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  ِكتاب الطَّهارِة
  باب طَهوِر الْماِء

  قَالَ أَبو جعفٍَر محمد بن يعقُوب الْكُلَيِني رِحمه اللَّه حدثَِني عِلي بن ِإبراِهيم بِن - ١
 كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع ناِشٍم عِد اللَِّه هبأَِبي ع نعليه السالم ( ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى

  . الْماُء يطَهر و لَا يطَهر )اهللا عليه وآله 
٢ - لُِؤيِن اللُّؤيسِن الْحِن بسِن الْحع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  
  . الْماُء كُلُّه طَاِهر حتى يعلَم أَنه قَِذر )عليه السالم ( ِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِبِإسناِد

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبي داود الْمنِشِد عن جعفَِر بِن - ٣
 قَالَ الْماُء كُلُّه طَاِهر حتى )عليه السالم (  بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه محمٍد عن يونس عن حماِد

 قَِذر هأَن لَمعي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن - ٤

  . قَالَ سأَلْته عن ماِء الْبحِر أَ طَهور هو قَالَ نعم )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه ِسناٍن عن أَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي - ٥

با عأَب أَلْتقَالَ س ِميرضكٍْر الْحعليه السالم ( ِد اللَِّه ب( معقَالَ ن وه ورِر أَ طَهحاِء الْبم نع .  
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يش هسجناِء الَِّذي لَا يٌء باب الْم  
١ -ِإس نب دمحم   نب ِليع ى ويحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم

عليه ( ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ٌء  قَدر كُر لَم ينجسه شي يقُولُ ِإذَا كَانَ الْماُء )السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي - ٢

 الْماِء الَِّذي تبولُ ِفيِه  عِن)عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يش هسجني لَم كُر راُء قَدقَالَ ِإذَا كَانَ الْم بنِسلُ ِفيِه الْجتغي و لَغُ ِفيِه الِْكلَابت و ابوٌء  الد.  

 بِن شاذَانَ جِميعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل- ٣
يش هسجني ٍة لَماِوير ِمن اُء أَكْثَرةَ قَالَ ِإذَا كَانَ الْماررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح  خفَسٌء ت

  .اِء َء لَه ِريح يغِلب علَى ِريِح الْم ِفيِه أَو لَم يتفَسخ ِفيِه ِإلَّا أَنْ يِجي
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح - ٤

ٌء قُلْت و   قَالَ ِإذَا كَانَ الْماُء ِفي الرِكي كُراً لَم ينجسه شي)عليه السالم ( الثَّوِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لْكُر قَالَ ثَلَاثَةُ أَشباٍر و ِنصف عمقُها ِفي ثَلَاثَِة أَشباٍر و ِنصٍف عرِضها كَِم ا
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محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن -٥ 
 عِن الْكُر ِمن الْماِء كَم يكُونُ قَدره قَالَ ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِه ثَلَاثَِة أَشباٍر و ِنصٍف ِفي عمِقِه ِفي الْأَرِض فَذَِلك ِفي ِمثِْل] ِنصفاً[الْماُء ثَلَاثَةَ أَشباٍر و ِنصٍف 
  .الْكُر ِمن الْماِء 

٦ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح  
  . قَالَ الْكُر ِمن الْماِء أَلْف و ِمائَتا ِرطٍْل )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عِن ابِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن - ٧
ٌء قَالَ كُر قُلْت و ما الْكُر  ماِء الَِّذي لَا ينجسه شي عِن الْ)عليه السالم ( جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَالَ ثَلَاثَةُ أَشباٍر ِفي ثَلَاثَِة أَشباٍر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد - ٨

 قَالَ الْكُر ِمن الْماِء نحو حبي هذَا و أَشار ِبيِدِه ِإلَى حب ِمن ِتلْك الِْحباِب الَِّتي )عليه السالم (  اللَِّه
  .تكُونُ ِبالْمِدينِة 

لْماَء باب الْماِء الَِّذي تكُونُ ِفيِه ِقلَّةٌ و الْماِء الَِّذي ِفيِه الِْجيف و الرجلُ يأِْتي ا
  و يده قَِذرةٌ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى - ١
ةٌ فَانضح عن يِميِنك و  يقُولُ ِإذَا أَتيت ماًء و ِفيِه ِقلَّ)عليه السالم ( الْكَاِهِلي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .عن يساِرك و بين يديك و توضأْ 
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 الْمِغريِة عِن ابِن مسكَانَ قَالَ حدثَِني   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن-٢ 
 عِن الرجِل الْجنِب ينتِهي ِإلَى الْماِء الْقَِليِل )عليه السالم ( محمد بن الْميسِر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

عم سلَي و هِسلَ ِمنتغأَنْ ي ِريدي ِفي الطَِّريِق و و هدي عضاِن قَالَ يتقَِذر اهدي ِبِه و ِرفغاٌء يِإن ه
  .يتوضأُ ثُم يغتِسلُ هذَا ِمما قَالَ اللَّه عز و جلَّ ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج 

٣ -ِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم
 أَنه قَالَ كُلَّما غَلَب الْماُء ِريح الِْجيفَِة )عليه السالم ( حماٍد عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و تغير الطَّعم فَلَا تتوضأْ و لَا تشرب فَتوضأْ ِمن الْماِء و اشرب و ِإذَا تغير الْماُء 
٤ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 و أَنا جاِلس عن غَِديٍر أَتوه و ِفيِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِجيفَةٌ فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْماُء قَاِهراً و لَا يوجد ِفيِه الريح فَتوضأْ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٥
محِد اللَِّه مبا عأَب أَلْتةَ قَالَ سزمِن أَِبي حب ِليع نعليه السالم ( ٍد ع( اِكِن واِء السِن الْمع 

  .اِلاسِتنجاِء ِمنه و الِْجيفَةُ ِفيِه فَقَالَ توضأْ ِمن الْجاِنِب الْآخِر و لَا توضأْ ِمن جاِنِب الِْجيفَِة 
٦ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

  . ِفي الْماِء الْآِجِن تتوضأُ ِمنه ِإلَّا أَنْ تِجد ماًء غَيره فَتنزه ِمنه )عليه السالم ( 
٧ -ٍد عمحم نب ِلياِل   عمانَ الْجفْوص نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍل عهس ن

 عِن الِْحياِض الَِّتي بين مكَّةَ و الْمِدينِة تِردها السباع و تلَغُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يها الْجنب أَ يتوضأُ ِمنها قَالَ و كَم قَدر الْماِء قُلْت ِإلَى ِنصِف الساِق ِفيها الِْكلَاب و يغتِسلُ ِف

  .و ِإلَى الركْبِة و أَقَلَّ قَالَ توضأْ 
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  باب الِْبئِْر و ما يقَع ِفيها
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ - ١

 ِفي الْمنِزِل  عِن الِْبئِْر تكُونُ)عليه السالم ( كَتبت ِإلَى رجٍل أَسأَلُه أَنْ يسأَلَ أَبا الْحسِن الرضا 
يا شقُطُ ِفيهسي ٍم أَود ٍل أَووب ِمن اتا قَطَرِفيه قْطُروِء فَتضا  ِللْوا مِوهحن ِة ورعٍة كَالْبِذرع ٌء ِمن

 قَّعلَاِة فَوا ِللصهوُء ِمنضِحلَّ الْوى يتا حهرطَهطِِّه)عليه السالم ( الَِّذي يا ِدلَاًء  ِبخهِمن حزناِبي تِفي ِكت 
.  

٢ -يش هفِْسدلَا ي اِسعاُء الِْبئِْر واِد قَالَ منذَا الِْإسِبه ِبِه    و ريغتٌء ِإلَّا أَنْ ي.  
ِبي أُسامةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَ- ٣

 ِفي الْفَأْرِة و السنوِر و الدجاجِة و الطَّيِر و الْكَلِْب قَالَ ما لَم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هذْ ِمناُء فَخالْم ريغِدلَاٍء فَِإنْ ت سمخ كِْفيكاِء فَيالْم مطَع ريغتي أَو خفَستي يحالر بذْهى يتح .  

 قَالَ لَا يفِْسد الْماَء ِإلَّا ما كَانَ لَه )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
  .نفْس ساِئلَةٌ 
٥ -ضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِريسِإد نب دمٍر   أَحِن ِشمِرو بمع نِر ع

ٍء حرِك الْماَء   ِفي السام أَبرص يقَع ِفي الِْبئِْر قَالَ لَيس ِبشي)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
  .ِبالدلِْو 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن ِسناٍن عِن -٦ 
 فَقَالَ أَما الْفَأْرةُ  عما يقَع ِفي الْآباِر)عليه السالم ( ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ا كَلْبقَطَ ِفيهفَِإنْ س ِطيبى يتح حزناُء فَيالْم ريغتِدلَاٍء ِإلَّا أَنْ ي عبا سهِمن حزنا فَيهاهبأَش و
يكُلُّ ش لْ وا فَافْعاَءهم حزنأَنْ ت ترلَ فَقَد سِفي الِْبئِْر لَي قَعٍء و اِفِس ونالْخ ِب وقْرِمثْلُ الْع مد ه

 أْسفَلَا ب اِه ذَِلكبأَش.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٧

ٌء صِغري فَمات ِفيها فَانزح ِمنها  قَطَ ِفي الِْبئِْر شي قَالَ ِإذَا س)عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 حزنفَلْي رما خِفيه بص أَو ِعريا بِفيه اتِدلَاٍء فَِإنْ م عبا سهِمن حزفَان بنا جِفيه قَعِإنْ و ِدلَاًء و

.  
(  عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن- ٨

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ذَبح شاةً فَاضطَربت و وقَعت ِفي ِبئِْر ماٍء و أَوداجها تشخب )عليه السالم 
ِمن حزنالِْبئِْر قَالَ ي ِتلْك أُ ِمنضوتلْ يماً هد ا وهأُ ِمنضوتي لْواً ثُمد ِعنيبِإلَى الْأَر الثَّلَاِثني نيا با مه

لَا بأْس ِبِه قَالَ و سأَلْته عن رجٍل ذَبح دجاجةً أَو حمامةً فَوقَعت ِفي ِبئٍْر هلْ يصلُح أَنْ يتوضأَ 
ٌء يِسريةٌ ثُم يتوضأُ ِمنها و سأَلْته عن رجٍل يستِقي ِمن ِبئٍْر فَيرعف ِفيها ِمنها قَالَ ينزح ِمنها ِدلَا

  .هلْ يتوضأُ ِمنها قَالَ ينزح ِمنها ِدلَاٌء يِسريةٌ 
٩ -ِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع هذَكَر نعليه ( م

ٍء ِإنَّ الْوزغَ ربما طَرح ِجلْده و   قَالَ قُلْت ِبئْر يخرج ِفي ماِئها ِقطَع جلُوٍد قَالَ لَيس ِبشي)السالم 
  .قَالَ يكِْفيك دلْو ِمن ماٍء 

١٠-مأَح نى عيحي نب دمحم   نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب د
  زرارةَ 
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 يكُونُ ِمن شعِر الِْخنِزيِر يستقَى ِبِه الْماُء ِمن  قَالَ سأَلْته عِن الْحبِل)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْساِء قَالَ لَا بالْم ذَِلك أُ ِمنضوتلْ يالِْبئِْر ه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن -١١
 عِن الْعِذرِة تقَع ِفي الِْبئِْر قَالَ )عليه السالم ( ي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه محمٍد عن عِل

  .ينزح ِمنها عشرةُ ِدلَاٍء فَِإنْ ذَابت فَأَربعونَ أَو خمسونَ دلْواً 
حمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عن   عِلي بن محمٍد عن سهٍل عن أَ-١٢

 ِبئْر يستقَى ِمنها و يتوضأُ ِبِه و يغسلُ ِمنه الثِّياب و )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يها ميت قَالَ فَقَالَ لَا بأْس و لَا يغسلُ ِمنه الثَّوب و لَا تعاد ِمنه يعجن ِبِه ثُم يعلَم أَنه كَانَ ِف

  .الصلَاةُ 
  باب الِْبئِْر تكُونُ ِإلَى جنِب الْبالُوعِة

 بِن ِرباٍط   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْحسِن- ١
 قَالَ سأَلْت عِن الْبالُوعِة تكُونُ فَوق الِْبئِْر قَالَ ِإذَا كَانت فَوق الِْبئِْر )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ٍة واِحيكُلِّ ن ٍع ِمنةُ أَذْرسمالِْبئِْر فَخ فَلَ ِمنأَس تِإذَا كَان ٍع وةُ أَذْرعبفَس كَِثري ذَِلك .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ٢

هسجنا أَ يهلُ قَِريباً ِمنوِري الْبجا يهأُ ِمنضوتي ِبئْر ا لَهِصٍري قَالُوا قُلْنأَِبي ب ِلٍم وسا قَالَ فَقَالَ م  
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اثَِة ِإنْ كَانِت الِْبئْر ِفي أَعلَى الْواِدي و الْواِدي يجِري ِفيِه الْبولُ ِمن تحِتها و كَانَ بينهما قَدر ثَلَ
يش ذَِلك سجني ٍع لَمِة أَذْرعبأَر ٍع أَوأَذْر  ِت الِْبئْرِإنْ كَان ا وهسجني ذَِلك ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن ٌء و

ٍع لَمةُ أَذْرعِتس هنيب الِْبئِْر و نيكَانَ ب ا وهلَياُء عالْم رمي اِدي وفَِل الْوا كَانَ ِفي أَسم ا وهسجني 
 تثْبكَانَ لَا ي ا وِقهِل ِبِلزوى الْبرجفَِإنْ كَانَ م لَه ةُ فَقُلْتاررقَالَ ز هأُ ِمنضوتفَلَا ي ذَِلك أَقَلَّ ِمن

ر ِمنه قَِليلٌ فَِإنه لَا يثْقُب الْأَرض علَى الْأَرِض فَقَالَ ما لَم يكُن لَه قَرار فَلَيس ِبِه بأْس و ِإِن استقَ
 كُلُّه قَعنتِإذَا اس ا ذَِلكمِإن هأُ ِمنضوتفَي أْسب هلَى الِْبئِْر ِمنع سلَي و لُغَ الِْبئْربى يتح لَه رلَا قَع و.  

 عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٣
السراِج عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن قُدامةَ بِن أَِبي يِزيد الْحماِر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

بين الِْبئِْر ِبئِْر الْماِء و الْبالُوعِة فَقَالَ ِإنْ كَانَ سهلًا  قَالَ سأَلْته كَم أَدنى ما يكُونُ )عليه السالم ( 
فَسبعةُ أَذْرٍع و ِإنْ كَانَ جبلًا فَخمسةُ أَذْرٍع ثُم قَالَ الْماُء يجِري ِإلَى الِْقبلَِة ِإلَى يِمٍني و يجِري 

اِر الِْقبسلَِة ِإلَى يِمِني الِْقبي نلَِة عالِْقب ِري ِمنجلَا ي لَِة وِمِني الِْقبلَِة ِإلَى ياِر الِْقبسي نِري عجي لَِة و
  .ِإلَى دبِر الِْقبلَِة 

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن عباِد بِن سلَيمانَ عن سعِد بِن سعٍد - ٤
ِد بمحم نِن عسأَِبي الْح نةُ )عليه السالم ( ِن الْقَاِسِم عسمالْكَِنيِف خ نيب ا وهنيكُونُ بِفي الِْبئِْر ي 

أَذْرٍع أَو أَقَلُّ أَو أَكْثَر يتوضأُ ِمنها قَالَ لَيس يكْره ِمن قُرٍب و لَا بعٍد يتوضأُ ِمنها و يغتسلُ ما 
  .م يتغيِر الْماُء لَ
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  باب الْوضوِء ِمن سؤِر الدواب و السباِع و الطَّيِر
١ -ِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نى ع
  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتوضأَ ِمما شِرب ِمنه ما يؤكَلُ لَحمه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٢

 قَالَ فَضلُ الْحمامِة )عليه السالم ( بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و الدجاِج لَا بأْس ِبِه و الطَّيِر 

 عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته   أَبو داود عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد- ٣
يش رؤس برشلْ يه  أْسفَلَا ب منالْغ و قَرالْب ا الِْإِبلُ وقَالَ فَقَالَ أَم هأُ ِمنضوتي و ابوالد ٍء ِمن.  

 ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٤
 أَنَّ الِْهر سبع فَلَا بأْس ِبسؤِرِه و ِإني )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ماً ِلأَنَّ ِهراً أَكَلَ ِمنه لَأَستحِيي ِمن اللَِّه أَنْ أَدع طَعا
  أَحمد بن ِإدِريس و محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن - ٥

 قَالَ )عليه السالم ( عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
سِئلَ عما تشرب ِمنه الْحمامةُ فَقَالَ كُلُّ ما أُِكلَ لَحمه فَتوضأْ ِمن سؤِرِه و اشرب و عما 

 قْرص أَو ازب هِمن ِربش  
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يفَقَالَ كُلُّ ش قَابع أَو  تأَيماً فَِإنْ رقَاِرِه دى ِفي ِمنرِإلَّا أَنْ ت هِمن برشا يأْ ِممضوِر تالطَّي ٍء ِمن
 برشلَا ت و هأْ ِمنضوماً فَلَا تقَاِرِه دِفي ِمن.  

٦ -حي نب دمحةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي
 عن جرٍة وِجد ِفيها خنفَساُء قَد ماتت قَالَ أَلِْقها و توضأْ ِمنه و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 و توضأْ ِمن ماٍء غَيِرِه و عن رجٍل معه ِإناَءاِن ِفيِهما ماٌء وقَع ِفي ِإنْ كَانَ عقْرباً فَأَِرِق الْماَء
 مميتي ِميعاً وا جمِريقُههِرِه قَالَ ياٍء غَيلَى مع قِْدري سلَي وا همهِري أَيدلَا ي و ا قَذَرِدِهمأَح.  

٧ -ع ِريسِإد نب دمأَح   هذَكَر نماِء عشِن الْووٍح عِن نب وبأَي نع دمِن أَحِد بمحم ن
  .ٍء لَا يؤكَلُ لَحمه   أَنه كَانَ يكْره سؤر كُلِّ شي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْي ِب ونالْج اِئِض وِر الْحؤس وِء ِمنضباب الْو و اِنيرصالن و وِديه
  الناِصِب

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١
بأَِبي ع نةَ عسبنع ناِزٍم عِن حوِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جعليه السالم ( ِد اللَِّه ش

( هأْ ِمنضولَا ت اِئِض وِر الْحؤس ِمن برقَالَ اش .  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص بِن - ٢

 هلْ يغتِسلُ الرجلُ و الْمرأَةُ ِمن ِإناٍء واِحٍد فَقَالَ نعم )الم عليه الس( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يفِْرغَاِن علَى أَيِديِهما قَبلَ أَنْ يضعا أَيِديهما ِفي الِْإناِء قَالَ و سأَلْته عن سؤِر الْحاِئِض فَقَالَ لَا 

ؤس أْ ِمنضوت و هأْ ِمنضوا ِفي تمِخلَهدلَ أَنْ تا قَبهيدِسلُ يغت ةً ثُمونأْمم تِب ِإذَا كَاننِر الْج
  . يغتِسلُ هو و عاِئشةُ ِفي ِإناٍء واِحٍد و يغتِسلَاِن جِميعاً )صلى اهللا عليه وآله ( الِْإناِء و كَانَ رسولُ اللَِّه 

٣ -يحي نب دمحِن أَِبي   مِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
  الْعلَاِء 
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  . عِن الْحاِئِض يشرب ِمن سؤِرها قَالَ نعم و لَا يتوضأُ ِمنه )م عليه السال( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عِن ابِن - ٤

 أَ يتوضأُ الرجلُ ِمن فَضِل الْمرأَِة قَالَ ِإذَا كَانت ) عليه السالم (أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .تعِرف الْوضوَء و لَا يتوضأْ ِمن سؤِر الْحاِئِض 

الَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن سِعيٍد الْأَعرِج قَ- ٥
  . عن سؤِر الْيهوِدي و النصراِني فَقَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٦ - هذَكَر نماِء عشِن الْووٍح عِن نب وبأَي نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح  

 أَنه كَِره سؤر ولَِد الزنا و سؤر الْيهوِدي و النصراِني و الْمشِرِك و )ه السالم علي( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلِّ ما خالَف الِْإسلَام و كَانَ أَشد ذَِلك ِعنده سؤر الناِصِب 
لَها و الْحد ِفي غَسِل الْيديِن باب الرجِل يدِخلُ يده ِفي الِْإناِء قَبلَ أَنْ يغِس

  ِمن الْجنابِة و الْبوِل و الْغاِئِط و النوِم
١ - مهنِصٍري عأَِبي ب نةَ عاعمس نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   )

لْت يدك ِفي الِْإناِء قَبلَ أَنْ تغِسلَها فَلَا بأْس ِإلَّا أَنْ يكُونَ أَصابها قَذَر بوٍل  قَالَ ِإذَا دخ)عليهم السالم 
يا شِفيه اِء وِفي الِْإن كدي لْتخٍة فَِإنْ دابنج اَء  أَوالْم ذَِلك ِرقفَأَه ذَِلك ٌء ِمن.  

٢ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح 
ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن عبِد الْكَِرِمي بِن عتبةَ قَالَ سأَلْت الشيخ عِن الرجِل 

ِخلُ يدلْ أَ يبي لَم ِمِه وون ِقظُ ِمنيتسي نِري أَيدلَا ي ها قَالَ لَا ِلأَنِسلَهغلَ أَنْ ياِء قَبِفي الِْإن هد
  .كَانت يده فَلْيغِسلْها 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِشهاِب بِن عبِد - ٣
 ِفي الرجِل الْجنِب يسهو فَيغِمس يده ِفي الِْإناِء قَبلَ أَنْ يغِسلَها )عليه السالم ( للَِّه ربِه عن أَِبي عبِد ا

يش هدي ابأَص كُني ِإذَا لَم أْسلَا ب هٌء  أَن.  
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٤ 
ٌء   يمس يده شي قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يبولُ و لَم)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .أَ يغِمسها ِفي الْماِء قَالَ نعم و ِإنْ كَانَ جنباً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

غُ الرجلُ علَى يِدِه قَبلَ أَنْ يدِخلَها ِفي الِْإناِء قَالَ واِحدةً ِمن حدِث  قَالَ سِئلَ كَم يفِْر)عليه السالم ( 
  .الْبوِل و ِثنتيِن ِمن الْغاِئِط و ثَلَاثَةً ِمن الْجنابِة 

ِبي بكٍْر قَالَ قُلْت   عِلي بن محمٍد عن سهٍل عمن ذَكَره عن يونس عن بكَّاِر بِن أَ- ٦
 الرجلُ يضع الْكُوز الَِّذي يغِرف ِبِه ِمن الْحب ِفي مكَاٍن قَِذٍر ثُم يدِخلُه )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 الْكُوز لُكدي ثُم اِء ثَلَاثَةَ أَكُفالْم ِمن بصقَالَ ي بالْح.  
 ماِء الْمطَِر ِبالْبوِل و ما يرِجع ِفي الِْإناِء ِمن غُسالَِة الْجنِب و باب اخِتلَاِط

  الرجِل يقَع ثَوبه علَى الْماِء الَِّذي يستنِجي ِبِه
١ - نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع

 ِفي ِميزابيِن سالَا أَحدهما بولٌ و الْآخر ماُء الْمطَِر فَاختلَطَا فَأَصاب ثَوب رجٍل لَم )عليه السالم ( 
 ذَِلك هرضي.  
  مسروٍق عِن الْحكَِم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْهيثَِم بِن أَِبي - ٢
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لَا أَحدهما  قَالَ لَو أَنَّ ِميزابيِن سا)عليه السالم ( بِن ِمسِكٍني عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسا كَانَ ِبِه بم كابأَص لَطَا ثُمتاٍء فَاخم ابِميز رالْآخ ٍل ووب ابِميز.  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْكَاِهِلي عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

مر ِفي الطَِّريِق فَيِسيلُ علَي الِْميزاب ِفي أَوقَاٍت أَعلَم أَنَّ الناس يتوضئُونَ قَالَ  قَالَ قُلْت أَ)السالم 
 ى ِفيِه آثَارأَر و ريغى ِفيِه التطَِر أَراِء الْمم ِمن لَيِسيلُ عي و قُلْت هنأَلْ عسلَا ت أْسِبِه ب سقَالَ لَي

ِر فَتقْطُر الْقَطَرات علَي و ينتِضح علَي ِمنه و الْبيت يتوضأُ علَى سطِْحِه فَيِكف علَى ِثياِبنا الْقَذَ
يكُلُّ ش ِسلْهغلَا ت أْسا ِبذَا بقَالَ م  رطَه طَِر فَقَداُء الْمم اهرٍء ي.  

حمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن بعِض   محمد بن يحيى عن أَ- ٤
 لَمعاٍم ِإلَّا أَنْ يثَلَاثَةَ أَي بالثَّو ِصيبِبِه أَنْ ي أْسلَا ب هطَِر أَنِن ِفي ِطِني الْمسأَِبي الْح نا عاِبنحأَص

يش هسجن قَد هطَِر  أَنالْم دعٌء ب ِظيفاً لَمن ِإنْ كَانَ الطَِّريق و اٍم فَاغِْسلْهثَلَاثَِة أَي دعب هابفَِإنْ أَص
 ِسلْهغت.  

٥ - ِل قَالَ قُلْتوِن الْأَحةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 أَخرج ِمن الْخلَاِء فَأَستنِجي ِبالْماِء فَيقَع ثَوِبي ِفي ذَِلك الْماِء الَِّذي )ه السالم علي( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .استنجيت ِبِه فَقَالَ لَا بأْس ِبِه 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن- ٦

 أَنه قَالَ ِفي الْجنِب يغتِسلُ فَيقْطُر )عليه السالم ( الْحكَِم عن ِشهاِب بِن عبِد ربِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أْسلَا ب هاِء ِإنِفي الِْإن ِصريِض فَيالْأَر اُء ِمنالْم ِضحتني اِء وِدِه ِفي الِْإنسج ناُء عذَا كُلِِّه الْمِبه .  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٧
  اللَِّه 
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 قَالَ ِفي الرجِل الْجنِب يغتِسلُ فَينتِضح ِمن )عليه السالم (  الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عِن
  .الْماِء ِفي الِْإناِء فَقَالَ لَا بأْس ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج 

٨ -م نٍد عمحم نب نيسالْح   رمع نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بع
 أَغْتِسلُ ِفي مغتسٍل يبالُ ِفيِه و يغتسلُ ِمن الْجنابِة )عليه السالم ( بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ن الْأَرِض فَقَالَ لَا بأْس ِبِه فَيقَع ِفي الِْإناِء ماٌء ينزو ِم
سمالش هنخساِء الَِّذي تالْم اِم وماِء الْحباب م  

  بعض أَصحاِبنا عِن ابِن جمهوٍر عن محمِد بِن الْقَاِسِم عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي - ١
الَ لَا تغتِسلْ ِمن الِْبئِْر الَِّتي تجتِمع ِفيها غُسالَةُ الْحماِم فَِإنَّ ِفيها غُسالَةَ  قَالَ قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لُقخي لَم ا ِإنَّ اللَّهمهرش وه اِصِب والَةَ النا غُسِفيه اٍء وِة آبعبِإلَى س رطْهلَا ي وه ا ونلَِد الزو
رلْقاً شاِم خماِء الْحم نِني عِبرأَخ الْكَلِْب قُلْت لَى اللَِّه ِمننُ عوأَه اِصبِإنَّ الن الْكَلِْب و اً ِمن

يغتِسلُ ِمنه الْجنب و الصِبي و الْيهوِدي و النصراِني و الْمجوِسي فَقَالَ ِإنَّ ماَء الْحماِم كَماِء 
  .نهِر يطَهر بعضه بعضاً ال

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن - ٢
لْحماِم لَا  قَالَ ماُء ا)عليه السالم ( يحيى عن منصوِر بِن حاِزٍم عن بكِْر بِن حِبيٍب عن أَِبي جعفٍَر 

  .بأْس ِبِه ِإذَا كَانت لَه مادةٌ 
  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد بِن - ٣

 ِإني أَدخلُ الْحمام ِفي )ه السالم علي( ِإسماِعيلَ عن حناٍن قَالَ سِمعت رجلًا يقُولُ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
السحِر و ِفيِه الْجنب و غَير ذَِلك فَأَقُوم فَأَغْتِسلُ فَينتِضح علَي بعد ما أَفْرغُ ِمن ماِئِهم قَالَ أَ 

 أْسلَى قَالَ لَا بب اٍر قُلْتج وه سلَي.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن بعِض -٤ 
عن مجمِع الْماِء ِفي الْحماِم ِمن غُسالَِة  قَالَ سِئلَ )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي الْحسِن الْماِضي 

 أْسقَالَ لَا ب بالثَّو ِصيباِس يالن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن أَِبي الْحسيِن الْفَاِرِسي عن سلَيمانَ بِن - ٥

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه جعفٍَر عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِز
 صروِرثُ الْبي هوا ِبِه فَِإنِجنعلَا ت ِسلُوا ِبِه وتغلَا ت ئُوا ِبِه وضولَا ت سمالش هنخساُء الَِّذي تالْم.  

  ِذي يكْره أَنْ يتغوطَ ِفيِه أَو يبالَباب الْموِضِع الَّ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .تاد موِضعاً ِلبوِلِه  ِمن ِفقِْه الرجِل أَنْ ير)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عاِصِم بِن - ٢

أَين يتوضأُ الْغرباُء  )عليه السالم (  قَالَ قَالَ رجلٌ ِلعِلي بِن الْحسيِن )عليه السالم ( حميٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و ِن فَِقيلَ لَهاللَّع اِضعوم ِة وثِْمراِر الْمجالْأَش تحت اِفذَةَ والن قالطُّر اِر وهطُوطَ الْأَنِقي شتقَالَ ي

  .أَين مواِضع اللَّعِن قَالَ أَبواب الدوِر 
٣ -ى ِبِإسيحي نب دمحِن   مسو الْحِئلَ أَبقَالَ س هفَعاِدِه راِئِط قَالَ )عليه السالم ( نالْغ دا حم 

  .لَا تستقِْبِل الِْقبلَةَ و لَا تستدِبرها و لَا تستقِْبِل الريح و لَا تستدِبرها 
مقِْبِل الشتسلَا ت رِديٍث آخضاً ِفي حأَي ِوير و  رلَا الْقَم و س.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
 ِبيى النهال)صلى اهللا عليه وآله ( ن ِمن طِْح أَوالس ِلِه ِمنولُ ِببجالر حطَمأَنْ ي ياِء  شوِفِع ِفي الْهترِء الْم.  
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 و أَبو )يه السالم عل(   عِلي بِن ِإبراِهيم رفَعه قَالَ خرج أَبو حِنيفَةَ ِمن ِعنِد أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
 قَاِئم و هو غُلَام فَقَالَ لَه أَبو حِنيفَةَ يا غُلَام أَين يضع الْغِريب ِببلَِدكُم )عليه السالم ( الْحسِن موسى 

لَ النزاِل و لَا تستقِْبِل فَقَالَ اجتِنب أَفِْنيةَ الْمساِجِد و شطُوطَ الْأَنهاِر و مساِقطَ الثِّماِر و مناِز
 ثُ ِشئْتيح عض و كبثَو فَعار ٍل وولَا ب اِئٍط ولَةَ ِبغالِْقب.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٦
 ثَلَاثُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( كَرِخي عن أَِبي عبِد اللَِّه عقْبةَ عن ِإبراِهيم الْ

ِخصاٍل ملْعونٌ من فَعلَهن الْمتغوطُ ِفي ِظلِّ النزاِل و الْماِنع الْماَء الْمنتاب و ساد الطَِّريِق 
  .الْمسلُوِك 
اب الْقَوِل ِعند دخوِل الْخلَاِء و ِعند الْخروِج و اِلاسِتنجاِء و من نِسيه و ب

  التسِميِة ِعند الدخوِل و ِعند الْوضوِء
لَ سِمعت   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ بِن عماٍر قَا- ١

 يقُولُ ِإذَا دخلْت الْمخرج فَقُلْ ِبسِم اللَِّه اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن الْخِبيِث )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
دمِم اللَِّه الْحفَقُلْ ِبس تجرِجيِم فَِإذَا خطَاِن الريِس الشجِس النجِبِث الرخافَاِني الْمِللَِّه الَِّذي ع 

 ماللَّه ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهفَقُلْ أَش أْتضوِإذَا ت ي الْأَذَى وناطَ عأَم ِبِث وخِبيِث الْمالْخ ِمن
بِللَِّه ر دمالْح و ِرينطَهتالْم لِْني ِمنعاج و اِبنيوالت لِْني ِمنعاج الَِمنيالْع .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٢
ه و  قَالَ ِإذَا سميت ِفي الْوضوِء طَهر جسدك كُلُّ)عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا لَم تسم لَم يطْهر ِمن جسِدك ِإلَّا ما مر علَيِه الْماُء 
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 عن ِإبراِهيم بِن أَِبي محموٍد قَالَ سِمعت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-٣ 
  . يقُولُ يستنجى و يغسلُ ما ظَهر ِمنه علَى الشرِج و لَا تدخلُ ِفيِه الْأَنملَةُ )عليه السالم ( الرضا 

٤ - دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِرو   أَحمع نع ِليِن عِن بسِن الْحب
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و ِبالِْإحِليِل فَقَالَ ِبالْمقْعدِة ثُم ِبالِْإحِليِل الرجِل ِإذَا أَراد أَنْ يستنِجي ِبأَيما يبدأُ ِبالْمقْعدِة أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد - ٥

  . يستنِجي الرجلُ ِبيِميِنِه  أَنْ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحسيِن - ٦

لَا بأْس ِبِه و لَِكن ِإذَا بِن عبِد ربِه قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي الْفَص يتخذُ ِمن ِحجارِة زمرٍد قَالَ 
 هعزاَء نجِتناِلاس ادأَر.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
  .اِلاسِتنجاُء ِبالْيِمِني ِمن الْجفَاِء 

  .نه ِإذَا كَانت ِبالْيساِر ِعلَّةٌ  و رِوي أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٨

  .عت ِدرةُ الْبوِل فَصب الْماَء  قَالَ ِإذَا انقَطَ)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن - ٩

و يبقَى الريح قَالَ الريح لَا ينظَر ِإلَيها ِلِلاسِتنجاِء حد قَالَ لَا ينقَّى ما ثَمةَ قُلْت فَِإنه ينقَّى ما ثَمةَ 
.  

  عِلي بن محمٍد عن سهٍل عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي بِن -١٠
   عِن الرجِل يبولُ فَيِصيب فَِخذَه )م عليه السال( عمٍرو عِن الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
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ِسلْهغي لَم هأَن دعب ذْكُري لِّي ثُمصٍل فَيوب ٍة ِمنكْتن رقَد هتكْبر و هلَاتص ِعيدي و ِسلُهغقَالَ ي .  
١١- نِعيٍد عِن سِرو بمع نِن الْقَاِسِم عى بوسم نٍل عهس نِن عسالْح نب دمحم  

 أَنْ يستنِجي  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يِريد)عليه السالم ( مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَيف يقْعد قَالَ كَما يقْعد ِللْغاِئِط و قَالَ ِإنما علَيِه أَنْ يغِسلَ ما ظَهر ِمنه و لَيس علَيِه أَنْ يغِسلَ 

 هاِطنب.  
١٢-ِن ِزيةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نعليه ( اٍد ع

 قَالَ ِلبعِض ِنساِئِه مِري ِنساَء الْمؤِمِنني أَنْ يستنِجني ِبالْماِء و )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )السالم 
  .يباِلغن فَِإنه مطْهرةٌ ِللْحواِشي و مذْهبةٌ ِللْبواِسِري 

محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن   -١٣
 قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِحبِدثَ يأُح اِر ثُمجالْأَح ِف وسونَ ِبالْكُرجنتسي اسقَالَ كَانَ الن ِرينطَهتالْم ِحبي و اِبنيوالت
 ِإنَّ  و صنعه و أَنزلَ اللَّه ِفي ِكتاِبِه)صلى اهللا عليه وآله ( الْوضوُء و هو خلُق كَِرمي فَأَمر ِبِه رسولُ اللَِّه 

 ِرينطَهتالْم ِحبي و اِبنيوالت ِحبي اللَّه.  
١٤- أْتضوةَ قَالَ تاررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 فَقَالَ اغِْسلْ ذَكَرك و أَِعد )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه يوماً و لَم أَغِْسلْ ذَكَِري ثُم صلَّيت فَسأَلْت أَ
 كلَاتص.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني -١٥
 ِفي الرجِل يبولُ فَينسى غَسلَ )عليه السالم ( ي الْحسِن عن أَِخيِه الْحسيِن عن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِب

  .ذَكَِرِه ثُم يتوضأُ وضوَء الصلَاِة قَالَ يغِسلُ ذَكَره يِعيد الصلَاةَ و لَا يِعيد الْوضوَء 
١٦-ب نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابع دمأَح نع هنع   نا عاِبنحِض أَصع  
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ي قَالَ  ِفي الرجِل يبولُ و ينسى أَنْ يغِسلَ ذَكَره حتى يتوضأَ و يصلِّ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يغِسلُ ذَكَره و يِعيد الصلَاةَ و لَا يِعيد الْوضوَء 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ قَالَ -١٧
ضيت الْحاجةَ فَلَم تهِرِق الْماَء ثُم توضأْت و  ِإذَا دخلْت الْغاِئطَ فَقَ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

نِسيت أَنْ تستنِجي فَذَكَرت بعد ما صلَّيت فَعلَيك الِْإعادةُ و ِإنْ كُنت أَهرقْت الْماَء فَنِسيت أَنْ 
وضوِء و الصلَاِة و غَسلُ ذَكَِرك ِلأَنَّ الْبولَ لَيس ِمثْلَ تغِسلَ ذَكَرك حتى صلَّيت فَعلَيك ِإعادةُ الْ

  .الْبراِز 
  باب اِلاسِتبراِء ِمن الْبوِل و غَسِلِه و من لَم يِجِد الْماَء

١ -سِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع ِلٍم قَالَ قُلْت
 رجلٌ بالَ و لَم يكُن معه ماٌء فَقَالَ يعِصر أَصلَ ذَكَِرِه ِإلَى طَرِفِه ثَلَاثَ عصراٍت )عليه السالم ( جعفٍَر 

يش ذَِلك دعب جرفَِإنْ خ فَهطَر رتني و ِمن هلَِكن ِل ووالْب ِمن ساِئِل ٌء فَلَيبالْح .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَِبي داود جِميعاً عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٢

ن رجٍل  ع)عليه السالم ( عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .بالَ ثُم توضأَ و قَام ِإلَى الصلَاِة فَوجد بلَلًا قَالَ لَا يتوضأُ ِإنما ذَِلك ِمن الْحباِئِل 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم عن صفْوانَ - ٣
  قَالَ 
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 رجلٌ و أَنا حاِضر فَقَالَ ِإنَّ ِبي جرحاً ِفي مقْعدِتي فَأَتوضأُ و أَستنِجي ثُم )عليه السالم ( سأَلَ الرضا 
ك الندى و الصفْرةَ ِمن الْمقْعدِة أَ فَأُِعيد الْوضوَء فَقَالَ و قَد أَنقَيت فَقَالَ نعم قَالَ أَِجد بعد ذَِل

  .لَا و لَِكن رشه ِبالْماِء و لَا تِعِد الْوضوَء 
  .حِو حِديِث صفْوانَ  رجلٌ ِبن)عليه السالم (  أَحمد عن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلَ الرضا 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر قَالَ سِمعت رجلًا سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه - ٤

ا بلْت و تمسحت  فَقَالَ ربما بلْت و لَم أَقِْدر علَى الْماِء و يشتد علَي ذَِلك فَقَالَ ِإذَ)عليه السالم 
 ذَاك ذَا ِمنئاً فَقُلْ هيش تدجفَِإنْ و ِبِريِقك كذَكَر حسفَام.  

٥ - اِزٍم قَالَ قُلْتِن حوِر بصنم نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 الرجلُ يعتِريِه الْبولُ و لَا يقِْدر علَى حبِسِه قَالَ فَقَالَ ِلي ِإذَا لَم يقِْدر )السالم عليه ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .علَى حبِسِه فَاللَّه أَولَى ِبالْعذِْر يجعلُ خِريطَةً 
سحاق عن سعدانَ عبِد   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن ِإ- ٦

 ِفي خِصي يبولُ فَيلْقَى ِمن ذَِلك ِشدةً و يرى )عليه السالم ( الرحمِن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
  .الْبلَلَ بعد الْبلَِل قَالَ يتوضأُ ثُم ينتِضح ِفي النهاِر مرةً واِحدةً 

محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي   - ٧
  . عِن الْبوِل يِصيب الْجسد قَالَ صب علَيِه الْماَء مرتيِن )عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  ي أَنه يجِزئ أَنْ يغِسلَ ِبِمثِْلِه ِمن الْماِء ِإذَا كَانَ علَى رأِْس الْحشفَِة و غَيِرِه  و رِو
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سِبو ساٌء لَيم هأَن ِوير و لَكدأَنْ ي اجتحٍخ فَي.  
٨ - نانَ عثْمِن عغَاِلِب ب ناٍل عِن فَضِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 مِعي ِإداوةٌ أَو قَالَ  و أَنا قَاِئم علَى رأِْسِه و)عليه السالم ( روِح بِن عبِد الرِحيِم قَالَ بالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هكَانأَ مضواِء فَتِبالْم هلْتاوفَن كَذَا ِإلَيِدِه هِل قَالَ ِبيوالْب بخش قَطَعا انفَلَم كُوز.  

  باب ِمقْداِر الْماِء الَِّذي يجِزئ ِللْوضوِء و الْغسِل و من تعدى ِفي الْوضوِء
١ -ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب 

 قَالَ يأْخذُ أَحدكُم الراحةَ ِمن الدهِن فَيملَأُ ِبها جسده و الْماُء أَوسع )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ذَِلك ِمن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماٍد - ٢

 قَالَ ِإنما الْوضوُء حد ِمن )عليه السالم ( عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
ٌء ِإنما يكِْفيِه ِمثْلُ  ِه ِليعلَم اللَّه من يِطيعه و من يعِصيِه و ِإنَّ الْمؤِمن لَا ينجسه شيحدوِد اللَّ

  .الدهِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو داود جِميعاً عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٣

ِد اللَِّه عبا عأَب تِمعقٍَد قَالَ سِن فَرب داود نالَةَ عفَض قُولُ ِإنَّ )عليه السالم ( نقُولُ ِإنَّ أَِبي كَانَ يي 
دا حم لٌ وجر فَقَالَ لَه دلَدتا يمقُولُ ِإنكَانَ أَِبي ي و رجؤي لَم اهدعت ناً مدوِء حضقَالَ ِللْو ه

 كلَيِرج و كأْسر حسمت و كيدي و كهجِسلُ وغت.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤

  .ن جسِدِه قَِليلُه و كَِثريه فَقَد أَجزأَه  قَالَ الْجنب ما جرى علَيِه الْماُء ِم)عليه السالم 
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بِن رِزيٍن عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء -٥ 
 قَالَ سأَلْته عن غُسِل الْجنابِة كَم يجِزئ ِمن الْماِء )عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

بِتِه و يغتِسلَاِن  يغتِسلُ ِبخمسِة أَمداٍد بينه و بين صاِح)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
  .جِميعاً ِمن ِإناٍء واِحٍد 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يِزيد بِن ِإسحاق عن هارونَ بِن - ٦
  .نجاِء ما مِلئَت يِمينك  قَالَ يجِزئُك ِمن الْغسِل و اِلاسِت)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٧
 الْماُء  ِفي الْوضوِء قَالَ ِإذَا مس ِجلْدك)عليه السالم ( أَيوب عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 كبسفَح.  
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

  . قَالَ نعم الرجلُ يجِنب فَيرتِمس ِفي الْماِء ارِتماسةً واِحدةً فَيخرج يجِزئُه ذَِلك ِمن غُسِلِه
٩ - نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليع  

وِء  قَالَ ِإنَّ ِللَِّه ملَكاً يكْتب سرف الْوض)عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هانودع بكْتا يكَم.  

  باب السواِك
  عِلي بن محمٍد عن سهٍل و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن جعفَِر بِن محمٍد - ١

 قَالَ ركْعتاِن ِبالسواِك )عليه السالم ( الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَو لَا أَنْ أَشق علَى أُمِتي )صلى اهللا عليه وآله ( أَفْضلُ ِمن سبِعني ركْعةً ِبغيِر ِسواٍك قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .لَأَمرتهم ِبالسواِك مع كُلِّ صلَاٍة 
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 ٢- قُوبعِن يب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . قَالَ ِمن سنِن الْمرسِلني السواك )م عليه السال( عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

(   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر - ٣

 يوِصيِني ِبالسواِك حتى ِخفْت )لسالم عليه ا(  ما زالَ جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم 
 درأَد أَو ِفيأَنْ أُح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر عمن ذَكَره عن أَِبي - ٤
  .لِّ ثَلَاٍث و لَو أَنْ تِمره مرةً  ِفي السواِك قَالَ لَا تدعه ِفي كُ)عليه السالم ( جعفٍَر 

٥ - ِعكبِبِإص لُكداِك أَنْ توى السناِدِه قَالَ أَدنِبِإس ِليع  .  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْمعلَّى أَِبي عثْمانَ - ٦

لَّى بعم نِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتٍس قَالَ سينعليه السالم ( ِن خ( اكِتيوِء فَقَالَ اِلاسضالْو دعاِك بوِن السع 
  .قَبلَ أَنْ تتوضأَ قُلْت أَ رأَيت ِإنْ نِسي حتى يتوضأَ قَالَ يستاك ثُم يتمضمض ثَلَاثَ مراٍت 

  .ي أَنَّ السنةَ ِفي السواِك ِفي وقِْت السحِر  و رِو
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد - ٧

 ِإذَا قُمت ِباللَّيِل فَاستك فَِإنَّ الْملَك )ه السالم علي( عن أَِبي بكِْر بِن أَِبي سماٍك قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 كُناِء فَلْيمِبِه ِإلَى الس ِعدِبِه ِإلَّا ص ِطقنت و لُوهتٍف ترح ِمن سلَي و لَى ِفيكع فَاه عضفَي أِْتيكي

  .فُوك طَيب الريِح 
  ِقباب الْمضمضِة و اِلاسِتنشا

١ - نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 قَالَ سأَلْته عِن الْمضمضِة و اِلاسِتنشاِق أَ ِمن )عليه السالم ( حكَِم بِن حكَيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وِء ِهيضقَالَ لَا الْو.  

http://www.islam4u.com


  ) ٢٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن شاذَانَ بِن الْخِليِل عن يونس بِن عبِد -٢ 
مح نِن عمحِد اللَِّه الربأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نعليه السالم ( اٍد ع( ِة وضمضِن الْمع هأَلْتقَالَ س 

  .اِلاسِتنشاِق قَالَ لَيس هما ِمن الْوضوِء هما ِمن الْجوِف 
٣ -ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم ع

 قَالَ لَيس علَيك مضمضةٌ و لَا اسِتنشاق )عليه السالم ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِلأَنهما ِمن الْجوِف 

  باب ِصفَِة الْوضوِء
 بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن أَباٍن و   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد- ١

 فَدعا )صلى اهللا عليه وآله (  وضوَء رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( جِميٍل عن زرارةَ قَالَ حكَى لَنا أَبو جعفٍَر 
 ثُم مسح وجهه ِمن الْجاِنبيِن جِميعاً ثُم أَعاد يده ِبقَدٍح فَأَخذَ كَفّاً ِمن ماٍء فَأَسدلَه علَى وجِهِه

الْيسرى ِفي الِْإناِء فَأَسدلَها علَى يِدِه الْيمنى ثُم مسح جواِنبها ثُم أَعاد الْيمنى ِفي الِْإناِء فَصبها 
 صنع ِبالْيمنى ثُم مسح ِبما بِقي ِفي يِدِه رأْسه و ِرجلَيِه و لَم علَى الْيسرى ثُم صنع ِبها كَما

  .يِعدهما ِفي الِْإناِء 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود بِن النعماِن - ٢

 وبأَِبي أَي نفٍَر ععأَِبي ج نع نيِن أَعِر بكَيب نوِل )عليه السالم ( عسوَء رضو ِكي لَكُمقَالَ أَ لَا أَح 
 فَأَخذَ ِبكَفِِّه الْيمنى كَفّاً ِمن ماٍء فَغسلَ ِبِه وجهه ثُم أَخذَ ِبيِدِه الْيسرى كَفّاً )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
م ِمن حسم ى ثُمرسالْي هدلَ ِبِه يساٍء فَغم ى كَفّاً ِمننمِدِه الْيذَ ِبيأَخ ى ثُمنمالْي هدلَ ِبِه يساٍء فَغ

  .ِبفَضِل يديِه رأْسه و ِرجلَيِه 
٣ -ِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عمحم نِزيٍن عِن رلَاِء ب

   قَالَ يأْخذُ أَحدكُم الراحةَ ِمن الدهِن فَيملَأُ ِبها جسده )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
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 قُلْت بلَى قَالَ فَأَدخلَ )صلى اهللا عليه وآله ( و الْماُء أَوسع ِمن ذَِلك أَ لَا أَحِكي لَكُم وضوَء رسوِل اللَِّه 
سم ِهِه ثُمجلَى وع هباٍء فَصم ذَ كَفّاً ِمنفَأَخ هدِسلْ يغي لَم اِء وِفي الِْإن هدى يتِه حياِنبج ح

مسحه كُلَّه ثُم أَخذَ كَفّاً آخر ِبيِميِنِه فَصبه علَى يساِرِه ثُم غَسلَ ِبِه ِذراعه الْأَيمن ثُم أَخذَ كَفّاً 
  .ي يِدِه آخر فَغسلَ ِبِه ِذراعه الْأَيسر ثُم مسح رأْسه و ِرجلَيِه ِبما بِقي ِف

  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن حماِد بِن - ٤
(  أَ لَا أَحِكي لَكُم وضوَء رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

ٌء ِمن ماٍء ثُم وضعه بين يديِه ثُم حسر عن ِذراعيِه   فَقُلْنا بلَى فَدعا ِبقَعٍب ِفيِه شي)هللا عليه وآله صلى ا
 فَوضعها ثُم غَمس ِفيِه كَفَّه الْيمنى ثُم قَالَ هكَذَا ِإذَا كَانِت الْكَف طَاِهرةً ثُم غَرف فَملَأَها ماًء

علَى جِبيِنِه ثُم قَالَ ِبسِم اللَِّه و سدلَه علَى أَطْراِف ِلحيِتِه ثُم أَمر يده علَى وجِهِه و ظَاِهِر جِبيِنِه 
 الْيمنى و أَمر كَفَّه مرةً واِحدةً ثُم غَمس يده الْيسرى فَغرف ِبها ِملْأَها ثُم وضعه علَى ِمرفَِقِه

علَى ساِعِدِه حتى جرى الْماُء علَى أَطْراِف أَصاِبِعِه ثُم غَرف ِبيِميِنِه ِملْأَها فَوضعه علَى ِمرفَِقِه 
 و مسح مقَدم رأِْسِه و الْيسرى و أَمر كَفَّه علَى ساِعِدِه حتى جرى الْماُء علَى أَطْراِف أَصاِبِعِه

 ِإنَّ اللَّه وتر يِحب الْوتر )عليه السالم ( ظَهر قَدميِه ِبِبلَِّة يساِرِه و بِقيِة ِبلَِّة يمناه قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 
جةٌ ِللْواِحدفَاٍت ووِء ثَلَاثُ غُرضالْو ِمن ِزئُكجي فَقَد اكنمِبِبلَِّة ي حسمت ِن وياعاِن ِللذِّرتاثْن ِه و

 ِمكقَد رظَه اِركسِبِبلَِّة ي حسمت ى ونمالْي ِمكقَد رظَه ِميِنكِبلَِّة ي ِمن ِقيا بم و كتاِصين
 عن وضوِء )عليه السالم ( أَلَ رجلٌ أَِمري الْمؤِمِنني  س)عليه السالم ( الْيسرى قَالَ زرارةُ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  . فَحكَى لَه ِمثْلَ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ - ٥
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 فَدعا ِبطَسٍت أَو )صلى اهللا عليه وآله (  عن وضوِء رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( و بكَيٍر أَنهما سأَلَا أَبا جعفٍَر 
غمس يده الْيمنى فَغرف ِبها غُرفَةً فَصبها علَى وجِهِه فَغسلَ ِبها وجهه ثُم غَمس توٍر ِفيِه ماٌء فَ

كَفَّه الْيسرى فَغرف ِبها غُرفَةً فَأَفْرغَ علَى ِذراِعِه الْيمنى فَغسلَ ِبها ِذراعه ِمن الِْمرفَِق ِإلَى 
لَا ي الْكَف فَِق والِْمر ى ِمنرساِعِه الْيلَى ِذرا عغَ ِبهى فَأَفْرنمالْي كَفَّه سغَم فَِق ثُما ِإلَى الِْمرهدر

 ثُم صنع ِبها ِمثْلَ ما صنع ِبالْيمنى ثُم مسح رأْسه و قَدميِه ِببلَِل كَفِِّه لَم يحِدثْ لَهما ماًء جِديداً
قَالَ و لَا يدِخلُ أَصاِبعه تحت الشراِك قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ يا أَيها الَِّذين آمنوا 

جو ئاً ِمنيش عدأَنْ ي لَه سفَلَي كُمِديأَي و كُموهجالِة فَاغِْسلُوا وِإلَى الص متِإذا قُم لَهِهِه ِإلَّا غَس
و أَمر ِبغسِل الْيديِن ِإلَى الِْمرفَقَيِن فَلَيس لَه أَنْ يدع شيئاً ِمن يديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن ِإلَّا غَسلَه ِلأَنَّ 

قَالَ و راِفِق ثُمِإلَى الْم كُمِديأَي و كُموهجقُولُ فَاغِْسلُوا وي اللَّه لَكُمجأَر و ِسكُمؤوا ِبرحسام 
يِبش حسِن فَِإذَا ميبِإلَى الْكَع يِبش أِْسِه أَور اِف  ٍء ِمنِن ِإلَى أَطْريبالْكَع نيا بِه ميمقَد ٍء ِمن

ا يناهاِن قَالَ هبالْكَع نا أَيقَالَ فَقُلْن أَهزأَج اِبِع فَقَدذَا الْأَصا هاِق فَقُلْنظِْم السونَ عفِْصلَ دِني الْمع
ما هو فَقَالَ هذَا ِمن عظِْم الساِق و الْكَعب أَسفَلُ ِمن ذَِلك فَقُلْنا أَصلَحك اللَّه فَالْغرفَةُ الْواِحدةُ 

  .لَغت ِفيها و الثِّنتاِن تأِْتياِن علَى ذَِلك كُلِِّه تجِزئ ِللْوجِه و غُرفَةٌ ِللذِّراِع قَالَ نعم ِإذَا با
٦ - ناٍط عِن ِربِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ِن وسالْح نب دمحم  

  .لْوضوِء ِللصلَاِة فَقَالَ مرةٌ مرةٌ  عِن ا)عليه السالم ( يونس بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَِبي داود جِميعاً عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٧
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عليه ( عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن حماِد بِن عثْمانَ عن عِلي بِن الْمِغريِة عن ميسرةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  . قَالَ الْوضوُء واِحدةٌ واِحدةٌ و وصف الْكَعب ِفي ظَهِر الْقَدِم )السالم 
٨ -ب نيسِن   الْحِد بمحم نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم ن

 فَدعا ِبماٍء فَملَأَ ِبِه )عليه السالم ( يحيى عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ كُنت قَاِعداً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
هجِبِه و مفَع كَفَّه حسم ى ثُمرسالْي هدِبِه ي مفَع لَأَ كَفَّهم ى ثُمنمالْي هدِبِه ي مفَع لَأَ كَفَّهم ثُم ه

  .علَى رأِْسِه و ِرجلَيِه و قَالَ هذَا وضوُء من لَم يحِدثْ حدثاً يعِني ِبِه التعدي ِفي الْوضوِء 
٩ -ب ِليأَِبيِه   ع نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم ن

و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد 
أَلْتِد اللَِّه الْكَِرِمي قَالَ سبا ععليه السالم (  أَب( ِليوُء عضا كَانَ ووِء فَقَالَ مضِن الْوع  ) ِإلَّا )عليه السالم 

  .مرةً مرةً 
 هةٌ ِلأَنرةٌ مرم وا هموَء ِإنضلَى أَنَّ الْوِليلٌ عذَا دِه )صلوات اهللا عليه (  هلَيع دراِن  كَانَ ِإذَا ورأَم

 مهناَء عِإنَّ الَِّذي ج ِنِه ودلَى با عِهمدأَش ا وِطِهموذَ ِبأَحةٌ أَخا ِللَِّه طَاعمعليهم السالم ( ِكلَاه( هأَن 
م قَالَ و من زاد علَى قَالَ الْوضوُء مرتاِن ِإنه هو ِلمن لَم يقِْنعه مرةٌ و استزاده فَقَالَ مرتاِن ثُ

مرتيِن لَم يؤجر و هذَا أَقْصى غَايِة الْحد ِفي الْوضوِء الَِّذي من تجاوزه أَِثم و لَم يكُن لَه وضوٌء 
 طِْلقي لَم لَو اٍت وكَعر سمخ رلَّى الظُّهص نكَانَ كَم ا  ِف)عليه السالم ( ومِبيلُهِن لَكَانَ سيتري الْم

  .سِبيلَ الثَّلَاِث 
 هقِْسملَاةُ قَالَ فَقَالَ يِت الصرضح و كَف اراِء ِمقْدالْم ِمن هعٍل كَانَ مجِفي ر ِوير و 

سِد الْيثُلُثٌ ِللْي ى ونمِد الْيثُلُثٌ ِللْي ِه وجِه أَثْلَاثاً ثُلُثٌ ِللْولَيِرج و هأْسِبالِْبلَِّة ر حسمي ى ور.  
  باب حد الْوجِه الَِّذي يغسلُ و الذِّراعيِن و كَيف يغسلُ

١ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
اِد بمأَنْ ح ِغي لَهبنِه الَِّذي يجالْو دح نِني عِبرأَخ لَه ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيس

  يوضأَ الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ الْوجه الَِّذي أَمر اللَّه تعالَى ِبغسِلِه الَِّذي لَا 
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 تارا دم أَِثم هِمن قَصِإنْ ن و رجؤي ِه لَملَيع ادِإنْ ز هِمن قُصنلَا ي ِه ولَيع ِزيدٍد أَنْ يِغي ِلأَحبني
ةُ واببِه السلَيع اِن ِمنعبِه الِْإصلَيع ترا جم أِْس ِإلَى الذَّقَِن واِص الرقُص ِمن امهالِْإب طَى وسالْو 

الْوجِه مستِديراً فَهو ِمن الْوجِه و ما ِسوى ذَِلك فَلَيس ِمن الْوجِه قُلْت الصدغُ لَيس ِمن الْوجِه 
  .قَالَ لَا 

٢ -ِن   مانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتوضأُ أَ يبطِّن ِلحيته )عليهما السالم ( الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .قَالَ لَا 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عِن ابِن الْمِغريِة عِن - ٣

 لَا تضِربوا وجوهكُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اً ِبالْمناَء شوا الْمنش لَِكن و مأْتضوباً ِإذَا تراِء ض.  

(   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ قَالَ كَتبت ِإلَى الرضا - ٤

  .شعِر ِإلَى آِخِر الْوجِه و كَذَِلك الْجِبينيِن  أَسأَلُه عن حد الْوجِه فَكَتب ِمن أَوِل ال)عليه السالم 
  محمد بن الْحسِن و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْهيثَِم بِن - ٥

وِل اللَِّه عز و جلَّ فَاغِْسلُوا وجوهكُم و  عن قَ)عليه السالم ( عروةَ التِميِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
أَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق فَقُلْت هكَذَا و مسحت ِمن ظَهِر كَفِّي ِإلَى الِْمرفَِق فَقَالَ لَيس هكَذَا 

  .ِفِق ثُم أَمر يده ِمن ِمرفَِقِه ِإلَى أَصاِبِعِه تنِزيلُها ِإنما ِهي فَاغِْسلُوا وجوهكُم و أَيِديكُم ِمن الْمرا
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِخيِه ِإسحاق بِن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن - ٦
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 قَالَ فَرض اللَّه علَى النساِء ِفي الْوضوِء ِللصلَاِة أَنْ يبتِدئْن )عليه السالم ( بِزيٍع عن أَِبي الْحسِن الرضا 
  .ِبباِطِن أَذْرِعِهن و ِفي الرجاِل ِبظَاِهِر الذِّراِع 

٧ -اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع 
  . قَالَ سأَلْته عِن الْأَقْطَِع الْيِد و الرجِل قَالَ يغِسلُهما )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

٨ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع ِن   وب دمأَح نى عيحي نب دمحم ةَ وِرفَاع نٍر عيم
 عِن الْأَقْطَِع قَالَ يغِسلُ )عليه السالم ( محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 هِمن ا قُِطعم.  
عليه (  الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن جعفٍَر   محمد بن يحيى عِن- ٩

  . قَالَ سأَلْته عن رجٍل قُِطعت يده ِمن الِْمرفَِق كَيف يتوضأُ قَالَ يغِسلُ ما بِقي ِمن عضِدِه )السالم 
١٠-دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب 

 أَنَّ أُناساً يقُولُونَ ِإنَّ بطْن الْأُذُنيِن ِمن الْوجِه و ظَهرهما ِمن )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  . مسح الرأِْس فَقَالَ لَيس علَيِهما غَسلٌ و لَا

  باب مسِح الرأِْس و الْقَدميِن
١ - نع وِريابسيِليِل النِن الْخاذَانَ بش نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

رأِْس موِضع ثَلَاِث أَصاِبع  قَالَ يجِزئ ِمن الْمسِح علَى ال)عليه السالم ( معمِر بِن عمر عن أَِبي جعفٍَر 
  .و كَذَِلك الرجلُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ٢
جِه و لَا ِمن الرأِْس قَالَ و ذُِكر الْمسح فَقَالَ  قَالَ الْأُذُناِن لَيسا ِمن الْو)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .امسح علَى مقَدِم رأِْسك و امسح علَى الْقَدميِن و ابدأْ ِبالشق الْأَيمِن 
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 ٣- نع سوني نِليِل عِن الْخاذَانَ بش نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  رجلٌ توضأَ و هو معتم فَثَقُلَ علَيِه نزع)عليه السالم ( حماٍد عِن الْحسيِن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هعبِخلْ ِإصدِد فَقَالَ ِليركَاِن الْبِة ِلمامالِْعم.  
٤ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمفٍَر حعليه السالم ( ع( نأَي ِني ِمنِبرخأَ لَا ت 
عِلمت و قُلْت ِإنَّ الْمسح ِببعِض الرأِْس و بعِض الرجلَيِن فَضِحك ثُم قَالَ يا زرارةُ قَالَ رسولُ 

 اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَاغِْسلُوا وجوهكُم فَعرفْنا  و نزلَ ِبِه الِْكتاب ِمن اللَِّه ِلأَنَّ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 الْكَلَاِم فَقَالَ و نيلَ بفَص راِفِق ثُمِإلَى الْم كُمِديأَي قَالَ و لَ ثُمسغِغي أَنْ يبني كُلَّه هجأَنَّ الْو

رؤِسكُم أَنَّ الْمسح ِببعِض الرأِْس ِلمكَاِن الْباِء ثُم وصلَ امسحوا ِبرؤِسكُم فَعرفْنا ِحني قَالَ ِب
الرجلَيِن ِبالرأِْس كَما وصلَ الْيديِن ِبالْوجِه فَقَالَ و أَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن فَعرفْنا ِحني وصلَها 

 ِللناِس فَضيعوه ثُم قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  ثُم فَسر ذَِلك رسولُ اللَِّه ِبالرأِْس أَنَّ الْمسح علَى بعِضها
فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيداً طَيباً فَامسحوا ِبوجوِهكُم و أَيِديكُم ِمنه فَلَما وضع الْوضوَء ِإنْ 

بت بعض الْغسِل مسحاً ِلأَنه قَالَ ِبوجوِهكُم ثُم وصلَ ِبها و أَيِديكُم ثُم قَالَ لَم تِجدوا الْماَء أَثْ
ِمنه أَي ِمن ذَِلك التيمِم ِلأَنه عِلم أَنَّ ذَِلك أَجمع لَم يجِر علَى الْوجِه ِلأَنه يعلَّق ِمن ذَِلك الصِعيِد 

بعِض الْكَف و لَا يعلَق ِببعِضها ثُم قَالَ ما يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج و ِب
 يقالض جرالْح.  

الْمرأَةُ  )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٥
  .يجِزئُها ِمن مسِح الرأِْس أَنْ تمسح مقَدمه قَدر ثَلَاِث أَصاِبع و لَا تلِْقي عنها ِخمارها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٦
ا الْحضِن الرلَى )عليه السالم ( سع كَفَّه عضفَو وه فِن كَييملَى الْقَدِح عسِن الْمع هأَلْتقَالَ س 

الْأَصاِبِع فَمسحها ِإلَى الْكَعبيِن ِإلَى ظَاِهِر الْقَدِم فَقُلْت جِعلْت ِفداك لَو أَنَّ رجلًا قَالَ ِبِإصبعيِن 
كَذَا فَقَالَ لَا ِإلَّا ِبكَفِِّه ِمناِبِعِه هأَص .  
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 ٧-وني نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمقَالَ   أَح س
 ِبِمنى يمسح ظَهر قَدميِه ِمن أَعلَى الْقَدِم ِإلَى الْكَعِب و )عليه السالم ( أَخبرِني من رأَى أَبا الْحسِن 

م حساَء مش نم عسوِن ملَيجِح الرسِفي م رقُولُ الْأَمي ِم ولَى الْقَدِب ِإلَى أَعالْكَع ِمن نم قِْبلًا و
 اَء اللَّهِع ِإنْ شسوِر الْمالْأَم ِمن هِبراً فَِإندم حساَء مش.  

٨ - أْتضوت كأَن ةَ قَالَ قَالَ لَواررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِن غَسلَيجالر حسم لْتعقَالَ فَج وٍء ثُمضِبو ذَِلك كُني لَم ضرفْتالْم وه أَنَّ ذَِلك ترمأَض لًا ثُم

ابدأْ ِبالْمسِح علَى الرجلَيِن فَِإنْ بدا لَك غَسلٌ فَغسلْت فَامسح بعده ِليكُونَ آِخر ذَِلك الْمفْترِض 
.  

عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن محمِد بِن   محمد بن يحيى - ٩
 ِإنه يأِْتي علَى الرجِل ِستونَ و سبعونَ سنةً ما قَِبلَ اللَّه )عليه السالم ( مروانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ك قَالَ ِلأَنه يغِسلُ ما أَمر اللَّه ِبمسِحِه ِمنه صلَاةً قُلْت و كَيف ذَا

  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن النعماِن عِن الْقَاِسِم بِن -١٠
وسِن مسا الْحأَب أَلْتِه قَالَ سمانَ عملَيِن سفَِر بعج نٍد عمحعليه السالم ( ى م( اكِفد ِعلْتج قُلْت 

 معقَالَ ن ذَِلك ِزئُهجِمِه أَ يقَد رظَه حسمفَي هدِخلُ يدقاً فَيرخِل مجالر فكُونُ خي.  
١١-ز ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح نةَ عارر

 فَغسلَ وجهه و ِذراعيِه ثُم مسح علَى رأِْسِه و علَى )عليه السالم (  قَالَ توضأَ عِلي )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .نعلَيِه و لَم يدِخلْ يده تحت الشراِك 

 ِفي الَِّذي يخِضب رأْسه )عليه السالم (  عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي-١٢
  .ِبالِْحناِء ثُم يبدو لَه ِفي الْوضوِء قَالَ لَا يجوز حتى يِصيب بشرةَ رأِْسِه ِبالْماِء 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

فِح الْخسباب م  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ١

 عِن الْمِريِض هلْ لَه )م عليه السال( أَيوب عن أَباٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .رخصةٌ ِفي الْمسِح قَالَ لَا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت لَه ِفي مسِح - ٢
برداً شأَح ِقي ِفيِهنةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتِقيِن تفَّيقَالَ الْخ جةُ الْحعتم ِن وفَّيالْخ حسم ِكِر وسالْم 

  .زرارةُ و لَم يقُلْ الْواِجب علَيكُم أَلَّا تتقُوا ِفيِهن أَحداً 
  باب الْجباِئِر و الْقُروِح و الِْجراحاِت

١ - ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم
عليه ( شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 

ةُ كَيف يصنع ِبالْوضوِء و ِعند غُسِل  عِن الْكَِسِري تكُونُ علَيِه الْجباِئر أَو تكُونُ ِبِه الِْجراح)السالم 
 و اِئربِه الْجلَيع سا لَيِمم را ظَهلُ ِممسِه الْغلَ ِإلَيصا وِسلُ مغِة قَالَ يعمِل الْجغُس ِة وابنالْج

  .جباِئر و لَا يعبثُ ِبِجراحِتِه يدع ما ِسوى ذَِلك ِمما لَا يستِطيع غَسلَه و لَا ينِزع الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٢
  . يغِسلُ ما حولَه  قَالَ سأَلْته عِن الْجرِح كَيف يصنع ِبِه صاِحبه قَالَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٣ 
 أَنه سِئلَ عِن الرجِل يكُونُ ِبِه الْقَرحةُ ِفي ِذراِعِه أَو نحِو ذَِلك ِفي موِضِع الْوضوِء )عليه السالم ( للَِّه ا

لْيمسح علَى فَيعصبها ِبالِْخرقَِة و يتوضأُ و يمسح علَيها ِإذَا توضأَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ يؤِذيِه الْماُء فَ
 فِح كَيرِن الْجع هأَلْتس ا قَالَ وِسلْهغلْي قَةَ ثُمِزِع الِْخرناُء فَلْيِذيِه الْمؤِإنْ كَانَ لَا ي قَِة والِْخر

 لَهوا حِلِه قَالَ اغِْسلْ مِبِه ِفي غَس عنأَص.  
٤ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن م

 عثَرت فَانقَطَع ظُفُِري )عليه السالم ( ِرباٍط عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
وضوِء قَالَ يعرف هذَا و أَشباهه ِمن ِكتاِب اللَِّه عز فَجعلْت علَى ِإصبِعي مرارةً فَكَيف أَصنع ِبالْ

  .و جلَّ ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج امسح علَيِه 
رأَخ أَو مقَد أَو هِسين نم وِء وضِفي الْو كباب الش  

١ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدكَيِن بِد اللَِّه ببع ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دم
 ِإذَا استيقَنت أَنك قَد أَحدثْت فَتوضأْ و ِإياك أَنْ )عليه السالم ( عن أَِبيِه قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

  .تستيِقن أَنك قَد أَحدثْت تحِدثَ وضوءاً أَبداً حتى 
٢ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ت قَاِعداً علَى وضوٍء  قَالَ ِإذَا كُن)عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 أَو ِسلْهغت لَم كِفيِه أَن كَكْتا شِميِع ملَى جع ا وهلَيع لَا فَأَِعد أَم كاعِذر لْتِر أَ غَسدت لَم و

 وِء وضالْو ِمن توِء فَِإذَا قُمضاِل الْوِفي ح تما دم ى اللَّهما سِمم هحسمت تِصر فَقَد غْتفَر
ِفي حاٍل أُخرى ِفي صلَاٍة أَو غَيِر صلَاٍة فَشكَكْت ِفي بعِض ما سمى اللَّه ِمما أَوجب اللَّه تعالَى 

يوءاً فَلَا شضِفيِه و كلَيع ِتكيِفي ِلح تبأَص و أِْسكِح رسِفي م كَكْتِإنْ ش و كلَيِبلَّةً َء ع   
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فَامسح ِبها علَيِه و علَى ظَهِر قَدميك و ِإنْ لَم تِصب ِبلَّةً فَلَا تنقُِض الْوضوَء ِبالشك و امِض ِفي 
ِتك و ِإنْ تيقَّنت أَنك لَم تِتم وضوَءك فَأَِعد علَى ما تركْت يِقيناً حتى تأِْتي علَى الْوضوِء صلَا

قَالَ حماد و قَالَ حِريز قَالَ زرارةُ قُلْت لَه رجلٌ ترك بعض ِذراِعِه أَو بعض جسِدِه ِفي غُسِل 
نالْج عجر قَنيتِإنْ كَانَ اس ِه ولَيا عِبه حسلَاِتِه مِفي ص وه ِبِه ِبلَّةٌ و تكَان ثُم كِة فَقَالَ ِإذَا شاب

و أَعاد علَيِه الْماَء ما لَم يِصب ِبلَّةً فَِإنْ دخلَه الشك و قَد دخلَ ِفي حاٍل أُخرى فَلْيمِض ِفي 
يلَا ش لَاِتِه وص  ِه ولَيع حسِبِه ِبلَّةٌ م و آهِإنْ ر ِه ولَياَء عالْم ادأَع و عجانَ ربتِإِن اس ِه ولَيَء ع

يكِِّه شِه ِفي شلَيع ساكّاً فَلَيِإنْ كَانَ ش ِتيقَاٍن ولَاةَ ِباسالص ادلَاِتِه  أَعِض ِفي صمٌء فَلْي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 قَالَ ِإنْ ذَكَرت و أَنت ِفي صلَاِتك أَنك قَد تركْت شيئاً ِمن وضوِئك الْمفْروِض )عليه السالم ( 
 كلَيأَنْ ع أِْسكِح رسم ِمن كِْفيكي و كلَاتص أَِعد و وِئكضو ِمن هِسيتالَِّذي ن أَِتم و ِرفصفَان

 أِْسكر مقَدِبِه م حسمفَت كأْسر حسمأَنْ ت ِسيتا ِإذَا نلَلَهب ِتكيِلح ذَ ِمنأْخت.  
٤ -ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

 قَالَ ِإذَا نِسي الرجلُ أَنْ يغِسلَ يِمينه فَغسلَ ِشمالَه و مسح رأْسه و ِرجلَيِه و ذَكَر )عليه السالم ( 
هِمينلَ يغَس ذَِلك دعِسِل بغفَلْي الَهِشم ِسيا نمِإنْ كَانَ ِإن ِه ولَيِرج و هأْسر حسم و الَهِشم و 

  .الشمالَ و لَا يِعيد علَى ما كَانَ توضأَ و قَالَ أَتِبع وضوَءك بعضه بعضاً 
٥ -اِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع ِليع   ناٍد عمح نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَض

 تاِبع بين الْوضوِء كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ ابدأْ )عليه السالم ( حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
جالر و أْسِح الرسام ِن ثُميدِبالْي ِه ثُمجِبالْويش يدي نيئاً بيش نمقَدلَا ت ِن وا  لَيم اِلفخٍء ت

 تحسِإنْ م اِع ولَى الذِّرع أَِعد ِه وجأْ ِبالْودِه فَابجلَ الْوقَب اعالذِّر لْتِإنْ غَس ِبِه و تأُِمر
  . الرجِل ثُم أَِعد علَى الرجِل ابدأْ ِبما بدأَ اللَّه ِبِه الرجلَ قَبلَ الرأِْس فَامسح علَى الرأِْس قَبلَ
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 ٦-أَِبي د ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعيٍد   ِعدِن سِن بيسِن الْحِميعاً عج داو
عليه ( عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

وجِهك ثُم اغِْسلْ ِذراعيك بعد  قَالَ ِإذَا نِسيت فَغسلْت ِذراعك قَبلَ وجِهك فَأَِعد غَسلَ )السالم 
 ِسيتِإنْ ن و ارساغِْسِل الْي ِن ثُمملَ الْأَيغَس ِن فَأَِعدملَ الْأَيِر قَبسالْأَي اِعكِبِذر أْتدِه فَِإنْ بجالْو

  .ِرجلَيك مسح رأِْسك حتى تغِسلَ ِرجلَيك فَامسح رأْسك ثُم اغِْسلْ 
 ِإذَا توضأْت بعض وضوِئك )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٧

 ضعبتوَء لَا يضفَِإنَّ الْو وَءكضو فَأَِعد كوؤضو فشنى يتةٌ حاجح لَك تضرفَع.  
يم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن محمِد بِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِه- ٨

 ربما توضأْت فَنِفد الْماُء فَدعوت )عليه السالم ( حمزةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
طَأَتةَ فَأَباِريالْج وِئي فَقَالَ أَِعدضو ِجفاِء فَيِبالْم لَيع .  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٩
 عن رجٍل نِسي ِمن الْوضوِء )سالم عليه ال( عثْمانَ عن حكَِم بِن حكَيٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الذِّراع و الرأْس قَالَ يِعيد الْوضوَء ِإنَّ الْوضوَء يتبع بعضه بعضاً 
هقُضنا لَا يم وَء وضالْو قُضنا يباب م  

١ -مأَح اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِد بمحم نع ِريسِإد نب د
 قَالَ )عليه السالم ( عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن ساِلٍم أَِبي الْفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِن اللَّذَيفَلَيالْأَس كفَيطَر ِمن جرا خوَء ِإلَّا مضالْو قُضني سا لَيِبِهم كلَيع اللَّه معِن أَن.  
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دم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن سهٍل عن زكَِريا بِن آ-٢ 
 عِن الناسوِر أَ ينقُض الْوضوَء قَالَ ِإنما ينقُض الْوضوَء ثَلَاثٌ الْبولُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت الرضا 
 يحالر اِئطُ والْغ و.  

 عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن- ٣
 ِإنَّ الشيطَانَ ينفُخ ِفي دبِر الِْإنساِن حتى يخيلَ ِإلَيِه أَنه قَد خرج ِمنه ِريح فَلَا )عليه السالم ( اللَِّه 

  .ينقُض الْوضوَء ِإلَّا ِريح تسمعها أَو تِجد ِرحيها 
ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن ظَِريٍف عن   ِعدةٌ - ٤

 قَالَ لَيس ِفي حب الْقَرِع و )عليه السالم ( ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن عبِد اللَِّه بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . وضوٌء ِإنما هو ِبمنِزلَِة الْقَمِل الديدانَ الصغاِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن أَِخي فُضيٍل عن فُضيٍل - ٥
  .رِع قَالَ لَيس علَيِه وضوٌء  ِفي الرجِل يخرج ِمنه ِمثْلُ حب الْقَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . و رِوي ِإذَا كَانت ملَطَّخةً ِبالْعِذرِة أَعاد الْوضوَء 
٦ - فٍَر وعِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ما ينقُض الْوضوَء فَقَالَا ما يخرج ِمن طَرفَيك الْأَسفَلَيِن ِمن الدبِر و )ه السالم علي( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الذَّكَِر غَاِئطٌ أَو بولٌ أَو مِني أَو ِريح و النوم حتى يذِْهب الْعقْلَ و كُلُّ النوِم يكْره ِإلَّا أَنْ تكُونَ 

عمست توالص .  
 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى - ٧

 قَالَ لَا سأَلْته عِن الرجِل هلْ يصلُح لَه أَنْ يستدِخلَ الدواَء ثُم يصلِّي و هو معه أَ ينقُض الْوضوَء
 هحطْرى يتلِّي حصلَا ي وَء وضالْو قُضني.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٨
ٌء أَ يِعيد الْوضوَء  ِل يتجشأُ فَيخرج ِمنه شي عِن الرج)عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَالَ لَا 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن أَِبي أُسامةَ قَالَ - ٩
  .هلْ ينقُض الْوضوَء قَالَ لَا ِء   عِن الْقَي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 



  ) ٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ١٠ -ِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع داوو دأَب ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ن
 قَالَ ِإذَا قَاَء الرجلُ و هو علَى )عليه السالم ( فَضالَةَ عن أَباٍن عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ضمضمتٍر فَلْيطُه.  
عِن ابِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى -١١

 عِن الرجِل يكُونُ علَى طُهٍر )عليه السالم ( مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 هأَظْفَار و هأْسر حسمي لَِكن وَء فَقَالَ لَا وضالْو ِعيدِرِه أَ يعش أَظْفَاِرِه أَو ذُ ِمنأْخاِء قَالَ فَيِبالْم

قُلْت فَِإنهم يزعمونَ أَنَّ ِفيِه الْوضوَء فَقَالَ ِإنْ خاصموكُم فَلَا تخاِصموهم و قُولُوا هكَذَا السنةُ 
.  

ي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِب-١٢
  . قَالَ لَيس ِفي الْقُبلَِة و لَا مس الْفَرِج و لَا الْمباشرِة وضوٌء )عليه السالم ( 

١٣- نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عِن الرعاِف و الِْحجامِة و كُلِّ دٍم ساِئٍل فَقَالَ )عليه السالم ( ِه أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ

 كلَيا عالَى ِبِهمعت اللَّه معِن أَناللَّذَي كفَيطَر وُء ِمنضا الْوموٌء ِإنضذَا وِفي ه سلَي.  
١٤-مأَح نى عيحي نب دمحِن   مسا الْحأَب أَلْتلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب د

 عن رجٍل ِبِه ِعلَّةٌ لَا يقِْدر علَى اِلاضِطجاِع و الْوضوُء يشتد علَيِه و هو قَاِعد مستِند )عليه السالم ( 
اِعد علَى ِتلْك الْحاِل قَالَ يتوضأُ قُلْت لَه ِإنَّ الْوضوَء يشتد علَيِه ِبالْوساِئِد فَربما أَغْفَى و هو قَ

ِلحاِل ِعلَِّتِه فَقَالَ ِإذَا خِفي علَيِه الصوت فَقَد وجب الْوضوُء علَيِه و قَالَ يؤخر الظُّهر و يصلِّيها 
ب عمجِر يصالْع عاُء مالِْعش و ِربغالْم كَذَِلك ا ومهني.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و محمد بن يحيى عن محمِد بِن -١٥
 )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَ

عِن الْخفْقَِة و الْخفْقَتيِن فَقَالَ ما أَدِري ما الْخفْقَةُ و الْخفْقَتاِن ِإنَّ اللَّه يقُولُ بِل الِْإنسانُ على 
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وِم قَاِئماً أَو قَاِعداً فَقَد وجب علَيِه  كَانَ يقُولُ من وجد طَعم الن)عليه السالم ( نفِْسِه بِصريةٌ ِإنَّ عِلياً 
  .الْوضوُء 

١٦- نٍد ععس نٍد عمحِن مب دمأَح نع هذَكَر نموٍر عهمِن جِن ابٍد عمحم نب ِليع  
  يناِن و لَا تنام الْأُذُناِن و ذَِلك لَا ينقُض  قَالَ أُذُناِن و عيناِن تنام الْع)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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  .الْوضوَء فَِإذَا نامِت الْعيناِن و الْأُذُناِن انتقَض الْوضوُء 
حمد بن ِإدِريس و محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن   أَ-١٧

عليه ( الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن شعِرِه ِبأَسناِنِه أَ يمسحه ِبالْماِء قَبلَ أَنْ يصلِّي قَالَ لَا بأْس ِإنما  قَالَ الرجلُ يقِْرض)السالم 
  .ذَِلك ِفي الْحِديِد 

  باب الرجِل يطَأُ علَى الْعِذرِة أَو غَيِرها ِمن الْقَذَِر
 ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ١

 قَالَ ِفي الرجِل يطَأُ علَى الْموِضِع الَِّذي لَيس ِبنِظيٍف ثُم يطَأُ )عليه السالم ( الْأَحوِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ةَ عسمِإذَا كَانَ خ أْسِظيفاً قَالَ لَا بكَاناً نم هدعب ذَِلك وحن اعاً أَوِذر رش.  

٢ - عم تِلٍم قَالَ كُنسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ه فَقُلْت جِعلْت ِفداك قَد  ِإذْ مر علَى عِذرٍة ياِبسٍة فَوِطئَ علَيها فَأَصابت ثَوب)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 ضِإنَّ الْأَر أْسلَى فَقَالَ لَا بب ةً فَقُلْتاِبسي ِهي سفَقَالَ أَ لَي كبثَو تابٍة فَأَصِذرلَى عع ِطئْتو
  .تطَهر بعضها بعضاً 

٣ -اذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم   ناٍر عمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ن
( محمٍد الْحلَِبي قَالَ نزلْنا ِفي مكَاٍن بيننا و بين الْمسِجِد زقَاق قَذَر فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

لَاٍن فَقَالَ ِإنَّ بينكُم و بين الْمسِجِد زقَاقاً قَذَراً أَو  فَقَالَ أَين نزلْتم فَقُلْت نزلْنا ِفي داِر فُ)عليه السالم 
 و ضاً قُلْتعا بهضعب رطَهت ضالْأَر أْسقَاقاً قَذَراً فَقَالَ لَا بِجِد زسالْم نيب ا وننيِإنَّ ب ا لَهقُلْن

  . لَا يضرك ِمثْلُه السرِقني الرطْب أَطَأُ علَيِه فَقَالَ
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  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن -٤ 
 لَِبيِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نعليه السالم ( ع( وَء قَالَ لَا وضالْو ِعيدِل أَ يوِة أَِو الْبِذرطَأُ ِفي الْعِل يجِفي الر 

 هابا أَصِسلُ مغي لَِكن.  
 ِسلُهغافّاً فَلَا يى ِإذَا كَانَ جرٍة أُخايِفي ِرو و .  

٥ - اِهيمرِإب نب ِليِن   علَّى بعِن الْماٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع
 عِن الِْخنِزيِر يخرج ِمن الْماِء فَيمر علَى الطَِّريِق فَيِسيلُ )عليه السالم ( خنيٍس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَيع راُء أَمالْم هِمنيش اَءهرو ساِفياً فَقَالَ أَ لَيِه ح  ضِإنَّ الْأَر أْسلَى قَالَ فَلَا بب قُلْت افٌء ج
  .تطَهر بعضها بعضاً 

  باب الْمذِْي و الْودِي
عليه السالم (  عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي- ١

(يش ذَكَِرك الَ ِمنقْطَِع   قَالَ ِإنْ سلَا ت و ِسلْهغلَاِة فَلَا تِفي الص تأَن ٍي ودو ذٍْي أَوم ٌء ِمن
ِزلَِة الننِبم ا ذَِلكمفَِإن كِقيبلَغَ عِإنْ ب وَء وضالْو لَه قُضنلَا ت لَاةَ والصيكُلُّ ش ِة وامخ  جرخٍء ي

يِبش سلَي اِسِري ووالْب ِمن اِئِل أَوبالْح ِمن هوِء فَِإنضالْو دعب كِإلَّا أَنْ  ِمن ِبكثَو ِمن ِسلْهغٍء فَلَا ت
 هقِْذرت.  

ضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عمر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَ- ٢
  . عِن الْمذِْي فَقَالَ ما هو و النخامةُ ِإلَّا سواٌء )عليه السالم ( حنظَلَةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

٣ -ب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عاِويعِن مِد بيرب نةَ عنِن أُذَي
 عِن الْمذِْي فَقَالَ لَا ينقُض الْوضوَء و لَا يغسلُ ِمنه ثَوب و لَا )عليهما السالم ( قَالَ سأَلْت أَحدهما 

  .جسد ِإنما هو ِبمنِزلَِة الْمخاِط و الْبزاِق 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا -٤ 
 حتى يِصيب الْفَِخذَ فَقَالَ لَا يقْطَع صلَاته و لَا يغِسلُه ِمن  عِن الْمذِْي يِسيلُ)عليه السالم ( جعفٍَر 

  .فَِخِذِه ِإنه لَم يخرج ِمن مخرِج الْمِني ِإنما هو ِبمنِزلَِة النخامِة 
  باب أَنواِع الْغسِل

١ -ِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحٍر   ميمِن أَِبي عاب ى ويحِن يانَ بفْوص ناذَانَ ع
 قَالَ سِمعته يقُولُ الْغسلُ ِمن الْجنابِة و يوم )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خدت ِحني و ِرمحت ِحني ِن ويالِْعيد ِة وعمالْج و تيالْب ورزت موي فَةَ ورع موي ةَ وِدينالْم كَّةَ ولُ م
ِحني تدخلُ الْكَعبةَ و ِفي لَيلَِة ِتسع عشرةَ و ِإحدى و ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِعشِرين ِمن شهِر 

  .رمضانَ و من غَسلَ ميتاً 
٢ -حي نب دمحةَ قَالَ   ماعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 عن غُسِل الْجمعِة فَقَالَ واِجب ِفي السفَِر و الْحضِر ِإلَّا أَنه رخص )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ماِء و قَالَ غُسلُ الْجنابِة واِجب و غُسلُ الْحاِئِض ِإذَا طَهرت واِجب و ِللنساِء ِفي السفَِر ِلِقلَِّة الْ

غُسلُ الْمستحاضِة واِجب ِإذَا احتشت ِبالْكُرسِف فَجاز الدم الْكُرسف فَعلَيها الْغسلُ ِلكُلِّ 
ِإنْ لَم لٌ وِر غُسِللْفَج ِن ويلَاتوُء ِلكُلِّ صضالْو ةً ورٍم مولُ كُلَّ يسا الْغهلَيفَع فسالْكُر مِز الدجي 

صلَاٍة و غُسلُ النفَساِء واِجب و غُسلُ الْمولُوِد واِجب و غُسلُ الْميِت واِجب و غُسلُ الزيارِة 
ب و غُسلُ اِلاسِتسقَاِء واِجب و غُسلُ أَوِل لَيلٍَة ِمن شهِر واِجب و غُسلُ دخوِل الْبيِت واِج

رمضانَ يستحب و غُسلُ لَيلَِة ِإحدى و ِعشِرين و غُسلُ لَيلَِة ثَلَاٍث و ِعشِرين سنةٌ لَا تتركْها 
و غُسلُ يوِم الِْفطِْر و غُسلُ يوِم الْأَضحى سنةٌ لَا أُِحب فَِإنه يرجى ِفي ِإحداهن لَيلَةُ الْقَدِر 

تركَها و غُسلُ اِلاسِتخارِة يستحب الْعملُ ِفي غُسِل الثَّلَاِث اللَّياِلي ِمن شهِر رمضانَ لَيلَةَ ِتسعةَ 
  .شِرين عشرةَ و ِإحدى و ِعشِرين و ثَلَاٍث و ِع

http://www.islam4u.com


  ) ٤١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

عمتِإذَا اج هلُ ِمنسالْغ ِزئجا يباب م  
١ -نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ قَالَ ِإذَا   عاررز 

 لِْق والْح ِر وحالن فَةَ ورع ِة وعمالْج ِة وابنِللْج ذَِلك لُكغُس أَكزِر أَجطُلُوِع الْفَج دعب لْتساغْت
الَ ثُم قَالَ و كَذَِلك الذَّبِح و الزيارِة و ِإذَا اجتمعت علَيك حقُوق أَجزأَها عنك غُسلٌ واِحد قَ

  .الْمرأَةُ يجِزئُها غُسلٌ واِحد ِلجنابِتها و ِإحراِمها و جمعِتها و غُسِلها ِمن حيِضها و ِعيِدها 
دراٍج   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن - ٢

 أَنه قَالَ ِإذَا اغْتسلَ الْجنب بعد طُلُوِع الْفَجِر أَجزأَ )عليهما السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 
  .عنه ذَِلك الْغسلُ ِمن كُلِّ غُسٍل يلْزمه ِفي ذَِلك الْيوِم 

عمالْج موِل يسوِب الْغجِةباب و  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١

 رح ٍد أَوبثَى عأُن لَى كُلِّ ذَكٍَر وع اِجبِة فَقَالَ وعمالْج موِل يسِن الْغع هأَلْتقَالَ س.  
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  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن -٢ 
ِن عِد بمحم نٍر عصِن أَِبي نا ابضالر أَلْتِد اللَِّه قَالَ سِة فَقَالَ )عليه السالم ( بعمِم الْجوِل يغُس نع 

 رح ٍد أَوبثَى عأُن لَى كُلِّ ذَكٍَر وع اِجبو.  
٣ -ناِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   

 قَالَ الْغسلُ يوم الْجمعِة علَى الرجاِل و النساِء ِفي الْحضِر و علَى )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الرجاِل ِفي السفَِر و لَيس علَى النساِء ِفي السفَِر 

اِء ِفي السسِللن صخر هى أَنرٍة أُخايِفي ِرو اِء  وفَِر ِلِقلَِّة الْم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن سيٍف عن أَِبيِه سيِف بِن - ٤

وِم  كَيف صار غُسلُ ي)عليه السالم ( عِمريةَ عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الْأَولَ 
الْجمعِة واِجباً فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَتم صلَاةَ الْفَِريضِة ِبصلَاِة الناِفلَِة و أَتم ِصيام الْفَِريضِة 

ك ِمن سهٍو أَو تقِْصٍري أَو ِبِصياِم الناِفلَِة و أَتم وضوَء الْفَِريضِة ِبغسِل يوِم الْجمعِة ما كَانَ ِفي ذَِل
  .ِنسياٍن أَو نقْصاٍن 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد - ٥
ِن الْأَصةَ عِصريِن حاِرِث بِن الْحع ِنيزاٍح الْمبص نع اِريصالْأَن ِمِننيؤالْم ِغ قَالَ كَانَ أَِمريعليه ( ب

 ِإذَا أَراد أَنْ يوبخ الرجلَ يقُولُ و اللَِّه لَأَنت أَعجز ِمن التاِرِك الْغسلَ يوم الْجمعِة و ِإنه لَا )السالم 
  .يزالُ ِفي طُهٍر ِإلَى الْجمعِة الْأُخرى 

ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن موسى عن أُمِه و أُم   ِعدةٌ ِم- ٦
 ِبالْباِديِة و نحن نِريد بغداد فَقَالَ لَنا يوم )عليه السالم ( أَحمد ِبنِت موسى قَالَتا كُنا مع أَِبي الْحسِن 

ا الْيوم ِلغٍد يوِم الْجمعِة فَِإنَّ الْماَء ِبها غَداً قَِليلٌ فَاغْتسلْنا يوم الْخِميِس ِليوِم الْخِميِس اغْتِسلَ
  .الْجمعِة 
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 ٧-ب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نا عاِبنحِض أَصعب نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن )

 قَالَ لَا بد ِمن غُسِل يوِم الْجمعِة ِفي السفَِر و الْحضِر فَمن نِسي فَلْيِعد ِمن الْغِد و )عليه السالم 
  .لْعِليِل رِوي ِفيِه رخصةٌ ِل

باب ِصفَِة الْغسِل و الْوضوِء قَبلَه و بعده و الرجِل يغتِسلُ ِفي مكَاٍن غَيِر 
  طَيٍب و ما يقَالُ ِعند الْغسِل و تحِويِل الْخاتِم ِعند الْغسِل

١ -م ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمح
( شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 فَتغِسلُهما ثُم تغِسلُ فَرجك ثُم تصب  قَالَ سأَلْته عن غُسِل الْجنابِة فَقَالَ تبدأُ ِبكَفَّيك)عليهما السالم 
 رطَه اُء فَقَدِه الْملَيى عرا جِن فَميترم ِدكساِئِر جلَى ساَء عالْم بصت ثَلَاثاً ثُم أِْسكلَى راَء عالْم

.  
٢ -ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح 

 قَالَ يِفيض الْجنب علَى رأِْسِه الْماَء ثَلَاثاً لَا يجِزئُه أَقَلُّ ِمن ذَِلك )عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن - ٣
يش كَفَّه ابأَص كُني فَقَالَ ِإنْ لَم بنِسلُ الْجتغي فكَي  قَاهِجِه فَأَنأَ ِبفَردب اِء ثُما ِفي الْمهسٌء غَم
 بص ثُم أِْسِه ثَلَاثَ أَكُفلَى رع بص ٍف ثُمِكِبِه ِبثَلَاِث غُرنلَى مع ِن ويترِن ممِكِبِه الْأَينلَى مع

 أَهزأَج اُء فَقَدِه الْملَيى عرا جِن فَميترِر مسالْأَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن بعِض أَصحاِبنا - ٤
لَ تقُولُ ِفي غُسِل الْجمعِة اللَّهم طَهر قَلِْبي ِمن كُلِّ آفٍَة تمحق ِبها ِديِني و تبِطلُ ِبها قَالَ قَا

 كدا ِعنلْ معاج ِيي وعلْ سقَبت ِلي ومع كز قَلِْبي و رطَه مِة اللَّهابنِل الْجقُولُ ِفي غُست ِلي ومع
  . ِلي خيراً
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِمعت أَبا - ٥
  .سِلِه  يقُولُ ِإذَا ارتمس الْجنب ِفي الْماِء ارِتماسةً واِحدةً أَجزأَه ذَِلك ِمن غُ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 



  ) ٤٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

عليه (   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن جعفٍَر -٦ 

ته عِن الْمرأَِة علَيها السوار و الدملُج ِفي بعِض ِذراِعها لَا تدِري يجِري الْماُء  قَالَ سأَلْ)السالم 
 هِزعنت أَو هتحاُء تلَ الْمخدى يتح كُهرحقَالَ ت لَتسأَِو اغْت أَتضوِإذَا ت عنصت فلَا كَي أَم هتحت

خاتِم الضيِق لَا يدِري هلْ يجِري الْماُء تحته ِإذَا توضأَ أَم لَا كَيف يصنع قَالَ ِإنْ عِلم و عِن الْ
  .أَنَّ الْماَء لَا يدخلُه فَلْيخِرجه ِإذَا توضأَ 

و أَبو داود جِميعاً عِن الْحسيِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى - ٧
 ِفي رجٍل أَصابته )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .غسِل قَالَ نعم جنابةٌ فَقَام ِفي الْمطَِر حتى سالَ علَى جسِدِه أَ يجِزئُه ذَِلك ِمن الْ

٨ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 )عليه السالم (  عِلياً  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَم ير بأْساً أَنْ يغِسلَ الْجنب رأْسه غُدوةً و يغِسلَ ساِئر جسِدِه ِعند الصلَاِة 
لسالم عليه ا(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

 قَالَ مِن اغْتسلَ ِمن جنابٍة فَلَم يغِسلْ رأْسه ثُم بدا لَه أَنْ يغِسلَ رأْسه لَم يِجد بداً ِمن ِإعادِة )
  .الْغسِل 

لَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن حماٍد عن بكِْر بِن كَِرٍب قَا-١٠
 عِن الرجِل يغتِسلُ ِمن الْجنابِة أَ يغِسلُ ِرجلَيِه بعد الْغسِل فَقَالَ ِإنْ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَهما و ِإنْ كَانَ كَانَ يغتِسلُ ِفي مكَاٍن يِسيلُ الْماُء علَى ِرجلَيِه بعد الْغسِل فَلَا علَيِه أَنْ لَا يغِس
  .يغتِسلُ ِفي مكَاٍن يستنِقع ِرجلَاه ِفي الْماِء فَلْيغِسلْهما 

    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن ِهشاِم بِن -١١
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 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَغْتِسلُ ِفي الْكَِنيِف الَِّذي يبالُ ِفيِه )عليه السالم ( ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَِّذي يِسيلُ ِمن جسِدك يِصيب أَسفَلَ قَدميك فَلَا تغِسلْ و علَي نعلٌ ِسنِديةٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْماُء ا

 كيمقَد.  
١٢- نع سوني نِليِل عِن الْخاذَانَ بش نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يقُولُ )عليه السالم ( يمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه يحيى بِن طَلْحةَ عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن سلَ
  .الْوضوُء بعد الْغسِل ِبدعةٌ 

  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن ابِن أَِبي -١٣
أَِبي ع نٍل عجر نٍر عيمِد اللَِّه عِة )عليه السالم ( بابنلَ الْجوٌء ِإلَّا غُسضو لَهٍل قَبقَالَ كُلُّ غُس .  

يش سلَي هأَن ِوير وءاً   وضو لَهِة فَِإنَّ قَبعمِم الْجولُ يوٌء ِإلَّا غُسضِل ِفيِه وسالْغ ٌء ِمن.  
ِمن روٍء أَطْهضو أَي ِوير ِل  وسالْغ .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي -١٤
 و قَالَ ِفي  عِن الْخاتِم ِإذَا اغْتسلْت قَالَ حولْه ِمن مكَاِنِه)عليه السالم ( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْوضوِء تِديره و ِإنْ نِسيت حتى تقُوم ِفي الصلَاِة فَلَا آمرك أَنْ تِعيد الصلَاةَ 
١٥- نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ اغْتسلَ أَِبي ِمن الْجنابِة فَِقيلَ لَه قَد أَبقَيت )عليه السالم ( ٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه بِن ِسنا
  .لُمعةً ِفي ظَهِرك لَم يِصبها الْماُء فَقَالَ لَه ما كَانَ علَيك لَو سكَت ثُم مسح ِتلْك اللُّمعةَ ِبيِدِه 

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن ابِن مسكَانَ عن محمٍد   عِل-١٦
  . قَالَ لَا تنقُض الْمرأَةُ شعرها ِإذَا اغْتسلَت ِمن الْجنابِة )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

١٧-ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتِميٍل قَالَ سج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب  )

   عما تصنع النساُء ِفي الشعِر و الْقُروِن فَقَالَ لَم تكُن هِذِه الِْمشطَةُ )عليه السالم 
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  .ِإنما كُن يجمعنه ثُم وصف أَربعةَ أَمِكنٍة ثُم قَالَ يباِلغن ِفي الْغسِل 
  باب ما يوِجب الْغسلَ علَى الرجِل و الْمرأَِة

١ -يحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى ع
 قَالَ سأَلْته متى يِجب الْغسلُ علَى الرجِل و )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .د وجب الْغسلُ و الْمهر و الرجم الْمرأَِة فَقَالَ ِإذَا أَدخلَه فَقَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ - ٢

ا ينِزلَاِن متى يِجب الْغسلُ  عِن الرجِل يجاِمع الْمرأَةَ قَِريباً ِمن الْفَرِج فَلَ)عليه السالم ( سأَلْت الرضا 
 معفَِة قَالَ نشةُ الْحوببغَي وِن هيانالِْتقَاُء الِْخت لُ فَقُلْتسالْغ بجو اِن فَقَدانقَى الِْختفَقَالَ ِإذَا الْت.  

٣ -ِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح ناِد عنذَا الِْإسِبه أَِخيِه   و نقِْطٍني عِن يب ِلي
 عِن الرجِل يِصيب الْجاِريةَ الِْبكْر )عليه السالم ( الْحسيِن عن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

لَي تِإنْ كَان لٌ وا غُسهلَيا أَ عهلَيِزلُ عنلَا ي ا وهفِْضي ِإلَيفِْض لَا يي لَم ا وهابأَص ِبِبكٍْر ثُم س
  .ِإلَيها أَ علَيها غُسلٌ قَالَ ِإذَا وقَع الِْختانُ علَى الِْختاِن فَقَد وجب الْغسلُ الِْبكْر و غَير الِْبكِْر 

٤ -مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عيبع نانَ عثْمِن عاِد ب  
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  . نعم ِإذَا أَنزلَ  عِن الْمفَخِذ علَيِه غُسلٌ قَالَ)عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن سعٍد الْأَشعِري قَالَ - ٥

باِشر يعبثُ  عِن الرجِل يلِْمس فَرج جاِريِتِه حتى تنِزلَ الْماَء ِمن غَيِر أَنْ ي)عليه السالم ( سأَلْت الرضا 
  .ِبها ِبيِدِه حتى تنِزلَ قَالَ ِإذَا أَنزلَت ِمن شهوٍة فَعلَيها الْغسلُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ - ٦
الرجِل يجاِمع الْمرأَةَ ِفيما دونَ الْفَرِج و تنِزلُ الْمرأَةُ علَيها غُسلٌ  عِن )عليه السالم ( سأَلْت الرضا 

 معقَالَ ن.  
  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن - ٧

 عِن الْمرأَِة تعاِنق زوجها ِمن )عليه السالم ( لْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن سِعيٍد عن محمِد بِن ا
خلِْفِه فَتحرك علَى ظَهِرِه فَتأِْتيها الشهوةُ فَتنِزلُ الْماَء علَيها الْغسلُ أَو لَا يِجب علَيها الْغسلُ قَالَ 

اَءتلُ ِإذَا جسِه الْغلَيع بجاَء ولَِت الْمزةُ فَأَنوها الشه.  
 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

ني ا فَلَمِرهبأَةَ ِفي درلُ الْمجى الرلَا قَالَ ِإذَا أَت لُ وسِه الْغلَيلَ فَعزِإنْ أَن ا وِهملَيلَ عِزلْ فَلَا غُس
  .غُسلَ علَيها 
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   باب احِتلَاِم الرجِل و الْمرأَِة
١ -محِن   ميسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 عِن الرجِل يرى ِفي الْمناِم حتى يِجد الشهوةَ )عليه السالم ( بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ى أَنري ولُ فَهسِه الْغلَيع سِدِه قَالَ لَيسلَا ِفي ج اَء وِبِه الْمِفي ثَو ري قَظَ لَميتفَِإذَا اس لَمتقَِد اح ه

 ِليقَالَ كَانَ ع ا)عليه السالم ( و ري لَم اِمِه ونأَى ِفي مِر فَِإذَا راِء الْأَكْبالْم لُ ِمنسا الْغمقُولُ ِإناَء  يلْم
  .الْأَكْبر فَلَيس علَيِه غُسلٌ 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٢
ٍء ِإلَّا  نتبه وجد بلَلًا فَقَالَ لَيس ِبشي قَالَ سأَلْته عن رجٍل احتلَم فَلَما ا)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَنْ يكُونَ مِريضاً فَعلَيِه الْغسلُ 
٣ - تةَ قَالَ ِإذَا كُناررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ةٌ فَِإنوهش كتابِريضاً فَأَصِجيمي هلَِكن اِفقالد وا كَانَ همبر كَاِن  هةٌ ِلمقُو لَه سِعيفاً لَيِجيئاً ضُء م
 هِسلْ ِمنٍة قَِليلًا قَِليلًا فَاغْتاعس دعةً باعس ِضكرم.  

٤ -ِن الْمِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن أَِبي   عِن ابِريٍز عح نِة عِغري
 الرجلُ يرى ِفي الْمناِم و يِجد الشهوةَ فَيستيِقظُ و )عليه السالم ( يعفُوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يضاً فَلْيغتِسلْ و ِإنْ لَم يكُن مِريضاً ينظُر فَلَا يِجد شيئاً ثُم يمكُثُ بعد فَيخرج قَالَ ِإنْ كَانَ مِر
يفَلَا ش  فْقٍَة واَء ِبدِحيحاً جلَ ِإذَا كَانَ صجا فَقَالَ ِلأَنَّ الرمهنيب قا فَرفَم لَه ِه قَالَ فَقُلْتلَيَء ع

 دعِجئْ ِإلَّا بي ِريضاً لَمِإذَا كَانَ م ٍة وقُو.  
ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ   ِعدةٌ - ٥

 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة ترى ِفي الْمناِم ما يرى الرجلُ قَالَ )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ت فَعلَيها الْغسلُ و ِإنْ لَم تنِزلْ فَلَيس علَيها الْغسلُ ِإذَا أَنزلَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٦
 أَلْتس  
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 عِن الْمرأَِة ترى أَنَّ الرجلَ يجاِمعها ِفي الْمناِم ِفي فَرِجها حتى تنِزلَ قَالَ )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .تغتِسلُ 

  .سلٌ و لَِكن لَا تحدثُوهن ِبهذَا فَيتِخذْنه ِعلَّةً  و ِفي ِروايٍة أُخرى قَالَ علَيها غُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٧

ي نوِمِه أَنه احتلَم فَيِجد ِفي ثَوِبِه و علَى  عِن الرجِل ينام و لَم ير ِف)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 معلٌ قَالَ نِه غُسلَيلْ عاَء هفَِخِذِه الْم.  

يا شمهِمن جرخي ِة ثُمابنالْج ِسلَاِن ِمنتغأَِة يرالْم ِل وجِل باب الرسالْغ دعٌء ب  
١ -نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح 

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَجنب فَاغْتسلَ )عليه السالم ( مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش هِمن جرولَ فَخبلَ أَنْ يِل قَالَ لَا ٌء قَ قَبسالْغ دعا بهِمن جرخأَةُ يرفَالْم لَ قُلْتسالْغ ِعيدالَ ي

  .تِعيد قُلْت فَما فَرق بينهما قَالَ ِلأَنَّ ما يخرج ِمن الْمرأَِة ِإنما هو ِمن ماِء الرجِل 
ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٢

 قَالَ سِئلَ عِن الرجِل يغتِسلُ ثُم يِجد بعد ذَِلك بلَلًا و قَد كَانَ بالَ قَبلَ أَنْ يغتِسلَ )عليه السالم ( 
  . فَلَا يِعيد الْغسلَ قَالَ ِإنْ كَانَ بالَ قَبلَ أَنْ يغتِسلَ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد - ٣
تِسلُ ِمن الْجنابِة ثُم  عِن الْمرأَِة تغ)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ترى نطْفَةَ الرجِل بعد ذَِلك هلْ علَيها غُسلٌ فَقَالَ لَا 
٤ - هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نِن عسأَِخيِه الْح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع داوو دأَب  

غي ثُم ِنبجِل يجِن الرِإنْ كَانَ ع لَ وسالْغ ِعيدِسلُ قَالَ يتغا يم دعلَلًا بب ِجدولَ فَيبلَ أَنْ يِسلُ قَبت
  .بالَ قَبلَ أَنْ يغتِسلَ فَلَا يِعيد غُسلَه و لَِكن يتوضأُ و يستنِجي 
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 ِهندي و ِضبتخي و ِجدسلُ الْمخدي أُ وقْري و برشي أْكُلُ وِب ينباب الْج 
ِجمتحي طَِّلي وي و  

فَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْ- ١
 قَالَ الْجنب ِإذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ و )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ِربش أَكَلَ و و ههجلَ وغَس و ضمضمت و هدلَ يغَس برشي.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَبا   ِعدةٌ- ٢
 عِن الْجنِب يأْكُلُ و يشرب و يقْرأُ قَالَ نعم يأْكُلُ و يشرب و يقْرأُ و يذْكُر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ع اَء اللَّها شلَّ مج و ز.  

٣ - نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  
و لَا  قَالَ ِللْجنِب أَنْ يمِشي ِفي الْمساِجِد كُلِّها )عليه السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( يجِلس ِفيها ِإلَّا الْمسِجد الْحرام و مسِجد الرسوِل 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤

س ِفي الْمساِجِد قَالَ لَا و لَِكن يمر ِفيها كُلِّها ِإلَّا الْمسِجد الْحرام و  عِن الْجنِب يجِل)السالم 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( مسِجد الرسوِل 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى - ٥
ِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب ناِر عتخِن الْمِن بيسأَ ِفي )عليه السالم ( ِن الْحقَر نمع 

 ابالِْكت سملَا ي و أْسوٍء قَالَ لَا بضِر ولَى غَيع وه ِف وحصالْم.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن -٦ 
  . يدِهن ثُم يغتِسلُ قَالَ لَا  الْجنب)عليه السالم ( بحٍر عن حِريٍز قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

٧ - وٍد قَالَ قُلْتمحِن أَِبي مب اِهيمرِإب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ُء اللَِّكد ِمثْلُ   الرجلُ يجِنب فَيِصيب جسده و رأْسه الْخلُوق و الطِّيب و الشي)عليه السالم ( ِللرضا 

ِعلِْك الروِم و الطَّراِر و ما أَشبهه فَيغتِسلُ فَِإذَا فَرغَ وجد شيئاً قَد بِقي ِفي جسِدِه ِمن أَثَِر 
 أْسِرِه قَالَ لَا بغَي الطِّيِب و لُوِق والْخ.  

٨ -نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع داوو داٍن قَالَ   أَبِن ِسنِد اللَِّه ببع نع وبِن أَيالَةَ بفَض 
 عِن الْجنِب و الْحاِئِض يتناولَاِن ِمن الْمسِجِد الْمتاع يكُونُ ِفيِه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

   .قَالَ نعم و لَِكن لَا يضعاِن ِفي الْمسِجِد شيئاً
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي - ٩

 قَالَ لَا بأْس أَنْ يختِضب الْجنب و يجِنب الْمختِضب و يطَِّلي ِبالنورِة )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
.  

ي أَيضاً أَنَّ الْمختِضب لَا يجِنب حتى يأْخذَ الِْخضاب و أَما ِفي أَوِل الِْخضاِب  و رِو
  .فَلَا 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن -١٠
الَ سأَلْته عِن الرجِل يجِنب ثُم يِريد النوم قَالَ ِإنْ أَحب أَنْ يتوضأَ عن زرعةَ عن سماعةَ قَ

فَلْيفْعلْ و الْغسلُ أَحب ِإلَي و أَفْضلُ ِمن ذَِلك فَِإنْ هو نام و لَم يتوضأْ و لَم يغتِسلْ فَلَيس علَيِه 
يش الَى ٌء ِإنْ شعت اَء اللَّه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١١
  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يحتِجم الرجلُ و هو جنب )عليه السالم ( اللَِّه 
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 )عليه السالم ( يم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه-١٢
 ِجمتحي و بنالْج رونتأَنْ ي أْسلَا ب و ِضبتخم وه و ِنبجي لُ وجالر ِضبتخأَنْ ي أْسقَالَ لَا ب

ش ذُوقلَا ي و حذْبي و حضالْو هِمن افخي هفَِإن ضمضمتي ِه ويدِسلَ يغى يتئاً حي.  
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  وبه و هو رطْب باب الْجنِب يعرق ِفي الثَّوِب أَو يِصيب جسده ثَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن أَِبي أُسامةَ قَالَ - ١

أَته و يضاِجعها و  عِن الْجنِب يعرق ِفي ثَوِبِه أَو يغتِسلُ فَيعاِنق امر)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِبش سلَي ذَا كُلُّها قَالَ هِقهرع ِمن هدسج ِصيبفَي بنج أَو اِئضح ٍء  ِهي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي أُسامةَ - ٢
 يِصيبِني السماُء و علَي ثَوب فَتبلُّه و أَنا جنب فَيِصيب بعض )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِل

 معلِّي ِفيِه قَالَ نأَ فَأُص ِنيالْم ِدي ِمنسج ابا أَصم.  
 الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ٣

 و أَنا حاِضر عن رجٍل أَجنب )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
ي هأْساً فَِقيلَ ِإنى ِبِه با أَرِفيِه فَقَالَ م قرعِبِه فَيقَالَ ِفي ثَو هرصع هِصرعاَء أَنْ يش ى لَوتح قرع

  .ٌء ِمن ماٍء ينضحه ِبِه   ِفي وجِه الرجِل و قَالَ ِإنْ أَبيتم فَشي)عليه السالم ( فَقَطَّب أَبو عبِد اللَِّه 
  فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن حمزةَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن - ٤
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  . يجِنب الرجلُ الثَّوب  قَالَ لَا يجِنب الثَّوب الرجلَ و لَا)عليه السالم ( حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن أَحمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي أُسامةَ - ٥

 السماُء حتى يبتلَّ علَي  عِن الثَّوِب تكُونُ ِفيِه الْجنابةُ فَتِصيبِني)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب.  
٦ - اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويعم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِجي فَيِصيب ثَوبه جسده و هو رطْب  الرجلُ يبولُ و هو جنب ثُم يستن)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسقَالَ لَا ب.  

دسالْج و باِن الثَّوِصيبذِْي يالْم و ِنيباب الْم  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عِن ابِن - ١
 قَالَ سأَلْته عِن الْمِني يِصيب الثَّوب قَالَ ِإنْ عرفْت مكَانه )عليه السالم ( وٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي يعفُ

 كُلَّه فَاغِْسلْه هكَانم كلَيع ِفيِإنْ خ و فَاغِْسلْه.  
عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن ميسٍر قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٢

 آمر الْجاِريةَ فَتغِسلُ ثَوِبي ِمن الْمِني فَلَا تباِلغُ غَسلَه فَأُصلِّي ِفيِه )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  نك لَو كُنت غَسلْت أَنت لَم يكُن فَِإذَا هو ياِبس قَالَ أَِعد صلَاتك أَما ِإ
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يش كلَيٌء  ع.  
٣ -ِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ   ماعمس نى ع

 قَِليلًا كَانَ أَو هكَانم كلَيع ِفيِإذَا خ كُلَّه بقَالَ اغِْسِل الثَّو بالثَّو ِصيبي ِنيِن الْمع هأَلْتس
  .كَِثرياً 

٤ -ِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبي
ٌء فَلْيغِسِل الَِّذي أَصابه و ِإنْ ظَن أَنه أَصابه   قَالَ ِإذَا احتلَم الرجلُ فَأَصاب ثَوبه شي)عليه السالم ( 

يِإ ش اِء وِبالْم هحضنفَلْي هكَانم ري لَم و ِقنيتسي لَم ٌء و هكَانم ري لَم و هابأَص قَد هأَن ِقنيتسنْ ي
 نسأَح هفَِإن كُلَّه هبِسلْ ثَوغفَلْي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم - ٥
 ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حذِْي )عليه السالم ( بِن الْمع 

 أْسِبِه ب سقَالَ لَي بالثَّو ِصيبي.  
 بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن عنبسةَ- ٦

 يقُولُ لَا نرى ِفي الْمذِْي وضوءاً و لَا غَسلًا ما )عليه السالم ( مصعٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَصاب الثَّوب ِمنه ِإلَّا ِفي الْماِء الْأَكْبِر 

http://www.islam4u.com


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

دسأَِو الْج بالثَّو ِصيبِل يوباب الْب   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ١

 عِن الْبوِل يِصيب الْجسد قَالَ صب علَيِه الْماَء مرتيِن )سالم عليه ال( الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فَِإنما هو ماٌء و سأَلْته عِن الثَّوِب يِصيبه الْبولُ قَالَ اغِْسلْه مرتيِن و سأَلْته عِن الصِبي يبولُ علَى 

  . الْماَء قَِليلًا ثُم يعِصره الثَّوِب قَالَ يصب علَيِه
 الطِّنِفسةُ )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي محموٍد قَالَ قُلْت ِللرضا - ٢

الَ يغسلُ ما ظَهر ِمنه و الِْفراش يِصيبهما الْبولُ كَيف يصنع ِبِهما و هو ثَِخني كَِثري الْحشِو قَ
  .ِفي وجِهِه 
(   أَحمد عن موسى بِن الْقَاِسِم عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٣

لْفَرِو و ما ِفيِه ِمن الْحشِو قَالَ  عِن الثَّوِب يِصيبه الْبولُ فَينفُذُ ِإلَى الْجاِنِب الْآخِر و عِن ا)عليه السالم 
يش سم تبفَِإنْ أَص رالْآخ اِنبالْج سم و هِمن ابا أَصاغِْسلْ م  هحضِإلَّا فَان و فَاغِْسلْه هٍء ِمن

  .ِبالْماِء 
٤ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عكَِم بح ناِلٍم عِن ساِم بِهش 

 أَبولُ فَلَا أُِصيب الْماَء و قَد أَصاب يِدي )عليه السالم ( حكَيٍم الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يِدي فَ شي قرعت اِب ثُمراِئِط أَِو التِبالْح هحسِل فَأَموالْب ٌء ِمن ضعب ِهي أَوجو حسأَم  
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  .جسِدي أَو يِصيب ثَوِبي قَالَ لَا بأْس ِبِه 
بِن الْمِغريِة أَنه قَالَ ِفي ِكتاِب سماعةَ رفَعه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه - ٥

ٌء ِمن بوِل السنوِر فَلَا تِصح الصلَاةُ ِفيِه حتى   ِإنْ أَصاب الثَّوب شي)عليه السالم ( ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسلَهغت.  

عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٦
 عن بوِل الصِبي قَالَ تصب علَيِه الْماَء و ِإنْ كَانَ قَد أَكَلَ فَاغِْسلْه غَسلًا و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

رش ةُ ِفي ذَِلكاِريالْج و لَاماٌء الْغوس ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْفَضِل بِن غَزوانَ - ٧

ِإلَى  ِإني أَغْدو ِإلَى السوِق فَأَحتاج )عليه السالم ( عِن الْحكَِم بِن الْحكَيِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 كأَح ِض ثُمِبالْأَر اِئِط وا ِبالْحهحسأَم ِدي ثُمِبي فشنأَت و حسمأَت اٌء ثُمِدي مِعن سلَي ِل ووالْب

 أْسقَالَ لَا ب ذَِلك دعِدي بسج.  
٨ -ِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   وبأَِبي أَي نى عثَنِن الْماٍل ع

 أَدخلُ الْخلَاَء و ِفي يِدي خاتم ِفيِه اسم ِمن أَسماِء اللَِّه تعالَى )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا و لَا تجاِمع ِفيِه 

  .نْ يستنِجي ِمن الْخلَاِء فَلْيحولْه ِمن الْيِد الَِّتي يستنِجي ِبها  و رِوي أَيضاً أَنه ِإذَا أَراد أَ
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   باب أَبواِل الدواب و أَرواِثها
١ -ب ِليا قَالَا لَا   عمهةَ أَناررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

يِل شوب ِمن كبِسلْ ثَوغت  همكَلُ لَحؤٍء ي.  
 عن أَلْباِن ) عليه السالم (  حماد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢

يش هِمن كابِإنْ أَص هأْ ِمنضوا فَقَالَ لَا توِمهلُح ا واِلهوأَب قَِر والْب ِم ونالْغ الِْإِبِل و  باً لَكثَو ٌء أَو
واِل الدوأَب نع هأَلْتس قَالَ و ظَّفنتِإلَّا أَنْ ت ِسلْهغفَلَا ت فَِإنْ لَم ِمِري فَقَالَ اغِْسلْهالْح اِل والِْبغ و اب

 هحضفَان كَكْتِإنْ ش و كُلَّه بفَاغِْسِل الثَّو هكَانم لَمعت.  
الَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَ- ٣

  . اغِْسلْ ثَوبك ِمن أَبواِل ما لَا يؤكَلُ لَحمه )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ - ٤

ز نع نيِن أَعِر بكَيب نا عِدِهمأَح نةَ عارعليهما السالم ( ر( هفَكَِره بالثَّو ِصيبت ابواِل الدوِفي أَب 
  .فَقُلْت لَه أَ لَيس لُحومها حلَالًا قَالَ بلَى و لَِكن لَيس ِمما جعلَه اللَّه ِللْأَكِْل 

٥ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن م
 ما تقُولُ ِفي أَبواِل الدواب و أَرواِثها قَالَ أَما أَبوالُها )عليه السالم ( مريم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اثُهوا أَرأَم و كابفَاغِْسلْ ِإنْ أَص ذَِلك ِمن أَكْثَر ا فَِهي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن أَباٍن عِن الْحلَِبي عن أَِبي - ٦
  . قَالَ لَا بأْس ِبروِث الْحِمِري و اغِْسلْ أَبوالَها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٥٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... لد الثالث ا:  الكايف 

 ٧- نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عما يخرج ِمن منِخِر الدابِة يِصيبِني قَالَ لَا )عليه السالم ( اللَِّه ماِلٍك الْجهِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 

  .بأْس ِبِه 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

  .ٌء ِمن بوِل السنوِر فَلَا يصلُح الصلَاةُ ِفيِه حتى تغِسلَه   الثَّوب شي قَالَ ِإنْ أَصاب)السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي - ٩

  .ٍء يِطري فَلَا بأْس ِببوِلِه و خرِئِه   قَالَ كُلُّ شي) السالم عليه( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
١٠- زأَِبي الْأَع نكَِم عِن الْحب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 أُعاِلج الدواب فَربما خرجت ِباللَّيِل و قَد بالَت  ِإني)عليه السالم ( النخاِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 سِفيِه فَقَالَ لَي هى أَثَرفَأَر ِبحاِبي فَأُصلَى ِثيع ِضحنِدِه فَيي ِلِه أَوا ِبِرجهدأَح ِربضفَي اثَتر و

يش كلَيٌء  ع.  
  لِْمدةُباب الثَّوِب يِصيبه الدم و ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عِن الْمعلَّى أَِبي - ١
 و هو يصلِّي فَقَالَ ِلي قَاِئِدي ِإنَّ )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 

 دماً فَلَما انصرف قُلْت لَه ِإنَّ قَاِئِدي أَخبرِني أَنَّ ِبثَوِبك دماً فَقَالَ ِلي ِإنَّ ِبي دماِميلَ و ِفي ثَوِبِه
  .لَست أَغِْسلُ ثَوِبي حتى تبرأَ 

ِه الْقَرح أَِو الْجرح   أَحمد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الرجِل ِب- ٢
و لَا يستِطيع أَنْ يرِبطَه و لَا يغِسلَ دمه قَالَ يصلِّي و لَا يغِسلُ ثَوبه كُلَّ يوٍم ِإلَّا مرةً فَِإنه لَا 

  .يستِطيع أَنْ يغِسلَ ثَوبه كُلَّ ساعٍة 
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 ٣- لَه ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
لَ ِإنْ رأَيت و علَيك ثَوب غَيره فَاطْرحه و صلِّ الدم يكُونُ ِفي الثَّوِب علَي و أَنا ِفي الصلَاِة قَا

 ِم وهراِر الدلَى ِمقْدع ِزدي ا لَمم كلَيةَ عادلَا ِإع و لَاِتكِض ِفي صفَام هرغَي كلَيع كُني ِإنْ لَم و
يِبش سفَلَي ذَِلك ا كَانَ أَقَلَّ ِمنم تأَيٍء ر ِمن أَكْثَر وه و هتأَير قَد تِإذَا كُن و هرت لَم لُ أَوقَب ه

  .ِمقْداِر الدرهِم فَضيعت غَسلَه و صلَّيت ِفيِه صلَاةً كَِثريةً فَأَِعد ما صلَّيت ِفيِه 
٤ -ع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيقَالَ )عليه السالم ( ِن الس 
 كَانَ لَا يرى بأْساً ِبدٍم ما لَم يذَك يكُونُ ِفي الثَّوِب فَيصلِّي ِفيِه الرجلُ يعِني )عليه السالم ( ِإنَّ عِلياً 

  .دم السمِك 
٥ -حم نع ِريسِإد نب دمِرو   أَحمع نع ِليِن عِن بسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بم

 عن رجٍل )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 يغِسلَ باِطنه يعِني جوف الْأَنِف فَقَالَ ِإنما علَيِه أَنْ يغِسلَ ما يِسيلُ ِمن أَنِفِه الدم هلْ علَيِه أَنْ

 هِمن رظَه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٦

ةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحاِلِح مِد الصبعليه السالم ( ِن الْع( لٍَد ِلأَِبيِه فَقَالَتو أُم هأَلَتقَالَ س 
يش نع أَلَكأَنْ أَس ي أُِريدِإن اكِفد ِعلْتج  ِيي قَالَتحتسلَا ت ِلي وقَالَ س هِيي ِمنحتا أَسأَن ٍء و

سِض فَغيالْح مِبي دثَو ابأَص بذْهي ِلطَ وتخى يتٍق حِغيِه ِبِمشبفَقَالَ اص هأَثَر بذْهي فَلَم هلْت.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

ن دِم غَيِرك ِإذَا كَانَ ِفي ثَوِبك ِشبه النضِح ِمن دِمك فَلَا بأْس و  قَالَ قَالَ دمك أَنظَف ِم)السالم 
 كَِثرياً فَاغِْسلْه قَِليلًا أَو ِركغَي مِإنْ كَانَ د.  

  ِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَ- ٨
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 عن دِم الْبراِغيِث يكُونُ ِفي الثَّوِب هلْ يمنعه ذَِلك ِمن الصلَاِة )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يِه قَالَ لَا و ِإنْ كَثُر فَلَا بأْس أَيضاً ِبِشبِهِه ِمن الرعاِف ينضحه و لَا يغِسلُه ِف

ييِق شلُ ِبالرسغلَا ي هضاً أَنأَي ِوير و   مٌء ِإلَّا الد.  
عليه (  الرياِن قَالَ كَتبت ِإلَىالرجِل   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن- ٩

 هلْ يجِري دم الْبق مجرى دِم الْبراِغيِث و هلْ يجوز ِلأَحٍد أَنْ يِقيس ِبدِم الْبق علَى )السالم 
 يجوز الصلَاةُ و )عليه السالم ( فَوقَّع الْبراِغيِث فَيصلِّي ِفيِه و أَنْ يِقيس علَى نحِو هذَا فَيعملَ ِبِه 

  .الطُّهر ِمنه أَفْضلُ 
يش سمأَنْ ي هكْرا يِمم هرغَي و دسالْج و بالثَّو ِصيبباب الْكَلِْب ي هٌء ِمن  

ٍز عن محمٍد عمن أَخبره   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِري- ١
 قَالَ ِإذَا مس ثَوبك الْكَلْب فَِإنْ كَانَ ياِبساً فَانضحه و ِإنْ كَانَ رطْباً )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَاغِْسلْه.  
 )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَا- ٢

 هابكَانَ الَِّذي أَصِسلُ الْمغِل قَالَ يجِد الرسج ئاً ِمنيش ِصيبِن الْكَلِْب يع.  
٣ -فٍَر ععِن جب ِليع نع وِريابسيالن ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحأَِخيِه   م ن
 قَالَ سأَلْته عِن الْفَأْرِة الرطْبِة قَد وقَعت ِفي الْماِء تمِشي علَى الثِّياِب أَ يصلَّى )عليه السالم ( موسى 

  .ِفيها قَالَ اغِْسلْ ما رأَيت ِمن أَثَِرها و ما لَم تره فَانضحه ِبالْماِء 
  براِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن   عِلي بن ِإ- ٤
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 أَنْ يمس الثَّعلَب و الْأَرنب أَو شيئاً ِمن السباِع حياً  قَالَ سأَلْته هلْ يِحلُّ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 هدِسلُ يغي لَِكن و هرضتاً قَالَ لَا ييم أَو.  

٥ - اِهيمرِإب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتوٍن قَالَ سميِت قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( ِن ميِد الْمسلَى جع هبثَو قَعٍل يجر نع 

 هِمن كبثَو ابا أَصلْ فَاغِْسلْ مسغي ِإنْ كَانَ لَم و هِمن كبثَو ابا أَصِسلْ مغلَ فَلَا تكَانَ غُس
عي تيالْم درِني ِإذَا ب.  

(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن موسى بِن جعفٍَر - ٦

و ِفي صلَاِتِه  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِصيب ثَوبه ِخنِزير فَلَم يغِسلْه فَذَكَر ذَِلك و ه)عليه السالم 
كَيف يصنع قَالَ ِإنْ كَانَ دخلَ ِفي صلَاِتِه فَلْيمِض و ِإنْ لَم يكُن دخلَ ِفي صلَاِتِه فَلْينضح ما 

 ِسلُهغفَي كُونَ ِفيِه أَثَرِبِه ِإلَّا أَنْ يثَو ِمن ابأَص.  
  باب ِصفَِة التيمِم

١ -ِإب نب ِليِد   عمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍل جهس نٍد عمحم نب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمر
 عِن التيمِم فَضرب ِبيِدِه )عليه السالم ( بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

هفَعر ثُم ضةً الْأَراِحدةً ورِه مكَفَّي ِه ويِبينا جِبه حسم ا ثُمهفَضا فَن.  
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 ٢-ِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نى ع
 أَنه سِئلَ عِن التيمِم فَتلَا هِذِه الْآيةَ و الساِرق و الساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما و قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

امسح علَى كَفَّيك ِمن حيثُ موِضِع الْقَطِْع و فَاغِْسلُوا وجوهكُم و أَيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق قَالَ فَ
  .قَالَ و ما كانَ ربك نِسيا 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْكَاِهِلي قَالَ سأَلْته عِن - ٣
ِبساِط فَمسح ِبها وجهه ثُم مسح كَفَّيِه ِإحداهما علَى ظَهِر التيمِم قَالَ فَضرب ِبيِدِه علَى الْ

  .الْأُخرى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي - ٤
ِن التيمِم فَقَالَ ِإنَّ عمار بن ياِسٍر أَصابته جنابةٌ فَتمعك كَما  قَالَ سأَلْته ع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 يا عمار تمعكْت كَما تتمعك الدابةُ فَقُلْت لَه )صلى اهللا عليه وآله ( تتمعك الدابةُ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
مميالت فقَِليلًا كَي الْكَف قفَو حسم ثُم ههجو حسا فَمهفَعر ِح ثُملَى الِْمسع هدي عضفَو .  

 وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اهور و .  
لنوفَِلي عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم   محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن ا- ٥

 لَا وضوَء ِمن موطٍَإ قَالَ النوفَِلي )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلكِه ِبِرجلَيطَأُ عا تِني معي.  

٦ - ِليع نب نسِد اللَِّه   الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نوٍر عهمِن جِل بهس نع لَِويالْع  
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نع ِنيرِن الْعيسِن الْحِن بسِن الْحع ِنيسِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نع اِهيمرِن ِإباِث بقَالَ )عليه السالم (  ِغي 
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريهأَثَِر الطَِّريِق )عليه السالم ( ن اٍب ِمنرلُ ِبتجالر مميتأَنْ ي .  

 دجو ثُم مميت نم و مميالت وِجبقِْت الَِّذي ياَءباب الْوالْم  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ١

مسِلٍم قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا لَم تِجد ماًء و أَردت التيمم فَأَخِر التيمم ِإلَى آِخِر الْوقِْت فَِإنْ 
  .اتك الْماُء لَم تفُتك الْأَرض فَ

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٢

لْوقِْت فَِإذَا خاف أَنْ يفُوته الْوقْت  قَالَ ِإذَا لَم يِجِد الْمساِفر الْماَء فَلْيطْلُب ما دام ِفي ا)عليهما السالم 
  .فَلْيتيمم و لْيصلِّ ِفي آِخِر الْوقِْت فَِإذَا وجد الْماَء فَلَا قَضاَء علَيِه و لْيتوضأْ ِلما يستقِْبلُ 

٣ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمعقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح
 يقُولُ ِإذَا لَم يِجِد الرجلُ طَهوراً و كَانَ جنباً فَلْيمسح ِمن الْأَرِض و يصلِّي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .صلَّى فَِإذَا وجد ماًء فَلْيغتِسلْ و قَد أَجزأَته صلَاته الَِّتي 
٤ - نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

 يصلِّي الرجلُ ِبوضوٍء )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 صلَاةَ اللَّيِل و النهاِر كُلَّها قَالَ نعم ما لَم يحِدثْ قُلْت فَيصلِّي ِبتيمٍم واِحٍد صلَاةَ اللَّيِل و واِحٍد

 قِْدرا أَنْ يجر اَء والْم ابفَِإنْ أَص اًء قُلْتم ِصبي ِدثْ أَوحي ا لَمم معا قَالَ ناِر كُلَّههلَى النع
  ماٍء آخر و ظَن أَنه يقِْدر علَيِه كُلَّما أَراد فَعسر ذَِلك علَيِه 
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 يِعيد التيمم قُلْت فَِإنْ أَصاب الْماَء و قَد دخلَ ِفي الصلَاِة قَالَ قَالَ ينقُض ذَِلك تيممه و علَيِه أَنْ
 دأَح مميلَاِتِه فَِإنَّ التِض ِفي صمفَلْي كَعر فَِإنْ كَانَ قَد كَعري ا لَمأْ مضوتلْي و ِرفصنفَلْي

  .الطَّهوريِن 
٥ -م نب نيسِد   الْحبع نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمح

 عِن الرجِل لَا يِجد الْماَء فَيتيمم و يِقيم ِفي )عليه السالم ( اللَِّه بِن عاِصٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
اَء الْغلَاِة فَجالص ِإنْ كَانَ قَد أْ وضوتلْي و ِرفصنفَلْي كَعري اُء فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَمذَا الْم وفَقَالَ ه لَام

  .ركَع فَلْيمِض ِفي صلَاِتِه 
الَ قُلْت   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي قَ- ٦

 أَكُونُ ِفي السفَِر و تحضر الصلَاةُ و لَيس مِعي ماٌء و يقَالُ ِإنَّ الْماَء )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِكن تيمم فَِإني قَِريب ِمنا أَ فَأَطْلُب الْماَء و أَنا ِفي وقٍْت يِميناً و ِشمالًا قَالَ لَا تطْلُِب الْماَء و لَ

 عبالس أْكُلَكِضلَّ فَيفَت اِبكحأَص نع لُّفخالت كلَيع افأَخ.  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ سأَلْت أَبا - ٧
 الرجِل يمر ِبالرِكيِة و لَيس معه دلْو قَالَ لَيس علَيِه أَنْ ينِزلَ الرِكيةَ ِإنَّ  عِن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 مميتِض فَلْيالْأَر بر واِء هالْم بر.  
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 ٨- نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 عن  عن رجٍل لَا يكُونُ معه ماٌء و الْماُء)عليه السالم ( يعقُوب بِن ساِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 عبس أَو ِلص لَه ِرضعفِْسِه فَيِبن ررغأَنْ ي هرقَالَ لَا آم ذَِلك وحن ِن أَويتاِرِه غَلْوسي ِمِني الطَِّريِق وي
.  

٩ -اِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   م
 قَالَ ِإذَا أَتيت الِْبئْر و أَنت )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر و عنبسةَ بِن مصعٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الص بر اِء والْم بِعيِد فَِإنَّ رِبالص مميِبِه فَت ِرفغئاً تيلَا ش لْواً ود ِجدت لَم و بنج اِحدِعيِد و
 ماَءهِم ملَى الْقَوع فِْسدلَا ت ِفي الِْبئِْر و قَعلَا ت و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ -١٠
 و كَانَ معه ماٌء فَنِسيه و تيمم و صلَّى ثُم عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانَ ِفي سفٍَر

 نع هأَلْتس لَاةَ قَالَ والص ِعيدي أَ وضوتِه أَنْ يلَيقَالَ ع قْتالْو جرخلَ أَنْ ياًء قَبم هعأَنَّ م ذَكَر
  .دا ماًء قَالَ نعم تيمِم الْحاِئِض و الْجنِب سواٌء ِإذَا لَم يِج

طَشالْع افخي فَِر واُء الْقَِليلُ ِفي السالْم هعكُونُ مِل يجباب الر  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

رجٍل أَصابته جنابةٌ ِفي السفَِر و لَيس معه ماٌء ِإلَّا قَِليلٌ و خاف ِإنْ هو اغْتسلَ أَنْ  ِفي )عليه السالم 
 ِإلَي بأَح ِعيدِعيِد فَِإنَّ الصِبالص مميتلْي ةً وقَطْر هِمن ِريقهطَشاً فَلَا يع افقَالَ ِإنْ خ طَشعي.  

٢ -ِن   الْحاِد بمح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيس
 عِن الرجِل يجِنب و معه ِمن الْماِء )عليه السالم ( عثْمانَ عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

م رقَد فِه ِنصلَيِعلَ عا جمِإن هى أَنرلُ أَ لَا تأَفْض مميأُ قَالَ التضوتي أَو مميتِبِه أَ يركِْفيِه ِلشا ي
  .الطَّهوِر 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حمرانَ و جِميٍل قَالَا -٣ 
غسِل أَ  ِإمام قَوٍم أَصابته جنابةٌ ِفي السفَِر و لَيس معه ماٌء يكِْفيِه ِللْ)عليه السالم ( قُلْنا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يتوضأُ بعضهم و يصلِّي ِبِهم قَالَ لَا و لَِكن يتيمم و يصلِّي ِبِهم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد جعلَ 
  .التراب طَهوراً 

ِإنْ كَانِت الْأَرض مبتلَّةً و   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ - ٤
يش اِرِه أَوغُب ِمن مميفَت هِجدِضٍع توم فأَج ظُراٌء فَانلَا م و ابرا تِفيه سِإنْ كَانَ  لَي و ربغٍء م

  .ِفي حاٍل لَا تِجد ِإلَّا الطِّني فَلَا بأْس أَنْ تتيمم ِبِه 
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اِمداَء الْجأَِو الْم ِإلَّا الثَّلْج ِجدةُ فَلَا يابنالْج هِصيبِل يجباب الر   
١ -ي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيح

 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اً فَقَالَ هو ِبمنِزلَِة الضرورِة يتيمم و لَا رجٍل أَجنب ِفي السفَِر و لَم يِجد ِإلَّا الثَّلْج أَو ماًء جاِمد

 هِدين وِبقِض الَِّتي تِذِه الْأَرِإلَى ه ودعى أَنْ يأَر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه قَالَ قَالَ ِإنْ أَجنب فَعلَيِه أَنْ يغتِسلَ علَى ما كَانَ - ٢

لَيع مميت لَمتِإِن اح ِه و.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن جعفَِر بِن بِشٍري عمن رواه عن أَِبي - ٣
خاف علَى نفِْسِه التلَف  قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَصابته الْجنابةُ ِفي لَيلٍَة باِردٍة ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِإِن اغْتسلَ قَالَ يتيمم و يصلِّي فَِإذَا أَِمن الْبرد اغْتسلَ و أَعاد الصلَاةَ 
  باب التيمِم ِبالطِِّني

ٍب عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَا- ١
 قَالَ ِإذَا كُنت ِفي حاٍل لَا تقِْدر ِإلَّا علَى الطِِّني فَتيمم ِبِه فَِإنَّ )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هفُضنأَنْ ت قِْدرت دِلب أَو افج بثَو كعم كُني ذِْر ِإذَا لَملَى ِبالْعأَو ِبِه اللَّه مميتت و .  
 وراٌء طَهم و بطَي ِعيدى صرٍة أُخايِفي ِرو و .  
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 و اتاحِبِه الِْجر نم وِر ودجالْم ةُ باب الْكَِسِري وابنالْج مهِصيبت  
١ - ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

احةُ يجِنب  عِن الرجِل يكُونُ ِبِه الْقَرح و الِْجر)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 مميتي ِسلَ وتغِبأَنْ لَا ي أْسقَالَ لَا ب.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  . ِبالتراِب ِإذَا أَصابته الْجنابةُ  قَالَ قَالَ يتيمم الْمجدور و الْكَِسري)عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

أَجنب هو فَلْيغتِسلْ و ِإنْ كَانَ  قَالَ سأَلْته عن مجدوٍر أَصابته جنابةٌ قَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( 
 مميتفَلْي لَمتاح.  

٤ - الِْغفَاِري اِهيمرِن ِإبِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضاب اِلٍح وِن صكِْر بب نٍد عمحم نب دمأَح  
بأَِبي ع نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبفَِر بعج نعليه السالم ( ِد اللَِّه ع( ِبيقَالَ ِإنَّ الن  ) صلى اهللا عليه وآله( لَه ذُِكر 

( أَنَّ رجلًا أَصابته جنابةٌ علَى جرٍح كَانَ ِبِه فَأُِمر ِبالْغسِل فَاغْتسلَ فَكُز فَمات فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .هم اللَّه ِإنما كَانَ دواُء الِْعي السؤالَ  قَتلُوه قَتلَ)صلى اهللا عليه وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن سكَيٍن و غَيِرِه عن أَِبي - ٥
نابةٌ و هو مجدور فَغسلُوه فَمات فَقَالَ قَتلُوه  قَالَ ِقيلَ لَه ِإنَّ فُلَاناً أَصابته ج)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أَلَّا سأَلُوا أَلَّا يمموه ِإنَّ ِشفَاَء الِْعي السؤالُ قَالَ و رِوي ذَِلك ِفي الْكَِسِري و الْمبطُوِن يتيمم و لَا 
  .يغتِسلُ 

http://www.islam4u.com


  ) ٦٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

   باب النواِدِر
١ - ِليِن عِن بسِن الْحِر عمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليع  

 و بين يديِه ِإبِريق يِريد أَنْ يتهيأَ ِمنه ِللصلَاِة فَدنوت )عليه السالم ( الْوشاِء قَالَ دخلْت علَى الرضا 
ِمنه ِلأَصب علَيِه فَأَبى ذَِلك و قَالَ مه يا حسن فَقُلْت لَه ِلم تنهاِني أَنْ أَصب علَى يِدك تكْره أَنْ 

رجؤقَالَ ت رلَّ أُوجج و زع اللَّه تِمعا سفَقَالَ أَ م ذَِلك فكَي و لَه ا فَقُلْتأَن رأُوز و تأَن 
يقُولُ فَمن كانَ يرجوا ِلقاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحاً و ال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداً و ها أَنا ذَا 

  .ِة و ِهي الِْعبادةُ فَأَكْره أَنْ يشركَِني ِفيها أَحد أَتوضأُ ِللصلَا
٢ - ناِح عِن الْقَدع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

 افِْتتاح الصلَاِة الْوضوُء و تحِرميها ) اهللا عليه وآله صلى(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليمسا التِليلُهحت و كِْبريالت.  

٣ - نذَّاِء عاٍح الْحبص نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ةَ قَالَ كُنامِد اللَِّه أَِبي أُسبأَِبي ع دِعن عليه السالم ( ت(يش نِة عِغِرييالْم لٌ ِمنجر أَلَهِن   فَسنالس ٍء ِمن
يش ا ِمنةٌ  فَقَالَ منوِلِه سسر ِمن اللَِّه و ِفيِه ِمن ترج قَد ِإلَّا و ملِْد آدو ِمن دِه أَحِإلَي اجتحٍء ي

ها من عرفَها و أَنكَرها من أَنكَرها فَقَالَ رجلٌ فَما السنةُ ِفي دخوِل الْخلَاِء قَالَ تذْكُر اللَّه عرفَ
ي ِمنِمن جرا أَخلَى مِللَِّه ع دمالْح قُلْت غْتِإذَا فَر ِجيِم وطَاِن الريالش ذُ ِباللَِّه ِمنوعتت الْأَذَى و 

  ِفي يسٍر و عاِفيٍة قَالَ الرجلُ 
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جرخا يِإلَى م ظُرنى يتح ِبرصلَا ي اِل والْح لَى ِتلْككُونُ عانُ يسِفي فَالِْإن سلَي هقَالَ ِإن هِمن 
 نا ابقَالَا ي ِتِه ثُمقَبا ِبرياِل ثَنالْح لَى ِتلْككَّلَاِن ِبِه فَِإذَا كَانَ عولَكَاِن مم هعم ِإلَّا و ِميِض آدالْأَر

  .ر آدم انظُر ِإلَى ما كُنت تكْدح لَه ِفي الدنيا ِإلَى ما هو صاِئ
٤ - ِليع نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  

ندلَ  قَالَ من توضأَ فَتم)عليه السالم ( بِن الْمعلَّى عن ِإبراِهيم بِن محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كَانت لَه حسنةٌ و ِإنْ توضأَ و لَم يتمندلْ حتى يِجف وضوؤه كَانت لَه ثَلَاثُونَ حسنةً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن جراٍح الْحذَّاِء عن سماعةَ بِن - ٥
 من توضأَ ِللْمغِرِب كَانَ وضوؤه ذَِلك كَفَّارةً ِلما )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن موسى ِمهرانَ 

مضى ِمن ذُنوِبِه ِفي نهاِرِه ما خلَا الْكَباِئر و من توضأَ ِلصلَاِة الصبِح كَانَ وضوؤه ذَِلك كَفَّارةً 
ا مِلم اِئرلَِتِه ِإلَّا الْكَبوِبِه ِفي لَيذُن ى ِمنض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن قَاِسٍم الْخزاِز عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد - ٦
 قَاِعد و معه ابنه محمد ِإذْ قَالَ يا محمد ائِْتِني )عليه السالم (  قَالَ بينا أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

ِبِإناٍء ِمن ماٍء فَأَتاه ِبِه فَصبه ِبيِدِه الْيمنى علَى يِدِه الْيسرى ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَ الْماَء 
ِجساً ثُمن لْهعجي لَم وراً وطَه ِتي وروع رتاس و أَِعفَّه ِجي وفَر نصح مى فَقَالَ اللَّهجنتاس 

حرمها علَى الناِر ثُم استنشق فَقَالَ اللَّهم لَا تحرم علَي ِريح الْجنِة و اجعلِْني ِممن يشم ِرحيها 
ا ثُمهانحير ا وهِطيب و هنى عضرت نلِْني ِممعاج و اِني ِبِذكِْركِلس ِطقأَن مفَقَالَ اللَّه ضمضمت 

  ثُم غَسلَ وجهه فَقَالَ اللَّهم بيض وجِهي 
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 مفَقَالَ اللَّه هِمينلَ يغَس ثُم وهجِفيِه الْو ضيبت موِهي يجو دوسلَا ت و وهجِفيِه الْو دوست موي
ِكتاِبي ِبِشماِلي و أَعِطِني ِكتاِبي ِبيِميِني و الْخلْد ِبيساِري ثُم غَسلَ ِشمالَه فَقَالَ اللَّهم لَا تعِطِني 

لَا تجعلْها مغلُولَةً ِإلَى عنِقي و أَعوذُ ِبك ِمن مقَطَّعاِت النرياِن ثُم مسح رأْسه فَقَالَ اللَّهم غَشِني 
تثَب مِه فَقَالَ اللَّهلَيلَى ِرجع حسم ثُم فِْوكع و كَاِتكرب و ِتكمحِبر مواِط يرلَى الصع يمقَد 

 نم دمحا مٍد فَقَالَ يمحِإلَى م فَتالْت ي ثُمنع ِضيكرا يِيي ِفيمعلْ سعاج و امِزلُّ ِفيِه الْأَقْدت
 قَطْرٍة ملَكاً يقَدسه و يسبحه و توضأَ ِبِمثِْل ما توضأْت و قَالَ ِمثْلَ ما قُلْت خلَق اللَّه لَه ِمن كُلِّ

 ذَِلك ابثَو لَه بكْتي و لِّلُههي و هركَبي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد - ٧

(  يقُولُ و هو يحدثُ الناس ِبمكَّةَ صلَّى رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  جعفٍَر بِن قَيٍس قَالَ سِمعت أَبا

 الْفَجر ثُم جلَس مع أَصحاِبِه حتى طَلَعِت الشمس فَجعلَ يقُوم الرجلُ بعد الرجِل )صلى اهللا عليه وآله 
 قَد عِلمت )صلى اهللا عليه وآله ( ا رجلَاِن أَنصاِري و ثَقَِفي فَقَالَ لَهما رسولُ اللَِّه حتى لَم يبق معه ِإلَّ

أَنَّ لَكُما حاجةً و تِريداِن أَنْ تسأَلَا عنها فَِإنْ ِشئْتما أَخبرتكُما ِبحاجِتكُما قَبلَ أَنْ تسأَلَاِني و ِإنْ 
مِشئْت ِمن دعأَب ى وملَى ِللْعأَج ا فَِإنَّ ذَِلكهنع أَلَكسلَ أَنْ نا قَبنِبرخلْ تا قَالَا بهنأَلَا عا فَاس

ئْت أَنْ  أَما أَنت يا أَخا ثَِقيٍف فَِإنك ِج)صلى اهللا عليه وآله ( اِلارِتياِب و أَثْبت ِللِْإمياِن فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 كدي تعضِإذَا و كفَِإن كوؤضا وِر أَميالْخ ِمن ِفي ذَِلك ا لَكم لَاِتكص و وِئكضو نأَلَِني عست

  ِفي ِإناِئك ثُم قُلْت ِبسِم اللَِّه تناثَرت ِمنها 
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 ا وظَِرِهمِبن اكنيا عهتبسالَِّتي اكْت وبِت الذُّناثَرنت كهجو لْتوِب فَِإذَا غَسالذُّن ِمن تبسا اكْتم
 ِميِنكي نع وبِت الذُّناثَرنت كياعِذر لْتفَِإذَا غَس فُوك و كأْسر تحسفَِإذَا م اِلكِشم و

 وِئكضِفي و ذَا لَكفَه كيملَى قَدا عهِإلَي تيشالَِّتي م وبِت الذُّناثَرنت كيمقَد.  
 قَالَ )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٨

  .الْوضوُء شطْر الِْإمياِن 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن صباٍح الْحذَّاِء - ٩

 و الْعصر بين يدي و جلَست  فَصلَّى الظُّهر)عليه السالم ( عن سماعةَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي الْحسِن 
 اكِفد ِعلْتج أْ فَقُلْتضوقَالَ ِلي ت لَاِة ثُمأَ ِللصضووٍء فَتضا ِبوعفَد ِربغِت الْمرضى حتح هدِعن

مغِرِب كَانَ وضوؤه ذَِلك كَفَّارةً أَنا علَى وضوِئي فَقَالَ و ِإنْ كُنت علَى وضوٍء ِإنَّ من توضأَ ِللْ
ِلما مضى ِمن ذُنوِبِه ِفي يوِمِه ِإلَّا الْكَباِئر و من توضأَ ِللصبِح كَانَ وضوؤه ذَِلك كَفَّارةً ِلما 

 اِئرلَِتِه ِإلَّا الْكَبوِبِه ِفي لَيذُن ى ِمنضم.  
١٠-يحي نب دمحم   نانَ عدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نع ِريسِإد نب دمأَح ى و

  . قَالَ الطُّهر علَى الطُّهِر عشر حسناٍت )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم (  ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن الْحسِن و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد-١١

قَالَ ِإذَا فَرغَ أَحدكُم ِمن وضوِئِه فَلْيأْخذْ كَفّاً ِمن ماٍء فَلْيمسح ِبِه قَفَاه يكُونُ ذَِلك فَكَاك رقَبِتِه 
  .ِمن الناِر 
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  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي - ١٢ 
توضأُ ِبِه ِللصلَاِة قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يغتِسلُ ِبماِء الْورِد و ي)عليه السالم ( الْحسِن 

.  
١٣- ناِب عهِد الْوبع نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ِفيعاِعيلَ الْجمِإس ناِلٍم عِن ساِم بِهش نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نعليه السالم (  ع( 
 أْسِبِه ب سةٌ فَلَينِت قَالَ ِإذَا كَانَ سيالْم ظْمع سم نمع هأَلْتقَالَ س.  

 ِإذَا كَانَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر -١٤
 فَاحتلَم فَأَصابته جنابةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( رجلُ ناِئماً ِفي الْمسِجِد الْحراِم أَو مسِجِد الرسوِل ال

اِئضالْح كَذَِلك ِسلَ وتغي ثُم هِمن جرخى يتماً حميتِجِد ِإلَّا مسِفي الْم رملَا ي و مميتِإذَا فَلْي 
  .أَصابها الْحيض تفْعلُ كَذَِلك و لَا بأْس أَنْ يمرا ِفي ساِئِر الْمساِجِد و لَا يجِلساِن ِفيها 

    محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري -١٥
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 ِرقْههفَلْي هراًء غَيم دجقَالَ ِإنْ و هِمن تجرخ اٌء واً ِفيِه مبح لَتخٍة ديح نع هأَلْتقَالَ س.  
١٦-رمِن الْعى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكي

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل رعف فَامتخطَ فَصار بعض ذَِلك الدِم ِقطَعاً ِصغاراً فَأَصاب )عليه السالم ( 
ٌء يستِبني ِفي الْماِء فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ   لَم يكُن شيِإناَءه هلْ يصلُح لَه الْوضوُء ِمنه فَقَالَ ِإنْ

شيئاً بيناً فَلَا يتوضأْ ِمنه قَالَ و سأَلْته عن رجٍل رعف و هو يتوضأُ فَيقْطُر قَطْرةٌ ِفي ِإناِئِه هلْ 
  .يصلُح الْوضوُء ِمنه قَالَ لَا 

 محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن سعِد بِن سعٍد عن صفْوانَ  -١٧
 عن رجٍل احتاج ِإلَى الْوضوِء ِللصلَاِة و هو لَا يقِْدر علَى الْماِء )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

دِر ما يتوضأُ ِبِه ِبِمائَِة ِدرهٍم أَو ِبأَلِْف ِدرهٍم و هو واِجد لَها يشتِري و يتوضأُ أَو فَوجد ِبقَ
يتيمم قَالَ لَا بلْ يشتِري قَد أَصابِني ِمثْلُ ذَِلك فَاشتريت و توضأْت و ما يشترى ِبذَِلك مالٌ 

 كَِثري.  
 ابِكت لُوهتي اباً وونَ بعبأَر ةٌ وسمخ وه اِب الْكَاِفي وِكت ِة ِمناراِب الطَّهِكت ذَا آِخره 

  .الْحيِض ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى 
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   ِكتاب الْحيِض
  أَبواب الْحيِض

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ١
 يقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى حد )م عليه السال( عثْمانَ عن أُديِم بِن الْحر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِللنساِء ِفي كُلِّ شهٍر مرةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .ن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإِن ارتبتم فَقَالَ ما جاز الشهر فَهو ِريبةٌ  قَالَ سأَلْته ع)عليه السالم ( 
  باب أَدنى الْحيِض و أَقْصاه و أَدنى الطُّهِر

شيم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن أَحمد بِن أَ- ١
 عن أَدنى ما يكُونُ ِمن الْحيِض )عليه السالم ( أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .فَقَالَ ثَلَاثَةٌ و أَكْثَره عشرةٌ 
٢ - ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب

 قَالَ أَقَلُّ ما يكُونُ الْحيض ثَلَاثَةُ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَياٍم و أَكْثَر ما يكُونُ عشرةُ أَياٍم 

٣ -نب دمحِميعاً   مأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس   

http://www.islam4u.com


  ) ٧٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 عن أَدنى ما يكُونُ ِمن الْحيِض فَقَالَ )عليه السالم ( حسِن عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلْت أَبا الْ
  .أَدناه ثَلَاثَةٌ و أَبعده عشرةٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم - ٤
 قَالَ لَا يكُونُ الْقُرُء ِفي أَقَلَّ ِمن عشرِة أَياٍم فَما زاد أَقَلُّ ما يكُونُ )ليه السالم ع( عن أَِبي جعفٍَر 

 مى الدرِإلَى أَنْ ت رطْهِحِني ت ةٌ ِمنرشع.  
٥ -نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِلِه عِض ِرجعب 

 قَالَ أَدنى الطُّهِر عشرةُ أَياٍم و ذَِلك أَنَّ الْمرأَةَ أَولَ ما تِحيض ربما )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ن تا كَِبرالُ كُلَّمزاٍم فَلَا تةَ أَيرشا عهضيكُونُ حِم فَيةَ الدكَِثري تِإلَى كَان ِجعرى تتح تقَص

ثَلَاثَِة أَياٍم فَِإذَا رجعت ِإلَى ثَلَاثَِة أَياٍم ارتفَع حيضها و لَا يكُونُ أَقَلَّ ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم فَِإذَا رأَِت 
ها الدم ثَلَاثَةَ أَياٍم فَِهي حاِئض و ِإِن الْمرأَةُ الدم ِفي أَياِم حيِضها تركَِت الصلَاةَ فَِإِن استمر ِب

انقَطَع الدم بعد ما رأَته يوماً أَو يوميِن اغْتسلَت و صلَّت و انتظَرت ِمن يوم رأَِت الدم ِإلَى 
 اٍم ِمنِة أَيرشالْع ِفي ِتلْك أَتاٍم فَِإنْ رِة أَيرشا ثَلَاثَةُ علَه ِتمى يتِن حيموي ماً أَووي مأَِت الدر موي

 ِض ويالْح ِمن وِة فَهرشِفي الْع ذَِلك دعب هأَتذَا الَِّذي ره عِر مِل الْأَمِفي أَو هأَتالَِّذي ر اٍم فَذَِلكأَي
أَِت الدر موي ا ِمنِبه رِإنْ م كُني لَم هأَتاِن الَِّذي رموالْي و موالْي فَذَِلك مالد رت لَم اٍم وةُ أَيرشع م

 ِعيدا أَنْ تهلَيِف فَعوالْج ا ِمنِإم ا وِفهوٍة ِفي جحقَر ا ِمنِعلٍَّة ِإم ا كَانَ ِمنمِض ِإنيالْح ِمن
يوميِن الَِّتي تركَتها ِلأَنها لَم تكُن حاِئضاً فَيِجب أَنْ تقِْضي ما تركَت ِمن الصلَاِة الصلَاةَ ِتلْك الْ

 ِجبي لَم ِض ويى الْحنأَد وه ِض ويالْح ِمن واٍم فَها ثَلَاثَةُ أَيلَه مِإنْ ت ِن ويموالْي ِم ووِفي الْي
هلَيةَ عسما خهضيكَانَ ح أَةُ ورِت الْماضاٍم فَِإذَا حِة أَيرشع أَقَلَّ ِمن ركُونُ الطُّهلَا ي اُء وا الْقَض

 مالد قَطَعان اٍم ثُمأَي  
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 ِمن اٍم فَذَِلكةُ أَيرشع ترطَه موي ا ِمنلَه ِتمي لَم و مالد ذَِلك دعب أَتفَِإنْ ر لَّتص و لَتساغْت
م الْعشرِة أَياٍم و دام الْحيِض تدع الصلَاةَ و ِإنْ رأَِت الدم ِمن أَوِل ما رأَِت الثَّاِني الَِّذي رأَته تما

 لُهمعا تلُ ممعةٌ تاضحتسم ِهي اٍم ثُمةَ أَيرشع الثَّاِني لَ والْأَو مأَِت الدا رِل مأَو ِمن تدا عهلَيع
ا ِمنِضهياِم حأَةُ ِفي أَيرأَِت الْما رقَالَ كُلُّ م ةُ واضحتسالْم ِض ويالْح ِمن وٍة فَهرمح ٍة أَوفْرص 

  .كُلُّ ما رأَته بعد أَياِم حيِضها فَلَيس ِمن الْحيِض 
  باب الْمرأَِة ترى الدم قَبلَ أَياِمها أَو بعد طُهِرها

١ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِلٍم عسِن مِد بمحم نِميٍل عج نٍر عي
 قَالَ ِإذَا رأَِت الْمرأَةُ الدم قَبلَ عشرٍة فَهو ِمن الْحيضِة الْأُولَى و ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .بعد الْعشرِة فَهو ِمن الْحيضِة الْمستقْبلَِة 
حسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسِن بِن   الْ- ٢

سِعيٍد عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة ترى الدم قَبلَ وقِْت حيِضها فَقَالَ ِإذَا رأَِت 
ِت حيِضها فَلْتدِع الصلَاةَ فَِإنه ربما تعجلَ ِبها الْوقْت فَِإذَا كَانَ أَكْثَر ِمن أَياِمها الَِّتي الدم قَبلَ وقْ

 و لَم كَانت تِحيض ِفيِهن فَلْتتربص ثَلَاثَةَ أَياٍم بعد ما تمِضي أَيامها فَِإذَا تربصت ثَلَاثَةَ أَياٍم
  .ينقَِطع عنها الدم فَلْتصنع كَما تصنع الْمستحاضةُ 

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

  .لْمرأَِة عشرةَ أَياٍم لَم تستظِْهر و ِإذَا كَانت أَقَلَّ استظْهرت  قَالَ ِإذَا كَانت أَيام ا)السالم 
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ب ِض أَويلَ الْحةَ قَبفْرى الصرأَِة ترباب الْم هدع  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد - ١

 عِن الْمرأَِة ترى )عليه السالم ( بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
صفْرةَ ِفي أَياِمها فَقَالَ لَا تصلِّي حتى تنقَِضي أَيامها و ِإنْ رأَِت الصفْرةَ ِفي غَيِر أَياِمها ال

 لَّتص و أَتضوت.  
٢ -مِن عب اقحِإس نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍر ع

 ِفي الْمرأَِة ترى الصفْرةَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَبلَ الْحيِض ِبيوميِن فَهو )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمن الْحيِض و ِإنْ كَانَ بعد الْحيِض ِبيوميِن فَلَيس ِمن الْحيِض 

٣ -نيساِعيلَ   الْحمِإس ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب 
 قَالَ ِإذَا رأَِت الْمرأَةُ الصفْرةَ قَبلَ انِقضاِء أَياِم ِعدِتها لَم )عليه السالم ( الْجعِفي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِإنْ كَان لِّ وصت لَّتا صِئهاِم قُراِء أَيِقضان دعةٌ بفْرص ت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٤

 و أَنا حاِضر عِن الْمرأَِة ترى الصفْرةَ )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هِمن سِض فَلَييالْح دعا كَانَ بم ِض ويالْح ِمن وِض فَهيلَ الْحا كَانَ قَبفَقَالَ م.  

