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 مقدمة
 :احلر العاميل

ــر  ــم آخ ـــيء نج ــى يض ــيعة حت ــامء الش ــم يف س ــأ نج ــا أن يطف م

ــت  ــل البي ــوار أه ــن أن ــتلهامً م ــرياثهم وال  Kمس ــل م ــومهم وحيم وعل

فسلســـلة علـــامء االماميـــة هـــي امتـــداد  ،يلقاهـــا إال ذو حـــظٍّ عظـــيم

للسلســلة الذهبيــة املباركــة الــذين اختــارهم اهللا تعــاىل أمنــاء عــىل رشعــه 

ــ ــة لدين ــايل وحفظ ــالوا ع ــاد ون ــد واالجته ــاعد اجل ــن س ــمروا ع ه فش

مــع شــدة  Kاملرتبــات وصــاروا مشــاريع جتديــد يف علــوم أهــل البيــت 

وقسوة الظـروف التـي عارصوهـا إال أهنـم مارسـوا مهمـتهم هبمـة عاليـة 

ــواهم  ــربهم وتق ــا بص ــي واجهوه ــة الت ــاهر املعارض ــل مظ ــدينَ ك متح

وهــو حممــد بــن  ،ومــن هــؤالء االفــذاذ شــيخنا احلــر العــاميل ،وتــوكلهم

ولــد يف  .احلســن بــن عــيل بــن حممــد بــن احلســني احلــر العــاميل املشــغري

هــ ثـم انتقـل إىل جبـع ١٠٣٣قرية مشغر مـن جبـل عامـل يف لبنـان سـنة 

ــوس  ــن أرض ط ــان م ــاف بخراس ــه املط ــى ب ــراق وانته ــا إىل الع ومنه

ــه ســنة  ــرز علــامء ١١٠٤فكانــت حمــالً لســكنه إىل وفات هـــ فكــان مــن أب

وقـد أنـيط بـه كـريس قـايض القضـاة  ،املذهب ومشـاهري علـامء اإلسـالم

لشـــرف درجتــه وســموه العلمــي فــامرس التــدريس والتــأليف والقضــاء 
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ــه ــوعياً يف ثقافت ــان موس ــاً وك ــف  ،مع ــه يف خمتل ــك مؤلفات ــىل ذل ــدل ع وي

ـرين العلــوم كــام كــان أديبــاً شــاعراً فصــيحاً ولــه ديــوان شــعر بلــغ عشــ

اصــبح شــيخنا احلــر العــاميل لطهــر قلبــه وســالمة رسيرتــه  ،ألــف بيــت

مهو للقلـوب فكـان يتمتـع بمكانـة اجتامعيـة مرموقـة أيـنام حـل ونـزل 

ــوراً  ــنهم وق ــيالً بي ــات جل ــل الطبق ــرتام ك ــع اح ــاحب  ،وموض ــره ص ذك

ــص  ــان يغ ــذي ك ــه ال ــري واصــفاً درس ــان حممــد اجلزائ ــاب روح اجلن كت

ني فقـد كـان لـه كـريس التـدريس يف احلضــرة بالطالب والعلـامء واملثقفـ

ــا  ــام الرض ــهد اإلم ـــريفة يف مش ــاميل  Qالش ــر الع ــيخنا احل ــزال ش وال ي

حــارضاً معنــا مــن خــالل كتبــه ورســائله العلميــة التــي ال يســتغني عنهــا 

ــث ــم أو باح ــب عل ــ ،أي طال ــيخنا وحش ــرحم اهللا ش ــاداته ـف ــع س ره م

 .Kحممد وآل حممد 

 قالوا يف احلر العاميل:

ــر ــر  ذك ــيامً للح ــاءً ق ــدحاً وثن ــنفاهتم م ــامء يف مص ــن العل ــري م كث

 العاميل تدل عىل مقدار احرتامهم واجالهلم لشخصيته وممن ذكره:

ـــد  -١ ـــات: أح ـــات اجلن ـــاب روض ـــاري يف كت املحقـــق اخلونس

ــف  ـــريعة ومؤل ــث الش ــامعني ألحادي ــأخرين اجل ــة املت ــدين الثالث املحم

ــت ــة ش ــب جليل ــر يف مرات ــرية أخ ــائل كث ــب ورس ــة  ،ىكت ــان يف غاي ك
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سالمة النفس وجاللـة القـدر ومتانـة الـرأي ورزانـة الطبـع والـرباءة مـن 

التصــلب يف الطريقــة والتعصــب عــىل غــري احلــق واحلقيقــة واملالزمــة يف 

 جلـادة املشـهور مـن العلـامء واملالزمـة للصـدق والتقـو الفقه والفتـو

 يف مقام املعاملة مع كل من هؤالء وهؤالء.

القمــي: حممــد بــن احلســن بــن عــيل املشــغري الشــيخ عبــاس  -٢

شــيخ املحــدثني وأفضــل املتبحــرين العــامل الفقيــه النبيــه املحــدث املتبحــر 

الــورع الثقــة اجلليــل أبــو املكــارم والفضــائل صــاحب املصــنفات املفيــدة 

منها الوسـائل الـذي مـن عـىل املسـلمني بتـأليف هـذا اجلـامع الـذي هـو 

 كالبحر ال يساحل.

صـــاحب الغـــدير: هـــو جمـــدد رشف بيتـــه  الشـــيخ االمينـــي -٣

تقلــد شــيخوخة اإلســالم  ،الغــابر مــن أعــالم املــذهب وزعــامء الشــيعة

اختصـه املــوىل بتوثيــق بــاهر قـل مــن ضــاهاه فيــه  ،عـىل العهــد الصــفوي

 .Kفنشـر أحاديث أئمة الدين 

ــا والرب -٤ ــن م ــاء بأحس ــيعة: ج ــث الش ــامع احادي ــردي يف ج ج

 م شكر اهللا مساعيه وأرضاه.صنف يف هذا الفن وله علينا حق عظي

 املامقاين: هو من أجلة املحدثني ومتقي اإلخباريني.  -٥
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هذه بعض كلـامت االعـالم يف حقـه وهـي كثـرية تنبـئ عـن جاللـة 

 قدره ووافر حظه وعلو منزلته.

 شيوخه:
وهنــل مــن علــامء االمــة  تلمـذ احلــر العــاميل عــىل أســاطني الصــنعة

ــه ظ ــا رو ب ــاء م ــي وبن ــأه العلم ــؤالء م ــن ه ــة وم ــيته العلمي شخص
 املشايخ:
 والد املرتجم حسن بن عيل بن حممد العاميل. -١
 عمه الشيخ حممد بن عيل بن حممد العاميل. -٢
 عبد السالم بن حممد احلر العاميل. -٣
 الفيض الكاشاين. -٤
 حممد بن عيل بن نعمة اهللا اجلزائري. -٥
 املحقق اخلونساري. -٦
 حممد باقر املجليس. -٧
 السيد هاشم التوبيل البحراين. -٨
 الشيخ زين الدين بن حممد بن حسن العاميل املشغري. -٩

 حممد طاهر بن حممد احلسيني الشريازي. -١٠
ــالل  ــدهيم خ ــذ ل ــذين تلم ــرام ال ــاتذته الك ــن اس ــض م ــؤالء بع ه

 مسريته العلمية.
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 تالمذته:

فقــد  ،ختــرج عــىل يــد احلــر العــاملي كثــري مــن العلــامء واملجتهــدين

ان االسـتاذ االول واملـدرس االوحـد فتهافـت عليـه طـالب العلـم مـن ك

ــن  ــني م ــارضين واملنتفع ــص باحل ــه يغ ــان درس ــوب فك ــدب وص ــل ح ك

 ومن تالمذته: ،علومه

 الشيخ مصطفى بن عبد الواحد بن سيار. -١

 ابنه الشيخ حممد رضا احلر العاميل. -٢

 ابنه الشيخ حسن احلر العاميل. -٣

 احلسيني االعرجي.السيد حممد باقر  -٤

 املوىل حممد صالح اهلروي. -٥

 العالمة املجليس صاحب البحار. -٦

 املريزا حممد ابراهيم احلسيني القزويني. -٧

 السيد حممد بن حممد بديع الرضوي. -٨

 ممد صالح بن حممد باقر القزويني. -٩

 حممد تقي بن عبد الوهاب االسرتآبادي. -١٠

ــ ــاميل رم ــر الع ــيخنا احل ــى ش ــيلة ويبق ــم والفض ــوز العل ــن رم زاً م

 وعنواناً بارزاً يف صفحات التاريخ الشيعي النري.
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 مؤلفاته:
ــرية وقيمــة أصــبحت مصــادر يرجــع  ــاراً كث ــرك احلــر العــاميل آث ت
اليهــا الفقهــاء والبــاحثون فقــد ألــف الشــيخ العــاميل يف خمتلــف العلــوم 

 وأبدع فيها نذكر منها:
 أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل. -١
 اجلواهر السنية يف االحاديث القدسية. -٢
 هداية األمة إىل أحكام االئمة. -٣
 الفصول املهمة يف أصول االئمة. -٤
 ديوان شعر. -٥
 متوسط الفتوح بني املتون والرشوح. -٦
وهــو مــن أهــم  ،وســائل الشــيعة إىل حتصــيل مســائل الشـــريعة -٧

كتب الشيخ احلـر العـاميل واملصـدر االسـاس الـذي يرجـع اليـه الفقهـاء 
ــث  ــهل عــىل الباح ــرياً س ــداً كب ــه جه ــف في ــذل املؤل ــد ب ــات فق يف الرواي
ــد  ــوعية وق ــدة موض ــة جدي ــع عنون ــات م ــيع الرواي ــول إىل مواض الوص

ــمون ــث املض ــن حي ــمها م ــة وقس ــل رواي ــالج ك ــات  ،ع ــبعض الرواي ف
ــوع  ــن موض ــر م ــمل أكث ــا تش ــىل جتزيئه ــل ع ــه فعم ــواب الفق ــن أب م

ــيعه  ــىل مواض ــاب ع ــل ب ــتيعاب ك ــداً يضــمن اس ــاً جدي وتوزيعهــا توزيع
 كافة من الروايات.
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ــه  ــه يف الفق ــتغنى عن ــيامً ال يس ــفراً عظ ــائل س ــاب الوس ــون كت ليك

ــام  ،واســتنباط االحكــام فجــز اهللا شــيخنا احلــر العــاميل خــري اجلــزاء ب

رية وقـوة دافعـة عـىل مـد صرب وقـدم للمـوروث الشـيعي مـن اسـتمرا

ــوال ــنوات ط ــث  ،س ــوم يبع ــات وي ــوم م ــد وي ــوم ول ــه ي ــالم علي فس

 .Kببضاعته املزجاة ما ينال هبا شفاعة ساداته حممد وآل حممد 

 * * 
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 ١٧ ................................................................ الباب األول: احلكم واملواعظ

 :خرةامر الدنيا واآل

 ،عــن املفيــد ،عــن أبيــه )يف األمــايل(احلســن بــن حممــد الطــويس  *

 ،عـن جعفـر بـن حممـد بـن مالـك ،عـن حممـد بـن مهـام ،عن ابن الزيات

 ،عـن أيب معمـر ،عـن حممـد بـن احلسـن العـامري ،عن أمحـد بـن سـالمة

عـن  ،عـن احلسـن بـن عـيل ،عـن الفجيـع العقـييل ،عن أيب بكر بن عياش

ــه  ــال Lأبي ــك  :ق ــرض ل ــه يشءإذا ع ــدأ ب ــرة فاب ــر اآلخ ــن أم وإذا  ،م

 .)١(أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك من ءعرض لك يش

 :استجابة دعاء املؤمن

 ،عـن عـيل بـن أسـباط ،عـن حممـد بـن عـيل ،عـن أمحـد ،وعنهم *

عبـد اهللا  Lاحلسـن بـن عـيل  يلقـ :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عمن ذكره

كيـف يكـون املـؤمن مؤمنـا وهـو يسـخط  ،يـا عبـد اهللا :بن جعفر فقال له

واحلـاكم عليـه اهللا وأنـا الضـامن مل هيجـس يف قلبـه  ؟قسمه وحيقر منزلتـه

 .)٣()٢(تجاب لهإال الرضا أن يدعو اهللا فيس

                                                           

 .١٢ )٢٨٤( ح -١١٤ – ١١٣: ١ ،احلر العاميل - )آل البيت() وسائل الشيعة ١(

 . ١١/  ٥١ :٢الكايف  )(٢

 .٦) ٣٥٤٩( ح -٢٥١ :٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ١٨

 :املروءة

 Lســأل معاويــة احلســن بــن عــيل  :قــال عبــد الــرمحن ورفعــه * 

وقيامــه  ،وإصــالحه مالــه ،شــح الرجــل عــىل دينــه :فقــال ؟عــن املــروءة

 . )٣()٢()١(باحلقوق

ــه * ــن خالــد ،عــن ســعد ،وعــن أبي ــن حممــد ب عــن  ،عــن أمحــد ب

عـن  ،عـن معاويـة بـن وهـب ،عـن أيمـن بـن حمـرز ،مهـرانبن إسامعيل 

ــن عــيل  :قــال Qأيب عبــد اهللا  ــه Qكــان احلســن ب ــة فقــال ل  :عنــد معاوي

ــروة ــن امل ــربين ع ــال ؟أخ ــه :فق ــل دين ــظ الرج ــالح  ،حف ــه يف اص وقيام

ــيعته ــه ،ض ــن منازعت ــالم ،وحس ــاء الس ــالم ،وإفش ــني الك ــف  ،ول والك

 .)٥()٤(والتحبب إىل الناس

رفعـه إىل  ،عـن بعـض أصـحابنا ،وباالسناد عـن أمحـد بـن حممـد *

 :عــن احلــارث األعــور قــال ،عــن األصــبغ بــن نباتــة ،ســعد بــن طريــف
                                                           

يف املصدر زيادة: فقال معاوية: أحسنت يا أبا حممد، أحسنت يا أبا حممد، قال:  )(١

 فكان معاوية يقول بعد ذلك: وددت أن يزيد قاهلا، وإنه كان أعور.

 .٢/  ٢٥٧معاين األخبار:  )(٢

 .٦) ١٥١٨٩( ح -٤٣٥ :١١ ،العاميل احلر -) البيت آل( الشيعة وسائل )۳(

 .٣/  ٢٥٧معاين األخبار:  )(٤

 .٧) ١٥١٩٠( ح -٤٣٥ :١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(



 ١٩ ................................................................ الباب األول: احلكم واملواعظ

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــه  Qق ــن ابن ــروءة :Qللحس ــا امل ــي م ــا بن ــال ؟ي  :ق

 .)٢()١(العفاف وإصالح املال

ــد * ــن حمم ــد ب ــن أمح ــناد ع ــص ،وباالس ــن حف ــيل ب ــن ع ــن  ،ع ع

 ،العفــاف يف الــدين :فقــال ؟عــن املــروءة Qســئل احلســن  :قــال )٣(رجــل

 . )٥()٤(وحسن التقدير يف املعيشة والصرب عىل النائبة

 :املودة

عـن  ،عـن بعـض أصـحابه ،عن أمحد بن حممد بـن خالـد ،وعنهم *

 Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عن سليامن بن داود بن زياد التميمي ،صالح بن عقبة

 ،القريـب مـن قربتـه املـودة وإن بعـد نسـبه :Lقال احلسن بن عـيل  :قال

مـن يـد إىل  ءأقرب إىل يش ءال يش ،والبعيد من بعدته املودة وإن قرب نسبه

 .)٧()٦(وتقطع فتحسم ،وإن اليد تغل فتقطع ،جسد
                                                           

 .٤/  ٢٥٧معاين األخبار:  )(١

 .٨) ١٥١٩١( ح -٤٣٥ :١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر زيادة: من الكوفيني من أصحابنا يقال له: إبراهيم. )(٣

 .٥/  ٢٥٨معاين األخبار:  )(٤

 .٩) ١٥١٩٢( ح -٤٣٥ :١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(

 .٧/  ٤٧٠: ٢الكايف  )(٦

 .٤) ١٥٦٢١( ح -٥٢ :١٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٢٠

 :املكر واخلديعة يف النار

عـن عمـه  ،عـن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه )عقاب األعـامل(ويف  *

عـن حممـد بـن عقبـة  ،حممد بـن أيب القاسـم عـن حممـد بـن عـيل الكـويف

عـن أبيـه عـن أمـري  ،رفعه عن حممـد بـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب

 .)٢()١(املكر واخلديعة يف النار :إنه كان يقول Qاملؤمنني 

 :حماسبة النفس

ــال * ــه  :ق ــن هــارون احلســيني يف أمالي ــن احلســن ب ــى ب ورو حيي

ــيل  ــن ع ــن ب ــناده إىل احلس ــال Lبإس ــول اهللا  :ق ــال رس ــون  Nق ال يك

 ،ريك رشيكــهـالعبــد مؤمنــا حتــى حياســب نفســه أشــد مــن حماســبة الشــ

 .)٤()٣(احلديث ...والسيد عبده

                                                           

 .١/  ٢٦٢عقاب األعامل:  )(١

ـــت) )۲( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل - وس ـــر الع  -٢٤٢ – ٢٤١ :١٢ ،احل

 .٢)١٦١٩٩(ح

 .١٤حماسبة النفس:  )(٣

 -٩٩ص  - ١٦ج  -احلـــر العـــاميل  -وســـائل الشـــيعة (آل البيـــت)  )٤(

 .١٠)٢١٠٨٣(ح



 ٢١ ................................................................ الباب األول: احلكم واملواعظ

 :السامحة

ــه * ــن أبي ــعد ،وع ــن س ــد ،ع ــن خال ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح  ،ع

ــحابنا ــض أص ــن بع ــف ،ع ــن طري ــعد ب ــن س ــبغ ،ع ــن األص ــن  ،ع ع

ـــال ـــؤمنني  :احلـــرث األعـــور ق ـــال أمـــري امل ـــه Qق يف  )١(للحســـن ابن

ــه ــأله عن ــا س ــض م ــامحة :بع ــا الس ــي م ــا بن ــال ؟ي ــ :ق ــذل يف العس ر ـالب

 .)٣()٢(واليرس

ـــحابنا * ـــن أص ـــدة م ـــن ع ـــد اهللا  ،وع ـــن أيب عب ـــد ب ـــن أمح ع

مـــا  ،يـــا بنـــي :البنـــه احلســـن Qقـــال أمـــري املـــؤمنني  :رفعـــه قـــال

 .)٥()٤(البذل يف العرس واليرس :قال ؟السامحة

                                                           

 .٢٧/  ٨اخلصال:  - ١٤. Lيف املصدر زيادة:  )(١

من أبواب  ٢٢من الباب  ٦، وأورده يف احلديث ١/ ٢٥٦معاين األخبار:  )(٢

 النفقات.

 .١٣) ١١٤١٥( ح -١٩ :٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 ٢من الباب  ١٣، وأورده عن معاين األخبار يف احلديث ١١/  ٤١: ٤الكايف  )(٤

 من أبواب ما جتب فيه الزكاة. 
 
 .٦) ٢٧٨٢٤( ح -٥٤٥ :٢١ ،احلر العاميل -(آل البيت) وسائل الشيعة  )٥(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٢٢

 :السفه

عــن  ،عــن أبيــه )معـاين األخبــار(حممـد بــن عــيل بــن احلســني يف  *
عـن بعـض أصـحابنا بلـغ بـه سـعد  ،عن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا ،احلمريي

قـال عـيل  :عـن احلـارث األعـور قـال ،عن األصبغ بـن نباتـة ،بن طريف
 :قـال ؟يـا بنـي مـا السـفه :يف مسـائله التـي سـأله عنهـا Lللحسن ابنـه 

 .)٢()١(ومصاحبة الغواة ،اتباع الدناة

 :املساجداحلضور يف 

يف  Qعن أمـري املـؤمنني )هنج البالغة(حممد بن احلسني الريض يف  *
واهللا  -إىل أن قـال  -قو اهللا ـيكام بتــــأوص Lوصيته للحسن واحلسني 

وتقـدم مـا  :أقول .اهللا يف بيت ربكم ال ختلوه ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا
 .)٦()٥()٤(ويأيت ما يدل عليه ،)٣(يدل عىل ذلك

                                                           

 .١/  ٢٤٧معاين األخبار:  )(١

 .٣) ٢١٥٠٤( ح -٢٥٧ :١٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

من أبواب مقدمة العبادات، ويف  ١من الباب  ٣٦و  ١٦تقدم يف احلديثني  )(٣

 من هذه األبواب. ١من الباب  ٢٠و  ١٨و  ١٥األحاديث 

 .فيه حديثان ٥من هذه األبواب. الباب  ٧و  ٦و  ٥يأيت يف األبواب  )(٤

 .٤٧/  ٨٦: ٣هنج البالغة  )(٥

 .١٠ح -٢٣ :١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(



 ٢٣ ................................................................ الباب األول: احلكم واملواعظ

 :ثقافة االكل

ــن  )اخلصــال(ويف  * ــن أمحــد بــن موســى عــن أمحــد ب عــن عــيل ب

حييى بن زكريا عن بكر بن عبـد اهللا بـن حبيـب عـن عـثامن بـن عبيـد عـن 

قـال  :هدبة بن خالد عـن مبـارك بـن فضـالة عـن األصـبغ بـن نباتـة قـال

ــؤمنني  ــري امل ــن  Qأم ــا  :Qللحس ــتغنى هب ــال تس ــع خص ــك أرب اال أعلم

ال جتلـس عـىل الطعـام اال وأنـت جـائع وال  :بـىل قـال :قـال ؟عن الطـب

تقــم عــن الطعــام اال وأنــت تشــتهيه وجــود املضــغ وإذا نمــت فــاعرض 

 .)٢()١(نفسك عىل اخلالء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب

 :الذكر والنسيان

 ،عــن ســعد ،عــن أبيــه :)العلــل(حممــد بــن عــيل بــن احلســني يف  *

عـن أبيـه وحممـد بـن  )عيـون األخبـار(ويف  ،عن أمحـد بـن حممـد الربقـي

ــن ــس  ،احلس ــن إدري ــد ب ــى وأمح ــن حيي ــد ب ــريي وحمم ــعد واحلم ــن س ع

ــم ــن  ،كله ــم داود ب ــن أيب هاش ــي ع ــد اهللا الربق ــن أيب عب ــد ب ــن أمح ع

أن  -يف حــديث  - Qعــن أيب جعفــر حممــد بــن عــيل  ،القاســم اجلعفــري

                                                           

 .٦٧/  ٢٢٨اخلصال:  )(١

 .٨) ٣٠٤٥١( ح -٢٤٥ :٢٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٢٤

إن  :فقـال ؟النسـيانجـاب السـائل الـذي سـأله عـن الـذكر وأ Qاحلسن 

فــان صـىل الرجــل عنـد ذلــك  ،وعـىل احلــق طبـق ،قلـب الرجـل يف حــق

عىل حممد وآل حممـد صـالة تامـة انكشـف ذلـك الطبـق عـن ذلـك احلـق 

وإن هـو مل يصـل عـىل حممـد  ،يـفأضاء القلب وذكر الرجـل مـا كـان نسـ

وآل حممـد أو نقــص مــن الصــالة علــيهم انطبــق ذلــك الطبــق عــىل ذلــك 

ورواه الطــربيس يف  .ل مــا كــان ذكــرهي الرجـــاحلــق فــأظلم القلــب ونســ

ــاج( ــال )االحتج ــنعامين يف  .)١(مرس ــة(ورواه ال ــد  :)الغيب ــد الواح ــن عب ع

 ،عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا ،عـن حممـد بـن جعفـر ،اهللا املوصـيل بن عبـد

 .)٤()٣()٢(مثله

 :الشح

 ،عـن أبيــه ،عـن حممـد بــن عـيل ماجيلويـه )معـاين األخبـار(ويف  *

عــن احلــارث  ،عــن األصــبغ ،عــن الربقــي رفعــه عــن ســعد بــن طريــف

                                                           

 .٢٦٦االحتجاج:  )(١

 فيه حديث واحد ٣٨. الباب ٢/  ٥٨غيبة النعامين:  )(٢

 .٣٥/  ٦٦: ١ Q، وعيون أخبار الرضا ٨٥الباب  ٦/ ٩٧علل الرشائع:  )(٣

 .١) ٩١٠٦( ح -١٩٩ – ١٩٨ :٧ ،احلر العاميل -البيت) وسائل الشيعة (آل  )٤(
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أن  :قـال ؟مـا الشـح :فيام سأل عيل ابنـه احلسـن أنـه قـال لـه :األعور قال

 .)٢()١(وما أنفقت تلفا ،تر ما يف يديك رشفا

 :قرين السوء

 ،عـن املفيـد ،عـن أبيـه )املجـالس(احلسن بن حممـد الطـويس يف  *

ــن عــيل الصــرييف ــن عــن حممــد  ،)٣(عــن حممــد ب عــن  ،مهــام اإلســكايفب

ــن  ،)٤(عــن أمحــد بــن ســالمة ،جعفــر بــن حممــد بــن مالــك عــن حممــد ب

عـن الفجيـع  ،عـن أيب بكـر بـن عيـاش ،عـن أيب معمـر ،احلسن العامري

ــؤمنني  ــري امل ــية أم ــييل يف وص ــن  Qالعق ــده احلس ــا Qلول ــال فيه ــه ق  :أن

ن السـوء فـان قـري ،واملجلـس املظنـون بـه السـوء ،وإياك ومواطن التهمة

 .)٧()٦()٥(يغر جليسه

                                                           

 .٣/  ٢٤٥معاين األخبار:  )(١

 .٩ )١١٤٦٦( ح -٣٨ :٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر: عمر بن حممد بن عيل الصرييف املعروف بابن الزيات... )(٣

 يف املصدر: أمحر بن سالمة الغنوي... )(٤

 يف املصدر: يغري جليسه. )(٥

 .٦: ١أمايل الطويس  )(٦

 .٤) ١٥٥٧٥(ح -٣٧ :١٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(
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 :يوم عاشوراء

عـن املظفـر بـن أمحـد  ،عن حممد بـن عـيل القزوينـي )العلل(ويف  *

عن سليامن بـن  ،عن سهل بن زياد ،عن حممد بن جعفر األسدي ،القزويني

يا بـن  :Qقلت أليب عبد اهللا  :عن عبد اهللا بن الفضل اهلاشمي قال ،عبد اهللا

وبكـاء دون  )١(عاشورا يوم مصـيبة وغـم وحـزنر يوم رسول اهللا كيف صا

 ،)٢(واليـوم الـذي ماتـت فيـه فاطمـة ،Nاليوم الذي قبض فيـه رسـول اهللا 

 )٣(واليـوم الـذي قتـل فيـه احلسـن ،Q الذي قتل فيه أمـري املـؤمننيواليوم 

وذلـك  ،أعظم مصيبة من مجيع سائر األيـام )٤(احلسنيإن يوم  :فقال ؟بالسم

 ،كانوا أكرم اخللق عىل اهللا عز وجل كـانوا مخسـة أن أصحاب الكساء الذين

 ،)٥(ؤمنني وفاطمة واحلسـن واحلسـنيبقي أمري امل Nى عنهم النبي ـفلام مض

كـان يف أمـري املـؤمنني  )٦(فلام مضت فاطمة ،فكان فيهم للناس عزاء وسلوة

                                                           

 يف املصدر: وجزع. )(١

 .Lيف املصدر زيادة:  )(٢

 .Lيف املصدر زيادة:  )(٣

 .Qيف املصدر زيادة:  )(٤

 .Qيف املصدر زيادة:  )(٥

 .Qيف املصدر زيادة:  )(٦
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كـان  Qى أمـري املـؤمنني ـفلام مضـ ،واحلسن واحلسني للناس عزاء وسلوة

كان للنـاس يف  )١(ى احلسنـللناس يف احلسن واحلسني عزاء وسلوة فلام مض

مل يكن بقي من أصحاب الكسـاء  )٣(فلام قتل احلسني ،عزاء وسلوة )٢(احلسني

فكان ذهابـه كـذهاب مجـيعهم كـام كـان  ،أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة

 .)٥()٤(احلديث ...فلذلك صار يومه أعظم األيام مصيبة ،بقاؤه كبقاء مجيعهم

 :الباغي مرصوع

ــريض يف  * ــن ال ــن احلس ــد ب ــة(حمم ــج البالغ ــال )هن ــري  :ق ــال أم ق

ــه احلســن  Qاملــؤمنني  ــارزة :Qالبن ــدعون إىل مب ــا  ،ال ت ــت إليه وان دعي

 .)٧()٦(فأجب فان الداعي باغ والباغي مرصوع

                                                           

 .Qيف املصدر زيادة:  )(١

 .Qيف املصدر زيادة:  )(٢

 .Qيف املصدر زيادة:  )(٣

 .١/  ٢٢٥علل الرشائع:  )(٤

ـــت)  )٥( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٥٠٤ - ٥٠٣ :١٤ ،احل

 .٦)١٩٦٩٥(ح

  .٢٣٣خ /  ٢٠٤: ٣هنج البالغة  )(٦
 
 .٣) ٢٠٠٤٩( ح -٩٠ :١٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(
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 :ما جيب عىل النساء

عـــن  ،عـــن بعـــض أصـــحابنا ،وعـــن أيب عبـــد اهللا األشـــعري *

عـن  ،عـن عمـرو بـن أيب املقـدام ،عـن عبـادة بـن زيـاد ،جعفر بن عنبسة

عـن معـىل  ،وعـن أمحـد بـن حممـد العاصـمي عمـن حدثـه .Qأيب جعفر 

عـن أيب عبـد  ،عـن عبـد الـرمحن بـن كثـري ،عن عيل بـن حسـان ،بن حممد

إيـــاك  Qيف رســـالته إىل احلســـن  Qقـــال أمـــري املـــؤمنني  :قـــال Qاهللا 

ـــوهن ،)١(رأهيـــن إىل االفـــناورة النســـاء فـــإن ومشـــ  ،وعـــزمهن إىل ال

ــاب  ــدة احلج ــان ش ــاهن ف ــك إي ــارهن بحجاب ــن أبص ــيهن م ــف عل واكف

خـروجهن بأسـد مـن دخـول مـن  ولـيس ،خري لك وهلـن مـن االرتيـاب

فــإن اســتطعت أن ال يعــرفن غــريك مــن الرجــال  ،بــه علــيهن )٢(ال يوثــق

 ،عـن جعفـر بـن حممـد احلسـني ،وعن أمحد بـن حممـد بـن سـعيد .فافعل

عـن احلسـني بـن  ،عن احلسـن بـن ظريـف بـن ناصـح ،عن عيل بن عبدك

ــوان ــف ،عل ــن طري ــعد ب ــن س ــة ،ع ــن نبات ــبغ ب ــن األص ــري  ،ع ــن أم ع

