السالم ( ي أَهلَ بيِتي علَى ِديِن النصراِنيِة فَأَكُونُ معهم ِفي بيٍت واِحٍد و آكُلُ ِمن آِنيِتِهم فَقَالَ ِل

( أْسلَا قَالَ لَا ب ِزيِر قُلْتالِْخن مأْكُلُونَ لَحأَ ي .  
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  باب ِذكِْر الْباِغي و الْعاِدي
عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عمن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا - ١

 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى فَمِن اضطُر غَير باٍغ و ال عاٍد )عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى الِْإمع جرخاِغي الَِّذي يةُ قَالَ الْبتيالْم ِحلُّ لَهلَا ت الطَِّريق قْطَعاِدي الَِّذي يالْع اِم و.  

  باب أَكِْل الطِِّني
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن رجٍل قَالَ قَالَ - ١

حرام كُلُّه كَلَحِم الِْخنِزيِر و من أَكَلَه ثُم مات ِفيِه لَم أُصلِّ علَيِه  الطِّني )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِإلَّا ِطني الْقَبِر فَِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء و من أَكَلَه ِلشهوٍة لَم يكُن لَه ِفيِه ِشفَاٌء 

حمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن طَلْحةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ-٢ 
  . قَالَ أَكْلُ الطِِّني يوِرثُ النفَاق )عليه السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

براِهيم بِن ِمهزٍم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإ-٣ 
 قَالَ مِن انهمك ِفي أَكِْل الطِِّني )عليه السالم (  ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَد شِرك ِفي دِم نفِْسِه 
 ٤-محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِلٍم   ِعدِن ساِم بِهش نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد ع

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق آدم ِمن الطِِّني فَحرم أَكْلَ الطِِّني علَى )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ذُريِتِه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد - ٥
ي رجٍل يأْكُلُ الطِّني فَنهاه فَقَالَ لَا تأْكُلْه فَِإنْ  ِف)عليه السالم (  قَالَ ِقيلَ ِلأَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

 فِْسكلَى نع تنأَع قَد تكُن ِمت و هأَكَلْت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسماِعيلَ بِن -٦ 

 قَالَ ِإنَّ التمني عملُ الْوسوسِة و )عليه السالم (  ِزياِد بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي جعفٍَر محمٍد عن جدِه
أَكْثَر مصاِئِد الشيطَاِن أَكْلُ الطِِّني و هو يوِرثُ السقْم ِفي الِْجسِم و يهيج الداَء و من أَكَلَ ِطيناً 

ع فعفَض أْكُلَهلَ أَنْ يقَب لُهمعِل الَِّذي كَانَ يمِن الْعع فعض و أْكُلَهلَ أَنْ يقَب تِتِه الَِّتي كَانقُو ن
  .حوِسب علَى ما بين قُوِتِه و ضعِفِه و عذِّب علَيِه 

 ٧-نلَّاٍد عِن خِر بمعم نٍد عمحم نب دمِن   أَحسا )عليه السالم (  أَِبي الْحم لَه قَالَ قُلْت 
 ردالْم ذَاك لُولُ وبالْم ا ذَاكمِتِه فَقَالَ ِإناِهيكَر ِفي أَكِْل الطِِّني و اسِوي النري.  

 )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ-٨ 
  . من أَكَلَ الطِّني فَمات فَقَد أَعانَ علَى نفِْسِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٩-عس نع ِميرضالْح اِهيمرِن ِإبفَِر بعج نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليِن   عِد ب
 عِن الطِِّني فَقَالَ أَكْلُ الطِِّني حرام ِمثْلُ الْميتِة و الدِم و )عليه السالم ( سعٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .اً ِمن كُلِّ خوٍف  فَِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء و أَمن)عليه السالم ( لَحِم الِْخنِزيِر ِإلَّا ِطني قَبِر الْحسيِن 
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  باب الْأَكِْل و الشرِب ِفي آِنيِة الذَّهِب و الِْفضِة
١ -ٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح نانَ عحِن ِسرب داود ناِء عشِن الْو
  . قَالَ لَا تأْكُلْ ِفي آِنيِة الذَّهِب و الِْفضِة )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ -٢ 

 عن آِنيِة الذَّهِب و الِْفضِة فَكَِرههما فَقُلْت قَد روى بعض )عليه السالم ( لْت أَبا الْحسِن الرضا سأَ
انت لَها  ِمرآةٌ ملَبسةٌ ِفضةً فَقَالَ لَا و الْحمد ِللَِّه ِإنما كَ)عليه السالم ( أَصحاِبنا أَنه كَانَ ِلأَِبي الْحسِن 

 ٍة ِمنِفض ِمن سلَبم قَِضيب ِملَ لَهع ِذرع ِحني اسبقَالَ ِإنَّ الْع ِدي ثُمِعن ِهي ٍة وِفض لْقَةٌ ِمنح
 )عليه السالم ( نحِو ما يعملُ ِللصبياِن تكُونُ ِفضته نحواً ِمن عشرِة دراِهم فَأَمر ِبِه أَبو الْحسِن 

 فَكُِسر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 

  . قَالَ لَا تأْكُلْ ِفي آِنيٍة ِمن ِفضٍة و لَا ِفي آِنيٍة مفَضضٍة )عليه السالم ( اللَِّه 
 ٤-ِعد   نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

  . أَنه نهى عن آِنيِة الذَّهِب و الِْفضِة )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 ٥-دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نٍد عيرب نةَ علَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب 
 أَنه كَِره الشرب ِفي الِْفضِة و ِفي الْقَدِح الْمفَضِض و كَذَِلك أَنْ يدهن ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 طُ كَذَِلكشالْم ٍض وفَضٍن مهدم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عمِرو بِن أَِبي -٦ 

ا  قَد أُِتي ِبقَدٍح ِمن ماٍء ِفيِه ضبةٌ ِمن ِفضٍة فَرأَيته ينِزعه)عليه السالم ( الِْمقْداِم قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِبأَسناِنِه 
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٧ - نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن مسى أَِبي الْحونَ )عليه السالم ( وسوِقنلَا ي الَِّذين اعتِة مالِْفض ِب وةُ الذَّهقَالَ آِني .  

رما الْخهلَيع برشٍة ياِئدلَى مِة الْأَكِْل عاِهيباب كَر  
١ -ه نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِم قَالَ   ِعدهِن الْجونَ بار

 ِبالِْحريِة ِحني قَِدم علَى أَِبي جعفٍَر الْمنصوِر فَختن بعض الْقُواِد )عليه السالم ( كُنا مع أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفيمن دِعي فَبينا هو علَى )م عليه السال( ابناً لَه و صنع طَعاماً و دعا الناس و كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ملَه ابرٍح ِفيِه شِبقَد اًء فَأُِتيم مهلٌ ِمنجقَى رستِة فَاساِئدلَى الْمةٌ عِعد هعم أْكُلُ وِة ياِئدالْم
 عِن الْماِئدِة فَسِئلَ عن ِقياِمِه فَقَالَ )السالم عليه ( فَلَما أَنْ صار الْقَدح ِفي يِد الرجِل قَام أَبو عبِد اللَِّه 

 ملْعونٌ من جلَس علَى ماِئدٍة يشرب علَيها الْخمر و ِفي ِروايٍة )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
شٍة ياِئدلَى مطَاِئعاً ع لَسج نونٌ ملْعونٌ ملْعى مرأُخ رما الْخهلَيع بر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٢ 
 قَالَ )م عليه السال( النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يأْكُلُ علَى ماِئدٍة يشرب )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 رما الْخهلَيع.  

  باب كَراِهيِة كَثْرِة الْأَكِْل
 عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن- ١

 ِفي كَلَاٍم لَه سيكُونُ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر يرفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اِحٍد واٍء وِفي ِمع ِمنؤأْكُلُ الْمةٌ ينِدي سعاٍء بعِة أَمعبِفي س أْكُلُ الْكَاِفري.  
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 عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ- ٢
  . قَالَ كَثْرةُ الْأَكِْل مكْروه )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
 ِبئْس الْعونُ علَى الديِن قَلْب نِخيب و بطْن رِغيب و نعظٌ )لى اهللا عليه وآله ص( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِديدش.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي -٤ 

 قَالَ قَالَ ِلي يا أَبا محمٍد ِإنَّ الْبطْن لَيطْغى ِمن أَكِْلِه و أَقْرب )لسالم عليه ا( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ما يكُونُ الْعبد ِمن اللَِّه جلَّ و عز ِإذَا خف بطْنه و أَبغض ما يكُونُ الْعبد ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِإذَا 

 هطْنلَأَ بتام.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  - ١٤ 

 أَطْولُكُم جشاًء ِفي الدنيا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ أَبو ذَر رِحمه اللَّه قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .ولُكُم جوعاً ِفي الْآِخرِة أَو قَالَ يوم الِْقيامِة أَطْ

 ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 
 اَءكُمشوا جفَعرفَلَا ت مأْتشجت.  

ِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى الْيقِْطيِني عن   ِعدةٌ ِمن أَصحا-٧ 
 قَالَ الْأَكْلُ )عليه السالم ( عبيِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .برص علَى الشبِع يوِرثُ الْ
 )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن ِسناٍن عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

  .قَالَ كُلُّ داٍء ِمن التخمِة ما خلَا الْحمى فَِإنها تِرد وروداً 
 محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن صاِلٍح النيِلي عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٩ 
 لَيس )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يبِغض كَثْرةَ الْأَكِْل و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِقيمأَكْلٍَة ي ِمن دب مِن آدثُلُثَ ِلاب اِم وطِْنِه ِللطَّعلْ ثُلُثَ بعجاماً فَلْيطَع كُمدفَِإذَا أَكَلَ أَح هلْبا صِبه  
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طِْنِه ِللنثُلُثَ ب اِب ورطِْنِه ِللشِح باِزيِر ِللذَّبنالْخ نمسوا تنمسلَا ت فَِس و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ١٠ 

  .ِبع الْبطْن طَغى  قَالَ ِإذَا ش)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 ما )عليه السالم (   و عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ١١ 
يش لُوٍء  ِمنمطٍْن مب لَّ ِمنج و زِإلَى اللَِّه ع ضغٍء أَب.  

  يِهباب من مشى ِإلَى طَعاٍم لَم يدع ِإلَ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .ِصباً ِإذَا دِعي أَحدكُم ِإلَى طَعاٍم فَلَا يستتِبعن ولَده فَِإنه ِإنْ فَعلَ أَكَلَ حراماً و دخلَ غَا
 ٢- دمِن أَحِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نما  يقُولُ من أَكَلَ طَعاماً لَم يدع ِإلَيِه فَِإ)عليه السالم ( الِْمنقَِري عن خاِلِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَكَلَ ِقطْعةً ِمن الناِر 

  باب الْأَكِْل متِكئاً
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن زيٍد - ١

 متِكئاً منذُ بعثَه اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ ما أَكَلَ رس)عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  عز و جلَّ ِإلَى أَنْ قَبضه و كَانَ يأْكُلُ ِإكْلَةَ الْعبِد و يجِلس ِجلْسةَ الْعبِد قُلْت و ِلم ذَِلك قَالَ 
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  .تواضعاً ِللَِّه عز و جلَّ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ -٢ 

 و هو يأْكُلُ و )صلى اهللا عليه وآله (  مرِت امرأَةٌ بِذيةٌ ِبرسوِل اللَِّه  يقُولُ)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
هو جاِلس علَى الْحِضيِض فَقَالَت يا محمد ِإنك لَتأْكُلُ أَكْلَ الْعبِد و تجِلس جلُوسه فَقَالَ لَها 

ِإني عبد و أَي عبٍد أَعبد ِمني قَالَت فَناِولِْني لُقْمةً ِمن طَعاِمك فَناولَها  )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 اللُّقْمةَ ِمن ِفيِه فَناولَها )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَت لَا و اللَِّه ِإلَّا الَِّذي ِفي ِفيك فَأَخرج رسولُ اللَِّه 

  . فَما أَصابها بذَاٌء حتى فَارقَِت الدنيا )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه فَأَكَلَتها قَ
 ٣- ناِء عرغأَِبي الْم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه يأْكُلُ أَكْلَ الْعبِد و يجِلس )عليه السالم ( ِه هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد اللَّ
 دبع هأَن لَمعي ِد وبةَ الْعِجلْس.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ -٤ 
  . عِن الرجِل يأْكُلُ متِكئاً فَقَالَ لَا و لَا منبِطحاً )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ سأَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي ِإسماِعيلَ الْبصِري عِن -٥ 

 يأْكُلُ فَوضع أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( انَ عباد الْبصِري ِعند أَِبي عبِد اللَِّه الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ كَ
 )صلى اهللا عليه وآله (  يده علَى الْأَرِض فَقَالَ لَه عباد أَصلَحك اللَّه أَ ما تعلَم أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

عن هذَا فَرفَع يده فَأَكَلَ ثُم أَعادها أَيضاً فَقَالَ لَه أَيضاً فَرفَعها ثُم أَكَلَ فَأَعادها فَقَالَ لَه نهى 
 عن هذَا ) وآله صلى اهللا عليه(  لَا و اللَِّه ما نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عباد أَيضاً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

  .قَطُّ 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن -٦ 

صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ كَانَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 يأْكُلُ علَى الْحِضيِض و ينام )صلى اهللا عليه وآله (  يأْكُلُ أَكْلَ الْعبِد و يجِلس ِجلْسةَ الْعبِد و كَانَ )
  .علَى الْحِضيِض 
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ي عن أَحمد بِن عاِئٍذ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِل-٧ 
   و أَنا حاِضر فَقَالَ هلْ كَانَ )عليه السالم ( عن أَِبي خِدجيةَ قَالَ سأَلَ بِشري الدهانُ أَبا عبِد اللَِّه 
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 يأْكُلُ متِكئاً علَى يِميِنِه و علَى يساِرِه فَقَالَ ما كَانَ رسولُ اللَِّه يأْكُلُ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِلم و ِد قُلْتبةَ الْعِجلْس ِلسجكَانَ ي لَِكن اِرِه وسلَى يلَا ع ِميِنِه ولَى يِكئاً عتعاً ماضوقَالَ ت ذَِلك 

  .ِللَِّه عز و جلَّ 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن معلَّى بِن عثْمانَ -٨ 

 و هو )صلى اهللا عليه وآله ( نِبي اللَِّه  ما أَكَلَ )عليه السالم ( عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .متِكئٌ منذُ بعثَه اللَّه عز و جلَّ و كَانَ يكْره أَنْ يتشبه ِبالْملُوِك و نحن لَا نستِطيع أَنْ نفْعلَ 

عن حماٍد عِن الْحلَِبي بِن أَِبي شعبةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر -٩ 
 كَانَ يأْكُلُ متربعاً قَالَ و رأَيت أَبا عبِد )عليه السالم ( قَالَ أَخبرِني ابن أَِبي أَيوب أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 

  . و هو متِكئٌ قَطُّ )صلى اهللا عليه وآله ( أَكَلَ رسولُ اللَِّه  يأْكُلُ متِكئاً قَالَ و قَالَ ما )عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ١٠ 

 ِإذَا جلَس )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَحدكُم علَى الطَّعاِم فَلْيجِلس ِجلْسةَ الْعبِد و لَا يضعن أَحدكُم ِإحدى ِرجلَيِه علَى الْأُخرى و لَا 

 و زع ا اللَّههِغضبةٌ يا ِجلْسهفَِإن عبرتا يهاِحبص قُتمي لَّ وج.  
  باب الْأَكِْل ِبالْيساِر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١
 أَنه كَِره ِللرجِل أَنْ )عليه السالم ( لَِّه عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد ال

  .يأْكُلَ ِبِشماِلِه أَو يشرب ِبها أَو يتناولَ ِبها 
 ٢- نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِن عيسِن الْحٍد عمحم نب دمأَح  

  . قَالَ لَا تأْكُلْ ِبالْيساِر و أَنت تستِطيع )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَِبي بِصٍري عن أَِب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ -٣ 

  ته عِن الرجِل يأْكُلُ ِبِشماِلِه أَو يشرب ِبها فَقَالَ  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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لْ ِبهاونتلَا ي اِلِه وِبِشم برشلَا ي اِلِه وأْكُلْ ِبِشمئاً لَا ييا ش.  
  باب الْأَكِْل ماِشياً

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
سها ِفي اللَّبِن و هو يأْكُلُ و  قَبلَ الْغداِة و معه ِكسرةٌ قَد غَم)صلى اهللا عليه وآله ( خرج رسولُ اللَِّه 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( يمِشي و ِبلَالٌ يِقيم الصلَاةَ فَصلَّى ِبالناِس 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن عبِد -٢ 

زِن الْعمحِد اللَِّه الربأَِبي ع نع ِميعليه السالم ( ر( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) أْكُلَ )عليه السالمأَنْ ي أْسلَا ب 
  . يفْعلُ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( الرجلُ و هو يمِشي كَانَ رسولُ اللَِّه 

  ِمباب اجِتماِع الْأَيِدي علَى الطَّعا
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 طَعام الْواِحِد يكِْفي اِلاثْنيِن و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عام اِلاثْنيِن يكِْفي الثَّلَاثَةَ و طَعام الثَّلَاثَِة يكِْفي الْأَربعةَ طَ

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
 الطَّعام ِإذَا جمع أَربع ِخصاٍل فَقَد تم ِإذَا كَانَ ِمن حلَاٍل و ) وآله صلى اهللا عليه( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .كَثُرِت الْأَيِدي و سمي ِفي أَوِلِه و حِمد اللَّه عز و جلَّ ِفي آِخِرِه 
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  باب حرمِة الطَّعاِم
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

كُلُونَ و ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَكْرم ِمن أَنْ  قَالَ ما عذَّب اللَّه عز و جلَّ قَوماً قَطُّ و هم يأْ)السالم 
 هغُوا ِمنفْرى يتِه حلَيع مهذِّبعي ئاً ثُميش مقَهزري.  

  باب ِإجابِة دعوِة الْمسِلِم
١ -ِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحقَالَ   م ِخيالْكَر اِهيمر

 لَو أَنَّ مؤِمناً دعاِني ِإلَى طَعاِم ِذراِع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 دعاِني ِإلَى طَعاِم جزوٍر ما أَجبته شاٍة لَأَجبته و كَانَ ذَِلك ِمن الديِن و لَو أَنَّ مشِركاً أَو مناِفقاً

 مهامطَع و اِفِقنينالْم و ِرِكنيشالْم دبلَّ ِلي زج و زع ى اللَّهيِن أَبالد ِمن كَانَ ذَِلك و.  
 ٢-ناِط عنى الْحثَنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح   نع ِزيدِن يب اقحِإس 

  . قَالَ ِإنَّ ِمن حق الْمسِلِم علَى الْمسِلِم أَنْ يِجيبه ِإذَا دعاه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
لْمعلَّى بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر عِن ا-٣ 

  . قَالَ ِإنَّ ِمن الْحقُوِق الْواِجباِت ِللْمؤِمِن أَنْ تجاب دعوته )عليه السالم ( خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِب-٤ 

 أُوِصي الشاِهد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الِْمقْداِم عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
   ِمن أُمِتي و الْغاِئب أَنْ يِجيب دعوةَ الْمسِلِم و لَو علَى خمسِة أَمياٍل فَِإنَّ ذَِلك ِمن الديِن

  
    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٥
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ِد الْأَعبع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نٍس عينِن خلَّى بعم ناٍم علَى آِل سوعليه السالم ( لَى م( قح قَالَ ِإنَّ ِمن 
  .الْمسِلِم الْواِجِب علَى أَِخيِه ِإجابةَ دعوِتِه 

 ٦-كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نعليه السالم (  ع( 
  .قَالَ أَِجب ِفي الْوِليمِة و الِْختاِن و لَا تِجب ِفي خفِْض الْجواِري 

  باب الْعرِض
١ - اِنيٍد الْقَاشمحِن مب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع

أَِبي أَيوب سلَيمانَ بِن مقَاِتٍل الْمِديِني عن داود بِن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعفَِري عن أَِبيِه أَنَّ 
ا علَى  كَانَ ِفي بعِض مغاِزيِه فَمر ِبِه ركْب و هو يصلِّي فَوقَفُو)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

 و دعوا و أَثْنوا و )صلى اهللا عليه وآله (  و ساَءلُوهم عن رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
لَام و مضوا فَأَقْبلَ  فَأَقِْرُءوه ِمنا الس)صلى اهللا عليه وآله ( قَالُوا لَو لَا أَنا ِعجالٌ لَانتظَرنا رسولَ اللَِّه 

 مغضباً ثُم قَالَ لَهم يِقف علَيكُم الركْب و يسأَلُونكُم عني و يبلِّغوني )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِلي جعفَر أَنْ يجوزوه حتى يتغدوا السلَام و لَا تعِرضونَ علَيِهم الْغداَء لَيِعز علَى قَوٍم ِفيِهم خِلي

 هدِعن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ِعدٍة رفَعوه ِإلَى أَِبي عبِد -٢ 

ام فَِإنْ لَم يأْكُلْ فَاعِرض علَيِه الْماَء  قَالَ ِإذَا دخلَ علَيك أَخوك فَاعِرض علَيِه الطَّع)عليه السالم ( اللَِّه 
  .فَِإنْ لَم يشرب فَاعِرض علَيِه الْوضوَء 

  باب أُنِس الرجِل ِفي منِزِل أَِخيِه
   قَالَ )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١
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 ِبما ِعنده و  ِمن تكِْرمِة الرجِل ِلأَِخيِه أَنْ يقْبلَ تحفَته و أَنْ يتِحفَه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  . ِإني لَا أُِحب الْمتكَلِِّفني )صلى اهللا عليه وآله ( لَا يتكَلَّف لَه شيئاً و قَالَ رسولُ اللَِّه 

ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَّ-٢ 
 قَالَ الْمؤِمن لَا يحتِشم ِمن أَِخيِه و لَا يدرى أَيهما أَعجب الَِّذي يكَلِّف أَخاه ِإذَا )عليه السالم ( 

  .دخلَ أَنْ يتكَلَّف لَه أَِو الْمتكَلِّف ِلأَِخيِه 
 ٣-اِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَض

يش كدلْ ِعناٍن فَقَالَ هِسن ناللَِّه ب دباَءِني عى قَالَ جيحي  هتطَيِني فَأَعاب ثْتعفَب معن ٌء قُلْت
كناب لْتسأَر نضاً فَقَالَ ِلي أَييب ماً وِري ِبِه لَحتشماً يهِدر تيز كدِعن هدر هدفَقَالَ ر هتربفَأَخ 

 يقُولُ هلَك امرؤ احتقَر ِلأَِخيِه ما )عليه السالم ( قُلْت نعم قَالَ هاِتِه فَِإني سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يحضره و هلَك امرؤ احتقَر ِلأَِخيِه ما قَدم ِإلَيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزِم بِن حِكيٍم -٤ 
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريأَت رواِرثاً الْأَعِه قَالَ ِإنَّ حِإلَي هفَعر نمأُِح)عليه السالم ( ع ِمِننيؤالْم ا أَِمريقَالَ ي و  ب

 ِمِننيؤالْم أَِمري ِدي فَقَالَ لَهأْكُلَ ِعنِني ِبأَنْ تكِْرمعليه السالم ( أَنْ ت( ئاً ويِلي ش كَلَّفتلَى أَنْ لَا تع 
 ِمِننيؤالْم لَ أَِمريعٍة فَجراِرثُ ِبِكسالْح اهلَ فَأَتخاِر)عليه السالم ( دالْح أْكُلُ فَقَالَ لَهِعي  يثُ ِإنَّ م

 أَِمري ا فَقَالَ لَههرئاً غَييش لَك تيرتِلي اش تِه فَِإنْ أَِذنِفي كُم ا فَِإذَا ِهيهرأَظْه و اِهمرد
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِتكيا ِفي بِذِه ِممه .  
 ٥-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد ع

  . قَالَ يهِلك الْمرَء الْمسِلم أَنْ يستِقلَّ ما ِعنده ِللضيِف )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
( شاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِه-٦ 

  . قَالَ ِإذَا أَتاك أَخوك فَأِْتِه ِبما ِعندك و ِإذَا دعوته فَتكَلَّف لَه )عليه السالم 
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  باب أَكِْل الرجِل ِفي منِزِل أَِخيِه ِبغيِر ِإذِْنِه
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ١

 عن هِذِه الْآيِة لَيس علَيكُم )عليه السالم ( اللَِّه بِن مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
 ِديِقكُمص ِلِه أَوِني ِبقَوعا يم ِة قُلْتِإلَى آِخِر الْآي وِت آباِئكُميب أَو وِتكُميب أْكُلُوا ِمنأَنْ ت ناحج

ِديِقِه فَيص تيلُ بخدلُ يجاللَِّه الر و وِر ِإذِْنِه قَالَ هيأْكُلُ ِبغ.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن موسى -٢ 

تم مفاِتحه أَو  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَو ما ملَكْ)عليه السالم ( بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِر ومالت ِمن ِر ِإذِْنِهميأْكُلُ ِبغِة تِذِه الْآيلَّ ِفي هج و زع ى اللَّهمس لَاِء الَِّذينؤقَالَ ه ِديِقكُمص

ا مِر ِإذِْنِه فَأَميا ِبغِجهوِزِل زنم أَةُ ِمنرالْم مطْعت كَذَِلك وِم وأْداِم فَلَا الْمالطَّع ِمن لَا ذَِلكا خ.  
 ٣- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

صدق و ِللصِديِق أَنْ  قَالَ ِللْمرأَِة أَنْ تأْكُلَ و أَنْ تت)عليه السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قدصتي ِزِل أَِخيِه ونأْكُلَ ِفي مي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ -٤ 
 عن هِذِه الْآيِة لَيس علَيكُم )عليهما السالم ( حدهما عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَ

 احنج كلَيع سةَ قَالَ لَيالْآي هاِتكُموِت أُميب أَو وِت آباِئكُميب أَو وِتكُميب أْكُلُوا ِمنأَنْ ت ناحج
م هفَاِتحم لَكْتا مِمم أَكَلْت أَو تا طَِعمِفيم هفِْسدت ا لَم.  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

(قُومِكيلٌ يو كُونُ لَهلُ يجقَالَ الر هفاِتحم ملَكْتما م لَّ أَوج و زِل اللَِّه عأْكُلُ  ِفي قَواِلِه فَيِفي م 
  .ِبغيِر ِإذِْنِه 

http://www.islam4u.com


  )٢٧٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  باب
لَ دخلْنا مع ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَا- ١

 و نحن جماعةٌ فَدعا ِبالْغداِء فَتغدينا و تغدى معنا و )عليه السالم ( أَِبي يعفُوٍر علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ا عا آكُلُ فَقَالَ ِلي كُلْ أَ مأَن و رأَقْص لْتعاً فَجِم ِسنثَ الْقَودأَح تةُ كُندوم فرعت هأَن تِلم

  .الرجِل ِلأَِخيِه ِبأَكِْلِه ِمن طَعاِمِه 
 ٢- نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ا ماِج قَالَ أَكَلْنجِن الْحِن بمحِد الربع نٍل عجِد اللَِّه ربأَِبي ع عليه السالم ( ع( ٍة ِمنعا ِبقَصفَأُوِتين 
 ما صنعتم شيئاً ِإنَّ أَشدكُم حباً لَنا أَحسنكُم أَكْلًا ِعندنا قَالَ )عليه السالم ( أَرز فَجعلْنا نعذِّر فَقَالَ 

صلى ( ماِئدِة فَأَكَلْت فَقَالَ نعم الْآنَ و أَنشأَ يحدثُنا أَنَّ رسولَ اللَِّه عبد الرحمِن فَرفَعت كُسحةَ الْ

 أُهِدي ِإلَيِه قَصعةُ أَرز ِمن ناِحيِة الْأَنصاِر فَدعا سلْمانَ و الِْمقْداد و أَبا ذَر رِضي اللَّه )اهللا عليه وآله 
وا يعذِّرونَ ِفي الْأَكِْل فَقَالَ ما صنعتم شيئاً أَشدكُم حباً لَنا أَحسنكُم أَكْلًا ِعندنا عنهم فَجعلُ

 رِحمهم اللَّه و رِضي اللَّه عنهم و )عليه السالم ( فَجعلُوا يأْكُلُونَ أَكْلًا جيداً ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِهملَيلَّى عص.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن يونس بِن -٣ 
 فَجعلَ يلِْقي بين )عليه السالم ( يعقُوب عن ِعيسى بِن أَِبي منصوٍر قَالَ أَكَلْت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

يداِم أَِخيِه يطَع ِل ِبأَكِْلِه ِمنجالر بح ِبرتقَالُ اعي هى ِإنا ِعيسقَالَ ي اَء ثُموالش .  
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٤ -ِن بِد بمحم نب ِليع   ناِبِه عحأَص ٍة ِمنِعد نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردن
 )عليه السالم ( يونس بِن يعقُوب عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ الصيرِفي قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 و أَشياَء بعده ثُم جاَء ِبقَصعٍة ِفيها أَرز فَأَكَلْت معه فَقَالَ كُلْ قُلْت فَقَدم ِإلَينا طَعاماً ِفيِه ِشواٌء
قَد أَكَلْت فَقَالَ كُلْ فَِإنه يعتبر حب الرجِل ِلأَِخيِه ِبانِبساِطِه ِفي طَعاِمِه ثُم حاز ِلي حوزاً ِبِإصبِعِه 

  . فَقَالَ ِلي لَتأْكُلَن ذَا بعد ما قَد أَكَلْت فَأَكَلْته ِمن الْقَصعِة
  أَحمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي -٥ 

 و هو يِريد )عليه السالم ( أَتينا أَبا عبِد اللَِّه الْمغراِء الِْعجِلي قَالَ حدثَِني عنبسةُ بن مصعٍب قَالَ 
الْخروج ِإلَى مكَّةَ فَأَمر ِبسفْرٍة فَوِضعت بين أَيِدينا فَقَالَ كُلُوا فَأَكَلْنا فَقَالَ أَثْبتم أَثْبتم ِإنه كَانَ 

ِم ِبأَكِْلِهمالْقَو بح ِبرتقَالُ اعةُ يمِت الِْحشبذَه قَد ا وقَالَ فَأَكَلْن .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن يونس عن أَِبي -٦ 

قَالَ لَنا ادنوا فَكُلُوا قَالَ فَأَقْبلَ الْقَوم  ِبطَعاٍم فَأُِتي ِبهِريسٍة فَ)عليه السالم ( الرِبيِع قَالَ دعا أَبو عبِد اللَِّه 
 كُلُوا فَِإنما يستِبني مودةُ الرجِل ِلأَِخيِه ِفي أَكِْلِه ِعنده قَالَ فَأَقْبلْنا نِغص )عليه السالم ( يقْصرونَ فَقَالَ 

  .أَنفُسنا كَما تغص الِْإِبلُ 
  تقِْديِر و أَنَّ الطَّعام لَا ِحساب لَهباب آخر ِفي ال

١ - نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
.  
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 ربما أَطْعمنا الْفَراِني و الْأَخِبصةَ ثُم يطِْعم الْخبز )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
بدتا نمِدلَ فَقَالَ ِإنتعى تتح كرأَم تربد لَو فَِقيلَ لَه تيالز و عسلَّ فَِإذَا وج و زِر اللَِّه عِبأَم ر

  .علَينا وسعنا و ِإذَا قَتر علَينا قَترنا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن -٢ 

 قَالَ ثَلَاثَةُ أَشياَء لَا يحاسب علَيِهن الْمؤِمن طَعام يأْكُلُه و )عليه السالم ( ِه الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَّ
 هجا فَرِبه ِصنحي و هاِونعةٌ تاِلحةٌ صجوز و هسلْبي بثَو.  

ٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل-٣ 
 جماعةً فَدعا ِبطَعاٍم ما لَنا عهد ِبِمثِْلِه )عليه السالم ( سِعيٍد عن أَِبي حمزةَ قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمن صفَاِئِه و حسِنِه فَقَالَ رجلٌ لَتسأَلُن عن لَذَاذَةً و ِطيباً و أُوِتينا ِبتمٍر ننظُر ِفيِه ِإلَى وجوِهنا 
 ِإنَّ )عليه السالم (  فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( هذَا النِعيِم الَِّذي نعمتم ِبِه ِعند ابِن رسوِل اللَِّه 

نْ يطِْعمكُم طَعاماً فَيسوغَكُموه ثُم يسأَلَكُم عنه و لَِكن اللَّه عز و جلَّ أَكْرم و أَجلُّ ِمن أَ
   .)صلى اهللا عليه وآله ( يسأَلُكُم عما أَنعم علَيكُم ِبمحمٍد و آِل محمٍد 

 بِن الْحكَِم عن ِشهاِب بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم-٤ 
  . لَيس ِفي الطَّعاِم سرف )عليه السالم ( عبِد ربِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد -٥ 
ِريهولَى الْجع لْتخقَالَ د ِلياِلٍد الْكَابأَِبي خ نع ِفيريِديٍر الصس نِريٍز عِن حاِرِث بِن الْحع 

 فَدعا ِبالْغداِء فَأَكَلْت معه طَعاماً ما أَكَلْت طَعاماً قَطُّ أَنظَف ِمنه و لَا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
ما فَرغْنا ِمن الطَّعاِم قَالَ يا أَبا خاِلٍد كَيف رأَيت طَعامك أَو قَالَ طَعامنا قُلْت جِعلْت أَطْيب فَلَ

ِفداك ما رأَيت أَطْيب ِمنه و لَا أَنظَف قَطُّ و لَِكني ذَكَرت الْآيةَ الَِّتي ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ 
فٍَر لَتعو جِعيِم قَالَ أَبِن النِئٍذ عموي ئَلُنعليه السالم ( س( قالْح ِه ِمنلَيع متا أَنمأَلُونَ عسا تملَا ِإن .  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن ِشهاِب -٦ 
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  . اعملْ طَعاماً و تنوق ِفيِه و ادع علَيِه أَصحابك )عليه السالم ( بِن عبِد ربِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  ِمباب الْولَاِئ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن بعِض أَصحاِبنا - ١
 وِليمةً علَى بعِض ولِْدِه فَأَطْعم أَهلَ الْمِدينِة ثَلَاثَةَ أَياٍم )عليه السالم ( قَالَ أَولَم أَبو الْحسِن موسى 

 )عليه السالم ( وذَجاِت ِفي الِْجفَاِن ِفي الْمساِجِد و الْأَِزقَِّة فَعابه ِبذَِلك بعض أَهِل الْمِدينِة فَبلَغه الْفَالُ
 ِمثْلَه و )ليه وآله صلى اهللا ع( ذَِلك فَقَالَ ما آتى اللَّه عز و جلَّ نِبياً ِمن أَنِبياِئِه شيئاً ِإلَّا و قَد آتى محمداً 

 هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب و قَالَ )عليه السالم ( زاده ما لَم يؤِتِهم قَالَ ِلسلَيمانَ 
  . و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمحمٍد 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْهيثَِم بِن أَِبي مسروٍق عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

  . أَنه قَالَ لَا تِجب الدعوةُ ِإلَّا ِفي أَربٍع الْعرِس و الْخرِس و الِْإياِب و الِْإعذَاِر )عليه السالم ( 
 ٣-ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم (  ب( 

   الْوِليمةُ ِفي أَربٍع الْعرِس و الْخرِس و هو الْمولُود يعق عنه و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
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  .يطْعم و الِْإعذَاِر و هو ِختانُ الْغلَاِم و الِْإياِب و هو الرجلُ يدعو ِإخوانه ِإذَا آب ِمن غَيبِتِه 
ايِفي ِرو و   هرغَي اِر أَواُء الدِبن وه ِكٍري ووت ى أَورٍة أُخ.  

 ٤- اِهيمرأَِبي ِإب نع هاٍد ذَكَرنٍد ِبِإسمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسعليه السالم (   الْح( 
  .يمٍة يخص ِبها الْأَغِْنياُء و يترك الْفُقَراُء  عن طَعاِم وِل)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ رجلٌ -٥ 
حةً لَيست ِبراِئحِة غَيِرِه فَقَالَ لَه ما ِمن عرٍس  ِإنا نِجد ِلطَعاِم الْعرِس راِئ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 اطٌ ِمنِقري هعلَكاً مالَى معت و كاربت ثَ اللَّهعاةٌ ِإلَّا بش ةٌ أَوقَرب حذْبت أَو ورزِفيِه ج رحنكُونُ يي
  .لْك الراِئحةُ الَِّتي تشم ِلذَِلك ِمسِك الْجنِة حتى يِديفَه ِفي طَعاِمِهم فَِت

 ٦- نع نياِقيِض الِْعرعب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
 قَالَ قُلْت لَه ِإنا نتِخذُ الطَّعام و )الم عليه الس( ِإبراِهيم بِن عقْبةَ عن جعفٍَر الْقَلَاِنِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 بهِس ِفيِه ترالْع امِلأَنَّ طَع ِس فَقَالَ ذَِلكراِم الْعةَ طَعاِئحر لَه ِجدلَا ن ِفيِه و قونتن و هِجيدتسن
   .راِئحةٌ ِمن الْجنِة ِلأَنه طَعام اتِخذَ ِللْحلَاِل

  باب أَنَّ الرجلَ ِإذَا دخلَ بلْدةً فَهو ضيف علَى من ِبها ِمن ِإخواِنِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر ِبِإسناِدِه عمن ذَكَره عِن - ١

عأَِبي ج ناٍر عسِن يِل بيعليه السالم ( فٍَر الْفُض( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) لٌ )صلى اهللا عليه وآلهجلَ رخِإذَا د 
 مهنلَ عحرى يتِل ِديِنِه حأَه اِنِه ووِإخ ا ِمنِبه نلَى مع فيض وةً فَهلْدب.  

 ٢- اِرييِن السع ِريعِد اللَِّه الْأَشبو عٍل   أَبجر نع ِخيِد اللَِّه الْكَربِن عِد بمحم نع
 ِإذَا دخلَ رجلٌ بلْدةً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

تِل ِديِنِه حأَه ا ِمنِبه نلَى مع فيض وفَه مهنلَ عحرى ي.  
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  باب أَنَّ الضيافَةَ ثَلَاثَةُ أَياٍم
ِسي عن سلَيمانَ بِن حفٍْص   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْفَاِر- ١

 الضيف يلْطَف لَيلَتيِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْبصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .درك فَِإذَا كَانت لَيلَةُ الثَّاِلثَِة فَهو ِمن أَهِل الْبيِت يأْكُلُ ما أَ

 ٢- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِصٍل عو نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
ثَّاِلثَ و  الضيافَةُ أَولَ يوٍم و الثَّاِني و ال)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَا ينِزلُ أَحدكُم علَى أَِخيِه )صلى اهللا عليه وآله ( ما بعد ذَِلك فَِإنها صدقَةٌ تصدق ِبها علَيِه قَالَ ثُم قَالَ 
م هدكُونَ ِعنى لَا يتقَالَ ح هوِثمي فولَ اللَِّه كَيسا رِقيلَ ي هعم هوِثمى يتِه حلَيع ِفقنا ي.  

  باب كَراِهيِة اسِتخداِم الضيِف
١ - ِرييمى النوسم نِكيٍم عِن حانَ بيذُب نى عوسِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ضيفاً فَقَام يوماً ِفي بعِض الْحواِئِج  )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ رأَيت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله (  نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( فَنهاه عن ذَِلك و قَام ِبنفِْسِه ِإلَى ِتلْك الْحاجِة و قَالَ 

 فيالض مدختسأَنْ ي نع.  
السياِري عن عبيِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبغداِدي عمن أَخبره   الْحسين بن محمٍد عِن -٢ 

 ضيف و كَانَ جاِلساً ِعنده يحدثُه ِفي بعِض اللَّيِل فَتغير )عليه السالم ( قَالَ نزلَ ِبأَِبي الْحسِن الرضا 
لُ يجالر دفَم اجرِن السسو الْحأَب هربفَز هِلحصِلي هقَالَ )عليه السالم ( د ثُم هلَحفِْسِه فَأَصِبن هرادب ثُم 

  .لَه ِإنا قَوم لَا نستخِدم أَضيافَنا 
 ٣-وسم نِكيٍم عِن حانَ بيذُب نى عوسِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍل   مِن أُكَيى ب

.  
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لْجفَاِء  ِإنَّ ِمن التضِعيِف ترك الْمكَافَأَِة و ِمن ا)عليه السالم ( النميِري عن ميسرةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ذَالَِة والن ِمن هفَِإن وهِعينلَ فَلَا تحتِإذَا ار و وهفَأَِعين فيالض لَ ِبكُمزِف فَِإذَا نيالض امدِتخاس

  .زودوه و طَيبوا زاده فَِإنه ِمن السخاِء 
هعم قُهأِْتي ِرزي فيباب أَنَّ الض  

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْفَاِرِسي عن سلَيمانَ بِن حفٍْص   عِل- ١
 ِإنَّ الضيف ِإذَا جاَء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْبصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْقَوِم جاَء ِبِرزِقِه معه ِمن السماِء فَِإذَا أَكَلَ غَفَر اللَّه لَهم ِبنزوِلِه علَيِهم فَنزلَ ِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن موسى بِن بكٍْر -٢ 

 قَالَ ِإنما تنِزلُ الْمعونةُ علَى الْقَوِم علَى قَدِر مئُونِتِهم و ِإنَّ )ليه السالم ع( عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
  .الضيف لَينِزلُ ِبالْقَوِم فَينِزلُ ِرزقُه معه ِفي حجِرِه 

 )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِن-٣ 
  . ما ِمن ضيٍف حلَّ ِبقَوٍم ِإلَّا و ِرزقُه ِفي حجِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٤-ِن قَيِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍس ع
 قَالَ ذَكَر أَصحابنا قَوماً فَقُلْت و اللَِّه ما أَتغدى و لَا أَتعشى ِإلَّا و مِعي ِمنهم اثْناِن أَو )عليه السالم ( 

ثَر ِمن فَضِلك علَيِهم قُلْت جِعلْت ِفداك  فَضلُهم علَيك أَكْ)عليه السالم ( ثَلَاثَةٌ أَو أَقَلُّ أَو أَكْثَر فَقَالَ 
كَيف ذَا و أَنا أُطِْعمهم طَعاِمي و أُنِفق علَيِهم ِمن ماِلي و يخدمهم خاِدِمي فَقَالَ ِإذَا دخلُوا 

  . خرجوا خرجوا ِبالْمغِفرِة لَك علَيك دخلُوا ِمن اللَِّه عز و جلَّ ِبالرزِق الْكَِثِري و ِإذَا

http://www.islam4u.com


  )٢٨٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  باب حق الضيِف و ِإكْراِمِه
١ -ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع ن

(  قَالَ ِمما علَّم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عبِد الْعِزيِز و جِميٍل و زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلْيكِْرم  أَنْ قَالَ لَها يا فَاِطمةُ م)عليها السالم (  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله 
 فَهيض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عبِد الْعِزيِز عن زرارةَ -٢ 
 قَالَ من كَانَ )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ ِمما علَّم ر)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 فَهيض كِْرمِم الْآِخِر فَلْيوالْي ِباللَِّه و ِمنؤي.  
 حفٍْص   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْفَاِرِسي عن سلَيمانَ بِن-٣ 

 ِإنَّ ِمن حق الضيِف أَنْ يكْرم و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَنْ يعد لَه الِْخلَالُ 

  باب الْأَكِْل مع الضيِف
١ -ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد ع

 ِإذَا أَكَلَ مع الْقَوِم أَولَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَعري نم آِخر ِم والْقَو عم هدي عضي نم مأْكُلَ الْقَوا ِإلَى أَنْ يه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي -٢ 
عاماً كَانَ أَولَ من  ِإذَا أَكَلَ مع قَوٍم طَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 مأْكُلَ الْقَوا ِليهفَعري نم آِخر و هدي عضي.  
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٣ -ِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنأَِبي   ع ناٍج عرِن دِميِل بج نِزيِز عِد الْعب
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الزاِئر ِإذَا زار الْمزور فَأَكَلَ معه أَلْقَى عنه الِْحشمةَ و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا يأْكُلُ معه ينقَِبض قَِليلًا 
 ٤-نع هنى   عوسأَِخيِه م نفٍَر ععِن جب ِليع نفٍْص عِن حانَ بملَيأَنَّ )عليه السالم (  س 

 كَانَ ِإذَا أَتاه الضيف أَكَلَ معه و لَم يرفَع يده ِمن الِْخواِن حتى يرفَع )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 هدي فيالض.  

   أَنَّ ابن آدم أَجوف لَا بد لَه ِمن الطَّعاِمباب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر عن ِهشاِم بِن - ١

برش الْكَلِْبي عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يوم  قَالَ سأَلَه الْأَ)عليه السالم ( ساِلٍم عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرِض قَالَ تبدلُ خبزةً نِقيةً يأْكُلُ الناس ِمنها حتى يفْرغَ ِمن الِْحساِب قَالَ 

 هم ِفي الناِر لَا )عليه السالم (  عِن الْأَكِْل فَقَالَ أَبو جعفٍَر الْأَبرش فَقُلْت ِإنَّ الناس يومِئٍذ لَِفي شغٍل
يشتِغلُونَ عن أَكِْل الضِريِع و شرِب الْحِميِم و هم ِفي الْعذَاِب فَكَيف يشتِغلُونَ عنه ِفي 

  .الِْحساِب 
( بِن أَِبي عميٍر عن ِهشاٍم عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-٢ 

  . قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق ابن آدم أَجوف )عليه السالم 
يٍم عن   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن جعفَِر بِن محمِد بِن حِك-٣ 

 قَالَ ِإنما بِني الْجسد )عليه السالم ( ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَى الْخبِز 

 عروةَ عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْقَاِسِم بِن-٤ 
   عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يوم تبدلُ الْأَرض )عليه السالم ( بِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
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 مهقَاِئلٌ ِإن اِب فَقَالَ لَهالِْحس غُوا ِمنفْرى يتح اسا النهأْكُلُ ِمنةً يِقيةً نزبلُ خدبِض قَالَ تالْأَر رغَي
لَّ خج و زع ِب فَقَالَ ِإنَّ اللَّهرالش ِن الْأَكِْل وِئٍذ عموٍل يغلَِفي ش لَه دلَا ب و فوأَج مآد ناب لَق

ِمن الطَّعاِم و الشراِب أَ هم أَشد شغلًا يومِئٍذ أَم من ِفي الناِر فَقَِد استغاثُوا و اللَّه عز و جلَّ 
  .ئْس الشراب يقُولُ و ِإنْ يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِب

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

ِمن خيٍر فَِقري  رب ِإني ِلما أَنزلْت ِإلَي )عليه السالم (  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِحكَايةً عن موسى )
 امأَلَ الطَّعفَقَالَ س.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن أَِبي الْبختِري رفَعه قَالَ -٦ 
 و لَا تفَرق بيننا و بينه فَلَو لَا الْخبز ما  اللَّهم باِرك لَنا ِفي الْخبِز)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .صمنا و لَا صلَّينا و لَا أَدينا فَراِئض ربنا عز و جلَّ 
 ٧- نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

رِإب نِبيٍح عِن صِليِد بِن الْوِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيم
  . قَالَ ِإنما بِني الْجسد علَى الْخبِز )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  باب الْغداِء و الْعشاِء
١ -ِن   ِعدب ِليع نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ يعقُوب )عليه السالم ( أَسباٍط عن يعقُوب بِن ساِلٍم عِن الْمثَنى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
م كَانَ لَه قُوبعِزِل ينأِْت ِإلَى ماَء فَلْيدالْغ ادأَر نٍخ أَلَا مسلَى فَرِزِلِه عنم اٍة ِمناِدي كُلَّ غَدناٍد ين

 قُوبعِزِل ينأِْت ِإلَى ماَء فَلْيشالْع ادأَر ناِدي أَلَا منى يسِإذَا أَم و.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
ِد ربِن عاِب بِن أَِخي ِشهِن ابلِْت عِن الصب ِليع نِد اللَِّه عبِإلَى أَِبي ع تكَوِه قَالَ شعليه السالم ( ب( 

ما أَلْقَى ِمن الْأَوجاِع و التخِم فَقَالَ ِلي تغد و تعش و لَا تأْكُلْ بينهما شيئاً فَِإنَّ ِفيِه فَساد الْبدِن 
قُولُ لَهلَّ يج و زع اللَّه تِمعا سا أَ مِشيع ةً وكْرِفيها ب مقُهِرز م.  

  باب فَضِل الْعشاِء و كَراِهيِة ترِكِه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ١

أَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِشٍد عِد اللَِّه رعليه السالم ( ب( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) اُء )عليه السالمشع 
  . بعد الْعتمِة فَلَا تدعوه فَِإنَّ ترك الْعشاِء خراب الْبدِن )عليهم السالم ( الْأَنِبياِء 
أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن -٢ 

  . قَالَ أَصلُ خراِب الْبدِن ترك الْعشاِء )عليه السالم ( اللَِّه 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه-٣ 

 قَالَ ترك الْعشاِء مهرمةٌ و ينبِغي ِللرجِل ِإذَا أَسن أَلَّا يِبيت ِإلَّا و جوفُه ممتِلئٌ ِمن )عليه السالم ( 
  .الطَّعاِم 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن سِعيِد بِن جناٍح عن أَِبي الْحسِن-٤ 
 قَالَ ِإذَا اكْتهلَ الرجلُ فَلَا يدع أَنْ يأْكُلَ ِباللَّيِل شيئاً فَِإنه أَهدى ِللنوِم و أَطْيب )عليه السالم ( الرضا 
  .ِللنكْهِة 
 عن سلَيمانَ بِن   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه-٥ 

عليه (  لَا يدع الْعشاَء و لَو ِبكَعكٍَة و كَانَ يقُولُ )عليه السالم ( جعفٍَر الْجعفَِري قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن 

  . ِإنه قُوةٌ ِللِْجسِم و قَالَ و لَا أَعلَمه ِإلَّا قَالَ و صاِلح ِللِْجماِع )السالم 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ٦
 يقُولُ لَا خير ِلمن دخلَ ِفي )عليه السالم (  بِن صِبيٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عِن الْوِليِد

 لَه ريِلياً ختمم ِبيتلْ يِفيفاً بخ ِبيتأَنْ ي نالس.  
ٍن عن ِزياِد بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسنا-٧ 

(  فَقَالَ الْعشاُء بعد الِْعشاِء الْآِخرِة عشاُء النِبيني )عليه السالم ( الْحلَّاِل قَالَ تعشيت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

   .)عليهم السالم 
عبِد اللَِّه عن أَِبي سلَيمانَ عن أَحمد   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي -٨ 

 يقُولُ من )عليه السالم ( بِن الْحسِن الْجبِلي عن أَِبيِه عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
تاِليوتِد ملَةَ الْأَحلَي ِت وبلَةَ الساَء لَيشالْع كرماً توي ِعنيبِه أَرِإلَي ِجعرت فَلَم هتقُو هنع تبِن ذَهي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن ذَِريٍح عن أَِبي -٩ 
  .لْعشاَء و لَو ِبلُقْمٍة  قَالَ الشيخ لَا يدع ا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد - ١٠ 

 قَالَ قَالَ ما تقُولُ )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِإبراِهيم عن عِلي بِن أَِبي عِلي اللَّهِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَِطباؤكُم ِفي عشاِء اللَّيِل قُلْت ِإنهم ينهونا عنه قَالَ لَِكني آمركُم ِبِه 

 ١١ - هٍل ذَكَرجر نةَ علَبثَع ناِل عجِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
  . قَالَ طَعام اللَّيِل أَنفَع ِمن طَعاِم النهاِر )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن أَِب

 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض الْأَهواِزيني عِن الرضا - ١٢ 
 لَه الْعشاُء فَِإنْ ترك الرجلُ الْعشاَء لَم يزلْ يدعو علَيِه ذَِلك قَالَ قَالَ ِإنَّ ِفي الْجسِد ِعرقاً يقَالُ

 نعدِني فَلَا يأْتا أَظْمكَم اللَّه أَكأَظْم ِني وتعا أَجكَم اللَّه كاعقُولُ أَجي ِبحصِإلَى أَنْ ي قالِْعر
  .مٍة ِمن خبٍز أَو شربٍة ِمن ماٍء أَحدكُم الْعشاَء و لَو ِبلُقْ
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هدعب اِم ولَ الطَّعوِء قَبضباب الْو  
١ -اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ن

 قَالَ من غَسلَ يده قَبلَ الطَّعاِم و بعده عاش ِفي سعٍة و )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عوِفي ِمن بلْوى ِفي جسِدِه 

ِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن صفْوانَ الْجماِل   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-٢ 
 قَالَ قَالَ يا أَبا حمزةَ الْوضوُء قَبلَ الطَّعاِم و )عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قُلْت اِن الْفَقْرذِْهبي هدعاِن ِبِه ببذْهي معاِن ِبالْفَقِْر فَقَالَ نبذْهي يأُم و تِبأَِبي أَن .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن -٣ 

 غَسلُ الْيديِن )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )ه السالم علي( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 رصلُو الْبجي اِب وِن الثِّيِر عماطَةٌ ِللْغِإم ِر ومةٌ ِفي الْعادِزي هدعب اِم ولَ الطَّعقَب.  

 )عليه السالم ( ِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَ-٤ 
  .قَالَ من سره أَنْ يكْثُر خير بيِتِه فَلْيتوضأْ ِعند حضوِر طَعاِمِه 

ي قَالَ سِمعت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عوٍف الْبجِل-٥ 
  . يقُولُ الْوضوُء قَبلَ الطَّعاِم و بعده يِزيداِن ِفي الرزِق )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . قَالَ أَولُه ينِفي الْفَقْر و آِخره ينِفي الْهم )صلى اهللا عليه وآله (   و رِوي أَنَّ رسولَ اللَِّه 
   ِصفَِة الْوضوِء قَبلَ الطَّعاِمباب

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن محمِد - ١
ب الْبيِت ِلئَلَّا يحتِشم  قَالَ الْوضوُء قَبلَ الطَّعاِم يبدأُ صاِح)عليه السالم ( بِن عجلَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 دأَح  
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لَ و ِفي حِديٍث فَِإذَا فَرغَ ِمن الطَّعاِم بدأَ ِبمن عن يِمِني صاِحِب الْبيِت حراً كَانَ أَو عبداً قَا
آخر يغِسلُ أَولًا رب الْبيِت يده ثُم يبدأُ ِبمن علَى يِميِنِه و ِإذَا رِفع الطَّعام بدأَ ِبمن علَى يساِر 

  .الصبِر علَى الْغمِر صاِحِب الْمنِزِل و يكُونُ آِخر من يغِسلُ يده صاِحب الْمنِزِل ِلأَنه أَولَى ِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن خلَِف بِن حماٍد -٢ 

تحسن  قَالَ اغِْسلُوا أَيِديكُم ِفي ِإناٍء واِحٍد )عليه السالم ( عن عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَاقُكُمأَخ.  
  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْفَضِل بِن الْمبارِك عِن الْفَضِل بِن -٣ 

 كَانَ  و)عليه السالم ( َء ِبالطَّسِت بِدئ ِبِه   و ِجي)عليه السالم ( يونس قَالَ لَما تغدى ِعنِدي أَبو الْحسِن 
 ابدأْ ِبمن علَى يِميِنك فَلَما توضأَ واِحد أَراد الْغلَام أَنْ يرفَع )عليه السالم ( ِفي صدِر الْمجِلِس فَقَالَ 

  . دعها و اغِْسلُوا أَيِديكُم ِفيها )عليه السالم ( الطَّست فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 
نموِءباب التضالْو دعِه بجِح الْوسم ِل ود  

  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد عن أَِبي محموٍد عن أَِبيِه عن رجٍل قَالَ قَالَ - ١
ِمنِديِل فَِإنه لَا تزالُ الْبركَةُ ِفي  ِإذَا غَسلْت يدك ِللطَّعاِم فَلَا تمسح يدك ِبالْ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .الطَّعاِم ما دامِت النداوةُ ِفي الْيِد 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن -٢ 

  .عاِم لَم يمس الِْمنِديلَ و ِإذَا توضأَ بعد الطَّعاِم مس الِْمنِديلَ  ِإذَا توضأَ قَبلَ الطَّ)السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي الْمغراِء عن زيٍد -٣ 

ٌء ِمن   أَنه كَِره أَنْ يمسح الرجلُ يده ِبالِْمنِديِل و ِفيها شي)الم عليه الس( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الطَّعاِم تعِظيماً ِللطَّعاِم حتى يمصها أَو يكُونَ علَى جنِبِه صِبي يمصها 

 ٤-نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِض   الْحعب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح 
 قَالَ مسح الْوجِه بعد الْوضوِء )عليه السالم ( ِرجاِلِه عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ يرفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبالْكَلَِف و بذْهي  
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  .يِزيد ِفي الرزِق 
 )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه عِن الْمفَضِل قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

 ِريدت فَقَالَ ِلي أَ و دمِه الرِإلَي تكَوفَش حساِم فَامالطَّع دعب كدي لْتقَالَ ِلي ِإذَا غَس ثُم الطَِّريف
 ذَِلك لْتفِْضِل قَالَ فَفَعِعِم الْمنِمِل الْمجِسِن الْمحِللَِّه الْم دماٍت الْحرقُلْ ثَلَاثَ م و كياِجبح

  .لَِّه رب الْعالَِمني فَما رِمدت عيِني بعد ذَِلك و الْحمد ِل
  باب التسِميِة و التحِميِد و الدعاِء علَى الطَّعاِم

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 ِإذَا وِضعِت الْماِئدةُ حفَّتها أَربعةُ آلَاِف ملٍَك فَِإذَا قَالَ الْعبد ِبسِم )عليه وآله صلى اهللا ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

اللَِّه قَالَِت الْملَاِئكَةُ بارك اللَّه علَيكُم ِفي طَعاِمكُم ثُم يقُولُونَ ِللشيطَاِن اخرج يا فَاِسق لَا 
لَيع لْطَانَ لَكس كْرا شوفَأَد ِهملَيع اللَّه معأَن ملَاِئكَةُ قَوِللَِّه قَالَِت الْم دمغُوا فَقَالُوا الْحفَِإذَا فَر ِهم

دةُ و ربِهم و ِإذَا لَم يسموا قَالَِت الْملَاِئكَةُ ِللشيطَاِن ادنُ يا فَاِسق فَكُلْ معهم فَِإذَا رِفعِت الْماِئ
 زع لَّ وج مهبوا رسفَن ِهملَيع اللَّه معأَن ملَاِئكَةُ قَوا قَالَِت الْمهلَياللَِّه ع موا اسذْكُري لَم.  

 بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي-٢ 
 قَالَ ِإذَا وِضع الِْخوانُ فَقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِإذَا أَكَلْت فَقُلْ ِبسِم اللَِّه علَى )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَوِلِه و آِخِرِه و ِإذَا رِفع فَقُِل الْحمد ِللَِّه 
 ٣-اِلِح بص نٍد عمحم نب ِليأَِبي   ع ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْواٍد عمِن أَِبي ح

 أَتاه أَخوه عبد اللَِّه بن عِلي يستأِْذنُ )صلوات اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ أَِبي )عليه السالم ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اِصٍل وو ٍد ويبِن عِرو بمِلعيش ا ِمنوا قَالَ ملَسا جفَلَم ماِل فَأَِذنَ لَهحِشٍري الرب   دح لَه ٍء ِإلَّا و

َء ِبالِْخواِن فَوِضع فَقَالُوا ِفيما بينهم قَد و اللَِّه استمكَنا ِمنه فَقَالُوا يا أَبا جعفٍَر  ينتِهي ِإلَيِه فَِجي
ذَا الِْخوهيالش انُ ِمن  ِضعِإذَا و هدقَالَ ح هدا حقَالُوا فَم معِء فَقَالَ ن  
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و يأْكُلُ كُلُّ ِإنساٍن ِمما بين يديِه و لَا يتناولُ ِمن قُداِم ِقيلَ ِبسِم اللَِّه و ِإذَا رِفع ِقيلَ الْحمد ِللَِّه 
  .الْآخِر شيئاً 

 ٤- نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ ِإذَا وِضع الْغداُء و الْعشاُء فَقُلْ ِبسِم اللَِّه فَِإنَّ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه محمِد بِن مروانَ عن أَِب

 يمسأَنْ ي ِسيِإذَا ن و ِبيتلَا م اٌء وشا عناهه سوا فَلَيجراِبِه اخحقُولُ ِلأَصي اللَّه هنطَانَ لَعيالش
  .ِبِه تعالَوا فَِإنَّ لَكُم هاهنا عشاًء و مِبيتاً قَالَ ِلأَصحا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٥ 
 من أَكَلَ طَعاماً فَلْيذْكُِر ) عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ا كَانَ أَكَلَ وم اللَّه هنطَانُ لَعيأَ الشقَيت دعب ِمن اللَّه فَذَكَر ِسيِه فَِإنْ نلَيلَّ عج و زاللَِّه ع ماس
 املُ الطَّعجقَلَّ الرتاس.  

لَ قَالَ من ذَكَر اللَّه عز و جلَّ علَى الطَّعاِم لَم يسأَلْ عن نِعيِم   و ِبهذَا الِْإسناِد قَا-٦ 
  .ذَِلك أَبداً 

 ٧- نع ِديٍب الْأَسكُلَي نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ ِإنَّ الرجلَ الْمسِلم ِإذَا أَراد أَنْ يطْعم طَعاماً فَأَهوى ِبيِدِه فَقَالَ ِبسِم )الم عليه الس( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .اللَِّه و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني غَفَر اللَّه عز و جلَّ لَه قَبلَ أَنْ تِصلَ اللُّقْمةُ ِإلَى ِفيِه 
 ٨-ةٌ ِمنِن   ِعدسِن الْحب دمأَح نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

 ِإذَا وِضعِت الْماِئدةُ بين يديِه قَالَ سبحانك )صلى اهللا عليه وآله ( الِْميثَِمي رفَعه قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
نسا أَحم ماللَّه ِسعأَو ما اللَّهاِفينعا تم ا أَكْثَرم كانحبا سِطينعا تم ا أَكْثَرم كانحبا سِلينتبا تم 

  .علَينا و علَى فُقَراِء الْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت و الْمسِلِمني و الْمسِلماِت 
 ٩-أَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بمحِد الربع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم

  الْحجاِج 

http://www.islam4u.com


  )٢٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

ا حضرِت الْماِئدةُ و سمى رجلٌ ِمنهم أَجزأَ عنهم  يقُولُ ِإذَ)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِعنيمأَج.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 

 ِإذَا طَِعم ِعند أَهِل بيٍت قَالَ لَهم طَِعم ِعندكُم الصاِئمونَ و  )صلى اهللا عليه وآله( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
 اريلَاِئكَةُ الْأَخالْم كُملَيع لَّتص و اررالْأَب كُمدأَكَلَ ِعن.  

بِن عثْمانَ عن رجٍل   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن - ١١ 
 قَالَ ِإذَا أَكَلْت الطَّعام فَقُلْ ِبسِم اللَِّه ِفي أَوِلِه و آِخِرِه فَِإنَّ الْعبد ِإذَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 مسي ِإذَا لَم طَانُ ويالش هعأْكُلْ مي أْكُلَ لَملَ أَنْ يى قَبما سم دعى بمطَانُ فَِإذَا سيالش هعأَكَلَ م
  .يأْكُلُ و أَكَلَ الشيطَانُ معه تقَيأَ الشيطَانُ ما كَانَ أَكَلَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن عمٍرو - ١٢ 
عليه (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( متطَبِب عن أَِبي يحيى الصنعاِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ

نا ِفيِه و  ِإذَا وِضع الطَّعام بين يديِه قَالَ اللَّهم هذَا ِمن منك و فَضِلك و عطَاِئك فَباِرك لَ)السالم 
 ا ِمنلْنعاج و ماللَّه تنسفَأَح قْتزِه راٍج ِإلَيتحم بر و اهلَفاً ِإذَا أَكَلْنا خقْنزار و اهغْنوس

ِر وحالْب و را ِفي الْبلَنمِللَِّه الَِّذي ح دمانُ قَالَ الْحالِْخو ِفعفَِإذَا ر اِكِريناِت الشبالطَّي ا ِمنقَنزر 
  .و فَضلَنا علَى كَِثٍري ِمن خلِْقِه تفِْضيلًا 

 ١٣ - اِئِنيداٍح الْمرج نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع هنع  
ِر اسم اللَِّه عز و جلَّ علَى الطَّعاِم فَِإذَا فَرغْت فَقُِل الْحمد  اذْكُ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 مطْعلَا ي و طِْعمِللَِّه الَِّذي ي.  
عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن عبِد الرحمِن الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٤ 

 من ذَكَر اسم اللَِّه عز و جلَّ ِعند طَعاٍم أَو شراٍب ِفي أَوِلِه و )عليه السالم ( الَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَ)
  .حِمد اللَّه ِفي آِخِرِه لَم يسأَلْ عن نِعيِم ذَِلك الطَّعاِم أَبداً 
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ِبيِه عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١٥ 
 ِإذَا رِفعِت الْماِئدةُ قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 

ارب و تأَطَب و تأَكْثَر ماللَّه مطْعلَا ي و طِْعمِللَِّه الَِّذي ي دمالْح تيوأَر و تعبفَأَش كْت.  
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عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي -١٦
 يقُولُ الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَشبعنا ِفي جاِئِعني و أَروانا ِفي )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( 

و اِجِلنيا ِفي رلَنمح و اِئِعنيا ِفي ضانآو و ظَاِمِئني اِننيا ِفي عنمدأَخ و اِئِفنيا ِفي خننآم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد - ١٧ 

حِصي كَم مرةً قَالَ الْحمد ِللَِّه  طَعاماً فَما أُ)عليه السالم ( بِن زرارةَ قَالَ أَكَلْت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الَِّذي جعلَِني أَشتِهيِه 

 )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٨ 
 ِمِننيؤالْم ِل)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري تِمنض  ناب فَقَالَ لَه هِمن ِكيتشاِمِه أَنْ لَا يلَى طَعي عمسي نم

 أَكَلْت لَّكآذَاِني فَقَالَ لَع ِه ولَيع تيماماً فَسةَ طَعاِرحالْب أَكَلْت لَقَد ِمِننيؤالْم ا أَِمرياِء يالْكَو
  .م تسم علَى بعٍض يا لُكَع أَلْواناً فَسميت علَى بعِضها و لَ

  أَحمد بن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن أَِبي طَاِلٍب عن ِمسمٍع قَالَ - ١٩ 
 لَم تسم فَقُلْت ِإني  ِإذَا أَكَلْته فَقَالَ)عليه السالم ( شكَوت ما أَلْقَى ِمن أَذَى الطَّعاِم ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

لَأُسمي و ِإنه لَيضرِني فَقَالَ ِلي ِإذَا قَطَعت التسِميةَ ِبالْكَلَاِم ثُم عدت ِإلَى الطَّعاِم تسمي قُلْت لَا 
يماِم سِإلَى الطَّع تدِإذَا ع كأَن ا لَوأَم كرضا يناهه قَالَ فَِمن كرا ضم ت.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن داود بِن فَرقٍَد - ٢٠ 
يةُ فَسم  كَيف أُسمي علَى الطَّعاِم قَالَ فَقَالَ ِإذَا اختلَفَِت الْآِن)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .علَى كُلِّ ِإناٍء قُلْت فَِإنْ نِسيت أَنْ أُسمي قَالَ تقُولُ ِبسِم اللَِّه علَى أَوِلِه و آِخِرِه 
 ٢١ - دمِن أَحِن بيسِن الْحاٍم عِن ِهشِس بيبع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع هنع  

ع قَِريِد اللَِّه الِْمنبأَِبي ع عم تانَ قَالَ كُنيِن ظَبب سوني اِء )عليه السالم ( نالِْعش قْتو رضفَح 
فَذَهبت أَقُوم فَقَالَ اجِلس يا أَبا عبِد اللَِّه فَجلَست حتى وِضع الِْخوانُ فَسمى ِحني وِضع فَلَما 

  فَرغَ قَالَ 
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   .)صلى اهللا عليه وآله ( الْحمد ِللَِّه هذَا ِمنك و ِمن محمٍد 
يحيى عن جدِه الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢٢ 

 فَأَطْعمنا ثُم رفَعنا أَيِدينا فَقُلْنا )عليه السالم ( بِن راِشٍد عِن ابِن بكَيٍر قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
ك و ِمن محمٍد رسوِلك اللَّهم لَك الْحمد  اللَّهم هذَا ِمن)عليه السالم ( الْحمد ِللَِّه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ٢٣ 

 نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِشٍد عِن رِد اللَِّه ببعليه السالم ( أَِبي ع( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) عليه السالم( 
 ِجبِقِه يِرز ِمن قِرز ِم اللَِّه وِنع ةٌ ِمنمِنع هطُوا فَِإنلْغلَا ت اِم ولَى الطَّعلَّ عج و زع وا اللَّهاذْكُر

  .كْره و حمده علَيكُم ِفيِه شكْره و ِذ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن ِإسماِعيلَ - ٢٤ 

ثُم أُِتي ِبِه  ِبلَحٍم فَبرد )عليه السالم ( الْمداِئِني عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن رجٍل قَالَ أَمر أَبو عبِد اللَِّه 
ِمن بعد فَقَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَِني أَشتِهيِه ثُم قَالَ النعمةُ ِفي الْعاِفيِة أَفْضلُ ِمن النعمِة علَى 

  .الْقُدرِة 
 ٢٥ -مِن الْأَصوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بهأَِبي   س نٍع عمِمس نع 
 ما ِمن رجٍل يجمع ِعيالَه و يضع ماِئدةً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

زع ونَ اللَّهدمحي اِم وِل الطَّعونَ ِفي أَومسي ي ومسي ِه ويدي نيب ِفعترلَّ ِفي آِخِرِه فَتج و 
 ملَه فَرغى يتةُ حاِئدالْم.  

اِدروباب ن  
١ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 لَا تأْكُلُوا ِمن رأِْس الثَِّريِد و كُلُوا )عليه السالم (  أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن جواِنِبِه فَِإنَّ الْبركَةَ ِفي رأِْسِه 
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٢ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب أَنَّ )عليه السالم ( ِلي 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( ا وهزبخ ا وهمةً كَِثٍري لَحوحطْرِفي الطَِّريِق م تِجدٍة وفْرس نِئلَ عس 

ب ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري ا ِسكِّنيِفيه ا وهنبج ا وهضعليه السالم ( ي( دفْسي هكَلُ ِلأَنؤي ا ثُما ِفيهم مقَوي 
ردلَا ي ِمِننيؤالْم ا أَِمريِقيلَ ي نالثَّم وا لَها غَِرمهاَء طَاِلبقَاٌء فَِإنْ جب لَه سلَي و ِلٍم أَوسةُ مفْرى س

  .سفْرةُ مجوِسي فَقَالَ هم ِفي سعٍة حتى يعلَموا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٣ 

 ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيأْكُلْ )صلى اهللا عليه وآله ( الَ قَالَ رسولُ اللَِّه  قَ)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمما يِليِه 
  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

 يلْطَع الْقَصعةَ و يقُولُ من لَطَع قَصعةً فَكَأَنما )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  قَالَ كَانَ رسولُ)عليه السالم ( 
  .تصدق ِبِمثِْلها 

 ٥- ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري هفَعٍد رمحم نب ِليأْكُلُ )عليه السالم (   عي ضاً ورع اكتسي 
  . الْهرت أَنْ يأْكُلَ ِبأَصاِبِعِه جِميعاً هرتاً و قَالَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي -٦ 
و يضع يده علَى الْأَرِض و  أَنه كَانَ يجِلس ِجلْسةَ الْعبِد )عليه السالم ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كَانَ يأْكُلُ هكَذَا لَيس كَما يفْعلُ الْجبارونَ )صلى اهللا عليه وآله ( يأْكُلُ ِبثَلَاِث أَصاِبع و أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  .أَحدهم يأْكُلُ ِبِإصبعيِه 

 محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٧ 
 ِإذَا أَكَلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبها قَالَ اللَّه عز و جلَّ بارك اللَّه ِفيك أَحدكُم طَعاماً فَمص أَصاِبعه الَِّتي أَكَلَ 

 ٨- نٍب عيعِن شوِح بن نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
أَكْلَها و رموا ِبها فَقَالَ لَهم أَبو ياِسٍر الْخاِدِم قَالَ أَكَلَ الِْغلْمانُ يوماً فَاِكهةً و لَم يستقْصوا 
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 سبحانَ اللَِّه ِإنْ كُنتم استغنيتم فَِإنَّ أُناساً لَم يستغنوا أَطِْعموه من يحتاج ِإلَيِه )عليه السالم ( الْحسِن 
.  
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  أَحمد بن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ٩
 أَوِل الْوقِْت يبدأُ ِبالطَّعاِم و  عِن الصلَاِة تحضر و قَد وِضع الطَّعام قَالَ ِإنْ كَانَ ِفي)عليه السالم ( اللَِّه 

يقِْت شالْو ى ِمنضم لَاِة  ِإنْ كَانَ قَدأْ ِبالصدلَاةَ فَابالص ِعيدفَت كفُوتأَنْ ت افخت ٌء و.  
لَنا أَبو الْحسِن   عنه عن نوِح بِن شعيٍب عن ياِسٍر الْخاِدِم و ناِدٍر جِميعاً قَالَا قَالَ - ١٠ 

 ِإنْ قُمت علَى رُءوِسكُم و أَنتم تأْكُلُونَ فَلَا تقُوموا حتى تفْرغُوا و لَربما دعا بعضنا )عليه السالم ( 
  .فَيقَالُ لَه هم يأْكُلُونَ فَيقُولُ دعهم حتى يفْرغُوا 

 ِإذَا أَكَلَ أَحدنا لَا )عليه السالم ( الْخاِدِم قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن   و رِوي عن ناِدٍر - ١١ 
  .يستخِدمه حتى يفْرغَ ِمن طَعاِمِه 

 يضع جوِزينجةً علَى )عليه السالم (   و روى ناِدر الْخاِدم قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن - ١٢ 
  .لُِني الْأُخرى و يناِو

 ربما أُِتي )عليه السالم (   أَحمد عن أَِبيِه عن سلَيمانَ الْجعفَِري قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن - ١٣ 
 ِمن غَيِر ِبالْماِئدِة فَأَراد بعض الْقَوِم أَنْ يغِسلَ يده فَيقُولُ من كَانت يده نِظيفَةً فَلَا بأْس أَنْ يأْكُلَ

 هدِسلَ يغأَنْ ي.  
  أَحمد عن يحيى بِن ِإبراِهيم عن محمِد بِن يحيى عِن ابِن أَِبي الِْبلَاِد عن أَِبيِه - ١٤ 

لُ خلا و زيتاً ِفي  و هو يأْكُ)عليه السالم ( عن بِزيِع بِن عمر بِن بِزيٍع قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
 تونفَد ِزيعا بنُ يفَقَالَ ِلي اد دأَح اللَّه وٍة قُلْ هفْرا ِبصِطهسوٍب ِفي وكْتاَء مدوٍة سعقَص

يِز شبالْخ ِمن قبي لَم اٍت ِحنيِسياِء ثَلَاثَ حالْم ا ِمنسح ثُم هعم فَأَكَلْت ن ا ٌء ثُملَِنيهاو
  .فَحسوت الْبِقيةَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ - ١٥ 
اولْه و من أَكَلَ ٌء فَلْيتن  يقُولُ من أَكَلَ ِفي منِزِلِه طَعاماً فَسقَطَ ِمنه شي)عليه السالم ( سِمعت الرضا 

  .ِفي الصحراِء أَو خاِرجاً فَلْيتركْه ِلطَاِئٍر أَو سبٍع 
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 أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ أَولَم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-١٦
 علَيك ِبالْمساِكِني فَأَشِبعهم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ )عليه السالم ( ِإسماِعيلُ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

 ِعيدما ي الْباِطلُ و ِدئبما ي و.  
 ١٧ -محم   هفَعِل ريِن الْفُضِد بمحم نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبب ِليع نى عيحي نب د
 مهنعليهم السالم ( ع( ِبيقَالُوا كَانَ الن  ) قَى )صلى اهللا عليه وآلهس ِربِإذَا ش ِه وينيع نيب نم ِإذَا أَكَلَ لَقَّم 

لَى يع نِميِنِه م.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن عِلي بِن - ١٨ 

 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبعليه السالم ( أَس(َّولُ اللسِه  قَالَ ر ) صلى اهللا

  . لَا تؤووا ِمنِديلَ الْغمِر ِفي الْبيِت فَِإنه مرِبض ِللشياِطِني )عليه وآله 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٩ 

ٍء ِمن الْفَاِكهِة أَِو اللَّحِم   أَطِْرفُوا أَهاِليكُم ِفي كُلِّ جمعٍة ِبشي)صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه قَالَ قَالَ رسولُ ا
  .حتى يفْرحوا ِبالْجمعِة 

 )عليه السالم ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَّ- ٢٠ 
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ الن( ثُم اِكنيسالْم هملَح طِْعملْي ِميناً وشاً سكَب حذْبكَناً فَلْيسى منب نم 

نا ِفي بيوِتنا ِإلَّا أُعِطي ما سأَلَ يقُولُ اللَّهم ادحر عني مردةَ الِْجن و الِْإنِس و الشياِطِني و باِرك لَ
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن - ٢١ 
  .يمنى علَى الْيسرى  قَالَ ِإذَا أَكَلْت شيئاً فَاستلِْق علَى قَفَاك و ضع ِرجلَك الْ)عليه السالم ( الرضا 

  باب أَكِْل ما يسقُطُ ِمن الِْخواِن
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ١

.  
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 كُلُوا ما )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِلمن أَراد أَنْ يستشِفي ِبِه يسقُطُ ِمن الِْخواِن فَِإنه ِشفَاٌء ِمن كُلِّ داٍء ِبِإذِْن اللَِّه عز و جلَّ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن أَباِن بِن عثْمانَ -٢ 
 فَلَما فَرغَ ِمن عشاِئِه حِمد  عتمةً)عليه السالم ( عن داود بِن كَِثٍري قَالَ تعشيت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَلْقَاه ثُم هقَطَ ِمنا سم مقَمانُ تالِْخو ِفعا راِئي فَلَماُء آبشع اِئي وشذَا عقَالَ ه لَّ وج و زع اللَّه
  .ِإلَى ِفيِه 
 ٣-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبع نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر ع

 وجع الْخاِصرِة فَقَالَ علَيك )عليه السالم ( اللَِّه بِن صاِلٍح الْخثْعِمي قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
هب عني قَالَ ِإبراِهيم قَد كُنت وجدت ذَِلك ِبما يسقُطُ ِمن الِْخواِن فَكُلْه قَالَ فَفَعلْت ذَِلك فَذَ

  .ِفي الْجاِنِب الْأَيمِن و الْأَيسِر فَأَخذْت ذَِلك فَانتفَعت ِبِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عِن الْحسِن بِن -٤ 
اِويعِد اللَِّه مبأَِبي ع دا ِعنأَِبيِه قَالَ أَكَلْن نٍب عهِن وعليه السالم ( ةَ ب( قَعا وانُ لَقَطَ مالِْخو ِفعا رفَلَم 

 لَدالْو كِْثري و ِفي الْفَقْرني ها ِإنقَالَ لَن ثُم فَأَكَلَه هِمن.  
 ٥-ِن الْخاٍد عِزي نب ديمولُ   حسٍع قَالَ قَالَ ريمِن جِرو بمع نقَّاٍح عِن بِن اباِب عش

 من وجد ِكسرةً فَأَكَلَها كَانت لَه حسنةٌ و من وجدها ِفي قَِذٍر فَغسلَها ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .رفَعها كَانت لَه سبعونَ حسنةً 

 قَالَ دخلَ رسولُ )عليه السالم (  و ِبهذَا الِْإسناِد عن عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه  -٦ 
 علَى عاِئشةَ فَرأَى ِكسرةً كَاد أَنْ يطَأَها فَأَخذَها فَأَكَلَها ثُم قَالَ يا حميراُء )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .ِرِمي ِجوار ِنعِم اللَِّه عز و جلَّ علَيِك فَِإنها لَم تنِفر ِمن قَوٍم فَكَادت تعود ِإلَيِهم أَكْ

 ٧- اِهيمرِإب نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ٍم عزِن ِمهِن بسأَِبي الْح عليه السالم ( ن( ِد اللَِّهبلٌ ِإلَى أَِبي عجكَا رقَالَ ش  ) عليه السالم( لْقَى ِمنا يم 

  .وجِع الْخاِصرِة فَقَالَ ما يمنعك ِمن أَكِْل ما يقَع ِمن الِْخواِن 
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 ٨-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مأَب تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم ن
   )عليه السالم ( الْحسِن 
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يش هقَطَ ِمناماً فَسِزِلِه طَعنأَكَلَ ِفي م نقُولُ ماِرجاً ٌء فَلْ يخ اِء أَورحأَكَلَ ِفي الص نم و لْهاونتي
  .فَلْيتركْه ِللطَّيِر و السبِع 

 ٩- مِن الْأَصاِبِه عحِض أَصعب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 و هو يأْكُلُ فَرأَيته يتتبع ِمثْلَ )عليه السالم (  كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه الْأَرجاِني قَالَ

السمِسِم ِمن الطَّعاِم ما سقَطَ ِمن الِْخواِن فَقُلْت جِعلْت ِفداك تتبع هذَا فَقَالَ يا عبد اللَِّه هذَا 
 هعدفَلَا ت قُكاٍء ِرزكُلِّ د ا ِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء ِمنأَم.  