٥ -ةُ قَبفْرٍم قَالَ قَالَ الصكَيِن حةَ باِويعم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحِن   ميموِض ِبييلَ الْح
 ضيِض حياِم الْحِفي أَي ِهي ِض ويالْح ِمن سِض لَيياِم الْحأَي دعب ِض ويالْح ِمن وفَه.  
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  وِل ما تِحيض الْمرأَةُ باب أَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ١

الشهِر ثَلَاثَةَ أَياٍم قَالَ سأَلْته عِن الْجاِريِة الِْبكِْر أَولَ ما تِحيض فَتقْعد ِفي الشهِر ِفي يوميِن و ِفي 
و يختِلف علَيها لَا يكُونُ طَمثُها ِفي الشهِر ِعدةَ أَياٍم سواًء قَالَ فَلَها أَنْ تجِلس و تدع الصلَاةَ 

  .ياٍم سواًء فَِتلْك أَيامها ما دامت ترى الدم ما لَم تجِز الْعشرةَ فَِإذَا اتفَق الشهراِن ِعدةَ أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يونس بِن يعقُوب قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٢
دع الصلَاةَ قُلْت فَِإنها ترى الطُّهر  الْمرأَةُ ترى الدم ثَلَاثَةَ أَياٍم أَو أَربعةً قَالَ ت)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَاةَ قُلْتالص عدةً قَالَ تعبأَر اٍم أَوثَلَاثَةَ أَي مى الدرا تهفَِإن لِّي قُلْتصةً قَالَ تعبأَر اٍم أَوثَلَاثَةَ أَي
بأَر اٍم أَوثَلَاثَةَ أَي رى الطُّهرا تهةً قَالَ فَِإنعبأَر اٍم أَوثَلَاثَةَ أَي مى الدرا تهفَِإن لِّي قُلْتصةً قَالَ تع

  .تدع الصلَاةَ تصنع ما بينها و بين شهٍر فَِإذَا انقَطَع الدم عنها و ِإلَّا فَِهي ِبمنِزلَِة الْمستحاضِة 
٣ -حي نب دمحم   نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نع هفَعٍد رمحِن مب دمأَح نى عي

جاِريٍة حاضت أَولَ حيِضها فَدام دمها ثَلَاثَةَ أَشهٍر و ِهي لَا تعِرف أَيام أَقْراِئها فَقَالَ أَقْراؤها 
  . فَِإنْ كَانت ِنساؤها مختِلفَاٍت فَأَكْثَر جلُوِسها عشرةُ أَياٍم و أَقَلُّه ثَلَاثَةُ أَياٍم ِمثْلُ أَقْراِء ِنساِئها
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   باب اسِتبراِء الْحاِئِض
١ - نع ثَهدح نمع سوني نِرِه عغَي اٍر ورِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

وم  قَالَ سِئلَ عِن امرأٍَة انقَطَع عنها الدم فَلَا تدِري أَ طَهرت أَم لَا قَالَ تقُ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
قَاِئماً و تلِْزق بطْنها ِبحاِئٍط و تستدِخلُ قُطْنةً بيضاَء و ترفَع ِرجلَها الْيمنى فَِإنْ خرج علَى رأِْس 

ِسلُ وتغت ترطَه فَقَد جرخي ِإنْ لَم و رطْهت ِبيطٌ لَمع ماِب دأِْس الذُّبِة ِمثْلَ رلِّي الْقُطْنصت .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن محمِد - ٢

 قَالَ ِإذَا أَرادِت الْحاِئض أَنْ تغتِسلَ فَلْتستدِخلْ قُطْنةً فَِإنْ )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
يا شِفيه جرةً  خفْرص ذَِلك دعب أَتِإنْ ر ِسلْ وتغئاً فَلْتيش رت ِإنْ لَم ِسلْ وتغِم فَلَا تالد ٌء ِمن

  .فَلْتتوضأْ و لْتصلِّ 
ِري عن محمِد   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن الطَّاطَ- ٣

 قَالَ قُلْت )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عِن ابِن مسكَانَ عن شرحِبيلَ الِْكنِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 الْكُرسف كَيف تعِرف الطَّاِمثُ طُهرها قَالَ تعتِمد ِبِرجِلها الْيسرى علَى الْحاِئِط و تستدِخلُ

  .ِبيِدِه الْيمنى فَِإنْ كَانَ ثَم ِمثْلُ رأِْس الذُّباِب خرج علَى الْكُرسِف 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٤

  جعفٍَر 
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 أَنه بلَغه أَنَّ ِنساًء كَانت ِإحداهن تدعو ِبالِْمصباِح ِفي جوِف اللَّيِل تنظُر ِإلَى الطُّهِر )عليه السالم ( 
  .نِت النساُء يصنعن هذَا فَكَانَ يِعيب ذَِلك و يقُولُ متى كَا

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ثَعلَبةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
 و يقُولُ ِإنها قَد تكُونُ الصفْرةَ أَنه كَانَ ينهى النساَء أَنْ ينظُرنَ ِإلَى أَنفُِسِهن ِفي الْمِحيِض ِباللَّيِل

  .و الْكُدرةَ 
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عِلي الْبصِري قَالَ سأَلْت أَبا - ٦

 ِن الْأَِخريسقْ)عليه السالم ( الْحاٍب تةَ ِشهنِإنَّ اب لَه قُلْت أَِت  ور لَتساغْت ا فَِإذَا ِهياِئهأَقْر امأَي دع
 ِمزغأَةً فَلْترام رأْمت ثُم الْكَلْب قُوما ياِئِط كَمِل الْحِبأَص قُما فَلْتهرِة قَالَ فَقَالَ مالْقَطْر دعةَ بالْقَطْر

ِإن هِديداً فَِإنزاً شا غَمهِركَيو نيبيش وا هم  كُلُّه جرخيس هِإن اقَةُ والِْإر قَالُ لَهِحِم يقَى ِفي الربٌء ي
ثُم قَالَ لَا تخِبروهن ِبهذَا و ِشبِهِه و ذَروهن و ِعلَّتهن الْقَِذرةَ قَالَ فَفَعلْت ِبالْمرأَِة الَِّذي قَالَ 

ا فَمهنع قَطَعفَان تاتى متح ما الدهِإلَي ادا ع.  
  باب غُسِل الْحاِئِض و ما يجِزئُها ِمن الْماِء

١ - نع اِهيمرِإب نب ِليع كَِم وِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 )عليه السالم ( عاً عن عبِد اللَِّه بِن يحيى الْكَاِهِلي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر جِمي

 هعنصاِشطَةُ تالْم لُهفْعوِف تالص اِمِل ِمنِإلَى الْقَر ناهدِإح ِمدعطاً تشم ثْندأَح مواَء الْيسِإنَّ الن
م تحشوه ِبالرياِحِني ثُم تجعلُ علَيِه ِخرقَةً رِقيقَةً ثُم تِخيطُه ِبِمسلٍَّة ثُم تجعلُه ِفي مع الشعِر ثُ

غسلُ رأِْسها ثُم تِصيبها الْجنابةُ فَقَالَ كَانَ النساُء الْأُولُ ِإنما يمتِشطْن الْمقَاِدمي فَِإذَا أَصابهن الْ
  ِبقَذٍَر مرها أَنْ تروي رأْسها ِمن الْماِء و تعِصره حتى 
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  .الْحاِئض قَالَ تنقُض الْمشطَ نقْضاً يروى فَِإذَا رِوي فَلَا بأْس علَيها قَالَ قُلْت فَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن مثَنى الْحناِط عن حسٍن - ٢

  .طَاٍل ِمن ماٍء  قَالَ الطَّاِمثُ تغتِسلُ ِبِتسعِة أَر)عليه السالم ( الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن محمٍد و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ٣

فَِر و  عِن الْمرأَِة الْحاِئِض ترى الطُّهر و ِهي ِفي الس)عليه السالم ( عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَيس معها ِمن الْماِء ما يكِْفيها ِلغسِلها و قَد حضرِت الصلَاةُ قَالَ ِإذَا كَانَ معها ِبقَدِر ما تغِسلُ 

نعم ِإذَا غَسلَت ِبِه فَرجها فَتغِسلُه ثُم تتيمم و تصلِّي قُلْت فَيأِْتيها زوجها ِفي ِتلْك الْحاِل قَالَ 
 أْسفَلَا ب تمميت ا وهجفَر.  

٤ - ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  . بلَغَ بلَلُ الْماِء ِمن شعِرها أَجزأَها  قَالَ الْحاِئض ما)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو - ٥
   ِفي )عليه السالم ( اللَِّه بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد 
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 أْساُء قَالَ لَا بِبِه الْم بذْهي انُ لَمفَرعا الزِدهسلَى جع ِسلُ وتغاِئِض تالْح.  
   ترى الدم و ِهي جنبباب الْمرأَِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى - ١
ها فَتِحيض و ِهي ِفي  قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة يجاِمعها زوج)عليه السالم ( الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْمغتسِل تغتِسلُ أَو لَا تغتِسلُ قَالَ قَد جاَءها ما يفِْسد الصلَاةَ فَلَا تغتِسلُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٢

 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة تِحيض و ِهي جنب هلْ علَيها غُسلُ الْجنابِة قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه عبِد 
 اِحدِض ويالْح ِة وابنلُ الْجغُس.  

٣ -نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍر قَالَ   عسِن يِعيِد بس 
 الْمرأَةُ ترى الدم و ِهي جنب أَ تغتِسلُ ِمن الْجنابِة أَم غُسلُ )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ذَِلك ِمن ظَمأَع وا ها ماهأَت ِض فَقَالَ قَديالْح ِة وابنالْج.  
  الْحاِئِض و الْمستحاضِةباب جاِمع ِفي 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن غَيِر واِحٍد سأَلُوا أَبا عبِد اللَِّه - ١
 سن ِفي الْحاِئِض )وآله صلى اهللا عليه (  عِن الْحاِئِض و السنِة ِفي وقِْتِه فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

ثَلَاثَ سنٍن بين ِفيها كُلَّ مشِكٍل ِلمن سِمعها و فَِهمها حتى لَا يدع ِلأَحٍد مقَالًا ِفيِه ِبالرأِْي أَما 
ا ِبلَا اخهتصأَح ةٌ قَدلُومعم اما أَيالَِّتي لَه اِئضِن فَالْحنى السدِإح و تاضحتاس ا ثُمهلَيِتلَاٍط ع

 تةُ ِبنا فَاِطمقَالُ لَهأَةً يرا فَِإنَّ امِدهدلَغَ عبم ا وهامأَي ِرفعت ِفي ذَِلك ِهي و ما الدِبه رمتاس
  أَِبي حبيٍش استحاضت فَاستمر ِبها الدم فَأَتت أُم سلَمةَ 
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 عن ذَِلك فَقَالَ تدع الصلَاةَ قَدر أَقْراِئها أَو قَدر حيِضها و )صلى اهللا عليه وآله ( فَسأَلَت رسولَ اللَِّه 
مِد اللَِّه قَالَ ِإنبو عقَالَ أَب لِّيصت ٍب وِبثَو ثِْفرتست ِسلَ وتغا أَنْ تهرأَم و قِعر وِذِه )عليه السالم ( ا هه 

 ِبيةُ الننى أَ)صلى اهللا عليه وآله ( سرا أَ لَا تهلَيِلطْ عتخت ا لَماِئهأَقْر امأَي ِرفعا  ِفي الَِّتي تأَلْهسي لَم هن
كَم يوٍم ِهي و لَم يقُلْ ِإذَا زادت علَى كَذَا يوماً فَأَنِت مستحاضةٌ و ِإنما سن لَها أَياماً معلُومةً 

 و سِئلَ عِن )سالم عليه ال( ما كَانت ِمن قَِليٍل أَو كَِثٍري بعد أَنْ تعِرفَها و كَذَِلك أَفْتى أَِبي 
  الْمستحاضِة فَقَالَ ِإنما ذَِلك ِعرق غَاِبر أَو ركْضةٌ ِمن الشيطَاِن 
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راِئها ثُم تغتِسلُ و تتوضأُ ِلكُلِّ صلَاٍة ِقيلَ و ِإنْ سالَ قَالَ و ِإنْ سالَ ِمثْلَ فَلْتدِع الصلَاةَ أَيام أَقْ
 و هو مواِفق )صلى اهللا عليه وآله (  هذَا تفِْسري حِديِث رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الْمثْعِب قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِذِه سفَه لَه ةُ الَِّتي قَدنا سأَم و تكَثُر أَو ا قَلَّتهاما ِإلَّا أَيلَه قْتا لَا واِئهأَقْر امأَي ِرفعةُ الَِّتي تن
 ى أَغْفَلَتتح تقَصن و تادِم فَزطُوِل الد ا ِمنهلَيلَطَ عتاخ ةٌ ثُممقَدتم اما أَيلَه تكَان ا وهددع

 ِبيِت النٍش أَتيبأَِبي ح تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم ذَِلك و ذَِلك را غَيهتنِر فَِإنَّ سهالش ا ِمنهِضعوصلى اهللا ( م

حيٍض ِإنما هو ِعرق  لَيس ذَِلِك ِب)عليه السالم (  فَقَالَت ِإني أُستحاض فَلَا أَطْهر فَقَالَ النِبي )عليه وآله 
فَِإذَا أَقْبلَِت الْحيضةُ فَدِعي الصلَاةَ و ِإذَا أَدبرت فَاغِْسِلي عنِك الدم و صلِّي و كَانت تغتِسلُ ِفي 

الْماَء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه كُلِّ صلَاٍة و كَانت تجِلس ِفي ِمركٍَن ِلأُخِتها و كَانت صفْرةُ الدِم تعلُو 
 أَمر هِذِه ِبغيِر ما أَمر ِبِه ِتلْك أَ لَا تراه لَم يقُلْ )صلى اهللا عليه وآله (  أَ ما تسمع رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 

قْبلَِت الْحيضةُ فَدِعي الصلَاةَ و ِإذَا أَدبرت لَها دِعي الصلَاةَ أَيام أَقْراِئِك و لَِكن قَالَ لَها ِإذَا أَ
فَاغْتِسِلي و صلِّي فَهذَا يبين أَنَّ هِذِه امرأَةٌ قَِد اختلَطَ علَيها أَيامها لَم تعِرف عددها و لَا وقْتها أَ 

طْهر و كَانَ أَِبي يقُولُ ِإنها استِحيضت سبع ِسِنني فَِفي لَا تسمعها تقُولُ ِإني أُستحاض فَلَا أَ
  أَقَلَّ ِمن هذَا تكُونُ الريبةُ و اِلاخِتلَاطُ 
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اجتذَا احفَِله ذَِلك ِرِه واِد ِإلَى غَيوالس ِنِه ِمنلَو ريغت اِرِه وبِإد ِم ِمنالَ الدِإقْب ِرفعِإلَى أَنْ ت ت
أَنَّ دم الْحيِض أَسود يعرف و لَو كَانت تعِرف أَيامها ما احتاجت ِإلَى معِرفَِة لَوِن الدِم ِلأَنَّ 

الس ضاً كُلُّهيح ِرفَتِض ِإذَا عياِم الْحا ِفي أَيقَها فَوةُ فَمرالْكُد ةُ وفْركُونَ الصِض أَنْ تيةَ ِفي الْحن
حيض كُلَّه ِإنْ كَانَ الدم أَسود أَو غَير ذَِلك فَهذَا يبين لَك أَنَّ قَِليلَ الدِم و كَِثريه أَيام الْحيِض 

ِإذَا كَانِت الْأَيام معلُومةً فَِإذَا جِهلَِت الْأَيام و عددها احتاجت ِإلَى النظَِر ِحينِئٍذ ِإلَى ِإقْباِل الدِم 
 قَالَ اجِلِسي )صلى اهللا عليه وآله ( ي و ِإدباِرِه و تغيِر لَوِنِه ثُم تدع الصلَاةَ علَى قَدِر ذَِلك و لَا أَرى النِب

عليه ( كَذَا و كَذَا يوماً فَما زادت فَأَنِت مستحاضةٌ كَما لَم تؤمِر الْأُولَى ِبذَِلك و كَذَِلك أَِبي 

 عن ذَِلك )عليه السالم ( سأَلَت أَِبي  أَفْتى ِفي ِمثِْل هذَا و ذَاك أَنَّ امرأَةً ِمن أَهِلنا استحاضت فَ)السالم 
 ِسِلي واٍر فَاغْتهن ةً ِمناعس لَو و رِت الطُّهأَيِإذَا ر لَاةَ وِعي الصفَد اِنيرحالْب مِت الدأَيفَقَالَ ِإذَا ر

 هاهنا غَير جواِبِه ِفي ) عليه السالم ( و أَرى جواب أَِبي )عليه السالم ( صلِّي قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
الْمستحاضِة الْأُولَى أَ لَا ترى أَنه قَالَ تدع الصلَاةَ أَيام أَقْراِئها ِلأَنه نظَر ِإلَى عدِد الْأَياِم و قَالَ 

 و أَمر هاهنا أَنْ تنظُر ِإلَى الدِم ِإذَا أَقْبلَ و أَدبر و هاهنا ِإذَا رأَِت الدم الْبحراِني فَلْتدِع الصلَاةَ
 ِبيِل النى قَونعم هِشب اِنيرحالْب لُهقَو و ريغا )صلى اهللا عليه وآله ( تمِإن و فرعي دوِض أَسيالْح مِإنَّ د 

 ِفي الَِّتي اختلَطَ علَيها أَيامها )صلى اهللا عليه وآله ( ثْرِتِه و لَوِنِه فَهذَا سنةُ النِبي سماه أَِبي بحراِنياً ِلكَ
ثَةُ فَِهي حتى لَا تعِرفَها و ِإنما تعِرفُها ِبالدِم ما كَانَ ِمن قَِليِل الْأَياِم و كَِثِريِه قَالَ و أَما السنةُ الثَّاِل

الَِّتي لَيس لَها أَيام متقَدمةٌ و لَم تر الدم قَطُّ و رأَت أَولَ ما أَدركَت و استمر ِبها فَِإنَّ سنةَ هِذِه 
 تةُ ِبننما حقَالُ لَهأَةً يرأَنَّ ام ذَِلك ِة والثَّاِني ِة الْأُولَى ونس رولَ اللَِّه غَيسر تٍش أَتحصلى اهللا ( ج

   فَقَالَت ِإني استِحضت )عليه وآله 
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نه أَشد ِمن ذَِلك ِإني أَثُجه ثَجاً فَقَالَ تلَجِمي حيضةً شِديدةً فَقَالَ لَها احتِشي كُرسفاً فَقَالَت ِإ
 وِمي ثَلَاثَةً وص لًا وِسِلي غُساغْت ةً ثُمعبس اٍم أَوةَ أَيٍر ِفي ِعلِْم اللَِّه ِستهِضي ِفي كُلِّ شيحت و

ِلي ِللْفَجِر غُسلًا و أَخِري الظُّهر و عجِلي الْعصر و ِعشِرين يوماً أَو أَربعةً و ِعشِرين و اغْتِس
 )عليه السالم ( اغْتِسِلي غُسلًا و أَخِري الْمغِرب و عجِلي الِْعشاَء و اغْتِسِلي غُسلًا قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

أُولَى و الثَّاِنيِة و ذَِلك ِلأَنَّ أَمرها مخاِلف ِلأَمِر هاتيك أَ فَأَراه قَد سن ِفي هِذِه غَير ما سن ِفي الْ
لَا ترى أَنَّ أَيامها لَو كَانت أَقَلَّ ِمن سبٍع و كَانت خمساً أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك ما قَالَ لَها تحيِضي 

 الصلَاِة أَياماً و ِهي مستحاضةٌ غَير حاِئٍض و كَذَِلك لَو كَانَ سبعاً فَيكُونَ قَد أَمرها ِبترِك
حيضها أَكْثَر ِمن سبٍع و كَانت أَيامها عشراً أَو أَكْثَر لَم يأْمرها ِبالصلَاِة و ِهي حاِئض ثُم ِمما 

 لُهاناً قَويذَا به ِزيدأَنْ ) السالم عليه( ي ِريدأَِة الَِّتي ترِإلَّا ِللْم ضيحكُونُ التي سلَي ِضي ويحا تلَه 
 نيبا يِمم ِضِك ويح امِضي أَييحةً تلُومعاماً ما أَيقُلْ لَهي لَم اهرأَ لَا ت اِئضلُ الْحمعا تم كَلَّفت

لَه لُهذَا قَوذَا هه الَى وعا ِفي ِعلِْم اللَِّه تاُء كُلُّهيِت الْأَشِإنْ كَان ا وكَانَ لَه قَد ها ِفي ِعلِْم اللَِّه ِلأَن
 ما تراه بين واِضح أَنَّ هِذِه لَم تكُن لَها أَيام قَبلَ ذَِلك قَطُّ و هِذِه سنةُ الَِّتي استمر ِبها الدم أَولَ

أَقْصى وقِْتها سبع و أَقْصى طُهِرها ثَلَاثٌ و ِعشرونَ حتى يِصري لَها أَياماً معلُومةً فَتنتِقلَ ِإلَيها 
  فَجِميع حالَاِت الْمستحاضِة تدور علَى هِذِه السنِن الثَّلَاثَِة 

http://www.islam4u.com


  ) ٨٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ....... ....الد الثالث :  الكايف 

لَا تكَاد أَبداً تخلُو ِمن واِحدٍة ِمنهن ِإنْ كَانت لَها أَيام معلُومةٌ ِمن قَِليٍل أَو كَِثٍري فَِهي علَى 
ع ترا الَِّذي جلِْقهخ ا واِمهأَي املَطَِت الْأَيتا فَِإِن اخاِمهأَي رغَي قَّتوم لُومعم ددِفيِه ع سِه لَيلَي

 الَاِتِه وح ريغت و هاربِإد ِم والُ الدا ِإقْبهتناناً فَسأَلْو ما الدهلَيع ريغت و ترأَخت و تمقَدت ا وهلَيع
 لَم تكُن لَها أَيام قَبلَ ذَِلك و استحاضت أَولَ ما رأَت فَوقْتها سبع و طُهرها ثَلَاثٌ و ِإنْ

ِعشرونَ فَِإِن استمر ِبها الدم أَشهراً فَعلَت ِفي كُلِّ شهٍر كَما قَالَ لَها فَِإِن انقَطَع الدم ِفي أَقَلَّ 
ِمن ظُرنى تتح الُ كَذَِلكزلِّي فَلَا تصت و رى الطُّهرةً تاعِسلُ ستغا تهٍع فَِإنبس ِمن أَكْثَر ٍع أَوبس 

يها ما يكُونُ ِفي الشهِر الثَّاِني فَِإِن انقَطَع الدم ِلوقِْتِه ِفي الشهِر الْأَوِل سواًء حتى توالَى علَ
 عدت ِه ولَيلُ عمعوفاً ترعلْقاً مخ قْتاً وا ولَه ارص قَد الْآنَ أَنَّ ذَِلك ِلمع ثَلَاثٌ فَقَد اِن أَوتضيح

قْراؤها و ما ِسواه و تكُونُ سنتها ِفيما تستقِْبلُ ِإِن استحاضت قَد صارت سنةً ِإلَى أَنْ تحبس أَ
 ِللَِّتي تعِرف )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنما جِعلَ الْوقْت أَنْ توالَى علَيها حيضتاِن أَو ثَلَاثٌ ِلقَوِل رسوِل اللَِّه 

د سنةً لَها فَيقُولَ دِعي الصلَاةَ أَيامها دِعي الصلَاةَ أَيام أَقْراِئِك فَعِلمنا أَنه لَم يجعِل الْقُرَء الْواِح
 تادز ا وهاما أَيهلَيلَطَ عتِإذَا اخ اِعداً واِن فَصتضيح اهنأَد اَء وا الْأَقْرلَه نس لَِكن ِئِك وقُر امأَي

علَى لَوٍن عِملَت ِبِإقْباِل الدِم و ِإدباِرِه و و نقَصت حتى لَا تِقف ِمنها علَى حد و لَا ِمن الدِم 
 ِإذَا أَقْبلَِت الْحيضةُ فَدِعي الصلَاةَ و ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( لَيس لَها سنةٌ غَير هذَا ِلقَوِل رسوِل اللَِّه 
 ِإذَا رأَيِت الدم )عليه السالم (  أَسود يعرف كَقَوِل أَِبي أَدبرت فَاغْتِسِلي و ِلقَوِلِه ِإنَّ دم الْحيِض

الْبحراِني فَِإنْ لَم يكُِن الْأَمر كَذَِلك و لَِكن الدم أَطْبق علَيها فَلَم تزِل اِلاسِتحاضةُ دارةً و كَانَ 
الٍَة وح اِحٍد وٍن ولَى لَوع مِة الدا كَِقصهتا ِقصهونَ ِلأَنرالِْعش الثَّلَاثُ و و عبا السهتنٍة فَساِحد
  .حمنةَ ِحني قَالَت ِإني أَثُجه ثَجاً 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى و ابِن أَِبي عميٍر - ٢
نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعلِّ )عليه السالم (  مصا فَلَا تهامأَي ظُرنةُ تاضحتسقَالَ الْم   
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ربها بعلُها فَِإذَا جازت أَيامها و رأَِت الدم يثْقُب الْكُرسف اغْتسلَت ِللظُّهِر و ِفيها و لَا يقْ
الْعصِر تؤخر هِذِه و تعجلُ هِذِه و ِللْمغِرِب و الِْعشاِء غُسلًا تؤخر هِذِه و تعجلُ هِذِه و تغتِسلُ 

بِللص و اِرجا خِدهسج اِئرس ِجِد وسا ِفي الْمهفَِخذَي مضت ي ويحلَا ت و ثِْفرتست ِشي وتحت ِح و
 و ِجدسلَِت الْمخد و أَتضوت فسالْكُر ثْقُبلَا ي مِإنْ كَانَ الد ا وِئهاِم قُرا ِفي أَيلُهعا بأِْتيهلَا ي

  .ت كُلَّ صلَاٍة ِبوضوٍء و هِذِه يأِْتيها بعلُها ِإلَّا ِفي أَياِم حيِضها صلَّ
 قَالَ )عليه السالم (   محمد عِن الْفَضِل عن صفْوانَ عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 عِن )صلى اهللا عليه وآله (  سِئلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الَ قَالَ أَبو جعفٍَر سأَلْته عِن الْمرأَِة تستحاض فَقَ
 ةً وِخلَ قُطْندتست ِسلَ وتغت ا ثُملِّ ِفيهصا لَا تِضهيح امكُثَ أَيما أَنْ تهرفَأَم اضحتسأَِة ترالْم

صت ٍب ثُمِبثَو ثِْفرتسكُلِّ ت نيةُ بِميأَةُ الدرِسلُ الْمتغِب قَالَ تاِء الثَّورو ِمن مالد جرخى يتح لِّي
صلَاتيِن و اِلاسِتذْفَار أَنْ تطَيب و تستجِمر ِبالدخنِة و غَيِر ذَِلك و اِلاسِتثْفَار أَنْ تجعلَ ِمثْلَ ثَفِْر 

ابِة الد.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٤

  قَالَ الْمستحاضةُ ِإذَا ثَقَب الدم الْكُرسف اغْتسلَت ِلكُلِّ صلَاتيِن و ِللْفَجِر غُسلًا 
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 ادِإنْ أَر لَاٍة ووُء ِلكُلِّ صضالْو ةً ورٍم مولُ كُلَّ يسا الْغهلَيفَع فسالْكُر مِز الدجي ِإنْ لَم و
ِسلُ هتغت ا فَِحنيهأِْتيا أَنْ يهجووُء زضا الْوهلَيةً فَعفْرص تِإنْ كَان ِبيطاً وا عهمذَا ِإنْ كَانَ د.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٥
ضةُ تغتِسلُ ِعند صلَاِة الظُّهِر فَتصلِّي الظُّهر و الْعصر ثُم تغتِسلُ  قَالَ الْمستحا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِعند الْمغِرِب فَتصلِّي الْمغِرب و الِْعشاَء ثُم تغتِسلُ ِعند الصبِح فَتصلِّي الْفَجر و لَا بأْس أَنْ 
ِإلَّا أَيام حيِضها فَيعتِزلُها بعلُها قَالَ و قَالَ لَم تفْعلْه امرأَةٌ قَطُّ احِتساباً ِإلَّا يأِْتيها بعلُها ِإذَا شاَء 

 ذَِلك ِمن توِفيع.  
(   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن - ٦

 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإذَا مكَثَِت الْمرأَةُ عشرةَ أَياٍم ترى الدم ثُم طَهرت فَمكَثَت )يه السالم عل
ةٌ تاضحتسِذِه ملَاِة قَالَ لَا هِن الصع ِسكمأَ ت ذَِلك دعب مأَِت الدر ةً ثُماٍم طَاِهرثَلَاثَةَ أَي ِسلُ وتغ

 ادا ِإنْ أَرهجوا زأِْتيهي ٍل وسِن ِبغيلَاتالص نيب عمجت ٍة وقُطْن دعةً بِخلُ قُطْندتست.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن داود مولَى أَِبي - ٧
رغِد اللَِّه الْمبأَِبي ع نع هربأَخ نمع ِليِضي )عليه السالم ( اِء الِْعجمي ثُم ِحيضأَِة ترِن الْمع هأَلْتقَالَ س 

اٍم وِة أَيرشونَ عا دهضيٍم ِإنْ كَانَ حوِبي ظِْهرتسقَالَ فَقَالَ ت مى الدرت ِهي ا وِرهطُه قْتِإِن و 
استمر الدم فَِهي مستحاضةٌ و ِإِن انقَطَع الدم اغْتسلَت و صلَّت قَالَ قُلْت لَه فَالْمرأَةُ يكُونُ 

اٍم ثُمثَلَاثَةَ أَي ِحيضت ثُم ِقيمتسم اِئما دهضياٍم حةَ أَياِنيثَم اٍم أَوةَ أَيعبا سهضيح ما الدهنع قَِطعني 
 ودعي ثُم ومصت لِّي وصت ِسلُ وتغت لِّي قُلْتصت ِسلُ وتغماً قَالَ تلَا د ةً وفْرلَا ص اضيى الْبرفَت

را تهفَِإن اِم قُلْتيالص لَاِة وِن الصع كَتسأَم مأَِت الدقَالَ ِإذَا ر مماً الدوي رطْهت ماً ووي مى الد
قَالَ فَقَالَ ِإذَا رأَِت الدم أَمسكَت و ِإذَا رأَِت الطُّهر صلَّت فَِإذَا مضت أَيام حيِضها و استمر ِبها 

 لَك تظَمتةٌ قَِد اناضحتسم فَِهي مأَِت الدفَِإذَا ر لَّتص رالطُّه ا كُلُّههرأَم.  
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   باب معِرفَِة دِم الْحيِض ِمن دِم اِلاسِتحاضِة
عن حفِْص بِن الْبختِري قَالَ دخلَت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ١

 امرأَةٌ فَسأَلَته عِن الْمرأَِة يستِمر ِبها الدم فَلَا تدِري حيض هو أَو )عليه السالم ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبيطٌ أَسع ارِض حيالْح ما ِإنَّ دقَالَ فَقَالَ لَه هرغَي فَرِة أَصاضِتحاِلاس مد ةٌ واررح و فْعد لَه دو

باِرد فَِإذَا كَانَ ِللدِم حرارةٌ و دفْع و سواد فَلْتدِع الصلَاةَ قَالَ فَخرجت و ِهي تقُولُ و اللَِّه أَنْ 
  .لَو كَانَ امرأَةً ما زاد علَى هذَا 

٢ -ب دمحٍر   ميمِن أَِبي عاب ى وِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس ن
 ِإنَّ دم اِلاسِتحاضِة و الْحيِض لَيس )عليه السالم ( جِميعاً عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . واِحٍد ِإنَّ دم اِلاسِتحاضِة باِرد و دم الْحيِض حار يخرجاِن ِمن مكَاٍن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِإسحاق بِن جِريٍر - ٣

 فَاستأْذَنت لَها فَأَِذنَ لَها فَدخلَت )عليه السالم (  اللَِّه قَالَ سأَلَتِني امرأَةٌ ِمنا أَنْ أُدِخلَها علَى أَِبي عبِد
و معها مولَاةٌ لَها فَقَالَت لَه يا أَبا عبِد اللَِّه قَولُه تعالَى زيتونٍة ال شرِقيٍة و ال غَرِبيٍة ما عنى ِبهذَا 

 ِإنَّ اللَّه تعالَى لَم يضِرِب الْأَمثَالَ ِللشجرِة ِإنما ضرب الْأَمثَالَ ِلبِني آدم فَقَالَ لَها أَيتها الْمرأَةُ
سِلي عما تِريِدين قَالَت أَخِبرِني عِن اللَّواِتي ِباللَّواِتي ما حدهن ِفيِه قَالَ حد الزنا ِإنه ِإذَا كَانَ 

يامِة أُِتي ِبِهن و أُلِْبسن مقَطَّعاٍت ِمن ناٍر و قُِمعن ِبمقَاِمع ِمن ناٍر و سرِبلْن ِمن الناِر و يوم الِْق
 أَولَ من أُدِخلَ ِفي أَجواِفِهن ِإلَى رُءوِسِهن أَعِمدةٌ ِمن ناٍر و قُِذف ِبِهن ِفي الناِر أَيتها الْمرأَةُ ِإنَّ

عِملَ هذَا الْعملَ قَوم لُوٍط و استغنى الرجالُ ِبالرجاِل فَبِقني النساُء ِبغيِر ِرجاٍل فَفَعلْن كَما فَعلَ 
رقُولُ ِفي الْما تم اللَّه كلَحأَص لَه ٍض فَقَالَتعِبب نهضعب ِنيغتسِلي نالُهِرج امأَي وزجفَت ِحيضأَِة ت

 ةٌ قَالَتاضحتسم ِهي اِحٍد ثُمٍم ووِبي ترظْهتاٍم اسِة أَيرشونَ عا دهضيا قَالَ ِإنْ كَانَ حِضهيح
 مفَِإنَّ الد  
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يستِمر ِبها الشهر و الشهريِن و الثَّلَاثَةَ كَيف تصنع ِبالصلَاِة قَالَ تجِلس أَيام حيِضها ثُم تغتِسلُ 
نَ يتقَدم الْحيض الْيوم و الْيوميِن و ِلكُلِّ صلَاتيِن فَقَالَت لَه ِإنَّ أَيام حيِضها تختِلف علَيها و كَا

 لَه ِجدت ارح مد وفَاٌء هِبِه خ سِض لَييالْح ما ِبِه قَالَ دها ِعلْمفَم ِمثْلَ ذَِلك رأَختي الثَّلَاثَةَ و
  .تت ِإلَى مولَاِتها فَقَالَت أَ تراه كَانَ امرأَةً مرةً حرقَةً و دم اِلاسِتحاضِة دم فَاِسد باِرد قَالَ فَالْتفَ

  باب معِرفَِة دِم الْحيِض و الْعذْرِة و الْقَرحِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد - ١
ِميعاً عج نع لَمِن أَسِد بمحم نضاً عأَي دمأَح اهور اٍد ومِن حلَِف بخ ناِلٍد عِن خِد بمحم ن

خلَِف بِن حماٍد الْكُوِفي قَالَ تزوج بعض أَصحاِبنا جاِريةً معِصراً لَم تطْمثْ فَلَما اقْتضها سالَ 
فَم مالد ذَِلك ِصربي هوا أَنظَن نم اِبلَ وا الْقَوهواٍم قَالَ فَأَرِة أَيرشع واً ِمنحن قَِطعناِئلًا لَا يكَثَ س

 عن ِمن النساِء فَاختلَفْن فَقَالَ بعض هذَا ِمن دِم الْحيِض و قَالَ بعض هو ِمن دِم الْعذْرِة فَسأَلُوا
يذَا شفَقَالُوا ه اِئِهمفُقَه ِرِه ِمنغَي ِنيفَةَ وكَأَِبي ح ماَءهفُقَه ةٌ  ذَِلكلَاةُ فَِريضالص كَلَ وأَش ٌء قَد

الْح مفَِإنْ كَانَ د اضيى الْبرى تتا حهجوا زهنع ِسكملْي لِّ وصلْت أْ وضوتةٌ فَلْتاِجبو ِض لَمي
 تججح و ةُ ذَِلكاِريلَِت الْجفَفَع ضِت الْفَرأَد قَد تِة كَانذْرالْع مِإنْ كَانَ د لَاةُ وا الصهرضي

ت  فَقُلْ)عليه السالم ( ِفي ِتلْك السنِة فَلَما ِصرنا ِبِمنى بعثْت ِإلَى أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر 
  جِعلْت ِفداك ِإنَّ لَنا مسأَلَةً قَد ِضقْنا ِبها ذَرعاً فَِإنْ رأَيت أَنْ 

http://www.islam4u.com


  ) ٩٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ِإلَي ِإذَا هدأَِت الرجلُ و انقَطَع الطَِّريق فَأَقِْبلْ ِإنْ شاَء اللَّه تأْذَنَ ِلي فَآِتيك و أَسأَلُك عنها فَبعثَ 
قَالَ خلَف فَرأَيت اللَّيلَ حتى ِإذَا رأَيت الناس قَد قَلَّ اخِتلَافُهم ِبِمنى توجهت ِإلَى ِمضرِبِه فَلَما 

سود قَاِعٍد علَى الطَِّريِق فَقَالَ مِن الرجلُ فَقُلْت رجلٌ ِمن الْحاج فَقَالَ ما كُنت قَِريباً ِإذَا أَنا ِبأَ
 تأَِذن تيا فَِإذَا أَتناهه دِني أَنْ أَقْعرأَم ِر ِإذٍْن فَقَديلْ ِبغخاٍد قَالَ ادمح نب لَفخ قُلْت كماس

لَّمس و لْتخفَد ا لَكفَلَم هرطَاِط غَيا ِفي الْفُسم هدحاِشِه ولَى ِفرع اِلسج وه و لَامالس دفَر ت
ِصرت بين يديِه سأَلَِني و سأَلْته عن حاِلِه فَقُلْت لَه ِإنَّ رجلًا ِمن مواِليك تزوج جاِريةً معِصراً 

ثْ فَلَمطْمت اِبلَ لَمِإنَّ الْقَو اٍم وِة أَيرشع واً ِمنحن قَِطعناِئلًا لَا يكَثَ سفَم مالَ الدا سهضا اقْت
 عنصا أَنْ تِغي لَهبنا يِة فَمذْرالْع مد نهضعقَالَ ب ِض ويالْح مد نهضعفَقَالَ ب ِفي ذَِلك لَفْنتاخ

تتِق اللَّه فَِإنْ كَانَ ِمن دِم الْحيِض فَلْتمِسك عِن الصلَاِة حتى ترى الطُّهر و لْيمِسك عنها قَالَ فَلْ
ك فَقُلْت لَه بعلُها و ِإنْ كَانَ ِمن الْعذْرِة فَلْتتِق اللَّه و لْتتوضأْ و لْتصلِّ و يأِْتيها بعلُها ِإنْ أَحب ذَِل

و كَيف لَهم أَنْ يعلَموا ِمما هو حتى يفْعلُوا ما ينبِغي قَالَ فَالْتفَت يِميناً و ِشمالًا ِفي الْفُسطَاِط 
اللَِّه ِسر ِسر لَفا خفَقَالَ ي ِإلَي دهن قَالَ ثُم دأَح هكَلَام عمسافَةَ أَنْ يخلَا م و وهِذيعاللَِّه فَلَا ت 

تعلِّموا هذَا الْخلْق أُصولَ ِديِن اللَِّه بِل ارضوا لَهم ما رِضي اللَّه لَهم ِمن ضلَاٍل قَالَ ثُم عقَد ِبيِدِه 
  الْيسرى ِتسِعني ثُم قَالَ 
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 وِة فَهقاً ِفي الْقُطْنطَوم مِفيقاً فَِإنْ كَانَ الداجاً ررا ِإخهِرجخت اً ثُمِليا مهعدت ةَ ثُمِخلُ الْقُطْندتست
طْنِة فَهو ِمن الْحيِض قَالَ خلَف فَاستحفَِّني الْفَرح فَبكَيت ِمن الْعذْرِة و ِإنْ كَانَ مستنِقعاً ِفي الْقُ

 هدي فَعقَالَ فَر كرذَا غَيه ِسنحكَانَ ي نم اكِفد ِعلْتج قُلْت كَاكا أَبكَاِئي قَالَ مب كَنا سفَلَم
ا أُخي ماللَِّه ِإن قَالَ و اِء وموِل اللَِّه ِإلَى السسر نِإلَّا ع كِن اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِبرِئيلَ عربج نع 

  .عز و جلَّ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب - ٢

ِئلَ أَبوقَةَ قَالَ سِن ساِد بِزي نفٍَر ععماً )عليه السالم ( و جد أَتفَر هتأَم أَو هأَترام ضٍل اقْتجر نع 
كَِثرياً لَا ينقَِطع عنها يوماً كَيف تصنع ِبالصلَاِة قَالَ تمِسك الْكُرسف فَِإنْ خرجِت الْقُطْنةُ 

الْع ِمن هِم فَِإنقَةً ِبالدطَوِمساً مغنم فسالْكُر جرلِّي فَِإنْ خصت ةً وا قُطْنهعم ِسكمت ِسلُ وتغِة تذْر
  .ِبالدِم فَهو ِمن الطَّمِث تقْعد عِن الصلَاِة أَيام الْحيِض 

 فَتاةٌ ِمنا ِبها )عليه السالم ( ِه   محمد بن يحيى رفَعه عن أَباٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ- ٣
قَرحةٌ ِفي فَرِجها و الدم ساِئلٌ لَا تدِري ِمن دِم الْحيِض أَو ِمن دِم الْقَرحِة فَقَالَ مرها فَلْتستلِْق 

  ى فَِإنْ خرج الدم ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن علَى ظَهِرها ثُم ترفَع ِرجلَيها ثُم تستدِخلُ ِإصبعها الْوسطَ
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  .فَهو ِمن الْحيِض و ِإنْ خرج ِمن الْجاِنِب الْأَيسِر فَهو ِمن الْقَرحِة 
  ب الْحبلَى ترى الدمبا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْحسيِن بِن - ١
 كَيف  ِإنَّ أُم ولَِدي ترى الدم و ِهي حاِملٌ)عليه السالم ( نعيٍم الصحاِف قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

تصنع ِبالصلَاِة قَالَ فَقَالَ ِلي ِإذَا رأَِت الْحاِملُ الدم بعد ما تمِضي ِعشرونَ يوماً ِمن الْوقِْت الَِّذي 
ا ِمن كَانت ترى ِفيِه الدم ِمن الشهِر الَِّذي كَانت تقْعد ِفيِه فَِإنَّ ذَِلك لَيس ِمن الرِحِم و لَ

 تقِْت الَِّذي كَانلَ الْوقَب ماِملُ الدأَِت الْحِإذَا ر لِّ وصت ٍف وسِشي ِبكُرتحت أْ وضوتِث فَلْتالطَّم
ِن الصع ِسكمِة فَلْتضيالْح ِمن هِر فَِإنهالش ذَِلك قِْت ِمنِفي الْو ِبقَِليٍل أَو مى ِفيِه الدرت ددلَاِة ع

 ِإنْ لَم لِّ وصلْت ِسلْ وتغفَلْت لَ ذَِلكا قَبهنع مالد قَطَعا فَِإِن انِضهيِفي ح دقْعت تا الَِّتي كَاناِمهأَي
 ما الدى ِفيهرت تالَِّتي كَان امِضي الْأَيما تم دعا ِإلَّا بهنع مقَِطِع الدني ِسلْ ثُمتغِن فَلْتيموي ٍم أَووِبي

تحتِشي و تستذِْفر و تصلِّ الظُّهر و الْعصر ثُم لْتنظُر فَِإنْ كَانَ الدم ِفيما بينهما و بين الْمغِرِب 
دلِّ ِعنصلْت أْ وضوتِف فَلْتسلِْف الْكُرخ ِسيلُ ِمنقِْت كُلِّ لَا يو   
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صلَاٍة ما لَم تطْرِح الْكُرسف فَِإنْ طَرحِت الْكُرسف عنها فَسالَ الدم وجب علَيها الْغسلُ و ِإنْ 
حِإذَا طَر مِإنْ كَانَ الد ا قَالَ وهلَيلَ علَا غُس لِّ وصلْت أْ وضوتفَلْت مِسِل الدي لَم و فسِت الْكُر

أَمسكَِت الْكُرسف يِسيلُ ِمن خلِْف الْكُرسِف صِبيباً لَا يرقَأُ فَِإنَّ علَيها أَنْ تغتِسلَ ِفي كُلِّ يوٍم 
 ِسلَ وتغت ِر وصالْع ِر وِسلَ ِللظُّهتغت ِر وِسلَ ِللْفَجتغت و لِّيصت و ِشيتحت اٍت ورلٍَة ثَلَاثَ ملَي

ِبالد اللَّه بأَذْه ذَِلك لَتا ِإذَا فَعهةُ فَِإناضحتسلُ الْمفْعت كَذَِلك اِء قَالَ والِْعش ِرِب وغا ِللْمهنِم ع
.  

عليهما (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض ِرجاِلِه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما - ٢

الَ ِتلْك  قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة الْحبلَى قَِد استبانَ حبلُها ترى ما ترى الْحاِئض ِمن الدِم قَ)السالم 
الِْهراقَةُ ِمن الدِم ِإنْ كَانَ دماً كَِثرياً أَحمر فَلَا تصلِّ و ِإنْ كَانَ قَِليلًا أَصفَر فَلَيس علَيها ِإلَّا 

  .الْوضوُء 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء عن محمِد -٣ 
 قَالَ سأَلْته عِن الْحبلَى ترى الدم كَما كَانت ترى أَيام )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

حيِضها مستِقيماً ِفي كُلِّ شهٍر فَقَالَ تمِسك عِن الصلَاِة كَما كَانت تصنع ِفي حيِضها فَِإذَا 
 لَّتص ترطَه.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و محمد بن يحيى عن محمِد بِن - ٤
( جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الْحسيِن 

 عِن الْحبلَى ترى الدم و ِهي حاِملٌ كَما كَانت ترى قَبلَ ذَِلك ِفي كُلِّ شهٍر هلْ تترك )عليه السالم 
تلَاةَ قَالَ تالص امِإذَا د كر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو داود جِميعاً عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٥
 أَنه ) السالم عليه( عِن النضِر بِن سويٍد و فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .سِئلَ عِن الْحبلَى ترى الدم أَ تترك الصلَاةَ فَقَالَ نعم ِإنَّ الْحبلَى ربما قَذَفَت ِبالدِم 

ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَ- ٦
 جِعلْت ِفداك الْحبلَى ربما طَِمثَت فَقَالَ نعم و ذَِلك أَنَّ الْولَد ِفي بطِْن أُمِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . الصلَاةُ ِغذَاؤه الدم فَربما كَثُر فَفَضلَ عنه فَِإذَا فَضلَ دفَعته فَِإذَا دفَعته حرمت علَيها
  . و ِفي ِروايٍة أُخرى ِإذَا كَانَ كَذَِلك تأَخر الِْولَادةُ 
  باب النفَساِء

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن - ١
   قَالَ النفَساُء تكُف عِن الصلَاِة أَيام )عليهما السالم ( ما يساٍر و زرارةَ عن أَحِدِه
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معت ِسلُ وتغت ا ثُمكُثُ ِفيهمت تا الَِّتي كَاناِئهةُ أَقْراضحتسلُ الْممعا تلُ كَم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر - ٢

 تلَدِلِك وِد الْمبأَةَ عرِإنَّ ام لَه قَالَ قُلْت نيِن أَعِن بمحِد الربع نع ا ثُمِضهيح اما أَيلَه دفَع
أَمرها فَاغْتسلَت و احتشت و أَمرها أَنْ تلْبس ثَوبيِن نِظيفَيِن و أَمرها ِبالصلَاِة فَقَالَت لَه لَا 

جأَس و هناِرجاً عخ ِني أَقُومعفَد ِجدسلَ الْمخفِْسي أَنْ أَدن ِطيبولُ تسِبِه ر رأَم ِفيِه فَقَالَ قَد د
 ِبهذَا )عليه السالم (  و قَالَ فَانقَطَع الدم عِن الْمرأَِة و رأَِت الطُّهر و أَمر عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .علَت صاِحبتكُم قُلْت ما أَدِري قَبلَكُم فَانقَطَع الدم عِن الْمرأَِة و رأَِت الطُّهر فَما فَ
 فَقَالَت ِإني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه قَالَ سأَلَِت امرأَةٌ أَبا عبِد اللَِّه - ٣

ةَ عاِنيِني ِبثَموى أَفْتتماً حوي ِرينِنفَاِسي ِعش ِمن دأَقْع تِد اللَِّه كُنبو عماً فَقَالَ أَبوي رعليه السالم ( ش( 
 )صلى اهللا عليه وآله ( و ِلم أَفْتوِك ِبثَماِنيةَ عشر يوماً فَقَالَ رجلٌ ِللْحِديِث الَِّذي رِوي عن رسوِل اللَِّه 

ِد بمحِبم تِفسن ٍس ِحنييمِت عاَء ِبنمِد اللَِّه قَالَ ِلأَسبو عكٍْر فَقَالَ أَبِإنَّ )عليه السالم ( ِن أَِبي ب 
   و قَد أُِتي ِبها ثَماِنيةَ عشر يوماً و لَو سأَلَته )صلى اهللا عليه وآله ( أَسماَء سأَلَت رسولَ اللَِّه 
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  .قَبلَ ذَِلك لَأَمرها أَنْ تغتِسلَ و تفْعلَ ما تفْعلُه الْمستحاضةُ 
٤ - نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت لَه ِإ
ت و النفَساُء متى تصلِّي قَالَ تقْعد ِبقَدِر حيِضها و تستظِْهر ِبيوميِن فَِإِن انقَطَع الدم و ِإلَّا اغْتسلَ

احتشت و استثْفَرت و صلَّت و ِإنْ جاز الدم الْكُرسف تعصبت و اغْتسلَت ثُم صلَِّت الْغداةَ 
ت ِبغسٍل و الظُّهر و الْعصر ِبغسٍل و الْمغِرب و الِْعشاَء ِبغسٍل و ِإنْ لَم يجِز الدم الْكُرسف صلَّ

ِبغسٍل واِحٍد قُلْت و الْحاِئض قَالَ ِمثْلُ ذَِلك سواًء فَِإِن انقَطَع عنها الدم و ِإلَّا فَِهي مستحاضةٌ 
 ِبياٍل فَِإنَّ النلَى حلَاةَ عالص عدلَا ت لِّي وصت اًء ثُمواِء سفَسِمثْلَ الن عنصقَالَ )ه وآله صلى اهللا علي( ت 

 ِديِنكُم ادلَاةُ ِعمالص.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو داود عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٥

ِمعقَالَ س قُوبعِن يب سوني نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍد عيوِن سِر بضِد اللَِّه النبا عأَب عليه ( ت

  . يقُولُ تجِلس النفَساُء أَيام حيِضها الَِّتي كَانت تِحيض ثُم تستظِْهر و تغتِسلُ و تصلِّي )السالم 
عن زرارةَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر - ٦

 قَالَ تقْعد النفَساُء أَيامها الَِّتي كَانت تقْعد ِفي الْحيِض و تستظِْهر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبيوميِن 
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ِلدلَ أَنْ تقَب مأَِت الدر أَو مى الدرت ثُم رطْهاِء تفَسباب الن   
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي - ١

 ِفي امرأٍَة نِفست فَتركَِت الصلَاةَ ثَلَاِثني يوماً ثُم تطَهرت ثُم رأَِت الدم )السالم عليه ( الْحسِن الْأَوِل 
  .بعد ذَِلك قَالَ تدع الصلَاةَ ِلأَنَّ أَيامها أَيام الطُّهِر و قَد جازت أَيام النفَاِس 

لَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و محمد بن يحيى عن محمِد بِن   محمد بن ِإسماِعي- ٢
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عِن جيسعليه ( الْح

اِثني يوماً أَو أَكْثَر ثُم طَهرت و صلَّت ثُم رأَت دماً أَو صفْرةً  عِن امرأٍَة نِفست فَمكَثَت ثَلَ)السالم 
  .قَالَ ِإنْ كَانت صفْرةً فَلْتغتِسلْ و لْتصلِّ و لَا تمِسك عِن الصلَاِة 

٣ -ب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِرو   أَبمع نع ِليِن عِن بسِن الْح
 ِفي الْمرأَِة )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

صماً فَقَالَ تد ةَ أَوفْرى الصرِن فَتيموي اماً أَوأَي ا الطَّلْقهِصيبي عجا الْوهفَِإنْ غَلَب ِلدت ا لَملِّي م
 رطْها تم دعلَاِة بالص اُء ِتلْكا قَضهلَيِع فَعجالْو ا ِمنهلِّيصأَنْ ت قِْدرت لَاةٌ لَما صهفَفَات.  

  باب ما يِجب علَى الْحاِئِض ِفي أَوقَاِت الصلَاِة
يم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِه- ١

   عِن الْحاِئِض تطَهر يوم الْجمعِة و تذْكُر اللَّه )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 اللَّه ذْكُرت لَةَ وقِْبلُ الِْقبتست لَاِة ثُمقِْت الصأُ ِفي وضوتا تهلَِكن فَلَا و را الطُّهقَالَ أَم.  
شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر و حماٍد عن معاِويةَ   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ٢

 قَالَ تتوضأُ الْمرأَةُ الْحاِئض ِإذَا أَرادت أَنْ تأْكُلَ و ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِقبلَةَ و هلَّلَت و كَبرت و تلَِت الْقُرآنَ و ذَكَرِت اللَّه عز و وقْت الصلَاِة توضأَت و استقْبلَِت الْ

  .جلَّ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عماِر بِن مروانَ عن زيٍد الشحاِم - ٣

 يقُولُ ينبِغي ِللْحاِئِض أَنْ تتوضأَ ِعند وقِْت كُلِّ صلَاٍة ثُم )ه السالم علي( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .تستقِْبلَ الِْقبلَةَ و تذْكُر اللَّه ِمقْدار ما كَانت تصلِّي 

٤ -ِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل ب
 قَالَ ِإذَا كَانِت الْمرأَةُ طَاِمثاً فَلَا )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 صلَاٍة ثُم تقْعد ِفي موِضٍع تِحلُّ لَها الصلَاةُ و علَيها أَنْ تتوضأَ وضوَء الصلَاِة ِعند وقِْت كُلِّ
  .طَاِهٍر و تذْكُر اللَّه عز و جلَّ و تسبحه و تحمده و تهلِّلَه كَِمقْداِر صلَاِتها ثُم تفْرغُ ِلحاجِتها 
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 باب الْمرأَِة تِحيض بعد دخوِل وقِْت الصلَاِة قَبلَ أَنْ تصلِّيها أَو تطْهر قَبلَ 
  دخوِل وقِْتها فَتتوانى ِفي الْغسِل

ٍب عِن الْفَضِل بِن يونس قَالَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبو- ١
 قُلْت الْمرأَةُ ترى الطُّهر قَبلَ غُروِب الشمِس كَيف تصنع )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن الْأَولَ 

عبِس أَرماِل الشوز ِضي ِمنما يم دعب رأَِت الطُّهلَاِة قَالَ ِإذَا رِبالص رصلِّي ِإلَّا الْعصاٍم فَلَا تةُ أَقْد
 ِجبي ِم فَلَمِفي الد ِهي و قْتا الْوهنع جرخ ِم وِفي الد ِهي ا وهلَيلَ عخِر دالظُّه قْتِلأَنَّ و

ي ِفي الدِم أَكْثَر قَالَ و ِإذَا رأَِت علَيها أَنْ تصلِّي الظُّهر و ما طَرح اللَّه عنها ِمن الصلَاِة و ِه
 ِمن ترلَاِة فَِإذَا طَهِن الصع ِسكماٍم فَلْتةُ أَقْدعبِس أَرماِل الشوز ِضي ِمنما يم دعب مأَةُ الدرالْم

هلَيلَ عخِر دالظُّه قْتِر ِلأَنَّ ولَاةَ الظُّهقِْض صِم فَلْتالد ِر والظُّه قْتا وهنع جرخ و طَاِهر ِهي ا و
  .ِهي طَاِهر فَضيعت صلَاةَ الظُّهِر فَوجب علَيها قَضاؤها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن معمِر بِن يحيى - ٢
فٍَر قَالَ سعا جأَب لِّي الْأُولَى قَالَ )عليه السالم ( أَلْتصِر تصالْع دِعن رطْهاِئِض تِن الْحع   
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  .ي تطْهر ِعندها لَا ِإنما تصلِّي الصلَاةَ الَِّت
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ قَالَ - ٣

دى تتلَ حسِت الْغرأَخ لَاِة ثُمالص قْتا وهلَيلَ عخد قَد و رأَةُ الطُّهرأَِت الْملَاٍة ِإذَا رص قْتلَ وخ
أُخرى كَانَ علَيها قَضاُء ِتلْك الصلَاِة الَِّتي فَرطَت ِفيها فَِإذَا طَهرت ِفي وقِْت وجوِب الصلَاِة 

صلَاِة الَِّتي فَأَخرِت الصلَاةَ حتى يدخلَ وقْت صلَاٍة أُخرى ثُم رأَت دماً كَانَ علَيها قَضاُء ِتلْك ال
  .فَرطَت ِفيها 
 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

اٍة فَفَرطَت ِفيها حتى قَالَ قَالَ أَيما امرأَةٌ رأَِت الطُّهر و ِهي قَاِدرةٌ علَى أَنْ تغتِسلَ ِفي وقِْت صلَ
يدخلَ وقْت صلَاٍة أُخرى كَانَ علَيها قَضاُء ِتلْك الصلَاِة الَِّتي فَرطَت ِفيها و ِإنْ رأَِت الطُّهر ِفي 

لَاٍة أُخص قْتلَ وخد لَاٍة وص قْتو ازفَج ِيئَِة ذَِلكهِفي ت تلَاٍة فَقَامقِْت صا وهلَيع سى فَلَير
  .قَضاٌء و تصلِّي الصلَاةَ الَِّتي دخلَ وقْتها 

 عِن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي الْورِد قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٥
لَّتص قَد ِر ولَاِة الظُّهكُونُ ِفي صأَِة ترلَا الْم ا وِجِدهسم ِمن قُومقَالَ ت مى الدرت ِن ثُميتكْعر 

 قُمِن فَلْتيتكْعر لَّتص قَد ِرِب وغلَاِة الْمِفي ص ِهي و مأَِت الدر تِإنْ كَان ِن ويتكْعقِْضي الرت
  .ِتي فَاتتها ِمن الْمغِرِب ِمن مسِجٍد فَِإذَا طَهرت فَلْتقِْض الركْعةَ الَّ
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   باب الْمرأَِة تكُونُ ِفي الصلَاِة فَتحس ِبالْحيِض
أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو   محمد بن يحيى عن محمِد بِن - ١

 ِفي الْمرأَِة )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لُ يدها فَتمس الْموِضع فَِإنْ رأَت شيئاً تكُونُ ِفي الصلَاِة فَتظُن أَنها قَد حاضت قَالَ تدِخ

  .انصرفَت و ِإنْ لَم تر شيئاً أَتمت صلَاتها 
  باب الْحاِئِض تقِْضي الصوم و لَا تقِْضي الصلَاةَ

الْوشاِء عن أَباٍن عمن أَخبره   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن - ١
  . قَالَا الْحاِئض تقِْضي الصيام و لَا تقِْضي الصلَاةَ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

 راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن- ٢
 الْحاِئض تقِْضي الصلَاةَ قَالَ لَا قُلْت تقِْضي الصوم قَالَ نعم قُلْت ِمن أَين )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِليسِإب قَاس نلَ مذَا قَالَ ِإنَّ أَواَء هج.  
عليه ( عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٣

 عن قَضاِء الْحاِئِض الصلَاةَ ثُم تقِْضي الصوم قَالَ لَيس علَيها أَنْ تقِْضي الصلَاةَ و علَيها أَنْ )السالم 
 انَ ثُمضمِر رهش موص قِْضيولَ اللَِّه تسقَالَ ِإنَّ ر و لَيلَ عكَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَقْب   
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  .ذَِلك الْمؤِمناِت  و كَانت تأْمر ِب)عليها السالم ( يأْمر ِبذَِلك فَاِطمةَ 
  الْحسين بن محمٍد عن معلى عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ - ٤

ِإنَّ  ِإنَّ الْمِغريةَ بن سِعيٍد روى عنك أَنك قُلْت لَه )عليه السالم ( الْجعِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 راً ورحا مطِْنها ِفي بم تذَرانَ نرأَةَ ِعمرِإنَّ ام اللَّه فَّقَهلَا و ا لَهلَاةَ فَقَالَ مقِْضي الصت اِئضالْح

ضي وِإن بر ها قالَتتعضا وداً فَلَمأَب هِمن جرخلَا ي ثُم لُهخدِجِد يسِللْم ررحثىالْمها أُنتع ... و
لَيس الذَّكَر كَالْأُنثى فَلَما وضعتها أَدخلَتها الْمسِجد فَساهمت علَيها الْأَنِبياُء فَأَصابِت الْقُرعةُ 

غت ما تبلُغُ النساُء خرجت زكَِريا و كَفَّلَها زكَِريا فَلَم تخرج ِمن الْمسِجِد حتى بلَغت فَلَما بلَ
فَهلْ كَانت تقِْدر علَى أَنْ تقِْضي ِتلْك الْأَيام الَِّتي خرجت و ِهي علَيها أَنْ تكُونَ الدهر ِفي 

  .الْمسِجِد 
  باب الْحاِئِض و النفَساِء تقْرَءاِن الْقُرآنَ

١ -مِإس نب دمحةَ   ماِويعم ناٍد عمح ٍر ويمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ ع
  . قَالَ الْحاِئض تقْرأُ الْقُرآنَ و تحمد اللَّه )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

  .جنب أَيضاً  قَالَ تقْرأُ الْحاِئض الْقُرآنَ و النفَساُء و الْ)السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ٣

  عِن الطَّاِمِث تسمع السجدةَ قَالَ ِإنْ كَانت ِمن)عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .الْعزاِئِم فَلْتسجد ِإذَا سِمعتها 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٤
ى الْحاِئِض فَقَالَ نعم ِإذَا كَانَ  قَالَ سأَلْته عِن التعِويِذ يعلَّق علَ)عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِفي ِجلٍْد أَو ِفضٍة أَو قَصبِة حِديٍد 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

يِذ يعلَّق علَى الْحاِئِض قَالَ نعم لَا بأْس قَالَ و قَالَ تقْرؤه و تكْتبه  قَالَ سأَلْته عِن التعِو)عليه السالم 
  .و لَا تِصيبه يدها و رِوي أَنها لَا تكْتب الْقُرآنَ 

  باب الْحاِئِض تأْخذُ ِمن الْمسِجِد و لَا تضع ِفيِه شيئاً
١ -ي نب دمحةَ   ماررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

   قَالَ سأَلْته كَيف صارِت الْحاِئض تأْخذُ ما ِفي الْمسِجِد و لَا تضع ِفيِه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  ) ١٠٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... كز االشعاع االسالمي مر........... الد الثالث :  الكايف 

 ها ِفيِه ِإلَّا ِمنذَ مأْخأَنْ ت ِطيعتسلَا ت ِرِه وا ِفي غَيِدها ِفي يم عضأَنْ ت ِطيعتست اِئضفَقَالَ ِلأَنَّ الْح
.  

ي ا ثُمثُهطَم ِفعترأَِة يرِحيِضباب الْمالْم أِْس ِمنالْي دح و ودع  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص بِن - ١

ٌء قَالَ  ِسِنني ثُم عاد ِإلَيها شي عِن امرأٍَة ذَهب طَمثُها )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 رطْهى تتلَاةَ حالص كرتت.  

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن بعِض - ٢
لْمرأَةُ الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض حدها خمسونَ  ا)عليه السالم ( أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .سنةً 
  . و رِوي ِستونَ سنةً أَيضاً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن طَِريٍف عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٣
نا عاِبنحِض أَصعب نِد اللَِّه عبةً )عليه السالم (  أَِبي عرمح رت ةً لَمنس ِسنيمأَةُ خرِت الْملَغقَالَ ِإذَا ب 

  .ِإلَّا أَنْ تكُونَ امرأَةً ِمن قُريٍش 
رحمِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد ال- ٤

  . قَالَ حد الَِّتي قَد يِئست ِمن الْمِحيِض خمسونَ سنةً )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  مرأَِة يرتِفع طَمثُها ِمن ِعلٍَّة فَتسقَى الدواَء ِليعود طَمثُها باب الْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِرفَاعةَ بِن موسى - ١

 قُلْت أَشتِري الْجاِريةَ فَتمكُثُ ِعنِدي )عليه السالم ( النخاِس قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَر 
الْأَشهر لَا تطْمثُ و لَيس ذَِلك ِمن ِكبٍر و أُِريها النساَء فَيقُلْن ِلي لَيس ِبها حبلٌ فَِلي أَنْ أَنِكحها 

ريح ِمن غَيِر حبٍل فَلَا بأْس أَنْ تمسها ِفي الْفَرِج قُلْت ِفي فَرِجها فَقَالَ ِإنَّ الطَّمثَ قَد تحِبسه ال
  .فَِإنْ كَانَ ِبها حبلٌ فَما ِلي ِمنها قَالَ ِإنْ أَردت ِفيما دونَ الْفَرِج 

تِري الْجاِريةَ فَربما  أَش)عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِرفَاعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 وزجا أَ فَيِمهوي ثُ ِمنطْمفَت اَء ِلذَِلكوقَى الدسِحِم فَتِريٍح ِفي الر ٍم أَواِد دفَس ا ِمنثُهطَم سبتاح

علْ ذَِلك فَقُلْت لَه ِإنه ِإنما ِلي ذَِلك و أَنا لَا أَدِري ذَِلك ِمن حبٍل هو أَو ِمن غَيِرِه فَقَالَ ِلي لَا تفْ
ارتفَع طَمثُها ِمنها شهراً و لَو كَانَ ذَِلك ِمن حبٍل ِإنما كَانَ نطْفَةً كَنطْفَِة الرجِل الَِّذي يعِزلُ 

 ثُم ِإلَى مضغٍة ثُم ِإلَى ما شاَء اللَّه و ِإنَّ فَقَالَ ِلي ِإنَّ النطْفَةَ ِإذَا وقَعت ِفي الرِحِم تِصري ِإلَى علَقٍَة
يا شهِمن لَقخي ِحِم لَمِر الرِفي غَي تقَعطْفَةَ ِإذَا والن  راً وها شثُهطَم فَعتاًء ِإذَا اروا دِقهسٌء فَلَا ت

  .جاز وقْتها الَِّذي كَانت تطْمثُ ِفيِه 
٣ -حم   نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

 عن رجٍل اشترى جاِريةً مدِركَةً و لَم تِحض )عليه السالم ( داود بِن فَرقٍَد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِلذَِلك ِستةُ أَشهٍر و لَيس ِبها حبلٌ قَالَ ِإنْ كَانَ ِمثْلُها تِحيض و لَم يكُن ذَِلك ِعنده حتى مضى 

 هِمن درت بيذَا عٍر فَهِكب ِمن.  
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ِضبتخاِئِض تباب الْح   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن سهِل بِن الْيسِع عن أَِبيِه - ١

  .ِه  عِن الْمرأَِة تختِضب و ِهي حاِئض قَالَ لَا بأْس ِب)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن محمِد بِن أَِبي - ٢

 اِهيمرِلأَِبي ِإب ةَ قَالَ قُلْتزمعليه السالم ( ح( معطَاِمثٌ قَالَ ن ِهي أَةُ ورالْم ِضبتخت .  
  ِئِضباب غَسِل ِثياِب الْحا

١ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عِن الْمرأَِة الْحاِئِض أَ تغِسلُ ِثيابها الَِّتي )عليه السالم ( سورةَ بِن كُلَيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

هتلَِبس قَد و لَه قُلْت ى ذَِلكا ِسوم عدت ِم والد ا ِمنهابِثي ابا أَصِسلُ مغا قَالَ تِثها ِفي طَم
  .عِرقَت ِفيها قَالَ ِإنَّ الْعرق لَيس ِمن الْحيِض 

٢ -قْبع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عب اقحِإس نِرٍز عحِن مةَ ب
  . قَالَ الْحاِئض تصلِّي ِفي ثَوِبها ما لَم يِصبه دم )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم - ٣
 قَالَ سأَلَته أُم ولٍَد ِلأَِبيِه فَقَالَت )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عِن الْعبِد الصاِلِح 

يش نع أَلَكأَنْ أَس ي أُِريدِإن اكِفد ِعلْتج تسلَا ت ِلي وفَقَالَ س هِيي ِمنحتا أَسأَن ٍء و ِيي قَالَتح  
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 بذْهي ِلطَ وتخى يتٍق حِغيِه ِبِمشبفَقَالَ اص هأَثَر بذْهي فَلَم هلْتسِض فَغيالْح مِبي دثَو ابأَص.  
  اب الْحاِئِض تناِولُ الْخمرةَ أَِو الْماَءب

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر - ١
جلَ الْماَء فَقَالَ قَد كَانَ بعض  قَالَ سأَلْته عِن الْحاِئِض تناِولُ الر)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبياِء النةَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِنسرمالْخ اِولُهنت و اِئضح ِهي اَء وِه الْملَيع كُبست .  
للَّه علَى  تم ِكتاب الْحيِض ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى ا

  .محمٍد و آِلِه 
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   ِكتاب الْجناِئِز
  باب ِعلَِل الْموِت و أَنَّ الْمؤِمن يموت ِبكُلِّ ِميتٍة

١ -رِإب نب ِليأَِبي   ع نِن طَِريٍف عِد بعس نع ثَهدح نماٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم
 قَالَ يا رب )عليه السالم (  قَالَ كَانَ الناس يعتِبطُونَ اعِتباطاً فَلَما كَانَ زمانُ ِإبراِهيم )عليه السالم ( جعفٍَر 

ةً يؤجر ِبها الْميت و يسلَّى ِبها عِن الْمصاِب قَالَ فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ الْموم اجعلْ ِللْموِت ِعلَّ
  .و هو الِْبرسام ثُم أَنزلَ بعده الداَء 

 عن عاِصِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل- ٢
 قَالَ كَانَ الناس يعتِبطُونَ اعِتباطاً فَقَالَ )عليه السالم ( حميٍد عن سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 

 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(صِن الْملَّى عسي ا وِبه فرعِت ِعلَّةً يوِللْم لْتعج لَو با ري  لَ اللَّهزاِب فَأَن
 هدعاَء بلَ الدزأَن ثُم امسالِْبر وه و وملَّ الْمج و زع.  

  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٣
 قَالَ سِمعته يقُولُ الْحمى راِئد الْموِت و هو ِسجن اللَِّه ِفي )ليه السالم ع( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْأَرِض و هو حظُّ الْمؤِمِن ِمن الناِر 
٤ -ِد بمحم نِن عيصِن الْحِد بمحم ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْفُضيِل عن عبِد الرحمِن بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

( اتم   
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 ِبيالن داوعليه السالم ( د( اللَِّه ى كَِليموسم اتم ا وِتهِنحِبأَج رالطَّي هوءاً فَأَظَلَّتفْجِت مبالس موي  ) عليه

  .وت  و أَي نفٍْس لَا تم)عليه السالم (  ِفي التيِه فَصاح صاِئح ِمن السماِء مات موسى )السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و الْحسِن - ٥

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن محبوٍب عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  . ِإنَّ موت الْفَجأَِة تخِفيف عِن الْمؤِمِن و أَخذَةُ أَسٍف عِن الْكَاِفِر )وآله 
عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد أَو غَيِرِه عن عِلي بِن حِديٍد عِن الرضا - ٦

  .ينا ِبالْبطَِن الذَِّريِع  قَالَ أَكْثَر من يموت ِمن مواِل)السالم 
٧ - ٍخ ِمنيش نوٍق عرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحم  

صلى اهللا ( لُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رسو)عليه السالم ( أَصحاِبنا يكَنى ِبأَِبي عبِد اللَِّه عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْحمى راِئد الْموِت و ِسجن اللَِّه تعالَى ِفي أَرِضِه و فَورها ِمن جهنم و ِهي حظُّ كُلِّ )عليه وآله 
  .مؤِمٍن ِمن الناِر 

٨ -م نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ناٍر عمِن عةَ باِويع
 ِإنَّ الْمؤِمن يبتلَى ِبكُلِّ بِليٍة و يموت ِبكُلِّ ِميتٍة ِإلَّا أَنه لَا )عليه السالم ( ناِجيةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 هفْسلُ نقْتي.  
٩ -و نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِصٍري قَالَ   حأَِبي ب نفٍْص عِن حِب بيه

 عن ِميتِة الْمؤِمِن فَقَالَ يموت الْمؤِمن ِبكُلِّ ِميتٍة يموت غَرقاً و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . تِصيب ذَاِكر اللَِّه تعالَى يموت ِبالْهدِم و يبتلَى ِبالسبِع و يموت ِبالصاِعقَِة و لَا

١٠- نماِء عوانَ النثْمع ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ؤِمن ِبكُلِّ بِليٍة و يِميته ِبكُلِّ  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يبتِلي الْم)عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وبى أَيرا تقِْلِه أَ ماِب عِليِه ِبذَهتبلَا ي ٍة وعليه السالم ( ِميت( لِْدِه وو اِلِه ولَى مع ِليسلَّطَ ِإبس فكَي 
يلَى كُلِّ شع ِلِه ولَى أَهع لَى عع لِّطْهسي لَم و هلَّ ِبِه ٍء ِمنج و زع اللَّه دحوا يم لَه كرقِْلِه ت.  
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   باب ثَواِب الْمرِض
 عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد- ١

 رفَع رأْسه ِإلَى السماِء فَتبسم فَِقيلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كأْسر تفَعر اكنأَيولَ اللَِّه رسا ري لَه طَا ِمنبِن هلَكَيِلم تِجبع معقَالَ ن تمسباِء فَتمِإلَى الس

السماِء ِإلَى الْأَرِض يلْتِمساِن عبداً مؤِمناً صاِلحاً ِفي مصلى كَانَ يصلِّي ِفيِه ِليكْتبا لَه عملَه ِفي 
ِفي م اهِجدي لَِتِه فَلَملَي ِمِه ووي اهنسمفُلَانٌ الْت ِمنؤالْم كدبا عنباِء فَقَالَا رما ِإلَى السجرفَع لَّاهص

ِفي مصلَّاه ِلنكْتب لَه عملَه ِليوِمِه و لَيلَِتِه فَلَم نِصبه فَوجدناه ِفي ِحباِلك فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ 
ي ِمثْلَ ما كَانَ يعملُه ِفي ِصحِتِه ِمن الْخيِر ِفي يوِمِه و لَيلَِتِه ما دام ِفي ِحباِلي فَِإنَّ اكْتبا ِلعبِد

 هنع هتسبِتِه ِإذَا حِفي ِصح لُهمعا كَانَ يم رأَج لَه بأَنْ أَكْت لَيع.  
٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِبٍر   عج ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْمانَ عثْمِن عِرو بمع ن

 ِإنَّ الْمسِلم ِإذَا غَلَبه ضعف الِْكبِر أَمر اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
بكْتأَنْ ي لَكلَّ الْمج و زع و ِحيحِشيطٌ صن ابش وه لُ ومعا كَانَ يِمثْلَ م اِلِه ِتلْكِفي ح لَه 

ِمثْلَ ذَِلك ِإذَا مِرض وكَّلَ اللَّه ِبِه ملَكاً يكْتب لَه ِفي سقِْمِه ما كَانَ يعملُ ِمن الْخيِر ِفي ِصحِتِه 
 هقِْبضي و اللَّه هفَعرى يتا كَانَ حم لَه اللَّه بِدِه كَتسقٍْم ِفي جلَ ِبسغتِإذَا اش الْكَاِفر كَذَِلك و
  .يعملُ ِمن الشر ِفي ِصحِتِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٣
ِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) كَِّل )صلى اهللا عليه وآلهولَِك الْملَّ ِللْمج و زع قُولُ اللَّهي 

  .باِلي ِبالْمؤِمِن ِإذَا مِرض اكْتب لَه ما كُنت تكْتب لَه ِفي ِصحِتِه فَِإني أَنا الَِّذي صيرته ِفي ِح
    عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الصباِح قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٤
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  . لَيلٍَة ِمن مرٍض أَفْضلُ ِمن ِعبادِة سنٍة  سهر)عليه السالم ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْحِميِد عن أَِبي - ٥
اِء ِعند كُلِّ مساٍء يقُولُ الرب  قَالَ ِإذَا صِعد ملَكَا الْعبِد الْمِريِض ِإلَى السم)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

تبارك و تعالَى ما ذَا كَتبتما ِلعبِدي ِفي مرِضِه فَيقُولَاِن الشكَايةَ فَيقُولُ ما أَنصفْت عبِدي ِإنْ 
ِلعبِدي ِمثْلَ ما كُنتما تكْتباِن لَه ِمن حبسته ِفي حبٍس ِمن حبِسي ثُم أَمنعه الشكَايةَ فَيقُولُ اكْتبا 

  .الْخيِر ِفي ِصحِتِه و لَا تكْتبا علَيِه سيئَةً حتى أُطِْلقَه ِمن حبِسي فَِإنه ِفي حبٍس ِمن حبِسي 
حسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْ- ٦

 قَالَ سهر لَيلٍَة ِمن مرٍض أَو وجٍع )عليهما السالم ( بِن سويٍد عن درست عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
  .أَفْضلُ و أَعظَم أَجراً ِمن ِعبادِة سنٍة 

 محمِد بِن أَِبي نصٍر عن درست قَالَ سِمعت أَبا   عنه عن أَحمد عن أَحمد بِن- ٧
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( بكْتاِل لَا تماِحِب الشلَّ ِإلَى صج و زع ى اللَّهحأَو ِمنؤالْم ِرضقُولُ ِإذَا مي 

ي باً وثَاِقي ذَنو ِسي وبِفي ح اما دِدي مبلَى عا عِدي مبِلع بِمِني أَِن اكْتاِحِب الْيوِحي ِإلَى ص
  .كُنت تكْتبه ِفي ِصحِتِه ِمن الْحسناِت 

٨ - ناٍث عِن ِغيفِْص بح نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ الْجسد ِإذَا لَم يمرض أَِشر و لَا خير ِفي جسٍد لَا يمرض )السالم عليه ( حجاٍج عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِبأَشٍر 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن - ٩

أَِبي ج نةَ عزمأَِبي ح نِل عيفٍَر الْفُضِن )عليه السالم ( عيلَتى لَيمح ٍة ونةَ سادِدلُ ِعبعلٍَة تى لَيمقَالَ ح   

http://www.islam4u.com


  ) ١١٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ى ثَلَاٍث تمح ِن ويتنةَ سادِدلُ ِعبعةً تنس ِعنيبلُغْ سبي فَِإنْ لَم ةً قَالَ قُلْتنس ِعنيبةَ سادِدلُ ِعبع
  .قَالَ فَِلأُمِه و أَِبيِه قَالَ قُلْت فَِإنْ لَم يبلُغا قَالَ فَِلقَرابِتِه قَالَ قُلْت فَِإنْ لَم يبلُغْ قَرابته قَالَ فَِلِجرياِنِه 

١٠-ب دمحِن   مِد بمحم نِكٍني عِن ِمسكَِم بِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي ن
  . قَالَ حمى لَيلٍَة كَفَّارةٌ ِلما قَبلَها و ِلما بعدها )عليه السالم ( مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

هِمن رباب آخ  
شعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر   أَبو عِلي الْأَ- ١

 قَالَ اللَّه عز و جلَّ من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 كشي ثَلَاثاً فَلَم ِرضِمِه فَِإنْ مد راً ِمنيماً خد ِمِه ولَح راً ِمنيماً خلَح هلْتداِدِه أَبوع ٍد ِمنِإلَى أَح

  .عافَيته عافَيته و لَا ذَنب لَه و ِإنْ قَبضته قَبضته ِإلَى رحمِتي 
عليه السالم ( صحاِبِه عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَ- ٢

 قَالَ قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى ما ِمن عبٍد ابتلَيته ِببلَاٍء فَلَم يشك ِإلَى عواِدِه ِإلَّا أَبدلْته لَحماً خيراً )
 فَِإنْ قَبضته قَبضته ِإلَى رحمِتي و ِإنْ عاش عاش و لَيس لَه ذَنب ِمن لَحِمِه و دماً خيراً ِمن دِمِه

.  
  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسِن بِن - ٣

 قَالَ قَالَ اللَّه عز و )عليه السالم ( الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفَضِل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ عن بِشٍري 
جلَّ أَيما عبٍد ابتلَيته ِببِليٍة فَكَتم ذَِلك ِمن عواِدِه ثَلَاثاً أَبدلْته لَحماً خيراً ِمن لَحِمِه و دماً خيراً 

راً خشب ِمِه ود ِتي ِمنمحِإلَى ر اتم اتِإنْ م و لَه بلَا ذَن و هتقَيأَب هتقَيِرِه فَِإنْ أَبشب راً ِمني.  
٤ - نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديالِْكن ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

   قَالَ من مِرض لَيلَةً فَقَِبلَها ِبقَبوِلها كَتب اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( ِه رجٍل عن أَِبي عبِد اللَّ
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ا مم ةً قُلْتنس نيةَ ِستادِعب ٍد لَها ِإلَى أَحِفيه هابا أَصكُو مشا قَالَ لَا يوِلهى قَبنع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْعزرِمي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد - ٥

ا ِبقَبوِلها و أَدى ِإلَى اللَِّه شكْرها كَانت كَِعبادِة ِستني  قَالَ مِن اشتكَى لَيلَةً فَقَِبلَه)عليه السالم ( اللَِّه 
 اللَّه ِمدح حبا فَِإذَا أَصا كَانَ ِفيهِبم ِبرخلَا ي ا وهلَيع ِبرصا قَالَ يولُها قَبم لَه ةً قَالَ أَِبي فَقُلْتنس

  .علَى ما كَانَ 
٦ -ِإب نب ِليِد   عبو عاِبِه قَالَ قَالَ أَبحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

 من مِرض ثَلَاثَةَ أَياٍم فَكَتمه و لَم يخِبر ِبِه أَحداً أَبدلَ اللَّه عز و جلَّ لَه لَحماً خيراً )عليه السالم ( اللَِّه 
لَح ِمن لَه ِرِه قَالَ قُلْتعش راً ِمنيراً خعش ِتِه ورشب راً ِمنيةً خرشب ِمِه ود راً ِمنيماً خد ِمِه و

  .جِعلْت ِفداك و كَيف يبِدلُه قَالَ يبِدلُه لَحماً و دماً و شعراً و بشرةً لَم يذِْنب ِفيها 
  ايِةباب حد الشكَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 قَالَ سِئلَ عن حد الشكَايِة ِللْمِريِض فَقَالَ ِإنَّ الرجلَ يقُولُ حِممت الْيوم و سِهرت )عليه السالم ( 
لْباِرحةَ و قَد صدق و لَيس هذَا ِشكَايةً و ِإنما الشكْوى أَنْ يقُولَ قَِد ابتِليت ِبما لَم يبتلَ ِبِه ا

 ةَ واِرحالْب تِهرقُولَ سى أَنْ يكْوالش سلَي داً وأَح ِصبي ا لَمِني مابأَص قُولَ لَقَدي و دأَح
تِممذَا حه وحن و موالْي .  
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اسِذنُ ِبِه النؤِريِض يباب الْم   
١ -أَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع ناِط عنلَّاٍد الْح

 يقُولُ ينبِغي ِللْمِريِض ِمنكُم أَنْ يؤِذنَ ِإخوانه ِبمرِضِه )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ن ونَ ِفيِه قَالَ فَِقيلَ لَهرجؤي و ِفيِهم رجؤفَي هونودعفَي فِه فَكَيِإلَي ماهشمونَ ِبمرجؤي مه مع

يؤجر هو ِفيِهم قَالَ فَقَالَ ِباكِْتساِبِه لَهم الْحسناِت فَيؤجر ِفيِهم فَيكْتب لَه ِبذَِلك عشر حسناٍت 
يس رشع هنا عى ِبهحمي اٍت وجرد رشع لَه فَعري ئَاٍت و.  

٢ - نِدي عتهِن الْمِزيِز بِد الْعبع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
س  ِإذَا مِرض أَحدكُم فَلْيأْذَنْ ِللناِس يدخلُونَ علَيِه فَِإنه لَي)عليه السالم ( يونس قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن 

  .ِمن أَحٍد ِإلَّا و لَه دعوةٌ مستجابةٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٣

و عةَ قَالَ قَالَ أَبِمريِن عِف بيس نٍد عمحِن مِن بمحِد الربع نِد اللَِّه علَ )عليه السالم ( بخِإذَا د 
  .أَحدكُم علَى أَِخيِه عاِئداً لَه فَلْيسأَلْه يدعو لَه فَِإنَّ دعاَءه ِمثْلُ دعاِء الْملَاِئكَِة 

  باب ِفي كَم يعاد الْمِريض و قَدِر ما يجِلس ِعنده و تماِم الِْعيادِة
١ -ِعد   ناِبِه عحِض أَصعب ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 قَالَ لَا ِعيادةَ ِفي وجِع الْعيِن و لَا تكُونُ ِعيادةٌ ِفي أَقَلَّ ِمن ثَلَاثَِة أَياٍم فَِإذَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
بجو الَهِعي و ِريضالْم ِركلَا فَِإذَا طَالَِت الِْعلَّةُ ت موي و موفَي ت.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٢

http://www.islam4u.com


  ) ١١٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مي مركز االشعاع االسال........... الد الثالث :  الكايف 

  . قَالَ الِْعيادةُ قَدر فُواِق ناقٍَة أَو حلِْب ناقٍَة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٣ -اِمٍر أَِبي الْعِن عِل بِن الْفَضِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحم   ناِس عب

 قَالَ )عليه السالم ( موسى بِن الْقَاِسِم قَالَ حدثَِني أَبو زيٍد قَالَ أَخبرِني مولًى ِلجعفَِر بِن محمٍد 
عا جلَنقْبتفٍَر فَاسعاِلي جوم ةٌ ِمنِعد نحن و هودعِه نا ِإلَينجراِليِه فَخوم ضعب ِرضم عليه السالم ( فَر( 

 عا فَقَالَ مقَفْنا ِقفُوا فَوفَقَالَ لَن هودعفُلَاناً ن ِريدا نونَ فَقُلْنِريدت نا أَيِض الطَِّريِق فَقَالَ لَنعِفي ب
ن عوِد بخوٍر فَقُلْنا ما معنا أَحِدكُم تفَّاحةٌ أَو سفَرجلَةٌ أَو أُترجةٌ أَو لُعقَةٌ ِمن ِطيٍب أَو ِقطْعةٌ ِم

يِه  شلَيِخلَ ِبِه عا أُدِإلَى كُلِّ م ِريحتسي ِريضونَ أَنَّ الْملَمعا تذَا فَقَالَ أَ مه ٌء ِمن.  
٤ -ى بوسم نانَ عملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن قَاِدٍم   ِعد

 قَالَ تمام الِْعيادِة ِللْمِريِض أَنْ تضع يدك علَى ِذراِعِه و )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تعجلَ الِْقيام ِمن ِعنِدِه فَِإنَّ ِعيادةَ النوكَى أَشد علَى الْمِريِض ِمن وجِعِه 

٥ -مأَِبي   ح ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمس نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب دي
 تمام الِْعيادِة أَنْ تضع يدك علَى الْمِريِض ِإذَا دخلْت علَيِه )عليه السالم ( يحيى قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

.  
٦ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نعليه (  ب

ن  قَالَ ِإنَّ ِمن أَعظَِم الْعواِد أَجراً ِعند اللَِّه عز و جلَّ لَم)صلوات اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
 ذَِلك ِحبي ِريضكُونَ الْمِإلَّا أَنْ ي لُوسالْج فَّفخ اهأَخ ادِإذَا ع  
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 ِمن تماِم الِْعيادِة أَنْ يضع الْعاِئد ِإحدى يديِه علَى  )عليه السالم( و يِريده و يسأَلُه ذَِلك و قَالَ 
  .الْأُخرى أَو علَى جبهِتِه 

  باب حد موِت الْفَجأَِة
  محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن أَِبي الْحسِن النهِدي رفَع الْحِديثَ - ١
 يقُولُ من مات دونَ الْأَربِعني فَقَِد اختِرم و من مات دونَ أَربعةَ )عليه السالم (  أَبو جعفٍَر قَالَ كَانَ

  .عشر يوماً فَموته موت فَجأٍَة 
٢ -ِن ملُوِل بهب نِك عاربِن الْمى بيحي نع ِزيدِن يب قُوبعي نع هنفٍْص   عح نِلٍم عس

  . قَالَ من مات ِفي أَقَلَّ ِمن أَربعةَ عشر يوماً كَانَ موته موت فَجأٍَة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب ثَواِب ِعيادِة الْمِريِض

١ -ِن فَضِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدسيم نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل ع
 يقُولُ من عاد امرأً مسِلماً ِفي مرِضِه صلَّى علَيِه يومِئٍذ سبعونَ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

تاًء حسِإنْ كَانَ م وا وسمى يتاحاً حبلٍَك ِإنْ كَانَ صم ِريفاً ِفي أَلْفخ أَنَّ لَه عوا مِبحصى ي
  .الْجنِة 
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 عن عبِد اللَِّه بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل-٢ 
 قَالَ من عاد مِريضاً شيعه سبعونَ أَلْف )عليه السالم ( بكَيٍر عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ملٍَك يستغِفرونَ لَه حتى يرِجع ِإلَى منِزِلِه 
٣ -محِن مب دمأَح نع هنةَ   عزمأَِبي ح نِل عيِن الْفُضِد بمحم ناٍل عِن فَضِن ابٍد ع

 قَالَ أَيما مؤِمٍن عاد مؤِمناً خاض ِفي الرحمِة خوضاً فَِإذَا جلَس غَمرته )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
ِه سبِعني أَلْف ملٍَك يستغِفرونَ لَه و يسترِحمونَ علَيِه و الرحمةُ فَِإذَا انصرف وكَّلَ اللَّه ِب

يقُولُونَ ِطبت و طَابت لَك الْجنةُ ِإلَى ِتلْك الساعِة ِمن غٍَد و كَانَ لَه يا أَبا حمزةَ خِريف ِفي 
 اكِفد ِعلْتج ِريفا الْخم و ِة قُلْتناماً الْجع ِعنيبا أَرِفيه اِكبالر ِسريِة ينةٌ ِفي الْجاِويقَالَ ز.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي عن رجٍل ِمن أَصحاِبِه - ٤
ِمٍن عاد مؤِمناً ِفي اللَِّه عز و جلَّ ِفي مرِضِه وكَّلَ اللَّه ِبِه  قَالَ أَيما مؤ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ملَكاً ِمن الْعواِد يعوده ِفي قَبِرِه و يستغِفر لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
٥ -ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الرب

 قَالَ من عاد مِريضاً ِمن الْمسِلِمني وكَّلَ اللَّه ِبِه أَبداً )عليه السالم ( صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفيِه و يقَدسونَ و يهلِّلُونَ و يكَبرونَ ِإلَى يوِم سبِعني أَلْفاً ِمن الْملَاِئكَِة يغشونَ رحلَه و يسبحونَ

  .الِْقيامِة ِنصف صلَاِتِهم ِلعاِئِد الْمِريِض 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن وهِب بِن عبِد ربِه قَالَ - ٦

با عأَب تِمععليه السالم ( ِد اللَِّه س( هعيش ِبحصي ِضِه ِحنيرِريضاً ِفي مِمناً مؤم ادِمٍن عؤا ممقُولُ أَيي 
سبعونَ أَلْف ملٍَك فَِإذَا قَعد غَمرته الرحمةُ و استغفَروا اللَّه عز و جلَّ لَه حتى يمِسي و ِإنْ 

م هادع ِبحصى يتح ِمثْلُ ذَِلك اًء كَانَ لَهس.  
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 ٧-ِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نع ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِس بيبع نِة ع
 قَالَ من عاد مِريضاً )عليه السالم ( ِهشاٍم عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .وكَّلَ اللَّه عز و جلَّ ِبِه ملَكاً يعوده ِفي قَبِرِه 
٨ -نى عيحي نب دمحم   نٍب عهِن وةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح 

 قَالَ أَيما مؤِمٍن عاد مؤِمناً ِحني يصِبح شيعه سبعونَ أَلْف ملٍَك فَِإذَا قَعد )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .روا لَه حتى يمِسي و ِإنْ عاده مساًء كَانَ لَه ِمثْلُ ذَِلك حتى يصِبح غَمرته الرحمةُ و استغفَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي - ٩
 موسى ربه أَنْ قَالَ يا رب ما بلَغَ ِمن ِعيادِة الْمِريِض  قَالَ كَانَ ِفيما ناجى ِبِه)عليه السالم ( جعفٍَر 

  .ِمن الْأَجِر فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ أُوكِّلُ ِبِه ملَكاً يعوده ِفي قَبِرِه ِإلَى محشِرِه 
١٠-عسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بد )

 من عاد مِريضاً ناداه مناٍد ِمن السماِء ِباسِمِه يا فُلَانُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .ِطبت و طَاب لَك ممشاك ِبثَواٍب ِمن الْجنِة 

  ميِتباب تلِْقِني الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

وحده لَا شِريك  قَالَ ِإذَا حضرت الْميت قَبلَ أَنْ يموت فَلَقِّنه شهادةَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه )عليه السالم ( 
 ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و لَه.  

http://www.islam4u.com


  ) ١٢٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ٢-نع وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنأَِبي   ع نِلٍم عسِن مِد بمحم 
 قَالَ ِإنكُم تلَقِّنونَ موتاكُم )عليه السالم (  و حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

دمحا مانتوم لَقِّنن نحن و ِإلَّا اللَّه ِت لَا ِإلَهوالْم دولُ اللَِّه ِعنسصلى اهللا عليه وآله (  ر(.   
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣

ا اللَّه الْحِليم الْكَِرمي لَا ِإلَه ِإلَّا قَالَ ِإذَا أَدركْت الرجلَ ِعند النزِع فَلَقِّنه كَِلماِت الْفَرِج لَا ِإلَه ِإلَّ
اللَّه الْعِلي الْعِظيم سبحانَ اللَِّه رب السماواِت السبِع و رب الْأَرِضني السبِع و ما ِفيِهن و ما 

دمالْح ِظيِم وِش الْعرالْع بر و نهتحا تم و نهنيفٍَر بعو جقَالَ فَقَالَ أَب الَِمنيالْع بعليه (  ِللَِّه ر

 ِبما ذَا كَانَ ينفَعه )عليه السالم (  لَو أَدركْت ِعكِْرمةَ ِعند الْموِت لَنفَعته فَِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه )السالم 
  .قَالَ يلَقِّنه ما أَنتم علَيِه 

٤ -محٍد   ميوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 هتيِتي فَأَتيِل بأَه لٌ ِمنجر ِرضقَالَ م ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نع انَ الْكُوِفيملَيِن سب داود نع

لَه اِئداً فَقُلْتع أَنْ لَا ِإلَه دهقُلْ أَش فَقُلْت معا فَقَالَ نلُهقْبةً أَ تِصيحِدي نِعن أَِخي ِإنَّ لَك نا ابي 
ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه فَشِهد ِبذَِلك فَقُلْت ِإنَّ هذَا لَا تنتِفع ِبِه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ِمنك علَى يِقٍني 
فَذَكَر أَنه ِمنه علَى يِقٍني فَقُلْت قُلْ أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه فَشِهد ِبذَِلك فَقُلْت ِإنَّ هذَا 

 دهقُلْ أَش ِقٍني فَقُلْتلَى يع هِمن هأَن ِقٍني فَذَكَرلَى يع ككُونَ ِمنى يتِبِه ح ِفعتنلَا ت هِصياً وِليأَنَّ ع
 ِفعتنت لَن كِإن لَه فَقُلْت ِبذَِلك ِهدِدِه فَشعب ِة ِمنالطَّاع ضرفْتالْم امالِْإم ِدِه وعب ِليفَةُ ِمنالْخ وه و

ِقٍني ثُملَى يع هِمن هأَن ِقٍني فَذَكَرلَى يع ككُونَ ِمنى يتح ِبذَِلك لًا فَأَقَرجلًا رجةَ رالْأَِئم تيمس 
ِبذَِلك و ذَكَر أَنه علَى يِقٍني فَلَم يلْبِث الرجلُ أَنْ توفِّي فَجِزع أَهلُه علَيِه جزعاً شِديداً قَالَ 

ساًء حرع تأَيفَر ذَِلك دعب مهتيأَت ثُم مهنع تا فَِغبهتِك أَياؤزع فكَي كُمونِجدت فكَي ناً فَقُلْت
 اللَّه هِحمفَاِة فُلَاٍن رٍة ِبوِظيمٍة عِصيبا ِبمنأُِصب اللَِّه لَقَد و أَةُ فَقَالَترالْم  
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و كَانَ ِمما سخا ِبنفِْسي ِلرؤيا رأَيتها اللَّيلَةَ فَقُلْت و ما ِتلْك الرؤيا قَالَت رأَيت فُلَاناً تعِني 
لَ بلَى و لَِكن نجوت الْميت حياً سِليماً فَقُلْت فُلَانٌ قَالَ نعم فَقُلْت لَه أَ ما كُنت ِمت فَقَا

 ِلكأَه تلَِكد لَا ذَِلك لَو كٍْر وو با أَبيهاٍت لَقَّنِبكَِلم.  
٥ - ِليع نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  

 قَالَ كُنا ِعنده و ِعنده حمرانُ ِإذْ دخلَ )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري
علَيِه مولًى لَه فَقَالَ جِعلْت ِفداك هذَا ِعكِْرمةُ ِفي الْموِت و كَانَ يرى رأْي الْخواِرِج و كَانَ 

 أَنِظروِني حتى أَرِجع ِإلَيكُم فَقُلْنا )عليه السالم (  فَقَالَ لَنا أَبو جعفٍَر )السالم عليه ( منقَِطعاً ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 هتلَّما لَعهِقعوم فْسالن قَعلَ أَنْ تةَ قَبِعكِْرم كْترأَد ي لَوا ِإنفَقَالَ أَم عجا لَِبثَ أَنْ رفَم معن

ع ِبها و لَِكني أَدركْته و قَد وقَعِت النفْس موِقعها قُلْت جِعلْت ِفداك و ما ذَاك كَِلماٍت ينتِف
الْو و ِإلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا ِإلَهادهِت شوالْم دِعن اكُمتووا مِه فَلَقِّنلَيع متا أَناللَِّه م و وقَالَ ه ةَ الْكَلَاملَاي

.  
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد - ٦

ه  قَالَ ما ِمن أَحٍد يحضر)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هفْسن جرخى تتِفي ِديِنِه ح كِّكَهشي ِبالْكُفِْر و هرأْمطَاِنِه أَنْ ييش ِمن ِليسكَّلَ ِبِه ِإبِإلَّا و توالْم

ةَ أَنْ لَا ِإلَهادهش موهفَلَقِّن اكُمتوم مترضِه فَِإذَا حلَيع قِْدري ِمناً لَمؤكَانَ م نأَنَّ فَم و ِإلَّا اللَّه 
 ولُهسداً رمحصلى اهللا عليه وآله ( م( وتمى يتح   
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عليهم السالم ( رِج و الشهادتيِن و تسمي لَه الِْإقْرار ِبالْأَِئمِة  و ِفي ِروايٍة أُخرى قَالَ فَلَقِّنه كَِلماِت الْفَ

( الْكَلَام هنع قَِطعنى يتاِحٍد حو دعاِحداً بو .  
٧ -بع نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعد

 ِإذَا حضر أَحداً )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اللَِّه رب السماواِت السبِع و ِمن أَهِل بيِتِه الْموت قَالَ لَه قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْعِلي الْعِظيم سبحانَ

رب الْأَرِضني السبِع و ما بينهما و رب الْعرِش الْعِظيِم و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني فَِإذَا قَالَها 
 أْسب كلَيع سفَلَي بقَالَ اذْه ِريضالْم.  

٨ -اٍد عِزي نلُ بهس   نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ن
 و اللَِّه لَو أَنَّ عاِبد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .فُونَ ِعند خروِج نفِْسِه ما طَِعمِت النار ِمن جسِدِه شيئاً أَبداً وثٍَن وصف ما تِص
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

 دخلَ علَى رجٍل ِمن بِني هاِشٍم و هو يقِْضي فَقَالَ لَه )اهللا عليه وآله صلى (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 
 قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْعِلي الْعِظيم لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْحِليم الْكَِرمي سبحانَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
مالس بِللَِّه ر دمالْح ِظيِم وِش الْعرالْع بر و نهنيا بم ِع وبالس ِضنيالْأَر بر ِع وباِت الساو

  . الْحمد ِللَِّه الَِّذي استنقَذَه ِمن الناِر )صلى اهللا عليه وآله ( رب الْعالَِمني فَقَالَها فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
١٠- ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ حضر رجلًا الْموت فَِقيلَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ )عليه السالم ( ساِلِم بِن أَِبي سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ح ولُ اللَِّه فُلَاناً قَدسر ضهفَن توالْم هرصلى اهللا عليه وآله ( ض( و اهى أَتتاِبِه ححأَص ِمن اسأُن هعم و 

 وه  
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(  فَقَالَ يا ملَك الْموِت كُف عِن الرجِل حتى أَسأَلَه فَأَفَاق الرجلُ فَقَالَ النِبي مغمى علَيِه قَالَ

 ما رأَيت قَالَ رأَيت بياضاً كَِثرياً و سواداً كَِثرياً قَالَ فَأَيهما كَانَ أَقْرب ِإلَيك فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله 
والس ِبيفَقَالَ الن صلى اهللا عليه وآله ( اد( ِمن ِسريي الْيلْ ِمناقْب و اِصيكعم ِمن الْكَِثري ِلي اغِْفر مقُِل اللَّه 

الر فَأَفَاق أَلَهى أَستح هنع فِّفِت خوالْم لَكا مِه فَقَالَ يلَيع أُغِْمي ثُم فَقَالَه ِتكا طَاعلُ فَقَالَ مج
رأَيت قَالَ رأَيت بياضاً كَِثرياً و سواداً كَِثرياً قَالَ فَأَيهما كَانَ أَقْرب ِإلَيك فَقَالَ الْبياض فَقَالَ 

 ِإذَا حضرتم ميتاً ) عليه السالم ( غَفَر اللَّه ِلصاِحِبكُم قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 قُولَهِلي ذَا الْكَلَامه فَقُولُوا لَه.  

عزِه النلَيع دتاش و توِت الْميلَى الْمع رسباب ِإذَا ع  
مانَ عن ذَِريٍح قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْ- ١

 ِإنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري كَانَ )عليه السالم (  يقُولُ قَالَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ثَةَ أَياٍم فَغسلَه أَهلُه ثُم حِملَ  و كَانَ مستِقيماً فَنزع ثَلَا)صلى اهللا عليه وآله ( ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

  .ِإلَى مصلَّاه فَمات ِفيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢

 قَالَ ِإذَا عسر علَى الْميِت موته و نزعه قُرب ) عليه السالم (عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإلَى مصلَّاه الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه 
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 ٣-نب ِليِه   علَيع تدتةَ قَالَ ِإذَا اشاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
  .النزع فَضعه ِفي مصلَّاه الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه أَو علَيِه 

 عن أَباٍن عن لَيٍث الْمراِدي   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء- ٤
 قَالَ قَالَ ِإنَّ أَبا سِعيٍد الْخدِري قَد رزقَه اللَّه هذَا الرأْي و ِإنه قَِد )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ي فَلَم لُوهمفَح لَّايصِملُوِني ِإلَى مفَقَالَ اح هعزن دتاش لَكثْ أَنْ هلْب.  
  محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن سلَيمانَ الْجعفَِري قَالَ رأَيت أَبا - ٥

ِتمتسى تتفّاً حافَّاِت صالص و أِْس أَِخيكر دأْ ِعنفَاقْر ينا بي ِنِه الْقَاِسِم قُمقُولُ ِلابِن يسا الْحه
فَقَرأَ فَلَما بلَغَ أَ هم أَشد خلْقاً أَم من خلَقْنا قَضى الْفَتى فَلَما سجي و خرجوا أَقْبلَ علَيِه 

حِكيِم و و الْقُرآِن الْ. يعقُوب بن جعفٍَر فَقَالَ لَه كُنا نعهد الْميت ِإذَا نِزلَ ِبِه يقْرأُ ِعنده يس
 هتاحر لَ اللَّهجٍت قَطُّ ِإلَّا عوم ِمن وبكْرم دبأْ عقْري لَم ينا بافَّاِت فَقَالَ يا ِبالصنرأْمت تِصر.  

  باب توِجيِه الْميِت ِإلَى الِْقبلَِة
١ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِحٍد عِر وغَي و ِعِرييالش اِهيمرِإب نٍر عي

 قَالَ ِفي توِجيِه الْميِت تستقِْبلُ ِبوجِهِه الِْقبلَةَ و تجعلُ قَدميِه ِمما يِلي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْقبلَةَ 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن معاِويةَ بِن -٢ 
  .ِت فَقَالَ استقِْبلْ ِبباِطِن قَدميِه الِْقبلَةَ  عِن الْمي)عليه السالم ( عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن - ٣
 ِلأَحِدكُم ميت فَسجوه تجاه الِْقبلَِة و  يقُولُ ِإذَا مات)عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

كَذَِلك ِإذَا غُسلَ يحفَر لَه موِضع الْمغتسِل تجاه الِْقبلَِة فَيكُونُ مستقِْبلًا ِبباِطِن قَدميِه و وجِهِه 
  .ِإلَى الِْقبلَِة 

  بِض روِحِهباب أَنَّ الْمؤِمن لَا يكْره علَى قَ
١ - قَالَ و اِريصٍد الْأَنمحأَِبي م ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 رسولُ  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( كَانَ خيراً قَالَ حدثَِني أَبو الْيقْظَاِن عمار الْأَسِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَو أَنَّ مؤِمناً أَقْسم علَى ربِه أَنْ لَا يِميته ما أَماته أَبداً و لَِكن ِإذَا كَانَ ذَِلك أَو )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ا الْمقَالُ لَهِن ِرحياً ييِه ِرحيلَّ ِإلَيج و زع ثَ اللَّهعب لُهأَج رضةُ ِإذَا حيخسا الْمقَالُ لَهِرحياً ي ةُ وِسين
 ارتخى يتا حينِن الدع هفْسي نخسا تهةُ فَِإنيخسا الْمأَم و الَهم و لَهِسيِه أَهنا تهةُ فَِإنِسينا الْمفَأَم

  .ما ِعند اللَِّه 
٢ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِديٍر   ِعدس نأَِبيِه ع نانَ عملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس

 جِعلْت ِفداك يا ابن رسوِل اللَِّه هلْ يكْره الْمؤِمن )عليه السالم ( الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِإنه ِإذَا أَتاه ملَك الْموِت ِلقَبِض روِحِه جِزع ِعند ذَِلك فَيقُولُ لَه علَى قَبِض روِحِه قَالَ لَا و اللَِّه 

 لَأَنا أَبر ِبك و أَشفَق )صلى اهللا عليه وآله ( ملَك الْموِت يا وِلي اللَِّه لَا تجزع فَو الَِّذي بعثَ محمداً 
   )صلى اهللا عليه وآله ( ٍم لَو حضرك افْتح عينك فَانظُر قَالَ و يمثَّلُ لَه رسولُ اللَِّه علَيك ِمن واِلٍد رِحي
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 فَيقَالُ لَه هذَا )عليهم السالم (  و الْحسن و الْحسين و الْأَِئمةُ ِمن ذُريِتِهم و أَِمري الْمؤِمِنني و فَاِطمةُ
 رفَقَاؤك قَالَ )عليهم السالم ( رسولُ اللَِّه و أَِمري الْمؤِمِنني و فَاِطمةُ و الْحسن و الْحسين و الْأَِئمةُ 

هنيع حفْتةُ ِإلَى فَيِئنطْمالْم فْسا النهتقُولُ يا أَيِة فَيالِْعز بِل رِقب اٍد ِمننم هوحاِدي رنفَي ظُرنفَي 
 محمٍد و أَهِل بيِتِه ارِجِعي ِإىل ربِك راِضيةً ِبالْولَايِة مرِضيةً ِبالثَّواِب فَادخِلي ِفي ِعباِدي يعِني

يا شِتي فَمنِلي جخاد ِتِه ويلَ بأَه داً ومحاِدي  منوِق ِبالْماللُّح وِحِه وِتلَاِل رِه ِمِن اسِإلَي بٌء أَح
.  

الْكَاِفر و ِمنؤالْم اِينعا يباب م  
عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبيِه قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل - ١

 يا عقْبةُ لَا يقْبلُ اللَّه ِمن الِْعباِد يوم الِْقيامِة ِإلَّا هذَا الْأَمر الَِّذي أَنتم )عليه السالم ( قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
رأَنْ ي نيب و ِدكُمأَح نيا بم ِه ولَيِدِه عى ِبيوأَه ِذِه ثُمِإلَى ه هفْسلُغَ نبِإلَّا أَنْ ت هنيِبِه ع قَرا تى م

 تلَغوِل اللَِّه فَِإذَا بسر نا ابي فَقُلْت أَلَهِني أَنْ أَسزملَّى فَغعالْم ِعيكَانَ م كَأَ وات ِريِد ثُمِإلَى الْو
 ِذِه أَيه هفْسنيش يش ةً أَيرةَ مرشع عِبض لَه ى فَقُلْترٍء ي  ِزيدلَا ي ى ورا يٍء فَقَالَ ِفي كُلِّه

 ةُ فَقُلْتقْبا عا فَقَالَ يِفي آِخِره لَسج ا ثُمهلَيع  
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لَبيك و سعديك فَقَالَ أَبيت ِإلَّا أَنْ تعلَم فَقُلْت نعم يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنما ِديِني مع ِديِنك فَِإذَا 
ٍة واعوِل اللَِّه كُلَّ سسر نا ابي ِلي ِبك فكَي ِديِني كَانَ ذَِلك بِلي فَقَالَ ذَه قفَر تكَيب 

 )عليه السالم (  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( يراهما و اللَِّه فَقُلْت ِبأَِبي و أُمي من هما قَالَ ذَِلك رسولُ اللَِّه 
فَِإذَا ن ا قُلْتماهرى تتداً حةٌ أَبِمنؤم فْسن وتمت ةُ لَنقْبا عِإلَى ي ِجعرأَ ي ِمنؤا الْمِهمِإلَي ظَر

الدنيا فَقَالَ لَا يمِضي أَمامه ِإذَا نظَر ِإلَيِهما مضى أَمامه فَقُلْت لَه يقُولَاِن شيئاً قَالَ نعم يدخلَاِن 
 ِعند ِرجلَيِه )عليه السالم (  ِعند رأِْسِه و عِلي ) وآله صلى اهللا عليه( جِميعاً علَى الْمؤِمِن فَيجِلس رسولُ اللَِّه 

 فَيقُولُ يا وِلي اللَِّه أَبِشر أَنا رسولُ اللَِّه ِإني خير لَك ِمما )صلى اهللا عليه وآله ( فَيِكب علَيِه رسولُ اللَِّه 
ر ضهني ا ثُمينالد ِمن كْترولُ اللَِّه تصلى اهللا عليه وآله ( س( ِليع قُومفَي  ) ِه )عليه السالملَيع ِكبى يتح 

فَيقُولُ يا وِلي اللَِّه أَبِشر أَنا عِلي بن أَِبي طَاِلٍب الَِّذي كُنت تِحبه أَما لَأَنفَعنك ثُم قَالَ ِإنَّ هذَا 
 عز و جلَّ قُلْت أَين جعلَِني اللَّه ِفداك هذَا ِمن ِكتاِب اللَِّه قَالَ ِفي يونس قَولُ ِفي ِكتاِب اللَِّه

لَهم الْبشرى ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي الْآِخرِة ال . اللَِّه عز و جلَّ هاهنا الَِّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ
  .كَِلماِت اللَِّه ذِلك هو الْفَوز الْعِظيم تبِديلَ ِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن خاِلِد بِن عمارةَ عن أَِبي - ٢

 )صلى اهللا عليه وآله ( ِم أَتاه رسولُ اللَِّه  ِإذَا ِحيلَ بينه و بين الْكَلَا)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 عن يِميِنِه و الْآخر عن يساِرِه فَيقُولُ لَه رسولُ )صلى اهللا عليه وآله ( و من شاَء اللَّه فَجلَس رسولُ اللَِّه 

امك و أَما ما كُنت تخاف ِمنه فَقَد أَِمنت ِمنه  أَما ما كُنت ترجو فَهو ذَا أَم)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 لَك ا وينِإلَى الد اكنددر ِة فَِإنْ ِشئْتنالْج ِمن ِزلُكنذَا مقُولُ هِة فَينِإلَى الْج ابب لَه حفْتي ثُم

  ِفيها 
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 قَلَّصت و هِبينج حشري و هنلَو ضيبي ذَِلك دا فَِعنينةَ ِلي ِفي الداجقُولُ لَا حةٌ فَيِفض و بذَه
الْي هنيع عمدت و اهِخرنم ِشرتنت و اهفَتا فَِإذَا شِف ِبهفَاكْت تأَياِت رلَامِذِه الْعه ى فَأَيرس

خرجِت النفْس ِمن الْجسِد فَيعرض علَيها كَما عِرض علَيِه و ِهي ِفي الْجسِد فَتختار الْآِخرةَ 
قَلِّبي نِفيم هقَلِّبت و لُهسغي نِفيم لُهسغفَت تجرِريِرِه خلَى سع ِضعو ِفي أَكْفَاِنِه و ِرجفَِإذَا أُد ه

 دا أَعِبم هونرشبي ِه ولَيونَ علِّمسي ِمِننيؤالْم احوأَر لْقَاهت ماً وِم قُدِدي الْقَوأَي نيِشي بمت هوحر
 فَِإذَا وِضع ِفي قَبِرِه رد ِإلَيِه الروح ِإلَى وِركَيِه ثُم يسأَلُ عما يعلَم اللَّه لَه جلَّ ثَناؤه ِمن النِعيِم

 فَيدخلُ علَيِه ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( فَِإذَا جاَء ِبما يعلَم فُِتح لَه ذَِلك الْباب الَِّذي أَراه رسولُ اللَِّه 
ها و برِدها و ِطيِب ِرِحيها قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك فَأَين ضغطَةُ الْقَبِر فَقَالَ هيهات نوِرها و ضوِئ

يا شهِمن ِمِننيؤلَى الْما عِري  ملَى ظَهِطئَ عقُولُ وِذِه فَيلَى هع ِخرفْتلَت ضِذِه الْأَراللَِّه ِإنَّ ه ٌء و
 و ِمنؤِشي ممت تأَن و كأُِحب تكُن اللَِّه لَقَد و ضالْأَر قُولُ لَهت و ِمنؤِرِك ملَى ظَهطَأْ عي لَم

  .علَى ظَهِري فَأَما ِإذَا ولِّيتك فَستعلَم ما ذَا أَصنع ِبك فَتفْسح لَه مد بصِرِه 
حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن   محمد بن يحيى عن أَ- ٣

 اتبِإخ و عرو لٌ وا فَضمكَانَ لَه و ورابس يناب دأَح رضح هاٍر أَنسِن يِعيِد بس نع قُوبعي
نا بكَِريِإلَّا ز هبسا أَحم ا ومهدأَح ِرضقَالَ فَم ثُم هدطَ يسِتِه فَبوم دِعن هترضقَالَ فَح ورابس 

 و ِعنده محمد بن مسِلٍم قَالَ )عليه السالم ( ابيضت يِدي يا عِلي قَالَ فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
محأَنَّ م تنِدِه ظَنِعن ِمن تا قُمِه فَقَالَ فَلَمِإلَي تعجوٍل فَرسِني ِبرعبِل فَأَتجِر الربِبخ هِبرخداً ي

 ِت أَيوالْم دِعن هترضِل الَِّذي حجذَا الره نِني عِبرأَخ  
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يِد اللَِّه  شبو عفَقَالَ أَب ِليا عِدي يي تضيقَالَ اب ثُم هدطَ يسب قُولُ قَالَ قُلْتي هتِمععليه السالم ( ٍء س

( آهاللَِّه ر و آهاللَِّه ر و آهاللَِّه ر و .  
محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٤

 يقُولُ ِمنكُم و اللَِّه يقْبلُ و لَكُم و اللَِّه يغفَر ِإنه )عليه السالم ( قَالَ حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
طَ و يرى السرور و قُرةَ الْعيِن ِإلَّا أَنْ تبلُغَ نفْسه هاهنا و أَومأَ لَيس بين أَحِدكُم و بين أَنْ يغتِب

(  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه ثُم قَالَ ِإنه ِإذَا كَانَ ذَِلك و احتِضر حضره رسولُ اللَِّه 

 فَيقُولُ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ )عليه السالم (  فَيدنو ِمنه عِلي )عليه السالم ( يلُ و ملَك الْموِت  و جبرِئ)عليه السالم 
 يا جبرِئيلُ ِإنَّ هذَا كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( هذَا كَانَ يِحبنا أَهلَ الْبيِت فَأَِحبه و يقُولُ رسولُ اللَِّه 

ذَا كَانَ يِت ِإنَّ هولَِك الْمِئيلُ ِلمربقُولُ جي و هوِلِه فَأَِحبسِت ريلَ بأَه و ولَهسر و اللَّه ِحب
قُولُ يِت فَيوالْم لَكم هو ِمنندِبِه فَي فُقار و هوِلِه فَأَِحبسِت ريلَ بأَه و ولَهسر و اللَّه ِحبي دبا ع

اللَِّه أَخذْت فَكَاك رقَبِتك أَخذْت أَمانَ براَءِتك تمسكْت ِبالِْعصمِة الْكُبرى ِفي الْحياِة الدنيا قَالَ 
 )عليه السالم ( ِبي طَاِلٍب فَيوفِّقُه اللَّه عز و جلَّ فَيقُولُ نعم فَيقُولُ و ما ذَِلك فَيقُولُ ولَايةُ عِلي بِن أَ

 فَقَد وهجرت تا الَِّذي كُنأَم و هِمن اللَّه كنآم فَقَد هذَرحت تا الَِّذي كُنأَم قْتدقُولُ صفَي
 ثُم )عليها السالم (  و فَاِطمةَ  و عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( أَدركْته أَبِشر ِبالسلَِف الصاِلِح مرافَقَِة رسوِل اللَِّه 

 ِبذَِلك كَفَّنفَي ٍك أَذْفَرِة ِبِمسنالْج وِطِه ِمننح ِة ونالْج ِزلُ ِبكَفَِنِه ِمنني ِفيقاً ثُما رلس هفْسلُّ نسي
 ِمن حلَِل الْجنِة فَِإذَا وِضع ِفي قَبِرِه فُِتح الْكَفَِن و يحنطُ ِبذَِلك الْحنوِط ثُم يكْسى حلَّةً صفْراَء

لَه باب ِمن أَبواِب الْجنِة يدخلُ علَيِه ِمن روِحها و ريحاِنها ثُم يفْسح لَه عن أَماِمِه مِسريةَ شهٍر 
من قَالُ لَهي اِرِه ثُمسي نع ِميِنِه وي نع و ٍح ووِبر ِشرا أَباِشهلَى ِفروِس عرةَ الْعمون   
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ي ِجناِن رضوى فَيأْكُلُ معهم ِمن ريحاٍن و جنِة نِعيٍم و رب غَيِر غَضبانَ ثُم يزور آلَ محمٍد ِف
طَعاِمِهم و يشرب ِمن شراِبِهم و يتحدثُ معهم ِفي مجاِلِسِهم حتى يقُوم قَاِئمنا أَهلَ الْبيِت 

مراً زمونَ زلَبي هعلُوا مفَأَقْب اللَّه مثَهعا بنقَاِئم ِحلُّ فَِإذَا قَاممضي ِطلُونَ وبالْم ابتري ذَِلك دراً فَِعن
الْمِحلُّونَ و قَِليلٌ ما يكُونونَ هلَكَِت الْمحاِضري و نجا الْمقَربونَ ِمن أَجِل ذَِلك قَالَ رسولُ اللَِّه 

يعاد ما بيِني و بينك واِدي السلَاِم قَالَ و ِإذَا  أَنت أَِخي و ِم)عليه السالم (  ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله ( 
 و ملَك )عليه السالم (  و جبرِئيلُ )عليه السالم (  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( احتِضر الْكَاِفر حضره رسولُ اللَِّه 

 فَيقُولُ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ هذَا كَانَ يبِغضنا أَهلَ )يه السالم عل(  فَيدنو ِمنه عِلي )عليه السالم ( الْموِت 
 يا جبرِئيلُ ِإنَّ هذَا كَانَ يبِغض اللَّه و رسولَه و )صلى اهللا عليه وآله ( الْبيِت فَأَبِغضه و يقُولُ رسولُ اللَِّه 

 هِغضوِلِه فَأَبسِت ريلَ بأَه و ولَهسر و اللَّه ِغضبذَا كَانَ يِت ِإنَّ هوالْم لَكا مِئيلُ يربقُولُ جفَي
 فَكَاك ذْتاللَِّه أَخ دبا عقُولُ يِت فَيوالْم لَكم هو ِمنندِه فَيلَيع فناع و هِغضوِلِه فَأَبسِت ريلَ بأَه

 براَءِتك تمسكْت ِبالِْعصمِة الْكُبرى ِفي الْحياِة الدنيا فَيقُولُ لَا فَيقُولُ أَبِشر ِرهاِنك أَخذْت أَمانَ
 ثُم لَ ِبكزن فَقَد هذَرحت تا الَِّذي كُناِر أَمالن ذَاِبِه وع لَّ وج و زِط اللَِّه عخاللَِّه ِبس ودا عي

سه سلا عِنيفاً ثُم يوكِّلُ ِبروِحِه ثَلَاثَِمائَِة شيطَاٍن كُلُّهم يبزق ِفي وجِهِه و يتأَذَّى ِبروِحِه يسلُّ نفْ
  .فَِإذَا وِضع ِفي قَبِرِه فُِتح لَه باب ِمن أَبواِب الناِر فَيدخلُ علَيِه ِمن قَيِحها و لَهِبها 

٥ -حٍد   ميوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 حدثَِني )عليه السالم ( عن يحيى الْحلَِبي عِن ابِن مسكَانَ عن عبِد الرِحيِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 يقُولُ و اللَِّه لَا يبِغضِني عبد أَبداً )عليه السالم ( عن عبايةَ الْأَسِدي أَنه سِمع عِلياً صاِلح بن ِميثٍَم 
 وتمداً فَيأَب دبِني عِحبلَا ي و هكْرثُ ييِتِه حوم دآِني ِعنِضي ِإلَّا رغلَى بع وتمي  
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صلى اهللا (  نعم و رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( علَى حبي ِإلَّا رآِني ِعند موِتِه حيثُ يِحب فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

  . ِبالْيِمِني )عليه وآله 
٦ -محٍب   مهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 يقُولُ ِفي الْميِت تدمع عينه ِعند )عليه السالم ( عن يحيى بِن سابوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 فَيرى ما يسره ثُم قَالَ أَ ما ترى الرجلَ )صلى اهللا عليه وآله ( ند معاينِة رسوِل اللَِّه الْموِت فَقَالَ ذَِلك ِع

 كحضي و ِلذَِلك هنيع عمدفَت ِحبا يم و هرسا يى مري.  
ي عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِد- ٧

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ النفْس ِإذَا )عليه السالم ( عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن جذَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ذَا أَوا هي فَقَالَ لَه لَكم اهلِْق أَتِفي الْح تقَعو وه و هِمن سو فَأْيجرت تا كُنا ما فُلَانُ أَمي

 هِمن تأَِمن فَقَد افخت تا كُنا مأَم ا وينِإلَى الد وعجالر.  
جلَ ِإذَا  يقُولُ ِإنَّ الر)عليه السالم (   أَبانُ بن عثْمانَ عن عقْبةَ أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه - ٨

 )صلى اهللا عليه وآله ( وقَعت نفْسه ِفي صدِرِه يرى قُلْت جِعلْت ِفداك و ما يرى قَالَ يرى رسولَ اللَِّه 
قُولُ أَنا عِلي  فَي)عليه السالم ( فَيقُولُ لَه رسولُ اللَِّه أَنا رسولُ اللَِّه أَبِشر ثُم يرى عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

بن أَِبي طَاِلٍب الَِّذي كُنت تِحبه تِحب أَنْ أَنفَعك الْيوم قَالَ قُلْت لَه أَ يكُونُ أَحد ِمن الناِس 
ك قَالَ و ذَِلك ِفي يرى هذَا ثُم يرِجع ِإلَى الدنيا قَالَ قَالَ لَا ِإذَا رأَى هذَا أَبداً مات و أَعظَم ذَِل

لَهم الْبشرى ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي . الْقُرآِن قَولُ اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ
  .الْآِخرِة ال تبِديلَ ِلكَِلماِت اللَِّه 

 ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن- ٩
عليهم السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ كَانَ خطَّاب الْجهِني خِليطاً لَنا و كَانَ شِديد النصِب ِآلِل محمٍد 

(لَيع لْتخةَ قَالَ فَدوِريرةَ الْحدجن بحصكَانَ ي ِة  وِقيالت لْطَِة وِللْخ هودِه أَع  
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خبرت ِبذَِلك أَبا عبِد فَِإذَا هو مغمى علَيِه ِفي حد الْموِت فَسِمعته يقُولُ ما ِلي و لَك يا عِلي فَأَ
  . رآه و رب الْكَعبِة رآه و رب الْكَعبِة )عليه السالم (  فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 عن عبِد   سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ-١٠
 يقُولُ ِإذَا بلَغت نفْس أَحِدكُم هِذِه ِقيلَ )عليه السالم ( الْحِميِد بِن عواٍض قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه لَه أَما ما كُنت تحذَر ِمن هم الدنيا و حزِنها فَقَد أَِمنت ِمنه و يقَالُ لَه رسو

( ِليع و  ) عليه السالم( ُةفَاِطم و  ) عليها السالم( كامأَم .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل -١١

 يقُولُ ِإنَّ آيةَ الْمؤِمِن ِإذَا حضره الْموت يبياض )عليه السالم ( با جعفٍَر عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَ
 كُونُ ذَِلكوِع فَيمئَِة الديِه كَهينيع ِسيلُ ِمني و هِبينج حشري ِنِه واِض لَويب ِمن دأَش ههجو

  .ِفر تخرج نفْسه سلا ِمن ِشدِقِه كَزبِد الْبِعِري أَو كَما تخرج نفْس الْبِعِري خروج نفِْسِه و ِإنَّ الْكَا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد -١٢

(  عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد

 قَالَ قُلْت أَصلَحك اللَّه من أَحب ِلقَاَء اللَِّه أَحب اللَّه ِلقَاَءه و من أَبغض ِلقَاَء اللَِّه )عليه السالم 
قَالَ ن ِلقَاَءه اللَّه ضغا أَبمِإن بذْهثُ تيح ذَِلك سفَقَالَ لَي توالْم هكْرا لَناللَِّه ِإن فَو قُلْت مع

يش سفَلَي ِحبا يأَى مِة ِإذَا رنايعالْم دِعن ذَِلك  ِحبالَى يعت اللَّه و مقَدتأَنْ ي ِه ِمنِإلَي بٌء أَح
 وه و ِلقَاَءهيش سفَلَي هكْرا يأَى مِإذَا ر ِئٍذ وِلقَاَء اللَِّه ِحين ِحبي  ِلقَاِء اللَِّه و ِه ِمنِإلَي ضغٌء أَب

 ِلقَاَءه ِغضبي اللَّه.  
١٣- نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَِبي   أَب

 جِعلْت ِفداك حِديثٌ سِمعته )عليه السالم ( الْمستِهلِّ عن محمِد بِن حنظَلَةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
غْبطُ ما ِمن بعِض ِشيعِتك و مواِليك يرِويِه عن أَِبيك قَالَ و ما هو قُلْت زعموا أَنه كَانَ يقُولُ أَ

  يكُونُ امرؤ ِبما نحن علَيِه ِإذَا كَانِت النفْس ِفي هِذِه فَقَالَ نعم ِإذَا كَانَ 
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اللَِّه و ِبين اهأَت ِت ذَِلكوالْم لَكم اهأَت ِئيلُ وربج اهأَت و ِليع اهعليه السالم (  أَت( لَكالْم قُولُ ذَِلكفَي 
 ِليعليه السالم ( ِلع(ربتي ا ولَّانوتكَانَ ي معقُولُ نفَي ِتكيِل بِلأَه و اِلياً لَكوِإنَّ فُلَاناً كَانَ م ِليا عأُ  ي

  .ِمن عدونا فَيقُولُ ذَِلك نِبي اللَِّه ِلجبرِئيلَ فَيرفَع ذَِلك جبرِئيلُ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 
 )عليه السالم (   و عنه عن صفْوانَ عن جاروِد بِن الْمنِذِر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٤
قُولُ ِإذَا بي هنيع تلِْقِه قَرِدِه ِإلَى حأَ ِبيمأَو ِذِه وه ِدكُمأَح فْسن تلَغ.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -١٥

نَ بِن داود عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن سلَيما
 قَولُه عز و جلَّ فَلَو ال ِإذا بلَغِت الْحلْقُوم ِإلَى قَوِلِه ِإنْ كُنتم صاِدِقني فَقَالَ ِإنها ِإذَا )عليه السالم ( 

 ِزلَهنم أُِري ثُم لْقُومِت الْحلَغى با أَرِلي ِبمأَه ِبرى أُختا حينوِني ِإلَى الددقُولُ رِة فَينالْج ِمن
  .فَيقَالُ لَه لَيس ِإلَى ذَِلك سِبيلٌ 

١٦- صخش قَد تيالْم تأَيا قَالَ قَالَ ِإذَا راِبنحأَص اِحٍد ِمنِر وغَي ناٍد عِزي نلُ بهس  
ٍء   و سالَت عينه الْيسرى و رشح جِبينه و تقَلَّصت شفَتاه و انتشرت منِخراه فَأَي شيِببصِرِه

  .رأَيت ِمن ذَِلك فَحسبك ِبها 
أَيِإذَا ر لَالَِة قَالَ والد ِمن وضاً فَهأَي ِحكِإذَا ض ى ورٍة أُخايِفي ِرو و  صمخ قَد هت

 هأَن لَمى فَاعنمالْي هنيع الَتس و ههجو.  
  باب ِإخراِج روِح الْمؤِمِن و الْكَاِفِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِإدِريس الْقُمي قَالَ - ١
ا عأَب تِمعِد اللَِّه سعليه السالم ( ب( فْسن درِت فَيوالْم لَكم رأْملَّ يج و زع قُولُ ِإنَّ اللَّهي   
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ِه ولَينَ عوهِمِن ِليؤالْم و تولَى فُلَاٍن الْمع ددش لَقَد اسقُولُ النا فَيِههجِن وسأَح ا ِمنهِرجخي 
 نِمم ِه أَولَيع ِخطَ اللَّهس نِإذَا كَانَ ِمم هنع فرصقَالَ ي ِه ولَيلَّ عج و زاللَِّه ع ِمن ِوينهت ذَِلك

أَم اللَّه ضغأَب اسقُولُ النلُوِل فَيبوِف الْمالص فُّوِد ِمنِبِمثِْل الس كُمتلَغةَ الَِّتي بذْبالْج ِذبجأَنْ ي هر
 تولَى فُلَاٍن الْمع نَ اللَّهوه لَقَد.  

 قَالَ دخلَ )عليه السالم ( ِه   عنه عن يونس عِن الْهيثَِم بِن واِقٍد عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَّ- ٢
 علَى رجٍل ِمن أَصحاِبِه و هو يجود ِبنفِْسِه فَقَالَ يا ملَك الْموِت ارفُق )عليه السالم ( رسولُ اللَِّه 

و ِفيقِمٍن رؤي ِبكُلِّ مفَِإن دمحا مي ِشرفَقَالَ أَب ِمنؤم هاِحِبي فَِإنِبص ي أَقِْبضأَن دمحا مي لَماع 
 اهلْنجعا تاللَِّه م فَو عزذَا الْجا هفَأَقُولُ م اِرِهمد ٍة ِمناِحيِفي ن فَأَقُوم لُهأَه عزجفَي مِن آداب وحر

ا و تصِبروا تؤجروا و ِإنْ تجزعوا قَبلَ أَجِلِه و ما كَانَ لَنا ِفي قَبِضِه ِمن ذَنٍب فَِإنْ تحتِسبو
تأْثَموا و توزروا و اعلَموا أَنَّ لَنا ِفيكُم عودةً ثُم عودةً فَالْحذَر الْحذَر ِإنه لَيس ِفي شرِقها و لَا 

صا أَتأَن ٍر ِإلَّا وبلَا و ٍر ودِت ميلُ با أَهِبهِفي غَر لَما أَعلَأَن اٍت ورم سمٍم خوِفي كُلِّ ي مهفَّح
ِبصِغِريِهم و كَِبِريِهم ِمنهم ِبأَنفُِسِهم و لَو أَردت قَبض روِح بعوضٍة ما قَدرت علَيها حتى 

 ِإنما يتصفَّحهم ِفي مواِقيِت الصلَاِة فَِإنْ كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( يأْمرِني ربي ِبها فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
صلى اهللا ( ِممن يواِظب علَيها ِعند مواِقيِتها لَقَّنه شهادةَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

  .ِت ِإبِليس  و نحى عنه ملَك الْمو)عليه وآله 
٣ - ناِبٍر عج ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْموٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

   رجلًا ِمن الْأَنصاِر و كَانت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ حضر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
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 فَحضره ِعند موِتِه فَنظَر ِإلَى ملَِك الْموِت ِعند )صلى اهللا عليه وآله ( لَه حالَةٌ حسنةٌ ِعند رسوِل اللَِّه 
 ارفُق ِبصاِحِبي فَِإنه مؤِمن فَقَالَ لَه ملَك الْموِت يا )صلى اهللا عليه وآله ( ه رسولُ اللَِّه رأِْسِه فَقَالَ لَ

 ناب رضي لَأَحِإن دمحا مي لَماع و ِفيقش ِفيقِمٍن رؤي ِبكُلِّ مناً فَِإنيع قَر فْساً ون ِطب دمحم
ِعن مآد اِر واِنِب الدى ِفي جحنفَأَت ذَِلك دِلِه ِعنأَه ِمن اِرخص خرص هتضوِحِه فَِإذَا قَبِض رقَب د

مِعي روحه فَأَقُولُ لَهم و اللَِّه ما ظَلَمناه و لَا سبقْنا ِبِه أَجلَه و لَا استعجلْنا ِبِه قَدره و ما كَانَ 
نا ِفي قَبِض روِحِه ِمن ذَنٍب فَِإنْ ترضوا ِبما صنع اللَّه ِبِه و تصِبروا تؤجروا و تحمدوا و ِإنْ لَ

 و تجزعوا و تسخطُوا تأْثَموا و توزروا و ما لَكُم ِعندنا ِمن عتبى و ِإنَّ لَنا ِعندكُم أَيضاً لَبِقيةً
عودةً فَالْحذَر الْحذَر فَما ِمن أَهِل بيِت مدٍر و لَا شعٍر ِفي بر و لَا بحٍر ِإلَّا و أَنا أَتصفَّحهم ِفي 

 لَو و فُِسِهمِبأَن مهِمن لَما أَعى لَأَنتلَاِة حاِقيِت الصوم داٍت ِعنرم سمٍم خوكُلِّ ي دمحا مي يأَن
 ا وِضهِبقَب الْآِمر ولَّ هج و زع كُونَ اللَّهى يتا حِضهلَى قَبع ترا قَدٍة موضعفِْس بن ضقَب تدأَر

   .)صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه ِإني لَملَقِّن الْمؤِمِن ِعند موِتِه شهادةَ أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً
  باب تعِجيِل الدفِْن

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ١
 يا معشر الناِس لَا أُلِْفين )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

رجلًا مات لَه ميت فَانتظَر ِبِه الصبح و لَا رجلًا مات لَه ميت نهاراً فَانتظَر ِبِه اللَّيلَ لَا تنتِظروا 
ا عهوبلَا غُر ِس ومالش طُلُوع اكُمتوِبم و اسفَقَالَ الن اللَّه كُممحري اِجِعِهمضِإلَى م لُوا ِبِهمج

 اللَّه كمحرولَ اللَِّه يسا ري تأَن.  
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 ٢- نب دمحم   نع قُوِبيعِن الْيوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي
( موسى بِن ِعيسى عن محمِد بِن ميسٍر عن هارونَ بِن الْجهِم عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِإذَا مات الْميت أَولَ النهاِر فَلَا يِقيلُ ِإلَّا ِفي قَبِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ال)عليه السالم 
اِدرباب ن  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن - ١
ِن الْوِميعاً عٍد جمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عِدجيأَِبي خ ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عقَالَ )عليه السالم ( ش 

  .لَيس ِمن ميٍت يموت و يترك وحده ِإلَّا لَِعب ِبِه الشيطَانُ ِفي جوِفِه 
ِريضالْم ضرماِئِض تباب الْح  

١ -ِإب نب ِليوٍب   عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمر
 الْمرأَةُ تقْعد ِعند رأِْس الْمِريِض و ِهي )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

والْم دِفي ح اِئضح نع و هنع حنتفَلْت ذَِلك بقَر ِه ولَيافُوا عفَِإذَا خ هضرمأَنْ ت أْسِت فَقَالَ لَا ب
 أَذَّى ِبذَِلكتلَاِئكَةَ تِبِه فَِإنَّ الْمقُر.  

  باب غُسِل ميٍت
١ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحاٍد عمح   
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باً يستر عنك عورته  قَالَ ِإذَا أَردت غُسلَ الْميِت فَاجعلْ بينك و بينه ثَو)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإما قَِميص و ِإما غَيره ثُم تبدأُ ِبكَفَّيِه و رأِْسِه ثَلَاثَ مراٍت ِبالسدِر ثُم ساِئِر جسِدِه و ابدأْ ِبِشقِِّه 

فَلُفَّها علَى يِدك الْيسرى ثُم أَدِخلْ يدك الْأَيمِن فَِإذَا أَردت أَنْ تغِسلَ فَرجه فَخذْ ِخرقَةً نِظيفَةً 
ِمن تحِت الثَّوِب الَِّذي علَى فَرِج الْميِت فَاغِْسلْه ِمن غَيِر أَنْ ترى عورته فَِإذَا فَرغْت ِمن غُسِلِه 

يش كَافُوٍر و اٍء وى ِبمرةً أُخرم ِر فَاغِْسلْهدلَةً  ِبالسٍت غَسحاٍء بِبم اغِْسلْه وِطِه ثُمنح ٍء ِمن
 هفَّفْتج ٍب ثُمِفي ثَو هلْتعثَلَاٍث ج ِمن غْتى ِإذَا فَرتى حرأُخ.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد بِن خاِلٍد - ٢
ِد اللَِّه عبأَِبي ع نكَانَ عسِن مِن ابٍد عيوِن سِر بضِت )عليه السالم ( ِن النيِل الْمغُس نع هأَلْتقَالَ س 

 فَقَالَ اغِْسلْه ِبماٍء و ِسدٍر ثُم اغِْسلْه علَى أَثَِر ذَِلك غَسلَةً أُخرى ِبماٍء و كَافُوٍر و ذَِريرٍة ِإنْ
كَانت و اغِْسلْه الثَّاِلثَةَ ِبماٍء قَراٍح قُلْت ثَلَاثَ غَسلَاٍت ِلجسِدِه كُلِِّه قَالَ نعم قُلْت يكُونُ علَيِه 
نِلم قَالَ أُِحب ِتِه وحت ِمن لْهسفَغ ِه قَِميصلَيكُونَ عأَنْ ي تطَعتلَ قَالَ ِإِن اسِإذَا غُس بثَو 

 لُهسغي قَةَ ِحنيِدِه الِْخرلَى يع لُفأَنْ ي تيلَ الْمغَس.  
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 ٣-سِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن ِرئَاٍب   ِعدب ِليع نوٍب عبحِن مِن ب
 يغسلُ الْميت ثَلَاثَ غَسلَاٍت مرةً ِبالسدِر و مرةً )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

اِء الْقَرى ِبالْمرةً أُخرم و ِفيِه الْكَافُور حطْراِء يِتِه ِبالْمِصيِفي و بقَالَ ِإنَّ أَِبي كَت و كَفَّني اِح ثُم
أَنْ أُكَفِّنه ِفي ثَلَاثَِة أَثْواٍب أَحدها ِرداٌء لَه ِحبرةٌ و ثَوب آخر و قَِميص قُلْت و ِلم كَتب هذَا 

ِعمامٍة و شقَقْنا لَه الْأَرض ِمن أَجِل أَنه كَانَ باِدناً و قَالَ مخافَةَ قَوِل الناِس و عصبناه بعد ذَِلك ِب
 نساِء حِر ِبالْمالْقَب شأَنَّ ر ذَكَر اٍت وجفَرم اِبعأَص عبِض أَرالْأَر ِمن رالْقَب فَعِني أَنْ أَررأَم.  

٤ -ع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نع هنِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتقَالَ س ِد اللَِّه الْكَاِهِليعليه السالم ( ب( 
 نلَيت لَِة ثُمقِْبلَ الِْقبتسم ههجكُونَ وى يتلَةَ حِه الِْقبيماِطِن قَدقِْبلْ ِببتِت فَقَالَ اسيِل الْمغُس نع

لَيع تعنتفَِإِن ام فَاِصلَهلَاٍت مثَلَاثَ غَس ِض فَاغِْسلْهرالْح ِر وداِء السِجِه ِبمأْ ِبفَرداب ا ثُمهعفَد ك
و أَكِْثر ِمن الْماِء و امسح بطْنه مسحاً رِفيقاً ثُم تحولْ ِإلَى رأِْسِه و ابدأْ ِبِشقِِّه الْأَيمِن ِمن ِلحيِتِه 

م ثَن ِبِشقِِّه الْأَيسِر ِمن رأِْسِه و ِلحيِتِه و وجِهِه و اغِْسلْه ِبِرفٍْق و ِإياك و الْعنف و و رأِْسِه ثُ
 نمالْأَي لَك ودبِر ِليسلَى ِشقِِّه الْأَيع هِجعأَض اِعماً ثُملًا نغَس اغِْسلْه  
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ثُم اغِْسلْه ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدميِه و امسح يدك علَى ظَهِرِه و بطِْنِه ثَلَاثَ غَسلَاٍت ثُم رده ِإلَى جنِبِه 
الْأَي لَك ودبى يتِن حمطِْنِه الْأَيب ِرِه ولَى ظَهع كدي حسام ِه ويمِنِه ِإلَى قَدقَر نيا بم فَاغِْسلْه رس

 ٍة اغِْسلْهرلَ مأَو تعنا صكَم عناِء الْكَافُوِر فَاصِجِه ِبمأْ ِبفَردفَاب ِإلَى قَفَاه هدر لَاٍت ثُمثَلَاثَ غَس
ماِء الْكَافُوِر و الْحرِض و امسح يدك علَى بطِْنِه مسحاً رِفيقاً ثُم تحولْ ِإلَى ثَلَاثَ غَسلَاٍت ِب

رأِْسِه فَاصنع كَما صنعت أَولًا ِبِلحيِتِه ِمن جاِنبيِه ِكلَيِهما و رأِْسِه و وجِهِه ِبماِء الْكَافُوِر ثَلَاثَ 
لَاٍت ثُمِه ثَلَاثَ غَسيمِنِه ِإلَى قَدقَر ِمن فَاغِْسلْه نمالْأَي لَك ودبى يتِر حساِنِب الْأَيِإلَى الْج هدر 

ثَ غَسلَاٍت ثُم رده ِإلَى الْجاِنِب الْأَيمِن حتى يبدو لَك الْأَيسر فَاغِْسلْه ِمن قَرِنِه ِإلَى قَدميِه ثَلَا
غَسلَاٍت و أَدِخلْ يدك تحت منِكبيِه و ِذراعيِه و يكُونُ الذِّراع و الْكَف مع جنِبِه طَاِهرةً كُلَّما 

ِرِه ثُمِإلَى ظَه هدر ِه ثُمياعاِطِن ِذرِفي ب ِه ويِكبنم تحت كدي لْتخأَد هئاً ِمنيش لْتغَس اغِْسلْه 
 عنصى تتِه حجالْو ِة وياللِّح أِْس ولْ ِإلَى الروحت ِج ثُمأُ ِبالْفَردبلًا تأَو تعنا صاٍح كَماٍء قَرِبم

ره ِبِه ِإذْفَاراً قُطْناً كَِثرياً كَما صنعت أَولًا ِبماٍء قَراٍح ثُم أَزره ِبالِْخرقَِة و يكُونُ تحتها الْقُطْن تذِْف
يش رظْهأَنْ ي افخى لَا تتِديداً حاً شدقَِة شلَى الْقُطِْن ِبالِْخرِه عفَِخذَي دشت أَنْ  ثُم اكِإي ٌء و

 ِخفْت أَنْ يظْهر ِمن الْمنِخريِن تقِْعده أَو تغِمز بطْنه و ِإياك أَنْ تحشو ِفي مساِمِعِه شيئاً فَِإنْ
يش  و هلِّلْ أَظَاِفريخلَا ت ئاً ويلْ ِفيِه شعجفَلَا ت فخت ِإنْ لَم قُطْناً و ثَم ريصأَنْ ت كلَيٌء فَلَا ع

  .كَذَِلك غُسلُ الْمرأَِة 
٥ - نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   مهنع سوني ناِلِه ععليهم السالم ( ِرج( تدقَالَ ِإذَا أَر 

 ِمن هدي ِرجفَأَخ ِه قَِميصلَيلَِة فَِإنْ كَانَ عقِْبلَ الِْقبتسِل مستغلَى الْمع هعِت فَضيلَ الْمغُس
هفَعار ِتِه ورولَى عع هقَِميص عماج ِه الْقَِميِص ولَيع كُني ِإنْ لَم ِة وكْبِق الرِه ِإلَى فَولَيِرج ِمن 

 اَء وِه الْملَيع بص ٍت وِفي طَس هريِر فَصدِإلَى الس ِمداع قَةً وِتِه ِخررولَى عفَأَلِْق ع قَِميص
ِزِل الراع و هتغْور ِفعترى تتح ِدكِبي هِرباضيةَ ِفي شا  غْوِة الَِّتي ِفيهانِفي الِْإج رالْآخ بص ٍء و

  الْماُء ثُم اغِْسلْ يديِه ثَلَاثَ مراٍت كَما يغتِسلُ الِْإنسانُ ِمن الْجنابِة 
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ِإلَى ِنصِف الذِّراِع ثُم اغِْسلْ فَرجه و نقِِّه ثُم اغِْسلْ رأْسه ِبالرغْوِة و باِلغْ ِفي ذَِلك و اجتِهد أَنْ 
ِر وساِنِبِه الْأَيلَى جع هِجعأَض ثُم هاِمعسم ِه ويِخرناُء ملَ الْمخدأِْسِه لَا يِف رِنص اَء ِمنالْم بص 

ِإلَى قَدميِه ثَلَاثَ مراٍت و ادلُك بدنه دلْكاً رِفيقاً و كَذَِلك ظَهره و بطْنه ثُم أَضِجعه علَى جاِنِبِه 
الِْإج اَء ِمنالْم ذَِلك بص ثُم لْ ِبِه ِمثْلَ ذَِلكافْع ِن ومالْأَي اٍح واٍء قَرةَ ِبماناغِْسِل الِْإج ِة وان

اغِْسلْ يديك ِإلَى الِْمرفَقَيِن ثُم صب الْماَء ِفي الْآِنيِة و أَلِْق ِفيِه حباِت كَافُوٍر و افْعلْ ِبِه كَما 
 ِجِه وِبفَر ِه ثُميدأْ ِبيدِة الْأُولَى ابرِفي الْم لْتفَعيش جرِفيقاً فَِإنْ خحاً رسم هطْنب حسِقِه  امٌء فَأَن

 هِجعأَض ثُم هطْنب و هرظَه و نمالْأَي هبناغِْسلْ ج ِر وسِبِه الْأَينلَى جع هِجعأَض ثُم هأْساغِْسلْ ر ثُم
أَيسر كَما فَعلْت أَولَ مرٍة ثُم اغِْسلْ يديك ِإلَى الِْمرفَقَيِن و علَى جنِبِه الْأَيمِن و اغِْسلْ جنبه الْ

 فْهشن ِن ثُميلَتِن الْأَويترِفي الْم هلْتا غَساٍح كَماٍء قَرِبم اغِْسلْه و احاَء الْقَرا الْمِفيه بص ةَ والْآِني
اع ٍب طَاِهٍر وِبثَو شاح ٍر وبد ٍل وِجِه قُبلَى فَرع هعض وٍط ونح ئاً ِمنيِه شلَيع ِإلَى قُطٍْن فَذُر ِمد

يش هِمن جرخِرِه ِلئَلَّا يبِفي د الْقُطْن  مض ِه ويقْوح ا ِمنهدفَش را ِشبهضرقَةً طَِويلَةً عذْ ِخرخ ٌء و
ِه ضفَِخذَي ِن وماِنِب الْأَيِه ِإلَى جلَيِت ِرجحت ا ِمنهأْسر ِرجأَخ ِه ثُما ِفي فَِخذَيلُفَّه ِديداً واً شم

أَغِْرزها ِفي الْموِضِع الَِّذي لَفَفْت ِفيِه الِْخرقَةَ و تكُونُ الِْخرقَةُ طَِويلَةً تلُف فَِخذَيِه ِمن حقْويِه 
  .ركْبتيِه لَفّاً شِديداً ِإلَى 

(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن - ٦

 ِبِستٍر فَهو أَحب  قَالَ سأَلْته عِن الْميِت هلْ يغسلُ ِفي الْفَضاِء قَالَ لَا بأْس و ِإنْ سِتر)عليه السالم 
 ِإلَي.  
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   باب تحِنيِط الْميِت و تكِْفيِنِه
١ -وني ناِلِه عِرج نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   مهنع ِنيِط )عليهم السالم ( سحقَالَ ِفي ت 

 درت ِه ولَيع ِط الْقَِميصساب ثُم ارا الِْإزهلَيطْ عساب طاً ثُمسةَ برِط الِْحبسكِْفيِنِه قَالَ ابت ِت ويالْم
 فَضعه علَى جبهِتِه موِضِع سجوِدِه و امسح مقَدم الْقَِميِص علَيِه ثُم اعِمد ِإلَى كَافُوٍر مسحوٍق

 اِفِقِه ورم ِه ويِكبنم ِقِه ونِفي ع أِْسِه وِفي ر ِه ويمِنِه ِإلَى قَدقَر فَاِصِلِه ِمنِميِع ملَى جِبالْكَافُوِر ع
الر ِن ويدالْي فَاِصِلِه ِمنم فِْصٍل ِمنلَى ِفي كُلِّ مع عوضلُ فَيمحي ِه ثُميتاحِط رسِفي و ِن ولَيج

 لُ لَهعجي وٍر ورزلَا م كْفُوٍف وم رغَي كُونُ الْقَِميصي ِه ولَيالْقَِميِص ع مقَدم دري قَِميِصِه و
 لَه واِحدةٌ بين ركْبتيِه ِنصف ِمما يِلي الساق و ِقطْعتيِن ِمن جِريِد النخِل رطْباً قَدر ِذراٍع يجعلُ

ِنصف ِمما يِلي الْفَِخذَ و يجعلُ الْأُخرى تحت ِإبِطِه الْأَيمِن و لَا يجعلُ ِفي منِخريِه و لَا ِفي 
افُوراً ثُم يعمم يؤخذُ وسطُ الِْعمامِة فَيثْنى علَى بصِرِه و مساِمِعِه و لَا علَى وجِهِه قُطْناً و لَا كَ

رأِْسِه ِبالتدِويِر ثُم يلْقَى فَضلُ الشق الْأَيمِن علَى الْأَيسِر و الْأَيسِر علَى الْأَيمِن ثُم يمد علَى 
  .صدِرِه 
يِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن مفَضِل بِن صاِلٍح عن زيٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٢

 ِبم كُفِّن قَالَ ِفي ثَلَاثَِة )صلى اهللا عليه وآله (  عن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الشحاِم قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . ِحبرٍة أَثْواٍب ثَوبيِن صحاِرييِن و برٍد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٣
  . قَالَ ِإذَا كَفَّنت الْميت فَذُر علَى كُلِّ ثَوٍب شيئاً ِمن ذَِريرٍة و كَافُوٍر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٤ -  نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   
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 ِإذَا أَردت أَنْ تحنطَ الْميت فَاعِمد ِإلَى الْكَافُوِر فَامسح ِبِه آثَار  قَالَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
السجوِد ِمنه و مفَاِصلَه كُلَّها و رأْسه و ِلحيته و علَى صدِرِه ِمن الْحنوِط و قَالَ حنوطُ الرجِل 

قَالَ و اٌء ووأَِة سرالْم ٍة ورمِبِمج عبتأَنْ ي هأَكْر .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن عثْمانَ عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ٥

الَ لَا ِإنما الْكَفَن الْمفْروض  الِْعمامةُ ِللْميِت ِمن الْكَفَِن قَ)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَا قُلْنا ِلأَِبي جعفٍَر 
ثَلَاثَةُ أَثْواٍب و ثَوب تام لَا أَقَلَّ ِمنه يواِري جسده كُلَّه فَما زاد فَهو سنةٌ ِإلَى أَنْ يبلُغَ خمسةَ 

رقَالَ أَم ةٌ ونةُ سامالِْعم و عدتبم وفَه ادا زاٍب فَمأَثْو ِبيصلى اهللا عليه وآله (  الن( ِبيالن ممع ِة وامِبالِْعم 
 و نحن ِبالْمِدينِة لَما مات أَبو عبيدةَ )عليه السالم (  و بعثَ ِإلَينا الشيخ الصاِدق )صلى اهللا عليه وآله ( 

  .ي لَه حنوطاً و ِعمامةً فَفَعلْنا الْحذَّاُء ِبِديناٍر و أَمرنا أَنْ نشتِر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٦

اثٍَة ِسوى الِْعمامِة و الِْخرقَِة  قَالَ الْميت يكَفَّن ِفي ثَلَ)عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش هِمن ودبلَا يِه ِلكَيِركَيا وِبه دشالْكَفَِن  ي ا ِمنتسلَي ا ومهِمن دةُ لَا بامالِْعم قَةُ والِْخر ٌء و.  

٧ -ح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عم
 قَالَ كَتب أَِبي ِفي وِصيِتِه أَنْ أُكَفِّنه ِفي ثَلَاثَِة أَثْواٍب أَحدها ِرداٌء لَه ِحبرةٌ كَانَ يصلِّي )عليه السالم ( 

ِبي ِلم تكْتب هذَا فَقَالَ أَخاف أَنْ يغِلبك الناس ِفيِه يوم الْجمعِة و ثَوب آخر و قَِميص فَقُلْت ِلأَ
و ِإنْ قَالُوا كَفِّنه ِفي أَربعٍة أَو خمسٍة فَلَا تفْعلْ و عممِني ِبِعمامٍة و لَيس تعد الِْعمامةُ ِمن الْكَفَِن 

 دسِبِه الْج لَفا يم دعا يمِإن.  
٨ -  اِء قَالَ قُلْتوانَ النثْمع ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع 

 ِإني أَغِْسلُ الْموتى قَالَ و تحِسن قُلْت ِإني أَغِْسلُ فَقَالَ ِإذَا غَسلْت )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ق ِبِه و لَا تغِمزه و لَا تمس مساِمعه ِبكَافُوٍر و ِإذَا عممته فَلَا تعممه ِعمةَ الْأَعراِبي قُلْت فَارفُ

اطْر لِْفِه وا ِإلَى خهدر أِْسِه ثُملَى را عهرشان ا وِطهسو ةَ ِمنامِذ الِْعمقَالَ خ عنأَص فكَي ح
  .طَرفَيها علَى صدِرِه 
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    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٩
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 كَيف أَصنع ِبالْكَفَِن قَالَ تأْخذُ ِخرقَةً )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ا تمئاً ِإنيش دعا لَا تهقَالَ ِإن ارفَالِْإز ِه قُلْتلَيِرج ِتِه ودقْعلَى ما عِبه دشفَت اكنا هم مضِلي عنص

يش هِمن جرخِلئَلَّا ي  عزني لَ وِإذَا غُس الْقَِميص قرخي ا ثُمهلُ ِمنالْقُطِْن أَفْض ِمن عنصا يم ٌء و
ةٌ يامِعم كْفُوٍف ولَا م وٍر ورزم رغَي قَِميص الْكَفَن ِه قَالَ ثُملَيِرج ِمن دري و هأْسا رِبه بصع

  .فَضلُها علَى ِرجلَيِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

  . ِفي الِْعمامِة ِللْميِت فَقَالَ حنكْه )عليه السالم ( 
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن   ِع-١١

 قَالَ يكَفَّن الْميت ِفي خمسِة أَثْواٍب قَِميٍص لَا يزر علَيِه و ِإزاٍر و ِخرقٍَة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ها وسطُه و برٍد يلَف ِفيِه و ِعمامٍة يعمم ِبها و يلْقَى فَضلُها علَى صدِرِه يعصب ِب

١٢- ناِحٍد عِر وغَي نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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  . قَالَ الْكَافُور هو الْحنوطُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
١٣-ب داود نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع

 ِلي ِفي كَفِْن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء ِإنما الْحنوطُ الْكَافُور و )عليه السالم ( ِسرحانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 اسالن عنصا يكَم عنفَاص بلَِكِن اذْه.  

١٤-م نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب داود ناٍن عِن ِسنِد بمح
 ِبِديناٍر و )عليه السالم ( ِسرحانَ قَالَ مات أَبو عبيدةَ الْحذَّاُء و أَنا ِبالْمِدينِة فَأَرسلَ ِإلَي أَبو عبِد اللَِّه 

ور و لَِكِن اصنع كَما يصنع الناس قَالَ فَلَما قَالَ اشتِر ِبهذَا حنوطاً و اعلَم أَنَّ الْحنوطَ هو الْكَافُ
  .مضيت أَتبعِني ِبِديناٍر و قَالَ اشتِر ِبهذَا كَافُوراً 

١٥- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 عِن )عليه السالم (  بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن أَباِن

  .الْحنوِط ِللْميِت قَالَ اجعلْه ِفي مساِجِدِه 
 )عليه السالم ( وِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُ-١٦

 ِبيوطُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ الننِش الْحعلَى النع عوضى أَنْ يهن .  
  باب تكِْفِني الْمرأَِة

١ -ناِحٍد عِر وغَي نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمانَ   حثْمِن عاِن بأَب 
 ِفي كَم تكَفَّن الْمرأَةُ قَالَ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ارا الِْخمهداٍب أَحِة أَثْوسمِفي خ كَفَّنت.  

http://www.islam4u.com


  ) ١٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ركز االشعاع االسالمي م........... الد الثالث :  الكايف 

 ٢- فكَي هأَلْتقَالَ س هفَعا راِبنحِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
أَن رلُ غَيجالر كَفَّنا يأَةُ فَقَالَ كَمرالْم كَفَّنِر تدِإلَى الص يالثَّد مضقَةٌ تا ِخرهييلَى ثَدع دشا ته

 ربالد لُ وى الْقُبشحي اِل وجِللر عنصا يِمم أَكْثَر ا الْقُطْنلَه عنصي ا وِرهلَى ظَهع دشت و
ا الِْخرهلَيع دشت وِط ثُمنالْح ِديداً ِبالْقُطِْن واً شدقَةُ ش.  

٣ - نالَةَ عفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسالْح  
اثَِة أَثْواٍب  قَالَ يكَفَّن الرجلُ ِفي ثَلَ)عليه السالم ( قَاِسِم بِن يِزيد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .و الْمرأَةُ ِإذَا كَانت عِظيمةً ِفي خمسٍة ِدرٍع و ِمنطٍَق و ِخماٍر و ِلفَافَتيِن 
  باب كَراِهيِة تجِمِري الْكَفَِن و تسِخِني الْماِء

(  أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض- ١

  . قَالَ لَا يجمر الْكَفَن )عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا - ٢

  .خن الْماُء ِللْميِت و لَا يعجلُ لَه النار و لَا يحنطُ ِبِمسٍك  قَالَ لَا يس)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن - ٢

اللَِّه ب دبا عثَندح قَالَ و رمِن عِل بفَضالْم نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نِن عمحِد الربع ن
 لَا تجمروا الْأَكْفَانَ و لَا تمسحوا )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .نَّ الْميت ِبمنِزلَِة الْمحِرِم موتاكُم ِبالطِّيِب ِإلَّا ِبالْكَافُوِر فَِإ
 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 ِبيٍة )صلى اهللا عليه وآله ( النرمةٌ ِبِمجازنج عبتى أَنْ تهن .  
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هكْرا يم اِب ِللْكَفَِن والثِّي ِمن بحتسا يباب م   
١ -حِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نا عاِبن )

  . قَالَ أَِجيدوا أَكْفَانَ موتاكُم فَِإنها ِزينتهم )عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٢

 لَيس ِمن ِلباِسكُم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَ
يش  اكُمتوم وهاِض فَأَلِْبسيالْب ِمن نسٌء أَح.  

٣ -ِن عِرو بمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِرِه عغَي انَ وثْم
 لَيس ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

يش اِسكُمِلب  اكُمتووا ِفيِه مكَفِّن و وهاِض فَأَلِْبسيالْب ِمن نسٌء أَح.  
٤ -ع   بحتساِبِه قَالَ يحِض أَصعب نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

أَنْ يكُونَ ِفي كَفَِنِه ثَوب كَانَ يصلِّي ِفيِه نِظيف فَِإنَّ ذَِلك يستحب أَنْ يكَفَّن ِفيما كَانَ يصلِّي 
  .ِفيِه 

أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عِن ابِن فَضاٍل عن مروانَ عن عبِد الْمِلِك   - ٥
 عن رجٍل اشترى ِمن ِكسوِة الْكَعبِة شيئاً فَقَضى ِببعِضِه )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

عب ِقيب و هتاجح ِبِه و ِفعنتسي و ِردي ا لَمم بهي و ادا أَرم ِبيعقَالَ ي هعيب لُحصلْ يِدِه هِفي ي هض
  .يطْلُب بركَته قُلْت أَ يكَفَّن ِبِه الْميت قَالَ لَا 
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 ٦- نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قُوا ِفي الْأَكْفَاِن  قَالَ تنو)عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَِإنكُم تبعثُونَ ِبها 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن أَِبي - ٧

راِئيلَ يكَفَّنونَ ِبِه و الْقُطْن ِلأُمِة  قَالَ الْكَتانُ كَانَ ِلبِني ِإس)عليه السالم ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عمِرو بِن سِعيٍد عن يونس بِن - ٨

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإني كَفَّنت أَِبي ِفي ثَوبيِن شطَِوييِن )عليه السالم ( يعقُوب عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 و ِفي )عليه السالم ( كَانَ يحِرم ِفيِهما و ِفي قَِميٍص ِمن قُمِصِه و ِعمامٍة كَانت ِلعِلي بِن الْحسيِن 

  .نَ الْيوم لَساوى أَربعِمائَِة ِديناٍر برٍد اشتريته ِبأَربِعني ِديناراً لَو كَا
  سهلُ بن ِزياٍد عن أَيوب بِن نوٍح عمن رواه عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي - ٩

يٍد ِببرٍد أَحمر ِحبرٍة و أَنَّ عِلياً  كَفَّن أُسامةَ بن ز)عليه السالم (  أَنَّ الْحسن بن عِلي )عليه السالم ( جعفٍَر 
  . كَفَّن سهلَ بن حنيٍف ِببرٍد أَحمر ِحبرٍة )عليه السالم ( 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو -١٠
م نِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نى عوسِن ماِر بمع نقَةَ عدِن صِق بدعليه السالم ( ص( قَالَ الْكَفَن 

يكُونُ برداً فَِإنْ لَم يكُن برداً فَاجعلْه كُلَّه قُطْناً فَِإنْ لَم تِجد ِعمامةَ قُطٍْن فَاجعِل الِْعمامةَ ساِبِرياً 
.  

١١-أَِبي   ع ناِر عتخِن الْمِن بيسِن الْحاِء عشِن الْواِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِلي
  . قَالَ لَا يكَفَّن الْميت ِبالسواِد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد-١٢
  راِشٍد 
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قَز ِمن اِنيمِب الْيصِل الْعملَى عِة عرصلُ ِبالْبمعاٍب تِثي نع هأَلْتأَنْ قَالَ س لُحصلْ يقُطٍْن ه و 
 أْسفَلَا ب الْقَز ِمن أَكْثَر ى قَالَ ِإذَا كَانَ الْقُطْنتوا الْمِفيه كَفَّني.  

  باب حد الْماِء الَِّذي يغسلُ ِبِه الْميت و الْكَافُوِر
١ -أَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍل   ِعديفُض نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دم

 جِعلْت ِفداك هلْ ِللْماِء حد محدود قَالَ ِإنَّ رسولَ )عليه السالم ( سكَّرةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
نا ِمت فَاستِق ِلي ِست ِقرٍب ِمن ماِء ِبئِْر غَرٍس  ِإذَا أَ)صلوات اهللا عليه (  قَالَ ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 اِمِع كَفَِني وجذْ ِبمِنيِطي فَخحت كَفِْني و ِلي وغُس ِمن غْتطِْني فَِإذَا فَرنح ي وكَفِّن لِْني وسفَغ
  .ٍء ِإلَّا أَجبتك ِفيِه   عن شيأَجِلسِني ثُم سلِْني عما ِشئْت فَو اللَِّه لَا تسأَلُِني

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٢
 يا عِلي ِإذَا أَنا ِمت فَغسلِْني )م عليه السال(  ِلعِلي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِبسبِع ِقرٍب ِمن ِبئِْر غَرٍس 
 ِفي الْماِء )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ٣

  الَِّذي 
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 قَّعفَو هدح كَم تيلُ ِبِه الْمسغقَالَ )عليه السالم ( ي اَء اللَّهِإنْ ش رطْهى يتلُ حسغِت ييِل الْمغُس دح 
يلَ الْمسغأَنْ ي وزجلْ يِه هِإلَي بكَت لُ ِإلَى ِبئِْر كَِنيٍف أَِو وخدِه يلَيع بصالَِّذي ي هاؤم و ت

 قَّعوِئِه ِفي كَِنيٍف فَوضاُء وم بصلَاِة أَنْ يوَء الصضأُ وضوتلُ يجِفي )عليه السالم ( الر كُونُ ذَِلكي 
 لَاِليعب.  

ِه رفَعه قَالَ السنةُ ِفي الْحنوِط ثَلَاثَةَ عشر ِدرهماً و ثُلُثٌ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٤
 ِبحنوٍط و كَانَ وزنه )صلى اهللا عليه وآله (  نزلَ علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَكْثَره و قَالَ ِإنَّ جبرِئيلَ 

 ثَلَاثَةَ أَجزاٍء جزٌء لَه و جزٌء ِلعِلي و جزٌء )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه أَربِعني ِدرهماً فَقَسمها رسولُ
   .)عليها السالم ( ِلفَاِطمةَ 
٥ - ناِبِه عحِض أَصعب نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  . قَالَ أَقَلُّ ما يجِزئ ِمن الْكَافُوِر ِللْميِت ِمثْقَالٌ )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه
 قَالَ الْقَصد ِمن )عليه السالم (  و ِفي ِروايِة الْكَاِهِلي و حسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ذَِلك أَربعةُ مثَاِقيلَ 
  باب الْجِريدِة

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ١
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد الصيقَِل عن أَِبي 

 قَالَ يوضع ِللْميِت جِريدتاِن واِحدةٌ ِفي الْيِمِني و الْأُخرى ِفي الْأَيسِر قَالَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه
 الْكَاِفر و ِمنؤالْم فَعنةُ تِريدقَالَ الْج.  
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 ٢- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن التع أَلُهسي ِريانَ الثَّوفْيس تِمعقَالَ س كِّيةَ الْمادبِن عى بيحي نِديٍر عِن ساِن بنِضِري حخ

 ِبموِتِه فَقَالَ ِلمن يِليِه ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر هلَك فَأُوِذنَ رسولُ اللَِّه 
رضةٌ خِريدقَالَ ج ِضريخا التم قَالَ و ِرينضخا أَقَلَّ الْمفَم كُماِحبوا صرضِتِه خابقَر ِمن عوضاُء ت

  .أَصِل الْيديِن ِإلَى الترقُوِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن رجٍل عن يحيى بِن عبادةَ - ٣

در ِذراٍع فَتوضع و أَشار ِبيِدِه ِمن ِعنِد  قَالَ تؤخذُ جِريدةٌ رطْبةٌ قَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 بعد فَسأَلْته عنه )عليه السالم ( ترقُوِتِه ِإلَى يِدِه تلَف مع ِثياِبِه قَالَ و قَالَ الرجلُ لَِقيت أَبا عبِد اللَِّه 

ادبع نى بيحِبِه ي ثْتدح قَد معةَ فَقَالَ ن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٤

 أَ رأَيت الْميت ِإذَا مات ِلم تجعلُ معه الْجِريدةُ قَالَ يتجافَى عنه الْعذَاب و )عليه السالم ( جعفٍَر 
الِْحساب ما دام الْعود رطْباً قَالَ و الْعذَاب كُلُّه ِفي يوٍم واِحٍد ِفي ساعٍة واِحدٍة قَدر ما يدخلُ 
 دعب ابلَا ِحس و ذَابع هِصيبفَلَا ي اِن ِلذَِلكفَتعِعلَِت السا جمِإن و مالْقَو ِجعري و رالْقَب

  .ِهما ِإنْ شاَء اللَّه جفُوِف
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قَالَ - ٥
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جِريدةَ قَدر ِشبٍر توضع واِحدةٌ ِمن ِعنِد الترقُوِة ِإلَى ما بلَغت ِمما يِلي الِْجلْد و الْأُخرى ِفي ِإنَّ الْ
  .الْأَيسِر ِمن ِعنِد الترقُوِة ِإلَى ما بلَغت ِمن فَوِق الْقَِميِص 

 ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن محمِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٦
 قَالَ توضع ِللْميِت جِريدتاِن واِحدةٌ )عليه السالم ( بِن سماعةَ عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِفي الْأَيمِن و الْأُخرى ِفي الْأَيسِر 
 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن حِريٍز و فُضيٍل و عبِد  - ٧

ٍء توضع مع الْميِت الْجِريدةُ   ِلأَي شي)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الَ ِإنه يتجافَى عنه الْعذَاب ما دامت رطْبةً قَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه قَالَ ِقيلَ لَه جِعلْت ِفداك ربما حضرِني - ٨
  .الَ أَدِخلْها حيثُ ما أَمكَن من أَخافُه فَلَا يمِكن وضع الْجِريدِة علَى ما رويتنا قَ

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٩
لْته عِن الْجِريدِة توضع ِفي  قَالَ سأَ)عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسِر قَالَ لَا بالْقَب.  
١٠- ا لَها قَالُوا قُلْناِبنحأَص اِحٍد ِمنِر وغَي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

الس ودِة فَقَالَ عِريدلَى الْجع قِْدرن ِإنْ لَم اكا ِفدِعلْنِر فَقَالَ جدلَى السع قِْدرن ِر ِقيلَ فَِإنْ لَمد
  .عود الِْخلَاِف 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عن محمِد بِن محمٍد عن عِلي بِن -١١
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 ِكنمِضٍع لَا يوا ِفي مهرا غَيلَهدلُ بعجن ِجدن ِة ِإذَا لَمِريدِن الْجع أَلُهسِه يِإلَي بكَت هِبلَاٍل أَن
  .دةُ أَفْضلُ و ِبِه جاَءِت الروايةُ النخلُ فَكَتب يجوز ِإذَا أُعِوزِت الْجِريدةُ و الْجِري

  .  و روى عِلي بن ِإبراِهيم ِفي ِروايٍة أُخرى قَالَ يجعلُ بدلَها عود الرماِن -١٢
 الْجِريدِة   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ سأَلْته عِن-١٣

توضع ِمن دوِن الثِّياِب أَو ِمن فَوِقها قَالَ فَوق الْقَِميِص و دونَ الْخاِصرِة فَسأَلْته ِمن أَي جاِنٍب 
  .فَقَالَ ِمن الْجاِنِب الْأَيمِن 

  باب الْميِت يموت و هو جنب أَو حاِئض أَو نفَساُء
١ -ِليع   لَه ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 ِزئجاِحداً يلًا ولُ غُسسغاِء فَقَالَ يالْم ِمن ِزئُهجا يم لُ وسغي فكَي بنج وه و تيم اتم
ِتِه وابنِلج هنع ٍة ذَِلكاِحدٍة ومرا ِفي حتعمتاِن اجتمرا حمهِت ِلأَنيِل الْمسِلغ .  