 Qكتــب هبــذه الرســالة أمــري املــؤمنني  :اال أنــه قــال ،)٣(مثلــه ،Qاملــؤمنني
                                                           

، والصـحاح ٦/٢٠١(جممـع البحـرين  االفن: بالتحريـك: ضـعف الـرأي، )(١

 ).هامش املخطوط ،٥/٢٠٧١

 يف املصدر: ال تثق. )(٢

 .٨ذيل احلديث  ٣٣٨: ٥الكايف  )(٣
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ــد ــه حمم ــؤمنني  .إىل ابن ــري امل ــية أم ــناده إىل وص ــدوق بإس  Qورواه الص

 .)٣()٢()١(مثله ،لولده حممد بن احلنفية

ــوب * ــن يعق ــد ب ــيل ،حمم ــن أيب ع ــعري )٤(ع ــض  ،األش ــن بع ع

عــن  ،عــن عبــاد بــن زيــاد األســدي ،عــن جعفــر بــن عنبســة ،أصــحابنا

وعــن أمحــد بــن حممــد  ،Qعمــرو بــن أيب املقــدام عــن أيب جعفــر 

عــن عــيل بــن  ،ريـعمــن حدثــه عــن معــىل بــن حممــد البصــ ،العاصــمي

قــال يف رســالة  Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن عبــد الــرمحن بــن كثــري ،حســان

ــؤمنني  ــري امل ــن  Qأم ــاوز :Qإىل احلس ــا جي ــر م ــن االم ــرأة م ــك امل  ال متل

لباهلــا وأدوم جلامهلــا فــان املــرأة  ينفســها فــان ذلــك أنعــم حلاهلــا وأرخــ

رها ـرحيانــة وليســت بقهرمانــة وال تعــد بكرامتهــا نفســها واغضــض بصــ

ــفع  ــا ان تش ــك وال تطمعه ــا بحجاب ــرتك واكففه ــن بس ــل م ــا فيمي لغريه

شفعت لـه عليـك معهـا واسـتبق مـن نفسـك بقيـة فـان امسـاكك عـنهن 

                                                           

 الوصية مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة. ٨٣٠ح/  ٢٧٥: ٤الفقيه  )(١

 .٧ ح/ ٣٣٧: ٥الكايف  )(٢

 .٢) ٢٥٠٤٩(ح -٦٥ – ٦٤ :٢٠ ،احلر العاميل -(آل البيت) وسائل الشيعة  )۳(

 يف نسخة: عبد اهللا (هامش املخطوط). )(٤
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ــار ــىل انكس ــك ع ــرين حال ــن أن ي ــري م ــدار خ ــك ذو اقت ــرين ان ــن ي  .وه

 .)٣()٢()١(نحوه ،مرسال )هنج البالغة(يف  ورواه الريض

 :الولد الصالح رحيانة

ــوب * ــن يعق ــد ب ــراهيم ،حمم ــن إب ــيل ب ــن ع ــه ،ع ــن أبي ــن  ،ع ع

 :Nقــال رســول اهللا  :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن الســكوين ،النــوفيل

ــاده ــني عب ــمها ب ــن اهللا قس ــة م ــالح رحيان ــد الص ــن  ،الول ــانتي م وإن رحي

ســميتهام باســم ســبطني مــن بنــي إرسائيــل  Lالــدنيا احلســن واحلســني 

 .)٥()٤(شربا وشبريا

 :تربية الولد الصاحلة

 )لثمرة املهجةكشف املحجة (عيل بن موسى بن طاووس يف كتاب  *
ملحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إىل جعفـر بـن  )الرسائل(نقال من كتاب 

                                                           

 .٣١خ/ ٦٣: ٣هنج البالغة  )(١

 .٣ح/ ٥١٠: ٥الكايف  )(٢

ـــت)  )۳( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -١٦٩ - ١٦٨ :٢٠ ،احل

 .١)٢٥٣٢٧(ح

 .٨ح/ ٢٧: ٢ Q، عيون أخبار الرضا ١ح/ ٢: ٦الكايف  )(٤

 .١) ٢٧٢٩٤(ح -٣٥٨ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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عـن أيب  ،عـن عمـرو بـن أيب املقـدام ،عن عباد بـن زيـاد األسـدي ،عنبسة
وهي طويلة منهـا أن  - Qلولده احلسن  Qيف وصية أمري املؤمنني  Qجعفر

إىل أن  -يب أجـيل  )١()أن تعجـل( :فبادرتك بوصـيتي خلصـال منهـا :-قال 
وأن يسبقني إليك بعض غلبة اهلو وفتن الدنيا وتكـون كالصـعب  - :قال

 ،قبلتـه )٢(ءألرض اخلالية ما القي فيهـا مـن يشوإنام قلب احلدث كا ،النفور
هنـج (ورواه الريض يف  .فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك

 .)٥()٤()٣(مرسال )البالغة

كشــف املحجــة لثمــرة (عــيل بــن موســى بــن طــاوس يف كتــاب  *

نقـال مـن كتـاب الرسـائل ملحمـد بـن يعقـوب الكلينـي باسـناده  )املهجة

عمـرو بـن (عـن  ،عـن عبـاد بـن زيـاد األسـدي ،)٦()جعفر بن عنبسة(إىل 

ـــده  يف Qعـــن أيب جعفـــر  ،)٧()أيب املقـــدام وصـــية أمـــري املـــؤمنني لول

                                                           

 يف املصدر: قبل أن يعجل. )(١

 يف املصدر زيادة: إال. )(٢

 .٣١/ رسالة  ٤٥: ٣هنج البالغة  )(٣

 .١٦١كشف املحجة:  )(٤

 .٦) ٢٧٦٣٥(ح -٤٧٨ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(

 .يف املصدر: أيب جعفر بن عنبسة )(٦

 .يف املصدر: عمر بن أيب املقدام )(٧
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ــا  - :إىل أن قــال -مــن الوالــد الفــان املقــر للزمــان  :Qاحلســن واعلــم ي

ــي ــك تقــو اهللا !بن ــن وصــيتي إلي ــه م ــت آخــذ ب ــب مــا أن  ،إن أح

ى عليــه ـواألخــذ بــام مضــ ،عليــك )١(واالقتصــار عــىل مــا افــرتض

مــن آبائــك والصــاحلون مــن أهــل بيتــك فــإهنم لــن يــدعوا أن  )٢(ســلفك

ثــم ردهــم  ،نــت مفكــروفكــروا كــام أ ،نظــروا ألنفســهم كــام أنــت نــاظر

ــوا ــام عرف ــذ ب ــك إىل األخ ــر ذل ــوا ،آخ ــام مل يكلف ــاك ع ــيكن  ،واالمس فل

ـــذلك ـــك ل ـــم )٣(طلب ـــتفهم وتعل ـــورد ،ب ـــبهات )٤(ال بت ـــو ،الش  )٥(وعل

ــومات ــدأ ق ،اخلص ــكواب ــتعانة بإهل ــك باالس ــرك يف ذل ــل نظ ــة  )٦(ب والرغب

أو  ،شـــبهة )٧()أدخلـــت عليـــك(ونبـــذ كـــل شـــائبة  ،إليـــه يف التوفيـــق

                                                           

 .يف املصدر: فرضه اهللا )(١

 .يف املصدر: األولون )(٢

 .يف املصدر: ذلك )(٣

 .يف املصدر: بتورط )(٤

 .يف املصدر: وغلو )(٥

 .يف املصدر زيادة: عليه )(٦

 .يف املصدر: أوجلتك يف )(٧
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ـــلمتك  ـــاللةأس ـــديث .إىل ض ـــريض يف  .احل ـــة(ورواه ال ـــج البالغ  )هن

 .)٣()٢()١(مرسال

 :رهبة املوت

عــن أمحــد  ،عــن حممــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق )األمــايل(ويف  *
 ،عـن عـيل بـن احلسـن بـن عـيل بـن فضـال ،بن حممد بـن سـعيد الكـويف

عــن  ،عــن آبائــه Qعــن أيب احلســن عــيل بــن موســى الرضــا  ،عــن أبيــه
ــيل  ــن ع ــني ب ــال Qاحلس ــ :ق ــا حض ــن أيب ـمل ــيل ب ــن ع ــن ب رت احلس

أتبكـي ومكانـك  Nيـا بـن رسـول اهللا  :الوفـاة بكـى فقيـل لـه Kطالب
 ؟مـا قـال Nالـذي أنـت بـه قـد قـال فيـك رسـول اهللا  Nمن رسول اهللا 

وقـد قاسـمت ربـك مالـك ثـالث  ،رين حجـة ماشـياـوقد حججت عشـ
ــال  ــل فق ــل والنع ــى النع ــرات حت ــلتني :Qم ــي خلص ــام أبك ــول  :إن ه

 .)٥()٤(وفراق األحبة ،ملطلعا
                                                           

 .٣١خ/ ٤٢: ٣هنج البالغة  )(١

 .١٦٢ح، ١٥٩كشف املحجة  )(٢

ـــت)  )۳( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -١٧١ - ١٧٠ :٢٧ ،احل

 .٥٥)٣٣٥١٨(ح

 .٩ح/١٨٤أمايل الصدوق:  ) (٤

 .٣١) ١٤٤٤٣(ح -١٣١ :١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :آداب االستحامم

ــن * ــن احلس ــد ب ــن حمم ــدار ،وع ــن بن ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن  ،وع ع

عـــن أيب مـــريم  ،بـــن محـــاد )١(عـــن عبـــد اهللا ،إبـــراهيم بـــن إســـحاق

ـــاري ـــه ،األنص ـــال ،رفع ـــيل  :ق ـــن ع ـــن ب ـــن  Qإن احلس ـــرج م خ

ـــه ـــال ل ـــان فق ـــه إنس ـــامم فلقي ـــتحاممك :احل ـــاب اس ـــال ،ط ـــا  :فق ي

ـــع ـــت )٢(لك ـــنع باالس ـــا تص ـــا )٣(وم ـــال !؟ههن ـــك :فق ـــاب محيم  ،ط

 :قــال ،طــاب محامــك :قــال ،أمــا تعلــم أن احلمــيم العــرق :فقــال

ـــأي يش ـــامي ف ـــاب مح ـــل !؟يل ءوإذا ط ـــن ق ـــاب  :ولك ـــا ط ـــر م طه

ــــك ــــر من ــــا طه ــــاب م ــــك وط ــــدوق .من ــــال  ورواه الص مرس

 .)٦()٥()٤(نحوه

                                                           

 يف املصدر: عبد الرمحان )(١

 ).٢٦٨: ٤اللكع: العبد، ثم استعمل يف احلمق والذم (النهية  )(٢

 .) أي بحذف اهلمزة والسني والتاء (است)(٣

 .٢٧٩ح/ ٧٢: ١الفقيه  )(٤

 .٢١ح/ ٥٠٠: ٦الكايف  )(٥

 .٢ )١٤٧٨(ح -٦٠ – ٥٩ :٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 :استحباب تعاطي الورد وشمه

ســانيد بأ )عيــون األخبــار(حممــد بــن عــيل بــن احلســني يف  *

ــوء ــباغ الوض ــاب إس ــدمت يف ب ــا )١(تق ــن الرض ــه  ،ع ــن آبائ ــن  Kع ع

ــيل  ــن ع ــال Qاحلســن ب ــاين :ق ــول اهللا  )٢(حب ــه Nرس ــا يدي ــالورد بكلت  ،ب

 .)٤()٣( أما أنه سيد رحيان اجلنة بعد اآلس :فلام أدنيته إىل أنفي قال

 :عيادة املريض

عــن محويــه  ،عــن أبيــه )جمالســه(احلســن بــن حممــد الطــويس يف  *

عـن  ،عـن الفضـل بـن أطيـاب ،عـن حممـد بـن حممـد بـن بكـر ،بن عـيل

ــا  ،عــن شــعبة ،حممــد بــن كثــري عــن احلكــم بــن عبــد اهللا بــن نــافع أن أب

ــيل  ــن ع ــن ب ــاد احلس ــى ع ــن  Qموس ــال احلس ــت أو  :Qفق ــدا جئ أعائ

مـا مـن رجـل يعـود مريضـا ممسـيا إال خـرج  :فقـال ،عائـدا :فقال ؟زائرا

                                                           

 من أبواب الوضوء. ٥٤من الباب  ٤تقدمت يف احلديث  )(١

بغري عوض، واالسم منه  ءحباء: بالكرس واملد: أعطيته اليش حبوت الرجل )(٢

 ). ٩٤: ١احلبوة بالضم. (جممع البحرين 

 .١٢٨ح/ ٤٠: ٢ Qعيون أخبار الرضا  )(٣

 .٢ )١٨٥١(ح -١٧١ :٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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ألف ملـك يسـتغفرون لـه حتـى يصـبح وكـان لـه خريـف يف معه سبعون 

 .)٢()١( اجلنة

 :نقش اخلاتم

عــن ابــن  ،عــن أبيــه ،عــن عــيل بــن إبــراهيم ،حممــد بــن يعقــوب *

ــري ــن دراج ،أيب عم ــل ب ــن مجي ــن  ،ع ــص ب ــان وحف ــن ظبي ــونس ب ــن ي ع

جعلنـا فـداك أيكـره أن  :قلنـا لـه :قـاال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،غياث مجيعـا

ــه ــم أبي ــمه واس ــري اس ــه غ ــل يف خامت ــب الرج ــال ؟يكت ــامتي  :فق يف خ

ــل  ــالق ك ــوب اهللا خ ــيل  ،يشءمكت ــن ع ــد ب ــاتم أيب حمم ــان  -ويف خ وك

ــه  م عــيل بــن احلســني احلمــد هللا ويف خــات ،العــزة هللا -خــري حممــدي رأيت

ويف خــاتم أمــري  ،حســبي اهللا :ويف خــاتم احلســن واحلســني ،)٣(العــيل

 .)٥()٤(اهللا امللك Qاملؤمنني 

                                                           

 . وفيه حباب بدل اطياب.١٧: ٢أمايل الطويس  )(١

 .٣ )٢٥٢٣ (ح -٤١٩ :٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر زيادة: العظيم. )(٣

 .٢/  ٤٧٣: ٦الكايف  )(٤

 .١) ٦٠٣٠(ح -٩٨ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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ــاد ،)١(وعــنهم * ــن زي ــن ســهل ب ــى ،ع ــن عيس ــد ب ــن  ،عــن حمم ع

ــد ــن خال ــني ب ــاين  ،احلس ــن الث ــن أيب احلس ــديث  - Qع ــال -يف ح  :ق

ــاتم آدم ــش خ ــان نق ــا ك ــدري م ــت ؟Q أت ــال ،ال :قل ــه إال اهللا :فق  ،ال إل

 :وخــاتم ،حممـد رسـول اهللا :وكـان نقـش خـاتم النبـي .حممـد رسـول اهللا

وخــاتم  ،العــزة هللا Q :وخــاتم احلســن ،اهللا امللــك Qأمــري املــؤمنني 

ــالغ أمــره :Q احلســني  ،عــيل بــن احلســني خــاتم أبيــه )٢(وخــاتم ،إن اهللا ب

ــر ــاتم جعف ــني وخ ــده احلس ــاتم ج ــرب خ ــر األك ــو جعف ــي  :وأب اهللا ولي

ــه ــن خلق ــمتي م ــن األول ،وعص ــو احلس ــبي اهللا :وأب ــن  ،حس ــو احلس وأب

ومــد إيل  :وقــال احلســني بــن خالــد ،مــا شــاء اهللا ال قــوة إال بــاهللا :الثــاين

 .)٤()٣(خامتي خاتم أيب أيضا :يده وقال

ــالس(ويف  * ــار(و )املج ــون األخب ــه )عي ــن أبي ــن  ،ع ــعد ب ــن س ع

عـن  ،عـن حممـد بـن عـيل الكـويف ،عن أمحد بن حممـد بـن خالـد ،عبد اهللا

ــب ــن أيب العق ــن ب ــد )٥(احلس ــن خال ــني ب ــن احلس ــرييف ع ــن أيب  ،الص ع

                                                           

 من اصحابنا.) يف املصدر: حممد بن يعقوب عن عدة (١

 كتب املصنف عىل كلمة (خاتم) عالمة نسخة. )(٢

 .٨ح/ ٤٧٤: ٦الكايف  )(٣

 .٥) ٦٠٣٧(ح -١٠١ – ١٠٠ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف نسخة: عقبة (هامش املخطوط) وكذلك يف األمايل. )(٥
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كــان نقــش خــاتم آدم ال إلــه إال  :قــال -يف حــديث  - Qاحلســن الرضــا 

ــول اهللا  ،اهللا ــد رس ــال  -حمم ــه إال  -إىل أن ق ــه ال إل ــوح يف خامت ــنقش ن ف

وأهـــبط اهللا عـــىل  -إىل أن قـــال  -يـــا رب أصـــلحني  ،اهللا ألـــف مـــرة

ــرف ــتة أح ــه س ــا في ــراهيم خامت ــه إال ا :إب ــول اهللا ،هللاال إل ــد رس ال  ،حمم

ــاهللا ــوة إال ب ــول وال ق ــري إىل اهللا ،ح ــت أم ــري إىل  ،فوض ــندت ظه أس

ــه إليــه ،حســبي اهللا ،اهللا ختــتم هبــذا اخلــاتم فــإين  :فــأوحى اهللا جــل جالل

 Qوكــان نقــش خــاتم موســى  :قــال ،أجعــل النــار عليــك بــردا وســالما

ن قــال وكــا ،أصــدق تــنج ،اصــرب تــؤجر :حــرفني اشــتقهام مــن التــوراة

سـبحان مـن أجلـم  :حـرفني اشـتقهام مـن الزبـور Qنقش خـاتم سـليامن 

ــه ــن بكلامت ــى  ،اجل ــاتم عيس ــش خ ــان نق ــن  Qوك ــتقهام م ــرفني اش ح

ي اهللا مــن ـوويــل لعبــد نســ ،طــوبى لعبــد ذكــر اهللا مــن أجلــه :اإلنجيــل

ــه ــد  ،أجل ــاتم حمم ــش خ ــان نق ــه إال اهللا Nوك ــول اهللا ،ال إل ــد رس  ،حمم

ــؤمنني  ــري امل ــاتم أم ــش خ ــان نق ــك هللا Qوك ــاتم  ،املل ــش خ ــان نق وك

إن اهللا بـالغ  Qوكـان نقـش خـاتم احلسـني  ،العـزة هللا Qاحلسن بـن عـيل 

وكــان حممــد بــن  ،يتخــتم بخــاتم أبيــه Qوكــان عــيل بــن احلســني  ،أمــره

وكـان نقــش خـاتم جعفــر بــن  ،يتخــتم بخـاتم احلســني بـن عــيل Qعـيل 

وكـان نقـش خـاتم أيب احلسـن  ،ن خلقـهاهللا وليـي وعصـمتي مـ Qحممد 
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وبســط أبــو  :قــال احلســني بــن خالــد ،حســبي اهللا Lموســى بــن جعفــر 

 .)٢()١(كفه وخاتم أبيه يف إصبعه حتى أراين النقش Qاحلسن الرضا 

 :التختم باليسار

ــن أيب نصــ ،عــن أمحــد ،وعــنهم * ــن حممــد ب عــن  ،رـعــن أمحــد ب

كــان احلســن  :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن حييــى بــن أيب العــالء ،أبــان

 .)٤()٣(يتختامن يف يسارمها Lواحلسني 

 ،عـن جعفـر بـن حممـد األشـعري ،عـن سـهل بـن زيـاد ،وعنهم *

كـــان عـــيل واحلســـن  :قـــال Qعـــن ابـــن القـــداح عـــن أيب عبـــد اهللا 

 .)٦()٥(يتختمون يف أيسارهم Kواحلسني

                                                           

 .٢٠٦ح/ ٥٤: ٢ Qوعيون أخبار الرضا  ٥ح/٣٦٩أمايل الصدوق:  )(١

 .٩) ٦٠٤١(ح -١٠٢ – ١٠١ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٤٧٠: ٦الكايف  )(٣

 .٣) ٥٩٧٤(ح -٨٠ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 .١٢ح/ ٤٦٩: ٦الكايف  )(٥

 .٤) ٥٩٧٥(ح -٨٠ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 ،عــن الوشــاء ،عــن معــىل بــن حممــد ،وعــن احلســني بــن حممــد *

 :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن حــاتم بــن إســامعيل ،عــن مثنــى احلنــاط

 .)٢()١(يتختامن يف يسارمها Lكان احلسن واحلسني 

 :حلق الذكر

بــادروا إىل  Nقــال رسـول اهللا  :حممـد بـن عــيل بـن احلســني قـال *

 .قـال حلـق الـذكر ؟يـا رسـول اهللا ومـا ريـاض اجلنـة .رياض اجلنـة قيـل

عــن  ،عــن حممــد بــن بكــران النقــاش .)األخبــارمعــاين (املجــالس وويف 

عـن أبيـه عـن حممـد بـن  ،عـن املنـذر بـن حممـد ،أمحد بن حممد بن سـعيد

 Kعـن آبائـه  Qبـن عـيل بـن أيب طالـب  )٤(بن عـيل بـن احلسـن )٣(احلسن

 .)٧()٦()٥(مثله

                                                           

 .١٣ح/ ٤٦٩: ٦الكايف  )(١

 .٥) ٥٩٧٦(ح -٨٠ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 ويف املصدر. (احلسني) يف املوردين. )(٣

 ويف املصدر. (احلسني) يف املوردين. )(٤

 . ٣٢١ومعاين األخبار.  ٢٩٧أمايل الصدوق.  )(٥

 .٦٥ح/ ٢٩٣. ٤الفقيه  )(٦

 .١) ٩١٩٧(ح -٢٣٠ :٧ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٤٤

 :مقاسمة الفقراء املال

عـن ابـن أيب  ،حممد بن احلسـن بإسـناده عـن موسـى بـن القاسـم *

ــري ــاد ،عم ــن مح ــال ،ع ــي ق ــن احللب ــد اهللا  :ع ــا عب ــألت أب إىل أن ( Qس

قاسـم ربـه ثـالث مـرات حتـى نعـال  Qإن احلسن بـن عـيل  :فقال ):قال

رين حجـة ماشـيا عـىل ـوحـج عشـ ،ونعال وثوبـا وثوبـا ودينـارا ودينـارا

 .)٢()١(قدميه

 :K زيارة قبور املعصومني

عـن عـثامن بـن أمحـد بـن عبـد  ،عن حممد بن عـيل الكـويف ،وعنه *

عــن  ،عــن عبــد الــرمحن بــن حممــد ،عــن إبــراهيم بــن حممــد الــرازي ،اهللا

عــن إبــراهيم بــن  ،عــن حممــد بــن منصــور ،حممــد بــن احلســن الفــاريس

قـال احلسـن  :قـال )٣(عـن معـىل بـن جعفـر ،عبد اهللا بن احلسن بـن عـثامن

مـن زارين حيـا أو ميتـا  :فقـال ؟)٤(يـا رسـول اهللا مـا ملـن زارك :Qبن عيل 

                                                           

 .٢٩ح/ ١١: ٥ التهذيب )(١

 .١ح -٤٨٠ :٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر: إبراهيم بن عبد اهللا بن حسني بن عثامن بن معىل بن جعفر.. )(٣

 يف املصدر: ما ملن زارنا؟ )(٤



 ٤٥ .................................................... الباب الثاين: اآلداب والسنن واملستحبات

أو زار أبــاك حيــا أو ميتــا أو زار أخــاك حيــا أو ميتــا أو زارك حيــا أو ميتــا 

 .)٢()١(كان حقا عيل أن أستنقذه يوم القيامة

عــن الســندي  )قــرب اإلســناد(عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي يف  *

عـن أبيـه أن احلسـني  ،عـن جعفـر بـن حممـد ،عن أيب البخـرتي ،بن حممد

 .)٥()٤()٣(كل عشية مجعة Qكان يزور قرب احلسن بن عيل  Qبن عيل 

عــن عبــد اهللا بــن جعفــر  ،وعــن حممــد بــن موســى بــن املتوكــل *

ــريي ــد ،احلم ــن حمم ــد ب ــن أمح ــوب ،ع ــن حمب ــن ب ــن احلس ــن داود  ،ع ع

مـا خلـق اهللا خلقـا أكثـر مـن  :يقـول Qسـمعت أبـا عبـد اهللا  :الرقي قال

عون ألـف ملـك يطوفـون املالئكة وإنه لينـزل مـن السـامء كـل مسـاء سـب

ــيلهم ــت ل ــ )٦(بالبي ــر انص ــع الفج ــى إذا طل ــي ـحت ــرب النب  Nرفوا إىل ق

ثـم  ،فيسـلمون عليـه Qثـم يـأتون قـرب أمـري املـؤمنني عـيل  ،فسلموا عليه
                                                           

 .٨٣ح/ ٤٠: ٦التهذيب  )(١

 .١٩) ١٩٣٢٨(ح -٣٣٠ :١٤ ،العاميلاحلر  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٨/  ١٢٢أمايل الصدوق:  )(٣

 .١٨٩وكامل الزيارات:  ٦/  ٥٨١: ٤الكايف  )(٤

ـــت)  )٥( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٤٠٩ - ٤٠٨ :١٤ ،احل

 .١)١٩٤٧٥(ح

 يف املصدر: ليلتهم. )(٦



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٤٦

فيسـلمون  Q ثـم يـأتون قـرب احلسـني ،يأتون قرب احلسـن فيسـلمون عليـه

ثـم تنـزل مالئكـة  ،ثم يعرجـون إىل السـامء قبـل أن تطلـع الشـمس ،عليه

النهــار ســبعون ألــف ملــك فيطوفــون بالبيــت احلــرام هنــارهم حتــى إذا 

ــ ــروب انص ــمس للغ ــت الش ــول اهللا ـدن ــرب رس ــلمون  Nرفوا إىل ق فيس

ثــم يــأتون قــرب  ،فيســلمون عليــه Qثــم يــأتون قــرب أمــري املــؤمنني  ،عليــه

 ،فيســلمون عليــه Qثــم يــأتون قــرب احلســني  ،فيســلمون عليــه )١(احلســن

 .)٣()٢(ثم يعرجون إىل السامء قبل أن تغيب الشمس

عـن عـثامن بـن أمحـد بـن عبـد  ،عن حممد بن عـيل الكـويف ،وعنه *

عــن  ،عــن عبــد الــرمحن بــن حممــد ،عــن إبــراهيم بــن حممــد الــرازي ،اهللا

عــن إبــراهيم بــن  ،عــن حممــد بــن منصــور ،حممــد بــن احلســن الفــاريس

قـال احلسـن  :قـال )٤(عـن معـىل بـن جعفـر ،عبد اهللا بن احلسن بـن عـثامن

مـن زارين حيـا أو ميتـا  :فقـال ؟)٥(ملـن زاركيـا رسـول اهللا مـا  :Qبن عيل 

                                                           

 .Qيف املصدر زيادة:  )(١

 .٤٦ح/ ١٢١ثواب األعامل:  )(٢

 .٢٩) ١٩٥٠٤(ح -٤٢١ :١٤ ،احلر العاميل -الشيعة (آل البيت) وسائل  )۳(

 يف املصدر: إبراهيم بن عبد اهللا بن حسني بن عثامن بن معىل بن جعفر.. )(٤

 يف املصدر: ما ملن زارنا؟ )(٥



 ٤٧ .................................................... الباب الثاين: اآلداب والسنن واملستحبات

أو زار أبــاك حيــا أو ميتــا أو زار أخــاك حيــا أو ميتــا أو زارك حيــا أو ميتــا 

 .)٢()١(كان حقا عيل أن أستنقذه يوم القيامة

 :تسمية املولود

ــل(ويف  * ــوي )العل ــى العل ــن حيي ــد ب ــن حمم ــن ب ــن احلس ــن  ،ع ع

عــن  ،عــن عبــد اهللا بــن عيســى ،عــن أمحــد بــن صــالح التميمــي ،جــده

 Nإىل رســول اهللا  Qأهــد جربئيــل  :عــن أبيــه قــال ،جعفــر بــن حممــد

واشـتق اسـم احلسـني  ،اجلنـة )٣()مـن حريـر(اسم احلسن بن عـيل وخرقـة 

 .)٥()٤(من اسم احلسن

ــوب * ــن يعق ــد ب ــحابنا ،حمم ــن أص ــدة م ــن ع ــن  ،ع ــد ب ــن أمح ع

ســمعت أبــا  :عــن ســليامن اجلعفــري قــال ،عــن بكــر بــن صــالح ،حممــد

ال يــدخل الفقــر بيتــا فيــه اســم حممــد أو أمحــد أو عــيل  :يقــول Qاحلســن 

                                                           

 .٨٣ح/ ٤٠: ٦التهذيب  )(١

 .١٩) ١٩٣٢٨(ح -٣٣٠ :١٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر: حرير من ثياب. )(٣

 .٩ح/ ١٣٩علل الرشائع:  )(٤

 .١٢) ٢٧٤٣٤(ح -٤١٠ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٤٨

ــن  ــة م ــد اهللا أو فاطم ــب أو عب ــر أو طال ــني أو جعف ــن أو احلس أو احلس

 .)٢()١(النساء

 :سنن املولود

 :عـن احلسـني بـن خالـد قـال ،عـن أبيـه ،وعن عيل بـن إبـراهيم *
إنـه ملـا  :قـال ؟متـى هـي ،عـن التهنئـة بالولـد Qسألت أبا احلسن الرضا 
ــة يف  Nهــبط جربئيــل عــىل رســول اهللا  Qولــد احلســن بــن عــيل  بالتهنئ

وأمـره أن يسـميه ويكنيـه وحيلـق رأسـه ويعـق عنـه ويثقـب  ،اليوم السابع
أتـاه يف اليـوم السـابع فـأمره بمثــل  Qوكـذلك حـني ولـد احلسـني  ،أذنـه

