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6الجزء )ع(مسند اإلمام علي : الكتاب 

:المؤلف 

:المحقق 

:الناشر 

:الطبعة 

10: عدد األجزاء 

:مصدر الكتاب 

]الكتاب [ 

--- ... 183الصفحة ... --- 

).1(شاءت نكحته نكاحًا جدیدًا، وٕان شاءت لم تفعل

:بیان

.حمله الشیخ على التقیة

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5285/11

على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع : الق) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، أن علیًا 

).2(، الخبر)المطلقة(نسوة، فطلق إحداهّن، فلیس له أن یتزوج حتى تنقضي عّدة التي طّلق 

أنه قال في الرجل یكون عنده أربع نسوة فیطلق إحداهن، قال ) علیه السالم(عن علي - 5286/12

).3(ة التي طلقلیس له أن یتزوج خامسة حتى تنقضي عد): علیه السالم(

____________

.3:286، االستبصار 15:314، وسائل الشیعة 8:53تهذیب األحكام -1

.17179ح14:426، مستدرك الوسائل 114: الجعفریات-2

.17182ح14:427، مستدرك الوسائل 2:235دعائم االسالم -3

--- ... 184الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في الرجوع وأحكامه

علیه (عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر -5287/1



2

في رجل یطلق امرأته تطلیقة ـ واحدة ـ ثم یتزوجها بعُد زوج : كان یقول) علیه السالم(أّن علیًا ) السالم

).1(انها عنده على ما بقي من طالقها)] علیه السالم(قال [

:بیان

أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني : قال الشیخ هذه الروایة تحتمل وجهین365ص15جاء في الوسائل ج

لم یدخل بها، أو كان تزوج متعة، أو لم یكن بالغًا لما یأتي، والثاني أن تكون محمولة على التقیة ألنه 

.مذهب عمر

ت، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن البرقي، عن عبداهللا بن المغیرة، عن عمرو ابن ثاب-5288/2

وعمر في امرأة طلقها ) علیه السالم(اختلف رجالن في قضیة علي : عبداهللا بن عقیل بن أبي طالب قال

زوجها تطلیقة أو اثنتین، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها األول، فقال 

هي على ما بقي من الطالق، وقال: عمر

____________

.15:365، وسائل الشیعة 3:273، االستبصار 8:32تهذیب األحكام -1

--- ... 185الصفحة ... --- 

).1!!!(سبحان اهللا أیهدم ثالثًا وال یهدم واحدة): علیه السالم(أمیر المؤمنین 

إني طلقت امرأتي : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال): البدري(قال أبو عثمان النهدي -5289/3

كما : ما تقول؟ قال: فقال له الرجل. سالم تطلیقتین فما ترى؟ فسكت عمرفي الشرك تطلیقة، وفي اال

فقص علیه (قص علیه قصتك : فقال) علیه السالم(أنت حتى یجیئ علي بن أبي طالب، فجاء علي 

).2(هدم االسالم ما كان قبله، هي عندك على واحدة) علیه السالم(فقال علي ) القصة

إذا طلق الرجل امرأته تطلیقة أو تطلیقتین، ثم : أنه قال) السالمعلیه (عن أمیر المؤمنین -5290/4

تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجًا غیره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج األول، 

).3(فهي عنده على ما بقى من الطالق، وال یهدم ذلك ما مضى من طالقه

:بیان

نها متعارضة، إّال أن عمل األصحاب على خبر رفاعة والمسألة من حیث النصوص مشكلة جدًا، فا

.وأشباهه مما على الهدم المطابق لعنوان الباب

أخبرنا الشیخ أبو الفتح، أنا عبدالرحمن بن أبي شریح، نا أبو القاسم البغوي، نا : البیهقي-5291/5

في ) اهللا عنهرضي(علي بن الجعد، أنا إسرائیل، عن عبداألعلى، عن محمد بن الحنفیة، عن علي 

إن رجعت الیه ): رضي اهللا عنه(الرجل یطلق امرأته تطلیقة أو تطلیقتین، ثم ُتزّوج فیطلقها زوجها، قال 

).4(بعد ما تزوجت ائُتِنَف الطالق، وٕان تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي
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م راجعها فهوإذا طّلق الرجل امرأته ث: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5292/6

____________

.15:363، وسائل الشیعة 3:270، االستبصار 8:34تهذیب األحكام -1

في عهد الثاني ) علیه السالم(، مناقب ابن شهر آشوب، في قضایاه 654ح2:317شرح األخبار -2

.40:230، البحار 2:364

.18395ح15:326، مستدرك الوسائل 2:299دعائم االسالم -3

.27928ح672: 9، كنز العّمال 7:365لبیهقي سنن ا-4

--- ... 186الصفحة ... --- 

أحق بها، أعلمها بذلك أو لم یعلمها، فإن أظهر الطالق وأسّر الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها قد 

).1(تزوجت، فال سبیل له علیها، من أجل أنه أظهر طالقها وأسّر رجعتها

:بیان

م یطلع علیها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته، وال یعني إذا لم یشهد على ذلك، ول

.تحل لغیره إّال بعد أن یطلقها وتنقضي عدتها منه، أو یموت وتنقضي أیضًا عدتها

وَال َتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن {: قال في قول اهللا تعالى) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5293/7

هو الرجل یرید أن یطلق امرأته، فیطلقها واحدة ثم یدعها حتى إذا كاد : قال) 2(}َیْفَعل ذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه 

أن یخلو أجلها راجعها، ولیست له بها حاجة، ثم یطلقها كذلك ویراجعها إذا كاد أجلها أن یخلو، وال 

).3(ي ذلك بها، فنهى اهللا عّزوجّل عن ذلكحاجة له بها إّال لیطول بها علیها العدة علیها، ویضّر ف

____________

.18410ح15:331، مستدرك الوسائل 2:295دعائم االسالم -1

.231: البقرة-2

.18446ح15:342، مستدرك الوسائل 2:294دعائم االسالم -3

--- ... 187الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في الزواج من الخامسة

إذا كان ): علیه السالم(قال علي : باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قالالراوندي،-5294/1

).1(أربع نسوة فطلق إحداهّن، ال یتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق) للرجل(

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5295/2

في الرجل یكون له أكثر من أربع ) علیه السالم(، عن جّده، عن علي جّده جعفر بن محمد، عن أبیه
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یختار منهن ): علیه السالم(نسوة في الشرك ویسلم ویسلمن، أو یكون عنده أختان ویسلم فیسلمان قال 

).2(أربعًا اُالولى فاُالولى، وأما األختان فاألولى منهما امرأته

المشرك یسلم وعنده أختان حّرتان أو أكثرأنه قال في ) علیه السالم(عن علي -5296/3

____________

.104:191، البحار 53: نوادر الراوندي-1

.17184ح14:427، مستدرك الوسائل 106: الجعفریات-2

--- ... 188الصفحة ... --- 

اُالولى، یترك له التي نكح أوال من اُالختین، واألربع الحرائر): علیه السالم(من أربع نسوة حرائر، قال 

).1(فأوّال، وتنزع منه اُالخت الثانیة، وما زاد على األربع حرائر

____________

.17185ح14:428، مستدرك الوسائل 2:250دعائم االسالم -1

--- ... 189الصفحة ... --- 

:الباب السادس

في المطّلقة ثالثاً 

بن سماعة، عن محمد بن زیاد، محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد-5297/1

إذا أراد ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن عبداهللا بن سنان، عن أبي عبداهللا 

الرجل الطالق طلقها في قبل عدتها بغیر جماع، فانه إن طلقها واحدة ثم تركها حتى یخلو أجلها، إن 

أن یخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطلیقة، فإن شاء أن یخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل

طلقها الثانیة أیضًا، فشاء أن یخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى یخلو أجلها فان شاء راجعها قبل 

أن ینقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطلیقتین، فان طلقها الثالثة فال تحل له حتى تنكح زوجًا 

).1(كانت في الدم من التطلیقتین األولتینغیره، وهي ترث وتورث ما 

من طلق امرأته ثالثًا لم تحل له حتى تنكح زوجاً )]: علیه السالم[(عن علي -5298/2

____________

، تفسیر 3:327، االستبصار 8:29تهذیب األحكام 15:347، وسائل الشیعة 6:69الكافي -1

.1:223، تفسیر البرهان 104:157، البحار 1:119العیاشي 

--- ... 190الصفحة ... --- 

).1(غیره
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من طّلق ألبتة تخذ دین اهللا هزوًا ولعبًا، وألزمناه ثالثًا لم تحّل له )]: علیه السالم[(عن علي -5299/3

).2(حتى تنكح زوجًا غیره

من : أنه قال) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5300/4

هل یحل : امرأته ثالثًا على ما ینبغي من الطالق، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غیره، فقیل لهطلق

).3(به) ویهّزها(ال حتى یهزها : النكاح دون المسیس؟ فأخرج ذراعًا أشعر فقال) یحلها(

أنه قضى في رجل طلق امرأته ثالثًا، فندم وندمت ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5301/5

ال تحل له حتى تنكح زوجًا غیره نكاح غبطة : ا أمرهما بینهما على أن تتزوج رجال یحّلها له، قالفأصلح

).4(من غیر مواطأة ویجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت األول إن شاء وشاءت

امرأته ثالثًا من طلق : أنه قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5302/6

على ما ینبغي من الطالق الذي ال تحل له المرأة فیه إّال بعد زوج، ثم یراجعها ثالث مرات وتتزوج غیره 

).5(ثالث مرات، ال تحل له بعد ذلك، الخبر

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسى، عن أبي عبداهللا -5303/7

إذا كانت الحّرة تحت العبد فالطالق والعدة ): علیه السالم(أمیر المؤمنین قال : قال) علیه السالم(

).6(بالنساء ـ یعني تطلیقها ثالثًا وتعتد ثالث حیض

____________

.27856ح9:658كنز العمال -1

.27864ح9:659كنز العمال -2

.18397ح15:327، مستدرك الوسائل 2:296دعائم االسالم -3

.18399ح15:327، مستدرك الوسائل 2:297م دعائم االسال-4

.2:296، دعائم االسالم 17194ح14:430مستدرك الوسائل -5

.15:394، وسائل الشیعة 6:167الكافي -6

--- ... 191الصفحة ... --- 

محمد بن یعقوب، عن أیوب بن نوح بن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن -5304/8

إذهبي إلى هذا فاسألیه ـ : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طالقها، فقال: قال) السالمعلیه (أبي عبداهللا 

غسلت فرجك؟ فرجعت إلى : إن زوجي طلقني، قال) علیه السالم(فقالت لعلي ) علیه السالم(یعني علیًا 

ل لها فقا: أرسلتني إلى رجل یلعب، فردها الیه مرتین في كل ذلك ترجع فتقول یلعب، قال: عمر، فقالت

فزوجك أحق : ال، قال: غسلت فرجك؟ قالت): علیه السالم(فقال لها علي : انطلقي الیه فانه أعلمنا، قال
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).1(ببضعك ما تغسلي فرجك

:بیان

حمله الشیخ على التقیة في الفتوى أو في الروایة، ویمكن حمله على االستحباب بالنسبة إلى المرأة، 

ى أن تغتسل، ویحتمل الحمل على إرادة أول الحیضة الثالثة ال بمعنى انه یستحب لها ترك التزویج إل

أرأیت دمًا من الحیضة الثالثة تحتاجین معه : ألن غسل الفرج غیر غسل الحیض، فكأنها قال لها; آخرها

.إلى غسل الفرج منه للتنظیف أو حال االستنجاء

داهللا ابن میمون، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عب-5305/9

إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ): علیه السالم(قال علي : أبي عبداهللا، عن أبیه علیهما السالم قال

).2(ما لم تغتسل من الثالثة

فإذا رأت المطلقة الدم من الحیضة الثالثة، فقد : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5306/10

).3(ق علیهابانت وال رجعة للمطل

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا : البیهقي- 5307/11

جاء رجل إلى علي بن : سعید بن منصور، نا أبو شهاب، عن إسماعیل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال

إني طلقت امرأتي فجاءت: فقال) رضي اهللا عنه(أبي طالب 

____________

.3:329، االستبصار 15:429، وسائل الشیعة 8:125تهذیب األحكام -1

.3:329، االستبصار 8:125تهذیب األحكام -2

.18480ح15:354، مستدرك الوسائل 2:296دعائم االسالم -3

--- ... 192الصفحة ... --- 

وأنت : ، قالقل فیها: شریح، فقال) رضي اهللا عنه(قد انقضت عدتي، وعند علي : بعد شهر، فقالت

إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول یشهدون أنها حاضت : نعم، قال: شاهد یاأمیر المؤمنین، قال

).1(قالون بالرومیة ـ أي أصبت ـ): رضي اهللا عنه(ثالث حیض وٕاّال فهي كاذبة، قال علي

بن محمد، نا حمید بن وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ قراءة، أنا أبو الولید، نا عبداهللا : وعنه- 5308/12

مسعدة، نا خالد بن الحارث، عن سعید بن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، أن شریحًا رفعت الیه 

امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثالثین لیلة ثالث حیض، فذكر نحو حدیث الشعبي، فرفع ذلك 

ها، فان كان حیضها كذا انقضت سلوا عنها جارات: فقال) رضي اهللا عنه(شریح إلى علي بن أبي طالب 

).2(عدتها

والعدة بالنساء، فإذا كانت ) بالرجال(الطالق : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5309/13
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، )عبد(، فطالقها ثالث تطلیقات، وٕان كانت أمة تحت حّر أو مملوك )عبد(الحّرة تحت حّر أو مملوك 

).3(بین الحّرة بالثالثةفطالقها تطلیقات تبین بالثانیة، كما ت

: محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال- 5310/14

إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة بانت : اني سمعت ربیعة الرأي یقول) علیه السالم(قلت ألبي جعفر 

كذب ): علیه السالم(یه، فقال أبو جعفر منه، وٕانما القرء ما بین الحیضتین، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأ

علیه (وما قال فیها علي : قلت له: ، قال)علیه السالم(لعمري ما قال ذلك برأیه، ولكنه أخذه عن علي 

إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد انقضت عدتها وال سبیل له علیها، وٕانما : كان یقول: ؟ قال)السالم

).4(ا أن تتزوج حتى تغتسل من الحیضة الثالثةالقرء ما بین الحیضتین، ولیس له

____________

.7:418سنن البیهقي -1

.7:419سنن البیهقي -2

.2:300، دعائم االسالم 17197ح14:431مستدرك الوسائل -3

.3:327، االستبصار 6:88الكافي -4

--- ... 193الصفحة ... --- 

:الباب السابع

في طالق األمة مرتین

محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معّلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن -5311/1

ما تقولون : قال عمر على المنبر: قال) علیه السالم(أبان بن عثمان، عن أبي ُاسامة، عن أبي عبداهللا 

ما یقول یاصاحب البرد المعافري ـ یعني أمیر: یاأصحاب محمد في تطلیق األمة؟ فلم یجبه أحد، فقال

).1(بیده تطلیقتان) علیه السالم(ـ فأشار ) علیه السالم(المؤمنین 

في رجل كانت عنده أمة، فطلقها ثنتین، ثم )] علیه السالم[(عن أبي صالح، عن علي -5312/2

).2(اشتراها فقیل له أیأتیها؟ فأبى

علیه (الحسین بن سعید، عن صفوان، عن عبداهللا، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا -5313/3

في أمة طلقها زوجها تطلیقتین، ثم وقع علیها،) علیه السالم(قضى علي : قال) السالم

____________

.15:392، وسائل الشیعة 6:170الكافي -1

.28056ح9:705كنز العمال -2

--- ... 194الصفحة ... --- 
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).1(فجلده

وعلي بن إسماعیل كلهم، عن عبداهللا بن جعفر، عن محمد بن عیسى، والحسن بن ظریف،-5314/4

قال علي : قال أبي: كم یطلق العبد األمة؟ قال) علیه السالم(سألت أبا عبداهللا : حماد بن عیسى، قال

قال علي ) علیه السالم(قال أبي : كم عّدة األمة من العبد؟ قال: وقلت له: تطلیقتین، قال): علیه السالم(

.على شهرین أو حیضتین): علیه السالم(

علیه (قال علي ) علیه السالم(قال أبي : وقلت جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال

).2(الطالق والعدة بالنساء): السالم

أخبرني أبو الحسن علي ابن خالد المراغي، : الشیخ الطوسي، أخبرنا محمد بن محمد، قال-5315/5

حدثنا محمد بن علي بن : السبیعي بحلب، قالأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسین بن صالح العدل : قال

حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي، : حدثنا محمد بن تسنیم الوراق، قال: زید بن إسماعیل الهمداني، قال

: عن إبراهیم بن عبدالحمید، عن رقبة بن مصقلة بن عبداهللا بن خونعة العبدي، عن أبیه، عن جّده، قال

عن طالق األمة، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب أتى عمر ابن الخطاب رجالن یسأالن 

بأصبعه هكذا، وأشار ) علیه السالم(یاأصلع، ما ترى في طالق األمة؟ فقال : فقال) علیه السالم(

سبحان اهللا جئناك وأنت أمیر المؤمنین : ثنتان، فقاال: بالسبابة والتي تلیها، فالتفت الیهما عمر، فقال

هذا علي بن : ال، قال: تدریان من هذا؟ قاال: ى رجل سألته واهللا ما كّلمك، فقال عمرفسألناك فجئت إل

لو أّن السماوات السبع واألرضین السبع : یقول) صلى اهللا علیه وآله(أبي طالب، سمعت رسول اهللا 

)..3(وضعتا في كفة ووضع إیمان علي في كفة لرجح إیمان علي

____________

.15:391، وسائل الشیعة 6:170، الكافي 3:309، االستبصار 8:84تهذیب الطوسي -1

.409: 14، وسائل الشیعة 6:167، الكافي 104:183، البحار 49ح15: قرب االسناد-2

، وسائل الشیعة 18433ح15:338، مستدرك الوسائل 422ح9:238أمالي الطوسي المجلس -3

في عهد الثاني ) علیه السالم(یاه ، مناقب ابن شهر آشوب باب قضا104:3، البحار 15:392

.2:364) علیه السالم(، تاریخ ابن عساكر ترجمة اإلمام علي 2:370

--- ... 195الصفحة ... --- 

أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طالقًا ال تحّل له إّال ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5316/6

أحلتها آیة وحرمتها آیة ): علیه السالم(ك الیمین؟ قال بعد زوج، ثم اشتراها، هل یحل له أن یطأها بمل

هُ {: ُاخرى، فأما التي حرمتها قوله تعالى ، وأما التي أحلتها )1(}َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحّتى َتْنِكَح َزْوجًا َغْیرَ
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).3(وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي) 2(}َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكمْ {: فقوله

، نا محمد بن )الزاهد(أخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، أنا محمد بن عبداهللا الزاهري : البیهقي-5317/7

مسلمة، نا یزید بن هارون، أنا شعبة، عن ابن عون، عن أبي صالح ـ یعني الحنفي ـ قال سأل ابن 

ال تحل : شتریها، فقالعن المملوكة تكون تحت الرجل فیطلقها تطلیقتین ثم ی) رضي اهللا عنه(الكواء علیًا 

).4(له

____________

.230: البقرة-1

.3: النساء-2

.18438ح15:340، مستدرك الوسائل 2:298دعائم االسالم -3

.7:376سنن البیهقي -4

--- ... 196الصفحة ... --- 

:الباب الثامن

في حكم زوجة المرتد

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : حدثني موسى، قال، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد،)الجعفریات(-5318/1

).1(المرتد عن االسالم تعزل عنه امرأته، الخبر: قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد أن علیًا 

____________

.18441ح15:341، مستدرك الوسائل 127: الجعفریات-1

--- ... 197الصفحة ... --- 

:الباب التاسع

الطالقفي الوكالة والتحكیم ب

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5319/1

في رجل جعل طالق امرأته بید رجلین، ) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

جتمعا جمیعًا على أن یجیز ذلك حتى ی) علیه السالم(فأبى أمیر المؤمنین : فطلق أحدهما وأبى اآلخر

).1(طالق

َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن َأْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن {: أنه قال في قول اهللا عّزوجلّ ) علیه السالم(عن علي -5320/2

لیس لهما أن یحكما حتى یستأِمر الرجل والمرأة، ویشترطا علیهما إن شاءا جمعًا وٕان : قال) 2(}َأْهِلَها

).3(شاءا فرقاً 

أّن رجًال أتاه مع امرأة، مع كل واحد منهما فئام من ) علیه السالم(أمیر المؤمنین عن-5321/3
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أن یبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ففعلوا، ثم دعا) علیه السالم(الناس، فأمر 

____________

.3:279، االستبصار 8:39، تهذیب األحكام 15:333، وسائل الشیعة 6:129الكافي -1

.35: النساء-2

.17675ح15:106، مستدرك الوسائل 2:270دعائم االسالم -3

--- ... 198الصفحة ... --- 

هل تدریان ما علیكما؟ علیكما إن رأیتما أن تجمعا جمعتما، وٕان رأیتما أن تفّرقا فرقتما، : الحاكمین فقال

علیه (ال أمیر المؤمنین أما الفرقة فال، فق: رضیت بكتاب اهللا لي وعلّي، وقال الزوج: فقالت المرأة

).1(كذبت لعمُر اهللا حتى ترضى بالذي رضیت): السالم

____________

، تفسیر 15:94، وسائل الشیعة 17678ح15:107، مستدرك الوسائل 2:271دعائم االسالم -1

.10:93، تفسیر الرازي 104:60، البحار 1:241العیاشي 

--- ... 199الصفحة ... --- 

--- ... 200الصفحة... --- 

مبحث

العّدة وأحكامها

--- ... 201الصفحة ... --- 

--- ... 202الصفحة ... --- 

:الباب األول

في مّدة العّدة وبعض أحكامها

).1(عدة السّریة ثالث حیض: قال)] علیه السالم[(عن علي -5322/1

المبتوتة ال نفقة لها وال في : قال)] علیه السالم[(عن جعفر بن محمد، عن أبیه أن علیًا -5323/2

).2(سكنى

عن هشیم، عن أشعث، عن الحكم عن أبي صادق، عن ربیعة ابن ناجذ، عن علي : البیهقي-5324/3

).3(العدة من یوم یطلق أو یموت: قال) رضي اهللا عنه(

في ) علیه السالم(علي بن الحسین المرتضى نقال من تفسیر النعماني باسناده عن علي -5325/4

إن العدة كانت في الجاهلیة على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل : الناسخ والمنسوخ قالبیان

البعل أهون علّي من هذه، فال أكتحل : ألقت المرأة خلف ظهرها شیئًا، بعرًة أو ما یجري مجراها، ثم قالت
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وال أتمشط وال أتطیب وال أتزوج سنة،

____________

.28033ح9:700كنز العمال -1

.27966ح9:684كنز العمال -2

.7:425سنن البیهقي -3

--- ... 203الصفحة ... --- 

َوالَِّذیَن {: فكانوا ال یخرجونها من بیتها بل یجرون علیها من تركة زوجها سنة، فأنزل اهللا في أول االسالم

فلما قوي االسالم، أنزل ) 1(}َمَتاعًا ِإلَى اْلَحْوِل َغْیَر ِإْخَراجُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجًا َوِصیًَّة ِالَ◌ْزَواِجِهمْ 

َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواجًا َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهر َوَعْشرًا َفِإَذا {: اهللا تعالى

).3(إلى آخر اآلیة) 2(}َفال ُجَناَح َعَلْیُكمْ 

).مثله) علیه السالم(ورواه ابن قولویه عن سعد بن عبداهللا بإسناده عنه (

عدة المطلقة التي تحیض ویستقیم حیضها ثالثة : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5326/5

).4(قروء

لعبد في الطالق والوفاة تعتد الحّرة من زوجها ا: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5327/6

).5(كما تعتد من الحّر، وكذلك یطلقها ثالثًا كما یطلق الّحر، الخبر

ال تعتد بتلك : في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال)] علیه السالم[(عن علي -5328/7

).6(الحیضة

ا، وال تخرج المطلقة ال تعتد إّال في بیت زوجه: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5329/8

).7(منه حتى یخلو أجلها

إذا طلق الرجل امرأته لم یستأذن علیها ما كانت : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5330/9

له علیها رجعة، وٕان طلقها طالقًا ال یملك فیه الرجعة، لم یلج علیها في

____________

.240: البقرة-1

.234: البقرة-2

.104:191، البحار 15:453، وسائل الشیعة 6: والمتشابهرسالة المحكم-3

.18471ح15:352، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -4

.18437ح15:340، مستدرك الوسائل 2:288دعائم االسالم -5
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.27939ح9:675كنز العمال -6

.18488ح15:356، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -7

--- ... 204الصفحة... --- 

).1(عدتها وال بعد أن تنقضي عدتها، إّال باذن

المطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت : أنه قال في حدیث) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5331/10

).2(في عدتها، كانت حامال أو غیر حامل ما دامت للزوج علیها رجعة

حاق، نا أبو العباس محمد بن یعقوب، أنا الربیع بن وأخبرنا أبو زكریا بن أبي إس: البیهقي- 5332/11

سلیمان، أنا الشافعي، أنا یحیى بن حسان، عن جریر، عن عطاء بن السائب، عن زاذان بن أبي عمر، 

أنه قضى في التي تزوج في عدتها أن یفّرق بینهما، ولها الصداق بما استحل ) رضي اهللا عنه(عن علي 

).3(عّدة األول وتعتّد من اآلخرمن فرجها، وتكّمل ما أفسدت من 

أخبرنا أبو محمد عبداهللا بن یوسف، أنا أبو سعید بن األعرابي، نا الحسن بن محمد : وعنه- 5333/12

ُاتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في : الزعفراني، نا أسباط بن محمد، نا أشعث، عن الشعبي، قال

فقال علي : ال یجتمعان وعاقبهما، قال: ینهما وقالعدتها، فأخذ مهرها فجعله في بیت المال وفّرق، ب

لیس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن یفّرق بینهما ثم تستكمل بقیة العدة من ): رضي اهللا عنه(

فحمد : المهر بما استحل من فرجها، قال) رضي اهللا عنه(األول ثم تستقبل عدة ُاخرى، وجعل لها علي 

).4(یاأیها الناس رّدوا الجهاالت إلى السنة: قالاهللا عمر وأثنى علیه، ثم 

محمد بن یعقوب، عن حمید، عن ابن سماعة، عن حماد بن زیاد، عن عبداهللا بن سنان، - 5334/13

في رجل طلق) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا 

____________

.18491ح15:357ائل ، مستدرك الوس2:295دعائم االسالم -1

.18489ح15:356، مستدرك الوسائل 2:290دعائم االسالم -2

.7:441سنن البیهقي -3

.7:442سنن البیهقي -4

--- ... 205الصفحة ... --- 

ترثه وٕان توفیت وهي في عدتها فانه یرثها، وكل واحد منهما یرث : امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال

).1(یقتل أحدهما اآلخرمن دیة صاحبه، ما لم
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وٕان طلقها وهي حامل طالقًا یملك : أنه قال في حدیث) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5335/14

).2(فیه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها

قها الرجل تطلیقة أو تطلیقتین، ثم أنه قال في المرأة یطل) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5336/15

).3(تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرًا، وترثه: یموت عنها زوجها، قال

محمد بن یعقوب، عن حمید بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن - 5337/16

).4(ا القرء ما بین الحیضتینإنم: قال) علیه السالم(في حدیث أن علیًا ) علیه السالم(أبي جعفر 

علیه (أن علیًا ) علیه السالم(عن زرارة، عن أبي جعفر : الفضل بن الحسن الطبرسي- 5338/17

).5(إنما القرء الطهر، یقرء فیه الدم فتجمعه، فاذا جاء الحیض قذفته: كان یقول) السالم

____________

.3:344، االستبصار 15:465، وسائل الشیعة 6:120الكافي -1

.18527ح15:367، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -2

.18528ح15:367، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -3

.15:425، وسائل الشیعة 8:123، تهذیب األحكام 6:88الكافي -4

، تفسیر البرهان15:431، وسائل الشیعة 1:114، تفسیر العیاشي 1:326تفسیر مجمع البیان -5

1:220.

--- ... 206الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في عّدة الحامل

ال تنقضي عدتها إّال : أنه قال في المرأة یكون في بطنها ولدان) علیه السالم(عن علي -5339/1

).1(بالولد اآلخر منهما

لعباس محمد بن نا أبو ا: أخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، وأبو سعید بن أبي عمرو، قاال: البیهقي-5340/2

یعقوب، نا أحمد بن عبدالجبار، نا حفص بن غیاث، عن لیث ابن أبي سلیم، عن أبي عمرو العبدي، 

: في الرجل یطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع واحدًا ویبقى اآلخر، قال) رضي اهللا عنه(عن علي 

).2(هو أحق برجعتها ما لم تضع اآلخر

روى سلمة بن الخطاب، عن إسماعیل بن إسحاق عن إسماعیل محمد بن علي بن الحسین، -5341/3

بن أبان، عن غیاث، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده،

____________

.18469ح15:351، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -1
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.7:424سنن البیهقي -2

--- ... 207الصفحة ... --- 

).1(مل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنةأدنى ما تح: قال) علیه السالم(عن علي 

وطالق الحبلى واحدة، وهو أحق برجعتها، ما لم : أنه قال في حدیث) علیه السالم(عن علي -5342/4

).2(تضع ما في بطنها، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب

المطلقة الحامل فأجلها كما قال وأما : أنه قال في حدیث) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5343/5

اهللا عّزوجّل أن تضع حملها، وكل شيء وضعته یستبین أنه حمل تّم أو لم یتم، فقد انقضت به عدتها، 

).3(الخبر

إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حبلى، انتظرت تسعة : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5344/6

هر، ثّم بانت منه، فهذا إذا لم یكن تبین حملها، فأما أن تعین أشهر، فان ولدت وٕاّال فاعتدت ثالثة أش

َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمل َفَأْنِفُقوا َعَلْیِهنِّ َحّتى {: أّنها حامل أنفق علیها حتى تضع حملها كما قال اهللا تعالى

).5)(4(}َیَضْعَن ِحْمَلُهنَّ 

تعتد أبعد األجلین، وٕان : ى عنها زوجهاأنه قال في الحامل المتوف) علیه السالم(عن علي -5345/7

رضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، فان مضت لها أربعة أشهر 

وعشر قبل أن تضع، ترّبصت حتى تضع، فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال اهللا عّزوجّل أن تضع 

یتم فقد انقضت به عّدتها، وٕان طلقها وهي حملها، وكل شيء وضعته مما یستبین أنه حمل تم أو لم 

حامل طالقًا یملك فیه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عّدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض 

عنها عّدتها، وٕان كان طالقًا ال یملك فیه رجعتها وطلقها وهو صحیح ثم

____________

.4793ح3:511من ال یحضره الفقیه -1

.18467ح15:351، مستدرك الوسائل 2:265سالم دعائم اال-2

.18470ح15:352، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -3

.6: الطالق-4

.2:290دعائم االسالم -5

--- ... 208الصفحة ... --- 

مات ثم وضعت ما في بطنها، فقد انقضت عّدتها، ولو كان ذلك وزوجها لم یدفن بعد أو بعد أن مات 

).1(ابقدر م

____________
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.2:286دعائم االسالم -1

--- ... 209الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

في عّدة المتوفى عنها زوجها

محمد بن یعقوب، عن علي بن ابراهیم، عن أبیه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، -5346/1

: قال) علیه السالم(ر عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعف

في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین 

أربعة أشهر وعشر، فتزوجت فقضى أن یخلي عنها ثم ال یخطبها حتى ینقضي آخر األجلین، فإن شاء 

).1(الهأولیاء المرأة أنكحوها وٕان شاؤا أمسكوها، فان أمسكوها ردوا علیه م

محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبي -5347/2

أنه سئل عن المتوفى عنها ) علیه السالم(البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد یجب علیها؟ فقال

____________

، من ال 3:191، االستبصار 7:474، تهذیب األحكام 15:456، وسائل الشیعة 6:114الكافي -1

.4791ح3:510یحضره الفقیه 

--- ... 210الصفحة ... --- 

).1(إذا لم یبلغها ذلك حتى تنقضي عّدتها، فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحّبت): علیه السالم(علي 

:بیان

ن آخر الحدیث في حكم المطلقة، ویكون سقط من الحدیث هنا یحتمل الحمل على التقیة، ویمكن كو 

.شيء

محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عبداهللا بن -5348/3

في المتوفى عنها زوجها ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(سنان، عن أبي عبداهللا 

).2(ح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرًا، عّدة المتوفى عنها زوجهاال تنك: ولم یمّسها، قال

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، -5349/4

علیه (، عن علي )علیه السالم(عن عبداهللا بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداهللا 

ا تحّد المتوفى عنها زوجها، وال تكتحل وال تطّیب وال تختضب وال المطلقة تحّد كم: قال) السالم

).3(تمشط

أنه سئل عن المتوفى زوجها من قبل أن یدخل بها، هل ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5350/5
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نعم، علیها العدة ولها المیراث كامال، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا، عدة المتوفى عنها : علیها عّدة؟ قال

).4(ها المدخول بها، صغیرة لم تبلغ أو كبیرة قد بلغت تحیض أو ال تحیضزوج

أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غیر بیتها إن : قال)] علیه السالم[(عن علي -5351/6

).5(شاءت

____________

.513ح143: ، قرب االسناد15:447، وسائل الشیعة 7:469تهذیب األحكام -1

.6:119الكافي -2

.15:438، وسائل الشیعة 3:351، االستبصار 8:160تهذیب األحكام -3

.18525ح15:366، مستدرك الوسائل 2:285دعائم االسالم -4

.28000ح9:691كنز العمال -5

--- ... 211الصفحة ... --- 

یأتیها عدة المغیبة تأتیها وفاة زوجها من یوم: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5352/7

).1(خبره

محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن عبد اهللا -5353/8

قضى أمیر المؤمنین ): علیه السالم(قال أبو عبد اهللا : بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشیخته، قال

شهر وعشرًا، وتزوّجت قبل في امرأة تّوفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أ) علیه السالم(

أن تكمل األربعة أشهر والعشر، فقضى أن یطلقها ثم ال یخطبها حتى یمضي آخر األجلین، فإن شاء 

).2(موالي المرأة أنكحوها وٕان شاؤا أمسكوها ورّدوا علیه ماله

:بیان

.هذا محمول على عدم الدخول، وقوله یطلقها بمعنى یفارقها، فاّن نكاحها باطل

المتوفى عنها زوجها تعتد حیث شاءت في بیت زوجها أو : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5354/9

).3(في غیره، وتلزم الموضع الذي تعتد فیه على ما ینبغي

____________

.18500ح15:359، مستدرك الوسائل 2:287دعائم االسالم -1

.14:348، وسائل الشیعة 3:191، االستبصار 7:474تهذیب األحكام -2

.18519ح15:365، مستدرك الوسائل 2:286دعائم االسالم -3

--- ... 212الصفحة ... --- 

:الباب الرابع
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وجوب الحداد على المرأة

نهى : أنه قال) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علي -5355/1

أو تكتحل أو تختضب أو تتزین حتى تنقضي عّدتها، للحاد أن تمشط) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).1(الخبر

الحاد ال تطّیب وال تلبس ثوبًا مصبوغًا وال تبیت : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5356/2

).2(في غیر بیتها

مس ال تلبس ثوبًا مصبوغًا، وال ت: أنه قال في المتوفى عنها زوجها) علیه السالم(عن علي -5357/3

شیئًا من الطیب وال تمشط، وان احتاجت إلى أن تمتشط ولكن ال تمتشط بطیب، وال تكتحل إّال أن 

).3(یصیبها مرض في عینها فتكتحل

)علیه السالم(قال علي : الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال-5358/4

____________

.18502ح15:360، مستدرك الوسائل 2:291دعائم االسالم -1

.18503ح15:360، مستدرك الوسائل 2:291دعائم االسالم -2

.18506ح15:361، مستدرك الوسائل 2:292دعائم االسالم -3

--- ... 213الصفحة ... --- 

).1(لیس له أن یتزوج ُاختها وال عمتها وال خالتها حتى تنقضي عدتها: في رجل عنده امرأة فطلقها

، إن بعض أزواج النبي )علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي عن جعفر بن -5359/5

: فقالت: أن فالنة مات عنها زوجها، فتخرج في حّق ینوبها؟ إلى أن قال: سألته) صلى اهللا علیه وآله(

تخرج عند زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم : یارسول اهللا كیف تصنع ان عرض لها حق؟ قال

).2(نعم: أفتحج؟ قال: ها، قالتتبت عن بیت

____________

.104:191، البحار 53: نوادر الراوندي-1

.18521ح15:365، مستدرك الوسائل 2:285دعائم االسالم -2

--- ... 214الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في عّدة األمة

ها تعتّد عّدة المتوفى عنها ُاّم الولد إذا مات عنها سید: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5360/1

).1(زوجها، وٕان أعتقها اعتدت عّدة المطلقة
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یعني إذا مات : عدة ُام الولد أربعة أشهر وعشرًا قال وكیع: قال)] علیه السالم[(عن علي -5361/2

).2(عنها زوجها

والعبد وتعتد األمة من زوجها الحرّ : أنه قال في حدیث) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5362/3

في الطالق والوفاة عدة األمة، وهي نصف عّدة الحّرة، في الوفاة شهران وخمسة أیام وفي الطالق وٕان 

).3(كانت تحیض حیضتان، ألن الحیض ال یتجزى، وان كانت ممن ال تحیض فأجلها شهر ونصف

ي الطالقتعتّد الحّرة من زوجها العبد ف: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5363/4

____________

.18562ح15:377، مستدرك الوسائل 2:288دعائم االسالم -1

.27973ح9:685كنز العمال -2

.18534ح15:369، مستدرك الوسائل 2:288دعائم االسالم -3

--- ... 215الصفحة ... --- 

).1(والوفاة كما تعتّد من الحرّ 

وان أعتقها اعتدت عّدة : نه قال في حدیث في ُأم الولدأ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5364/5

).2(المطلقة

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن -5365/6

: عن األمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال) علیه السالم(سألت أبا عبداهللا : مسكان، عن سلیمان بن خالد، قال

قال في ) علیه السالم(إن علیًا : فان توفي عنها زوجها؟ فقال: حتى تحیض، قلتحیضتان أو شهران

).3(یتزوجن حتى یعتددن أربعة أشهر وعشرًا وهن إماء: ُامهات األوالد

____________

.18538ح15:370، مستدرك الوسائل 2:288دعائم االسالم -1

.18544ح15:371، مستدرك الوسائل 2:288دعائم االسالم -2

.3:348، االستبصار 8:153، تهذیب األحكام 15:472، وسائل الشیعة 6:170الكافي -3

--- ... 216الصفحة ... --- 

--- ... 217الصفحة ... --- 

مبحث

اإلیالء

--- ... 218الصفحة ... --- 

في اإلیالء وما یتعّلق به
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حدثنا أبي، عن أبیه، عن : سى، قال، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني مو )الجعفریات(-5366/1

إذا آلى الرجل من امرأته فال : كان یقول) علیه السالم(أخبرني أبي أن علیًا : جّده جعفر بن محمد، قال

شيء علیه حتى یمضي أربعة أشهر، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت األربعة أشهر وقف، فأّما أن 

).1(حقها، فلیس لك شيء ما لم تطلبیفيء أو یطلق مكانه، وان لم تقم المرأة تطلب

نا أبو العباس محمد : وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، وأبو سعید بن أبي عمرو، قاال: البیهقي-5367/2

بن یعقوب، أنا الربیع بن سلیمان، نا عبداهللا بن وهب، أنا سلیمان بن بالل، عن جعفر بن محمد، عن 

في االیالء إذا مضت األربعة أشهر ولم یوقف فلیس ذلك : لكان یقو ) رضي اهللا عنه(أبیه، أّن علیًا 

).2(بطالق، ولو مّرت السنة، لم یكن علیه طالق حتى یوقف

____________

.18641ح15:403، مستدرك الوسائل 115: الجعفریات-1

.7:377سنن البیهقي -2

--- ... 219الصفحة ... --- 

أنا علي بن عمر : لمي، وأبو بكر بن الحارث، قاالوأخبرنا أبو عبدالرحمن الس: وعنه-5368/3

: الحافظ، نا أبو بكر النیسابوري، نا عبدالرحمن بن بشر، نا عبدالرحمن بن مهدي، ویحیى بن سعید، قاال

نا سفیان، عن الشیباني، عن بكیر بن األخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي لیلى، عن علي 

).1(ألربعة، فأما أن یفیىء وأما أن یطلقیوقف بعد ا: قال) رضي اهللا عنه(

وأخبرنا الفقیه أبو الفتح، أنا الشریحي، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا : وعنه-5369/4

شهدت : هشیم، عن الشیباني، عن بكیر بن األخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي لیلى، قال

فوقفه في الرحبة، أما أن یفیىء وأما أن : ألربعة أشهر، قالأوقف رجال بعد ا) رضي اهللا عنه(علیًا 

).2(یطلق

إذا آلى من امرأته وقف : قال) رضي اهللا عنه(عن أبي البختري، عن علي ) ویذكر: (وعنه-5370/5

).3(ویجبر على ذلك: عند تمام األربعة، فقیل له أما أن تفیىء وأما أن تعزم الطالق، قال

االیالء : قال) علیه السالم(مد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین عن جعفر بن مح-5371/6

أن یقول الرجل المرأته، واهللا ألغیظنك، واهللا ألسوئنك، ثم یهجرها فال یجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، 

).4(فاذا مضت أربعة أشهر فانه یوقف حتى یفیىء أو یطلق

الرجل من امرأته فال شيء علیه حتى تمضي أربعة إذا آلى: قال) علیه السالم(عن علي -5372/7

أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر أوقف، فإما أن یفیىء وٕاما أن یطلق مكانه، وٕان لم تقف المرأة تطلب 

بحقها فلیس بشيء، وال یقع الطالق، وان مضت األربعة



20

____________

.9188ح3:926، كنز العمال 7:377سنن البیهقي -1

.7:377یهقي سنن الب- 3و 2

.18643ح15:404، مستدرك الوسائل 2:271دعائم االسالم -4

--- ... 220الصفحة ... --- 

أشهر حتى یوقف، إن طلبته المرأة، وبعد أن یخّیر في أن یفیىء أو یطلق وهو في سعة ما لم 

).1(یوقف

ینبغي أن یجبره االمام في المؤلي إذا أوقف فال : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5373/8

).2(على أن یفیىء أو أن یطلق

:بیان

یعني إن الذي ینبغي للحاكم أن یخیره بین أن یفیىء أو یطلق، فان لم یفىء أو یطلق أجبره على أن 

یفىء أو یطلق، وجعل الخیار في ذلك الیه، والبّد من أن یفىء أو یطلق إذا أوقف بعد انقضاء األربعة 

.األشهر

إذا أوقف المؤلي وعزم على الطالق، ُخّلي عنها حتى : أنه قال) علیه السالم(ن علي ع-5374/9

).3(تحیض أو تطهر، فاذا طهرت طلقها، ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثالثة قروء

لو أن رجال حلف أن ال یبتني بامرأته سنتین، لم یكن : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5375/10

).4(مؤلیاً 

أن رجال أتاه فسأله عن رجل آلى من امرأته، فظاهر منها في ) علیه السالم(عن علي - 5376/11

).5(كفارة واحدة): علیه السالم(واحدة؟ قال ) كلمة(ساعة 

).6(إذا أفاء المؤلي فعلیه الكفارة: أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5377/12

آلى من امرأته، لزمه االیالء، وحّده شهران، فاذا العبد إذا : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5378/13

).7(مضى الشهران أوقف

____________

.18643ح15:404، مستدرك الوسائل 2:272دعائم االسالم -1

.18646ح15:406، مستدرك الوسائل 2:273دعائم االسالم -2

.18648ح15:406، مستدرك الوسائل 2:272دعائم االسالم -3

.2:273الم دعائم االس-4

.4839ح3:533، من ال یحضره الفقیه 15:534، وسائل الشیعة 2:273دعائم االسالم -5
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.18653ح15:407، مستدرك الوسائل 2:273دعائم االسالم -6

.2:274دعائم االسالم -7

--- ... 221الصفحة ... --- 

).1(بایالءكل إیالء دون الحّد، فلیس: أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5379/14

وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار، نا : البیهقي- 5380/15

كان : أحمد بن محمد بن نصر اللّباد، نا عمرو بن طلحة، نا أسباط، عن السدي في آیة االیالء قال

).2(ضت فهي طالق بائنةیقوالن إذا آلى الرجل من امرأته فم) رضي اهللا عنهما(علي وابن عباس 

أخبرنا أبو الفتح هالل بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسین بن یحیى بن عیاش : وعنه- 5381/16

القطان، نا أبو األشعث، نا عبدالوهاب ـ هو الثقفي، عن داود ـ هو ابن أبي هند، عن سماك بن حرب، 

له رضیعًا، قال أبو عطیة المرأته عن رجل من بني عجل، عن أبي عطیة أنه توفي أخوه وترك بنیاً 

فذكرت : اني أخشى أن تغتاله، فحلف ال یقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: أرضعیه، فقالت

إنك إنما أردت الخیر، وٕانما االیالء في ): رضي اهللا عنه(فقال علي )رضي اهللا عنه(ذلك لعلي 

).3(الغضب

فظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا یحیى بن محمد، نا عبیداهللا وأخبرنا أبو عبداهللا الحا: وعنه- 5382/17

ترضع صبیًا، وقد ) امرأة(كانت ُامي : بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماك، عن عطیة بن جبیر، قال

إنه قد : توفي صبي لنا، فحلف أبي أن ال یقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قیل له

إن كنت حلفت على نضرة ) رضي اهللا عنه(فأخبره، فقال علي )ي اهللا عنهرض(بانت منك، فأتى علیًا 

).4(فهي امرأتك، وٕاّال فقد بانت منك

إیالء في الغضب، وٕایالء في الرضى، : االیالء إیالءان: قال)] علیه السالم[(عن علي - 5383/18

فأما االیالء الذي في الغضب، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت، وأما ما

____________

.18637ح15:403، مستدرك الوسائل 2:274دعائم االسالم -1

.7:380سنن البیهقي -2

.9191ح3:927، كنز العمال 7:381سنن البیهقي -3

.1:270، تفسیر السیوطي 9192ح3:927، كنز العمال 7:382سنن البیهقي -4

--- ... 222الصفحة ... --- 

).1(كان في الرضى فال یؤخذ به
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اني حلفت أن ال آتي : فقال)] علیه السالم[(أتى رجل علیًا : عن سعید بن جبیر، قال- 5384/19

).2(فال إذاً : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال: ما أراك إّال قد آلیت، قال: امرأتي سنتین، فقال

).3(إیالءال یدخل إیالء في تظاهر، وال تظاهر في : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5385/20

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي - 5386/21

یاأمیر المؤمنین إن امرأتي : فقال) علیه السالم(أتى رجل إلى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

): علیه السالم(، فقال )علیهمخافة أن تحمل (أرضعت غالمًا، وٕاني قلت واهللا ال أقربك حتى تفطمیه 

).4(لیس في االصالح إیالء

ولد لنا غالم فكان أجدر شيء هو ُاسمنه، فقال : أخرج عبد بن حمید، عن ُام عطیة، قالت- 5387/22

: إني حلفت أن ال أقرب ُامه حتى تفطمه، فقال القوم: إنكم لتحسنون غذاء هذا الغالم، فقال: القوم ألبیه

أنت أِمن نفسك أم من غضبك : فقال علي) رضي اهللا عنه(امرأتك، فارتفعا إلى علي قد واهللا ذهبت عنك 

).5(فانه لیس في االصالح إیالء: ال بل أرید أن أصلح إلى ولدي، قال: غضبته علیها فحلفت؟ قال

الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، - 5388/23

سئل عن المرأة تزعم أن زوجها ال یمسها ویزعم أنه یمسها، ) علیه السالم(أن علیًا عن جعفر، عن أبیه 

).6(یحلف ثم یترك، أو یحلف وتترك): علیه السالم(قال 

____________

.1:270، تفسیر السیوطي 9189ح3:926كنز العمال -1

.1:271، تفسیر السیوطي 9190ح3:927كنز العمال -2

.28650ح10:130كنز العمال -3

15:402، مستدرك الوسائل 2:271، دعائم االسالم 15:537، وسائل الشیعة 6:132الكافي -4

.8:7، تهذیب األحكام 115: ، الجعفریات8636ح

.1:270تفسیر السیوطي -5

.15:547، وسائل الشیعة 8:8تهذیب األحكام -6

--- ... 223الصفحة ... --- 

مد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن یعقوب، عن مح- 5389/24

سئل أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(محمد بن الفضیل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداهللا 

ال إیالء حتى یدخل بها، ): علیه السالم(عن رجل آلى من امرأته ولم یدخل بها، قال ) علیه السالم(

).1(حلف أن ال یبني بأهله سنتین أو أكثر من ذلك أكان یكون إیالءأرأیت لو أن رجال: فقال

وال یقع االیالء حتى یدخل الرجل بأهله، وال یقع على : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5390/25
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).2(المرأة غیر مدخول علیها إیالء

بن بنان، محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن حمدان القالنسي، عن إسحاق - 5391/26

علیه (كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن ابن بقاح، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبداهللا 

).3(إذا أبى المؤلي أن یطلق جعل له حظیرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى یطلق) السالم

، عن محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي- 5392/27

كان أمیر المؤمنین : المؤلي إذا أبى أن یطلق، قال: قال) علیه السالم(حماد بن عثمان، عن أبي عبداهللا 

یجعل له حظیرة من قصب ویجعله ویحبسه فیها ویمنعه من الطعام والشراب حتى ) علیه السالم(

).4(یطلق

أنه بنى حظیرة من قصب ) علیه السالم(روي عن أمیر المؤمنین : علي بن إبراهیم، قال- 5393/28

إما أن ترجع إلى المناكحة، أو أن تطلق، : وجعل فیها رجال آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له

).5(وٕاّال أحرقت علیك الحظیرة

____________

.8:7، تهذیب األحكام 15:538، وسائل الشیعة 6:134الكافي -1

.18640ح15:403، مستدرك الوسائل 2:273دعائم االسالم -2

.3:257، االستبصار 15:545، وسائل الشیعة 8:7تهذیب األحكام -3

، تفسیر 3:257، االستبصار 8:6، تهذیب األحكام 15:545، وسائل الشیعة 6:133الكافي -4

.1:219، تفسیر البرهان 1:114العیاشي 

.104:169، البحار 15:546، وسائل الشیعة 1:74تفسیر القمي -5

--- ... 224صفحة ال... --- 

--- ... 225الصفحة ... --- 

مبحث

الخلع والمباراة

--- ... 226الصفحة ... --- 

ما یتعلق بالخلع والمباراة

ال یكون الخلع والمبارات إّال في طهر من غیر جماع، كما : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5394/1

).1(یكون الطالق والتخییر، وبشهادة شاهدین

محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن -5395/2

المختلعة ): علیه السالم(قال علي : قال) علیه السالم(سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح 
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).2(یتبعها الطالق ما دامت في العدة

البرقي، عن أبي البختري، محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن-5396/3

لكل مطلقة متعة إّال المختلعة، ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا 

).3(فانها اشترت نفسها

عبداهللا بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر-5397/4

____________

.18576ح15:382الوسائل ، مستدرك 2:270دعائم االسالم -1

.15:490، وسائل الشیعة 6:141الكافي -2

.52: ، نوادر الراوندي104:160، البحار 6:144الكافي -3

--- ... 227الصفحة ... --- 

أنها تطلیقة : كان یقول في المختلعة) علیه السالم(ابن محمد، عن أبیه علیهما السالم أن علیًا 

).1(واحدة

).2(عّدة المختلعة مثل عّدة المطلقة: قال)] علیه السالم([عن علي -5398/5

حدثنا أبي، : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5399/6

إذا جاء : أنه قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

أن یأخذ كّل شيء ساقه ) الرجل(ولم یجىء من قبل الزوج، فقد حّل للزوج النشوز من قبل المرأة

).3(الیها

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5400/7

وأما ): علیه السالم(قال علي بن أبي طالب : جّده جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما السالم قال

بارات، فاذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الم

الزوج مما علیه، ویبرئ الرجل المرأة مما ساقه الیها من المهر، فیفترقان على تلك الحال، وهي تطلیقة 

).4(إذا افترقا) بائنة(ثانیة 

وٕان جاء النشوز من قبلهما جمیعًا، : أنه قال في حدیث) معلیه السال(عن أمیر المؤمنین -5401/8

).5(فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فال یأخذ منها إّال دون ما أعطاها

الخلع جائز إذا : قال) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، أن علیًا -5402/9

: اف أن ال ُاقیم حدود اهللا فیك، إلى أن قالإني أخ: وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته

).6(فما تراضیا علیه من ذلك جاز لهما

____________
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.15:493، وسائل الشیعة 104:163، البحار 565ح154: قرب االسناد-1

.1:282، تفسیر السیوطي 15275ح6:184كنز العمال -2

.18570ح15:381، مستدرك الوسائل 108: الجعفریات-3

.18579ح15:383، مستدرك الوسائل 113: لجعفریاتا-4

.18580ح15:384، مستدرك الوسائل 2:270دعائم االسالم -5

.18563ح15:379، مستدرك الوسائل 2:269دعائم االسالم -6

--- ... 228الصفحة ... --- 

--- ... 229الصفحة ... --- 

مبحث

اللعان

--- ... 230الصفحة ... --- 

ا یتعّلق بهالّلعان وم

).1(ال یجتمع المتالعنان: قال)] علیه السالم[(عن علي -5403/1

).2(عصبة ولد المالعنة عصبة ُاّمه: قال)] علیه السالم[(عن علي -5404/2

).3(مضت السنة في المتالعنین أن ال یجتمعا أبداً : قال)] علیه السالم[(عن علي -5405/3

: قال في قول اهللا تعالى) علیه السالم(، عن آبائه أن علیًا عن جعفر بن محمد، عن أبیه-5406/4

اِت ِباِهللا ِإنَُّه َلِمَن َوالَِّذیَن َیْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َیُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإّال َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهادَ {

اِدِقیَن  رأیت رجال : لعان بینه وبینها حتى یّدعي الرؤیة فیقولومن قذف امرأته فال: اآلیة قال) 4(}الصَّ

).5(بین رجلیها یزني بها

____________

.40586ح15:204كنز العمال -1

.40587ح15:204كنز العمال -2

.40610ح15:210كنز العمال -3

.6: النور-4

.18749ح15:435، مستدرك الوسائل 2:281دعائم االسالم -5

--- ... 231حة الصف... --- 

إذا تال عن المتالعنان عند االمام فرق بینهما ولم یجتمعا : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5407/5

بنكاح أبدًا، وال یحل لهما االجتماع، وینسب الولد الذي تالعنا علیه إلى ُاّمه وأخواله، ویكون أمره وشأنه 
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الرجل الذي الَعَن ُاّمه، فال یكون بینهما میراث الیهم، ومن قذفه وجب علیه الحّد، وینقطع نسبه من 

).1(بحال من األحوال، وترثه ُاّمه ومن تسبب الیه بها

إن لم یالعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند : أنه قال في المتالعنین) علیه السالم(عن علي -5408/6

ن قد نفى الولد أو الحمل، إن الوالي، جلد الحّد، وان العن ولم تالعن المرأة ُرجمت، وٕان تالعنا وكا

كانت حامال أن یكون منه، ثم اّدعاه بعد اللعان، فإن االبن یرثه وال یرث هو االبن بدعواه بعد أن العن 

).2(علیه ونفاه، وٕان كان ذلك قبل اللعان ُضِرَب الحّد ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها

اللعان بین كل زوجین من حّر أو مملوك، : الأنه ق) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5409/7

).3(ویالعن عن الحّر المملوكة، والمملوك الحّرة، والعبد األمة

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5410/8

: قال) علیه السالم(ي جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن عل

الیهودیة تكون تحت المسلم فیقذفها، والنصرانیة تكون : خمس من النساء لیس بینهن وبین أزواجهن لعان

تحت المسلم فیقذفها، والحرة تكون تحت العبد فیقذفها، واألمة تحت الحّر فیقذفها، والمجلود في الِفریة 

).5(، الخبر)4(}ْم َشَهاَدًة َأَبداً َوَال َتْقَبُلوا َلهُ {: ألن اهللا جل ذكره یقول

____________

.18779ح15:442، مستدرك الوسائل 2:282دعائم االسالم -1

.18758ح15:437، مستدرك الوسائل 2:281دعائم االسالم -2

.18754ح15:436، مستدرك الوسائل 2:283دعائم االسالم -3

.4: النور-4

: ، الخصال8:197، تهذیب األحكام 18757ح15:436ل ، مستدرك الوسائ114: الجعفریات-5

.3:375، االستبصار 15:605، وسائل الشیعة 104:176باب الخمسة، البحار 304

--- ... 232الصفحة ... --- 

محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن أبي -5411/9

علیه (عمر بن خالد، عن زید بن علي، عن آبائه، عن علي الجوزا، عن الحسین بن علوان، عن 

یقال : یخیر واحدة من ثنتین): علیه السالم(في رجل قذف امرأته ثم خرج، فجاء وقد توفیت، قال ) السالم

إن شئت الزمت نفسك الذنب فیقام علیك الحّد وتعطى المیراث، وٕان شئت أقررت فال عنت أدنى : له

).1(لكقرابتها الیها وال میراث

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5412/10
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إذا أقّر الرجل بولده ثم نفاه : أنه قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

).2(لم ینتف منه أبداً 

: قال) علیه السالم(تفسیر النعماني، باسناده عن علي علي بن الحسین المرتضى نقال من - 5413/11

لما رجع من غزاة تبوك، قام الیه عویمر بن الحارث العجالني، ) صلى اهللا علیه وآله(إن رسول اهللا 

إن امرأتي زنت بشریك بن الّسمخاط، فأعرض عنه، فأعاد الیه القول فأعرض عنه، فأعاد ثالثة، : فقال

ائتني بأهلك، فقد أنزل اهللا فیكما قرآنًا، : ودخل، فنزل الّلعان، فخرج الیه فقال) صلى اهللا علیه وآله(فقام 

صلى اهللا علیه (فمضى فأتاه بأهله، وأتى معها قومها وكانت في شرف من األنصار، فوافوا رسول اهللا 

یمر إلى تقدما إلى المنبر فالعنا فتقدم عو : وهو یصلي العصر، فلما فرغ أقبل علیهما وقال لهما) وآله

اآلیة فشهد ) 3(}َوالَِّذیَن َیْرُموَن َأْزَواَجُهمْ {آیة اللعان ) صلى اهللا علیه وآله(المنبر، فتال علیهما رسول اهللا 

باهللا أربع شهادات أنه لمن الصادقین، والخامسة أن غضب اهللا علیه إن كان من الكاذبین، ثم شهدت 

العني نفسك): صلى اهللا علیه وآله(به، فقال لها رسول اهللا باهللا أربع شهادات إنه لم الكاذبین فیما رماها

____________

.5695ح4:324، من ال یحضره الفقیه 15:608، وسائل الشیعة 8:194تهذیب األحكام -1

.17958ح15:187، مستدرك الوسائل 125: الجعفریات-2

.6: النور-3

--- ... 233الصفحة ... --- 

في الخامسة أن غضب اهللا علیها إن كان من الصادقین فیما رماني به، فقال الخامسة، فشهدت وقالت

یارسول اهللا : إذهبا ولن تحل لك، ولن تحلي له أبدًا، فقال عویمر): صلى اهللا علیه وآله(لهما رسول اهللا 

إن كنت صادقًا فهو لها بما استحللت فرجها، وٕان كنت كاذبًا فهو أبعد لك : فالذي أعطیتها، فقال

).1(منه

عبداهللا بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه أنه رفع - 5414/12

أمر امرأة ولدت جاریة وغالمًا في بطن، وكان زوجها غائبًا، فأراد أن یقّر بواحد ) علیه السالم(إلى علي 

).2(عًا، واما أن ینكرهما جمیعاً لیس ذلك له، إما أن یقر بهما جمی): علیه السالم(وینفي اآلخر، فقال 

كان أمیر : قال) علیه السالم(محمد بن الحسن، باسناده عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا - 5415/13

).3(یالعن في كل حال، إّال أن تكون حامال) علیه السالم(المؤمنین 

یدخل بها، أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5416/14

إن أقامت البینة أنه أرخى علیها سترًا ثم أنكر الولد العنها ): علیه السالم(فادعت انها حامل منه، قال 
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وبانت منه، وعلیه المهر كامال، وكذلك اللعان ال یسقط عن الزوج شیئًا من المهر إذا تم وافترقا، أو لم 

).4(یتم، وبقیا على حالهما

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : رنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال، أخب)الجعفریات(- 5417/15

: قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

الخرساء واألخرس لیس بینهما وبین : خمس من النساء لیس بینهن وبین أزواجهن لعان، إلى أن قال

ن اللعان ال یكونأزواجهما لعان، أل

____________

.15:589، وسائل الشیعة 2:98، تفسیر القمي 72: رسالة المحكم والمتشابه-1

.104:61، البحار 15:602، وسائل الشیعة 559ح153: قرب االسناد-2

.3:375، االستبصار 15:607، وسائل الشیعة 8:190تهذیب األحكام -3

.18744ح15:433لوسائل ، مستدرك ا2:284دعائم االسالم -4

--- ... 234الصفحة ... --- 

).1(إّال باللسان

ینسب الولد الذي : أنه قال في حدیث في المالعنة) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5418/16

).2(تالعنا علیه إلى ُاّمه وأخواله، أو یكون أمره وشأنه الیهم، ومن قذفه وجب علیه، الخبر

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5419/17

).3(في ولد المالعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ ) علیه السالم(جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي 

إذا قال الرجل المرأته لم أجدك عذراء، فال حدّ : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5420/18

).4(علیه، ألن العذرة تذهب من غیر الوطئ

____________

.17865ح15:639، مستدرك الوسائل 114: الجعفریات-1

.18779ح15:442، مستدرك الوسائل 2:282دعائم االسالم -2

.18783ح15:443، مستدرك الوسائل 134: الجعفریات-3

.18789ح15:444، مستدرك الوسائل 2:462دعائم االسالم -4

--- ... 235الصفحة ... --- 

--- ... 236الصفحة ... --- 

مبحث

الظهار
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--- ... 237الصفحة ... --- 

--- ... 238الصفحة ... --- 

الظهار وما یتعّلق به

محّمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن أبي وّالد الحّناط، -5421/1

إن امرأة من : قال) علیه السالم(إن أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن حمران، عن أبي جعفر 

یارسول اهللا إن فالنًا زوجي، قد نشرت له بطني : فقالت) صلى اهللا علیه وآله(المسلمین أتت رسول اهللا 

كینه؟ مما تشت: وأعنته على دنیاه وآخرته، فلم َیَر مّني مكروهًا، وأنا أشكوه إلى اهللا عّزوجّل والیك، قال

أنت علّي حرام كظهر ُامي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال : إنه قال لي الیوم: قالت له

ما أنزل اهللا علّي كتابًا أقضي به بینك وبین زوجك وأنا أكره أن أكون ): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

.من المتكلفین

صلى (انصرفت، فسمع اهللا عّزوجّل محاورتها لرسوله فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى اهللا وٕالى رسوله و 

ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحیِم َقْد َسِمَع {: في زوجها وما شكت الیه، فأنزل اهللا عّزوجّل بذلك قرآناً ) اهللا علیه وآله

ـ یعني محاورتها لرسول اهللا } َحاُوَرُكَمااُهللا َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اِهللا َواُهللا َیْسَمُع تَ 

ِإنَّ اَهللا َسِمیٌع {في زوجها ـ ) صلى اهللا علیه وآله(

--- ... 239الصفحة ... --- 

َوإِنَُّهْم َلَیُقوُلوَن الَِّذیَن َیَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم ِإنَّ ُأمََّهاُتُهْم ِإالَّ الّالِئي َوَلْدَنُهْم * َبِصْیٌر 

إلى المرأة فأتته ) صلى اهللا علیه وآله(فبعث رسول اهللا ) 1(}ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا َوإِنَّ اَهللا َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

قد قلت : أُقلَت ألمرأتك هذه أنت علّي حرام كظهر ُاّمي؟ قال: جیئیني بزوجك فأتته، فقال له: فقال لها

):صلى اهللا علیه وآله(ل له رسول اهللا لها ذلك، فقا

َقْد َسِمَع اُهللا َقْوَل الَِّتي {: قد أنزل اهللا عّزوجّل فیك وفي امرأتك قرآنًا، فقرء علیه ما أنزل اهللا من قوله

قول فضم امرأتك الیك فانك قد قلت منكرًا من ال} ِإنَّ اَهللا َلَعُفوٌّ َغُفورٌ {: إلى قوله} ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها

وزورًا، قد عفى اهللا عنك وغفر لك فال تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال المرأته، وكره اهللا ذلك 

ـ یعني لما قال ): 2(}َوالَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ َیُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا{: للمؤمنین بعد، فأنزل اهللا عّزوجلّ 

فمن قالها بعد ما عفى اهللا وغفر للرجل األول فإن : حرام كظهر ُامي ـ قالالرجل األول المرأته أنت علّي 

علیه تحریر رقبة من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسكینًا فجعل اهللا عقوبة من ظاهر بعد 

).4(عّزوجّل هذا حّد الظهارفجعل اهللا) 3(}ذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِباِهللا َوَرُسوِلِه َوِتْلَك ُحُدوُد اهللاِ {: النهي هذا، وقال

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5422/2
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إذا قالت المرأة زوجي علّي حرام كظهر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

).5(ُامي، فال كفارة علیها

عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عنمحمد بن یعقوب،-5423/3

____________

.2- 1: المجادلة-1

.3: المجادلة-2

.4: المجادلة-3

، تفسیر 4:301، تفسیر البرهان 2:353، تفسیر القمي 15:506، وسائل الشیعة 6:152الكافي -4

.5:143الصافي 

.15:534، وسائل الشیعة 6:159الكافي -5

--- ... 240ة الصفح... --- 

جاء رجل من األنصار من بني ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : السكوني، عن أبي عبداهللا قال

: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن ُأكفِّر؟ فقال: فقال) صلى اهللا علیه وآله(النجار إلى رسول اهللا 

ض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن لّما ظاهرت رأیت بریق خلخالها وبیا: ما حملك على ذلك؟ قال

).1(اعتزلها حتى ُتكفِّر، وأمره بكفارة واحدة وأن یستغفر اهللا: أكفر، فقال له

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن -5424/4

خمس مرات أو أكثر، محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السالم، قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته 

).2(مكان كل مرة كفارة): علیه السالم(قال علي : فقال

محمد بن علي بن الحسین، عن ابن فضال، عن غیاث، عن جعفر بن محمد، عن أبیه -5425/5

).3(علیه كفارة واحدة: في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال) علیه السالم(قال علي : علیهما السالم قال

: قال) علیه السالم(لحسین المرتضى نقال من تفسیر النعماني باسناده عن علي علي بن ا-5426/6

وأما المظاهرة في كتاب اهللا، فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت علیه إلى آخر 

أوس بن : كان بالمدینة رجل من األنصار یقال له) صلى اهللا علیه وآله(األبد، فلما هاجر رسول اهللا 

مت، وكان أول رجل ظاهر في االسالم وكان كبیر السن به ضعف، فجرى بینه وبین امرأته كالم الصا