  باب فَضِل الْخبِز
١ - تِمعٍر قَالَ سِن ِشمِرو بمع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِعي ِمن الْأُدِم حتى أَخاف أَنْ يراِني خاِدِمي فَيرى  يقُولُ ِإني لَأَلْحس أَصاِب)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
أَنَّ ذَِلك ِمن التجشِع و لَيس ذَِلك كَذَِلك ِإنَّ قَوماً أُفِْرغَت علَيِهم النعمةُ و هم أَهلُ الثَّرثَاِر 

زاً هبا خلُوهعطَِة فَجالِْحن خوا ِإلَى مدمفَع ِمن عمتى اجتح مهانيونَ ِبِه ِصبجنلُوا يعج اًء وج
 لُ ذَِلكفْعت ِهي أَةٌ ورِإذَا ام و اِلحلٌ صجر ِبِهم رقَالَ فَم ِظيملٌ عبج ذَِلك  
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 ككَأَن لَه ٍة فَقَالَتمِنع ِمن ا ِبكُموا مريغلَا ت لَّ وج و زع قُوا اللَّهات كُمحيو ما فَقَالَ لَهلَه ِبيِبص
الْج افخا لَا نِري فَِإنجا تنثَارثَر اما دا موِع أَما ِبالْجفُنوخلَّ تج و زع اللَّه قَالَ فَأَِسف وع

فَأَضعف لَهم الثَّرثَار و حبس عنهم قَطْر السماِء و نبات الْأَرِض قَالَ فَاحتاجوا ِإلَى ذَِلك الْجبِل 
  .و أَنه كَانَ يقْسم بينهم ِبالِْميزاِن 

 ٢-اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَِبيِه ع نع 
 أَكِْرموا الْخبز فَِإنه قَد عِملَ ِفيِه ما بين الْعرِش ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( اللَِّه 

ها ِمن كَِثٍري ِمن خلِْقِه ثُم قَالَ ِلمن حولَه أَ لَا أُخِبركُم قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَِّه الْأَرِض و ما ِفي
ِفداك الْآباُء و الْأُمهات فَقَالَ ِإنه كَانَ نِبي ِفيمن كَانَ قَبلَكُم يقَالُ لَه داِنيالُ و ِإنه أَعطَى 

عبٍر رِغيفاً ِلكَي يعبر ِبِه فَرمى صاِحب الِْمعبِر ِبالرِغيِف و قَالَ ما أَصنع ِبالْخبِز هذَا صاِحب ِم
مقَالَ اللَّه اِء ثُممِإلَى الس هدي فَعالُ راِنيد هِمن أَى ذَِلكا رِل فَلَمجِبالْأَر اسدي ا قَدندِعن زبالْخ 

أَكِْرِم الْخبز فَقَد رأَيت يا رب ما صنع هذَا الْعبد و ما قَالَ قَالَ فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى 
توا حطَرمي اِر قَالَ فَلَمقاً كَالْفَخِض أَنْ كُوِني طَبى ِإلَى الْأَرحأَو ثَ ويالْغ ِبسحاِء أَنْ تمى الس

أَنه بلَغَ ِمن أَمِرِهم أَنَّ بعضهم أَكَلَ بعضاً فَلَما بلَغَ ِمنهم ما أَراد اللَّه عز و جلَّ ِمن ذَِلك قَالَِت 
ِدي و ِإذَا كَانَ غَداً امرأَةٌ ِلأُخرى و لَهما ولَداِن يا فُلَانةُ تعاِلي حتى نأْكُلَ أَنا و أَنِت الْيوم ولَ

أَكَلْنا ولَدِك قَالَت لَها نعم فَأَكَلَتاه فَلَما أَنْ جاعتا ِمن بعد راودِت الْأُخرى علَى أَكِْل ولَِدها 
ا ِإلَى دمصتاللَِّه فَاخ ِبيِك ننيب ِني ويا بلَه ا فَقَالَتهلَيع تعنتالَ فَامعليه السالم ( اِني( ا ومفَقَالَ لَه 

 ماِء فَقَالَ اللَّهمِإلَى الس هدي فَعقَالَ فَر دأَش اللَِّه و ِبيا ني معن ا لَهى قَالَتا أَرِإلَى م رلَغَ الْأَمب قَد
الْأَطْفَالَ و من ِفيِه خير ِبذَنِب صاِحِب الِْمعبِر عد علَينا ِبفَضِلك و فَضِل رحمِتك و لَا تعاِقِب 

 رأَم ِض ولَى الْأَرِطِري عاَء أَنْ أَمملَّ السج و زع اللَّه رقَالَ فَأَم ِتكماِبِه ِلِنعرأَض و  

http://www.islam4u.com


  )٣٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .الْأَرض أَنْ أَنِبِتي ِلخلِْقي ما قَد فَاتهم ِمن خيِرك فَِإني قَد رِحمتهم ِبالطِّفِْل الصِغِري 
 ٣- نع ِن الِْميثَِمياِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداِن بأَب

  . لَا يوضع الرِغيف تحت الْقَصعِة )عليه السالم ( تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عِن السياِري عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ قَالَ -٤ 

  . أَكِْرموا الْخبز ِقيلَ و ما ِإكْرامه قَالَ ِإذَا وِضع لَا ينتظَر ِبِه غَيره )يه السالم عل( أَبو عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن بعِض -٥ 

سا قَالَ قَالَ راِبنحقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه أَص هاما ِإكْرم ولَ اللَِّه وسا رفَِقيلَ ي زبوا الْخأَكِْرم 
 و ِمن كَرامِتِه أَنْ لَا يوطَأَ و لَا يقْطَع )صلى اهللا عليه وآله ( ِإذَا وِضع لَم ينتظَر ِبِه غَيره و قَالَ رسولُ اللَِّه 

.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

 مبارك  ِإياكُم أَنْ تشموا الْخبز كَما تشمه السباع فَِإنَّ الْخبز)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
أَرسلَ اللَّه عز و جلَّ لَه السماَء ِمدراراً و لَه أَنبت اللَّه الْمرعى و ِبِه صلَّيتم و ِبِه صمتم و ِبِه 

 كُمبر تيب متججح.  
 ِإذَا أُوِتيتم ِبالْخبِز و اللَّحِم )له صلى اهللا عليه وآ(   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -٧ 

 مكُلُوا اللَّح وِع ثُموا ِبِه ِخلَالَ الْجدِز فَسبُءوا ِبالْخدفَاب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يعقُوب بِن -٨ 

 صغروا رغْفَانكُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بو الْحسِن الرضا يقِْطٍني قَالَ قَالَ أَ
 )عليه السالم ( فَِإنَّ مع كُلِّ رِغيٍف بركَةً و قَالَ يعقُوب بن يقِْطٍني رأَيت أَبا الْحسِن يعِني الرضا 

 ِغيفالر كِْسري قِإلَى فَو.  
 ٩- هفَعاِشٍد رِن رب ِليأَِبي ع نع اِرييِن السٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَطَع الْخبز  ِإذَا لَم يكُن لَه أُدم )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالسكِِّني 
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  .السكِِّني  قَالَ أَدنى الْأُدِم قَطْع الْخبِز ِب)عليه السالم (   السياِري رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
  عِلي بن محمِد بِن بندار و غَيره عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد - ١١ 

َء   فَِجي)عليه السالم ( اللَِّه بِن الْفَضِل النوفَِلي عِن الْفَضِل بِن يونس قَالَ تغدى ِعنِدي أَبو الْحسِن 
 ِرجخأَنْ ي لَامِر الْغقَالَ ِلي م ا وهتحكُونَ تأَنْ لَا ي زبوا الْخفَقَالَ أَكِْرم زبا خهتحت ٍة وعِبقَص

  .الرِغيف ِمن تحِت الْقَصعِة 
 أَنه )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   أَحمد عِن ابِن فَضاٍل عِن الِْميثَِمي عن أَِبي بِصٍري عن أَ- ١٢ 

  .كَِره أَنْ يوضع الرِغيف تحت الْقَصعِة 
  أَحمد بن محمٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن جمهوٍر عن ِإدِريس بِن - ١٣ 

 لَا تقْطَعوا الْخبز ِبالسكِِّني )صلى اهللا عليه وآله ( الَ قَالَ رسولُ اللَِّه  قَ)عليه السالم ( يوسف عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مجاِلفُوا الْعخ لَكُم ركْسلْي ِد وِبالْي وهلَِكِن اكِْسر و.  

عليه ( لرضا   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي الْحسِن ا- ١٤ 

  . قَالَ لَا تقْطَعوا الْخبز ِبالسكِِّني و لَِكِن اكِْسروه ِبالْيِد و خاِلفُوا الْعجم )السالم 
  باب خبِز الشِعِري

 )سالم عليه ال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١
 ِعِري وا ِلأَكِْل الشعد قَد ِإلَّا و ِبين ا ِمنم اِس ولَى النا عِلنكَفَض رلَى الْبِعِري عِز الشبلُ خقَالَ فَض

طَع اِء وِبيالْأَن قُوت وه اٍء ِفيِه وكُلَّ د جرأَخ فاً ِإلَّا وولَ جخا دم ِه ولَيع كارب ى اللَّهاِر أَبرالْأَب ام
  .تعالَى أَنْ يجعلَ قُوت أَنِبياِئِه ِإلَّا شِعرياً 
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زِز الْأَربباب خ  
١ -نع اِهيمرِإب نب ِليا   عضِن الرسأَِبي الْح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحعليه السالم (  م( 

يلُوِل شسالْم فولَ جخا دقَالَ م هأَن  زِز الْأَربخ ِمن لَه فَعٌء أَن.  
ي بِن حسانَ عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عِن الْخشاِب عن عِل-٢ 

 أَطِْعموا الْمبطُونَ خبز الْأَرز فَما دخلَ جوف )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يطُوِن شبا  الْملاَء سلُّ الدسي ةَ وِعدغُ الْمبدي ها ِإنأَم هِمن فَعٌء أَن.  

 ٣- اِفٍع وِن أَِبي رى بيحي نع اِرييِن السٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ لَيس يبقَى ِفي الْجوِف ِمن غُدوٍة ِإلَى اللَّيِل ِإلَّا )عليه السالم ( غَيِرِه يرفَعونه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 زبخ زالْأَر.  
  باب الْأَسِوقَِة و فَضِل سِويِق الِْحنطَِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي هماٍم عن سلَيمانَ - ١
يق ِإنْ كُنت جاِئعاً أَمسك و  قَالَ ِنعم الْقُوت السِو)عليه السالم ( الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الرضا 

  .هضم طَعامك ] شبعانَ[ِإنْ كُنت شبعاناً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب -٢ 

بأَِبي ع دِعن اِبِه قَالَ ذُِكرحِض أَصعب نِي )عليه السالم ( ِد اللَِّه عحِملَ ِبالْوا عمفَقَالَ ِإن ِويقالس .  
(   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

  .عظْم  قَالَ السِويق ينِبت اللَّحم و يشد الْ)عليه السالم 
 ٤- نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع    
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ِجيٍح عِن ناِلِد بِد اللَِّه خبأَِبي ع عليه السالم ( ن( نيِبيقَالَ الن أَو ِلنيسرالْم امطَع ِويققَالَ الس .  
  عنه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن سيابةَ -٥ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنما أُنِزلَ السِويق )عليه السالم ( للَِّه عن أَِبي الْحسِن موسى عن جندِب بِن عبِد ا
  .ِبالْوحِي ِمن السماِء 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ -٦ 
  . قَالَ السِويق الْجاف يذْهب ِبالْبياِض )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن محمِد بِن بندار و غَيره عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن -٧ 
 اللَِّه بِن عبِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ ِعيسى عن عبيِد

 يقُولُ شرب السِويِق ِبالزيِت ينِبت اللَّحم و يشد الْعظْم و )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .بشرةَ و يِزيد ِفي الْباِه يِرق الْ

 ٨- نى عشةَ الْأَعبيقُت نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
الْبلْغم و الِْمرةَ حتى  قَالَ ثَلَاثُ راحاِت سِويٍق جاف علَى الريِق ينشف )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَا يكَاد يدع شيئاً 
عليه (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن النضِر بِن ِقرواٍش قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن الْماِضي -٩ 

 ِإلَى ِإناٍء آخر فَهو يذْهب ِبالْحمى و ينِزلُ  السِويق ِإذَا غَسلْته سبع مراٍت و قَلَّبته ِمن ِإناٍء)السالم 
  .الْقُوةَ ِفي الساقَيِن و الْقَدميِن 

  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و محمِد بِن سوقَةَ - ١٠ 
  . قَالَ السِويق يهِضم الرُءوس ) السالم عليه( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ١١ - نِن الْقَاِسِم عى بوسم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
 الِْمرةَ و الْبلْغم ِمن الْمِعدِة جرداً  قَالَ السِويق يجرد)عليه السالم ( يحيى بِن مساِوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و يدفَع سبِعني نوعاً ِمن أَنواِع الْبلَاِء 
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  عنه عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن بكِْر بِن محمٍد عن خيثَمةَ قَالَ قَالَ أَبو - ١٢ 
  . من شِرب السِويق أَربِعني صباحاً امتلَأَ كَِتفَاه قُوةً )ه السالم علي( عبِد اللَِّه 
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سياِري عن عبيِد اللَِّه بِن أَِبي عبِد   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عِن ال-١٣
 ِمن خراسانَ ِإلَى الْمِدينِة لَا تسقُوا أَبا جعفٍَر الثَّاِني السِويق )عليه السالم ( اللَِّه قَالَ كَتب أَبو الْحسِن 
  .ِبالسكَِّر فَِإنه رِدي ِللرجاِل 

الس هرفَس و   عِدِه مرِة بِشد ِمن كَاحالن قْطَعي هاِل فَِإنجِللر هكْري هِد اللَِّه أَنيبع نع اِريي
  .السكَِّر 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن خاِلٍد عن سيٍف التماِر - ١٤ 
 فَأَعلَمته فَقَالَ ِلي )عليه السالم ( ض بعض رفَقَاِئنا ِبمكَّةَ و برِسم فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ مِر

 اهنقَيا سِريِض قَالَ فَمِف الْموِغذَاٌء ِفي ج وه و اَء اللَّهاِفي ِإنْ شعي هِعِري فَِإنالش ِويقِقِه ساس
ا السناِحبص وِفيى عتِن حيترقَالَ م ِن أَويموِإلَّا ي ِويق.  

  باب سِويِق الْعدِس
 أَنه قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

و طَشالْع قْطَعِس يدالْع ِويقس اَء وفْرطِْفئُ الصي اًء ود ِعنيبس ِفيِه ِشفَاٌء ِمن ةَ وِعدي الْمقَوي 
 افَركَانَ ِإذَا س و فوالْج دربعليه السالم ( ي( ُقُولكَانَ ي و فَاِرقُهلَا ي  ) ٍد )عليه السالمِبأَح مالد اجِإذَا ه 

راش ِمِه قَالَ لَهشح ةَ ِمناررطِْفئُ الْحي ِم وانَ الدجيه كِّنسي هِس فَِإندِويِق الْعس ِمن ب.  
  و عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ ِإنَّ جاِريةً لَنا أَصابها -٢ 

رى أَشتا حهنع قَِطعنكَانَ لَا ي و ضيفٍَر الْحعو جأَب رِت فَأَمولَى الْمع قَى )عليه السالم ( فَتسأَنْ ت 
 توِفيع ا وهنع قَطَعفَان تِقيِس فَسدالْع ِويقس.  

 ٣- نع طَامِن ِبسب اِهيمرِإب نع اِرييِن الساٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
جا رضا الرنثَ ِإلَيعقَالَ ب ورِل مأَه ِه )عليه السالم ( ٍل ِمنا ِإلَيثْنعفَب ِويقالس طْلُبا يندِعن وه و 

  ِبسِويٍق ملْتوٍت فَرده و بعثَ ِإلَي أَنَّ السِويق ِإذَا شِرب علَى الريِق و هو جاف أَطْفَأَ 
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 لْ ذَِلكفْعي لَم ِإذَا لُت ةَ والِْمر كَّنس ةَ واررالْح.  
  باب فَضِل اللَّحِم

الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ١
 عن سيِد الْآداِم ِفي الدنيا و الْآِخرِة فَقَالَ اللَّحم أَ ما سِمعت قَولَ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .اللَِّه عز و جلَّ و لَحِم طَيٍر ِمما يشتهونَ 
 ٢-   نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع

 ِليع نِه عدج نأَِبيِه ع نع لَِويِد اللَِّه الْعبِن عى بعليه السالم ( ِعيس( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه

  . اللَّحم سيد الطَّعاِم ِفي الدنيا و الْآِخرِة )وآله 
(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   و عنه عن عِلي بِن الرياِن رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

  . سيد آداِم الْجنِة اللَّحم )صلى اهللا عليه وآله 
 ٤-حا   ماِبنحِض أَصعب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

  . قَالَ سيد الطَّعاِم اللَّحم )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ٥-ِن أَِبي عب دمأَح نع هرغَي و اردنِن بِد بمحم نب ِليع   ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عب

عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يوسف عن زكَِريا بِن محمٍد الْأَزِدي عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم 
 أَنه قَالَ ِإنَّ اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  ِإنا نروى ِعندنا عن رسوِل)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  كَذَبوا ِإنما قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( تبارك و تعالَى يبِغض الْبيت اللَِّحم فَقَالَ 
 لَِحماً و لَقَد مات )عليه السالم ( نَ لُحومهم و قَد كَانَ أَِبي الْبيت الَِّذي يغتابونَ ِفيِه الناس و يأْكُلُو

  .يوم مات و ِفي كُم أُم ولَِدِه ثَلَاثُونَ ِدرهماً ِللَّحِم 
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 أَنَّ )عليه السالم (   و عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
 سلَي قُوا وداللَِّحِم فَقَالَ ص تيب ِغضبلَّ يج و زع ونَ أَنَّ اللَّهورا يلَنِقب نِإنَّ م لًا قَالَ لَهجر

ياِس حالن ومكَلُ ِفيِه لُحؤالَِّذي ت تيالْب ِغضبلَّ يج و زع وا ِإنَّ اللَّهبثُ ذَه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي -٧ 

  . لَِحماً يِحب اللَّحم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )يه السالم عل( الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عِن الْحسِن بِن -٨ 

 ثَلَاِثني ِدرهماً ِللَّحِم يوم توفِّي )عليه السالم ( ك أَبو جعفٍَر  قَالَ تر)عليه السالم ( هارونَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و كَانَ رجلًا لَِحماً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٩ 
 ِإنا معاِشر قُريٍش قَوم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .لَِحمونَ 
لُقُهخ ريغماً توي ِعنيبأَر مأْكُِل اللَّحي لَم نباب أَنَّ م  

١ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عي )

 قَالَ اللَّحم ينِبت اللَّحم و من ترك اللَّحم أَربِعني يوماً ساَء خلُقُه و من ساَء خلُقُه )عليه السالم 
  .فَأَذِّنوا ِفي أُذُِنِه 

حمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ-٢ 
 ِإنَّ الناس يقُولُونَ ِإنَّ من لَم يأْكُِل )عليه السالم ( الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا 

 كَذَبوا و لَِكن من لَم يأْكُِل اللَّحم أَربِعني يوماً تغير خلُقُه و اللَّحم ثَلَاثَةَ أَياٍم ساَء خلُقُه فَقَالَ
  .بدنه و ذَِلك ِلانِتقَاِل النطْفَِة ِفي ِمقْداِر أَربِعني يوماً 

 ٣-بِن أَِبي عب دمأَح نع هرغَي و اردنِن بِد بمحم نب ِليع   ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه ع
 قَالَ )عليه السالم ( عِن ابِن بقَّاٍح عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ماً و لَم يأْكُِل اللَّحم فَلْيستقِْرض علَى اللَِّه  من أَتى علَيِه أَربعونَ يو)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 أْكُلْهلْي لَّ وج و زع.  
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  باب فَضِل لَحِم الضأِْن علَى الْمعِز
ي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبِه أَظُنه محمد بن ِإسماِعيلَ   عِل- ١

 فَقَالَ ما لَحم ِبأَطْيب ِمن لَحِم )عليه السالم ( قَالَ ذَكَر بعضنا اللُّحمانَ ِعند أَِبي الْحسِن الرضا 
 و قَالَ لَو خلَق اللَّه عز و جلَّ مضغةً ِهي أَطْيب ِمن )عليه السالم ( ر ِإلَيِه أَبو الْحسِن الْماِعِز قَالَ فَنظَ

   .)عليه السالم ( الضأِْن لَفَدى ِبها ِإسماِعيلَ 
عن سعِد بِن سعٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد -٢ 

 ِإنَّ أَهلَ بيِتي لَا يأْكُلُونَ لَحم الضأِْن قَالَ فَقَالَ و ِلم قَالَ قُلْت )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
جالْأَو و اعدالص اَء ودوةَ السالِْمر ِبِهم جيهي هقُولُونَ ِإني مهِإن كيلَب فَقُلْت دعا سفَقَالَ ِلي ي اع

   .)عليه السالم ( قَالَ لَو عِلم اللَّه عز و جلَّ شيئاً أَكْرم ِمن الضأِْن لَفَدى ِبِه ِإسماِعيلَ 
 ٣-عِن سِد بعس نع ِميرضالْح اِهيمرِن ِإبفَِر بعج نا عاِبنحأَص ضعِلأَِبي   ب ٍد قَالَ قُلْت

 ِإنَّ أَهلَ بيِتي يأْكُلُونَ لَحم الْماِعِز و لَا يأْكُلُونَ لَحم الضأِْن قَالَ و ِلم )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 عز و جلَّ خيراً ِمن الضأِْن  لَو عِلم اللَّه)عليه السالم ( قُلْت يقُولُونَ ِإنه لَحم يهيج الِْمرار فَقَالَ 

 اقحِني ِإسعى ِبِه يلَفَد.  
  .  هكَذَا جاَء ِفي الْحِديِث 

  باب لَحِم الْبقَِر و شحوِمها
   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن سلَيمانَ بِن عباٍد عن ِعيسى بِن- ١

 قَالَ ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ شكَوا ِإلَى موسى )عليه السالم ( أَِبي الْورِد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ِإلَيِه مرهم  ما يلْقَونَ ِمن الْبياِض فَشكَا ذَِلك ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ)عليه السالم ( 

  .يأْكُلُوا لَحم الْبقَِر ِبالسلِْق 
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أَراه عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك - ٢
 قَالَ مرق لَحِم الْبقَِر يذْهب ِبالْبياِض )عليه السالم ( جبلَةَ عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
ٍد عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِل-٣ 

 قَالَ أَلْبانُ الْبقَِر دواٌء و سمونها )عليه السالم ( الْمِغريِة عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِشفَاٌء و لُحومها داٌء 

 ٤-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنكٍْر قَالَ   ِعدِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ن
 يقُولُ اللَّحم ينِبت اللَّحم و من أَدخلَ ِفي جوِفِه لُقْمةَ شحٍم )عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 

  .أَخرجت ِمثْلَها ِمن الداِء 
يِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-٥ 

 قَالَ من أَكَلَ لُقْمةَ شحٍم أَخرجت ِمثْلَها ِمن )عليه السالم ( عن محمِد بِن سوقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الداِء 

 ٦-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ قَالَ   ِعداررلَغَ ِبِه زاِبِه بحِض أَصعب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح 
 جِعلْت ِفداك الشحمةُ الَِّتي تخِرج ِمثْلَها ِمن الداِء أَي شحمٍة ِهي )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

قَِر وةُ الْبمحش قَالَ ِهي لَكقَب دا أَحهنةُ عاررا زأَلَِني يا سم .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن يحيى -٧ 

 اِهيمرأَِبي ِإب ناِوٍر عسِن معليه السالم ( ب(لَح قرم و ِويقِح  قَالَ السضاِن ِبالْوبذْهقَِر يِم الْب.  
  باب لُحوِم الْجزوِر و الْبخِت

١ - داود نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
لُه عن لُحوِم الْبخِت و أَلْباِنِهن فَقَالَ لَا بأْس ِبِه  أَسأَ)عليه السالم ( الرقِّي قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

.  
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن داود الرقِّي قَالَ -٢ 
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 جِعلْت ِفداك ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِب أَِبي الْخطَّاِب نهى عن أَكِْل )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 لَا بأْس ِبركُوِب )عليه السالم ( ِه الْبخِت و عن أَكِْل لُحوِم الْحماِم الْمسرولَِة فَقَالَ أَبو عبِد اللَّ

  .الْبخِت و شرِب أَلْباِنِهن و أَكِْل لُحوِم الْحماِم الْمسروِل 
  باب لُحوِم الطَّيِر

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ رفَعه قَالَ- ١
 ِمِننيؤالْم ِر )عليه السالم ( قَالَ أَِمريالطَّي شبح اجرالد ِر والطَّي ِزيرِخن اججالد ِر والطَّي وسامج زالِْإو 

  .و أَين أَنت عن فَرخيِن ناِهضيِن ربتهما امرأَةٌ ِمن رِبيعةَ ِبفَضِل قُوِتها 
 ٢-هنِإنَّ   ع رمفَقَالَ ع رمع يدي نيانُ بمِت اللُّحذُِكر هقَالَ ِإن هفَعر اِرييِن السع 

 ِمِننيؤالْم اِج فَقَالَ أَِمريجالد ماِن لَحماللُّح بِإنَّ )عليه السالم ( أَطْي ِر والطَّي اِزيرنخ كَلَّا ِإنَّ ذَِلك 
  .لُّحماِن لَحم فَرٍخ قَد نهض أَو كَاد أَنْ ينهض أَطْيب ال
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   السياِري عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

رالد مأْكُلْ لَحفَلْي ظُهِقلَّ غَيأَنْ ي هرس ناِج م.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى قَالَ حدثَِني عِلي بن سلَيمانَ عِن ابِن أَِبي -٤ 

 قَالَ أَطِْعموا الْمحموم لَحم الِْقباِج )عليه السالم ( عميٍر عن محمِد بِن حِكيٍم عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
  .نه يقَوي الساقَيِن و يطْرد الْحمى طَرداً فَِإ

عليه (   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ تغديت مع أَِبي جعفٍَر -٥ 

 يعِجبه و كَانَ يأْمر أَنْ يطْعم صاِحب  )عليه السالم(  فَأَتى ِبقَطَاٍة فَقَالَ ِإنه مبارك و كَانَ أَِبي )السالم 
 هفَعني هفَِإن ى لَهوشقَاِن يرالْي.  
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٦ -نانَ عملَيِن سب ِليع نع هنا   عأَب تِمعاِلٍح قَالَ سِن صِشيِط بن نٍد عيبِن عِك بورم 
 يقُولُ لَا أَرى ِبأَكِْل الْحبارى بأْساً و ِإنه جيد ِللْبواِسِري و وجِع الظَّهِر )عليه السالم ( الْحسِن الْأَولَ 

  .ِع و هو ِمما يِعني علَى كَثْرِة الِْجما
  باب لُحوِم الظِّباِء و الْحمِر الْوحِشيِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن نصِر بِن محمٍد قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ١
 يجوز أَكْلُه ِلوحشِتِه و تركُه )عليه السالم (  أَسأَلُه عن لُحوِم حمِر الْوحِش فَكَتب )عليه السالم ( الْحسِن 

  .ِعنِدي أَفْضلُ 
  باب لُحوِم الْجواِميِس

١ - نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نِميعاً عٍد جمحم نب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
حِن يانَ بفْوص نوٍح عِن نب وبِن أَيسا الْحأَب تِمعٍب قَالَ سدنِن جِد اللَِّه ببع نى ععليه السالم ( ي( 

  .يقُولُ لَا بأْس ِبأَكِْل لُحوِم الْجواِميِس و شرِب أَلْباِنها و أَكِْل سموِنها 
عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب قَالَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ -٢ 

  . عن لُحوِم الْجواِميِس و أَلْباِنها فَقَالَ لَا بأْس ِبِهما )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
  ُء باب كَراِهيِة أَكِْل لَحِم الْغِريِض يعنى الني

١ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ن
   نهى أَنْ يؤكَلَ اللَّحم غَِريضاً و قَالَ ِإنما تأْكُلُه السباع )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 
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 ارأَِو الن سمالش هريغى تتح لَِكن و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -٢ 

ا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سي)عليه السالم ( بِم النأَكِْل لَح ناِع   عبالس امذَا طَعِء فَقَالَ ه.  
  باب الْقَِديِد

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد - ١
 ِإنَّ أَصحاب )عليه السالم ( ِخي أَِبي الْمغراِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر الصمِد بِن بِشٍري عن عِطيةَ أَ

  .الْمِغريِة ينهونَ عن أَكِْل الْقَِديِد الَِّتي لَم تمسه النار فَقَالَ لَا بأْس ِبأَكِْلِه 
 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ اللَّحم يقَدد و يذَر علَيِه  )عليه السالم(   عنه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 هرغَي قَد ِبأَكِْلِه ِلأَنَّ الِْملْح أْسِفي الظِّلِّ فَقَالَ لَا ب فَّفجي و الِْملْح.  
ِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن محمِد بِن ِعيسى عن أَ-٣ 
 قَالَ كَانَ يقُولُ ما أَكَلْت طَعاماً أَبقَى و لَا أَهيج ِللداِء ِمن اللَّحِم الْياِبِس يعِني )عليه السالم ( الثَّاِلِث 
 الْقَِديد.  
وٍء ِلأَنه يسترِخي ِفي  أَنه كَانَ يقُولُ الْقَِديد لَحم س)عليه السالم (   عنه عن أَِبي الْحسِن -٤ 

يش ِمن فَعنلَا ي اٍء وكُلَّ د جيهي ِة وِعدالْم  هرضلْ يٍء ب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ -٥ 

 شيئَاِن صاِلحاِن لَم يدخلَا جوف واِحٍد قَطُّ فَاِسداً ِإلَّا أَصلَحاه و )ليه السالم ع( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و اُء الْفَاِترالْم انُ وماِن الراِلحفَالص اهداِلحاً ِإلَّا أَفْسفاً قَطُّ صولَا جخدي اِن لَمئَاِن فَاِسديش

نباِن الْجالْفَاِسد الْقَِديد و .  
 قَالَ ثَلَاثَةٌ يهِدمن الْبدنَ و ربما قَتلْن أَكْلُ )عليه السالم (   قَالَ و رِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

  الْقَِديِد الْغاب و دخولُ الْحماِم علَى الِْبطْنِة و ِنكَاح الْعجاِئِز 
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  .قَالَ و زاد ِفيِه أَبو ِإسحاق النهاونِدي و ِغشيانُ النساِء علَى اِلامِتلَاِء 
 ثَلَاثٌ لَا يؤكَلْن و )عليه السالم (  اللَِّه   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد-٧ 

يكُلِّ ش اِن ِمنفَعناِن ياثْن و ِزلْنهي نه و كَلْنؤثَلَاثٌ ي و ِمنسي نه يش اِن ِمنرضلَا ي ٍء و  ٍء و
يكُلِّ ش اِن ِمنرضاِن ياثْن يش اِن ِمنفَعنلَا ي ٍء ٍء و ارعِتشاس ِمنسي و كَلْنؤاِتي لَا يا اللَّوفَأَم 

 و الطَّلْع و نبالْج و اِبسالْي ماللَّح وفَه ِزلْنهي و كَلْنؤاِتي يا اللَّوأَم ةُ وورالن و الطِّيب اِن والْكَت
ٍء فَالْماُء  ٍء و لَا يضراِن ِمن شي اِن ينفَعاِن ِمن كُلِّ شيِفي حِديٍث آخر الْجرز و الْكُسب و اللَّذَ

يكُلِّ ش اِن ِمنرضاللَّذَاِن ي انُ ومالر و الْفَاِتر يش اِن ِمنفَعنلَا ي ٍء و  نبالْج و اِبسالْي مٍء فَاللَّح
ي قُلْت ثَم اكِفد ِعلْتج قُلْت الَ ِمنزأَنَّ الْه تِلما عاِن فَقَالَ أَ مرضا يناهه قُلْت و ِزلْنه

  .الْمضرِة 
  باب فَضِل الذِّراِع علَى ساِئِر الْأَعضاِء

ت ِلأَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الرياِن رفَعه قَالَ قُلْ- ١
 يِحب الذِّراع أَكْثَر ِمن حبِه ِلساِئِر أَعضاِء )صلى اهللا عليه وآله (  ِلم كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِمن ذُريِتِه فَسمى ِلكُلِّ نِبي ِمن  قَرب قُرباناً عِن الْأَنِبياِء )عليه السالم (  ِلأَنَّ آدم )عليه السالم ( الشاِة فَقَالَ 
 )صلى اهللا عليه وآله (  الذِّراع فَِمن ثَم كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( ذُريِتِه عضواً عضواً و سمى ِلرسوِل اللَِّه 

  .يِحبها و يشتِهيها و يفَضلُها 
 ٢-ى عيحي نب دمحةَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح ن

  . يعِجبه الذِّراع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ٣-ج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بع

 ِفي ِذراٍع و كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سمِت الْيهوِديةُ النِبي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( و الْكَِتف و اعالذِّر ِحباِل  يبالْم ا ِمنِبهِلقُر ِركالْو هكْري.  
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  باب الطَِّبيِخ
١ -اِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن س )

   .)عليهم السالم (  قَالَ اللَّحم ِباللَّبِن مرق الْأَنِبياِء )عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه -٢ 

عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحسِن بِن راِشٍد

  . ِإذَا ضعف الْمسِلم فَلْيأْكُِل اللَّحم ِباللَّبِن )السالم 
 ٣-اِد بِزي ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح   عم تيشعلَّاِل قَالَ تِن أَِبي الْح

   .)عليهم السالم (  ِبلَحٍم ِبلَبٍن فَقَالَ هذَا مرق الْأَنِبياِء )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٤-نى عِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعديبع 

 قَالَ شكَا )عليه السالم ( بِن عبِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بِن فَِإنهما يشداِن الِْجسم نِبي ِمن الْأَنِبياِء ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ الضعف فَِقيلَ لَه اطْبِخ اللَّحم ِباللَّ

  .قَالَ فَقُلْت ِهي الْمِضريةُ قَالَ لَا و لَِكِن اللَّحم ِباللَّبِن الْحِليِب 
 ٥- قُوبعِن يب سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . النارباجةُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَحب الطَّعاِم كَانَ ِإلَى رسوِل اللَِّه قَالَ ِإنَّ 
 )عليه السالم (   محمد بن الْوِليِد عن يونس بِن يعقُوب قَالَ أَرسلْت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

ا وهفَأَكَلَ ِمن اجبارا نٍة ِفيهريِبقُد لَامِإنَّ الْغ ثَلَاثاً ثُم ِن أَويترا مِبه فَأُِتي لَيا عهتِقيوا بِبسقَالَ اح 
 لَيا عهتدأَفْس كحيو ا فَقَالَ لَهِبه اهاًء فَأَتا مِفيه بص.  

 ٧-محم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر بضِن الناِلٍد عِن خِد ب
.  
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  . تعِجبه الزِبيِبيةُ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

 ِمِننيؤالْم ِن )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمرييتنَ الْأَلْيردخي و طْنالْب نظِّمعانُ يالْأَلْو .  
  باب الثَِّريِد

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن محمٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن سلَيمانَ - ١
قَالَ  فَأُِتي ِبلَوٍن فَ)عليه السالم ( بِن رشيٍد عن أَِبيِه عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ أَكَلْت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

يا شا فَما أَنذَا فَأَمه كُلْ ِمن  تمراِت حاجفَانأَنَّ الِْإس تِددلَو الثَِّريِد و ِمن ِإلَي بٌء أَح.  
  )عليه السالم(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ الن( اِهيمرنَ ِإبلَو نلُ مأَو  ) عليه السالم( اِشمه الثَِّريد مشه نلُ مأَو و .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٣ 

 اللَّهم باِرك ِلأُمِتي ِفي الثَّرِد و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( قَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ
 را كَبم الثَِّريد و رغا صم دالثَّر فَرعالثَِّريِد قَالَ ج.  

 )عليه السالم ( ِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-٤ 
  .قَالَ الثَِّريد طَعام الْعرِب 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَمةَ بِن -٥ 
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  . علَيك ِبالثَِّريِد فَِإني لَم أَِجد شيئاً أَوفَق ِمنه )عليه السالم ( محِرٍز قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ٦-نى عيحي نب دمحٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

 و هو يأْكُلُ )عليه السالم ( عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم قَالَ دخلْت علَى سيِدي أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِسكْباجاً ِبلَحِم الْبقَِر 

 ٧-نب ِليِن   عانَ بدعس نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم 
 فَدعا ِبالْماِئدِة فَأُِتي ِبثَِريٍد )عليه السالم ( مسِلٍم عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِبزيٍت و صبه علَى اللَّحِم فَأَكَلْت معه و لَحٍم و دعا
 ٨- ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعاِبِه رحِض أَصعب نةُ عاررز اهور كَةٌ )صلى اهللا عليه وآله (   ورب الثَِّريد .  
بِن يحيى عن ِغياِث بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد -٩ 

 لَا تأْكُلُوا ِمن رأِْس الثَِّريِد )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و كُلُوا ِمن جواِنِبِه فَِإنَّ الْبركَةَ ِفي رأِْسِه 

 ١٠ - ةٌ ِمنٍرو   ِعدمِن عةَ بيأُم نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص
  . قَالَ أَطِْفئُوا ناِئرةَ الضغاِئِن ِباللَّحِم و الثَِّريِد )عليه السالم ( عِن الشِعِريي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  رُءوِسباب الشواِء و الْكَباِب و ال
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن عن موسى بِن عمر عن جعفَِر بِن بِشٍري - ١

 ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع لْتخةَ قَالَ داتبِن نِغ ببِن الْأَصع ميرأَِبي م نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نعليه ( ع

 و بين يديِه ِشواٌء فَقَالَ ِلي ادنُ فَكُلْ فَقُلْت يا أَِمري الْمؤِمِنني هذَا ِلي ضار فَقَالَ ِلي ادنُ )م السال
يش نهعم كرضاٍت لَا يكَِلم كلِّماِء ِملْ أُعمِر الْأَسيِم اللَِّه خقُلْ ِبس افخا تٌء ِمم ِض وَء الْأَر 

يِمِه شاس عم رضِحيِم الَِّذي لَا يِن الرمحاِء الرما  السنعم دغاٌء تلَا د ٌء و.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر -٢ 
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 فَقَالَ ِلي أَراك ضِعيفاً )عليه السالم ( قَالَ اشتكَيت ِبالْمِدينِة شكَاةً ضعفْت معها فَأَتيت أَبا الْحسِن 
  .برأْت قُلْت نعم فَقَالَ ِلي كُِل الْكَباب فَأَكَلْته فَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن موسى -٣ 
 ما ِلي أَراك مصفَراً فَقُلْت لَه وعك )عليه السالم ( بِن بكٍْر قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن يعِني الْأَولَ 

ي فَقَالَ ِلي كُِل اللَّحم فَأَكَلْته ثُم رآِني بعد جمعٍة و أَنا علَى حاِلي مصفَراً فَقَالَ ِلي أَ لَم أَصابِن
آمرك ِبأَكِْل اللَّحِم قُلْت ما أَكَلْت غَيره منذُ أَمرتِني فَقَالَ و كَيف تأْكُلُه قُلْت طَِبيخاً فَقَالَ لَا 
كُلْه كَباباً فَأَكَلْته ثُم أَرسلَ ِإلَي فَدعاِني بعد جمعٍة و ِإذَا الدم قَد عاد ِفي وجِهي فَقَالَ ِلي الْآنَ 

 معن.  
 بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد اللَِّه-٤ 

 قَالَ أَكْلُ الْكَباِب يذْهب )عليهما السالم ( محمٍد الشاِمي عن حسيِن بِن حنظَلَةَ عن أَحِدِهما 
  .ِبالْحمى 
 عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن الرياِن بِن الصلِْت-٥ 

 )عليه السالم ( عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه الْواِسِطي عن واِصِل بِن سلَيمانَ عن درست عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَب ى وعرالْم ِمن بأَقْر الذَّكَاِة و ِضعوم أْساِة فَقَالَ الرالش ِمن ُءوسا الرنالْأَذَى قَالَ ذَكَر ِمن دع

.  
  باب الْهِريسِة

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن ِبسطَام بِن مرةَ الْفَاِرِسي قَالَ حدثَنا - ١
( يٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه عبد الرحمِن بن يِزيد الْفَاِرِسي عن محمِد بِن معروٍف عن صاِلِح بِن رِز

 علَيكُم ِبالْهِريسِة فَِإنها تنِشطُ ِللِْعبادِة أَربِعني يوماً و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
   .)ليه وآله صلى اهللا ع( ِهي ِمن الْماِئدِة الَِّتي أُنِزلَت علَى رسوِل اللَِّه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن -٢ 
 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( الدهقَاِن عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ياً ِمن نِب
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  .الْأَنِبياِء شكَا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ الضعف و ِقلَّةَ الِْجماِع فَأَمره ِبأَكِْل الْهِريسِة 
صلى اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ٍث آخر رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه   و ِفي حِدي-٣ 

  . شكَا ِإلَى ربِه عز و جلَّ وجع الظَّهِر فَأَمره ِبأَكِْل الْحب ِباللَّحِم يعِني الْهِريسةَ )وآله 
عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن   محمد بن يحيى -٤ 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى )عليه السالم ( منصوٍر الصيقَِل عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هِريسةً ِمن هراِئِس الْجنِة غُِرست ِفي ِرياِض الْجنِة و )ه وآله صلى اهللا علي( أَهدى ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 فَزاد ِفي قُوِتِه بضع أَربِعني رجلًا و ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( فَركَها الْحور الِْعني فَأَكَلَها رسولُ اللَِّه 
يلَّ شج و زع اللَّه ادداً ٌء أَرمحم هِبيِبِه ن رسصلى اهللا عليه وآله (  أَنْ ي(.   

  باب الْمثَلَّثَِة و الِْإحساِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي - ١

ِليِد بِن الْوأَِبيِه ع نِد اللَِّه الِْبلَاِد عبو عِبيٍح قَالَ قَالَ أَبعليه السالم ( ِن ص(يش ِفي   أَي الَكِعي طِْعمٍء ت
الشتاِء قُلْت اللَّحم فَِإذَا لَم يكُِن اللَّحم فَالزيت و السمن قَالَ فَما يمنعك عن هذَا الْكَركُوِر 

يأُ شرأَم هٍء ِف فَِإن زأَر ذُ قَِفيزخؤثَلَّثَةَ يا أَنَّ الْماِبنحأَص ضعِني بربأَخ ثَلَّثَةَ قَالَ وِني الْمعِد يسي الْج
 خطْبي ِميعاً وج ضري وِب ثُمبالْح ِرِه ِمنغَي اِقلَّى أَوب قَِفيز ٍص وِحم قَِفيز و.  

 عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن حِديٍد عن بعِض   محمد بن يحيى-٢ 
 قَالَ ِإنَّ التلِْبني يجلُو الْقَلْب الْحِزين كَما تجلُو الْأَصاِبع )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْعرق ِمن الْجِبِني 
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 لَو أَغْنى عِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم (   و رِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
يِت شولِْبي الْمِت التٌء لَأَغْن ِن وِباللَّب وسِن الْحِباللَّب وسةُ قَالَ الْحلِْبينا التم ولَ اللَِّه وسا رةُ فَِقيلَ ين
  .كَررها ثَلَاثاً 

  و رواه سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( ِك عن أَِبي عبِد اللَِّه الْمِل

  باب الْحلْواِء
١ - نع ِديِنيفٍَّق الْموِن مونَ بارِن هب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

كَلْت ِعنده و أَكْثَر ِمن الْحلْواِء فَقُلْت ما أَكْثَر  يوماً فَأَ)عليه السالم ( أَِبيِه قَالَ بعثَ ِإلَي الْماِضي 
  . ِإنا و ِشيعتنا خِلقْنا ِمن الْحلَاوِة فَنحن نِحب الْحلْواَء )عليه السالم ( هِذِه الْحلْواَء فَقَالَ 

 ٢- نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع
  . قَالَ من لَم يِرد ِمنا الْحلْواَء أَراد الشراب )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب عن عبِد الْأَعلَى قَالَ -٣ 
  . يوماً فَأُِتي ِبدجاجٍة محشوٍة خِبيصاً فَفَكَكْناها و أَكَلْناها )عليه السالم ( لْت مع أَِبي عبِد اللَِّه أَكَ

عليه السالم (   ابن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب عن عبِد الْأَعلَى قَالَ أَكَلْت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمثْلَ الْخبِر الْأَوِل  )
 قَالَ كُنا ِبالْمِدينِة )عليه السالم (   ابن فَضاٍل عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

  .فَأَرسلَ ِإلَينا اصنعوا لَنا فَالُوذَج و أَِقلُّوا فَأَرسلْنا ِإلَيِه ِفي قَصعٍة صِغريٍة 
اراِم الْحباب الطَّع  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ١
 أَِقروا )ليه السالم ع(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   قُرب ِإلَيِه طَعام حار فَقَالَ أَِقروه حتى يبرد )صلى اهللا عليه وآله ( الْحار حتى يبرد فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٣٢٢( صفحة ..... .......http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .ما كَانَ اللَّه عز و جلَّ ِليطِْعمنا النار و الْبركَةُ ِفي الْباِرِد 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 ِبيلى اهللا عليه وآله ص( قَالَ ِإنَّ الن( ارا الننطِْعملَّ ِليج و زع ا كَانَ اللَّهاً فَقَالَ مِجد اراٍم حِبطَع أُِتي 
 ِصيبطَاِن ِفيِه نيِللش كَِة ورالْب وقحمم امطَع هفَِإن ِكنمي و دربى يتح وهأَِقر.  

 ٣-اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِكيٍم عِن حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 
  . قَالَ الطَّعام الْحار غَير ِذي بركٍَة )عليه السالم ( اللَِّه 

 ٤-ِن الْقَدِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناِح ع
 ِبطَعاٍم حار فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يطِْعمنا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أُِتي النِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 درى بتح ِركفَت دربى يتح وهحن ارالن.  
 ابِن محبوٍب عن يونس بِن يعقُوب عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد   أَحمد بن محمٍد عِن-٥ 

 ِفي الصيِف فَأُِتي ِبِخواٍن علَيِه خبز و أُِتي ِبقَصعِة )عليه السالم ( قَالَ حضرت عشاَء أَِبي عبِد اللَِّه 
عام فَدنوت فَوضع يده ِفيِه و رفَعها و هو يقُولُ أَستِجري ثَِريٍد و لَحٍم فَقَالَ هلُم ِإلَي هذَا الطَّ

ِباللَِّه ِمن الناِر أَعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر أَعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر هذَا ما لَا نصِبر علَيِه فَكَيف النار هذَا ما 
ِه فَكَيلَيى عقْوكَانَ لَا ن قَالَ و ارالن ففَكَي ِطيقُها لَا نذَا مه ارالن ى )عليه السالم ( فتح ذَِلك ركَري 

 هعا مأَكَلْن فَأَكَلَ و امالطَّع كَنأَم.  
  باب نهِك الِْعظَاِم

١ -نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم 
 كهنلًا يجأَى را رنرضا حةٌ فَلَماعمج نحن اماً وةَ طَعزمو حا أَبلَن عنأَِبيِه قَالَ ص نثَِم عيالْه

يسالْح نب ِليع تِمعي سلْ فَِإنفْعِبِه فَقَالَ لَا ت احظْماً فَصعليه السالم ( ِن ع( كُوا الِْعظَامهنقُولُ لَا تي 
 ذَِلك ِمن ريخ وا هِت ميالْب ِمن بذَه ملْتِإنْ فَع ِصيباً ون ا ِللِْجنفَِإنَّ ِفيه.  
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  باب السمِك
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن سِعيِد بِن جناٍح عن مولًى - ١

مكاً ثُم قَالَ  قَالَ دعا ِبتمٍر فَأَكَلَه ثُم قَالَ ما ِبي شهوةٌ و لَِكني أَكَلْت س)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
من بات و ِفي جوِفِه سمك لَم يتِبعه ِبتمراٍت أَو عسٍل لَم يزلْ ِعرق الْفَاِلِج يضِرب علَيِه حتى 

 ِبحصي.  
 ٢-ٍب عيعِن شوِح بن نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِض   ِعدعب ن

 ِإذَا أَكَلَ السمك قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هراً ِمنيا ِبِه خِدلْنأَب ا ِفيِه ولَن اِركب ماللَّه.  

ى بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عن معتٍب   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-٣ 
 قَالَ قَالَ يوماً يا معتب اطْلُب لَنا )عليه السالم (  أَو قَالَ عن أَِبي الْحسِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَحتِجم فَطَلَبتها ثُم أَتيته ِبها فَقَالَ ِلي يا معتب سكِْبج لَنا شطْرها و ِحيتاناً طَِريةً فَِإني أُِريد أَنْ
   .)عليه السالم ( اشِو لَنا شطْرها فَتغدى ِمنها و تعشى أَبو الْحسِن 
 بِن بندار عن أَِبيِه و أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بن محمِد

 ِمثْلَه ذَاِنيمالْه ِليِن عِد بمحم نِميعاً عج.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد قَالَ -٤ 
تِمعِن سسا الْحِإنْ )عليه السالم (  أَب و أَكزٍز أَجبِر خيِبغ هِإنْ أَكَلْت كِك فَِإنمِبالس كُملَيقُولُ عي 

 أَكرٍز أَمبِبخ هأَكَلْت.  
 الْيسِع عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عِن ابِن-٥ 

 لَا تدِمنوا أَكْلَ السمِك فَِإنه يِذيب )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 دسالْج.  
 ٦-ع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اردنِن بِد بمحم نب ِلياٍن   عِن ِسنِد اللَِّه بب

  . قَالَ أَكْلُ الِْحيتاِن يِذيب الِْجسم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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   )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن -٧ 
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 دسالْج ِذيبي الطَِّري كمقَالَ الس.  
 ٨- كمقَالَ الس هفَعى رِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .ب شحم الْعيِن الطَِّري يِذي
 )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن -٩ 

  .قَالَ السمك الطَِّري يِذيب شحم الْعينيِن 
 يشكُو ِإلَيِه )عليه السالم ( لَى أَِبي محمٍد   محمد بن يحيى قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا ِإ- ١٠ 

دماً و صفْراَء فَقَالَ ِإذَا احتجمت هاجِت الصفْراُء و ِإذَا أَخرت الِْحجامةَ أَضرِني الدم فَما ترى 
 بفَكَت عليه السالم ( ِفي ذَِلك(لَى أَثَِر الِْحجكُلْ ع و ِجمتاح  تداباً قَالَ فَأَعاً كَبكاً طَِريمِة سام

 با فَكَتِنهيأَلَةَ ِبعسِه الْملَياٍء )عليه السالم ( عاباً ِبماً كَبكاً طَِريمِة ساملَى أَثَِر الِْحجكُلْ ع و ِجمتاح 
  .ر ِغذَاي و ِملٍْح قَالَ فَاستعملْت ذَِلك فَكُنت ِفي عاِفيٍة و صا

  باب بيِض الدجاِج
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن جعفَِر بِن محمِد بِن حِكيٍم - ١

ه خِفيف يذْهب ِبقَرِم  الْبيض فَقَالَ أَما ِإن)عليه السالم ( عن يونس عن مراِزٍم قَالَ ذَكَر أَبو عبِد اللَِّه 
  .اللَّحِم 

  قَالَ و رواه محمد بن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن جعفَِر بِن محمِد بِن حِكيٍم عن مراِزٍم 
  .أَنه زاد ِفيِه و لَيست لَه غَاِئلَةُ اللَّحِم 

 ٢- نع ِريعالْأَش ِليو عِن أَِبي   أَبب رمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم
 ِقلَّةَ الْولَِد فَقَالَ ِلي استغِفِر اللَّه و كُِل )عليه السالم ( حسنةَ الْجماِل قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

  .الْبيض ِبالْبصِل 
ِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن عبيِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحا-٣ 

  بِن 
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نع تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الدبِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببعليه السالم (  ع( ِبيكَا نقَالَ ش 
  . ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِقلَّةَ النسِل فَقَالَ كُِل اللَّحم ِبالْبيِض )عليهم السالم ( ِمن الْأَنِبياِء 

 ٤-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنكٍْر قَالَ   ِعدِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزي
  . يقُولُ كَثْرةُ أَكِْل الْبيِض تِزيد ِفي الْولَِد )عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 

 ٥-ِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نأَِبيِه ع نى عِن ِعيس
 قَالَ مخ الْبيِض خِفيف و الْبياض ثَِقيلٌ )عليه السالم ( جدِه و قَيِس بِن عبِد الْعِزيِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
 ٦-ِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نى عوسِن مِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ناٍل عِن فَض

 ِإنَّ الدجاجةَ تكُونُ ِفي )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
رِر أَنْ يغَي ِمن ِبيضت ا وِرهغَي ِة واسالْكُن ِمن ِلفتعت ا ِديكهعم سلَي ِزِل ونا الْمفَم يكا الدهكَب

 ِبأَكِْلِه و ِبِه و أْسفَلَا ب همكَلُ لَحؤا يِإذَا كَانَ ِمم ضيِض فَقَالَ ِلي ِإنَّ الْبيالْب قُولُ ِفي أَكِْل ذَِلكت
  .هو حلَالٌ 

 ٧-رجِن أَِبي نِن ابا عاِبنحِض أَصعب نع ِريعالْأَش ِليو عقٍَد قَالَ   أَبِن فَرب داود نانَ ع
 عِن الشاِة و الْبقَرِة ربما درِت اللَّبن ِمن غَيِر أَنْ يضِربها الْفَحلُ و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كُلُّ هذَا حلَالٌ طَيب لَك )عليه السالم ( فَقَالَ الدجاجةُ ربما باضت ِمن غَيِر أَنْ يركَبها الديك قَالَ 
يكُلُّ ش  و بلَالٌ طَيذَا حٍة فَكُلُّ هفَحِإن ٍض أَويب ٍن أَولَب ِمن ها كَانَ ِمنم ِميعفَج همكَلُ لَحؤٍء ي

  . هذَا حلَالٌ ربما يكُونُ هذَا قَد ضربه الْفَحلُ و يبِطئُ و كُلُّ
  باب فَضِل الِْملِْح

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن ابِن - ١
عليه (  ِلأَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 يا عِلي افْتِتح ِبالِْملِْح ِفي طَعاِمك و اخِتم ِبالِْملِْح فَِإنه مِن افْتتح طَعامه ِبالِْملِْح و ختمه )السالم 
سلَاِء أَياِع الْبوأَن عاً ِمنون ِعنيبس هنع اللَّه فَعِبالِْملِْح د ذَاما الْجهر.  
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 يا عِلي افْتِتح طَعامك ِبالِْملِْح و )عليه السالم (  ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم عليه 
 ِعنيبس ِن ويِمِن اثْن وِفيِبالِْملِْح ع متخ ِبالِْملِْح و هامطَع حتِن افْتِبالِْملِْح فَِإنَّ م ِتماخ عاً ِمنون

 صرالْب ونُ ونالْج و ذَامالْج هلَاِء ِمناِع الْبوأَن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن رجٍل عن سعٍد -٣ 

ي الِْملِْح ِشفَاًء ِمن سبِعني داًء أَو قَالَ سبِعني نوعاً  قَالَ ِإنَّ ِف)عليه السالم ( الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر 
  .ِمن أَنواِع الْأَوجاِع ثُم قَالَ لَو يعلَم الناس ما ِفي الِْملِْح ما تداووا ِإلَّا ِبِه 

 ٤-ِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن ي
 ابدُءوا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . لَاختاروه علَى الدرياِق الْمجرِب ِبالِْملِْح ِفي أَوِل طَعاِمكُم فَلَو يعلَم الناس ما ِفي الِْملِْح
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْجعفَِري عن أَِبي -٥ 

 ِللْبدِن أَنْ يبدأَ ِبِه ِفي أَوِل  قَالَ لَا يخِصب ِخوانٌ لَا ِملْح علَيها و أَصح)عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
  .الطَّعاِم 
 ٦- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

عأَِبي ج نةَ عوفَر ناِن عسٍل الريفُض ناٍر عمِن عِن بكَيس نعليه السالم ( فٍَر ع( و زع ى اللَّهحقَالَ أَو 
 أَنْ مر قَومك يفْتِتحوا ِبالِْملِْح و يختِتموا ِبِه و ِإلَّا فَلَا )عليه السالم ( جلَّ ِإلَى موسى بِن ِعمرانَ 

 مهفُسوا ِإلَّا أَنلُومي.  
 ٧-دمأَح نى عيحي نب دمحوٍد قَالَ   ممحِن أَِبي مب اِهيمرِإب نى عِن ِعيسِد بمحِن مب 

 أَي الِْإداِم أَحرى فَقَالَ بعضنا اللَّحم و قَالَ بعضنا الزيت و قَالَ بعضنا )عليه السالم ( قَالَ لَنا الرضا 
 وفَقَالَ ه نعليه السالم ( اللَّب(لَا ب  اِن الِْملْحالِْغلْم ضعب ِسين ا وٍة لَنهزا ِإلَى ننجرخ لَقَد و ِل الِْملْح

يا ِبشنفَعتا انكُونُ فَما يِن ممأَس اةً ِمنا شوا لَنحا  فَذَبفْنرصى انتٍء ح.  
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 من ذَر علَى أَوِل )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه   عنه عن يعقُوب بِن يِزيد رفَعه قَالَ قَالَ أَ-٨ 
  لُقْمٍة 
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  .ِمن طَعاِمِه الِْملْح ذَهب عنه ِبنمِش الْوجِه 
 ٩-نب ِليِن   عِد بمحم ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

 فَقَالَ لَعنِك اللَّه فَما تباِلني مؤِمناً آذَيِت )صلى اهللا عليه وآله ( مسِلٍم قَالَ ِإنَّ الْعقْرب لَسعت رسولَ اللَِّه 
 لَو يعلَم الناس ما ِفي الِْملِْح )عليه السالم ( راً ثُم دعا ِبالِْملِْح فَدلَكَه فَهدت ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر أَم كَاِف

  .ما بغوا معه ِدرياقاً 
 ١٠ -مع أَِبيِه و نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِهيمرِن ِإبِرو ب

 قَالَ لَدغَت )عليه السالم ( جِميعاً عن خلَِف بِن حماٍد عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِمن و لَا كَاِفر ثُم  عقْرب فَنفَضها و قَالَ لَعنِك اللَّه فَما يسلَم ِمنِك مؤ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

دعا ِبالِْملِْح فَوضعه علَى موِضِع اللَّدغَِة ثُم عصره ِبِإبهاِمِه حتى ذَاب ثُم قَالَ لَو يعلَم الناس ما 
  .ِفي الِْملِْح ما احتاجوا معه ِإلَى ِدرياٍق 

  باب الْخلِّ و الزيِت
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خاِلِد   ِعدةٌ ِم- ١

 ِفي )عليه السالم (  و مع أَِبي الْحسِن الْأَوِل )عليه السالم ( بِن نِجيٍح قَالَ كُنت أُفِْطر مع أَِبي عبِد اللَِّه 
أَولُ ما يؤتى ِبِه قَصعةً ِمن ثَِريِد خلٍّ و زيٍت فَكَانَ أَولُ ما يتناولُ ِمنها شهِر رمضانَ فَكَانَ 

  .ثَلَاثَ لُقٍَم ثُم يؤتى ِبالْجفْنِة 
 ٢-خقَالَ د ةَ الْقَلَاِنِسيلَامس نانَ عثْمِن عاِد بمح نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع   لْت

 فَلَما تكَلَّمت قَالَ ِلي ما ِلي أَسمع كَلَامك قَد ضعف قُلْت قَد )عليه السالم ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
يش قَالَ فَأَي ثُم ِه ذَِلكلَيع قش هقَطَ فَِمي قَالَ فَكَأَنِت سيا كَانَ ِفي الْبآكُلُ م أْكُلُ قُلْتٍء ت   
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 تيالز لُّ وفَالْخ ملَح كُني كَةً فَِإنْ لَمرِبالثَِّريِد فَِإنَّ ِفيِه ب كلَيفَقَالَ ع.  
 ٣-ِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع هنِن قَالَ   عسِن الْحِد بيز نانَ عثْمِن عاِد بمح نانَ عر

 أَشبه الناِس ِطعمةً ِبرسوِل )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ز و الْخلَّ و الزيت و يطِْعم الناس الْخبز و اللَّحم  كَانَ يأْكُلُ الْخب)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبيدةَ الْواِسِطي عن عجلَانَ قَالَ -٤ 
 عتمٍة و كَانَ يتعشى بعد عتمٍة فَأُِتي ِبخلٍّ و زيٍت و  بعد)عليه السالم ( تعشيت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

لَحٍم باِرٍد فَجعلَ ينِتف اللَّحم فَيطِْعمِنيِه و يأْكُلُ هو الْخلَّ و الزيت و يدع اللَّحم فَقَالَ ِإنَّ هذَا 
   .)هم السالم علي( طَعامنا و طَعام الْأَنِبياِء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن -٥ 
 فَقَالَ يا جاِريةُ ائِْتينا ِبطَعاِمنا )عليه السالم ( يعقُوب عن عبِد الْأَعلَى قَالَ أَكَلْت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمعروِف فَأُِتي ِبقَصعٍة ِفيها خلٌّ و زيت فَأَكَلْنا 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

(  الْخلُّ و الزيت و قَالَ هو طَعام الْأَنِبياِء )اهللا عليه وآله صلى ( قَالَ كَانَ أَحب الْأَصباِغ ِإلَى رسوِل اللَِّه 

   .)عليهم السالم 
 ٧- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه ونَ )عليه السالم (   وِدمأْتٍت ييلُ بأَه قَرا افْتم 

مأُد ذَِلك ِت ويالز لِّ واِء ِبالْخِبيعليهم السالم (  الْأَن(.   
 ٨- ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عِن الطَّعاِم فَقَالَ )ه السالم علي( أَيوب بِن الْحر عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 كَانَ يكِْثر أَكْلَه و ِإني أُكِْثر أَكْلَه و ِإنه )عليه السالم ( ٌء فَِإنَّ عِلياً  علَيك ِبالْخلِّ و الزيِت فَِإنه مِري

  .ٌء  مِري
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 ٩-ع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِلي
 يأْكُلُ الْخلَّ و )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ساِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الزيت و يجعلُ نفَقَته تحت ِطنِفسِتِه 
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  باب الْخلِّ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه - ١

 ِإلَى أُم سلَمةَ رِضي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ دخلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد 
اللَّه عنها فَقَربت ِإلَيِه ِكسراً فَقَالَ هلْ ِعندِك ِإدام فَقَالَت لَا يا رسولَ اللَِّه ما ِعنِدي ِإلَّا خلٌّ فَقَالَ 

  . ِنعم الِْإدام الْخلُّ ما أَقْفَر بيت ِفيِه الْخلُّ ) عليه وآله صلى اهللا( 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن -٢ 

  .لُّ يشد الْعقْلَ  قَالَ الْخ)عليه السالم ( خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد -٣ 

 ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ ما أَقْفَر بيت ِفيِه خلٌّ و قَد قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
.  

  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَِبيِه عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني أَنَّ رجلًا كَانَ -٤ 
 ِبالْخلِّ )عليه السالم ( افْتتح  ِبخراسانَ فَقُدمت ِإلَيِه ماِئدةٌ علَيها خلٌّ و ِملْح فَ)عليه السالم ( ِعند الرضا 

فَقَالَ الرجلُ جِعلْت ِفداك أَمرتنا أَنْ نفْتِتح ِبالِْملِْح فَقَالَ هذَا ِمثْلُ هذَا يعِني الْخلَّ و ِإنَّ الْخلَّ 
  .يشد الذِّهن و يِزيد ِفي الْعقِْل 

 ٥-أَح نٍد عمحم نب ِلياِعيلَ   عمِإس نِلِك عِد الْمبِن عاِن بأَب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دم
 قَالَ ِإنا لَنبدأُ ِبالْخلِّ ِعندنا كَما تبدُءونَ ِبالِْملِْح ِعندكُم فَِإنَّ )عليه السالم ( بِن جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْع دشلَّ لَيقْلَ الْخ.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

  . الْخلُّ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ أَحب الْأَصباِغ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ٧-نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نا عاِبنحِض أَصعب 

 ِنعم الِْإدام )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  الْخلُّ 

http://www.islam4u.com


  )٣٣٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ......... ..الد السادس : الكايف 

 ِيي الْقَلْبحي اَء وفْرطِْفئُ الصي ةَ والِْمر كِْسري.  
ر ِعنده خلُّ  قَالَ ذُِك)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حناٍن عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

  . ِإنه لَيقْتلُ دواب الْبطِْن و يشد الْفَم )عليه السالم ( الْخمِر فَقَالَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سماعةَ عن أَِبي -٩ 
  .لَ خلُّ الْخمِر يشد اللِّثَةَ و يقْتلُ دواب الْبطِْن و يشد الْعقْلَ  قَا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ١٠ - رمع يناب دمأَح ٍد ومحم نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبب ِليع نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ اِلاصِطباغُ ِبالْخلِّ يقْطَع شهوةَ الزنا )عليه السالم (  عبِد اللَِّه بِن موسى عن أَِبيِهما رفَعه ِإلَى أَِبي
.  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن رِبيٍع الْمسِلي عن أَحمد بِن رِزيٍن - ١١ 
 أَنه قَالَ علَيك ِبخلِّ الْخمِر فَاغِْمس ِفيِه فَِإنه )عليه السالم ( ِه عن سفْيانَ بِن السمِط عن أَِبي عبِد اللَّ

  .لَا يبقَى ِفي جوِفك دابةٌ ِإلَّا قَتلَها 
  محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن رشيٍد عن محمِد - ١٢ 

 قَالَ ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانوا )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن سلَيمانَ الديلَِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن
  .يستفِْتحونَ ِبالْخلِّ و يخِتمونَ ِبِه و نحن نستفِْتح ِبالِْملِْح و نخِتم ِبالْخلِّ 

يرباب الْم  
١ -   نوٍد عمحِن أَِبي مب دمِن أَحِد بمحم نِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحم

 لَما كَانَ ِفي السجِن شكَا ِإلَى )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ يوسف )عليه السالم ( أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و زِه عباِبِس رِز الْيبالْخ ِقطَع هدِعن كَانَ كَثُر قَد ِبِه و ِدمأْتاماً يأَلَ ِإدس و هدحِز وبلَّ أَكْلَ الْخج

 يأْتِدم فَأَمره أَنْ يأْخذَ الْخبز و يجعلَه ِفي ِإجانٍة و يصب علَيِه الْماَء و الِْملْح فَصار مرياً فَجعلَ
   .)عليه السالم ( ِبِه 
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  باب الزيِت و الزيتوِن
١ -محِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَش

 كُلُوا الزيت و ادِهنوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالزيِت فَِإنه ِمن شجرٍة مباركٍَة 

ب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع ناِح عِن الْقَدِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن م
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( 

 ٢- تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الديبع ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ِن عب اِهيمرِإب نِن عسأَِبي الْح نِميِد عِد الْحعليه السالم ( ب( مى ِبِه آدصا أَوقَالَ كَانَ ِمم  ) عليه السالم( 

  .ِإلَى ِهبِة اللَِّه ابِنِه أَنْ كُِل الزيتونَ فَِإنه ِمن شجرٍة مباركٍَة 
 ٣-بِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدى بيحي نع ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه ع

 )عليه السالم ( الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر أَو غَيِرِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ ِإنَّ الزيتونَ يطْرد الرياح ِإنهم يقُولُونَ الزيتونُ يهيج الرياح فَ

  عنه عن منصوِر بِن الْعباِس عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن واِسٍع عن ِإسحاق بِن -٤ 
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( ِه ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن يِزيد عن أَِبي داود النخِعي عن أَِبي عبِد اللَّ

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( تِسحم نطَفَيصالْم امِإد اِر ويةُ الْأَخنهد هوا ِبِه فَِإنِدمأْت ِت ويوا ِبالزِهناد 
ضةً لَا يِبردم وِركَتب قِْبلَةً وم وِركَتِن بيترِس ماٌء ِبالْقُدا دهعم ر.  

  منصور بن الْعباِس عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الزاِرِع الْبصِري عن رجٍل عن أَِبي عبِد -٥ 
  . يطْرد الرياح  قَالَ ذَكَرنا ِعنده الزيتونَ فَقَالَ الرجلُ يجِلب الرياح فَقَالَ لَا بلْ)عليه السالم ( اللَِّه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن الْجِريِري عن عبِد الْمؤِمِن - ٦
فٍَر الْأَنعأَِبي ج نع اِريعليه السالم ( ص( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( اِر ورالْأَب نهد تيالز 

  .ِإدام الْأَخياِر بوِرك ِفيِه مقِْبلًا و بوِرك ِفيِه مدِبراً انغمس ِبالْقُدِس مرتيِن 
 ٧-نب دمحِد اللَِّه   مبو عقَالَ قَالَ أَب هفَعفٍَر رعِن جِد اللَِّه ببع نى عيحعليه السالم (  ي( 

  .الزيتونُ يِزيد ِفي الْماِء 
  باب الْعسِل

١ -ٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِد   ِعدمح ن
 قَالَ ما استشفَى الناس ِبِمثِْل الْعسِل )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن محمِد بِن سوقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
 بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن-٢ 

 لَعق )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَلْوان ِلفتخم رابطُوِنها شب ِمن جرخلَّ يج و زع اٍء قَالَ اللَّهكُلِّ د ِل ِشفَاٌء ِمنسِفيِه ِشفاٌء الْع ه

 ملْغالْب ِذيباِن يِغ اللُّبضم آِن واَءِة الْقُرِقر عم وه اِس وِللن.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

  . يعِجبه الْعسلُ )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ كَانَ ر)عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن -٤ 

 يأْكُلُ الْعسلَ )صلى اهللا عليه وآله (  النِبي  قَالَ كَانَ)عليه السالم ( عبِد الْحِميِد عن سكَيٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ملْغالْب ِذيباِن يغُ اللُّبضم آِن والْقُر ِمن اتقُولُ آيي و.  

 ٥- نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
سِل )عليه السالم ( ِن أَِبي الْحسِبِمثِْل الْع ِريضفَى مشتا اسقَالَ م .  

  باب السكَِّر
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر - ١
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  . كَِثرياً ما يأْكُلُ السكَّر ِعند النوِم )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن الْأَولُ 
عبِدي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْ-٢ 

ٍء و لَا ينفَع فَِإنَّ السكَّر ينفَع   لَِئن كَانَ الْجبن يضر ِمن كُلِّ شي)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يكُلِّ ش ِمن يش ِمن رضلَا ي ٍء  ٍء و.  

 ٣-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِض   معب نع ِديالْأَز دمِن أَحِد بمحم نٍد ع
 فَقَالَ ِإني رجلٌ شاِكي فَقَالَ أَين هو )عليه السالم ( أَصحاِبنا رفَعه قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
الَ السكَّر قُلْت أَي السكَِّر جِعلْت ِفداك قَالَ عِن الْمبارِك فَقُلْت جِعلْت ِفداك و ما الْمبارك قَ

  .سلَيماِنيكُم هذَا 
 أَو قَالَ بعض أَصحاِبنا )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن سهٍل عِن الرضا -٤ 

  .طَّبرزد يأْكُلُ الْبلْغم أَكْلًا  قَالَ السكَّر ال)عليه السالم ( عِن الرضا 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ -٥ 

كُلْ سكَّرتيِن قَالَ  الْوجع فَقَالَ ِلي ِإذَا أَويت ِإلَى ِفراِشك فَ)عليه السالم ( شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
فَفَعلْت ذَِلك فَبرأْت فَخبرت بعض الْمتطَبِبني و كَانَ أَفْره أَهِل ِبلَاِدنا فَقَالَ ِمن أَين عرف أَبو 

 فَينبِغي أَنْ يكُونَ أَصابه  هذَا هذَا ِمن مخزوِن ِعلِْمنا أَما ِإنه صاِحب كُتٍب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .ِفي بعِض كُتِبِه 

 ٦- نِلٍم عسِن مانَ بدعس نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ذَا دخلْت الِْخزانةَ فَاطْلُب ِلي سكَّرتيِن  قَالَ ِلي ِإ)عليه السالم ( معتٍب قَالَ لَما تعشى أَبو عبِد اللَِّه 
يش ثَم سلَي اكِفد ِعلْتج فَقُلْت  هتيِن فَأَتيتكَّرس تدجفَو لْتخقَالَ فَد كحيلْ وخٌء فَقَالَ اد

  .ِبِهما 
 ٧-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هفَعٍر رقَالَ )عليه السالم ( ي 

 كاربالْم با الطَّيم و ِك قَالَ قُلْتاربِب الْمِن الطَّيع تأَن نأَي و اَء فَقَالَ لَهبلٌ الْوجِه ركَا ِإلَيش
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بو عذَا قَالَ فَقَالَ أَبه كُماِنيملَيعليه السالم ( ِد اللَِّه فَقَالَ س( نانُ بملَيس كَّرذَ السخِن اتلَ مِإنَّ أَو 
 داوعليه السالم ( د(.   
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 بِن الْحسِن عن عبيٍد الْخياِط عن عبِد الْعِزيِز عِن ابِن   محمد بن يحيى عن موسى- ٨
 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا ِعنده أَلْف ِدرهٍم لَيس ِعنده غَيرها )عليه السالم ( ِسناٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كُني كَّراً لَما سى ِبهرتاش ِرفاً ثُمسم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبِه عن عِلي بِن -٩ 

ٍء  شي ِلأَِبي يا بِشري ِبأَي )عليه السالم ( أَسباٍط عن يحيى بِن بِشٍري النباِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ضيالْأَب كَّرِذ السفَخ كُمدأَح ِرضلَا ِإذَا م اِر فَقَالَ لَهِة الِْمرِويِذِه الْأَدفَقَالَ ِبه اكُمضرونَ ماودت

رفَاَء ِفي الْملَ الشعفَِإنَّ الَِّذي ج اهِقِه ِإياس و اِرداَء الْبِه الْملَيع بص و قَّهفَد لَهعجأَنْ ي ِة قَاِدرار
  .ِفي الْحلَاوِة 

 قَالَ السكَّر )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ياِسٍر عِن الرضا - ١٠ 
  .الطَّبرزد يأْكُلُ الْبلْغم أَكْلًا 

 ١١ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحِض   معب نع ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نٍد عمحِن م
 تكَوِبِه فَش ِفعتني فَلَم اهنقَياِفثَ فَسونَ الْغبطَبتالْم لَه فصا فَوِلنأَه ضعب ما قَالَ حاِبنحأَص

ٍء ِمن الْمر ِشفَاًء خذْ سكَّرةً و ِنصفاً   ما جعلَ اللَّه ِفي شي فَقَالَ)عليه السالم ( ذَِلك ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
فَصيرها ِفي ِإناٍء و صب علَيها الْماَء حتى يغمرها و ضع علَيها حِديدةً و نجمها ِمن أَوِل اللَّيِل 

ك و اسِقِه فَِإذَا كَانِت اللَّيلَةُ الثَّاِنيةُ فَصيرها سكَّرتيِن و ِنصفاً و فَِإذَا أَصبحت فَأَمِرسها ِبيِد
 نهمجن فاً وِنص اٍت وكَّرذْ ثَلَاثَ سلَةُ الثَّاِلثَةُ فَخِت اللَّيِإذَا كَان ِقِه واس و لْتا فَعا كَمهمجن

  .ت فَشفَى اللَّه عز و جلَّ مِريضنا ِمثْلَ ذَِلك قَالَ فَفَعلْ
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  باب السمِن
١ -نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم (  أَِبي ع 

 ِمِننيؤالْم قَِر ِشفَاٌء )عليه السالم ( قَالَ أَِمريونُ الْبمس .  
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( فاً ِمثْلُهولَ جخا دم اِء وتِفي الش هِمن ريِف خيِفي الص وه اٌء وود نمالس .  
 ٣- ناٍد عِن ِزيطَِّلِب بِن الْمأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ ِنعم الِْإدام السمن )عليه السالم ( لَِّه أَِبي عبِد ال
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

  .ٌء ِمن السمِن  تن و ِفي جوِفِه شي قَالَ ِإذَا بلَغَ الرجلُ خمِسني سنةً فَلَا يِبي)عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ -٥ 

الَ لَه ما ِلي أَرى كَلَامك  فَكَلَّمه شيخ ِمن أَهِل الِْعراِق فَقَ)عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 و أَنا أَيضاً قَد )عليه السالم ( متغيراً فَقَالَ لَه سقَطَت مقَاِدمي فَِمي فَنقَص كَلَاِمي فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

ٍء  لُ ِلي ِإذَا ذَهبِت الْبِقيةُ فَِبأَي شيسقَطَ بعض أَسناِني حتى ِإنه لَيوسِوس ِإلَي الشيطَانُ فَيقُو
 نمِنِب الستاج و اِلحص هِبالثَِّريِد فَِإن كلَيقَالَ ِلي ع ةَ ِإلَّا ِباللَِّه ثُملَا قُو لَ ووأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حت

 خيالش لَاِئملَا ي هفَِإن.  
 بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن أَِبي   عِلي بن محمِد-٦ 

 قَالَ السمن ما دخلَ جوفاً ِمثْلُه و ِإنِني لَأَكْرهه ِللشيِخ )عليه السالم ( حفٍْص الْأَباِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  
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  باب الْأَلْباِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الرِبيِع بِن محمٍد - ١

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَم يكُن رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي جعفٍَر الْمسِلي عن عبِد ال

ِإنه  يأْكُلُ طَعاماً و لَا يشرب شراباً ِإلَّا قَالَ اللَّهم باِرك لَنا ِفيِه و أَبِدلْنا ِبِه خيراً ِمنه ِإلَّا اللَّبن فَ)
 ها ِمننِزد ا ِفيِه ولَن اِركب مقُولُ اللَّهكَانَ ي.  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عباِد بِن يعقُوب عن عبيِد بِن محمٍد -٢ 
الَ لَبن الشاِة السوداِء خير ِمن لَبِن حمراويِن و  قَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

  .لَبن الْبقَِر الْحمراِء خير ِمن لَبِن سوداويِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٣ 
 ِإذَا شِرب اللَّبن قَالَ اللَّهم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه الْقَداِح

 ها ِمننِزد ا ِفيِه ولَن اِركب.  
 ٤-ِن أَِبي عِد اللَِّه بيبع نع اِرييِن السٍد عمحم نب نيسالْح   نمع ِد اللَِّه الْفَاِرِسيب

 قَالَ قَالَ لَه رجلٌ ِإني أَكَلْت لَبناً فَضرِني قَالَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد )عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَلْته مع غَيِرِه فَضرك الَِّذي أَكَلْته فَظَننت أَنَّ  لَا و اللَِّه ما يضر لَبن قَطُّ و لَِكنك أَ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .ذَِلك ِمن اللَّبِن 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

 لَيس أَحد يغص ِبشرِب اللَّبِن ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ لَبناً ) عليه وآله صلى اهللا( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اِرِبنيخاِلصاً ساِئغاً ِللش.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خاِلِد بِن نِجيٍح -٦ 
  . قَالَ اللَّبن طَعام الْمرسِلني )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن أَِب
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  عِلي بن محمِد بِن بندار و غَيره عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم -٧ 
ِن الْأَصسأَِبي الْح نع ِريهوٍد الْجمحِن مِد اللَِّه ببأَِبي ع دِعن تقَالَ كُن اِنيهعليه السالم ( ب( فَقَالَ لَه 

  .رجلٌ 



  )٣٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

فعالض ي أَِجدِإن اكِفد ِعلْتج عما أَسأَن و و ماللَّح ِبتني هِن فَِإنِباللَّب كلَيع ِني فَقَالَ لَهدِفي ب 
 ظْمالْع دشي.  

 قَالَ من )عليه السالم (   عنه عن نوِح بِن شعيٍب عمن ذَكَره عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل -٨ 
هِر فَِإناُء الظَّهِه ملَيع ريغلُ تسالْع و ِليبالْح ناللَّب لَه فَعني .  

  عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن محمِد بِن عِلي بِن -٩ 
 فَأُِتينا ِبلَحِم جزوٍر فَظَننت أَنه )م عليه السال( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ أَكَلْنا مع أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقُلْت هٍد فَذُقْتمحا ما أَبي برقَالَ ِلي اش ثُم هِمن ِربٍن فَشلَب ِمن سا ِبعأُِتين ا ثُمِتِه فَأَكَلْنيب ِمن
  .نا ِبتمٍر فَأَكَلْناه جِعلْت ِفداك لَبن فَقَالَ ِإنها الِْفطْرةُ ثُم أُِتي

  باب أَلْباِن الْبقَِر
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِمِننيؤالْم اٌء )عليه السالم ( قَالَ أَِمريوقَِر دانُ الْبأَلْب .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٢ 

 ِذرباً وجدته فَقَالَ ِلي ما يمنعك )عليه السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
ِمن ا فَقُلْتهتدجو فاراً فَقَالَ كَيِمر معن لَه ا قَطُّ فَقُلْتهتِربقَِر فَقَالَ ِلي أَ شاِن الْبِب أَلْبرش 

 هامأَي تكَان فَقَالَ ِلي لَو امي الطَّعهشت و محِن الشيتو الْكُلْيكْست ةَ وِعدغُ الْمبدا تهتدجو
 هبرشى نتح عبنِإلَى ي تأَن ا وأَن تجرلَخ.  

 ٣- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 علَيكُم )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ )عليهما السالم ( أَباِن بِن عثْمانَ عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
  .ِبأَلْباِن الْبقَِر فَِإنها تخلَطُ مع كُلِّ الشجِر 
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  باب الْماسِت
١ -نب دمحِن   مسِإلَى أَِبي الْح هفَعى ريحلَا )عليه السالم (  ي ِت واسأَكْلَ الْم ادأَر نقَالَ م 

 واهخانقَالَ الن وماضا الْهم و لَه قُلْت وماضِه الْهلَيع بصفَلْي هرضي.  
  باب أَلْباِن الِْإِبِل

حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْجعفَِري   محمد بن يحيى عن أَ- ١
 يقُولُ أَبوالُ الِْإِبِل خير ِمن أَلْباِنها و يجعلُ اللَّه عز و )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 

  .جلَّ الشفَاَء ِفي أَلْباِنها 
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن نوِح بِن شعيٍب عن بعِض   -٢ 

أَصحاِبنا عن موسى بِن عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن قَالَ سِمعت أَشياخنا يقُولُونَ أَلْبانُ اللِّقَاِح ِشفَاٌء 
  .هٍة و ِلصاِحِب الْبطَِن أَبوالُها ِمن كُلِّ داٍء و عا

  باب أَلْباِن الْأُتِن
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ - ١

 قَالَ تغديت معه فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد 
 هأْكُلَ ِمنأَنْ ت تببا فَِإنْ أَحِريٍض لَنِلم اهذْنخِن اتالْأُت ازذَا ِشريلَا قَالَ ه ذَا قُلْتا هِري مدِلي أَ ت

  .فَكُلْ 
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  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن خلَِف بِن حماٍد عن يحيى بِن عبِد اللَِّه - ٢
شار ِبيِدِه نحو واِحدٍة ِمنهن و قَالَ  فَأُِتينا ِبسكُرجاٍت فَأَ)عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 عداَء فَلْيش نم أْكُلْ واَء فَلْيش نم ا وندِليٍل ِعنِلع اهذْنخِن اتالْأُت ازذَا ِشريه.  
قَاِسِم قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْ-٣ 

  . عن شرِب أَلْباِن الْأُتِن فَقَالَ اشربها )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن الْمبارِك -٤ 

 قَالَ سأَلْته عن شرِب أَلْباِن الْأُتِن فَقَالَ ِلي لَا )عليه السالم ( نصاِري عن أَِبي جعفٍَر عن أَِبي مريم الْأَ
  .بأْس ِبها 

نبباب الْج  
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن- ١

 عِن الْجبن فَقَالَ ِلي لَقَد سأَلْتِني )عليه السالم ( ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
غداِء فَتغدينا معه عن طَعاٍم يعِجبِني ثُم أَعطَى الْغلَام ِدرهماً فَقَالَ يا غُلَام ابتع لَنا جبناً و دعا ِبالْ

 فَقَالَ ِلي أَ و نبقُولُ ِفي الْجا تم لَه اِء قُلْتدالْغ ا ِمنغْنا فَرفَلَم هعا مأَكَلْن فَأَكَلَ و نبِبالْج أُِتي و
قَالَ سأُخِبرك عِن الْجبن و غَيِرِه كُلُّ لَم ترِني أَكَلْته قُلْت بلَى و لَِكني أُِحب أَنْ أَسمعه ِمنك فَ

 هعدِنِه فَتيِبع امرالْح ِرفعى تتلَالٌ حح لَك وفَه امرح لَالٌ وا كَانَ ِفيِه حم.  
 بِن الْوِليِد عن   أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن محمِد-٢ 

 ِفي الْجبن قَالَ كُلُّ )عليه السالم ( أَباِن بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يةً  شتيأَنَّ ِفيِه م كداِن ِعندهشاِن ياِهدش ِجيئَكى يتلَالٌ حح ٍء لَك.  
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  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْهاِشِمي عن أَِبيِه عن محمِد بِن الْفَضِل - ٣
ِض ِرجعب نع وِريابسيِد اللَِّه النبأَِبي ع ناٌء لَا )عليه السالم ( اِلِه عفَقَالَ د نبِن الْجلٌ عجر أَلَهقَالَ س 

 فَنظَر ِإلَى الْجبن علَى )عليه السالم ( دواَء ِفيِه فَلَما كَانَ ِبالْعِشي دخلَ الرجلُ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 جِعلْت ِفداك سأَلْتك ِبالْغداِة عِن الْجبن فَقُلْت ِلي ِإنه هو الداُء الَِّذي لَا دواَء لَه و الِْخواِن فَقَالَ

  .الساعةَ أَراه علَى الِْخواِن قَالَ فَقَالَ ِلي هو ضار ِبالْغداِة ناِفع ِبالْعِشي و يِزيد ِفي ماِء الظَّهِر 
  .و رِوي أَنَّ مضرةَ الْجبن ِفي ِقشِرِه   

  باب الْجبن و الْجوِز
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِمِننيؤالْم أَ)عليه السالم ( قَالَ أَِمري  وحالْقُر جيهي ِف ووِفي الْج رالْح جيهي رِة الْحِز ِفي ِشدوكْلُ الْج
 درالْب فَعدي ِن ويتالْكُلْي نخساِء يتِفي الش أَكْلُه ِد وسلَى الْجع.  