ــك ــال ،ذل ــ :ق ــرن األيس ــان يف الق ــام ذؤابت ــان هل ــب يف ـوك ــان الثق ر وك
ــحمة األذن ــى يف ش ــ ،االذن اليمن ــىل االذنـويف اليس ــالقرط  ،ر يف أع ف

ورواه الشــيخ بإســناده عــن حممــد بــن  .رـوالشــنف يف اليســ ،يف اليمنــى
 .)٥()٤()٣(مثله ،يعقوب

                                                           

 .١٧٤٨ح/ ٤٣٨: ٧، والتهذيب ٨ح/ ١٩: ٦الكايف  )(١

 .١) ٢٧٣٩٥(ح -٣٩٦ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .١٧٧٦/  ٤٤٤: ٧التهذيب  )(٣

 .٦ح/٣٤: ٦الكايف  )(٤

ـــت)  )٥( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٤٣٣ - ٤٣٢ :٢١ ،احل

 .٢)٢٧٥٠٩(ح



 ٤٩ .................................................... الباب الثاين: اآلداب والسنن واملستحبات

ــباغ الوضــو * ــابقة يف إس ــانيد الس ــا ،ءوباألس ــن الرض عــن  ،ع

 Pعـن فاطمـة ،عـن أسـامء بنـت عمـيس ،Kعن عيل بـن احلسـني  ،آبائه

 ،يــا أســامء :فقــال Nوولدتــه جــاء النبــي  Qملــا محلــت باحلســن  :قالــت

وأذن يف  Nفدفعتـه إليـه يف خرقـة صـفراء فرمـى هبـا النبـي  ،هلمي ابنـي

ــ ــه اليس ــام يف أذن ــى وأق ــه اليمن ــال -ر ـأذن ــن - :إىل أن ق ــامه احلس  ،فس

ــي  ــه النب ــق عن ــابعه ع ــوم س ــان ي ــام ك ــني Nفل ــني أملح ــى  ،بكبش وأعط

ــارا ــذا ودين ــة فخ ــه ،القابل ــق رأس ــا ،وحل ــعر ورق ــوزن الش ــدق ب  ،وتص

ــاخللوق ــال ،وطــىل رأســه ب ــا أســامء :وق ــة ،ي ــدم فعــل اجلاهلي ــت  ،ال قال

يــا أســامء  :جــاءين وقــال Qن بعــد حــول ولــد احلســني فلــام كــا :أســامء

وأقـام  ،فـأذن يف أذنـه اليمنـى ،هلمي بابني فدفعتـه إليـه يف خرقـة بيضـاء

 :فقـــال جربئيـــل :-إىل أن قالـــت -حجـــره  ووضـــعه يف ،رـيف اليســـ

ــمه ــني :س ــي  ،احلس ــه النب ــق عن ــابعه ع ــوم س ــان ي ــام ك ــني  Nفل بكبش

ــني ــارا ،أملح ــذا ودين ــة فخ ــى القابل ــدق  ،وأعط ــه وتص ــق رأس ــم حل ث

الـدم فعـل  ،يـا أسـامء :وقـال ،وطـىل رأسـه بـاخللوق ،بوزن الشعر ورقـا

 .)٢()١(اجلاهلية

                                                           

 .١٤٦ح/ ٢٤٠: Q، وصحيفة الرضا ٥ح/ ٢٥: ٢ Qعيون أخبار الرضا  )(١

 .٥) ٢٧٤٢٧(ح -٤٠٨ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٥٠

 ،أنـه سـمى احلسـن يـوم السـابع Qعـن عـيل  ،عن آبائـه ،)١(وعنه *
 .)٣()٢(ومل يكن بينهام إال احلمل ،واشتق من اسم احلسن احلسني

عــن جعفــر بــن حممــد أن فاطمــة عقــت عــن  ،عــن أبيــه ،وعنــه *
 .)٥()٤(احلسن واحلسني وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا

ــل(ويف  * ــار(ويف  )العل ــاين األخب ــن  :)مع ــن احلس ــد ب ــن أمح ع
عــن حممــد بــن زكريــا  ،عــن احلســن بــن عــيل الســكري ،القطــان

 ،عـن عبـاد بـن كثـري وأيب بكـر اهلـذيل ،عن العبـاس بـن بكـار ،اجلوهري
ملـا محلـت فاطمـة باحلسـن فولـدت وكـان  :عن جـابر قـال ،عن أيب الزبري

ــي  ــة بيضــاء Nالنب ــت  ،أمــرهم أن يلفــوه يف خرق فلفــوه يف صــفراء وقال
 ،Nمــا كنــت الســبق باســمه رســول اهللا  :فقــال ،يــا عــيل ســمه :فاطمــة

 Qفجعـل احلسـن  ،فأخـذه وقبلـه وأدخـل لسـانه يف فيـه Nوجاء النبـي 
أمل أتقــدم إلــيكم أن تلفــوه يف خرقــة  :Nاهللا  يمصــه ثــم قــال هلــم رســول

وأذن يف أذنــه  ،فــدعا بخرقــة بيضــاء فلفــه فيهــا ورمــى بالصــفراء ،بيضــاء
                                                           

 .Q) أي عن اإلمام الرضا (١

 .١٧٠/  ٢٥٠: Q، وصحيفة الرضا ١٤٥/  ٤٢: ٢ Qعيون أخبار الرضا  )(٢

ـــت)  )۳( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٤٠٩ - ٤٠٨ :٢١ ،احل

 .٦)٢٧٤٢٨(ح

 .١٧٠/  ٤٦: ٢ Qعيون أخبار الرضا  )(٤

 .٨) ٢٧٤٣٠(ح -٤٠٩ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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فلــام ولــدت  ،وســامه احلســن - :إىل أن قــال -ر ـاليمنــى وأقــام يف اليســ
ــي  ــاء النب ــني ج ــن  Nاحلس ــل باحلس ــام فع ــه ك ــل ب ــال -ففع  :-إىل أن ق

 .)٢()١(فسامه احلسني
عــن  ،عــن أبيــه :)األمــايل(احلســن بــن حممــد الطــويس يف  *

 ،عـن عـيل بـن عـيل أخـي دعبـل ،عن إسامعيل بـن عـيل الـدعبيل ،احلفار
ملـا ولـدت  :عـن أسـامء بنـت عمـيس قالـت ،Lعـن آبائـه  ،عن الرضـا

فدفعتــه إليــه  ،يــا أســامء هــايت ابنــي :فقــال Nفاطمـة احلســن جــاء النبــي 
أمل أعهــد إلــيكم أن ال تلفــوا املولــود  :وقــال ،يف خرقـة صــفراء فرمــى هبــا

ــفراء ــة ص ــا ،يف خرق ــه فيه ــاء فلف ــة بيض ــا بخرق ــه  ،ودع ــم أذن يف أذن ث
ــ ــام يف اليس ــى وأق ــك-ر ـاليمن ــل ذل ــني مث ــرت يف احلس ــم ذك إىل أن  ،ث

 ،هلمـي إيل بـابني :فقـال Nفلام كـان يـوم سـابعه جـاءين النبـي  :-قالت
 ،احلسـن كبشـا أملـح وعـق عنـه كـام عـق عـن ،ففعل به كام فعل باحلسـن

وطـىل  ،وأعطى القابلة رجـال وحلـق رأسـه وتصـدق بـوزن الشـعر ورقـا
 .)٤()٣(احلديث ،إن الدم من فعل اجلاهلية :قال ،رأسه باخللوق

                                                           

 .٦/  ٥٧، ومعاين األخبار: ٧/  ١٣٨علل الرشائع:  )(١

 .١٠) ٢٧٤٣٢(ح -٤١٠ – ٤٠٩ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٣٧٧: ١أمايل الطويس  )(٣

ـــت)  )٤( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٤١١ - ٤١٠ :٢١ ،احل

 .١٥)٢٧٤٣٧(ح



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٥٢

وعـق عـن  ،عـن نفسـه بعـدما جاءتـه النبـوة Nوعق النبـي  :قال *

 ،)١(وتقـدم مـا يـدل عـىل ذلـك بعمومـه :أقـول .احلسن واحلسـني كبشـني

 .)٤()٣()٢(دل عليهويأيت ما ي

عـن  ،عـن إسـامعيل بـن مـرار ،عـن أبيـه ،وعن عيل بـن إبـراهيم *

ــونس ــحابه ،ي ــض أص ــن بع ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــال Qع ــول  :ق ــق رس ع

ــال Nاهللا ــده وق ــن بي ــن احلس ــن :ع ــن احلس ــة ع ــم اهللا عقيق ــم  ،بس الله

ــه ــا بعظم ــه ،عظمه ــا بلحم ــه ،وحلمه ــا بدم ــعره ،ودمه ــعرها بش  ،وش

 .)٦()٥(Nاللهم اجعلها وقاء ملحمد وآله 

عـن احلسـني بـن  ،عـن أمحـد بـن حممـد ،وعن عدة من أصـحابنا *

سـمعت أبـا عبـد  :عـن عاصـم الكـوزي قـال ،سعيد عن محاد بن عيسـى

ــه Qاهللا  ــن أبي ــذكر ع ــول اهللا  ،ي ــن  Nأن رس ــن احلس ــق ع ــبش Qع  ،بك
                                                           

 من هذه األبواب. ٣٨تقدم يف الباب  )(١

 .فيه حديثان ٤٠يأيت يف األبواب اآلتية. الباب  )(٢

 .٨٤معاين األخبار:  )(٣

ـــت)  )٤( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٤١٥ - ٤١٤ :٢١ ،احل

 .٣)٢٧٤٥٠(ح

 .١/  ٣٢: ٦الكايف  )(٥

 .٢) ٢٧٥٠٤(ح -٤٣٠ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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وحلــق رؤوســهام يــوم  ،وأعطــى القابلــة شــيئا ،بكــبش Qوعــن احلســني 

 .)٢()١(احلديث ،ووزن شعرمها فتصدق بوزنه فضة ،سابعهام

 :عـن احلسـني بـن خالـد قـال ،عـن أبيـه ،وعن عيل بـن إبـراهيم *

إنـه ملـا  :قـال ؟متـى هـي ،عـن التهنئـة بالولـد Qسألت أبا احلسن الرضا 

ــة يف  Nهــبط جربئيــل عــىل رســول اهللا  Qولــد احلســن بــن عــيل  بالتهنئ

وأمـره أن يسـميه ويكنيـه وحيلـق رأسـه ويعـق عنـه ويثقـب  ،اليوم السابع

أتـاه يف اليـوم السـابع فـأمره بمثــل  Qوكـذلك حـني ولـد احلسـني  ،أذنـه

ــك ــال ،ذل ــ :ق ــرن األيس ــان يف الق ــام ذؤابت ــان هل ــب يف ـوك ــان الثق ر وك

ــحمة األذن ــى يف ش ــ ،االذن اليمن ــىل االذنـويف اليس ــالقرط ،ر يف أع  ف

ورواه الشــيخ بإســناده عــن حممــد بــن  .رـوالشــنف يف اليســ ،يف اليمنــى

 .)٥()٤()٣(مثله ،يعقوب

                                                           

 .٢/ ٣٣: ٦الكايف  )(١

 .٣) ٢٧٥٠٥(ح -٤٣١ – ٤٣٠ :٢١ ،احلر العاميل -الشيعة (آل البيت)  وسائل )۲(

 .١٧٧٦/  ٤٤٤: ٧التهذيب  )(٣

 .٦/ ٣٤: ٦الكايف  )(٤

 .٢) ٢٧٥٠٩(ح -٤٣٣ – ٤٣٢ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٥٤

قــال  :عــن الســكوين قــال ،حممــد بــن عــيل بــن احلســني بإســناده *

ـــي  ـــة Nالنب ـــا فاطم ـــني  ،ي ـــن واحلس ـــي أذين احلس ـــا  Lاثقب خالف

 .)٢()١(لليهود

عــن احلســن بــن  :)قــرب اإلســناد(عبــد اهللا بــن جعفــر يف  *

سـمى  :قـال Lعـن أبيـه  ،عـن جعفـر ،عن احلسـني بـن علـوان ،ظريف

ــول اهللا  ــني  Nرس ــن واحلس ــبع  Lاحلس ــنهام لس ــق ع ــام وع ــبعة أي لس

وختــنهام لســبع وحلــق رؤوســهام لســبع وتصــدق بزنــة شـــعورمها 

 .)٤()٣(فضة

يف  - Qعــن الرضــا  ،عــن احلســني بــن خالــد ،عــن أبيــه ،وعنــه *

ـــديث  ـــي  -ح ـــني Nان النب ـــن واحلس ـــق رأس احلس إىل أن  - L حل

 .)٦()٥(كان هلام ذؤابتان يف القرن األيرسو :-قال

                                                           

 .حديثا ١١فيه  ٥٢. الباب ١٥٣٤/ ٣١٦: ٣الفقيه  )(١

 .٤) ٢٧٥١١(ح -٤٣٣ :٢١ ،احلر العاميل - وسائل الشيعة (آل البيت) )۲(

 .٧٥قرب اإلسناد:  )(٣

 .٤) ٢٧٥٢٨(ح -٤٣٩ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 . ٦/  ٣٤: ٦الكايف  )(٥
 
 .٤) ٢٧٥٥٥(ح -٤٥٠ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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ــا * ــني يف كت ــن احلس ــد ب ــة( بحمم ــال :)الغيب ــن  :ق ــد ب رو حمم

حـدثني الثقـة عـن إبــراهيم  :قــال )األوصـياء(عـيل الشـلمغاين يف كتـاب 

عقـه عـن  :بكـبش وقـال Qوجـه إيل مـوالي أبـو حممـد  :بن إدريس قال

ــك ــم أهل ــل وأطع ــالن وك ــي ف ــال ،ابن ــني وق ــه إيل بكبش ــم وج ــق  :ث ع

 :أقــول .هــذين الكبشــني عــن مــوالك وكــل هنــاك اهللا وأطعــم إخوانــك

ــي  ــدل عــىل أن النب ــا ي وأن  Lعــق عــن احلســن واحلســني  Nوتقــدم م

ويـأيت مـا يـدل  ،ىل املقصـودوتقـدم أيضـا مـا يـدل عـ .فاطمة عقت عنهام

 .)٢()١(عليه

 :باألوالدالرب 

 L )٣()احلســن واحلســني(يقبــل  Nوكــان رســول اهللا  :قــال *

 ،رة مـن الولـد مـا قبلـت أحـدا مـنهمـإن يل عشـ :فقال األقرع بن حـابس

 .)٥()٤(من ال يرحم ال يرحم :Nفقال رسول اهللا 

                                                           

 .١٤٨الغيبة للطويس:  )(١

 .٤) ٢٧٥٤٨(ح -٤٤٨ :٢١ ،احلر العاميل -(آل البيت) وسائل الشيعة  )۲(

 يف املصدر: احلسن بن عيل. )(٣

 .٢٢٠، مكارم األخالق: ٣٦٩روضة الواعظني:  )(٤

 .٤) ٢٧٦٥٧(ح  -٤٨٥ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٥٦

 :داب املائدةآ

حممد بـن عـيل بـن احلسـني باسـناده عـن إبـراهيم الكرخـي عـن  *

يف املائــدة  :Lقــال قــال احلســن بــن عــيل  Kعــن آبائــه  Qأيب عبــد اهللا 

رة خصـلة جيـب عـىل كـل مسـلم ان يعرفهـا أربـع منهـا فـرض ـاثنتا عشـ

ــمية  ــا والتس ــة والرض ــرض فاملعرف ــا الف ــب فام ــع تأدي ــنة وأرب ــع س وأرب

ــب  ــىل اجلان ــوس ع ــام واجلل ــل الطع ــوء قب ــنة فالوض ــا الس ــكر وام والش

ر واالكـل بـثالث أصـابع ولعــق األصـابع وامـا التأديـب فاالكــل ـاأليسـ

 .ري اللقمـة وجتويـد املضـغ وقلـة النظـر يف وجـوه النـاسمما يليك وتصـغ

 .)٣()٢()١(مرسال نحوه )املحاسن(ورواه الربقي يف 

 :املستحب من الطعام

ـــربيس يف  * ـــن الط ـــن احلس ـــل ب ـــن الفض ـــن ب ـــارم (احلس مك

أنــه كــان يأكــل األصــناف مــن الطعــام وكــان  Nعــن النبــي  )األخــالق

وكـان يأكـل  ،وكـان أحبهـا إليـه البطـيخ والعنـب ،يأكل القثـاء بالرطـب

                                                           

 .٤٠١/  ٤٥٩املحاسن:  )(١

 .١٠٦٧/  ٢٢٧: ٣الفقيه  )(٢

 .١) ٣٠٩٨٤(ح -٤٣٢ – ٤٣١ :٢٤ ،احلر العاميل -(آل البيت) وسائل الشيعة  )۳(
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ــاخلربز ــيخ ب ــكر )١(البط ــل بالس ــام أك ــب ،ورب ــيخ بالرط ــل البط ــام أك  ،ورب

ــه ــب يف زمان ــىل الرط ــر ع ــائام يفط ــان ص ــان إذا ك ــل  ،وك ــام أك ــان رب وك

رب عليـه ـوكـان يأكـل التمـر ويشـ ،وكـان يأكـل اجلـبن ،العنب حبة حبة

ــاء ــه ،امل ــر طعام ــاء أكث ــر وامل ــان التم ــر  ،وك ــبن والتم ــل الل ــان يأك وك

وكـان حيـب القـرع ويعجبـه  ،وكان أحـب الطعـام إليـه اللحـم ،واهلريسة

ــوحش  ــم ال ــدجاج وحل ــل ال ــان يأك ــحفة وك ــن الص ــه م ــدبى ويلتقط ال

وبقلــة األنصــار  )٢(الســمن واخلــل واهلنــدباء والبــاذروجوالطــري واخلبــز و

عـن حممـد بـن  )٤()البصـائر(وفيـه نقـال مـن كتـاب  .)٣(الكرنب :ويقال هلا

حججـت ومعـي مجاعـة مـن  :عـن جـده قـال ،عن أبيـه ،جعفر العاصمي

ــالم أليب  ــتقبلنا غ ــه فاس ــا ننزل ــدنا مكان ــة وقص ــا املدين ــحابنا فأتين أص

ر يتبعـه الطعـام فنزلنـا ـعـىل محـار لـه أخضـ Qاحلسن موسى بـن جعفـر 

بــني النخــل وجــاء هــو فنــزل وأتــى بالطشــت واملــاء فبــدأ وغســل يديــه 
                                                           

 اخلربز: نوع من البطيخ حلو. )(١

الباذروج: نوع من البقول يقوي القلب جدا، وهو مقبض للبطن. (القاموس  )(٢

 ).١٧٨: ١ -بذرج  -املحيط 

الكرنب: نبات له ساق غليظة قصرية وبرعم يف الرأس، ملفوف ورقه بعضه  )(٣

 عىل بعض.

 .٧٨٥: ٢املعجم الوسيط ) (٤
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ثـم أعيـد عـن يسـاره حتـى  ،عـن يمينـه حتـى بلـغ آخرنـاوأدير الطشت 

كلــوا بســم اهللا  :بــامللح ثــم قــال أثــم قــدم الطعــام فبــد ،أتــى عــىل آخرنــا

كلــوا  :ثــم أتــى بكتــف مشــوي فقــال )١(ثنــى بــاحللو الــرمحن الــرحيم ثــم

ثـم أتـى  ،Nبسم اهللا الرمحن الرحيم فـإن هـذا طعـام كـان يعجـب النبـي 

كلــوا بســم اهللا الــرمحن الــرحيم فــان هــذا طعــام  :باخلــل والزيــت فقــال

ــة  ــب فاطم ــان يعج ــال ،Pك ــكباج فق ــى بالس ــم أت ــم اهللا  :ث ــوا بس كل

ثـم أتـى  ،Qالرمحن الرحيم فـإن هـذا طعـام كـان يعجـب أمـري املـؤمنني 

كلــوا بســم اهللا الــرمحن الــرحيم فــإن  :فيــه باذنجــان فقــال )٢(بلحــم مغلــو

 .)٤()٣(Qهذا طعام كان يعجب احلسن بن عيل 

 ،عـن أمحـد بـن حممـد ،عـن حممـد بـن حييـى ،حممد بـن يعقـوب *

إن أبـا  :قـال Qعن عيل بن احلكـم عـن هشـام بـن سـامل عـن أيب عبـد اهللا 

يــا أم ســلمة انــك قــد كنــت عنــد  :بكــر وعمــر أتيــا أم ســلمة فقــاال هلــا

ــل ــول اهللا  ،رج ــف رس ــن ذاك Nفكي ــاير  ؟م ــو إال كس ــا ه ــت م فقال
                                                           

 .١٤٤مكارم األخالق:  )(١

 يف املصدر: باخلل. )(٢

إىل هناية الباب مل  ٥٧مقطع، من بداية احلديث  ٣٠ - ٢٩مكارم األخالق:  )(٣

 يرد يف النسخة اخلطية.

 .٥٧) ٣١٠٩١(ح -٣٥ – ٣٤ :٢٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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فلــام كــان يف  :ثــم قــال Nفغضــب رســول اهللا  - :إىل أن قــال -الرجــال 

يــا  :فقــال ،الســحر هــبط جربئيــل بصــحفة مــن اجلنــة كــان فيهــا هريســة

وذريـتكام فإنـه ال  حممد هذه عملها لـك احلـور العـني فكلهـا أنـت وعـيل

وفاطمـــة  وعـــيل Nفجلـــس رســـول اهللا  ،يصـــلح أن يأكلهـــا غـــريكم

ـــني  ـــن واحلس ـــا Kواحلس ـــأكلوا منه ـــول اهللا  ،ف ـــأعطى رس يف  Nف

 ـيفكــان إذا شــاء غشــ ،املباضــعة مــن تلــك االكلــة قــوة أربعــني رجــال

 .)٢()١(نساءه كلهن يف ليلة واحدة

ــوب * ــن يعق ــد ب ــى ،حمم ــن حيي ــد ب ــن حمم ــن  ،ع ــد ب ــن حمم ع

عـن هـارون  ،عـن عبـد اهللا النيسـابوري ،عـن حممـد بـن قبيصـة ،احلسني

ــى ــن موس ــلم ،ب ــن أيب مس ــامي ،ع ــالء الش ــن أيب الع ــفيان  ،ع ــن س ع

ــوري ــاد ،الث ــن أيب زي ــيل  ،ع ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Qع ــول  :ق ــال رس ق

ــان :Nاهللا ــاالكم اللب ــوا حب ــه  ،أطعم ــن أم ــذي يف بط ــبي إذا غ ــإن الص ف

ــه ــد عقل ــه وزي ــتد قلب ــان اش ــجاعا ،باللب ــان ش ــرا ك ــك ذك ــإن ي وإن  ،ف

 .)٤()٣(ولدت أنثى عظمت عجيزهتا فتحظى عند زوجها
                                                           

 .٤١/  ٥٦٥: ٥الكايف  )(١

 .٧) ٢٥٥٤٣(ح -٢٤٣ :٢٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٦/  ٢٣: ٦الكايف  )(٣

 .١) ٢٧٤١٨(ح -٤٠٥ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٦٠

 :الكساء التوسل اىل اهللا يف الدعاء بأصحاب

 ،عـن أمحـد بـن حممـد ،عـن حممـد بـن حييـى ،حممد بـن يعقـوب *

عـن داود  ،عـن بعـض أصـحابنا ،)١()حممد بن عمـر بـن عبـد العزيـز(عن 

أكثـر مـا يلـح يف الـدعاء عـىل  Qإين كنت أسـمع أبـا عبـد اهللا  :الرقي قال

ـــة ـــق اخلمس ـــول اهللا ،اهللا بح ـــي رس ـــؤمنني ،يعن ـــري امل ـــة ،وأم  ،وفاطم

 .)٣()٢(Kواحلسني  ،واحلسن

عــن أمحــد  ،عــن عــيل بــن الفضــل بــن العبــاس :)اخلصــال(ويف  *

عـن حسـني بـن  ،عـن حممـد بـن عـيل بـن خلـف ،بن حممد بـن احلـارث

 ،عـن سـعيد بـن جبـري ،عـن أبيـه ،عـن عمـرو بـن أيب املقـدام ،)٤(األشعر

عـن الكلــامت التـي تلقاهــا آدم  ،Nسـألت النبــي  :عـن ابــن عبـاس قــال

ســأله بحــق حممــد وعــيل وفاطمــة واحلســن  :قــال ؟مــن ربــه فتــاب عليــه

                                                           

 يف املصدر: عمر بن عبد العزيز. )(١

 .١١/  ٤٢٢: ٢الكايف  )(٢

 .١) ٨٨٤١(ح -٩٨ – ٩٧ :٧ ،احلر العاميل -البيت) وسائل الشيعة (آل  )۳(

 يف املصدر: حسني األشقر. )(٤
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معـــاين (و  )يف املجـــالس(و  .فتـــاب عليـــه ،ال تبـــت عـــيلاواحلســـني 

 .)٣()٢()١(مثله ،باالسناد املذكور )األخبار

 ،)٤(عن عيل بن أمحد بـن موسـى :)معاين األخبار(و  )يف اخلصال(و *

عـن حممـد بـن  ،عن جعفر بن حممد بن مالك ،عن محزة بن القاسم العلوي

 ،Qعـن الصـادق  ،عن املفضل بن عمر ،عن حممد بن زياد ،احلسني بن زيد

لِامتٍ وَ ﴿يف قوله تعاىل  هُ بِكَ بُّ يمَ رَ تَىل إِبْراهِ هـي الكلـامت التـي  :قـال )٥(﴾إِذِ ابْ

أسـألك بحـق حممـد  ،يـا رب :وهو أنه قـال ،تلقاها آدم من ربه فتاب عليه

ويف  .احلـديث ،فتـاب عليـه ،ال تبت عيلإوعيل وفاطمة واحلسن و احلسني 

باسـناده إىل  )جممـع البيـان(عىل مـا نقلـه عنـه الطـربيس يف  )النبوة(كتاب 

 .)٨()٧()٦(مثله ،Qعن الصادق  ،املفضل بن عمر

                                                           

 .١/  ١٢٥، ومعاين األخبار: ٢/  ٧٠أمايل الصدوق:  )(١

 .٨/  ٢٧٠اخلصال:  )(٢

 .٣) ٨٨٤٣(ح -٩٩ – ٩٨ :٧ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 حممد بن عمران الدقاق. نيف معاين األخبار: عيل بن أمحد ب )(٤

 .١٢٤ :البقرة )(٥

 .٢٠٠: ١جممع البيان  )(٦

 .١/  ١٢٦، ومعاين األخبار: ٨٤/  ٣٠٤اخلصال:  )(٧

 .٤) ٨٨٤٤(ح -٩٩ :٧ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۸(
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ــحاق * ــن إس ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن حمم ــد  ،وع ــن حمم ــد ب ــن أمح ع

عـن عبـد اهللا بـن  ،عـن جعفـر بـن سـليامن ،عن املنذر بن حممـد ،اهلمداين

 ،عـن سـعيد بـن جبـري ،عـن أبـان بـن تغلـب ،عن أبان بن عثامن ،الفضل

ــاس ــن عب ــن اب ــف ،ع ــة يوس ــديث قص ــره ،يف ح ــول يف آخ ــبط  :يق ه

رك ويـرد ـأال أعلمـك دعـاء يـرد اهللا بـه بصـ :جربئيل عىل يعقـوب فقـال

 ،فقـل مـا قالـه أبـوك آدم فتـاب اهللا عليـه :قـال ،بـىل :قـال ؟عليك ابنيـك

ومـا  ،سـفينته عـىل اجلـودي ونجـا مـن الغـرق )١(وما قالـه نـوح فاسـتوت

قاله أبـوك إبـراهيم خليـل الـرمحن حـني القـي يف النـار فجعلهـا اهللا عليـه 

 )٢(قـل اللهـم :فقـال ؟ومـا ذلـك يـا جربئيـل :قـال يعقـوب ،بردا وسالما

أن  Kاحلســـن واحلســـني إين أســـألك بحـــق حممـــد وعـــيل وفاطمـــة و

ــامني مجيعــا ــأتيني بيوســف وبني ــرد عــيل عينــي ،ت ــه ،وت فــام اســتتم  ،فقال

ــه  ــألقى قمــيص يوســف علي يعقــوب هــذا الــدعاء حتــى جــاء البشــري ف

 .)٤()٣(فارتد بصريا

                                                           

 يف املصدر زيادة: به. )(١

 يف املصدر: يا رب. )(٢

 .٧/  ٢٠٨أمايل الصدوق:  )(٣

 .٧) ٨٨٤٧(ح -١٠١ – ١٠٠ :٧ ،احلر العاميل -الشيعة (آل البيت)  وسائل )٤(
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 :اخللق احلسن

عـن أمحـد بـن  ،عـن عـيل بـن عبـد اهللا األسـواري )اخلصال(ويف  *

عـن  ،يـعـن عبـد العزيـز بـن عـيل الرسخسـ ،حممد بـن قـيس السـجزي

عــن أيب  ،عــن أيب احلســن ،عــن أيب احلســن ،أمحــد بــن عمــران البغــدادي

إن أحســن احلســن  Qعــن احلســن  ،عــن احلســن ،عــن احلســن ،احلســن

ــن ــق احلس ــدوق .اخلل ــال الص ــد  :ق ــن عب ــد ب ــن األول حمم ــو احلس أب

وأبــو  ،ريـوأبــو احلســن الثــاين عــيل بــن أمحــد البصــ ،الــرحيم التســرتي

ــدي ــد الواق ــن حمم ــيل ب ــث ع ــن الثال ــن  ،احلس ــن ب ــن األول احلس واحلس

ــدي ــة العب ــ ،عرف ــن البص ــاين احلس ــن الث ــث  ،ريـواحلس ــن الثال واحلس

 .)٢()١( Qاحلسن بن عيل 

 :التصدق باملال

ــوب * ــن يعق ــد ب ــحابنا ،حمم ــن أص ــدة م ــن ع ــن  ،ع ــد ب ــن أمح ع
 ،عــن يــونس بــن يعقــوب ،عــن ابــن حمبــوب وابــن فضــال مجيعــا ،حممــد