أنت علّي كظهر ُامي، ثم إنه ندم على : وكانت امرأته تسمى خولة بنت ثعلبة األنصاري، فقال لها أوس

االسالم، فلو ویحك إّنا كنا في الجاهلیة تحرم علینا األزواج في مثل هذا من قبل : ما كان منه، وقال

صلى اهللا علیه (تسألیه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول اهللا ) صلى اهللا علیه وآله(أتیت رسول اهللا 

)وآله
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____________

.3:266، االستبصار 8:159، تهذیب األحكام 15:527، وسائل الشیعة 6:159الكافي -1

.8:17األحكام ، تهذیب 4834ح3:531، من ال یحضره الفقیه 6:156الكافي -2

.3:263، االستبصار 8:21، تهذیب األحكام 4843ح3:534من ال یحضره الفقیه -3

--- ... 241الصفحة ... --- 

، فقال لها، ما أظنك إّال وقد حرمت علیه إلى آخر األبد، فجزعت وبكت وقالت أشكو إلى اهللا ...فأخبرته

...فراق زوجي

َوالَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْن {: إلى قوله} َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَهاَقْد َسِمَع اُهللا {: فأنزل اهللا عّزوجلّ 

قولي ألوس بن الصامت زوجك یعتق نسمة، ): صلى اهللا علیه وآله(اآلیة، فقال رسول اهللا ) 1(}ِنَساِئِهمْ 

إنه : ن متتابعین، قالتفیصوم شهری: یارسول اهللا وأنى له نسمة ال واهللا ما له خادم غیري، قال: فقالت

وأنى له الصدقة فواهللا : فمریه فلیتصدق على ستین مسكینًا، فقالت: شیخ كبیر ال یقدر على الصیام، قال

فقولي له فلیمض إلى ُام المنذر فلیأخذ منها شطر وسق تمر، فلیتصدق : ما بین البتیها أحوج منا، قال

).2(به على ستین مسكینًا، الحدیث

).3(وال یكون ظهار في غیر طهر بغیر جماع: أنه قال) علیه السالم(عن علي-5427/7

أن علیه ثالث : أنه قضى فیمن ظاهر من امرأته ثالث مرات) علیه السالم(عن علي -5428/8

).4(كفارات

الظهار من كل ذات محرم ُاّم أو ُاخت أو عمة أو خالة، : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5429/9

أنت علّي كظهر ُامي أو ُاختي أو عمتي : مثل مالهّن من ذوات المحارم، إذا قال المرأتهأو ما هو في 

).5(أو خالتي، فهذا هو الظهار

لیس بین الحر وأمته ظهار، ومن شاء باهلته أن لیس : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5430/10

ولیس) 6(}ْم ِمْن ِنَساِئِهمْ الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمْنكُ {: ألن اهللا یقول; في األمة ظهار

____________

.3- 1: المجادلة-1

.15:508، الوسائل 71: رسالة المحكم والمتشابه-2

.18593ح15:389، مستدرك الوسائل 2:275دعائم االسالم -3

.18613ح15:394، مستدرك الوسائل 2:275دعائم االسالم -4

.18597ح15:390، مستدرك الوسائل 2:275دعائم االسالم -5

.2: المجادلة-6
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--- ... 242الصفحة ... --- 

).1(األمة بزوجة

إذا كان عند المظاهر ما ُیعتق، أعتق : أنه قال في كفارة الظهار) علیه السالم(عن علي - 5431/11

).2(رقبة، فان لم یجد صام شهرین متتابعین، فان لم یستطع أطعم ستین مسكیناً 

ال یقرب شیئًا حتى ُیكفِّر، فإذا أراد أن یعود : أنه قال في المظاهر) السالمعلیه(عن علي - 5432/12

).3(إلى امرأته التي ظاهر منها، كّفر

صیام الظهار شهران متتابعان كما قال اهللا عّزوجّل فان : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5433/13

هدم الصیام، وٕان فرغ من صیامه ثم صام المظاهر فأصاب ما ُیعتق قبل أن ینقضي صیامه، أعتق وان

).4(أیسَر ساعة خرج من الصیام، فقد قضى الواجب وال شيء علیه

ُیطعم ستین مسكینًا : أنه قال في إطعام المظاهر في كفارة الظهار) علیه السالم(عن علي - 5434/14

).5(كل مسكین نصف صاع

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ني موسى، قال، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدث)الجعفریات(- 5435/15

ال تجزي في كفارة القتل إّال : قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

).6(رقبة قد َصلَّت وصامت، وتجزي في كّفارة الظهار ما صّلت ولم تصم

:قال، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، )الجعفریات(- 5436/16

____________

.115: ، الجعفریات18606ح15:392، مستدرك الوسائل 2:276دعائم االسالم -1

.18658ح15:410، مستدرك الوسائل 2:277دعائم االسالم -2

.18620ح15:396، مستدرك الوسائل 2:278دعائم االسالم -3

.18664ح15:412، مستدرك الوسائل 2:279دعائم االسالم -4

.2:280ئم االسالم دعا-5

.18668ح15:413، مستدرك الوسائل 120: الجعفریات-6

--- ... 243الصفحة ... --- 

الیهودي : قال) علیه السالم(حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي 

).1(والنصراني وُاّم الولد ال یجوزون في كّفارة الظهار، والصغیر والكبیر

____________

.2:279، دعائم االسالم 18717ح15:424، مستدرك الوسائل 115: الجعفریات-1

--- ... 244الصفحة ... --- 
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--- ... 245الصفحة ... --- 

مبحث

العتق

--- ... 246الصفحة ... --- 

:الباب األول

في أحكام العتق

ذكر الرغائب في العتق) 1(

حمد بن یحیى، عن الحسن بن موسى الخّشاب، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أ-5437/1

أعتق عبدًا له ) علیه السالم(غیاث بن كّلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أن علیًا 

).1(إّن ملكك لي ولكن قد تركته لك: فقال

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن -5438/2

أعتق عبدًا له نصرانیًا، فأسلم ) علیه السالم(إن علیًا : قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا بن صالح،

).2(حین أعتقه

:بیان

.حمله الشیخ على أّنه أعتقه لعلمه بأّنه إذا أعتقه یسلم

: حدثنا محمد بن یونس، قال: حدثنا الخالدي، قال: الشیخ الطوسي، أخبرنا ابن مخلد، قال-5439/3

سمعت: حدثنا الحكم بن أبي نعیم، قال: أبو نعیم، قالحدثنا

____________

.16:29، وسائل الشیعة 8:237تهذیب األحكام -1

.4:2، االستبصار 8:218، تهذیب األحكام 16:19، وسائل الشیعة 6:182الكافي -2

--- ... 247الصفحة ... --- 

من أعتق ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا :تحدث عن أبیها، قالت) علیه السالم(فاطمة بنت علي 

).1(رقبة مؤمنة، كان له بكل عضو فكاك عضو منه من النار

من أعتق نسمة مسلمة، وقاه اهللا بكل عضو منه عضوًا من )] علیه السالم[(عن علي -5440/4

).2(النار

صلى اهللا (أن رسول اهللا ) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5441/5

).3(نهى عن العتق لغیر وجه اهللا): علیه وآله

عبداهللا بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن -5442/6
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میراثه بین المسلمین عامة إن لم یكن له : أعتق عبدًا نصرانیًا ثم قال) علیه السالم(أبیه، أن علیًا 

).4(ولي

:بیان

).ویحتمل التقیة(ووجهه أّنه جعله سائبة، ویحتمل كون ترك المیراث تبرعًا منه، 

شرط صّحة العتق وكفایته) 2(

الرقبة : قال) علیه السالم(عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن علي : العیاشي-5443/1

).5(ي صغیرةالمؤمنة التي ذكرها اهللا إذا عقلت، والنسمة التي ال تعلم إّال ما قلته وه

محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن-5444/2

____________

15:448، مستدرك الوسائل 15:4، وسائل الشیعة 855ح14:390أمالي الطوسي المجلس -1

.2:301، دعائم االسالم 18799ح

.29582ح317: 10كنز العمال -2

.18814ح15:451تدرك الوسائل ، مس2:303دعائم االسالم -3

.104:363، البحار 16:20، وسائل الشیعة 503ح141: قرب االسناد-4

.1:404، تفسیر البرهان 104:198، البحار 1:263تفسیر العیاشي -5

--- ... 248الصفحة ... --- 

ال : قال) السالمعلیه(إن أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبیه، عن أبي البختري، عن أبي عبداهللا 

).1(یجوز في العتاق األعمى والمقعد، ویجوز األشل واألعرج

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن -5445/3

علیه (ال طالق لمن ال ینكح، وال عتق لمن ال یملك، وقال : أنه كان یقول) علیه السالم(أبیه، عن علي 

).2(ولو وضع یده على رأسها: )السالم

ال طالق إّال : قال) علیه السالم(وبهذا االسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي -5446/4

).3(من بعد نكاح، وال عتق إّال من بعد ملك

محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن أبي الجوزا، -5447/5

صلى اهللا (أتى النبي : قال) علیه السالم(، عن زید بن علي، عن آبائه، عن علي عن الحسین بن علوان

یارسول اهللا إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهیئة المضرة لي، فقال رسول اهللا : رجل فقال) علیه وآله

ًا ویهب أنت ومالك من هبة اهللا ألبیك، أنت سهم من كنانته، یهب لمن یشاء إناث): صلى اهللا علیه وآله(
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لمن یشاء الذكور، ویجعل من یشاء عقیمًا، جازت عتاقة أبیك، یتناول والدك من مالك وبدنك، ولیس لك 

).4(أن تتناول من ماله وال بدنه شیئًا إّال باذنه

:بیان

إنه ال یصح أن یعتق االنسان ما ال یملك، وهذا الخبر : أقول) أعال اهللا مقامه: (قال الشیخ الحر العاملي

صریح في التخصیص، بل هو محمول اما على إستحباب تجویز الولد لذلك بأن یعتقه، وأما على غیر 

كون األب شریكًا فیه وان

____________

، تهذیب 579ح158: ، قرب االسناد104:196، البحار 16:27، وسائل الشیعة 6:196الكافي -1

.39: ، المقنع3524ح3:143، من ال یحضره الفقیه 8:230األحكام 

.104:152، البحار 16:7، وسائل الشیعة 285ح86: قرب االسناد-2

، مستدرك 113: ، الجعفریات104:152، البحار 16:8، وسائل الشیعة 105:353قرب االسناد -3

.18817ح15:452الوسائل 

.16:66، وسائل الشیعة 8:235تهذیب األحكام -4

--- ... 249الصفحة ... --- 

وأما على كونه ممن ینعتق على الولد، وأما على شراء األب له مع صغر الولد كان للولد أكثره،

.واحتیاجه إلى بیعه، وأما على كون هذا الحكم منسوخًا واهللا أعلم

جواز اإلشتراط في العتق) 3(

أو قال محمد بن یحیى، عن أحمد بن ; محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه-5448/1

أوصى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(فضال، عن عبدالرحمن، عن أبي عبداهللا محمد، عن ابن 

).1(إن أبا نیزر ورباحًا وجبیرًا، عتقوا على أن یعملوا في المال خمس سنین: فقال) علیه السالم(

المملوك بین شركاء یعتق أحدهم نصیبه أو یبیع) 4(

) علیه السالم(أبیه، باسناده عن أبي جعفر محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن -5449/1

في عبد كان بین رجلین، فحّرر أحدهما نصیبه وهو صغیر، ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال

یقّوم قیمة یوم حّرر األول، وأمر ): علیه السالم(وأمسك اآلخر نصفه حتى كبر الذي حّرر نصفه، قال 

).2(حتى یقضیهالمحرر أن یسعى في نصفه الذي لم یحرر 

من أعتق شركًا له في عبد له فیه شركاء، عتق : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5450/2

منه حصته ویبقى القوم الباقون على حصصهم، ویلزم المعتق ان كان موسرًا أعتق ما بقي منه، وأن 

سرًا فهم على حصصهم، فمتى یؤدي إلى أصحابه الذین لم یعتقوا قیمة حصصهم یوم أعتقه، وٕان كان مع
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أدى الیهم العبد أو المعتق ذلك عتق

____________

.16:13، وسائل الشیعة 6:179الكافي -1

.16:21، وسائل الشیعة 6:183الكافي -2

--- ... 250الصفحة ... --- 

المعتق العبد، وٕاّال خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعایة، وان أعتق أحدهم وكان 

األول معسرًا والثاني موسرًا، لزمه للباقین غیر المعتق األول ما كان لزمه األول، فان أیسر یومًا ما رجع 

).1(به علیه كذلك األول فاألول

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5451/3

قضى في عبد بین رجلین، فقال ) علیه السالم(ن جّده، إن علیًا جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، ع

).2(یعتق من ماله، ویغرم نصف قیمة العبد لشریكه: أعتقه عمدًا، قال: أحدهما

إن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق) 5(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن عبدالحمید، عن هشام بن سالم، عن -5452/1

فیمن نكل بمملوكه ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ي بصیر، عن أبي جعفر أب

).3(أنه حّر ال سبیل علیه، سائبة یذهب فیتولى إلى من أحب، فاذا ضمن جریرته فهو یرثه

عن حدثنا أبي، عن أبیه، : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5453/2

أنه قضى ) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).4(وعّزره) علیه السالم(في رجل جدع أنف عبده، فأعتقه علي 

____________

.18850ح15:460، مستدرك الوسائل 2:304دعائم االسالم -1

.18857ح15:462، مستدرك الوسائل 123: الجعفریات-2

، 471: ، المقنع3519ح3:142، من ال یحضره الفقیه 9:395، تهذیب األحكام 6:172الكافي -3

.16:26وسائل الشیعة 

.18861ح15:463، مستدرك الوسائل 123: الجعفریات-4

--- ... 251الصفحة ... --- 

) علیه السالم(لي قضى ع: عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، قال: وبهذا االسناد-5454/3

).1(وعاقبه) علیه السالم(في رجل جدع ُاذن عبده، فأعتقه علي 

رفع إلى علي بن أبي طالب : عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، قال: وبهذا االسناد-5455/4
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من مّثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزیر: رجل أخصى عبده، فأعتق علي العبد وعاقبه، وقال) علیه السالم(

).2(شدید، نعّزر السید

الوالء والمیراث لمن أعتق) 6(

علیه (قال أبو عبداهللا : محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، قال-5456/1

إذا ُاعتق : فیمن كاتب عبدًا أن یشترط والءه إذا كاتبه، وقال) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین ) السالم

ء علیه ألحد إن كره ذلك، وال یرثه إّال من أحب أن یرثه، فان أحب أن یرثه ولي المملوك سائبة أنه ال وال

نعمته أو غیره، فلیشهد رجلین یضمنان ما ینویه لكل جریرة جرها أو حدث، فان لم یفعل السید ذلك وال 

).3(یتوالى إلى أحد، فان میراثه یرّد إلى إمام المسلمین

لي بن محبوب، عن علي بن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن ع-5457/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : الحسن بن علي، عن أبي إسحاق، عن فیض، عن أشعث، عن شریح، قال

).4(دینه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه: في عبد بیع وعلیه دین، قال) السالم

قیس، عن أبيالحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن -5458/3

____________

.18862ح15:463، مستدرك الوسائل 124: الجعفریات-1

.18863ح15:463، مستدرك الوسائل 123: الجعفریات-2

.27: 4، االستبصار 49: 16، وسائل الشیعة 257: 8تهذیب األحكام -3

.16:57، وسائل الشیعة 4:20، االستبصار 8:248تهذیب األحكام -4

--- ... 252صفحة ال... --- 

على امرأة اعتقت رجال واشترطت والءه ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جعفر 

).1(ولها ابن، فالحق والءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها

: نه قالأ) علیه السالم(وعنه . من أعتقته المرأة فوالؤه لها: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5459/4

).2(یرث الوالء من یرث المیراث

).3(المنبوذ حرّ : أنه كان یقول) علیه السالم(عن علي -5460/5

).4(الوالء للُكبر: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5461/6

قضى أن الوالء ینقل كما ینقل النسب ال )] علیه السالم[(عن عبداهللا بن شبرمة أن علیًا -5462/7

).5(ث ولي النعمة، ولكنه ینقل إلى أولى الناس بولي النعمةیحرزه الذي یر 
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من تولى مولى قوم بغیر إذن موالیه، فعلیه لعنة اهللا : قال)] رضي اهللا عنه[(عن علي -5463/8

).6(والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل اهللا منه صرفًا وال عدال

عتق عبدًا، فله والؤه، وعلیه عقل من أ: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5464/9

).7(خطائه

وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، أنبأ الولید، ثنا الحسن بن سفیان، ثنا عباس بن الولید : البیهقي- 5465/10

صلى اهللا (أن رسول اهللا )رضي اهللا عنه(النرسي، ثنا سفیان، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد، عن علي

).8(لة النسب ال یباع وال یوهب، أقّره حیث جعله اهللالوالء بمنز : قال) علیه وسلم

____________

.4:25، االستبصار 16:44، وسائل الشیعة 8:253تهذیب األحكام -1

.2:318دعائم االسالم -2

.18922ح15:479، مستدرك الوسائل 2:319دعائم االسالم -3

.2:319دعائم االسالم -4

.19727ح10:342كنز العمال -5

.29728ح10:342كنز العمال -6

.18880ح15:469، مستدرك الوسائل 2:317دعائم االسالم -7

.29725ح10:342، كنز العمال 10:294سنن البیهقي -8

--- ... 253الصفحة ... --- 

ثنا أبو العباس هو : وأبو سعید بن أبي عمرو، قاال; أخبرنا أبو عبداهللا الحافظ: وعنه- 5466/11

وشریك، عن عمران بن مسلم ; ا یحیى بن أبي طالب، أنبأ یزید بن هارون، أنبأ سفیان الثورياألصم، ثن

الوالء شعبة من النسب، وسئل : یقول) رضي اهللا عنه(سمعت علیًا : بن ریاح، عن عبداهللا بن معقل، قال

).1(أیبیع الرجل نسبه: عن بیع الوالء فقال

أحمد المقري، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا جعفر بن محمد أخبرنا أبو الحسن علي بن : وعنه- 5467/12

رضي اهللا (بن شاكر، ثنا أبو نعیم، ثنا حسن بن صالح، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد، عن علي 

).2(نهى عن بیع الوالء وعن هبته: قال) عنه

نا الحسن بن وأخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، أنبأ أبو الولید، ثنا عبداهللا بن محمد، ث: وعنه- 5468/13

: وزیدًا قاال) رضي اهللا عنه(عیسى، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أبي هاشم، عن النخعي أن علیًا 

في رجل ترك أخًا ألبیه وُامه وأخًا ألبیه، فجعال الوالء ألخیه ألبیه وُامه، فان مات األخ من أب رجع 

).3(الوالء إلى بني األخ لألب واُالم
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ثنا أبو العباس محمد بن : وأبو سعید بن أبي عمرو، قاال; أبو عبداهللا الحافظأخبرنا: وعنه- 5469/14

وشریك، عن عمران بن مسلم ; یعقوب، ثنا یحیى بن أبي طالب، أنبأ یزید بن هارون، أنبأ سفیان الثوري

الوالء شعبة من النسب فمن : یقول) رضي اهللا عنه(سمعت علیًا : بن ریاح، عن عبداهللا بن معقل، قال

).4(أحرز المیراث فقد أحرز الوالء

أخبرنا أبو الحسین بن الفضل القطان، أنبأ عبداهللا بن جعفر بن درستویه، ثنا : وعنه- 5470/15

ثنا سفیان، عن عمران: وقبیصة، قاال; یعقوب بن سفیان، ثنا أبو نعیم

____________

.10:294سنن البیهقي - 2و 1

.10:303سنن البیهقي -3

.10:304بیهقي سنن ال-4

--- ... 254الصفحة ... --- 

الوالء له شعبة من الرق، من ): رضي اهللا عنه(علي : ابن مسلم بن ریاح، عن عبداهللا بن معقل، قال

).1(أحرز الوالء أحرز المیراث

أخبرنا أحمد بن علي االصبهاني الحافظ، أنبأ إبراهیم بن عبداهللا االصبهاني، أنبأ : وعنه- 5471/16

عیل بن إبراهیم القطان، ثنا الحسن بن عیسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ ابن لهیعة، عن عبداهللا بن إسما

قضى في عبد كانت تحته حّرة، فولدت أوالدًا فعتقوا بعتاقة ُامهم، ثم ) رضي اهللا عنه(هبیرة أن علیًا 

).2(أّن والءهم لعصبة أبیهم: ُاعتق أبوهم بعده، قال

إذا َأعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت : قال)] علیه السالم[(ن علیًا أ: عن الشعبي- 5472/17

).3(ولدًا ذكرًا فوالء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا، فان انقطعت الذكور رجع الوالء إلى أولیائها

ه، عن حدثنا أبي، عن أبی: ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5473/18

أرادة : في بریرة أربع قضیات: قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

صلى اهللا (عائشة أن تشتریها واشترط موالیها أن الوالء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد النبي 

الوالء له، أال أّن الوالء لمن أعتق ما بال أقوام یبیع أحدهم رقیقه ویشترط أّن : المنبر فقال) علیه وآله

وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدیة 

ال إّال ما أتت به : هل من شيء آكله؟ قالت: یومًا لعائشة) صلى اهللا علیه وآله(والخیر، فقال رسول اهللا 

صدقة ولنا هدیة فنأكله، فلما أدت كتابتها،هاتیه، هو علیها : بریرة، فقال

____________

.10:305سنن البیهقي -1
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.29722ح10:341، كنز العمال 10:307سنن البیهقي -2

.29723ح10:342كنز العمال -3

--- ... 255الصفحة ... --- 

اعتدي ): هللا علیه وآلهصلى ا(فاختارت نفسها، فقال رسول اهللا ) صلى اهللا علیه وآله(خّیرها رسول اهللا 

).1(ثالث حیض

الوالء ینجر من معتق اُالم إلى معتق األب) 7(

إذا أعتق األب جّر : وأبي جعفر علیهما السالم أنهما قاال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5474/1

كون ولده أحرارًا، والء ولده، واالبن یجّر الوالء كما یجّره األب إذا ُاعتق، وذلك كالعبد یتزوج الحّرة، فی

).2(ویكون نسبهم كنسب ُاّمهم، وٕان أعتق أباهم مواله جّر والءهم، فكانوا موالیه

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5475/2

ة، فولدت له أوالدًا ثم أنه سئل عن عبد تزوج حّر ) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي 

).3(لحق یجّر األب الوالء وبه یأخذه): علیه السالم(ُاعتق، قال 

یرث الوالء األقعد فاألقعد، فإذا استوى القعود : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5476/3

).4(فبنوا اُالم واألب، دون بني األب

علیه (عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداهللا الحسین بن سعید، عن النضر، عن سوید، -5477/4

).5(یجّر األب الوالء إذا أعتق): علیه السالم(قال علي : قال) السالم

الحسین بن سعید، عن النضر بن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس،-5478/5

____________

.2:318، دعائم االسالم 18888ح15:471، مستدرك الوسائل 110: الجعفریات-1

.18890ح15:471، مستدرك الوسائل 2:318دعائم االسالم -2

.18891ح15:472، مستدرك الوسائل 105: الجعفریات-3

.18894ح15:472، مستدرك الوسائل 2:317دعائم االسالم -4

.16:42، وسائل الشیعة 4:23، االستبصار 8:252تهذیب األحكام -5

--- ... 256الصفحة ... --- 

في رجل حّرر رجال فاشترط والءه، فتوفي ) علیه السالم(قضى علي : قال) یه السالمعل(عن أبي جعفر 

في میراثه ) فاخنق(الذي أعتق ولیس له ولد إّال النساء، ثم توفى المولى وترك ماال وله عصبة فاحتق 

یكون فیه بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا َأحدث حدثًا ): علیه السالم(بنات مواله والعصبة، فقضى 

).1(عقل
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األصل في الناس الحریة حتى تثبت الرقیة) 8(

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن عبداهللا بن سنان، -5479/1

الناس كلهم : یقول) علیه السالم(كان علي بن أبي طالب : یقول) علیه السالم(سمعت أبا عبداهللا : قال

لى نفسه بالعبودیة وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد علیه بالرّق صغیرًا كان أو أحرار إّال من أقر ع

).2(كبیراً 

الحكم في مسائل مختلفة من العتق) 9(

: في رجل أوصى، فقال) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : محمد بن محمد بن المفید، قال-5480/1

یعتق : رف الوصي ما یصنع، فسأله عن ذلك، فقالاعتقوا عني كل عبد قدیم في ملكي، فلما مات لم یع

َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحّتى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن {: عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتال قوله تعالى

وقد ثبت أن العرجون إنما) 3(}اْلَقِدیمِ 

____________

.4:24بصار ، االست16:44، وسائل الشیعة 8:254تهذیب األحكام -1

، تهذیب 3515ح3:141،من ال یحضره الفقیه16:33، وسائل الشیعة6:195الكافي-2

.8:235األحكام

.39:یس-3

--- ... 257الصفحة ... --- 

).1(بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه) وضؤلته(ینتهي إلى الشبه بالهالل في تقوسه 

عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن یحیى،-5481/2

: إن رجال أعتق عبدًا له عند موته لم یكن له مال غیره، قال: قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي 

).2(یستسعي في ثلثي قیمته للورثة: یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا 

في )] علیه السالم[(ن، عن علي عن األسلمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحس-5482/3

).3(یستسعى العبد في قیمته: رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دینًا ولیس له مال، قال

محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن أبیه، عن عبداهللا -5483/4

في رجل نكح ولیدة رجل ) السالمعلیه (قضى أمیر المؤمنین : بن الفضل الهاشمي، عن أبیه رفعه، قال

).4(أعتق كالهما): علیه السالم(َأعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأمًا، فقال 

محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى، عن یونس بن -5484/5

إذا ) لسالمعلیه ا(كان علي : عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن سلیمان بن خالد، عن بعضهم، قال

).5(مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم وّرثها
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محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن -5485/6

یحیى الخزاز، عن غیاث بن إبراهیم الداري، عن جعفر، عن أبیه علیهما السالم

____________

.16:35، وسائل الشیعة 118): علیه السالم(ب قضایاه إرشاد المفید با-1

.16:76، وسائل الشیعة 4:7، االستبصار 8:229تهذیب األحكام -2

.29810ح10:360كنز العمال -3

.8:231، تهذیب األحكام 16:35، وسائل الشیعة 6:195الكافي -4

.4:178، االستبصار 16:56، وسائل الشیعة 8:247تهذیب األحكام -5

--- ... 258الصفحة ... --- 

).1(هو حّر كله لیس هللا شریك): علیه السالم(أن رجال أعتق بعض غالمه، فقال علي 

: محمد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن حماد عن حریز، عن محمد بن مسلم، قال-5486/7

كان علي : ، فقالعن الرجل یكون له المملوكون، فیوصي بعتق ثلثهم) علیه السالم(سألت أبا جعفر 

).2(یسهم بینهم) علیه السالم(

العبد ال یملك شیئًا إّال ما ملك مواله، وال یجوز أن یعتق، : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5487/8

أو أقطعه ماال من ماله أو أباح . وال أن یتصّدق وال یهب مما في یدیه إّال أن یكون المولى أباح له ذلك

).3(جعل علیه ضریبة یؤدیها الیه، وأباح له ما أصاب بعد ذلكله ما فعله فیه، أو 

من ملك ذا رحم منه محرم علیه فهو حّر حین یملكه وال : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5488/9

).4(سبیل علیه

____________

.4:6، االستبصار 16:63، وسائل الشیعة 8:228تهذیب األحكام -1

.3396ح3:94، من ال یحضره الفقیه 16:65سائل الشیعة ، و 8:234تهذیب األحكام -2

.15813ح13:429، مستدرك الوسائل 2:307دعائم االسالم -3

.18826ح15:454، مستدرك الوسائل 2:308دعائم االسالم -4

--- ... 259الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في أحكام المكاتبة

في فضل المكاتبة) 1(

َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفیِهْم {: في قول اهللا عّزوجلّ : أنه قال) علیه السالم(ؤمنین عن أمیر الم-5489/1
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).1(یعني قوة في أداء المال}َخْیراً 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5490/2

َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفیِهْم {: ه عن قوله تعالىأن رجال سأل) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).3(یعني قوته ألداء المال): علیه السالم(قال ) 2(}َخْیراً 

; وابن مردویه; وابن المنذر; وابن جریر; وعبد بن حمید; وسعید بن منصور; أخرج عبدالرزاق-5491/3

ِإْن {: قال في قوله) رضي اهللا عنه(بي طالب والبیهقي، من طریق أبي عبدالرحمن السلمي، أن علي بن أ

َوآُتوُهْم ِمَن َمالِ {ماال : قال) 4(}َعِلْمُتْم ِفیِهْم َخْیراً 

____________

.18967ح16:11، مستدرك الوسائل 2:310دعائم االسالم -1

.33: النور-2

.18969ح16:11، مستدرك الوسائل 178: الجعفریات-3

.33: النور-4

--- ... 260الصفحة ... --- 

).2(یترك للمكاتب الربع: قال) 1(}اِهللا الَِّذي آَتاُكمْ 

أمر اهللا السید أن یدع للمكاتب الربع من ثمنه، ): رضي اهللا عنه(قال علي بن أبي طالب -5492/4

).3(وهذا تعلیم من اهللا لیس بفریضة ولكن فیه أجر

في قول اهللا ) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5493/5

).5(ربع الكتابة: قال) 4(}َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اِهللا الَِّذي آَتاُكمْ {: عّزوجلّ 

).6(یترك للمكاتب ربع الكتابة): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5494/6

جّده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن )الجعفریات(-5495/7

أي یحّط ) 7(}َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اِهللا الَِّذي آَتاُكمْ {: وقوله تعالى: قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).8(عنه عند الكتابة الربع

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5496/8

َفَكاِتُبوُهْم ِإْن {: قوله تعالى: أربع تعلیم من اهللا لیس بواجبات: قال) علیه السالم(ي بن أبي طالب عن عل

).10(فمن شاء كاتب رقیته ومن شاء ترك لم یكاتب، الخبر) 9(}َعِلْمُتْم ِفیِهْم َخْیراً 

ن عبدًا أول من كاتب لقمان الحكیم، وكا: قال) علیه السالم(عنه : وبهذا االسناد-5497/9

).11(حبشیاً 

____________



44

.33: النور-1

.5:46تفسیر السیوطي - 3و 2

.33: النور-4

.18995ح16:18، مستدرك الوسائل 2:311دعائم االسالم -5

.18996ح16:18، مستدرك الوسائل 2:311دعائم االسالم -6

.33: النور-7

.19000ح16:19، مستدرك الوسائل 178: الجعفریات-8

.33: النور-9

.19014ح16:25، مستدرك الوسائل 178: الجعفریات- 10

.309: 2، دعائم اإلسالم 19015ح16:26، مستدرك الوسائل 241: الجعفریات- 11

--- ... 261الصفحة ... --- 

: أنه جلس یقسم ماال بین المسلمین، فوقف به شیخ كبیر، فقال) علیه السالم(عن علي - 5498/10

واهللا ما ): علیه السالم(مؤمنین إني شیخ كبیر كما ترى، وأنا مكاتب فأعني من هذا المال، فقال یاأمیر ال

هو بكد یدي، وال تراثي من الوالد، ولكنها أمانة ُارعیتها فأنا أؤدیها إلى أهلها، ولكن اجلس، فجلس 

ن شیخًا كبیرًا مثقال، رحم اهللا من أعا: ، فنظر الیهم، فقال)علیه السالم(والناس حول أمیر المؤمنین 

).1(فجعل الناس ُیعطونه

، حدثني أبو عبدالرحمن عبداهللا بن عمر، حدثنا أبو معاویة، عن )قال عبداهللا بن أحمد(- 5499/11

یاأمیر : أتى علیًا رجل فقال: عبدالرحمن بن إسحاق القرشي، عن سّیار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال

أال ُاعلمك كلمات علمنیهن رسول )]: علیه السالم[(أعّني، فقال علي المؤمنین إني عجزت عن مكاتبتي ف

: قل: بلى قال: ، لو كان علیك مثل جبل صیر دنانیر ألداه اهللا عنك؟ قلت)صلى اهللا علیه وسلم(اهللا 

).2(اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك

أعندك شيء؟ : أرید أن ُاكاتب، قال: فقال)] سالمعلیه ال[(عن ابن التیاح أنه أتى علیًا - 5500/12

أعینوا أخاكم، فجمعوا له فبقى بقیة عن : فقال)] علیه السالم[(ال، فجمعهم علي بن أبي طالب : فقال

).3(مكاتبته، فأتى علیًا فسأله عن الفضلة، فقال اجعلها في المكاتبین

الحكم في عجز المكاَتب عن األداء) 2(

).4(ال ُیَردُّ في الرّق حتى یتوالى علیه نجمان: أنه قال) علیه السالم(لمؤمنین عن أمیر ا-5501/1

____________

.18971ح16:12، مستدرك الوسائل 2:310دعائم االسالم -1
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.1:153مسند أحمد -2

.29788ح10:356كنز العمال -3

.18981ح16:14، مستدرك الوسائل 2:313دعائم االسالم -4

--- ... 262فحة الص... --- 

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(-5502/2

المكاتب إذا عجز لم ُیَرد في : قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

).1(الّرق حتى تتوالى علیه نجمان

ن یحیى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن كلوب، عن عن محمد بن أحمد ب-5503/3

إذا عجز : كان یقول) علیه السالم(إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السالم أن علیًا 

).2(المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ینتظر عامًا أو عامین، فان قام بمكاتبته وٕاّال رّد مملوكاً 

أن : جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیهعبداهللا بن-5504/4

).3(كان یؤجل المكاتب بعد ما یعجز عامین معلومة، فان أقام بحریته وٕاّال رّده رقیقاً ) علیه السالم(علیًا 

بكر بن أخبرنا أبو عبداهللا الحافظ، أنبأ أبو الولید، ثنا الحسن بن سفیان، ثنا أبو : البیهقي-5505/5

رضي (أبي شیبة، ثنا عّباد بن العوام، عن الحجاج، عن حصین، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي 

).4(إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم یؤد نجومه، رّد في الرق: قال) اهللا عنه

إذا أّدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5506/6

).5(نده ما یؤدي، حبس في السجن، وان تبین عدمه خرج یستسعي في الدین الذي علیهوع

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن-5507/7

____________

.17983ح15: 16، مستدرك الوسائل 113: الجعفریات-1

.4:34، االستبصار 8:266تهذیب األحكام -2

.104:201، البحار 16:89، وسائل الشیعة 375ح109: دقرب االسنا-3

.29784ح10:356، كنز العمال 10:342سنن البیهقي -4

.19017ح16:26، مستدرك الوسائل 2:314دعائم االسالم -5

--- ... 263الصفحة ... --- 

اتبة یطؤها موالها قال في مك) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(السكوني، عن أبي عبداهللا 

).1(یرد علیها مهر مثلها، وتسعى في قیمتها، فان عجزت فهي من ُامهات األوالد: فتحل، قال
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جواز الشرط في المكاتبة) 3(

محمد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قیس، -5508/1

في مكاتب اشترط علیه والؤه إذا ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي جعفر 

ُاعتق، فنكح ولیدة رجل آخر فولدت له ولدًا فحرر ولده، ثم توفي المكاتب فورثه ولده،فاختلفوا فیولده من 

).2(ولده بموالي أبیه) علیه السالم(فألحق : یرثه، قال

:بیان

تبعوا األب في الحریة، دون ما إذا كانوا خّصه الشیخ بما لو تجددت والدة األوالد و : قال صاحب الوسائل

.ملكًا لشخص آخر فأعتقهم

محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن -5509/2

علیه (غیاث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السالم أن مكاتبًا أتى علیًا 

ي وشرط علّي نجومًا في كل سنة، فجئته بالمال كله ضربة، فسألته أن إن سیدي كاتبن: وقال) السالم

مالك ال : صدق، فقال له: فقال له) علیه السالم(یأخذه كله ضربة ویجیز عتقي، فأبى علّي، فدعاه علي 

ما آخذ إّال النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى میراثه، فقال علي : تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال

).3(أنت أحق بشرطك): سالمعلیه ال(

____________

.4:36، االستبصار 8:269، تهذیب األحكام 16:97، وسائل الشیعة 6:188الكافي -1

، 16:98، وسائل الشیعة 3488ح3:131، من ال یحضره الفقیه 8:251تهذیب األحكام -2

.4:21االستبصار 

.7:173، الكافي 4:35ر ، االستبصا16:98، وسائل الشیعة 8:273تهذیب األحكام -3

--- ... 264الصفحة ... --- 

أنه سئل عن مملوك سأل الكتابة، هل لمواله أن ال یكاتبه ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5510/3

).1(ذلك الیه وال توقیت في الكتابة علیه): علیه السالم(إّال على الغالء؟ قال 

حدثني أبو البختري وهب بن وهب : مد البزاز، قالعبداهللا بن جعفر، عن السندي بن مح-5511/4

القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبیه أن رجال كاتب عبدًا له وشرط علیه أن له ماله إذا مات، فسعى 

وقام أقارب المكاتب، فقال له سید ) علیه السالم(العبد في كتابته حتى عتق ثم مات، فرفع ذلك إلى علي 

).2(شرط اهللا قبل شرطك): علیه السالم(فما ینفعني بشرطي؟ قال علي یاأمیر المؤمنین، : المكاتب

في بعض أحكام المكاتبة) 4(

).3(ال یطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5512/1
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وال بأس ال بأس بالكتابة على رقیقین موصوفین،: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5513/2

).4(أن یضمن عن المكاتب غیره ما كوتب علیه

في المكاتب یعجل علیه من النجوم، فیأبى الذي : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5514/3

كاتبه أن یأخذ منه إّال من اشترط علیه عند محل كل نجم، فإن كان شرط علیه أّنه إذا عجز رّد في 

ألنه لعله قد یعجز فیرجع إلیه، فان كان لم یشترط ذلك، ; تعجل الكتابةالرق، لم یجبر المولى على أن ی

ألن العتق قد جرى فیه وال یعود ; وحّل علیه نجم فدفعه الیه مع باقي كتابته لم یكن له أن یمتنع من ذلك

في الرق أبدًا، وٕانما علیه

____________

.19003ح16:20، مستدرك الوسائل 2:310دعائم االسالم -1

.104:201، البحار 454ح130: قرب االسناد-2

.18994ح16:18، مستدرك الوسائل 2:314دعائم االسالم -3

.18973ح16:12، مستدرك الوسائل 2:314دعائم االسالم -4

--- ... 265الصفحة ... --- 

).1(أن یسعى في باقي كتابته

ر، عن أبیه، عن آبائه، عن علي السید فضل اهللا الراوندي، باسناده عن موسى بن جعف-5515/4

).2(في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت، ال خیار لها: قال) علیه السالم(

: أنه أنه قال في المكاتب یعجل ما علیه من النجوم، إلى أن قال) علیه السالم(عن علي -5516/5

بحاله، وما ولد له بعد أن یعتق من وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم یدخله في مكاتبته، فهو مملوك

َأمة له أو زوجة حّرة فهو حّر، وما ولد له في كتابته من امرأة حّرة فهو حّر أیضًا، وما ولد له من امة 

).3(لغیر سیده الذي كاتبه فهو مملوك لسید األمة، إن لم یكن اشترط حریته

اصم بن حمید، عن محمد بن محمد بن الحسن، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن ع-5517/6

في مكاتبة توفیت وقد ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(قیس، عن أبي جعفر 

في ولدها أن یعتق ) علیه السالم(فقضى : قضت عامة الذي علیها، وقد ولدت ولدًا في مكاتبتها؟ قال

).4(منه مثل الذي عتق منها، ویرق منه ما َرق منها

محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، عن -5518/7

) علیه السالم(عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

في مكاتب تحته حّرة، فأوصت له عند موتها بوصیة، فقال ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال

أنه یرث بحساب ما ) علیه السالم(فقضى : ة ال تجوز وصیتها له ألنه مكاتب لم یعتق وال یرثأهل المرأ
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ُاعتق منه، ویجوز له من الوصیة

____________

.19002ح16:20، مستدرك الوسائل 2:313دعائم االسالم -1

.104:203، البحار 19020ح16:27، مستدرك الوسائل 54: نوادر الراوندي-2

.2:313االسالم دعائم-3

.16:91، وسائل الشیعة 8:271تهذیب األحكام -4

--- ... 266الصفحة ... --- 

بحساب ما ُاعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما علیه فُاعتق، فأوصى له بوصیة فأجاز له ربع 

ق الوصیة، وقضى في رجل حّر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان علیها، فأجاز بحساب ما ُاعت

منها، وقضى في وصیة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب علیه أن یجاز من وصیته بحساب ماأعتق 

).1(منه

).2(المكاتب یعتق منه بقدر ما أدى: قال)] علیه السالم[(عن علي -5519/8

).3(المكاتب یرث بقدر ما أدى: قال)] علیه السالم[(عن علي -5520/9

).4(المكاتبة بمنزلتها: لقا)] علیه السالم[(عن علي - 5521/10

).5(إذا أدى المكاتب النصف فهو غریم: قال)] علیه السالم[(عن علي - 5522/11

محمد بن الحسن، باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، عن - 5523/12

) لسالمعلیه ا(عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

یقسم ماله على قدر ما أعتق : في مكاتب توفي وله مال، قال) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال

).6(منه لورثته، وما لم یعتق یحسب منه ألربابه الذین كاتبوه وهو ماله

كتب محمد بن : إبراهیم بن محمد الثقفي، باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبیه، قال- 5524/13

علیه (یسأله عن مكاتب مات وترك ماال وولدًا؟ فكتب ) علیه السالم(كر إلى أمیر المؤمنین أبي ب

إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو تحریم بید موالیه، فیستوفون ما بقي من مكاتبته وما بقي ): السالم

).7(لولده

____________

.5506ح4:216فقیه ، من ال یحضره ال16:101، وسائل الشیعة 8:275تهذیب األحكام -1

.29783ح10:356كنز العمال -2

.29790ح10:357كنز العمال -3

.29791ح10:357كنز العمال -4
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.29792ح10:357كنز العمال -5

.16:99، وسائل الشیعة 4:37، االستبصار 8:274تهذیب األحكام -6

.104:203، البحار 18989ح16:17، مستدرك الوسائل 1:231الغارات -7

--- ... 267الصفحة ... --- 

إعلم أن ما ولد في مكاتبتها فإنما یعتق منه ما یعتق : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5525/14

).1(منها، ویرق منه ما رق منها

____________

.1:247، دعائم االسالم 18991ح16:17مستدرك الوسائل -1

--- ... 268الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

أحكام التدبیرفي

).1(المدبر من الثلث: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5526/1

محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن وهب، عن -5527/2

).2(ال یباع المدبر إّال من نفسه: قال) علیه السالم(جعفر، عن أبیه أن علیًا 

د بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزا، عن الحسین بن وعنه، عن محمد بن أحم-5528/3

المعتق على : قال) علیه السالم(علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علي، عن آبائه، عن علي 

).3(دبر فهو من الثلث، وما جنى هو والمكاتب وُام الولد فالمولى ضامن لجنایتهم

هاشم، عن النوفلي، عنمحمد بن أحمد بن یحیى، عن إبراهیم بن-5529/4

____________

.18958ح16:8، مستدرك الوسائل 2:315دعائم االسالم -1

.4:30، االستبصار 16:75، وسائل الشیعة 8:262تهذیب األحكام -2

3:124، من ال یحضره الفقیه 4:31، االستبصار 16:78، وسائل الشیعة 8:262تهذیب األحكام -3

.3468ح

--- ... 269الصفحة ... --- 

) صلى اهللا علیه وآله(باع رسول اهللا : قال) علیه السالم(السكوني، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

).1(خدمة المدبر ولم یبع رقبته

عبداهللا بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن -5530/5

المعتقة عن دبر بعد التدبیر فهو بمنزلتها، یرقون ما ولدت الضعیفة: قال) علیه السالم(أبیه، عن علي 
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).2(ممالیك ال یرّقون برّقها وال یعتقون بعقتها) فهم(برقها ویعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو 

ال بأس ببیع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5531/6

).3(شتري المشتري خدمته، فاذا مات الذي دّبره، عتق من ثلثهتدبیره، ولم یرجع عنه فی

ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهیئتها، یعتقون : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5532/7

).4(بعتقها ویرّقون برقها

____________

.4:31، االستبصار 16:74، وسائل الشیعة 8:260تهذیب األحكام -1

.104:200، البحار 16:76، وسائل الشیعة 470ح134: ب االسنادقر -2

.18954ح16:7، مستدرك الوسائل 2:315دعائم االسالم -3

.18955ح16:7، مستدرك الوسائل 2:316دعائم االسالم -4

--- ... 270الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في ُامهات األوالد والسراري

لي بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن یعقوب، عن ع-5533/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

في رجل ترك جاریة قد ) علیه السالم(وقضى أمیر المؤمنین : أیما رجل ترك سّریة، إلى أن قال): السالم

ة غیر أنها تبین الكالم فأعتقت ُأمها، فخاصم فیها موالي أبي الجاریة، فأجاز ولدت منه بنتًا وهي صغیر 

).1(عتقها اُالم

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن النعمان، عن ابن مسكان، -5534/2

أمهات األوالد قال في ) علیه السالم(إّن علیًا : قال) علیه السالم(عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبد اهللا 

).2(ال یتزوّجن حتى یعتّددن أربعة أشهر وعشرًا وهّن إماء

____________

3:140، من ال یحضره الفقیه 8:238، تهذیب األحكام 16:58، وسائل الشیعة 6:192الكافي -1

.3513ح

.3:348، االستبصار 8:153، تهذیب األحكام 6:170الكافي -2

--- ... 271الصفحة ... --- 

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن -5535/3

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 
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لم أیما رجل ترك سّریة لها ولد أو في بطنها ولد، أو ال ولد لها، فإن أعتقها رّبها عتقت وٕان) السالم

یعتقها حتى توفي فقد سبق فیها كتاب اهللا عّزوجّل، وكتاب اهللا أحق، فإن كان لها ولد فترك ماال جعلت 

).1(في نصیب ولدها

محمد بن الحسین، عن أبي عبداهللا البزوفري، عن أحمد بن إدریس، عن أحمد بن محمد، -5536/4

: قال) علیه السالم(بي جعفر عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أ

سبق كتاب اهللا، فان ): علیه السالم(في رجل توفي وله سریة لم یعتقها، فقال ) علیه السالم(قضى علي 

ترك سیدها ماال تجعل من نصیب ولدها، ویمسكها أولیاء ولدها حتى یكبر ولدها فیكون المولود هو 

دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وٕان مات الذي یعتقها، ویكون األولیاء الذین یرثون ولدها ما

).2(ولدها قبل أن یعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وٕان شاؤوا اسّترقوا

محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن یوسف، عن مثنى الحّناط، -5537/5

إن شاء الرجل : كان یقول) السالمعلیه(، عن أبیه أن علیًا )علیه السالم(عن حاتم، عن أبي عبداهللا 

).3(أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها

إذا مات الرجل وله ُام ولد فهي بموته حّرة، ال تباع إّال في : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5538/6

).4(ثمن رقبتها إن اشتراها بدین، ولم یكن له غیرها

أما بعد فإن: في وصیته)] السالمعلیه [(كتب علي : عن عمرو بن دینار قال-5539/7

____________

.4:12، االستبصار 8:238، تهذیب األحكام 16:107، وسائل الشیعة 6:192الكافي -1

.4:13، االستبصار 8:239تهذیب األحكام -2

.3:209، االستبصار 8:201تهذیب األحكام -3

.19021ح16:29، مستدرك الوسائل 2:316دعائم االسالم -4

--- ... 272الصفحة ... --- 

والئدي الالتي أطوف علیهن تسع عشرة ولیدة، منهن ُامهات أوالد معهن أوالدهن، ومنهن حبال، ومنهن 

من ال ولد لهّن، فقضیت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، فان َمن كانت منهن لیست بحبلى ولیس لها 

منهن حبلى أو لها ولد فانها تحبس على ولد فهي عتیقة لوجه اهللا لیس ألحد علیها سبیل، ومن كانت

ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حیة فانها عتیقة لوجه اهللا، هذا ما قضیت في والئدي التسع 

شهد هیاج بن أبي سفیان، وعبیداهللا بن أبي رافع، وكتب في جمادي سنة سبع . عشرة واهللا المستعان

).1(وثالثین
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خالف عمر في ُام الولد أنها ال تعتق إذا ولدت )] علیه السالم[(ن علیًا عن الحكم بن عتیبة أ-5540/8

).2(لسیدها

أراد سیدها أن )]علیه السالم[(أعتق ُامهات األوالد، فأتت امرأة منهن علیًا : عن إبراهیم قال-5541/9

).3(إذهبي فقد أعتقك عمر: یبیعها في دین كان علیه، فقال

سألته عن الرجل یموت وله ُام ولد : قال) علیه السالم(به، عن أخیه علي بن جعفر في كتا- 5542/10

في ُامهات ) علیه السالم(أخبرك ما أوصى به علي : وله معها ولد أیصلح للرجل أن یتزوجها؟ قال

أوصى أیما امرأة منهن كان لها ولد، فهي من نصیب ) علیه السالم(إن علیًا : نعم، قال: األوالد، قلت

).4(ولدها

محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، - 5543/11

) علیه السالم(قضى علي : قال) علیه السالم(عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

في ولیدة كانت نصرانیة فأسلمت عند رجل فولدت لسیدها غالمًا،

____________

.29743ح10:346كنز العمال -1

.29744ح10:346كنز العمال -2

.29746ح10:347كنز العمال -3

.16:108، وسائل الشیعة 10:267، البحار 3509ح3:138من ال یحضره الفقیه -4

--- ... 273الصفحة ... --- 

لدت ثم إن سیدها مات فأصابها عتاق السّریة، فنكحت رجال نصرانیًا داریًا ـ وهو العطار ـ فتنصرت ثم و 

أما ما ولدت من : فیها أن یعرض علیها االسالم فأبت، قال) علیه السالم(ولدین وحملت آخر، فقضى 

).1(ولد فانه البنها من سیدها األول، وأحبسها حتى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها

____________

.16:109، وسائل الشیعة 8:213تهذیب األحكام -1

--- ...274الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في اإلباق وما یتعّلق به

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن یحیى الخثعمي، عن غیاث -5544/1

: في ُجعل اآلبق المسلم: قال) علیه السالم(إن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(بن إبراهیم، عن أبي عبداهللا 

).1(ال شيء علیه: في رجل أخذ آبقًا فأبق منه، قال) المعلیه الس(وقال . ُیردُّ على المسلم
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محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5545/2

اخُتصم الیه في رجل أخذ عبدًا آبقًا وكان معه ثم ) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عبداهللا 

یحلف باهللا الذي ال إله إّال هو ما سلبه ثیابه وال شیئًا مما كان علیه، وال ): سالمعلیه ال(هرب منه، قال 

).2(باعه وال داهن في إرساله، فاذا حلف برى من الضمان

____________

3:147، من ال یحضره الفقیه 6:398، تهذیب األحكام 16:53، وسائل الشیعة 6:200الكافي -1

.3540ح

3:146، من ال یحضره الفقیه 8:247، تهذیب األحكام 16:54ل الشیعة ، وسائ6:201الكافي -2

.3538ح

--- ... 275الصفحة ... --- 

لیس ذلك بواجب، المسلم : أنه سئل عن ُجعل اآلبق؟ قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5546/3

).1(یرد على المسلم

.على ذلكیعني إذا لم یكن استوجر): رحمه اهللا(قال الشیخ النوري 

إذا مات المیت ولم یدع وارثًا وله وارث مملوك، : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5547/4

).2(یشترى من تركته فیعتق، ویعطى باقي التركة بالمیراث): علیه السالم(قال 

ه علی(إبراهیم بن محمد الثقفي في سیاق قصة مصقلة بن هبیرة عامل أمیر المؤمنین -5548/5

على أردشیر، وشرائه ُأسارى نصارى بني ناجیة وعتقهم وٕاعطائه الثمن من بیت المال وهربه إلى ) السالم

علیه (قیل لعلي : وحدثني ابن أبي سیف، عن عبدالرحمن ابن جندب، عن أبیه، قال: معاویة، قال

ذلك في القضاء لیس: اردد الذین سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، فقال: حین هرب مصقلة) السالم

).3(بحق، قد عتقوا إذا أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دینًا على الذي اشتراهم

____________

.18913ح15:477، مستدرك الوسائل 2:498دعائم االسالم -1

.18916ح15:478، مستدرك الوسائل 2:386دعائم االسالم -2

.18943ح15:486، مستدرك الوسائل 1:370الغارات -3

--- ... 276الصفحة ... --- 

--- ... 277الصفحة ... --- 

مبحث

الصید
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--- ... 278الصفحة ... --- 

:الباب األول

في حكم الصید بالرمي

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن -5549/1

یت صیدًا فتغّیب عنك، فوجدت سهمك فیه في موضع إذا رم: كان یقول) علیه السالم(أبیه، أن علیًا 

).1(مقتل فُكل

:تبیین

.هذا محمول على العلم بموته بالرمیة

یقول فیما قتل ) علیه السالم(محمد بن علي بن الحسین، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر -5550/2

إذا كان : یقول) السالمعلیه(وكان أمیر المؤمنین : المعراض ال بأس به إذا كان إنما یصنع لذلك، قال

).2(ذلك سالحه الذي یرمي به فال بأس

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن -5551/3

ال تأكل ما قتله الحجر والبندق: كان یقول) علیه السالم(أبیه، أن علیًا 

____________

.65:269، البحار 16:231لشیعة ، وسائل ا366ح107: قرب االسناد-1

.16:234، وسائل الشیعة 4134ح3:318من ال یحضره الفقیه -2

--- ... 279الصفحة ... --- 

).1(والمعراض إّال ما ذكیت

في رجل له نبال لیس فیها حدید، وهي عیدان كلها فیرمي بالعود ) علیه السالم(قال علي -5552/4

، ویذكر اسم اهللا وٕان لم یخرج دم وهي نبالة معلومة، فیأكل منه إذا فیصیب وسط الطیر معترضًا فیقتله

).2(ذكر اسم اهللا عّزوجلّ 

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن -5553/5

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

).3(ال تطعمه: في صید وجد فیه سهم وهو میت ال یدرى من قتله؟ فقال) مالسال

من جرح بسالح وذكر : قال) علیه السالم(محمد بن علي بن الحسین، بإسناده عن علي -5554/6

اسم اهللا عّزوجّل، ثم بقي الصید لیلة أو لیلتین، ثم وجده لم یأكل منه سبع، وعلم أن سالحه قتله، فلیأكل 

).4(شاءمنه إن 

حدثني : حدثنا محمد بن یحیى العطار، عن محمد بن أحمد، قال: الصدوق، عن أبیه، قال-5555/7
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أبو جعفر أحمد بن أبي عبداهللا، عن رجل، عن ابن أسباط، عن عمه یعقوب رفع الحدیث إلى علي 

فانكم على غرة، ال تتبعوا الصید ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال في حدیث) علیه السالم(

).5(الخبر

في َأیل اصطاده رجل : قال) علیه السالم(محمد بن علي بن الحسین، باسناده عن علي -5556/8

لیس فیه نهي ولیس) علیه السالم(فیقطعه الناس والذي اصطاده یمنعه ففیه نهي؟ فقال 

____________

.65:269، البحار 16:236، وسائل الشیعة 366ح107: قرب االسناد-1

.16:235، وسائل الشیعة 4137ح3:318من ال یحضره الفقیه -2

، وسائل الشیعة 4139ح3:319، من ال یحضره الفقیه 9:35، تهذیب األحكام 6:211الكافي -3

16:232.

.4139ح3:319من ال یحضره الفقیه -4

.5:283، البحار 582: علل الشرائع في نوادر العلل-5

--- ... 280الصفحة ... --- 

).1(به بأس

في الصید یضربه الصائد فیتحامل، ویقع في ماء أو نار : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5557/9

).2(ال یؤكل إّال أن تدرك ذكاته: أو بئر، أو یتردى من موضع عال فیموت، قال

____________

.4140ح3:319من ال یحضره الفقیه -1

.5:277، البحار 19322ح16:116ك الوسائل ، مستدر 2:172دعائم االسالم -2

--- ... 281الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في صید البازي والصقر

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، -5558/1

).1(ما أدركت ذكاته أنتما أخذ البازي والصقر فقتله، فال تأكل منه إّال ): علیه السالم(قال علي : قال

).2(الصقور والبزاة من الجوارح: أنه قال) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن علي -5559/2

حدثنا أبو عبداهللا محمد ابن عبداهللا بن أحمد : الصدوق، عن محمد بن عمیر البصري، قال-5560/3

حدثنا : حدثنا أبي، قال: ر الطائي، قالحدثنا أبو القاسم عبداهللا بن أحمد بن عام: بن جبلة الواعظ، قال

في حدیث مسائل الشامي، انه سأل كم حّج آدم من ) علیه السالم(الرضا، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 
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سبعین حجة: حجة؟ فقال

____________

.65:269، البحار 16:223، وسائل الشیعة 264ح107: قرب االسناد-1

.19301ح16:110الوسائل ، مستدرك 2:170دعائم االسالم -2

--- ... 282الصفحة ... --- 

ماشیًا على قدمیه، وأول حجة حجها كان معه الصرد یدله على موضع الماء، وخرج معه من الجنة، وقد 

ألنه ناح على بیت : ال یمشي؟ قال] یعني الخطاف[نهى عن أكل الصرد والخطاف، وسأله ما باله 

، فمن هناك سكن )علیه السالم(یبكي علیه، ولم یزل یبكي مع آدم المقدس، فطاف حوله أربعین عامًا 

البیوت، ومعه تسع آیات من كتاب اهللا عّزوجّل مما كان آدم یقرؤها في الجنة وهي معه إلى یوم القیامة، 

وثالث من یاسین ) 1(}ِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن {وهي : ثالث آیات من أول الكهف، وثالث آیات من سبحان

).2(}َوَجَعْلَنا ِمْن َبْیِن َأْیِدیِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً {وهي، 

____________

.45: اإلسراء-1

، 19335ح16:120، مستدرك الوسائل 1:243) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا ) 9: یس(-2

.64:283، البحار 16:343وسائل الشیعة 

--- ... 283الصفحة ... --- 

:لثالباب الثا

في حكم الصید بالحبالة

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمیر، عن -5561/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

وه فإّنه میت، وكلوا مما أدركتم حیًا ما أخذت الحبالة من صید فقطعت منه یدًا أو رجال، فذر ): السالم

).1(وذكرتم اسم اهللا عّزوجّل علیه

ما ُاخذت الحبالة فمات فیها فهو میتة، وما أدرك حیًا ذكي : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5562/2

).2(فُأكل هو

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن موسى، عن العباس ابن معروف، -5563/3

نهى أمیر المؤمنین ): علیه السالم(قال أبو عبداهللا : مروك بن عبید، عن سماعة بن مهران، قالعن 

).3(أن یتصّید الرجل یوم الجمعة قبل الصالة) علیه السالم(

____________
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.9:37، تهذیب األحكام 16:236، وسائل الشیعة 6:214الكافي -1

.19320ح16:115، مستدرك الوسائل 2:173دعائم االسالم -2

.16:241، وسائل الشیعة 9:13، تهذیب األحكام 6:219الكافي -3

--- ... 284الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في صید الكالب والفهود

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه ومحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن -5564/1

) علیه السالم(ن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداهللا عیسى جمیعًا، عن ابن أبي عمیر، عن حماد ب

: قال) 1(}َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمْكلِِّبیَن {: في قول اهللا عّزوجلّ ) علیه السالم(في كتاب علي : أنه قال

).2(هي الكالب

ل اهللا أنه سئل عن قو ) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي -5565/2

: هي الكالب والجارح الكاسب، ومنه قول اهللا تعالى: قال) 3(}َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمْكلِِّبیَن {: عّزوجلّ 

).5(یعني كسبتم) 4(}َوَیْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهارِ {

____________

.4: المائدة-1

، تهذیب 65:290، البحار 16:207یعة ، وسائل الش1:447، تفسیر البرهان 6:202الكافي -2

.9:22األحكام 

.4: المائدة-3

.60: األنعام-4

.65:275، البحار 2:169دعائم االسالم -5

--- ... 285الصفحة ... --- 

محمد بن أحمد بن یحیى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه، عن علي -5566/3

، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك )یقومه(یغرمه : قالفیمن قتل كلب الصید،) علیه السالم(

).1(كلب الحائط

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5567/4

ألن ; الكلب األسود البهیم ال یؤكل صیده): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

).2(أمر بقتله) صلى اهللا علیه وآله(ل اهللا رسو 

:تبیین
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.هذا یمكن حمله على غیر المعلَّم

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن -5568/5

علیه (قال أمیر المؤمنین : أنه قال) علیه السالم(عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

ما قتلت الجوارح مكلِّبین وذكرتم اسم اهللا علیه فكلوا من صیدهن، وما قتلت الكالب التي لم ): مالسال

).3(تعلِّموا من قبل أن تدركوه فال تطعموه

ما أمسكت الكالب المعلَّمة ُأِكَل، وان قتلته، وما : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5569/6

ال یؤكل ـ یعني یؤكل إذا سمي اهللا عند إرساله وال بأس بأكله ان ُنسیت قتلته الكالب غیر المعلَّمة ف

.التسمیة

:تبیین

).4(الظاهر ان التفسیر من صاحب الدعائم

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن -5570/7

صید فكله، أكل منه أو لم یأكل، قتل أو لم إذا أخذ الكلب المعّلم ال: أنه قال) علیه السالم(علي 

).5(یقتل

____________

.7:368، الكافي 16:252، وسائل الشیعة 9:80تهذیب األحكام -1

.9:80، تهذیب األحكام 6:206الكافي -2

.6:203، الكافي 9:23تهذیب األحكام -3

.65:276، البحار 19275ح16:104، مستدرك الوسائل 2:169دعائم االسالم -4

.65:282، البحار 16:211، وسائل الشیعة 361ح106: قرب االسناد-5

--- ... 286الصفحة ... --- 

:بیان

.إذا لم یقتل فالبد من تذكیته

عن إسماعیل بن أبي زیاد السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبیه، عن علي : العیاشي-5571/8

).1(الكردیة إذا ُعلِّمت فهي بمنزلة السلوقیةالفهد من الجوارح، والكالب: قال) علیه السالم(

ال یؤكل صیده إّال أن یأخذه المسلم : أنه قال في كلب المجوسي) علیه السالم(عن علي -5572/9

).2(فیقلّده ویعّلمه ویرسله، فان أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك، وان لم یكن عّلمه

____________

، البحار 1:448، تفسیر البرهان 19304ح16:111لوسائل ، مستدرك ا1:294تفسیر العیاشي -1
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65:274.