 ٢-ِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِديبِزيِز الْعِد الْعبع نوٍب عبح
 الْجبن و الْجوز ِإذَا اجتمعا ِفي كُلِّ واِحٍد ِمنهما ِشفَاٌء و ِإِن )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .افْترقَا كَانَ ِفي كُلِّ واِحٍد ِمنهما داٌء 
 ٣-حي نب دمحةَ   ماررِن زِد بيبع نِن عسِن الْحب ِريسِإد نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 قَالَ ِإنَّ الْجوز و الْجبن ِإذَا اجتمعا كَانا دواًء و ِإذَا افْترقَا )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كَانا داًء 
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  أَبواب الْحبوِب
زباب الْأَر  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و الْحسِن بِن عِلي بِن - ١
ٌء أَحب   ما يأِْتينا ِمن ناِحيِتكُم شي)عليه السالم ( ضاٍل عن يونس بِن يعقُوب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه فَ

فَأَم زأَكْلَ الْأَر تفَأُلِْهم ِديدالش ِعي ذَِلكجو تكَيتي اشِج ِإنفْسنالْب و زالْأَر ِمن ِبِه ِإلَي تر
 زع اللَّه بفَأَذْه اهسحأَت طَِبيخ ٍت ويِبز فُوفس هِعلَ ِلي ِمنفَج طُِحن و قُِلي ثُم فِّفج ِسلَ وفَغ

 عجالْو ي ِبذَِلكنلَّ عج و.  
 ٢- اٍر ورِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِم بِهش نع سوني نِرِه عغَي

 تلِْقمه الْأَرز و تضِربه علَيِه )عليه السالم ( الْحكَِم عن زرارةَ قَالَ رأَيت دايةَ أَِبي الْحسِن موسى 
الَ ِلي أَحسبك غَمك ما رأَيت ِمن دايِة  فَقَ)عليه السالم ( فَغمِني ما رأَيته فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 قْطَعي اَء وعالْأَم عسوي زالْأَر امالطَّع مفَقَالَ ِلي ِنع اكِفد ِعلْتج معن لَه ى قُلْتوسِن مسأَِبي الْح
أَرز و الْبسر فَِإنهما يوسعاِن الْأَمعاَء و يقْطَعاِن الْبواِسري و ِإنا لَنغِبطُ أَهلَ الِْعراِق ِبأَكِْلِهم الْ

 اِسريوالْب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي سلَيمانَ الْحذَّاِء عن محمِد -٣ 

أَِبي ع دِعن تِض قَالَ كُنِن الْفَيِد اللَِّه با )عليه السالم ( بِبه و لَتذَب ِتي قَدنِإنَّ اب لٌ فَقَالَ لَهجر اَءهفَج 
 اِر وِب الننا ِبجهحساً فَاطْرمخ عاً أَوباراً أَرذْ ِحجِم خحِبالش زالْأَر ِمن كعنما يفَقَالَ م طَنالْب

  دِر و اطْبخه حتى يدِرك و خذْ شحم كُلًى طَِرياً فَِإذَا بلَغَ الْأَرز فَاطْرِح اجعِل الْأَرز ِفي الِْق
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ب علَيها قَصعةً أُخرى ثُم حركْها تحِريكاً جيداً و اضِبطْها الشحم ِفي قَصعٍة مع الِْحجارِة و كُ
 اهسحت ثُم زِفي الْأَر لْهعفَاج محالش فَِإذَا ذَاب هارخب جرخلَا ي كَي.  

 ٤-اِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نمى عِن ِعيسانَ بثْمع ن
  . قَالَ ِنعم الطَّعام الْأَرز و ِإنا لَندِخره ِلمرضانا )عليه السالم ( أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَ قَالَ ِنعم )عليه السالم (   عنه عن يحيى بِن ِعيسى عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
  .الطَّعام الْأَرز و ِإنا لَنداِوي ِبِه مرضانا 

عليه (   عنه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن خاِلِد بِن نِجيٍح قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

ه ثُم جفِّفْه ِفي الظِّلِّ ثُم رضه و خذْ ِمنه ِفي كُلِّ  وجع بطِْني فَقَالَ ِلي خِذ الْأَرز فَاغِْسلْ)السالم 
  .َء راحِتك و زاد ِفيِه ِإسحاق الْجِريِري تقِْليِه قَِليلًا وزنَ أُوِقيٍة و اشربه  غَداٍة ِملْ
فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن -٧ 

 وجع الْبطِْن فَأَمر أَنْ يطْبخ لَه الْأَرز و يجعلَ علَيِه )عليه السالم ( حمرانَ قَالَ كَانَ ِبأَِبي عبِد اللَِّه 
  .السماق فَأَكَلَه فَبرأَ 

  باب الِْحمِص
١ -يحي نب دمحاِدٍر   من نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى ع

  . يأْكُلُ الِْحمص الْمطْبوخ قَبلَ الطَّعاِم و بعده )عليه السالم ( الْخاِدِم قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن 
ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن -٢ 
 قَالَ ِإنَّ الْعدس بارك علَيِه سبعونَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ الناس يروونَ أَنَّ النِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .نه ِعندكُم الِْحمص و نحن نسميِه الْعدس نِبياً فَقَالَ هو الَِّذي يسمو
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٣ -أَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدِرفَاع نالَةَ عفَض ن
 نظَر )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَما عافَى أَيوب )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِإلَِهي و سيِدي عبدك أَيوب ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ قَِد ازدرعت فَرفَع طَرفَه ِإلَى السماِء و قَالَ 
 وبا أَيِه يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحفَأَو عراِئيلَ زرِني ِإسذَا ِلبه ئاً ويش ِرعدزي لَم و هتافَيلَى عتبالْم

ا ِملْحِفيه هتحبس تكَان و هذُركَفّاً فَاب ِتكحبس ذْ ِمنخ وبذَ أَيعليه السالم (  فَأَخ( هذَرا فَبهكَفّاً ِمن 
 سديِه الْعمسن نحن و صالِْحم هونمست متأَن و سدذَا الْعه جرفَخ.  

مص جيد  قَالَ الِْح)عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الرضا -٤ 
 هدعب اِم ولَ الطَّعو ِبِه قَبعدكَانَ ي ِر وِع الظَّهجِلو.  

  باب الْعدِس
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . أَكْلُ الْعدِس يِرق الْقَلْب و يكِْثر الدمعةَ )عليه السالم ( ني قَالَ أَِمري الْمؤِمِن
 ٢- ضعأَنَّ ب فنِن أَحاِت بفُر ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 الْقَلِْب و ِقلَّةَ الدمعِة فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه أَنْ بِني ِإسراِئيلَ شكَا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ قَسوةَ
 هتعمد ترج و هقَلْب قفَر سدفَأَكَلَ الْع سدكُِل الْع.  

زيٍد عن أَِبي   عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن عبِد الرحمِن بِن -٣ 
 قَساوةَ الْقَلِْب فَقَالَ لَه علَيك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى نِبي اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِبالْعدِس فَِإنه يِرق الْقَلْب و يسِرع الدمعةَ 
 ٤-حِن ِإسب داود نع هنِد   عبأَِبي ع دِعن ِض قَالَ أَكَلْتِن الْفَيِد بمحم نذَّاِء عالْح اق

  اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٣٤٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

ؤِإنَّ ه اكِفد ِعلْتج ٍس فَقُلْتدقَةً ِبعراً قَالَ ع مِبيونَ نانِه ثَملَيع سقَد سدقُولُونَ ِإنَّ الْعلَاِء ي
  .كَذَبوا لَا و اللَِّه و لَا ِعشرونَ نِبياً 

  .  و رِوي أَنه يِرق الْقَلْب و يسِرع الدمعةَ 
  باب الْباِقلَّى و اللُّوِبياِء

١ -نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم نفٍَر ععِن جى بوسم نع دمِن أَحِد بمحم 
 قَالَ أَكْلُ الْباِقلَّى )عليه السالم ( الْحسِن عن عمر بِن سلَمةَ عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مِفي الد ِزيدي ِن واقَيالس خخمي الطَِّري مالد لِّدوي اِغ و.  
  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الرضا -٢ 

  . قَالَ أَكْلُ الْباِقلَّى يمخخ الساقَيِن و يولِّد الدم الطَِّري )عليه السالم ( 
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه عن صاِلِح بِن   -٣ 

  . يقُولُ كُلُوا الْباِقلَّى ِبِقشِرِه فَِإنه يدبغُ الْمِعدةَ )عليه السالم ( عقْبةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ٤-ب ِليِد   عبأَِبي ع نع هذَكَر نمانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم ن

  . قَالَ اللُّوِبياِء يطْرد الرياح الْمستبِطنةَ )عليه السالم ( اللَِّه 
  باب الْماِش

١ - نى عوسِن مِد بمحم نى عيحي نب دمحِض   معب نلَّاِب عِن الْجسِن الْحب دمأَح
 الْبهق فَأَمره أَنْ يطْبخ الْماش و يتحساه و )عليه السالم ( أَصحاِبنا قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى أَِبي الْحسِن 

  .يجعلَه ِفي طَعاِمِه 
  باب الْجاورِس

١ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   عأَكَلَ م نثَِني مدوٍح قَالَ حِن نب وبأَي ناٍد عِن ِزيِل بهس ن
   هِريسةً ِبالْجاورِس و قَالَ أَما ِإنه طَعام لَيس ِفيِه ِثقَلٌ )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
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  .و لَا لَه غَاِئلَةٌ و ِإنه أَعجبِني فَأَمرت أَنْ يتخذَ ِلي و هو ِباللَّبِن أَنفَع و أَلْين ِفي الْمِعدِة 
 ٢- ِليع نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحِن   مِن بمحِد الربع نانَ عسِن حب

 سِويق الْجاورِس و )عليه السالم ( كَِثٍري قَالَ مِرضت ِبالْمِدينِة فَانطَلَق بطِْني فَوصف ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
وِن فَفَعاِء الْكَمِبم هبرأَش ِس وراوالْج ِويقذَ سِني أَنْ آخرأَم وِفيتع طِْني وب كسفَأَم لْت.  
  باب التمِر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ عن ميسٍر - ١
أَِبي ع فٍَر أَوعأَِبي ج نأَِبيِه ع نِزيِز عِد الْعبِن عِد بمحم نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( و زِل اللَِّه عِفي قَو 

 رماماً التكَى طَعقَالَ أَز هٍق ِمنِبِرز أِْتكُمكى طَعاماً فَلْيها أَزأَي ظُرنلَّ فَلْيج.  
 بِن ِبجاٍد عن أَِبي عبِد   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن ِسناٍن عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عن عنبسةَ-٢ 

  . طَعام ِفيِه تمر ِإلَّا بدأَ ِبالتمِر )عليه السالم (  قَالَ ما قُدم ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
( عِلي بن الْحسيِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ كَانَ -٣ 

  . التمر )صلى اهللا عليه وآله (  يِحب أَنْ يرى الرجلَ تمِرياً ِلحب رسوِل اللَِّه )عليه السالم 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن بعِض أَصحاِبِه-٤ 

 قَالَ دخلْنا علَيِه فَاستدعى ِبتمٍر فَأَكَلْنا ثُم ازددنا )عليه السالم ( عن عقْبةَ بِن بِشٍري عن أَِبي جعفٍَر 
جلُ ِإذَا كَانَ  ِإني أُِحب الرجلَ أَو قَالَ يعِجبِني الر)صلى اهللا عليه وآله ( ِمنه ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .تمِرياً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن أَِبي عمٍرو عن رجٍل عن أَِبي -٥ 
 يذْهب ِبالِْإعياِء و لَا  قَالَ خير تموِركُم الْبرِني يذْهب ِبالداِء و لَا داَء ِفيِه و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 بذْهي أُ ورمي أُ ونهى يرٍة أُخايِفي ِرو ةٌ ونسٍة حرمكُلِّ ت عم ِم ولْغِبالْب بذْهي و لَه ررض
 ِبعشي اِء ويِبالِْإع.  

 ٦-محم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدملَيس نع اِزياِعيلَ الرمِن ِإسِد ب
.  
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بين يديِه تمر برِني و هو  و )عليه السالم ( بِن جعفٍَر الْجعفَِري قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
مِجد ِفي أَكِْلِه يأْكُلُه ِبشهوٍة فَقَالَ ِلي يا سلَيمانُ ادنُ فَكُلْ قَالَ فَدنوت ِمنه فَأَكَلْت معه و أَنا 

 فَقَالَ نعم ِإني لَأُِحبه قَالَ قُلْت و ِلم أَقُولُ لَه جِعلْت ِفداك ِإني أَراك تأْكُلُ هذَا التمر ِبشهوٍة
 تمِرياً و كَانَ الْحسن )عليه السالم (  كَانَ تمِرياً و كَانَ عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ذَاك قَالَ ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه 

 )عليه السالم (  تمِرياً و كَانَ زين الْعاِبِدين )عليه السالم ( سين  تمِرياً و كَانَ أَبو عبِد اللَِّه الْح)عليه السالم ( 
عليه (  تمِرياً و كَانَ أَِبي )عليه السالم (  تمِرياً و كَانَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( تمِرياً و كَانَ أَبو جعفٍَر 

ي و ِشيعتنا يِحبونَ التمر ِلأَنهم خِلقُوا ِمن ِطينِتنا و أَعداؤنا يا سلَيمانُ  تمِرياً و أَنا تمِر)السالم 
  .يِحبونَ الْمسِكر ِلأَنهم خِلقُوا ِمن ماِرٍج ِمن ناٍر 

 ٧-اٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليكَِم   عِن الْحاِم بِهش نع سوني ن
 قَالَ التمر الْبرِني يشِبع و يهنأُ و يمرأُ و هو الدواُء و لَا )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .داَء لَه يذْهب ِبالْعياِء و مع كُلِّ تمرٍة حسنةٌ 
 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن  -٨ 

 يا علَاُء هلْ تدِري ما )عليه السالم ( خطَّاٍب الْحلَّاِل عن علَاِء بِن رِزيٍن قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
رجلُ شا أَوةُ فَموجا الْعهقَالَ ِإن لَموِلِه أَعسر ناب و ولُهسر و اللَّه ِض قُلْتِه الْأَرجلَى وع تتبٍة ن

  .خلَص فَهو الْعجوةُ و ما كَانَ غَير ذَِلك فَِإنما هو ِمن الْأَشباِه 
 ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل عن أَِبي   عنه عن أَِبيِه عن حماِد بِن-٩ 
 قَالَ أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ الْعجوةَ و الْعِتيق ِمن السماِء قُلْت و ما الْعِتيق قَالَ )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .الْفَحلُ 
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١٠- ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ِهي أُم التمِر الَِّتي أَنزلَها اللَّه عز و جلَّ ِآلدم  قَالَ الْعجوةُ )عليه السالم ( أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمن الْجنِة )عليه السالم ( 
 ١١ - ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 قَالَ الْعجوةُ أُم التمِر و ِهي الَِّتي أَنزلَها اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( ِه أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَّ
 مِة ِآلدنالْج لى )عليه السالم ( ِمنةً عوها قاِئممكْترت ٍة أَوِلين ِمن متلَّ ما قَطَعج و زلُ اللَِّه عقَو وه و 

  . يعِني الْعجوةَ أُصوِلها قَالَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي الْحسِن - ١٢ 
(  آدم  الْعجوةَ و نزلَت ِفي كَانونَ و نزلَ مع)عليها السالم (  قَالَ كَانت نخلَةُ مريم )عليه السالم ( الرضا 

  . الْعِتيق و الْعجوةُ و ِمنها تفَرق أَنواع النخِل )عليه السالم 
 ١٣ - ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

وِة نِدينالْم ا ِمنذْنةَ قَالَ أَخِدجيأَِبي خ هِمن جراٍن فَختسا ِفي بلَن اِحبص هسرِة فَغوجى الْع
  .السكَّر و الِْهريونُ و الشهِريز و الصرفَانُ و كُلُّ ضرٍب ِمن التمِر 

ِم عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَ- ١٤ 
  . قَالَ الصرفَانُ سيد تموِركُم )عليه السالم ( اللَِّه 

  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١٥ 
  محمِد بِن ِعيسى 
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عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ جِميعاً عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ لَما قَِدم أَبو عبِد 
ضى ِإلَى الْخورنِق فَنزلَ فَاستظَلَّ ِبِظلِّ دابِتِه و معه غُلَام لَه  الِْحريةَ رِكب دابته و م)عليه السالم ( اللَِّه 

 نب فَرعذَا جه ذَا فَقَالَ لَهه نلَاِم ملًا فَقَالَ ِللْغخى نرتِل الْكُوفَِة قَِد اشأَه لًا ِمنجأَى رفَر دوأَس
ِبطَبٍق ضخٍم فَوضعه بين يديِه فَقَالَ ِللرجِل ما هذَا فَقَالَ هذَا الْبرِني  فَجاَء )عليه السالم ( محمٍد 

فَقَالَ ِفيِه ِشفَاٌء و نظَر ِإلَى الساِبِري فَقَالَ ما هذَا فَقَالَ الساِبِري فَقَالَ هذَا ِعندنا الِْبيض و قَالَ 
 هذَا ِعندنا أُم ِجرذَانَ و نظَر ِإلَى الصرفَاِن )عليه السالم ( قَالَ الرجلُ الْمشانُ فَقَالَ ِللْمشاِن ما هذَا فَ

  .فَقَالَ ما هذَا فَقَالَ الرجلُ الصرفَانُ فَقَالَ هو ِعندنا الْعجوةُ و ِفيِه ِشفَاٌء 
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١٦ 

 قَالَ ذُِكرِت التمور ِعنده فَقَالَ الْواِحد ِعندكُم أَطْيب ِمن الْواِحِد ِعندنا و الْجِميع )عليه السالم ( اللَِّه 
دِميِع ِعنالْج ِمن با أَطْيندِعن كُم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن أَِبي - ١٧ 
تى  فَجاَءنا ِبمِضريٍة و طَعاٍم بعدها ثُم أَ)عليه السالم ( سلَيمانَ الْحماِر قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ٍء   يأْخذُ ِبيِدِه الْواِحدةَ بعد الْواِحدِة فَيقُولُ أَي شي)عليه السالم ( ِبِقناٍع ِمن رطٍَب علَيِه أَلْوانٌ فَجعلَ 
ا الْمِذِه فَقُلْنونَ همسا تةً فَقَالَ ماِحدذَ وى أَختكَذَا ح قُولُ كَذَا وذَا فَنونَ همسانَ فَقَالَ تش

ٍء ِمنها فَأَكَلَ ِمنها و دعا لَها   أُِتي ِبشي)صلى اهللا عليه وآله ( نحن نسميها أُم ِجرذَانَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
يش سا  فَلَيهلَ ِمنمٍل أَحخن ٌء ِمن.  

 ١٨ -ِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجب  
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 فَأُِتي ِبرطٍَب فَجعلَ يأْكُلُ ِمنه )الم عليه الس( ميموٍن عن عماٍر الساباِطي قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
و يشرب الْماَء و يناِولُِني الِْإناَء فَأَكْره أَنْ أَرده فَأَشرب حتى فَعلَ ذَِلك ِمراراً قَالَ فَقُلْت ِإني 

فَقَالَ ِلي أَ لَك نخلٌ ِفي بستاٍن قُلْت كُنت صاِحب بلْغٍم فَشكَوت ِإلَى أَهرنَ طَِبيِب الْحجاِج 
نعم قَالَ ِفيِه نخلٌ قُلْت نعم فَقَالَ ِلي عد علَي ما ِفيِه فَعددت حتى بلَغت الِْهريونَ فَقَالَ ِلي كُلْ 

فَفَعلْت و كُنت أُِريد أَنْ أَبصق فَلَا أَقِْدر ِمنه سبع تمراٍت ِحني تِريد أَنْ تنام و لَا تشرِب الْماَء 
 لْتفَفَع كعِدلَ طَبتعى يتح ِسكأَم اَء قَِليلًا وِب الْمرفَقَالَ ِلي اش ِه ذَِلكِإلَي تكَوفَش لَى ذَِلكع

  .لْماُء ما بالَيت أَلَّا أَذُوقَه  أَما أَنا فَلَو لَا ا)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عِن - ١٩ 

 قَالَ من )يه السالم عل( الدهقَاِن عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَكَلَ ِفي كُلِّ يوٍم سبع تمراٍت عجوٍة علَى الريِق ِمن تمِر الْعاِليِة لَم يضره سم و لَا ِسحر و لَا 

  .شيطَانٌ 
 ٢٠ -ع نع ِديانَ الْقَنورِن ماِد بِزي نع ِزيدِن يب قُوبعي نع هنع   ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه بب

  . قَالَ من أَكَلَ سبع تمراٍت عجوٍة ِعند مناِمِه قَتلْن الديدانَ ِمن بطِْنِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
   أَبواب الْفَواِكِه

ِه عن أَِبيِه عن أَحمد بِن سلَيمانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ-١ 
 قَالَ خمس ِمن فَواِكِه الْجنِة )عليه السالم ( أَحمد بِن يحيى الطَّحاِن عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

انُ و السفَرجلُ و الِْعنب الراِزِقي و الرطَب الْمشانُ ِفي الدنيا الرمانُ الِْإمِليِسي و التفَّاح الشيسقَ
.  

 ٢- نع لُِؤيا اللُّؤكَِريِن زِزيِز بِد الْعبع نفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم  
   قَالَ أَربعةٌ )عليه السالم (  يحدثُ عن أَِبي جعفٍَر سلَيمانَ بِن الْمفَضِل قَالَ سِمعت أَبا الْجاروِد
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الر انُ وشالْم طَبالر و اِزِقيالر بِة الِْعننالْج ِمن لَتزقَانُ نسيالش فَّاحالت و ِليِسيانُ الِْإمم.  
 ٣- ناِح عِن الْقَدِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . أَنه كَانَ يكْره تقِْشري الثَّمرِة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٤-  هذَكَر نمِذِر عنِن الْمِن بيسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد 

وها  ِإنَّ ِلكُلِّ ثَمرٍة سماً فَِإذَا أَتيتم ِبها فَمس)عليه السالم ( عن فُراِت بِن أَحنف قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِبالْماِء أَِو اغِْمسوها ِفي الْماِء يعِني اغِْسلُوها 

  باب الِْعنِب
١ - ِليسِبيِع الْمِن الركَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

الْم أَى أَِمرير نموذَ عبرِن خوِف برعم نع ِمِننيِب )عليه السالم ( ؤِبالِْعن زبأْكُلُ الْخي .  
  عنه عِن الْقَاِسِم الزياِت عن أَباِن بِن عثْمانَ عن موسى بِن الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 جِزع جزعاً شِديداً )عليه السالم ( ى ذَِلك نوح  قَالَ لَما حسر الْماُء عن ِعظَاِم الْموتى فَرأَ)عليه السالم ( 
 با رفَقَالَ ي ِهملَيع توعد تأَن فِْسكِبن لُكمذَا عِه هلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحفَأَو ِلذَِلك ماغْت و

و زع ى اللَّهحفَأَو كِإلَي وبأَت و كِفرغتي أَسِإن كغَم بذْهِلي دوالْأَس بِه أَنْ كُِل الِْعنلَّ ِإلَيج .  
 ٣- نب ِلياِلٍم قَالَ كَانَ عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
صاِئماً فَلَما أَفْطَر كَانَ أَولُ ما جاَء الِْعنب أَتته أُم  يعِجبه الِْعنب فَكَانَ يوماً )عليه السالم ( الْحسيِن 

ولٍَد لَه ِبعنقُوِد ِعنٍب فَوضعته بين يديِه فَجاَء ساِئلٌ فَدفَعه ِإلَيِه فَدست أُم ولَِدِه ِإلَى الساِئِل 
وضعته بين يديِه فَجاَء ساِئلٌ آخر فَأَعطَاه ِإياه فَفَعلَت أُم الْولَِد كَذَِلك فَاشترته ِمنه ثُم أَتته ِبِه فَ

ثُم أَتته ِبِه فَوضعته بين يديِه فَجاَء ساِئلٌ آخر فَأَعطَاه فَفَعلَت أُم الْولَِد ِمثْلَ ذَِلك فَلَما كَانَ ِفي 
رالْم ِة أَكَلَهاِبععليه السالم ( ِة الر(.   
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( ي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح رفَعه عن أَِب- ٤

 أَنه قَالَ شكَا نِبي ِمن الْأَنِبياِء ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ الْغم فَأَمره اللَّه عز و جلَّ ِبأَكِْل الِْعنِب )عليه السالم 
.  

 ابِن بقَّاٍح عن   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن بعِض أَصحاِبِه عِن-٥ 
هارونَ بِن الْخطَّاِب عن أَِبي الْحسِن الرساِن قَالَ كُنت أَرعى ِجماِلي ِفي طَِريِق الْخورنِق 

محم نب فَرعلَاِء فَقَالَ جؤه نم فَقُلْت مهعم نِض معِإلَى ب فَِملْت ٍم قَاِدِمنيِبقَو ترصعليه ( ٍد فَب

 و عبد اللَِّه بن الْحسِن قُدم ِبِهما علَى الْمنصوِر قَالَ فَسأَلْت عنهم ِمن بعد فَِقيلَ ِلي ِإنهم )السالم 
ب قَد أُهِديت ِإلَيِهم نزلُوا ِبالِْحريِة فَبكَّرت ِلأُسلِّم علَيِهم فَدخلْت فَِإذَا قُدامهم ِسلَالٌ ِفيها رطَ

 فَأَكَلَ و قَالَ ِلي كُلْ ثُم قَالَ )عليه السالم ( ِمن الْكُوفَِة فَكُِشفَت قُدامهم فَمد يده جعفَر بن محمٍد 
م الْتفَت ِإلَي جعفَر بن ِلعبِد اللَِّه بِن الْحسِن يا أَبا محمٍد ما ترى ما أَحسن هذَا الرطَب ثُ

 فَقَالَ ِلي يا أَهلَ الْكُوفَِة فُضلْتم علَى الناِس ِفي املَطْعِم ِبثَلَاٍث سمِككُم هذَا )عليه السالم ( محمٍد 
  .الْبناِني و ِعنِبكُم هذَا الراِزِقي و رطَِبكُم هذَا الْمشاِن 

 ٦-ى   الْحثَِني ِعيسدقَالَ ح ِدينِن السب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيس
( بن عبِد الرحمِن عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ دخلَ أَبو عكَّاشةَ بن ِمحصٍن الْأَسِدي علَى أَِبي جعفٍَر 

م ِإلَيِه ِعنباً و قَالَ لَه حبةً حبةً يأْكُلُ الشيخ الْكَِبري و الصِبي الصِغري و ثَلَاثَةً و أَربعةً  فَقَد)عليه السالم 
 بحتسم هِن فَِإنيتبِن حيتبح كُلْه و عبشلَا ي هأَن ظُني نأْكُلُ مي.  
  باب الزِبيِب

١ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب قَالَ )عليه السالم ( ِلي 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( ضرِإلَّا م ضرمي اَء لَمرمةً حِبيبز ِرينِعش ى ودِبِإح حطَبِن اصم 

  .لْموِت ِإنْ شاَء اللَّه ا
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن-٢ 
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 ِإحدى و )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه را
  .ِعشرونَ زِبيبةً حمراَء ِفي كُلِّ يوٍم علَى الريِق تدفَع جِميع الْأَمراِض ِإلَّا مرض الْموِت 

 ٣-ٍر   ِعدصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 قَالَ الزِبيب يشد الْعصب و يذْهب )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني رجلٌ ِمن أَهِل ِمصر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ي ِب وصِبالن فَسالن بطَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن أَحمد بِن محمِد -٤ 

 الْعصب  قَالَ الزِبيب الطَّاِئِفي يشد)عليه السالم ( بِن أَِبي نصٍر عن فُلَاٍن الِْمصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَسالن بطَيي ِب وصِبالن بذْهي و.  

  باب الرماِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي - ١

ِميِد قَالَ سِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِد اللَِّه عبا عأَب تعليه السالم ( ِمع( هاِن فَِإنمِبالر كُملَيقُولُ عي 
 أَهرانُ ِإلَّا أَمعبلَا ش و أَهزِإلَّا أَج اِئعج أْكُلْهي لَم.  

 ٢-اٍد عِن ِزيةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع عليه ( ن

  . قَالَ الْفَاِكهةُ ِمائَةٌ و ِعشرونَ لَوناً سيدها الرمانُ )السالم 
 ٣- نع وبِن أَيالَةَ بفَض نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يقُولَاِن ما علَى وجِه )عليه السالم ( لِْبي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر و أَبا عبِد اللَِّه عمر بِن أَباٍن الْكَ
 ِمن الرماِن و كَانَ و اللَِّه ِإذَا أَكَلَها )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَرِض ثَمرةٌ كَانت أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه 

  .يشركَه ِفيها أَحد أَحب أَنْ لَا 
  عنه عن محمِد بِن ِعيسى عِن الدهقَاِن عن درست عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد -٤ 

لَيك ِبالرماِن  ِهبةَ اللَِّه أَنْ قَالَ لَه ع)عليه السالم (  قَالَ ِمما أَوصى ِبِه آدم )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
 أَكرانُ أَمعبش تأَن و هِإنْ أَكَلْت و أَكزأَج اِئعج تأَن و هِإنْ أَكَلْت كفَِإن.  
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براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ- ٥
ٍء أُشارك ِفيِه أَبغض ِإلَي ِمن الرماِن و ما ِمن رمانٍة ِإلَّا و ِفيها حبةٌ ِمن   قَالَ ما ِمن شي)عليه السالم ( 

نالْج ها ِمنهعزتلَكاً فَانِه ملَّ ِإلَيج و زع ثَ اللَّهعب ا الْكَاِفرِة فَِإذَا أَكَلَه.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن -٦ 

ٍل قَالَ سفَضم نِر عضِد اللَِّه النبا عأَب تِهي )عليه السالم ( ِمعتا أَشأَن ِإلَّا و اٍم آكُلُهطَع ا ِمنقُولُ مي 
 ةٌ ِمنبا حِفيه ٍة ِإلَّا وانمر ِمن سلَي هانَ فَِإنمانٌ ِإلَّا الرسكَِني ِفيِه ِإنرشقَالَ ي ِفيِه أَو كارأَنْ أُش

  .الْجنِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي -٧ 
  ِإذَا أَكَلَ الرمانَ بسطَ تحته ِمنِديلًا فَسِئلَ)عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هأْكُلُوني ماهِسو نم ى وارصالن و ودهِإنَّ الْي ِة فَِقيلَ لَهنالْج اٍت ِمنبفَقَالَ ِإنَّ ِفيِه ح ذَِلك نع
  .فَقَالَ ِإذَا كَانَ ذَِلك بعثَ اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه ملَكاً فَانتزعها ِمنه ِلكَيلَا يأْكُلَها 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر -٨ 
 قَالَ من أَكَلَ حبةً ِمن رماٍن أَمرضت شيطَانَ الْوسوسِة )عليه السالم ( بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِعنيبماً أَروي .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و محمِد بِن الْحسيِن جِميعاً -٩ 

عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن يِزيد بِن عبِد الْمِلِك النوفَِلي قَالَ 
لْتخِد اللَِّه دبلَى أَِبي ععليه السالم (  ع( كرأُش ي لَمةً فَِإنانمِطِه رأَع بتعا مةٌ فَقَالَ يانمِدِه رِفي ي و 
يِفي ش تمجتفَاح ِجمتِني أَنْ أَحرأَم و مجتاح ٍة ثُمانمِفي ر كرأَنْ أُش ِمن ِإلَي ضغا ٍء أَبعد ثُم 

ِبرمانٍة أُخرى ثُم قَالَ يا يِزيد أَيما مؤِمٍن أَكَلَ رمانةً حتى يستوِفيها أَذْهب اللَّه عز و جلَّ 
زع اللَّه بِن أَذْهيتأَكَلَ اثْن نم احاً وبص ِعنيبِة قَلِْبِه أَرارِإن نطَانَ عيالش نطَانَ عيلَّ الشج و 

ِإنارِة قَلِْبِه ِمائَةَ يوٍم و من أَكَلَ ثَلَاثاً حتى يستوِفيها أَذْهب اللَّه عز و جلَّ الشيطَانَ عن ِإنارِة قَلِْبِه 
  .م يذِْنب و من لَم يذِْنب دخلَ الْجنةَ سنةً و من أَذْهب اللَّه الشيطَانَ عن ِإنارِة قَلِْبِه سنةً لَ
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ِه بِن ِسناٍن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَّ-١٠
 يقُولُ علَيكُم ِبالرماِن الْحلِْو فَكُلُوه فَِإنه لَيست ِمن حبٍة تقَع )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 هنِة عسوسطَانَ الْويش أَطْفَأَت اًء ود تادِمٍن ِإلَّا أَبؤِة مِعدِفي م.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد - ١١ 

  . قَالَ سِمعته يقُولُ من أَكَلَ رمانةً علَى الريِق أَنارت قَلْبه أَربِعني يوماً )عليه السالم ( اللَِّه 
 ١٢ -ب ِليِعيٍد   عأَِبي س نع ذَاِنيمالْه ِليِن عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اردنِن بِد بمحم ن

 يقُولُ كُلُوا الرمانَ ِبشحِمِه فَِإنه )عليه السالم ( الرقَّاِم عن صاِلِح بِن عقْبةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .مِعدةَ و يِزيد ِفي الذِّهِن يدبغُ الْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١٣ 
  . ِدباغٌ ِللْمِعدِة  قَالَ كُلُوا الرمانَ الْمز ِبشحِمِه فَِإنه)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن - ١٤ 
 أَصلَح ِفي الْبطِْن  قَالَ ذُِكر الرمانُ الْحلْو فَقَالَ الْمز)عليه السالم ( الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد 

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
صحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن بقَّاٍح عن صاِلِح بِن   ِعدةٌ ِمن أَ- ١٥ 

 يقُولُ من )عليه السالم ( عقْبةَ الْخياِط أَِو الْقَماِط عن يِزيد بِن عبِد الْمِلِك قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
تارةً أَنانمفَقَالَ أَكَلَ ر اكِفد ِعلْتاِن جمالر أَي قُلْت هنطَانُ عيالش دعب هقَلْب اللَّه ارأَن نم و هقَلْب 

  .سوراِنيكُم هذَا 
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٧ - تِمعقَالَ س ِديانَ الْقَنورِن ماِد بِزي نع دمِن أَحِد اللَِّه بيبع نع ِهيِكيِن النع هنع  
 يعِني الْأَولَ يقُولُ من أَكَلَ رمانةً يوم الْجمعِة علَى الريِق نورت قَلْبه )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

ربِعني صباحاً فَِإنْ أَكَلَ رمانتيِن فَثَماِنني يوماً فَِإنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَِمائَةً و ِعشِرين يوماً و طُِردت أَ
نم لَّ وج و زع ِص اللَّهعي طَاِن لَميةُ الشسوسو هنع تطُِرد نم طَاِن ويةُ الشسوسو هنع لَم 

  .يعِص اللَّه أَدخلَه اللَّه الْجنةَ 
  عنه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عمِرو بِن ِإبراِهيم عِن الْخراساِني قَالَ أَكْلُ - ١٧ 

 لَدالْو نسحي ِل وجاِء الرِفي م ِزيدلِْو ياِن الْحمالر.  
 ١٨ -ةٌ ِمنِعد   ناٍد عِزي نِن عمحِد الربِن عب اِهيمرِإب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

  . قَالَ دخانُ شجِر الرماِن ينِفي الْهوام )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
  باب التفَّاِح

 بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد- ١
  . يقُولُ التفَّاح نضوح الْمِعدِة )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ٢- تِمعقَالَ س فَِريعِن الْجاِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحم نب دمِن   أَحسا الْحأَب
 يقُولُ التفَّاح ينفَع ِمن ِخصاٍل ِعدٍة ِمن السم و السحِر و اللَّمِم يعِرض ِمن )عليه السالم ( موسى 

يش سلَي اِلِب وِم الْغلْغالْب ِض وِل الْأَرةً  أَهفَعنم هِمن عرٌء أَس.  
 ٣-محم نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نع ذَاِنيمالْه ِليِن عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اردنِن بِد ب

 )عليه السالم ( ِسناٍن عن درست بِن أَِبي منصوٍر قَالَ بعثَِني الْمفَضلُ بن عمر ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِبلَطٍَف 

http://www.islam4u.com


  )٣٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... لسادس الد ا: الكايف 

 لَه أَنْ قُلْت ترباللَِّه ِإنْ ص فَو رضأَخ فَّاحِفيِه ت قطَب هامقُد اِئٍف وٍم صوِه ِفي يلَيع لْتخفَد
ه أْكُلُ ِمنأَ ت اكِفد ِعلْتِفي ج ِعكْتِرفُِني وعلْ يزي لَم هفَقَالَ ِلي كَأَن هونهكْري اسالن ذَا و

لَيلَِتي هِذِه فَبعثْت فَأُِتيت ِبِه فَأَكَلْته و هو يقْلَع الْحمى و يسكِّن الْحرارةَ فَقَِدمت فَأَصبت أَهِلي 
مهتمفَأَطْع وِمنيمحم مهنى عمِت الْحفَأَقْلَع .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن ِزياٍد الْقَنِدي قَالَ -٤ 
 فعلُ ِإذَا رجاٍف فَكَانَ الرعِبر اسالن ابفَأَص فيِعي أَِخي سم ةَ وِدينالْم لْتخد اتِن ميموي

 فَقَالَ )عليه السالم ( فَرجعت ِإلَى الْمنِزِل فَِإذَا سيف يرعف رعافاً شِديداً فَدخلْت علَى أَِبي الْحسِن 
  .يا ِزياد أَطِْعم سيفاً التفَّاح فَأَطْعمته ِإياه فَبرأَ 

حمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِزياِد بِن مروانَ   محمد بن يحيى عن أَ-٥ 
  . فَكَتب ِإلَي كُِل التفَّاح )عليه السالم ( قَالَ أَصاب الناس وباٌء ِبمكَّةَ فَكَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

 عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن-٦ 
ٍء يمِسك الرعاف فَقَالَ لَهم   عن شي)عليه السالم ( رعفْت سنةً ِبالْمِدينِة فَسأَلَ أَصحابنا أَبا عبِد اللَِّه 

قَطَعِني فَانقَوفَّاِح فَسالت ِويقس قُوهاس افعي الرنع .  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٧ 

  . أَنه قَالَ ما أَعِرف ِللسموِم دواًء أَنفَع ِمن سِويِق التفَّاِح )عليه السالم ( 
حمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن يِزيد   عنه عن أَ-٨ 

  .قَالَ كَانَ ِإذَا لَسع ِإنساناً ِمن أَهِل الداِر حيةٌ أَو عقْرب قَالَ اسقُوه سِويق التفَّاِح 
 ٩-ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِديِن الْقَنع ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه عبِن أَِبي ع

 ِإنا أَهلُ )عليه السالم (  قَالَ ذُِكر لَه الْحمى فَقَالَ )عليه السالم ( عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِء الْباِرِد يصب علَينا و أَكِْل التفَّاِح بيٍت لَا نتداوى ِإلَّا ِبِإفَاضِة الْما

   قَالَ لَو يعلَم )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 
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  .الناس ما ِفي التفَّاِح ما داووا مرضاهم ِإلَّا ِبِه 
 قَالَ أَطِْعموا محموِميكُم التفَّاح فَما )عليه السالم (   قَالَ و روى بعضهم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يش فَّاِح  ِمنالت ِمن فَعٍء أَن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ١١ 

 قَالَ ِإنَّ أَِمري )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِمِننيؤةَ )عليه السالم (  الْمِعدغُ الْمبدي هفَِإن فَّاحقَالَ كُلُوا الت .  

  باب السفَرجِل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ١

 أَكْلُ السفَرجِل قُوةٌ ِللْقَلِْب )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الضِعيِف و يطَيب الْمِعدةَ و يذَكِّي الْفُؤاد و يشجع الْجبانَ 

 )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِن-٢ 
 ِبيالن دأَِبي طَاِلٍب ِعن نب فَرعصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ ج( ِبيِإلَى الن ِديفَأُه  ) صلى اهللا عليه وآله( 

 ِبيالن هِمن لٌ فَقَطَعجفَرصلى اهللا عليه وآله ( س(اون ةً وِقطْع  ا وذْها فَقَالَ خأْكُلَهى أَنْ يفَراً فَأَبعا جلَه
 نسحي نَ وفِّي اللَّوصي هى كُلْ فَِإنرٍة أُخايِفي ِرو انَ وبالْج عجشت و ذَكِّي الْقَلْبا تها فَِإنكُلْه

 لَدالْو.  
 قَالَ من )عليه السالم (  محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن-٣ 

 هلَدو نسح و هاؤم يِق طَابلَى الرلَةً عجفَرأَكَلَ س.  
 ٤-مع نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِه   م

 اِهيمرأَِبي ِإب نِزيٍع عِن بةَ بزمعليه السالم ( ح( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( فَرعا جفٍَر يعِلج 
  .كُِل السفَرجلَ فَِإنه يقَوي الْقَلْب و يشجع الْجبانَ 

 ٥-سِن الْحٍد عمحم نب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع ناٍج عرِن دِميِل بج نع ِليِن ععليه ( ِن ب

  . قَالَ من أَكَلَ سفَرجلَةً أَنطَق اللَّه عز و جلَّ الِْحكْمةَ علَى ِلساِنِه أَربِعني صباحاً )السالم 
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  محمد بن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن أَِبيِه عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن رشيٍد عن مروِك - ٦
عثَ اللَّه عز و جلَّ نِبياً ِإلَّا و معه  قَالَ ما ب)عليه السالم ( بِن عبيٍد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .راِئحةُ السفَرجِل 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبِه عن عِلي بِن -٧ 

فْيس نع ِريهوٍد الْجمحأَِبي م ناٍط عبٍد أَسمحم نب فَرعج تِمعةَ قَالَ سنييِن ععليه السالم ( انَ ب( 
  .يقُولُ السفَرجلُ يذْهب ِبهم الْحِزيِن كَما تذْهب الْيد ِبعرِق الْجِبِني 

  باب التِني
١ -ِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عضِن الرسأَِبي الْح نٍر عصِن أَِبي ن

 قَالَ التني يذْهب ِبالْبخِر و يشد الْفَم و الْعظْم و ينِبت الشعر و يذْهب ِبالداِء و لَا )عليه السالم ( 
  .ٍء ِبنباِت الْجنِة   شي التني أَشبه)عليه السالم ( يحتاج معه ِإلَى دواٍء و قَالَ 

  و رواه سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن الْأَشعِث عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر أَيضاً 
 ِمثْلَه.  

  باب الْكُمثْرى
 يحيى عن جدِه الْحسِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن- ١

 قَالَ كُلُوا الْكُمثْرى فَِإنه يجلُو الْقَلْب و يسكِّن )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَوجاع الْجوِف ِبِإذِْن اللَِّه تعالَى 

حمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَ-٢ 
 قَالَ الْكُمثْرى يدبغُ الْمِعدةَ و )عليه السالم ( ِعيسى عِن الْوشاِء عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اٌء وولُ سجفَرالس و وا هيهقَوي أْكُلْهاٌء فَلْيطَخ هابأَص نم يِق ولَى الرع هِمن فَعِع أَنبلَى الشع وه 
  .يعِني علَى الطَّعاِم 
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  باب الِْإجاِص
١ -محقَالَ   م ِدياٍد الْقَنِزي نع ِزيدِن يب قُوبعي نفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي نب د

 و بين يديِه تور ماٍء ِفيِه ِإجاص أَسود ِفي ِإباِنِه فَقَالَ )عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 هِإن هِمن اِبسِإنَّ الْي اَء وفْرالص كِّنسي ةَ واررطِْفئُ الْحي الطَِّري اصِإنَّ الِْإج ةٌ واررِبي ح تاجه

 ِوياَء الدلُّ الدسي و مالد كِّنسي.  
جرباب الْأُت  

١ -نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِميعاً عاِء جشالْو كَِم وِن الْحب ِليع 
 و هتمٍل فَأَطْعساً ِبعجرى أُتهشفَت فيِدي ضِصٍري قَالَ كَانَ ِعنأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع

ذَا الْماِئدةُ بين يديِه فَقَالَ ِلي ادنُ فَكُلْ  و ِإ)عليه السالم ( أَكَلْت معه ثُم مضيت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ا غُلَامفَقَالَ ي هِمن تي أَكْثَرِلأَن ِثقْلَه ا أَِجدأَن ٍل وساً ِبعجرأُت كلَ أَنْ آِتيقَب ي أَكَلْتِإن فَقُلْت

ِبحرِف رِغيٍف ياِبٍس ِمن الَِّذي تجفِّفُه ِفي التنوِر فَأُِتي ِبِه انطَِلق ِإلَى الْجاِريِة فَقُلْ لَها ابعِثي ِإلَينا 
  .فَقَالَ ِلي كُلْ ِمن هذَا الْخبِز الْياِبِس فَِإنه يهِضم الْأُترج فَأَكَلْته ثُم قُمت فَكَأَني لَم آكُلْ شيئاً 

 ٢-أَح نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع ناِلٍح عِن صكِْر بب نٍد عمحِن مب دم
 اِهيمرِإب  
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ٍء يأْمركُم أَِطباؤكُم ِفي الْأُترج فَقُلْت  ِبأَي شي قَالَ )عليه السالم ( الْجعفَِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يأْمروننا أَنْ نأْكُلَه قَبلَ الطَّعاِم فَقَالَ ِإني آمركُم ِبِه بعد الطَّعاِم 

 بِن يحيى عن جدِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم-٣ 
 قَالَ كُلُوا الْأُترج بعد الطَّعاِم فَِإنَّ )عليه السالم ( الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يفْعلُونَ ذَِلك )عليهم السالم ( آلَ محمٍد 
 ٤-هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل ب

  . قَالَ الْخبز الْياِبس يهِضم الْأُترج )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 ٥-مح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِد ب

 ِإنهم يزعمونَ أَنَّ الْأُترج )عليه السالم ( ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
عاِم خير فَهو بعد  ِإنْ كَانَ قَبلَ الطَّ)عليه السالم ( علَى الريِق أَجود ما يكُونُ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 دوأَج و ريخ و رياِم خالطَّع.  
 ٦- نع ِديِنيالْم وبأَِبي أَي نع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

سأَِبي الْح نع فَِريعفٍَر الْجعِن جانَ بملَيا سضعليه السالم ( ِن الر( ولَ اللَِّهسأَنَّ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 
  .كَانَ يعِجبه النظَر ِإلَى الْأُترج الْأَخضِر و التفَّاِح الْأَحمِر 

  باب الْموِز
 عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه- ١

 ِبِمنى و أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( يحيى بِن موسى الصنعاِني قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
  . علَى فَِخِذِه و هو يقَشر لَه موزاً و يطِْعمه )عليه السالم ( الثَّاِني 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن أَِبي أُسامةَ قَالَ -٢ 
  . فَقَرب ِإلَي موزاً فَأَكَلْته )عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣-ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِنيعنى الصيحي ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد ع  
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و يقَشر موزاً و يطِْعمه أَبا جعفٍَر  و هو ِبمكَّةَ و ه)عليه السالم ( قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
 فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك هذَا الْمولُود الْمبارك قَالَ نعم يا يحيى هذَا الْمولُود الَِّذي لَم )عليه السالم ( 

  .يعِتنا ِمنه يولَد ِفي الِْإسلَاِم ِمثْلُه مولُود أَعظَم بركَةً علَى ِش
  باب الْغبيراِء

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبيِه عِن - ١
ت اللَّحم و عظْمه ينِبت الْعظْم  يقُولُ الْغبيراُء لَحمه ينِب)عليه السالم ( ابِن بكَيٍر أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

 ذَِلك عم و الِْجلْد ِبتني هِجلْد و]هاِسِري ] فَِإنوالْب انٌ ِمنأَم وه ةَ وِعدغُ الْمبدي ِن ويتالْكُلْي نخسي
  .ِم و التقِْتِري و يقَوي الساقَيِن و يقْمع ِعرق الْجذَا

  باب الِْبطِّيِخ
 قَالَ الِْبطِّيخ علَى الريِق )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن ياِسٍر الْخاِدِم عِن الرضا - ١

 هوذُ ِباللَِّه ِمنعن وِرثُ الْفَاِلجي.  
 ٢-ِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناِبِه عحِض أَصعب ناٍل ع
  . يأْكُلُ الرطَب ِبالِْخرِبِز )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد-٣ 

  . يأْكُلُ الِْبطِّيخ ِبالتمِر )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٤ 

  . يعِجبه الرطَب ِبالِْخرِبِز )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم ( ِه الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَّ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن عبيِد اللَِّه -٥ 

  بِن 
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 قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 ِبيطَِب )له صلى اهللا عليه وآ( أَكَلَ النِبالر أَكَلَ الِْبطِّيخ كَِّر وِبالس الِْبطِّيخ .  

  باب الْبقُوِل
١ - نع ِديِنيفٍَّق الْموم نونَ عارِن هب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يوماً فَأَجلَسِني ِللْغداِء فَلَما جاُءوا ِبالْماِئدِة لَم ) السالم عليه( أَِبيِه عن جدِه قَالَ بعثَ ِإلَي الْماِضي 
يكُن علَيها بقْلٌ فَأَمسك يده ثُم قَالَ ِللْغلَاِم أَ ما عِلمت أَني لَا آكُلُ علَى ماِئدٍة لَيس ِفيها 

بِة قَالَ فَذَهرضةٌ فَأِْتِني ِبالْخرضخ هدي دِة فَماِئدلَى الْمع قِْل فَأَلْقَاهاَء ِبالْبفَج لَامعليه السالم (  الْغ( 
  .ِحينِئٍذ و أَكَلَ 

 علَى )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناٍن قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
علَى الْبقِْل و امتنعت أَنا ِمنه ِلِعلٍَّة كَانت ِبي فَالْتفَت ِإلَي فَقَالَ يا حنانُ أَ ما الْماِئدِة فَمالَ 

 ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري تِلمفَقَالَ )عليه السالم ( ع اكِفد ِعلْتج ِلم و قْلٌ قُلْتِه بلَيع ٍق ِإلَّا وِبطَب تؤي لَم 
  .أَنَّ قُلُوب الْمؤِمِنني خِضرةٌ و ِهي تِحن ِإلَى أَشكَاِلها ِل

  باب ما جاَء ِفي الِْهندباِء
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْمثَنى بِن الْوِليِد - ١

 قَالَ من بات و ِفي جوِفِه سبع طَاقَاٍت ِمن الِْهندباِء أَِمن ِمن الْقُولَنِج )ه السالم علي( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اَء اللَّهِإنْ ش ِتلْك هلَتلَي.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن خاِلِد بِن محمٍد عن جدِه -٢ 
ِد اللَِّه سبأَِبي ع نِط عمِن السانَ بعليه السالم ( فْي( ِمندفَلْي هلْدو و هاؤم كْثُرأَنْ ي بأَح نقَالَ م 

  .أَكْلَ الِْهندباِء 
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 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .من أَحب أَنْ يكْثُر ماؤه و ولْده فَلْيكِْثر أَكْلَ الِْهندباِء 

 ٤-نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النعليه السالم (  أَِبيِه ع( 
 دا ِعنوهفُضنلَا ت ا وِة فَكُلُوهنالْج ةٌ ِمنا قَطْرهلَيع قٍَة ِإلَّا ورو ِمن سلَي اُء وبدقْلُ الِْهنالْب مقَالَ ِنع

  . ينهانا أَنْ ننفُضه ِإذَا أَكَلْناه )عليه السالم ( انَ أَِبي أَكِْلها قَالَ و كَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن ِزياٍد -٥ 

  .د الْبقُوِل  قَالَ الِْهندباُء سي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد -٦ 

ِبالِْهندباِء  قَالَ علَيك )عليه السالم ( الْجباِر جِميعاً عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَِإنه يِزيد ِفي الْماِء و يحسن الْولَد و هو حار لَين يِزيد ِفي الْولَِد الذُّكُورةَ 

 ٧- نع ِليبذَّاِء الْجانَ الْحملَيأَِبي س نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِد اللَِّه مبأَِبي ع عم تيدغِض قَالَ تِن الْفَيِد بمعليه السالم ( ح( خيا شنعم قْلٌ واِن بلَى الِْخوع و 

اَء باِردةٌ و  أَما أَنتم فَتزعمونَ أَنَّ الِْهندب)عليه السالم ( فَجعلَ يتنكَّب الِْهندباَء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .لَيست كَذَِلك و لَِكنها معتِدلَةٌ و فَضلُها علَى الْبقُوِل كَفَضِلنا علَى الناِس 

(   عنه عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْأَصم عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

 كُلُوا الِْهندباَء فَما ِمن صباٍح ِإلَّا و تنِزلُ علَيها قَطْرةٌ )عليه السالم ( قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ )عليه السالم 
 )الم عليه الس(  كَانَ أَِبي )عليه السالم ( ِمن الْجنِة فَِإذَا أَكَلْتموها فَلَا تنفُضوها قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ينهانا أَنْ ننفُضها ِإذَا أَكَلْناها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سِمعت الرضا -٩ 

ِف ابِن آدم ِإلَّا قَمعه الِْهندباُء قَالَ  يقُولُ الِْهندباُء ِشفَاٌء ِمن أَلِْف داٍء ما ِمن داٍء ِفي جو)عليه السالم ( 
و دعا ِبِه يوماً ِلبعِض الْحشِم و كَانَ تأْخذُه الْحمى و الصداع فَأَمر أَنْ يدق و صيره علَى 
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م قَالَ أَما ِإنه يذْهب ِبالْحمى و ينفَع ِقرطَاٍس و صب علَيِه دهن الْبنفْسِج و وضعه علَى جِبيِنِه ثُ
  .ِمن الصداِع و يذْهب ِبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن بعِض - ١٠ 
 نا عاِبنحأَص  
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عليه (  الِْهندباُء و بقْلَةُ أَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بقْلَةُ رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  . الْفَرفَخ )عليها السالم ( مةَ  الْباذَروج و بقْلَةُ فَاِط)السالم 
  باب الْباذَروِج

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري(َّولَ اللسر ِجبعِه  كَانَ ي ) صلى اهللا عليه وآله( كوقُوِل الْحالْب ِمن .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن -٢ 
  . يعِجبه الْباذَروج )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣- رضح نثَِني مدوٍح قَالَ حِن نب وبأَي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ي أُِحب أَنْ أَستفِْتح ِبِه الطَّعام  الْماِئدةَ فَدعا ِبالْباذَروِج و قَالَ ِإن)عليه السالم ( مع أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

 هدعب ا أَكَلْتِبِه م تحتا افْتاِلي ِإذَا أَنا أُبم ِل وبِبالس بذْهي و امي الطَّعهشي و ددالس حفْتي هفَِإن
فَرغْنا ِمن الْغداِء دعا ِبِه أَيضاً و رأَيته يتتبع ورقَه ِمن الطَّعاِم فَِإني لَا أَخاف داًء و لَا غَاِئلَةً فَلَما 

علَى الْماِئدِة و يأْكُلُه و يناِولُِني ِمنه و هو يقُولُ اخِتم طَعامك ِبِه فَِإنه يمِرئ ما قَبلُ كَما يشهي 
ِبالثِّقَِل و بذْهي و دعا بةَ مكْهالن اَء وشالْج بطَيي .  

 ٤- اٍد لَهنِبِإس اِنيدمةَ الْهدبِن عِكيِب بِإش نى عوسِن مِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 ِفيِه ثَمانَ ِخصاٍل يمِرئ و يفْتح  أَنه قَالَ الْحوك بقْلَةُ الْأَنِبياِء أَما ِإنَّ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

السدد و يطَيب الْجشاَء و يطَيب النكْهةَ و يشهي الطَّعام و يسلُّ الداَء و هو أَمانٌ ِمن الْجذَاِم 
 اَء كُلَّهالد عاِن قَمسِف الِْإنوِفي ج قَرتِإذَا اس.  

  راِثباب الْكُ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر قَالَ - ١
 فَسأَلَ عنه فَِقيلَ ِبِه طُحالٌ فَقَالَ أَطِْعموه الْكُراثَ ثَلَاثَةَ أَياٍم )عليه السالم ( حسِن اشتكَى غُلَام ِلأَِبي الْ

  .فَأَطْعمناه فَقَعد الدم ثُم برأَ 
الْمشارِة و  يأْكُلُ الْكُراثَ ِفي )عليه السالم (   عنه قَالَ حدثَِني من رأَى أَبا الْحسِن -٢ 

 أْكُلُهي اِء وِبالْم ِسلُهغي.  
(   سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد عن يونس بِن يعقُوب قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن -٣ 

  . يقْطَع الْكُراثَ ِبأُصوِلِه فَيغِسلُه ِبالْماِء و يأْكُلُه )عليه السالم 
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَِبيِه عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عن عمِرو بِن -٤ 

 عِن الْكُراِث فَقَالَ كُلْه فَِإنَّ ِفيِه )عليه السالم ( ِعيسى عن فُراِت بِن أَحنف قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
بأَر نمأَد نذَاِم ِلمالْج انٌ ِمنأَم وه و اِسريوالْب قْطَعي و احيالر دطْري ةَ وكْهالن بطَياٍل يِخص ع

  .علَيِه 
 ٥-نِرِه عغَي ى أَوِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   

 قَالَ ذُِكرِت الْبقُولُ ِعند رسوِل )عليه السالم ( عبِد الرحمِن عن حماِد بِن زكَِريا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لطَّعاِم أَو قَالَ  فَقَالَ كُلُوا الْكُراثَ فَِإنَّ مثَلَه ِفي الْبقُوِل كَمثَِل الْخبِز ِفي ساِئِر ا)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .الِْإداِم 
 قُوبعِن يِد بمحم ِمن كالش  .  

 ِبخراسانَ يأْكُلُ )عليه السالم (   عنه عن داود بِن أَِبي داود عن رجٍل رأَى أَبا الْحسِن -٦ 
ٌء و هو   لَا تعلَّق ِبِه ِمنه شي)عليه السالم ( ِه السماد فَقَالَ الْكُراثَ ِمن الْبستاِن كَما هو فَِقيلَ لَه ِإنَّ ِفي

  .جيد ِللْبواِسِري 
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٧ -ح ناِبِه عحِض أَصعب نع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع عم تِديٍر قَالَ كُنِن ساِن بعليه السالم ( ن( 
 كُمناَء عا جِلم اثَ قُلْتأْكُلُ الْكُرلَا ت انُ ِلمنا حاِء فَقَالَ ِلي يبدلَى الِْهنع ِة فَِملْتاِئدلَى الْمع

 الَِّذي جاَء عنا قُلْت ِإنه ِقيلَ عنكُم ِإنكُم قُلْتم ِإنه يقَطَّر علَيِه ِمن الروايِة ِفي الِْهندباِء فَقَالَ و ما
 فَعلَى الْكُراِث ِإذَنْ سبع قَطَراٍت قُلْت فَكَيف )عليه السالم ( ِمن الْجنِة ِفي كُلِّ يوٍم قَطْرةٌ قَالَ فَقَالَ 

أُص قَالَ اقْطَع ُءوِسِه آكُلُهِبر اقِْذف و ولَه.  
 ٨- ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري هفَعاِبِه رحِض أَصعب نع هناثَ )عليه السالم (   عأْكُلُ الْكُري 

  .ِبالِْملِْح الْجِريِش 
  باب الْكَرفِْس

ِه عن محمِد بِن ِعيسى أَو غَيِرِه عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ- ١
صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قُتيبةَ بِن ِمهرانَ عن حماِد بِن زكَِريا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يسِع و يوشع بِن نوٍن  علَيكُم ِبالْكَرفِْس فَِإنه طَعام ِإلْياس و الْ)وآله 
  عنه عن نوِح بِن شعيٍب النيسابوِري عن محمِد بِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني -٢ 

م تشتهونه و لَيس  الْكَرفْس فَقَالَ أَنت)عليه السالم ( ِفيما أَعلَم عن ناِدٍر الْخاِدِم قَالَ ذَكَر أَبو الْحسِن 
  .ِمن دابٍة ِإلَّا و ِهي تحتك ِبِه 

  باب الْكُزبرِة
١ - نقَاِن عهِن الدى عِن ِعيسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 تسرد  
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 قَالَ أَكْلُ التفَّاِح و الْكُزبرِة يوِرثُ )عليه السالم ( عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن 
  .النسيانَ 

  باب الْفَرفَِخ
١ -أَح نى عيحي نب دمحم   فنِن أَحاِت بفُر نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دم

 يقُولُ لَيس علَى وجِه الْأَرِض بقْلَةٌ أَشرف و لَا أَنفَع ِمن )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ثُم قَالَ لَعن اللَّه بِني أُميةَ هم سموها بقْلَةَ الْحمقَاِء بغضاً  )عليها السالم( الْفَرفَِخ و هو بقْلَةُ فَاِطمةَ 

   .)عليها السالم ( لَنا و عداوةً ِلفَاِطمةَ 
للَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد ا-٢ 

 الرمضاَء فَأَحرقَته فَوِطئَ علَى الرجلَِة و ِهي الْبقْلَةُ الْحمقَاُء )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ وِطئَ رسولُ اللَِّه 
  .قْلٍَة ما أَبركَها  و يقُولُ ِمن ب)صلى اهللا عليه وآله ( فَسكَن عنه حر الرمضاِء فَدعا لَها و كَانَ يِحبها 

سباب الْخ  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ١

  .يصفِّي الدم  قَالَ علَيكُم ِبالْخس فَِإنه )عليه السالم ( حفٍْص الْأَباِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب السداِب

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن يعقُوب بِن عاِمٍر عن رجٍل - ١
  . قَالَ السداب يِزيد ِفي الْعقِْل )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
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  عنه عن محمِد بِن موسى عن عِلي بِن الْحسِن الْهمداِني عن محمِد بِن عمِرو بِن - ٢
 الْوهم ِمن محمِد بِن موسى قَالَ ذُِكر السداب )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي جعفٍَر أَو أَِبي الْحسِن 

  .فَقَالَ أَما ِإنَّ ِفيِه مناِفع ِزيادةٌ ِفي الْعقِْل و توِفري ِفي الدماِغ غَير أَنه ينتن ماَء الظَّهِر 
  .  و رِوي أَنه جيد ِلوجِع الْأُذُِن 

  ِريباب الِْجرِج
١ - نِرِه عغَي ى وِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ا  قَالَ م)عليه السالم ( قُتيبةَ الْأَعشى أَو قَالَ قُتيبةَ بِن ِمهرانَ عن حماِد بِن زكَِريا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تضلَع الرجلُ ِمن الِْجرِجِري بعد أَنْ يصلِّي الِْعشاَء الْآِخرةَ فَبات ِتلْك اللَّيلَةَ ِإلَّا و نفْسه تناِزعه ِإلَى 

  .الْجذَاِم 
 ٢-أَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ععليه السالم ( ب( 

 مالد فزني اتب ِفِه وأَن ذَاِم ِمنالْج قِه ِعرلَيع برِل ضِباللَّي ِجريأَكَلَ الِْجر نقَالَ م.  
ي   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن أَحمد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه عن أَِب-٣ 

 عِن الْبقِْل الِْهندباِء و الْباذَروِج و الِْجرِجِري فَقَالَ )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
  .الِْهندباُء و و الْباذَروج لَنا و الِْجرِجري ِلبِني أُميةَ 

 ٤-أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعديسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دم
 قَالَ )عليه السالم (  عن موفٍَّق مولَى أَِبي الْحسِن )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن نصيٍر مولَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإذَا أَمر ِبِشراِء الْبقِْل يأْمر ِبالِْإكْثَاِر ِمنه و ِمن الِْجرِجِري  )عليه السالم ( كَانَ مولَاي أَبو الْحسِن 
 ما أَحمق بعض الناِس يقُولُونَ ِإنه ينبت ِفي واٍد ِفي جهنم و )عليه السالم ( فَيشترى لَه و كَانَ يقُولُ 
قُودقُولُ ولَّ يج و زع قْلُ اللَّهالْب تبنت فةُ فَكَيالِْحجار و اسا النه.  
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  باب السلِْق
 الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي عثْمانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن- ١

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ رفَع عِن الْيهوِد الْجذَام ِبأَكِْلِهم السلْق )عليه السالم ( رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 وقرالْع قَلِْعِهم و.  

 )عليه السالم ( لْحِميِد عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن   عنه عن محمِد بِن عبِد ا-٢ 
 لْققْلَةُ السالْب مقَالَ ِنع.  

  عنه عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن سلَيمانَ بِن عباٍد عن ِعيسى بِن أَِبي الْورِد -٣ 
 ما )عليه السالم (  أَنَّ بِني ِإسراِئيلَ شكَوا ِإلَى موسى )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر عن محمِد بِن قَيٍس 

يلْقَونَ ِمن الْبياِض فَشكَا ذَِلك ِإلَى اللَِّه سبحانه و تعالَى فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه أَنْ مرهم ِبأَكِْل لَحِم 
قَِر ِبالسلِْق الْب.  
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي الْحسِن -٤ 
 أَنه قَالَ أَطِْعموا مرضاكُم السلْق يعِني ورقَه فَِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء و لَا داَء معه و لَا )عليه السالم ( الرضا 

  .اِئلَةَ لَه و يهِدئ نوم الْمِريِض و اجتِنبوا أَصلَه فَِإنه يهيج السوداَء غَ
 أَنَّ )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض الْحصيِنيني عن أَِبي الْحسِن -٥ 

م ذَاِم والْج قِعر عقْمي لْقلِْق السِق السرِم ِمثْلُ وسربالْم فولَ جخا د.  
  باب الْكَمأَِة

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن - ١
نع ِليِت عةَ ِبنفَاِطم نِصٍري عأَِبي ب نانَ عثْمِن عا بهأُم ِبيِع وِن الراِص بِت أَِبي الْعةَ ِبنامأُم 

 بنيز  
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 ِفي شهِر رمضانَ فَأُِتي )عليه السالم ( ؤِمِنني عِلي  قَالَت أَتاِني أَِمري الْم)صلى اهللا عليه وآله ( ِبنت رسوِل اللَِّه 
  . و كَانَ يِحب الْكَمأَةَ )عليه السالم ( ِبعشاٍء و تمٍر و كَمأٍَة فَأَكَلَ 

 ٢- نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْفُضيِل عن عبِد الرحمِن بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْكَمأَةُ ِمن الْمن و الْمن ِمن الْجنِة و ماؤها ِشفَاٌء ِللْعيِن 
  باب الْقَرِع

 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 ِمِننيؤالْم ذْ)عليه السالم ( أَِمريلَا ت و ذَكَّى فَكُلُوهي سلَي عفَقَالَ الْقَر حذْبِع يِن الْقَرِئلَ علَا  س و وهحب

 اللَّه هنطَانُ لَعيالش كُمنِويهتسي.  
 يعِجبه الدباُء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 عالْقَر وه وِر وِفي الْقُد.  
 ٣-ي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيح

 يعِجبه الدباُء و يلْتِقطُه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم ( ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِة ِمن الصحفَ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٤
ٍد الشمحِن ما اللَِّه بِدِهمأَح نظَلَةَ عنِن حِن بيسِن الْحع ِفي )عليهما السالم ( اِمي ِزيداُء يبقَالَ الد 

  .الدماِغ 
 )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن -٥ 

 ِزيداُء يبقُولُ الدقِْل يِفي الْع.  
 ٦- ِبيقَالَ كَانَ الن هفَعر اِرييِن السٍد عمحم نب نيساُء )صلى اهللا عليه وآله (   الْحبالد هِجبعي 

 عالْقَر وه اِء وبالد نَ ِمنكِْثرراً يِقد نخِإذَا طَب اَءهِنس رأْمكَانَ ي و.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي   ِعدةٌ-٧ 

 أَنه )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ ِفيما أَوصى ِبِه رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
قِْل قَالَ لَهالْع اِغ ومِفي الد ِزيدي هفَِإن اِء فَكُلْهبِبالد كلَيع ِليا عي .  

  باب الْفُجِل
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَِبيِه عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عن حناٍن قَالَ - ١

 و كُنت معه علَى الْماِئدِة فَناولَِني فُجلَةً و قَالَ يا حنانُ كُِل ) عليه السالم (سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ملْغالْب قْطَعي لُهأَص لَ ووِبلُ الْبرسي هلُب و احيالر دطْري قُهراٍل ولَ فَِإنَّ ِفيِه ثَلَاثَ ِخصالْفُج.  

  .خرى ورقُه يمِرئ   و ِفي ِروايٍة أُ
  عنه عِن السياِري عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن الْمبارِك عن أَِبي -٢ 

 لُبه يهِضم و  قَالَ الْفُجلُ أَصلُه يقْطَع الْبلْغم و)عليه السالم ( عثْمانَ عن درست عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ورقُه يحِدر الْبولَ حدراً 

  باب الْجزِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي أَو غَيِرِه عن داود بِن - ١

.  
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  . قَالَ أَكْلُ الْجزِر يسخن الْكُلْيتيِن و يِقيم الذَّكَر )عليه السالم ( فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢-ِن الْجسِن الْحب دمأَح نى عوسِن مِد بمحم نى عيحي نب دمحى   موسم نلَّاِب ع

 الْجزر أَمانٌ )عليه السالم ( بِن ِإسماِعيلَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِمن الْقُولَنِج و الْبواِسِري و يِعني علَى الِْجماِع 

 ٣-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نأَِبيِه ع نِن عمحِد الربِن عب اِهيمرِإب ناٍد عِن ِزيِل بهس 
 يقُولُ أَكْلُ الْجزِر يسخن الْكُلْيتيِن و ينِصب )عليه السالم ( داود بِن فَرقٍَد قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 

ِفد ِعلْتج لَه قَالَ فَقُلْت ةَ الذَّكَراِريِر الْجانٌ قَالَ فَقَالَ ِلي منِلي أَس سلَي و آكُلُه فكَي اك
 كُلْه و لُقُهست.  

  باب السلْجِم
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن - ١

بِب قَالَ قَالَ الْعيسالْم اِلحالص ٍد )عليه السالم ( دأَح ِمن سلَي هفَِإن ملْجِني السعي ِباللِّفِْت فَكُلْه كلَيع 
 هِذيبي اللِّفْت ذَاِم والْج ِمن قِعر لَه ِإلَّا و.  

لْعِزيِز الْمهتِدي رفَعه ِإلَى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد ا-٢ 
  . قَالَ ما ِمن أَحٍد ِإلَّا و ِفيِه ِعرق ِمن الْجذَاِم فَأَِذيبوه ِبالسلْجِم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

عن ]  بِن الْمبارِكعن عبِد اللَِّه[  عنه عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى بِن الْمبارِك -٣ 
(  أَو قَالَ عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي الْحسِن 

  .ِل السلْجِم  قَالَ ما ِمن أَحٍد ِإلَّا و ِبِه ِعرق ِمن الْجذَاِم فَأَِذيبوه ِبأَكْ)عليه السالم 
(   عنه عِن الْحسِن بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

 أَحٍد ِإلَّا و ِبِه  قَالَ علَيكُم ِبالسلْجِم فَكُلُوه و أَِدميوا أَكْلَه و اكْتموه ِإلَّا عن أَهِلِه فَما ِمن)عليه السالم 
  .ِعرق ِمن الْجذَاِم فَأَِذيبوه ِبأَكِْلِه 
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  باب الِْقثَّاِء
عِن الْحجاِل عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ١

  . يأْكُلُ الِْقثَّاَء ِبالِْملِْح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 ٢- نى عِن ِعيسِد بمحم نفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   ميبع

 ِإذَا أَكَلْتم )عليه السالم ( الدهقَاِن عن درست الْواِسِطي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الِْقثَّاَء فَكُلُوه ِمن أَسفَِلِه فَِإنه أَعظَم ِلبركَِتِه 

  باب الْباذَنجاِن
١ -ِعد   اِهيمرِإب ناِمٍر عِن عب ِليِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 قَالَ كُلُوا الْباذَنجانَ فَِإنه )عليه السالم ( بِن الْفَضِل عن جعفَِر بِن يحيى عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِهب الداَء و لَا داَء لَه يذْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن -٢ 
قِْت الْحرارِة و باِرد  ِلبعِض قَهاِرمِتِه استكِْثروا لَنا ِمن الْباذَنجاِن فَِإنه حار ِفي و)عليه السالم ( الثَّاِلِث 

  .ِفي وقِْت الْبرودِة معتِدلٌ ِفي الْأَوقَاِت كُلِّها جيد علَى كُلِّ حاٍل 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد و عبِد اللَِّه بِن -٣ 

لرحمِن الْهاِشِمي قَالَ قَالَ ِلبعِض مواِليِه أَقِْللْ لَنا ِمن الْبصِل و أَكِْثر لَنا ِمن الْقَاِسِم عن عبِد ا
 اِلحاِء صالد ِفينِم مالطَّع اِمعانُ ججاذَنالْب معاِن قَالَ نجاذَنفِْهماً الْبتسم اِن فَقَالَ لَهجاذَنالْب

 منِصف ِفي أَحواِلِه صاِلح ِللشيِخ و الشاب معتِدلٌ ِفي حرارِتِه و برودِتِه حار ِفي مكَاِن ِللطَِّبيعِة
  .الْحرارِة و باِرد ِفي مكَاِن الْبرودِة 
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  باب الْبصِل
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن عبِد الْعِزيِز بِن - ١

(  ذَكَر أَبو عبِد اللَِّه حسانَ الْبغداِدي عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعِفي قَالَ

  . الْبصلَ فَقَالَ يطَيب النكْهةَ و يذْهب ِبالْبلْغِم و يِزيد ِفي الِْجماِع )عليه السالم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر -٢ 

 الْبصلُ يذْهب ِبالنصِب و يشد الْعصب و يِزيد ِفي )عليه السالم ( عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْخطَى و يِزيد ِفي الْماِء و يذْهب ِبالْحمى 

 ٣-محم نأَِبيِه ع نع اردنِن بِد بمحم نب ِليِن   عِن بسِن الْحع ذَاِنيمالْه ِليِن عِد ب
 يقُولُ )عليه السالم ( عِلي الْكَسلَاِن عن ميسٍر بياِع الزطِّي و كَانَ خالَه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ةَ وكْهالن بطَياٍل يلَ فَِإنَّ ِفيِه ثَلَاثَ ِخصصاِع كُلُوا الْبالِْجم اِء وِفي الْم ِزيدي اللِّثَةَ و دشي .  
 ٤- ِريوينِك الداربِن الْمب دمأَح ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع اِرييِن السع هنع  

 قَالَ الْبصلُ يطَيب النكْهةَ و يشد الظَّهر  )عليه السالم( عن أَِبي عثْمانَ عن درست عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و يِرق الْبشرةَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد -٥ 
 ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه الرحمِن بِن زيِد بِن أَسلَم عن أَِبي عبِد 

  .دخلْتم ِبلَاداً فَكُلُوا ِمن بصِلها يطْرد عنكُم وباَءها 
  باب الثُّوِم

ذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُ- ١
   )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته عن أَكِْل الثُّوِم فَقَالَ ِإنما نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
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عنه ِلِرِحيِه فَقَالَ من أَكَلَ هِذِه الْبقْلَةَ الْخِبيثَةَ فَلَا يقْرب مسِجدنا فَأَما من أَكَلَه و لَم يأِْت 
 أْسفَلَا ب ِجدسالْم.  

 ٢-ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناٍد عمح نِعيٍد عِن سِن بيس
 قَالَ سِئلَ عن أَكِْل الثُّوِم و الْبصِل و الْكُراِث )عليه السالم ( شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اودتِبأَنْ ي أْسلَا ب وِر وِفي الْقُد اً وِبأَكِْلِه ِني أْسفَقَالَ لَا ب كُمدأَح ِإذَا أَكَلَ ذَِلك لَِكن ى ِبالثُّوِم و
  .فَلَا يخرج ِإلَى الْمسِجِد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد -٣ 
 لَما أَنْ قَضيت نسِكي مررت ِبالْمِدينِة فَسأَلْت عن أَِبي اللَِّه بِن مسكَانَ عِن الْحسِن الزياِت قَالَ

 فَقَالَ هو ِبينبع فَأَتيت ينبع فَقَالَ ِلي يا حسن مشيت ِإلَى هاهنا قُلْت نعم )عليه السالم ( جعفٍَر 
 ِإني أَكَلْت ِمن هِذِه الْبقْلَِة يعِني الثُّوم )عليه السالم ( راك فَقَالَ جِعلْت ِفداك كَِرهت أَنْ أَخرج و لَا أَ

   .)صلى اهللا عليه وآله ( فَأَردت أَنْ أَتنحى عن مسِجِد رسوِل اللَِّه 
  باب السعتِر

١ -نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسأَِبي الْح نع ِدياٍد الْقَنِزي 
 السعتر و كَانَ يقُولُ ِإنه يِصري ِللْمِعدِة )عليه السالم (  قَالَ كَانَ دواُء أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْأَوِل 

  .خملًا كَخمِل الْقَِطيفَِة 
 ٢-سِن الْحى بوسم نع هنأَِبي   ع نع نياِسِطيِض الْوعب نانَ عملَيِن سب ِليع نِن ع
  . أَنه شكَا ِإلَيِه رطُوبةً فَأَمره أَنْ يستف السعتر علَى الريِق )عليه السالم ( الْحسِن 
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  باب الِْخلَاِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١

  . علَي ِبالِْخلَاِل )عليه السالم ( ِئيلُ  نزلَ جبر)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ قَالَ -٢ 

 ِبالسواِك و )صلى اهللا عليه وآله (   علَى رسوِل اللَِّه)عليه السالم (  نزلَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  .الِْخلَاِل و الِْحجامِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن وهِب بِن -٣ 
 )صلى اهللا عليه وآله ( نظَرت ِإلَيِه فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه  يتخلَّلُ فَ)عليه السالم ( عبِد ربِه قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
 الْفَم بطَيي وه لَّلُ وختكَانَ ي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإبراِهيم الْحذَّاِء عن أَحمد بِن عبِد اللَِّه -٤ 
نع ِديِد اللَِّه الْأَسبأَِبي ع نٍل عجعليه السالم (  ر( ِبيلَ الناوقَالَ ن  ) أَِبي )صلى اهللا عليه وآله نب فَرعج 

  .زِق  ِخلَالًا فَقَالَ لَه يا جعفَر تخلَّلْ فَِإنه مصلَحةٌ ِللْفَِم أَو قَالَ ِللِّثَِة و مجلَبةٌ ِللر)عليه السالم ( طَاِلٍب 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٥ 

ثَِة و  تخلَّلُوا فَِإنه مصلَحةٌ ِللِّ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .النواِجِد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح 
  .نقِّي الْفَم و مصلَحةٌ ِللِّثَِة  تخلَّلُوا فَِإنه ي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٦- ناِن عمعِن النب ِليع نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
اٍل ِمن الْأَِخلَِّة الْمهيأَِة و هو  أُِتي ِبِخلَ)عليه السالم ( يعقُوب بِن شعيٍب عمن أَخبره أَنَّ أَبا الْحسِن 

 اِقيى الْبمر ةً وِظيا شهذَ ِمنفَأَخ سونِن يِل بِزِل فَضنِفي م.  
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٧ -ِإب نب ِليأَِبي   ع نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
 قَالَ لَا تخلَّلُوا ِبعوِد الريحاِن و لَا ِبقَِضيِب الرماِن فَِإنهما يهيجاِن ِعرق )عليه السالم ( الْحسِن 
  .الْجذَاِم 
 ٨-ِليِد   عبأَِبي ع نع هذَكَر نمِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع 

  . قَالَ من تخلَّلَ ِبالْقَصِب لَم تقْض لَه حاجةٌ ِستةَ أَياٍم )عليه السالم ( اللَِّه 
 ٩-ِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليعليه السالم ( و( 

  . أَنْ يتخلَّلَ ِبالْقَصِب و الريحاِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 
بِن ِعيسى عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد - ١٠ 

صلى اهللا (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم ( الدهقَاِن عن درست عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يتخلَّلُ ِبكُلِّ ما أَصاب ما خلَا الْخوص و الْقَصب )عليه وآله 
صلى اهللا (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( من رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن بعِض - ١١ 

 ِإنهن يحركْن ِعرق الْآِكلَِة )صلى اهللا عليه وآله (  عِن التخلُِّل ِبالرماِن و الْآِس و الْقَصِب و قَالَ )عليه وآله 
.  

خدا يِي مماِنباب رنالْأَس نيلُ ب  
١ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لَ  عِن اللَّحِم الَِّذي يكُونُ ِفي الْأَسناِن فَقَا)عليه السالم ( ِإسحاق بِن جِريٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هحاِس فَاطْررا كَانَ ِفي الْأَضم و ِم الْفَِم فَكُلْهقَدا كَانَ ِفي ما مأَم.  

 قَالَ أَما ما يكُونُ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
و هِردداز و لَى اللِّثَِة فَكُلْهِم ِبِه عاِن فَارنالْأَس نيا كَانَ بم .  

  عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل النوفَِلي عِن الْفَضِل بِن يونس قَالَ تغدى -٣ 
  فَقُلْت جِعلْت ِفداك  فَلَما فَرغَ ِمن الطَّعاِم أُِتي ِبالِْخلَاِل )عليه السالم ( ِعنِدي أَبو الْحسِن 
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 و فَكُلْه كانِه ِلسلَيع ترا أَدفَم ِفي فَِمك ِقيا بلُ كُلُّ ما فَضذَا الِْخلَاِل فَقَالَ يه دا حا مم
 هتحطَر ِإنْ ِشئْت و هأَكَلْت اِر ِإنْ ِشئْتِفيِه ِبالِْخي تِبالِْخلَاِل فَأَن هِرجفَأَخ كَنتاس.  

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 
  . أَحدكُم ما يتخلَّلُ ِبِه فَِإنه يكُونُ ِمنه الدبيلَةُ لَا يزدِردنَّ

  باب الْأُشناِن و السعِد
١ - ِزيدِن يب دمأَح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  . قَالَ أَكْلُ الْأُشناِن يبِخر الْفَم )ه السالم علي( عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
  بعض أَصحاِبنا عن جعفَِر بِن ِإبراِهيم الْحضرِمي عن سعِد بِن سعٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي -٢ 
 ِإذَا توضأَ ضم شفَتيِه و ِفيِه )عليه السالم (   ِإنا نأْكُلُ الْأُشنانَ فَقَالَ كَانَ أَبو الْحسِن)عليه السالم ( الْحسِن 

ِخصالٌ تكْره ِإنه يوِرثُ السلَّ و يذْهب ِبماِء الظَّهِر و يوِهي الركْبتيِن فَقُلْت فَالطِّني فَقَالَ كُلُّ 
 فَِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء ِمن )عليه السالم ( ِر ِإلَّا ِطني قَبِر الْحسيِن ِطٍني حرام ِمثْلُ الْميتِة و الدِم و لَحِم الِْخنِزي

  .كُلِّ داٍء و لَِكن لَا يكْثَر ِمنه و ِفيِه أَمانٌ ِمن كُلِّ خوٍف 
 بِن عمر   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي عن أَحمد بِن الْحسيِن-٣ 

 قَالَ مِن استنجى ِبالسعِد )عليه السالم ( عن عمِه محمِد بِن عمر عن رجٍل عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
ِمن أَرياِح بعد الْغاِئِط و غَسلَ ِبِه فَمه بعد الطَّعاِم لَم تِصبه ِعلَّةٌ ِفي فَِمِه و لَم يخف شيئاً 

  .الْبواِسِري 
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قَاِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْخزرِج الْحسِن بِن الزبِر- ٤
الْأَنصاِري عِن الْفَضِل بِن عثْمانَ عن أَِبي عِزيٍز الْمراِدي قَالَ و هو خالُ أُمي قَالَ سِمعت أَبا 

  .لِْجماِع  يقُولُ اتِخذُوا ِفي أَسناِنكُم السعد فَِإنه يطَيب الْفَم و يِزيد ِفي ا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٥ 

الِْبلَاِد قَالَ أَخذَِني الْعباس بن موسى فَأَمر فَوِجئَ فَِمي فَتزعزعت أَسناِني فَلَا أَقِْدر أَنْ أَمضغَ 
عام فَرأَيت أَِبي ِفي الْمناِم و معه شيخ لَا أَعِرفُه فَقَالَ أَِبي رِحمه اللَّه سلِّم علَيِه فَقُلْت يا أَبه الطَّ

الَ قُلْت ِإنَّ من هو فَقَالَ هذَا أَبو شيبةَ الْخراساِني قَالَ فَسلَّمت علَيِه فَقَالَ ما ِلي أَراك هكَذَا قَ
الْفَاِسق الْعباس بن موسى أَمرِني فَوِجئَ فَِمي فَتزعزعت أَسناِني فَقَالَ ِلي شدها ِبالسعِد 

  .فَأَصبحت فَتمضمضت ِبالسعِد فَسكَنت أَسناِني 
 ِفي )عليه السالم ( لَ رأَيت أَبا الْحسِن الْأَولَ   عنه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد قَا-٦ 

 دعالس ذْتاِني فَأَخنأَس لَيع تِربقُولُ ضي هتِمعِتِه فَسيِل بأَه ةٌ ِمنِعد هعم و قَاِعد وه ِر والِْحج
نع تكَنس و ِني ذَِلكفَعاِني فَننِبِه أَس لَكْتي فَد.  