ــيس  :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن أيب بصــري ــالوا ل ــة ق إن ناســا باملدين

                                                           

 .١٠٢/  ٢٣٠اخلصال:  )(١

ـــت)  )۲( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -١٥٤ - ١٥٣ :١٢ ،احل

 .٢٦)١٥٩٢٩(ح
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إىل رجـل باملدينـة فاسـتقرض منـه ألـف  Qفبعـث احلسـن  ،للحسن مـال
مــا  :فقــالوا ،هــذه صــدقة مــا لنــا :درهــم وأرســل هبــا إىل املصــدق فقــال

 .)٢()١(بعث احلسن هذه من تلقاء نفسه إال وعنده مال

 :التهنئة باملولود

ــنهم * ــد ،وع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــالح ،ع ــن ص ــر ب ــن بك ــن  ،ع عم
 :هنـأ رجـل رجـال أصـاب ابنـا فقـال لـه :قـال Qعن أيب عبـد اهللا  ،ذكره

ــه احلســن  ،هينئــك الفــارس ــا علمــك أن يكــون فارســا أو  :Qفقــال ل م
وبـورك لـك  ،شـكرت الواهـب :تقـول :قـال ؟فـام أقـول :قـال !؟راجال

ــوب ــده ،يف املوه ــغ أش ــره ،وبل ــك ب ــن  ورواه .ورزق ــناده ع ــيخ بإس الش
 .)٥()٤(ورواه الصدوق مرسال .وكذا الذي قبله ،)٣(حممد بن يعقوب

عـن  ،عن إبراهيم بن إسحاق األمحـر ،وعن عيل بن حممد بن بندار *
ولـد  :عن أيب برزة األسلمي قال ،عن أيب مريم األنصاري ،عبد اهللا بن محاد

ومـا  :فقـال ،هينئك الفـارس :مولود فأتته قريش فقالوا Qللحسن بن عيل 
                                                           

 .١٢/  ٤٤٠: ٦الكايف  )(١

 .١) ٥٧٥١(ح -٩ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .١٧٤٤/  ٤٣٧: ٧التهذيب  )(٣

 .٣/  ١٧: ٦الكايف  )(٤

 .٢)٢٧٣٧٠(ح-٣٨٧ - ٣٨٦ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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وبلـغ  ،وبورك لـك يف املوهـوب ،شكرت الواهب :قولوا ؟هذا من الكالم
 .)٢()١(ورزقك بره ،اهللا به أشده

 :قبول اهلدية

ــن حممــد * ــن  ،عــن أيب البخــرتي ،وعــن الســندي ب عــن جعفــر ب

نــاس بالكوفــة فكــان يف الكســوة ال Qكســا عــيل  :عــن أبيــه قــال ،حممــد

أن يعطيـه إيـاه وأسـهم عليـه بـني  ىفسـأله إيـاه احلسـن فـأب ،خز )٣(برنس

ــه اهلمــداين إن  :فقيــل لــه ،املســلمني فصــار لفتــى مــن مهــدان فانقلــب ب

ــاه ــه إي ــاه فمنع ــأله أب ــان س ــنا ك ــن  ،حس ــداين إىل احلس ــه اهلم ــل ب فأرس

 .)٥()٤(فقبله

                                                           

 .٢/  ١٧: ٦الكايف  )(١

 .٣)٢٧٣٧١(ح-٣٨٧ : ٢١ ،احلر العاميل -لشيعة (آل البيت) وسائل ا )۲(

أو جبة، وقال  منه ملتزق به دراعة كان أو ممطر الربنس: كل ثوب رأسه )(٣

اجلوهري الربنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسوهنا يف صدر االسالم. وهي من 

 ).٢٦: ٦القطن (لسان العرب (برنس)  -بكرس الباء  -الربس 

 .٦٩قرب اإلسناد:  )(٤

 .١٢ )٥٤٠٦(ح-٣٦٦ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :اللباس احلسن

عـن أمحـد بـن حممـد بـن  )قـرب اإلسـناد(عبد اهللا بـن جعفـر يف  *

قــال  :قــال Qعــن الرضــا  ،رـعــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب نصــ ،عيســى

ــن :أيب ــاس احلس ــول يف اللب ــا تق ــت ؟م ــن :فقل ــي أن احلس ــان  Q بلغن ك

ــد  ــن حمم ــر ب ــبس وأن جعف ــه  Qيل ــأمر ب ــد في ــوب اجلدي ــذ الث ــان يأخ ك

كـان  Qفـإن عـيل بـن احلسـني  ،الـبس وجتمـل :فقـال يل ،فيغمس يف املاء

 ،واملطــرف اخلــز بخمســني دينــارا ،بــة اخلــز بخمســامئة درهــميلــبس اجل

ـلْ ﴿وتـال هـذه اآليـة  ،فيشتو فيه فإذا خرج الشـتاء باعـه فتصـدق بثمنـه قُ

قِ  زْ نَ الرِّ الطَّيِّباتِ مِ بادِهِ وَ جَ لِعِ رَ ينَةَ اهللاَِّ الَّتِي أَخْ مَ زِ رَّ نْ حَ   .)٣()٢)(١(﴾مَ

 :ما يقال عند النوم

ــدمها  * ــن أح ــلم ع ــن مس ــد ب ــن حمم ــه ع ــدع  Lوعن ــال ال ي ق

يل ي وذريتــي وأهــل بيتــي ومــاـأعيــذ نفســ(الرجـل أن يقــول عنــد منامــه 

ــة ــني الم ــل ع ــن ك ــة وم ــيطان وهام ــل ش ــن ك ــات م ــامت اهللا التام  )بكل

                                                           

 .٣٢ :األعراف )(١

 .١٥٧قرب اإلسناد:  )(٢

 .٨) ٥٧٤٥(ح-٧ : ٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(
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ــني  ــن واحلس ــل احلس ــه جربئي ــوذ ب ــذي ع ــذلك ال ــيخ ورو Lف اه الش

 .)٢(وكذا الذي قبله) ١(بإسناده عن العالء أيضا

 :اجلار قبل الدار

عــن  ،عــن عــيل بــن حممــد بــن احلســن القزوينــي :)العلــل(ويف  *

عـن حممـد بـن عمـر  ،عـن جنـدل بـن والـق ،رميـحممد بن عبد اهللا احلض

عـن عـيل  ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر بـن حممـد ،عـن عبـادة الكليبـي ،املازين

عــن أخيــه  ،عــن احلســني بــن عــيل ،عــن فاطمــة الصــغر ،بــن احلســني

قامــت يف حمراهبــا ليلــة مجعتهــا فلــم  Pرأيــت أمــي فاطمــة  :احلســن قــال

ــبح ــود الص ــح عم ــى اتض ــاجدة حت ــة س ــزل راكع ــدعو  ،ت ــمعتها ت وس

وال تـــدعو  ،وتكثـــر الـــدعاء هلـــم ،للمـــؤمنني واملؤمنـــات وتســـميهم

 ني لنفســك كــام تــدعنيمل ال تــدع ،يــا أمــاه :فقلــت هلــا ،ـيءلنفســها بشــ

 .)٤()٣(اجلار ثم الدار ،فقالت يا بني ؟لغريك

                                                           

 .٤٣٦/ ١١٦: ٢التهذيب  )(١

 ٤٤٧ :٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  ،١٣٥٥/ ٢٩٧: ١الفقيه  )(٢

 .٢ح-٤٤٨ –

 .١/ ١٨١علل الرشائع:  )(٣

 .٧) ٨٨٨٤(ح-١١٣ – ١١٢ : ٧ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 :االستغفار

عـن الربيـع بـن  )جممـع البيـان(الفضل بـن احلسـن الطـربيس يف  *

 :فقـال لـه احلسـن ،فشـكا إليـه اجلدوبـة Qأن رجال أتـى احلسـن  ،صبيح

وأتــاه  ،اســتغفر اهللا :وأتــاه آخــر فشــكا إليــه الفقــر فقــال لــه ،اســتغفر اهللا

 :فقلنـا لـه ،اسـتغفر اهللا :فقـال لـه ،ادع اهللا أن يرزقنـي ابنـا :آخر فقـال لـه

ـــم  ـــأمرهتم كله ـــا ف ـــألون أنواع ـــا ويس ـــكون أبواب ـــال يش ـــاك رج أت

إنـام اعتـربت فيـه  ،يـمـا قلـت ذلـك مـن ذات نفسـ :فقـال !؟باالستغفار

اراً ﴿ :قول اهللا فَّ هُ كانَ غَ مْ إِنَّ بَّكُ وا رَ رُ فِ تَغْ  .)٣()٢(اآليات )١(﴾اسْ
عـــن احلســـن بـــن  )مكـــارم األخـــالق(احلســـن الطـــربيس يف  *

إين  :فلـام خـرج تبعـه بعـض حجابـه وقـال ،أنه وفد عـىل معاويـة ،Qعيل
ــدا ــي ول ــل اهللا أن يرزقن ــيئا لع ــي ش ــد يل فعلمن ــال وال يول ــل ذو م  ،رج

ــال ــتغفار :فق ــك باالس ــام  ،علي ــى رب ــتغفار حت ــن االس ــر م ــان يكث فك
ــرة ــبعامئة م ــوم س ــتغفر يف الي ــ ،اس ــه عش ــد ل ــنيـفول ــك  ،رة بن ــغ ذل فبل

فوفــده وفــدة  )٤()فعــاد إليــه( ؟ل ذلــكهــال ســألته مــم قــا :معاويــة فقــال
                                                           

 .١٠ :نوح )(١

 .٣٦١: ٥جممع البيان  )(٢

 .١٠)٩٠٥٥(ح-١٧٨ - ١٧٧ : ٧ ،احلر العاميل -لشيعة (آل البيت) وسائل ا )۳(

 ليس يف املصدر. )(٤
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أمل تســمع قــول اهللا عــز وجــل يف قصــة  :فســأله الرجــل فقــال ،)١(أخــر
مْ ﴿ :هــود تِكُ ــوَّ ةً إِىل قُ ــوَّ مْ قُ كُ دْ ــزِ يَ مْ وَ ﴿ :ويف قصــة نــوح )٢(﴾وَ كُ دْ ــدِ مْ يُ

نِنيَ  بَ والٍ وَ  .)٥()٤(وتقدم ما يدل عىل ذلك :أقول .)٣(﴾بِأَمْ

 :مشايعة املسافر

أبــا  Qملـا شـيع أمـري املـؤمنني  :حممـد بـن عـيل بـن احلسـني قـال *
وعقيــل بــن أيب طالــب وعبــد اهللا بــن  Lشــيعه احلســن واحلســني  ،Gذر 

ودعـوا أخـاكم فإنـه ال  :Qفقـال أمـري املـؤمنني  ،جعفر وعـامر بـن يـارس
ورواه  .احلــديث ...وللمشــيع ان يرجــع ،يـبــد للشــاخص أن يمضــ

عـن إسـحاق بـن  ،عـن حممـد بـن سـنان ،عـن أبيـه )املحاسن(الربقي يف 
 .)٨()٧()٦(Q عن أيب عبد اهللا ،عن رجل ،حريز

                                                           

 يف املصدر زيادة: عىل معاوية. )(١

 .٥٢ :هود )(٢

 .١٢ :نوح )(٣

 .٢٢٦مكارم األخالق:  )(٤

 .٤)٢٧٣٣٣(ح-٣٧٢ : ٢١ ،احلر العاميل -البيت) وسائل الشيعة (آل  )٥(

 .٤٥/  ٣٥٣املحاسن:  )(٦

 .٨٠٣/  ١٨٠: ٢الفقيه  )(٧

 .١)١٥١١٥(ح-٤٠٦ – ٤٠٥ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۸(
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 :املستشار مؤمتن

 ،عــن ابــن حمبــوب )املحاســن(أمحــد بــن أيب عبــد اهللا الربقــي يف  *

ــنان ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــال Qع ــري  :ق ــل أم ــى رج أت

إن احلســن واحلســني وعبــد اهللا  ،جئتــك مستشــريا :فقــال لــه Qاملــؤمنني 

ــوا إيل ــر خطب ــن جعف ــؤمنني  ب ــري امل ــال أم ــا  :Qفق ــؤمتن أم ــار م املستش

ولكــن زوجهــا احلســني فإنــه خــري  ،احلســن فإنــه مطــالق للنســاء

 .)٢()١(البنتك

 ،عــن ابــن حمبــوب )املحاســن(أمحــد بــن أيب عبــد اهللا الربقــي يف  *

ــنان ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــال Qع ــري  :ق ــل أم ــى رج أت

ــه Qاملــؤمنني  ــد اهللا  :فقــال ل جئتــك مستشــريا إن احلســن واحلســني وعب

ــوا إيل ــر خطب ــن جعف ــؤمنني  ،ب ــري امل ــال أم ــار  :Qفق ــؤمتناملستش ــا  ،م أم

ــن ــاء ،احلس ــالق للنس ــه مط ــري  ،فإن ــه خ ــني فإن ــا احلس ــن زوجه ولك

 .)٤()٣(البنتك

                                                           

 .٦٠١/٢٠املحاسن  )(١

 .١)١٥٥٩٨(ح-٤٤ – ٤٣ : ١٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٢٠/  ٦٠١املحاسن:  )(٣

 .١) ٢٧٨٨٢(ح-٩ : ٢٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 :نيحمبة احلسن

عـن احلسـن بـن  ،عـن معـىل بـن حممـد ،وعن احلسني بـن حممـد *

 :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عـن عمـر بـن يزيـد ،عن محاد بن عـثامن ،عيل

ــول اهللا  ــال رس ــالة :Nق ــي يف الص ــرة عين ــل ق ــدنيا  ،جع ــذيت يف ال ول

 .)٢()١(ورحيانتي احلسن واحلسني ،النساء

 :الرسج املرأةكراهة ركوب 

ــه * ــه ،وعن ــن أبي ــالح ،ع ــن ص ــر ب ــن بك ــن  ،ع ــدة م ــن ع وع

 ،عـن هـارون بـن اجلهـم ،عـن حممـد بـن سـليامن ،عن ابن زياد ،أصحابنا

رت ـملـا حضـ :يقـول Qسـمعت أبـا جعفـر  :عن حممـد بـن مسـلم قـال

ــاة  Qاحلســن  ــادرة عــىل بغــل  - :إىل أن قــال -الوف فخرجــت عائشــة مب

ــ ــا ،رجـبس ــالم رسج ــت يف االس ــرأة ركب ــت أول ام ــديث ...فكان  .احل

 .)٥()٤()٣(بن زياد مثله عن سهل ،وعن حممد بن احلسن وعيل بن حممد

                                                           

 .٩/  ٣٢١: ٥الكايف  )(١

 .٧)٢٤٩٢٨(ح-٢٣ : ٢٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٢٣٩/٢: ١الكايف  )(٣

 .٢٤٠/٣: ١الكايف  )(٤

 .٢)١٥٣٦٢(ح-٤٩٧ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :مصادر الترشيع

ــة أمــر احلســني  * ــة أن معاوي ــن عقب ــعد  Qوعــن موســى ب أن يص

ــب ــرب فيخط ــال ،املن ــم ق ــه ث ــى علي ــد اهللا وأثن ــزب اهللا  :فحم ــن ح نح

ــه األقربــون ،الغــالبون ــا رســول  ،وعــرتة نبي أحــد الثقلــني اللــذين جعلن

ال يأتيـه الباطـل مـن بـني  ،ءفيـه تفصـيل لكـل يش ،ثاين كتـاب اهللا Nاهللا 

بــل  ،تأويلــه )١(ال نتظنــى ،علينــا يف تفســريه واملعــول ،يديــه وال مــن خلفــه

ــه ــع حقائق ــا ،نتب ــة اهللا  ،فأطيعون ــت بطاع ــة إذ كان ــا مفروض ــان طاعتن ف

ـــوا اهللا﴿ :قـــال اهللا ،ورســـوله مقرونـــة أُويلِ  أَطِيعُ ـــولَ وَ سُ ـــوا الرَّ أَطِيعُ وَ

 ْ تُمْ يفِ يشَ عْ ــازَ ن ــإِنْ تَ مْ فَ ــنْكُ ــرِ مِ ــولِ األْمْ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاَِّ وَ دُّ ــرُ ــال )٢(﴾ءٍ فَ  :وق

ينَ ﴿ ــــهُ الَّــــذِ لِمَ مْ لَعَ ــــنْهُ ــــرِ مِ إِىل أُويلِ األْ�َمْ ــــولِ وَ سُ وهُ إِىلَ الرَّ دُّ لَـــوْ رَ وَ

مْ  ــنْهُ هُ مِ ــتَنْبِطُونَ ــديث )٣(﴾يَسْ ــربي يف  .احل ــطفى(ورواه الط ــارة املص  )بش

احلسـني بـن عـن  ،عـن الشـيخ املفيـد ،)٤(بن احلسني بـن بابويـهعن احلسن 

                                                           

 .نتظنى: نظن )(١

 .٨٣ ،٥٩ :النساء )(٢

 .٨٣ ،٥٩ :النساء )(٣

 .يف بشارة املصطفى زيادة: عن حممد بن احلسن الطويس )(٤
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ــاري ــد األنب ــن )١(حمم ــد األزدي ع ــن حمم ــراهيم ب ــن  ،إب ــعيب ب ــن ش ع

عـن  ،عـن سـفيان عـن هشـام بـن حسـان ،عن معاوية بـن هشـام ،أيوب

 .)٤()٣()٢( نحوه Qاحلسن بن عيل 

 ،عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهللا ،عــن ســعد ،عــن أبيــه )العلــل(ويف  *

 :قـال ،عـن سـدير ،رـعـن عمـرو بـن أيب نصـ ،عن ثعلبـة ،عن ابن فضال

ــر  ــو جعف ــال أب ــديث  - Qق ــول  :-يف ح ــعه رس ــذي وض ــم ال إن العل

ثـم  ،مـن عرفـه كـان مؤمنـا ومـن جحـده كـان كـافرا ،Qعند عيل  Nاهللا

 .)٥(احلديث ..بتلك املنزلة Qكان من بعده احلسن 

 :حكم االسئار

ــه * ــد ،وعن ــن أمح ــد ب ــن حمم ــلم ،ع ــن مس ــارون ب ــن ه ــن  ،ع ع
احلسني بن علـوان عـن عبـد اهللا بـن احلسـن بـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب 

                                                           

 .وفيه: إسامعيل بن حممد األنباري )(١

 .١٠٦بشارة املصطفى  )(٢

 .٢٩٩االحتجاج  )(٣

 .٤٥) ٣٣٥٧٦(ح-١٩٥ : ٢٧ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 .١٩) ٣٤٩٢٢(ح-٣٤٥ : ٢٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 )١(جيــرت ءكــل يش :Nقــال رســول اهللا  :قــال Kعــن آبائــه  ،طالــب
 .)٣()٢(ورواه الصدوق مرسال .ولعابه حالل ،فسؤره حالل

 :احكام التخيل

ما حـد  Q: سئل أبو احلسن)٤(حييى بإسناده رفعه قالن حممد بن وع *
وال  ،وال تسـتقبل الـريح ،وال تسـتدبرها ،ال تسـتقبل القبلـة :قال ؟الغائط

 .)٥(عن حممد بن يعقوب وكـذا الـذي قبلـهورواه الشيخ بإسناده  .تستدبرها
ورواه  .)٦(ثم ذكر مثلـه Qسئل احلسن بن عيل  :حممد بن عيل بن احلسني قال

 .)٨()٧(مثله Qمرسال عن الرضا  )املقنع(يف 
                                                           

 جيرت: هو من االجرتار وهو أن جير البعري من الكرش ما أكل إىل الفم فيمضغه )(١
 .منه قده ،ما خيرجه البعري لالجرتار :اجلرة )٢٤٤ :٣جممع البحرين ( .مرة ثانية
 .٦١١ :٢الصحاح 

 .٩/  ٨: ١الفقيه  )(٢
 .٥) ٥٩٧(ح-٢٣٣ - ٢٣٢ : ١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .١٥/٣: ٣الكايف  )(٤
 .٨٨/  ٣٣و  ٢٦/٦٥: ١التهذيب  )(٥
 .١٣١/ ٣٧: ١واالستبصار  )(٦
 .٧املقنع:  )(٧

 .٢ح-٣٠١ : ١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۸(
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عن حممـد بـن  ،)١(وأمحد بن إدريس ،عن حممد بن حييى ،وباإلسناد *
عن عبد احلميـد بـن  ،عن ابن أيب عمري ،عن يعقوب بن يزيد ،أمحد بن حييى

 :قـال ؟ما حد الغـائط :Qسئل احلسن بن عيل  :أيب العالء وغريه رفعه قال
 . )٣()٢(وال تستدبرها ،وال تستقبل الريح ،ال تستقبل القبلة وال تستدبرها

 :جواز تغسيل الزوج زوجته

 Pنقال من كتاب أخبـار فاطمـة  )كشف الغمة(عيل بن عيسى يف  *
 .)٥()٤(Pغسل فاطمة  Qأن عليا  Qعن احلسن بن عيل  ،البن بابويه

 :احكام التكفني

ــن  ،وباالســناد عــن أمحــد بــن حممــد * عــن حممــد بــن إســامعيل ب
سـمعت أبـا  :عـن أيب مـريم األنصـاري قـال ،عن عـيل بـن الـنعامن ،بزيع

 ،بـرد أمحـر حـربة :يف ثالثـة أثـواب Nكفـن رسـول اهللا  :يقـول Qجعفر 

                                                           

 مل يرد يف اإلستبصار: أمحد بن إدريس (هامش املخطوط). )(١

 .٤٧/١٣١: ١واالستبصار  ٨٨/  ٣٣و  ٦٥/  ٢٦: ١التهذيب  )(٢

 .٦ – ٧٩٥ح-٣٠٣ – ٣٠٢ : ١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .٥٠٢: ١كشف الغمة  )(٤

 .١٧ )٢٨٣٦(ح-٥٣٤ : ٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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إن احلســـن بـــن  :وقـــال -إىل أن قـــال  -وثـــوبني أبيضـــني صـــحاريني 
ــا  ،حــربة )١(كفــن أســامة بــن زيــد يف بــرد أمحــر Qعــيل كفــن  Qوإن علي

 .)٣()٢(سهل بن حنيف يف برد أمحر حربة
 ،عـن أيـوب بـن نـوح ،عن سهل بن زياد ،وعن عدة من أصحابنا *

أن احلسـن بـن  ،Qعـن أيب جعفـر  ،عـن أيب مـريم األنصـاري ،عمن رواه
كفـن سـهل بـن  Qوأن عليـا  ،)٤(كفن أسامة بن زيد بربد أمحر حـربة Qعيل

ي يف كتـاب ـحممد بن عمـر بـن عبـد العزيـز الكشـ .حنيف بربد أمحر حربة
عـن  ،عن حممد بن أمحد ،عن عيل بن حممد ،عن حممد بن مسعود :)الرجال(

 .)٧()٦(وحذف عجز احلديث ،)٥(مثله ،عن أيوب بن نوح ،سهل بن زادويه
                                                           

 ليس يف املصدر. )(١
 .٨٦٩/  ٢٩٦: ١التهذيب  )(٢

 .٣) ٢٨٦٩(ح-٧ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(
يف هامش املخطوط ما نصه: ذكر الذهبي وابن حجر وغريمها ان أسامة مات  )(٤

تويف سنة مخسني أو تسع وأربعني وعىل هذا فيكون  Qسنة أربع ومخسني واحلسن 
امة قبل موته ليجعلها كفنا دفع احلربة إىل أس Qأو يكون احلسن  Qاملكفن هو احلسني 

 (منه قده). فتدبر
 . ٨٠ح/١٩٢: ١رجال الكيش  )(٥
 .٩ح/ ١٤٩: ٣الكايف  )(٦

 .٢) ٢٩٥٠(ح-٣١ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(
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 :بعد الوفاة Kاستحباب جتديد العهد باملعصومني 

عـن بكـر  ،عـن أبيـه ،عـن عـيل بـن إبـراهيم ،حممد بـن يعقـوب *

عـن حممـد بـن  ،عـن سـهل بـن زيـاد ،وعن عدة من أصـحابنا ،بن صالح

 :عــن حممــد بــن مســلم قــال ،عــن هــارون بــن اجلهــم ،ســليامن الــديلمي

الوفـاة قـال  Qر احلسـن بـن عـيل ـملـا حضـ :يقـول Q سمعت أبا جعفـر

ــني  ــا :Qللحس ــية فاحفظه ــيك بوص ــي إين أوص ــا أخ ــت  :ي ــا م إذا أن

ثـم ارصفنـي  ،الحـدث بـه عهـدا Nثـم وجهنـي إىل رسـول اهللا  ،فهيئنـي

واعلـم أنـه سيصـيبني مـن عائشـة مـا  ،ثـم ردين فـادفني بـالبقيع ،إىل أمي

 .)٢()١(احلديث ،يعلم اهللا والناس صنيعها

عـن حممـد بــن  ،عـن سـهل بـن زيــاد ،وعـن عـدة مـن أصــحابنا *

سـمعت أبـا  :عـن حممـد بـن مسـلم قـال ،عن هارون بـن اجلهـم ،سليامن

يـا  :Qقـال للحسـني  Qر احلسـن بـن عـيل ـملـا احتضـ :يقـول Qجعفـر 

ثـم وجهنـي  ،فـإذا أنـا مـت فهيئنـي :أخي إين أوصـيك بوصـية فاحفظهـا

 ،Pثــم ارصفنــي إىل أمــي فاطمــة  ،الحــدث بــه عهــدا Nإىل رســول اهللا 

                                                           

 .١/ ٢٣٨: ١الكايف  )(١

 .٦) ٣٢٩٦(ح-١٦٣ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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واعلــم أنــه سيصــيبني مــن احلمــرياء مــا يعلــم  ،ثــم ردين فــادفني بــالبقيع

 .)٢()١(احلديث ،عهاالناس من صني

مســموما  Qملــا تــويف احلســن  :Pموقفهــا يف دفــن احلســن  *

خرجــت  ،Nليجــدد بـه العهـد بقــرب جـده  Qوخـرج بـه أخــوه احلسـني 

ال تــدخلوا  :عائشــة عــىل بغلــة شــهباء حيــف هبــا بنــو أميــة وهــي تصــيح

وأومــأت إىل  ،إن دفــن احلســن يف بيتــي لتجــز هــذه ،بيتــي مــن ال أحــب

  .)٤()٣(ناصيتها

عــن عبــد اهللا  )االرشــاد(حممــد بــن حممــد بــن الــنعامن املفيــد يف  *

الوفــاة  Qرت احلســن ـملــا حضــ :عــن زيــاد املخــارقي قــال ،بــن إبــراهيم

يـا أخـي إين مفارقـك والحـق بـريب  :استدعى احلسني بـن عـيل فقـال لـه

فـــإذا قضـــيت نحبـــي فغمضـــني وغســـلني وكفنـــي  - :إىل أن قـــال -

                                                           

، هذا احلديث مل نجده يف مصورة املؤلف وقد مجع سنده ٣/  ٢٤٠: ١الكايف  )(١

 .مع سند احلديث

 .٨) ٣٢٩٨(ح-١٦٤ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٥٠: ١٦، ورشح ابن أيب احلديد ٢٢٥/  ٢تاريخ اليعقويب  )(٣

 .٥ح-٣٥مقدمة التحقيق  : ١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 ،الجــدد بــه عهــدا Nوامحلنــي عــىل رسيــري إىل قــرب جــدي رســول اهللا 

 .)٣()٢(فادفني هناك )١()بنت أسد(ثم ردين إىل قرب جديت فاطمة 

 :احكام اجلنائز

عــن احلســن بــن  )،قــرب اإلســناد(عبــد اهللا بــن جعفــر يف  *

أن احلســن  Lعـن أبيـه  ،عـن جعفـر ،عـن احلسـني بـن علــوان ،ظريـف

ومعــه أصــحاب لــه فمــر بجنــازة فقــام بعــض كــان جالســا  Qبــن عــيل 

أال قمــت عافــاك  :فلــام مضــوا هبــا قــال بعضــهم ،القــوم ومل يقــم احلســن

فقـــال  ،يقـــوم للجنـــازة إذا مـــروا هبـــا Nفقـــد كـــان رســـول اهللا  ؟اهللا

وذلــك أنــه مــر بجنــازة  ،مــرة واحــدة Nإنــام قــام رســول اهللا  :Qاحلســن

ــول اهللا  ــام رس ــيقا فق ــان ض ــان املك ــد ك ــودي وق ــو  Nهي ــره أن تعل وك

 .)٥()٤(رأسه

                                                           

 أثبتناه من املصدر. )(١

 .١٩٢إرشاد املفيد:  )(٢

 .١٠) ٣٣٠٠(ح-١٦٤ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .١ح/١٩٢: ٣الكايف  )(٤

 .٣) ٣٣١٥(ح-١٧٠ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :امليتجتهيز 

ـــاب  * ـــن طـــاوس يف كت ـــن موســـى ب عـــن  )الطـــرف(عـــيل ب

عـــن  ،عـــن أيب احلســـن موســـى بـــن جعفـــر ،عيســـى بـــن املســـتفاد

ـــه ـــال Lأبي ـــول اهللا  :ق ـــه رس ـــيام أوىص ب ـــان ف أن يـــدفن يف  Nك

ــه ــواب ،بيت ــة أث ــن بثالث ــامن :ويكف ــدها ي ــري  ،أح ــربه غ ــدخل ق وال ي

ــيل  ــال ،Qع ــم ق ــني :ث ــن واحلس ــة واحلس ــت وفاطم ــن أن ــيل ك ــا ع  ،ي

وذلـــك  ،رفـوكـــرب مخســـا وانصـــ ،وكـــربوا مخســـا وســـبعني تكبـــرية

 ؟ومـــن يـــؤذن يل هبـــا :قـــال عـــيل .بعـــد أن يـــؤذن لـــك يف الصـــالة

 ثــم رجــال أهــل بيتــي يصــلون عــيل ،جربئيــل يؤذنــك هبــا :قــال

ــا ــا أفواج ــاؤهم ،أفواج ــم نس ــك ،ث ــد ذل ــن بع ــاس م ــم الن ــال ،ث  :ق

 . )٢()١(ففعلت

                                                           

 باختالف يسري. ٤٥الطرف:  )(١

 .١١) ٣٠٨٣(ح-٨٤ – ٨٣ : ٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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 :احكام الصالة