.19308ح16:112، مستدرك الوسائل 2:171دعائم االسالم -2

--- ... 287الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

فیما یكره أكله من الطیور

جعفر بن حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده: ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5573/1

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

إن اهللا تعالى أخذ المیثاق على اآلدمیین، أال یأخذوا فراخ الطیر الطورانیة من ): صلى اهللا علیه وآله(

).1(وكورها حتى تنهض

حدثنا أبو عبداهللا محمد ابن عبداهللا بن أحمد : الصدوق، عن محمد بن عمیر البصري، قال-5574/2

حدثنا : حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن أحمد بن عامر الطائي، قال: بن جبلة الواعظ، قال

في حدیث مسائل الشامي، ُنهي عن أكل الصرد ) علیه السالم(الرضا، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

).2(والخطاف

____________

.19326ح16:117، مستدرك الوسائل 75: الجعفریات-1

.594: ، علل الشرائع1:243) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

--- ... 288الصفحة ... --- 

:الباب السادس

في صید السمك والحیتان وقتل الحیة

بن سالم، محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن هشام -5575/1

: عن الحیتان التي یصیدها المجوس؟ فقال) علیه السالم(سألت أبا عبداهللا : عن سلیمان بن خالد، قال

).1(الحیتان والجراد ذكيٌّ : كان یقول) علیه السالم(إن علیًا 

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن عبداهللا بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن -5576/2

في : كان یقول) علیه السالم(إن علیًا : قال) علیه السالم(بي حفص، عن أبي عبداهللا أبان، عن سلمة أ

صید السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بیدیها ویتحرك ذنبها وتطرف بعینها فهي 

).2(ذكاتها

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5577/3

سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فیها) علیه السالم(أن علیًا ) علیه السالم(هللا عبدا
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____________

، البحار 4:63، االستبصار 9:10، تهذیب األحكام 58ح17: ، قرب االسناد6:217الكافي -1

.16:298، وسائل الشیعة 65:201

.4:61تبصار ، االس9:7، تهذیب األحكام 16:302، وسائل الشیعة 6:217الكافي -2

--- ... 289الصفحة ... --- 

).1(كلهما جمیعاً : سمكة، فقال

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد ومحمد بن یحیى، عن أحمد بن -5578/4

محمد جمیعًا، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جمیعًا، عن العالء، عن محمد بن مسلم، 

أنهاكم عن الجّرّي : فاذا فیه) علیه السالم(شئیًا من كتاب علي ) علیه السالم(أقرأني أبو جعفر : قال

).2(والّزمیر والمارماهي والّطافي والطحال

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن حّماد، عن حریز، عمن ذكره ـ عنهما -5579/5

ال تأكلوا من السمك إّال شیئًا : الجّریث، وقالكان یكره ) علیه السالم(علیهما السالم أن أمیر المؤمنین 

).3(علیه فلوس، وكره المارماهي

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبداهللا بن المغیرة، عن عبداهللا بن -5580/6

) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : قال) علیه السالم(سنان، عن أبي عبداهللا 

ال تأكلوا وال تبیعوا من : ثم یمّر بسوق الحیتان فیقول) صلى اهللا علیه وآله(فة یركب بغلة رسول اهللا بالكو 

).4(السمك ما لم یكن له قشر

أنه نهى عن الطافي ـ وهو ما مات في البحر ـ من صیده ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5581/7

).5(من قبل أن یؤخذ

علیه (ثم مّر : في حدیث شریف قال) علیه السالم(یر المؤمنین عن أبي مطر، عن أم-5582/8

).6(ال یباع في سوقنا طاف، الخبر: مجتازًا ومعه المسلمون، حتى أتى أصحاب السمك، فقال) السالم

____________

.9:8، تهذیب األحكام 16:304، وسائل الشیعة 6:218الكافي -1

.9:2هذیب األحكام ، ت16:331، وسائل الشیعة 6:219الكافي -2

.9:2، تهذیب األحكام 16:330، وسائل الشیعة 6:219الكافي -3

.9:3، تهذیب األحكام 16:330، وسائل الشیعة 6:220الكافي -4

.19508ح16:180، مستدرك الوسائل 2:125دعائم االسالم -5

.19511ح16:180، مستدرك الوسائل 40:331، البحار 1:163كشف الغمة -6
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--- ... 290الصفحة .. .--- 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5583/9

من قتل : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن جّده علي بن أبي طالب 

).1(أنزل اهللا على محمدحیة فكأنما قتل كافرًا، ومن تركهن خشیة ثارهن فقد كفر بما

____________

) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 64:267، البحار 19350ح16:125مستدرك الوسائل -1

.246: ، الجعفریات2:65

--- ... 291الصفحة ... --- 

:الباب السابع

في الجراد وذكاته

بن مسلم، عن مسعدة بن محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن هارون -5584/1

إنه نثرة من : ال بأس بأكله، ثم قال: عن أكل الجراد فقال) علیه السالم(سئل أبو عبداهللا : صدقة، قال

إن السمك والجراد إذا خرج حیًا من الماء فهو : قال) علیه السالم(إن علیًا : حوت في البحر، ثم قال

).1(ذكي، واألرض للجراد مصیدة وللسمك قد یكون أیضاً 

وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن أبیه، عن عون ابن جریر، عن -5585/2

الجراد ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبداهللا 

).2(ذكّي فكله، فأما ما هلك في البحر فال تأكله

____________

، تهذیب 162ح50: ، قرب االسناد65:201، البحار 16:305، وسائل الشیعة 6:221الكافي -1

.9:62األحكام 

.9:62، تهذیب األحكام 6:222الكافي -2

--- ... 292الصفحة ... --- 

).1(النون ذكّي، والجراد ذكّي، وأخذه حیًا ذكاة: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5586/3

عن أبي طالب عبداهللا بن الصلت، عن أنس بن عیاض اللیثي، عن أحمد بن محمد البرقي،-5587/4

الجراد ذكّي، والحیتان ذكّي، فما مات في البحر فهو : كان یقول) علیه السالم(جعفر، عن أبیه، أن علیًا 

).2(میت

علیه (وعنه، عن أبیه، عن عون بن حریز، عن عمر بن هارون الثقفي، عن أبي عبداهللا -5588/5

الجراد ذكّي كله، والحیتان ذكّي كله، وأما ما هلك في ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ال، ق)السالم
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).3(البحر فال تأكله

كنا : باسناده، عن آبائه، عن الحسین بن علي علیهما السالم قال) علیه السالم(عن الرضا -5589/6

عبداهللا بن عباس وقثم والفضل على وأخي محمد بن الحنفیة وبنو عمي) علیه السالم(أنا وأخي الحسن 

): علیه السالم(نأكل، فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبداهللا بن عباس، فقال للحسن ) واحدة(مائدة 

: فقال) علیه السالم(سألت أمیر المؤمنین ): علیه السالم(یاسیدي ما المكتوب على جناح الجرادة؟ قال 

إني أنا اهللا ال إله إّال أنا رب الجرادة : ى جناح الجرادة مكتوبعل): لي(فقال ) رسول اهللا(سألت جدك 

ورازقها، إذا شئت بعثتها على قوم رزقًا، وٕاذا شئت بعثتها على قوم بالء، فقام عبداهللا بن عباس فقرب 

).4(هذا واهللا من مكنون العلم: الحسن بن علي، ثم قال) فقبل رأس(من 

مد بن سهل بن الیسع، والنوفلي، عن عیسى بن عبداهللا أحمد بن محمد البرقي، عن مح-5590/7

الهاشمي، عن عمر بن علي، عن أبي الحسن األول، عن أبیه، عن جّده، عن محمد بن علي بن 

كنت أنا وعبداهللا بن العباس بالطائف: الحنفیة، قال

____________

.65:165، البحار 19451ح16:155، مستدرك الوسائل 2:124دعائم االسالم -1

.65:213، البحار 16:297، وسائل الشیعة 1880ح2:275المحاسن -2

.65:213، البحار 16:297، وسائل الشیعة 1881ح2:275المحاسن -3

، البحار 19453ح16:155، مستدرك الوسائل 194ح259): علیه السالم(صحیفة االمام الرضا -4

.38307ح14:182، كنز العمال 376ح145: ، دعوات الراوندي65:206

--- ... 293الصفحة ... --- 

یامحمد ما سمعت : نأكل، إذ جاءت جرادة، فوقعت على المائدة، فأخذها عبداهللا بن العباس، ثم قال

إني أنا : إن علیه مكتوباً ) علیه السالم(قال : والدك یحدث في هذا الكتاب الذي على جناح الجرادة؟ فقلت

).1(اد جندًا من جنودي، وأسلطه، على من شئت من خلقياهللا ال إله إّال أنا، خلقت الجر 

وعنه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم، عن الحسن بن إسماعیل المیثمي، -5591/8

لما سیر ابن الزبیر عبداهللا : عن یحیى بن میمون البصري، عن رجل، عن مقّسم مولى ابن عباس، قال

فبینا هو ذات یوم عنده، إذ جیئ بالخوان : لي بن الحنفیة، قالبن عباس إلى الطائف، زاره محمد بن ع

ما هذا : للغداء، فجاءت جرادة ضخمة، حتى وقعت على المائدة، فسمع ابن عباس صوت وقعها، فقال

یامقّسم : مقّسم، قال: فمن تناولها؟ قالوا: جرادة سقطت على المائدة، قال: الصوت الذي أسمع؟ قالوا

فضرب بیده على فخذ : صدقت، قال: أرى نقطًا سودًا، قال: ماذا ترى تحتها، قالأنشر جناحیها، فانظر

هل عندكم في هذا شيء؟: محمد بن علي، وكان إلى جنبه، فقال
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أنه لیس من جرادة إّال وتحت جناحها مكتوب ) صلى اهللا علیه وآله(حدثني أبي، عن رسول اهللا : فقال

قاصم الجبابرة، خلقت الجراد وجعلته جندًا من جنودي، أهلك به من إني أنا اهللا رب العالمین،: بالسریانیة

).2(یابن عم هذا واهللا من مكنون علمنا، فاحتفظ به: فتبسم ابن عباس، ثم قال: شئت من خلقي، قال

____________

.65:212، البحار 1877ح2:273المحاسن -1

.65:212، البحار 1878ح2:274المحاسن -2

--- ... 294ة الصفح... --- 

:الباب الثامن

في صید الطیور األهلیة

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5592/1

إن الطیر إذا ملك جناحیه فهو صید، وهو ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

).1(حالل لمن أخذه

لصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، ا-5593/2

).2(ال بأس بصید الطیر إذا ملك جناحیه: كان یقول) علیه السالم(عن أبیه علیهما السالم أن علیًا 

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5594/3

قال في رجل أبصر طیرًا فتبعه حتى وقع على ) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) السالمعلیه (عبداهللا 

للعین ما رأت): علیه السالم(شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمیر المؤمنین 

____________

.9:61، تهذیب األحكام 6:223الكافي -1

.16:240، وسائل الشیعة 9:15تهذیب األحكام -2

--- ... 295الصفحة... --- 

).1(وللید ما أخذت

).2(الطیر إذا ُمِلَك ثم طار ثم ُاخذ فهو حالل لمن أخذه: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5595/4

:بیان

.ألن أصلها مباح; یعني البزاة ونحوها): علیه السالم(قال جعفر بن محمد 

).3(هالصید لمن سبق إلى أخذ: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5596/5

، باسناده عن جعفر، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي )الجعفریات(-5597/6

الحمامات الطیارات حاشیة ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(بن أبي طالب 
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).4(المنافقین

رأى ) صلى اهللا علیه وآله(النبي أن ) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-5598/7

).5(شیطان یتبع شیطاناً : رجال یرسل طیرًا، فقال

یعجبه النظر إلى الحمام ) صلى اهللا علیه وسلم(كان النبي : قال)] علیه السالم[(عن علي-5599/8

).6(األحمر واألترج

____________

3:112من ال یحضره الفقیه ، 9:61، تهذیب األحكام 16:297، وسائل الشیعة 6:223الكافي -1

.3431ح

.19332ح16:119، مستدرك الوسائل 65:275، البحار 2:168دعائم االسالم -2

.65:275، البحار 19334ح16:120، مستدرك الوسائل 2:168دعائم االسالم -3

.19358ح16:129، مستدرك الوسائل 170: الجعفریات-4

.19359ح16:129، مستدرك الوسائل 170: الجعفریات-5

.38312ح184: 14كنز العمال -6

--- ... 296الصفحة ... --- 

--- ... 297الصفحة ... --- 

مبحث

الذباحة

--- ... 298الصفحة ... --- 

:الباب األول

في التسمیة عند الذبح

الحسین بن سعید، عن الحسن بن یوسف بن عقیل، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر -5600/1

ذبیحة من دان بكلمة االسالم وصام وصلى لكم ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) سالمعلیه ال(

).1(حالل إذا ذكر اسم اهللا علیه

).2(إذا ذبح أحدكم فلیقل بسم اهللا واهللا اكبر: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5601/2

ة بن شداد، وكان قاضیًا لعلي أنه كتب إلى رفاعة ـ وهو رفاع): علیه السالم(عن علي -5602/3

).3(باألهواز ـ أن یأمر القصابین أن یحسنوا الذبح، فمن صّمم فلیعاقبه، ولیلق ما ذبح إلى الكالب

____________

.4:88، االستبصار 16:292، وسائل الشیعة 9:71تهذیب األحكام -1
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.65:328، البحار 2:174دعائم االسالم -2

.65:328، البحار 19462ح16:158مستدرك الوسائل ، 2:176دعائم االسالم -3

--- ... 299الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في النهي عن أكل ما َذَبح الیهود و النصارى والملل اُالخرى

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه أن -5603/1

كلوا طعام المجوس كله ما خال ذبائحهم، فانها ال تحل وٕان ذكر اسم اهللا : كان یقول) علیه السالم(علیًا 

).1(علیها

كان یأمر منادیه بالكوفة أیام األضحى أن ال یذبح ) علیه السالم(وبهذا االسناد، ان علي -5604/2

).2(نسائككم ـ یعني نسككم ـ الیهود والنصارى، وال یذبحها إّال المسلمون

سن، عن الحسین بن سعید، عن محمد بن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، محمد بن الح-5605/3

علیه (كان علي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال) علیه السالم(سألت أبا عبداهللا : قال

).3(ال یذبح لك یهودي وال نصراني أضحیتك: ینهاهم عن أكل ذبائحهم وصیدهم، وقال) السالم

____________

.66:21، البحار 16:284، وسائل الشیعة 301ح90: سنادقرب اال-1

.66:22، البحار 16:285، وسائل الشیعة 358ح105: قرب االسناد-2

.16:286، وسائل الشیعة 4:81، االستبصار 9:64تهذیب األحكام -3

--- ... 300الصفحة ... --- 

ال ): علیه السالم(ي كتاب علي ف): علیه السالم(محمد بن علي بن الحسین، قال الصادق -5606/4

تأكل ذبیحته إذا ذكر اسم اهللا : یذبح المجوسي وال النصراني، وال نصارى العرب األضاحي، وقال

).1(عّزوجلّ 

الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبداهللا، عن -5607/5

ال یذبح ضحایاك الیهود والنصارى وال یذبحها إّال :قال) علیه السالم(أبیه علیهما السالم أن علیًا 

).2(المسلم

) علیه السالم(الحسین بن سعید، عن یوسف بن عقیل، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر -5608/6

).3(ال تأكلوا ذبیحة نصارى العرب فانهم لیسوا أهل الكتاب): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال

محمد ابن یعقوب، ثنا ) أبو العباس(نا أبو عبداهللا الحافظ، أنبأ أبو الحسن أخبر : البیهقي-5609/7

: الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر السهمي، أنبأ هشام، عن محمد هو ابن سیرین، عن عبیدة، قال
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ال تأكلوه فانهم لم یتعلقوا من دینهم : عن ذبائح نصارى بني تغلب، فقال) رضي اهللا عنه(سألت علیًا 

).4(إّال بشرب الخمربشيء

أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبداهللا الصفار، ثنا أحمد بن مهران : وعنه-5610/8

االصبهاني، ثنا أبو نعیم، ثنا أبو شریك، عن إبراهیم بن المهاجر البجلي، عن زیاد بن حدیر األسدي، 

قتلن المقاتلة وألسبین الذریة، فاني لئن بقیت لنصارى بني تغلب، أل): رضي اهللا عنه(قال علي : قال

).5(وبینهم على أن ال ینصروا أبناءهم) صلى اهللا علیه وسلم(كتبت الكتاب بین النبي 

____________

.16:291، وسائل الشیعة 4180ح3:330من ال یحضره الفقیه -1

.4:82، االستبصار 16:286، وسائل الشیعة 9:65تهذیب األحكام -2

.4:83، االستبصار 16:286، وسائل الشیعة 9:66حكام تهذیب األ-3

.9:217سنن البیهقي -4

.9:217سنن البیهقي -5

--- ... 301الصفحة ... --- 

الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن -5611/9

ال یذبح نسككم إّال أهل ملتكم، وال : لكان یقو ) علیه السالم(جعفر، عن أبیه علیهما السالم أن علیًا 

).1(تصدقوا بشيء من نسككم إّال على المسلمین، وتصدقوا بما سواه غیر الزكاة على أهل الذمة

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي - 5612/10

سألته عن نصارى : قال) علیه السالم(نصر، عن العالء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 

ینهى عن ذبائحهم وعن صیدهم وعن ) علیه السالم(كان علي : العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال

).2(مناكحتهم

____________

.4:84، االستبصار 16:288، وسائل الشیعة 9:67تهذیب األحكام -1

.4:83االستبصار ، 9:65، تهذیب األحكام 16:283، وسائل الشیعة 6:239الكافي -2

--- ... 302الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

في أدوات الذبح

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن -5613/1

ال بأس بذبیحة المروة والعود وأشباهها، ما خال السن : أنه كان یقول) علیه السالم(أبیه، عن علي 
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).1(والعظم

:تبیین

.لعله مخصوص بالعظم الذي ال یقطع األوداج، أو محمول على الكراهة

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن حماد، عن -5614/2

فقال علي : سألته عن الذبیحة بالعود والحجر والقصبة؟ قال: قال) علیه السالم(الحلبي، عن أبي عبداهللا 

).2(ال یصلح الذبح إّال بالحدیدة): علیه السالم(ب بن أبي طال

).3(ال ذكاة إّال بحدیدة: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5615/3

____________

.65:321، البحار 16:254، وسائل الشیعة 363ح106: قرب االسناد-1

.16:253، وسائل الشیعة 4:79، االستبصار 9:51، تهذیب األحكام 6:227الكافي -2

.19368ح16:131، مستدرك الوسائل 2:177دعائم االسالم -3

--- ... 303الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في صفة النحر والذبح وبعض األداب فیه

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5616/1

الشهباء بالكوفة، ) صلى اهللا علیه وآله(نه ركب بغلة رسول اهللا أ) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

یامعاشر القّصابین ال تنخعوا وال تعجلوا األنفس حتى تزهق، : فأتى سوقًا سوقًا، فأتى طاق الّلحامین فقال

).1(ینهى عن ذلك) صلى اهللا علیه وآله(وٕاّیاكم والّنفخ فاني سمعت رسول اهللا 

ن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن یعقوب، ع-5617/2

ال تذبح الشاة : قال) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبداهللا 

).2(عند الشاة، وال الجزور عند الجزور وهو ینظر الیه

كان ال یذبح،: لمحمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إّال أنه قا

____________

.19458ح16:157، مستدرك الوسائل 238: الجعفریات-1

.9:59، تهذیب األحكام 16:258، وسائل الشیعة 6:229الكافي -2

--- ... 304الصفحة ... --- 

وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن یحیى، عن طلحة بن 

.مثله) علیه السالم(عفر، عن أبیه، عن علي زید، عن ج
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عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن -5618/3

).1(إذا أسرعت السكین في الذبیحة فقطعت الرأس، فال بأس بأكلها: أنه كان یقول) علیه السالم(علي 

وحّدثني : حدثنا إبراهیم، قال: حمد، قال حدثنا الحسن، قالإبراهیم بن محمد الثقفي، حدثنا م-5619/4

علیه (حدثنا عبدالقدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي : بشیر بن خیثمة المرادي، قال

).2(یامعاشر اللحامین من نفخ في اللحم فلیس منا، الحدیث: أنه دخل السوق فقال) السالم

وما : اتقوا اهللا فیما خولكم وفي الُعجم من أموالكم، فقیل له): معلیه السال(قال أمیر المؤمنین -5620/5

).3(الشاة والبقر والحمام وأشباه ذلك: الُعجم؟ قال

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعید بن مسعود، ثنا : الحاكم النیسابوري-5621/6

، )رضي اهللا عنه(، عن أبیه، عن علي عبید بن موسى، ثنا الربیع بن حبیب، عن نوفل بن عبدالملك

انه نهى عن ذبح ذوات الدر، وعن السوم بالسلعة قبل طلوع ) صلى اهللا علیه وسلم(عن النبي 

).4(الشمس

____________

.65:321، البحار 16:260، وسائل الشیعة 365ح107: قرب االسناد-1

.16:309، وسائل الشیعة 65:326، البحار 1:111الغارات -2

.4227ح3:349من ال یحضره الفقیه -3

.4:234مستدرك الحاكم -4

--- ... 305الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في ذبح الجنب واألغلف والمرأة

) علیه السالم(عبداهللا بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر -5622/1

).1(ال یرى به بأساً ) السالمعلیه (كان علي : أنه سئل عن ذبیحة األغلف؟ قال

).2(أنه سئل عن الذبح على غیر طهارة، فرخص فیه) علیه السالم(عن علي -5623/2

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن -5624/3

).3(ال بأس بذبیحة المرأة: أنه كان یقول) علیه السالم(أبیه، عن علي 

____________

.65:320، البحار 16:269، وسائل الشیعة 161ح50: قرب االسناد-1

.65:329، البحار 2:178دعائم االسالم -2

.65:310، البحار 16:278، وسائل الشیعة 362ح106: قرب االسناد-3
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--- ... 306الصفحة ... --- 

:الباب السادس

حّد إدراك الذكاة وحكم المقطوع من الحي

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، -5625/1

ال : وأنا عنده یومًا عن قطع إلیات الغنم؟ فقال) علیه السالم(عبداهللا ) سأل رجل أبا: قال(عن الكاهلي، 

نها میتة ال إن ما قطع م): علیه السالم(إن في كتاب علي : بأس بها بقطعها إذا كنت بها مالك، ثم قال

).1(ینتفع به

ما قطع من الحیوان فبان عنه قبل أن یذكى فهو میتة ال : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5626/2

).2(یؤكل، ویذكى الحیوان ویؤكل باقیه إن أدرك ذكاته

عالمة الذكاة أن تطرف العین أو تركض الرجل أو یتحرك : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5627/3

).3(ب أو اُالذن، فان لم یكن من ذلك شيء وُاهرق منها دم عند الذبح وهي ال تتحرك، لم تؤكلالذن

____________

.9:78، تهذیب األحكام 4176ح3:329، من ال یحضره الفقیه 6:254الكافي -1

.65:316، البحار 2:179دعائم االسالم - 3و 2

--- ... 307الصفحة ... --- 

قوب، عن محمد بن یحیى، عن عبداهللا بن محمد بن عیسى، عن علي بن محمد بن یع-5628/4

في كتاب علي : قال) علیه السالم(الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبداهللا بن سلیمان، عن أبي عبداهللا 

).1(إذا طرفت العین أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، وأدركته فذّكه): علیه السالم(

الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوّشاء، عن أبان، عن محمد بن یعقوب، عن-5629/5

إذا ): علیه السالم(في كتاب علي : قال) علیه السالم(عبدالرحمن بن أبي عبداهللا، عن أبي عبداهللا 

).2(طرفت العین أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته

____________

.9:57كام ، تهذیب األح6:232الكافي -1

.2:9، تفسیر الصافي 6:232الكافي -2

--- ... 308الصفحة ... --- 

:الباب السابع

في الذبح االضطراري

محمد بن یعقوب،عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان، عن عیص ابن القاسم، عن -5630/1
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بأسیافهم فضربوه، فأتوا أمیر إن ثورًا بالكوفة ثار فبادر الناس الیه : قال) علیه السالم(أبي عبداهللا 

).1(ذكاة وحّیة ولحمه حالل: فسألوه فقال) علیه السالم(المؤمنین 

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-5631/2

قال : قال) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

على أحدكم دابته في سبیل اهللا، وهم بأرض ) حسرت(إذا حسمت ): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).2(العدو، یذبحها وال یعرقبها

عبداهللا بن جعفر، عن الحسین بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، -5632/3

فلم یقدر على منحرها،أیما إنسیة تردت في بئر: قال) علیه السالم(عن علي 

____________

.9:54، تهذیب األحكام 16:260، وسائل الشیعة 6:231الكافي -1

.19456ح16:157، مستدرك الوسائل 85: الجعفریات-2

--- ... 309الصفحة ... --- 

).1(فلینحرها من حیث یقدر علیه، ویسمي اهللا عّزوجّل علیها وتؤكل

ن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه أن علیًا عبداهللا بن جعفر، ع-5633/4

إذا استصعبت علیكم الذبیحة فعرقبوها، وٕان لم تقدروا على أن تعرقبوها فانه یحلها ما : قال) علیه السالم(

).2(یحل الوحش

عبداهللا بن جعفر، عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه، عن-5634/5

ال بأس به وأمره : أنه سئل عما تردى على منحره فیقطع ویسمى علیه؟ فقال) علیه السالم(علي 

).3(بأكله

____________

.65:310، البحار 16:262، وسائل الشیعة 360ح106: قرب االسناد-1

.65:311، البحار 16:262، وسائل الشیعة 524ح145: قرب االسناد-2

.65:230، البحار 16:261، وسائل الشیعة 359ح106: قرب االسناد-3

--- ... 310الصفحة ... --- 

مبحث

األطعمة واألشربة

--- ... 311الصفحة ... --- 

:الباب األول
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ذكر ما یحّل وما یحرم وما یكره أكله من الحیوانات

ي محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أب-5635/1

).1(عن أكل لحم الفحل وقت اغتالمه) علیه السالم(نهى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

محمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، -5636/2

) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عن عبداهللا بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداهللا 

).2(حرام لحمها وكذلك لبنها: سئل عن البهیمة التي تُنكح؟ فقال

ال یؤكل الذئب وال النمر وال الفهد وال األسد وال : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5637/3

).3(ابن آوى وال الدب وال الضبع، وال شيء له مخلب

ن الضب والقنفذ وغیره من حشرات األرضأنه نهى ع) علیه السالم(عن علي -5638/4

____________

.16:369، وسائل الشیعة 9:47، تهذیب األحكام 6:259الكافي -1

.16:359، وسائل الشیعة 9:47، تهذیب األحكام 6:259الكافي -2

.65:185، البحار 19484ح16:173، مستدرك الوسائل 2:123دعائم االسالم -3

--- ...312الصفحة ... --- 

).1(كالضب وغیره

على رجل من ) صلى اهللا علیه وآله(مّر رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5639/5

اذبحه، یكن لك ): صلى اهللا علیه وآله(األنصار وهو قائم على فرس له یكید بنفسه، فقال له رسول اهللا 

نعم، كل وأطعمني، : ألي منه شيء؟ قالیارسول اهللا: أجر بذبحك إیاه، وأجر باحتسابك له، فقال: أجران

).2(منه فخذًا، فأكل وأطعمنا) صلى اهللا علیه وآله(فأهدى إلى رسول اهللا 

سئل ) علیه السالم(عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، أن علیًا : العیاشي-5640/6

).3(ي تؤكللیس هذا من بهیمة األنعام الت: عن أكل لحم الفیل والدب والقرد، فقال

محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن یحیى، -5641/7

أنه كره ما أكل الجیف من ): علیه السالم(عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

).4(الطیر

) علیه السالم(محمد بن علي بن الحسین الصدوق، بأسانید عن محمد بن سنان، عن الرضا -5642/8

وحّرم سباع الطیر والوحش كلها، ألكلها من الجیف ولحوم الناس : فیما كتب الیه من جواب مسائله

والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل اهللا عّزوجّل دالئل لما أحّل من الوحش والطیر وما حّرم كما قال أبي علي 

وكل ما كانت له قانصة من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطیر حرام،): علیه السالم(
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ُكل ما دّف، وال ) علیه السالم(الطیر فحالل، وعلة ُاخرى تفرق بین ما أحّل من الطیر وما حّرم قوله 

).5(تأكل ما صّف 

____________

.65:185، البحار 2:123دعائم االسالم -1

، البحار 19493ح16:175، مستدرك الوسائل 9:48، تهذیب األحكام 2:124دعائم االسالم -2

65:185.

، تفسیر البرهان 16:318، وسائل الشیعة 1841ح2:265، المحاسن 1:290تفسیر العیاشي -3

.65:180، البحار 1:43

.16:321، وسائل الشیعة 9:20تهذیب األحكام -4

، وسائل الشیعة 65:170، البحار 2:93) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 482: علل الشرائع-5

16:321.

--- ... 313الصفحة ... --- 

: قال): علیه السالم(باسناده عن علي : علي بن الحسین المرتضى نقال من تفسیر النعماني-5643/9

فهو كل آیة محكمة نزلت في تحریم شيء من اُالمور المتعارفة التي : وأما ما في القرآن تأویله في تنزیله

فلیس یحتاج فیها إلى تفسیر أكثر من تأویلها، وذلك قوله كانت في أیام العرب، تأویلها في تنزیلها، 

َبا{: تعالى في التحریم َوَأَحلَّ اُهللا {: اآلیة إلى قوله) 1(}َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

َبا َم الرِّ َم َربُُّكْم َعَلْیُكْم َأّال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیئاً ُقْل َتَعاَلْوا َأتْ {: وقوله تعالى) 2(}اْلَبْیَع َوَحرَّ إلى آخر ) 3(}ُل َما َحرَّ

اآلیة، ومثل ذلك في القرآن كثیر مما حّرم اهللا سبحانه ال یحتاج المستمع له إلى مسألة عنه، وقوله 

ةِ ُأِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكمْ {: عّزوجّل في معنى التحلیل َوإَِذا َحَلْلُتْم {: وقوله) 4(}َوِللسَّیَّارَ

َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباِت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح {: وقوله تعالى) 5(}َفاْصَطاُدوا

َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم {: وقوله) 7(}َطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهمْ َو {: وقوله) 6(}ُمْكلِِّبیَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ َممَّا َعلََّمُكُم اُهللا 

ْیِد َوَأْنُتْم ُحُرمٌ  َفُث {: وقوله)8(}َبِهیَمُة اْالَ◌ْنَعاِم ِإّال َما ُیْتلى َعَلْیُكْم َغْیَر ُمِحلِّى الصَّ َیاِم الرَّ ُأِحلَّ َلُكْم َلْیَلَة الصِّ

ُموا َطیَِّباِت َما َأَحلَّ اُهللا َلُكمْ {: وقوله) 9(}ِإلى ِنَساِئُكمْ  ).11(ومثله كثیر) 10(}َال ُتَحرِّ

____________

.278: البقرة-1

.275: البقرة-2

.151: األنعام-3
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.96: المائدة-4

.2: المائدة-5

.4: المائدة-6

.5: المائدة-7

.1: المائدة-8

.187: البقرة-9

.87: المائدة- 10

، وسائل 65:138، البحار 19469ح16:164، مستدرك الوسائل 68: محكم والمتشابهرسالة ال- 11

.17:3الشیعة 

--- ... 314الصفحة ... --- 

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن - 5644/10

، عن آبائه، )علیه السالم(یحیى، عن جّده الحسن، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا

تنزهوا عن أكل الطیر الذي لیست له قانصة وال صیصیة وال ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال

).1(حوصلة، واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطیر

____________

.65:170، البحار 615: الخصال حدیث األربعمائة-1

- -- ... 315الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

تحریم لحوم الدواب الجاللة ولبنها

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5645/1

الدجاجة الجّاللة ال یؤكل لحمها حتى تقّید ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

لة خمسة أّیام، والشاة الجّاللة عشرة أیام، والبقرة الجاللة عشرین یومًا، والناقة ثالثة أّیام، والبطة الجالّ 

).1(أربعین یوماً 

وعنه، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداهللا -5646/2

): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین: قال) علیه السالم(بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداهللا 

الناقة الجالّلة ال یؤكل لحمها وال یشرب لبنها حتى تغّذى أربعین یومًا، والبقرة الجّاللة ال یؤكل لحمها وال 

یشرب لبنها حتى تغّذى ثالثین یومًا، والشاة الجاللة ال یؤكل لحمها وال یشرب لبنها حتى تغذى عشرة 

).2(بط خمسة أیام، والدجاجة ثالثة أیامأیام، والبّطة الجالّلة ال یؤكل لحمها حتى تر 
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____________

.4:77، االستبصار 4:46، تهذیب األحكام 16:356، وسائل الشیعة 6:251الكافي -1

.4:77، االستبصار 4:45، تهذیب األحكام 16:356، وسائل الشیعة 6:253الكافي -2

--- ... 316الصفحة ... --- 

الناقة الجاللة تحبس على العلف أربعین یومًا، والبقرة : نه قالأ) علیه السالم(عن علي -5647/3

عشرین یومًا، والشاة سبعة أیام، والبط خمسة أیام، والدجاجة ثالثة أیام، ثم تؤكل بعد ذلك لحومها، 

).1(وتشرب ألبان ذوات األلبان منها، ویؤكل بیض ما یبیض منها

____________

.65:249، البحار 2:124دعائم االسالم -1

--- ... 317الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

فیما یحرم من الذبیحة وما یكره منها

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن أبي یحیى الواسطي رفعه، -5648/1

عن بیع فنهاهم : بالقّصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة) علیه السالم(مّر أمیر المؤمنین : قال

یاأمیر المؤمنین ما : الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصّي والقضیب، فقال بعض القصابین

كذبت یالكع ایتوني بتورین ـ أي أنائین ـ من ماء ُانبئك بخالف ما : الكبد والطحال إّال سواء؟ فقال له

شّقوا الطحال من وسطه وشّقوا الكبد من ): علیه السالم(بینهما، فُاتي بكبد وطحال وتورین من ماء، فقال 

فمرِّسا في الماء جمیعًا فابیّضت الكبد ولم ینقص شيء منه، ولم یبیض ) علیه السالم(وسطه، ثم أمر 

هذا خالف ما بینهما، : الطحال وخرج ما فیه كّله وصار دمًا كّله حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له

).1(هذا لحم وهذا دم

نه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن األصم، وع-5649/2

إذا): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن مسمع، عن أبي عبداهللا 

____________

في خالفته ) علیه السالم(، مناقب ابن شهر آشوب باب قضایا أمیر المؤمنین 6:253الكافي -1

، تهذیب األحكام 16:359، وسائل الشیعة 341: ، الخصال باب السبعة66:34البحار ، 2:377

9:74.

--- ... 318الصفحة ... --- 

).1(اشترى أحدكم لحمًا فلیخرج منه الغدد فإّنه یحّرك عرق الجذام
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حدثنا محمد بن سنان، : حدثنا محمد بن یحیى األرمني، قال: محمد بن جعفر البرسي، قال-5650/3

، عن آبائه، عن )علیه السالم(حدثنا أبو عبداهللا الصادق : حدثنا المفضل بن عمر الجعفي، قال: الق

إیاكم وأكل الغدد فانه یحرك ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).2(عوفیت الیهود لتركهم أكل الغدد: الجذام، وقال

كان النبي : قال) علیه السالم(، عن علي )علیهم السالم(، عن آبائه )سالمعلیه ال(الرضا -5651/4

).3(ال یأكل الكلیتین لقربهما من البول) صلى اهللا علیه وآله(

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن -5652/5

، عن )علیه السالم(بن مسلم، عن أبي عبداهللا یحیى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد 

ال تأكلوا الطحال فانه بیت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : آبائه، قال

).4(اللحم فانه یحرك عرق الجذام

نا أبو حدث: حدثنا أبو حامد، قال: الصدوق، حدثنا أبوالحسین محمد بن علي بن الشاه، قال-5653/6

حدثنا : حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التمیمي، عن أبیه، قال: یزید بن أحمد بن خالد الخالدي، قال

محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي بن 

یاعلي حرم من الشاة :أنه قال في وصیته له) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )علیه السالم(أبي طالب 

).5(الدم، والمذاكیر، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة: سبعة أشیاء

____________

.66:36، البحار 561: ، علل الشرائع16:361، وسائل الشیعة 6:254الكافي -1

.16:363، وسائل الشیعة 105: طب األئمة-2

16:189، مستدرك الوسائل 7ح272:في المستدرك)علیه السالم(صحیفة االمام الرضا -3

.66:36، البحار 16:363، وسائل الشیعة 19542ح

.66:35، البحار 19543ح16:189، مستدرك الوسائل 615: الخصال حدیث األربعمائة-4

، من ال یحضره الفقیه 16:361، وسائل الشیعة 66:33، البحار 341: الخصال أبواب السبعة-5

.5762ح4:370

--- ... 319الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

فیما یحل ویحرم من المیتة وحكم المضطر

وهو على ) علیه السالم(قام ابن الكوا إلى علي : عن عمار الدهني، عن أبي الصهبا، قال-5654/1

ج فان استحضنتها فخر : ال، قال: إني وطأت دجاجة میتة فخرجت منها بیضة فآكلها؟ قال: المنبر وقال
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).1(ألنه حي خرج من المیت، وتلك میتة خرجت من میتة: فكیف، قال: نعم، قال: منها فرخ آكله؟ قال

عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن وهب، -5655/2

بن؟ فقال سئل عن شاة ماتت فحلب منها ل) علیه السالم(أن علیًا ) علیهما السالم(عن جعفر، عن أبیه 

).2(ذلك الحرام محضاً ): علیه السالم(علي 

:بیان

ألن المیتة نجسة ال تؤكل، ومالقي المیتة نجس باالجماع، فیقدم على ما یدل ; هذا الخبر موافق للقرآن

.على طهارة اللبن

____________

.66:50، البحار 19547ح16:190، مستدرك الوسائل 2:376مناقب ابن شهر آشوب -1

، 474ح135: ، قرب االسناد16:367، وسائل الشیعة 66:49، البحار 9:76هذیب األحكام ت-2

.4:89االستبصار 

--- ... 320الصفحة ... --- 

ال ینتفع : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5656/3

غد خرجت معه، فاذا نحن بسخلة مطروحة على من المیتة بإهاب وال عظم وال عصب، فلما كان من ال

قلت یارسول اهللا، فأین قولك باألمس ال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: الطریق، فقال

).1(ینتفع منها باللحاف الذي ال یلصق: ینتفع من المیتة باهاب، قال

:بیان

لم ) علیه السالم(عن هذه السخلة فقال ) سالمعلیه ال(وروى في التهذیب أن أبا مریم سأل أبا عبداهللا 

تكن میتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، الخبر، ویظهر منه أنه صار في هذا الخبر 

.تحریف، أو خرج مخرج التقیة واهللا أعلم

) المعلیه الس(عبداهللا بن جعفر، باسناده، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه أن علیًا -5657/4

).2(غسل صوف المّیت ذكاته: قال

م إذا اضطر : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5658/5 المضطر یأكل المیتة، وكل محرَّ

).3(الیه

ولوال عهد : أنه قال في حدیث) علیه السالم(سلیم بن قیس الهاللي، عن أمیر المؤمنین -5659/6

صلى اهللا علیه (منه، وتقدم الي فیه لفعلت، ولكن رسول اهللا سمعته ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).4(یاأخي كلما اضطر الیه العبد أحله اهللا له وأباحه إیاه، الخبر: قال لي) وآله

لعلي بن محمد الواسطي، باسناده إلى أمیر ) عیون الحكم والمواعظ(المجلسي عن كتاب -5660/7
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وأنزلوا الدنیا من أنفسهم : كالم له في صفات الصالحینأنه قال في جملة) علیه السالم(المؤمنین 

كالمیتة التي ال یحل ألحد أن یشبع منها إّال في حالة الضرورة الیها، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس 

).5(وأمسك الروح، الخبر

____________

.19553ح16:192، مستدرك الوسائل 1:126دعائم االسالم -1

.66:49، البحار 560ح153: دقرب االسنا-2

.19586ح16:201، مستدرك الوسائل 65:138، البحار 2:125دعائم االسالم -3

.19474ح16:166، مستدرك الوسائل 115: كتاب سلیم بن قیس-4

.19475ح16:166، مستدرك الوسائل 73:111البحار -5

--- ... 321الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

به لغیر اهللافي تحریم ما أهل

حدثنا فهد بن إبراهیم، : أحمد بن علي بن العباس النجاشي، عن أحمد بن علي بن نوح، قال-5661/1

حدثنا ربعي بن عبداهللا بن : حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: قال

سحیم بن أثیل، نافر غالبًا كان رجل من بني رباح یقال له: سمعت الجارود یحدث، قال: الجارود، قال

أبا الفرزدق بالكوفة على أن یعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت 

الماء قاموا الیها بالسیوف فجعلوا یضربون عراقیبها، فخرج الناس على الحمیرات والبغال یریدون اللحم، 

الینا وهو ) صلى اهللا علیه وآله(اء على بغلة رسول اهللا فج: بالكوفة قال) علیه السالم(وعلي : قال

).1(أیها الناس ال تأكلوا من لحومها فانما أهّل بها لغیر اهللا: ینادي

:، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5662/2

____________

.65:325، البحار 16:256عة ، وسائل الشی441ح167: رجال النجاشي في ربعي بن عبداهللا-1

--- ... 322الصفحة ... --- 

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن 

نهى عن ذبائح الجن، قیل یارسول اهللا وما ) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ): علیه السالم(علي 

).1(یتخوف القوم من سكان الدار فیذبحون لهم الذبیحة): علیه وآلهصلى اهللا(ذبائح الجن؟ قال 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5663/3
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من أتى دعوة قوم من ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).2(یها، دخل عاصیًا، وأكل حرامًا، وخرج مسخوطًا علیهغیر أن یدعى ال

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5664/4

علیه (جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

إذا مّر بنا رجل ولم یسلم والطعام بین أیدینا أن ال ) لى اهللا علیه وآلهص(أمرنا رسول اهللا : قال) السالم

ندعوه الیه، وأمرنا إذا كان أحدنا في غیر رحله فاستأذن أحد أن ال نأذن له، وأمرنا إن جاءنا سائل 

).3(وأحدنا في غیر رحله أن ال نطعمه

هي حق على من دعي : ویقولأنه كان یأتي الدعوة ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5665/5

).4(الیها، ومن أتاها ولم یدع الیها، فقد أتى ما ال یصلح له

____________

.19582ح16:200، مستدرك الوسائل 72: الجعفریات-1

.19603ح16:206، مستدرك الوسائل 165: الجعفریات-2

.19604ح16:206، مستدرك الوسائل 154: الجعفریات-3

.9605ح16:206، مستدرك الوسائل 2:107م دعائم االسال-4

--- ... 323الصفحة ... --- 

:الباب السادس

حرمة أكل الطین

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن إبراهیم بن -5666/1

من انهمك في أكل : قال) علیه السالم(أن علیًا ) علیه السالم(مهزم، عن طلحة بن زید، عن أبي عبداهللا 

).1(الطین فقد شرك في دم نفسه

وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبي -5667/2

ال : في رجل یأكل الطین فنهاه، فقال) علیه السالم(قیل ألمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

).2(نفسكتأكله، فان أكلته ومت كنت قد أعنت على

____________

.533: ، علل الشرائع9:90، تهذیب األحكام 16:392، وسائل الشیعة 6:265الكافي -1

، المحاسن 60:154، البحار 9:90، تهذیب األحكام 16:393، وسائل الشیعة 6:266الكافي -2

.2372ح2:388
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--- ... 324الصفحة ... --- 

:الباب السابع

تحریم أكل الجّري

) علیه السالم(الحافظ البرسي، عن األصبغ بن نباتة، عن زید الشحام، إن أمیر المؤمنین -5668/1

أرنا : نعم، فقالوا: أنت الذي تقول إن هذا الجري مسخ حرام؟ فقال: جاءه نفر من المنافقین، فقالوا له

علیه (یر المؤمنین برهانه، فجاء بهم إلى الفرات، ثم نادى مناش مناش، فأجابه الجري لبیك، فقال له أم

من عرض علیه والیتك فأبى فمسخ، وٕان فیمن معك لمن لیمسخ كما مسخنا : من أنت؟ فقال): السالم

نعم، : بّین قصتك لیسمع من حضر فیعلم، فقال): علیه السالم(ویصیر كما صرنا، فقال أمیر المؤمنین 

، وعرضت علینا والیتك فأبینا، وفارقنا كّنا أربعة وعشرین قبیلة من بني اسرائیل، وكنا قد تمردنا وعصینا

البالد واستعملنا الفساد، فجاءنا آت واهللا أعلم به منا، فصرخ فینا صرخة فجمعنا جمعًا واحدًا، وكنا 

كونوا مسوخًا بقدرة اهللا، فمسخنا : متفرقین في البراري، فجمعنا لصرخته، ثم صاح صیحة ُاخرى وقال

فار كوني أنهارًا تسكنك هذه المسوخ واتصلي ببحار األرض حتى ال یبقى أیها القِ : أجناسًا مختلفة، ثم قال

ماء إالّ 

--- ... 325الصفحة ... --- 

).1(وفیه هذه المسوخ، فصرنا مسوخًا كما ترى

الحسین بن حمدان الحضیني، عن محمد بن إبراهیم، عن جعفر بن زید القزویني، عن زید -5669/2

جاء : ، عن میثم التمار، عن سعد العالف، عن األصبغ بن نباتة، قالالشحام، عن أبي هارون المكفوف

علیه (هذا الجّري مسخ، فقال : إن المعتمد یزعم أنك تقول: فقالوا) علیه السالم(نفر إلى أمیر المؤمنین 

مكانكم حتى أخرج الیكم، فتناول ثوبه ثم خرج الیهم، ومضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة، ): السالم

من أنت؟ : أنت إمام المتقین وأمیر المؤمنین، قال: من أنا؟ قال: یاجّري فأجابه لبیك لبیك، قالفصاح

أنا ممن ُعِرضت علیه والیتك فجحدتها، ولم أقبلها، فمسخت جریًا، وبعض هؤالء الذین كانوا معك : قال

.یمسخون جریاً 

نعم یاأمیر : كان معك، قالفبین قصتك وممن كنت ومن): علیه السالم(فقال له أمیر المؤمنین 

المؤمنین كنا أربعة وعشرین طائفة من بني إسرائیل قد تمردنا وطغینا واستكبرنا وتركنا المدن ال نسكنها 

وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المیاه واألنهار، فأتانا آت وأنت واهللا یاأمیر المؤمنین أعرف به منا 

: في جمع واحد وكنا مبددین في تلك المفاوز والقفار، فقال لنافي ضحى النهار، فصرخ صرخة فجمعنا 

مالكم هربتم من المدن واألنهار وسكنتم في هذه المفاوز؟ فأردنا أن نقول ألنا فوق العالم تعززًا وتكبرًا، 

ألیس قد أخذ علیكم : بلى، فقال: قد علمت ما في نفوسكم فعلى اهللا تتعززون وتتكبرون، فقلنا له: فقال لنا
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وأخذ علیكم العهد بوالیة : بلى، قال: ، قلنا)صلى اهللا علیه وآله(العهد لتؤمنن بمحمد بن عبداهللا المّكي 

؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا، وقلوبنا ونیاتنا ال )علیه السالم(وصّیه وخلیفته من بعده علي بن أبي طالب 

.نقبلها وال نقّر بها

____________

.19506ح16:179رك الوسائل ، مستد77: مشارق األنوار-1

--- ... 326الصفحة ... --- 

ال نقبلها، فصاح بنا صیحة، وقال : أو ال تقولون بألسنتكم؟ فقلناها بأجمعنا بألسنتنا وقلوبنا ونیاتنا: فقال

خ، كونوا باذن اهللا مسوخًا، كل طائفة جنسًا، ویا أیتها القفار كوني باذن اهللا أنهارًا وتسكنك هذه المسو : لنا

وتتصلي ببحار الدنیا وأنهارها حتى ال یكون ماء إّال كانوا فیه، فمسخنا ونحن أربعة وعشرون جنسًا، 

بقدرة اهللا تعالى علیك إّال ما أعفیتنا من الماء وجعلتنا : فصاحت اثنا عشر طائفة منا أیها المقتدر علینا

هیه یاجري فبین لنا ): ه السالمعلی(قد فعلت، فقال أمیر المؤمنین : على ظهر األرض كیف شئت، قال

الجري، والسالحف، والمارماهي، : أما البحریة فنحن: ما كانت األجناس الممسوخة البریة والبحریة؟ فقال

والزمار، والسراطین، والدالفین، وكالب الماء، والضفادع، وبنات لقرس، والفرمان، والكوسج، والتمساح، 

نعم یاأمیر المؤمنین هي الوزغ، والخفاش، : ه والبریة ما هي؟ قالهی): علیه السالم(فقال أمیر المؤمنین 

.والكلب، والدب، والقرد، والخنازیر، والضب، والحرباء، والَوَرل، والخنافس، واألرانب، والضبع

أفواهنا، : فما فیكم من خلق االنسانیة وطبائعها؟ قال الجّري): علیه السالم(ثم قال أمیر المؤمنین 

صدقت ): علیه السالم(اُالناث، قال أمیر المؤمنین ) منا(رة خلق، وكلنا تحیض مثل والبعض لكل صو 

علیه (یاأمیر المؤمنین هل من توبة؟ فقال أمیر المؤمنین : أیها الجّري، وحفظت ما كان، قال الجري

: نباتةلألجل المعلوم وهو یوم القیامة واهللا خیر حافظًا وهو أرحم الراحمین، قال األصبغ بن ): السالم

).1) (علیه السالم(فسمعنا واهللا ما قال ذلك الجّري ووعیناه وكتبناه وعرضناه على أمیر المؤمنین 

خرج : الحسین بن سعید، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعید، قال-5670/3

معه نمشيفخرجنا ) صلى اهللا علیه وآله(على بغلة رسول اهللا ) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

____________

.19483ح16:170، مستدرك الوسائل 157): للحضیني(الهدایة -1

--- ... 327الصفحة ... --- 

ال : ال، قال: تدرون ألي شيء جمعتكم؟ قالوا: حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم ثم قال

).1(تشتروا الجّریث وال المارماهي وال الطافي على الماي، وال تبیعوه
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ال : أنه قال) علیه السالم(الطبرسي في ـ مكارم األخالق ـ عن األصبغ بن نباتة، عن علي -5671/4

).2(تبیعوا الجّري وال المارماهي وال الطافي

قال : محمد بن الحسن، عن ابن محمد أبي عمیر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال-5672/5

).3(ینهى عن الجّري وعن جماع من السمك) علیه السالم(علي إن في كتاب) علیه السالم(أبو عبداهللا 

فأما : ُامتان مسختا من بني اسرائیل: قال) علیه السالم(عن األصبغ، عن علي : العیاشي-5673/6

).4(التي أخذت البحر فهي الجّریث، وأما التي أخذت البر فهو الضباب

في شرطة الخمیس ومعه درة لها ) علیه السالم(رأیت أمیر المؤمنین: حبابة الوالبیة، قالت-5674/7

یابیاع مسوخ بني اسرائیل وجند بني : سبابتان یضرب بها بیاعي الجري والمارماهي والزمار، ویقول لهم

أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب : وما جند بني مروان؟ قال: مروان، فقام الیه فرات بن أحنف، فقال

).5(فمسخوا، الحدیث

محمد بن علي بن الحسین، عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبیة، -5675/8

إنا أهل بیت ال نشرب: یقول) علیه السالم(سمعت موالي أمیر المؤمنین : قالت

____________

، 1867ح2:270، المحاسن 4:59، االستبصار 16:333، وسائل الشیعة 9:5تهذیب األحكام -1

.65:209البحار 

.، في مكارم األخالق لم نجده16:331وسائل الشیعة -2

.16:334، وسائل الشیعة 9:6تهذیب األحكام -3

.2:44، تفسیر البرهان 65:216، البحار 16:335، وسائل الشیعة 2:34تفسیر العیاشي -4

.16:332، وسائل الشیعة 1:346الكافي -5

--- ... 328الصفحة ... --- 

).1(جّري، الحدیثالمسكر وال نأكل ال

في حدیث إن الجري كلمه من ) علیه السالم(عن هارون بن عبید، رفعه إلى علي : العیاشي-5676/9

عرض اهللا علینا والیتك، فقعدنا عنها فمسخنا اهللا، فبعضنا في البر وبعضنا في البحر، فأما : الماء، فقال

).2(الیربوعالذین في البحر فنحن الجراري، وأما الذین في البر الضب و 

:تبیین

یعني كنا إنسانًا وعرض اهللا علینا والیتك، بناًء على أن عرض الوالیة كان في اُالمم السابقة أیضًا، 

.والتوقف في هذا الخبر أولى من التكلف لتوجیه معناه

____________
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.16:332، وسائل الشیعة 5902ح4:415من ال یحضره الفقیه -1

.2:44، تفسیر البرهان 16:335وسائل الشیعة ، 2:35تفسیر العیاشي -2

--- ... 329الصفحة ... --- 

:الباب الثامن

األشربة المحرمة

عن األشربة عام حجة ) صلى اهللا علیه وسلم(سألت النبي )]: علیه السالم[(عن علي -5677/1

).1(حّرم اهللا الخمر بعینها، والسكر من كل شراب: الوداع؟ فقال

ال یتداوي بالخمر وال المسكر، وال تمتشط : أنه قال) علیه السالم(بن محمد عن جعفر-5678/2

إن اهللا لم یجعل في رجس : قال) علیه السالم(النساء به، فقد أخبرني أبي، عن أبیه، عن جّده أن علیًا 

).2(حّرمه شفاء

) ى اهللا علیه وآلهصل(إنما سمي السقایة ألن رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -5679/3

ألن ماءها مّر، فأراد أن یكسر مرارته، ; أمر بزبیب ُاتي به من الطائف أن ُینبذ وُیطرح في حوض زمزم

).3(فال تشربوه إذا عتق

____________

.9984ح4:162كنز العمال -1

.66:495، البحار 2:134دعائم االسالم -2

.99:243، البحار 630: الخصال حدیث األربعمائة-3

--- ... 330الصفحة ... --- 

ال ُأحّل : یقول) صلى اهللا علیه وآله(أنه سمع رسول اهللا ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5680/4

).1(مسكرًا، كثیره وقلیله حرام

).2(اجتنبوا ما َأسكر)]: علیه السالم[(عن علي -5681/5

).3(ُاسكر كثیره فقلیله حرامكل مسكر خمر، وما)]: علیه السالم[(عن علي -5682/6

واطبخ : إلى األسود بن قطنة) علیه السالم(كتب أمیر المؤمنین : نصر بن مزاحم، قال-5683/7

).4(للمسلمین قبلك من الطالء ما یذهب ثلثاه

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5684/8

لیس على الخمر صدقة، وال بأس بشرب العصیر إذا : أنه قال) علیه السالم(، عن علي محمد، عن أبیه

).5(كان حلوًا ویحّل شربه

حب النساء وهو : الفتنة ثالثة): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : عن األصبغ بن نباتة، قال-5685/9
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ربة الخمر حّرمت علیه ومن أحب ش: سیف الشیطان، وحب الخمر وهو رمح الشیطان، إلى أن قال

).6(الجنة، الخبر

مصادقة الیهود ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین ) لب اللباب(القطب الراوندي في - 5686/10

).7(والنصارى خیر من مصادقة شارب الخمر، ومن صافح شارب الخمر كتب علیه خطیئته

____________

.20743ح17:59ك الوسائل ، مستدر 66:494، البحار 2:131دعائم االسالم -1

.13138ح5:342كنز العمال -2

.13274ح5:369كنز العمال -3

.20679ح17:39، مستدرك الوسائل 106: وقعة صفین-4

.20659ح17:30، مستدرك الوسائل 55: الجعفریات-5

: ، الخصال باب الثالثة20702ح17:49، مستدرك الوسائل 1202ح429: جامع األخبار-6

113.

.20720ح17:54مستدرك الوسائل -7

--- ... 331الصفحة ... --- 

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5687/11

).1(المسكر من الكبائر: قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي 

عن ) علیه السالم(محمد بن الحنفیة، عن أبیه، أمیر المؤمنین علي الشیخ أبو الفتوح، عن- 5688/12

من شرب الخمر بعد ما حرمه اهللا على لساني، فان خطب فال یزوج، : قال) صلى اهللا علیه وآله(النبي 

وان حّدث فال یصّدق، وٕان شفع فال یشّفع، وال یؤتمن على شيء، فان ائتمنه على أمانة فهلكت، فحق 

).2(ى أن ال یعوضه منهاعلى اهللا تعال

علیه (إنهما ذكرا وصیة علي ) علیهما السالم(عن علي بن الحسین ومحمد بن علي - 5689/13

) صلى اهللا علیه وآله(وال یرد على رسول اهللا ): علیه السالم(قال : وساقا الوصیة، إلى أن قاال) السالم

ب من حوضه، وال تنال شفاعته، ال واهللا وال من من أكل ماال حرامًا، ال واهللا ال واهللا ال واهللا، وال یشر 

).3(أدمن على شرب شيء من هذه األشربة المسكرة، الوصیة

قیل ألمیر : محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین رفعه، قال- 5690/14

نعم إن ): سالمعلیه ال(إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة، فقال ) علیه السالم(المؤمنین 

صاحب الزنا لعله ال یعدوه إلى غیره، وٕان شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي 

).4(حرم اهللا عّزوجّل وترك الصالة
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ومن شرب الخمر وهو یعلم أنها حرام، : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي - 5691/15

).5(رًا لهسقاه اهللا من طینة خبال وٕان كان مغفو 

____________

، البحار 1:138، تفسیر العیاشي 20722ح17:54، مستدرك الوسائل 134: الجعفریات-1

66:486.

.20721ح17:54، مستدرك الوسائل 2:218تفسیر أبي الفتوح الرازي -2

.20742ح17:59، مستدرك الوسائل 2:351دعائم االسالم -3

.17:252، وسائل الشیعة 6:403الكافي -4

.79:128، البحار 17:244، وسائل الشیعة 621: الخصال حدیث األربعمائة-5

--- ... 332الصفحة ... --- 

علیه (علي بن الحسین المرتضى نقال من تفسیر النعماني باسناده عن أمیر المؤمنین - 5692/16

ِخیِل َواْالَ◌ْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكَرًا َوِمَن َثَمَراِت النَّ {: في بیان الناسخ والمنسوخ، أن قوله تعالى) السالم

َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما {: منسوخ بآیة التحریم وهي قوله تعالى) 1(}َوِرْزقًا َحَسناً  ُقْل ِإنََّما َحرَّ

).3(واالثم هنا هو الخمر) 2(}َبَطَن َواْالِ◌ْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْیِر اْلَحقِّ 

:انبی

.لعل النسخ محمول على التقیة أو بمعنى تخصیص العام وعدم إرادة الخمر منه

محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن - 5693/17

كره أن تسقى الدواب ): علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(غیاث، عن أبي عبداهللا 

).4(الخمر

من سقى صبیًا مسكرًا وهو ال یعقل حبسه : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي - 5694/18

).5(اهللا عّزوجّل في طینة الخبال، حتى یأتي مما صنع بمخرج

مدمن الخمر یلقى اهللا حین یلقاه كعابد وثن، قیل وما : قال) علیه السالم(وعنه، عن علي - 5695/19

).6(شربها، من شرب المسكر لم تقبل صالته أربعین یومًا ولیلةالمدمن؟ قال الذي إذا وجدها 

أشهد باهللا وأشهد باهللا لقد ): صلى اهللا علیه وسلم(قال رسول اهللا )] علیه السالم[(عن علي - 5696/20

).7(یامحمد إن مدمن الخمر كعابد وثن: قال لي جبرئیل

:كامل الخفاف، قالعالء الدین الهندي، أنبأنا یوسف بن المبارك بن- 5697/21

____________

.67: النحل-1
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.33: األعراف-2

.79:152، البحار 17:245، وسائل الشیعة 10: رسالة المحكم والمتشابه-3

.9:114، تهذیب األحكام 17:246، وسائل الشیعة 6:430الكافي -4

.66:489، البحار 17:247، وسائل الشیعة 635: الخصال حدیث األربعمائة-5

.79:128، البحار 17:256، وسائل الشیعة 632: الخصال حدیث األربعمائة-6

.13160ح5:345كنز العمال -7

--- ... 333الصفحة ... --- 

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبو : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد أخبرني محمد بن عبدالباقي األنصاري، قال

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثنا القاضي أبو العالء محمد بن : البكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب، ق

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن عبداهللا بن الملیح : علي الواسطي، قال

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني علي بن محمد الهروي، قال: السجزي، قال

أشهد باهللا : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبي موسى ابن جعفر، قال: عبدالسالم بن صالح، قالحدثني 

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبي محمد بن علي، : وأشهد هللا لقد حدثني أبي جعفر بن محمد، قال

د هللا لقد حدثني أبي أشهد باهللا وأشه: أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبي علي بن الحسین، قال: قال

أشهد باهللا وأشهد : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني أبي علي بن أبي طالب، قال: الحسین بن علي، قال

: أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني جبرئیل، فقال: ، قال)صلى اهللا علیه وسلم(هللا لقد حدثني رسول اهللا 

أشهد باهللا : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني عزرائیل، وقال: أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثني میكائیل، وقال

).1(مدمن خمر كعابد وثن: قال: وأشهد هللا أن اهللا تعالى

ال توادوا من یستحل المسكر، فإنَّ شاربه مع تحریمه : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 5698/22

صلى (یاه براءة ورّدًا لما جاء به النبي أیسر من هالك یستحله أو یحّله، وٕان لم یشربه، وكفى بتحلیله إ

).2(ورضًى بالطواغیت) اهللا علیه وآله

لو أن قطرة من الخمر قطرت في بئر ونزح ماء من ): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5699/23

ذلك البئر، وسقي به أرض فأنبتت حشیشًا ویبس ذلك الحشیش، ثم إن شاة

____________

.13698ح5:488كنز العمال -1

.20733ح17:56، مستدرك الوسائل 66:495، البحار 2:132دعائم االسالم -2

--- ... 334الصفحة ... --- 
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رعت من ذلك الحشیش فاختلط فیه قطیع غنم واشتبهت ثم ذبحت تلك الشیاه كّلها لم آكل من لحومها 

).1(شیئاً 

ال تزوجوه وال تزوجوا الیه، وان مرض ال تجالسوا شارب الخمر و ): علیه السالم(عن علي - 5700/24

فال تعودوه، وٕان مات فال تشیعوه، وٕان شارب الخمر یجیئ به یوم القیامة مسودًا وجهه، مزرقة عیناه، 

).2(مائال شدقه، سائال لعابه، دالعًا لسانه من قفاه

ال ): وسلمصلى اهللا علیه(قال رسول اهللا : قال) رضي اهللا عنه(أخرج البیهقي، عن علي - 5701/25

).3(یدخل الجنة عاق، وال مدمن خمر

صلى اهللا (سمعت رسول اهللا ): رضي اهللا عنه(، عن علي )الشعب(أخرج البیهقي في - 5702/26

).4(لم یزل جبریل ینهاني عن عبادة األوثان وشرب الخمر، ومالحاة الرجال: یقول) علیه وسلم

____________

.3:134أنوار النعمانیة -1

.3:134ار النعمانیة أنو -2

.2:323تفسیر السیوطي -3

.2:326تفسیر السیوطي -4

--- ... 335الصفحة ... --- 

:الباب التاسع

في النوادر

أنه سئل عن شاتین إحداهما ذكیة واُالخرى غیر ذكیة، لم تعرف ) علیه السالم(عن علي -5703/1

).1(یرمى بهما جمیعاً ): علیه السالم(الذكیة منهما؟ قال 

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5704/2

أنه سئل عن شاة مسلوخة وُاخرى مذبوحة، عن ُعمّي على ) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن علي 

).2(بیرمى بهما جمیعًا إلى الكال: الراعي أو على صاحبها، فال یدري الذكیة من المیتة؟ قال

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى، عن القاسم بن یحیى، عن -5705/3

: ، عن آبائه، قال)علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

ال تجلسوا على مائدة یشرب): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

____________

.65:317، البحار 2:180دعائم االسالم -1
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.46: ، نوادر الراوندي65:140، البحار 19554ح16:192، مستدرك الوسائل 27: الجعفریات-2

--- ... 336الصفحة ... --- 

).1(علیها الخمر، فإن العبد ال یدري متى یؤخذ

).2(ن خنزیرةال تأكل من لحم َحمل رضع م): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -5706/4

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5707/5

علیه (سئل عن حمل غذي بلبن خنزیرة؟ فقال ) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عبداهللا 

اللبن، وٕان لم یكن استغنى قّیدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعیر والخبز إن كان استغنى عن ): السالم

).3(عن اللبن فیلقى على ضرع شاة سبعة أیام، ثم یؤكل لحمه

) علیه السالم(الشیخ یوسف البحراني، روى شیخنا بهاء الملة والدین، أن أعرابیًا سأل علیًا -5708/6

اعتبره في ): علیه السالم(اني رأیت كلبًا وطأ شاة فأولدها ولدًا فما حكم ذلك في الحمل؟ فقال : فقال

فقال األعرابي رأیته یأكل هذا تارة ویأكل . األكل فان أكل لحمًا فهو كلب، وان رأیته یأكل علفًا فهو شاه

وجدته یلغ مرة : فقال األعرابي. اعتبره في الشراب فان كرع فهو شاة وان ولغ فهو كلب: هذه تارة، فقال

تأخر فهو كلب وان تقدم أو توسط فهو شاة، اعتبره في المشي مع الماشیة فان: ویكرع ُاخرى، فقال

: اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاة وان أقعا فهو كلب، فقال: وجدته مرة هكذا ومرة هكذا، قال: فقال

. اذبحه فان وجدت له كرشًا فهو شاة وٕان وجدت له أمعاء فهو كلب: انه یفعل هذا مرة وذاك ُاخرى، فقال

).4) (علیه السالم(أمیر المؤمنین فبهت األعرابي عند ذلك من علم

فرات بن إبراهیم الكوفي، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن-5709/7

____________

.499: 66، البحار 19599ح16:205، مستدرك الوسائل 619: الخصال حدیث األربعمائة-1

.4194ح3:334من ال یحضره الفقیه -2

، البحار 4:76، االستبصار 9:44، تهذیب األحكام 16:353عة ، وسائل الشی6:250الكافي -3

.50: ، نوادر الراوندي65:246

.3:111كشكول شیخ یوسف -4

--- ... 337الصفحة ... --- 

أنه انطلق إلى جار له یهودي یقال له شمعون ابن ): علیه السالم(جّده، في حدیث طویل عن علي 

صلى اهللا (صیع من شعیر وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد یاشمعون اعطني ثالثة أ: جارا، فقال له

).1(فأعطاه الیهودي الشعیر والصوف، الخبر) علیه وآله
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، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-5710/8

علیه (ن أبیه علّي بن أبي طالب جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، ع

).2(آنیة الذهب والفّضة متاع الذین ال یوقنون): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

عن آنیة الذهب ) صلى اهللا علیه وسلم(نهى رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي -5711/9

).3(والفّضة أن یشرب فیها، وأن یؤكل فیها

أن أشرب في إناء ) صلى اهللا علیه وسلم(نهاني رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5712/10

).4(من فّضة

____________

.19576ح16:198، مستدرك الوسائل 676ح521: تفسیر فرات-1

.12: نوادر الراوندي; 530: 66البحار ; 2832ح596: 2مستدرك الوسائل ; 185: الجعفریات-2

.41812ح456: 15مال كنز الع-3

.41820ح457: 15كنز العمال -4

--- ... 338الصفحة ... --- 

:الباب العاشر

في خواص األطعمة

ما ورد في عموم األطعمة) 1(

قال وكیع، حدثنا الفضل بن سهل األعرج، حدثنا زید بن الحباب، حدثني عیسى بن -5713/1

: قال)] علیه السالم[(سبرة، عن علي بن أبي طالب األشعث، عن جویبر، عن الضحاك، عن النزال بن 

من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب اهللا عنه سبعین نوعًا من البالء، ومن أكل في یوم سبع تمرات عجوة قتلت 

كل دابة في بطنه، ومن أكل كل یوم إحدى وعشرین زبیبة حمراء لم یر في جسده شیئًا یكرهه، واللحم 

لعرب، والباشیاز حار جار یعظم البطن ویرخي االلیتین، ولحم البقر داء ینبت اللحم، والثرید طعام ا

ولبنها شفاء وسمنها دواء، والشحم یخرج مثله من الداء، ولم یستشف الناس بشفاء أفضل من السمن 

وقراءة القرآن، والسواك یذهب البلغم، والمرء یسعى بجّده، والسیف یقطع بحّده، ومن أراد البقاء وال بقاء 

).1(باكر الغذاء، ولیقل غشیان النساء، ولیخفف الرداءفلی

____________

.3:47، إحیاء األحیاء 28472ح10:86كنز العمال -1

--- ... 339الصفحة ... --- 
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أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث، حدثني : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5714/2

أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن موسى بن إسماعیل، حدثنا أبي، عن

من افتتح طعامه بالملح، دفع عنه اثنان : قال) علیه السالم(الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

وسبعون داء، ومن یصبح بواحد وعشرین زبیبة حمراء، لم یصبه إّال مرض الموت، ومن أكل سبع تمرات 

الدود في بطنه، واللحم ینبت اللحم، والثرید طعام العرب، والبیشارجات قتلن ) عند مضجعه(عجوة 

یعظمن البطن ویخدرن المتن، والسمك الطري یذیب الجسد، ولحم البقر داء، وسمونها شفاء، وألبانها 

دواء، ومن أكل لقمة سمینة نزل مثلها من الداء من جسده، والسمن ما دخل الجوف مثله، وما استشفى 

ألن اهللا تبارك وتعالى أطعمه مریم ; ل شرب العسل، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطبالمریض بمث

جّنیًا في نفاسها، وأكل الّدبا یزید في الّدماغ، وأكل العدس یرق القلب ویسرع )علیها السالم(بنت عمران

وأدامهم وهو )معلیهم السال(دمعة العین، ونعم األدام الخل، ونعم األدام الزیت، وهو طیب األنبیاء 

).1(مبارك، ومن أدفأ طرفیه لم یضر سائر جسده البرد

حدثنا علي بن محمد : الصدوق، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادي، قال-5715/3

، عن آبائه، )علیه السالم(حدثنا علي بن موسى الرضا : حدثنا دارم بن قمیصة، قال: بن عینیة، قال

یاعلي إذا طبخت شیئًا فأكثر المرقة، ): صلى اهللا علیه وآله(قال النبي : قال) معلیه السال(عن علي 

).2(فانها أحد اللحمین، واغرف للجیران فان لم یصیبوا من اللحم یصیبوا من المرق

أكل التفاح نضوج للمعدة، ومضغ اللبان : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -5716/4

ي البلغم ویذهب بریح الفم، أكل السفرجل قوةیشّد األضراس، وینف

____________

.20092ح16:341، مستدرك الوسائل 243: الجعفریات-1

.66:79، البحار 2:73) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

--- ... 340الصفحة ... --- 

ولد، أكل أحد وعشرون للقلب الضعیف، ویطیب المعدة، ویزید في قوة الفؤاد، ویشجع الجبان، ویحسن ال

).1(زبیبة حمراء في كل یوم على الریق یدفع جمیع األمراض إّال مرض الموت

حدثنا محمد بن أسباط، : الصدوق، حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى العلوي الحسیني، قال-5717/5

: ، قالحدثنا أبو الطیب أحمد بن محمد بن عبداهللا: حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد القطان، قال: قال

حدثني عیسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبیه علي بن أبي طالب 

بمدینة وٕاذا وجوههم ) علیه السالم(مّر أخي عیسى : قال) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )علیه السالم(