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

 كَذَِلك و اِئضالْح كَذَِلك ِة وِل الطَّاِهرلُ قَالَ ِمثْلَ غُسسغت فا كَيِفي ِنفَاِسه تاتأَِة ِإذَا مرالْم
  .الْجنب ِإنما يغسلُ غُسلًا واِحداً فَقَطْ 

٣ -  اَء وفَسن تاتأَِة ِإذَا مرٍد ِفي الْممحِن مب دمأَح وٍب وبحِن مِن اباٍد عِزي نلُ بهس 
 ذَِلك دعب كَفَّنت ِظيٍف ثُمِم نِمثِْل الْأَد ِم أَوِة ِفي الْأَدرِإلَى الس ِخلَتا أُدهمد كَثُر.  

http://www.islam4u.com


  ) ١٥٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي .......... .الد الثالث :  الكايف 

كرحتي لَدا وطِْنهِفي ب و وتمأَِة ترباب الْم   
١ -نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   

 اِلحالص دبالْع أَلْتقِْطٍني قَالَ سِن يب ِليا قَالَ )عليه السالم ( عطِْنها ِفي بهلَدو و وتمأَِة ترِن الْمع 
  .يشق بطْنها و يخرج ولَدها 

( ي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن عِلي بِن أَِب- ٢

 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة تموت و يتحرك الْولَد ِفي بطِْنها أَ يشق بطْنها و يستخرج )عليه السالم 
 معا قَالَ نهلَدو.  

 جرخِفيِه ي ادٍر زيمِن أَِبي عِة ابايِفي ِرو ا  وهطْناطُ بخي و لَدالْو.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن ابِن وهٍب عن أَِبي - ٣
 ِفي بطِْنها ولَد يتحرك  ِإذَا ماتِت الْمرأَةُ و)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أْسا قَالَ لَا بهلَيع فوختفَي لَدا الْوطِْنهِفي ب وتمأَِة ترقَالَ ِفي الْم و لَدالْو جرخي ا وهطْنب قش
 هِرجخي و هقَطِّعفَي هدلُ يجِخلَ الردأَنْ ي.  

  ص ِمن الْميِت ظُفُر أَو شعرباب كَراِهيِة أَنْ يقَ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .ٌء فَاجعلْه ِفي كَفَِنِه   قَالَ لَا يمس ِمن الْميِت شعر و لَا ظُفُر و ِإنْ سقَطَ ِمنه شي)عليه السالم 
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 قَالَ )م عليه السال(   عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 
 ِمِننيؤالْم أَِمري صلوات اهللا عليه ( كَِره( رعش لَه زجي أَو ظُفُر لَه قَلَّمي لَ أَوِت ِإذَا غُسيةُ الْمانع لَقحأَنْ ت 

.  
٣ -ب اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍم عزِن ِمه

 قَالَ كُِره أَنْ يقَص ِمن الْميِت ظُفُر أَو يقَص لَه شعر )عليه السالم ( طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَو تحلَق لَه عانةٌ أَو يغمض لَه مفِْصلٌ 

 محمٍد الِْكنِدي عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن- ٤
 عِن الْميِت )عليه السالم ( أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

نع لَقحفَي رعِه الشلَيكُونُ عييش هِمن سمقَالَ لَا ي قَلَّمي أَو ه  هِفناد و ٌء اغِْسلْه.  
  باب ما يخرج ِمن الْميِت بعد أَنْ يغسلَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ١
 قَالَ ِإذَا خرج ِمن منِخِر الْميِت الدم أَِو )عليه السالم (  يحيى الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه اللَِّه بِن
ياِض  الشِبالِْمقْر هضقَر ةَ أَِو الْكَفَنامالِْعم ابأَص ِل وسالْغ دعُء ب.  

عه قَالَ ِإذَا غُسلَ الْميت ثُم أَحدثَ بعد الْغسِل فَِإنه   عنه عن بعِض أَصحاِبِه رفَ- ٢
  .يغسلُ الْحدثُ و لَا يعاد الْغسلُ 

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

  .ٌء بعد ما يكَفَّن فَأَصاب الْكَفَن قُِرض ِمنه   قَالَ ِإذَا خرج ِمن الْميِت شي )عليه السالم
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  مرأَِة تغسلُ الرجلَ باب الرجِل يغسلُ الْمرأَةَ و الْ
١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

لُه ِإلَّا النساُء فَقَالَ  أَنه سِئلَ عِن الرجِل يموت و لَيس ِعنده من يغس)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 تاتأَِة ِإذَا مرِفي الْم اً وباَء صِه الْملَياُء عسالن بصت و لَه تٍة ِإنْ كَانابقَر ذَات أَو هأَترام لُهسغت

  .يدِخلُ زوجها يده تحت قَِميِصها فَيغسلُها 
٢ -ي نب دمحم   وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

 عِن الرجِل أَ يصلُح لَه أَنْ ينظُر ِإلَى )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
وتمت أَِتِه ِحنيرِإلَى ِمثِْل ام ظُرنلْ تأَِة هرِن الْمع ا ولُهسغي نا مهدِعن كُني ا ِإنْ لَملَهسغي أَو 

 ظُرنةَ أَنْ ياهأَِة كَررلُ الْمأَه لُ ذَِلكفْعا يمِإن ِبذَِلك أْسفَقَالَ لَا ب وتمي ا ِحنيِجهوز ِمن ذَِلك
  .ٍء يكْرهونه ِمنها  لَى شيزوجها ِإ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن - ٣

  .مسِلٍم قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يغسلُ امرأَته قَالَ نعم ِمن وراِء الثَّوِب 
٤ -يمانَ   حثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب د

 عِن الرجِل يموت و لَيس )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
نم هدِه ِعنلَيع بصت ِمِه ورحم ذَات أَو هأَترام لُهسغاُء فَقَالَ تسالن لُهسغلْ تاُء هسِإلَّا الن لُهسغي 

  .النساُء الْماَء صباً ِمن فَوِق الثِّياِب 
٥ -ب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحقٍَد قَالَ   مِن فَرب داود ناِن عمعِن الن

 عِن الْمرأَِة تموت مع ِرجاٍل لَيس ِفيِهم ذُو )عليه السالم ( سِمعت صاِحباً لَنا يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 
  محرٍم 
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  .هلْ يغسلُونها و علَيها ِثيابها قَالَ ِإذاً يدخلَ ذَِلك علَيِهم و لَِكن يغِسلُونَ كَفَّيها 
٦ -سِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عِن بي

عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة ِإذَا ماتت فَقَالَ يدِخلُ زوجها يده تحت قَِميِصها ِإلَى الْمراِفِق 
.  

 عن داود   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر- ٧
 ِفي الرجِل يموت ِفي السفَِر أَو ِفي أَرٍض لَيس معه ِفيها )عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

منِزلَِة ِإلَّا أَنْ يكُونَ ِإلَّا النساُء قَالَ يدفَن و لَا يغسلُ و قَالَ ِفي الْمرأَِة تكُونُ مع الرجاِل ِبِتلْك الْ
 كْباً واَء سا الْمهلَيع كُبسي ِع ورِق الدفَو ا ِمنلْهسغا فَلْيهجوا زهعا فَِإنْ كَانَ مهجوا زهعم

أَةُ أَسرِل الْمجِمثْلَ الر تسأَةُ لَيرالْم و اتِإذَا م هأَترام لْهسغلْت وتمت ظَراً ِحنينأُ مو.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٨

 )عليه السالم ( اللَِّه بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
عِن الرجِل يخرج ِفي السفَِر و معه امرأَته يغسلُها قَالَ نعم و أُمه و أُخته و نحو هذَا يلْقَى علَى 

  .عورِتها ِخرقَةٌ 
٩ -ب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نةَ عِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْح

 عِن الْمرأَِة تموت مع ِرجاٍل )عليه السالم ( داود بِن فَرقٍَد قَالَ سِمعت صاِحباً لَنا يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 
قَالَ ِإذاً يدخلَ علَيِهم و لَِكن يغِسلُونَ لَيس معهم ذُو محرٍم هلْ يغسلُونها و علَيها ِثيابها فَ

  .كَفَّيها 
عليه (   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

لُها قَالَ يدِخلُ زوجها يده تحت قَِميِصها  ِفي الْمرأَِة ِإذَا ماتت و لَيس معها امرأَةٌ تغس)السالم 
  .فَيغسلُها ِإلَى الْمراِفِق 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن -١١
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  .مسِلٍم قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يغسلُ امرأَته قَالَ نعم ِإنما يمنعها أَهلُها تعصباً 
١٢-سِن الْحب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِرو بمع نِن ع

 أَنه سِئلَ عِن )عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عم ى وارصالٌ نِرج هعم و ِلمسلٌ مجر هعم سلَي فَِر وِفي الس وتمِلِم يسِل الْمجالر و هتمع ه

 هبقْرلَا ت ِفي قَِميِصِه و هالَتخ و هتمع لُهسغِلِه قَالَ تِفي غُس عنصي فاِن كَيتِلمسم هالَتخ
اٌء نا ِنسهعم ةٌ وِلمسأَةٌ مرا امهعم سلَي فَِر وِفي الس وتمأَِة ترِن الْمع ى وارصالن ى وارص

 را غَيلُهسغةُ تِلمسِت الْما كَانةُ كَماِنيرصا النهبقْرلَا ت ا ولَاِنهسغاِن قَالَ يِلمسا مالُهخ ا وهمع
سلٌ مجر اتفَِإنْ م ِع قُلْترِق الدفَو اُء ِمنالْم بصفَي عا ِدرهلَيكُونُ عي هأَن هعم سلَي و ِلم

 هنيب سلَي اتِلمساٌء مِنس ى وارصالٌ نِرج هعم ِتِه وابِذي قَر ةٌ ِمنِلمسأَةٌ مرلَا ام و ِلمسلٌ مجر
مرأَِة الْمسِلمِة تموت و لَيس و بينهن قَرابةٌ قَالَ يغتِسلُ النصراِني ثُم يغسلُه فَقَِد اضطُر و عِن الْ

 سونَ لَيِلمسالٌ مِرج ةٌ واِنيرصا نهعم ا وِتهابذَِوي قَر ِمن ِلمسلٌ مجلَا ر ةٌ وِلمسأَةٌ مرا امهعم
ها و عِن النصراِني يكُونُ ِفي السفَِر و هو مع بينها و بينهم قَرابةٌ قَالَ تغتِسلُ النصراِنيةُ ثُم تغسلُ

  .الْمسِلِمني فَيموت قَالَ لَا يغسلُه مسِلم و لَا كَرامةَ و لَا يدِفنه و لَا يقُوم علَى قَبِرِه 
عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى -١٣

 قَالَ ذَاك أَِمري )عليها السالم (  من غَسلَ فَاِطمةَ )عليه السالم ( مفَضِل بِن عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤِلِه فَقَ)عليه السالم ( الْمقَو ِمن ذَِلك تفْظَعتاس ككَأَن  فَقُلْت كتربا أَخِمم ِضقْت كالَ ِلي كَأَن

قَد كَانَ ذَِلك جِعلْت ِفداك فَقَالَ ِلي لَا تِضيقَن فَِإنها ِصديقَةٌ لَم يكُن يغسلُها ِإلَّا ِصديق أَ ما 
 ميرأَنَّ م تِلمعليها السالم ( ع(ا ِإلَّا ِعيسلْهسغي ى  لَم ) قُولُ ِفي )عليه السالما تفَم اكِفد ِعلْتج قُلْت 

الْمرأَِة تكُونُ ِفي السفَِر مع الرجاِل لَيس لَها معهم ذُو محرٍم و لَا معهم امرأَةٌ فَتموت الْمرأَةُ ما 
اللَّه بجا أَوا مهلُ ِمنسغا قَالَ يِبه عنصييش فكْشلَا ي و سملَا ت و مميِه التلَيع   ٌء ِمن

 ا وهكَفَّي طْنلُ بسغا قَالَ يِبه عنصي فكَي ِرِه قُلْتتلَّ ِبسج و زع اللَّه را الَِّذي أَماِسِنهحم
  .وجهها و يغسلُ ظَهر كَفَّيها 
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هلْنسغاِء أَنْ يسِللن وزجالَِّذي ي ِبيالص دباب ح   
١ -ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   قُوبعِن يب سوني 

 حدثِْني عِن الصِبي )عليه السالم ( عِن ابِن النميِر مولَى الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 اُء فَقَالَ ِإلَى ثَلَاِث ِسِننيسالن لُهسغت ِإلَى كَم.  

  ميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو باِردباب غُسِل من غَسلَ الْ
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

(سفَِإنْ م ِسلْ قُلْتتغتاً فَلْييلَ مغَس نقَالَ م  هسم ثُم درِإذَا ب ِه ولَيلَ عاً قَالَ فَلَا غُسارح اما دم ه
 ابالثِّي سما يمِه ِإنلَيلَ عقَالَ لَا غُس رالْقَب لَهخأَد نفَم ِسلْ قُلْتتغفَلْي.  

 عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر- ٢
 قَالَ قُلْت الرجلُ يغِمض عين الْميِت علَيِه )عليهما السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

عب هسِإذَا م لَِكن ِتِه فَلَا واررِبح هسلٌ قَالَ ِإذَا مغُس لُهسغفَالَِّذي ي ِسلْ قُلْتتغفَلْي دربا يم د
 اِتِق ثُمالْع ِمن هدِسلُ يغي ثُم لُهسغِسلَ قَالَ يتغلَ أَنْ يقَب هكَفِّني ثُم لُهسغفَي قُلْت معِسلُ قَالَ نتغي

 ِسلُ قُلْتتغي ثُم هأَكْفَان هلِْبسوٌء يضِه ولَيع رالْقَب لَهخأَد نفَم لٌ قَالَ لَا قُلْتِه غُسلَيع لَهمح نفَم
  .قَالَ لَا ِإلَّا أَنه يتوضأُ ِمن تراِب الْقَبِر ِإنْ شاَء 

أَِبي نصٍر عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٣
 قَالَ يغسلُ الَِّذي غَسلَ الْميت و ِإنْ قَبلَ ِإنسانٌ الْميت )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

رب قَد و لَهقَب و هسِإذَا م لَِكن لٌ وِه غُسلَيع سفَلَي ارح وه لُ وسِه الْغلَيفَع د  
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 لَهقَبي ِل وسالْغ دعب هسمأَنْ ي أْسلَا ب و.  
ِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٤

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يمس الْميت أَ ينبِغي لَه أَنْ يغتِسلَ ِمنها قَالَ لَا ِإنما ذَِلك ِمن )عليه السالم ( 
 الرجِل يِصيب ثَوبه جسد الْميِت فَقَالَ يغِسلُ ما أَصاب الثَّوب الِْإنساِن وحده قَالَ و سأَلْته عِن

.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن معمِر بِن - ٥

  . ينهى عِن الْغسِل ِإذَا دخلَ الْقَبر ) عليه السالم (يحيى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
٦ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَبلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عثْمانَ بن مظْعوٍن بعد موِتِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب - ٧
 ِفي الرجِل يقَع طَرف ثَوِبِه علَى جسِد الْميِت قَالَ ِإنْ )عليه السالم (  عن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 كبثَو ابا أَصلْ فَاغِْسلْ مسغي ِإنْ كَانَ لَم و هِمن كبثَو ابا أَصِسلْ مغفَلَا ت تيلَ الْمكَانَ غُس
 هِمن.  

عليه السالم ( ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عِن - ٨

( ابالثِّي سما يمقَالَ لَا ِإن رالْقَب لَهخأَد نم قُلْت معقَالَ ن تيلَ الْمغَس نِسلُ متغأَ ي لَه قَالَ قُلْت 
.  

  ي غُسِل الْميِت غُسلَ الْجنابِةباب الِْعلَِّة ِف
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن محمِد بِن سلَيمانَ - ١

يٍس الْماِصر علَى أَِبي  قَالَ دخلَ عبد اللَِّه بن قَ)عليه السالم ( الديلَِمي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   فَقَالَ )عليه السالم ( جعفٍَر 
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 لَا أُخِبرك فَخرج ِمن )عليه السالم ( جعفٍَر أَخِبرِني عِن الْميِت ِلم يغسلُ غُسلَ الْجنابِة فَقَالَ لَه أَبو 
 و وهمتأَطَع لَ وجذَا الره متلَّيوِة تيعالش رشعا مي لَكُم بجالْع ِة فَقَالَ لَهيعالش ضعب ِدِه فَلَِقيِعن

ٌء فَلَما كَانَ ِمن  ته عن مسأَلٍَة فَما كَانَ ِعنده ِفيها شيلَو دعاكُم ِإلَى ِعبادِتِه لَأَجبتموه و قَد سأَلْ
قَاِبٍل دخلَ علَيِه أَيضاً فَسأَلَه عنها فَقَالَ لَا أُخِبرك ِبها فَقَالَ عبد اللَِّه بن قَيٍس ِلرجٍل ِمن أَصحاِبِه 

هبحِة فَاصيعِإلَى الش طَِلقي فَِإذَا كَانَ انِمن يربالت ِتي ونلَع و ماهِإي كالَاتوم مهدِعن أَظِْهر و م
وقْت الْحج فَأِْتِني حتى أَدفَع ِإلَيك ما تحج ِبِه و سلْهم أَنْ يدِخلُوك علَى محمِد بِن عِلي فَِإذَا 

ِه فَاسِإلَي تِصر مهعِة فَكَانَ ميعلُ ِإلَى الشجالر طَلَقِة فَانابنلَ الْجلُ غُسسغي ِت ِلميِن الْمع أَلْه
 مرحافَةَ أَنْ يخم هرٍس أَمقَي ناب مكَت وِلِه وِبقَب ِم فَقَِبلَهِإلَى ِديِن الْقَو ظَرِسِم فَنوقِْت الْمِإلَى و

جالْح هابحأَص ِة قَالَ لَهِدينِبالْم ارا صفَلَم جرخ ةً وجح طَاهفَأَع اهأَت جالْح قْتا كَانَ وفَلَم 
 )عليه السالم ( تخلَّف ِفي الْمنِزِل حتى نذْكُرك لَه و نسأَلَه ِليأْذَنَ لَك فَلَما صاروا ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 رضح نم ضعب رفَأَم ذَِلك ِمن اِفقُكوا يم لَمعن قَالُوا لَم وهمفْتصا أَنم كُماِحبص نأَي مقَالَ لَه
ِه الْيوم  قَالَ لَه مرحباً كَيف رأَيت ما أَنت ِفي)عليه السالم ( أَنْ يأِْتيه ِبِه فَلَما دخلَ علَى أَِبي جعفٍَر 

يِفي ش أَكُن وِل اللَِّه لَمسر نا ابلُ فَقَالَ يِفيِه قَب تا كُنِمم  كتادا ِإنَّ ِعبأَم قْتدٍء فَقَالَ ص
يعِتنا ِلأَنَّ يومِئٍذ كَانت أَخف علَيك ِمن ِعبادِتك الْيوم ِلأَنَّ الْحق ثَِقيلٌ و الشيطَانَ موكَّلٌ ِبِش

 هنأَلَِني عسلَ أَنْ تقَب اِصرٍس الْمقَي ناب ا قَالَ لَكِبم كِبرأُخي سِإن مهفُسأَن هكَفَو اِس قَدالن اِئرس
 لَم ِإنْ ِشئْت و هتربأَخ ِإنْ ِشئْت كِإلَي اهِريِفِه ِإيعِفي ت رالْأَم ريأُص و لَقالَى خعت ِإنَّ اللَّه هِبرخت

 و لَقْناكُمها خاِبِه ِمنِة الَِّتي قَالَ ِفي ِكتبرالت ذُوا ِمنفَأَخ مهرلْقاً أَمخ لُقخأَنْ ي ادفَِإذَا أَر لَّاِقنيخ
 ِبِتلْك التربِة الَِّتي يخلُق ِمنها بعد أَنْ ِفيها نِعيدكُم و ِمنها نخِرجكُم تارةً أُخرى فَعجن النطْفَةَ

أَسكَنها الرِحم أَربِعني لَيلَةً فَِإذَا تمت لَها أَربعةُ أَشهٍر قَالُوا يا رب نخلُق ما ذَا فَيأْمرهم ِبما 
 دوأَس أَو ضيثَى أَبأُن ذَكٍَر أَو ِمن ِريدفَِإذَا ي  
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خرجِت الروح ِمن الْبدِن خرجت هِذِه النطْفَةُ ِبعيِنها ِمنه كَاِئناً ما كَانَ صِغرياً أَو كَِبرياً ذَكَراً 
نثَى فَِلذَِلك يغسلُ الْميت غُسلَ الْجنابِة فَقَالَ الرجلُ يا ابن رسوِل اللَِّه لَا و اللَِّه ما أُخِبر ابن أَو أُ

 كِإلَي داً فَقَالَ ذَِلكذَا أَبِبه اِصرٍس الْمقَي.  
 قَالَ )عليه السالم ( ي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِل- ٢

  .سِئلَ ما بالُ الْميِت يمِني قَالَ النطْفَةُ الَِّتي خِلق ِمنها يرِمي ِبها 
 عن بعِض   بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن هارونَ بِن حمزةَ- ٣

 قَالَ قَالَ ِإنَّ الْمخلُوق لَا يموت حتى تخرج ِمنه )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسيِن 
  .النطْفَةُ الَِّتي خِلق ِمنها ِمن ِفيِه أَو ِمن عيِنِه 
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   باب ثَواِب من غَسلَ مؤِمناً
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ١

ٍر قَالَ أَيما مؤِمٍن غَسلَ مؤِمناً فَقَالَ ِإذَا قَلَّبه اللَّهم ِإنَّ غَاِلٍب عن سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفَ
 لَه اللَّه غَفَر كفْوع كفْوا فَعمهنيب قْتفَر و هِمن هوحر تجرأَخ ِمِن قَدؤالْم ِدكبنُ عدذَا به

 اِئرٍة ِإلَّا الْكَبنس وبذُن.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر - ٢

ا  قَالَ من غَسلَ ميتاً فَأَدى ِفيِه الْأَمانةَ غَفَر اللَّه لَه قُلْت و كَيف يؤدي ِفيِه الْأَمانةَ قَالَ لَ)عليه السالم 
  .يحدثُ ِبما يرى 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر عن أَِبي عبِد - ٣
 عفْوك ِإلَّا عفَا  قَالَ ما ِمن مؤِمٍن يغسلُ مؤِمناً و يقُولُ و هو يغسلُه رب عفْوك)عليه السالم ( اللَِّه 

 هنع اللَّه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي - ٤

الْموتى فَقَالَ  قَالَ كَانَ ِفيما ناجى اللَّه ِبِه موسى قَالَ يا رب ما ِلمن غَسلَ )عليه السالم ( جعفٍَر 
 هأُم هتلَدا ووِبِه كَمذُن ِمن أَغِْسلُه.  

  باب ثَواِب من كَفَّن مؤِمناً
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن سعِد بِن - ١

 قَالَ من كَفَّن مؤِمناً كَانَ كَمن ضِمن ِكسوته ِإلَى يوِم الِْقيامِة )لسالم عليه ا( طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 
.  
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   باب ثَواِب من حفَر ِلمؤِمٍن قَبراً
١ -ِن   عِد بعس نةَ عِمريِن عِف بيس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

 قَالَ من حفَر ِلميٍت قَبراً كَانَ كَمن بوأَه بيتاً مواِفقاً ِإلَى يوِم )عليه السالم ( طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر 
  .الِْقيامِة 

   لُِحد لَه)صلى اهللا عليه وآله ( باب حد حفِْر الْقَبِر و اللَّحِد و الشق و أَنَّ رسولَ اللَِّه 
  سهلُ بن ِزياٍد قَالَ روى أَصحابنا أَنَّ حد الْقَبِر ِإلَى الترقُوِة و قَالَ بعضهم ِإلَى - ١

ضعقَالَ ب ِي وِر الثَّدفَِبقَد دا اللَّحأَم ِر وِفي الْقَب نأِْس ملَى رع بالثَّو دمى يتِل حجِة الرقَام مه
 الْوفَاةُ أُغِْمي علَيِه فَبِقي )عليه السالم ( ما يمِكن ِفيِه الْجلُوس قَالَ و لَما حضر عِلي بن الْحسيِن 

ةً ثُماعس رأَج ماُء فَِنعشثُ نيا حهأُ ِمنوبتةَ ننا الْجثَنرِللَِّه الَِّذي أَو دمقَالَ الْح ثُم بالثَّو هنع ِفعر 
 اتِه فَملَيع بالثَّو دم ِح قَالَ ثُمشوا ِإلَى الرلُغاب وا ِلي وِفرقَالَ اح ثُم اِمِلنيه السالم علي( الْع(.   
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  سهلٌ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي هماٍم ِإسماِعيلَ بِن هماٍم عن أَِبي الْحسِن الرضا -٢ 
 ِحني احتِضر ِإذَا أَنا ِمت فَاحِفروا ِلي و شقُّوا ِلي شقّاً )عليه السالم ( لَ قَالَ أَبو جعفٍَر  قَا)عليه السالم ( 

  . لُِحد لَه فَقَد صدقُوا )صلى اهللا عليه وآله ( فَِإنْ ِقيلَ لَكُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
بِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٣

  . لَحد لَه أَبو طَلْحةَ الْأَنصاِري )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
صلى (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( وِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُ- ٤

  . نهى أَنْ يعمق الْقَبر فَوق ثَلَاثَِة أَذْرٍع )اهللا عليه وآله 
اسذَنُ ِبِه النؤي تيباب أَنَّ الْم  

١ -ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب 
 قَالَ )عليه السالم ( الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد و عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يانَ الْمووا ِإخِذنؤأَنْ ي كُمِت ِمنياِء الْمِليِغي ِلأَوبني ِه ولَيلُّونَ عصي و هتازنونَ جدهشِتِه فَيوِت ِبم
يستغِفرونَ لَه فَيكْتب لَهم الْأَجر و يكْتب ِللْميِت اِلاسِتغفَار و يكْتِسب هو الْأَجر ِفيِهم و ِفيما 

  .اكْتسب ِلميِتِهم ِمن اِلاسِتغفَاِر 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ذَِريٍح -٢ 
  . قَالَ سأَلْته عِن الِْجنازِة يؤذَنُ ِبها الناس قَالَ نعم )عليه السالم ( لَِّه الْمحاِرِبي عن أَِبي عبِد ال

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٣
  . قَالَ ِإنَّ الِْجنازةَ يؤذَنُ ِبها الناس )عليه السالم ( للَِّه محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد ا

  باب الْقَوِل ِعند رؤيِة الْجنازِة
١ - نع هِإلَّا ذَكَر هلَماٍن لَا أَعأَب نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
مِن أَِبي حيسالْح نب ِليةَ قَالَ كَانَ عِللَِّه الَِّذي )عليه السالم ( ز دمقَالَ الْح لَتأَقْب ةً قَدازنأَى جِإذَا ر 

  .لَم يجعلِْني ِمن السواِد الْمخترِم 
٢ -ِن النسأَِبي الْح نِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحقَالَ كَانَ   م هفَعر ِديه

  . ِإذَا رأَى جنازةً قَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يجعلِْني ِمن السواِد الْمخترِم )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
٣ -سِن مِد بمحم نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِن ابع ديمح   نع وٍد الطَّاِئيع

 مِن استقْبلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عنبسةَ بِن مصعٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قدص و ولُهسر و ا اللَّهندعا وذَا مه رأَكْب ا فَقَالَ اللَّهآهر ةً أَوازنا جنِزد ماللَّه ولُهسر و اللَّه 

ِإمياناً و تسِليماً الْحمد ِللَِّه الَِّذي تعزز ِبالْقُدرِة و قَهر الِْعباد ِبالْموِت لَم يبق ِفي السماِء ملَك ِإلَّا 
  .بكَى رحمةً ِلصوِتِه 
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   باب السنِة ِفي حمِل الْجنازِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن غَيِر واِحٍد عن يونس عن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي - ١

 قَالَ سِمعته يقُولُ السنةُ ِفي حمِل الْجنازِة أَنْ تستقِْبلَ جاِنب السِريِر )م عليه السال( الْحسِن موسى 
ِبِشقِّك الْأَيمِن فَتلْزم الْأَيسر ِبكَِتِفك الْأَيمِن ثُم تمر علَيِه ِإلَى الْجاِنِب الْآخِر و تدور ِمن خلِْفِه 

  .ِب الثَّاِلِث ِمن السِريِر ثُم تمر علَيِه ِإلَى الْجاِنِب الراِبِع ِمما يِلي يسارك ِإلَى الْجاِن
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن حِديٍد عن سيِف بِن - ٢

 قَالَ السنةُ أَنْ يحملَ السِرير ِمن )عليه السالم (  عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر
 عطَوت وٍل فَهمح ِمن ذَِلك دعا كَانَ بم ِع وباِنِبِه الْأَروج.  

ضِل بِن يونس قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْفَ- ٣
 اِهيمرِل )عليه السالم ( ِإبجِبالر ى ثُمنمِد الْيأْ ِبالْيدٍة فَابِقيِضِع توِفي م تِة قَالَ ِإذَا كُنازنِبيِع الْجرت نع 

ا تمر خلْف ِرجِلِه الْبتةَ حتى تستقِْبلَ الْجنازةَ الْيمنى ثُم ارِجع ِمن مكَاِنك ِإلَى مياِمِن الْميِت لَ
فَتأْخذَ يده الْيسرى ثُم ِرجلَه الْيسرى ثُم ارِجع ِمن مكَاِنك و لَا تمر خلْف الْجنازِة الْبتةَ حتى 

فَِإنْ لَم تكُن تتِقي ِفيِه فَِإنَّ ترِبيع الْجنازِة الَِّتي جرت ِبِه السنةُ أَنْ تستقِْبلَها تفْعلُ كَما فَعلْت أَولًا 
  .تبدأَ ِبالْيِد الْيمنى ثُم ِبالرجِل الْيمنى ثُم ِبالرجِل الْيسرى ثُم ِبالْيِد الْيسرى حتى تدور حولَها 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن موسى بِن أُكَيٍل -٤ 
 قَالَ تبدأُ ِفي حمِل السِريِر ِمن جاِنِبِه الْأَيمِن ثُم )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عِن الْعلَاِء بِن سيابةَ عن أَِبي

تمر علَيِه ِمن خلِْفِه ِإلَى الْجاِنِب الْآخِر ثُم تمر حتى ترِجع ِإلَى الْمقَدِم كَذَِلك دورانُ الرحى 
  .علَيِه 

ِةباب الْمازنالْج عِي مش  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

 ِمن  قَالَ الْمشي خلْف الْجنازِة أَفْضلُ)عليه السالم ( عذَاِفٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْمشِي بين يديها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن محمِد بِن عمٍرو - ٢
 قَالَ امِش أَمام )الم عليه الس( عن حسيِن بِن أَحمد الِْمنقَِري عن يونس بِن ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

جنازِة الْمسِلِم الْعاِرِف و لَا تمِش أَمام جنازِة الْجاِحِد فَِإنَّ أَمام جنازِة الْمسِلِم ملَاِئكَةً يسِرعونَ 
  .ى الناِر ِبِه ِإلَى الْجنِة و ِإنَّ أَمام جنازِة الْكَاِفِر ملَاِئكَةً يسِرعونَ ِبِه ِإلَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن مفَضِل بِن - ٣
يلَ لَه  خلْف جنازٍة فَِق)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ مشى النِبي )عليه السالم ( صاِلٍح عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 ملَه عبت نحن ا وهامونَ أَمشمي ماهلَاِئكَةَ أَرا فَقَالَ ِإنَّ الْملْفَهِشي خمت ا لَكولَ اللَِّه مسا ري.  
   بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء- ٤
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 قَالَ سأَلْته عِن الْمشِي مع الْجنازِة فَقَالَ )عليهما السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 نيا بلِْفهخ ا واِلهِشم نع ا وِميِنهي نع ا وهيدي.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٥
  . بين يدِي الْجنازِة و خلْفَها  قَالَ امِش)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

٦ - نةَ عرجِن شب ِليع ناِل عجِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
حب أَنْ يمِشي ممشى الِْكراِم  قَالَ من أَ)عليه السالم ( أَِبي الْوفَاِء الْمراِدي عن سِديٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  .الْكَاِتِبني فَلْيمِش ِبجنبِي السِريِر 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧

تجرِإذَا خ عنأَص فِئلَ كَيا ساِلهِشم نع ا أَوِميِنهي نع ا أَولْفَهخ ا أَوهامِشي أَمِة أَمازنالْج عم 
  .فَقَالَ ِإنْ كَانَ مخاِلفاً فَلَا تمِش أَمامه فَِإنَّ ملَاِئكَةَ الْعذَاِب يستقِْبلُونه ِبأَلْواِن الْعذَاِب 

  جنازِةباب كَراِهيِة الركُوِب مع الْ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

يا هؤلَاِء  قَوماً خلْف جنازٍة ركْباناً فَقَالَ أَ ما استح)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رأَى رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
  .أَنْ يتبعوا صاِحبهم ركْباناً و قَد أَسلَموه علَى هِذِه الْحاِل 

    عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
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صلى اهللا (  فَخرج رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ مات رجلٌ ِمن الْأَنصاِر ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

اِبِه أَ لَا تركَب يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ ِإني لَأَكْره أَنْ  ِفي جنازِتِه يمِشي فَقَالَ لَه بعض أَصح)عليه وآله 
 كَبرى أَنْ يأَب ونَ وشملَاِئكَةُ يالْم و كَبأَر.  

ِجعري ةً ثُمازنج عبتي نباب م  
١ -حِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن ِرئَاٍب   ِعدب ِليع نوٍب عب

 ِفي ِجنازٍة ِلبعِض قَرابِتِه فَلَما أَنْ صلَّى علَى )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
 و لَا تعنى ِلأَنك تضعف عِن  ارِجع يا أَبا جعفٍَر مأْجوراً)عليه السالم ( الْميِت قَالَ وِليه ِلأَِبي جعفٍَر 

 قَد أَِذنَ لَك ِفي الرجوِع فَارِجع و ِلي حاجةٌ أُِريد أَنْ )عليه السالم ( الْمشِي فَقُلْت أَنا ِلأَِبي جعفٍَر 
أَجر فَِبقَدِر ما يمِشي مع الْجنازِة  ِإنما هو فَضلٌ و )عليه السالم ( أَسأَلَك عنها فَقَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

 ِجعرلَا ِبِإذِْنِه ن ا وِبِإذِْنِه ِجئْن سا ِبِإذِْنِه فَلَيا فَأَمهعبتالَِّذي ي رجؤي.  
( ي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه عن أَِب- ٢

 أَِمرياِن و لَيسا ِبأَِمرييِن لَيس ِلمن تِبع جنازةً أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
نأَنْ ي لَه سأٍَة فَلَيرام عم جحلٌ يجر و ذَنَ لَهؤي أَو فَندى يتح ِجعرا يكَهسن قِْضيى تتح ِفر.  

٣ - رضةَ قَالَ حاررز نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
صرخت صاِرخةٌ  جنازةَ رجٍل ِمن قُريٍش و أَنا معه و كَانَ ِفيها عطَاٌء فَ)عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 

 طَاٌء قَالَ فَقُلْتع عجفَر كُتست قَالَ فَلَم نِجعرلَن أَو كُِتنسطَاٌء لَتفَقَالَ ع  
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 ِإنَّ عطَاًء قَد رجع قَالَ و ِلم قُلْت صرخت هِذِه الصاِرخةُ فَقَالَ لَها )ه السالم علي( ِلأَِبي جعفٍَر 
 عاِطِل مالْب ئاً ِمنيا شنأَيا ِإذَا رأَن ا فَلَوِض ِبنفَقَالَ ام عجفَر كُتست فَلَم نِجعرلَن أَو كُِتنسلَت

(  لَه الْحق لَم نقِْض حق مسِلٍم قَالَ فَلَما صلَّى علَى الِْجنازِة قَالَ وِليها ِلأَِبي جعفٍَر الْحق تركْنا

 ارِجع مأْجوراً رِحمك اللَّه فَِإنك لَا تقْوى علَى الْمشِي فَأَبى أَنْ يرِجع قَالَ فَقُلْت لَه )عليه السالم 
ِذنَ لَك ِفي الرجوِع و ِلي حاجةٌ أُِريد أَنْ أَسأَلَك عنها فَقَالَ امِض فَلَيس ِبِإذِْنِه ِجئْنا و لَا قَد أَ

 لَى ذَِلكع رجؤلُ يجةَ الرازنالْج عبتا يِر مفَِبقَد اهنطَلَب رأَج لٌ وفَض وا همِإن ِجعرِبِإذِْنِه ن.  
  اب ثَواِب من مشى مع جنازٍةب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن جاِبٍر عن أَِبي - ١
اِئك الْجنةُ و ِحباَء من تِبعك  قَالَ ِإذَا أُدِخلَ الْمؤِمن قَبره نوِدي أَلَا ِإنَّ أَولَ ِحب)عليه السالم ( جعفٍَر 

  .الْمغِفرةُ 
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 عِن ابِن محبوٍب عن   عِلي عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً-٢ 
 قَالَ من شيع جنازةَ مؤِمٍن حتى )عليه السالم ( داود الرقِّي عن رجٍل ِمن أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ني يشيعونه و يستغِفرونَ لَه ِإذَا يدفَن ِفي قَبِرِه وكَّلَ اللَّه عز و جلَّ ِبِه سبِعني ملَكاً ِمن الْمشيِع
  .خرج ِمن قَبِرِه ِإلَى الْموِقِف 

  سهلُ بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٣
  .لُ ما يتحف ِبِه الْمؤِمن يغفَر ِلمن تِبع جنازته  قَالَ أَو)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٤
قَالَ من شيع ميتاً حتى يصلِّي علَيِه كَانَ  )عليه السالم ( عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

لَه ِقرياطٌ ِمن الْأَجِر و من بلَغَ معه ِإلَى قَبِرِه حتى يدفَن كَانَ لَه ِقرياطَاِن ِمن الْأَجِر و الِْقرياطُ 
  .ِمثْلُ جبِل أُحٍد 

٥ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل ب
 يقُولُ من مشى مع جنازٍة حتى يصلَّى علَيها ثُم )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

شِر فَِإذَا مالْأَج اطٌ ِمنِقري كَانَ لَه عجِل رباطُ ِمثْلُ جالِْقري اطَاِن وِقري كَانَ لَه فَندى تتا حهعى م
  .أُحٍد 

٦ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 يقُولُ من تِبع جنازةَ مسِلٍم أُعِطي يوم الِْقيامِة أَربع )ه السالم علي( ميسٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 ِمثْلُ ذَِلك لَك و لَكقَالَ الْم ئاً ِإلَّا ويقُلْ شي لَم اٍت وفَاعش.  
 بِن سِعيٍد عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن- ٧

 ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عِد بعس نانَ علْوِن عِن بيسصلوات اهللا عليه ( الْح

لصلَاِة علَيها و ِقرياطٌ  من تِبع جنازةً كَتب اللَّه لَه أَربع قَراِريطَ ِقرياطٌ ِباتباِعِه و ِقرياطٌ ِل)
  .ِباِلانِتظَاِر حتى يفْرغَ ِمن دفِْنها و ِقرياطٌ ِللتعِزيِة 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي - ٨
 ربه قَالَ يا رب ما ِلمن شيع جنازةً قَالَ )عليه السالم ( ناجى ِبِه موسى  قَالَ ِفيما )عليه السالم ( جعفٍَر 

 ِرِهمشحِإلَى م وِرِهمقُب ِمن مهونعيشي اتاير مهعلَاِئكَِتي مم لَاِئكَةً ِمنكِّلُ ِبِه مأُو.  
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   باب ثَواِب من حملَ جنازةً
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن جاِبٍر عن أَِبي - ١

  . حملَ جنازةً ِمن أَربِع جواِنِبها غَفَر اللَّه لَه أَربِعني كَِبريةً  قَالَ من)عليه السالم ( جعفٍَر 
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن سلَيمانَ بِن - ٢

 قَالَ من أَخذَ ِبقَاِئمِة السِريِر غَفَر اللَّه لَه خمساً و )سالم عليه ال( خاِلٍد عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِعشِرين كَِبريةً و ِإذَا ربع خرج ِمن الذُّنوِب 

 عن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن عِلي بِن شجرةَ- ٣
 قَالَ سِمعته يقُولُ من أَخذَ )عليه السالم ( ِعيسى بِن راِشٍد عن رجٍل ِمن أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِبجواِنِب السِريِر الْأَربعِة غَفَر اللَّه لَه أَربِعني كَِبريةً 
اِء وسالن اِل وجاِئِز الرنِبيِدباب جالْع اِر ورالْأَح اِن ويبالص   

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْعلَاِء - ١
 كَيف يصلَّى علَى الرجاِل و  قَالَ سأَلْته)عليه السالم ( بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .النساِء قَالَ يوضع الرجلُ ِمما يِلي الرجالَ و النساُء خلْف الرجاِل 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو - ٢

ِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِطياباٍر السمع نقَةَ عدِن صِق بدصم ِل )عليه السالم ( نجِفي الر 
 ةً أَورشع ِن أَويقَالَ ِإنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَِو اثْن ِهملَيلِّي عصي فاٍت كَيوثَلَاثَِة أَم ِن أَويتيلَى ملِّي عصي

ثَر ِمن ذَِلك فَلْيصلِّ علَيِهم صلَاةً واِحدةً يكَبر علَيِهم خمس تكِْبرياٍت كَما يصلِّي علَى ميٍت أَكْ
جي ِل ثُمِة الْأَوِإلَى أَلْي رلُ الْآخعجي اِحداً ثُمتاً ويم عضِميعاً يج ِهملَيلَّى عص قَد اِحٍد وو أْسلُ رع

الثَّاِلِث ِإلَى أَلْيِة الثَّاِني ِشبه الْمدرِج حتى يفْرغَ ِمنهم كُلِِّهم ما كَانوا فَِإذَا سواهم هكَذَا قَام ِفي 
  الْوسِط فَكَبر خمس تكِْبرياٍت يفْعلُ كَما يفْعلُ ِإذَا صلَّى علَى ميٍت 
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واِحٍد سِئلَ فَِإنْ كَانَ الْموتى ِرجالًا و ِنساًء قَالَ يبدأُ ِبالرجاِل فَيجعلُ رأْس الثَّاِني ِإلَى أَلْيِة الْأَوِل 
ن الرجاِل كُلِِّهم ثُم يجعلُ رأْس الْمرأَِة ِإلَى أَلْيِة الرجِل الْأَِخِري ثُم يجعلُ رأْس حتى يفْرغَ ِم

الْمرأَِة الْأُخرى ِإلَى أَلْيِة الْمرأَِة الْأُولَى حتى يفْرغَ ِمنهم كُلِِّهم فَِإذَا سوى هكَذَا قَام ِفي الْوسِط 
ِه ولَيع لِّيٍت صيم نِئلَ عس اِحٍد وٍت ويلَى ملِّي عصا يكَم ِهملَيلَّى عص و راِل فَكَبجِط الرس

يِه و فَلَما سلَّم الِْإمام فَِإذَا الْميت مقْلُوب ِرجلَاه ِإلَى موِضِع رأِْسِه قَالَ يسوى و تعاد الصلَاةُ علَ
ِإنْ كَانَ قَد حِملَ ما لَم يدفَن فَِإنْ كَانَ قَد دِفن فَقَد مضِت الصلَاةُ لَا يصلَّى علَيِه و هو مدفُونٌ 

.  
٣ - نٍد عيِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ كَانَ ِإذَا صلَّى علَى الْمرأَِة و الرجِل قَدم الْمرأَةَ و أَخر الرجلَ و ِإذَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
الص لَى الْكَِبِري ولَّى عِإذَا ص و رالْح رأَخ و دبالْع مقَد رالْح ِد وبلَى الْعلَّى عص و ِغريالص مِغِري قَد

 الْكَِبري رأَخ.  
٤ - نلَاِء عِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

جاِل و النساِء كَيف يصلَّى علَيِهم  قَالَ سأَلْته عِن الر)عليهما السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .قَالَ الرجالُ أَمام النساِء ِمما يِلي الِْإمام يصف بعضهم علَى أَثَِر بعٍض 

 عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر- ٥
 ِفي جناِئِز الرجاِل و الصبياِن و النساِء قَالَ يضع )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ي الرجالَ النساَء ِمما يِلي الِْقبلَةَ و الصبيانَ دونهم و الرجالَ دونَ ذَِلك و يقُوم الِْإمام ِمما يِل
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٦

جاِل و  عن جناِئِز الر)عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِلياِب عالُ ِفي ِكتجالر مقَدفَقَالَ ي تعمتاِء ِإذَا اجسعليه السالم ( الن(.   
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اِدرباب ن   
يم عن أَِبيِه عن يحيى بِن زكَِريا عن أَِبيِه زكَِريا بِن موسى عِن الْيسِع   عِلي بن ِإبراِه- ١

 عن رجٍل يصلِّي علَى ِجنازٍة وحده قَالَ )عليه السالم ( بِن عبِد اللَِّه الْقُمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . يصلِّياِن علَيها قَالَ نعم و لَِكن يقُوم الْآخر خلْف الْآخِر و لَا يقُوم ِبجنِبِه نعم قُلْت فَاثْناِن

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن سيِف بِن عِمريةَ - ٢
  . قَالَ لَا يصلَّى علَى الِْجنازِة ِبِحذَاٍء و لَا بأْس ِبالْخف ) السالم عليه( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
 خير الصفُوِف ِفي الصلَاِة الْمقَدم و خير الصفُوِف ِفي الْجناِئِز )ه صلى اهللا عليه وآل( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .الْمؤخر ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و ِلم قَالَ صار سترةً ِللنساِء 
  باب الْموِضِع الَِّذي يقُوم الِْإمام ِإذَا صلَّى علَى الِْجنازِة

١ -ِليِد   عبأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصعب نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 من صلَّى علَى امرأٍَة فَلَا يقُوم ِفي وسِطها و )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
  .نُ ِمما يِلي صدرها و ِإذَا صلَّى علَى الرجِل فَلْيقُم ِفي وسِطِه يكُو

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن موسى - ٢
ا صلَّيت علَى الْمرأَِة فَقُم ِعند رأِْسها و ِإذَا صلَّيت  قَالَ ِإذَ)عليه السالم ( بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن 

  .علَى الرجِل فَقُم ِعند صدِرِه 
  باب من أَولَى الناِس ِبالصلَاِة علَى الْميِت

١ -ِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِبِه عح )

  . قَالَ يصلِّي علَى الِْجنازِة أَولَى الناِس ِبها أَو يأْمر من يِحب )عليه السالم 
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 ٢-حِن   مِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 قَالَ قُلْت )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نم وتمأَةُ ترالْم الْأَِخ لَه لَِد والْو الْأَِب و ِمن قأَح جوالز ا قُلْتهجوا قَالَ زهلَيلَاِة عِبالص قأَح 
  .قَالَ نعم و يغسلُها 

ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَ- ٣
 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة تموت من أَحق أَنْ يصلِّي علَيها قَالَ الزوج قُلْت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 معلَِد قَالَ نالْو الْأَِخ و الْأَِب و ِمن قأَح جوالز.  
٤ - نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍد عيِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم

  . قَالَ ِإذَا حضر الِْإمام الِْجنازةَ فَهو أَحق الناِس ِبالصلَاِة علَيها )عليه السالم ( 
 محمِد بِن أَِبي نصٍر عن بعِض   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن- ٥

 قَالَ يصلِّي علَى الِْجنازِة أَولَى الناِس ِبها أَو يأْمر من يِحب )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  
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   باب من يصلِّي علَى الِْجنازِة و هو علَى غَيِر وضوٍء
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن - ١

 عِن الِْجنازِة أَ يصلَّى علَيها علَى غَيِر وضوٍء فَقَالَ نعم )عليه السالم ( يعقُوب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِإنما هو تكِْبري و تحِميد و تسِبيح و تهِليلٌ كَما تكَبر و تسبح ِفي بيِتك علَى غَيِر وضوٍء 

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٢
 عِن الرجِل تدِركُه الِْجنازةُ و هو علَى غَيِر وضوٍء فَِإنْ ذَهب يتوضأُ )عليه السالم ( سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الَ يتيمم و يصلِّي فَاتته الصلَاةُ علَيها قَ

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن - ٣
عليه (  الْحسِن عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الْحِميِد بِن سِعيٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي

 الِْجنازةُ يخرج ِبها و لَست علَى وضوٍء فَِإنْ ذَهبت أَتوضأُ فَاتتِني الصلَاةُ أَ ِلي أَنْ أُصلِّي )السالم 
 ِإلَي بٍر أَحلَى طُهكُونُ عوٍء قَالَ تضِر ولَى غَيا عأَن ا وهلَيع.  

لْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن   أَبو عِلي ا- ٤
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل تفْجأُه الِْجنازةُ و هو علَى غَيِر طُهٍر قَالَ )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 

عم ركَبفَلْي مه.  
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه - ٥
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ةَ ععرز نِن عسوٍء الْحضِر ولَى غَيع وه ةٌ وازنِبِه ج ترٍل مجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس ن
  .كَيف يصنع قَالَ يضِرب ِبيديِه علَى حاِئِط اللَِّبِن فَيتيمم ِبِه 

  باب صلَاِة النساِء علَى الِْجنازِة
١ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس 

 قَالَ سِئلَ كَيف )عليه السالم ( عقْبةَ عِن امرأَِة الْحسِن الصيقَِل عِن الْحسِن الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإذَا لَم يكُن معهن رجلٌ قَالَ يصفُفْن جِميعاً و لَا تتقَدمهن امرأَةٌ تصلِّي النساُء علَى الِْجنازِة 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٢
 قَالَ ِإذَا لَم يحضِر الرجلُ تقَدمِت امرأَةٌ وسطَهن و قَام )م عليه السال( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  .النساُء عن يِميِنها و ِشماِلها و ِهي وسطَهن تكَبر حتى تفْرغَ ِمن الصلَاِة 
٣ -ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمانَ   حثْمِن عاِن بأَب نع ِن الِْميثَِميع 

 قَالَ قُلْت تصلِّي الْحاِئض علَى )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْجنازِة قَالَ نعم و لَا تصف معهم تقُوم مفْردةً 

٤ -ِلٍم قَالَ   عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
  . عِن الْحاِئِض تصلِّي علَى الِْجنازِة قَالَ نعم و لَا تصف معهم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

٥ -ع ادمِد اللَِّه   حبأَِبي ع نع هربأَخ نمِريٍز عح لَى )عليه السالم ( نلِّي عصقَالَ الطَّاِمثُ ت 
  .الِْجنازِة ِلأَنه لَيس ِفيها ركُوع و لَا سجود و الْجنب تتيمم و تصلِّي علَى الِْجنازِة 

http://www.islam4u.com


  ) ١٨٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي . ..........الد الثالث :  الكايف 

   باب وقِْت الصلَاِة علَى الْجناِئِز
١ - ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

ٌء ِمن هِذِه الساعاِت عِن   هلْ يمنعك شي)عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه محمِد بِن مسِلٍم قَالَ
  .الصلَاِة علَى الْجناِئِز فَقَالَ لَا 

اِء بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَ- ٢
 قَالَ تصلَّى علَى الِْجنازِة ِفي كُلِّ ساعٍة )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

غُر دِعن ِس ومطُلُوِع الش دلَاةُ ِعنالص هكْرا تمِإن وٍد وجلَا س كُوٍع ولَاِة رِبص تسا لَيها ِإنوِبه
 ينقَر نيب طْلُعت طَاٍن ويش ينقَر نيب برغا تهِلأَن ودجالس و كُوعالر و وعشا الْخالَِّتي ِفيه

  .شيطَاٍن 
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   باب ِعلَِّة تكِْبِري الْخمِس علَى الْجناِئِز
 ِلم جِعلَ التكِْبري )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .علَى الْميِت خمساً فَقَالَ ورد ِمن كُلِّ صلَاٍة تكِْبريةٌ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٢

 يكَبر علَى قَوٍم خمساً و علَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .قَوٍم آخِرين أَربعاً فَِإذَا كَبر علَى رجٍل أَربعاً اتِهم يعِني ِبالنفَاِق 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن مهاِجٍر عن أُمِه أُم سلَمةَ - ٣
 ِإذَا صلَّى علَى ميٍت )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَِّه قَالَت سِمعت أَبا عبِد ال

 ةَ واِبعالر ركَب ثُم ِمِننيؤا ِللْمعد و ركَب ا ثُمعد اِء وِبيلَى الْأَنلَّى عص ثُم ركَب ثُم دهشت و ركَب
لْميِت ثُم كَبر و انصرف فَلَما نهاه اللَّه عز و جلَّ عِن الصلَاِة علَى الْمناِفِقني كَبر و تشهد دعا ِل

 نيِبيلَى النلَّى عص و ركَب ا)صلوات اهللا عليهم ( ثُم ركَب ثُم ِمِننيؤا ِللْمعد و ركَب ثُم  و فرصان ةَ واِبعلر
  .لَم يدع ِللْميِت 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبِه عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر - ٤
 ِإنَّ اللَّه تبارك )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ا)عليه السالم ( الْجعفَِري عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و تعالَى فَرض الصلَاةَ خمساً و جعلَ ِللْميِت ِمن كُلِّ صلَاٍة تكِْبريةً 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عثْمانَ بِن - ٥
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 يا أَبا بكٍْر تدِري )عليه السالم ( عبِد الْمِلِك الْحضرِمي عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
ةُ علَى الْميِت قُلْت لَا قَالَ خمس تكِْبرياٍت فَتدِري ِمن أَين أُِخذَِت الْخمس قُلْت لَا كَِم الصلَا

  .قَالَ أُِخذَِت الْخمس تكِْبرياٍت ِمن الْخمِس صلَواٍت ِمن كُلِّ صلَاٍة تكِْبريةٌ 
  باب الصلَاِة علَى الْجناِئِز ِفي الْمساِجِد

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن طَلْحةَ عن أَِبي بكِْر بِن - ١
َء ِبجنازٍة فَأَردت أَنْ أُصلِّي علَيها  ِعيسى بِن أَحمد الْعلَِوي قَالَ كُنت ِفي الْمسِجِد و قَد ِجي

 فَوضع ِمرفَقَه ِفي صدِري فَجعلَ يدفَعِني حتى خرج ِمن )عليه السالم (  الْأَولُ فَجاَء أَبو الْحسِن
  .الْمسِجِد فَقَالَ يا أَبا بكٍْر ِإنَّ الْجناِئز لَا يصلَّى علَيها ِفي الْمساِجِد 

الد كِْبِري والت ِمِن وؤلَى الْملَاِة عاِءباب الصع  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن زرعةَ بِن محمٍد - ١

 ركَبا تلَ مقُولُ أَواٍت تكِْبريت سمخ ركَبِت فَقَالَ تيلَى الْملَاِة عِن الصع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نع
لَى أَشلِّ عص ماللَّه ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه ده

لِْإمياِن و لَا محمٍد و آِل محمٍد و علَى الْأَِئمِة الْهداِة و اغِْفر لَنا و ِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبا
 ا ِمناِتنوأَم ا واِئنيِلأَح اغِْفر ماللَّه ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجت

  الْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت و أَلِّف قُلُوبنا علَى قُلُوِب أَخياِرنا و اهِدنا ِلما 
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اختِلف ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنك ِإنك تهِدي من تشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم فَِإنْ قَطَع علَيك التكِْبريةُ 
الثَّاِني ِتكمحِإلَى ر قَري افْتِبِه ِمن لَمأَع تأَن ِتكأَم ناب و ِدكبع ناب كدبع مقُولُ اللَّهت كرضةُ فَلَا ي

 و همحار و لَه اغِْفر اِنِه وسِفي ِإح ِزد ئَاِتِه ويس نع زاوجفَت ماللَّه هنع تينغتاس ِفي و لَه رون
 و لَا تحِرمنا أَجره و لَا تفِْتنا بعده تقُولُ هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَبِرِه و لَقِّنه حجته و أَلِْحقْه ِبنِبيِه 
  .حتى تفْرغَ ِمن خمِس تكِْبرياٍت 

 ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن زرارةَ عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٢
 ثُم )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي الصلَاِة علَى الْميِت قَالَ تكَبر ثُم تصلِّي علَى النِبي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ع ناب كدبع مقُولُ اللَّهِإنْ كَانَ ت مي اللَّهِبِه ِمن لَمأَع تأَن راً ويِإلَّا خ هِمن لَملَا أَع ِتكأَم ناب ِدكب
محِسناً فَِزد ِفي ِإحساِنِه و تقَبلْ ِمنه و ِإنْ كَانَ مِسيئاً فَاغِْفر لَه ذَنبه و ارحمه و افْسح لَه ِفي 

 ِرِه وٍد قَبمحفَقَاِء مر ِمن لْهعكِِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اجاِكياً فَزِإنْ كَانَ ز مقُولُ اللَّهت ةَ والثَّاِني ركَبت ثُم 
 و هرا أَجنِرمحلَا ت مقُولُ اللَّهت الثَّاِلثَةَ و ركَبت ثُم لَه اِطئاً فَاغِْفرِإنْ كَانَ خ و ثُم هدعا بفِْتنلَا ت

 ِمن لْهعاج و اِبِرينِقِبِه ِفي الْغلَى عع لُفاخ و نيِفي ِعلِّي كدِعن هباكْت مقُولُ اللَّهت ةَ واِبعالر ركَبت
   . ثُم تكَبر الْخاِمسةَ و انصِرف)صلى اهللا عليه وآله ( رفَقَاِء محمٍد 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن -٣ 
 عِن التكِْبِري علَى الْميِت فَقَالَ خمس )عليه السالم ( اٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه محبوٍب عن أَِبي ولَّ

تقُولُ ِفي أُولَيهن أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل 
ت ٍد ثُممحم و كِإلَي هوحر تضقَب قَد و ِدكبع ناب و كدبا عنامى قُدجسذَا الْمِإنَّ ه مقُولُ اللَّه

 تأَن راً ويظَاِهِرِه ِإلَّا خ ِمن لَمعا لَا نِإن مذَاِبِه اللَّهع نع غَِني تأَن و ِتكمحِإلَى ر اجتقَِد اح
أَع ئَاِتِه ثُميس نع زاوجِسيئاً فَتِإنْ كَانَ م اِنِه وسِفي ِإح ِسناً فَِزدحِإنْ كَانَ م مِتِه اللَّهِريرِبس لَم

  .تكَبر الثَّاِنيةَ و تفْعلُ ذَِلك ِفي كُلِّ تكِْبريٍة 
ي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ٤

 قَالَ تكَبر ثُم تشهد ثُم تقُولُ ِإنا ِللَِّه و ِإنا ِإلَيِه راِجعونَ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني رب )عليه السالم ( 
 محمٍد و أَهِل بيِتِه جزى اللَّه عنا محمداً خير الْجزاِء ِبما صنع ِبأُمِتِه الْموِت و الْحياِة صلِّ علَى

 لَا ِمنخ ِدكِبي هتاِصين ِتكأَم ناب ِدكبع ناب كدبع مقُولُ اللَّهت ِه ثُمبالَاِت رِرس لَّغَ ِمنا بِبم و
 ا وينالد لَمأَع تأَن راً ويِإلَّا خ هِمن لَمعا لَا نِإن مذَاِبِه اللَّهع نع غَِني تأَن و ِتكمحِإلَى ر اجتاح

هبذَن لَه ِسيئاً فَاغِْفرِإنْ كَانَ م و هلْ ِمنقَبت اِنِه وسِفي ِإح ِسناً فَِزدحِإنْ كَانَ م مِبِه اللَّه همحار و 
و تجاوز عنه ِبرحمِتك اللَّهم أَلِْحقْه ِبنِبيك و ثَبته ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي الْآِخرِة 

يم اللَّهم عفْوك عفْوك ثُم اللَّهم اسلُك ِبنا و ِبِه سِبيلَ الْهدى و اهِدنا و ِإياه ِصراطَك الْمستِق
  .تكَبر الثَّاِنيةَ و تقُولُ ِمثْلَ ما قُلْت حتى تفْرغَ ِمن خمِس تكِْبرياٍت 

٥ - أَلْتقَالَ س سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ الناس يرفَعونَ أَيِديهم ِفي التكِْبِري علَى الْميِت ِفي )عليه السالم ( الرضا 

فَعأَر لُونَ أَوفْعا يِة الْأُولَى كَمكِْبريلَى التع ِصرفَأَقْت ذَِلك دعا بونَ ِفيمفَعرلَا ي ِة الْأُولَى وكِْبريالت 
  .يدي ِفي كُلِّ تكِْبريٍة فَقَالَ ارفَع يدك ِفي كُلِّ تكِْبريٍة 
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 ٦-مأَح نِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب ِليع   نِر عخِحيِم أَِبي الصِد الربِن عب د
 ِفي الصلَاِة علَى الْجناِئِز تقُولُ )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق بِن عبِد ربِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عا تهتأَم تأَن و فْسِذِه النه لَقْتخ تأَن ما اللَّهنفِّعا فَشِفيه اِفِعنيش اكنيا أَتهتلَاِنيع ا وهِسر لَم
 تبأَح نم عا مهرشاح و لَّتوت نا ملِّهو ماللَّه.  

ِليمسا تِفيه سلَي هأَن و قَّتواٌء معلَاِة دِفي الص سلَي هباب أَن  
١ -رِإب نب ِليع   ِلٍم وسِن مِد بمحم نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم

 قَالَ لَيس ِفي الصلَاِة )عليه السالم ( زرارةَ و معمِر بِن يحيى و ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
اَءةٌ وِت ِقريلَى الْمأَنْ ع و ِمنؤالْم ى لَهعدى أَنْ يتوالْم قأَح و ا لَكدا بو ِبمعدت قَّتواٌء معلَا د 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( يبدأَ ِبالصلَاِة علَى رسوِل اللَِّه 
٢ -ِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنكَانَ   ِعدسِن مِد اللَِّه ببع ناٍن ع

  . لَيس ِفي الصلَاِة علَى الْميِت تسِليم )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
عِن الْحلَِبي و   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ - ٣

  . قَالَا لَيس ِفي الصلَاِة علَى الْميِت تسِليم )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
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   باب من زاد علَى خمِس تكِْبرياٍت
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن مثَنى - ١

 علَى حمزةَ )صلى اهللا عليه وآله (   قَالَ صلَّى رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( بِن الْوِليِد عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .سبِعني صلَاةً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 علَى سهِل بِن حنيٍف و كَانَ بدِرياً خمس )ه صلوات اهللا علي(  قَالَ كَبر أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 

تكِْبرياٍت ثُم مشى ساعةً ثُم وضعه و كَبر علَيِه خمسةً أُخرى فَصنع ذَِلك حتى كَبر علَيِه 
  .خمساً و ِعشِرين تكِْبريةً 

٣ -مأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب د
(  قَالَ كَبر رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 ِعندكُم علَى سهِل بِن حنيٍف )عليه السالم (  و كَبر عِلي  علَى حمزةَ سبِعني تكِْبريةً)صلى اهللا عليه وآله 
 لَم ِمِننيؤالْم ا أَِمريقَالُوا ي اسالن كَهرا أَدساً كُلَّممساً خمخ رةً قَالَ كَبكِْبريت ِرينِعش ةً وسمخ

  .بر علَيِه خمساً حتى انتهى ِإلَى قَبِرِه خمس مراٍت ندِرِك الصلَاةَ علَى سهٍل فَيضعه فَيكَ
ِرفعلَا ي نلَى مع ِف وعضتسلَى الْملَاِة عباب الص  

١ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ا أَحلَى )عليهما السالم ( ِدِهملَاةُ عالص ِرفعالَِّذي لَا ي ِف وعضتسلَى الْملَاةُ عقَالَ الص   
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 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( و  ِبيلَكوا سعبات وا وتاب ِللَِّذين ا اغِْفرنبقُولُ راِت تِمنؤالْم و ِمِننيؤاُء ِللْمعالد
  .و ِقِهم عذاب الْجِحيِم ِإلَى آِخِر الْآيتيِن 

ينةَ عن فُضيِل بِن يساٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَ- ٢
 قَالَ ِإذَا صلَّيت علَى الْمؤِمِن فَادع لَه و اجتِهد لَه ِفي الدعاِء و ِإنْ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

ات وا وابت ِللَِّذين اغِْفر مقُِل اللَّه و رفاً فَكَبعضتساِقفاً مِحيِم كَانَ والْج ذَابع ِقِهم و ِبيلَكوا سعب
.  

٣ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
اغِْفر ِللَِّذين تابوا و اتبعوا سِبيلَك و  قَالَ ِإنْ كَانَ مستضعفاً فَقُِل اللَّهم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَهأَه و ريالْخ ِحبِإنْ كَانَ ي مفَقُِل اللَّه الُها حِري مدلَا ت تِإذَا كُن ِحيِم والْج ذَابع ِقِهم
فعضتسِإنْ كَانَ الْم و هنع زاوجت و همحار و لَه ِه فَاغِْفرجلَى وع لَه ِفرغتِبيٍل فَاسِبس كِمن 

  .الشفَاعِة لَا علَى وجِه الْولَايِة 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  .ِن ِجهِة الْولَايِة و ِجهِة الشفَاعِة  قَالَ الترحم علَى ِجهتي)السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن رجٍل عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد - ٥

  ا اللَّه و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ  قَالَ تقُولُ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 و آِل محمٍد و تقَبلْ اللَِّه اللَّهم صلِّ علَى محمٍد عبِدك و رسوِلك اللَّهم صلِّ علَى محمٍد
 ِللَِّذين اغِْفر ماللَّه لَيع بت ِني ومحار ِلي و اغِْفر ماللَّه هعبت أَكِْثر و ههجو ضيب و هتفَاعش

 ِفيها و ِإنْ كَانَ لَيس ِبمؤِمٍن تابوا و اتبعوا سِبيلَك و ِقِهم عذَاب الْجِحيِم فَِإنْ كَانَ مؤِمناً دخلَ
  .خرج ِمنها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٦

 فَِإذَا ِبجنازٍة ِلقَوٍم ِمن ِجريِتِه )عليه السالم ( غَاِلٍب عن ثَاِبٍت أَِبي الِْمقْداِم قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
 ا وهِميتت تأَن و فُوسِذِه النه لَقْتخ تأَن كِإن مقُولُ اللَّهي هتِمعفَس هقَِريباً ِمن تكُن ا وهرضفَح

ا ِمنِتهلَاِنيع ا واِئِرهرِبس لَمأَع تأَن ا وِييهحت تأَن كدبذَا عه و ما اللَّهِعهدوتسم ا وهقَرتسم ا و
و لَا أَعلَم ِمنه شراً و أَنت أَعلَم ِبِه و قَد ِجئْناك شاِفِعني لَه بعد موِتِه فَِإنْ كَانَ مستوِجباً فَشفِّعنا 

  .اه ِفيِه و احشره مع من كَانَ يتولَّ
  باب الصلَاِة علَى الناِصِب

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 )صلى اهللا عليه وآله ( حضر النِبي  قَالَ لَما مات عبد اللَِّه بن أُبي بِن سلُوٍل )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 يا رسولَ اللَِّه أَ لَم ينهك اللَّه أَنْ تقُوم علَى قَبِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( جنازته فَقَالَ عمر ِلرسوِل اللَِّه 
قُومأَنْ ت اللَّه كهني ولَ اللَِّه أَ لَمسا رفَقَالَ ي كَتا فَسم ِريكدا يم و لَكيو ِرِه فَقَالَ لَهلَى قَبع 

 )عليه السالم ( قُلْت ِإني قُلْت اللَّهم احش جوفَه ناراً و املَأْ قَبره ناراً و أَصِلِه ناراً قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هكْرا كَانَ يوِل اللَِّه مسر ى ِمندفَأَب.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٢
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 أَنَّ رجلًا ِمن )عليه السالم ( يسى عن عاِمِر بِن السمِط عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن محبوٍب عن ِزياِد بِن ِع
 ِليع نب نيسالْح جرفَخ اتم اِفِقنينصلوات اهللا عليه ( الْم( فَقَالَ لَه لًى لَهوم هفَلَِقي هعِشي ممي 

 نيسعليه السالم ( الْح(نأَي  لِّياِفِق أَنْ أُصنذَا الْمِة هازِجن ِمن أَِفر لَاهوم ا فُلَانُ قَالَ فَقَالَ لَهي بذْهت 
 نيسالْح ا فَقَالَ لَههلَيا أَنْ )عليه السالم ( عفَلَم ِني أَقُولُ فَقُلْ ِمثْلَهعمسا تِميِني فَملَى يع قُومأَنْ ت ظُران 

كَب نيسقَالَ الْح هِليِه ولَيع ِر )عليه السالم ( رِلفٍَة غَيتؤٍة منلَع أَلْف كدبفُلَاناً ع نالْع ماللَّه رأَكْب اللَّه 
أَش أَِذقْه و اِركن رِلِه حأَص و ِبلَاِدك و اِدكِفي ِعب كدبِز عأَخ مِلفٍَة اللَّهتخكَانَ م هفَِإن ذَاِبكع د

 كِبيِت نيلَ بأَه ِغضبي و اَءكِلياِدي أَوعي و اَءكدلَّى أَعوتصلى اهللا عليه وآله ( ي(.   
 قَالَ )عليه السالم (   سهلٌ عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 يمِشي فَلَِقي مولًى لَه فَقَالَ لَه ِإلَى أَين )عليه السالم ( ت رجلٌ ِمن الْمناِفِقني فَخرج الْحسين ما
 نيسالْح ِه فَقَالَ لَهلَيع لِّياِفِق أَنْ أُصنذَا الْمِة هازِجن ِمن فَقَالَ أَِفر بذْهِإلَ)عليه السالم ( ت ى  قُم

 ِبلَاِدك و اِدكِفي ِعب كدبِز عأَخ مِه فَقَالَ اللَّهيدي فَعقَالَ فَر ِني أَقُولُ فَقُلْ ِمثْلَهتِمعا سِبي فَمنج
عي و اَءكدلَّى أَعوتكَانَ ي هفَِإن ذَاِبكع دأَش أَِذقْه ماللَّه اِركن رِلِه حأَص ماللَّه و اَءكِلياِدي أَو

 كِبيِت نيلَ بأَه ِغضبصلى اهللا عليه وآله ( ي(.   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

و اللَِّه فَقُِل اللَّهم ِإنَّ فُلَاناً لَا نعلَم ِمنه ِإلَّا أَنه عدو لَك و  قَالَ ِإذَا صلَّيت علَى عد)عليه السالم ( 
ِلرسوِلك اللَّهم فَاحش قَبره ناراً و احش جوفَه ناراً و عجلْ ِبِه ِإلَى الناِر فَِإنه كَانَ يتولَّى 

ياَءك و يبِغض أَهلَ بيِت نِبيك اللَّهم ضيق علَيِه قَبره فَِإذَا رِفع فَقُِل اللَّهم لَا أَعداَءك و يعاِدي أَوِل
  .ترفَعه و لَا تزكِِّه 

ٍم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِل- ٥
   قَالَ ِإنْ كَانَ جاِحداً ِللْحق فَقُِل اللَّهم املَأْ جوفَه ناراً و قَبره )عليهما السالم ( أَحِدِهما 
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 ِلامرأَِة سوٍء ِمن بِني أُميةَ )عليه السالم (  علَيِه الْحياِت و الْعقَاِرب و ذَِلك قَالَه أَبو جعفٍَر ناراً و سلِّطْ
ِلٍم فَقُلْتسم نب دمحا قَِريناً قَالَ مطَانَ لَهيِل الشعاج قَالَةَ وِذِه الْمقَالَ ه ا أَِبي وهلَيلَّى عص لَه 

يش ا  ِلأَيهنعلْسي قَاِربالْع ا وهنضضعاِت ييا فَقَالَ ِإنَّ الْحِرهِفي قَب قَاِربالْع اِت ويلُ الْحعجٍء ي
  .و الشياِطني تقَاِرنها ِفي قَبِرها قُلْت تِجد أَلَم ذَِلك قَالَ نعم شِديداً 

٦ -ةٌ ِمنقُولُ   ِعدٍر قَالَ تصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
اللَّهم أَخِز عبدك ِفي ِعباِدك و ِبلَاِدك اللَّهم أَصِلِه نارك و أَِذقْه أَشد عذَاِبك فَِإنه كَانَ يعاِدي 

ي و اَءكِليأَو كِبيِت نيلَ بأَه ِغضبي و اَءكداِلي أَعصلى اهللا عليه وآله ( و(.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه الْحجاِل عن حماِد بِن عثْمانَ - ٧

 قَالَ ماتِت امرأَةٌ ِمن بِني )عليه السالم ( ره عن أَِبي عبِد اللَِّه  أَو عمن ذَكَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أُميةَ فَحضرتها فَلَما صلَّوا علَيها و رفَعوها و صارت علَى أَيِدي الرجاِل قَالَ اللَّهم ضعها و لَا 

  .انت عدوةً ِللَِّه قَالَ و لَا أَعلَمه ِإلَّا قَالَ و لَنا ترفَعها و لَا تزكِّها قَالَ و كَ
  باب ِفي الْجنازِة توضع و قَد كُبر علَى الْأَولَِة

عليه (   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن جعفٍَر - ١

 قَالَ سأَلْته عن قَوٍم كَبروا علَى ِجنازٍة تكِْبريةً أَو ِثنتيِن و وِضعت معها أُخرى كَيف )م السال
يصنعونَ ِبها قَالَ ِإنْ شاُءوا تركُوا الْأُولَى حتى يفْرغُوا ِمن التكِْبِري علَى الْأَِخريِة و ِإنْ شاُءوا 

فَعِبِه ر أْسلَا ب ِة كُلُّ ذَِلكلَى الْأَِخريع ِقيا بوا ممأَت وا الْأُولَى و.  
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   باب ِفي وضِع الْجنازِة دونَ الْقَبِر
ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن محمِد بِن عجلَانَ   ِعدةٌ ِم- ١

 لَا تفْدح ميتك ِبالْقَبِر و لَِكن ضعه أَسفَلَ ِمنه ِبِذراعيِن أَو ثَلَاثٍَة )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هعد و هتبذُ أُهأْخي.  
  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد الْخراساِني عن أَِبيِه عن يونس قَالَ حِديثٌ - ٢

ذَا أَتيت  ما ذَكَرته و أَنا ِفي بيٍت ِإلَّا ضاق علَي يقُولُ ِإ)عليه السالم ( سِمعته عن أَِبي الْحسِن موسى 
  .ِبالْميِت شِفري قَبِرِه فَأَمِهلْه ساعةً فَِإنه يأْخذُ أُهبته ِللسؤاِل 
اِدرباب ن  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١
ِن ِعمى بيحي نفٍَر ععأَِبي ج دِعن تةَ قَالَ كُناررز نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع لَِبيانَ الْحعليه ( ر

 )عليه السالم (  و ِعنده رجلٌ ِمن الْأَنصاِر فَمرت ِبِه جنازةٌ فَقَام الْأَنصاِري و لَم يقُم أَبو جعفٍَر )السالم 
 )عليه السالم ( عدت معه و لَم يزِل الْأَنصاِري قَاِئماً حتى مضوا ِبها ثُم جلَس فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر فَقَ

 ِليع نب نيسالْح تأَيقَالَ ر كا أَقَامعليه السالم ( م( فٍَرعو جفَقَالَ أَب لُ ذَِلكفْعي  ) ا )عليه السالماللَِّه م و 
 نيسالْح لَهِني )عليه السالم ( فَعكَّكْتش اِريصِت قَطُّ فَقَالَ الْأَنيلَ الْبا أَهِمن دا أَحلَه لَا قَام و 

 تأَيي رأَن أَظُن تكُن قَد اللَّه كلَحأَص.  
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 ٢- ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 جاِلساً فَمرت علَيِه جنازةٌ فَقَام )سالم عليه ال(  قَالَ كَانَ الْحسين بن عِلي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 نيسةُ فَقَالَ الْحازنِت الْجطَلَع ِحني اسعليه السالم ( الن( ولُ اللَِّهسكَانَ ر و وِديهةُ يازنج ترم  )

  .سه جنازةُ يهوِدي فَقَام ِلذَِلك  علَى طَِريِقها جاِلساً فَكَِره أَنْ تعلُو رأْ)صلى اهللا عليه وآله 
هوِج ِمنرالْخ ِر ووِل الْقَبخباب د  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عِن - ١
 قَالَ لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يدخلَ الْقَبر ِفي نعلَيِن و لَا )ليه السالم ع( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .خفَّيِن و لَا ِعمامٍة و لَا ِرداٍء و لَا قَلَنسوٍة 
٢ -قِْطٍني قَالَ سِن يب ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمع
 يقُولُ لَا تنِزلْ ِفي الْقَبِر و علَيك الِْعمامةُ و الْقَلَنسوةُ و لَا الِْحذَاُء و لَا )عليه السالم ( الْحسِن 

وذْ ِباللَِّه ِمن  جرت و لْيتع)صلى اهللا عليه وآله ( الطَّيلَسانُ و حلَّ أَزرارك و ِبذَِلك سنةُ رسوِل اللَِّه 
الشيطَاِن الرِجيِم و لْيقْرأْ فَاِتحةَ الِْكتاِب و الْمعوذَتيِن و قُلْ هو اللَّه أَحد و آيةَ الْكُرِسي و ِإنْ 

كُر ما يعلَم حتى ينتِهي ِإلَى قَدر أَنْ يحِسر عن خدِه و يلِْصقَه ِبالْأَرِض فَلْيفْعلْ و لْيشهد و لْيذْ
  .صاِحِبِه 
٣ - نع ِعيمِد اللَِّه الِْمسبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

كٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيس نع اِسِطياٍر الْوسِن ياِعيلَ بمِد اللَِّه ِإسبأَِبي ع نع ِميرعليه ( ض

 قَالَ لَا تنِزِل الْقَبر و علَيك الِْعمامةُ و لَا الْقَلَنسوةُ و لَا ِرداٌء و لَا ِحذَاٌء و حلَّ أَزرارك قَالَ )السالم 
  . و التِقيِة قُلْت و الْخف قَالَ لَا بأْس ِبالْخف ِفي وقِْت الضرورِة
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 )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 
  . من دخلَ الْقَبر فَلَا يخرج ِإلَّا ِمن ِقبِل الرجلَيِن قَالَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه قَالَ قَالَ يدخلُ الرجلُ الْقَبر ِمن حيثُ - ٥
  .شاَء و لَا يخرج ِإلَّا ِمن ِقبِل ِرجلَيِه 

ِفي ِرو ولُ اللَِّه  وسى قَالَ قَالَ ررٍة أُخصلى اهللا عليه وآله ( اي( ابِإنَّ ب اباً وٍت بيِإنَّ ِلكُلِّ ب 
  .الْقَبِر ِمن ِقبِل الرجلَيِن 

  باب من يدخلُ الْقَبر و من لَا يدخلُ
 السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن- ١

 قَالَ الرجلُ ينِزلُ ِفي قَبِر واِلِدِه و لَا ينِزلُ الْواِلد ِفي قَبِر )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ولَِدِه 

٢ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِرِه عغَي و ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن اب
  . قَالَ يكْره ِللرجِل أَنْ ينِزلَ ِفي قَبِر ولَِدِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 عن رجٍل عن أَِبي عبِد   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ- ٣
 الْقَبر فَأَرخى )عليه السالم (  قَالَ لَما مات ِإسماِعيلُ بن أَِبي عبِد اللَِّه أَتى أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

صلى ( لْ ِفي قَبِرِه و قَالَ هكَذَا فَعلَ النِبي نفْسه فَقَعد ثُم قَالَ رِحمك اللَّه و صلَّى علَيك و لَم ينِز

   .)عليه السالم (  ِبِإبراِهيم )اهللا عليه وآله 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عبِد اللَِّه الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن - ٤

 عِن الْقَبِر كَم يدخلُه قَالَ ذَاك ِإلَى الْوِلي ِإنْ )عليه السالم (  أَنه سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه ميموٍن عن زرارةَ
  .شاَء أَدخلَ وتراً و ِإنْ شاَء شفْعاً 

  ِبيِه جِميعاً   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٥
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 ) عليه صلوات اهللا(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَنَّ الْمرأَةَ لَا يدخلُ قَبرها ِإلَّا من كَانَ يراها ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( مضِت السنةُ ِمن رسوِل اللَِّه 

  .حياِتها 
 عماٍر عن   سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن ميسرةَ عن ِإسحاق بِن- ٦

  . قَالَ الزوج أَحق ِبامرأَِتِه حتى يضعها ِفي قَبِرها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
٧ - نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
ع ناٍن عِد اللَِّه أَببأَِبي ع عم تاِشٍد قَالَ كُنِن رِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( هناِعيلُ ابمِإس اتم ِحني  ) عليه

ِه  فَأُنِزلَ ِفي قَبِرِه ثُم رمى ِبنفِْسِه علَى الْأَرِض ِمما يِلي الِْقبلَةَ ثُم قَالَ هكَذَا صنع رسولُ اللَّ)السالم 
  . ِبِإبراِهيم ثُم قَالَ ِإنَّ الرجلَ ينِزلُ ِفي قَبِر واِلِدِه و لَا ينِزلُ ِفي قَبِر ولَِدِه )صلى اهللا عليه وآله ( 

٨ - نٍرو عمِن عى بيحي نِليِد عِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 الرجلُ يدِفن ابنه قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن راِشٍد عن عبِد اللَِّه الْعنبِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسلَا ب معقَالَ ن اهأَب ِفندي نفَاِلاب اِب قَالَ قُلْترِفي الت هِفندلَا ي.  

  لْميِت و ما يقَالُ ِعند دخوِل الْقَبِرباب سلِّ ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ِل ِرجلَيِه فَِإذَا وضعته ِفي الْقَبِر فَاقْرأْ آيةَ  قَالَ ِإذَا أَتيت ِبالْميِت الْقَبر فَسلَّه ِمن ِقب)عليه السالم ( 
 اللَّهم افْسح لَه )صلى اهللا عليه وآله ( الْكُرِسي و قُلْ ِبسِم اللَِّه و ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه 

 و قُلْ كَما قُلْت ِفي الصلَاِة علَيِه مرةً واِحدةً ِمن ِعنِد اللَّهم ) وآله صلى اهللا عليه( ِفي قَبِرِه و أَلِْحقْه ِبنِبيِه 
 ِفرغتاس و هنع زاوجت و همحار و لَه ِسيئاً فَاغِْفرِإنْ كَانَ م اِنِه وسِفي ِإح ِسناً فَِزدحِإنْ كَانَ م

 ِإذَا أَدخلَ الْميت الْقَبر قَالَ اللَّهم جاِف )عليه السالم ( انَ عِلي بن الْحسيِن لَه ما استطَعت قَالَ و كَ
  .الْأَرض عن جنبيِه و صاِعد عملَه و لَقِِّه ِمنك ِرضواناً 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد -٢ 
عن أَِبي بِن خاِلٍد جِميعاً عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى بِن ِعمرانَ عن هارونَ بِن خاِرجةَ 

 قَالَ ِإذَا سلَلْت الْميت فَقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و علَى ِملَِّة )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
للَّحِد فَضع يدك  اللَّهم ِإلَى رحمِتك لَا ِإلَى عذَاِبك فَِإذَا وضعته ِفي ا)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

 كامِإم ِليع و كابآنُ ِكتالْقُر و كِبين دمحم و كِدين لَامالِْإس و كبر لَى أُذُِنِه فَقُِل اللَّهع.  
بِن رِزيٍن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء - ٣

 عِن الْميِت فَقَالَ تسلُّه ِمن ِقبِل الرجلَيِن و )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَحدهما 
 هرقَب عبرت اٍت وجفَرم اِبعِع أَصبِر أَرِض ِإلَى قَدِبالْأَر رالْقَب لِْزقت.  

٤ -ِد اللَِّه   سبأَِبي ع نلَانَ عجِن عِد بمحم ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بعليه ( ه

 قَالَ سلَّه سلا رِفيقاً فَِإذَا وضعته ِفي لَحِدِه فَلْيكُن أَولَى الناِس ِمما يِلي رأْسه ِليذْكُر اسم )السالم 
اللَِّه ع ِبيلَى النع لِّيصي ِه وصلى اهللا عليه وآله ( لَي( اِب وةَ الِْكتأْ فَاِتحقْرلْي طَاِن ويالش ذَ ِمنوعتي و 

لِْزقَهي ِه ودخ نع ِسرحأَنْ ي رِإنْ قَد و ِسيةَ الْكُرآي و دأَح اللَّه وقُلْ ه ِن ويذَتوعِض الْمِبالْأَر 
  .فَعلَ و يشهد و يذْكُر ما يعلَم حتى ينتِهي ِإلَى صاِحِبِه 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن - ٥
 قَالَ ِإذَا أَردت أَنْ تدِفن الْميت فَلْيكُن )عليه السالم ( للَِّه ِسناٍن عن محفُوٍظ الِْإسكَاِف عن أَِبي عبِد ا

أَعقَلُ من ينِزلُ ِفي قَبِرِه ِعند رأِْسِه و لْيكِْشف خده الْأَيمن حتى يفِْضي ِبِه ِإلَى الْأَرِض و يدِني 
فْهم ثَلَاثَ مراٍت اللَّه ربك و محمد نِبيك و الِْإسلَام ِدينك و فَمه ِإلَى سمِعِه و يقُولُ اسمع ا

 لِْقنيذَا التاٍت هرِه ثَلَاثَ ملَيا عهأَِعد و مافْه و عماس كامفُلَانٌ ِإم.  
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 ٦- نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي سِبيِل اللَِّه و علَى ِملَِّة  قَالَ ِإذَا وِضع الْميت ِفي لَحِدِه فَقُلْ ِبسِم اللَِّه و)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 عبدك ابن عبِدك نزلَ ِبك و أَنت خير منزوٍل ِبِه اللَّهم افْسح لَه ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
يِإلَّا خ هِمن لَمعا لَا نِإن مِه اللَّهِبيِبن أَلِْحقْه ِرِه وفَقُِل قَب ِه اللَِّبنلَيع تعضِبِه فَِإذَا و لَمأَع تأَن راً و

 اكِسو نِة ممحر نِنيِه عغةً تمحر ِتكمحر ِه ِمنِإلَي ِكنأَس و هتشحو آِنس و هتدحِصلْ و ماللَّه
ا ِللَِّه وِرِه فَقُلْ ِإنقَب ِمن تجرفَِإذَا خ فَعار ماللَّه الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ونَ واِجعِه را ِإلَيِإن 

 الَِمنيالْع با ري اِبِرينِقِبِه ِفي الْغلَى عع لُفاخ و نيلَى ِعلِّيِفي أَع هتجرد.  
٧ -اررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع هنِدِه   عِفي لَح تيالْم تعضةَ قَالَ ِإذَا و

 اً وبِباللَِّه ر ِضيتا فُلَانُ قُلْ رقُلْ ي ِن ثُممِكِبِه الْأَينلَى مع كدي ِرباض و ِسيةَ الْكُرآي أْتقَر
  . ِإماماً و سم ِإمام زماِنِه )عليه السالم ( ِلي  نِبياً و ِبع)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالِْإسلَاِم ِديناً و ِبمحمٍد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٨
 ما أَقُولُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن سماعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي 

 ريخ تأَن و لَ ِبكزن قَد ِدكبع ناب فُلَانٌ و كدبذَا عه مقَالَ قُِل اللَّه هرا قَبِمن تيالْم لْتخِإذَا أَد
م ِمنه ِإلَّا خيراً و أَنت أَعلَم ِبسِريرِتِه و نحن منزوٍل ِبِه و قَِد احتاج ِإلَى رحمِتك اللَّهم و لَا نعلَ

الشهداُء ِبعلَاِنيِتِه اللَّهم فَجاِف الْأَرض عن جنبيِه و لَقِّنه حجته و اجعلْ هذَا الْيوم خير يوٍم أَتى 
 ريخ رذَا الْقَبلْ هعاج ِه ولَيِلِه عخدِفي م لَه عسو ا كَانَ ِفيِه وٍر ِمميِإلَى خ هريص لَ ِفيِه وزٍت نيب

 هدعا بِضلَّنلَا ت و هرا أَجنِرمحلَا ت و هبذَن اغِْفر و هتشحو آِنس و.  
٩ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نا عاِبنحأَص اِحٍد ِمنِر وغَي نٍر عي
  . قَالَ يشق الْكَفَن ِمن ِعنِد رأِْس الْميِت ِإذَا أُدِخلَ قَبره )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ١٩٧( صفحة ........ ....http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن - ١٠ 
  . قَالَ سلَّ الْميت سلا )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن   ِعدةٌ-١١
 قَالَ ِإذَا وضعت الْميت ِفي الْقَبِر قُلْت اللَّهم هذَا عبدك و ابن عبِدك و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ك و أَنت خير منزوٍل ِبِه فَِإذَا سلَلْته ِمن ِقبِل الرجلَيِن و دلَّيته قُلْت ِبسِم اللَِّه و ابن أَمِتك نزلَ ِب
 ِفي  اللَّهم ِإلَى رحمِتك لَا ِإلَى عذَاِبك اللَّهم افْسح لَه)صلى اهللا عليه وآله ( ِباللَِّه و علَى ِملَِّة رسوِل اللَِّه 

قَبِرِه و لَقِّنه حجته و ثَبته ِبالْقَوِل الثَّاِبِت و ِقنا و ِإياه عذَاب الْقَبِر و ِإذَا سويت علَيِه التراب قُِل 
لِّيني و أَلِْحقْه اللَّهم جاِف الْأَرض عن جنبيِه و أَصِعد روحه ِإلَى أَرواِح الْمؤِمِنني ِفي ِع

 اِلِحنيِبالص.  
  باب ما يبسطُ ِفي اللَّحِد و وضِع اللَِّبِن و الْآجر و الساِج

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني قَالَ كَتب عِلي بن ِبلَاٍل ِإلَى - ١
ِن أَِبي الْحاِج )عليه السالم ( سِبالس رالْقَب شفْرةً فَنِدين ضكُونُ الْأَرت ا وندِعن تيالْم اتا ممبر هأَن 

 اِئزج ذَِلك بفَكَت ذَِلك وزجلْ يِه فَهلَيع طِْبقن أَو.  
٢ -اِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عى بيحي نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الس

 ِفي قَبِرِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَلْقَى شقْرانُ مولَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْقَِطيفَةَ 
٣ -أَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عِن بيسح نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دم

عليه (  يقُولُ جعلَ عِلي )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

   )السالم 
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 ِبيِر النلَى قَبقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ع تيالْم رضلْ ياً هرِه آجلَيلُ عجلَ الرعِإنْ ج تأَيأَ ر لَِبناً فَقُلْت 
  .لَا 

ِت ويلَى الْمثَا عح نثَىباب محي فكَي   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن داود بِن النعماِن قَالَ رأَيت أَبا - ١
فَجلَس فَلَما  يقُولُ ما شاَء اللَّه لَا ما شاَء الناس فَلَما انتهى ِإلَى الْقَبِر تنحى )عليه السالم ( الْحسِن 

  .أُدِخلَ الْميت لَحده قَام فَحثَا علَيِه التراب ثَلَاثَ مراٍت ِبيِدِه 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

( تراب علَى الْميِت فَقُلْ ِإمياناً ِبك و تصِديقاً ِببعِثك هذَا ما وعدنا اللَّه و رسولُه ِإذَا حثَوت ال

 يقُولُ من )صلى اهللا عليه وآله (  سِمعت رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ و قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله 
  .ا علَى ميٍت و قَالَ هذَا الْقَولَ أَعطَاه اللَّه ِبكُلِّ ذَرٍة حسنةً حثَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن - ٣
عليه (  ِفي ِجنازِة رجٍل ِمن أَصحاِبنا فَلَما أَنْ دفَنوه قَام )م عليه السال( مسِلٍم قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 

 ِإلَى قَبِرِه فَحثَا علَيِه ِمما يِلي رأْسه ثَلَاثاً ِبكَفِِّه ثُم بسطَ كَفَّه علَى الْقَبِر ثُم قَالَ اللَّهم )السالم 
ِه ويبنج نع ضاِف الْأَرج ِتكمحر ِمن هرقَب ِكنأَس اناً ووِرض كلَقِِّه ِمن و هوحر كِإلَي ِعدأَص 

  .ما تغِنيِه ِبِه عن رحمِة من ِسواك ثُم مضى 
٤ -ع ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عنِن أُذَيب رم

 يطْرح التراب علَى الْميِت فَيمِسكُه ساعةً ِفي يِدِه ثُم يطْرحه )عليه السالم ( قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
قُولُ ِإمياناً ِبك و تصِديقاً و لَا يِزيد علَى ثَلَاثَِة أَكُف قَالَ فَسأَلْته عن ذَِلك فَقَالَ يا عمر كُنت أَ

 )صلى اهللا عليه وآله ( ِببعِثك هذَا ما وعد اللَّه و رسولُه ِإلَى قَوِلِه تسِليماً هكَذَا كَانَ يفْعلُ رسولُ اللَِّه 
  .و ِبِه جرِت السنةُ 

http://www.islam4u.com


  ) ١٩٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مي مركز االشعاع االسال........... الد الثالث :  الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن يعقُوب بِن يِزيد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ -٥ 
 فَلَما أُلِْحد )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه  ولَد فَحضر )عليه السالم ( مات ِلبعِض أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبكَفَّيِه و قَالَ لَا تطْرح علَيِه التراب )عليه السالم ( تقَدم أَبوه فَطَرح علَيِه التراب فَأَخذَ أَبو عبِد اللَِّه 
 نهى أَنْ يطْرح )صلى اهللا عليه وآله (  التراب فَِإنَّ رسولَ اللَِّه و من كَانَ ِمنه ذَا رِحٍم فَلَا يطْرح علَيِه

الْواِلد أَو ذُو رِحٍم علَى ميِتِه التراب فَقُلْنا يا ابن رسوِل اللَِّه أَ تنهانا عن هذَا وحده فَقَالَ 
 ابروا التحطْرأَنْ ت ِمن اكُمهأَن نم ةَ ِفي الْقَلِْب وووِرثُ الْقَسي فَِإنَّ ذَِلك اِمكُمحلَى ذَِوي أَرع

  .قَسا قَلْبه بعد ِمن ربِه 
 ِمن فَعرا يِر مقَد و ذَِلك دقَالُ ِعنا يم اِء وِه ِبالْمشر ِر وِبيِع الْقَبرباب ت

  الْأَرِض
١ -حي نب دمحم   نٍر عكَيِن بِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 سلَّ ِإبراِهيم )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( قُدامةَ بِن زاِئدةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .بره ابنه سلا و ربع قَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٢
 ِمن  قَالَ يستحب أَنْ يدخلَ معه ِفي قَبِرِه جِريدةٌ رطْبةٌ و يرفَع قَبره)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هنلَّى عخي اُء وِه الْملَيع حضني ٍة ووممضم اِبعِع أَصبأَر رِض قَدالْأَر.  
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 ٣-سِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن ب
 عنص ِلم و وا هِر ملَى الْقَبع هدِل يجِع الرضو نع هأَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بمحِد الربع

 علَى ابِنِه بعد النضِح قَالَ و سأَلْته كَيف أَضع يِدي علَى )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ صنعه رسولُ اللَِّه 
  .قُبوِر الْمسِلِمني فَأَشار ِبيِدِه ِإلَى الْأَرِض و وضعها علَيها ثُم رفَعها و هو مقَاِبلُ الِْقبلَِة 

ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٤
 يصنع ِبمن مات ِمن بِني هاِشٍم خاصةً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

نَ ِإذَا صلَّى علَى الْهاِشِمي و نضح قَبره ِبالْماِء وضع كَفَّه شيئاً لَا يصنعه ِبأَحٍد ِمن الْمسِلِمني كَا
علَى الْقَبِر حتى ترى أَصاِبعه ِفي الطِِّني فَكَانَ الْغِريب يقْدم أَِو الْمساِفر ِمن أَهِل الْمِدينِة فَيرى 

كَف ِه أَثَرلَيع ِديدالْج روِل اللَِّه الْقَبسصلى اهللا عليه وآله (  ر( ٍدمحآِل م ِمن اتم نقُولُ مفَي  ) صلى اهللا عليه

   .)وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

 أَِبي قَالَ ِلي ذَات يوٍم ِفي مرِضِه يا بني أَدِخلْ أُناساً ِمن قُريٍش ِمن أَهِل  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( 
 لِْني وسفَغ ا ِمتِإذَا أَن فَرعا جفَقَالَ ي مهاساً ِمنِه أُنلَيع لْتخقَالَ فَأَد مهِهدى أُشتِة حِدينالْم

بِري أَربع أَصاِبع و رشه ِبالْماِء فَلَما خرجوا قُلْت يا أَبِة لَو أَمرتِني ِبهذَا لَصنعته كَفِّني و ارفَع قَ
 عازنأَنْ لَا ت تدأَر ينا بفَقَالَ ي مهِهدشماً تقَو كلَيِخلَ عأَنْ أُد ِردت لَم و.  

٦ -أَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِفي )عليه السالم ( ِن اب 
  .رش الْماِء علَى الْقَبِر قَالَ يتجافَى عنه الْعذَاب ما دام الندى ِفي التراِب 

٧ -ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍد عيِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم 
   .)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رش الْقَبِر علَى عهِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز - ٨
 ِإذَا فَرغْت ِمن الْقَبِر فَانضحه ثُم ضع يدك ِعند رأِْسِه و تغِمز كَفَّك علَيِه بعد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .النضِح 
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واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد اللَِّه بِن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر - ٩
   علَى قَبِر رجٍل ِمن الشيعِة فَقَالَ اللَّهم ِصلْ وحدته )عليه السالم ( عجلَانَ قَالَ قَام أَبو جعفٍَر 



  ) ٢٠١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 اكِسو نِة ممحر نا عِني ِبهغتسا يم ِتكمحر ِه ِمنِإلَي ِكنأَس و هتشحو آِنس و.  
 قَالَ يدعى ِللْميِت ِحني )عليه السالم (   أَبانٌ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -١٠
  .رته و يرفَع الْقَبر فَوق الْأَرِض أَربع أَصاِبع يدخلُ حفْ
١١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم  

عليه ( اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه ِإسماِعيلَ قَالَ حدثَِني أَبو الْحسِن الدلَّالُ عن يحيى بِن عبِد 

 يقُولُ ما علَى أَهِل الْميِت ِمنكُم أَنْ يدرُءوا عن ميِتِهم ِلقَاَء منكٍَر و نِكٍري قُلْت كَيف )السالم 
ناِس ِبِه فَيضع فَمه ِعند رأِْسِه ثُم يناِدي ِبأَعلَى يصنع قَالَ ِإذَا أُفِْرد الْميت فَلْيتخلَّف ِعنده أَولَى ال

صوِتِه يا فُلَانَ بن فُلَاٍن أَو يا فُلَانةَ ِبنت فُلَاٍن هلْ أَنت علَى الْعهِد الَِّذي فَارقْتنا علَيِه ِمن شهادِة 
لَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه اً أَِمريِليأَنَّ ع و نيِبيالن ديس ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و لَه ِريك

 دمحاَء ِبِه ما جأَنَّ م و نيِصيالْو ديس و ِمِننيؤأَنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( الْم و قح توأَنَّ الْم و قح 
و قثَ حعالْب لُقِّن ذَا فَقَده نا عِبن ِرفصِكٍري انِلن كَرنقُولُ موِر قَالَ فَيِفي الْقُب نثُ معبي أَنَّ اللَّه 

 هتجح.  
  باب تطِْيِني الْقَبِر و تجِصيِصِه

١ -ع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع قَالَ )عليه السالم ( ن 
  .لَا تطَينوا الْقَبر ِمن غَيِر ِطيِنِه 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ٢
  . محصب حصباَء حمراَء )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  قَالَ قَبر رسوِل)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 ٣-نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقَالَ   ِعد قُوبعِن يب سوني 
 ِمن بغداد و مضى ِإلَى الْمِدينِة ماتت لَه ابنةٌ ِبفَيد فَدفَنها )عليه السالم ( لَما رجع أَبو الْحسِن موسى 

ا وهمٍح اسلَى لَوع بكْتي ا وهرقَب صصجاِليِه أَنْ يوم ضعب رأَم ِر وِفي الْقَب لَهعجي .  
 أَنَّ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(هِمن جرخي لَم ابرِر تلَى الْقَبع ادزى أَنْ يهن .   
تيا الْمِفيه فَندِة الَِّتي يبرباب الت  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد بِن - ١
  . قَالَ من خِلق ِمن تربٍة دِفن ِفيها )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحجاِل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي ِمنهاٍل -٢ 
ِغريِن الْماِرِث بِن الْحِد اللَِّه عبا عأَب تِمعِفي )عليه السالم ( ِة قَالَ س تقَعطْفَةَ ِإذَا وقُولُ ِإنَّ الني 

 هالُ قَلْبزطْفَِة فَلَا يا ِفي الناثَها فَمِفيه فَندِة الَِّتي يبرالت ذَ ِمنلَكاً فَأَخلَّ مج و زع ثَ اللَّهعِحِم بالر
ِحنا يِفيه فَندى يتا حهِإلَي .  

  باب التعِزيِة و ما يِجب علَى صاِحِب الْمِصيبِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١

أَِبي ع ناٍر عمِن عب اقحِإس نذَاِفٍر عِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( ِر ثُمالْقَب دةُ ِإلَّا ِعنِزيعالت سقَالَ لَي 
 توونَ الصعمسثٌ فَيدِت حيثُ ِفي الْمدحِرفُونَ لَا يصني.  
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢ 

  . قَالَ التعِزيةُ ِلأَهِل الْمِصيبِة بعد ما يدفَن )عليه السالم 
٣ -م نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب اقحِإس ناِل عجِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمح

 توونَ الصعمسثٌ فَيدِت حيثُ ِفي الْمدحِرفُونَ لَا يصني ِر ثُمالْقَب دةُ ِإلَّا ِعنِزيعالت سقَالَ لَي.  
٤ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن م

  . قَالَ التعِزيةُ الْواِجبةُ بعد الدفِْن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 عِن الْحسيِن بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد- ٥

 فَتقَدم )عليه السالم (  خرج أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ لَما مات ِإسماِعيلُ بن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .السِرير ِبلَا ِحذَاٍء و لَا ِرداٍء 

٦ -مِن أَِبي عِن ابع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نٍر ععليه السالم ( ي( 
  .قَالَ ينبِغي ِلصاِحِب الْمِصيبِة أَنْ يضع ِرداَءه حتى يعلَم الناس أَنه صاِحب الْمِصيبِة 

٧ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِس عخةَ النِرفَاع نكَِم عِن الْحب 
 رجلًا ِبابٍن لَه فَقَالَ اللَّه خير )عليه السالم (  قَالَ عزى أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ما بلَغه جزعه بعد عاد ِإلَيِه فَقَالَ لَه قَد مات ِلابِنك ِمنك و ثَواب اللَِّه خير لَك ِمِن ابِنك فَلَ
 فَما لَك ِبِه أُسوةٌ فَقَالَ ِإنه كَانَ مرهقاً فَقَالَ ِإنَّ أَمامه ثَلَاثَ ِخصاٍل )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

محر و ِإلَّا اللَّه ةَ أَنْ لَا ِإلَهادهوِل اللَِّه شسةَ رفَاعش ةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( ةَ اللَِّه واِحدو هفُوتت فَلَن 
 اَء اللَّهِإنْ ش نهِمن.  

٨ - نِصٍري عأَِبي ب نِلٍم عسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسالْح  
 قَالَ ينبِغي ِلصاِحِب الْمِصيبِة أَنْ لَا يلْبس ِرداًء و أَنْ يكُونَ ِفي قَِميٍص ) عليه السالم (أَِبي عبِد اللَِّه 
 فرعى يتح.  

http://www.islam4u.com


  ) ٢٠٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

براِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإ-٩ 
  . يعزي قَبلَ الدفِْن و بعده )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ رأَيت موسى 

(  عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن ِمهرانَ قَالَ كَتب أَبو جعفٍَر الثَّاِني   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا-١٠

 ِإلَى رجٍل ذَكَرت مِصيبتك ِبعِلي ابِنك و ذَكَرت أَنه كَانَ أَحب ولِْدك ِإلَيك و كَذَِلك )عليه السالم 
 ِمن الْواِلِد و غَيِرِه أَزكَى ما ِعند أَهِلِه ِليعِظم ِبِه أَجر الْمصاِب اللَّه عز و جلَّ ِإنما يأْخذُ

 كلَيع لَ اللَّهجع و قَِدير هِإن لَى قَلِْبكطَ عبر و اكزع نسأَح و كرأَج اللَّه ظَمِة فَأَعِصيبِبالْم
  .ونَ اللَّه قَد فَعلَ ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى ِبالْخلَِف و أَرجو أَنْ يكُ

  باب ثَواِب من عزى حِزيناً
 عن )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 من عزى حِزيناً كُِسي ِفي الْموِقِف حلَّةً )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)عليهم السالم ( آباِئِه 
  .يحبر ِبها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد - ٢

 من عزى مصاباً كَانَ لَه ِمثْلُ أَجِرِه ِمن غَيِر أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  .ينتِقص ِمن أَجِر الْمصاِب شيئاً 
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كرحتي ِبيا صطِْنهِفي ب و وتمأَِة ترباب الْم   
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

طِْنها أَ يشق بطْنها و يخرج الْولَد قَالَ فَقَالَ نعم  ِفي الْمرأَِة تموت و يتحرك الْولَد ِفي ب)عليه السالم 
  .و يخاطُ بطْنها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن وهِب بِن وهٍب عن أَِبي عبِد - ٢
 ِإذَا ماتِت الْمرأَةُ و ِفي بطِْنها ولَد يتحرك )عليه السالم ( مؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِمري الْ)عليه السالم ( اللَِّه 

 فوختا فَيطِْنها ِفي بهلَدو وتمأَِة يرقَالَ ِفي الْم و لَدالْو ِرجأُخ ا وهطْنب قِه فَشلَيع فوختفَي
  . يدِخلَ الرجلُ يده فَيقَطِّعه و يخِرجه ِإذَا لَم ترفُق ِبِه النساُء علَيها قَالَ لَا بأْس أَنْ

ِهملَيلَاِة عالص اِن ويبالص ِل الْأَطْفَاِل وباب غُس  
١ -يسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدوسِن مِن ب

  . قَالَ السقْطُ ِإذَا تم لَه أَربعةُ أَشهٍر غُسلَ )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٢ - و لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِد اللَِّه زبأَِبي ع نةَ عارِه قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( رلَيلَّى عصى يتم ِبيلَى الصلَاِة عِن الصِئلَ عس هأَن 
  .اقَه عقَلَ الصلَاةَ قُلْت متى تِجب الصلَاةُ علَيِه فَقَالَ ِإذَا كَانَ ابن ِست ِسِنني و الصيام ِإذَا أَطَ

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ رأَيت ابناً ِلأَِبي - ٣
   يقَالُ لَه عبد اللَِّه فَِطيم قَد درج )عليه السالم (  ِفي حياِة أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 هاِزحملَى يوالْم فَقَالَ لَه لَايوذَا مفَقَالَ ه ملًى لَهوِلم ِبكنذَا الَِّذي ِإلَى ج نم ا غُلَامي لَه فَقُلْت
لَك تفٍَط ِإلَى لَسِفي س ِرجفَأُخ اتلَاِم فَمِة الْغازِفي ِجن نفَطَع لَك رش لًى فَقَالَ ذَِلكوِبم 

 و علَيِه جبةُ خز صفْراُء و ِعمامةُ خز صفْراُء و ِمطْرف خز )عليه السالم ( الْبِقيِع فَخرج أَبو جعفٍَر 
لَق يمِشي ِإلَى الْبِقيِع و هو معتِمد علَي و الناس يعزونه علَى ابِن ابِنِه فَلَما انتهى ِإلَى أَصفَر فَانطَ

م أَخذَ ِبيِدي  فَصلَّى علَيِه و كَبر علَيِه أَربعاً ثُم أَمر ِبِه فَدِفن ثُ)عليه السالم ( الْبِقيِع تقَدم أَبو جعفٍَر 
 ِمِننيؤالْم ا كَانَ أَِمريملَى الْأَطْفَاِل ِإنلَّى عصي كُني لَم هقَالَ ِإن ى ِبي ثُمحنصلوات اهللا عليه ( فَت( رأْمي 

ِه ِمنلَيع تلَّيا صمِإن و ِهملَيلِّي عصلَا ي اُء ورو ونَ ِمنفَندفَي ةَ أَنْ ِبِهماِهيِة كَرِدينِل الْمِل أَهأَج 
 لَى أَطْفَاِلِهملُّونَ عصقُولُوا لَا يي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ٤
يحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سب ناب اتةَ قَالَ ماررز نكَانَ عسِن مِن ابانَ عرِن ِعمى ب

 فَأُخِبر ِبموِتِه فَأَمر ِبِه فَغسلَ و كُفِّن و مشى معه و صلَّى علَيِه و طُِرحت )عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
بِرِه حتى فَرغَ ِمنه ثُم انصرف و انصرفْت معه حتى ِإني لَأَمِشي خمرةٌ فَقَام علَيها ثُم قَام علَى قَ

  معه فَقَالَ أَما ِإنه لَم يكُن يصلَّى علَى ِمثِْل هذَا و كَانَ ابن ثَلَاِث ِسِنني كَانَ 
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 ِليقَالَ )عليه السالم ( ع ِمثْلَه عنصن نحئاً فَنيوا شعنص اسالن لَِكن ِه ولَيلَّى عصلَا ي و فَندِبِه فَي رأْمي 
لَ الصلَاةَ و كَانَ ابن ِست ِسِنني قَالَ قُلْت فَما تقُولُ قُلْت فَمتى تِجب الصلَاةُ علَيِه فَقَالَ ِإذَا عقَ

  . عنهم فَقَالَ اللَّه أَعلَم ِبما كَانوا عاِمِلني )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي الِْولْداِن فَقَالَ سِئلَ رسولُ اللَِّه 
 عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عثْمانَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٥

 قَالَ سأَلْته عِن السقِْط ِإذَا )عليه السالم ( ِعيسى عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
  . ذَِلك يِجب علَيِه استوى خلْقُه يِجب علَيِه الْغسلُ و اللَّحد و الْكَفَن فَقَالَ كُلُّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن ِمهرانَ عن محمِد بِن الْفُضيِل - ٦
 ِإلَي أَنَّ )ه السالم علي(  أَسأَلُه عِن السقِْط كَيف يصنع ِبِه فَكَتب )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

  .السقْطَ يدفَن ِبدِمِه ِفي موِضِعِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن سِعيٍد عن عِلي بِن عبِد اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا - ٧

 جرت ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإبراِهيم بن رسوِل اللَِّه  يقُولُ ِإنه لَما قُِبض )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
ثَلَاثُ سنٍن أَما واِحدةٌ فَِإنه لَما مات انكَسفَِت الشمس فَقَالَ الناس انكَسفَِت الشمس ِلفَقِْد ابِن 

 الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ يا أَيها الناس )ه وآله صلى اهللا علي( رسوِل اللَِّه فَصِعد رسولُ اللَِّه 
ِإنَّ الشمس و الْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه يجِرياِن ِبأَمِرِه مِطيعاِن لَه لَا ينكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد و لَا 

كَساِتِه فَِإِن انيوِف ِلحلَاةَ الْكُساِس صلَّى ِبالنِر فَصبِن الِْمنلَ عزن لُّوا ثُما فَصمهةٌ ِمناِحدو ا أَوفَت
 ِليع ِني فَقَامِز ابهفَج قُم ِليا عقَالَ ي لَّما سعليه السالم ( فَلَم( ثُم هكَفَّن و طَهنح و اِهيمرلَ ِإبسفَغ 

ولُ اللَِّه خسى رضم ِبِه و جصلى اهللا عليه وآله ( ر( ولَ اللَِّهسِإنَّ ر اسِرِه فَقَالَ النى ِبِه ِإلَى قَبهتى انتح  )

 ثُم قَالَ يا  نِسي أَنْ يصلِّي علَى ِإبراِهيم ِلما دخلَه ِمن الْجزِع علَيِه فَانتصب قَاِئماً)صلى اهللا عليه وآله 
 ِبما قُلْتم زعمتم أَني نِسيت أَنْ أُصلِّي علَى ابِني ِلما دخلَِني )عليه السالم ( أَيها الناس أَتاِني جبرِئيلُ 

يكُم خمس صلَواٍت و ِمن الْجزِع أَلَا و ِإنه لَيس كَما ظَننتم و لَِكن اللَِّطيف الْخِبري فَرض علَ
  جعلَ ِلموتاكُم ِمن كُلِّ صلَاٍة تكِْبريةً و أَمرِني 
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الَ يا عِلي انِزلْ فَأَلِْحِد ابِني فَنزلَ فَأَلْحد ِإبراِهيم ِفي لَحِدِه أَنْ لَا أُصلِّي ِإلَّا علَى من صلَّى ثُم قَ
 فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ الناس ِإنه لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ ينِزلَ ِفي قَبِر ولَِدِه ِإذْ لَم يفْعلْ رسولُ اللَِّه 

 يا أَيها الناس ِإنه لَيس علَيكُم ِبحراٍم أَنْ تنِزلُوا ِفي قُبوِر أَولَاِدكُم )صلى اهللا عليه وآله ( ِه لَهم رسولُ اللَّ
ذَِلك دِعن لَهخدطَانُ فَييِبِه الش بلْعلَِدِه أَنْ يو نع الْكَفَن كُمدلَّ أَحِإذَا ح نآم تي لَسلَِكن و 

 فرصان ثُم هرِبطُ أَجحا يِع مزالْج صلى اهللا عليه وآله ( ِمن(.   
  عِلي عن عِلي بِن ِشريةَ عن محمِد بِن سلَيمانَ عن حسيٍن الْحرشوِش عن ِهشاِم - ٨

نَّ الناس يكَلِّمونا و يردونَ علَينا قَولَنا ِإنه لَا يصلَّى  ِإ)عليه السالم ( بِن ساِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
علَى الطِّفِْل ِلأَنه لَم يصلِّ فَيقُولُونَ لَا يصلَّى ِإلَّا علَى من صلَّى فَنقُولُ نعم فَيقُولُونَ أَ رأَيتم لَو أَنَّ 

ي اً أَواِنيرصلًا نجر لَو تأَيأَ ر مِفيِه فَقَالَ قُولُوا لَه ابوا الْجِتِه فَماعس ِمن اتم ثُم لَماً أَسوِديه
أَنَّ هذَا الَِّذي أَسلَم الساعةَ ثُم افْترى علَى ِإنساٍن ما كَانَ يِجب علَيِه ِفي ِفريِتِه فَِإنهم سيقُولُونَ 

ع ِجباٍن يسلَى ِإنى عرلِّ افْتصي الَِّذي لَم ِبيذَا الصأَنَّ ه فَلَو مذَا ِقيلَ لَهفَِإذَا قَالُوا ه دِه الْحلَي
من هلْ كَانَ يِجب علَيِه الْحد فَِإنهم سيقُولُونَ لَا فَيقَالُ لَهم صدقْتم ِإنما يِجب أَنْ يصلَّى علَى 

 وددلَا الْح لَاةُ وِه الصلَيع ِجبت لَم نلَى ملَّى عصلَا ي و وددالْح لَاةُ وِه الصلَيع بجو.  
  باب الْغِريِق و الْمصعوِق

١ -نكَِم عِن الْحاِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عسأَِبي الْح 
  . ِفي الْمصعوِق و الْغِريِق قَالَ ينتظَر ِبِه ثَلَاثَةَ أَياٍم ِإلَّا أَنْ يتغير قَبلَ ذَِلك )عليه السالم ( الْأَوِل 

٢ -نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِف   ميس 
 أُ قُلْتربتسي و معلُ قَالَ نسغِريِق أَ يِن الْغع هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نةَ عِمريِن عب  
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فكَي ا ومبر هاِعقَِة فَِإنالص اِحبضاً صأَي كَذَِلك و فَندلَ أَنْ ياٍم قَبثَلَاثَةَ أَي كرتأُ قَالَ يربتسي 
 تمي لَم و اتم هوا أَنظَن.  

 قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ- ٣
 ِمِننيؤالْم لُ )عليه السالم ( كَانَ أَِمريسغي ِريققُولُ الْغي .  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٤
 قَالَ الْغِريق يحبس حتى يتغير و )عليه السالم (  عن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عن مصدِق بِن صدقَةَ

 ِن ثُميموي ِبسح ِعقوِق فَقَالَ ِإذَا صعصِن الْمِئلَ عس قَالَ و كَفَّني لُ وسغي ثُم اتم قَد هأَن لَمعي
ي لُ وسغي كَفَّن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق - ٥

 خمس ينتظَر ِبِهم ِإلَّا أَنْ يتغيروا )عليه السالم ( أَِخي ِشهاِب بِن عبِد ربِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 نخدالْم و ومدهالْم طُونُ وبالْم و وقعصالْم و ِريقالْغ.  

٦ - اسالن ابةَ قَالَ أَصزمِن أَِبي حب ِليع نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دمأَح  
عليه ( ك خلْق كَِثري فَدخلْت علَى أَِبي ِإبراِهيم ِبمكَّةَ سنةً ِمن السِنني صواِعق كَِثريةٌ مات ِمن ذَِل

 فَقَالَ مبتِدئاً ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه ينبِغي ِللْغِريِق و الْمصعوِق أَنْ يتربص ِبِه ثَلَاثاً لَا يدفَن ِإلَّا )السالم 
 قُلْت جِعلْت ِفداك كَأَنك تخِبرِني أَنه قَد دِفن ناس كَِثري َء ِمنه ِريح تدلُّ علَى موِتِه أَنْ تِجي

 وِرِهموا ِإلَّا ِفي قُباتا ماًء ميأَح كَِثري اسن ِفند قَد ِليا عي معاًء فَقَالَ نيأَح.  
  باب الْقَتلَى

١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عِن بيسِن الْحكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عم
 عِن الَِّذي يقْتلُ ِفي سِبيِل )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

طُ قَالَ ينحي و كَفَّني لُ وسغاللَِّه أَ ي اتم ثُم قمكُونَ ِبِه راِبِه ِإلَّا أَنْ يِفي ِثي وا هكَم فَند  

http://www.islam4u.com


  ) ٢١١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 صلَّى علَى حمزةَ و )صلى اهللا عليه وآله ( نَّ رسولَ اللَِّه فَِإنه يغسلُ و يكَفَّن و يحنطُ و يصلَّى علَيِه ِإ
 درج كَانَ قَد هِلأَن هكَفَّن.  

٢ - نةَ عاررز اِبٍر وِن جاِعيلَ بمِإس نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ قُلْت لَه كَيف رأَيت الشِهيد يدفَن ِبِدماِئِه قَالَ نعم ِفي ِثياِبِه ِبِدماِئِه و )م عليه السال( أَِبي جعفٍَر 

 عمه حمزةَ ِفي ِثياِبِه )عليه السالم ( لَا يحنطُ و لَا يغسلُ و يدفَن كَما هو ثُم قَالَ دفَن رسولُ اللَِّه 
 ِبِرداٍء فَقَصر عن ِرجلَيِه فَدعا لَه ِبِإذِْخٍر )صلى اهللا عليه وآله ( ِه الَِّتي أُِصيب ِفيها و رداه النِبي ِبِدماِئ

  .فَطَرحه علَيِه و صلَّى علَيِه سبِعني صلَاةً و كَبر علَيِه سبِعني تكِْبريةً 
ٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن أَِبي مريم قَالَ   حميد بن ِزيا- ٣

 يقُولُ الشِهيد ِإذَا كَانَ ِبِه رمق غُسلَ و كُفِّن و حنطَ و صلِّي )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .رمق دِفن ِفي أَثْواِبِه علَيِه و ِإنْ لَم يكُن ِبِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَِبي الْجوزاِء عِن - ٤
الَ قَالَ أَِمري  قَ)عليهم السالم ( الْحسيِن بِن علْوانَ عن عمِرو بِن خاِلٍد عن زيِد بِن عِلي عن آباِئِه 

 ِمِننيؤةُ )صلوات اهللا عليه ( الْمامالِْعم ةُ ووسالْقَلَن و فالْخ و وِهيِد الْفَرِن الشع عزني   
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ٌء معقُود  نطَقَةُ و السراِويلُ ِإلَّا أَنْ يكُونَ أَصابه دم فَِإنْ أَصابه دم تِرك و لَا يترك علَيِه شيو الِْم
  .ِإلَّا حلَّ 
٥ -ِلبغِن تاِن بأَب ناٍن عِن ِسنِن ابوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ   ع 

 يقُولُ الَِّذي يقْتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه يدفَن ِفي ِثياِبِه و لَا يغسلُ ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
نحي و كَفَّني لُ وسغي هفَِإن دعب وتمي ثُم قمِبِه ر ونَ وِلمسالْم ِركَهدولَ اللَِّه يسصلى اهللا ( طُ ِإنَّ ر

  . كَفَّن حمزةَ ِفي ِثياِبِه و لَم يغسلْه و لَِكنه صلَّى علَيِه )عليه وآله 
  باب أَِكيِل السبِع و الطَّيِر و الْقَِتيِل يوجد بعض جسِدِه و الْحِريِق

١ -مِن الْعى عيحي نب دمحِن   مسأَِخيِه أَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نع ِكيعليه السالم ( ر( 
 لُ وسغِبِه قَالَ ي عنصي فٍم كَيِر لَحيِبغ هقَى ِعظَامبفَت رالطَّي و عبالس أْكُلُهِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س

 ِه ولَيلَّى عصي و كَفَّني ِف الَِّذي ِفيِه الْقَلْبصلَى النع لِّيِن صفَيِنص تيِإذَا كَانَ الْم و فَندي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن جِميِل بِن دراٍج - ٢

عأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نعليه السالم ( فٍَر ع( ظٍْم لَهِبلَا ع مِإلَّا لَح دوجي قَالَ ِإذَا قُِتلَ قَِتيلٌ فَلَم 
  .لَم يصلَّ علَيِه و ِإنْ وِجد عظْم ِبلَا لَحٍم صلِّي علَيِه 

  . قَالَ و رِوي أَنه لَا يصلَّى علَى الرأِْس ِإذَا أُفِْرد ِمن الْجسِد 
٣ - ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

نْ  قَالَ ِإذَا وِجد الرجلُ قَِتيلًا فَِإنْ وِجد لَه عضو تام صلِّي علَيِه و دِفن و ِإ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفند ِه ولَيلَّ عصي لَم امت وضع لَه دوجي لَم.  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَيوب بِن نوٍح رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

ةٌ و ِإذَا مسه الرجلُ فَكُلُّ ما كَانَ ِفيِه عظْم فَقَد  قَالَ ِإذَا قُِطع ِمن الرجِل ِقطْعةٌ فَهو ميت)السالم 
  .وجب علَى من مسه الْغسلُ و ِإنْ لَم يكُن ِفيِه عظْم فَلَا غُسلَ علَيِه 
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 قَالَ )عليه السالم (   سهلٌ عن عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
 لَى الَِّذي ِفيِه الْقَلْبع لِّيِن صفَيلُ ِنصجطَ الرسِإذَا و.  

٦ - دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بيسِن الْحاِء عزوأَِبي الْج ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب
صلوات (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليهم السالم ( علْوانَ عن عمِرو بِن خاِلٍد عن زيِد بِن عِلي عن آباِئِه 

  . ِبالناِر فَأَمرهم أَنْ يصبوا علَيِه الْماَء صباً و أَنْ يصلَّى علَيِه  و سِئلَ عِن الرجِل يحتِرق)اهللا عليه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عِن الدهقَاِن عن درست عن أَِبي خاِلٍد - ٧

يقَالَ اغِْسلْ كُلَّ ش توالْم ٍء ِمنيكُلَّ ش ِع وبأَِكيِل الس ِريِق وِن فَِإنْ  ى الْغفَّيالص نيا قُِتلَ بٍء ِإلَّا م
  .كَانَ ِبِه رمق غُسلَ و ِإلَّا فَلَا 

  باب من يموت ِفي السِفينِة و لَا يقْدر علَى الشطِّ أَو يصاب و هو عريانٌ
أَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل   أَبو عِلي الْ- ١

بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَيوب بِن الْحر قَالَ سِئلَ أَبو عبِد 
ٍل مات ِفي سِفينٍة ِفي الْبحِر كَيف يصنع ِبِه قَالَ يوضع ِفي خاِبيٍة و  عن رج)عليه السالم ( اللَِّه 

  .يوكَى رأْسها و يطْرح ِفي الْماِء 
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 ٢-يمأَِبي   ح نٍل عجر ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب د
 أَنه قَالَ ِفي الرجِل يموت مع الْقَوِم ِفي الْبحِر فَقَالَ يغسلُ و يكَفَّن و يصلَّى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .قَلُ و يرمى ِبِه ِفي الْبحِر علَيِه و يثْ
 قَالَ ِإذَا مات )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ف ِفي ثَوٍب و يلْقَى ِفي الرجلُ ِفي السِفينِة و لَم يقْدر علَى الشطِّ قَالَ يكَفَّن و يحنطُ و يلَ
  .الْماِء 

٤ - نِلٍم عسِن مانَ بورم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِفي سفٍَر فَهم  ما تقُولُ ِفي قَوٍم كَانوا)عليه السالم ( عماِر بِن موسى قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِهملَيع ساةٌ لَيرع مه و رحالْب لَفَظَه اٍن قَديرٍت عيٍل مجِبر مِر فَِإذَا هحاِحِل الْبلَى سونَ عشمي
ونكَفِّنٍب يلُ ثَوفَض مهعم سلَي انٌ ويرع وه ِه ولَيلُّونَ عصي فكَي ارِإلَّا ِإز و لَه فَرحِفيِه قَالَ ي ه

يوضع ِفي لَحِدِه و يوضع اللَِّبن علَى عورِتِه ِلتستر عورته ِباللَِّبِن ثُم يصلَّى علَيِه ثُم يدفَن قَالَ 
دعِت بيلَى الْملَّى عصقَالَ لَا ي ِفنِه ِإذَا دلَيلَّى عصفَلَا ي قُلْت وه ِه ولَيلَّى عصلَا ي و فَندا يم 

 هتروى عاروى تتانٌ حيرع.  
هِمن صقْتالْم وِم وجرالْم لُوِب وصلَى الْملَاِة عباب الص  

 عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن- ١
 قَالَ الْمرجوم و الْمرجومةُ )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع ِكرِديٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِهملَيلَّى عصي اِن ومجري ثُم لَ ذَِلكقَب اِن الْكَفَنسلْبي طَاِن ونحي لَاِن وسغي صقْتالْم ا و  
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  .ِمنه ِبمنِزلَِة ذَِلك يغسلُ و يحنطُ و يلْبس الْكَفَن و يصلَّى علَيِه 
٢ - اِهيمرِإب نب ِليا   عضالر أَلْتقَالَ س فَِريعاِشٍم الْجأَِبي ه نأَِبيِه ع نِن )عليه السالم ( عع 

 صلَّى علَى عمِه قُلْت أَعلَم ذَاك و لَِكني لَا )عليه السالم ( الْمصلُوِب فَقَالَ أَ ما عِلمت أَنَّ جدي 
هنيناً قَالَ أُبيبم همِإنْ كَانَ أَفْه ِن ومِكِبِه الْأَينلَى مع لَِة فَقُملُوِب ِإلَى الِْقبصالْم هجِإنْ كَانَ و لَك 

 هِكبنِإنْ كَانَ م لَةً وِرِب ِقبغالْم ِرِق وشالْم نيِر فَِإنَّ بسِكِبِه الْأَينلَى مع لَِة فَقُمِإلَى الِْقب قَفَاه
لَى الِْقبلَِة فَقُم علَى منِكِبِه الْأَيمِن و ِإنْ كَانَ منِكبه الْأَيمن ِإلَى الِْقبلَِة فَقُم علَى منِكِبِه الْأَيسر ِإ

مغِرِب الْأَيسِر و كَيف كَانَ منحِرفاً فَلَا تزاِيلْ مناِكبه و لْيكُن وجهك ِإلَى ما بين الْمشِرِق و الْ
  .و لَا تستقِْبلْه و لَا تستدِبره الْبتةَ قَالَ أَبو هاِشٍم و قَد فَِهمت ِإنْ شاَء اللَّه فَِهمته و اللَِّه 
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 ٣- نع قُوِبيعِن الْيوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
( موسى بِن ِعيسى عن محمِد بِن ميسٍر عن هارونَ بِن الْجهِم عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . لَا تِقروا الْمصلُوب بعد ثَلَاثٍَة حتى ينزلَ و يدفَن )صلى اهللا عليه وآله ( لَ قَالَ رسولُ اللَِّه  قَا)عليه السالم 
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  لِْجرياِن ِلأَهِل الْمِصيبِة و اتخاِذ الْمأْتِم باب ما يِجب علَى ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و عن ِهشاِم - ١

 أَمر رسولُ )عليه السالم ( ر بن أَِبي طَاِلٍب  قَالَ لَما قُِتلَ جعفَ)عليه السالم ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَنْ تتِخذَ طَعاماً ِلأَسماَء ِبنِت عميٍس ثَلَاثَةَ أَياٍم و تأِْتيها و )عليها السالم (  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

راٍم فَجا ثَلَاثَةَ أَيهدِعن ِقيما فَتاَءهثَلَاثاً ِنس امِة طَعِصيبِل الْمِلأَه عنصةُ أَنْ ينالس ِبذَِلك ت.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

ثَلَاثَةَ أَي مأْتِت ميِل الْمِلأَه عنصقَالَ ي اتم موي اٍم ِمن.  
  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد - ٣

  .ياٍم  قَالَ ينبِغي ِلِجرياِن صاِحِب الْمِصيبِة أَنْ يطِْعموا الطَّعام عنه ثَلَاثَةَ أَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز أَو غَيِرِه قَالَ أَوصى أَبو - ٤

 اهللا عليه صلى(  ِبثَماِنِمائَِة ِدرهٍم ِلمأْتِمِه و كَانَ يرى ذَِلك ِمن السنِة ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

  . قَالَ اتِخذُوا ِآلِل جعفٍَر طَعاماً فَقَد شِغلُوا )وآله 
٥ - ِد اللَِّه الْكَاِهِليبع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ي و امرأَةَ ابِن ماِرٍد تخرجاِن ِفي الْمأْتِم فَأَنهاهما  ِإنَّ امرأَِت)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
يش اماً فَِلأَيرح كُني ِإنْ لَم و كَهرتى نتح هنا عنهاماً فَانرأَِتي ِإنْ كَانَ حرام قُولُ ِليٍء  فَت

ِجئْني لَم تيا ملَن اتفَِإذَا م اهنعنمِن تسو الْحقَالَ فَقَالَ أَب دأَلُِني )عليه السالم ( ا أَحسقُوِق تِن الْحع 
  . يبعثُ أُمي و أُم فَروةَ تقِْضياِن حقُوق أَهِل الْمِدينِة )عليه السالم ( كَانَ أَِبي 
ِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن   أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عِن ابِن جمهوٍر عن أَ- ٦

 قَالَ و حدثَنا الْأَصم عن حِريٍز عن محمِد بِن )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   مروا أَهاِليكُم ِبالْقَوِل )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 أَسعدتها بنات ) صلى اهللا عليه وآله ( لَما قُِبض أَبوها )سالم اهللا عليها ( الْحسِن ِعند موتاكُم فَِإنَّ فَاِطمةَ 
  .هاِشٍم فَقَالَِت اتركْن التعداد و علَيكُن ِبالدعاِء 

  باب الْمِصيبِة ِبالْولَِد
ِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن أَ- ١

 قَالَ ولَد يقَدمه الرجلُ أَفْضلُ ِمن سبِعني ولَداً )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ السراِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يخلِّفُهم بعده كُلُّهم قَد رِكبوا الْخيلَ و جاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه 

٢ -عالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم نع ِري
 علَى خِدجيةَ ِحني مات )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ دخلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

قَالَ لَها ما يبِكيِك فَقَالَت درت دريرةٌ فَبكَيت فَقَالَ يا خِدجيةُ أَ ما الْقَاِسم ابنها و ِهي تبِكي فَ
َء ِإلَى باِب الْجنِة و هو قَاِئم فَيأْخذَ ِبيِدِك فَيدِخلَِك الْجنةَ و  ترضين ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة أَنْ تِجي

ها و ذَِلِك ِلكُلِّ مؤِمٍن ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحكَم و أَكْرم أَنْ يسلُب الْمؤِمن ثَمرةَ ينِزلَِك أَفْضلَ
  .فُؤاِدِه ثُم يعذِّبه بعدها أَبداً 

ِبنا عن سهِل   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ ِمن أَصحا- ٣
 يشكُو ِإلَيِه )عليه السالم ( بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن ِمهرانَ قَالَ كَتب رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

خلَّ يج و زع أَنَّ اللَّه تِلما عِه أَ مِإلَي بفَكَت لَهخا دةَ مِشد لَِدِه وِبو هابصِمِن مؤاِل الْمم ِمن ارت
 لَى ذَِلكع هرأْجِلي هفَسلِْدِه أَنو ِمن و.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
   ِإذَا قُِبض ولَد الْمؤِمِن و اللَّه أَعلَم ِبما قَالَ الْعبد قَالَ )له صلى اهللا عليه وآ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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و متضلَاِئكَِتِه قَبالَى ِلمعت و كاربت ِدي قَالُوا اللَّهبا قَالَ عقُولُ فَما قَالَ فَينبر معقُولُونَ نفُلَاٍن فَي لَد
 عجرتاس ِني وِمدِنِه فَحيةَ عقُر ةَ قَلِْبِه ورثَم مذْتالَى أَخعت و كاربت قُولُ اللَّهفَي عجرتاس و كِمدح

تاً ِفي الْجيب وا لَهنِد ابمالْح تيب وهمس ِة ون.  
٥ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

تِمعِصٍري قَالَ سو با أَبثَندِن قَالَ حمحِد الربو عا أَبثَندةَ قَالَ حِمريِن عِف بيِد اللَِّه سبا ععليه (  أَب

  . يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَحب عبداً قَبض أَحب ولِْدِه ِإلَيِه )السالم 
  عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر - ٦

بأَِبي ع نلَّ )عليه السالم ( ِد اللَِّه عج و زاللَِّه ع دا ِعنمهِسبتحِن ييلَدو ِلِمنيسالْم ِمن مقَد نقَالَ م 
  .حجباه ِمن الناِر ِبِإذِْن اللَِّه تعالَى 

عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر   عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر- ٧

 نهى رسولُ اللَِّه خِدجيةَ عِن الْبكَاِء فَقَالَت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما توفِّي طَاِهر ابن رسوِل اللَِّه )
 أَ ما ترضين أَنْ تِجِديِه قَاِئماً علَى بلَى يا رسولَ اللَِّه و لَِكن درت علَيِه الدريرةُ فَبكَيت فَقَالَ

 ِإنَّ ذَِلك و ا قَالَتهبأَطْي كَاناً وا مهرةَ أَطْهنلَِك الْجخِدِك فَأَدذَ ِبيآِك أَخِة فَِإذَا رناِب الْجب
رداً ثَمبع لُبسأَنْ ي ِمن مأَكْر و زأَع قَالَ اللَّه كَذَِلك زع اللَّه دمحي و ِسبتحي و ِبرصاِدِه فَيةَ فُؤ

 هذِّبعي لَّ ثُمج و.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٨

 نٍر عكَيِن بِن ابٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببعليه السالم ( أَِبي ع( اتلَِدِه ِإذَا مو ِمِن ِمنؤالْم ابقَالَ ثَو   
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 ِبرصي لَم أَو ربةُ صنالْج.  
عليه ( عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي الْحسِن   ابن أَِبي - ٩

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَيعجب ِمن الرجِل يموت ولَده و هو يحمد اللَّه فَيقُولُ يا )السالم 
  .ت نفْسه و هو يحمدِني ملَاِئكَِتي عبِدي أَخذْ

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن سيٍف عن أَِبيِه عن عمِرو -١٠
 اللَِّه عز و جلَّ  قَالَ من قَدم أَولَاداً يحتِسبهم ِعند)عليه السالم ( بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

  .حجبوه ِمن الناِر ِبِإذِْن اللَِّه عز و جلَّ 
  باب التعزي

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سلَيمانَ بِن عمٍرو - ١
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ من أُِصيب ِبمِصيبٍة فَلْيذْكُر مصابه ِبالنِبي )ه السالم علي( النخِعي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَِإنه ِمن أَعظَِم الْمصاِئِب 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر - ٢
ِن مفٍَر بعأَِبي ج نع ِعيٍد الثَّقَِفيِن سِرو بمع ناِم عحٍد الشيز نانَ عوقَالَ قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( ر 

 )صلى اهللا عليه وآله ( أُِصبت ِبمِصيبٍة ِفي نفِْسك أَو ِفي ماِلك أَو ِفي ولِْدك فَاذْكُر مصابك ِبرسوِل اللَِّه 
  .ِإنَّ الْخلَاِئق لَم يصابوا ِبِمثِْلِه قَطُّ فَ

٣ - نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ي عن رجٍل عن أَِبيِه قَالَ لَما سيِف بِن عِمريةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْوِليِد الْجعِف

 ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم ( أُِصيب( ِنيسِإلَى الْح نسى الْحعن  ) أَ )عليهما السالما قَراِئِن فَلَمدِبالْم وه و 
   اللَِّه الِْكتاب قَالَ يا لَها ِمن مِصيبٍة ما أَعظَمها مع أَنَّ رسولَ
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 قَالَ من أُِصيب ِمنكُم ِبمِصيبٍة فَلْيذْكُر مصابه ِبي فَِإنه لَن يصاب ِبمِصيبٍة أَعظَم )صلى اهللا عليه وآله ( 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( نها و صدق ِم

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

 يروا شخصاً يقُولُ كُلُّ نفٍْس  سِمعوا صوتاً و لَم)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما مات النِبي )عليه السالم 
 فاز ةَ فَقَدنِخلَ الْجأُد اِر وِن النع ِزححز نِة فَمالِْقيام موي كُمورنَ أُجفَّووما تِإن ِت ووذاِئقَةُ الْم

يبٍة و دركاً ِمما فَات فَِباللَِّه فَِثقُوا و و قَالَ ِإنَّ ِفي اللَِّه خلَفاً ِمن كُلِّ هاِلٍك و عزاًء ِمن كُلِّ مِص
 ابالثَّو ِرمح نم ومرحا الْممِإن وا وجفَار اهِإي.  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عِن الْحسيِن بِن - ٥
(  جاَءهم جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما قُِبض رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه الْمختاِر عن أَِب

 فَقَالَ )عليهم السالم (  و النِبي مسجى و ِفي الْبيِت عِلي و فَاِطمةُ و الْحسن و الْحسين )عليه السالم 
 لَامِة السالِْقيام موي كُمورنَ أُجفَّووما تِإن ِت ووفٍْس ذاِئقَةُ الْمِة كُلُّ نمحِت الريلَ با أَهي كُملَيع

لَِّه عز فَمن زحِزح عِن الناِر و أُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فاز و ما الْحياةُ الدنيا ِإلَّا متاع الْغروِر ِإنَّ ِفي ال
و جلَّ عزاًء ِمن كُلِّ مِصيبٍة و خلَفاً ِمن كُلِّ هاِلٍك و دركاً ِلما فَات فَِباللَِّه فَِثقُوا و ِإياه فَارجوا 

و توا الصنِمعا قَالُوا فَسينالد طِْئي ِمنو ذَا آِخره ابالثَّو ِرمح نم ابصفَِإنَّ الْم رن لَم 
 صخالش.  
  عنه عن سلَمةَ عن عِلي بِن سيٍف عن أَِبيِه عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم عن أَِبي - ٦
م آٍت يسمعونَ  جاَءِت التعِزيةُ أَتاه)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما قُِبض رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِحسه و لَا يرونَ شخصه فَقَالَ السلَام علَيكُم أَهلَ الْبيِت و رحمةُ اللَِّه و بركَاته كُلُّ نفٍْس ذاِئقَةُ 
أُد اِر وِن النع ِزححز نِة فَمالِْقيام موي كُمورنَ أُجفَّووما تِإن ِت ووِخلَ الْم  
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 ٍة وِصيبكُلِّ م اٌء ِمنزلَّ عج و زوِر ِفي اللَِّه عرالْغ تاعيا ِإلَّا منياةُ الدا الْحم و فاز ةَ فَقَدنالْج
ف ِمن كُلِّ هاِلٍك و درك ِلما فَات فَِباللَِّه فَِثقُوا و ِإياه فَارجوا فَِإنَّ الْمحروم من حِرم الثَّواب خلَ

 كُملَيع لَامالس و.  
 ِمثْلَه و ) السالم عليه(   عنه عن عِلي بِن سيٍف عن أَِبيِه عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر - ٧

 نيسالْح و نسالْح ةُ وفَاِطم و ِليِت قَالَ عيكَانَ ِفي الْب نم ِفيِه قُلْت ادعليهم السالم ( ز(.   
ِه   عنه عن سلَمةَ عن محمِد بِن ِعيسى الْأَرمِني عِن الْحسيِن بِن علْوانَ عن عبِد اللَّ- ٨

 أَتاهم آٍت فَوقَف )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما قُِبض رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن الْوِليِد عن أَِبي جعفٍَر 
وفٍْس ذاِئقَةُ الْمٍد كُلُّ نمحا آلَ مي كُملَيع لَامقَالَ الس ثُم ِهملَيع لَّمِت فَسياِب الْبما ِببِإن ِت و

توفَّونَ أُجوركُم يوم الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر و أُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فاز و ما الْحياةُ الدنيا ِإلَّا 
ِصيبكُلِّ م اٌء ِمنزع اِلٍك وكُلِّ ه ِمن لَفلَّ خج و زوِر ِفي اللَِّه عرالْغ تاعم ا فَاتِلم كرد ٍة و

 ابالثَّو ِرمح نم ابصا الْمما فَِإنوضِة فَارِصيبالْم دِعن ِرِه لَكُمصِبن كَّلُوا ووِه فَتلَيع فَِباللَِّه فَِثقُوا و
قَالَ بعض من ِفي الْبيِت هذَا ملَك و السلَام علَيكُم و رحمةُ اللَِّه و بركَاته و لَم يروا أَحداً فَ

 ِضرذَا الْخه مهضعقَالَ ب و كُميزعِلي كُملَّ ِإلَيج و زع اللَّه ثَهعاِء بمالس عليه السالم ( ِمن( اَءكُمج 
 كُمِبيِبن يكُمزعصلى اهللا عليه وآله ( ي(.   

الْج ِر وباِعباب الصجِتراِلاس ِع وز  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و الْحسِن - ١

جزع قَالَ  قَالَ قُلْت لَه ما الْ)عليه السالم ( بِن عِلي جِميعاً عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 ِر ِمنعالش زج ِر ودالص ِه وجالْو لَطْم ِويِل والْع ِل ويِبالْو اخرِع الصزالْج دأَش  
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نم اِصي ووالن و عجرتاس و ربص نم ِر طَِريِقِه وذَ ِفي غَيأَخ و ربالص كرت ةَ فَقَداحوالن أَقَام 
حِمد اللَّه عز و جلَّ فَقَد رِضي ِبما صنع اللَّه و وقَع أَجره علَى اللَِّه و من لَم يفْعلْ ذَِلك جرى 

  .ضاُء و هو ذَِميم و أَحبطَ اللَّه تعالَى أَجره علَيِه الْقَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي - ٢

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( جعفٍَر 
 اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن عِلي بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد- ٣

 قَالَ ِإنَّ الصبر و الْبلَاَء )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الِْميثَِمي عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  يستِبقَاِن 
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 لَاُء وأِْتيِه الْبِبقَاِن ِإلَى الْكَاِفِر فَيتسلَاَء يالْب و عزِإنَّ الْج و وربص وه لَاُء وأِْتيِه الْبِمِن فَيؤِإلَى الْم
 وعزج وه.  
٤ -ب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب قَالَ )عليه السالم ( ن 

  . ضرب الْمسِلِم يده علَى فَِخِذِه ِعند الْمِصيبِة ِإحباطٌ ِلأَجِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
٥ -ِليِن   عوِف برعم ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 قَالَ ما ِمن عبٍد يصاب ِبمِصيبٍة فَيسترِجع ِعند ِذكِْرِه الْمِصيبةَ )عليه السالم ( خربوذَ عن أَِبي جعفٍَر 
ِبرصي ِذكِْر و دِعن عجرتفَاس هتِصيبم ا ذَكَركُلَّم ِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه ِإلَّا غَفَر أُهفْجت ِحني 

  .الْمِصيبِة غَفَر اللَّه لَه كُلَّ ذَنٍب اكْتسب ِفيما بينهما 
٦ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِزيٍن عِن رب داود نقَالَ )عليه السالم ( ٍر ع 

 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ونَ واِجعِه را ِإلَيِإن ا ِللَِّه وِحٍني فَقَالَ ِإن دعب لَو و هتِصيبم ذَكَر نم
ِتي وِصيبلَى مِني عآِجر مِل اللَّهأَو دا كَانَ ِعنِر ِمثْلُ مالْأَج ِمن ا كَانَ لَههلَ ِمنأَفْض لَيع ِلفأَخ 

  .صدمٍة 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٧
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 قَالَ يا ِإسحاق لَا تعدنَّ )عليه السالم ( عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ع تبجوتاس و ربا الصهلَيع ِطيتةً أُعِصيبةُ الَِّتي مِصيبا الْممِإن ابلَّ الثَّوج و زاللَِّه ع ا ِمنهلَي

  .يحرم صاِحبها أَجرها و ثَوابها ِإذَا لَم يصِبر ِعند نزوِلها 
٨ -ِليع نع ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدةَ عقْبِن عب 

 قَالَ لَا ينبِغي الصياح علَى الْميِت و لَا شق )عليه السالم ( امرأَِة الْحسِن الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الثِّياِب 
 )عليه السالم ( وِل   سهلٌ عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن الْأَ- ٩

  .قَالَ قَالَ ضرب الرجِل يده علَى فَِخِذِه ِعند الْمِصيبِة ِإحباطٌ ِلأَجِرِه 
عليه (   سهلٌ عِن الْحسِن بِن عِلي عن فُضيِل بِن ميسٍر قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه -١٠

 أَما ِإنك ِإنْ تصِبر )عليه السالم (  فَشكَا ِإلَيِه مِصيبةً أُِصيب ِبها فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه  فَجاَء رجلٌ)السالم 
 ورأْزم تأَن و كلَيع راللَِّه الَِّذي قَد رقَد كلَيِض عمي ِبرصِإلَّا ت و رجؤت.  

 عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسِن بِن   الْحسين بن محمٍد-١١
 أَعود ابناً لَه فَوجدته علَى )عليه السالم ( محمِد بِن مهِزيار عن قُتيبةَ الْأَعشى قَالَ أَتيت أَبا عبِد اللَِّه 

هم واِب فَِإذَا هلَ الْبخد ا ِبِه ثُمِلم هاللَِّه ِإن فَقَالَ و ِبيالص فكَي اكِفد ِعلْتج فَقُلْت ِزينح مت
فَمكَثَ ساعةً ثُم خرج ِإلَينا و قَد أَسفَر وجهه و ذَهب التغير و الْحزنُ قَالَ فَطَِمعت أَنْ يكُونَ 

الص لَحص قَد اكِفد ِعلْتج ِبيِلِه فَقُلْتى ِلسضم قَد فَقَالَ و اكِفد ِعلْتج ِبيالص فكَي فَقُلْت ِبي
لَقَد كُنت و هو حي مهتماً حِزيناً و قَد رأَيت حالَك الساعةَ و قَد مات غَير ِتلْك الْحاِل 

ِإنا أَهلَ الْبيِت ِإنما نجزع قَبلَ الْمِصيبِة فَِإذَا وقَع أَمر اللَِّه رِضينا ِبقَضاِئِه و فَكَيف هذَا فَقَالَ 
  .سلَّمنا ِلأَمِرِه 
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 محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن  - ١٢ 
 قَالَ لَا )عليه السالم ( النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ح علَى الْميِت و لَا ينبِغي و لَِكن الناس لَا يعِرفُونه و الصبر خير يصلُح الصيا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن علَاِء -١٣

داِلساً ِعنج تِن كَاِمٍل قَالَ كُنِد اللَِّه ببو )عليه السالم (  أَِبي عأَب اِر فَقَامالد ةٌ ِمناِرخص تخرفَص 
 ثُم جلَس فَاسترجع و عاد ِفي حِديِثِه حتى فَرغَ ِمنه ثُم قَالَ ِإنا لَنِحب أَنْ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .اِدنا و أَمواِلنا فَِإذَا وقَع الْقَضاُء فَلَيس لَنا أَنْ نِحب ما لَم يِحب اللَّه لَنا نعافَى ِفي أَنفُِسنا و أَولَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن يونس بِن -١٤

 فَوافَقُوا صِبياً لَه مِريضاً فَرأَوا )عليه السالم (  قَالَ كَانَ قَوم أَتوا أَبا جعفٍَر يعقُوب عن بعِض أَصحاِبنا
يش هابأَص اللَِّه لَِئن قَالَ فَقَالُوا و ِقرلَ لَا يعج اً وغَم اماً وِتماه ها  ِمنم هى ِمنرأَنْ ن فوختا لَنٌء ِإن

كْرِر نِه ِفي غَيجِسطَ الْوبنم ِهملَيع جرخ قَد وِه فَِإذَا هلَيع احيوا الصِمعا لَِبثُوا أَنْ سقَالَ فَم ه
ع أَنْ الْحاِل الَِّتي كَانَ علَيها فَقَالُوا لَه جعلَنا اللَّه ِفداك لَقَد كُنا نخاف ِمما نرى ِمنك أَنْ لَو وقَ

نرى ِمنك ما يغمنا فَقَالَ لَهم ِإنا لَنِحب أَنْ نعافَى ِفيمن نِحب فَِإذَا جاَء أَمر اللَِّه سلَّمنا ِفيما 
 بأَح.  

  باب ثَواِب التعِزيِة
عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن - ١

 ربه قَالَ يا رب ما ِلمن عزى الثَّكْلَى )عليه السالم (  قَالَ كَانَ ِفيما ناجى ِبِه موسى )عليه السالم ( جعفٍَر 
  .قَالَ أُِظلُّه ِفي ِظلِّي يوم لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلِّي 

٢ -ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبسِن الْحانَ عسِن حِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع   
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ي بِن منصوٍر عن ِإسماِعيلَ الْجوِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن عن عِلي بِن عبِد اللَِّه عن عِل
 من عزى حِزيناً كُِسي ِفي الْموِقِف حلَّةً يحبى ِبها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
.  

٣ - نع ِليِن عِد بمحم نع هنأَِبيِه   ع نِه عدج نأَِبيِه ع نع ِريمِد اللَِّه الْعبِن عى بِعيس
 من عزى الثَّكْلَى أَظَلَّه اللَّه ِفي ِظلِّ عرِشِه يوم لَا ِظلَّ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 

 ِإلَّا ِظلُّه.  
٤ -ةٌ ِمنِد   ِعدبأَِبي ع نٍب عهو نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

 من عزى مصاباً كَانَ لَه ِمثْلُ أَجِرِه ِمن غَيِر أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ٌء  جِر الْمصاِب شيينتِقص ِمن أَ

  باب ِفي السلْوِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِمهرانَ بِن - ١

ثَ اللَّه ملَكاً ِإلَى أَوجِع  يقُولُ ِإنَّ الْميت ِإذَا مات بع)عليه السالم ( محمٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَهِلِه فَمسح علَى قَلِْبِه فَأَنساه لَوعةَ الْحزِن و لَو لَا ذَِلك لَم تعمِر الدنيا 

(  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد- ٢

   قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى تطَولَ علَى ِعباِدِه ِبثَلَاٍث أَلْقَى علَيِهم الريح بعد )عليه السالم 
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ِح و لَو لَا ذَِلك ما دفَن حِميم حِميماً و أَلْقَى علَيِهم السلْوةَ و لَو لَا ذَِلك لَانقَطَع النسلُ و الرو
   .أَلْقَى علَى هِذِه الْحبِة الدابةَ و لَو لَا ذَِلك لَكَنزها ملُوكُهم كَما يكِْنزونَ الذَّهب و الِْفضةَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِمهرانَ بِن - ٣
 يقُولُ ِإذَا مات الْميت بعثَ اللَّه ملَكاً ِإلَى أَوجِع أَهِلِه )عليه السالم ( محمٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

حسا فَمينِر الدمعت لَم لَا ذَِلك لَو ِن وزةَ الْحعلَو اهسلَى قَلِْبِه فَأَنع .  
  باب ِزيارِة الْقُبوِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري و جِميِل بِن - ١
 ِفي ِزيارِة الْقُبوِر قَالَ ِإنهم يأْنسونَ ِبكُم فَِإذَا ِغبتم عنهم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه دراٍج عن أَِبي 

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

 نع هأَلْتى سنبلَا ت ا وِبه أْسوِر فَلَا بةُ الْقُبارا ِزيا فَقَالَ أَماِجِد ِفيهساِء الْمِبن وِر وِة الْقُبارِزي
 اِجدسا الْمهدِعن.  

٣ -بأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ع )

 بعد أَِبيها خمسةً و سبِعني يوماً لَم تر )عليها السالم (  قَالَ سِمعته يقُولُ عاشت فَاِطمةُ )عليه السالم 
س فَتقُولُ هاهنا كَاِشرةً و لَا ضاِحكَةً تأِْتي قُبور الشهداِء ِفي كُلِّ جمعٍة مرتيِن الِْإثْنين و الْخِمي

  . هاهنا كَانَ الْمشِركُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رسولُ اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٤

لْت لَه الْمؤِمن يعلَم ِبمن يزور قَبره قَالَ نعم و لَا يزالُ  قَالَ قُ)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
  .مستأِْنساً ِبِه ما دام ِعند قَبِرِه فَِإذَا قَام و انصرف ِمن قَبِرِه دخلَه ِمِن انِصراِفِه عن قَبِرِه وحشةٌ 
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 ٥- اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِليم علَى أَهِل الْقُبوِر فَقَالَ نعم تقُولُ السلَام علَى أَهِل الدياِر  كَيف التس)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمن الْمسِلِمني و الْمؤِمِنني أَنتم لَنا فَرطٌ و نحن ِإنْ شاَء اللَّه ِبكُم لَاِحقُونَ 
٦ - اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم

 ِبالْبِقيِع )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ مررت مع أَِبي جعفٍَر 
 فَقَالَ اللَّهم ارحم )عليه السالم ( فَوقَف علَيِه فَمررنا ِبقَبِر رجٍل ِمن أَهِل الْكُوفَِة ِمن الشيعِة قَالَ 

 نِة ممحر نا عِني ِبهغتسا يم ِتكمحر ِه ِمنِإلَي ِكنأَس و هتشحو آِنس و هتدحِصلْ و و هتبغُر
 لَّاهوتكَانَ ي نِبم أَلِْحقْه و اكِسو.  

٧ -ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش 
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ تقُولُ السلَام علَيكُم ِمن ِدياِر 

ِإن و ِمِننيؤٍم ملَاِحقُونَ قَو ِبكُم اَء اللَّها ِإنْ ش.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر - ٨

با عأَب أَلْتقَالَ س اِئِنيداٍح الْمرج نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سعليه السالم ( ِد اللَِّه ب( فكَي 
 اللَّه ِحمر ِمِننيؤالْم و ِلِمنيسالْم اِر ِمنيِل الدلَى أَهع لَامقُولُ السوِر قَالَ تِل الْقُبلَى أَهع ِليمسالت

ِبكُم اَء اللَّها ِإنْ شِإن و أِْخِرينتسالْم ا وِمن قِْدِمنيتسلَاِحقُونَ الْم .  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد قَالَ كُنت ِبفَيد فَمشيت مع عِلي بِن ِبلَاٍل - ٩

ِن الرِر عذَا الْقَبه اِحبِبلَاٍل قَالَ ِلي ص نب ِليِزيٍع فَقَالَ عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحِر ما ِإلَى قَبض )

 قَالَ من أَتى قَبر أَِخيِه ثُم وضع يده علَى الْقَبِر و قَرأَ ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر سبع )عليه السالم 
  .مراٍت أَِمن يوم الْفَزِع الْأَكْبِر أَو يوم الْفَزِع 

١٠-ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح   ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع نوٍر عهمِن جِن ابع   
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بِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن حِريٍز  و عن ع)عليه السالم ( مفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 زوروا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

طْلُبلْي و ِتكُمارونَ ِبِزيحفْري مهفَِإن اكُمتوا مِه ِبمِر أُمقَب دِعن ِر أَِبيِه وقَب دِعن هتاجح كُمدأَح 
  .يدعو لَهما 

لَهأَه ورزي تيباب أَنَّ الْم  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ١

 قَالَ ِإنَّ الْمؤِمن لَيزور أَهلَه فَيرى ما يِحب و يستر عنه ما يكْره و ِإنَّ الْكَاِفر )عليه السالم (  اللَِّه
ِمن ٍة وعمكُلَّ ج ورزي نم مهِمن قَالَ و ِحبا يم هنع رتسي و هكْرا يى مرفَي لَهأَه ورزلَي نم مه

  .يزور علَى قَدِر عمِلِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٢

ٍر ِإلَّا و هو يأِْتي أَهلَه ِعند  قَالَ ما ِمن مؤِمٍن و لَا كَاِف)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَهأَه أَى الْكَاِفرِإذَا ر و لَى ذَِلكع اللَّه ِمداِت حاِلحلُونَ ِبالصمعي لَهأَى أَهِس فَِإذَا رماِل الشوز

  .يعملُونَ ِبالصاِلحاِت كَانت علَيِه حسرةً 
نا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٣

 قَالَ سأَلْته عِن الْميِت يزور أَهلَه قَالَ نعم فَقُلْت ِفي كَم يزور قَالَ )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
و ِفي السنِة علَى قَدِر منِزلَِتِه فَقُلْت ِفي أَي صورٍة يأِْتيِهم قَالَ ِفي ِفي الْجمعِة و ِفي الشهِر 

 مآهِإنْ ر و ٍر فَِرحيِبخ مآهفَِإنْ ر ِهملَيع ِرفشي و ِرِهمدلَى جقُطُ عسِة طَاِئٍر لَِطيٍف يورص
 ماغْت ِزنَ وٍة حاجح و رِبش.  