 :(ترشيع الصالة)

ــد * ــن حمم ــيل ب ــن ع ــحابنا ،وع ــض أص ــن بع ــن  ،ع ــيل ب ــن ع ع
 ،عـن عبـد اهللا بـن سـليامن العـامري ،عن ربيـع بـن حممـد املسـيل ،احلكم

ر ـنــزل بالصــالة عشــ Nملــا عــرج برســول اهللا  :قــال Qعــن أيب جعفــر 
زاد رســول  Lفلــام ولــد احلســن واحلســني  ،ركعتــني ركعتــني ،ركعــات

ــه ذلــك ،ســبع ركعــات شــكرا هللا Nاهللا  ــر ومل  ،فأجــاز اهللا ل ــرك الفج وت
 ،رها مالئكـة الليـل ومالئكـة النهـارـألنـه حتضـ ،يزد فيهـا لضـيق وقتهـا

وتـرك  ،فلام أمـره اهللا بالتقصـري يف السـفر وضـع عـن أمتـه سـت ركعـات
 ،Nوإنـام جيـب السـهو فـيام زاد رسـول اهللا  ،املغرب مل يـنقص منهـا شـيئا

 .)٢()١(الفرض يف الركعتني األولتني استقبل صالته فمن شك يف أصل

 ،عــن بعــض أصــحابنا ،عــن عــيل بــن حممــد ،حممـد بــن يعقــوب *

عـن عبـد اهللا بـن سـليامن  ،عن ربيـع بـن حممـد املسـيل ،عن عيل بن احلكم

نـــزل  Nملـــا عــرج برســـول اهللا  :قـــال Qعـــن أيب جعفــر  ،العــامري

                                                           

 .٢ح/ ٤٨٧: ٣كايف ال )(١

 .١٤ )٤٤٨٦(ح-٥٠ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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فلــام ولــد احلســن واحلســني  ،ر ركعــات ركعتــني ركعتــنيـبالصــالة عشــ

وتــرك  ،فأجــاز اهللا لــه ذلــك ،ســبع ركعــات شــكرا هللا Nزاد رســول اهللا 

ــا ــيق وقته ــا لض ــزد فيه ــر مل ي ــ ،الفج ــه حيض ــل  )١(رهاـألن ــة اللي مالئك

فلـام أمـره اهللا بالتقصـري يف السـفر وضـع عـن أمتـه سـت  ،ومالئكة النهار

 .)٣()٢(وترك املغرب مل ينقص منها شيئا ،ركعات

ــد * ــن حمم ــيل ب ــن ع ــحابنا ،وع ــض أص ــن بع ــن  ،ع ــيل ب ــن ع ع

عـن أيب  ،عـن عبـد اهللا بـن سـليامن ،عن ربيع بـن حممـد املسـلمي ،احلكم

 ،ر ركعــاتـنــزل بالصــالة عشــ Nملــا عــرج برســول اهللا  :قــال Qجعفــر 

ــني ــني ركعت ــني  ،ركعت ــن واحلس ــد احلس ــام ول ــول اهللا  Lفل  Nزاد رس

 Nوإنــام جيــب الســهو فــيام زاد رســول اهللا  -إىل أن قــال  -ســبع ركعــات 

 .)٥()٤(فمن شك يف أصل الفرض الركعتني األولتني استقبل صالته

                                                           

 يف املصدر: حترضها. )(١

 .٢ح/ ٤٨٧: ٣الكايف  )(٢

 .٦ )٤٥٧٠(ح-٨٣ – ٨٢ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 . ٢ح/ ٤٨٧: ٣الكايف  )(٤

 .٩) ١٠٣٨٣(ح-١٨٩ : ٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :مواقيت الصالة

 ،عـن املفيـد ،عـن أبيـه )املجـالس(احلسن بن حممـد الطـويس يف  *
عـن حممـد بـن مهـام  ،عن حممد بن عـيل الصـرييف املعـروف بـابن الزيـات

ــكايف ــك ،اإلس ــن مال ــد ب ــن حمم ــر ب ــن جعف ــالمة  ،ع ــن س ــد ب ــن أمح ع
عـن أيب بكــر  ،عــن أيب معمـر ،عـن حممـد بــن احلسـن العـامري ،الغنـوي

 ،عـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب ،عـن الفجيـع العقـييل ،بن عيـاش
 ،أوصــيك يــا بنــي بالصــالة عنــد وقتهــا :أنــه قــال ،Lعــن أبيــه 

 .)٢()١(احلديث
عـن  ،)٣()حممـد بـن عـيل بـن الزيـات(عـن  ،عن املفيـد ،وعن أبيه *

 ،عـن أمحـد بـن سـالمة ،عـن جعفـر بـن حممـد بـن مالـك ،حممد بن مهام
ــامري ــن الع ــن احلس ــد ب ــن حمم ــر ،ع ــن أيب معم ــن  ،ع ــر ب ــن أيب بك ع

 Kعــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب  ،عــن الفجيــع العقــييل ،عيــاش
أوصـيك يـا بنـي  :يـويص فقـالرت والـدي الوفـاة أقبـل ـملـا حضـ :قال

ــا ــد وقته ــالة عن ــا ،بالص ــد حمله ــا عن ــاة يف أهله ــد  ،والزك ــمت عن والص

                                                           

 .٦: ١أمايل الطويس  )(١

 .١٩ )٤٦٩٠(ح-١٢٤ : ٤ ،العاميلاحلر  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .يف املصدر: عمر بن حممد بن عيل الصرييف )(٣



 ٨٧ .......................................................................... الباب الثالث: الفقه

والــزم الصــمت تســلم  ،رع بــالقول والفعــلـوأهنــاك عــن التســ ،الشــبهة
 .)٢()١(احلديث
ــن أيب طالــب  * ــن عــيل ب ــال ،Lوبإســناده عــن احلســن ب ــه ق  :أن

فكـان ممـا  ،فسـأله أعلمهـم عـن مسـائل Nجاء نفر من اليهـود إىل النبـي 
فـرض هـذه اخلمـس  يشءأخـربين عـن اهللا عـز وجـل ألي  :سأله أنه قال

ــار ــل والنه ــاعات اللي ــك يف س ــىل أمت ــت ع ــس مواقي ــلوات يف مخ  ؟الص
فــإذا  ،إن الشــمس عنــد الــزوال هلــا حلقــة تــدخل فيهــا :Nفقــال النبــي 

ــمس ــت الش ــا زال ــت فيه ــل  ،دخل ــبح ك ــد  يشءفيس ــرش بحم دون الع
 ،وهـي الســاعة التــي يصـيل عــيل فيهـا ريب جــل جاللــه ،ريب جـل جاللــه

لُوكِ ﴿ :وقـال ،ففرض اهللا عيل وعـىل أمتـي فيهـا الصـالة دُ ـالةَ لـِ أَقِـمِ الصَّ
يْـلِ  قِ اللَّ سَ سِ إِىل غَ مْ وهـي السـاعة التـي يـؤتى فيهـا بجهـنم يـوم  )٣(﴾الشَّ

القيامــة فــام مــن مــؤمن يوافــق تلــك الســاعة أن يكــون ســاجدا أو راكعــا 
ــائام ــار أو ق ــىل الن ــده ع ــرم اهللا جس ــ ،إال ح ــالة العص ــا ص ــي ـوأم ر فه

ــي أكــل آدم فيهــا مــن الشــجرة فأخرجــه اهللا عــز وجــل مــن  الســاعة الت
ــة ــأمر ،اجلن ــة ف ــوم القيام ــالة إىل ي ــذه الص ــه هب ــا اهللا  ،اهللا ذريت واختاره

                                                           

 .٦: ١أمايل الطويس  )(١

ـــت)  )۲( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع -١٦٨ - ١٦٧ : ٢٧ ،احل

 .٤٧)٣٣٥١٠(ح

 .٧٨االرساء:  )(٣
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المتــي فهــي مــن أحــب الصــلوات إىل اهللا عــز وجــل وأوصــاين أن 
ة املغــرب فهــي الســاعة التــي وأمــا صــال ،أحفظهــا مــن بــني الصــلوات

وكــان بــني مــا أكــل مــن الشــجرة  ،Qتــاب اهللا عــز وجــل فيهــا عــىل آدم 
ويف  ،وبني ما تـاب اهللا عـز وجـل عليـه ثـالث مائـة سـنة مـن أيـام الـدنيا

 Qوصـىل آدم  ،ر إىل العشـاءـأيام اآلخرة يـوم كـألف سـنة ممـا بـني العصـ
 ،وركعــة لتوبتــه ،وركعــة خلطيئــة حــواء ،ركعــة خلطيئتــه :ثــالث ركعــات

وهــي الســاعة  ،ففــرض اهللا عــز وجــل هــذه الــثالث ركعــات عــىل أمتــي
فوعــدين ريب عــز وجــل أن يســتجيب ملــن  ،التــي يســتجاب فيهــا الــدعاء

ـبْحانَ ﴿ :وهـي الصـالة التـي أمـرين ريب هبـا يف قولـه تعـاىل ،دعاه فيها فَسُ
ونَ  ــبِحُ ــنيَ تُصْ حِ ــونَ وَ ْسُ ــنيَ متُ شــاء اآلخــرة فــإن وأمــا صــالة الع )١(﴾اهللاَِّ حِ

وأمتــي هبــذه  أمــرين ريب عــز وجــل ،وليــوم القيامــة ظلمــة ،للقــرب ظلمــة
ومــا مــن  ،وليعطينــي وأمتــي النــور عــىل الرصــاط ،الصــالة لتنــور القــرب

 ،قدم مشت إىل صـالة العتمـة إال حـرم اهللا عـز وجـل جسـدها عـىل النـار
ــبيل ــلني ق ــره للمرس ــدس ذك ــا اهللا تق ــي اختاره ــالة الت ــا  ،وهــي الص وأم

فـأمرين  ،صالة الفجر فـإن الشـمس إذا طلعـت تطلـع عـىل قـرن شـيطان
وقبــل أن يســجد هلــا  ،ريب أن أصــيل قبــل طلــوع الشــمس صــالة الغــداة

 ،ورسعتهــا أحــب إىل اهللا عــز وجــل ،الكــافر لتســجد أمتــي هللا عــز وجــل
ورواه يف  .وهــي الصــالة التــي تشــهدها مالئكــة الليــل ومالئكــة النهــار

                                                           

 .١٧الروم:  )(١



 ٨٩ .......................................................................... الباب الثالث: الفقه

ــا(و  )العلــل( ــأيت )لساملج ــن(ورواه الربقــي يف  .كــام ي ــر  )املحاس كــام م
 .)٢()١(يف كيفية الوضوء

 ،عــن املفيــد ،عــن أبيــه )جمالســه(احلســن بــن حممــد الطــويس يف  *
عـن أيب عـيل حممـد  ،عن حممد بـن عـيل الصـرييف املعـروف بـابن الزيـات

عــن أمحــد بــن  ،عــن جعفــر بــن حممــد بــن مالــك ،بــن مهــام اإلســكايف
عــن  ،عــن أيب معمــر ،عــن حممــد بــن احلســن العــامري ،الغنــوي ةســالم

عـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب  ،عـن الفجيـع العقـييل ،أيب بكر بـن عيـاش
ــب  ــة منهــا ةأن أبــاه أوصــاه وصــي Lطال  يأوصــيك يــا بنــ :طويل

 .)٤()٣(والزكاة يف أهلها عند حملها ،بالصالة عند وقتها
ــاىل * ــه تع ــريه يف قول ــراهيم يف تفس ــن إب ــيل ب ــكَ وَ ﴿ :ع لَ ــرْ أَهْ أْمُ

يْهــا لَ ْ عَ ــطَربِ اصْ ــالةِ وَ كــل يــوم  يءجيــ Nكــان رســول اهللا  :قــال )٥(﴾بِالصَّ
 Kعند صـالة الفجـر حتـى يـأيت بـاب عـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني 

وعليــك الســالم  :فيقولــون ،الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه :فيقــول
                                                           

 .٦٤٣ح/١٣٧: ١الفقيه  )(١

 .٧ )٤٣٩١(ح-١٥ - ١٤ : ٤ ،العاميل احلر -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر: حماهلا. )(٣

 .٦: ١أمايل الطويس  )(٤

 .١٣٢طه:  )(٥
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ــول ــه فيق ــة اهللا وبركات ــول اهللا ورمح ــا رس ــرمحكم  :ي ــالة ي ــالة الص الص
 .)٢()١(اهللا

 ،عـن املفيـد ،عـن أبيـه )املجـالس(احلسن بن حممـد الطـويس يف  *
عـن حممـد بـن مهـام  ،عن حممد بن عـيل الصـرييف املعـروف بـابن الزيـات

ــكايف ــك ،اإلس ــن مال ــد ب ــن حمم ــر ب ــن جعف ــالمة  ،ع ــن س ــد ب ــن أمح ع
عـن أيب بكــر  ،عــن أيب معمـر ،عـن حممـد بــن احلسـن العـامري ،الغنـوي

 ،عـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب ،عـن الفجيـع العقـييل ،بن عيـاش
 ،أوصــيك يــا بنــي بالصــالة عنــد وقتهــا :أنــه قــال ،Lعــن أبيــه 

 .)٤()٣(احلديث

 :احكام الوضوء

ــي يف  * ــد الربق ــن خال ــد ب ــن حمم ــد ب ــن(أمح ــن  - )املحاس ــن اب ع

أن  ،Lعــن أبيــه  ،عــن أيب عبــد اهللا ،عــن حــاتم بــن إســامعيل ،العرزمــي

ثـم رشب مـن فضـل وضـوئه  ،رب وهـو قـائمـكـان يشـ Qأمري املؤمنني 
                                                           

 .٦٧: ٢تفسري القمي  )(١

 .٧) ١٥٦٧٣(ح-٧٢ : ١٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 . ٦: ١أمايل الطويس  )(٣

 .١٩ )٤٦٩٠(ح-١٢٤ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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إين رأيــت جــدك رســول  !ييــا بنــ )١(:فقــال Qفالتفــت إىل احلســن  ،قــائام

 .)٤()٣()٢(وسلم صنع هكذا Nاهللا 

ــــال * ــــال  :ق ــــل  :Qوق ــــيكم كمث ــــالة ف ــــل الص ــــام مث إن

عـــىل بـــاب أحـــدكم خيـــرج إليـــه يف اليـــوم  ،وهـــو النهـــر ،ريـالســـ

ــس  ــه مخ ــل من ــة يغتس ــىلوالليل ــدرن ع ــق ال ــم يب ــرات فل ــل  )٥(م الغس

ــــرات ــــس م ــــذنوب  ،مخ ــــق ال ــــالة(ومل تب ــــىل الص ــــس  )٦()ع مخ

 .)٨()٧(مرات

                                                           

 يف املصدر زيادة: بأيب أنت وأمي. )(١

ورد يف هامش النسخة الثانية من املخطوط ما نصه: الرشب من قيام ويأيت  )(٢

 ختصيصه بالنهار يف األرشبة (منه قده).

 .٥٠/  ٥٨٠املحاسن:  )(٣

 .٤) ٥٣٨(ح-٢١٠ : ١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف املصدر: مع. )(٥

 وفيه: مع الصالة.  )(٦

 .٦٤٠ح/١٣٦: ١الفقيه  )(٧

 .٨ )٤٣٩٢(ح-١٥ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۸(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٩٢

 :استحباب التزين للصالة

أنـه كـان  Qورو العيـايش باسـناده عـن احلسـن بـن عـيل  :قال *
ــه ــبس أجــود ثياب ــه ،إذا قــام إىل الصــالة ل ــل ل ــن رســول اهللا :فقي ــا ب مل  ،ي

 ،فأجتمــل لــريب ،إن اهللا مجيــل حيــب اجلــامل :فقــال ؟تلــبس أجــود ثيابــك
ــول دٍ ﴿ :وهــو يق ــجِ سْ ــلِّ مَ ــدَ كُ نْ مْ عِ ــتَكُ ينَ وا زِ ــذُ ــبس  )١(﴾خُ ــب أن أل فأح

 .)٣()٢(أمجل ثيايب

 :استحباب الصالة عند االسطوانة السابعة يف مسجد الكوفة

ــوب * ــن يعق ــد ب ــى ،حمم ــن حيي ــد ب ــن حمم ــن  ،ع ــد ب ــن حمم ع

راج ـعــن حممــد بــن إســامعيل بــن بزيــع عــن أيب إســامعيل الســ ،احلســني

قـال يل أبـو محـزة وأخـذ  :قال معاوية بن وهـب وأخـذ بيـدي وقـال .قال

وقــال يل األصــبغ بــن نباتــة وأخــذ بيــدي فــأراين األســطوانة  :بيـدي قــال

ن احلسـن بـن عـيل وكـا :قـال ،Qهذا مقـام أمـري املـؤمنني  :السابعة فقال

يصـيل عنــد اخلامســة فـإذا غــاب أمــري املــؤمنني صـىل فيهــا احلســن وهــي 

                                                           

 .٣١األعراف:  )(١

 .٤١٢: ٢وجممع البيان  ١٤/١٢٩: ٢تفسري العيايش  )(٢

 .٦ )٥٧٠٤(ح-٤٥٥ : ٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(
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خ باســـناده عـــن حممـــد بـــن يعقـــوب ورواه الشـــي .مـــن بـــاب كنـــدة

 .)٣()٢()١(مثله

 :استحباب التعقيب بعد الصالة

حممد بـن احلسـن بإسـناده عـن حممـد بـن عـيل بـن حمبـوب عـن  *

 Qأمحد عن أبيه عـن عبـد اهللا بـن املغـرية عـن السـكوين عـن أيب عبـد اهللا 

مـن صـىل فجلـس يف مصـاله  :أنـه قـال Kعن أبيه عن احلسـن بـن عـيل 

 . )٥()٤(إىل طلوع الشمس كان له سرتا من النار

وبإسناده عـن حممـد بـن أمحـد بـن حييـى عـن أيب جعفـر عـن أيب  *

عـن عاصـم بـن ) ٦(احلسـني بـن علـوان عـن عمـرو بـن خالـداجلوزاء عن 

سـمعت  :أيب النجود األسـدي عـن ابـن عمـر عـن احلسـن بـن عـيل قـال

أيــام امــرئ مســلم  Nرســول اهللا  :يقــول قــال Qأيب عــيل بــن أيب طالــب 
                                                           

 . ٦٤ح/ ٣٣: ٦التهذيب  )(١

 .٨ح/٤٩٣: ٣الكايف  )(٢

 .١) ٦٤٩٧(ح-٢٦٣ : ٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .١٣١٠/ ٣٢١: ٢التهذيب  )(٤

 .١) ٨٤٣٨(ح-٤٥٨ : ٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(

 يف هامش املخطوط عن نسخة: خالد. )(٦



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٩٤

الشـمس جلس يف مصاله الـذي صـىل فيـه الفجـر يـذكر اهللا حتـى تطلـع 

فـإن جلـس فيـه حتـى  .اهللا وغفـر لـه )١(كان له من األجـر كحـاج رسـول

ــالة فصــىل ــل فيهــا الص ــا تكــون ســاعة حت ــه م ــر ل ــني أو أربعــا غف  ركعت

ــلف ــت اهللا )٢(س ــاج بي ــر كح ــن األج ــه م ــان ل ــدوق يف  )٣(وك ورواه الص

عــن أبيــه عــن ســعد عــن أمحــد بــن  )٥()األمــايل(ويف  )٤()ثــواب األعــامل(

 .)٧()٦(أيب عبد اهللا عن أيب اجلوزاء مثله

                                                           

 .يف االستبصار: بيت بدل: رسول. (هامش املخطوط) )(١

 يف ثواب األعامل زيادة: من ذنبه (هامش املخطوط). )(٢

ورد يف هامش املخطوط ما نصه: هذا مما استدل به العامة عىل استحباب  )(٣

صالة الضحى وهو أعم من مطلبهم فلعل الصالة املذكورة من قضاء أو غريه من 

تقدير إرادة صالة الضحى يكون منسوخا أو حمموال عىل املرشوعة وعىل  الصلوات

التقية يف الرواية ملا مىض ويأيت عىل أن رواته من العامة وإنام نقله أصحابنا ألجل 

  .-منه قده  -احلكم األول 

 .٦٨ثواب األعامل:  )(٤

 .٣ح/٤٦٩أمايل الصدوق:  )(٥

 .١٣٢١ح/٣٥٠: ١واالستبصار  ١٣٨/٢٥٣٥: ٢ب التهذي )(٦

 .٢) ٨٤٣٩(ح-٤٥٩ – ٤٥٨ : ٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(
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وعــن حممــد بــن احلســن عــن الصــفار عــن إبــراهيم بــن هاشــم  *
عن احلسن بن حمبوب عن سـعد بـن طريـف عـن عمـري بـن ميمـون قـال 

ــيل  ــن ع ــن ب ــى  Qرأيــت احلس ــر حت ــيل الفج ــى يص ــه حت ــد يف جملس يقع
يقــول مــن صــىل  Nســمعت رســول اهللا  تطلــع الشــمس وســمعته يقــول

الفجر ثم جلـس يف جملسـه يـذكر اهللا حتـى تطلـع الشـمس سـرته اهللا مـن 
 .)٢()١(النار سرته اهللا من النار سرته اهللا من النار

 :صالة املحرمةال

عـن أمحــد  ،وباسـناده عـن عــيل بـن احلسـن بــن عـيل بـن فضــال *
 ،عـن مصـدق بـن صـدقة )،املـدايني(عـن عمـرو بـن سـعد  ،بن احلسـن
سـألته عــن الصـالة يف رمضــان يف  :قــال ،Qعــن أيب عبـد اهللا  ،عـن عـامر

الكوفـة أمـر احلسـن بـن عـيل  Qملـا قـدم أمـري املـؤمنني  :فقـال ؟املساجد
ــاس ــادي يف الن ــة :أن ين ــاجد مجاع ــان يف املس ــهر رمض ــالة يف ش  ،ال ص

فلـام سـمع  Qفناد يف الناس احلسن بن عـيل بـام أمـره بـه أمـري املـؤمنني 
ــيل  ــن ع ــن ب ــة احلس ــاس مقال ــاحوا Qالن ــراه :ص ــراه ،واعم ــام  ،واعم فل

يــا  :قـال ؟مـا هـذا الصـوت :قـال لـه Qرجـع احلسـن إىل أمـري املـؤمنني 
                                                           

 . ٤٦١/٣أمايل الصدوق:  )(١

 .٩) ٨٤٤٦(ح-٤٦١ : ٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا ............................................................... ٩٦

ــؤمنني  ــري امل ــيحون Qأم ــاس يص ــراه :الن ــراه ،واعم ــري  ،واعم ــال أم فق
 .)٢()١(قل هلم صلوا :Qاملؤمنني 

 :الصلوات املستحبة

ــ * ــن البص ــن احلس ــول اهللا  ،ريـوع ــة أن رس ــن عائش ــال Nع  :ق

يــا  :فقــال ،جربئيــل يف هــذه الليلــة يعنــي ليلــة نصــف شــعبان هــبط عــيل

ــدهم  ،حممــد ــعبان أن يصــيل أح ــف مــن ش ــة نص ــان ليل ــك إذا ك ــر أمت م

 )قــل هــو اهللا أحــد، يتلــو يف كــل ركعــة فاحتــة الكتــاب و(ر ركعــاتـعشــ

ــ ــراتـعش ــجوده ،ر م ــول يف س ــجد ويق ــم يس ــك  :ث ــجد ل ــم س الله

 ،اغفـر يل ذنبـي العظـيم ،يـا عظـيم كـل عظـيم ،سوادي وخيايل وبيـايض

فإنــه مــن فعــل ذلــك حمــا اهللا عنــه اثنتــني وســبعني  ،فإنــه ال يغفــره غــريك

اهللا عـن والديـه سـبعني  اوحمـ ،وكتب لـه مـن احلسـنات مثلهـا ،ألف سيئة

ـــيئة ـــف س ـــاب  .أل ـــدوق يف كت ـــعبان(ورواه الص ـــائل ش ـــن  ):فض ع

عـن عبـد  ،عـن جعفـر بـن حممـد بـن مـرزوق ،عيل اجلرجاينعبدوس بن 

، عـن عـن هشـام بـن جبـار ،عـن عبـاد بـن صـهيب ،اهللا بن سعيد الطائي
                                                           

 .٧٠/٢٢٧: ٣التهذيب  )(١

 .٢) ١٠٠٦٣(ح-٤٦ : ٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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ــب ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــال Q )١(احلس ــة  :ق ــت عايش ــر  -قال يف آخ

يف  :قــال Nإن رســول اهللا  :حــديث طويــل يف ليلــة النصــف مــن شــعبان

 .)٤()٣()٢(وذكر نحوه ،حبيبي جربئيل هذه الليلة هبط عيل
صـالة  :قـال )مجال األسبوع(عيل بن موسى بن طاووس يف كتاب  *

وهـي أربـع ركعـات مثـل  ،يف يوم اجلمعـة Qاحلسن بن عيل بن أيب طالب 
يـوم اجلمعـة وهـي أربـع  Qصالة أخر للحسن  .Qصالة أمري املؤمنني 

 .)٦()٥(كل ركعة باحلمد مرة وباالخالص مخسا وعرشين مرة ،ركعات
                                                           

 .٦٥/٤٧فضائل األشهر الثالثة /فضائل شعبان:  )(١

جربئيل فقال  ةيف النسخة املخطوطة ذكر احلديث بتاممه هبذا النص بعد كلم )(٢

عرش ركعات  همأحد النصف من شعبان أن يصيل ةد مر أمتك إذا كانت ليليا حمم :يل

ثم يسجد ويقول يف  تالكتاب وقل هو اهللا أحد عرش مرا ةيف كل ركعة يتلو فاحت

غفر يل ذنبي اسجوده اللهم سجد لك سوادي وجناين وبيايض يا عظيم كل عظيم 

 ة له اثنتني وسبعني ألف سيئالعظيم فإنه ال يغفره غريك يا عظيم فإذا فعل ذلك غفر اهللا

 .ةا اهللا عن والديه سبعني ألف سيئوكتب به من احلسنات مثلها وحم

 .٧٧٠مصباح املتهجد:  )(٣

 .٨)١٠١٨٨(ح-١٠٩ - ١٠٨ : ٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 . ٢٨٠ - ٢٧٠مجال األسبوع:  )(٥

 .١) ١٠٣٧٤(ح-١٨٤ : ٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 :لهآالصالة الكاملة عىل النبي و

عــن أمحــد بــن  ،عــن أبيــه ،وعــن احلســني بــن أمحــد بــن إدريــس *
عبـد اهللا بـن (عـن  ،عـن حممـد بـن أيب عمـري ،عـن أبيـه ،حممد بـن خالـد
مـن  :Nقـال رسـول اهللا  :عـن جـده قـال ،عـن أبيـه ،)١()احلسن بـن عـيل

ــال ــه ،N :ق ــل جالل ــال اهللا ج ــك :ق ــىل اهللا علي ــك ،ص ــن ذل ــر م  ،فليكث
 ،صــىل اهللا عــىل حممــد ومل يصــل عــىل آلــه مل جيــد ريــح اجلنــة :ومــن قــال

 .)٣()٢(ورحيها يوجد من مسري مخسامئة عام

 :الصيام

 :وجوب الصيام

ــب  * ــن أيب طال ــن عــيل ب ــال ،Lوباســناده عــن احلســن ب ــه ق  :أن

ــول اهللا  ــود إىل رس ــن اليه ــر م ــاء نف ــن  Nج ــم ع ــأله أعلمه ــلم فس وس

وم عـىل فـرض اهللا الصـ ءألي يش :فكـان فـيام سـأله أنـه قـال لـه ،مسائل

                                                           

 يف املصدر: عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل. )(١

 .٦ح/ ٣١٠أمايل الصدوق:  )(٢

 .٦) ٩١١٦(ح-٢٠٣ : ٧ ،احلر العاميل -(آل البيت) وسائل الشيعة  )۳(
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 ؟وفــرض اهللا عــىل األمــم أكثــر مــن ذلــك ،)١(أمتــك بالنهــار ثالثــني يومــا

إن آدم ملـا أكـل مـن الشـجرة بقـي يف بطنـه ثالثـني  :وسـلم Nفقال النبي 

ــش ــوع والعط ــا اجل ــني يوم ــه ثالث ــىل ذريت ــرض اهللا ع ــا فف ــذي  ،يوم وال

ــل ــل تفض ــه باللي ــيهم يأكلون ــن اهللا عل ــىل آدم  ،م ــان ع ــذلك ك  ،Qوك

ـنْ ﴿ :ثـم تـال هـذه اآليـة ،ففرض اهللا ذلك عىل أمتـي ينَ مِ ـىلَ الَّـذِ بَ عَ تـِ كُ

ــونَ  تَّقُ ــمْ تَ لَّكُ مْ لَعَ ــبْلِكُ وداتٍ * قَ ــدُ عْ امــاً مَ يَّ صــدقت  :قــال اليهــودي ،)٢(﴾أَ

مــا مــن مــؤمن  :Nفقــال النبــي  :قــال ؟فــام جــزاء مــن صــامها ،يـا حممــد

ــبع  ــه س ــاىل ل ــارك وتع ــب اهللا تب ــابا إال أوج ــان احتس ــهر رمض ــوم ش يص

ــال ــا :خص ــده :أوهل ــرام يف جس ــذوب احل ــة ،ي ــة  :والثاني ــن رمح ــرب م يق

ــل ــز وج ــة ،اهللا ع ــه :والثالث ــة آدم أبي ــر خطيئ ــد كف ــون ق ــة ،يك  :والرابع

أمــان مــن اجلــوع والعطــش  :واخلامسـة ،هيـون اهللا عليــه ســكرات املــوت

يطعمــه  :والسـابعة ،يعطيـه اهللا بــراءة مـن النـار :والسادسـة ،ةيـوم القيامـ

                                                           

قوله: (ثالثني يوما) من كالم السائل وتقريره والترصيح بموافقته باعتبار  )(١

أغلبية التامم، أو باعتبار وجوب كونه ثالثني إذا غم اهلالل، أو بناءا عىل اعتقاد السائل 

 ملا يأيت. (منه قده).