، أنتم إذا أكلتم اللحم دواؤه معكم: صفر وعیونهم زرق، فصاحوا الیه وشكوا ما بهم من العلل، فقال
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طبختموه غیر مغسول، ولیس یخرج شيء من الدنیا إّال بجنابة، فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت 

).2(أمراضهم

األشجار) 2(

حدثنا أبو : الصدوق، حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبداهللا البصري، قال-5718/1

حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن أحمد بن عامر : الواعظ، قالعبداهللا محمد بن عبداهللا بن أحمد بن جبلة

) علیه السالم(سأل الشامي أمیر المؤمنین : قال) علیهم السالم(الطائي، عن أبیه، عن الرضا، عن آبائه

وسأله عن أول ) علیه السالم(العوسجة، ومنها عصى موسى : عن أول شجرة غرست في األرض؟ فقال

).3(هي الدباء ـ وهو القرع ـ: لشجرة نبتت في األرض؟ فقا

____________

.17:16، وسائل الشیعة 612: الخصال باب األربعمائة-1

.62:161، البحار 575: علل الشرائع-2

.66:111، البحار 595: ، علل الشرائع1:244) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -3

--- ... 341الصفحة ... --- 

:بیان

ألن األول ما كان بغرس غارس، والثاني ما نبتت من غیر غرس، وأما ما : والثانيال تنافي بین األول

سیأتي من أول الشجرة النخلة، فیمكن أن تكون األولیة في إحداهما إضافیة، أو المراد بما سیأتي ما له 

ن شجرة ثمرة معروفة، أو إحداهما نبتت بالنواة واُالخرى ما نبتت بالغصن، وفي المصباح العوسجع نوع م

.الشوك له ثمر مدور، والواحدة عوسجة

حدثنا أبو عبداهللا محمد : الصدوق، حدثنا أبو السحن أحمد بن محمد بن عیسى العلوي، قال-5719/2

حدثنا أبو الطیب أحمد بن محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد زیاد القطان، قال: بن إبراهیم بن أسباط، قال

فر بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن آبائه، حدثني عیسى بن جع: عبداهللا، قال

سئل ) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ): علیه السالم(عن عمر بن علي، عن أبیه علي بن أبي طالب 

كلما سبح اهللا آدم تسبیحة صارت : كیف صارت األشجار بعضها مع أحمال وبعضها بغیر أحمال؟ فقال

).1(حمل، وكلما سبحت حوا تسبیحة صارت في الدنیا شجرة بغیر حملله في الدنیا شجرة مع 

علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسحاق بن الهیثم، عن سعد بن طریف، عن األصبغ بن -5720/3

إن الشجر لم یزل خضیدًا كله حتى دعي للرحمن ولد ـ عز : قال) علیه السالم(نباتة، عن أمیر المؤمنین 

ه ولد ـ فكادت السماوات أن یتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدًا، فعند الرحمن وجل أن یكون ل

).2(ذلك اقشعر الشجر وصارت له شوك حذار أن ینزل به العذاب، الخبر
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عن ) علیه السالم(إبراهیم بن محمد الثقفي، باسناده عن ابن نباتة أنه سئل أمیر المؤمنین -5721/4

أما أول شيء اهتّز على: الأول شيء اهتز على وجه األرض؟ ق

____________

.66:112، البحار 573: علل الشرائع-1

.2:57، تفسیر القمي 66:112البحار -2

--- ... 342الصفحة ... --- 

األرض فهي النخلة، ومثلها مثل ابن آدم إذا قطع رأسه هلك، وٕاذا قطع رأس النخلة إنما هي جذع 

).1(ملقى

اكرموا عمتكم النخلة، فانها ): صلى اهللا علیه وسلم(عن النبي )] السالمعلیه [(عن علي -5722/5

خلقت من فضلة طینة آدم، ولیس من الشجر شجرة اكرم على اهللا من شجرة ولدت تحتها مریم بنت 

).2(عمران، فأطعموا نساءكم الولد الرطب، فان لم یكن رطب فتمر

قرت على األرض النخلة، فهي عمتكم أخت إن أول شجرة است): رضي اهللا عنه(عن علي -5723/6

).3(أبیكم

اللحم) 3(

محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن محمد بن -5724/1

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي، عن عیسى بن عبداهللا العلوي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

).4(سید الطعام في الدنیا واآلخرةاللحم): صلى اهللا علیه وآله(

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبیه، عن سعد، عن األصبغ، عن -5725/2

إن نبیًا من األنبیاء شكا إلى اهللا الضعف في ُامته، فأمرهم أن یأكلوا اللحم : قال) علیه السالم(علي 

).5(باللبن، ففعلوا، فاستبانت القوة في أنفسهم

علیكم باللحم فانه: قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5726/3

____________

.66:142، البحار 1:188الغارات -1

.4:269، تفسیر السیوطي 35300ح12:338كنز العمال -2

.1:253ربیع األبرار -3

15:281، كنز العمال 1774ح2:248، المحاسن 17:11، وسائل الشیعة 6:308الكافي -4

.66:59، البحار 41001ح

.66:68، البحار 17:42، وسائل الشیعة 159: ، مكارم األخالق1815ح2:258المحاسن -5
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--- ... 343الصفحة ... --- 

).1(ینبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعین یومًا ساء خلقه

صلى اهللا علیه (ذكر عند النبي : قال) علیه السالم(وعنه، باسناده عن علي بن أبي طالب -5727/4

تقع في المعدة إّال أنبتت مكانها شفاء، وأخرجت ) بضعة(لیس منهما مضغة : اللحم والشحم، فقال) وآله

).2(من مكانها داء

، عن أبي )االبان(أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه، عمن ذكره، عن أبي حفص األبار -5728/5

كلوا اللحم، فان اللحم من اللحم، واللحم : قال) علیه السالم(، عن آبائه، عن علي )علیه السالم(عبداهللا 

ینبت اللحم، ومن لم یأكل اللحم أربعین یومًا ساء خلقه، وٕاذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة، فأذنوا 

).3(في أذنه األذان كّله

علیه (ابن مسلم، عن أبي عبداهللا عنه، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن -5729/6

).4)(باللبن(إذا ضعف المسلم، فلیأكل اللحم واللبن ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5730/7

شكا نبي من األنبیاء ): صلى اهللا علیه وآله(سول اهللا قال ر : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

الضعف في بدنه إلى رّبه تعالى، فأوحى اهللا الیه ُاطبخ اللحم باللبن فكلهما، فاني جعلت القوة فیهما 

).5)(ففعل فرد اهللا الیه قوته(

لدنیا واآلخرةسید طعام ا): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -5731/8

____________

، 367ح107: ، قرب االسناد17:14، وسائل الشیعة 2:41) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -1

.414ح153: ، دعوات الراوندي66:58البحار 

.66:58، البحار 17:15، وسائل الشیعة 2:41عیون أخبار الرضا -2

15:454، كنز العمال 66:67بحار ، ال17:26، وسائل الشیعة 1809ح2:257المحاسن -3

.41804ح

.66:69، البحار 17:41، وسائل الشیعة 1817ح2:259المحاسن -4

.20130ح16:350، مستدرك الوسائل 161: الجعفریات-5

--- ... 344الصفحة ... --- 

).1(اللحم، وسید شراب الدنیا واآلخرة الماء

بهذا اللحم فكلوه، فانه یحسن الخلق ویصفي اللون علیكم : قال)] علیه السالم[(عن علي -5732/9

).2(ویخمص البطن
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).3(كلوا اللحم فانه ینبت اللحم، كلوه فانه جالء للبصر: قال)] علیه السالم[(عن علي - 5733/10

): صلى اهللا علیه وسلم(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي - 5734/11

).4(اآلخرة اللحم، وسید شراب الدنیا واآلخرة الماء، وأنا سید ولد آدم وال فخرسید طعام الدنیا و 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه، عمن حدثه، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي - 5735/12

إن له ضراوة كضراوة : یكره إدمان اللحم ویقول) علیه السالم(كان علي : قال) علیه السالم(عبداهللا 

).5(رالخم

من ترك اللحم أربعین یومًا ساء خلقه ومن دوام علیه ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین - 5736/13

).6(أربعین یومًا قسى قلبه

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(- 5737/14

ُاتي برجل كان نصرانیًا فأسلم، وٕاذا معه ) علیه السالم(ًا جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده أن علی

مرضت فقدمت الیه، : ویحك ما حملك على ما صنعت؟ قال: خنزیر قد شواه وأدرجه بالریحان، فقال له

فأین): علیه السالم(فقال له علي 

____________

.66:56، البحار 17:27، وسائل الشیعة 368ح107: قرب االسناد-1

.41805ح15:455العمال كنز -2

.41806ح15:455كنز العمال -3

.66:58، البحار 1:220، ربیع األبرار 2:35) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4

.66:69، البحار 17:32، وسائل الشیعة 1827ح2:261المحاسن -5

.2:17جامع السعادات -6

--- ... 345الصفحة ... --- 

).1(خلفًا منه، الخبر) فكان(أنت عن لحم المعز أكان 

محمد بن یعقوب، عن الحسین بن علي، عن معلى بن محمد، عن بسطام ابن مرة - 5738/15

حدثنا عبدالرحمن بن یزید الفارسي، عن محمد بن معروف، عن صالح بن رزین، عن : الفارسي، قال

م بالهریسة فإنها تنشط للعبادة علیك): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبي عبداهللا 

).2) (صلى اهللا علیه وآله(أربعین یومًا، وهي من المائدة التي أنزلت على رسول اهللا 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن )الجعفریات(- 5739/16

یارسول اهللا هل ) ى اهللا علیه وآلهصل(قالوا لرسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

أنزلت علّي هریسة، فأكلت منها، فزاد اهللا في قوتي قوة أربعین رجال : نزلت علیك مائدة من السماء؟ فقال
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).3(في البطش

لحوم البقر وألبانها ولحوم الحمر) 4(

قدم على : لقا) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5740/1

صلى اهللا علیه (قوم من بني ضّبة مرضى، فقال لهم رسول اهللا ) صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا 

أقیموا عندي فإذا برئتم بعثكم في سرّیة، فاستوخموا المدینة، فأخرجهم إلى إبل الصدفة، وأمرهم أن ): وسلم

).4(یشربوا من ألبانها وأبوالها ویتداوون بها، الخبر

ألبان البقر دواء وسئل عن بول البقر: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5741/2

____________

.2:482، دعائم االسالم 20561ح16:467، مستدرك الوسائل 128: الجعفریات-1

.1471ح2:169، المحاسن 17:49، وسائل الشیعة 66:86، البحار 6:319الكافي -2

.20149ح16:355ائل ، مستدرك الوس161: الجعفریات-3

.20649ح37: 17، مستدرك الوسائل 476: 2دعائم اإلسالم -4

--- ... 346الصفحة ... --- 

).1(إن كان محتاجًا یتداوى به، فال بأس): علیه السالم(یشربه الرجل؟ قال 

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5742/3

).2(ألبان البقر دواء): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(اهللا عبد

علیه (أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداهللا، عن أبیه -5743/4

).3(لبن البقر شفاء: قال) علیه السالم(، عن علي )السالم

، عن بعض أصحابنا، عن عبداهللا بن عبدالرحمن األصم، عن أحمد بن أبي عبداهللا البرقي-5744/5

لحوم ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).4(البقر داء

لحوم البقر داء، وألبانها دواء، وأسمانها : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -5745/6

).5(شفاء

علیه [(سألت علي بن أبي طالب : عن الزبیر بن الشعشاع أبي خزم الشني، عن أبیه، قال-5746/7

).6(كلها هكذا وهكذا: عن أكل لحوم الحمر األهلیة؟ فقال)] السالم

لحوم الطیور وبیضها) 5(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان -5747/1

األوز جاموس الطیر، والدجاج): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ، قالرفعه
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____________

.62:83، البحار 193: مكارم األخالق-1

.193: ، مكارم األخالق62:83، البحار 17:86، وسائل الشیعة 6:337الكافي -2

.17:86، وسائل الشیعة 66:103، البحار 1968ح2:294المحاسن -3

.66:63، البحار 17:29، وسائل الشیعة 1793ح2:252ن المحاس-4

.66:94، البحار 637: الخصال حدیث األربعمائة-5

.41730ح15:437كنز العمال -6

--- ... 347الصفحة ... --- 

خنزیر الطیر، والدّراج حبش الطیر، وأین أنت عن فرخین ناهضین رّبتهما امرأة من ربیعة بفضل 

).1(قوتها

إنه ذكرت : عنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن السیاري رفعه، قالو -5748/2

) علیه السالم(إن أطیب اللحمان لحم الدجاج، فقال أمیر المؤمنین : اللحمان بین یدي عمر، فقال عمر

).2(كال إن ذلك خنازیر الطیر، وان أطیب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ینهض

حدثنا علي بن النعمان، عن علي بن الحسین، عن موسى بن : ان بن محمد، قالمرو -5749/3

) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(جعفر، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

).3(من یسره أن یقل غیظه فلیأكل الدراج: یقول

، عن أبیه، عن سعد، عن األصبغ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن الحكم-5750/4

إن نبیًا من األنبیاء شكا اهللا قلة النسل في ُامته، فأمره أن یأمرهم بأكل البیض، : قال) علیه السالم(علي 

).4(ففعلوا فكثر النسل فیهم

الخبز) 6(

من بركات اكرموا الخبز، فان اهللا عّزوجّل أنزله : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5751/1

).5(ال یقطع وال یوطأ: وما إكرامه؟ قال: السماء وأخرجه من بركات األرض، قیل

____________

.65:5، البحار 1849ح2:267، المحاسن 17:30، وسائل الشیعة 6:312الكافي -1

.65:6، البحار 1850ح2:267، المحاسن 17:30، وسائل الشیعة 6:312الكافي -2

.20118ح16:348، مستدرك الوسائل 65:44البحار ، 107: طب األئمة-3

.66:46، البحار 17:58، وسائل الشیعة 1882ح2:275المحاسن -4

.66:271، البحار 154: مكارم األخالق-5
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--- ... 348الصفحة ... --- 

اكرموا الخبز، فإن اهللا عّزوجّل أنزله من بركات: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5752/2

).1(إذا حضر لم ینتظر به غیره: السماء، قیل وما إكرامه؟ قال

من وجد كسرة خبز ملقاة على الطریق، فأخذها فمسحها ثم : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5753/3

جعلها في كّوة، كتب اهللا له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وان أكلها كتب اهللا له حسنتین 

).2(مضاعفتین

د بن محمد البرقي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، أحم-5754/4

).3(اكرموا الخبز فإنه قد عمل فیه ما بین العرش إلى األرض وما بینهما: قال) علیه السالم(عن علي 

حدثني جعفر بن : عبداهللا بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال-5755/5

هو أكثر : في تخمیر الخمیر فیقول) غلمانه(كان یعاتب خدمه ) علیه السالم(أبیه، أن علیًا محمد، عن 

).4(للخبز

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5756/6

ا ُاتیتم باللحم إذ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).5(والخبز، فابدؤوا بالخبز، فسّدوا به خلل الجوع، ثم كلوا اللحم

إذا أردت أن تأكل الخبز، فضع السفرة واذكر اسم اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي -5757/7

).6(وكل

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن-5758/8

____________

.66:431، البحار 2:114السالم دعائم ا-2

.66:270، البحار 16:506، وسائل الشیعة 2458ح2:415المحاسن -3

.66:268، البحار 16:513، وسائل الشیعة 225ح70: قرب االسناد-4

.19962ح16:304، مستدرك الوسائل 160: الجعفریات-5

.41685ح15:426كنز العمال -6

--- ... 349الصفحة ... --- 

علیه (كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(لسیاري، عن أبي علي بن راشد رفعه، عن أبي عبداهللا ا

).1(إذا لم یكن له ُادم، قطع الخبز بالسكین): السالم

السمك) 7(

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن -5759/1
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ال تدمنوا أكل السمك ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ابن الیسع، عن أبي عبداهللا

).2(فانه یذیب الجسد

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، عن عبداهللا بن عبدالرحمن، عن شعیب، -5760/2

).3(لجسدأكل الحیتان یذیب ا): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : عن أبي بصیر، رفعه، قال

وعنه، عن بعض أصحابنا، عن ابن ُاخت األوزاعي، عن مسعدة بن الیسع، عن أبي عبداهللا -5761/3

).4(السمك الطرّي یذیب اللحم): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(

البدن، أقلوا من لحم الحیتان فانها تذیب: قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -5762/4

).5(وتكثر البلغم، وتغلظ النفس

الملح) 8(

____________

.66:271، البحار 2472ح2:421، المحاسن 16:512، وسائل الشیعة 6:303الكافي -1

.323: ، مكارم األخالق17:56، وسائل الشیعة 6:323الكافي -2

.65:208، البحار 17:56، وسائل الشیعة 1859ح2:269المحاسن -3

.17:55، وسائل الشیعة 65:208، البحار 1861ح2:270محاسن ال-4

.66:56، البحار 637: الخصال حدیث األربعمائة-5

--- ... 350الصفحة ... --- 

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -5763/1

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا

ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو یعلم الناس ما في الملح الختاروه على الدریاق ): علیه السالم(

).1)(التریاق، المجرب(

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، عن األصم، عن شعیب، عن أبي -5764/2

من بدأ بالملح، أذهب اهللا عنه ): علیه السالم(قال علي : قال) یه السالمعل(بصیر، عن أبي عبداهللا 

).2(سبعین داًء، وما یعلم العباد ما هو

من بدأ ): علیه السالم(حدثني علي بن أبي طالب : باسناده، قال) علیه السالم(الرضا -5765/3

).3(الجذام) أقلها(بالملح أذهب اهللا عنه سبعین داًء أولها 

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن -5766/4

: قال) علیه السالم(یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

ه على ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو یعلم ما في الملح الختارو ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 
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).4(التریاق المجرب، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داًء أولها الجذام

أخبرنا محمد بن محمد األشعث، حدثني موسى : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5767/5

بن إسماعیل، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن

____________

، المحاسن 3259ح3:357، من ال یحضره الفقیه 16:520شیعة ، وسائل ال6:326الكافي -1

.66:396، البحار 2478ح2:422

.66:397، البحار 16:521، وسائل الشیعة 2484ح2:424المحاسن -2

، عیون 19983ح16:310، مستدرك الوسائل 163ح249): علیه السالم(صحیفة االمام الرضا -3

.17:16، وسائل الشیعة 66:397لبحار ، ا2:42) علیه السالم(أخبار الرضا 

.19984ح16:310، مستدرك الوسائل 623: الخصال حدیث األربعمائة-4

--- ... 351الصفحة ... --- 

من افتتح طعامه بملح دفع اهللا عنه اثنان : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(وسبعون داًء 

لسعته عقرب، ) صلى اهللا علیه وآله(إن النبي ): علیه السالم(ر المؤمنین قال أمی: الراوندي-5768/6

صلى اهللا علیه (لعن اهللا العقرب، لو ترك أحدًا لترك هذا المصلي، یعني نفسه : وهو قائم یصلي، فقال

، ثم دعا بماء وقرأ علیه الحمد، والمعوذتین، ثم جرع منه جرعًا، ثم دعا بملح ودافه في الماء، )وآله

).2(جعل یدلك به ذلك الموضع حتى سكن عنهف

ذات لیلة ) صلى اهللا علیه وسلم(بینا رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن أبي، عن علي -5769/7

فقتلها، فلما ) صلى اهللا علیه وسلم(یصلي، فوضع یده على األرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول اهللا 

یًا وال غیره، وال نبیًا وال غیره إّال لدغتهم، ثم دعا بملح وماء لعن اهللا العقرب ما تدع مصل: انصرف قال

وفي روایة (فجعلها في إناء ثم جعل یصبه على اصبعه حیث لدغته، ویمسحها ویعوذها بالمعوذتین، 

).3)(ویقرأ قل هو اهللا أحد والمعوذتین

علیه (جعفر عبداهللا بن جعفر، عن السندي بن محمد البزار، عن أبي البختري، عن-5770/8

).4(ال یحل منع الملح والنار): علیه السالم(قال علي : ، قال)علیهما السالم(، عن أبیه )السالم

الخل) 9(

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5771/1

افتقر أهل بیتما ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

____________
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.19985ح16:311، مستدرك الوسائل 243: الجعفریات-1

.49: ، نوادر الراوندي62:208، البحار 320ح128: دعوات الراوندي-2

.6:415، تفسیر السیوطي 28544ح10:107كنز العمال -3

.5:308، الكافي 75:46و104:253، البحار 483ح137: قرب االسناد-4

--- ... 352الصفحة ... --- 

).1(األنبیاء) أدام(یأتدمون بالخل والزیت، وذلك ُادم 

كلوا خل الخمر، فانه یقتل : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5772/2

).2(كلوا خل الخمر ما فسد، وال تأكلوا ما أفسدتموه أنتم): علیه السالم(وقال . الدیدان في البطن

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن بعض أصحابنا، عن عبداهللا ابن عبدالرحمن -5773/3

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(األصم، عن شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).3(نعم اإلدام الخل، یكسر المرة ویطفئ الصفراء ویحیي القلب): السالم

عبداهللا البرقي، عن محمد بن علي، عن عیسى، عن جده، عن أمیر المؤمنین أحمد بن أبي -5774/4

).4(ال یفقر بیت فیه خلّ ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(

أسقه خل الخمر، فان خل الخمر : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : ابن بسطام-5775/5

).5(یقتل دواب البطن

الزیت)10(

محمد بن یقعوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن منصور بن العباس، -5776/1

عن محمد بن عبداهللا بن واسع، عن إسحاق بن إسماعیل، عن محمد بن یزید، عن أبي داود النخعي، 

قال أمیر: قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا 

____________

.66:180، البحار 17:63لشیعة ، وسائل ا6:328الكافي -1

.66:524، البحار 2:40) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

، الخصال 66:305، البحار 1924ح2:284، المحاسن 17:66، وسائل الشیعة 6:329الكافي -3

.636: حدیث األربعمائة

، 20181ح16:363، مستدرك الوسائل 17:68، وسائل الشیعة 1921ح2:284المحاسن -4

.66:302البحار 

.20189ح16:364، مستدرك الوسائل 65: طب األئمة-5
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--- ... 353الصفحة ... --- 

اّدهنوا بالزیت واتدموا به، فإّنه دهنة األخیار وٕادام المصطفین، مسحت بالقدس ): علیه السالم(المؤمنین 

).1(مّرتین، بوركت مقبلة وبوركت مدبرة، ال یضر معها داء

صلى (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(باسناده، عن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(ضا الر -5777/2

یاعلي علیك بالزیت فكله وادهن به، فان من أكله وادهن به لم یقربه الشیطان أربعین ): اهللا علیه وآله

).2(یوماً 

علیكم بالزیت فانه ): وآلهصلى اهللا علیه (قال رسول اهللا ): علیه السالم(وبهذا االسناد قال -5778/3

).3(یكشف المرة ویذهب البلغم ویشد العصب، ویحسن الخلق ویطیب النفس ویذهب بالهم

العسل) 11(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -5779/1

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

َیْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه {: لعق العسل شفاء من كّل داء، قال اهللا عّزوجلّ ): علیه السالم(

).5(وهو مع قراءة القرآن ومضغ الّلبان یذیب البلغم) 4(}ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّاسِ 

:ن أبیه، عن فضالة بن أیوب، رفعه، قالأحمد بن أبي عبداهللا البرقي، ع-5780/2

____________

.66:182، البحار 1907ح2:281، المحاسن 17:71، وسائل الشیعة 6:331الكافي -1

، البحار 20190ح16:364، مستدرك الوسائل 164ح249): علیه السالم(صحیفة الرضا -2

.190: الق، مكارم األخ2:41): علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 66:179

، البحار 20191ح16:365، مستدرك الوسائل 58ح107): علیه السالم(صحیفة الرضا -3

.2:35) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 17:12، وسائل الشیعة 66:179

.69: النحل-4

.66:291، البحار 1989ح2:299، المحاسن 17:74، وسائل الشیعة 6:332الكافي -5

--- ... 354الصفحة ... --- 

).1(لم یستشف مریض بمثل شربة العسل): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

) علیه السالم(وعنه، عن عبداهللا بن المغیرة، عن إسماعیل بن جعفر، عن أبیه، عن علي -5781/3

).2(العسل فیه شفاء: قال

قال : قال) السالمعلیه(حدثني أبي، عن علي بن أبي طالب : ، قال)علیه السالم(الرضا -5782/4

).3(ثالثة یزدن في الحفظ ویذهبن بالبلغم، قراءة القرآن، والعسل، والّلبان): صلى اهللا علیه وآله(
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إن یكن في شيء ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(وبهذا االسناده قال -5783/5

).4(شفاء ففي شرطة الحجامة، أو شربة عسل

العسل شفاء من كل داء، وال داء فیه، یقل البلغم : قال) علیه السالم(ر المؤمنین عن أمی-5784/6

).5)(القلب(ویجلو البصر 

علیه (إني موجع بطني، فقال : إن رجال قال له) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : العیاشي-5785/7

ه نفسها، ثم اشتر به عسال ثم استوهب منها شیئًا من مالها طیبة ب: نعم قال: ألك زوجة؟ قال): السالم

ْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء {: اسكب علیه من ماء السماء ثم اشربه فاني سمعت اهللا سبحانه یقول في كتابه َوَنزَّ

ْبَن َلُكْم َعْن َفِإْن طِ {: وقال) 7(}َیْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّاسِ {: وقال) 6(}ُمَباَركاً 

َشْيء ِمْنُه َنْفسًا َفُكُلوُه َهِنیئاً 

____________

، مستدرك الوسائل 66:192، البحار 17:75، وسائل الشیعة 1995ح2:300المحاسن -1

.2:148، دعائم االسالم 16:366

.66:291، البحار 17:74، وسائل الشیعة 1991ح2:300المحاسن -2

16:367، مستدرك الوسائل 66:290، البحار 127ح231): المعلیه الس(صحیفة الرضا -3

.2:37) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 165: ، مكارم األخالق20204ح

، مكارم 20207ح16:368، مستدرك الوسائل 60ح108): علیه السالم(صحیفة الرضا -4

.66:290، البحار 2:35) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 165: األخالق

.66:294، البحار 166: مكارم األخالق-5

.9: ق-6

.69: النحل-7

--- ... 355الصفحة ... --- 

).2(ففعل فشفي: فاذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیئ والمري، شفیت إن شاء اهللا تعالى، قال) 1(}َمِریئاً 

من أصابته علة فیسأل : أنه قال) علیه السالم(عن علي ) لب اللباب(القطب الراوندي في -5786/8

; امرأته ثالثة دراهم من صداقها، ویشتري بها عسال، ثم یكتب سورة یس بماء المطر ویشربه، شفاه اهللا

).3(ألنه اجتمع له الهنیئ والمرئ والشفاء المبارك

أیعجز أحدكم إذا مرض، أن یسأل امرأته فتهب له من : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5787/9

َفِإْن ِطْبَن َلُكْم ِفي َشْيء {: همًا، فیشتري به عسال فیشربه به بماء السماء، فان اهللا عّزوجّل یقولمهرها در 

ْلَنا ِمَن {: في ماء السماء: ویقول} ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّاسِ {: ویقول في العسل) 4(}ِمْنُه َنْفسًا َفُكُلوُه َهِنیئًا َمِریئاً  َوَنزَّ
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).5(}السََّماِء َماًء ُمَباَركاً 

عن جعفر بن محمد أّنه حضر یومًا عند محمد بن خالد أمیر المدینة، فشكا محمد الیه - 5788/10

أن رجال شكا إلى ) علیه السالم(حدثني أبي، عن أبیه، عن جّده، عن علي : وجعًا یجده في جوفه، فقال

ِلق فیها ثالث حبات خذ شربة عسل، وأ: وجعًا یجده في جوفه، فقال) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

شونیز أو خمسًا أو سبعًا، واشربه تبرأ بإذن اهللا، ففعل ذلك الرجل فبرئ، فخذ ذلك أنت، فاعترض علیه 

یاأبا عبداهللا، قد بلغنا هذا وفعلنا فلم ینفعنا، فغضب أبو عبداهللا : رجل من أهل المدینة كان حاضرًا، فقال

ل االیمان به، والتصدیق لرسله، وال ینفع به أهل النفاقإنما ینفع اهللا بهذا أه: وقال) علیه السالم(

____________

.4: النساء-1

، تفسیر 1:341، تفسیر البرهان 66:289، البحار 2:7، مجمع البیان 1:218تفسیر العیاشي -2

.1:422الصافي 

م ، مكار 2:120، تفسیر السیوطي 3:409، إحیاء األحیاء 20208ح16:368مستدرك الوسائل -3

.407: األخالق

.4: النساء-4

.20198ح16:366، مستدرك الوسائل 2:148، دعائم االسالم ) 9: ق(-5

--- ... 356الصفحة ... --- 

).1(ومن أخذه على غیر تصدیق منه للرسول، فأطرق الرجل

من أخذ من الزعفران الخالص جزًء ومن السعد جزًء ویضیف ): علیه السالم(عن علي - 5789/11

).2(یهما عسال ویشرب منه مثقالین في كل یوم، فانه یتخوف علیه من شدة الحفظ أن یكون ساحراً ال

التمر والرطب) 12(

أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5790/1

ن جّده علي بن الحسین، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، ع: إسماعیل، قال

إنا أهل ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).3)(إن أهل البیت ال یحمى وال یحمى إّال من التمر(بیت ال نحمي وال نحتمي إّال من تمر 

حدثنا أبو سعید األدمي، : قالحدثنا محمد بن یحیى العطار، : الصدوق، حدثنا أبي، قال-5791/2

: قال) علیه السالم(حدثنا علي بن الزیات، عن عبیداهللا بن عبداهللا، عمن ذكره، عن أبي عبداهللا : قال

إذا ورد علیه وفد عبد ) صلى اهللا علیه وآله(بینما نحن عند رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

أصدقة أم هدیة؟ ): صلى اهللا علیه وآله(ة تمر، فقال رسول اهللا القیس، فسّلموا ثم وضعوا بین یدیه جلّ 
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في تمرتكم ): صلى اهللا علیه وآله(البرني، فقال : أي تمراتكم هذه؟ قالوا: بل هدیة یارسول اهللا، قال: قالوا

یطیب النكهة، ویطیب المعدة، ویهضم : إن جبرئیل یخبرني أن فیه تسع خصال: هذه تسع خصال

في السمع والبصر، ویقويالطعام، ویزید 

____________

.62:72، البحار 20209ح16:368، مستدرك الوسائل 44: ، الجعفریات2:135دعائم االسالم -1

.62:272البحار -2

.9: ، نوادر الراوندي20524ح16:452، مستدرك الوسائل 199: الجعفریات-3

--- ... 357الصفحة ... --- 

).1(قرب من اهللا عّزوجّل ویباعد من الشیطانالظهر، ویخبل الشیطان، وی

صلى اهللا علیه (كان النبي : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5792/3

).2(إذا أكل التمر یطرح النوى على ظهر كفه، ثم یقذف به) وآله

تلقى النواة على الطبق نهى أن) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي )]: علیه السالم[(عن علي -5793/4

).3(الذي یؤكل منه الرطب أو التمر

جاء جبرئیل : قال) علیه السالم(، باسناده عن علي بن أبي طالب )علیه السالم(الرضا -5794/5

علیكم بالبرني فانه خیر تموركم، یقرب من اهللا : فقال) صلى اهللا علیه وآله(إلى النبي ) علیه السالم(

).4(النارعّزوجّل، ویباعد من 

یامحمد : فقال) صلى اهللا علیه وسلم(جاء جبریل إلى النبي : قال)] علیه السالم[(عن علي -5795/6

).5(خیر تمراتكم البرني

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن -5796/7

خالفوا أصحاب السكر ): علیه السالم(أمیر المؤمنین قال: ، قال)علیه السالم(مسلم، عن أبي عبداهللا 

).6(وكلوا التمر، فإن فیه شفاء من األدواء) المسكر(

) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : ، قال)علیه السالم(وعنه، عن بعضهم، عن أبي عبداهللا -5797/8

).7(هذه أدم هذه: یأخذ التمر، فیضعها على اللقمة، ویقول

____________

.66:124، البحار 17:106، وسائل الشیعة 416: الخصال أبواب التسعة-1

245): علیه السالم(، صحیفة الرضا 66:125، البحار 2:41) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

.169: ، مكارم األخالق20251ح16:380، مستدرك الوسائل 152ح

.9561ح2:709طي ، الجامع الصغیر للسیو 41717ح15:434كنز العمال -3
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، عیون أخبار 20259ح16:383، مستدرك الوسائل 153ح245): علیه السالم(صحیفة الرضا -4

.66:126، البحار 2:48) علیه السالم(الرضا 

.38324ح14:188كنز العمال -5

، البحار 17:104، وسائل الشیعة 615: ، الخصال حدیث األربعمائة2182ح2:343المحاسن -6

66:133.

.17:104، وسائل الشیعة 66:139، البحار 2206ح2:349المحاسن -7

--- ... 358الصفحة ... --- 

الصدوق، عن محمد بن علي بن الشاه، عن أبي بكر بن عبداهللا النیسابوري، عن عبداهللا بن -5798/9

، عن إبراهیم ، وعن أحمد بن إبراهیم الخوري)علیه السالم(أحمد بن عامر الطائي، عن أبیه، عن الرضا 

، وعن )علیه السالم(بن مروان، عن جعفر بن محمد بن زیاد، عن أحمد بن عبداهللا الهروي، عن الرضا 

الحسین بن محمد األشناني العدل، عن علي بن مهرویه القزویني، عن داود بن سلیمان، عن الرضا، 

كلوا التمر على ): هللا علیه وآلهصلى ا(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

).1(الریق فانه یقتل الدیدان في البطن

حدثنا جعفر بن محمد بن عبداهللا الجمال، رفع الحدیث إلى أمیر : أحمد بن بشیر، قال- 5799/10

صلى (فأتاهما النبي : قال) رضي اهللا عنهما(اشتكت عین سلمان وأبي ذر : قال) علیه السالم(المؤمنین 

لكل واحد منهما ال تنم على الجانب األیسر ما دمت : عائدًا لهما فلما نظر الیهما، قال) وآلهاهللا علیه

).2(شاكیًا من عینیك، وال تقرب التمر حتى یعافیك اهللا عّزوجلّ 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عّمه - 5800/11

لیكن أول ما تأكل ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : ، قال)لسالمعلیه ا(یعقوب، رفعه إلى علي 

َوُهزِّي ِإَلْیِك ِبِجَذِع النَّْخِل َتسَّاَقُط َعَلْیِك ُرَطبًا {: النفساء الرطب، ألن اهللا عّزوجّل قال لمریم بنت عمران

تمرات المدینة، فان لم یكن سبع تمرات من : یارسول اهللا فان لم یكن إبان الرطب؟ قال: قیل) 3(}َجِنّیاً 

وعزتي وجاللي وعظمتي وارتفاع مكاني، : فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فإن اهللا تبارك وتعالى قال

ال تأكل نفساء یوم

____________

علیه (، ربیع األبرار صحیفة الرضا 62:165، البحار 2:48) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -1

.17:16ل الشیعة ، وسائ50ح103): السالم

.62:146، البحار 85: طب األئمة-2

.25: مریم-3
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--- ... 359الصفحة ... --- 

).1(تلد الرطب، فیكون غالمًا إّال كان حلیمًا، وٕان كان جاریة كانت حلیمة

قال أمیر : ، قال)علیه السالم(وعنه، عن عبدالعزیز، عمن رفع الحدیث إلى أبي عبداهللا - 5801/12

).2(أشبه تموركم بالطعام الصرفان): علیه السالم(المؤمنین

) صلى اهللا علیه وآله(إن رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن الحسین بن علي، عن أبیه - 5802/13

).3(كان یبتدىء طعامه إذا كان صائمًا بالتمر

صلى اهللا (كان رسول اهللا: قال) علیه السالم(زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي - 5803/14

یعجبه من الحلو التمر والرطب، ومن األطعمة الثرید، ومن البقول الهندباء، ورأیت رسول اهللا ) علیه وآله

یأكل الرطب ) صلى اهللا علیه وآله(یلتقط الدباء من الصحفة، ورأیت رسول اهللا ) صلى اهللا علیه وآله(

).4(بالخربز

من تمر دقل، ثم شرب علیه الماء، وضرب ) السالمعلیه(الراوندي، أكل أمیر المؤمنین - 5804/15

:من أدخل بطنه النار فأبعده اهللا ثم تمثل الشعر: یده على بطنه، وقال

وٕانك مهما تعط بطنك سؤله) ... 5(وفرجك ناال منتهى الذم أجمعا

ر، حنّكوا أوالدكم بالتم: قال) علیه السالم(عن الصادق، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین - 5805/16

).6)(علیهما السالم(بالحسن والحسین ) صلى اهللا علیه وآله(هكذا فعل رسول اهللا 

حدثنا فضالة بن أیوب، عن محمد بن مسلم ابن یزید السكوني، : الحسن بن عبداهللا، قال- 5806/17

من أكل): علیه السالم(عن أبي عبداهللا، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

____________

.66:135، البحار 2194ح2:346المحاسن -1

.17:111، وسائل الشیعة 66:137، البحار 2200ح2:348المحاسن -2

.2025ح16:380، مستدرك الوسائل 66:141، البحار 169: مكارم األخالق-3

.426: مسند زید بن علي-4

.66:412، البحار 340ح137: دعوات الراوندي-5

، تهذیب األحكام 6:24، الكافي 104:123، البحار 3:127یاء ، إحیاء األح229: مكارم األخالق-6

7:436.

--- ... 360الصفحة ... --- 

).1(سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتلن الدود في بطنه

كل العجوة فان تمرة العجوة تمیتها، ولیكن على : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 5807/18
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).2(الریق

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن )الجعفریات(- 5808/19

أخذ كسرة وأخذ تمرة ) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ): علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).3(هذه أدام لهذه ثم أكلها: فوضعها على الكسرة، وقال

خیر تمراتكم البرني، : قال) علیه السالم(منین أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أمیر المؤ - 5809/20

).4(فأطعموها نساءكم في نفاسهن، تخرج أوالدكم حلماء

وهو رمد، وبین ) صلى اهللا علیه وسلم(أنه دخل على رسول اهللا )] علیه السالم[(عن علي - 5810/21

خرى حتى إلّي بسبع تمرات یاعلي أتشتهیه؟ فرمى إلّي بتمرة ثم رمى إلّي باُ : یدي النبي تمر یأكله، فقال

).5(حسبك یاعلي: ثم قال

: في قول اهللا عّزوجلّ ) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن الرضا، عن آبائه، عن علي - 5811/22

).7(الرطب والماء البارد: قال) 6(}ثُمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئذ َعِن النَِّعیمِ {

بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن ، باسناده عن جده جعفر )الجعفریات(- 5812/23

ُاتي بطبق فیه ) صلى اهللا علیه وآله(إن رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

رطب، فوضع بین یدیه، وكان بعض القوم یتناوله اثنتین فیأكلهما، فقال

____________

.20278ح16:390وسائل ، مستدرك ال62:166، البحار 65: طب األئمة-1

.20279ح16:390، مستدرك الوسائل 62:166، البحار 65: طب األئمة-2

.20255ح16:380، مستدرك الوسائل 158: الجعفریات-3

.66:134، البحار 2191ح2:345المحاسن -4

.28471ح10:86كنز العمال -5

.8: التكاثر-6

: ، مكارم األخالق433ح158: لدعوات للراوندي، ا2:38) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -7

16:388، مستدرك الوسائل 126ح230): علیه السالم(، صحیفة الرضا 66:125، البحار 157

.20273ح

--- ... 361الصفحة ... --- 

).1(إحدى إحدى، فانه أمرء وأجدر أن ال یكون فیه غبن): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

الزبیب) 13(

محمد بن یعقوب، عن علي إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداهللا -5813/1
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من اصطبح بإحدى وعشرین زبیبة حمراء، لم ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(

).2(یمرض إّال مرض الموت إن شاء اهللا

ن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن وعنه، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، ع-5814/2

إحدى ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).3(وعشرون زبیبة حمراء في كل یوم على الریق، تدفع جمیع األمراض إّال مرض الموت

حدثنا محمد بن سنان : األرمني، قالحدثنا محمد بن یحیى : محمد بن جعفر البرسي، قال-5815/3

، عن آبائه، عن )علیه السالم(حدثنا المفضل بن عمر الجعفي، عن أبي عبداهللا الصادق : السناني، قال

من أكل إحدى وعشرین زبیبة حمراء من أول النهار، دفع اهللا عنه : أنه قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).4(كل مرض وسقم

الزبیب یشد القلب، ویذهب : قال) علیه السالم(ناده عن أمیر المؤمنین الطوسي، باس-5816/4

).5(بالمرض، ویطفىء الحرارة، ویطیب النفس

____________

.20545ح16:461، مستدرك الوسائل 161: الجعفریات-1

.2267ح2:364، المحاسن 66:152، البحار 16:524، وسائل الشیعة 6:351الكافي -2

، 612: ، الخصال حدیث األربعمائة66:152، البحار 16:524، وسائل الشیعة 6:351الكافي -3

.2265ح2:363المحاسن 

.66:153، البحار 137: طب األئمة-4

، البحار 175: ، مكارم األخالق17:19، وسائل الشیعة 751ح13:262أمالي الطوسي المجلس -5

66:152.

--- ... 362الصفحة ... --- 

زبیبًا أو تمرًا في ) صلى اهللا علیه وآله(كنا ننقع لرسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -5817/5

).1(مطهرة في الماء لنحّلیه له، فاذا كان الیوم والیومان شربه، فاذا تغیر، أمر به فهریق

حدثنا زید بن محمد : حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهیم بن بكر الخوزي، قال: الصدوق-5818/6

حدثني علي بن موسى : حدثني أبي، قال: حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن أحمد الطائي، قال: ي، قالالبغداد

علیكم ) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 

الخلق، ویطیب بالزبیب فانه یكشف المّرة، ویذهب بالبلغم، ویشّد العصب، ویذهب باألعیاء، ویحسن

).2(النفس، ویذهب بالغم

من أكل إحدى وعشرین زبیبة : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5819/7
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).3(حمراء على الریق، لم یجد في جسده شیئًا یكره

الفالوذج) 14(

الحذاء، عن أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن محمد بن علي، عن سفیان، عن الصباح-5820/1

في الرحبة في ) علیه السالم(بینا أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(یعقوب بن شعیب، عن أبي عبداهللا 

مّدوا أیدیكم فمدوا أیدیهم ومد یده، ثم : نفر من أصحابه، إذ ُاهدي له طست خوان فالوذج، فقال ألصحابه

إني ذكرت : فمددنا ومددت یدك ثم قبضتها؟ فقالیاأمیر المؤمنین أمرتنا أن نمّد أیدینا،: قبضها، فقالوا

).4(لم یأكله، فكرهت أكله) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

الموفق الخوارزمي، باسناده عن أحمد بن الحسین، أخبرنا أبو بكر-5821/2

____________

.66:493، البحار 2:128دعائم االسالم -1

.28265ح10:41، كنز العمال 66:151، البحار 344: الخصال أبواب السبعة-2

.66:151، البحار 2:41) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -3

.66:323، البحار 16:508، وسائل الشیعة 1503ح2:178المحاسن -4

--- ... 363الصفحة ... --- 

ن حشنش أحمد بن إبراهیم بن أحمد بن محمود االصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد ب

االصبهاني، أخبرني الحسن بن محمد الداركي، حدثنا أبو زرعة، حدثنا یحیى بن سلیمان، حدثنا اسباط، 

: بفالوذج، فأبى أن یأكل منه، وقال) علیه السالم(ُاتي علي بن أبي طالب : عن عدي بن ثابت، قال

).1(ال أحب أن آكل منه) صلى اهللا علیه وآله(شيء لم یأكل منه رسول اهللا 

فنیرزوا : ما هذا؟ قالوا یوم نیروز، قال: أنه ُاهدي الیه فالوذج، فقال) علیه السالم(عن علي -5822/3

).2(إن قدرتم كل یوم ـ یعني تهادوا وتواصلوا في اهللا

السمن) 15(

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5823/1

).3(سمون البقر شفاء): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) لسالمعلیه ا(عبداهللا 

السمن دواء وهو في الصیف خیر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال: وبهذا االسناد-5824/2

).4(منه في الشتاء، وما دخل جوفًا مثله

الجوز) 16(

النوفلي، عن السكوني، عن أبي محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن-5825/1

أكل الجوز في شدة الحر): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 
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____________

.1:81، حلیة األولیاء 1:88، الغارات 1:163، كشف الغمة 131ح119: المناقب للخوارزمي-1

.20154ح16:356، مستدرك الوسائل 2:326دعائم االسالم -2

.66:88، البحار 1987ح2:299، المحاسن 17:81، وسائل الشیعة 6:335الكافي -3

.17:81، وسائل الشیعة 6:335الكافي -4

--- ... 364الصفحة ... --- 

).1(یهیج الحر في الجوف، ویهیج القروح على الجسد، وأكله في الشتاء یسخن الكلیتین ویدفع البرد

الرمان) 17(

بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسى، عن محمد -5826/1

إذا أكل الرمان بسط ) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(سماعة، عن أبي عبداهللا 

إن فیه حّبات من الجنة، فقیل له إن الیهود والنصارى ومن سواهم : تحته مندیال، فسئل عن ذلك، فقال

).2(إذا كان ذلك بعث اهللا عّزوجّل الیه ملكًا فانتزعها منه لكیال یأكلها: فقالیأكلونه؟

كلوا : قال) علیه السالم(قال علي : أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن النوفلي باسناده، قال-5827/2

ت الرمان بشحمه، فانه دباغ المعدة، وما من حبة استقرت في معدة امرئ مسلم إّال أنارتها وأمرض

).3(الشیطان وسوستها أربعین صباحاً 

من : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5828/3

).4)(لیلة(أكل رمانة حتى یستتمها نور اهللا قلبه أربعین صباحًا 

بیانكم الرمان، فانه أطعموا ص: قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن علي بن أبي طالب -5829/4

).5(أسرع اللسنتهم

____________

.66:198، البحار 1982ح2:297، المحاسن 17:94، وسائل الشیعة 6:340الكافي -1

، المحاسن 66:158، البحار 16:526، وسائل الشیعة 170: ، مكارم األخالق6:353الكافي -2

.2227ح2:354

، 134: ، طب األئمة17:122، وسائل الشیعة 170:، مكارم األخالق2231ح2:355المحاسن -3

.66:160، البحار 1:286ربیع األبرار 

.66:165، البحار 171: مكارم األخالق-4

.171: ، مكارم األخالق66:155، البحار 753ح13:362أمالي الطوسي المجلس -5

--- ... 365الصفحة ... --- 
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ما من ) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال)علیه السالم(وعنه، باسناده عن علي -5830/5

).1(فأنا أحب أال أترك شیئًا منها: رمانة إّال وفیها حبة من الجنة، قال

علیه (أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبداهللا -5831/6

).2(الرمان المّز بشحمه، فانه دباغ المعدةكلوا): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ، قال)السالم

).3(علیكم بالرمان الحلو فانه نضوج المعدة: قال)] علیه السالم[(عن علي -5832/7

أنه : أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن بعضهم، رفعه إلى صعصعة بن صوحان، في حدیث-5833/8

قلت قد : یاصعصعة أدن فكل، قال: قالوهو على العشاء، ف) علیه السالم(دخل على أمیر المؤمنین 

كله مع قشره ـ یرید مع شحمه ـ فانه : تعشیت، وبین یدیه نصف رمانة، فكسر لي وناولني بعضه، وقال

).4(یذهب بالحفر وبالبخر، ویطیب النفس

: شیئان ما دخال جوفًا قط إّال أصلحاه: قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن علي -5834/9

).5(الجبن والقدید: لماء الفاتر، وشیئان ما دخال جوفًا قط إّال أفسداهالرمان وا

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسي، عن القاسم بن یحیى، عن - 5835/10

قال أمیر : جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا، عن آبائه، قال

كلوا الرمان بشحمه فانه دباغ للمعدة، وفي كل حبة من الرمان إذا استقرت في ): سالمعلیه ال(المؤمنین 

المعدة حیاة للقلب، وٕانارة للنفس،

____________

.66:155، البحار 787ح13:369أمالي الطوسي المجلس -1

.66:160، البحار 17:123، وسائل الشیعة 2235ح2:356المحاسن -2

.38321ح14:187كنز العمال -3

.66:161، البحار 2237ح2:356المحاسن -4

.66:155، البحار 17:20، وسائل الشیعة 790ح13:369أمالي الطوسي المجلس -5

--- ... 366الصفحة ... --- 

).1(وتمرض وسواس الشیطان أربعین لیلة

رسول اهللا قال: قال)] علیه السالم[(عن أسد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي - 5836/11

كلوا الرمان، فانه لیس فیها من حبة إّال وفیها من ماء الجنة، ولیس فیها من ): صلى اهللا علیه وسلم(

).2(حبة تقع في المعدة إّال أنارت القلب وأخرست الشیاطین أربعین لیلة
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حدثنا إسماعیل بن : عن سلیمان بن محمد المؤّذن، عن عثمان بن عیسى الكالبي، قال- 5837/12

الرمان من فواكه الجنة، قال اهللا ): علیه السالم(جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

).4)(3(}ِفیِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن {: عّزوجلّ 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن )الجعفریات(- 5838/13

لیس من رمانة إّال وفیها حبة من رمان الجنة، فاذا شّذ : قال) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).5(منها فاتبعوه وكلوه

ما أدخل أحد الرمان جوفه إّال طرد منه : في حدیث كان یقول) علیه السالم(عن علي - 5839/14

).6(وسواس الشیطان

هو دباغ : مر بذلك ویقولأنه كان یأكل الرمان بشحمه، ویأ) علیه السالم(عن علي - 5840/15

).7(للمعدة

صلى اهللا (إن محمدًا ) علیه السالم(سعید بن هبة اهللا الراوندي، روي أن یهودیًا قال لعلي - 5841/16

إن في كل رمانة حبة من الجنة، وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها،: قال) علیه وآله

____________

.134: ، طب األئمة17:123، وسائل الشیعة 66:156، البحار 636: الخصال حدیث األربعمائة-1

.38319ح14:187كنز العمال -2

.68: الرحمن-3

.17:123، وسائل الشیعة 66:156، البحار 134: طب األئمة-4

.2:112، دعائم االسالم 20000ح16:314، مستدرك الوسائل 244: الجعفریات-5

.66:166، البحار 20299ح16:395، مستدرك الوسائل 2:113دعائم االسالم -6

.66:166، البحار 20305ح16:396، مستدرك الوسائل 2:112دعائم االسالم -7

--- ... 367الصفحة ... --- 

وضرب یده على لحیته فوقعت حبة رمان ) صلى اهللا علیه وآله(صدق رسول اهللا ): علیه السالم(فقال 

).1(یأكلها الكافر، والحمد هللالم: وأكلها، وقال) علیه السالم(منها، وتناولها 

:بیان

.أكلها بعد الغسل) علیه السالم(ویمكن حمل هذه الروایة أنه 

التین) 18(

علیكم بأكل ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي جعفر الباقر -5842/1

).2(التین فإنه نافع للقولنج



112

أكل التین تلین السدد، وهو نافع لریاح القولنج، : أنه قال) سالمعلیه ال(عن أمیر المؤمنین -5843/2

).3(فأكثروا منه بالنهار وكلوه باللیل وال تكثروا منه

الدباء) 19(

حدثنا محمد بن نمیر بن محمد، عن المبارك بن : حنان بن إبراهیم بن محمد الكرماني، قال-5844/1

ن مسلم، عن أبي عبداهللا الصادق، عن آبائه، عن عجالن، عن ابن ُاسامة زید الشحام، عن محمد ب

).4(كلوا الدباء ونحن أهل البیت نحبه: قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).5(إّن الدبا یزید في العقل: قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن علي -5845/2

____________

، البحار 16:528، وسائل الشیعة 1:183) علیه السالم(الخرائج والجرائح باب معجزات علي -1

.229ح1:361، مدینة المعاجز 66:164

.66:186، البحار 20336ح16:403، مستدرك الوسائل 137: طب األئمة-2

.66:186، البحار 20337ح16:403، مستدرك الوسائل 137: طب األئمة-3

.20434ح16:426، مستدرك الوسائل 66:228، البحار 138: طب األئمة-4

، وسائل الشیعة 6:371، الكافي 66:226، البحار 756ح13:362أمالي الطوسي المجلس -5

17:161.

--- ... 368الصفحة ... --- 

لیس شيء یذكى، : أنه سئل عن القرع أیذبح؟ فقال) علیه السالم(وعنه، باسناده عن علي -5846/3

).1(فكلوا القرع وال تذبحوه، یستفزنكم الشیطان

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5847/4

).2(أكل الدبا یزید في الدماغ: قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

: أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبیه، قال-5848/5

).3(من المرقة الدباء) صلى اهللا علیه وآله(ان یعجب رسول اهللا ك): علیه السالم(قال علي 

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن الیقطیني، عن القاسم بن عیسى، عن جده الحسن بن -5849/6

قال أمیر المؤمنین : عن آبائه، قال) علیه السالم(راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن الصادق 

).4(یعجبه الدباء) صلى اهللا علیه وآله(فانه یزید في الدماغ، وكان رسول اهللا كلوا الدبا ): علیه السالم(

صلى اهللا علیه (كان رسول اهللا : قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن أمیر المؤمنین -5850/7

).5(یعجبه الدبا ویلتقطه من الصفحة) وآله

قال رسول اهللا : قال) لیه السالمع(الصدوق، باسناده عن الرضا، عن آبائه، عن علي -5851/8
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).6(قلب الحزین) یسر، یسكن(إذا طبختم فاكثروا القرع فانه یشد ): صلى اهللا علیه وآله(

عن الّدباء ) صلى اهللا علیه وسلم(نهى رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي -5852/9

).7(والمزّفت

____________

، وسائل الشیعة 6:370، الكافي 66:226البحار ،757ح13:362أمالي الطوسي المجلس -1

17:160.

.20429ح16:424، مستدرك الوسائل 243: الجعفریات-2

.66:228، البحار 2119ح2:328المحاسن -3

.66:225، البحار 632: الخصال حدیث األربعمائة-4

.66:226، البحار 755ح13:362أمالي الطوسي المجلس -5

16:425، مستدرك الوسائل 66:225، البحار 2:36) علیه السالم(عیون أخبار الرضا-6

.177: ، مكارم األخالق62ح108): علیه السالم(، صحیفة الرضا 20430ح

.13787ح5:520كنز العمال -7

--- ... 369الصفحة ... --- 

في الّدباء أن ینبذ) صلى اهللا علیه وسلم(نهى رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5853/10

).1(والمزفت

عن الّدباء والحنتم ) صلى اهللا علیه وآله(نهانا رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5854/11

).2(والنقیر والمزّفت والِجعة

إلى الیمن فأمرني ) صلى اهللا علیه وسلم(بعثني رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5855/12

).3(والحنتم والمزفت والمیسرأن أنهى عن الدباء، 

إلى الیمن ألقضي ) صلى اهللا علیه وسلم(بعثني رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5856/13

: اللهم اهده للقضاء، ثم قال: إني لست أحسن القضاء، فوضع یده علي صدري ثم قال: بینهم، فقلت

).4(نقیر والمزفتعلمهم الشرائع والسنن، وانههم عن الدباء، والحنتم وال

:بیان

عن الدباء والمزفت ) صلى اهللا علیه وآله(نهى رسول اهللا : جاء في مجمع البحرین للشیخ الطریحي

والحنتم والنقیر، ثم فّسر الدباء بالقرع، والمزفت بالدنان، والحنتم بالجراد الخضر، والنقیر بخشب كان أهل 

فیها، وذلك ألنهم كانوا ینبذون فیها فتسرع الشدة في الجاهلیة ینقرونها حتى تصیر لها أجواف ینبذون 

.الشراب
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األترج) 20(

علیهم (كلوا األترج قبل الطعام وبعده، فآل محمد: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5857/1

).5(یفعلون ذلك) السالم

____________

.13788ح5:520كنز العمال -1

.13789ح5:520كنز العمال -2

.13791ح5:521ز العمال كن-3

.13801ح5:523كنز العمال -4

، الخصال حدیث 66:191، البحار 20358ح16:408، مستدرك الوسائل 574: غرر الحكم-5

.632: األربعمائة

--- ... 370الصفحة ... --- 

العنب) 21(

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا ) علیه السالم(، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(الرضا -5858/1

).1(كلوا العنب حبة حبة فإنه أهنأ وامرأ): وآله

العنب أدم : أنه قال) علیه السالم(عن علي بن موسى، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5859/2

).2(وفاكهة وطعام وحلواء

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن عدة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن -5860/3

على امرأته ) علیه السالم(دخل أمیر المؤمنین : زیاد بن سوقة، عن حسن بن حسن، عن آبائه، قال

فأخرج : هل زّودتموهن بعد؟ قالت واهللا ما أطعمتهن شیئًا، قال: العامریة، وعندها نسوة من أهلها، فقال

: كأنهّن استحیین منه، قالأطعمن، ف: اشتروا بهذا الدرهم عنبًا، فجیىء به، فقال: درهمًا من حجزته، فقال

).3(فأخذ عنقودًا بیده، ثم تنّحى وحده فأكله

وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه یعقوب بن سالم، رفعه إلى -5861/4

ال تسموا العنب الكرم، فإن المؤمن هو ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي 

).4(الكرم

____________

: ، مكارم األخالق4750ح3:294، الفردوس 66:123، البحار 59ح107: صحیفة الرضا-1

.2:35) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 1:286، ربیع األبرار 174

.66:150، البحار 20288ح16:392، مستدرك الوسائل 174: مكارم األخالق-2
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.66:148، البحار 17:117الشیعة ، وسائل2259ح2:362المحاسن باب العنب -3

: ، علل الشرائع66:150، البحار 17:118، وسائل الشیعة 2255ح2:360المحاسن باب العنب -4

.20295ح16:393، مستدرك الوسائل 583

--- ... 371الصفحة ... --- 

الكمثرى) 22(

كن أوجاع الجوف باذن اهللا الكمثرى یجلو القلب، ویس: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5862/1

).1(تعالى

حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن یحیى األرمني، قال: عن محمد بن جعفر البرسي، قال-5863/2

حدثنا یونس، بن ظبیان، عن المفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعیل بن أبي : سنان الزاهري، قال

): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ه، قالزینب، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي الباقر، عن آبائ

).2(كلو الكمثرى فانه یجلي القلب

الِعناب) 23(

).3(العناب یذهب بالحمى: قال) علیه السالم(عن علي -5864/1

كانت عیني قد إبیضت ولم أكن أبصر بها شیئًا، فرأیت علیًا أمیر : عن أبي الحصین، قال-5865/2

خذ العناب فدقه : یاسیدي عیني قد آلت إلى ما ترى، فقال: المنام، فقلتفي) علیه السالم(المؤمنین 

واكتحل به، فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به فانجلت عن عیني الظلمة، ونظرت أنا الیها فاذا هي 

).4(صحیحة

).5(فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس: قال) علیه السالم(عن علي -5866/3

____________

.632: ، الخصال حدیث األربعمائة175: مكارم األخالق-1

.20343ح16:404، مستدرك الوسائل 66:175، البحار 135: طب األئمة-2

.62:232، البحار 17:179، وسائل الشیعة 175: مكارم األخالق-3

.62:232، البحار 176: مكارم األخالق-4

.62:232، البحار 17:179، وسائل الشیعة 176: مكارم األخالق-5

--- ... 372الصفحة ... --- 

الفجل) 24(

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن أمیر المؤمنین -5867/1

).1(الفجل أصله یقطع البلغم، ویهضم الطعام، وورقه یحدر البول): وآله
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الثوم) 25(

كلوا الثوم ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) معلیه السال(عن أمیر المؤمنین -5868/1

).2(وتداووا به، فان فیه شفاء من سبعین داء

یاعلي كل الثوم نّیًا، ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -5869/2

).3(فلوال أني ُاناجي الملك ألكلته

).4(یصلح أكل الثوم إّال مطبوخاً ال): علیه السالم(عن علي -5870/3

).5(أنه كره أكل الثوم إّال مطبوخاً )]: علیه السالم[(عن علي -5871/4

الحافظ أبو نعیم، حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا أبو إسحاق بن بریة الهاشمي، ثنا -5872/5

المعافى بن عمران، عن ثنا: سمعت بشر بن الحارث یقول: محمد بن محمد بن أبي الورد العابد، قال

قال رسول اهللا : قال) رضي اهللا عنه(اسرائیل، عن مسلم، عن جده العوفي، عن علي بن أبي طالب

).6(كل الثوم نیًا، فلوال أن الملك یأتیني ألكلته): صلى اهللا علیه وسلم(

____________

، البحار 17:19عة ، وسائل الشی182: ، مكارم األخالق759ح13:362أمالي الطوسي المجلس -1

.20440ح16:427، مستدرك الوسائل 66:230

.40939ح15:271، كنز العمال 182: ، مكارم األخالق4756ح3:295الفردوس -2

16:432، مستدرك الوسائل 66:251، البحار 182: ، مكارم األخالق8335ح5:414الفردوس -3

.28306ح10:49، كنز العمال 20462ح

.66:251، البحار 20462ح16:432، مستدرك الوسائل 182:مكارم األخالق-4

.41752ح15:441كنز العمال -5

.8:357حلیة األولیاء -6

--- ... 373الصفحة ... --- 

الخس) 26(

كل الخس فانه ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5873/1

).1(امیورث النعاس ویهضم الطع

العدس) 27(

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5874/1

):علیه وآله

علیكم بالعدس فانه مبارك مقدس یرقق القلب ویكثر الدمعة، وقد بارك فیه سبعون نبیًا، آخرهم عیسى بن 
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).2) (علیه السالم(مریم 

علیه (عن علي بن إبراهیم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداهللا محمد بن یعقوب،-5875/2

).3(الدمعة) یسرع(أكل العدس یرق القلب ویكثر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم

البطیخ) 28(

طیخ تفكهوا بالب: قال) صلى اهللا علیه وآله(عن النبي ) علیه السالم(عن علي أمیر المؤمنین -5876/1

فمن أكل لقمة من البطیخ، كتب اهللا له ) وانه ُاخرج من الجنة(فان مائه رحمة وحالوته من حالوة الجنة 

سبعون ألف حسنة ومحي عنه سبعون ألف سیئة، ورفع له

____________

.20414ح16:421، مستدرك الوسائل 66:239، البحار 183: مكارم األخالق-1

، مستدرك 188: ، مكارم األخالق17:15، وسائل الشیعة 2:41) سالمعلیه ال(عیون أخبار الرضا -2

.4752ح3:294، الفردوس 66:257، البحار 20244ح16:378الوسائل 

.2017ح2:306، المحاسن 66:258، البحار 16:99، وسائل الشیعة 6:243الكافي -3

--- ... 374الصفحة ... --- 

).1(سبعون ألف درجة

).2(البطیخ شحمة األرض ال داء وال غائلة فیه): علیه السالم(ؤمنین عن أمیر الم-5877/2

طعام، وشراب، وفاكهة، وریحان، : فیه عشر خصال): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5878/3

).3(وأدم، وحلواء، وأشنان، وخطمي، وبقل ودواء

صلى اهللا علیه (النبي إن : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -5879/4

).4(هذان األطیبان: ُاتي ببطیخ ورطب، فأكل منهما وقال) وآله

المفید، عن عمران بن یسار الیشكري، عن أبي حفص المدلجي، عن شریف بن ربیعة، عن -5880/5

إذ دخل علیه ) علیه السالم(كنت عند أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(قنبر مولى أمیر المؤمنین 

بشراء بطیخ، ) علیه السالم(فأمرني أمیر المؤمنین : یاأمیرالمؤمنین أنا أشتهي بطیخًا، قال: ، فقالرجل

: مّر یاأمیر المؤمنین، فقال: فوجهت بدرهم فجاؤونا بثالث بطیخات، فقطعت واحدة فاذا هو مّر، فقلت

ض یاأمیر المؤمنین، حام: فقطعت الثانیة فاذا هي حامضة، فقلت: إرم به من النار وٕالى النار، قال

مدودة یاأمیر المؤمنین، : فقطعت الثالثة فاذا هي مدودة، فقلت: إرم به من النار وٕالى النار، قال: فقال

ثم وجهت بدرهم آخر فجاؤونا بثالث بطیخات، فوثبت على : إرم به من النار وٕالى النار، قال: فقال

علیه (ءم عن قطعه ـ فقال له أمیر المؤمنین اعفني یاأمیر المؤمنین عن قطعه ـ كأنه تشا: قدمي فقلت

حلٌو یاأمیر المؤمنین، : اجلس یاقنبر فانها مأمورة، فجلست فقطعت واحدة فاذا هو حلٌو، فقلت): السالم
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كل وأطعمنا: فقال

____________

16:409، مستدرك الوسائل 66:194، البحار 184: ، مكارم األخالق2143ح2:86الفردوس -1

.20364ح

.20366ح16:409، مستدرك الوسائل 66:194، البحار 185: مكارم األخالق-2

.20367ح16:409، مستدرك الوسائل 66:194، البحار 185: مكارم األخالق-3

16:408، مستدرك الوسائل 66:195، البحار 2:42) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4

.167ح250): علیه السالم(، صحیفة االمام الرضا 20361ح

--- ... 375الصفحة ... --- 

: فقال) علیه السالم(فأكلت ضلعًا وأطعمته ضلعًا وأطعمت الجلیس ضلعًا، فالتفت إلّي أمیر المؤمنین 

یاقنبر إن اهللا تبارك وتعالى عرض والیتنا على أهل السماوات وأهل األرض من الجن واالنس والثمر 

).1(عذب، وما لم یقبل منه خبث وردي ونتنوغیر ذلك فما قبل منه والیتنا طاب وطهر و 

حدثنا : أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني، قال: الصدوق، حدثنا حمزة بن محمد العلوي، قال-5881/6

علیه (حدثنا سلیمان بن جعفر، عن الرضا : حدثنا الحسین بن محمد، قال: المنذر بن محمد، قال

أخذ بطیخة لیأكلها، ) علیه السالم(ن أمیر المؤمنین أخبرني أبي، عن أبیه، عن جّده أ: قال) السالم

قال رسول : یاأمیر المؤمنین ما هذه البطیخة؟ فقال: بعدًا وسحقًا، فقیل له: فوجدها مرة فرمى بها، فقال

إن اهللا تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حیوان ونبت، فما قبل المیثاق ): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).2(بًا، وما لم یقبل المیثاق كان ملحًا زعاقاً كان عذبًا طی

أخبرنا أبو : عماد الدین الطبري، عن محمد بن علي بن عبدالصمد، عن أبیه، عن جّده، قال-5882/7

أحمد بن جعفر البیهقي، حدثنا علي بن المدیني، حدثنا أبو الخلیفة الفضل بن حباب، حدثنا مسدد، 

كنت أنا وأبو ذر وبالل نسیر : عن صالح، عن أبي هریرة، قالحدثنا أبو معاویة، عن أبي األعمش،

إلى بطیخ فحل درهمًا ودفعه ) علیه السالم(فنظر علي ) علیه السالم(ذات یوم مع علي بن أبي طالب 

إلى منزله، فما شعرنا إّال ) علیه السالم(ائتني بهذا الدرهم من هذا البطیخ، ومضى علي : إلى بالل، فقال

یابالل أبعد بهذا : بطیخة فقطعها فاذا هي مرة، فقال) علیه السالم(انا بالبطیخ، فأخذ علي وبالل قد واف