عنه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن درست الْواِسِطي عن ِإسحاق بِن عماٍر عن عبِد   - ٤
 هبأِْذنُ رتسي معفَقَالَ ن لَهأَه ورزي ِمنؤالْم لَه ِحيِم الْقَِصِري قَالَ قُلْتالر  
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 عمسي و ِهمِإلَي ظُرناِرِه يِفي د قَعِر يِر الطَّيوِض صعِفي ب أِْتيِهمِن فَيلَكَيم هعثُ معبفَي أْذَنُ لَهفَي
 مهكَلَام.  
٥ -ِن ِسنِد بمحم نع هنِل   عِن الْأَوسِلأَِبي الْح اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نعليه ( اٍن ع

 يزور الْمؤِمن أَهلَه فَقَالَ نعم فَقُلْت ِفي كَم قَالَ علَى قَدِر فَضاِئِلِهم ِمنهم من يزور ِفي )السالم 
لِّ يوميِن و ِمنهم من يزور ِفي كُلِّ ثَلَاثَِة أَياٍم قَالَ ثُم رأَيت ِفي كُلِّ يوٍم و ِمنهم من يزور ِفي كُ

مجرى كَلَاِمِه أَنه يقُولُ أَدناهم منِزلَةً يزور كُلَّ جمعٍة قَالَ قُلْت ِفي أَي ساعٍة قَالَ ِعند زواِل 
الَ قُلْت ِفي أَي صورٍة قَالَ ِفي صورِة الْعصفُوِر أَو أَصغر ِمن ذَِلك الشمِس و ِمثِْل ذَِلك قَ

فَيبعثُ اللَّه تعالَى معه ملَكاً فَيِريِه ما يسره و يستر عنه ما يكْره فَيرى ما يسره و يرِجع ِإلَى قُرِة 
  .عيٍن 

ِتِهباب أَنَّ الْمولَ مقَب لُهمع و هلَدو و الُهم ثَّلُ لَهمي تي  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ١

ب نسالْح ٍر وصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بفَضِميلَةَ مأَِبي ج نِميعاً عج ِليع ن
 نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع لَى وِد الْأَعبع ناِبٍر عج ناِلٍح عص

ِن غَفَلَةَ قَالَ قَالَ أَِمريِد بيوس نلَى عِد الْأَعبع نع اِهيمرِإب ِمِننيؤِإذَا )صلوات اهللا عليه (  الْم مآد نِإنَّ اب 
 لُهمع و هلَدو و الُهم ثِّلَ لَهِة ماِم الْآِخرأَي ٍم ِمنوِل يأَو ا ويناِم الدأَي ٍم ِمنوكَانَ ِفي آِخِر ي

ي كُناللَِّه ِإن قُولُ واِلِه فَيِإلَى م ِفتلْتي فَيذْ ِمنقُولُ خفَي كدا ِلي ِعنِحيحاً فَمِريصاً شح كلَيع ت
كَفَنك قَالَ فَيلْتِفت ِإلَى ولَِدِه فَيقُولُ و اللَِّه ِإني كُنت لَكُم مِحباً و ِإني كُنت علَيكُم محاِمياً 

لَى حفْرِتك نواِريك ِفيها قَالَ فَيلْتِفت ِإلَى عمِلِه فَيقُولُ و فَما ذَا ِلي ِعندكُم فَيقُولُونَ نؤديك ِإ
 و ِركِفي قَب كا قَِرينقُولُ أَنفَي كدا ذَا ِعنلَثَِقيلًا فَم لَيع تِإنْ كُن اِهداً ولَز ِفيك تي كُناللَِّه ِإن

  نت يوِم نشِرك حتى أُعرض أَنا و أَ
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علَى ربك قَالَ فَِإنْ كَانَ ِللَِّه وِلياً أَتاه أَطْيب الناِس ِرحياً و أَحسنهم منظَراً و أَحسنهم ِرياشاً 
الَ أَبِشر ِبروٍح و ريحاٍن و جنِة نِعيٍم و مقْدمك خير مقْدٍم فَيقُولُ لَه من أَنت فَيقُولُ أَنا فَقَ

جعأَنْ ي اِملَهح اِشدني و غَاِسلَه ِرفعلَي هِإن ِة ونا ِإلَى الْجينالد ِحلْ ِمنتار اِلحالص لُكمفَِإذَا ع لَه
أُدِخلَ قَبره أَتاه ملَكَا الْقَبِر يجراِن أَشعارهما و يخداِن الْأَرض ِبأَقْداِمِهما أَصواتهما كَالرعِد 

نم و كا ِدينم و كبر نم قُولَاِن لَهاِطِف فَيِق الْخرا كَالْبمهارصأَب الْقَاِصِف و قُولُ اللَّهفَي كِبين 
 دمحي مِبين و لَامالِْإس ِديِني ي وبصلى اهللا عليه وآله ( ر( ى وضرت و ِحبا تِفيم اللَّه كتثَب قُولَاِن لَهفَي 

ثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي الْآِخرِة ثُم هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل ال
 موِن نيالْع قَِرير من قُولَاِن لَهي ِة ثُمناباً ِإلَى الْجب اِن لَهحفْتي ِرِه ثُمصب دِرِه مِفي قَب اِن لَهحفْسي

ولُ أَصحاب الْجنِة يومِئٍذ خير مستقَرا و أَحسن مِقيلًا قَالَ الشاب الناِعِم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُ
و ِإنْ كَانَ ِلربِه عدواً فَِإنه يأِْتيِه أَقْبح من خلَق اللَّه ِزياً و رؤيا و أَنتنه ِرحياً فَيقُولُ لَه أَبِشر ِبنزٍل 

صت ِميٍم وح ِمن رِخلَ الْقَبفَِإذَا أُد وهِبسحأَنْ ي هلَتمح اِشدني و غَاِسلَه ِرفعلَي هِإن ِحيٍم وِة جِلي
ا أَتاه ممتِحنا الْقَبِر فَأَلْقَيا عنه أَكْفَانه ثُم يقُولَاِن لَه من ربك و ما ِدينك و من نِبيك فَيقُولُ لَ

 و زع اللَّه لَقا خةً مبرا ضمهعٍة مبزِبِمر هافُوخاِن يِربضفَي تيدلَا ه و تيرقُولَاِن لَا دِري فَيأَد
  جلَّ ِمن دابٍة ِإلَّا و تذْعر لَها ما خلَا الثَّقَلَيِن ثُم يفْتحاِن لَه باباً 
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 اغَهى ِإنَّ ِدمتح جالز ا ِمنا ِفيِه الْقَنِق ِمثْلُ ميالض اٍل ِفيِه ِمنح رِبش من قُولَاِن لَهي اِر ثُمِإلَى الن
ظُفُِرِه و لَحِمِه و يسلِّطُ اللَّه علَيِه حياِت الْأَرِض و عقَاِربها و هوامها فَتنهشه لَيخرج ِمن بيِن 

قَالَ أَب اِبرقَالَ ج و رالش ِفيِه ِمن وا هِة ِفيماعالس امى ِقينمتلَي هِإن ِرِه وقَب ِمن اللَّه ثَهعبى يتو ح
 ِإني كُنت أَنظُر ِإلَى الِْإِبِل و الْغنِم و أَنا أَرعاها و لَيس )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ النِبي )عليه السالم ( جعفٍَر 

متم ِهي ِة ووبلَ النا قَبهِإلَي ظُرأَن تكُن و منى الْغعر قَد ِإلَّا و ِبين ا ِمنلَهوا حِة مِكينةٌ ِفي الْمكِّن
يِئيلُ  شربثَِني جدى حتح بجأَع ذَا وا هفَأَقُولُ م ِطريفَت رذْعى تتا حهجيهأَنَّ )عليه السالم ( ٌء ي 

ها ِإلَّا الثَّقَلَيِن فَقُلْت ذَِلك ِلضربِة الْكَاِفر يضرب ضربةً ما خلَق اللَّه شيئاً ِإلَّا سِمعها و يذْعر لَ
  .الْكَاِفِر فَنعوذُ ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر 

عليه (   سهلُ بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  -١٤

ِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي  و عِلي بن ِإبرا)السالم 
 ِإذَا حِملَ عدو اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

ته أَ لَا تسمعونَ يا ِإخوتاه أَني أَشكُو ِإلَيكُم ما وقَع ِفيِه أَخوكُم الشِقي أَنَّ ِإلَى قَبِرِه نادى حملَ
 كُمكُو ِإلَيأَش ِني وشِلي فَغ اِصحن هِلي أَن مأَقْس ِني وِدرصي لَم ِني ثُمدرِني فَأَوعداللَِّه خ ودع

ا غَريني دُءوا ِمنربت ِني ثُمونى موأَِخلَّاَء الْه كُمكُو ِإلَيأَش ِني وتعرا صهِإلَي تنأْنى ِإذَا اطْمتِني حت
لَمأَس اِلي وفِْسي فَأَكَلُوا ملَى نع مهتآثَر و مهنع تيملَاداً حأَو كُمكُو ِإلَيأَش ذَلُوِني وخ وِني و

 كُمكُو ِإلَيأَش ِري ويِلغ هفْعكَانَ ن و لَيع الُهباللَِّه فَكَانَ و قح هِمن تعنالًا مم كُمكُو ِإلَيأَش و
ي يناِدي داراً أَنفَقْت علَيها حِريبِتي و صار ساِكنها غَيِري و أَشكُو ِإلَيكُم طُولَ الثَّواِء ِفي قَبِر

أَنا بيت الدوِد أَنا بيت الظُّلْمِة و الْوحشِة و الضيِق يا ِإخوتاه فَاحِبسوِني ما استطَعتم و احذَروا 
 اِر وِبالن ترشب ي قَدفَِإن ا لَِقيتِمثْلَ م  
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ِبالذُّلِّ و الصغاِر و غَضِب الْعِزيِز الْجباِر وا حسرتاه علَى ما فَرطْت ِفي جنِب اللَِّه و يا طُولَ 
  .فَلَو أَنَّ ِلي كَرةً فَأَكُونَ ِمن الْمؤِمِنني عولَتاه فَما ِلي ِمن شِفيٍع يطَاع و لَا صِديٍق يرحمِني 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عمِرو بِن عثْمانَ عن جاِبٍر عن أَِبي - ٣
 قَبره فَِإذَا دخلَ حفْرته ردِت الروح  ِمثْلَه و زاد ِفيِه فَما يفْتر يناِدي حتى يدخلَ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 يبِكي ِإذَا ذَكَر هذَا )عليه السالم ( ِفي جسِدِه و جاَءه ملَكَا الْقَبِر فَامتحناه قَالَ و كَانَ أَبو جعفٍَر 
  .الْحِديثَ 
٤ -نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلياِبٍر   عج نٍر عِن ِشمِرو بمع نع سوني 

 ما ندِري كَيف نصنع ِبالناِس ِإنْ حدثْناهم ِبما سِمعنا ِمن )عليه السالم ( قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن 
عنا قَالَ فَقَالَ ضمرةُ بن معبٍد حدثْنا فَقَالَ  ضِحكُوا و ِإنْ سكَتنا لَم يس)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

هلْ تدرونَ ما يقُولُ عدو اللَِّه ِإذَا حِملَ علَى سِريِرِه قَالَ فَقُلْنا لَا قَالَ فَِإنه يقُولُ ِلحملَِتِه أَ لَا 
داللَِّه خ ودع كُمكُو ِإلَيي أَشونَ أَنعمساناً توِإخ كُمكُو ِإلَيأَش ِني وِدرصي لَم ِني ثُمدرأَو ِني وع

 فَقْتاراً أَند كُمكُو ِإلَيأَش ذَلُوِني وفَخ مهنع تياملَاداً حأَو كُمكُو ِإلَيأَش ذَلُوِني وفَخ مهتياخو
ارفُقُوا ِبي و لَا تستعِجلُوا قَالَ فَقَالَ ضمرةُ يا أَبا الْحسِن ِإنْ ِفيها حِريبِتي فَصار سكَّانها غَيِري فَ

 نب ِليقَالَ فَقَالَ ع هِملُونحي اِق الَِّذيننلَى أَعع ِثبأَنْ ي وِشكذَا الْكَلَاِم يِبه كَلَّمتذَا يكَانَ ه
 فَخذْه )صلى اهللا عليه وآله ( نْ كَانَ ضمرةُ هِزئ ِمن حِديِث رسوِل اللَِّه  اللَّهم ِإ)عليه السالم ( الْحسيِن 

 نب ِليى عأَت ِفنا دقَالَ فَلَم لًى لَهوم هرضفَح اتم ماً ثُموي ِعنيبكَثَ أَرٍف قَالَ فَمذَةَ أَسأَخ
  ِه فَقَالَ لَه ِمن أَين ِجئْت يا  فَجلَس ِإلَي)عليه السالم ( الْحسيِن 
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وص تِمعِه فَسلَيع يوس ِه ِحنيلَيِهي عجو تعضةَ فَورمِة ضازِجن فُلَانُ قَالَ ِمن ِرفُهاللَِّه أَع و هت
 ارص ِليٍل وكُلُّ خ ذَلَكخ موٍد الْيبعم نةَ برما ضي لَكيقُولُ وي يح وه و ِرفُهأَع تا كُنكَم

سالْح نب ِليِقيلُ قَالَ فَقَالَ عالْم و كِبيتم و ككَنسا مِحيِم ِفيهِإلَى الْج كِصريِن معليه السالم ( ي( 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( أَسأَلُ اللَّه الْعاِفيةَ هذَا جزاُء من يهزأُ ِمن حِديِث رسوِل اللَِّه 

  باب الْمسأَلَِة ِفي الْقَبِر و من يسأَلُ و من لَا يسأَلُ
 عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن أَِبي بكٍْر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن- ١

 لَا يسأَلُ ِفي الْقَبِر ِإلَّا من محض الِْإميانَ محضاً أَو )عليه السالم ( الْحضرِمي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  . عنهم محض الْكُفْر محضاً و الْآخرونَ يلْهونَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه - ٢
و الْكُفْر  قَالَ ِإنما يسأَلُ ِفي قَبِرِه من محض الِْإميانَ محضاً )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 مهنى علْهفَي ى ذَِلكا ِسوا مأَم ضاً وحم.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر - ٣

 قَالَ ِإنما يسأَلُ ِفي قَبِرِه من محض الِْإميانَ )عليه السالم ( بِن يونس عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 هنى علْهفَي ى ذَِلكا ِسوا مأَم ضاً وحم الْكُفْر ضاً وحم.  

http://www.islam4u.com


  ) ٢٣٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ٤-ِن   مِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
( النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن بريِد بِن معاِويةَ عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .سأَلُ ِفي الْقَبِر ِإلَّا من محض الِْإميانَ محضاً أَو محض الْكُفْر محضاً  لَا ي)عليه السالم 
٥ - نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِن عيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع  

  . يسأَلُ و هو مضغوطٌ )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ
٦ - ِليع نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 أَ يفِْلت ِمن ضغطَِة الْقَبِر أَحد )عليه السالم ( ِه بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ
 قَفانُ وثْما علَها قَتةَ لَمقَيِر ِإنَّ رطَِة الْقَبغض ِمن فِْلتي نا أَقَلَّ ما مهوذُ ِباللَِّه ِمنعقَالَ فَقَالَ ن

ا فَرفَع رأْسه ِإلَى السماِء فَدمعت عيناه و قَالَ ِللناِس ِإني  علَى قَبِره)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ذَكَرت هِذِه و ما لَِقيت فَرقَقْت لَها و استوهبتها ِمن ضمِة الْقَبِر قَالَ فَقَالَ اللَّهم هب ِلي رقَيةَ 

 خرج ِفي ِجنازِة سعٍد و قَد )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه لَه قَالَ و ِإنَّ رسولَ اللَِّه ِمن ضمِة الْقَبِر فَوهبها 
 رأْسه ِإلَى السماِء ثُم قَالَ ِمثْلُ سعٍد )صلى اهللا عليه وآله ( شيعه سبعونَ أَلْف ملٍَك فَرفَع رسولُ اللَِّه 

قَالَ قُلْت مضي ا كَانَ ِمنماذَ اللَِّه ِإنعِل فَقَالَ موِبالْب ِخفتسكَانَ ي هثُ أَندحا نِإن اكِفد ِعلْتج 
صلى ( زعارٍة ِفي خلُِقِه علَى أَهِلِه قَالَ فَقَالَت أُم سعٍد هِنيئاً لَك يا سعد قَالَ فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

  . يا أُم سعٍد لَا تحِتِمي علَى اللَِّه ) عليه وآله اهللا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي عن غَاِلِب - ٧

ُء الْملَكَاِن منكَر و نِكري ِإلَى   يِجي قَالَ)عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ضطَّاِن الْأَرخاِطِف يِق الْخرا كَالْبمهارصأَب ِد الْقَاِصِف وعا كَالرمهاتوأَص فَندي ِت ِحنييالْم

بر نم تيأَلَاِن الْمسا فَيوِرِهمعطَئَاِن ِفي شي ا واِبِهميِبأَن ك  
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و ما ِدينك قَالَ فَِإذَا كَانَ مؤِمناً قَالَ اللَّه ربي و ِديِني الِْإسلَام فَيقُولَاِن لَه ما تقُولُ ِفي هذَا 
 تسأَلَاِني )صلى اهللا عليه وآله (  الَِّذي خرج بين ظَهرانيكُم فَيقُولُ أَ عن محمٍد رسوِل اللَِّه الرجِل

 لُمةً لَا حمون من قُولَاِن لَهولُ اللَِّه فَيسر هأَن دهقُولُ أَشولُ اللَِّه فَيسر هأَن دهشت قُولَاِن لَهفَي ا وِفيه
يفْسح لَه ِفي قَبِرِه ِتسعةَ أَذْرٍع و يفْتح لَه باب ِإلَى الْجنِة و يرى مقْعده ِفيها و ِإذَا كَانَ الرجلُ 

م قُولَاِن لَهاٍس فَيحن ِمن اهنيِه عيدي نيطَانُ بيالش أُِقيم ِه ولَيلَا عخكَاِفراً د و كا ِدينم و كبر ن
 نيب و هنياِن بلِّيخِري فَيقُولُ لَا أَدفَي كُميانرظَه نيب ِمن جرخ ِل الَِّذي قَدجذَا الرقُولُ ِفي ها تم

نيناً واِحداً ِمنها نفَخ ِفي الْأَرِض ما الشيطَاِن فَيسلِّطُ علَيِه ِفي قَبِرِه ِتسعةً و ِتسِعني ِتنيناً لَو أَنَّ ِت
  .أَنبتت شجراً أَبداً و يفْتح لَه باب ِإلَى الناِر و يرى مقْعده ِفيها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٨
عليه ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 قَالَ  أَصلَحك اللَّه مِن الْمسئُولُونَ ِفي قُبوِرِهم قَالَ من محض الِْإميانَ و من محض الْكُفْر)السالم 
قُلْت فَبِقيةُ هذَا الْخلِْق قَالَ يلْهى و اللَِّه عنهم ما يعبأُ ِبِهم قَالَ قُلْت و عم يسأَلُونَ قَالَ عِن 

ذَاك ِإماِمي فَيقَالُ الْحجِة الْقَاِئمِة بين أَظْهِركُم فَيقَالُ ِللْمؤِمِن ما تقُولُ ِفي فُلَاِن بِن فُلَاٍن فَيقُولُ 
نم أَنام اللَّه عينك و يفْتح لَه باب ِمن الْجنِة فَما يزالُ يتِحفُه ِمن روِحها ِإلَى يوِم الِْقيامِة و يقَالُ 

ِبِه و تِمعس قُولُ قَدِن فُلَاٍن قَالَ فَيقُولُ ِفي فُلَاِن با تلَا ِللْكَاِفِر م قَالُ لَهفَي وا هِري ما أَدم 
  .دريت قَالَ و يفْتح لَه باب ِمن الناِر فَلَا يزالُ يتِحفُه ِمن حرها ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل -٩ 
ثْبت  يقُولُ يسأَلُ الرجلُ ِفي قَبِرِه فَِإذَا أَ)عليه السالم ( عن عمِرو بِن الْأَشعِث أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

  .فُِسح لَه ِفي قَبِرِه سبعةَ أَذْرٍع و فُِتح لَه باب ِإلَى الْجنِة و ِقيلَ لَه نم نومةَ الْعروِس قَِرير الْعيِن 
ِصِم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عا-١٠

 يقُولُ ِإذَا وِضع الرجلُ ِفي قَبِرِه أَتاه )عليه السالم ( بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن اهنيِه عينيع نيطَانُ بيالش أُِقيم اِرِه وسي نع لَكم ِميِنِه وي نع لَكلَكَاِن مم قَالُ لَهاٍس فَيحن

كَيف تقُولُ ِفي الرجِل الَِّذي كَانَ بين ظَهرانيكُم قَالَ فَيفْزع لَه فَزعةً فَيقُولُ ِإذَا كَانَ مؤِمناً أَ 
ا حلُم ِفيها و يفْسح لَه ِفي  تسأَلَاِني فَيقُولَاِن لَه نم نومةً لَ)صلى اهللا عليه وآله ( عن محمٍد رسوِل اللَِّه 

قَبِرِه ِتسعةُ أَذْرٍع و يرى مقْعده ِمن الْجنِة و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا 
اِفراً قَالَا لَه من هذَا الرجلُ الَِّذي ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي الْآِخرِة و ِإذَا كَانَ كَ

  .خرج بين ظَهرانيكُم فَيقُولُ لَا أَدِري فَيخلِّياِن بينه و بين الشيطَاِن 
١١-ب اِهيمرِإب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م

 قَالَ يقَالُ ِللْمؤِمِن ِفي قَبِرِه من )عليه السالم ( أَِبي الِْبلَاِد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي الْحسِن موسى 
قُولُ مفَي كِبين نم قَالُ لَهفَي لَامقُولُ الِْإسفَي كا ِدينم قَالُ لَهفَي قُولُ اللَّهقَالَ فَي كبقَالُ رفَي دمح

من ِإمامك فَيقُولُ فُلَانٌ فَيقَالُ كَيف عِلمت ِبذَِلك فَيقُولُ أَمر هداِني اللَّه لَه و ثَبتِني علَيِه فَيقَالُ 
نِإلَى الْج ابب لَه حفْتي وِس ثُمرةَ الْعموا نِفيه لُمةً لَا حمون من لَه ا وِحهور ِه ِمنلَيلُ عخدِة فَي

 نقَالُ ِللْكَاِفِر مي اِلي وم ِلي وِإلَى أَه ِجعلِّي أَرِة لَعاعالس املْ ِقيجع با رقُولُ يا فَياِنهحير
  ِدينك ربك فَيقُولُ اللَّه فَيقَالُ من نِبيك فَيقُولُ محمد فَيقَالُ ما 
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بزاِنِه ِبِمرِربضفَي هقُولُونَ فَقُلْتي اسالن تِمعقُولُ سفَي ذَِلك تِلمع نأَي قَالُ ِمنفَي لَامقُولُ الِْإسٍة فَي
 ثُم اصصالر ذُوبا يكَم ذُوبا قَالَ فَيِطيقُوهي لَم الِْجن و سا الثَّقَلَاِن الِْإنهلَيع عمتلَِو اج

  .يِعيداِن ِفيِه الروح فَيوضع قَلْبه بين لَوحيِن ِمن ناٍر فَيقُولُ يا رب أَخر ِقيام الساعِة 
محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن   -١٢

 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِرجِإذَا أُخ ِمنؤِرِه الْمى ِبِه ِإلَى قَبهتى ِإذَا انتِه حلَيونَ عِحمدزِرِه يلَاِئكَةُ ِإلَى قَبالْم هتعيِتِه شيب ِمن 

م نيرلَت ِمثْلُك لَيع ِشيمأَنْ ي أُِحب تكُن اللَِّه لَقَد ا ولًا أَمأَه و باً ِبكحرم ضالْأَر لَه ا قَالَت
 و كَرنِر ما الْقَبا قَِعيدمه ِر ولَكَا الْقَبِرِه مِه ِفي قَبلَيلُ عخدي ِرِه وصب دم لَه عسوفَت ِبك عنأَص

كبر نم قُولَاِن لَهأَلَاِنِه فَيسي اِنِه وقِْعدِه فَييقْوِإلَى ح وحاِن ِفيِه الرلِْقيفَي ِكريقُولَاِن نفَي قُولُ اللَّهفَي 
 دمحقُولُ مفَي كِبين نم قُولَاِن وفَي لَامقُولُ الِْإسفَي كا ِدينصلى اهللا عليه وآله ( م( كامِإم نم قُولَاِن وفَي 

 لَه ِفي قَبِرِه ِمن الْجنِة و افْتحوا لَه فَيقُولُ فُلَانٌ قَالَ فَيناِدي مناٍد ِمن السماِء صدق عبِدي افْرشوا
 من قَالُ لَهي ثُم لَه ريا خندا ِعنم ا ونأِْتيى يتِة حناِب الْجِثي ِمن وهأَلِْبس ِة وناباً ِإلَى الْجِرِه بِفي قَب

و ِإنْ كَانَ كَاِفراً خرجِت الْملَاِئكَةُ تشيعه ِإلَى قَبِرِه نومةَ عروٍس نم نومةً لَا حلُم ِفيها قَالَ 
 تكُن اللَِّه لَقَد ا ولًا أَملَا أَه و باً ِبكحرلَا م ضالْأَر لَه ِرِه قَالَتى ِبِه ِإلَى قَبهتى ِإذَا انتح هوننلْعت

ِمثْلُك لَيع ِشيمأَنْ ي ِغضأُب هاِنحوج ِقيلْتى تتِه حلَيع ِضيقفَت موالْي ِبك عنا أَصم نيرلَت مرلَا ج 
 اكِفد ِعلْتِصٍري جو بقَالَ أَب ِكرين و كَرنِر ما الْقَبا قَِعيدمه ِر ولَكَا الْقَبِه ملَيلُ عخدي قَالَ ثُم

مؤِمِن و الْكَاِفِر ِفي صورٍة واِحدٍة فَقَالَ لَا قَالَ فَيقِْعداِنِه و يلِْقياِن ِفيِه الروح ِإلَى يدخلَاِن علَى الْ
 كبر نم قُولَاِن لَهِه فَييقْوح  
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 لَجلَجتفَي كا ِدينم قُولَاِن لَهي و تيرلَا د قُولَاِن لَهقُولُونَ فَيي اسالن تِمعس قُولُ قَدي و لَجلَجتفَي
نَ فَيقُولَاِن لَه لَا فَيقُولَاِن لَه لَا دريت و يقُولَاِن لَه من نِبيك فَيقُولُ قَد سِمعت الناس يقُولُو

دريت و يسأَلُ عن ِإماِم زماِنِه قَالَ فَيناِدي مناٍد ِمن السماِء كَذَب عبِدي افْرشوا لَه ِفي قَبِرِه 
ينا و ما ِعندنا شر لَه ِمن الناِر و أَلِْبسوه ِمن ِثياِب الناِر و افْتحوا لَه باباً ِإلَى الناِر حتى يأِْت

فَيضِرباِنِه ِبِمرزبٍة ثَلَاثَ ضرباٍت لَيس ِمنها ضربةٌ ِإلَّا يتطَاير قَبره ناراً لَو ضِرب ِبِتلْك الِْمرزبِة 
 و يسلِّطُ اللَّه علَيِه ِفي قَبِرِه الْحياِت  )عليه السالم( ِجبالُ ِتهامةَ لَكَانت رِميماً و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 قَالَ و سالِْإن و ِإلَّا الِْجن اللَّه لَقخ نم هذَابع عمسي اً قَالَ وغَم همغطَانَ ييالش شاً وهن هشهنت
 ِديِهمأَي قْضن و اِلِهمِنع فْقخ عمسلَي هِل ِإنوا ِبالْقَونآم الَِّذين اللَّه تثَبلَّ يج و زلُ اللَِّه عقَو وه و

  .الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا و ِفي الْآِخرِة و يِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني و يفْعلُ اللَّه ما يشاُء 
١٣-ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِعيٍد   عأَِبي س نِن كُولُوٍم عِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن م

 قَالَ ِإذَا دخلَ الْمؤِمن قَبره كَانِت الصلَاةُ عن يِميِنِه و الزكَاةُ عن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
صبر ناِحيةً و ِإذَا دخلَ علَيِه الْملَكَاِن اللَّذَاِن يِلياِن مساَءلَته يساِرِه و الِْبر يِطلُّ علَيِه و يتنحى ال

 هونا دفَأَن هنع متزجفَِإنْ ع كُماِحبا صكُمونكَاِة دالز لَاِة وِللص ربقَالَ الص.  
١٤- دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب ِليِد اللَِّه   عبو عأَِبيِه قَالَ قَالَ أَب نع اِنياسرالْخ )

 ِإذَا وِضع الْميت ِفي قَبِرِه مثِّلَ لَه شخص فَقَالَ لَه يا هذَا كُنا ثَلَاثَةً كَانَ ِرزقُك فَانقَطَع )عليه السالم 
 لَّفُوكفَخ لُككَانَ أَه و ِلكِقطَاِع أَجي ِبانا ِإنأَم كعم ِقيتفَب لَكمع تكُن و كنفُوا عرصان و

 كلَينَ الثَّلَاثَِة عوأَه تكُن.  
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 ١٥ -هفَعأَِبيِه ر نع هنِد اللَِّه   عبو ععليه السالم (  قَالَ قَالَ أَب( نِرِه عِفي قَب تيأَلُ الْمسي 
خمٍس عن صلَاِتِه و زكَاِتِه و حجِه و ِصياِمِه و ولَايِتِه ِإيانا أَهلَ الْبيِت فَتقُولُ الْولَايةُ ِمن جاِنِب 

خا دِع مبِر ِللْأَرالْقَب هاممت لَيقٍْص فَعن ِمن لَ ِفيكُن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ سأَلْته عِن الْمصلُوِب -١٦

اَء أَنْ يوالْه رأْملَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه معِر قَالَ فَقَالَ نالْقَب ذَابع ذَّبعي طَهغض.  
 عِن الْمصلُوِب يِصيبه عذَاب )عليه السالم (   و ِفي ِروايٍة أُخرى سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -١٧

الْقَبِر فَقَالَ ِإنَّ رب الْأَرِض هو رب الْهواِء فَيوِحي اللَّه عز و جلَّ ِإلَى الْهواِء فَيضغطُه ضغطَةً 
  .شد ِمن ضغطَِة الْقَبِر أَ

١٨- ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 قَالَ ) عليه وآله صلى اهللا(  قَالَ لَما ماتت رقَيةُ ابنةُ رسوِل اللَِّه )عليهما السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

(  الْحِقي ِبسلَِفنا الصاِلِح عثْمانَ بِن مظْعوٍن و أَصحاِبِه قَالَ و فَاِطمةُ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 يتلَقَّاه ِبثَوِبِه ) عليه وآله صلى اهللا(  علَى شِفِري الْقَبِر تنحِدر دموعها ِفي الْقَبِر و رسولُ اللَِّه )عليها السالم 
  .قَاِئماً يدعو قَالَ ِإني لَأَعِرف ضعفَها و سأَلْت اللَّه عز و جلَّ أَنْ يِجريها ِمن ضمِة الْقَبِر 

  باب ما ينِطق ِبِه موِضع الْقَبِر
١ -ِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحاِلٍم   مس ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيس

 قَالَ ما ِمن موِضِع قَبٍر ِإلَّا و هو ينِطق كُلَّ يوٍم ثَلَاثَ مراٍت أَنا بيت )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الد تيا بلَاِء أَنالْب تيا باِب أَنرالت اللَِّه لَقَد ا ولًا أَمأَه باً وحرقَالَ م ِمنؤم دبع لَهخوِد قَالَ فَِإذَا د

 لَه حفْسقَالَ فَي ى ذَِلكرتطِْني فَسب لْتخِإذَا د فِري فَكَيلَى ظَهِشي عمت تأَن و كأُِحب تكُن
ي ابب لَه حفْتي ِر وصالْب دئاً ميش اهنيع رت لٌ لَمجر ذَِلك ِمن جرخي ِة قَالَ ونالْج ِمن هدقْعى مر

 تأَيا راللَِّه م دبا عقُولُ يفَي هِمن نسقَطُّ أَح  
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 تالَِّذي كُن اِلحالص لُكمع ِه ولَيع تالَِّذي كُن نسالْح كأْيا رقُولُ أَنفَي كِمن نسئاً قَطُّ أَحيش
 من قَالُ لَهي ثُم ِزلَهنأَى مثُ ريِة حنِفي الْج عوضفَت هوحذُ رخؤت قَالَ ثُم لُهمعِن فَلَا تيالْع قَِرير

 لَ الْكَاِفرخِإذَا د ثَ قَالَ وعبى يتا حهِطيب ا وهلَذَّت ِجدي هدسج ِصيبِة تنالْج ةٌ ِمنفْحالُ نزي
ى ظَهِري فَكَيف ِإذَا قَالَ لَا مرحباً ِبك و لَا أَهلًا أَما و اللَِّه لَقَد كُنت أُبِغضك و أَنت تمِشي علَ

دخلْت بطِْني سترى ذَِلك قَالَ فَتضم علَيِه فَتجعلُه رِميماً و يعاد كَما كَانَ و يفْتح لَه باب ِإلَى 
حلٌ أَقْبجر هِمن جرخي هِإن قَالَ ثُم اِر ثُمالن ِمن هدقْعى مراِر فَيالن دبا عقُولُ يأَى قَطُّ قَالَ فَير نم 

 كأْير و لُهمعت تئُ الَِّذي كُنيالس لُكما عقُولُ أَنقَالَ فَي كِمن حئاً أَقْبيش تأَيا رم تأَن ناللَِّه م
 هدقْعأَى مثُ ريح عوضفَت هوحذُ رخؤت ِبيثُ قَالَ ثُماِر الْخالن ةٌ ِمنفْخلْ نزت لَم اِر ثُمالن ِمن

 ةً وعوِحِه ِتسلَى رع لِّطُ اللَّهسي ثُ وعبِم يوِدِه ِإلَى يسا ِفي جهرح ا وهأَلَم ِجدفَي هدسج ِصيبت
  .هِر الْأَرِض فَتنِبت شيئاً ِتسِعني ِتنيناً تنهشه لَيس ِفيها ِتنني ينفُخ علَى ظَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن غَاِلِب بِن عثْمانَ - ٢
يوٍم يقُولُ أَنا بيت  قَالَ ِإنَّ ِللْقَبِر كَلَاماً ِفي كُلِّ )عليه السالم ( عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْغربِة أَنا بيت الْوحشِة أَنا بيت الدوِد أَنا الْقَبر أَنا روضةٌ ِمن ِرياِض الْجنِة أَو حفْرةٌ ِمن حفَِر 
  .الناِر 

٣ -أَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبع نٍد عمحِن مب دم
 ِإني سِمعتك و أَنت )عليه السالم ( الرحمِن بِن حماٍد عن عمِرو بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

و مكُلُّه كقْتدقَالَ ص ا كَانَ ِفيِهملَى مِة عنا ِفي الْجِتنقُولُ كُلُّ ِشيعت ِة قَالَ قُلْتناللَِّه ِفي الْج 
 ِبيِة النفَاعِة ِبشنِفي الْج ِة فَكُلُّكُماما ِفي الِْقيفَقَالَ أَم ارةٌ ِكبكَِثري وبِإنَّ الذُّن اكِفد ِعلْتج

 الْبرزِخ قُلْت و ما الْبرزخ قَالَ الْقَبر الْمطَاِع أَو وِصي النِبي و لَِكني و اللَِّه أَتخوف علَيكُم ِفي
  .منذُ ِحِني موِتِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٤٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ِمِننيؤاِح الْموباب ِفي أَر   
١ -ٍر   عمعِن مِجِل بترِن الْماِشٍد عِن رِن بيسِن الْحِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب ِلي

 ِمِننيؤأَِمِري الْم عم تجرقَالَ خ ِنيرةَ الْعبح نع ِديةَ الْأَسادبع نع اِرِبيحذَِريٍح الْم نعليه ( ع

لَى الظَّهِر فَوقَف ِبواِدي السلَاِم كَأَنه مخاِطب ِلأَقْواٍم فَقُمت ِبِقياِمِه حتى أَعييت ثُم  ِإ)السالم 
 و تقُم ثُم ِللْتى متح تلَسج لًا ثُمالَِني أَوا نالَِني ِمثْلُ مى نتح تقُم ثُم ِللْتى متح تلَسج

عمج ٍة ثُماعةَ ساحاِم فَرطُوِل الِْقي ِمن كلَيع فَقْتأَش ي قَدِإن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي اِئي فَقُلْتِرد ت
ت يا طَرحت الرداَء ِليجِلس علَيِه فَقَالَ ِلي يا حبةُ ِإنْ هو ِإلَّا محادثَةُ مؤِمٍن أَو مؤانسته قَالَ قُلْ

أَِمري الْمؤِمِنني و ِإنهم لَكَذَِلك قَالَ نعم و لَو كُِشف لَك لَرأَيتهم حلَقاً حلَقاً محتِبني يتحادثُونَ 
أَرِض ِإلَّا ِقيلَ فَقُلْت أَجسام أَم أَرواح فَقَالَ أَرواح و ما ِمن مؤِمٍن يموت ِفي بقْعٍة ِمن ِبقَاِع الْ

  .ِلروِحِه الْحِقي ِبواِدي السلَاِم و ِإنها لَبقْعةٌ ِمن جنِة عدٍن 
٢ - هفَعر رمِن عب دمأَح نع ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ أَِخي ِببغداد و أَخاف أَنْ يموت ِبها فَقَالَ ما تباِلي )لسالم عليه ا( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
حيثُما مات أَما ِإنه لَا يبقَى مؤِمن ِفي شرِق الْأَرِض و غَرِبها ِإلَّا حشر اللَّه روحه ِإلَى واِدي 

ين واِدي السلَاِم قَالَ ظَهر الْكُوفَِة أَما ِإني كَأَني ِبِهم حلَق حلَق قُعود السلَاِم قُلْت لَه و أَ
  .يتحدثُونَ 
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اِح الْموِفي أَر رباب آخ ِمِننيؤ  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط عن أَِبي - ١
 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك يروونَ أَنَّ أَرواح الْمؤِمِنني ِفي حواِصِل طُيوٍر )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ٍر ولَِة طَيصوِفي ح هوحلَ رعجأَنْ ي لَى اللَِّه ِمنع مأَكْر ِمنؤِش فَقَالَ لَا الْمرلَ الْعوٍر حضخ
 اِنِهمداٍن كَأَبدِفي أَب لَِكن.  

٢ -جِن أَِبي نِن بمحِد الربع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدثَنم نانَ عر
 ِإنَّ أَرواح الْمؤِمِنني لَِفي شجرٍة ِمن الْجنِة )عليه السالم ( الْحناِط عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ا أَِقِم السنبقُولُونَ ري ا واِبهرش ونَ ِمنبرشي ا واِمهطَع أْكُلُونَ ِمنا ينتدعا وا ملَن ِجزأَن ا وةَ لَناع
  .و أَلِْحق آِخرنا ِبأَوِلنا 

  سهلُ بن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن درست بِن أَِبي منصوٍر عِن ابِن - ٣
قَالَ ِإنَّ الْأَرواح ِفي ِصفَِة الْأَجساِد ِفي شجرٍة  )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن تأَفْلَت ا قَدها فَِإنوهعقُولُ داِح يولَى الْأَرع وحِت الراَءلُ فَِإذَا قَِدمست و فارعِة تنِفي الْج
فَعلَ فُلَانٌ فَِإنْ قَالَت لَهم تركْته حياً ارتجوه و ِإنْ هوٍل عِظيٍم ثُم يسأَلُونها ما فَعلَ فُلَانٌ و ما 

  .قَالَت لَهم قَد هلَك قَالُوا قَد هوى هوى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري - ٤
 عن أَرواِح الْمؤِمِنني فَقَالَ ِفي )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن أَِب

ةَ لَناعا أَِقِم السنبقُولُونَ ري ا واِبهرش ونَ ِمنبرشي ا واِمهطَع أْكُلُونَ ِمنِة يناٍت ِفي الْجرجح ا و
  .أَنِجز لَنا ما وعدتنا و أَلِْحق آِخرنا ِبأَوِلنا 

٥ - قُوبعِن يب سوني ناٍد عمِن حِد بمحم نع دمِن أَحِن بسحم نأَِبيِه ع نع ِليع  
  تمعوا ِعنده يسأَلُونه عمن مضى  قَالَ ِإذَا مات الْميت اج)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 بعضهم ِلبعٍض دعوه و عمن بِقي فَِإنْ كَانَ مات و لَم يِرد علَيِهم قَالُوا قَد هوى هوى و يقُولُ
  .حتى يسكُن ِمما مر علَيِه ِمن الْموِت 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم - ٦
 سوني نع دمِن أَحِن بيسِن الْحٍد عمحِن مِد اللَِّه ببأَِبي ع دِعن تانَ قَالَ كُنيِن ظَبعليه السالم ( ب( 

فَقَالَ ما يقُولُ الناس ِفي أَرواِح الْمؤِمِنني فَقُلْت يقُولُونَ تكُونُ ِفي حواِصِل طُيوٍر خضٍر ِفي 
 سبحانَ اللَِّه الْمؤِمن أَكْرم علَى اللَِّه ِمن أَنْ )لسالم عليه ا( قَناِديلَ تحت الْعرِش فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 دمحم اهأَت ِإذَا كَانَ ذَِلك سونا يٍر يلَِة طَيصوِفي ح هوحلَ رعجصلى اهللا عليه وآله ( ي( و ِليع و 
 نيسالْح و نسالْح ةُ وعليهم السالم ( فَاِطم(ْال ونَ  وبقَرلَاِئكَةُ الْمم ) عليهم السالم( و زع اللَّه هضفَِإذَا قَب 

 الْقَاِدم ِهملَيع ونَ فَِإذَا قَِدمبرشي أْكُلُونَ وا فَيينِفي قَالٍَب كَقَالَِبِه ِفي الد وحالر ِتلْك ريلَّ صج
  .نت ِفي الدنيا عرفُوه ِبِتلْك الصورِة الَِّتي كَا

  محمد عن أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ عن أَِبي - ٧
ِل طُيوٍر  ِإنا نتحدثُ عن أَرواِح الْمؤِمِنني أَنها ِفي حواِص)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

خضٍر ترعى ِفي الْجنِة و تأِْوي ِإلَى قَناِديلَ تحت الْعرِش فَقَالَ لَا ِإذاً ما ِهي ِفي حواِصِل طَيٍر 
  .قُلْت فَأَين ِهي قَالَ ِفي روضٍة كَهيئَِة الْأَجساِد ِفي الْجنِة 

  باب ِفي أَرواِح الْكُفَّاِر
١ -ِليِصٍري   عأَِبي ب نانَ عثْمِن عِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 قَالَ سأَلْته عن أَرواِح الْمشِرِكني فَقَالَ ِفي الناِر يعذَّبونَ يقُولُونَ ربنا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا لَا تِلنا ِبأَونآِخر لِْحقلَا ت ا ونتدعا وا ملَن ِجزنلَا ت ةَ واعا السلَن ِقم.  

٢ - نى عثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ ِإنَّ أَرواح الْكُفَّاِر ِفي ناِر جهنم يعرضونَ علَيها )عليه السالم ( ِه أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَّ

  .يقُولُونَ ربنا لَا تِقم لَنا الساعةَ و لَا تنِجز لَنا ما وعدتنا و لَا تلِْحق آِخرنا ِبأَوِلنا 
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 ٣- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري اٍد لَهنِبِإس دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحعليه السالم (   م( 
الَِّذي ِفيِه أَر وتهراِر بِبئٍْر ِفي الن رالْكُفَّاِر ش احو.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن جعفَِر - ٤
( أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ )عليهم السالم ( بِن محمٍد الْأَشعِري عِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه 

  . شر ماٍء علَى وجِه الْأَرِض ماُء برهوت و هو الَِّذي ِبحضرموت تِرده هام الْكُفَّاِر )عليه السالم 
 قَالَ )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 شر الْيهوِد يهود بيسانَ و شر النصارى نصارى نجرانَ و خير )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
ه و وتهراُء بِض مِه الْأَرجلَى واٍء عم رش و مزماُء زِض مِه الْأَرجلَى واٍء عاٍد مو و

 ماهدص الْكُفَّاِر و امِه هلَيع ِردي تومرضِبح.  
  باب جنِة الدنيا

١ - نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس ٍد ومحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عفٍَر أَِبيِه جعا جأَب أَلْتقَالَ س اِسيٍس الْكُنيرض نِن ِرئَاٍب عب ِليعليه ( ع

 أَنَّ الناس يذْكُرونَ أَنَّ فُراتنا يخرج ِمن الْجنِة فَكَيف هو و هو يقِْبلُ ِمن الْمغِرِب و )السالم 
   و أَنا أَسمع )عليه السالم (  قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر تصب ِفيِه الْعيونُ و الْأَوِديةُ
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خي اِتكُماَء فُرم ِرِب وغِفي الْم ا اللَّهلَقَهةً خنِإنَّ ِللَِّه ج ِمِننيؤالْم احوأَر جرخا تهِإلَي ا وهِمن جر
 فارعتت لَاقَى وتت ا وِفيه معنتت ا وهأْكُلُ ِمنت ا واِرهلَى ِثمقُطُ عساٍء فَتسكُلِّ م دِعن فَِرِهمح ِمن

 تِة فَكَاننالْج ِمن تاجه رالْفَج فَِإذَا طَلَع ةً وذَاِهب ِطريِض تالْأَر اِء ومالس نيا باِء ِفيموِفي الْه
جاِئيةً و تعهد حفَرها ِإذَا طَلَعِت الشمس و تتلَاقَى ِفي الْهواِء و تتعارف قَالَ و ِإنَّ ِللَِّه ناراً ِفي 

لْكُفَّاِر و يأْكُلُونَ ِمن زقُّوِمها و يشربونَ ِمن حِميِمها لَيلَهم الْمشِرِق خلَقَها ِليسِكنها أَرواح ا
فَِإذَا طَلَع الْفَجر هاجت ِإلَى واٍد ِبالْيمِن يقَالُ لَه برهوت أَشد حراً ِمن ِنرياِن الدنيا كَانوا ِفيها 

ذَا كَانَ الْمساُء عادوا ِإلَى الناِر فَهم كَذَِلك ِإلَى يوِم الِْقيامِة قَالَ قُلْت يتلَاقَونَ و يتعارفُونَ فَِإ
 ِمن الْمسِلِمني الْمذِْنِبني )صلى اهللا عليه وآله ( أَصلَحك اللَّه فَما حالُ الْموحِدين الْمِقرين ِبنبوِة محمٍد 

وتمي لَا الَِّذين ِتِهمفْرِفي ح مهلَاِء فَِإنؤا هفَقَالَ أَم كُمتلَايِرفُونَ وعلَا ي و امِإم ملَه سلَي ونَ و
يخرجونَ ِمنها فَمن كَانَ ِمنهم لَه عملٌ صاِلح و لَم يظِْهر ِمنه عداوةً فَِإنه يخد لَه خد ِإلَى 

لْقَى الْجِة فَيامِم الِْقيوِتِه ِإلَى يفْرِفي ح وحا الرهِه ِمنلَيلُ عخدِرِب فَيغِفي الْم ا اللَّهلَقَهِة الَِّتي خن
ولَاِء مؤاِر فَها ِإلَى النِإم ِة ونا ِإلَى الْجئَاِتِه فَِإميس اِتِه ونسِبح هاِسبحفَي اللَّه ِر اللَِّه قَالَ وقُوفُونَ ِلأَم

 لُموا الْحلُغبي لَم الَِّذين ِلِمنيسلَاِد الْمأَو الْأَطْفَاِل و لِْه والْب و ِفنيعضتسِبالْم لُ اللَّهفْعي كَذَِلك
ى الناِر الَِّتي خلَقَها اللَّه ِفي الْمشِرِق فَيدخلُ فَأَما النصاب ِمن أَهِل الِْقبلَِة فَِإنهم يخد لَهم خد ِإلَ

علَيِهم ِمنها اللَّهب و الشرر و الدخانُ و فَورةُ الْحِميِم ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم مِصريهم ِإلَى الْحِميِم 
ينما كُنتم تدعونَ ِمن دوِن اللَِّه أَين ِإمامكُم الَِّذي اتخذْتموه ثُم ِفي الناِر يسجرونَ ثُم ِقيلَ لَهم أَ

  .دونَ الِْإماِم الَِّذي جعلَه اللَّه ِللناِس ِإماماً 
٢ -يسِن الْحٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليٍر   عسيِن مِن ب

 فَقَالَ جنةٌ ِمن ِجناِن الدنيا تطْلُع ِفيها )عليه السالم (  عن جنِة آدم )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الشمس و الْقَمر و لَو كَانت ِمن ِجناِن الْآِخرِة ما خرج ِمنها أَبداً 
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   باب الْأَطْفَاِل
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١
ولُ اللَِّه قَالَ سسِئلَ رلْ سه ها )صلى اهللا عليه وآله ( أَلْتِبم لَمأَع ِئلَ فَقَالَ اللَّهس ِن الْأَطْفَاِل فَقَالَ قَدع 

لَِّه ِفيِهم كَانوا عاِمِلني ثُم قَالَ يا زرارةُ هلْ تدِري قَولَه اللَّه أَعلَم ِبما كَانوا عاِمِلني قُلْت لَا قَالَ ِل
الْمِشيئَةُ ِإنه ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة جمع اللَّه عز و جلَّ الْأَطْفَالَ و الَِّذي مات ِمن الناِس ِفي الْفَترِة 

 ِبيالن كرالَِّذي أَد الْكَِبري خيالش صلى اهللا عليه وآله ( و(ِقلُ وعلَا ي وه ِقلُ  وعالَِّذي لَا ي كَمالْأَب و مالْأَص 
 ثُ اللَّهعبلَّ فَيج و زلَى اللَِّه عع جتحي مهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِقلُ وعالَِّذي لَا ي لَهالْأَب ونَ ونجالْم و

ي اراً ثُمن ملَه ججؤلَاِئكَِة فَيالْم لَكاً ِمنم ِهمِإلَي كُمبِإنَّ ر مقُولُ لَهلَكاً فَيم ِهمِإلَي ثُ اللَّهعب
يأْمركُم أَنْ تِثبوا ِفيها فَمن دخلَها كَانت علَيِه برداً و سلَاماً و أُدِخلَ الْجنةَ و من تخلَّف عنها 

 ارلَ النخد.  
٢ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن الْأَطْفَاِل   ِعدِئلَ عس هأَن وهفَعاِحٍد رِر وغَي ناٍد عِن ِزيِل بهس 

 نا فَمِفيه مهفُسوا أَنحطْرأَنْ ي مهرأَم اراً ون ملَه جأَج و اللَّه مهعمِة جامالِْقي موفَقَالَ ِإذَا كَانَ ي
زكَانَ كَانَ ِفي ِعلِْم اللَِّه ع نم لَاماً وس داً ورِه بلَيع تكَان ا وفِْسِه ِفيهى ِبنمر ِعيدس هلَّ أَنج و 

ِفي ِعلِْمِه أَنه شِقي امتنع فَيأْمر اللَّه ِبِهم ِإلَى الناِر فَيقُولُونَ يا ربنا تأْمر ِبنا ِإلَى الناِر و لَم تجِر 
ِب عيِلي ِبالْغسر لْتسأَر لَو و فوِني فَكَيِطيعت ةً فَلَمافَهشم كُمترأَم قَد اربقُولُ الْجفَي ا الْقَلَمنلَي

 كُمِإلَي.  
ني يلْحقُونَ  و ِفي حِديٍث آخر أَما أَطْفَالُ الْمؤِمِنني فَيلْحقُونَ ِبآباِئِهم و أَولَاد الْمشِرِك

 مهتيذُر قْنا ِبِهملَّ ِبِإمياٍن أَلْحج و زلُ اللَِّه عقَو وه و اِئِهمِبآب.  
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 ٣- نى عيحي نب دمحِن   مِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح
 عِن )عليه السالم ( سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عِن ابِن مسكَانَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 عِن الِْولْداِن و الْأَطْفَاِل فَقَالَ اللَّه أَعلَم ِبما كَانوا )وآله صلى اهللا عليه ( الِْولْداِن فَقَالَ سِئلَ رسولُ اللَِّه 
 اِمِلنيع.  
٤ - ةَ قَالَ قُلْتاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ما تقُولُ ِفي الْأَطْفَاِل الَِّذين ماتوا قَبلَ أَنْ يبلُغوا فَقَالَ سِئلَ عنهم رسولُ )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ اللَّه أَعلَم ِبما كَانوا عاِمِلني ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ يا زرارةُ هلْ تدِري ما )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 قَالَ قُلْت لَا فَقَالَ ِإنما عنى كُفُّوا عنهم و لَا تقُولُوا ِفيِهم )صلى اهللا عليه وآله ( ِلك رسولُ اللَِّه عنى ِبذَ
  .شيئاً و ردوا ِعلْمهم ِإلَى اللَِّه 

٥ -كَِم عِن الْحب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدةَ عِمريِن عِف بيس ن
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين آمنوا و اتبعتهم ذُريتهم )عليه السالم ( ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اُء عنِت الْأَبرقَالَ فَقَالَ قَص مهتيذُر قْنا ِبِهمِبِإمياٍن أَلْح قَراِء ِلتاَء ِبالْآبنقُوا الْأَباِء فَأَلْحِل الْآبمع ن
 مهنيأَع ِبذَِلك.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
ِفي الْفَت اتم نمِئلَ عس هأَن فَعري ِهملَيع اللَّه جتحوِه فَقَالَ يتعالْم ثَ وِرِك الِْحندي لَم نمع ِة ور

 قَد متا أَنى قَالَ هأَب نم لَاماً وس داً ورِه بلَيع تا كَانلَهخد نا فَملُوهخاد مقُولُ لَهاراً فَين ملَه
صفَع كُمتروِني أَممتي.  
٧ - فَعرِة فَترِفي الْفَت اتم نم الطِّفْلُ و و كَمالْأَب ِهملَيع جتحاِد قَالَ ثَلَاثَةٌ ينذَا الِْإسِبه و  

الَ تبارك و لَهم نار فَيقَالُ لَهم ادخلُوها فَمن دخلَها كَانت علَيِه برداً و سلَاماً و من أَبى قَ
  .تعالَى هذَا قَد أَمرتكُم فَعصيتموِني 
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   باب النواِدِر
 شعيٍب عن ِشهاِب بِن عبِد ربِه عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن نوِح بِن- ١

 قَالَ سأَلْته عِن الْجنِب يغسلُ الْميت أَو من غَسلَ ميتاً لَه أَنْ يأِْتي أَهلَه ثُم يغتِسلَ )عليه السالم ( اللَِّه 
نَ جنباً غَسلَ يده و توضأَ و غَسلَ الْميت فَِإنْ غَسلَ ميتاً ثُم فَقَالَ سواٌء لَا بأْس ِبذَِلك ِإذَا كَا

  .توضأَ ثُم أَتى أَهلَه يجِزئُه غُسلٌ واِحد لَهما 
 )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد- ٢

 قَرتا اسم لَا ذَِلك لَو ِت ووالْم لَكم ثَقَهأَو توالْم هرضِإذَا ح تيقَالَ ِإنَّ الْم.  
يم   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَِبي محمٍد الْهذَِلي عن ِإبراِه- ٣

عليه ( بِن خاِلٍد الْقَطَّاِن عن محمِد بِن منصوٍر الصيقَِل عن أَِبيِه قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء   وجداً وجدته علَى ابٍن ِلي هلَك حتى ِخفْت علَى عقِْلي فَقَالَ ِإذَا أَصابك ِمن هذَا شي)السالم 
 كنع كُنسي هفَِإن وِعكمد ِمن فَأَِفض.  

  عِلي بن ِإبراِهيم رفَعه قَالَ لَما مات ذَر بن أَِبي ذَر مسح أَبو ذَر الْقَبر ِبيِدِه ثُم قَالَ - ٤
ِبضت و ِإني عنك لَراٍض أَما و اللَِّه ما ِبي رِحمك اللَّه يا ذَر و اللَِّه ِإنْ كُنت ِبي باراً و لَقَد قُ

فَقْدك و ما علَي ِمن غَضاضٍة و ما ِلي ِإلَى أَحٍد ِسوى اللَِّه ِمن حاجٍة و لَو لَا هولُ الْمطَّلَِع 
حزِن علَيك و اللَِّه ما بكَيت لَك و لَسرِني أَنْ أَكُونَ مكَانك و لَقَد شغلَِني الْحزنُ لَك عِن الْ

 تبهو ي قَدِإن مقَالَ اللَّه ثُم ا ذَا ِقيلَ لَكم و ا ذَا قُلْتِري مِشع تفَلَي كلَيع تكَيب لَِكن  
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  .لَه ما افْترضت علَيِه ِمن حقِّي فَهب لَه ما افْترضت علَيِه ِمن حقِّك فَأَنت أَحق ِبالْجوِد ِمني 
٥ -ٍة ِمنِعد نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعداِبنحأَص 

 ِبالسراِج ِفي الْبيِت الَِّذي كَانَ )عليه السالم (  أَمر أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ لَما قُِبض أَبو جعفٍَر 
 ِبِمثِْل ذَِلك ِفي بيِت أَِبي )عليه السالم (  ثُم أَمر أَبو الْحسِن )عليه السالم ( يسكُنه حتى قُِبض أَبو عبِد اللَِّه 

  . حتى خرج ِبِه ِإلَى الِْعراِق ثُم لَا أَدِري ما كَانَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

   .)عليها السالم (  قَالَ سأَلْته عن أَوِل من جِعلَ لَه النعش فَقَالَ فَاِطمةُ )عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد - ٧

نقَةَ عدِن صِق بدصم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نى عوسِن ماِر بمِت )عليه السالم (  عيِن الْمِئلَ عقَالَ س 
يبلَى جسده قَالَ نعم حتى لَا يبقَى لَه لَحم و لَا عظْم ِإلَّا ِطينته الَِّتي خِلق ِمنها فَِإنها لَا تبلَى 

سِر مقَى ِفي الْقَببٍة ترلَ مأَو ِلقا خا كَمهِمن لَقخى يتةً حِديرت.  
٨ - ناِبِه عحِض أَصعب نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

يد بن خِليفَةَ الْحاِرِثي قَالَ سأَلَ ِعيسى صفْوانَ بِن يحيى عن يِزيد بِن خِليفَةَ الْخولَاِني و هو يِز
عليه السالم (  و أَنا حاِضر فَقَالَ تخرج النساُء ِإلَى الْجنازِة و كَانَ )عليه السالم ( بن عبِد اللَِّه أَبا عبِد اللَِّه 

ق علَيِه لَعنةُ اللَِّه آوى عمه الْمِغريةَ بن أَِبي الْعاِص و  متِكئاً فَاستوى جاِلساً ثُم قَالَ ِإنَّ الْفَاِس)
 لَا تخِبِري )صلى اهللا عليه وآله (  دمه فَقَالَ ِلابنِة رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِممن هدر رسولُ اللَِّه 
وِقنلَا ي هكَاِنِه كَأَناِك ِبمولَ اللَِّه أَبسر مِلأَكْت تا كُنم داً فَقَالَتمحأِْتي مي يحصلى اهللا عليه (  أَنَّ الْو

 الْوحي )صلى اهللا عليه وآله (  عدوه فَجعلَه بين ِمشجٍب لَه و لَحفَه ِبقَِطيفٍَة فَأَتى رسولَ اللَِّه )وآله 
 و قَالَ اشتِملْ علَى سيِفك ائِْت بيت ابنِة ابِن عمك )عليه السالم ( فَبعثَ ِإلَيِه عِلياً فَأَخبره ِبمكَاِنِه 

صلى اهللا عليه ( فَِإنْ ظَِفرت ِبالْمِغريِة فَاقْتلْه فَأَتى الْبيت فَجالَ ِفيِه فَلَم يظْفَر ِبِه فَرجع ِإلَى رسوِل اللَِّه 

   فَأَخبره فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه لَم أَره فَقَالَ ِإنَّ الْوحي قَد أَتاِني فَأَخبرِني أَنه ِفي الِْمشجِب )آله و
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 فَلَما )صلى اهللا عليه وآله (  فَأَخذَ ِبيِد عمِه فَأَتى ِبِه ِإلَى النِبي )عليه السالم (  عثْمانُ بعد خروِج عِلي و دخلَ
الَ يا رسولَ اللَِّه  حِيياً كَِرمياً فَقَ)صلى اهللا عليه وآله ( رآه أَكَب علَيِه و لَم يلْتِفت ِإلَيِه و كَانَ نِبي اللَِّه 

عليه السالم ( هذَا عمي هذَا الْمِغريةُ بن أَِبي الْعاِص وفَد و الَِّذي بعثَك ِبالْحق آمنته قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ثَلَاثاً أَنى )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه  و كَذَب و الَِّذي بعثَه ِبالْحق ما آمنه فَأَعادها ثَلَاثاً و أَعادها)
 قَد ِه فَقَالَ لَهِإلَي هأْسر فَعِة راِبعا كَانَ ِفي الراِرِه فَلَمسي نأِْتيِه عي ِميِنِه ثُمي نأِْتيِه عي هِإلَّا أَن هنآم

 اللَّهم )صلى اهللا عليه وآله ( بعد ثَاِلثٍَة قَتلْته فَلَما أَدبر قَالَ رسولُ اللَِّه جعلْت لَك ثَلَاثاً فَِإنْ قَدرت علَيِه 
 نم نالْع و هطِْعمي نم نالْع و ِملُهحي نم نالْع ِويِه وؤي نم نالْع اِص وأَِبي الْع نةَ بِغريِن الْمالْع

الْع ِقيِه وسي نهدعي وه اًء وِوع اًء أَوِرش ِحذَاًء أَو ِطيِه ِسقَاًء أَوعي نم نالْع و هزهجي نم ن
 نا لَعم ِميعلَ جى فَعتح هزهج و لَهمح و قَاهس و همأَطْع و اهانُ فَآوثْمِبِه ع طَلَقان ِميِنِه وِبي

 من يفْعلُه ِبِه ثُم أَخرجه ِفي الْيوِم الراِبِع يسوقُه فَلَم يخرج ِمن أَبياِت )صلى اهللا عليه وآله ( النِبي علَيِه 
ر ِه ويدانَ ِبيعتفَاس اهمقَد تِرمو و ِحذَاه ِقبن و هاِحلَتر اللَّه طَبى أَعتِة حِدينالْم أَثْقَلَه ِه ويتكْب

جهازه حتى وجس ِبِه فَأَتى شجرةً فَاستظَلَّ ِبها لَو أَتاها بعضكُم ما أَبهره ذَِلك فَأَتى رسولَ 
 خذْ سيفَك و انطَِلق أَنت و  فَقَالَ)عليه السالم (  الْوحي فَأَخبره ِبذَِلك فَدعا عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ِليع اهكَذَا فَأَت ِة كَذَا ورجش تحاِص تأَِبي الْع نةَ بِغريفَأِْت الْم مثَاِلثٌ لَه و ارمعليه السالم ( ع( 
نِت أَخبرِت أَباِك ِبمكَاِنِه فَبعثَت  و قَالَ أَ)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَتلَه فَضرب عثْمانُ ِبنت رسوِل اللَِّه 

 اقْني )صلى اهللا عليه وآله (  تشكُو ما لَِقيت فَأَرسلَ ِإلَيها رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 تشكُو زوجها فَأَرسلَت ِإلَيِه مراٍت كُلَّ حياَءِك ما أَقْبح ِبالْمرأَِة ذَاِت حسٍب و ِديٍن ِفي كُلِّ يوٍم

   و قَالَ خذْ سيفَك و اشتِملْ )عليه السالم ( ذَِلك يقُولُ لَها ذَِلك فَلَما كَانَ ِفي الراِبعِة دعا عِلياً 
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 ِف ويِبالس هِطمفَاح دا أَحهنيب و كنيالَ با فَِإنْ حِدهذْ ِبيفَخ كمِن عِة ابناب تيائِْت ب ِه ثُملَيع
 ابنةَ )عليه السالم ( ى داِر عثْمانَ فَأَخرج عِلي  كَالْواِلِه ِمن منِزِلِه ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( أَقْبلَ رسولُ اللَِّه 

 و بكَى )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه فَلَما نظَرت ِإلَيِه رفَعت صوتها ِبالْبكَاِء و استعبر رسولُ اللَِّه 
فَلَما أَنْ رأَى ما ِبظَهِرها قَالَ ثَلَاثَ مراٍت ما لَه قَتلَِك ثُم أَدخلَها منِزلَه و كَشفَت عن ظَهِرها 

 الثَّلَاثَاَء و و نيكَثَ الِْإثْنا فَمِتهاِريِحفاً ِبجلْتانُ مثْمع اتب ِد والْأَح موي كَانَ ذَِلك و اللَّه لَهقَت
اِبِع فَلَمِم الروِفي الْي تاتولُ اللَِّه مسر را أَمِبه جرخأَنْ ي رضصلى اهللا عليه وآله ( ا ح( َةفَاِطم  ) عليها السالم( 

 تجرعليها السالم ( فَخ( ِبيِه النِإلَي ظَرا نا فَلَمهتازنج عيشانُ يثْمع جرخ ا وهعم ِمِننيؤاُء الْمِنس و  )

 قَالَ من أَطَاف الْباِرحةَ ِبأَهِلِه أَو ِبفَتاِتِه فَلَا يتبعن جنازتها قَالَ ذَِلك ثَلَاثاً فَلَم )يه وآله صلى اهللا عل
اً علَى مولًى ينصِرف فَلَما كَانَ ِفي الراِبعِة قَالَ لَينصِرفَن أَو لَأُسمين ِباسِمِه فَأَقْبلَ عثْمانُ متوكِّئ

لَه ممِسكاً ِببطِْنِه فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني أَشتِكي بطِْني فَِإنْ رأَيت أَنْ تأْذَنَ ِلي أَنصِرف قَالَ 
  .ى الِْجنازِة  و ِنساُء الْمؤِمِنني و الْمهاِجِرين فَصلَّين علَ)عليها السالم ( انصِرف و خرجت فَاِطمةُ 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
  .ِإذَا أَعد الرجلُ كَفَنه فَهو مأْجور كُلَّما نظَر ِإلَيِه 

صلى اهللا عليه وآله (  اشتكَى عينه فَعاده النِبي )عليه السالم ( نَّ أَِمري الْمؤِمِنني   و ِبهذَا الِْإسناِد أَ-١٠

( ِبيفَقَالَ الن ِصيحي وفَِإذَا ه  ) صلى اهللا عليه وآله( تِجعا وولَ اللَِّه مسا رعاً فَقَالَ يجو عاً أَمزأَ ج 
نه فَقَالَ يا عِلي ِإنَّ ملَك الْموِت ِإذَا نزلَ ِلقَبِض روِح الْكَاِفِر نزلَ معه سفُّود وجعاً قَطُّ أَشد ِم

 ِليى عوتفَاس منهج ِصيحِبِه فَت هوحر ِزعناٍر فَين عليه السالم ( ِمن( ولَ اللَِّه أَِعدسا راِلساً فَقَالَ يج 
  يثَك فَلَقَد أَنساِني وجِعي ما قُلْت ثُم قَالَ هلْ يِصيب ذَِلك أَحداً ِمن أُمِتك علَي حِد
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  . الْيِتيِم ظُلْماً و شاِهد زوٍر قَالَ نعم حاِكم جاِئر و آِكلُ ماِل
 مستِريح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

غَم ِمن احرتاس اِلحالص دبفَالْع ِريحتسا الْمأَم هِمن احرتسم ِة ِإلَى وادالِْعب ا كَانَ ِفيِه ِمنم ا وينالد 
 ِه ولَيفَظَاِن عحلَكَاِن اللَّذَاِن يالْم هِمن ِريحتسي فَالْفَاِجر هِمن احرتسا الْمأَم ِة وِعيِم الْآِخرن ِة واحالر

  . علَيها خاِدمه و أَهلُه و الْأَرض الَِّتي كَانَ يمِشي
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢

  . قَالَ ِإذَا أَعد الرجلُ كَفَنه فَهو مأْجور كُلَّما نظَر ِإلَيِه )عليه السالم ( 
 و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن   سهلُ بن ِزياٍد-١٣

 يقُولُ ِإذَا مات الْمؤِمن بكَت علَيِه الْملَاِئكَةُ و )عليه السالم ( ِرئَاٍب قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الْأَولَ 
يعبد اللَّه علَيها و أَبواب السماِء الَِّتي كَانَ يصعد أَعمالُه ِفيها و ثُِلم ِبقَاع الْأَرِض الَِّتي كَانَ 

يا شهدسلَاِم لَا يةٌ ِفي الِْإسا  ثُلْمِة لَهِدينوِر الْموِن سصلَاِم كَحونُ الِْإسصح ِمِننيؤٌء ِلأَنَّ الْم.  
 عن محمِد بِن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن يساٍر عن عمِرو بِن يِزيد   سهلُ بن ِزياٍد-١٤

 قَالَ ِإذَا حضر الْميت أَربعونَ رجلًا فَقَالُوا اللَّهم ِإنا لَا نعلَم ِمنه ِإلَّا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 راً قَالَ اللَّهيونَ خلَمعا لَا تِمم تِلما عم لَه تغَفَر و كُمتادهش قَِبلْت لَّ قَدج و زع.  
  سهلٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن عاِمِر بِن عبِد -١٥

صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ علَى قَبِر ِإبراِهيم ابِن رسوِل اللَِّه ) عليه السالم (اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

( لَمعي فَلَم رالْقَب سرد ذْقالْع ِبسا يفَلَم سمِت الشارثُ ديح وردِس يمالش ِمن ِظلُّهي ذْقع 
 هكَانم.  

١٦-نب نيسِن   الْحاِد بمح نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم 
 قَالَ كَانَ الْبراُء بن معروٍر التِميِمي )عليه السالم ( ِعيسى عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِبمكَّةَ و ِإنه حضره الْموت و كَانَ رسولُ )صلى اهللا عليه وآله (  و كَانَ رسولُ اللَِّه الْأَنصاِري ِبالْمِدينِة
  اللَِّه 
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سِلمونَ يصلُّونَ ِإلَى بيِت الْمقِْدِس فَأَوصى الْبراُء ِإذَا دِفن أَنْ يجعلَ وجهه  و الْم)صلى اهللا عليه وآله ( 
 ِإلَى الِْقبلَِة فَجرت ِبِه السنةُ و أَنه أَوصى ِبثُلُِث ماِلِه فَنزلَ ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 و ابةُ الِْكتنِبِه الس ترج.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧

ا ِشئْت فَِإنك ميت و  فَقَالَ يا محمد ِعش م)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَء جبرِئيلُ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( 
  .أَحِبب من ِشئْت فَِإنك مفَاِرقُه و اعملْ ما ِشئْت فَِإنك لَاِقيِه 

 حدثِْني )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن أَيوب عن أَِبي عبيدةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -١٨
  .قَالَ يا أَبا عبيدةَ أَكِْثر ِذكْر الْموِت فَِإنه لَم يكِْثر ِذكْره ِإنسانٌ ِإلَّا زِهد ِفي الدنيا ما أَنتِفع ِبِه فَ
 )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن داود الْأَبزاِري عن أَِبي جعفٍَر -١٩

اِب قَالَ مرِن ِللْخاب اِء وِللْفَن عماج ِت ووِللْم ِلد مآد نٍم ابواِدي ِفي كُلِّ يناٍد ين.  
  ابن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد -٢٠

قَالَ يا أَبا محمٍد اذْكُر تقَطُّع أَوصاِلك ِفي قَبِرك و رجوع أَحباِبك  الْوسواس فَ)عليه السالم ( اللَِّه 
عنك ِإذَا دفَنوك ِفي حفْرِتك و خروج بناِت الْماِء ِمن منِخريك و أَكْلَ الدوِد لَحمك فَِإنَّ 

لَ أَبو بِصٍري فَو اللَِّه ما ذَكَرته ِإلَّا سلَّى عني ما أَنا ِفيِه ِمن هم ذَِلك يسلِّي عنك ما أَنت ِفيِه قَا
  .الدنيا 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ -٢١
اِلٍم مِن ساِط ببأَس نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع اٍن قَالَ قُلْتلَى أَبعليه السالم ( و( لَكم لَمعي اكِفد ِعلْتج 

  .الْموِت ِبقَبِض من يقِْبض قَالَ لَا ِإنما ِهي ِصكَاك تنِزلُ ِمن السماِء اقِْبض نفْس فُلَاِن بِن فُلَاٍن 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قَالَ أَبو - ٢٢ 
 و لَا وبٍر ِإلَّا و ملَك الْموِت يتصفَّحهم ِفي كُلِّ يوٍم  ما ِمن أَهِل بيِت شعٍر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .خمس مراٍت 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عمن أَخبره عن أَِبي -٢٣

 معه كَفَنه ِفي بيِتِه لَم يكْتب ِمن الْغاِفِلني و كَانَ مأْجوراً كُلَّما  قَالَ من كَانَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .نظَر ِإلَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن زيٍد -٢٤
 عن ملَِك الْموِت يقَالُ الْأَرض بين يديِه كَالْقَصعِة يمد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه الشحاِم قَالَ سِئلَ أَبو 

 معاُء قَالَ نشثُ ييا حهِمن هدي.  
٢٥-نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

عليه ( فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَِبي الْمغراِء قَالَ حدثَِني يعقُوب الْأَحمر قَالَ دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 نفْسه )صلى اهللا عليه وآله (   نعزيِه ِبِإسماِعيلَ فَترحم علَيِه ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نعى ِإلَى نِبيِه)السالم 
 وتمي هثُ فَقَالَ ِإندحأَ يشأَن ِت ثُموفٍْس ذاِئقَةُ الْمقَالَ كُلُّ ن ونَ وتيم مهِإن و تيم كفَقَالَ ِإن

ا يبقَى أَحد ِإلَّا ملَك الْموِت و أَهلُ الْأَرِض حتى لَا يبقَى أَحد ثُم يموت أَهلُ السماِء حتى لَ
 حتى يقُوم )عليه السالم ( ُء ملَك الْموِت   قَالَ فَيِجي)عليهم السالم ( حملَةُ الْعرِش و جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ 

 لَمأَع وه و ِقيب نم قَالُ لَهلَّ فَيج و زِي اللَِّه عدي نيب ِت ووالْم لَكِإلَّا م قبي لَم با رقُولُ يفَي
 فَيقَالُ لَه قُلْ ِلجبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ فَلْيموتا فَتقُولُ )عليهم السالم ( حملَةُ الْعرِش و جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ 

نيك فَيقُولُ ِإني قَد قَضيت علَى كُلِّ نفٍْس ِفيها الْملَاِئكَةُ ِعند ذَِلك يا رب رسولَيك و أَِمي
ُء ملَك الْموِت حتى يِقف بين يدِي اللَِّه عز و جلَّ فَيقَالُ لَه من بِقي و  الروح الْموت ثُم يِجي

 لَكِإلَّا م قبي لَم با رقُولُ يفَي لَمأَع وِش هرلَِة الْعمقُولُ قُلْ ِلحِش فَيرلَةُ الْعمح ِت ووالْم
ُء كَِئيباً حِزيناً لَا يرفَع طَرفَه فَيقَالُ من بِقي فَيقُولُ يا رب لَم يبق ِإلَّا ملَك  فَلْيموتوا قَالَ ثُم يِجي

الْم لَكا مي تم قَالُ لَهِت فَيوذُ الْمأْخي ثُم وتمِت فَيو  
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ين الَِّذين الْأَرض ِبيِميِنِه و السماواِت ِبيِميِنِه و يقُولُ أَين الَِّذين كَانوا يدعونَ مِعي شِريكاً أَ
 رِعي ِإلَهاً آخلُونَ معجوا يكَان.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن مفَضِل بِن صاِلٍح عن جاِبٍر -٢٦
 أَنَّ ملَكاً )عليه السالم (  أَخبرِني جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

ِمن ملَاِئكَِة اللَِّه كَانت لَه ِعند اللَِّه عز و جلَّ منِزلَةٌ عِظيمةٌ فَتعتب علَيِه فَأُهِبطَ ِمن السماِء ِإلَى 
 ِريسى ِإدِض فَأَتلَّى ثَلَاثَ  فَقَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( الْأَرفَص كبر دِلي ِعن فَعِزلَةً فَاشناللَِّه م ِمن لَك 

 لَكلَِك فَقَالَ الْمِر ِفي الْمحالَى ِفي السعِإلَى اللَِّه ت طَلَب ثُم فِْطرا لَا يهامأَي امص و رفْتاٍل لَا يلَي
ِلق ِلي جناِحي و أَنا أُِحب أَنْ أُكَاِفيك فَاطْلُب ِإلَي حاجةً ِإنك قَد أُعِطيت سؤلَك و قَد أُطْ

يِذكِْرِه ش عِنئُِني مهي سلَي هِبِه فَِإن سلِّي آنِت لَعوالْم لَكِريِني مقَالَ  فَقَالَ ت ثُم هاحنطَ جسٌء فَب
موِت ِفي السماِء الدنيا فَِقيلَ لَه اصعد فَاستقْبلَه بين السماِء اركَب فَصِعد ِبِه يطْلُب ملَك الْ

الراِبعِة و الْخاِمسِة فَقَالَ الْملَك يا ملَك الْموِت ما ِلي أَراك قَاِطباً قَالَ الْعجب ِإني تحت ِظلِّ 
أَنْ أَقِْبض تثُ أُِمريِش حرالْع ِريسِإد ِمعِة فَساِمسالْخ ِة واِبعاِء الرمالس نيب ِميآد وحعليه (  ر

 فَامتعض فَخر ِمن جناِح الْملَِك فَقُِبض روحه مكَانه و قَالَ اللَّه عز و جلَّ و رفَعناه مكاناً )السالم 
  .عِليا 

٢٧-حي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي
 قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( داود بِن فَرقٍَد أَِبي يِزيد عِن ابِن أَِبي شيبةَ الزهِري عن أَِبي جعفٍَر 

موت الْموت أَلَا و لَا بد ِمن الْموِت جاَء الْموت ِبما ِفيِه جاَء ِبالروِح و الراحِة  الْ)صلى اهللا عليه وآله ( 
  و الْكَرِة الْمباركَِة ِإلَى جنٍة عاِليٍة ِلأَهِل داِر الْخلُوِد الَِّذين كَانَ لَها سعيهم و ِفيها 
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رغْبتهم و جاَء الْموت ِبما ِفيِه ِبالشقْوِة و الندامِة و ِبالْكَرِة الْخاِسرِة ِإلَى ناٍر حاِميٍة ِلأَهِل داِر 
لَها سعيهم و ِفيها رغْبتهم ثُم قَالَ و قَالَ ِإذَا استحقَّت ولَايةُ اللَِّه و السعادةُ الْغروِر الَِّذين كَانَ 

جاَء الْأَجلُ بين الْعينيِن و ذَهب الْأَملُ وراَء الظَّهِر و ِإذَا استحقَّت ولَايةُ الشيطَاِن و الشقَاوةُ 
 أَي )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَملُ بين الْعينيِن و ذَهب الْأَجلُ وراَء الظَّهِر قَالَ و سِئلَ رسولُ اللَِّه جاَء 

  .الْمؤِمِنني أَكْيس فَقَالَ أَكْثَرهم ِذكْراً ِللْموِت و أَشدهم لَه اسِتعداداً 
يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ   عِلي بن ِإبراِه-٢٨

 يقُولُ عجب كُلُّ الْعجِب ِلمن أَنكَر الْموت و هو )عليه السالم ( قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 
لٍَة ولَي ٍم ووكُلَّ ي وتمي نى مرى يري وه ى ورأَةَ الْأُخشالن كَرأَن نِب ِلمجكُلُّ الْع بجالْع 

  .النشأَةَ الْأُولَى 
  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن -٢٩

 يا أَبا صاِلٍح ِإذَا )عليه السالم ( ِبي صاِلٍح قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه أَيوب عن سعدانَ عن عجلَانَ أَ
أَنت حملْت جنازةً فَكُن كَأَنك أَنت الْمحمولُ و كَأَنك سأَلْت ربك الرجوع ِإلَى الدنيا فَفَعلَ 

  ثُم قَالَ عجب ِلقَوٍم حِبس أَولُهم عن آِخِرِهم ثُم فَانظُر ما ذَا تستأِْنف قَالَ 

http://www.islam4u.com


  ) ٢٥٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  .نوِدي ِفيِهم الرِحيلُ و هم يلْعبونَ 
 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن فَضالَةَ -٣٠

 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( أَِمري( قَالَ أَِمري ِلِه قَالَ وأَج غَداً ِمن دع نِزلَِتِه منم قح تولَ الْمزا أَنم 
 ِمِننيؤم عليه السال( الْم( و لَهأَج دبأَى الْعر قُولُ لَوكَانَ ي لَ وماَء الْعلَ ِإلَّا أَسالْأَم دبا أَطَالَ عم 

  .سرعته ِإلَيِه لَأَبغض الْعملَ ِمن طَلَِب الدنيا 
حسيِن بِن علْوانَ عن   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْ-٣١

 قَالَ سأَلْته عن لَحظَِة ملَِك الْموِت قَالَ أَ ما )عليه السالم ( عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
هِمن دأَح كَلَّمتا يةُ فَمكْتالس ِريِهمتعلُوساً فَتونَ جكُوني اسالن تأَيِت رولَِك الْمظَةُ ملَح فَِتلْك م

 مظُهلْحثُ ييح.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن جاِبٍر -٣٢

ك و تعالَى و ِقيلَ من راٍق و ظَن أَنه  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه تبار)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
الِْفراق قَالَ فَِإنَّ ذَِلك ابن آدم ِإذَا حلَّ ِبِه الْموت قَالَ هلْ ِمن طَِبيٍب ِإنه الِْفراق أَيقَن ِبمفَارقَِة 

فَِّت الداِق الْتِبالس اقفَِّت السالْت ِة قَالَ وقَالَ الْأَِحب ساقِئٍذ الْمموي كبِإىل ر ِة ثُما ِبالْآِخرين
 الَِمنيالْع بِإلَى ر ِصريالْم.  

  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عن عِلي بِن -٣٣
 قَولُ اللَِّه عز )عليه السالم ( علَى مولَى آِل ساٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ِإسماِعيلَ الِْميثَِمي عن عبِد الْأَ

و جلَّ ِإنما نعد لَهم عدا قَالَ ما هو ِعندك قُلْت عدد الْأَياِم قَالَ ِإنَّ الْآباَء و الْأُمهاِت يحصونَ 
لَِكن لَا و فَاِس ذَِلكالْأَن ددع ه.  
 قَالَ )عليه السالم (   عنه عن فَضالَةَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٣٤

ٍء  شيالْحياةُ و الْموت خلْقَاِن ِمن خلِْق اللَِّه فَِإذَا جاَء الْموت فَدخلَ ِفي الِْإنساِن لَم يدخلْ ِفي 
  .ِإلَّا و قَد خرجت ِمنه الْحياةُ 
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 ٣٥ -محم ناِبِه عحِض أَصعب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍن   ِعدكَيِن سِد ب
 عِن الرجِل يقُولُ استأْثَر اللَّه ِبفُلَاٍن فَقَالَ ذَا مكْروه فَِقيلَ فُلَانٌ )عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

و ثَلَاثَةً فَذَِلك ِحني يجود ِبها ِلما يجود ِبنفِْسِه فَقَالَ لَا بأْس أَ ما تراه يفْتح فَاه ِعند موِتِه مرتيِن أَ
  .يرى ِمن ثَواِب اللَِّه عز و جلَّ و قَد كَانَ ِبهذَا ضِنيناً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٦
 قَالَ ِإنَّ قَوماً ِفيما مضى قَالُوا ِلنِبي لَهم ادع لَنا ربك يرفَع عنا الْموت فَدعا لَهم فَرفَع )م عليه السال( 

ِعم أَباه اللَّه عنهم الْموت فَكَثُروا حتى ضاقَت علَيِهم الْمناِزلُ و كَثُر النسلُ و يصِبح الرجلُ يطْ
و جده و أُمه و جد جدِه و يوضيِهم و يتعاهدهم فَشغلُوا عن طَلَِب الْمعاِش فَقَالُوا سلْ لَنا 

  .ِلِهم ربك أَنْ يردنا ِإلَى حاِلنا الَِّتي كُنا علَيها فَسأَلَ نِبيهم ربه فَردهم ِإلَى حا
٣٧- نٍد عمحِن مِبيِع بر نكَِم عِن الْحب ِليع نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليع  

بِر  قَالَ ِإنَّ ِعيسى ابن مريم جاَء ِإلَى قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن سلَيٍم الْعاِمِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و كَانَ سأَلَ ربه أَنْ يحِييه لَه فَدعاه فَأَجابه و خرج ِإلَيِه ِمن الْقَبِر )عليهم السالم ( يحيى بِن زكَِريا 

ا فَقَالَ لَهينِفي الد تا كُنِني كَمِنسؤأَنْ ت أُِريد ي فَقَالَ لَهِمن ِريدا تم ا فَقَالَ لَهى ما ِعيسي 
سكَنت عني حرارةُ الْموِت و أَنت تِريد أَنْ تِعيدِني ِإلَى الدنيا و تعود علَي حرارةُ الْموِت 

  .فَتركَه فَعاد ِإلَى قَبِرِه 
يوب عن يِزيد الْكُناِسي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَ-٣٨
 قَالَ ِإنَّ ِفتيةً ِمن أَولَاِد ملُوِك بِني ِإسراِئيلَ كَانوا متعبِدين و كَانِت الِْعبادةُ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  ي الِْبلَاِد ِليعتِبروا فَمروا ِبقَبٍر ِفي أَولَاِد ملُوِك بِني ِإسراِئيلَ و ِإنهم خرجوا يِسريونَ ِف
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قَالُوا لَو دعونا اللَّه الساعةَ علَى ظَهِر الطَِّريِق قَد سفَى علَيِه الساِفي لَيس يبين ِمنه ِإلَّا رسمه فَ
 مهاؤعكَانَ د و ا اللَّهوعِت فَدوالْم مطَع دجو فكَي اهاَءلْنِر فَسذَا الْقَبه اِحبا صلَن رشنفَي

 كرغَي ا ِإلَهلَن سا لَينبا را ينِإلَه تِبِه أَن ا اللَّهوعالَِّذي الَِّذي د يالْح اِفِل والْغ رغَي اِئمالد ِديعالْب و
يكُلَّ ش لَمعأْنٌ تٍم شوِفي كُلِّ ي لَك وتمقَالَ  لَا ي ِتكرِبقُد تيذَا الْما هلَن رشِليٍم انعِر تيٍء ِبغ

 أِْس والر ضيلٌ أَبجِر رالْقَب ذَِلك ِمن جرفَخ هرصاِخصاً باِب فَِزعاً شرالت ِمن هأْسر فُضنِة يياللِّح
 مطَع تدجو فكَي أَلَكسِلن اكنوعِري فَقَالُوا دلَى قَبع وِقفُكُما يم ماِء فَقَالَ لَهمِإلَى الس

ةً وعِري ِتسِفي قَب تكَنس لَقَد مِت فَقَالَ لَهوالْم هبكَر ِت ووالْم ي أَلَمنع با ذَهةً منس ِعنيِتس 
 ضيى أَبرا نلَى مع تأَن و ِمت موي ِمت لِْقي فَقَالُوا لَهح ِت ِمنوِم الْمةُ طَعاررم جرلَا خ و

يالص تِمعا سلَم لَِكن ِة قَالَ لَا وياللِّح أِْس ووِحي الرةُ ِعظَاِمي ِإلَى ربرت تعمتاج جرةَ اخح
 أِْسي ور ِلذَِلك ضياِعي فَابِت الدوِطعاً ِإلَى صهِري مصاِخصاً بفَِزعاً ش تجرِفيِه فَخ تِقيفَب

  .ِلحيِتي 
 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ-٣٩

 ِبيأَِة )صلى اهللا عليه وآله ( النالْفَج توم و الْفَاِلج وفْشِة أَنْ ياعاِط السرأَش ِمن .  
 )عليه السالم ( ِنني   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد رفَعه قَالَ جاَء أَِمري الْمؤِم-٤٠

 ِمِننيؤالْم أَِمري ِن فَقَالَ لَهمحالر دبع قَالُ لَهي يِه ِبأٍَخ لَهزعٍس يِن قَيِث بعِإنْ )عليه السالم ( ِإلَى الْأَش 
كلَى أَنع تياللَِّه أَد قفَح تربِإنْ ص و تيِحِم أَتالر قفَح تِزعج كلَيى عرج تربِإنْ ص 

الْقَضاُء و أَنت محمود و ِإنْ جِزعت جرى علَيك الْقَضاُء و أَنت مذْموم فَقَالَ لَه الْأَشعثُ ِإنا 
 ِمِننيؤالْم ونَ فَقَالَ أَِمرياِجعِه را ِإلَيِإن ا )عليه السالم ( ِللَِّه وِري مدأَ ت  تثُ لَا أَنعا فَقَالَ الْأَشأِْويلُهت

غَايةُ الِْعلِْم و منتهاه فَقَالَ لَه أَما قَولُك ِإنا ِللَِّه فَِإقْرار ِمنك ِبالْملِْك و أَما قَولُك و ِإنا ِإلَيِه 
  .راِجعونَ فَِإقْرار ِمنك ِبالْهلَاِك 

٤١-ي نب دمحم   ِمِننيؤأَِمِري الْم نع هفَعرى ييلَى )عليه السالم ( حاِء عِبيالْأَن ِمن ِبيا نعقَالَ د 
  قَوِمِه فَِقيلَ لَه أُسلِّطُ علَيِهم عدوهم فَقَالَ لَا فَِقيلَ لَه فَالْجوع فَقَالَ لَا فَِقيلَ 
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  .لَه ما تِريد فَقَالَ موت دِفيق يحزنُ الْقَلْب و يِقلُّ الْعدد فَأُرِسلَ ِإلَيِهم الطَّاعونُ 
ي بِن أَسباٍط رفَعه قَالَ كَانَ أَبو عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِل-٤٢

 يقُولُ ِعند الْمِصيبِة الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يجعلْ مِصيبِتي ِفي ِديِني و الْحمد ِللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
 تا كَانِمم ظَمِتي أَعِصيبلَ معجاَء أَنْ يش كُونَ الَِّذي لَواَء أَنْ يِر الَِّذي شلَى الْأَمِللَِّه ع دمالْح و

  .فَكَانَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن عبِد -٤٣

عا جاِء قَالَ ِإنَّ أَبفٍَر الْفَرعِن أَِبي جِميِد بِفي )عليه السالم ( فٍَر الْح هعضاِسِه فَورأَض ِمن سِضر قَلَعان 
كَفِِّه ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه ثُم قَالَ يا جعفَر ِإذَا أَنا ِمت و دفَنتِني فَادِفنه مِعي ثُم مكَثَ بعد ِحٍني 

  .ى كَفِِّه ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه يا جعفَر ِإذَا ِمت فَادِفنه مِعي ثُم انقَلَع أَيضاً آخر فَوضعه علَ
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن محمٍد الْأَزِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٤

ونَ ِمنِفرالَِّذي ت توقَالَ ِإنَّ الْم دعت ثُم ِننيالس دعلُونَ قَالَ تمعِلِه تِإلَى قَو الِقيكُمم هفَِإن ه
 ةً وونَ ساعأِْخرتسال ي ملُهفَِإذا جاَء أَج فَسالن دعت اِت ثُماعالس دعت ثُم امالْأَي دعت ثُم ورهالش

  .ال يستقِْدمونَ 
٤٥-   ناِح عِن الْقَدِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد

 امرأَةً ِحني مات عثْمانُ بن مظْعوٍن و ِهي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمع النِبي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
قُولُ هت ِبيةُ فَقَالَ النناِئِب الْجا السا أَبي قُوِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ِنيئاً لَكِك أَنْ تبسِك حا ِعلْمم و 

  هملَت)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ يِحب اللَّه عز و جلَّ و رسولَه فَلَما مات ِإبراِهيم ابن رسوِل اللَِّه 
 تدمع الْعين و يحزنُ الْقَلْب )صلى اهللا عليه وآله (  ِبالدموِع ثُم قَالَ النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( عين رسوِل اللَِّه 

  و لَا نقُولُ 
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 ِبيأَى النر ونَ ثُمونزحلَم اِهيمرا ِإبي ا ِبكِإن و بِخطُ الرسا يلَلًا )صلى اهللا عليه وآله ( مِرِه خِفي قَب 
ِبس ققَالَ الْح ثُم ِقنتلًا فَلْيمع كُمدِملَ أَحقَالَ ِإذَا ع ِدِه ثُمِبي اهوِن فَسانَ بثْماِلِح عالص لَِفك

  .مظْعوٍن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب ِإلَى أَِبي -٤٦

 ِإلَيِه )عليه السالم ( قَالَ و كَتب  رجلٌ يشكُو ِإلَيِه مصابه ِبولٍَد لَه و ِشدةَ ما يدخلُه فَ)عليه السالم ( جعفٍَر 
 لَى ذَِلكع هرأْجِلي هفَسلِْدِه أَنو ِمن ِمِن وؤاِل الْمم ِمن ارتخلَّ يج و زع أَنَّ اللَّه تِلما عأَ م.  

محفٍَر معاِب الْكَاِفي ِلأَِبي جِكت اِئِز ِمنناِب الْجِكت ذَا آِخره  ِنيالْكُلَي قُوبعِن يِد ب
  .رِحمه اللَّه و الْحمد ِللَِّه وحده و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه أَجمِعني و يتلُوه ِكتاب الصلَاِة 
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  ِكتاب الصلَاِة
  باب فَضِل الصلَاِة

١ - نب دمحثَِني مدح اللَّه هِحماِب رذَا الِْكته فنصم ِنيالْكُلَي قُوبعي نب دمحقَالَ م  
ِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحٍب قَالَ يهِن وةَ باِويعم نوٍب عبح

 عن أَفْضِل ما يتقَرب ِبِه الِْعباد ِإلَى ربِهم و أَحب ذَِلك ِإلَى اللَِّه عز )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أَفْضلَ ِمن هِذِه الصلَاِة أَ لَا ترى أَنَّ الْعبد الصاِلح و جلَّ ما هو فَقَالَ ما أَعلَم شيئاً بعد الْمعِرفَِة

 ميرم نى ابا )عليه السالم ( ِعيسيح تمكاِة ما دالز الِة وصاِني ِبالصأَو قَالَ و .  
نَ بِن خاِرجةَ عن زيٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن هارو- ٢

 قَالَ سِمعته يقُولُ أَحب الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ الصلَاةُ )عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِسلُ أَو يتوضأُ فَيسِبغُ الْوضوَء ثُم  فَما أَحسن الرجلَ يغت)عليهم السالم ( و ِهي آِخر وصايا الْأَنِبياِء 

يتنحى حيثُ لَا يراه أَِنيس فَيشِرف علَيِه و هو راِكع أَو ساِجد ِإنَّ الْعبد ِإذَا سجد فَأَطَالَ 
يأَب و دجس و تيصع و أَطَاع لَاهيا وي ِليسى ِإبادن ودجالس ت.  

    عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت الرضا - ٣
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للَِّه عز و جلَّ و هو ساِجد و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ و اسجد و يقُولُ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِمن ا
 ِرباقْت.  
٤ - تِمعِليفَةَ قَالَ سِن خب ِزيدي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِإذَا قَام الْمصلِّي ِإلَى الصلَاِة نزلَت علَيِه الرحمةُ ِمن أَعناِن السماِء  يقُولُ )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
ِإلَى أَعناِن الْأَرِض و حفَّت ِبِه الْملَاِئكَةُ و ناداه ملَك لَو يعلَم هذَا الْمصلِّي ما ِفي الصلَاِة ما 

  .انفَتلَ 
٥ -ب دمحأَِبي   م نةَ عزمأَِبي ح نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح ن

 ِإذَا قَام الْعبد الْمؤِمن ِفي صلَاِتِه نظَر اللَّه ِإلَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
 اللَّه علَيِه حتى ينصِرف و أَظَلَّته الرحمةُ ِمن فَوِق رأِْسِه ِإلَى أُفُِق السماِء و الْملَاِئكَةُ أَو قَالَ أَقْبلَ

مصلِّي لَو تحفُّه ِمن حوِلِه ِإلَى أُفُِق السماِء و وكَّلَ اللَّه ِبِه ملَكاً قَاِئماً علَى رأِْسِه يقُولُ لَه أَيها الْ
  .تعلَم من ينظُر ِإلَيك و من تناِجي ما الْتفَت و لَا ِزلْت ِمن موِضِعك أَبداً 

عليه (   أَبو داود عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٦

  .اةُ قُربانُ كُلِّ تِقي  قَالَ الصلَ)السالم 
  عنه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن ِإسماِعيلَ - ٧

   صلَاةٌ فَِريضةٌ خير ِمن )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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  .ِعشِرين حجةً و حجةٌ خير ِمن بيٍت مملُوٍء ذَهباً يتصدق ِمنه حتى يفْنى 
٨ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناعمج   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن م

 رجلٌ )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه قَالَ مر ِبالنِبي )عليه السالم ( فَضالَةَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اِتِه فَقَالَ يرجح ضعب اِلجعي وه و غَ قَالَ لَها فَرفَلَم كأْنفَقَالَ ش ولَ اللَِّه أَ لَا أَكِْفيكسا ر

 ثُم قَالَ نعم فَلَما )صلى اهللا عليه وآله (  حاجتك قَالَ الْجنةُ فَأَطْرق رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  .ِه أَِعنا ِبطُوِل السجوِد ولَّى قَالَ لَه يا عبد اللَّ

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن حمزةَ بِن حمرانَ - ٩
 مثَلُ الصلَاِة )ليه وآله صلى اهللا ع(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ودمالْع ركَسِإذَا ان اُء والِْغش و ادتالْأَو و ابِت الْأَطْنفَعن ودمالْع تطَاِط ِإذَا ثَبوِد الْفُسمثَلُ عم
  .لَم ينفَع طُنب و لَا وِتد و لَا ِغشاٌء 

فَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْ-١٠
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ الْحسناِت )عليه السالم ( عمر الْيماِني عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .للَّيِل تذْهب ِبما عِملَ ِمن ذَنٍب ِبالنهاِر يذِْهبن السيئاِت قَالَ صلَاةُ الْمؤِمِن ِبا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد -١١

  . يعذِّبه و من قَِبلَ ِمنه حسنةً لَم يعذِّبه  قَالَ من قَِبلَ اللَّه ِمنه صلَاةً واِحدةً لَم)عليه السالم ( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن أَِبيِه قَالَ -١٢

تيِن يعلَم ما يقُولُ ِفيِهما انصرف و  يقُولُ من صلَّى ركْع)عليه السالم ( حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
 باللَِّه ذَن نيب و هنيب سلَي.  

    محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن -١٣
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 الصلَاةُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمِغريِة عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِميزانٌ من وفَّى استوفَى 

  صلَاِتِه أَو ضيعهاباب من حافَظَ علَى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عبِد - ١

 )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ كُنت صلَّيت خلْف أَِبي عبِد اللَِّه 
الْمزدِلفَِة فَلَما انصرف الْتفَت ِإلَي فَقَالَ يا أَبانُ الصلَوات الْخمس الْمفْروضات من أَقَام ِب

 و من حدودهن و حافَظَ علَى مواِقيِتِهن لَِقي اللَّه يوم الِْقيامِة و لَه ِعنده عهد يدِخلُه ِبِه الْجنةَ
لَم يِقم حدودهن و لَم يحاِفظْ علَى مواِقيِتِهن لَِقي اللَّه و لَا عهد لَه ِإنْ شاَء عذَّبه و ِإنْ شاَء 

 لَه غَفَر.  
٢ -ِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسِن   الْحِن ابع ارِزيه

عليه ( أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ صلَّيت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

ِخرةَ لَم يركَع بينهما ثُم  الْمغِرب ِبالْمزدِلفَِة فَلَما انصرف أَقَام الصلَاةَ و صلَّى الِْعشاَء الْآ)السالم 
صلَّيت معه بعد ذَِلك ِبسنٍة فَصلَّى الْمغِرب ثُم قَام فَتنفَّلَ ِبأَربِع ركَعاٍت ثُم أَقَام فَصلَّى الِْعشاَء 

  خمس الْمفْروضات الْآِخرةَ ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ يا أَبانُ هِذِه الصلَوات الْ
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ِخلُهدي دهع هدِعن لَه ِة وامالِْقي موي اللَّه لَِقي اِقيِتِهنولَى مافَظَ عح و نهأَقَام نم نم ةَ ونِبِه الْج 
 هذَّباَء عِإنْ ش و لَه اَء غَفَرِه ِإنْ شِإلَي فَذَاك ِهنلَياِفظْ عحي لَم و اِقيِتِهنوِلم لِِّهنصي لَم.  

٣ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عب سوني
 قَالَ ِقيلَ لَه و أَنا حاِضر الرجلُ يكُونُ ِفي صلَاِتِه خاِلياً فَيدخلُه )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خا دم هرضفَلَا ي هبا رِبه ِريدٍة يلَاِتِه ِبِنيلَ صفَقَالَ ِإذَا كَانَ أَو بجِض ِفي الْعمفَلْي ذَِلك دعب لَه
  .صلَاِتِه و لْيخسِأ الشيطَانَ 

٤ - نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نةٌ عاعمج  
 يقُولُ كُلُّ سهٍو )عليه السالم (  جعفٍَر حسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا

ِفي الصلَاِة يطْرح ِمنها غَير أَنَّ اللَّه تعالَى يِتم ِبالنواِفِل ِإنَّ أَولَ ما يحاسب ِبِه الْعبد الصلَاةُ فَِإنْ 
تفَعتلَاةَ ِإذَا ارا ِإنَّ الصاها ِسوقُِبلَ م اُء قُِبلَتضيب ِهي ا واِحِبهِإلَى ص تعجا رقِْتهِل وِفي أَو 

مشِرقَةٌ تقُولُ حِفظْتِني حِفظَك اللَّه و ِإذَا ارتفَعت ِفي غَيِر وقِْتها ِبغيِر حدوِدها رجعت ِإلَى 
يِني ضتعيقُولُ ضةٌ تظِْلماُء مدوس ِهي ا واِحِبهص اللَّه كع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ - ٥
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهونَ قَالَ هو )عليه السالم ( سأَلْت عبداً صاِلحاً 

  .لتضِييع ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٦

 فَقَام  جاِلس ِفي الْمسِجِد ِإذْ دخلَ رجلٌ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
 نقَر كَنقِْر الْغراِب لَِئن مات هذَا و )صلى اهللا عليه وآله ( يصلِّي فَلَم يِتم ركُوعه و لَا سجوده فَقَالَ 

  .هكَذَا صلَاته لَيموتن علَى غَيِر ِديِني 
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 قَالَ قَالَ لَا )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٧ 
 ِبيفَِإنَّ الن لَاِتكنْ ِبصاوهتِتِه )صلى اهللا عليه وآله ( توم دقَالَ ِعن  سلَاِتِه لَيِبص فختِن اسي مِمن سلَي

  .ِمني من شِرب مسِكراً لَا يِرد علَي الْحوض لَا و اللَِّه 
عليه (   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨

 لَا يزالُ الشيطَانُ ذَِعراً ِمن الْمؤِمِن ما حافَظَ علَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .الصلَواِت الْخمِس فَِإذَا ضيعهن تجرأَ علَيِه فَأَدخلَه ِفي الْعظَاِئِم 

٩ - دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب
 و اللَِّه ِإنه لَيأِْتي علَى )عليه السالم ( صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ص هِمن ا قَِبلَ اللَّهم ةً ونونَ سسمِل خجالريش ةً فَأَياِحدلَاةً و  كُماللَِّه ِإن ذَا وه ِمن دٍء أَش
لَتعِرفُونَ ِمن ِجرياِنكُم و أَصحاِبكُم من لَو كَانَ يصلِّي ِلبعِضكُم ما قَِبلَها ِمنه ِلاسِتخفَاِفِه ِبها ِإنَّ 

  .حسن فَكَيف يقْبلُ ما يستخف ِبِه اللَّه عز و جلَّ لَا يقْبلُ ِإلَّا الْ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١٠

لَاته قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى  قَالَ ِإذَا قَام الْعبد ِفي الصلَاِة فَخفَّف ص)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِلملَاِئكَِتِه أَ ما ترونَ ِإلَى عبِدي كَأَنه يرى أَنَّ قَضاَء حواِئِجِه ِبيِد غَيِري أَ ما يعلَم أَنَّ قَضاَء 

  .حواِئِجِه ِبيِدي 
 و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد-١١

 قَالَ ِإذَا ما أَدى الرجلُ صلَاةً )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ت رغَي ِإنْ كُن لَاِتِه وص ِميعج ةً قُِبلَتامةً تاِحدويش هلْ ِمنقْبي ا لَما كُلَّههدِإنْ أَفْس اٍت وٌء  ام

 دؤي ِإذَا لَم ِة ووِل الْفَِريضقَب دعاِفلَةُ بلُ النقْبا تمِإن ةٌ ولَا فَِريض اِفلَةٌ ون لَه بسحي لَم ا وهِمن
الن هلْ ِمنقْبي ةَ لَملُ الْفَِريضجِة الرالْفَِريض ِمن ا أُفِْسدا مِبه ِتماِفلَةُ ِليِعلَِت النا جمِإن اِفلَةُ و.  

   عن )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن حِريٍز عِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -١٢
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قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين هم على صلَواِتِهم يحاِفظُونَ قَالَ ِهي الْفَِريضةُ قُلْت الَِّذين هم على 
  .صالِتِهم داِئمونَ قَالَ ِهي الناِفلَةُ 

١٣-يحي نب دمحِن   مالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
 قَولُه تعالَى ِإنَّ الصالةَ كانت علَى )عليه السالم ( أَيوب عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِكتاباً ثَاِبتاً و لَيس ِإنْ عجلْت قَِليلًا أَو أَخرت قَِليلًا ِبالَِّذي يضرك ما الْمؤِمِنني ِكتاباً موقُوتاً قَالَ 
لَم تضيع ِتلْك الِْإضاعةَ فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِلقَوٍم أَضاعوا الصالةَ و اتبعوا الشهواِت 

  .فَسوف يلْقَونَ غَيا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض -١٤

 قَالَ أَيما مؤِمٍن حافَظَ علَى الصلَواِت الْمفْروضِة فَصلَّاها )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي جعفٍَر 
  .ا ِمن الْغاِفِلني ِلوقِْتها فَلَيس هذَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي -١٥
ا  ِإنه لَم)عليه السالم ( ِإسماِعيلَ السراِج عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن الْأَولُ 

  .حضر أَِبي الْوفَاةُ قَالَ ِلي يا بني ِإنه لَا ينالُ شفَاعتنا مِن استخف ِبالصلَاِة 
عليه السالم (   محمد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن أَِبيِه -١٦

ٍء وجه و وجه ِديِنكُم الصلَاةُ فَلَا يِشينن أَحدكُم   ِلكُلِّ شي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ )
يِلكُلِّ ش ِديِنِه و هجو  كِْبريلَاِة التالص فأَن و فٍء أَن.  
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   باب فَرِض الصلَاِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١

ِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ى وِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيساِد بمح نِميعاً عاذَانَ ج
 عما فَرض اللَّه عز و جلَّ ِمن الصلَاِة فَقَالَ )عليه السالم ( حِريٍز عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ب و ناهملْ سفَه اِر فَقُلْتهالن ِل واٍت ِفي اللَّيلَوص سمخ قَالَ اللَّه معاِبِه قَالَ نِفي ِكت نهني
 أَِقِم الصالةَ ِلدلُوِك الشمِس ِإىل غَسِق اللَّيِل و دلُوكُها زوالُها فَِفيما )صلى اهللا عليه وآله ( تعالَى ِلنِبيِه 

سماهن اللَّه و بينهن و وقَّتهن و غَسق اللَّيِل بين دلُوِك الشمِس ِإلَى غَسِق اللَّيِل أَربع صلَواٍت 
هو انِتصافُه ثُم قَالَ تبارك و تعالَى و قُرآنَ الْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كانَ مشهوداً فَهِذِه الْخاِمسةُ 

أَِقِم الص الَى ِفي ذَِلكعت قَالَ اللَّه ِل واللَّي لَفاً ِمنز اةُ ودالْغ و ِربغالْم فَاهطَر هاِر وفَِي النالةَ طَر
و ِهي صلَاةُ الِْعشاِء الْآِخرِة و قَالَ تعالَى حاِفظُوا علَى الصلَواِت و الصالِة الْوسطى و ِهي صلَاةُ 

ا رلَّاهلَاٍة صلُ صأَو ِهي ِر وولُ اللَِّه الظُّهِن )صلى اهللا عليه وآله ( سيلَاتطُ الصسو اِر وهطُ النسو ِهي و 
ِبالنهاِر صلَاِة الْغداِة و صلَاِة الْعصِر و ِفي بعِض الِْقراَءِة حاِفظُوا علَى الصلَواِت و الصالِة 

صلى ( قاِنِتني قَالَ و نزلَت هِذِه الْآيةُ يوم الْجمعِة و رسولُ اللَِّه الْوسطى صلَاِة الْعصِر و قُوموا ِللَِّه 

   و تركَها علَى حاِلها ِفي السفَِر و )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي سفَِرِه فَقَنت ِفيها رسولُ اللَِّه )اهللا عليه وآله 
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 ِبيا النمافَهاِن أَضاِن اللَّتتكْعِت الرِضعا ومِإن ِن ويتكْعِقيِم رِللْم افأَض ِر وضصلى اهللا عليه وآله ( الْح( 
لْخطْبتيِن مع الِْإماِم فَمن صلَّى يوم الْجمعِة ِفي غَيِر جماعٍة فَلْيصلِّها يوم الْجمعِة ِللْمِقيِم ِلمكَاِن ا

  .أَربع ركَعاٍت كَصلَاِة الظُّهِر ِفي ساِئِر الْأَياِم 
 قَالَ كَانَ الَِّذي )لسالم عليه ا(   و ِبِإسناِدِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

فَرض اللَّه علَى الِْعباِد ِمن الصلَاِة عشر ركَعاٍت و ِفيِهن الِْقراَءةُ و لَيس ِفيِهن وهم يعِني سهواً 
  .ِقراَءةٌ  سبعاً و ِفيِهن الْوهم و لَيس ِفيِهن )صلى اهللا عليه وآله ( فَزاد رسولُ اللَِّه 

 فَرض اللَّه )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر - ٣
وِف  عشرةَ أَوجٍه صلَاةَ الْحضِر و السفَِر و صلَاةَ الْخ)صلى اهللا عليه وآله ( الصلَاةَ و سن رسولُ اللَِّه 

علَى ثَلَاثَِة أَوجٍه و صلَاةَ كُسوِف الشمِس و الْقَمِر و صلَاةَ الِْعيديِن و صلَاةَ اِلاسِتسقَاِء و الصلَاةَ 
  .علَى الْميِت 
 و جلَّ ِإنَّ  ِفي قَوِل اللَِّه عز)عليه السالم (   حماد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤

  .الصالةَ كانت علَى الْمؤِمِنني ِكتاباً موقُوتاً أَي موجوباً 
 عِن الْفَرِض ِفي الصلَاِة )عليه السالم (   حماد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٥

 و التوجه و الركُوع و السجود و الدعاُء قُلْت ما ِسوى ذَِلك فَقَالَ الْوقْت و الطَّهور و الِْقبلَةُ
  .قَالَ سنةٌ ِفي فَِريضٍة 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
  .اِف حد ِللصلَاِة أَربعةُ آلَ

  . و ِفي ِروايٍة أُخرى ِللصلَاِة أَربعةُ آلَاِف باٍب 
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 عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر-٧ 
 قَالَ عشر ركَعاٍت ركْعتاِن ِمن الظُّهِر و ركْعتاِن ِمن الْعصِر و ركْعتا الصبِح و )عليه السالم ( جعفٍَر 

ٍء ِمنهن  لْوهم ِفيِهن و من وهم ِفي شيركْعتا الْمغِرِب و ركْعتا الِْعشاِء الْآِخرِة لَا يجوز ا
 آِن وِفي الْقُر ِمِننيؤلَى الْملَّ عج و زع ا اللَّههضلَاةُ الَِّتي فَرالص ِهي الًا وِتقْبلَاةَ اسلَ الصقْبتاس

 ِفي الصلَاِة سبع ركَعاٍت و ِهي سنةٌ )صلى اهللا عليه وآله (   فَزاد النِبي)صلى اهللا عليه وآله ( فَوض ِإلَى محمٍد 
لَيس ِفيها ِقراَءةٌ ِإنما هو تسِبيح و تهِليلٌ و تكِْبري و دعاٌء فَالْوهم ِإنما يكُونُ ِفيِهن فَزاد رسولُ 

مِقيِم غَيِر الْمساِفِر ركْعتيِن ِفي الظُّهِر و الْعصِر و الِْعشاِء الْآِخرِة  ِفي صلَاِة الْ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .و ركْعةً ِفي الْمغِرِب ِللْمِقيِم و الْمساِفِر 

٨ -نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع 
  . قَالَ الصلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاٍث ثُلُثٌ طَهور و ثُلُثٌ ركُوع و ثُلُثٌ سجود )عليه السالم ( 

  باب الْمواِقيِت أَوِلها و آِخِرها و أَفْضِلها
١ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   تةَ قَالَ كُناررز نةَ عنِن أُذَيب رمع ن

 أَنا و حمرانُ بن أَعين فَقَالَ لَه حمرانُ ما تقُولُ ِفيما يقُولُ )عليه السالم ( قَاِعداً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 ما هو قَالَ يزعم أَنَّ مواِقيت الصلَاِة كَانت ) عليه السالم (زرارةُ و قَد خالَفْته ِفيِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 فَما تقُولُ )عليه السالم (  هو الَِّذي وضعها فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( مفَوضةً ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 أَتاه ِفي الْيوِم الْأَوِل ِبالْوقِْت الْأَوِل و ِفي الْيوِم الْأَِخِري ِبالْوقِْت )الم عليه الس( أَنت قُلْت ِإنَّ جبرِئيلَ 
 يا حمرانُ ِإنَّ )عليه السالم (  ما بينهما وقْت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الْأَِخِري ثُم قَالَ جبرِئيلُ 

 و صدق )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنما جاَء مِشرياً علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( لُ ِإنَّ جبرِئيلَ زرارةَ يقُو
ِه  ِبِه علَي)عليه السالم (  فَوضعه و أَشار جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( زرارةُ ِإنما جعلَ اللَّه ذَِلك ِإلَى محمٍد 

.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن الْحسِن بِن -٢ 
ِن ِعيساِد بمح نلَّاٍن عع ناٍر عسِن يِل بيفُض نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عيحِن يانَ بفْوص ى و

 قَالَ ِإنَّ ِمن الْأَشياِء أَشياَء موسعةً و أَشياَء مضيقَةً فَالصلَاةُ ِمما وسع ِفيِه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
و تؤخر أُخرى و الْجمعةُ ِمما ضيق ِفيها فَِإنَّ وقْتها يوم الْجمعِة ساعةُ تزولُ و وقْت تقَدم مرةً 

  .الْعصِر ِفيها وقْت الظُّهِر ِفي غَيِرها 
٣ -ِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نِن عمح

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِلكُلِّ صلَاٍة وقْتاِن و أَولُ الْوقِْت أَفْضلُه و )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِعلٍَّة لَيس ِلأَحٍد أَنْ يجعلَ آِخر الْوقْتيِن وقْتاً ِإلَّا ِفي عذٍْر ِمن غَيِر

٤ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
لُ الْوقِْت  ِلكُلِّ صلَاٍة وقْتاِن أَو)عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر أَِو ابِن وهٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَفْضلُهما 
٥ - ةَ قَالَ قُلْتاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

و أَوسطُه أَو آِخره  أَصلَحك اللَّه وقْت كُلِّ صلَاٍة أَولُ الْوقِْت أَفْضلُ أَ)عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
  . قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب ِمن الْخيِر ما يعجلُ )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ أَولُه ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ريةَ عن أَِبيِه عن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن سيِف بِن عِم- ٦
 قَالَ ِإنَّ فَضلَ الْوقِْت الْأَوِل علَى الْآِخِر كَفَضِل الْآِخرِة )عليه السالم ( قُتيبةَ الْأَعشى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .علَى الدنيا 
٧ -كِْر بب نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسقَالَ قَالَ   الْح ِديٍد الْأَزمحِن م

  . لَفَضلُ الْوقِْت الْأَوِل علَى الْأَِخِري خير ِللرجِل ِمن ولَِدِه و ماِلِه )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
٨ -ز نِريٍز عح ناٍد عمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحو   مةَ قَالَ قَالَ أَبارر

   اعلَم أَنَّ أَولَ الْوقِْت أَبداً أَفْضلُ فَعجلْ ِبالْخيِر ما استطَعت و أَحب )عليه السالم ( جعفٍَر 
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  .الْأَعماِل ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ما داوم الْعبد علَيِه و ِإنْ قَلَّ 
  أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبيِه - ٩

 نِرِه عغَي اِزٍم أَوِن حوِر بصنم نِد اللَِّه عبعليه السالم ( أَِبي ع( ِنيسالْح نب ِليقَالَ قَالَ ع  ) صلوات اهللا عليه

  . مِن اهتم ِبمواِقيِت الصلَاِة لَم يستكِْملْ لَذَّةَ الدنيا )
  باب وقِْت الظُّهِر و الْعصِر

يسى عن يونس عن يِزيد بِن خِليفَةَ قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِع- ١
 ِإذاً لَا )عليه السالم (  ِإنَّ عمر بن حنظَلَةَ أَتانا عنك ِبوقٍْت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 قُلْت كأَن ذَكَر ا قُلْتنلَيع كِْذبِه يِبيلَى نع ا اللَّههضرلَاٍة افْتلَ صصلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ أَو( و رالظُّه 
 كتحبِإلَّا س كعنمي لَم سمالَِت الشِس فَِإذَا زملُوِك الشالةَ ِلدلَّ أَِقِم الصج و زلُ اللَِّه عقَو وه

  ِإلَى أَنْ يِصري الظِّلُّ قَامةً و هو آِخر الْوقِْت فَِإذَا صار ثُم لَا تزالُ ِفي وقٍْت 
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قِْت الْعلْ ِفي وزي ِر فَلَمصالْع قْتلَ وخةً داُء الظِّلُّ قَامسالْم ذَِلك ِن ويتالظِّلُّ قَام ِصريى يتِر حص
 قدفَقَالَ ص.  
٢ - نأَِبيِه ع نةَ عِمريِن عِف بيِن سب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ِإذَا زالَِت الشمس دخلَ وقْت الظُّهِر ِإلَّا أَنَّ بين )م عليه السال( عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ترقَص ِإنْ ِشئْت و لْتطَو ِإنْ ِشئْت كِإلَي ذَِلك ةً وحبا سهيدي.  

ِرِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ذَِريٍح الْمحا- ٣
 متى أُصلِّي الظُّهر فَقَالَ صلِّ الزوالَ ثَماِنيةً ثُم صلِّ الظُّهر ثُم صلِّ سبحتك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 رصلِّ الْعص ثُم ترقَص أَو طَالَت.  
٤ -ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالَةَ   الْحفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع 

 ظَلَةَ ونِن حب رمع ِة وِغريِن الْماِرِث بِن الْحكَانَ عسِن مِن ابانَ عثْمِن عِن بيسِن الْحع وبِن أَيب
ِقيسا ناِزٍم قَالُوا كُنِن حوِر بصنِد اللَِّه مبو عاِع فَقَالَ أَبِة ِبالذِّرِدينِبالْم سمأَ لَا )عليه السالم (  الش 

 ذَِلك ةً وحبا سهيدي نيِر ِإلَّا أَنَّ بالظُّه قْتلَ وخد فَقَد سمالَِت الشذَا ِإذَا زه ِمن نيِبأَب ئُكُمبأُن
طَو ِإنْ ِشئْت كِإلَي ترقَص ِإنْ ِشئْت و لْت.  

 و روى سعد عن موسى بِن الْحسِن عِن الْحسِن بِن الْحسيِن اللُّؤلُِؤي عن صفْوانَ بِن 
 ِإلَيك فَِإنْ يحيى عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة النضِري و عمر بِن حنظَلَةَ عن منصوٍر ِمثْلَه و ِفيِه

 ِتكحبس غُ ِمنفْرت فَِحني لْتِإنْ طَو و ِتكحبس غُ ِمنفْرت فَِحني كتحبس فَّفْتخ تكُن.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٥

 نةَ عورِد اللَِّه عبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبعليه السالم ( ع( قْتلَ وخد فَقَد سمالَِت الشقَالَ ِإذَا ز 
  .الصلَاتيِن ِإلَّا أَنَّ هِذِه قَبلَ هِذِه 

و ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحع دعى سور وٍف  ورعِن ماِس ببالْع 
 قْتلَ وخِفيِه د و ِن الْقَاِسِم ِمثْلَهع ِقيرِن الْبى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ِن الْقَاِسِم وِميعاً عج

ِغيبى تتِميعاً حا جمهقٍْت ِمنِفي و تأَن ثُم ادز ِميعاً وِر جصالْع ِر والظُّه سمالش .  
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٦ - ِليجاِشٍم الْبِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
  ا  قَالَ سأَلَه ِإنسانٌ و أَنا حاِضر فَقَالَ ربم)عليه السالم ( عن ساِلٍم أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 مهترا أَمفَقَالَ أَن رلُّونَ الظُّهصي مهضعب و رصلُّونَ الْعصا ياِبنحأَص ضعب و ِجدسالْم لْتخد
ص ذَا لَوِبه ِرفُوا فَأُِخذَ ِبِرقَاِبِهماِحٍد عقٍْت ولَى وا علَّو.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن سِعيٍد عن يونس عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي - ٧
 صلِّ الظُّهر ِإذَا كَانِت الشمس قَامةً و  قَالَ سأَلْته عما جاَء ِفي الْحِديِث أَنْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قَد ذَا وه فكَي ذَا وى هتذَا فَمه ِمن ذَا وه ِن ِمنيمقَد ماً وقَد ِن وياعِذر اعاً وِذر ِن ويتقَام
ِظلُّ الْقَامِة و لَم يقُلْ قَامةُ الظِّلِّ و ذَِلك يكُونُ الظِّلُّ ِفي بعِض الْأَوقَاِت ِنصف قَدٍم قَالَ ِإنما قَالَ 

 و اعقَالَ ِذر ثُم ِلفتخداً لَا يةٌ أَبةُ قَامالْقَام ِقلُّ وةً يرم و كْثُرةً يرم ِلفتخِة يأَنَّ ِظلَّ الْقَام
اعِذر و اعِذر اراِن فَصمقَد و مقَد اِن واعكُونُ ِذراِن الَِّذي يمِن ِفي الزيتالْقَام ِة والْقَام فِْسرياِن ت

ِفيِه ِظلُّ الْقَامِة ِذراعاً و ِظلُّ الْقَامتيِن ِذراعيِن فَيكُونُ ِظلُّ الْقَامِة و الْقَامتيِن و الذِّراِع و الذِّراعيِن 
عاٍن ممِن ِفي كُلِّ زِفقَيتكُونُ ِفيِه مانُ يمداً ِبِه فَِإذَا كَانَ الزدسِر ما ِبالْآخمهدراً أَحفَسِن موفَير

ِظلُّ الْقَامِة ِذراعاً كَانَ الْوقْت ِذراعاً ِمن ِظلِّ الْقَامِة و كَانِت الْقَامةُ ِذراعاً ِمن الظِّلِّ فَِإذَا كَانَ 
أَو أَكْثَر كَانَ الْوقْت محصوراً ِبالذِّراِع و الذِّراعيِن فَهذَا تفِْسري الْقَامِة و ِظلُّ الْقَامِة أَقَلَّ 

  .الْقَامتيِن و الذِّراِع و الذِّراعيِن 
٨ -ِد اللَِّه ببع نِن عسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِد   عبِن ع

 نيِر ِإلَّا أَنَّ بصالْع قْتلَ وخد فَقَد رالظُّه تلَّيِلِك قَالَ ِإذَا صِد الْمبِن عِع بمِمس نِن عمحالر
 ترقَص ِإنْ ِشئْت و لْتطَو ِإنْ ِشئْت كِإلَي ةً فَذَِلكحبا سهيدي.  
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   باب وقِْت الْمغِرِب و الِْعشاِء الْآِخرِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم عن بعِض - ١
ا عاِبنحِد اللَِّه أَصبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ةُ ِمنرمِت الْحبِرِب ِإذَا ذَهغالْم قْتقُولُ وي هتِمعقَالَ س 

 هِميني فَعر كَذَا وِرِب هغلَى الْمِطلٌّ عم ِرقشلَا قَالَ ِلأَنَّ الْم قُلْت ذَاك فِري كَيدت ِرِق وشالْم
  .ِه فَِإذَا غَابت هاهنا ذَهبِت الْحمرةُ ِمن هاهنا فَوق يساِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٢

 قَالَ ِإذَا غَابِت الْحمرةُ ِمن )عليه السالم ( ٍر عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفَ
  .هذَا الْجاِنِب يعِني ِمن الْمشِرِق فَقَد غَابِت الشمس ِمن شرِق الْأَرِض و غَرِبها 
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  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي -٣ 
 وكَّلَ ِبِه  ِإنَّ اللَّه خلَق ِحجاباً ِمن ظُلْمٍة ِمما يِلي الْمشِرق و)عليه السالم ( ولَّاٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و فَقالش عبتي ِربغا الْملَ ِبهقْبتاس ِدِه ثُمفَةً ِبيغُر لَكالْم ذَِلك فراغْت سمِت الشلَكاً فَِإذَا غَابم
ِفي [ِق فَيسرح يخِرج ِمن بيِن يديِه قَِليلًا قَِليلًا و يمِضي فَيواِفي الْمغِرب ِعند سقُوِط الشفَ

الظُّلْمةَ ثُم يعود ِإلَى الْمشِرِق فَِإذَا طَلَع الْفَجر نشر جناحيِه فَاستاق الظُّلْمةَ ِمن ] الظُّلْمِة
  .الْمشِرِق ِإلَى الْمغِرِب حتى يواِفي ِبها الْمغِرب ِعند طُلُوِع الشمِس 

٤ -نب ِليع   نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم 
 قَالَ وقْت سقُوِط الْقُرِص و وجوِب الِْإفْطَاِر أَنْ تقُوم ِبِحذَاِء )عليه السالم ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

حمرةَ الَِّتي ترتِفع ِمن الْمشِرِق فَِإذَا جازت ِقمةَ الرأِْس ِإلَى ناِحيِة الْمغِرِب فَقَد الِْقبلَِة و تتفَقَّد الْ
 صقَطَ الْقُرس و الِْإفْطَار بجو.  

الَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَ- ٥
 وقْت الْمغِرِب ِإذَا غَاب الْقُرص فَِإنْ رأَيت بعد ذَِلك و قَد صلَّيت فَأَِعِد الصلَاةَ )عليه السالم ( جعفٍَر 

  .و مضى صومك و تكُف عِن الطَّعاِم ِإنْ كُنت أَصبت ِمنه شيئاً 
٦ -رِإب نب ِليع   ِليفَةَ قَالَ قُلْتِن خب ِزيدي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيم

 )عليه السالم (  ِإنَّ عمر بن حنظَلَةَ أَتانا عنك ِبوقٍْت قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
لَيع كِْذبولَ اللَِّه ِإذاً لَا يسِإلَّا أَنَّ ر صالْقُر ِرِب ِإذَا غَابغالْم قْتقَالَ و ا قُلْتصلى اهللا عليه وآله ( ن( 

 قْتقَالَ و و قداِء فَقَالَ صالِْعش نيب ا وهنيب عمجي و ِربغالْم رأَخ ريِبِه الس دكَانَ ِإذَا ج
ي اِء ِحنيِضيالِْعشى يتو حدبي ِر ِحنيالْفَج قْتو ِل وِإلَى ثُلُِث اللَّي فَقالش َء  ِغيب.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ٧
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 قَالَ سِمعته يقُولُ وقْت الْمغِرِب ِإذَا )عليه السالم ( سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .غَربِت الشمس فَغاب قُرصها 

٨ -محم نب نيساِد   الْحمح نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَش
 عن وقِْت الْمغِرِب )عليه السالم ( بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زيٍد الشحاِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِلكُلِّ صلَاٍة ِبوقْتيِن غَير صلَاِة الْمغِرِب فَِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  أَتى النِبي )لسالم عليه ا( فَقَالَ ِإنَّ جبرِئيلَ 
  .وقْتها واِحد و وقْتها وجوبها 

 صلَاٍة وقْتيِن غَير  ِإنَّ ِلكُلِّ)عليه السالم (   و رواه عن زرارةَ و الْفُضيِل قَالَا قَالَ أَبو جعفٍَر - ٩
  .الْمغِرِب فَِإنَّ وقْتها واِحد و وقْتها وجوبها و وقْت فَوِتها سقُوطُ الشفَِق 

  . و رِوي أَيضاً أَنَّ لَها وقْتيِن آِخر وقِْتها سقُوطُ الشفَِق 
أَولَ ِإنَّ لَها وقْتاً واِحداً ِلأَنَّ الشفَق هو الْحمرةُ و و لَيس هذَا ِمما يخاِلف الْحِديثَ الْ

يفَِق ِإلَّا شِة الشوببغَي نيب ِس ومِة الشوببغَي نيب سِس  لَيمِة الشوببةَ غَيلَامأَنَّ ع ذَِلك و ِسريٌء ي
 سلَي لَةَ وِة الِْقبرملُوغُ الْحانُ بسلِّي الِْإنصا يم را ِإلَّا قَدِتهوببغَي نيب لَةَ وِة الِْقبرملُوِغ الْحب نيب

 ِلذَِلك ٍة ورم رغَي ذَِلك تفَقَّدت قَد كُوٍن وس ٍة ودؤلَى تا علَّاها ِإذَا صاِفلَهون ِرِب وغلَاةَ الْمص
غالْم قْتو ارقاً صيِرِب ض.  

١٠- ِليأَلَ عاٍل قَالَ سِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
انَ  و نحن نسمع الشفَق الْحمرةُ أَِو الْبياض فَقَالَ الْحمرةُ لَو كَ)عليه السالم ( بن أَسباٍط أَبا الْحسِن 

  .الْبياض كَانَ ِإلَى ثُلُِث اللَّيِل 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن ثَعلَبةَ -١١

   متى تِجب الْعتمةُ )عليه السالم ( ِه بِن ميموٍن عن ِعمرانَ بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
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ِإن اللَّه كلَحاللَِّه أَص ديبةُ فَقَالَ عرمالْح فَقالش و فَقالش اِب قَالَ ِإذَا غَابذَه دعقَى ببي ه
 ِإنَّ الشفَق ِإنما هو الْحمرةُ و لَيس )عليه السالم ( الْحمرِة ضوٌء شِديد معتِرض فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الضوُء ِمن الشفَِق 
لْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ا-١٢

 قَالَ ِإذَا غَربِت الشمس دخلَ وقْت )عليه السالم ( عروةَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الصلَاتيِن ِإلَّا أَنَّ هِذِه قَبلَ هِذِه 

١٣-نٍد عمحم نب نيسالْح   نِصٍري عأَِبي ب ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم 
 لَو لَا أَنْ أَشق علَى أُمِتي لَأَخرت الِْعشاَء )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .ِإلَى ثُلُِث اللَّيِل 
ِوير ِل  وِف اللَّيضاً ِإلَى ِنصأَي .  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن محمِد بِن الْوِليِد عن أَباِن بِن -١٤
لسفَِر ِإلَى ربِع  قَالَ قَالَ وقْت الْمغِرِب ِفي ا)عليه السالم ( عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .اللَّيِل 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الرياِن قَالَ كَتبت ِإلَيِه الرجلُ -١٥

شفَِق و وقِْت صلَاِة يكُونُ ِفي الداِر تمنعه ِحيطَانها النظَر ِإلَى حمرِة الْمغِرِب و معِرفَةَ مِغيِب ال
 قَّعفَو عنصي فكَي ا ولِّيهصى يتِة ماِء الْآِخرفَِة )عليه السالم ( الِْعشِذِه الصلَى ها ِإذَا كَانَ علِّيهصي 

رِس قَصمِغيِب الشم اضيب ا واِكهِتباش دِعن ِربغالْم وِم وجِة النرقَص دا ِعناِنهيوِم ِإلَى بجةُ الن.  
  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ -١٦

  قَالَ 
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 ذَكَر أَصحابنا أَنه ِإذَا زالَِت الشمس فَقَد دخلَ وقْت الظُّهِر و )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى الرضا 
ِذِه ِفي السلَ هِذِه قَبِة ِإلَّا أَنَّ هاِء الْآِخرالِْعش ِرِب وغالْم قْتلَ وخد تبِإذَا غَر ِر وصالْع فَِر و

 و قيِرِب ضغالْم قْتأَنَّ و رغَي قْتالْو كَذَِلك بِل فَكَتِع اللَّيبِرِب ِإلَى رغالْم قْتأَنَّ و ِر وضالْح
  .آِخر وقِْتها ذَهاب الْحمرِة و مِصريها ِإلَى الْبياِض ِفي أُفُِق الْمغِرِب 

  باب وقِْت الْفَجِر
١ - نِن بسو الْحأَب بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

 مِعي جِعلْت ِفداك قَِد اختلَفَت موالُوك ِفي صلَاِة )عليه السالم ( الْحصيِن ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
مهِر فَِمنلِّي ِإذَا الْفَجصي نم مهِمن اِء ومِطيلُ ِفي الستسلُ الْمالْأَو رالْفَج لِّي ِإذَا طَلَعصي نم 

اعترض ِفي أَسفَِل الْأُفُِق و استبانَ و لَست أَعِرف أَفْضلَ الْوقْتيِن فَأُصلِّي ِفيِه فَِإنْ رأَيت أَنْ 
ضلَ الْوقْتيِن و تحده ِلي و كَيف أَصنع مع الْقَمِر و الْفَجر لَا يتبين معه حتى يحمر و تعلِّمِني أَفْ

 بفَكَت اَء اللَّهِإنْ ش لْتِر فَعضالْح فَِر وِفي الس ذَِلك دا حم ِم ويالْغ عم عنأَص فكَي و ِبحصي )

 ِبخطِِّه و قَرأْته الْفَجر يرحمك اللَّه هو الْخيطُ الْأَبيض الْمعتِرض لَيس هو الْأَبيض )ليه السالم ع
قَه ِفي صعداَء فَلَا تصلِّ ِفي سفٍَر و لَا حضٍر حتى تتبينه فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَم يجعلْ خلْ

 ِد ِمنوِط الْأَسيالْخ ِمن ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراش ذَا فَقَالَ كُلُوا وه ٍة ِمنهبش
ِلك هو الْفَجِر فَالْخيطُ الْأَبيض هو الْمعتِرض الَِّذي يحرم ِبِه الْأَكْلُ و الشرب ِفي الصوِم و كَذَ

  .الَِّذي توجب ِبِه الصلَاةُ 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد - ٢
  الرحمِن 
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 أَخِبرِني ِبأَفْضِل الْمواِقيِت ِفي )عليه السالم ( بِن ساِلٍم عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كانَ صلَاِة الْفَجِر فَقَالَ مع طُلُوِع الْفَجِر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و قُرآنَ 

 عم حبالص دبلَّى الْعاِر فَِإذَا صهلَاِئكَةُ النم ِل ولَاِئكَةُ اللَّيم هدهشِر تلَاةَ الْفَجِني صعوداً يهشم
ِل ولَاِئكَةُ اللَّيا مهتِن أَثْبيترم لَه تِر أُثِْبتاِر طُلُوِع الْفَجهلَاِئكَةُ النم .  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عِطيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

  . قَالَ الصبح هو الَِّذي ِإذَا رأَيته معتِرضاً كَأَنه بياض سورى )عليه السالم 
٤ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِليفَةَ عِن خب ِزيدي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع عليه ( ِلي

  .َء   قَالَ وقْت الْفَجِر ِحني يبدو حتى يِضي)السالم 
٥ -ع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع عليه السالم ( ن( 

قَالَ وقْت الْفَجِر ِحني ينشق الْفَجر ِإلَى أَنْ يتجلَّلَ الصبح السماَء و لَا ينبِغي تأِْخري ذَِلك عمداً 
 امن أَو ِسين ِغلَ أَوش نِلم قْتو هلَِكن.  

  ِهيم عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عن سلَيمانَ بِن حفٍْص الْمروِزي   عِلي بن ِإبرا- ٦
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 كَِريسِن الْعسأَِبي الْح نعليه السالم ( ع( هاِء ِشبمِط السسِفي و اضيب رلُ ظَهاللَّي فصتقَالَ ِإذَا ان 
ُء لَه الدنيا فَيكُونُ ساعةً ثُم يذْهب و يظِْلم فَِإذَا بِقي ثُلُثُ اللَّيِل ظَهر  عموٍد ِمن حِديٍد تِضي

 لَه اَءتِرِق فَأَضشِل الْمِقب ِمن اضيب ِل ثُملَاِة اللَّيص قْتو وه و بذْهي ةً ثُماعكُونُ سا فَيينالد
يظِْلم قَبلَ الْفَجِر ثُم يطْلُع الْفَجر الصاِدق ِمن ِقبِل الْمشِرِق قَالَ و من أَراد أَنْ يصلِّي صلَاةَ اللَّيِل 

  .ه ِفي ِنصِف اللَّيِل فَذَِلك لَ
  باب وقِْت الصلَاِة ِفي يوِم الْغيِم و الريِح و من صلَّى ِلغيِر الِْقبلَِة

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ١
ِإذَا لَم تر الشمس و لَا الْقَمر و لَا النجوم قَالَ اجتِهد رأْيك و سأَلْته عِن الصلَاِة ِباللَّيِل و النهاِر 

 كدهلَةَ جِد الِْقبمعت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه الْفَراِء عن أَِبي عبِد - ٢

 قَالَ قَالَ لَه رجلٌ ِمن أَصحاِبنا ربما اشتبه الْوقْت علَينا ِفي يوِم الْغيِم فَقَالَ تعِرف ) عليه السالم (اللَِّه 
اتوأَص تفَعتقَالَ ِإذَا ار معن كَةُ قُلْتيا الدقَالُ لَهاِق يِبالِْعر كُمدالَِّتي ِعن ورِذِه الطُّيه ا وه

 لِّهقَالَ فَص أَو سمالَِت الشز فَقَد تباوجت.  
٣ - وبِن أَيالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِد اللَِّه عبع نٍد عمحم نب نيسالْح  

 قَالَ ِإذَا صلَّيت و أَنت علَى غَيِر )عليه السالم ( لَِّه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد ال
  الِْقبلَِة 
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  .نت ِفي وقٍْت فَأَِعد فَِإنْ فَاتك الْوقْت فَلَا تِعد فَاستبانَ لَك أَنك صلَّيت علَى غَيِر الِْقبلَِة و أَ
 ِفي رجٍل )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن فَضالَةَ عن أَباٍن عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤

 طَلَعِت الشمس فَأُخِبر أَنه صلَّى ِبلَيٍل قَالَ صلَّى الْغداةَ ِبلَيٍل غَره ِمن ذَِلك الْقَمر و نام حتى
 هلَاتص ِعيدي.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِإبراِهيم النوفَِلي عِن الْحسيِن بِن - ٥

 ِإني رجلٌ مؤذِّنٌ فَِإذَا كَانَ يوم الْغيِم لَم )عليه السالم ( اللَِّه الْمختاِر عن رجٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 
 قْتلَ وخد قَد و سمالَِت الشز اٍت ِولَاًء فَقَدوثَلَاثَةَ أَص يكالد احفَقَالَ ِإذَا ص قْتِرِف الْوأَع

  .الصلَاِة 
مةَ بِن الْخطَّاِب عن يحيى بِن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد عن   محمد بن يحيى عن سلَ- ٦

  . قَالَ من صلَّى ِفي غَيِر وقٍْت فَلَا صلَاةَ لَه )عليه السالم ( أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٧ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحو   مةَ قَالَ قَالَ أَباررز نِريٍز عح ناٍد عمح نٍد عم

  . يجِزئ التحري أَبداً ِإذَا لَم يعلَم أَين وجه الِْقبلَِة )عليه السالم ( جعفٍَر 
٨ - نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم و ِريسِإد نب دمِن   أَحسِن الْحب دمأَح

عليه ( بِن عِلي عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 يفْرغَ ِمن صلَاِتِه قَالَ  قَالَ ِفي رجٍل صلَّى علَى غَيِر الِْقبلَِة فَيعلَم و هو ِفي الصلَاِة قَبلَ أَنْ)السالم 
ِإنْ كَانَ متوجهاً ِفيما بين الْمشِرِق و الْمغِرِب فَلْيحولْ وجهه ِإلَى الِْقبلَِة ساعةَ يعلَم و ِإنْ كَانَ 

 ههجلُ ووحي لَاةَ ثُمقْطَِع الصلَِة فَلْيِر الِْقببهاً ِإلَى دجوتلَاةَ مالص ِتحفْتي لَِة ثُمِإلَى الِْقب.  
٩ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِفي قَفٍْر ِمن الْأَرِض ِفي يوِم  الرجلُ يكُونُ )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  غَيٍم فَيصلِّي ِلغيِر الِْقبلَِة ثُم يصِحي فَيعلَم أَنه صلَّى ِلغيِر الِْقبلَِة كَيف يصنع قَالَ 
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 هادِتهاج هبسفَح قْتى الْوضِإنْ كَانَ م و هلَاتص ِعدقٍْت فَلْيِإنْ كَانَ ِفي و.  
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض -١٠

  . عن ِقبلَِة الْمتحيِر فَقَالَ يصلِّي حيثُ يشاُء )عليه السالم (  سأَلْت أَبا جعفٍَر أَصحاِبنا عن زرارةَ قَالَ
 اِنبوِع جبلِّي ِإلَى أَرصي هضاً أَنأَي ِوير و .  

١١-ِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   ميمِن أَِبي عِن اب
 قَالَ ِإذَا صلَّيت و أَنت ترى أَنك ِفي وقٍْت )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ بِن رباٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 كنع أَتزأَج لَاِة فَقَدِفي الص تأَن و قْتلَ الْوخفَد قْتِل الْوخدي لَم و.  
 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد  -١٢

 يصلِّي ِإلَى بيِت الْمقِْدِس قَالَ نعم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته هلْ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
قُلْت أَ كَانَ يجعلُ الْكَعبةَ خلْف ظَهِرِه فَقَالَ أَما ِإذَا كَانَ ِبمكَّةَ فَلَا و أَما ِإذَا هاجر ِإلَى الْمِدينِة فَ

  .فَنعم حتى حولَ ِإلَى الْكَعبِة 
  باب الْجمِع بين الصلَاتيِن

١ -مأَح نى عيحي نب دمحٍر   مكَيِن بِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب د
 ِبالناِس الظُّهر و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ صلَّى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مِفي ج سمالَِت الشز ِحني رصلَ الْعةَ قَباَء الْآِخرالِْعش و ِربغالْم لَّى ِبِهمص ِر ِعلٍَّة وغَي ٍة ِمناع
 ِليتِسع الْوقْت علَى )صلى اهللا عليه وآله ( سقُوِط الشفَِق ِمن غَيِر ِعلٍَّة ِفي جماعٍة و ِإنما فَعلَ رسولُ اللَِّه 

  .أُمِتِه 
٢ -م نب ِليِد اللَِّه   عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمح

 فَِحني كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( بِن ِسناٍن قَالَ شِهدت الْمغِرب لَيلَةً مِطريةً ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه 
وادفَِق نالش قَِريباً ِمن ِن ثُميتكْعا رلَّوى صتاِس حلُوا ِبالنهأَم ثُم ِربغا الْملَّولَاةَ فَصوا الصأَقَام ا و

  قَام الْمناِدي ِفي مكَاِنِه ِفي الْمسِجِد فَأَقَام الصلَاةَ فَصلَّوا الِْعشاَء ثُم انصرف الناس ِإلَى 
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 )صلى اهللا عليه وآله (  عن ذَِلك فَقَالَ نعم قَد كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مناِزِلِهم فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .عِملَ ِبهذَا 
٣ -محِن   ماِد بمح نٍف عيِن سِن بيسِن الْحطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب د

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا جمعت بين )عليه السالم ( عثْمانَ عن محمِد بِن حِكيٍم عن أَِبي الْحسِن 
هنيب عطَوِن فَلَا تيلَاتا الصم.  

٤ - ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحم نى عوسِن مِد بمحم نٍد عمحم نب ِليع  
 يقُولُ الْجمع )عليه السالم ( حماِد بِن عثْمانَ قَالَ حدثَِني محمد بن حِكيٍم قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 

  .اتيِن ِإذَا لَم يكُن بينهما تطَوع فَِإذَا كَانَ بينهما تطَوع فَلَا جمع بين الصلَ
٥ - ناٍن عأَب نا عكَِريِن أَِبي زى بيحي نٍد عمحِن مِل بِن الْفَضٍد عمحم نب ِليع  

 الظُّهر و الْعصر ِعند ما زالَِت الشمس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه صفْوانَ الْجماِل قَالَ صلَّى ِبنا أَبو 
  .ِبأَذَاٍن و ِإقَامتيِن و قَالَ ِإني علَى حاجٍة فَتنفَّلُوا 

 كَانَ ِفي   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن عباٍس الناِقِد قَالَ تفَرق ما- ٦
 فَقَالَ ِلي اجمع بين )عليه السالم ( يِدي و تفَرق عني حرفَاِئي فَشكَوت ذَِلك ِإلَى أَِبي محمٍد 

 ِحبا تى مرِر تصالْع ِر وِن الظُّهيلَاتالص.  
  باب الصلَاِة الَِّتي تصلَّى ِفي كُلِّ وقٍْت

براِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن هاِشٍم أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري   عِلي بن ِإ- ١
 قَالَ خمس صلَواٍت تصلِّيِهن ِفي كُلِّ وقٍْت صلَاةُ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و صلَاةُ الِْإحراِم و الصلَاةُ الَِّتي تفُوت و صلَاةُ الطَّواِف ِمن الْكُسوِف و الصلَاةُ علَى الْميِت 

  .الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس و بعد الْعصِر ِإلَى اللَّيِل 
بِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد - ٢

  عبِد الْجباِر 
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يقُولُ  )عليه السالم ( جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
خمس صلَواٍت لَا تترك علَى كُلِّ حاٍل ِإذَا طُفْت ِبالْبيِت و ِإذَا أَردت أَنْ تحِرم و صلَاةُ 

  .الْكُسوِف و ِإذَا نِسيت فَصلِّ ِإذَا ذَكَرت و صلَاةُ الِْجنازِة 
 )عليه السالم (  عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد- ٣

قَالَ أَربع صلَواٍت يصلِّيِهن الرجلُ ِفي كُلِّ ساعٍة صلَاةٌ فَاتتك فَمتى ما ذَكَرتها أَديتها و صلَاةُ 
و الصلَاةُ علَى الْميِت هؤلَاِء تصلِّيِهن ِفي الساعاِت ركْعتِي الطَّواِف الْفَِريضِة و صلَاةُ الْكُسوِف 

  .كُلِّها 
  باب التطَوِع ِفي وقِْت الْفَِريضِة و الساعاِت الَِّتي لَا يصلَّى ِفيها

١ -ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالَةَ   الْحفَض نع ارِزيهِن مب 
بِن أَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن زرارةَ قَالَ قَالَ ِلي أَ تدِري ِلم جِعلَ 

فَّلَ ِمننتأَنْ ت ِة لَككَاِن الْفَِريضقَالَ ِلم ِلم اِن قَالَ قُلْتاعالذِّر و اعِس ِإلَى أَنْ الذِّرماِل الشوز 
  .يبلُغَ ِذراعاً فَِإذَا بلَغَ ِذراعاً بدأْت ِبالْفَِريضِة و تركْت الناِفلَةَ 

٢ - نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَلْتاٍل قَالَ سهِد اللَِّه ِمنبا عِغي ِلي )عليه السالم (  أَببنقِْت الَِّذي لَا يِن الْوفَّلَ[ عنتاَء ] أَنْ يِإذَا ج

  .الزوالُ قَالَ ِذراع ِإلَى ِمثِْلِه 
لَ   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَا- ٣

  سأَلْته عِن الرجِل يأِْتي الْمسِجد و قَد صلَّى أَهلُه أَ يبتِدئ ِبالْمكْتوبِة أَو يتطَوع فَقَالَ ِإنْ 
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وقٍْت حسٍن فَلَا بأْس ِبالتطَوِع قَبلَ الْفَِريضِة و ِإنْ كَانَ خاف الْفَوت ِمن أَجِل ما كَانَ ِفي 
 عسوم واَء أَلَا ها شِبم عطَوتلْي لَّ ثُمج و زاللَِّه ع قح وه ِة وأْ ِبالْفَِريضدبقِْت فَلْيالْو ى ِمنضم

صلُ أَنْ يالْفَض ِة والْفَِريض تفَو افخاِفلَ ِإلَّا أَنْ يوِة النقِْت الْفَِريضوِل وخِل دانُ ِفي أَوسالِْإن لِّي
ضِة و ِإذَا صلَّى الِْإنسانُ وحده أَنْ يبدأَ ِبالْفَِريضِة ِإذَا دخلَ وقْتها ِليكُونَ فَضلُ أَوِل الْوقِْت ِللْفَِري

  .لَيس ِبمحظُوٍر علَيِه أَنْ يصلِّي النواِفلَ ِمن أَوِل الْوقِْت ِإلَى قَِريٍب ِمن آِخِر الْوقِْت 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عثْمانَ بِن - ٤

 عماٍر قَالَ قُلْت أُصلِّي ِفي وقِْت فَِريضٍة ناِفلَةً قَالَ نعم ِفي أَوِل الْوقِْت ِعيسى عن ِإسحاق بِن
  .ِإذَا كُنت مع ِإماٍم تقْتِدي ِبِه فَِإذَا كُنت وحدك فَابدأْ ِبالْمكْتوبِة 

٥ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نع وبأَِبي أَي نٍر عي
 ِإذَا دخلَ وقْت الْفَِريضِة أَتنفَّلُ أَو أَبدأُ ِبالْفَِريضِة فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .لظُّهر ِذراعاً ِمن ِعنِد الزواِل ِمن أَجِل صلَاِة الْأَواِبني الْفَضلَ أَنْ تبدأَ ِبالْفَِريضِة و ِإنما أُخرِت ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ٦

خلَ وقْت الْفَِريضِة أَتنفَّلُ أَو أَبدأُ ِبالْفَِريضِة قَالَ ِإنَّ  ِإذَا د)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْفَضلَ أَنْ تبدأَ ِبالْفَِريضِة 

٧ - ٍة ِمنِعد نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
مها أَناِبنحفٍَر أَصعا جوا أَبِمععليه السالم (  س( ِمِننيؤالْم قُولُ كَانَ أَِمريي  ) لِّي )صلوات اهللا عليهصلَا ي   
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  .شمس و لَا ِمن اللَّيِل بعد ما يصلِّي الِْعشاَء الْآِخرةَ حتى ينتِصف اللَّيلُ ِمن النهاِر حتى تزولَ ال
 معنى هذَا أَنه لَيس وقْت صلَاِة فَِريضٍة و لَا سنٍة ِلأَنَّ الْأَوقَات كُلَّها قَد بينها رسولُ اللَِّه 

  . فَأَما الْقَضاُء قَضاُء الْفَِريضِة و تقِْدمي النواِفِل و تأِْخريها فَلَا بأْس )صلى اهللا عليه وآله ( 
 الْحِديثُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٨

 أَنَّ الشمس تطْلُع بين قَرنِي الشيطَاِن قَالَ نعم ِإنَّ ِإبِليس ) عليه السالم (الَِّذي رِوي عن أَِبي جعفٍَر 
اتخذَ عرشاً بين السماِء و الْأَرِض فَِإذَا طَلَعِت الشمس و سجد ِفي ذَِلك الْوقِْت الناس قَالَ 

  .آدم يصلُّونَ ِلي ِإبِليس ِلشياِطيِنِه ِإنَّ بِني 
٩ - لَمِن أَسِن بيسِن الْحاِشٍد عِن رِن بيسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

نْ  أَكُونُ ِفي السوِق فَأَعِرف الْوقْت و يِضيق علَي أَ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الثَّاِني 
أَدخلَ فَأُصلِّي قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ يقَاِرنُ الشمس ِفي ثَلَاثَِة أَحواٍل ِإذَا ذَرت و ِإذَا كَبدت و ِإذَا 

 هوند ِبك قْطَعي دلَى حع كوِقعأَنْ ي ِريدطَانَ يياِل فَِإنَّ الشوالز دعلِّ بفَص تبغَر.  
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   باب من نام عِن الصلَاِة أَو سها عنها
نَ جِميعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَا- ١

 قَالَ ِإذَا نِسيت صلَاةً أَو صلَّيتها )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ثُم أَِقم ا وفَأَذِّنْ لَه ِلِهنأْ ِبأَوداٍت فَابلَواُء صقَض كلَيكَانَ ع وٍء وضِر ويا ِبغلِّ مص ا ثُملِّهص 

 و ِإنْ كُنت قَد صلَّيت الظُّهر و )عليه السالم ( بعدها ِبِإقَامٍة ِإقَامٍة ِلكُلِّ صلَاٍة و قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
لَو ا وهتٍة ذَكَراعس اةَ أَيدلِّ الْغا فَصهتاةُ فَذَكَردالْغ كتفَات قَد تا ذَكَرى متم ِر وصالْع دعب 

 لَاِة أَوِفي الص تأَن ا وهتفَذَكَر رصالْع تلَّيى صتح رالظُّه ِسيتقَالَ ِإنْ ن ا وهتلَّيص كتلَاةً فَاتص
بأَر ا ِهيمفَِإن رصلِّ الْعص ا الْأُولَى ثُمِوهفَان اِغكفَر دعلِّ بصت لَم كأَن تٍع فَِإنْ ذَكَربكَانَ أَرم ع

  الْأُولَى و أَنت ِفي صلَاِة الْعصِر و قَد صلَّيت ِمنها ركْعتيِن فَانِوها الْأُولَى ثُم صلِّ الركْعتيِن 
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 قْتلَ وخى دتح رصلِّ الْعصت لَم كأَن تذَكَر قَد تِإنْ كُن و رصلِّ الْعفَص قُم ِن ويتاِقيالْب
نت قَد صلَّيت الْمغِرب فَقُم الْمغِرِب و لَم تخف فَوتها فَصلِّ الْعصر ثُم صلِّ الْمغِرب و ِإنْ كُ

 قُم ثُم رصا الْعِوهفَان رصالْع تذَكَر ِن ثُميتكْعِرِب رغالْم ِمن تلَّيص قَد تِإنْ كُن و رصلِّ الْعفَص
د صلَّيت الِْعشاَء الْآِخرةَ و نِسيت فَأَِتمها ركْعتيِن ثُم سلِّم ثُم تصلِّي الْمغِرب فَِإنْ كُنت قَ

 ِن أَويتكْعِة راِء الْآِخرالِْعش ِمن تلَّيص قَد ا وهتذَكَر تِإنْ كُن و ِربغلِّ الْمفَص فَقُم ِربغالْم
الِْعشاَء الْآِخرةَ و ِإنْ كُنت قَد نِسيت قُمت ِفي الثَّاِلثَِة فَانِوها الْمغِرب ثُم سلِّم ثُم قُم فَصلِّ 

الِْعشاَء الْآِخرةَ حتى صلَّيت الْفَجر فَصلِّ الِْعشاَء الْآِخرةَ و ِإنْ كُنت ذَكَرتها و أَنت ِفي ركْعِة 
م فَصلِّ الْغداةَ و أَذِّنْ و أَِقم و ِإنْ كَانِت الْأُولَى أَو ِفي الثَّاِنيِة ِمن الْغداِة فَانِوها الِْعشاَء ثُم قُ

 ِرِب ثُمغأْ ِبالْمداةَ ابدالْغ لِّيصلَ أَنْ تا قَبأْ ِبِهمدِميعاً فَابج اكتفَات ةُ قَداُء الْآِخرالِْعش و ِربغالْم
غداةُ ِإنْ بدأْت ِبِهما فَابدأْ ِبالْمغِرِب ثُم ِبالْغداِة ثُم صلِّ الِْعشاِء الْآِخرِة فَِإنْ خِشيت أَنْ تفُوتك الْ

 و ِربغلِّ الْمص اةَ ثُمدلِّ الْغِرِب فَصغِبالْم أْتداةُ ِإنْ بدالْغ كفُوتأَنْ ت ِشيتاَء فَِإنْ خالِْعش
مها ِلأَنِلِهمأْ ِبأَوداَء ابِس قَالَ الِْعشماِع الشعش دعا ِإلَّا بلِِّهمصفَلَا ت تا ذَكَرمهاٌء أَيِميعاً قَضا ج

  .قُلْت ِلم ذَاك قَالَ ِلأَنك لَست تخاف فَوتها 
 عن أَِبي   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ- ٢

 كَذَِلك ِر وأُ ِبالظُّهدبِر قَالَ يصالْع قْتلَ وخى دتح رالظُّه ِسيٍل نجر نع هأَلْتِصٍري قَالَ سب
تأُ ِبالَِّتي أَندبلَاِة فَتالص قْتو جرخأَنْ ي افخِإلَّا أَنْ ت ِسيتأُ ِبالَِّتي ندبت اتلَوالص ا ثُمقِْتهِفي و 

 ِسيتلِّي الَِّتي نصت.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٣

  واٍت لَم يصلِّها أَو نام  أَنه سِئلَ عن رجٍل صلَّى ِبغيِر طَهوٍر أَو نِسي صلَ)عليه السالم ( 
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 وقْت الصلَاِة و عنها فَقَالَ يقِْضيها ِإذَا ذَكَرها ِفي أَي ساعٍة ذَكَرها ِمن لَيٍل أَو نهاٍر فَِإذَا دخلَ
لَم يِتم ما قَد فَاته فَلْيقِْض ما لَم يتخوف أَنْ يذْهب وقْت هِذِه الصلَاِة الَِّتي قَد حضرت و هِذِه 

يتطَوع ِبركْعٍة حتى يقِْضي أَحق ِبوقِْتها فَلْيصلِّها فَِإذَا قَضاها فَلْيصلِّ ما فَاته ِمما قَد مضى و لَا 
  .الْفَِريضةَ كُلَّها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد بِن خاِلٍد - ٤
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبيِه 

 ِمن تكُن كتالَِّتي فَات تلَّيِإذَا ص كأَن لَمعت تى فَِإنْ كُنرقِْت أُخا ِفي وهتلَاةٌ فَذَكَرص كتفَات
 يقُولُ أَِقِم الصالةَ ِلِذكِْري و ِإنْ كُنت الْأُخرى ِفي وقٍْت فَابدأْ ِبالَِّتي فَاتتك فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ

تعلَم أَنك ِإذَا صلَّيت الَِّتي فَاتتك فَاتتك الَِّتي بعدها فَابدأْ ِبالَِّتي أَنت ِفي وقِْتها فَصلِّها ثُم أَِقِم 
  .الْأُخرى 
٥ - ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نع

 عن رجٍل نِسي صلَاةً حتى )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ى فَقَالَ ِإذَا نرلَاٍة أُخص قْتلَ وخد ا وها فَِإذَا ذَكَرهذْكُري لَّى ِحنيا صهنع امن لَاةَ أَوالص ِسي

هو ِفي صلَاٍة بدأَ ِبالَِّتي نِسي و ِإنْ ذَكَرها مع ِإماٍم ِفي صلَاِة الْمغِرِب أَتمها ِبركْعٍة ثُم صلَّى 
هدعةَ بمتلَّى الْعص ثُم ِربغالْم هأَن ذَكَر ِن ثُميتكْعا رهلَّى ِمنفَص هدحةَ ومتلَّى الْعِإنْ كَانَ ص ا و

 ذَِلك دعةَ بمتلِّي الْعصي اٍت ثُمكَعِرِب ثَلَاثَ رغلَاةُ الْمكُونُ صٍة فَيكْعا ِبرهمأَت ِربغالْم ِسين.  
( يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن   محمد بن ِإسماِع- ٦

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل نِسي الظُّهر حتى غَربِت الشمس و قَد كَانَ صلَّى الْعصر فَقَالَ )عليه السالم 
  كَانَ 
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 يقُولُ ِإنْ أَمكَنه أَنْ يصلِّيها قَبلَ أَنْ يفُوته الْمغِرب )عليه السالم (  أَو كَانَ أَِبي )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
ثُم ِربغلَّى الْمِإلَّا ص ا وأَ ِبهدا بلَّاهص .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٧
لَّى الْأُولَى  عن رجٍل أَم قَوماً ِفي الْعصِر فَذَكَر و هو يصلِّي أَنه لَم يكُن ص)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 لَاِتِهمِبص مى الْقَوضم قَد ِر وصلَاةَ الْعص دعب أِْنفتسلْي و هتا الْأُولَى الَِّتي فَاتلْهعجقَالَ فَلْي.  
٨ -رِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   م

قَالَ سأَلْته عن رجٍل نِسي أَنْ يصلِّي الصبح حتى طَلَعِت الشمس قَالَ يصلِّيها ِحني يذْكُرها فَِإنَّ 
تيقَظَ و  رقَد عن صلَاِة الْفَجِر حتى طَلَعِت الشمس ثُم صلَّاها ِحني اس)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

  .لَِكنه تنحى عن مكَاِنِه ذَِلك ثُم صلَّى 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ - ٩

 عِن الصبِح و اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه  يقُولُ نام رسولُ ال)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 املًا نجأَنَّ ر ى لَوراِس أَ لَا تِللن كبر ةً ِمنمحر كَانَ ذَِلك ِه ولَيع سمِت الشى طَلَعتح هامأَن

وا لَا تتورع ِلصلَواِتك فَصارت أُسوةً و سنةً فَِإنْ قَالَ حتى تطْلُع الشمس لَعيره الناس و قَالُ
 فَصارت أُسوةً و رحمةً )صلى اهللا عليه وآله ( رجلٌ ِلرجٍل ِنمت عِن الصلَاِة قَالَ قَد نام رسولُ اللَِّه 

  .رِحم اللَّه سبحانه ِبها هِذِه الْأُمةَ 
١٠- ةَ واررز نِريٍز عح ناٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك اسمه ِإنَّ الصالةَ كانت علَى الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر 
وتاً قَالَ يعِني مفْروضاً و لَيس يعِني وقْت فَوِتها ِإذَا جاز ذَِلك الْوقْت ثُم صلَّاها لَم ِكتاباً موقُ

 داود نانُ بملَيس لَكلَه كَانَ ذَِلك لَو اةً ودؤِذِه مه هلَاتص كُنِر )عليه السالم ( تيا ِلغلَّاهص ِحني 
 و لَِكنه متى ما ذَكَرها صلَّاها قَالَ ثُم قَالَ و متى استيقَنت أَو شكَكْت ِفي وقِْتها أَنك لَم وقِْتها

 جرا خم دعب كَكْتا فَِإنْ شهتلَّيا صلِّهصت لَم كا أَنِتهقِْت فَوِفي و ا أَولِّهصت  
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وقْت الْفَوِت فَقَد دخلَ حاِئلٌ فَلَا ِإعادةَ علَيك ِمن شك حتى تستيِقن فَِإِن استيقَنت فَعلَيك أَنْ 
تاٍل كُنح ا ِفي أَيهلِّيصت.   

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١

  .ح صاِئماً  ِفي رجٍل نام عِن الْعتمِة فَلَم يقُم ِإلَّا بعد انِتصاِف اللَّيِل قَالَ يصلِّيها و يصِب)عليه السالم 
  باب ِبناِء مسِجِد النِبي ص

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١
ِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍر وصأَِبي أَِبي ن ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ن

 بنى مسِجده ِبالسِميِط ثُم ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
الْمسِجِد فَِزيد ِفيِه فَقَالَ نعم فَأَمر ِبِه فَِزيد ِفيِه الْمسِلِمني كَثُروا فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَو أَمرت ِب

و بناه ِبالسِعيدِة ثُم ِإنَّ الْمسِلِمني كَثُروا فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه لَو أَمرت ِبالْمسِجِد فَِزيد ِفيِه فَقَالَ 
داره ِبالْأُنثَى و الذَّكَِر ثُم اشتد علَيِهم الْحر فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه نعم فَأَمر ِبِه فَِزيد ِفيِه و بنى ِج

 تطُِرح ِل ثُمخذُوِع النج اٍر ِمنوِفيِه س تِبِه فَأُِقيم رفَأَم معِجِد فَظُلِّلَ فَقَالَ نسِبالْم ترأَم لَو
 و اِرضوِه الْعلَيع مهتابى أَصتوا ِفيِه حاشفَع الِْإذِْخر و فصالْخ  
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لَو أَمرت ِبالْمسِجِد فَطُين فَقَالَ لَهم الْأَمطَار فَجعلَ الْمسِجد يِكف علَيِهم فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه 
 فَلَم يزلْ كَذَِلك حتى قُِبض )عليه السالم (  لَا عِريش كَعِريِش موسى )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ُء ِذراعاً و هو  امةً فَكَانَ ِإذَا كَانَ الْفَي و كَانَ ِجداره قَبلَ أَنْ يظَلَّلَ قَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ةٌ وةٌ لَِبنِميطُ لَِبنقَالَ الس و رصلَّى الْعص ذَِلك فِإذَا كَانَ ِضع و رلَّى الظُّهٍز صنِبِض عرم رقَد
خاِن متثَى لَِبنالْأُن و الذَّكَر و فِنص ةٌ وةُ لَِبنِعيداِن الساِلفَت.  

٢ - نع لَِبيِن الْحى عِن ِعيساِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . قَالَ سأَلْته عِن الْمسِجِد الَِّذي أُسس علَى التقْوى قَالَ مسِجد قُبا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد - ٣
بِن عمِرو بِن سِعيٍد قَالَ حدثَِني موسى بن أُكَيٍل عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي 

 قَالَ كَانَ ثَلَاثَِة آلَاٍف و ِستِمائَِة )صلى اهللا عليه وآله (  كَم كَانَ مسِجد رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  عبِد اللَِّه
  .ِذراٍع تكِْسرياً 

  باب ما يستِتر ِبِه الْمصلِّي ِممن يمر بين يديِه
 محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١

 يجعلُ الْعنزةَ بين يديِه ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .صلَّى 

٢ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداٍن عِن ِسنِن ابِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب د
صلى اهللا (  قَالَ كَانَ طُولُ رحِل رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   )عليه وآله 
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  .ِذراعاً و كَانَ ِإذَا صلَّى وضعه بين يديِه يستِتر ِبِه ِممن يمر بين يديِه 
٣ -ِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مكَانَ عسِن مِن ابى ع

ٌء ِمما يمر   عِن الرجِل هلْ يقْطَع صلَاته شي)عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِمِن شؤلَاةَ الْمص قْطَعِه فَقَالَ لَا ييدي نيب ا اسُءوا مرلَِكِن اد ٌء و متطَعت.  

 قَالَ لَا يقْطَع الصلَاةَ )عليه السالم (  و ِفي ِروايِة ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش يوا ِبشِترتلَِكِن اس أَةٌ ورلَا ام و ارلَا ِحم و ٌء لَا كَلْب رقَد كيدي نياٍع ٍء فَِإنْ كَانَ بِذر 

 ترتتِض فَقَِد اسالْأَر اِفعاً ِمنر.  
يِبش ِترتسذَا أَنْ تلُ ِفي هالْفَض و ِنيقَالَ الْكُلَي  ارالْم ِقي ِبِه ِمنتا تم كيدي نيب عضت ٍء و

لْمصلِّي أَقْرب ِإلَيِه ِممن يمر بين يديِه و لَِكن فَِإنْ لَم تفْعلْ فَلَيس ِبِه بأْس ِلأَنَّ الَِّذي يصلِّي لَه ا
  .ذَِلك أَدب الصلَاِة و توِقريها 

  عِلي بن ِإبراِهيم رفَعه عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ دخلَ أَبو حِنيفَةَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
 يصلِّي و الناس يمرونَ بين يديِه فَلَا ينهاهم و )عليه السالم ( قَالَ لَه رأَيت ابنك موسى  فَ)عليه السالم ( 

 ادعوا ِلي موسى فَدِعي فَقَالَ لَه يا بني ِإنَّ أَبا حِنيفَةَ )عليه السالم ( ِفيِه ما ِفيِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 تِة ِإنَّ الَِّذي كُنا أَبي معفَقَالَ ن مههنت فَلَم كيدي نيونَ برمي اسالن لِّي وصت تكُن كأَن ذْكُري

وِريِد قَالَ أُصلِّي لَه كَانَ أَقْرب ِإلَي ِمنهم يقُولُ اللَّه عز و جلَّ و نحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْ
  . ِإلَى نفِْسِه ثُم قَالَ يا بني ِبأَِبي أَنت و أُمي يا مودع الْأَسراِر )عليه السالم ( فَضمه أَبو عبِد اللَِّه 

 هِمن أِْديبذَا ته لَ )عليه السالم (  والْفَض كرت هلَا أَن .  
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   باب الْمرأَِة تصلِّي ِبِحياِل الرجِل و الرجِل يصلِّي و الْمرأَةُ ِبِحياِلِه
 ِفي )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَ- ١

 أْسٍل فَلَا بحر ِضعوا ممهنيفَقَالَ ِإذَا كَانَ ب هِل قَِريباً ِمنجِب الرنلِّي ِإلَى جصأَِة ترالْم.  
 عثْمانَ عن عبِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن- ٢

 عِن الرجِل يصلِّي و الْمرأَةُ ِبِحذَاه )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يمنةً أَو يسرةً قَالَ لَا بأْس ِبِه ِإذَا كَانت لَا تصلِّي 

٣ -حم نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عم
 ِفي الرجِل و الْمرأَِة يصلِّياِن ِفي وقٍْت واِحٍد الْمرأَةُ عن يِمِني الرجِل )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَنْ يكُونَ بينهما ِشبر أَو ِذراع ِبِحذَاه قَالَ لَا ِإلَّا 

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْعلَاِء - ٤
 يصلِّي ِفي زاِويِة الْحجرِة و  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 را ِشبمهنيفَِإنْ كَانَ ب ذَِلك ِغي لَهبنى فَقَالَ لَا يرِة الْأُخاِويِفي الز لِّي ِبِحذَاهصت هتنأَِو اب هأَترام
ِفي الْمحِمِل يصلِّياِن جِميعاً فَقَالَ لَا و لَِكن أَجزأَه قَالَ و سأَلْته عِن الرجِل و الْمرأَِة يتزاملَاِن 

  .يصلِّي الرجلُ فَِإذَا صلَّى صلَِّت الْمرأَةُ 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن جعفَِر بِن بِشٍري عن حماِد بِن عثْمانَ - ٥

 عِن الرجِل يصلِّي و ِبِحياِلِه )عليه السالم (  اللَِّه الْقُمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن ِإدِريس بِن عبِد
  .امرأَةٌ قَاِئمةٌ علَى ِفراِشها جنبِتِه فَقَالَ ِإنْ كَانت قَاِعدةً فَلَا يضره و ِإنْ كَانت تصلِّي فَلَا 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن الْحسِن بِن -٦ 
 يصلِّي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  اللَِّه ِرباٍط عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد

  .و عاِئشةُ ناِئمةٌ معتِرضةٌ بين يديِه و ِهي لَا تصلِّي 
عمن رواه عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر - ٧

 ِفي الرجِل يصلِّي و الْمرأَةُ تصلِّي ِبِحذَاه أَو ِإلَى جاِنِبِه فَقَالَ ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسكُوِعِه فَلَا بر عا مهودجس.  

  باب الْخشوِع ِفي الصلَاِة و كَراِهيِة الْعبِث
١ -   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع

 ِإذَا قُمت ِفي الصلَاِة فَعلَيك )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
ِل علَى صلَاِتك فَِإنما يحسب لَك ِمنها ما أَقْبلْت علَيِه و لَا تعبثْ ِفيها ِبيِدك و لَا ِبرأِْسك ِبالِْإقْبا

الْم لُ ذَِلكفْعا يمفَِإن كَفِّرلَا ت طَّ ومتلَا ت و ثَاَءبتلَا ت و كفْسثْ ندحلَا ت و ِتكيلَا ِبِلح و وسج
 كياعِذر ِرشفْتلَا ت و كيملَى قَدقِْع علَا ت و ِعريالْب جفَرتا يكَم جفَرلَا ت و ِفزتحلَا ت و لَثَّملَا ت و

ِة متكَاِسلًا و لَا و لَا تفَرِقع أَصاِبعك فَِإنَّ ذَِلك كُلَّه نقْصانٌ ِمن الصلَاِة و لَا تقُم ِإلَى الصلَا
متناِعساً و لَا متثَاِقلًا فَِإنها ِمن ِخلَاِل النفَاِق فَِإنَّ اللَّه سبحانه نهى الْمؤِمِنني أَنْ يقُوموا ِإلَى 

لَى الصالِة قاموا كُساىل الصلَاِة و هم سكَارى يعِني سكْر النوِم و قَالَ ِللْمناِفِقني و ِإذا قاموا ِإ
  .يراؤنَ الناس و ال يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا 
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 ٢-ِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع ثَهدح نمع ِن الْفَاِرِسيسِن أَِبي الْحِن بس
 ِإنَّ اللَّه كَِره لَكُم أَيتها الْأُمةُ أَربعاً و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِره لَكُم الْعبثَ ِفي الصلَاِة ِعشِرين خصلَةً و نهاكُم عنها كَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

ِإقْباِل علَى صلَاِتك فَِإنَّ اللَّه  قَالَ ِإذَا كُنت دخلْت ِفي صلَاِتك فَعلَيك ِبالتخشِع و الْ)عليه السالم ( 
  .عز و جلَّ يقُولُ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو داود جِميعاً عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٤
ةَ عمهِن أَِبي جب ِليع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نٍد عيمِن حِم بهج عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( ن( 

 ِإذَا قَام ِفي الصلَاِة كَأَنه ساق شجرٍة لَا يتحرك ِمنه )صلوات اهللا عليه ( يقُولُ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
يش ا حٌء ِإلَّا م هِمن يحالر كَهر.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٥
 )صلوات اهللا عليه (   قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن)عليه السالم ( اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا قَام ِفي الصلَاِة تغير لَونه فَِإذَا سجد لَم يرفَع رأْسه حتى يرفَض عرقاً 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٦

لَ ِإذَا استقْبلْت الِْقبلَةَ ِبوجِهك فَلَا تقَلِّب وجهك عِن الِْقبلَِة فَتفْسد صلَاتك فَِإنَّ اللَّه عز و قَا
 كُنتم  ِفي الْفَِريضِة فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم و حيثُ ما)صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ قَالَ ِلنِبيِه 

  فَولُّوا وجوهكُم شطْره و اخشع ِببصِرك و لَا ترفَعه ِإلَى السماِء و لْيكُن ِحذَاَء 
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جِضِع سوِفي م ِهكجو وِدك.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباِن بِن - ٧

ي  أَنه قَالَ ِفي الرجِل يتثَاَءب و يتمطَّى ِف)عليهما السالم ( عثْمانَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَحِدِهما 
 ِلكُهملَا ي طَاِن ويالش ِمن ولَاِة قَالَ هالص.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٨
 فَسأَلَه ناِجيةُ أَبو حِبيٍب فَقَالَ ) السالم عليه( نصٍر عن أَِبي الْوِليِد قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن ِرفِل فَأَعاللَّي ٍة ِمناعِفي س تا قُممبا فَرِفيه نى أَطْححِإنَّ ِلي ر اكِفد لَِني اللَّهعج لَه
قَالَ ن اِئطَ ِلأُوِقظَهالْح ِربفَأَض امن قَد لَامى أَنَّ الْغحالر طْلُبلَّ تج و زِة اللَِّه عِفي طَاع تأَن مع

 قَهِرز.  
 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩

رأِْسك و لَا تعبثْ ِبالْحصى و أَنت تصلِّي ِإلَّا قَالَ ِإذَا قُمت ِفي الصلَاِة فَلَا تعبثْ ِبِلحيِتك و لَا ِب
 أْسلَا ب هفَِإن دجسثُ تيح يوسأَنْ ت.  