 .١٨٤ - ١٨٣البقرة:  )(٢
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ويف  )١()العلــل(ورواه يف  .صــدقت يــا حممــد :قــال ،اهللا مــن طيبــات اجلنــة

ــالس( ــاب )٢()املج ــر الكت ــناد اآليت يف آخ ــذا يف  ،باالس ــال(وك  ،)٣()اخلص

 .)٦()٥()٤()فضائل شهر رمضان(ويف كتاب 

عــن عــيل بــن احلســن بــن الفــرج املــؤذن ريض  )٧()اخلصــال(ويف  *

ســمعت احلســن بــن  :قــال )٨(، عــن حممــد بــن احلســن الكرخــياهللا عنــه

رة أشــهر ـمــن صــام عشــ ،يــا أبــا هــارون :يقــول لرجــل يف داره Lعــيل 

 .)٩(رمضان متواليات دخل اجلنة

                                                           

 .١ح/ ٣٧٨الرشائع: علل  )(١

 .١ح/ ١٦١أمايل الصدوق:  )(٢

 .٦ح/ ٥٣٠اخلصال:  )(٣

 .٨٧ح/  ١٠١فضائل األشهر الثالثة:  )(٤

 .١٩٥ح/ ٤٣: ٢الفقيه  )(٥

ـــائل ا )٦( ـــت) وس ـــيعة (آل البي ـــاميل -لش ـــر الع -٢٤١ - ٢٤٠ : ١٠ ،احل

 .٤)١٣٣١٧(ح

 .ح٤٢/ ٤٤٥اخلصال:  )(٧

 يف املصدر: حممد بن احلسني الكرخي. )(٨

 .١١) ١٣٣٢٤(ح-٢٤٥ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۹(
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 :جواز مضغ الطعام للصائم

عــن  ،عــن مســعدة بــن صــدقة ،عــن هــارون بــن مســلم ،وعنــه *

ـــد اهللا  ـــال Qأيب عب ـــة  :ق ـــم  Pإن فاطم ـــن ث ـــغ للحس ـــت متض كان

. ورواه الكلينـــي عـــن وهـــي صـــائمة يف شـــهر رمضـــان Lللحســني

 . )٣()٢()١(هارون بن مسلم

 :املستحبالصيام 

ــد  * ــن حمم ــن ب ــة احلس ــابور يف ترمج ــاريخ نيس ــدت يف ت ــال ووج ق

ــن أيب طالــب  ــن عــيل ب ــن جعفــر بإســناده إىل احلســن ب ســئل  :قــال Qب

ــول اهللا  ــيض Nرس ــام الب ــوم أي ــن ص ــال ؟ع ــري  :فق ــول غ ــيام مقب ص

 .)٥()٤(مردود

                                                           

 .٣ح/ ١١٤: ٤الكايف  )(١

 مل نعثر عليه يف التهذيب. )(٢

 .٢) ١٢٩٨٠(ح-١٠٨ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .٦٤الدروع الواقية، خمطوط:  )(٤

ـــائل ا )٥( ـــت) وس ـــيعة (آل البي ـــر  -لش ـــاميلاحل -٤٣٨ - ٤٣٧ : ١٠ ،الع

 .٤)١٣٧٩٠(ح
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 :ما يستحب للصائم

عن أمحد بـن أيب عبـد  ،عن السعد آبادي ،عن أبيه )١()اخلصال(ويف  *
عـن عبـد  ،عن عبد اهللا بن أيوب ،عن حممد بن سنان ،عن حممد بن عيل ،اهللا

عـن  ،وكانـت بنتـه حتـت احلسـن )٢(لسالم اإلسكايف عن عمري بن ميمـونا
وحتفـة  ،وجيمـر ثوبـه ،حتفة الصائم أن يدهن حليته :قال Lاحلسن بن عيل 

وكان أبو عبد اهللا احلسـني بـن  .وجتمر ثوهبا ،املرأة الصائمة أن متشط رأسها
 .)٤(الطيب حتفة الصائم :ويقول ،)٣(إذا صام يتطيب Lعيل 

ــؤذن ريض  )اخلصــال(ويف  * ــن الفــرج امل ــن احلســن ب ــن عــيل ب ع
ســمعت احلســن بــن  :قــال )٥(، عــن حممــد بــن احلســن الكرخــياهللا عنــه

رة أشــهر ـمــن صــام عشــ ،يــا أبــا هــارون :يقــول لرجــل يف داره Lعــيل 
 .)٧()٦(رمضان متواليات دخل اجلنة

                                                           

 .٨٦/  ٦١اخلصال:  ) (١

 يف املصدر: عمري بن مأمون. )(٢

 يف املصدر زيادة: بالطيب. )(٣

 .١٧) ١٢٩٣٨(ح-٩٦ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف املصدر: حممد بن احلسني الكرخي. )(٥

 .٤٢/  ٤٤٥اخلصال:  )(٦

 .١١) ١٣٣٢٤(ح-٢٤٥ : ١٠ ،احلر العاميل -الشيعة (آل البيت) وسائل  )۷(
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عــن يعقــوب بــن  ،وباســناده عــن عــيل بــن احلســن بــن فضــال *
 Qعـن أيب احلسـن ،عن أيب مهـام عـن عبـد الـرمحن بـن أيب عبـد اهللا ،يزيد
مل يصــمه احلســن وصــامه  :وقــال ،صــوم يــوم عرفــة يعــدل الســنة :قــال

 .)٢()١(Lاحلسني 
فوجـــد  Lوذكـــر أن رجـــال أتـــى احلســـن واحلســـني  :قـــال *

إن صــمت فحســن وإن  :فســأهلام فقــاال ،أحــدمها صــائام واآلخــر مفطــرا
 .)٤()٣(مل تصم فجائز

ــرية * ــن املغ ــد اهللا ب ــن عبي ــناده ع ــامل ،وبإس ــن س ــد ع ــن أيب عب ، ع
ــال Qاهللا ــول اهللا  :ق ــيل  Nأوىص رس ــده Qإىل ع ــيل  ،وح  Qوأوىص ع

فــدخل رجــل  ،إمامــه Qفكــان احلســن  ،مجيعــا Lإىل احلســن واحلســني 
ثــم جــاء  ،صــائم Qوهــو يتغــد واحلســني  Qيــوم عرفــة عــىل احلســن 
ــن  ــبض احلس ــا ق ــد م ــني  Qبع ــىل احلس ــدخل ع ــو  Qف ــة وه ــوم عرف ي
إين دخلـت عـىل  :فقـال لـه الرجـل ،صـائم Lيتغد وعيل بـن احلسـني 

ــن  ــائم Qاحلس ــت ص ــد وأن ــو يتغ ــت  ،وه ــك وأن ــت علي ــم دخل ث
                                                           

 . ٤٣٢ح/ ١٣٣: ٢، واالستبصار ٩٠٠ح/ ٢٩٨: ٤التهذيب  )(١

 .٥) ١٣٨٥٩(ح-٤٦٥ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٢٣٣/ ٥٢: ٢الفقيه  )(٣

 .٩) ١٣٨٦٣(ح-٤٦٦ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 ،كـان إمامـا فـأفطر لـئال يتخـذ صـومه سـنة Qإن احلسـن  :فقال ؟!مفطر
فلـام أن قـبض كنـت أنـا االمـام فـأردت أن ال يتخـذ  ،وليتأسى به النـاس

 ،عـن جعفـر بـن عـيل )العلـل(ورواه يف  .النـاس يبصومي سـنة فتأسـى 
 بــن املغــرية.عــن جــده عبــد اهللا  ،عــن جــده احلســن بــن عــيل ،عــن أبيــه

، املقصــود دفــع تــوهم النــاس وجــوب صــوم عرفــة ال اســتحبابه :أقــول
 .)٢()١(وتقدم ما يدل عىل النهي عن صومه، وقد عرفت وجهه

 :الصيام بالنذر

ــايل(ويف  * ــد  )األم ــن عب ــحاق ع ــن إس ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن حمم ع

العزيز بـن حييـى اجللـودي عـن حممـد بـن زكريـا عـن شـعيب بـن واقـد 

عن القاسم بن هبرام عـن ليـث عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس وعـن حممـد 

ــن  ــران ع ــن مه ــن ب ــن احلس ــودي ع ــن اجلل ــراهيم ع ــن إب ــن (ب ــلم ب مس

 :يف قـــول اهللا عـــز وجـــل Qعـــن أبيـــه  Qعـــن الصـــادق  ،)٣()خالـــد

رِ ﴿ ــونَ بِالنَّــذْ مــرض احلســن واحلســني ومهــا صــبيان  :قــال )٤(﴾يُوفُ
                                                           

 .٢٣٤/ ٥٣: ٢الفقيه  )(١

 .١٣)١٣٨٦٧(ح-٤٦٨ - ٤٦٧ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف املصدر: مسلمة بن خالد. )(٣

 .٧اإلنسان:  )(٤
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ــا  :فقــال أحــدمها ،ومعــه رجــالن Nصــغريان فعادمهــا رســول اهللا  ــا أب ي

أصــوم ثالثــة  :فقــال ،لــو نــذرت يف ابنيــك نــذرا ان عافامهــا اهللا !احلســن

ــل ــز وج ــكرا هللا ع ــام ش ــة ،أي ــت فاطم ــذلك قال ــت ،وك ــذلك قال  :وك

ــة ــاريتهم فض ــهام ا ،ج ــدهم فألبس ــيس عن ــياما ول ــبحوا ص ــة فأص هللا عافي

 .)٢()١(طعام احلديث

ــربيس يف *  ــن الط ــن احلس ــل ب ــان(الفض ــع البي ــال )جمم رو  :ق

ــالوا ــام ق ــاص والع ــني  :اخل ــن واحلس ــرض احلس ــدمها  Lم ــا ج فعادمه

 ،لــو نــذرت عـىل ولــديك نــذرا !يــا أبــا احلسـن :ووجـوه العــرب وقـالوا

وكـذا  Pوكـذلك نـذرت فاطمـة  ،فنذر صـوم ثالثـة أيـام ان شـفامها اهللا

ثـم ذكـر قصـة نـزول هـل أتـى  يشءجاريتهم فضة فربئـا ولـيس عنـدهم 

 .)٤()٣(فيهم

                                                           

 .١١/ ٢١٢أمايل الصدوق:  )(١

 .٥) ٢٩٦١٧(ح-٣٠٤ : ٢٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٤٠٤: ٥جممع البيان  )(٣

 .٦) ٢٩٦١٨(ح-٣٠٥ – ٣٠٤ : ٢٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 :االعتكاف

ــال * ــران ق ــن مه ــون ب ــن ميم ــناده ع ــد  :وبإس ــا عن ــت جالس كن

إن فالنـا  Nيـا بـن رسـول اهللا  :فأتـاه رجـل فقـال لـه Lاحلسن بن عـيل 

ي ـمــا عنــدي مــال فأقضــ ،واهللا :فقــال ،لــه عــيل مــال ويريــد أن حيبســني

يـا بـن رسـول اهللا  :فقلـت لـه ،نعلـه Qفلـبس  :قـال ،فكلمـه :قال ،عنك

مل أنــس ولكنــي ســمعت أيب حيــدث عــن  :فقــال لــه ؟أنســيت اعتكافــك

مـن سـعى يف حاجـة أخيـه املسـلم فكـأنام  :أنـه قـال Nجدي رسـول اهللا 

 .)٢()١(قائام ليله ،عبد اهللا عز وجل تسعة آالف سنة صائام هناره

ــى * ــن حيي ــد ب ــن حمم ــد ،وع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــض  ،ع ــن بع ع

إذ  Qكنـت جالسـا مـع أيب عبـد اهللا  :عـن صـفوان اجلـامل قـال ،أصحابنا

إليـه تعـذر  ىفشـك ،ميمـون :دخل عليـه رجـل مـن أهـل مكـة يقـال لـه

 ،ر اهللا كــراهـفقمــت معــه فيســ ،قــم فــأعن أخــاك :فقــال يل ،الكــراء عليــه

ــ ــت إىل جملس ــد اهللا ،يـفرجع ــو عب ــال أب ــة  :Q فق ــنعت يف حاج ــا ص م

                                                           

 ٢٨من الباب  ٣، وأورد نحوه عن الكايف يف احلديث ٥٣٨/ ١٢٣: ٢الفقيه  )(١

 من أبواب فعل املعروف.

 .٤) ١٤٠٩٢(ح-٥٥٠ : ١٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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ن تعــني أنــك إأمــا  :فقـال ،قضــاها اهللا بـأيب أنــت وأمــي :فقلــت ؟أخيـك

إن  :ثـم قـال ،أخاك املسـلم أحـب إيل مـن طـواف أسـبوع بالبيـت مبتـدئا

بـأيب أنـت وأمـي أعنـي عـىل قضـاء  :فقـال Lرجال أتى احلسن بن عـيل 

 :فقـال ،وهـو قـائم يصـيل Qفانتعل وقام معـه فمـر عـىل احلسـني  ،حاجة

قـد فعلـت بـأيب  :قـال ؟أين كنت عن أيب عبـد اهللا تسـتعينه عـىل حاجتـك

أمـا لـو أنـه أعانـك كـان خـريا لـه  :فقـال ،أنت وأمي فذكر أنـه معتكـف

 .)٢()١(من اعتكافه شهرا

 :احكام الزكاة

 ،عــن املفيــد ،عــن أبيــه )جمالســه(احلســن بــن حممــد الطــويس يف  *

عـن أيب عـيل حممـد  ،عن حممد بـن عـيل الصـرييف املعـروف بـابن الزيـات

عــن أمحــد بــن  ،عــن جعفــر بــن حممــد بــن مالــك ،بــن مهــام اإلســكايف

عــن  ،عــن أيب معمــر ،عــن حممــد بــن احلســن العــامري ،الغنــوي ةســالم

عـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب  ،عـن الفجيـع العقـييل ،أيب بكر بـن عيـاش

                                                           

 .٩/ ١٥٨: ٢الكايف  )(١

 .٣) ٢١٧٨٨(ح-٣٧٠ – ٣٦٩ : ١٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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ــب  ــة منهــا ةأن أبــاه أوصــاه وصــي Lطال  يأوصــيك يــا بنــ :طويل

 .)٣()٢()١(، والزكاة يف أهلها عند حملهابالصالة عند وقتها

 :احكام احلج

 :جواز احلج ماشيا

ــم * ــن القاس ــى ب ــن موس ــناده ع ــري ،وبإس ــن أيب عم ــن اب ــن  ،ع ع
ــاد ــال ،مح ــي ق ــن احللب ــد اهللا  ،ع ــا عب ــألت أب ــ Qس ــل املش ــن فض  ؟يـع
وثوبـا  ،احلسن بن عيل قاسـم ربـه ثـالث مـرات حتـى نعـال ونعـال :فقال
 .)٤(وحج عرشين حجة ماشيا عىل قدميه ،ودينارا ودينارا ،وثوبا

ــوب * ــن يعق ــد ب ــد ،حمم ــن حمم ــني ب ــن احلس ــن  ،ع ــىل ب ــن مع ع

 ،عـن صـندل ،عـن حممـد بـن عـيل بـن الـنعامن ،عن أمحد بن حممـد ،حممد

إىل  Lخـرج احلسـن بـن عـيل  :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عن أيب أسـامة

لــو ركبــت  :فقــال لــه بعــض مواليــه ،مكــة ســنة ماشــيا فورمــت قــدماه
                                                           

 يف املصدر: حماهلا. )(١

 .٦: ١أمايل الطويس  )(٢

 .٧ )١١٨٧٩(ح-٢٢٠ : ٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .٣) ١٤٢٨٦(ح-٧٩ – ٧٨ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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ــورم ــذا ال ــك ه ــكن عن ــال ،لس ــال :فق ــه  ،ك ــزل فإن ــذا املن ــا ه إذا أتين

وفيــه  ،احلــديث ...يســتقبلك أســود ومعــه دهــن فاشــرت منــه وال متاكســه

 .)٢( )١(أنه وجد األسود ومعه الدهن

عــن  ،عــن املفضــل بــن عمــر )الــداعيعــدة (أمحــد بــن فهــد يف  *

ــادق ــه  ،الص ــن آبائ ــيل  Kع ــن ع ــن ب ــاس  Lأن احلس ــد الن ــان أعب ك

ــه ــلهم يف زمان ــدهم وأفض ــيا ،وأزه ــج ماش ــج ح ــان إذا ح ــى  ،وك ورم

 .)٤()٣(وربام مشى حافيا ،ماشيا

عـــن عبـــد اهللا  ،عـــن صـــفوان ،وعـــن موســـى بـــن القاســـم *

ـــال ـــري ق ـــن بك ـــد اهللا  :ب ـــت أليب عب ـــد Qقل ـــا نري ـــروج إىل : إن اخل

ـــة ـــال ؟)٥(مك ـــوا :فق ـــوا واركب ـــت ،ال متش ـــلحك اهللا :فقل ـــه  ،أص إن

ــ ــج عش ــيل ح ــن ع ــن ب ــا أن احلس ــياـبلغن ــة ماش ــال ؟رين حج إن  :فق

                                                           

 .٦ح/ ٣٨٥: ١الكايف  )(١

 .٨) ١٤٢٩١(ح-٨٠ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 . ١٣٩عدة الداعي:  )(٣

 .١٠) ١٤٢٩٣(ح-٨٠ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف الكايف زيادة: مشاة (هامش املخطوط). )(٥
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ــيل  ــن ع ــن ب ــ Qاحلس ــان يمش ــهي ـك ــه حمامل ــاق مع ــه وتس  .)١(ورحال

عــن  ،عــن أمحــد بــن حممــد ،ورواه الكلينــي عــن حممــد بــن حييــى

ــال ــن فض ــيل ب ــوه ،ع ــري نح ــن بك ــن اب ــال ،ع ــه ق ــن :إال أن ــا ع  بلغن

ـــيا ـــج ماش ـــان حي ـــه ك ـــيل أن ـــن ع ـــن ب ـــريي يف  .)٢(احلس ورواه احلم

                                                           

واملحامل تساق معه، ما  Qاحلسن  قد رأيت يف املنام أن رجال سألني عن ميش )(١

أن  :منها ،أن فيه حكمة من وجوه :فأجيبه ؟إنفاقا للامل من غري نفع وجهه مع أن فيه

 :ومنها ،بيان جوازه :ومنها ،أن ال يظن به ذلك :ومنها ،ال يكون امليش لتقليل النفقة

 ،سد خلل عرفات كام يأيت :ومنها ،إنفاق املال يف سبيل اهللا :ومنها ،بيان استحبابه

أن يطمئن اخلاطر وتطيب  :ومنها ،احتامل االحتياج إليها للعجز عن امليش :ومنها

. وقد قال أمري وهذا جمرب ،الشديدة يف امليش النفس بذلك فال حتصل املشقة

معونة العاجزين  :ومنها ،الركوب يف الرجوع :ومنها ،من وثق بامء مل يظمأ :Qاملؤمنني

 ،ومنها ،احتامل وجود قطاع الطريق واحلاجة إىل اجلهاد واحلرب :ومنها ،عن امليش

 ،إظهار رشفه وحسبه وجالله :ومنها ،حضور تلك الرواحل بمكة واملشاعر للتربك

إىل غري  )وأما بنعمة ربك فحدث(نعمة اهللا عليه  رإظهار وفو :ومنها ،وفيه حكم كثرية

 ).قده منه( .انتبهت ومل يبق يف خاطري إال هذا القدرثم  ،ذلك

 .١ح/ ٤٥٥: ٤الكايف  )(٢
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، عــن عبــد اهللا بــن بكــري عــن حممــد بــن الوليــد )قــرب اإلســناد(

 .)٣()٢()١(مثله

عـن  ،عـن موسـى بـن عمـران ،عن حممـد بـن أيب عبـد اهللا ،وعنه *

قلـت أليب  :عـن سـليامن قـال ،عـن الفضـل بـن حييـى ،احلسني بن سـعيد

ال متشــوا  :فقــال ؟إنــا نريــد أن نخــرج إىل مكــة مشــاة :Qعبــد اهللا 

 Lبلغنـا عـن احلسـن بـن عـيل  ،أصـلحك اهللا :فقلـت ،واخرجوا ركبانـا

كــان  Lإن احلســن بــن عــيل  :فقــال ؟رين حجــة ماشــياـأنــه حــج عشــ

 .)٥()٤(حيج ماشيا وتساق معه الرحال

عــن أمحــد  ،عــن حممــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق )األمــايل(ويف  *

 ،عـن عـيل بـن احلسـن بـن عـيل بـن فضـال ،بن حممد بـن سـعيد الكـويف
                                                           

 .٧٩قرب اإلسناد:  )(١

 .٤٦٥ح/ ١٤٢: ٢، واالستبصار ٣٣ح/ ١٢: ٥التهذيب  )(٢

ــــائل ا )۳( ــــت) وس ــــيعة (آل البي ــــاميل -لش ــــر الع -٨٤ – ٨٣ : ١١ ،احل

 .٦)١٤٢٣٠٠(ح

عن عيل بن  ٦ح/ ٤٤٧مل نعثر عليه يف التهذيب املطبوع، وىف علل الرشائع:  )(٤

 أمحد، عن حممد بن أيب عبد اهللا... إىل آخره، مثله. 

 .٧) ١٤٣٠١(ح-٨٤ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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عــن  ،عــن آبائــه Qعــن أيب احلســن عــيل بــن موســى الرضــا  ،عــن أبيــه

ــيل  ــن ع ــني ب ــال Kاحلس ــ :ق ــا حض ــن أيب ـمل ــيل ب ــن ع ــن ب رت احلس

أتبكـي ومكانـك  Nيـا بـن رسـول اهللا  :الوفـاة بكـى فقيـل لـه Kطالب

 ؟مـا قـال Nقـد قـال فيـك رسـول اهللا الـذي أنـت بـه  Nمن رسـول اهللا 

وقـد قاسـمت ربـك مالـك ثـالث  ،رين حجـة ماشـياـوقد حججت عشـ

ــال  ــل فق ــل والنع ــى النع ــرات حت ــلتني :Qم ــي خلص ــام أبك ــول  :إن ه

 .)٢()١(وفراق األحبة ،املطلع

ــم * ــن القاس ــى ب ــن موس ــناده ع ــري ،وبإس ــن أيب عم ــن اب ــن  ،ع ع

ــاد ــال ،مح ــي ق ــن احللب ــد اهللا  ،ع ــا عب ــألت أب ــ Qس ــل املش ــن فض  ؟يـع

وثوبـا  ،احلسن بن عيل قاسـم ربـه ثـالث مـرات حتـى نعـال ونعـال :فقال

 .)٤()٣(وحج عرشين حجة ماشيا عىل قدميه ،ودينارا ودينارا ،وثوبا

عـن  ،حممد بن احلسـن بإسـناده عـن أمحـد بـن حممـد بـن عيسـى *

الركـوب  :رجـل Qسـأل أبـا عبـد اهللا  :عـن رفاعـة قـال ،احلسن بن عـيل
                                                           

 .٩ح/ ١٨٤أمايل الصدوق:  )(١

 .٣١) ١٤٤٤٣(ح-١٣١ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٤٦١ح/ ١٤١: ٢، واالستبصار ٢٩ح/ ١١: ٥التهذيب  )(٣

 .٣) ١٤٢٨٦(ح-٧٩ – ٧٨ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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ــل أم  ــأفض ــال ؟يـاملش ــ :فق ــن املش ــل م ــوب أفض ــول يـالرك ، الن رس

ــب Nاهللا ــحابنا .رك ــن أص ــدة م ــن ع ــي ع ــن  ،ورواه الكلين ــد ب ــن أمح ع

 ،عـن رفاعـة مثلـه ،عـن فضـالة بـن أيـوب ،عن احلسني بن سـعيد ،حممد

 :قـال ؟مـن مكـة أو مـن املدينـة Qي احلسـن ـسألته عـن مشـ :قال :وزاد

ــة ــن مك ــألته ،م ــ :وس ــب أو أمش ــت أرك ــال ؟يـإذا زرت البي ــان  :فق ك

 .)٢()١(يزور راكبا Qاحلسن 

 :جواز االحتجام يف االحرام

 Lاحــتجم احلســن بــن عــيل  :حممــد بــن عــيل بــن احلســني قــال *

 .)٤()٣(وهو حمرم

                                                           

 .٣١ح/ ١٢: ٥التهذيب  )(١

و  ١٤٢٩٥(ح-٨٢ – ٨١ : ١١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٢و  ١) ١٤٢٩٦

 .١٠٣٤ح/ ٢٢٢: ٢الفقيه  )(٣

 .٧) ١٦٩٤٦(ح-٥١٤ : ١٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 :دخول وقت الصالة اثناء الطواف

ـــن جعفـــر يف  * ـــد اهللا ب ـــناد(عب ـــرب اإلس ـــن  )ق ـــد ب عـــن أمح

ر عـــن أيب ـعـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أيب نصـــ ،حممـــد بـــن عيســـى

ــا  ــن الرض ــال Qاحلس ــه ق ــوه إال أن ــالنح ــن فض ــيل ب ــه ع ــال ل  :)١(: فق

قــد ســئل  :فقــال ؟)٢(رـفــان مــررت بــه يف غــري وقــت بعــد العصــ

ــن  ــو احلس ــك Qأب ــن ذل ــال ،ع ــواف  :فق ــذا إال لط ــص يف ه ــا رخ م

حتـــى  )٣(: يقـــيمقـــال ،فعلـــه Lفـــإن احلســـن بـــن عـــيل  ،الفريضـــة

ـــــ ـــــت الص ـــــدخل وق ـــــي .الةي ـــــيل  ،ورواه الكلين ـــــن أيب ع ع

، عــــن أيب عــــن ابــــن أســــباط ،عــــن ابــــن فضــــال ،األشــــعري

 .)٦()٥()٤(Qاحلسن

                                                           

 يف املصدر: حممد بن عيل بن فضال. )(١

 يف املصدر: قال بعد العرص. )(٢

 يف املصدر: يعتم. )(٣

 .٤ح/ ٥٦٦: ٤الكايف  )(٤

 .١٧٣قرب اإلسناد:  )(٥

 .٥) ١٩٤١٣(ح-٣٧٢ : ١٤ ،العاميلاحلر  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 :يضة عىل صالة الطواف عند التزاحمتقديم الفر

ــار * ــد اجلب ــن عب ــد ب ــن حمم ــعري ع ــيل األش ــن أيب ع ــن  ،وع ع
مـا  :قـال Qعـن أيب احلسـن  ،عـن إسـحاق بـن عـامر ،وان بـن حييـىفص

إال الصــالة بعــد  Lرأيــت النــاس اخــذوا عــن احلســن واحلســني 
ن باســناده حممــد بــن احلســ .ر وبعــد الغــداة يف طــواف الفريضــةـالعصــ

 .)٣()٢(وكذا الذي قبله )١(عن حممد بن يعقوب مثله
ــى * ــن عيس ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــناده ع ــن  ،وباس ــد ب ــن حمم ع

التطــوع عــن صــالة طــواف  Qســألت الرضــا  :إســامعيل بــن بزيــع قــال
ــ ــد العص ــال ،رـبع ــاس مل  ،ال :فق ــه ان الن ــض آبائ ــول بع ــه ق ــذكرت ل ف

ــني  ــن واحلس ــن احلس ــذوا ع ــ Lيأخ ــد العص ــالة بع ــةـإال الص  ،ر بمك
ــال ــم :فق ــن إذا ر ،نع ــىل ولك ــون ع ــاس يقبل ــت الن ــه يشءأي  ،)٤(فاجتنب
 .)٦()٥(لستم مثلهم :فقال ،إن هؤالء يفعلون :فقلت

                                                           

 .٨٢١ح/ ٢٣٦: ٢، واالستبصار ٤٧٢ح/ ١٤٢: ٥التهذيب  )(١

 .٥ح/ ٤٢٤: ٤الكايف  )(٢

 .٤) ١٨١٤٨(ح-٤٣٥ : ١٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 قده). (بخطه -أي العامة  -االمر باجتناب ما اقبل عليه الناس  ) (٤

 .٨٢٥ح/ ٢٣٧: ٢، واالستبصار ٤٧٠ح/ ١٤٢: ٥التهذيب  ) (٥

 .١٠) ١٨١٥٤(ح-٤٣٧ – ٤٣٦ : ١٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 :استحباب دفن الشعر يف منى

 ،عـن السـندي بـن حممـد )قـرب اإلسـناد(عبد اهللا بـن جعفـر يف  *
، أن احلســـن عـــن أبيـــه ،عـــن أيب البخـــرتي عـــن جعفـــر بـــن حممـــد

 .)٢()١(كانا يأمران أن تدفن شعورمها بمنى Lواحلسني

 :الكفارات

 :فقــال لــه Qوروي أن رجــال ســأل أمــري املــؤمنني  :قــال الشــيخ *

ــؤمنني إين  ــري امل ــا أم ــت ي ــا فوطئ ــت حمرم ــامخرج ــيض نع ــاقتي ب  )٣(ن

 ،إمـض فاسـأل ابنـي احلسـن عنهـا :فقـال لـه ؟فهل عـيل كفـارة ،وكرسته

ــه ــمع كالم ــث يس ــان بحي ــأله ،وك ــل فس ــه الرج ــدم إلي ــه  ،فتق ــال ل فق

ر ـجيب عليـك أن ترسـل فحولـة اإلبـل يف إناثهـا بعـدد مـا انكسـ :احلسن

ــتج فهــو هــدي لبيــت اهللا عــز وجــل ــه أمــري  ،مــن البــيض فــام ن فقــال ل

ــؤمنني  ــام  :Qامل ــل رب ــم أن اإلب ــت تعل ــك وأن ــت ذل ــف قل ــي كي ــا بن ي

والبـيض ربـام  ،يـا أمـري املـؤمنني :فقـال ؟أو كـان فيهـا مـا يزلـق ،أزلقت
                                                           

 .حديثا ١٥فيه  ٧. الباب ٦٥قرب اإلسناد:  ) (١

 .٨) ١٩٠٣٦(ح-٢٢١ : ١٤ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 يف نسخة: نعامة (هامش املخطوط). )(٣
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صـدقت  :وقـال لـه Qفتبسـم أمـري املـؤمنني  ،أمرق أو كان فيه مـا يمـرق