البطیخ

____________

، مدینة المعاجز 20380ح16:412، مستدرك الوسائل 27:282، البحار 249: االختصاص-1

.280ح1:420
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16:412ك الوسائل ، مستدر 66:197، البحار 17:140، وسائل الشیعة 463: علل الشرائع-2

.20379ح

--- ... 376الصفحة ... --- 

قال : ویده على منكبي) صلى اهللا علیه وآله(عني، وأقبل إلي حتى ُاحدثك بحدیث حدثني به رسول اهللا 

إن اهللا تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال والشجر، فما أجاب إلى حبي عذب 

).1(ث ومّر، وٕاني ألظن أن هذا البطیخ مما لم یجب إلى حبيوما لم یجب إلى حبي خب

السویق) 29(

).2(من أفضل سحور الصائم السویق بالتمر: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5883/1

الثرید) 30(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5884/1

).3(الثرید بركة): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ن أبي طالب عن علي ب

الثرید طعام : في حدیث قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-5885/2

).4(العرب

العرب وأول من هشم الثرید من : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-5886/3

).5(جمیعًا جدنا هاشم، الخبر

____________

.92: ، ذخائر العقبى20381ح16:413، مستدرك الوسائل 167: بشارة المصطفى-1

.96:310، البحار 776ح13:366، أمالي الطوسي المجلس 192: مكارم األخالق-2

.20140ح16:353، مستدرك الوسائل 159: الجعفریات-3

.20141ح16:353مستدرك الوسائل ،243: الجعفریات-4

.20142ح16:353، مستدرك الوسائل 240: الجعفریات-5

--- ... 377الصفحة ... --- 

اللبن) 31(

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن -5887/1

، عن )علیه السالم(عن أبي عبداهللا یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم،

).1(حسو اللبن شفاء من كل داء إّال الموت): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : آبائه، قال

الجبن) 32(

نعم إدام العیال، : مرت علیه امرأة بجدیة، فقال: قال)] علیه السالم[(عن الحارث، عن علي -5888/1
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).2(بسكین واقطع وكل) بسم اهللا(تأكل هذا؟ قل تدري كیف: ومّر علیه رجل بجبنة فقال

أخبرنا أبو زكریا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبداهللا محمد بن یعقوب الشیباني، أنبأ : البیهقي-5889/2

إذا : قال) رضي اهللا عنه(محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ مسلم عن حبة، عن علي 

).3(فیه واذكر اسم اهللا وكلأردت أن تأكل الجبن، فضع الشفرة 

الّلبان) 33(

مضغ اللبان یشد األضراس وینفي البلغم ویقطع ریح : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5890/1

).4(الفم

____________

.66:94، البحار 615: الخصال حدیث األربعمائة-1

.41772ح15:447كنز العمال -2

.10:6سنن البیهقي -3

.612: ، الخصال حدیث األربعمائة66:443، البحار 194: األخالقمكارم-4

--- ... 378الصفحة ... --- 

یشتكي الیه )] علیه السالم[(جاء رجل إلى علي بن أبي : عن عبداهللا بن جعفر، قال-5891/2

).1(فانه یشجع القلب ویذهب النسیان; علیك بالّلبان: النسیان، فقال

التفاح) 34(

د بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون، محم-5892/1

إن أمیر : قال) علیه السالم(عن عبداهللا بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداهللا 

).2(كلوا التفاح فإنه یدبغ المعدة: قال) علیه السالم(المؤمنین 

ن بعض أصحابنا، عن األصم، عن شعیب العقرقوفي، عن أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، ع-5893/2

قال : قال) علیه السالم(أبي بصیر، ورواه القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي عبداهللا 

).3(التفاح نضوح المعدة): علیه السالم(علي 

).4(علیكم بالتفاح، فانه نضوح المعدة: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5894/3

الصدوق، عن أبیه، عن سعد عن الیقطیني، عن قاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، -5895/4

علیه (قال أمیر المؤمنین : ، عن آبائه، قال)علیه السالم(عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن الصادق 

).5(أكل التفاح نضوح للمعدة): السالم

____________

.38318ح14:186كنز العمال -1
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.6:357الكافي -2

.66:174، البحار 2294ح2:370المحاسن -3

، وسائل الشیعة 244: ، الجعفریات20307ح16:397، مستدرك الوسائل 2:113دعائم االسالم -4

.66:178، البحار 17:125

.66:168، البحار 612: الخصال حدیث األربعمائة-5

--- ... 379الصفحة ... --- 

السفرجل) 35(

حمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن م-5896/1

أكل ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ، قال)علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي عبداهللا 

).1(السفرجل قوة للقلب الضعیف، ویطیب المعدة، ویذكي الفؤاد، ویشجع الجبان

حدثنا علي : أبو عبداهللا الحسین بن أحمد األشناني الرازي العدل ببلخ، قالالصدوق، حدثني -5897/2

حدثني : ، قال)علیه السالم(بن مهرویه القزویني، عن داود بن سلیمان الفرا، عن علي بن موسى الرضا 

حدثني أبي : حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني جعفر بن محمد، قال: أبي موسى بن جعفر، قال

دخل ): علیه السالم(قال علي بن أبي طالب : حدثني أبي الحسین بن علي، قال: لحسین، قالعلي بن ا

وفي ید رسول اهللا سفرجلة قد جيء بها الیه، ) صلى اهللا علیه وآله(طلحة بن عبیداهللا على رسول اهللا 

).2(خذها یاأبا محمد فانها تجم القلب: وقال

حدثنا علي بن محمد : حسین بن یوسف البغدادي، قالحدثنا محمد بن أحمد بن ال: الصدوق-5898/3

، عن أبیه )علیه السالم(حدثني علي بن موسى الرضا : حدثنا دارم بن قبیصة، قال: بن عیینة، قال

) علیه السالم(موسى، عن أبیه جعفر، عن أبیه محمد، عن أبیه علي، عن أبیه الحسین، عن أبیه علي 

: یومًا وفي یده سفرجلة، فجعل یأكل ویطعمني ویقول) علیه وآلهصلى اهللا(دخلت على رسول اهللا : قال

یاعلي من أكل السفرجلة ثالثة : فوجدت فیها كل لذة، فقال: كل یاعلي فانها هدیة الجبار إلّي والیك، قال

أیام على الریق

____________

، 66:170، البحار 2277ح2:366، المحاسن 17:129، وسائل الشیعة 6:357الكافي -1

.613: الخصال حدیث األربعمائة

، 404ح151: ، الدعوات للراوندي66:177، البحار 2:41) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

.2278ح2:366المحاسن 
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--- ... 380الصفحة ... --- 

).1(صفا ذهنه، وامتأل جوفه حلمًا وعلمًا، ووقي من كید إبلیس وجنوده

دثنا علي بن العباس الخزازي، عن ابن فضال، عن أبي بصیر، ح: الخضر بن محمد، قال-5899/4

أكل السفرجل : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده، عن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عن الصادق 

).2(یزید في قوة الرجل ویذهب بضعفه

م بن الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاس-5900/5

علیهم (یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه 

ویحسن : أكل السفرجل قوة للقلب الضعیف، إلى أن قال): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم

).3(الولد، الخبر

جده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن)الجعفریات(-5901/6

صلى اهللا علیه (كان جعفر بن أبي طالب عند رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

فُاهدي إلى رسول اهللا سفرجلة، فقطع منها قطعة فناولها جعفرًا، فأبى جعفر أن یأكلها، فقال له ) وآله

).4(انها تزكي القلب، وتشجع الجبانخذها فكلها ف): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).5(رائحة السفرجل رائحة األنبیاء: قال) علیه السالم(عن علي -5902/7

____________

، مدینة 39:125، البحار 17:132، وسائل الشیعة 2:73) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -1

.2ح2:112، العوالم 341ح1:374المعاجز 

.20321ح16:400، مستدرك الوسائل 66:175حار ، الب136: طب األئمة-2

.17773ح15:135، مستدرك الوسائل 612: الخصال حدیث األربعمائة-3

.20316ح16:399، مستدرك الوسائل 244: الجعفریات-4

.66:176البحار -5

--- ... 381الصفحة ... --- 

الكمأة) 36(

حدثنا علي بن محمد : ن یوسف البغدادي، قالالصدوق، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسین ب-5903/1

حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن : حدثنا دارم بن قبیصة، قال: بن عیینة، قال

إن الكمأة من المن الذي ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي بن أبي طالب 

اء للعین، والعجوة التي من البرني من الجنة، وهي شفاء من أنزله اهللا على بني إسرائیل، وهي شف
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).1(السم

).2(الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعین: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5904/2

من اشترى لعیاله كمًأ بدرهم، كان كمن أعتق ): علیه السالم(المفید، قال أمیر المؤمنین -5905/3

).3(نسمة من ولد إسماعیل

الباذروج والحوك) 37(

ذكر لرسول : قال) علیه السالم(عن الصادق، عن أبیه، عن جّده، عن علي بن أبي طالب -5906/1

بقلتي وبقلة األنبیاء قبلي، واني ألحبها وآكلها : الحوك ـ وهو الباذروج ـ فقال) صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).4(واني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة

یعجبه ) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین عن -5907/2

).5(الحوك

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي -5908/3

كان یعجب رسول): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

____________

، مستدرك 66:231، البحار 1:101، تفسیر البرهان 2:75) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -1

.20424ح16:423الوسائل 

.62:151، البحار 2:147دعائم االسالم -2

.74:147، البحار 189: االختصاص-3

.66:214، البحار 20396ح16:418، مستدرك الوسائل 179: مكارم األخالق-4

.20397ح16:418، مستدرك الوسائل 179: القمكارم األخ-5

--- ... 382الصفحة ... --- 

).1(من البقول الحوك) صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن محمد بن علي، عن عیسى بن عبداهللا العلوي، عن أبیه، -5909/4

هذا : إلى الباذروج، فقال) علیه وآلهصلى اهللا(نظر رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن جده، عن علي 

).2(الحوك كأني انظر إلى نبته في الجنة

الكراث) 38(

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن عّدة من أصحابنا، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن -5910/1

رأیت ): المعلیه الس(قال لي أمیر المؤمنین : زیاد بن سوقة، عن الحسین بن الحسین، عن آبائه، قال

فعرفت في وجهه الجوع، فاستقیت المرأة من األنصار عشر دالء، ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 



124

).3(فأخذت منها تمرات واسرة من كراث، فجعلتها في حجري، ثم أتیته بها فأطعمته

الهندباء) 39(

بعض أصحابنا، محمد بن یعقوب، عن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن-5911/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن األصم، عن شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).4(كلوا الهندباء فما من صباح إّال وتنزل علیها قطرة من الجنة، فاذا أكلتموها فال تنفضوها): السالم

____________

.66:214ار ، البح17:147، وسائل الشیعة 6:364الكافي -1

.17:147، وسائل الشیعة 66:213، البحار 2075ح2:319المحاسن -2

.66:201، البحار 2059ح2:315المحاسن -3

، مستدرك 66:207، البحار 2037ح2:311، المحاسن 17:145، وسائل الشیعة 6:363الكافي -4

.759ح13:362، أمالي الطوسي المجلس 20392ح16:417الوسائل 

--- ... 383لصفحة ا... --- 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه، عمن حدثه، عن أبي حفص األبار، عن أبي عبداهللا -5912/2

).1(علیكم بالهندباء، فانه أخرج من الجنة: قال) علیه السالم(، عن آبائه، عن علي )علیه السالم(

).2(وعلیها قطرة من ماء الجنةما من ورقة من الهندباء إالّ )]: علیه السالم[(عن علي -5913/3

السعتر) 40(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن زیاد القندي، -5914/1

: السعتر، وكان یقول) علیه السالم(كان دواء أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي الحسن األول 

).3(أنه یصیر للمعدة خمال كخمل القطیفة

____________

.17:142، وسائل الشیعة 66:206، البحار 2033ح2:310المحاسن -1

.35332ح12:344كنز العمال -2

.2493ح2:426، المحاسن 66:244، البحار 17:172، وسائل الشیعة 6:375الكافي -3

--- ... 384الصفحة ... --- 

:الباب الحادي عشر

في خواص الماء

فضل الماء وحكمه) 1(

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن محمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5915/1
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حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

ن إذا رقى في كا) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ): علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(الماء أدنى االناء إلى فیه، فدعا بما شاء اهللا من غیر أن یتفل فیه

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن بكر بن صالح، -5916/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : عن عیسى بن عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیه، عن جّده، قال

).2(الماء سید الشراب في الدنیا واآلخرة): مالسال

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-5917/3

قال رسول : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).3(الماء، منعه اهللا تعالى فضله یوم القیامةمن باع فضل): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).4(صبوا على المحموم الماء البارد، فانه یطفئ حرها): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -5918/4

):علیه السالم(إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا -5919/5

____________

.20670ح17:36، مستدرك الوسائل 216: الجعفریات-1

، مصابیح 66:454، البحار 2377ح2:395، المحاسن 17:187، وسائل الشیعة 6:380الكافي -2

.2:330األنوار 

.20917ح17:115، مستدرك الوسائل 12: الجعفریات-3

، الخصال حدیث 1522ح2:97، مستدرك الوسائل 66:450، البحار 156: مكارم األخالق-4

.620: بعمائةاألر 

--- ... 385الصفحة ... --- 

).1(تنظفوا بالماء من الریحة المنتنة، فان اهللا تعالى یبغض من عباده القاذورة

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن ابن ُاخت األوزاعي، عن -5920/6

الماء یطهر وال ): علیه السالم(قال علي : قال) علیه السالم(مسعدة بن الیسع، عن أبي عبداهللا 

).2(یطهر

).3(من لم یطهره البحر فال طهر: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5921/7

).4(غسل الثیاب یذهب الهم، وهو طهور للصالة: قال) علیه السالم(عن علي -5922/8

).5(شيءالماء المغلي ینفع من كل شيء وال یضر من: قال): علیه السالم(عن علي -5923/9

إذا دخل أحدكم الحمام فلیشرب ثالثة أكف ماًء حارًا، فانه : قال) علیه السالم(عن علي - 5924/10

).6(یزید في بهاء الوجه ویذهب باأللم من البدن
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عن ماء البحر؟ ) صلى اهللا علیه وسلم(سئل رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 5925/11

).7(هو الطهور ماؤه: فقال

ماء زمزم) 2(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد األشعري، عن -5926/1

ماء زمزم خیر ماء ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ابن القداح، عن أبي عبداهللا 

على وجه األرض، وشر ماء على وجه األرض ماء برهوت

____________

.76:84، البحار 40: ارم األخالقمك-1

.80:8، البحار 2379ح2:396المحاسن -2

.305ح1:187، مستدرك الوسائل 2:111دعائم االسالم -3

.5:385، مجمع البیان 67:278، البحار 40: مكارم األخالق-4

.66:451، البحار 157: مكارم األخالق- 6و 5

.27486ح9:575كنز العمال -7

--- ... 386فحة الص... --- 

).1(الذي بحضرموت، ترده هام الكفار باللیل

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال: وبهذا االسناد-5927/2

).2(ماء زمزم دواء مما شرب له): وآله

ب بالداء، فاشربوا االطالع في بئر زمزم یذه: قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -5928/3

الفرات، : من مائها مما یلي الركن الذي فیه الحجر األسود، فان تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة

).3(والنیل، وسیحان، وجیحان وهما نهران

حدثني موسى بن إسماعیل، : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، أخبرنا محمد، قال)الجعفریات(-5929/4

عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، حدثنا أبي، عن أبیه،: قال

خیر ماء ینبع على ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).4(وجه األرض ماء زمزم

ني موسى بن حدث: أخبرنا محمد بن حمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5930/5

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

شر الیهود ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

ه األرض ماء زمزم، وشر وشر النصارى نصارى نجران، وخیر ماء ینبع على وج) سیبان(یهود بیسان 
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).5(ماء ینبع على وجه األرض ماء برهوت، واد بحضرموت یرد علیه هام الكفار وصداهم

الحجابة، ) صلى اهللا علیه وسلم(قلت للعباس سل رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي -5931/6

فسأله،

____________

.99:244، البحار 2394ح2:399، المحاسن 17:206، وسائل الشیعة 6:386الكافي -1

، الفصول 99:244، البحار 2395ح2:399، المحاسن 17:206، وسائل الشیعة 6:387الكافي -2

.442: المهمة

.99:243، البحار 9:351، وسائل الشیعة 625: الخصال حدیث األربعمائة-3

.11286ح9:439، مستدرك الوسائل 190: الجعفریات-4

.20618ح17:18ستدرك الوسائل ، م190: الجعفریات-5

--- ... 387الصفحة ... --- 

).1(اعطیكم ما هو خیر لكم منها، السقایة بروائكم، وال تزؤا بها: قال

یابني عبدالمطلب سقایتكم، ولوال أن یغلبكم علیها الناس، )]: علیه السالم[(عن علي -5932/7

).2(لنزعت

وهو یحدث )] علیه السالم[(سمعت علي بن أبي طالب : عن عبداهللا بن زریر الغافقي، قال-5933/8

وما بّرة؟ ثم ذهب عنه، : احفر بّرة، فقال: بینا عبدالمطلب نائم في الحجر اُتي فقیل له: حدیث زمزم، قال

وما المصونة؟ ثم : احفر المصونة، قال: حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه ذلك، فُاتي فقیل له

وما طیبة؟ : احفر طیبة، فقال: الغد عاد فنام في مضجعه ذلك، فُاتي فقیل لهذهب عنه، حتى إذا كان

ال : وما زمزم؟ فقال: احفر زمزم، فقال: ثم ذهب عنه فلما كان الغد عاد لمضجعه فنام فیه، فُاتي فقیل له

؟ ما هذا یاعبدالمطلب: تنزف وال تذم، ثم نعت له موضعها، فقام یحفر حتى نبعت له، فقالت له قریش

یاعبدالمطلب إن لنا حقًا فیها معك، إنها : ُامرت بحفر زمزم، فلما كشف عنه وبصروا بالطيِّ قالوا: فقال

بیننا : نعم، قالوا: تحاكمنا؟ قال: ما هي لكم، لقد خصصت بها دونكم، قالوا: لسّر أبینا إسماعیل، فقال

طلب في نفر في بني ُامیة، وركب وبینك كاهنة بني سعد ابن هذیم، وكانت بأشراف الشام، فركب عبدالم

من كل بطن من أفناء قریش نفر، وكانت األرض إذ ذاك مفاوز فیما بین الحجاز والشام، حتى إذا كانوا 

ما : بمفازة من تلك البالد فنى ماء عبدالمطلب وأصحابه حتى أیقنوا بالهلكة، ثم استقوا القوم، فقالوا

:بكم، فقال عبدالمطلب ألصحابهنستطیع أن نسقیكم وأنا نخاف مثل الذي أصا

فاني أرى أن یحفر كل رجل: ما رأینا إّال تبع لرأیك، قال: ماذا ترون؟ قالوا

____________
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.34786ح12:227كنز العمال -1

.34771ح12:224كنز العمال -2

--- ... 388الصفحة ... --- 

كون آخركم یدفنه صاحبه، فضیعة منكم حفرته، فكلما مات رجل منكم دفنه أصحابه في حفرته حتى ی

واهللا إن إلقائنا بأیدینا للموت وال نضرب في األرض : رجل أهون من ضیعة جمیعكم، ففعلوا، ثم قال

ارتحلوا، فارتحلوا وارتحل، فلما جلس على : ونبتغي لعل اهللا عّزوجّل أن یسقینا لعجز، فقال ألصحابه

ب، فأناخ وأناخ أصحابه، فشربوا واستقوا وأسقوا، ثم ناقته فانبعثت به انفجرت عین تحت خفها بماء عذ

یاعبدالمطلب، قد واهللا : هلموا إلى الماء فقد سقانا اهللا، فجاؤوا واستقوا وسقوا، ثم قالوا: دعوا أصحابهم

قضي لك إن الذي سقاك الماء بهذه الفالة لهو الذي سقاك زمزم، انطلق فهي لك فما نحن 

).1(بمخاصمیك

أفاض : قال) صلى اهللا علیه وسلم(في حدیث حّدث به عن النبي )] علیه السالم[(عن علي -5934/9

انزعوا عن سقایتكم یابني : ، فدعا بسجل من ماء زمزم فتوضأ، ثم قال)صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا

).2(عبدالمطلب، ولوال أن تغلبوا علیها لنزعت معكم

صلى اهللا (قلت للعباس سل لنا رسول اهللا : قال)رضي اهللا عنه(أخرج ابن سعد، عن علي - 5935/10

استقوا لي منها : بلى فاسقوني، فسقوه، ثم أتى زمزم فقال: أال نأتیك بماء لم تمسه األیدي؟ قال)علیه وسلم

انكم على عمل صالح، ثم : اعیدوه، ثم قال: دلوًا، فاخرجوا منها دلوًا فمضمض منه ثم مّجه فیه، ثم قال

).3(ا علیه لنزلت فنزعت معكملوال أن تغلبو : قال

____________

، السیرة 3:220، تفسیر السیوطي 1:150، سیرة ابن هشام 38117ح14:121كنز العمال -1

.1:52الحلبیة 

.38119ح14:123كنز العمال -2

.2:219تفسیر السیوطي -3

--- ... 389الصفحة ... --- 

ماء السماء) 3(

مد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن محمد بن یعقوب، عن مح-5936/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

ُل َعَلْیُكم ِمَن السََّما{ : اشربوا ماء السماء فانه یطهر البدن ویدفع األسقام، قال اهللا عّزوجلّ ): السالم ِء َوُیَنزِّ
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).2)(1(}َماًء ِلُیَطهَِّرُكْم ِبِه َوُیْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْیَطاِن َوِلیْرِبَط َعلى ُقُلوِبُكم َوُیثَبَِّت ِبِه اَألْقَداَم 

السحاب غربال المطر، لوال ذلك ألفسد كل شيء وقع ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -5937/2

).3(علیه

باسناده عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علي عبداهللا بن جعفر،-5938/3

من ماء السماء ومن ماء البحر، فاذا : قال) 4(}َیْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاِن { : قال) علیه السالم(

لقطرة أمطرت فتحت األصداف أفواهها في البحر، فیقع فیها من ماء المطر، فتخلق اللؤلؤة الصغیرة من ا

).5(الصغیرة، واللؤلؤة الكبیرة من القطرة الكبیرة

ماء الفرات) 4(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن علي بن الحسین، عن ابن ُارومة، عن الحسین -5939/1

نهركم هذا ـ یعني الفرات ـ یصّب فیه میزابان من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : بن سعید رفعه قال

).6(الجنةمیازیب 

____________

.11: األنفال-1

، 66:453، البحار 2402ح2:401، المحاسن 17:210، وسائل الشیعة 6:387الكافي -2

.156: ، مكارم األخالق636: الخصال حدیث األربعمائة

.1495ح1:525من ال یحضره الفقیه -3

.22: الرحمن-4

.59:373، البحار 485ح137: قرب االسناد-5

.66:447، البحار 2403ح2:402، المحاسن 17:211، وسائل الشیعة 6:388الكافي -6

--- ... 390الصفحة ... --- 

وعنه، عن الحسین بن محمد، ومحمد بن یحیى جمیعًا، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، -5940/2

حنكوا أوالدهم بماء أما أن أهل الكوفة لو: قال) علیه السالم(عن غیر واحد رفعوه إلى أمیر المؤمنین 

).1(الفرات لكانوا شیعة لنا

جعفر بن محمد بن قولویه، حدثني علي بن الحسین، عن سعد بن عبداهللا، عن أحمد بن -5941/3

علیه (محمد بن عیسى، عن عیسى بن عبداهللا بن محمد بن عمر، عن أبیه، عن جّده، عن علي 

).2(رةالفرات سید المیاه في الدنیا واآلخ: قال) السالم

ماء نیل مصر) 5(

ماء نیل مصر یمیت القلب، وال تغسلوا رؤسكم من ): علیه السالم(قال علي بن أبي طالب -5942/1
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).3(طینها، فانه یورث الزمانة

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن یعقوب ابن یزید رفعه، -5943/2

).4(ماء نیل مصر یمیت القلوب: )علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال

:بیان

یمكن أن یكون المراد أنه یذهب قسوة القلب، ویحصل منه اللین والخشوع ورقة القلب، فیكون حد حاله، 

.ویمكن حمله على الكراهة

____________

.66:448، البحار 17:212، وسائل الشیعة 6:389الكافي -1

.100:228، البحار 10:315، وسائل الشیعة 48: كامل الزیارات-2

.66:450، البحار 156: مكارم األخالق-3

.17:215، وسائل الشیعة 6:391الكافي -4

--- ... 391الصفحة ... --- 

:الباب الثاني عشر

في آداب المائدة

آداب الجلوس على المائدة) 1(

یستاك ) یه السالمعل(كان أمیر المؤمنین : محمد بن یعقوب، عن علي بن محمد، رفعه قال-5944/1

).1(عرضًا ویأكل هرثًا والهرث أن یأكل بأصابعه جمیعاً 

فقال رسول اهللا : في حدیث الذراع المسموم إلى أن قال) علیه السالم(االمام العسكري -5945/2

ائتوا بالخبز فُأتي به، فمّد البراء بن معروف یده وأخذه منه لقمة فوضعها في فیه، ): صلى اهللا علیه وآله(

، فقال )صلى اهللا علیه وآله(یابراء ال تتقدم على رسول اهللا ): علیه السالم(فقال له علي بن أبي طالب 

ما ): علیه السالم(؟ فقال علي )صلى اهللا علیه وآله(البراء ـ وكان أعرابیًا ـ یاعلي كأنك تبخّل رسول اهللا 

صلى (د من خلق اهللا أن یتقدم رسول اهللا ُابّخل رسول اهللا، ولكني أبجله وأوقره، لیس لي وال لك وال ألح

).2(بقول، وال فعل، وال أكل، وال شرب الخبر) اهللا علیه وآله

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى، عن القاسم بن یحیى، عن -5946/3

میر المؤمنین جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا، عن آبائه، عن أ

إذا جلس أحدكم على الطعام فلیجلس جلسة العبد، وال یضعّن أحدكم إحدى : أنه قال) علیه السالم(

رجلیه على اُالخرى، وال یتربع

____________
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.16:497، وسائل الشیعة 6:297الكافي -1

.19694ح16:232، مستدرك الوسائل 85ح177): علیه السالم(تفسیر االمام العسكري -2

--- ... 392الصفحة ... --- 

).1(فإنها جلسة یبغضها اهللا عّزوجّل ویمقت صاحبها

استحباب التسمیة والتحمید في أول األكل وفي أثنائه وفي آخره) 2(

، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(الحسین بن أحمد الحضیني، عن أبي عبداهللا -5947/1

فدعاه إلى منزله، وقرب له ) صلى اهللا علیه وآله(من قریش إلى النبي أتى رجل : قال) علیه السالم(

یحب من اللحم الذراع، فنهشها نهشة واحدة فلما دخل إلى بطنه ) صلى اهللا علیه وآله(مائدة، وكان النبي 

).2(یارسول اهللا ال تأكل مني فاني مسمومة، فألقاها من یده، الخبر: اللحم، تكلمت الذراع، وقالت

حدثنا علي بن الحسین السعد آبادي، : الصدوق، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال-5948/2

حدثني أبو جمیلة المفضل بن صالح، : عن أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه أحمد بن النصر، قال

م یقال إن الیهود أتت امرأة منه: قال) علیه السالم(عن سعد بن طریف، عن األصبغ بن نباتة، عن علي 

لها عبدة، فقالوا یاعبدة قد علمت أن محمدًا قد هّد ركن بني اسرائیل وهدم الیهودیة، وقد غالى المأل من 

بني اسرائیل بهذا السم لهم، وهم جاعلون لك جعال على أن تسمیه في هذه الشاة، فعمدت عبدة إلى الشاة 

یامحمد قد علمت : ، فقالت)علیه وآلهصلى اهللا(فشوتها، ثم جمعت الرؤساء في بیتها، وأتت رسول اهللا 

.ما توجب لي وقد حضرني رؤساء الیهود فزیني بأصحابك

وأبو دجانة وأبو أیوب وسهل بن حنیف ) علیه السالم(ومعه علي ) صلى اهللا علیه وآله(فقام رسول اهللا 

على أرجلهم وجماعة من المهاجرین، فلما دخلوا وأخرجت الشاة سّدت الیهود آنافها بالصوف وقاموا 

:اقعدوا، فقالوا): صلى اهللا علیه وآله(وتوكؤا على عصیهم، فقال لهم رسول اهللا 

____________

2:225، المحاسن 19676ح16:228، مستدرك الوسائل 619: الخصال حدیث األربعمائة-1

.3:8، إحیاء األحیاء 66:417، البحار 6:272، الكافي 16:419، وسائل الشیعة 1678ح

.20129ح16:350، مستدرك الوسائل 44: هدایة للحضینيال-2

--- ... 393الصفحة ... --- 

إنا إذا زارنا نبي لم یقعد منا أحد، وكرهنا أن یصل الیه من أنفسنا ما یتأذى به، وكذبت الیهود علیها لعنة 

َمه یامحمد : فقالتاهللا إنما فعلت ذلك مخافة سورة السم ودخانه، فلما وضعت الشاة بین یدیه تكلم كتفها،

ما حملك على ما : عبدة فقال لها) صلى اهللا علیه وآله(ال تأكلني فاني مسمومة، فدعا رسول اهللا 

.قلت إن كان نبیًا لم یضره وٕان كان كاذبًا أو ساحرًا أرحت قومي منه: صنعت؟ فقالت
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كل مؤمن، وبه عّز كل مؤمن، قل بسم اهللا الذي یسمیه به : اهللا یقرئك السالم ویقول: فهبط جبرئیل، فقال

وبنوره الذي أضاءت به السماوات واألرض، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنید، وأنتكس كل شیطان 

مرید من شر السم والسحر واللمم، بسم اهللا العلي الملك الفرد الذي ال إله إّال هو، وننزل من القرآن ما 

ذلك وأمر ): صلى اهللا علیه وآله(خسارا، فقال النبي هو شفاء ورحمة للمؤمنین وال یزید الظالمین إالّ 

).1(كلوا ثم أمرهم أن یحتجموا: أصحابه فتكلموا به، ثم قال

عن أبي عبداهللا، )] علیه السالم(زهد أمیر المؤمنین [الحسن بن فضل الطبرسي من كتاب -5949/3

وال (ذكر اهللا على الطعام وال تطغوا اكثروا: قال) علیه السالم(عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

، فانه نعمة من نعم اهللا ورزق من رزقه، یجب علیكم شكره وحمده، أحسنوا صحبة النعم قبل )تلغطوا فیه

فراقها، فإنها تزول، وتشهد على صاحبها بما عمل فیها، من رضي من اهللا بالیسیر من الرزق رضي اهللا 

).2(عنه بالقلیل من العمل، الخبر

یاابن أعبد هل تدري ما حق)]: علیه السالم[(قال علي : عن ابن أعبد، قال-5950/4

____________

، مناقب ابن شهر 61: ، روضة الواعظین باب معجزات النبي40:186أمالي الصدوق المجلس -1

، اثبات 17:395، البحار 19970ح16:306، مستدرك الوسائل 1:91آشوب باب نطق الجمادات 

.2:531الهداة 

، وسائل 1635ح2:213، المحاسن 19854ح16:273، مستدرك الوسائل 147: مكارم األخالق-2

.66:374، البحار 6:296، الكافي 16:481الشیعة 

--- ... 394الصفحة ... --- 

أتدري ما شكره إذا : تقول بسم اهللا، اللهم بارك لنا فیما رزقتنا، ثم قال: وما حقه؟ قال: الطعام؟ قلت

).1(الحمد هللا الذي أطعمنا وسقانا: تقول: وما شكره؟ قال: قلتفرغت؟

الحسین بن حمدان الحضیني، عن أبي عبداهللا، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین -5951/5

إذا حضر الطعام وحضر من ) صلى اهللا علیه وآله(وكان رسول اهللا : أنه قال في حدیث) علیه السالم(

ویسمي ویدعو بالبركة، ) صلى اهللا علیه وآله(یده إلى الطعام غیر رسول اهللا یأكل معه، ال یمّد أحد

).2(فیزید الطعام، الخبر

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5952/6

إذا رفعت المائدة من ) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).3(الحمد هللا: بین یدیه یقول

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي -5953/7
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من أكل طعامًا فلیذكر اسم اهللا علیه، فإن ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : عبداهللا، عن أبیه، قال

).4(الرجل طعامه) واستقلّ (تقیأ الشیطان ما أكل واستقبل نسي ثم ذكر اهللا بعده، 

وعنه، عن أبیه، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبداهللا، عن أبیه، -5954/8

).5(من ذكر اسم اهللا على الطعام، لم یسأل عن نعیم ذلك الطعام أبداً : قال) علیه السالم(عن علي 

____________

.1:70، حلیة األولیاء 4:162، تفسیر السیوطي 41697ح15:428كنز العمال-1

.19858ح16:274، مستدرك الوسائل 44: الهدایة للحضیني-2

.19864ح16:275، مستدرك الوسائل 160: الجعفریات-3

.66:374، البحار 6:293، الكافي 16:480، وسائل الشیعة 1634ح2:213المحاسن -4

، 184: ، ثواب األعمال6:293، الكافي 16:480، وسائل الشیعة 1638ح2:214المحاسن -5

.49:246أمالي الصدوق المجلس 

--- ... 395الصفحة ... --- 

قال أمیر : قال) علیه السالم(وعنه، عن أبیه، عن عبداهللا العزرمي، عن أبي عبداهللا -5955/9

أوله، وحمد اهللا في آخره، لم یسئل من ذكر اسم اهللا على طعام أو شراب في): علیه السالم(المؤمنین 

).1(عن نعیم ذلك الطعام أبداً 

، عن آبائه، )علیه السالم(وعنه، عن ابن فضال، عن عبداهللا األرجاني، عن أبي عبداهللا - 5956/10

ما رفعت لقمة إلى فمي إّال : وِلَم؟ قال: ما اّتخمت قّط، فقیل له) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال

).2(اسم اهللا علیهاذكرت 

محمد بن یعقوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي - 5957/11

ضمنت لمن یسمي على طعامه أن ال ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبداهللا 

علیه (سمیت علیه وآذاني، فقال یاأمیر المؤمنین لقد أكلت البارحة طعامًا ف: یشتكي منه، فقال ابن الكواء

).3(لعلك أكلت ألوانًا فسّمیت على بعضها ولم تسّم على بعض یالكع): السالم

حدثنا علي بن إبراهیم بن هاشم، عن : الصدوق، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال- 5958/12

مد، عن أبیه، عن آبائه أبیه، عن عبداهللا بن المغیرة، عن إسماعیل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن مح

الطعام إذا جمع ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(، عن علي )علیهم السالم(

إذا كان من حالل، وكثرت األیدي علیه، وسمي اهللا تبارك وتعالى في أوّله، وحمد : أربع خصال فقد تمّ 

).4(في آخره

محمد بن یحیى، عن سنان، عن یونس ابن ظبیان، عن عن محمد بن جعفر البرسي، عن - 5959/13
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من): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جعفر، عن جابر، عن أبي جعفر 

____________

.66:368، البحار 16:483، وسائل الشیعة 6:294، الكافي 1639ح2:214المحاسن -1

.66:378، البحار 16:491، وسائل الشیعة 1658ح2:219المحاسن -2

3:355، من ال یحضره الفقیه 66:369، البحار 16:490، وسائل الشیعة 3:295الكافي -3

.3:12، احیاء االحیاء 1622ح2:208، المحاسن 4253ح

.216: ، الخصال باب األربعة375: معاني األخبار-4

--- ... 396الصفحة ... --- 

وع، فاذا أكل فلیقل بسم اهللا وباهللا، ولیجید المضغ، ولیكّف عن أراد أن ال یضّره طعام فال یأكل حتى یج

).1(الطعام وهو یشتهیه، ولیدعه وهو یحتاج الیه

یاكمیل إذا أكلت الطعام فسم باسم الذي ال یضر مع ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین - 5960/14

الطعام وال تبخل علیه فانك لن یاكمیل وآكل ب) األسواء(وفیه شفاء من كل األدواء ) داء(اسمه شيء 

ترزق الناس شیئًا واهللا یجزل لك من الثواب بذلك، وأحسن علیه خلقك وأبسط جلیسك، وال تنهره خادمك، 

یاكمیل إذا أكلت فطول أكلك لیستوفي من معك ویرزق منه غیرك، یاكمیل إذا استوفیت طعامك فاحمد 

عظم بذلك أجرك، یاكمیل ال توقرن معدتك طعامًا اهللا على ما رزقك وارفع بذلك صوتك یحمده سواك فی

ودع فیها للماء موضعًا وللریح مجاال، وال ترفع یدك من الطعام إّال وأنت تشتهیه، فان فعلت ذلك فأنت 

).2(تستمرءه، فان صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء

إستحباب الدعاء بالمأثور قبل األكل وبعده) 3(

بداهللا البرقي، عن یعقوب بن یزید، عن أحمد بن الحسن المیثمي، عن أبي أحمد بن أبي ع-5961/1

وبین یدیه شواء، ) علیه السالم(دخلت على أمیر المؤمنین : مریم األنصاري، عن األصبغ بن نباتة، قال

أال ُاعلمك كلمات تقولهن وأنا : أنا إذا أكلته ضّرني، فقال: هلم إلى هذا الشواء، فقلت: فدعاني وقال

اللهم إني أسألك باسمك خیر األسماء، مأل األرض والسماء الرحمن : من لك أن ال یؤذیك طعام، قلضا

الرحیم، الذي

____________

.66:380، البحار 60: طب األئمة-1

: ، بشارة المصطفى1:27، سفینة البحار مادة أكل 16:425، وسائل الشیعة 115: تحف العقول-2

.66:425، البحار 30
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--- ... 397الصفحة . ..--- 

).1(ال یضر معه داء، فال یضرك أبداً 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمه یعقوب أو -5962/2

اللهم إن هذا من عطائك، فبارك لنا فیه : یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : غیره، رفعه، قال

ًا لما أكلناه أو شربناه، من غیر حول مّنا وال قّوة، رزقت فأحسنت، فلك الحمد، وسّوغناه، وأخلف لنا خلف

الحمد هللا الذي كفانا واكرمنا، وحملنا في البّر والبحر، ورزقنا من : رّب اجعلنا من الشاكرین، وٕاذا فرغ قال

).2(یناالطیبات، وفضلنا على كثیر ممن خلق تفضیال، الحمد هللا الذي كفانا المؤونة، وأسبغ عل

حدثني موسى : أخبرني محمد بن محمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-5963/3

حدثنا أبي، عن بیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : بن إسماعیل، قال

كان إذا رفعت ) وآلهصلى اهللا علیه (أن رسول اهللا ): علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).3(اللهم اجعلها نعمة محضورة مشكورة موصولة بالجنة: المائدة من بین یدیه قال

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-5964/4

صلى اهللا (ل اهللا كان رسو : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعاكم األبرار، وصلت علیكم : إذا أفطر عند قوم، قال) علیه وآله

).4(األخیار

أنه قال البنه الحسن ) علیه السالم(الحسن بن فضل اهللا الطبرسي، عن أمیر المؤمنین -5965/5

ال تشربن شربة وال جرعةیابني ال تطعمّن لقمة من حاّر وال بارد، و ): علیه السالم(

____________

.6:318، الكافي 16:515، وسائل الشیعة 66:379، البحار 1659ح2:219المحاسن -1

.66:376، البحار 1648ح2:216المحاسن -2

.19874ح16:278، مستدرك الوسائل 216: الجعفریات-3

.19875ح16:278، مستدرك الوسائل 60: الجعفریات-4

--- ... 398صفحة ال... --- 

إّال وأنت تقول قبل أن تأكله وقبل أن تشربه اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السالمة من وعكه والقوة 

به على طاعتك وذكرك وشكرك، فیما بقیته في بدني، وأن تشجعني بقوته على عبادتك، وأن تلهمني 

.)1(حسن التحرز من معصیتك، فانك إن فعلت ذلك أمنت وعثه غائلته

استحباب التسمیة قبل الشرب والتحمید بعده) 4(
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، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5966/1

غیر مرة، وهو إذا ) صلى اهللا علیه وآله(تفقدت رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

یاعلي : ا تسمیة إذا شرب، وتحمید إذا انقطع، فسألته عن ذلك فقالشرب تنفس ثالثًا مع كل واحدة منه

).2(شكر اهللا تعالى بالحمد، وتسمیة من الداء

) 3(}ثُمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئذ َعِن النَِّعیمِ {: في قوله تعالى) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : الدیلمي-5967/2

صلى اهللا علیه (الماء البارد في أیام الحر، وكان رسول اهللا : یلالصحة واألمن والقوة والعافیة، وق: قال

).4(الحمد هللا الذي لم یجعله ُاجاجًا بذنوبنا، وجعله عذبًا فراتًا بنعمته: إذا شرب الماء قال) وآله

الحمد هللا الذي جعل الماء : كان یقول عند النظر إلى الماء) علیه السالم(إن أمیر المؤمنین -5968/3

).5(ولم یجعله نجساً طهوراً 

____________

، إحیاء األحیاء 380: 66، البحار 19885ح281: 16، مستدرك الوسائل 143: مكارم األخالق-1

3:12.

.20594ح17:11، مستدرك الوسائل 161: الجعفریات-2

.8: التكاثر-3

.39: إرشاد القلوب-4

.3:70في ، الكا1:53، تهذیب األحكام 1:101وسائل الشیعة -5

--- ... 399الصفحة ... --- 

إستحباب شرب الماء مصًا وكراهة شربه عّباً ) 5(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5969/1

مصًا، مصوا الماء): صلى اهللا علیه وآله(قال لنا رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).1(وال تعّبوه عّبًا، فإن منه یكون الكباد

إذا شربتم الماء فاشربوه مّصًا، وال تشربوه عّبًا، فإن العّب یورث ): رضي اهللا عنه(عن علي -5970/2

).2(الُكباد

إستحباب َلطع القصعة ومّص األصابع بعد األكل) 6(

من لعق قصعة، صلت ): علیه السالم(الحسن بن فضل اهللا الطبرسي، عن أمیر المؤمنین -5971/1

).3(علیه المالئكة ودعت له بالسعة في الرزق، ویكتب له حسنات مضاعفة

الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن -5972/2

ائه، عن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا، عن آب
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إذا أكل أحدكم طعامًا فمص أصابعه التي یأكل بها، قال اهللا : أنه قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).4(بارك اهللا فیك: عّزوجلّ 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، علي)الجعفریات(-5973/3

____________

، البحار 2:130دعائم االسالم ،20570ح17:60، مستدرك الوسائل 161: الجعفریات-1

.41074ح15:295، كنز العمال 66:476

.66:476، البحار 709ح1:109الجامع الصغیر للسیوطي -2

.66:406، البحار 19899ح16:285، مستدرك الوسائل 146: مكارم األخالق-3

.19900ح16:285، مستدرك الوسائل 613: الخصال باب األربعمائة-4

--- ... 400حة الصف... --- 

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ابن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(إن الذي یلعق الصحفة، تصلي علیه المالئكة، وتدعو له بالسعة في الرزق): وآله

یستحب لالنسان أن یأكل أكل العبد ویجلس جلسة العبد) 7(

إلى ) صلى اهللا علیه وآله(فتأس بنبیك األطیب األطهر ): علیه السالم(ین قال أمیر المؤمن-5974/1

یأكل على األرض، ویجلس جلسة العبد، ویخصف بیده نعله، ) صلى اهللا علیه وآله(ولقد كان : أن قال

).2...(ویرقع بیده ثوبه، ویركب الحمار العاري، ویردف خلفه

كان رسول اهللا ): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : أبو عبداهللا محمد بن أحمد الصفواني-5975/2

).3(إذا قعد على المائدة، یقعد قعدة العبد، وكان یتكئ على فخذه األیسر) صلى اهللا علیه وآله(

إستحباب تخلیل األسنان بعد األكل وكراهة تركه) 8(

جعفر بن محمد، ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده)الجعفریات(-5976/1

قال رسول : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

تخللوا على أثر الطعام، فانه صحة للناب والنواجذ، ویجلب على العبد ): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).4(الرزق

خرج ) صلى اهللا علیه وآله(ان رسول اهللا :أنه قال) علیه السالم(عن علي : وبهذا االسناد-5977/2

ذات یوم

____________

.19901ح16:285، مستدرك الوسائل 162: الجعفریات-1

.19668ح16:226، مستدرك الوسائل 160: نهج البالغة خطبة-2
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.19673ح16:228، مستدرك الوسائل 1): للصفواني(التعریف -3

.2:120، دعائم االسالم 20008ح16:317، مستدرك الوسائل 28: الجعفریات-4

--- ... 401الصفحة ... --- 

التخلل في الوضوء بین األصابع : ما هذا التخلل؟ قال: حبذا المتخللون، فقیل یارسول اهللا: فقال

واألظافیر، والتخلل من الطعام، فلیس شيء أشد على ملكي المؤمن من أن یریان شیئًا من الطعام في 

).1(يفیه وهو قائم یصل

كراهة التخلل بعود الریحان والرمان والقصب) 9(

حدثني أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5978/1

صلى اهللا (أن النبي ): علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

وأن یستاك به، ونهى أن یتخلل بالرمان والریحان فان ذلك یحرك نهى أن یتخلل بالقصب ) علیه وآله

).2(عرق الجذام

حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم، عن محمد : الصدوق، عن محمد بن علي ماجیلویه، قال-5979/2

حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن : حدثنا أبو زیاد محمد بن زیاد البصري، قال: بن علي القرشي الكوفي، قال

حدثنا ثابت بن أبي صفیة الثمالي، عن ثور بن سعید، عن أبیه سعد بن عالقة، عن أمیر : ني، قالالمد

).3(التخلل بالطرفاء یورث الفقر: قال) علیه السالم(المؤمنین 

____________

.2:120، دعائم االسالم 20009ح16:317، مستدرك الوسائل 16: الجعفریات-1

.1:119، دعائم االسالم 20017ح16:319سائل ، مستدرك الو 28: الجعفریات-2

، 16:534، وسائل الشیعة 20024ح16:320، مستدرك الوسائل 505: الخصال باب الستة-3

.152: ، مكارم األخالق455: ، روضة الواعظین66:436البحار 

--- ... 402الصفحة ... --- 

استحباب غسل الیدین قبل الطعام وبعده) 10(

حدثني محمد : محمد بن قولویه، حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قالجعفر بن-5980/1

بن أبي القاسم ماجیلویه، عن محمد بن علي القرشي، عن عبید ابن یحیى الثوري، عن محمد بن 

زارنا : قال) علیه السالم(الحسین بن علي بن الحسین، عن أبیه، عن جّده، عن علي بن أبي طالب 

ذات یوم، فقدمنا الیه طعامًا وأهدت الینا ُام أیمن صحفة من تمر وقعبًا ) اهللا علیه وآلهصلى(رسول اهللا 

صلى اهللا علیه (من لبن وزبد، فقدمنا الیه فأكل منه فلما فرغ منه قمت وسكبت على یدي رسول اهللا 

).1(ماءًا، فلما غسل یدیه مسح وجهه ولحیته ببّلة یدیه) وآله
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عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن محمد بن یعقوب، -5981/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).2(غسل الیدین قبل الطعام وبعده زیادة في العمر، وٕاماطة للغمر عن الثیاب ویجلو البصر): السالم

حدثنا محمد بن علي ماجیلویه، عن عّمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن الصدوق، -5982/3

علیه (عیسى، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

من سّره أن یكثر خیر بیته، فلیتوضأ عند ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ، عن آبائه، قال)السالم

).3(حضور طعامه

وعنه، حدثنا أحمد بن محمد بن یحیى العطار، عن أبیه، عن أبي سعید األدمي، عن -5983/4

الحسن بن الحسین اللؤلؤي، عن محمد بن سعید بن غزوان، عن

____________

.66:355، البحار 19848ح16:271، مستدرك الوسائل 58: كامل الزیارات-1

، 66:353، البحار 1589ح2:201المحاسن ، 16:471، وسائل الشیعة 6:290الكافي -2

.612: الخصال باب األربعمائة

، نوادر 27: ، الجعفریات19829ح16:267، مستدرك الوسائل 13: الخصال باب الواحد-3

.66:352، البحار 46: الراوندي

--- ... 403الصفحة ... --- 

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(، عن جّده )علیه السالم(إسماعیل بن أبي زیاد، عن أبي عبداهللا 

).1(من أراد أن یكثر خیر بیته، فلیغسل یده قبل األكل): علیه السالم(

ال ترفعوا الطست حتى تنظف، أجمعوا : قال) علیه السالم(الطوسي، باسناده عن علي -5984/5

).2(وضوءكم جمع اهللا شملكم

، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، ، أخبرنا محمد، حدثني موسى)الجعفریات(-5985/6

من توضأ قبل الطعام عاش ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، أن علیًا 

).3(في سعة، وعوفي من بلوى في جسده

بالغمر، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، والشیطان مولع: أنه قال) علیه السالم(عن علي -5986/7

).4(فاذا آوى أحدكم إلى فراشه فلیغسل یدیه من ریح الغمر

حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم، عن محمد : الصدوق، عن محمد بن علي ماجیلویه، قال-5987/8

حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن : حدثنا أبو زیاد محمد بن زیاد البصري، قال: بن علي القرشي الكوفي، قال
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دثنا ثابت بن أبي صفیة الثمالي، عن ثور بن سعید، عن أبیه سعید بن عالقة، عن أمیر ح: المدني، قال

).5(الوضوء قبل الطعام یزید في الرزق: قال) علیه السالم(المؤمنین 

من غسل یدیه قبل الطعام : أنه قال) علیه السالم(القطب الراوندي، عن أمیر المؤمنین -5988/9

).6(وآخرهوبعده بورك له في أول الطعام

____________

.66:352، البحار 16:472، وسائل الشیعة 25: الخصال باب الواحد-1

.66:354، البحار 16:20، وسائل الشیعة 797ح13:370أمالي الطوسي المجلس -2

.19830ح16:267، مستدرك الوسائل 28: الجعفریات-3

.66:365، البحار 19832ح16:267، مستدرك الوسائل 2:121دعائم االسالم -4

.66:353، البحار 505: الخصال باب الستة-5

.19833ح16:267، مستدرك الوسائل 66:364، البحار 367ح143: دعوات الراوندي-6

--- ... 404الصفحة ... --- 

كراهة غسل األیدي بشيء من الطعام) 11(

ي، عن أبیه، عن جده جعفر بن حدثنا أب: ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-5989/1

كان یكره أن یغسل الرجل ) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، أن علیًا 

).1(به ینفر النعمة) إن ذلك: (یده بالدقیق والخبز أو بالتمر، وقال

إن النعمة : ویقولأنه كان یكره أن تغسل األیدي بشيء من الطعام،) علیه السالم(عن علي -5990/2

).2(تنفر من ذلك

استحباب االجتماع على أكل الطعام وأكل الرجل مع عیاله) 12(

إذا سمي اهللا على أول الطعام، وحمد على آخره، وُغسلت : أنه قال) علیه السالم(عن علي -5991/1

).3(األیدي قبله وبعده، وكثرت األیدي علیه، وكان من الحالل، فقد تّمت بركته

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5992/2

ما من رجل یجمع ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

، إّال لم یرفع عیاله ثم یضع مائدته، فیسمون اهللا تبارك وتعالى أول طعامهم ویحمدون اهللا تعالى في آخره

).4(المائدة من بین یدیه حتى یغفر لهم

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن)الجعفریات(-5993/3

____________

.2:121، دعائم االسالم 20037ح16:324، مستدرك الوسائل 27: الجعفریات-1
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.66:365، البحار 2:121دعائم االسالم -2

.66:383، البحار 19865ح16:276، مستدرك الوسائل 2:117الم دعائم االس-3

.19863ح16:275، مستدرك الوسائل 160: الجعفریات-4

--- ... 405الصفحة ... --- 

): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(الثنین، وطعام االثنین یكفي األربعةالجماعة بركة، وطعام الواحد یكفي ا

أكثر الطعام بركة ما كثرت علیه األیدي، وقد : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -5994/4

).2(طعام الواحد یكفي االثنین، وطعام االثنین یكفي األربعة): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا 

الطیباتإستحباب التواضع هللا بترك أكل ) 13(

وحدثنا : حدثنا إبراهیم، قال: حدثنا الحسن، قال: إبراهیم بن محمد الثقفي، حدثنا محمد، قال-5995/1

علیه (دخلت على علي : حدثنا النضر بن منصور، عن عقبة ابن علقمة، قال: الحكم بن سلیمان، قال

میر المؤمنین تأكل مثل یاأ: فاذا بین یدیه لبن حامض آذتني حموضته، وكسرة یابسة، فقلت) السالم

یأكل أیبس من هذا، ویأكل أخشن ) صلى اهللا علیه وآله(یاأبا الجنوب رأیت رسول اهللا : فقال لي! هذا؟

).3(، فان أنا لم آخذ بما أخذ به خفت أن ال ألحق به)وأشار إلى ثیابه(من هذا 

لم یك : قال)] علیه وآلهصلى اهللا(إذا نعت النبي ) علیه السالم(كان علي [وعنه، باسناده -5996/2

بأبي وُامي من لم یشبع ثالثًا متوالیة من خبز َبرٍّ حتى فارق الدنیا، ولم : بالطویل الممقط، إلى أن قال

).4(ینخل دقیقه

بخبیص فأبى ) علیه السالم(، ُأِتَي علّیًا )علیهما السالم(وعنه، باسناده عن جعفر بن محمد -5997/3

َأْذَهْبُتمْ {: ال، ولكني أخشى أن تتوق الیه نفسي، ثم تال: ؟ قالتحّرمه: أن یأكله، قالوا

____________

.19685ح16:230، مستدرك الوسائل 159: الجعفریات-1

.66:349، البحار 19690ح16:231، مستدرك الوسائل 2:116دعائم االسالم -2

.41:137، البحار 19936ح16:295، مستدرك الوسائل 1:84الغارات -3

.19939ح16:296، مستدرك الوسائل 1:88الغارات -4

--- ... 406الصفحة ... --- 

ْنَیا ).2)(1(}َطیَِّباِتُكْم ِفي َحَیاِتُكُم الدُّ

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-5998/4

لقومك ال : تبارك وتعالى إلى نبي من األنبیاء، قلأوحى اهللا: قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 
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یلبسوا لباس أعدائي، وال یطعموا مطاعم أعدائي، وال یتشكلوا مشاكل أعدائي، فیكونوا أعدائي كما هم 

).3(أعدائي

أنه ُاوتي بطبق فالوذج، فوضع بین یدیه، فنظر الیه فرأى صفاءه ) علیه السالم(عن علي -5999/5

إن هذا لحلو : فوجأ باصبعه فیه ثم استلها فلم ینزع منه شیئًا، فتلمظ أصبعه، ثم قالوحسنه ونقاءه، 

).4(طیب، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعّود، ارفعوه، فرفعوه

أنه ترصد غدائه عمرو بن حریث فأتت ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : ابن شهر آشوب-6000/6

یافضة لو نخلت هذا الدقیق وطیبته، : زًا متغیرًا خشنًا، فقال عمروفضة بجراب مختوم، فأخرج منه خب

علیه (كنت أفعل فنهاني وكنت أضع في جرابه طعامًا طیبًا فختم جرابه، ثم أن أمیر المؤمنین : قالت

یاعمرو : فته في قصعة وصّب علیه الماء، ثم ذّر علیه الملح وحسر عن ذراعه، فلما فرغ قال) السالم

).5(ه، ومّد یده إلى محاسنه، وخسرت هذه أن أدخلها النار من أجل الطعام، وهذا یجزینيلقد حانت هذ

علیه (دخلت على علي ابن أبي طالب : الموفق الخوارزمي، بإسناده عن سوید بن غفلة، قال-6001/7

القصر فوجدته جالسًا بین یدیه صحفة فیها لبن حازر) السالم

____________

.20: األحقاف-1

2:177، المحاسن 66:323، البحار 19940ح16:297، مستدرك الوسائل1:90الغارات-2

.1501ح

.19941ح16:297، مستدرك الوسائل 234: الجعفریات-3

، المحاسن 66:323، البحار 19942ح16:297، مستدرك الوسائل 2:115دعائم االسالم -4

.16:508، وسائل الشیعة 1502ح2:177

.19944ح16:298، مستدرك الوسائل 2:98آشوب مناقب ابن شهر -5

--- ... 407الصفحة ... --- 

أجد ریحه من شدة حموضته، وفي یده رغیف، أرى قشار الشعیر في وجهه، وهو یكسر بیده ) خاذر(

: إني صائم، فقال: أدن فأصب من طعامنا هذا، فقلت: أحیانًا، فاذا غلبه كسره بركبته وطرحه فیه، فقال

من منعه الصوم من طعام یشتهیه، كان حقًا على اهللا أن : یقول) صلى اهللا علیه وآله(اهللا سمعت رسول 

فقلت لجاریته وهي قائمة بقریب منه، ویحك یافضة أال : یطعمه من طعام الجنة ویسقیه من شرابها، قال

تقدم الینا أن ال لقد : تتقین اهللا في هذا الشیخ، أال تنخلون له طعامًا مما أرى فیه من النخالة، فقالت

بأبي وُامي من لم ینخل له طعام، ولم یشبع من خبز : قال: ما قلت لها؟ فأخبرته: ننخل له طعامًا، قال

).1(البر ثالثة أیام حتى قبضه اهللا
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واعلم أن إمامكم قد اكتفى من : قوله) علیه السالم(القطب الراوندي في أعالم أمیر المؤمنین -6002/8

فورة جوعه بقرصیه، ال یطعم الفلذة في حولیه إّال في سنة أضحّیة، ولن تقدروا على دنیاه بطمریه، یسدّ 

).2(ذلك، فأعینوني بورع واجتهاد، الخبر

أما علمت أن إمامكم قد : إلى سهل بن حنیف) علیه السالم(فیما كتب : ابن شهر آشوب-6003/9

الفلذة في حولیه إّال في سنة أضحیته، اكتفى من دنیاه بطمریه، ویسد طاقة جوعه بقرصیه، وال یأكل 

).3(یستشرق األفطار على أدمیه، ولقد آثر الیتیمة على سبطیه، ولم تقدروا على ذلك

لو شئت الهتدیت : إلى عثمان بن حنیف ما یقرب منه، وفیه) علیه السالم(في كتاب علي - 6004/10

لقز، ولكنالطریق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا ا

____________

، مستدرك 1:162، كشف الغمة 1:352، فرائد السمطین 130ح118: المناقب للخوارزمي-1

، 215: ، إرشاد القلوب66:322، البحار 16:509، وسائل الشیعة 19946ح16:299الوسائل 

.1:86الغارات 

، 154: لبصائر، مختصر ا19950ح16:300، مستدرك الوسائل 2:542الخرائج والجرائح -2

.318: 40، البحار154: مجموعة ورام

.19950ح16:300، مستدرك الوسائل 1:101) علیه السالم(مناقب ابن شهر آشوب في زهده -3

--- ... 408الصفحة ... --- 

هیهات أن یغلبني هواي، ویقودني جشعي إلى تخیر األطعمة، ولعل بالحجاز أو الیمامة من ال طمع له 

عهد له بالشبع، أو أبیت مبطانًا وحولي بطون غرثى وأكباد حّرى، أو أكون كما قال بالقرص، وال 

:الشاعر

وحسبك داًء أن تبیت ببطنة... وحولك أكباد تحن إلى الِقِد 

هذا أمیر المؤمنین وال ُاشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون ُاسوة لهم في جشوبة : أقنع من نفسي بأن یقال

یشغلني أكل الطیبات، كالبهیمة المربوطة هّمها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، إلى العیش، فما ُخِلقت ل

وأیم اهللا یمینًا أستثني فیها بمشیة اهللا ألروضّن نفسي ریاضة تهّش معها إلى ): علیه السالم(أن قال 

).1(القرص إذا قدرت علیه مطعومًا، وتقنع بالملح مأدوماً 

حدثنا محمد : حدثنا بن الحسن الطاري، قال: بن أحمد الدقاق، قالالصدوق، حدثنا علي - 6005/11

حدثنا محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن : بن الحسین الخشاب، قال

ولو شئت : في خطبة له) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : محمد، عن أبیه، عن جّده، عن آبائه، قال

ن دیباجكم، وألكلت لباب هذا الُبر بصدور دجاجكم، ولشربت الماء الزالل لتسربلت بالعبقري المنقوش م
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َمْن َكاَن ُیِریُد اْلَحَیاةَ الدُّْنَیا َوِزَ◌یَنُتَها ُنوَف {: برقیق زجاجكم، ولكني ُاصدق اهللا جّلت عظمته حیث یقول

).3)(2(}ِإَلْیِهْم َأْعَماَلُهْم ِفیَها َوُهْم َال َیْبَخُسوَن 

المؤمن ینظر إلى الدنیا بعین االعتبار،: أنه قال) علیه السالم(أمیر المؤمنین عن - 6006/12

____________

.19951ح16:301، مستدرك الوسائل 45: نهج البالغة كتاب-1

.15: هود-2

.40:345، البحار 19952ح16:301، مستدرك الوسائل 90:495أمالي الصدوق المجلس -3

- -- ... 409الصفحة ... --- 

).1(ویقتات فیها ببطن اإلضطرار

كراهة كثرة األكل والشبع) 14(

).2(ال صحة مع النهم: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : القطب الراوندي-6007/1

).3(أصل كل داء البردة)]: علیه السالم[(عن علي -6008/2

جّده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن)الجعفریات(-6009/3

بئس الَعون على ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).4(الّدین قلب نحیب وبطن رغیب

عن اهللا عّزوجّل أنه ) صلى اهللا علیه وآله(عن رسول اهللا ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6010/4

یارب ومن أهل الدنیا ومن : یاأحمد أبغض الدنیا وأهلها، وأحب اآلخرة وأهلها، قال: سرىقال له لیلة األ

).5(أهل الدنیا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه، الخبر: أهل اآلخرة؟ قال

إذا أراد اهللا سبحانه صالح عبده، ألهمه قلة : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6011/5

قّل من أكثر : قلة األكل من العفاف، وكثرته من االسراف، وقال: طعام، وقلة المنام، وقالالكالم، وقلة ال

قّلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم : قلة األكل تمنع كثیرًا من اعالل الجسد، وقال: من الطعام فلم یسقم وقال

كثرة : عیوب، وقالكثرة األكل من الشره، والشره من ال: كم من أكلة منعت أكالت، وقال: للصحة، وقال

من كثر: كثرة األكل یذفر، وقال: األكل والنوم یفسدان النفس، ویجلبان المضرة، وقال

____________

.19955ح16:302، مستدرك الوسائل 90: غرر الحكم-1

.62:268، البحار 19655ح16:223، مستدرك الوسائل 186ح77: الدعوات للراوندي-2

.28075ح10:4كنز العمال -3

.19616ح16:209، مستدرك الوسائل 165: الجعفریات-4
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.19628ح16:212، مستدرك الوسائل 201: إرشاد القلوب-5

--- ... 410الصفحة ... --- 

).1(نعم العون على أسر النفس وكسر عاداتها التجّوع: أكله قلت صحته، وثقلت على نفسه مؤنته، وقال

عفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسناده عن ج)الجعفریات(-6012/6

طوبى لمن طوى ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).2(وجاع، ُاولئك الذین یشبعون یوم القیامة، طوبى للمساكین بالصبر، هم الذین یرون ملكوت السماوات

علیهم (، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن الحسین بن علي الشیخ الطبرسي-6013/7

علیه (إلى أن قال ) علیه السالم(في خبر طویل في أسألة الیهودي الشامي عن أمیر المؤمنین ) السالم

لقد كان ): علیه السالم(فإن عیسى یزعمون أنه كان زاهدًا؟ قال له علي : قال له الیهودي): السالم

أزهد األنبیاء، كان له ثالث عشرة زوجة سوى من یطیف به من ) صلى اهللا علیه وآله(كذلك، ومحمد 

االماء، ما رفعت له مائدة قط وعلیها طعام، وال أكل خبز بر قط، وال شبع من خبز شعیر ثالث لیال 

).3(متوالیات قط، الخبر

فإن ) صلى اهللا علیه وآله(فتأس بنبیك األطیب األطهر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6014/8

اهضم أهل الدنیا كشحًا، وأخمصهم من الدنیا بطنًا، : فیه ُاسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، إلى أن قال

).4(خرج من الدنیا خمیصًا وورد اآلخرة سلیماً ): علیه السالم(إلى أن قال 

محمد بن إبراهیم بن حدثنا : الصدوق، عن أحمد بن محمد بن عیسى العلوي الحسیني، قال-6015/9

: حدثنا أبو الطیب أحمد بن محمد بن عبداهللا، قال: حدثنا أحمد بن زیاد القطان، قال: أسباط، قال

حدثني عیسى بن جعفر العلوي العمري، عن

____________

.19634ح16:213، مستدرك الوسائل 360، 320، 211: غرر الحكم-1

.19635ح16:214، مستدرك الوسائل 165: الجعفریات-2

.19636ح16:215، مستدرك الوسائل 127ح1:535االحتجاج -3

.19637ح16:215، مستدرك الوسائل 160: نهج البالغة خطبة-4

--- ... 411الصفحة ... --- 

) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ): علیه السالم(آبائه، عن عمر بن علي، عن أبیه علي بن أبي طالب 

یانبي اهللا هذه امرأتي : ما شأنكما؟ قال: بمدینة وفیها رجل وامرأة یتصایحان، فقالمّر أخي عیسى: قال

هي خلقة الوجه : فاخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: لیس بها بأس، صالحة ولكني أحب فراقها، قال
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ت فإیاك إذا أكل: نعم، قال لها: یاامرأة أتحبین أن یعود ماء وجهك طریًا؟ قالت: من غیر كبر، قال لها

أن تشبعین ألن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه، ففعلت ذلك فعاد وجهها 

).1(طریاً 

حدثنا أبو طالب : عماد الدین الطبري، عن أبي البقاء إبراهیم بن الحسین البصري، قال- 6016/10

أخبرنا محمد بن : بن أحمد، قالحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسین : محمد بن الحسن بن عتبة، قال

: حدثني أحمد بن المفضل أبي سلمة، قال: حدثنا علي بن أحمد بن كثیر العسكري قال: وهبان، قال

أخبرني محمد بن : حدثني عبداهللا بن حفص المدني، قال: أخبرني أبو علي راشد بن علي القرشي، قال

في وصیة له ) علیه السالم(أمیر المؤمنین إسحاق، عن سعد بن زید بن أرطاة، عن كمیل بن زیاد، عن 

).2...(ال توقرن معدتك طعامًا، ودع للماء موضعاً : طویلة قال

من أكل الطعام على النقاء، وأجاد الطعام تمضغًا، ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین - 6017/11

).3(وتوترك الطعام وهو یشتهیه، ولم یحبس الغائط إذا أتاه، لم یمرض إّال مرض الم

إدمان : الشبع یورث األشر، ویفسد الورع، وقال: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 6018/12

إیاك والبطنة، فمن لزمها كثرت: الشبع یورث أصناف الوجع، وقال

____________

.66:334، البحار 19643ح16:217، مستدرك الوسائل 497: علل الشرائع-1

، البحار 115: ، تحف العقول19648ح16:219، مستدرك الوسائل 25: بشارة المصطفى-2

66:425.