  باب الْبكَاِء و الدعاِء ِفي الصلَاِة
١ -اعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ قَالَ قَالَ   م

 ينبِغي ِلمن يقْرأُ الْقُرآنَ ِإذَا مر ِبآيٍة ِمن الْقُرآِن ِفيها مسأَلَةٌ أَو تخِويف أَنْ )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
اِر والن ةَ ِمناِفيالْع أَلَهسي و وجرا يم ريخ ذَِلك دِعن أَلَ اللَّهسذَاِب يالْع ِمن .  

٢ - نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
الَ بخ بخ  أَ يتباكَى الرجلُ ِفي الصلَاِة فَقَ)عليه السالم ( سِعيٍد بياِع الساِبِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .و لَو ِمثْلَ رأِْس الذُّباِب 
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ِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَ-٣ 
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ مع الِْإماِم فَيمر ِبالْمسأَلَِة أَو ِبآيٍة ِفيها ِذكْر جنٍة أَو )عليه السالم ( اللَِّه 

لَاِة ِمنذَ ِفي الصوعتي و ذَِلك دأَلَ ِعنسِبأَنْ ي أْساٍر قَالَ لَا بةَ ننالْج أَلَ اللَّهسي اِر والن .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ٤

اِب يدعو ِبها ِفي الصلَاِة ِمثْلَ  عن ِذكِْر السورِة ِمن الِْكت)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 أْسا فَلَا بو ِبهعدت تفَقَالَ ِإذَا كُن دأَح اللَّه وقُلْ ه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
  .كُلُّ ما كَلَّمت اللَّه ِبِه ِفي صلَاِة الْفَِريضِة فَلَا بأْس  قَالَ )عليه السالم ( 

  باب بدِء الْأَذَاِن و الِْإقَامِة و فَضِلِهما و ثَواِبِهما
١ -ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عالْفَض 

 ِإلَى السماِء فَبلَغَ الْبيت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما أُسِري ِبرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 و صف )يه وآله صلى اهللا عل( الْمعمور و حضرِت الصلَاةُ فَأَذَّنَ جبرِئيلُ و أَقَام فَتقَدم رسولُ اللَِّه 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( الْملَاِئكَةُ و النِبيونَ خلْف محمٍد 
٢ - ناِزٍم عِن حوِر بصنم ناٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِبالْأَذَاِن علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ا هبطَ جبرِئيلُ  قَالَ لَم)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليِر عِفي ِحج هأْسعليه السالم ( كَانَ ر( ُِئيلربفَأَذَّنَ ج  ) عليه السالم( ولُ اللَِّهسر هبتا انفَلَم أَقَام و  ) صلى اهللا

عليه ( لَ يا عِلي سِمعت قَالَ نعم قَالَ حِفظْت قَالَ نعم قَالَ ادع ِبلَالًا فَعلِّمه فَدعا عِلي  قَا)عليه وآله 

  . ِبلَالًا فَعلَّمه )السالم 
٣ -ِن عاِن بأَب نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   نانَ عثْم

   يقُولُ الْأَذَانُ و الِْإقَامةُ خمسةٌ و )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ الْجعِفي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  .حرفاً فَعد ذَِلك ِبيِدِه واِحداً واِحداً الْأَذَانَ ثَماِنيةَ عشر حرفاً و الِْإقَامةَ سبعةَ عشر حرفاً ثَلَاثُونَ 
  أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ - ٤
 يقُولُ الْأَذَانُ مثْنى مثْنى و الِْإقَامةُ مثْنى )عليه السالم ( نَ الْجماِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه عن صفْوا

  .مثْنى 
٥ - نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

 نةَ عاررفٍَر زععليه السالم ( أَِبي ج( هِتمخت اٍت وكِْبريِع تبالْأَذَانَ ِبأَر ِتحفْتةُ تاررا زقَالَ قَالَ ي 
  .ِبتكِْبريتيِن و تهِليلَتيِن 

الَ سأَلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ بِن وهٍب قَ- ٦
  . عِن التثِْويِب ِفي الْأَذَاِن و الِْإقَامِة فَقَالَ ما نعِرفُه )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو - ٧

 ِإذَا أَذَّنت فَأَفِْصح ِبالْأَِلِف و الْهاِء و صلِّ علَى النِبي كُلَّما ذَكَرته أَو ذَكَره )السالم عليه ( جعفٍَر 
  .ذَاِكر ِفي أَذَاٍن و غَيِرِه 

 )عليه السالم ( لَِّه   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد ال- ٨
 ِمن فص لْفَكلَّى خص تِإذَا أَقَم لَاِئكَِة والْم فَّاِن ِمنص لْفَكلَّى خص تأَقَم و تقَالَ ِإذَا أَذَّن

  .الْملَاِئكَِة 
قَاِسِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْ- ٩

 قَالَ سأَلْته أَ يجِزئ أَذَانٌ )عليهما السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
بت كدحو تِإنْ كُن ةٌ وِإقَام ِإلَّا أَذَانٌ و ِزئجي ةً لَماعمج تلَّيقَالَ ِإنْ ص اِحدو افخراً تأَم اِدر

أَنْ يفُوتك يجِزئُك ِإقَامةٌ ِإلَّا الْفَجر و الْمغِرب فَِإنه ينبِغي أَنْ تؤذِّنَ ِفيِهما و تِقيم ِمن أَجِل أَنه لَا 
  .يقْصر ِفيِهما كَما يقْصر ِفي ساِئِر الصلَواِت 
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  أَبو داود عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن عمِرو - ١٠ 
 أَ يتكَلَّم الرجلُ ِفي الْأَذَاِن قَالَ لَا بأْس قُلْت ِفي )السالم عليه ( بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .الِْإقَامِة قَالَ لَا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ لَا بأْس أَنْ -١١

  . وضوٍء و لَا يِقيم ِإلَّا و هو علَى وضوٍء يؤذِّنَ الرجلُ ِمن غَيِر
١٢- نكَانَ عسِن مِن ابع سوني نِعيٍد عِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الَ لَيس علَيِه أَنْ يِعيد الْأَذَانَ أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عِن الرجِل ينتِهي ِإلَى الِْإماِم ِحني يسلِّم قَ
  .فَلْيدخلْ معهم ِفي أَذَاِنِهم فَِإنْ وجدهم قَد تفَرقُوا أَعاد الْأَذَانَ 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو -١٣
ِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِطياباٍر السمع نقَةَ عدِن صِق بدصم نِن )عليه السالم ( ِعيٍد عِئلَ عقَالَ س 

 الْأَذَاِن هلْ يجوز أَنْ يكُونَ ِمن غَيِر عاِرٍف قَالَ لَا يستِقيم الْأَذَانُ و لَا يجوز أَنْ يؤذِّنَ ِبِه ِإلَّا
رجلٌ مسِلم عاِرف فَِإنْ عِلم الْأَذَانَ فَأَذَّنَ ِبِه و ِإنْ لَم يكُن عاِرفاً لَم يجِز أَذَانه و لَا ِإقَامته و لَا 

 لَه نصلِّي ُء رجلٌ آخر فَيقُولُ يقْتدى ِبِه و سِئلَ عِن الرجِل يؤذِّنُ و يِقيم ِليصلِّي وحده فَيِجي
 ِقيمي ذِّنُ وؤي لَِكن ِة قَالَ لَا والِْإقَام الْأَذَاِن و ا ِبذَِلكلِّيصأَنْ ي وزجلْ يةً فَهاعمج.  
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 ١٤ -حم   نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دم
 أَنه قَالَ ِفي الرجِل ينسى الْأَذَانَ و الِْإقَامةَ حتى )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ ِفي الصخدي ِبيلَى النلِّ عصأَ فَلْيقْرلَ أَنْ يقَب ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( لَاِة قَالَ ِإنْ كَانَ ذَكَر و ِقملْي و 
 هلَاتص ِتمأَ فَلْيقَر كَانَ قَد.  

١٥-ز نِريٍز عح ناٍد عمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نةَ عارر
 قَالَ من سها ِفي الْأَذَاِن فَقَدم أَو أَخر عاد علَى الْأَوِل الَِّذي أَخره حتى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يمِضي علَى آِخِرِه 
١٦-محِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليأَِبي   ع نٍر عصِن أَِبي نِد ب

 قَالَ يؤذِّنُ الرجلُ و هو جاِلس و لَا يِقم ِإلَّا و هو قَاِئم و تؤذِّنُ و أَنت )عليه السالم ( الْحسِن 
  .راِكب و لَا تِقم ِإلَّا و أَنت علَى الْأَرِض 

ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-١٧
 قَالَ قُلْت لَه يؤذِّنُ الرجلُ و هو علَى غَيِر الِْقبلَِة قَالَ ِإذَا كَانَ التشهد مستقِْبلَ )عليه السالم ( اللَِّه 

 أْسلَِة فَلَا بالِْقب.  
١٨-ِن   مِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمح

  . عِن الْمرأَِة علَيها أَذَانٌ و ِإقَامةٌ قَالَ لَا )عليه السالم ( دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
حمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن   أَحمد بن ِإدِريس عن أَ-١٩

 يقُولُ )عليه السالم ( أَيوب عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي مريم الْأَنصاِري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .نْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه ِإقَامةُ الْمرأَِة أَنْ تكَبر و تشهد أَ

    محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن -٢٠
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 يا أَبا هارونَ الِْإقَامةُ ِمن الصلَاِة )عليه السالم ( عقْبةَ عن أَِبي هارونَ الْمكْفُوِف قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِدكوِم ِبيلَا ت و كَلَّمتفَلَا ت هتفَِإذَا أَقَم.  

عليه ( الِْإسناِد عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه   و ِبهذَا -٢١

 قَالَ لَا يِقم أَحدكُم الصلَاةَ و هو ماٍش و لَا راِكب و لَا مضطَِجع ِإلَّا أَنْ يكُونَ مِريضاً و )السالم 
  .مِة كَما يتمكَّن ِفي الصلَاِة فَِإنه ِإذَا أَخذَ ِفي الِْإقَامِة فَهو ِفي الصلَاِة لْيتمكَّن ِفي الِْإقَا

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن ابِن -٢٢
وبأَِبي أَي نٍر عيمِد اللَِّه أَِبي عبأَِبي ع نِن كَِثٍري عاِذ بعم نلُ )عليه السالم (  عجلَ الرخقَالَ ِإذَا د 

الْمسِجد و هو لَا يأْتم ِبصاِحِبِه و قَد بِقي علَى الِْإماِم آيةٌ أَو آيتاِن فَخِشي ِإنْ هو أَذَّنَ و أَقَام أَنْ 
لْ قَد قَامِت الصلَاةُ قَد قَامِت الصلَاةُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و لْيدخلْ ِفي يركَع فَلْيقُ

  .الصلَاِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٢٣

 عِن )عليه السالم (  بِن سويٍد عن يحيى بِن ِعمرانَ بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه النضِر
 أْسفَلَا ب هدحِإذَا كَانَ و ٍة فَلَا واعمِر فَقَالَ ِإذَا كَانَ ِفي جلَ الْفَجالْأَذَاِن قَب.  

حسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي   محمد بن الْ-٢٤
 قَالَ الْقُعود بين الْأَذَاِن و الِْإقَامِة ِفي الصلَاِة كُلِّها ِإذَا لَم يكُن قَبلَ الِْإقَامِة صلَاةٌ )عليه السالم ( الْحسِن 
  .يصلِّيها 

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن مهِزيار عن بعِض أَصحاِبنا عن ِإسماِعيلَ   -٢٥
  . كَانَ يؤذِّنُ و يِقيم غَيره و قَالَ كَانَ يِقيم و قَد أَذَّنَ غَيره )عليه السالم ( بِن جاِبٍر أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه 

  جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن -٢٦
  . قَالَ الْأَذَانُ ترِتيلٌ و الِْإقَامةُ حدر )عليه السالم ( الْحسِن بِن السِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ رفَعه قَالَ قَالَ ثَلَاثَةٌ - ٢٧ 
ؤم مهدِك أَحاِن الِْمسلَى كُثْبِة عامالِْقي مواباً يِتسذِّنٌ أَذَّنَ اح.  

  محمد عن أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى بِن -٢٨
نُ يغفَر لَه  يقُولُ الْمؤذِّ)عليه السالم ( ِعمرانَ الْحلَِبي عن محمِد بِن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يكُلُّ ش لَه دهشي ِتِه ووى صدم  هِمعٍء س.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن -٢٩

 ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )لسالم عليه ا( عبِد اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
يِفي كُلِّ ش قُولُها يذِّنُ قَالَ ِمثْلَ مؤذِّنَ يؤالْم ِمعٍء  س.  

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن -٣٠
 قَالَ من سِمع الْمؤذِّنَ يقُولُ أَشهد أَنْ )عليه السالم (  بِن الْمِغريِة النضِري عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحاِرِث

 ِإلَه ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه فَقَالَ مصدقاً محتِسباً و أَنا أَشهد أَنْ لَا
 و أَكْتِفي ِبِهما عمن أَبى و جحد و أُِعني ِبِهما )صلى اهللا عليه وآله ( و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

نِد مدِمثْلُ ع و دحج و كَرأَن نم ددِر عالْأَج ِمن كَانَ لَه ِهدش و أَقَر نم فرع و أَقَر .  
٣١- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

انَ  قَامةً فَكَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ طُولُ حاِئِط مسِجِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِلِبلَاٍل ِإذَا دخلَ الْوقْت يا ِبلَالُ اعلُ فَوق الِْجداِر و ارفَع صوتك ِبالْأَذَاِن فَِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ 

أَذَانَ ِمن أَهِل الْأَرِض اللَّه قَد وكَّلَ ِبالْأَذَاِن ِرحياً ترفَعه ِإلَى السماِء و ِإنَّ الْملَاِئكَةَ ِإذَا سِمعوا الْ
(  ِبتوِحيِد اللَِّه عز و جلَّ و يستغِفرونَ ِلأُمِة محمٍد )صلى اهللا عليه وآله ( قَالُوا هِذِه أَصوات أُمِة محمٍد 

  . حتى يفْرغُوا ِمن ِتلْك الصلَاِة )صلى اهللا عليه وآله 
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  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن - ٣٢ 
 قَالَ يقُولُ الرجلُ ِإذَا فَرغَ ِمن )عليهم السالم ( انَ رفَعه ِإلَيِهم أَسٍد عن جعفَِر بِن محمِد بِن يقْظَ

 كِبيِر نقَب دلْ ِلي ِعنعاج اً وارِقي دِرز اً وِشي قَاريع اً وارلْ قَلِْبي بعاج ماللَّه لَسج الْأَذَاِن و )

  .قَراً  قَراراً و مست)صلى اهللا عليه وآله 
  عِلي بن مهِزيار عن محمِد بِن راِشٍد قَالَ حدثَِني ِهشام بن ِإبراِهيم أَنه شكَا ِإلَى -٣٣

ذَاِن ِفي منِزِلِه  سقْمه و أَنه لَا يولَد لَه ولَد فَأَمره أَنْ يرفَع صوته ِبالْأَ)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 
قَالَ فَفَعلْت فَأَذْهب اللَّه عني سقِْمي و كَثُر ولَِدي قَالَ محمد بن راِشٍد و كُنت داِئم الِْعلَِّة ما 

اٍم عِهش ِمن ذَِلك تِمعا ساِلي فَلَمِعي ِمي ودِة خاعمج فِْسي وا ِفي نهِمن فَكِبِه أَن ِملْت
  .فَأَذْهب اللَّه عني و عن ِعياِلي الِْعلَلَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ -٣٤
 مؤذِّناً أَعاد ِفي الشهادِة و ِفي حي علَى  قَالَ لَو أَنَّ)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الصلَاِة أَو حي علَى الْفَلَاِح الْمرتيِن و الثَّلَاثَ و أَكْثَر ِمن ذَِلك ِإذَا كَانَ ِإنما يِريد ِبِه جماعةَ 
 أْسِبِه ب كُني لَم مهعمجِم ِليالْقَو.  

 عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن سلَيمانَ   جماعةٌ-٣٥
  .الْجعفَِري قَالَ سِمعته يقُولُ أَذِّنْ ِفي بيِتك فَِإنه يطْرد الشيطَانَ و يستحب ِمن أَجِل الصبياِن 

  مسِجِد و الْخروِج ِمنهباب الْقَوِل ِعند دخوِل الْ
١ - مهنع سوني نع اِشِديِعيٍد الرِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليهم السالم (   ع

( و لْتخى ِإذَا دنمالْي ِلكأَ ِبِرجدبِجِد أَنْ تسوِل الْمخلُ ِفي دقَالَ قَالَ الْفَض   
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 تجرى ِإذَا خرسِبالْي.  
عليه ( ِه   عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَّ- ٢

  . و ِإذَا خرجت فَافْعلْ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإذَا دخلْت الْمسِجد فَصلِّ علَى النِبي )السالم 
ا   و عنه عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عن أَباٍن و معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ- ٣

صلى اهللا عليه وآله (  ِإذَا قُمت ِإلَى الصلَاِة فَقُِل اللَّهم ِإني أُقَدم ِإلَيك محمداً )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

و الْآِخرِة و ِمن  بين يدي حاجِتي و أَتوجه ِبِه ِإلَيك فَاجعلِْني ِبِه وِجيهاً ِعندك ِفي الدنيا )
 فُورالْغ تأَن كاباً ِإنجتساِئي ِبِه معد فُوراً وغِبي ِبِه مذَن ولَةً وقْبلَاِتي ِبِه ملْ صعاج ِبنيقَرالْم

 ِحيمالر.  
يار عن جعفَِر بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِز- ٤

عليه ( محمٍد الْهاِشِمي عن أَِبي حفٍْص الْعطَّاِر شيٍخ ِمن أَهِل الْمِدينِة قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 خرج ِمن الْمسِجِد  ِإذَا صلَّى أَحدكُم الْمكْتوبةَ و)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
 ترشتان و كتوبكْتم تلَّيص و كتوعد تبِني فَأَجتوعد مقُِل اللَّهلْي ِجِد ثُمساِب الْمِبب ِقففَلْي

خس ابِتناج و ِتكلَ ِبطَاعمالْع ِلكفَض ِمن أَلُكِني فَأَسترا أَمكَم ِضكِفي أَر الْكَفَاف و ِطك
 ِتكمحِق ِبرزالر ِمن.  

ذَِلك دقَالُ ِعنا يم كِْبِري وِفي الت دالْح لَاِة واِح الصباب افِْتت  
١ - نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  . قَالَ ترفَع يديك ِفي افِْتتاِح الصلَاِة قُبالَةَ وجِهك و لَا ترفَعهما كُلَّ ذَِلك )عليهما السالم ( ِهما أَحِد
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٢
  . الصلَاِة فَكَبرت فَارفَع يديك و لَا تجاِوز ِبكَفَّيك أُذُنيك أَي ِحيالَ خديك قُمت ِفي
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 بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ أَدنى ما يجِزئ ِمن   عنه عن أَِبيِه عن حماِد-٣ 
  .التكِْبِري ِفي التوجِه تكِْبريةٌ واِحدةٌ و ثَلَاثُ تكِْبرياٍت أَحسن و سبع أَفْضلُ 

٤ -اِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مةَ باِويعم نى عِن ِعيس
 قَالَ ِإذَا كُنت ِإماماً أَجزأَتك تكِْبريةٌ واِحدةٌ ِلأَنَّ معك ذَا )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْكَِبري و ِعيفالض ِة واجالْح.  
( بِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٥

 قَالَ التكِْبري ِفي صلَاِة الْفَرِض الْخمِس الصلَواِت خمس و ِتسعونَ تكِْبريةً ِمنها )عليه السالم 
  .تكِْبريات الْقُنوِت خمسةٌ 

٦ -ضاً عأَي اهور و   ى ودِر ِإحِفي الظُّه نهرفَس ِة وِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع ن
ِعشِرين تكِْبريةً و ِفي الْعصِر ِإحدى و ِعشِرين تكِْبريةً و ِفي الْمغِرِب ِست عشرةَ تكِْبريةً و ِفي 

ن تكِْبريةً و ِفي الْفَجِر ِإحدى عشرةَ تكِْبريةً و خمس تكِْبرياِت الِْعشاِء الْآِخرِة ِإحدى و ِعشِري
  .الْقُنوِت ِفي خمِس صلَواٍت 

  عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن - ٧
 قَالَ ِإذَا افْتتحت الصلَاةَ فَارفَع كَفَّيك ثُم ابسطْهما بسطاً ثُم )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه الْحلَِبي عن أَِب

ي كَبر ثَلَاثَ تكِْبرياٍت ثُم قُِل اللَّهم أَنت الْمِلك الْحق لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت سبحانك ِإني ظَلَمت نفِْس
 ريالْخ و كيدعس و كيقُلْ لَب ِن ثُميتكِْبريت ركَبت ثُم تِإلَّا أَن وبالذُّن ِفرغلَا ي هِبي ِإنِلي ذَن فَاغِْفر

كِإلَّا ِإلَي كأَ ِمنلْجلَا م تيده نم ِديهالْم و كِإلَي سلَي رالش و كيدِفي ي كياننح و كانحبس 
 ِللَِّذي فَطَر ِهيجو تهجقُولُ وت ِن ثُميتكِْبريت ركَبت ِت ثُميالْب بر كانحبس تالَيعت و كْتاربت

ا أَنم ِلماً وسِنيفاً مِة حادهالش ِب وياِلِم الْغع ضالْأَر اِت واومالس لَاِتي وِإنَّ ص ِرِكنيشالْم ا ِمن
 اييحم ِكي وسن  
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نا ِمن الْمسِلِمني ثُم تعوذْ ِمن و مماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني لَا شِريك لَه و ِبذَِلك أُِمرت و أَ
  .الشيطَاِن الرِجيِم ثُم اقْرأْ فَاِتحةَ الِْكتاِب 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه - ٨
ِسنحت ادما حماً يولَاِة فَقَالَ لَا يِريٍز ِفي الصح ابفَظُ ِكتا أَحِدي أَنيا سي قَالَ فَقُلْت لِّيصأَنْ ت 

 و تكَعلَاةَ فَرالص تحفْتتلَِة فَاسهاً ِإلَى الِْقبجوتِه ميدي نيب تلِّ قَالَ فَقُمفَص قُم ادما حي كلَيع
 يا حماد لَا تحِسن أَنْ تصلِّي ما أَقْبح ِبالرجِل ِمنكُم يأِْتي علَيِه ِستونَ سنةً أَو سجدت فَقَالَ

 فِْسي الذُّلُّ فَقُلْتِني ِفي نابفَأَص ادمةً قَالَ حاما توِدهدةً ِبحاِحدلَاةً وص ِقيمةً فَلَا ينونَ سعبس
ِفد ِعلْتِد اللَِّه جبو عأَب لَاةَ فَقَامِني الصلِّمفَع ِه )عليه السالم ( اكيدلَ يسِصباً فَأَرتنلَِة مقِْبلَ الِْقبتسم 

ع جِميعاً علَى فَِخذَيِه قَد ضم أَصاِبعه و قَرب بين قَدميِه حتى كَانَ بينهما قَدر ثَلَاِث أَصاِب
 وٍع اللَّهشقَالَ ِبخ لَِة وِن الِْقبا عمفْهرحي لَةَ لَمِميعاً الِْقبِه جلَياِبِع ِرجلَ ِبأَصقْبتاس اٍت وفَِرجنم

س و هو قَاِئم ثُم رفَع أَكْبر ثُم قَرأَ الْحمد ِبترِتيٍل و قُلْ هو اللَّه أَحد ثُم صبر هنيةً ِبقَدِر ما يتنفَّ
 در اٍت وفَِرجنِه ميتكْبر ِه ِمنلَأَ كَفَّيم و كَعر ثُم قَاِئم وه و رأَكْب قَالَ اللَّه ِهِه وجالَ وِه ِحييدي

طْرةٌ ِمن ماٍء أَو دهٍن لَم تزلْ ِلاسِتواِء ركْبتيِه ِإلَى خلِْفِه حتى استوى ظَهره حتى لَو صب علَيِه قَ
 ِدِه ثُممِبح ِظيِم والْع يبانَ رحبِتيٍل فَقَالَ سرثَلَاثاً ِبت حبس ِه ثُمينيع ضغَم و قَهنع دم ِرِه وظَه

 سِمع اللَّه ِلمن حِمده ثُم كَبر و هو قَاِئم و رفَع يديِه استوى قَاِئماً فَلَما استمكَن ِمن الِْقياِم قَالَ
  ِحيالَ وجِهِه ثُم سجد و بسطَ 
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 الْأَصاِبِع بين يدي ركْبتيِه ِحيالَ وجِهِه فَقَالَ سبحانَ ربي الْأَعلَى و ِبحمِدِه كَفَّيِه مضمومتِي
يلَى شِدِه عسج ئاً ِمنيش عضي لَم اٍت ورثَلَاثَ م  ِن وظٍُم الْكَفَّيِة أَعاِنيلَى ثَمع دجس و هٍء ِمن

ِن ويتكْبالر ا وهلَيع دجسي ضا فَرهةٌ ِمنعبقَالَ س ِف والْأَن ِة وهبالْج ِن ولَيجِي الرامهاِمِل ِإبأَن 
 ِهي الَِّتي ذَكَرها اللَّه ِفي ِكتاِبِه فَقَالَ و أَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحداً و ِهي الْجبهةُ
و الْكَفَّاِن و الركْبتاِن و الِْإبهاماِن و وضع الْأَنِف علَى الْأَرِض سنةٌ ثُم رفَع رأْسه ِمن السجوِد 

 الْأَيمِن فَلَما استوى جاِلساً قَالَ اللَّه أَكْبر ثُم قَعد علَى فَِخِذِه الْأَيسِر و قَد وضع ظَاِهر قَدِمِه
 دجس و اِلسج وه و ركَب ِه ثُمِإلَي وبأَت ي وبر اللَّه ِفرغتقَالَ أَس ِر وسِمِه الْأَيطِْن قَدلَى بع

يلَى شِنِه عدب ئاً ِمنيش عضي لَم ا قَالَ ِفي الْأُولَى وقَالَ كَم ةَ وةَ الثَّاِنيدجكُوٍع ٍء ِم السِفي ر هن
 اهدي ذَا ولَى هِن عيتكْعلَّى رِض فَصلَى الْأَرِه عياعِذر عضي لَم حاً ونجكَانَ م وٍد وجلَا س و

ا حفَقَالَ ي لَّمِد سهشالت غَ ِمنا فَرِد فَلَمهشِفي الت اِلسج وه اِبِع وا الْأَصتوممضكَذَا مه ادم
  .صلِّ 

  باب ِقراَءِة الْقُرآِن
١ - اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويعم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  حمِن الرِحيِم ِفي فَاِتحِة الْقُرآِن  ِإذَا قُمت ِللصلَاِة أَقْرأُ ِبسِم اللَِّه الر)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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  . مع السورِة قَالَ نعم قَالَ نعم قُلْت فَِإذَا قَرأْت فَاِتحةَ الْقُرآِن أَقْرأُ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن مهِزيار عن يحيى بِن أَِبي - ٢

جٍل ابتدأَ ِب  جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي ر)عليه السالم ( ِعمرانَ الْهمداِني قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 اِب ِمنالِْكت ِر أُمِإلَى غَي ارا صاِب فَلَمالِْكت ِفي أُم هدحلَاِتِه وِحيِم ِفي صمِن الرحِم اللَِّه الرِبس

 علَى رغِْم أَنِفِه يعِني السورِة تركَها فَقَالَ الْعباِسي لَيس ِبذَِلك بأْس فَكَتب ِبخطِِّه يِعيدها مرتيِن
 اِسيبالْع.  
  محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي عن عباِد بِن يعقُوب عن عمِرو بِن - ٣

ولُ أَولُ كُلِّ ِكتاٍب نزلَ  قَالَ سِمعته يقُ)عليه السالم ( مصعٍب عن فُراِت بِن أَحنف عن أَِبي جعفٍَر 
ِمن السماِء ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم فَِإذَا قَرأْت ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم فَلَا تباِلي أَلَّا تستِعيذَ 

  .لسماِء و الْأَرِض و ِإذَا قَرأْت ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم سترتك ِفيما بين ا
٤ - وبأَِبي أَي نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ٌء  اِة ِفيها شي الِْقراَءةُ ِفي الصلَ)عليه السالم ( الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 اِفِقنينالْم ةَ وعما الْجأُ ِفيهقْرةَ تعمقَالَ لَا ِإلَّا الْج قَّتوم.  

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
ٍم فَقَرأَ الْحمد و فَرغَ ِمن ِقراَءِتها فَقُلْ أَنت الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و لَا ِإذَا كُنت خلْف ِإما

 قُلْ آِمنيت.  
٦ - نٍر عكَيِن باب ةَ ونِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ةَ عاررفٍَر زعأَِبي ج عليه السالم ( ن( هفْسن عما أَساِء ِإلَّا معالد اَءِة والِْقر ِمن بكْتقَالَ لَا ي .  
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 ٧-ِن الْحع داوو دٍن   أَبسح نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيس
 أَ يجِزئ عني أَنْ أَقْرأَ ِفي الْفَِريضِة فَاِتحةَ الِْكتاِب )عليه السالم ( الصيقَِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ٌء فَقَالَ لَا بأْس  و أَعجلَِني شيوحدها ِإذَا كُنت مستعِجلًا أَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ الْجماِل - ٨

  .ي الركْعتيِن  الْمغِرب فَقَرأَ ِبالْمعوذَتيِن ِف)عليه السالم ( قَالَ صلَّى ِبنا أَبو عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٩
 يجوز  قَالَ يجوز ِللْمِريِض أَنْ يقْرأَ ِفي الْفَِريضِة فَاِتحةَ الِْكتاِب وحدها و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِللصِحيِح ِفي قَضاِء صلَاِة التطَوِع ِباللَّيِل و النهاِر 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -١٠

 يجمع بين السورتيِن ِفي الْفَِريضِة فَأَما الناِفلَةُ فَلَا  قَالَ ِإنما يكْره أَنْ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 أْسب.  

 قَالَ يكْره أَنْ يقْرأَ قُلْ هو )عليه السالم (   محمد بن يحيى ِبِإسناٍد لَه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١
  .اللَّه أَحد ِفي نفٍَس واِحٍد 

١٢-ِف   أَحيس نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دم
 لَا تقْرأْ ِفي الْمكْتوبِة ِبأَقَلَّ ِمن )عليه السالم ( بِن عِمريةَ عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَكْثَر سورٍة و لَا ِب
  أَبو داود عن عِلي بِن مهِزيار ِبِإسناِدِه عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد -١٣

  . يقُولُ صلَاةُ الْأَواِبني الْخمسونَ كُلُّها ِبقُلْ هو اللَّه أَحد )عليه السالم ( اللَِّه 
١٤-ي نب دمحِن   ماِلِح بص ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيح

 و أَنا حاِضر كَم يقْرأُ )عليه السالم ( عقْبةَ عن أَِبي هارونَ الْمكْفُوِف قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
آي اِننياِل فَقَالَ ثَموذَا ِفي الزه ِمن بجخاً أَعيش تأَيلْ رونَ هارا ها أَبلُ فَقَالَ يجالر جرةً فَخ
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يش نأَلَِني عالَِّذي س  هاِق أَنلُ الِْعرأَه معزذَا الَِّذي يفِْسِريِه هت نأَلِْني عسي لَم و هتربٍء فَأَخ
  نَّ الْحمد سبع آياٍت و قُلْ هو اللَّه أَحد ثَلَاثُ آياٍت فَهِذِه عشر آياٍت و عاِقلُهم يا أَبا هارونَ ِإ
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  .نَ آيةً الزوالَ ثَمانُ ركَعاٍت فَهِذِه ثَمانو
  عنه عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي عن أَِبي -١٥
ك ِإذَا  قَالَ سأَلْته هلْ يقْرأُ الرجلُ ِفي صلَاِتِه و ثَوبه علَى ِفيِه قَالَ لَا بأْس ِبذَِل)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .أَسمع أُذُنيِه الْهمهمةَ 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن أَِبي -١٦

اَءِة معهم ِمثْلُ حِديِث النفِْس  يجِزئُك ِمن الِْقر)عليه السالم ( حمزةَ عمن ذَكَره قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧
حلَاِة تآِن ِفي الصِللْقُر هاَءتِقر و هدهشت ِس ورةُ الْأَخلِْبيِعِه قَالَ تبِبِإص هتارِإش اِنِه وِلس ِريك.  

  و عنه عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عمِرو -١٨
أَِبي ع نى عوسِن ماِر بمع نقَةَ عدِن صِق بدصم نع اِئِنيدِعيٍد الْمِن سِد اللَِّه بعليه السالم ( ب( هأَن 

قَالَ ِفي الرجِل ينسى حرفاً ِمن الْقُرآِن فَيذْكُر و هو راِكع هلْ يجوز لَه أَنْ يقْرأَ ِفي الركُوِع 
  .قَالَ لَا و لَِكن ِإذَا سجد فَلْيقْرأْ 

 ِزياٍد عن أَحمد بِن عبدوٍس عن محمِد بِن زاِويةَ   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن-١٩
 جِعلْت ِفداك ِإنك كَتبت ِإلَى محمِد )عليه السالم ( عن أَِبي عِلي بِن راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

الْفَراِئِض ِب ِإنا أَنزلْناه و قُلْ هو اللَّه أَحد و ِإنَّ صدِري بِن الْفَرِج تعلِّمه أَنَّ أَفْضلَ ما تقْرأُ ِفي 
  . لَا يِضيقَن صدرك ِبِهما فَِإنَّ الْفَضلَ و اللَِّه ِفيِهما )عليه السالم ( لَيِضيق ِبِقراَءِتِهما ِفي الْفَجِر فَقَالَ 

٢٠-أَح نى عيحي نب دمحِن   مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دم
 أَياماً فَكَانَ ِإذَا كَانت )عليه السالم ( محمٍد عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ صلَّيت خلْف أَِبي عبِد اللَِّه 

ِم اللَِّه الرِب ِبس رها جِفيه رهجلَاةٌ لَا يِميعاً صِن جيتورِفي الس رهجكَانَ ي ِحيِم ومِن الرح.  
٢١- هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع و    
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 و ِعكمونَ سا دةُ مافَتخِبها قَالَ الْم خاِفتال ت و الِتكِبص رهجال ت لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع
  .الْجهر أَنْ ترفَع صوتك شِديداً 

 بِن الْمِغريِة قَالَ حدثَِني معاذُ بن مسِلٍم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه-٢٢
 أَنه قَالَ لَا تدع أَنْ تقْرأَ ِبقُلْ هو اللَّه أَحد و قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ ِفي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ الْفَجِن قَبيتكْعِفي الر اِطنوِع مبس ِن ِمنيتكْعر ِرِب وغالْم دعِن بيتكْعر اِل ووِي الزتكْعر ِر و
  .أَوِل صلَاِة اللَّيِل و ركْعتِي الِْإحراِم و الْفَجِر ِإذَا أَصبحت ِبها و ركْعتِي الطَّواِف 

لِِّه ِب قُلْ هو اللَّه أَحد و ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة ِب  و ِفي ِروايٍة أُخرى أَنه يبدأُ ِفي هذَا كُ
قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ ِإلَّا ِفي الركْعتيِن قَبلَ الْفَجِر فَِإنه يبدأُ ِب قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ ثُم يقْرأُ ِفي 

 وِة ِب قُلْ هِة الثَّاِنيكْعالر دأَح اللَّه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -٢٣

الَ يفْتح  عِن الرجِل يؤم الْقَوم فَيغلَطُ قَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 لْفَهخ نِه ملَيع.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٤
كُفقَالَ ي مقَدتأَنْ ي ِريدي ِضٍع ثُمولِّي ِفي مصِل يجقَالَ ِفي الر هى أَنتِيِه حشاَءِة ِفي مِن الِْقرع 

  .يتقَدم ِإلَى الْموِضِع الَِّذي يِريد ثُم يقْرأُ 
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 ٢٥ -بع نٍد عمحم نب نيسِن   الْحالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ب
 الرجلُ )عليه السالم ( أَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن عمِرو بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

أَ سقْرأَنْ ي ِريدلَاِة فَيِفي الص قُومي عجرونَ فَقَالَ يا الْكَاِفرها أَيقُلْ ي و دأَح اللَّه وأُ قُلْ هقْرةً فَيور
  .ِمن كُلِّ سورٍة ِإلَّا ِمن قُلْ هو اللَّه أَحد و ِمن قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ 

٢٦-ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مِمريِن عِف بيس نكَِم عِن الْحب ِلي
عن داود بِن فَرقٍَد عن صاِبٍر مولَى بساٍم قَالَ أَمنا أَبو عبِد اللَِّه ِفي الصلَاِة الْمغِرِب فَقَرأَ 

  .الْمعوذَتيِن ثُم قَالَ هما ِمن الْقُرآِن 
٢٧-رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبع نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيم

 علَى الِْإماِم أَنْ يسِمع من خلْفَه و ِإنْ كَثُروا فَقَالَ )عليه السالم ( بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى و ال تجهر ِبصالِتك و ال تخاِفت ِبها ِليقْرأْ ِقراَءةً وسطاً 

٢٨- هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع ِليع  
اِتِه قَالَ لَا صلَاةَ لَه ِإلَّا أَنْ يبدأَ ِبها ِفي جهٍر أَو ِإخفَاٍت عِن الَِّذي لَا يقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب ِفي صلَ

قُلْت أَيهما أَحب ِإلَيك ِإذَا كَانَ خاِئفاً أَو مستعِجلًا يقْرأُ ِبسورٍة أَو فَاِتحِة الِْكتاِب قَالَ فَاِتحةَ 
  .الِْكتاِب 

  باب عزاِئِم السجوِد
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ١

 قَالَ ِإذَا قَرأْت شيئاً ِمن الْعزاِئِم الَِّتي )عليه السالم ( سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ها فَلَا تكَبر قَبلَ سجوِدك و لَِكن تكَبر ِحني ترفَع رأْسك و الْعزاِئم أَربع حم السجدةُ يسجد ِفي

 كبِم رأْ ِباساقْر و مجالن ِزيلٌ ونت و.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن -٢ 
يش ِصٍري قَالَ قَالَ ِإذَا قُِرئأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحاِئِم الْأَ مزالْع ِع ٌء ِمنبر

 لِّي وصأَةُ لَا ترِت الْمِإنْ كَان باً ونج تِإنْ كُن وٍء وضِر ولَى غَيع تِإنْ كُن و دجا فَاسهتِمعفَس
 دجست لَم ِإنْ ِشئْت و تدجس اِر ِإنْ ِشئْتِفيِه ِبالِْخي تآِن أَنالْقُر اِئرس.  

ِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن   عِلي بن ِإبرا- ٣
 عن رجٍل سِمع السجدةَ تقْرأُ قَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِلِقراَءِتِه مستِمعاً لَها أَو يصلِّي ِبصلَاِتِه فَأَما أَنْ يكُونَ يصلِّي ِفي ناِحيٍة يسجد ِإلَّا أَنْ يكُونَ منِصتاً
 تِمعا سِلم دجسى فَلَا ترٍة أُخاِحيلِّي ِفي نصت تأَن و.  

 سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب   أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن- ٤
 قَالَ ِإنْ صلَّيت )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ئاً ِمنيش أَو لَقالَِّذي خ كبِم رأْ ِباساقْر امأَ الِْإمٍم فَقَرقَو عم لَم اَءِتِه وِقر غَ ِمنفَر اِئِم وزالْع 
  .يسجد فَأَوِم ِإمياًء و الْحاِئض تسجد ِإذَا سِمعِت السجدةَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
 أَنه سِئلَ عِن الرجِل يقْرأُ ِبالسجدِة ِفي آِخِر السورِة قَالَ يسجد ثُم يقُوم فَيقْرأُ فَاِتحةَ ) عليه السالم (

 دجسي و كَعري اِب ثُمالِْكت.  
 سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن- ٦

ٍء ِمن الْعزاِئِم   قَالَ لَا تقْرأْ ِفي الْمكْتوبِة ِبشي)عليهما السالم ( عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
  .فَِإنَّ السجود ِزيادةٌ ِفي الْمكْتوبِة 
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   باب الِْقراَءِة ِفي الركْعتيِن الْأَِخريتيِن و التسِبيِح ِفيِهما
١ -ع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسٍد   الْحيوِن سِر بضِن الن

 عِن الِْقراَءِة )عليه السالم ( عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
الِْكتاِب و من خلْفَه يسبح فَِإذَا خلْف الِْإماِم ِفي الركْعتيِن الْأَِخريتيِن فَقَالَ الِْإمام يقْرأُ فَاِتحةَ 

 حبفَس ِإنْ ِشئْت ا وأْ ِفيِهمفَاقْر كدحو تكُن.  
٢ - نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

 ما يجِزئ ِمن الْقَوِل ِفي الركْعتيِن الْأَِخريتيِن قَالَ أَنْ )ليه السالم ع( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 كَعرت و ركَبت و رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِللَِّه و دمالْح انَ اللَِّه وحبقُولَ ست.  

الت قَالُ ِفيِه ِمنا يم كُوِع وباب الرهِمن أْسالر فَعِإذَا ر اِء ِفيِه وعالد ِبيِح وس  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز - ١

ِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع ةَ واررز نفٍَر ععأَِبي ج نةَ عاررز عليه السالم ( ن( 
 لَك و تكَعر لَك مقُِل اللَّه و كَعار ثُم رأَكْب اللَّه ِصبتنم تأَن فَقُلْ و كَعرأَنْ ت تدقَالَ ِإذَا أَر

شي خبر تأَن و كَّلْتوت كلَيع و تنآم ِبك و تلَمأَس ِري وصب ِعي ومس قَلِْبي و لَك ع
شعِري و بشِري و لَحِمي و دِمي و مخي و ِعظَاِمي و عصِبي و ما أَقَلَّته قَدماي غَير مستنِكٍف 

رِدِه ثَلَاثَ ممِبح ِظيِم والْع يبانَ رحبِسٍر سحتسلَا م كِْبٍر وتسلَا م اٍت و  
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 ِمن كيتاحر كِّنمت ٍر وِشب را قَدمهنيلُ بعجت كيمقَد نيب كُوِعكِفي ر فصت ِتيٍل ورِفي ت
 و كيتكْبر نيع اِبِعكاِف أَصِبأَطْر لِّعب ى ورسلَ الْيى قَبنمالْي ِتككْبلَى رى عنمالْي كدي عضت

 كظَرن كُنلْي و قَكنع دم و كلْبص أَِقم و كيتكْبلَى را عهتعضِإذَا و كاِبعأَص جفَر ِة وكْبالر
مقَد نيلَ بأَه الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح قَاِئم ِصبتنم تأَن و هِمدح نِلم اللَّه ِمعقُلْ س ثُم كي

 و الْجبروِت و الِْكبِرياِء و الْعظَمةُ ِللَِّه رب الْعالَِمني تجهر ِبها صوتك ثُم ترفَع يديك ِبالتكِْبِري
  .تِخر ساِجداً 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج - ٢
 اللَّه ِلمن  فَقُلْت ما يقُولُ الرجلُ خلْف الِْإماِم ِإذَا قَالَ سِمع)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .حِمده قَالَ يقُولُ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و يخِفض ِمن صوِتِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو - ٣

  .دت أَنْ تركَع و تسجد فَارفَع يديك و كَبر ثُم اركَع و اسجد  ِإذَا أَر)عليه السالم ( جعفٍَر 
٤ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 )صلوات اهللا عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي
 لَاةَ لَهلَاِة فَلَا صِفي الص هلْبص ِقمي لَم نم.  

 بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد- ٥
 يركَع ركُوعاً أَخفَض ِمن ركُوِع كُلِّ من )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 

  .رأَيته يركَع و كَانَ ِإذَا ركَع جنح ِبيديِه 
الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ٦

 قَالَ ِإذَا رفَعت رأْسك ِمن الركُوِع )عليه السالم ( محمٍد عن رجٍل عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هلْبص ِقيملَا ي نلَاةَ ِلملَا ص هفَِإن كلْبص فَأَِقم.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن السنِدي بِن الرِبيِع عن سِعيِد بِن جناٍح -٧ 
 ِفي منِزِلِه ِبالْمِدينِة فَقَالَ مبتِدئاً من أَتم ركُوعه لَم تدخلْه )يه السالم عل( قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 

  .وحشةٌ ِفي الْقَبِر 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن جعفَِر بِن بِشٍري عن حماٍد عن ِهشاٍم - ٨

 يجِزئ عني أَنْ أَقُولَ مكَانَ التسِبيِح ِفي الركُوِع و السجوِد )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَ
 معقَالَ ن رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه.  

يد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِز- ٩
 ِبالْمِدينِة و أَنا أُصلِّي و أَنكُس ِبرأِْسي و أَتمدد )عليه السالم ( عِلي بِن عقْبةَ قَالَ رآِني أَبو الْحسِن 

  .ِفي ركُوِعي فَأَرسلَ ِإلَي لَا تفْعلْ 
الد ِبيِح وسالت وِد وجباب الس نيقَالُ با يم اِفِل ووالن اِئِض واِء ِفيِه ِفي الْفَرع

  السجدتيِن
١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

جدت فَكَبر و قُِل اللَّهم لَك سجدت و ِبك آمنت و لَك  قَالَ ِإذَا س)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 دمالْح هرصب و هعمس قش و لَقَهِهي ِللَِّذي خجو دجي سبر تأَن و كَّلْتوت كلَيع و تلَمأَس

لْخاِلِقني ثُم قُلْ سبحانَ ربي الْأَعلَى و ِبحمِدِه ثَلَاثَ مراٍت ِللَِّه رب الْعالَِمني تبارك اللَّه أَحسن ا
فَِإذَا رفَعت رأْسك فَقُلْ بين السجدتيِن اللَّهم اغِْفر ِلي و ارحمِني و أَِجرِني و ادفَع عني ِإني 

  .ري تبارك اللَّه رب الْعالَِمني ِلما أَنزلْت ِإلَي ِمن خيٍر فَِق
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد - ٢

   )صلوات اهللا عليه (  عِلي  قَالَ كَانَ)عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن حفٍْص الْأَعوِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 وكَهرِني بعي اِمرالض ِعريى الْبوختا يى كَموختي دجِإذَا س.  
٣ -ٍد عمحم نب نيسِن   الْحِد بمحم نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع ن

 ِإذَا سجد يحرك ثَلَاثَ أَصاِبع ِمن أَصاِبِعِه واِحدةً بعد )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن 
هِفيفاً كَأَنِريكاً خحٍة تاِحدو هأْسر فَعر ثُم ِبيحسالت دعي .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحسِن بِن - ٤
 يقُولُ و )عليه السالم (  محبوٍب عن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

 ِسرياً ثُماباً يِني ِحستباسح اٍت ونسئَاِتي حيس لْتدٍد ِإلَّا بمحم ِبيِبكح قِبح أَلُكأَس اِجدس وه
ةَ الدئُونِني متٍد ِإلَّا كَفَيمحم ِبيِبكح قِبح أَلُكِة أَسقَالَ ِفي الثَّاِني ِة ونونَ الْجٍل دوكُلَّ ه ا وين

 قَِبلْت الْقَِليلَ و وِب والذُّن ِمن الْكَِثري ِلي تا غَفَرٍد لَممحم ِبيِبكح قِبح أَلُكقَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَس
يِبك محمٍد لَما أَدخلْتِني الْجنةَ و جعلْتِني ِمني عمِلي الْيِسري ثُم قَالَ ِفي الراِبعِة أَسأَلُك ِبحق حِب

  .ِمن سكَّاِنها و لَما نجيتِني ِمن سفَعاِت الناِر ِبرحمِتك و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه 
ٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد   جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعي- ٥

 عِن الرجِل يذْكُر النِبي )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 راِكعاً و ِإما ساِجداً فَيصلِّي علَيِه و هو علَى ِتلْك  و هو ِفي الصلَاِة الْمكْتوبِة ِإما)صلى اهللا عليه وآله ( 

 كَهيئَِة التكِْبِري و التسِبيِح و ِهي عشر )صلى اهللا عليه وآله ( الْحاِل فَقَالَ نعم ِإنَّ الصلَاةَ علَى نِبي اللَِّه 
م رشةَ عاِنيا ثَمهِدرتباٍت ينسح اها ِإيهلِّغبي مهلَكاً أَي.  
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 ٦-حِد الربع ناٍن عأَب نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمِن   أَحِن بم
 أَدعو و أَنا ساِجد فَقَالَ نعم فَادع ِللدنيا و الْآِخرِة فَِإنه )عليه السالم ( سيابةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .رب الدنيا و الْآِخرِة 
ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن - ٧

 قَالَ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد ِمن ربِه ِإذَا دعا ربه و هو ساِجد فَأَي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يا أَ شم اكِفد ِعلْتِني جلِّمع قُلْت تدجقُولُ ِإذَا سٍء ت ِلكا مي اِب وبالْأَر با رقُولُ قَالَ قُلْ ي

 ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عِة صالْآِله ا ِإلَهي ِة واِبربالْج اربا جي اِت وادالس ديا سي لُوِك والْم
 ِفي قَبضِتك ثُم ادع ِبما ِشئْت و اسأَلْه فَِإنه افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا ثُم قُلْ فَِإني عبدك ناِصيِتي

يش هاظَمعتلَا ي و ادوٌء  ج.  
٨ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

لَّى ِبنِلٍم قَالَ صسِن مِد بمحم لَّتض تكَان قَد و اِجدس وه كَّةَ فَقَالَ وِصٍري ِفي طَِريِق مو با أَب
 )عليه السالم ( ناقَةٌ ِلجماِلِهم اللَّهم رد علَى فُلَاٍن ناقَته قَالَ محمد فَدخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

لَ قُلْتفَع قَالَ و هتربلَاةَ قَالَ لَا فَأَخالص فَأُِعيد قُلْت كَتقَالَ فَس معن لَ قُلْتفَع قَالَ و معن .  
  أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٩

ي كُنت أُمهد ِلأَِبي ِفراشه فَأَنتِظره حتى يأِْتي فَِإذَا أَوى  ِإن)عليه السالم ( قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ذَِلك ِفي طَلَِبِه و ِجدسالْم تيلٍَة فَأَتلَي ذَات لَيطَأَ عأَب هِإن اِشي وِإلَى ِفر تقُم امن اِشِه وِإلَى ِفر

فَِإذَا ه اسأَ الندا هم دعب وه و هِنينح تِمعفَس هرِجِد غَيسِفي الْم سلَي و اِجدِجِد سسِفي الْم و
يقُولُ سبحانك اللَّهم أَنت ربي حقّاً حقّاً سجدت لَك يا رب تعبداً و ِرقّاً اللَّهم ِإنَّ عمِلي 

 مِلي اللَّه اِعفْهفَض ِعيفض ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن لَيع بت و كادثُ ِعبعبت موي كذَابِقِني ع
.  

(   أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي جِريٍر الرواِسي قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى -١٠

  .سأَلُك الراحةَ ِعند الْموِت و الْعفْو ِعند الِْحساِب يرددها  و هو يقُولُ اللَّهم ِإني أَ)عليه السالم 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٢٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 الْحجاِل عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ١١ 
 تفَرق أَمواِلنا و )عليه السالم ( ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

تأَن اِء وعِبالد كلَيا فَقَالَ عنلَيلَ عخا دم وه ِإلَى اللَِّه و دبكُونُ الْعا يم بفَِإنَّ أَقْر اِجدس 
صلى ( ساِجد قَالَ قُلْت فَأَدعو ِفي الْفَِريضِة و أُسمي حاجِتي فَقَالَ نعم قَد فَعلَ ذَِلك رسولُ اللَِّه 

  . بعده )عليه السالم ( ماِء آباِئِهم و فَعلَه عِلي  فَدعا علَى قَوٍم ِبأَسماِئِهم و أَس)اهللا عليه وآله 
  جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -١٢

نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عمحِن مفٍَر الْقَاِسِم بعقَالَ كَانَ )عليه السالم (  أَِبي ج 
 ِعند عاِئشةَ ذَات لَيلٍَة فَقَام يتنفَّلُ فَاستيقَظَت عاِئشةُ فَضربت ِبيِدها )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 تا فَقَامِتهاِريِإلَى ج قَام قَد هأَن تفَظَن هِجدت فَلَم قَهنع ِطئَتِه فَولَيع طُوفصلى اهللا عليه وآله ( ت( و 
 ِم وعِبالن كوُء ِإلَياِدي أَبفُؤ ِبك نآم اِلي ويخ اِدي ووس لَك دجقُولُ ساٍك يب اِجدس وه

غِْفر ِلي ِإنه لَا يغِفر الذَّنب الْعِظيم أَعتِرف لَك ِبالذَّنِب الْعِظيِم عِملْت سوءاً و ظَلَمت نفِْسي فَا
 و ِتكِقمن ِمن ِتكمحوذُ ِبرأَع و ِطكخس ِمن اكوذُ ِبِرضأَع و ِتكقُوبع ِمن فِْوكوذُ ِبعأَع تِإلَّا أَن

كَم تأَن كلَياَء عالثَّن و كحدلُغُ ملَا أَب كِمن وذُ ِبكأَع وبأَت و كِفرغتأَس فِْسكلَى نع تيا أَثْن
يش ِقي أَينِت ععجأَو ةُ لَقَداِئشا عقَالَ ي فرصا انفَلَم كِتِك  ِإلَياِريِإلَى ج ِشيِت أَنْ أَقُومٍء خ.  

١٣-أَِبيِه ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِد بمحم نع هذَكَر نم
 من قَالَ ِفي ركُوِعِه و سجوِدِه و ِقياِمِه صلَّى اللَّه )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  .ِد و الِْقياِم علَى محمٍد و آِل محمٍد كَتب اللَّه لَه ِبِمثِْل الركُوِع و السجو
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جعفَِر بِن عِلي قَالَ رأَيت أَبا -١٤

ِبالْأَرِض  و قَد سجد بعد الصلَاِة فَبسطَ ِذراعيِه علَى الْأَرِض و أَلْصق جؤجؤه )عليه السالم ( الْحسِن 
  .ِفي دعاِئِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن يحيى بِن عبِد الرحمِن بِن خاقَانَ قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن -١٥

   سجد سجدةَ الشكِْر فَافْترش ِذراعيِه فَأَلْصق جؤجؤه و بطْنه )عليه السالم ( الثَّاِلثَ 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٢٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث : كايف  ال

 ِحبفَقَالَ كَذَا ن ذَِلك نع هأَلْتِض فَسِبالْأَر.  
١٦-دِزيِز قَالَ حِد الْعبِن عب دمأَح نٍل عهس نٍد عمحم نب ِليا   عاِبنحأَص ضعثَِني ب

 ِإذَا رفَع رأْسه ِمن آِخِر ركْعِة الْوتِر قَالَ هذَا مقَام من )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَبو الْحسِن الْأَولُ 
كفْعِإلَّا د لَه سلَي و ِظيمع هبذَن و ِعيفض هكْرش و كةٌ ِمنمِنع هاتنسح قُلْت كفَِإن كتمحر و 

 كانوا قَِليلًا ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ و )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي ِكتاِبك الْمنزِل علَى نِبيك الْمرسِل 
ستغِفرك ِلذَنِبي ِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ طَالَ هجوِعي و قَلَّ ِقياِمي و هذَا السحر و أَنا أَ

( اسِتغفَار من لَم يِجد ِلنفِْسِه ضراً و لَا نفْعاً و لَا موتاً و لَا حياةً و لَا نشوراً ثُم يِخر ساِجداً 

   .)صلوات اهللا عليه 
قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الْماِضي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب -١٧

 عما أَقُولُ ِفي سجدِة الشكِْر فَقَِد اختلَف أَصحابنا ِفيِه فَقَالَ قُلْ و أَنت ساِجد اللَّهم )عليه السالم ( 
ِميعج و لَكسر و اَءكِبيأَن و كلَاِئكَتم ِهدأُش و كِهدي أُشِإن لَامالِْإس ي وبر اللَّه كأَن لِْقكخ 

ِديِني و محمداً نِبيي و عِلياً و فُلَاناً و فُلَاناً ِإلَى آِخِرِهم أَِئمِتي ِبِهم أَتولَّى و ِمن عدوِهم أَتبرأُ 
مظْلُوِم ثَلَاثاً اللَّهالْم مد كدشي أَنِإن ماللَّه مهنظِْفرِلت اِئكِليِلأَو فِْسكلَى نع اِئكِبِإيو كدشي أَنِإن 

 أَلُكي أَسِإن مٍد اللَّهمحآِل م ِمن فَِظنيحتسلَى الْمع ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت ِهمودع و كودِبع
ِر ثَلَاثاً ثُمسالْع دعب رسِييِني الْيعت ِفي ِحنيا كَهقُولُ يت ِض ولَى الْأَرع نمالْأَي كدخ عض 

الْمذَاِهب و تِضيق علَي الْأَرض ِبما رحبت و يا باِرئ خلِْقي رحمةً ِبي و قَد كَانَ عن خلِْقي 
ِظني ِمن آِل محمٍد ثُم ضع خدك الْأَيسر و تقُولُ يا غَِنياً صلِّ علَى محمٍد و علَى الْمستحفَ

  مِذلَّ كُلِّ جباٍر و يا مِعز كُلِّ ذَِليٍل قَد و ِعزِتك بلَغَ ِبي مجهوِدي 
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ثَلَاثاً ثُم تقُولُ يا حنانُ يا منانُ يا كَاِشف الْكُرِب الِْعظَاِم ثَلَاثاً ثُم تعود ِللسجوِد فَتقُولُ ِمائَةَ مرٍة 
  .شكْراً شكْراً ثُم تسأَلُ حاجتك ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى 

١٨-ِإب نب ِليع   ِزيورفٍْص الْمِن حانَ بملَيس نع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع نع اِهيمر
 ِفي سجدِة الشكِْر فَكَتب ِإلَي ِمائَةَ مرٍة )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر 

ِإنْ ِشئْت كْراً وكْراً شفْواً شفْواً عع .  
١٩- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإلَى بعِض )عليه السالم ( محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه قَالَ خرجت مع أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر 
وأَم غَررغت ِزيٍن وٍت حوقُولُ ِبصي هتِمعاِجداً فَسِللَِّه س رغَ خا فَرِر فَلَملَاِة الظُّهِإلَى ص اِلِه فَقَام

 و ِشئْت لَو ِري وصِبب كتيصع ِني وتسرلَأَخ ِتكِعز و ِشئْت لَو اِني وِبِلس كتيصع بر هوعمد
ِعز لَو ِدي وِبي كتيصع ِني وتمملَأَص ِتكِعز و ِشئْت لَو ِعي ومِبس كتيصع ِني وتهلَأَكْم ِتك

ِشئْت و ِعزِتك لَكَنعتِني و عصيتك ِبِرجِلي و لَو ِشئْت و ِعزِتك لَجذَمتِني و عصيتك ِبفَرِجي 
ئْت و ِعزِتك لَعقَمتِني و عصيتك ِبجِميِع جواِرِحي الَِّتي أَنعمت ِبها علَي و لَيس هذَا و لَو ِش

 نمالْأَي هدخ قأَلْص قَالَ ثُم فْوالْع فْوقُولُ الْعي وه ٍة ورم أَلْف لَه تيصأَح ي قَالَ ثُمِمن اَءكزج
لْأَرِض فَسِمعته و هو يقُولُ ِبصوٍت حِزيٍن بؤت ِإلَيك ِبذَنِبي عِملْت سوءاً و ظَلَمت نفِْسي ِبا

فَاغِْفر ِلي فَِإنه لَا يغِفر الذُّنوب غَيرك يا مولَاي ثَلَاثَ مراٍت ثُم أَلْصق خده الْأَيسر ِبالْأَرِض 
فَس هأْسر فَعر اٍت ثُمرثَلَاثَ م فرتاع كَانَ وتاس و فراقْت اَء وأَس نم محقُولُ اري هتِمع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ماِلِك بِن عِطيةَ -٢٠
 جِعلْت ِفداك هذَا الَِّذي ظَهر ِبوجِهي )عليه السالم ( ٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه عن يونس بِن عما

  يزعم الناس أَنَّ اللَّه لَم يبتِل ِبِه عبداً لَه ِفيِه حاجةٌ فَقَالَ لَا قَد كَانَ مؤِمن آِل ِفرعونَ 
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مكَتع الْأَصاِبِع فَكَانَ يقُولُ هكَذَا و يمد يده و يقُولُ يا قَوِم اتِبعوا الْمرسِلني قَالَ ثُم قَالَ ِلي ِإذَا 
ِمن ِفي كَانَ الثُّلُثُ الْأَِخري تا فَِإذَا كُنلِّيهصالَِّتي ت لَاِتكِإلَى ص قُم أْ ثُمضوِلِه فَتِل ِفي أَواللَّي 

 ِحيما رانُ يمحا ري ِظيما عي ِليا عي اِجدس تأَن ِن فَقُلْ ويلَتِن الْأَويتكْعالر ِة ِمنِة الْأَِخريدجالس
الد اِمعا سِر ييخ ِطِني ِمنأَع ٍد ومحِت ميِل بأَه ٍد ومحلَى ملِّ عاِت صريالْخ ِطيعا ماِت يوع

الدنيا و الْآِخرِة ما أَنت أَهلُه و اصِرف عني ِمن شر الدنيا و الْآِخرِة ما أَنا أَهلُه و أَذِْهب عني 
وجع و تسميِه فَِإنه قَد غَاظَِني و أَحزنِني و أَِلح ِفي الدعاِء قَالَ فَفَعلْت فَما وصلْت ِإلَى هذَا الْ

 ي كُلَّهنع اللَّه بى أَذْهتالْكُوفَِة ح.  
٢١-م نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعددعس نع ِليِن عِد بمح

 قَالَ كَانَ يقُولُ ِفي سجوِدِه سجد وجِهي الْباِلي ِلوجِهك )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِهيجو دجِزيِز سالْع ِهكجالذَِّليلُ ِلو ِهيجو دجِظيِم ساِئِم الْعاِقي الدالْب ِنيالْغ يبِه رجِلو الْفَِقري 

الْكَِرِمي الْعِلي الْعِظيِم رب أَستغِفرك ِمما كَانَ و أَستغِفرك ِمما يكُونُ رب لَا تجِهد بلَاِئي رب لَا 
و اِفعلَا د هِإن باِئي رِسئْ قَضلَا ت باِئي ردِبي أَع ِمتشت ٍد ومحلَى ملِّ عص تِإلَّا أَن اِنعلَا م 

آِل محمٍد ِبأَفْضِل صلَواِتك و باِرك علَى محمٍد و آِل محمٍد ِبأَفْضِل بركَاِتك اللَّهم ِإني أَعوذُ 
س ِطكخس و ِبكِميِع غَضج ِمن وذُ ِبكأَع و اِتكطَوس ِمن ِبك بر تِإلَّا أَن لَا ِإلَه كانحب

 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري و الَِمنيِعي )عليه السالم ( الْعرضت و كيدي نيذُلِّي ب محار اِجدس وه قُولُ وي 
يضاً وعظْتِني فَلَم أَتِعظْ و ِإلَيك و وحشِتي ِمن الناِس و آِنسِني ِبك يا كَِرمي و كَانَ يقُولُ أَ

 أَلُكأَس ا كَِرميي كفْوع كفْوع تكَرا شفَم كاِديِني أَيترمع و ِجرزأَن فَلَم اِرِمكحم نِني عترجز
و جكَانَ أَب اِب والِْحس دِعن فْوالْع أَلُكأَس ِت ووالْم دةَ ِعناحفٍَر الرعليه السالم ( ع( وه قُولُ وي 

 ِعيفِلي ضمِإنَّ ع ِظيما عِرقّاً ي داً وبعت با ري لَك تدجقّاً سقّاً حح تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اِجدس
ملْ عقَبت ِمي ورج وِبي وِلي ذُن انُ اغِْفرنا حي ا كَِرميِلي ي اِعفْهفَض ا كَِرميِلي ي  
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 ا وهكْرش قزرت تأَن ةُ ومعالن كِمن مِملَ ظُلْماً اللَّهأَح أَو أَنْ أَِخيب ِمن وذُ ِبكأَع اربا جي
 ِتكاِئدِبكَِرِمي ع و ِلكِل طَوا ِبفَضاِبهثَو ِبِه ِمن لْتفَضا تم ابكُونُ ثَوي كلَيع.  

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن ِزياِد بِن مروانَ قَالَ -٢٢
 يقُولُ ِفي سجوِدِه أَعوذُ ِبك ِمن ناٍر حرها لَا يطْفَأُ و أَعوذُ ِبك ِمن )م عليه السال( كَانَ أَبو الْحسِن 

ناٍر جِديدها لَا يبلَى و أَعوذُ ِبك ِمن ناٍر عطْشانها لَا يروى و أَعوذُ ِبك ِمن ناٍر مسلُوبها لَا 
  .يكْسى 

عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي   محمد بن يحيى -٢٣
 قَالَ ِإذَا قَرأَ أَحدكُم السجدةَ ِمن الْعزاِئِم فَلْيقُلْ ِفي )عليه السالم ( عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
داً وبعت لَك تدجوِدِه سجا سلْ أَنظِّماً بعتلَا م ِكفاً ونتسلَا م و ِتكادِعب نكِْبراً عتسِرقّاً لَا م 

 ِجريتسم اِئفذَِليلٌ خ دبع.  
٢٤- نا عاِبنحِض أَصعب ناِن عيِن الرب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

بوِد )عليه السالم ( ِد اللَِّه أَِبي عجقُولُ ِفي السا تا فَقَالَ قُلْ لَههذْتلٍَد ِلي أَخو ِه ِعلَّةَ أُمِإلَي تكَوقَالَ ش 
 اِفِني ِمنع ٍد ومحلَى آِل مع ٍد ومحلَى ملِّ عِدي صيا سي يبا رٍة يوبكْتلَاٍة مِر كُلِّ صبِفي د

ا و كَذَا فَِبها نجا جعفَر بن سلَيمانَ ِمن الناِر قَالَ فَعرضت هذَا الْحِديثَ علَى بعِض كَذَ
  .أَصحاِبنا فَقَالَ أَعِرف ِفيِه يا رُءوف يا رِحيم يا ربي يا سيِدي افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا 

٢٥-ٍد عمحم نب ِليقَالَ   ع ِدياٍد الْقَنِزي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابا عاِبنحِض أَصعب ن
ٍء و كَانَ قَد حِبس   علِّمِني دعاًء فَِإني قَد بِليت ِبشي)عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
كَتب ِإلَيِه ِإذَا صلَّيت فَأَِطِل السجود ثُم قُلْ يا أَحد من لَا أَحد لَه ِببغداد حيثُ اتِهم ِبأَمواِلِهم فَ

 ثُم كفَسن قَِطعنى تتماً حكَر وداً واِء ِإلَّا جعةُ الدكَثْر هِزيدلَا ي نا مقُلْ ي ثُم فَسالن قَِطعنى تتح
رباِب أَنت أَنت أَنت الَِّذي انقَطَع الرجاُء ِإلَّا ِمنك يا عِلي يا عِظيم قَالَ ِزياد قُلْ يا رب الْأَ

  .فَدعوت ِبِه فَفَرج اللَّه عني و خلَّى سِبيِلي 
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   باب أَدنى ما يجِزئ ِمن التسِبيِح ِفي الركُوِع و السجوِد و أَكْثَِرِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عثْمانَ بِن عبِد - ١

ٍء حد الركُوِع و   تدِري أَي شي)عليه السالم ( حضرِمي قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر الْمِلِك عن أَِبي بكٍْر الْ
السجوِد قُلْت لَا قَالَ تسبح ِفي الركُوِع ثَلَاثَ مراٍت سبحانَ ربي الْعِظيِم و ِبحمِدِه و ِفي 

 و ِبحمِدِه ثَلَاثَ مراٍت فَمن نقَص واِحدةً نقَص ثُلُثَ صلَاِتِه و من السجوِد سبحانَ ربي الْأَعلَى
 لَاةَ لَهفَلَا ص حبسي لَم نم لَاِتِه وص ثُلُثَي قَصِن نيتِثن قَصن.  

 مهِزيار عِن ابِن فَضاٍل عن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن- ٢
 و )عليه السالم ( أَحمد بِن عمر الْحلَِبي عن أَِبيِه عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .هو يصلِّي فَعددت لَه ِفي الركُوِع و السجوِد ِستني تسِبيحةً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن حمزةَ بِن - ٣

 و ِعنده قَوم فَصلَّى ِبِهم )عليه السالم ( حمرانَ و الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَا دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 رصالْع ثَلَاثاً و أَو ثَلَاِثني عاً وبِظيِم أَرالْع يبانَ رحبكُوِعِه سِفي ر ا لَهنددا فَعنلَّيا صكُن قَد و

 ِلمع هذَا ِلأَناًء هووِد سجالس كُوِع وِدِه ِفي الرمِبح ِديِثِه وا ِفي حمهدقَالَ أَح ةً ورم عليه (ثَلَاِثني 

 احِتمالَ الْقَوِم ِلطُوِل ركُوِعِه و سجوِدِه و ذَِلك أَنه رِوي أَنَّ الْفَضلَ ِللِْإماِم أَنْ يخفِّف و )السالم 
  .يصلِّي ِبأَضعِف الْقَوِم 

٤ -ِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عةَ باِويعم نِن عمح
 قَالَ قُلْت لَه أَدنى ما يجِزئ الْمِريض ِمن التسِبيِح ِفي الركُوِع )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و السجوِد قَالَ تسِبيحةٌ واِحدةٌ 
٥ -ِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبو عكَِم قَالَ قَالَ أَبِن الْحاِم بِهش نِة عِغريِن الْم )

 ما ِمن كَِلمٍة أَخف علَى اللِّساِن ِمنها و لَا أَبلَغَ ِمن سبحانَ اللَِّه قَالَ قُلْت يجِزئُِني ِفي )عليه السالم 
 التسِبيِح لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و الْحمد ِللَِّه و اللَّه أَكْبر قَالَ نعم كُلُّ الركُوِع و السجوِد أَنْ أَقُولَ مكَانَ

  ذَا ِذكْر اللَِّه قَالَ قُلْت الْحمد ِللَِّه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه قَد عرفْناهما فَما تفِْسري سبحانَ اللَِّه 
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يالش ِمن ِجبلَ ِإذَا عجى الررا تفَةٌ ِللَِّه أَ مانَ اللَِّه  قَالَ أَنحبِء قَالَ س.  
 بِن عبيٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن مروِك- ٦

 قَالَ قُلْت لَه ِإني ِإمام مسِجِد الْحي فَأَركَع ِبِهم فَأَسمع خفَقَانَ ِنعاِلِهم و أَنا )عليه السالم ( جعفٍَر 
قَطَعفَِإِن ان كُوِعكِمثْلَ ر و ككُوعر ِبرفَقَالَ اص اِكعقَاِئماً ر ِصبتِإلَّا فَان و .  

هكْرا يم ِه ولَيع دجسا يباب م  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن - ١

عليه ( فَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي الْعباِس الْ

  . لَا تسجد ِإلَّا علَى الْأَرِض أَو ما أَنبتِت الْأَرض ِإلَّا الْقُطْن و الْكَتانَ )السالم 
 الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن- ٢

 قَالَ قُلْت لَه أَسجد علَى الزفِْت يعِني الِْقري )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
يلَى شلَا ع وِف ولَى الصلَا ع ِف وسِب الْكُرلَى الثَّولَا ع لَى  فَقَالَ لَا ولَا ع اِن وويالْح ٍء ِمن

يلَى شلَا ع اٍم وطَع يلَى شلَا ع ِض واِر الْأَرِثم اِش  ٍء ِمنيالر ٍء ِمن.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
 عِن الِْجص يوقَد علَيِه ِبالْعِذرِة و ِعظَاِم الْموتى ثُم يجصص ِبِه الْمسِجد أَ )م عليه السال( الْحسِن 

 بِه فَكَتلَيع دجسعليه السالم ( ي( اهرطَه قَد ارالن اَء وطِِّه ِإنَّ الْمِبخ ِإلَي .  

http://www.islam4u.com


  ) ٣٣١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... شعاع االسالمي مركز اال........... الد الثالث :  الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن -٤ 
لْخمرِة فَأُبِطأَت علَيِه فَأَخذَ كَفّاً ِمن حصى  دعا أَِبي ِبا)عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 دجس اِط ثُملَى الِْبسع لَهعفَج.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن - ٥
اِويعِن مِد بيرب اٍر وسا يِدِهمأَح نعليهما السالم ( ةَ ع( ِر وعالش لَّى ِمنصلَى الْماِم عِبالِْقي أْسقَالَ لَا ب 

 ِه ولَياِم عِبالِْقي أْسِض فَلَا باِت الْأَربن ِض فَِإنْ كَانَ ِمنلَى الْأَرع دجسوِف ِإذَا كَانَ يالص
  .السجوِد علَيِه 

٦ -مِد   أَحمحم ناِعيلَ عمِن ِإسب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هرغَي و ِريسِإد نب د
 قَالَ لَا تسجد علَى الِْقِري و لَا علَى )صلوات اهللا عليه ( بِن عمِرو بِن سِعيٍد عن أَِبي الْحسِن الرضا 

  .الصاروِج 
٧ -ب ِليع   ضعب باِن قَالَ كَتيِن الرب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم ن

 عِن الصلَاِة علَى الْخمرِة )عليه السالم ( أَصحاِبنا ِإلَيِه ِبيِد ِإبراِهيم بِن عقْبةَ يسأَلُه يعِني أَبا جعفٍَر 
كَتب صلِّ ِفيها ما كَانَ معمولًا ِبخيوطٍَة و لَا تصلِّ علَى ما كَانَ معمولًا ِبسيورٍة قَالَ الْمدِنيِة فَ

 اِنيوداً الْعرطَ شأَبٍر ِلتِشع تيب مهتدشا فَأَننابحأَص قَّفوفَت.  
  كَأَنها خيوطَةُ ماِري تغار و تفْتلُ

  .و ماِري كَانَ رجلًا حبالًا كَانَ يعملُ الْخيوطَ 
 السجود علَى الْأَرِض )عليه السالم (   محمد بن يحيى ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٨

  .فَِريضةٌ و علَى الْخمرِة سنةٌ 
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 ٩- قُوبعِن يب سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
  . الذَّهِب و لَا علَى الِْفضِة  قَالَ لَا تسجد علَى)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن جعفٍَر -١٠
 ِليع نأَِبيِه ع نعليه السالم ( ع(يلَى شلُ عجالر دجسقَالَ لَا ي  ِه سلَيع سِدِه ٍء لَيسج اِئر.  

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن -١١
خمرِة  يصلِّي علَى الْ)عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِبي )عليهما السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه عن حمرانَ عن أَحِدِهما 

يجعلُها علَى الطِّنِفسِة و يسجد علَيها فَِإذَا لَم تكُن خمرةٌ جِعلَ حصى علَى الطِّنِفسِة حيثُ 
 دجسي.  

١٢- نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  . أَنه كَِره أَنْ يسجد علَى ِقرطَاٍس علَيِه ِكتابةٌ )عليه السالم ( ِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه جِمي

  محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي النيسابوِري عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى -١٣
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يصلِّي علَى الرطْبِة الناِبتِة قَالَ فَقَالَ ِإذَا أَلْصق جبهته )ليه السالم ع( بِن جعفٍَر 

 أْسداً قَالَ لَا بدضاً جأَر ِصيبي وه ِل واِبِت الثَّيِشيِش النِن الْحع و أْسِض فَلَا بِبالْأَر.  
١٤-دمحِإلَى أَِبي   م با كَتاِبنحأَص ضعِن أَنَّ بيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب 

 يسأَلُه عِن الصلَاِة علَى الزجاِج قَالَ فَلَما نفَذَ ِكتاِبي ِإلَيِه تفَكَّرت و )عليه السالم ( الْحسِن الْماِضي 
الْأَرض و ما كَانَ ِلي أَنْ أَسأَلَه عنه قَالَ فَكَتب ِإلَي لَا تصلِّ علَى الزجاِج و قُلْت هو ِمما أَنبتِت 

  .ِإنْ حدثَتك نفْسك أَنه ِمما أَنبتِت الْأَرض و لَِكنه ِمن الِْملِْح و الرمِل و هما ممسوخاِن 
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   باب وضِع الْجبهِة علَى الْأَرِض
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١

 قَالَ الْجبهةُ كُلُّها ِمن قُصاِص شعِر الرأِْس ِإلَى الْحاِجبيِن موِضع السجوِد فَأَيما سقَطَ )م عليه السال( 
  .ِمن ذَِلك ِإلَى الْأَرِض أَجزأَك ِمقْدار الدرهِم و ِمقْدار طَرِف الْأَنملَِة 

 )عليه السالم ( ِه بِن الْمِغريِة قَالَ أَخبرِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَّ- ٢
 هِبينج ِصيبا يم فُهأَن ِصبي لَم نلَاةَ ِلمقُولُ لَا صي.  

٣ - نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مةَ باِويعم
 ِإذَا وضعت جبهتك علَى نبكٍَة فَلَا ترفَعها و لَِكن جرها )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .علَى الْأَرِض 
ِه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَّ- ٤

 قَالَ سأَلْته عن موِضِع جبهِة الساِجِد يكُونُ أَرفَع ِمن ِقيامٍة قَالَ لَا و لَِكن يكُونُ )عليه السالم ( 
  .مستِوياً 

لَ قَالَ ِإذَا كَانَ موِضع جبهِتك  و ِفي حِديٍث آخر ِفي السجوِد علَى الْأَرِض الْمرتِفعِة قَا
 أْسٍة فَلَا بلَِبن رقَد كلَيِرج نِفعاً عترم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن - ٥
  يحيى 
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عن ِإسحاق بِن عماٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن مصاِدٍف قَالَ خرج ِبي دملٌ فَكُنت أَسجد علَى 
 ما هذَا فَقُلْت لَا أَستِطيع أَنْ أَسجد ِمن أَجِل  أَثَره فَقَالَ)عليه السالم ( جاِنٍب فَرأَى أَبو عبِد اللَِّه 

الدمِل فَِإنما أَسجد منحِرفاً فَقَالَ ِلي لَا تفْعلْ و لَِكِن احِفر حفَيرةً فَاجعِل الدملَ ِفي الْحفْرِة 
  .حتى تقَع جبهتك علَى الْأَرِض 

٦ - نب ِليِد اللَِّه   عبو عِئلَ أَبقَالَ س اٍد لَهنٍد ِبِإسمحِتِه ِعلَّةٌ لَا )عليه السالم ( مهبِبج نمع 
يقِْدر علَى السجوِد علَيها قَالَ يضع ذَقَنه علَى الْأَرِض ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ يِخرونَ ِللْأَذْقاِن 

  .سجداً 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن - ٧

 سوى الْحصى ِحني أَراد )عليه السالم ( عماٍر عن عبِد الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه 
 ودجالس.  
٨ -حأَِبي   م نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نِل عِن الْفَضع دم
  . قَالَ قُلْت لَه الرجلُ ينفُخ ِفي الصلَاِة موِضع جبهِتِه فَقَالَ لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٩ -دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مأَب نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب 

 عِن الرجِل يسجد و علَيِه )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ضالْأَر ههجو ِصيبةُ لَا يامِض الِْعمِإلَى الْأَر هتهبِصلَ جى تتح ذَِلك ِزئُهجقَالَ لَا ي .  

  باب الِْقياِم و الْقُعوِد ِفي الصلَاِة
  عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ - ١

 ى وِن ِعيساِد بمح نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم
 قَالَ ِإذَا قُمت ِفي الصلَاِة فَلَا تلِْصق قَدمك ِبالْأُخرى دع )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ذَِلك ِإلَى ِشبٍر أَكْثَره و اسِدلْ منِكبيك و أَرِسلْ يديك و لَا تشبك بينهما فَصلًا ِإصبعاً أَقَلُّ 

  أَصاِبعك و لْتكُونا علَى فَِخذَيك قُبالَةَ ركْبتيك و لْيكُن نظَرك ِإلَى موِضِع سجوِدك فَِإذَا 
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 كيتكْبر ِمن كيتاحر كِّنمت ٍر وِشب را قَدمهنيلُ بعجت كيمقَد نيب كُوِعكِفي ر ففَص تكَعر
ى قَبنمالْي ِتككْبلَى رى عنمالْي كدي عضت و ِة وكْبالر نيع اِبِعكأَص افلِّغْ أَطْرب ى ورسلَ الْي

فَرج أَصاِبعك ِإذَا وضعتها علَى ركْبتيك فَِإذَا وصلَت أَطْراف أَصاِبِعك ِفي ركُوِعك ِإلَى 
كَفَّي كِّنمأَنْ ت ِإلَي بأَح و ذَِلك أَكزأَج كيتكْبِن ريِفي ع كاِبعلَ أَصعجفَت كيتكْبر ِمن ك

 تدفَِإذَا أَر كيمقَد نيا بِإلَى م كظَرن كُنلْي و قَكنع دم و كلْبص أَِقم ا ومهنيب جفَرت ِة وكْبالر
ِجداً و ابدأْ ِبيديك فَضعهما علَى الْأَرِض قَبلَ ركْبتيك أَنْ تسجد فَارفَع يديك ِبالتكِْبِري و ِخر سا

 و كيتكْبلَى رع كياعِذر نعضلَا ت ِه وياعِع ِذربالس اشافِْتر كياعِذر ِرشفْتلَا ت عاً وا ممهعضت
و كفَقَيِبِمر حنجت لَِكن و كفَِخذَي نيب ِهكجو ا ِمنِنِهمدلَا ت و كيتكْبِبر ككَفَّي لِْصقلَا ت 

 ئاً ويش ذَِلك نا عمفُهرحت لَِكن و كيتكْبر يدي نيا بملْهعجلَا ت و كيِكبنالَ مِحي ذَِلك
ِإلَيك قَبضاً و ِإنْ كَانَ تحتهما ثَوب فَلَا يضرك و ِإنْ ابسطْهما علَى الْأَرِض بسطاً و اقِْبضهما 

 نهمض لَِكن و وِدكجِفي س اِبِعكأَص نيب نجفَرلَا ت لُ وأَفْض وِض فَها ِإلَى الْأَرِبِهم تيأَفْض
ق ركْبتيك ِبالْأَرِض و فَرج بينهما شيئاً و لْيكُن جِميعاً قَالَ و ِإذَا قَعدت ِفي تشهِدك فَأَلِْص

 اكتأَلْي ى ورسالْي ِمكاِطِن قَدلَى بى عنمالْي ِمكقَد ظَاِهر ِض ولَى الْأَرى عرسالْي ِمكقَد ظَاِهر
لَى الْأَرى عنمالْي اِمكهِإب فطَر ِض ولَى الْأَرع أَذَّى ِبذَِلكتفَت كيملَى قَدع ودالْقُع و اكِإي ِض و

  .و لَا تكُن قَاِعداً علَى الْأَرِض فَتكُونَ ِإنما قَعد بعضك علَى بعٍض فَلَا تصِبر ِللتشهِد و الدعاِء 
 عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ ِإذَا قَامِت الْمرأَةُ   و ِبهِذِه الْأَساِنيِد عن حماِد بِن ِعيسى- ٢

ِفي الصلَاِة جمعت بين قَدميها و لَا تفَرج بينهما و تضم يديها ِإلَى صدِرها ِلمكَاِن ثَدييها فَِإذَا 
  ِخذَيها ِلئَلَّا تطَأِْطئَ كَِثرياً ركَعت وضعت يديها فَوق ركْبتيها علَى فَ
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ا سقَطَت ِللسجوِد بدأَت فَترتِفع عِجيزتها فَِإذَا جلَست فَعلَى أَلْيتيها لَيس كَما يقْعد الرجلُ و ِإذَ
ِبالْقُعوِد ِبالركْبتيِن قَبلَ الْيديِن ثُم تسجد لَاِطئَةً ِبالْأَرِض فَِإذَا كَانت ِفي جلُوِسها ضمت فَِخذَيها 

  .ترفَع عِجيزتها أَولًا و رفَعت ركْبتيها ِمن الْأَرِض و ِإذَا نهضت انسلَّت انِسلَالًا لَا 
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٣

الَ لَا تقِْع  قَ)عليه السالم ( أَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .بين السجدتيِن ِإقْعاًء 

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٤
  .ةُ بسطَت ِذراعيها  قَالَ ِإذَا سجدِت الْمرأَ)عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن معلى أَِبي عثْمانَ - ٥
عليه (  الْحسيِن  قَالَ سِمعته يقُولُ كَانَ عِلي بن)عليه السالم ( عن معلَّى بِن خنيٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِإذَا هوى ساِجداً انكَب و هو يكَبر )السالم 
٦ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 الرجلُ ثُم أَراد أَنْ ينهض فَلَا يعِجن ِبيديِه ِفي الْأَرِض و  قَالَ ِإذَا سجد)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَِكن يبسطُ كَفَّيِه ِمن غَيِر أَنْ يضع مقْعدته علَى الْأَرِض 

٧ - نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبع ناٍن عأَب
  .الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْته عن جلُوِس الْمرأَِة ِفي الصلَاِة قَالَ تضم فَِخذَيها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ٨
حأَص حفَتت دجلُ ِإذَا سجالر و تممضت تدجأَةُ ِإذَا سرا قَالَ الْماِبن.  

 )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن حماٍد عن حِريٍز عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر - ٩
  لَ النحر اِلاعِتدالُ ِفي الِْقياِم أَنْ يِقيم صلْبه و قَالَ قُلْت لَه فَصلِّ ِلربك و انحر قَا
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تلَثَّم و لَا تحتِفز و لَا تقِْع علَى قَدميك و نحره و قَالَ لَا تكَفِّر فَِإنما يصنع ذَِلك الْمجوس و لَا 
 كياعِذر ِرشفْتلَا ت.  

  باب التشهِد ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن و الراِبعِة و التسِليِم
١ -سِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِعيٍد عِن سِن بي

 عِن )عليه السالم ( عثْمانَ بِن ِعيسى عن منصوِر بِن حاِزٍم عن بكِْر بِن حِبيٍب قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ما كَانَ الْقَوملَكُوا ِإناِس هلَى الناِجباً عقُولُونَ وا يكَانَ كَم ِد فَقَالَ لَوهشا التم رسقُولُونَ أَيي 

 كنأَ عزأَج اللَّه تِمدونَ ِإذَا حلَمعي.  
  و ِفي ِروايٍة أُخرى عن صفْوانَ عن منصوٍر عن بكِْر بِن حِبيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٢

وِت قَالَ قُلْ ِبأَحسِن ما عِلمت فَِإنه لَو كَانَ ٍء أَقُولُ ِفي التشهِد و الْقُن  أَي شي)عليه السالم ( جعفٍَر 
 اسالن لَكقَّتاً لَهوم.  

٣ - نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن أَدنى ما يجِزئ ِمن )عليه السالم (  سأَلْت أَبا جعفٍَر يحيى بِن طَلْحةَ عن سورةَ بِن كُلَيٍب قَالَ

  .التشهِد فَقَالَ الشهادتاِن 
٤ - نقٍَد عِن فَرب داود ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 أَقْرأُ ِفي التشهِد ما طَاب فَِللَِّه و ما خبثَ )عليه السالم ( الَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه يعقُوب بِن شعيٍب قَ
 ِليقُولُ عكَذَا كَانَ يِرِه فَقَالَ هيعليه السالم ( فَِلغ(.   

ِص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفْ- ٥
  . قَالَ ينبِغي ِللِْإماِم أَنْ يسِمع من خلْفَه التشهد و لَا يسِمعونه هم شيئاً )عليه السالم ( اللَِّه 

 عن فَضالَةَ بِن أَيوب   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد- ٦
   )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
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 ِبيالن ِبِه و اللَّه تا ذَكَرلَى )صلى اهللا عليه وآله ( كُلُّ مع ا ونلَيع لَامالس ِإنْ قُلْت لَاِة والص ِمن وفَه 
 فْترصفَقَِد ان اِلِحنياِد اللَِّه الصِعب.  

 ِإذَا )عليه السالم ( ي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   و ِبهذَا الِْإسناِد عِن ابِن مسكَانَ عن أَِب- ٧
 لِّمسي نم اِركسي نِلأَنَّ ع اِركسي نةً عِليمست و ِميِنكي نةً عِليمست لِّمفَس فِفي ص تكُن

سم تأَن ةً وِليمست لِّماماً فَسِإم تِإذَا كُن و كلَيلَِة عقِْبلُ الِْقبت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٨
  . قَالَ ِإذَا انصرفْت ِمن الصلَاِة فَانصِرف عن يِميِنك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٩ -حي نب دمحم   وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

عليه ( عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن عنبسةَ بِن مصعٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

صف خلْف الِْإماِم و لَيس علَى يساِرِه أَحد كَيف يسلِّم قَالَ يسلِّم  عِن الرجِل يقُوم ِفي ال)السالم 
  .واِحدةً عن يِميِنِه 

١٠- ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيس نع وبِن أَيالَةَ بفَض ناِد عنذَا الِْإسِبه و  
و عِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبعليه السالم ( ب( ِل اللَِّه ووقُلْ ِبح و كلَى كَفَّيع ِمدتِة فَاعكْعالر ِمن تِإذَا قُم 

  . كَانَ يفْعلُ ذَِلك )عليه السالم ( قُوِتِه أَقُوم و أَقْعد فَِإنَّ عِلياً 
 عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-١١

 ِإذَا جلَست ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن فَتشهدت )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 دأَقْع و قُوِتِه أَقُوم ِل اللَِّه ووفَقُلْ ِبح تقُم ثُم.  
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   باب الْقُنوِت ِفي الْفَِريضِة و الناِفلَِة و متى هو و ما يجِزي ِفيِه
١ -محِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحِعيٍد   مِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد ب

عِن ابِن أَِبي عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
ِهن جِميعاً قَالَ و سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه  عِن الْقُنوِت ِفي الصلَواِت الْخمِس فَقَالَ اقْنت ِفي)عليه السالم ( 
  . بعد ذَِلك عِن الْقُنوِت فَقَالَ ِلي أَما ما جهرت فَلَا تشك )عليه السالم ( 

ِبي   أَحمد عِن الْحسيِن عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ صلَّيت خلْف أَ- ٢
  . أَياماً فَكَانَ يقْنت ِفي كُلِّ صلَاٍة يجهر ِفيها و لَا يجهر ِفيها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
 عِن الْقُنوِت فَقَالَ ِفيما يجهر ِفيِه ِبالِْقراَءِة قَالَ فَقُلْت لَه ِإني سأَلْت أَباك عن )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

الْحق ذَِلك فَقَالَ ِفي الْخمِس كُلِّها فَقَالَ رِحم اللَّه أَِبي ِإنَّ أَصحاب أَِبي أَتوه فَسأَلُوه فَأَخبرهم ِب
  .ثُم أَتوِني شكَّاكاً فَأَفْتيتهم ِبالتِقيِة 

  عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن محمِد بِن الْفُضيِل عِن - ٤
 اقْنت ِفي كُلِّ ركْعتيِن فَِريضٍة أَو ناِفلٍَة قَبلَ )م عليه السال( الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الركُوِع 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن - ٥

 سأَلْته عِن الْقُنوِت فَقَالَ ِفي كُلِّ صلَاٍة فَِريضٍة و ناِفلٍَة  قَالَ)عليه السالم ( الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

 قَالَ )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن يونس عن وهِب بِن عبِد ربِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
لَاةَ لَهفَلَا ص هنةً عغْبر وتالْقُن كرت نم.   
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٧ 
  . كُلِّ صلَاٍة ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة قَبلَ الركُوِع قَالَ الْقُنوت ِفي

٨ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عِن الْقُنوِت و ما يقَالُ ِفيِه )عليه السالم ( ِه عن أَباٍن عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
  .فَقَالَ ما قَضى اللَّه علَى ِلساِنك و لَا أَعلَم لَه شيئاً موقَّتاً 

عبِد   ِبهذَا الِْإسناِد عن فَضالَةَ عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي - ٩
  . قَالَ الْقُنوت ِفي الْفَِريضِة الدعاُء و ِفي الْوتِر اِلاسِتغفَار )عليه السالم ( اللَِّه 

١٠- نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  
 رجلٌ نِسي الْقُنوت فَذَكَره و هو ِفي بعِض الطَِّريِق فَقَالَ )عليه السالم (  زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر

 )صلى اهللا عليه وآله ( يستقِْبلُ الِْقبلَةَ ثُم لْيقُلْه ثُم قَالَ ِإني لَأَكْره ِللرجِل أَنْ يرغَب عن سنِة رسوِل اللَِّه 
  .أَو يدعها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن -١١

 عن أَدنى )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
وِت فَقَالَ خاٍت الْقُنِبيحست سم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي عبِد -١٢
نا ِفي الدنع فاع ا واِفنع ا ونمحار ا ولَن اغِْفر موِت اللَّهِفي الْقُن ِزئُكجِة اللَِّه قَالَ يالْآِخر ا وي

يلَى كُلِّ شع كِإن  ٍء قَِدير.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن -١٣

  .لَ الركُوِع  قَالَ ما أَعِرف قُنوتاً ِإلَّا قَب)عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد قَالَ حدثَِني -١٤

 عِن الْقُنوِت ِفي الْوتِر و الْفَجِر و ما يجهر )عليه السالم ( يعقُوب بن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت عبداً صاِلحاً 
  .ِه قَبلَ الركُوِع أَو بعده فَقَالَ قَبلَ الركُوِع ِحني تفْرغُ ِمن ِقراَءِتك ِفي
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١٥- نع ِدياٍد الْقَنِزي نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
  . الْقُنوت ِفي كُلِّ صلَاٍة ِفي الْفَِريضِة و التطَوِع درست عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ
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   باب التعِقيِب بعد الصلَاِة و الدعاِء
١ - اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

 قَالَ لَا ينبِغي ِللِْإماِم أَنْ ينتِقلَ ِإذَا سلَّم حتى يِتم من خلْفَه الصلَاةَ قَالَ و سأَلْته عِن )عليه السالم ( 
مؤِل يجالر نم بذْهي و حبسِليِم فَقَالَ يسالت دعاِبِه بحِبأَص قِّبعأَنْ ي ِغي لَهبنلْ يلَاِة هِفي الص 

  .شاَء ِلحاجِتِه و لَا يعقِّب رجلٌ ِلتعِقيِب الِْإماِم 
 قَالَ )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن أَِبي بِصٍري- ٢

 الَِّذين ِتمى يتِضِع حوالْم ذَِلك ِمن جرخلَا ي ِليِم وسالت دعب دقْعِه أَنْ يلَيماً فَعقَو ٍل أَمجا رمأَي
 واِجب ِإذَا عِلم أَنَّ ِفيِهم مسبوقاً و ِإنْ عِلم أَنْ خلْفَه الَِّذين سِبقُوا صلَاتهم ذَِلك علَى كُلِّ ِإماٍم
  .لَيس ِفيِهم مسبوق ِبالصلَاِة فَلْيذْهب حيثُ شاَء 

٣ - سونِن يوِر بصنم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ من صلَّى صلَاةً فَِريضةً و عقَّب ِإلَى أُخرى فَهو )عليه السالم ( ره عن أَِبي عبِد اللَِّه عمن ذَكَ

 فَهيض كِْرملَى اللَِّه أَنْ يع قح اللَِّه و فيض.  
٤ -اِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ عثْمِن عاِن بأَب ن

 يقُولُ ِإنَّ فَضلَ الدعاِء بعد الْفَِريضِة علَى )عليه السالم ( الْحسِن بِن الْمِغريِة أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
الَ ادعه و لَا تقُلْ قَد فُِرغَ ِمن الْأَمِر فَِإنَّ الدعاِء بعد الناِفلَِة كَفَضِل الْفَِريضِة علَى الناِفلَِة قَالَ ثُم قَ

 منهلُونَ جخديِتي سِعباد نونَ عكِْبرتسي قُولُ ِإنَّ الَِّذينلَّ يج و زع ةُ ِإنَّ اللَّهادالِْعب واَء هعالد
ذَا أَردت أَنْ تدعو اللَّه فَمجده و احمده و سبحه داِخِرين و قَالَ ادعوِني أَستِجب لَكُم و قَالَ ِإ

 ِبيلَى النلِّ عص ِه ولَيأَثِْن ع و لِّلْهه طَ )صلى اهللا عليه وآله ( وعلْ تس ثُم .  
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٥ 
  .قَالَ الدعاُء بعد الْفَِريضِة أَفْضلُ ِمن الصلَاِة تنفُّلًا 

 الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ   الْحسين بن محمٍد- ٦
 من سبح تسِبيح فَاِطمةَ الزهراِء )عليه السالم ( بِن أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .لَ أَنْ يثِْني ِرجلَيِه ِمن صلَاِة الْفَِريضِة غَفَر اللَّه لَه و لْيبدأْ ِبالتكِْبِري  قَب)عليها السالم ( 
٧ - ِليع نٍد عمحِن مى بيحي ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِن أَِبي نِن اباِن عمعِن النِد اللَِّه ببأَِبي ع نٍل عجر نانَ عرِر )عليه السالم ( جبِفي د اللَّه حبس نقَالَ م 
  . الِْمائَةَ مرٍة و أَتبعها ِبلَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه غَفَر اللَّه لَه )عليها السالم ( الْفَِريضِة تسِبيح فَاِطمةَ الزهراِء 

٨ -ذَاِفٍر   ِعدِن عِد بمحم نانَ عثْمِن عِرو بمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 )صلوات اهللا عليها (  فَسأَلَه أَِبي عن تسِبيِح فَاِطمةَ )عليه السالم ( قَالَ دخلْت مع أَِبي علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ اللَّه ثُم نيِست عاً وبلَغَ سى بتِللَِّه ح دمقَالَ الْح ةً ثُمرم ثَلَاِثني عاً وبا أَراهصى أَحتح رأَكْب
  .قَالَ سبحانَ اللَِّه حتى بلَغَ ِمائَةً يحِصيها ِبيِدِه جملَةً واِحدةً 

٩ -ِل بهس نٍد عمحم نب ِليِن   عِن ابانَ عفْوص نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزي
 يبدأُ )صلوات اهللا عليها (  قَالَ ِفي تسِبيِح فَاِطمةَ )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الت ثُم ثَلَاِثني عاً وبكِْبِري أَرِبالت ثَلَاِثني ِبيِح ثَلَاثاً وسالت ثُم ثَلَاِثني ِميِد ثَلَاثاً وح.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عِن -١٠

ةَ السلَمأَِبي س ٍر ويِن ثُوِن بيسِن الْحع ِريبيِد اللَِّه الْخبا عا أَبنِمعاِج قَالَا سعليه السالم ( ر( وه و 
 ةُ واِويعم فُلَانٌ و فُلَانٌ و اِء فُلَانٌ وسالن عاً ِمنبأَر اِل وجالر ةً ِمنعبٍة أَروبكْتِر كُلِّ مبِفي د نلْعي

ِهن ةُ وفُلَان ةُ وفُلَان و يِهممسةَ ياِويعم تكَِم أُخالْح أُم و د.  
 ِإذَا )عليه السالم (   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١١

  . فَأَِعد )عليها السالم ( شكَكْت ِفي تسِبيِح فَاِطمةَ الزهراِء 
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١٢-نع هنع   هذَكَر نمفٍَر ععِن جِد بمحم نع ِزيدِن يب قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم 
  . فَيِصلُه و لَا يقْطَعه )صلوات اهللا عليها (  أَنه كَانَ يسبح تسِبيح فَاِطمةَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ١٣ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ يا أَبا هارونَ ِإنا )عليه السالم ( ِف عن أَِبي عبِد اللَِّه صاِلِح بِن عقْبةَ عن أَِبي هارونَ الْمكْفُو

  . كَما نأْمرهم ِبالصلَاِة فَأَلِْزمه فَِإنه لَم يلِْزمه عبد فَشِقي )عليها السالم ( نأْمر ِصبياننا ِبتسِبيِح فَاِطمةَ 
 قَالَ ما )عليه السالم ( عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن عقْبةَ عن أَِبي جعفٍَر   و ِبهذَا الِْإسناِد -١٤

يِبش اللَّه ِبدةَ  عِبيِح فَاِطمست لَ ِمنِميِد أَفْضحالت عليها السالم ( ٍء ِمن(يكَانَ ش لَو و   هلَ ِمنٌء أَفْض
   .)عليها السالم (  فَاِطمةَ ) عليه وآله صلى اهللا( لَنحلَه رسولُ اللَِّه 

 يقُولُ تسِبيح )عليه السالم (   و عنه عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٥
  .أَلِْف ركْعٍة ِفي كُلِّ يوٍم  ِفي كُلِّ يوٍم ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة أَحب ِإلَي ِمن صلَاِة )عليها السالم ( فَاِطمةَ 

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٦

(ي أَسِإن مقُولَ اللَّهِة أَنْ تالْفَِريض دعاِء بعالد ِمن ِزئُكجا ياطَ ِبِه  قَالَ أَقَلُّ مٍر أَحيكُلِّ خ ِمن أَلُك
 ا ووِري كُلِّهِفي أُم كتاِفيع أَلُكي أَسِإن ماللَّه كاطَ ِبِه ِعلْمأَح ركُلِّ ش ِمن وذُ ِبكأَع و كِعلْم

  .أَعوذُ ِبك ِمن ِخزِي الدنيا و عذَاِب الْآِخرِة 
نا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-١٧

 يستجاب الدعاُء ِفي )عليه السالم ( عن أَِبي الْعباِس الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِر وتِفي الْو اِطنوِة معبِرِب أَرغالْم دعب ِر والظُّه دعب ِر والْفَج دعب .  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن -١٨
 يقُولُ لَا تدع ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة أُِعيذُ )م عليه السال( عن محمٍد الْواِسِطي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 بي ِبربقَِني رزا رم فِْسي وأُِعيذُ ن ا وهِتمخى تتِد حماِحِد الصي ِباللَِّه الْوبقَِني رزا رم فِْسي ون
قَِني رزا رم فِْسي وأُِعيذُ ن ا وهِتمخى تتا الْفَلَِق حهِتمخى تتاِس حالن بي ِبرب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو -١٩
  ِفي دبِر كُلِّ  لَا تنسوا الْموِجبتيِن أَو قَالَ علَيكُم ِبالْموِجبتيِن )عليه السالم ( جعفٍَر 
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  .صلَاٍة قُلْت و ما الْموِجبتاِن قَالَ تسأَلُ اللَّه الْجنةَ و تعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر 
٢٠-نب دمحٍد   ممحِن مب ِليع نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح ى ويحي 

صلوات اهللا ( الْقَاساِني عن محمِد بِن ِعيسى عن سلَيمانَ بِن حفٍْص الْمروِزي قَالَ كَتب ِإلَي الرجلُ 

  .ائَةَ مرٍة شكْراً شكْراً و ِإنْ ِشئْت عفْواً عفْواً  ِفي سجدِة الشكِْر ِم)عليه 
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد ِبِإسناِدِه عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي -٢١

   . قَالَ من سبقَت أَصاِبعه ِلسانه حِسب لَه)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٢٢- ِليالِْعج داود نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  يقُولُ ثَلَاثٌ أُعِطني سمع الْخلَاِئِق الْجنةُ و)عليه السالم ( مولَى أَِبي الْمغراِء قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
النار و الْحور الِْعني فَِإذَا صلَّى الْعبد و قَالَ اللَّهم أَعِتقِْني ِمن الناِر و أَدِخلِْني الْجنةَ و زوجِني 

ِتقْهي فَأَعِمن ِتقَهعأَنْ ت أَلَكس قَد كدبِإنَّ ع با ري اروِر الِْعِني قَالَِت النالْح ا ِمنةُ ينقَالَِت الْج و 
رب ِإنَّ عبدك قَد سأَلَك ِإياي فَأَسِكنه ِفي و قَالَِت الْحور الِْعني يا رب ِإنَّ عبدك قَد خطَبنا 

 ِمن هِذِه قُلْن الْحور الِْعني ِإنَّ ِإلَيك فَزوجه ِمنا فَِإنْ هو انصرف ِمن صلَاِتِه و لَم يسأَِل اللَّه شيئاً
 ِفي دبذَا الْعِإنَّ ه ارقَالَِت الن و اِهدلَز ِفي دبذَا الْعةُ ِإنَّ هنقَالَِت الْج و اِهدا لَزِفين دبذَا الْعه

  .لَجاِهلٌ 
 دعاًء يدعى ِبِه ِفي دبِر كُلِّ )عليه السالم ( ِه   أَحمد بن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَّ-٢٣

صلَاٍة تصلِّيها فَِإنْ كَانَ ِبك داٌء ِمن سقٍَم و وجٍع فَِإذَا قَضيت صلَاتك فَامسح ِبيِدك علَى موِضِع 
ك علَى موِضِع وجِعك سبع مراٍت تقُولُ يا سجوِدك ِمن الْأَرِض و ادع ِبهذَا الدعاِء و أَِمر ِبيِد

  من كَبس الْأَرض علَى الْماِء و سد الْهواَء ِبالسماِء و اختار ِلنفِْسِه أَحسن الْأَسماِء صلِّ علَى 
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  .محمٍد و آِل محمٍد و افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا و ارزقِْني كَذَا و كَذَا و عاِفِني ِمن كَذَا و كَذَا 
يلَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِع-٢٤

 أَنه )عليه السالم ( أَِبي ِإسماِعيلَ السراِج عن عِلي بِن شجرةَ عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ولُ ِبسِم قَالَ تمسح ِبيِدك الْيمنى علَى جبهِتك و وجِهك ِفي دبِر الْمغِرِب و الصلَواِت و تقُ

 و مالْه ِمن وذُ ِبكي أَعِإن مِحيِم اللَّهِن الرمحِة الرادهالش ِب وياِلِم الْغع وِإلَّا ه اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه
 ا وهِمن را ظَهاِحِش مالْفَو الذُّلِّ و اِر وغالص ِم ودالْع قِْم والس ِن وزالْح طَنا بم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عِن الْعلَاِء عن محمِد -٢٥
 تسِبيِح  عِن التسِبيِح فَقَالَ ما عِلمت شيئاً موقُوفاً غَير)عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 و عشر مراٍت بعد الْغداِة تقُولُ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه لَه الْملْك )صلوات اهللا عليها ( فَاِطمةَ 
يلَى كُلِّ شع وه و ريِدِه الْخِيي ِبيحي و ِميتي و ِميتي ِيي وحي دمالْح لَه و  لَِكن و ٍء قَِدير

  .الِْإنسانَ يسبح ما شاَء تطَوعاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد الْمِلِك -٢٦

 يقُولُ ِإذَا فَرغْت ِمن صلَاِتك فَقُِل )لسالم عليه ا( الْقُمي عن ِإدِريس أَِخيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن أَوِلِهم ِإلَى )عليهم السالم ( اللَّهم ِإني أَِدينك ِبطَاعِتك و ولَايِتك و ولَايِة رسوِلك و ولَايِة الْأَِئمِة 

ينك ِبطَاعِتك و ولَايِتِهم و الرضا ِبما فَضلْتهم ِبِه غَير آِخِرِهم و تسميِهم ثُم قُِل اللَّهم ِإني أَِد
متكَبٍر و لَا مستكِْبٍر علَى معنى ما أَنزلْت ِفي ِكتاِبك علَى حدوِد ما أَتانا ِفيِه و ما لَم يأِْتنا 

 رِضيت ِبِه يا رب أُِريد ِبِه وجهك و الدار الْآِخرةَ مرهوباً و مؤِمن مِقر مسلِّم ِبذَِلك راٍض ِبما
مرغُوباً ِإلَيك ِفيِه فَأَحِيِني ما أَحييتِني علَى ذَِلك و أَِمتِني ِإذَا أَمتِني علَى ذَِلك و ابعثِْني ِإذَا بعثْتِني 

ني تقِْصري ِفيما مضى فَِإني أَتوب ِإلَيك ِمنه و أَرغَب ِإلَيك ِفيما ِعندك و علَى ذَِلك و ِإنْ كَانَ ِم
 ِني لَا أَقَلَّ ِمنتييا أَحداً مٍن أَبيفَةَ عفِْسي طَرِكلَِني ِإلَى نلَا ت و اِصيكعم ِني ِمنِصمعأَنْ ت أَلُكأَس

لَا أَكْثَر و ذَِلك و اِحِمنيالر محا أَري تِحما روِء ِإلَّا مةٌ ِبالسارلَأَم فْسِإنَّ الن   
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وتى تتح ِتكِني ِبطَاعِصمعأَنْ ت أَلُكأَس ِة وادعِلي ِبالس ِتمخأَنْ ت اٍض وي رنع تأَن ا وهلَيفَّاِني ع
 ةَ ِإلَّا ِبكلَا قُو داً وا أَبهنلَِني عوحلَا ت.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن محمٍد -٢٧
 يقُولُ لَا تدع ِفي دبِر كُلِّ صلَاٍة أُِعيذُ نفِْسي و ما )عليه السالم ( ِطي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه الْواِس

الْفَلَِق ح بي ِبربقَِني رزا رم فِْسي وأُِعيذُ ن ا وهِتمخى تتِد حماِحِد الصي ِباللَِّه الْوبقَِني رزى رت
  .تخِتمها و أُِعيذُ نفِْسي و ما رزقَِني ربي ِبرب الناِس حتى تخِتمها 

٢٨- نب دمحم بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
 ِإنْ رأَيت يا سيِدي أَنْ تعلِّمِني دعاًء أَدعو ِبِه ِفي دبِر )م عليه السال( ِإبراِهيم ِإلَى أَِبي الْحسِن 

 بِة فَكَتالْآِخر ا وينالد ريِلي ِبِه خ اللَّه عمجاِتي يلَوعليه السالم ( ص( الْكَِرِمي و ِهكجوذُ ِبوقُولُ أَعت 
ٌء ِمن شر الدنيا و الْآِخرِة و ِمن شر  ك الَِّتي لَا يمتِنع ِمنها شيِعزِتك الَِّتي لَا ترام و قُدرِت

  .الْأَوجاِع كُلِّها 
  باب من أَحدثَ قَبلَ التسِليِم

١ -نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحالَةَ   مفَض 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم ( بِن أَيوب عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عِة أَحدثَ فَقَالَ أَما صلَّى الْفَِريضةَ فَلَما فَرغَ و رفَع رأْسه ِمن السجدِة الثَّاِنيِة ِمن الركْعِة الراِب
 ِلِسِه أَوجِإلَى م دعلْي أْ وضوتلَاِة فَلْيةٌ ِفي الصنس دهشا التمِإن و دهشالت ِقيب و تضم فَقَد هلَاتص

 دهشتِظيٍف فَيكَاٍن نم.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي -٢ 
سه ِمن السجدِة الْأَِخريِة قَبلَ أَنْ يتشهد قَالَ  ِفي الرجِل يحِدثُ بعد ما يرفَع رأْ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 دقْعاَء يثُ شياَء حِإنْ ش ِتِه وياَء فَِفي بِإنْ ش ِجِد وسِإلَى الْم عجاَء رأُ فَِإنْ شضوتفَي ِرفصني
  .لتشهِد فَقَد مضت صلَاته فَيتشهد ثُم يسلِّم و ِإنْ كَانَ الْحدثُ بعد ا

  باب السهِو ِفي افِْتتاِح الصلَاِة
١ - نب دمحم ِميٍل وج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  

يمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس أَلْتةَ قَالَ ساررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر ع
  . عِن الرجِل ينسى تكِْبريةَ اِلافِْتتاِح قَالَ يِعيد )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
٢ -هِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالَةَ   الْحفَض نع ارِزي

 أَنه قَالَ ِفي )عليه السالم ( عن أَباٍن عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك أَِو ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَا بلْ يِعيد صلَاته ِإذَا حِفظَ أَنه الرجِل يصلِّي فَلَم يفْتِتح ِبالتكِْبِري هلْ تجِزئُه تكِْبريةُ الركُوِع قَالَ

 ركَبي لَم.  
 قَالَ الِْإمام يحِملُ أَوهام من خلْفَه ِإلَّا )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عِن الرضا - ٣

  .تكِْبريةَ اِلافِْتتاِح 
  باب السهِو ِفي الِْقراَءِة

١ -حِد   مبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دم
 قَالَ ِإنَّ اللَّه فَرض الركُوع و السجود و )عليهما السالم ( اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

من ترك الِْقراَءةَ متعمداً أَعاد الصلَاةَ و من نِسي الِْقراَءةَ فَقَد تمت صلَاته و لَا الِْقراَءةُ سنةٌ فَ
يِه  شلَيَء ع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢
  محمٍد 
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 عن رجٍل نِسي أُم )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِإنْ كَانَ لَم يركَع فَلْيِعد أُم الْقُرآِن الْقُرآِن قَالَ 
٣ - نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

الْمكْتوبةَ فَنِسيت أَنْ أَقْرأَ ِفي  ِإني صلَّيت )عليه السالم ( منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
صلَاِتي كُلِّها فَقَالَ أَ لَيس قَد أَتممت الركُوع و السجود قُلْت بلَى قَالَ قَد تمت صلَاتك ِإذَا 

  .كَانَ ِنسياناً 
  باب السهِو ِفي الركُوِع

١ -دمأَح نى عيحي نب دمحم   وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب 
 عِن )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

كَعِري ردلَا ي قَاِئم وه و كشِل يجالر دجسي و كَعرقَالَ ي كَعري لَم أَم .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢

ته عن رجٍل نِسي أَنْ يركَع حتى  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يسجد و يقُوم قَالَ يستقِْبلُ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي - ٣
 أَنه قَد زاد ِفي الصلَاِة الْمكْتوبِة ركْعةً لَم يعتد ِبها و استقْبلَ  قَالَ ِإذَا استيقَن)عليه السالم ( جعفٍَر 

  .الصلَاةَ اسِتقْبالًا ِإذَا كَانَ قَِد استيقَن يِقيناً 
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   باب السهِو ِفي السجوِد
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو - ١
يِن قَالَ يسجد أُخرى و لَيس  عن رجٍل سها فَلَم يدِر سجدةً سجد أَم ِثنت)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .علَيِه بعد انِقضاِء الصلَاِة سجدتا السهِو 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن - ٢

 عن رجٍل شك فَلَم يدِر )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ
  .سجدةً سجد أَم سجدتيِن قَالَ يسجد حتى يستيِقن أَنهما سجدتاِن 

٣ -ِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع   نٍد عمحِن مب ِليع ٍر وص
 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم ( سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن 
س كرت هأَن اِكعر وه ِة وِفي الثَّاِني وه و ذَكَر ةً ثُمكْعلَّى رٍل صجالْأُولَى فَقَالَ كَانَ ر ةً ِمندج

 يقُولُ ِإذَا تركْت السجدةَ ِفي الركْعِة الْأُولَى و لَم تدِر واِحدةً أَم ِثنتيِن )صلوات اهللا عليه ( أَبو الْحسِن 
  .استقْبلْت الصلَاةَ حتى يِصح لَك أَنهما اثْنتاِن 

٤ -ب ِليع   ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماِز عزانَ الْخثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
 ِفي رجٍل شبه علَيِه و لَم يدِر واِحدةً سجد أَم ِثنتيِن )عليه السالم ( زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

سى قَالَ فَلْيرأُخ دج.  
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   باب السهِو ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن
١ -محم ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ِن وسالْح نب دمحكَانَ   مسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد ب

 ِإذَا شكَكْت ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن )عليه السالم ( عن عنبسةَ بِن مصعٍب قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 فَأَِعد.  

ي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِل- ٢
 ِن ِمنيلَتِن الْأَويتكْعلُ ِفي الرجا الرهةَ قَالَ قَالَ ِإذَا ساعمس نٍد عمحِن مةَ بعرز نِعيٍد عس

تِثن لَّى أَمةً صاِحدِر أَ ودي لَم ِة ومتالْع ِر وصالْع ِر ولَاةَ الظُّهالص ِعيدِه أَنْ يلَيِن فَعي.  
٣ - نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

لَه رجلٌ لَا يدِري  قَالَ قُلْت )عليهما السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَحِدِهما 
 لَهخثَلَاثاً فَقَالَ ِإنْ د لَّى أَمِن صيتِر أَ ِثندي لٌ لَمجر لَه قَالَ قُلْت ِعيدِن قَالَ ييتِثن لَّى أَمةً صاِحدو

ى ورلَّى الْأُخص ى ِفي الثَّاِلثَِة ثُمضوِلِه ِفي الثَّاِلثَِة مخد دعب كالشيلَا ش   قُلْت لِّمسي ِه ولَيَء ع
يلَا ش و لِّمسي ِن ثُميتكْعلِّي رصفَي قُومي و لِّمسٍع قَالَ يبِفي أَر أَم وِن هيتِر ِفي ِثندي لَم هَء  فَِإن

  .علَيِه 
 الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء و الْحسين بن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ٤

عليه ( محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن الرضا 

  .ي الركْعتيِن الْأَِخريتيِن  الِْإعادةُ ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن و السهو ِف)السالم 
  باب السهِو ِفي الْفَجِر و الْمغِرِب و الْجمعِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١
ِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع نِرِه عغَي و ِريتِفي )عليه السالم ( خ كَكْتقَالَ ِإذَا ش 

 ِر فَأَِعدِفي الْفَج كَكْتِإذَا ش و ِرِب فَأَِعدغالْم.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا -٢ 
ى  عِن الرجِل يصلِّي و لَا يدِري واِحدةً صلَّى أَم ِثنتيِن قَالَ يستقِْبلُ حت)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يستيِقن أَنه قَد أَتم و ِفي الْجمعِة و ِفي الْمغِرِب و ِفي الصلَاِة ِفي السفَِر 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ - ٣

 بِن عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ صلَّيت ِبأَصحاِبي الْمغِرب فَلَما أَنْ بِن أَيوب عن سيِف
عليه ( صلَّيت ركْعتيِن سلَّمت فَقَالَ بعضهم ِإنما صلَّيت ركْعتيِن فَأَعدت فَأَخبرت أَبا عبِد اللَِّه 

  .لَ لَعلَّك أَعدت قُلْت نعم قَالَ فَضِحك ثُم قَالَ ِإنما يجِزئُك أَنْ تقُوم فَتركَع ركْعةً  فَقَا)السالم 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  .ي الْمغِرِب و الْفَجِر سهو  قَالَ لَيس ِف)السالم 
  باب السهِو ِفي الثَّلَاِث و الْأَربِع

  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ - ١
ٍري قَالَ سأَلْته عن رجٍل صلَّى فَلَم يدِر أَ ِفي عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِص

الثَّاِلثَِة هو أَم ِفي الراِبعِة قَالَ فَما ذَهب وهمه ِإلَيِه ِإنْ رأَى أَنه ِفي الثَّاِلثَِة و ِفي قَلِْبِه ِمن الراِبعِة 
يش فِْسِه ثُمن نيب و هنيب لَّماِب ٌء سِة الِْكتا ِبفَاِتحأُ ِفيِهمقْرِن ييتكْعلِّي رصي .  

  و عنه عن أَحمد عِن الْحسيِن عن فَضالَةَ عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد - ٢
 و الْأَربِع سلَّم و صلَّى ركْعتيِن و أَربع  قَالَ قَالَ ِإِن استوى وهمه ِفي الثَّلَاِث)عليه السالم ( اللَِّه 

  .سجداٍت ِبفَاِتحِة الِْكتاِب و هو جاِلس يقِْصد ِفي التشهِد 
٣ - نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ا حِدِهمأَح نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بعليهما السالم ( م( لَم نم لَه قَالَ قُلْت   
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ِثنتيِن و قَد أَحرز الثِّنتيِن قَالَ يركَع ركْعتيِن و أَربع سجداٍت و هو قَاِئم يدِر ِفي أَربٍع هو أَم ِفي 
يلَا ش و دهشتي اِب وِة الِْكتِبفَاِتح  زرأَح قَد ٍع وبِفي أَر أَو وِر ِفي ثَلَاٍث هدي ِإذَا لَم ِه ولَيَء ع

َء علَيِه و لَا ينقُض الْيِقني ِبالشك و لَا يدِخلُ الشك  ام فَأَضاف ِإلَيها أُخرى و لَا شيالثَّلَاثَ قَ
ِفي الْيِقِني و لَا يخِلطُ أَحدهما ِبالْآخِر و لَِكنه ينقُض الشك ِبالْيِقِني و يِتم علَى الْيِقِني فَيبِني 

الَاِت عالْح اٍل ِمنِفي ح كِبالش دتعلَا ي ِه ولَي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عِن ابِن أَِبي - ٤

دِري ركْعتيِن صلَّى أَم أَربعاً قَالَ يتشهد  عِن الرجِل لَا ي)عليه السالم ( يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 و دهشتي اِب ثُمِة الِْكتا ِبفَاِتحأُ ِفيِهمقْراٍت يدجس عبأَر ِن ويتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم لِّمسي و

لَةً و ِإنْ كَانَ صلَّى ركْعتيِن كَانت هاتاِن تمام يسلِّم و ِإنْ كَانَ صلَّى أَربعاً كَانت هاتاِن ناِف
  .الْأَربِع و ِإنْ تكَلَّم فَلْيسجد سجدتِي السهِو 

    حماد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ ِإنما السهو ما بين الثَّلَاِث و الْأَربِع - ٥
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 كُّهلَ شدتاع عاً وبأَر لَّى أَمِر ثَلَاثاً صدي لَم ا وهس نم ِزلَِة ونالْم ِع ِبِتلْكبِفي الْأَر ِن ويتِفي اِلاثْن و
فَِإنْ قَالَ ي اِلسج وه اٍت ودجس عبأَر ِن ويتكْعلِّي رصي و لِّمسي و دهشتفَي ِلسجي ثُم ِتمفَي قُوم

قَر ثُم دجس و كَعر اِب وةَ الِْكتأَ فَاِتحقَر ثُم لَّمس و دهشِع تبِمِه ِإلَى الْأَرهو كَانَ أَكْثَر أَ و
 ِن ويتكْعلَّى رفَص ضهِن نيتِمِه ِإلَى الثِّنهو ِإنْ كَانَ أَكْثَر و لَّمس و دهشت ِن ويتدجس دجس

 لَّمس و دهشت.  
( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَ- ٦

 ِفي رجٍل صلَّى فَلَم يدِر أَ ِثنتيِن صلَّى أَم ثَلَاثاً أَم أَربعاً قَالَ يقُوم فَيصلِّي ركْعتيِن ِمن )عليه السالم 
بأَر تفَِإنْ كَان لِّمسي لُوٍس وج ِن ِمنيتكْعلِّي رصي ثُم لِّمسي اٍم واِن ِقيتكْعِت الراٍت كَانكَعر ع

 عبِت الْأَرمِإلَّا ت اِفلَةً ون.  
٧ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ِإذَا لَم تدِر )عليه السالم ( لْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ و أَِبي ا
ثَلَاثاً صلَّيت أَو أَربعاً و وقَع رأْيك علَى الثَّلَاِث فَابِن علَى الثَّلَاِث و ِإنْ وقَع رأْيك علَى الْأَربِع 

لَ ودتِإِن اع و ِرفصان و لِّمفَس اِلسج تأَن ِن ويتكْعلِّ رص و ِرفصفَان كمه.  
٨ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ٍء  لَّيت أَم أَربعاً و لَم يذْهب وهمك ِإلَى شي قَالَ ِإذَا لَم تدِر ِثنتيِن ص)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
فَتشهد و سلِّم ثُم صلِّ ركْعتيِن و أَربع سجداٍت تقْرأُ ِفيِهما ِبأُم الْقُرآِن ثُم تشهد و سلِّم فَِإنْ 

تاِن تمام الْأَربِع و ِإنْ كُنت صلَّيت أَربعاً كَانتا هاتاِن ناِفلَةً كُنت ِإنما صلَّيت ركْعتيِن كَانتا ها
يِإلَى ش كمهو بذْهي لَم عاً وبأَر أَم تلَّيِري ثَلَاثاً صدلَا ت تِإنْ كُن لِّ  وص ثُم لِّمٍء فَس

ما ِبأُم الِْكتاِب و ِإنْ ذَهب وهمك ِإلَى الثَّلَاِث فَقُم فَصلِّ ركْعتيِن و أَنت جاِلس تقْرأُ ِفيِه
 ثُم لِّمس و دهشِع فَتبِإلَى الْأَر كمهو بِو فَِإنْ ذَههِي الستدجس دجسلَا ت ةَ واِبعةَ الركْعالر

  .اسجد سجدتِي السهِو 
٩ -دمحِض   معب نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب   
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 قَالَ ِفي من لَا يدِري أَ ثَلَاثاً صلَّى أَم أَربعاً و وهمه ِفي )م عليه السال( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ةً وكْعلَّى راَء صاِر ِإنْ شِبالِْخي وِع فَهبالْأَر ِفي الثَّلَاِث و مهلَ الْودتاٌء قَالَ فَقَالَ ِإذَا اعوس ذَِلك

كْعلَّى راَء صِإنْ ش و قَاِئم وِن هيتِر أَ ِثندي ٍل لَمجقَالَ ِفي ر و اِلسج وه اٍت ودجس عبأَر ِن ويت
 عبأَر ِن ويتكْعلِّي رصِن فَقَالَ ييتكْعِإلَى الر ِع أَوبِإلَى الْأَر بذْهي همهو عاً وبأَر لَّى أَمص

هو بقَالَ ِإنْ ذَه اٍت ودجذَا سِفي ه مهالْو سلَي اٌء ووس وٍع فَهبأَر ِن ويتكْعِإلَى ر كم
  .الْموِضِع ِمثْلَه ِفي الثَّلَاِث و الْأَربِع 

ادز هأَن قَنيتأَِو اس قَصن أَو ادِر زدي لَم ِس ومالْخ ِع وبا ِفي الْأَرهس نباب م  
١ -ب ِليع   تِمعةَ قَالَ ساررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 ِإذَا شك أَحدكُم ِفي صلَاِتِه فَلَم يدِر )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
ن أَم ادولُ اللَِّه زسا رماهمس و اِلسج وه ِن ويتدجس دجسفَلْي ِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَصيتِغمرالْم .  
٢ - ينٍر ابكَيب ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 نيفٍَر أَععأَِبي ج نعليه السالم ( ع( ِة لَموبكْتلَاِتِه الْمِفي ص ادز هأَن قَنيتقَالَ ِإذَا اس   
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  .ته اسِتقْبالًا ِإذَا كَانَ قَِد استيقَن يِقيناً يعتد ِبها و استقْبلَ صلَا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٣
و خمساً فَاسجد سجدتِي السهِو بعد  قَالَ ِإذَا كُنت لَا تدِري أَربعاً صلَّيت أَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .تسِليِمك ثُم سلِّم بعدهما 
٤ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ع سفَلَي همأَت و هوهِفظَ سح نةَ قَالَ قَالَ ماعمِر سدي لَم نلَى مع وها السمِو ِإنها الستدجِه سلَي
  .زاد أَم نقَص ِمنها 

٥ - وبِن أَيالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسالْح  
 من زاد ِفي صلَاِتِه فَعلَيِه )عليه السالم ( ِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَ

  .الِْإعادةُ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن شعيٍب عن أَِبي - ٦

 قَالَ ِإذَا لَم تدِر خمساً صلَّيت أَم أَربعاً فَاسجد سجدتِي )ليه السالم ع( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .السهِو بعد تسِليِمك و أَنت جاِلس ثُم سلِّم بعدهما 

ِفي م قُومي ا أَوهِتملَ أَنْ يقَب فرصلَاِتِه أَِو انِفي ص كَلَّمت نِضِع باب مو
  الْجلُوِس

١ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 من حِفظَ سهوه فَأَتمه فَلَيس علَيِه سجدتا )عليه السالم ( سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ولَ اللَِّه السسِو فَِإنَّ رذُو )صلى اهللا عليه وآله ( ه فَقَالَ لَه لَّما فَسهس ِن ثُميتكْعر راِس الظُّهلَّى ِبالنص 
يلَاِة شلَ ِفي الصزولَ اللَِّه أَ نسا رِن يالَيمالش تكْعر تلَّيا صمقَالَ ِإن ا ذَاكم ِن فَقَالَ ٌء فَقَالَ وي

 فَأَتم ِبِهم الصلَاةَ و )صلى اهللا عليه وآله (  أَ تقُولُونَ ِمثْلَ قَوِلِه قَالُوا نعم فَقَام )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِبِهم دجس  
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 ثُم فرصان و لَّمفَس عبا أَرمهأَن ظَن ِن ويتكْعلَّى رص نم تأَيأَ ر ِو قَالَ قُلْتهِي الستدجس
وِلها قَالَ قُلْت فَما بالُ ذَكَر بعد ما ذَهب أَنه ِإنما صلَّى ركْعتيِن قَالَ يستقِْبلُ الصلَاةَ ِمن أَ

 لَم يستقِْبِل الصلَاةَ و ِإنما أَتم ِبِهم ما بِقي ِمن صلَاِتِه فَقَالَ ِإنَّ رسولَ )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 يبرح ِمن مجِلِسِه فَلْيِتم ما نقَص ِمن صلَاِتِه  لَم يبرح ِمن مجِلِسِه فَِإنْ كَانَ لَم)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .ِإذَا كَانَ قَد حِفظَ الركْعتيِن الْأَولَتيِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن - ٢
 قَالَ ِفي الرجِل يصلِّي ركْعتيِن ِمن الْمكْتوبِة ثُم ينسى فَيقُوم قَبلَ )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر يساٍر عن أَ

 كَعرى يتح ذْكُري فَِإنْ لَم هلَاتص تمت قَد و كَعري ا لَمم ِلسجا قَالَ فَلْيمهنيب ِلسجأَنْ ي
مفَلْي اِلسج وه ِن ويتدجس دجس لَّملَاِتِه فَِإذَا سِض ِفي ص.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن منصوِر بِن الْعباِس عن عمِرو - ٣
ِلأَِبي الْح قَةَ قَالَ قُلْتدِن صِن بسِن الْحِعيٍد عِن سِل بِن الْأَوعليه السالم ( س( ولُ اللَِّهسر لَّمأَ س  ) صلى

 ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن فَقَالَ نعم قُلْت و حالُه حالُه قَالَ ِإنما أَراد اللَّه عز و جلَّ أَنْ )اهللا عليه وآله 
 مهفَقِّهي.  
٤ -ى عيحي نب دمحِن   مِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ِن ويسِن الْحِد بمحم ن

عليه ( شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِفي الصلَاِة يقُولُ أَِقيموا صفُوفَكُم فَقَالَ يِتم صلَاته ثُم يسجد  عِن الرجِل يتكَلَّم ناِسياً)السالم 
 دعقَالَ ب دعب ا أَومِليِم هسلَ التِو قَبها الستدجس ِن فَقُلْتيتدجس.  

٥ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحاٍد عمح  
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 صلِّ علَى محمٍد  قَالَ تقُولُ ِفي سجدتِي السهِو ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه اللَّهم)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 و ِبيا النهأَي كلَيع لَامِباللَِّه الس ِم اللَِّه وقُولُ ِبسى يرةً أُخرم هتِمعس و لَِبيٍد قَالَ الْحمحآِل م و

 هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر.  
٦ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِعيٍد   مس ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد ب

 ثُم سلَّم ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ صلَّى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْأَعرِج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ٌء قَالَ و ما ذَِلك قَالُوا ِإنما   حدثَ ِفي الصلَاِة شيركْعتيِن فَسأَلَه من خلْفَه يا رسولَ اللَِّه أَ

صلَّيت ركْعتيِن فَقَالَ أَ كَذَِلك يا ذَا الْيديِن و كَانَ يدعى ذَا الشمالَيِن فَقَالَ نعم فَبنى علَى 
ه هو الَِّذي أَنساه رحمةً ِللْأُمِة أَ لَا ترى لَو أَنَّ رجلًا صنع صلَاِتِه فَأَتم الصلَاةَ أَربعاً و قَالَ ِإنَّ اللَّ

صلى اهللا عليه وآله ( هذَا لَعير و ِقيلَ ما تقْبلُ صلَاتك فَمن دخلَ علَيِه الْيوم ذَاك قَالَ قَد سن رسولُ اللَِّه 

(جس ةً ووأُس تارص كَاِن الْكَلَاِم  وِن ِلميتدجس د.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٧

الركْعتيِن الْأَولَتيِن  ِإذَا قُمت ِفي )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
و لَم تتشهد فَذَكَرت قَبلَ أَنْ تركَع فَاقْعد فَتشهد و ِإنْ لَم تذْكُر حتى تركَع فَامِض ِفي 

هشت ا ثُمِفيِهم كُوعِن لَا ريتدجس تدجس فْترصفَِإذَا ان تا أَنكَم لَاِتكالَِّذي ص دهشِد الت
 كفَات.  

٨ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِهما و لَم تتشهد ِفيِهما  قَالَ ِإذَا قُمت ِفي الركْعتيِن ِمن الظُّهِر أَو غَيِر)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَم تفَِإنْ أَن كلَاتص فَأَِتم قُم و دهشفَت ِلسفَاج كَعرلَ أَنْ تِة الثَّاِلثَِة قَبكْعِفي الر ذَِلك تفَذَكَر
سجد سجدتِي السهِو بعد تذْكُر حتى تركَع فَامِض ِفي صلَاِتك حتى تفْرغَ فَِإذَا فَرغْت فَا

 كَلَّمتلَ أَنْ تِليِم قَبسالت.  
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٩ - هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عةَ باِويعم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
دقْعي وٍد أَواِل قُعِفي ح قُومو فَيهسِل يجِن الرِليِم عسالت دعِن بيتدجس دجساٍم قَالَ ياِل ِقيِفي ح 

  .و هما الْمرِغمتاِن ترِغماِن الشيطَانَ 
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ِتِه كُلِّها و لَم يدِر زاد أَو نقَص و من كَثُر علَيِه  باب من شك ِفي صلَا
لْفَهخ نم اِم وِو الِْإمهس اِفلَِة وِو ِفي النهالس و وهالس  

   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد- ١
 قَالَ ِإنْ كُنت لَا تدِري كَم صلَّيت و لَم يقَع )عليه السالم ( بِن سعٍد عن صفْوانَ عن أَِبي الْحسِن 

يلَى شع كمهلَاةَ  وٍء فَأَِعِد الص.  
٢ -نب دمحم ى وِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 

 كشلُ يجالر ا لَهِصٍري قَالَا قُلْنأَِبي ب ةَ واررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شب
لَه فَِإنه يكْثُر علَيِه كَِثرياً ِفي صلَاِتِه حتى لَا يدِري كَم صلَّى و لَا ما بِقي علَيِه قَالَ يِعيد قُلْنا 

ذَِلك كُلَّما عاد شك قَالَ يمِضي ِفي شكِِّه ثُم قَالَ لَا تعودوا الْخِبيثَ ِمن أَنفُِسكُم ِبنقِْض 
 الْوهِم و لَا يكِْثرنَّ الصلَاِة فَتطِْمعوه فَِإنَّ الشيطَانَ خِبيثٌ يعتاد ِلما عود فَلْيمِض أَحدكُم ِفي

نقْض الصلَاِة فَِإنه ِإذَا فَعلَ ذَِلك مراٍت لَم يعد ِإلَيِه الشك قَالَ زرارةُ ثُم قَالَ ِإنما يِريد الْخِبيثُ 
 ِدكُمِإلَى أَح دعي لَم ِصيفَِإذَا ع طَاعأَنْ ي.  

 قَالَ قَالَ ِإذَا شكَكْت فَلَم )عليه السالم ( أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   حماد عِن ابِن - ٣
 كلَى الشِض عملَا ت و ٍع فَأَِعدبِفي أَر ٍة أَماِحدِفي و ِن أَميتِفي اثْن أَم تِر أَ ِفي ثَلَاٍث أَندت.  

 قَالَ )عليه السالم ( ِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ٤
 ِبيلٌ النجى رلَاِتي )صلى اهللا عليه وآله ( أَتِة ِفي صسوسالْو ا أَلْقَى ِمنم ككُو ِإلَيولَ اللَِّه أَشسا رفَقَالَ ي 

يت ِمن ِزيادٍة أَو نقْصاٍن فَقَالَ ِإذَا دخلْت ِفي صلَاِتك فَاطْعن فَِخذَك حتى لَا أَدِري ما صلَّ
الْأَيسر ِبِإصبِعك الْيمنى الْمسبحِة ثُم قُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه توكَّلْت علَى اللَِّه أَعوذُ ِباللَِّه السِميِع 

الش ِليِم ِمنالْع هدطْرت و هرحنت كِجيِم فَِإنطَاِن الري.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥

   )السالم 
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قَالَ سأَلْته عِن الِْإماِم يصلِّي ِبأَربعِة أَنفٍُس أَو خمسِة أَنفٍُس و يسبح اثْناِن علَى أَنهم صلَّوا ثَلَاثاً 
اِء قُوموا و يقُولُ هؤلَاِء اقْعدوا و الِْإمام ماِئلٌ و يسبح ثَلَاثَةٌ علَى أَنهم صلَّوا أَربعاً و يقُولُ هؤلَ

 نِه ملَيِفظَ عِإذَا ح وهاِم سلَى الِْإمع سِه قَالَ لَيلَيع ِجبا يِم فَمهِدلُ الْوتعم ا أَوِدِهمأَح عم
ف الِْإماِم سهو ِإذَا لَم يسه الِْإمام و لَا سهو ِفي خلْفَه سهوه ِبِإيقَاٍن ِمنهم و لَيس علَى من خلْ

سهٍو و لَيس ِفي الْمغِرِب و الْفَجِر سهو و لَا ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن ِمن كُلِّ صلَاٍة و لَا ِفي ناِفلٍَة 
  .علَيِه و علَيِهم ِفي اِلاحِتياِط الِْإعادةُ و الْأَخذُ ِبالْجزِم فَِإذَا اختلَف علَى الِْإماِم من خلْفَه فَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد - ٦
  .ٌء  ته عِن السهِو ِفي الناِفلَِة فَقَالَ لَيس علَيِه شي قَالَ سأَلْ)عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٧
بأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي ععليه السالم ( ِد اللَِّه اب( و وهاِم سلَى الِْإمع سقَالَ لَي 

  .لَا علَى من خلْف الِْإماِم سهو و لَا علَى السهِو سهو و لَا علَى الِْإعادِة ِإعادةٌ 
لْعلَاِء عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن ا- ٨

 قَالَ ِإذَا كَثُر علَيك السهو فَامِض ِفي صلَاِتك فَِإنه يوِشك أَنْ )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .يدعك ِإنما هو ِمن الشيطَاِن 

 عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٩
 عِن السهِو فَِإنه يكْثُر علَي فَقَالَ أَدِرج صلَاتك ِإدراجاً )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش فَأَي قَالَ ثَلَاثُ قُلْت اجرا ِفي ٍء الِْإدهِإذَا س هى أَنور وِد وجالس كُوِع واٍت ِفي الرِبيحست 
  .الناِفلَِة بنى علَى الْأَقَلِّ 

 ِجبا يهةٌ ِمنعبِضعاً سوم رشةَ ععبس ا الْأَثَرا ِفيهنذَكَر ِو الَِّتي قَدهاِضِع السوم ِميعفَج 
اِهي ِفيهلَى السالَِّذي ع و كَعرى يتا حهذْكُرلَا ي اِح وةَ اِلافِْتتكِْبريى تسنلَاِة الَِّذي يةُ الصادا ِإع

  ينسى ركُوعه و سجوده و الَِّذي لَا يدِري ركْعةً صلَّى أَم ركْعتيِن و الَِّذي يسهو ِفي 
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الْمغِرِب و الْفَجِر و الَِّذي يِزيد ِفي صلَاِتِه و الَِّذي لَا يدِري زاد أَو نقَص و لَا يقَع وهمه علَى 
يلَاِة ِبكُ شِن الصع ِرفصنالَِّذي ي ةُ ٍء وادا ِإعِفيه ِجبلَا ي اِضعوا مهِمن ا وهِتملَ أَنْ يِتِه قَبلِّي

الصلَاِة و يِجب ِفيها سجدتا السهِو الَِّذي يسهو فَيسلِّم ِفي الركْعتيِن ثُم يتكَلَّم ِمن غَيِر أَنْ 
ِقبلَِة فَعلَيِه أَنْ يِتم صلَاته ثُم يسجد سجدتِي السهِو و الَِّذي يحولَ وجهه و ينصِرف عِن الْ

ينسى تشهده و لَا يجِلس ِفي الركْعتيِن و فَاته ذَِلك حتى يركَع ِفي الثَّاِلثَِة فَعلَيِه سجدتا السهِو 
 فَرغَ ِمن صلَاِتِه و الَِّذي لَا يدِري أَربعاً صلَّى أَو خمساً علَيِه سجدتا السهِو و قَضاُء تشهِدِه ِإذَا

و الَِّذي يسهو ِفي بعِض صلَاِتِه فَيتكَلَّم ِبكَلَاٍم لَا ينبِغي لَه ِمثِْل أَمٍر و نهٍي ِمن غَيِر تعمٍد فَعلَيِه 
لسهِو فَهِذِه أَربعةُ مواِضع يِجب ِفيها سجدتا السهِو و ِمنها مواِضع لَا يِجب ِفيها سجدتا ا

 قُومأَنْ ي اجتحِمثْلُ الَِّذي ي هفُوتلَ أَنْ يقَب هوهس ِركدِو الَِّذي يها الستدجلَا س لَاِة وةُ الصادِإع
ِلسجقِْضيِه لَا فَيى فَيرالٍَة أُخلَ ِفي حخدلَ أَنْ يقَب ذَِلك ذْكُري ثُم قُومفَي ِلسجأَنْ ي اجتحي أَو 

ع وهفَلَا س كَلَّمتلَ أَنْ يقَب ِتمفَي ذْكُري ِن ثُميلَتِن الْأَويتكْعِفي الر لِّمسالَِّذي ي ِه ولَيع وهلَا س ِه ولَي
سهو علَى الِْإماِم ِإذَا حِفظَ علَيِه من خلْفَه و لَا سهو علَى من خلْف الِْإماِم و لَا سهو ِفي سهٍو 

 الصلَاِة و لَا و لَا سهو ِفي ناِفلٍَة و لَا ِإعادةَ ِفي ناِفلٍَة فَهِذِه ِستةُ مواِضع لَا يِجب ِفيها ِإعادةُ
 ركَبِه أَنْ يلَيفَع ركَبي لَم أَم رِري كَبدلَا ي اِح وِة اِلافِْتتكِْبريِفي ت كشا الَِّذي يأَم ِو وها الستدجس

ر وه و كِإنْ ش و كَعري أَ ثُمقْري ثُم كَعرلَ أَنْ يقَب ا ذَكَرى متم ركَبي لَم أَو رِر كَبدي فَلَم اِكع
يلَا ش لَاِتِه وى ِفي صضاِح مةَ اِلافِْتتكِْبريِئٍذ فَِإنْ  تلَاةَ ِحينالص ادأَع ركَبي لَم هأَن قَنيتِه فَِإِن اسلَيَء ع

ري لَم أَم كَعِر أَ ردي فَلَم قَاِئم وه و ككُوِعِه فَِإنْ شر ِقٍني ِمنلَى يكُونَ عى يتح كَعرفَلْي كَع
ركَع ثُم ذَكَر أَنه قَد كَانَ ركَع فَلْيرِسلْ نفْسه ِإلَى السجوِد ِمن غَيِر أَنْ يرفَع رأْسه ِمن الركُوِع 

ِمن هأْسر فَعر ى وضكُوِع فَِإنْ مِفي الر ِعيدِه أَنْ يلَيفَع كَعكَانَ ر قَد هأَن ذَكَر كُوِع ثُمالر 
الصلَاةَ ِلأَنه قَد زاد ِفي صلَاِتِه ركْعةً فَِإنْ سجد ثُم شك فَلَم يدِر أَ ركَع أَم لَم يركَع فَعلَيِه أَنْ 

يلَا ش لَاِتِه وِفي ص ِضيملَ يَء ع كَعر كُني لَم هأَن ِقنيتسكِِّه ِإلَّا أَنْ يِه ِفي شي  
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لَاةَ فَِإنْ سقِْبلَ الصتسِه أَنْ يلَيفَع ذَِلك قَنيتةً فَِإِن اسدجس ِن أَميتدجس دجِر أَ سدي لَم و دج
فَعلَيِه أَنْ يسجد أُخرى حتى يكُونَ علَى يِقٍني ِمن السجدتيِن فَِإنْ سجد ثُم ذَكَر أَنه قَد كَانَ 

قَد هلَاةَ ِلأَنالص ِعيدِه أَنْ يلَيِن فَعيتدجس دجس فَلَم ا قَامم دعب كةً فَِإنْ شدجلَاِتِه سِفي ص ادز 
يلَا ش لَاِتِه وِفي ص ِضيمِه أَنْ يلَيِن فَعيتدجس ةً أَودجس دجِر أَ كَانَ سدي  قَنيتِإِن اس ِه ولَيَء ع

ِه أَنْ يلَيةً فَعاِحدِإلَّا و دجسي لَم هأَنيلَا ش ى ورأُخ دجسطَّ فَيحن  أَ ثُمقَر ِإنْ كَانَ قَد ِه ولَيَء ع
يلَا ش و كَعري أَ وقْرفَي قُومي ى ثُمرأُخ دجسِه أَنْ يلَيةً فَعاِحدِإلَّا و دجس كُني لَم هأَن َء  ذَكَر

قَنيتفَاس كَعِإنْ ر ِه ولَيلَاِة عةُ الصادِه ِإعلَيئاً فَعيش دجسي لَم ةً أَودجِإلَّا س دجس كُني لَم هأَن .  
  .السهو ِفي التشهِد 

 ا لَمم دهشتي و ِلسجِه أَنْ يلَيِن فَعيتكْعِفي الر دهشتِل أَنْ يقَب ِمن ا فَقَامهِإنْ س و  كَعري
يلَا ش لَاِتِه وِفي ص ِضيمفَي قُومي ى  ثُمضم دهشت كُني لَم هأَن ِلمع و كَعر ِإنْ كَانَ قَد ِه ولَيَء ع

يش كاِل الشِه ِفي حلَيع سلَي ِو وهِي الستدجس دجا سهغَ ِمنلَاِتِه فَِإذَا فَرِفي ص ٌء م ا لَم
 ِقنيتسي.  

  .السهو ِفي اثْنتيِن و أَربٍع 
يلَا ش و لَّمِع سبِإلَى الْأَر همهو بعاً فَِإنْ ذَهبأَر لَّى أَوِن صيتِر اثْندي فَلَم كِه   ِإنْ شلَيَء ع

يتكْعلَّى رص قَد هِإلَى أَن همهو بِإنْ ذَه ويلَا ش ِن وييرلَّى أُخِن ص  همهى ووتِه فَِإِن اسلَيَء ع
 امماِن تتكْعاِن الراتا هتِن كَانيتكْعلَّى راِب فَِإنْ كَانَ صِة الِْكتِن قَاِئماً ِبفَاِتحيتكْعلَّى رص ثُم لَّمس

  . كَانتا هاتاِن ناِفلَةً الْأَربعِة و ِإنْ كَانَ صلَّى أَربعاً
  .السهو ِفي اثْنتيِن و ثَلَاٍث 

   فَِإنْ شك فَلَم يدِر أَ ركْعتيِن صلَّى أَم ثَلَاثاً فَذَهب وهمه ِإلَى الركْعتيِن فَعلَيِه أَنْ 
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يلَا ش ِن وييرأُخ لِّيصلَا  ي ةً واِحدةً وكْعر لِّيصِه أَنْ يلَيِإلَى الثَّلَاِث فَع همهو بِإنْ ذَه ِه ولَيَء ع
يِفي ا ش ِقنيتسم وه و همهى ووتِإِن اس ِه ولَيَء ع ثُم قَاِئم وه ةً وكْعر لِّيصِه أَنْ يلَيِن فَعيتكْعلر

يسلِّم و يصلِّي ركْعتيِن و هو قَاِعد ِبفَاِتحِة الِْكتاِب و ِإنْ كَانَ صلَّى ركْعتيِن فَالَِّتي قَام ِفيها قَبلَ 
كْعالر ِة وعبالْأَر اممِليِمِه تست و هلَاتص تمت قَد ٍة وكْعكَانَ رم قَاِعد وه ا وملَّاهاِن صاِن اللَّتت

 وه ا وملَّاهاِن صاِن اللَّتتكْعِت الركَان ِع وبالْأَر امما تِفيه لَّى ثَلَاثاً فَالَِّتي قَامص ِإنْ كَانَ قَد
  .جاِلس ناِفلَةً 

  .ي ثَلَاٍث و أَربٍع السهو ِف
 لِّيصِه أَنْ يلَيِإلَى الثَّلَاِث فَع همهو بعاً فَِإنْ ذَهبأَر لَّى أَمِر أَ ثَلَاثاً صدي فَلَم كفَِإنْ ش 

يلَا ش و لِّمسي ى ثُمرلَا أُخ و لَّمِع سبِإلَى الْأَر همهو بِإنْ ذَه ِه ولَيَء عيى   شوتِإِن اس ِه ولَيَء ع
وهمه ِفي الثَّلَاِث و الْأَربِع سلَّم علَى حاِل شكِِّه و صلَّى ركْعتيِن ِمن جلُوٍس ِبفَاِتحِة الِْكتاِب 

 ِع وبالْأَر اممٍة تكْعاِن ِبرتكْعاِن الراته تلَّى ثَلَاثاً كَانفَِإنْ كَانَ ص تعاً كَانبلَّى أَرِإنْ كَانَ ص
 اِفلَةً لَهاِن نتكْعاِن الراته.  

  .السهو ِفي أَربٍع و خمٍس 
يلَا ش و لَّمِع سبِإلَى الْأَر همهو بساً فَِإنْ ذَهمخ لَّى أَوعاً صبِر أَردي فَلَم كَء   فَِإنْ ش

بِإنْ ذَه ِه ولَيِي عتدجس دجس و لَّمس همهى ووتِإِن اس لَاةَ والص ادِس أَعمِإلَى الْخ همهو 
  .السهِو و هما الْمرِغمتاِن 

  باب ما يقْبلُ ِمن صلَاِة الساِهي
 سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن- ١

 ِإنَّ عماراً الساباِطي )عليه السالم ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
   فَقَالَ أَين يذْهب أَين روى عنك ِروايةً قَالَ و ما ِهي قُلْت روى أَنَّ السنةَ فَِريضةٌ

http://www.islam4u.com


  ) ٣٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ثْ ندحي لَاِتِه لَملَى صلَ علَّى فَأَقْبص نم لَه ا قُلْتمِإن هثْتدكَذَا حه سلَي بذْهي لَم ا أَوِفيه هفْس
يسه ِفيها أَقْبلَ اللَّه علَيِه ما أَقْبلَ علَيها فَربما رِفع ِنصفُها أَو ربعها أَو ثُلُثُها أَو خمسها و ِإنما 

  .أَمرنا ِبالسنِة ِليكْملَ ِبها ما ذَهب ِمن الْمكْتوبِة 
٢ -محم   ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 قَالَ ِإنَّ الْعبد لَيرفَع لَه ِمن صلَاِتِه ِنصفُها أَو ثُلُثُها أَو )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
أَو خمسها فَما يرفَع لَه ِإلَّا ما أَقْبلَ علَيِه ِبقَلِْبِه و ِإنما أَمرنا ِبالناِفلَِة ِليِتم لَهم ِبها ما نقَصوا ربعها 

  .ِمن الْفَِريضِة 
 بِن محمٍد عن عِلي   و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم- ٣

 و أَنا أَسمع جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ رجلٌ ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ن أَحداً أَكْثَر سهواً ِمني ِإني كَِثري السهِو ِفي الصلَاِة فَقَالَ و هلْ يسلَم ِمنه أَحد فَقُلْت ما أَظُ

 يا أَبا محمٍد ِإنَّ الْعبد يرفَع لَه ثُلُثُ صلَاِتِه و ِنصفُها و ثَلَاثَةُ )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
ي ها لَِكنِوِه ِفيههِر سلَى قَدع أَكْثَر أَقَلُّ و ا واِعهبا أَرِصٍري مو بأَب اِفِل قَالَ فَقَالَ لَهوالن ِمن لَه ِتم

  . أَجلْ لَا )عليه السالم ( أَرى النواِفلَ ينبِغي أَنْ تترك علَى حاٍل فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
٤ -اِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَض

 أَنهما )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
ها فَِإنْ أَوهِه ِمنلَيع لْتا أَقْبم لَاِتكص ِمن ا لَكمقَالَا ِإن ا لُفَّتاِئهأَد نغَفَلَ ع ا أَوا كُلَّههم

  .فَضِرب ِبها وجه صاِحِبها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ ِفي ِكتاِب حِريٍز أَنه قَالَ ِإني - ٥

تٍة حلَاٍة فَِريضي ِفي صأَن ِسيتا ِإنْ نِفيه تالَِّتي قُم عاً قَالَ فَقَالَ ِهيطَوا تِويها أَنأَن و تكَعى ر
كُنت قُمت و أَنت تنِوي فَِريضةً ثُم دخلَك الشك فَأَنت ِفي الْفَِريضِة و ِإنْ كُنت دخلْت ِفي 

الناِفلَِة و ِإنْ كُنت دخلْت ِفي فَِريضٍة ثُم ذَكَرت ناِفلَةً كَانت ناِفلٍَة فَنويتها فَِريضةً فَأَنت ِفي 
  .علَيك فَامِض ِفي الْفَِريضِة 
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اةَ ِمن الضِحِك و الْحدِث و الِْإشارِة و النسياِن و غَيِر  باب ما يقْطَع الصلَ
ذَِلك  

  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ١
لْ يِحِك هِن الضع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نع قْطَعفَلَا ي مسبا التلَاةَ قَالَ أَمالص قْطَع

  .الصلَاةَ و أَما الْقَهقَهةُ فَِهي تقْطَع الصلَاةَ 
  . و رواه أَحمد بن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ 

 أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٢
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِصيبه الرعاف و هو ِفي الصلَاِة فَقَالَ ِإنْ قَدر علَى ماٍء ِعنده )عليه السالم ( 

ه ِه ويدي نيب الًا أَوِشم ِميناً أَوِإنْ ي لَاِتِه وص ِمن ِقيا بلِّ مصلْي ثُم هنع ِسلْهغلَِة فَلْيقِْبلُ الِْقبتسم و
 هلَاتص قَطَع فَقَد كَلَّمتي ِهِه أَوجِبو ِرفصنى يتاٍء حلَى مع قِْدري لَم.  

 عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن- ٣
 عِن الرجِل يِصيبه الْغمز ِفي بطِْنِه و هو يستِطيع )عليه السالم ( بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

صلَا ي اِل أَوالْح لَى ِتلْكلِّي عصِه أَ يلَيع ِبرصأَنْ ي فخي لَم و ربلَ الصمتلِّي قَالَ فَقَالَ ِإِن اح
 ِبرصلْي لِّ وصلَاِة فَلْيِن الصالًا عجِإع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن - ٤
صنم نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِد اللَِّه ِإسبأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج نع ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نع سونِن يوِر ب

  . أَنهما كَانا يقُولَاِن لَا يقْطَع الصلَاةَ ِإلَّا أَربعةٌ الْخلَاُء و الْبولُ و الريح و الصوت )عليه السالم ( 
٥ -رِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيم

 ِفي الرجِل يمس أَنفَه ِفي الصلَاِة فَيرى دماً كَيف يصنع أَ ينصِرف )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 
  .ِبِه و لَا بأْس فَقَالَ ِإنْ كَانَ ياِبساً فَلْيرِم 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ عن أَِبي - ٦
  . قَالَ الْقَهقَهةُ لَا تنقُض الْوضوَء و تنقُض الصلَاةَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٧ 
يد الْحاجةَ و هو ِفي الصلَاِة فَقَالَ يوِمئُ ِبرأِْسِه و يِشري ِبيِدِه و يسبح و أَنه سِئلَ عِن الرجِل يِر

  .الْمرأَةُ ِإذَا أَرادِت الْحاجةَ و ِهي تصلِّي تصفِّق ِبيِدها 
٨ -ِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِد اللَِّه   عبع نوٍن عمِن شِن بس

 )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ النِبي )عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَما ِإنه )صلى اهللا عليه وآله ( لَما انصرف قَالَ النِبي سِمع خلْفَه فَرقَعةً فَرقَع رجلٌ أَصاِبعه ِفي صلَاِتِه فَ

  .حظُّه ِمن صلَاِتِه 
  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ عِن - ٩

ُء   عِن الرجِل يأْخذُه الرعاف و الْقَي)عليه السالم (  سأَلْت أَبا جعفٍَر الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ
 سلَي و هلَاتص ِعدفَلْي كَلَّملَاِتِه فَِإنْ تِفي ص ودعي و فَهِسلُ أَنغفَِتلُ فَينقَالَ ي عنصي فلَاِة كَيِفي الص

  .علَيِه وضوٌء 
 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد  -١٠

لَاةَ ٌء ِمما يمر بين يديِه فَقَالَ لَا يقْطَع ص  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل أَ يقْطَع صلَاته شي)عليه السالم ( اللَِّه 
يِلِم شسى  الْمتح افُهعر قري فَلَم فعٍل رجر نع هأَلْتس قَالَ و تطَعتا اسأْ مرلَِكِن اد ٌء و

يِبش فَهو أَنشحلَاِة قَالَ يالص قْتلَ وخقَ د مالد ِبقَهسأَنْ ي ِشيِطيلُ ِإنْ خلَا ي لِّي وصي ٍء ثُم الَ و
  قَالَ ِإذَا الْتفَت ِفي صلَاٍة مكْتوبٍة ِمن غَيِر فَراٍغ فَأَِعِد الصلَاةَ ِإذَا 
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 تِإنْ كُن فَاِحشاً و كَانَ اِلالِْتفَات ِعدفَلَا ت تدهشت قَد.  
١١- نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  

 كَانَ )صلوات اهللا عليه ( اً  أَنَّ عِلي)عليه السالم ( فَضالَةَ عن أَباٍن عن سلَمةَ بِن أَِبي حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَا الْقَي و افعلَاةَ الرالص قْطَعقُولُ لَا يِم  يالْقَو ٍل ِمنجِد رذْ ِبيأْخاً فَلْيأَز دجو نفَم ملَا الد ُء و
  .ِمن الصف فَلْيقَدمه يعِني ِإذَا كَانَ ِإماماً 

 عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن   محمد بن يحيى-١٢
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يلْتِفت ِفي الصلَاِة قَالَ لَا و لَا ينقُض )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 هاِبعأَص.  
صلَى الْمِليِم عسلَاِةباب التطَاِس ِفي الصالْع لِّي و  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ١
رد سلَام علَيكُم و لَا  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يسلَّم علَيِه و هو ِفي الصلَاِة قَالَ ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 كَانَ قَاِئماً يصلِّي فَمر ِبِه عمار بن ياِسٍر )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ و علَيكُم السلَام فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِبيِه النلَيع دفَر ارمِه علَيع لَّمكَذَ)صلى اهللا عليه وآله ( فَسا  ه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
  . قَالَ ِإذَا عطَس الرجلُ ِفي صلَاِتِه فَلْيحمِد اللَّه )عليه السالم ( 

٣ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نانَ عثْمى أَِبي علعم ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن م
   قَالَ قُلْت لَه أَسمع الْعطْسةَ و أَنا ِفي الصلَاِة فَأَحمد اللَّه و )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِبيلَى النلِّي عِللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أُص دملَاِة فَقُِل الْحِفي الص تأَن و وكأَخ طَسِإذَا ع و معقَالَ ن 
ب و كنيِإنْ كَانَ ب و ِبيلَى النلِّ عص آِلِه و ٍد ومحلَى ملِّ عص مالْي اِحِبكص ني.  

يش لَه ِرضعلِّي يصباب الْم لُهقْتفَي اموالْه ٌء ِمن  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم - ١

أَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبا )عليه السالم ( ا عملُهقْتي بقْرةَ أَِو الْعيى الْحرلَاِة فَيكُونُ ِفي الصِل يجِن الرع 
 معقَالَ ن اهِإنْ آذَي.  

حلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْ- ٢
 ِفي الرجِل يقْتلُ الْبقَّةَ و الْبرغُوثَ و الْقَملَةَ و الذُّباب ِفي الصلَاِة أَ ينقُض )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .صلَاته و وضوَءه قَالَ لَا 
٣ -حم ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   مِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بم

عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ قَاِئماً ِفي الصلَاِة الْفَِريضِة فَينسى ِكيسه أَو متاعاً 
اعتم ِرزحي و هلَاتص قْطَعقَالَ ي لَاكَهه أَو هتعيض فوختكُونُ ِفي يفَي لَاةَ قُلْتقِْبلُ الصتسي ثُم ه

 أْستاً فَقَالَ لَا بنا عهِمن ِصيبي أَو بذْهأَنْ ت افخفَي هتابد فَلَّتت ةٌ أَوابِه دلَيع فَلَّتِة فَتالْفَِريض
 هلَاتص قْطَعِبأَنْ ي.  

٤ -ٍد عمحم نب نيسالْح   وبِن أَيالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع ن
 ِإذَا وجد قَملَةً ِفي الْمسِجِد دفَنها ِفي )عليه السالم ( عن أَباٍن عن محمٍد قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

  .الْحصى 
عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن   محمد بن ِإسماِعيلَ - ٥

   قَالَ ِإذَا كُنت ِفي صلَاِة الْفَِريضِة فَرأَيت غُلَاماً لَك )عليه السالم ( أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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قَد أَبق أَو غَِرمياً لَك علَيِه مالٌ أَو حيةً تخافُها علَى نفِْسك فَاقْطَِع الصلَاةَ و اتبِع الْغلَام أَو غَِرمياً 
  .لَك و اقْتِل الْحيةَ 

٦ -ع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ن
  . قَالَ ِإنْ وجدت قَملَةً و أَنت تصلِّي فَادِفنها ِفي الْحصى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِث ِفيهدالْح ا وهذُ ِمنخؤا يم اِجِد وساِء الْمِرِهباب ِبنغَي ِم ووالن ا ِمن  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبيدةَ - ١

لَه بيتاً ِفي الْجنِة قَالَ  يقُولُ من بنى مسِجداً بنى اللَّه )عليه السالم ( الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِفي طَِريِق مكَّةَ و قَد سويت ِبأَحجاٍر مسِجداً فَقُلْت )عليه السالم ( أَبو عبيدةَ فَمر ِبي أَبو عبِد اللَِّه 

 معفَقَالَ ن ذَِلك ذَا ِمنكُونَ هو أَنْ يجرن اكِفد ِعلْتج لَه.  
٢ -ِليِن   عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب 

 عِن الْمسِجِد يكُونُ ِفي الْبيِت فَيِريد )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 يتوسعوا ِبطَاِئفٍَة ِمنه أَو يحولُوه ِإلَى غَيِر مكَاِنِه قَالَ لَا بأْس ِبذَِلك قَالَ و سأَلْته أَهلُ الْبيِت أَنْ

 هاِريوى يتاِب حرالت ِه ِمنلَيع حطْرِجداً قَالَ يسلُ معجي و ظَّفني ِبيثاً ثُمكُونُ خكَاِن يِن الْمع
فَه رأَطْه و.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ عِن الِْعيِص قَالَ سأَلْت أَبا - ٣
  . عِن الِْبيِع و الْكَناِئِس هلْ يصلُح نقْضهما ِلِبناِء الْمساِجِد فَقَالَ نعم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي قَالَ  - ٤

 عِن الْمساِجِد الْمظَلَّلَِة أَ يكْره الصلَاةُ ِفيها قَالَ نعم و لَِكن لَا )عليه السالم ( سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
ضلُ يجالر لِّقعأَ ي هأَلْتس قَالَ و ِفي ذَِلك عنصي فكَي متأَيلُ لَردكَانَ الْع قَد لَو و موالْي كُمر

  السلَاح ِفي الْمسِجِد قَالَ نعم و أَما ِفي الْمسِجِد الْأَكْبِر فَلَا فَِإنَّ جدي 
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  .نهى رجلًا يبِري ِمشقَصاً ِفي الْمسِجِد 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن - ٥

اِج عجِن الْحيسِن الْحب ِليع نع اِهيمرِن ِإبفَِر بعج صلوات اهللا عليه ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا

 من سِمعتموه ينِشد الشعر ِفي الْمساِجِد فَقُولُوا فَض اللَّه فَاك ِإنما نِصبِت الْمساِجد )عليه وآله 
  .ِن ِللْقُرآ

٦ - لَِويِد اللَِّه الْعبِن عِظيِم بِد الْعبع نوٍر عهمِن جِل بهس نع لَِويالْع ِليع نب نسالْح  
لَاِة  عِن الص)عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْعرِني عن عمِرو بِن جميٍع قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 متأَيلُ ردالْع قَام قَد لَو و موالْي ذَِلك كُمرضلَا ي لَِكن و ذَِلك هِة فَقَالَ أَكْرروصاِجِد الْمسِفي الْم
 ِفي ذَِلك عنصي فكَي.  

بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن - ٧
صلى اهللا (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . عن رطَانِة الْأَعاِجِم ِفي الْمساِجِد )عليه وآله 
٨ -اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نلَاِء عِن الْعع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع 

 عن سلِّ السيِف ِفي الْمسِجِد و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 
  .ِإنما بِني ِلغيِر ذَِلك عن برِي النبِل ِفي الْمسِجِد قَالَ 

٩ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِد فَكَِرهه ِمن  عِن الْوضوِء ِفي الْمسِج)عليه السالم ( عن ِرفَاعةَ بِن موسى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْغاِئِط و الْبوِل 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ بِن وهٍب -١٠
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 )صلى اهللا عليه وآله (  عِن النوِم ِفي الْمسِجِد الْحراِم و مسِجِد النِبي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اسالن امني نفَأَي معقَالَ ن.  

عليه ( عين قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر   عنه عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ بِن أَ-١١

صلى اهللا (  ما تقُولُ ِفي النوِم ِفي الْمساِجِد فَقَالَ لَا بأْس ِبِه ِإلَّا ِفي الْمسِجديِن مسِجِد النِبي )السالم 

ِض اللَّيِل فَينتِحي ناِحيةً ثُم يجِلس  و الْمسِجِد الْحراِم قَالَ و كَانَ يأْخذُ ِبيِدي ِفي بع)عليه وآله 
فَيتحدثُ ِفي الْمسِجِد الْحراِم فَربما نام و ِنمت فَقُلْت لَه ِفي ذَِلك فَقَالَ ِإنما يكْره أَنْ ينام ِفي 

 فَأَما النوم ِفي هذَا الْموِضِع )لى اهللا عليه وآله ص( الْمسِجِد الْحراِم الَِّذي كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
 أْسِبِه ب سفَلَي.  
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِمهرانَ -١٢

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يكُونُ ِفي )عليه السالم ( ِه الْكَرِخي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَّ
الْمسِجِد ِفي الصلَاِة فَيِريد أَنْ يبزق فَقَالَ عن يساِرِه و ِإنْ كَانَ ِفي غَيِر صلَاٍة فَلَا يبزق ِحذَاَء 

  .الِْقبلَِة و يبزق عن يِميِنِه و يساِرِه 
١٣-سا   الْحأَب تأَيقَالَ ر ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب ني

 فٍَر الثَّاِنيععليه السالم ( ج( ِد ووِر الْأَسجالْح و اِنيمكِْن الْيالر نيا باِم ِفيمرِجِد الْحسفُلُ ِفي الْمتي 
هِفندي لَم.   

  الْحسين بن محمٍد رفَعه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي -١٤
 ِإني لَأَكْره الصلَاةَ ِفي مساِجِدِهم فَقَالَ لَا تكْره فَما ِمن مسِجٍد بِني ِإلَّا علَى )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  بِر نِبي أَو وِصي نِبي قُِتلَ فَأَصاب ِتلْك الْبقْعةَ رشةٌ ِمن دِمِه فَأَحب اللَّه أَنْ يذْكَر قَ
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  . الْفَِريضةَ و النواِفلَ و اقِْض ِفيها ما فَاتك ِفيها فَأَد ِفيها
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن -١٥

 قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ال )عليه السالم ( الْمختاِر عن أَِبي أُسامةَ زيٍد الشحاِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .تقْربوا الصالةَ و أَنتم سكارى فَقَالَ سكْر النوِم 

  جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن -١٦
اٍن عِن ِسنِن ابع وبِد اللَِّه أَيبأَِبي ع نع ِزيدِن يب رمع ِم )عليه السالم ( نوِفي الن صخري سقَالَ لَي 

يلَاِة  ِفي شالص ٍء ِمن.  
  باب فَضِل الصلَاِة ِفي الْجماعِة

 أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن- ١
 ما يرِوي الناس أَنَّ الصلَاةَ ِفي جماعٍة أَفْضلُ ِمن صلَاِة الرجِل وحده )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ماِن جكُونلَاِن يجالر قُوا فَقُلْتدلَاةً فَقَالَ صص ِرينِعش ٍس وملُ ِبخجالر قُومي و معةً فَقَالَ ناع
  .عن يِمِني الِْإماِم 

٢ - نى عِن ِعيساِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نةٌ عاعمج  
صلى اهللا ( قُولُ ِإنَّ الْجهِني أَتى النِبي  ي)عليه السالم ( محمِد بِن يوسف عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني أَكُونُ ِفي الْباِديِة و مِعي أَهِلي و ولِْدي و ِغلْمِتي فَأُؤذِّنُ و أُِقيم )عليه وآله 
 رسولَ اللَِّه ِإنَّ الِْغلْمةَ يتبعونَ قَطْر السحاِب و و أُصلِّي ِبِهم أَ فَجماعةٌ نحن فَقَالَ نعم فَقَالَ يا

أَبقَى أَنا و أَهِلي و ولِْدي فَأُؤذِّنُ و أُِقيم و أُصلِّي ِبِهم فَجماعةٌ نحن فَقَالَ نعم فَقَالَ يا رسولَ 
و أَبقَى أَنا و أَهِلي فَأُؤذِّنُ و أُِقيم و أُصلِّي ِبِهم أَ فَجماعةٌ اللَِّه فَِإنَّ ولِْدي يتفَرقُونَ ِفي الْماِشيِة 

 ذِّنُ وِدي فَأُؤحا وقَى أَنا فَأَبِتهلَحصِفي م بذْهأَةَ ترولَ اللَِّه ِإنَّ الْمسا رفَقَالَ ي معا فَقَالَ نأَن
ةٌ أَناعملِّي أَ فَجفَأُص ةٌ أُِقيماعمج هدحو ِمنؤالْم معا فَقَالَ ن.  

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه - ٣

  .س ِفي جماعٍة فَظُنوا ِبِه خيراً  من صلَّى الْخم)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
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عن   جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن -٤ 
 أَ ما يستحِيي الرجلُ ِمنكُم أَنْ تكُونَ لَه )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْجاِريةُ فَيِبيعها فَتقُولَ لَم يكُن يحضر الصلَاةَ 
٥ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د

 ذَات يوٍم ِإذْ )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي جعفٍَر 
ني رجلٌ جار مسِجٍد ِلقَوِمي فَِإذَا أَنا لَم أُصلِّ جاَءه رجلٌ فَدخلَ علَيِه فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ِإ

 ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري لَقَد ذَاك قُلْت ا لَِئنكَذَا فَقَالَ أَمه كَذَا وه وقَالُوا ه و وا ِفيقَعو مهعم )

 غَيِر ِعلٍَّة فَلَا صلَاةَ لَه فَخرج الرجلُ فَقَالَ لَه لَا تدِع  من سِمع النداَء فَلَم يِجبه ِمن)صلوات اهللا عليه 
الصلَاةَ معهم و خلْف كُلِّ ِإماٍم فَلَما خرج قُلْت لَه جِعلْت ِفداك كَبر علَي قَولُك ِلهذَا الرجِل 

 ثُم قَالَ ما أَراك بعد ِإلَّا هاهنا يا )عليه السالم ( ِنني قَالَ فَضِحك ِحني استفْتاك فَِإنْ لَم يكُونوا مؤِم
زرارةُ فَأَيةَ ِعلٍَّة تِريد أَعظَم ِمن أَنه لَا يأْتم ِبِه ثُم قَالَ يا زرارةُ أَ ما تراِني قُلْت صلُّوا ِفي 

علُّوا مص و اِجِدكُمسم ِتكُمأَِئم .  
٦ - ةٌ ِهيٍة فَِريضاعمِفي ج اتلَوالص ا لَهِل قَالَا قُلْنيالْفُض ةَ واررز نِريٍز عح نع ادمح  

 نم ةٌ ونا سهلَِكن ا ولَاِة كُلِّهوٍض ِفي الصفْرِبم اعِتماِلاج سلَي ةٌ وفَِريض اتلَوا فَقَالَ الصكَهرت
 لَاةَ لَهِر ِعلٍَّة فَلَا صغَي ِمن ِمِننيؤِة الْماعمج نع ا وهنةً عغْبر.  

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عِن الْمفَضِل بِن - ٧
 قَالَ قَالَ ِليكُِن الَِّذين يلُونَ الِْإمام أُوِلي الْأَحلَاِم ِمنكُم )عليه السالم (  صاِلٍح عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

 ا ولُهفُوِف أَولُ الصأَفْض و وهما قَوايعت أَو امالِْإم ِسيى فَِإنْ نهالن و  
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أَفْضلُ أَوِلها ما دنا ِمن الِْإماِم و فَضلُ صلَاِة الْجماعِة علَى صلَاِة الرجِل فَذّاً خمس و ِعشرونَ 
  .درجةً ِفي الْجنِة 

 ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ فَضلُ مياِمِن الصفُوِف علَى   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد- ٨
  .مياِسِرها كَفَضِل الْجماعِة علَى صلَاِة الْفَرِد 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن - ٩
بأَِبي ع نع ِريتخِمثْلُ )عليه السالم ( ِد اللَِّه الْب ِد ِبِهمقْتت ِإنْ لَم و مهعم لْتخِإذَا د لَك بسحقَالَ ي 

  .ما يحسب لَك ِإذَا كُنت مع من تقْتِدي ِبِه 
  باب الصلَاِة خلْف من لَا يقْتدى ِبِه

حمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عِن   محمد بن يحيى الْعطَّار عن أَ- ١
 أَكُونُ مع الِْإماِم فَأَفْرغُ ِمن الِْقراَءِة قَبلَ )عليه السالم ( ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .اللَّه و أَثِْن علَيِه فَِإذَا فَرغَ فَاقْرِأ الْآيةَ و اركَع أَنْ يفْرغَ قَالَ أَبِق آيةً و مجِد 
  عنه عن أَحمد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا - ٢

  .ِفني فَقَالَ ما هم ِعنِدي ِإلَّا ِبمنِزلَِة الْجدِر  عِن الصلَاِة خلْف الْمخاِل)عليه السالم ( جعفٍَر 
٣ - نماٍر عمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

ِدي ِبِه فَِإذَا فَرغْت ِمن ِقراَءِتي و لَم  قَالَ أُصلِّي خلْف من لَا أَقْت)عليه السالم ( سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
  .يفْرغْ هو قَالَ فَسبح حتى يفْرغَ 

٤ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ِإذَا صلَّيت خلْف ِإماٍم لَا تقْتِدي ِبِه فَاقْرأْ خلْفَه سِمعت ِقراَءته أَو لَم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 عمست.  
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 عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار عن أَِبي عِلي بِن راِشٍد   عِلي بن محمٍد-٥ 
 ِإنَّ مواِليك قَِد اختلَفُوا فَأُصلِّي خلْفَهم جِميعاً فَقَالَ لَا تصلِّ ِإلَّا )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
ثُم قَالَ و ِلي مواٍل فَقُلْت أَصحاب فَقَالَ مباِدراً قَبلَ أَنْ أَستِتم ِذكْرهم لَا خلْف من تِثق ِبِديِنِه 

 معن ِديٍد فَقُلْتح نب ِليِبِه ع كرأْما يذَا ِممه ذَا أَوِديٍد ِبهح نب ِليع كرأْمي.  
عليه ( يِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٦

 أَنه صلَّى أَربع ركَعاٍت بعد الْجمعِة لَم )صلوات اهللا عليه (  ِإنَّ أُناساً رووا عن أَِمِري الْمؤِمِنني )السالم 
 صلَّى خلْف فَاِسٍق فَلَما سلَّم و )عليه السالم ( قَالَ يا زرارةُ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني يفِْصلْ بينهن ِبتسِليٍم فَ

 ِمِننيؤالْم أَِمري قَام فرصصلوات اهللا عليه ( ان( ِليٍم فَقَالَ لَهسِبت نهنيفِْصلْ بي اٍت لَمكَعر عبلَّى أَرفَص 
ى جنِبِه يا أَبا الْحسِن صلَّيت أَربع ركَعاٍت لَم تفِْصلْ بينهن فَقَالَ ِإنها أَربع ركَعاٍت رجلٌ ِإلَ

 ا قَالَ لَهقَلَ ما عاللَِّه م فَو كَتس اٍت وهبشم.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج -٧ 
ي مع هؤلَاِء يوم  جِعلْت ِفداك ِإنا نصلِّ)عليه السالم ( عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

الْجمعِة و هم يصلُّونَ ِفي الْوقِْت فَكَيف نصنع فَقَالَ صلُّوا معهم فَخرج حمرانُ ِإلَى زرارةَ 
 ِبتأِْويٍل فَقَالَ لَه حمرانُ فَقَالَ لَه قَد أُِمرنا أَنْ نصلِّي معهم ِبصلَاِتِهم فَقَالَ زرارةُ ما يكُونُ هذَا ِإلَّا

قُم حتى تسمع ِمنه قَالَ فَدخلْنا علَيِه فَقَالَ لَه زرارةُ جِعلْت ِفداك ِإنَّ حمرانَ زعم أَنك أَمرتنا 
الْح نب ِليا كَانَ عفَقَالَ لَن ذَِلك تكَرفَأَن مهعم لِّيصِن أَنْ نيصلوات اهللا عليه ( س( مهعلِّي مصي 

  .الركْعتيِن فَِإذَا فَرغُوا قَام فَأَضاف ِإلَيِهما ركْعتيِن 
مؤأَنْ ي قأَح نم و مالْقَو مؤِد يبالْع و لْفَهلَاةُ خالص هكْرت نباب م  

١ -حِن مب دمأَح نةٌ عاعمِن   جع وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عم
 قَالَ خمسةٌ لَا )عليه السالم ( الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .برص و الْمجنونُ و ولَد الزنا و الْأَعراِبي يؤمونَ الناس علَى كُلِّ حاٍل الْمجذُوم و الْأَ
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

 ِمِننيؤالْم ا)صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَِمري مؤلَا  لَا ي اَء والْفَاِلِج الْأَِصح اِحبص مؤلَا ي و طْلَِقنيالْم دقَيلْم
  .صاِحب التيمِم الْمتوضني و لَا يؤم الْأَعمى ِفي الصحراِء ِإلَّا أَنْ يوجه ِإلَى الِْقبلَِة 

ا فَقَالَ أَحدهما كُنت ِإمامك و قَالَ الْآخر أَنا   و ِبهذَا الِْإسناِد ِفي رجلَيِن اختلَفَ- ٣
كُنت ِإمامك فَقَالَ صلَاتهما تامةٌ قُلْت فَِإنْ قَالَ كُلُّ واِحٍد ِمنهما كُنت أَئْتم ِبك قَالَ صلَاتهما 

  .فَاِسدةٌ و لْيستأِْنفَا 
٤ - اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نعليه السالم ( ع( 

قَالَ قُلْت لَه الصلَاةُ خلْف الْعبِد فَقَالَ لَا بأْس ِبِه ِإذَا كَانَ فَِقيهاً و لَم يكُن هناك أَفْقَه ِمنه قَالَ 
الْأَع لْفلِّي خأُص كَانَ قُلْت و هددسي نم ِإذَا كَانَ لَه معى قَالَ نم  
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 ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري قَالَ و ملَهعليه السالم ( أَفْض(نلِّيصلَا ي  ِص ورالْأَب ذُوِم وجالْم لْفخ كُمدأَح 
 اِجِرينهالْم مؤلَا ي اِبيرالْأَع ا ونلَِد الزو وِد ودحالْم وِن ونجالْم.  

٥ - نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليأَِبي   ع
 عِن الْقَوِم ِمن أَصحاِبنا يجتِمعونَ فَتحضر الصلَاةُ فَيقُولُ )عليه السالم ( عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

م الْقَوم أَقْرؤهم ِللْقُرآِن  قَالَ يتقَد)صلى اهللا عليه وآله ( بعضهم ِلبعٍض تقَدم يا فُلَانُ فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
فَِإنْ كَانوا ِفي الِْقراَءِة سواًء فَأَقْدمهم ِهجرةً فَِإنْ كَانوا ِفي الِْهجرِة سواًء فَأَكْبرهم ِسناً فَِإنْ 

هأَفْقَه ِة ونِبالس مهلَمأَع مهمؤاًء فَلْيوس نوا ِفي السلَ كَانجالر كُمدأَح نمقَدتلَا ي يِن وِفي الد م
  .ِفي منِزِلِه و لَا صاِحب السلْطَاِن ِفي سلْطَاِنِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي - ٦
  . قَالَ لَا بأْس ِبالْغلَاِم الَِّذي لَم يبلُِغ الْحلُم أَنْ يؤم الْقَوم و أَنْ يؤذِّنَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه

  باب الرجِل يؤم النساَء و الْمرأَِة تؤم النساَء
١ -محم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد ب

 عِن الرجِل يؤم الْمرأَةَ ِفي بيِتِه فَقَالَ نعم تقُوم )عليه السالم ( أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اَءهرو.  

 بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عِن ابِن ِسناٍن عن   جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن- ٢
 عِن الْمرأَِة تؤم النساَء فَقَالَ ِإذَا كُن جِميعاً )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ةُ فَلَا ووبكْتا الْماِفلَِة فَأَمِفي الن نهتأَم نهطاً ِمنسو قُومت لَِكن و نهمقَدلَا ت .  

http://www.islam4u.com


  ) ٣٧٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ٣-رِإب نانَ عثْمِن عاِد بمح نالَةَ عفَض نِن عيسِن الْحع دمأَح   نوٍن عميِن مب اِهيم
 ِفي الرجِل يؤم النساَء لَيس معهن رجلٌ ِفي الْفَِريضِة قَالَ نعم و ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .معه صِبي فَلْيقُم ِإلَى جاِنِبِه 
  ِقراَءِة خلْفَه و ضماِنِه الصلَاةَباب الصلَاِة خلْف من يقْتدى ِبِه و الْ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١
 أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِد اللَِّه شبا ععليه ( أَب

 عِن الصلَاِة خلْف الِْإماِم أَقْرأُ خلْفَه فَقَالَ أَما الصلَاةُ الَِّتي لَا يجهر ِفيها ِبالِْقراَءِة فَِإنَّ ذَِلك )السالم 
ِفيه رهجلَاةُ الَِّتي يا الصأَم و لْفَهأْ خقْرِه فَلَا تِعلَ ِإلَيفَِإنْ ج لْفَهخ نم ِصتنِر ِليهِبالْج ا أُِمرما فَِإن

  .سِمعت فَأَنِصت و ِإنْ لَم تسمع فَاقْرأْ 
٢ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ ِإذَا صلَّيت خلْف ِإماٍم تأْتم ِبِه فَلَا تقْرأْ خلْفَه سِمعت ِقراَءته أَو لَم )عليه السالم ( ِه أَِبي عبِد اللَّ
  .تسمع ِإلَّا أَنْ تكُونَ صلَاةً يجهر ِفيها و لَم تسمع فَاقْرأْ 

 قَالَ ِإذَا )عليهما السالم ( يٍز عن زرارةَ عن أَحِدِهما   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِر- ٣
 فِْسكِفي ن حبس و ِصتِبِه فَأَن مأْتاٍم تِإم لْفخ تكُن.  

 قَالَ )لسالم عليه ا(   و عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن قُتيبةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
 تأْ أَنفَاقْر هاَءتِقر عمست اَءِة فَلَما ِبالِْقرِفيه رهجلَاٍة يِضي ِبِه ِفي صتراٍم تِإم لْفخ تِإذَا كُن

  .ِلنفِْسك و ِإنْ كُنت تسمع الْهمهمةَ فَلَا تقْرأْ 
 محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل عن زرارةَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٥

  . عِن الِْإماِم يضمن صلَاةَ الْقَوِم قَالَ لَا )عليهما السالم ( قَالَ سأَلْت أَحدهما 
٦ -رز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحِد   ممحم ةَ وار

   يقُولُ من قَرأَ )صلوات اهللا عليه (  كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَا قَالَ أَبو جعفٍَر 
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  .خلْف ِإماٍم يأْتم ِبِه فَمات بِعثَ علَى غَيِر الِْفطْرِة 
  باب الرجِل يصلِّي ِبالْقَوِم و هو علَى غَيِر طُهٍر أَو ِلغيِر الِْقبلَِة

لْفَضِل بِن شاذَانَ   عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن ا- ١
 )عليه السالم ( جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .يد هو و لَا يِعيدونَ عِن الرجِل أَم قَوماً و هو علَى غَيِر طُهٍر فَأَعلَمهم بعد ما صلَّوا فَقَالَ يِع
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .نهم قَد تحروا ِفي الْأَعمى يؤم الْقَوم و هو علَى غَيِر الِْقبلَِة قَالَ يِعيد و لَا يِعيدونَ فَِإ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل عن زرارةَ - ٣

 علَى  عن رجٍل صلَّى ِبقَوٍم ركْعتيِن فَأَخبرهم أَنه لَم يكُن)عليهما السالم ( قَالَ سأَلْت أَحدهما 
  .وضوٍء قَالَ يِتم الْقَوم صلَاتهم فَِإنه لَيس علَى الِْإماِم ضمانٌ 

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ٤
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 ِفي قَوٍم خرجوا ِمن خراسانَ أَو بعِض الِْجباِل و كَانَ يؤمهم رجلٌ فَلَما )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .صاروا ِإلَى الْكُوفَِة عِلموا أَنه يهوِدي قَالَ لَا يِعيدونَ 

باب الرجِل يصلِّي وحده ثُم يِعيد ِفي الْجماعِة أَو يصلِّي ِبقَوٍم و قَد كَانَ 
لَ ذَِلكلَّى قَبص  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ١
مِن أَِبي عِد اللَِّه اببأَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر علَاةَ )عليه السالم ( يلِّي الصصِل يجِفي الر 

  .وحده ثُم يِجد جماعةً قَالَ يصلِّي معهم و يجعلُها الْفَِريضةَ 
٢ - ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   نع قُوبعِن يب سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم

 أُصلِّي ثُم أَدخلُ الْمسِجد فَتقَام الصلَاةُ و قَد )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَيِه صلَّيت فَقَالَ صلِّ معهم يختار اللَّه أَحبهما ِإ

٣ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل دخلَ الْمسِجد و افْتتح الصلَاةَ )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

بينا هو قَاِئم يصلِّي ِإذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ و أَقَام الصلَاةَ قَالَ فَلْيصلِّ ركْعتيِن ثُم لْيستأِْنِف الصلَاةَ مع فَ
  .الِْإماِم و لْتكُِن الركْعتاِن تطَوعاً 

 بِن سِعيٍد عن يعقُوب بِن يقِْطٍني قَالَ   جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن- ٤
 جِعلْت ِفداك تحضر صلَاةُ الظُّهِر فَلَا نقِْدر أَنْ ننِزلَ ِفي الْوقِْت )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

ِرعسونَ فَيقُومي ثُم لِّيصفَن مهعِزلَ منن ِزلُوا ونى يتا حكَأَن ِريِهمن و رصلِّي الْعصفَن قُومونَ فَن  
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  . ِبِهم لَا صلَّى اللَّه علَيِهم نركَع ثُم ينِزلُونَ ِللْعصِر فَيقَدمونا فَنصلِّي ِبِهم فَقَالَ صلِّ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ كَتبت ِإلَى - ٥

الصلَاِة ِبِهم و قَد  أَني أَحضر الْمساِجد مع ِجريِتي و غَيِرِهم فَيأْمروني ِب)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
 هأَكْر اِهلُ والْج و فعضتسالْم لَاِتي وِدي ِبصقْتي نلِْفي ملَّى خا صمبر و مهلَ أَنْ آِتيقَب تلَّيص

ي ِفي ذَِلك ِبأَمِرك أَنتِهي أَنْ أَتقَدم و قَد صلَّيت ِبحاِل من يصلِّي ِبصلَاِتي ِممن سميت لَك فَمرِن
 بفَكَت اَء اللَّهلُ ِبِه ِإنْ شمأَع ِه وعليه السالم ( ِإلَي( لِّ ِبِهمص .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦
صلى اهللا عليه (  قَالَ من صلَّى معهم ِفي الصف الْأَوِل كَانَ كَمن صلَّى خلْف رسوِل اللَِّه )الم عليه الس( 

   .)وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٧

 يصلِّي فَخرج الِْإمام و قَد صلَّى الرجلُ ركْعةً ِمن صلَاٍة فَِريضٍة فَقَالَ ِإنْ سأَلْته عن رجٍل كَانَ
كَانَ ِإماماً عدلًا فَلْيصلِّ أُخرى و ينصِرف و يجعلُهما تطَوعاً و لْيدخلْ مع الِْإماِم ِفي صلَاِتِه 

ي ِإنْ لَم و وا هكَم ِلسجي هعى مرةً أُخكْعلِّي رصي و وا هلَاِتِه كَملَى صِن عبلٌ فَلْيدع امِإم كُن
 ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهقُولُ أَشا يم رقَد )

ٌء ِمن التِقيِة ِإلَّا و   ثُم لْيِتم صلَاته معه علَى ما استطَاع فَِإنَّ التِقيةَ واِسعةٌ و لَيس شي)آله صلى اهللا عليه و
 اَء اللَّها ِإنْ شهلَيع ورأْجا مهاِحبص.  

٨ -ِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نةٌ عاعمِن   جاِقٍد عِن وثَِم بيِن الْهِعيٍد ع  
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لَّى ِفي منِزِلِه ثُم أَتى  قَالَ من ص)عليه السالم ( الْحسيِن بِن عبِد اللَِّه الْأَرجاِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِتِهمنسِبح جرخ مهعلَّى مفَص اِجِدِهمسم ِجداً ِمنسم.  

همقَدفَي امِدثُ الِْإمحي لَاِتِه وص ضعاِم بالِْإم عم ِركدِل يجباب الر  
 عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن- ١

 عِن الرجِل يدِرك الركْعةَ الثَّاِنيةَ ِمن الصلَاِة مع الِْإماِم )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَ يتجافَى و لَا يتمكَّن ِمن الْقُعوِد فَِإذَا كَانِت و ِهي لَه الْأُولَى كَيف يصنع ِإذَا جلَس الِْإمام قَا

 اِم قَالَ وِبالِْإم قلْحي ثُم دهشتا يِر مِبقَد امالِْإم ثْ قَِليلًا ِإذَا قَاملْبةُ فَلْيالثَّاِني لَه ِهي اِم والثَّاِلثَةُ ِللِْإم
 ِركدِن الَِّذي يع هأَلْتا سأْ ِفيِهماَءِة فَقَالَ اقْرِبالِْقر عنصي فلَاِة كَيالص ِن ِمنيتِن الْأَِخرييتكْعالر

  .فَِإنهما لَك الْأُولَياِن و لَا تجعلْ أَولَ صلَاِتك آِخرها 
ِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَ- ٢

 ِإذَا لَم تدِرك تكِْبريةَ الركُوِع فَلَا تدخلْ )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِفي ِتلْك الركْعِة 

عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن   عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن - ٣
 جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( أَِبي نصٍر عِن الِْميثَِمي عن ِإسحاق بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

لَه ةٌ واِحدكُونُ ِلي وِة فَتكْعِبالر امِبقُِني الِْإمسا يمفَِإن معفَقَالَ ن تدا قَعكُلَّم دهشاِن فَأَتتِثن 
  .التشهد بركَةٌ 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن - ٤
 قَالَ ِإذَا سبقَك الِْإمام )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِب

 ِركدت ِإنْ لَم و اِن لَكتِثن ِهي لَاِتِه وص ِفي الثَّاِلثَِة ِمن أْتةَ قَراَءةَ الْأَِخريالِْقر كْترٍة فَأَدكْعِبر  
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 و ِة لَكِفي الثَّاِني تلَسٍة جكْعِبر قَكبِإنْ س ا وِليهِفي الَِّتي ت ا وِفيه أْتةً قَراِحدةً وكْعِإلَّا ر هعم
صفُوف ِقياماً قَالَ و قَالَ ِإذَا وجدت الِْإمام ساِجداً فَاثْبت مكَانك حتى الثَّاِلثَِة لَه حتى تعتِدلَ ال

 تِإنْ كَانَ قَاِئماً قُم و تدِإنْ كَانَ قَاِعداً قَع و هأْسر فَعري.  
٥ -مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد ب

 قَالَ ِإذَا أَدركْت الِْإمام قَد ركَع فَكَبرت و ركَعت قَبلَ أَنْ يرفَع رأْسه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
لَ أَنْ تقَب هأْسر امالِْإم فَعةَ فَِإنْ ركْعالر كْترأَد ةُ فَقَدكْعالر كتفَات فَقَد كَعر.  

٦ - نكَانَ عسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
لِْإمام و هو راِكع فَكَبر  ِفي الرجِل ِإذَا أَدرك ا)عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 كرأَد فَقَد هأْسر امالِْإم فَعرلَ أَنْ يقَب كَعر ثُم هلْبص ِقيمم وه و.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر - ٧

 عِن الرجِل يأِْتي الْمسِجد و هم ِفي الصلَاِة و قَد سبقَه الِْإمام )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه قَالَ
الَ يِتم صلَاةَ الْقَوِم ثُم ِبركْعٍة أَو أَكْثَر فَيعتلُّ الِْإمام فَيأْخذُ ِبيِدِه فَيكُونُ أَدنى الْقَوِم ِإلَيِه فَيقَدمه فَقَ

 ِهمأَ ِإلَيماِل فَكَانَ الَِّذي أَومالش ِمِني وِن الْيِدِه عِبي ِهمأَ ِإلَيمِد أَوهشالت غُوا ِمنى ِإذَا فَرتح ِلسجي
  .اته أَو بِقي علَيِه ِبيِدِه التسِليم و انِقضاَء صلَاِتِهم و أَتم هو ما كَانَ فَ

  عنه عِن الْفَضِل و عِلي بِن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز - ٨
لَا ينِويها صلَاةً  رجلٌ دخلَ مع قَوٍم ِفي صلَاِتِهم و هو )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

فَأَحدثَ ِإمامهم فَأَخذَ ِبيِد ذَِلك الرجِل فَقَدمه فَصلَّى ِبِهم أَ يجِزئُهم صلَاتهم ِبصلَاِتِه و هو لَا 
 و لَاِتِهمٍم ِفي صقَو علَ مخدِل أَنْ يجِغي ِللربنلَاةً فَقَالَ لَا يا صِويهنِغي يبنلْ يلَاةً با صِويهنلَا ي وه

  لَه أَنْ ينِويها صلَاةً فَِإنْ كَانَ قَد صلَّى فَِإنَّ لَه صلَاةً أُخرى 
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ِإلَّا فَلَا ي ا وِوهني ِإنْ لَم و مهلَاتِم صِن الْقَوع ِزئجي قَد مهعلْ مخد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٩
وماً فَصلَّى ِبِهم ركْعةً ثُم مات قَالَ يقَدمونَ رجلًا آخر و  عن رجٍل أَم قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هسم نِسلُ متغي و ملْفَهخ تيونَ الْمحطْري ِة وكْعونَ ِبالردتعي.  
 عن أَحمد بِن النضِر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن مروِك بِن عبيٍد-١٠

ٍء يقُولُ هؤلَاِء ِفي الرجِل الَِّذي يفُوته مع   قَالَ قَالَ أَي شي)عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
ذَا يٍة فَقَالَ هورس ِد وما ِبالْحأُ ِفيِهمقْرقُولُونَ يي اِن قُلْتتكْعاِم را الِْإملَهلُ أَوعجي هلَاتص قَلِّب

  .آِخرها قُلْت كَيف يصنع قَالَ يقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب ِفي كُلِّ ركْعٍة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عِن الْحسيِن بِن أَِبي -١١
لَاِء عِد اللَِّه الْعبأَِبي ع أَِجي)عليه السالم ( ن ا   قَالَ قُلْتِر فَلَمٍة ِفي الْفَجكْعقَِني ِبربس قَد اِم وُء ِإلَى الِْإم

هن تا طَلَعفَلَم سمِت الشى طَلَعتلْ ذَاِكراً ِللَِّه حأَز فَلَم تممي أَتِفي قَلِْبي أَن قَعو لَّمس تض
فَذَكَرت أَنَّ الِْإمام كَانَ سبقَِني ِبركْعٍة فَقَالَ ِإنْ كُنت ِفي مقَاِمك فَأَِتم ِبركْعٍة و ِإنْ كُنت قَِد 

  .انصرفْت فَعلَيك الِْإعادةُ 
   سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن   جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن-١٢
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لَّى مِل صجِن الرع هأَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نةَ عاعمس نانَ عثْمِن عِن بيسِن الْحع وبأَي ٍم وقَو ع
 رصلِّ الْعصلْي ا الْأُولَى ولْهعجقَالَ فَلْي رصِت الْعكَان ا الْأُولَى وهى أَنري وه.  

 و ِفي حِديٍث آخر فَِإنْ عِلم أَنهم ِفي صلَاِة الْعصِر و لَم يكُن صلَّى الْأُولَى فَلَا يدخلْ 
 مهعم.  

١٣-حةَ   ماررز نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
 عن ِإماٍم أَم قَوماً فَذَكَر أَنه لَم يكُن علَى وضوٍء فَانصرف و )صلوات اهللا عليهما ( قَالَ سأَلْت أَحدهما 

 و أَدخلَه فَقَدمه و لَم يعلَِم الَِّذي قُدم ما صلَّى الْقَوم قَالَ يصلِّي ِبِهم فَِإنْ أَخطَأَ أَخذَ ِبيِد رجٍل
 لَهلَاِة الَِّذي كَانَ قَبلَى صى عنب ِبِه و مالْقَو حبس.  

١٤-ِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِئلَ   عقَالَ س اِهيمرِن ِإباِث بِغي نِة عِغريِن الْم
 عِن الَِّذي يرفَع رأْسه قَبلَ الِْإماِم أَ يعود فَيركَع ِإذَا أَبطَأَ الِْإمام أَنْ يرفَع )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
  .رأْسه قَالَ لَا 

ى الصف أَو يقُوم خلْف الصف وحده أَو يكُونُ بينه و باب الرجِل يخطُو ِإلَ
  بين الِْإماِم ما لَا يتخطَّى

١ - نى عِن ِعيساِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نةٌ عاعمج  
 و دخلَ الْمسِجد الْحرام ِفي صلَاِة الْعصِر )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ رأَيت أَ

 ى لَِحقتى حضفَم قَام ِن ثُميتدجس دجس و هدحو كَعوا فَركَعفُوِف رونَ الصا كَانَ دفَلَم
 فُوفالص.  
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 ٢- نع ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  
ي الصلَاِة قَالَ لَا قُلْت فَيتقَدم قَالَ نعم ما محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يتأَخر و هو ِف

  .شاَء ِإلَى الِْقبلَِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سِعيٍد الْأَعرِج - ٣

جِل يأِْتي الصلَاةَ فَلَا يِجد ِفي الصف مقَاماً أَ يقُوم  عن الر)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .وحده حتى يفْرغَ ِمن صلَاِتِه قَالَ نعم لَا بأْس أَنْ يقُوم ِبِحذَاِء الِْإماِم 

٤ -نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز 
 قَالَ ِإنْ صلَّى قَوم و بينهم و بين الِْإماِم ما لَا يتخطَّى فَلَيس ذَِلك الِْإمام لَهم ِبِإماٍم و )عليه السالم ( 

صف الَِّذي يتقَدمهم قَدر ما لَا يتخطَّى أَي صف كَانَ أَهلُه يصلُّونَ ِبصلَاِة ِإماٍم و بينهم و بين ال
فَلَيس ِتلْك لَهم فَِإنْ كَانَ بينهم سترةٌ أَو ِجدار فَلَيست ِتلْك لَهم ِبصلَاٍة ِإلَّا من كَانَ ِمن ِحياِل 

مِفي ز كُني لَم قَاِصريِذِه الْمقَالَ ه اِب قَالَ وونَ الْباربا الْجثَهدا أَحمِإن اِس والن ٍد ِمناِن أَح
 ينبِغي أَنْ )عليه السالم ( لَيست ِلمن صلَّى خلْفَها مقْتِدياً ِبصلَاِة من ِفيها صلَاةٌ قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 

ى بعٍض لَا يكُونُ بين صفَّيِن ما لَا يتخطَّى يكُونُ قَدر يكُونَ الصفُوف تامةً متواِصلَةً بعضها ِإلَ
  .ذَِلك مسقَطَ جسِد الِْإنساِن 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن - ٥
 قَالَ ِإذَا دخلْت الْمسِجد و الِْإمام )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد الرحمِن بِن أَ

  راِكع فَظَننت أَنك ِإنْ مشيت ِإلَيِه يرفَع رأْسه ِمن قَبِل أَنْ تدِركَه فَكَبر و اركَع و ِإذَا 
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 قفَالْح فَِإذَا قَام ككَانم ِلسفَاج لَسِإنْ ج و فِبالص قفَالْح فَِإنْ قَام ككَانم دجفَاس هأْسر فَعر
 فِبالص.  
٦ -رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم

  . قَالَ لَا أَرى ِبالصفُوِف بين الْأَساِطِني بأْساً )عليه السالم ( 
حمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن   أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن أَ- ٧

 قَالَ )عليه السالم ( عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ه ِإلَّا رجلٌ واِحد عن يِميِنِه قَالَ لَا سأَلْته عِن الرجِل يدِرك الِْإمام و هو قَاِعد يتشهد و لَيس خلْفَ

 قَام امالِْإم لَّماِم فَِإذَا سالِْإم لْفخ هعلُ مخدالَِّذي ي دقْعي لَِكن لَ وجالر رأَختلَا ي و امالِْإم مقَدتي
  .الرجلُ فَأَتم الصلَاةَ 

عليه (  عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْهاِشِمي رفَعه قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى- ٨

 يصلِّي ِبقَوٍم و هو ِإلَى زاِويٍة ِفي بيِتِه يقْرب الْحاِئطَ و كُلُّهم عن يِميِنِه و لَيس علَى )السالم 
 داِرِه أَحسي.  
٩ -دمأَح   نع ِليِن عِن بسِن الْحب دمأَح نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي و ِريسِإد نب 

 قَالَ )عليه السالم ( عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يصلِّي ِبقَوٍم و هم ِفي موِضٍع أَسفَلَ ِمن موِضِعِه الَِّذي يصلِّي ِفيِه فَقَالَ ِإنْ سأَلْته عِن الرجِل

كَانَ الِْإمام علَى ِشبِه الدكَّاِن أَو علَى موِضٍع أَرفَع ِمن موِضِعِهم لَم يجز صلَاتهم و ِإنْ كَانَ 
  ِإصبٍع أَو أَكْثَر أَو أَقَلَّ ِإذَا كَانَ اِلارِتفَاع ِببطِْن مِسيٍل فَِإنْ كَانَ أَرضاً أَرفَع ِمنهم ِبقَدِر 
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ارِتفَاع فَقَام الِْإمام ِفي الْموِضِع الْمرتِفِع و قَام من خلْفَه مبسوطَةً أَو كَانَ ِفي موِضٍع ِمنها 
 امالِْإم ِئلَ فَِإنْ قَامس قَالَ و أْسِدٍر قَالَ لَا بحنِضٍع موِفي م مهوطَةٌ ِإلَّا أَنسبم ضالْأَر و هفَلَ ِمنأَس

ي خلْفَه قَالَ لَا بأْس و قَالَ ِإنْ كَانَ رجلٌ فَوق بيٍت أَو غَيِر ذَِلك أَسفَلَ ِمن موِضِع من يصلِّ
 و لْفَهخ لِّيصِل أَنْ يجِللر ازج هفَلَ ِمنِض أَسلَى الْأَرلِّي عصي امكَانَ الِْإم و هرغَي كَّاناً كَانَ أَود

  .ٍء كَِثٍري  انَ أَرفَع ِمنه ِبشييقْتِدي ِبصلَاِتِه و ِإنْ كَ
١٠- نع أَلُهسي نم رأَم هأَن نيسالْح ٍد قَالَ ذَكَرمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ه و ِلمع ثُم لَمعلَا ي وه اِرِه وسي نع ٍل فَقَامجاِنِب رلَّى ِإلَى جٍل صجر فلَاِتِه كَيِفي ص و
  .يصنع قَالَ يحولُه عن يِميِنِه 

باب الصلَاِة ِفي الْكَعبِة و فَوقَها و ِفي الِْبيِع و الْكَناِئِس و الْمواِضِع الَِّتي 
  تكْره الصلَاةُ ِفيها

١ -نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلياٍن قَالَ   عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني 
 عِن الصلَاِة ِفي الِْبيِع و الْكَناِئِس فَقَالَ رش و صلِّ قَالَ و سأَلْته )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .عن بيوِت الْمجوِس فَقَالَ رشها و صلِّ 
٢ -ي نب دمحِد   ممحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح

  بِن 
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 عِن الصلَاِة ِفي أَعطَاِن الِْإِبِل فَقَالَ ِإنْ تخوفْت الضيعةَ )يه السالم عل( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .علَى متاِعك فَاكْنسه و انِضحه و لَا بأْس ِبالصلَاِة ِفي مراِبِض الْغنِم 

٣ -نِن عيسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح نع هنةَ   عاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع 
  .قَالَ لَا تصلِّ ِفي مراِبِط الْخيِل و الِْبغاِل و الْحِمِري 

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عمن سأَلَ - ٤
 عِن الْمسِجِد يِنز حاِئطُ ِقبلَِتِه ِمن بالُوعٍة يبالُ ِفيها فَقَالَ ِإنْ كَانَ نزه ِمن )الم عليه الس( أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْبالُوعِة فَلَا تصلِّ ِفيِه و ِإنْ كَانَ نزه ِمن غَيِر ذَِلك فَلَا بأْس ِبِه 
ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٥

 قَالَ سأَلْته عِن الصلَاِة ِفي مراِبِض الْغنِم فَقَالَ صلِّ ِفيها و لَا تصلِّ ِفي أَعطَاِن الِْإِبِل ِإلَّا )عليه السالم ( 
عيالض اِعكتلَى مع افخِر أَنْ تلَاِة ِفي ظَهِن الصع هأَلْتس لِّ ِفيِه وص اِء وِبالْم هشر و هسةَ فَاكْن

الطَِّريِق فَقَالَ لَا بأْس أَنْ تصلِّي ِفي الظَّواِهِر الَِّتي بين الْجواد فَأَما علَى الْجواد فَلَا تصلِّ ِفيها قَالَ 
 ِفي السبخِة ِإلَّا أَنْ يكُونَ مكَاناً لَيناً تقَع علَيِه الْجبهةُ مستِويةً قَالَ و سأَلْته عِن و كُِره الصلَاةُ

ِريِق الصلَاِة ِفي الِْبيعِة فَقَالَ ِإذَا استقْبلْت الِْقبلَةَ فَلَا بأْس ِبِه قَالَ و رأَيته ِفي الْمناِزِل الَِّتي ِفي طَ
 هى أَنرالَِّذي ي شري ا لَممبر و وا هطْباً كَمِه رلَيع دجسي ِتِه ثُمهبج ِضعواناً ميأَح شركَّةَ يم

 بطَي  
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 ِزئُهجي هٍب فَِإنرلَاةُ فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِفي حالص ِركُهداَء فَتالْم وضخِل يجِن الرع هأَلْتس قَالَ و
 لِّيصى يتح لْهخدلَا ي و قُماِجراً فَلْيِإنْ كَانَ ت اُء والِْإمي.  

٦ -محم نى عيحي نب دمحِميلَةَ   مأَِبي ج نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد ب
 قَالَ لَا تصلِّ ِفي بيٍت ِفيِه مجوِسي و لَا بأْس ِبأَنْ )عليه السالم ( عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِنيرصن أَو وِديهِفيِه ي و لِّيصت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ - ٧
 ِإنا كُنا ِفي الْبيداِء ِفي آِخِر اللَّيِل فَتوضأْت و استكْت و أَنا أَهم )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 

ٌء فَهلْ يصلَّى ِفي الْبيداِء ِفي الْمحِمِل فَقَالَ لَا تصلِّ ِفي الْبيداِء  ِة ثُم كَأَنه دخلَ قَلِْبي شيِبالصلَا
 ثُم لَا  ِإذَا بلَغَ ذَات الْجيِش جد ِفي السيِر)عليه السالم ( قُلْت و أَين حد الْبيداِء فَقَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

 ِبيالن سرعم أِْتيى يتلِّي حصِة ِبثَلَاثَِة )صلى اهللا عليه وآله ( يِفريونَ الْحِش فَقَالَ ديالْج ذَات نأَي و قُلْت 
  .أَمياٍل 

 كُلُّ )عليه السالم (   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْفَضِل قَالَ قَالَ الرضا - ٨
طَِريٍق يوطَأُ و يتطَرق كَانت ِفيِه جادةٌ أَو لَم تكُن لَا ينبِغي الصلَاةُ ِفيِه قُلْت فَأَين أُصلِّي قَالَ 

  .يمنةً و يسرةً 
٩ -أَي نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي ى ويحي نب دمحِن   مسأَِبي الْح نوٍح عِن نب وب

 قَالَ قُلْت لَه تحضر الصلَاةُ و الرجلُ ِبالْبيداِء فَقَالَ يتنحى عِن الْجواد يمنةً و )عليه السالم ( الْأَِخِري 
  .يسرةً و يصلِّي 

 عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن-١٠
   أَنه قَالَ الصلَاةُ تكْره ِفي )عليه السالم ( أَيوب عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ثَلَاثَِة مواِطن ِمن الطَِّريِق الْبيداِء و ِهي ذَات الْجيِش و ذَاِت الصلَاِصِل و ضجنانَ قَالَ و قَالَ لَا 
  .نْ يصلَّى ِفي الْجواد بأْس أَنْ يصلَّى بين الظَّواِهِر و ِهي الْجواد جواد الطَِّريِق و يكْره أَ

١١- نا عاِبنحِض أَصعب ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  . قَالَ لَا يصلَّى ِفي واِدي الشقْرِة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
١٢-بِن عِد بمحم نب ِليع   نمِل عِن الْفَضِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع ِقيرِن الْبِن ابِد اللَِّه ع

 قَالَ عشرةُ مواِضع لَا يصلَّى ِفيها الطِّني و الْماُء و الْحمام و )عليه السالم ( حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِق و قُرى النمِل و معاِطن الِْإِبِل و مجرى الْماِء و السبخ و الثَّلْج الْقُبور و مسانُّ الطَِّر

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو -١٣
ع نقَةَ عدِن صِق بدصم نِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِطياباٍر السعليه السالم ( م( نع هأَلْتقَالَ س 

حد الطِِّني الَِّذي لَا يسجد ِفيِه ما هو قَالَ ِإذَا غَِرق الْجبهةُ و لَم تثْبت علَى الْأَرِض و عِن 
يجوز ذَِلك ِإلَّا أَنْ يجعلَ بينه و بين الْقُبوِر ِإذَا صلَّى عشرةَ الرجِل يصلِّي بين الْقُبوِر قَالَ لَا 

 نٍع عةَ أَذْررشع ِميِنِه وي نٍع عةَ أَذْررشع لِْفِه وخ ٍع ِمنةَ أَذْررشع ِه ويدِن ييب ٍع ِمنأَذْر
  .يساِرِه ثُم يصلِّي ِإنْ شاَء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن داود الصرِمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -١٤
 قُلْت ِإني أَخرج ِفي هذَا الْوجِه و ربما لَم يكُن موِضع أُصلِّي ِفيِه ِمن الثَّلِْج فَقَالَ ِإنْ )عليه السالم ( 

ككَنِه أَملَيع دجاس ِه ووفَس كِكنمي ِإنْ لَم و دجسلَى الثَّلِْج فَلَا تع دجسأَنْ لَا ت .  
 ِبكلَى ثَوع دجاس رِديٍث آخِفي ح و .  

  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى و محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن -١٥
  حسِن بِن الْ
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  )عليه السالم( عِلي عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ ِفي الرجِل يصلِّي و بين يديِه مصحف مفْتوح ِفي ِقبلَِتِه قَالَ لَا قُلْت فَِإنْ كَانَ ِفي ِغلَاٍف 

نِديلٌ قَالَ نعم و قَالَ لَا يصلِّي الرجلُ و ِفي ِقبلَِتِه نار أَو حِديد و عِن الرجِل يصلِّي و بين يديِه ِق
  .معلَّق و ِفيِه نار ِإلَّا أَنه ِبِحياِلِه قَالَ ِإذَا ارتفَع كَانَ شراً لَا يصلِّي ِبِحياِلِه 

 قَالَ سأَلْته )عليه السالم (   محمد عِن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي الْحسِن -١٦
ِل يجِن الرع و ارقِْبلَ النتسأَنْ ي لَه لُحصلَِة فَقَالَ لَا يِه ِفي الِْقبيدي نيب وعضوم اجرالس لِّي وص

 ذَِلك ِه ِمنِإلَي بأَقْر لِّي لَهصِبِه ِلأَنَّ الَِّذي ي أْسلَا ب هضاً أَنأَي ِوير.  
ي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن   محمد بن الْحسِن و عِل-١٧

 )عليه السالم ( عِلي بِن ِرئَاٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 الْعِذرةَ فَقَالَ تنح عنها ما استطَعت و لَا تصلِّ علَى أَقُوم ِفي الصلَاِة فَأَرى قُداِمي ِفي الِْقبلَِة

 ادوالْج.  
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن -١٨

  . قَالَ لَا تصلَّى الْمكْتوبةُ ِفي الْكَعبِة )ليهما السالم ع( الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 ِإلَى ذَِلك طُرا ِإذَا اضاِنِبهوِع جبلَّى ِفي أَرصي رِديٍث آخِفي ح ِوير و .  

لْحسيِن بِن   جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عِن ا-١٩
 الرجلُ )عليه السالم ( عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن خاِلٍد عن أَِبي ِإسماِعيلَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسلَِة فَقَالَ لَا بقِْبلَ الِْقبتسٍس ميلَى أَِبي قُبلِّي عصي.  
  محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ بِن يحيى   جماعةٌ عن أَحمد بِن -٢٠
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 عِن التماِثيِل ِفي الْبيِت فَقَالَ لَا )يهما السالم عل( عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَحدهما 
بأْس ِإذَا كَانت عن يِميِنك و عن ِشماِلك و عن خلِْفك أَو تحِت ِرجلَيك و ِإنْ كَانت ِفي 

  .الِْقبلَِة فَأَلِْق علَيها ثَوباً 
٢١-اقحِإس نٍد عمحم نب ِليا   عضِن الراِلٍح عِن صلَاِم بِد السبع نٍد عمحِن معليه (  ب

 ِفي الَِّذي تدِركُه الصلَاةُ و هو فَوق الْكَعبِة قَالَ ِإنْ قَام لَم يكُن لَه ِقبلَةٌ و لَِكنه يستلِْقي )السالم 
سماِء و يعِقد ِبقَلِْبِه الِْقبلَةَ الَِّتي ِفي السماِء الْبيت الْمعمور و يقْرأُ علَى قَفَاه و يفْتح عينيِه ِإلَى ال

فَِإذَا أَراد أَنْ يركَع غَمض عينيِه فَِإذَا أَراد أَنْ يرفَع رأْسه ِمن الركُوِع فَتح عينيِه و السجود علَى 
ِو ذَِلكحن.   
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٢

دٍة  ِفي التمثَاِل يكُونُ ِفي الِْبساِط فَتقَع عينك علَيِه و أَنت تصلِّي قَالَ ِإنْ كَانَ ِبعيٍن واِح)عليه السالم 
  .فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ لَه عيناِن فَلَا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ و حِديٍد -٢٣
بالُ علَيِه أَ يصلَّى ِفي ذَِلك الْمكَاِن  السطْح يِصيبه الْبولُ أَو ي)عليه السالم ( قَالَا قُلْنا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَقَالَ ِإنْ كَانَ تِصيبه الشمس و الريح و كَانَ جافّاً فَلَا بأْس ِبِه ِإلَّا أَنْ يكُونَ يتخذُ مبالًا 
حسِن بِن عِلي عن عمِرو   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْ-٢٤

 قَالَ لَا يصلَّى )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِكرسم أَو رمٍت ِفيِه خيِفي ب.  

ِعيسى عن يونس عن حماٍد عن عاِمِر بِن نعيٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن -٢٥
   عن هِذِه الْمناِزِل الَِّتي ينِزلُها الناس ِفيها أَبوالُ الدواب )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 ِبكلَى ثَولِّ عا قَالَ صلَّى ِفيهصي فى كَيارصالن و ودها الْيلُهخدي و ِجنيرالس و.  
٢٦-شالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍن   الْحأَب ناِء ع

 يا رسولَ اللَِّه ِإنا لَا )عليه السالم (  قَالَ قَالَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( عن عمِرو بِن خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 
 تاً ِفيِه كَلْبيلَا ب الُ ِفيِه وبتاً ييلَا ب اٍن وسةُ ِإنورتاً ِفيِه صيلُ بخدن.  

٢٧-  نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب 
عليه (  ِإنَّ جبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَتاِني فَقَالَ ِإنا معشر الْملَاِئكَِة لَا ندخلُ بيتاً ِفيِه كَلْب و لَا ِتمثَالُ جسٍد و لَا ِإناٌء يبالُ ِفيِه )الم الس
.  

 اِة ورلَاِة الْعص لِّي وصت أَِة ِفي كَمرالْم اِحٍد وٍب ولَاِة ِفي ثَوباب الص
  التوشِح

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن   عِل- ١
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليهما السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

يٍص واِحٍد أَو ِفي قَباٍء طَاٍق أَو ِفي قَباٍء محشو و لَيس علَيِه ِإزار فَقَالَ ِإذَا كَانَ يصلِّي ِفي قَِم
علَيِه قَِميص سِفيق أَو قَباٌء لَيس ِبطَِويِل الْفُرِج فَلَا بأْس ِبِه و الثَّوب الْواِحد يتوشح ِبِه و سراِويلُ 

  .ك لَا بأْس ِبِه و قَالَ ِإذَا لَِبس السراِويلَ فَلْيجعلْ علَى عاِتِقِه شيئاً و لَو حبلًا كُلُّ ذَِل
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حمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن أَ-٢ 
 صلَّى ِفي ِإزاٍر واِحٍد لَيس ِبواِسٍع قَد عقَده )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر 

ى ِللررا تم لَه ِقِه فَقُلْتنلَى عع ِبِه و أْساِحٍد فَقَالَ ِإذَا كَانَ كَِثيفاً فَلَا بلِّي ِفي قَِميٍص وصِل يج
 اللَّه كِحمر ِترياً قُلْتِني ِإذَا كَانَ سعكَِثيفاً ي عرِة ِإذَا كَانَ الدعالِْمقْن ِع ورلِّي ِفي الدصأَةُ ترالْم

  . صلَّت فَقَالَ لَيس علَى الْأَمِة ِقناع الْأَمةُ تغطِّي رأْسها ِإذَا
  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن النضِر بِن سويٍد - ٣

 عن رجٍل أَم قَوماً )عليه السالم (  اللَِّه عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد
  .ِفي قَِميٍص لَيس علَيِه ِرداٌء فَقَالَ لَا ينبِغي ِإلَّا أَنْ يكُونَ علَيِه ِرداٌء أَو ِعمامةٌ يرتِدي ِبها 

يٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِر- ٤
 أَنه قَالَ ِإياك و الِْتحاف الصماِء قُلْت و ما الِْتحاف الصماِء قَالَ أَنْ تدِخلَ الثَّوب ِمن )عليه السالم ( 

  .تحِت جناِحك فَتجعلَه علَى منِكٍب واِحٍد 
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 ِفي رجٍل يصلِّي ِفي سراِويلَ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥ 
  .عاِتِقِه لَيس معه غَيره قَالَ يجعلُ التكَّةَ علَى 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل قَالَ سأَلَ - ٦
الَ  و أَنا معه حاِضر عِن الرجِل الْحاِضِر يصلِّي ِفي ِإزاٍر مرتِدياً ِبِه قَ)عليه السالم ( مراِزم أَبا عبِد اللَِّه 

  .يجعلُ علَى رقَبِتِه ِمنِديلًا أَو ِعمامةً يتردى ِبِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٧

ينبِغي أَنْ تتوشح ِبِإزاٍر فَوق الْقَِميِص و أَنت  قَالَ لَا )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .تصلِّي و لَا تتِزر ِبِإزاٍر فَوق الْقَِميِص ِإذَا أَنت صلَّيت فَِإنه ِمن ِزي الْجاِهِليِة 

 عِن ابِن ِرئَاٍب عن ِزياِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب- ٨
 قَالَ لَا بأْس أَنْ يصلِّي أَحدكُم ِفي الثَّوِب الْواِحِد و ِإزاره )عليه السالم ( بِن سوقَةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  . حِنيف )صلى اهللا عليه وآله ( محلَّلَةٌ ِإنَّ ِدين محمٍد 
س عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِرفَاعةَ قَالَ   أَحمد بن ِإدِري- ٩

 عِن الرجِل يصلِّي ِفي ثَوٍب واِحٍد متِزراً ِبِه قَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
  .ندوتيِن ِبِه ِإذَا رفَعه ِإلَى الثُّ

  و عنه عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو بِن سِعيٍد -١٠
دِخلُ  ِفي الرجِل يصلِّي فَي)عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وزجفَلَا ي كُني ِإنْ لَم و أْساِويلُ فَلَا برس أَو ارِإز رآخ بِه ثَولَيِبِه قَالَ ِإذَا كَانَ عثَو تحِه تيدي
 أْسى فَلَا برِخِل الْأُخدي لَم ةً واِحدداً ولَ يخِإنْ أَد و ذَِلك لَه.  

١١-يحي نب دمحِن   مانَ بثْمع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
 تصلِّي الْمرأَةُ ِفي )عليه السالم ( ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِخم ٍع وِدر اٍر واٍب ِإزثَلَاثَِة أَثْو ِزرتِن تيبفَثَو ِجدت اِر فَِإنْ لَمِبالِْخم عقَنا ِبأَنْ تهرضلَا ي اٍر و  
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 كَانَ ِدرع و ِملْحفَةٌ لَيس علَيها ِمقْنعةٌ فَقَالَ لَا بأْس ِإذَا ِبأَحِدِهما و تقَنع ِبالْآخِر قُلْت فَِإنْ
  .تقَنعت ِبالِْملْحفَِة فَِإنْ لَم تكِْفها فَلْتلْبسها طُولًا 

١٢-نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح 
 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يصلِّي الرجلُ و )عليه السالم ( ِعيسى عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 نِني مربأَخ ِبِه و ِحفلْتلَا ي ِض وِإلَى الْأَر ِبلُهسِه فَييِكبنم ِرِه ولَى ظَهع هبثَو لُ ذَِلكفْعي آهر.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ -١٣

وتا أَنْ ياِحٍد فَأَمٍب وِملُ ِبثَوتشاِحٍد قَالَ لَا يٍب ولَاٍة ِبثَوِملُ ِفي صتشِل يجِن الرع هأَلْتس حش
 أْسِه فَلَا بيِكبنم طِّيغفَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٤
  .لْخمِر و الدروِع ما لَا يواِري شيئاً  قَالَ لَا يصلُح ِللْمرأَِة الْمسِلمِة أَنْ تلْبس ِمن ا)عليه السالم ( اللَِّه 

  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ -١٥
ِإلَّا ثَوب واِحد و أَجنب عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل يكُونُ ِفي فَلَاٍة ِمن الْأَرِض لَيس علَيِه 

  .ِفيِه و لَيس ِعنده ماٌء كَيف يصنع قَالَ يتيمم و يصلِّي عرياناً قَاِعداً يوِمئُ ِإمياًء 
(  جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي-١٦

 رجلٌ خرج ِمن سِفينٍة عرياناً أَو سِلب ِثيابه و لَم يِجد شيئاً يصلِّي ِفيِه فَقَالَ يصلِّي )عليه السالم 
ولَى سع هدي عضلًا وجِإنْ كَانَ ر ا وِجهلَى فَرا عهدي لَتعأَةً جرِت اماًء فَِإنْ كَانِإمي أَِتِه ثُم

  يجِلساِن فَيوِمئَاِن ِإمياًء و لَا يسجداِن و لَا يركَعاِن فَيبدو ما خلْفَهما تكُونُ 

http://www.islam4u.com


  ) ٣٩٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

اًء ِبرا ِإميمهلَاتص وعضوم ِه ولَيا عدجسي لَم يٍر لُجحب اٍء أَوا ِفي مِإنْ كَان ا قَالَ وُءوِسِهم
  .عنهما التوجه ِفيِه يوِمئَاِن ِفي ذَِلك ِإمياًء رفْعهما توجه و وضعهما 

  لَا تكْرهباب اللِّباِس الَِّذي تكْره الصلَاةُ ِفيِه و ما 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر قَالَ سأَلَ زرارةُ أَبا عبِد - ١

رج ِكتاباً  عِن الصلَاِة ِفي الثَّعاِلِب و الْفَنِك و السنجاِب و غَيِرِه ِمن الْوبِر فَأَخ)عليه السالم ( اللَِّه 
ٍء حراٍم أَكْلُه فَالصلَاةُ ِفي   أَنَّ الصلَاةَ ِفي وبِر كُلِّ شي)صلى اهللا عليه وآله ( زعم أَنه ِإملَاُء رسوِل اللَِّه 

يكُلِّ ش اِنِه وأَلْب ِثِه وور ِلِه ووب ِجلِْدِه و ِرِه وعش ِرِه وبفَاِس و هى ٍء ِمنتلَاةُ حالص لُ ِتلْكقْبةٌ لَا تد
 فَاحفَظْ )صلى اهللا عليه وآله ( تصلِّي ِفي غَيِرِه ِمما أَحلَّ اللَّه أَكْلَه ثُم قَالَ يا زرارةُ هذَا عن رسوِل اللَِّه 

ِفي وبِرِه و بوِلِه و شعِرِه و روِثِه و أَلْباِنِه و ذَِلك يا زرارةُ فَِإنْ كَانَ ِمما يؤكَلُ لَحمه فَالصلَاةُ 
يكُلِّ ش  نع ِهيتن ا قَدِمم ذَِلك رفَِإنْ كَانَ غَي حالذَّب ذَكَّاه قَد ذَِكي هأَن تِلمةٌ ِإذَا عاِئزج هٍء ِمن

  .ٍء ِمنه فَاِسدةٌ ذَكَّاه الذَّبح أَو لَم يذَكِِّه  ي كُلِّ شيأَكِْلِه و حرم علَيك أَكْلُه فَالصلَاةُ ِف
  عِلي بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإسحاق الْعلَِوي عِن الْحسِن بِن عِلي عن محمِد - ٢

الن لَمِن أَسثَِم بيع نع لَِمييانَ الدملَيِن سِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نع اِشيعليه ( ج

 رجلًا صِرداً لَا تدِفئُه ِفراُء )صلوات اهللا عليه (  عِن الصلَاِة ِفي الِْفراِء قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )السالم 
انَ يبعثُ ِإلَى الِْعراِق فَيؤتى ِمما ِقبلَهم ِبالْفَرِو فَيلْبسه فَِإذَا الِْحجاِز ِلأَنَّ ِدباغَتها ِبالْقَرِظ فَكَ

حضرِت الصلَاةُ أَلْقَاه و أَلْقَى الْقَِميص الَِّذي تحته الَِّذي يِليِه فَكَانَ يسأَلُ عن ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ 
ِحلُّونَ ِلبتساِق يلَ الِْعرأَه هذَكَات اغَهونَ أَنَّ ِدبمعزي ِة وتيلُوِد الْمالْج اس.  

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ٣
  اللَِّه 
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 عن ِلباِس الِْفراِء و الصلَاِة ِفيها فَقَالَ لَا تصلِّ ِفيها ِإلَّا ِفيما كَانَ ِمنه ذَِكياً )عليه السالم ( و أَبا الْحسِن 
حِديِد فَقَالَ بلَى ِإذَا كَانَ ِمما يؤكَلُ لَحمه قُلْت و ما قَالَ قُلْت أَ و لَيس الذَِّكي ِمما ذُكِّي ِبالْ

يؤكَلُ لَحمه ِمن غَيِر الْغنِم قَالَ لَا بأْس ِبالسنجاِب فَِإنه دابةٌ لَا تأْكُلُ اللَّحم و لَيس هو ِمما نهى 
  . ِإذْ نهى عن كُلِّ ِذي ناٍب و ِمخلٍَب )له صلى اهللا عليه وآ( عنه رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
  . أَرِض الِْحجاِز أَو ِمما عِلمت ِمنه ذَكَاةٌ  قَالَ تكْره الصلَاةُ ِفي الِْفراِء ِإلَّا ما صِنع ِفي)عليه السالم ( 

  عِلي بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإسحاق الْعلَِوي عِن الْحسِن بِن عِلي عن محمِد - ٥
 ِإني )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قُ

أَدخلُ سوق الْمسِلِمني أَعِني هذَا الْخلْق الَِّذين يدعونَ الِْإسلَام فَأَشتِري ِمنهم الِْفراَء ِللتجارِة 
 يصلُح ِلي أَنْ أَِبيعها علَى أَنها ذَِكيةٌ فَقَالَ لَا و فَأَقُولُ ِلصاِحِبها أَ لَيس ِهي ذَِكيةٌ فَيقُولُ بلَى فَهلْ

 دا أَفْسم و ةٌ قُلْتا ذَِكيهأَن ها ِمنهتيرتالَِّذي اش طَ ِليرش قُولَ قَدت ا وهِبيعأَنْ ت أْسلَا ب لَِكن
ياِق ِللْمِل الِْعرلَالُ أَهِتحقَالَ اس ا أَنْ ذَِلكوضري لَم ثُم هِة ذَكَاتتياغَ ِجلِْد الْموا أَنَّ ِدبمعز ِة وت
   .)صلى اهللا عليه وآله ( يكِْذبوا ِفي ذَِلك ِإلَّا علَى رسوِل اللَِّه 

٦ - نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحِن   ماِصِم بع
ٍء   جِعلْت ِفداك الْميتةُ ينتفَع ِبشي)عليه السالم ( حميٍد عن عِلي بِن الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 فَقَالَ ما كَانَ علَى أَهِل هِذِه  مر ِبشاٍة ميتٍة)صلى اهللا عليه وآله ( ِمنها قَالَ لَا قُلْت بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِبيِج النوةَ زعمِت زةَ ِبندواةٌ ِلسش ا قَالَ ِتلْكاِبهوا ِبِإهِفعتنا أَنْ يِمهوا ِبلَحِفعتني اِة ِإذْ لَمصلى ( الش

صلى اهللا ( ا فَتركُوها حتى ماتت فَقَالَ رسولُ اللَِّه  و كَانت شاةً مهزولَةً لَا ينتفَع ِبلَحِمه)اهللا عليه وآله 

  . ما كَانَ علَى أَهِلها ِإذْ لَم ينتِفعوا ِبلَحِمها أَنْ ينتِفعوا ِبِإهاِبها أَنْ تذَكَّى )عليه وآله 
٧ -ِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِن   عيسِن الْحِد بمحم نع ارِزيه  
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ا تقُولُ ِفي الْفَرِو  م)صلوات اهللا عليه ( الْأَشعِري قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
 أْسوناً فَلَا بمضوِق فَقَالَ ِإذَا كَانَ مالس ى ِمنرتشي.  

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن مهِزيار عن رجٍل سأَلَ - ٨
 اِضيلَاِة ِفي)عليه السالم ( الْمِن الصع  ا فَلَمِليهِب الَِّذي يِفي الثَّو ا ولَاِة ِفيهِن الصى عهاِلِب فَنالثَّع 

 قَّعِبالِْجلِْد فَو قلْصِر أَِو الَِّذي يبِبالْو قلْصِن الَِّذي ييبالثَّو ِر أَيعليه السالم ( أَد( قلْصطِِّه الَِّذي يِبخ 
ذَكَر ِن ِبالِْجلِْد قَالَ وسو الْحِب )عليه السالم (  أَبلِّ ِفي الثَّوصأَلَِة فَقَالَ لَا تسِذِه الْمه نع أَلَهس هأَن 

 هتحلَا ِفي الَِّذي ت و قَهالَِّذي فَو.  
٩ -و اِربوا جندةَ ِعنقْبع نب اِهيمرِه ِإبِإلَي بقَالَ كَت ارِزيهم نب ِليع   لُ ِمنمعت ِتكَك 

 بٍة فَكَتِقيلَا ت ٍة ووررِر ضغَي اِنِب ِمنِر الْأَربلَاةُ ِفي والص وزجلْ تاِنِب فَهِر الْأَربلَا )عليه السالم ( و 
  .تجوز الصلَاةُ ِفيها 

عليه السالم (  قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر-١٠

( باٍج فَكَتِة ِديبوسقَلَن ٍض أَوحِريٍر مِة حوسلَّى ِفي قَلَنصلْ يه أَلُهأَس  ) لَاةُ )عليه السالمِحلُّ الصلَا ت 
  .ِفي حِريٍر محٍض 

١١-ِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب ِليِد   عمحم نع ِليِن عِن بسِن الْحع لَِويالْع اقحِن ِإس
   )عليه السالم ( بِن سلَيمانَ الديلَِمي عن فُريٍت عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
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ِإذْ دخلَ علَيِه رجلٌ ِمن الْخزاِزين فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي الصلَاِة ِفي الْخز فَقَالَ لَا 
ِإن اكِفد ِعلْتلُ ججالر لَاِة ِفيِه فَقَالَ لَهِبالص أْسِد ببو عفَقَالَ أَب ِرفُها أَعأَن ِعلَاِجي و وه و تيم ه

 أَنا أَعرف ِبِه ِمنك فَقَالَ لَه الرجلُ ِإنه ِعلَاِجي و لَيس أَحد أَعرف ِبِه ِمني فَتبسم )عليه السالم ( اللَِّه 
الَ لَه أَ تقُولُ ِإنه دابةٌ تخرج ِمن الْماِء أَو تصاد ِمن الْماِء فَتخرج  ثُم قَ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

عليه السالم ( فَِإذَا فُِقد الْماُء مات فَقَالَ الرجلُ صدقْت جِعلْت ِفداك هكَذَا هو فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

(قُولُ ِإنت كفَِإن  ِمن هوجرخ هكُونَ ذَكَاتاِن فَيالِْحيت دلَى حع وه سلَي ٍع وبلَى أَرِشي عمةٌ تابد ه
  فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى)عليه السالم ( الْماِء فَقَالَ الرجلُ ِإي و اللَِّه هكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَحلَّه و جعلَ ذَكَاته موته كَما أَحلَّ الِْحيتانَ و جعلَ ذَكَاتها موتها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن -١٢

 عِن الصلَاِة ِفي جلُوِد السباِع فَقَالَ لَا )عليه السالم (  الرضا سعٍد الْأَحوِص قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن
  .تصلِّ ِفيها قَالَ و سأَلْته هلْ يصلِّي الرجلُ ِفي ثَوِب ِإبِريسٍم فَقَالَ لَا 

١٣-نةَ عقْبِن عب ِليع نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحٍل   مِن أُكَيى بوسم 
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ ِفي السفَِر و معه السكِّني ِفي )عليه السالم ( النميِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الضيعةَ أَو ِفي وسِطِه خفِِّه لَا يستغِني عنها أَو ِفي سراِويِلِه مشدوداً و الِْمفْتاح يخاف علَيِه
 كَذَِلك ٍة ووررقِْت ضاِفِر ِفي وسطَقَِة ِللْمالِْمن كِِّني وِبالس أْسقَالَ لَا ب ِديدا حطَقَةُ ِفيهالِْمن

آلَةُ الس كَذَِلك ِف ويِبالس أْسلَا ب اِن ويسِفي الن ِه أَولَيع افخي احِفي الِْمفْت ِب ورلَاِح ِفي الْح
يلَاةُ ِفي شالص وزجلَا ت ِر ذَِلكغَي  وخسمم سجن هِديِد فَِإنالْح ٍء ِمن.  

١٤- نع ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  
ٍء يصلَّى ِفيِه فَقَالَ   ما تقُولُ ِفي الِْفراِء أَي شي)عليه السالم (  راِشٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر أَِبي عِلي بِن

  أَي الِْفراِء قُلْت الْفَنك و السنجاب و السمور قَالَ فَصلِّ ِفي الْفَنِك و السنجاِب 
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 لَاِة قُلْتالص دعب سلْبت لَِكن ا قَالَ لَا ولِّي ِفيهصن اِلبفَالثَّع لِّ ِفيِه قُلْتصفَلَا ت ورما السفَأَم
  .قَالَ لَا أُصلِّي ِفي الثَّوِب الَِّذي يِليِه 

١٥- نٍب عدنِن جِد اللَِّه ببع ناٍن عِن ِسنِن ابِديٍل عِن ِعبب دمأَح نع اِهيمرِإب نب ِليع  
وِتِه  قَالَ الرجلُ ِإذَا اتزر ِبثَوٍب واِحٍد ِإلَى ثُند)عليه السالم ( سفْيانَ بِن السمِط عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 يسأَلُه عِن )عليه السالم ( صلَّى ِفيِه قَالَ و قَرأْت ِفي ِكتاِب محمِد بِن ِإبراِهيم ِإلَى أَِبي الْحسِن 
 باِنِب فَكَتلُوِد الْأَرج نع أَلُهسي بكَت ِبِه و أْسلَا ب بلَّى ِفيِه فَكَتصِك يعليه السالم ( الْفَن(م  وهكْر

  .و كَتب يسأَلُه عن ثَوٍب حشوه قَز يصلَّى ِفيِه فَكَتب لَا بأْس ِبِه 
  عِلي بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإسحاق عمن ذَكَره عن مقَاِتِل بِن مقَاِتٍل قَالَ -١٦

عِن الصلَاِة ِفي السموِر و السنجاِب و الثَّعلَِب فَقَالَ لَا خير ِفي  )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
 مأْكُلُ اللَّحةٌ لَا تابد هفَِإن ابجنلَا السا خكُلِِّه م ذَِلك.  

  ِه بِن ِسناٍن عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَّ-١٧
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  . أَنه كَِره أَنْ يصلِّي و علَيِه ثَوب ِفيِه تماِثيلُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
١٨-نب دمحِن   مانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي 

 قَالَ قُلْت لَه الطَّيلَسانُ يعملُه )عليه السالم ( ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
غي سلِّي ِفيِه قَالَ أَ لَيأُص وسجالْم لُهمعي ِديدالْج بالثَّو قُلْت أْسلَى قَالَ لَا بب اِء قُلْتلُ ِبالْمس

 معلِّي ِفيِه قَالَ نأُص اِئكالْح.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الِْعيِص بِن -١٩

 عِن الرجِل يصلِّي ِفي ثَوِب الْمرأَِة و ِفي ِإزاِرها و )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه الْقَاِسِم قَالَ سأَ
  .يعتم ِبِخماِرها قَالَ نعم ِإذَا كَانت مأْمونةً 

 مهِزيار عن فَضالَةَ بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن-٢٠
 عِن الدراِهِم السوِد الَِّتي ِفيها )عليه السالم ( أَيوب عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

اروم تِإذَا كَان أْسفَقَالَ لَا ب هعم ِهي لُ وجلِّي الرصاِثيلُ أَ يماةً الت.  
  و ِفي ِروايِة عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عنه قَالَ قَالَ لَا بد ِللناِس ِمن ِحفِْظ -٢١

  .بضاِئِعِهم فَِإنْ صلَّى و ِهي معه فَلْتكُن ِمن خلِْفِه و لَا يجعلْ شيئاً ِمنها بينه و بين الِْقبلَِة 
٢٢-حم   نانَ عثْمِن عاِد بمح ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

  . قَالَ تكْره الصلَاةُ ِفي الثَّوِب الْمصبوِغ الْمشبِع الْمفْدِم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
٢٣- هفَعى ريحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نالَِّذي )عليه السالم ( ع ِديِلكلِّ ِفي ِمنقَالَ ص 

 كرلُ ِبِه غَيدنمتِديٍل يلِّ ِفي ِمنصلَا ت لُ ِبِه ودنمتت.  
ا شف أَو  لَا تصلِّ ِفيم)عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٢٤

  سف يعِني الثَّوب الْمصيقَلَ 
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  . فَلَا بأْس و رِوي لَا تصلِّ ِفي ثَوٍب أَسود فَأَما الْخف أَِو الِْكساُء أَِو الِْعمامةُ
٢٥- و ِميالْقَس ِزيدأَِبي ي نع اِرييِن السع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح  

ِش الَِّتي  أَنه سأَلَه عن جلُوِد الداِر)عليه السالم ( قَسم حي ِمن الْيمِن ِبالْبصرِة عن أَِبي الْحسِن الرضا 
  .يتخذُ ِمنها الِْخفَاف قَالَ فَقَالَ لَا تصلِّ ِفيها فَِإنها تدبغُ ِبخرِء الِْكلَاِب 

 ِفي )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٦
هاِلِص أَنالْخ زذَا فَلَا الْخه ِبهشا يِمم ذَِلك رغَي اِنِب أَوالْأَر ربلَطُ ِفيِه وخا الَِّذي يِبِه فَأَم أْسلَا ب 

  .تصلِّ ِفيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عِن -٢٧

 أَنه كَانَ يكْره أَنْ يلْبس )عليه السالم ( قَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه الْ
مةَ الْحالِْميثَر هكْري ِي وشالْو اسِلب ِريِر والْح اسِلب هكْري اِج ويبِبالد كْفُوفالْم اَء الْقَِميصر

 ِليسةُ ِإبا ِميثَرهفَِإن.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن -٢٨

شتِريها فَما  الِْخفَاف ِعندنا ِفي السوِق ن)عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ترى ِفي الصلَاِة ِفيها فَقَالَ صلِّ ِفيها حتى يقَالَ لَك ِإنها ميتةٌ ِبعيِنها 

 قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٩
  .لَّا ِفي ثَلَاثٍَة الْخف و الِْعمامِة و الِْكساِء يكْره الصلَاةُ ِإ
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محسِن بِن أَحمد عمن ذَكَره عن أَِبي -٣٠
داِء فَقَالَ لَا تصلِّ ِفيها فَِإنها ِلباس أَهِل  قَالَ قُلْت لَه أُصلِّي ِفي الْقَلَنسوِة السو)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .الناِر 
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 ٣١ -ِن الْجِن بسِن الْحاِبِه عحِض أَصعب نٍل عهس نع ِليِن   عسِلأَِبي الْح ِم قَالَ قُلْته
 أَعتِرض السوق فَأَشتِري خفّاً لَا أَدِري أَ ذَِكي هو أَم لَا قَالَ صلِّ ِفيِه قُلْت فَالنعلُ قَالَ )عليه السالم ( 

  . يفْعلُه )عليه السالم ( لْحسِن ِمثْلُ ذَِلك قُلْت ِإني أَِضيق ِمن هذَا قَالَ أَ ترغَب عما كَانَ أَبو ا
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن ِإبراِهيم بِن مهِزيار قَالَ سأَلْته عِن -٣٢

  .الصلَاِة ِفي جرموٍق و أَتيته ِبجرموٍق فَبعثْت ِبِه ِإلَيِه فَقَالَ يصلَّى ِفيِه 
عليه (   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن -٣٣

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل صلَّى و ِفي كُمِه طَير قَالَ ِإنْ خاف الذَّهاب علَيِه فَلَا بأْس قَالَ و )السالم 
اِخِل هلْ يصلُح ِللنساِء و الصبياِن لُبسها فَقَالَ ِإذَا كَانت صماَء فَلَا بأْس و ِإنْ سأَلْته عِن الْخلَ

  .كَانت لَها صوت فَلَا 
٣٤-نمع اِئِنيدِل الْمِن أَِبي الْفَضِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   

  . قَالَ لَا يصلِّ الرجلُ و ِفي ِتكَِّتِه ِمفْتاح حِديٍد )عليه السالم ( حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٥
  . لَا يصلِّ الرجلُ و ِفي يِدِه خاتم حِديٍد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 أْسِفي ِغلَاٍف فَلَا ب احِإذَا كَانَ الِْمفْت ِوير و .  
  باب الرجِل يصلِّي ِفي الثَّوِب و هو غَير طَاِهٍر عاِلماً أَو جاِهلًا

١ -نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ عفْوص نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع 
 عن رجٍل صلَّى ِفي ثَوِب رجٍل أَياماً ثُم ِإنَّ )عليه السالم ( الِْعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .يصلَّى ِفيِه قَالَ لَا يِعيد شيئاً ِمن صلَاِتِه صاِحب الثَّوِب أَخبره أَنه لَا 
    و ِبهذَا الِْإسناِد عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
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 عِن الرجِل يصلِّي و ِفي ثَوِبِه عِذرةٌ ِمن ِإنساٍن أَو ِسنوٍر )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِعيدفَلَا ي لَمعي فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَم هلَاتص ِعيدكَلٍْب أَ ي أَو.  

٣ -مٍد   أَحيوِن سِر بضِن النى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب د
 قَالَ لَا )صلوات اهللا عليهما ( عن أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي جعفٍَر 

 لَاةُ ِمنالص ادعت هري لَم أَو آهِب ِإنْ رِفي الثَّو هكَِثري و ِض فَِإنَّ قَِليلَهيِم الْحد رغَي هِصربت ٍم لَمد
  .سواٌء 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض من رواه عن أَِبي عبِد - ٤
 قَالَ ِإذَا أَصاب ثَوبك خمر أَو نِبيذٌ مسِكر فَاغِْسلْه ِإنْ عرفْت موِضعه فَِإنْ لَم )سالم عليه ال( اللَِّه 

 كلَاتص ِفيِه فَأَِعد تلَّيِإنْ ص و كُلَّه فَاغِْسلْه هِضعوم ِرفعت.  
٥ - ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِل   عجِإلَى الر تباِدِم قَالَ كَتانَ الْخريصلوات ( خ

 أَسأَلُه عِن الثَّوِب يِصيبه الْخمر و لَحم الِْخنِزيِر أَ يصلَّى ِفيِه أَم لَا فَِإنَّ أَصحابنا قَِد )اهللا عليه 
( ه ِإنما حرم شربها و قَالَ بعضهم لَا تصلِّ ِفيِه فَكَتب اختلَفُوا ِفيِه فَقَالَ بعضهم صلِّ ِفيِه فَِإنَّ اللَّ

 عِن الَِّذي يِعري ثَوبه ِلمن )عليه السالم (  لَا تصلِّ ِفيِه فَِإنه ِرجس قَالَ و سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم 
يأْكُلُ الِْجري هأَن لَمعى يتلِّ ِفيِه حصقَالَ لَا ي ِسلَهغلَ أَنْ يلِّي ِفيِه قَبصأَ ي هدرفَي رمالْخ برشي أَو 

 ِسلَهغي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عِن ابِن مسكَانَ - ٦

 ِفي رجٍل صلَّى ِفي ثَوٍب ِفيِه جنابةٌ ركْعتيِن ثُم عِلم )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي بِصٍري
ِبِه قَالَ علَيِه أَنْ يبتِدئ الصلَاةَ قَالَ و سأَلْته عن رجٍل صلَّى و ِفي ثَوِبِه جنابةٌ أَو دم حتى فَرغَ 

ص ِمنيلَا ش و هلَاتص تضم قَالَ قَد ِلمع ِه  لَاِتِه ثُملَيَء ع.  
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للَِّه عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن   محمد بن يحيى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عبِد ا-٧ 
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ أَصابته جنابةٌ ِباللَّيِل )عليه السالم ( سيٍف عن منصوٍر الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يدع شيئاً ِإلَّا و لَه حد فَاغْتسلَ فَلَما أَصبح نظَر فَِإذَا ِفي ثَوِبِه جنابةٌ فَقَالَ
  .ِإنْ كَانَ ِحني قَام نظَر فَلَم ير شيئاً فَلَا ِإعادةَ علَيِه و ِإنْ كَانَ ِحني قَام لَم ينظُر فَعلَيِه الِْإعادةُ 

٨ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نلَاِء عِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمح
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يرى ِفي ثَوِب أَِخيِه دماً و هو يصلِّي )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 ِرفصنى يتح هِذنؤقَالَ لَا ي.  
براِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإ- ٩

 عن رجٍل أَصاب ثَوبه جنابةٌ أَو دم قَالَ ِإنْ كَانَ عِلم أَنه أَصاب ثَوبه )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
قَبلَ أَنْ يصلِّي ثُم صلَّى ِفيِه و لَم يغِسلْه فَعلَيِه أَنْ يِعيد ما صلَّى و ِإنْ كَانَ لَم يعلَم ِبِه جنابةٌ 

يش هابأَص هى أَنرِإنْ كَانَ ي ةٌ وادِه ِإعلَيع سفَلَي هحضنأَنْ ي أَهزئاً أَجيش ري فَلَم ظَراِء ٌء فَنِبالْم .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ قَالَ -١٠

بولُ  مع ِإبراِهيم بِن ميموٍن قُلْت سلْه عِن الرجِل ي)عليه السالم ( بعثْت ِبمسأَلٍَة ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِعيدي ا وِسلُهغا قَالَ يِسلْهغي لَم هأَن ذَِلك دعب ذْكُري لِّي وصِلِه فَيوب ٍة ِمنكْتن رقَد فَِخذَه ِصيبفَي

 هلَاتص.  
١١-نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسالْح   نالَةَ عفَض 

 عِن الرجِل يصلِّي و )عليه السالم ( أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . لَم يعلَم فَلَا يِعيد ِفي ثَوِبِه عِذرةٌ ِمن ِإنساٍن أَو ِسنوٍر أَو كَلٍْب أَ يِعيد صلَاته فَقَالَ ِإنْ كَانَ

 قَالَ اغِْسلْ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢
 همكَلُ لَحؤا لَا يِل كُلِّ موب ِمن كبثَو.  

١٣-ِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِرو   أَحمع نع ِليِن عِن بسِن الْحب دمأَح نع دم
   عِن الرجِل )عليه السالم ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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  .يتقَيأُ ِفي ثَوِبِه يجوز أَنْ يصلِّي ِفيِه و لَا يغِسلَه قَالَ لَا بأْس ِبِه 
١٤- نب دمحم و ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسالْح  

 عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار يحيى
 جِعلْت ِفداك روى زرارةُ )عليه السالم ( قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاِب عبِد اللَِّه بِن محمٍد ِإلَى أَِبي الْحسِن 

نِد اللَِّه عبأَِبي ع فٍَر وعصلوات اهللا عليهما (  أَِبي ج( أْسا قَالَا لَا بمهِل أَنجالر بثَو ِصيبِر يمِفي الْخ 
الَ ِإذَا  أَنه قَ)عليه السالم ( ِبأَنْ يصلَّى ِفيِه ِإنما حرم شربها و روى غَير زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هِضعوم ِرفعت ِإنْ لَم و هِضعوم فْترِإنْ ع فَاغِْسلْه ِكرسِني الْمعِبيذٌ ين أَو رمخ كبثَو ابأَص
 خذْ ) السالم عليه( فَاغِْسلْه كُلَّه و ِإنْ صلَّيت ِفيِه فَأَِعد صلَاتك فَأَعِلمِني ما آخذُ ِبِه فَوقَّع ِبخطِِّه 

   .)عليه السالم ( ِبقَوِل أَِبي عبِد اللَِّه 
١٥- عم تقَالَ كُن ِريصِميٍل الْبأَِبي ج نا عاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحم  

اعه فَقَفَز فَأَصاب ثَوب يونس ِببغداد و أَنا أَمِشي معه ِفي السوِق فَفَتح صاِحب الْفُقَّاِع فُقَّ
يونس فَرأَيته قَِد اغْتم ِبذَِلك حتى زالَِت الشمس فَقُلْت لَه يا أَبا محمٍد أَ لَا تصلِّي قَالَ فَقَالَ 

 رمذَا الْخأَغِْسلَ ه ِت ويِإلَى الْب ِجعى أَرتح لِّيأَنْ أُص أُِريد سلَي أْيذَا ره لَه ِبي فَقُلْتثَو ِمن
يش أَو هتأَيِد اللَِّه  ربا عأَلَ أَبس هكَِم أَنالْح نب امِني ِهشربِويِه فَقَالَ أَخرِن الْفُقَّاِع )عليه السالم ( ٌء تع 

ثَو ابولٌ فَِإذَا أَصهجم رمخ هفَِإن هبرشفَقَالَ لَا ت فَاغِْسلْه كب.  
١٦- نع اِسِطيِد اللَِّه الْوبِن عِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ِر  أَني أَعملُ أَغْماد السيوِف ِمن جلُوِد الْحم)عليه السالم ( قَاِسٍم الصيقَِل قَالَ كَتبت ِإلَى الرضا 
 با فَكَتلِّي ِفيهاِبي فَأُصِثي ِصيبِة فَيتيِإلَى أَِبي )عليه السالم ( الْم تبفَكَت لَاِتكباً ِلصِخذْ ثَوات ِإلَي 

ِلك  ِبكَذَا و كَذَا فَصعب علَي ذَ)عليه السالم (  كُنت كَتبت ِإلَى أَِبيك )عليه السالم ( جعفٍَر الثَّاِني 
  فَِصرت أَعملُها 
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 بِة فَكَتِة الذَِّكيِشيحِر الْوملُوِد الْحج عليه السالم ( ِمن(بِبالص اِل الِْبرمكُلُّ أَع ِإلَي  اللَّه كمحرِر ي
 أْساً فَلَا باً ذَِكيِشيحلُ ومعا تفَِإنْ كَانَ م.  

باب الرجِل يصلِّي و هو متلَثِّم أَو مختِضب أَو لَا يخِرج يديِه ِمن تحِت 
  الثَّوِب ِفي صلَاِتِه

 شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي عن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن- ١
 قَالَ قُلْت لَه أَ يصلِّي الرجلُ و هو متلَثِّم فَقَالَ أَما )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 أْسِة فَلَا بابلَى الدا عأَم ِض فَلَا ولَى الْأَرع.  
٢ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

عليه ( عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 الرجِل يصلِّي و علَيِه ِخضابه قَالَ لَا يصلِّي و هو علَيِه و لَِكن ينِزعه ِإذَا أَراد أَنْ  عِن)السالم 
يها يصلِّي قُلْت ِإنَّ ِحناه و ِخرقَته نِظيفَةٌ فَقَالَ لَا يصلِّي و هو علَيِه و الْمرأَةُ أَيضاً لَا تصلِّي و علَ

  .ِخضابها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ٣

ه أَسجد و  فَدخلَ علَيِه عبد الْمِلِك الْقُمي فَقَالَ أَصلَحك اللَّ)عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 كُملَيع افِهِه أَخِشب ذَا وه ا ِمناللَِّه م ي وقَالَ ِإن قَالَ ثُم ِبي فَقَالَ ِإنْ ِشئْتِدي ِفي ثَوي.  

٤ - نع اهور نماِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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  . ِفي الرجِل يصلِّي و هو يوِمئُ علَى دابِتِه قَالَ يكِْشف موِضع السجوِد )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
٥ -يحي نب دمحأَِبي   م ناِدٍف عصم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
  . ِفي رجٍل صلَّى فَِريضةً و هو معقَّص الشعِر قَالَ يِعيد صلَاته )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  باب صلَاِة الصبياِن و متى يؤخذُونَ ِبها
١ - ِليأَِبيِه   ع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع )

 قَالَ ِإنا نأْمر ِصبياننا ِبالصلَاِة ِإذَا كَانوا بِني خمِس ِسِنني فَمروا ِصبيانكُم ِبالصلَاِة ِإذَا )عليهما السالم 
نوا بِني سبِع ِسِنني و نحن نأْمر ِصبياننا ِبالصوِم ِإذَا كَانوا بِني سبِع ِسِنني ِبما أَطَاقُوا ِمن كَا

رالْغ و طَشالْع مهأَقَلَّ فَِإذَا غَلَب أَو ذَِلك ِمن أَكْثَر اِر أَوهِف النِم ِإنْ كَانَ ِإلَى ِنصواِم الْيثُ ِصي
أَفْطَروا حتى يتعودوا الصوم و يِطيقُوه فَمروا ِصبيانكُم ِإذَا كَانوا بِني ِتسِع ِسِنني ِبالصوِم ما 

  .استطَاعوا ِمن ِصياِم الْيوِم فَِإذَا غَلَبهم الْعطَش أَفْطَروا 
٢ -ِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل ب

 يأْمر الصبيانَ يجمعونَ بين )صلوات اهللا عليه ( اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
  .ن أَنْ يناموا عنها الْمغِرِب و الِْعشاِء و يقُولُ هو خير ِم

٣ - ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
توبِة قَالَ لَا  قَالَ سأَلْته عِن الصبياِن ِإذَا صفُّوا ِفي الصلَاِة الْمكْ)عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 مهنيقُوا بفَر ِة ووبكْتلَاِة الْمِن الصع موهرخؤت.  
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   باب صلَاِة الشيِخ الْكَِبِري و الْمِريِض
١ -فٍَر   ععِلأَِبي ج أَِبيِه قَالَ قُلْت نِديٍر عِن ساِن بنح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب عليه ( ِلي

 أَ تصلِّي النواِفلَ و أَنت قَاِعد فَقَالَ ما أُصلِّيها ِإلَّا و أَنا قَاِعد منذُ حملْت هذَا اللَّحم و )السالم 
تلَغب نذَا السه .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢
ثُ  قَالَ قُلْت لَه ِإنا نتحد)عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

نقُولُ من صلَّى و هو جاِلس ِمن غَيِر ِعلٍَّة كَانت صلَاته ركْعتيِن ِبركْعٍة و سجدتيِن ِبسجدٍة 
 ةٌ لَكُمامت كَذَا ِهيه وه سفَقَالَ لَي.  

٣ -ج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبا عأَلَ أَبس هاٍج أَنرِن دِميِل ب
 ما حد الْمِريِض الَِّذي يصلِّي قَاِعداً فَقَالَ ِإنَّ الرجلَ لَيوعك و يحرج و لَِكنه هو )عليه السالم ( اللَِّه 

 قُمفَلْي ِإذَا قَِوي لَِكن فِْسِه وِبن لَمأَع.  
٤ -نب دمحِد   ممحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

 عِن الرجِل و الْمرأَِة يذْهب بصره فَيأِْتيِه الْأَِطباُء )عليه السالم ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
اِويكدقُولُونَ نِن فَيقَالَ فَم و ِفي ذَِلك صخلِّي فَرصي لِْقياً كَذَِلكتسلَةً ملَي ِعنيبأَر راً أَوهش 

  .اضطُر غَير باٍغ و ال عاٍد فَال ِإثْم علَيِه 
ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِب- ٥

 قَالَ سأَلْته عِن الْمِريِض ِإذَا لَم يستِطِع الِْقيام و السجود قَالَ يوِمئُ ِبرأِْسِه ِإمياًء و أَنْ )عليه السالم ( 
 ِإلَي بِض أَحلَى الْأَرع هتهبج عضي.  

٦ - نٍد عمحم نب نيسالْح   نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نع هفَعاِمٍر رِن عِد اللَِّه ببع
  . قَالَ الْمِريض يوِمئُ ِإمياًء )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

http://www.islam4u.com


  ) ٤١١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن -٧ 
  . عِن الْمبطُوِن فَقَالَ يبِني علَى صلَاِتِه )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

٨ -محم نب نيساٍن   الْحأَب نالَةَ عفَض نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد ع
 قَالَ قُلْت الرجلُ يصلِّي و هو قَاِعد فَيقْرأُ السورةَ فَِإذَا أَراد )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ا قَامهِتمخلَاةُ الْقَاِئِم أَنْ يص هلَاتا قَالَ صِبآِخِره كَعفَر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن معاِويةَ بِن ميسرةَ أَنَّ ِسناناً - ٩

 الصلَاِة ِإحدى ِرجلَيِه بين يديِه و هو جاِلس  عِن الرجِل يمد ِفي)عليه السالم ( سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
  .قَالَ لَا بأْس و لَا أَراه ِإلَّا قَالَ ِفي الْمعتلِّ و الْمِريِض 

 اِسعو ِه كُلُّ ذَِلكلَياً ِرجادم عاً وبرتلِّي مصي رِديٍث آخِفي ح و .  
يم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن سماعةَ قَالَ سِئلَ عِن   عِلي بن ِإبراِه-١٠

  .الْأَِسِري يأِْسره الْمشِركُونَ فَتحضر الصلَاةُ و يمنعه الَِّذي أَسره ِمنها قَالَ يوِمئُ ِإمياًء 
 ِفي قَوِل )عليه السالم ( ٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبو-١١

 لِّي قَاِئماً وصي ِحيحقَالَ الص وِبِهمنلى جع وداً وقُع ِقياماً و ونَ اللَّهذْكُري لَّ الَِّذينج و زاللَِّه ع
م الَِّذي يكُونُ أَضعف ِمن الْمِريِض الَِّذي يصلِّي قُعوداً الْمِريض يصلِّي جاِلساً و على جنوِبِه

  .جاِلساً 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِإبراِهيم عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢

لَّى مص قِْدري قَاِعداً فَِإنْ لَم ِريضلِّي الْمصِه يينيع ضغَم كُوعالر ادأُ فَِإذَا أَرقْري ثُم ركَبلِْقياً يتس
 ضغَم دجسأَنْ ي ادكُوِع فَِإذَا أَرالر أِْسِه ِمنر فْعِه رينيع حكُونُ فَتِه فَيينيع حفْتي ثُم حبس ثُم

فَِإذَا س حبس ِه ثُمينيع و دهشتي وِد ثُمجالس أِْسِه ِمنر فْعِه رينيع حكُونُ فَتِه فَيينيع حفَت حب
 ِرفصني.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن -١٣

  سِعيٍد 
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 قَالَ سأَلْته عِن الْمِريِض أَ يِحلُّ لَه أَنْ يقُوم )عليه السالم ( عن مصدِق بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَرِض قَالَ فَقَالَ ِإذَا كَانَ الِْفراش غَِليظاً قَدر آجرٍة أَو أَقَلَّ استقَام لَه علَى ِفراِشِه و يسجد علَى الْ

  .أَنْ يقُوم علَيِه و يسجد علَى الْأَرِض و ِإنْ كَانَ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَلَا 
 هفُوتِريِض الَِّذي تالْم ِه ولَيى عمغلَاِة الْملَاةُباب صالص  

١ - أَلْتاِزٍم قَالَ سرم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
اللَّه  عِن الْمِريِض لَا يقِْدر علَى الصلَاِة قَالَ فَقَالَ كُلُّ ما غَلَب اللَّه علَيِه فَ)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .أَولَى ِبالْعذِْر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن معمِر - ٢
  .علَيِه فَقَالَ لَا  عِن الْمِريِض يقِْضي الصلَاةَ ِإذَا أُغِْمي )عليه السالم ( بِن عمر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

٣ - وباِز أَِبي أَيزالْخ اِهيمرِإب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
أَفَاق أَ يصلِّي ما  قَالَ سأَلْته عن رجٍل أُغِْمي علَيِه أَياماً لَم يصلِّ ثُم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يقَالَ لَا ش هِه  فَاتلَيَء ع.  

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن - ٤
 الْمِريِض يغمى علَيِه ثُم يِفيق كَيف  قَالَ سأَلْته عِن)عليهما السالم ( ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

  .يقِْضي صلَاته قَالَ يقِْضي الصلَاةَ الَِّتي أَدرك وقْتها 
٥ - لَه ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

فَت ِرضلٌ مجر ِإنْ لَم و لُهفْعي ريخ وا فَهاهٍة ِإنْ قَضِبفَِريض تسلَي دمحا ماِفلَةَ فَقَالَ يالن كر
يلْ فَلَا شفْعِه  يلَيَء ع.  
    جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن صفْوانَ عِن الِْعيِص بِن - ٦
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 عن رجٍل اجتمع علَيِه صلَاةُ السنِة ِمن مرٍض قَالَ لَا )عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يقِْضي 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٧

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي الْمغمى )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَيذِْر علَى ِبالْعأَو ِه فَاللَّهلَيع اللَّه ا غَلَبِه قَالَ م.  

  باب فَضِل يوِم الْجمعِة و لَيلَِتِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن - ١

 يقُولُ ما طَلَعِت الشمس ِبيوٍم أَفْضلَ )عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري قَالَ 
  .ِمن يوِم الْجمعِة 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه - ٢
 قَالَ ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( ِص بِن الْبختِري عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر بِن ِسناٍن عن حفْ

يوم الْجمعِة نزلَ الْملَاِئكَةُ الْمقَربونَ معهم قَراِطيس ِمن ِفضٍة و أَقْلَام ِمن ذَهٍب فَيجِلسونَ علَى 
اِب الْموأَب جرخى يتح الثَّاِني لَ والْأَو اِزِلِهمنلَى مع اسونَ النبكْتوٍر فَين ِمن اِسيلَى كَرِجِد عس

يِبطُونَ ِفي شهلَا ي و مفَهحا صوطَو امالِْإم جرفَِإذَا خ امِة  الِْإمعمِم الْجواِم ِإلَّا ِفي يالْأَي ٍء ِمن
عي ِبنيقَرلَاِئكَةَ الْمِني الْم.  

(   أَحمد عِن الْحسيِن عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 خرج ِفي الشتاِء أَنْ يكُونَ  يستِحب ِإذَا دخلَ و ِإذَا)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
ٍء شيئاً فَاختار ِمن   ِإنَّ اللَّه اختار ِمن كُلِّ شي)عليه السالم ( ذَِلك ِفي لَيلَِة الْجمعِة و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْأَياِم يوم الْجمعِة 
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 قَالَ الساعةُ )عليه السالم (   و عنه عِن النضِر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 
نيا بِة معمالْج مواُء يعا الدِفيه ابجتسِفي الَِّتي ي اسالن ِويتسِة ِإلَى أَنْ يطْبالْخ اِم ِمناِغ الِْإمفَر 

  .الصفُوِف و ساعةٌ أُخرى ِمن آِخِر النهاِر ِإلَى غُروِب الشمِس 
عليه (    عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا- ٥

 ِإنَّ يوم الْجمعِة سيد الْأَياِم يضاِعف اللَّه ِفيِه الْحسناِت )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
كِْشفي اِت ووعِفيِه الد ِجيبتسي اِت وجرِفيِه الد فَعري ئَاِت ويو ِفيِه السحمي اِت وبِفيِه الْكُر 

 دا ِبِه أَحعا داِر مالن طُلَقَاُء ِمن قَاُء وتِزيِد ِللَِّه ِفيِه عالْم موي وه و الِْعظَام اِئجوقِْضي ِفيِه الْحي و
ج و زلَى اللَِّه عقّاً عِإلَّا كَانَ ح هتمرح و قَّهح فرع قَد اِس والن ِمن قَاِئِه وتع ِمن لَهعجلَّ أَنْ ي

طُلَقَاِئِه ِمن الناِر فَِإنْ مات ِفي يوِمِه و لَيلَِتِه مات شِهيداً و بِعثَ آِمناً و ما استخف أَحد ِبحرمِتِه 
  .يه نار جهنم ِإلَّا أَنْ يتوب و ضيع حقَّه ِإلَّا كَانَ حقّاً علَى اللَِّه عز و جلَّ أَنْ يصِل

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن أَِبي - ٦
ٍء ِمن ِعبادِة   أَو تقَصر ِفي شي قَالَ ِإنَّ ِللْجمعِة حقّاً و حرمةً فَِإياك أَنْ تضيع)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اِت ونسِفيِه الْح اِعفضي ا فَِإنَّ اللَّهاِرِم كُلِّهحِك الْمرت اِلِح وِل الصمِه ِبالْعِب ِإلَيقَرالت اللَِّه و
نَّ يومه ِمثْلُ لَيلَِتِه فَِإِن استطَعت أَنْ يمحو ِفيِه السيئَاِت و يرفَع ِفيِه الدرجاِت قَالَ و ذَكَر أَ

  تحِييها ِبالصلَاِة و الدعاِء فَافْعلْ فَِإنَّ ربك ينِزلُ ِفي أَوِل لَيلَِة الْجمعِة 
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 كَِرمي اِسعو ِإنَّ اللَّه ئَاِت ويو ِفيِه السحمي اِت ونسِفيِه الْح اِعفضا فَييناِء الدمِإلَى س.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن ابِن أَِبي نجرانَ - ٧

فٍَر ععأَِبي ج نةَ عزمأَِبي ح نفُوٍر ععِن أَِبي يِن اباٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع عليه السالم ( ن( قَالَ قَالَ لَه 
ِصيو ٍد ومحِة ملَايِلو لْقَها خِفيه عملَّ جج و زع ةُ قَالَ ِإنَّ اللَّهعمِت الْجيمس فلٌ كَيجِه ِفي ر

 لْقَهِعِه ِفيِه خمِة ِلجعمالْج موي اهمالِْميثَاِق فَس.  
٨ - ِزيدِن يب رمع ناِن عمعِن النب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ن يوِم الْجمعِة و لَيلَِتها فَقَالَ لَيلَتها غَراُء و يومها  قَالَ سِئلَ ع)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 موي اتم نم هاِر ِمنالن افًى ِمنعم أَكْثَر سمِفيِه الش برغت موِض يلَى الْأَرع سلَي و اِهرز موي

ذَا الْبِل هأَه قاِرفاً ِبحِة ععمالْج اتم نم ذَاِب والْع اَءةً ِمنرب اِر والن اَءةً ِمنرب لَه اللَّه بِت كَتي
  .لَيلَةَ الْجمعِة أُعِتق ِمن الناِر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٩
نِد اللَِّه عبو عاٍن قَالَ قَالَ أَبِن ِسنِد اللَِّه بباِم )عليه السالم (  عالْأَي ا ِمنِرهلَى غَيةَ ععمالْج لَ اللَّهفَض 

جنِة علَى قَدِر و ِإنَّ الِْجنانَ لَتزخرف و تزين يوم الْجمعِة ِلمن أَتاها و ِإنكُم تتسابقُونَ ِإلَى الْ
  .سبِقكُم ِإلَى الْجمعِة و ِإنَّ أَبواب السماِء لَتفَتح ِلصعوِد أَعماِل الِْعباِد 

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد -١٠
ِل بفَضِن الْمفٍَر ععأَِبي ج نع ِزيدِن ياِبِر بج ناِلٍح ععليه السالم ( ِن ص( و زلُ اللَِّه عقَو لَه قَالَ قُلْت 

 ابثَو ِفيِه و ِلِمنيسلَى الْمع قيضم موي هلُوا فَِإنجع لُوا وما ِإىل ِذكِْر اللَِّه قَالَ اعوعلَّ فَاسج
الْمسِلِمني ِفيِه علَى قَدِر ما ضيق علَيِهم و الْحسنةُ و السيئَةُ تضاعف ِفيِه قَالَ و قَالَ أَبو أَعماِل 
معِة يوم  كَانوا يتجهزونَ ِللْج)صلى اهللا عليه وآله (  و اللَِّه لَقَد بلَغِني أَنَّ أَصحاب النِبي )عليه السالم ( جعفٍَر 

 ِلِمنيسلَى الْمع قيضم موي هِميِس ِلأَنالْخ.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن -١١

   قَالَ ما طَلَعِت الشمس )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَِبي الِْبلَاِد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي جعفٍَر أَو أَِب
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لْتقَى بعضها بعضاً سلَام سلَام يوم صاِلح ِبيوٍم أَفْضلَ ِمن يوِم الْجمعِة و ِإنَّ كَلَام الطَّيِر ِفيِه ِإذَا ا
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر -١٢
جمعِة الَِّتي لَا يدعو ِفيها مؤِمن ِإلَّا  الساعةُ الَِّتي ِفي يوِم الْ)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 سماغَِت الشقَالَ ِإذَا ز رخؤي لُ وجعي امِإنَّ الِْإم قُلْت امالِْإم جرِإذَا خ معقَالَ ن لَه ِجيبتاس.  
١٣-ِن عِرو بمع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليذَاِفٍر   عِن عِد بمحم نانَ عثْم

 يا عمر ِإنه ِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْجمعِة نزلَ ِمن )عليه السالم ( عن عمر بِن يِزيد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 و قَراِطيس الِْفضِة لَا تكْتبونَ ِإلَى لَيلَِة السبِت السماِء ملَاِئكَةٌ ِبعدِد الذَّر ِفي أَيِديِهم أَقْلَام الذَّهِب

 فَأَكِْثر ِمنها و قَالَ يا عمر ِإنَّ ِمن السنِة أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَّا الصلَاةَ علَى محمٍد و آِل محمٍد 
  .ِه ِفي كُلِّ يوِم جمعٍة أَلْف مرٍة و ِفي ساِئِر الْأَياِم ِمائَةَ مرٍة تصلِّي علَى محمٍد و علَى أَهِل بيِت

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِخيِه ِإسحاق بِن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع -١٤
لَغِني أَنَّ يوم الْجمعِة أَقْصر الْأَياِم قَالَ كَذَِلك هو قُلْت  قَالَ قُلْت لَه ب)عليه السالم ( عِن الرضا 

جِعلْت ِفداك كَيف ذَاك قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يجمع أَرواح الْمشِرِكني تحت عيِن 
رواح الْمشِرِكني ِبركُوِد الشمِس ساعةً فَِإذَا كَانَ يوم الشمِس فَِإذَا ركَدِت الشمس عذَّب اللَّه أَ

الْجمعِة لَا يكُونُ ِللشمِس ركُود رفَع اللَّه عنهم الْعذَاب ِلفَضِل يوِم الْجمعِة فَلَا يكُونُ ِللشمِس 
 كُودر.  
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   باب التزيِن يوم الْجمعِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن ِهشاِم بِن - ١

 ِليتزين أَحدكُم يوم الْجمعِة يغتِسلُ و يتطَيب و يسرح )عليه السالم ( ِه الْحكَِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ
 و قَارالْو ةُ وِكينِم السوالْي ِه ِفي ذَِلكلَيع كُنلْي ِة وعمأْ ِللْجيهتلْي اِبِه وِثي ظَفأَن سلْبي و هتيِلح

ن ِعبادةَ ربِه و لْيفْعِل الْخير ما استطَاع فَِإنَّ اللَّه يطَِّلع علَى أَهِل الْأَرِض ِليضاِعف لْيحِس
  .الْحسناِت 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن - ٢
ِن عيصِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نلَاِء عِن الْعِد بمحم نع اِنيجرالْج رمع قُولُ )عليه السالم ( ني هتِمعقَالَ س 

من أَخذَ ِمن شاِرِبِه و قَلَّم ِمن أَظْفَاِرِه يوم الْجمعِة ثُم قَالَ ِبسِم اللَِّه علَى سنِة محمٍد و آِل 
 ضرِإلَّا م هِصيبضاً يرم ضرمي لَم ٍة وقَبر قٍة ِعتكُلِّ قُلَام ٍة ورعِبكُلِّ ش لَه اللَّه بٍد كَتمحم

  .الْموِت 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٣
 قَالَ الْغسلُ يوم الْجمعِة علَى الرجاِل و النساِء ِفي الْحضِر و )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه حاِزٍم

  .علَى الرجاِل ِفي السفَِر 
 قَالَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ- ٤

 لَا تدِع الْغسلَ يوم الْجمعِة فَِإنه سنةٌ و شم الطِّيب و الْبس صاِلح ِثياِبك و )عليه السالم ( جعفٍَر 
لْوقَار و قَالَ الْغسلُ لْيكُن فَراغُك ِمن الْغسِل قَبلَ الزواِل فَِإذَا زالَت فَقُم و علَيك السِكينةَ و ا

  .واِجب يوم الْجمعِة 
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طَلْحةَ عن أَِبي عبِد   عِلي عن أَِخيِه عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق عن محمِد بِن -٥ 
 قَالَ أَخذُ الشاِرِب و الْأَظْفَاِر و غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي يوم الْجمعِة ينِفي الْفَقْر و )عليه السالم ( اللَِّه 

  .يِزيد ِفي الرزِق 
٦ -م نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نانَ عدعِن سى بوس

 قَالَ من أَخذَ ِمن شاِرِبِه و قَلَّم ِمن أَظْفَاِرِه و غَسلَ رأْسه )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبالِْخطِْمي يوم الْجمعِة كَانَ كَمن أَعتق نسمةً 

٧ - دمحِن   مفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب
 قَالَ أَخذُ الشاِرِب و الْأَظْفَاِر ِمن الْجمعِة ِإلَى الْجمعِة أَمانٌ )عليه السالم ( الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِمن الْجذَاِم 
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن   عِل- ٨

حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و الْفُضيِل قَالَا قُلْنا لَه أَ يجِزئ ِإذَا اغْتسلْت بعد الْفَجِر 
  .لَ نعم ِللْجمعِة قَا
 قَالَ لَا بد ِمن غُسِل )عليه السالم (   حماد عن حِريٍز عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي جعفٍَر - ٩

  .يوِم الْجمعِة ِفي الْحضِر و السفَِر فَمن نِسي فَلْيِعد ِمن الْغِد 
  . و رِوي ِفيِه رخصةٌ ِللْعِليِل 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي -١٠
  . قَالَ غَسلُ الرأِْس ِبالِْخطِْمي ِفي كُلِّ جمعٍة أَمانٌ ِمن الْبرِص و الْجنوِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عموِب الْججباب وِجبت لَى كَمع ِة و  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١

الَ ِإنَّ اللَّه  قَ)عليه السالم ( عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عز و جلَّ فَرض ِفي كُلِّ سبعِة أَياٍم خمساً و ثَلَاِثني صلَاةً ِمنها صلَاةٌ واِجبةٌ علَى كُلِّ مسِلٍم أَنْ 

 ِبيالص أَةَ ورالْم و اِفرسالْم و لُوكمالْم و ِريضةً الْمسما ِإلَّا خهدهشي.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن -٢ 
  . قَالَ تِجب الْجمعةُ علَى من كَانَ ِمنها علَى فَرسخيِن )عليه السالم (  جعفٍَر مسِلٍم و زرارةَ عن أَِبي

 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عِن ابِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣
ى من كَانَ ِمنها علَى رأِْس فَرسخيِن فَِإذَا زاد علَى ذَِلك فَلَيس علَيِه عِن الْجمعِة فَقَالَ تِجب علَ

يٌء  ش.  
عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر - ٤

خطْبةُ و الْجمعةُ و صلَاةُ ركْعتيِن علَى أَقَلَّ ِمن خمسِة رهٍط الِْإماِم و  يقُولُ لَا تكُونُ الْ)السالم 
  .أَربعٍة 

  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ عن أَباِن - ٥
 قَالَ أَدنى ما يجِزئ ِفي الْجمعِة سبعةٌ أَو )عليه السالم ( ي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن أَِب

 اهنةٌ أَدسمخ.  
٦ - نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

مفٍَر حعأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيسعليه السالم ( اِد ب( اِس ِمنلَى النع اللَّه ضقَالَ فَر 
 ِهي ٍة واعمِفي ج ا اللَّههضةٌ فَراِحدلَاةٌ وا صهلَاةً ِمنص ثَلَاِثني ساً ومِة خعمِة ِإلَى الْجعمالْج

عمالْج أَِة ورالْم ِد وبالْع اِفِر وسالْم وِن ونجالْم الْكَِبِري و ِغِري وِن الصٍة ععِتس نا عهعضو ةُ و
  .الْمِريِض و الْأَعمى و من كَانَ علَى رأِْس فَرسخيِن 

٧ -ِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نِميٍل عج نِة عِغريِن الْم
 قَالَ يكُونُ بين الْجماعتيِن ثَلَاثَةُ أَمياٍل يعِني لَا يكُونُ جمعةٌ ِإلَّا ِفيما )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

مكُونُ جت سلَي اٍل ويثَلَاثَِة أَم نيب و هنيِة بعمِن ِفي الْجيتاعمالْج نيٍة قَالَ فَِإذَا كَانَ بطْبةٌ ِإلَّا ِبخع
  .ثَلَاثَةُ أَمياٍل فَلَا بأْس ِبأَنْ يجمع هؤلَاِء و يجمع هؤلَاِء 
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   باب وقِْت صلَاِة الْجمعِة و وقِْت صلَاِة الْعصِر يوم الْجمعِة
١ - و ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  

سِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِد مبأَِبي ع نِميعاً عةَ جاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عي
  . قَالَ وقْت الظُّهِر يوم الْجمعِة ِحني تزولُ الشمس )عليه السالم ( اللَِّه 

٢ -حِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نِن عم
  . ِإذَا زالَِت الشمس يوم الْجمعِة فَابدأْ ِبالْمكْتوبِة )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

٣ -ضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميوِن سِر ب
 عن وقِْت )عليه السالم ( عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .صلَاِة الْعصِر يوم الْجمعِة فَقَالَ ِفي ِمثِْل وقِْت الظُّهِر ِفي غَيِر يوِم الْجمعِة 
محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ   - ٤

 عِن الصلَاِة يوم الْجمعِة فَقَالَ نزلَ )عليه السالم ( عن محمِد بِن أَِبي عميٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
با جِئيلُ ِبهعليه السالم ( ر( تلَّيص سمالَِت الشِإذَا ز ا قَالَ قُلْتلِّهفَص سمالَِت الشقَةً ِإذَا زيضم 

ٍء  ي أَما أَنا ِإذَا زالَِت الشمس لَم أَبدأْ ِبش)عليه السالم ( ركْعتيِن ثُم صلَّيتها فَقَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 قَنيتاِل فَِإذَا اسوِفي الز اكش وه ِن ويتكْعلِّي الرصٍر يكَيب نكَانَ اب و ِة قَالَ الْقَاِسموبكْتلَ الْمقَب

  .الزوالَ بدأَ ِبالْمكْتوبِة ِفي يوِم الْجمعِة 
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   باب تهِيئَِة الِْإماِم ِللْجمعِة و خطْبِتِه و الِْإنصاِت
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن عثْمانَ بِن - ١
نى عِد اللَِّه ِعيسبو عةَ قَالَ قَالَ أَباعمعليه السالم (  س( موي اسالن طُبخاِم الَِّذي يِغي ِللِْإمبني 

 وه و طُبخي و ِنيدع أَو ِنيمٍد يرى ِببدرتي ِف ويالص اِء وتةً ِفي الشامِعم سلْبِة أَنْ يعمالْج
ي قَاِئم ِلسجي ةً ثُمِغريآِن صالْقُر ةً ِمنورأُ سقْري ى اللَِّه وقْووِصي ِبتي ِه ثُملَيثِْني عي و اللَّه دمح

سِلِمني و  و علَى أَِئمِة الْم)صلى اهللا عليه وآله ( ثُم يقُوم فَيحمد اللَّه و يثِْني علَيِه و يصلِّي علَى محمٍد 
يستغِفر ِللْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت فَِإذَا فَرغَ ِمن هذَا أَقَام الْمؤذِّنُ فَصلَّى ِبالناِس ركْعتيِن يقْرأُ ِفي 

 اِفِقنينِة الْمورِة ِبسِفي الثَّاِني ِة وعمِة الْجورالْأُولَى ِبس.  
٢ -حي نب دمحِن   مانَ بفْوص نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

 قَالَ ِإذَا خطَب الِْإمام يوم )عليه السالم ( يحيى عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يتكَلَّم حتى يفْرغَ الِْإمام ِمن خطْبِتِه و ِإذَا فَرغَ الِْإمام ِمن الْخطْبتيِن الْجمعِة فَلَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ

 أَهزأَج عمسي لَم اَءةَ أَوالِْقر ِمعلَاةُ فَِإنْ سالص قَامأَنْ ت نيب و هنيا بم كَلَّمت.  
٣ - نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ بثْمع نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع

 أَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته عن خطْبِة رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِعيسى عن أَِبي مريم عن أَِبي جعفٍَر 
فَقَالَ قَب دعب لَاِة أَولَ الصلِّي قَبصي ثُم طُبخلَاِة يلَ الص.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٤
ِم فَركْعتاِن و أَما من  عِن الصلَاِة يوم الْجمعِة فَقَالَ أَما مع الِْإما)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 امِإم كُني ا ِإذَا لَمفَأَم طُبخي امِني ِإذَا كَانَ ِإمعِر يِزلَِة الظُّهناٍت ِبمكَعر عبأَر فَِهي هدحلِّي وصي
  .يخطُب فَِهي أَربع ركَعاٍت و ِإنْ صلَّوا جماعةً 

٥ -ي نب دمحفِْص   مح ناِز عزى الْخيحِن يِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيح
  بِن 
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  . قَالَ الْأَذَانُ الثَّاِلثُ يوم الْجمعِة ِبدعةٌ )عليه السالم ( ِغياٍث عن جعفٍَر عن أَِبيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٦

سِن مِد بمحم نةَ عاِويعِن مِد بيرب نع لَِبيى الْحيحي نفٍَر ععأَِبي ج نِة )عليه السالم ( ِلٍم عطْبِفي خ 
يوِم الْجمعِة الْخطْبةُ الْأُولَى الْحمد ِللَِّه نحمده و نستِعينه و نستغِفره و نستهِديِه و نعوذُ ِباللَِّه 

ا ماِلنمئَاِت أَعيس ِمن ا وفُِسنوِر أَنرش ِمن و لَه اِديِللْ فَلَا هضي نم و ِضلَّ لَهفَلَا م ِدي اللَّههي ن
 ِتِه ولَايِلو هبجتان ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش

أَكْر الَِتِه وِبِرس هصتاخ ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص و الَِمنيةً ِللْعمحر ِبِه ولَى غَيِة أَِميناً عوبِبالن هم
 قَاهِن اتِجي مني ِعقَاِبِه فَِإنَّ اللَّه ِمن فُكُموأُخ ى اللَِّه وقْواللَِّه ِبت ادِعب أُوِصيكُم لَامالس ِهملَيع آِلِه و
 لَقِّيِهمي افُوا وا خم رش ِقيِهمي افَهخ نم كِْرمي ونَ ونزحي ملَا ه وُء والس مهسملَا ي ِتِهمفَازِبم

ِقطَاعالَِّذي لَا ان هِعقَاب فُكُموأُخ ِة واِئمِة اللَِّه الدامِفي كَر كُمغِّبأُر وراً ورس ةً ورضلَا ن و لَه 
نجاةَ ِلمِن استوجبه فَلَا تغرنكُم الدنيا و لَا تركَنوا ِإلَيها فَِإنها دار غُروٍر كَتب اللَّه علَيها و علَى 

ى وقْوالت ِبِه ِمن اللَّه كُمما الَِّذي أَكْرهوا ِمندوزاَء فَتا الْفَنِلهِصلُ ِإلَى أَهلَا ي هاِلِح فَِإنِل الصمالْع 
 نع اللَّه كُمربأَخ قَد و ِقنيتالْم ِإلَّا ِمن لُ اللَّهقَبتلَا ي ا وهِمن لَصا خاِد ِإلَّا ماِل الِْعبمأَع اللَِّه ِمن

اِزِل منم نع اِلحاً وِملَ صع و نآم ناِزِل منم موي قَالَ ذِلك ِبيِلِه وِر سِملَ ِفي غَيع و كَفَر ن
ودهشم موي ذِلك و اسالن لَه وعمجوٍد. مدعٍل مِإلَّا ِلأَج هرخؤما ن و . فْسن كَلَّمأِْت ال تي موي

ِعيدس و ِقيش مها الَِّذ. ِإلَّا ِبِإذِْنِه فَِمنفَأَمِهيقش و ِفريِفيها ز ماِر لَهقُوا فَِفي النش ين . خاِلِدين
ِريدالٌ ِلما يفَع كبِإنَّ ر كبِإلَّا ما شاَء ر ضالْأَر و ماواتِت السِفيها ما دام . ا الَِّذينأَم و

و ماواتِت السِفيها ما دام ِة خاِلِديننوا فَِفي الْجِعدس رطاًء غَيع كبِإلَّا ما شاَء ر ضالْأَر 
 هِميعاً ِإنا جنمحرأَنْ ي ذَا وا هِمنوا ِفي يلَن اِركبِع أَنْ يمذَا الْجا ِلهنعمالَِّذي ج أَلُ اللَّهسذُوٍذ نجم

يلَى كُلِّ شع  ٍء قَِدير  
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ِإنَّ ِكتاب اللَِّه أَصدق الْحِديِث و أَحسن الِْقصِص و قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِإذا قُِرئ الْقُرآنُ 
سمعوا طَاعةَ اللَِّه و أَنِصتوا ابِتغاَء رحمِتِه ثُم اقْرأْ فَاستِمعوا لَه و أَنِصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ فَا

 ِبيلَى النلِّ عص و كبر عاد آِن والْقُر ةً ِمنورصلى اهللا عليه وآله ( س( اِت ثُمِمنؤالْم و ِمِننيؤِللْم عاد و 
م تقُوم فَتقُولُ الْحمد ِللَِّه نحمده و نستِعينه و نستغِفره و تجِلس قَدر ما تمكَّن هنيهةً ثُ

 نا ماِلنمئَاِت أَعيس ِمن ا وفُِسنوِر أَنرش وذُ ِباللَِّه ِمنعن ِه ولَيكَّلُ عوتن ِبِه و ِمنؤن ِديِه وهتسن
 لَه و من يضِللْ فَلَا هاِدي لَه و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه يهِدي اللَّه فَلَا مِضلَّ

 لَو يِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْح ى ودِبالْه لَهسأَر ولُهسر و هدبداً عمحأَنْ م دهأَش و
مشِركُونَ و جعلَه رحمةً ِللْعالَِمني بِشرياً و نِذيراً و داِعياً ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه و ِسراجاً مِنرياً كَِره الْ

ِذي من يِطِع اللَّه و رسولَه فَقَد رشد و من يعِصِهما فَقَد غَوى أُوِصيكُم ِعباد اللَِّه ِبتقْوى اللَِّه الَّ
 كُمابِه ِحسلَيع و كُمادعِه مالَِّذي ِإلَي اهصع نِتِه مِصيعِبم رضالَِّذي ي و هأَطَاع نِتِه مِبطَاع فَعني

لَقَد لَّ وج و زع قَالَ اللَّه ِلكُمقَب ِمن ِفي الَِّذين و ةُ اللَِّه ِفيكُمِصيى وقْوفَِإنَّ الت ا الَِّذيننيصو 
أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم و ِإياكُم أَِن اتقُوا اللَّه و ِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت و ما ِفي 

 هابوا ِكتمالْز ِعظَِة اللَِّه وووا ِبمِفعتِميداً انا حغَِني كانَ اللَّه ِض والْأَر ريخ ِعظَِة وولَغُ الْمأَب هفَِإن
 نى ميحلَا ي ٍة ونيب نِإلَّا ع لَكه نم ِلكهةَ فَلَا يجالْح ذَ اللَّهخلَقَِد ات ةً واِقباِد ععوِر ِفي الْمالْأُم

 الَِّذي أُرِسلَ ِبِه فَالْزموا وِصيته و ما ترك ) عليه وآله صلى اهللا( حي ِإلَّا عن بينٍة و قَد بلَّغَ رسولُ اللَِّه 
ِفيكُم ِمن بعِدِه ِمن الثَّقَلَيِن ِكتاِب اللَِّه و أَهِل بيِتِه اللَّذَيِن لَا يِضلُّ من تمسك ِبِهما و لَا يهتِدي 

حلَى ملِّ عص ما اللَّهمكَهرت نوِل مسر و ِقنيتاِم الْمِإم و ِلنيسرِد الْميس وِلكسر و ِدكبٍد عم
رب الْعالَِمني ثُم تقُولُ اللَّهم صلِّ علَى أَِمِري الْمؤِمِنني و وِصي رسوِل رب الْعالَِمني ثُم تسمي 

ى صاِحِبك ثُم تقُولُ افْتح لَه فَتحاً يِسرياً و انصره نصراً عِزيزاً اللَّهم أَظِْهر الْأَِئمةَ حتى تنتِهي ِإلَ
يِبش ِفيختسى لَا يتح كِبيةَ ننس و كلِْق  ِبِه ِدينالْخ ٍد ِمنافَةَ أَحخم قالْح ٍء ِمن  
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اللَّهم ِإنا نرغَب ِإلَيك ِفي دولٍَة كَِرميٍة تِعز ِبها الِْإسلَام و أَهلَه و تِذلُّ ِبها النفَاق و أَهلَه و تجعلُنا 
ى طَاعِتك و الْقَادِة ِفي سِبيِلك و ترزقُنا ِبها كَرامةَ الدنيا و الْآِخرِة اللَّهم ما ِفيها ِمن الدعاِة ِإلَ

فِْسِه وأَلُ ِلنسي ِه وودلَى عع و اللَّهعدي ثُم اهنلِّمفَع هنا عنرا قَصم و اهفْنرفَع قالْح ا ِمننلْتمح 
 مقَالَ اللَّه ذَِلك غَ ِمنى ِإذَا فَرتا حكُلَّه مهاِئجوح أَلُونَ اللَّهسفَي مهِديونَ أَيفَعري اِبِه ثُمحأَص

 ِذي الْقُربى و استِجب لَنا و يكُونُ آِخر كَلَاِمِه أَنْ يقُولَ ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل و الِْإحساِن و ِإيتاِء
 نا ِمملْنعاج مقُولُ اللَّهي ونَ ثُمذَكَّرت لَّكُملَع ِعظُكُمِي يغالْب كَِر ونالْم اِء وشِن الْفَحى عهني

  .تذَكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ثُم ينِزلُ 
٧ -مح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم قَالَ   عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد ب

سأَلْته عِن الْجمعِة فَقَالَ ِبأَذَاٍن و ِإقَامٍة يخرج الِْإمام بعد الْأَذَاِن فَيصعد الِْمنبر و يخطُب لَا 
 ثُم يقْعد الِْإمام علَى الِْمنبِر قَدر ما يقْرأُ قُلْ هو اللَّه أَحد يصلِّي الناس ما دام الِْإمام علَى الِْمنبِر

ثُم يقُوم فَيفْتِتح خطْبته ثُم ينِزلُ فَيصلِّي ِبالناِس ثُم يقْرأُ ِبِهم ِفي الركْعِة الْأُولَى ِبالْجمعِة و ِفي 
نِة ِبالْمالثَّاِني اِفِقني.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ - ٨

د  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ خذُوا ِزينتكُم ِعن)عليه السالم ( بِن أَيوب عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كُلِّ مسِجٍد قَالَ ِفي الِْعيديِن و الْجمعِة 

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩
 يعِني ِإذَا خطَب الِْإمام الناس يوم الْجمعِة ينبِغي  كُلُّ واِعٍظ ِقبلَةٌ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

 قِْبلُوهتساِس أَنْ يِللن.  
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  يلَتها ِفي الصلَواِت باب الِْقراَءِة يوم الْجمعِة و لَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ١

رأُ ِبالْجمعِة و ٌء موقَّت ِإلَّا الْجمعِة تقْ  قَالَ لَيس ِفي الِْقراَءِة شي)عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِفِقنينالْم.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى - ٢

 الْجمعِة ِبالْجمعِة و سبِح  اقْرأْ ِفي لَيلَِة)عليه السالم ( عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِة وعمِة ِبالْجعمِفي الْج و دأَح اللَّه وقُلْ ه ِة وعمِة الْجورِر ِبسِفي الْفَج لَى والْأَع كبر ماس

 اِفِقنينالْم.  
ي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن أَيوب   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِل- ٣

 ِبما أَقْرأُ ِفي صلَاِة الْفَجِر ِفي يوِم )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ي الثَّاِنيِة ِبقُلْ هو اللَّه أَحد ثُم اقْنت حتى تكُونا الْجمعِة فَقَالَ اقْرأْ ِفي الْأُولَى ِبسورِة الْجمعِة و ِف

  .سواًء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن جِميٍل عن محمِد بِن مسِلٍم - ٤

 )صلى اهللا عليه وآله ( لَّه أَكْرم ِبالْجمعِة الْمؤِمِنني فَسنها رسولُ اللَِّه  قَالَ ِإنَّ ال)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 لَاةَ لَهداً فَلَا صمعتا مكَهرت نا فَمكُهرِغي تبنلَا ي و اِفِقنينِبيخاً ِللْموت اِفِقنينالْم و مةً لَهارِبش.  

٥ -ِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر
 عِن الِْقراَءِة ِفي الْجمعِة ِإذَا صلَّيت وحِدي أَربعاً أَجهر ِبالِْقراَءِة فَقَالَ نعم و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  . ِبسورِة الْجمعِة و الْمناِفِقني ِفي يوِم الْجمعِة قَالَ اقْرأْ
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حكَِم عِن الْعلَاِء عن محمِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْ-٦ 
 ِفي الرجِل يِريد أَنْ يقْرأَ ِبسورِة الْجمعِة ِفي الْجمعِة فَيقْرأُ قُلْ )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .هو اللَّه أَحد قَالَ يرِجع ِإلَى سورِة الْجمعِة 
  .اً يِتمها ركْعتيِن ثُم يستأِْنف  و رِوي أَيض

٧ - ِزيدِن يب رمع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
لْجمعِة و الْمناِفِقني أَعاد الصلَاةَ ِفي سفٍَر  من صلَّى الْجمعةَ ِبغيِر ا)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَو حضٍر 
 دأَح اللَّه وأَ ِبقُلْ هقْرفَِر أَنْ يِفي الس أْسلَا ب ِوير و .  

  باب الْقُنوِت ِفي صلَاِة الْجمعِة و الدعاِء ِفيِه
 محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن بعِض أَصحاِبنا   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١

 قَالَ الْقُنوت قُنوت يوِم الْجمعِة ِفي )عليه السالم ( عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْحِليم الْكَِرمي لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْعِلي الركْعِة الْأُولَى بعد الِْقراَءِة تقُولُ ِفي الْقُنوِت 

 و نهنيا بم و ا ِفيِهنم ِع وبالس ِضنيالْأَر بر ِع وباِت الساومالس بر ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِظيمالْع
الْح ِظيِم وِش الْعرالْع بلِّ رص ما ِبِه اللَّهنتيدا هٍد كَممحلَى ملِّ عص ماللَّه الَِمنيالْع بِللَِّه ر دم

 ماللَّه ِتكنِلج هلَقْتخ و ِلِديِنك هترتِن اخا ِمملْنعاج ما ِبِه اللَّهنتما أَكْرٍد كَممحلَى مع  
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 ابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد ا ِمنلَن به ا ونتيدِإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبلَا ت.  
بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ بِن أَيوب   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه - ٢

 يقُولُ ِفي قُنوِت الْجمعِة ِإذَا كَانَ ِإماماً )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِإنْ كَانَ ي ِة الْأُولَى وكْعِفي الر تكُوِع قَنلَ الرِة قَبِة الثَّاِنيكْععاً فَِفي الربلِّي أَرص.  

٣ - ِفيعاِعيلَ الْجمِإس ناٍن عأَب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 الْقُنوت يوم الْجمعِة فَقَالَ أَنت رسوِلي )سالم عليه ال( عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِإلَيِهم ِفي هذَا ِإذَا صلَّيتم ِفي جماعٍة فَِفي الركْعِة الْأُولَى و ِإذَا صلَّيتم وحداناً فَِفي الركْعِة الثَّاِنيِة 
  .قَبلَ الركُوِع 

  مع الِْإماِمباب من فَاتته الْجمعةُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي قَالَ - ١

عتيِن فَِإنْ فَاتته  عمن لَم يدِرِك الْخطْبةَ يوم الْجمعِة قَالَ يصلِّي ركْ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ةَ فَقَدةَ الْأَِخريكْعالر كَعرلَ أَنْ يقَب امالِْإم كْترقَالَ ِإذَا أَد عاً وبلِّ أَرصا فَلْيِركْهدي لَاةُ فَلَمالص

أَر رالظُّه فَِهي كَعا رم دعب هكْترأَد تِإنْ كُن لَاةَ والص كْترأَد عب.  
  باب التطَوِع يوم الْجمعِة

  عِلي بن محمٍد و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ - ١
   بكْرةً و ِست ركَعاٍت صدر  الصلَاةُ الناِفلَةُ يوم الْجمعِة ِست ركَعاٍت)عليه السالم ( قَالَ أَبو الْحسِن 
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  .ٍت النهاِر و ركْعتاِن ِإذَا زالَِت الشمس ثُم صلِّ الْفَِريضةَ و صلِّ بعدها ِست ركَعا
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٢

ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن عِلي بِن عبِد الْعِزيِز عن مراِد بِن خاِرجةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
 أَما أَنا فَِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة و كَانِت الشمس ِمن الْمشِرِق ِبِمقْداِرها ِمن )لسالم عليه ا( اللَِّه 

الْمغِرِب ِفي وقِْت صلَاِة الْعصِر صلَّيت ِست ركَعاٍت فَِإذَا انتفَخ النهار صلَّيت ِستاً فَِإذَا زاغَِت 
 أَو سماً الشا ِستهدعب تلَّيص ثُم رالظُّه تلَّيص ِن ثُميتكْعر تلَّيص الَتز.  
  جماعةٌ عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ أَو عن محمِد بِن - ٣

ِد اللَِّه ببع نكَانَ عسِن مِن اباٍن عفٍَر ِسنعو جلَانَ قَالَ قَالَ أَبجاكّاً )عليه السالم ( ِن عش تِإذَا كُن 
  .ِفي الزواِل فَصلِّ ركْعتيِن فَِإذَا استيقَنت فَابدأْ ِبالْفَِريضِة 

  باب نواِدِر الْجمعِة
١ -ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسٍد   الْحيوِن سِر بضِن النع ارِزيهِن مب ِليع 

 قَالَ تقُولُ ِفي آِخِر سجدٍة ِمن النواِفِل بعد )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
جِبو أَلُكي أَسِإن مِة اللَّهعملَةَ الْجِرِب لَيغٍد الْممحلَى مع لِّيصِظيِم أَنْ تالْع ِمكاس الْكَِرِمي و ِهك

  .و آِل محمٍد و أَنْ تغِفر ِلي ذَنِبي الْعِظيم سبعاً 
  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد - ٢
 أَكِْثروا ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ي عِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه الْأَشعِر

لَى كَِم الْكَِثري الصلَاِة علَي ِفي اللَّيلَِة الْغراِء و الْيوِم الْأَزهِر لَيلَِة الْجمعِة و يوِم الْجمعِة فَسِئلَ ِإ
  .قَالَ ِإلَى ِمائٍَة و ما زادت فَهو أَفْضلُ 
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 ٣-انَ عسِن حِد بمحم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم   ِليع نِن عيسِن الْحِن بسِن الْح
 )عليه السالم ( بِن عبِد اللَِّه عن يِزيد بِن ِإسحاق عن هارونَ بِن خاِرجةَ عِن الْمفَضِل عن أَِبي جعفٍَر 

يش ا ِمنِم قَالَ م ِإلَي بِة أَحعمالْج موِبِه ي اللَّه دبعٍد ٍء يمحآِل م ٍد ومحلَى ملَاِة عالص ن.  
٤ - مِة فَقُِل اللَّهعمالْج موي تلَّيقَالَ قَالَ ِإذَا ص هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

 صلَواِتك و باِرك علَيِهم ِبأَفْضِل صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد الْأَوِصياِء الْمرِضيني ِبأَفْضِل
 اللَّه بِر كَتصِر الْعبا ِفي دقَالَه نم هفَِإن هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و ِهملَيع ِه ولَيع لَامالس و كَاِتكرب

ٍة و قَضى لَه ِبها ِمائَةَ أَلِْف حاجٍة و رفَع لَه ِبها لَه ِمائَةَ أَلِْف حسنٍة و محا عنه ِمائَةَ أَلِْف سيئَ
  .ِمائَةَ أَلِْف درجٍة 

  و رِوي أَنَّ من قَالَها سبع مراٍت رد اللَّه علَيِه ِمن كُلِّ عبٍد حسنةً و كَانَ عملُه ِفي - ٥
واَء يج ولًا وقْبِم موالْي ذَِلك ورِه نينيع نيب ِة وامالِْقي م.  

  الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد بِن - ٦
 يستحب أَنْ تقْرأَ ِفي دبِر  يقُولُ)عليه السالم ( يحيى عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يكَذِّباِن لَا ِبشكُما تبآالِء ر فَِبأَي ا قُلْتقُولَ كُلَّمت ا ثُمكُلَّه نمحِة الرعمالْج مواِة يدالْغ  ٍء ِمن
 أُكَذِّب بر آلَاِئك.  

٧ -ِزيهِن مب ِليع ناِد عنذَا الِْإسِبه ةَ   وزمِن أَِبي حِد بمحم نوٍح عِن نب وبأَي نع ار
 من قَرأَ الْكَهف ِفي كُلِّ لَيلَِة جمعٍة كَانت كَفَّارةَ ما بين )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْجمعِة ِإلَى الْجمعِة 
  .اً ِفيمن قَرأَها يوم الْجمعِة بعد الظُّهِر و الْعصِر ِمثْلَ ذَِلك  قَالَ و روى غَيره أَيض

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٨
 يبكِّر ِإلَى الْمسِجِد يوم الْجمعِة ِحني تكُونُ الشمس )عليه السالم ( عن جاِبٍر قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

قَدر رمٍح فَِإذَا كَانَ شهر رمضانَ يكُونُ قَبلَ ذَِلك و كَانَ يقُولُ ِإنَّ ِلجمِع شهِر رمضانَ علَى 
انَ عضمِر رهِل شلًا كَفَضوِر فَضهاِئِر الشِع سموِر جهاِئِر الشلَى س.  

http://www.islam4u.com


٩ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بع اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 يقُولُ ِفي )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
وِد وجلَى السع قِْدري لَم و كَعر اِم والِْإم عم رفَكَب اسالن محدقَِد از ةَ وعمالْج كرٍل أَدجر قَام 

الِْإمام و الناس ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة و قَام هذَا معهم فَركَع الِْإمام و لَم يقِْدر هذَا علَى الركُوِع ِفي 
 أَما )عليه السالم ( ِه الركْعِة الثَّاِنيِة ِمن الزحاِم و قَدر علَى السجوِد كَيف يصنع فَقَالَ أَبو عبِد اللَّ

 لَه كُني ِة لَملَ ِفي الثَّاِنيخى دتا حلَه دجسي ا لَمةٌ فَلَمامكُوِع تِد الرِإلَى ِعن ةُ الْأُولَى فَِهيكْعالر
 ةَ الَِّتي ِهيدجِذِه السى هوِة ِإنْ كَانَ نِفي الثَّاِني دجا سفَلَم ذَِلك لَه تمت ةُ الْأُولَى فَقَدكْعالر

الْأُولَى و ِإذَا سلَّم الِْإمام قَام فَصلَّى ركْعةً ثُم يسجد ِفيها ثُم يتشهد و يسلِّم و ِإنْ كَانَ لَم ينِو 
هنِز عجت ِة الْأُولَى لَمكْعةُ ِللردجالس كُونَ ِتلْكةُ أَنْ تلَا الثَّاِني الْأُولَى و .  

عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١٠

(يح سةٌ فَقَالَ لَيوهكْرِة معمالْج موةَ يوراِس أَنَّ النالن ضعب معزي  ِمن روٍر أَطْهطَه أَي بثُ ذَه
  .النورِة يوم الْجمعِة 
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   أَبواب السفَِر
نيِع بمالْج فَِر ولَاِة ِفي السقِْت الصِنباب ويلَاتالص   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن صفْوانَ الْجماِل قَالَ - ١
قْت ما  ِعند الزواِل فَقُلْت ِبأَِبي و أُمي وقْت الْعصِر فَقَالَ و)عليه السالم ( صلَّيت خلْف أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تستِقيلُ ِإِبلَك فَقُلْت ِإذَا كُنت ِفي غَيِر سفٍَر فَقَالَ علَى أَقَلَّ ِمن قَدٍم ثُلُثَي قَدٍم وقْت الْعصِر 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه - ٢

ِد اللَِّه ببا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سيٍع أَِبي سمِمس نِم )عليه السالم ( ِن الْقَاِسِم عوِر ِفي يقِْت الظُّهو نع 
  .الْجمعِة ِفي السفَِر فَقَالَ ِعند زواِل الشمِس و ذَِلك وقْتها يوم الْجمعِة ِفي غَيِر السفَِر 

٣ -ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 ِإذَا كَانَ ِفي سفٍَر أَو عجلَت ِبِه حاجةٌ يجمع بين )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
 لَا بأْس ِبأَنْ تعجلَ )عليه السالم ( لظُّهِر و الْعصِر و بين الْمغِرِب و الِْعشاِء قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ا

 فَقالش ِغيبلَ أَنْ يفَِر قَبِة ِفي الساَء الْآِخرِعش.  
٤ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بيبع نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد ع

زرارةَ قَالَ كُنت أَنا و نفَر ِمن أَصحاِبنا متراِفِقني ِفيِهم ميسر ِفيما بين مكَّةَ و الْمِدينِة فَارتحلْنا 
ِلبعٍض فَامشوا ِبنا قَِليلًا حتى نتيقَّن الزوالَ ثُم نصلِّي فَفَعلْنا و نحن نشك ِفي الزواِل فَقَالَ بعضنا 

 فَقُلْت أَتى الِْقطَار فَرأَيت محمد )عليه السالم ( فَما مشينا ِإلَّا قَِليلًا حتى عرض لَنا ِقطَار أَِبي عبِد اللَِّه 
قُلْت لَه صلَّيتم فَقَالَ ِلي أَمرنا جدي فَصلَّينا الظُّهر و الْعصر جِميعاً ثُم ارتحلْنا بن ِإسماِعيلَ فَ

 ذَِلك مهتلَماِبي فَأَعحِإلَى أَص تبفَذَه.  
٥ -هِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسِن   الْحالَةَ بفَض نع ارِزي  
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ِفي السفَِر ِإلَى  وقْت الْمغِرِب )عليه السالم ( أَيوب عن أَباٍن عن عمر بِن يِزيد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ثُلُِث اللَّيِل و رِوي أَيضاً ِإلَى ِنصِف اللَّيِل 

  باب حد الْمِسِري الَِّذي تقْصر ِفيِه الصلَاةُ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ١

  . قَالَ التقِْصري ِفي بِريٍد و الْبِريد أَربعةُ فَراِسخ )يه السالم عل
 )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢

  .يد أَدنى ما يقْصر ِفيِه الْمساِفر فَقَالَ بِر
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن يحيى الْخزاِز عن بعِض - ٣

 قَالَ بينا نحن جلُوس و أَِبي ِعند واٍل ِلبِني أُميةَ علَى )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نِة ِإذْ جاَء أَِبي فَجلَس فَقَالَ كُنت ِعند هذَا قُبيلُ فَسأَلَهم عِن التقِْصِري فَقَالَ قَاِئلٌ ِمنهم ِفي الْمِدي

( اللَِّه ثَلَاٍث و قَالَ قَاِئلٌ ِمنهم يوٍم و لَيلٍَة و قَالَ قَاِئلٌ ِمنهم روحٍة فَسأَلَِني فَقُلْت لَه ِإنَّ رسولَ 

 ِفي كَم ذَاك )صلى اهللا عليه وآله (  ِبالتقِْصِري قَالَ لَه النِبي )عليه السالم (  لَما نزلَ علَيِه جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله 
يش أَي ِريٍد قَالَ وفَقَالَ ِفي ب ٍر ِإلَى فَييِظلِّ ع نيا بقَالَ م ِريدٍء الْب ِء و اناً ثُمما زنربع ٍر قَالَ ثُميع

عليه السالم ( بنو أُميةَ يعملُونَ أَعلَاماً علَى الطَِّريِق و أَنهم ذَكَروا ما تكَلَّم ِبِه أَبو جعفٍَر ] رِؤي[رأَى 

(ٍر ِإلَى فَييِظلِّ ع نيا بوا معفَذَر  زج ٍر ثُميعِء و ِميلًا فَكَانَ ثَلَاثَةَ آلَاٍف و رشع يِإلَى اثْن ُءوه
خمسِمائَِة ِذراٍع كُلُّ ِميٍل فَوضعوا الْأَعلَام فَلَما ظَهر بنو هاِشٍم غَيروا أَمر بِني أُميةَ غَيرةً ِلأَنَّ 

  .ٍم علَماً الْحِديثَ هاِشِمي فَوضعوا ِإلَى جنِب كُلِّ علَ
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤ 

 ِإنَّ )عليه السالم (  قَالَ سِئلَ عن حد الْأَمياِل الَِّتي يِجب ِفيها التقِْصري فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )م عليه السال
مِدينِة  جعلَ حد الْأَمياِل ِمن ِظلِّ عيٍر ِإلَى ِظلِّ وعيٍر و هما جبلَاِن ِبالْ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

صلى اهللا عليه ( فَِإذَا طَلَعِت الشمس وقَع ِظلُّ عيٍر ِإلَى ِظلِّ وعيٍر و هو الِْميلُ الَِّذي وضع رسولُ اللَِّه 

  . علَيِه التقِْصري )وآله 
٥ -محم نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع ِليبالْج لَمِن أَسِد ب

 عن قَوٍم خرجوا ِفي سفٍَر )عليه السالم ( صباٍح الْحذَّاِء عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
ا ِمن الصلَاِة فَلَما صاروا علَى فَلَما انتهوا ِإلَى الْموِضِع الَِّذي يِجب علَيِهم ِفيِه التقِْصري قَصرو

فَرسخيِن أَو علَى ثَلَاثَِة فَراِسخ أَو أَربعٍة تخلَّف عنهم رجلٌ لَا يستِقيم لَهم سفَرهم ِإلَّا ِبِه فَأَقَاموا 
الس ملَه ِقيمتسلَا ي مه و ِهمِإلَي ِجيئَهونَ مِظرتناماً لَا يأَي لَى ذَِلكوا عفَأَقَام ِهمِجيِئِه ِإلَيِإلَّا ِبم فَر

يدرونَ هلْ يمضونَ ِفي سفَِرِهم أَو ينصِرفُونَ هلْ ينبِغي لَهم أَنْ يِتموا الصلَاةَ أَو يِقيموا علَى 
ربعِة فَراِسخ فَلْيِقيموا علَى تقِْصِريِهم أَقَاموا أَِم انصرفُوا و تقِْصِريِهم قَالَ ِإنْ كَانوا بلَغوا مِسريةَ أَ

  .ِإنْ كَانوا ساروا أَقَلَّ ِمن أَربعِة فَراِسخ فَلْيِتموا الصلَاةَ أَقَاموا أَِو انصرفُوا فَِإذَا مضوا فَلْيقَصروا 
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اممأَِو الت قِْصريِه التلَيع ِجبى يتفٍَر مس ِمن مقْدي أَو فَرالس ِريدي نباب م   
 بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ- ١

 الرجلُ يِريد السفَر متى يقَصر قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
جرخفَي فَرالس ِريدلُ يجالر وِت قَالَ قُلْتيالْب ى ِمناروت تجرقَالَ ِإذَا خ سمولُ الشزت ِحني 

  .فَصلِّ ركْعتيِن 
 لَاِء ِمثْلَهِن الْعالَةَ عفَض انَ وفْوص نِعيٍد عس نب نيسى الْحور و .  

٢ -شالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   تِمعاِء قَالَ س
 يقُولُ ِإذَا زالَِت الشمس و أَنت ِفي الِْمصِر و أَنت تِريد السفَر فَأَِتم فَِإذَا )عليه السالم ( الرضا 

 رصِر الْعاِل قَصوالز دعب تجرخ.  
٣ -ِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِشٍري   مب نقٍَد عِن فَرب داود ناٍل عِن فَض

عليه السالم (  حتى أَتينا الشجرةَ فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( النباِل قَالَ خرجت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

( ِجبي لَم هقَالَ ِإن كيلَب الُ قُلْتبا ني  ِري وعاً غَيبأَر لِّيصكَِر أَنْ يسذَا الْعِل هأَه ٍد ِمنلَى أَحع
 جرخلَ أَنْ نلَاِة قَبالص قْتلَ وخد هأَن ذَِلك و كرغَي.  

لَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَا- ٤
 عن رجٍل يدخلُ ِمن سفَِرِه و قَد دخلَ وقْت الصلَاِة قَالَ يصلِّي ركْعتيِن فَِإذَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .خرج ِإلَى سفٍَر و قَد دخلَ وقْت الصلَاِة فَلْيصلِّ أَربعاً 
٥ -ِريسِإد نب دمِن   أَحِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع 

 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جعليه السالم ( ش( هأَلْتقَالَ س 
 ثُم يقْدم فَيدخلُ بيوت الْكُوفَِة أَ يِتم الصلَاةَ أَم يكُونُ مقَصراً حتى عِن الرجِل يكُونُ مساِفراً

  يدخلَ أَهلَه قَالَ بلْ 
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قَصكُونُ مي لَهلَ أَهخدى يتراً ح.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عِن الِْعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ - ٦

كَانَ ِفي وقٍْت  عن رجٍل صلَّى و هو مساِفر فَأَتم الصلَاةَ قَالَ ِإنْ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .فَلْيِعد و ِإنْ كَانَ الْوقْت قَد مضى فَلَا 

٧ - هتلٌ فَاتجر لَه ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِر قَالَ يضا ِفي الْحهفَِر فَذَكَرلَاِة السص لَاةٌ ِمنفَِر صلَاةَ السص تِإنْ كَان ها فَاتكَم ها فَاتقِْضي م

 هتا فَاتِر كَمضلَاةَ الْحفَِر صقِْض ِفي السِر فَلْيضلَاةَ الْحص تِإنْ كَان ا وِر ِمثْلَهضا ِفي الْحاهأَد.  
٨ - ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِن   عسأَِبي الْح نقِْطٍني عِن يقَالَ )عليه السالم ( ب 

سأَلْته عن رجٍل خرج ِفي سفٍَر ثُم تبدو لَه الِْإقَامةُ و هو ِفي صلَاِتِه قَالَ يِتم ِإذَا بدت لَه الِْإقَامةُ 
.  

الص رقَصي ةَ كَملْدالْب مقْداِفِر يسلَاةَباب الْم  
١ - ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه 
 قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت من قَِدم بلْدةً ِإلَى متى ينبِغي لَه أَنْ )عليه السالم ( رةَ عن أَِبي جعفٍَر عن زرا

 يكُونَ مقَصراً و متى ينبِغي لَه أَنْ يِتم قَالَ ِإذَا دخلْت أَرضاً فَأَيقَنت أَنَّ لَك ِبها مقَاماً عشرةَ
 نيب و كنيا بم رغٍَد فَقَص دعب أَو جرقُولُ غَداً أَخا تِبه كقَاما مِر مدت ِإنْ لَم لَاةَ والص اٍم فَأَِتمأَي

ِتكاعس ِمن جرخأَنْ ت تدِإنْ أَر لَاةَ والص فَأَِتم رهش لَك مفَِإذَا ت رهش ِضيمأَنْ ي.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن - ٢

    عِن الرجِل يكُونُ ِبالْبصرِة و هو ِمن أَهِل الْكُوفَِة لَه ِبها)عليه السالم ( بكَيٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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يموي ماً أَووي زهجتا يِر مِإلَّا ِبقَد قَامالْم ِريدلَا ي ازتجم وا همِإن ِبالْكُوفَِة و رمِزلٌ فَينم و ارِن د
 اممِه التلَيقَالَ ع لَهلَ أَهخفَِإنْ د قُلْت رقَصي ِر واِنِب الِْمصِفي ج ِقيمقَالَ ي.  

٣ - نب دمحأَلَ مقَالَ س وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 و أَنا أَسمع عِن الْمساِفِر ِإنْ حدثَ نفْسه ِبِإقَامِة عشرِة أَياٍم قَالَ )عليه السالم (  مسِلٍم أَبا عبِد اللَِّه

ِإنْ كَانَ أَقَام و ِتملْي ماً ثُموي ثَلَاِثني دعفَلْي أَكْثَر ماً أَووي ِقيما يِر مدي ِإنْ لَم لَاةَ والص ِتمماً فَلْيوي 
أَو صلَاةً واِحدةً فَقَالَ لَه محمد بن مسِلٍم بلَغِني أَنك قُلْت خمساً فَقَالَ قَد قُلْت ذَاك قَالَ أَبو 

  .أَيوب فَقُلْت أَنا جِعلْت ِفداك يكُونُ أَقَلَّ ِمن خمٍس فَقَالَ لَا 
مكَاِرين و أَصحاِب الصيِد و الرجِل يخرج ِإلَى باب صلَاِة الْملَّاِحني و الْ

  ضيعِتِه
١ - نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِن ِإسِد بمحةَ ماررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح ن
 أَربعةٌ قَد يِجب علَيِهم التمام ِفي السفَِر كَانوا أَِو الْحضِر )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ملُهمع هِتقَانُ ِلأَناِلاش اِعي والر و الْكَِري كَاِري والْم.  

http://www.islam4u.com


  ) ٤٣٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ٢- نلَاِء عِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ لَيس علَى الْملَّاِحني ِفي سِفينِتِهم تقِْصري و لَا )عليهما السالم ( ِهما محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِد
  .علَى الْمكَاِري و الْجماِل 

 رقَصفَلْي ريِبِه الس دكَاِري ِإذَا جى الْمرٍة أُخايِفي ِرو و .  
  .منِزلَيِن منِزلًا قَالَ و معنى جد ِبِه السير يجعلُ 

  محمد بن الْحسِن و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر - ٣
 و الثَّلَاثَةَ أَ  عِن الرجِل يخرج ِإلَى ضيعِتِه و يِقيم الْيوم و الْيوميِن)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت الرضا 

  .يقَصر أَم يِتم قَالَ يِتم الصلَاةَ كُلَّما أَتى ضيعةً ِمن ِضياِعِه 
٤ - أَلْتٍر قَالَ سكَيِن بِن اباٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم  

 عِن الرجِل يتصيد الْيوم و الْيوميِن و الثَّلَاثَةَ أَ يقْصر الصلَاةَ قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ )سالم عليه ال( أَبا عبِد اللَِّه 
ِإذَا ش رقْصقَالَ ي لَاةُ ِفيِه والص رقْصاِطلٌ لَا تب ِسريم ديصِإنَّ الت يِن وِفي الد اهلُ أَخجالر عيشي عي

 اهأَخ.  
 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن بعِض أَصحاِبِه عن عِلي بِن أَسباٍط 

 ِمثْلَه.  
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن سلَيمانَ بِن - ٥
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 قَالَ الْأَعراب لَا يقَصرونَ و ذَِلك أَنَّ )عليه السالم ( جعفٍَر الْجعفَِري عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .هم معهم مناِزلَ

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن عبِد - ٦
  الرجلُ يكُونُ لَه الضياع بعضها قَِريب)عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِتمقَالَ ي رقَصي أَو ِتما يِفيه ِقيمفَي جرخٍض يعب ِمن.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي - ٧
لَّ فَمِن اضطُر غَير باٍغ و ال عاٍد قَالَ الْباِغي باِغي  ِفي قَوِل اللَِّه عز و ج)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِهي سا لَيِهملَيع امرح ا ِهيها ِإلَيطُرةَ ِإذَا اضتيأْكُلَا الْما أَنْ يملَه سلَي اِرقاِدي السالْع ِد ويالص
لَي و ِلِمنيسلَى الْمع ا ِهيا كَمِهملَيلَاِة عا ِفي الصرقَصا أَنْ يملَه س.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن - ٨
يِد أَ يقَصر أَم يِتم قَالَ يِتم  عِن الرجِل يخرج ِإلَى الص)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 قِسِري حِبم سلَي هِلأَن.  
٩ - هأَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

قِْصريت ِهملَيلْ عاِب هرالْأَع و لَّاِحنيِن الْمع مهعم مهوتيقَالَ لَا ب .  
١٠- يانَ الْقُمرِعم نٍد عمحِن مانَ برِعم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِإلَى الصيِد مِسريةَ  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يخرج )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 جرِإنْ خ و رقَصلْي و فِْطراِلِه فَلْيقُوِت ِعي ِلقُوِتِه و جرفَقَالَ ِإنْ خ ِتمي أَو رقَصِن ييموي ٍم أَووي

  .ِلطَلَِب الْفُضوِل فَلَا و لَا كَرامةَ 
 بِن جعفٍَر عن محمِد بِن جزٍك قَالَ كَتبت ِإلَيِه   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه-١١

 جٍة ِفي الْحغْبكَّةَ ِلرا ِإلَى طَِريِق مِفيه جرأَخ قَد ا وهلَيع امِلي قُو الًا وِإنَّ ِلي ِجم اكِفد ِعلْتج
 )عليه السالم ( ب علَي التقِْصري ِفي الصلَاِة و الصياِم فَوقَّع أَو ِفي الندرِة ِإلَى بعِض الْمواِضِع فَهلْ يِج

 فُطُور و قِْصريت كلَيكَّةَ فَعفٍَر ِإلَّا ِإلَى ما ِفي كُلِّ سهعم جرخلَا ت ا وهملْزلَا ت تِإنْ كُن.  
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   باب الْمساِفِر يدخلُ ِفي صلَاِة الْمِقيِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  .الْمساِفِر يصلِّي خلْف الْمِقيِم قَالَ يصلِّي ركْعتيِن و يمِضي حيثُ شاَء  ِفي )عليه السالم ( 
٢ - رمع نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 عِن الْمساِفِر يصلِّي مع الِْإماِم فَيدِرك ِمن الصلَاِة )عليه السالم ( ِه بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
 معفَقَالَ ن هنع ذَِلك ِزئجِن أَ ييتكْعر.  

  باب التطَوِع ِفي السفَِر
١ -ب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب نيسِن   الْحِن بيسِن الْحع ارِزيهِن م

 سِن لَييتكْعفَِر قَالَ رلَاِة ِفي السِن الصع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نٍد عمحِن مةَ بعرز نِعيٍد عس
يا شمهدعلَا ب ا وملَهقَب ب لِّيصاِفِر أَنْ يسِغي ِللْمبني هٌء ِإلَّا أَن عطَوتلْي اٍت وكَعر عبِرِب أَرغالْم دع

 هلَاتص كُنلْت و اِكبر وه ِتِه وابلَى دلِّ عصاِكباً فَلْيِإنْ كَانَ ر اِزلًا واَء ِإنْ كَانَ نا شِل مِباللَّي
 ِمن فَضأَخ ودجالس ِريدثُ ييح هأْسر كُنلْي اًء وكُوِعِه ِإمير.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
عد  أَربع ركَعاٍت ب)عليه السالم ( عن يحيى الْحلَِبي عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الْمغِرِب لَا تدعهن ِفي حضٍر و لَا سفٍَر 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس بِن عبِد الرحمِن - ٣
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 قَالَ الصلَاةُ ِفي السفَِر ركْعتاِن لَيس )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يا شمهدعلَا ب ا وملَهاٍت لَا  قَبكَعر عبا أَرهدعفَِإنَّ ب ِربغٌء ِإلَّا الْم فٍَر ولَا س ٍر وضِفي ح نهعدت

  .لَيس علَيك قَضاُء صلَاِة النهاِر و صلِّ صلَاةَ اللَّيِل و اقِْضِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن ذَِريٍح قَالَ - ٤

 فَاتتِني صلَاةُ اللَّيِل ِفي السفَِر فَأَقِْضيها ِفي النهاِر فَقَالَ نعم ِإنْ )عليه السالم ( ِه قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ
 ذَِلك أَطَقْت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن - ٥
أَن لَِبيِد اللَِّه الْحبا عأَلَ أَبس ا )عليه السالم ( هثُميح معِة فَقَالَ نابالد ِعِري ولَى الْباِفلَِة علَاِة النص نع 

لُ الِْقبلَةَ كُنت متوجهاً قَالَ فَقُلْت علَى الْبِعِري و الدابِة قَالَ نعم حيثُما كُنت متوجهاً قُلْت أَستقِْب
صلى اهللا عليه ( ِإذَا أَردت التكِْبري قَالَ لَا و لَِكن تكَبر حيثُما كُنت متوجهاً و كَذَِلك فَعلَ رسولُ اللَِّه 

   .)وآله 
٦ -نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   موِر بصنم 

 ِفيما بين مكَّةَ و الْمِدينِة )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ خرجت مع أَِبي عبِد اللَِّه 
لِّي صصلُ فَكَانَ يجأُع خيا فَشا أَنأَم ونَ ورخؤت اببفَش متا أَنقُولُ أَمِل فَكَانَ يلَ اللَّيِل أَولَاةَ اللَّي

.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٧

ئُ ِإمياًء يجعلُ  عِن الرجِل يصلِّي علَى راِحلَِتِه قَالَ يوِم)عليه السالم ( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ودجِل السعجلْي اًء ووِمئُ ِإميي معِشي قَالَ نمي وه لِّي وصي كُوِع قُلْتالر ِمن فَضأَخ ودجالس

  .أَخفَض ِمن الركُوِع 
٨ -ِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناِج عجِن الْحِن بمح
 ِفي الرجِل يصلِّي النواِفلَ ِفي الْأَمصاِر و هو علَى دابِتِه حيثُ توجهت ِبِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أْسلَا ب معفَقَالَ ن.  
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عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر -٩ 

  .ِكن لَا يسوق الِْإِبلَ  أَنه لَم يكُن يرى بأْساً أَنْ يصلِّي الْماِشي و هو يمِشي و لَ)
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عِن -١٠

لَّيِل ِفي السفَِر ِإذَا  عِن صلَاِة اللَّيِل و الْوتِر ِفي أَوِل ال)عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لُ ذَِلكا أَفْعأَن أْسِعلَّةٌ فَقَالَ لَا ب تكَان و درالْب فْتوخت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن سلَيمانَ عن سعِد بِن سعٍد عن مقَاِتِل بِن مقَاِتٍل -١١
 عِن الْأَربِع ركَعاٍت بعد الْمغِرِب ِفي السفَِر )عليه السالم ( لْته يعِني الرضا عن أَِبي الْحاِرِث قَالَ سأَ

يعِجلُِني الْجمالُ و لَا يمكِّني الصلَاةَ علَى الْأَرِض هلْ أُصلِّيها ِفي الْمحِمِل فَقَالَ نعم صلِّها ِفي 
  .الْمحِمِل 
١٢-محأَِبي   م نانَ عفْوص نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

  . قَالَ صلِّ ركْعتِي الْفَجِر ِفي الْمحِمِل )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
  باب الصلَاِة ِفي السِفينِة

 )عليه السالم ( يِه عن حماِد بِن ِعيسى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١
 وا فَِإنْ لَمجرِد فَاخدوا ِإلَى الْججرخأَنْ ت متطَعتقُولُ ِإِن اسِة فَيِفينلَاِة ِفي السِن الصأَلُ عسي

ست اماً فَِإنْ لَملُّوا ِقيوا فَصقِْدرلَةَ تا الِْقبورحت وداً ولُّوا قُعوا فَصِطيعت.  
  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٢

   عِن الصلَاِة ِفي السِفينِة فَقَالَ يستقِْبلُ  أَنه سِئلَ)عليه السالم ( عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 و ِإلَّا فَلْيصلِّ حيثُ توجهت ِبِه قَالَ الِْقبلَةَ فَِإذَا دارت و استطَاع أَنْ يتوجه ِإلَى الِْقبلَِة فَلْيفْعلْ
  .فَِإنْ أَمكَنه الِْقيام فَلْيصلِّ قَاِئماً و ِإلَّا فَلْيقْعد ثُم لْيصلِّ 

عليه السالم (    عِلي عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

 ِفي الرجِل يكُونُ ِفي السِفينِة فَلَا يدِري أَين الِْقبلَةُ قَالَ يتحرى فَِإنْ لَم يدِر صلَّى نحو رأِْسها )
.  