ــي ــا بن ــال ،ي ــم ت ــضٍ وَ ﴿ :ث ــنْ بَعْ ــها مِ ــةً بَعْضُ يَّ رِّ ــيمٌ  اهللاذُ لِ يعٌ عَ ــمِ  .)١(﴾سَ

 .)٣()٢() مرسالاملقنعة(ورواه املفيد أيضا يف 

 :الوصية

عـن  ،حممد بن عيل بـن احلسـني بإسـناده عـن العبـاس بـن عـامر *
مـن مل حيسـن عنـد املـوت  :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عن أيب بصـري ،أبان

ــه ــه وعقل ــا يف مروت ــان نقص ــيته ك ــال ،وص ــول اهللا  :ق أوىص  Nوإن رس
ـــيل  ـــن Qإىل ع ـــيل إىل احلس ـــني ،وأوىص ع ـــن إىل احلس  ،وأوىص احلس

وأوىص احلسـني إىل عــيل بـن احلســني وأوىص عــيل بـن احلســني إىل حممــد 
 .)٥()٤(Kبن عيل 

عـن عـيل  ،عـن عـيل بـن يعقـوب ،عـن حممـد بـن بكـران ،وعنه *
عــن  ،عــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر اجلرجــاين ،عــن أخيــه ،بــن احلســن

                                                           

 .٣٤آل عمران:  )(١

 .٦٨املقنعة:  )(٢

 .١٢٣١ح/ ٣٥٤: ٥التهذيب  )(٣

 .٤٦٧ح/ ١٣٤: ٤الفقيه  )(٤

 .١ )٢٤٥٥٧(ح-٢٦٥ : ١٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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ــب ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــال ،احلس ــب ق ــده أيب طال ــن ج ــألت  :ع س
ــيل  ــن ع ــن ب ــؤمنني  Lاحلس ــري امل ــتم أم ــن دفن ــال Qأي ــفري  :ق ــىل ش ع

: ادفنــوين يف قــرب وقــال .اجلــرف ومررنــا بــه لــيال عــىل مســجد األشــعث
 .)٣()٢()١(أخي هود

ــعيد * ــن س ــني ب ــن احلس ــناده ع ــفوان ،وبإس ــن ص ــد  ،ع ــن عب ع
هـذا  :Qبعـث إيل هبـذه الوصـية أبـو إبـراهيم  :الرمحن بـن احلجـاج قـال

ى يف مالـه عبـد اهللا عـيل ابتغـاء وجـه اهللا ليـوجلني بـه ـما أوىص بـه وقضـ
ــة ــ ،اجلن ــارـويص ــن الن ــه ع ــ ،رفني ب ــيض ـويص ــوم تب ــي ي ــار عن رف الن
يعـرف يل فيهـا ومـا  ،وتسود وجـوه إن مـا كـان يل مـن مـال بينبـع ،وجوه

ــاح وأيب ــري أيب ري ــا غ ــدقة ورقيقه ــا ص ــيس حوهل ــاء ل ــري عتق ــزر وجب  ني
 )٤(يل يعملـون يف املـال مخـس حجـج ومنـهفهـم مـوا ،ألحد علـيهم سـبيل

ومــع ذلــك مــا كــان يل بــوادي القــر  ،نفقــتهم ورزقهــم ورزق أهــاليهم
ــة ــي فاطم ــال بن ــه م ــدقة ،كل ــان يل بذعــةورقيقهــا ص ــا ك ــا  )٥(، وم وأهله

                                                           

 .أحاديث ٩فيه  ٣٢. الباب Qيف املصدر زيادة:  )(١

 .٦٧ح/ ٣٤: ٦التهذيب  )(٢

 .٢) ١٩٤٥٣(ح-٣٩٨ : ١٤ ،العاميلاحلر  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 يف نسخة: وفيه (هامش املخطوط). )(٤

 يف املصدر: بدعة، ودعة: عني قرب املدينة. )(٥
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ــد ــمص ــا هل ــري أن رقيقه ــحاهبم )١(قة غ ــت ألص ــا كتب ــل م ــان  )٢(مث ــا ك وم
 ،والقصــرية كــام قــد علمــتم صــدقة يف ســبيل اهللا ،باذنيــة وأهلهــا صــدقة

وإن الــذي كتبــت مــن أمــوايل هــذه صــدقة واجبــة بتلــة حيــا أنــا أو ميتــا 
ــه وذوي  ــبيل اهللا ووجه ــه اهللا يف س ــا وج ــي هب ــة أبتغ ــل نفق ــق يف ك ينف

وإنـه يقـوم عـىل ذلـك  ،الرحم مـن بنـي هاشـم وبنـي املطلـب والقريـب
وينفقــه حيــث يريــد اهللا يف حــل  ،يل يأكــل منــه بــاملعروفاحلســن بــن عــ

ى بـه ـفـإن أراد أن يبيـع نصـيبا مـن املـال فيقضـ ،حملل ال حرج عليـه فيـه
ــه ــه في ــرج علي ــاء ال ح ــل إن ش ــدين فليفع ــه رشوال ــاء جعل  )٣(، وإن ش

ــك ــيل ،املل ــن ع ــن ب ــواهلم إىل احلس ــيل وأم ــد ع ــان دار  ،وإن ول وإن ك
ــ ــدا ل ــدقة فب ــري دار الص ــن غ ــرج احلس ــاء ال ح ــا إن ش ــا فليبعه ه أن يبيعه

ــه ــه في ــا يف ســبيل  ،علي ــة أثــالث فيجعــل ثلث ــه يقســمها ثالث ــاع فإن وإن ب
ــب ،اهللا ــي املطل ــم وبن ــي هاش ــا يف بن ــل ثلث ــا يف آل أيب  ،وجيع ــل ثلث وجيع

وإن حـدث بحسـن بـن عـيل حـدث  ،أنـه يضـعه حيـث يريـد اهللا ،طالب
ل فيـه مثـل الـذي وإن حسـينا يفعـ ،وحسني حي فإنه إىل حسـني بـن عـيل

لـه مثـل الـذي كتبـت للحسـن وعليـه مثـل الـذي عـىل  ،أمرت به حسـنا
                                                           

 يف نسخة: زريقا له (هامش املخطوط). )(١

 يف نسخة: ألصحابه (هامش املخطوط). )(٢

 ).٢٣٩٢: ٦ -رشا  -رشو: أي مثل. أنظر (الصحاح  )(٣
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ابنــي فاطمــة مــن صــدقة عــىل مثــل الــذي لبنــي  ياحلســن وإن الــذي لبنــ
ــيل ــه اهللا  ،ع ــاء وج ــة ابتغ ــي فاطم ــت البن ــذي جعل ــت ال ــام جعل وإين إن

ــول اهللا  ــة رس ــريم حرم ــ Nوتك ــا وتش ــامـوتعظيمه ــامها هب  ،ريفها ورض
ــي  ــر يف بن ــنهام ينظ ــر م ــإن اآلخ ــدث ف ــني ح ــن وحس ــدث بحس وإن ح

 .)٢()١(عيل

 :جواز الوصية باالشارة

ــد  * ــن أمح ــد ب ــن حمم ــناده ع ــني بإس ــن احلس ــيل ب ــن ع ــد ب حمم
، عــن أيب عــن يــونس بــن يعقــوب ،عــن الســندي بــن حممــد ،األشــعري

وأمهـا زينـب بنـت  -ذكـره عـن أبيـه أن أمامـة بنـت أيب العـاص  ،)٣(مريم
ــول اهللا  ــب  - Nرس ــن أيب طال ــيل ب ــت ع ــت حت ــة  Qكان ــد فاطم  Pبع

فـذكر أهنـا وجعـت وجعـا  ،املغـرية بـن نوفـل Q فخلف عليها بعـد عـيل
ــيل ــا ع ــني ابن ــن واحلس ــا احلس ــاهنا فجاءه ــل لس ــى اعتق ــديدا حت  K ش

ــ ــوالن هل ــال يق ــالم فجع ــتطيع الك ــي ال تس ــذلكوه ــاره ل ــرية ك  :ا واملغ
                                                           

 .٦٠٨ح/ ١٤٦: ٩التهذيب  )(١

ـــائل ا )۲( ـــت) وس ـــيعة (آل البي ـــاميل -لش ـــر الع -٢٠٢ – ١٩٩ : ١٩ ،احل

 .٣)٢٤٤٢٦(ح

 (هامش املخطوط). Qيف نسخة من التهذيب: عن أيب عبد اهللا  )(٣
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ال وكــذا وكــذا فجعلــت  :فجعلــت تشــري برأســها ؟أعتقــت فالنــا وأهلــه
ورواه الشــيخ  .نعــم ال تفصــح بــالكالم فأجــازا ذلــك هلــا :تشــري برأســها

ه أيضـا بإسـناد وروا .)١(ده عن حممـد بـن أمحـد بـن حييـى نحـوهأيضا بإسنا
 .)٣()٢(آخر يأيت يف العتق

ــن أيب  * ــن اب ــد ع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــناده ع ــن باس ــن احلس ــد ب حمم

ان امامـة  :ان أبـاه حدثـه Qعمري عن محـاد عـن احللبـي عـن أيب عبـد اهللا 

فتزوجهــا  Qبنــت أيب العــاص بــن ربيــع وأمهــا زينــب بنــت رســول اهللا 

املغـرية بـن نوفـل اهنـا وجعـت وجعـا شـديدا حتـى اعتقـل  Q بعد عـيل

ــني  ــن واحلس ــا احلس ــاهنا فأتاه ــال  Lلس ــالم فجع ــتطيع الك ــي ال تس وه

ــا يقــوالن  -يقــوالن  ــاره مل ــه :-واملغــرية ك ــا وأهل ــت فالن ــري  ؟أعتق فتش

ــها ــم :برأس ــذا ،أن نع ــذا وك ــها ،وك ــري برأس ــم :فتش ــت ،أم ال ،نع  :قل

 .)٥()٤(نعم :قال ؟فأجازا ذلك هلا

                                                           

 .٩٣٥/ ٢٤١: ٩التهذيب  )(١

 .٥٠٦ح/ ١٤٦: ٤الفقيه  )(٢

 .١ )٢٤٧٩١(ح-٣٧٣ : ١٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .٩٣٦ح/ ٢٥٨: ٨التهذيب  )(٤

 .١) ٢٩١٤٨(ح-٨٠ : ٢٣ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :ز الوصية ملن مل يبلغ اخلمس سننيعدم جوا

 :عـن زيـاد بـن أيب احلـالل قـال ،وبإسناده عـن عـيل بـن احلكـم *

هـــل أوىص إىل احلســـن  Nعـــن رســـول اهللا  Qســـألت أبـــا عبـــد اهللا 

ــؤمنني  ــري امل ــع أم ــني م ــال ؟Qواحلس ــم :ق ــت ،نع ــك  :قل ــا يف ذل ومه

 .)٢()١(نعم وال يكون لغريمها يف أقل من مخس سنني :قال ؟السن

 :التقية

إن التقيــة يصــلح اهللا هبــا أمــة  :Qوقــال احلســن بــن عــيل  :قــال *

فـان تركهـا أهلـك أمـة تاركهـا رشيـك مـن  ،لصاحبها مثل ثواب أعامهلـم

ويعظــم  ،وإن معرفــة حقــوق االخــوان حيبــب إىل الــرمحن ،أهلكهــم

ــديان ــك ال ــد املل ــى ل ــت إىل الــرمحن  ،الزلف ــائها يمق ــرك قض وإن ت

 .)٤()٣(ويصغر الرتبة عند الكريم املنان

                                                           

 .٦١٩ح/ ١٧٦: ٤الفقيه  )(١

 .٣ )٢٤٧٩٦(ح-٣٧٦ : ١٩ ،احلر العاميل -لشيعة (آل البيت) وسائل ا )۲(

 .١٦٤ح/٣٢١: Qتفسري اإلمام العسكري  )(٣

 .٤) ٢١٤١٢(ح-٢٢٢ : ١٦ ،العاميلاحلر  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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عــن  ،عــن حييــى بــن أيب العــالء ،عــن أبــان ،عــن فضــالة ،وعنــه *

ــا يقــبالن جــوائز  Lأن احلســن واحلســني  ،عــن أبيــه Qأيب عبــد اهللا  كان

 .)٢()١(معاوية

عــن احلســن  )قــرب اإلســناد(عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي يف  *

 Lعـن أبيـه  ،عـن جعفـر بـن حممـد ،عن احلسني بـن علـوان ،بن ظريف

ــني  ــن واحلس ــبالن  Lأن احلس ــه ويق ــان في ــة ويقع ــزان معاوي ــا يغم كان

 .)٤()٣(جوائزه

 :قــال Qيف أخبــار احلسـني  ):كشــف الغمـة(عـيل بــن عيسـى يف  *

ــن  ــه احلس ــب إلي ــه Qكت ــب إلي ــعراء فكت ــاء الش ــىل إعط ــه ع ــت  :يلوم أن

 .)٦()٥(أعلم مني بأن خري املال ما وقى العرض

                                                           

 .٩٣٥ح/ ٣٣٧: ٦ذيب الته )(١

 .٤) ٢٢٣٥٩(ح -٢١٤ :١٧ –احلر العاميل  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٤٥قرب اإلسناد:  )(٣

 .١٣) ٢٢٣٦٨(ح -٢١٧ - ٢١٦ :١٧ -احلر العاميل  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 .٣١: ٢كشف الغمة:  )(٥

 .٢) ٢٧٨٦٥(ح -٥٥٧ :٢١ –احلر العاميل  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(
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 :النكاح

 :الصداق

امــرأة فأصــدقها مائــة جاريــة مــع كــل  Qوتــزوج احلســن  :قــال *
 .)٢()١(جارية ألف درهم

 :املحرم من النكاح

 ،عـن أمحـد بـن حممـد ،عـن حممـد بـن حييـى ،حممد بـن يعقـوب *

عـن  ،عـن حممـد بـن مسـلم ،عـن العـالء بـن رزيـن ،عن عيل بن احلكـم

لقـول اهللا  Nلـو مل حتـرم عـىل النـاس أزواج النبـي  :أنـه قـال Lأحدمها 

مــا ﴿ :عــز وجــل ــوا وَ نْكِحُ ال أَنْ تَ ــولَ اهللاَِّ وَ سُ وا رَ ذُ ــمْ أَنْ تُــؤْ كــانَ لَكُ

ــداً  هِ أَبَ ــدِ عْ ــنْ بَ ـهُ مِ واجَ من عـىل احلســن واحلســني بقــول اهللا عــز حــر )٣(﴾أَزْ

                                                           

 .٢٧٢: ٤املبسوط  )(١

 .٣) ٢٧٠٤٨(ح -٢٦٣ :٢١ –احلر العاميل  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(

 .٥٣األحزاب:  )(٣
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ــل ــاءِ ﴿ :وج ــنَ النِّس مْ مِ كُ ــاؤُ ــحَ آب ــا نَكَ ــوا م نْكِحُ ــلح  )١(﴾وَ ال تَ وال يص

 .)٣()٢(للرجل ان ينكح امرأة جده
ــن أيب طالــب الطــربيس يف  * ــن عــيل ب ــن  ):االحتجــاج(أمحــد ب ع

ــر  ــن أيب جعف ــارود ع ــني  Qأيب اجل ــن واحلس ــىل أن احلس ــه ع يف احتجاج
حرمـــت علـــيكم أمهـــاتكم ( :قـــال إن اهللا يقـــول Nابنـــا رســـول اهللا 

وحالئـــل أبنـــائكم الـــذين مـــن  - :إىل قولـــه -وبنـــاتكم وأخـــواتكم 
ــان  N هــل حيــل لرســول اهللا )٥(فســلهم )٤()أصــالبكم ــيهام ف نكــاح حليلت

ال فهـام واهللا ولـده لصـلبه ومـا حرمـا عليـه  :نعم كـذبوا وان قـالوا :قالوا
 .)٧()٦(إال للصلب

                                                           

 .٢٢النساء:  )(١

: ٣، واالستبصار ١١٩٠ح/ ٢٨١: ٧، والتهذيب ١ح/ ٤٢٠: ٥ الكايف )(٢

نوادر أمحد بن حممد بن عيسى: ، و٧٠ح/ ٢٣٠: ١وتفسري العيايش ، ٥٦٦ح/ ١٥٥

 .٢٤٤ح/ ١٠١

 .١) ٢٥٩٥٦(ح -٤١٢ :٢٠ –احلر العاميل  -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۳(

 .٢٣النساء:  )(٤

 يف املصدر زيادة: يا أبا اجلارود. )(٥

 .٣٢٥االحتجاج:  )(٦

 .١٢) ٢٥٩٦٧(ح -٤١٦ :٢٠ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۷(
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 :اقل احلمل

عــن عبــد  ،عــن عــيل بــن احلكــم ،وعــنهم عــن أمحــد بــن حممــد *
ـــي ـــرمحن العرزم ـــد اهللا  ،ال ـــن أيب عب ـــال Qع ـــن ق ـــني احلس ـــان ب : ك

 .)٢()١(طهر وكان بينهام يف امليالد ستة أشهر وعرشا Lواحلسني

 :الطالق

 .)٣(طلق مخسني امرأة Qن احلسن إ *

 :متعة الطالق

وعـن عـدة  ،عـن أبيـه ،عـن عـيل بـن إبـراهيم ،حممد بن يعقـوب *
عــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب  ،عــن ســهل بــن زيــاد مجيعــا ،مــن أصــحابنا

يف  ،Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عـن احللبـي ،عـن عبـد الكـريم ،ر البزنطـيـنص
ــنيَ وَ ﴿ :قولــه تعــاىل ــىلَ املُْتَّقِ ــا عَ قًّ وفِ حَ رُ تــاعٌ بِــاملَْعْ طَلَّقــاتِ مَ إىل  - )٤(﴾لِلْمُ

ــال ــة :أن ق ــد واألم ــه بالعب ــع امرأت ــه مت ــعا علي ــل موس ــان الرج  ،إذا ك
                                                           

 .٢ح/ ٣٨٥: ١الكايف  )(۱

 .٤) ٢٧٣٥٥(ح -٣٨١ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٢(

 .٦) ٢٧١٦٧(ح -٣١٣ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٣(

 .٢٤١البقرة:  )(٤
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ــدراهم ــوب وال ــب والث ــة والزبي ــع باحلنط ــرت يمت ــن  ،واملق ــن ب وإن احلس
ــه بأمــة Qعــيل  ــع امــرأة ل ورواه الشــيخ  .ومل يطلــق امــرأة إال متعهــا ،مت

عـن  ،عـن أبيـه ،وعنـه .)١(، مثلـهرـبإسناده عن أمحد بن حممـد بـن أيب نصـ
 ،عـن ابـن سـامعة ،وعـن محيـد بـن زيـاد ،عـن سـامعة ،عثامن بـن عيسـى

، Qعـن عبـد اهللا بـن سـنان مجيعـا عـن أيب عبـد اهللا  ،عن حممـد بـن زيـاد
وعــن  .)٣(، مثلــهورواه الشــيخ بإســناده عــن حممــد بــن يعقــوب .)٢(نحــوه

عـن  ،عـن معاويـة بـن عـامر ،عـن حممـد بـن زيـاد ،عن ابن سـامعة ،محيد
ــد اهللا  ــال ،Qأيب عب ــه ق ــه إال أن ــيلمثل ــن ع ــن ب ــان احلس ــع  L : و ك يمت

 . )٧()٦()٥(باألمة )٤(نساءه
                                                           

 .٤٨٤ح/ ١٣٩: ٨التهذيب  )(۱

 .٤ح/ ١٠٥: ٦الكايف  )(۲

 .٤٨٥ح/ ١٣٩: ٨التهذيب  )(۳

طلق مخسني امرأة، ورو ابن طلحة يف مطالب  Qيأيت يف الطالق أن احلسن  )(٤

متع امرأة بعرشين ألف درهم أو عرشين ألف دينار فنظرت  Qالسؤول أن احلسن 

 ."منه قده"إليه وإىل املال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. 

 .٤/ ذيل احلديث  ١٠٥: ٦الكايف  )(٥

 .٣/  ١٠٥: ٦الكايف  )(٦

 .١) ٢٧١٥٢(ح -٣٠٩ – ٣٠٨ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٧(



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا .............................................................. ١٢٨

ــد اهللا * ــن أيب عب ــي ع ــديث احللب ــنQ يف ح ــق  Q ، أن احلس مل يطل

 .)١(امرأة إال متعها

 :كراهة الطالق

ــوب * ــن يعق ــد ب ــحابنا ،حمم ــن أص ــدة م ــن ع ــن  ،ع ــد ب ــن أمح ع

عـن حييـى  ،عـن جعفـر بـن بشـري ،عن حممد بن إسامعيل بـن بزيـع ،حممد

طلــق  Q : إن احلســن بــن عــيلقــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،بــن أيب العــالء

أهــل الكوفــة ال ر ـيــا معشــ :بالكوفــة فقــال Qمخســني امــرأة فقــام عــيل 

بــىل واهللا  :فقــام إليــه رجــل فقــال ،تنكحــوا احلســن فإنــه رجــل مطــالق

وابــن فاطمــة فــإن أعجبــه أمســك وإن  Nلننكحنــه فإنــه ابــن رســول اهللا 

 .)٣()٢(كره طلق

ــال * ــن أيب الع ــى ب ــد اهللا  ،حيي ــن أيب عب ــال Qع ــن  :ق ــن ب إن احلس

 .)٤( طلق مخسني امرأة ثم ذكر نحوه Qعيل 

                                                           

 .٥) ٢٧١٦٦(ح -٣١٣ :٢١ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )١(

 .٥ح/ ٥٦: ٦الكايف  )(۲

 .٢) ٢٧٨٨٣(ح -١٠ – ٩ :٢٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٣(

 .٢) ٢٧٨٩٠(ح -١٢ :٢٢ ،احلر العاميل -الشيعة (آل البيت) وسائل  )٤(
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عـن احلسـن بـن حممـد  ،عـن محيـد بـن زيـاد ،حممد بـن يعقـوب *
عـن  ،عـن عبـد اهللا بـن سـنان ،بن سامعة عن حممـد بـن زيـاد بـن عيسـى

ــد اهللا  ــال Qأيب عب ــا  :ق ــرب Qإن علي ــىل املن ــو ع ــال وه ــوا  :ق ال تزوج
ــالق ــل مط ــه رج ــن فإن ــال ،احلس ــدان فق ــن مه ــل م ــام رج ــىل واهللا  :فق ب

ــول اهللا  ــن رس ــو اب ــه وه ــؤمنني  Nلنزوجن ــري امل ــن أم ــاء  ،Qواب ــإن ش ف
 .)٢()١(أمسك وإن شاء طلق

 :حكم اخلنثى

 )روضـة الـواعظني(حممد بن أمحـد بـن عـيل الفتـال الفـاريس يف  *

هــو الــذي ال  :فقــال )٣(أنــه ســئل عــن املؤبــت Lعــن احلســن بــن عــيل 

 وإن  ،فإنـه ينتظـر بـه فـإن كـان ذكـرا احـتلم )٤()ذكـر هـو أو أنثـى(يدر

بـل عـىل احلـائط فـان أصـاب  :كان أنثى حاضت وبدا ثـدهيا وإال قيـل لـه

وإن تـنكص بولـه كـام يتـنكص بـول البعـري فهـي  ،بوله احلائط فهـو ذكـر

                                                           

 .٤ح/ ٥٦: ٦الكايف  )(۱

 .١ح -١٢ :٢٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٢(

 يف املصدر: املؤنث. )(۳

 يف املصدر: أذكر هو أم أنثى. )(٤
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يـدل عـىل أن القرعـة لكـل أمـر مشـتبه وقـد عمـل ويأيت مـا  :أقول .امرأة

وال خيفــى ضــعف داللتهــا عــىل خصــوص  )١(هبــا بعــض األصــحاب هنــا

واحلكـم بعـد األضـالع قضـية  ،ة النصـوص اخلاصـةاخلنثى مـع معارضـ

ــح ،يف واقعــة ــة وأرج ــرياث أوضــح دالل ــيف يف امل ــنص عــىل التنص  ،وال

 .)٣()٢(واهللا أعلم

 :القضاء

عـن أمحـد بـن حممـد  ،عـن عـدة مـن أصـحابنا ،حممد بن يعقوب *

عــن هــارون بــن  ،وعــن أبيــه مجيعــا ،عــن عمــرو بــن عــثامن ،بــن خالــد

 Lسـمعت أبـا جعفـر وأبـا عبـد اهللا  :قـال ،عن حممد بـن مسـلم ،اجلهم

إذ أقبــل قــوم  Qبيــنام احلســن بــن عــيل يف جملــس أمــري املــؤمنني  :يقــوالن

 :قــالوا ؟ومــا حــاجتكم :قــال ،يــا أبــا حممــد أردنــا أمــري املــؤمنني :فقــالوا

امــرأة  :قــالوا ؟ومــا هــي ختربونــا هبــا :قــال ،أردنــا أن نســأله عــن مســألة

                                                           

 ٣. الباب ١٠٦من كتاب الفرائض، واملقنعة:  ١١٦راجع اخلالف يف املسألة  )(۱

 .فيه حديثان

 .٤٦روضة الواعظني:  )(۲

 .٧ )٣٣٠٢٠(ح -٢٩٠ – ٢٨٩ :٢٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٣(
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فوقعــت عــىل جاريــة  )١(قامــت بحموتــه، فلــام قــام عنهــا جامعهــا زوجهــا

ــت ــاحقتها فوقع ــر فس ــت )٢(بك ــا فحمل ــة فيه ــذا ،النطف ــول يف ه ــام تق  ؟ف

وأقــول فــان أصــبت فمــن اهللا  ،معضــلة وأبــو احلســن هلــا :فقــال احلســن

فــأرجو أن ال أخطــئ  ،يـوإن أخطــأت فمــن نفســ ،ومــن أمــري املــؤمنني

ــاء اهللا ــة  :إن ش ــر اجلاري ــا مه ــذ منه ــرأة فيؤخ ــد إىل امل ــر يف أول يعم البك

ثـم تـرجم  ،ألن الولد ال خيـرج منهـا حتـى تشـق فتـذهب عـذرهتا ،وهلة

ــنة ــا حمص ــرأة ألهن ــرد  ،امل ــا وي ــا يف بطنه ــع م ــى تض ــة حت ــر باجلاري وينتظ

رف ـفانصـ :قـال ،ثـم جتلـد اجلاريـة احلـد ،الولد إىل أبيه صـاحب النطفـة

 مــا قلــتم أليب :قــال Qفلقــوا أمــري املــؤمنني  Qالقــوم مــن عنــد احلســن 

ــال لكــم ؟حممــد ــي املســؤول مــا كــان  :فقــال ،فــأخربوه ؟ومــا ق ــو أنن ل

 .)٤()٣( عندي فيها أكثر مما قال ابني

ــد يف  * ــد املفي ــن حمم ــد ب ــة(حمم ــال )املقنع ــ :ق ــن ـقض ــن ب ى احلس

 ،يف رجــل اهتــم بالقتــل فــاعرتف بــه Qيف حيــاة أمــري املــؤمنني  Lعــيل 

                                                           

 ).٢٣٣٠: ٦ -محى  -: شدته وسورته. (انظر الصحاح ءمحوة اليش )(۱

 يف املصدر: فألقت.  )(۲

 .١ح/ ٢٠٢: ٧الكايف  )(۳

 .١) ٣٤٤٧٤(ح -١٦٨ – ١٦٧ :٢٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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إىل نفسـه وأقـر وجاء االخر فنفى عنه مـا اعـرتف بـه مـن القتـل وأضـافه 

ــه ــراره ،ب ــن إق ــر األول ع ــع املق ــة ،فرج ــيهام والدي ــود ف ــل الق ــأن يبط  ،ب

إن يكـن الـذي أقـر  :وقـال ،وتكون دية املقتـول مـن بيـت مـال املسـلمني

واالشـكال واقـع فالديـة عـىل  ،ثانيا قد قتل نفسا فقـد أحيـا بـاقراره نفسـا

 .)٢()١(فيهذلك فصوبه وأمىض احلكم  Qفبلغ أمري املؤمنني  ،بيت املال

ــوب * ــن حمب ــيل ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــناده ع ــن  ،وبإس ــد ب ــن حمم ع

، عــن أيب عبــد عــن عمــرو بــن عــثامن ،عــن إبــراهيم بــن عقبــة ،احلســني

فقـال هلـم  ،قـوم يسـتفتونه فلـم يصـيبوه Qأتى أمـري املـؤمنني  :قال Qاهللا

 ،Qهـاتوا فتيـاكم فـان أصـبت فمـن اهللا ومـن أمـري املـؤمنني  :Qاحلسن 

امـرأة جامعهـا  :فقـالوا ،مـن ورائكـم Qوإن أخطأت فـان أمـري املـؤمنني 

فألقــت عليهــا  ،فقامــت بحــرارة مجاعــه فســاحقت جاريــة بكــرا ،زوجهــا

يف العاجـل تؤخــذ هـذه املـرأة بصـداق هــذه  :Qفقـال  ،النطفـة فحملـت

وينتظـر هبـا حتـى تلـد  ،ألن الولد ال خيـرج حتـى يـذهب بالعـذرة ،البكر

وتـرجم املـرأة ذات  ،ويلحـق الولـد بصـاحب النطفـة ،ويقام عليهـا احلـد

وقـال  ،قلنـا للحسـن :فقـالوا Qرفوا فلقـوا أمـري املـؤمنني ـفانصـ ،الزوج
                                                           

 .١١٥املقنعة:  )(۱

 .٢ )٣٥٣٤٤(ح -١٤٤ – ١٤٣ :٢٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٢(



 ١٣٣ ......................................................................... الباب الثالث: الفقه

واهللا لو أن أبـا احلسـن لقيـتم مـا كـان عنـده إال مـا قـال  :فقال ،لنا احلسن

 .)٢()١(احلسن

عـن بعـض  ،عـن يـونس ،عن حممـد بـن عيسـى بـن عبيـد ،وعنه *

ثــم افرتعتهــا  ،إن امــرأة أمســكت جاريــة -يف حــديث  ،رفعــه -أصــحابه 

ــالفجور عــىل املــرأة احلــد  :فقــال Qفســئل احلســن  ،بإصــبعها ورمتهــا ب

ـــة ـــذفها اجلاري ـــا ،لق ـــا إياه ـــة الفرتاعه ـــا القيم ـــري وعليه ـــال أم ، فق