.66:422، البحار 146: مكارم األخالق-3

--- ... 412الصفحة ... --- 

إیاك : إیاك وٕادمان الشبع، فانه یهیج األسقام، ویثیر العلل، وقال: أسقامه، وفسدت أحالمه، وقال

من : بئس قرین الورع الشبع، وقال: الصالة، مفسدة للجسد وقالوالبطنة، فانها مقساة للقلب، مكسلة عن

: نعم عون المعاصي الشبع، وقال: زاد شبعه كظته البطنة، ومن كظته البطنة حجبته عن الفطنة، وقال

ال تجتمع الصحة والنهم، : ال یجتمع الجوع والمرض، وقال: ال یجتمع الشبع والقیام بالمفترض، وقال

).1(فطنة والبطنةال تجتمع ال: وقال

المعدة بیت األدواء والحمیة رأس ): علیه السالم(قطب الّدین الراوندي، قال أمیر المؤمنین - 6019/13

).2(الدواء، وعود كل بدن ما اعتاد، ال صحة مع النهم، الخبر

، )علیه السالم(أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداهللا - 6020/14

).3(األلوان یعظم علیهّن البطن ویخّدرن االلیتین: قال) علیه السالم(عن آبائه، عن علي 
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من لم یصبر على مضض الحمیة طال سقمه، : أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 6021/15

).4(ال تنال الصحة إّال بالحمیة: وقال

).5(لیتق اهللا ولینصح ولیجتهدمن تطیب ف: أنه قال) علیه السالم(عن علي - 6022/16

____________

.19652ح16:221، مستدرك الوسائل 360: غرر الحكم-1

.62:268، البحار 20525ح16:452، مستدرك الوسائل 186ح77: الدعوات للراوندي-2

.6:317، الكافي 66:84، البحار 1453ح2:165المحاسن -3

.20528ح16:453، مستدرك الوسائل 283: غرر الحكم-4

.20536ح16:459، مستدرك الوسائل 2:144دعائم االسالم -5

--- ... 413الصفحة ... --- 

كراهة كثرة شرب الماء خصوصًا بعد أكل الدسم) 15(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6023/1

إذا أكل اللحم ال یعجل ) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال) معلیه السال(عن علي بن أبي طالب 

: فقال! یارسول اهللا ما أقل شربك الماء على اللحم؟: بشرب الماء، فقال له بعض أصحابه من أهل بیته

).1(لیس أحد یأكل هذا الودك ثم یكّف عن شرب الماء إلى آخر طعامه، إّال استمرأ

نبكراهة األكل على الج) 16(

حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم، عن محمد : الصدوق، عن محمد بن علي ماجیلویه، قال-6024/1

حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن : حدثنا أبو زیاد محمد بن زیاد البصري، قال: بن علي القرشي الكوفي، قال

بن عالقة، عن أمیر حدثنا ثابت بن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعید، عن أبیه سعید : المدني، قال

).2(األكل على الجنابة یورث الفقر: قال) علیه السالم(المؤمنین 

كراهة الجشاء) 17(

) علیه السالم(حدثني أبي، عن علي بن أبي طالب : باسناده، قال) علیه السالم(الرضا -6025/1

اأبا جحیفة اكفف جشأك ی: وأنا أتجشأ، فقال لي) صلى اهللا علیه وآله(قال أبو جحیفة أتیت النبي : قال

فما مأل أبو جحیفة بطنه من طعام حتى : فإن أكثر الناس شبعًا في الدنیا أطولهم جوعًا یوم القیامة، قال

).3(لحق باهللا عّزوجلّ 

____________

.20574ح17:7، مستدرك الوسائل 161: الجعفریات-1

.66:384، البحار 505: الخصال باب الستة-2
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، تفسیر 19653ح16:222، مستدرك الوسائل 130ح232): علیه السالم(الرضا صحیفة اإلمام-3

.66:332، البحار 2:38) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 2:20نور الثقلین 

--- ... 414الصفحة ... --- 

كراهة األكل متكًأ ومنبطحاً ) 18(

).1(الجبارون وال ترّبعال تأكل متكأ كما یأكل: أنه قال) علیه السالم(عن علي -6026/1

الحاكم النیسابوري، حدثنا أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا الزاهد االصبهاني امالء، ثنا أحمد بن -6027/2

مهدي بن رستم االصبهاني، ثنا أبو أحمد الزبیري، ثنا عمر بن عبدالرحمن، عن زید بن أسلم، عن أبیه، 

عن صالتین ) صلى اهللا علیه وسلم(ني رسول اهللا نها: قال) رضي اهللا عنه(عن علي بن أبي طالب 

نهاني أن أصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب : وقرائتین وأكلتین، ولبستین

الشمس، وأن آكل وأنا منبطح على بطني، ونهاني أن ألبس الصماء وأحتبي في ثوب واحد لیس بین 

).2(فرجي وبین السماء ساتر

ماشیًا والنوم بعد األكلفي األكل) 19(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن أبیه، عمن حّدثه، عن -6028/1

ال بأس أن ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبداهللا 

).3(یفعل ذلك) وآلهصلى اهللا علیه(یأكل الرجل وهو یمشي، كان رسول اهللا 

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6029/2

قبل صالة ) صلى اهللا علیه وآله(خرج علینا رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه أن علیًا 

یقیمالغداة، وفي یده كسرة قد غمسها بلبن وهو یأكل ویمشي، وبالل 

____________

.66:389، البحار 19660ح16:224، مستدرك الوسائل 2:119دعائم االسالم -1

.4:119مستدرك الحاكم -2

.1771ح2:247، المحاسن 66:387، البحار 6:273الكافي -3

--- ... 415الصفحة ... --- 

).1(لصالة الغداة، فدخل فصلى بالناس من غیر أن یمّس ماء

حدثنا محمد بن أسباط، : دوق، حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى العلوي الحسیني، قالالص-6030/3

: حدثنا أبو الطیب أحمد بن محمد بن عبداهللا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد القطان، قال: قال

حدثني عیسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبیه عن علي بن أبي طالب 
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مّر أخي عیسى بمدینة وٕاذا أهلها أسنانهم منتثرة : قال) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )السالمعلیه(

أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم فتغلي الریح في الصدور حتى تبلغ : ووجوههم منتفخة، فشكوا الیه، فقال

تم فافتحوا شفاهكم وصّیروه إلى الفم، فال یكون لها مخرج فترد إلى ُاصول األسنان فیفسد الوجه، فاذا نم

).2(لكم ُخُلقًا، ففعلوا فذهب ذلك عنهم

شرب الماء من قیام) 20(

أحمد بن عبداهللا البرقي، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن هاشم، عن إبراهیم بن -6031/1

داوة، فشرب إلى إ) علیه السالم(قام أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(یحیى المدیني، عن أبي عبداهللا 

).3(منها ماء وهو قائم

محمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن ابن العرزمي، عن -6032/2

كان یشرب ) علیه السالم(أن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(حاتم بن إسماعیل المدیني، عن أبي عبداهللا 

یابني : فقال له) علیه السالم(م التفت إلى الحسین الماء وهو قائم، ثم یشرب من فضل وضوئه قائمًا، ث

).4(صنع هكذا) صلى اهللا علیه وآله(اني رأیت جّدك رسول اهللا 

____________

.19684ح16:230، مستدرك الوسائل 26: الجعفریات-1

.62:162، البحار 575: علل الشرائع-2

.17:193وسائل الشیعة ، 6:383، الكافي 66:469، البحار 2426ح2:408المحاسن -3

.2427ح2:408، المحاسن 66:269، البحار 6:383الكافي -4

--- ... 416الصفحة ... --- 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6033/3

یاعلي اشرب الماء ): آلهصلى اهللا علیه و (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).1(قائمًا فانه أقوى لك وأصح

عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبداهللا بن محمد الرازي، عن : الصدوق-6034/4

صلى اهللا (هكذا رأیت رسول اهللا : أنه شرب الماء قائمًا وقال): علیه السالم(الرضا، عن آبائه، عن علي 

).2(فعل) علیه وآله

عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن عیسى بن عبید، عن القاسم بن : صدوقال-6035/5

قال أمیر : قال) علیه السالم(یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

إیاكم وشرب الماء قیامًا على أرجلكم، فانه یورث الداء الذي ال دواء له إّال أن): علیه السالم(المؤمنین 

).3(یعافي اهللا عّزوجلّ 
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:بیان

یعني باللیل، فأما بالنهار فان شرب الماء من قیام أّدر للعروق وأقوى للبدن كما قال : قال الصدوق

).علیه السالم(الصادق 

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن -6036/6

).4(ال تشربوا الماء قائماً ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(مسلم، عن أبي عبداهللا

أتى علي : حدثنا أبو نعیم، حدثنا مسعر، عن عبدالملك بن میسرة، عن النزال، قال: البخاري-6037/7

إن ناسًا یكره: على باب الرحبة فشرب قائمًا، فقال) رضي اهللا عنه(

____________

.20577ح17:8، مستدرك الوسائل 162: فریاتالجع-1

.66:459، البحار 17:192، وسائل الشیعة 2:66) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

: ، الخصال حدیث األربعمائة66:459، البحار 17:192، وسائل الشیعة 464: علل الشرائع-3

634.

.17:193، وسائل الشیعة 66:471، البحار 2435ح2:410المحاسن -4

--- ... 417الصفحة ... --- 

).1(فعل كما رأیتموني فعلت) صلى اهللا علیه وسلم(أحدهم أن یشرب وهو قائم، وٕاني رأیت النبي 

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبدالملك بن میسرة، سمعت النزال بن سبرة یحدث، : وعنه-6038/8

ئج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت أنه صلى الظهر ثم قعد في حوا)رضي اهللا عنه(عن علي 

إن ناسًا : صالة العصر، ثم ُاتي بماء فشرب وغسل وجهه ویدیه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال

).2(صنع مثل ما صنعت)صلى اهللا علیه وسلم(یكرهون الشرب قائمًا، وٕان النبي

إن : أتشرب قائمًا؟ قال: فقلت لهیشرب قائمًا )] علیه السالم[(رأیت علیًا : عن میسرة قال-6039/9

یشرب قائمًا، وٕان أشرب قاعدًا فقد رأیت رسول ) صلى اهللا علیه وسلم(أشرب قائمًا فقد رأیت رسول اهللا 

).3(یشرب قاعداً ) صلى اهللا علیه وسلم(اهللا 

كراهة الشرب بنفس واحد) 21(

غیر مرة وهو ) علیه وآلهصلى اهللا(تفقدت رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(عن علي -6040/1

).4(یشرب الماء، تنفس ثالثًا، مع كل واحدة منهن تسمیة إذا شرب، وحمد إذا قطع

أحمد بن عبداهللا البرقي، عن بعض أصحابنا، عن ابن ُاخت األوزاعي، عن مسعدة بن -6041/2

عن العبة الواحدة في ) علیه السالم(نهى علي : ، عن آبائه، قال)علیه السالم(الیسع، عن أبي عبداهللا 

).5(ثالثًا أو اثنتین: الشراب، وقال
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وعنه، عن أبیه، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي-6042/3

____________

.7:143صحیح البخاري -1

.1:75، سنن البیهقي 7:143صحیح البخاري -2

.4:200، حلیة األولیاء 40961ح16:200كنز العمال -3

.66:474، البحار 20583ح17:9، مستدرك الوسائل 2:130م االسالم دعائ-4

.17:196، وسائل الشیعة 66:467، البحار 2407ح2:402المحاسن -5

--- ... 418الصفحة ... --- 

: یكره النفس الواحد في الشرب، وقال) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : ، قال)علیه السالم(عبداهللا 

).1(اثنتینثالثة أنفاس أو 

كراهة الشرب من عروة اإلناء) 22(

أحمد بن عبداهللا البرقي، عن أبیه، عن محمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي -6043/1

ال تشربوا من ثلمة االناء وال من عروته، فان ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : عبداهللا، عن أبیه، قال

).2)(لمةوالث(الشیطان یقعد على العروة 

كراهة أكل الطعام الحار) 23(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6044/1

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

: ُقِرّب الیه طعام حار فقال) صلى اهللا علیه وآله(اقرّوا الحار حتى یبرد فإن رسول اهللا): علیه السالم(

).3)(والحار غیر ذي بركة(أقّروه حتى یبرد، ما كان اهللا عّزوجّل لیطعمنا النار، والبركة في البارد، 

صلى اهللا علیه (ُأتي النبي : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -6045/2

دعوه حتى یبرد فانه أعظم بركة، وٕان اهللا تعالى لم : فیه فاذا هو حار، فقالبطعام فأدخل اصبعه) وآله

).4)(الحارة ـ الحار(یطعمنا النار 

____________

.17:196، وسائل الشیعة 66:467، البحار 2408ح2:403المحاسن -1

.17:203، وسائل الشیعة 6:385، الكافي 66:469، البحار 2419ح2:405المحاسن -2

، 146: ، مكارم األخالق1485ح2:173، المحاسن 16:516، وسائل الشیعة 6:321الكافي -3

.613: ، الخصال حدیث األربعمائة66:401البحار 

.17:14، وسائل الشیعة 2:40) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4
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--- ... 419الصفحة ... --- 

أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسناده عن جعفر بن محمد، عن )الجعفریات(-6046/3

ما : بطعام حار جّدًا، فقال) صلى اهللا علیه وآله(ُاتي النبي : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

كان اهللا تعالى لیطعمنا النار، أقّروه حتى یمكن، فان الطعام الحار جّدًا ممحوق البركة، للشیطان فیه 

).1(شرك

أقّروا الطعام الحار حتى یمّكن ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : ناد قالوبهذا االس-6047/4

).2(سوى فیه البركة، ویشبع صاحبه، ویأمن فیه الموت: أخذه، فإن فیه خصاال إذا أمكن

النهي عن األكل من رأس الثرید) 24(

یحیى، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن -6048/1

ال تأكلوا من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبداهللا 

).3(رأس الثرید، وكلوا من جوانبه، فان البركة في رأسه

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبداهللا، عن أبیه، أن -6049/2

).4(ال تأكلوا من رأس الثرید، فان البركة تأتي من رأس الثرید: كان یقول) ه السالمعلی(علیًا 

____________

.19971ح16:307، مستدرك الوسائل 160: الجعفریات-1

.19972ح16:307، مستدرك الوسائل 160: الجعفریات-2

.66:82، البحار 1467ح2:168، المحاسن 16:494، وسائل الشیعة 6:296الكافي -3

.66:83، البحار 16:495، وسائل الشیعة 1731ح2:237المحاسن -4

--- ... 420الصفحة ... --- 

كراهة األكل والشرب بالشمال مع عدم الضرورة) 25(

، باسناده عن محمد بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6050/1

األكل بالشمال من ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال): معلیه السال(عن علي بن أبي طالب 

).1(الجفا

كراهة هدایا المشركین من أهل الحرب) 26(

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6051/1

أن ): علیه السالم(أبیه، عن علي جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن 

).2(المشركین ـ یرید هدایا أهل الحرب ـ) زبد(نهى عن ربذ ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

إجابة دعوة الیهود والنصارى إلى طعام) 27(
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، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6052/1

دعاه رجل من الیهود إلى طعام ) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ): علیه السالم(بي طالب عن علي بن أ

صلى اهللا (أجیبوا فأجابوا وأجاب النبي ): صلى اهللا علیه وآله(ودعا معه نفرًا من أصحابه، فقال النبي 

).3(فأكل) علیه وآله

____________

.19681ح16:229، مستدرك الوسائل 162: الجعفریات-1

.33: ، نوادر الراوندي75:391، البحار 19701ح16:234، مستدرك الوسائل 82: الجعفریات-2

.19702ح16:234، مستدرك الوسائل 159: الجعفریات-3

--- ... 421الصفحة ... --- 

كراهة النفخ في الطعام والشراب) 28(

ي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن حدثنا أب: ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6053/1

صلى (أن رسول اهللا ): علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).1(في موضع السجود، وفي الّرقا، وفي الطعام والشراب: نهى عن أربع نفخات) اهللا علیه وآله

عیسى، عن القاسم بن یحیى، عن الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن محمد بن -6054/2

، )علیهم السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا، عن آبائه 

ال ینفخ الرجل في موضع سجوده، وال في طعامه، وال في ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال

).2(شرابه، وال في تعویذه

لغمر في البیتالنهي عن إبقاء مندیل ا) 29(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن عّدة من أصحابنا، عن -6055/1

قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : علي بن أسباط، عن عّمه یعقوب بن سالم، رفعه قال

).3(لشیاطینال تؤوا مندیل الغمر في البیت فإنه مربض ل): صلى اهللا علیه وآله(

ال ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6056/2

تؤوا مندیل الغمر في البیت فإنه مربض الشیاطین، وال تؤوا التراب خلف الباب فانه مأوى الشیطان، فاذا 

عتم نباح الكالب ونهیق الحمیر، فتعوذوا بلغ أحدكم حجرته فلیسم فانه یفّر الشیطان، إلى أن قال وٕاذا سم

باهللا من الشیطان الرجیم، فانهم یرون

____________

.19977ح16:309، مستدرك الوسائل 38: الجعفریات-1

.66:458، البحار 613: الخصال حدیث األربعمائة-2
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.76:176، البحار 1717ح2:234، المحاسن 16:477، وسائل الشیعة 6:299الكافي -3

--- ... 422الصفحة ... --- 

).1(وال ترون، فافعلوا ما تؤمرون

اغسلوا صبیانكم من الغمر فإّن الشیطان یشم ) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6057/3

).2(الغمر فیفزع الصبي في رقاده، ویتأذى به الملكان

أكل ما یسقط من الخؤآن) 30(

یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن -6058/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).3(كلوا ما یسقط من الخؤآن فإنه شفاء من كل داء بإذن اهللا عّزوجّل لمن أراد أن یستشفي به): السالم

بن علي ماجیلویه، قال حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم، عن محمد الصدوق، عن محمد-6059/2

حدثنا عبداهللا بن عبدالرحمن : حدثنا أبو زیاد محمد بن زیاد البصري، قال: بن علي القرشي الكوفي، قال

حدثنا ثابت بن أبي صفیة الثمالي، عن ثور بن سعید عن أبیه سعید بن عالقة، عن أمیر : المدني، قال

).4(أكل ما یسقط من الخؤآن یزید في الرزق، الخبر: قال) علیه السالم(المؤمنین 

____________

.63:200، البحار 583: علل الشرائع-1

.16:477، وسائل الشیعة 633: الخصال حدیث األربعمائة-2

.1693ح2:228، المحاسن 66:429، البحار 16:502، وسائل الشیعة 6:300الكافي -3

.66:432، البحار 505: لستةالخصال باب ا-4

--- ... 423الصفحة ... --- 

فضل العشاء وكراهیة تركه) 31(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن جّده -6060/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

).1(بعد العتمة فال تدعوه، فان ترك العشاء خراب البدن) علیهم السالم(عشاء األنبیاء ): السالم

____________

.11:66، البحار 16:468، وسائل الشیعة 6:288الكافي -1

--- ... 424الصفحة ... --- 

:الباب الثالث عشر
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في أحكام الضیافة

محبت الضیف وٕاكرامه) 1(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )اتالجعفری(-6061/1

إذا أتاكم كریم قوم ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).1(فاكرموه

ووجهه ما من مؤمن یحب الضیف إّال ویقوم من قبره): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6062/2

هذا یحب الضیف : ما هذا إّال نبي مرسل، فیقول ملك: كالقمر لیلة البدر، فینظر أهل الجمع، فیقولون

).2(ویكرم الضیف، وال سبیل له إّال أن یدخل الجنة

ما من مؤمن یسمع بهمس الضیف وفرح بذلك، إّال ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6063/3

).3(مطبقة بین السماء واألرضغفرت له خطایاه، وٕان كانت 

____________

.9779ح8:394، مستدرك الوسائل 168: الجعفریات-1

.1056ح378: ، جامع األخبار باب الضیافة75:461، البحار 2:156جامع السعادات -2

، جامع األخبار باب 2:77، سفینة البحار مادة ضیف 75:460، البحار 2:156جامع السعادات -3

.1054ح377:الضیافة

--- ... 425الصفحة ... --- 

لم یأتني ضیف منذ سبعة أیام، : ما یبكیك؟ قال: یومًا فقیل له) علیه السالم(بكى علي -6064/4

).1(أخاف أن یكون اهللا قد أهانني

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، عن سیف بن -6065/5

علیه (كان أمیر المؤمنین : ، قال)علیه السالم(شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عمیرة، عن عمرو بن 

).2(إنا أهل بیت أمرنا أن نطعم الطعام، ونؤدي في الناس النائبة، ونصلي إذا نام الناس: یقول) السالم

أوصیك یابني : عند الوفاة) علیه السالم(باسناده، فیما أوصى به أمیر المؤمنین : الطوسي-6066/6

).3(وٕاكرام الضیف: بالصالة عند وقتها، إلى أن قال

الحاكم النیسابوري، حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، ثنا الربیع بن سلیمان، ثنا أسد بن -6067/7

أضاف رجال ) رضي اهللا عنه(موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن سعید بن جمهان، عن سفینة، أن علیًا 

صلى (فأكل معنا، فدعوا رسول اهللا ) صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللالو دعونا: وصنع له طعامًا، فقال

ارجع فقل له ما رجعك : فجاء فرأى فراشًا قد ضرب في ناحیة البیت، فرجع فقالت فاطمة) اهللا علیه وسلم

).4(لیس لنبي أن یدخل بیتًا مزوقاً ): صلى اهللا علیه وسلم(یارسول اهللا، فذهب فقال رسول اهللا 



156

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )لجعفریاتا(-6068/8

الولیمة أّول یوم حّق، والثاني ): صلى اهللا علیه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي 

).5(معروف، فما كان فوق ذلك فهو ریاء وسمعة

____________

.137: اد القلوب، إرش2:156جامع السعادات -1

.74:148، البحار 16:440، وسائل الشیعة 4:50، الكافي 1368ح2:142المحاسن -2

.75:458، البحار 8ح7: أمالي الطوسي المجلس األول-3

.7:267، سنن البیهقي 2:186مستدرك الحاكم -4

.19785ح256: 16، مستدرك الوسائل 164: الجعفریات-5

--- ... 426الصفحة ... --- 

استحباب إقراء الضیف) 2(

حدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6069/1

علیه (جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(الضیف) إكرام(إن من مكارم األخالق إقراء ): السالم

فعل المعروف : البشاشة إحدى القرائین، وقال: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6070/2

من أفضل المكارم تحمل المغارم وٕاقراء : وٕاغاثة الملهوف، وٕاقراء الضیوف آلة السیادة، وقال

).2(الضیوف

) ى اهللا علیه وآلهصل(، عن النبي )علیه السالم(علي بن موسى الرضا، عن أمیر المؤمنین -6071/3

ال تزال ُأمتي بخیر ما تحابوا، وأّدوا األمانة، واجتنبوا الحرام، واقّروا الضیف، وأقاموا الصالة، وآتوا : قال

).3(الزكاة، فاذا لم یفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنین

یستحب للمؤمن أن ال یحتشم من أخیه وال یتكلف له) 3(

إذا أتاك أخوك، فقدم الیه ما تیسر عندك، وان دعوته، : نه قالأ) علیه السالم(عن علي -6072/1

).4(فتكلف له ما أمكنك

حدثنا أبي، : حدثني موسى بن إسماعیل، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6073/2

عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده

____________

.19729ح16:241الوسائل ، مستدرك 154: الجعفریات-1

.19733ح16:242، مستدرك الوسائل 434، 376: غرر الحكم-2
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، عیون 288: ، ثواب األعمال75:460، البحار 1052ح377: جامع األخبار باب الضیافة-3

.1340ح33:647، أمالي الطوسي المجلس 2:29) علیه السالم(أخبار الرضا 

.2:107دعائم االسالم -4

--- ... 427صفحة ال... --- 

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(من تكرمة الرجل ألخیه المسلم أن یقبل تحفته، أو یتحفه بما عنده، وال یتكلف له شیئاً ): وآله

ال أحب ): صلى اهللا علیه وآله(ل اهللا قال رسو ): علیه السالم(عن علي قال : وبهذا االسناد-6074/3

).2(المتكلفین

یستحب للضیف أن ال یكلف صاحب المنزل شیئًا لیس فیه) 4(

علیه (، عن الحسین بن علي )علیه السالم(الرضا -6075/1وان یمنعه من االتیان بشيء من خارج 

أجبتك ) علیه السالم(له : قالف) علیه السالم(دعا رجل أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب : قال) السالم

أن ال تدخل علّي شیئًا من : وما هي یاأمیر المؤمنین؟ قال: على أن تضمن لي ثالث خصال، قال

) علیه السالم(ذلك لك، فأجابه علي : خارج، وال تدخر عني شیئًا في البیت، وال تجحف بالعیال، قال

)3.(

بن محمد، عن علي بن حدید، عن مرازم محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد-6076/2

یاأمیر : فقال) علیه السالم(إن حارثًا األعور أتى أمیر المؤمنین : بن حكیم، عمن رفعه الیه، قال

على أن ال تتكلف ): علیه السالم(المؤمنین أحّب أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له أمیر المؤمنین 

یأكل، فقال له الحارث إن ) علیه السالم(عل أمیر المؤمنین لي شیئًا، ودخل، فأتاه الحارث بكسرة، فج

معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه ـ فإن أذنت لي اشتریت لك شیئًا غیرها؟ فقال له أمیر المؤمنین 

هذه مما في): علیه السالم(

____________

.19721ح16:238، مستدرك الوسائل 193: الجعفریات-1

.19722ح16:238تدرك الوسائل ، مس193: الجعفریات-2

، 1:259) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 155ح246): علیه السالم(صحیفة اإلمام الرضا -3

.188: ، الخصال باب الثالثة75:451، البحار 19726ح16:239مستدرك الوسائل 

--- ... 428الصفحة ... --- 

).1(بیتك

ن أبیه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عمن ذكره، أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، ع-6077/3
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یاأمیر المؤمنین ُادخل منزلي، : فقلت له) علیه السالم(أتاني أمیر المؤمنین : عن الحارث األعور، فقال

).2(على شرط أن ال تدخر عني شیئًا مما في بیتك، وال تتكلف شیئًا مما وراء بابك: فقال

ضیني، باسناده عن مصباح المزني، عن الحارث ابن خضر، عن الحسین بن حمدان الح-6078/4

وهو یطوف في السوق یأمر بوفاء الكیل ) علیه السالم(خرجنا مع أمیر المؤمنین : األصبغ بن نباتة، قال

یاأمیر المؤمنین مر : والمیزان وهو یطوف إلى ان انتصف النهار، مر برجل جالس فقام الیه فقال له

علیه (ي تتغدى وتدعو اهللا لي، وما أحسبك الیوم تغدیت، قال أمیر المؤمنین معي إلى أن تدخل بیت

على أن ال تّدخر ما في بیتك، ):) علیه السالم(لك شرطك، قال : على أن أشرط علیك، قال): (السالم

).3(لك شرطك، فدخل ودخلنا وأكلنا خبزًا وزیتًا وتمرًا، ثم خرج، الخبر: وال تتكلف ما وراء بابك، قال

كراهة كراهة الضیف) 5(

حدثنا أبي، عن أبیه جعفر : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6079/1

: قال) علیه السالم(بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).4(ورزقه في حجرهما من ضیف حل بقوم إالّ ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا 

____________

.75:454، البحار 1538ح2:187، المحاسن 16:432، وسائل الشیعة 6:276الكافي -1

.75:454، البحار 16:433، وسائل الشیعة 1539ح2:187المحاسن -2

.19728ح16:240، مستدرك الوسائل 159): للحضیني(الهدایة -3

.19787ح16:256ئل ، مستدرك الوسا153: الجعفریات-4

--- ... 429الصفحة ... --- 

الضیف یحل على ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال : وبهذا االسناد-6080/2

).1(باب القوم برزقه، فاذا ارتحل ارتحل بجمیع ذنوبهم

).2(یراً اكرم ضیفك وان كان حق: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6081/3

) علیه السالم(أنهما ذكرا وصیة علي ) علیهما السالم(عن علي بن الحسین ومحمد بن علي -6082/4

واهللا اهللا في ابن السبیل فال یستوحش من عشیرته بمكانكم، واهللا اهللا في الضیف ال : عند وفاته وفیها

).3(ینصرفن إّال شاكرًا لكم، الوصیة

تخرجه من حریمك إلى البابمن حق الضیف أن تمشي معه ف) 6(

: الصدوق، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسین بن یوسف بن زریق البغدادي، قال-6083/1

حدثنا علي : حدثنا دارم ونعیم بن صالح الطبري، قاال: حدثنا علي بن محمد بن عیینة مولى الرشید، قال

د بن علي، عن أبیه ومحمد بن الحنفیة، ، عن أبیه، عن جّده، عن محم)علیه السالم(بن موسى الرضا 
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من حق الضیف أن : قال) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ): علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).4(تمشي معه فتخرجه من حریمك إلى الباب

إستحباب إجابة دعوة المؤمن واألكل عنده) 7(

بیه، عن جّده علي ابن الحسین، عن ، باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أ)الجعفریات(-6084/1

لو دعیت): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

____________

.19788ح16:257، مستدرك الوسائل 154: الجعفریات-1

.19800ح16:260، مستدرك الوسائل 376: غرر الحكم-2

.19802ح16:260ستدرك الوسائل ، م2:352دعائم االسالم -3

.75:451، البحار 2:69) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4

--- ... 430الصفحة ... --- 

).1(إلى ذراع شاة ألجبت، ولو ُاهدي إلي كراع لقبلت

ِسر ثالثة ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي : وبهذا االسناد-6085/2

).2(میال أجب دعوةأ

إنما ُتعرف موّدة الرجل : أنه قال لبعض أصحابه وهو یأكل معه) علیه السالم(عن علي -6086/3

).3(ألخیه بجودة أكله من طعامه، وٕانه لیعجبني الرجل یأكل من طعامي فیجید األكل، یسّرني بذلك

لى من ُدعي إلیها، و من هي حق ع: أنه كان یأتي الدعوة ویقول) علیه السالم(عن علي -6087/4

).4(أتاها ولم ُیدع الیها فقد أتى ما ال یصلح له

من دعي إلى الطعام لم یجز أن یستتبع ولده) 8(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي ابن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6088/1

إذا دعي أحدكم إلى ): لى اهللا علیه وآلهص(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).5(طعام فال یستتبعن ولده، فانه إن فعل أكل حرامًا، ودخل عاصیاً 

إطعام الطعام) 9(

علیه (أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبداهللا -6089/1

طعام وجاء سائل فال مردإذا وضع ال): علیه السالم(عن أبیه، عن علي ) السالم

____________

.2:325، دعائم االسالم 19704ح16:235، مستدرك الوسائل 159: الجعفریات-1

.19705ح16:235، مستدرك الوسائل 186: الجعفریات-2
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.19735ح16:243، مستدرك الوسائل 2:107دعائم االسالم -3

.19605ح16:206، مستدرك الوسائل 2:107دعائم االسالم -4

.19658ح16:224، مستدرك الوسائل 165: الجعفریات-5

--- ... 431الصفحة ... --- 

).1)(تردنه(

لئن أطعم أخاك لقمة، : أنه قال) علیه السالم(الحسین بن سعید األهوازي عن أمیر المؤمنین -6090/2

شرة، ولئن أعطیه عشرة أحب إلّي من أن أتصدق بدرهم، ولئن أعطیه درهمًا أحب إلّي من أن أتصدق بع

).2(أحب إلّي من أعتق رقبة

).3(ال یشبع المؤمن وأخوه جائع: أنه قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6091/3

لئن أجمع أخواني على صاع من طعام أحب إلّي من أن أعتق ): علیه السالم(عن علي -6092/4

).4(رقبة

عن ) علیه السالم(، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین عن أبي الحسن الرضا: الشیخ المفید-6093/5

: آمركم بالورع واالجتهاد، إلى أن قال تعالى: عن اهللا عّزوجّل قال) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).5(وٕاطعام الطعام وٕافشاء السالم

لئت أجمع نفرًا من إخواني على صاع أو صاعین، أحّب : أنه قال) علیه السالم(عن علي -6094/6

).6(إلّي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن حمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6095/7

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

ِصل ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) ه السالمعلی(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).7(بطعامك وشرابك من تحب في اهللا عّزوجلّ 

: اُتي بسبعة ُأسارى، فقال) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ) علیه السالم(عن علي -6096/8

یاعلي قم

____________

.66:349ر ، البحا16:498، وسائل الشیعة 1582ح2:199المحاسن -1

.19853ح16:273، مستدرك الوسائل 165ح64: المؤمن-2

.19822ح16:265، مستدرك الوسائل 415: غرر الحكم-3

.48: مجموعة ورام-4

.19746ح16:245، مستدرك الوسائل 253: االختصاص-5
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.19763ح16:250، مستدرك الوسائل 2:104دعائم االسالم -6

.19718ح16:237الوسائل ، مستدرك194: الجعفریات-7

--- ... 432الصفحة ... --- 

یامحمد، اضرب أعناق هؤالء الستة، وخّل عن : فاضرب أعناقهم، فهبط علیه جبرئیل كطرفة عین، فقال

هو َمدِخيُّ الكف، سخي : یاجبرئیل وما حاله؟ قال): صلى اهللا علیه وآله(هذا الواحد، فقال رسول اهللا 

).1(بل عن ربك، یامحمد: أو عن ربي؟ قالأعنك: على الطعام، قال

).2(قوت األجساد الطعام، وقوت األرواح اإلطعام): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6097/9

إستحباب إطعام صاحب المصیبة من الجیران وٕارسال الطعام الیه) 10(

حدثني موسى بن : قالحدثنا محمد بن محمد،: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6098/1

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

احملوه الیهم، ما كانوا في شغلهم ذلك اصنعوا طعامًا و : ألهله وابتدأ بعائشة) صلى اهللا علیه وآله(

).3(منهم

____________

.19740ح16:244، مستدرك الوسائل 2:105دعائم االسالم -1

.19749ح16:246، مستدرك الوسائل 75:456، البحار 361ح142: الدعوات-2

.19887ح16:282، مستدرك الوسائل 211: الجعفریات-3

--- ... 433الصفحة ... --- 

--- ... 434الصفحة ... -- -

مبحث

اللباس والتجمل

--- ... 435الصفحة ... --- 

:الباب األول

في اللباس

استحباب إظهار النعمة) 1(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6099/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) لسالمعلیه ا(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).1(إن اهللا جمیل یحب الجمال، ویحب أن یرى أثر النعمة على عبده): السالم
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ینبغي للرجل : كان یقول) علیه السالم(عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه أن علیًا -6100/2

).2(ن شهرةإذا أنعم اهللا علیه بنعمة، أن یرى أثرها علیه في ملبسه، ما لم یك

واستصلح كل نعمة أنعمها اهللا علیك، وال : للحارث الهمداني) علیه السالم(من كتاب علي -6101/3

).3(تضیعن نعمة من نعم اهللا عندك، ولیر علیك أثر ما أنعم اهللا به علیك

____________

.3:340، وسائل الشیعة 6:438الكافي -1

.3469ح3:236، مستدرك الوسائل2:153دعائم االسالم -2

.3472ح3:237، مستدرك الوسائل 69: نهج البالغة كتاب-3

--- ... 436الصفحة ... --- 

أحكام المالبس) 2(

عن الخز وعن الركوب ) صلى اهللا علیه وسلم(نهانا رسولنا : قال)] علیه السالم[(عن علي -6102/1

ها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، علیها، وعن الجلوس علیها، وعن جلود النمور وعن الركوب علی

وعن حبالى سبي العدو أن یوطئن، وعن الحمر األهلیة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل 

).1(ذي مخلب من الطیر، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن المیتة، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب

القناع ) علیه السالم(ن آبائه، قال علي ، ع)علیه السالم(عن أبي عبداهللا : الحسن الطبرسي-6103/2

).2(ریبة باللیل ومذلة بالنهار) التقنع(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن جّده -6104/3

) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).3(یتزین أحدكم ألخیه المسلم كما یتزین للغریب الذي یحب أن یراه في أحسن الهیئةل

أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن أبیه، عن عبداهللا بن المغیرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة -6105/4

خل له كان ال ین) علیه السالم(، عن آبائه أن أمیر المؤمنین )علیه السالم(بن زید، عن أبي عبداهللا 

ال تزال هذه اُالمة بخیر ما لم یلبسوا لباس العجم، ویطعموا أطعمة العجم، فاذا فعلوا : الدقیق، وكان یقول

).4(ذلك ضربهم اهللا بالذلّ 

علیكم بالصفیق من الثیاب، فإن من رّق : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6106/5

الرب جل جالله وعلیه ثوبثوبه رّق دینه، ال یقومن أحدكم بین یدي 

____________

.14557ح5:857كنز العمال -1
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.3:414، وسائل الشیعة 117: مكارم األخالق-2

.612: ، الخصال حدیث األربعمائة3:344، وسائل الشیعة 6:439الكافي -3

.3:356، وسائل الشیعة 66:324، البحار 1669ح2:222المحاسن -4

--- ... 437الصفحة ... --- 

).1(یشف

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6107/6

).2(لبسة األنبیاء القمیص قبل السراویل: قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

لیه أنه خرج في الرحبة وعلیه أزار أصفر وقمیص أسود، وفي رج) علیه السالم(عن علي -6108/7

).3(نعالن، وبیده عنزة

أنه كره للرجل لبس المحض من الحریر، ورخص فیما كان منسوجًا ) علیه السالم(عن علي -6109/8

).4(به وبغیره من نبات األرض

ان یستمتع من ) صلى اهللا علیه وسلم(نهى رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي -6110/9

).5(الحریر بشيء

بردین من حریر، ) صلى اهللا علیه وسلم(كساني النبي : قال)] علیه السالم[(عن علي - 6111/10

علّي، فرآهما علي فأمر ) صلى اهللا علیه وسلم(فخرجت فیهما إلى الناس لینظروا إلى كسوة النبي

).6(بنزعهما، فأعطى أحدهما فاطمة وشق اآلخر باثنین لبعض نساءه

ببرذون علیه صفة دیباج، فلما وضع رجلیه في الركاب أنه ُاتي)] علیه السالم[(عن علي - 6112/11

).7(ال واهللا ال أركبه: دیباج، قال: ما هذا؟ قالوا: وأخذ بالسرج زلت یده عنه، فقال

____________

.83:184، البحار 3:357، وسائل الشیعة 623: الخصال حدیث األربعمائة-1

: ، مكارم األخالق3:416وسائل الشیعة ، 3660ح3:314، مستدرك الوسائل 240: الجعفریات-2

101.

.104: ، مكارم األخالق250: 3، مستدرك الوسائل 2:161دعائم االسالم -3

.3380ح3:208، مستدرك الوسائل 2:161دعائم االسالم -4

.41882ح15:475كنز العمال -5

.41883ح15:475كنز العمال -6

.41884ح15:476كنز العمال -7

--- ... 438صفحة ال... --- 
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: وتحتي مرافق من حریر، فقال)] علیه السالم[(استأذن عليَّ عليٌّ : عن ابن عامر، قال- 6113/12

ْنَیا{: نعم الرجل أنت یابن عامر إن لم تكن ممن قال اهللا عّزوجلّ  واهللا ) 1(}َأْذَهْبُتْم َطیَِّباِتُكْم ِفي َحَیاِتُكُم الدُّ

).2(إلّي من أن أضطجع علیهاألن اضطجع على جمر الغضا أحب 

كان ال ) علیه السالم(الحسن بن ظریف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبیه أن علیًا - 6114/13

).3(یرى بلباس الحریر والدیباج في الحرب إذا لم یكن فیه التماثیل بأساً 

).4(الزعفران لنا، والعصفر لبني ُامیة): علیه السالم(قال علي - 6115/14

قومًا یلبسون الصوف ) علیه السالم(رأى علي : أنه قال) علیه السالم(عن جعفر بن محمد - 6116/15

وكان أفضل ما یجده، وهو ) صلى اهللا علیه وآله(البسوا القطن فانه لباس رسول اهللا : والشعر، فقال

جمال، وأن یرى لباسنا، ولم یكن یلبس الصوف وال الشعر، فال تلبسوه إّال من علة، فان اهللا جمیل یحب ال

).5(أثر نعمته على عبده

محمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسى، عن - 6117/16

، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(عبداهللا بن عبدالرحمن، عن شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

ولباسنا، ولم یكن ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا البسوا الثیاب من القطن فانه لباس: قال) علیه السالم(

).6(یلبس الصوف والشعر إّال من علة

) علیه السالم(عبداهللا بن جعفر، باسناده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه، أن علیًا - 6118/17

).7(فیه تكفین الموتى: كان ال یلبس إّال البیاض أكثر ما یلبس، ویقول

____________

.20: األحقاف-1

.41878ح15:474كنز العمال -2

.3:270، وسائل الشیعة 347ح103: قرب االسناد-3

.3509ح3:250، مستدرك الوسائل 2:160دعائم االسالم -4

.2:24، إحیاء األحیاء 3516ح3:254، مستدرك الوسائل 2:155دعائم االسالم -5

.103: ألخالق، مكارم ا3:357، وسائل الشیعة 6:450الكافي -6

.3:356، وسائل الشیعة 81:311، البحار 552ح152: قرب االسناد-7

--- ... 439الصفحة ... --- 

أخبرنا حمید بن عبداهللا : أخبرنا الفضل بن دكین، قال: أبو عبداهللا محمد بن سعد، قال- 6119/18

في بني دیوان وأنا غالم، )]معلیه السال[(رأیت علیاً : سمعت فروخ مولى لبني األشتر، قال: األصم، قال

أتعرفني؟ فقال ال، فاشترى منه قمیصًا : نعم أنت أمیر المؤمنین، ثم أتى آخر فقال: أتعرفني؟ قلت: فقال
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الحمد هللا الذي كسا علي بن : كّفه، فلما كّفه قال: زابّیًا فلبسه، فمدَّ ُكمَّ القمیص فاذا هو مع أصابعه، فقال

).1(أبي طالب

حدثنا عبدالسالم بن حرب، عن : أخبرنا عبداهللا بن محمد بن أبي شیبة، قال: ، قالوعنه- 6120/19

علیه [(إسحاق بن عبداهللا بن أبي فروة، عن إبراهیم بن عبداهللا ابن حنین، عن ابن عباس، عن علي 

ضیقًا إذا كان أزارك واسعًا فتوشح به، وٕاذا كان): صلى اهللا علیه وآله(قال لي رسول اهللا : قال)] السالم

).2(فأتزر به

عبداهللا بن بسطام، عن محمد بن رزین، عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن أبي - 6121/20

من أراد البقاء : انه قال) علیه السالم(عبداهللا، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن جّده، عن أمیر المؤمنین 

).3(وال بقاء، فلیخفف الرداء، الخبر

عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن ، باسناده)الجعفریات(- 6122/21

وأما اللباس فما طاولته أبلیته، وما طاولك : قال في حدیث) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).4(أبالك

إستحباب التسمیة والتحمید والدعاء بالمأثور عند لبس وخلع الثوب) 3(

حدثني أبو : د بن یحیى العطار، عن محمد بن أحمد، قالحدثنا محم: أبي، قال: الصدوق-6123/1

جعفر أحمد بن أبي عبداهللا، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن

____________

.3679ح3:320، مستدرك الوسائل 3:28طبقات ابن سعد -1

.3684ح3:321، مستدرك الوسائل 3:30طبقات ابن سعد -2

.29: طب األئمة-3

.2695ح3:324مستدرك الوسائل ، 242: الجعفریات-4

--- ... 440الصفحة ... --- 

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عمه یعقوب، رفع الحدیث إلى علي بن أبي طالب 

).1(إذا خلع أحدكم ثیابه فلیسم لئال تلبسها الجن، فانه إن لم یسم علیها لبستها الجن حتى یصبح): وآله

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن محمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)ریاتالجعف(-6124/2

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

إذا لبست) صلى اهللا علیه وآله(علمني رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

الحمد هللا الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثیاب بركة أبتغي : الثوب أن أقول

وفي نسخة ) یاعلي من قال ذلك لم یتقمصه حتى یغفر اهللا له: فقال(فیها مرضاتك وأعمر فیها مساجدك 
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).2(ُاخرى لم یصبه شيء یكره

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن محمد، قال: مد، قال، أخبرنا عبداهللا بن مح)الجعفریات(-6125/3

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

إن الرجل ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

ر أو نصف دینار أو ثلث دینار، فیحمد اهللا عّزوجّل حین یلبسه، فما بلغ من ُامتي لیبتاع الثوب بدینا

).3(ركبتیه حتى یغفر له

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6126/4

ین قال أمیر المؤمن: قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

إذا كسا اهللا تعالى المؤمن ثوبًا جدیدًا، فلیتوضأ ولیصل): علیه السالم(

____________

.3:415، وسائل الشیعة 63:74، البحار 582: علل الشرائع-1

، 3:373، وسائل الشیعة 6:458، الكافي 3548ح3:267، مستدرك الوسائل 224: الجعفریات-2

.45:219أمالي الصدوق المجلس 

.2:156، دعائم االسالم 3547ح3:267، مستدرك الوسائل 224: فریاتالجع-3

--- ... 441الصفحة ... --- 

ركعتین یقرأ فیهما ُام الكتاب، وآیة الكرسي، وقل هو اهللا أحد، وٕانا أنزلناه، ثم لیحمد اهللا الذي ستر عورته 

یعصي اهللا فیه وله بكل ِسلك فیه ملك فانه ال" ال حول وال قوة إّال باهللا"وزینه في الناس، ولیكثر من قول 

).1(یقدس له ویستغفر له ویترحم علیه

استحباب لبس الثوب الغلیظ) 4(

حدثنا : حدثنا محمد بن الحسن الطاري، قال: الصدوق، حدثنا علي بن أحمد الدقاق، قال-6127/1

لصادق جعفر بن حدثنا محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن ا: محمد بن الحسین الخشاب، قال

واهللا ما دنیاكم هذه إّال ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : محمد، عن أبیه، عن جّده، عن آبائه قال

ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى : كسفر على منهل، حّلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا، إلى أن قال

أعزب عني: رقعها، فقلت لهاقذف بها قذف األتن ال یرتضیها لی: استحییت من راقعها، وقال لي

فعند الصباح یحمد القوم السرى) ... 2(وتنجلي عنا غالالت الكرى

حدثنا : حدثنا إبراهیم، قال: حدثنا الحسن، قال: إبراهیم بن محمد الثقفي، حدثنا محمد، قال-6128/2

: هب قالحدثنا شریك بن عبداهللا، عن عثمان األعمش، عن زید بن و : یوسف بن بهلول السعدي، قال

وفد من البصرة فیهم رجل من رؤساء الخوارج یقال له الجعدة بن نعجة، ) علیه السالم(قدم على علي 
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هذا أبعد لي من الكبر، وأجدر أن یقتدي ): علیه السالم(في لباسه ما یمنعك أن تلبس؟ فقال : فقال له

بي المسلم،

____________

، 2:48، سفینة البحار مادة صال 91:387ار ، البح3:371، وسائل الشیعة 6:459الكافي -1

.624: ، الخصال حدیث األربعمائة4:173دارالسالم 

.40:345، البحار 3559ح3:271، مستدرك الوسائل 90:495أمالي الصدوق المجلس -2

--- ... 442الصفحة ... --- 

).1(الخبر

ن ابن محبوب، عن ابن محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ع-6129/3

أن ) علیه السالم(لما بلغ أمیر المؤمنین : فضال جمیعًا، عن یونس بن یعقوب، عن أبي بصیر، قال

فشق ذلك علیه، فأمر وكالءه أن یجمعوا غلته حتى إذا حال : لیس لعلي مال، قال: طلحة والزبیر یقوالن

شرت بین یدیه، فأرسل إلى طلحة والزبیر علیه الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فن

فخرجا من عنده : هذا المال واهللا لي، لیس ألحد فیه شيء، وكان عندهما مصّدقًا، قال: فأتیاه، فقال لهما

).2(إن له ماال: وهما یقوالن

وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حدید، عن مرازم بن حكیم، عن -6130/4

أن لك ماال ) یرون(إن الناس یروون ) علیه السالم(قلت ألبي عبداهللا : ـ مولى آل سام ـ قالعبداألعلى 

مّر ذات یوم على ناس شتى من قریش ) علیه السالم(ما یسوءني ذلك، إن أمیر المؤمنین : كثیرًا، فقال

فأمر الذي )علیه السالم(أصبح علي ال مال له، فسمعها أمیر المؤمنین : وعلیه قمیص مخرق، فقالوا

بِعه األول فاألول واجعلها : یلي صدقته أن یجمع تمره وال یبعث إلى انسان شیئًا، وأن یوفره، ثم قال له

م علیه إذا دعوت بالتمر : دراهم ثم اجعلها حیث تجعل التمر فاكبسه معه حیث ال یرى، وقال للذي یقوِّ

تنثرها، ثم بعث إلى رجل منهم یدعوه، ثم فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنك ال تعمد الدراهم حتى

هذا : دعا بالتمر فلما صعد ینزل بالتمر ضرب برجله فانتثرت الدراهم، فقالوا ما هذا یاأبا الحسن؟ فقال

انظروا أهل كل بیت كنت أبعث الیهم فانظروا ماله وابعثوا : مال من ال مال له، ثم أمر بذلك المال فقال

).3(الیه

____________

.33:435، البحار 3529ح3:258، مستدرك الوسائل 1:107الغارات -1

.41:125، البحار 3:343، وسائل الشیعة 6:440الكافي -2
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.41:125، البحار 3:343، وسائل الشیعة 6:439الكافي -3

--- ... 443الصفحة ... --- 

لباس الدون یخشع له : فقال: أنه لبس ثوبًا مرقعًا، فقیل له في ذلك) علیه السالم(عن علي -6131/5

).1)(ال جدید لمن ال خلق له: ورآه بعض أصحابه علیه ثوبًا خلقًا مرقوعًا، فقیل له في ذلك فقال(القلب 

یومًا وعلیه أزار مرقوع، ) علیه السالم(خرج علي : علي بن عیسى، عن أبي نعیم، قال-6132/6

).2(من إذا رآه علّي یخشع القلب بلبسه ویقتدي به المؤ : فعوتب علیه، فقال

یقتدي به ): علیه السالم(علیه أزار مرقوع، فقیل له في ذلك، فقال ) علیه السالم(رؤي علي -6133/7

أشبه بشعار الصالحین، : المؤمنون، ویخشع له القلب، وتذل به النفس، ویقصد به المبالغ، وفي روایة

).3(ر وأجدر أن یقتدي به المسلمهذا أبعد لي من الكب: أحصن لفرجي، وفي روایة: وفي روایة

في إّتخاذ القالنس) 5(

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6134/1

یلبس من القالنس ) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

).4(یأمر بهّن المضربة وذات اُألذنین، وكان

محمد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن أبي عمیر، عن هشام بن الحكم، عن -6135/2

إذا ظهرت القالنس المتركة ظهر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبي عبداهللا 

).5(الزنا

____________

.3562ح3:273، مستدرك الوسائل 2:159دعائم االسالم -1

.3556ح3:270، مستدرك الوسائل 1:173كشف الغمة -2

.3558ح3:271، مستدرك الوسائل 2:96مناقب ابن شهر آشوب -3

.3580ح3:279، مستدرك الوسائل 184: الجعفریات-4

.3:380، وسائل الشیعة 6:418الكافي -5

--- ... 444الصفحة ... --- 

تنظیف الثیاب) 6(

أخبرنا محمد بن محمد األشعث، حدثني : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)عفریاتالج(-6136/1

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن : موسى، قال

بئس العبد ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن علي بن أبي طالب 
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).1(رةالقاذو 

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6137/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).2(التنظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن، وهو طهور للصالة): السالم

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(بو بصیر، عن أبي عبداهللا الصادق روى أ-6138/3

غسل الثیاب یذهب الهم والحزن، وهو طهور للصالة، وتشمیر الثیاب طهور لها، وقد قال اهللا ): السالم

).4(أي فشّمر) 3(}َوِثَیاَبَك َفَطهِّرْ {: سبحانه

كم، وخذوا من شعوركم، واستاكوا، وتزینوا، وتنظفوا، اغسلوا ثیاب)] علیه السالم[(عن علي -6139/4

).5(فإن بني اسرائیل لم یكونوا یفعلون كذلك فزنت نساؤهم

حدثني أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6140/5

علیه (علي بن أبي طالب جّده، جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن

).6(من اتخذ ثوبًا فلینظفه): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

____________

.1:123، دعائم االسالم 3464ح3:235، مستدرك الوسائل 157: الجعفریات-1

.3:346، وسائل الشیعة 6:444الكافي -2

.4: المّدثر-3

.67:278، البحار 3:366، وسائل الشیعة 5:246، تفسیر الصافي 5:385تفسیر مجمع البیان -4

.1218ح1:184، الجامع الصغیر للسیوطي 17175ح6:640كنز العمال -5

.2:158، دعائم االسالم 3532ح3:260، مستدرك الوسائل 157: الجعفریات-6

--- ... 445الصفحة ... --- 

في لبس المعصفر) 7(

، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد، عن ابن محمد بن یعقوب-6141/1

صلى (نهاني رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(القداح، عن أبي عبداهللا 

).1(عن لبس ثیاب الشهرة، وال أقول نهاكم عن لبس المعصفر المفّدم) اهللا علیه وآله

بن المثنى، حدثنا عبدالرحمن ـ یعني ابن مهدي ـ حدثنا شعبة، عن أبي مسلم، حدثنا محمد-6142/2

حلة ) صلى اهللا علیه وسلم(ُاهدیت لرسول اهللا : سمعت أبا صالح یحدث، عن علي، قال: عون، قال

إني لم أبعث بها إلیك لتلبسها، إنما : سیراء، فبعث بها إلّي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال

).2(لتشققها خمرًا بین النساءبعثت بها إلیك
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وعنه، حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبدالملك بن میسرة، عن -6143/3

حلة سیراء، ) صلى اهللا علیه وسلم(كساني رسول اهللا : زید بن وهب، عن علي بن أبي طالب قال

).3(فشققتها بین نسائي: فخرجت فیها فرأیت الغضب في وجهه، قال

البیهقي، أنبأ أبو محمد بن یوسف، أنبأ أبو سعید بن األعرابي، ثنا الحسن بن محمد -6144/4

الزعفراني، ثنا یزید بن هارون، وأنبأ أبو علي الروذباري، ثنا عبداهللا بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، 

ي حبیب، عن عبدالعزیز ثنا شعیب بن أیوب، ثنا یزید بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن یزید بن أب

رضي اهللا (سمعت علیًا : بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبداهللا بن رزین الغافقي، قال

ذهبًا في یمینه وحریرًا في شماله، ثم رفع بهما یدیه، ثم ) صلى اهللا علیه وسلم(أخذ رسول اهللا : قال)عنه

).4(إن هذین حرام على ذكور ُامتي: قال

____________

.3:358، وسائل الشیعة 6:447الكافي -1

.1:90، مسند أحمد 6:142صحیح مسلم -2

.214: ، الریاض النضرة4:366، حلیة األولیاء 7:195، صحیح البخاري 6:142صحیح مسلم -3

.2:425سنن البیهقي -4

--- ... 446الصفحة ... --- 

على رجل جّبة طیالسة قد جعل على )] معلیه السال[(رأى علي : عن عمرو الشیباني قال-6145/5

).1(ال تراه علّي بعد هذا: ما هذا النتن تحت لحیتك؟ فقال: صدره دیباجًا، فقال

حلة مسیرة بحریر، ) صلى اهللا علیه وسلم(ُاهدي لرسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -6146/6

یارسول اهللا، ما أصنع بها؟ : ا إلّي، فقلتبه) صلى اهللا علیه وسلم(إما سداها واما لحمتها فبعث النبي 

خمارًا لفاطمة : ال أرضى لك شیئًا وأكره لنفسي، اجعلها خمرًا بین الفواطم، فشققت منها أربعة أخمرة: قال

).2(وخمارًا لفاطمة بنت حمزة) صلى اهللا علیه وسلم(بنت أسد ُام علي، وخمارًا لفاطمة بنت محمد 

في تشمیر الثوب وتقصیره) 8(

یاهذا : أنه رأى رجال یجر ثوبه، فقال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : القطب الراوندي-6147/1

).3(قّصر منه فانه أتقى وأبقى وأنقى

محمد بن یعقوب، عن أبي علي األشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عیسى بن -6148/2

: إلى فتى مرخ إزاره، فقال) علیه السالم(ن نظر أمیر المؤمنی: هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال

).4(یابني ارفع أزارك، فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك

خرجت من المسجد فاذا رجل : الموفق بن أحمد الخوارزمي، باسناده عن أبي مطر، قال-6149/3
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شیت خلفه ارفع أزارك، فانه أبقى لثوبك وأنقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلمًا، فم: ینادي من خلفي

وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، ومعه

____________

.41854ح15:467كنز العمال -1

.2:194الریاض النضرة -2

.3534ح3:261، مستدرك الوسائل 326ح131: دعوات الراوندي-3

.6:457الكافي -4

--- ... 447الصفحة ... --- 

أجل، رجل من : أراك غریبًا بهذا البلد؟ قلت: رجلفقال لي! من هذا؟: الدرة كأنه أعرابي بدوي، فقلت

).1) (علیه السالم(هذا علي أمیر المؤمنین : أهل البصرة، قال

دخل السوق وهو أمیر المؤمنین ) علیه السالم(علي بن عیسى، قال ابن األعرابي إن علیًا -6150/4

فقّصه، : قّصه، قال: قال للخیاطفاشترى قمیصًا بثالثة دراهم ونصف، فلبسه في السوق فطال أصابعه، ف

شرعك ما بّلغك : ال، ومشى والدرة على كتفه وهو یقول: أحوصه یاأمیر المؤمنین؟ قال: وقال الخیاط

).2(المحل، شرعك ما بلغك الحل

ابراهیم بن محمد الثقفي، عن عبداهللا بن بلح البصري، عن أبي بكر بن عیاش، عن أبي -6151/5

لبس القمیص ) انه(ثم : في حدیث، قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین حصین، عن مختار التمار،

هّلم : یاغالم اقطع هذا الفضل فقطعه، فقال الغالم: ومّد یده في ردنه، فاذا هو یفضل عن أصابعه، فقال

).3(دعه كما هو، فإن األمر أسرع من ذلك: اكفه یاشیخ، فقال

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(صادق روى أبو بصیر، عن أبي عبداهللا ال-6152/6

غسل الثیاب یذهب الهم والحزن، وهو طهور للصالة، وتشمیر الثیاب طهور لها، وقد قال اهللا ): السالم

).5(أي فشّمر) 4(}َوِثَیاَبَك َفَطهِّرْ {: سبحانه

بن علي محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن -6153/7

الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خدیجة، عن معلى بن خنیس،

____________

، 40:331، البحار 1:105، الغارات 1:163، كشف الغمة 136ح121: مناقب الخوارزمي-1

.3533ح3:261مستدرك الوسائل 

.3543ح264، مستدرك الوسائل 40:333، البحار 1:165كشف الغمة -2

.103:93، البحار 3544ح3:265، مستدرك الوسائل 1:106الغارات -3
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.4: المّدثر-4

.67:278، البحار 3:366، وسائل الشیعة 5:246، تفسیر الصافي 5:385تفسیر مجمع البیان -5

--- ... 448الصفحة ... --- 

اشترى ثالثة كان عندكم، فأتى بني دیوان و ) علیه السالم(إن علیًا : قال) علیه السالم(عن أبي عبداهللا 

القمیص إلى فوق الكعب، واالزار إلى نصف الساق، والرداء من بین یدیه إلى ثدییه ومن : أثواب بدینار

هذا : خلفه إلى إلیتیه، ثم رفع یده إلى السماء فلم یزل یحمد اهللا على ما كساه حتى دخل منزله، ثم قال

).1(اللباس الذي ینبغي للمسلمین أن یلبسوه

ءفي اإلحتذا) 9(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسى، عن عبداهللا -6154/1

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(بن عبدالرحمن، عن شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).2(استجادة الحذاء وقایة للبدن وعون على الصالة والطهور): علیه السالم(

عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن وعنه،-6155/2

ال تحتذوا الملس فإنها ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(راشد، عن أبي عبداهللا 

).3(حذاء فرعون، وهو أول من اتخذ الملس

علیه (، عن السكوني، عن أبي عبداهللا وعنه، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي-6156/3

أنه كان یمشي في نعل واحدة، ویصلح اُالخرى، ال) علیه السالم(، عن علي )السالم

____________

.41:159، البحار 6:455الكافي -1

.122: ، مكارم األخالق611: ، الخصال حدیث األربعمائة3:381، وسائل الشیعة 6:462الكافي -2

.615: ، الخصال حدیث األربعمائة533: ، علل الشرائع3:382، وسائل الشیعة 6:463الكافي -3

--- ... 449الصفحة ... --- 

).1(یرى بذلك بأساً 

إستحباب التبرع بكسوة المؤمن) 10(

أبو حامد محیي الدین ابن أخي السیدین زهرة، باسناده عن شیخ الطائفة، عن المفید، عن -6157/1

یه، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن أبیه، جعفر بن محمد بن قولو 

حدثني أبي، : أنه قال في حدیث) علیهما السالم(عن عبداهللا بن سلیمان النوفلي، عن جعفر بن محمد 

من كسا أخاه المؤمن من : أنه قال) صلى اهللا علیه وآله(عن النبي ) علیه السالم(عن آبائه، عن علي 
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ه اهللا من سندس الجنة واستبرقها وحریرها، ولم یزل یخوض في رضوان اهللا ما دام المكسو منه عرى، كسا

).2(سلك

ما یتعّلق بالتختم) 11(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6158/1

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

ما طهرت كفُّ فیها خاتم : قال) صلى اهللا علیه وآله(ال تخّتموا بغیر الفضة، فإن رسول اهللا ): السالم

).3(حدید

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6159/2

أبیه، عن علي بن أبيعن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن

____________

.3:384، وسائل الشیعة 6:468الكافي -1

.3666ح3:316، مستدرك الوسائل 6ح52: كتاب األربعین-2

، 185: ، الجعفریات3593ح3:283، مستدرك الوسائل 3:303، وسائل الشیعة 6:468الكافي -3

.612: مائة، الخصال حدیث األربع507: الفصول المهمة للحر العاملي

--- ... 450الصفحة ... --- 

من تختم بفص عقیق أحمر، : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : قال) علیه السالم(طالب 

).1(ختم اهللا تعالى له بالحسنى

صالة ركعتین بفص عقیق تعدل ألف ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : الدیلمي، قال-6160/3

).2(ركعة بغیره

).3(ما رفعت إلى اهللا كف أحب الیه من كف فیها عقیق): علیه السالم(وعنه، عن علي -6161/4

الصدوق، حدثني علي بن أحمد بن عبداهللا، عن أبیه، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن -6162/5

الحسن بن موسى، عن الحسین بن یحیى، عن الحسین بن مزید، عن أبي عبداهللا جعفر بن محمد، عن 

) صلى اهللا علیه وآله(شكى رجل إلى رسول اهللا : قال) علیه السالم(ه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین أبی

).4(هال تختمت بالعقیق فانه یحرز من كل سوء: أنه قطع علیه الطریق، فقال له

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6163/6

قال رسول : قال) علیه السالم(بیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب عن أ

).5(وبأي فص یكون نعم الفص البلور): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6164/7
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أن رسول اهللا ): علیه السالم(الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب عن أبیه، عن جّده علي بن 

ألن االستنجاء; كان یتختم بیمینه لموضع االستنجاء) صلى اهللا علیه وآله(

____________

.3619ح3:295، مستدرك الوسائل 185: الجعفریات-1

.119: ، عدة الداعي83:187، البحار 393: أعالم الدین-2

.83:187، البحار 392: لدینأعالم ا-3

.88: ، مكارم األخالق103ح373: ، جامع األخبار باب التختم174: ثواب األعمال-4

.2:164، دعائم االسالم 3630ح3:301، مستدرك الوسائل 185: الجعفریات-5

--- ... 451الصفحة ... --- 

).1(لنقشه محمد رسول اهللا) كذا(به 

خاتم فّصه یاقوت أخضر یتختم به : أربع خواتیم) علیه السالم(المؤمنین روي أنه كان ألمیر-6165/8

، وخاتم فّصه یاقوت أحمر یتختم به لحرزه، وخاتم فّصه فیروزج یتختم به لظفره، وخاتم فّصه )لنیله(لنبله 

).2(حدید صیني یتختم به لقوته، ونهى شیعته أن یتختموا بالحدید

من تختم بالعقیق ختم اهللا له باألمن : أنه قال) علیه السالم(ین عن معاذ، عن أمیر المؤمن-6166/9

).3(واالیمان

من تختم بالعقیق لم یزل ینظر إلى الحسنى ما دام في : في حدیث) علیه السالم(قال علي - 6167/10

).4(یده، ولم یزل علیه من اهللا واقیة

ن أحمد بن أبي عبداهللا، عن الصدوق، حدثني علي بن أحمد بن عبداهللا، عن أبیه، ع- 6168/11

الحسن بن موسى، عن الحسین بن یحیى، عن الحسین بن مزید، عن أبي عبداهللا جعفر بن محمد، عن 

تختموا بالعقیق یبارك اهللا علیكم، وتكونوا في أمن : قال) علیه السالم(أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

).5(من البالء

من كان نقش خاتمه ما شاء اهللا ال قوة إّال باهللا، استغفر اهللا، : الق) علیه السالم(عن علي - 6169/12

).6(فذكر في ذلك ثوابًا عظیماً 

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن- 6170/13

____________

.3632ح3:302، مستدرك الوسائل 186: الجعفریات-1

.86: مكارم األخالق-2

.87: خالقمكارم األ-3
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.3:402وسائل الشیعة -4

.3:402، وسائل الشیعة 88: ، مكارم األخالق174: ثواب األعمال-5

.91: مكارم األخالق-6

--- ... 452الصفحة ... --- 

، عن أبیه، عن جّده، )علي بن الحسین(محمد بن علي، عن عبید بن یحیى، عن محمد بن الحسین بن 

).1(تختموا بالجزع الیماني فانه یرد كید مردة الشیاطین): ه السالمعلی(قال أمیر المؤمنین : قال

).2(من تختم بالیاقوت األصفر، منع من الطاعون)]: علیه السالم[(عن علي - 6171/14

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن - 6172/15

من نقش ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ن أبي عبداهللا قالجّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، ع

).3(على خاتمه اسم اهللا فلیحوله عن الید التي یستنجي بها في المتوضأ

محمد بن علي بن الحسین، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبیه، جمیعًا، عن - 6173/16

صلى اهللا علیه (عن النبي ) علیه السالم(ب جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي بن أبي طال

یاعلي تختم بالیمین فانها فضیلة من اهللا عّزوجّل للمقربین، : "في وصیته له وهي طویلة یقول فیها) وآله

بالعقیق األحمر، فانه أول جبل أقر اهللا بالربوبیة، ولي بالنبوة، ولك : بم أتختم یارسول اهللا؟ قال: قال

امة، ولشیعتك بالجنة، وألعدائك بالنار، یاعلي إن اهللا عّزوجّل أشرف على الدنیا بالوصیة، ولولدك باالم

فاختارني منها على رجال العالمین، ثم اطلع الثانیة فاختارك منها على رجال العالمین، ثم اطلع الثالثة 

).4(لمینفاختار األئمة من ولدك على رجال العالمین، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العا

____________

.175: ، ثواب األعمال3:407، وسائل الشیعة 6:472الكافي -1

.17298ح6:665كنز العمال -2

.613: ، الخصال حدیث األربعمائة1:233، وسائل الشیعة 6:474الكافي -3

: ، مكارم األخالق77:60، البحار 2:311، اثبات الهداة 5762ح4:374من ال یحضره الفقیه -4

444.