   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يِزيد بِن ِإسحاق عن هارونَ بِن- ٤
 قَالَ سأَلْته عِن الصلَاِة ِفي السِفينِة فَقَالَ ِإذَا كَانت )عليه السالم ( حمزةَ الْغنِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَاِعداً محملَةً ثَِقيلَةً ِإذَا قُمت ِفيها لَم تحرك فَصلِّ قَاِئماً و ِإنْ كَانت خِفيفَةً تكَفَّأُ فَصلِّ 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ كُنت مع أَِبي - ٥
 ِفي السِفينِة ِفي ِدجلَةَ فَحضرِت الصلَاةُ فَقُلْت جِعلْت ِفداك نصلِّي ِفي جماعٍة )عليه السالم ( الْحسِن 
  .قَالَ لَا تصلِّ ِفي بطِْن واٍد جماعةً قَالَ فَ

  باب صلَاِة النواِفِل
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ - ١

ف ِلي التطَوع و الصوم فَرأَى ِثقْلَ ذَِلك ِفي  و أَنا شاب فَوص)عليه السالم ( دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 
 أَو هنع ِغلْتِإنْ ش عطَوالت وا همِإن لَكا هكَهرت نِة مكَالْفَِريض سذَا لَيِهي فَقَالَ ِلي ِإنَّ هجو

 فَعرونَ أَنْ تهكْروا يكَان مهِإن هتيقَض هكْترلَّ تج و زع اِقصاً ِإنَّ اللَّهماً نوي اً وامماً توي مالُهمأَع
 ابوِإنَّ أَب ارهولَ النزى يتلُّوا حصونَ أَنْ يهكْروا يكَان ونَ وداِئم الِتِهملى صع مه قُولُ الَِّذيني

 ارهالَ النِإذَا ز حفَتاِء تمالس.  
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 ٢- ناٍر عسِن يِل بيفُض نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ الْفَِريضةُ و الناِفلَةُ أَحد و خمسونَ ركْعةً ِمنها ركْعتاِن بعد الْعتمِة )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

   .جاِلساً تعداِن ِبركْعٍة و هو قَاِئم الْفَِريضةُ ِمنها سبعةَ عشر ركْعةً و الناِفلَةُ أَربع و ثَلَاثُونَ ركْعةً
٣ - اٍر وسِن يِل بيِن الْفُضةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

صلى اهللا (   يقُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك و بكَيٍر قَالُوا سِمعنا أَبا عبِد اللَِّه 

  . يصلِّي ِمن التطَوِع ِمثْلَِي الْفَِريضِة و يصوم ِمن التطَوِع ِمثْلَِي الْفَِريضِة )عليه وآله 
٤ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 عن أَفْضِل ما جرت ِبِه السنةُ ِمن الصلَاِة )عليه السالم (  عميٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه محمِد بِن أَِبي
 ِسنيمالْخ اممفَقَالَ ت.  

 اٍن ِمثْلَهِن ِسنِد بمحم نِعيٍد عس نب نيسى الْحور و .  
 الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن حناٍن قَالَ   محمد عن محمِد بِن- ٥

 و أَنا جاِلس فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَخِبرِني عن )عليه السالم ( سأَلَ عمرو بن حريٍث أَبا عبِد اللَِّه 
 يصلِّي ثَماِني ركَعاٍت الزوالَ و )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ كَانَ النِبي  )صلى اهللا عليه وآله ( صلَاِة رسوِل اللَِّه 

أَربعاً الْأُولَى و ثَماِني بعدها و أَربعاً الْعصر و ثَلَاثاً الْمغِرب و أَربعاً بعد الْمغِرِب و الِْعشاَء 
ِني صلَاةَ اللَّيِل و ثَلَاثاً الْوتر و ركْعتِي الْفَجِر و صلَاةَ الْغداِة ركْعتيِن قُلْت الْآِخرةَ أَربعاً و ثَما

 لَاِة فَقَالَ لَا وِة الصلَى كَثْرع ِني اللَّهذِّبعذَا يه ِمن لَى أَكْثَرى عأَقْو تِإنْ كُن و اكِفد ِعلْتج
 ذِّبعي ِة لَِكننِك السرلَى تع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا - ٦
ي أُصلِّي بعدها ركْعتيِن ٌء قَالَ لَا غَير أَن  هلْ قَبلَ الِْعشاِء الْآِخرِة و بعدها شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .و لَست أَحسبهما ِمن صلَاِة اللَّيِل 
    محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن محمِد بِن - ٧
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 أَنْ أَتكَلَّم بين )عليه السالم ( يحيى عن حجاٍج الْخشاِب عن أَِبي الْفَواِرِس قَالَ نهاِني أَبو عبِد اللَِّه 
  .الْأَربِع ركَعاٍت الَِّتي بعد الْمغِرِب 

٨ -سالْح نب دمحِلأَِبي   م ٍر قَالَ قُلْتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍل عهس نِن ع
 ِإنَّ أَصحابنا يختِلفُونَ ِفي صلَاِة التطَوِع بعضهم يصلِّي أَربعاً و أَربِعني و )عليه السالم ( الْحسِن 

ِبرفَأَخ ِسنيملِّي خصي مهضعلِّي بلَ ِبِمثِْلِه فَقَالَ أُصمى أَعتح وه فكَي تلُ ِبِه أَنمعِني ِبالَِّذي ت
واِحدةً و خمِسني ثُم قَالَ أَمِسك و عقَد ِبيِدِه الزوالَ ثَماِنيةً و أَربعاً بعد الظُّهِر و أَربعاً قَبلَ 

عِن بيتكْعر ِر وصوٍد الْعقُع اِء ِمنالِْعش دعِن بيتكْعر ِة واِء الْآِخرلَ ِعشِن قَبيتكْعر ِرِب وغالْم د
تعداِن ِبركْعٍة ِمن ِقياٍم و ثَماِني صلَاةَ اللَّيِل و الْوتر ثَلَاثاً و ركْعتِي الْفَجِر و الْفَراِئض سبع عشرةَ 

ونَ فَذَِلكسمخ و دأَح .  
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ - ٩

 هأَن اِر فَذَكَرهِع ِبالنطَوِن التع هأَلْتانَ قَالَ سثْمِن عاِد بمح نع وبِن أَياٍت بكَعانَ رلِّي ثَمصي
  .قَبلَ الظُّهِر و ثَماٍن بعدها 

١٠- نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع هنع  
 صلَاةُ )صلوات اهللا عليه ( لَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَا)عليه السالم ( يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اِبنيلَاةُ الْأَواِل صوالز.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي -١١

لَّيِل ساِجداً و قاِئماً يحذَر الْآِخرةَ و يرجوا رحمةَ ربِه قَالَ  قَالَ قُلْت لَه آناَء ال)عليه السالم ( جعفٍَر 
 اِر قَالَ قُلْتهِبالن عطَوِني تعضى قَالَ يرت لَّكهاِر لَعالن أَطْراف و لَه ِل قَالَ قُلْتلَاةَ اللَّيِني صعي

تكْعوِم قَالَ رجالن بارِإد و ِرِب لَهغالْم دعاِن بتكْعوِد قَالَ رجالس بارأَد و ِح قُلْتبلَ الصاِن قَب.  
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 ١٢ -مح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح نعليه ( اٍد ع

 قَالَ ِإذَا قُمت ِباللَّيِل ِمن مناِمك فَقُِل الْحمد ِللَِّه الَِّذي رد علَي روِحي ِلأَحمده و أَعبده )السالم 
 وسقُد وحبوِك فَقُلْ سيالد توص تِمعفَِإذَا س كبغَض كتمحر قَتبوِح سالر لَاِئكَِة والْم بر

لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت وحدك لَا شِريك لَك عِملْت سوءاً و ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِلي و ارحمِني ِإنه لَا 
ِق السماِء و قُِل اللَّهم ِإنه لَا يواِري عنك لَيلٌ يغِفر الذُّنوب ِإلَّا أَنت فَِإذَا قُمت فَانظُر ِفي آفَا

 رحلَا ب ٍض وعب قا فَوهضعب اتلَا ظُلُم اٍد وِمه ذَات ضلَا أَر اٍج ورأَب اٌء ذَاتملَا س اٍج وس
خ لَمعت لِْقكخ ِلِج ِمندِي الْمدي نيب ِلجدت يلُج ومجِت النغَار وردِفي الصخا تم ِن ويةَ الْأَعاِئن

و نامِت الْعيونُ و أَنت الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُك ِسنةٌ و لَا نوم سبحانَ رب الْعالَِمني و ِإلَِه 
ثُم الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و ِلنيسرلِْق الْمانَ ِإنَّ ِفي خرآِخِر آِل ِعم اِت ِمنالْآي سمِأ الْخاقْر 

السماواِت و الْأَرِض ِإلَى قَوِلِه ِإنك ال تخِلف الِْميعاد ثُم استك و توضأْ فَِإذَا وضعت يدك ِفي 
عاج مِباللَِّه اللَّه ِم اللَِّه واِء فَقُلْ ِبسفَقُِل الْم غْتفَِإذَا فَر ِرينطَهتالْم لِْني ِمنعاج و اِبنيوالت لِْني ِمن

الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني فَِإذَا قُمت ِإلَى صلَاِتك فَقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و ِإلَى اللَِّه و ِمن اللَِّه و ما 
ولَا ح و اَء اللَّهش حافْت و اِجِدكساِر ممع و ِتكياِر بوز لِْني ِمنعاج مةَ ِإلَّا ِباللَِّه اللَّهلَا قُو لَ و

ِلي باب توبِتك و أَغِْلق عني باب معِصيِتك و كُلِّ معِصيٍة الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَِني ِممن يناِجيِه 
كِْبِري اللَّهلَاةَ ِبالتِتِح الصافْت ثُم كاؤلَّ ثَنج ِهكجِبو لَيأَقِْبلْ ع م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٣
 كَانَ ِإذَا صلَّى الِْعشاَء الْآِخرةَ أَمر ِبوضوِئِه و )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  قَالَ ِإنَّ رسولَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 عبلِّي أَرصي أُ وضوتي و اكتسفَي قُومي ثُم اَء اللَّها شم قُدرراً فَيمخأِْسِه مر دِعن عوضاِكِه يِسو
 قُدري اٍت ثُمكَعى ِإذَا كَانَ ِفي رتح قُدري اٍت ثُمكَعر عبلِّي أَرصي أُ وضوتي و اكتسفَي قُومي ثُم

وجِه الصبِح قَام فَأَوتر ثُم صلَّى الركْعتيِن ثُم قَالَ لَقَد كانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ 
  .انَ يقُوم قَالَ بعد ثُلُِث اللَّيِل و قَالَ ِفي حِديٍث آخر بعد ِنصِف اللَّيِل قُلْت متى كَ

   و ِفي ِروايٍة أُخرى يكُونُ ِقيامه و ركُوعه و سجوده سواًء و يستاك ِفي كُلِّ مرٍة 
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قَام ِمن نوِمِه و يقْرأُ الْآياِت ِمن آِل ِعمرانَ ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت و الْأَرِض ِإلَى قَوِلِه ِإنك ال 
 الِْميعاد ِلفخت.  

١٤-ب دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   مكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن م
 يصلِّي ِمن اللَّيِل ثَلَاثَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  . ِفي السفَِر و الْحضِر عشرةَ ركْعةً ِمنها الْوتر و ركْعتا الْفَجِر
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن عِلي بِن النعماِن عِن الْحاِرِث -١٥

ت عشرةَ ركْعةً  يقُولُ صلَاةُ النهاِر ِس)عليه السالم ( بِن الْمِغريِة النصِري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 نهعداِرثُ لَا تا حِرِب يغالْم دعاٍت بكَعر عبأَر ِر والظُّه دعانٌ بثَم و سمالَِت الشانٌ ِإذَا زثَم

اِعد و أَنا أُصلِّيِهما ِفي سفٍَر و لَا حضٍر و ركْعتاِن بعد الِْعشاِء الْآِخرِة كَانَ أَِبي يصلِّيِهما و هو قَ
  . يصلِّي ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً ِمن اللَّيِل )صلى اهللا عليه وآله ( و أَنا قَاِئم و كَانَ رسولُ اللَِّه 

١٦-عس ناِعيلُ بمثَِني ِإسدقَالَ ح سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   ع
  . كَِم الصلَاةُ ِمن ركْعٍة فَقَالَ ِإحدى و خمسونَ ركْعةً )عليه السالم ( الْأَحوص قَالَ قُلْت ِللرضا 

 ى ِمثْلَهِن ِعيسِد بمحم نى عيحِن يب دمأَح نب دمحم .  
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-١٧

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطْئاً و أَقْوم ِقيلًا قَالَ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  . عن ِفراِشِه يِريد ِبِه اللَّه لَا يِريد ِبِه غَيره يعِني ِبقَوِلِه و أَقْوم ِقيلًا ِقيام الرجِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن -١٨
ِإنَّ الْعبد يوقَظُ ثَلَاثَ مراٍت ِمن اللَّيِل فَِإنْ لَم  يقُولُ )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يقُم أَتاه الشيطَانُ فَبالَ ِفي أُذُِنِه قَالَ و سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ كانوا قَِليلًا ِمن اللَّيِل ما 
  .وتهم لَا يقُومونَ ِفيها يهجعونَ قَالَ كَانوا أَقَلَّ اللَّياِلي تفُ
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 ١٩ - هأَن ِزيدِن يب رمع نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنا   عأَب ِمعس
 يقُولُ ِإنَّ ِفي اللَّيِل لَساعةً ما يواِفقُها عبد مسِلم يصلِّي و يدعو اللَّه ِفيها ِإلَّا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الَ ِإذَا مضى ِنصف اللَّيِل استِجيب لَه ِفي كُلِّ لَيلٍَة قُلْت أَصلَحك اللَّه فَأَي ساعٍة ِهي ِمن اللَّيِل قَ
  .ِفي السدِس الْأَوِل ِمن النصِف الْباِقي 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن -٢٠
 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ رجلًا ِمن مواِليك ِمن )عليه السالم ( ِعيسى عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 موِني النِلبغِل فَيلَاِة ِباللَّيِإلَى الص امالِْقي ي أُِريدقَالَ ِإن ِم ووالن لْقَى ِمنا يم كَا ِإلَيش اِئِهملَحص
ي الشهر متتاِبعاً و الشهريِن أَصِبر علَى ِثقَِلِه فَقَالَ قُرةُ عيٍن لَه حتى أُصِبح و ربما قَضيت صلَاِت

 فَِإنَّ ِمن لُ قُلْتاِر أَفْضهاُء ِبالنقَالَ الْقَض ِل وِل اللَّيلَاِة ِفي أَوِفي الص لَه صخري لَم اللَِّه قَالَ و و
الْجاِريةَ تِحب الْخير و أَهلَه و تحِرص علَى الصلَاِة فَيغِلبها النوم حتى ربما ِنساِئنا أَبكَاراً 

قَضت و ربما ضعفَت عن قَضاِئِه و ِهي تقْوى علَيِه أَولَ اللَّيِل فَرخص لَهن ِفي الصلَاِة أَولَ 
ِل ِإذَا ضاَء اللَّيالْقَض نعيض و فْنع.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن بكَيٍر قَالَ قَالَ -٢١

ي صلَاته ضربةً  ما كَانَ يحمد الرجلُ أَنْ يقُوم ِمن آِخِر اللَّيِل فَيصلِّ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 بذْهي و امني ةً ثُماِحدو.  
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عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة - ٢٢ 
 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يصلِّي الركْعتيِن ِمن الْوتِر ثُم يقُوم )عليه السالم ( الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ن ركُوِعِه فَيتشهد ثُم يقُوم فَيِتم فَينسى التشهد حتى يركَع و يذْكُر و هو راِكع قَالَ يجِلس ِم
 دعِو بهِي الستدجس دجس ى ثُمضم كَعا رم دعب هِة ِإذَا ذَكَرِفي الْفَِريض قُلْت سأَ لَي قَالَ قُلْت

  .يضِة ما ينصِرف و يتشهد ِفيِهما قَالَ لَيس الناِفلَةُ ِمثْلَ الْفَِر
٢٣- نع ارِزيهِن مب ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  

  عن)عليه السالم ( فَضالَةَ بِن أَيوب و حماِد بِن ِعيسى عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لُ ذَِلكأَو رِر فَقَالَ الْفَجتاِت الْواعِل سأَفْض.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي -٢٤
(  أَيةَ ساعٍة كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه سارةَ قَالَ أَخبرِني أَبانُ بن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 

  . يوِتر فَقَالَ علَى ِمثِْل مِغيِب الشمِس ِإلَى صلَاِة الْمغِرِب )صلى اهللا عليه وآله 
٢٥-نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ةَ قَالَ قُلْتاررز 

 الركْعتاِن اللَّتاِن قَبلَ الْغداِة أَين موِضعهما فَقَالَ قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر فَِإذَا )عليه السالم ( ِلأَِبي جعفٍَر 
  .طَلَع الْفَجر فَقَد دخلَ وقْت الْغداِة 

٢٦-ِل بهس نٍد عمحم نب ِليِن أَِبي الِْبلَاِد قَالَ   عب اِهيمرِإب ناٍط عبِن أَسِن اباٍد عِن ِزي
   ِفي الْمسِجِد الْحراِم صلَاةَ اللَّيِل فَلَما فَرغَ جعلَ مكَانَ )عليه السالم ( صلَّيت خلْف الرضا 
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  .الضجعِة سجدةً 
٢٧- نع ِديِليِد الِْكنِن الْوِد اللَِّه ببع ناِل عجِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم نع هنع و  

 ِإني أَقُوم آِخر اللَّيِل )عليه السالم (  قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر أَو عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ
  .و أَخاف الصبح قَالَ اقْرِأ الْحمد و اعجلْ و اعجلْ 

 بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عن فَضالَةَ-٢٨
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )عليه السالم ( أَيوب عِن الْقَاِسِم بِن يِزيد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

لِّي الصصي ِر أَوتأُ ِبالْودبأَ ي حبالص أَهفْجى أَنْ يشخي وه ِل وآِخِر اللَّي ِمن قُوما يِههجلَى ولَاةَ ع
 فَاِعلًا ذَِلك تا كُنقَالَ أَن ِر وتأُ ِبالْودبلْ يقَالَ ب ذَِلك آِخر رتكُونَ الْوى يتح.  

  أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد حفِْص بِن -٢٩
 عِن التسِليِم ِفي ركْعتِي الْوتِر فَقَالَ نعم و ِإنْ كَانت )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ساِلٍم قَالَ

  .لَك حاجةٌ فَاخرج و اقِْضها ثُم عد و اركَع ركْعةً 
٣٠-وني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِن ابع س
 عِن الْوتِر ما يقْرأُ ِفيِهن جِميعاً قَالَ ِبقُلْ هو اللَّه أَحد قُلْت ِفي ثَلَاِثِهن قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 معن.  
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عليه (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣١ 

ع و يقَالُ فَقَالَ لَا أَثِْن علَى اللَِّه عز ٌء موقَّت يتب  أَنه سِئلَ عِن الْقُنوِت ِفي الْوتِر هلْ ِفيِه شي)السالم 
 ِبيلَى النلِّ عص لَّ وج صلى اهللا عليه وآله ( و( ِظيمٍب عقَالَ كُلُّ ذَن ِظيِم ثُمالْع ِبكِلذَن ِفرغتاس و .  

 عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَباٍن-٣٢
  . الْقُنوت ِفي الْوتِر اِلاسِتغفَار و ِفي الْفَِريضِة الدعاُء )عليه السالم ( اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يحيى عن منصوِر بِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن -٣٣
  . قَالَ استغِفِر اللَّه ِفي الْوتِر سبِعني مرةً )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن عن أَِبيِه -٣٤
نِن أَِبي طَاِلٍب عب ِليع ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجاَء راِلِه قَالَ جِض ِرجعا )صلوات اهللا عليه (  بفَقَالَ ي 

 ِمِننيؤالْم ِل فَقَالَ أَِمريلَاةَ ِباللَّيالص تِرمح ي قَدِإن ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري(لٌ قَدجر تأَن  كتدقَي 
 كوبذُن.  

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاِب -٣٥
ِل ِهي أَم ِمن  الركْعتاِن اللَّتاِن قَبلَ صلَاِة الْفَجِر ِمن صلَاِة اللَّي)عليه السالم ( رجٍل ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .صلَاِة النهاِر و ِفي أَي وقٍْت أُصلِّيها فَكَتب ِبخطِِّه احشها ِفي صلَاِة اللَّيِل حشواً 
  باب تقِْدِمي النواِفِل و تأِْخِريها و قَضاِئها و صلَاِة الضحى

 بِن عاِمٍر عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن   الْحسين بن محمٍد عن عبِد اللَِّه- ١
سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن بريِد بِن ضمرةَ اللَّيِثي عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا 

  ِل أَ يعجلُ ِمن أَوِل النهاِر فَقَالَ نعم ِإذَا  عِن الرجِل يشتِغلُ عِن الزوا)عليه السالم ( جعفٍَر 
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  .عِلم أَنه يشتِغلُ فَيعجلُها ِفي صدِر النهاِر كُلَّها 
٢ -ِليِن   عةَ باِويعم نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب 

 خيمةٌ سوداُء ِمن شعٍر )صلى اهللا عليه وآله ( وهٍب قَالَ لَما كَانَ يوم فَتِح مكَّةَ ضِربت علَى رسوِل اللَِّه 
م أَفَاض علَيِه الْماَء ِمن جفْنٍة يرى ِفيها أَثَر الْعِجِني ثُم تحرى الِْقبلَةَ ضحى فَركَع ِبالْأَبطَِح ثُ

  . قَبلَ ذَِلك و لَا بعد )صلى اهللا عليه وآله ( ثَماِني ركَعاٍت لَم يركَعها رسولُ اللَِّه 
٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 

 اقِْض ما فَاتك ِمن صلَاِة النهاِر ِبالنهاِر و ما فَاتك ِمن صلَاِة اللَّيِل ِباللَّيِل قُلْت )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ٍة فَقَالَ نعِم اقِْض وتراً أَبداً أَقِْضي وتريِن ِفي لَيلَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم قَالَ سأَلَ ِإسماِعيلُ بن جاِبٍر - ٤
  ِثريةً فَكَيف أَصنع  فَقَالَ أَصلَحك اللَّه ِإنَّ علَي نواِفلَ كَ)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

قَالَ م خوا قَالَ تِصيهلَا أُح ا قُلْتقَالَ اقِْضه ذَِلك ِمن ا أَكْثَرهِإن ا فَقَالَ لَهفَقَالَ اقِْضه و اِزمر
كُنت مِرضت أَربعةَ أَشهٍر لَم أَتنفَّلْ ِفيها قُلْت أَصلَحك اللَّه و جِعلْت ِفداك مِرضت أَربعةَ 

 ا غَلَبِحيِح كُلُّ مكَالص سلَي ِريضاٌء ِإنَّ الْمقَض كلَيع ساِفلَةً فَقَالَ لَيلِّ نأُص ٍر لَمهِه أَشلَيع اللَّه
  .فَاللَّه أَولَى ِبالْعذِْر ِفيِه 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٥
قَضاِء النواِفِل قَضاُء صلَاِة اللَّيِل  أَفْضلُ )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ِني أَنْ أُوِتررأْمت ِلم و لٍَة قَالَ لَا قُلْتاِن ِفي لَيرتكُونُ وفَي اِر قُلْتهاِر ِبالنهلَاِة النص ِل وِباللَّي
  . أَحدهما قَضاٌء )عليه السالم ( وتريِن ِفي لَيلٍَة فَقَالَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو - ٦
 عن رجٍل فَاتته صلَاةُ النهاِر متى يقِْضيها قَالَ متى ما شاَء ِإنْ شاَء بعد )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِب و ِإنْ شاَء بعد الِْعشاِء الْمغِر
٧ - نلَاِء عِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

َء بعد الْمغِرِب و محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْته عِن الرجِل تفُوته صلَاةُ النهاِر قَالَ يصلِّيها ِإنْ شا
  .ِإنْ شاَء بعد الِْعشاِء 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ الْقُمي عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٨
 ِمِننيؤالْم أَِمري رقَالَ م هفَعةَ رِمريِن عٍل )صلوات اهللا عليه ( بجِجِد الْكُوفَِة  ِبرسى ِفي محلِّي الضصي

فَغمز جنبه ِبالدرِة و قَالَ نحرت صلَاةَ الْأَواِبني نحرك اللَّه قَالَ فَأَتركُها قَالَ فَقَالَ أَ رأَيت الَِّذي 
  . نهياً )عليه السالم (  و كَفَى ِبِإنكَاِر عِلي )عليه السالم ( عبداً ِإذا صلَّى فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه . ينهى
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 ٩- نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِل عيالْفُض ةَ واررز
 قَالَ صلَاةُ الضحى ِبدعةٌ )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )صلوات اهللا عليهما ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
١٠-ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍن   الْحأَب ناِء عشالْو 

 عن قَضاِء الْوتِر بعد الظُّهِر فَقَالَ اقِْضِه )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
مِإن سأَ لَي معلٍَة قَالَ ناِن ِفي لَيرتو قُلْت كا فَاتداً كَمراً أَبتاٌء وا قَضمهدا أَح.  

 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن الْمِغريِة عن أَِبي جِريٍر الْقُمي عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١
  . يقِْضي ِعشِرين وتراً ِفي لَيلٍَة )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر 

 )عليه السالم ( عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عنه عن أَِبيِه -١٢
قَالَ ِإذَا اجتمع علَيك وتراِن أَو ثَلَاثَةٌ أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك فَاقِْض ذَِلك كَما فَاتك تفِْصلُ بين كُلِّ 

لَاٍة ِلأَنَّ الْوِن ِبصيرتلَاةَ وص تيقَض تأُ ِإذَا أَندبلَ تلَ فَالْأَوِلِه الْأَولَ أَوئاً قَبيش نمقَدلَا ت الْآِخر رت
 و  لَا يكُونُ وتراِن ِفي لَيلٍَة ِإلَّا و أَحدهما قَضاٌء)عليه السالم ( لَيلَِتك ثُم الْوتر قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر 

قَالَ ِإنْ أَوترت ِمن أَوِل اللَّيِل و قُمت ِفي آِخِر اللَّيِل فَوترك الْأَولُ قَضاٌء و ما صلَّيت ِمن صلَاٍة 
لَاِتكص آِخر كُنلْي و لَِتكا ِللَيهفَِإن لَاِتكاًء ِإلَى آِخِر صقَض كُنا فَلْيكُلِّه لَِتكِفي لَي رتو رتالْو 

 لَِتكلَي.  
١٣- نِد اللَِّه عبِن عب ِليع نانَ عثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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بِد اللَِّه عبِلأَِبي ع اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنا )عليه السالم ( ِد اللَِّه بِري مدا لَا ياِفِل مولَاِة النص ِه ِمنلَيلٌ عجر 
كُونَ قَدِتِه فَيكَثْر لَّى ِمنص كَم ِريدى لَا يتلِّ حصقَالَ فَلْي عنصي فِتِه كَيكَثْر ِمن وى هقَض 

ِبقَدِر ِعلِْمِه قُلْت فَِإنه لَا يقِْدر علَى الْقَضاِء ِمن كَثْرِة شغِلِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ شغلُه ِفي طَلَِب مِعيشٍة 
يِمٍن فَلَا شؤٍة ِلأٍَخ ماجح ا أَوهِمن داغَلَ لَا بشا تينِلد لُهغِإنْ كَانَ ش ِه ولَيلَاِة َء عِن الصا عِبه 

 قُلْت فَِإنه لَا )صلى اهللا عليه وآله ( فَعلَيِه الْقَضاُء و ِإلَّا لَِقي اللَّه مستِخفّاً متهاِوناً مضيعاً ِلسنِة رسوِل اللَِّه 
ِليم كَتفَس قدصتأَنْ ي لَه لُحصلْ ياِء فَهلَى الْقَضع قِْدري و قٍَة قُلْتدِبص قدصتفَلْي معقَالَ ن اً ثُم

ما يتصدق فَقَالَ ِبقَدِر طَوِلِه و أَدنى ذَِلك مد ِلكُلِّ ِمسِكٍني مكَانَ كُلِّ صلَاٍة قُلْت و كَِم الصلَاةُ 
كُلِّ ركْعتيِن ِمن صلَاِة اللَّيِل و كُلِّ ركْعتيِن ِمن الَِّتي تِجب علَيِه ِفيها مد ِلكُلِّ ِمسِكٍني فَقَالَ ِل

صلَاِة النهاِر فَقُلْت لَا يقِْدر فَقَالَ مد ِلكُلِّ أَربِع ركَعاٍت فَقُلْت لَا يقِْدر فَقَالَ مد ِلكُلِّ صلَاِة 
  . أَفْضلُ و الصلَاةُ أَفْضلُ اللَّيِل و مد ِلصلَاِة النهاِر و الصلَاةُ

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد بِن عذَاِفٍر -١٤
نِزلَِة الْهِديِة متى ما أُِتي  قَالَ قَالَ اعلَم أَنَّ الناِفلَةَ ِبم)عليه السالم ( عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ا قُِبلَتِبه.  
١٥- ٍة ِمنِعد ناٍط عبِن أَسب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

  .اِفلَةَ  كَانَ ِإذَا اهتم ترك الن)عليه السالم ( أَصحاِبنا أَنَّ أَبا الْحسِن الْأَولَ 
صلى اهللا (  قَالَ قَالَ النِبي )عليهما السالم (   و عنه عن عِلي بِن معبٍد أَو غَيِرِه عن أَحِدِهما -١٦

  . ِبالْفَِريضِة  ِإنَّ ِللْقُلُوِب ِإقْبالًا و ِإدباراً فَِإذَا أَقْبلَت فَتنفَّلُوا و ِإذَا أَدبرت فَعلَيكُم)عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن يحيى بِن حِبيٍب قَالَ -١٧

 )لسالم عليه ا(  يكُونُ علَي الصلَاةُ الناِفلَةُ متى أَقِْضيها فَكَتب )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا 
  .أَيةَ ساعٍة ِشئْت ِمن لَيٍل أَو نهاٍر 
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ٍني عن عبِد اللَِّه بِن   و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحكَِم بِن ِمسِك- ١٨ 
 فَقَالَ يصلِّي الرجلُ نواِفلَه ِفي موِضٍع )عليه السالم ( عِلي السراِد قَالَ سأَلَ أَبو كَهمٍس أَبا عبِد اللَِّه 

 دهشا تها فَِإنناهه ا وناها هقُهفَرلْ يا فَقَالَ لَا بقُهفَري ِة أَوامالِْقي موي لَه.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الرياِن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي -١٩

ِد  رجلٌ يقِْضي شيئاً ِمن صلَاِتِه الْخمِسني ِفي الْمسِجِد الْحراِم أَو ِفي مسِج)عليه السالم ( جعفٍَر 
 أَو ِفي مسِجِد الْكُوفَِة أَ تحسب لَه الركْعةُ علَى تضاعِف ما جاَء عن )صلى اهللا عليه وآله ( الرسوِل 
 اِئكعليهم السالم ( آب(لِّيصٍة أَنْ يكْعةُ آلَاِف ررشِه علَيع تِإذَا كَان ِزئَهجى يتاِجِد حسِذِه الْمِفي ه  

 قَّعفَو الُهكُونُ حي فكَي و أَكْثَر أَقَلَّ أَو ٍة أَوكْعا أَنْ )عليه السالم ( ِمائَةَ رِف فَأَمعِبالض لَه بسحي 
   .يكُونَ تقِْصرياً ِمن الصلَاِة ِبحاِلها فَلَا يفْعلُ هو ِإلَى الزيادِة أَقْرب ِمنه ِإلَى النقْصاِن

  أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْفَضِل -٢٠
 عِن الرجِل الْمستعِجِل ما )عليه السالم ( النوفَِلي عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

الَِّذي يجِزئُه ِفي الناِفلَِة قَالَ ثَلَاثُ تسِبيحاٍت ِفي الِْقراَءِة و تسِبيحةٌ ِفي الركُوِع و تسِبيحةٌ ِفي 
  .السجوِد 

  باب صلَاِة الْخوِف
١ -ِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب أَلْتقَالَ س لَِبي
ُء طَاِئفَةٌ ِمن أَصحاِبِه فَيقُومونَ   عن صلَاِة الْخوِف قَالَ يقُوم الِْإمام و تِجي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قُومي ةً ثُمكْعر امالِْإم لِّي ِبِهمصفَي وداِء الْعطَاِئفَةٌ ِبِإز و لْفَهخ هعونَ مقُومي و  
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 فَيقُومونَ ِفي فَيمثُلُ قَاِئماً و يصلُّونَ هم الركْعةَ الثَّاِنيةَ ثُم يسلِّم بعضهم علَى بعٍض ثُم ينصِرفُونَ
ُء الْآخرونَ فَيقُومونَ خلْف الِْإماِم فَيصلِّي ِبِهم الركْعةَ الثَّاِنيةَ ثُم يجِلس  مقَاِم أَصحاِبِهم و يِجي

تسِليِمِه قَالَ و ِفي الِْإمام فَيقُومونَ هم فَيصلُّونَ ركْعةً أُخرى ثُم يسلِّم علَيِهم فَينصِرفُونَ ِب
ُء طَاِئفَةٌ فَيقُومونَ خلْفَه ثُم يصلِّي ِبِهم ركْعةً ثُم يقُوم و  الْمغِرِب ِمثْلُ ذَِلك يقُوم الِْإمام و تِجي

ي ونَ ودهشتِن فَييتكْعلُّونَ الرصي قَاِئماً و امثُلُ الِْإممونَ فَيقُومي ٍض ثُمعلَى بع مهضعب لِّمس
ُء الْآخرونَ و يقُومونَ خلْف الِْإماِم فَيصلِّي ِبِهم  ينصِرفُونَ فَيقُومونَ ِفي موِقِف أَصحاِبِهم و يِجي

 هعونَ مقُومي و قُومي ثُم دهشتفَي ِلسجي ا ثُمأُ ِفيهقْرةً يكْعر ى ثُمرةً أُخكْعر لِّي ِبِهمصي و
 ِهملَيع لِّمسي ى ثُمرةً أُخكْعونَ رِتمفَي مونَ هقُومي و ِلسجي.  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن - ٢
صلى اهللا عليه (  قَالَ صلَّى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد 

الْعدو  ِبأَصحاِبِه ِفي غَزوِة ذَاِت الرقَاِع صلَاةَ الْخوِف فَفَرق أَصحابه ِفرقَتيِن أَقَام ِفرقَةً ِبِإزاِء )وآله 
و ِفرقَةً خلْفَه فَكَبر و كَبروا فَقَرأَ و أَنصتوا و ركَع فَركَعوا و سجد فَسجدوا ثُم استتم رسولُ 

ٍض ثُم خرجوا ِإلَى  قَاِئماً و صلَّوا ِلأَنفُِسِهم ركْعةً ثُم سلَّم بعضهم علَى بع)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 فَصلَّى )صلى اهللا عليه وآله ( أَصحاِبِهم فَقَاموا ِبِإزاِء الْعدو و جاَء أَصحابهم فَقَاموا خلْف رسوِل اللَِّه 

  .ثُم سلَّم بعضهم علَى بعٍض ِبِهم ركْعةً ثُم تشهد و سلَّم علَيِهم فَقَاموا فَصلَّوا ِلأَنفُِسِهم ركْعةً 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن - ٣

ت ِفي أَرِض مخافٍَة  يقُولُ ِإنْ كُن)عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِتكابلَى دلِّ ععاً فَصبس اً أَوِلص ِشيتفَخ.  
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 خاِلٍد عن أَِبيِه عن زرعةَ عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن-٤ 
قَالَ سأَلْته عِن الْأَِسِري يأِْسره الْمشِركُونَ فَتحضره الصلَاةُ فَيمنعه الَِّذي أَسره ِمنها قَالَ يوِمئُ 

  .ِإمياًء 
٥ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   قُلْت هأَلْتاِعيلَ قَالَ سمِن ِإسِد بمحم ن

أَكُونُ ِفي طَِريِق مكَّةَ فَننِزلُ ِللصلَاِة ِفي مواِضع ِفيها الْأَعراب أَ نصلِّي الْمكْتوبةَ علَى الْأَرِض 
نقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب و السورةَ فَقَالَ ِإذَا ِخفْت فَنقْرأُ أُم الِْكتاِب وحدها أَم نصلِّي علَى الراِحلَِة فَ

فَصلِّ علَى الراِحلَِة الْمكْتوبةَ و غَيرها و ِإذَا قَرأْت الْحمد و سورةً أَحب ِإلَي و لَا أَرى ِبالَِّذي 
  .فَعلْت بأْساً 
٦ -ِليع نٍد عمحم نب دمِد اللَِّه   أَحبِن أَِبي عِن بمحِد الربع ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب 

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِإنْ ِخفْتم فَِرجالًا أَو ركْباناً كَيف )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن افقُولُ ِإذَا خا يم لِّي وصأِْسِه ياًء ِبروِمئُ ِإميي و ركَبلِّي قَالَ يصي فكَي ِلص ٍع أَوبس.  

  باب صلَاِة الْمطَاردِة و الْمواقَفَِة و الْمسايفَِة
 بِن   عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم الْقُمي عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن محمِد- ١

 قَالَ ِإذَا جالَِت الْخيلُ تضطَِرب السيوف أَجزأَه تكِْبريتاِن )عليه السالم ( عذَاِفٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 رآخ قِْصريذَا تفَه.  

٢ -فُض ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِن   عِد بمحم ٍل وي
   قَالَ ِفي صلَاِة الْخوِف ِعند الْمطَاردِة و الْمناوشِة )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
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ي كُلُّ ِإنساٍن ِمنهم ِبالِْإمياِء حيثُ كَانَ وجهه و ِإنْ كَانِت الْمسايفَةُ و الْمعانقَةُ و تلَاحم يصلِّ
 ِمِننيؤالْم اِل فَِإنَّ أَِمريلَ)صلوات اهللا عليه ( الِْقتص كُنت ِريِر لَملَةُ الْهلَي ِهي و لَةَ ِصفِّنيلَّى لَيص  مهات

 و ِبيحسالت ِليلَ وهالت و كِْبريلَاٍة ِإلَّا التقِْت كُلِّ صو داُء ِعنالِْعش و ِربغالْم و رصالْع و رالظُّه
  .التحِميد و الدعاَء فَكَانت ِتلْك صلَاتهم لَم يأْمرهم ِبِإعادِة الصلَاِة 

٣ -نع هنا   عأَنَّ أَقَلَّ م ذْكُرا ياِبنحأَص ضعب تِمعِة قَالَ سِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع 
  .يجِزئ ِفي حد الْمسايفَِة ِمن التكِْبِري تكِْبريتاِن ِلكُلِّ صلَاٍة ِإلَّا الْمغِرب فَِإنَّ لَها ثَلَاثاً 

براِهيم عن أَِبيِه و أَحمد بن ِإدِريس و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن   عِلي بن ِإ- ٤
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم ( محمٍد جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ناحج كُملَيع سلَّ فَلَيوا قَالَ ِفي جكَفَر الَِّذين كُمفِْتنأَنْ ي مالِة ِإنْ ِخفْتالص وا ِمنرقْصأَنْ ت 
  .الركْعتيِن تنقَص ِمنهما واِحدةٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٥
ع هأَلْتقُوفاً لَا سوا وِإنْ كَان و كِْبريِئٍذ التلَاةَ ِحينلُوا فَِإنَّ الصتا فَاقْتقَواِل فَقَالَ ِإذَا الْتلَاِة الِْقتص ن

  .يقِْدرونَ علَى الْجماعِة فَالصلَاةُ ِإمياٌء 
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 قَالَ )عليه السالم (   محمد عن أَحمد عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -٦ 
 قِْدرلَا ي و عنصي فوٍء كَيضلَى وع اِقفوكُِن الْمي ِإنْ لَم تأَيأَ ر لَه وِل قَالَ قُلْتزلَى النع

 ِمن فَضأَخ ودجلُ السعجي لِّي وصي اراً وا غُبِتِه فَِإنَّ ِفيهابفَِة درعم ِجِه أَورس ِدِه أَوِلب ِمن مميتي
أَن رغَي هتابد تارا دمنأَي لَِكن لَِة وِإلَى الِْقب وردلَا ي كُوِع والر ٍة ِحنيكِْبريِل تلَةَ ِبأَوقِْبلُ الِْقبتسي ه

 هجوتي.  
(   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن - ٧

 قَد حضرِت الصلَاةُ و لَا يستِطيع الْمشي مخافَةَ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يلْقَى السبع و)عليه السالم 
السبِع فَِإنْ قَام يصلِّي خاف ِفي ركُوِعِه و سجوِدِه السبع و السبع أَمامه علَى غَيِر الِْقبلَِة فَِإنْ 

ِه الْأَسلَيع ِثبأَنْ ي افلَِة خِإلَى الِْقب هجوت لِّي وصي و دقِْبلُ الْأَستسقَالَ فَقَالَ ي عنصي فكَي د
  .يوِمئُ ِبرأِْسِه ِإمياًء و هو قَاِئم و ِإنْ كَانَ الْأَسد علَى غَيِر الِْقبلَِة 

  باب صلَاِة الِْعيديِن و الْخطْبِة ِفيِهما
ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ١

 لَيس ِفي يوِم الِْفطِْر و الْأَضحى أَذَانٌ و لَا ِإقَامةٌ أَذَانهما طُلُوع الشمِس ِإذَا )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
ملَهقَب سلَي وا وجرخ تلَاةَ طَلَعٍة فَلَا صاعماٍم ِفي جِإم علِّ مصي لَم نم لَاةٌ وا صمهدعلَا ب ا و

  .لَه و لَا قَضاَء علَيِه 
٢ - نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

  . قَالَ لَا صلَاةَ يوم الِْفطِْر و الْأَضحى ِإلَّا مع ِإماٍم )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر معمِر بِن يحيى 
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 ٣-محم نٍد عمحم نب ِليلَاِة   عص نع هأَلْتةَ قَالَ ساِويعم نع سوني نى عِن ِعيسِد ب
يا شمهدعلَا ب ا وملَهقَب ساِن لَيتكْعِن فَقَالَ ريا  الِْعيدِفيِهم ركَبةٌ يلَا ِإقَام ا أَذَانٌ وِفيِهم سلَي ٌء و

 فَيكَبر و يفْتِتح الصلَاةَ ثُم يقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب ثُم يقْرأُ و الشمِس و اثْنتي عشر تكِْبريةً يبدأُ
ضحيها ثُم يكَبر خمس تكِْبرياٍت ثُم يكَبر و يركَع فَيكُونُ يركَع ِبالساِبعِة ثُم يسجد سجدتيِن 

يقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب و هلْ أَتيك حِديثُ الْغاِشيِة ثُم يكَبر أَربع تكِْبرياٍت و يسجد ثُم يقُوم فَ
 و الْخطْبةُ بعد الصلَاِة )صلى اهللا عليه وآله ( سجدتيِن و يتشهد و يسلِّم قَالَ و كَذَِلك صنع رسولُ اللَِّه 

نما أَحدثَ الْخطْبةَ قَبلَ الصلَاِة عثْمانُ و ِإذَا خطَب الِْإمام فَلْيقْعد بين الْخطْبتيِن قَِليلًا و ينبِغي ِإ
الْبر حيثُ ينظُر ِإلَى ِللِْإماِم أَنْ يلْبس يوم الِْعيديِن برداً و يعتم شاِتياً كَانَ أَو قَاِئظاً و يخرج ِإلَى 

 )صلى اهللا عليه وآله ( آفَاِق السماِء و لَا يصلِّي علَى حِصٍري و لَا يسجد علَيِه و قَد كَانَ رسولُ اللَِّه 
  .يخرج ِإلَى الْبِقيِع فَيصلِّي ِبالناِس 

٤ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْماٍل عِن فَضِن ابٍد عم
 يوم ِفطٍْر أَو يوم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِقيلَ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( لَيٍث الْمراِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

فَقَالَ ِإن ِجِدكسِفي م تلَّيص ى لَوحاِء أَضمِإلَى آفَاِق الس زرأَنْ أَب ي لَأُِحب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٥
 يكَبر خمساً و يقْنت بين كُلِّ  ِفي صلَاِة الِْعيديِن قَالَ يكَبر ثُم يقْرأُ ثُم)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 تقْنعاً فَيبأَر ركَبي أُ ثُمقْرِة فَيِفي الثَّاِني قُومي ثُم دجسي ا ثُمِبه كَعري ةَ واِبعالس ركَبي ِن ثُميتكِْبريت
  .ع ِبها بين كُلِّ تكِْبريتيِن ثُم يكَبر و يركَ

    عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر - ٦
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 أَنْ يخرج السلَاح ِفي الِْعيديِن ِإلَّا أَنْ يكُونَ )عليه السالم (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبيِه 
 اِضرح ودع.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٧
 قَالَ أُِتي أَِبي ِبالْخمرِة يوم الِْفطِْر فَأَمر )عليه السالم ( فَضِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه اللَِّه عِن الْ

  يِحب أَنْ ينظُر ِإلَى آفَاِق السماِء و يضع)صلى اهللا عليه وآله ( ِبردها ثُم قَالَ هذَا يوم كَانَ رسولُ اللَِّه 
  .وجهه علَى الْأَرِض 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن سلَمةَ - ٨
 فَخطَب )ات اهللا عليه صلو(  قَالَ اجتمع ِعيداِن علَى عهِد أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الناس ثُم قَالَ هذَا يوم اجتمع ِفيِه ِعيداِن فَمن أَحب أَنْ يجمع معنا فَلْيفْعلْ و من لَم يفْعلْ فَِإنَّ 
  .لَه رخصةً يعِني من كَانَ متنحياً 

بِن ِعيسى عن يونس عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد - ٩
 لَاةَ والص ِتمِريِق قَالَ يشالت املَاِة أَيالص اِم ِمنالِْإم عةٌ مكْعر هتٍل فَاتجر نع هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مب

 ركَبي.  
 قَالَ السنةُ علَى أَهِل الْأَمصاِر )عليه السالم ( عه عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى رفَ-١٠

  .أَنْ يبرزوا ِمن أَمصاِرِهم ِفي الِْعيديِن ِإلَّا أَهلَ مكَّةَ فَِإنهم يصلُّونَ ِفي الْمسِجِد الْحراِم 
ي بِن عبِد اللَِّه عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن أَباٍن عن   محمد عِن الْحسِن بِن عِل-١١

 قَالَ ركْعتاِن ِمن السنِة لَيس تصلَّياِن ِفي )عليه السالم ( محمِد بِن الْفَضِل الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِفي الِْعيِد قَبلَ أَنْ يخرج )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه موِضٍع ِإلَّا ِبالْمِدينِة قَالَ يصلِّي

  . فَعلَه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى الْمصلَّى لَيس ذَِلك ِإلَّا ِبالْمِدينِة ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه 
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   باب صلَاِة اِلاسِتسقَاِء
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن مسِلٍم و الْحسيِن - ١

ِليع ناِمٍر عِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مِن بب دمأَح نع وبِن أَيالَةَ بفَض نع ارِزيهِن مب 
سلَيمانَ جِميعاً عن مرةَ مولَى محمِد بِن خاِلٍد قَالَ صاح أَهلُ الْمِدينِة ِإلَى محمِد بِن خاِلٍد ِفي 

 فَسلْه ما رأْيك فَِإنَّ هؤلَاِء قَد صاحوا ِإلَي )عليه السالم ( للَِّه اِلاسِتسقَاِء فَقَالَ ِلي انطَِلق ِإلَى أَِبي عبِد ا
 ِن قُلْتياِلاثْن موقَالَ ي اكِفد ِعلْتج جرخى يتم لَه قُلْت جرخفَلْي فَقَالَ ِلي قُلْ لَه لَه فَقُلْت هتيفَأَت

ِمنبر ثُم يخرج يمِشي كَما يمِشي يوم الِْعيديِن و بين يديِه الْمؤذِّنونَ كَيف يصنع قَالَ يخِرج الْ
 ٍة ثُملَا ِإقَام ِر أَذَاٍن ويِن ِبغيتكْعاِس رلِّي ِبالنصلَّى يصى ِإلَى الْمهتى ِإذَا انتح مهزنع ِديِهمِفي أَي

نبر فَيقِْلب ِرداَءه فَيجعلُ الَِّذي علَى يِميِنِه علَى يساِرِه و الَِّذي علَى يساِرِه علَى يِميِنِه يصعد الِْم
ي ناِس عِإلَى الن ِفتلْتي ثُم هتوا صاِفعاً ِبهٍة ركِْبريِمائَةَ ت اللَّه ركَبلَةَ فَيقِْبلُ الِْقبتسي ثُم حبسِميِنِه فَي

اللَّه ِمائَةَ تسِبيحٍة راِفعاً ِبها صوته ثُم يلْتِفت ِإلَى الناِس عن يساِرِه فَيهلِّلُ اللَّه ِمائَةَ تهِليلٍَة راِفعاً 
 ٍة ثُمِميدحِمائَةَ ت اللَّه دمحفَي اسقِْبلُ النتسي ثُم هتوا صي ِبهونَ فَِإنعدي و ثُمعدِه فَييدي فَعري

  .لَأَرجو أَنْ لَا يِخيبوا قَالَ فَفَعلَ فَلَما رجعنا جاَء الْمطَر قَالُوا هذَا ِمن تعِليِم جعفٍَر 
  . و ِفي ِروايِة يونس فَما رجعنا حتى أَهمتنا أَنفُسنا 

  ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن   عِل- ٢
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ه عن صلَاِة اِلاسِتسقَاِء فَقَالَ ِمثْلُ صلَاِة الِْعيديِن يقْرأُ ِفيها و  قَالَ سأَلْت)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَاٍر وو ٍة وِكينِظيٍف ِفي سكَاٍن نِإلَى م زربي و امالِْإم جرخا يِفيه ركَبي أُ وقْرا يا كَمِفيه ركَبي

 زربي ٍة وكَنسم وٍع وشخ اِء وعِفي الد ِهدتجي ِه ولَيثِْني عي و هدجمي و اللَّه دمحفَي اسالن هعم
 أَلٍَة وسم اٍء وعِن ِفي ديتكْعِن ريلَاِة الِْعيدلِّي ِمثْلَ صصي كِْبِري والت ِليِل وهالت ِبيِح وسالت ِمن كِْثري

ِإذَا سلَّم الِْإمام قَلَب ثَوبه و جعلَ الْجاِنب الَِّذي علَى الْمنِكِب الْأَيمِن علَى الْأَيسِر و اجِتهاٍد فَ
 ِبيِن فَِإنَّ النملَى الْأَيِر عسلَى الْأَيصلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي ع( عنص كَذَِلك .  

صلى (  قَالَ سأَلْته عن تحِويِل النِبي )عليه السالم ( عه عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى رفَ- ٣

  . ِرداَءه ِإذَا استسقَى فَقَالَ علَامةٌ بينه و بين أَصحاِبِه يحولُ الْجدب ِخصباً )اهللا عليه وآله 
٤ -ِغريِن الْمِة ابايِفي ِرو ِن ِفي   ويِفي الِْعيد ركَبا يقَاِء كَمِتسلَاِة اِلاسِفي ص ركَبِة قَالَ ي

 قَاِعد وه ِقي وستسي اَءِة وِبالِْقر رهجي ِة وطْبلَ الْخلِّي قَبصي ساً ومِة خِفي الثَّاِني عاً وبالْأُولَى س
.  

  باب صلَاِة الْكُسوِف
١ - ِليع   تِمعِد اللَِّه قَالَ سبِن عب ِليع نانَ عثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب

 جرت ِفيِه )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنه لَما قُِبض ِإبراِهيم بن رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَبا الْحسِن موسى 
ِن ثَلَاثُ سِلفَقِْد اب سمفَِت الشكَسان اسفَقَالَ الن سمفَِت الشكَسان اتا ملَم هةٌ فَِإناِحدا وٍن أَمن

 ثُم  الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه)صلى اهللا عليه وآله (  فَصِعد رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
قَالَ يا أَيها الناس ِإنَّ الشمس و الْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَِّه تجِرياِن ِبأَمِرِه مِطيعاِن لَه لَا 

صلَّى ِبالناِس تنكَِسفَاِن ِلموِت أَحٍد و لَا ِلحياِتِه فَِإذَا انكَسفَتا أَو واِحدةٌ ِمنهما فَصلُّوا ثُم نزلَ فَ
  .صلَاةَ الْكُسوِف 

    عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن حماِد - ٢
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 عن صلَاِة )عليه السالم ( بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم قَالَا سأَلْنا أَبا جعفٍَر 
الْكُسوِف كَم ِهي ركْعةً و كَيف نصلِّيها فَقَالَ عشر ركَعاٍت و أَربع سجداٍت تفْتِتح الصلَاةَ 

ِبت ِمعقُولُ ست ا وِفيه دجسِة الَِّتي تاِمسٍة ِإلَّا ِفي الْخكِْبريِبت كأْسر فَعرت ٍة وكِْبريِبت كَعرت ٍة وكِْبري
قَدِر اللَّه ِلمن حِمده و تقْنت ِفي كُلِّ ركْعتيِن قَبلَ الركُوِع و تِطيلُ الْقُنوت و الركُوع علَى 

الِْقراَءِة و الركُوِع و السجوِد فَِإنْ فَرغْت قَبلَ أَنْ ينجِلي فَاقْعد و ادع اللَّه عز و جلَّ حتى 
لْت كَيف ينجِلي و ِإِن انجلَى قَبلَ أَنْ تفْرغَ ِمن صلَاِتك فَأَِتم ما بِقي و تجهر ِبالِْقراَءِة قَالَ قُ

الِْقراَءةُ ِفيها فَقَالَ ِإنْ قَرأْت سورةً ِفي كُلِّ ركْعٍة فَاقْرأْ فَاِتحةَ الِْكتاِب و ِإنْ نقَصت ِمن السورِة 
رأَ ِفيها شيئاً فَاقْرأْ ِمن حيثُ نقَصت و لَا تقْرأْ فَاِتحةَ الِْكتاِب قَالَ و كَانَ يستِحب أَنْ يقْ

 كلَاتكُونَ صأَنْ ت تطَعتِإِن اس و لْفَهخ نلَى مع قشاماً يكُونَ ِإمِر ِإلَّا أَنْ يالِْحج ِف وِبالْكَه
باِرزاً لَا يجنك بيت فَافْعلْ و صلَاةُ كُسوِف الشمِس أَطْولُ ِمن صلَاِة كُسوِف الْقَمِر و هما 

  .سواٌء ِفي الِْقراَءِة و الركُوِع و السجوِد 
 هِذِه )عليه السالم (   حماد عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم قَالَا قُلْنا ِلأَِبي جعفٍَر - ٣

ا فَقَالَ كُلُّ أَخلَّى لَهصلْ يكُونُ هالَِّتي ت الظُّلَم و احيٍع الرفَز ِريٍح أَو ٍة أَوظُلْم اِء ِمنماِويِف الس
 كُنسى يتوِف حلَاةَ الْكُسص لِّ لَهفَص.  

٤ - ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ قَالَ وقْت صلَاِة الْكُسوِف ِفي الساعِة الَِّتي تنكَِسف ِعند طُلُوِع  )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِهي فَِريضةٌ )عليه السالم ( الشمِس و ِعند غُروِبها قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
٥ -يحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نع هنِد   عمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعى ع

 قَالَ سأَلْته عن صلَاِة الْكُسوِف ِفي وقِْت الْفَِريضِة فَقَالَ ابدأْ )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  .لْكُسوِف قَبلَ صلَاِة اللَّيِل ِبالْفَِريضِة فَِقيلَ لَه ِفي وقِْت صلَاِة اللَّيِل فَقَالَ صلِّ صلَاةَ ا
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 عن   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم-٦ 
 قَالَ ِإذَا انكَسفَِت الشمس كُلُّها و احترقَت و لَم تعلَم ثُم عِلمت بعد )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ذَِلك فَعلَيك الْقَضاُء و ِإنْ لَم تحتِرق كُلُّها فَلَيس علَيك قَضاٌء 
 ِإذَا عِلم ِبالْكُسوِف و نِسي أَنْ يصلِّي فَعلَيِه الْقَضاُء و ِإنْ لَم يعلَم ِبِه  و ِفي ِروايٍة أُخرى

 كُلُّه ِرقتحي ذَا ِإذَا لَمِه هلَياَء عفَلَا قَض.  
٧ -ِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نى عوسِن مانَ برِعم نى عيحي نب دمحِن   مب ِليع ن

الْفَضِل الْواِسِطي قَالَ كَتبت ِإلَيِه ِإذَا انكَسفَِت الشمس أَِو الْقَمر و أَنا راِكب لَا أَقِْدر علَى 
  .النزوِل قَالَ فَكَتب ِإلَي صلِّ علَى مركَِبك الَِّذي أَنت علَيِه 

  باب صلَاِة التسِبيِح
١ -ِن   عونَ باره نع لَِبيى الْحيحي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

 ِلجعفٍَر يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَا أَمنحك أَ لَا أُعِطيك أَ لَا أَحبوك فَقَالَ لَه جعفَر بلَى يا رسولَ اللَِّه قَالَ فَظَن الناس أَنه جعفَر أَ

كُلِّ يوٍم يعِطيِه ذَهباً أَو ِفضةً فَتشرف الناس ِلذَِلك فَقَالَ لَه ِإني أُعِطيك شيئاً ِإنْ أَنت صنعته ِفي 
 ٍة أَوعمكُلَّ ج ا أَومهنيا بم لَك ِن غُِفريموي نيب هتعنِإنْ ص ا وا ِفيهم ا وينالد ِمن راً لَكيكَانَ خ

 ِدئتباٍت تكَعر عبلِّي أَرصا تمهنيا بم لَك ٍة غُِفرنكُلَّ س ٍر أَوهكُلَّ ش  
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 قُولُ ذَِلكت رأَكْب اللَّه و ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِللَِّه و دمالْح انَ اللَِّه وحبس غْتقُولُ ِإذَا فَرت أُ وقْرفَت
شع سمخ هكُوِع قُلْتالر ِمن كأْسر تفَعاٍت فَِإذَا ررم رشع هقُلْت تكَعاَءِة فَِإذَا رالِْقر دعةً برةَ مر

 عشر مراٍت فَِإذَا سجدت قُلْته عشر مراٍت فَِإذَا رفَعت رأْسك ِمن السجوِد فَقُلْ بين السجدتيِن
 ِة قُلْتِة الثَّاِنيدجالس ِمن كأْسر تفَعاٍت فَِإذَا ررم رشةَ فَقُلْ عالثَّاِني تدجاٍت فَِإذَا سرم رشع
ائَِة عشر مراٍت و أَنت قَاِعد قَبلَ أَنْ تقُوم فَذَِلك خمس و سبعونَ تسِبيحةً ِفي كُلِّ ركْعٍة ثَلَاثُِم

تسِبيحٍة ِفي أَربِع ركَعاٍت أَلْف و ِمائَتا تسِبيحٍة و تهِليلٍَة و تكِْبريٍة و تحِميدٍة ِإنْ ِشئْت صلَّيتها 
  .ِبالنهاِر و ِإنْ ِشئْت صلَّيتها ِباللَّيِل 

 نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِة ِإبايِفي ِرو ِن  وسأُ ِفي الْأُولَى ِإذَا )عليه السالم ( أَِبي الْحقْرت 
 دأَح اللَّه وِة ِبقُلْ هاِبعِفي الر اللَِّه و رصاَء نِفي الثَّاِلثَِة ِإذَا ج اِت واِديالْع ِة وِفي الثَّاِني و لِْزلَتز

لُ رمِل عاِلٍج ذُنوباً غَفَر اللَّه لَه ثُم نظَر ِإلَي فَقَالَ ِإنما ذَِلك قُلْت فَما ثَوابها قَالَ لَو كَانَ علَيِه ِمثْ
 اِبكحِلأَص و لَك.  

  و رِوي عِن ابِن أَِبي عميٍر عن يحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عن ذَِريٍح عن أَِبي عبِد - ٢
لَ تصلِّيها ِباللَّيِل و تصلِّيها ِفي السفَِر ِباللَّيِل و النهاِر و ِإنْ ِشئْت فَاجعلْها ِمن  قَا)عليه السالم ( اللَِّه 

 اِفِلكون.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محسِن بِن أَحمد عن أَباٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٣

 يقُولُ من كَانَ مستعِجلًا يصلِّي صلَاةَ جعفٍَر مجردةً ثُم يقِْضي التسِبيح و هو ذَاِهب ) السالم عليه
  .ِفي حواِئِجِه 
٤ -جِإلَىالر تبانَ قَالَ كَتملَيِن سب ِليع نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِل   أَح

  . ِإذَا كُنت مساِفراً فَصلِّ )عليه السالم (  ما تقُولُ ِفي صلَاِة التسِبيِح ِفي الْمحِمِل فَكَتب )عليه السالم ( 
    عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عِن ابِن محبوٍب رفَعه قَالَ قَالَ تقُولُ ِفي - ٥
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 يا من لَِبس الِْعز و الْوقَار يا من تعطَّف ِبالْمجِد و تكَرم )عليه السالم ( آِخِر ركْعٍة ِمن صلَاِة جعفٍَر 
ٍء ِعلْمه يا ذَا النعمِة و الطَّوِل يا ذَا الْمن   التسِبيح ِإلَّا لَه يا من أَحصى كُلَّ شيِبِه يا من لَا ينبِغي

 و اِبكِكت ِة ِمنمحى الرهتنِبم و ِشكرع ِمن اِقِد الِْعزعِبم أَلُكِم أَسالْكَر ِة ورا ذَا الْقُدِل يالْفَض و
سِمك الْأَعظَِم الْأَعلَى و كَِلماِتك التامِة أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد و أَنْ تفْعلَ ِبي ِبا

  .كَذَا و كَذَا 
٦ -نمع هِن أَِبي الْقَاِسِم ذَكَرِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   

 أَ لَا أُعلِّمك شيئاً تقُولُه ِفي )عليه السالم ( حدثَه عن أَِبي سِعيٍد الْمداِئِني قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
اٍت فَقُلْ ِإذَا فَركَعِع ربالْأَر ٍة ِمندجِفي آِخِر س تلَى فَقَالَ ِإذَا كُنب فٍَر فَقُلْتعلَاِة جص ِمن غْت

تسِبيِحك سبحانَ من لَِبس الِْعز و الْوقَار سبحانَ من تعطَّف ِبالْمجِد و تكَرم ِبِه سبحانَ من لَا 
يى كُلَّ شصأَح نانَ محبس ِإلَّا لَه ِبيحسِغي التبني عالن و نانَ ِذي الْمحبس هانَ ِذي ٍء ِعلْمحبِم س

 و اِبكِكت ِة ِمنمحى الرهتنم و ِشكرع ِمن اِقِد الِْعزعِبم أَلُكي أَسِإن مِم اللَّهالْكَر ِة ورالْقُد
 ٍد ومحلَى ملِّ علًا صدع قاً وِصد تمِة الَِّتي تامالت اِتككَِلم ظَِم والْأَع ِمكلْ اسافْع ِتِه ويِل بأَه

  .ِبي كَذَا و كَذَا 
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني - ٧

اةَ جعفٍَر كَتب اللَّه عز و  من صلَّى صلَ)عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  . ِلجعفٍَر قَالَ ِإي و اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ لَه ِمِن الْأَجِر ِمثْلَ ما قَالَ رسولُ اللَِّه 
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   و غَيِرها ِمن صلَاِة الترِغيِب)عليها السالم (  باب صلَاِة فَاِطمةَ 
  عِلي بن محمٍد و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن مثَنى الْحناِط - ١

 يقُولُ من صلَّى أَربع ركَعاٍت ِبِمائَتي مرٍة قُلْ )عليه السالم ( ِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَّ
 لَه ِإلَّا غُِفر باللَِّه ذَن نيب و هنيب فَِتلْ وني ةً لَمرونَ مسمٍة خكْعِفي كُلِّ ر دأَح اللَّه وه.  

٢ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه ببع نانَ عدعس نع ِقيرِن الْبٍد عمحِن مب د
 قَالَ من صلَّى أَربع ركَعاٍت يقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة قُلْ هو اللَّه )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ب فَِتلْ وني ةً لَمرم ِسنيمخ دأَح باللَِّه ذَن نيب و هني.  
 قَالَ من صلَّى ركْعتيِن )عليه السالم (   محمد بن يحيى ِبِإسناِدِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

يب و هنيب سلَي لَ وفَتةً انرم نيٍة ِستكْعِفي كُلِّ ر دأَح اللَّه وِبقُلْ ه باللَِّه ذَن ن.  
 قَالَ من صلَّى )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٤

عٍة الْمغِرب و بعدها أَربع ركَعاٍت و لَم يتكَلَّم حتى يصلِّي عشر ركَعاٍت يقْرأُ ِفي كُلِّ ركْ
  .ِبالْحمِد و قُلْ هو اللَّه أَحد كَانت ِعدلَ عشِر ِرقَاٍب 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد - ٥
 تطَهر ثُم أَوى ِإلَى ِفراِشِه بات و ِفراشه  قَالَ من)عليه السالم ( بِن كُردوٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و رطَهِل فَتآِخِر اللَّي ِمن فَِإنْ قَام اهطَايخ هنع تاثَرنت اللَّه ِل فَذَكَراللَّي ِمن ِجِدِه فَِإنْ قَامسكَم
ِه ولَيى عأَثْن و اللَّه ِمدح ِن ويتكْعلَّى رص ِبيلَى النلَّى عئاً ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله (  صيش أَِل اللَّهسي لَم 

 هِمن لَه ريخ وا هم لَه ِخردا أَنْ يِإم ِنِه ويِبع أَلُهسالَِّذي ي هِطيعا أَنْ يِإم طَاهأَع.  
٦ -ب ناِدِه عنٍد ِبِإسمحم نب ِليع   ِضِهملَّ ِإنَّ ناِشئَةَ )عليهم السالم ( عج و زِل اللَِّه عِفي قَو 

  اللَّيِل ِهي أَشد وطْئاً و أَقْوم ِقيلًا قَالَ ِهي ركْعتاِن بعد الْمغِرِب تقْرأُ ِفي أَوِل ركْعٍة ِبفَاِتحِة 
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 وِإلَّا ه ال ِإله واِحد ِإله ِإهلُكُم ِلِه وقَو ِمن ِة ورخِة السآي ِة وقَرِل الْبأَو ٍر ِمنشع اِب والِْكت
ِحيمالر منحالْأَ. الر ماواِت ولِْق السِإنَّ ِفي خ سمخ ِقلُونَ وعٍم يِلِه لَآياٍت ِلقَوِض ِإلَى قَور

 ِة ِمنقَرالْب آِخر و ِسيةَ الْكُرآي اِب وةَ الِْكتِة فَاِتحِة الثَّاِنيكْعِفي الر و دأَح اللَّه وةً قُلْ هرةَ مرشع
 ِإلَى أَنْ تخِتم السورةَ و خمس عشرةَ مرةً قُلْ هو قَوِلِه ِللَِّه ما ِفي السماواِت و ما ِفي الْأَرِض

اللَّه أَحد ثُم ادع بعد هذَا ِبما ِشئْت قَالَ و من واظَب علَيِه كُِتب لَه ِبكُلِّ صلَاٍة ِستِمائَِة أَلِْف 
  .حجٍة 

 قَالَ ِإذَا كَانَ النصف ِمن شعبانَ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد رفَعه عن أَِب- ٧
فَصلِّ أَربع ركَعاٍت تقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة الْحمد و قُلْ هو اللَّه أَحد ِمائَةَ مرٍة فَِإذَا فَرغْت فَقُِل 

ي عِإن و فَِقري كي ِإلَيِإن ملَا اللَّه بِمي رِل اسدبلَا ت بر ِجريتسم ِبك و اِئفخ كِمن و اِئذٌ ِبك
تغير ِجسِمي رب لَا تجِهد بلَاِئي أَعوذُ ِبعفِْوك ِمن ِعقَاِبك و أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك و أَعوذُ 

وذُ ِبكأَع و ذَاِبكع ِمن ِتكمحا ِبرم قفَو و فِْسكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كاؤلَّ ثَنج كِمن 
 يوم سبعٍة و ِعشِرين ِمن رجٍب نبئَ ِفيِه رسولُ )عليه السالم ( يقُولُ الْقَاِئلُونَ قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِفيِه أَي وقٍْت شاَء اثْنتي عشرةَ ركْعةً يقْرأُ ِفي كُلِّ ركْعٍة ِبأُم الْقُرآِن  من صلَّى)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
و سورٍة ما تيسر فَِإذَا فَرغَ و سلَّم جلَس مكَانه ثُم قَرأَ أُم الْقُرآِن أَربع مراٍت و الْمعوذَاِت 

ِحدٍة أَربع مراٍت فَِإذَا فَرغَ و هو ِفي مكَاِنِه قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و اللَّه أَكْبر و الثَّلَاثَ كُلَّ وا
  الْحمد ِللَِّه و سبحانَ اللَِّه و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه أَربع مراٍت 
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يو ِبشعدو فَلَا يعدي اٍت ثُمرم عبئاً أَريِبِه ش ِركي لَا أُشبر اللَّه قُولُ اللَّهي ثُم  لَه ِجيبتٍء ِإلَّا اس
وعدٍة ِإلَّا أَنْ ياجِحٍم ِفي كُلِّ حِة رقَِطيع ٍم أَوِة قَواِئحِفي ج .  

  باب صلَاِة اِلاسِتخارِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١

ٍث قَالَ قَالَ أَبيرِن حِرو بمع نع لَِبيى الْحيحي نِد اللَِّه عبِخِر )عليه السالم ( و عتاس ِن ويتكْعلِّ رص 
  .اللَّه فَو اللَِّه ما استخار اللَّه مسِلم ِإلَّا خار لَه الْبتةَ 

 عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر- ٢
 ِإذَا هم ِبأَمِر حج أَو عمرٍة أَو بيٍع )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

شِة الْحورا ِبسأَ ِفيِهمِة فَقَرارِتخِي اِلاستكْعلَّى رص ثُم رطَهٍق تِعت اٍء أَوِشر ِن أَومحِة الرورِبس ِر و
ثُم يقْرأُ الْمعوذَتيِن و قُلْ هو اللَّه أَحد ِإذَا فَرغَ و هو جاِلس ِفي دبِر الركْعتيِن ثُم يقُولُ اللَّهم ِإنْ 

 ِري واِجِل أَمع و اييند راً ِلي ِفي ِديِني ويكَذَا خ كَانَ كَذَا و آِلِه و ٍد ومحلَى ملِّ عآِجِلِه فَص
 اً ِلي ِفي ِديِني وركَذَا ش ِإنْ كَانَ كَذَا و و ما اللَّهِلهمأَج وِه وجِن الْوسلَى أَحِلي ع هرسي

فْه عني رب صلِّ علَى دنياي و آِخرِتي و عاِجِل أَمِري و آِجِلِه فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه و اصِر
  .محمٍد و آِلِه و اعِزم ِلي علَى رشِدي و ِإنْ كَِرهت ذَِلك أَو أَبته نفِْسي 

  غَير واِحٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد الْبصِري عِن الْقَاِسِم بِن عبِد - ٣
 قَالَ ِإذَا أَردت أَمراً فَخذْ )عليه السالم ( هاِشِمي عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه الرحمِن الْ

ِست ِرقَاٍع فَاكْتب ِفي ثَلَاٍث ِمنها ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِخيرةً ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم ِلفُلَاِن 
ِن بِكيِم ِلفُلَاِن بِزيِز الْحاللَِّه الْع ةً ِمنرِحيِم ِخيِن الرمحِم اللَِّه الرا ِبسهِفي ثَلَاٍث ِمن و لْهةَ افْعِن فُلَان

  فُلَانةَ لَا تفْعلْ ثُم ضعها تحت مصلَّاك ثُم صلِّ ركْعتيِن فَِإذَا 
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فَرغْت فَاسجد سجدةً و قُلْ ِفيها ِمائَةَ مرٍة أَستِخري اللَّه ِبرحمِتِه ِخيرةً ِفي عاِفيٍة ثُم استِو جاِلساً 
 ِلي و ِخر مقُِل اللَّه ِإلَى و ِدكِبي ِرباض ٍة ثُماِفيع و كٍر ِمنسوِري ِفي يِميِع أُمِلي ِفي ج رتاخ

الرقَاِع فَشوشها و أَخِرج واِحدةً فَِإنْ خرج ثَلَاثٌ متواِليات افْعلْ فَافْعِل الْأَمر الَِّذي تِريده و ِإنْ 
اِليوتثَلَاثٌ م جرخ ِرجلْ فَأَخفْعى لَا ترالْأُخ لْ وةٌ افْعاِحدو تجرِإنْ خ و لْهفْعلْ فَلَا تفْعلَا ت ات

  .ِمن الرقَاِع ِإلَى خمٍس فَانظُر أَكْثَرها فَاعملْ ِبِه و دِع الساِدسةَ لَا تحتاج ِإلَيها 
٤ -أَح نى عيحي نب دمحِم   مهالْج نب نسأَلَ الْحاٍل قَالَ سِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دم

 ِلابِن أَسباٍط فَقَالَ ما ترى لَه و ابن أَسباٍط حاِضر و نحن جِميعاً يركَب )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 
 هربفَأَخ رِإلَى ِمص رحأَِو الْب رلَاِة الْبقِْت صِر وِفي غَي ِجدسائِْت الْم و رفَقَالَ الْب رِر طَِريِق الْبيِبخ

يش أَي ظُران ٍة ثُمرِمائَةَ م ِخِر اللَّهتاس ِن ويتكْعلِّ رِة فَصقَالَ  الْفَِريض لْ ِبِه ومفَاع ِفي قَلِْبك قَعٍء ي
رالْب نسالْح لَه ِإلَي قَالَ و لَه ِإلَي بأَح .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَسباٍط و محمِد بِن أَحمد عن موسى بِن الْقَاِسِم - ٥
 جِعلْت ِفداك ما ترى آخذُ )عليه السالم ( الْبجِلي عن عِلي بِن أَسباٍط قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا 

 ِجدسم أِْتيأَنْ ت كلَيلَا ع اً ورب جرطَِر فَقَالَ اخالْخ ِديدش وفخا مراً فَِإنَّ طَِريقَنحب اً أَورب
م لَتستِخري اللَّه ِمائَةَ مرٍة و  و تصلِّي ركْعتيِن ِفي غَيِر وقِْت فَِريضٍة ثُ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

مرةً ثُم تنظُر فَِإنْ عزم اللَّه لَك علَى الْبحِر فَقُِل الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ و قالَ اركَبوا ِفيها 
فَِإِن اض ِحيمر فُوري لَغبساها ِإنَّ ررم راها وجِم اللَِّه مِبس اِنِبكلَى جِك عفَات رحالْب ِبك بطَر

الْأَيمِن و قُلْ ِبسِم اللَِّه اسكُن ِبسِكينِة اللَِّه و ِقر ِبوقَاِر اللَِّه و اهدأْ ِبِإذِْن اللَِّه و لَا حولَ و لَا قُوةَ 
  ح تخرج ِمن الْجنِة لَها صورةٌ كَصورِة الِْإنساِن ِإلَّا ِباللَِّه قُلْنا أَصلَحك اللَّه ما السِكينةُ ِري
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لَتفَأَقْب اِهيمرلَى ِإبع لَتزالَِّتي ن ِهي ةٌ وبةٌ طَياِئحر و عضي وه ِت ويكَاِن الْبلَ أَروح وردت 
الْأَساِطني ِقيلَ لَه ِهي ِمن الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفيِه سِكينةٌ ِمن ربكُم و بِقيةٌ ِمما ترك آلُ 

كَان وِت وابةُ ِفي التِكينالس ونَ قَالَ ِتلْكآلُ هار وسى وم ا قُلُوبلُ ِفيهسغت تِفيِه طَش ت
الْأَنِبياِء و كَانَ التابوت يدور ِفي بِني ِإسراِئيلَ مع الْأَنِبياِء ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَالَ ما تابوتكُم قُلْنا 

قُِل الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ سبحانَ الَِّذي السلَاح قَالَ صدقْتم هو تابوتكُم و ِإنْ خرجت براً فَ
قِْرِننيم ا لَهما كُن لَنا هذا و رخس . دا ِعنقُولُهٍد يبع ِمن سلَي هونَ فَِإنقَِلبننا لَمبا ِإىل رِإن و

يش هِصيبٍة فَيابد ِعٍري أَوب ِمن قَعكُوِبِه فَيِم  رفَقُلْ ِبس ِزِلكنم ِمن تجرقَالَ فَِإذَا خ ٌء ِبِإذِْن اللَِّه ثُم
 وهجو ِربضلَاِئكَةَ تةَ ِإلَّا ِباللَِّه فَِإنَّ الْملَا قُو لَ وولَى اللَِّه لَا حع كَّلْتوِباللَِّه ت تناللَِّه آم

للَّه و آمن ِباللَِّه و توكَّلَ علَى اللَِّه و قَالَ لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا الشياِطِني و يقُولُونَ قَد سمى ا
  .ِباللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم قَالَ قَالَ ِلي - ٦
 ِإذَا أَراد أَحدكُم شيئاً فَلْيصلِّ ركْعتيِن ثُم لْيحمِد اللَّه و لْيثِْن علَيِه و )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 اييند راً ِلي ِفي ِديِني ويخ رذَا الْأَمِإنْ كَانَ ه مقُولُ اللَّهي ِتِه ويِل بأَه ٍد ومحلَى ملِّ عصلْي
ِلي و هرسفَييش أَي هأَلْتي فَسنع ِرفْهفَاص ذَِلك رِإنْ كَانَ غَي و هأْ   اقِْدرا فَقَالَ اقْرأُ ِفيِهمٍء أَقْر

  .ِفيِهما ما ِشئْت و ِإنْ ِشئْت قَرأْت ِفيِهما قُلْ هو اللَّه أَحد و قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ 
٧ -محم نب ِليع   نع اِهيمرِن ِإبِرو بمع نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد ع

 قَالَ قُلْت لَه ربما أَردت )عليه السالم ( خلَِف بِن حماٍد عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَحدهما يأْمرِني و الْآخر ينهاِني قَالَ فَقَالَ ِإذَا كُنت كَذَِلك فَصلِّ الْأَمر يفْرق ِمني فَِريقَاِن

ركْعتيِن و استِخِر اللَّه ِمائَةَ مرٍة و مرةً ثُم انظُر أَحزم الْأَمريِن لَك فَافْعلْه فَِإنَّ الِْخيرةَ ِفيِه ِإنْ شاَء 
 و اِب اللَّهذَه لَِدِه وِت ووم ِدِه وِل ِفي قَطِْع يجِللر ا ِخريمبر هٍة فَِإناِفيِفي ع كتارِتخكُِن اسلْت

  .ماِلِه 
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 ٨- ِليع   مهنع هفَعٍد رمحم نِن )عليهم السالم ( بع أَلَهس قَد اِبِه وحِض أَصعقَالَ ِلب هأَن 
الْأَمِر يمِضي ِفيِه و لَا يِجد أَحداً يشاِوره فَكَيف يصنع قَالَ شاِور ربك قَالَ فَقَالَ لَه كَيف قَالَ 

اجِو الْحان ا ِفي لَهملْهعاج و معٍة ناِحدِفي و ٍة لَا واِحدِن ِفي ويتقْعر باكْت ثُم فِْسكةَ ِفي ن
بندقَتيِن ِمن ِطٍني ثُم صلِّ ركْعتيِن و اجعلْهما تحت ذَيِلك و قُلْ يا اللَّه ِإني أُشاِورك ِفي أَمِري 

خ تأَن ذَا وفَِإنْ ه كدِخلْ يأَد ٍة ثُماِقبع نسح و لَاحا ِفيِه صِبم لَيع ِشٍري فَأَِشرم اٍر وشتسم ري
 كبر اِوركَذَا شلْ هفْعا لَا لَا تِإنْ كَانَ ِفيه لْ وفَافْع معا نكَانَ ِفيه.  
  باب الصلَاِة ِفي طَلَِب الرزِق

١ -محكَانَ   مسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د
 الْفَاقَةَ و الْحرفَةَ ِفي )عليه السالم ( عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

سي دعِة بارجِد اللَِّه التبو عأَب هرةُ فَأَمِعيشِه الْملَيع اقَتٍة ِإلَّا ضاجِفي ح هجوتا يكَانَ ِفيِه م اٍر قَد
قُولَ  بين الْقَبِر و الِْمنبِر فَيصلِّي ركْعتيِن و ي)صلى اهللا عليه وآله (  أَنْ يأِْتي مقَام رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 

 ِلي ِمن رسيأَنْ ت كاطَ ِبِه ِعلْما أَحم و ِتكِبِعز و ِتكرقُد و ِتكِبقُو أَلُكي أَسِإن مٍة اللَّهرِمائَةَ م
مرِني ِبِه فَما التجارِة أَوسعها ِرزقاً و أَعمها فَضلًا و خيرها عاِقبةً قَالَ الرجلُ فَفَعلْت ما أَ

 اللَّه قَِنيزٍه ِإلَّا رجِفي و ذَِلك دعب تهجوت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن أَِبي داود عن أَِبي - ٢

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني )صلى اهللا عليه وآله (  رجلٌ ِإلَى النِبي  قَالَ جاَء)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
ذُو ِعياٍل و علَي دين و قَِد اشتدت حاِلي فَعلِّمِني دعاًء ِإذَا دعوت ِبِه رزقَِني اللَّه ما أَقِْضي ِبِه 

ي فَقَالَ يا عبد اللَِّه توضأْ و أَسِبغْ وضوَءك ثُم صلِّ ركْعتيِن تِتم ديِني و أَستِعني ِبِه علَى ِعياِل
 ِبين كِبيٍد نمحِبم كِإلَي هجوأَت ا كَِرميي اِحدا وي اِجدا مقُلْ ي ا ثُمِفيِهم ودجالس و كُوعالر

  ٍء أَنْ تصلِّي   رسولَ اللَِّه ِإني أَتوجه ِبك ِإلَى اللَِّه ربك و رب كُلِّ شيالرحمِة يا محمد يا
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ِتِه ويِل بلَى أَهع ٍد ومحلَى مِبِه ع اِسعاً أَلُمقاً وِرز ِسرياً وحاً يفَت و اِتكفَحن ةً ِمنفْحن أَلُكأَس 
  .شعِثي و أَقِْضي ِبِه ديِني و أَستِعني ِبِه علَى ِعياِلي 

٣ -بص نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدذَّاِء عاٍح الْح
ٌء تفَرق و ِضقْت ضيقاً   ِإنه كَانَ ِفي يِدي شي)عليه السالم ( ابِن الطَّياِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

تعجفَقَالَ ِإذَا ر هكْترت قَد و معن وِق قُلْتِفي الس وتانح ِديداً فَقَالَ ِلي أَ لَكِإلَى الْكُوفَِة ش 
فَاقْعد ِفي حانوِتك و اكْنسه فَِإذَا أَردت أَنْ تخرج ِإلَى سوِقك فَصلِّ ركْعتيِن أَو أَربع ركَعاٍت 

ك أَبرأُ ِإلَيك ِمن ثُم قُلْ ِفي دبِر صلَاِتك توجهت ِبلَا حوٍل ِمني و لَا قُوٍة و لَِكن ِبحوِلك و قُوِت
الْحوِل و الْقُوِة ِإلَّا ِبك فَأَنت حوِلي و ِمنك قُوِتي اللَّهم فَارزقِْني ِمن فَضِلك الْواِسِع ِرزقاً كَِثرياً 

فَعلْت ذَِلك و كُنت أَخرج ِإلَى طَيباً و أَنا خاِفض ِفي عاِفيِتك فَِإنه لَا يمِلكُها أَحد غَيرك قَالَ فَ
يِدي شا ِعنم كَّاِني وِة دراِبي ِبأُجذَِني الْجأْخأَنْ ي ى ِخفْتتكَّاِني حد  اِلباَء جٌء قَالَ فَج

كُلِِّه قَالَ و عرض متاعه ِبمتاٍع فَقَالَ ِلي تكِْريِني ِنصف بيِتك فَأَكْريته ِنصف بيِتي ِبِكرى الْبيِت 
فَأُعِطي ِبِه شيئاً لَم يِبعه فَقُلْت لَه هلْ لَك ِإلَي خير تِبيعِني ِعدلًا ِمن متاِعك هذَا أَِبيعه و آخذُ 

ك اللَّه علَي ِبذَِلك قَالَ فَخذْ ِعدلًا فَضلَه و أَدفَع ِإلَيك ثَمنه قَالَ و كَيف ِلي ِبذَِلك قَالَ قُلْت و لَ
 ذْتأَخ و نِه الثَّمِإلَي تفَعد ِمي ووي ِمن اعتالْم تفَِبع ِديدش دراَء بج و هتقَمر و هذْتا فَأَخهِمن

ه و أَرد علَيِه ِمن رأِْس الْماِل حتى رِكبت الْفَضلَ فَما ِزلْت آخذُ ِعدلًا ِعدلًا فَأَِبيعه و آخذُ فَضلَ
 ورالد تينب و ِقيقالر تيرتاش و ابوالد.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن ابِن الْوِليِد بِن - ٤
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 يا وِليد أَين حانوتك ِمن الْمسِجِد فَقُلْت علَى )عليه السالم ( صِبيٍح عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
نْ تأِْتي حانوتك فَابدأْ ِبالْمسِجِد فَصلِّ ِفيِه ركْعتيِن أَو أَربعاً ثُم قُلْ غَدوت باِبِه فَقَالَ ِإذَا أَردت أَ

ِبحوِل اللَِّه و قُوِتِه و غَدوت ِبلَا حوٍل ِمني و لَا قُوٍة بلْ ِبحوِلك و قُوِتك يا رب اللَّهم ِإني 
  .تِمس ِمن فَضِلك كَما أَمرتِني فَيسر ِلي ذَِلك و أَنا خاِفض ِفي عاِفيِتك عبدك أَلْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عِن الْبرِقي عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن - ٥

 قَالَ قَالَ ِلي يا فُلَانُ أَ ما تغدو ِفي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه الْعطَّاِر عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا 
الْحاجِة أَ ما تمر ِبالْمسِجِد الْأَعظَِم ِعندكُم ِبالْكُوفَِة قُلْت بلَى قَالَ فَصلِّ ِفيِه أَربع ركَعاٍت قُلْ 

 و قُوِتِه غَدوت ِبغيِر حوٍل ِمني و لَا قُوٍة و لَِكن ِبحوِلك يا رب و ِفيِهن غَدوت ِبحوِل اللَِّه
 وقُهسباً تلَالًا طَيح ِلكفَض قَِني ِمنزرأَنْ ت أَلُكأَس ِلِه وكَةَ أَهرب ِم ووذَا الْيكَةَ هرب أَلُكأَس ِتكقُو

و ِلكوِبح ِإلَي ِتكاِفيِفي ع اِفضا خأَن و ِتكقُو .  
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن عبِد اللَِّه بِن أَحمد عِن - ٦

 )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْحسِن بِن عروةَ ابِن أُخِت شعيٍب الْعقَرقُوِفي عن خاِلِه شعيٍب قَالَ
من جاع فَلْيتوضأْ و لْيصلِّ ركْعتيِن ثُم يقُولُ يا رب ِإني جاِئع فَأَطِْعمِني فَِإنه يطْعم ِمن ساعِتِه 

.  
مِغريِة عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْ- ٧

 قَالَ ِإذَا غَدوت ِفي حاجِتك بعد أَنْ تِجب الصلَاةُ فَصلِّ ركْعتيِن فَِإذَا فَرغْت ِمن )عليه السالم ( اللَِّه 
فَض ِمن ِمسأَلْت توي غَدِإن ماللَّه ِد قُلْتهشالت باً ولَالًا طَيقاً حقِْني ِرززِني فَارترا أَمكَم ِلك

  أَعِطِني ِفيما رزقْتِني الْعاِفيةَ تِعيدها ثَلَاثَ مراٍت ثُم تصلِّي ركْعتيِن 
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 ٍة ولَا قُو ي وٍل ِمنوِر حيِبغ توِتِه غَدقُو ِل اللَِّه ووِبح ِد قُلْتهشالت ِمن غْتِن فَِإذَا فَرياورأُخ
مِة اللَّهالْقُو ِل ووالْح ِمن كأُ ِإلَيرأَب و ِتكقُو و با ري ِلكوِبح ذَا لَِكنكَةَ هرب أَلُكي أَسِإن 

 ِلكوِبح ِإلَي وقُهسلَالًا تباً حاِسعاً طَيقاً وِرز ِلكفَض قَِني ِمنزرأَنْ ت أَلُكأَس ِلِه وكَةَ أَهرب ِم ووالْي
  .و قُوِتك و أَنا خاِفض ِفي عاِفيِتك تقُولُها ثَلَاثاً 

  لْحواِئِجباب صلَاِة ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِزياٍد الْقَنِدي عن عبِد - ١

ت دعاًء  فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني اخترع)عليه السالم ( الرِحيِم الْقَِصِري قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 و صلِّ ركْعتيِن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ دعِني ِمِن اخِتراِعك ِإذَا نزلَ ِبك أَمر فَافْزع ِإلَى رسوِل اللَِّه 

ركْعتيِن تستفِْتح  قُلْت كَيف أَصنع قَالَ تغتِسلُ و تصلِّي )صلى اهللا عليه وآله ( تهِديِهما ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 ماللَّه قُلْت تلَّمس ِد وهشالت ِمن غْتِة فَِإذَا فَرالْفَِريض دهشت دهشت ِة والْفَِريض احا افِْتتِبِهم

لَى ملِّ عص ماللَّه لَامالس ِجعري كِإلَي و لَامالس كِمن و لَامالس تلِّغْ أَنب ٍد ومحآِل م ٍد ومح
 لَامالس و لَامالس مهِمن لَيع ددار لَاِمي وس اِدِقنيِة الصالْأَِئم احوأَر و لَامي السٍد ِمنمحم وحر

تكْعِن الرياتِإنَّ ه ماللَّه هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و ِهملَيوِل اللَِّه عسي ِإلَى رةٌ ِمنِديِن هصلى اهللا عليه وآله ( ي( 
 اِجداً وس ِخرت ثُم ِمِننيؤالْم ِليا وي وِلكسِفي ر و ِفيك توجر و لْتا أَما مِهملَيِني عفَأَِثب

 يا حي وتملَا ي يا حي وما قَيي يا حقُولُ يت محا أَراِم يالِْإكْر لَاِل وا ذَا الْجي تِإلَّا أَن لَا ِإلَه
الراِحِمني أَربِعني مرةً ثُم ضع خدك الْأَيمن فَتقُولُها أَربِعني مرةً ثُم ضع خدك الْأَيسر فَتقُولُها 

أْسر فَعرت ةً ثُمرم ِعنيبلُوذُ أَرت و ِتكقَبِإلَى ر كدي درت ةً ثُمرم ِعنيبقُولُ أَرت و كدي دمت و ك
ِبسبابِتك و تقُولُ ذَِلك أَربِعني مرةً ثُم خذْ ِلحيتك ِبيِدك الْيسرى و ابِك أَو تباِك و قُلْ يا 

  ِه أَشكُو ِإلَى اللَِّه و ِإلَيك محمد يا رسولَ اللَّ

http://www.islam4u.com


  ) ٤٧٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ثُم تسجد و حاجِتي و ِإلَى أَهِل بيِتك الراِشِدين حاجِتي و ِبكُم أَتوجه ِإلَى اللَِّه ِفي حاجِتي 
تقُولُ يا اللَّه يا اللَّه حتى ينقَِطع نفَسك صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد و افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا 

  .تى تقْضى حاجته  فَأَنا الضاِمن علَى اللَِّه عز و جلَّ أَنْ لَا يبرح ح)عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

أُ ِفي ِإحقْرِن ييتكْعلِّي رصةَ قَالَ ياجالْح ِريدي أَو رالْأَم هنزحِل يجِفي الر دأَح اللَّه وا قُلْ هماهد
 هتاجأَلُ حسي ةً ثُمرى مرِفي الْأُخ ٍة ورم أَلْف.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن دويٍل عن مقَاِتِل بِن مقَاِتٍل قَالَ - ٣
ِعلْت ِفداك علِّمِني دعاًء ِلقَضاِء الْحواِئِج فَقَالَ ِإذَا كَانت لَك حاجةٌ  ج)عليه السالم ( قُلْت ِللرضا 

 تحت زراب الطِّيِب ثُم ئاً ِمنيش مش و اِبكِثي ظَفأَن سالْب ِسلْ وةٌ فَاغْتِهملَّ مج و زِإلَى اللَِّه ع
 تفْتِتح الصلَاةَ فَتقْرأُ فَاِتحةَ الِْكتاِب و قُلْ هو اللَّه أَحد خمس عشرةَ مرةً السماِء فَصلِّ ركْعتيِن

 سماَءةَ خأَنَّ الِْقر رِبيِح غَيسلَاِة التلَى ِمثَاِل صا عهِتمت ةً ثُمرةَ مرشع سمأُ خقْرفَت كَعرت ثُم
رةَ مرشِإنَّ كُلَّ ع ماللَّه وِدكجقُولُ ِفي سفَت دجست ةً ثُمرةَ مرشع سما خأْهفَاقْر تلَّمةً فَِإذَا س

معبوٍد ِمن لَدنْ عرِشك ِإلَى قَراِر أَرِضك فَهو باِطلٌ ِسواك فَِإنك أَنت اللَّه الْحق الْمِبني اقِْض ِلي 
اجح تدا أَرِفيم ِلحت ةَ واعةَ الساعكَذَا الس ةَ كَذَا و.  

٤ - ِليأَِبي ع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لٌ فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَِخي ِبِه بِليةٌ  فَأَتاه رج)عليه السالم ( الْخزاِز قَالَ حضرت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِة وعمالْج ِميِس والْخ اِء وِبعالْأَر موي ومصي قُلْ لَه و ذَِلك رتاس ا فَقَالَ لَههِيي أَنْ أَذْكُرحتأَس
ِديدا جِن ِإميبثَو سلْبي و سمالَِت الشِإذَا ز جرخلِّي يصفَي دأَح اهرثُ لَا ييِن حا غَِسيلَيِإم ِن وي

 رشاِب عةَ الِْكتلَاِتِه فَاِتحأُ ِفي صقْري ِه ويبنج و ضِه الْأَريتاحطَّى ِبرمتي ِه ويتكْبر نع كِْشفي و  
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مراٍت و قُلْ هو اللَّه أَحد عشر مراٍت فَِإذَا ركَع قَرأَ خمس عشرةَ مرةً قُلْ هو اللَّه أَحد فَِإذَا 
دجسلَ أَنْ يقَب هأْسر فَعراً فَِإذَا رشا عأَهقَر دجلَى ساٍت عكَعر عبلِّي أَرصةً يرم ِرينا ِعشأَهقَر 

ِمثِْل هذَا فَِإذَا فَرغَ ِمن التشهِد قَالَ يا معروفاً ِبالْمعروِف يا أَولَ الْأَوِلني يا آِخر الْآِخِرين يا ذَا 
رحم الراِحِمني ِإني اشتريت نفِْسي ِمنك ِبثُلُِث ما أَمِلك الْقُوِة الْمِتِني يا راِزق الْمساِكِني يا أَ

يلَى كُلِّ شع كِبِه ِإن ِليتتا ابم ري شنع ِرففَاص  ٍء قَِدير.  
صاِلٍح قَالَ   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن - ٥

 يقُولُ من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء و صلَّى ركْعتيِن فَأَتم ركُوعهما )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ثُم ) اهللا عليه وآله صلى( و سجودهما ثُم جلَس فَأَثْنى علَى اللَِّه عز و جلَّ و صلَّى علَى رسوِل اللَِّه 

 ِخبي ِه لَمظَانِفي م ريالْخ طَلَب نم ِه وظَانِفي م ريالْخ طَلَب فَقَد هتاجح أَلَ اللَّهس.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٦

عثْمانَ أَِبي ِإسماِعيلَ السراِج عن عبِد اللَِّه بِن وضاٍح و عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن ِإسماِعيلَ بِن 
 قَالَ مِرضت ِفي شهِر رمضانَ مرضاً )عليه السالم ( الْأَرقَِط و أُمه أُم سلَمةَ أُخت أَِبي عبِد اللَِّه 

ش لَيي عأُم تِزعفَج تيي منَ أَنوري مه ِة وازنلًا ِللْجاِشٍم لَيو هنب تعمتاج و ى ثَقُلْتتِديداً ح
لِّي  خاِلي اصعِدي ِإلَى فَوِق الْبيِت فَابرِزي ِإلَى السماِء و ص)عليه السالم ( فَقَالَ لَها أَبو عبِد اللَِّه 

ركْعتيِن فَِإذَا سلَّمِت فَقُوِلي اللَّهم ِإنك وهبته ِلي و لَم يك شيئاً اللَّهم و ِإني أَستوِهبكَه مبتِدئاً 
ِبها و تسحرت فَأَِعرِنيِه قَالَ فَفَعلَت فَأَفَقْت و قَعدت و دعوا ِبسحوٍر لَهم هِريسٍة فَتسحروا 

 مهعم.  
٧ - ِديِبيلَ الِْكنحرش نكَانَ عسِن مِن اباِج عراِعيلَ السمأَِبي ِإس ناِد عنذَا الِْإسِبه و  

لْوضوَء ثُم صلِّ  قَالَ ِإذَا أَردت أَمراً تسأَلُه ربك فَتوضأْ و أَحِسِن ا)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبيلَى النلِّ عص و ظِِّم اللَّهع ِن ويتكْعصلى اهللا عليه وآله ( ر( كِبأَن أَلُكي أَسِإن مِليِم اللَّهسالت دعقُلْ ب و 

يلَى كُلِّ شع كأَن و ِلكم اُء ِمنشا تم كِبأَن و ِدرقْتم ٍء قَِدير كِإلَي هجوي أَتِإن مكُونُ اللَّهٍر يأَم 
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 يا محمد يا رسولَ اللَِّه ِإني أَتوجه ِبك ِإلَى اللَِّه ربك )صلى اهللا عليه وآله ( ِبنِبيك محمٍد نِبي الرحمِة 
كِبيِبن مِتي اللَّهِلي طَِلب ِجحني ِليبر و كتاجلْ حس ٍد ثُممحِتي ِبمِلي طَِلب ِجحأَن .  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو داود عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٨
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 قَالَ ِفي الْأَمِر )عليه السالم ( عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمسِكٍني صاع ِبصاِع يطْلُبه الطَّاِلب ِمن ربِه قَالَ تصدق ِفي يوِمك علَى ِستني ِمسِكيناً علَى كُلِّ

 ِبيولُ )صلى اهللا عليه وآله ( النعت نم سلْبا يى منأَد تلَِبس اِقي وِفي الثُّلُِث الْب لْتسلُ اغْتفَِإذَا كَانَ اللَّي 
كْعلِّي رصت اراً ثُماِب ِإزالثِّي ِفي ِتلْك كلَياِب ِإلَّا أَنَّ عالثِّي ِفي ِمن كتهبج تعضِن فَِإذَا ويت

الركْعِة الْأَِخِري ِللسجوِد هلَّلْت اللَّه و عظَّمته و قَدسته و مجدته و ذَكَرت ذُنوبك فَأَقْررت ِبما 
أْسر تعضِإذَا و ثُم كأْسر تفَعر ى ثُممسا مهِمن ِرفعِمائَةَ ت اللَّه ترختِة اسِة الثَّاِنيدجِللس ك

 كيتكْبفَأَفِْض ِبر تدجا سكُلَّم و اهِإي أَلُهست و ا ِشئْتِبم و اللَّهعدت ثُم كِخريتي أَسِإن مٍة اللَّهرم
هما و اجعِل الِْإزار ِمن خلِْفك بين أَلْيتيك و باِطِن ِإلَى الْأَرِض ثُم ترفَع الِْإزار حتى تكِْشفَ

 كاقَيس.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عِن الْحاِرِث بِن - ٩

 ِإذَا كَانت لَك حاجةٌ فَتوضأْ و صلِّ ركْعتيِن ثُم احمِد  قَالَ)عليه السالم ( الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 بجت عاد ِة ثُمالْآي ِمن اذْكُر ِه ولَيأَثِْن ع و اللَّه.  

١٠-ميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدوٍن ع
 قَالَ ِإذَا أَردت حاجةً فَصلِّ ركْعتيِن و صلِّ )عليه السالم ( الْحاِرِث بِن الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 طَهعلْ تس ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع.  

١١-ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِميٍل قَالَ   مج نِزيِز عِد الْعبِن عب رم
 فَدخلَت علَيِه امرأَةٌ و ذَكَرت أَنها تركَِت ابنها و قَد قَالَت )عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

مي لَم لَّها لَعتاً فَقَالَ لَهيِهِه مجلَى وفَِة علِّي ِبالِْملْحص ِسِلي وِتِك فَاغْتيِبي ِإلَى بفَقُوِمي فَاذْه ت
ركْعتيِن و ادِعي و قُوِلي يا من وهبه ِلي و لَم يك شيئاً جدد ِهبته ِلي ثُم حرِكيِه و لَا تخِبِري 

  .د بكَى ِبذَِلِك أَحداً قَالَت فَفَعلْت فَحركْته فَِإذَا هو قَ
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   باب صلَاِة من خاف مكْروهاً
١ -يعش نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحٍب   م

ٌء   ِإذَا هالَه شي)عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( الْعقَرقُوِفي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَِزع ِإلَى الصلَاِة ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ و استِعينوا ِبالصبِر و الصالِة 

٢ - نب نيسأَِبي   الْح نِريٍز عح ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم
 قَالَ اتِخذْ مسِجداً ِفي بيِتك فَِإذَا ِخفْت شيئاً فَالْبس ثَوبيِن غَِليظَيِن ِمن أَغْلَِظ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ما ثُم اجثُ علَى ركْبتيك فَاصرخ ِإلَى اللَِّه و سلْه الْجنةَ و تعوذْ ِباللَِّه ِمن شر ِثياِبك و صلِّ ِفيِه
 كتِشريع و كفْسن كتبجِإنْ أَع ٍي وغةَ بكَِلم كِمن اللَّه عمسأَنْ ي اكِإي و افُهخالَِّذي ت.  

أَر نلَاِة مفَراًباب صس اد  
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

عتيِن يركَعهما  ما استخلَف عبد علَى أَهِلِه ِبِخلَافٍَة أَفْضلَ ِمن ركْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِتي وآِخر و اييند ِديِني و اِلي وم ِلي وأَه فِْسي ون كِدعوتي أَسِإن مقُولُ اللَّهفَراً يس ادِإذَا أَر

  .أَمانِتي و خواِتيم عمِلي ِإلَّا أَعطَاه اللَّه ما سأَلَ 
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   باب صلَاِة الشكِْر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ١

 قَالَ قَالَ ِفي صلَاِة الشكِْر ِإذَا أَنعم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه السراِج عن هارونَ بِن خاِرجةَ 
اللَّه علَيك ِبِنعمٍة فَصلِّ ركْعتيِن تقْرأُ ِفي الْأُولَى ِبفَاِتحِة الِْكتاِب و قُلْ هو اللَّه أَحد و تقْرأُ ِفي 

لِْكتاِب و قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ و تقُولُ ِفي الركْعِة الْأُولَى ِفي ركُوِعك و الثَّاِنيِة ِبفَاِتحِة ا
 وِدكجس و كُوِعكِة ِفي رِة الثَّاِنيكْعقُولُ ِفي الرت داً ومح كْراً وكْراً شِللَِّه ش دمالْح وِدكجس

ابجتِللَِّه الَِّذي اس دمأَلَِتي الْحسطَاِني مأَع اِئي وعد .  
جوزتأَنْ ي ادأَر نم ِلِه ولَ ِبأَهخدأَنْ ي ادأَر نلَاِة مباب ص  

١ - ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 جِعلْت ِفداك ِإني رجلٌ قَد )عليه السالم ( عت رجلًا و هو يقُولُ ِلأَِبي جعفٍَر أَِبي بِصٍري قَالَ سِم

أَسننت و قَد تزوجت امرأَةً ِبكْراً صِغريةً و لَم أَدخلْ ِبها و أَنا أَخاف ِإذَا أَدخلُ ِبها علَى 
ِني ِلِخضهكْراِشي أَنْ تفٍَر ِفرعو جِري فَقَالَ أَبِكب لَ أَنْ )عليه السالم ( اِبي وقَب مهرفَم لْتخِإذَا د 

 ِد اللَّهجم ِن ثُميتكْعر لِّيصت أَ وضوتى تتا حهِصلُ ِإلَيلَا ت تأَن ئَةً ثُمضوتكُونَ مأَنْ ت كِصلَ ِإلَيت
حلَى ملِّ عص و مقُِل اللَّه و اِئكعلَى دوا عنمؤا أَنْ يهعم نم رم و اللَّه عاد ٍد ثُممحآِل م ٍد وم

ارزقِْني ِإلْفَها و ودها و ِرضاها و رضِني ِبها ثُم اجمع بيننا ِبأَحسِن اجِتماٍع و أَسر ائِْتلَاٍف 
كطَاِن فَِإنيالش ِمن كالِْفر اللَِّه و ِمن أَنَّ الِْإلْف لَماع قَالَ و ثُم امرالْح هكْرت لَالَ والْح ِحبت 

 لَّ اللَّها أَحم هكَرِلي.  
٢ -دج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح ناِد عنذَا الِْإسِبه ِن   وِن بسِه الْح  
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لْت لَا  ِإذَا تزوج أَحدكُم كَيف يصنع قُ)عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 رفَقَد جوزأَنْ أَت ي أُِريدِإن مقُولُ اللَّهي ثُم اللَّه دمحي ِن ويتكْعلِّ رصفَلْي ِبذَِلك مِري قَالَ ِإذَا هأَد

عسأَو اِلي وِفي م ا وفِْسهِلي ِفي ن نفَظَهأَح جاً وفَر نفَّهاِء أَعسالن ِلي ِمن نهظَمأَع قاً وِرز نه
  .بركَةً و قَدر ِلي ولَداً طَيباً تجعلُه خلَفاً صاِلحاً ِفي حياِتي و بعد مماِتي 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن رجٍل عن محمِد - ٣
 قَالَ من أَراد أَنْ يحبلَ لَه فَلْيصلِّ ركْعتيِن بعد الْجمعِة يِطيلُ )عليه السالم ( ٍم عن أَِبي جعفٍَر بِن مسِل

ا ِفيِهما الركُوع و السجود ثُم يقُولُ اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبما سأَلَك ِبِه زكَِريا ِإذْ قَالَ رب لَ
 ِمكِباس ماِء اللَّهعالد ِميعس كةً ِإنبةً طَييِلي ذُر به ماللَّه اِرِثنيالْو ريخ تأَن داً وِني فَرذَرت

لَا ت غُلَاماً و لْهعلَداً فَاجا وِحِمهِفي ر تيا فَِإنْ قَضهذْتأَخ ِتكانِفي أَم ا وهلَلْتحتلْ اسعج
  .ِللشيطَاِن ِفيِه نِصيباً و لَا ِشركاً 

  باب النواِدِر
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

(ةُ فَقُلْتاِصبِذِه النِوي هرا تقَالَ قَالَ م  و كُوِعِهمر و ا ذَا فَقَالَ ِفي أَذَاِنِهمِفيم اكِفد ِعلْتج 
 و زاللَِّه ع وا فَِإنَّ ِدينِم فَقَالَ كَذَبوِفي الن آهٍب ركَع نب يقُولُونَ ِإنَّ أُبي مهِإن فَقُلْت وِدِهمجس

   فَقَالَ لَه سِدير الصيرِفي جلَّ أَعز ِمن أَنْ يرى ِفي النوِم قَالَ
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لَّه عز و جلَّ لَما  ِإنَّ ال)عليه السالم ( جِعلْت ِفداك فَأَحِدثْ لَنا ِمن ذَِلك ِذكْراً فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ِإلَى سماواِتِه السبِع أَما أُولَاهن فَبارك علَيِه و الثَّاِنيةَ علَّمه فَرضه فَأَنزلَ )صلى اهللا عليه وآله ( عرج ِبنِبيِه 

اِع النوأَن عاً ِمنوونَ نعبوٍر ِفيِه أَرن ِملًا ِمنحم اللَّه ارصى أَبشغِش اللَِّه ترِدقَةً ِبعحم توِر كَان
الناِظِرين أَما واِحد ِمنها فَأَصفَر فَِمن أَجِل ذَِلك اصفَرِت الصفْرةُ و واِحد ِمنها أَحمر فَِمن أَجِل 

ن أَجِل ذَِلك ابيض الْبياض و الْباِقي علَى ساِئِر ذَِلك احمرِت الْحمرةُ و واِحد ِمنها أَبيض فَِم
عدِد الْخلِْق ِمن النوِر و الْأَلْواِن ِفي ذَِلك الْمحِمِل حلَق و سلَاِسلُ ِمن ِفضٍة ثُم عرج ِبِه ِإلَى 

اِء وماِف السلَاِئكَةُ ِإلَى أَطْرِت الْمفَراِء فَنمالس هبا أَشم وسقُد وحبس قَالَت داً وجس ترخ 
 اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ثُم فُِتحت أَبواب السماِء و )عليه السالم ( هذَا النور ِبنوِر ربنا فَقَالَ جبرِئيلُ 

ِبيلَى النع تلَّملَاِئكَةُ فَسِت الْمعمتِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (  اج وكأَخ فكَي دمحا مي قَالَت اجاً وأَفْو 
 ِبيقَالَ الن لَامالس فَأَقِْرئْه لْتزأُِخذَ )صلى اهللا عليه وآله ( ن قَد و ِرفُهعلَا ن فكَي قَالُوا و هِرفُونعأَ فَت 

ا وِمن ِميثَاقُه و ِتِه ِفي كُلِّ ِميثَاقُكِشيع وهجو فَّحصتا لَنِإن ا ونلَيِة عامِم الِْقيوِتِه ِإلَى يِشيع ِميثَاق 
يوٍم و لَيلٍَة خمساً يعنونَ ِفي كُلِّ وقِْت صلَاٍة و ِإنا لَنصلِّي علَيك و علَيِه قَالَ ثُم زادِني ربي 

ون ِعنيبِبي ِإلَى أَر جرع لَاِسلَ وس لَقاً وِني حادز لَ والْأَو ورالن ِبهشوِر لَا ياِع النوأَن عاً ِمن
 ترخ اِء وماِف السلَاِئكَةُ ِإلَى أَطْرِت الْمفَرِة ناِء الثَّاِنيماِب السب ِمن تا قَِربِة فَلَماِء الثَّاِنيمالس

جِئيلُ سربا فَقَالَ جنبوِر رِبن ورذَا النه هبا أَشوِح مالر لَاِئكَِة والْم بر وسقُد وحبس قَالَت داً و
 و قَالَت يا جبرِئيلُ  أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه فَاجتمعِت الْملَاِئكَةُ)عليه السالم ( 

 دمحذَا مقَالَ ه كعذَا مه نصلى اهللا عليه وآله ( م( ِبيقَالَ الن معِعثَ قَالَ نب قَد قَالُوا و  ) صلى اهللا عليه وآله( 
 اكأَخ قَالُوا أَقِْرئ و لَيوا علَّماِنيِق فَسعالْم هِشب وا ِإلَيجرفَخ قَالُوا و هِرفُونعأَ ت قُلْت لَامالس

 فَّحصتا لَنِإن ا ونلَيِة عامِم الِْقيوِتِه ِإلَى يِشيع ِميثَاق و ِميثَاقُه و أُِخذَ ِميثَاقُك قَد و ِرفُهعلَا ن فكَي
ي كُلِّ وقِْت صلَاٍة قَالَ ثُم زادِني ربي أَربِعني وجوه ِشيعِتِه ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة خمساً يعنونَ ِف

 لَاِئكَةُ وِت الْمفَراِء الثَّاِلثَِة فَنمِبي ِإلَى الس جرع الْأُولَى ثُم اروالْأَن ِبهشوِر لَا تاِع النوأَن عاً ِمنون
 ترخ  
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سجداً و قَالَت سبوح قُدوس رب الْملَاِئكَِة و الروِح ما هذَا النور الَِّذي يشِبه نور ربنا فَقَالَ 
رسولُ اللَِّه أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه فَاجتمعِت  أَشهد أَنَّ محمداً )عليه السالم ( جبرِئيلُ 

 دمحاِشِر مباً ِبالنحرم اِشِر وباً ِبالْححرم باً ِبالْآِخِر وحرم ِل وباً ِبالْأَوحرم قَالَت لَاِئكَةُ والْم
ِصيالْو ريخ ِليع و نيِبيالن ريخ ِبيقَالَ الن أَِخي )صلى اهللا عليه وآله ( ني نأَلُوِني عس و لَيوا علَّمس ثُم 

 ٍة ونكُلَّ س ورمعالْم تيالْب جحن قَد و ِرفُهعلَا ن فكَي قَالُوا و هِرفُونعِض أَ فَتِفي الْأَر وه قُلْت
 و )عليهم السالم ( اسم محمٍد و اسم عِلي و الْحسِن و الْحسيِن و الْأَِئمِة علَيِه رق أَبيض ِفيِه 

 لَاٍة وقِْت كُلِّ صونَ ِفي ونعساً يملٍَة خلَي ٍم ووكُلَّ ي ِهملَيع اِركبا لَنِإن ِة وامِم الِْقيوِإلَى ي ِتِهمِشيع
سهم ِبأَيِديِهم قَالَ ثُم زادِني ربي أَربِعني نوعاً ِمن أَنواِع النوِر لَا تشِبه ِتلْك يمسحونَ رُءو

 تِمعس ئاً ويلَاِئكَةُ شقُِل الْمت ِة فَلَماِبعاِء الرمِإلَى الس تيهتى انتِبي ح جرع الْأُولَى ثُم اروالْأَن
ِوياِنيِق دعالْم هِشب ِإلَي تجرخ اِء ومالس ابوأَب تلَاِئكَةُ فَفُِتحِت الْمعمتوِر فَاجدِفي الص هاً كَأَن

ِح  حي علَى الصلَاِة حي علَى الصلَاِة حي علَى الْفَلَاِح حي علَى الْفَلَا)عليه السالم ( فَقَالَ جبرِئيلُ 
 قَد قَامِت الصلَاةُ قَد قَامِت )عليه السالم ( فَقَالَِت الْملَاِئكَةُ صوتاِن مقْروناِن معروفَاِن فَقَالَ جبرِئيلُ 

ت كَيف تركْت الصلَاةُ فَقَالَِت الْملَاِئكَةُ ِهي ِلِشيعِتِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم اجتمعِت الْملَاِئكَةُ و قَالَ
أَخاك فَقُلْت لَهم و تعِرفُونه قَالُوا نعِرفُه و ِشيعته و هم نور حولَ عرِش اللَِّه و ِإنَّ ِفي الْبيِت 

و الْحسيِن و الْأَِئمِة الْمعموِر لَرقّاً ِمن نوٍر ِفيِه ِكتاب ِمن نوٍر ِفيِه اسم محمٍد و عِلي و الْحسِن 
  و ِشيعِتِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة لَا يِزيد ِفيِهم رجلٌ و لَا ينقُص ِمنهم رجلٌ و ِإنه لَِميثَاقُنا 
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 اقأِْسي فَِإذَا أَطْبر تفَعفَر دمحا مي كأْسر فَعِقيلَ ِلي ار ٍة ثُمعمِم جوا كُلَّ ينلَيأُ عقْرلَي هِإن و
طَأْطَأْت السماِء قَد خِرقَت و الْحجب قَد رِفعت ثُم قَالَ ِلي طَأِْطئْ رأْسك انظُر ما ترى فَ

رأِْسي فَنظَرت ِإلَى بيٍت ِمثِْل بيِتكُم هذَا و حرٍم ِمثِْل حرِم هذَا الْبيِت لَو أَلْقَيت شيئاً ِمن يِدي 
 ِمثَالٌ ثُم أَوحى اللَّه لَم يقَع ِإلَّا علَيِه فَِقيلَ ِلي يا محمد ِإنَّ هذَا الْحرم و أَنت الْحرام و ِلكُلِّ ِمثٍْل

صلى اهللا ( ِإلَي يا محمد ادنُ ِمن صاٍد فَاغِْسلْ مساِجدك و طَهرها و صلِّ ِلربك فَدنا رسولُ اللَِّه 

 الْماَء )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه  ِمن صاٍد و هو ماٌء يِسيلُ ِمن ساِق الْعرِش الْأَيمِن فَتلَقَّى رسولُ)عليه وآله 
ِبيِدِه الْيمنى فَِمن أَجِل ذَِلك صار الْوضوُء ِبالْيِمِني ثُم أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه أَِن اغِْسلْ 

لْيسرى فَِإنك تلَقَّى ِبيِدك كَلَاِمي وجهك فَِإنك تنظُر ِإلَى عظَمِتي ثُم اغِْسلْ ِذراعيك الْيمنى و ا
 كلَيع اِركي أُبفَِإن كيبِإلَى كَع كلَيِرج اِء والْم ِمن كيدِفي ي ِقيا بِل مِبفَض كأْسر حسام ثُم

و الْوضوِء ثُم أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يا و أُوِطئُك موِطئاً لَم يطَأْه أَحد غَيرك فَهذَا ِعلَّةُ الْأَذَاِن 
محمد استقِْبِل الْحجر الْأَسود و كَبرِني علَى عدِد حجِبي فَِمن أَجِل ذَِلك صار التكِْبري سبعاً 

فَِمن أَجِل ذَِلك صار اِلافِْتتاح سنةً و الْحجب ِلأَنَّ الْحجب سبع فَافْتِتح ِعند انِقطَاِع الْحجِب 
 فَِمن أَجِل )صلى اهللا عليه وآله ( متطَاِبقَةٌ بينهن ِبحار النوِر و ذَِلك النور الَِّذي أَنزلَه اللَّه علَى محمٍد 

اٍت ِلافِْتترثَلَاثَ م احاِلافِْتت ارص ذَِلك احاِلافِْتت عاً وبس كِْبريالت اراٍت فَصرِب ثَلَاثَ مجاِح الْح
ثَلَاثاً فَلَما فَرغَ ِمن التكِْبِري و اِلافِْتتاِح أَوحى اللَّه ِإلَيِه سم ِباسِمي فَِمن أَجِل ذَِلك جِعلَ ِبسِم اللَِّه 

لسورِة ثُم أَوحى اللَّه ِإلَيِه أَِن احمدِني فَلَما قَالَ الْحمد ِللَِّه رب الرحمِن الرِحيِم ِفي أَوِل ا
الْعالَِمني قَالَ النِبي ِفي نفِْسِه شكْراً فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه قَطَعت حمِدي فَسم ِباسِمي 

صلى اهللا ( لْحمِد الرحمِن الرِحيِم مرتيِن فَلَما بلَغَ و لَا الضالِّني قَالَ النِبي فَِمن أَجِل ذَِلك جِعلَ ِفي ا

 الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني شكْراً فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه قَطَعت ِذكِْري فَسم ِباسِمي فَِمن أَجِل )عليه وآله 
سِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِفي أَوِل السورِة ثُم أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه اقْرأْ يا ذَِلك جِعلَ ِب

دأَح اللَّه والَى قُلْ هعت و كاربت كبةَ ربِنس دمحم .دمالص اللَّه .ولَدي لَم و ِلدي لَم . كُني لَم و
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 الْواِحد الْأَحد الصمد )صلى اهللا عليه وآله ( ه كُفُواً أَحد ثُم أَمسك عنه الْوحي فَقَالَ رسولُ اللَِّه لَ
ولَدي لَم و ِلدي ِه لَمِإلَي ى اللَّهحفَأَو . دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و.  
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 كَذَِلك اللَّه كَذَِلك اللَّه ربنا فَلَما قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ثُم أَمسك عنه الْوحي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
ربك يا محمد فَركَع فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه و هو راِكع قُلْ سبحانَ ربي ذَِلك أَوحى اللَّه ِإلَيِه اركَع ِل

صلى اهللا عليه ( الْعِظيِم فَفَعلَ ذَِلك ثَلَاثاً ثُم أَوحى اللَّه ِإلَيِه أَِن ارفَع رأْسك يا محمد فَفَعلَ رسولُ اللَِّه 

صلى اهللا ( منتِصباً فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه أَِن اسجد ِلربك يا محمد فَخر رسولُ اللَِّه  فَقَام )وآله 

وحى  ساِجداً فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه قُلْ سبحانَ ربي الْأَعلَى فَفَعلَ ذَِلك ثَلَاثاً ثُم أَ)عليه وآله 
اللَّه ِإلَيِه استِو جاِلساً يا محمد فَفَعلَ فَلَما رفَع رأْسه ِمن سجوِدِه و استوى جاِلساً نظَر ِإلَى 

فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه عظَمِتِه تجلَّت لَه فَخر ساِجداً ِمن ِتلْقَاِء نفِْسِه لَا ِلأَمٍر أُِمر ِبِه فَسبح أَيضاً ثَلَاثاً 
 ةً وكْعلَاةُ رِت الصارص ِل ذَِلكأَج ِة فَِمنظَمالْع أَى ِمنا كَانَ رم ري لَ فَلَمقَاِئماً فَفَع ِصبتان

 ما قَرأَ أَولًا ثُم أَوحى اللَّه عز سجدتيِن ثُم أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه اقْرأْ ِبالْحمِد ِللَِّه فَقَرأَها ِمثْلَ
و جلَّ ِإلَيِه اقْرأْ ِإنا أَنزلْناه فَِإنها ِنسبتك و ِنسبةُ أَهِل بيِتك ِإلَى يوِم الِْقيامِة و فَعلَ ِفي الركُوِع 

س دجس ِة الْأُولَى ثُمرلَ ِفي الْما فَعِمثْلَ م رةُ فَخظَمالْع لَه لَّتجت هأْسر فَعا رةً فَلَماِحدةً ودج
 دمحا مي كأْسر فَعِه ارِإلَي ى اللَّهحأَو ضاً ثُمأَي حبِبِه فَس ٍر أُِمرفِْسِه لَا ِلأَمِتلْقَاِء ن اِجداً ِمنس

م ِقيلَ يا محمد اجِلس فَجلَس فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه يا محمد ِإذَا ما ثَبتك ربك فَلَما ذَهب ِليقُو
أَنعمت علَيك فَسم ِباسِمي فَأُلِْهم أَنْ قَالَ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و الْأَسماُء الْحسنى 

ا ِللَِّه ثُمكُلُّه لَيع لَّى اللَّهفَقَالَ ص ِتكيِل بلَى أَهع و فِْسكلَى نلِّ عص دمحا مِه يِإلَي ى اللَّهحأَو 
 و علَى أَهِل بيِتي و قَد فَعلَ ثُم الْتفَت فَِإذَا ِبصفُوٍف ِمن الْملَاِئكَِة و الْمرسِلني و النِبيني فَِقيلَ يا

 و لَامِه أَنَّ السِإلَي ى اللَّهحفَأَو هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و كُملَيع لَامفَقَالَ الس ِهملَيع لِّمس دمحم
ت يساراً و أَولُ آيٍة التِحيةَ و الرحمةَ و الْبركَاِت أَنت و ذُريتك ثُم أَوحى اللَّه ِإلَيِه أَنْ لَا يلْتِف

سِمعها بعد قُلْ هو اللَّه أَحد و ِإنا أَنزلْناه آيةُ أَصحاِب الْيِمِني و أَصحاِب الشماِل فَِمن أَجِل 
 كِْبريكَانَ الت ِل ذَِلكأَج ِمن لَِة والِْقب اهجةً تاِحدو لَامكَانَ الس ذَِلك لُهقَو كْراً ووِد شجِفي الس

 ِبيِلأَنَّ الن هِمدح نِلم اللَّه ِمعصلى اهللا عليه وآله ( س( ِميِد وحالت ِبيِح وسلَاِئكَِة ِبالتةَ الْمجض ِمعس 
 ذَِلك صارِت الركْعتاِن الْأُولَياِن التهِليِل فَِمن أَجِل ذَِلك قَالَ سِمع اللَّه ِلمن حِمده و ِمن أَجِل
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كُلَّما أَحدثَ ِفيِهما حدثاً كَانَ علَى صاِحِبِهما ِإعادتهما فَهذَا الْفَرض الْأَولُ ِفي صلَاِة الزواِل 
  .يعِني صلَاةَ الظُّهِر 



  ) ٤٨٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مي مركز االشعاع االسال........... الد الثالث :  الكايف 

  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحكَِم عن رِبيِع بِن محمٍد -٢ 
(  قَالَ لَما عِرج ِبرسوِل اللَِّه )السالم عليه ( الْمسِلي عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ الْعاِمِري عن أَِبي جعفٍَر 

 نزلَ ِبالصلَاِة عشر ركَعاٍت ركْعتيِن ركْعتيِن فَلَما وِلد الْحسن و الْحسين زاد )صلى اهللا عليه وآله 
جاز اللَّه لَه ذَِلك و ترك الْفَجر لَم يِزد ِفيها  سبع ركَعاٍت شكْراً ِللَِّه فَأَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 عضفَِر وقِْصِري ِفي السِبالت اللَّه هرا أَماِر فَلَمهلَاِئكَةُ النم ِل ولَاِئكَةُ اللَّيا مهرضحت ها ِلأَنقِْتهِلِضيِق و
 كرت اٍت وكَعر ِتِه ِستأُم نع ادا زِفيم وهالس ِجبا يمِإن ئاً ويا شهِمن قُصني لَم ِربغالْم

  . فَمن شك ِفي أَصِل الْفَرِض ِفي الركْعتيِن الْأَولَتيِن استقْبلَ صلَاته )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن عاِئٍذ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٣

 و أَنا أُِريد أَنْ أَسأَلَه عن صلَاِة اللَّيِل فَقُلْت )عليه السالم ( الْأَحمِسي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ و علَيك السلَام ِإي و اللَِّه ِإنا لَولْده و ما نحن ِبذَِوي السلَام علَيك يا ابن رسوِل اللَِّه فَ

قَرابِتِه ثَلَاثَ مراٍت قَالَها ثُم قَالَ ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه ِإذَا لَِقيت اللَّه ِبالصلَواِت الْخمِس 
  .ِلك الْمفْروضاِت لَم يسأَلْك عما ِسوى ذَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ٤
 رجلًا ِمن أَصحاِبنا )عليه السالم ( السراِج عن هارونَ بِن خاِرجةَ قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ع تنسفَأَح هلَاتص فاَء فَقَالَ ِلي كَيِه الثَّنلَي.  
٥ - هفَعةَ رِن أَِبي قُرِل بِن الْفَضع اِرييِن السع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ركْعةً فَقَالَ ِإنَّ ساعاِت النهاِر  قَالَ سِئلَ عِن الْخمِسني و الْواِحِد )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اثْنتا عشرةَ ساعةً و ساعاِت اللَّيِل اثْنتا عشرةَ ساعةً و ِمن طُلُوِع الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس 

كْعٍة راعِلكُلِّ س و قفَِق غَسوِب الشِس ِإلَى غُرموِب الشغُر ِمن ةٌ واعةٌ سكْعِق رسِللْغ اِن وت.  
   ِلم صار الرجلُ ينحِرف ِفي )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٦
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  ) ٤٨٨(فحة  ص ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

 ِميِنكلَى يا عهاِن ِمناثْن و اِركسي نا عهةٌ ِمنعبوٍد أَردةَ حِة ِستباِر فَقَالَ ِلأَنَّ ِللْكَعسلَاِة ِإلَى الْيالص
  .فَِمن أَجِل ذَِلك وقَع التحِريف ِإلَى الْيساِر 

 قَالَ )عليه السالم (  عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٧
من تنفَّلَ ما بين الْجمعِة ِإلَى الْجمعِة خمسِمائَِة ركْعٍة فَلَه ِعند اللَِّه ما شاَء ِإلَّا أَنْ يتمنى محرماً 

.  
٨ -أَص ةٌ ِمناٍن   ِعدِن ِسنِد اللَِّه ببع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

 قَالَ ِإنَّ الْعبد يقُوم فَيقِْضي الناِفلَةَ فَيعجب الرب ملَاِئكَته ِمنه فَيقُولُ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .كَِتي عبِدي يقِْضي ما لَم أَفْتِرض علَيِه يا ملَاِئ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
ِل و ِعز الْمؤِمِن كَفُّه عن  قَالَ شرف الْمؤِمِن صلَاته ِباللَّي)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَعراِض الناِس 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن هارونَ -١٠

ِبها ملَك لَيس لَه عملٌ غَيرها فَِإذَا  قَالَ الصلَاةُ وكِّلَ )عليه السالم ( بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فُِرغَ ِمنها قَبضها ثُم صِعد ِبها فَِإنْ كَانت ِمما تقْبلُ قُِبلَت و ِإنْ كَانت ِمما لَا تقْبلُ ِقيلَ لَه ردها 

ثُم ههجا وِبه ِربضى يتا حِزلُ ِبهنِدي فَيبلَى عِنيِني ععلٌ يمع الُ لَكزا يم لَك قُولُ أُفي .  
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن الْقَداِح -١١

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَوِصِني )ى اهللا عليه وآله صل(  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَقَالَ لَا تدِع الصلَاةَ متعمداً فَِإنَّ من تركَها متعمداً فَقَد بِرئَت ِمنه ِملَّةُ الِْإسلَاِم 

١٢-ب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ِليِن عِد بمحم ناٍط عبِن أَس
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ رهباِنيةً ابتدعوها ما كَتبناها )عليه السالم ( بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْحسِن 

  .علَيِهم ِإلَّا ابِتغاَء ِرضواِن اللَِّه قَالَ صلَاةُ اللَّيِل 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٨٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث : يف  الكا

 ١٣ - نيِض الطَّاِلِبيعب نِن عيسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
 يقُولُ أَفْضلُ موِضِع الْقَدميِن ِللصلَاِة النعلَاِن )عليه السالم ( لَ سِمعت الرضا يلَقَّب ِبرأِْس الْمدِري قَا

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جاِبٍر عن أَِبي -١٤

 يا جبرِئيلُ أَي الِْبقَاِع )عليه السالم (  ِلجبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه  قَالَ قَالَ رسو)عليه السالم ( جعفٍَر 
أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ قَالَ الْمساِجد و أَحب أَهِلها ِإلَى اللَِّه أَولُهم دخولًا و آِخرهم خروجاً 

  .ِمنها 
١٥-ب ِليِد   عبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم ن

 قَالَ ما ِمن يوِم سحاٍب يخفَى )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الز قْتاِس ولَى النِل كُلِّ ِفيِه علَى أَهع جتحفَي ودبى تتةٌ حرجِس زماِم ِللشالِْإم اِل ِإلَّا كَانَ ِمنو

  .قَريٍة مِن اهتم ِبصلَاِتِه و من ضيعها 
  باب مساِجِد الْكُوفَِة

عن محمِد بِن عذَاِفٍر عن أَِبي حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ - ١
 قَالَ ِإنَّ ِبالْكُوفَِة مساِجد ملْعونةً و مساِجد )عليه السالم ( أَو عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

اللَِّه ِإنَّ ِقب و غَِني ِجدسكَةُ فَماربا الْمكَةً فَأَماربم هعضو لَقَد ةٌ وبلَطَي هتِإنَّ ِطين لَقَاِسطَةٌ و هلَت
 ونَ وونلْعم لُهأَه اِن وتنج هدكُونَ ِعنت اِن ونيع هِمن رفَجى تتا حينالد بذْهلَا ت و ِمنؤلٌ مجر

ِني ظَفٍَر وب ِجدسم و مهِمن لُوبسم وه لَِة وهالس ِجدسم وه   
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  ) ٤٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ِجد مسِجد ِبالْخمراِء و مسِجد جعِفي و لَيس هو الْيوم مسِجدهم قَالَ درس فَأَما الْمسا
 ِجدسم اٍك وِسم ِجدسم ِريٍر وج ِجدسم ِث وعالْأَش ِجدسم ثَِقيٍف و ِجدسةُ فَمونلْعالْم

  .ِبالْخمراِء بِني علَى قَبِر ِفرعوٍن ِمن الْفَراِعنِة 
 عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن ساِلٍم   محمد بن يحيى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه- ٢

 )عليه السالم (  قَالَ جددت أَربعةُ مساِجد ِبالْكُوفَِة فَرحاً ِلقَتِل الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  . ِربِعي مسِجد الْأَشعِث و مسِجد جِريٍر و مسِجد ِسماٍك و مسِجد شبِث بِن

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا - ٣
 ِفي  نهى ِبالْكُوفَِة عِن الصلَاِة)صلوات اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خمسِة مساِجد مسِجِد الْأَشعِث بِن قَيٍس و مسِجِد جِريِر بِن عبِد اللَِّه الْبجِلي و مسِجِد ِسماِك 
  .بِن مخرمةَ و مسِجِد شبِث بِن ِربِعي و مسِجِد التيِم 

ِني السِجِد بسِصٍري مِة أَِبي بايِفي ِرو ِجِد  وسم اِرٍم وِن دِد اللَِّه ببِني عِجِد بسم يِد و
  .غَِني و مسِجِد ِسماٍك و مسِجِد ثَِقيٍف و مسِجِد الْأَشعِث 

باب فَضِل الْمسِجِد الْأَعظَِم ِبالْكُوفَِة و فَضِل الصلَاِة ِفيِه و الْمواِضِع 
  الْمحبوبِة ِفيِه

١ -حم   نانَ عثْمِن عِرو بمع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع ِن وسالْح نب دم
   قَالَ قَالَ ِلي )عليه السالم ( محمِد بِن عبِد اللَِّه الْخزاِز عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  ) ٤٩١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الث الد الث:  الكايف 

يا هارونَ بن خاِرجةَ كَم بينك و بين مسِجِد الْكُوفَِة يكُونُ ِميلًا قُلْت لَا قَالَ فَتصلِّي ِفيِه 
لَا فَقَالَ أَم ا قُلْتاِت كُلَّهلَوا الصِري مدت لَاةٌ وِني ِفيِه صفُوتأَلَّا ت توجِتِه لَررضِبح تكُن ا لَو

فَضلُ ذَِلك الْموِضِع ما ِمن عبٍد صاِلٍح و لَا نِبي ِإلَّا و قَد صلَّى ِفي مسِجِد كُوفَانَ حتى ِإنَّ 
 تدِري أَين أَنت يا رسولَ )عليه السالم ( سرى اللَّه ِبِه قَالَ لَه جبرِئيلُ  لَما أَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

اللَِّه الساعةَ أَنت مقَاِبلُ مسِجِد كُوفَانَ قَالَ فَاستأِْذنْ ِلي ربي حتى آِتيه فَأُصلِّي ِفيِه ركْعتيِن 
ج و زع أْذَنَ اللَّهتفَاس ةٌ ِمنضولَر طَهسِإنَّ و ِة وناِض الْجِري ةٌ ِمنضولَر هتنميِإنَّ م و لَّ فَأَِذنَ لَه

ِرياِض الْجنِة و ِإنَّ مؤخره لَروضةٌ ِمن ِرياِض الْجنِة و ِإنَّ الصلَاةَ الْمكْتوبةَ ِفيِه لَتعِدلُ أَلْف صلَاٍة 
نَّ الناِفلَةَ ِفيِه لَتعِدلُ خمسِمائَِة صلَاٍة و ِإنَّ الْجلُوس ِفيِه ِبغيِر ِتلَاوٍة و لَا ِذكٍْر لَِعبادةٌ و لَو عِلم و ِإ

لَاةَ ِفيِه لَتٍرو أَنَّ الصمع رى ِلي غَيور لٌ وهواً قَالَ سبح لَو و هوا ِفيِه لَأَتم اسالن ٍة وجِدلُ ِبحع
  .أَنَّ الناِفلَةَ ِفيِه لَتعِدلُ ِبعمرٍة 

٢ - ِد اللَِّه ِمنبِن عب قُوبعي فوسأَِبي ي نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
عليه (  بِن يحيى الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه ولِْد أَِبي فَاِطمةَ عن ِإسماِعيلَ بِن زيٍد مولَى عبِد اللَِّه

 و هو ِفي مسِجِد الْكُوفَِة فَقَالَ السلَام )صلوات اهللا عليه (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني )السالم 
ته فَرد علَيِه فَقَالَ جِعلْت ِفداك ِإني أَردت الْمسِجد علَيك يا أَِمري الْمؤِمِنني و رحمةُ اللَِّه و بركَا

يش أَي و فَقَالَ لَه كعدأُو و كلَيع لِّمأَنْ أُس تدى فَأَرلَ  الْأَقْصفَقَالَ الْفَض ِبذَِلك تدٍء أَر
ادكُلْ ز و كاِحلَتر قَالَ فَِبع اكِفد ِعلْتةَ ِفيِه جوبكْتلَاةَ الْمِجِد فَِإنَّ الصسذَا الْملِّ ِفي هص و ك

 هِمينِميلًا ي رشع يلَى اثْنكَةَ ِفيِه عرالْب ةٌ وورربةٌ مرماِفلَةَ عالن ةٌ وورربةٌ مجح  
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 ِمِننيؤاٍب ِللْمراٍء شم ِمن نيع ٍن ولَب ِمن نيع ٍن وهد ِمن نيِطِه عسِفي و و كْرم هارسي و نمي
انَ ِفيِه نسر و يغوثُ و يعوق و و عين ِمن ماٍء طُهٍر ِللْمؤِمِنني ِمنه سارت سِفينةُ نوٍح و كَ

 وبكْرا ِفيِه معا دِرِه مدِدِه ِفي صقَالَ ِبي و مهدا أَحاً أَنِصيونَ وعبس اً وِبيونَ نعبلَّى ِفيِه سص
 هنع جفَر و اللَّه هاباِئِج ِإلَّا أَجوالْح ٍة ِمناجأَلٍَة ِفي حسِبم هتبكُر.  

  محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٣
  قَالَ سِمعته يقُولُ ِنعم الْمسِجد مسِجد الْكُوفَِة صلَّى ِفيِه أَلْف)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نِبي و أَلْف وِصي و ِمنه فَار التنور و ِفيِه نِجرِت السِفينةُ ميمنته ِرضوانُ اللَِّه و وسطُه روضةٌ 
ِني معقَالَ ي كْرِلِه مِني ِبقَوعا يِصٍري مِلأَِبي ب فَقُلْت كْرم هترسيم ِة وناِض الْجِري اِزلَ ِمنن

 ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري لْطَاِن وِفي )عليه السالم ( الس قَعِمِه فَيهِمي ِبسري ِجِد ثُمساِب الْملَى بع قُومي 
 ما موِضِع التماِرين فَيقُولُ ذَاك ِمن الْمسِجِد و كَانَ يقُولُ قَد نِقص ِمن أَساِس الْمسِجِد ِمثْلُ

  .نِقص ِفي ترِبيِعِه 
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 ٤- نةَ عرجِن شب ِليع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
ب ِمِننيؤالْم لِْد ِميثٍَم قَالَ كَانَ أَِمريِض وعليه السالم ( ع( ابوِلي أَبا يِة ِمماِبعِة السانطُولِّي ِإلَى الْأُسصي 

  .ِكندةَ و بينه و بين الساِبعِة ِمقْدار ممر عنٍز 
ياٍد عِن ابِن أَسباٍط قَالَ و حدثَِني غَيره أَنه كَانَ   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِز- ٥

ينِزلُ ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِستونَ أَلْف ملٍَك يصلُّونَ ِعند الساِبعِة ثُم لَا يعود ِمنهم ملَك ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
.  

 بِن ِإسماِعيلَ و أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم   محمد بن يحيى عن محمِد- ٦
 ِإذَا دخلْت ِمن الْباِب الثَّاِني ِفي ميمنِة )عليه السالم ( عن سفْيانَ بِن السمِط قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِمنها ِفي الظِّلَاِل و ثَلَاثَةً ِفي الصحِن فَِعند الثَّاِلثَِة مصلَّى الْمسِجِد فَعد خمس أَساِطني ِثنتيِن 
 اِهيمرِد اللَِّه )عليه السالم ( ِإببو علَ أَبخاِس دبأَِبي الْع اما كَانَ أَياِئِط قَالَ فَلَمالْح ةُ ِمناِمسالْخ ِهي و 

ِل فَتياسر ِحني دخلَ ِمن الْباِب فَصلَّى ِعند الْأُسطُوانِة الراِبعِة و ِهي  ِمن باِب الِْفي)عليه السالم ( 
 اِهيمرةُ ِإبانطُوأُس أَ فَِتلْك ِة فَقُلْتاِمسعليه السالم ( ِبِحذَاِء الْخ( معفَقَالَ ِلي ن .  

 قَالَ )عليه السالم ( سباٍط رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد عن سهٍل عِن ابِن أَ- ٧
 اِهيمرِإب قَامِن محةَ ِفي الصدِكن ابوِلي أَبا يةُ ِمماِبعةُ السانطُوعليه السالم ( الْأُس( قَامةُ ماِمسالْخ و 

   .)عليه السالم ( جبرِئيلَ 
٨ -يحي نب دمحأَِبي   م نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى ع

ِإسماِعيلَ السراِج قَالَ قَالَ معاِويةُ بن وهٍب و أَخذَ ِبيِدي و قَالَ قَالَ ِلي أَبو حمزةَ و أَخذَ 
غُ ببقَالَ ِلي الْأَص ِدي قَالَ وِبي قَامذَا مةَ فَقَالَ هاِبعةَ السانطُواِني الْأُسِدي فَأَرذَ ِبيأَخ ةَ واتبن ن

 ِمِننيؤصلوات اهللا عليه ( أَِمِري الْم( ِليع نب نسكَانَ الْح قَالَ و  ) ِة فَِإذَا )عليه السالماِمسالْخ دلِّي ِعنصي 
ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم (  غَاب( نسا الْحلَّى ِفيهص  ) ةَ )عليه السالمداِب ِكنب ِمن ِهي و .  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن أَِبي عبِد الرحمِن - ٩
ديبأَِبي ع نةَ عامأَِبي أُس نذَّاِء عفٍَر الْحعأَِبي ج نعليه السالم ( ةَ ع( ةٌ ِمنضوكُوفَانَ ر ِجدسقَالَ م 

 كْرم هترسيم ةٌ ومحر هتنميم اً وِبيونَ نعبس و ِبين لَّى ِفيِه أَلْفِة صناِض الْجِري  
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 ِهي ةُ وِفينِت السِجرن و ورنالت فَار هِمن انَ وملَيس ماتخ قِْطٍني وةُ يرجش ى ووسا مصِفيِه ع
   .)عليهم السالم ( صرةُ باِبلَ و مجمع الْأَنِبياِء 

ِجِد السسلَِةباب مه  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي داود عن عبِد اللَِّه بِن - ١

عِلي  فَسأَلَنا أَ ِفيكُم أَحد ِعنده ِعلْم عمي زيِد بِن )عليه السالم ( أَباٍن قَالَ دخلْنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم أَنا ِعنِدي ِعلْم ِمن ِعلِْم عمك كُنا ِعنده ذَات لَيلٍَة ِفي داِر معاِويةَ بِن 

 و ) عليه السالم (ِإسحاق الْأَنصاِري ِإذْ قَالَ انطَِلقُوا ِبنا نصلِّي ِفي مسِجِد السهلَِة فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
فَعلَ فَقَالَ لَا جاَءه أَمر فَشغلَه عِن الذَّهاِب فَقَالَ أَما و اللَِّه لَو أَعاذَ اللَّه ِبِه حولًا لَأَعاذَه أَ ما 

 ِبيالن ِريسِت ِإديب ِضعوم هأَن تِلمعليه السالم ( ع(ِخيطُ ِفيِهالَِّذي كَانَ ي و  اِهيمرِإب ارس هِمن و  ) عليه

 ِإلَى الْيمِن ِبالْعماِلقَِة و ِمنه سار داود ِإلَى جالُوت و ِإنَّ ِفيِه لَصخرةً خضراَء ِفيها ِمثَالُ )السالم 
ِإن و ِبيةُ كُلِّ نِطين ِة أُِخذَترخالص ِت ِتلْكحت ِمن و ِبيِن كُلِّ نم اِكِب ِقيلَ والر اخنلَم ه

 ِضرقَالَ الْخ اِكبعليه السالم ( الر(.   
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عِلي عن عثْمانَ عن صاِلِح بِن أَِبي   محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن بِن -٢ 
 و ذَكَر مسِجد السهلَِة فَقَالَ أَما ِإنه منِزلُ صاِحِبنا ِإذَا )عليه السالم ( الْأَسوِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .قَام ِبأَهِلِه 
٣ -يسح نانَ عثْمِن عِرو بمع نع هناِز   عزِعيٍد الْخِن سِن بمحِد الربع نكٍْر عِن بِن ب

 قَالَ قَالَ ِبالْكُوفَِة مسِجد يقَالُ لَه مسِجد السهلَِة لَو أَنَّ عمي زيداً )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هارلَأَج اللَّه ارجتاس لَّى ِفيِه وفَص اهأَت ِبيالن ِريسِإد تيب اِكِب والر اخنةً ِفيِه منس ِرينعليه (  ِعش

  . و ما أَتاه مكْروب قَطُّ فَصلَّى ِفيِه بين الِْعشاَءيِن و دعا اللَّه ِإلَّا فَرج اللَّه كُربته )السالم 
هدلَِة حهالس ِجدسأَنَّ م ِوير اِء  وحوِإلَى الر .  

 ِنيالْكُلَي قُوبعِن يِد بمحفٍَر معِخ أَِبي جياِب الْكَاِفي ِللشِكت لَاِة ِمناِب الصِكت ذَا آِخره
  .رحمةُ اللَِّه علَيِه و يتلُوه ِكتاب الزكَاِة 
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  ِكتاب الزكَاِة
  باب فَرِض الزكَاِة و ما يِجب ِفي الْماِل ِمن الْحقُوِق

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ١
 أَ رأَيت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ِإنما الصدقات ِللْفُقَراِء و )عليه السالم ( مسِلٍم أَنهما قَالَا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يِل اللَِّه و ابِن الْمساِكِني و الْعاِمِلني علَيها و الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و ِفي الرقاِب و الْغاِرِمني و ِفي سِب
السِبيِل فَِريضةً ِمن اللَِّه أَ كُلُّ هؤلَاِء يعطَى و ِإنْ كَانَ لَا يعِرف فَقَالَ ِإنَّ الِْإمام يعِطي هؤلَاِء 

ِرفُونَ فَقَالَ يعوا لَا يفَِإنْ كَان ِة قَالَ قُلْتِبالطَّاع ونَ لَهِقري مهِميعاً ِلأَنج نِطي معكَانَ ي ةُ لَواررا ز
يعِرف دونَ من لَا يعِرف لَم يوجد لَها موِضع و ِإنما يعِطي من لَا يعِرف ِليرغَب ِفي الديِن 

ِرفعي نِإلَّا م كابحأَص و تا أَنِطهعفَلَا ت موا الْيِه فَأَملَيع تثْبلَاِء فَيؤه ِمن تدجو نفَم 
الْمسِلِمني عاِرفاً فَأَعِطِه دونَ الناِس ثُم قَالَ سهم الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و سهم الرقَاِب عام و الْباِقي 

ا اللَّههضةٌ فَركُونُ فَِريضوا قَالَ لَا تدوجي فَِإنْ لَم قَالَ قُلْت اصلٌ خا أَهلَه دوجلَّ لَا يج و زع 
 لَو و مهعسا ياِء ماِل الْأَغِْنياِء ِفي مِللْفُقَر ضفَر فَقَالَ ِإنَّ اللَّه قَاتدالص مهعست فَِإنْ لَم قَالَ قُلْت

ن ِقبِل فَِريضِة اللَِّه و لَِكن أُتوا ِمن منِع من عِلم أَنَّ ذَِلك لَا يسعهم لَزادهم ِإنهم لَم يؤتوا ِم
 ضا فَرلَا ِمم مقَّهح مهعنم  
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أَد اسأَنَّ الن لَو و ملَه ٍر اللَّهيِبخ اِئِشنيوا علَكَان مقُوقَها حو.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب - ٢

ت آيةُ الزكَاِة خذْ ِمن أَمواِلِهم  لَما أُنِزلَ)عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 مناِديه )صلى اهللا عليه وآله ( صدقَةً تطَهرهم و تزكِّيِهم ِبها و أُنِزلَت ِفي شهِر رمضانَ فَأَمر رسولُ اللَِّه 

رض علَيكُم الصلَاةَ فَفَرض اللَّه عز و جلَّ فَنادى ِفي الناِس أَنَّ اللَّه فَرض علَيكُم الزكَاةَ كَما فَ
 ِعِري والش طَِة والِْحن ِمن ِم ونالْغ قَِر والْب الِْإِبِل و قَةَ ِمندالص ضفَر ِة والِْفض ِب والذَّه ِمن ِهملَيع

هِفي ش ِبذَِلك ى ِفيِهمادِبيِب فَنالز ِر ومالت لَم قَالَ ثُم ى ذَِلكا ِسومع مفَا لَهع انَ وضمِر ر
يِلش فِْرضي  هاِدينم روا فَأَمأَفْطَر وا وامقَاِبٍل فَص لُ ِمنوالْح ِهملَيالَ عى حتح اِلِهموأَم ٍء ِمن

 أَموالَكُم تقْبلْ صلَاتكُم قَالَ ثُم وجه عمالَ الصدقَِة فَنادى ِفي الْمسِلِمني أَيها الْمسِلمونَ زكُّوا
  .و عمالَ الطَّسوِق 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ٣
 يقُولُ ما فَرض اللَّه علَى هِذِه )عليه السالم ( سى أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن ِرفَاعةَ بِن مو

 مهتامع ِلكها تِفيه كَاِة والز ِمن ِهملَيع دئاً أَشيِة شالْأُم.  
٤ -ِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِحٍد عِر وغَي كَانَ وسِن مِن ابِة عِغري

 قَالَ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز جعلَ ِللْفُقَراِء ِفي أَمواِل الْأَغِْنياِء ما يكِْفيِهم و لَو )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  . من منعهم لَا ذَِلك لَزادهم و ِإنما يؤتونَ ِمن منِع

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن - ٥
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 قَالَا فَرض اللَّه )عليه السالم (  و بريٍد و فُضيٍل عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه مسِلٍم و أَِبي بِصٍري
  .الزكَاةَ مع الصلَاِة 

 أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن مبارٍك الْعقَرقُوِفي قَالَ قَالَ- ٦
  . ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ وضع الزكَاةَ قُوتاً ِللْفُقَراِء و توِفرياً ِلأَمواِلكُم )عليه السالم ( الْحسِن 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٧

نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببا )عليه السالم (  عكَاةَ كَمالز ضلَّ فَرج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 
ِلك فَرض الصلَاةَ و لَو أَنَّ رجلًا حملَ الزكَاةَ فَأَعطَاها علَاِنيةً لَم يكُن علَيِه ِفي ذَِلك عيب و ذَ

أَنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض ِفي أَمواِل الْأَغِْنياِء ِللْفُقَراِء ما يكْتفُونَ ِبِه الْفُقَراُء و لَو عِلم أَنَّ الَِّذي 
م نِع منم وا ِمنا أُتاُء ِفيمى الْفُقَرتؤا يمِإن و مهادلَز كِْفيِهملَا ي ملَه ضفَر لَا ِمن مقُوقَهح مهعن

  .الْفَِريضِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ٨

ِفي أَمواِل الْأَغِْنياِء فَِريضةً لَا  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض ِللْفُقَراِء )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و زع اللَّه لَِكن و ِلِمنيسوا مما سِبه و ماَءهوا ِدمقَنا حكَاةُ ِبهالز ِهي ا واِئهونَ ِإلَّا ِبأَددمحي

كَاِة فَقَالَ عالز رقُوقاً غَياِء حاِل الْأَغِْنيوِفي أَم ضلَّ فَرج قح واِلِهمِفي أَم الَِّذين لَّ وج و ز
يش وه كَاِة وِر الزغَي ِمن لُومعالْم قفَالْح لُومعِه  ملَيع ِجباِلِه يفِْسِه ِفي ملَى نلُ عجالر هفِْرضٌء ي
لَِّذي فَرض علَى نفِْسِه ِإنْ شاَء ِفي كُلِّ يوٍم و أَنْ يفِْرضه علَى قَدِر طَاقَِتِه و سعِة ماِلِه فَيؤدي ا

 وا اللَّهضضاً أَقْرلَّ أَيج و زع قَالَ اللَّه قَد ٍر وهاَء ِفي كُلِّ شِإنْ ش ٍة وعماَء ِفي كُلِّ جِإنْ ش
 زع قَالَ اللَّه قَد كَاِة والز رذَا غَيه ناً وسضاً حةً قَرالِنيع ا وِسر مقْناهزا رِفقُوا ِممنضاً يلَّ أَيج و

 زع اللَّه ضا فَرِمم و هعنصي وفرعالْم و هِعريي اعتالْم و هقِْرضي ضالْقَر وه ضاً وونَ أَياعالْم و
قَولُه عز و جلَّ الَِّذين يِصلُونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ و و جلَّ أَيضاً ِفي الْماِل ِمن غَيِر الزكَاِة 

 واِلِه ِإذَا هِه ِفي ملَيع اللَّه معا أَنم كْرى شأَد ِه ولَيا عى مقَض ِه فَقَدلَيع اللَّه ضا فَرى مأَد نم
  حِمده علَى 

http://www.islam4u.com


  ) ٤٩٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... لث الد الثا:  الكايف 

 و زع اللَّه ضا فَراِء مِلأَد فَّقَها وِلم ِرِه ولَى غَيِة ععالس ِبِه ِمن لَها فَضِه ِفيِه ِمملَيع اللَّه معا أَنم
أَع ِه ولَيلَّ عِه جلَيع هان.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَِبي - ٩
اِل  و معنا بعض أَصحاِب الْأَمو)عليه السالم ( الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ٌء   ِإنَّ الزكَاةَ لَيس يحمد ِبها صاِحبها و ِإنما هو شي)عليه السالم ( فَذَكَروا الزكَاةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ص لْ لَهقْبت ا لَمهدؤي لَم لَو ِلماً وسا مِبه يمس و هما دِبه قَنا حمِإن ِفي ظَاِهر كُملَيِإنَّ ع لَاةٌ و

أَمواِلكُم غَير الزكَاِة فَقُلْت أَصلَحك اللَّه و ما علَينا ِفي أَمواِلنا غَير الزكَاِة فَقَالَ سبحانَ اللَِّه أَ 
ِللساِئِل و الْمحروِم . م حق معلُومما تسمع اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِفي ِكتاِبِه و الَِّذين ِفي أَمواِلِه

يالش وا قَالَ هنلَيالَِّذي ع لُومعالْم قا ذَا الْحم ِم  قَالَ قُلْتوِطيِه ِفي الْيعاِلِه يلُ ِفي مجالر لُهمعُء ي
أَن رغَي كَثُر ِر قَلَّ أَوهِفي الش ِة أَوعمِفي الْج ونَ أَوعنمي لَّ وج و زع لَهقَو ِه ولَيع ومدي ه

 كَاةُ فَقُلْتالز هِمن و هِعريِت ييالْب اعتم و هطَِنعصي وفرعالْم و هقِْرضي ضالْقَر وونَ قَالَ هالْماع
اعاً كَستم ماهنراناً ِإذَا أَعا ِجريِإنَّ لَن لَه سفَقَالَ لَا لَي مهعنمِإنْ ن احنا جنلَيفَع وهدأَفْس و وهر

علَيكُم جناح ِإنْ تمنعوهم ِإذَا كَانوا كَذَِلك قَالَ قُلْت لَه و يطِْعمونَ الطَّعام على حبِه ِمسِكيناً 
اِة قُلْت قَولُه عز و جلَّ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل و النهاِر و يِتيماً و أَِسرياً قَالَ لَيس ِمن الزكَ

 و ا ِهيقاِت فَِنِعمدوا الصدبلَّ ِإنْ تج و زع لُهقَو كَاِة قَالَ فَقُلْتالز ِمن سةً قَالَ لَيالِنيع ا وِسر
وهتؤت فُوها وخِإنْ ت ِمن سلَي كتابقَر كِصلَت كَاِة والز ِمن سقَالَ لَي لَكُم ريخ وا الْفُقَراَء فَه

  .الزكَاِة 
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى -١٠

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين ِفي أَمواِلِهم )عليه السالم ( ِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسماِعيلَ بِن جا
لُومعم قةَ . حوالثَّر ِتيِه اللَّهؤلُ يجالر وكَاِة فَقَالَ هى الزِسو ووِم أَ هرحالْم اِئِل وِللس  
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 و هِحمِصلُ ِبِه رفَي الْأَكْثَر الْأَقَلَّ و الثَّلَاثَةَ الْآلَاِف و ِن والْأَلْفَي و الْأَلْف هِمن ِرجخاِل فَيالْم ِمن
نِملُ ِبِه الْكَلَّ عحِمِه يقَو .  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج -١١
 يقُولُ ِإنَّ رجلًا جاَء )عليه السالم ( عِن الْقَاِسِم بِن عبِد الرحمِن الْأَنصاِري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 فَقَالَ لَه أَخِبرِني عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين ِفي )عليه السالم ( لَى أَِبي عِلي بِن الْحسيِن ِإ
لُومعم قح واِلِهمِن. أَميسالْح نب ِليع فَقَالَ لَه لُومعالْم قذَا الْحا هوِم مرحالْم اِئِل وعليه (  ِللس

ُء يخِرجه الرجلُ ِمن ماِلِه لَيس ِمن الزكَاِة و لَا ِمن الصدقَِة   الْحق الْمعلُوم الشي)السالم 
يالش وفَقَالَ ه وا هقَِة فَمدالص لَا ِمن كَاِة والز ِمن كُني ِن قَالَ فَِإذَا لَميتوضفْرِر الْمخُء ي هج

الرجلُ ِمن ماِلِه ِإنْ شاَء أَكْثَر و ِإنْ شاَء أَقَلَّ علَى قَدِر ما يمِلك فَقَالَ لَه الرجلُ فَما يصنع ِبِه 
و ِلناِئبٍة تنوبه قَالَ يِصلُ ِبِه رِحماً و يقِْري ِبِه ضيفاً و يحِملُ ِبِه كَلا أَو يِصلُ ِبِه أَخاً لَه ِفي اللَِّه أَ

  .فَقَالَ الرجلُ اللَّه يعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَاِتِه 
 ِفي قَوِلِه )عليه السالم (   و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢

 الْمحروم الْمحارف الَِّذي قَد حِرم كَد يِدِه ِفي الشراِء و عز و جلَّ ِللساِئِل و الْمحروِم قَالَ
  .الْبيِع 

 أَنهما قَالَا الْمحروم الرجلُ )عليه السالم (  و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
لَم و أْسقِْلِه بِبع سالَِّذي لَي فارحم وه ِق وزِفي الر طْ لَهسبي .  

  عِلي بن محمٍد عمن ذَكَره عن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن -١٣
ب الزكَاةُ ِمن الْماِل  فَسأَلَه رجلٌ ِفي كَم تِج)عليه السالم ( الْمفَضِل قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

فَقَالَ لَه الزكَاةُ الظَّاِهرةُ أَِم الْباِطنةُ تِريد فَقَالَ أُِريدهما جِميعاً فَقَالَ أَما الظَّاِهرةُ فَِفي كُلِّ أَلٍْف 
وا هِبم لَى أَِخيكع أِْثرتسةُ فَلَا تاِطنا الْبأَم ونَ ورِعش ةٌ وسمخ كِه ِمنِإلَي جوأَح .  
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 ١٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
اِلِك بِد اللَِّه مبلٌ ِإلَى أَِبي عجاَء رةَ قَالَ جذَاعِن جاِمِر بع نةَ عِطيا )عليه السالم ( ِن عا أَبي فَقَالَ لَه 

 لَا و اللَِّه  ِإلَى غَلٍَّة تدرك فَقَالَ الرجلُ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه قَرض ِإلَى ميسرٍة فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
عليه ( قَالَ فَِإلَى ِتجارٍة تؤب قَالَ لَا و اللَِّه قَالَ فَِإلَى عقْدٍة تباع فَقَالَ لَا و اللَِّه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

راِهم فَأَدخلَ يده ِفيِه فَناولَه  فَأَنت ِممن جعلَ اللَّه لَه ِفي أَمواِلنا حقّاً ثُم دعا ِبِكيٍس ِفيِه د)السالم 
 ِمن ِذيرباماً ِإنَّ التقَو ذَِلك نيب لَِكن و رقْتلَا ت و ِرفسلَا ت و ِق اللَّهات قَالَ لَه ةً ثُمضقَب هِمن

  .الِْإسراِف قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ال تبذِّر تبِذيراً 
  . ِمثْلَ ذَِلك )عليه السالم ( حسن بن محبوٍب عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه  الْ
١٥- نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع هرغَي ِد اللَِّه وبِن عِد بمحم نب دمأَح  

 ِلعماٍر الساباِطي )عليه السالم ( ِم عن رجٍل ِمن أَهِل ساباطَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه بِن الْقَاِس
يا عمار أَنت رب ماٍل كَِثٍري قَالَ نعم جِعلْت ِفداك قَالَ فَتؤدي ما افْترض اللَّه علَيك ِمن الزكَاِة 

فَقَالَ ن قَالَ و معقَالَ ن كتابِصلُ قَرقَالَ فَت معقَالَ ن اِلكم ِمن لُومعالْم قالْح ِرجخقَالَ فَت مع
يانَ حيالد قَى وبلَ يمالْع لَى وبنَ يدالْب ى وفْنالَ يِإنَّ الْم ارما عفَقَالَ ي معقَالَ ن كانوِصلُ ِإخت 

 قَكلْحي فَلَن ترا أَخم و ِبقَكسي فَلَن تما قَدم هِإن ارما عي وتملَا ي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد اللَِّه بِن -١٦

 قَولُ اللَِّه عز و )عليه السالم ( انَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه يحيى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَ
 هِمن دهأَج ِكنيالِْمس و اسأَلُ النسالَِّذي لَا ي ساِكِني قَالَ الْفَِقريالْم ِللْفُقَراِء و قاتدا الصملَّ ِإنج

دهأَج اِئسالْب ا وكُلُّ م اِرِه ورِإس لُ ِمنأَفْض هلَانفَِإع كلَيلَّ عج و زع اللَّه ضا فَرفَكُلُّ م مه
كَانَ تطَوعاً فَِإسراره أَفْضلُ ِمن ِإعلَاِنِه و لَو أَنَّ رجلًا يحِملُ زكَاةَ ماِلِه علَى عاِتِقِه فَقَسمها 

  .نَ ذَِلك حسناً جِميلًا علَاِنيةً كَا
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   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد- ١٧ 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ تخفُوها و تؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُم فَقَالَ ِهي )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِسر رةٌ غَيلَاِنيكَاةَ عكَاِة ِإنَّ الزى الزِسو.  
 عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن-١٨

 أَنه سأَلَه عِن الْفَِقِري و الِْمسِكِني فَقَالَ )عليهما السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 هِمن دهأَج والَِّذي ه ِكنيالِْمس أَلُ وسالَِّذي لَا ي أَلُ الْفَِقريسالَِّذي ي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -١٩
 اللَّه  شيئاً فَقَالَ اصِبر فَِإني أَرجو أَنْ يصنع اللَّه لَك ِإنْ شاَء)عليه السالم ( نصٍر قَالَ ذَكَرت ِللرضا 

ثُم قَالَ فَو اللَِّه ما أَخر اللَّه عِن الْمؤِمِن ِمن هِذِه الدنيا خير لَه ِمما عجلَ لَه ِفيها ثُم صغر الدنيا 
يش قَالَ أَي لَ وع ِجبي هطٍَر ِإنلَى خِة عمعالن اِحبقَالَ ِإنَّ ص ثُم ٍء ِهي ا واللَِّه ِفيه قُوقِه حي

 جرى أَختح هدي كرح ٍل وجلَى وا عهالُ ِمنا أَزلَّ فَمج و زاللَِّه ع ِمن معالن لَيكُونُ علَت هاللَِّه ِإن
أَن اكِفد ِعلْتج ا فَقُلْتِفيه لَيِللَِّه ع ِجبقُوِق الَِّتي تالْح ِمن معذَا قَالَ نه افخت ِركِفي قَد ت

 لَيِبِه ع نا ملَى مي عبر دمفَأَح.  
  باب منِع الزكَاِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن محمِد بِن - ١
ِلٍم قَالَ سسِد اللَِّه مبا عأَب عليه السالم ( أَلْت( موِخلُوا ِبِه يقُونَ ما بطَويلَّ سج و زِل اللَِّه عقَو نع 

موي لَّ ذَِلكج و زع لَ اللَّهعئاً ِإلَّا جياِلِه شكَاِة مز ِمن عنمٍد يأَح ا ِمنم دمحا مِة فَقَالَ يالِْقيام 
الِْقيامِة ثُعباناً ِمن ناٍر مطَوقاً ِفي عنِقِه ينهش ِمن لَحِمِه حتى يفْرغَ ِمن الِْحساِب ثُم قَالَ هو قَولُ 

  .اللَِّه عز و جلَّ سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة يعِني ما بِخلُوا ِبِه ِمن الزكَاِة 
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 ٢- هفَعركَانَ يسِن مِن ابع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي الْمسِجِد ِإذْ قَالَ قُم يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر عن رجٍل عن أَِبي 

 لُّوا ِفيِه وصا لَا تِجِدنسم وا ِمنجرفٍَر فَقَالَ اخةَ نسمخ جرى أَختا فُلَانُ حي ا فُلَانُ قُمي فُلَانُ قُم
  .ا تزكُّونَ أَنتم لَ

 قَالَ من )عليه السالم (   يونس عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
لِّي لَع. منع ِقرياطاً ِمن الزكَاِة فَلَيس ِبمؤِمٍن و لَا مسِلٍم و هو قَولُه عز و جلَّ رب ارِجعوِن

 كْترلُ صاِلحاً ِفيما تمأَع.  
  . و ِفي ِروايٍة أُخرى و لَا تقْبلُ لَه صلَاةٌ 

صلى (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

اٍل نخٍل أَو زرٍع أَو كَرٍم يمنع زكَاةَ ماِلِه ِإلَّا قَلَّده اللَّه تربةَ أَرِضِه  ما ِمن ِذي زكَاِة م)اهللا عليه وآله 
  .يطَوق ِبها ِمن سبِع أَرِضني ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

٥ -ِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن ش
 )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

للَّه قَاِئمنا أَهلَ الْبيِت فَِإذَا دماِن ِفي الِْإسلَاِم حلَالٌ ِمن اللَِّه لَا يقِْضي ِفيِهما أَحد حتى يبعثَ ا
بعثَ اللَّه عز و جلَّ قَاِئمنا أَهلَ الْبيِت حكَم ِفيِهما ِبحكِْم اللَِّه لَا يِريد علَيِهما بينةً الزاِني 

 قَهنع ِربضكَاِة يالز اِنعم و همجري نصحالْم.  
ةٌ ِمنِن  ِعدى بوسم نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

عليه ( سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . نحوه )السالم 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْخشاِب عِن ابِن بقَّاٍح عن معاِذ بِن ثَاِبٍت عن عمِرو بِن -٦ 
 قَالَ ما ِمن رجٍل أَدى الزكَاةَ فَنقَصت ِمن ماِلِه و لَا منعها )ليه السالم ع( جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .أَحد فَزادت ِفي ماِلِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ - ٧
 يقُولُ ما ِمن عبٍد يمنع ِدرهماً ِفي حقِِّه ِإلَّا أَنفَق اثْنيِن ِفي غَيِر )عليه السالم (  عبِد اللَِّه سِمعت أَبا

امالِْقي مواٍر ين ةً ِمنيلَّ ِبِه حج و زع اللَّه قَهاِلِه ِإلَّا طَوم قّاً ِمنح عنملٌ يجا رم قِِّه وِة ح.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٨
  . ملْعونٌ ملْعونٌ مالٌ لَا يزكَّى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
٩ -ِليِن   عسأَِبي الْح نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه (  ب

 يعِني الْأَولَ قَالَ سِمعته يقُولُ من أَخرج زكَاةَ ماِلِه تامةً فَوضعها ِفي موِضِعها لَم يسأَلْ )السالم 
  .كْتسب مالَه ِمن أَين ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن ِمهرانَ عِن ابِن -١٠
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ا بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة قَالَ ما ِمن عبٍد منع ِمن زكَاِة ماِلِه شيئاً ِإلَّا جعلَ اللَّه لَه ذَِلك سيطَوقُونَ م
ولُ يوم الِْقيامِة ثُعباناً ِمن ناٍر يطَوق ِفي عنِقِه ينهش ِمن لَحِمِه حتى يفْرغَ ِمن الِْحساِب و هو قَ

  .اللَِّه عز و جلَّ سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة قَالَ ما بِخلُوا ِبِه ِمن الزكَاِة 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري قَالَ -١١

 يقُولُ من منع الزكَاةَ سأَلَ الرجعةَ ِعند الْموِت و هو قَولُ اللَِّه )عليه السالم ( لَِّه سِمعت أَبا عبِد ال
  .لَعلِّي أَعملُ صاِلحاً ِفيما تركْت . عز و جلَّ رب ارِجعوِن

١٢-ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِض   ِعدعب نانَ عسِن حب   
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ةٌ خير ِمن  قَالَ صلَاةٌ مكْتوبةٌ خير ِمن ِعشِرين حجةً و حج)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بيٍت مملُوٍء ذَهباً ينِفقُه ِفي ِبر حتى ينفَد قَالَ ثُم قَالَ و لَا أَفْلَح من ضيع ِعشِرين بيتاً ِمن ذَهٍب 

 نماً قَالَ مهِدر ِرينِعش ٍة وسمى خنعا مم و ماً فَقُلْتهِدر ِرينِعش ٍة وسمكَاةَ ِبخالز عنم
 كِّيزى يتح هلَاتص ِقفَتو.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣

  . قَالَ قَالَ ملْعونٌ ملْعونٌ مالٌ لَا يزكَّى )عليه السالم 
١٤-ِليو عأَب   نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عس نع رمِن عفِْص بح نع هذَكَر نمع ِريعالْأَش 

  . قَالَ من منع ِقرياطاً ِمن الزكَاِة فَلْيمت ِإنْ شاَء يهوِدياً أَو نصراِنياً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
١٥-محم نب دمقَالَ   أَح اقحِإس ناِن عمعِن النب ِليع نِن عسِن الْحب ِليع نٍد ع

 يقُولُ ما ضاع مالٌ ِفي بر و لَا بحٍر ِإلَّا ِبتضِييِع الزكَاِة )عليه السالم ( حدثَِني من سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
  .ا ما ضيع تسِبيحه و لَا يصاد ِمن الطَّيِر ِإلَّ

١٦- نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍة قَرعاَء و  يقُولُ ماِنع الزكَاِة يطَوق ِبحي)عليه السالم ( أَيوب بِن راِشٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .تأْكُلُ ِمن ِدماِغِه و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة 
١٧- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ةَ عِطيِن عاِلِك بفٍَر معأَِبي ج نةَ عزمأَِبي ح عليه السالم ( ن( ِلياِب عا ِفي ِكتندجقَالَ و  ) عليه السالم( 
  . ِإذَا مِنعِت الزكَاةُ منعِت الْأَرض بركَاِتها )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

١٨-نع اِصِميِد اللَِّه الْعبو عأَِبيِه   أَب ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب ِليع 
 يقُولُ ما ِمن طَيٍر )عليه السالم ( أَسباِط بِن ساِلٍم عن ساِلٍم مولَى أَباٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

ا ِمنم و ِبيحسِكِه الترِإلَّا ِبت ادصكَاِة يِك الزرِإلَّا ِبت ابصاٍل يم .  
١٩- ناٍد عمِن حلَِف بخ ناِلٍد عِن خِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 ما ِمن ِذي ماٍل ذَهٍب أَو ِفضٍة يمنع زكَاةَ ماِلِه ِإلَّا حبسه )عليه السالم ( حِريٍز قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
وه و هِريدي عاعاً أَقْرجِه شلَيلَّطَ عس قٍَر وِة ِبقَاٍع قَرامالِْقي مولَّ يج و زع فَِإذَا اللَّه هنع ِحيدي 

 ِقِه ونقاً ِفي عطَو ِصريي لُ ثُمالْفُج مقْضا يا كَمهِدِه فَقَِضمي ِمن هكَنأَم هِمن لَه لَصخلَا م هأَى أَنر
ِمن ِذي ماٍل ِإِبٍل أَو غَنٍم أَو ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة و ما 

 هشهني ا وكُلُّ ذَاِت ِظلٍْف ِبِظلِْفه هطَؤقٍَر يِة ِبقَاٍع قَرامالِْقي موي اللَّه هسباِلِه ِإلَّا حكَاةَ مز عنمقٍَر يب
أَو زرٍع يمنع زكَاتها ِإلَّا طَوقَه اللَّه ريعةَ كُلُّ ذَاِت ناٍب ِبناِبها و ما ِمن ِذي ماٍل نخٍل أَو كَرٍم 

  .أَرِضِه ِإلَى سبِع أَرِضني ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه -٢٠

  . ما حبس عبد زكَاةً فَزادت ِفي ماِلِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )لسالم عليه ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد -٢١

  .ن منع حقّاً ِللَِّه عز و جلَّ أَنفَق ِفي باِطٍل ِمثْلَيِه  قَالَ م)عليه السالم ( اللَِّه 
٢٢- ناٍن عِن ِسنِن ابوٍح عِن نب وبأَي نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 تبارك و تعالَى يبعثُ يوم الِْقيامِة ناساً ِمن  قَالَ ِإنَّ اللَّه)عليه السالم ( أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 
قُبوِرِهم مشدودةً أَيِديِهم ِإلَى أَعناِقِهم لَا يستِطيعونَ أَنْ يتناولُوا ِبها ِقيس أَنملٍَة معهم ملَاِئكَةٌ 

اِء الَِّذين منعوا خيراً قَِليلًا ِمن خيٍر كَِثٍري هؤلَاِء الَِّذين أَعطَاهم يعيرونهم تعِيرياً شِديداً يقُولُونَ هؤلَ
 اِلِهمواللَِّه ِفي أَم قوا حعنفَم اللَّه.  

  عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن عِلي بِن حِديٍد عن عثْمانَ بِن -٢٣
فٍَر رعأَِبي ج نوذَ عبرِن خوِف برعم نٍد عيكَاةَ )عليه السالم ( شنَ الزلَّ قَرج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه 

ِقِم الصي كَاةَ لَمِت الزؤي لَم لَاةَ والص أَقَام نكاةَ فَموا الزآت الةَ ووا الصلَاِة فَقَالَ أَِقيملَاةَ ِبالص.  
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قَصنت لَم و دزت لَم ا ِهيلَى مكَاِة عِع الزضباب الِْعلَِّة ِفي و   
 عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ١

ٍء جعلَ اللَّه الزكَاةَ خمسةً و   ِلأَي شي)عليه السالم (  قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَها خمسةً و ِعشِرين ِعشِرين ِفي كُلِّ أَلٍْف و لَم يجعلْها ثَلَاِثني فَقَالَ

 اجتا احم اِلِهموكَاةَ أَمز اسالن جرأَخ لَو اُء وِفي ِبِه الْفُقَركْتا يِر ماِء ِبقَداِل الْأَغِْنيوأَم ِمن جرأَخ
 دأَح.  

 بِن الْخطَّاِب عِن الْحسِن بِن راِشٍد عن عِلي بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن سلَمةَ- ٢
 اِلٍد وِن خِد بمحِإلَى م ورصنفٍَر الْمعو جأَب بقَالَ كَت ِميثْعِبيٍب الْخح نع اِعيلَ الِْميثَِميمِإس

نِة عِن الْخمسِة ِفي الزكَاِة ِمن الِْمائَتيِن كَيف كَانَ عاِملَه علَى الْمِدينِة أَنْ يسأَلَ أَهلَ الْمِدي
 و أَمره أَنْ يسأَلَ ِفيمن )صلى اهللا عليه وآله ( صارت وزنَ سبعٍة و لَم يكُن هذَا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

محم نب فَرعج ِن وسالْح ناللَِّه ب دبأَلُ عسا )عليه السالم ( ٍد يكْنرِة فَقَالُوا أَدِدينلَ الْمأَلَ أَهقَالَ فَس 
 فَسأَلَ عبد )عليه السالم ( من كَانَ قَبلَنا علَى هذَا فَبعثَ ِإلَى عبِد اللَِّه بِن الْحسِن و جعفَِر بِن محمٍد 

 الْمستفْتونَ ِمن أَهِل الْمِدينِة قَالَ فَقَالَ ما تقُولُ يا أَبا عبِد اللَِّه اللَِّه بن الْحسِن فَقَالَ كَما قَالَ
 جعلَ ِفي كُلِّ أَربِعني أُوِقيةً أُوِقيةً فَِإذَا حسبت ذَِلك كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
د كَانت وزنَ ِستٍة و كَانِت الدراِهم خمسةَ دواِنيق قَالَ حِبيب فَحسبناه علَى وزِن سبعٍة و قَ

فَوجدناه كَما قَالَ فَأَقْبلَ علَيِه عبد اللَِّه بن الْحسِن فَقَالَ ِمن أَين أَخذْت هذَا قَالَ قَرأْت ِفي 
عليها ( الَ ثُم انصرف فَبعثَ ِإلَيِه محمد بن خاِلٍد ابعثْ ِإلَي ِبِكتاِب فَاِطمةَ ِكتاِب أُمك فَاِطمةَ قَ

 ِإني ِإنما أَخبرتك أَني قَرأْته و لَم أُخِبرك أَنه ِعنِدي )عليه السالم (  فَأَرسلَ ِإلَيِه أَبو عبِد اللَِّه )السالم 
  .الَ حِبيب فَجعلَ محمد بن خاِلٍد يقُولُ ِلي ما رأَيت ِمثْلَ هذَا قَطُّ قَ
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 بِن أَحمد عن ِإبراِهيم بِن محمٍد عن محمِد   أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن محمِد-٣ 
 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك )عليه السالم ( بِن حفٍْص عن صباٍح الْحذَّاِء عن قُثَم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
سمكُلِّ أَلٍْف خ ِمن تارص فكَاِة كَيِن الزِني عِبرا أَخم أَكْثَر أَقَلَّ أَو كُنت لَم ِرينِعش ةً و

 مهفَِقري و مهغَِني و مهكَِبري و مهِغريص ِلمفَع مكُلَّه لْقالْخ لَقلَّ خج و زع ا فَقَالَ ِإنَّ اللَّهههجو  
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 هِلأَن مهادلَز مهعسلَا ي أَنَّ ذَِلك ِلمع لَو ِكيناً وِمس ِرينِعش ةً وسماٍن خسكُلِّ أَلِْف ِإن لَ ِمنعفَج
 ِبِهم لَمأَع وه و ماِلقُهخ.  

٤ -ع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نأَِبيِه ع ن
 ةً وسمكُلِّ أَلٍْف خ كَاةُ ِمنِت الزارص فاِدقَِة فَقَالَ كَينالز لٌ ِمنجأَلَِني رِل قَالَ سوالْأَح

ثْلُ الصلَاِة ثَلَاثٌ و ِثنتاِن و أَربع قَالَ فَقَِبلَ ِمني ثُم لَِقيت ِعشِرين ِدرهماً فَقُلْت لَه ِإنما ذَِلك ِم
 فَسأَلْته عن ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ حسب الْأَموالَ و )عليه السالم ( بعد ذَِلك أَبا عبِد اللَِّه 

م ِمن كُلِّ أَلٍْف خمسةً و ِعشِرين و لَو لَم يكِْفِهم لَزادهم قَالَ الْمساِكني فَوجد ما يكِْفيِه
 تطَيي أَعأَن قَالَ لَو اِز ثُمالِْحج لَى الِْإِبِل ِمنأَلَةُ عسِذِه الْمه اَءتفَقَالَ ج هتربِه فَأَخِإلَي تعجفَر

ص تطَيةً لَأَعداً طَاعذَا الْكَلَاِم أَحه اِحب.  
  باب ما وضع رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و علَى أَهِل بيِتِه الزكَاةَ علَيِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم و أَِبي - ١
ِصٍري وِد اللَِّه ببأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج ناٍر عسِن يِل بيفُض و ِليةَ الِْعجاِويعِن مِد بيرقَالَا )عليه السالم (  ب 

شياَء و  ِفي ِتسعِة أَ)صلى اهللا عليه وآله ( فَرض اللَّه الزكَاةَ مع الصلَاِة ِفي الْأَمواِل و سنها رسولُ اللَِّه 
 ِعِري والش طَِة والِْحن ِم ونالْغ قَِر والْب الِْإِبِل و ِة والِْفض ِب وِفي الذَّه ناها ِسومولُ اللَِّه عسفَا رع

 ى ذَِلكا ِسومفَا عع ِبيِب والز ِر ومالت.  
سماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإ- ٢

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ وضع رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

(الش طَِة واَء الِْحنيِة أَشعلَى ِتسكَاةَ عالز  الِْإِبِل و ِة والِْفض ِب والذَّه ِبيِب والز ِر ومالت ِعِري و
الْبقَِر و الْغنِم و عفَا عما ِسوى ذَِلك قَالَ يونس معنى قَوِلِه ِإنَّ الزكَاةَ ِفي ِتسعِة أَشياَء و عفَا 

( وِل النبوِة كَما كَانِت الصلَاةُ ركْعتيِن ثُم زاد رسولُ اللَِّه عما ِسوى ذَِلك ِإنما كَانَ ذَِلك ِفي أَ

 ِفيها سبع ركَعاٍت و كَذَِلك الزكَاةُ وضعها و سنها ِفي أَوِل نبوِتِه علَى ِتسعِة )صلى اهللا عليه وآله 
  .الْحبوِب أَشياَء ثُم وضعها علَى جِميِع 
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   باب ما يزكَّى ِمن الْحبوِب
١ -ِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم قَالَ   عسِن م

 هأَلْتعليه السالم ( س( و زالْأَر و نخالد ةُ والذُّر و ِعريالش و را قَالَ الْبهكَّى ِمنزا يوِب مبِن الْحع 
 هاهبأَش كَّى وزذَا يكُلُّ ه ِسممالس و سدالْع و لْتالس.  

 ِمثْلَه و قَالَ كُلُّ ما ِكيلَ ِبالصاِع فَبلَغَ )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه   حِريز عن زرارةَ- ٢
ٍء أَنبتِت   الصدقَةَ ِفي كُلِّ شي)صلى اهللا عليه وآله ( الْأَوساق فَعلَيِه الزكَاةُ و قَالَ جعلَ رسولُ اللَِّه 

  .ٍء يفْسد ِمن يوِمِه  ِفي الْخضِر و الْبقُوِل و كُلَّ شيالْأَرض ِإلَّا ما كَانَ 
٣ - ِليع نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 جِعلْت ِفداك )عليه السالم (  ِإلَى أَِبي الْحسِن بِن مهِزيار قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاِب عبِد اللَِّه بِن محمٍد
 الزكَاةَ علَى ِتسعِة )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه قَالَ وضع رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( رِوي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِبيِب والز ِر ومالت ِعِري والش طَِة واَء الِْحنيفَا أَشع الِْإِبِل و قَِر والْب ِم ونالْغ ِة والِْفض ِب والذَّه 
ٌء كَِثري يكُونُ أَضعاف   عما ِسوى ذَِلك فَقَالَ لَه الْقَاِئلُ ِعندنا شي)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

صلى اهللا (  أَقُولُ لَك ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( لَ أَبو عبِد اللَِّه ذَِلك فَقَالَ و ما هو فَقَالَ لَه الْأَرز فَقَا

 وضع الزكَاةَ علَى ِتسعِة أَشياَء و عفَا عما ِسوى ذَِلك و تقُولُ ِعندنا أَرز و ِعندنا ذُرةٌ )عليه وآله 
 كَذَِلك هو و الزكَاةُ )عليه السالم (  فَوقَّع )صلى اهللا عليه وآله (  رسوِل اللَِّه و قَد كَانِت الذُّرةُ علَى عهِد

 )عليه السالم ( علَى كُلِّ ما ِكيلَ ِبالصاِع و كَتب عبد اللَِّه و روى غَير هذَا الرجِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  أَنه سأَلَه عِن 
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الْحبوِب فَقَالَ و ما ِهي فَقَالَ السمِسم و الْأَرز و الدخن و كُلُّ هذَا غَلَّةٌ كَالِْحنطَِة و الشِعِري 
  . ِفي الْحبوِب كُلِّها زكَاةٌ )عليه السالم ( للَِّه فَقَالَ أَبو عبِد ا

 أَنه قَالَ كُلُّ ما دخلَ الْقَِفيز فَهو يجِري )عليه السالم (   و روى أَيضاً عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤
ي جِعلْت ِفداك هلْ علَى هذَا الْأَرز و ما مجرى الِْحنطَِة و الشِعِري و التمِر و الزِبيِب قَالَ فَأَخِبرِن

 قَّعكَاةٌ فَوِس زدالْع ِص ووِب الِْحمبالْح ِمن ههبعليه السالم ( أَش(يكَاةُ ِفي كُلِّ شقُوا الزدٍء ِكيلَ   ص
.  

عليه ( يلَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن   و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِع- ٥

ٌء   أَما الرطْبةُ فَلَيس علَيك ِفيها شي)عليه السالم (  ِإنَّ لَنا رطْبةً و أَرزاً فَما الَِّذي علَينا ِفيها فَقَالَ )السالم 
سِقي ِبالدلِْو فَِنصف الْعشِر ِمن كُلِّ ما ِكلْت و أَما الْأَرز فَما سقَِت السماُء ِبالْعشِر و ما 

  .ِبالصاِع أَو قَالَ و ِكيلَ ِبالِْمكْياِل 
  حميد بن ِزياٍد عن أَحمد بِن سماعةَ عمن ذَكَره عن أَباٍن عن أَِبي مريم عن أَِبي - ٦
الَ سأَلْته عِن الْحرِث ما يزكَّى ِمنه فَقَالَ الْبر و الشِعري و الذُّرةُ و الْأَرز و  قَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .السلْت و الْعدس كُلُّ هذَا ِمما يزكَّى و قَالَ كُلُّ ما ِكيلَ ِبالصاِع فَبلَغَ الْأَوساق فَعلَيِه الزكَاةُ 
   يِجب ِفيِه الزكَاةُ ِمما تنِبت الْأَرض ِمن الْخضِر و غَيِرهاباب ما لَا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ١
علَى الِْبطِّيِخ و أَشباِهِه زكَاةٌ ِإلَّا ما اجتمع ِعندك  قَالَ لَيس علَى الْبقُوِل و لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ِمن غَلَِّتِه فَبِقي ِعندك سنةً 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢

 أَنه سِئلَ عِن الْخضِر ِفيها زكَاةٌ و ِإنْ ِبيعت )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر عن محمِد بِن مسِلٍم
  .ِبالْماِل الْعِظيِم فَقَالَ لَا حتى يحولَ علَيِه الْحولُ 

http://www.islam4u.com


  ) ٥١٢( صفحة ........... .http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي -٣ 
 ِمن الْخضِر قَالَ  ما ِفي الْخضِر قَالَ و ما ِهي قُلْت الْقَضب و الِْبطِّيخ و ِمثْلُه)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

يِه شلَيع سلَي  اِة ِمنضِن الْغع قَةُ ودلُ فَِفيِه الصوِه الْحلَيولَ عحي اٍل وِبم ِمثْلُه اعبٌء ِإلَّا أَنْ ي
ِه الْحلَيالَ عا حقَالَ م هنفَثَم كَاةٌ قَالَ لَا قُلْتاِهِه ِفيِه زبأَش ِسِك وكِِّه الِْفرِنِه فَزثَم لُ ِمنو.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و غَيِرِه عن يونس قَالَ سأَلْت أَبا - ٤
  . عِن الْأُشناِن ِفيِه زكَاةٌ فَقَالَ لَا )عليه السالم ( الْحسِن 
٥ -نى عيحي نب دمحِن   مِزيِز بِد الْعبع نع ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

  . عِن الْقُطِْن و الزعفَراِن علَيِهما زكَاةٌ قَالَ لَا )عليه السالم ( الْمهتِدي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
٦ - نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح

 ِفي الْبستاِن تكُونُ ِفيِه ِمن الثِّماِر ما لَو ِبيع كَانَ مالًا هلْ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفيِه صدقَةٌ قَالَ لَا 

  ِه الزكَاةُ ِمن الْحرِثباب أَقَلِّ ما يِجب ِفي
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ١

ِست قسالْو و قساٍق وسِة أَوسمِر فَقَالَ ِفي كُلِّ خمالت ِبيِب وكَاِة ِفي الزِن الزع هأَلْتاعاً سونَ ص
و الزكَاةُ ِفيِهما سواٌء فَأَما الطَّعام فَالْعشر ِفيما سقَِت السماُء و أَما ما سِقي ِبالْغرِب و الدواِلي 

  .فَِإنما علَيِه ِنصف الْعشِر 
   عن عِلي بِن أَحمد بِن أَشيم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى- ٢
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ةَ و ما وِضع علَيها عن صفْوانَ بِن يحيى و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَا ذَكَرنا لَه الْكُوفَ
 هأُِخذَ ِمن ِدِه وِفي ي هضأَر ِركَتعاً تطَو لَمأَس نِتِه فَقَالَ ميلُ با أَهِفيه ارا سم اِج ورالْخ ِمن

ما عمروه ِمنها و ما لَم الْعشر ِمما سقَِت السماُء و الْأَنهار و ِنصف الْعشِر ِمما كَانَ ِبالرشاِء ِفي
 ِصِهمِفي ِحص ِلنيقَبتلَى الْمع و ِلِمنيسكَانَ ِللْم و هرمعي نِمم لَهفَقَب امالِْإم ذَها أَخهِمن وهرمعي

ياٍق شسِة أَوسمخ ِفي أَقَلَّ ِمن سلَي ِر وشالْع فِنص و رشِف ٌء  الْعيا أُِخذَ ِبالسم كَاِة والز ِمن
 ِبخيبر قَبلَ سوادها و )صلى اهللا عليه وآله ( فَذَِلك ِإلَى الِْإماِم يقَبلُه ِبالَِّذي يرى كَما صنع رسولُ اللَِّه 

ح قَبالَةُ الْأَرِض و النخِل و قَد قَبلَ رسولُ بياضها يعِني أَرضها و نخلَها و الناس يقُولُونَ لَا يصلُ
 خيبر و علَى الْمتقَبِلني ِسوى قَبالَِة الْأَرِض الْعشر و ِنصف الْعشِر ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

لُوا ععج وا ولَملَ الطَّاِئِف أَسقَالَ ِإنَّ أَه و ِصِهملَ ِحصِإنَّ أَه ِر وشالْع فِنص و رشالْع ِهملَي
 عنوةً فَكَانوا أُسراَء ِفي يِدِه فَأَعتقَهم و قَالَ اذْهبوا فَأَنتم )صلى اهللا عليه وآله ( مكَّةَ دخلَها رسولُ اللَِّه 

  .الطُّلَقَاُء 
٣ -أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليى   عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 

 ِفي الصدقَِة )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
اً أَو كَانَ بعلًا الْعشر و ما سقَِت السواِني و الدواِلي ِفيما سقَِت السماُء و الْأَنهار ِإذَا كَانَ سيح

  .أَو سِقي ِبالْغرِب فَِنصف الْعشِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي بِصٍري و محمِد - ٤

 أَنهما قَالَا لَه هِذِه الْأَرض الَِّتي يزاِرع أَهلُها ما ترى ِفيها )عليه السالم (  جعفٍَر بِن مسِلٍم عن أَِبي
فَقَالَ كُلُّ أَرٍض دفَعها ِإلَيك السلْطَانُ فَما حرثْته ِفيها فَعلَيك ِفيما أَخرج اللَّه ِمنها الَِّذي 

 و لَيس علَى جِميِع ما أَخرج اللَّه ِمنها الْعشر ِإنما علَيك الْعشر ِفيما يحصلُ ِفي قَاطَعك علَيِه
 ِتِه لَكمقَاسم دعب ِدكي.  
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 ٥- ِريعٍد الْأَشعِن سِد بعس نع ِقيرِن الْبٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 عن أَقَلِّ ما يِجب ِفيِه الزكَاةُ ِمن الْبر و الشِعِري و التمِر و )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

الز ِبيِق النساٍق ِبوسةُ أَوسماعاً )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيِب فَقَالَ خونَ صقَالَ ِست قسكَِم الْو فَقُلْت 
 جرأَخ هصرِإذَا خ معِبيباً قَالَ نز هريِه ِإذَا صلَيع ِجبا تمِإن كَاةٌ أَوِب زلَى الِْعنلْ عفَه قُلْت

  .اته زكَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن شريٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦

ِني و  قَالَ ِفيما سقَِت السماُء و الْأَنهار أَو كَانَ بعلًا الْعشر و أَما ما سقَِت السوا)عليه السالم ( 
الدواِلي فَِنصف العشِر فَقُلْت لَه فَالْأَرض تكُونُ ِعندنا تسقَى ِبالدواِلي ثُم يِزيد الْماُء فَتسقَى 
سيحاً فَقَالَ و ِإنَّ ذَا لَيكُونُ ِعندكُم كَذَِلك قُلْت نعم قَالَ النصف و النصف ِنصف ِبِنصِف 

عشِر و ِنصف ِبالْعشِر فَقُلْت الْأَرض تسقَى ِبالدواِلي ثُم يِزيد الْماُء فَتسقَى السقْيةَ و السقْيتيِن الْ
 ِعنيبأَر لَةً أَولَي ِفي ثَلَاِثني حاً قُلْتيِن سيتقْيالس ةَ وقْيقَى السست ِفي كَم حاً قَالَ ويس قَد لَةً ولَي

  .مضت قَبلَ ذَِلك ِفي الْأَرِض ِستةَ أَشهٍر سبعةَ أَشهٍر قَالَ ِنصف الْعشِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٧

 عِن التمِر و الزِبيِب ما أَقَلُّ ما تِجب ِفيِه الزكَاةُ فَقَالَ خمسةُ )عليه السالم ( ِه سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
أَوساٍق و يترك ِمعى فَأْرٍة و أُم جعروٍر لَا يزكَّياِن و ِإنْ كَثُرا و يترك ِللْحاِرِس الْعذْق و الْعذْقَاِن 

اِرسالْح اِلِه وِلِعي ذَِلك كرتفَي هظُرنِل يخكُونُ ِفي الني .  
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   باب أَنَّ الصدقَةَ ِفي التمِر مرةٌ واِحدةٌ
١ -رِإب نب ِليِن   عِد بيبع ةَ واررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيم

 قَالَ أَيما رجٍل كَانَ لَه حرثٌ أَو تمرةٌ فَصدقَها فَلَيس علَيِه )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يالَ  ِفيِه شِإنْ ح لُ ٌء ووِه الْحلَيالَ عفَح لَ ذَِلكالًا فَِإنْ فَعم لَهوحِإلَّا أَنْ ي هدلُ ِعنوِه الْحلَيع

يِإلَّا فَلَا ش و هكِّيزِه أَنْ يلَيفَع هدِه ِف ِعنلَيا عمِنِه فَِإنياٍم ِإذَا كَانَ ِبعع أَلْف ذَِلك تِإنْ ثَب ِه ولَييِه َء ع
يةً فَلَا شاِحدةً ورا ماهِر فَِإذَا أَدشقَةُ الْعدص  لُ ووِه الْحلَيولَ عحي الًا وم لَهوحى يتا حِه ِفيهلَيَء ع

 هدِعن وه.  
  باب زكَاِة الذَّهِب و الِْفضِة

 عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ١
 قَالَ قَالَ ِفي كُلِّ ِمائَتي ِدرهٍم خمسةُ دراِهم ِمن الِْفضِة و ِإنْ نقَص فَلَيس )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

فاراً ِنصِدين ِرينكُلِّ ِعش ِب ِمنالذَّه ِمن كَاةٌ وز كلَيعيش كلَيع سفَلَي قَصِإنْ ن اٍر وٌء   ِدين.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ النخاِس قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا - ٢
 ِإنه يجتِمع ِعنِدي الْخمسةُ و الْعشرةُ  فَقَالَ ِإني رجلٌ صاِئغٌ أَعملُ ِبيِدي و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .فَِفيها زكَاةٌ فَقَالَ ِإذَا اجتمع ِمائَتا ِدرهٍم فَحالَ علَيها الْحولُ فَِإنَّ علَيها الزكَاةَ 
  فَضاٍل عن عِلي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن - ٣
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ا دونَ  قَالَا لَيس ِفيم)عليه السالم ( بِن عقْبةَ و ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
يِب شالذَّه ِمثْقَالًا ِمن ِرينالِْعش  ٍة وعبِمثْقَاٍل ِإلَى أَر فا ِنصِمثْقَالًا فَِفيه ِرينِعش لَتٌء فَِإذَا كَم

ن فَعلَى هذَا ِعشِرين فَِإذَا كَملَت أَربعةً و ِعشِرين فَِفيها ثَلَاثَةُ أَخماِس ِديناٍر ِإلَى ثَماِنيٍة و ِعشِري
  .الِْحساِب كُلَّما زاد أَربعةً 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن - ٤
ِعشِرين ِديناراً فَِفي كُلِّ أَربعِة دناِنري  قَالَ ِإذَا جازِت الزكَاةُ الْ)عليه السالم ( عيينةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .عشر ِديناٍر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا - ٥
زكَاِة فَقَالَ ِإذَا بلَغَ ِقيمته ِمائَتي ِدرهٍم فَعلَيِه الزكَاةُ  عِن الذَّهِب كَم ِفيِه ِمن ال)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٦

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي كَم وضع رسولُ اللَِّه  )عليه السالم( الْحسيِن بِن بشاٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
الزكَاةَ فَقَالَ ِفي كُلِّ ِمائَتي ِدرهٍم خمسةَ دراِهم فَِإنْ نقَصت فَلَا زكَاةَ ِفيها و ِفي الذَّهِب فَِفي 

  . ِفيها كُلِّ ِعشِرين ِديناراً ِنصف ِديناٍر فَِإنْ نقَصت فَلَا زكَاةَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى - ٧

 عِن الذَّهِب و )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
لِْفضِة ما أَقَلُّ ما يكُونُ ِفيِه الزكَاةُ قَالَ ِمائَتا ِدرهٍم و ِعدلُها ِمن الذَّهِب قَالَ و سأَلْته عِن النيِف ا

يِه شلَيع سِة قَالَ لَيرشالْع ِة وسمالْخ ِع وبكُلِّ أَر طَى ِمنعفَي ِعنيبلُغَ أَربى يتماً ٌء حهِدر ني
 مهِدر.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن ِإسحاق بِن - ٨
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اٍر عمع اِهيمرأَِبي ِإب ا )عليه السالم ( نهلَياراً أَ عِدين رشةَ ععِتس ٍم وهِمائَةُ ِدر ونَ وعِتس لَه قَالَ قُلْت 
يكَاِة شكَاةُ ِل ِفي الزا الزٍم فَِفيههِدر يِمائَت لَغَ ذَِلكةُ فَبالِْفض و بالذَّه عمتٌء فَقَالَ ِإذَا اج نيأَنَّ ع

الْماِل الدراِهم و كُلُّ ما خلَا الدراِهم ِمن ذَهٍب أَو متاٍع فَهو عرض مردود ذَِلك ِإلَى الدراِهِم 
  .ِفي الزكَاِة و الدياِت 

٩ -بِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ب
 ِإني كُنت ِفي قَريٍة ِمن قُرى )عليه السالم ( الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن زيٍد الصاِئِغ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

لُثٌ ِمس و ثُلُثٌ رصاص و خراسانَ يقَالُ لَها بخارى فَرأَيت ِفيها دراِهم تعملُ ثُلُثٌ ِفضةٌ و ثُ
 لَا بأْس ِبذَِلك )عليه السالم ( كَانت تجوز ِعندهم و كُنت أَعملُها و أُنِفقُها قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 لُ ووا الْحهلَيالَ عِإنْ ح تأَيأَ ر فَقُلْت مهدِعن وزجت تِإذَا كَان ِجبا يا مِفيه ِدي وِعن ِهي
علَي ِفيِه الزكَاةُ أُزكِّيها قَالَ نعم ِإنما هو مالُك قُلْت فَِإنْ أَخرجتها ِإلَى بلْدٍة لَا ينفَق ِفيها ِمثْلُها 

كُنت تعِرف أَنَّ ِفيها ِمن الِْفضِة فَبِقيت ِعنِدي حتى يحولَ علَيها الْحولُ أُزكِّيها قَالَ ِإنْ 
الْخاِلصِة ما يِجب علَيك ِفيها الزكَاةُ فَزك ما كَانَ لَك ِفيها ِمن الِْفضِة الْخاِلصِة و دع ما ِسوى 

 الْخاِلصِة ِإلَّا أَني أَعلَم أَنَّ ِفيها ما ذَِلك ِمن الْخِبيِث قُلْت و ِإنْ كُنت لَا أَعلَم ما ِفيها ِمن الِْفضِة
 ِمن لَصا خكَّى مزي ِبيثُ ثُمالْخ ِرقتحي ةُ والِْفض لُصخى تتا حِبكْهكَاةُ قَالَ فَاسِفيِه الز ِجبي

  .الِْفضِة ِلسنٍة واِحدٍة 
بس و ِليلَى الْحع سلَي هكَاةٌباب أَنِر زهوالْج ِة وقَِر الِْفضن ِب واِئِك الذَّه  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ - ١
  . عِن الْحِلي ِفيِه زكَاةٌ قَالَ لَا  قَالَ سأَلْته)عليه السالم ( عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ٢-سِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحكَانَ   م
  . قَالَ سأَلْته عِن الْحِلي ِفيِه زكَاةٌ قَالَ لَا )عليه السالم ( عن محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن يعقُوب بِن - ٣
  .ٌء   عِن الْحِلي أَ يزكَّى فَقَالَ ِإذاً لَا يبقَى ِمنه شي)عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه شعيٍب قَالَ
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٤

  . سأَلَه بعضهم عِن الْحِلي ِفيِه زكَاةٌ فَقَالَ لَا و لَو بلَغَ ِمائَةَ أَلٍْف  و)عليه السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني - ٥

 عِن الْماِل الَِّذي لَا )عليه السالم ( ِطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن عن أَِخيِه الْحسيِن عن عِلي بِن يقْ
 كبسٍة ِإلَّا أَنْ ينكَاةُ ِفي كُلِّ سالز هملْزقَالَ ي قَلَّبلَا ي لُ ِبِه ومعي.  

٦ -مِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نا عاِبنحِض أَصعب نٍر عي
  . قَالَ زكَاةُ الْحِلي عاِريته )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن هارونَ بِن خاِرجةَ - ٧

 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ أَِخي يوسف ولِّي ِلهؤلَاِء الْقَوِم أَعمالًا أَصاب ِفيها )لسالم عليه ا( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 سكَاةُ قَالَ لَيِه الزلَيكَاِة أَ عالز ا ِمنِبه ِفرأَنْ ي اداً أَرِليالَ حوالْأَم لَ ِتلْكعج هِإن ةً والًا كَِثريوأَم

لْحِلي زكَاةٌ و ما أَدخلَ علَى نفِْسِه ِمن النقْصاِن ِفي وضِعِه و منِعِه نفْسه فَضلُه أَكْثَر ِمما علَى ا
  .يخاف ِمن الزكَاِة 

٨ - اِهيمرأَِبي ِإب نقِْطٍني عِن يب ِليع نِريٍز عح نى عِعيس نب ادمقَالَ )عليه السالم (   ح 
يِدي الشِعن ِمعتجي هِإن لَه ِه  قُلْتلَيلْ عحي ا لَمكِّيِه قَالَ لَا كُلُّ مزٍة أَ ننس واً ِمنحقَى نبُء فَي

يِفيِه ش كلَيع سِركَازاً فَلَي كُني ا لَمكُلُّ م كَاةٌ وِه ِفيِه زلَيع سلُ فَلَيوالْح كدِعن  و ٌء قَالَ قُلْت
ما الركَاز قَالَ الصاِمت الْمنقُوش ثُم قَالَ ِإذَا أَردت ذَِلك فَاسِبكْه فَِإنه لَيس ِفي سباِئِك الذَّهِب 

يِة شِنقَاِر الِْفض كَاِة  والز ٌء ِمن.  
  عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل عن بعِض   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٩
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 اِنِري ونلَى الدع ا ِهيمكَاةٌ ِإنِر زبِفي الت سقَالَ لَي ها أَناِبنحاِهِم أَصرالد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ و بكَيٍر عن أَِبي -١٠

  . قَالَ لَيس ِفي الْجوهِر و أَشباِهِه زكَاةٌ و ِإنْ كَثُر )عليه السالم ( جعفٍَر 
  ِب و الديِن و الْوِديعِةباب زكَاِة الْماِل الْغاِئ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن - ١
كَانَ لَه  ما تقُولُ ِفي رجٍل )عليه السالم ( الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن سِديٍر الصيرِفي قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 فَرتِضِعِه فَاحوم ِمن هِرجخِلي بلُ ذَهوِه الْحلَيالَ عا حِضٍع فَلَموِفي م هفَنِبِه فَد طَلَقالٌ فَانم
ثُم ثَلَاثَ ِسِنني ذَِلك دعكَثَ بفَم هِصبي فُونٌ فَلَمدالَ ِفيِه مأَنَّ الْم الَِّذي ظَن ِضعوالْم فَرتاح هِإن 

 هٍة ِلأَناِحدٍة ونكِّيِه ِلسزكِّيِه قَالَ يزي فِنِه كَيياِل ِبعلَى الْمع قَعاِنِبِه كُلِِّه فَووج الَِّذي ِمن ِضعوالْم
 هسبتِإنْ كَانَ اح و هنكَانَ غَاِئباً ع.  

 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ بِن موسى قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٢
 عِن الرجِل يِغيب عنه مالُه خمس ِسِنني ثُم يأِْتيِه فَلَا يرد رأْس الْماِل كَم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يزكِّيِه قَالَ سنةً واِحدةً 
٣ -ِليع   رمع نع تسرد نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 قَالَ لَيس ِفي الديِن زكَاةٌ ِإلَّا أَنْ يكُونَ صاِحب الديِن هو )عليه السالم ( بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
هرخؤالَِّذي ي هقِْبضى يتكَاةٌ حِه زلَيع سِذِه فَلَيلَى أَخع قِْدرفَِإذَا كَانَ لَا ي .  
٤ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ع نيالد كُونُ لَهِل يجِن الرع هأَلْتةَ قَالَ ساعمِه ِفيِه سلَيع سكَاةَ قَالَ لَيِفيِه الز ِبستحاِس يلَى الن
  زكَاةٌ حتى يقِْبضه فَِإذَا قَبضه فَعلَيِه 
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ِإنْ ه كَاةُ والز جرخى يتكَاةٌ حِه زلَيع سونَ فَلَيِسن ِلذَِلك ِتمى يتاِس حلَى النع هسبطَالَ ح و
فَِإذَا هو خرج زكَّاه ِلعاِمِه ذَِلك و ِإنْ هو كَانَ يأْخذُ ِمنه قَِليلًا قَِليلًا فَلْيزك ما خرج ِمنه أَولًا 

فَِإنْ كَانَ متاعه و دينه و مالُه ِفي ِتجارِتِه الَِّتي يتقَلَّب ِفيها يوماً ِبيوٍم يأْخذُ و يعِطي و فَأَولًا 
ا كَانَ حالُ يِبيع و يشتِري فَهو يشِبه الْعين ِفي يِدِه فَعلَيِه الزكَاةُ و لَا ينبِغي لَه أَنْ يغير ذَِلك ِإذَ

  .متاِعِه و ماِلِه علَى ما وصفْت لَك فَيؤخر الزكَاةَ 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٥

ستقْرض مالًا فَحالَ علَيِه الْحولُ و هو ِعنده قَالَ  ِفي رجٍل ا)عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قِْرضتسى الْمي أَددؤِإنْ كَانَ لَا ي ِه ولَيكَاةَ عفَلَا ز هكَاتي زدؤي هضِإنْ كَانَ الَِّذي أَقْر.  

٦ -ح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز ع )

 رجلٌ دفَع ِإلَى رجٍل مالًا قَرضاً علَى من زكَاته علَى الْمقِْرِض أَو علَى الْمقْتِرِض قَالَ لَا )عليه السالم 
مقْتِرِض قَالَ قُلْت فَلَيس علَى الْمقِْرِض بلْ زكَاتها ِإنْ كَانت موضوعةً ِعنده حولًا علَى الْ

ياِفِع شلَى الدع سلَي اِحٍد واٍم وِن ِفي عيهجو الُ ِمنكَّى الْمزا قَالَ لَا يهكَاتِفي  ز سلَي هٌء ِلأَن
يِدِه شالُ ِفي يكَانَ الْم نِد الْآِخِذ فَمالُ ِفي يا الْممِرِه ٌء ِإنالَ غَيكِّي مزأَ فَي قَالَ قُلْت كَّاهِدِه زي 

 تأَيةُ أَ راررا زقَالَ ي ِرِه ثُمٍد غَيالُ ِلأَحالْم ذَِلك سلَي ِدِه وِفي ي اما دم الُهم هاِلِه فَقَالَ ِإنم ِمن
ى من قُلْت ِللْمقْتِرِض قَالَ فَلَه الْفَضلُ و علَيِه وِضيعةَ ذَِلك الْماِل و ِربحه ِلمن هو و علَ

  .النقْصانُ و لَه أَنْ ينِكح و يلْبس ِمنه و يأْكُلَ ِمنه و لَا ينبِغي لَه أَنْ يزكِّيه بلْ يزكِّيِه فَِإنه علَيِه 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن -٧ 
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل علَيِه )عليه السالم ( اللَِّه عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد 

 كَّاهلُ فَزوِه الْحلَيالَ عضاً فَحكَاةٌ فَقَالَ ِإذَا كَانَ قَرِه زلَيلْ عِرِه هيالٌ ِلغِدِه مِفي ي و نيد.  
 عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر- ٨

 عن رجٍل باع بيعاً ِإلَى ثَلَاِث ِسِنني ِمن رجٍل )عليه السالم ( الْحِميِد بِن سعٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
مٍة تنالَ ِفي كُلِّ سالْم كِّي ذَِلكزاِلِه ِفي ِثقٍَة يم قِِّه وِبح ِليلْ مفَقَالَ لَا ب ذَهكِّيِه ِإذَا أَخزي ِبِه أَو ر

 كِّيِه قَالَ قَالَ ِلثَلَاِث ِسِننيزي ِلكَم لَه قُلْت ذَهكِّيِه ِإذَا أَخزي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٩

 عن رجٍل علَيِه دين و )عليهما السالم ( يوب عن أَباِن بِن عثْمانَ عمن أَخبره قَالَ سأَلْت أَحدهما أَ
حولُ ِفي يِدِه مالٌ وفَى ِبديِنِه و الْمالُ ِلغيِرِه هلْ علَيِه زكَاةٌ فَقَالَ ِإذَا استقْرض فَحالَ علَيِه الْ

  .فَزكَاته علَيِه ِإذَا كَانَ ِفيِه فَضلٌ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -١٠

كُها فَعلَيك الزكَاةُ فَِإنْ لَم  قَالَ ِإنْ كَانَ ِعندك وِديعةٌ تحر)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش كلَيع سا فَلَيكْهرحٌء  ت.  

  غَير واِحٍد ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتبت ِإلَيِه -١١
أَِتِه لَا ترام رهِه ملَيٍل عجر نع أَلُهلَى أَسع كَثَ ِبذَِلكاًء فَميا حِإم ا وِجهوا ِلِرفٍْق ِبزِإم هِمن هطْلُب

الرجِل عمره و عمرها يِجب علَيِه زكَاةُ ذَِلك الْمهِر أَم لَا فَكَتب لَا يِجب علَيِه الزكَاةُ ِإلَّا ِفي 
  .ماِلِه 

نا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-١٢
   ِفي الرجِل ينسى أَو يِعني )عليه السالم ( النعماِن عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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فَلَا يزالُ مالُه ديناً كَيف يصنع ِفي زكَاِتِه قَالَ يزكِّيِه و لَا يزكِّي ما علَيِه ِمن الديِن ِإنما الزكَاةُ 
  .علَى صاِحِب الْماِل 

ِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبرا-١٣
 أَنهما قَالَا أَيما رجٍل كَانَ لَه مالٌ )عليه السالم (  و ضريٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

 فَِإنه يزكِّيِه و ِإنْ كَانَ علَيِه ِمن الديِن ِمثْلُه و أَكْثَر ِمنه فَلْيزك موضوع حتى يحولَ علَيِه الْحولُ
  .ما ِفي يِدِه 

  باب أَوقَاِت الزكَاِة
بِن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ١

شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد بِن حِكيٍم عن خاِلِد بِن الْحجاِج الْكَرِخي قَالَ 
اتك ِفيِه  عِن الزكَاِة فَقَالَ انظُر شهراً ِمن السنِة فَانِو أَنْ تؤدي زكَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَِإذَا دخلَ ذَِلك الشهر فَانظُر ما نض يعِني ما حصلَ ِفي يِدك ِمن ماِلك فَزكِِّه فَِإذَا حالَ الْحولُ 
 هِمن أَكْثَر كلَيع سلَي تعنا صقِْبلْ ِبِمثِْل متِفيِه فَاس تكَّيِر الَِّذي زهالش ِمن.  

٢ -ِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نع هفَعٍد رمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمعليه ( ح

 قَالَ قُلْت لَه هلْ ِللزكَاِة وقْت معلُوم تعطَى ِفيِه فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك لَيختِلف ِفي ِإصابِة الرجِل )السالم 
 الَ وةٌ الْملُومعا مهةُ فَِإنا الِْفطْرأَم.  
٣ - قُوبعِن يب سوني نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِلي أَنْ أَحِبس ِمنها شيئاً  زكَاِتي تِحلُّ علَي ِفي شهٍر أَ يصلُح )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يا ِبشلُطْهخلَا ت اِلكم ا ِمنهِرجلُ فَأَخوالَ الْحأَلُِني فَقَالَ ِإذَا حسي نِجيئَِني مافَةَ أَنْ يخم  ٍء ثُم

 ِقيمتسا يهتأَثْب ا وهتبا كَتفَِإنْ أَن قَالَ قُلْت ِشئْت فا كَيِطهأَع كرضِلي قَالَ لَا ي.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن سعِد بِن -٤ 
ا سضِن الرسأَِبي الْح نع ِريعٍد الْأَشكَاةُ ِفي )عليه السالم ( عِه الزلَيِحلُّ عِل تجِن الرع أَلْتقَالَ س 

 السنِة ِفي ثَلَاِث أَوقَاٍت أَ يؤخرها حتى يدفَعها ِفي وقٍْت واِحٍد فَقَالَ متى حلَّت أَخرجها و عِن
الزكَاِة ِفي الِْحنطَِة و الشِعِري و التمِر و الزِبيِب متى تِجب علَى صاِحِبها قَالَ ِإذَا ما صرم و ِإذَا 

 صرا خم.  
 )الم عليه الس(   و عنه عن محمِد بِن حمزةَ عِن الْأَصفَهاِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٥

 هضعب ي أَقِْبضفَِإن كِِّه قُلْتفَز هتضكِّيِه قَالَ ِإذَا قَبى أُزتم هِمن هالٌ فَأَقِْبضِل مجلَى الركُونُ ِلي عي
م قَالَ ما ِفي صدِر السنِة و بعضه بعد ذَِلك قَالَ فَتبسم ثُم قَالَ ما أَحسن ما دخلْت ِفيها ثُ

قَبضته ِمنه ِفي الستِة الْأَشهِر الْأُولَى فَزكِِّه ِلسنِتِه و ما قَبضته بعد ِفي الستِة الْأَشهِر الْأَِخريِة 
ي السنِة كُلِّها فَما فَاستقِْبلْ ِبِه ِفي السنِة الْمستقْبلَِة و كَذَِلك ِإذَا استفَدت مالًا منقَِطعاً ِف

 ذَِلك دعب تفَدتا اسم كُلِِّه و ذَِلك اِمككِِّه ِفي عٍر فَزهِة أَشِة ِإلَى ِستنِل السِفي أَو هِمن تفَدتاس
  .فَاستقِْبلْ ِبِه السنةَ الْمستقْبلَةَ 

 الْحكَِم عن محمِد بِن يحيى عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن- ٦
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل يكُونُ ِنصف ماِلِه عيناً و ِنصفُه ديناً فَتِحلُّ علَيِه الزكَاةُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

لْت فَِإنه اقْتضاه بعد ِستِة أَشهٍر قَالَ يزكِّيِه ِحني اقْتضاه قُلْت قَالَ يزكِّي الْعين و يدع الدين قُ
 ةٌ وناِلِه سِف مى ِلِنصأَت قَد كِّي ِفيِه وزالَِّذي كَانَ ي رهلَّ الشح لُ ووِه الْحلَيالَ عح وفَِإنْ ه

الَ يزكِّي الَِّذي مرت علَيِه سنةٌ و يدع الْآخر حتى تمر علَيِه سنته ِلِنصِفِه الْآخِر ِستةُ أَشهٍر قَ
 ذَِلك نسا أَحقَالَ م ذَِلك كِّيزى أَنْ يهتفَِإِن اش قُلْت.  

٧ -نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع 
 أَنه قَالَ ِفي الرجِل يخِرج زكَاته فَيقِْسم بعضها و يبِقي بعضها يلْتِمس ِبها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  . بأْس الْموِضع فَيكُونُ ِمن أَوِلِه ِإلَى آِخِرِه ثَلَاثَةُ أَشهٍر قَالَ لَا

http://www.islam4u.com


  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن عمر بِن يِزيد قَالَ - ٨
ا و  الرجلُ يكُونُ ِعنده الْمالُ أَ يزكِّيِه ِإذَا مضى ِنصف السنِة قَالَ لَ)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  لَِكن حتى يحولَ علَيِه الْحولُ و يِحلَّ علَيِه ِإنه لَيس ِلأَحٍد أَنْ يصلِّي صلَاةً ِإلَّا 
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 كَذَِلك ا وقِْتها ِلومٍة ِإنكُلُّ فَِريض اًء وِرِه ِإلَّا قَضهانَ ِإلَّا ِفي شضمر رهش دأَح ومصلَا ي كَاةُ والز
 لَّتى ِإذَا حدؤت.  

 أَ يزكِّي )عليه السالم (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر - ٩
جاِل الرولَ الزلِّي الْأُولَى قَبصِة قَالَ لَا أَ ينى ثُلُثُ السضِإذَا م الَهلُ م.  

 و قَد رِوي أَيضاً أَنه يجوز ِإذَا أَتاه من يصلُح لَه الزكَاةُ أَنْ يعجلَ لَه قَبلَ وقِْت الزكَاِة 
ا ِإذَا جهنمضي هكَاةَ ِإلَّا أَنالز ادأَع دتطَى أَِو ارعالْم رسأَي قَد كَاِة والز قْتاَء و.  

  باب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

 ِمن سلَيمانَ بِن عبِد الْمِلِك ِبماٍل فَاشترطَ ِفي بيِعِه أَنْ يزكِّي هذَا  قَالَ باع أَِبي أَرضاً)عليه السالم ( 
 ِسِنني ِدِه ِلِستِعن الَ ِمنالْم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
 يقُولُ باع أَِبي ِمن ِهشاِم بِن عبِد الْمِلِك أَرضاً لَه )عليه السالم ( الَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه ِسناٍن قَ

ِبكَذَا و كَذَا أَلْف ِديناٍر و اشترطَ علَيِه زكَاةَ ذَِلك الْماِل عشر ِسِنني و ِإنما فَعلَ ذَِلك ِلأَنَّ 
  .كَانَ هو الْواِلي ِهشاماً 

  باب الْماِل الَِّذي لَا يحولُ علَيِه الْحولُ ِفي يِد صاِحِبِه
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن - ١

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِري )سالم عليه ال( عدلِْدِه فَلَا يو ضعب ِغيبفَي لْدالْو كُونُ لَهِل يجِن الرع 
َء قُلْت فَعلَى  أَين هو و مات الرجلُ فَكَيف يصنع ِبِمرياِث الْغاِئِب ِمن أَِبيِه قَالَ يعزلُ حتى يِجي

  َء قُلْت فَِإذَا هو جاَء أَ يزكِّيِه  ماِلِه زكَاةٌ فَقَالَ لَا حتى يِجي

http://www.islam4u.com


  ) ٥٢٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

  .فَقَالَ لَا حتى يحولَ علَيِه الْحولُ ِفي يِدِه 
 عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن محمٍد الْحلَِبي قَالَ   و ِبهذَا الِْإسناِد عن صفْوانَ- ٢

  . عِن الرجِل يِفيد الْمالَ قَالَ لَا يزكِّيِه حتى يحولَ علَيِه الْحولُ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
٣ -بع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ب

 عن رجٍل كَانَ لَه مالٌ موضوع حتى ِإذَا كَانَ قَِريباً ِمن رأِْس الْحوِل )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .صدقَةٌ قَالَ لَا أَنفَقَه قَبلَ أَنْ يحولَ علَيِه أَ علَيِه 

  عنه عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٤
 ِدرهماً بعد  رجلٌ كَانَ ِعنده ِمائَتا ِدرهٍم غَير ِدرهٍم أَحد عشر شهراً ثُم أَصاب)عليه السالم ( جعفٍَر 

ذَِلك ِفي الشهِر الثَّاِني عشر فَكَملَت ِعنده ِمائَتا ِدرهٍم أَ علَيِه زكَاتها قَالَ لَا حتى يحولَ علَيِه 
عب ِسنيمخ ابماً فَأَصهِدر ِسنيمخ ِمائَةً و تٍم فَِإنْ كَانها ِدرِمائَت ِهي لُ ووالْح ِضيمأَنْ ي د

 رٍم غَيها ِدرِمائَت هدِعن تفَِإنْ كَان لُ قُلْتوِن الْحيلَى الِْمائَتولَ عحى يتِه حلَيكَاةَ عفَلَا ز رهش
 الدراِهِم مع الدرهِم ِدرهٍم فَمضى علَيها أَيام قَبلَ أَنْ ينقَِضي الشهر ثُم أَصاب ِدرهماً فَأَتى علَى
يلُ فَلَا شوِميعاً الْحا جهلَيِض عمي ِإنْ لَم و معكَاةٌ قَالَ نِه زلَيلٌ أَ عوقَالَ  ح ا قَالَ وِه ِفيهلَيَء ع

جٍل كَانَ لَه مالٌ و حالَ علَيِه  أَيما ر)عليه السالم ( زرارةُ و محمد بن مسِلٍم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِه شلَيع سٍم قَالَ لَيوِبي ٍر أَوهلِِّه ِبشلَ حقَب هبهو وفَِإنْ ه لَه كِّيِه قُلْتزي هلُ فَِإنوالْح  داً قَالَ وٌء أَب

 هنةُ عاررذَا)عليه السالم ( قَالَ زا همقَالَ ِإن هِتِه  أَنماً ِفي ِإقَاموانَ يضمِر رهِفي ش ٍل أَفْطَرجِزلَِة رنِبم 
 هقَالَ ِإن ِه ولَيع تبجِة الَِّتي وطَالَ الْكَفَّارِإب فَِرِه ذَِلكِبس ادفٍَر فَأَراِر ِفي سهِفي آِخِر الن جرخ ثُم

 رشع أَى الِْهلَالَ الثَّاِنير ِحني هلَِكن كَاةُ وِه الزلَيع تبجو  
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يِه شلَيع كُني لَم و ازلَج لَ ذَِلكا قَبهبهكَانَ و ثُ لَو جرخ نِزلَِة منا ٌء ِبمم عنما لَا يمِإن أَفْطَر م
 ةُ واررِه قَالَ زلَيلَّ عح ا قَدِرِه ِفيماِل غَيم عنم ِحلُّ لَهلَا ي و هعنم لْ فَلَهحي ا لَما مِه فَأَملَيالَ عح

خواِنِه أَو ولِْدِه أَو أَهِلِه ِفراراً ِبها ِمن الزكَاِة قُلْت لَه رجلٌ كَانت لَه ِمائَتا ِدرهٍم فَوهبها ِلبعِض ِإ
 تبجو لُ ووا الْحهلَيالَ عح فَقَد رشع الثَّاِني رهلَ الشخٍر فَقَالَ ِإذَا دها ِبشلِّهلَ حقَب لَ ذَِلكفَع

 ِفيها قَبلَ الْحوِل قَالَ جاِئز ذَِلك لَه قُلْت ِإنه فَر ِبها ِمن علَيِه ِفيها الزكَاةُ قُلْت لَه فَِإنْ أَحدثَ
الزكَاِة قَالَ ما أَدخلَ علَى نفِْسِه أَعظَم ِمما منع ِمن زكَاِتها فَقُلْت لَه ِإنه يقِْدر علَيها قَالَ فَقَالَ 

ع قِْدري هأَن ها ِعلْمم ِإذَا و هٍط فَقَالَ ِإنرلَى شِه عا ِإلَيهفَعد هفَِإن ِملِْكِه قُلْت ِمن تجرخ قَد ا وهلَي
 طُ ورقُطُ الشسي فكَي و لَه كَاةَ قُلْتالز ِمنض طُ ورقَطَ الشس ةُ وِت الِْهبازةً جا ِهباهمس

ضي ةُ وِضي الِْهبمت كَاةُ لَهالز ةٌ واِضيةُ مونمضةُ الْمالِْهب و طٌ فَاِسدرذَا شكَاةَ فَقَالَ هالز نم
 ةُ قُلْتاررقَالَ ز اعاً ثُمتم ضاً أَوأَر اراً أَوا دى ِبهرتِإذَا اش لَه ا ذَِلكمقَالَ ِإن ثُم ةً لَهقُوبةٌ علَاِزم

باك قَالَ ِلي من فَر ِبها ِمن الزكَاِة فَعلَيِه أَنْ يؤديها قَالَ صدق أَِبي علَيِه أَنْ يؤدي ما لَه ِإنَّ أَ
يِه فَلَا شلَيع ِجبي ا لَمم ِه ولَيع بجو لَيع لًا أُغِْميجأَنَّ ر لَو تأَيقَالَ أَ ر ِه ِفيِه ثُملَيماً َء عوِه ي

ثُم مات فَذَهبت صلَاته أَ كَانَ علَيِه و قَد مات أَنْ يؤديها قُلْت لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ أَفَاق ِمن يوِمِه 
 قُلْت هنع امصِفيِه أَ كَانَ ي اتم انَ ثُمضمِر رهِفي ش ِرضلًا مجأَنَّ ر قَالَ لَو ثُم لَا قَالَ فَكَذَِلك

  .الرجلُ لَا يؤدي عن ماِلِه ِإلَّا ما حالَ علَيِه الْحولُ 
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سماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإ-٥ 
 اِهيمرأَِبي ِإب نكَاةٌ قَالَ )عليه السالم ( عِه زلَيلْ عه لُ غَاِئبجالر الًا وِرثَ مٍل وجر نع هأَلْتقَالَ س 

 مقْدي كِّيِه ِحنيزأَ ي قُلْت مقْدى يتلَا ح هدِعن وه لُ ووِه الْحلَيولَ عحى يتقَالَ لَا ح.  
  باب ما يستِفيد الرجلُ ِمن الْماِل بعد أَنْ يزكِّي ما ِعنده ِمن الْماِل

بِن محمٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و الْحسيِن بِن محمٍد عن معلَّى - ١
 كُلُّ )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباٍن عن شعيٍب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يش يكُلُّ ش كِِّه والَ فَزالْم كلَيع رقِْبلْ ِبِه  ٍء جتفَاس لَك ِهبو أَو هِرثْتٍء و.  
  عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن يونس عن عبِد الْحِميِد بِن عواٍض - ٢

 قَالَ ِفي الرجِل يكُونُ ِعنده الْمالُ فَيحولُ علَيِه الْحولُ ثُم يِصيب )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
قَب رالًا آخا ممكَّاهلُ زوِل الْحاِل الْأَولَى الْمالَ علُ قَالَ ِإذَا حواِل الْحلَى الْمولَ عحلَ أَنْ ي

  .جِميعاً 
  باب الرجِل يشتِري الْمتاع فَيكْسد علَيِه و الْمضاربِة

١ -ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   موِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص 
 ِفي رجٍل اشترى متاعاً فَكَسد علَيِه )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 زكَاةٌ أَو حتى يِبيعه فَقَالَ ِإنْ كَانَ متاعه و قَد كَانَ زكَّى مالَه قَبلَ أَنْ يشتِري ِبِه هلْ علَيِه
  .أَمسكَه ِليلْتِمس الْفَضلَ علَى رأِْس الْماِل فَعلَيِه الزكَاةُ 
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 ٢-ب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
 عن رجٍل اشترى متاعاً و كَسد علَيِه و قَد كَانَ زكَّى مالَه )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

تالْم ِريتشلَ أَنْ يِه قَبلَيع ساِلِه فَلَيم أْسِغي ِبِه رتبي هاعتم كسكِّيِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَمزى يتم اع
زكَاةٌ و ِإنْ كَانَ حبسه بعد ما يِجد رأْس ماِلِه فَعلَيِه الزكَاةُ بعد ما أَمسكَه بعد رأِْس الْماِل قَالَ 

أَلْتس ا وكِّهزلُ فَلْيوالَ الْحا فَقَالَ ِإذَا حلُ ِبهمعالُ يوالْأَم هدِعن عوضِل يجِن الرع ه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٣

هدكُونُ ِعنِل يجِن الرع هأَلْتس ذَِلك ِمن أَكْثَر ِن أَويتنالس ةَ ونالس هدكُثُ ِعنموعاً فَيضوم اعتالْم 
 اسالِْتم ذَِلك ِمن هعنماِلِه فَيم أْسِبِه ر ِطيكُونَ أُعِإلَّا أَنْ ي هِبيعى يتكَاةٌ حِه زلَيع سقَالَ لَي

 ذَِلك وجبت ِفيِه الزكَاةُ و ِإنْ لَم يكُن أُعِطي ِبِه رأْس ماِلِه فَلَيس علَيِه زكَاةٌ الْفَضِل فَِإذَا هو فَعلَ
  .حتى يِبيعه و ِإنْ حبسه ِبما حبسه فَِإذَا هو باعه فَِإنما علَيِه زكَاةُ سنٍة واِحدٍة 

ته عِن الرجِل يكُونُ معه الْمالُ مضاربةً هلْ علَيِه ِفي ذَِلك الْماِل   سماعةُ قَالَ و سأَلْ- ٤
زكَاةٌ ِإذَا كَانَ يتِجر ِبِه فَقَالَ ينبِغي لَه أَنْ يقُولَ ِلأَصحاِب الْماِل زكُّوه فَِإنْ قَالُوا ِإنا نزكِّيِه 

 ذَِلك رِه غَيلَيع سلُ فَلَيجالر كِّيِه وزا نقَالُوا ِإن لَو تأَيأَ ر لْ قُلْتفْعفَلْي هكِّيزأَنْ ي وهرأَم مِإنْ ه و
وا ِإنا لَا يعلَم أَنهم لَا يزكُّونه فَقَالَ ِإذَا هم أَقَروا ِبأَنهم يزكُّونه فَلَيس علَيِه غَير ذَِلك و ِإنْ هم قَالُ

 كُّوهزى يتلَ ِبِه حمعلَا ي الَ والْم لَ ذَِلكقْبأَنْ ي ِغي لَهبنكِّيِه فَلَا يزن.  
 و ِفي ِروايٍة أُخرى عنه ِإلَّا أَنْ تِطيب نفْسك أَنْ تزكِّيه ِمن ِربِحك قَالَ و سأَلْته عِن 

ي السنِة خمسِمائَِة ِدرهٍم و ِستِمائٍَة و سبعِمائٍَة ِهي نفَقَته و أَصلُ الْماِل مضاربةٌ الرجِل يربح ِف
  .قَالَ لَيس علَيِه ِفي الربِح زكَاةٌ 

علَاِء بِن رِزيٍن عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عِن الْ- ٥
  محمِد بِن مسِلٍم أَنه قَالَ كُلُّ ماٍل عِملْت ِبِه فَعلَيك ِفيِه الزكَاةُ ِإذَا حالَ علَيِه الْحولُ 
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  .قَالَ يونس تفِْسري ذَِلك أَنه كُلُّ ما عِملَ ِللتجارِة ِمن حيواٍن و غَيِرِه فَعلَيِه ِفيِه الزكَاةُ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد - ٦

 الرجلُ يشتِري الْوِصيفَةَ يثَبتها )عليه السالم ( يسى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي ِإبراِهيم بِن ِع
ا يهاعفَِإذَا ب ا قُلْتهِبيعى يتكَاةٌ قَالَ لَا حا زِنهلَى ثَما أَ عهعيب ِريدي وه و ِزيدِلت هدا ِعنهنكِّي ثَمز

  .قَالَ لَا حتى يحولَ علَيِه الْحولُ و هو ِفي يِدِه 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد بِن - ٧

قَالَ س ِخياِج الْكَرجِن الْحاِلِد بخ نِكيٍم عِد اللَِّه حبا عأَب ا )عليه السالم ( أَلْتكَاِة فَقَالَ مِن الزع 
 كِِّه وفَز ِلكلَى فَضلًا عفَض اددزا ِإلَّا ِلتِعهيب ِمن كعنمي سلٌ لَيا فَضِفيه ِدكٍة ِفي يارِتج كَانَ ِمن

قْصا نِفيه ِدكٍة ِفي يارِتج ِمن تا كَانميش انٌ فَذَِلك  رٌء آخ.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٨

لَ لَا  قَا)عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تأْخذَنَّ مالًا مضاربةً ِإلَّا مالًا تزكِّيِه أَو يزكِّيِه صاِحبه و قَالَ ِإنْ كَانَ ِعندك متاع ِفي الْبيِت 

 هكَاتز كلَيفَع هنع تِغبفَر اِلكم أْسِبِه ر ِطيتفَأُع وعضوم.  
٩ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبِن عاِعيلَ بمِإس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

الْخاِلِق قَالَ سأَلَه سِعيد الْأَعرج و أَنا أَسمع فَقَالَ ِإنا نكِْبس الزيت و السمن نطْلُب ِبِه التجارةَ 
نا السندكَثَ ِعنا ممبفَر ِجدت ئاً أَويِفيِه ش حبرت تكَاةٌ قَالَ فَقَالَ ِإنْ كُنِه زلَيلْ عِن هيتنالس ةَ و

 كلَيع سةً فَلَيِضيعِإلَّا و ِجدلَا ت كِبِه ِلأَن صبرا تمِإن تِإنْ كُن و هكَاتز كلَيفَع اِلكم أْسر
  .ري ذَهباً أَو ِفضةً فَِإذَا صار ذَهباً أَو ِفضةً فَزكِِّه ِللسنِة الَِّتي اتجرت ِفيها زكَاته حتى يِص
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   ِمن الْحيواِن و ما لَا يِجب باب ما يِجب علَيِه الصدقَةُ
١ - ِلٍم وسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

لَى الْخيِل الِْعتاِق الراِعيِة  ع)صلوات اهللا عليه (  قَالَا وضع أَِمري الْمؤِمِنني )عليهما السالم ( زرارةَ عنهما جِميعاً 
  .ِفي كُلِّ فَرٍس ِفي كُلِّ عاٍم ِديناريِن و جعلَ علَى الْبراِذيِن ِديناراً 

 هلْ ِفي )عليه السالم (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢
ياِل شالَ لَا  الِْبغاِل فَقَالَ ِلأَنَّ الِْبغلَى الِْبغع ِصري لَم ِل ويلَى الْخع ارص ففَكَي ٌء فَقَالَ لَا فَقُلْت

يِل الذُّكُوِر شيلَى الْخع سلَي و نجتناثُ يلُ الِْإنيالْخ و لْقَحِمِري فَقَالَ  تا ِفي الْحفَم ٌء قَالَ فَقُلْت
لَييا شِفيه س يا شمهكَبرِل يجكُونُ ِللرِعِري يِس أَِو الْبلَى الْفَرلْ عه ٌء قَالَ قُلْت  سٌء فَقَالَ لَا لَي

يش لَفعا يلَى ما ِفي عِنيهقْتا الَِّذي يهاما عِجهرلَِة ِفي مسرِة الْماِئملَى السقَةُ عدا الصمِه ٌء ِإن
يِفيِه ش سفَلَي ى ذَِلكا ِسوا ملُ فَأَمجٌء  الر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٣
 يبتغى ِبِه التجارةَ فَِإنه ِمن الْماِل الَِّذي  قَالَ لَيس علَى الرِقيِق زكَاةٌ ِإلَّا رِقيق)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يزكَّى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ٤

  أَنهما سِئلَا عما ِفي الرِقيِق فَقَالَا لَيس ِفي  )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
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يأِْس شالر لُ ووِه الْحلَيالَ عٍر ِإذَا حمت اٍع ِمنص ِمن ٌء أَكْثَريِنِه شِفي ثَم سولَ   لَيحى يتٌء ح
  .علَيِه الْحولُ 
  حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد - ٥

 فَباعها علَى مِن اشتراها أَنْ يزكِّيها ِلما مضى  رجلٌ لَم يزك ِإِبلَه أَو شاته عاميِن)عليه السالم ( اللَِّه 
 اِئعا الْبهكَاتز يدؤي أَو اِئعا الْبِبه عبتي ا وهكَاتز هذُ ِمنخؤت معقَالَ ن.  

( صحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَ- ٦

 ِفي الرجِل يكُونُ لَه ِإِبلٌ أَو بقَر أَو غَنم أَو متاع فَيحولُ علَيها الْحولُ فَيموت الِْإِبلُ و )عليه السالم 
يِه شلَيع سقَالَ لَي اعتالْم ِرقتحي و منالْغ و قَرٌء  الْب.  

٧ - ِليٍر قَالَ كَانَ عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم (   ع( ذُ ِمنأْخلَا ي 
ِجبي لَم هكَأَن قَةً ودِل صماِل الْعِجم ذُ ِمنأْخلَا ي لُ ووِه الْحلَيولَ عحى يتئاً حياِر الِْإِبِل شِصغ 

يالذُّكُوِر ش ذَ ِمنخؤا  أَنْ يهلَيلُ عمحي رظَه هٌء ِلأَن.  
  باب صدقَِة الِْإِبِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ١
 قَالَا )صلوات اهللا عليهما ( ِعجِلي و الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه مسِلٍم و أَِبي بِصٍري و بريٍد الْ

ِفي صدقَِة الِْإِبِل ِفي كُلِّ خمٍس شاةٌ ِإلَى أَنْ تبلُغَ خمساً و ِعشِرين فَِإذَا بلَغت ذَِلك فَِفيها ابنةُ 
ا شِفيه سلَي اٍض ثُمخمةُ  ينا ابفَِفيه ثَلَاِثني ساً ومخ تلَغفَِإذَا ب ثَلَاِثني ساً وملُغَ خبى تتٌء ح
يا شِفيه سلَي وٍن ثُملَب  ِعنيبأَر ساً ومخ تلَغفَِإذَا ب ِعنيبأَر ساً وملُغَ خبى تتٌء ح  

http://www.islam4u.com


  ) ٥٣٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com....  االشعاع االسالمي مركز........... الد الثالث :  الكايف 

يا شِفيه سلَي ِل ثُموقَةُ الْفَحا ِحقَّةٌ طَرفَِفيه  ةٌ ثُمذَعا جفَِفيه نيِست تلَغفَِإذَا ب نيلُغَ ِستبى تتٌء ح
يا شِفيه سساً لَيملُغَ خبى تتٌء ح سلَي وٍن ثُما لَبتنا ابفَِفيه ِعنيبس ساً ومخ تلَغفَِإذَا ب ِعنيبس و 

يا شِفيه يا شِفيه سلَي ِل ثُما الْفَحوقَتاِن طَرا ِحقَّتفَِفيه ِعنيِتس تلَغفَِإذَا ب ِعنيلُغَ ِتسبى تتٌء  ٌء ح
و ِرينلُغَ ِعشبى تتح تادِل فَِإذَا زا الْفَحوقَتاِن طَرا ِحقَّتِمائَةً فَِفيه و ِرينِعش تلَغِمائَةً فَِإذَا ب 

واِحدةٌ علَى ِعشِرين و ِمائٍَة فَِفي كُلِّ خمِسني ِحقَّةٌ و ِفي كُلِّ أَربِعني ابنةُ لَبوٍن ثُم ترِجع الِْإِبلُ 
ٌء ِإنما  ٌء و لَيس علَى الْعواِمِل شي ٌء و لَا علَى الْكُسوِر شي و لَيس علَى النيِف شيعلَى أَسناِنها 

يِة شاِئمِت السخا ِفي الْبم ِة قَالَ قُلْتاِعيِة الراِئملَى السع ِة  ذَِلكِبيرا ِفي الِْإِبِل الْعٌء قَالَ ِمثْلُ م.  
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   - ٢

 قَالَ ِفي خمِس قَلَاِئص )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَي اةٌ وشيِس شمونَ الْخا دِفيم ِفي  س اٍه وةَ ثَلَاثُ ِشيرشع سمِفي خ اِن واتٍر ششِفي ع ٌء و

 ٍس وماٍض ِإلَى خخم تِبن ِرينِعش ٍة وِفي ِست و سمخ ِرينِعش ٍس ومِفي خ و عبأَر ِرينِعش
 ثَلَاِثني.  

   هذَا فَرق بيننا و بين الناِس فَِإذَا زادت واِحدةٌ فَِفيها  و قَالَ عبد الرحمِن
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اِحدو تادفَِإذَا ز ِعنيبأَر ٍس وموٍن ِإلَى خلَب تةٌ ِبناِحدو تادفَِإذَا ز نيا ِحقَّةٌ ِإلَى ِستةٌ فَِفيه
فَِفيها جذَعةٌ ِإلَى خمٍس و سبِعني فَِإذَا زادت واِحدةٌ فَِفيها ِبنتا لَبوٍن ِإلَى ِتسِعني فَِإذَا كَثُرِت 

  .الِْإِبلُ فَِفي كُلِّ خمِسني ِحقَّةٌ 
ِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبرا- ٣

  .ٌء حتى يحولَ علَيها الْحولُ ِمن يوِم تنتج   قَالَ لَيس ِفي ِصغاِر الِْإِبِل شي)عليه السالم ( جعفٍَر 
  باب

وِل يوٍم تطْرحه أُمه ِإلَى تماِم السنِة حوار فَِإذَا دخلَ ِفي الثَّاِنيِة سمي  أَسنانُ الِْإِبِل ِمن أَ
 قَد هأَنَّ أُم ذَِلك وٍن ولَب نى ابمسِة الثَّاِلثَِة ينِفي الس لَتخفَِإذَا د لَتمح قَد هاٍض ِلأَنَّ أُمخم ناب

و تعضقَِد و هثَى ِحقَّةً ِلأَنالْأُن ِحقّاً و ى الذَّكَرمسِة ياِبعِة الرنلَ ِفي السخفَِإذَا د نا لَبلَه ارص 
استحق أَنْ يحملَ علَيِه فَِإذَا دخلَ ِفي السنِة الْخاِمسِة يسمى جذَعاً فَِإذَا دخلَ ِفي الساِدسِة 

مسلَ ِفي يخاِعياً فَِإذَا دبى رمسي و هتاِعيبِة أَلْقَى راِبعلَ ِفي السخفَِإذَا د هتأَلْقَى ثَِني قَد هاً ِلأَنى ثَِني
ِة واِسعلَ ِفي التخِديساً فَِإذَا دس يمس ِة واِعيبالر دعالَِّذي ب نِة أَلْقَى السالثَّاِمن يمس هابن حطَر 

باِزلًا فَِإذَا دخلَ ِفي الْعاِشرِة فَهو مخِلف و لَيس لَه بعد هذَا اسم و الْأَسنانُ الَِّتي تؤخذُ ِمنها ِفي 
  .الصدقَِة ِمن ِبنِت مخاٍض ِإلَى الْجذَِع 
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   باب صدقَِة الْبقَِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ١

 ِليٍد الِْعجيرب ِصٍري وأَِبي ب ِلٍم وسِد اللَِّه مبأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج نِل عيالْفُض قَالَا ِفي )عليه السالم ( و 
يش ذَِلك ِفي أَقَلَّ ِمن سلَي و ِليوح ِبيعةً تقَرب قَِر ِفي كُلِّ ثَلَاِثنيةٌ  الْبقَرةً بقَرب ِعنيبِفي أَر ٌء و

نيا بِفيم سلَي ةٌ وِسنميش ِعنيبِإلَى الْأَر ا   الثَّلَاِثنيفَِفيه ِعنيبأَر تلَغفَِإذَا ب ِعنيبلُغَ أَربى تتٌء ح
يش نيتِإلَى الس ِعنيبالْأَر نيا بِفيم سلَي ةٌ وِسنفَِإذَ م ِعنيباِن ِإلَى سِبيعا تفَِفيه نيتِت السلَغا ٌء فَِإذَا ب

بلَغت سبِعني فَِفيها تِبيع و مِسنةٌ ِإلَى ثَماِنني فَِإذَا بلَغت ثَماِنني فَِفي كُلِّ أَربِعني مِسنةٌ ِإلَى 
 كُلِّ أَربِعني ِتسِعني فَِإذَا بلَغت ِتسِعني فَِفيها ثَلَاثُ تباِئع حوِلياٍت فَِإذَا بلَغت ِعشِرين و ِمائَةً فَِفي

يِف شيلَى النع سلَي ا واِنهنلَى أَسع قَرالْب ِجعرت ةٌ ثُمِسنم يوِر شلَى الْكُسلَا ع لَى  ٌء ولَا ع ٌء و
ياِمِل شولَ الْعلْ عحي ا لَمكُلُّ م ِة واِعيِة الراِئملَى السقَةُ عدا الصمِه فَلَا ٌء ِإنبر دلُ ِعنوِه الْحي

يِه  شلَيع بجلُ ووِه الْحلَيالَ علُ فَِإذَا حوِه الْحلَيولَ عحى يتِه حلَيَء ع.  
ٌء قَالَ ِمثْلُ ما ِفي   قَالَ قُلْت لَه ِفي الْجواِميِس شي)عليه السالم (   زرارةُ عن أَِبي جعفٍَر - ٢

  .بقَِر الْ
  باب صدقَِة الْغنِم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن - ١
   ِفي الشاِة )م عليه السال( مسِلٍم و أَِبي بِصٍري و بريٍد و الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
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يش ِعنيبونَ الْأَرا دِفيم سلَي اةٌ واةً شش ِعنيبِفي كُلِّ أَر يا شِفيه سلَي ٌء ثُم لُغَ ِعشبى تتٌء ح ِرين
 ِرينِعش لَى ِمائٍَة وع تادةٌ فَِإذَا زاِحداةٌ وش ا ِمثْلُ ذَِلكِمائَةً فَِفيه و ِرينِعش تلَغِمائَةً فَِإذَا ب و

 فَِفيها ِمثْلُ ذَِلك فَِفيها شاتاِن و لَيس ِفيها أَكْثَر ِمن شاتيِن حتى تبلُغَ ِمائَتيِن فَِإذَا بلَغِت الِْمائَتيِن
يا شِفيه سلَي اٍه ثُما ثَلَاثُ ِشيةٌ فَِفيهاِحداةٌ وِن شيلَى الِْمائَتع تادى  فَِإذَا زتح ذَِلك ِمن ٌء أَكْثَر

ذَا زادت واِحدةٌ فَِفيها أَربع ِشياٍه تبلُغَ ثَلَاثَِمائٍَة فَِإذَا بلَغت ثَلَاثَِمائٍَة فَِفيها ِمثْلُ ذَِلك ثَلَاثُ ِشياٍه فَِإ
 سلَي لُ والْأَو رقَطَ الْأَمس اةٌ ولَى كُلِّ ِمائٍَة شِمائٍَة كَانَ ععبأَر تمِمائٍَة فَِإذَا تعبلُغَ أَربى تتح

يش ذَِلك دعونَ الِْمائَِة با دلَى مع يِفي الن سلَي ٌء ويلُ  ِف شوِه الْحلَيلْ عحي ا لَمقَالَا كُلُّ م ٌء و
يِه فَلَا شبر دِه  ِعنلَيع بجلُ ووِه الْحلَيالَ عِه فَِإذَا حلَيَء ع.  

٢ -أَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِميعاً ع
 أَنه قَالَ لَيس ِفي )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نِل الْغلَا فَح ٍن واِة لَبلَا ش ِن ويى اثْنبرى الَِّتي تبالر ى وبلَا ِفي الر قَةٌ الْأَِكيلَِة ودِم ص.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ٣
واِلده  قَالَ لَا تؤخذُ أَكُولَةٌ و الْأَكُولَةُ الْكَِبريةُ ِمن الشاِة تكُونُ ِفي الْغنِم و لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .و لَا الْكَبش الْفَحلُ 
٤ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح    
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  . السخلُ متى تِجب ِفيِه الصدقَةُ قَالَ ِإذَا أَجذَع )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  باب أَدِب الْمصدِق

١ -ِد بيرب نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ قَالَ   عاِويعِن م
 مصدقاً ِمن الْكُوفَِة ِإلَى )صلوات اهللا عليه (  يقُولُ بعثَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 شِريك لَه و لَا تؤِثرنَّ دنياك باِديِتها فَقَالَ لَه يا عبد اللَِّه انطَِلق و علَيك ِبتقْوى اللَِّه وحده لَا
علَى آِخرِتك و كُن حاِفظاً ِلما ائْتمنتك علَيِه راِعياً ِلحق اللَِّه ِفيِه حتى تأِْتي ناِدي بِني فُلَاٍن فَِإذَا 

م امِض ِإلَيِهم ِبسِكينٍة و وقَاٍر حتى تقُوم قَِدمت فَانِزلْ ِبماِئِهم ِمن غَيِر أَنْ تخاِلطَ أَبياتهم ثُ
بينهم و تسلِّم علَيِهم ثُم قُلْ لَهم يا ِعباد اللَِّه أَرسلَِني ِإلَيكُم وِلي اللَِّه ِآلخذَ ِمنكُم حق اللَِّه ِفي 

ِمن اِلكُمولْ ِللَِّه ِفي أَمفَه اِلكُموِإنْ أَم و هاِجعرقَاِئلٌ لَا فَلَا ت ِه فَِإنْ قَالَ لَكِليونَ ِإلَى ودؤفَت قح 
 لْهخدفَلَا ت الَهم تيراً فَِإذَا أَتيِإلَّا خ هِعدت أَو ِخيفَهِر أَنْ تغَي ِمن هعم طَِلقفَان ِعمنم مهِمن لَك معأَن

ِه فَِإنَّ أَكْثَره لَه فَقُلْ يا عبد اللَِّه أَ تأْذَنُ ِلي ِفي دخوِل ماِلك فَِإنْ أَِذنَ لَك فَلَا تدخلْه ِإلَّا ِبِإذِْن
دخولَ متسلٍِّط علَيِه ِفيِه و لَا عنٍف ِبِه فَاصدِع الْمالَ صدعيِن ثُم خيره أَي الصدعيِن شاَء 

يهما اختار فَلَا تعِرض لَه ثُم اصدِع الْباِقي صدعيِن ثُم خيره فَأَيهما اختار فَلَا تعِرض لَه و لَا فَأَ
  تزالُ كَذَِلك حتى 
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يبقَى ما ِفيِه وفَاٌء ِلحق اللَِّه تبارك و تعالَى ِمن ماِلِه فَِإذَا بِقي ذَِلك فَاقِْبض حق اللَِّه ِمنه و ِإِن 
 حق اللَِّه ِفي ماِلِه فَِإذَا استقَالَك فَأَِقلْه ثُم اخِلطْها و اصنع ِمثْلَ الَِّذي صنعت أَولًا حتى تأْخذَ
يِنٍف ِلشعم رِفيظاً غَيِفيقاً أَِميناً حاِصحاً شكِّلْ ِبِه ِإلَّا نوفَلَا ت هتضا  قَبكُلَّ م رداح ا ثُمهٍء ِمن

و زع اللَّه رثُ أَميح هريصا نناٍد ِإلَيكُلِّ ن ِمن كدِعن عمتاج ِعزفَأَو ولُكسا رِبه ردحلَّ فَِإذَا انج 
 ذَِلك ِضرا فَيهننَّ لَبرصملَا ي ا ومهنيب قفَرلَا ي ا وفَِصيِله نيب اقٍَة ون نيولَ بحِه أَنْ لَا يِإلَي

هنيِدلْ بعلْي كُوباً وا رِبه دهجلَا ي ا وِدلْ ِبفَِصيِلهعلَا ي ِبِه و رماٍء يكُلَّ م نهوِردلْي و ِفي ذَِلك ن
 هدهج ِبِهن فُقرلْي و قبغت و ِريحا تِة الَِّتي ِفيهاعالطَِّريِق ِفي الس ادوِض ِإلَى جِت الْأَربن نع ِبِهن

ِسماناً غَير متعباٍت و لَا مجهداٍت فَيقْسمن ِبِإذِْن اللَِّه علَى ِكتاِب حتى يأِْتينا ِبِإذِْن اللَِّه ِسحاحاً 
 علَى أَوِلياِء اللَِّه فَِإنَّ ذَِلك أَعظَم ِلأَجِرك و أَقْرب ِلرشِدك ينظُر اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه و سنِة نِبيِه 

ا وهولَ اللَِّه ِإلَيسِتِه فَِإنَّ راجِفي ح ِعثْتب و ثَكعب نِلم ِتكِصيحن و ِدكهِإلَى ج و كصلى اهللا (  ِإلَي

   قَالَ ما ينظُر اللَّه ِإلَى وِلي لَه )عليه وآله 
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يجهد نفْسه ِبالطَّاعِة و النِصيحِة لَه و ِلِإماِمِه ِإلَّا كَانَ معنا ِفي الرِفيِق الْأَعلَى قَالَ ثُم بكَى أَبو 
ِللَِّه حرمةٌ ِإلَّا انتِهكَت و لَا عِملَ ِبِكتاِب  ثُم قَالَ يا بريد لَا و اللَِّه ما بِقيت )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم أَِمري اللَّه ضذُ قَبنم دلِْق حذَا الْخِفي ه لَا أُِقيم الَِم وذَا الْعِه ِفي هِبيِة ننلَا س اللَِّه و
ٍء ِمن الْحق ِإلَى يوِم الناِس هذَا ثُم قَالَ أَما و اللَِّه لَا  شيصلَوات اللَِّه و سلَامه علَيِه و لَا عِملَ ِب

 ِلِه وِإلَى أَه قالْح اللَّه دري اَء ويالْأَح ِميتي ى وتوالْم اللَّه ِييحى يتاِلي حاللَّي و امالْأَي بذْهت
ه ِلنفِْسِه و نِبيِه فَأَبِشروا ثُم أَبِشروا ثُم أَبِشروا فَو اللَِّه ما الْحق ِإلَّا ِفي يِقيم ِدينه الَِّذي ارتضا

 ِديكُمأَي.  
 أَنه )عليه السالم (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
جِئلَ أَ يس مقُهدصفَي اِهِلِهمنلَى مع أِْتيِهملْ يقَالَ لَا ب اِهِلِهمنلَى مع أِْتيِهمي أَم قدصالْم اسالن عم

.  
٣ - اِهيمرِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  . أَنه قَالَ لَا تباع الصدقَةُ حتى تعقَلَ )عليه السالم (  عن أَِبيِه عن عِلي عن جعفٍَر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث - ٤

 ِإذَا بعثَ مصدقَه قَالَ لَه )صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم (  بِن ِإبراِهيم عن جعفٍَر عن أَِبيِه
ِإذَا أَتيت علَى رب الْماِل فَقُلْ لَه تصدق رِحمك اللَّه ِمما أَعطَاك اللَّه فَِإنْ ولَّى عنك فَلَا 

 هاِجعرت.  
٥ -رِإب نب ِليع   ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم

   عِن الصدقَِة فَقَالَ ِإنَّ ذَِلك لَا يقْبلُ ِمنك فَقَالَ )عليه السالم ( محمِد بِن خاِلٍد أَنه سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه 
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 مر مصدقَك أَنْ لَا يحشر ِمن ماٍء ِإلَى )عليه السالم ( ِإني أُحملُ ذَِلك ِفي ماِلي فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 نيب عمجلَا ي اٍء وِن مفَيِنص منقِْسِم الْغالَ فَلْيلَ الْمخِإذَا د ِمِع وتجالْم نيب قفَرلَا ي ِق وفَرتالْم

 ِم ِمنناِحِب الْغص فْسن تعبتِه فَِإنْ تِإلَي هفَعدفَلْي ارتاَء فَِإذَا اخِن شيمالِْقس ا أَيهاِحبص ريخي ثُم
لنصِف الْآخِر ِمنها شاةً أَو شاتيِن أَو ثَلَاثاً فَلْيدفَعها ِإلَيِه ثُم لْيأْخذْ صدقَته فَِإذَا أَخرجها ا

ِإنْ لَم ا وِبه قأَح وا فَههاِحبا صهادٍن فَِإنْ أَرلَى ثَمع تفَِإذَا قَام ِريدي نا ِفيمهقِْسما فَلْيهِردي 
  .فَلْيِبعها 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِخيِه - ٦

عشِر علَى من  عمن يِلي صدقَةَ الْ)عليه السالم ( الْحسيِن عن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
لَا بأْس ِبِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِثقَةً فَمره يضعها ِفي مواِضِعها و ِإنْ لَم يكُن ِثقَةً فَخذْها ِمنه و ضعها 

  .ِفي مواِضِعها 
٧ -نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن بقَرِن مِد بمحم 

 ِمِننيؤالْم أَِبيِه أَنَّ أَِمري دج نِه عدج نأَِبيِه ع نٍع عيبِن سةَ بعمِن زِد اللَِّه ببصلوات اهللا عليه ( ع( بكَت 
ِت من بلَغت ِعنده ِمن الِْإِبِل صدقَةُ لَه ِفي ِكتاِبِه الَِّذي كَتب لَه ِبخطِِّه ِحني بعثَه علَى الصدقَا

 ِن أَوياتا شهعلُ معجي الِْحقَّةُ و هلُ ِمنقْبت هِحقَّةٌ فَِإن هدِعن ةٌ وذَعج هدِعن تسلَي ِة وذَعالْج
لَي قَةُ الِْحقَِّة ودص هدِعن تلَغب نم ماً وهِدر ِرينلُ ِعشقْبت هةٌ فَِإنذَعج هدِعن ِحقَّةٌ و هدِعن تس

 تسلَي ِحقَّةً و هقَتدص تلَغب نم ماً وهِدر ِرينِعش ِن أَوياتش قدصِطيِه الْمعي ةُ وذَعالْج هِمن
نه ابنةُ لَبوٍن و يعِطي معها شاتيِن أَو ِعشِرين ِدرهماً و ِعنده ِحقَّةٌ و ِعنده ابنةُ لَبوٍن فَِإنه يقْبلُ ِم

من بلَغت صدقَته ابنةَ لَبوٍن و لَيست ِعنده ابنةُ لَبوٍن و ِعنده ِحقَّةٌ فَِإنه تقْبلُ ِمنه الِْحقَّةُ و يعِطيِه 
شِرين ِدرهماً و من بلَغت صدقَته ابنةَ لَبوٍن و لَيست ِعنده ابنةُ لَبوٍن و الْمصدق شاتيِن أَو ِع
 هاٍض فَِإنخةُ مناب هدِعن  
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قْباٍض تخةَ مناب هقَتدص تلَغب نم ماً وهِدر ِرينِعش ِن أَوياتا شهعِطي معي اٍض وخةُ مناب هلُ ِمن
قدصِطيِه الْمعي وٍن وةُ لَبناب هلُ ِمنقْبت هوٍن فَِإنةُ لَبناب هدِعن اٍض وخةُ مناب هدِعن تسلَي ِن وياتش 

 هفَِإن وٍن ذَكَرلَب ناب هدِعن ا وِههجلَى واٍض عخةُ مناب هدِعن كُني لَم نم ماً وهِدر ِرينِعش أَو
يش هعم سلَي وٍن ولَب ناب هلُ ِمنقْبت يش هعم كُني لَم نم الْ ٌء و ةٌ ِمنعبالٌ ٌء ِإلَّا أَرم لَه سلَي ِإِبِل و

يا شِفيه سا فَلَيهراةٌ  غَيا شالِْإِبِل فَِفيه ساً ِمنمخ الُهلَغَ ما فَِإذَا بهباَء رشٌء ِإلَّا أَنْ ي.  
معمٍر قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَحمد بِن - ٨

أَخبرِني أَبو الْحسِن الْعرِني قَالَ حدثَِني ِإسماِعيلُ بن ِإبراِهيم عن مهاِجٍر عن رجٍل ِمن ثَِقيٍف 
ِة فَقَالَ ِلي و  علَى باِنقْيا و سواٍد ِمن سواِد الْكُوفَ)عليه السالم ( قَالَ استعملَِني عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

 ِلكمِإلَى ع هجوتأَنْ ت تدماً فَِإذَا أَرهِدر هِمن كرتلَا ت ِفيِه و فَِجد كاجرخ ظُران ورضح اسالن
م ِربضأَنْ ت اكةٌ ِإيعدي خِمن تِمعفَقَالَ ِلي ِإنَّ الَِّذي س هتيِبي قَالَ فَأَت رفَم اً أَووِديهي ِلماً أَوس

 فْوالْع مهذَ ِمنأْخا أَنْ ننا أُِمرمٍم فَِإنهٍل ِفي ِدرمةَ عابد ِبيعت اٍج أَورِم خهاً ِفي ِدراِنيرصن.  
  باب زكَاِة ماِل الْيِتيِم

١ -ي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيح
 ِفي ماِل الْيِتيِم علَيِه )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

كَاةٌ وِه زلَيع سوعاً فَلَيضوكَاةٌ فَقَالَ ِإذَا كَانَ مِتيِم زِللْي حبالر و اِمنض لَه تِبِه فَأَن ِملْتِإذَا ع .  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن - ٢

  عبِد 
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 اِط قَالَ قُلْتيطَاِرِد الْخأَِبي الْع ناٍر عمِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاِر جبالْج
 فَقَالَ ِإذَا حركْته فَعلَيك زكَاته قَالَ  مالُ الْيِتيِم يكُونُ ِعنِدي فَأَتِجر ِبِه)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هكَاتز كلَيٍر قَالَ عهةَ أَشعبأَر هعأَد ٍر وهةَ أَشاِنيثَم كُهري أُحفَِإن قُلْت.  
٣ -محم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم قَالَ   عسِن مِد ب

  . هلْ علَى ماِل الْيِتيِم زكَاةٌ قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يتجر ِبِه أَو يعملَ ِبِه )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 يقُولُ )عليه السالم (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٤

لَيس علَى ماِل الْيِتيِم زكَاةٌ و ِإنْ بلَغَ الْيِتيم فَلَيس علَيِه ِلما مضى زكَاةٌ و لَا علَيِه ِفيما بِقي حتى 
ِه ِمثْلُ ملَيكَانَ ع ةٌ ثُماِحدكَاةٌ وِه زلَيا عمفَِإن كرفَِإذَا أَد ِركداِس يالن ِرِه ِمنلَى غَيا ع.  

  حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم أَنهما قَالَا لَيس علَى ماِل - ٥
ياِمِت شاِل الصالْم يِن وِتيِم ِفي الداِج الْيقَةُ ودا الصهلَيفَع لَّاتا الْغةٌ ٌء فَأَمب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن سِعيٍد السماِن قَالَ - ٦
ر ِبِه  يقُولُ لَيس ِفي ماِل الْيِتيِم زكَاةٌ ِإلَّا أَنْ يتجر ِبِه فَِإِن اتِج)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .فَالربح ِللْيِتيِم فَِإنْ وِضع فَعلَى الَِّذي يتِجر ِبِه 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن يونس بِن - ٧

 أَنَّ ِلي ِإخوةً ِصغاراً فَمتى تِجب علَى أَمواِلِهم )الم عليه الس( يعقُوب قَالَ أَرسلْت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
الزكَاةُ قَالَ ِإذَا وجبت علَيِهم الصلَاةُ وجبِت الزكَاةُ قُلْت فَما لَم تِجب علَيِهم الصلَاةُ قَالَ ِإذَا 

  .اتِجر ِبِه فَزكِِّه 
٨ -ى عيحي نب دمحِل قَالَ   ميِن الْفُضِن الْقَاِسِم بِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم ن

 أَسأَلُه عِن الْوِصي أَ يزكِّي زكَاةَ الِْفطْرِة عِن الْيتامى ِإذَا )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا 
بالٌ قَالَ فَكَتم مِتيٍم )عليه السالم (  كَانَ لَهلَى يكَاةَ علَا ز .  
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   باب زكَاِة ماِل الْمملُوِك و الْمكَاتِب و الْمجنوِن
ِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١

ٌء و لَو كَانَ لَه أَلْف أَلٍْف و لَِو احتاج لَم يعطَ ِمن   قَالَ لَيس ِفي ماِل الْمملُوِك شي)عليه السالم ( 
  .الزكَاِة شيئاً 
٢ -ب دمحِن   مِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس ن

 امرأَةٌ ِمن أَهِلنا مختِلطَةٌ أَ علَيها زكَاةٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .علَيها زكَاةٌ و ِإنْ لَم يعملْ ِبِه فَلَا عِملَ ِبِه فَ
٣ - ارِزيهِن مب ِليع نوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

عليه ( الَ سأَلْت أَبا الْحسِن عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن الْفَضِل عن موسى بِن بكٍْر قَ

 عِن امرأٍَة مصابٍة و لَها مالٌ ِفي يِد أَِخيها هلْ علَيِه زكَاةٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَخوها يتِجر ِبِه )السالم 
  .فَعلَيِه زكَاةٌ 

 دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن  ِعدِد بمحم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( سماعةَ عن موسى بِن بكٍْر عن عبٍد صاِلٍح 

٤ - نع ِريتخأَِبي الْب ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِد اللَِّه أَِبي عكَاةٌ )عليه السالم ( بِب زكَاتاِل الْمِفي م سقَالَ لَي .  

٥ - نِن عيسِن الْحب ِليع ناِب عشِن الْخع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 مملُوك ِفي يِدِه )عليه السالم ( ت ِلأَِبي عبِد اللَِّه محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْ

 وه سلَي ِدِه ويِصلْ ِإلَى سي لَم هِدِه قَالَ لَا ِإنيلَى سلَا ع و كَاةٌ قَالَ لَا قُلْتِه زلَيالٌ أَ عم
  .ِللْمملُوِك 
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   باب ِفيما يأْخذُ السلْطَانُ ِمن الْخراِج
١ - ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 يقُولُ ِإنَّ أَصحاب أَِبي أَتوه فَسأَلُوه عما )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ
 يأْخذُ السلْطَانُ فَرق لَهم و ِإنه لَيعلَم أَنَّ الزكَاةَ لَا تِحلُّ ِإلَّا ِلأَهِلها فَأَمرهم أَنْ يحتِسبوا ِبِه فَجالَ

 اللَّه بأَح قح ينا بفَقَالَ ي دأَح كزي وا ِإذاً لَمِمعِإنْ س مهِة ِإنا أَبي لَه فَقُلْت ماللَِّه لَه ِفكِْري و
 هظِْهرأَنْ ي.  
٢ -ي نى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مب قُوبع

 عِن الْعشوِر الَِّتي تؤخذُ ِمن الرجِل أَ يحتِسب ِبها ِمن )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .زكَاِتِه قَالَ نعم ِإنْ شاَء 

 محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِرفَاعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن- ٣
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِرثُ الْأَرض أَو يشتِريها فَيؤدي )عليه السالم ( بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .خراجها ِإلَى السلْطَاِن هلْ علَيِه عشر قَالَ لَا 
٤ -نب دمحِن   مِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 

 ِفي الزكَاِة فَقَالَ ما أَخذَ ِمنكُم بنو أُميةَ فَاحتِسبوا ِبِه و لَا )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .عتم فَِإنَّ الْمالَ لَا يبقَى علَى هذَا أَنْ تزكِّيه مرتيِن تعطُوهم شيئاً ما استطَ

٥ - نةَ عادأَِبي قَت ناِلٍك عِن مِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 عما يخرج ِمنها )عليه السالم ( آباد و سأَلَ أَبا الْحسِن موسى  سهِل بِن الْيسِع أَنه حيثُ أَنشأَ سهلَ
سا فَلَيهاجرذُ خأْخلْطَانُ يِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ السلَيا عميش كلَيا   عهلْطَانُ ِمنِذ السأْخي ِإنْ لَم ٌء و

  .شيئاً فَعلَيك ِإخراج عشِر ما يكُونُ ِفيها 
 قَالَ ما )عليهم السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن آباِئِه - ٦
ِمن ذَهأَخ ِمن هِسبتحِفي الْكُوِز فَلَا ت حطْري ا لَمم و كَاِتكز ِمن وٍة فَهِفي كُوز هحفَطَر اِشرالْع ك
 كَاِتكز.  

  باب الرجِل يخلِّف ِعند أَهِلِه ِمن النفَقَِة ما يكُونُ ِفي ِمثِْلها الزكَاةُ
١ - نع ِريسِإد نب دمِن   أَحب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ خلَّف ِعند أَهِلِه نفَقَةً أَلْفَيِن ِلسنتيِن )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي الْحسِن الْماِضي 
كَاةٌ قَالَ ِإنْ كَانَ شا زهلَيكَاةٌ عِه زلَيع سِإنْ كَانَ غَاِئباً فَلَي كَاةٌ وِه زلَياِهداً فَع.  

٢ - نا عاِبنحِض أَصعب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِه أَلْف ِدرهٍم نفَقَةً فَحالَ علَيها الْحولُ قَالَ ِإنْ كَانَ  ِفي رجٍل وضع ِلِعياِل)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .مِقيماً زكَّاه و ِإنْ كَانَ غَاِئباً لَم يزكِِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن سماعةَ عن أَِبي - ٣
ِصٍري عِد اللَِّه ببأَِبي ع فَقَةَ )عليه السالم ( نٍم نهِلِه ثَلَاثَةَ آلَاِف ِدرِلأَه لِّفخلُ يجالر لَه قَالَ قُلْت 

يا شِفيه سِإنْ كَانَ غَاِئباً فَلَي كَاةٌ وا زهلَياِهداً فَعكَاةٌ قَالَ ِإنْ كَانَ شِه زلَيِن عيتنٌء  س.  
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   باب الرجِل يعِطي ِمن زكَاٍة من يظُن أَنه معِسر ثُم يِجده موِسراً
ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ١

 ِفي رجٍل يعِطي زكَاةَ ماِلِه رجلًا و هو يرى أَنه معِسر )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هنع ِزئجوِسراً قَالَ لَا يم هدجفَو.  

٢ -رِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيم
 ِفي رجٍل عجلَ زكَاةَ ماِلِه ثُم أَيسر )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عِن الْأَحوِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نأِْس السلَ رطَى قَبعكَاةَ الْمِطي الزعالْم ِعيدِة قَالَ ي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي الْمغراِء - ٣

غِْنياِء و الْفُقَراِء ِفي الْأَمواِل  قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَشرك بين الْأَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَاِئِهمرِر شِرفُوا ِإلَى غَيصأَنْ ي ملَه سفَلَي.  

  باب الزكَاِة لَا تعطَى غَير أَهِل الْولَايِة
عن زرارةَ و بكَيٍر و   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ - ١

 أَنهما قَالَا )عليه السالم ( الْفُضيِل و محمِد بِن مسِلٍم و بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
 و الْعثْماِنيِة و الْقَدِريِة ثُم يتوب و ِفي الرجِل يكُونُ ِفي بعِض هِذِه الْأَهواِء الْحروِريِة و الْمرِجئَِة

يعِرف هذَا الْأَمر و يحِسن رأْيه أَ يِعيد كُلَّ صلَاٍة صلَّاها أَو صوٍم أَو زكَاٍة أَو حج أَو لَيس علَيِه 
يةُ شادةُ ِإعادِه ِإعلَيع سقَالَ لَي ذَِلك ٍء ِمنيش   عضو ها ِلأَنهيدؤأَنْ ي دكَاِة لَا بِر الزغَي ذَِلك ٍء ِمن

  .الزكَاةَ ِفي غَيِر موِضِعها و ِإنما موِضعها أَهلُ الْولَايِة 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا -٢ 
غَيِر حقِِّه و ما ِمن  يقُولُ ما ِمن رجٍل يمنع ِدرهماً ِمن حق ِإلَّا أَنفَق اثْنيِن ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

رجٍل منع حقّاً ِفي ماِلِه ِإلَّا طَوقَه اللَّه ِبِه حيةً ِمن ناٍر يوم الِْقيامِة قَالَ قُلْت لَه رجلٌ عاِرف أَدى 
ى أَهِلها ِإذَا عِلمهم قَالَ نعم قَالَ قُلْت زكَاته ِإلَى غَيِر أَهِلها زماناً هلْ علَيِه أَنْ يؤديها ثَاِنياً ِإلَ

فَِإنْ لَم يعِرف لَها أَهلًا فَلَم يؤدها أَو لَم يعلَم أَنها علَيِه فَعِلم بعد ذَِلك قَالَ يؤديها ِإلَى أَهِلها 
 لَمعي لَم هفَِإن لَه ى قَالَ قُلْتضا مِلم و كَانَ طَلَب قَد ٍل وا ِبأَهلَه وه سلَي نا ِإلَى مهفَعا فَدلَهأَه

  .اجتهد ثُم عِلم بعد ذَِلك سوَء ما صنع قَالَ لَيس علَيِه أَنْ يؤديها مرةً أُخرى 
هتقَالَ ِإِن اج هأَن رغَي ةَ ِمثْلَهاررز نع اِد ِفي الطَّلَِب  وِتهِفي اِلاج رِإنْ قَص و ِرئب فَقَد د

  .فَلَا 
عليه (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

  .يب و لَم يمنعها بِعيد  قَالَ ِإنَّ الصدقَةَ و الزكَاةَ لَا يحابى ِبها قَِر)السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عِن الْوِليِد بِن - ٤

 السلَام و أَعِلمه أَنه  عني)عليه السالم ( صِبيٍح قَالَ قَالَ ِلي ِشهاب بن عبِد ربِه أَقِْرئ أَبا عبِد اللَِّه 
يِصيبِني فَزع ِفي مناِمي قَالَ فَقُلْت لَه ِإنَّ ِشهاباً يقِْرئُك السلَام و يقُولُ لَك ِإنه يِصيبِني فَزع ِفي 

ِلي فَتبِلغه عني فَقُلْت نعم فَقَالَ قُلْ مناِمي قَالَ قُلْ لَه فَلْيزك مالَه قَالَ فَأَبلَغت ِشهاباً ذَِلك فَقَالَ 
عليه ( لَه ِإنَّ الصبيانَ فَضلًا عِن الرجاِل لَيعلَمونَ أَني أُزكِّي ماِلي قَالَ فَأَبلَغته فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .واِضِعها  قُلْ لَه ِإنك تخِرجها و لَا تضعها ِفي م)السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ قَالَ كَتب ِإلَي أَبو عبِد - ٥

لَّه علَيِه و  أَنَّ كُلَّ عمٍل عِملَه الناِصب ِفي حاِل ضلَاِلِه أَو حاِل نصِبِه ثُم من ال)عليه السالم ( اللَِّه 
عرفَه هذَا الْأَمر فَِإنه يؤجر علَيِه و يكْتب لَه ِإلَّا الزكَاةَ فَِإنه يِعيدها ِلأَنه وضعها ِفي غَيِر موِضِعها 

سفَلَي موالص لَاةُ وا الصأَم ِة ولَايلُ الْوا أَههِضعوا ممِإن ا ومهاؤِه قَضلَيع .  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن سعٍد الْأَشعِري عِن -٦ 
  . قَالَ سأَلْته عِن الزكَاِة هلْ توضع ِفيمن لَا يعِرف قَالَ لَا و لَا زكَاةُ الِْفطْرِة )عليه السالم ( الرضا 

  باب قَضاِء الزكَاِة عِن الْميِت
ٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبو- ١

 ِفي رجٍل فَرطَ ِفي ِإخراِج زكَاِتِه ِفي حياِتِه فَلَما )عليه السالم ( عباِد بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يخرج حضرته الْوفَاةُ حسب جِميع ما كَانَ فَرطَ ِفيِه ِمما لَِزمه ِمن الزكَاِة ثُم أَوصى ِبِه أَنْ 

 ٍن لَويِزلَِة دنِبم وا هماِل ِإنِميِع الْمج ِمن ذَِلك جرخي اِئزقَالَ ج لَه ِجبي نِإلَى م فَعدفَي ذَِلك
يثَِة شرِللْو سِه لَيلَيكَاِة  كَانَ عالز ى ِبِه ِمنصا أَووا مدؤى يتٌء ح.  

٢ -ِإب نب ِليِلأَِبي   ع ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمر
 رجلٌ لَم يزك مالَه فَأَخرج زكَاته ِعند موِتِه فَأَداها كَانَ ذَِلك يجِزئ عنه قَالَ )عليه السالم ( جعفٍَر 

أَوصى ِبوِصيٍة ِمن ثُلُِثِه و لَم يكُن زكَّى أَ يجِزئ عنه ِمن زكَاِتِه قَالَ نعم يحسب نعم قُلْت فَِإنْ 
  .لَه زكَاةٌ و لَا تكُونُ لَه ناِفلَةٌ و علَيِه فَِريضةٌ 

 الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن- ٣
 ِإنَّ علَى أَِخي زكَاةً كَِثريةً فَأَقِْضيها )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن شعيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَ نعم ِإذاً تفَرج عنه أَو أُؤديها عنه فَقَالَ ِلي و كَيف لَك ِبذَِلك قُلْت أَحتاطُ قَا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ قُلْت لَه رجلٌ - ٤

 لَاِم وةُ الِْإسجِه حلَيع كَاِة والز ٍم ِمنهِمائَِة ِدر سمِه خلَيع و وتمى يصٍم فَأَوهثَلَاثَِمائَِة ِدر كرت
ِبحجِة الِْإسلَاِم و أَنْ يقْضى عنه دين الزكَاِة قَالَ يحج عنه ِمن أَقْرِب ما يكُونُ و يخرج الْبِقيةُ 

  .ِفي الزكَاِة 
٥ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلأَِبي   ع قِْطٍني قَالَ قُلْتِن يب ِليع نٍر عيم

   رجلٌ مات و علَيِه زكَاةٌ و أَوصى أَنْ تقْضى عنه الزكَاةُ و ولْده )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
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 و فُِسِهملَى أَنا عونَ ِبهودعا فَيهونِرجخِديداً فَقَالَ يراً شرض ِبِهم ذَِلك را أَضوهفَعِإنْ د اِويجحم
 ِرِهمِإلَى غَي فَعدئاً فَييا شهونَ ِمنِرجخي.  

الز طَى ِمنعا يباب أَقَلِّ مأَكْثَر كَاِة و  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد - ١

سِة  قَالَ سِمعته يقُولُ لَا يعطَى أَحد ِمن الزكَاِة أَقَلَّ ِمن خم)عليه السالم ( الْحناِط عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 داً ِمنطُوا أَحعفَلَا ي ِلِمنيساِل الْموكَاِة ِفي أَمالز لَّ ِمنج و زع اللَّه ضا فَرأَقَلُّ م وه و اِهمرد

  .الزكَاِة أَقَلَّ ِمن خمسِة دراِهم فَصاِعداً 
٢ -بتِن عِلِك بِد الْمبع نع دمأَح نع هنع ِن   وسأَِبي الْح ناٍر عمِن عب اقحِإس نةَ ع
 قَالَ قُلْت لَه أُعِطي الرجلَ ِمن الزكَاِة ثَماِنني ِدرهماً قَالَ نعم و ِزده قُلْت )عليه السالم ( موسى 

 هِنيغأَنْ ت ترأَغِْنِه ِإنْ قَد و معِطيِه ِمائَةً قَالَ نأُع.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل - ٣

 أَنه )عليه السالم ( عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ي ِئلَ كَمفٍَر سعو جكَاِة قَالَ قَالَ أَبالز لُ ِمنجطَى الرفَأَغِْنِه )عليه السالم ( ع تطَيِإذَا أَع .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سِعيِد بِن غَزوانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤

  .يِه ِمن الزكَاِة حتى تغِنيه  قَالَ تعِط)عليه السالم ( 
باب أَنه يعطَى ِعيالُ الْمؤِمِن ِمن الزكَاِة ِإذَا كَانوا ِصغاراً و يقْضى عِن 

  الْمؤِمِنني الديونُ ِمن الزكَاِة
ٍز عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِري- ١

   الرجلُ يموت و يترك الِْعيالَ أَ يعطَونَ ِمن الزكَاِة قَالَ )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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نعم حتى ينشوا و يبلُغوا و يسأَلُوا ِمن أَين كَانوا يِعيشونَ ِإذَا قُِطع ذَِلك عنهم فَقُلْت ِإنهم لَا 
تهثُوا أَنْ يلْبفَلَا ي أَِبيِهم ِدين ِهمِإلَي ببحي و مهتيم فَظُ ِفيِهمحِرفُونَ قَالَ يعفَِإذَا ي وا ِبِديِن أَِبيِهمم

 مطُوهعفَلَا ت ِركُملُوا ِإلَى غَيدع وا ولَغب.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و محمد بن يحيى عن محمِد بِن - ٢

بع نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عِن جيسِن الْحسا الْحأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الر )

 عن رجٍل عاِرٍف فَاِضٍل توفِّي و ترك علَيِه ديناً قَِد ابتِلي ِبِه لَم يكُن ِبمفِْسٍد و لَا )عليه السالم 
هنى عقْضلْ يأَلَِة هسوٍف ِبالْمرعلَا م ِرٍف وسِبم معالْأَلْفَاِن قَالَ ن و كَاِة الْأَلْفالز ِمن .  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَحمد بِن - ٣
ريةُ الرجِل الْمسِلِم ِإذَا مات يعطَونَ ِمن  قَالَ ذُ)عليه السالم ( عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِرفعي موها كَانَ أَبفُوا مرع وا ولَغوا فَِإذَا بلُغبى يتح موهطَى أَبعا كَانَ يِة كَمالِْفطْر كَاِة والز
  .أُعطُوا و ِإنْ نصبوا لَم يعطَوا 

  الزكَاِة بعِضِهم علَى بعٍضباب تفِْضيِل أَهِل 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عتيبةَ - ١

َء بين  بما قَسمت الشي ِإني ر)عليه السالم ( بِن عبِد اللَِّه بِن عجلَانَ السكُوِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
  .أَصحاِبي أَِصلُهم ِبِه فَكَيف أُعِطيِهم فَقَالَ أَعِطِهم علَى الِْهجرِة ِفي الديِن و الْعقِْل و الِْفقِْه 
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  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى و ابِن أَِبي عميٍر -٢ 
 عِن الزكَاِة أَ يفَضلُ )عليه السالم ( جِميعاً عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  .بعض من يعطَى ِممن لَا يسأَلُ علَى غَيِرِه قَالَ نعم يفَضلُ الَِّذي لَا يسأَلُ علَى الَِّذي يسأَلُ 
  عِلي بِن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق عن محمِد بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٣

 ِإنَّ صدقَةَ الْخف و الظِّلِْف تدفَع ِإلَى الْمتجمِلني ِمن )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِسناٍن قَالَ 
الْمسِلِمني فَأَما صدقَةُ الذَّهِب و الِْفضِة و ما ِكيلَ ِبالْقَِفيِز ِمما أَخرجِت الْأَرض فَِللْفُقَراِء 

ني قَالَ ابن ِسناٍن قُلْت و كَيف صار هذَا كَذَا فَقَالَ ِلأَنَّ هؤلَاِء متجملُونَ يستحيونَ ِمن الْمدقَِع
  .الناِس فَيدفَع ِإلَيِهم أَجملُ الْأَمريِن ِعند الناِس و كُلٌّ صدقَةٌ 

٤ -نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس 
 اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليعليه السالم ( ع( ِم ِمنهرالد ِطي الْأَلْفعلُ يجالر لَه قَالَ قُلْت 
أَنْ ي هفْسثُ ندحا فَيهقِْسمكَاِة فَيقَالَ لَا الز هرِطي غَيعي و ِزلُهعي و و لَهدبي ا ثُمهلَ ِمنجالر ِطيع

  .بأْس ِبِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عنبسةَ بِن مصعٍب عن أَِبي عبِد - ٥

ٍء فَقَسمه فَلَم يسع أَهلَ الصفَِّة   ِبشي)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ أُِتي النِبي  قَالَ سِمعته)عليه السالم ( اللَِّه 
 أَنْ يكُونَ قَد دخلَ قُلُوب )صلى اهللا عليه وآله ( جِميعاً فَخص ِبِه أُناساً ِمنهم فَخاف رسولُ اللَِّه 

يش ِرينِإلَ الْآخ جرا ٌء فَخا أُوِتينفَِّة ِإنلَ الصا أَهي كُمِإلَي لَّ وج و زةً ِإلَى اللَِّه عِذرعفَقَالَ م ِهمي
يِبش  مهلَعه و مهعزا جِشينخ كُماساً ِمنِبِه أُن تصصفَخ كُمعسي فَلَم كُمنيب هقِْسما أَنْ نندٍء فَأَر

.  
٦ -ِليع   نع هذَكَر نمانَ عثْمِن عِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

َء ِللرجِل ثُم يبدو لَه   ِفي الرجِل يأْخذُ الشي)عليه السالم (  أَو عن أَِبي الْحسِن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 أْسِرِه قَالَ لَا بيِلغ لُهعجفَي.  
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   باب تفِْضيِل الْقَرابِة ِفي الزكَاِة و من لَا يجوز ِمنهم أَنْ يعطَوا ِمن الزكَاِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد - ١

 قَالَ قُلْت لَه ِلي قَرابةٌ )عليه السالم ( الْمِلِك بِن عتبةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن موسى 
بعِضِهم و أُفَضلُ بعضهم علَى بعٍض فَيأِْتيِني ِإبانُ الزكَاِة أَ فَأُعِطيِهم ِمنها قَالَ أُنِفق علَى 

 ِني ِمنملْزذَا الَِّذي ي نفَم قَالَ قُلْت ِطِهمأَع ِرِهمغَي لُ ِمنأَفْض مقَالَ ه معن ا قُلْتِحقُّونَ لَهتسم
ابذَِوي قَر اِن واِلدي قَالَ الْوأُم أَِبي و قُلْت كأُم و وكفَقَالَ أَب ِهملَيكَاةَ عالز بسى لَا أَحتِتي ح

 لْدالْو.  
٢ - لٌ وجر أَلَهِصٍري قَالَ سأَِبي ب نى عثَنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
ما أَسأَن ِلماً وسكَاةَ ِإلَّا مِط الزعِرفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تعلَا ي مه اِلي وكَاةَ مِتي زابِطي قَرقَالَ أُع ع

ا ما  أَ ترونَ أَنما ِفي الْماِل الزكَاةُ وحده)عليه السالم ( أَعِطِهم ِمن غَيِر ذَِلك ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 أَلُكسي نِمم لَك ِرضتعالْم ةَ وابالْقَر هِطي ِمنعت كَاِة أَكْثَرِر الزغَي اِل ِمنِفي الْم اللَّه ضفَر

تشتِري ِدينك و فَتعِطيِه ما لَم تعِرفْه ِبالنصِب فَِإذَا عرفْته ِبالنصِب فَلَا تعِطِه ِإلَّا أَنْ تخاف ِلسانه فَ
 هِمن كضِعر.  
٣ - دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 مواِلي و أَتباع  عِن الرجِل لَه قَرابةٌ و)عليه السالم ( بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت الرضا 
 ِمِننيؤالْم ونَ أَِمريِحبكَاِة قَالَ )صلوات اهللا عليه ( يالز نَ ِمنطَوعِر أَ يذَا الْأَمه اِحبِرفُونَ صعي سلَي و 

  .لَا 
النضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٤

 الرجلُ يكُونُ لَه الزكَاةُ و )عليه السالم ( عن زرعةَ بِن محمٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 كَرامةَ لَا يجعلُ الزكَاةَ ِوقَايةً لَه قَرابةٌ محتاجونَ غَير عاِرِفني أَ يعِطيِهم ِمن الزكَاِة فَقَالَ لَا و لَا

 ادكَاِة ِإنْ أَرِر الزغَي ِمن ِطيِهمعاِلِه يِلم.  
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 ٥-محم نى عيحي نب دمحِن   ممحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد ب
 قَالَ خمسةٌ لَا يعطَونَ ِمن الزكَاِة شيئاً الْأَب و الْأُم و )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ك أَنهم ِعيالُه لَاِزمونَ لَه الْولَد و الْمملُوك و الْمرأَةُ و ذَِل

٦ - نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي و ِريسِإد نب دمأَح  
يعطَى ِمنها الْأَخ و  قَالَ ِفي الزكَاِة )عليه السالم ( أَِبي جِميلَةَ عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْأُخت و الْعم و الْعمةُ و الْخالُ و الْخالَةُ و لَا يعطَى الْجد و لَا الْجدةُ 
  محمد بن يحيى و محمد بن عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن أَحمد بِن حمزةَ - ٧

 رجلٌ ِمن مواِليك لَه قَرابةٌ كُلُّهم يقُولُ ِبك و لَه زكَاةٌ أَ يجوز )عليه السالم ( الَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن قَ
 معكَاِتِه قَالَ نز ِميعج مهِطيعأَنْ ي لَه.  

٨ -اٍد عِن ِزيِل بهس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحِن   مسأَِبي الْح نع ارِزيهِن مب ِليع ن )

  . قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يضع زكَاته كُلَّها ِفي أَهِل بيِتِه و هم يتولَّونك فَقَالَ نعم )عليه السالم 
بِن ِإسماِعيلَ بِن ِعمرانَ الْقُمي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِعمرانَ - ٩

 أَنَّ ِلي ولْداً ِرجالًا و ِنساًء أَ فَيجوز ِلي أَنْ )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث 
 بئاً فَكَتيكَاِة شالز ِمن مهِطيلَكُ)عليه السالم ( أُع اِئزج أَنَّ ذَِلك  م.  

  أَحمد بن ِإدِريس و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد -١٠
 اِدقالص أَلْتٍك قَالَ سزِن جعليه السالم ( ب( أْسلَا ب معِتي قَالَ ننلِْد اباِلي ِإلَى وم رشع فَعأَد .  

اِدرباب ن  
 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي محمٍد  - ١

 قَالَ سأَلَه بعض أَصحاِبنا عن رجٍل اشترى أَباه ِمن الزكَاِة )عليه السالم ( الْواِبِشي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِه قَالَ اشترى خير رقَبٍة لَا بأْس ِبذَِلك زكَاِة ماِل
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 ٢-ِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح   اقحِإس نى عيح
 عن رجٍل علَى أَِبيِه دين و ِلأَِبيِه مئُونةٌ أَ يعِطي أَباه )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ِمن زكَاِتِه يقِْضي دينه قَالَ نعم و من أَحق ِمن أَِبيِه 
٣ - نب ِليِلأَِبي   ع ةَ قَالَ قُلْتاررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
 رجلٌ حلَّت علَيِه الزكَاةُ و مات أَبوه و علَيِه دين أَ يؤدي زكَاته ِفي ديِن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 مالٌ كَِثري فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَبوه أَورثَه مالًا ثُم ظَهر علَيِه دين لَم يعلَم ِبِه يومِئٍذ فَيقِْضيه أَِبيِه و ِلِلابِن
حد عنه قَضاه ِمن جِميِع الِْمرياِث و لَم يقِْضِه ِمن زكَاِتِه و ِإنْ لَم يكُن أَورثَه مالًا لَم يكُن أَ

 هنع أَتزاِل أَجِذِه الْحلَى هِن أَِبيِه عيا ِفي داهِن أَِبيِه فَِإذَا أَديد كَاِتِه ِمنِبز قأَح.  
ِضيعا فَتهقِْسمي نِإلَى م فَعدت لٍَد أَولٍَد ِإلَى بب ثُ ِمنعبكَاِة تباب الز  

ِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١
 رجلٌ بعثَ ِبزكَاِة ماِلِه ِلتقْسم فَضاعت هلْ علَيِه )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

دجفَقَالَ ِإذَا و مقْسى تتا حهانمِإنْ ض ا وهفَعدى يتح اِمنا ضلَه وا فَههفَعدي ِضعاً فَلَموا ملَه 
 ِدِه وي ِمن تجرخ ا قَدهانٌ ِلأَنمِه ضلَيع سا فَلَيِلها ِإلَى أَهثَ ِبهعِه فَبا ِإلَيهفَعدي نا ملَه ِجدي لَم

صى ِإلَيِه يكُونُ ضاِمناً ِلما دِفع ِإلَيِه ِإذَا وجد ربه الَِّذي أُِمر ِبدفِْعِه ِإلَيِه كَذَِلك الْوِصي الَِّذي يو
  .فَِإنْ لَم يِجد فَلَيس علَيِه ضمانٌ 

ذَا أَخرج  قَالَ ِإ)عليه السالم (   حماد بن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر - ٢
يفَلَا ش تاعفَض ِهما ِإلَيلَ ِبهسأَر أَو تاعٍم فَضا ِلقَواهمس اِلِه ثُمم كَاةَ ِمنلُ الزجِه  الرلَيَء ع.  

جها ِمن ماِلِه  أَنه قَالَ ِإذَا أَخر)عليه السالم (   حِريز عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  .فَذَهبت و لَم يسمها ِلأَحٍد فَقَد بِرئ ِمنها 

   عن رجٍل بعثَ ِإلَيِه أَخ )عليه السالم (   حِريز عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤
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 لَم هفَِإن انٌ قُلْتمي ضدؤلَى الْملَا ع وِل وسلَى الرع سفَقَالَ لَي تاعا فَضهقِْسمِلي هكَاتز لَه
ن ِإنْ عرف لَها أَهلًا فَعِطبت أَو فَسدت يِجد لَها أَهلًا فَفَسدت و تغيرت أَ يضمنها قَالَ لَا و لَِك

  .فَهو لَها ضاِمن حتى يخِرجها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ٥

 عِن الرجِل يبعثُ ِبزكَاِتِه فَتسرق أَو )عليه السالم (  جعفٍَر صاِلٍح عن بكَيِر بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا
يِه شلَيع سقَالَ لَي ِضيعٌء  ت.  

٦ - نٍل عجر نع تسرد نع هربأَخ نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 أَنه قَالَ ِفي الزكَاِة يبعثُ ِبها الرجلُ ِإلَى بلٍَد غَيِر بلَِدِه قَالَ لَا بأْس أَنْ )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه

 دمو أَحأَب كش عبثَ الثُّلُثَ أَِو الرعبي.  
٧ -نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب 

 ِفي الرجِل يعطَى الزكَاةَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يالش ِرجخأَنْ ي ا أَ لَههقِْسما ِإ يِفيه وِة الَِّتي هلْدالْب ا ِمنهَء ِمن أْسا قَالَ لَا بِرهلَى غَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن عبِد - ٨
 يقِْسم )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه  قَالَ كَانَ رسو)عليه السالم ( الْكَِرِمي بِن عتبةَ الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 مهنيا بهقِْسملَا ي ِر وضِل الْحِر ِفي أَهضِل الْحقَةَ أَهدص اِدي ووِل الْباِدي ِفي أَهوِل الْبقَةَ أَهدص
ا يم و مهِمن هرضحا يِر ملَى قَدا عهقِْسما يمِة ِإنِويِبالسيش ِفي ذَِلك سى لَير  قَّتوٌء م.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن وهيِب بِن حفٍْص - ٩
 أَِخي ِبحلَب بعثَ ِإلَي قَالَ كُنا مع أَِبي بِصٍري فَأَتاه عمرو بن ِإلْياس فَقَالَ لَه يا أَبا محمٍد ِإنَّ

ِبماٍل ِمن الزكَاِة أَقِْسمه ِبالْكُوفَِة فَقُِطع علَيِه الطَِّريق فَهلْ ِعندك ِفيِه ِروايةٌ فَقَالَ نعم سأَلْت أَبا 
عليه ( أَلُِني عنها أَبداً فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر  عن هِذِه الْمسأَلَِة و لَم أَظُن أَنَّ أَحداً يس)عليه السالم ( جعفٍَر 

 جِعلْت ِفداك الرجلُ يبعثُ ِبزكَاِتِه ِمن أَرٍض ِإلَى أَرٍض فَيقْطَع علَيِه الطَِّريق فَقَالَ قَد )السالم 
  .أَجزأَت عنه و لَو كُنت أَنا لَأَعدتها 
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 قَالَ لَا تِحلُّ صدقَةُ الْمهاِجِرين )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَ
 اِجِرينهاِب ِللْمرقَةُ الْأَعدلَا ص اِب ورِللْأَع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١١
عليه السالم ( عن يحيى بِن ِعمرانَ عِن ابِن مسكَانَ عن ضريٍس قَالَ سأَلَ الْمداِئِني أَبا جعفٍَر سويٍد 

  قَالَ ِإنَّ لَنا زكَاةً نخِرجها ِمن أَمواِلنا فَِفي من نضعها فَقَالَ ِفي أَهِل ولَايِتك فَقَالَ ِإني ِفي ِبلَاٍد)
لَيس ِفيها أَحد ِمن أَوِلياِئك فَقَالَ ابعثْ ِبها ِإلَى بلَِدِهم تدفَع ِإلَيِهم و لَا تدفَعها ِإلَى قَوٍم ِإنْ 

 حاللَِّه الذَّب كَانَ و و وكِجيبي لَم ِركغَداً ِإلَى أَم مهتوعد.  
ِه الشِإلَي فَعدِل يجباب الرفِْسِه يذُ ِلنأْخِه يِإلَي اجتحم وه و قُهفَرُء ي  

١ - نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
الرجلُ يعطَى الزكَاةَ يقِْسمها ِفي أَصحاِبِه أَ  )عليه السالم ( سِعيِد بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 معئاً قَالَ نيا شهذُ ِمنأْخي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن أَِبي - ٢
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(ٍل أُعجِإنْ  ِفي ر فِْسِه وئاً ِلنيش هذَ ِمنأْخأَنْ ي أَ لَه ِحلُّ لَهي نِفيم قُهفَرالًا يم ِطي

 هرِطي غَيعا يفِْسِه ِمثْلَ مِلن هذُ ِمنأْخقَالَ ي لَه مسي لَم.  
٣ -نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلياِج   عجِن الْحِن بمحِد الربع 

 عِن الرجِل يعِطي الرجلَ الدراِهم يقِْسمها و يضعها ِفي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
ما يعِطي غَيره قَالَ و لَا مواِضِعها و هو ِممن يِحلُّ لَه الصدقَةُ قَالَ لَا بأْس أَنْ يأْخذَ ِلنفِْسِه كَ

  .يجوز لَه أَنْ يأْخذَ ِإذَا أَمره أَنْ يضعها ِفي مواِضع مسماٍة ِإلَّا ِبِإذِْنِه 
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اُء باب الرشا يا ملُ ِبهفْعاِلِه يِبيِل مكَس كَاةُ فَِهيِه الزِإلَي لَتصلُ ِإذَا وج  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي - ١
جلُ الزكَاةَ فَِهي كَماِلِه يصنع ِبها ما يشاُء قَالَ و قَالَ ِإنَّ اللَّه  قَالَ ِإذَا أَخذَ الر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 كَاةُ فَِإذَا ِهيالز ِهي ا واِئهونَ ِإلَّا ِبأَددمحةً لَا ياِء فَِريضاِل الْأَغِْنيواِء ِفي أَمِللْفُقَر ضلَّ فَرج و زع
ِري فَِهي ِبمنِزلَِة ماِلِه يصنع ِبها ما يشاُء فَقُلْت يتزوج ِبها و يحج ِمنها قَالَ نعم وصلَت ِإلَى الْفَِق

 معاِل قَالَ نالْم اِحبص ِنيالْغ رجؤا يكَاِة كَمالز ِمن جِإذَا ح الْفَِقري رجؤلْ يفَه قُلْت الُهم ِهي.  
دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   ِع- ٢

 ِإنَّ شيخاً ِمن أَصحاِبنا )عليه السالم ( عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالُ لَهي ِدي ِمنا ِإنَّ ِعنأَم نيأَع نى بِعيس فَقَالَ لَه اجتحم وه و نيأَع نى بأَلَ ِعيسس رمع

الزكَاِة و لَِكن لَا أُعِطيك ِمنها فَقَالَ لَه و ِلم فَقَالَ ِلأَني رأَيتك اشتريت لَحماً و تمراً فَقَالَ ِإنما 
حت ِدرهماً فَاشتريت ِبداِنقَيِن لَحماً و ِبداِنقَيِن تمراً ثُم و رجعت ِبداِنقَيِن ِلحاجٍة قَالَ رِب

ك و  يده علَى جبهِتِه ساعةً ثُم رفَع رأْسه ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه تبار)عليه السالم ( فَوضع أَبو عبِد اللَِّه 
 لَو فُونَ ِبِه وكْتا ياِء ماِل الْأَغِْنيولَ ِفي أَمعاِء فَجِفي الْفُقَر ظَرن اِء ثُماِل الْأَغِْنيوِفي أَم ظَرالَى نعت

دصتي و جوزتي ِسي وكْتي و برشي أْكُلُ وا يِطيِه معلْ يب مهادلَز كِْفِهمي لَم جحي و ق.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

 و أَنا )عليه السالم (  قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِطيكعي نم اللَّه رأْجي معِبِه قَالَ ن جى أَحتح هعمكَاِة فَأَجالز طَى ِمني أُعفَقَالَ ِإن اِلسج.  
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  رجِل يحج ِمن الزكَاِة أَو يعِتق باب ال
١ - ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 رجلٌ يعِطي الرجلَ )عليه السالم (  ِإسماِعيلَ الشِعِريي عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
ِمن زكَاِة ماِلِه يحج ِبها قَالَ مالُ الزكَاِة يحج ِبِه فَقُلْت لَه ِإنه رجلٌ مسِلم أَعطَى رجلًا مسِلماً 

  .لُ لَه حج ِبها يصنع ِبها بعد ما يشاُء فَقَالَ ِإنْ كَانَ محتاجاً فَلْيعِطِه ِلحاجِتِه و فَقِْرِه و لَا يقُو
(   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمٍرو عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

خمسِمائَِة و الستِمائَِة يشتِري ِبها  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يجتِمع ِعنده ِمن الزكَاِة الْ)عليه السالم 
نسمةً و يعِتقُها فَقَالَ ِإذاً يظِْلم قَوماً آخِرين حقُوقَهم ثُم مكَثَ مِلياً ثُم قَالَ ِإلَّا أَنْ يكُونَ عبداً 

 ِتقَهعي و هِريتشٍة فَيوررِلماً ِفي ضسم.  
٣ -ب ِليع   نٍر عكَيِن بِن ابِلٍم عسِن مانَ بورم ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 عن رجٍل أَخرج زكَاةَ ماِلِه أَلْف ِدرهٍم فَلَم )عليه السالم ( عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 يدفَع ذَِلك ِإلَيِه فَنظَر ِإلَى مملُوٍك يباع ِفيمن يِريده فَاشتراه ِبِتلْك الْأَلِْف الدرهِم يِجد موِضعاً

الَِّتي أَخرجها ِمن زكَاِتِه فَأَعتقَه هلْ يجوز لَه ذَِلك قَالَ نعم لَا بأْس ِبذَِلك قُلْت فَِإنه لَما أَنْ 
 ِإذَا لَم ِرثُهي ناِرثٌ فَمو لَه سلَي و اتم الًا ثُمم ابأَص و فرتاح و رجاً اترح ارص و ِتقأُع

  .ماِلِهم يكُن لَه واِرثٌ قَالَ يِرثُه الْفُقَراُء الْمؤِمنونَ الَِّذين يستِحقُّونَ الزكَاةَ ِلأَنه ِإنما اشتِري ِب

http://www.islam4u.com


  ) ٥٥٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

   باب الْقَرِض أَنه ِحمى الزكَاِة
 عن ثَعلَبةَ بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل و الْحجاِل- ١

 يقُولُ )عليه السالم ( ميموٍن عن ِإبراِهيم بِن السنِدي عن يونس بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
حتسبت ِبِه ِمن قَرض الْمؤِمِن غَِنيمةٌ و تعِجيلُ أَجٍر ِإنْ أَيسر قَضاك و ِإنْ مات قَبلَ ذَِلك ا

  .الزكَاِة 
٢ - نكٍْر عِن بى بوسم نٍل عيِن فُضِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح  

  . الزكَاِة  قَالَ كَانَ عِلي صلَوات اللَِّه علَيِه يقُولُ قَرض الْماِل ِحمى)عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
٣ - ناِبٍر عج نٍر عِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح نأَِبيِه ع نٍد عمحم نب دمأَح  

 قَالَ من أَقْرض رجلًا قَرضاً ِإلَى ميسرٍة كَانَ مالُه ِفي زكَاٍة و كَانَ هو ِفي )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  .لصلَاِة مع الْملَاِئكَِة حتى يقِْضيه ا

  باب ِقصاِص الزكَاِة ِبالديِن
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن - ١

ِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شسا الْحأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمح
 عن ديٍن ِلي علَى قَوٍم قَد طَالَ حبسه ِعندهم لَا يقِْدرونَ علَى قَضاِئِه و هم )عليه السالم ( الْأَولَ 

ِبِه ع ِسبتأَح و هعلْ ِلي أَنْ أَدكَاِة هونَ ِللزِجبوتسم معكَاِة قَالَ نالز ِمن ِهملَي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٢

  ِن الرجِل  قَالَ سأَلْته ع)عليه السالم ( عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِبما يكُونُ لَه الدين علَى رجٍل فَِقٍري يِريد أَنْ يعِطيه ِمن الزكَاِة فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْفَِقري ِعنده وفَاٌء
كَانَ علَيِه ِمن ديٍن ِمن عرٍض ِمن داٍر أَو متاٍع ِمن متاِع الْبيِت أَو يعاِلج عملًا يتقَلَّب ِفيها 

 ادا أَرِبم هقَاصأَنْ ي أْسِنِه فَلَا بيد ِمن هدِعن الَهم هذَ ِمنأْخو أَنْ يجري وِهِه فَهجِبو ِمن هِطيعأَنْ ي
 ِطِه ِمنعئاً فَلْييش هذَ ِمنأْخو أَنْ يجرلَا ي فَاٌء والْفَِقِري و دِعن كُني ا فَِإنْ لَمِبه ِسبتحي كَاِة أَوالز

يِبش هقَاصلَا ي كَاِتِه وكَاِة  زالز ٍء ِمن.  
  باب من فَر ِبماِلِه ِمن الزكَاِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١
 لَا ٌء فَقَالَ  رجلٌ فَر ِبماِلِه ِمن الزكَاِة فَاشترى ِبِه أَرضاً أَو داراً أَ علَيِه ِفيِه شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

يقَراً فَلَا شن اً أَوِليح لَهعج لَو اللَِّه  و قح ِمن عنا مِمم ِلِه أَكْثَرفَض ِمن هفْسن عنا مم ِه ِفيِه ولَيَء ع
  .ِبأَنْ يكُونَ ِفيِه 

ضكَاِتِه الِْعوز نِطي ععِل يجباب الر  
حمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي قَالَ كَتبت ِإلَى   محمد بن يحيى عن أَ- ١

 هلْ يجوز أَنْ يخرج عما يِجب ِفي الْحرِث ِمن الِْحنطَِة و الشِعِري و )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
ٍء ما ِفيِه  يمِة ما يسوى أَم لَا يجوز ِإلَّا أَنْ يخرج ِمن كُلِّ شيما يِجب علَى الذَّهِب دراِهم ِبِق

 ابعليه السالم ( فَأَج( جرخي رسيا تمأَي .  
٢ -سا الْحأَب أَلْتفٍَر قَالَ سعِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحِن   م
 عِن الرجِل يعِطي عن زكَاِتِه ِمن الدراِهِم دناِنري و عِن الدناِنِري دراِهم ِبالِْقيمِة أَ )عليه السالم ( موسى 

  .يِحلُّ ذَِلك قَالَ لَا بأْس ِبِه 
٣ -مأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب د

 قَالَ قُلْت لَه يشتِري الرجلُ ِمن الزكَاِة الثِّياب و )عليه السالم ( سِعيِد بِن عمٍرو عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِويقالس  
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  .و الدِقيق و الِْبطِّيخ و الِْعنب فَيقِْسمه قَالَ لَا يعِطيِهم ِإلَّا الدراِهم كَما أَمر اللَّه تبارك و تعالَى 
 و ِحلُّ لَهلَا ي نم كَاةَ وذَ الزأْخأَنْ ي ِحلُّ لَهي نالُ الْقَِليلُباب مالْم لَه نم  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١
يره قُلْت فَِإنَّ  يقُولُ يأْخذُ الزكَاةَ صاِحب السبِعِمائَِة ِإذَا لَم يِجد غَ)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

صاِحب السبِعِمائَِة تِجب علَيِه الزكَاةُ قَالَ زكَاته صدقَةٌ علَى ِعياِلِه و لَا يأْخذُها ِإلَّا أَنْ يكُونَ 
تِحلُّ الزكَاةُ ِلمن كَانَ ِإذَا اعتمد علَى السبِعِمائَِة أَنفَدها ِفي أَقَلَّ ِمن سنٍة فَهذَا يأْخذُها و لَا 

  .محتِرفاً و ِعنده ما يِجب ِفيِه الزكَاةُ 
عليه (   حماد بن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر - ٢

  .تِحلُّ ِلمحتِرٍف و لَا ِلِذي ِمرٍة سِوي قَِوي فَتنزهوا عنها  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الصدقَةَ لَا )السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن - ٣

 عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا لَه )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عبِد الْعِزيِز عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ
ثَمانِمائَِة ِدرهٍم و هو رجلٌ خفَّاف و لَه ِعيالٌ كَِثريةٌ أَ لَه أَنْ يأْخذَ ِمن الزكَاِة فَقَالَ يا أَبا 

ا ياِهِمِه مرِفي د حبرٍد أَ يمحلَا م لُ قُلْتفْضي قَالَ كَم معن لُ قَالَ قُلْتفْضي و الَهِبِه ِعي قُوت
 ِإنْ كَانَ أَقَلَّ ِمن كَاةَ وِذ الزأْخِف الْقُوِت فَلَا يِنص ارِن الْقُوِت ِمقْدلُ عفْضِري قَالَ ِإنْ كَانَ يأَد

فَع كَاةَ قُلْتذَ الزِف الْقُوِت أَخقَالَ ِنص عنصي فكَي لَى قُلْتقَالَ ب هملْزكَاةٌ تاِلِه زِه ِفي ملَي
يا شهِمن ِقيِإنْ ب و ِتِهموِكس و اِبِهمرش و اِمِهماِلِه ِفي طَعلَى ِعيا عِبه عسوي  و مهرغَي اِولُهنٌء ي

  .ِعياِلِه حتى يلِْحقَهم ِبالناِس ما أَخذَ ِمن الزكَاِة فَضه علَى 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٤
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 عِن الزكَاِة هلْ تصلُح )عليه السالم ( عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
غَلَِّته ِمن لَه جرخغَلٍَّة فَي ارد هاركُونَ دِإلَّا أَنْ ت معاِدِم فَقَالَ نالْخ اِر واِحِب الدا ِلصم اِهمرا د

 و ِتِهموِكس و اِمِهماِلِه ِفي طَعِعي فِْسِه وكِْفيِه ِلنلَّةُ تكُِن الْغت اِلِه فَِإنْ لَمِعي فِْسِه وكِْفيِه ِلني
  .ا حاجِتِهم ِمن غَيِر ِإسراٍف فَقَد حلَّت لَه الزكَاةُ فَِإنْ كَانت غَلَّتها تكِْفيِهم فَلَ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن - ٥
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ أَبوه أَو عمه أَو )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

ي وهأَخ اجتحا يِه ِفي كُلِّ ملَيونَ ععسووا لَا يِبِه ِإنْ كَان عسوتكَاِة فَيالز ذُ ِمنأْخأَ ي هتئُونكِْفيِه م
 أْسِه فَقَالَ لَا بِإلَي.  

 عِن )ليه السالم ع(   صفْوانُ بن يحيى عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٦
 هفَقَتن ِصيبفَلَا ي ِرفتحي وه الٌ وِعي لَه ٍم وهِمائَِة ِدرعبأَر ٍم أَوهثَلَاثُِمائَِة ِدر كُونُ لَهِل يجالر

لْ يكَاةَ قَالَ لَا بذُ الزأْخي كَاةَ أَوذَ الزأْخلَا ي ا وأْكُلَهفَي ِكبا أَ يا ِفيهِبه قُوتا فَيِلهِإلَى فَض ظُرن
  .نفْسه و من وِسعه ذَِلك ِمن ِعياِلِه و يأْخذُ الْبِقيةَ ِمن الزكَاِة و يتصرف ِبهِذِه لَا ينِفقُها 

أُذَينةَ عن غَيِر واِحٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن - ٧
 أَنهما سِئلَا عِن الرجِل لَه دار و خاِدم أَو عبد أَ يقْبلُ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الزكَاةَ قَالَ نعم ِإنَّ الدار و الْخاِدم لَيستا ِبماٍل 
٨ -دمِن   أَحب اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب 

 رجلٌ لَه ثَمانِمائَِة ِدرهٍم و ِلابٍن لَه ِمائَتا ِدرهٍم و لَه )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِعياِل و هو يقُوتهم ِفيها قُوتاً شِديداً و لَيس لَه ِحرفَةٌ ِبيِدِه و ِإنما يستبِضعها فَتِغيب عشر ِمن الْ

ِبه ودعاِلِه فَيم ا ِمنهِرجخكَاةُ أَنْ يِت الزرضِإذَا ح ى لَهرا أَ تِلهفَض أْكُلُ ِمني ثُم رهالْأَش هنا ع
يا الشهِمن ِرجخي لَِكن و معفَقَةَ قَالَ نا النِبه ِهملَيِبغُ عساِلِه يلَى ِعيع  مهرَء الد.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن - ٩
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 قَالَ قَد تِحلُّ الزكَاةُ ِلصاِحِب السبِعِمائَِة و )عليه السالم ( عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسنيماِحِب الْخلَى صع مرحت اِحبذَا فَقَالَ ِإذَا كَانَ صكُونُ هي فكَي و لَه ماً فَقُلْتهِدر

السبِعِمائَِة لَه ِعيالٌ كَِثري فَلَو قَسمها بينهم لَم تكِْفِه فَلْيِعف عنها نفْسه و لْيأْخذْها ِلِعياِلِه و أَما 
ي هفَِإن ِسنيمالْخ اِحبا صهِمن ِصيبي وه ا ولُ ِبهمعي ِرفتحم وه و هدحِه ِإذَا كَانَ ولَيع مرح

 اَء اللَّهكِْفيِه ِإنْ شا يم.  
١٠- ا وأَن لْتخأَِبيِه قَالَ د نِزيِز عِد الْعبِن عاِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِد اللَِّه أَببلَى أَِبي عِصٍري ععليه السالم ( و ب( وقدلٌ صجر وه ِديقاً وا صِصٍري ِإنَّ لَنو بأَب فَقَالَ لَه 
ِليِد بالْو نب اسبكِّيِه فَقَالَ الْعزٍد الَِّذي تمحا ما أَبذَا يه نِبِه فَقَالَ م ِدينا نِبم اللَّه ِدينِبيٍح يِن ص

فَقَالَ رِحم اللَّه الْوِليد بن صِبيٍح ما لَه يا أَبا محمٍد قَالَ جِعلْت ِفداك لَه دار تسوى أَربعةَ آلَاِف 
ِإلَى الْأَربعِة ِسوى ِدرهٍم و لَه جاِريةٌ و لَه غُلَام يستِقي علَى الْجمِل كُلَّ يوٍم ما بين الدرهميِن 

علَِف الْجمِل و لَه ِعيالٌ أَ لَه أَنْ يأْخذَ ِمن الزكَاِة قَالَ نعم قَالَ و لَه هِذِه الْعروض فَقَالَ يا أَبا 
و يِبيع جاِريته الَِّتي تِقيِه الْحر محمٍد فَتأْمرِني أَنْ آمره أَنْ يِبيع داره و ِهي ِعزه و مسقَطُ رأِْسِه أَ

و الْبرد و تصونُ وجهه و وجه ِعياِلِه أَو آمره أَنْ يِبيع غُلَامه و جملَه و هو مِعيشته و قُوته بلْ 
  . غُلَامه و لَا جملَه يأْخذُ الزكَاةَ و ِهي لَه حلَالٌ و لَا يِبيع داره و لَا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن -١١
 الدراِهم يعملُ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه)عليه السالم ( عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و اِمِهماِلِه ِلطَعِعي اِلِه كَفَافِبم كِْسبالَِّذي ي لُهكُونُ فَضي كَاةُ وا الزِه ِفيهلَيع بجو قَد ا وِبه
قَالَ فَلْينظُر ِإلَى زكَاِة ِكسوِتِهم لَا يسعه ِلأُدِمِهم و ِإنما هو ما يقُوتهم ِفي الطَّعاِم و الِْكسوِة 

 ِمن ِقيا بِبم دعلْي كَاةُ والز ِحلُّ لَهت نم ضعِطيِه بعفَي كَثُر ئاً قَلَّ أَويا شهِمن ِرجخفَلْي اِلِه ذَِلكم
ن طَعاِمِهم ِمن غَيِر ِإسراٍف و لَا الزكَاِة علَى ِعياِلِه و لْيشتِر ِبذَِلك آدامهم و ما يصِلحهم ِم

يأْكُلْ هو ِمنه فَِإنه رب فَِقٍري أَسرف ِمن غَِني فَقُلْت كَيف يكُونُ الْفَِقري أَسرف ِمن الْغِني فَقَالَ 
ِر مغَي ِمن ِفقني الْفَِقري و ا أُوِتيِمم ِفقني ِنيِإنَّ الْغ ا أُوِتي.  
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    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن معاِويةَ بِن -١٢



  ) ٥٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثالث :  الكايف 

ٍب قَالَ قُلْتهِد اللَِّه وبعليه السالم (  ِلأَِبي ع( ِبيِن النونَ عوري  ) ِحلُّ )صلى اهللا عليه وآلهقَةَ لَا تدأَنَّ الص 
  . لَا تصلُح ِلغِني )عليه السالم ( ِلغِني و لَا ِلِذي ِمرٍة سِوي فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهي-١٣
  .ٌء   قَالَ قُلْت لَه ما يعطَى الْمصدق قَالَ ما يرى الِْإمام و لَا يقَدر لَه شي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
١٤-ِإس نب دمحِد   مبع نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عم

 رجلٌ مسِلم مملُوك و مولَاه رجلٌ مسِلم )عليه السالم ( الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
د صِغري حر أَ يجِزئ مولَاه أَنْ يعِطي ابن عبِدِه ِمن الزكَاِة فَقَالَ و لَه مالٌ يزكِّيِه و ِللْمملُوِك ولَ

  .لَا بأْس ِبِه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن داود الصرِمي قَالَ سأَلْته عن شاِرِب -١٥

  . شيئاً قَالَ لَا الْخمِر يعطَى ِمن الزكَاِة
  باب من تِحلُّ لَه الزكَاةُ فَيمتِنع ِمن أَخِذها

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْهيثَِم بِن أَِبي مسروٍق عِن - ١
 اللَِّه بِن ِهلَاِل بِن خاقَانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه الْحسِن بِن عِلي عن مروانَ بِن مسِلٍم عن عبِد

  . يقُولُ تاِرك الزكَاِة و قَد وجبت لَه ِمثْلُ ماِنِعها و قَد وجبت علَيِه )عليه السالم ( 
٢ -ِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   لَِويِد اللَِّه الْعبِن عِظيِم بِد الْعبع ن

 قَالَ تاِرك الزكَاِة و قَد )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن عِلي عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .وجبت لَه كَماِنِعها و قَد وجبت علَيِه 

٣ - ةٌ ِمنِعد   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص  
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 ِصٍري قَالَ قُلْتأَِبي ب نٍد عيمِن حاِصِم بفٍَر ععِيي أَنْ )عليه السالم ( ِلأَِبي جحتسا ياِبنحأَص لُ ِمنجالر 
يأْخذَ ِمن الزكَاِة فَأُعِطيِه ِمن الزكَاِة و لَا أُسمي لَه أَنها ِمن الزكَاِة فَقَالَ أَعِطِه و لَا تسم لَه و لَا 

 ِمنؤِذلَّ الْمت.  
٤ -ب ِليِلأَِبي   ع ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 الرجلُ يكُونُ محتاجاً فَيبعثُ ِإلَيِه ِبالصدقَِة فَلَا يقْبلُها علَى وجِه الصدقَِة يأْخذُه )عليه السالم ( جعفٍَر 
ِلك ِذمام و اسِتحياٌء و انِقباض أَ فَيعِطيها ِإياه علَى غَيِر ذَِلك الْوجِه و ِهي ِمنا صدقَةٌ فَقَالَ ِمن ذَ

 و اها ِإيِطهعكَاِة فَلَا تِه الزجلَى وا علْهقْبي ا فَِإنْ لَملَهقْبأَنْ ي كَاةً فَلَهز تلَا ِإذَا كَان ِغي لَهبنا يم
  .أَنْ يستحِيي ِمما فَرض اللَّه عز و جلَّ ِإنما ِهي فَِريضةُ اللَِّه لَه فَلَا يستحِيي ِمنها 

  باب الْحصاِد و الْجداِد
١ -ةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمعٍح قَالَ سيرِن ش
 يقُولُ ِفي الزرِع حقَّاِن حق تؤخذُ ِبِه و حق تعِطيِه قُلْت و ما الَِّذي أُوخذُ ِبِه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الْع فِنص و رشذُ ِبِه فَالْعخؤا الَِّذي تِطيِه قَالَ أَما الَِّذي أُعم لُ اللَِّه وِطيِه فَقَوعا الَِّذي تأَم ِر وش
يالش ِدكصح ِني ِمنعصاِدِه يح موي قَّهوا حآت لَّ وج و زع يالش دعِإلَّا قَالَ  َء ب هلَملَا أَع ِء و

  .الضغثَ ثُم الضغثَ حتى يفْرغَ 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ و محمِد بِن -٢ 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و آتوا حقَّه يوم حصاِدِه )عليه السالم ( مسِلٍم و أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 هذَا ِمن الصدقَِة يعِطي الِْمسِكني الْقَبضةَ بعد الْقَبضِة و )عليه السالم ( فَقَالُوا جِميعاً قَالَ أَبو جعفٍَر 
يفْرغَ و يعِطي الْحاِرس أَجراً معلُوماً و يترك ِمن النخِل ِمن الْجداِد الْحفْنةَ بعد الْحفْنِة حتى 

ِمعى فَأْرٍة و أُم جعروٍر و يترك ِللْحاِرِس يكُونُ ِفي الْحاِئِط الْعذْق و الْعذْقَاِن و الثَّلَاثَةُ ِلِحفِْظِه 
 اهِإي.  

٣ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبع ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح 
 قَالَ لَا تصِرم ِباللَّيِل و لَا تحصد ِباللَّيِل و )عليه السالم ( بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَا ت ِل وِباللَّي حضلَا ت و ا الْقَاِنعم فَقُلْت رتعالْم و الْقَاِنع أِْتكي لْ لَمفْعِإنْ ت كِل فَِإنِباللَّي ذُرب
الْمعتر قَالَ الْقَاِنع الَِّذي يقْنع ِبما أَعطَيته و الْمعتر الَِّذي يمر ِبك فَيسأَلُك و ِإنْ حصدت ِباللَّيِل 
 دعةَ بضِني الْقَبعاِد يصالْح دصاِدِه ِعنح موي قَّهوا حالَى آتعلُ اللَِّه تقَو وه الُ وؤالس أِْتكي لَم

ِعن كَذَِلك اِم ورالص دِعن كَذَِلك ِة وفْنالْح دعةَ بفْنفَالْح جرِإذَا خ و هتدصِة ِإذَا حضذِْر الْقَبالْب د
  .و لَا تبذُر ِباللَّيِل ِلأَنك تعِطي ِمن الْبذِْر كَما تعِطي ِمن الْحصاِد 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي - ٤
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و آتوا حقَّه يوم حصاِدِه قَالَ تعِطي )عليه السالم ( مريم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فِنص و رشاِع الْعِفي الص قَعِإذَا و ِر ثُمديِفي الْب قَعِإذَا و ثَ ثُمغالض اِدكصح موي ِكنيالِْمس
  .الْعشِر 
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 ٥- ناِزٍم عرم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِفي أَرٍض لَه و هم يصِرمونَ فَجاَء ساِئلٌ يسأَلُ )عليه السالم ( مصاِدٍف قَالَ كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

 مه لَيس ذَِلك لَكُم حتى تعطُوا ثَلَاثَةً فَِإذَا أَعطَيتم ثَلَاثَةً فَِإنْ )عليه السالم ( فَقُلْت اللَّه يرزقُك فَقَالَ 
 فَلَكُم مكْتسِإنْ أَم و فَلَكُم متطَيأَع.  

عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن - ٦

عليه (  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و آتوا حقَّه يوم حصاِدِه و ال تسِرفُوا قَالَ كَانَ أَِبي )

قُولُ ِمن الِْإسراِف ِفي الْحصاِد و الْجداِد أَنْ يصدق الرجلُ ِبكَفَّيِه جِميعاً و كَانَ أَِبي ِإذَا  ي)السالم 
عةَ بضٍة الْقَباِحدٍد وِط ِبيِبِه أَع احِه صِبكَفَّي قدصتاِنِه يِغلْم داً ِمنأَى أَحذَا فَره ئاً ِمنيش رضح د

  .الْقَبضِة و الضغثَ بعد الضغِث ِمن السنبِل 
  باب صدقَِة أَهِل الِْجزيِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ١
ٌء موظَّف لَا  لِْجزيِة علَى أَهِل الِْكتاِب و هلْ علَيِهم ِفي ذَِلك شي ما حد ا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ينبِغي أَنْ يجوزوا ِإلَى غَيِرِه فَقَالَ ذَاك ِإلَى الِْإماِم أَنْ يأْخذَ ِمن كُلِّ ِإنساٍن ِمنهم ما شاَء علَى 
هم قَوم فَدوا أَنفُسهم ِمن أَنْ يستعبدوا أَو يقْتلُوا فَالِْجزيةُ تؤخذُ ِمنهم قَدِر ماِلِه ِبما يِطيق ِإنما 

علَى قَدِر ما يِطيقُونَ لَه أَنْ يأْخذَهم ِبِه حتى يسِلموا فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى قَالَ حتى يعطُوا 
نةَ عيى الِْجزتح هذُ ِمنخؤا يِرثُ ِلمكْتلَا ي وه اِغراً وكُونُ صي فكَي ونَ وصاِغر مه ٍد وي 

  يِجد ذُلا ِلما أُِخذَ ِمنه فَيأْلَم ِلذَِلك فَيسِلم قَالَ و قَالَ 
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 أَ رأَيت ما يأْخذُ هؤلَاِء ِمن هذَا الْخمِس ِمن أَرِض )عليه السالم ( ابن مسِلٍم قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ٌء موظَّف فَقَالَ كَانَ  ِلك شيالِْجزيِة و يأْخذُ ِمن الدهاِقِني ِجزيةَ رُءوِسِهم أَ ما علَيِهم ِفي ذَ

علَيِهم ما أَجازوا علَى أَنفُِسِهم و لَيس ِللِْإماِم أَكْثَر ِمن الِْجزيِة ِإنْ شاَء الِْإمام وضع ذَِلك علَى 
يش اِلِهمولَى أَمع سلَي و ُءوِسِهمر اِلِهمولَى أَماَء فَعِإنْ ش ٌء ويش ُءوِسِهملَى رع سلَي و   ٌء فَقُلْت
يذَا شا همفَقَالَ ِإن سمذَا الْخولُ اللَِّه  فَهسِه رلَيع مهالَحصلى اهللا عليه وآله ( ٌء كَانَ ص(.   

يِهم ِمما يحقُنونَ ِبِه   حِريز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْته عن أَهِل الذِّمِة ما ذَا علَ- ٢
ِدماَءهم و أَموالَهم قَالَ الْخراج فَِإنْ أُِخذَ ِمن رُءوِسِهم الِْجزيةُ فَلَا سِبيلَ علَى أَرِضِهم و ِإنْ أُِخذَ 

 ُءوِسِهملَى رِبيلَ عفَلَا س ِضِهمأَر ِمن.  
ِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٣

 قَالَ جرِت )عليه السالم ( يحيى جِميعاً عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ن الْمعتوِه و لَا ِمن الْمغلُوِب علَى عقِْلِه السنةُ أَنْ لَا تؤخذَ الِْجزيةُ ِم

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن بعِض أَصحاِبنا - ٤
ِبي فَقَالَ نعم أَ ما بلَغك ِكتاب  عِن الْمجوِس أَ كَانَ لَهم ن)عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِإلَى أَهِل مكَّةَ أَنْ أَسِلموا و ِإلَّا نابذْتكُم ِبحرٍب فَكَتبوا ِإلَى رسوِل )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
   )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  ) ٥٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... شعاع االسالمي مركز اال........... الد الثالث :  الكايف 

 ِبيالن ِهمِإلَي بثَاِن فَكَتِة الْأَوادلَى ِعبا عنعد ةَ ويا الِْجزذْ ِمنذُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ خآخ تي لَسأَن 
تبوا ِإلَيِه يِريدونَ ِبذَِلك تكِْذيبه زعمت أَنك لَا تأْخذُ الِْجزيةَ ِإلَّا الِْجزيةَ ِإلَّا ِمن أَهِل الِْكتاِب فَكَ

 ِبيالن ِهمِإلَي بفَكَت رجوِس هجم ةَ ِمنيالِْجز ذْتأَخ اِب ثُمِل الِْكتأَه أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن 
ِبين مكَانَ لَه وسجِجلِْد الْم أَلْف رشع يِفي اثْن اِبِهمِبِكت مهِبين ماهأَت قُوهرأَح ابِكت و لُوهفَقَت 

  .ثَوٍر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٥

 عن صدقَاِت أَهِل الِْجزيِة و ما يؤخذُ ِمنهم ِمن ثَمِن خموِرِهم و )عليه السالم ( للَِّه سأَلْت أَبا عبِد ا
 ِزيِر أَوِم الِْخنِن لَحثَم ِمن مهذُ ِمنخؤي اِلِهموةُ ِفي أَميالِْجز ِهملَيقَالَ ع ِتِهميم و اِزيِرِهمنِم خلَح

ٍر ومِفي خ هذُونأْخلَالٌ يح ِلِمنيسِللْم هنثَم و ِهملَيع ذَِلك رفَِوز ذَِلك ِمن مها أُِخذُوا ِمنكُلُّ م 
 ِتِهميِجز.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن ابِن - ٦

 قَالَ ِإنَّ أَرض الِْجزيِة لَا ترفَع عنها الِْجزيةُ و ِإنما الِْجزيةُ )عليه السالم (  يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي
ٌء ثُم  ِجزيِة شيعطَاُء الْمهاِجِرين و الصدقَةُ ِلأَهِلها الَِّذين سمى اللَّه ِفي ِكتاِبِه و لَيس لَهم ِمن الْ

 ا وقَهاُء ِرزمِزلُ السنت و مهنيِدلَ بونَ ِإذَا عنغتسي اسقَالَ ِإنَّ الن لَ ثُمدالْع اللَّه عسا أَوقَالَ م
  .تخِرج الْأَرض بركَتها ِبِإذِْن اللَِّه تعالَى 

٧ -أَح نى عيحي نب دمحم   نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دم
ٌء   ِفي أَهِل الِْجزيِة يؤخذُ ِمن أَمواِلِهم و مواِشيِهم شي)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِسوى الِْجزيِة قَالَ لَا 
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اِدرباب ن   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ١

 قَالَ لَا بأْس ِبالرجِل يمر علَى الثَّمرِة و يأْكُلُ ِمنها و لَا يفِْسد قَد ) عليه السالم (عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَنْ تبنى الِْحيطَانُ ِبالْمِدينِة ِلمكَاِن الْمارِة قَالَ و كَانَ ِإذَا بلَغَ )صلى اهللا عليه وآله ( نهى رسولُ اللَِّه 

  .مر ِبالِْحيطَاِن فَخِرقَت ِلمكَاِن الْمارِة نخلَةٌ أَ
 نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 

  .أَنه قَالَ و لَا يفِْسد و لَا يحِملُ  نحوه ِإلَّا )عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
٢ - نأَِبيِه ع ناِن عيِن الرب ِليع نع دمِن أَحِد بمحم نع هرغَي و ِريسِإد نب دمأَح  

ت لَه جِعلْت ِفداك بلَغِني أَنك  قَالَ قُلْ)عليه السالم ( يونس أَو غَيِرِه عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كُنت تفْعلُ ِفي غَلَِّة عيِن ِزياٍد شيئاً و أَنا أُِحب أَنْ أَسمعه ِمنك قَالَ فَقَالَ ِلي نعم كُنت آمر ِإذَا 

لَ النخدِلي ا الثُّلَمِفي ِحيطَاِنه ثْلَمةُ أَنْ يركَِت الثَّمرٍم أَنْ أَدوِفي كُلِّ ي رآم تكُن أْكُلُوا وي و اس
يوضع عشر بنياٍت يقْعد علَى كُلِّ بنيٍة عشرةٌ كُلَّما أَكَلَ عشرةٌ جاَء عشرةٌ أُخرى يلْقَى ِلكُلِّ 

عياِن الضِلِجري رآم تكُن طٍَب ور ِمن دم مهفٍْس ِمنن و ِبيالص وِز وجالْع ِخ ويالش ِة كُلِِّهم
َء فَيأْكُلَ ِمنها ِلكُلِّ ِإنساٍن ِمنهم مد فَِإذَا كَانَ الْجذَاذُ  الْمِريِض و الْمرأَِة و من لَا يقِْدر أَنْ يِجي

هترالَ أُججالر كَلَاَء والْو و امالْقُو تفَيِل أَوِفي أَه قْتِة فَفَرِدينِإلَى الْم اِقيِملُ الْبأَح و م
الْبيوتاِت و الْمستِحقِّني الراِحلَتيِن و الثَّلَاثَةَ و الْأَقَلَّ و الْأَكْثَر علَى قَدِر اسِتحقَاِقِهم و حصلَ ِلي 

  . غَلَّتها أَربعةَ آلَاِف ِديناٍر بعد ذَِلك أَربعِمائَِة ِديناٍر و كَانَ
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن محمٍد - ٣

 )صلى اهللا عليه وآله ( لَ كَانَ النِبي الْقَاساِني عمن حدثَه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم الْجعفَِري عن أَِبيِه قَا
 تِبالِْحيطَاِن فَثُِلم رأَم ارِت الثِّملَغِإذَا ب.  

   . تم الْمجلَّد الثَّاِلثُ ِمن هذَا الطَّبِع و يِليِه الْمجلَّد الراِبع أَولُه أَبواب الصدقَِة
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