  تم ِكتاب الْأَطِْعمِة و يتلُوه ِكتاب الْأَشِربِة ِإنْ شاَء اللَّه و الْحمد ِللَِّه وحده و الصلَاةُ 
 هدعب ِبيلَا ن نلَى مع.  
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  كتاب الْأَشِربِة
  باب فَضِل الْماِء

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بكِْر بِن صاِلٍح عن ِعيسى - ١
 )صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني بِن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن عمر بِن عِلي عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ 

  .الْماُء سيد الشراِب ِفي الدنيا و الْآِخرِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن محمِد بِن عِلي عن ِعيسى 

نِد اللَِّه ِبِإسبِن عب اِدِه ِمثْلَه.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن -٢ 

عبِد اللَِّه محمٍد جِميعاً عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا 
 فَقَالَ اللَّهم ِإنك تعلَم أَنه أَحب ِإلَينا ِمن الْآباِء )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ و ذَكَر رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

  .و الْأُمهاِت و الْماِء الْباِرِد 
 ٣-اِحٍد عِر وغَي نى عيحي نب دمحِلٍم   مسِن مانَ بدعس نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْع

 قَالَ أَولُ ما يسأَلُ اللَّه جلَّ ِذكْره )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فُراِت الْعبد أَنْ يقُولَ لَه أَ و لَم أُرِوك ِمن عذِْب الْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن الرياِن بِن الصلِْت -٤ 
  . الْماُء  سيد شراِب الْجنِة)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يرفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ٥- نع ِليِن عب رمِن عِد بمحِن مِد اللَِّه ببِن عى بِعيس نع ِليِن عِد بمحم نع هنع    
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دج نأَِبيِه ع ِمِننيؤالْم ِة )عليه السالم ( ِه قَالَ قَالَ أَِمريالْآِخر ا ويناِب ِفي الدرالش دياُء سالْم .  
 ٦- نماٍل عِن فَضِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 أَنه قَالَ من تلَذَّذَ ِبالْماِء ِفي الدنيا لَذَّذَه اللَّه عز و جلَّ ِمن )عليه السالم (  اللَِّه أَخبره عن أَِبي عبِد
  .أَشِربِة الْجنِة 

 ٧-ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب ِليع نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح   
 عن طَعِم )عليه السالم ( عبِد الصمِد بِن بندار عِن الْحسيِن بِن علْوانَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْماِء فَقَالَ سلْ تفَقُّهاً و لَا تسأَلْ تعنتاً طَعم الْماِء طَعم الْحياِة 
هِمن رباب آخ  

١ -ِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 مصوا الْماَء مصاً و لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَِإنه يوجد ِمنه الْكُباد تعبوه عباً 
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن الْبصِري عن أَِبي طَيفُوٍر -٢ 

عليه ( الَ  فَنهيته عن شرِب الْماِء فَقَ)عليه السالم ( الْمتطَبِب قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الْماِضي 

 و ما بأْس ِبالْماِء و هو يِدير الطَّعام ِفي الْمِعدِة و يسكِّن الْغضب و يِزيد ِفي اللُّب و )السالم 
 ارطِْفئُ الِْمري.  

مستِرق عمن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد الْبصِري عن أَِبي داود الْ-٣ 
 ثَهدح  
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ماَء فَقُلْت لَه  فَدعا ِبتمٍر فَأَكَلَ و أَقْبلَ يشرب علَيِه الْ)عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
  .جِعلْت ِفداك لَو أَمسكْت عِن الْماِء فَقَالَ ِإنما آكُلُ التمر ِلأَستِطيب علَيِه الْماَء 

 )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن ياِسٍر قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن -٤ 
باً ِلمجع هتِعدم قشنلَا ت فاَء كَيِه الْملَيع برشي لَم ِدِه وِبي ارأَش أَكَلَ ِمثْلَ ذَا و ن.  

  باب كَثْرِة شرِب الْماِء
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ قَالَ أَبو - ١

  . ِإنَّ شرب الْماِء الْباِرِد أَكْثَر تلَذُّذاً )عليه السالم ( حسِن الْ
 ٢- رمِن عب دمأَح ناٍح عنِن جِعيِد بس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يوِصي رجلًا فَقَالَ لَه أَقِْللْ ِمن شرِب الْماِء فَِإنه  و هو)عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .يمد كُلَّ داٍء و اجتِنِب الدواَء ما احتملَ بدنك الداَء 

أْس ِبكَثْرِة  قَالَ لَا ب)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ياِسٍر الْخاِدِم عِن الرضا -٣ 
 لًا أَكَلَ ِمثْلَ ذَا وجأَنَّ ر لَو تأَيقَالَ أَ ر ِرِه ولَى غَيع هِمن كِْثرلَا ت اِم ولَى الطَّعاِء عِب الْمرش

  . كَانَ ينشق مِعدته جمع يديِه ِكلْتيِهما لَم يضمهما و لَم يفَرقْهما ثُم لَم يشرب علَيِه الْماَء
 ٤- نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .ادةٌ ِلكُلِّ داٍء  قَالَ لَا تكِْثر ِمن شرِب الْماِء فَِإنه م)عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب شرِب الْماِء ِمن ِقياٍم و الشرِب ِفي نفٍَس واِحٍد

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
هاٍم ِبالنِقي اِء ِمنالْم برِن شدِللْب حأَص ى واِر أَقْو.  
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عليه ( ِه   عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد بِن أَِبي محموٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَّ- ٢

 قَالَ شرب الْماِء ِمن ِقياٍم ِبالنهاِر يمِرئ الطَّعام و شرب الْماِء ِمن ِقياٍم ِباللَّيِل يوِرثُ الْماَء )السالم 
 فَرالْأَص.  
 ٣-ع نع ِليِن عِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بمحِد الرب

 قَالَ قَام أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي هاِشٍم عن أَِبي هاِشِم بِن يحيى الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِإلَى ِإداوٍة فَشِرب ِمنها و هو قَاِئم )عليه السالم ( 

يم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِه-٤ 
 ِإذْ دخلَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ِلِك الْقُمالْم دبِه علَيقَالَ أَ ع ِإنْ ِشئْت فَقَالَ لَه ا قَاِئمأَن اَء والْم برأَش اللَّه كلَحأَص فَقَالَ لَه ي
 ثُم ِبي قَالَ ِإنْ ِشئْتِدي ِفي ثَوي و دجقَالَ فَأَس ى قَالَ ِإنْ ِشئْتوى أَرتاِحٍد حفٍَس وِبن برفَأَش

  . ِإني و اللَِّه ما ِمن هذَا و ِشبِهِه أَخاف علَيكُم ) عليه السالم (قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن جدِه عن عبِد اللَِّه بِن -٥ 

 أَنا و أَِبي فَأُِتي ِبقَدٍح )عليه السالم ( لَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر الْمِغريِة عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَا
 تِربلَِنيِه فَشاون ثُم قَاِئم وه و هِمن ِربأَِبي فَش لَهاون ثُم قَاِئم وه و ِرباٌء فَشٍف ِفيِه مزخ ِمن

 ا قَاِئمأَن و هِمن.  
 ٦-ةٌ ِمنِن   ِعداِتِم بح نع ِميزرِن الْعِن ابِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 كَانَ يشرب الْماَء و )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الْمِديِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ثُم قَاِئم وِن هيسِإلَى الْح فَتالْت وِئِه قَاِئماً ثُمضِل وفَض ِمن برشي )عليه السالم (  يِإن ينا بي فَقَالَ لَه 

  . صنع هكَذَا )صلى اهللا عليه وآله ( رأَيت جدك رسولَ اللَِّه 
ي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب-٧ 

  . قَالَ ثَلَاثَةُ أَنفَاٍس ِفي الشرِب أَفْضلُ ِمن نفٍَس واِحٍد )عليه السالم ( اللَِّه 
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 ٨-يحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عى أَِبي   أَبلعم نى ع
 قَالَ ثَلَاثَةُ أَنفَاٍس أَفْضلُ ِمن نفٍَس واِحٍد )عليه السالم ( عثْمانَ عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
  هِل   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن شيٍخ ِمن أَ-٩ 
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 عِن الرجِل يشرب الْماَء فَلَا يقْطَع نفَسه حتى يروى )عليه السالم ( الْمِدينِة قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 و هِل اللَّذَّةُ ِإلَّا ذَاك قُلْت فَِإنهم يقُولُونَ ِإنه شرب الِْهيِم قَالَ فَقَالَ كَذَبوا )عليه السالم ( لَ فَقَالَ قَا

  .ِإنما شرب الِْهيِم ما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه عز و جلَّ علَيِه 
  باب الْقَوِل علَى شرِب الْماِء

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ١
 يقُولُ ِإنَّ الرجلَ يشرب الشربةَ ِمن الْماِء فَيدِخلُه اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ِبها الْجنةَ قُلْت و كَيف ذَاك يا ابن رسوِل اللَِّه قَالَ ِإنَّ الرجلَ يشرب الْماَء فَيقْطَعه ثُم ينحي 
 وه يِه وحني ثُم برشي ِفيِه و ودعي لَّ ثُمج و زع اللَّه دمحِهيِه فَيتشي وه اَء والِْإن دمحِهيِه فَيتشي

  .اللَّه عز و جلَّ ثُم يعود فَيشرب فَيوِجب اللَّه عز و جلَّ لَه ِبذَِلك الْجنةَ 
  محمد بن يحيى عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٢ 

 ناِح عِد اللَِّه الْقَدبعليه السالم ( أَِبي ع( ولُ اللَِّهسقَالَ كَانَ ر  ) اَء قَالَ )صلى اهللا عليه وآلهالْم ِربِإذَا ش 
  .الْحمد ِللَِّه الَِّذي سقَانا عذْباً زلَالًا و لَم يسِقنا ِملْحاً أُجاجاً و لَم يؤاِخذْنا ِبذُنوِبنا 

 ٣-ةٌ ِمنِعد   مِن عِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص 
 قَالَ ِإذَا شِرب )عليه السالم ( ِلعمر بِن يِزيد عن ِبنِت عمر بِن يِزيد عن أَِبيها عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِبسِم اللَِّه ثُم شِرب ثُم قَطَعه فَقَالَ الْحمد ِللَِّه ثُم شِرب فَقَالَ ِبسِم اللَِّه ثُم أَحدكُم الْماَء فَقَالَ 
قَطَعه فَقَالَ الْحمد ِللَِّه ثُم شِرب فَقَالَ ِبسِم اللَِّه ثُم قَطَعه فَقَالَ الْحمد ِللَِّه سبح ذَِلك الْماُء لَه ما 

 جرخطِْنِه ِإلَى أَنْ يِفي ب امد.  
 ِإذَا أَردت أَنْ تشرب الْماَء )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٤ 

  .ك السلَام ِباللَّيِل فَحرِك الْماَء و قُلْ يا ماُء ماُء زمزم و ماُء فُراٍت يقِْرَءاِن
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  باب الْأَواِني
١ - نع ِخيالْكَر اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 يشرب ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه طَ
   .)صلى اهللا عليه وآله ( الْأَقْداِح الشاِميِة يجاُء ِبها ِمن الشاِم و تهدى ِإلَيِه 

ي عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن   أَبو عِلي الْأَشعِر-٢ 
 و هو يشرب ِفي قَدٍح ِمن )عليه السالم ( النضِر عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر 

  .خزٍف 
عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -٣ 

  . قَالَ لَا ينبِغي الشرب ِفي آِنيِة الذَّهِب و لَا الِْفضِة )عليه السالم ( ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يعقُوب عن أَِخيِه يوسف قَالَ كُنت مع   عنه عن محمِد بِن عِلي عن يونس بِن-٤ 

 ِبالِْحجِر فَاستسقَى ماًء فَأُِتي ِبقَدٍح ِمن صفٍْر فَقَالَ رجلٌ ِإنَّ عباد بن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِللرجِل أَلَّا سأَلْته أَ ذَهب هو أَم )ليه السالم ع( كَِثٍري يكْره الشرب ِفي الصفِْر فَقَالَ لَا بأْس و قَالَ 

  .ِفضةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٥ 

 لَا تشربوا الْماَء ِمن ثُلْمِة )عليه السالم ( ِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤ)عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْإناِء و لَا ِمن عروِتِه فَِإنَّ الشيطَانَ يقْعد علَى الْعروِة و الثُّلْمِة 

 هاِشٍم عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي-٦ 
 قَالَ قَالَ أَِبي ِلعمِرو بِن عبيٍد و بِشٍري الرحاِل و )عليه السالم ( ساِلِم بِن مكْرٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

رشم هِرِه ِإنْ كَانَ ِفيِه فَِإنكَس لَا ِمن أُذُِن الْكُوِز و ِمن برشلَا ي ِديٍث واِصٍل ِفي حو ب
  .الشياِطِني 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٧ 
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ناِح عِد اللَِّه الْقَدبعليه السالم (  أَِبي ع( ِبيالن رقَالَ م  ) صلى اهللا عليه وآله( اِهِهماَء ِبأَفْوونَ الْمبرشٍم يِبقَو 
 ِبيالن مفَقَالَ لَه وكبِة توصلى اهللا عليه وآله ( ِفي غَز( اِنيكُمأَو ريا خهفَِإن ِديكُموا ِبأَيبراش .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإبراِهيم عن طَلْحةَ -٨ 
 يعِجبه أَنْ يشرب ِفي الِْإناِء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ النِبي )عليه السالم ( بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الش ِتكُمآِني ظَفأَن وقُولُ هكَانَ ي و اِمي.  
 ٩- نِميعاً عٍد جمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

يقُولُ و ذَكَر ِمصر فَقَالَ قَالَ النِبي  قَالَ سِمعته )عليه السالم ( عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبي الْحسِن الرضا 
 لَا تأْكُلُوا ِفي فَخاِرها و لَا تغِسلُوا رُءوسكُم ِبِطيِنها فَِإنه يذْهب ِبالْغيرِة و يوِرثُ )صلى اهللا عليه وآله ( 

  .الدياثَةَ 
  باب فَضِل ماِء زمزم و ماِء الِْميزاِب

دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عمن   ِع- ١
 قَالَ كَانت زمزم أَشد بياضاً ِمن اللَّبِن و أَحلَى ِمن الشهِد و )عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حةً فَبغت علَى الْأَمياِه فَأَغَارها اللَّه جلَّ و عز و أَجرى علَيها عيناً ِمن صِبٍر كَانت ساِئ
 فَقَالَ أُجِري ِإلَيها عين )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه قَالَ ذُِكرت زمزم ِعند أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

ِت الِْحجحت ِمن مزماُء زم ذُبِن عياُء الْعم ِر فَِإذَا غَلَب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٣ 

 ماُء زمزم خير ماٍء علَى )عليه السالم (   قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وجِه الْأَرِض و شر ماٍء علَى وجِه الْأَرِض ماُء برهوت الَِّذي ِبحضرموت تِرده هام الْكُفَّاِر 

  .ِباللَّيِل 
عن محمِد بِن ِسناٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى -٤ 

  ِإسماِعيلَ بِن 
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 كُلِّ داٍء و أَظُنه قَالَ كَاِئناً ما  يقُولُ ماُء زمزم ِشفَاٌء ِمن)عليه السالم ( جاِبٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .كَانَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٥ 
صلى اهللا عليه (  قَالَ رسولُ اللَِّه )ليه السالم ع(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ماُء زمزم دواٌء ِمما شِرب لَه )وآله 
 ٦- دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ِرِه وغَي فٍَر وعِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم  

ِميعاً عِد اللَِّه جبِن أَِبي عب نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نع ِزيدِن يب قُوبعي ن
 )عليه السالم ( مصاِدٍف قَالَ اشتكَى رجلٌ ِمن ِإخواِننا ِبمكَّةَ حتى سقَطَ ِللْموِت فَلَِقينا أَبا عبِد اللَِّه 

مصاِدف ما فَعلَ فُلَانٌ قُلْت تركْته ِبالْموِت جِعلْت ِفداك فَقَالَ أَما لَو كُنت ِفي الطَِّريِق فَقَالَ يا 
 تفَعتِإذَا ار كَذَِلك نحا ننيفَب هِجدن ٍد فَلَمكُلِّ أَح دا ِعنناِب فَطَلَباِء الِْميزم ِمن هتقَيلَس كُمكَانم

رعدت و أَبرقَت و أَمطَرت فَِجئْت ِإلَى بعِض من ِفي الْمسِجِد فَأَعطَيته ِدرهماً و سحابةٌ فَأَ
أَخذْت قَدحه ثُم أَخذْت ِمن ماِء الِْميزاِب فَأَتيته ِبِه و سقَيته ِمنه و لَم أَبرح ِمن ِعنِدِه حتى 

  . و صلَح و برأَ بعد ذَِلك شِرب سِويقاً
  باب ماِء السماِء

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن عِلي بِن يقِْطٍني - ١
عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر عن عمِرو بِن ِإبراِهيم عن خلَِف بِن حماٍد عن محمِد بِن مسِلٍم 

 ِفي قَوِلِه تعالَى و نزلْنا ِمن السماِء ماًء مباركاً قَالَ لَيس )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )
  .ِمن ماٍء ِفي الْأَرِض ِإلَّا و قَد خالَطَه ماُء السماِء 

 ٢-محِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 اشربوا ماَء )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اِء فَِإنمماِء ماًء السالس ِمن كُملَيلُ عزني لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَامالْأَس فَعدي نَ ودالْب رطَهي ه
 كُمرطَهِلي  
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ِبِه و ِبِه الْأَقْدام تثَبي و لى قُلُوِبكُمِبطَ عرِلي طاِن ويالش زِرج كُمنع ذِْهبي .  
  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد -٣ 

  .ا يؤكَلُ ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ يِصيب ِبِه من يشاُء  قَالَ الْبرد لَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  باب فَضِل ماِء الْفُراِت

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن محمِد بِن - ١
ذَكَر نمةَ عزمِد اللَِّه أَِبي حبأَِبي ع نع اِت ِإلَّا )عليه السالم ( هاِء الْفُرِبم كنحداً يالُ أَحا ِإخقَالَ م 

 ما سِقي أَهلُ الْكُوفَِة ماَء الْفُراِت ِإلَّا ِلأَمٍر ما و قَالَ يصب ِفيِه )عليه السالم ( أَحبنا أَهلَ الْبيِت و قَالَ 
ابِة ِميزنالْج اِن ِمن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض -٢ 
  .نِة  قَالَ قَالَ يدفَق ِفي الْفُراِت كُلَّ يوٍم دفُقَات ِمن الْج)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣- هفَعِعيٍد رِن سِن بيسِن الْحةَ عمِن أُورِن ابِن عيسِن الْحب ِليع نى عيحي نب دمحم  
 ِمِننيؤالْم اِز)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمرييم اِن ِمنابِفيِه ِميز بصاِت ياَء الْفُرِني معذَا يه كُمرهيِب  ن

  . لَو كَانَ بيننا و بينه أَميالٌ لَأَتيناه و نستسِقي ِبِه )عليه السالم ( الْجنِة قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 كَم )الم عليه الس(   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسيِن رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٤ 
 كُمنيب  
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  .و بين الْفُراِت فَأَخبرته فَقَالَ لَو كُنت ِعنده لَأَحببت أَنْ آِتيه طَرفَِي النهاِر 
 ٥-سانَ   الْحدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نِميعاً عى جيحي نب دمحم ٍد ومحم نب ني

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم وهفَعاِحٍد رِر وغَي نعليه السالم ( ع( مهلَادكُوا أَونح لَ الْكُوفَِة لَوا ِإنَّ أَهقَالَ أَم 
  .ِت لَكَانوا ِشيعةً لَنا ِبماِء الْفُرا
  الْحسين بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن حناِن -٦ 

 يقُولُ ِإنَّ )م عليه السال( بِن سِديٍر عن أَِبيِه عن حِكيِم بِن جبيٍر قَالَ سِمعت سيدنا عِلي بن الْحسيِن 
ملَكاً يهِبطُ ِمن السماِء ِفي كُلِّ لَيلٍَة معه ثَلَاثَةُ مثَاِقيلَ ِمسكاً ِمن ِمسِك الْجنِة فَيطْرحها ِفي 

 هكَةً ِمنرب ظَما أَعِبهلَا غَر ِض وِق الْأَررٍر ِفي شهن ا ِمنم اِت والْفُر.  
   الْمنِهي عنهاباب الِْمياِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد - ١
 ِهي الْعيونُ  عِن اِلاسِتشفَاِء ِبالْحمياِت و)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 منهِح جفَي ا ِمنهِقيلَ ِإن ِريِت وةُ الِْكباِئحا رِفيه دوجاِل الَِّتي تكُونُ ِفي الِْجبةُ الَِّتي تارالْح.  
 عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن-٢ 

 لَما كَانَ ِفي أَياِم الطُّوفَاِن دعا الِْمياه كُلَّها )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ نوحاً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَأَجابته ِإلَّا ماَء الِْكبِريِت و الْماَء الْمر فَلَعنهما 

 ٣-مح نى عيحي نب دمحم   نى عيحِن يِد بمحم نع وِريابسيانَ النملَيِن سانَ بد
 ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِميعاً عأَِبيِه ج نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ا وكَِريز

  أَِبي 
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 و هما ِفي )صلوات اهللا عليهما ( الْجاروِد عن أَِبي سِعيٍد عِقيصا التيِمي قَالَ مررت ِبالْحسِن و الْحسيِن 
لَه ِن فَقُلْتياراِن ِفي ِإزِقعنتساِت ما الْفُرمتدا أَفْسكُملَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ينا ابا يم

 لًا واِء أَهيِن ِإنَّ ِللْماِد الدفَس ا ِمننِإلَي بِن أَحيارا ِللِْإزنادِعيٍد فَسا سا أَبِن فَقَالَا ِلي ييارالِْإز
ا ِإلَى أَين تِريد فَقُلْت ِإلَى هذَا الْماِء فَقَالَا و ما هذَا الْماُء فَقُلْت سكَّاناً كَسكَّاِن الْأَرِض ثُم قَالَ

أُِريد دواَءه أَشرب ِمن هذَا الْمر ِلِعلٍَّة ِبي أَرجو أَنْ يِخف لَه الْجسد و يسِهلَ الْبطْن فَقَالَا ما 
لَّ وج أَنَّ اللَّه بسحنيلَ ِفي شعج زع   و كاربت فَقَالَا ِلأَنَّ اللَّه ذَاك ِلم و ِشفَاًء قُلْت هنلَع ٍء قَد

 فَتح السماَء ِبماٍء منهِمٍر و أَوحى ِإلَى الْأَرِض فاستعصت )عليه السالم ( تعالَى لَما آسفَه قَوم نوٍح 
 )عليهما السالم ( نها فَلَعنها و جعلَها ِملْحاً أُجاجاً و ِفي ِروايِة حمدانَ بِن سلَيمانَ أَنهما علَيِه عيونٌ ِم

ايتنا قَالَا يا أَبا سِعيٍد تأِْتي ماًء ينِكر ولَايتنا ِفي كُلِّ يوٍم ثَلَاثَ مراٍت ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ عرض ولَ
علَى الِْمياِه فَما قَِبلَ ولَايتنا عذُب و طَاب و ما جحد ولَايتنا جعلَه اللَّه عز و جلَّ مراً أَو ِملْحاً 

  .أُجاجاً 
 ٤-ذَكَر نماٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع ه

 يكْره أَنْ يتداوى ِبالْماِء الْمر و ِبماِء الِْكبِريِت و )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ا ِإلَّا الْماَء الْمر و ماَء  لَما كَانَ الطُّوفَانُ دعا الِْمياه فَأَجابته كُلُّه)عليه السالم ( كَانَ يقُولُ ِإنَّ نوحاً 

  .الِْكبِريِت فَدعا علَيِهما و لَعنهما 
  باب النواِدِر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن - ١
أَِبي ع نع ِميزرِن الْعع سونِد اللَِّه يِة )عليه السالم ( ببِت الْكَعحت ونُ ِمنيِت الْعرفَجقَالَ ت هأَن .  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِعيسى عن زكَِريا الْمؤِمِن عن أَِبي سِعيٍد -٢ 
ند حوِض زمزم فَأَتاِني رجلٌ فَقَالَ ِلي لَا تشرب الْمكَاِري عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ كُنت ِع

 سِفيِه ِإلَّا الِْإن ِركتشذَا لَا يه و سالِْإن و ِفيِه الِْجن ِركتشذَا يةَ فَِإنَّ هزما حا أَباِء يذَا الْمه ِمن
  قَالَ 
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 ما كَانَ ِمن قَوِل )عليه السالم ( فَتعجبت ِمن قَوِلِه و قُلْت ِمن أَين عِلم هذَا قَالَ ثُم قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
  .جلٌ ِمن الِْجن أَراد ِإرشادك  ِلي ِإنَّ ذَِلك ر)عليه السالم ( الرجِل ِلي فَقَالَ 

 ٣- قَالَ قَالَ أَِمري هفَعر ِزيدِن يب قُوبعي نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( الْقُلُوب ِميتي راُء ِنيِل ِمصم .  
 محمٍد عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن النوفَِلي عِن الْيعقُوِبي عن   عنه عن أَحمد بِن-٤ 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم ( ِعيسى بِن عبِد اللَِّه عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اِء ماًء ِبقَدٍر فَأَسكَناه ِفي الْأَرِض و ِإنا على ذَهاٍب ِبِه لَقاِدرونَ فَقَالَ يعِني جلَّ و أَنزلْنا ِمن السم

  .ماَء الْعِقيِق 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم الْمداِئِني عن أَِبي -٥ 
 قَالَ نهراِن مؤِمناِن و نهراِن كَاِفراِن فَأَما الْمؤِمناِن فَالْفُرات و ِنيلُ ِمصر و أَما )عليه السالم ( الْحسِن 

 لْخب رهن لَةُ واِن فَِدجالْكَاِفر.  
 ٦-عِن جِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مع هذَكَر نمفٍَر ع

الْخشاِب عن عِلي بِن الْحساِن عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن داود الرقِّي قَالَ كُنت ِعند أَِبي 
ر و اغْرورقَت عيناه ِبدموِعِه ثُم  ِإذَا استسقَى الْماَء فَلَما شِربه رأَيته قَِد استعب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عليه (  و ما ِمن عبٍد شِرب الْماَء فَذَكَر الْحسين )عليه السالم ( قَالَ ِلي يا داود لَعن اللَّه قَاِتلَ الْحسيِن 

ز و جلَّ لَه ِمائَةَ أَلِْف حسنٍة و حطَّ عنه ِمائَةَ أَلِْف  و أَهلَ بيِتِه و لَعن قَاِتلَه ِإلَّا كَتب اللَّه ع)السالم 
 مولَّ يج و زع اللَّه هرشح ٍة ومسِمائَةَ أَلِْف ن قتا أَعمكَأَن ٍة وجرِمائَةَ أَلِْف د لَه فَعر ئٍَة ويس

  .الِْقيامِة ثَِلج الْفُؤاِد 
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  أَبواب الْأَنِبذَِة
رمالْخ هذُ ِمنختا يباب م  

انَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَ- ١
(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الِْبتع ِمن الْعسِل و  الْخمر ِمن خمسٍة الْعِصري ِمن الْكَرِم و النِقيع ِمن الزِبيِب و )صلى اهللا عليه وآله 
  .الِْمزر ِمن الشِعِري و النِبيذُ ِمن التمِر 

 ٢- هربأَخ نمع ِميرضِن الْحسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
الْخمر ِمن خمسِة أَشياَء ِمن التمِر و الزِبيِب و الِْحنطَِة و  قَالَ )عليه السالم ( عن عِلي بِن الْحسيِن 

  .الشِعِري و الْعسِل 
 ناِل عمانَ الْجفْوص نانَ عرجِن أَِبي نِن ابع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ِليع نِط عمِن الساِمِر بِن عيسِن الْحعليه السالم ( ب( ِمثْلَه .  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد -٣ 

بأَِبي ع نع اِشِميالْه اقحِن ِإسفَِر بعِن جب ِليع ناِج عجِن الْحِن بمحقَالَ )عليه السالم ( ِد اللَِّه الر 
 الْخمر ِمن خمسٍة الْعِصري ِمن الْكَرِم و النِقيع ِمن الزِبيِب و الِْبتع )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .ِمن الْعسِل و الِْمزر ِمن الشِعِري و النِبيذُ ِمن التمِر 
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  باب أَصِل تحِرِمي الْخمِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن - ١
اٍد جِد اللَِّه ِزيبا عأَب أَلْتقَالَ س اِميِبيِع الشأَِبي الر نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً ع

(  عن أَصِل الْخمِر كَيف كَانَ بدُء حلَاِلها و حراِمها و متى اتِخذَ الْخمر فَقَالَ ِإنَّ آدم )عليه السالم ( 

 لَما هبطَ ِمن الْجنِة اشتهى ِمن ِثماِرها فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ علَيِه قَِضيبيِن ِمن ِعنٍب )عليه السالم 
عليه ( ِئطاً فَقَالَ آدم فَغرسهما فَلَما أَنْ أَورقَا و أَثْمرا و بلَغا جاَء ِإبِليس لَعنه اللَّه فَحاطَ علَيِهما حا

 ما حالُك يا ملْعونُ فَقَالَ ِإبِليس ِإنهما ِلي فَقَالَ لَه كَذَبت فَرِضيا بينهما ِبروِح الْقُدِس )السالم 
 مِه آدلَيع ِه قَصا ِإلَييهتا انعليه السالم ( فَلَم(الْقُد وحذَ رأَخ و هتى ِبِه  ِقصمر اٍر ون ثاً ِمنِس ِضغ

 مآد ى ظَنتا حاِنِهمِفي أَغْص بالِْعن ا وِهملَيعليه السالم ( ع(يا شمهِمن قبي لَم هأَن   ِليسِإب ظَن ٌء و
ذَه قَد و لَتخثُ ديح ارلَِت النخقَالَ فَد ِمثْلَ ذَِلك اللَّه هنالثُّلُثُ لَع ِقيب ا وما ثُلُثَاهمهِمن ب

 ما آدي فَلَك ِقيا بم و اللَّه هنلَع ِليسظُّ ِإبا فَحمهِمن با ذَها مأَم وحفَقَالَ الر.  
  .ثْلَه  ِم)عليه السالم (   الْحسن بن محبوٍب عن خاِلِد بِن ناِفٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عن عِلي بِن أَِبي -٢ 
 )ه السالم علي(  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما أَهبطَ آدم )عليه السالم ( حمزةَ عن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَمره ِبالْحرِث و الزرِع و طَرح ِإلَيِه غَرساً ِمن غُروِس الْجنِة فَأَعطَاه النخلَ و الِْعنب و الزيتونَ 
بِليس لَعنه اللَّه يا آدم ما و الرمانَ فَغرسها ِليكُونَ ِلعِقِبِه و ذُريِتِه فَأَكَلَ هو ِمن ِثماِرها فَقَالَ لَه ِإ

هذَا الْغرس الَِّذي لَم أَكُن أَعِرفُه ِفي الْأَرِض و قَد كُنت ِفيها قَبلَك ائْذَنْ ِلي آكُلْ ِمنها شيئاً 
 مى آدعليه السالم ( فَأَب( مِر آدمآِخِر ع دِعن ِليساَء ِإبفَج هعدأَنْ ي  )ليه السالم ع( قَد هاَء ِإنوقَالَ ِلح و 

أَجهدِني الْجوع و الْعطَش فَقَالَت لَه حواُء فَما الَِّذي تِريد قَالَ أُِريد أَنْ تِذيِقيِني ِمن هِذِه الثِّماِر 
 ماُء ِإنَّ آدوح أَنْ لَا أُطِْع)عليه السالم ( فَقَالَت ِإلَي ِهدلَا  ع ِة ونالْج ِمن هِس ِلأَنرذَا الْغه ئاً ِمنيش كم

ينبِغي لَك أَنْ تأْكُلَ ِمنه شيئاً فَقَالَ لَها فَاعِصِري ِفي كَفِّي شيئاً ِمنه فَأَبت علَيِه فَقَالَ ذَِريِني 
   فَأَعطَته فَمصه و لَم يأْكُلْ ِمنه أَمصه و لَا آكُلْه فَأَخذَت عنقُوداً ِمن ِعنٍب
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 ِمن ِفيِه فَأَوحى اللَّه تبارك ِلما كَانت حواُء قَد أَكَّدت علَيِه فَلَما ذَهب يعض علَيِه جذَبته حواُء
 مالَى ِإلَى آدعت عليه السالم ( و( ِمن كلَيع تمرح قَد و ِليسِإب كودع ي وودع هصم قَد بأَنَّ الِْعن 

ِلأَنَّ ع رمِت الْخمرفَح ِليسِإب فَسن الَطَها خِر ممِة الْخِصريى عتاَء حوِبح كَرم ِليساللَِّه ِإب ود
مص الِْعنب و لَو أَكَلَها لَحرمِت الْكَرمةُ ِمن أَوِلها ِإلَى آِخِرها و جِميع ثَمِرها و ما يخرج ِمنها 

لتمِر كَما أَمصصِتِني ِمن الِْعنِب فَأَعطَته تمرةً ثُم ِإنه قَالَ ِلحواَء فَلَو أَمصصِتِني شيئاً ِمن هذَا ا
فَمصها و كَانِت الِْعنب و التمرةُ أَشد راِئحةً و أَزكَى ِمن الِْمسِك الْأَذْفَِر و أَحلَى ِمن الْعسِل 

اللَّه هنلَع ِليساللَِّه ِإب ودا عمهصا مِد اللَِّه فَلَمبو عا قَالَ أَبمهتلَاوح تقَصتان ا ومهتاِئحر تبذَه 
 فَبالَ ِفي أَصِل الْكَرمِة و النخلَِة )عليه السالم (  ثُم ِإنَّ ِإبِليس لَعنه اللَّه ذَهب بعد وفَاِة آدم )عليه السالم ( 

ِقِهما ِمن بوِل عدو اللَِّه فَِمن ثَم يختِمر الِْعنب و التمر فَحرم اللَّه عز و فَجرى الْماُء علَى عرو
 مِة آديلَى ذُرلَّ ععليه السالم ( ج( ِب والِْعن لَِة وخاللَِّه ِفي الن ودِل عوى ِببراَء جِكٍر ِلأَنَّ الْمسكُلَّ م 

 ارص ِليساللَِّه ِإب ودِل عوِة باِئحر ِة ِمنمالْكَر لَِة وخِفي الن رمتاَء اخراً ِلأَنَّ الْممِمٍر ختخكُلُّ م
 اللَّه هنلَع.  
 ٣-اٍن عأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عاررز ن

 ِمن السِفينِة غَرس غَرساً و كَانَ ِفيما )عليه السالم (  قَالَ لَما هبطَ نوح )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 سعليه السالم ( غَر( ا ثُمهفَقَلَع اللَّه هنلَع ِليساَء ِإبِلِه فَجِإلَى أَه عجر لَةُ ثُمبوحاً  الْحِإنَّ ن ) عليه السالم( 

 اها فَأَتهدِعن اللَّه هنلَع ِليسِإب دجو و تقُِلع لَةَ قَدبالْح دجو اِلِه ولَى حع هدجِسِه فَوِإلَى غَر ادع
الَ نوح ِلِإبِليس ما دعاك ِإلَى قَلِْعها فَو  فَأَخبره أَنَّ ِإبِليس لَعنه اللَّه قَلَعها فَقَ)عليه السالم ( جبرِئيلُ 

اللَِّه ما غَرست غَرساً أَحب ِإلَي ِمنها و و اللَِّه لَا أَدعها حتى أَغِْرسها فَقَالَ ِإبِليس و أَنا و اللَِّه 
هلْ ِلي ِمنعاج ا فَقَالَ لَههى أَقْلَعتا حهعى لَا أَدضرى أَنْ يا الثُّلُثَ فَأَبهِمن لَ لَهعِصيباً قَالَ فَجا ن
 وحى نى فَأَبضرى أَنْ يفَأَب فصالن لَ لَهععليه السالم ( فَج( ُِئيلربفَقَالَ ج هِزيدأَنْ ي  ) وٍح )عليه السالمِلن 

الِْإح كفَِإنَّ ِمن ِسنولَ اللَِّه أَحسا ري وحن ِلمانَ فَعلْطَاناً )عليه السالم ( سا سهلَيع لَ لَهعج قَد هأَن 

http://www.islam4u.com


 وحلَ نععليه السالم ( فَج( فٍَرعو جِن فَقَالَ أَبالثُّلُثَي لَه  ) ى )عليه السالمتح هخِصرياً فَاطْبع ذْتفَِإذَا أَخ 
براش كُلْ و الثُّلُثَاِن و بذْهطَاِن ييالش ِصيبن فَذَاك .  

 ٤- نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عأَب    
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 ِفي )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ ِإبِليس لَعنه اللَّه نازع نوحاً )عليه السالم (  بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه سِعيِد
يس ثُم أَعطَاه  فَقَالَ ِإنَّ لَه حقّاً فَأَعِطِه فَأَعطَاه الثُّلُثَ فَلَم يرض ِإبِل)عليه السالم ( الْكَرِم فَأَتاه جبرِئيلُ 

 وفَه ارقَِت النرا أَحالثُّلُثُ فَقَالَ م ِقيب ِن وقَِت الثُّلُثَيراراً فَأَحِئيلُ نربج حفَطَر ضري فَلَم فصالن
  .نِصيبه و ما بِقي فَهو لَك يا نوح حلَالٌ 

مرحلْ مزت لَم رمةًباب أَنَّ الْخ  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي - ١
و جلَّ أَنه ِإذَا  أَنه قَالَ ما بعثَ اللَّه عز و جلَّ نِبياً قَطُّ ِإلَّا و ِفي ِعلِْم اللَِّه عز )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أَكْملَ لَه ِدينه كَانَ ِفيِه تحِرمي الْخمِر و لَم تزِل الْخمر حراماً ِإنَّ الدين أَنما يحولُ ِمن خصلٍَة 
  .ِإلَى أُخرى فَلَو كَانَ ذَِلك جملَةً قُِطع ِبِهم دونَ الديِن 

 ٢-حأَص ةٌ ِمنِن   ِعدالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
 قَالَ ما بعثَ اللَّه عز و جلَّ نِبياً )عليه السالم ( أَيوب عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ِفي ِعلِْم اللَِّه ت ِل قَطُّ ِإلَّا وزت لَم ِر ومالْخ ِرميحكَانَ ِفيِه ت هِدين لَ لَهِإذَا أَكْم هالَى أَنعت و كارب
الْخمر حراماً ِإنما الدين يحولُ ِمن خصلٍَة ِإلَى أُخرى و لَو كَانَ ذَِلك جملَةً قُِطع ِبِهم دونَ 

  .الديِن 
 ٣-نب ِليِد اللَِّه   عبو عةَ قَالَ قَالَ أَباررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب  )

 ما بعثَ اللَّه عز و جلَّ نِبياً قَطُّ ِإلَّا و ِفي ِعلِْم اللَِّه أَنه ِإذَا أَكْملَ ِدينه كَانَ ِفيِه تحِرمي )عليه السالم 
مالْخ ِهملَيع ِملَ ذَِلكح لَو لٍَة وصلٍَة ِإلَى خصخ قَلُونَ ِمننا يمِإن اماً ورح رمِل الْخزت لَم ِر و

لَّ  لَيس أَحد أَرفَق ِمن اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( جملَةً لَقُِطع ِبِهم دونَ الديِن قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 
  .فَِمن ِرفِْقِه تبارك و تعالَى أَنه نقَلَهم ِمن خصلٍَة ِإلَى خصلٍَة و لَو حملَ علَيِهم جملَةً لَهلَكُوا 

  باب شاِرِب الْخمِر
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١ - ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 اِميِبيِع الشأَِبي الر نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

 ِإنَّ اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله (  عِن الْخمِر فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
لْأَوثَانَ و قَالَ جلَّ بعثَِني رحمةً ِللْعالَِمني و ِلأَمحق الْمعاِزف و الْمزاِمري و أُمور الْجاِهِليِة و ا

 موِميِم يالْح ا ِمنهِمن ِربا شِمثْلَ م هتقَيراً ِإلَّا سما خينِلي ِفي الد دبع برشي أَنْ لَا يبر مأَقْس
مم ِغرياً أَواً صِبيِلي ص دبا عِقيهسلَا ي و فُوراً لَهغم ذَّباً أَوعِة مامالِْقي قَاها سِمثْلَ م هتقَيلُوكاً ِإلَّا س

 فُوراً لَهغم أَو دعذَّباً بعِة مامالِْقي موِميِم يالْح ِمن.  
عليه السالم (   ابن محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 من شِرب الْخمر بعد ما حرمها اللَّه عز و جلَّ علَى ِلساِني )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)
فَلَيس ِبأَهٍل أَنْ يزوج ِإذَا خطَب و لَا يشفَّع ِإذَا شفَع و لَا يصدق ِإذَا حدثَ و لَا يؤتمن علَى 

لَا أَم و رأَج لَا لَه انٌ وملَّ ضج و زلَى اللَِّه عع هنمِللَِّذي ائْت سِعلِْمِه ِفيِه فَلَي دعب هنمِن ائْتٍة فَمان
 لَفخ.  

سِديٍر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن -٣ 
 قَالَ يؤتى شاِرب الْخمِر يوم الِْقيامِة مسوداً وجهه مدلَعاً )عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 

 أَو قَالَ ِمن ِلسانه يِسيلُ لُعابه علَى صدِرِه و حق علَى اللَِّه عز و جلَّ أَنْ يسِقيه ِمن ِطينِة خباٍل
  .ِبئِْر خباٍل قَالَ قُلْت و ما ِبئْر خباٍل قَالَ ِبئْر يِسيلُ ِفيها صِديد الزناِة 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

 شاِرب الْخمِر لَا يعاد ِإذَا مِرض و لَا يشهد لَه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم 
  .جنازةٌ و لَا تزكُّوه ِإذَا شِهد و لَا تزوجوه ِإذَا خطَب و لَا تأْتِمنوه علَى أَمانٍة 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن بعِض - ٥
 شاِرب الْخمِر ِإنْ مِرض )صلى اهللا عليه وآله ( لَ رسولُ اللَِّه  قَالَ قَا)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

فَلَا تعودوه و ِإنْ مات فَلَا تحضروه و ِإنْ شِهد فَلَا تزكُّوه و ِإنْ خطَب فَلَا تزوجوه و ِإنْ 
 وهِمنأْتةً فَلَا تانأَم أَلَكُمس.  

 ٦- ةٌ ِمنِن   ِعدالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص
 الْمولُود يولَد )عليه السالم ( أَيوب عن بِشٍري الْهذَِلي عن عجلَانَ أَِبي صاِلٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

فَقَالَ من سقَى مولُوداً خمراً أَو قَالَ مسِكراً سقَاه اللَّه عز و جلَّ ِمن الْحِميِم فَنسِقيِه ِمن الْخمِر 
 لَه ِإنْ غَفَر و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن -٧ 
ي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و درست و ِهشاِم بِن ساِلٍم جِميعاً عن عجلَانَ أَِبي ابِن أَِب

 يقُولُ قَالَ اللَّه عز و جلَّ من شِرب مسِكراً أَو سقَاه )عليه السالم ( صاِلٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
اً لَا يِبياِتي صضراَء مِتغاب ِكرسالْم كرت نم و فُوراً لَهغم ذَّباً أَوعِميِم ماِء الْحم ِمن هتقَيِقلُ سع

  .أَدخلْته الْجنةَ و سقَيته ِمن الرِحيِق الْمختوِم و فَعلْت ِبِه ِمن الْكَرامِة ما أَفْعلُ ِبأَوِلياِئي 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي -٨ 

 قَالَ شاِرب الْخمِر يوم الِْقيامِة يأِْتي مسوداً وجهه ماِئلًا ِشقُّه مدلَعاً ِلسانه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .ي الْعطَش الْعطَش يناِد

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٩ 
 من ) وآله صلى اهللا عليه(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عثْمانَ عن حماِد بِن بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

شِرب الْخمر بعد أَنْ حرمها اللَّه تعالَى علَى ِلساِني فَلَيس ِبأَهٍل أَنْ يزوج ِإذَا خطَب و لَا 
نٍة فَأَكَلَها أَو يصدق ِإذَا حدثَ و لَا يشفَّع ِإذَا شفَع و لَا يؤتمن علَى أَمانٍة فَمِن ائْتمنه علَى أَما

( ضيعها فَلَيس ِللَِّذي ائْتمنه علَى اللَِّه عز و جلَّ أَنْ يأْجره و لَا يخِلف علَيِه و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 فَقُلْت لَه ِإنِني )عليه السالم ( جعفٍَر  ِإني أَردت أَنْ أَستبِضع ِبضاعةً ِإلَى الْيمِن فَأَتيت أَبا )عليه السالم 
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 ِني ِمنلَغب قَد فَقُلْت رمالْخ برشي هأَن تِلما عةً فَقَالَ ِلي أَ ماعفُلَاناً ِبض ِضعبتأَنْ أَس أُِريد
ه عز و جلَّ يقُولُ يؤِمن ِباللَِّه و يؤِمن الْمؤِمِنني أَنهم يقُولُونَ ذَِلك فَقَالَ ِلي صدقْهم فَِإنَّ اللَّ

  ِللْمؤِمِنني ثُم قَالَ ِإنك ِإِن 
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سفَلَي تاعض أَو لَكَتفَه هتعضبتاس كلَيع ِلفخلَا ي و كرأْجلَّ أَنْ يج و زلَى اللَِّه عع لَك 
فَاستبضعته فَضيعها فَدعوت اللَّه عز و جلَّ أَنْ يأْجرِني فَقَالَ يا بني مه لَيس لَك علَى اللَِّه أَنْ 

 قُلْت لَه و ِلم فَقَالَ ِلي ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و ال تؤتوا يأْجرك و لَا يخِلف علَيك قَالَ
 ِر قَالَ ثُمماِرِب الْخش ِمن فَهِفيهاً أَسس ِرفعلْ تِقياماً فَه لَكُم لَ اللَّهعالَِّتي ج والَكُمفَهاَء أَمالس

بد ِفي فُسحٍة ِمن اللَِّه عز و جلَّ حتى يشرب الْخمر فَِإذَا شِربها خرق  لَا يزالُ الْع)عليه السالم ( قَالَ 
 لُهِرج و هدي و هرصب و هعمس و اللَّه هنلَع ِليسِإب وهأَخ و هِليكَانَ و و الَهبِسر هنلَّ عج و زع اللَّه

  .ى كُلِّ ضلَاٍل و يصِرفُه عن كُلِّ خيٍر يسوقُه ِإلَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ١٠ 

 قَالَ لَعن رسولُ )م السالم عليه( الْحسيِن بِن علْوانَ عن عمِرو بِن خاِلٍد عن زيِد بِن عِلي عن آباِئِه 
 الْخمر و عاِصرها و معتِصرها و باِئعها و مشتِريها و ساِقيها و آِكلَ ثَمِنها و )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .شاِربها و حاِملَها و الْمحمولَةَ ِإلَيِه 
 عن جعفَِر بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي   الْحسين بن محمٍد- ١١ 

 قَالَ من شِرب النِبيذَ علَى أَنه حلَالٌ )عليه السالم ( الصوِفي عن خِضٍر الصيرِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى أَنع هِربش نم اِر وِفي الن لِّداِر خِفي الن ذِّبع امرح ه.  

 ١٢ - اِحٍم وزِن مِر بصن نع ِليِن عب فوسي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
مسِكِر لَا ِعصمةَ  قَالَ شاِرب الْ)عليه السالم ( درست الْواِسِطي عن زرارةَ و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هنيب ا وننيب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسماِعيلَ بِن - ١٣ 

ن شِرب الْمسِكر و مات  قَالَ م)عليه السالم ( محمٍد الِْمنقَِري عن يِزيد بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي جعفٍَر 
  .و ِفي 
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يش هِفِه ِمنوج اِئلًا لُعس قُهاِئلًا ِشدلًا مبخِرِه مقَب ِعثَ ِمنب هِمن بتي وِر ٌء لَمالثُّب ِل ويو ِبالْوعدي هاب
.  

 ١٤ - اِهيمرِن ِإبِرو بمع نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 من شِرب مسِكراً كَانَ )عليه السالم ( عن خلَِف بِن حماٍد عن عمر بِن أَباٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

حقّاً علَى اللَِّه عز و جلَّ أَنْ يسِقيه ِمن ِطينِة خباٍل قُلْت و ما ِطينةُ خباٍل فَقَالَ صِديد فُروِج 
  .الْبغايا 

عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن محِرٍز - ١٥ 
  . لَا أُصلِّي علَى غَِريِق خمٍر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ١٦ - نع اِنيبيِن الشاِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   سوني

 يا يونس بن ظَبيانَ أَبِلغْ عِطيةَ عني أَنه من شِرب )عليه السالم ( بِن ظَبيانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
بها حتى يسكَر جرعةً ِمن خمٍر لَعنه اللَّه عز و جلَّ و ملَاِئكَته و رسلُه و الْمؤِمنونَ فَِإنْ شِر

ِمنها نِزع روح الِْإمياِن ِمن جسِدِه و رِكبت ِفيِه روح سِخيفَةٌ خِبيثَةٌ ملْعونةٌ فَيترك الصلَاةَ فَِإذَا 
و تِدي كَفَربع لَّ لَهج و زع قَالَ اللَّه لَاِئكَةُ والْم هتريلَاةَ عالص كرأَةً تولَاِئكَةُ سالْم كتريع 

 سوأَةً سوأَةً كَما تكُونُ السوأَةَ و اللَِّه لَتوِبيخ الْجِليِل )عليه السالم ( لَك عبِدي ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ملْعوِنني )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه جلَّ اسمه ساعةً واِحدةً أَشد ِمن عذَاِب أَلِْف عاٍم قَالَ ثُم قَ

أَينما ثُِقفُوا أُِخذُوا و قُتلُوا تقِْتيلًا ثُم قَالَ يا يونس ملْعونٌ ملْعونٌ من ترك أَمر اللَِّه عز و جلَّ ِإنْ 
هقَتراً غَرحذَ بِإنْ أَخ و هترماً درذَ بأَخ هماس زِليِل عِب الْجضِلغ بضغي .  
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١٧-ٍك عورم ناِلٍد عِن خِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍل   ِعدجر ن
 قَالَ ِإنَّ أَهلَ الري ِفي الدنيا ِمن الْمسِكِر يموتونَ ِعطَاشاً و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يحشرونَ ِعطَاشاً و يدخلُونَ النار ِعطَاشاً 
عليه السالم ( عِلي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن - ١٨ 

( لَهكْحلَى اللَِّه أَنْ يِقيقاً عٍر كَانَ حمخ ِبِميٍل ِمن هنيلَ علًا كَحجأَنَّ ر لَو ِفيِه و ادز و ِمثْلَه 
  .ِبِميٍل ِمن ناٍر 

عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن الْعطَّاِر عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١٩ 
 لَا ينالُ شفَاعِتي مِن استخف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

للَِّه لَا ينالُ شفَاعِتي من شِرب الْمسِكر و لَا يِرد علَي ِبصلَاِتِه و لَا يِرد علَي الْحوض لَا و ا
  .الْحوض لَا و اللَِّه 

هِمن رباب آخ  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد - ١

 قَالَ من شِرب مسِكراً انحبست صلَاته )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه الرحمِن بِن أَ
  .أَربِعني يوماً و ِإنْ مات ِفي الْأَربِعني مات ِميتةً جاِهِليةً فَِإنْ تاب تاب اللَّه عز و جلَّ علَيِه 

 ٢-و عِن   أَبب داود ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِلي
 قَالَ من شِرب مسِكراً لَم تقْبلْ ِمنه صلَاته أَربِعني يوماً فَِإنْ )عليه السالم ( الْحصيِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اتِه ملَيع اللَّه ابت ابِإنْ ت ةً واِهِليةً جِميت اتم ِعنيبِفي الْأَر.  
 ٣- نٍل عجر نٍد عمحِن مانَ برِمه نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ من شِرب مسِكراً لَم تقْبلْ ِمنه صلَاته أَربِعني يوماً )عليه السالم ( سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر 
و ِإنْ عاد سقَاه اللَّه ِمن ِطينِة خباٍل قَالَ قُلْت و ما ِطينةُ خباٍل فَقَالَ ماٌء يخرج ِمن فُروِج الزناِة 

.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي - ٤
  .قْبِل اللَّه لَه صلَاةً أَربِعني يوماً  قَالَ من شِرب الْخمر لَم ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٥ 

بةً لَم يقْبِل اللَّه ِمنه صلَاةً  قَالَ من شِرب ِمن الْخمِر شر)عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .أَربِعني يوماً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ -٦ 
 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِعند )عليه السالم ( عن محمِد بِن مروانَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 ِربش نم ِكٍر وسلَى مع أَفْطَر ناِر ِإلَّا مالن ِمن مِتقُهعقَاَء يتانَ عضمِر رهش لٍَة ِمنِفطِْر كُلِّ لَي
  . مات ِفيها مات ِميتةً جاِهِليةً مسِكراً لَم تحتسب لَه صلَاته أَربِعني يوماً فَِإنْ

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي -٧ 
 ِإنه لَا ينالُ شفَاعتنا مِن  قَالَ ِلي يا بني)عليه السالم (  قَالَ ِإنه لَما احتِضر أَِبي )عليه السالم ( الْحسِن 

استخف ِبالصلَاِة و لَا يِرد علَينا الْحوض من أَدمن هِذِه الْأَشِربةَ فَقُلْت يا أَبه و أَي الْأَشِربِة فَقَالَ 
  .كُلَّ مسِكٍر 

 ٨-محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد ب
 من شِرب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمنكُم مسِكراً لَم تقْبلْ ِمنه صلَاته أَربِعني لَيلَةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن عمِرو -٩ 

 يقُولُ من شِرب شربةَ خمٍر لَم يقْبِل اللَّه ِمنه صلَاته )عليه السالم ( بِن ِشمٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
احاً سبص ِعنيبأَر هلَاتص هلْ ِمنقْبت لَم ِكرس نم عاً وب.  

 ١٠ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )ه السالم علي( سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .من شِرب خمراً حتى يسكَر لَم يقْبِل اللَّه عز و جلَّ ِمنه صلَاته أَربِعني صباحاً 
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ته أَربِعني  قَالَ من شِرب شربةً ِمن خمٍر لَم يقْبِل اللَّه ِمنه صلَا)عليه السالم ( خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يوماً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الْحسيِن - ١٢ 
نه قَالَ من شِرب  أَ)صلى اهللا عليه وآله (  ِإنا روينا عِن النِبي )عليه السالم ( بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

 هلَاتص بستحلَا ت فكَي و قُوا قُلْتدماً قَالَ فَقَالَ صوي ِعنيبأَر هلَاتص لَه بستحت لَم رمالْخ
 رلَّ قَدج و زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه لَا أَكْثَر و ذَِلك احاً لَا أَقَلَّ ِمنبص ِعنيبأَر هرياِن فَصسالِْإن لْقخ

 وماً فَهوي ِعنيبةً أَرغضا مهريا فَصقَلَهن ماً ثُموي ِعنيبلَقَةً أَرا عهريا فَصقَلَهن ماً ثُموي ِعنيبطْفَةً أَرن
 و )عليه السالم ( قَدِر انِتقَاِل ِخلْقَِتِه قَالَ ثُم قَالَ ِإذَا شِرب الْخمر بِقيت ِفي مشاِشِه أَربِعني يوماً علَى 

  .كَذَِلك جِميع ِغذَاِئِه أَكِْلِه و شرِبِه يبقَى ِفي مشاِشِه أَربِعني يوماً 
رش كُلِّ ِإثٍْم و أْسر رمباب أَنَّ الْخ  

بِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ بِن بشاٍر عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ١
 قَالَ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ لَه أَصلَحك اللَّه شرب الْخمِر شر أَم ترك الصلَاِة فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

 ذَاك ِري ِلمدت قَالَ أَ و ِر ثُممالْخ برش هبا رهعم ِرفعاٍل لَا يِفي ح ِصريي هقَالَ لَا قَالَ ِلأَن.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عِن -٢ 

عليه السالم (  بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه الْحلَِبي و زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم و حمرانَ

  . قَالَا ِإنَّ الْخمر رأْس كُلِّ ِإثٍْم )
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن أَِبي جِميلَةَ -٣ 
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 ِإنَّ الْخمر رأْس )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلِّ ِإثٍْم 
 ٤-م نع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نةَ عامأَِبي أُس نِميلَةَ عأَِبي ج نع ِليِن عِد بمعليه السالم ( ح

 قَالَ الشرب ِمفْتاح كُلِّ شر و مدِمن الْخمِر كَعاِبِد وثٍَن و ِإنَّ الْخمر رأْس كُلِّ ِإثٍْم و شاِربها )
  .للَِّه تعالَى لَو صدق ِكتاب اللَِّه حرم حرامه مكَذِّب ِبِكتاِب ا

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن -٥ 
 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ ِللشر أَقْفَالًا و  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( مسكَانَ عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ابرالْأَقْفَاِل الش ِتلْك فَاِتيحقَالَ م ا أَوهفَاِتيحلَ معج.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه و محمِد بِن ِعيسى عِن -٦ 

ا النِدِهمأَح نِصٍري عأَِبي ب نٍب عيعِن شب قُوبعي نٍد عيوِن سِر بعليهما السالم ( ض( زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
تاحاً و جلَّ جعلَ ِللْمعِصيِة بيتاً ثُم جعلَ ِللْبيِت باباً ثُم جعلَ ِللْباِب غَلَقاً ثُم جعلَ ِللْغلَِق ِمفْ

 رمِة الْخِصيعالْم احفَِمفْت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٧ 

ٍء أَشد ِمن شرِب  لَّ ِبشي قَالَ ما عِصي اللَّه عز و ج)عليهما السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن أَحِدِهما 
  .الْخمِر ِإنَّ أَحدهم لَيدع الصلَاةَ الْفَِريضةَ و يِثب علَى أُمِه و أُخِتِه و ابنِتِه و هو لَا يعِقلُ 

 )عليه السالم (  الْمؤِمِنني   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن رفَعه قَالَ ِقيلَ ِلأَِمِري-٨ 
 نعم ِإنَّ صاِحب الزنا لَعلَّه )عليه السالم ( ِإنك تزعم أَنَّ شرب الْخمِر أَشد ِمن الزنا و السِرقَِة فَقَالَ 
نز رمالْخ ِربِر ِإذَا شمالْخ اِربِإنَّ ش ِرِه وِإلَى غَي وهدعلَا ي مرالَِّتي ح فْسلَ النقَت و قرس ى و

  .اللَّه عز و جلَّ و ترك الصلَاةَ 
 قَالَ شرب )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٩ 

 ركُلِّ ش احِر ِمفْتمالْخ.  
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  باب مدِمِن الْخمِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن عجلَانَ أَِبي - ١
 من شِرب الْمسِكر حتى يفْنى عمره كَانَ كَمن عبد )عليه السالم ( لَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه صاِلٍح قَا

الْأَوثَانَ و من ترك مسِكراً مخافَةً ِمن اللَِّه عز و جلَّ أَدخلَه اللَّه الْجنةَ و سقَاه ِمن الرِحيِق 
تخوِم الْم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن أَِبي جِميلَةَ عن زيٍد -٢ 
 اللَّه  مدِمن الْخمِر يلْقَى)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .عز و جلَّ كَعاِبِد وثٍَن 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٣ 

 عز و جلَّ ِحني يلْقَاه كَعاِبِد  قَالَ قَالَ مدِمن الْخمِر يلْقَى اللَّه)عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .وثٍَن 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن عمِرو -٤ 
خمِر يلْقَى اللَّه ِحني يلْقَاه كَعاِبِد  يقُولُ مدِمن الْ)عليه السالم ( بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .وثٍَن 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه -٥ 

 مدِمن الْخمِر يلْقَى اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ا)عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عز و جلَّ يوم يلْقَاه كَاِفراً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي -٦ 
  . قَالَ مدِمن الْخمِر يلْقَى اللَّه تبارك و تعالَى يوم يلْقَاه كَعاِبِد وثٍَن )م عليه السال( عبِد اللَِّه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عِن -٧ 

ضاً وةَ أَياررز و لَِبيِد اللَِّه الْحبأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج نع نيِن أَعانَ برمح ِلٍم وسِن مِد بمحم  )

  . أَنهما قَالَا مدِمن الْخمِر كَعاِبِد وثٍَن )عليه السالم 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٨
 الْخمِر  مدِمن)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كَعاِبِد وثٍَن ِإذَا مات و هو مدِمن علَيِه يلْقَى اللَّه عز و جلَّ ِحني يلْقَاه كَعاِبِد وثٍَن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن داذَويِه -٩ 
ِن قَالَ كَتسِإلَى أَِبي الْح تعليه السالم ( ب( بِكِر قَالَ فَكَتساِرِب الْمش نع أَلُهأَس  ) عليه السالم( اِربش 

 ِر كَاِفرمالْخ.  
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن رجٍل- ١٠ 

  . قَالَ مدِمن الْخمِر كَعاِبِد وثٍَن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هِمن رباب آخ  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حماٍد عن أَِبي الْجاروِد قَالَ - ١
صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  يقُولُ حدثَِني أَِبي عن أَِبيِه )لسالم عليه ا( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . قَالَ مدِمن الْخمِر كَعاِبِد وثٍَن قَالَ قُلْت لَه و ما الْمدِمن قَالَ الَِّذي ِإذَا وجدها شِربها )
 عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن سيِف بِن عِمريةَ عن منصوِر بِن   محمد بن جعفٍَر-٢ 

 يقُولُ لَيس )عليه السالم ( حاِزٍم قَالَ حدثَِني أَبو بِصٍري و ابن أَِبي يعفُوٍر قَالَا سِمعنا أَبا عبِد اللَِّه 
هبرشِر الَِّذي يمالْخ ِمندا مهِربا شهدجِإذَا و هأَن هفْسن طِّنولَِكِن الَِّذي ي ٍم ووا كُلَّ ي.  

 ٣- ِليِن عِن بسِن الْحاِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
يعن ناِلٍد عِن خاِشِم به نقِْطٍني عِن يِد اللَِّه ببأَِبي ع نع ِريصعليه السالم ( ٍم الْب( ِمندقَالَ م 

 هِربش هدجِكِر الَِّذي ِإذَا وسالْم.  
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  الِْكتاِبباب تحِرِمي الْخمِر ِفي 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ١

ه علي( الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه عن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلَ الْمهِدي أَبا الْحسِن 

 عِن الْخمِر هلْ ِهي محرمةٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ فَِإنَّ الناس ِإنما يعِرفُونَ النهي عنها )السالم 
اللَِّه عز و  بلْ ِهي محرمةٌ ِفي ِكتاِب )عليه السالم ( و لَا يعِرفُونَ التحِرمي لَها فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 

جلَّ يا أَِمري الْمؤِمِنني فَقَالَ لَه ِفي أَي موِضٍع ِهي محرمةٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه جلَّ اسمه يا أَبا 
ما ب ها وِمن رما ظَه الْفَواِحش يبر مرما حلَّ قُلْ ِإنج و زِل اللَِّه عِن فَقَالَ قَوسالْح الِْإثْم و طَن

 تاِت الَِّتي كَانايالر بصن و لَنعا الْمنِني الزعها يِمن رما ظَه لُها قَوفَأَم قِر الْحيِبغ يغالْب و
طَنما ب لَّ وج و زع لُها قَوأَم ِة واِهِلياِحِش ِفي الْجِللْفَو اِجرا الْفَوهفَعراِء تالْآب ِمن كَحا نِني معي 

 ِبيثَ النعبلَ أَنْ يوا قَبكَان اسا )صلى اهللا عليه وآله ( ِلأَنَّ النهجوزا تهنع اتم ةٌ وجوِل زجِإذَا كَانَ ِللر 
 ذَِلك و أَما الِْإثْم فَِإنها الْخمرةُ ِبعيِنها و قَد ابنه ِمن بعِدِه ِإذَا لَم تكُن أُمه فَحرم اللَّه عز و جلَّ

 ناِفعم و كَِبري ِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْميالْم ِر ومِن الْخع كئَلُونسي رِضٍع آخولَّ ِفي مج و زع قَالَ اللَّه
ِهي الْخمرةُ و الْميِسر و ِإثْمهما أَكْبر كَما قَالَ اللَّه تعالَى قَالَ ِللناِس فَأَما الِْإثْم ِفي ِكتاِب اللَِّه فَ

 ا أَِمرياللَِّه ي و قْتدص لَه ةٌ قَالَ قُلْتاِشِميى هواللَِّه فَت ِذِه وقِْطٍني هي نب ِليا عي ِديهفَقَالَ الْم
ِه الَِّذي لَم يخِرج هذَا الِْعلْم ِمنكُم أَهلَ الْبيِت قَالَ فَو اللَِّه ما صبر الْمهِدي الْمؤِمِنني الْحمد ِللَّ

 اِفِضيا ري قْتدأَنْ قَالَ ِلي ص.  
 عز و جلَّ   بعض أَصحاِبنا مرسلًا قَالَ ِإنَّ أَولَ ما نزلَ ِفي تحِرِمي الْخمِر قَولُ اللَِّه-٢ 

يسئَلُونك عِن الْخمِر و الْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري و مناِفع ِللناِس و ِإثْمهما أَكْبر ِمن نفِْعِهما 
  نَّ الِْإثْم ِمما ينبِغي فَلَما نزلَت هِذِه الْآيةُ أَحس الْقَوم ِبتحِرِميها و تحِرِمي الْميِسِر و عِلموا أَ
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ِللن اِفعنم قَالَ و هكُلِّ طَِريٍق ِلأَن ِمن ِهملَيلَّ عج و زع ِملُ اللَّهحلَا ي و هابِتناج لَ اللَّهزأَن اِس ثُم
عز و جلَّ آيةً أُخرى ِإنما الْخمر و الْميِسر و الْأَنصاب و الْأَزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطاِن 

 التحِرِمي ثُم ثَلَّثَ ِبآيٍة فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ فَكَانت هِذِه الْآيةُ أَشد ِمن الْأُولَى و أَغْلَظَ ِفي
أُخرى فَكَانت أَغْلَظَ ِمن الْآيِة الْأُولَى و الثَّاِنيِة و أَشد فَقَالَ عز و جلَّ ِإنما يِريد الشيطانُ أَنْ 

م عن ِذكِْر اللَِّه و عِن الصالِة فَهلْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ و الْبغضاَء ِفي الْخمِر و الْميِسِر و يصدكُ
 اللَّه نيب ا ثُمهمرا حِلهأَج ِمن ا وا الَِّتي لَهِعلَلَه رفَس ا واِبهِتنلَّ ِباجج و زع رونَ فَأَمهتنم متأَن

عِة مع ما دلَّ علَيِه ِفي هِذِه الْآِي الْمذْكُورِة الْمتقَدمِة عز و جلَّ تحِرميها و كَشفَه ِفي الْآيِة الراِب
ِبقَوِلِه عز و جلَّ قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها و ما بطَن و الِْإثْم و الْبغي ِبغيِر 

 الْأُولَى يسئَلُونك عِن الْخمِر و الْميِسِر قُلْ ِفيِهما ِإثْم كَِبري و الْحق و قَالَ عز و جلَّ ِفي الْآيِة
 و طَنما ب ها وِمن رما ظَه الْفَواِحش يبر مرما حِة قُلْ ِإناِبعِة الرقَالَ ِفي الْآي اِس ثُمِللن ناِفعم

ج و زع اللَّه ربفَخ لَّ ِإذَا الِْإثْمج و زع أَنَّ اللَّه ذَِلك و امرح هأَن ا وِرهغَي ِر ومِفي الْخ لَّ أَنَّ الِْإثْم
يش دعئاً بيا شلَهزةً أَنفَِريض ِرضفْتأَنْ ي ادوا ِإلَى  أَركُنسي ا وهلَيع مهفُسأَن اسالن طِّنوى يتٍء ح

 اللَِّه عز و جلَّ و نهِيِه ِفيها و كَانَ ذَِلك ِمن ِفعِل اللَِّه عز و جلَّ علَى وجِه التدِبِري ِفيِهم أَمِر
  .أَصوب و أَقْرب لَهم ِإلَى الْأَخِذ ِبها و أَقَلَّ ِلِنفَاِرِهم ِمنها 

   حرم كُلَّ مسِكٍر قَِليلَه و كَِثريه)آله صلى اهللا عليه و( باب أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن كُلَيٍب الصيداِوي قَالَ سِمعت أَبا - ١
  . فَقَالَ ِفي خطْبِتِه كُلُّ مسِكٍر حرام )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ خطَب رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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جِميعاً عِن ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢
 ِإنَّ اللَّه عز )عليه السالم ( محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

تيالْم مرا حكَم امرا حهكَِثري ا وا فَقَِليلُهِنهيِبع رمالْخ مرلَّ حج و ِزيِر والِْخن ملَح و مالد ةَ و
 )صلى اهللا عليه وآله (  الشراب ِمن كُلِّ مسِكٍر و ما حرمه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( حرم رسولُ اللَِّه 

  .فَقَد حرمه اللَّه عز و جلَّ 
 بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن-٣ 

 قَالَ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن زيِد بِن أَسلَم عن أَِبيِه عن عطَاِء بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  . مسِكٍر حرام و كُلُّ مسِكٍر خمر  كُلُّ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -٤ 
 ِمن صلَحاِء مواِليك  ِإنَّ رجلًا ِمن بِني عمي و هو رجلٌ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

صلى اهللا (  لَه أَنا أَِصفُه لَك قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَمرِني أَنْ أَسأَلَك عِن النِبيِذ فَأَِصفَه لَك فَقَالَ 

لْت فَقَِليلُ الْحراِم يِحلُّه كَِثري الْماِء  كُلُّ مسِكٍر حرام فَما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام قَالَ قُ)عليه وآله 
  .فَرد علَيِه ِبكَفِِّه مرتيِن لَا لَا 

 ٥- ِليع ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
ِد بمحم ناِن عمعِن النفٍَر بعأَِبي ج ناٍر عسِن يِل بيِن الْفُضانَ عورِن )عليه السالم ( ِن مع هأَلْتقَالَ س 

 ِمن الْأَشِربِة كُلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( النِبيِذ فَقَالَ حرم اللَّه عز و جلَّ الْخمر ِبعيِنها و حرم رسولُ اللَِّه 
   .مسِكٍر

  عنه عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن كُلَيٍب الْأَسِدي قَالَ -٦ 
 خطَب الناس فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  عِن النِبيِذ فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ي خطْبِتِه أَيها الناس أَلَا ِإنَّ كُلَّ مسِكٍر حرام أَلَا و ما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام ِف
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن صفْوانَ الْجماِل -٧ 

  قَالَ 
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 جِعلْت ِفداك أَِصف لَك النِبيذَ قَالَ )عليه السالم ( كُنت مبتلًى ِبالنِبيِذ معجباً ِبِه فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 كُلُّ مسِكٍر حرام و ما أَسكَر كَِثريه )صلى اهللا عليه وآله ( ِصفُه لَك قَالَ رسولُ اللَِّه فَقَالَ ِلي بلْ أَنا أَ

فَقَِليلُه حرام فَقُلْت لَه هذَا نِبيذُ السقَايِة ِبِفناِء الْكَعبِة فَقَالَ ِلي لَيس هكَذَا كَانِت السقَايةُ ِإنما 
قَايالس لَه تطَِّلِب كَانِد الْمبع نب اسبلَا قَالَ الْع ا قَالَ قُلْتهرغَي نلُ مأَو نِري مدأَ فَت مزمةُ ز

ِشيِبالْع هونبرشي ةً ووغُد ِبيبالز ِقعنفَكَانَ ي ملَا قَالَ الْكَر لَةُ قُلْتبا الْحِري مدلَةٌ أَ فَتبح و 
ينِقعه ِبالْعِشي و يشربونه ِمن الْغِد يِريد ِبِه أَنْ يكِْسر ِغلَظَ الْماِء عِن الناِس و ِإنَّ هؤلَاِء قَد تعدوا 

 هبقْرلَا ت و هبرشفَلَا ت.  
ِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ-٨ 

قَالَ سأَلْته عِن التمِر و الزِبيِب يطْبخاِن ِللنِبيِذ فَقَالَ لَا و قَالَ كُلُّ مسِكٍر حرام و قَالَ قَالَ 
رام و قَالَ لَا يصلُح ِفي النِبيِذ الْخِمريةُ و  كُلُّ ما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه ح)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  .ِهي الْعكَرةُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن -٩ 
صلى اهللا عليه (  يوماً ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )سالم عليه ال( يساٍر قَالَ ابتدأَِني أَبو عبِد اللَِّه 

  . كُلُّ مسِكٍر حرام قَالَ قُلْت أَصلَحك اللَّه كُلُّه حرام فَقَالَ نعم الْجرعةُ ِمنه حرام )وآله 
 ١٠ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن م

محمد بن ِإسماِعيلَ جِميعاً عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
ِثريها كَما حرم الْميتةَ و الدم و لَحم الِْخنِزيِر و حرم  حرم اللَّه الْخمرةَ قَِليلَها و كَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( ِبيالن مرا حم و ِكرسِة الْمِربالْأَش ِمن  ) صلى اهللا عليه وآله( و زع اللَّه همرح فَقَد 
كَرا أَسقَالَ م لَّ وج امرح فَقَِليلُه هكَِثري .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ١١ 
 فَقَالَ حلَالٌ فَقَالَ  فَسأَلَه عِن النِبيِذ)عليه السالم ( استأْذَنت ِلبعِض أَصحاِبنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 كلَحأَص  
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عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه اللَّه ِإنما سأَلْتك عِن النِبيِذ الَِّذي يجعلُ ِفيِه الْعكَر فَيغِلي حتى يسِكر فَقَالَ

 كُلُّ مسِكٍر حرام فَقَالَ الرجلُ أَصلَحك اللَّه فَِإنَّ من ِعندنا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )
ك الْقَدح الَِّذي يسِكر فَقَالَ أَبو عبِد  ِإنما عنى ِبذَِل)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالِْعراِق يقُولُونَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 ِإنَّ ما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام فَقَالَ لَه الرجلُ فَأَكِْسره ِبالْماِء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  .رام اتِق اللَّه عز و جلَّ و لَا تشربه  لَا و ما ِللْماِء أَنْ يحلِّلَ الْح)عليه السالم ( 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناٍن قَالَ سِمعت رجلًا يقُولُ ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ١٢ 

 أَنك أَمرت ِبشرِبِه فَقَالَ معاذَ اللَِّه عز و  ما تقُولُ ِفي النِبيِذ فَِإنَّ أَبا مريم يشربه و يزعم)السالم 
يلَش هاللَِّه ِإن ِكٍر وسِب مرِبش رلَّ أَنْ أَكُونَ آمولُ  جسقَالَ ر هرلَا غَي لْطَاناً وِفيِه س تقَيا اتٌء م

  . أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام  كُلُّ مسِكٍر حرام فَما)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يونس بِن - ١٣ 

اِء ربما حضرت معهم  ِإنَّ هؤلَ)عليه السالم ( يعقُوب عن عمِرو بِن مروانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الْعشاَء فَيِجيئُونَ ِبالنِبيِذ بعد ذَِلك فَِإنْ أَنا لَم أَشربه ِخفْت أَنْ يقُولُوا فُلَاِني فَكَيف أَصنع فَقَالَ 

  .اكِْسره ِبالْماِء قُلْت فَِإذَا أَنا كَسرته ِبالْماِء أَشربه قَالَ لَا 
 ١٤ - ِليع ناٍش عأَِبي ِخد نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عبعِن مب ِليع ناٍد عِزي نلُ بهس  

 الْقَدح ِمن )عليه السالم ( بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن عبدةَ النيسابوِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِذ و الْقَدح ِمن الْخمِر سواٌء فَقَالَ نعم سواٌء قُلْت فَالْحد ِفيِهما سواٌء فَقَالَ سواٌء النِبي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١٥ 
عليه ( حكَِم عن أَِبي الْمغراِء عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً عن عِلي بِن الْ

 ما ترى ِفي قَدٍح ِمن مسِكٍر يصب علَيِه الْماُء حتى تذْهب عاِديته و يذْهب سكْره فَقَالَ )السالم 
  .رةٌ تقْطُر ِمنه ِفي حب ِإلَّا أُهِريق ذَِلك الْحب لَا و اللَِّه و لَا قَطْ
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١٦-ِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نب ِليع اِعيلَ وم
ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر عن يِزيد بِن خِليفَةَ و هو رجلٌ ِمن بِني الْحاِرِث بِن كَعٍب 

هلَيع اِرِثيِد اللَِّه الْحيبع نب ادِزي ةَ وِدينالْم تيقُولُ أَتي هتِمعِد قَالَ سبلَى أَِبي عع تأْذَنتا فَاس
(  فَدخلْت علَيِه و سلَّمت علَيِه و تمكَّنت ِمن مجِلِسي قَالَ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ه عز و جلَّ ِإلَى محبِتكُم و  ِإني رجلٌ ِمن بِني الْحاِرِث بِن كَعٍب و قَد هداِني اللَّ)عليه السالم 
 و كَيف اهتديت ِإلَى مودِتنا أَهلَ )عليه السالم ( مودِتكُم أَهلَ الْبيِت قَالَ فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

يلٌ قَالَ فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ ِلي الْبيِت فَو اللَِّه ِإنَّ محبتنا ِفي بِني الْحاِرِث بِن كَعٍب لَقَِل
 قَعٍة فَيعمنَ كُلَّ جواعدتي مه ةٌ وعبونَ أَرِرجيهشمه لَه ةَ وارلُ الِْقصمعي وه اً واِنياسرغُلَاماً خ

ِس جمغُلَاِمي كُلَّ خ ِصيبفَي مهٍل ِمنجلَى رةُ عوعالد ماللَّح ِبيذَ والن ملُ لَهعجةٌ فَيعمٍع جم
قَالَ ثُم ِإذَا فَرغُوا ِمن الطَّعاِم و اللَّحِم جاَء ِبِإجانٍة فَملَأَها نِبيذاً ثُم جاَء ِبِمطْهرٍة فَِإذَا ناولَ ِإنساناً 

ع لِّيصى تتح برشلَا ت قَالَ لَه مهلَاِم ِمنذَا الْغِبه ِتكُمدوِإلَى م تيدتٍد فَاهمحآِل م ٍد ومحلَى م
 ظُرٍد انمحم نب فَرعج قُولُ لَكي قُلْ لَه و لَامي السِمن أَقِْرئْه راً ويِص ِبِه خوتقَالَ فَقَالَ ِلي اس

 )صلى اهللا عليه وآله (  كَانَ يسِكر كَِثريه فَلَا تقْربن قَِليلَه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه شرابك هذَا الَِّذي تشربه فَِإنْ
 أْتأَقْر ِإلَى الْكُوفَِة و قَالَ فَِجئْت امرح فَقَِليلُه هكَِثري كَرا أَسقَالَ م و امرِكٍر حسقَالَ كُلُّ م

ج ِمن لَامالس لَامٍد الْغمحِن مفَِر بعليه السالم ( ع( ٍدمحم نب فَرعِبي ج متقَالَ ِلي اه كَى ثُمقَالَ فَب  )

 حتى يقِْرئُِني السلَام قَالَ قُلْت نعم و قَد قَالَ ِلي قُلْ لَه انظُر شرابك هذَا الَِّذي تشربه )عليه السالم 
 قَالَ كُلُّ مسِكٍر حرام و ما )صلى اهللا عليه وآله ( يسِكر كَِثريه فَلَا تقْربن قَِليلَه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه فَِإنْ كَانَ 

 الْغلَام أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام و قَد أَوصاِني ِبك فَاذْهب فَأَنت حر ِلوجِه اللَِّه تعالَى قَالَ فَقَالَ
  .و اللَِّه ِإنه لَشراب ما يدخلُ جوِفي ما بِقيت ِفي الدنيا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن كُلَيِب بِن - ١٧ 
رشي هابحأَص ِصٍري وو بةَ قَالَ كَانَ أَباِويعِد مبا عأَب ِبذَِلك ثْتداِء فَحِبالْم هونكِْسرِبيذَ يونَ النب

 فَقَالَ ِلي و كَيف صار الْماُء يحلِّلُ الْمسِكر مرهم لَا يشربوا ِمنه قَِليلًا و لَا كَِثرياً )عليه السالم ( اللَِّه 
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ضونَ أَنَّ الرذْكُري مهِإن ٍد قُلْتمحِحلُّونَ آلُ مكَانَ ي فكَي فَقَالَ و ملَه ِحلُّهٍد يمحآِل م ا ِمن )

   الْمسِكر )عليه السالم 
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هونَ ِمنبرشلَا ي مه ِد اللَِّه وبأَِبي ع دا ِعننعمتِبِه فَاجرش نِسكُوا علَا كَِثرياً فَأَم عليه السالم (  قَِليلًا و( 
 صدق يا أَبا محمٍد ِإنَّ الْماَء )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو بِصٍري ِإنَّ ذَا جاَءنا عنك ِبكَذَا و كَذَا فَقَالَ 

حلَا كَِثرياً لَا ي قَِليلًا و هوا ِمنبرشفَلَا ت ِكرسلِّلُ الْم.  
رمخ وِر فَهملَ الْخلَ ِفعا فَعا فَمِلهِلِفع تمرا حمِإن رمباب أَنَّ الْخ  

ِطٍني عن يعقُوب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقْ- ١
 اِهيمرأَِبي ِإب نقِْطٍني عِن يب ِليأَِخيِه ع نقِْطٍني عِن يعليه السالم ( ب( الَى لَمعت و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه 

  .فَهو خمر يحرِم الْخمر ِلاسِمها و لَِكن حرمها ِلعاِقبِتها فَما فَعلَ ِفعلَ الْخمِر 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِخيِه -٢ 

 ِإنَّ  قَالَ)عليه السالم ( الْحسيِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبيِه عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي الْحسِن الْماِضي 
اللَّه عز و جلَّ لَم يحرِم الْخمر ِلاسِمها و لَِكنه حرمها ِلعاِقبِتها فَما كَانَ عاِقبته عاِقبةَ الْخمِر 

 رمخ وفَه.  
 ٣- نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِرو   ِعدمع نِميعاً عأَِبيِه ج