--- ... 453الصفحة ... --- 

أخبرنا القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسین، أخبرنا : ابن المغازلي الشافعي، قال- 6174/17

القاضي أبو الفرج أحمد بن علي بن جعفر بن محمد بن المعلى الحنوطي أذنًا، حدثني أبو الطیب محمد 

أخبرنا : بواسط سنة إحدى وثالثین وأربعمائة، قالبن حبیش بن عبداهللا بن هارون النبلي في الطراز
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المشرق بن سعید الذارع، حدثنا إبراهیم بن المنذر الحزامي، حدثنا سفیان بن حمزة األسلمي، عن كثیر 

یاسلیمان تصّدر، : دخل األعمش على المنصور وهو جالس للمظالم، فلما بصر به قال له: بن زید، قال

: حدثني السجاد، قال: حدثني الباقر، قال: حدثني الصادق، قال: قالأنا صدر حیث جلست، ثم: فقال

: قال) رضي اهللا عنه(حدثني التقي وهو الوصي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : حدثني الشهید، قال

تختموا بالعقیق فانه : فقال) علیه السالم(أتاني جبرئیل : قال) صلى اهللا علیه وسلم(حدثني رسول اهللا 

: شهد هللا بالوحدانیة، ولي بالنبوة ولعلي بالوصیة، ولولده باالمامة، ولشیعته بالجنة، قالأول حجر

الصادق جعفر بن محمد بن : تذكر قومًا فتعلم من ال نعلم، فقال: فاستدار الناس بوجوههم نحوه، فقیل له

بي طالب، علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، والباقر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أ

).1(والسجاد علي بن الحسین، والشهید الحسین بن علي، والوصي وهو التقي علي بن أبي طالب

: أربعة خواتیم یتختم بها)] علیه السالم[(كان لعلي بن أبي طالب : عن عبد خیر قال- 6175/18

ه إّال اهللا الملك یاقوت لنیله، فیروزج لنصره، حدید صیني لقوته، عقیق لحرزه، وكان نقش الیاقوت ال إل

الحق المبین، ونقش الفیروزج اهللا الملك، ونقش الحدید الصیني العزة هللا، ونقش العقیق ثالثة أسطر ما 

).2(شاء اهللا ال قوة إّال باهللا استغفر اهللا

____________

.213ح134: ، الطرائف282ح1:421، مدینة المعاجز 326ح281: مناقب ابن المغازلي-1

.17407ح6:686عمال كنز ال-2

--- ... 454الصفحة ... --- 

یلبس خاتمه في یمینه ) صلى اهللا علیه وسلم(كان النبي : قال)] علیه السالم[(عن علي - 6176/19

).1(ویجعل فّصه مما یلي باطن كفه

حدثنا علي بن : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادي، قال: الصدوق- 6177/20

حدثنا علي بن موسى الرضا : حدثنا الحسین بن محمد العلوي بالجحفة، قال: عیینة، قالمحمد بن 

خرج علینا رسول اهللا : قال) علیه السالم(، عن أبیه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب )علیهما السالم(

: ، وقالوفي یده خاتم فّصه جزع یماني، فصلى بنا، فلما قضى صالته دفعه إلّي ) صلى اهللا علیه وآله(

یاعلي تختم به في یمینك وصلِّ فیه، أو ما علمت أن الصالة في الجزع سبعون صالة، وانه ُیسبِّح 

).2(ویستغفر وأجره لصاحبه، وباهللا العصمة والتوفیق

حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علي الحسین بن : الصدوق- 6178/21

أخبرني علي بن : بقم في رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة، قال) معلیه السال(علي بن أبي طالب 

حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمیر، عن حماد بن عثمان، : إبراهیم بن هاشم سنة سبع وثالثمائة، قال
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نهاني رسول ): علیه السالم(قال علي : قال) علیه السالم(عن عبداهللا بن علي الحلبي، عن أبي عبداهللا 

ـ وال أقول نهاكم ـ عن التختم بالذهب، وعن ثیاب القسّي، وعن میاثر األرجوان، ) هللا علیه وآلهصلى ا(اهللا 

).3(وعن المالحف المفّدمة، وعن القراءة وأنا راكع

البیهقي، أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد الفقیه، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، ثنا - 6179/22

اتم األنصاري بالبصرة، أنا أبویحیى بن صاعد، ثنا مسلم بن ح

____________

.17413ح6:687كنز العمال -1

.83:188، البحار 3:407، وسائل الشیعة 2:132) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -2

.83:254، البحار 289: ، الخصال باب الخمسة3:301، وسائل الشیعة 301معاني األخبار -3

--- ... 455الصفحة ... --- 

انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب : كر الحنفي، ثنا یونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قالب

نهى عن آنیة الذهب والفضة أن یشرب ): صلى اهللا علیه وسلم(فقال لنا إن رسول اهللا ) رضي اهللا عنه(

).1(فیها وأن یؤكل فیها، ونهى عن القّسي والمیثرة، وعن ثیاب الحریر وخاتم الذهب

).2(ال تلبسوا صبیانكم خواتم الحدید: أنه قال) علیه السالم(عن علي - 6180/23

من فضة ) صلى اهللا علیه وآله(كان خاتم رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(عن علي - 6181/24

).3(ونعل سیفه من فضة

).4(علي یؤمن باهللا: أنه كان في نفش خاتمه) علیه السالم(عن علي - 6182/25

حدثنا : حدثني موسى، قال: ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد بن محمد، قال)الجعفریات(- 6183/26

أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي ابن الحسین، عن أبیه، عن علي بن 

ان یجعله اتخذ خاتمًا من ورق فّصه منه، وك) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ) علیه السالم(أبي طالب 

).5(في باطن كفه، وكان كثیرًا ما ینظر الیه وكان نقشه محمد رسول اهللا

حدثنا أبو جعفر : عماد الدین الطبري، عن محمد بن علي بن عبدالصمد التمیمي، قال- 6184/27

حدثني أبي، حدثنا سعد بن عبداهللا، عن الهیثم بن مسروق، عن الحسین بن : محمد بن الحسن، قال

قال علي بن : عمر بن ثابت، عن أبیه، عن سعد ابن طریف، عن األصبغ بن نباتة، قالعلوان، عن 

ذات یوم على) علیه السالم(أبي طالب 

____________

.1:28سنن البیهقي -1

.2595ح3:284، مستدرك الوسائل 2:164دعائم االسالم -2
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.2595ح3:284، مستدرك الوسائل 2:164دعائم االسالم -3

.3634ح3:302، مستدرك الوسائل 2:165االسالم دعائم-4

.3592ح3:283، مستدرك الوسائل 186: الجعفریات-5

--- ... 456الصفحة ... --- 

).1(أنا المتختم بالیمین، والمعفر للجبین، الخبر: أنا سید الوصیین، إلى أن قال: منبر الكوفة

لما : عن التختم بالیمین؟ فقال) یه السالمعل(أنه سأل أمیر المؤمنین : الصقب بن زهیر- 6185/28

یارسول اهللا ما : اآلیة، قال جبرئیل) 2(}ُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا{): صلى اهللا علیه وآله(أنزل اهللا على نبیه 

صلى اهللا (من نبي إّال وأنا بشیره ونذیره، فما افتخرت بأحد من األنبیاء إّال بكم أهل البیت، فقال النبي 

أنت منا ): صلى اهللا علیه وآله(أنا منكم، فقال رسول اهللا : یاجبرئیل أنت منا؟ فقال جبرئیل): علیه وآله

خاتمه ) صلى اهللا علیه وآله(یارسول اهللا بّین لي لیكون لي فرج ُالمتك، فأخذ النبي : یاجبرئیل، فقال

رابعكم الحسن، وخامسكم الحسین، أنا رسول اهللا أولكم، وثانیكم علي، وثالثكم فاطمة، و : بشماله فقال

یارسول : أنت سادسنا یاجبرئیل، فقال جبرئیل: وسادسكم جبرئیل، وجعل خاتمه في اصبعه الیمنى، فقال

اهللا ما من أحد تختم في یمینه وأراد بذلك سنتك ورأیته یوم القیامة متحیرًا إّال أخذت بیده وأوصلته إلیك 

).3) (علیه السالم(وٕالى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

نهانا : قال) علیه السالم(، عن أبیه، عن آبائه، عن علي )علیه السالم(عن أبي عبداهللا - 6186/29

).4(عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنیة الفضة) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

أبي بردة، مسلم، حدثنا یحیى بن یحیى، أخبرنا أبو األحوص، عن عاصم بن كلیب، عن- 6187/30

أن أتختم في اصبعي هذه أو ) صلى اهللا علیه وسلم(نهاني رسول اهللا )]: علیه السالم[(قال علي: قال

).5(فأومأ إلى الوسطى والتي تلیها: هذه، قال

____________

.3601ح3:289، مستدرك الوسائل 155: بشارة المصطفى-1

.61: آل عمران-2

، البحار 3606ح3:290، مستدرك الوسائل 3:303اتمه مناقب ابن شهر آشوب باب في خ-3

42:63.

.66:540، البحار 86: مكارم األخالق-4

.17411ح6:686، كنز العمال 6:153صحیح مسلم -5

--- ... 457الصفحة ... --- 
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ـ وكان قد أدركه ـ )] علیه السالم[(سمعت علیًا : عن سفیان مولى سعد بن أبي وقاص، قال- 6188/31

فدخل علیه رجل من األنصار وفي یده خاتم من حدید، فقال )صلى اهللا علیه وسلم(كنت عند النبي : قال

فاتخذه من شبه، فقال له النبي : مالي أرى علیك حلیة أهل النار، قال): صلى اهللا علیه وسلم(له النبي 

صلى اهللا (سول اهللا فاتخذه من ذهب، فقال ر : مالي أرى منك ریح األصنام، قال):صلى اهللا علیه وسلم(

اتخذه من فضة وال ): صلى اهللا علیه وسلم(مالي أرى علیك حلیة أهل الجنة، قال رسول اهللا ) علیه وسلم

).1(تتمه مثقاال

أحمد بن حنبل، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كلیب، حدثني أبو بردة بن - 6189/32

فقام على أبي موسى فأمره )رضي اهللا عنه(أتانا علي كنت جالسًا مع أبي موسى، ف: أبي موسى، قال

اللهم : قل): صلى اهللا علیه وسلم(قال لي رسول اهللا) رضي اهللا عنه(قال علي : بأمر من أمر الناس قال

اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدایتك الطریق، واذكر بالسداد تسدید السهم، ونهاني أن أجعل خاتمي 

أنا الذي اشتبه علّي أیتهما عنى، ونهاني : لى السبابة أو الوسطى، قال عاصمفي هذه، وأهوى أبو بردة إ

: ما المیثرة وما القسّیة؟ قال): رضي اهللا عنه(فقلت ألمیر المؤمنین : عن المیثرة والقسّیة، قال أبو بردة

نا من الشام أما المیثرة شيء تصنعه النساء لبعولتهن یجعلونه على رحالهم، وأما القسّي فثیاب كانت تأتی

).2(أو الیمن، شك عاصم، فیها حریر، فیها أمثال االترج

في التستر) 12(

الحاكم النیسابوري، حدثني علي بن حمشاد العدل، حدثنا إسماعیل بن إسحاق القاضي، -6190/1

، ثنا إبراهیم بن حمزة الزهري، ثنا)قاال(وعلي بن الصقر السكري 

____________

.17405ح6:685كنز العمال -1

.1:154مسند أحمد -2

--- ... 458الصفحة ... --- 

، عن أبیه، عن )رضي اهللا عنه(إبراهیم بن علي الرافعي، حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب 

عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة : قال) صلى اهللا علیه وسلم(جّده أن النبي 

).1(رة المرأة على الرجلعلى المرأة كعو 

عبداهللا بن الحسین القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي ُاسامة، ثنا روح بن ) فأخبرناه: (وعنه-6191/2

قال : قال) رضي اهللا عنه(عبادة، ثنا ابن جریج، عن حبیب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي 

).2(ى فخذ حي وال میتال تبرز فخذیك وال تنظر إل): صلى اهللا علیه وسلم(النبي 

إذا تعرى : قال) علیه السالم(عن آبائه، عن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عن أبي عبداهللا -6192/3
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).3)(فاستتروا(أحدكم نظر الیه الشیطان فطمع فیه، فاتزروا 

محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الریان بن الصلت، عن -6193/4

، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداهللا الحسن بن 

).4(أنه نهى أن یدخل الرجل الماء إّال بمیرز) علیه السالم(

صلى (أن النبي) رضي اهللا عنه(عن علي بن أبي طالب ) المصنف(أخرج عبدالرزاق في -6194/5

ما لكم ال : س علیهم أزر، فوقف علیهم فنادى بأعلى صوتهرأى ناسًا یغتسلون عراة لی)اهللا علیه وسلم

).5(ترجون هللا وقاراً 

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6195/6

)علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

____________

.19110ح7:330، كنز العمال 4:180مستدرك الحاكم -1

.19108ح7:329، كنز العمال 4:180مستدرك الحاكم -2

.76:72، البحار 56: مكارم األخالق-3

.56: ، مكارم األخالق1:369، وسائل الشیعة 1:373تهذیب األحكام -4

.6:268تفسیر السیوطي -5

--- ... 459الصفحة ... --- 

).1(كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة) علیه وآلهصلى اهللا(قال رسول اهللا : قال

لیس للرجل أن یكشف ثیابه عن فخذیه : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6196/7

).2(ویجلس بین قوم

صلى اهللا علیه (دخل علي رسول اهللا ) رضي اهللا عنه]: (علي[في روایة روح قال : البیهقي-6197/8

).3(یاعلي غط فخذك فانها من العورة: وأنا كاشف عن فخذي، فقال)وسلم

).4(عن قراءة القرآن عریاناً ) علیه السالم(نهى علي -6198/9

صلى اهللا (كنت قاعدًا في البقیع مع رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 6199/10

ر، فهوت ید الحمار في وهدة فسقطت المرأة، في یوم َدجن ومطر، إذ مرت إمرأة على حما) علیه وآله

اللهم اغفر : یارسول اهللا إنها متسرولة، قال: بوجهه، قالوا) صلى اهللا علیه وآله(فأعرض النبي 

للمتسروالت ثالثًا، یاأیها الناس اتخذوا السراویالت فانها من أستر ثیابكم، وحصنوا بها نسائكم إذا 

).5(خرجن

الحمد هللا الذي رزقني من الریاش ما أتجمل به في الناس )]: لسالمعلیه ا[(عن على - 6200/11
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).6(وُأواري به عورتي

عالمة المنافق تطویل سراویله، فمن طّول سراویله حتى یدخل )]: علیه السالم[(عن علي - 6201/12

).7(تحت قدمیه فقد عصى اهللا ورسوله، ومن عصى اهللا ورسوله فله نار جهنم

____________

.906ح1:377، مستدرك الوسائل 37: جعفریاتال-1

.907ح1:377، مستدرك الوسائل 630: الخصال حدیث األربعمائة-2

.2:228سنن البیهقي -3

.926ح1:383، مستدرك الوسائل 92:216البحار -4

.41095ح15:298، كنز العمال 2:78مجموعة ورام -5

.41129ح15:304كنز العمال -6

.41198ح15:317كنز العمال -7

--- ... 460الصفحة ... --- 

).1(اللهم اغفر للمتسروالت من ُامتي): رضي اهللا عنه(عن علي - 6202/13

____________

.1450ح1:215الجامع الصغیر للسیوطي -1

--- ... 461الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في التنظیف والتجمل

في تقلیم األظفار) 1(

وتقلیم األظفار یمنع الداء األعظم ویدّر : قال) علیه السالم(باسناده عن علي الصدوق،-6203/1

).1(الرزق ویورده

علیه (عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي : العیاشي-6204/2

بأخذ الشارب، إن اهللا بعث خلیله بالحنیفیة، وأمره): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

).2(وقص األظفار، ونتف األبط، وحلق العانة، والختان

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6205/3

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).3(قصوا أظافیركم، فانه أزین لكم): هصلى اهللا علیه وآل(

:حدثنا محمد بن یحیى األرمني، قال: محمد بن جعفر البرسي، قال-6206/4
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____________

.76:119، البحار 1:431، وسائل الشیعة 611: الخصال حدیث األربعمائة-1

.76:68، البحار 1:567، تفسیر البرهان 1:388تفسیر العیاشي -2

.1028ح1:413، مستدرك الوسائل 29:الجعفریات-3

--- ... 462الصفحة ... --- 

حدثنا محمد بن سنان الزاهري، عن المفضل بن عمیر الجعفي، عن أبي الظبیان، عن جابر بن یزید 

تقلیم ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : الجعفي، عن أبي جعفر محمد الباقر، عن أبیه، عن جّده، قال

).1(معة قبل الصالة یمنع الداء األعظماألظفار یوم الج

تقلیم األظفار یوم الجمعة یمنع كل داء، : أنه قال) علیه السالم(عن علي : وبهذا االسناد-6207/5

).2(وتقلیمه یوم الخمیس یدر الرزق دراً 

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6208/6

قال رسول : قال) علیه السالم(أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب عن

).3)(أنامله(من قلم أظافره یوم الجمعة، لم تشعث افاصیله ): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

من قلم): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال علي : وبهذا االسناد-6209/7

).4(داء، وأدخل فیه شفاء) أنامله(أظافره یوم الجمعة، أخرج اهللا من أفاصله 

والغسل یوم (قص الظفر ونتف األبط وحلق العانة یوم الخمیس، )]: علیه السالم[(عن علي -6210/8

).5(والطیب واللباس یوم الجمعة) الجمعة

في نتف االبط) 2(

نتف األبط ینفي الرائحة المكروهة، ): علیه السالم(قال علي : محمد بن علي بن الحسین-6211/1

).6(وهو طهور وسنة مما أمر به الطیب

____________

.76:121، البحار 138: طب األئمة- 2و 1

.6391ح6:44، مستدرك الوسائل 29: الجعفریات-3

.6392ح6:45، مستدرك الوسائل 29: الجعفریات-4

.17256ح6:658كنز العمال -5

.1:436، وسائل الشیعة 264ح1:120ال یحضره الفقیه من-6

--- ... 463الصفحة ... --- 

إستحباب االكتحال) 3(
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محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداهللا، عن ابن فضال، عن ابن -6212/1

ن اكتحل فلیوتر، ومن م): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(القداح، عن أبي عبداهللا 

).1(فعل فقد أحسن، ومن لم یفعل فال بأس

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6213/2

قال رسول : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).2(من تجمر فلیوتر، ومن اكتحل فلیوتر): لهصلى اهللا علیه وآ(اهللا 

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6214/3

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).3(یأمرنا بالكحل عند النوم ثالثًا في كل عین) آلهصلى اهللا علیه و (سمعت رسول اهللا : قال

علیكم باألثمد، فإّنه منبتٌة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاٌة ): رضي اهللا عنه(عن علي -6215/4

).4(للبصر

في السواك) 4(

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد األشعري، عن -6216/1

):علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ن أبي عبداهللا ابن القداح، ع

____________

.1:412، وسائل الشیعة 6:495الكافي -1

.971ح1:397، مستدرك الوسائل 169: الجعفریات-2

.977ح1:398، مستدرك الوسائل 173: الجعفریات-3

.17205ح6:646، كنز العمال5513ح2:166الجامع الصغیر للسیوطي -4

--- ... 464الصفحة ... --- 

).1(السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب

.ورواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد

إن أفواهكم طرق القرآن ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : محمد بن علي بن الحسین-6217/2

).2(بالسواك) فطیبوها(فطهروها 

صلى (السواك مرضاة الرب عّزوجّل، وسنة النبي : قال) علیه السالم(ن عن أمیر المؤمنی-6218/3

).3(ومطیبة للفم) اهللا علیه وآله

علیه (أحمد بن أبي عبداهللا البرقي، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبداهللا -6219/4

قام فصلى، وضع الملك فاه إذا توضأ الرجل وسوَّك، ثم): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم
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.على فیه، فلم یلفظ شیئًا إّال التقمه

).4(وزاد بعضهم، فإن لم یستك، قام الملك جانبًا یستمع إلى قرائته

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداهللا -6220/5

).5(السواك یجلو البصر): علیه السالم(

ركعتان بسواك أحب إلى اهللا من سبعین ركعة بغیر ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6221/6

).6(سواك

باسناده، عن محمد بن الحنفیة، عن علي بن) في تفسیره(روى الثعلبي -6222/7

____________

.133: 76، البحار 2347ح382: 2، المحاسن 347: 1، وسائل الشیعة 495: 6الكافي -1

، كنز العمال 1:358، وسائل الشیعة 80:344، البحار 112ح1:53ن ال یحضره الفقیه م-2

.24: ، المقنع1:113، تفسیر السیوطي 2751ح1:603

.611: ، الخصال حدیث األربعمائة76:129، البحار 1:350، وسائل الشیعة 51: مكارم األخالق-3

.76:132ر ، البحا1:355، وسائل الشیعة 2343ح2:382المحاسن -4

.1:352، وسائل الشیعة 62:145، البحار 2353ح2:384المحاسن -5

، مكارم 84:329، البحار 308: ، روضة الواعظین341ح152: جامع األخبار باب السواك-6

.118ح1:33، من ال یحضره الفقیه 50: األخالق

--- ... 465الصفحة ... --- 

كان إذا قام من اللیل استاك، ثم ینظر إلى ) لى اهللا علیه وآلهص(أن رسول اهللا ) علیه السالم(أبي طالب 

).3)(2(}َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ {: إلى قوله) 1(}ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْالَ◌ْرضِ {: السماء ثم یقول

بو أنا أ): قاال(البیهقي، أخبرنا أبو الحسن العلوي وأبو علي الحسین بن محمد الروذباري، -6223/8

طاهر محمد بن الحسین المجد آبادي، ثنا عثمان بن سعید الدارمي، ثنا عمرو بن عون الواسطي، ثنا 

خالد بن عبداهللا، عن الحسن بن عبداهللا، عن سعد بن عبیدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي 

م خلفه یستمع القرآن إن العبد إذا قام یصلي أتاه الملك فقا: أمرنا بالسواك، وقال: قال) رضي اهللا عنه(

ویدنو، فال یزال یستمع ویدنو حتى یضع فاه على فیه فال یقرأ آیة إّال كانت في جوف الملك فطیبوا ما 

).4)(أفواهكم(هنالك 

یستاك وهو ) علیه السالم(كان علي ) علیهما السالم(عبداهللا بن جعفر، باسناده عن أبیه -6224/9

).5(رمضانصائم، في أول النهار وآخره، في شهر

ال بأس أن یستاك ): علیه السالم(قال علي : وعنه، باسناده عن جعفر، عن أبیه قال- 6225/10
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).6(الصائم بالسواك الرطب في أول النهار

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن )الجعفریات(- 6226/11

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ن أبیه، عن علي محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، ع

السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما أتاني صاحبي): صلى اهللا علیه وآله(

____________

.164: البقرة-1

.201: البقرة-2

.1:554تفسیر مجمع البیان -3

.26983ح9:463، كنز العمال 1:38سنن البیهقي -4

.7:60، وسائل الشیعة 96:272، البحار 296ح89: قرب االسناد-5

.40: ، نوادر الراوندي96:272، البحار 297ح89: قرب االسناد-6

--- ... 466الصفحة ... --- 

).1(إّالوأوصاني بالسواك حتى خشیت أن أحفي مقادم فمي) علیه السالم(جبرئیل 

) صلى اهللا علیه وآله(أن رسول اهللا ): علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد- 6227/12

).2(كان یسافر بستة أشیاء، وعّد منها السواك

من استاك كل : قال) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )علیه السالم(عن أمیر المؤمنین - 6228/13

وكتب )علیهم السالم(یوم مرة رضي اهللا عنه فله الجنة، ومن استاك كل یوم مرتین فقد أدام سنة األنبیاء 

اهللا له بكل صالة یصلیها ثواب مائة ركعة، واستغنى عن الفقر، وتطیب نكهته، ویزید في حفظه، ویشتد 

له فهمه، ویمري طعامه، وتذهب أوجاع أضراسه، ویدفع عنه السقم، وتصافحه المالئكة لما یرون علیه 

ه حملة العرش والكروبیون، من النور، وتنقى أسنانه، وتشیعه المالئكة عند خروجه من البیت، ویستغفر ل

وكتب اهللا له بكل مؤمن ومؤمنة ثواب ألف سنة، ورفع اهللا له ألف درجة، وفتح له أبواب الجنة یدخل من 

أیها شاء، وأعطاه اهللا كتابه بیمینه وحاسبه حسابًا یسیرًا، وفتح اهللا علیه أبواب الرحمة وال یخرج من الدنیا 

باألنبیاء، ومن إقتدى باألنبیاء دخل معهم الجنة، ومن استاك كل حتى یرى مكانه من الجنة، وقد اقتدى

في المنام، وكان یوم القیامة في عداد األنبیاء، ) علیه السالم(یوم فال یخرج من الدنیا حتى یرى إبراهیم 

وقضى اهللا له كل حاجة كانت له من أمر الدنیا واآلخرة، ویكون یوم القیامة في ظل العرش یوم ال ظل 

).3)(علیهم السالم(ظله، ویكون في الجنة رفیق إبراهیم ورفیق جمیع األنبیاءإالّ 
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، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن )الجعفریات(- 6229/14

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

یارسول اهللا وما طریق: نظفوا طریق القرآن، فقیل): وآلهصلى اهللا علیه (

____________

.849ح1:359، مستدرك الوسائل 15: الجعفریات-1

.851ح1:360، مستدرك الوسائل 185: الجعفریات-2

.76:138، البحار 853ح1:361، مستدرك الوسائل 340ح151: جامع األخبار باب السواك-3

--- ... 467الصفحة ... --- 

).1(أفواهكم، فقیل یارسول اهللا وكیف ننظفه؟ قال بالسواك: القرآن؟ قال

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن )الجعفریات(- 6230/15

استاكوا ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 

).2(ًا وال تستاكوا طوالعرض

حدثنا محمد بن أبي نصر، عن محمد بن إسحاق، : عن حریز بن أیوب الجرجاني، قال- 6231/16

قراءة : قال) علیه السالم(یرفعه إلى أمیر المؤمنین ) علیه السالم(عن عمار النوفلي، عن أبي عبداهللا 

).3(القرآن والسواك واللبان منقاة للبلغم

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي زید بن - 6232/17

لوال أني أخاف أن أشق على ُامتي لفرضت علیهم السواك مع الطهور، فال تدعه یاعلي، ): علیه وآله

).4(ومن أطاق السواك مع الوضوء فال یدعه

ما من ) صلى اهللا علیه وآله(سول اهللا قال ر : قال) علیه السالم(عن علي : وبهذا االسناد- 6233/18

امرئ مسلم قام في جوف اللیل إلى سواكه فاستن به، ثم تطهر للصالة وأسبغ الوضوء، ثم قام إلى بیت 

من بیوت اهللا عّزوجّل إّال أتاه ملك فوضع فاه على فیه فال یخرج من جوفه شيء إّال دخل في جوف 

).5(الملك حتى یجیئ یوم القیامة شهیدًا شفیعاً 

أحمد بن حنبل، حدثني عقبة بن مكرم الكوفي، حدثنا یونس بن بكیر، حدثنا محمد بن - 6234/19

إسحاق، عن سعید بن أبي سعید المقبري، عن أبي هریرة، وعن عبیداهللا بن أبي رافع، عن أبیه، عن 

لوال أن): صلى اهللا علیه وسلم(قال رسول اهللا : قال) رضي اهللا عنه(علي 

____________

.1:119، دعائم االسالم 877ح1:367، مستدرك الوسائل 15: الجعفریات-1

.1:119، دعائم االسالم 789ح1:368، مستدرك الوسائل 15: الجعفریات-2
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.62:204، البحار 66: طب األئمة-3

.72: مسند زید بن علي-4

.73: مسند زید بن علي-5

--- ... 468الصفحة ... --- 

).1(ألمرتهم بالسواك عند كل صالةأشّق على ُامتي

في الحّمام) 5(

حدثنا أبي، : ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى بن اسماعیل، قال)الجعفریات(-6235/1

عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي 

یاأمیر المؤمنین فما یرّد؟ : دام نعیمك وقیل له: من یخرج من الحّمامأنه كان یقول ل) علیه السالم(طالب 

).2(أنعم اهللا نداك: تقول: قال

طاب : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحّمام): علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6236/2

).3(أنعم اهللا بالك: حّمامك وحمیمك، فقل

مد بن الحسین، عن محمد بن عبداهللا ابن زرارة، عن محمد بن علي بن محبوب، عن مح-6237/3

بئس : وعمر الحّمام، فقال عمر) علیه السالم(دخل علي : عیسى بن عبداهللا الهاشمي، عن جّده، قال

نعم البیت الحمام یذهب ): علیه السالم(البیت الحّمام، یكثر فیه العناء ویقّل فیه الحیاء، فقال علي 

).4(األذى ویذّكر النار

ال یدخل الصائم ): علیه السالم(قال علي : جعفر بن أحمد القمي، عن أبي مریم، قال-6238/4

).5(الحمام

____________

.7506ح2:440، الجامع الصغیر للسیوطي 1:80مسند أحمد -1

.935ح1:386، مستدرك الوسائل 174: الجعفریات-2

.76:72، البحار 635: الخصال حدیث األربعمائة-3

.1:377هذیب األحكام ت-4

.89:355، البحار 1100ح1:436، مستدرك الوسائل 157: العروس-5

--- ... 469الصفحة ... --- 

حدثنا عمي محمد ابن أبي القاسم، عن : الصدوق، حدثنا محمد بن علي بن ماجیلویه، قال-6239/5

عن ثور بن سعید، عن أبیه حدثنا ثابت بن أبي صفیة الثمالي، : محمد بن علي القرشي المدني، قال

:قال) علیه السالم(سعید بن عالقة، عن أمیر المؤمنین 
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).1(البول في الحمام یورث الفقر

محمد بن یعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه أو غیره، عن -6240/6

نعم ): علیه السالم(میر المؤمنین قال أ): علیه السالم(قال أبو عبداهللا : محمد بن مسلم الجبلي رفعه قال

).2(البیت الحّمام، یذّكر النار، ویذهب بالدرن

بئس البیت الحمام یهتك الستر ویبدي ): علیه السالم(قال علي : محمد بن علي بن الحسین-6241/7

).3)(ویذهب بالحیاء(العورة 

بمكان ) لى اهللا علیه وآلهص(مر رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي : محمد بن الحسن-6242/8

).4(نعم موضع الحمام: بالمباضع، فقال

إن سعید بن عبدالملك یدخل : قیل له: قال) علیه السالم(عن الباقر، عن أبیه، عن علي -6243/9

ال بأس إذا كان علیه وعلیهن األزار، وال یكونون عراة كالُحمر ینظر بعضهم إلى : بجواریه الحمام، قال

).5(سوءة بعض

محمد بن یعقوب، عن محمد بن عیسى، عن علي بن الحسن التیمي، عن محمد بن أبي - 6244/10

كان أمیر: قال) علیه السالم(حمزة، عن عمر بن یزید، عن أبي عبداهللا 

____________

.76:74، البحار 504: الخصال باب الستة عشر-1

.1:361، وسائل الشیعة 6:496الكافي -2

، مكارم 1:341، ربیع األبرار 1:362، وسائل الشیعة 238ح1:115فقیه من ال یحضره ال-3

.53: األخالق

.1:362، وسائل الشیعة 1:378تهذیب األحكام -4

.76:80، البحار 56: مكارم األخالق-5

--- ... 470الصفحة ... --- 

الكلیتین، وال یدلكّن رجله أال ال یستلقین أحدكم في الحمام فانه یذیب شحم: یقول) علیه السالم(المؤمنین 

).1(بالخزف فانه یورث الجذام

في غسل الرأس) 6(

محمد بن یعقوب، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، -6245/1

غسل الرأس ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

وعنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن -6246/2) 2)(االقذأ(بالدرن، وینفي األقذار بالخطمي یذهب

أبي عبداهللا، عن محمد بن علي، عن عبید بن یحیى الثوري العطار، عن محمد بن الحسین العلوي، عن 
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) صلى اهللا علیه وآله(لما أمر اهللا عّزوجّل رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن جّده، عن علي 

صلى اهللا (بإظهار االسالم وظهر الوحي، رأى قّلة من المسلمین وكثرة من المشركین، فاهتم رسول اهللا 

بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه ) علیه السالم(همًا شدیدًا، فبعث اهللا عّزوجّل جبرئیل ) علیه وآله

).3(فجال به هّمه

آداب النورة) 7(

: ن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن سلیم الفراء قالمحمد بن یعقوب، عن علي ب-6247/1

).4(النورة طهور): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن-6248/2

____________

.76:78، البحار 57: ، مكارم األخالق6:500الكافي -1

.76:87، البحار 61:، مكارم األخالق293ح1:125ال یحضره الفقیه ، من 6:504الكافي -2

.1:385، وسائل الشیعة 6:504الكافي -3

.254ح1:119، من ال یحضره الفقیه 6:505الكافي -4

--- ... 471الصفحة ... --- 

النورة : )علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).1(نشرة وطهور للجسد

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن -6249/3

أحب للمؤمن أن یطلي في ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(مسلم، عن أبي عبداهللا 

).2)(من النورة(كل خمسة عشر یومًا 

): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین ): علیه السالم(قال الصادق : بن علي بن الحسینمحمد -6250/4

).3(ینبغي للرجل أن یتوقى النورة یوم األربعاء، فانه یوم نحس مستمر، ویجوز النورة في سائر األیام

االربعاء توقوا الحجامة والنورة یوم األربعاء، فان): علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6251/5

).4(یوم نحس مستمر، وفیه خلقت جهنم

حدثني عمي محمد بن أبي القاسم، عن : الصدوق، حدثنا محمد بن علي ماجیلویه، قال-6252/6

علیه (هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 

من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر، فال یترك حلق ):صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

).5(عانته فوق األربعین، فان لم یجد فلیستقرض بعد األربعین وال یؤخر

): علیه السالم(قال علي بن أبي طالب : باسناده، عن آبائه، قال) علیه السالم(الرضا -6253/7
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).6(الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص

____________

.611: ، الخصال حدیث األربعمائة10:90، البحار 6:506الكافي -1

.258ح1:119، من ال یحضره الفقیه 6:506الكافي -2

.10:116، البحار 637: ، الخصال حدیث األربعمائة266ح1:120من ال یحضره الفقیه -3

.76:88، البحار 951ح1:391، مستدرك الوسائل 637: الخصال حدیث األربعمائة-4

.76:89، البحار 538: الخصال باب األربعین-5

، 76:89، البحار 950ح1:390، مستدرك الوسائل 156ح246): علیه السالم(صحیفة الرضا -6

.2:48) علیه السالم(عیون أخبار الرضا 

--- ... 472الصفحة ... --- 

حدثني موسى بن : محمد، قالأخبرنا محمد بن : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6254/8

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : إسماعیل، قال

بخیبر ولیس له مظلمة من ) صلى اهللا علیه وآله(تنور رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي 

).1(الشمس

في الطیب) 8(

محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن القاسم بن محمد بن یعقوب، عن -6255/1

قال أمیر : قال) علیه السالم(یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

).2(الطیب في الشارب من أخالق النبیین، وكرامة للكاتبین): علیه السالم(المؤمنین 

، )ُنشرة(الطیب یُسرُّ : قال) علیه السالم(عن علي ، عن آبائه،)علیه السالم(عن الرضا -6256/2

، والركوب یُسرُّ )ُنشرة(والعسل یُسرُّ  ).3(، والنظر إلى الخضرة یُسرُّ

رسول اهللا ) حباني(حیاني : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي بن أبي طالب -6257/3

).4(إنه سید ریحان الجنة بعد اآلس: لى أنفي، قالبالورد بكلتا یدیه، فلما أدنیته إ) صلى اهللا علیه وآله(

____________

.1108ح1:440، مستدرك الوسائل 174: الجعفریات-1

.2:23، إحیاء األحیاء 1:442، وسائل الشیعة 6:510الكافي -2

، البحار 1:442، وسائل الشیعة 42: ، مكارم األخالق144ح239): علیه السالم(صحیفة الرضا -3

.2:39) علیه السالم(، عیون أخبار الرضا 79:289

علیه (، صحیفة االمام الرضا 1:461، وسائل الشیعة 2:40) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4
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.76:146، البحار 148ح243): السالم

--- ... 473الصفحة ... --- 

عبداهللا، عن عن محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هالل، عن عیسى ابن -6258/4

كان ال یرد الطیب ) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ): علیه السالم(أبیه، عن جّده، عن علي علي 

).1(والحلوا

أنه ربما كان یتطیب من طیب نساءه، وكان إذا ناول أحدًا طیبًا ) علیه السالم(عن علي -6259/5

).2(ال یأبى من الكرامة إّال حمار: فأبى منه، قال

حدثني أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6260/6

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(محمد، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).3(طیب الرجل ما خفي لونه، وظهر ریحه، وطیب النساء ما ظهر لونه وخفي ریحه): علیه وآله

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، )الجعفریات(-6261/7

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).4(لیتطیب أحدكم یوم الجمعة ولو من قارورة امرأته): علیه وآله

صلى اهللا (الطیب في الشارب من أخالق النبي ): علیه السالم(ده عن علي الصدوق، باسنا-6262/8

).5) (علیه وآله

أطیب ریح األرض الهند، هبط بها آدم، وخلق شجرها من : قال)] علیه السالم[(عن علي -6263/9

).6(ریح الجنة

جل متخّلق، فسّلم بقوم فیهم ر ) صلى اهللا علیه وسلم(مّر النبي )]: علیه السالم[(عن علي - 6264/10

علیهم

____________

.4072ح3:300، من ال یحضره الفقیه 1:444وسائل الشیعة -1

.2:166دعائم االسالم -2

.1057ح1:422، مستدرك الوسائل 31: الجعفریات-3

.1:181، دعائم االسالم 6406ح6:48، مستدرك الوسائل 34: الجعفریات-4

.14:460، البحار 611: الخصال حدیث األربعمائة-5

.1744ح6:693كنز العمال -6

--- ... 474الصفحة ... --- 

إن بین عینیك : وأعرض عن الرجل، فقال له الرجل یارسول اهللا سلمت علیهم وأعرضت عني، فقال
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).1(لجمرة

لیبایعه وعلیه )صلى اهللا علیه وسلم(جاء رجل إلى النبي : قال)] علیه السالم[(عن علي - 6265/11

).2(ثر الخلوق، فأبى أن یبایعه، فغسل عنه أثر الخلوق ثم جاء فبایعهأ

في األدهان) 9(

محمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد األشعري، عن -6266/1

اّدهن بدهن وقد كان ) علیه السالم(ُاتي أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ابن القداح، عن أبي عبداهللا 

).3(إنا ال نرّد الطیب: فاّدهن، فقال

وعنه، عن محمد بن یحیي، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن القاسم ابن یحیى، عن جّده -6267/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

غ القوة، ویسهل مجاري الماء، وهو یذهب بالقشف، ویسفر الّدهن یلّین البشرة، ویزید في الدما): السالم

).4(اللون

وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسى، عن عبداهللا بن -6268/3

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عبدالرحمن، عن شعیب، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا 

، ویزید في الدماغ القوة، ویسهل مجاري الماء، وهو یذهب بالقشف، ویحسن الدهن یلّین البشرة): السالم

).5(اللون

____________

.1745ح6:693كنز العمال -1

.1746ح6:693كنز العمال -2

.6:512الكافي -3

.611: ، حدیث األربعمائة1:450، وسائل الشیعة 6:519الكافي -4

.6:519الكافي -5

--- ... 475الصفحة ... --- 

أخبرني علي ابن إبراهیم بن هاشم، : الصدوق، حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي، قال-6269/4

، عن أبیه، عن آبائه، عن )علیه السالم(عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد 

).1(تكبت األعداءالدهن یظهر الغنى، والثیاب تظهر الجمال، وحسن الملكة : قال) علیه السالم(علي 

نعم الدهن دهن اللبان، وهو حرز وهو ذكر وأمان من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6270/5

).2(كل بالء، فادهنوا به فإن األنبیاء كانوا یستعملون

ادهنوا باللبان فانه أحظى لكم عند نساءكم، وادهنوا بالبنفسج فانه )]: علیه السالم[(عن علي -6271/6
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).3(في الصیف حار في الشتاءبارد

في دهن البنفسج) 10(

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن یحیى، عن -6272/1

:قال) علیه السالم(جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

لو یعلم : قال) صلى اهللا علیه وآله(ل اهللا استعطوا بالبنفسج فان رسو ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

).4(الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً 

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محمد بن -6273/2

اكسروا حّر الحمى ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(مسلم، عن أبي عبداهللا 

).5(فسجبالبن

____________

.79:299، البحار 91: الخصال باب الثالثة-1

.1:458، مستدرك الوسائل 94: طب األئمة-2

.17214ح6:647كنز العمال -3

.62:221، البحار 1082ح1:430، مستدرك الوسائل 6:522الكافي -4

.10:116، البحار 6:522الكافي -5

--- ... 476الصفحة ... --- 

).1(ادهنوا بالبنفسج فانه بارد في الصیف، حار في الشتاء): علیه السالم(قال علي -6274/3

فضل البنفسج على ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -6275/4

).2(األدهان كفضل االسالم على سائر األدیان

مد بن عیسى الیقطیني، عن القاسم بن الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبداهللا، عن مح-6276/5

، عن )علیه السالم(یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداهللا 

لیس من داء إّال وهو من داخل الجوف إّال الجراحة ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : آبائه، قال

).3(بالبنفسج والماء البارد فإن حرها من فیح جهنموالحمى، فانهما یردان ورودًا، اكسروا الحمى

في الحرمل) 11(

ما من شجرة حرمل إّال ومعها مالئكة یحرسونها حتى : أنه قال) علیه السالم(عن علي -6277/1

).4(تصل إلى من وصلت، وفي أصل الحرمل نشرة وفي فرعه شفاء من اثنتین وسبعین داء

في التمشط وترجیل الشعر) 12(
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، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6278/1

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

یرجل شعره، وأكثر ما كان) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال

____________

.48: مكارم األخالق- 2و 1

.1082ح1:429، مستدرك الوسائل 620: الخصال حدیث األربعمائة-3

.20540ح16:460، مستدرك الوسائل 2:150دعائم االسالم -4

--- ... 477الصفحة ... --- 

).1(كفى بالماء للمؤمن طیباً : یرجل شعره بالماء، ویقول

صلى اهللا علیه (إن رسول اهللا : قال) علیه السالم(ب عن علي بن أبي طال: وبهذا االسناد-6279/2

).2(یاأبا قتادة رّجل جمتك واكرمها وأحسن إلیها: قال ألبي قتادة) وآله

).3(كل ما وقع من ابن آدم فهو میتة: أنه أمر بدفن الشعر، وقال) علیه السالم(عن علي -6280/3

حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، )الجعفریات(-6281/4

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).4(من كان له شعر فلیحسن الیه): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : الق) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-6282/5

).5(الشعر الحسن من كسوة اهللا تبارك وتعالى، فاكرموه): وآله

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-6283/6

ستجدها، ومن اتخذ من اتخذ شعرًا فلیحسن الیه، ومن اتخذ زوجة فلیكرمها، ومن اتخذ نعال فلی): وآله

).6(دابة فلیستفرهها، ومن اتخذ ثوبًا فلینظفه

).7(التمشط من قیام یورث الفقر: قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6284/7

إذا سّرحت لحیتك فاضرب بالمشط من تحت: قال) علیه السالم(روي عن علي -6285/8

____________

.1007ح1:408، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-1

.1:125، دعائم اإلسالم 1008ح1:408، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-2

.1018ح1:411، مستدرك الوسائل 1:127دعائم االسالم -3

.1021ح1:412، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-4

.1022ح1:412، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-5



195

.1023ح1:412سائل ، مستدرك الو 157: الجعفریات-6

.76:117، البحار 72: مكارم األخالق-7

--- ... 478الصفحة ... --- 

إلى فوق أربعین مرة، واقرأ إنا أنزلناه في لیلة القدر، ومن فوق إلى تحت سبع مرات، واقرأ والعادیات 

).1(ضبحًا، ثم قل اللهم فرج عني الهموم ووحشة الصدور ووسوسة الشیطان

علیه (مد بن یحیى، باسناده عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن علي عن مح-6286/9

ال : قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس لیس لها معیشة غیر ذلك وقد دخلها ضیق؟ قال) السالم

).2(بأس ولكن ال تصل الشعر بالشعر

في الحجامة) 13(

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) السالمعلیه(، عن علي )علیهم السالم(روي عنهم -6287/1

).3(احتجموا فإن الدم ربما تبیغ بصاحبه فتقتله): وآله

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن زید بن علي، عن آبائه، عن علي -6288/2

).4(من احتجم یوم األربعاء فأصابه وضح فال یلومن إّال نفسه): وآله

الحجامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا : قال) علیه السالم(لصدوق، باسناده عن علي ا-6289/3

).5(وفي یوم الجمعة ساعة ال یحتجم فیها أحد إّال مات... الحجامة والنورة یوم األربعاء

قال: جعفر بن محمد، عن أبي بصیر، عن أبي عبداهللا، عن آبائه، قال-6290/4

____________

.76:115، البحار 72: القمكارم األخ-1

.12:94، وسائل الشیعة 6:359تهذیب األحكام -2

.73: مكارم األخالق-3

.59:46، البحار 75: مكارم األخالق-4

.62:114، البحار 12:82، وسائل الشیعة 611: الخصال حدیث األربعمائة-5

--- ... 479الصفحة ... --- 

).1(وم الجمعة ساعة ال یحتجم فیها أحد إّال ماتإن في ی): علیه السالم(أمیر المؤمنین 

، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(-6291/5

ال تعادوا األیام ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

فلیحتجم في أي األیام، ولیقرأ آیة الكرسي ویستخیر اهللا تعالى ثالثًا فتعادیكم، إذا َتبّغى الدم بأحدكم

).2) (صلى اهللا علیه وآله(ویصلي على محمد 
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صلى اهللا (ما وجع رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : وبهذا االسناد-6292/6

).3(وجعًا قط إّال كان فزعه إلى الحجامة) علیه وآله

احتجم في باطن ) صلى اهللا علیه وآله(أن النبي ): علیه السالم(عن علي : هذا االسنادوب-6293/7

).4(رجله من وجع أصابه

علیه (قال علي : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، باسناده عن ابن مریم، قال-6294/8

أن یكون من أیام ال یدخل الصائم الحمام، وال یحتجم، وال یتعمد صوم یوم الجمعة، إالّ ): السالم

).5(صیامه

).6(خیر الدواء الحجامة والِفصاد)]: علیه السالم[(عن علي -6295/9

من قرأ آیة الكرسي عند حجامة كانت منفعتها منفعة )]: علیه السالم[(عن علي - 6296/10

).7(حجامتین

عن مندل بن علي، عن سعد االسكاف، عن األصبغ بن نباتة، عن- 6297/11

____________

.6404ح6:48، مستدرك الوسائل 59:34، البحار 157: العروس-1

.14804ح13:77، مستدرك الوسائل 162: الجعفریات-2

.14805ح13:77، مستدرك الوسائل 162: الجعفریات-3

.14806ح13:77، مستدرك الوسائل 162: الجعفریات-4

.89:355، البحار 157: العروس-5

.4098ح1:631، الجامع الصغیر للسیوطي 28134ح10:14كنز العمال -6

.28144ح10:16كنز العمال -7

--- ... 480الصفحة ... --- 

).1(بحجامة األخدعین والكاهل) صلى اهللا علیه وآله(نزل جبریل على النبي : قال)] علیه السالم[(علي

ثم قال للحجام ) علیه وآلهصلى اهللا (احتجم رسول اهللا : قال)] علیه السالم[(عن علي - 6298/12

).2(صاعان، فوضع عنه صاعًا وأمرني فأعطیته صاعاً : كم خراجك قال: حین فرغ

حدثنا ورقاء، عن عبداألعلى : أحمد بن حنبل، حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود، قاال- 6299/13

) علیه وسلمصلى اهللا(احتجم رسول اهللا: قال) رضي اهللا عنه(الثعلبي، عن أبي جمیلة، عن علي 

).3(فأمرني أن أعطي الحجام أجره

مكروه األدویة) 14(
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).4(أنه كره الحقنة)] علیه السالم[(عن علي -6300/1

في الخضاب) 15(

اختظبوا ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6301/1

كم وحسن وجوهكم، ویباهي اهللا بكم المالئكة، والدرهم في بالحناء فانه یزید في شبابكم وجمالكم ونكاح

سبیل اهللا بسبعمائة والدرهم في الخضاب بسبعة آالف، فاذا مات أحدكم وُأدخل قبره دخل علیه ملكاه، 

).5(أخرج عنه فما لنا علیه من سبیل: فاذا نظر إلى خضابه قال أحدهما لصاحبه

____________

.28479ح10:89كنز العمال -1

.28486ح10:90كنز العمال -2

.1:90مسند أحمد -3

.28490ح10:91كنز العمال -4

.82: مكارم األخالق-5

--- ... 481الصفحة ... --- 

وهو من ) صلى اهللا علیه وآله(الخضاب هدى محمد ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین -6302/2

).1(السنة

: حدثنا أبو یزید، قال: حدثنا أبو حامد، قال: ن الشاه، قالالصدوق، حدثنا محمد بن علي ب-6303/3

حدثنا أنس بن محمد أبو مالك، عن أبیه، عن : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التمیمي، عن أبیه، قال

) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن أبي طالب 

یاعلي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ینفق في سبیل اهللا، وفیه أربع : یهأنه قال فیوصیته ال

یطرد الریح من اُالذنین، ویجلي البصر، ویلین الخیاشیم، ویطیب النكهة، ویشد اللثة، : عشرة خصلة

ویذهب بالضنا، ویقل وسوسة الشیطان، وتفرح به المالئكة، ویستبشر به المؤمن، ویغیظ به الكافر، وهو 

).2(نة وطیب، ویستحي منه منكر ونكیر، وهو براءة له في قبرهزی

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن محمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6304/4

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : اسماعیل، قال

أمر النساء ) صلى اهللا علیه وآله(إن رسول اهللا : قال) علیه السالم(ي طالب عن أبیه، عن علي بن أب

).3(بالخضاب، ذات بعل أو غیر ذات بعل
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مر نساءك ال یصلین ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي -6305/5

لكیال یتشبهن (الرجال فلیغیرن أكفهن بالحناء، وال یدعنها مثل أكّف : معطالت، إلى أن قال

).4)(بالرجال

حدثني موسى بن : أخبرنا محمد بن محمد، قال: ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، قال)الجعفریات(-6306/6

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن: اسماعیل، قال

____________

.274ح1:122، من ال یحضره الفقیه 1:400، وسائل الشیعة 41: مكارم األخالق-1

.497: الخصال أبواب األربعة عشر-2

.962ح1:395، مستدرك الوسائل 191: الجعفریات-3

.963ح1:395، مستدرك الوسائل 1:180دعائم االسالم -4

--- ... 482الصفحة ... --- 

أنه نهى عن القصص ): علیه السالم(محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).1)(والقنازع(لخضاب ونقش ا

محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن -6307/7

وٕانما هلكت نساء : أنه نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب، قال): علیه السالم(أبیه، عن علي 

).2(بني اسرائیل من قبل القصص ونقش الخضاب

): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : ن یوسف بن حاتم الشامي العامليقال الشیخ جمال الدی-6308/8

یارسول اهللا ما أحسن هذا الخضاب أفال : لحیته بسواد، قلت) صلى اهللا علیه وآله(لما خضب رسول اهللا 

ال یاعلي دعها فسیبعث بعدي أشقى األولین واآلخرین، شقیق عاقر : ُاخضب لحیتي اقتداء بك؟ فقال

: ضربك على رأسك ضربة تخضب منها لحیتك في السجود بین یدي اهللا عّزوجّل، فقلتناقة صالح فی

).3(في سالمة من دینك: یارسول اهللا في سالمة من دیني؟ قال

في الشیب) 16(

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6309/1

) علیه السالم(عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب جعفر بن محمد، عن أبیه، 

).4(الشیب نور فال تنتفوه): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

أنه كان ال یرى بجز الشیب بأسًا، وكان): علیه السالم(عن علي : وبهذا االسناد-6310/2

____________

.2:167، دعائم االسالم 1109ح1:440ئل ، مستدرك الوسا31: الجعفریات-1
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.76:86، البحار 2:641السرائر -2

.الباب الثاني في ذكر أمیر المؤمنین1، الدر النظیم ج1:389سفینة البحار مادة خضب -3

.1:125، دعائم االسالم 1024ح1:412، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-4

--- ... 483الصفحة ... --- 

).1(یكره نتفه

حدثنا یزید بن هارون، : حدثنا جعفر بن محمد، قال: الصدوق، أخبرني علي بن حاتم، قال-6311/3

عن عثمان، عن جعفر بن الریان، عن الحسن بن الحسین، عن خالد بن إسماعیل بن أیوب المخزومي، 

كان الرجل : ولیق) علیه السالم(أنه سمع أبا الطفیل یحدث أن علیًا ) علیه السالم(عن جعفر بن محمد 

یموت وقد بلغ الهرم ولم یشب، فكان الرجل یأتي النادي فیه الرجل وبنوه فال یعرف األب من االبن، 

فشاب وأبیض : اللهم اجعل لي شیئًا أعرف به، قال: أیكم أبوكم، فلما كان زمان إبراهیم، فقال: فیقول

).2(رأسه ولحیته

: حدثنا محمد بن أبي عبداهللا الكوفي، قال: ، قالالصدوق، حدثنا محمد بن أحمد السناني-6312/4

حدثنا الحسین بن الهیثم، عن سلیمان بن داود، عن علي بن غراب، : حدثنا محمد بن أبي بشر، قال

قلت ألمیر المؤمنین : حدثنا ثابت بن أبي صفیة، عن سعد بن طریف، عن األصبغ بن نباتة، قال: قال

انتظر أشقاها : ؟ قال)صلى اهللا علیه وآله(د اختضب رسول اهللا ما منعك من الخضاب وق) علیه السالم(

صلى اهللا علیه (معهود أخبرني به حبیبي رسول اهللا ) بعهد(أن یخضب لحیتي من دم رأسي، بعد عهد 

).3) (وآله

): علیه السالم(لو غیرت شیبك یاأمیر المؤمنین؟ فقال ): علیه السالم(قیل ألمیر المؤمنین -6313/5

).4) (صلى اهللا علیه وآله(زینة ونحن قوم في مصیبة، یرید وفاة رسول اهللا الخضاب 

أخبرني علي بن : أخبرنا ابن عقدة، قال: أخبرنا ابن الصلت، قال: الشیخ الطوسي، قال-6314/6

حدثنا: حدثنا جعفر بن محمد بن عیسى، قال: محمد الحسیني، قال

____________

.1025ح1:413، مستدرك الوسائل 1:125الم ، دعائم االس156: الجعفریات-1

.12:8، البحار 104: علل الشرائع-2

.164: 41، البحار 1:401، وسائل الشیعة 173: علل الشرائع-3

.1:403، وسائل الشیعة 41:165، البحار 473: نهج البالغة قصار الحكم-4

--- ... 484الصفحة ... --- 

) علیه السالم(بن موسى، عن أبیه، عن جّده، عن آبائه، عن علي حدثنا علي: عبید اهللا بن علي، قال
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ما هذا؟ قیل وقار في الدنیا، ونور في : كان إبراهیم أول من أضاف الضیف، وأول من شاب، فقال: قال

).1(اآلخرة

غیروا ): صلى اهللا علیه وآله(أنه سئل عن قول رسول اهللا ) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین -6315/7

ذلك والدین ُقّل فأما اآلن ) صلى اهللا علیه وآله(إنما قال ): علیه السالم(یب، وال تشبهوا بالیهود؟ فقال الش

).2(وقد اتسع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤ وما اختار

ال ینتف الشیب فانه نور للمسلم، ومن شاب : قال) علیه السالم(الصدوق، باسناده عن علي -6316/8

).3(ن له نورًا یوم القیامةشیبة في االسالم كا

حدثنا أحمد بن أبي : حدثنا سعد بن عبداهللا، قال: ، قال)رحمه اهللا(الصدوق، حدثني أبي -6317/9

علیه (عبداهللا البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي أیوب المدني، عن سلیمان الجعفري، عن الرضا 

الشیب ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(، عن أبیه، عن آبائه، عن علي )السالم

).4(في مقدم الرأس یمن، وفي العارضین سخاء، وفي الذوائب شجاعة، وفي القفا شؤم

في إجالل ذي الشیب المؤمن وتوقیره) 17(

حدثني موسى بن : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال)الجعفریات(-6318/1

ثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، حد: اسماعیل، قال

قال: قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

____________

.12:4، البحار 691ح12:338أمالي الشیخ الطوسي المجلس -1

.1:403، وسائل الشیعة 17: نهج البالغة قصار الحكم-2

.1:432، وسائل الشیعة 612: االربعمائةالخصال حدیث-3

.135: ، الخصال باب األربعة76:106، البحار 1:275) علیه السالم(عیون أخبار الرضا -4

--- ... 485الصفحة ... --- 

).1(من وّقر ذا شیبة لشیبته، آمنه اهللا عّزوجّل من فزع یوم القیامة) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب : االسنادوبهذا -6319/2

).2(إني ألستحي من عبدي وُامتي، یشیبان في االسالم، ثم أعذبهما: قال اهللا عّزوجلّ ): وآله

من عرف ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال علي : وبهذا االسناد-6320/3

).3(بیر لشیبته فوّقره، آمنه اهللا تعالى من فزع یوم القیامةفضل ك

وٕان من ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال علي : وبهذا االسناد-6321/4

ذي الشیبة في االسالم، واالمام العادل، وحامل القرآن غیر العادل : أعظم إجالل اهللا تعالى إكرام ثالثة
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).4(افي عنهفیه، وال الج

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین : سبط الشیخ الطبرسي-6322/5

قال رسول اهللا : ما أكرم شاب شیخًا لسنه إّال قیض اهللا له عند كبر سّنه من یكرمه، وقال): علیه وآله

).5(نالیس منا من لم یرحم صغیرنا، ولم یوقر كبیر ): صلى اهللا علیه وآله(

حدثني موسى بن : ، أخبرنا عبداهللا بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال)الجعفریات(-6323/6

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، : اسماعیل، قال

إذا أراد اهللا ): وآلهصلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

بأهل بیت خیرًا فقههم في الدین، ورزقهم الرفق في معایشهم، والقصد في شأنهم، ووقر صغیرهم كبیرهم، 

وٕاذا أراد بهم غیر ذلك

____________

.9766ح8:391، مستدرك الوسائل 196: الجعفریات-1

.9767ح8:391، مستدرك الوسائل 197: الجعفریات-2

.9768ح8:391، مستدرك الوسائل 197:الجعفریات-3

.9769ح8:391، مستدرك الوسائل 196: الجعفریات-4

.9772ح8:392، مستدرك الوسائل 168: مشكاة األنوار-5

--- ... 486الصفحة ... --- 

).1(تركهم همال

إستحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة الشعر) 18(

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده ، أخبرنا عبداهللا)الجعفریات(-6324/1

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).2(كثرة الشعر في الجسد، تقطع الشهوة: قال

ّده جعفر بن محمد، ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن ج)الجعفریات(-6325/2

ال : سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال) علیه السالم(عن أبیه أن علیًا 

).3(بأس لم یزده ذلك إّال طهارة

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6326/3

) علیه السالم(عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب جعفر بن محمد، عن أبیه،

).4(احلقوا شعر القفا: قال) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

عن حلق القفا ) صلى اهللا علیه وسلم(قال نهى رسول اهللا )] علیه السالم[(عن علي -6327/4
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).5(بالموسي إّال عند الحجامة

رجّلوا : أنه قال في حدیث) صلى اهللا علیه وآله(عن رسول اهللا ) علیه السالم(لي عن ع-6328/5

).6(اللحى، وأحلقوا شعر القفا، الخبر

، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن)الجعفریات(-6329/6

____________

.7: ، نوادر الراوندي9770ح8:392، مستدرك الوسائل 149: الجعفریات-1

.979ح1:399، مستدرك الوسائل 239: الجعفریات-2

.980ح1:399، مستدرك الوسائل 19: الجعفریات-3

.986ح1:401، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-4

.17375ح6:680كنز العمال -5

.987ح1:401، مستدرك الوسائل 1:124دعائم االسالم -6

--- ... 487الصفحة ... --- 

علیه (بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب جّده جعفر 

).1(من اتخذ شعرًا فلم یفّرقه، فّرقه اهللا تعالى یوم القیامة بمنشار من نار: قال) السالم

إستحباب تخفیف اللحیة وتدویرها واألخذ من العارضین) 19(

لیأخذ أحدكم من : أنه قال) صلى اهللا علیه وآله(عن رسول اهللا) علیه السالم(عن علي -6330/1

شعر صدغیه ومن عارضي لحیته، ورجلوا اللحى واحلقوا شعر القفا، واحفوا الشوارب واعفوا السبال، 

وقلموا األظفار، وال تتشبهوا بأهل الكتاب، وال یطیلن أحدكم شاربه، وال عانته وال شعر جناحیه، فان 

بها، ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر، فال یترك عانته فوق أربعین الشیطان یتخذها مجاثم یستتر 

).2(یوماً 

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6331/2

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

: لیأخذ أحدكم من شعر صدغیه ومن عارض لحیته، قال): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا :قال

).3(وأمر أن ترّجل اللحیة

خذوا من شعر الصدغین ومن : أنه كان یقول) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب -6332/3

).4(عارض اللحیة وما جاوز العنفقة من مقّدمها

اده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، ، باسن)الجعفریات(-6333/4

وما جاوز القبضة من: أنه كان یقول) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 
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____________

.988ح1:401، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-1

.1001ح1:405، مستدرك الوسائل 1:124دعائم االسالم -2

.994ح1:403، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-3

.996ح1:404، مستدرك الوسائل 1:124دعائم االسالم -4

--- ... 488الصفحة ... --- 

).1(مقدم اللحیة فجزوه

إستحباب األخذ من الشارب) 20(

حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن : ، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال)الجعفریات(-6334/1

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(یه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي محمد، عن أب

ال یطولن أحدكم شاربه، وال عانته، وال شعر جناحه، فإن الشیطان یتخذها مخابي ): صلى اهللا علیه وآله(

).2(یتستر بها

عن أبي عبداهللا حدثنا زیاد بن مروان العبدي، عن محمد بن سنان،: أحمد بن بصیر، قال-6335/2

أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(

).3(الجذام، والشعر في األنف أمان منه أیضاً 

علیه (عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي : العیاشي-6336/3

إن اهللا عّزوجّل بعث خلیله بالحنفیة، وأمره بأخذ ): صلى اهللا علیه وآله(هللا قال رسول ا: قال) السالم

).4(الشارب، وقص األظفار ونتف األبط، وحلق العانة، والختان

، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(-6337/4

) علیه السالم(ن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي ب

لیأخذ أحدكم من شاربه، وینتف شعر أنفه، فإن ذلك یزید في ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

).5(جماله

____________

.998ح1:404، مستدرك الوسائل 157: الجعفریات-1

.999ح1:405، مستدرك الوسائل 29: الجعفریات-2

.76:112، البحار 106: طب األئمة-3

.1:567، تفسیر البرهان 76:68، البحار 1:388تفسیر العیاشي -4

.1007ح1:407، مستدرك الوسائل 156: الجعفریات-5
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--- ... 489الصفحة ... --- 

عدم جواز حلق اللحیة) 21(

ى، حدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده ، أخبرنا عبداهللا، أخبرنا محمد، حدثني موس)الجعفریات(-6338/1

) علیه السالم(جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جّده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي بن أبي طالب 

).1(حلق اللحیة من المثلة، ومن مّثل فعلیه لعنة اهللا): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

____________

.1003ح1:406ل ، مستدرك الوسائ157: الجعفریات-1

--- ... 490الصفحة ... --- 

تم والحمد هللا وله الفضل المجلد الخامس من مسند االمام أمیر

وذلك في الیوم الثالث من ربیع األول سنة) علیه السالم(المؤمنین علي 

هـ في النجف األشرف بقلم مؤلفه حسن السید علي1392

اهللا المجلد السادسالقبانچي النجفي عفى اهللا عنه ویتلوه إن شاء

.وأوله مبحث التجارة

مسند

)علیه السالم(اإلمام علي 

)الجزء السادس(

تألیف

السید حسن القبانچي

تحقیق

الشیخ طاهر السالمي

)127(سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البیت علیهم السالم 

إعداد

مركز األبحاث العقائدیة

فهرس المطالب

مبحث التجارة

في فضل التجارة:الباب األول? 

في آداب التجارة: الباب الثاني? 
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في الحّث على طلب الرزق: الباب الثالث? 

في تقدیر األرزاق: الباب الرابع? 

في الكسب من الید: الباب الخامس? 

مبحث الربا

في حرمة الربا وموارده: الباب األول? 

في موارد جواز الربا: الباب الثاني? 

مبحث البیع وأحكامه

شروط صحة البیع: الباب األول? 

الخیار في البیع: الباب الثاني? 

اآلداب في البیع وبعض أحكامه: الباب الثالث? 

في بیع الّسَلم: الباب الرابع? 

في بیع الثمار وشراؤها: الباب الخامس? 

في ذكر ما نهي عن بیعه: الباب السادس? 

في تحریم االحتكار: الباب السابع? 

في بیع النسیئة: لثامنالباب ا? 

مبحث الدین والقرض

وجوب الوفاء بالدین: الباب األول? 

في النهي عن الّدین: الباب الثاني? 

الدعاء لفك الدین: الباب الثالث? 

في نوادر الدین: الباب الرابع? 

في القرض: الباب الخامس? 

مبحث الحجر والتفلیس

في الحجر والتفلیس? 

مبحث الرهن

رهنفي ال? 

مبحث الضمان

في الضمان? 

مبحث الغصب
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الغصب وما یتعلق به? 

مبحث الشركة والقسمة

في الشركة: الباب األّول? 

القسمة وما یتعّلق بها: الباب الثاني? 

مبحث المضاربة

في المضاربة? 

مبحث الودیعة

في الودیعة والعربون? 

مبحث العاریة

في العاریة? 

مبحث اإلجارة

رةفي االجا? 

مبحث الشفعة

في الشفعة? 

مبحث إحیاء الموات

في إحیاء الموات? 

مبحث اللقطة والضالة

في اللقطة والضالة? 

مبحث المكاسب المحّرمة

في حرمة التكّسب بأنواع المحّرمات: الباب األول? 

في تحریم تعّلم السحر وُاجرة استعماله: الباب الثاني? 

العّراف وتصدیقه وتحریم الكهانة والقیافةفي تحریم إتیان: الباب الثالث? 

في تحریم عمل الصور المجّسمة والتماثیل ذوات األرواح خاّصة: الباب الرابع? 

في تحریم الغناء: الباب الخامس? 

في تحریم استعمال المالهي: الباب السادس? 

في تحریم أجر الفاجرة وجملة مّما یحرم التكّسب به: الباب السابع? 

في تحریم تشّبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال: اب الثامنالب? 