 .)٤()٣(صدقت :Qاملؤمنني

ــوب * ــن يعق ــد ب ــراهيمحمم ــن إب ــيل ب ــن ع ــض  ،)٥(، ع ــن بع ع

ــد اهللا  ــه إىل أيب عب ــحابنا رفع ــال Qأص ــؤمنني  :ق ــري امل ــل  Qايت أم برج

وإذا رجـل مـذبوح يتشـحط  ،وجد يف خربـة وبيـده سـكني ملطـخ بالـدم

ــه أمــري املــؤمنني  ــا تقــول :Qيف دمــه فقــال ل ــال ؟م ــه :ق ــا قتلت ــال ،أن : ق

                                                           

 .٢١١ح/ ٥٨: ١٠التهذيب  )(۱

 .٣) ٣٤٤٧٦(ح -١٦٩ :٢٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٢(

 .١٢/  ٢٠٧: ٧الكايف  )(۳

 .٢) ٣٤٤٨٠(ح -١٧٠ :٢٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف املصدر زيادة: عن أبيه. )(٥
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إىل أن  -رع ـأقبــل رجــل مســ )٢(، فلــام ذهبــوا بــهبــه )١(اذهبــوا بــه فأقيــدوه

مـا محلـك عـىل  :لـألول Qفقـال أمـري املـؤمنني  ،أنـا قتلتـه :فقال - :لقا

وقــد شــهد  ،ومــا كنــت أســتطيع أن أقــول :فقــال ؟إقــرارك عــىل نفســك

ــدم  ــخ بال ــكني ملط ــدي س ــذوين وبي ــال وأخ ــؤالء الرج ــال ه ــيل أمث ع

 ،رب فــأقررتـالضــ )٣(يتشــحط يف دمــه وأنــا قــائم عليــه خفــتوالرجــل 

ــول  ــذين الب ــاة وأخ ــة ش ــذه اخلرب ــب ه ــت بجن ــت ذبح ــل كن ــا رج وأن

فــدخلت اخلربــة فرأيــت الرجــل متشــحطا يف دمــه فقمــت متعجبــا 

ــذوين ــؤالء فأخ ــيل ه ــدخل ع ــؤمنني  ،ف ــري امل ــال أم ــذين  :Qفق ــذوا ه خ

فـذهبوا إىل  :قـال ،مـا احلكـم فـيهام :وقولـوا لـه ،فاذهبوا هبـام إىل احلسـن

ـــه قصـــتهام ـــوا ألمـــري  :Qاحلســـن فقـــال  ،احلســـن وقصـــوا علي قول

إن كــان هــذا ذبــح ذاك فقــد أحيــى هــذا وقــد قــال اهللا عــز  :Qاملــؤمنني

ــل ــاً ﴿ :وج ِيع ــاسَ مجَ ــا النَّ يَ ــأَنَّام أَحْ كَ ــا فَ ياه ــنْ أَحْ مَ ــنهام )٤(﴾وَ ــىل ع  ،خي

باسـناده عـن عـيل بـن  ورواه الشـيخ .وخترج دية املـذبوح مـن بيـت املـال
                                                           

 يف املصدر: فاقتلوه. )(۱

 يف املصدر زيادة ليقتلوه به. )(۲

 يف املصدر: وخفت. )(۳

 .٣٢املائدة:  )(٤
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ـــوه ـــراهيم نح ـــوه)١(إب ـــال نح ـــا مرس ـــدوق  .)٢(. ورواه أيض ورواه الص

 .)٥()٤()٣(نحوه Qباسناده إىل قضايا أمري املؤمنني 

 :حد القتل

) عـــن أمـــري هنـــج البالغـــة(حممـــد بـــن احلســـني الـــريض يف  *

ــؤمنني ــن  Qامل ــيته للحس ــنكم  :Qيف وص ــب ال ألفي ــد املطل ــي عب ــا بن ي

ــون ــا تقول ــلمني خوض ــاء املس ــون دم ــؤمنني أال ال ختوض ــري امل ــل أم : قت

 )٧()ربةـهـــذه الضـــ(انظـــروا إذا أنـــا مـــت مـــن  ،يب إال قـــاتيل )٦(يقـــتلن

ــ ــة بض ــارضبوه رضب ــ ،ربةـف ــول وال يمث ــمعت رس ــاين س ــل ف ل بالرج

ثــم أقبــل عــىل ابنــه ( ،إيــاكم واملثلــة ولــو بالكلــب العقــور :يقــول Nاهللا

                                                           

 .٦٧٩ح/ ١٧٣: ١٠التهذيب  )(۱

 .٨٧٤ح/ ٣١٥: ٦التهذيب  )(۲

 .٣٧ح/ ١٤: ٣الفقيه  )(۳

 .٢ح/ ٢٨٩ :٧الكايف  )(٤

 .١ )٣٥٣٤٣(ح -١٤٣ – ١٤٢ :٢٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(

 يف املصدر: تقلتن. )(٦

 يف املصدر: رضبته هذه. )(۷
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 ،فـان عفـوت فلـك ،يـا بنـي أنـت ويل األمـر وويل الـدم :فقال Qاحلسن 

 .)٣()٢()١() تأثمربة مكان رضبة والـوان قتلت فض

 :حد الرجم

عــن ابــن  ،عــن أبيــه ،عــن عــيل بــن إبــراهيم ،حممــد بــن يعقــوب *
أو  ،عـن عمـران بـن ميـثم ،عـن أيب بصـري ،عن عيل بـن أيب محـزة ،حمبوب

بالزنـا  Qإن امـرأة أقـرت عنـد أمـري املـؤمنني  ،عـن أبيـه ،صالح بن ميـثم
أمــري ، وقــام فــأمر قنــربا فنــاد بالنــاس فــاجتمعوا ،أربــع مــرات

ــؤمنني ــه Qامل ــى علي ــد اهللا وأثن ــال ،فحم ــم ق ــامكم  :ث ــاس إن إم ــا الن أهي
فعــزم  ،خــارج هبــذه املــرأة إىل هــذا الظهــر ليقــيم عليهــا احلــد إن شــاء اهللا

ومعكـم أحجـاركم  ،وأنـتم متنكـرون ،عليكم أمـري املـؤمنني ملـا خـرجتم
 ،إىل منــازلكم إن شــاء اهللا )٤(رفواـفانصــ ،ال يتعــرف مــنكم أحــد إىل أحــد

فلام أصـبح النـاس بكـرة خـرج بـاملرأة وخـرج النـاس معـه  ،ثم نزل :قال
واحلجــارة يف أرديــتهم ويف  ،متنكــرين متلثمــني بعامئمهــم وبــأرديتهم

                                                           

 ما بني القوسني مل يرد يف املصدر. )(۱

 .٦٧خ/ ٨٦: ٣هنج البالغة  )(۲

 .٦ )٣٥٣١٦(ح -١٢٨ :٢٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٣(

 .يف املصدر: حتى تنرصفوا )(٤
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فـأمر أن حيفـر  ،أكاممهم حتى انتهـى هبـا والنـاس معـه إىل الظهـر بالكوفـة
ــا ــا فيه ــم دفنه ــرية ث ــا حف ــب ،هل ــم رك ــرز  ث ــه يف غ ــت رجل ــه وأثب بغلت

 :ونــاد بــأعىل صــوته ،ثــم وضــع إصــبعيه الســبابتني يف اذنيــه ،الركــب
ــاس ــا الن ــه  ،أهي ــد إىل نبي ــد  Nإن اهللا عه ــده حمم ــدا عه ــه ال  إيل Nعه بأن

لـه عليهـا فـال  فمـن كـان هللا عليـه مثـل مـا ،يقيم احلـد مـن هللا عليـه حـد
رف النــاس يومئــذ كلهــم مــا خــال أمــري ـفانصــ :قــال ،يقــيم عليهــا احلــد

ــن و ــؤمنني واحلس ــني امل ــد  ،Kاحلس ــا احل ــة عليه ــؤالء الثالث ــام ه فأق
ــريهم ــم غ ــا معه ــذ وم ــال ،يومئ ــ :ق ـــوانص ــيمن انص ــذ ف رف ـرف يومئ

عــن أمحــد بــن  ،وعــن عــدة مــن أصــحابنا .Qحممــد بــن أمــري املــؤمنني 
، Qعـن أيب عبـد اهللا  ،)١(، عـن خلـف بـن محـادعن حممد بـن خالـد ،حممد

 .)٣(Qورواه الصــدوق بإســناده إىل قضــايا أمــري املــؤمنني  .)٢(وذكــر نحــوه
وبإســناده عــن أمحــد  .)٤(الشــيخ بإســناده عــن احلســن بــن حمبــوبورواه 

ــد ــن حمم ــدب ــن خال ــد ب ــن حمم ــي يف  .)٥(، ع ــن(ورواه الربق ــن  )املحاس ع
                                                           

 يف التهذيب: خالد بن محاد. )(۱

 .١/ ذيل  ١٨٨: ٧الكايف  )(۲

 .٥٢ح/ ٢٢: ٤الفقيه  )(۳

 .٢٣ح/ ٩: ١٠التهذيب  )(٤

 .٢٤ح/ ١١: ١٠التهذيب  )(٥
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ـــه ـــزةأبي ـــن أيب مح ـــن عـــيل ب ـــه )١(، ع ـــه إىل قول ـــري مثل ـــال أم : مـــا خ
 .)٤()٣()٢(Qاملؤمنني
 -رفعـه-، عـن أمحـد بـن حممـد بـن خالـد وعن عيل بن إبـراهيم *

يـا أمـري املـؤمنني إين  :أتـاه رجـل بالكوفـة فقـال :قـال Qإىل أمري املؤمنني 
ثـم نـاد يف  - :إىل أن قـال -وذكـر أنـه أقـر أربـع مـرات  ،زنيت فطهرين

وال  ،ر املسـلمني أخرجـوا ليقـام عـىل هـذا الرجـل احلـدـيا معشـ :الناس
 ،يــا أمــري املــؤمنني :فقــال ،فأخرجــه إىل اجلبــان ،م صــاحبهيعــرفن أحــدك

 ،ثــم وضــعه يف حفرتــه واســتقبل النــاس بوجهــه ،أنظــرين أصــيل ركعتــني
حقــوق اهللا فمــن كــان هللا يف عنقــه  )٥(: معــارش املســلمني إن هــذهثــم قــال

رف ـفانصــ ،حــد )٦(، وال يقــيم حــدود اهللا مــن يف عنقــهرفـحــق فلينصــ
فرمــاه كــل واحــد ثالثــة أحجــار  ،هــو واحلســن واحلســني يالنــاس وبقــ

فـأمر فحفـر لـه وصـىل عليـه  ،Qفأخرجـه أمـري املـؤمنني  ،فـامت الرجـل
                                                           

 يف املحاسن: عيل بن محزة. )(۱

 .٢٣ح/ ٣٠٩املحاسن:  )(۲

 .١ ح/١٨٥: ٧الكايف  )(۳

 .١) ٣٤١٩٧(ح -٥٤ – ٥٣ :٢٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(

 يف املصدر: هذا حق من. )(٥

 يف املصدر زيادة: هللا. )(٦
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عــن  ،عــن أبيــه )تفســريه(ورواه عــيل بــن إبــراهيم يف  .احلــديث ..ودفنــه
 ،املــرادي :عــن أيب بصــري يعنــي ،عــن عاصــم بــن محيــد ،ابــن أيب نجــران
 .)٣()٢()١(نحوه Qعن أيب عبد اهللا 

 Q، رفعـه إىل أمـري املـؤمننيعن أمحـد بـن حممـد بـن خالـد ،وعنه *

ثـم  ،يـا أمـري املـؤمنني إين زنيـت فطهـرين :فقـال ،أتاه رجل بالكوفـة :قال

يــا  :فأخرجــه إىل اجلبــان فقــال :إىل أن قــال -ذكــر أنــه أقــر أربــع مــرات 

ــل ــرين اص ــؤمنني أنظ ــري امل ــني أم ــه  ،ركعت ــعه يف حفرت ــم وض إىل أن  -ث

تكبــريات ثــم رمــاه بثالثــة أحجــار يف  )٤(حجــرا فكــرب أربــع : فأخــذقــال

ــم رمــاه احلســن  ،كــل حجــر ثــالث تكبــريات ــل مــا رمــاه أمــري  Qث مث

، فأخرجـــه أمـــري فـــامت الرجـــل Qثـــم رمـــاه احلســـني  ،Q املـــؤمنني

يـا أمـري املـؤمنني  :فقيـل ،فـأمر فحفـر لـه وصـىل عليـه ودفنـه Qاملؤمنني

هر إىل يـوم القيامـة لقـد صـرب قـد اغتسـل بـام هـو طـا :فقـال ؟أال تغسله

عـن أيب  ،عـن أبيـه )تفسـريه(ورواه عـيل بـن إبـراهيم يف  .عىل أمر عظـيم
                                                           

 .٥١/  ٢١: ٤الفقيه  - ٤. ٩٦: ٢تفسري القمي  )(۱

 .٣ح/ ١٨٨: ٧الكايف  )(۲

 .٣) ٣٤١٩٩(ح -٥٥ :٢٨ ،احلر العاميل -البيت)  وسائل الشيعة (آل )٣(

 يف املصدر: ثالث. )(٤
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ــران ــد ،نج ــن محي ــم ب ــن عاص ــري ،ع ــن أيب بص ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب  Qع

 .)٣()٢()١(نحوه

 :القصاص

عــن  ،حممــد بــن احلســن بإســناده عــن حممــد بــن أمحــد بــن داود *

عـن احلسـن  ،عـن احلسـني بـن حممـد الفـزاري ،حممد بـن بكـار النقـاش

عـن  ،عـن حييـى احلـامين ،عن جعفـر بـن حممـد الرمـاين ،بن عيل النخاس

ملــا  :عــن أيب مطــر قــال ،عــن خمتــار الــتامر ،يـحممــد بــن عبيــد الطيالســ

 Qقـال لـه احلسـن  Qرضب ابن ملجـم الفاسـق لعنـه اهللا أمـري املـؤمنني 

وإذا مــت فــادفنوين  ،قتلوهولكــن احبســه فــإذا مــت فــا ،ال :قــال ؟أقتلــه

ورواه عبــد الكــريم بــن  .)٤(هــذا الظهــر يف قــرب أخــوي هــود وصــالحيف 

                                                           

 .٩٦: ٢تفسري القمي  )(۱

 .٣/  ١٨٨: ٧الكايف  )(۲

 -١٠٠ - ٩٩ :٢٨ ،احلــــر العــــاميل -وســــائل الشــــيعة (آل البيــــت)  )٣(

 .٤)٣٤٣١٩(ح

 .Lيف املصدر زيادة:  )(٤
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ابق عــن حممــد بــن أمحــد بــن باالســناد الســ )فرحــة الغــري(طــاوس يف 

 .)٣()٢()١(داود مثله
 ،عـن السـندي بـن حممـد )قـرب اإلسـناد(عبد اهللا بـن جعفـر يف  *

أن عـيل بـن أيب طالـب ملـا قتلـه  ،عـن أبيـه ،عـن جعفـر ،عن أيب البخرتي
ــال ــن ملجــم ق ــاره )٤(: احبســوا هــذا األســري وأطعمــوهاب  ،وأحســنوا أس

ــنع يب ــام ص ــا أوىل ب ــت فأن ــان عش ــتقدت :ف ــئت اس ــئت  ،إن ش وإن ش
فـان بـدا لكـم أن  ،وإن مـت فـذلك إلـيكم ،وإن شـئت صـاحلت ،عفوت

 .)٦()٥(تقتلوه فال متثلوا به
 .)٨()٧(قدمه فرضب عنقه بيده Qوباالسناد أن احلسن  *

                                                           

 .٣٨فرحة الغري:  )(۱

 .٦٦ح/ ٣٣: ٦التهذيب  )(۲

ـــت)  )٣( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٣٩٨ - ٣٩٧ :١٤ ،احل

 .١)١٩٤٥٢(ح

 يف املصدر زيادة: واسقوه. )(٤

 .٦٧قرب اإلسناد:  )(٥

 .٤ )٣٥٣١٤(ح -١٢٨ – ١٢٧ :٢٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٦(

 .٦٧قرب اإلسناد:  )(۷

 .٥ )٣٥٣١٥ح( -١٢٨: ٢٩احلر العاميل،  –وسائل الشيعة (آل البيت)  )٨(
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) عـــن أمـــري هنـــج البالغـــة(حممـــد بـــن احلســـني الـــريض يف  *

يـــا بنـــي عبـــد املطلـــب ال  :Qيف وصـــيته للحســـن  Q املـــؤمنني

ـــون ـــنكم ختوضـــون دمـــاء املســـلمني خوضـــا تقول ـــري  :ألفي ـــل أم قت

ـــؤمنني أال ال ي ـــتلنامل ـــاتيل )١(ق ـــن  ،يب إال ق ـــت م ـــا م ـــروا إذا أن انظ

يمثـــل بالرجـــل وال  ،ربةـفـــارضبوه رضبـــة بضـــ )٢()ربةـهـــذه الضـــ(

إيـــاكم واملثلـــة ولـــو بالكلـــب  :يقـــول N فـــاين ســـمعت رســـول اهللا

ــور ــن ( ،العق ــه احلس ــىل ابن ــل ع ــم أقب ــال Qث ــت ويل  :فق ــي أن ــا بن ي

ربة مكــان ـوان قتلــت فضــ ،فــان عفــوت فلــك ،األمــر وويل الــدم

 .)٥()٤()٣()رضبة وال تأثم

                                                           

 يف املصدر: تقلتن. )(۱

 يف املصدر: رضبته هذه. )(۲

 ما بني القوسني مل يرد يف املصدر. )(۳

 .٦٧خ/ ٨٦: ٣هنج البالغة  )(٤

 .٦ )٣٥٣١٦(ح -١٢٨ :٢٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٥(
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 :ام املساجدكحأ

عـن احلسـن بـن عبـد ( ،وعن حممـد بـن عمـر بـن سـلم اجلعـايب *

ــرازي ــاس ال ــن العب ــد ب ــن حمم ــه ،)١()اهللا ب ــن أبي ــا  ،ع ــن الرض ــن  Qع ع

ال حيــل الحــد  :Nقــال رســول اهللا  :قــال Qعــن أمــري املــؤمنني  Kآبائــه

أن جينب يف هذا املسـجد إال أنـا وعـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني ومـن 

 .)٣()٢(كان من أهيل فإنه مني

ــكري  * ــيل العس ــن ع ــن ب ــه  Qاحلس ــن آبائ ــريه ع ــن  Kيف تفس ع

ال ينبغـي الحــد يــؤمن  :أنـه قــال -يف حــديث سـد األبــواب  - Nالنبـي 

ــيل  ــد وع ــا إال حمم ــجد جنب ــذا املس ــت يف ه ــر أن يبي ــوم اآلخ ــاهللا والي ب

                                                           

 يف األمايل: احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن عيل التميمي، ويف العيون سقطت )(۱

 عبارة: عن أبيه.

. ورواه الفقيه ٥ح/٢٧٤واألمايل:  ٢٣٦ح/٦٠: ٢ Qعيون أخبار الرضا  )(۲

 .١٧٢٨ح/٣٦٤: ٣مرسال 

 -٢٠٨ – ٢٠٧ :٢ ،احلــــر العــــاميل -وســــائل الشــــيعة (آل البيــــت)  )٣(

 .١٢)١٩٤٢(ح
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الطيبــون مــن  ،واملنتجبــون مــن آهلــم ،وفاطمــة واحلســن واحلســني

 .)٢()١(أوالدهم

عــن عبــد  ،عــن موسـى بــن القاســم ،حممـد بــن احلســن باســناده *

ــرمحن ــران ،ال ــن مح ــد ب ــن حمم ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــديث  - Qع  -يف ح

ال ينـــام يف مســـجدي  :قـــال Nورو أصـــحابنا أن رســـول اهللا  :قـــال

إن اهللا أوحــى إيل أن أختــذ مســجدا طهــورا  :وقــال ،أحــد وال جينــب فيــه

ثــم  :ال حيــل الحــد أن جينــب فيــه إال أنــا وعــيل واحلســن واحلســني قــال

ــيل ــاب ع ــرك ب ــواهبم وت ــد أب ــر بس ــال ،أم ــك فق ــوا يف ذل ــا  :فتكلم ــا أن م

ولكـن اهللا أمـر بسـدها وتـرك بـاب  ،سددت أبوابكم وتركـت بـاب عـيل

 .)٤()٣(عيل

                                                           

 . ١٨: Qتفسري اإلمام العسكري  )(۱

 .٢١ )١٩٥١(ح -٢١٠ :٢ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٢(

 .٣٤ح/ ١٥: ٦التهذيب  )(۳

 .٣) ٦٣٧٩(ح -٢٢٠ :٥ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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ال حيـل الحـد  :Nقـال النبـي  :حممد بـن عـيل بـن احلسـني قـال *

ــيل ــا وع ــجد اال أن ــذا املس ــب يف ه ــني أن جين ــن واحلس ــة واحلس  ،وفاطم

 .)٢()١(يومن كان من أهيل فإنه من

 :حكم الصدقة

عـن  ،عـن أمحـد بـن حممـد بـن خالـد ،وعن عـدة مـن أصـحابنا *

ــه ــه ،أبي ــن حدث ــي ،عم ــرمحن العرزم ــد ال ــن عب ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب  Qع

ومهــا جالســان عــىل الصــفا  Lجــاء رجــل إىل احلســن واحلســني  :قــال

 ،أو غــرم مفظــع ،إن الصــدقة ال حتــل إال يف ديــن موجــع :فســأهلام فقــاال

ـــدقع ـــر م ـــك يش ،أو فق ـــذا ءففي ـــن ه ـــال ؟م ـــاه :ق ـــم فأعطي  ..نع

 .)٤()٣(احلديث

                                                           

 .١٧٢٨/  ٣٦٤: ٣الفقيه  )(۱

ـــت)  )٢( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٢٥٧ – ٢٥٦ :٢٠ ،احل

 .١)٢٥٥٦٩(ح

 .٧ح/ ٤٧: ٤الكايف  )(۳

 .٤ )١٢٤٦٥(ح -٤٤٧ :٩ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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ــه * ــن أبي ــعد ،وع ــن س ــن  ،ع ــهل ب ــم وس ــن هاش ــراهيم ب ــن إب ع

عـن يـونس بـن  ،عن إسـامعيل بـن مـرار وعبـد اجلبـار بـن املبـارك ،زياد

ــان ــد الرمح ــحابنا ،عب ــن أص ــه م ــن حدث ــد اهللا  ،عم ــن أيب عب يف  - Qع

ــديث  ــن  -ح ــأله Qإن احلس ــل س ــال لرج ــل إال يف  :ق ــألة ال حت إن املس

ــالث ــد ث ــع :إح ــرح ،دم مفج ــن مق ــدقع ،أو دي ــر م ــا  ،أو فق ــي أهي فف

 Qفــأمر لــه احلســن  ،يف واحــدة مــن هــذه الــثالث :فقــال ؟تســأل

وأمـر لـه  ،بتسـعة وأربعـني دينـارا Qوأمـر لـه احلسـني  ،بخمسني دينـارا

الكلينــي ورواه  .احلــديث ...عبــد اهللا بــن جعفــر بثامنيــة وأربعــني دينــارا

 .)٢()١(كام مر يف مستحقي الزكاة

 :وجوب قضاء دين امليت

نقــال  )املحجــةكشـف (عـيل بــن موسـى بــن طـاووس يف كتــاب  *

 Qمن كتاب إبـراهيم بـن حممـد األشـعري الثقـة بإسـناده عـن أيب جعفـر 

 Qفبــاع احلســن  ،وعليــه ديــن ثامنامئــة ألــف درهــم Qقــبض عــيل  :قــال

وبـاع ضـيعة لـه بثالثامئـة ألـف  ،ضيعة لـه بخمسـامئة ألـف فقضـاها عنـه
                                                           

 .١٤٩/  ١٣٥اخلصال:  )(۱

 .١١) ٢٣٧٦٨(ح -٣٢٢ :١٨ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )۲(
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ــه ــاها عن ــزرأفقض ــن ي ــه مل يك ــك أن ــت  )١(، وذل ــيئا وكان ــس ش ــن اخلم م

 .)٣()٢(بتنوبه نوائ

 :K حرمة اكل الرتاب اال ما كان لالستشفاء برتاب املعصومني

احلســن  عــن حممــد بــن )املــزار(جعفــر بــن حممــد بــن قولويــه يف  *
عـن جـده عـيل بـن مهزيـار عـن احلسـني بـن  )٤(بن عيل بن مهزيار عن أبيه

سعيد عـن عبـد اهللا األصـم عـن ابـن أيب عمـري عـن أيب محـزة الـثاميل عـن 
مــن  ءيف حــديث انــه ســئل عــن طــني احلــائر هــل فيــه يش Qأيب عبــد اهللا 

بينــه وبــني القــرب عــىل رأس أربعــة أميــال  )٥(؟ فقــال يستشــفى مــاالشــفاء
وحممـد  وكـذا طـني قـرب احلسـن وعـيل Nوكذلك قرب جـدي رسـول اهللا 

هلا داء وســقم وجنــة ممــا ختــاف وال يعــد فخــذ منهــا فإهنــا شــفاء مــن كــل
ــياء ال ءيش ــن األش ــم ــا ت ــدها م ــام يفس ــدعاء وإن ــا اال ال ــفى هب ي يستش

إىل  -خيالطهــا مــن أوعيتهــا وقلــة اليقــني ملــن يعــالج هبــا وذكــر احلــديث 
                                                           

 يف املصدر: يذر.  )(۱

 .١٢٥كشف املحجة:  )(۲

 .١١) ٢٣٧٦٨(ح -٣٢٢ :١٨ ،احلر العاميل -(آل البيت)  وسائل الشيعة )۳(

 (عن أبيه) ليس يف املصدر.) (٤

 علق يف املصححة األوىل بقوله: (بام) حمتمل يف نسخة األصل. )(٥
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ولقــد بلغنــي ان بعــض مــن يأخــذ مــن الرتبــة شــيئا يســتخف  - :أن قــال
بــه حتــى أن بعضــهم يضــعها يف خمــالة البغــل واحلــامر ويف وعــاء الطعــام 

االستشــفاء  :أقــول ؟نــدهواخلــرج فكيــف يستشــفى بــه مــن هــذا حالــه ع
ــني  ــة احلس ــدا ترب ــام ع ــري  Qب ــوص بغ ــا ويف خمص ــدم هن ــا تق ــل مل االك

 .)٢()١(الزيارات

 :والء العتق

كشـف املحجـة لثمـرة (عيل بـن موسـى بـن طـاووس يف كتـاب  *

عــن  ،ملحمـد بــن يعقــوب الكلينــي )الرســائل(نقــال مــن كتــاب  )املهجـة

 Qإىل ابنــه احلســن  Qعــيل بــن إبــراهيم رفعــه يف رســالة ألمــري املــؤمنني 

ـــق :قـــال .Nإن نبـــي اهللا  :يقـــول فيهـــا ـــوالء ملـــن أعت والوصـــية  ،ال

 .)٤()٣(طويلة

                                                           

 .٢٨٠كامل الزيارات:  )(۱

ـــت)  )۲( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٢٢٨ - ٢٢٧ :٢٤ ،احل

 .٣)٣٠٤٠٣(ح

 .١٧٨كشف املحجة:  )(۳

 .٢ )٣٢٩٢٠(ح -٢٤١ :٢٦ ،احلر العاميل -وسائل الشيعة (آل البيت)  )٤(
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 :حرمة امليت كحرمته حيا

 ،عـن سـهل بـن زيـاد ،وحممـد بـن احلسـن ،وعن عيل بـن حممـد *

 ،عـن حممـد بـن مسـلم ،عـن هـارون بـن اجلهـم ،عن حممـد بـن سـليامن

ــر  ــن أيب جعف ــن  - Qع ــاة احلس ــديث وف ــه  Qيف ح ــال -ودفن إن اهللا  :ق

 .)٢()١(حرم من املؤمنني أمواتا ما حرم منهم أحياء
* * * 

 

 

  

                                                           

 .٣ح/ ٢٤٠: ١الكايف  )(۱

ـــت)  )۲( ـــيعة (آل البي ـــائل الش ـــاميل -وس ـــر الع  -٣٢٩ - ٣٢٨ :٢٩ ،احل

 .٣)٣٥٧٠٦(ح
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 ١١٣ ...................................... جواز االحتجام يف االحرام:

 ١١٤ ............................... الصالة اثناء الطواف:دخول وقت 

 ١١٥ .................. تقديم الفريضة عىل صالة الطواف عند التزاحم:

 ١١٦ .................................... استحباب دفن الشعر يف منى:



 يف وسائل الشيعة ومستدركاهتا .............................................................. ١٦٠

 ١١٦ ....................................................... الكفارات:

 ١١٧ ......................................................... الوصية:

 ١٢٠ .......................................... جواز الوصية باالشارة:

 ١٢٢ ...................... ملن مل يبلغ اخلمس سنني:عدم جواز الوصية 

 ١٢٢ ........................................................... التقية:

 ١٢٤ .......................................................... النكاح:

 ١٢٤ ...................................................... الصداق:

 ١٢٤ ............................................. املحرم من النكاح:

 ١٢٦ ...................................................... اقل احلمل:

 ١٢٦ ......................................................... الطالق:

 ١٢٦ .................................................... متعة الطالق:

 ١٢٨ ................................................... كراهة الطالق:



 ١٦١ .................................................................................... الفهرس

 ١٢٩ .................................................... حكم اخلنثى:

 ١٣٠ .......................................................... القضاء:

 ١٣٥ ....................................................... حد القتل:

 ١٣٦ ...................................................... حد الرجم:

 ١٤٠ ....................................................... القصاص:

 ١٤٣ ................................................. أحكام املساجد:

 ١٤٥ ................................................... حكم الصدقة:

 ١٤٦ ......................................... وجوب قضاء دين امليت:

 ١٤٧ ....... حرمة اكل الرتاب اال ما كان لالستشفاء برتاب املعصومني:

 ١٤٨ ...................................................... والء العتق:

 ١٤٩ ........................................ حرمة امليت كحرمته حيا:

 ١٥٠ .......................................................... الفهرس
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