 ِلم )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .حرم اللَّه الْخمر فَقَالَ حرمها ِلِفعِلها و ما تؤثِّر ِمن فَساِدها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن أَِبي ماِلٍك -٤ 
 ِلم حرم اللَّه الْخمر فَقَالَ حرمها )عليه السالم ( الْحضرِمي عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

فَس ا وِلها ِلِفعاِده.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن أَِبي ماِلٍك -٥ 

عليه السالم (  عِن النِبيِذ أَ خمر هو فَقَالَ )عليه السالم ( الْحضرِمي عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

(م  رمخ وةً فَهدوِك جرلَى التع ادا ز.  
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  باب مِن اضطُر ِإلَى الْخمِر ِللدواِء أَو ِللْعطَِش أَو ِللتِقيِة
١ -ب دمحِن   مِد اللَِّه ببع ناِلٍد عِن خب اِهيمرِإب نا عاِبنحِض أَصعب نِن عسالْح ن

 و أَنا ِعنده )عليه السالم ( وضاٍح عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلَت أُم خاِلٍد الْعبِديةُ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
و قَد ] فَسأَلَته عن أَعلَاِل النساِء و قَالَت[نه يعتِريِني قَراِقر ِفي بطِْني فَقَالَت جِعلْت ِفداك ِإ

 أَلَكأَنْ أَس تببفَأَح لَه كتاهكَر فْترع و قَفْتو قَد ِويِق وِبيذَ ِبالساِق الناُء الِْعرِلي أَِطب فصو
فَقَالَ لَه ذَِلك نع لَّ ِحنيج و زع ِديِني فَأَلْقَى اللَّه كتقَلَّد قَد ِبِه قَالَترش نِك ععنما يم ا و

 أَمرِني و نهاِني فَقَالَ يا أَبا محمٍد أَلَا تسمع ِإلَى )عليه السالم ( أَلْقَاه فَأُخِبره أَنَّ جعفَر بن محمٍد 
مرأَِة و هِذِه الْمساِئِل لَا و اللَِّه لَا آذَنُ لَِك ِفي قَطْرٍة ِمنه و لَا تذُوِقي ِمنه قَطْرةً فَِإنما هِذِه الْ

معن ِت قَالَتا ثَلَاثاً أَ فَِهمقُولُهِتِه يرجنِدِه ِإلَى حأَ ِبيمأَو ا وناهِك هفْسن تلَغِإذَا ب ِمنيدنت ثُم 
  . ما يبلُّ الِْميلَ ينجس حباً ِمن ماٍء يقُولُها ثَلَاثاً )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي -٢ 
 أَسأَلُه عِن الرجِل يبعثُ لَه الدواُء ِمن ِريِح الْبواِسِري فَيشربه ِبقَدِر أُسكُرجٍة )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

الَ ِإنَّ اللَّه عز ِمن نِبيٍذ صلٍْب لَيس يِريد ِبِه اللَّذَّةَ و ِإنما يِريد ِبِه الدواَء فَقَالَ لَا و لَا جرعةً ثُم قَ
يلْ ِفي شعجي لَّ لَمج اًء  وولَا د ِشفَاًء و مرا حٍء ِمم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط قَالَ أَخبرِني أَِبي قَالَ -٣ 
 فَقَالَ لَه رجلٌ ِإنَّ ِبي جِعلْت ِفداك أَرياح الْبواِسِري و لَيس )لسالم عليه ا( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 ولُهسر لَّ وج و زع اللَّه مرا حِلم و ا لَكم ِبيِذ قَالَ فَقَالَ لَهالن براِفقُِني ِإلَّا شوصلى اهللا عليه وآله ( ي( 
ثاً علَيك ِبهذَا الْمِريِس الَِّذي تمرسه ِبالْعِشي و تشربه ِبالْغداِة و تمرسه ِبالْغداِة يقُولُ لَه ذَِلك ثَلَا

 كلَيذَا عه ِمن لَك فَعأَن وا هلَى مع لُّكفَأَد قَالَ لَه طْنالْب فُخنذَا يه فَقَالَ لَه ِشيِبالْع هبرشت و
الدعاِء فَِإنه ِشفَاٌء ِمن كُلِّ داٍء قَالَ فَقُلْنا لَه فَقَِليلُه و كَِثريه حرام فَقَالَ نعم قَِليلُه و كَِثريه حرام ِب
.  
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٤
 عن دواٍء عِجن ِبالْخمِر فَقَالَ لَا و اللَِّه ما )عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ب أَنْ أَنظُر ِإلَيِه فَكَيف أَتداوى ِبِه ِإنه ِبمنِزلَِة شحِم الِْخنِزيِر أَو لَحِم الِْخنِزيِر و ِإنَّ أُناساً أُِح
  .لَيتداوونَ ِبِه 

 ٥-يسالْح اِلٍد وِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِعيٍد   مِن سِن ب
جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْحسيِن بِن عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الْحِميِد عن عمٍرو 

الَ ِلي ادخلْ علَى  أَيام قَِدم الِْعراق فَقَ)عليه السالم ( عِن ابِن الْحر قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإسماِعيلَ بِن جعفٍَر فَِإنه شاٍك فَانظُر ما وجعه و ِصف ِلي شيئاً ِمن وجِعِه الَِّذي يِجد قَالَ 

 فَوصفْت لَه فَقُمت ِمن ِعنِدِه فَدخلْت علَى ِإسماِعيلَ فَسأَلْته عن وجِعِه الَِّذي يِجد فَأَخبرِني ِبِه
  .دواًء ِفيِه نِبيذٌ فَقَالَ ِإسماِعيلُ النِبيذُ حرام و ِإنا أَهلَ بيٍت لَا نستشِفي ِبالْحراِم 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن -٦ 
 عن دواٍء عِجن )عليه السالم ( ثَِمي عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه الْحسِن الِْمي

  . ما جعلَ اللَّه عز و جلَّ ِفيما حرم ِشفَاًء )عليه السالم ( ِبالْخمِر نكْتِحلُ ِمنها فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
عليه السالم ( عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن مروِك بِن عبيٍد عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه   -٧ 

  . قَالَ مِن اكْتحلَ ِبِميٍل ِمن مسِكٍر كَحلَه اللَّه عز و جلَّ ِبِميٍل ِمن ناٍر )
 ٨- دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب

سويٍد عِن الْحسيِن بِن عبِد اللَِّه الْأَرجاِني عن ماِلٍك الِْمسمِعي عن قَاِئِد بِن طَلْحةَ أَنه سأَلَ أَبا 
  .لُ ِفي الدواِء فَقَالَ لَا لَيس ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يستشِفي ِبالْحراِم  عِن النِبيِذ يجع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٩- نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  

 قَالَ سأَلْته عِن الْكُحِل )عليه السالم ( ٍر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن جعفَ
  .يعجن ِبالنِبيِذ أَ يصلُح ذَِلك فَقَالَ لَا 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن - ١٠ 
 عن دواٍء يعجن ِبخمٍر فَقَالَ ما أُِحب أَنْ أَنظُر ِإلَيِه و لَا )عليه السالم ( سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه الْحلَِبي قَالَ 

  .أَشمه فَكَيف أَتداوى ِبِه 
   ِعيسى عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عثْمانَ بِن- ١١ 
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  . لَيس ِفي شرِب النِبيِذ تِقيةٌ )عليه السالم ( سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ١٢ -ِإب نب ِلياِحٍد قَالَ   عِر وغَي نةَ عاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمر

 ِفي الْمسِح علَى الْخفَّيِن تِقيةٌ قَالَ لَا يتقَى ِفي ثَلَاثٍَة قُلْت و ما هن )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
  .الَ شرب الْمسِكِر و الْمسح علَى الْخفَّيِن و متعةُ الْحج قَالَ شرب الْخمِر أَو قَ

  باب النِبيِذ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حناِن بِن - ١

 ما تقُولُ ِفي النِبيِذ فَِإنَّ أَبا مريم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه سِديٍر قَالَ سِمعت رجلًا و هو يقُولُ ِلأَِبي 
 لَم لَالٌ وح هأَن هتربِبيِذ فَأَخِن النأَلَِني عس ميرو مأَب قدِبِه فَقَالَ صرِبش هترأَم كأَن معزي و هبرشي

 ِإنَّ الْمسِكر ما اتقَيت ِفيِه أَحداً سلْطَاناً و لَا غَيره )عليه السالم (  قَالَ ثُم قَالَ يسأَلِْني عِن الْمسِكِر
 كُلُّ مسِكٍر حرام و ما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام فَقَالَ لَه الرجلُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِعلْتجيش ِبِه أَيرِفي ش ميرِلأَِبي م تِبيذُ الَِّذي أَِذنذَا النه اكا أَِبي  ِفدفَقَالَ أَم وعليه السالم ( ٍء ه( 
ه ِفي ِإناٍء ثُم ُء ِبقَدٍح و يجعلُ ِفيِه زِبيباً و يغِسلُه غَسلًا نِقياً ثُم يجعلُ فَِإنه كَانَ يأْمر الْخاِدم فَيِجي

 هبرشي اِة ودِبالْغ لُهعجي اِر وهِبالن هبرشي ِل وِباللَّي لُهعجي اًء ثُمةً معبأَر أَو ِه ثَلَاثَةً ِمثْلَهلَيع بصي
 أَياٍم كَيلَا يغتِلم فَِإنْ كُنتم تِريدونَ النِبيذَ ِبالْعِشي و كَانَ يأْمر الْخاِدم ِبغسِل الِْإناِء ِفي كُلِّ ثَلَاثَِة

  .فَهذَا النِبيذُ 
 ٢- نب دمحم كَِم وِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِفي عن محمِد بِن خاِلٍد جِميعاً عن سيِف بِن ِإسماِعيلَ و محمد بن جعفٍَر أَبو الْعباِس الْكُو
عليه ( عِمريةَ عن منصوٍر قَالَ حدثَِني أَيوب بن راِشٍد قَالَ سِمعت أَبا الِْبلَاِد يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 

 ِبئْس )عليه السالم (  يوضع ِفيِه الْعكَر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه  عِن النِبيِذ فَقَالَ لَا بأْس ِبِه فَقَالَ ِإنه)السالم 
الشراب و لَِكِن انِبذُوه غُدوةً و اشربوه ِبالْعِشي قَالَ فَقَالَ جِعلْت ِفداك هذَا يفِْسد بطُوننا قَالَ 

  .فْسد ِلبطِْنك أَنْ تشرب ما لَا يِحلُّ لَك  أَ)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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٣ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍد   الْحِن ِزيِل بهس 
جِميعاً عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عن عِلي بِن عبِد اللَِّه الْحناِط عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عِن 

 حلَالٌ قُلْت ِإنا ننِبذُه فَنطْرح  عِن النِبيِذ فَقَالَ)عليه السالم ( الْكَلِْبي النسابِة قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 شه شه ِتلْك الْخمرةُ الْمنِتنةُ قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( ِفيِه الْعكَر و ما ِسوى ذَِلك فَقَالَ 

ا ِإلَى النكَوِة شِدينلَ الْمِني فَقَالَ ِإنَّ أَهعِبيٍذ تن فَأَي صلى اهللا عليه وآله ( ِبي( اِئِعِهمطَب ادفَس اِء والْم ريغت 
فَأَمرهم أَنْ ينِبذُوا فَكَانَ الرجلُ ِمنهم يأْمر خاِدمه أَنْ ينِبذَ لَه فَيعِمد ِإلَى كَف ِمن تمٍر فَيلِْقيه ِفي 

 هِمن و هبرش هفَِمن نا الشلْقَى قَالَ مت تاِت الَِّتي كَانرمالت ددكَانَ ع كَم و فَقُلْت هورطَه
 ربما كَانت واِحدةً و ربما كَانِت اثْنتيِن )عليه السالم ( يحِملُ الْكَف قُلْت واِحدةً و اثْنتيِن فَقَالَ 

نالش عسكَانَ ي كَم و فَقُلْت قَالَ فَقُلْت ذَِلك قا فَوِإلَى م اِننيِإلَى الثَّم ِعنيبالْأَر نيا باًء مم 
  .ِبالْأَرطَاِل فَقَالَ أَرطَاٍل ِبِمكْياِل الِْعراِق 

 ٤-اِهيمرِإب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب 
 فَقُلْت يا جاِريةُ )عليه السالم ( الِْبلَاِد عن أَِبيِه عن غَيِر واِحٍد حضر معه قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 

الَ فَقُلْت ِإنَّ اسِقيِني ماًء فَقَالَ لَها اسِقيِه ِمن نِبيِذي فَجاَءتِني ِبنِبيٍذ ِمن بسٍر ِفي قَدٍح ِمن صفٍْر قَ
 ةُ قُلْتوا الْقَعم ةَ قَالَ وولُونَ ِفيِه الْقَععجي لَه قُلْت مِبيذُها نذَا قَالَ فَمنَ ِبهوضرلَ الْكُوفَِة لَا يأَه

تاُء حى ِبِه الِْإنرضِر قَالَ يمثُفْلُ الت فَقُلْت اِذيا الدم قَالَ و اِذيالد ثُم ِليغِبيذُ فَيالن ِدرهى ي
 امرذَا حفَقَالَ ه برشفَي ِكرسي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي -٥ 
ضِن الرفَِر بعلَى أَِبي جع لْتخطِْني )عليه السالم ( ا الِْبلَاِد قَالَ دب أَنْ أُلِْصق ي أُِريدِإن لَه فَقُلْت 

ِببطِْنك فَقَالَ هاهنا يا أَبا ِإسماِعيلَ و كَشف عن بطِْنِه و حسرت عن بطِْني و أَلْزقْت بطِْني 
كَلْت ثُم أَخذَ ِفي الْحِديِث فَشكَا ِإلَي مِعدته و ِببطِْنِه ثُم أَجلَسِني و دعا ِبطَبٍق ِفيِه زِبيب فَأَ

 تِطشع  
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تِني ِبنِبيٍذ مِريٍس ِفي قَدٍح ِمن صفٍْر فَشِربته فَاستقَيت ماًء فَقَالَ يا جاِريةُ اسِقيِه ِمن نِبيِذي فَجاَء
فَوجدته أَحلَى ِمن الْعسِل فَقُلْت لَه هذَا الَِّذي أَفْسد مِعدتك قَالَ فَقَالَ ِلي هذَا تمر ِمن صدقَِة 

 ِبيلَ)صلى اهللا عليه وآله ( النع بصةً فَيوذُ غُدخؤي  اِم ولَى أَثَِر الطَّعع هبرأَش ةُ واِريالْج هسرماُء فَتِه الْمي
ساِئر نهاِري فَِإذَا كَانَ اللَّيلُ أَخذَته الْجاِريةُ فَسقَته أَهلَ الداِر فَقُلْت لَه ِإنَّ أَهلَ الْكُوفَِة لَا 

هم قَالَ قُلْت يؤخذُ التمر فَينقَّى و يلْقَى علَيِه الْقَعوةُ قَالَ و ما يرضونَ ِبهذَا فَقَالَ و ما نِبيذُ
الْقَعوةُ قُلْت الداِذي قَالَ و ما الداِذي قُلْت حب يؤتى ِبِه ِمن الْبصرِة فَيلْقَى ِفي هذَا النِبيِذ حتى 

ثُم ِكرسي و ِليغي امرح فَقَالَ ذَاك برشي .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ -٦ 

 فَقَالَ حلَالٌ فَقَالَ  ِلبعِض أَصحاِبنا فَسأَلَه عِن النِبيِذ)عليه السالم ( استأْذَنت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
أَصلَحك اللَّه ِإنما سأَلْت عِن النِبيِذ الَِّذي يجعلُ ِفيِه الْعكَر فَيغِلي حتى يسِكر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . كُلُّ مسِكٍر حرام )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 ٧-  نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِميعاً عج اردنِن بِد بمحم نب ِليع ِن وسالْح نب دمحم 

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَِدم علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن حماٍد عن محمِد بِن جعفٍَر عن أَِبيِه 

 ِمن الْيمِن قَوم فَسأَلُوه عن معاِلِم ِديِنِهم فَأَجابهم فَخرج الْقَوم ِبأَجمِعِهم فَلَما ساروا مرحلَةً  )وآله
ثُم نزلَ الْقَوم ثُم  عما هو أَهم ِإلَينا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ بعضهم ِلبعٍض نِسينا أَنْ نسأَلَ رسولَ اللَِّه 

 فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ الْقَوم بعثُوا ِبنا )صلى اهللا عليه وآله ( بعثُوا وفْداً لَهم فَأَتى الْوفْد رسولَ اللَِّه 
 و ما النِبيذُ ِصفُوه ِلي فَقَالُوا يؤخذُ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَيك يسأَلُونك عِن النِبيِذ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 خطَبفَِإذَا ان طَِبخنى يتح هتحت وقَدي ِلئَ وتمى يتاُء حِه الْملَيع بصي اٍء ثُمذُ ِفي ِإنبنِر فَيمالت
 ماًء ثُم يمرس ثُم صفَّوه ِبثَوٍب ثُم يلْقَى ِفي ِإناٍء ثُم أَخذُوه فَأَلْقَوه ِفي ِإناٍء آخر ثُم صبوا علَيِه

صلى ( يصب علَيِه ِمن عكَِر ما كَانَ قَبلَه ثُم يهِدر و يغِلي ثُم يسكُن علَى عكَرٍة فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 أَ فَيسِكر قَالَ نعم قَالَ فَكُلُّ مسِكٍر حرام قَالَ فَخرج الْوفْد حتى  يا هذَا قَد أَكْثَرت)اهللا عليه وآله 
 فَقَالَ الْقَوم ارِجعوا ِبنا ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( انتهوا ِإلَى أَصحاِبِهم فَأَخبروهم ِبما قَالَ رسولُ اللَِّه 
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 حتى نسأَلَه عنها ِشفَاهاً و لَا يكُونَ بيننا و بينه سِفري فَرجع الْقَوم )عليه وآله صلى اهللا ( رسوِل اللَِّه 
 ضا أَرنضولَ اللَِّه ِإنَّ أَرسا رِميعاً فَقَالُوا يج  
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صلى اهللا عليه ( دويةٌ و نحن قَوم نعملُ الزرع و لَا نقْوى علَى الْعمِل ِإلَّا ِبالنِبيِذ فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

 أَ فَيسِكر )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  ِصفُوه ِلي فَوصفُوه لَه كَما وصف أَصحابهم فَقَالَ لَهم رسولُ)وآله 
فَقَالُوا نعم فَقَالَ كُلُّ مسِكٍر حرام و حق علَى اللَِّه أَنْ يسِقي شاِرب كُلِّ مسِكٍر ِمن ِطينِة خباٍل 

  .أَ فَتدرونَ ما ِطينةُ خباٍل قَالُوا لَا قَالَ صِديد أَهِل الناِر 
  اب الظُّروِفب

١ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ )عليهما السالم ( فَضالَةَ بِن أَيوب عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 كُلُّ مسِكٍر حرام قَالَ و سأَلْته )عليه السالم ( لْته عن نِبيٍذ قَد سكَن غَلَيانه فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه سأَ
لْحنتم يعِني  عِن الدباِء و املُزفَِّت و ِزدتم أَنتم ا)صلى اهللا عليه وآله ( عِن الظُّروِف فَقَالَ نهى رسولُ اللَِّه 

 دوكُونَ أَجاِبي ِليوِفي الْخ بصي و قكُونُ ِفي الزالَِّذي ي فْتِني الزعي فَّتزالْم و ارضالْغ
  .ِللْخمِر قَالَ و سأَلْته عِن الِْجراِر الْخضِر و الرصاِص فَقَالَ لَا بأْس ِبها 

 ٢- نب دمِن   أَحِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم
 أَنه منع ِمما يسِكر ِمن الشراِب كُلِِّه و )عليه السالم ( سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ما أَسكَر كَِثريه فَقَِليلُه حرام )صلى اهللا عليه وآله ( يذَ الدباِء و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه منع النِقري و نِب
 ٣- نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 عن كُلِّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَه فَقُلْت امرِكٍر حسِكٍر فَكُلُّ مسولُ اللَِّه مسى رهفَقَالَ ن ها ِمنِفيه عنصالَِّتي ي وفصلى اهللا ( فَالظُّر

 عِن الدباِء و املُزفَِّت و الْحنتِم و النِقِري قُلْت و ما ذَاك قَالَ الدباُء الْقَرع و املُزفَّت الدنانُ )عليه وآله 
خ ارِجر متنالْح ِبذُونَ وني افوا أَجلَه ِصريى يتا حهونقُرنةُ ياِهِليِت الْجكَان بشخ ِقريالن و رض

  .ِفيها 
  باب الْعِصِري

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ - ١
نِد اللَِّه عبعليه السالم (  أَِبي ع( ِليغى يتح ِصريالْع مرحقَالَ لَا ي .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن عاِصٍم عن أَِبي عبِد -٢ 
  .ِصِري ِستةَ أَياٍم قَالَ ابن أَِبي عميٍر معناه ما لَم يغِل  قَالَ لَا بأْس ِبشرِب الْع)عليه السالم ( اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن حماِد بِن -٣ 
 عن شرِب الْعِصِري فَقَالَ اشربه ما لَم يغِل فَِإذَا  قَالَ سأَلْته)عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يش أَي اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت هبرشغَلَى فَلَا ت  انُ قَالَ الْقَلْبلَيٍء الْغ.  
بِن الْجهِم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن -٤ 

  . يقُولُ ِإذَا نش الْعِصري أَو غَلَى حرم )عليه السالم ( ذَِريٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ارالن هتسم ِصِري الَِّذي قَدباب الْع  

لَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد ال- ١
  . قَالَ كُلُّ عِصٍري أَصابته النار فَهو حرام حتى يذْهب ثُلُثَاه و يبقَى ثُلُثُه )عليه السالم ( 

 ٢-م نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحثَِم   ميِن الْهِد بمح
 نع  
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 ِمن ساعِتِه  قَالَ سأَلْته عِن الْعِصِري يطْبخ ِبالناِر حتى يغِلي)عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَى ثُلُثُهبي و ثُلُثَاه بذْهى يتِفيِه ح ريغَلَى فَلَا خ اِلِه وح نع ريغقَالَ ِإذَا ت هاِحبص هبرشفَي.  

  باب الطِّلَاِء
١ -ع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِلي

 يقُولُ و قَد سِئلَ عِن الطِّلَاِء فَقَالَ ِإنْ طُِبخ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
سفَلَي ونَ ذَِلكا كَانَ دم لَالٌ وح وفَه اِحدقَى وبي اِن واثْن هِمن بذْهى يتح ريِفيِه خ .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ -٢ 
  . فَهو حلَالٌ  ِإنَّ الْعِصري ِإذَا طُِبخ حتى يذْهب ثُلُثَاه و يبقَى ثُلُثُه)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن منصوِر بِن حاِزٍم عِن ابِن أَِبي -٣ 
  . قَالَ ِإذَا زاد الطِّلَاُء علَى الثُّلُِث فَهو حرام )عليه السالم ( يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٤-ِن   عب رمع نةَ عِطيِن عِن بسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
عليه (  الرجلُ يهِدي ِإلَي الْبختج ِمن غَيِر أَصحاِبنا فَقَالَ )عليه السالم ( يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِإنْ كَانَ ِممن يستِحلُّ الْمسِكر فَلَا تشربه و ِإنْ كَانَ ِممن لَا يستِحلُّ شربه فَاقْبلْه أَو قَالَ )السالم 
 هبراش.  

يخِضب  ِإذَا كَانَ )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن عمر بِن يِزيد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٥ 
 هبراَء فَاشالِْإن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -٦ 
ِإناَء و قَالَ صاِحبه  عِن الْبختِج فَقَالَ ِإنْ كَانَ حلْواً يخِضب الْ)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هبرالثُّلُثُ فَاش ِقيب و ثُلُثَاه بذَه قَد.  
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٧ -حم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب سوني ناِعيلَ عمِن ِإسِد بم
 عِن الرجِل ِمن أَهِل الْمعِرفَِة )عليه السالم ( يعقُوب عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
نا أَعلَم أَنه يشربه علَى النصِف أَ فَأَشربه ِبالْحق يأِْتيِني ِبالْبختِج و يقُولُ قَد طُِبخ علَى الثُّلُِث و أَ

 ِرفُهعلَا ن نِرفَِة ِممعِل الْمِر أَهغَي لٌ ِمنجفَر فَقُلْت هبرشِف فَقَالَ لَا تصلَى النع هبرشي وه ِلِه وِبقَو
 ِحلُّهتسلَا ي لَى الثُّلُِث وع هبرشي ثُلُثَاه بذَه لَى الثُّلُِث قَدجاً عتخب هدا أَنَّ ِعننِبرخِف يصلَى النع
 معقَالَ ن هِمن برشن ثُلُثُه ِقيب و.  

  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر -٨ 
ٍء   قَالَ ِإذَا شِرب الرجلُ النِبيذَ الْمخمور فَلَا تجوز شهادته ِفي شي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمن الْأَشِربِة و لَو كَانَ يِصف ما تِصفُونَ 
 ٩-نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نا عاِبنحأَص ضعِن   بوٍر عصنم نةَ عِمريِن عِف بيس 

  . قَالَ ِإذَا زاد الطِّلَاُء علَى الثُّلُِث أُوِقيةً فَهو حرام )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَاِسِم عن عِلي بِن جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن الْ- ١٠ 

 قَالَ سأَلْته عِن الزِبيِب هلْ يصلُح أَنْ يطْبخ حتى يخرج )عليه السالم ( عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن موسى 
لُثُ ثُم يرفَع و يشرب ِمنه السنةَ طَعمه ثُم يؤخذَ ذَِلك الْماُء فَيطْبخ حتى يذْهب ثُلُثَاه و يبقَى الثُّ

  .فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن عقْبةَ بِن - ١١ 

ٍل أَخذَ عشرةَ أَرطَاٍل ِمن عِصِري الِْعنِب فَصب علَيِه  قَالَ ِفي رج)عليه السالم ( خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 برش لُحصطَاٍل أَ يةُ أَررشع ِقيب ونَ ِرطْلًا ورِعش هِمن بى ذَهتا حهخطَب اًء وِرطْلًا م ِرينِعش

   .ذَِلك أَم لَا فَقَالَ ما طُِبخ علَى ثُلُِثِه فَهو حلَالٌ
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  باب الْمسِكِر يقْطُر ِمنه ِفي الطَّعاِم
ِريا بِن آدم   محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عِن الْحسِن بِن الْمبارِك عن زكَ- ١

 عن قَطْرِة خمٍر أَو نِبيٍذ مسِكٍر قَطَرت ِفي ِقدٍر ِفيها لَحم كَِثري )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
ِكلَاِب و اللَّحم فَاغِْسلْه و  يهراق الْمرق أَو يطِْعمه ِلأَهِل الذِّمِة أَِو الْ)عليه السالم ( و مرق كَِثري فَقَالَ 

كُلْه قُلْت فَِإنْ قَطَر ِفيها الدم فَقَالَ الدم تأْكُلُه النار ِإنْ شاَء اللَّه قُلْت فَخمر أَو نِبيذٌ قَطَر ِفي 
صالن وِد وهالْي ِمن هأَِبيع قُلْت دقَالَ فَقَالَ فَس مد ِجٍني أَوِحلُّونَ عتسي مهفَِإن ملَه نيأُب ى وار

يِفي ش ِزلَِة ِإذَا قَطَرنالْم ِبِتلْك وه الْفُقَّاع و قُلْت معقَالَ ن هبرش  أَنْ آكُلَه هقَالَ أَكْر ذَِلك ٍء ِمن
يِفي ش اِمي  ِإذَا قَطَرطَع ٍء ِمن.  

  باب الْفُقَّاِع
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن سلَيمانَ بِن   ِعدةٌ- ١

 عِن الْفُقَّاِع فَقَالَ هو خمر مجهولٌ فَلَا )عليه السالم ( جعفٍَر الْجعفَِري قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
ملَيا سي هبرشت هاِربش تلَدلَج و هاِئعب لْتلَقَت كْمِلي أَِو الْح اركَانَ الد انُ لَو.  

  عنه عن عمِرو بِن سِعيٍد الْمداِئِني عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى قَالَ -٢ 
  .الْفُقَّاِع فَقَالَ هو خمر  عِن )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن حسيٍن -٣ 
 الْقَلَاِنِسي  
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 أَسأَلُه عِن الْفُقَّاِع فَقَالَ لَا تقْربه فَِإنه ِمن الْخمِر )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الْماِضي 
.  

لَ سأَلْت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن قَا-٤ 
  . عِن الْفُقَّاِع فَقَالَ هو الْخمر ِبعيِنها )عليه السالم ( أَبا الْحسِن الرضا 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي -٥ 
  .أَلُه عِن الْفُقَّاِع فَكَتب ينهاِني عنه  أَس)عليه السالم ( الْحسِن 
 ٦- ِشيِد اللَِّه الْقُربِن عِن بيسِن الْحع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  

 قَالَ قَالَ )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه النوفَِلي عن زاذَانَ
 ِني الْفُقَّاععةَ يرمِذِه الْخه مهنع تفَعلَر ِلِمنيساِق الْمولَى أَسلْطَاناً عأَنَّ ِلي س لَو.  

 ٧-أَِبي ج نع هذَكَر نما عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحقَالَ   م ِريصِميلَةَ الْب
 ابفَأَص هالْفُقَّاِع فُقَّاع اِحبص حوِق ِإذْ فَتِفي الس هعِشي ما أَما أَننيفَب اددغِبب سوني عم تكُن

أَ لَا ت لَه فَقُلْت سمالَِت الشى زتح ِلذَِلك مقَِد اغْت هتأَيفَر سوني بٍد فَقَالَ ثَومحا ما أَبلِّي يص
لَيس أُِريد أَنْ أُصلِّي حتى أَرِجع ِإلَى الْبيِت فَأَغِْسلَ هذَا الْخمر ِمن ثَوِبي قَالَ فَقُلْت لَه هذَا 

يش أَو كأْير أَلَ أَبس هكَِم أَنالْح نب امِني ِهشربِويِه فَقَالَ أَخرِد اللَِّه ٌء تبِن الْفُقَّاِع )عليه السالم ( ا عع 
 فَاغِْسلْه كبثَو ابولٌ فَِإذَا أَصهجم رمخ هفَِإن هبرشفَقَالَ لَا ت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن سِعيٍد عِن الْحسِن بِن الْجهِم -٨ 
 عِن الْفُقَّاِع فَقَالَ حرام و هو خمر مجهولٌ )عليه السالم ( بِن فَضاٍل جِميعاً قَالَا سأَلْنا أَبا الْحسِن و ا

  .و ِفيِه حد شاِرِب الْخمِر 
وشاِء قَالَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْ-٩ 

 أَسأَلُه عِن الْفُقَّاِع قَالَ فَكَتب حرام و هو خمر و من شِربه )عليه السالم ( كَتبت ِإلَيِه يعِني الرضا 
 ِن الْأَِخريسو الْحقَالَ أَب ِر قَالَ وماِرِب الْخِزلَِة شنأَنَّ )عليه السالم ( كَانَ ِبم لَو  لْتاِري لَقَتد ارالد
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 ِن الْأَِخريسو الْحقَالَ أَب و هاِربش تلَدلَج و هاِئععليه السالم ( ب( َقَال ِر وماِرِب الْخش دح هدح  ) عليه

  . ِهي خميرةٌ استصغرها الناس )السالم 
 ١٠ -نع هرغَي ى ويحي نب دمحم   نِن عيسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم 

  محمِد بِن ِإسماِعيلَ 
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ِلأَِبي الْح فٍَر قَالَ قُلْتعِن جانَ بملَيس نا عضِن الرِب الْفُقَّاِع فَقَالَ )عليه السالم ( سرقُولُ ِفي شا تم 
 تلَدِلي لَج ارالد ِلي و كْمكَانَ الْح انُ لَوملَيا سي ها ِإنأَم هبرشانُ فَلَا تملَيا سولٌ يهجم رمخ

 هاِئعب لْتلَقَت و هاِربش.  
 ١١ -دمحِن   مِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

  . عن شرِب الْفُقَّاِع فَكَِرهه كَراهةً شِديدةً )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
  . عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ ِمثْلَه   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن زكَِريا أَِبي يحيى - ١٢ 
فَقَالَ لَا تشربه فَأَعدت علَيِه  أَسأَلُه عِن الْفُقَّاِع و أَِصفُه لَه )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

  .كُلَّ ذَِلك أَِصفُه لَه كَيف يعملُ فَقَالَ لَا تشربه و لَا تراِجعِني ِفيِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن - ١٣ 

م نِعيٍد عِد اللَِّه سبا عأَب أَلْتى قَالَ سوسِن ماِر بمع نقَةَ عدِن صِق بدِن الْفُقَّاِع )عليه السالم ( صع 
 رمخ وفَقَالَ ِلي ه.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن - ١٤ 
 قَالَ كُلُّ مسِكٍر حرام و كُلُّ مخمٍر حرام و )صلوات اهللا عليه ( لْوشاِء عن أَِبي الْحسِن الرضا عِلي ا

 امرح الْفُقَّاع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ١٥ 
  . أَسأَلُه عِن الْفُقَّاِع قَالَ فَكَتب يقُولُ هو الْخمر و ِفيِه حد شاِرِب الْخمِر )عليه السالم (  الْحسِن

  باب ِصفَِة الشراِب الْحلَاِل
فَضاٍل   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن أَو عن رجٍل عن عِلي بِن الْحسِن بِن - ١

  عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى الساباِطي قَالَ وصف ِلي 
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 خذْ ربعاً ِمن )عليه السالم (  الْمطْبوخ كَيف يطْبخ حتى يِصري حلَالًا فَقَالَ ِلي )ليه السالم ع( أَبو عبِد اللَِّه 
 ِف ويالص املَةً فَِإذَا كَانَ أَيلَي هِقعأَن اٍء ثُمم ِرطْلًا ِمن رشع يِه اثْنلَيع بص قِّيِه ونت ِبيٍب وز

 ِشيتى ِإذَا ختح كُلَّه هاَء ِمنالْم ِزعنت ثُم ِنشى لَا يتوٍر قَِليلًا حجسوٍر منِفي ت هلْتعج ِنشأَنْ ي
َءه أَصبحت صببت علَيِه ِمن الْماِء ِبقَدِر ما يغمره ثُم تغِليِه حتى تذْهب حلَاوته ثُم تنِزع ما

الْآخر فَتصب علَيِه الْماَء الْأَولَ ثُم تِكيلُه كُلَّه فَتنظُر كَِم الْماُء ثُم تِكيلُ ثُلُثَه فَتطْرحه ِفي الِْإناِء 
وٍد وِبع هرقَدت اًء وم هرمغا يِر مِبقَد بصت ِفيِه و هخطْبأَنْ ت ِريدالَِّذي ت ةً أَوبقَص هرلُ قَدعجت 

عوداً فَتحدها علَى قَدِر منتهى الْماِء ثُم تغِلي الثُّلُثَ الْأَِخري حتى يذْهب الْماُء الْباِقي ثُم تغِليِه 
 ثُم تأْخذُ ِلكُلِّ ربٍع ِرطْلًا ِمن الْعسِل ِبالناِر و لَا تزالُ تغِليِه حتى يذْهب الثُّلُثَاِن و يبقَى الثُّلُثُ

فَتغِليِه حتى تذْهب رغْوةُ الْعسِل و تذْهب ِغشاوةُ الْعسِل ِفي الْمطْبوِخ ثُم تضِربه ِبعوٍد ضرباً 
يِبش هبطَيأَنْ ت ِإنْ ِشئْت ِلطَ وتخى يتِديداً حش ٍء ِمنيِبش اٍن أَوفَرعز   لْ ثُمِبيٍل فَافْعجنز ٍء ِمن
 قْهوفَر كدِعن كْثُهطُولَ مأَنْ ي تببِإنْ أَح و هبراش.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد -٢ 
صم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع اِطياباٍر السمع نقَةَ عدِن صِق بِبيِب )عليه السالم ( دِن الزِئلَ عقَالَ س 

 رشع يِه اثْنلَيع حطْرت قِّيِه ثُمنِبيٍب فَتز عاً ِمنبذُ رأْخلَالًا فَقَالَ تح برشى يتح هخطَب فكَي
لًا ِمن ماٍء ثُم تنِقعه لَيلَةً فَِإذَا كَانَ ِمن الْغِد نزعت سلَافَته ثُم تصب علَيِه ِمن الْماِء قَدر ما ِرطْ

طْرت ِل ثُماِء الْأَولَى الْمع هبصفَت اَءهم ِزعنت ةً ثُماِر غَلْيِليِه ِبالنغت ثُم هرمغاِحٍد ياٍء وِفي ِإن هح
 ذُ ِرطْلًا ِمنأْخت ثُم ارالن هتحت قَى الثُّلُثُ وبي و ثُلُثَاه بذْهى يتح ارالن هتحت وِقدت ِميعاً ثُمج

طْبلَى الْمع هحطْرت ثُم هتغْور ِزعنت ةً واِر غَلْيِليِه ِبالنغٍل فَتسع ِلطَ ِبِه وتخى يتح هِربضت وِخ ثُم
 هقِْسمأَنْ ت تدذَا قَالَ فَِإذَا أَرِبيٍل قَِليٍل هجنِبز هبطَيت ِإنْ ِشئْت اناً وفَرعز ِفيِه ِإنْ ِشئْت حاطْر

يِبش فَِكلْه هخطْبأَثْلَاثاً ِلت وه كَم لَمعى تتاِحٍد حِليِه ٍء وغاِء الَِّذي تلَ ِفي الِْإنِه الْأَولَيع حاطْر ثُم 
  ِفيِه ثُم تجعلُ ِفيِه ِمقْداراً و حده حيثُ يبلُغُ الْماُء ثُم اطْرِح الثُّلُثَ الْآخر ثُم حده حيثُ 
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يبلُغُ الْماُء ثُم تطْرح الثُّلُثَ الْأَِخري ثُم حده حيثُ يبلُغُ الْآخر ثُم توِقد تحته ِبناٍر لَينٍة حتى 
 قَى ثُلُثُهبي و ثُلُثَاه بذْهي.  

 ٣-حي نب دمحِن   ميسِن الْحِد بمحم نع اِرييِن السِن عسِن الْحى بوسم نى عي
 قَراِقر )عليه السالم ( عمن أَخبره عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل الْهاِشِمي قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ِقلَّةَ اس ِتي وِعدِني ِفي مِصيبت ِرئمي وه و نحن هبرشِبيذاً نِخذُ نتلَا ت فَقَالَ ِلي ِلم اماِئي الطَّعرِتم
الطَّعام و يذْهب ِبالْقَراِقِر و الرياِح ِمن الْبطِْن قَالَ فَقُلْت لَه ِصفْه ِلي جِعلْت ِفداك فَقَالَ ِلي 

تنقِّي حبه و ما ِفيِه ثُم تغِسلُ ِبالْماِء غَسلًا جيداً ثُم تنِقعه ِفي ِمثِْلِه ِمن تأْخذُ صاعاً ِمن زِبيٍب فَ
يِه الْماِء أَو ما يغمره ثُم تتركُه ِفي الشتاِء ثَلَاثَةَ أَياٍم ِبلَياِليها و ِفي الصيِف يوماً و لَيلَةً فَِإذَا أَتى علَ

ذَِلك الْقَدر صفَّيته و أَخذْت صفْوته و جعلْته ِفي ِإناٍء و أَخذْت ِمقْداره ِبعوٍد ثُم طَبخته طَبخاً 
دار الْعسِل ثُم رِفيقاً حتى يذْهب ثُلُثَاه و يبقَى ثُلُثُه ثُم تجعلُ علَيِه ِنصف ِرطِْل عسٍل و تأْخذُ ِمقْ

 انَ وفَرعالز و ِصيِنيارد اناً وجوِلنخ ِبيلًا وجنذُ زأْخت ةُ ثُماديالز ِتلْك بذْهى تتح هخطْبت
يِه معه غَلْيةً ثُم تنِزلُه قَرنفُلًا و مصطَكَى و تدقُّه و تجعلُه ِفي ِخرقٍَة رِقيقٍَة و تطْرحه ِفيِه و تغِل

 هأَِجد تا كُني منع بفَذَه لْتقَالَ فَفَع اِئكشع و اِئكلَى غَدع هِمن ذْتأَخ و هتفَّيص درفَِإذَا ب
 اَء اللَّهِإنْ ش ِقيِإذَا ب ريغتلَا ي بطَي ابرش وه و.  

 ٤-ب دمحِن   مب اقحِإس نع هذَكَر نمع اِرييِن السفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي ن
 بعض الْوجِع و قُلْت ِإنَّ الطَِّبيب وصف ِلي )عليه السالم ( عماٍر قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

صب علَيِه الْماَء ِللْواِحِد اثْنيِن ثُم أَصب علَيِه الْعسلَ ثُم أَطْبخه حتى شراباً آخذُ الزِبيب و أَ
  .يذْهب ثُلُثَاه و يبقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيس حلْواً قُلْت بلَى قَالَ اشربه و لَم أُخِبره كَِم الْعسلُ 

  أَيضاًباب ِفي الْأَشِربِة 
١ - دمِن أَحفَِر بعج ناِس عبِن الْعوِر بصنم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

   أَسأَلُه عِن السكَنجِبِني )عليه السالم ( الْمكْفُوِف قَالَ كَتبت ِإلَيِه يعِني أَبا الْحسِن الْأَولَ 
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  .و الْجلَّاِب و رب التوِت و رب التفَّاِح و رب السفَرجِل و رب الرماِن فَكَتب حلَالٌ 
 بِن سلَيمانَ عن عِلي بِن الْحسِن عن جعفَِر بِن   محمد بن يحيى عن حمدانَ-٢ 

 أَسأَلُه عن أَشِربٍة تكُونُ ِقبلَنا )عليه السالم ( أَحمد الْمكْفُوِف قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 بر وِت والت بر لَّاِب والْج ِبِني وجكَنفَّاِح ِإذَا كَانَ السالت بر ِل وجفَرالس بر اِن ومالر

  .الَِّذي يِبيعها غَير عاِرٍف و ِهي تباع ِفي أَسواِقنا فَكَتب جاِئز لَا بأْس ِبها 
يار عن خِليلَانَ بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن ِإبراِهيم بِن مهِز-٣ 

 جِعلْت ِفداك ِعندنا شراب يسمى الْميبةَ نعِمد ِإلَى )عليه السالم ( ِهشاٍم قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
هخطْبِصِري فَنِإلَى الْع ِمدعن اِء ثُملِْقيِه ِفي الْمن و هقِْشرِل فَنجفَرالس ذَِلك قدن لَى الثُّلُِث ثُمع 

 و كلِْقي ِفيِه الِْمسِل فَنجفَرذَا السه ثَلَِّث وذَا الْماِء هِإلَى م ِمدعن ثُم اَءهذُ مأْخن لَ وجفَرالس
و ثُلُثَاه بذْهى يتح هخطْبلَ فَنسالْع انَ وفَرعالز و لَا الْأَفَاِوي بفَكَت هبرِحلُّ شأَ ي قَى ثُلُثُهبي 

 ريغتي ا لَمِبِه م أْسب.  
  باب الْأَواِني يكُونُ ِفيها الْخمر ثُم يجعلُ ِفيها الْخلُّ أَو يشرب ِبها

حسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْ- ١
 قَالَ سأَلْته عِن الدنِّ )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يز أَو خكَام اٌء أَوم لٌّ أَوكُونَ ِفيِه خأَنْ ي لُحصلْ يه رمكُونُ ِفيِه الْخونٌ قَالَ ِإذَا غُِسلَ فَلَا يت
 و أْساٌء قَالَ ِإذَا غُِسلَ فَلَا بكُونَ ِفيِه مأَنْ ي لُحصأَ ي رمكُونُ ِفيِه الْخِرِه يغَي ِريِق وِن الِْإبع و أْسب

   سِئلَ أَ يجِزيِه قَالَ ِفي قَدٍح أَو ِإناٍء يشرب ِفيِه الْخمر قَالَ تغِسلُه ثَلَاثَ مراٍت
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  .أَنْ يصب الْماُء ِفيِه قَالَ لَا يجِزيِه حتى يدلُكَه ِبيِدِه و يغِسلَه ثَلَاثَ مراٍت 
 ٢-ِليو عِن   أَبب دمأَح نى عيحي نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش 

 الدنُّ )عليه السالم ( محمٍد جِميعاً عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن حفٍْص الْأَعوِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
كُونُ ِفيِه الْخت معلُّ قَالَ نلُ ِفيِه الْخعجي فَّفجي ثُم رم.  

  باب الْخمِر تجعلُ خلا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١

ُء حتى تحمض قَالَ ِإذَا كَانَ الَِّذي  الْخمِر يصنع ِفيها الشي عِن )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .صِنع ِفيها هو الْغاِلب علَى ما صِنع ِفيِه فَلَا بأْس ِبِه 

 ٢-اب اٍج ورِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍر عكَيِن ب
  . قَالَ سأَلْته عِن الْخمِر الْعِتيقَِة تجعلُ خلا قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣- نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 عِن الرجِل )عليه السالم ( فَضالَةَ بِن أَيوب عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسا قَالَ لَا بلا خلُهعجفَي رمذُ الْخأْخي.  
ِه بِن بكَيٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد   عنه عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد اللَّ-٤ 

  . عِن الْخمِر تجعلُ خلا قَالَ لَا بأْس ِإذَا لَم يجعلْ ِفيها ما يغِلبها )عليه السالم ( اللَِّه 
  باب النواِدِر

  الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن بكِْر بِن   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا عِن - ١
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ده ِنساؤه قَالَ فَشم راِئحةَ  و ِعن)عليه السالم ( محمٍد عن عيثَمةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  .النضوِح فَقَالَ ما هذَا قَالُوا نضوح يجعلُ ِفيِه الصياح قَالَ فَأَمر ِبِه فَأُهِريق ِفي الْبالُوعِة 

 ٢-ِن عِن بسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِرو   ممع نع ِلي
 قَالَ سِئلَ عِن )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَِإنْ )عليه السالم (  سِئلَ  حرمِت الْماِئدةُ و)عليه السالم ( الْماِئدِة ِإذَا شِرب علَيها الْخمر أَو مسِكر فَقَالَ 
أَقَام رجلٌ علَى ماِئدٍة منصوبٍة يأْكُلُ ِمما علَيها و مع الرجِل مسِكر و لَم يسِق أَحداً ِممن علَيها 

برشا يم دعب ِضعِإنْ و ا وهلَيع برشى يتح مرحفَقَالَ لَا ت دعةٌ باِئدا مهفَكُلْ فَِإن فَالُوذَج 
 ِني كُِل الْفَالُوذَجعى يرأُخ.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن أَحمد بِن ِإسماِعيلَ الْكَاِتِب -٣ 
الْمسِجِد الْحراِم فَنظَر ِإلَيِه قَوم ِمن قُريٍش فَقَالُوا من  ِفي )عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ أَقْبلَ أَبو جعفٍَر 

 مهِمن ابش اهفَأَت أَلُهسي ِضكُمعِه ِببِإلَي مثْتعب لَو مهضعاِق فَقَالَ بِل الِْعرأَه امِإم مذَا فَِقيلَ لَهه
ا أَكْبم مع نا ابي فَقَالَ لَه ادِه فَعِإلَي دع فَقَالُوا لَه مهربفَأَخ ماهِر فَأَتمالْخ براِئِر قَالَ شالْكَب ر

ِإلَيِه فَقَالَ لَه أَ لَم أَقُلْ لَك يا ابن أَِخ شرب الْخمِر فَأَتاهم فَأَخبرهم فَقَالُوا لَه عد ِإلَيِه فَلَم يزالُوا 
حتى عاد ِإلَيِه فَسأَلَه فَقَالَ لَه أَ لَم أَقُلْ لَك يا ابن أَِخ شرب الْخمِر ِإنَّ شرب الْخمِر يدِخلُ ِبِه 

خمِر تعلُو صاِحبه ِفي الزنا و السِرقَِة و قَتِل النفِْس الَِّتي حرم اللَّه و ِفي الشرِك ِباللَِّه و أَفَاِعيلُ الْ
  .علَى كُلِّ ذَنٍب كَما يعلُو شجرها علَى كُلِّ الشجِر 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر -٤ 
 ِفي الْخمِر عشرةً غَاِرسها )صلى اهللا عليه وآله ( ن رسولُ اللَِّه  قَالَ لَع)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

و حاِرسها و باِئعها و مشتِريها و شاِربها و الْآِكلَ ثَمنها و عاِصرها و حاِملَها و الْمحمولَةَ 
  .ِإلَيِه و ساِقيها 
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٥ - نع هفَعر ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِإني آخذُ الركْوةَ فَيقَالُ ِإنه ِإذَا جِعلَ ِفيها )لسالم عليه ا( حفٍْص الْأَعوِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ثُم هِخضضخفَت رما الْخلُ ِفيهعجةَ فَيكْوذُ الرأْخا فَيلَه بكَانَ أَطْي جتخا الْبِعلَ ِفيهج رمالْخ
  . لَا بأْس )يه السالم عل( يصبه ثُم يجعلُ ِفيها الْبختج فَقَالَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ -٦ 
هم الْقَدح  قَالَ كَانَ ِعند أَِبي قَوم فَاختلَفُوا ِفي النِبيِذ فَقَالَ بعض)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عليه السالم ( الَِّذي يسِكر هو حرام فَقَالَ بعضهم قَِليلُ ما أَسكَر و كَِثريه حرام فَردوا الْأَمر ِإلَى أَِبي 

(كَذَِلك ِلئُ وتملًا كَانَ يِفيِه أَو حطْرا يلَا م طَ لَوالِْقس متأَيلَا  فَقَالَ أَِبي أَ ر لَو رالْآخ حالْقَد 
 قَالَ من أَدخلَ ِعرقاً واِحداً )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( الْأَولُ ما أَسكَر قَالَ ثُم قَالَ 

ِثِمائٍَة و ِستني نوعاً ِمن أَنواِع ِمن عروِقِه قَِليلَ ما أَسكَر كَِثريه عذَّب اللَّه ذَِلك الِْعرق ِبثَلَا
  .الْعذَاِب 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن ِغياٍث عن أَِبي عبِد -٧ 

  . أَنْ تسقَى الدواب الْخمر  كَِره)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

ه اللَّه ِمن الرِحيِق الْمختوِم قَالَ  قَالَ سِمعته يقُولُ من ترك الْخمر ِلغيِر اللَِّه عز و جلَّ سقَا)السالم 
  .قُلْت فَيتركُه ِلغيِر وجِه اللَِّه قَالَ نعم ِصيانةً ِلنفِْسِه 

 ٩- نع دمِن أَحِد اللَِّه ببع نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
 يقُولُ من ترك الْخمر ِصيانةً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن ِمهزٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه محمِد بِن 

  .ِلنفِْسِه سقَاه اللَّه عز و جلَّ ِمن الرِحيِق الْمختوِم 
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  باب الِْغناِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ - ١

با عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نانَ عرِن ِمهةَ باعمس نلَّ )عليه السالم ( ِد اللَِّه عج و زِل اللَِّه عقَو نع 
  .فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثاِن و اجتِنبوا قَولَ الزوِر قَالَ الِْغناُء 

عليه السالم ( ِه   عنه عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَّ-٢ 

  . قَالَ الِْغناُء عش النفَاِق )
  عنه عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد -٣ 

يس و قَاِبيلُ فَاجتمعا ِفي الْأَرِض فَجعلَ  و شِمت ِبِه ِإبِل)عليه السالم (  لَما مات آدم )عليه السالم ( اللَِّه 
 مةً ِبآداتمش لَاِهيالْم و اِزفعقَاِبيلُ الْم و ِليسذَا )عليه السالم ( ِإبه ِض ِمنا كَانَ ِفي الْأَرفَكُلُّ م 

 ذَاك ِمن وا همفَِإن اسلَذَّذُ ِبِه النتِب الَِّذي يرالض.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عِن ابِن -٤ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ الِْغناُء ِمما وعد اللَّه )عليه السالم ( مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 علَيِه النار و تلَا هِذِه الْآيةَ و ِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه عز و جلَّ

 ِهنيم ذابع ملَه واً أُولِئكزِخذَها هتي ِر ِعلٍْم ويِبغ.  
 ٥-ٍد عمحِن مانَ برِمه نٍر عيمأَِبي ع نِد اللَِّه   اببأَِبي ع قُولُ )عليه السالم ( ني هتِمعقَالَ س 

  .الِْغناُء ِمما قَالَ اللَّه و ِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه 
 ٦-ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِز   أَبزالْخ وبأَِبي أَي نانَ عفْوص 

 قَالَ ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي الصباِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الَِّذين ال يشهدونَ الزور قَالَ الِْغناُء 
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 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
  .أَنهاكُم عِن الزفِْن و الِْمزماِر و عِن الْكُوباِت و الْكَبراِت  )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا -٨ 

 عِن الِْغناِء فَقَالَ هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ِمن الناِس )الم عليه الس(  يقُولُ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم 
  .من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه 

نا   سهلُ بن ِزياٍد عن سِعيِد بِن جناٍح عن حماٍد عن أَِبي أَيوب الْخزاِز قَالَ نزلْ-٩ 
 فَقَالَ لَنا أَين نزلْتم فَقُلْنا علَى فُلَاٍن صاِحِب الِْقياِن فَقَالَ )عليه السالم ( الْمِدينةَ فَأَتينا أَبا عبِد اللَِّه 

لَيلُوا عفَضقُولُ تي ها أَننظَن ِبِه و ادا أَرا منِلما عاللَِّه م اماً فَووا ِكرا لَا كُونا ِإنِه فَقُلْنا ِإلَيندِه فَع
ندِري ما أَردت ِبقَوِلك كُونوا ِكراماً فَقَالَ أَ ما سِمعتم قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه و ِإذا 

  .مروا ِباللَّغِو مروا ِكراماً 
 ١٠ -ونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع دِعن تاٍد قَالَ كُنِن ِزيةَ بدعسم نِلٍم عسِن م

 فَقَالَ لَه رجلٌ ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنِني أَدخلُ كَِنيفاً ِلي و ِلي ِجريانٌ ِعندهم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
بوِد فَرِبالْع نِربضي و نينغتاٍر يولْ فَقَالَ جفْعفَقَالَ لَا ت ني لَهاعاً ِمنِتماس لُوسالْج ا أَطَلْتم

الرجلُ و اللَِّه ما آِتيِهن ِإنما هو سماع أَسمعه ِبأُذُِني فَقَالَ ِللَِّه أَنت أَ ما سِمعت اللَّه عز و جلَّ 
رصالْب و عمقُولُ ِإنَّ السي ي لَماللَِّه لَكَأَن لَى ولًا فَقَالَ بؤسم هنكانَ ع كُلُّ أُولِئك الْفُؤاد و 

أَسمع ِبهِذِه الْآيِة ِمن ِكتاِب اللَِّه ِمن أَعجِمي و لَا عرِبي لَا جرم أَنِني لَا أَعود ِإنْ شاَء اللَّه و أَني 
 اللَّه ِفرغتا كَانَ أَسِظيٍم مٍر علَى أَمِقيماً عم تكُن كفَِإن ا لَكدا بلْ مس ِسلْ وفَاغْت قُم فَقَالَ لَه

أَسوأَ حالَك لَو ِمت علَى ذَِلك احمِد اللَّه و سلْه التوبةَ ِمن كُلِّ ما يكْره فَِإنه لَا يكْره ِإلَّا كُلَّ 
  . و الْقَِبيح دعه ِلأَهِلِه فَِإنَّ ِلكُلٍّ أَهلًا قَِبيٍح

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن ِإبراِهيم بِن محمٍد عن ِعمرانَ - ١١ 
  لَيِه ِبِنعمٍة فَجاَء ِعند ِتلْك النعمِة  قَالَ من أَنعم اللَّه ع)عليه السالم ( الزعفَراِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .ناِئحٍة فَقَد كَفَرها ِبِمزماٍر فَقَد كَفَرها و من أُِصيب ِبمِصيبٍة فَجاَء ِعند ِتلْك الْمِصيبِة ِب
 ١٢ - قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نَ أَنَّ رسولَ  عِن الِْغناِء و قُلْت ِإنهم يزعمو)عليه السالم ( عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 رخص ِفي أَنْ يقَالَ ِجئْناكُم ِجئْناكُم حيونا حيونا نحيكُم فَقَالَ كَذَبوا ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 لَو ما الِعِبنيهنيما ب و ضالْأَر ماواِت وا السلَقْنما خ قُولُ ولَّ يج و زع ِخذَ اللَّهتنا أَنْ ندأَر
ا فاِعِلنيا ِإنْ كُننلَد ِمن ذْناهخواً لَاتلَه . و زاِهق وفَِإذا ه هغمدلَى الْباِطِل فَيع قِبالْح قِْذفلْ نب

  . الْمجِلس لَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ ثُم قَالَ ويلٌ ِلفُلَاٍن ِمما يِصف رجلٌ لَم يحضِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ١٣ 

ين ال يشهدونَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذ)عليه السالم ( و أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الزور قَالَ هو الِْغناُء 

 ١٤ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 يقَالُ لَه الْقَفَندر ِإذَا  يقُولُ ِإنَّ شيطَاناً)عليه السالم ( ِإسحاق بِن جِريٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ضِرب ِفي منِزِل رجٍل أَربِعني يوماً ِبالْبربِط و دخلَ علَيِه الرجالُ وضع ذَِلك الشيطَانُ كُلَّ 
عب ارغةً فَلَا يفْخِفيِه ن فَخن ِت ثُمياِحِب الْبص لَى ِمثِْلِه ِمنع هٍو ِمنضفَلَا ع هاؤى ِنستؤى تتا حهد

 ارغي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن - ١٥ 

الِْغناِء لَا تؤمن ِفيِه الْفَِجيعةُ و لَا  بيت )عليه السالم ( أَِبي الِْبلَاِد عن زيٍد الشحاِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 لَكالْم لُهخدلَا ي ةُ ووعِفيِه الد ابجت.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِمهرانَ بِن محمٍد عِن الْحسِن - ١٦ 
 يقُولُ الِْغناُء مجِلس لَا ينظُر اللَّه ِإلَى أَهِلِه و هو )عليه السالم (  عبِد اللَِّه بِن هارونَ قَالَ سِمعت أَبا

  .ِمما قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه 
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١٧- نقَالَ م ِرقتسالْم داوأَِبي د نِرِه عغَي ى أَوِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بهس  
يِه شيطَاناً يقَالُ لَه الْقَفَندر فَلَا يبِقي عضواً ِمن ضِرب ِفي بيِتِه بربطٌ أَربِعني يوماً سلَّطَ اللَّه علَ

  .أَعضاِئِه ِإلَّا قَعد علَيِه فَِإذَا كَانَ كَذَِلك نِزع ِمنه الْحياُء و لَم يباِل ما قَالَ و لَا ما ِقيلَ ِفيِه 
 )عليه السالم ( يِني عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلٌ عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْمِد- ١٨ 

  .قَالَ سِئلَ عِن الِْغناِء و أَنا حاِضر فَقَالَ لَا تدخلُوا بيوتاً اللَّه معِرض عن أَهِلها 
لَ من نزه نفْسه عِن الِْغناِء  قَا)عليه السالم (   عنه عن ياِسٍر الْخاِدِم عن أَِبي الْحسِن - ١٩ 

فَِإنَّ ِفي الْجنِة شجرةً يأْمر اللَّه عز و جلَّ الرياح أَنْ تحركَها فَيسمع لَها صوتاً لَم يسمع ِبِمثِْلِه 
 هعمسي لَم هنع هزنتي لَم نم و.  

ي بِن معبٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْخزاِز عن عِلي بِن عبِد الرحمِن   عنه عن عِل- ٢٠ 
 يقُولُ ضرب الِْعيداِن ينِبت النفَاق ِفي )عليه السالم ( عن كُلَيٍب الصيداِوي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ماُء الْخضرةَ الْقَلِْب كَما ينِبت الْ
  عنه عن أَحمد بِن يوسف بِن عِقيٍل عن أَِبيِه عن موسى بِن حِبيٍب عن عِلي بِن - ٢١ 
  . قَالَ لَا يقَدس اللَّه أُمةً ِفيها بربطٌ يقَعِقع و تاِئه تفَجع )عليه السالم ( الْحسيِن 
 ٢٢ -محٍد   ميمِن حِم بهج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 أَنى كُنت فَظَننت أَنه قَد عرف الْموِضع فَقُلْت جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
تررم تي كُنِإن اِريِه فَقَالَ ِلي ذَِلكوِإلَى ج تظَرن اِرِه وِإلَى د لْتخِني فَدسبتِبفُلَاٍن فَاح 

 اِلكم و ِلكلَى أَهلَّ عج و زع اللَّه تِلِه أَِمنلَّ ِإلَى أَهج و زع اللَّه ظُرنلَا ي ِلسجم.  
 ٢٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نةَ عسبنع نوٍب عبحِن مِن ابعليه السالم (  أَِبيِه ع

( عراُء الزالْم ِبتنا يِفي الْقَلِْب كَم فَاقالن ِبتنِو ياللَّه اِء والِْغن اعِتمقَالَ اس .  
 ٢٤ -محِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   اِهيمرِن ِإبِد بمحِن مب دمأَح نٍد ع

 قَالَ من أَصغى ِإلَى ناِطٍق فَقَد )عليه السالم ( الْأَرمِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي جعفٍَر 
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فَقَد عبد اللَّه و ِإنْ كَانَ الناِطق يؤدي عِن عبده فَِإنْ كَانَ الناِطق يؤدي عِن اللَِّه عز و جلَّ 
  .الشيطَاِن فَقَد عبد الشيطَانَ 
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٢٥-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   أَلْتقَالَ س سوني ناِن عيِن الرب ِليع ناٍد عِن ِزي
 اِنياسرا )عليه السالم ( الْخم ِديقنالز اِء فَقَالَ كَذَبِفي الِْغن صخرت كأَن ذَكَر اِسيبِإنَّ الْع قُلْت و 

 فَسأَلَه عِن الِْغناِء )عليه السالم ( لْت لَه ِإنَّ رجلًا أَتى أَبا جعفٍَر هكَذَا قُلْت لَه سأَلَِني عِن الِْغناِء فَقُ
 اِطِل فَقَالَ قَدالْب عاُء فَقَالَ مكُونُ الِْغنى ياِطِل فَأَنالْب و قالْح نيب اللَّه زيا فُلَانُ ِإذَا مفَقَالَ ي

 تكَمح.  
الش ِد ورِجباب الننطْر  

عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي الْحسِن - ١

  .ر  قَالَ النرد و الشطْرنج و الْأَربعةَ عشر ِبمنِزلٍَة واِحدٍة و كُلُّ ما قُوِمر علَيِه فَهو ميِس)السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد -٢ 

 عن )عليه السالم ( جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عن درست عن زيٍد الشحاِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اللَِّه عز و جلَّ فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثاِن و اجتِنبوا قَولَ الزوِر فَقَالَ الرجس ِمن الْأَوثَاِن قَوِل

  .الشطْرنج و قَولُ الزوِر الِْغناُء 
 ٣-جِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِط عنى الْحثَنم نانَ عر

 الشطْرنج و النرد هما )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسريالْم.  
 ٤-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   هذَكَر نمع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عي

  . قَالَ الشطْرنج ِمن الْباِطِل )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٥- ِزيدِن يب رمع نكَِم عِن الْحاِم بكَِم أَِخي ِهشِن الْحِد بمحم نٍر عيمأَِبي ع ناب  

أَِبي ع نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( ناِر ِإلَّا مالن قَاَء ِمنتانَ عضمِر رهش لٍَة ِمنقَالَ ِإنَّ ِللَِّه ِفي كُلِّ لَي 
  أَفْطَر علَى 
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سميش أَي و ِن قَالَ قُلْتياهش اِحبص اِحٍن أَوشم ِكٍر أَو  جنطْرِن قَالَ الشياهش اِحبٍء ص.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عِن ابِن -٦ 

نةَ عاررز نٍر عكَيِد اللَِّه ببقَالُ )عليه السالم (  أَِبي عِبيٍب الَِّتي يِة شبلُع نع ِج ونطْرِن الشِئلَ عس هأَن 
 لَها لُعبةُ الْأَِمِري و عن لُعبِة الثَّلَاِث فَقَالَ أَ رأَيتك ِإذَا ميز الْحق ِمن الْباِطِل مع أَيِهما يكُونُ قَالَ

  .قُلْت مع الْباِطِل قَالَ فَلَا خير ِفيِه 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٧ 

 الْأَوثاِن و اجتِنبوا قَولَ الزوِر قَالَ  ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى فَاجتِنبوا الرجس ِمن)عليه السالم 
  .الرجس ِمن الْأَوثَاِن هو الشطْرنج و قَولُ الزوِر الِْغناُء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد الْمِلِك -٨ 
 فَقَالَ ِإدِريس جعلَنا اللَّه ِفداك )عليه السالم ( نت أَنا و ِإدِريس أَِخي ِعند أَِبي عبِد اللَِّه الْقُمي قَالَ كُ

د قَالَ  ِهي الشطْرنج قَالَ فَقُلْت أَما ِإنهم يقُولُونَ ِإنها النر)عليه السالم ( ما الْميِسر فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .و النرد أَيضاً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن عاِصٍم -٩ 
عليه ( لْت أَبا جعفٍَر عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ الِْميثَِمي عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل قَالَ سأَ

 عن هِذِه الْأَشياِء الَِّتي يلْعب ِبها الناس النرِد و الشطْرنِج حتى انتهيت ِإلَى السدِر فَقَالَ ِإذَا )السالم 
الْب عم كُونُ قُلْتا يِهماِطِل ِفي أَيالْب و قالْح نيب اللَّه زياِطِل مِللْب و ا لَكاِطِل قَالَ فَم.  

 ١٠ - نع ِزيدِن يب رمِن عِن بيسِن الْحع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نلٌ عهس    
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 قَالَ يغِفر اللَّه ِفي شهِر رمضانَ ِإلَّا ِلثَلَاثٍَة صاِحِب مسِكٍر أَو صاِحِب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه أَِبي 
  .شاهيِن أَو مشاِحٍن 

   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب- ١١ 
  . قَالَ الشطْرنج ميِسر و النرد ميِسر )عليه السالم ( عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ١٢ - نيِريصالْب لٌ ِمنجلَ رخى قَالَ دِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِن الْأَوسلَى أَِبي الْحعليه السالم ( ِل ع( ِج ونطْرونَ ِبالشبلْعٍم يقَو عم دي أَقْعِإن اكِفد ِعلْتج فَقَالَ لَه 

  .لَست أَلْعب ِبها و لَِكن أَنظُر فَقَالَ ما لَك و ِلمجِلٍس لَا ينظُر اللَّه ِإلَى أَهِلِه 
 ١٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍد عِن ِزيةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره  )

  . أَنه سِئلَ عِن الشطْرنِج فَقَالَ دعوا الْمجوِسيةَ ِلأَهِلها لَعنها اللَّه )عليه السالم 
يسى عن موسى بِن الْقَاِسِم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ١٤ 

 فَقَالَ يا )عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( محمِد بِن عِلي بِن جعفٍَر عِن الرضا 
لَ أَخبرِني أَِبي عِلي بن الْحسيِن عِن أَبا جعفٍَر ما تقُولُ ِفي الشطْرنِج الَِّتي يلْعب ِبها الناس فَقَا

 ِمِننيؤأَِمِري الْم نع ِليِن عِن بيسعليه السالم ( الْح( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) اِطقاً )صلى اهللا عليه وآلهكَانَ ن نم 
اِغياً و من كَانَ صاِمتاً فَكَانَ صمته ِلغيِر ِذكِْر اللَِّه فَكَانَ منِطقُه ِلغيِر ِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ كَانَ لَ

 فرصان لُ وجالر فَقَام كَتس اِهياً ثُمكَانَ س.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب قَالَ - ١٥ 

 فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي الشطْرنِج قَالَ الْمقَلِّب لَها )عليه السالم (  عبِد اللَِّه دخلْت علَى أَِبي
 هدِسلُ يغِزيِر قَالَ يالِْخن ملَح قَلَّب نلَى ما عم ِزيِر فَقُلْتالِْخن مقَلِِّب لَحكَالْم.  

 ١٦ -ع ناٍد عِزي نلُ بها   سضِن الرسأَِبي الْح نع فَِريعانَ الْجملَيس نِعيٍد عِن سب ِلي
  . قَالَ الْمطَِّلع ِفي الشطْرنِج كَالْمطَِّلِع ِفي الناِر )عليه السالم ( 

 )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ- ١٧ 
  . عِن اللَِّعِب ِبالشطْرنِج و النرِد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 
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   تم ِكتاب الْأَشِربِة و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى اللَّه علَى سيِدنا محمٍد و آِلِه
  .الطَّاِهِرين و يتلُوه ِكتاب الزي و التجمِل و الْمروَءِة ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى 
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رالْم ِل ومجالت و يوَءِةكتاب الز  
  باب التجمِل و ِإظْهاِر النعمِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ١
 ِإنَّ اللَّه جِميلٌ )عليه السالم ( ِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤ)عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يِحب الْجمالَ و يِحب أَنْ يرى أَثَر النعمِة علَى عبِدِه 
 قَالَ ِإذَا أَنعم اللَّه علَى عبِدِه )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
 فَظَهرت علَيِه سمي حِبيب اللَِّه محدثاً ِبِنعمِة اللَِّه و ِإذَا أَنعم اللَّه علَى عبٍد ِبِنعمٍة فَلَم ِبِنعمٍة

  .تظْهر علَيِه سمي بِغيض اللَِّه مكَذِّباً ِبِنعمِة اللَِّه 
 ٣-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ممحِن مةَ بقْبع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمح

 علَى رجٍل قَِد ارتفَع صوته )عليه السالم ( عن سلَمةَ بِن محمٍد بياِع الْقَلَاِنِس قَالَ مر أَبو عبِد اللَِّه 
 أَ )عليه السالم ( م تطَاِلبه قَالَ ِبكَذَا و كَذَا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه علَى رجٍل يقْتِضيِه شيئاً يِسرياً فَقَالَ ِبكَ

 وَءةَ لَهرلَا م نِلم قَالُ لَا ِدينكَانَ ي هأَن كلَغا بم.  
ه عن أَِبي عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عمن روا-٤ 

 قَالَ ِإذَا أَنعم اللَّه علَى عبِدِه ِبِنعمٍة أَحب أَنْ يراها علَيِه ِلأَنه جِميلٌ يِحب الْجمالَ )عليه السالم ( اللَِّه 
.  
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٥ - نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بهس  
 رجلًا )ليه وآله صلى اهللا ع(  قَالَ أَبصر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن الديِن الْمتعةُ و )صلى اهللا عليه وآله ( شِعثاً شعر رأِْسِه وِسخةً ِثيابه سيئَةً حالُه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .ِإظْهار النعمِة 

  . ِبئْس الْعبد الْقَاذُورةُ )ه صلى اهللا عليه وآل(   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -٦ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن معاِويةَ بِن -٧ 

رجِل السِري أَنْ يحِملَ  و أَنا أَحِملُ بقْلًا فَقَالَ يكْره ِلل)عليه السالم ( وهٍب قَالَ رآِني أَبو عبِد اللَِّه 
يِه  الشلَيأَ عرتجفَي ِنيَء الد.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزِم بِن حِكيٍم -٨ 
ِلأَِبي ع اٍم قَالَ قُلْتلَى آِل سولَى مِد الْأَعبع نِد اللَِّه عالًا )عليه السالم ( بم ونَ أَنَّ لَكوري اسِإنَّ الن 

 ِمِننيؤالْم ِإنَّ أَِمري ِني ذَاكوؤسا يٍش )عليه السالم ( كَِثرياً فَقَالَ ميقُر ى ِمنتاٍس شلَى نٍم عوي ذَات رم 
حبفَقَالُوا أَص قرخم ِه قَِميصلَيع و ِمِننيؤالْم ا أَِمريهِمعفَس الَ لَهلَا م ِليالَِّذي )عليه السالم (  ع رفَأَم 

يِلي صدقَته أَنْ يجمع تمره و لَا يبعثَ ِإلَى ِإنساٍن شيئاً و أَنْ يوفِّره ثُم قَالَ لَه ِبعه الْأَولَ فَالْأَولَ 
ا دلْهعاج و قُومقَالَ ِللَِّذي ي ى ورثُ لَا ييح هعم هفَاكِْبس رملُ التعجثُ تيا حلْهعاج ثُم اِهمر

علَيِه ِإذَا دعوت ِبالتمِر فَاصعد و انظُِر الْمالَ فَاضِربه ِبِرجِلك كَأَنك لَا تعِمد الدراِهم حتى 
 ثُم بعثَ ِإلَى رجٍل ِمنهم يدعوهم ثُم دعا ِبالتمِر فَلَما صِعد ينِزلُ ِبالتمِر ضرب ِبِرجِلِه تنثُرها

ماِل فَنِثرِت الدراِهم فَقَالُوا ما هذَا يا أَبا الْحسِن فَقَالَ هذَا مالُ من لَا مالَ لَه ثُم أَمر ِبذَِلك الْ
  .فَقَالَ انظُروا أَهلَ كُلِّ بيٍت كُنت أَبعثُ ِإلَيِهم فَانظُروا مالَه و ابعثُوا ِإلَيِه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٩ 
  .ره ِللرجِل أَنْ يكُونَ علَيِه ِنعمةٌ ِمن اللَِّه فَلَا يظِْهرها ِإني لَأَكْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ١٠ 

   ِليتزين )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )ه السالم علي( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  . يِحب أَنْ يراه ِفي أَحسِن الْهيئَِة أَحدكُم ِلأَِخيِه الْمسِلِم كَما يتزين ِللْغِريِب الَِّذي
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن فَضاٍل جِميعاً - ١١ 

 ِمِننيؤالْم لَغَ أَِمريِصٍري قَالَ بأَِبي ب نع قُوبعِن يب سوني نقُولَاِن  )عليه السالم( عي ريبالز ةَ وأَنَّ طَلْح 
 و هولُ أَتوالَ الْحى ِإذَا حتح هوا غَلَّتعمجأَنْ ي كَلَاَءهو رِه فَأَملَيع ذَِلك قالٌ قَالَ فَشم ِليِلع سلَي

تِشرٍم فَنهلَِّة ِمائَةَ أَلِْف ِدرِن الْغثَم وا ِمنعمج قَد اهيِر فَأَتيبالز ةَ ولَ ِإلَى طَلْحسِه فَأَريدي نيب 
يٍد ِفيِه شِلأَح ساللَِّه ِلي لَي الُ وذَا الْما همفَقَالَ لَه  ا ِمنجرقاً قَالَ فَخدصا ممهدكَانَ ِعن ٌء و

  .ِعنِدِه و هما يقُولَاِن ِإنَّ لَه لَمالًا 
عنه عِن ابِن فَضاٍل و ابِن محبوٍب عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي   - ١٢ 
عليه (  مالٌ فَبعثَ الْحسن )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أُناساً ِبالْمِدينِة قَالُوا لَيس ِللْحسِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

لَى رجٍل ِبالْمِدينِة فَاستقْرض ِمنه أَلْف ِدرهٍم و أَرسلَ ِبها ِإلَى الْمصدِق و قَالَ هِذِه  ِإ)السالم 
 نسثَ الْحعا با فَقَالُوا ماِلنقَةُ مدالٌ )عليه السالم ( صم لَه فِْسِه ِإلَّا وِتلْقَاِء ن ِذِه ِمنِبه .  

 ١٣ -ع نع هناٍم قَالَ   علَى آِل سولَى مِد الْأَعبع نِكيٍم عِن حاِزِم برم نِديٍد عِن حب ِلي
 اشتدت حالُه حتى تحدثَ ِبذَِلك أَهلُ الْمِدينِة فَبلَغه ذَِلك فَتعين )عليه السالم ( ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن 

ٍم ثُمهِدر اِلي أَلْفقَةُ مدِذِه صقَالَ ه ِة وِديناِحِب الْما ِإلَى صثَ ِبهعب .  
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي شعيٍب الْمحاِمِلي عن أَِبي - ١٤ 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب الْجمالَ و )م عليه السال( هاِشٍم عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ساؤبالت و سؤالْب ِغضبي لَ ومجالت.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن أَسلَم عن هارونَ بِن - ١٥ 
عِن مِد بيرب نِلٍم عسِد اللَِّه مبو عةَ قَالَ قَالَ أَبعليه السالم ( اِوي( بِة أَحمعالن اراٍد ِإظْهِن ِزيِد بيبِلع 

ِإلَى اللَِّه ِمن ِصيانِتها فَِإياك أَنْ تتزين ِإلَّا ِفي أَحسِن ِزي قَوِمك قَالَ فَما رِئي عبيد ِإلَّا ِفي أَحسِن 
  .ي قَوِمِه حتى مات ِز
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  باب اللِّباِس
١ -بع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   م

 يقُولُ الثَّوب النِقي يكِْبت )عليه السالم ( بِن جندٍب عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ودالْع.  

 ٢-ع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بم
 الطَّاق و الساج و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَِبس رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 اِئصمالْخ.  
 ٣-بأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع( 

  . مِن اتخذَ ثَوباً فَلْينظِّفْه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي -٤ 

 يكُونُ )عليه السالم (  بِن عِمريةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه حمزةَ عن سيِف
 ذَا ِمنه سلَي معثَلَاثُونَ قَالَ ن قُلْت معونَ قَالَ نرِعش قُلْت معٍة قَالَ نةُ أَقِْمصرشِمِن عؤِللْم

را السمِف ِإنرالس ِبذْلَِتك بثَو ِنكوص بلَ ثَوعجأَنْ ت ف.  
 ٥- تِمعاِء قَالَ سشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
س ثَوبيِن ِفي الصيِف يشترياِن  يلْب)عليه السالم (  يقُولُ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( الرضا 

  .ِبخمِسِمائَِة ِدرهٍم 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ -٦ 

 عبد اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ بعثَ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم عليه ( عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 نا ابِه قَالُوا يوا ِإلَيظَرا نلَّةٌ فَلَمح و ِقيقر ِه قَِميصلَيع اِبِه وحأَص اِء وِن الْكَواِس ِإلَى اببالْع نب

فُِسنا ِفي أَننريخ تاٍس أَنبِفيِه قُلْ ع كُماِصما أُخلُ مذَا أَوه فَقَالَ و اسذَا اللِّبه سلْبت تأَن ا و  
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ِه و الطَّيباِت ِمن الرزِق و قَالَ خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِد
  .مسِجٍد 
 ٧- نانَ عفْوص نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 و علَي جبةُ خز و طَيلَسانُ خز )عليه السالم (  يوسف بِن ِإبراِهيم قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
 زِبالْخ أْسا بم قُولُ ِفيِه فَقَالَ وا تفَم زانُ خلَسطَي و زةُ خبج لَيع اكِفد ِعلْتج فَقُلْت ِإلَي ظَرفَن

 و علَيِه جبةُ خز ثُم )عليه السالم ( بِريسٍم فَقَد أُِصيب الْحسين قُلْت و سداه ِإبِريسم قَالَ و ما بأْس ِبِإ
 ِمِننيؤالْم أَِمري ثَهعا باٍس لَمبع ناللَِّه ب دبلَ )عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ عأَفْض لَِبس ماقَفَهاِرِج فَووِإلَى الْخ 

فْضِل ِطيِبِه و رِكب أَفْضلَ مراِكِبِه فَخرج فَواقَفَهم فَقَالُوا يا ابن عباٍس بينا أَنت ِثياِبِه و تطَيب ِبأَ
للَِّه أَفْضلُ الناِس ِإذَا أَتيتنا ِفي ِلباِس الْجباِبرِة و مراِكِبِهم فَتلَا علَيِهم هِذِه الْآيةَ قُلْ من حرم ِزينةَ ا

 كُنلْي الَ ومالْج ِحبِميلٌ يج لْ فَِإنَّ اللَّهمجت و سِق فَالْبزالر باِت ِمنالطَّي ِلِعباِدِه و جرالَِّتي أَخ
  .ِمن حلَاٍل 

 بِن عِلي رفَعه   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد-٨ 
 و علَيِه ِثياب كَِثريةُ )عليه السالم ( قَالَ مر سفْيانُ الثَّوِري ِفي الْمسِجِد الْحراِم فَرأَى أَبا عبِد اللَِّه 

فَقَالَ ي ها ِمننفَد هنخبلَأُو و هناللَِّه َآلِتي انٌ فَقَالَ وِة ِحسولُ اللَِّه الِْقيمسر ا لَِبسوِل اللَِّه مسر نا اب
(  و لَا أَحد ِمن آباِئك فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم (  ِمثْلَ هذَا اللِّباِس و لَا عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( 

زماِن قَتٍر مقِْتٍر و كَانَ يأْخذُ ِلقَتِرِه و اقِْتداِرِه و ِإنَّ  ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
 جرةَ اللَِّه الَِّتي أَخِزين مرح نلَا قُلْ مت ا ثُمهاررا أَبا ِبهِلهأَه قا فَأَحهاِليزع تخأَر ذَِلك دعا بينالد

ن الرزِق و نحن أَحق من أَخذَ ِمنها ما أَعطَاه اللَّه غَير أَني يا ثَوِري ما ترى ِلِعباِدِه و الطَّيباِت ِم
 لَى والْأَع بالثَّو فَعر ِه ثُما ِإلَيهرانَ فَجفْيس دي ذَبتاج اِس ثُمِللن هسا أَلْبمٍب ِإنثَو ِمن لَيع

جرأَخ ذَبج اِس ثُمِللن هتأَيا رم فِْسي وِلن هسذَا أَلْبلَى ِجلِْدِه غَِليظاً فَقَالَ هع ذَِلك تحباً تثَو 
  ثَوباً 
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 أَعلَاه غَِليظٌ خِشن و داِخلُ ذَِلك ثَوب لَين فَقَالَ لَِبست هذَا الْأَعلَى ِللناِس و علَى سفْيانَ
  .لَِبست هذَا ِلنفِْسك تسرها 

 قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن-٩ 
 يقُولُ بينا أَنا ِفي الطَّواِف و ِإذَا ِبرجٍل يجِذب ثَوِبي و ِإذَا هو )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ي هذَا الْموِضِع عباد بن كَِثٍري الْبصِري فَقَالَ يا جعفَر بن محمٍد تلْبس ِمثْلَ هِذِه الثِّياِب و أَنت ِف
 ِليع ِفيِه ِمن تكَاِن الَِّذي أَنالْم ععليه السالم ( م( ِليكَانَ ع اٍر وِبِدين هتيرتاش قُِبيفُر بثَو فَقُلْت  )

اِس ِفي زماِننا لَقَالَ الناس  ِفي زماٍن يستِقيم لَه ما لَِبس ِفيِه و لَو لَِبست ِمثْلَ ذَِلك اللِّب)عليه السالم 
  .هذَا مراٍء ِمثْلُ عباٍد 

 ١٠ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لرجِل يكُونُ لَه عشرةُ أَقِْمصٍة يراِوح  عِن ا)عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسا قَالَ لَا بهنيب.  
 يكُونُ )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ١١ 

زلْ حتى بلَغت عشرةً فَقَالَ أَ لَيس يودع بعضها بعضاً ِلي ثَلَاثَةُ أَقِْمصٍة قَالَ لَا بأْس قَالَ فَلَم أَ
 أْسقَاًء قَالَ لَا باِحداً لَكَانَ أَقَلَّ بو سا أَلْبمِإن تكُن لَو لَى وب قُلْت.  

 قَالَ )عليه السالم ( للَِّه   عنه عن نوِح بِن شعيٍب عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد ا- ١٢ 
سأَلْته عِن الرجِل الْموِسِر يتِخذُ الثِّياب الْكَِثريةَ الِْجياد و الطَّياِلسةَ و الْقُمص الْكَِثريةَ يصونُ 

ج و زع ِرفاً قَالَ لَا ِلأَنَّ اللَّهسكُونُ ما أَ يلُ ِبهمجتضاً يعا بهضعب ٍة ِمنعذُو س ِفقنقُولُ ِليلَّ ي
  .سعِتِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١٣ 
لَى أَِبي فَلَِقيه عباد بن كَِثٍري  متِكئاً علَي أَو قَالَ ع)عليه السالم ( الْقَداِح قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِريصالْب  
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نك ِمن أَهِل بيِت النبوِة و كَانَ  ِإ)عليه السالم ( و علَيِه ِثياب مرِويةٌ ِحسانٌ فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه 
( أَبوك و كَانَ فَما هِذِه الثِّياب الْمرِويةُ علَيك فَلَو لَِبست دونَ هِذِه الثِّياِب فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

ِتي أَخرج ِلِعباِدِه و الطَّيباِت ِمن الرزِق ِإنَّ اللَّه عز و  ويلَك يا عباد من حرم ِزينةَ اللَِّه الَّ)عليه السالم 
جلَّ ِإذَا أَنعم علَى عبِدِه ِنعمةً أَحب أَنْ يراها علَيِه لَيس ِبها بأْس ويلَك يا عباد ِإنما أَنا بضعةٌ 

  . فَلَا تؤِذِني و كَانَ عباد يلْبس ثَوبيِن ِقطِْرييِن )عليه وآله صلى اهللا ( ِمن رسوِل اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ١٤ 

 النِظيف )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) السالم عليه( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن الثِّياِب يذِْهب الْهم و الْحزنَ و هو طَهور ِللصلَاِة 

   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ كُنت حاِضراً- ١٥ 
عليه (  ِإذْ قَالَ لَه رجلٌ أَصلَحك اللَّه ذَكَرت أَنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

للِّباس  كَانَ يلْبس الْخِشن يلْبس الْقَِميص ِبأَربعِة دراِهم و ما أَشبه ذَِلك و نرى علَيك ا)السالم 
 كَانَ يلْبس ذَِلك ِفي زماٍن لَا ينكَر و لَو )عليه السالم ( الْجيد قَالَ فَقَالَ لَه ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

أَنَّ قَاِئم رِلِه غَيأَه اساٍن ِلبماِس كُلِّ زِلب ريِبِه فَخ ِهرلَش موالْي ِمثْلَ ذَِلك لَِبس اسِلب لَِبس ا ِإذَا قَامن
 ِليِتِه )عليه السالم ( عِبِسري ارس و .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عمن رواه عن أَِبي - ١٦ 
  .جِل ِعشرونَ قَِميصاً  قَالَ لَا بأْس أَنْ يكُونَ ِللر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  باب كَراِهيِة الشهرِة
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز - ١
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  . قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يبِغض شهرةَ اللِّباِس )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ -٢ 

 قَالَ كَفَى ِبالْمرِء ِخزياً أَنْ يلْبس )عليه السالم (  ابِن مسكَانَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه السراِج عِن
 هرهشةً تابد كَبري أَو هرهشباً يثَو.  

 ٣-ثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نمى عِن ِعيسانَ ب
  . قَالَ الشهرةُ خيرها و شرها ِفي الناِر )عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٤- نوِد عارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ من لَِبس ثَوباً يشهره كَساه اللَّه يوم الِْقيامِة ثَوباً ِمن الناِر )عليه السالم (  عِن الْحسيِن أَِبي سِعيٍد

.  
  باب ِلباِس الْبياِض و الْقُطِْن

قَداِح عن أَِبي عبِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن الْ- ١
 الْبسوا الْبياض فَِإنه أَطْيب و أَطْهر و كَفِّنوا ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 اكُمتوم.  
حسِن بِن عِلي عن مثَنى الْحناِط   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْ-٢ 

 الْبسوا الْبياض فَِإنه أَطْيب و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اكُمتووا ِفيِه مكَفِّن و رأَطْه.  

عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه عن صفْوانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -٣ 
 الْحملَةَ الثَّاِنيةَ ِإلَى الْكُوفَِة و أَبو جعفٍَر الْمنصور ِبها )عليه السالم ( الْجماِل قَالَ حملْت أَبا عبِد اللَِّه 

يِة مِدينِة أَِبي جعفٍَر أَخرج ِرجلَه ِمن غَرِز الرجِل ثُم نزلَ و دعا ِببغلٍَة فَلَما أَشرف علَى الْهاِشِم
 فٍَر لَقَدعو جأَب ِه قَالَ لَهلَيلَ عخا داَء فَلَمضيةً بكُم ِبيٍض و ابِثي لَِبس اَء وبهش  
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 و أَنى تبعدِني ِمن أَبناِء الْأَنِبياِء فَقَالَ لَقَد هممت )عليه السالم ( تشبهت ِبالْأَنِبياِء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِة مِدينثَ ِإلَى الْمعفَقَالَ أَنْ أَب ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ذَِلك ِلم ا فَقَالَ وهتيِبي ذُرسي ا ولَهخن ِقرعي ن

رِفع ِإلَي أَنَّ مولَاك الْمعلَّى بن خنيٍس يدعو ِإلَيك و يجمع لَك الْأَموالَ فَقَالَ و اللَِّه ما كَانَ 
رضى ِمنك ِإلَّا ِبالطَّلَاِق و الْعتاِق و الْهدِي و الْمشِي فَقَالَ أَ ِبالْأَنداِد ِمن دوِن اللَِّه فَقَالَ لَست أَ

ياللَِّه ِفي ش ِمن سِباللَِّه فَلَي ضري لَم نم هِإن ِلفِني أَنْ أَحرأْمأَ ت فَقَالَ و لَيع فَقَّهتى ٍء فَقَالَ أَ تن
 فَقَالَ فَِإني أَجمع بينك و بين من سعى )صلى اهللا عليه وآله ( تبعدِني ِمن الِْفقِْه و أَنا ابن رسوِل اللَِّه 

ذَا فَقَالَ نا هِد اللَِّه يبو عأَب ى ِبِه فَقَالَ لَهعلُ الَِّذي سجاَء الرلْ فَجقَالَ فَافْع اللَِّه الَِّذي لَا ِبك و مع
 )عليه السالم ( ِإلَه ِإلَّا هو عاِلِم الْغيِب و الشهادِة الرحمِن الرِحيِم لَقَد فَعلْت فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

ِمن ِرئْتقُلْ ب لَِكن و ِذيِبكعت ِيي ِمنحتسفَي اللَّه دجمت لَكيِإلَى و أْتأَلْج ِتِه وقُو ِل اللَِّه ووح 
 قدفٍَر لَا أُصعو جأَب تاً فَقَالَ لَهيم قَعى وتا حهِتمتسي لُ فَلَمجا الرِبه لَفِتي فَحقُو ِلي ووح

 هدر و هتاِئزج نسأَح داً وأَب كلَيا عهدعب.  
 ٤-محِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 الْبسوا ِثياب )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وِل اللَِّه الْقُطِْن فَِإنسر اسا ِلبا )صلى اهللا عليه وآله ( هناسِلب وه و .  

  باب لُبِس الْمعصفَِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن ميسرةَ - ١

خةَ قَالَ دبيتِن عكَِم بِن الْحفٍَر ععلَى أَِبي جع عليه السالم ( لْت( ِه قَِميصلَيع ٍد وجنٍت ميِفي ب وه و 
رطْب و ِملْحفَةٌ مصبوغَةٌ قَد أَثَّر الصبغُ علَى عاِتِقِه فَجعلْت أَنظُر ِإلَى الْبيِت و أَنظُر ِإلَى هيئَِتِه 

ولُ ِفي هذَا فَقُلْت و ما عسيت أَنْ أَقُولَ و أَنا أَراه علَيك و أَما ِعندنا فَِإنما فَقَالَ يا حكَم ما تقُ
  يفْعلُه الشاب الْمرهق فَقَالَ ِلي يا حكَم من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه و الطَّيباِت 
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 ا قَِريبأَن أَِة ورالْم تيب وى فَهرالَِّذي ت تيذَا الْبا هاِدِه فَأَمِلِعب اللَّه جرا أَخذَا ِممه ِق وزالر ِمن
رِد ِبالْعهالْع ِرفعالَِّذي ت تيِتي الْبيب ِس و.  

 ٢- انَ ورمِن حِد بمحم ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
  . ِبلُبِس الْمعصفَِر  قَالَ لَا بأْس)عليهما السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن زرارةَ قَالَ رأَيت علَى -٣ 
  . ثَوباً معصفَراً فَقَالَ ِإني تزوجت امرأَةً ِمن قُريٍش )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن ابِن الْقَداِح عن   ِع-٤ 
 عن )صلى اهللا عليه وآله (  نهاِني رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ياِب الشهرِة و لَا أَقُولُ نهاكُم عن ِلباِس الْمعصفَِر الْمفْدِم لُبِس ِث
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

  .قَالَ يكْره الْمفْدم ِإلَّا ِللْعروِس 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن النضِر بِن سويٍد -٦ 

 قَالَ ِإنا نلْبس الْمعصفَراِت )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي جعفٍَر 
  .مضرجاِت و الْ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن بريٍد عن ماِلِك بِن -٧ 
رِة  و علَيِه ِملْحفَةٌ حمراُء جِديدةٌ شِديدةُ الْحم)عليه السالم ( أَعين قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 

 لَيع وِب الَِّذي هذَا الثَّوه ِمن ِحكْتض ِحكْتض ِلم لَمي أَعفَقَالَ كَأَن لْتخد ِحني تمسبفَت
ي هذَا و لَا ِإنَّ الثَّقَِفيةَ أَكْرهتِني علَيِه و أَنا أُِحبها فَأَكْرهتِني علَى لُبِسها ثُم قَالَ ِإنا لَا نصلِّي ِف

 ِليع أُ ِمنربا تهتِمعا فَقَالَ سطَلَّقَه قَد ِه ولَيع لْتخد ِج قَالَ ثُمرضِع الْمبشلُّوا ِفي الْمصعليه ( ت

  . فَلَم يسعِني أَنْ أُمِسكَها و ِهي تبرأُ ِمنه )السالم 
 ٨- نى عيحي نب دمحوِد قَالَ   مارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح

  كَانَ 
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  .منير  يلْبس الْمعصفَر و الْ)عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
 ٩- ناِح عِن الْقَدِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِفي أَهِلِه  كَانت لَه ِملْحفَةٌ مورسةٌ يلْبسها )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  . كُنا نلْبس الْمعصفَر ِفي الْبيِت )عليه السالم ( حتى يردع علَى جسِدِه و قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ١٠ - نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
فٍَر زعأَِبي ج نةَ عارانُ )عليه السالم ( رفَرعةَ الزيِني أُمغُ بِصب انُ ومرها الْبنغقَالَ ِصب .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ - ١١ 
  . طَيلَساناً أَزرق )ليه السالم ع( رأَيت علَى أَِبي الْحسِن 

 )عليه السالم (   محمد بن ِعيسى عن محمِد بِن عِلي قَالَ رأَيت علَى أَِبي الْحسِن - ١٢ 
  .ثَوباً عدِسياً 

بِن ِعيسى عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ - ١٣ 
 أَنا و )عليه السالم ( اللَِّه بِن مسكَانَ عِن الْحسِن الزياِت الْبصِري قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
و هتيِلح فح قَد ةٌ وِديرفَةٌ وِه ِملْحلَيع ٍد وجنٍت ميِفي ب وِإذَا ه ِلي و اِحبص اهأَلْنلَ فَسحاكْت 

 كاِحبص و تقَالَ ِإذَا كَانَ غَداً فَائِْتِني أَن كيلَب قُلْت نسا حا قَالَ ِلي ينا قُماِئلَ فَلَمسم نع
يس ِفيِه ِإلَّا حِصري فَقُلْت نعم جِعلْت ِفداك فَلَما كَانَ ِمن الْغِد دخلْت علَيِه و ِإذَا هو ِفي بيٍت لَ

و ِإذَا علَيِه قَِميص غَِليظٌ ثُم أَقْبلَ علَى صاِحِبي فَقَالَ يا أَخا أَهِل الْبصرِة ِإنك دخلْت علَي أَمِس 
م اعتالْم ا وهتيب تيالْب ا وهموِس يكَانَ أَم أَِة ورِت الْميا ِفي بأَن لَى أَنْ وِلي ع تنيزا فَتهاعت

يش كلْ قَلْبخدِلي فَلَا ي تنيزا تا كَملَه نيزاللَِّه  أَت كَانَ و قَد اكِفد ِعلْتاِحِبي جص ٌء فَقَالَ لَه  
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يلَ ِفي قَلِْبي شخد  ا قُلْتِفيم قأَنَّ الْح تِلمع ا كَانَ وم اللَّه باللَِّه أَذْه و ا الْآنَ فَقَدٌء فَأَم.  
  باب لُبِس السواِد

١ -ب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقَالَ كَانَ   ِعد هفَعاِبِه رحِض أَصع
  . يكْره السواد ِإلَّا ِفي ثَلَاٍث الْخف و الِْعمامِة و الِْكساِء )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

ةَ بِن منصوٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَ-٢ 
 ِبالِْحريِة فَأَتاه رسولُ أَِبي جعفٍَر الْخِليفَِة يدعوه فَدعا )عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَما ِإني أَلْبسه و ) عليه السالم (ِبِممطٍَر أَحد وجهيِه أَسود و الْآخر أَبيض فَلَِبسه ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .أَنا أَعلَم أَنه ِلباس أَهِل الناِر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن سلَيمانَ بِن راِشٍد -٣ 
  . و علَيِه دراعةٌ سوداُء و طَيلَسانٌ أَزرق )عليه السالم (  عن أَِبيِه قَالَ رأَيت عِلي بن الْحسيِن

  باب الْكَتاِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد - ١

 ناٍل عِن فَضِن ابِميعاً عاِر جبِد اللَِّه الْجبو عأَِبيِه قَالَ قَالَ أَب نةَ عقْبِن عب ِليانُ )عليه السالم ( عالْكَت 
 ماللَّح ِبتني وه اِء وِبياِس الْأَنِلب ِمن.  

  باب لُبِس الصوِف و الشعِر و الْوبِر
١ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم ب

  . قَالَ لَا تلْبِس الصوف و الشعر ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن عبِد - ٢
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نٍب عيعش نِن عمحوا )عليه السالم ( الرسقَالَ الْب 

 و ِلباسنا و لَم يكُن يلْبس الصوف و )صلى اهللا عليه وآله ( الثِّياب ِمن الْقُطِْن فَِإنه ِلباس رسوِل اللَِّه 
  .الشعر ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة 

 ٣- ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعيٍد   ِعدِن سانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحم
 ِإنَّ ِبلَادنا ِبلَاد )عليه السالم ( عن عبِد الْكَِرِمي الْهمداِني عن أَِبي تمامةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

 سِر قَالَ الْببذَا الْوِس هقُولُ ِفي لُبا تةٌ فَماِردب ِمنض ا أُِكلَ وا مهِمن.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن محمِد بِن -٤ 

 قَِميص غَِليظٌ خِشن  و علَيِه)عليه السالم ( الْحسيِن بِن كَِثٍري الْخزاِز عن أَِبيِه قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
 اسِإنَّ الن اكِفد ِعلْتج ا فَقُلْتهتِسسغَِليظٌ فَم ا قَِميصقَهفَو وٍف وةُ صبا جقَهفَو اِبِه وِثي تحت

 ِليع نب دمحوِف فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَِبي مالص اسونَ ِلبهكْرعليه السالم ( ي(سلْبي  نب ِليكَانَ ع ا وه
 يلْبسونَ أَغْلَظَ ِثياِبِهم ِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة و )عليهم السالم (  يلْبسها و كَانوا )عليه السالم ( الْحسيِن 

 لُ ذَِلكفْعن نحن.  
 ٥-ِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليِن أَِبي   عِد بمحِن مب دمأَح نِد اللَِّه عب

(  عِن الريِش أَ ذَِكي هو فَقَالَ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( نصٍر عن أَِبي جِريٍر الْقُمي قَالَ سأَلْت الرضا 

  . يتوسد الريش )عليه السالم 
زِس الْخباب لُب  

١ -نب ِليو   عأَب جرةَ قَالَ خاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
  . يصلِّي علَى بعِض أَطْفَاِلِهم و علَيِه جبةُ خز صفْراُء و ِمطْرف خز أَصفَر )عليه السالم ( جعفٍَر 

   عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا-٢ 
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 يلْبس الْجبةَ الْخز ِبخمِسني )عليه السالم ( حسيِن  قَالَ كَانَ عِلي بن الْ)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 
  .ِديناراً و الِْمطْرف الْخز ِبخمِسني ِديناراً 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد -٣ 
 رجلٌ و أَنا ِعنده عن جلُوِد الْخز فَقَالَ )عليه السالم ( لْحجاِج قَالَ سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه الرحمِن بِن ا

لَيس ِبها بأْس فَقَالَ الرجلُ جِعلْت ِفداك ِإنها ِفي ِبلَاِدي و ِإنما ِهي ِكلَاب تخرج ِمن الْماِء 
و عِد اللَِّه فَقَالَ أَبلُ لَا قَالَ )عليه السالم ( بجاِء فَقَالَ الرالْم ةً ِمناِرجخ ِعيشاِء تالْم ِمن تجرِإذَا خ 

 أْسفَلَا ب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن -٤ 

ا الرعليه السالم ( ض( ِنيسالْح نب ِليقُولُ كَانَ عي هتِمعقَالَ س  ) عليه السالم( و زاِء الْختِفي الش سلْبي 
ثُم الِْمطْرف الْخز و الْقَلَنسوةَ الْخز فَيشتو ِفيِه و يِبيع الِْمطْرف ِفي الصيِف و يتصدق ِبثَمِنِه 

  .يقُولُ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه و الطَّيباِت ِمن الرزِق 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص -٥ 

ي داوأَِبي د نِن الْقَاِسِم عِد اللَِّه ببلَى أَِبي عع لْتخقَالَ د اِهيمرِن ِإبب فعليه السالم ( وس( لَيع و 
 قُلْت وا هم فَقَالَ و هسلُب هباً أَكْرثَو لَيِإنَّ ع فَقُلْت ِفعترم زانُ خلَسطَي و زخ هتِبطَان و زاُء خقَب

الَ و ما بالُ الطَّيلَساِن قُلْت هو خز قَالَ و ما بالُ الْخز قُلْت سداه ِإبِريسم قَالَ طَيلَساِني هذَا قَ
 هكْرا يمِإن هلَملَا ع و هلَا ِزر ماً وِريسِب ِإبى الثَّودكُونَ سأَنْ ي هكْرِم قَالَ لَا يِريسالُ الِْإبا بم و

صاِء الْمسِللن هكْرلَا ي اِل وجِم ِللرِريسالِْإب ِمن تم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن عمِرو -٦ 

 قَالَ ِإنا معاِشر آِل محمٍد نلْبس )لسالم عليه ا( بِن عثْمانَ عن أَِبي جِميلَةَ عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
  .الْخز و الْيمنةَ 

http://www.islam4u.com


  )٤٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

٧ -الر أَلْتٍد قَالَ سعِن سِد بعس نأَِبيِه ع نع هنا   عفَقَالَ )عليه السالم ( ض زلُوِد الْخج نع 
 هلَّ ِجلْدح هربلَّ وفَقَالَ ِإذَا ح ربالْو ذَاك اكِفد ِعلْتج فَقُلْت زالْخ سلْبذَا ن وه.  

 أَسأَلُه عِن ) السالم عليه(   عنه عن جعفَِر بِن ِعيسى قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا -٨ 
 بفَكَت ِهي اعا أَ ِسبِرهبو ِمن زلُ الْخمعالَِّتي ي ابوعليه السالم ( الد( و ِليع نب نيسالْح زالْخ لَِبس 

   .)عليهما السالم ( ِمن بعِدِه جدي 
 ٩-ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن س

 و علَيِه جبةُ خز دكْناُء )عليه السالم (  قَالَ قُِتلَ الْحسين بن عِلي )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  .ضربٍة ِبالسيِف و طَعنٍة ِبالرمِح أَو رميٍة ِبالسهِم فَوجدوا ِفيها ثَلَاثَةً و ِستني ِمن بيِن 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن حفِْص بِن عمٍرو - ١٠ 
 و هو يصلِّي ِفي )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَِبي محمٍد مؤذِِّن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ رأَيت علَى أَِب

  .الروضِة جبةَ خز سفَرجِليةً 
  باب لُبِس الْوشِي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل و سهِل بِن ِزياٍد - ١
 اشتِر ِلنفِْسك خزاً و ِإنْ )عليه السالم ( سى عن ياِسٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن عن محمِد بِن ِعي

 امرح هقُولُونَ ِإني ِفيِه قُطْن كُني ا لَمم قُلْت يشا الْوم ِي فَقَالَ وشكُلَّ الْو ياً فَقُلْتشفَو ِشئْت
  .ن قَالَ الْبس ما ِفيِه قُطْ

 ٢- يشِه الْوِملَ ِإلَيح هأَن ِلياِلٍم الِْعجِن سِن بيسِن الْحع قُوبعِن يب سوني نع هنع  .  
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٣ -حأَص ةٌ ِمنِعد   قُوبعِن يب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
  . الْوشي )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني من أَِثق ِبِه أَنه رأَى علَى ِجواِري أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر 

  باب لُبِس الْحِريِر و الديباِج
١ -م   نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 قَالَ لَا يلْبس الرجلُ الْحِرير و الديباج ِإلَّا ِفي الْحرِب )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

 ٢-نِد اللَِّه   عبو عقَالَ قَالَ أَب اِديرٍث الْملَي نِميلَةَ عأَِبي ج ناٍل عِن فَضِن ابع عليه ( ه

 كَسا أُسامةَ بن زيٍد حلَّةَ حِريٍر فَخرج ِفيها فَقَالَ مهلًا يا )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ رسولَ اللَِّه )السالم 
  .نما يلْبسها من لَا خلَاق لَه فَاقِْسمها بين ِنساِئك أُسامةُ ِإ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ -٣ 

ن ِلباِس الْحِريِر و الديباِج فَقَالَ أَما ِفي الْحرِب  ع)عليه السالم ( بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .فَلَا بأْس ِبِه و ِإنْ كَانَ ِفيِه تماِثيلُ 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن -٤ 
ِإس نانَ عثْمِن عِد اللَِّه ببأَِبي ع نِل عِن الْفَضاِعيلَ بعليه السالم ( م( سلْبِل أَنْ يجِللر لُحصقَالَ لَا ي 

  .الْحِرير ِإلَّا ِفي الْحرِب 
  حميد بن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْعباِس بِن ِهلَاٍل الشاِمي مولَى أَِبي -٥ 

 عنه قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما أَعجب ِإلَى الناِس من يأْكُلُ الْجِشب و )عليه السالم ( لْحسِن ا
 سلْبي  
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ي و ِشنالْخ فوسأَنَّ ي تِلما عفَقَالَ أَ م عشخاِج )عليه السالم ( تيبةَ الدأَقِْبي سلْبكَانَ ي ِبين ناب ِبين 
مزرورةً ِبالذَّهِب و يجِلس ِفي مجاِلِس آِل ِفرعونَ يحكُم فَلَم يحتِج الناس ِإلَى ِلباِسِه و ِإنما 

تاح كَمِإذَا ح و زجأَن دعِإذَا و و قداِم ِفي أَنَّ ِإذَا قَالَ صالِْإم ِمن اجتحا يمِإن ِطِه ووا ِإلَى ِقساج
د قَالَ اللَّه عدلَ ِإنَّ اللَّه لَا يحرم طَعاماً و لَا شراباً ِمن حلَاٍل و ِإنما حرم الْحرام قَلَّ أَو كَثُر و قَ

  .عز و جلَّ قُلْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَخرج ِلِعباِدِه و الطَّيباِت ِمن الرزِق 
  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر -٦ 

ٍد عيوِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِئِنيداٍح الْمرج نانَ عملَيِن سأَنْ )عليه السالم ( ِن الْقَاِسِم ب كَِره هأَن 
 اسِلب هكْري ِي وشالْو يالْقَس اسِلب ِريِر والْح اسِلب هكْري اِج ويبِبالد كْفُوفالْم الْقَِميص سلْبي

  .لِْميثَرِة الْحمراِء فَِإنها ِميثَرةُ ِإبِليس ا
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن الْأَحمِر -٧ 

ح ِلباس الْحِريِر و الديباِج فَأَما  قَالَ لَا يصلُ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 أْسا فَلَا بمهعيب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض -٨ 
  .لْبسن الْحِرير و الديباج ِإلَّا ِفي الِْإحراِم  قَالَ النساُء ي)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عِن الْعباِس -٩ 
  لَ هما سواٌء بِن موسى عن أَِبيِه قَالَ سأَلْته عِن الِْإبِريسِم و الْقَز قَا

  
   )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠
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  .الَ لَا بأْس ِبِلباِس الْقَز ِإذَا كَانَ سداه أَو لَحمته مع الْقُطِْن أَو كَتاٍن قَ
(   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلَ الْحسن بن ِقياما أَبا الْحسِن - ١١ 

 ِبالْقَز و الْقُطِْن و الْقَز أَكْثَر ِمن النصِف أَ يصلَّى ِفيِه قَالَ لَا بأْس و  عِن الثَّوِب الْملْحِم)عليه السالم 
  . ِمنه ِجباب كَذَِلك )عليه السالم ( قَد كَانَ ِلأَِبي الْحسِن 

ِبي أَيوب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَ- ١٢ 
 قَالَ لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ تلْبس الْحِرير الْمحض و ِهي محِرمةٌ )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسِد فَلَا برالْب و را ِفي الْحأَم و.  
 ١٣ -اِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عسأَِبي الْح نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الس

 قَالَ سأَلَه أَبو سِعيٍد عِن الْخِميصِة و أَنا ِعنده سداها )عليه السالم ( الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَأَم درالْب دجكَانَ و ا وهسلْبأَ ي مِريسا الِْإبهسلْبأَنْ ي هر.  

 ١٤ - ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 كَانَ ِفيِه  ِفي الثَّوِب يكُونُ ِفيِه الْحِرير فَقَالَ ِإنْ)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسِخلْطٌ فَلَا ب.  
  باب تشِمِري الثِّياِب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  . فَطَهر قَالَ فَشمر  ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و ِثيابك)عليه السالم ( 

 ٢- دمأَح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
   )عليه السالم ( نَّ عِلياً  قَالَ ِإ)عليه السالم ( بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 و الِْإزار كَانَ ِعندكُم فَأَتى بِني ِديواٍن و اشترى ثَلَاثَةَ أَثْواٍب ِبِديناٍر الْقَِميص ِإلَى فَوِق الْكَعِب
ِإلَى ِنصِف الساِق و الرداَء ِمن بيِن يديِه ِإلَى ثَدييِه و ِمن خلِْفِه ِإلَى أَلْيتيِه ثُم رفَع يده ِإلَى 

لِّباس الَِّذي ينبِغي السماِء فَلَم يزلْ يحمد اللَّه علَى ما كَساه حتى دخلَ منِزلَه ثُم قَالَ هذَا ال
 و لَِكن لَا يقِْدرونَ أَنْ يلْبسوا هذَا الْيوم و لَو )عليه السالم ( ِللْمسِلِمني أَنْ يلْبسوه قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ابك فَطَهر قَالَ و ِثيابك ارفَعها و لَا فَعلْناه لَقَالُوا مجنونٌ و لَقَالُوا مراٍء و اللَّه تعالَى يقُولُ و ِثي
 اسذَا اللِّبا كَانَ هنقَاِئم ِإذَا قَام ا وهرجت.  

 ٣- قُوبعِن يب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 أَنْ أَشتِري لَه )عليه السالم ( وب عن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل قَالَ أَمرِني أَبو عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن يعقُ

ِإزاراً فَقُلْت لَه ِإني لَست أُِصيب ِإلَّا واِسعاً قَالَ اقْطَع ِمنه و كُفَّه قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ أَِبي قَالَ و ما 
 زاواِر جِن فَِفي النيبالْكَع.  

 ِمثْلَه قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  .  
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الرحمِن بِن-٤ 

 أَيام حِبس ِببغداد قَالَ قَالَ ِلي )عليه السالم ( عثْمانَ عن رجٍل ِمن أَهِل الْيمامِة كَانَ مع أَِبي الْحسِن 
 كَانت ِثيابه  و ِثيابك فَطَهر و)صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ِلنِبيِه )عليه السالم ( أَبو الْحسِن 

  .طَاِهرةً و ِإنما أَمره ِبالتشِمِري 
 ٥- نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

صى رجلًا ِمن بِني تِميٍم فَقَالَ لَه ِإياك و ِإسبالَ  أَو)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .الِْإزاِر و الْقَِميِص فَِإنَّ ذَِلك ِمن الْمِخيلَِة و اللَّه لَا يِحب الْمِخيلَةَ 
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٦ - ناٍن عأَب ناٍم عِن ِهشِس بيبع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 ِمِننيؤالْم أَِمري ظَرقَالَ ن هفَعةَ رزمعليه السالم ( أَِبي ح(ينا بفَقَالَ ي هارٍخ ِإزرى مِإلَى فَت  كارِإز فَعار 

 قَى ِلقَلِْبكأَن و ِبكقَى ِلثَوأَب هفَِإن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٧ 

 ِإذَا لَِبس الْقَِميص مد يده )عليه السالم (  الْمؤِمِنني  قَالَ كَانَ أَِمري)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هاِبِع قَطَعاِف الْأَصلَى أَطْرع فَِإذَا طَلَع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن -٨ 
 الَِّذي )عليه السالم (  تِريد أُِريك قَِميص عِلي )عليه السالم ( لصيقَِل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه عِن الْحسِن ا

 وفَِإذَا ه هرشن و هجرفٍَط فَأَخِفي س وه ا ِبِه وعفَد معن قَالَ قُلْت همد أُِريك ِفيِه و ِربض
يس يشِبه السنبلَاِني فَِإذَا موضع الْجيِب ِإلَى الْأَرِض و ِإذَا الدم أَبيض ِشبه اللَّبِن ِشبه قَِميص كَراِب

 ِليع ذَا قَِميصِف قَالَ هيطَِب السعليه السالم ( ش( هندب تربِمِه فَشد ذَا أَثَره ِفيِه و ِربالَِّذي ض 
  .ا هو ثَلَاثَةُ أَشباٍر و شبرت أَسفَلَه فَِإذَا هو اثْنا عشر ِشبراً فَِإذَ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن -٩ 
(  بِن ميموٍن عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ رأَيت قَِميص عِلي محمٍد جِميعاً عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ

 فَِإذَا أَسفَلُه اثْنا عشر ِشبراً و بدنه ثَلَاثَةُ أَشباٍر و )عليه السالم (  الَِّذي قُِتلَ ِفيِه ِعند أَِبي جعفٍَر )عليه السالم 
  .رأَيت ِفيِه نضح دٍم 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن رجٍل - ١٠ 
عليه (  ِإذْ دخلَ علَيِه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن سلَمةَ بياِع الْقَلَاِنِس قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 

    )السالم
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ٌء   يا بني أَ لَا تطَهر قَِميصك فَذَهب فَظَننا أَنَّ ثَوبه قَد أَصابه شي)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
عجأَنْ فَر هترأَم طَِويلًا و ها ِلقَِميِصِه قَالَ كَانَ قَِميصم اكِفد ا اللَّهلَنعا جكَذَا فَقُلْنه هفَقَالَ ِإن 

 رفَطَه كِثياب قُولُ ولَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه رقَصي.  
 ١١ -ٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع نع هنع   نع ِميِد الطَّاِئيِد الْحبع نع لَِبيى الْحيحي ن

 ِإلَى رجٍل قَد لَِبس قَِميصاً يِصيب الْأَرض فَقَالَ )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ نظَر أَبو عبِد اللَِّه 
 طَاِهر بذَا ثَوا هم.  

 قَالَ )عليه السالم (  ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن عثْمانَ بِن- ١٢ 
  .ِفي الرجِل يجر ثَوبه قَالَ ِإني لَأَكْره أَنْ يتشبه ِبالنساِء 

ٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي   عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن حذَيفَةَ بِن منصو- ١٣ 
 فَدعا ِبأَثْواٍب فَذَرع ِمنه فَعمد ِإلَى خمسِة أَذْرٍع فَقَطَعها ثُم شبر عرضها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِستةَ أَشباٍر ثُم شقَّه و قَالَ شدوا ضفَّته و هدبوا طَرفَيِه 
  قَوِل ِعند ِلباِس الْجِديِدباب الْ

١ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
د قَالَ يقُولُ  عِن الرجِل يلْبس الثَّوب الْجِدي)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

اللَّهم اجعلْه ثَوب يمٍن و تقًى و بركٍَة اللَّهم ارزقِْني ِفيِه حسن ِعبادِتك و عملًا ِبطَاعِتك و أَداَء 
  .ي الناِس شكِْر ِنعمِتك الْحمد ِللَِّه الَِّذي كَساِني ما أُواِري ِبِه عورِتي و أَتجملُ ِبِه ِف

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسِني رلَّمع  ) ثَ)صلى اهللا عليه وآله تِديداً أَنْ  ِإذَا لَِبسباً جو

  أَقُولَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي كَساِني ِمن اللِّباِس ما أَتجملُ ِبِه ِفي الناِس اللَّهم اجعلْها ِثياب بركٍَة 
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 ِفرغى يتح هصقَمتي لَم قَالَ ذَِلك نم ِليا عفَقَالَ ي كاِجدسا مِفيه رمأَع و اِتكضرا ِلمى ِفيهعأَس
يش هِصبي ى لَمرٍة أُخخسِفي ن و لَه اللَّه  ههكْرٌء ي.  

ى بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي الْهمذَاِني عِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-٣ 
 يقُولُ قَد )عليه السالم ( الْحسيِن بِن أَِبي عثْمانَ عن خاِلٍد الْجواِن قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 

ر يده علَيِه و يقُولَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي كَساِني ما ينبِغي ِلأَحِدكُم ِإذَا لَِبس الثَّوب الْجِديد أَنْ يِم
 مهنيِبِه ب نيزأَت اِس ولُ ِبِه ِفي النمجأَت ِتي ورواِري ِبِه عأُو.  

 ٤-بأَِبي ع ناِحٍد عِر وغَي ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع

( لَم هِإذَا لَِبس ِديدالْج هبِبِه ثَو شر ِديٍد واٍء جةً ِفي ِإنرم ثَلَاِثني ِن ويتِثن اهلْنزا أَنأَ ِإنقَر نقَالَ م 
 ِسلْك هِمن ِقيا بٍة معأْكُلُ ِفي سلْ يزي.  

عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن   محمد بن يحيى -٥ 
 ِإذَا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمنؤالَى الْمعت ا اللَّهةَ كَسآي اِب والِْكت ا أُمأُ ِفيِهمقْرِن ييتكْعلِّ رصلْي أْ وضوتِديداً فَلْيباً جثَو 
 اِس وِفي الن هنيز و هتروع رتالَِّذي س ِد اللَّهمحلْي ثُم اهلْنزا أَنِإن و دأَح اللَّه وقُلْ ه و ِسيالْكُر

ر ِمن قَوِل لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه فَِإنه لَا يعِصي اللَّه ِفيِه و لَه ِبكُلِّ ِسلٍْك ِفيِه ملَك يقَدس لْيكِْث
  .لَه و يستغِفر لَه و يترحم علَيِه 

 ٦-ِن النيسِن الْحب ِليع نى عيحي نب دمحم   نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نع وِريابسي
 )عليه السالم ( عِلي بِن الرياِن عن يونس عن عمر بِن يِزيد قَالَ أَردت الدخولَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبِه فَزحمِني جملٌ ِفي بعِض الطَِّريِق فَلَِبست ِثياِبي و نشرت طَيلَساناً جِديداً كُنت معجباً
 فَنظَر ِإلَى الطَّيلَساِن )عليه السالم ( فَتمزق ِمن كُلِّ وجٍه فَاغْتممت ِلذَِلك فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

الَ يا عمر ِإذَا لَِبست ثَوباً جِديداً فَقُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا فَقَالَ ِلي ما ِلي أَراك منهِتكاً فَأَخبرته ِبالِْقصِة فَقَ
 كدها يِمم ِذكِْرِه فَِإنَّ ذَِلك ِمن كِْثرئاً فَلَا تيش تببِإذَا أَح الْآفَِة و أْ ِمنربولُ اللَِّه تسر دمحم اللَّه

  .جةٌ فَلَا تشِتمه ِمن خلِْفِه فَِإنَّ اللَّه يوِقع ذَِلك ِفي قَلِْبِه و ِإذَا كَانت لَك ِإلَى رجٍل حا
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  باب لُبِس الْخلْقَاِن
١ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   نةَ عقْبِن عب ِليع نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب

 قَالَ أَدنى الِْإسراِف ِهراقَةُ فَضِل الِْإناِء و ابِتذَالُ )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ثَوِب الصوِن و ِإلْقَاُء النوى 

محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن   -٢ 
ُء ِمن الِْإسراِف   ما أَدنى ما يِجي)عليه السالم ( عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ك ثَوب صوِنك و ِإهراقُك فَضلَ ِإناِئك و أَكْلُك التمر و رميك ِبالنوى هاهنا و قَالَ ابِتذَالُ
  .هاهنا 

 ٣- ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن الْفَضقِْطٍني عِن يِد اللَِّه ببأَِبي ع نع هذَكَر نمع اِئِنيدِن كَِثٍري الْمِه )عليه السالم ( ِل بلَيلَ عخقَالَ د 

عليه ( بعض أَصحاِبِه فَرأَى علَيِه قَِميصاً ِفيِه قَب قَد رقَعه فَجعلَ ينظُر ِإلَيِه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

 ما لَك تنظُر فَقَالَ قَب ملْقًى ِفي قَِميِصك قَالَ فَقَالَ ِلي اضِرب يدك ِإلَى هذَا الِْكتاِب )الم الس
يلَا ح نانَ ِلملُ ِفيِه فَِإذَا ِفيِه لَا ِإميجالر ظَرفَن هِمن قَِريب أَو ابِه ِكتيدي نيكَانَ ب ا ِفيِه وأْ ماَء فَاقْر

 لَه لَقلَا خ نِلم ِديدلَا ج و لَه قِْديرلَا ت نالَ ِلملَا م و لَه.  
  باب الْعماِئِم

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
و ممعت نقَالَ م هفْسِإلَّا ن نلُومفَلَا ي اَء لَهواٌء لَا دد هابفَأَص كنحتي لَم .  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي هماٍم عن أَِبي الْحسِن -٢ 
 فَسدلَها ِمن بيِن )صلى اهللا عليه وآله ( الْعماِئم اعتم رسولُ اللَِّه ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ مسوِمني قَالَ 

  .يديِه و ِمن خلِْفِه و اعتم جبرِئيلُ فَسدلَها ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر - ٣
  . يوم بدٍر  قَالَ كَانت علَى الْملَاِئكَِة الْعماِئم الِْبيض الْمرسلَةُ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 ٤- نع ِليقَيالْع ِليِن عِن بيسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
(  عِلياً )اهللا عليه وآله صلى (  قَالَ عمم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عِلي بِن أَِبي عِلي اللَّهِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيِدِه فَسدلَها ِمن بيِن يديِه و قَصرها ِمن خلِْفِه قَدر أَربِع أَصاِبع ثُم قَالَ أَدِبر فَأَدبر ثُم )عليه السالم 
  .قَالَ أَقِْبلْ فَأَقْبلَ ثُم قَالَ هكَذَا ِتيجانُ الْملَاِئكَِة 

 )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل-٥ 
  . الْعماِئم ِتيجانُ الْعرِب )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .عنه اللَّه   و رِوي أَنَّ الطَّاِبِقيةَ ِعمةُ ِإبِليس لَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن عِلي بِن الْحكَِم رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 

ِه سرق و لَا  قَالَ من خرج ِمن منِزِلِه معتماً تحت حنِكِه يِريد سفَراً لَم يِصبه ِفي سفَِر)عليه السالم ( 
 وهكْرلَا م و قرح.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن جعفٍَر الْبغداِدي عن عمِرو -٧ 
لَم يِدِر الِْعمامةَ تحت  قَالَ مِن اعتم فَ)عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن ِعيسى بِن حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هفْسِإلَّا ن نلُومفَلَا ي اَء لَهولَا د أَلَم هابِكِه فَأَصنح.  

  باب الْقَلَاِنِس
الَ  قَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

   يلْبس الْقَلَاِنس الْيمِنيةَ و الْبيضاَء و الْمضربةَ و ذَات الْأُذُنيِن ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رسولُ اللَِّه 
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  .الْحرِب و كَانت ِعمامته السحاب و كَانَ لَه برنس يتبرنس ِبِه 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

 يلْبس قَلَنسوةً بيضاَء مضربةً و كَانَ يلْبس ِفي )ى اهللا عليه وآله صل(  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .الْحرِب قَلَنسوةً لَها أُذُناِن 

 ٣- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 اعملْ ِلي قَلَاِنس بيضاَء و لَا تكَسرها )عليه السالم (  بِن الْمختاِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عِن الْحسيِن

 ركَسالْم سلْبِمثِْلي لَا ي ديفَِإنَّ الس.  
 ٤-حي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن أَِبي الِْبلَاِد   ِعدب اِهيمرِن ِإبى بي

 اتِخذْ ِلي قَلَنسوةً و لَا تجعلْها )عليه السالم ( عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .سرها مصبغةً فَِإنَّ السيد ِمثِْلي لَا يلْبسها يعِني لَا تكَ

  باب اِلاحِتذَاِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن عبِد - ١

 )عليه السالم ( ؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْم)عليه السالم ( الرحمِن عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .اسِتجادةُ الِْحذَاِء ِوقَايةٌ ِللْبدِن و عونٌ علَى الصلَاِة و الطَّهوِر 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
   .)عليه السالم (  اتخذَ النعلَيِن ِإبراِهيم قَالَ أَولُ مِن

  . مِن اتخذَ نعلًا فَلْيستِجدها )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -٣ 

http://www.islam4u.com


  )٤٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن - ٤
وا الْملْس فَِإنها  لَا تحتذُ)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لْسذَ الْمخِن اتلُ مأَو وه نَ ووعِحذَاُء ِفر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن -٥ 

  .ي لَأَمقُت الرجلَ لَا أَراه معقَّب النعلَيِن  قَالَ ِإن)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن -٦ 

 و علَي نعلٌ ممسوحةٌ فَقَالَ )عليه السالم ( عثْمانَ عن رجٍل عن ِمنهاٍل قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
  .هذَا ِحذَاُء الْيهوِد فَانصرف ِمنهالٌ فَأَخذَ ِسكِّيناً فَخصرها ِبها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْخزرِج الْحسِن بِن -٧ 
 و نحن )عليه السالم ( قَاِن الْأَنصاِري قَالَ حدثَِني ِإسحاق الْحذَّاُء قَالَ أَرسلَ ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه الزبِر

أَ ِإلَيمأَو و لَيع دِه فَرلَيع تلَّمِبِه فَسرِفي ِمض هتيقَالَ فَأَت فُكِكن كعم ى ائِْتِني وِبِمن ِلسأَِن اج 
 لَو اكِفد ِعلْتج قُلْت بأَنْ أَذْه تدا أَرفَلَم ا ِإلَيى ِبهمِديداً فَرلًا جعلَ ناونت ثُم تلَسفَج

ٍء  أَي شيوهبت ِلي هِذِه النعلَ و كُنت أَحذُو علَيها فَرمى ِإلَي ِبالْفَرِد الْآخِر فَقَالَ واِحدةٌ 
 ِبيالن ذْوذَا حفَقَالَ ه ُءوسا رلَه الَاِن وا ِقبا لَهِطهسو ةً ِمنرصخةً مقَّبعم تكَان قَالَ و كفَعنت )

   .)صلى اهللا عليه وآله 
 ٨-ذَّاُء عانَ الْحملَيو سأَب اقحِإس نب داوثَِني ددقَالَ ح هنع   ِض ِمنِن الْفَيِد بمحم ن

 يقُولُ ِإني لَأَمقُت الرجلَ أَرى ِفي ِرجِلِه نعلًا غَير )عليه السالم ( تيِم الرباِب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 فُلَانٌ ثُم قَالَ ما تسمونَ هذَا ) وآله صلى اهللا عليه( مخصرٍة أَما ِإنَّ أَولَ من غَير حذْو رسوِل اللَِّه 

 وحسمذَا الْمقَالَ ه وحسمالْم قُلْت ذْوالْح.  
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٩ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب
 و علَي نعلَاِن ممسوحتاِن )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن سويٍد قَالَ نظَر ِإلَي أَبو الْحسِن 

 أَ تِريد أَنْ تهود قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنما وهبهما ِلي ِإنسانٌ فَأَخذَهما و قَلَبهما ثُم قَالَ ِلي
 أْسقَالَ فَلَا ب.  

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 

  .ِره عقْد ِشراِك النعِل و أَخذَ نعلَ أَحِدِهم و حلَّ ِشراكَها  أَنه كَ)السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن - ١١ 

   يِطيلُ ذَواِئب نعلَيِه  قَالَ كَانَ أَِبي)عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي -١٢
ظَر ِإلَى نعٍل  أَنه ن)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ السراِج عن أَِبي ِعمرانَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . فَحلَّها ثُم قَالَ لَا تعِقد )عليه السالم ( ِشراكُها معقُودةٌ فَتناولَها أَبو عبِد اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن - ١٣ 
 فَانقَطَع ِشسع نعِلِه فَأَخرجت ِمن كُمي )عليه السالم (  قَالَ كُنت أَمِشي مع أَِبي عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري

 نكَِثٍري م نِن بمحالر دبا عقَالَ ي ِر وسالْأَي لَى كَِتِفيع هدي برض ثُم لَهعِبِه ن لَحعاً فَأَصِشس
لَ ممى حتِرِه حقَب ِمن جرخي كَاَء ِحنيماقٍَة دلَى نلَّ عج و زع اللَّه لَهمِلِه حعِع نلَى ِشسِمناً عؤ

  .يقْرع باب الْجنِة 
 ١٤ -رالس قُوبعي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِج   ِعد

 و هو يِريد أَنْ يعزي ذَا قَرابٍة لَه ِبمولُوٍد لَه فَانقَطَع )عليه السالم ( قَالَ كُنا نمِشي مع أَِبي عبِد اللَِّه 
ظَر ِإلَيِه ابن أَِبي  فَتناولَ نعلَه ِمن ِرجِلِه ثُم مشى حاِفياً فَن)عليه السالم ( ِشسع نعِل أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَأَعرض )عليه السالم ( يعفُوٍر فَخلَع نعلَ نفِْسِه ِمن ِرجِلِه و خلَع الشسع ِمنها و ناولَه أَبا عبِد اللَِّه 
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لْمِصيبِة أَولَى ِبالصبِر علَيها فَمشى عنه كَهيئَِة الْمغضِب ثُم أَبى أَنْ يقْبلَه ثُم قَالَ أَلَا ِإنَّ صاِحب ا
 هيزعِلي اهِل الَِّذي أَتجلَى الرلَ عخى دتاِفياً حح.  

 ١٥ - ناِمٍر عِن عاِس ببع نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح  
   )عليه السالم ( نَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه أَباِن بِن عثْما
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لَهعن لَعٍل فَخجلَى رلَ عخاِن فَدمِت الْقَداحرتِت اسِلعلَ ِإذَا خعفَِإنَّ الن الَكُموا ِنعلَعقَالَ اخ ثُم .  
  باب أَلْواِن النعاِل

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد - ١
 أَنه نظَر ِإلَى بعِض أَصحاِبِه و علَيِه نعلٌ سوداُء فَقَالَ ما لَك و ِللنعِل السوداِء أَ ما )م عليه السال( اللَِّه 

ا عِلمت أَنها تِضر ِبالْبصِر و ترِخي الذَّكَر و ِهي ِبأَغْلَى الثَّمِن ِمن غَيِرها و ما لَِبسها أَحد ِإلَّ
  .اختالَ ِفيها 

 ٢- ِليِن عِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
داُء  و ِفي ِرجِلي نعلٌ سو)عليه السالم ( الْهمذَاِني عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

فَقَالَ يا حنانُ ما لَك و ِللسوداِء أَ ما عِلمت أَنَّ ِفيها ثَلَاثَ ِخصاٍل تضِعف الْبصر و ترِخي 
يك الذَّكَر و توِرثُ الْهم و مع ذَِلك ِمن ِلباِس الْجباِرين قَالَ فَقُلْت فَما أَلْبس ِمن النعاِل قَالَ علَ

 ِمن ذَِلك عم ِهي و مأُ الْهردت و الذَّكَر دشت و رصلُو الْبجاٍل تا ثَلَاثَ ِخصاِء فَِإنَّ ِفيهفْرِبالص
 نيِبياِس النِلب.  

 ٣-ملَيأَِبي س نع اِرييِن السع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحاِص   موانَ الْخ
 و علَي نعلٌ )عليه السالم ( عِن الْفَضِل بِن دكَيٍن عن سِديٍر الصيرِفي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ت ِفداك فَقَالَ من بيضاُء فَقَالَ يا سِدير ما هِذِه النعلُ احتذَيتها علَى ِعلٍْم قُلْت لَا و اللَِّه جِعلْ
دخلَ السوق قَاِصداً ِلنعٍل بيضاَء لَم يبِلها حتى يكْتِسب مالًا ِمن حيثُ لَا يحتِسب قَالَ أَبو نعيٍم 

يح اٍر ِمنِمائَةَ ِدين بسى اكْتتلَ حعالن ِل ِتلْكبي لَم هأَن ِديرِني سربأَخ ِسبتحثُ لَا ي.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن بريِد بِن محمٍد -٤ 

وداُء فَقَالَ يا عبيد  و علَي نعلٌ س)عليه السالم ( الْغاِضِري عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ رآِني أَبو عبِد اللَِّه 
 و رصالْب ِعفضت و ِخي الذَّكَرراٍل تا ثَلَاثَ ِخصأَنَّ ِفيه تِلما عاِء أَ مدوِل السعِللن و ا لَكم  
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  .ِهي أَغْلَى ثَمناً ِمن غَيِرها و ِإنَّ الرجلَ لَيلْبسها و ما يمِلك ِإلَّا أَهلَه و ولَده فَيبعثُه اللَّه جباراً 
 ٥-نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد 

  . قَالَ من لَِبس نعلًا صفْراَء كَانَ ِفي سروٍر حتى يبِليها )عليه السالم ( الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ من )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبنا بلَغَ ِبِه جاِبر الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر -٦ 

 فْراُء فاِقعقُولُ صلَّ يج و زع ِه ِلأَنَّ اللَّهلَيع تاما دوٍر مرِفي س ظُرنلْ يزي اَء لَمفْرلًا صعن لَِبس
 اِظِرينالن رسها تنلَو.  

 ٧- نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مانَ بملَيس
سماعةَ عن داود الْحذَّاِء عن عبِد الْمِلِك بِن بحٍر صاِحِب اللُّؤلُِؤ قَالَ من أَراد لُبس النعِل 

ي اُء لَمدوس لَه تقَعو نم لَداً وو الًا وم مدعي اِض لَمياُء ِإلَى الْبفْرص لَه تقَعاً فَومه اً وغَم مدع
.  

فباب الْخ  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن سلَمةَ بِن أَِبي حبةَ - ١

  . قَالَ لُبس الْخف يِزيد ِفي قُوِة الْبصِر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْعوِسي عن أَِبي جعفٍَر الْمسِلي   ِع-٢ 

  . لُبس الْخف أَمانٌ ِمن السلِّ )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن سعٍد عن مِنيٍع قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
 ٣-نع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع قُوِفيقَرٍك غُلَاِم الْعاربم نا عاِبنحِض أَصععليه السالم (  ب( 

  .قَالَ ِإدمانُ لُبِس الْخف أَمانٌ ِمن السلِّ 
 خرجت مع   عنه عن بعِض من ذَكَره عن محمِد بِن ِسناٍن عن داود الرقِّي قَالَ-٤ 

 ِإلَى ينبع فَلَما خرج رأَيت علَيِه خفّاً أَحمر فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ما )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ى علَى الطِِّني و الْمطَِر هذَا الْخف الْأَحمر الَِّذي أَراه علَيك فَقَالَ خف اتخذْته ِللسفَِر و هو أَبقَ

 ِدلَنعِر فَلَا تضا ِفي الْحأَم و معفَِر فَنا ِفي السا قَالَ أَمهسأَلْب ا وِخذُهفَأَت قُلْت لُ لَهمأَح و  
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  .ِبالسواِد شيئاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِزياِد -٥ 

ا ِزياد ما هذَا  و علَي خف مقْشور فَقَالَ ي)عليه السالم ( بِن الْمنِذِر قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
الْخف الَِّذي أَراه علَيك قُلْت خف اتخذْته فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنَّ الِْبيض ِمن الِْخفَاِف يعِني 

اِس الْأَكَاِسرِلب ِمن رمالْح ا وذَهخِن اتلُ مأَو مه ِة واِبرباِس الْجِلب ةَ ِمنورقْشلُ الْمأَو مه ِة و
  .مِن اتخذَها و السود ِمن ِلباِس بِني هاِشٍم و سنةٌ 

 ٦- اِديدغالْب ِليع نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ ِإدمانُ الْخف )عليه السالم ( مةَ السراِج عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْحسِن الضِريِر عن أَِبي سلَ

  .يِقي ِميتةَ السوِء 
  باب السنِة ِفي لُبِس الْخف و النعِل و خلِْعِهما

ِبي أَيوب عن محمِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَ- ١
 قَالَ ِمن السنِة خلْع الْخف الْيساِر قَبلَ الْيِمِني و لُبس الْيِمِني )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .قَبلَ الْيساِر 
 ٢-اعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح نفٍْص عِن حِب بيهو نةَ ع

 قَالَ ِإذَا لَِبست نعلَك أَو خفَّك فَابدأْ ِبالْيِمِني و ِإذَا خلَعت )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَابدأْ ِبالْيساِر 

 ٣-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ن
 قَالَ كَانَ يقُولُ ِإذَا لَِبس أَحدكُم نعلَه فَلْيلْبِس الْيِمني قَبلَ )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يمنى الْيساِر و ِإذَا خلَعها فَلْيخلَِع الْيسرى قَبلَ الْ
 ٤- لَِبيِن الْحاٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

    قَالَ لَا تمِش ِفي ِحذَاٍء واِحٍد قُلْت و ِلم قَالَ ِلأَنه ِإنْ أَصابك مس)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 اَء اللَّها شِإلَّا م فَاِرقُكي كَدي طَاِن لَميالش ِمن.  
 عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْعلَاِء-٥ 
 قَالَ من مشى ِفي ِحذَاٍء واِحٍد فَأَصابه مس ِمن الشيطَاِن لَم يدعه ِإلَّا ما شاَء )عليه السالم ( جعفٍَر 

 اللَّه.  
 )عليه السالم ( وِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُ-٦ 

 ِليع نأْساً )عليه السالم ( عب ى ِبذَِلكرى لَا يرالْأُخ ِلحصي ٍة واِحدٍل وعِشي ِفي نمكَانَ ي هأَن .  
  باب الْخواِتيِم

١ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر ع )

  . ِمن وِرٍق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ خاتم رسوِل اللَِّه )عليه السالم 
و   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -٢ 

 ِمن وِرٍق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ خاتم رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ قُلْت لَه كَانَ ِفيِه فَص قَالَ لَا 

ِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن حسيِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُو-٣ 
 قَالَ ِمن السنِة لُبس الْخاتِم )عليه السالم ( بِن أَحمد الِْمنقَِري عن يونس بِن ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
 ٤-بع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحأَِبي   م ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الر

   .)صلى اهللا عليه وآله ( خِدجيةَ قَالَ الْفَص مدور و قَالَ هكَذَا كَانَ خاتم رسوِل اللَِّه 
 عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ-٥ 

 ِلأَِمِري )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( روِح بِن عبِد الرِحيِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤِة )عليه السالم ( الْمِفي الْآِخر كتِزين هِب فَِإنِبالذَّه متخلَا ت .  
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 ٦-ي نب دمحِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
 لَا تختموا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . قَالَ ما طَهرت كَف ِفيها خاتم حِديٍد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه ِبغيِر الِْفضِة فَِإنَّ 
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عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٧
 قَالَ لَا تجعلْ ِفي يِدك خاتماً ِمن ذَهٍب )عليه السالم ( سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
ٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل-٨ 

 أَنه سأَلَه عِن التختِم ِفي الْيِمِني و قُلْت ِإني )عليه السالم ( عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نَ أَِبي يتختم ِفي يساِرِه و كَانَ أَفْضلَهم و رأَيت بِني هاِشٍم يتختمونَ ِفي أَيماِنِهم فَقَالَ كَا

 مهأَفْقَه.  
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سأَلْت أَِخي -٩ 
قَالَ ِإنْ ِشئْت ِفي الْيِمِني و ِإنْ ِشئْت ِفي الْيساِر  عِن الْخاتِم يلْبس ِفي الْيِمِني فَ)عليه السالم ( موسى 

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 

  . ِإلَّا يِسرياً حتى تركَه )ه وآله صلى اهللا علي(  قَالَ ما تختم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١١ 

  .تختم ِفي يِميِنِه  كَانَ ي)صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ١٢ - نيسالْح و نسالْح و ِلياِد قَالَ كَانَ عنذَا الِْإسِبه ونَ ِفي )صلوات اهللا عليهم (   ومتختي 

 اِرِهمسأَي.  
حناِط عن حاِتِم   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى الْ- ١٣ 

 يتختماِن ِفي )عليهما السالم (  قَالَ كَانَ الْحسن و الْحسين )عليه السالم ( بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يساِرِهما 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -١٤
 و الْحسين  قَالَ كَانَ الْحسن)عليه السالم ( نصٍر عن أَباٍن عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يتختماِن ِفي يساِرِهما )عليهما السالم ( 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عبِد الرحمِن بِن - ١٥ 

 كَانَ يتختم ِفي )عليه السالم ( نَّ عِلي بن الْحسيِن  أَ)عليه السالم ( محمٍد الْعرزِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِميِنِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عِن - ١٦ 
  . يتختم ِفي يِميِنِه )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني  قَالَ كَانَ أَ)عليه السالم ( الْعرزِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عليه (   سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن صفْوانَ عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١٧ 

ي ِمنهم ِبسبعٍة قَالَ قُلْت ِبسبعِة دراِهم  فَأَخذَه أَِب)عليه السالم (  قَالَ قَوموا خاتم أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 
 اِنرينِة دعبقَالَ ِبس.  

  باب الْعِقيِق
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١

  .الْعِقيق ينِفي الْفَقْر و لُبس الْعِقيِق ينِفي النفَاق  قَالَ )عليه السالم ( نصٍر عِن الرضا 
 قَالَ من )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عِن الرضا -٢ 

 فَرالْأَو همهِقيِق كَانَ سِبالْع ماهس.  
 ٣- نع هنِن   عِد بيِن زِن بمحِد الربع نِل عيِن الْفُضِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم

 تختموا ِبالْعِقيِق )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَسلَم التنوِكي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كاربم هى فَِإننسِبالْح ى لَهقْضأَنْ ي وِشكِقيِق يِبالْع متخت نم و .  

  عنه عن بعِض أَصحاِبِه عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن فُضيِل بِن عثْمانَ عن رِبيعِة الرأِْي -٤ 
ص عِقيٍق فَقُلْت ما هذَا الْفَص فَقَالَ عِقيق روِمي  فَ)عليه السالم ( قَالَ رأَيت ِفي يِد عِلي بِن الْحسيِن 

  . من تختم ِبالْعِقيِق قُِضيت حواِئجه )صلى اهللا عليه وآله ( و قَالَ رسولُ اللَِّه 
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 الْعِقيق أَمانٌ ِفي  )عليه السالم(   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٥ 
  .السفَِر 
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٦ -ِن الراِلٍد عِن خِن بيسِن الْحٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   ععليه ( ض

 يقُولُ مِن اتخذَ خاتماً فَصه عِقيق لَم يفْتِقر و لَم يقْض )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه )السالم 
 نسأَح ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي لَه.  

 ٧-قُوبعي نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مقْبِن عب اِهيمرِإب نع ِزيدِن يب 
عن سيابةَ بِن أَيوب عن محمِد بِن الْفَضِل عن عبِد الرِحيِم الْقَِصِري قَالَ بعثَ الْواِلي ِإلَى رجٍل 

 فَقَالَ أَتِبعوه ِبخاتِم عِقيٍق فَأُِتي ِبخاتِم )م عليه السال( ِمن آِل أَِبي طَاِلٍب ِفي ِجنايٍة فَمر ِبأَِبي عبِد اللَِّه 
  .عِقيٍق فَلَم ير مكْروهاً 

 ٨- ِبيلٌ ِإلَى النجكَا رقَالَ ش هفَعر دمِن أَحِد بمحم نع هنصلى اهللا عليه وآله (   ع( قُِطع هأَن 
  . هلَّا تختمت ِبالْعِقيِق فَِإنه يحرس ِمن كُلِّ سوٍء ) عليه وآله صلى اهللا( علَيِه الطَِّريق فَقَالَ 

  باب الْياقُوِت و الزمرِد
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عِن الرضا - ١

  . يقُولُ تختموا ِبالْيواِقيِت فَِإنها تنِفي الْفَقْر )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه  قَالَ كَانَ)السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي -٢ 

 تختموا ِبالْيواِقيِت فَِإنها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم (  الْحسِن عن أَِبيِه عن جدِه
 ِفي الْفَقْرنت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا -٣ 
سالْح وه اِحِب وٍر صصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نع اجِسكْب لَقَّبي ِل وِن الْفَضب ِليع نب ن

 قَالَ قَالَ ِلي يوماً و أَملَى علَي ِمن ِكتاٍب )عليه السالم ( الْأَنزاِل و كَانَ يقُوم ِببعِض أُموِر الْماِضي 
  .زمرِد يسر لَا عسر ِفيِه التختم ِبال
عليه (   سهلُ بن ِزياٍد عِن الدهقَاِن عبيِد اللَِّه عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عن أَِبي الْحسِن -٤ 

  . قَالَ سِمعته يقُولُ تختموا ِبالْيواِقيِت فَِإنها تنِفي الْفَقْر )السالم 
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ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بكِْر بِن محمٍد عن أَِبي عبِد   عِل-٥ 
  . قَالَ يستحب التختم ِبالْياقُوِت )عليه السالم ( اللَِّه 
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  باب الْفَيروزِج
 قَالَ من )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 كَفُّه ِقرفْتي ِج لَموزرِبالْفَي متخت.  
 ٢-ِن بِد بمحم نب ِليٍل   عهِن سِن بسِن الْحِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردن

 و ِفي ِإصبِعِه )عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن عِلي بِن ِمهرانَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن موسى 
ِلكالْم اللَّه هقْشن جوزرفَي هفَص ماتخ ِه فَقُلْتِإلَي ظَرالن ِدميت ا لَكِه فَقَالَ مِإلَي ظَرالن تمفَأَد 

 ِمِننيؤأَِمِري الْم ِليكَانَ ِلع هِني أَنلَغعليه السالم ( ب( ِرفُهعفَقَالَ أَ ت ِلكالْم اللَّه هقْشن جوزرفَي هفَص ماتخ 
 ِإلَى )عليه السالم ( ا هو تدِري ما سببه قُلْت لَا قَالَ هذَا حجر أَهداه جبرِئيلُ قُلْت لَا فَقَالَ هذَ

 أَ تدِري ما )عليه السالم (  ِلأَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله (  فَوهبه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 هماس الظَّفَر همِري قَالَ اسلَا أَد ِة قُلْتِبيرِبالْع هما اسِة فَمذَا ِبالْفَاِرِسيقَالَ ه جوزرفَي قُلْت.  

  باب الْجزِع الْيماِني و الِْبلَّوِر
١ -ِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بيبع نع ِليِن ع

 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدج نأَِبيِه ع نِن عيسِن الْحب ِليِن عِن بيسِن الْحِد بمحم نى عيحي )

  .اِطِني  تختموا ِبالْجزِع الْيماِني فَِإنه يرد كَيد مردِة الشي)عليه السالم 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن عِلي بِن الرياِن عن عِلي بِن محمٍد -٢ 

  )عليه السالم( الْمعروِف ِبابِن وهبةَ الْعبدِسي و ِهي قَريةٌ ِمن قُرى واِسٍط يرفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 رالِْبلَّو الْفَص مقَالَ ِنع.  
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  باب نقِْش الْخواِتيِم
١ -حِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه ببع نوٍب عب

 محمد رسولُ اللَِّه و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ نقْش خاتِم النِبي )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤِم أَِمِري الْماتخ قْشعليه السالم ( كَانَ ن(كَا و ِلكالْم ِم أَِبي  اللَّهاتخ قْشنَ ن ) ةُ ِللَِّه )عليه السالمالِْعز 

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن يونس بِن -٢ 

ا قُلْنا جِعلْنا ِفداك أَ يكْره أَنْ يكْتب  قَالَ)عليه السالم ( ظَبيانَ و حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يكُلِّ ش اِلقخ اللَّه وبكْتِمي ماتِم أَِبيِه فَقَالَ ِفي خاس ِمِه واس رِمِه غَياتلُ ِفي خجِفي  الر ٍء و

 ِليِن عِد بمحِم أَِبي ماتِد)عليه السالم ( خمحم ريكَانَ خ ِم  واتِفي خ ةُ ِللَِّه وِني الِْعزيِبع هتأَير ي
 )عليه السالم (  الْحمد ِللَِّه الْعِلي الْعِظيِم و ِفي خاتِم الْحسِن و الْحسيِن )عليه السالم ( عِلي بِن الْحسيِن 

 ِمِننيؤِم أَِمِري الْماتِفي خ و اللَّه ِبيسه السالم علي( ح( ِلكالْم اللَّه .  
 ٣- نع ِهيِكيٍد النمحِن مِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَي لَه فَقُلْت ماتخ هعم و بتعِبي م رِميِد قَالَ مِد الْحبِن عب اِهيمرِإبيأَِبي  ش ماتذَا فَقَالَ خٍء ه
  . فَأَخذْت ِلأَقْرأَ ما ِفيِه فَِإذَا ِفيِه اللَّهم أَنت ِثقَِتي فَِقِني شر خلِْقك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٤-سأَِبي الْح دِعن تٍر قَالَ كُنصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نع هنا   عضعليه السالم ( ِن الر

 و كَانَ علَى خاتِم )عليه السالم (  و خاتم أَِبي الْحسِن )عليه السالم (  فَأَخرج ِإلَينا خاتم أَِبي عبِد اللَِّه )
 )عليه السالم (  أَِبي الْحسِن  أَنت ِثقَِتي فَاعِصمِني ِمن الناِس و نقْش خاتِم)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَاهِهلَالٌ ِفي أَع ةٌ ودرِفيِه و و اللَّه ِبيسح.  
 )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عن يونس بِن عبِد الرحمِن قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا -٥ 

 قَالَ نقْش خاتِمي ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و نقْش )عليه السالم ( عن نقِْش خاتِمِه و خاتِم أَِبيِه 
  .خاتِم أَِبي حسِبي اللَّه و هو الَِّذي كُنت أَتختم ِبِه 

 ٦-ِن بيسِن الْحٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِلٍد عِن خ  
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 خِزي و شِقي قَاِتلُ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ علَى خاتِم عِلي بِن الْحسيِن )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
سالْح ِليِن عِن بعليه السالم ( ي(.   

  سهلُ بن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن واِصِل بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -٧ 
م فَدعا ِبحق مختوٍم  فَقَالَ تِحب أَنْ أُِريكَه فَقُلْت نع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ذَكَرنا خاتم رسوِل اللَِّه 

 دمحاِن مطْرس وبكْتِه ملَيع دوأَس ِفيِه فَص ٍة ولْقَةُ ِفضٍة فَِإذَا حِفي قُطْن هجرأَخ و هحفَفَت
  . أَسود  )صلى اهللا عليه وآله(  قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ فَص النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عن أَِبي الْحسِن الثَّاِني -٨ 
و  كَانَ يستنِجي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قُلْت لَه ِإنا روينا ِفي الْحِديِث أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

 ِمِننيؤالْم لُ أَِمريفْعكَانَ ي كَذَِلك ِعِه وبِفي ِإص هماتعليه السالم ( خ( وِل اللَِّهسِم راتخ قْشكَانَ ن و  )

ك كَانوا  محمد رسولُ اللَِّه قَالَ صدقُوا قُلْت فَينبِغي لَنا أَنْ نفْعلَ قَالَ ِإنَّ أُولَِئ)صلى اهللا عليه وآله 
يتختمونَ ِفي الْيِد الْيمنى و ِإنكُم أَنتم تتختمونَ ِفي الْيسرى قَالَ فَسكَت فَقَالَ أَ تدِري ما كَانَ 

 مِم آداتخ قْشعليه السالم ( ن(ولُ اللَِّه وسر دمحم ِإلَّا اللَّه لَا فَقَالَ لَا ِإلَه ِم  فَقُلْتاتخ قْشكَانَ ن 
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( ِمِننيؤِم أَِمِري الْماتخ ولُ اللَِّه وسر دمحم  ) ِم )عليه السالماتخ و ِلكالْم اللَّه 

( ه باِلغُ أَمِرِه و عِلي بن الْحسيِن  ِإنَّ اللَّ)عليه السالم (  الِْعزةُ ِللَِّه و خاتِم الْحسيِن )عليه السالم ( الْحسِن 

 )عليه السالم (  و خاتم جعفٍَر )عليه السالم (  خاتم أَِبيِه و أَبو جعفٍَر الْأَكْبر خاتم جدِه الْحسيِن )عليه السالم 
 حسِبي اللَّه و أَبو الْحسِن الثَّاِني )عليه السالم ( أَولُ اللَّه وِليي و ِعصمِتي ِمن خلِْقِه و أَبو الْحسِن الْ

عليه ( ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ الْحسين بن خاِلٍد و مد يده ِإلَي و قَالَ خاتِمي خاتم أَِبي 

  . أَيضاً )السالم 
 ٩-ي نب دمحِن   مِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

 من نقَش علَى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لْيحولْه عِن الْيِد الَِّتي يستنِجي ِبها ِفي الْمتوضِإ خاتِمِه اسم اللَِّه فَ
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ِليباب الْح  
 الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد- ١

 عِن الذَّهِب يحلَّى ِبِه الصبيانُ فَقَالَ )عليه السالم ( النعماِن عن أَِبي الصباِح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ي ولْده و ِنساَءه ِبالذَّهِب و الِْفضِة  يحلِّ)عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -٢ 
 عِن الذَّهِب يحلَّى ِبِه )لسالم عليه ا( نصٍر جِميعاً عن داود بِن ِسرحانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . لَيحلِّي ولْده و ِنساَءه ِبالذَّهِب و الِْفضِة فَلَا بأْس ِبِه )عليه السالم ( الصبيانُ فَقَالَ ِإنه كَانَ أَِبي 
 عِن الْعلَاِء عن محمِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم-٣ 

  . عن ِحلْيِة النساِء ِبالذَّهِب و الِْفضِة فَقَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ٤-ع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع عليه السالم ( ن( 

 و قَاِئمته ِفضةً و كَانَ بين ذَِلك حلَق ِمن ِفضٍة و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ نعلُ سيِف رسوِل اللَِّه 
ها ثَلَاثُ حلَقَاِت ِفضٍة ِمن بيِن يديها  فَكُنت أَسحبها و ِفي)صلى اهللا عليه وآله ( لَِبست ِدرع رسوِل اللَِّه 

  .و ِثنتاِن ِمن خلِْفها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد -٥ 

  .يِف بأْس ِبالذَّهِب و الِْفضِة  قَالَ لَيس ِبتحِليِة الس)عليه السالم ( اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عِن الْمثَنى عن حاِتِم بِن -٦ 

 كَانت ِفضةً ) عليه وآله صلى اهللا(  أَنَّ ِحلْيةَ سيِف رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هاعِقب و هتا قَاِئمكُلُّه.  

 ٧- داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
حِليِة الْمصاِحِف و السيوِف ِبالذَّهِب و  قَالَ لَيس ِبت)عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسِة بالِْفض.  
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 ٨- ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
  .ِل النساُء يلْبسن الْحِلي  قَالَ لَم تز)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن أَباٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٩
م ِفي يساِرِه ِبخاتٍم ِمن  تخت)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ النِبي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ذَهٍب ثُم خرج علَى الناِس و طَِفق الناس ينظُرونَ ِإلَيِه فَوضع يده الْيمنى علَى ِخنِصِرِه الْيسرى 
 ها لَِبسى ِبِه فَممِت فَريِإلَى الْب عجى رتح.  

نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِعيلَ   ِعدمِن ِإساِتِم بح نى عثَنِن الْماِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن - ١٠ 
 عن سِريٍر )عليه السالم ( حماِد بِن عثْمانَ عن ِربِعي عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .فَلَا بأْس ِفيِه الذَّهب أَ يصلُح ِإمساكُه ِفي الْبيِت فَقَالَ ِإنْ كَانَ ذَهباً فَلَا و ِإنْ كَانَ ماَء الذَّهِب 
  باب الْفَرِش

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن سِعيِد بِن جناٍح - ١
يِن بِن عِلي  قَالَ دخلَ قَوم علَى الْحس)عليه السالم ( عن أَِبي خاِلٍد الزيِدي عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 فَقَالُوا يا ابن رسوِل اللَِّه نرى ِفي منِزِلك أَشياَء نكْرهها و ِإذَا ِفي منِزِلِه بسطٌ و )عليه السالم ( 
ٌء   ِشئْن لَيس لَنا ِمنه شي ِإنا نتزوج النساَء فَنعِطيِهن مهورهن فَيشتِرين ما)عليه السالم ( نماِرق فَقَالَ 

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة -٢ 

لَى أَِبي جع لْتخطَاٍء قَالَ دِن عِد اللَِّه ببع نع ِنيهاِلٍك الْجأَِبي م نفٍَر عِفي )عليه السالم ( ع تأَيفَر 
  .منِزِلِه بسطاً و وساِئد و أَنماطاً و مراِفق فَقُلْت ما هذَا فَقَالَ متاع الْمرأَِة 

 ٣-د نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   داو
 قَولُ اللَِّه عز و جلَّ يعملُونَ )عليه السالم ( بِن الْحصيِن عِن الْفَضِل أَِبي الْعباِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 لَه  
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 اِء وسالن اِل وجاِثيلَ الرمت ا ِهيواِب قَالَ مِجفاٍن كَالْج ماِثيلَ وت و حاِريبم شاُء ِمنما ي
  .لَِكنها تماِثيلُ الشجِر و ِشبِهِه 

 ٤-مِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع هذَكَر ن
 وساِئد و أَنماطٌ ِفيها تماِثيلُ يجِلس )عليه السالم (  قَالَ كَانت ِلعِلي بِن الْحسيِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .علَيها 
 ٥-ثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبع نى عِن ِعيسانَ ب

 ِفي بيٍت منجٍد ثُم عدت )عليه السالم ( بِن مسكَانَ عِن الْحسِن الزياِت قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
يظٌ فَقَالَ الْبيت الَِّذي رأَيته ِإلَيِه ِمن الْغِد و هو ِفي بيٍت لَيس ِفيِه ِإلَّا حِصري و علَيِه قَِميص غَِل

  .لَيس بيِتي ِإنما هو بيت الْمرأَِة و كَانَ أَمِس يومها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ -٦ 

 و هو جاِلس علَى متاٍع )عليه السالم ( لْجاروِد قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر الِْميثَِمي عن أَِبي ا
 ِنيمالْأَر و تا أَنم و لَه فَقُلْت ِنيمأَر ِدكِبي هلِْمسذَا الَِّذي تِدي فَقَالَ هِبي اعتالْم أَلِْمس لْتعفَج

ج اعتذَا ما فَقَالَ هم أَلِْمس لْتعِه فَجلَيع لْتخقَاِبٍل د ا كَانَ ِمنفَلَم أَةٌ لَهرام ِليع ِبِه أُم اَءت
 ثُ فَقَالَ ِلي ِإنَّ ذَِلكبعى يمالْأَع لَِكن لَا و فَقُلْت كتحا تم ظُرنأَنْ ت ِريدت كِتي فَقَالَ كَأَنحت

 ِلأُم عِلي و كَانت ترى رأْي الْخواِرِج فَأَدرتها لَيلَةً ِإلَى الصبِح أَنْ ترِجع عن رأِْيها الْمتاع كَانَ
 ِمِننيؤالْم لَّى أَِمريوتت ا )عليه السالم ( وهطَلَّقْت تحبا أَصفَلَم لَيع تعنتفَام .  

 ٧-حأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبن
 يجِلس )عليه السالم (  يقُولُ قَالَ قَاِئلٌ ِلأَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ سِمعت الرضا 

اٍط ِفيِه تلَى ِبسلُ عجالر هِهنتما لَنِإن و هظِّمعت اِجماِثيلُ فَقَالَ الْأَعم.  
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -٨ 

  يباِج و الْمصلَّى الْحِريِر و ِمثِْلِه ِمن الديباِج  عِن الِْفراِش الْحِريِر و ِمثِْلِه ِمن الد)صلوات اهللا عليه ( 
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لَاةُ فَقَالَ يالص كَأَةُ والت ِه ولَيع موِل النجِللر لُحصلْ يِه هلَيع دجسلَا ي ِه ولَيع قُومي و هفِْرش.  
  باب النواِدِر

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ١
ٍح قَالَ سأَلَِني ِشهاب بن عبِد ربِه أَنْ جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن الْعباِس بِن الْوِليِد بِن صِبي

 فَقَالَ قُلْ لَه يأِْتينا )عليه السالم (  فَأَعلَمت ذَِلك أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَستأِْذنَ لَه علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
م ابِشه لًا وِه لَيلَيع هلْتخاَء فَأَدو ِإذَا شأَب ا فَقَالَ لَههلَيع لَسةٌ فَجادِوس لَه تأِْس فَطُِرحالر عقَن

  . أَلِْق ِقناعك يا ِشهاب فَِإنَّ الِْقناع ِريبةٌ ِباللَّيِل مذَلَّةٌ ِبالنهاِر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم ( لنوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-٢ 

 ِمِننيؤالْم ا )صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمرينالز ركَةُ ظَهرتالْم ِت الْقَلَاِنسرِإذَا ظَه .  
يسى عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه الدهقَاِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِع-٣ 

 أَنه كَانَ )عليه السالم ( عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن 
  .يقُولُ طَي الثِّياِب راحتها و هو أَبقَى لَها 

 ٤-حا   مضِن الرسأَِبي الْح نلَّاٍد عِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 قَالَ خرجت و أَنا أُِريد داود بن ِعيسى بِن عِلي و كَانَ ينِزلُ ِبئْر ميموٍن و علَي )صلوات اهللا عليه ( 

  اِن فَرأَيت امرأَةً عجوزاً و معها جاِريتاِن فَقُلْت يا عجوز أَ تباع هاتاِن ثَوباِن غَِليظَ
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يشتِريِهما ِمثْلُك قُلْت و ِلم قَالَت ِلأَنَّ ِإحداهما مغنيةٌ و الْجاِريتاِن فَقَالَت نعم و لَِكن لَا 
 ِمن تجرا خِلِسي فَلَمجِني ِفي ملَسأَج ِني وفَعى فَرِن ِعيسب داولَى دع لْتخةٌ فَداِمرى زرالْأُخ

 هذَا عِلي بن موسى الَِّذي يزعم أَهلُ الِْعراِق أَنه مفْروض ِعنِدِه قَالَ ِلأَصحاِبِه تعلَمونَ من هذَا
  .الطَّاعِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد -٥ 

  .لْبرطُلَِة  أَنه كَِره لُبس ا)عليه السالم ( اللَِّه 
 ٦- نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

لَى ِفراٍش ِفي  ِإ)عليه السالم ( سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حماِد بِن ِعيسى قَالَ نظَر أَبو عبِد اللَِّه 
  .داِر رجٍل فَقَالَ ِفراش ِللرجِل و ِفراش ِلأَهِلِه و ِفراش ِلضيِفِه و ِفراش ِللشيطَاِن 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن خاِلٍد الطَّياِلِسي عن عِلي بِن -٧ 
مِد اللَِّه أَِبي حبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ ععليه السالم ( ز( ِقيوٍد وقُع اِويلَ ِمنرالس لَِبس نقَالَ م 

  .وجع الْخاِصرِة 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عِن الْحسِن بِن -٨ 

ِد اللَِّه عبأَِبي ع نع يالْقُم ِليع ناٍد عمِن حلَِف بخ نع اِهيمرِن ِإبِرو بمع نقِْطٍني عِن يب ِلي )

ت قَولَ  قَالَ سعةُ الْجرباِن و نبات الشعِر ِفي الْأَنِف أَمانٌ ِمن الْجذَاِم ثُم قَالَ أَ ما سِمع)عليه السالم 
  .الشاِعِر 

   و لَا ترى قَِميِصي ِإلَّا واِسع الْجيِب و الْيِد
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٩

 ِمن مروَءِة الرجِل أَنْ يكُونَ دوابه ِسماناً قَالَ و )م عليه السال( الْحسيِن الْعلَِوي قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 
 ِريالس شالْفَر لُوِك ومِه الْمجو نسح ِة وابةُ الداهوَءِة فَررالْم قُولُ ثَلَاثَةٌ ِمني هتِمعس.  
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 ١٠ -ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم 
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 حسملَا ي  
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 هكْسي لَم نِب مِبثَو كُمدأَح.  
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن بكٍْر عن زكَِريا الْمؤِمِن عمن حدثَه عن أَِبي عبِد - ١١ 

  .يابكُم ِباللَّيِل فَِإنها ِإذَا كَانت منشورةً لَِبسها الشيطَانُ ِباللَّيِل  قَالَ اطْووا ِث)عليه السالم ( اللَِّه 
  سهلُ بن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه جبلَةَ الِْكناِني قَالَ استقْبلَِني - ١٢ 

 علَّقْت سمكَةً ِفي يِدي فَقَالَ اقِْذفْها ِإنِني لَأَكْره ِللرجِل السِري أَنْ  و قَد)عليه السالم ( أَبو الْحسِن 
يِملَ الشحِة  ييعالش رشعا مي لْقالْخ اكُمادةٌ عكَِثري كُماؤدأَع مقَو كُمقَالَ ِإن فِْسِه ثُمِبن ِنيَء الد
ادع قَد كُمِه ِإنلَيع مترا قَدِبم موا لَهنيزفَت لْقالْخ اكُم.  

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

 ِبالسواِد فَقُلْت أَراك قَِد اختضبت ِبالسواِد  و قَِد اختضب)عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي الْحسِن 
 اِء وسلَّ ِفي ِعفَِّة النج و زع اللَّه ِزيدا يِيئَةُ ِممهالت و ابالِْخض راً واِب أَجفَقَالَ ِإنَّ ِفي الِْخض

هن التهِيئَةَ قَالَ قُلْت بلَغنا أَنَّ الِْحناَء يِزيد ِفي الشيِب قَالَ لَقَد ترك النساُء الِْعفَّةَ ِبترِك أَزواِجِهن لَ
يش ٍم  أَيوِفي كُلِّ ي ِزيدي بيِب الشيِفي الش ِزيدٍء ي.  
 ٢-ِمس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِكِني ب

 فَنظَر ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( الْحكَِم عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبيِتِه فَقَالَ النيِب ِفي ِلحيصلى اهللا عليه وآله ( الش(بيش ابش نقَالَ م ثُم ورن  لَه تلَاِم كَانةً ِفي الِْإس

 ِبياَء ِإلَى النج اِء ثُملُ ِبالِْحنجالر بضِة قَالَ فَخامالِْقي مووراً يأَى )صلى اهللا عليه وآله ( نا رفَلَم 
 ِبياِد فَقَالَ النولُ ِبالسجالر بضفَخ لَامِإس و ورقَالَ ن ابصلى اهللا عليه وآله ( الِْخض( و لَامِإس و ورن 

 كُمودةٌ ِفي قُلُوِب عبهر و اِئكُمةٌ ِإلَى ِنسبحم انٌ وِإمي.  
 قَالَ )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن الْعباِس بِن موسى الْوراِق عن أَِبي الْحسِن -٣ 

 فَرأَوه مختِضباً ِبالسواِد فَسأَلُوه فَقَالَ ِإني رجلٌ أُِحب )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر دخلَ قَوم علَى أَ
  النساَء و أَنا 
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نلَه عنصأَت.   
  أَحمد بن محمٍد عن سِعيِد بِن جناٍح عن أَِبي خاِلٍد الزيِدي عن جاِبٍر عن أَِبي -٤ 
 فَرأَوه مختِضباً ِبالسواِد )صلوات اهللا عليه (  قَالَ دخلَ قَوم علَى الْحسيِن بِن عِلي )عليه السالم ( جعفٍَر 
أَلُوهولُ اللَِّه فَسسر رقَالَ أَم ِتِه ثُميِإلَى ِلح هدي دفَم ذَِلك نا أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  عاهاٍة غَزِفي غَز 

 ِرِكنيشلَى الْما ِبِه عوقْواِد ِليووا ِبالسِضبتخي.  
 عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن حفٍْص   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي-٥ 

 عن ِخضاِب اللِّحيِة و الرأِْس أَ ِمن السنِة فَقَالَ نعم )عليه السالم ( الْأَعوِر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم ِإنَّ أَِمري صلوات اهللا عليه ( قُلْت(تخي وِل اللَِّه  لَمسلُ رقَو هعنا ممفَقَالَ ِإن ِضب ) صلى اهللا عليه وآله( 

  .ِإنَّ هِذِه ستخضب ِمن هِذِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن -٦ 

ٍر عيمِن أَِبي عِن ابسأَِبي الْح نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب اِب ثَلَاثُ )عليه السالم ( نقَالَ ِفي الِْخض 
  .ِخصاٍل مهيبةٌ ِفي الْحرِب و محبةٌ ِإلَى النساِء و يِزيد ِفي الْباِه 

 ٧-ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيم
 و الْحسين بن عِلي )صلى اهللا عليه وآله (  عن ِخضاِب الشعِر فَقَالَ قَد خضب النِبي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . ِبالْكَتِم )عليه السالم ( و أَبو جعفٍَر 
 ٨-محِد اللَِّه   مبع نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 )عليه السالم (  و لَم يمنع عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خضب النِبي )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عليه السالم (  تختِضب هِذِه ِمن هِذِه و قَد خضب الْحسين و أَبو جعفٍَر )صلى اهللا عليه وآله (  النِبي ِإلَّا قَولُ

(.   
 ٩- نةَ عِمريِن عِف بيس نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نفٍَر ععج نب دمحاِس مبو الْعأَب  
بيِد اللَِّه أَِبي شبا عأَب أَلْتقَالَ س ِديعليه السالم ( ةَ الْأَس( نيسالْح بضِر فَقَالَ خعاِب الشِخض نع 

  . ِبالِْحناِء و الْكَتِم )صلوات اهللا عليهما ( و أَبو جعفٍَر 
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 ١٠ -محم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مالَةَ بفَض ناِلٍد عِن خِد ب
 نع وبأَي  
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  .ِء ِخضاباً قَاِنياً  يختِضب ِبالِْحنا)عليه السالم ( معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر 
 ١١ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ضاِب  ِإياك و نصولَ الِْخ)عليه السالم ( محمِد بِن عذَاِفٍر عن عمر بِن يِزيد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 سؤب فَِإنَّ ذَِلك.  

  عِلي بن محمِد بِن بندار و محمد بن الْحسِن عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر - ١٢ 
 ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعأَِبيِه ر نانَ عرِن ِمهِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نٍم ِفي )يه وآله صلى اهللا عل( عهفَقَةُ ِدرن 

الِْخضاِب أَفْضلُ ِمن نفَقَِة ِدرهٍم ِفي سِبيِل اللَِّه ِإنَّ ِفيِه أَربع عشرةَ خصلَةً يطْرد الريح ِمن الْأُذُنيِن 
كْهالن بطَيي و اِشيميالْخ نلَيي ِر وصِن الْباَء علُو الِْغشجي و اِن ويشِبالْغ بذْهي اللِّثَةَ و دشي ةَ و

يِقلُّ وسوسةَ الشيطَاِن و تفْرح ِبِه الْملَاِئكَةُ و يستبِشر ِبِه الْمؤِمن و يِغيظُ ِبِه الْكَاِفر و هو ِزينةٌ 
هِيي ِمنحتسي ِرِه واَءةٌ ِفي قَبرب و ِطيب وه و ِكرين و كَرنم .  

  باب السواِد و الْوِسمِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ١

ِن الْماِرِث بالْح ةَ ولْقَمأَِبي ع عم تقَالَ كُن ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نأَِبي ع دانَ ِعنسأَِبي ح ِة وِغري
 و علْقَمةُ مختِضب ِبالِْحناِء و الْحاِرثُ مختِضب ِبالْوِسمِة و أَبو حسانَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ر ِإلَى ِلحيِتِه فَقَالَ أَبو عبِد يختِضب فَقَالَ كُلُّ رجٍل ِمنهم ما ترى ِفي هذَا رِحمك اللَّه و أَشا
 مختِضباً ِبالْوسمِة قَالَ نعم ذَِلك ِحني )عليه السالم (  ما أَحسنه قَالُوا كَانَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( اللَِّه 

 هنبضا فَخاِريهوج هذَتةَ أَخالثَّقَِفي جوزت.  
 عِن )عليه السالم (  ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   عنه عِن-٢ 

  .الْوِسمِة فَقَالَ لَا بأْس ِبها ِللشيِخ الْكَِبِري 
عليه ( يت أَبا جعفٍَر   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ رأَ-٣ 

   )السالم 
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هدِلأَش ذَا الِْعلْكه تغضاِسي فَمرةُ أَضِسمِت الْوقَضن دمحا مغُ ِعلْكاً فَقَالَ يضمي ا قَالَ و
  .كَانِت استرخت فَشدها ِبالذَّهِب 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن -٤ 
  .ضت أَضراِسي الْوِسمةُ  نقَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبِه عن عِلي بِن -٥ 
 و )صلوات اهللا عليه ( سين  قُِتلَ الْح)عليه السالم ( أَسباٍط عن عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .هو مختِضب ِبالْوسمِة 
 )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عن يونس عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -٦ 

يسقُِتلَ الْح قَد أْسِة فَقَالَ لَا بمساِب ِبالْوِن الِْخضع ِة )عليه السالم ( نمسِبالْو ِضبتخم وه و .  
 ٧- نع ِزيدِن يب رمِن عِن بيسِن الْحع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع هنع  

  .واِد أُنس ِللنساِء و مهابةٌ ِللْعدو  يقُولُ الِْخضاب ِبالس)عليه السالم ( أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  باب الِْخضاِب ِبالِْحناِء

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  . الْوجِه و يكِْثر الشيب  قَالَ الِْحناُء يِزيد ِفي ماِء)عليه السالم ( 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٢ 
  . الِْحناُء يشعلُ الشيب )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ٣-ِليا   عأَب تأَياٍر قَالَ رمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
  . مخضوباً ِبالِْحناِء )عليه السالم ( جعفٍَر 

 ٤-فَض نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع وبِن أَيالَةَ ب
 يقُولُ )صلوات اهللا عليه (  قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( حِريٍز عن مولًى ِلعِلي بِن الْحسيِن 

و ينِبت الشعر و يطَيب الريح  اختِضبوا ِبالِْحناِء فَِإنه يجلُو الْبصر )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .و يسكِّن الزوجةَ 
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 قَالَ الِْحناُء )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عنه عن عبدوِس بِن ِإبراِهيم الْبغداِدي رفَعه ِإلَى أَ- ٥
 لَدالْو نسحي ةَ وكْهالن بطَيي ِه وجاِء الْوِفي م ِزيدي ِك وهِبالس بذْهي.  

 بِن بِزيٍع قَالَ   عنه عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن رشيٍد عن ماِلِك بِن أَشيم عن ِإسماِعيلَ-٦ 
 ِإنَّ ِلي فَتاةً قَِد ارتفَعت ِعلَّتها فَقَالَ اخِضب رأْسها ِبالِْحناِء فَِإنَّ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

 ضيا الْحهِإلَي ادفَع ذَِلك لْتا قَالَ فَفَعهِإلَي ودعيس ضيالْح.  
عالش زلِْقِهباب جح ِر و  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي - ١
  .ِء  قَالَ ثَلَاثٌ من عرفَهن لَم يدعهن جز الشعِر و تشِمري الثِّياِب و ِنكَاح الِْإما)عليه السالم ( الْحسِن 
 ٢- اقحِإس نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

خه  قَالَ قَالَ ِلي استأِْصلْ شعرك يِقلُّ درنه و دوابه و وس)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كندب ِريحتسي ى ورٍة أُخايِفي ِرو و كرصلُو بجي و كتقَبلُظُ رغت و.  

 ٣- ٍر قَالَ قُلْتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
صحابنا يروونَ أَنَّ حلْق الرأِْس ِفي غَيِر حج و لَا عمرٍة مثْلَةٌ فَقَالَ  ِإنَّ أَ)عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن 

  . ِإذَا قَضى مناِسكَه عدلَ ِإلَى قَريٍة يقَالُ لَها سايةُ فَحلَق )عليه السالم ( كَانَ أَبو الْحسِن 
 ِإنَّ الناس يقُولُونَ ِإنَّ حلْق )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قُ-٤ 

  .الرأِْس مثْلَةٌ فَقَالَ عمرةٌ لَنا و مثْلَةٌ ِلأَعداِئنا 
 ٥-نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م 

 ِمن لَقفَح امجِني الْحمجقَالَ ح لَمِن أَسب رمِن عِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عج
  موِضِع 
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ٍء هذَا اذْهب فَاحِلق رأْسك قَالَ فَذَهبت و   فَقَالَ أَي شي)عليه السالم ( النقْرِة فَرآِني أَبو الْحسِن 
  .حلَقْت رأِْسي 

الَ قُلْت   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن ِسناٍن قَ-٦ 
 )صلى اهللا عليه وآله (  ما تقُولُ ِفي ِإطَالَِة الشعِر فَقَالَ كَانَ أَصحاب محمٍد )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِني الطَّمعي ِعِرينشم.  
 ٧-ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نانَ عدعس نكَِم ع

  . قَالَ ِإني لَأَحِلق كُلَّ جمعٍة ِفيما بين الطَّلْيِة ِإلَى الطَّلْيِة )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٨-ِك عاربِن الْمى بيحي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلَةَ   ِعدبِن جِد اللَِّه ببع ن

 قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ربما كَثُر الشعر ِفي )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لْقَفَا يذْهب ِبالْغم قَفَاي فَيغمِني غَماً شِديداً فَقَالَ ِلي يا ِإسحاق أَ ما عِلمت أَنَّ حلْق ا
  باب اتخاِذ الشعِر و الْفَرِق

١ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 عِن الرجِل يكُونُ لَه وفْرةٌ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن عن أَِبي الْعباِس الْبقْباِق قَالَ سأَلْت أَبا 

  .أَ يفْرقُها أَو يدعها فَقَالَ يفْرقُها 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
  . مِن اتخذَ شعراً فَلْيحِسن ِولَايته أَو ِليجزه )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه قَالَ قَالَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماٍد عن أَيوب بِن هارونَ عن أَِبي -٣ 
 يفْرق شعره قَالَ لَا ِإنَّ رسولَ )صلى اهللا عليه وآله ( ت لَه أَ كَانَ رسولُ اللَِّه  قَالَ قُلْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . كَانَ ِإذَا طَالَ شعره كَانَ ِإلَى شحمِة أُذُِنِه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
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٤ - اِهيمرِن ِإبِرو بمع نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لْت ِإنهم يروونَ أَنَّ  قَالَ قُ)عليه السالم ( عن خلَِف بِن حماٍد عن عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبيونَ أَنَّ النمعزي ِة قُلْتنالس ِة قَالَ ِمننالس ِمن قصلى اهللا عليه وآله ( الْفَر( ِبيالن قا فَرقَالَ م قفَر  )

  .عر  تمِسك الش)عليهم السالم (  و لَا كَانَ الْأَنِبياُء )صلى اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي نصٍر عن عِلي بِن -٥ 

 الْفَرق ِمن السنِة قَالَ لَا قُلْت فَهلْ )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 و لَيس ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نعم قُلْت كَيف فَرق رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رق رسولُ اللَِّه فَ

لى اهللا عليه ص(  يفْرق كَما فَرق رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( السنِة قَالَ من أَصابه ما أَصاب رسولَ اللَِّه 

 و ِإلَّا فَلَا قُلْت لَه كَيف ذَِلك قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَد أَصاب سنةَ رسوِل اللَِّه )وآله 
ه الرؤيا الَِّتي أَخبره  ِحني صد عِن الْبيِت و قَد كَانَ ساق الْهدي و أَحرم أَراه اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( 

اللَّه ِبها ِفي ِكتاِبِه ِإذْ يقُولُ لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا ِبالْحق لَتدخلُن الْمسِجد الْحرام ِإنْ 
سر ِلمخافُونَ فَعال ت ِرينقَصم و كُمسؤر لِِّقنيحم آِمِنني صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه شاَء اللَّه( أَنَّ اللَّه 

سيِفي لَه ِبما أَراه فَِمن ثَم وفَّر ذَِلك الشعر الَِّذي كَانَ علَى رأِْسِه ِحني أَحرم انِتظَاراً ِلحلِْقِه ِفي 
لَم لَقَها حلَّ فَلَمج و زع اللَّه هدعثُ ويِم حرِلِه الْحقَب ِمن لَا كَانَ ذَِلك ِر وعِفِري الشوِفي ت ِعدي  )

   .)صلى اهللا عليه وآله 
  باب اللِّحيِة و الشاِرِب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْمثَنى عن سِديٍر - ١
قَالَ ر ِفيريفٍَر الصعا جأَب تعليه السالم ( أَي( هتيِلح طِّنبي ِه وياِرضذُ عأْخي .  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي -٢ 
ٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد حماٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئ

   )عليه السالم ( اللَِّه 
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  .هو ِفي الناِر قَالَ ما زاد ِمن اللِّحيِة عِن الْقَبضِة فَ
 ٣- نٍد ععِن سب اقحِن ِإسب ِليع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 علَى  ِفي قَدِر اللِّحيِة قَالَ تقِْبض ِبيِدك)عليه السالم ( يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .اللِّحيِة و تجز ما فَضلَ 

 ٤- تأَياِت قَالَ ريِن الزسِن الْحكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع  
  . قَد خفَّف ِلحيته )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
بِن سويٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن   عنه عن أَِبيِه عِن النضِر -٥ 

  . و الْحجام يأْخذُ ِمن ِلحيِتِه فَقَالَ دورها )صلوات اهللا عليه ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر 
 ٦-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوعليه السالم ( ِن الن( 

  . ِإنَّ ِمن السنِة أَنْ تأْخذَ ِمن الشاِرِب حتى يبلُغَ الِْإطَار )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ٧-ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نع ِليِن عب 

  . قَالَ سأَلْته عن قَص الشاِرِب أَ ِمن السنِة قَالَ نعم )عليه السالم ( 
 ٨-ع هذَكَر نماٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبأَِبي ع ن

  . قَالَ ذَكَرنا الْأَخذَ ِمن الشاِرِب فَقَالَ نشرةٌ و هو ِمن السنِة )عليه السالم ( اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن -٩ 

ع ناٍط عبِد اللَِّه أَسبا عأَى أَبر هانَ أَنثْمِن عِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( قَهى أَلْصتح هاِربفَى شأَح 
  .ِبالْعِسيِب 
 ١٠ - نمةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 هربِد اللَِّه أَخبأَِبي ع نةَ )عليه السالم ( عيِني اللِّحعاِر يِة فَِفي النضلَى الْقَبع ادا زقَالَ م .  

   )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١١ 
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 لَا يطَولَن أَحدكُم شاِربه فَِإنَّ الشيطَانَ يتِخذُه مخبأً يستِتر ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
.  

ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بعِض أَصحاِبِه عِن الدهقَاِن عن   ِعدةٌ - ١٢ 
 رجلٌ طَِويلُ اللِّحيِة فَقَالَ ما )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مر ِبالنِبي )عليه السالم ( درست عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يه ذَا لَولَى هكَانَ ع ِبيلَى النلَ عخد ِن ثُميتياللِّح نيب هتيأَ ِلحيلَ فَهجالر لَغَ ذَِلكِتِه فَبيِلح أَ ِمن )

  . فَلَما رآه قَالَ هكَذَا فَافْعلُوا )صلى اهللا عليه وآله 
  باب أَخِذ الشعِر ِمن الْأَنِف

١ -أَح نى عيحي نب دمحم   ِريعةَ الْأَشزمِن حِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دم
  . أَخذُ الشعِر ِمن الْأَنِف يحسن الْوجه )عليه السالم ( رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  باب التمشِط
١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عم

 الثَّوب النِقي يكِْبت الْعدو و )عليه السالم ( جندٍب عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
ذْهأِْس يطُ ِللرشالْم ِس وؤِبالْب بذْهي نهالد ى وماُء قَالَ الْحبا الْوم و اِء قَالَ قُلْتبِبالْو ب

 اسرالْأَض دشِة ييطُ ِللِّحشالْم.  
 ٢- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

 اقحِن ِإسِد بمحم نِن عسا الْحأَب تِمعأَِبيِه قَالَ س نع فَِليواٍر النمع نقُولُ )عليه السالم ( عي 
 مشطٌ ِفي الْمسِجِد يتمشطُ ِبِه ِإذَا فَرغَ )عليه السالم ( الْمشطُ يذْهب ِبالْوباِء و كَانَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمن صلَاِتِه 
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن الْحسِن بِن عاِصٍم   عِل-٣ 

 اِهيمرلَى أَِبي ِإبع لْتخأَِبيِه قَالَ د نعليه السالم ( ع( لَه طُ ِبِه فَقُلْتشمتاٍج يطُ عشِدِه مِفي ي و 
  ِعندنا ِبالِْعراِق من يزعم أَنه لَا يِحلُّ التمشطُ ِبالْعاِج قَالَ و ِلم فَقَد كَانَ جِعلْت ِفداك ِإنَّ 
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  . أَو مشطَاِن ثُم قَالَ تمشطُوا ِبالْعاِج فَِإنَّ الْعاج يذْهب ِبالْوباِء  ِمنها مشطٌ)عليه السالم ( ِلأَِبي 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن موسى بِن بكٍْر -٤ 

  .مشطُ ِبمشِط عاٍج و اشتريته لَه  يت)عليه السالم ( قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ -٥ 

  .ي ِمنه لَمشطاً  عِن الْعاِج فَقَالَ لَا بأْس ِبِه و ِإنَّ ِل)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن نضِر بِن -٦ 

 ِبيِديثَ ِإلَى النالْح فَعِعيٍد رِن سةَ بسبنع نع اقحصلى اهللا عليه وآله ( ِإس(ِريِح الرسةُ تأِْس  قَالَ كَثْر
  .تذْهب ِبالْوباِء و تجِلب الرزق و تِزيد ِفي الِْجماِع 

 ِفي )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن -٧ 
 دِعن كُمتذُوا ِزينلَّ خج و زِل اللَِّه علَاٍة قَوكُلِّ ص دطُ ِعنشمالت ذَِلك ِجٍد قَالَ ِمنسكُلِّ م.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن نوِح بِن شعيٍب عِن ابِن -٨ 
 قَالَ ِإذَا سرحت رأْسك و ِلحيتك )ه صلوات اهللا علي( مياٍح عن يونس عمن أَخبره عن أَِبي الْحسِن 

  .فَأَِمر الْمشطَ علَى صدِرك فَِإنه يذْهب ِبالْهم و الْوباِء 
 ٩- ملْغقَلِّلُ الْبِط تشمةُ التأَِبيِه قَالَ كَثْر نع هنع  .  
ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِطيةَ عن ِإسماِعيلَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ١٠ 

 قَالَ من سرح ِلحيته سبِعني مرةً و عدها مرةً مرةً لَم يقْربه )صلوات اهللا عليه ( جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الشيطَانُ أَربِعني يوماً 

 ١١ -دمحٍم   مزِن ِمهب اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 عن ِعظَاِم الِْفيِل مداِهِنها و أَمشاِطها )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن الْوِليِد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَالَ لَا بأْس ِبها 
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  باب قَص الْأَظْفَاِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه - ١
 تقِْليم الْأَظْفَاِر يمنع الداَء الْأَعظَم و يِدر )صلى اهللا عليه وآله (  راِشٍد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه الْحسِن بِن

 قزالر.  
( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَّ-٢ 

 قَالَ تقِْليم الْأَظْفَاِر يوم الْجمعِة يؤمن ِمن الْجذَاِم و الْبرِص و الْعمى و ِإنْ لَم تحتج )عليه السالم 
  .فَحكَّها 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عِن الْحسِن بِن-٣ 

 خذْ ِمن شاِرِبك و )عليه السالم ( سلَيمانَ عن عمِه عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
يا شِفيه كُني ٍة فَِإنْ لَمعمِفي كُلِّ ج أَظْفَاِرك صرلَا ب و ذَاملَا ج ونٌ ونج كِصيبا لَا يكَّهٌء فَح 

.  
 قَالَ تقِْليم الْأَظْفَاِر و )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

  .أَخذُ الشاِرِب ِفي كُلِّ جمعٍة أَمانٌ ِمن الْبرِص و الْجنوِن 
ياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز-٥ 

  . قَالَ ِمن السنِة تقِْليم الْأَظْفَاِر )عليه السالم ( عقْبةَ عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِه عمن ذَكَره عن أَيوب بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي-٦ 

 قَالَ ِإنما قُص الْأَظْفَار ِلأَنها مِقيلُ الشيطَاِن و ِمنه )عليه السالم ( الْحر عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .يكُونُ النسيانُ 

 بِن ِمسِكٍني عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن أَِبي   عنه عن محمِد بِن عِلي عِن الْحكَِم-٧ 
 قَالَ ِإنَّ أَستر و أَخفَى ما يسلِّطُ الشيطَانَ ِمِن ابِن آدم أَنْ صار أَنْ يسكُن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .تحت الْأَظَاِفِري 
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 ٨-ع ِليِن عِد بمحم نع هنِن   عِن بيسِن الْحةَ عزمِن أَِبي حب ِليع ناِط عنالْح ِليع ن
 قَالَ قُلْت لَه ما ثَواب من أَخذَ ِمن شاِرِبِه )عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الَ لَا يزالُ مطَهراً ِإلَى الْجمعِة الْأُخرى و قَلَّم أَظْفَاره ِفي كُلِّ جمعٍة قَ
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لرِبيِع بِن بكٍْر   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي حفٍْص الْجرجاِني عن أَِبي الْخِضيِب ا- ٩
 من أَخذَ ِمن أَظْفَاِرِه و شاِرِبِه كُلَّ )عليه السالم ( الْأَزِدي عن عبِد الرِحيِم الْقَِصِري قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 لَم )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه جمعٍة و قَالَ ِحني يأْخذُ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و علَى سنِة محمٍد رسوِل 
 وتمالَِّذي ي هضرِإلَّا م ضرملَا ي ٍة ومسن قا ِعتِبه لَه اللَّه بةٌ ِإلَّا كَتاززلَا ج ةٌ وقُلَام هقُطْ ِمنسي

  .ِفيِه 
 ١٠ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   عةَ قَالَ قَالَ أَبِن طَلْحِد بمحم ن

 تقِْليم الْأَظْفَاِر و قَص الشاِرِب و غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي كُلَّ جمعٍة ينِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .الْفَقْر و يِزيد ِفي الرزِق 

 ١١ -دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مقْبِن عب ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب 
 لَّاكصم مِق فَقَالَ الْززئاً ِفي الريِني شلِّمِن عسِن الْحِد اللَِّه ببلٌ ِلعجٍس قَالَ قَالَ رمأَِبي كَه نع

نه أَنجع ِفي طَلَِب الرزِق ِمن الضرِب ِفي الْأَرِض ِإذَا صلَّيت الْفَجر ِإلَى طُلُوِع الشمِس فَِإ
 فَقَالَ أَ لَا أُعلِّمك ِفي الرزِق ما هو أَنفَع ِمن ذَِلك قَالَ )عليه السالم ( فَأَخبرت ِبذَِلك أَبا عبِد اللَِّه 

  .لَّ جمعٍة قُلْت بلَى قَالَ خذْ ِمن شاِرِبك و أَظْفَاِرك كُ
  عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبيِه قَالَ أَتيت عبد اللَِّه بن الْحسِن - ١٢ 

ضرفَع كرِري غَيلِّ أَمولَا ت ِري ولَّ أَموت مِق فَقَالَ قُِل اللَّهزاًء ِفي الرعِني دلِّمع لَى فَقُلْتع هت
 فَقَالَ أَ لَا أَدلُّك علَى ما هو أَنفَع ِمن هذَا ِفي الرزِق تقُص أَظَاِفريك و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .شاِربك ِفي كُلِّ جمعٍة و لَو ِبحكِّها 
 ١٣ -بِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنلٍَف   ِعدخ ناٍط عبِن أَسب ِليع نِد اللَِّه ع

ٍء ِإنْ   ِبخراسانَ و أَنا أَشتِكي عيِني فَقَالَ أَ لَا أَدلُّك علَى شي)عليه السالم ( قَالَ رآِني أَبو الْحسِن 
ك ِفي كُلِّ خِميٍس قَالَ فَفَعلْت فَما فَعلْته لَم تشتِك عينك فَقُلْت بلَى فَقَالَ خذْ ِمن أَظْفَاِر

 كتربأَخ موِني ِإلَى ييع تكَيتاش.  
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  عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل النوفَِلي عن أَِبيِه و عمِه جِميعاً عن أَِبي - ١٤ 
  . أَخذَ أَظْفَاِرِه كُلَّ خِميٍس لَم ترمد عينه  قَالَ من أَدمن)عليه السالم ( جعفٍَر 

صلى اهللا (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - ١٥ 

   )عليه وآله 
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 لَكُن نيأَز هفَِإن كْنراِء اتسِللن و كُموا أَظَاِفرياِل قُصجِللر.  
 ١٦ -أُ ِبِخندبالْأَظْفَاِر ت ِفي قَص هفَعٍر ريمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِصِر   ع

  .الْأَيسِر ثُم تخِتم ِبالْيِمِني 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١٧ 

 فَِقيلَ لَه احتبس )صلى اهللا عليه وآله ( ي  قَالَ احتبس الْوحي عِن النِب)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و كَيف لَا يحتِبس و أَنتم لَا تقَلِّمونَ أَظْفَاركُم و لَا تنقُّونَ )صلى اهللا عليه وآله ( الْوحي عنك فَقَالَ 

 كُماِجبور.  
  باب جز الشيِب و نتِفِه

ِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحا- ١
 قَالَ لَا بأْس ِبجز الشمِط و نتِفِه و جزه أَحب ِإلَي ِمن نتِفِه )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
 قَالَ لَا بأْس ِبجز )صلوات اهللا عليه (  ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عِن-٢ 

  .الشمِط و نتِفِه ِمن اللِّحيِة 
 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( فَهتن هكْري أْساً وِب بيالش زى ِبجركَانَ لَا ي .  
 فَقَالَ يا رب ما )عليه السالم (  أَولُ من شاب ِإبراِهيم )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ -٤ 
  .لَ نور و توِقري قَالَ رب ِزدِني ِمنه هذَا فَقَا
 ٥- نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 شيباً ِفي ِلحيِتِه فَقَالَ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ الناس لَا يِشيبونَ فَأَبصر ِإبراِهيم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يا رب ما هذَا فَقَالَ هذَا وقَار فَقَالَ يا رب ِزدِني وقَاراً 

 ٦-أَص ةٌ ِمنانَ   ِعدملَيس نع ِديِنيالْم وبأَِبي أَي نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنح
 قَالَ الشيب ِفي مقَدِم الرأِْس يمن و ِفي الْعاِرضيِن )عليهم السالم ( الْجعفَِري عِن الرضا عن آباِئِه 

  . شجاعةٌ و ِفي الْقَفَا شؤم سخاٌء و ِفي الذَّواِئِب
  باب دفِْن الشعِر و الظُّفُِر

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ١
 و جلَّ أَ لَم نجعِل الْأَرض ِكفاتاً أَحياًء و  ِفي قَوِل اللَِّه عز)عليه السالم ( كَهمٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَمواتاً قَالَ دفْن الشعِر و الظُّفُِر 
  باب الْكُحِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن - ١
ٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع نٍل عجر ناِء عٍم الْفَرلَيس عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ كَانَ ر  ) صلى

  . يكْتِحلُ ِبالِْإثِْمِد ِإذَا أَوى ِإلَى ِفراِشِه وتراً وتراً )اهللا عليه وآله 

http://www.islam4u.com


  )٤٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ي مركز االشعاع االسالم........... الد السادس : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ - ٢
قَالَ هذَا كَانَ ِلأَِبي الْحسِن  ِميلًا ِمن حِديٍد و مكْحلَةً ِمن ِعظَاٍم فَ)عليه السالم ( أَراِني أَبو الْحسِن 

 لْتحِحلْ ِبِه فَاكْتفَاكْت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن صفْوانَ -٣ 

  .ِباللَّيِل ينفَع الْعين و هو ِبالنهاِر ِزينةٌ  قَالَ الْكُحلُ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل الْهاِشِمي عن أَِبيِه و عمِه قَالَا -٤ 

  .ب النكْهةَ و يشد أَشفَار الْعيِن  اِلاكِْتحالُ ِبالِْإثِْمِد يطَي)عليه السالم ( قَالَ أَبو جعفٍَر 
 قَالَ الْكُحلُ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 

 الْفَم ِذبعي.  
 ٦-نع هذَكَر نماٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع نع هنِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم (  أَِبي ع 

  .الْكُحلُ ينِبت الشعر و يِحد الْبصر و يِعني علَى طُوِل السجوِد 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن -٧ 

جر نةَ عقْبِد اللَِّه عبأَِبي ع نعليه السالم ( ٍل ع( بذْهي و رعالش ِبتني و رصلُو الْبجي قَالَ الِْإثِْمد 
  .ِبالدمعِة 
 قَالَ الْكُحلُ يِزيد ِفي )صلوات اهللا عليه (   ابن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 

بِة الْمعاض.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر -٩ 

 )م عليه السال( عن أَحمد بِن الْمبارِك عِن الْحسيِن بِن الْحسِن بِن عاِصٍم عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ من نام علَى ِإثِْمٍد غَيِر ممسٍك أَِمن ِمن الْماِء الْأَسوِد أَبداً ما دام ينام علَيِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حماِد بِن عثْمانَ - ١٠ 
 قَالَ الْكُحلُ ينِبت الشعر و يجفِّف الدمعةَ و و يعِذب الريق و يجلُو )عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد 

 رصالْب.  
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١١-ةٌ ِمنِعد   ناِح عِن الْقَدِن اباٍل عِن فَضِن ابِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص 
 مِن اكْتحلَ فَلْيوِتر و من فَعلَ فَقَد )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 و نسأَح أْسلْ فَلَا بفْعي لَم نم.  
 )عليه السالم (   عنه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن صفْوانَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٢ 

نى و ثَلَاثاً ِفي الْيسرى  كَانَ يكْتِحلُ قَبلَ أَنْ ينام أَربعاً ِفي الْيم)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
.  

  باب السواِك
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١

  . السواك )عليهم السالم (  ِمن أَخلَاِق الْأَنِبياِء )عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن -٢ 

 قَالَ )عليه السالم ( بِن سِعيٍد جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمن اكوالس ِلنيسرِن الْمنس.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن -٣ 
 )عليه السالم ( ِئيلُ  ما زالَ جبر)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِفيأُح و درأَنْ أَد ِشيتى ختاِك حووِصيِني ِبالسي.  
 ٤- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه اةٌ )عليه السالم (   وضرم ةٌ ِللْفَِم ورطْهم اكوالس 
 بِللر.  

 ٥-م ناٍد عِزي نلُ بهقَالَ   س ِديٍم الْأَسزِمه نٍر عحِن بِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمح
 يقُولُ ِفي السواِك عشرةُ ِخصاٍل مطْهرةٌ ِللْفَِم و مرضاةٌ ِللرب و )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

الس ِمن وه لَاِئكَِة وةٌ ِللْمحفْرفِْر مِبالْح بذْهي ِم ولْغِبالْب بذْهي و رصلُو الْبجي اللِّثَةَ و دشي ِة ون
.  

    عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن عبيِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست عِن ابِن ِسناٍن -٦ 
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 قَالَ ِفي السواِك اثْنتا عشر خصلَةً هو ِمن السنِة و مطْهرةٌ ِللْفَِم و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبالْب بذْهي و بِضي الرري ِر وصلَاةٌ ِللْبجم اِعفضي انَ ونالْأَس ضيبي ِفي الِْحفِْظ و ِزيدي ِم ولْغ

  .الْحسناِت و يذْهب ِبالْحفِْر و يشد اللِّثَةَ و يشهي الطَّعام و تفْرح ِبِه الْملَاِئكَةُ 
ضاٍل عن حماِد بِن ِعيسى عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَ-٧ 

  . قَالَ السواك يذْهب ِبالدمعِة و يجلُو الْبصر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
لَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد ال-٨ 

 ِبالسواِك حتى ِخفْت )عليه السالم (  أَوصاِني جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
  .علَى أَسناِني 

 ٩-زرِن الْمكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِن بب
  . ما ِلي أَراكُم قُلْحاً ما لَكُم لَا تستاكُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( النعماِن رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن محمِد بِن - ١٠ 
 )صلوات اهللا عليه (  ِلأَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي وِصيِة النِبي )عليه السالم ( نَ عن أَِبي جعفٍَر مروا

  .علَيك ِبالسواِك ِلكُلِّ صلَاٍة 
  باب الْحماِم

ٍد عن أَِبيِه أَو غَيِرِه عن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ١
 ِنعم الْبيت )صلوات اهللا عليه (  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَسلَم الْجبِلي رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
الَ عمر ِبئْس الْبيت الْحمام يبِدي الْعورةَ و يهِتك الْحمام يذَكِّر النار و يذْهب ِبالدرِن و قَ

 ِمِننيؤلَ أَِمِري الْمقَو اسالن بسن قَالَ و رتعليه السالم ( الس( ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم رملَ عقَو و رمِإلَى ع 
   .)عليه السالم ( 

 ٢- ِليع نع هنأَِبي   ع نع فَِريعانَ الْجملَيس نانَ عسِن حب ِليع كَِم وِن الْحب
 قَالَ الْحمام يوم و يوم لَا يكِْثر اللَّحم و ِإدمانه ِفي كُلِّ يوٍم يِذيب شحم )عليه السالم ( الْحسِن 
  .الْكُلْيتيِن 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يدخِل ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

  .الْحمام ِإلَّا ِبِمئْزٍر 
 ٤- ناِل عجٍد الْحمحِن مِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 فَقَالَ أَ )صلوات اهللا عليه ( لَ مِرضت حتى ذَهب لَحِمي فَدخلْت علَى الرضا سلَيمانَ الْجعفَِري قَا
يسرك أَنْ يعود ِإلَيك لَحمك قُلْت بلَى قَالَ الْزِم الْحمام ِغباً فَِإنه يعود ِإلَيك لَحمك و ِإياك أَنْ 

مفَِإنَّ ِإد هِمندلَّ توِرثُ السي هان.  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْمثَنى بِن الْوِليِد الْحناِط عن أَِبي بِصٍري -٥ 

أُ ِبِه عنك وهج ٌء يطْفَ  قَالَ لَا تدخِل الْحمام ِإلَّا و ِفي جوِفك شي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْمِعدِة و هو أَقْوى ِللْبدِن و لَا تدخلْه و أَنت ممتِلئٌ ِمن الطَّعاِم 

 أَنه )عليه السالم (   عِلي بن الْحكَِم عن ِرفَاعةَ بِن موسى عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه -٦ 
راد دخولَ الْحماِم تناولَ شيئاً فَأَكَلَه قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ الناس ِعندنا يقُولُونَ ِإنه علَى كَانَ ِإذَا أَ

يكَلُ شؤلْ يكُونُ قَالَ لَا با يم دويِق أَجِف  الروةَ الْجاررح كِّنسي ةَ واررطِْفئُ الْمي لَهٌء قَب.  
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن حمزةَ بِن عبِد   -٧ 

 مقَي وه و كَِبري خيِة فَِإذَا شِديناماً ِبالْممح لْتخقَالَ د اِبِقيِد اللَِّه الديبع نع ِعيِرب ناللَِّه ع
 )عليه السالم ( ِم فَقُلْت يا شيخ ِلمن هذَا الْحمام فَقَالَ ِلأَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِلي بِن الْحسيِن الْحما

م و هتانطِْلي عأُ فَيدبلُ فَيخدقَالَ كَانَ ي عنصكَانَ ي فكَي فَقُلْت معقَالَ ن لُهخدكَانَ ي ا فَقُلْت
يِليها ثُم يلُف علَى طَرِف ِإحِليِلِه و يدعوِني فَأَطِْلي ساِئر بدِنِه فَقُلْت لَه يوماً ِمن الْأَياِم الَِّذي 

  .تكْره أَنْ أَراه قَد رأَيته فَقَالَ كَلَّا ِإنَّ النورةَ سترةٌ 
ِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-٨ 

ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع جِميعاً عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ دخلْت أَنا و أَِبي و جدي و عمي 
   الْمسلَِخ فَقَالَ لَنا ِممِن الْقَوم فَقُلْنا ِمن أَهِل الِْعراِق فَقَالَ حماماً ِبالْمِدينِة فَِإذَا رجلٌ ِفي بيِت
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كُم يا أَهلَ الْكُوفَِة أَنتم الشعار دونَ الدثَاِر ثُم قَالَ ما و أَي الِْعراِق قُلْنا كُوِفيونَ فَقَالَ مرحباً ِب
 قَالَ عورةُ الْمؤِمِن علَى الْمؤِمِن حرام قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( يمنعكُم ِمن الْأُزِر فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

قَّهةً فَشاسبثَ ِإلَى أَِبي ِكرعا ِفي فَبا كُنا فَلَما ِفيهلْنخد اِحداً ثُما واِحٍد ِمنذَ كُلُّ وأَخ ٍة ثُمعبا ِبأَر
 نم كْتري أَددج اِب فَقَالَ لَهالِْخض ِمن كعنما يلُ ما كَهي فَقَالَ يدِلج دمص ارِت الْحيالْب

يختِضب قَالَ فَغِضب ِلذَِلك حتى عرفْنا غَضبه ِفي الْحماِم قَالَ و من هو خير ِمني و ِمنك لَا 
 و هو لَا يختِضب قَالَ )عليه السالم ( ذَِلك الَِّذي هو خير ِمني فَقَالَ أَدركْت عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

قَالَ صدقْت و بِررت ثُم قَالَ يا كَهلُ ِإنْ تختِضب فَِإنَّ رسولَ فَنكَس رأْسه و تصاب عرقاً فَ
 و ِإنْ تترك فَلَك ِبعِلي سنةٌ قَالَ )عليه السالم (  قَد خضب و هو خير ِمن عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 و معه ابنه محمد )عليه السالم ( لْنا عِن الرجِل فَِإذَا هو عِلي بن الْحسيِن فَلَما خرجنا ِمن الْحماِم سأَ
 ِليع نعليه السالم ( ب(.   
 ٩- ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَِد اطَّلَى و )عليه السالم ( حمزةَ قَالَ دخلْت مع أَِبي بِصٍري الْحمام فَنظَرت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه بِن أَِبي 

يته أَنا فَقَالَ اطَّلَى ِإبطَيِه ِبالنورِة قَالَ فَخبرت أَبا بِصٍري فَقَالَ أَرِشدِني ِإلَيِه ِلأَسأَلَه عنه فَقُلْت قَد رأَ
أَنت قَد رأَيته و أَنا لَم أَره أَرِشدِني ِإلَيِه قَالَ فَأَرشدته ِإلَيِه فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَخبرِني قَاِئِدي 

محا ما أَبي معِة قَالَ نورِبالن كطَيِإب تطَلَي و تقَِد اطَّلَي كأَن رصالْب ِعفضِن يطَيالِْإب فتٍد ِإنَّ ن
 ورطَه هاٍم فَقَالَ اطَِّل فَِإنذُ أَينم تٍد قَالَ فَقَالَ اطَّلَيمحا ما أَباطَِّل ي.  

 ١٠ -لْتخاِشٍم قَالَ دِني هب ٍل ِمنجر نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دملَى   أَحع 
عليه ( جماعٍة ِمن بِني هاِشٍم فَسلَّمت علَيِهم ِفي بيٍت مظِْلٍم فَقَالَ بعضهم سلِّم علَى أَِبي الْحسِن 

 أَلْقَاك منذُ  فَِإنه ِفي الصدِر قَالَ فَسلَّمت علَيِه و جلَست بين يديِه فَقُلْت لَه قَد أَحببت أَنْ)السالم 
 اممِل الْحخداِم قَالَ لَا تمقُولُ ِفي الْحا تم قُلْت ا لَكدا بلْ ماَء فَقَالَ سيأَش نع أَلَكِحٍني ِلأَس

  يِه ِمن الزنا و يغتِسلُ ِإلَّا ِبِمئْزٍر و غُض بصرك و لَا تغتِسلْ ِمن غُسالَِة ماِء الْحماِم فَِإنه يغتسلُ ِف
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 مهرش وه ِت ويلَ الْبا أَهلَن اِصبالن ا ونالز لَدِفيِه و.  
 ١١ -نٍد عمحم نب دمأَح   نقَالَ م فَِريعانَ الْجملَيس نع ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع 

 كَانَ كَِثري و رمضأَنْ ي ادأَر نم ماً ووي ِغبي ماً ووي اممِل الْحخدماً فَلْيِملَ لَححأَنْ ي ادأَر
   .اللَّحِم فَلْيدخِل الْحمام كُلَّ يوٍم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ١٢ 
 عِن الرجِل يطَِّلي ِبالنورِة فَيجعلُ لَه الدِقيق ِبالزيِت يلُت ِبِه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 أْسقَالَ لَا ب هنا عهِرحي قْطَعِة ِليورالن دعِبِه ب حسمفَي.  
 و قَد تدلَّك )عليه السالم (   و ِفي حِديٍث آخر ِلعبِد الرحمِن قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن - ١٣ 

ي اسِإنَّ الن لَه ِت فَقُلْتيوٍت ِبالزلْتِقيٍق مِبِه ِبد أْسقَالَ لَا ب ونَ ذَِلكهكْر.  
 ١٤ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

يِق بعد النورِة فَقَالَ لَا  عِن التدلُِّك ِبالدِق)عليه السالم ( ِإسحاق بِن عبِد الْعِزيِز قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِقيِبالن ترا أَممبي رِإن افرنَ ِإسدالْب لَحا أَصِفيم سفَقَالَ لَي افرِإس هونَ أَنمعزي قُلْت أْسب

الْم لَفا أَتِفيم افرا الِْإسمِبِه ِإن لَّكدِت فَأَتيِلي ِبالز لَتِن فَيدِبالْب رأَض الَ و.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ١٥ 

ِلي و  ِفي الرجِل يطَّ)صلوات اهللا عليه ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي الْحسِن 
  .يتدلَّك ِبالزيِت و الدِقيِق قَالَ لَا بأْس ِبِه 

  عِلي عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن أَسلَم الْجبِلي عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ١٦ 
.  
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 ِإنا لَنساِفر و لَا يكُونُ معنا نخالَةٌ فَنتدلَّك )عليه السالم ( عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الْبدِن و أَتلَف الْمالَ فَأَما ما أَصلَح الْبدنَ فَِإنه لَيس ِبالدِقيِق فَقَالَ لَا بأْس ِإنما الْفَساد ِفيما أَضر ِب

  .ِبفَساٍد ِإني ربما أَمرت غُلَاِمي فَلَت ِلي النِقي ِبالزيِت فَأَتدلَّك ِبِه 
 ١٧ -نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَِم عِن الْحب ِليع 

 ِمن الْحماِم فَتلَبس و تعمم فَقَالَ ِلي ِإذَا )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ قَالَ خرج أَبو عبِد اللَِّه 
حماِم ِفي ِشتاٍء و لَا خرجت ِمن الْحماِم فَتعمم قَالَ فَما تركْت الِْعمامةَ ِعند خروِجي ِمن الْ

  .صيٍف 
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٨ 

  . قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يطَِّلي فَيبولُ و هو قَاِئم قَالَ لَا بأْس ِبِه )
 ١٩ - نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نى عيحي نب دمحم  

 يقُولُ أَلَا لَا )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نلِْقيتسوِرثُ يي هِف فَِإنزِه ِبالْخلَيِرج لُكَندلَا ي ِن ويتالْكُلْي محش ِذيبي هاِم فَِإنمِفي الْح كُمدأَح 
 ذَامالْج.  
 ٢٠ -اِبنحأَص ةً ِمناعما جكَانَ قَالَ كُنسِن مِد اللَِّه ببع نع هفَعى ريحي نب دمحا   م

 فَقَالَ لَنا ِمن أَين أَقْبلْتم فَقُلْنا لَه ِمن )عليه السالم ( دخلْنا الْحمام فَلَما خرجنا لَِقينا أَبو عبِد اللَِّه 
ح هعا ما ِجئْنِإن و اكا ِفدِعلْنج ا لَهفَقُلْن لَكُمغَس قَى اللَّهاِم فَقَالَ أَنما الْحنلَسفَج امملَ الْحخى دت

 اللَّه كُمرفَقَالَ طَه لَكغَس قَى اللَّهأَن ا لَهفَقُلْن جرى ختح لَه.  
 ٢١ - اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع ِن وسالْح نب دمحم  

بع نع ِديناوهالن ِليع نب نسقَالَ ِإنَّ الْح هفَعر اِريصالْأَن ميرأَِبي م ناٍد عمِن حِن بمحِد الر )

 خرج ِمن الْحماِم فَلَِقيه ِإنسانٌ فَقَالَ طَاب اسِتحمامك فَقَالَ يا لُكَع و ما تصنع )عليه السالم 
قَالَ طَاب حِميمك فَقَالَ أَ ما تعلَم أَنَّ الْحِميم الْعرق قَالَ فَطَاب حمامك قَالَ ِباِلاسِت هاهنا فَ

يش اِمي فَأَيمح ِإذَا طَاب و  كِمن را طَهم طَاب و كِمن ا طَابم رقُلْ طَه لَِكن ٍء ِلي و.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن ِإسماِعيلَ بِن -٢٢
 عِن )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا جعفٍَر يساٍر عن عثْمانَ بِن عفَّانَ السدوِسي عن بِشٍري النباِل قَا

الْحماِم فَقَالَ تِريد الْحمام فَقُلْت نعم قَالَ فَأَمر ِبِإسخاِن الْحماِم ثُم دخلَ فَاتزر ِبِإزاٍر و غَطَّى 
اِم فَطَلَى ممالْح اِحبص رأَم ثُم هترس ِه ويتكْبر ي ثُمنع جرقَالَ اخ اِر ثُمالِْإز اِرجاً ِمنا كَانَ خ

  .طَلَى هو ما تحته ِبيِدِه ثُم قَالَ هكَذَا فَافْعلْ 
 لَا يدخِل الرجلُ مع ابِنِه الْحمام )عليه السالم (   سهلٌ رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٢٣ 

نِتِه فَيروِإلَى ع ظُر.  
 ٢٤ - هفَعِت رخِن السب فوسي نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  

و لَا تسرح ِفي  لَا تتِك ِفي الْحماِم فَِإنه يِذيب شحم الْكُلْيتيِن )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
الْحماِم فَِإنه يرقِّق الشعر و لَا تغِسلْ رأْسك ِبالطِِّني فَِإنه يذْهب ِبالْغيرِة و لَا تتدلَّك ِبالْخزِف 

  .الْوجِه فَِإنه يوِرثُ الْبرص و لَا تمسح وجهك ِبالِْإزاِر فَِإنه يذْهب ِبماِء 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٢٥ 

 و يوِرثُ  لَا تغِسلُوا رُءوسكُم ِبِطِني ِمصر فَِإنه يذْهب ِبالْغيرِة)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .الدياثَةَ 

 ٢٦ - نع اِسِطيى الْويحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَما الدبر  قَالَ الْعورةُ عورتاِن الْقُبلُ و الدبر فَ)عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي الْحسِن الْماِضي 

 ى ورٍة أُخايقَالَ ِفي ِرو ةَ وروالْع ترتس ِن فَقَديتضيالْب و الْقَِضيب ترتِن فَِإذَا سيتِبالْأَلْي ورتسم
 ِدكِبي هرتلُ فَاسا الْقُبأَم اِن وتالْأَلْي هترتس فَقَد ربا الدأَم.  

 ٢٧ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِحٍد عِر وغَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب عليه ( ِلي

  . قَالَ النظَر ِإلَى عورِة من لَيس ِبمسِلٍم ِمثْلُ نظَِرك ِإلَى عورِة الِْحماِر )السالم 
 ٢٨ -نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

.  
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 أَ يتجرد الرجلُ ِعند صب الْماِء ترى ) عليه السالم (عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .عورته أَو يصب علَيِه الْماُء أَو يرى هو عورةَ الناِس فَقَالَ كَانَ أَِبي يكْره ذَِلك ِمن كُلِّ أَحٍد 

عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن - ٢٩ 

( اممالْح هِليلَتِخلْ حدِم الْآِخِر فَلَا يوالْي ِباللَِّه و ِمنؤكَانَ ي نقَالَ م .  
 ٣٠ -ثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ ب

 قَالَ من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يرِسلْ حِليلَته ِإلَى )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْحماِم 
 ٣١ -زمِن أَِبي حِد بمحم نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع هنقِْطٍني قَالَ   عِن يب ِليع نةَ ع

  . أَقْرأُ الْقُرآنَ ِفي الْحماِم و أَنِكح قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
 ٣٢ - نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عمحم

 ينهى عن ِقراَءِة الْقُرآِن )عليه السالم (  أَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .علَيِه ِإزار فَلَا بأْس ِفي الْحماِم قَالَ لَا ِإنما نهى أَنْ يقْرأَ الرجلُ و هو عريانٌ فَأَما ِإذَا كَانَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣٣ 
 يِريد ِبِه وجه اللَِّه و لَا  قَالَ لَا بأْس ِللرجِل أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ ِفي الْحماِم ِإذَا كَانَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 هتوص فكَي ظُرني ِريدي.  
 ٣٤ - نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابِن الْقَاِسِم عِد بمحم نوٍر عهمِن جِن ابا عاِبنحأَص ضعب  

  .اِم فَِإنه يِذيب شحم الْكُلْيتيِن  قَالَ قَالَ لَا تضطَِجع ِفي الْحم)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٣٥ - نع ِزيدِن يب رمِن عب ِليِن عب رمع نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

كَانَ يقُولُ من كَانَ يؤِمن  )عليه السالم ( عمِه محمِد بِن عمر عن بعِض من حدثَه أَنَّ أَبا جعفٍَر 
  ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يدخِل الْحمام ِإلَّا ِبِمئْزٍر قَالَ فَدخلَ ذَات يوٍم الْحمام فَتنور فَلَما أَنْ 
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 ِر وا ِبالِْمئْزوِصينلَت كي ِإنأُم و تِبأَِبي أَن لًى لَهوم فَقَالَ لَه رِنِه أَلْقَى الِْمئْزدلَى بةُ عورأُطِْبقَِت الن
أَنَّ الن تِلما عفَقَالَ أَ م فِْسكن نع هتأَلْقَي قَد وِمِه وةَ لُزروقَِت الْعأَطْب ةَ قَدور.  

 ٣٦ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رس)عليه السالم ( محمِد بِن جعفٍَر عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَا يدخِل الرجلُ مع ابِنِه الْحمام فَينظُر ِإلَى عورِتِه و قَالَ لَيس ِللْواِلديِن أَنْ ينظُرا ِإلَى عورِة )
قَالَ لَع اِلِد وِة الْوروِإلَى ع ظُرنلَِد أَنْ يِللْو سلَي لَِد وولُ اللَِّه الْوسر صلى اهللا عليه وآله ( ن( و اِظرالن 

  .الْمنظُور ِإلَيِه ِفي الْحماِم ِبلَا ِمئْزٍر 
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلَ - ٣٧ 

 الْحمام فَقَالَ لَه صاِحب الْحماِم أُخِليِه لَك فَقَالَ لَا حاجةَ ِلي ِفي ذَِلك )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 ذَِلك ِمن فأَخ ِمنؤالْم.  

  الْحسين بن محمٍد و محمد بن يحيى عن عِلي بِن محمِد بِن سعٍد عن محمِد - ٣٨ 
 عن موسى بِن عبِد اللَِّه بِن موسى قَالَ حدثَنا محمد بن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي بِن ساِلٍم

 قَالَ من أَخذَ ِمن الْحماِم خزفَةً فَحك ِبها جسده فَأَصابه الْبرص فَلَا )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
ا نفْسه و مِن اغْتسلَ ِمن الْماِء الَِّذي قَِد اغْتِسلَ ِفيِه فَأَصابه الْجذَام فَلَا يلُومن ِإلَّا نفْسه يلُومن ِإلَّ

 ِمن  ِإنَّ أَهلَ الْمِدينِة يقُولُونَ ِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء)عليه السالم ( قَالَ محمد بن عِلي فَقُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
الْعيِن فَقَالَ كَذَبوا يغتِسلُ ِفيِه الْجنب ِمن الْحراِم و الزاِني و الناِصب الَِّذي هو شرهما و كُلُّ 

ِد وماَءةُ الْحِن ِقريا ِشفَاُء الْعمِن ِإنيالْع كُونُ ِفيِه ِشفَاٌء ِمني لِْق اللَِّه ثُمخ لٍْق ِمنخ ِن ويذَتوعالْم 
  .آيِة الْكُرِسي و الْبخور ِبالْقُسِط و الْمر و اللُّباِن 
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  باب غَسِل الرأِْس
١ - اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِط عمِن السانَ بفْيس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

 قَالَ تقِْليم الْأَظْفَاِر و الْأَخذُ ِمن الشاِرِب و غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي ينِفي الْفَقْر و )عليه السالم ( اللَِّه 
  .يِزيد ِفي الرزِق 

 ٢-ٍر   مكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 قَالَ غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي ِفي كُلِّ جمعٍة أَمانٌ ِمن الْبرِص و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْجنوِن 
 ٣-ب دمِصٍري   أَحأَِبي ب ناِشٍد عِن رِن بسِه الْحدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحم ن

 غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي يذْهب )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَقْذَاَء ِبالدرِن و ينِفي الْ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن -٤ 
 قَالَ من أَخذَ ِمن شاِرِبِه و قَلَّم أَظْفَاره و غَسلَ رأْسه )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .طِْمي يوم الْجمعِة كَانَ كَمن أَعتق نسمةً ِبالِْخ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسِن بِن -٥ 

 قَالَ غَسلُ الرأِْس )عليه السالم (  عبِد اللَِّه محمٍد الصيرِفي عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق عن أَِبي
  .ِبالِْخطِْمي نشرةٌ 

عليه (   عنه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن بزرج قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن -٦ 

  . جلْباً  يقُولُ غَسلُ الرأِْس ِبالسدِر يجِلب الرزق)السالم 
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  عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبيِد بِن يحيى الثَّوِري الْعطَّاِر عن محمِد بِن الْحسيِن - ٧
لَِويالْع ِليع نِه عدج نأَِبيِه ع نعليه السالم (  ع( ولَهسلَّ رج و زع اللَّه را أَمقَالَ لَم  ) صلى اهللا عليه وآله( 

ر متفَاه ِرِكنيشالْم ةً ِمنكَثْر و ِلِمنيسالْم أَى ِقلَّةً ِمنر يحالْو رظَه لَاِم واِر الِْإسولُ اللَِّه ِبِإظْهس
 ِبِسدٍر ِمن ِسدرِة الْمنتهى )عليه السالم (  هماً شِديداً فَبعثَ اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه جبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله ( 

 هملَا ِبِه هفَج هأْسلَ ِبِه رسفَغ.  
  باب النورِة

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم الْفَراِء قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
  . النورةُ طَهور )عليه السالم ( 

 ٢- نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 الْحمام فَقَالَ ِلي يا عبد )عليه السالم (  بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ دخلْت مع أَِبي عبِد اللَِّه عبِد الرحمِن

 ورا طَههاٍم فَقَالَ اطَِّل فَِإنذُ أَينم تا اطَّلَيمِإن ِن اطَِّل فَقُلْتمحالر.  
 ٣-ِن ابٍد عمحم نب دمِد   أَحمحم نٍس عمأَِبي كَه نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَض

 الْحمام و أَنا أُِريد أَنْ أَخرج )عليه السالم ( بِن عبِد اللَِّه بِن عِلي بِن الْحسيِن قَالَ دخلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِلي فَقُلْت عهِدي ِبِه منذُ أَياٍم فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنها طَهور ِمنه فَقَالَ يا محمد أَ لَا تطَّ

 ٤- نماٍد عمِن حلَِف بخ نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَِد )عليه السالم (  ابن أَِخيِه ِفي حاجٍة فَجاَء و أَبو عبِد اللَِّه )سالم عليه ال( رواه قَالَ بعثَ أَبو عبِد اللَِّه 

 اطَِّل فَقَالَ ِإنما عهِدي ِبالنورِة منذُ ثَلَاٍث فَقَالَ أَبو )عليه السالم ( اطَّلَى ِبالنورِة فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
  . ِإنَّ النورةَ طَهور )الم عليه الس( عبِد اللَِّه 
  عنه عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد النِهيِكي عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد قَالَ سِمعت أَبا -٥ 
  . يقُولُ أَلْقُوا عنكُم الشعر فَِإنه يحسن )عليه السالم ( الْحسِن 
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 ٦-ب دمحِن   مب ِليع ناِبِه عحِض أَصعب نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنت معه أَقُوده فَأَدخلْته الْحمام فَرأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

 رونتي  
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 موالْي ِس وأَم لَ ِمنأَو ترونا تمفَقَالَ ِإن رونِصٍري تا با أَبِه فَقَالَ يلَيع لَّمِصٍري فَسو بأَب ها ِمننفَد
  . فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنها طَهور فَتنور الثَّاِلثَ

  أَحمد بن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري -٧ 
  . النورةُ نشرةٌ و طَهور ِللْجسِد )الم عليه الس(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  أَحمد بن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن محمِد بِن -٨ 
 أُِحب ِللْمؤِمِن أَنْ يطَِّلي ِفي ) السالم عليه(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلِّ خمسةَ عشر يوماً 

 ٩- دمأَح نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لْمبارِك عِن الْحسيِن بِن أَحمد بِن الِْمنقَِري عن أَِبي عبِد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَحمد بِن ا

 قَالَ السنةُ ِفي النورِة ِفي كُلِّ خمسةَ عشر يوماً فَِإنْ أَتت علَيك ِعشرونَ يوماً و )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِه لَيس ِعندك فَاستقِْرض علَى اللَّ

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ١٠ 
 أَي تبثُ ذَهيح سةٌ فَقَالَ لَيوهكْرِة معمالْج موةَ يوراِس أَنَّ النالن ضعب معزي قَالَ ِقيلَ لَه

  .طَهوٍر أَطْهر ِمن النورِة يوم الْجمعِة 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١١ 

ِه و الْيوِم الْآِخِر فَلَا يترك عانته فَوق  من كَانَ يؤِمن ِباللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  .أَربِعني يوماً و لَا يِحلُّ ِلامرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر أَنْ تدع ذَِلك ِمنها فَوق ِعشِرين يوماً 

 ١٢ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِء   مشالْو ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد ب
 طَلْيةٌ ِفي الصيِف خير )عليه السالم ( عن أَحمد بِن ثَعلَبةَ عن عماٍر الساباِطي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِمن عشٍر ِفي الشتاِء 
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 من )عليه السالم ( بندار عِن السياِري رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن محمِد بِن - ١٣ 
 لَّى اللَّهقَالَ ص ِفِه وِف أَنلَى طَرلَ ععج و همِعِه فَشبِة ِبِإصورالن ذَ ِمنِة فَأَخوراِلاطِّلَاَء ِبالن ادأَر

  علَى 
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  .سلَيمانَ بِن داود كَما أَمرنا ِبالنورِة لَم تحِرقْه النورةُ 
ٍن عن حذَيفَةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسنا- ١٤ 

 يطِْلي الْعانةَ و )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( منصوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ما تحت الْأَلْيتيِن ِفي كُلِّ جمعٍة 

 ١٥ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِر   ِعديبِن الزِق بيرز نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن م
 يقُولُ من قَالَ ِإذَا اطَّلَى ِبالنورِة اللَّهم طَيب ما )عليه السالم ( عن سِديٍر أَنه سِمع عِلي بن الْحسيِن 
بِدلِْني شعراً طَاِهراً لَا يعِصيك اللَّهم ِإني تطَهرت ابِتغاَء سنِة طَهر ِمني و طَهر ما طَاب ِمني و أَ

 لِْقي وخ رطَه اِر ولَى النِري عشب ِري وعش مرفَح ِتكِفرغم و اِنكواَء ِرضِتغاب و ِلنيسرالْم
ِني ِممن يلْقَاك علَى الْحِنيِفيِة السمحِة ِملَِّة ِإبراِهيم خِليِلك و طَيب خلُِقي و زك عمِلي و اجعلْ

 )صلى اهللا عليه وآله (  حِبيِبك و رسوِلك عاِملًا ِبشراِئِعك تاِبعاً ِلسنِة نِبيك )صلى اهللا عليه وآله ( ِديِن محمٍد 
باً ِبحأَدتآِخذاً ِبِه م و ِبكِبأَد مهتغَذَو الَِّذين اِئكِليأِْديِب أَوت و وِلكسأِْديِب رت و أِْديِبكِن تس

 هرطَه قَالَ ذَِلك نم ِهملَيع كاتلَوص اِدنَ ِلِعلِْمكعم مهلْتعج و وِرِهمدةَ ِفي صالِْحكْم تعرز
ي الدنيا و ِمن الذُّنوِب و أَبدلَه شعراً لَا يعِصي اللَّه و خلَق اللَّه ِبكُلِّ شعرٍة اللَّه ِمن الْأَدناِس ِف

ِمن جسِدِه ملَكاً يسبح لَه ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ و ِإنَّ تسِبيحةً ِمن تسِبيِحِهم تعِدلُ ِبأَلِْف تسِبيحٍة 
ست ِض ِمنِل الْأَرِبيِح أَه.  

  باب الِْإبِط
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 فَِإنَّ الشيطَانَ يتِخذُه مخبأً ِليستِتر ِبِه  لَا يطَولَن أَحدكُم شعر ِإبِطِه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبي -٢ 
عليه ( ضِعف الْمنِكبيِن و كَانَ أَبو عبِد اللَِّه  نتف الِْإبِط ي)عليه السالم ( كَهمٍس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . يطِْلي ِإبطَه )السالم 
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    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن-٣ 
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 كَانَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن حفِْص بِن الْبختِري أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
  .يطِْلي ِإبطَه ِبالنورِة ِفي الْحماِم 

صحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن سعدانَ قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَ-٤ 
 يطِْلي ِإبطَه فَأَخبرت ِبذَِلك أَبا )عليه السالم ( كُنت مع أَِبي بِصٍري ِفي الْحماِم فَرأَيت أَبا عبِد اللَِّه 

ِصٍري فَقَالَ لَهِط بالِْإب فتٍد ِإنَّ نمحا ما أَبفَقَالَ ي لْقُهح ِط أَوالِْإب فتلُ نا أَفْضمأَي اكِفد ِعلْتج 
 ِلقْهاح ِعفضي وِهي أَوي.  

 ٥-ى عيحي نب دمحم ِن الْقَاِسِم وِد بمحم نوٍر عهمِن جِن ابا عاِبنحأَص ضعب   ن
محمِد بِن أَحمد عن يوسف بِن السخِت الْبصِري عن محمِد بِن سلَيمانَ عن ِإبراِهيم بِن 
فُوٍر قَالَ كُنعِن أَِبي يِد اللَِّه ببع نِميعاً عانَ جرِن ِمهب ِليِن عِن بسِن الْحِن أَِبي الِْبلَاِد عى بيحا ي

ِبالْمِدينِة فَلَاحاِني زرارةُ ِفي نتِف الِْإبِط و حلِْقِه فَقُلْت حلْقُه أَفْضلُ و قَالَ زرارةُ نتفُه أَفْضلُ 
 ِإبطَيِه فَقُلْت  فَأَِذنَ لَنا و هو ِفي الْحماِم يطَِّلي قَِد اطَّلَى)عليه السالم ( فَاستأْذَنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ِلزرارةَ يكِْفيك قَالَ لَا لَعلَّه فَعلَ هذَا ِلما لَا يجوز ِلي أَنْ أَفْعلَه فَقَالَ ِفيم أَنتم فَقُلْت لَاحاِني 
الَ أَصبت السنةَ و زرارةُ ِفي نتِف الِْإبِط و حلِْقِه فَقُلْت حلْقُه أَفْضلُ و قَالَ نتفُه أَفْضلُ فَقَ

 ا ذَِلكلْنا فَعا فَقُلْنا اطَِّليقَالَ لَن لِْقِه ثُمح لُ ِمنأَفْض هطَلْي ِفِه وتن لُ ِمنأَفْض لْقُهةُ حاررا زطَأَهأَخ
 ورا فَِإنَّ اِلاطِّلَاَء طَهذُ ثَلَاٍث فَقَالَ أَِعيدنم.  

 ٦-ي نب دمحأَنَّ   م قُوبعِن يب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
  . كَانَ يدخلُ الْحمام فَيطِْلي ِإبطَه وحده ِإذَا احتاج ِإلَى ذَِلك وحده )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 ٧-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   سوني نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس 
  . ربما دخلَ الْحمام متعمداً يطِْلي ِإبطَه وحده )عليه السالم ( بِن يعقُوب قَالَ بلَغِني أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
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  باب الِْحناِء بعد النورِة
١ - اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِميعاً عِن جسالْح نب دمحم و اردنِن بِد بمحم نب ِليع  

 ِإذَا أَراد دخولَ )عليه السالم (  موسى قَالَ كَانَ أَِبي موسى بن جعفٍَر الْأَحمِر عِن الْحسيِن بِن
 لْقُونَ لَهانُ فَيودالس لَهخدى يتح ولُهخد هِكنمكَانَ لَا ي ِه ثَلَاثاً ولَيع لَه وقَدأَنْ ي راِم أَممالْح

رفَم لَهخفَِإذَا د ودِر اللُّبيبآِل الز لٌ ِمنجر لَهقْبتاِم فَاسمالْح ماً ِمنوي جرفَخ ةً قَاِئمرم و ةً قَاِعد
 ديا كُني لَكياٍء فَقَالَ وِحن فَقَالَ أَثَر ِدكِبي ذَا الْأَثَرا هاٍء فَقَالَ مِحن ِدِه أَثَرِبي و ديكُن قَالُ لَهي

 من )صلى اهللا عليه وآله ( ِني أَِبي و كَانَ أَعلَم أَهِل زماِنِه عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه حدثَ
 وِن ونالْج ِمن اناً لَهِمِه كَانَ أَمِنِه ِإلَى قَدقَر اِء ِمنِبالِْحن هعبأَت فَاطَّلَى ثُم امملَ الْحخد ذَاِم والْج

  .الْبرِص و الْآِكلَِة ِإلَى ِمثِْلِه ِمن النورِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ -٢ 

عا جأَب تأَيةَ قَالَ ربيتِن عكَِم بِن الْحةَ عرسيِن ملَى )عليه السالم ( فٍَر بع لَهعج اَء وذَ الِْحنأَخ قَد و 
أَظَاِفِريِه فَقَالَ يا حكَم ما تقُولُ ِفي هذَا فَقُلْت ما عسيت أَنْ أَقُولَ ِفيِه و أَنت تفْعلُه و ِإنَّ ِعندنا 

اِفري ِإذَا أَصابتها النورةُ غَيرتها حتى تشِبه أَظَاِفري الْموتى يفْعلُه الشبانُ فَقَالَ يا حكَم ِإنَّ الْأَظَ
  .فَغيرها ِبالِْحناِء 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه قَالَ مِن -٣ 
  .الِْحناِء ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدِمِه نِفي عنه الْفَقْر اطَّلَى فَتدلَّك ِب

 و قَد خرج )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن عبدوِس بِن ِإبراِهيم قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر -٤ 
درِمِه ِمثْلُ الْوِنِه ِإلَى قَدقَر ِمن وه اِم ومالْح اِء ِمنأَثَِر الِْحن ِة ِمن.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن ِإبراِهيم بِن عقْبةَ عِن الْحسيِن بِن -٥ 
 فَنظَر ِإلَيِه و )له صلى اهللا عليه وآ(  مع رجٍل ِعند قَبِر رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( موسى قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن 

قَد أَخذَ الِْحناَء ِمن يديِه فَقَالَ بعض أَهِل الْمِدينِة أَ ما ترونَ ِإلَى هذَا كَيف أَخذَ الِْحناَء ِمن يديِه 
  فَالْتفَت ِإلَيِه 
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فَقَالَ لَه ِفيِه ما تخبره و ما لَا تخبره ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ ِإنه من أَخذَ ِمن الِْحناِء بعد فَراِغِه ِمِن 
  .دواِء الثَّلَاثَِة الْجنوِن و الْجذَاِم و الْبرِص اطِّلَاِء النورِة ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدِمِه أَِمن ِمن الْأَ

  باب الطِّيِب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ١

  .نِبياِء  قَالَ الطِّيب ِمن أَخلَاِق الْأَ)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 ٢- نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

  . قَالَ الِْعطْر ِمن سنِن الْمرسِلني )عليه السالم ( أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا-٣ 

 و هو )عليه السالم (  و أَنا مع أَِبي بِصٍري فَسِمعت أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِإنَّ الريح الطَّيبةَ تشد الْقَلْب و تِزيد ِفي الِْجماِع )ليه وآله صلى اهللا ع( يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه 

عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد عن أَِبي الْحسِن -٤ 

يب ِفي كُلِّ يوٍم فَِإنْ لَم يقِْدر علَيِه فَيوم و يوم لَا فَِإنْ لَم  قَالَ لَا ينبِغي ِللرجِل أَنْ يدع الطِّ)السالم 
 عدلَا ي ٍة وعمفَِفي كُلِّ ج قِْدري.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه -٥ 
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحسِن بِن

 نيِبيلَاِق النأَخ اِرِب ِمنِفي الش عليهم السالم ( الطِّيب( ةٌ ِللْكَاِتِبنيامكَر و .  
 ٦-ٍد عمحم نب نيسو   الْحِصٍري قَالَ قَالَ أَبأَِبي ب نانَ عدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح ن
  . الطِّيب يشد الْقَلْب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
   قَالَ من تطَيب أَولَ النهاِر لَم )ه السالم علي(   عِلي بن ِإبراِهيم رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٧ 
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 صلَاةُ متطَيٍب أَفْضلُ ِمن سبِعني صلَاةً )عليه السالم ( يزلْ عقْلُه معه ِإلَى اللَّيِل و قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِبغيِر ِطيٍب 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عِن الْعباِس بِن -٨ 
رِن الْمنس ِمن قُولُ الِْعطْرأَِبي ي تِمعى قَالَ سوسم ِلنيس.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد -٩ 
  . الِْعطْر و الْأَزواج و السواك )عليهم السالم (  قَالَ ثَلَاثٌ أُعِطيهن الْأَنِبياُء )عليه السالم ( اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن موسى بِن الْفُراِت - ١٠ 
 يقُولُ حق علَى كُلِّ )عليه السالم ( عن عِلي بِن مطٍَر عِن السكَِن الْخزاِز قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

صلى اهللا ( ٍء ِمن الطِّيِب و كَانَ رسولُ اللَِّه  كُلِّ جمعٍة أَخذُ شاِرِبِه و أَظْفَاِرِه و مس شيمحتِلٍم ِفي 

 ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة و لَم يكُن ِعنده ِطيب دعا ِببعِض خمِر ِنساِئِه فَبلَّها ِبالْماِء ثُم )عليه وآله 
  . علَى وجِهِه وضعها

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ١١ 
ِد  قَالَ كَانَ يعرف موِضع سجوِد أَِبي عب)عليه السالم ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي الْحسِن 

  . ِبِطيِب ِرِحيِه )عليه السالم ( اللَِّه 
 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ياِسٍر عن أَِبي الْحسِن - ١٢ 

و يوماً لَا و يوم الْجمعِة لَا بد  تطَيب يوماً )عليه السالم (  قَالَ ِلي حِبيِبي جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 لَه كرتلَا ت و هِمن.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٣ 
  .يتطَيب أَحدكُم يوم الْجمعِة و لَو ِمن قَارورِة امرأَِتِه  ِل)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن يعقُوب بِن يِزيد رفَعه عن أَِبي - ١٤ 
 قَد أَردت أَنْ أَدع )صلى اهللا عليه وآله (  مظْعوٍن ِلرسوِل اللَِّه  قَالَ قَالَ عثْمانُ بن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 لَا تدِع الطِّيب فَِإنَّ الْملَاِئكَةَ تستنِشق )صلى اهللا عليه وآله ( الطِّيب و أَشياَء ذَكَرها فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
دِمِن فَلَا تؤالْم الطِّيِب ِمن ٍة ِريحعمِفي كُلِّ ج ِع الطِّيب.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن - ١٥ 
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بِد اللَِّه عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نٍب عيعش نِن عمحعليه السالم ( ِد الر( اِرِب ِمنِفي الش قَالَ الطِّيب 
  . و كَرامةٌ ِللْكَاِتِبني )عليهم السالم ( أَخلَاِق الْأَنِبياِء 

مؤِمِن رفَعه قَالَ ما أَنفَقْت ِفي الطِّيِب   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن زكَِريا الْ- ١٦ 
  .فَلَيس ِبسرٍف 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٧ 
لنساِء ما ظَهر لَونه و خِفي ِرحيه و ِطيب الرجاِل ما  ِطيب ا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 هنلَو ِفيخ و هِرحي رظَه.  
 ١٨ - نع ِميثْعٍد الْخمحِن مانَ بملَيس نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

طَّاِر عالطَِّويِل الْع اقحِد اللَِّه ِإسبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ كَانَ ر  ) ِفي )صلى اهللا عليه وآله ِفقني 
  .الطِّيِب أَكْثَر ِمما ينِفق ِفي الطَّعاِم 

  باب كَراِهيِة رد الطِّيِب
 عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد- ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يرد الطِّيب قَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يرد )عليه السالم ( بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْكَرامةَ 
ٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا-٢ 

 ِبدهٍن و قَد كَانَ ادهن )عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 الطِّيب درا لَا نفَقَالَ ِإن نهفَاد.  

 ٣-محٍم قَالَ   مهِن جِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 فَأَخرج ِإلَي مخزنةً ِفيها ِمسك و قَالَ خذْ ِمن هذَا فَأَخذْت )عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي الْحسِن 

  ِه فَقَالَ أَصِلح و اجعلْ ِفي لَبِتك ِمنه قَالَ فَأَخذْت ِمنه قَِليلًا فَجعلْته ِمنه شيئاً فَتمسحت ِب
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ٌء صاِلح فَقَالَ ِلي اجعلْ  نه أَيضاً فَمكَثَ ِفي يِدي ِمنه شيِفي لَبِتي فَقَالَ ِلي أَصِلح فَأَخذْت ِم
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري ثُم لْتفَفَع ِتكا )عليه السالم ( ِفي لَبم قَالَ قُلْت ارةَ ِإلَّا ِحمامى الْكَرأْبلَا ي 

ادالِْوس و قَالَ الطِّيب ى ذَِلكنعاَء ميأَش دع ةُ و.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن ِهلَاٍل عن ِعيسى بِن عبِد -٤ 

 ِليع نِه عدج نأَِبيِه ع نعليه السالم ( اللَِّه ع( ِبيأَنَّ الن  ) ال)صلى اهللا عليه وآله دراَء  كَانَ لَا يلْوالْح و طِّيب
.  

  باب أَنواِع الطِّيِب
  محمد بن جعفٍَر عن محمِد بِن خاِلٍد عن سيِف بِن عِمريةَ عن عبِد الْغفَّاِر قَالَ - ١

  .عفَرانُ و الْعود  يقُولُ الطِّيب الِْمسك و الْعنبر و الز)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  باب أَصِل الطِّيِب

١ - نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ى الصفَا و حواُء علَى الْمروِة  ِمن الْجنِة علَ)عليه السالم (  قَالَ لَما أُهِبطَ آدم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

و قَد كَانِت امتشطَت ِفي الْجنِة ِبِطيٍب ِمن ِطيِب الْجنِة فَلَما صارت ِفي الْأَرِض قَالَت ما أَرجو 
ها الَِّتي كَانِت امتشطَت ِبها ِمن الْمشِط و أَنا مسخوطٌ علَي فَحلَّت عِقيصتها فَانتثَر ِمن مشطَِت

  .ِفي الْجنِة فَطَارت ِبِه الريح فَأَلْقَت أَكْثَره ِبالِْهنِد فَِلذَِلك صار الِْعطْر ِبالِْهنِد 
 انَ ِمثْلَهسِن حب ِليع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  .  

 ذَِلك ا ِمنا كَانَ ِفيهلَى مع لَ اللَّهسا فَأَرهتِقيصع لَّتفَح رِديٍث آخِفي ح قَالَ و  
 ذَِلك لُ الطِّيِب ِمنِرِب فَأَصغالْم ِرِق وشِفي الْم تبالطِّيِب ِرحياً فَه.  
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٢ - نالْقَِصِري ع ِليع نى عيحِن يفَِر بعج نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ٍء  ٍء هو فَقَالَ أَي شي  أَي شي قَالَ سأَلْته عن أَصِل الطِّيِب ِمن)عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يقُولُه الناس قُلْت يزعمونَ أَنَّ آدم هبطَ ِمن الْجنِة و علَى رأِْسِه ِإكِْليلٌ فَقَالَ قَد كَانَ و اللَِّه 
تاَء اموقَالَ ِإنَّ ح أِْسِه ِإكِْليلٌ ثُملَى ركُونَ عأَنْ ي لَ ِمنغِطيِب أَش ِة ِبِطيٍب ِمننِفي الْج طَتش

الْجنِة قَبلَ أَنْ تواِقعها الْخِطيئَةُ فَلَما هبطَت ِإلَى الْأَرِض حلَّت عِقيصتها فَأَرسلَ اللَّه تعالَى علَى 
ِرِب فَأَصغالْم ِرِق وشِبِه ِفي الْم تبا ِرحياً فَها كَانَ ِفيهم ذَِلك لُ الطِّيِب ِمن.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن -٣ 
ما أَهبطَ آدم  قَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى لَ)عليه السالم ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

طَِفق يخِصف ِمن ورِق الْجنِة فَطَار عنه ِلباسه الَِّذي كَانَ علَيِه ِمن حلَِل الْجنِة فَالْتقَطَ ورقَةً 
صار الطِّيب ِفي الْأَرِض فَستر ِبها عورته فَلَما هبطَ عِبقَت راِئحةُ ِتلْك الْورقَِة ِبالِْهنِد ِبالنبِت فَ

 تبقَةَ هرِد ِلأَنَّ الْوِبالِْهن الطِّيب اكنه ِة فَِمننةُ الْجاِئحا رِبه ِبقَتقَِة الَِّتي عرالْو ِب ِتلْكبس ِمن
ت راِئحةَ الْورقَِة ِفي الْجو فَلَما علَيها ِريح الْجنوِب فَأَدت راِئحتها ِإلَى الْمغِرِب ِلأَنها احتملَ

 يقَِة ظَبرالْو ِتلْك ِمن تعتٍة رِهيملُ بفَكَانَ أَو ِتِهمبن و اِرِهمجِبأَش ِبقِد عِبالِْهن يحِت الركَدر
ج هِي ِلأَنِة الظَّبرِفي س كالِْمس ارص اكنه ِك فَِمنِمِه الِْمسِفي د ِدِه وسِت ِفي جبةُ الناِئحى رر

  .حتى اجتمعت ِفي سرِة الظَّبِي 
  باب الِْمسِك

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد - ١
 أَشِبيدانةُ )عليه السالم (  يقُولُ كَانت ِلعِلي بِن الْحسيِن )عليه السالم ( با الْحسِن عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت أَ

  .رصاٍص معلَّقَةٌ ِفيها ِمسك فَِإذَا أَراد أَنْ يخرج و لَِبس ِثيابه تناولَها و أَخرج ِمنها فَتمسح ِبِه 
 ٢-ةٌ ِمنِعد   نع ِريتخأَِبي الْب نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص   
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 كَانَ يتطَيب ِبالِْمسِك حتى يرى وِبيصه )صلى اهللا عليه وآله ( ولَ اللَِّه  أَنَّ رس)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفي مفَاِرِقِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -٣ 
 ممسكَةٌ ِإذَا هو توضأَ أَخذَها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانت ِلرسوِل اللَِّه  )عليه السالم( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِبراِئحِتِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيِدِه و ِهي رطْبةٌ فَكَانَ ِإذَا خرج عرفُوا أَنه رسولُ اللَِّه 
 ٤-أَح نى عيحي نب دمحِم قَالَ   مهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دم

 مخزنةً ِفيها ِمسك ِمن عِتيدِة آبنوٍس ِفيها بيوت كُلُّها ِمما )عليه السالم ( أَخرج ِإلَي أَبو الْحسِن 
  .يتِخذُها النساُء 

ِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْمطَِّلِب بِن ِزياٍد عن   ِعدةٌ ِمن أَصحا-٥ 
 عِن الِْمسِك هلْ يجوز )عليه السالم ( أَِبي بكِْر بِن عبِد اللَِّه الْأَشعِري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

شا لَنفَقَالَ ِإن هامِتماش هم.  
  عنه عن يعقُوب بِن يِزيد عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل النوفَِلي قَالَ حدثَِني أَِبي عن أَِبيِه -٦ 

ِن الْحب ِليِلع تاِرِث قَالَ كَانِن الْحِد اللَِّه ببأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن عب اقحِه ِإسمع نِن عيعليه ( س

  . قَارورةُ ِمسٍك ِفي مسِجِدِه فَِإذَا دخلَ ِللصلَاِة أَخذَ ِمنه فَتمسح ِبِه )السالم 
 قَالَ كَانَ )عليه السالم (   عنه عن نوِح بِن شعيٍب عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي الْحسِن -٧ 

ِك ِفي مالِْمس ِبيصى وروِل اللَِّه يسصلى اهللا عليه وآله ( فِْرِق ر(.   
  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن -٨ 

  .صنعه ِفي الدهِن و لَا بأْس  قَالَ سأَلْته عِن الِْمسِك ِفي الدهِن أَ يصلُح قَالَ ِإني لَأَ)عليه السالم ( 
  .  و رِوي أَنه لَا بأْس ِبصنِع الِْمسِك ِفي الطَّعاِم 
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  باب الْغاِليِة
١ -حأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب اقحِإس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن

 ِإني أُعاِملُ التجار فَأَتهيأُ ِللناِس كَراهةَ أَنْ يروا ِبي )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اِليِخذُ الْغةً فَأَتاصصذَ خخِن اتاًء موا سهكَِثري و ِزئجِة ياِليالْغ ِإنَّ الْقَِليلَ ِمن اقحا ِإسةَ فَقَالَ ي

 اِهمرِة درشِة ِبعنا ِفي السهِري ِمنتا أَشأَن و اقحقَالَ ِإس ذَِلك أَهزاِئماً أَجِة قَِليلًا داِليالْغ ِمن
ا وِفي ِبهِر فَأَكْتهطُولَ الد ا ثَاِبتهِرحي .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ أَمرِني -٢ 
 أَكْتب ِفي ِقرطَاٍس  فَعِملْت لَه دهناً ِفيِه ِمسك و عنبر فَأَمرِني أَنْ)عليه السالم ( أَبو الْحسِن الرضا 

آيةَ الْكُرِسي و أُم الِْكتاِب و الْمعوذَتيِن و قَواِرع ِمن الْقُرآِن و أَجعلَه بين الِْغلَاِف و الْقَارورِة 
  .فَفَعلْت ثُم أَتيته ِبِه فَتغلَّف ِبِه و أَنا أَنظُر ِإلَيِه 

ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن مولًى ِلبِني   ِعدةٌ -٣ 
 لَيلَةً و علَيِه جبةُ )عليه السالم ( هاِشٍم عن محمِد بِن جعفَِر بِن محمٍد قَالَ خرج عِلي بن الْحسيِن 

ُء خز قَد غَلَف ِلحيته ِبالْغاِليِة فَقَالُوا ِفي هِذِه الساعِة ِفي هِذِه الْهيئَِة فَقَالَ ِإني أُِريد خز و ِكسا
  .أَنْ أَخطُب الْحور الِْعني ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِفي هِذِه اللَّيلَِة 

بِن أَسب ِليع ناٍد عِزي نلُ بهس   فٍَر ِمثْلَهعِن جِد بمحم ناِشٍم عِني هلًى ِلبوم ناٍط ع.  
 ٤- قَالَ قُلْت اِنيمِليِد الِْكرِن الْوِد بمحم نع ثَهدح نمع أَِبي الْقَاِسِم الْكُوِفي نع هنع  

 الِْمسِك فَقَالَ ِإنَّ أَِبي أَمر فَعِملَ لَه ِمسك ِفي باٍن  ما تقُولُ ِفي)عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
  ِبسبِعِمائَِة ِدرهٍم فَكَتب ِإلَيِه الْفَضلُ بن سهٍل يخِبره أَنَّ الناس يِعيبونَ ذَِلك فَكَتب ِإلَيِه يا فَضلُ 
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 فوسأَنَّ ي تِلما علَى )عليه السالم ( أَ مع ِلسجي ِب وراً ِبالذَّهرزم اجيبالد سلْبكَانَ ي ِبين وه و 
يِتِه شِحكْم ِمن ذَِلك قُصني لَم ِب والذَّه اِسيِة آلَاِف كَرعبةٌ ِبأَرغَاِلي لَه ِملَتفَع رأَم ئاً قَالَ ثُم

  .ِدرهٍم 
 ٥- ناِبِه عحِض أَصعب نع ِزيدِن يِن بيسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 استقْبلَه مولًى لَه ِفي لَيلٍَة باِردٍة و )عليه السالم (  الْحسيِن  قَالَ ِإنَّ عِلي بن)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
علَيِه جبةُ خز و ِمطْرف خز و ِعمامةُ خز و هو متغلِّف ِبالْغاِليِة فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ِفي ِمثِْل 

يِذِه الْهلَى هِة عاعِذِه السوِل اللَِّه هسي ردِجِد جسقَالَ فَقَالَ ِإلَى م نصلى اهللا عليه وآله ( ئَِة ِإلَى أَي( 
  .أَخطُب الْحور الِْعني ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 

  باب الْخلُوِق
يٍر عن زرارةَ قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَ- ١

  . عِن الْخلُوِق آخذُ ِمنه قَالَ لَا بأْس و لَِكن لَا أُِحب أَنْ تدوم علَيِه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
اللَِّه بِن ِسناٍن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد -٢ 

 قَالَ لَا بأْس أَنْ تمس الْخلُوق ِفي الْحماِم أَو تمس ِبِه يديك ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و لَِكن لَا يِبيت متخلِّقاً الشقَاِق تداِويِهما ِبِه و لَا أُِحب ِإدمانه و قَالَ لَا بأْس أَنْ يتخلَّق الرجلُ 

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ لَا بأْس أَنْ -٣ 

ِإد لَا أُِحب اِوي ِبِه ودت كدِبِه ي حسمت اِم أَومِفي الْح لُوقالْخ سمت هانم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن رجٍل عن محمِد -٤ 

  . يقُولُ ِإنه لَيعِجبِني الْخلُوق )عليه السالم ( بِن الْفَيِض قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن - ٥
 قَالَ لَا بأْس أَنْ يتخلَّق الرجلُ ِلامرأَِتِه و لَِكن لَا ) السالم عليه( عن رجٍل قَد أَثْبته عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يِبيت متخلِّقاً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن أَباٍن عِن الْفُضيِل -٦ 

  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتخلَّق الرجلُ و لَِكن لَا يِبيت متخلِّقاً )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
  باب الْبخوِر

  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ - ١
 يبقَى ِريح الْعوِد الَِّتي ِفي الْبدِن أَربِعني يوماً و يبقَى ِريح عوِد الْمطَراِة )ليه السالم ع( أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِعشِرين يوماً 

 ٢- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
  . قَالَ ينبِغي ِللرجِل أَنْ يدخن ِثيابه ِإذَا كَانَ يقِْدر )عليه السالم (  عبِد اللَِّه أَِبي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن الْقَاِسِم عن عِلي بِن -٣ 
ِن جِن بسِن الْحاٍط عبِن أَسسو الْحأَب ِإلَي جرٍم قَالَ خِمِري )عليه السالم ( هجةَ التاِئحر هِمن تدجفَو 

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم قَالَ دخلْت مع أَِبي الْحسِن -٤ 

ا خرج ِإلَى الْمسلَِخ دعا ِبِمجمرٍة فَتجمر ِبها ثُم قَالَ جمروا مراِزم قَالَ  الْحمام فَلَم)عليه السالم ( 
 معذُ قَالَ نأْخي هِصيبذَ نأْخأَنْ ي ادأَر نم قُلْت.  

 عن أَحمد بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن عِلي بِن الرياِن-٥ 
 و كَانَ اشتراه و أَباه و أُمه و أَخاه فَأَعتقَهم و استكْتب )عليه السالم ( خلٍَف مولَى أَِبي الْحسِن 

ذَا تبخرنَ أَخذْنَ نواةً ِمن  ِإ)عليه السالم ( أَحمد و جعلَه قَهرمانه فَقَالَ أَحمد كَانَ ِنساُء أَِبي الْحسِن 
 اِنيحيى الصون.  
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 الناِر قَبلَ الْبخوِر فَِإذَا دخنِت النواةُ ممسوحةً ِمن التمِر منقَاةَ التمِر و الْقُشارِة فَأَلْقَينها علَى
 كُن وِر وخِللْب بأَطْي و قبأَع وه قُلْني كُن و دعب نَ ِمنرخبت اةَ ووالن نيماِن رخى الدنأَد

 نَ ِبذَِلكرأْمي.  
  باب اِلادهاِن

١ -نى عيحي نب دمحِه   مدج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح 
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِزيدي ةَ ورشالْب نلَيي نهنَ الداللَّو ِفرسي و فالْقَش ذِْهبي اِء والْم اِريجلُ مهسي اِغ ومِفي الد 
.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب عن سفْيانَ -٢ 
  . قَالَ الدهن يذْهب ِبالسوِء )عليه السالم ( بِن السمِط عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣ 
  .قَالَ الدهن يظِْهر الِْغنى 

بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل -٤ 
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الرحمِن عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الدماِغ الْقُوةَ و يسهلُ مجاِري الْماِء و هو يذْهب ِبالْقَشِف و الدهن يلَين الْبشرةَ و يِزيد ِفي
  .يحسن اللَّونَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه -٥ 
نةَ عزمأَِبي ح ناٍن عِن ِسنفٍَر بعي )عليه السالم (  أَِبي جوري وِق ورِري ِفي الْعجِل ياللَّي نهقَالَ د 

 هجالْو ضيبي ةَ ورشالْب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن بحٍر -٦ 

   قَالَ ِإذَا أَخذْت الدهن علَى راحِتك فَقُِل اللَّهم )عليه السالم ( أَسِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِمهزٍم الْ
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 نيالز أَلُكي أَسلَى ِإنع لْهعاج قِْت ثُمالْم آِن ونالش ِن ويالش ِمن وذُ ِبكأَع ةَ وبحالْم ةَ وينالز و
  .يأْفُوِخك ابدأْ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه 

 ٧-قَّاِق عالد دمِن أَحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم ن
 قَالَ من دهن مؤِمناً )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .كَتب اللَّه لَه ِبكُلِّ شعرٍة نوراً يوم الِْقيامِة 
  باب كَراِهيِة ِإدماِن الدهِن

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي - ١
 قَالَ لَا يدِهن الرجلُ كُلَّ يوٍم يرى الرجلُ شِعثاً لَا يرى )عليه السالم ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَنه امرأَةٌ متزلِّقاً كَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر -٢ 

دهِن  أُخاِلطُ أَهلَ الْمروَءِة ِمن الناِس و قَد أَكْتِفي ِمن ال)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 لَك ا أُِحبم لَا فَقَالَ و موي و موي فَقُلْت ذَِلك لَك ا أُِحبٍم فَقَالَ موِبِه كُلَّ ي حسمِسِري فَأَتِبالْي

  .ذَِلك قُلْت يوم و يوميِن لَا فَقَالَ الْجمعةُ ِإلَى الْجمعِة يوم و يوميِن 
ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسحاق   ِعدةٌ -٣ 

 ِفي كَم أَدِهن قَالَ ِفي كُلِّ سنٍة مرةً فَقُلْت ِإذَنْ يرى )عليه السالم ( بِن جِريٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اصصِبي خ اسا النهلَيِني عِزدي ةً لَمرٍر مهفَقَالَ فَِفي كُلِّ ش هاِكسلْ أُمأَز ةً فَلَم.  
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  باب دهِن الْبنفْسِج
١ - اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

  . قَالَ قَالَ الْبنفْسج سيد أَدهاِنكُم )عليه السالم ( 
 بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن جعفَِر بِن محمِد-٢ 

 بغلَةً )عليه السالم ( زيٍد الراِزي عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن أَِبيِه قَالَ أَهديت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
با عا أَبنربةَ فَأَخِدينا الْملْنخفَد هتفَأَم هعا مِبه لْتسِت الَِّذي أَرعرفَقَالَ أَ فَلَا )عليه السالم ( ِد اللَِّه فَص 

أَسعطْتموه بنفْسجاً فَأُسِعطَ ِبالْبنفْسِج فَبرأَ ثُم قَالَ يا عقْبةُ ِإنَّ الْبنفْسج باِرد ِفي الصيِف حار ِفي 
عي ا لَونودلَى عع اِبسا يِتنلَى ِشيعع ناِء لَيتاٍر الشِبِدين هتأُوِقي تِج قَامفْسنا ِفي الْبم اسالن لَم.  

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن يونس بِن يعقُوب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٣ 
  .لَينا ِمن الْبنفْسِج ٌء أَحب ِإ  ما يأِْتينا ِمن ناِحيِتكُم شي)عليه السالم ( 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن أَسباِط -٤ 
 قَالَ مثَلُ الْبنفْسِج )ليه السالم ع( بِن ساِلٍم عن ِإسراِئيلَ بِن أَِبي أُسامةَ بياِع الزطِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِفي الْأَدهاِن مثَلُنا ِفي الناِس 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد -٥ 

 قَالَ فَضلُ الْبنفْسِج علَى الْأَدهاِن كَفَضِل الِْإسلَاِم  )عليه السالم( الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَى الْأَدياِن ِنعم الدهن الْبنفْسج لَيذْهب ِبالداِء ِمن الرأِْس و الْعينيِن فَادِهنوا ِبِه 

 )عليه السالم (  قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري-٦ 
 ادع لَنا الْجاِريةَ تِجئْنا ِبدهٍن و كُحٍل )عليه السالم ( فَدخلَ علَيِه ِمهزم فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

 شِديد الْبرِد فَصب ِمهزم ِفي راحِتِه ِمنها ثُم فَدعوت ِبها فَجاَءت ِبقَارورِة بنفْسٍج و كَانَ يوماً
قَالَ جِعلْت ِفداك هذَا بنفْسج و هذَا الْبرد الشِديد فَقَالَ و ما بالُه يا ِمهزم فَقَالَ ِإنَّ متطَبِبينا 

  .قَالَ هو باِرد ِفي الصيِف لَين حار ِفي الشتاِء ِبالْكُوفَِة يزعمونَ أَنَّ الْبنفْسج باِرد فَ
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٧ -يحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بسِه الْحدج نى ع
 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الناس ما ِفي الْبنفْسِج لَحسوه  قَالَ لَو يعلَم )صلى اهللا عليه وآله ( استِعطُوا ِبالْبنفْسِج فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
  .حسواً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد -٨ 
  .الَ دهن الْبنفْسِج يرزنُ الدماغَ  قَ)عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن محمِد بِن سوقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٩- بذْهِج يفْسنِن ِبالْبياِجبالْح نهقَالَ د هفَعاٍط ربِن أَسب ِليع ناٍد عِزي نلُ بهس  
  .ِبالصداِع 
مانَ بِن ِعيسى عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عثْ- ١٠ 

 قَالَ مثَلُ الْبنفْسِج ِفي الدهِن كَمثَِل ِشيعِتنا ِفي الناِس )عليه السالم ( خاِلِد بِن نِجيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

 عن محمِد   أَحمد بن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد- ١١ 
 اكِْسروا حر الْحمى )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِبالْبنفْسِج 
ِن الِْخِرييهباب د  

١ -ِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب ى و
عليه ( بِن عبِد الْجباِر جِميعاً عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . الِْخِريي لَِطيف  قَالَ ذَكَر دهن الْبنفْسِج فَزكَّاه ثُم قَالَ و ِإنَّ)السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه و ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن -٢ 

 لَه أَين أَنت  يدِهن ِبالِْخِريي فَقَالَ ِلي ادِهن فَقُلْت)عليه السالم ( بِن الْجهِم قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 
   قَالَ أَكْره ِرحيه قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم ( عِن الْبنفْسِج و قَد رِوي ِفيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 قَالَ لَا )عليه السالم ( ِإني كُنت أَكْره ِرحيه و أَكْره أَنْ أَقُولَ ذَِلك ِلما بلَغِني ِفيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه فَ
 أْسب.  

  باب دهِن الْباِن
١ -ِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نكَِم ع

 الْأَدهانُ فَذُِكر الْبنفْسج و فَضلُه فَقَالَ ِنعم )عليه السالم ( بِن الْفَيِض قَالَ ذُِكرت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى النا عِلناِن كَفَضهلَى الْأَدع لَهوا ِبِه فَِإنَّ فَضِهناد جفْسنالْب نهالد مذَكٍَر ِنع نهانُ دالْب اِس و

 لُوقِني الْخِجبعلَي هِإن انُ والْب نهالد.  
 ٢- اقحِإس نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

نٍر عيمِن أَِبي عاب اٍر ومِن عِد اللَِّه ببلٌ ِإلَى أَِبي عجكَا رةَ قَالَ شنِن أُذَيب رمقَاقاً )عليه السالم (  عش 
 نب اقحفَقَالَ ِإس ِتكرا ِفي سهعض اناً وا بلْ ِفيهعةً فَاجذْ قُطْنخ ِه فَقَالَ لَهلَيِرج ِه ويدِفي ي

 الْبانَ ِفي قُطْنٍة و يجعلُها ِفي سرِتِه فَقَالَ أَما أَنت يا ِإسحاق فَصب عماٍر جِعلْت ِفداك يجعلُ
الْبانَ ِفي سرِتك فَِإنها كَِبريةٌ قَالَ ابن أُذَينةَ لَِقيت الرجلَ بعد ذَِلك فَأَخبرِني أَنه فَعلَه مرةً واِحدةً 

نع بفَذَه ه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن داود بِن ِإسحاق أَِبي سلَيمانَ -٣ 

  . ِنعم الدهن الْبانُ )عليه السالم ( الْحذَّاِء عن محمِد بِن الْفَيِض قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِن الزهِقباب دبن  

١ - ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعر اِرييِن السفٍَر ععِن جِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحصلى اهللا (   م

  .ٌء خيراً ِللْجسِد ِمن دهِن الزنبِق يعِني الراِزِقي   ِإنه لَيس شي)عليه وآله 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن - ٢
ب ِليع نِد اللَِّه عبِن عى بِعيس نع قُوِبيعى الْيوسِن مسو الْحفٍَر قَالَ كَانَ أَبععليه السالم ( ِن ج( 

 أَيضاً يستِعطُ ِبِه )عليه السالم ( يستِعطُ ِبالشِليثَا و ِبالزنبِق الشِديِد الْحر خسفَيِه قَالَ و كَانَ الرضا 
ي ذَكَرت ذَِلك ِلبعِض الْمتطَبِبني فَذَكَر أَنه جيد فَقُلْت ِلعِلي بِن جعفٍَر ِلم ذَِلك فَقَالَ عِل

  .ِللِْجماِع 
  باب دهِن الْحلِّ

١ - اقحِإس نِن كَلُّوٍب عاِث بِغي ناِب عشِن الْخاِحٍد عِر وغَي نى عيحي نب دمحم  
 كَانَ ِإذَا اشتكَى رأْسه )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )ليه السالم ع( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِسممالس وه لَاِن ولْجِن الْجهطَ ِبدعتاس.  
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبِه عِن ابِن أُخِت-٢ 

صلى اهللا عليه (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( الْأَوزاِعي عن مسعدةَ بِن الْيسِع عن قَيٍس الْباِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . كَانَ يِحب أَنْ يستِعطَ ِبدهِن السمِسِم )وآله 
  باب الرياِحِني

 عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا- ١
 ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعر نمٍد عيِن زةَ بطَلْح نٍم عزِن ِمهب اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عصلى ( ج

 ِبريحاٍن فَلْيشمه و لْيضعه علَى عينيِه فَِإنه ِمن الْجنِة و ِإذَا أُِتي أَحدكُم  ِإذَا أُِتي أَحدكُم)اهللا عليه وآله 
 هدرِبِه فَلَا ي.  
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٢ -حم نِد اللَِّه   اببو عاٍن قَالَ قَالَ أَبِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب ععليه السالم ( ب( ِإذَا أُِتي 
  .أَحدكُم ِبالريحاِن فَلْيشمه و لْيضعه علَى عينيِه فَِإنه ِمن الْجنِة 

 الريحانُ واِحد و ِعشرونَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى رفَعه قَالَ قَالَ أَبو -٣ 
 ا الْآسهديعاً سون.  

 ٤- نقِْطٍني عِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . و ِفي يِدِه ِمخضبةٌ ِفيها ريحانٌ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه يونس بِن يعقُوب قَالَ دخلْت علَى 

  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ دخلْت علَى أَِبي -٥ 
ِمن ِصبياِنِه فَناولَه وردةً فَقَبلَها و وضعها علَى  فَجاَء صِبي )عليه السالم ( الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر 

 ِه ثُمينيلَى عا عهعضو ا ولَهةً فَقَبانحير ةً أَودرلَ واونت ناِشٍم ما ها أَبقَالَ ي ا ولَِنيهاون ِه ثُمينيع
 الْأَِئمِة كَتب اللَّه لَه الْحسناِت ِمثْلَ رمِل عاِلٍج و محا عنه ِمن صلَّى علَى محمٍد و آِل محمٍد

 ئَاِت ِمثْلَ ذَِلكيالس.  
  باب سعِة الْمنِزِل

عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ١
  . قَالَ ِمن السعادِة سعةُ الْمنِزِل )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ ِإنَّ أَبا-٢ 
 اشترى داراً و أَمر مولًى لَه أَنْ يتحولَ ِإلَيها و قَالَ ِإنَّ منِزلَك ضيق فَقَالَ قَد )عليه السالم ( الْحسِن 

  .كُونَ ِمثْلَه  ِإنْ كَانَ أَبوك أَحمق ينبِغي أَنْ ت)عليه السالم ( أَحدثَ هِذِه الدار أَِبي فَقَالَ أَبو الْحسِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -٣ 

 قَالَ ثَلَاثَةٌ )عليه السالم ( جِميعاً عِن سِعيِد بِن جناٍح عن مطَرٍف مولَى معٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى ِللْمع هِعينةٌ تاِلحأَةٌ صرام اِس والن اِلِه ِمنوَء حس و هترواِري عوةٌ تاِسعو ارةٌ داحا رِمِن ِفيهؤ

  أَمِر الدنيا 

http://www.islam4u.com


  )٥٢٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

  .و الْآِخرِة و ابنةٌ أَو أُخت يخِرجها ِمن منِزِلِه ِإما ِبموٍت أَو ِبتزوٍج 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن نوِح بِن شعيٍب عن سلَيمانَ بِن -٤ 

 يقُولُ الْعيش السعةُ ِفي الْمناِزِل و )عليه السالم ( الَ سِمعت أَبا الْحسِن رشيٍد عن أَِبيِه عن بِشٍري قَ
  .الْفَضلُ ِفي الْخدِم 

 )عليه السالم (   عنه عن منصوِر بِن الْعباِس عن سِعيٍد عن غَيِر واِحٍد أَنَّ أَبا الْحسِن -٥ 
يِل عفَض نِئلَ عس نيِحبةُ الْمكَثْر ِزِل ونةُ الْمعا قَالَ سينِش الد.  

 ٦- اِهيمرِإب ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 نِة عِغريِن أَِبي الْمب ِليع نِن أَِبي الِْبلَاِد عفٍَر بععليه السالم ( أَِبي ج( ِش ِضيقيقَاِء الْعش قَالَ ِمن 

  .الْمنِزِل 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٧ 

  .ِمن سعادِة الْمرِء الْمسِلِم الْمسكَن الْواِسع  )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ شكَا رجلٌ ِمن الْأَنصاِر ِإلَى رسوِل اللَِّه -٨ 

 ِبيفَقَالَ الن هفَتنقَِد اكْت ورصلى اهللا عليه وآله ( الد(فَعار  عسوأَنْ ي ِل اللَّهس و تطَعتا اسم كتوص 
 كلَيع.  

  باب تزِويِق الْبيوِت
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ١

هوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِد ببأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نع ِري
 أَتاِني جبرِئيلُ و قَالَ يا محمد ِإنَّ ربك يقِْرئُك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 الْبيوِت قَالَ أَبو بِصٍري فَقُلْت ما تزِويق الْبيوِت فَقَالَ تصاِوير التماِثيِل السلَام و ينهى عن تزِويِق
.  

    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن -٢ 
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 ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مسكَانَ عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا معاِشر الْملَاِئكَِة لَا ندخلُ بيتاً ِفيِه كَلْب و لَا ِتمثَالُ جسٍد و لَا  أَتاِني فَقَالَ ِإن)عليه السالم ( جبرِئيلَ 

  .ِإناٌء يبالُ ِفيِه 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن -٣ 

 قَالَ ِإنا لَا ندخلُ )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ جبرِئيلَ )عليه السالم ( ي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن أَِب
  .بيتاً ِفيِه صورةٌ و لَا كَلْب يعِني صورةَ الِْإنساِن و لَا بيتاً ِفيِه تماِثيلُ 

 )عليه السالم ( ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-٤ 
 وحِفيِه الر فُخنِة أَنْ يامالِْقي موي ثَالًا كُلِّفثَّلَ ِتمم نقَالَ م.  

 )عليه السالم ( نى عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْمثَ-٥ 
  . كَِره الصورةَ ِفي الْبيوِت )عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ عِلياً 

 ٦- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِصٍري عأَِبي ب نةَ عاعمِد اللَِّه سبأَِبي ع كُونُ ِفيِه )عليه السالم ( ناِط يالِْبس ِة وادِن الِْوسع هأَلْتقَالَ س 

ياِثيلُ فَقَالَ كُلُّ شمالت ِت قُلْتيكُونُ ِفي الْبِبِه ي أْساِثيلُ فَقَالَ لَا بمِبِه  الت أْسوطَأُ فَلَا بٍء ي.  
 ٧-ي نب دمحِن   مب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ينِد اللَِّه اببع و دمأَح نى عيح

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
م شاُء ِمنما ي لُونَ لَهمعا يهلَِكن اِء وسالن اِل وجاِثيلَ الرمت ا ِهياللَِّه م ماِثيلَ فَقَالَ وت و حاِريب

 ههِشب و رجالش.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ بِن -٨ 

 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يكُونَ التماِثيلُ ِفي الْبيوِت ِإذَا غُيرت رُءوسها )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر أَعين عن أَ
 ى ذَِلكا ِسوم ِركت ا وهِمن.  
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عليه ( حسِن   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي الْ-٩ 

ٌء   قَالَ سأَلْته عِن الداِر و الْحجرِة ِفيها التماِثيلُ أَ يصلَّى ِفيها فَقَالَ لَا تصلِّ ِفيها و ِفيها شي)السالم 
  .يستقِْبلُك ِإلَّا أَنْ لَا تِجد بداً فَتقْطَع رُءوسها و ِإلَّا فَلَا تصلِّ ِفيها 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمٍد و حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد -١٠
حمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن الْمنِذِر بِن سماعةَ جِميعاً عن أَ

 ثَلَاثَةٌ معذَّبونَ يوم الِْقيامِة رجلٌ كَذَب ِفي رؤياه يكَلَّف أَنْ يعِقد )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِعريش نياِفٍخ بِبن سلَي ا وِفيه فُخنأَنْ ي كَلَّفاِثيلَ يمت رولٌ صجر ا ومهنياِقٍد بِبع سلَي ِن ويت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١١ 

صلى اهللا عليه (  بعثَِني رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  عبِد اللَِّه الْقَداِح عن أَِبي

  . ِفي هدِم الْقُبوِر و كَسِر الصوِر )وآله 
يِر واِحٍد عن أَباِن بِن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَ- ١٢ 

 يا رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( عثْمانَ عن عمِرو بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 
  .اً ِفيِه كَلْب ِإنا لَا ندخلُ بيتاً ِفيِه صورةُ ِإنساٍن و لَا بيتاً يبالُ ِفيِه و لَا بيت

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ١٣ 
ِمِننيؤِة أَِمِري الْمرِمطْه اِحبكَانَ ص أَِبيِه و نع ِديى الِْكنيحِن يِد اللَِّه ببع ناِبٍر عج نعليه (  ع

 ِإنا لَا ندخلُ بيتاً ِفيِه ِتمثَالٌ لَا )عليه السالم (  قَالَ جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .يوطَأُ 

 رصتخِديثُ مالْح  .  
 )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ١٤ 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسثَِني رعب  ) صلى اهللا عليه وآله( عدِة فَقَالَ لَا تِدينِإلَى الْم 
 هتيوراً ِإلَّا سلَا قَب ا وهتوحةً ِإلَّا مورص هلْتلَا كَلْباً ِإلَّا قَت و.  

  باب تشِييِد الِْبناِء
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل - ١

نع ثَهدح نمع ِفيعٍرو الْجمِن عاِد بِزي نع فَِليوِد اللَِّه النبعليه السالم (  أَِبي ع( و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
  جلَّ 
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  .يِة أَذْرٍع أَين تِريد يا فَاِسق وكَّلَ ملَكاً ِبالِْبناِء يقُولُ ِلمن رفَع سقْفاً فَوق ثَماِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم و غَيِرِه عن أَِبي -٢ 

و قَالَ ثَماِنيِة أَذْرٍع فَكَانَ ما  قَالَ ِإذَا كَانَ سمك الْبيِت فَوق سبعِة أَذْرٍع أَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .فَوق السبِع و الثَّماِن الْأَذْرِع محتضراً و قَالَ بعضهم مسكُوناً 

  عِلي بن ِإبراِهيم و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه و سهِل بِن ِزياٍد -٣ 
ِد اللَِّه جبأَِبي ع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نع اِريصٍد الْأَنمحأَِبي م نى عِن ِعيسِد بمحم نِميعاً ع )

قَالَ  قَالَ شكَا ِإلَيِه رجلٌ عبثَ أَهِل الْأَرِض ِبأَهِل بيِتِه و ِبِعياِلِه فَقَالَ كَم سقْف بيِتك فَ)عليه السالم 
عشرةُ أَذْرٍع فَقَالَ اذْرع ثَماِنيةَ أَذْرٍع ثُم اكْتب آيةَ الْكُرِسي ِفيما بين الثَّماِنيِة ِإلَى الْعشرِة كَما 

الِْجن هرضحت رضتحم وٍع فَهِة أَذْراِنيثَم ِمن أَكْثَر كُهمٍت سيفَِإنَّ كُلَّ ب وردت هكَنسكُونُ ِفيِه مي 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه -٤ 
لْبيِت ِإذَا رِفع ثَماِنيةَ  قَالَ ِفي سمِك ا)عليه السالم ( جِميعاً عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِسيةُ الْكُراِن آيأِْس الثَّملَى رع بكْتٍة فَلْياِنيلَى ثَمع ادكُوناً فَِإذَا زسٍع كَانَ مأَذْر.  
 ٥-م نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمح

 و قَالَ أَخرجتنا الِْجن عن )عليه السالم ( ِسناٍن عن حمزةَ بِن حمرانَ قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
ِر قَالَ الرجلُ مناِزِلنا فَقَالَ اجعلُوا سقُوف بيوِتكُم سبعةَ أَذْرٍع و اجعلُوا الْحمام ِفي أَكْناِف الدا

 ذَِلك دعب ههكْرئاً نيا شنأَيا رفَم ا ذَِلكلْنفَفَع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن بِشٍري عِن الْحسيِن بِن زرارةَ -٦ 

 ابِن بيتك سبعةَ أَذْرٍع فَما كَانَ فَوق ذَِلك )عليه السالم (  اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد
  .سكَنه الشياِطني ِإنَّ الشياِطني لَيست ِفي السماِء و لَا ِفي الْأَرِض و ِإنما تسكُن الْهواَء 
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 ٧-سحم كَِم وِن الْحب ِليع نع هنِن   عِد بمحم نانَ عثْمِن عاِن بأَب نع دمِن أَحِن ب
 قَالَ ِإذَا كَانَ الْبيت فَوق ثَماِنيِة أَذْرٍع فَاكْتب ِفي أَعلَاه )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِسيةَ الْكُرآي.  
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  باب تحِجِري السطُوِح
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . أَنْ يبات علَى سطٍْح غَيِر محجٍر )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه  قَالَ نهى رسو)عليه السالم ( 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن ِإسحاق عن سهِل بِن -٢ 

 من بات علَى سطٍْح غَيِر )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه  قَالَ قَ)عليه السالم ( الْيسِع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش هابٍر فَأَصجحم  هفْسِإلَّا ن نلُومٌء فَلَا ي.  

(    عنه عِن الْحجاِل عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه-٣ 

 أَنه كَِره أَنْ يِبيت الرجلُ علَى سطٍْح لَيست علَيِه حجرةٌ و الرجلُ و الْمرأَةُ ِفي ذَِلك )عليه السالم 
  .سواٌء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر -٤ 
ِد اللَِّه عبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم عليه السالم ( ن( أَو هدحطٍْح ولَى سِل عجةَ ِللروتتيالْب كَِره هأَن 

  .علَى سطٍْح لَيست علَيِه حجرةٌ و الرجلُ و الْمرأَةُ ِفيِه ِبمنِزلٍَة 
 ٥-اِهيمرِإب نب ِليع   نِرِه عغَي ةَ وزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 

 ِفي السطِْح يبات علَيِه و هو غَير محجٍر قَالَ يجِزيِه أَنْ يكُونَ ِمقْدار )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
   .ارِتفَاِع الْحاِئِط ِذراعيِن

(   عنه عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -٦ 

ته  عن ذَِلك فَسأَلْ)صلى اهللا عليه وآله (  عِن السطِْح ينام علَيِه ِبغيِر حجرٍة قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
 رِشب و اعِذر هراِئِط قَالَ أَقْصطُولُ الْح كَم ةً قُلْتعبثَلَاثَِة ِحيطَاٍن فَقَالَ لَا ِإلَّا أَر نع.  
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  باب النواِدِر
ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن السياِري قَالَ حدثَِني شيخ ِمن أَصحاِبنا   - ١

 قَالَ ِمن مر الْعيِش النقْلَةُ ِمن داٍر ِإلَى داٍر و أَكْلُ خبِز )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ى الشر.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد -٢ 
  . قَالَ من كَسب مالًا ِمن غَيِر ِحلِِّه سلَّطَ اللَّه علَيِه الِْبناَء و الْماَء و الطِّني )عليه السالم ( اللَِّه 

 و قَد )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن عثْمانَ قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن موسى -٣ 
 همده اًء ثُمى ِبنى ِبِمننب.  

ي عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن داود الرقِّ-٤ 
ٍء ِإلَّا يسبح ِبحمِدِه و لِكن   قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ ِمن شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ال تفْقَهونَ تسِبيحهم قَالَ تنقُّض الْجدِر تسِبيحها 
 ٥-محم نب نيسِن   الْحب اقحِإس نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد ع

  . اكْنسوا أَفِْنيتكُم و لَا تشبهوا ِبالْيهوِد )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ٦-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ن

 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم راِطِني )عليه السالم ( سيى الشأْوم هاِب فَِإنالْب لْفخ ابروا التوؤلَا ت 
.  

 ٧-بِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نى عيحِن يانَ بفْوص نِد اللَِّه ع
 قَالَ كُلُّ ِبناٍء لَيس ِبكَفَاٍف فَهو وبالٌ )عليه السالم ( جِميلَةَ عن حميٍد الصيرِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .علَى صاِحِبِه يوم الِْقيامِة 
 قَالَ كَنس الْبيِت ينِفي )عليه السالم (  رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر   عنه عن بعِض أَصحاِبِه-٨ 

 الْفَقْر.  
   )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٩ 
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  . أَنْ يدخلَ بيتاً مظِْلماً ِإلَّا ِبِمصباٍح )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ نهى رسولُ اللَِّه 
 ١٠ -ِن الْمب ِليع نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب نع هنطَّاِب   عِن الْخب اِهيمرِإب نلَّى عع

 قَالَ شكَت أَساِفلُ الِْحيطَاِن ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن ِثقِْل )عليه السالم ( رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَعاِليها فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيها يحِملُ بعضكُم بعضاً 

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن عن ِعيسى بِن - ١١ 
 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدج نِد اللَِّه عبعليه السالم ( ع( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( تيب 

  .ن بيوِتكُم بيت الْعنكَبوِت الشياِطِني ِم
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ١٢ 

ِء السراِج فَقَالَ أَغِْلق  عن ِإغْلَاِق الْأَبواِب و ِإيكَاِء الْأَواِني و ِإطْفَا)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 و كتيب ِرقحةُ لَا تالْفَأْر ِهي ِسقَِة ويالْفُو ِمن اجرأَطِْف الس اباً وب حفْتطَانَ لَا ييفَِإنَّ الش كابب

  .أَوِك الِْإناَء 
طغِني معراً يمخم كِْشفطَانَ لَا ييأَنَّ الش ِوير ى   و.  

 ِإسراج السراِج قَبلَ أَنْ تِغيب )عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري رفَعه قَالَ قَالَ الرضا - ١٣ 
 ِفي الْفَقْرني سمالش.  

 ١٤ -بأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع( 
 ِبيأَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ كَانَ الن ادِإذَا أَر ِميِس والْخ موي جرِت خيالْب ِف ِمنيِفي الص جرِإذَا خ 

لُه و خروجه لَيلَةَ الْجمعِة يدخلَ ِفي الشتاِء ِمن الْبرِد دخلَ يوم الْجمعِة و رِوي أَيضاً كَانَ دخو
.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ - ١٥ 
ه عز و جلَّ جعلَ ِمن  قَالَ ِإنَّ اللَّ)عليه السالم ( روى أَبو هاِشٍم الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث 

 لَ ِمنعلَّ جج و زع ِإنَّ اللَّه و ِجيبا فَيى ِفيهعدأَنْ ي باِت أَحومحرى الْممسِضِه ِبقَاعاً تأَر
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طَ اللَّه علَيِه بقْعةً ِمنها أَرِضِه ِبقَاعاً تسمى الْمنتِقماِت فَِإذَا كَسب الرجلُ مالًا ِمن غَيِر ِحلِِّه سلَّ
  .فَأَنفَقَه ِفيها 
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  ِلِعلٍَّة مخوفٍَةباب كَراِهيِة أَنْ يِبيت الِْإنسانُ وحده و الِْخصاِل الْمنِهي عنها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبيِه قَالَ - ١

 قُلْت لَا قَالَ  فَقَالَ يا ميمونُ من يرقُد معك ِباللَّيِل أَ معك غُلَام)عليه السالم ( نزلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
 هدحاِن ِإذَا كَانَ وسلَى الِْإنطَانُ عيكُونُ الشا يأَ مرفَِإنَّ أَج كدحو منفَلَا ت.  

 ٢- نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحم نب دمأَح  
 قَالَ من تخلَّى علَى قَبٍر أَو بالَ قَاِئماً أَو بالَ ِفي ماٍء قَاِئماً أَو مشى ِفي )يه السالم عل( أَِبي جعفٍَر 

يش هابٍر فَأَصلَى غَمع اتب و هدحٍت ويلَا ِفي بخ قَاِئماً أَو ِربش اِحٍد أَوِحذَاٍء و  ٌء ِمن
ا أَنْ يشاَء اللَّه و أَسرع ما يكُونُ الشيطَانُ ِإلَى الِْإنساِن و هو علَى بعِض الشيطَاِن لَم يدعه ِإلَّ

 خرج ِفي سِريٍة فَأَتى واِدي مجنٍة فَنادى أَصحابه )صلى اهللا عليه وآله ( هِذِه الْحالَاِت فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 رجٍل ِمنكُم ِبيِد صاِحِبِه و لَا يدخلَن رجلٌ وحده و لَا يمِضي رجلٌ وحده قَالَ أَلَا ِليأْخذْ كُلُّ

 فَأَخذَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَتقَدم رجلٌ وحده فَانتهى ِإلَيِه و قَد صِرع فَأُخِبر ِبذَِلك رسولُ اللَِّه 
اِمِه فَغهِبِإب ولُ اللَِّه قَالَ فَقَامسا رِبيثُ أَنخ جرِم اللَِّه اخقَالَ ِبس ا ثُمهزم.  
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن الْأَحمِر -٣ 

 قَالَ قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ أَشد ما يهم ِبالِْإنساِن ِحني )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
 هدحو قُدرى أَنْ ياِلياً لَا أَرخ هدحكُونُ وي.  

 ٤- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
مِد اللَِّه سبا عأَب أَلْتانَ قَالَ سرِن ِمهةَ بي )عليه السالم ( اعفَقَالَ ِإن هدحٍت ويِفي ب ِبيتِل يجِن الرع 

 طَاعتا اساِمِه مناللَِّه ِفي م ِذكْر كِْثري لَِكن و أْسفَلَا ب ِإلَى ذَِلك طُرِإِن اض و ذَِلك هلَأَكْر.  
 ٥- نٍد عيِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم ِة وِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع هنع  

  . أَنه كَِره أَنْ ينام ِفي بيٍت لَيس علَيِه باب و لَا ِستر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  . كَِره أَنْ يدخلَ بيتاً مظِْلماً ِإلَّا ِبِسراٍج )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه - ٦
 ٧-س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل به

 أَنه قَالَ ِلمحمِد بِن سلَيمانَ أَين نزلْت قَالَ ِفي )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبيِه ميموٍن عن أَِبي جعفٍَر 
 دأَح كعكَذَا قَالَ م كَاِن كَذَا وطَانَ ميونُ فَِإنَّ الشميا مي هنلْ عوحت كدحو كُنقَالَ لَا قَالَ لَا ت

 هدحاِن ِإذَا كَانَ وسلَى الِْإنكُونُ عا يأَ مرأَج.  
بِن   سهلٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٨ 

 أَنه قَالَ لَا تشرب و أَنت قَاِئم و لَا تبلْ ِفي ماٍء نِقيٍع و لَا تطُف )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 ِإلَى ِبقَبٍر و لَا تخلُ ِفي بيٍت وحدك و لَا تمِش ِفي نعٍل واِحٍد فَِإنَّ الشيطَانَ أَسرع ما يكُونُ

يداً شأَح ابا أَصم هقَالَ ِإن اِل ووِذِه الْأَحِض هعلَى بِد ِإذَا كَانَ عبالْع  اِل فَكَادِذِه الْحلَى هٌء ع
  .أَنْ يفَاِرقَه ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه عز و جلَّ 

ِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ-٩ 
 قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ أَشد ما يهم ِبالِْإنساِن ِإذَا كَانَ وحده فَلَا تِبيتن وحدك و لَا )عليه السالم ( اللَِّه 

 كدحنَّ واِفرست.  
 ١٠ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نِميعاً عج اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا ع

 )عليه السالم ( ِعيسى عِن الدهقَاِن عن درست عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن موسى 
التغوطُ بين الْقُبوِر و الْمشي ِفي خف واِحٍد و الرجلُ ينام قَالَ ثَلَاثَةٌ يتخوف ِمنها الْجنونُ 

 هدحو.  
  و هِذِه الْأَشياُء ِإنما كُِرهت ِلهِذِه الِْعلَِّة و لَيست ِهي ِبحراٍم تم ِكتاب الزي و التجمِل 

ِكت لُوهتي وَءِة ورالْم و هأْنالَى شعِن اللَِّه تواِجِن ِبعوالد اب.  
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  كتاب الدواِجِن
  باب ارِتباِط الدابِة و الْمركُوِب

١ -ٍد عمحم نب نيسِن   الْحِن ابع هربأَخ نمٍد عمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم ن
ٍء تركَب قُلْت ِحماراً فَقَالَ ِبكَِم   أَي شي)عليه السالم ( طَيفُوٍر الْمتطَبِب قَالَ سأَلَِني أَبو الْحسِن 

ِدين رشِبثَلَاثَةَ ع قُلْت هتعتاب اراً وِدين رشاراً ِبثَلَاثَةَ عِحم ِريتشأَنْ ت فرالس وذَا هاراً فَقَالَ ِإنَّ ه
تدع ِبرذَوناً قُلْت يا سيِدي ِإنَّ مئُونةَ الِْبرذَوِن أَكْثَر ِمن مئُونِة الِْحماِر قَالَ فَقَالَ ِإنَّ الَِّذي يمونُ 

 الِْبرذَونَ أَ ما عِلمت أَنَّ مِن ارتبطَ دابةً متوقِّعاً ِبِه أَمرنا و يِغيظُ ِبِه عدونا و هو الِْحمار يمونُ
  .منسوب ِإلَينا أَدر اللَّه ِرزقَه و شرح صدره و بلَّغه أَملَه و كَانَ عوناً علَى حواِئِجِه 

 ٢-حِن   مِد اللَِّه ببع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم
 قَالَ ِتسعةُ أَعشاِر الرزِق مع )عليه السالم ( جندٍب قَالَ حدثَِني رجلٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   .صاِحِب الدابِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن بكِْر بِن -٣ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ أَهدى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( صاِلٍح عن سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن 
   )م عليه السال( 
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 أَربعةَ أَفْراٍس ِمن الْيمِن فَقَالَ سمها ِلي فَقَالَ ِهي أَلْوانٌ مختِلفَةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى رسوِل اللَِّه 
لَ فَِفيها وضح فَقَالَ نعم ِفيها أَشقَر ِبِه وضح قَالَ فَأَمِسكْه علَي قَالَ و ِفيها كُميتاِن أَوضحاِن قَا

مِإن اِلكفَقَةً ِلِعيِبِه ن ِلفختاس و هقَالَ ِبع ِهيمب مهأَد اِبعالر قَالَ و كينا ابِطِهمفَقَالَ أَع نما ي
 يقُولُ كَِرهنا الْبِهيم ِمن الدواب )عليه السالم ( الْخيِل ِفي ذَواِت الْأَوضاِح قَالَ و سِمعت أَبا الْحسِن 

 ِن وِل الْأَلْوغالْب اِر واِح ِفي الِْحمضةَ الْأَوِشي تكَِره لَ وغالْب و ارا ِإلَّا الِْحمكُلِّه حالْقُر تكَِره
  .ِفي الْبغِل ِإلَّا أَنْ يكُونَ ِبِه غُرةٌ ساِئلَةٌ و لَا أَشتِهيها علَى حاٍل 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن ِرئَاٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد -٤ 
  .شتِر دابةً فَِإنَّ منفَعتها لَك و ِرزقَها علَى اللَِّه عز و جلَّ  ا)عليه السالم ( اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن جعفَِر بِن بِشٍري -٥ 
 مِن اشترى دابةً كَانَ لَه ظَهرها و علَى اللَِّه )عليه السالم ( ِه عن داود الرقِّي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ

  .ِرزقُها 
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد عن يونس بِن يعقُوب قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد -٦ 

 رحلَك فَِإنَّ ِرزقَه علَى اللَِّه قَالَ فَاتخذْت ِحماراً و كُنت أَنا  اتِخذْ ِحماراً يحِملْ)عليه السالم ( اللَِّه 
و يوسف أَِخي ِإذَا تمِت السنةُ حسبنا نفَقَاِتنا فَنعلَم ِمقْدارها فَحسبنا بعد ِشراِء الِْحماِر نفَقَاِتنا 

  .لِّ عاٍم لَم تِزد شيئاً فَِإذَا ِهي كَما كَانت ِفي كُ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد -٧ 

ها ِفي حواِئِجِه و يقِْضي  قَالَ ِمن سعادِة الْمؤِمِن دابةٌ يركَب)عليه السالم ( بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَيها حقُوق ِإخواِنِه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٨ 
  .ُء  مرِء الْمسِلِم الْمركَب الْهِني ِمن سعادِة الْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
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٩ -حم نِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد و اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بم
 اتِخذُوا الدابةَ )عليه السالم ( ِعيسى عن ِزياٍد الْقَنِدي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هلَّ ِذكْرلَى اللَِّه جا عقُهِرز و اِئجوا الْحهلَيى عقْضت و نيا زهفَِإن.  
قَالَ و   كانوا ِإخهلَيلْقَى عت ِفيِه و ادز ِك واربالْم نب ارمثَِني ِبِه عدح .  

  .  و رِوي أَنه قَالَ عجب ِلصاِحِب الدابِة كَيف تفُوته الْحاجةُ 
 ١٠ -حِض أَصعب نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عب اِهيمرِإب ناِبِه ع

  . قَالَ ِمن شقَاِء الْعيِش الْمركَب السوُء )عليه السالم ( الِْبلَاِد عن عِلي بِن الْمِغريِة عن أَِبي جعفٍَر 
ابوِفي الد اِدروباب ن  

١ -فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السقَالَ )عليه السالم (  ع 
ِللدابِة علَى صاِحِبها ِستةُ حقُوٍق لَا يحملُها فَوق طَاقَِتها و لَا يتِخذُ ظَهرها مجاِلس يتحدثُ 

لَا ي لَ وزا ِإذَا نلِْفهأُ ِبعدبي ا وهلَيا عهلَيع ِرضعي و حبسا تها فَِإنِههجا ِفي وهِربضلَا ي ا وهِسم
  .الْماَء ِإذَا مر ِبِه 

 ٢- ناِء عرغأَِبي الْم ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
اِلٍد قَالَ ِفيمِن خانَ بملَيِد اللَِّه سبأَِبي ع نع عليه السالم ( ا أَظُن( هنع اللَّه ِضير و ذَرأَب ِئيقَالَ ر 

يسِقي ِحماراً ِبالربذَِة فَقَالَ لَه بعض الناِس أَ ما لَك يا أَبا ذَر من يكِْفيك سقْي الِْحماِر فَقَالَ 
 يقُولُ ما ِمن دابٍة ِإلَّا و ِهي تسأَلُ اللَّه كُلَّ صباٍح اللَّهم )صلى اهللا عليه وآله ( سِمعت رسولَ اللَِّه 

ارزقِْني مِليكاً صاِلحاً يشِبعِني ِمن الْعلَِف و يرِويِني ِمن الْماِء و لَا يكَلِّفُِني فَوق طَاقَِتي فَأَنا 
 هِقيأَنْ أَس فِْسي أُِحبِبن.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن طَرخانَ النخاِس قَالَ -٣ 
 و قَد نزلَ الِْحريةَ فَقَالَ ِلي ما ِعلَاجك قُلْت نخاس فَقَالَ أَِصب )عليه السالم ( مررت ِبأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ي بغلَةً ِل
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فَضحاَء قُلْت جِعلْت ِفداك و ما الْفَضحاُء قَالَ دهماُء بيضاُء الْبطِْن بيضاُء الْأَفْحاِج بيضاُء 
ِة قَالَ فَقُلْت و اللَِّه ما رأَيت ِمثْلَ هِذِه الصفَِة فَرجعت ِمن ِعنِدِه فَساعةً دخلْت الْخندق الْجحفَلَ

اي ِإذَا أَنا غُلَام قَد أَشفَى علَى بغلٍَة علَى هذَا الصفَِة فَسأَلْت الْغلَام ِلمن هِذِه الْبغلَةُ فَقَالَ ِلمولَ
قُلْت يِبيعها قَالَ لَا أَدِري فَتِبعته حتى أَتيت مولَاه فَاشتريتها ِمنه و أَتيته ِبها فَقَالَ هِذِه الصفَةُ 

الَ فَِصرت أَكْثَر الَِّتي أَردتها قُلْت جِعلْت ِفداك ادع اللَّه ِلي فَقَالَ أَكْثَر اللَّه مالَك و ولَدك قَ
  .أَهِل الْكُوفَِة مالًا و ولَداً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن -٤ 
 لَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تضِربوا الدواب علَى وجوِهها فَِإنها تسبح ِبحمِد اللَِّه 
  .  قَالَ و ِفي حِديٍث آخر لَا تِسموها ِفي وجوِهها 

 ٥-ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعديبع ناٍر عسِن يِد بمحِن مفَِر بعج 
 ِإذَا عثَرِت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الدهقَاِن عن درست عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تعس أَعصانا ِللرب الدابةُ تحت الرجِل فَقَالَ لَها تعسِت تقُولُ 
 ٦- اِدقالص أَلْتقَالَ س هفَعر فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبب ِليع نى عيحي نب دمحعليه (   م

  . متى أَضِرب دابِتي تحِتي فَقَالَ ِإذَا لَم تمِش تحتك كَمشيِتها ِإلَى ِمذْوِدها )السالم 
 ٧- ِبيِن النع ِوير لَى )صلى اهللا عليه وآله (   وا عوهِربضلَا ت فَاِر ولَى النا عوهِربقَالَ اض هأَن 
  .الِْعثَاِر 
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٨ -يمِن   حِرو بمع نع ِريهواٍذ الْجعم نقَّاٍح عِن بِن اباِب عشِن الْخاٍد عِزي نب د
 لَا تتوركُوا علَى الدواب و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ظُهورها مجاِلس لَا تتِخذُوا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي -٩ 

 معِرفَِتها  يقُولُ ما بِهمِت الْبهاِئم فَلَم تبهم عن أَربعٍة)عليه السالم ( حمزةَ قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
  .ِبالرب و معِرفَِتها ِبالْموِت و معِرفَِتها ِبالْأُنثَى ِمن الذَّكَِر و معِرفَِتها ِبالْمرعى عِن الِْخصِب 

 )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١٠ 
يا  قَالَ ِلكُلِّ شوِههجاِئِم ِفي وهةُ الْبمرح ةٌ ومرٍء ح.  

 ١١ - ناٍل عِن فَضاب اِل وجِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 قَالَ مهما أُبِهم علَى الْبهاِئِم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه ثَعلَبةَ عن يعقُوب بِن ساِلٍم عن رجٍل 

يش ِرفَةُ  ِمنعم ِق وزِرفَةُ طَلَِب الرعم اِلقاً وا خِرفَةُ أَنَّ لَهعاٍل مةُ ِخصعبا أَرهلَيع مهبٍء فَلَا ي
  . الْموِت الذَّكَِر ِمن الْأُنثَى و مخافَةُ

  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد - ١٢ 
 و لَا  اضِربوها علَى النفَاِر)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تضِربوها علَى الِْعثَاِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ١٣ 

كُلِّ منِخٍر ِمن  يقُولُ علَى )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن يعقُوب بِن جعفٍَر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
  .الدواب شيطَانٌ فَِإذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يلِْجمها فَلْيسم اللَّه عز و جلَّ 

(   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَحِدِهما - ١٤ 

   )عليهما السالم 
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قَالَ أَيما دابٍة استصعبت علَى صاِحِبها ِمن ِلجاٍم و ِنفَاٍر فَلْيقْرأْ ِفي أُذُِنها أَو علَيها أَ فَغير ِديِن 
غبونَ اللَِّه يعجرِه يِإلَي هاً وكَر عاً وِض طَوالْأَر ماواِت وِفي الس نم لَمأَس لَه ونَ و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قَالَ أَبو - ١٥ 
  . ِمن الْحق أَنْ يقُولَ الراِكب ِللْماِشي الطَِّريق  ِإنَّ)صلوات اهللا عليه ( عبِد اللَِّه 

 اِشي الطَِّريقِللْم اِكبقُولَ الرِر أَنْ يوالْج ى ِإنَّ ِمنرٍة أُخخسِفي ن و  .  
 ١٦ - ِمِننيؤالْم أَِمري جراِدِه قَالَ خنِبِإس عليه السالم (   و(وشفَم اِكبر وه فَقَالَ أَ  و هعا م

 عاِشي مالْم يشِرفُوا فَِإنَّ مصان مفَقَالَ لَه كعم ِشيمأَنْ ن ِحبا نلَِكن ةٌ قَالُوا لَا واجح لَكُم
  .الراِكِب مفْسدةٌ ِللراِكِب و مذَلَّةٌ ِللْماِشي 

 ِعيسى عِن الدهقَاِن عن درست عن ِإبراِهيم بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن- ١٧ 
 ِإذَا رِكب الرجلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد الْحِميِد عن أَِبي الْحسِن 

 و ِإذَا رِكب و لَم يسم رِدفَه شيطَانٌ فَيقُولُ لَه تغن الدابةَ فَسمى رِدفَه ملَك يحفَظُه حتى ينِزلَ
فَِإنْ قَالَ لَه لَا أُحِسن قَالَ لَه تمن فَلَا يزالُ يتمنى حتى ينِزلَ و قَالَ من قَالَ ِإذَا رِكب الدابةَ 

ا ِباللَِّه الْحمد ِللَِّه الَِّذي هدانا ِلهذا الْآيةَ و سبحانَ الَِّذي سخر لَنا ِبسِم اللَِّه لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّ
  .هذا و ما كُنا لَه مقِْرِنني حِفظَت لَه نفْسه و دابته حتى ينِزلَ 

 ١٨ -دبع جرقَالَ خ هفَعر هرغَي أَو اِهيمرِإب نب ِليةٌ   عاعمج هعم و ِليع نِد بمالص 
 مقِْبلًا راِكباً بغلًا فَقَالَ ِلمن معه مكَانكُم حتى )عليه السالم ( فَبصر ِبأَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر 

  ِه الدابةُ الَِّتي لَا تدِرك أُضِحكَكُم ِمن موسى بِن جعفٍَر فَلَما دنا ِمنه قَالَ لَه ما هِذ
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ت عن سمو الْخيِل و  تطَأْطَأَ)عليه السالم ( علَيها الثَّأْر و لَا تصلُح ِعند النزاِل فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 
  .تجاوزت قُموَء الْعيِر و خير الْأُموِر أَوسطُها فَأُفِْحم عبد الصمِد فَما أَحار جواباً 

ي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبِه عن عِل- ١٩ 
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبصلوات اهللا عليه ( أَس( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  )

  . لَا يرتِدف ثَلَاثَةٌ علَى دابٍة فَِإنَّ أَحدهم ملْعونٌ )صلى اهللا عليه وآله 
ابوباب آلَاِت الد  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . قَالَ السرج مركَب ملْعونٌ ِللنساِء )عليه السالم 
ٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل-٢ 

 عن جلُوِد السباِع فَقَالَ اركَبوها و لَا تلْبسوا شيئاً ِمنها )عليه السالم ( سماعةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .تصلُّونَ ِفيِه 

 ٣-نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع 
 قَالَ سأَلْته عِن السرِج و اللِّجاِم ِفيِه الِْفضةُ أَ يركَب ِبِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ مموهاً لَا يقْدر )عليه السالم ( 

  .علَى نزِعِه فَلَا بأْس و ِإلَّا فَلَا تركَب ِبِه 
 ٤-  نب ِليع اِعيلَ ومِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 

صلى اهللا (  يقُولُ قَالَ النِبي )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . ِإياك أَنْ تركَب ِميثَرةً حمراَء فَِإنها ِميثَرةُ ِإبِليس )عليه السالم ( عِلي  ِل)عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد -٥ 

  الرحمِن بِن 
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(  أَنَّ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( أَِبي هاِشٍم عن ِإبراِهيم بِن أَِبي يحيى الْمِديِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . قَِطيفٍَة حمراَء  كَانَ يركَب علَى)عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد -٦ 

ت برةُ ناقَِة  قَالَ كَان)عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِمن ِفضٍة )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

  باب اتخاِذ الِْإِبِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . كَانَ لَيبتاع الراِحلَةَ ِبِمائَِة ِديناٍر يكِْرم ِبها نفْسه )عليه السالم ( ي بن الْحسيِن  قَالَ ِإنَّ عِل)عليه السالم ( 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن صفْوانَ الْجماِل -٢ 

  . لَو يعلَم الناس كُنه حملَاِن اللَِّه ِللضِعيِف ما غَالَوا ِببِهيمٍة )عليه السالم ( للَِّه قَالَ قَالَ أَبو عبِد ا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -٣ 

 ِإنَّ علَى ِذروِة كُلِّ بِعٍري )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )يه السالم عل( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .شيطَاناً فَامتِهنوها ِلأَنفُِسكُم و ذَلِّلُوها و اذْكُروا اسم اللَِّه فَِإنما يحِملُ اللَّه عز و جلَّ 

 ٤-اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 
  . قَالَ لَو يعلَم الْحاج ما لَه ِمن الْحملَاِن ما غَالَ أَحد ِببِعٍري )عليه السالم ( اللَِّه 

 ٥-بِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍرو عمِن عِد بمحم نأَِبيِه ع نِد اللَِّه ع
 و أَنا أَمِشي )عليه السالم ( سلَيمانَ الرحاِل عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ مر ِبي أَبو عبِد اللَِّه 

فَتعض فَقُلْت كَبرلَا ت ا لَكاقَِتي فَقَالَ من ضرع كِحما فَقَالَ رهنع فِّفأَنْ أُخ تداقَِتي فَأَرن 
 الْقَِوي ِعيِف وِن الضِملُ عحي فَِإنَّ اللَّه كَبار اللَّه.  
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٦ -ع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هذَكَر نمأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسى رهقَالَ ن  ) صلى اهللا عليه

 أَنْ يتخطَّى الِْقطَار ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و ِلم قَالَ ِإنه لَيس ِمن ِقطَاٍر ِإلَّا و ما بين الْبِعِري ِإلَى )وآله 
  .بِعِري شيطَانٌ الْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن حسيِن بِن عمر بِن -٧ 
ع لْتخِديداً فَداباً شجِني ِإعبجفَأَع ِقيمِة مِدينا ِبالْمأَن ِإِبلًا و تيرتأَِبيِه قَالَ اش نع ِزيدلَى أَِبي ي

 فَذَكَرتها لَه فَقَالَ ما لَك و ِللِْإِبِل أَ ما عِلمت أَنها كَِثريةُ الْمصاِئِب قَالَ )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
ت كُلُّها فَدخلْت فَِمن ِإعجاِبي ِبها أَكْريتها و بعثْت ِبها مع ِغلْماٍن ِلي ِإلَى الْكُوفَِة قَالَ فَسقَطَ

 أَِليم ذابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم نخاِلفُونَ عي ذَِر الَِّذينحفَقَالَ فَلْي هتربِه فَأَخلَيع.  
 ٨-اِل عجِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدفْوص ن

 يا صفْوانُ اشتِر ِلي جملًا و خذْه أَشوه فَِإنه أَطْولُ )عليه السالم ( الْجماِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِبِه  ش هتيماً فَأَتهِدر اِننيلًا ِبثَممج لَه تيرتاراً فَاشمٍء أَع.  

ِديٍث آخِفي ح و  يلُ شا أَطْوهفَِإن احالِْقب ودِر الستقَالَ اش اراً  رمٍء أَع.  
 ٩- ناِح عِن الْقَدِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإلَى أَرِض ِطيبةَ و )عليه السالم ( الَ خرجنا مع أَِبي جعفٍَر  و عن أَِبيِه ميموٍن قَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم ( معه عمرو بن ِديناٍر و أُناس ِمن أَصحاِبِه فَأَقَمنا ِبِطيبةَ ما شاَء اللَّه و رِكب أَبو جعفٍَر 

نو برمع ٍب فَقَالَ لَهعٍل صملَى جولَ اللَِّه عسأَنَّ ر تِلما عم فَقَالَ أَ و كِعريب بعا أَصاٍر مِدين 
 قَالَ ِإنَّ علَى ِذروِة كُلِّ بِعٍري شيطَاناً فَامتِهنوها و ذَلِّلُوها و اذْكُروا اسم اللَِّه علَيها )صلى اهللا عليه وآله ( 

  .م دخلَ مكَّةَ و دخلْنا معه ِبغيِر ِإحراٍم فَِإنما يحِملُ اللَّه ثُ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن عِلي بِن السنِدي عن محمِد بِن - ١٠ 

   قَالَ سِمعته يقُولُ ِإياكُم )السالم عليه ( عمِرو بِن سِعيٍد عن رجٍل عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي جعفٍَر 
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  .و الِْإِبلَ الْحمر فَِإنها أَقْصر الِْإِبِل أَعماراً 
 ١١ -ٍد عمحم نب نيساٍن قَالَ   الْحِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم ن

ٍء شيئاً اختار ِمن   يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ اختار ِمن كُلِّ شي)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .لضاِئنةَ الِْإِبِل الناقَةَ و ِمن الْغنِم ا

  باب الْغنِم
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن ِإسحاق بِن جعفٍَر قَالَ - ١

  . يا بني اتِخِذ الْغنم و لَا تتِخِذ الِْإِبلَ )عليه السالم ( قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ٢-حاٍن   مِن أَبِرو بمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

  . ِنعم الْمالُ الشاةُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ٣- ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد اللَِّه ببع ناٍم عِن ِهشِس بيبع نع ِليِن عِن بسِن الْحع

 نظِّفُوا مراِبضها و امسحوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .رغَامها 
 قَالَ ِإذَا اتخذَ أَهلُ بيٍت شاةً أَتاهم اللَّه )عليه السالم ( ِد عن أَِبي عبِد اللَِّه   و ِبهذَا الِْإسنا-٤ 

 ا واِقِهمزِبأَر اللَّه ماهِن أَتياتذَ شخلَةً فَِإِن اتحرم مهنع لَ الْفَقْرحتار و اِقِهمزِفي أَر ادز ا وِقهِبِرز
 ادلَ زحتار و اِقِهمزِبأَر اللَّه ماهذُوا ثَلَاثَةً أَتخِن فَِإِن اتيلَتحرم مهنع لَ الْفَقْرحتار و اِقِهمزِفي أَر

  .الْفَقْر عنهم رأْساً 
ِه بِن ِسناٍن عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَّ-٥ 

 يقُولُ ما ِمن أَهِل بيٍت يكُونُ ِعندهم شاةٌ لَبونٌ ِإلَّا )عليه السالم ( عجلَانَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ب مقَالُ لَهقَالَ ي مقَالُ لَهي فكَي و ِن قُلْتيترٍم مووا ِفي كُلِّ يسقُد موِركْتب موِركْت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن -٦ 
ب ِإلَّا  يقُولُ ما ِمن مؤِمٍن يكُونُ ِفي منِزِلِه عنز حلُو)عليه السالم ( ماِرٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قُدس أَهلُ 
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ٍم موِفي كُلِّ ي ِهملَيع وِركب وا وسِن قُديتا اثْنتفَِإنْ كَان ِهملَيع وِركب ِزِل ونالْم ِن قَالَ ذَِلكيتر
 متسقُد مقُولُ لَهاٍح فَيبِفي كُلِّ ص لَكم ِهملَيع ِقفونَ قَالَ يسقَدي فكَي ا واِبنحأَص ضعفَقَالَ ب

قَالَ طُه متسى قُدنعا مم و لَه قَالَ قُلْت كُمامِإد طَاب و متِطب و كُملَيع وِركب و متر.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَِبي -٧ 

  ِلعمِتِه ما يمنعِك)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
أَنْ تتِخِذي ِفي بيِتِك بركَةً قَالَت يا رسولَ اللَِّه و ما الْبركَةُ قَالَ شاةٌ تحلَب فَِإنه من كَانَ ِفي 

 نكُلُّه كَاترفَب لَبحةٌ تقَرب ةٌ أَوجعن أَو لَبحاةٌ تاِرِه شد.  
( يِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-٨ 

 علَى أُم سلَمةَ فَقَالَ لَها ما ِلي لَا أَرى ِفي بيِتِك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ دخلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
ِإنَّ الْبركَةَ لَِفي بيِتي فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَنزلَ ثَلَاثَ بركَاٍت الْبركَةَ قَالَت بلَى و الْحمد ِللَِّه 

  .الْماَء و النار و الشاةَ 
 ٩- هفَعر فَِريعانَ الْجملَيس نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ ما ِمن أَهِل بيٍت تروح علَيِهم ثَلَاثُونَ شاةً ِإلَّا لَم تزِل الْملَاِئكَةُ )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تحرسهم حتى يصِبحوا 

  باب ِسمِة الْمواِشي
١ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحقَالَ   م قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن اب

  . أَِسم الْغنم ِفي وجوِهها قَالَ ِسمها ِفي آذَاِنها )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ٢-أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحم نب دمِد اللَِّه   أَحبا عأَب 

  . عن ِسمِة الْمواِشي فَقَالَ لَا بأْس ِبها ِإلَّا ِفي الْوجوِه )عليه السالم ( 
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  باب الْحماِم
١ -ي نب دمحم   نوٍب عبحِن ماب كَِم وِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

   .)عليهم السالم ( معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ الْحمام ِمن طُيوِر الْأَنِبياِء 
 ٢-اِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   نانَ عثْمِن عاِد بمح ن

 يقُولُ ِإنَّ أَولَ حماٍم كَانَ ِبمكَّةَ )عليه السالم ( عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
   .)عليه السالم ( حمام ِلِإسماِعيلَ 

ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن -٣ 
 )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَصلَ حماِم الْحرِم بِقيةُ حماٍم كَانَ ِلِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم )عليه السالم ( اللَِّه 

بو عا فَقَالَ أَبِبه سأْنا كَانَ يذَهخِبِه )عليه السالم ( ِد اللَِّه ات سأْنوصاً تقْصراً مِخذَ طَيتأَنْ ت بحتسي 
 اموافَةَ الْهخم.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي -٤ 
أَب تِمعةَ قَالَ سِدجيِد اللَِّه خباِم )عليه السالم ( ا عمِل حسن ِمن ِم ِهيرالْح اممح اممِذِه الْحقُولُ هي 
 اِهيمرِن ِإباِعيلَ بمعليه السالم ( ِإس( لَه تالَِّتي كَان .  

 ٥-حم نب نيسالْح اٍد ومِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحم نب ِليِن   علَّى بعم نٍد عم
 قَالَ )عليه السالم ( محمٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نَّ سفَهاَء الِْجن يعبثُونَ لَيس ِمن بيٍت ِفيِه حمام ِإلَّا لَم يِصب أَهلَ ذَِلك الْبيِت آفَةٌ ِمن الِْجن ِإ
  .ِفي الْبيِت فَيعبثُونَ ِبالْحماِم و يتركُونَ الِْإنسانَ 

 ٦- نع تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الديبع نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي

  .الْوحشةَ فَأَمره أَنْ يتِخذَ ِفي بيِتِه زوج حماٍم 
 ٧-ورامِد اللَِّه الْجبأَِبي ع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحع اِني

 دِعن اممِت الْحاِم قَالَ ذُِكرحٍد الشيز نٍل عدنص نأَِبيِه ع نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع  

http://www.islam4u.com


  )٥٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السادس : الكايف 

 )عليه السالم (  فَقَالَ اتِخذُوها ِفي مناِزِلكُم فَِإنها محبوبةٌ لَِحقَتها دعوةُ نوٍح )عليه السالم ( عبِد اللَِّه أَِبي 
يش سآن ِهي وِت  ويٍء ِفي الْب.  

 ٨-ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   ِزيدِن يب رمع نٍل عجر 
 الَِّتي )عليهم السالم (  الْحمام طَير ِمن طُيوِر الْأَنِبياِء )عليه السالم ( عن أَِبي سلَمةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِإلَّا لَم اممٍت ِفيِه حيب ِمن سلَي و وِتِهميِسكُونَ ِفي بموا يكَان ِت آفَةٌ ِمنيالْب لَ ذَِلكأَه ِصبت 
الِْجن ِإنَّ سفَهاَء الِْجن يعبثُونَ ِفي الْبيِت فَيعبثُونَ ِبالْحماِم و يدعونَ الناس قَالَ فَرأَيت ِفي بيوِت 

  . حماماً ِلابِنِه ِإسماِعيلَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن -٩ 

 و نظَر ِإلَى حماٍم ِفي بيِتِه ما ِمِن )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن يعقُوب بِن جعفٍَر قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 
نِتفَاٍض يِض انِل الْأَرِة أَهمزع ِمن تيلَ الْبخد نا مِبه اللَّه فَّرا ِإلَّا نِبه ِفضت.  
  عنه عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي حمزةَ عن صندٍل عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ - ١٠ 

 فَنظَرت ِإلَى حماٍم راِعِبي يقَرِقر طَِويلًا فَنظَر ِإلَي )عليه السالم ( كُنت جاِلساً ِفي بيِت أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ يا داود تدِري ما يقُولُ هذَا الطَّير قُلْت لَا و اللَِّه جِعلْت ِفداك قَالَ )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

يسلَِة الْحلَى قَتو ععدعليه السالم ( ِن ي( اِزِلكُمنِخذُوا ِفي مفَات .  
(   عنه عن محمِد بِن عِلي عن رجٍل عن يحيى الْأَزرِق قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ١١ 

  . يقُولُ ِإنَّ حِفيف أَجِنحِة الْحماِم لَتطْرد الشياِطني )عليه السالم 
 ِإنَّ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ١٢ 

  .اللَّه عز و جلَّ يدفَع ِبالْحماِم عن هدِة الداِر 
   )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن- ١٣ 
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 و لَعن اللَّه )عليه السالم (  الْحسيِن بِن عِلي قَالَ اتِخذُوا الْحمام الراِعِبيةَ ِفي بيوِتكُم فَِإنها تلْعن قَتلَةَ
 قَاِتلَه.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن محمِد بِن أَِبي - ١٤ 
اِعيلُ بماِني ِإسدهتقَالَ اس اِنيهبانَ الْأَصثْمع نةَ عزمِد اللَِّه حبأَِبي ع عليه السالم ( ن( لَه تيدفَأَه 

 فَقَالَ اجعلُوا هذَا الطَّير الراِعِبي مِعي ِفي الْبيِت )عليه السالم ( طَيراً راِعِبياً فَدخلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 و بين يديِه حمام يفُت لَهن )عليه السالم (  اللَِّه يؤِنسِني قَالَ و قَالَ عثْمانُ دخلْت علَى أَِبي عبِد

  .خبزاً 
  عنه عن بكِْر بِن صاِلٍح عن أَشعثَ بِن محمٍد الْباِرِقي عن عبِد الْكَِرِمي بِن صاِلٍح - ١٥ 

رأَيت علَى ِفراِشِه ثَلَاثَ حماماٍت خضٍر قَد ذَرقْن  فَ)عليه السالم ( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَنسأَنْ ت بحتسي هفَقَالَ لَا ِإن اشالِْفر قْذَرت امملَاِء الْحؤه اكِفد ِعلْتج اِش فَقُلْتلَى الِْفرع

  .ِفي الْبيِت 
عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١٦ 

  . زوج حماٍم أَحمر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ ِفي منِزِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 
 ١٧ -نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   اِهيمرِإب نٍرو عمِن عِد بمحم 

 ِبئْراً )عليه السالم (  احتفَر أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( السنِدي عن يحيى الْأَزرِق قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
فَقَالَ لَتكُفَّن أَو لَأُسِكننها الْحمام ثُم قَالَ أَبو فَرموا ِفيها فَأُخِبر ِبذَِلك فَجاَء حتى وقَف علَيها 

  . ِإنَّ حِفيف أَجِنحِتها تطْرد الشياِطني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم ( ِه   عنه عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ ذُِكر الْحمام ِعند أَِبي عبِد اللَّ- ١٨ 

فَقَالَ لَه رجلٌ ِإنه بلَغِني أَنَّ عمر رأَى حماماً يِطري و رجلٌ تحته يعدو فَقَالَ عمر شيطَانٌ يعدو 
لَ ِصديق فَقَالَ ِإنَّ بِقيةَ  ما كَانَ ِإسماِعيلُ ِعندكُم فَِقي)عليه السالم ( تحته شيطَانٌ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .حماِم الْحرِم ِمن حماِم ِإسماِعيلَ 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي - ١٩ 
ِج ِمن الْحماِم يفِْرخ ِعنده يتزوج الطَّير أُمه و  عِن الزو)عليه السالم ( نصٍر قَالَ سأَلَ رجلٌ الرضا 

  .ابنته قَالَ لَا بأْس ِبما كَانَ بين الْبهاِئِم 
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  طَّيِرباب ِإرساِل ال
١ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  عِن الطَّيِر يرسلُ ِمن الْبلَِد الْبِعيِد الَِّذي لَم)عليه السالم ( محمِد بِن عذَاِفٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يره قَطُّ فَيأِْتي فَقَالَ يا ابن عذَاِفٍر هو يأِْتي منِزلَ صاِحِبِه ِمن ثَلَاِثني فَرسخاً علَى معِرفَِتِه و حسِبِه 

  .فَِإذَا زادت علَى ثَلَاِثني فَرسخاً جاَءت ِإلَى أَرباِبها ِبأَرزاِقها 
 ما أَتى )عليه السالم ( نا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-٢ 

  .ِمن ثَلَاِثني فَرسخاً فَِبالِْهدايِة و ما كَانَ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَِبالْأُكُِل 
ي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِل-٣ 

ُء ِمن الْمكَاِن الْبِعيِد قَالَ   الطَّير يِجي)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ُء ِلِرزِقِه  ِإنما يِجي
بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عِلي بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى -٤ 

 قَالَ قُلْت الْحمام يرسلْن ِمن الْمواِضِع )عليه السالم ( داود الْحداِد عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَا يأِْتي فَقَالَ ِإذَا انقَطَع أُكُلُه فَلَا يأِْتي الْبِعيدِة فَيأِْتي و يرسلْن ِمن الْمكَاِن الْقَِريِب فَ

  باب الديِك
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي - ١

 ِديك أَبيض أَفْرق )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 لَهواٍت حريود عبس ِلِه وةَ أَهريود سرحي.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن سلَيمانَ بِن رشيٍد عِن -٢ 

http://www.islam4u.com


  )٥٥٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي .......... .الد السادس : الكايف 

 )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن عبِد الرحمِن الْهاِشِمي عن محمِد بِن مخلٍَد الْأَهواِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
رحي قأَفْر ضيأَب لُ قَالَ ِديكٍة أَفْضرمناٍم ممح ةٌ ِمنفْضلَن و لَهواٍت حريود عبس و هتريود س
  .ِمن سبِع ديوٍك فُرٍق ِبيٍض 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه -٣ 
عليه ( بِن راِشٍد عن يعقُوب بِن جعفَِر بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري قَالَ ذُِكر ِعند أَِبي الْحسِن الْحسِن 

ٌء قَالَ و سِمعته يقُولُ   حسن الطَّاوِس فَقَالَ لَا يِزيدك علَى حسِن الديِك الْأَبيِض شي)السالم 
ص نسأَح يكو الدعدا يمِإن لَاِة واِقيِت الصوِفي م كهبنكَةً يرب ظَمأَع وه ِس والطَّاو تاً ِمنو

  .الطَّاوس ِبالْويِل ِلخِطيئَِة الَِّتي ابتِلي ِبها 
 الديك الْأَبيض )الم عليه الس(   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٤ 

  .صِديِقي و صِديق كُلِّ مؤِمٍن 
 قَالَ )عليه السالم (   عنه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي شعيٍب الْمحاِمِلي عن أَِبي الْحسِن -٥ 

لشجاعةُ و الْقَناعةُ و الْمعِرفَةُ قَالَ ِفي الديِك خمس ِخصاٍل ِمن ِخصاِل الْأَنِبياِء السخاُء و ا
  .ِبأَوقَاِت الصلَواِت و كَثْرةُ الطَّروقَِة و الْغيرِة 

 ٦- ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج نِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد و هنع  
اِح عِن الْقَدِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) يِك )صلوات اهللا عليهالد احِصي 

 هودجس و هكُوعاِحِه رنِبج هبرض و هلَاتص.  
  باب الْورشاِن

ٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ١
   قَالَ مِن اتخذَ ِفي بيِتِه )عليه السالم ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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طَيراً فَلْيتِخذْ ورشاناً فَِإنه أَكْثَر شيئاً ِلِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ و أَكْثَر تسِبيحاً و هو طَير يِحبنا أَهلَ 
  .الْبيِت 

 عن عثْمانَ الْأَصبهاِني قَالَ   عنه عن بكِْر بِن صاِلٍح عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ-٢ 
 طَيراً ِمن طُيوِر الِْعراِق فَأَهديت ورشاناً فَدخلَ )عليه السالم ( استهداِني ِإسماِعيلُ بن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .وِركْتم بوِركْتم فَأَمِسكُوه  فَرآه فَقَالَ ِإنَّ الْورشانَ يقُولُ ب)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  عنه عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي حمزةَ عن سيٍف عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي -٣ 

اِختِة و قَالَ ِإنْ كُنت لَا  أَنه نهى ابنه ِإسماِعيلَ عِن اتخاِذ الْفَ)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .بد متِخذاً فَاتِخذْ ورشاناً فَِإنه كَِثري الذِّكِْر ِللَِّه تبارك و تعالَى 

  باب الْفَاِختِة و الصلْصِل
١ -ِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍل عجر نع ِريتخ

 فَاِختةٌ فَسِمعها يوماً و ِهي )عليه السالم (  قَالَ كَانت ِفي داِر أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
قُولُ فَقَدةُ قَالُوا لَا قَالَ تِذِه الْفَاِختقُولُ ها تونَ مردأَ ت مفَقَالَ لَه ِصيحقَالَ ت ثُم كُمتفَقَد كُمت

 تا فَذُِبحِبه رأَم ا ثُمنفِْقدلَ أَنْ تا قَبهنفِْقدلَن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن محمِد -٢ 

 )عليه السالم ( أَصبهاِني قَالَ أَهديت ِإلَى ِإسماِعيلَ بِن أَِبي عبِد اللَِّه بِن أَِبي حمزةَ عن عثْمانَ الْ
 فَلَما رآها قَالَ هذَا الطَّير الْمشوم أَخِرجوه فَِإنه يقُولُ )عليه السالم ( صلْصلًا فَدخلَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .افِْقدوه قَبلَ أَنْ يفِْقدكُم فَقَدتكُم فَقَدتكُم فَ
  عنه عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي حمزةَ عن سيِف بِن عِمريةَ عن ِإسحاق بِن -٣ 

  ا محمٍد اذْهب  فَقَالَ ِلي يا أَب)صلوات اهللا عليه ( عماٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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ِزِلِه فَاِختناِعيلَ فَِإذَا ِفي مملَى ِإسا علْنخد ا وناِكياً فَقُمكَانَ ش و هودعاِعيلَ نما ِإلَى ِإسةٌ ِفي ِبن
 يا بني ما يدعوك ِإلَى ِإمساِك هِذِه الْفَاِختِة أَ و ما )عليه السالم ( قَفٍَص تِصيح فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِبها فَتقُولُ عِلمت أَنها مشومةٌ أَ و ما تدِري ما تقُولُ قَالَ ِإسماِعيلُ لَا قَالَ ِإنما تدعو علَى أَربا
 وهِرجفَأَخ كُمتفَقَد كُمتفَقَد.  

  باب الِْكلَاِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .رجِل الْمسِلِم الْكَلْب  قَالَ يكْره أَنْ يكُونَ ِفي داِر ال)عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -٢ 

ٍم ِمن عمِل صاِحِبِه  قَالَ ما ِمن أَحٍد يتِخذُ كَلْباً ِإلَّا نقَص ِفي كُلِّ يو)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِقرياطٌ 

  .  عنه عن عثْمانَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْكَلِْب نمِسكُه ِفي الداِر قَالَ لَا -٣ 
 ٤- نِقيٍل عِن عب فوسي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 لَا خير ِفي )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر محمِد

  .الِْكلَاِب ِإلَّا كَلْب صيٍد أَو كَلْب ماِشيٍة 
يِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِب-٥ 

 قَالَ لَا تمِسك كَلْب الصيِد )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ابب هنيب و كنيكُونَ باِر ِإلَّا أَنْ يِفي الد.  

 ٦-ع نع هنِفي   ع كسمِد ييكَلِْب الص نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْم
 أْسفَلَا ب ابالْب هوند لَقغاِر قَالَ ِإذَا كَانَ يالد.  

ِه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن عبِد اللَّ-٧ 
 قَالَ الِْكلَاب السود )عليهما السالم ( محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَحِدِهما 

 الِْجن ِمن ِهيمالْب.  
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٨
يما  ِف)عليه السالم ( الْحكَِم عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

 دا أَشم اللَّه كحقَب ا لَكفَقَالَ م ِهيمب دوأَس اِرِه فَِإذَا كَلْبسي نع فَتِة ِإذَا الْتِدينالْم كَّةَ وم نيب
ب مذَا غُثَيفَقَالَ ه اكِفد ِعلْتذَا جا هم ِبالطَّاِئِر فَقُلْت ِبيهش وِإذَا ه و كتعارسم اتم الِْجن ِريد

  .ِهشام الساعةَ و هو يِطري ينعاه ِفي كُلِّ بلْدٍة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد -٩ 

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )صلوات اهللا عليه ( عبِد اللَِّه اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي 

ٌء ِمنها بين يديِه فَلْيطِْعمه أَو   الِْكلَاب ِمن ضعفَِة الِْجن فَِإذَا أَكَلَ أَحدكُم الطَّعام و شي)وآله 
  .ِليطْرده فَِإنَّ لَها أَنفُس سوٍء 

 ١٠ - ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سِئلَ عِن الِْكلَاِب فَقَالَ كُلُّ أَسود بِهيم و )عليه السالم ( ساِلِم بِن أَِبي سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

رمكُلُّ أَح خسم وفَه لَقا كَانَ أَبم و الِْجن الِْكلَاِب ِمن ِمن لْقخ فَذَِلك ِهيمب ضيكُلُّ أَب و ِهيمب 
  .ِمن الِْجن و الِْإنِس 

 )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١١ 
  . رخص ِلأَهِل الْقَاِصيِة ِفي كَلٍْب يتِخذُونه )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ١٢ 
  . عِن الْكَلِْب السلُوِقي قَالَ ِإذَا مِسسته فَاغِْسلْ يدك )عليه السالم ( ِه سأَلْت أَبا عبِد اللَّ

  باب التحِريِش بين الْبهاِئِم
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ١
   قَالَ سأَلْته عِن التحِريِش بين الْبهاِئِم )صلوات اهللا عليه ( لْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي ا
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  .لْكَلْب فَقَالَ كُلُّه مكْروه ِإلَّا ا
 )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن ِمسمٍع قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -٢ 

 ِإلَّا الِْكلَاب ذَِلك هاِئِم فَقَالَ أَكْرهالْب نيِريِش بحِن التع.  
و الْحمد ِللَِّه أَولًا و آِخراً و يتلُوه ِكتاب الْوصايا ِإنْ   تم ِكتاب الدواِجِن ِمن الْكَاِفي 

 اَء اللَّهش.  
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