حكم المیزاب على الطریق: الباب التاسع? 
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في ثمن المیتة: الباب العاشر? 

مبحث الحدود

في األحكام المتعلقة بالحدود: الباب األول? 

ـ اقامة الحدود والنهي عن تضییعها1

ـ الحدود تدرأ بالشبهات2

دود إال بإمامـ ال تقام الح3

ـ الشفاعة في الحدّ 4

ـ عدم جواز تأخیر إقامة الحدّ 5

ـ حكم ارث الحدّ 6

ـ ال یمین في الحدود7

ـ عدم تجاوز الحّد وتعدیه8

ـ تحریم ضرب المسلم بغیر حق9

ـ في ضرب الخادم والعفو عنه10

ـ وجوب إقامة الحّد على الكّفار11

ه حدّ ـ حكم من لجأ إلى الحرم وعلی12

ـ حكم من وجبت علیه حدود أحدها القتل13

ـ حكم من ضرب حّدًا فمات14

ـ ال حّد على مجنون وال صبي وال نائم15

...ـ حكم حّد المریض واألعمى واألخرس واألصم و16

ـ ال یقام الحّد على أحد في أرض العدو17

ـ الُیحد من ُاكره على االقرار18

دٍّ ولم ُیعّینـ من أقّر على نفسه بح19

ـ الحّد كّفارة للذنب20

ـ ال یثبت الحّد اال بشهود21

في حّد الزنا: الباب الثاني? 

ـ مقدار حّد الزنا1

ـ یجلد الزاني على الحال الذي یوجد علیه وتجلد المرأة قاعدة2

ـ حكم الزاني والزانیة مع اإلحصان3
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ـ كیفیة ثبوت اإلحصان الموجب للرجم4

نى بجاریة زوجته ومن زنى بزوجة مملوكهـ من ز 5

رجم الزاني وصّلى علیه ووّرث أهله) صلى اهللا علیه وآله وسلم(ـ إّن رسول اهللا 6

ـ إن االمام أحق من بدأ بالرجم7

ـ حكم من غصب إمرأًة ووطأها8

ة9 ـ في إفتضاض األمة والحرّ

ـ حكم من زنى بذات محرم10

ـ حكم النفي من البلد11

ـ حكم من تزّوج امرأة في نفاسها12

ـ حكم وطىء المطلقة بعد العّدة13

ـ حكم نكاح المرأة في عّدتها14

ـ حكم المرأة إذا تشبهت لرجل فواقعها15

ـ حكم الشیخ والشیخة إذا زنیا16

ـ في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها17

ـ في امرأة دفنت فنبذتها األرض18

ملـ حكم الزانیة الحا19

ـ حكم المرأة تتزّوج ولها زوج20

ـ سقوط الحّد عن المستكرهة والمستكره على الزنا21

ـ من تاب قبل أن یؤخذ سقط عنه الحدّ 22

ـ في سؤال الفاجرة عن اّلذي فجر بها23

ـ حّد زنا العبید واإلماء ومقداره24

ـ نوادر ما یتعلق بحّد الزنا25

في حّد اللواط: الباب الثالث? 

ـ ما هو حّد اللواط1

ـ في نوم الرجلین في لحاف واحد2

ـ في نوادر هذا الباب3

في حّد السحق والقیادة: الباب الرابع? 

في حّد القذف والفریة والتعریض بذلك: الباب الخامس? 
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ـ في القذف1

ـ في الفریة2

ـ في التعریض3

ـ في النوادر4

ـ في الهجاء والسب5

عزیرـ مقدار الت6

في حّد السكر: الباب السادس? 

ـ ما هو حّد السكر1

ـ من شرب الخمر والیعلم بالحرمة2

ـ في النصراني والیهودي إذا شربا الخمر3

ـ في نوادر هذا الباب4

في حّد السرقة: الباب السابع? 

ـ ما هو حّد السرقة1

ـ من مات في السرقة2

ـ إذا اشترك جماعة في سرقة3

مام أن یعفو عند اإلقرارـ لإل4

ـ في ثبوت السرقة بالشهود5

ـ في ثبوت السرقة باإلقرار6

ـ أقّل ما یقطع فیه السارق7

ـ ال قطع إال بنقب أو كسر ثم الخروج8

ـ ال قطع على المختلس عالنیة وعلیه التعزیر9

ـ ال قطع على األجیر والضیف والمؤتمن10

و مجاعةـ ال قطع في جنون أو خوف أ11

ـ ال قطع في ثمر أو حجر أو طیر12

ـ حكم النّباش13

ـ حكم من سرق حراً 14

ـ حكم من سرق من بیت المال15

ـ حكم الصبیان إذا سرقوا16
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ـ حكم سرقة العبد17

ـ في توبة السارق18

ـ حكم من شهدا على سارق و تبین خطأهما19

ن واإلبن وأبیهـ ال قطع في السرقة بین الزوجین واألخوی20

ـ في نوادر هذا الباب21

في حّد المحارب: الباب الثامن? 

في حّد المرَتد: الباب التاسع? 

ـ في حبس المرتدة1

ـ حكم المرتد المّلي2

ـ حكم المرتد الفطري3

ـ حكم الزندیق واستتابته4

ـ أحكام اخرى للمرتد5

في حّد الغالة والجبرّیة: الباب العاشر? 

في حّد الساحر: باب الحادي عشرال? 

في نوادر مبحث الحدود: الباب الثاني عشر? 

مبحث العاقلة

فیما تضمنه العاقلة وشروط الضمان: الباب األول? 

في ضمان الجنایة على الحیوان: الباب الثاني? 

في ضمان جنایة الحیوان: الباب الثالث? 

مبحث القصاص

لقصاصفي أحكام عاّمة ل: الباب األول? 

في أن القصاص هو القتل بالسیف من دون تعذیب وال تمثیل: الباب الثانى? 

یحق لولي الدم أن یعفو إّال النساء: الباب الثالث? 

في تحریم القتل ظلمًا واإلشتراك فیه والرضى به: الباب الرابع? 

في القصاص بین الحّر بالعبد: الباب الخامس? 

ن الكتابیین وبین المسلم والكتابيفي القصاص بی: الباب السادس? 

في القصاص بین الرجل والمرأة: الباب السابع? 

في القصاص بین الولد ووالده: الباب الثامن? 
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في حكم غیر البالغ وغیر العاقل في القصاص: الباب التاسع? 

في نوادر أحكام القصاص: الباب العاشر? 

مبحث الدیات

مواردهافي وجوب الدیة و : الباب األول? 

في تقدیرات الدیة: الباب الثاني? 

ـ الدیة في قتل شبه العمد والخطأ1

ـ في دیة األعضاء2

ـ دیة العین والشفر والحاجب3

ـ دیة ذهاب الكالم4

ـ دیة الشعر5

ـ دیة الشفتین6

ـ دیة الخد والوجه7

ـ دیة اُالذن8

ـ دیات األسنان9

ـ دیة الترقوة والمنكب10

یة العضد والمرفقـ د11

ـ دیة الساعد والرسغ والكف12

ـ دیات أصابع الیدین13

ـ دیات الصدر واألضالع14

ـ دیة الورك والفخذ15

ـ دیات الركبة والساق والكعب16

ـ دیات القدم وأصابعه17

ـ دیة أدر الخصیتین والبجرة18

ـ دّیة سلس البول19

لعظم والجنینـ دیات النطفة والعلقة والمضغة وا20

ـ دیة اللحیة21

ـ دیة الفرج22

ـ دیات الشجاج وكسر العظام23
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ـ دیة جراحات المرأة24

ـ دیة المملوك25

في دّیات الحیوان: الباب الثالث? 

في نوادر أحكام الدیات: الباب الرابع? 

ـ في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ1

م األسدـ حكم جماعة تعلق أحدهم باألخر فافترسه2

ـ في جاریة ركبت جاریة فنخستها ُأخرى3

ـ على الطبیب أخذ البراءة واإلشهاد4

ـ دیة المقتول ال یدرى من قتله5

ـ الرجل یقتل وله ولیان أو أكثر6

ـ في اجتماع الدّیات7

ـ فیمن یرث الدیة8

)صلى اهللا علیه وآله وسلم(ـ في امرأة یهودیة كانت تشتم رسول اهللا 9

ـ في الذي یقتص منه ثم ال یموت10

مسائل متفرقه في الدّیات: الباب الخامس? 

مبحث الشهادات

في فضل الشهادة وشروط الشاهد: الباب األول? 

في اجتماع الشهادة والیمین: الباب الثاني? 

في شهادة الولد لوالده واألخ ألخیه: الباب الثالث? 

مالیكفي شهادة الغالم والم: الباب الرابع? 

في شهادة األجیر والشریك: الباب الخامس? 

في شهادة الكّفار وأهل الملل: الباب السادس? 

في شهادة المحدود: الباب السابع? 

في شهادة الخصي: الباب الثامن? 

في شهادة النساء: الباب التاسع? 

في جملة ممن ال تقبل شهادتهم: الباب العاشر? 

دة الزوج لزوجته وبالعكسفي شها: الباب الحادي عشر? 

في النهي عن شهادة الزور: الباب الثاني عشر? 



213

في التعریف بین الشهود: الباب الثالث عشر? 

في اإلستقالة من الشهادة: الباب الرابع عشر? 

یكره لالنسان أن یكون أول الشهود في الزنا: الباب الخامس عشر? 

في الشهادات المردودة: الباب السادس عشر? 

مبحث القضاء

في أحكام عامة بالقضاء: الباب األول? 

)علیه السالم(ـ القضاء لإلمام 1

)صلى اهللا علیه وآله وسلم(ـ القضاء بكتاب اهللا عّز وجّل وسنة رسوله 2

ـ آداب القضاء3

ـ النهي عن الفتیا بغیر علم4

ـ إن القضاء بالبینات واألیمان5

ـ في صفات القاضي6

ص عن عدالة الشهودـ في الفح7

ـ وجوب الحكم بملكیة صاحب الید8

ـ ال یقبل كتاب القاضي إلى قاضي في حدّ 9

ـ في أجر القاضي10

ـ فیمن یحّق للقاضي أن یحبسه11

ـ الحكم في خطأ القضي12

ـ ال بد أن یكون للناس أمیر13

ـ قبول دعوى المعصوم بدون بّینة14

حینما أرسله إلى الیمن للقضاء) علیه السالم(لعلي ) علیه وآله وسلمصلى اهللا(ـ دعاء رسول اهللا 15

ـ جواز التوكیل في باب القضاء16

)علیه السالم(في قضاء أمیر المؤمنین : الباب الثاني? 

مبحث الیمین والكفارات

في الیمین وما یتعلق به: الباب األول? 

ـ كیفیة الحلف1

ـ حرمة الیمین الكاذبة2

تراط األذن في یمین الولد والمرأة والمملوكـ اش3
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ـ مخالفة الیمین عند المصلحة4

ـ استحالف الظالم بالبراءة من حول اهللا وقوته5

...ـ من حلف أن یضرب عبده عددًا جاز أن یجمع خشبًا فیضربه6

ـ حكم من حلف أن یزن الفیل7

ـ من حلف ان یطأ زوجته في نهار رمضان8

في الیمینـ االستثناء 9

ـ كفارة الیمین10

ـ المّدعى علیه أولى بالیمین11

ـ في استحالف أهل الكتاب12

ـ الحنث في الیمین13

في النذر وما یتعّلق به: الباب الثاني? 

ـ وجوب الوفاء بالنذر1

ـ معنى الحین في النذر2

ـ نذر المملوك3

ـ من نذر أن یذبح ولدًا له4

الكفارات وأحكامهافي : الباب الثالث? 

مبحث

التجارة

--- ... 10الصفحة ... --- 

--- ... 11الصفحة ... --- 

:الباب األول

في فضل التجارة

).1(من توفیق الحّر اكتسابه المال من حّله: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6339/1

اإلكتساب من الحالل جهاد، : قال) سالمعلیه ال(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6340/2

).2(وٕانفاقك إّیاه على عیالك وأقاربك صدقة، ولدرهم حالل من تجارة أفضل من عشرة حالل من غیره

ـ أحمد بن محّمد، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محّمد بن مسلم، عن 6341/3

تعّرضوا للتجارة فإّن فیها غنًى لكم ): علیه السالم(ؤمنین قال أمیر الم: قال) علیه السالم(أبي عبد اهللا 

).3(عّما في أیدي الناس
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____________

.14760ح66: 13مستدرك الوسائل ; 354: غرر الحكم-1

.254: مسند زید بن علي-2

.621: الخصال، حدیث األربعمائة; 96: 103البحار ; 4: 12وسائل الشیعة ; 149: 5الكافي -3

--- ... 12الصفحة . ..--- 

صلى اهللا (اّتجروا بارك اهللا لكم، فإّني سمعت رسول اهللا ): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6342/4

).1(تسعة في التجارة وواحدة في غیرها: إّن الرزق عشرة أجزاء: یقول) علیه وآله

حمد بن یحیى بن زكرّیا القّطان، حّدثنا أ: ـ الصدوق، حّدثنا بذلك أحمد بن الحسن القّطان، قال6343/5

حّدثنا سعید بن عبد الرحمن : حّدثنا تمیم بن بهلول، قال: حّدثنا بكر بن عبد اهللا بن حبیب، قال: قال

حّدثنا الحسین بن زید، عن أبیه، عن زید بن علي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه : المخزومي، قال

: أّنه قال) صلى اهللا علیه وآله(، عن النبي )علیه السالم(لب الحسین بن علي، عن أبیه علّي بن أبي طا

).2(تسعة أعشار الرزق في التجارة، والخیر الباقي في السابیاء ـ یعني الغنم ـ

ما أجمل في ): علیه السالم(قال علي : ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم رفعه، قال6344/6

).3(الطلب من ركب البحر للتجارة

ـ محّمد بن یعقوب، عن أحمد بن محّمد العاصمي، عن محّمد بن أحمد النهدي، عن محّمد 6345/7

أتت : قال) علیه السالم(بن علي، عن شریف بن سابق، عن الفضل بن أبي قّرة، عن أبي عبد اهللا 

ى اهللا علیه صل(نشكوا إلیك هؤالء العرب، إّن رسول اهللا : فقالوا) علیه السالم(الموالي الى أمیر المؤمنین 

ال نفعل، : كان یعطینا معهم العطایا بالسوّیة، وزّوج سلمان وبالال وصهیبًا، وأبوا علینا هؤالء، وقالوا) وآله

أبینا ذلك یا أبا الحسن، فخرج : فكّلمهم فیه، فصاح األعاریب) علیه السالم(فذهب إلیهم أمیر المؤمنین 

ي إّن هؤالء قد صّیروكم بمنزلة الیهود والنصارى یا معشر الموال: وهو مغضب یجّر رداءه وهو یقول

یتزّوجون إلیكم وال یزّوجونكم وال یعطونكم مثل ما یأخذون، فاّتجروا بارك اهللا لكم فإّني سمعت رسول اهللا 

الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة: یقول) صلى اهللا علیه وآله(

____________

.2722ح192: 3من ال یحضره الفقیه -1

.118: 63البحار ; 446: الخصال، باب العشرة-2

.178: 12وسائل الشیعة ; 256: 5الكافي -3

--- ... 13الصفحة ... --- 

).1(وواحدة في غیرها
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حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، قال)الجعفریات(ـ 6346/8

علیه (ه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب جّده جعفر بن محّمد، عن أبی

).2(نعم العون على تقوى اهللا الغنى): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

____________

.46: 14وسائل الشیعة ; 318: 5الكافي -1

.14598ح15: 13مستدرك الوسائل ; 155: الجعفریات-2

--- ... 14صفحة ال... --- 

:الباب الثاني

في آداب التجارة

أّنه رّخص للمشتري سؤال البائع الزیادة بعد أن یوّفیه، فإن ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6347/1

).1(شاء فعل وٕان شاء لم یفعل

الخیوط یا خّیاط ثكلتك الثواكل، صّلب: أّنه وقف على خّیاط، فقال) علیه السالم(ـ عن علي 6348/2

یحشر الخّیاط الخائن : یقول) صلى اهللا علیه وآله(ودّقق الدروز، وقارب الغرز، فإّني سمعت رسول اهللا 

وعلیه قمیص ورداء مّما خاط وخان فیه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحّق بها وال تّتخذ بها 

).2(األیادي تطلب بها المكافات

یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى، عن ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن6349/3

من اّتجر بغیر علم ارتطم في ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : طلحة بن زید، عن أبي عبد اهللا، قال

ال یقعدّن في السوق إّال من یعقل الشراء: الربا ثّم ارتطم، وكان یقول

____________

.15394ح294: 13ائل مستدرك الوس; 31: 2دعائم اإلسالم -1

.15401ح295: 13مستدرك الوسائل ; 42: 1مجموعة ورام -2

--- ... 15الصفحة ... --- 

).1(والبیع

، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، )الجعفریات(ـ 6350/4

قال رسول : قال) علیه السالم(أبي طالب عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن 

).2(من سّره أن ُتستجاب دعوته، فلیطّیب كسبه): صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

أّنه قال في ) علیه السالم(ـ السید علّي بن طاووس، نقال عن رسائل الكلیني بإسناده عنه 6351/5

أملك وال تعدو أجلك، فإّنك في سبیل من فاعلم یقینًا أّنك لم تبلغ): علیه السالم(وصّیته لولده الحسن 
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كان قبلك، فخّفض في الطلب وأجمل في المكسب، فإّنه رّب طلب قد جّر إلى حرب، ولیس كّل طالب 

بناج وال كّل مجمل بمحتاج، وأكرم نفسك عن دنّیة وٕان ساقتك إلى الرغائب فإّنك لن تعارض بما تبذل 

ما خیر بخیر ال ینال إّال بشر، ): علیه السالم(قال شیئًا من دینك وعرضك بثمن وٕان جّل، إلى أن

).3(ویسر ال ینال إّال بعسر

معاشر التّجار خذوا الحق : یدور في سوق الكوفة بالدّرة ویقول) علیه السالم(ـ كان علي 6352/6

).4(وأعطوا الحق تسلموا، ال ترّدوا قلیل الربح فتحرموا كثیره

).5(التاجر فاجر، وفجوره أن ینفق سلعته بالحلف: قال] )علیه السالم[ (ـ عن علي 6353/7

في ) علیه السالم(ـ علّي بن الحسین المرتضى، نقال عن تفسیر النعماني بإسناده، عن علي 6354/8

َیا{: وأّما وجه التجارة فقوله تعالى): علیه السالم(بیان معائش الخلق، إلى أن قال 

____________

193: 3من ال یحضره الفقیه ; 5: 7تهذیب األحكام ; 148: 3اء االحیاء إحی; 154: 5الكافي -1

.3725ح

.14644ح27: 13مستدرك الوسائل ; 224: الجعفریات-2

.14649ح28: 13مستدرك الوسائل ; 166: كشف المحّجة-3

.185: 3إحیاء االحیاء -4

.15542ح175: 4كنز العمال -5

--- ... 16الصفحة ... --- 

اآلیة، فعّرفهم سبحانه كیف یشترون المتاع ) 1(}َها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْین ِإَلى َأَجل ُمَسّمًى َفاْكُتُبوهُ َأیُّ 

).2(في السفر والحضر، وكیف یّتجرون، إذ كان ذلك من أسباب المعاش

الناس الفقه ثّم المتجر، اهللا معاشر ): علیه السالم(، قال أمیر المؤمنین )روضة الواعظین(ـ 6355/9

).3(للربا في هذه اُالّمة أخفى من دبیب النمل على الصفا

: یا أمیر المؤمنین إّني ُارید التجارة، قال: أّن رجال قال): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6356/10

ن باع واشترى ولم یسأل ویحك الفقه ثّم المتجر، فإّنه م: یكون بعد ذلك، قال: أفِقهَت في دین اهللا؟ قال

).4(عن حرام وال حالل ارتطم في الربا ثّم ارتطم

).5(من اّتجر بغیر فقه ارتطم في الربا): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6357/11

خمسة أشیاء تقع : أّنه قال) علیه السالم(عن علي ): لّب اللباب(ـ القطب الراوندي في 6358/12

من أّتجر بغیر علم فالبّد له من أكل الربا، والبّد آلكل الربا : لتلك الخمسة من الناربخمسة أشیاء، والبّد 

).6(من النار
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حّدثنا محّمد بن یحیى العّطار، عن : ـ الصدوق، حّدثنا محّمد بن موسى بن المتوكل، قال6359/13

الب، عن أبیه زید بن محّمد بن أحمد رفعه، إلى الحسین بن زید بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي ط

قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(علي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین، عن أبیه علي 

إذا التاجران صدقا وبّرا بورك لهما، وٕاذا كذبا وخانا لم یبارك لهما، وهما بالخیار ): صلى اهللا علیه وآله(

ما لم یفترقا، فإن اختلفا فالقول قول

____________

.282: البقرة-1

.4: 12وسائل الشیعة ; 48: رسالة المحكم والمتشابه-2

.غیر موجود في المصدر; 117: 103البحار -3

.15262ح247ح13مستدرك الوسائل ; 16: 2دعائم اإلسالم -4

.93: 103البحار ; 15268ح248: 13مستدرك الوسائل ; 447قصار الحكم : نهج البالغة-5

.15505ح331: 13الوسائل مستدرك -6

--- ... 17الصفحة ... --- 

).1(رّب السلعة ویتتاركان

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن عثمان بن عیسى، عن أبي 6360/14

یا معشر : یقول على المنبر) علیه السالم(سمعت أمیر المؤمنین : الجارود، عن األصبغ بن نباتة، قال

جار الفقه ثّم المتجر، الفقه ثّم المتجر، الفقه ثّم المتجر، واهللا َللربا في هذه اُالّمة أخفى من دبیب النمل الت

على الصفا، شوبوا ایمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار، إّال من أخذ الحق وأعطى 

).2(الحق

نا محّمد بن أبي عبد اهللا السكوني، حّدث: ـ الصدوق، حّدثنا علّي بن أحمد بن موسى، قال6361/15

حّدثنا إسماعیل بن مهران، عن أبیه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن : عن صالح بن أبي حّماد، قال

صلى (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبي عبد اهللا جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 

ا أدبرت أقبلت، والبقر إذا أقبلت أقبلت وٕاذا أدبرت أدبرت، الغنم إذا أقبلت أقبلت وٕاذ): اهللا علیه وآله

: واالبل أعناق الشیاطین إذا أقبلت أدبرت وٕاذا أدبرت أقبلت، وال یجيء خیرها إّال من جانبها األشأم، قیل

).3(فأین األشقیاء الفجرة: یا رسول اهللا فمن یّتخذها بعد ذا؟ قال

: حّدثنا محّمد بن یحیى العّطار، قال: ماجیلویه، قالـ الصدوق، حّدثنا محّمد بن علي 6362/16

حّدثني محّمد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، عن الحسین بن یزید النوفلي، عن إسماعیل بن مسلم 

سئل : قال) علیه السالم(، عن علي )علیهم السالم(السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه
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زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأّدى حّقه یوم : أي المال خیر؟ قال) هصلى اهللا علیه وآل(رسول اهللا 

رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر، یقیم الصالة : فأّي المال بعد الزرع خیر؟ قال: حصاده، قیل

فأّي المال: ویؤتي الزكاة، قیل

____________

.95: 103البحار ; 45: خصال الصدوق، باب االثنین-1

تهذیب ; 282: 12وسائل الشیعة ; 3731ح194: 3من ال یحضره الفقیه ; 150: 5الكافي -2

.6: 7األحكام 

.246: الخصال، باب األربعة; 123: 64البحار ; 321: معاني األخبار-3

--- ... 18الصفحة ... --- 

راسیات في ال: فأّي المال بعد البقر خیر؟ قال: البقر تغدو بخیر وتروح بخیر، قیل: بعد الغنم خیر؟ قال

الوحل والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإّنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق 

یا رسول اهللا فأّي المال بعد النخل خیر؟ : اشتّدت به الریح في یوم عاصف، إّال أن یخلف مكانها، قیل

بعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، فیها الشقاء والجفاء والعناء و : فأین االبل؟ قال: فسكت، فقال له رجل

).1(وال یأتي خیرها إّال من جانبها األشأم، أما أّنها ال تعدم األشقیاء الفجرة

حّدثني حمید اآلبي، عن ُاّم : ـ أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، عن أبي نصر بن مزاحم، قال6363/17

قّدمي ألبي : دخل على ُاّم هاني، فقالت ُاّم هاني)علیه السالم(راشد موالة ُاّم هاني، أّن أمیر المؤمنین 

ما لي ال أرى عندكم البركة؟ فقالت ُاّم ): علیه السالم(الحسن طعامًا، فقّدمت ما كان في البیت، فقال 

فما لنا من شاة، فآكل : لست أعني هذا إّنما أعني الشاة، فقالت: أولیس هذا بركة؟ فقال: هاني

).2(وأستسقي

د بن أبي عبد اهللا البرقي، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن محّمد ـ أحم6364/18

من كانت في منزله ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(بن مسلم، عن أبي عبد اهللا 

ي كّل یوم شاة، قّدست علیه المالئكة في كّل یوم مّرة، ومن كانت عنده اثنتان، قّدست علیه المالئكة ف

).3(بورك فیكم: مّرتین، وكذلك في الثالثة، ویقول اهللا

الشاة في البیت بركة، والشاتان بركتان، والثالث ثالث ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6365/19

).4(بركات

____________

.121: 64البحار ; 245: الخصال، باب األربعة-1

.131: 64البحار ; 375: 8یعة وسائل الش; 2689ح486: 2محاسن البرقي -2
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; 617: الخصال، حدیث األربعمائة; 375: 8وسائل الشیعة ; 2697ح487: 2محاسن البرقي -3

.133: 64البحار 

.35223ح324: 12كنز العمال -4

--- ... 19الصفحة ... --- 

ابن محّمد بن عمر ـ ابن جریر، حّدثنا المقدمي، ثنا إسحاق الفروي، ثنا عیسى بن عبد اهللا 6366/20

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) ] علیه السالم[ (بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن أبي جّده علي 

من كان في بیته شاة تحلب جاءت اهللا برزقها وكانت في بیته بركة، وُقّدس كّل یوم تقدیسة ): وسلم

ه اهللا برزقهما وانتقل الفقر عنه مرحلتین، وانتقل الفقر عنه مرحلة، ومن كانت عنده شاتان یحلبهما جاء

وقّدس كّل یوم تقدیستین، ومن كان في بیته ثالث شیاه یحلبهّن جاءه اهللا برزقهّن وكانت في بیته ثالث 

).1(بركات وقّدس كّل یوم ثالث تقدیسات، وانتقل عنه الفقر ثالث مراحل

هللا، عن یعقوب بن یزید، عن زیاد بن حّدثنا سعد بن عبد ا: ـ الصدوق، حّدثنا أبي، قال6367/21

علیه (قال أمیر المؤمنین : مروان القندي، عن أبي وكیع، عن أبي إسحاق السبیعي، عن الحارث، قال

علیكم بالغنم والحرث فإّنهما یروحان بخیر ویغدوان ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): السالم

تلك أعناق الشیاطین، ویأتیها خیرها من الجانب األشأم، : یا رسول اهللا فأین االبل؟ قال: بخیر، فقیل

).2(إذًا ال یعدمها األشقیاء الفجرة: یا رسول اهللا إن سمع الناس بذلك تركوها، فقال: قیل

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، وأحمد بن محّمد، وعلّي بن 6368/22

علیه (حبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر إبراهیم، عن أبیه جمیعًا، عن ابن م

بالكوفة عندكم یغتذي كّل یوم بكرة من القصر، فیطوف ) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) السالم

في أسواق الكوفة سوقًا سوقًا ومعه الدّرة على عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسّمى السبیبة فیقف على 

ألقوا ما ) علیه السالم(یا معشر التجار اّتقوا اهللا عّز وجّل، فإذا سمعوا صوته : فیناديأهل كّل سوق

قّدموا االستخارة وتبّركوا بالسهولة ): علیه السالم(بأیدیهم وارعوا إلیه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم، فیقول 

واقتربوا

____________

.38311ح183: 14كنز العمال -1

.2672ح381: 2المحاسن ; 367: 8وسائل الشیعة ; 45: نینالخصال، باب االث-2

--- ... 20الصفحة ... --- 

من المبتاعین، وتزّینوا بالحلم وتناهوا عن الیمین وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم وأنصفوا المظلومین، 
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ألرض مفسدین، فیطوف وال تقربوا الربا وأوفوا الكیل والمیزان وال تبخسوا الناس أشیاءهم، وال تعثوا في ا

).1(في جمیع أسواق الكوفة، ثّم یرجع فیقعد للناس) علیه السالم(

حّدثنا أبو معاویة، عن عبد : ـ إبراهیم بن محّمد الثقفي، أخبرنا عبد اهللا بن أبي شیبة، قال6369/23

ومعه كان یخرج إلى السوق : قال) علیه السالم(الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي 

).2(إّني أعوذ بك من الفسوق ومن شّر هذا السوق: الدّرة فیقول

كنت أبیت في مسجد الكوفة وأنزل الرحبة وآكل الخبز من البّقال ـ : ـ عن مختار التمار، قال6370/24

ارفع ازارك فإّنه أنقى لثوبك وأتقى لرّبك، : وكان من أهل البصرة ـ فخرجت ذات یوم فإذا رجل یصّوت بي

فخرجت أتبعه وهو متوّجه إلى سوق االبل، فلّما ) علیه السالم(علّي بن أبي طالب : من هذا؟ فقیل: فقلت

یا معشر التجار إّیاكم والیمین الفاجرة فإّنها تنفق السلعة وتمحق البركة، ثّم مضى حّتى : أتاها وقف وقال

ّني أمة أرسلني أهلي أبتاع لهم إ: ما لك؟ قالت: أتى إلى التمارین، فإذا جاریة تبكي على تّمار، فقال

یا هذا خذ منها التمر ورّد علیها : بدرهم تمرًا، فلّما أتیتهم به لم یرضوه، فرددته فأبى أن یقبله، فقال

ما : هذا علّي بن أبي طالب، فقبل التمر ورّد الدرهم على الجاریة وقال: درهمها، فأبى، فقیل للتمار

یا معشر التجار اّتقوا اهللا وأحسنوا مبایعتكم ): علیه السالم(قال عرفتك یا أمیر المؤمنین فاغفر لي، ف

.یغفر اهللا لنا ولكم

ثّم مضى وأقبلت السماء بالمطر، فدنا إلى حانوت فاستأذن صاحبه فلم یأذن له صاحب الحانوت ودفعه، 

ما ضربتك: یا قنبر أخرجه إلّي فعاله بالدّرة ثّم قال: فقال

____________

.6: 7تهذیب األحكام ; 284: 12وسائل الشیعة ; 5:151الكافي -1

.15302ح263: 13مستدرك الوسائل ; 113: 1الغارات -2

--- ... 21الصفحة ... --- 

.لدفعك إّیاي ولكّني ضربتك لئّال تدفع مسلمًا ضعیفًا فتكسر بعض أعضائه فیلزمك

یا هذا عندك ثوبان بخمسة ): لسالمعلیه ا(ثّم مضى حّتى أتى سوق الكرابیس فإذا برجل وسیم فقال 

یا أمیر المؤمنین عندي حاجتك، فلّما عرفه مضى عنه فوقف على غالم : دراهم؟ فوثب الرجل فقال

نعم عندي، فأخذ ثوبین أحدهما بثالثة دراهم واآلخر بدرهمین، : یا غالم عندك ثوبان بخمسة؟ قال: فقال

وأنت شاّب : أولى به تصعد المنبر وتخطب الناس، قالأنت: یا قنبر خذ الذي بثالثة دراهم، قال: فقال

: یقول) صلى اهللا علیه وآله(ولك شره الشباب، وأنا أستحي من رّبي أن أتفّضل علیك، سمعت رسول اهللا 

ألبسوهم مّما تلبسون وأطعموهم مّما تطعمون، فلّما لبس القمیص مّد یده في ذلك فإذا هو یفضل عن 

دعه كما هو فإّن األمر أسرع من : هلّم أكّفه، فقال: لفضل فقطعه، فقال الغالماقطع هذا ا: أصابعه، فقال
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).1(ذلك

ـ أحمد بن محّمد، أخبرنا الشیخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علّي بن أحمد العاصمي 6371/25

الخوارزمي، أخبرنا القاضي اإلمام شیخ القضاة إسماعیل بن أحمد الواعظ، أخبرنا والدي أبو بكر أحمد

: حّدثنا المختار، عن أبي مطر، قال: بن الحسین البیهقي، أخبرنا أبو أحمد بن الحسن القاضي، قاال

ارفع إزارك فإّنه أنقى لثوبك وأتقى لك وخذ من رأسك إن : خرجت من المسجد فإذا رجل ینادي من خلفي

من هذا؟ : بي بدوي، فقلتكنت مسلمًا، فمشیت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، معه الدّرة كأّنه أعرا

هذا علي أمیر المؤمنین : أجل رجل من أهل البصرة، قال: أراك غریبًا بهذا البلد؟ قلت: فقال لي رجل

بیعوا وال تحلفوا فإّن : حّتى انتهى إلى دار بني أبي معیط وهو سوق االبل، فقال) فسار(، )علیه السالم(

الیمین تنفق السلعة وتمحق

____________

: 1الغارات ; 93: 103البحار ; 15327ح270: 13مستدرك الوسائل ; 100: رم األخالقمكا-1

105.

--- ... 22الصفحة ... --- 

باعني هذا الرجل تمرًا بدرهم : ما یبكیك؟ قالت: البركة، ثّم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي، فقال

: مها فإّنها خادمة لیس لها أمر، فدفعه، فقلتخذ تمرك واعطها دره: فرّده موالّي وأبى أن یقبله، فقال له

: علّي بن أبي طالب أمیر المؤمنین، فصّب تمره وأعطاها درهمها، فقال: ال، قلت: أتدري من هذا؟ قال

.ما أرضاني عنك إذا وّفیتهم حقوقهم: أحّب أن ترضى عّني، فقال

ساكین فیربوا كسبكم، ثّم مّر مجتازًا یا أصحاب التمر، أطعموا الم: ثّم مّر مجتازًا بأصحاب التمر، فقال

ال یباع في سوقنا طافي ثّم أتى دار فرات وهو سوق : ومعه المسلمون حّتى أتى أصحاب السمك، فقال

یا شیخ أحسن بیعي في قمیصي بثالثة دراهم، فلّما عرفه لم یشتر منه شیئًا، ثّم أتى : الكرابیس، فقال

ى غالمًا حدثًا فاشترى منه قمیصًا بثالثة دراهم ولبسه ما بین آخر فلّما عرفه لم یشتر منه شیئًا، فأت

الحمد هللا الذي رزقني من الریاش ما أتجّمل به في الناس وُاواري : الُرسغین إلى الكعبین وقال حین لبسه

صلى (یا أمیر المؤمنین هذا شيء ترویه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول اهللا : به عورتي، فقیل له

.یقول عند الكسوة) صلى اهللا علیه وآله(بل شيء سمعته من رسول اهللا : ؟ قال)آلهاهللا علیه و 

قمیصًا ) علیه السالم(یا فالن قد باع ابنك الیوم من أمیر المؤمنین : فجاء أبو الغالم صاحب الثوب فقیل

وهو جالس أفال أخذت منه درهمین، فأخذ أبوه درهمًا وجاء به إلى أمیر المؤمنین : بثالثة دراهم، قال

ما شأن هذا الدرهم؟ : أمسك هذا الدرهم یا أمیر المؤمنین، قال: على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال

).1(باعني رضاي وأخذه برضاه: كان ثمن قمیصك درهمین، فقال: قال
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ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن محّمد، عن محّمد بن إسماعیل، عن موسى6372/26

____________

تاریخ ابن عساكر، مجلد ; 163: 1كشف الغمة، باب زهد علي ; 136ح121: ب الخوارزميمناق-1

.242: 3ترجمة علي 

--- ... 23الصفحة ... --- 

ابن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن یحیى، عن محّمد بن خداهي، عن عبد اهللا بن 

رأیت أمیر : الخثعمي، عن حّبابة الوالبیة، قالتأیوب، عن عبد اهللا بن هاشم، عن عبد الكبیر بن عمرو 

في شرطة الخمیس ومعه دّرة لها سّبابتان یضرب بها بّیاعي الجري والمارماهي ) علیه السالم(المؤمنین 

یا : یا بّیاعي مسوخ بني إسرائیل وجند بني مروان، فقام إلیه فرات بن أحنف فقال: والزّمار، ویقول لهم

).1(أقوام حلقوا الّلحى وفتلوا الشوارب فمسخوا، الحدیث: بني مروان؟ قال لهأمیر المؤمنین وما جند

أّنه كان یمشي في األسواق، وبیده دّرة یضرب بها من وجد من ) علیه السالم(ـ عن علي 6373/27

أنا أكفیك هذا یا أمیر المؤمنین واجلس : قلت له یوماً : ُمطّفف أو غاش في تجارة المسلمین، قال األصبغ

الشهباء ) صلى اهللا علیه وآله(ما نصحتني یا أصبغ، وكان یركب بغلة رسول اهللا : في بیتك، قال

یا معشر القّصابین ال تعّجلوا األنفس : ویطوف في األسواق سوقًا سوقًا، فأتى یومًا طاق اللّحامین فقال

من رديء بیعكم ما تظهرون أظهروا : قبل أن تزهق، وٕاّیاكم والنفخ في اللحم، ثّم أتى إلى التمارین فقال

ال تبیعوا إّال طّیبًا، وٕاّیاكم وما طفا، ثّم أتى الكّناسة وفیها من أنواع : من جّیده، ثّم أتى السّماكین فقال

یا معشر التجار إّن : من نّخاس وُقماط وبایع ابل وصیرفي وبّزاز وخّیاط، فنادى بأعلى صوت: التجارة

أیمانكم بالصدقة، وكّفوا عن الحلف، فإّن اهللا تبارك وتعالى ال أسواقكم هذه یحضرها األیمان فشوبوا

).2(ُیقّدس من حلف باسمه كاذباً 

ـ الصدوق، عن أبیه، عن سعد بن عبد اهللا، عن محّمد بن عیسى بن عبید الیقطیني، عن 6374/28

اهللا، عن القاسم بن یحیى، عن جّده الحسن بن راشد، عن أبي بصیر، ومحّمد بن مسلم، عن أبي عبد 

إذا: أّنه قال) علیه السالم(أبي جعفر، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 

____________

.423: 1وسائل الشیعة ; 346: 1الكافي -1

.15224ح235: 13مستدرك الوسائل ; 538: 2دعائم اإلسالم -2

--- ... 24الصفحة ... --- 

أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شریك : لون السوقاشتریتم ما تحتاجون إلیه من السوق، فقولوا حین تدخ
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، الّلهّم إّني أعوذ بك من صفقة خاسرة ویمین )صلى اهللا علیه وآله(له وأشهد أّن محّمدًا عبده ورسوله 

).1(فاجرة، وأعوذ بك من بوار األیم

الحسن بن علّي ـ البیهقي، أخبرنا أبو سعید بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس هو األصم، ثنا 6375/29

): رضي اهللا عنه(بن عّفان، ثنا یحیى بن آدم، ثنا عبید، عن سعید بن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي 

).2(علیها خراج المسلمین: أّنه كان یكره أن یشترى من أرض الخراج شیئًا ویقول

حسین، عن أبیه، ، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن ال)الجعفریات(ـ 6376/30

زرع زرعه أصلحه : یا رسول اهللا أّي المال خیر؟ قال: قیل: قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).3(صاحبه، وأّدى حّقه یوم حصاده

حّدثني علّي بن عمر بن علّي بن أبي طالب، عن أبیه، عن جّده : ـ عن ابن أبي فدیك، قال6377/31

یا معشر قریش إّنكم بأقّل : المدینة، قال) صلى اهللا علیه وسلم(دم رسول اهللا لما ق: قال) ] علیه السالم[ (

).4(األرض مطرًا، فأحرثوا فإّن الحرث مبارك، وأكثروا فیه من الجماجم

إّنه أخذ : جاء رجل إلى علي فوشى برجل، فقال: ـ عن عمرو بن صلیع المحاربي، قال6378/32

[ أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها، فقال علي : لأرضًا فصنع بها كذا وكذا، فقال الرج

).5(ال بأس به) ]: علیه السالم(

).6(ال بأس بالزراعة بالنصف: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6379/33

____________

.96: 103البحار ; 5304ح263: 13مستدرك الوسائل ; 634: الخصال، حدیث األربعمائة-1

.11633ح554: 4كنز العمال ; 140: 9لبیهقي سنن ا-2

الخصال، باب ; 213: الغایات; 15896ح460: 13مستدرك الوسائل ; 246: الجعفریات-3

.64: 103البحار ; 286: 56أمالي الصدوق، المجلس ; 197: معاني األخبار; 245: األربعة

.9876ح129: 4كنز العمال -4

.42067ح534: 15كنز العمال -5

.42068ح534: 15كنز العمال -6

--- ... 25الصفحة ... --- 

: ، قال) ]علیه السالم[ (ـ عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب 6380/34

).1(عن جذاذ اللیل وحصاد اللیل) صلى اهللا علیه وسلم(نهى رسول اهللا 

بالجماجم أن ) صلى اهللا علیه وسلم(ول اهللا أمر رس: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6381/35

).2(من أجل العین: من أجل ماذا؟ قال: تنصب في الزرع، قیل
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ـ محّمد بن یعقوب، عن أحمد بن محّمد، عن عثمان بن عیسى، عن أبي زهرة، عن ُاّم 6382/36

أغزل، : الحسن؟ قلتأّي شيء تصنعین یا ُاّم : فقال) علیه السالم(مّر بي أمیر المؤمنین : الحسن، قالت

).3(أما أّنه أحّل الكسب ـ أو من أحّل الكسب ـ: فقال

ـ محّمد بن علّي بن الحسین، عن أبیه، حّدثنا محّمد بن یحیى العطار، عن محّمد بن أحمد، 6383/37

حّدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد اهللا، عن رجل، عن علّي بن أسباط، عن عّمه یعقوب، رفع : قال

في كالم ) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(لى علّي بن أبي طالب الحدیث إ

).4(نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة: كثیر

مّر إبراهیم النخعي على امرأة وهي جالسة : عن محّمد بن خالد الضّبي، قال: ـ العیاشي6384/38

یا ُاّم بكر أما كبرت أما : في یدها مغزل تغزل به، فقال لهاعلى باب دارها بكرة، وكان یقال لها ُاّم بكر و 

: یقول) علیه السالم(وكیف أضعه وسمعت علّي بن أبي طالب : آن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت

).5(هو من طّیبات الكسب

ُاطلبوا الرزق فیما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،): علیه السالم(ـ الصدوق، قال علي 6385/39

فإّنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في األرض، وهي الساعة التي

____________

.42089ح540: 15كنز العمال -1

.42090ح540: 15كنز العمال -2

.382: 6تهذیب األحكام ; 174: 12وسائل الشیعة ; 311: 5الكافي -3

.174: 12وسائل الشیعة ; 583: علل الشرائع، باب النوادر-4

.255: 1تفسیر الرهان ; 174: 12وسائل الشیعة ; 150: 1سیر العیاشي تف-5

--- ... 26الصفحة ... --- 

).1(یقّسم اهللا فیها الرزق بین عباده

قال : قال)علیهم السالم(ـ الصدوق، روى السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه6386/40

ط إلیه برجله ولم یمّد إلیه یده، ولم یتكّلم فیه بلسانه، ولم من آتاه اهللا برزق لم یخ): علیه السالم(علي 

َوَمْن َیتَِّق اَهللا َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا {: یشّد إلیه ثیابه، ولم یتعّرض له، كان مّمن ذكره اهللا عّز وجّل في كتابه

).3)(2(}َوَیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َال َیْحَتِسُب * 

).4(الرحال تفید المال: أّنه قال) ه السالمعلی(ـ عن أمیر المؤمنین 6387/41

ال تلم إنسانًا یطلب ): علیه السالم(، أّنه قال للحسن )علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6388/42

).5(قوته، فمن عدم قوته كثرت خطایاه، الخبر
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ق یزید في البكور في طلب الرز : قال) علیه السالم(ـ الصدوق، باسناده عن أمیر المؤمنین 6389/43

).6(الرزق

إّن ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن محّمد رفعه، قال6390/44

).7(األشیاء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز، فنتج بینهما الفقر

، عن حّدثنا عّمي محّمد بن أبي القاسم: ـ الصدوق، حّدثنا محّمد بن علي ماجیلویه، قال6391/45

حّدثنا عبد اهللا بن عبد : حّدثنا أبو زیاد محّمد بن زیاد البصري، قال: محّمد بن علي القرشي الكوفي، قال

حّدثنا ثابت بن أبي: الرحمن المدائني، قال

____________

.318: 85البحار ; 616: الخصال، حدیث األربعمائة-1

.3و2الطالق -2

; 188: 5تفسیر الصافي ; 356: 5تفسیر نور الثقلین ; 3612ح166: 3من ال یحضره الفقیه -3

.281: 70البحار 

.عن غرر الحكم ودرر الكلم; 14593ح14: 13مستدرك الوسائل -4

.14596ح14: 13مستدرك الوسائل ; 818ح300: جامع األخبار-5

.5: 103البحار ; 616: الخصال، حدیث األربعمائة-6

.38: 12عة وسائل الشی; 86: 5الكافي -7

--- ... 27الصفحة ... --- 

سمعت أمیر المؤمنین علّي بن أبي : صفیة الثمالي، عن ثور بن سعید، عن أبیه سعید بن عالقة، قال

ترك نسیج العنكبوت في البیت یورث الفقر، والبول في الحّمام یورث الفقر، : یقول) علیه السالم(طالب 

ألكل على الجنابة یورث الفقر، والتخّلل بالطرفاء یورث الفقر، وترك القمامة في البیت یورث الفقر، وا

والتمّشط من قیام یورث الفقر، والیمین الفاجرة تورث الفقر، والزنا یورث الفقر، وٕاظهار الحرص یورث 

الفقر، والنوم بین العشائین یورث الفقر، والنوم قبل طلوع الشمس یورث الفقر، واعتیاد الكذب یورث 

.ة االستماع إلى الغنا یورث الفقر، ورّد السائل الذكر باللیل یورث الفقرالفقر، وكثر 

الجمع : بلى یا أمیر المؤمنین، فقال: أال ُانّبئكم بعد ذلك بما یزید في الرزق؟ قالوا): علیه السالم(ثّم قال 

حم تزید في بین الصالتین یزید في الرزق، والتعقیب بعد الغداة وبعد العصر یزید في الرزق، وصلة الر 

الرزق، وكسح الفنا یزید في الرزق، ومواساة األخ في اهللا عّز وجّل یزید في الرزق، والبكور في طلب 

الرزق یزید في الرزق، واالستغفار یزید في الرزق، واستعمال األمانة یزید في الرزق، وقول الحّق یزید في 

خالء یزید في الرزق، وترك الحرص یزید في الرزق، واجابة المؤّذن یزید في الرزق، وترك الكالم في ال
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الرزق، وشكر المنعم یزید في الرزق، واجتناب الیمین الكاذبة یزید في الرزق، والوضوء قبل الطعام یزید 

في الرزق، وأكل ما یسقط من الخؤان یزید في الرزق، ومن سّبح اهللا كّل یوم ثالثین مّرة دفع اهللا عّز 

).1(بالء أیسرها الفقروجّل عنه سبعین نوعًا من ال

ـ محّمد بن یعقوب، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن العالء بن رزین، عن محّمد 6392/46

أّن الولد): علیه السالم(إّن في كتاب علي : قال) علیه السالم(بن مسلم، عن أبي عبد اهللا 

____________

وسائل ; ، في ذكر فضل الفقر والقوت455: روضة الواعظین; 504: الخصال، أبواب السّتة عشر-1

.314: 76البحار ; 276: 11الشیعة 

--- ... 28الصفحة ... --- 

ال یأخذ من مال والده شیئًا إّال بإذنه، والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن یقع على جاریة ابنه إذا لم 

:قال لرجل) صلى اهللا علیه وآله(یكن االبن وقع علیها، وذكر أّن رسول اهللا 

).1(أنت ومالك ألبیك

كان لي عبد فأعتقه والدي علّي من غیر أمري ): علیه السالم(ـ قال رجل ألمیر المؤمنین 6393/47

).2(والدك أملك بك وبمالك منك، فإّنك ومالك من هبة اهللا لوالدك): علیه السالم(وال رضاي، فقال 

____________

من ال ; 48: 3االستبصار ; 544: 14وسائل الشیعة ; 343: 6تهذیب األحكام ; 135: 5الكافي -1

.4561ح452: 3یحضره الفقیه 

.15091ح62: 13مستدرك الوسائل -2

--- ... 29الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

في الحّث على طلب الرزق

أنت لم تفعل ُخذ من الدنیا ما أتاك، وتوّل عّما یتوّلى عنك، فإن): علیه السالم(ـ قال علي 6394/1

).1(فأجمل في الطلب

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد، عن القاسم ابن یحیى، عن جّده 6395/2

علیه (قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(الحسن بن راشد، عن محّمد بن مسلم، عن أبي عبد اهللا 

).2(ینإّن اهللا عّز وجّل یحّب المحترف األم): السالم

یخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفیها، یرید أن یراه اهللا ) علیه السالم(ـ كان أمیر المؤمنین 6396/3
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).3(یتعب نفسه في طلب الحالل

في حدیث طویل، ) صلى اهللا علیه وآله(، عن رسول اهللا )علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6397/4

یا أحمد، إّن العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها طلب: راجقال اهللا تعالى في لیلة المع: أّنه قال

____________

.14648ح28: 13مستدرك الوسائل ; 393قصار الحكم : نهج البالغة-1

.13: 12وسائل الشیعة ; 3580ح158: 3من ال یحضره الفقیه ; 113: 5الكافي -2

.13: 12وسائل الشیعة ; 3596ح163: 3من ال یحضره الفقیه -3

--- ... 30الصفحة ... --- 

).1(الحالل، الخبر

ُاطلبوا الرزق فإّنه : ، وفیه یقول)علیه السالم(حدیث طویل عن علي ): رحمه اهللا(ـ المفید 6398/5

).2(مضمون لطالبه

).3(الدنیا دول فاطلب حّظك منها بأجمل الطلب): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6399/6

صلى اهللا (أّن رسول اهللا ) علیه السالم(ن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علّي ـ عن جعفر ب6400/7

إذا ُاعسر أحدكم فلیخرج من بیته ولیضرب األرض یبتغي من فضل اهللا، وال یغّم نفسه : قال) علیه وآله

).4(وأهله

; أمر دنیاهإّني ألبغض الرجل أن یكون كسالن من : أّنه كان یقول) علیه السالم(ـ عن علي 6401/8

).5(ألّنه إذا كان كسالن من أمر دنیاه فهو عن أمر آخرته أكسل

ما ُغدوُة أحدكم في سبیل اهللا بأعظم من ُغدوته یطلب : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6402/9

).6(لولده وعیاله ما یصلحهم

).7(في سبیل اهللالشاخص في طلب الرزق الحالل، كالمجاهد ): علیه السالم(ـ عن علي 6403/10

).8(طوبى لمن ذّل في نفسه، وطاب كسبه): علیه السالم(ـ قال علي 6404/11

سمعت رسول: قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6405/12

____________

.14615ح20: 13مستدرك الوسائل ; 203: إرشاد القلوب، في لیلة المعراج-1

.420: 77البحار ; 125: 5تفسیر نور الثقلین ; 160: فید في وصف اإلنسانإرشاد الم-2

.29: 12وسائل الشیعة ; 16: كنز الكراجكي-3

.165: الجعفریات; 14566ح7: 13مستدرك الوسائل ; 13: 2دعائم اإلسالم -4

.14: 2دعائم اإلسالم -5
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.14588ح13: 13مستدرك الوسائل ; 15: 2دعائم اإلسالم -6

.78: 103البحار ; 14588ح13: 13مستدرك الوسائل ; 15: 2دعائم اإلسالم -7

.2236ح377: 2مستدرك الوسائل ; 2: 103البحار ; 123قصار الحكم : نهج البالغة-8

--- ... 31الصفحة ... --- 

ي األرض تحت ظّل العرش یوم ال ظّل إّال ظّله، رجل خرج ضاربًا ف: یقول) صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).1(یطلب من فضل اهللا یعود به على عیاله

من طلب الدنیا تعّطفًا : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6406/13

).2(على والد أو ولد أو زوجة، بعثه اهللا تعالى ووجهه على صورة القمر لیلة البدر

____________

.254: مسند زید بن علي-1

.255: د زید بن عليمسن-2

--- ... 32الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في تقدیر األرزاق

، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، )الجعفریات(ـ 6407/1

صلى اهللا علیه(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن علي 

من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتیة، وأن یرزق معیشته في ): وآله

).1(بلدته

وكذلك المرء المسلم البريء من الخیانة : في كالم له) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6408/2

رزق اهللا فإذا هو ذو أهل ومال، أّما داعي فما عند اهللا خیر له، وأّما: ینتظر من اهللا احدى الحسنیین

ومعه دینه وحسبه، إّن المال والبنین حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث اآلخرة، وقد یجمعهما اهللا تعالى 

).2(ألقوام

:حّدثنا أبو الحسین، قال: ـ الشیخ الطوسي، أخبرنا ابن حمویه، قال6409/3

____________

.15061ح189: 13مستدرك الوسائل ; 194: الجعفریات-1

.14619ح21: 13مستدرك الوسائل ; 23خطبة : نهج البالغة-2

--- ... 33الصفحة ... --- 

حّدثنا إسحاق بن محّمد الفروي، عن سعید بن : حّدثنا عبد اهللا بن شبیب، قال: حّدثنا ابن مقبل، قال
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صلى اهللا علیه (ل اهللا قال رسو : قال) علیه السالم(مسلم، عن علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).1(من رضي من اهللا بالقلیل من الرزق، رضي اهللا منه بالقلیل من العمل، وانتظار الفرج عبادة): وآله

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن علّي بن محّمد 6410/4

: قال) علیهم السالم(اهللا، عن أبیه، عن جّده القاساني، عّمن ذكره، عن عبد اهللا بن القاسم، عن أبي عبد 

علیه (كن لما ال ترجو أرجى منك لما ترجو، فإّن موسى بن عمران ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین 

خرج یقتبس ألهله نارًا فكّلمه اهللا عّز وجّل ورجع نبّیًا مرسال، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع ) السالم

).2(ت سحرة فرعون یطلبون العّز لفرعون فرجعوا مؤمنین، وخرج)علیه السالم(سلیمان 

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن القاسم بن محّمد، عن : قال) رحمه اهللا(ـ الصدوق، حّدثنا أبي 6411/5

قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(حّدثني حّماد بن عیسى، عن أبي عبد اهللا : سلیمان بن داود، قال

یا بني لیعتبر من قصر یقینه وضعفت نّیته في : ن فیما وعظ لقمان ابنه أن قال لهكا): علیه السالم(

طلب الرزق، أّن اهللا تبارك وتعالى خلقه في ثالثة أحوال من أمره، وآتاه رزقه، ولم یكن له في واحدة منها 

في رحم ُاّمه یرزقه كسب وال حیلة، إّن اهللا تبارك وتعالى سیرزقه في حال الرابعة، أّما أّول ذلك فإّنه كان

هناك في قرار مكین حیث ال یؤذیه حّر وال برد، ثّم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقًا من لبن ُاّمه یكفیه به 

ویربیه وینعشه من غیر حول به وال قّوة، ثّم فطم من ذلك فأجرى له رزقًا من كسب أبویه برأفة ورحمة له 

یؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثیرة، حّتى إذا كبر وعقل من قلوبهما، ال یملكان غیر ذلك، حّتى أّنهما

واكتسب لنفسه ضاق به أمره

____________

.122: 52البحار ; 907ح405: 14أمالي الطوسي، المجلس -1

.234: 71البحار ; 33: 12وسائل الشیعة ; 83: 5الكافي -2

--- ... 34الصفحة ... --- 

ق في ماله وقّتر على نفسه وعیاله مخافة إقتار رزق وسوء یقین بالخلف وظّن الظنون برّبه، وجحد الحقو 

).1(من اهللا تبارك وتعالى في العاجل واآلجل، فبئس العبد هذا یا بني

حّدثنا مّكي بن : ـ الصدوق، حّدثنا أبو الحسن علّي بن عبد اهللا بن أحمد االصبهاني، قال6412/6

حّدثنا محّمد : ر محّمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي، قالحّدثنا أبو منصو : سعدویه البرذعي، قال

حّدثنا : حّدثنا وهب بن وهب بن هشام أبو البختري، قال: حّدثنا إبراهیم بن نصر، قال: بن أشرس، قال

صلى اهللا علیه (، عن النبي )علیه السالم(جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب 

یا علي إّن الیقین أن ال ترضي أحدًا على سخط اهللا، وال تحمدّن أحدًا على ما آتاك اهللا، : لأّنه قا) وآله
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وال تذمّن أحدًا على ما لم یؤتك اهللا، فإّن الرزق ال یجّره حرص الحریص وال یصرفه كره كاره، فإّن اهللا 

حزن في الشك والسخط، عّز وجّل بحكمته وفضله جعل الروح والفرج في الیقین والرضى، وجعل الهّم وال

).2(فإّنه ال فقر أشّد من الجهل، الحدیث

حّدثنا أحمد بن محّمد ابن سعید الهمداني، : ـ الصدوق، حّدثنا أحمد بن الحسن القّطان، قال6413/7

حّدثنا علّي بن الحسن بن علّي بن فّضال، عن أبیه، عن مروان بن مسلم، عن ثابت بن أبي : قال

إن : لرجل) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : اف، عن األصبغ بن نباتة، قالصفیة، عن سعید الخفّ 

كنت ال تطیع خالقك فال تأكل من رزقه، وٕان كنت والیت عدّوه فاخرج من ملكه، وٕان كنت غیر قانع 

).3(بقضائه وقدره فاطلب رّبًا سواه

____________

.414: 13البحار ; 122: خصال الصدوق، أبواب الثالثة-1

.47ح80: 1المحاسن ; 68: 77البحار ; 375: توحید الصدوق، باب األرزاق واألسعار-2

روضة الواعظین، باب الحّث على مخالفة النفس ; 371: توحید الصدوق، باب األرزاق واألسعار-3

.420: والهوى

--- ... 35الصفحة ... --- 

أّما بعد فإّن ): علیه السالم(أمیر المؤمنین قال: ـ وبهذا االسناد، عن األصبغ بن نباتة، قال6414/8

اإلهتمام بالدنیا غیر زائد في الموظوف وفیه تضییع الزاد، واالقبال على اآلخرة غیر ناقص من المقدور، 

:وفیه إحراز المعاد، وأنشد

لو كان في صخرة في البحر راسیة... صّماء ملمومة ُملس نواحیها 

رزق لنفس یراها اهللا النفلقت... عنه فأّدت إلیه كّلما فیها 

أو كان بین طباق السبع مجمعة... لسّهل اهللا في المرقى مراقیها 

حّتى یوافي الذي في اللوح خّط له) ... 1(إن هي أتته وٕاّال فهو یأتیها

أّیها الناس ال یشغلكم المضمون من الرزق عن المفروض ): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6415/9

العمل، والمتوّكل ال یسأل وال یرّد وال یمسك شیئًا خوف الفقر، وینبغي لمن أراد سلوك طریق علیكم من

التوّكل أن یجعل نفسه بین یدي اهللا تعالى فیما یجري علیه من اُالمور، كالمّیت بین یدي الغاسل یقّلبه 

).2(كیف یشاء

).3(لمؤمن إّال من حیث ال یحتسبأبى اهللا أن یرزق عبده ا) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6416/10

حّدثنا : ـ الصدوق، حّدثنا أبو عبد اهللا الحسین بن محّمد األشناني الرازي العدل ببلخ، قال6417/11

علّي بن مهرویه القزویني، عن داود بن سلیمان الفّراء، عن علّي بن موسى الرضا، عن أبیه، عن آبائه، 
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التوحید نصف الدین، واستنزلوا ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا: قال) علیه السالم(عن علي 

).4(الرزق بالصدقة

:الرزق یسعى إلى من ال یطلبه، وقال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6418/12

____________

.410: 3تفسیر نور الثقلین ; 372: توحید الصدوق، باب األرزاق واألسعار-1

.120: 1باب التوّكل ارشاد القلوب،-2

.697ح144: 1كنز العمال -3

.126: 5تفسیر نور الثقلین ; 68: التوحید-4

--- ... 36الصفحة ... --- 

ذّلل : أجملوا في الطلب فكم من خائب ومجمل لم یخب، وقال: األرزاق ال ُتنال بالحرص والمغالبة، وقال

سّتة یختبر بها دین : جمل في المكتسب، وقالنفسك بالطاعة وحّلها بالقناعة وخّفض في الطلب وأ

سوف یأتیك : رزقك یطلبك فأرح نفسك من طلبه، وقال: واإلجمال في الطلب، وقال: الرجل، إلى أن قال

عجبت لمن علم : سوف یأتیك ما قّدر لك فخّفض في المكتسب، وقال: أجلك فأجمل في الطلب، وقال

یه ال یزیده فیما قّدر له منها وهو حریص دائب في طلب أّن اهللا قد ضمن األرزاق مقّدرها، وأّن سع

لن یفوتك ما قسم لك فأجمل في الطلب، لن تدرك ما زوي عنك فأجمل في المكتسب، : الرزق، وقال

).1(لیس كّل مجمل بمحروم: وقال

یا ابن آدم ال ): علیه السالم(ـ محّمد بن مسعود العیاشي في تفسیره، عن أمیر المؤمنین 6419/13

یكن أكبر هّمك یومك الذي إن فاتك لم یكن من أجلك، فإّن هّمك یوم فإّن كّل یوم تحضره یأتي اهللا فیه 

برزقك، واعلم أّنك لن تكتسب شیئًا فوق قوتك إّال كنت فیه خازنًا لغیرك، تكثر في الدنیا به نصبك 

م لیوم معادك زادًا یكون ویحظى به وارثك ویطول معه یوم القیامة حسابك، فاسعد بمالك في حیاتك، وقدّ 

).2(أمامك، فإّن السفر بعید والموعد القیامة والمورد الجّنة أو النار

).3(إّن اهللا تعالى إذا أحّب عبدًا جعل رزقه كفافاً ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6420/14

).4(یومهاإّن الطیر إذا أصبحت سّبحت رّبها وسألته قوت) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6421/15

من رضي من اهللا بالیسیر من الرزق، رضي اهللا منه) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6422/16

____________

.عن غرر الحكم; 14662ح32: 13مستدرك الوسائل -1

.في تفسیر العیاشي غیر موجود; 31: 103البحار ; 14669ح35: 13مستدرك الوسائل -2

.7089ح390: 3كنز العمال -3
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.7092ح391: 3كنز العمال -4

--- ... 37الصفحة ... --- 

).1(بالقلیل من العمل

ـ عن ابن النجار، أنبأنا أبو القاسم یحیى بن سعد بن یحیى بن یرشن التاجر، أنبأنا أبو 6423/17

سهل طالب عبد القادر بن محّمد بن یوسف، أنبأنا أبو محّمد الحسن بن علي بن محّمد الجوهري، أنبأنا 

بن أحمد بن عبد اهللا بن سهل الدیباجي، ثنا أبو الحسن بالرملة، ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن قریب 

أّنه دخل على أبي جعفر المنصور : ثنا سفیان بن عیینة، عن جعفر بن محّمد: وزید بن أخرم، قاال

لزبیري فاستقّله، فأغضب وعنده رجل من ولد الزبیر بن العوام وقد سأله، وقد أمر له بشيء فتسّخطه ا

یا أمیر المؤمنین حّدثني : المنصور ذلك من الزبیري حّتى بان فیه الغضب، فأقبل علیه جعفر، فقال

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) ]علیه السالم[ (أبي، عن أبیه، علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

واهللا لقد كان عندي قلیال، ولقد كثر : قال الزبیريمن استقّل قلیل الرزق حرمه اهللا كثیره، ف): علیه وسلم

).2(عندي بحدیثك هذا

ـ الشیخ المفید، عن أحمد بن محّمد بن الحسن، عن أبیه، عن محّمد بن الصّفار، عن 6424/18

قّربوا : یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : العباس بن معروف، عن علّي بن مهزیار رفعه، قال

بعید وهّونوا علیها الشدید، واعلموا أّن عبدًا وٕان ضعفت حیلته ووهنت مكیدته، أّنه لم على أنفسكم ال

).3(ینقص مّما قّدر اهللا له، وٕان قوي عبد في شّدة الحیلة وقّوة المكیدة إّنه لن ُیزاد على ما قّدر اهللا له

علیه رزقه وتغّلقت علیه من تعّذر : أّنه قال) علیه السالم(ـ ابن طاووس، عن أمیر المؤمنین 6425/19

مذاهب المطالب في معاشه، ثّم كتب له هذا الكالم في رّق ظبي أو قطعة من أدم، وعّلقه علیه أو جعله 

في بعض ثیابه التي یلبسها فلم یفارقه، وّسع اهللا رزقه

____________

.7140ح400: 3كنز العمال -1

.8213ح272: 7مستدرك الوسائل ; 16960ح566: 6كنز العمال -2

.32: 103البحار ; 14672ح36: 13مستدرك الوسائل ; 128: 23أمالي المفید، المجلس -3

--- ... 38الصفحة ... --- 

:وفتح علیه أبواب المطالب في معاشه من حیث ال یحتسب وهو

فاقة، الّلهّم فصّل الّلهّم ال طاقة لفالن بن فالن بالجهد، وال صبر له على البالء، وال قّوة له على الفقر وال

على محّمد وآل محّمد وال تحظر على فالن بن فالن رزقك وال تقّتر علیه سعة ما عندك، وال تحرمه 
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فضلك وال تحرمه من جزیل قسمك، وال تكله إلى خلقك وال إلى نفسه فیعجز عنها ویضعف عن القیام 

ظر إلیه في جمیع ُاموره، إّنك إن وّكلته فیما یصلحه ویصلح ما قبله، بل تنفرد بلّم شعثه وتولى كفایته وان

إلى خلقك لم ینفعوه، وٕان ألجأته إلى أقربائه حرموه وٕان أعطوه أعطوا قلیال نكدًا، وٕان منعوه منعوا كثیرًا، 

.وٕان بخلوا فهم للبخل أهل

ّي الّلهّم أغن فالن بن فالن من فضلك وال تخله منه فإّنه مضطّر إلیك فقیر إلى ما في یدیك وأنت غن

َوَمْن َیَتَوكَّْل َعَلى اِهللا َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَهللا باِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اُهللا ِلُكلِّ َشْيء {عنه، وأنت به خبیر علیم، 

َوَیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال* َوَمْن َیتَِّق اَهللا َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا {)2(}ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسراً {، )1(}َقْدراً 

).4)(3(}َیْحَتِسُب 

قال أمیر المؤمنین : ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن محّمد، عن سهل بن زیاد رفعه، قال6426/20

).5(كم من متعب نفسه ُمقّتر علیه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادیر): علیه السالم(

رفعه، عن أبي عبد اهللا ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن محّمد، عن ابن جمهور، عن أبیه6427/21

اعلموا علمًا یقینًا أّن اهللا عّز وجّل : كثیرًا ما یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(

لم یجعل للعبد وٕان اشتّد جهده وعظمت حیلته وكثرت مكابدته، أن

____________

.3: الطالق-1

.6: الشرح-2

.3و2الطالق -3

.14683ح40: 13مستدرك الوسائل ; 126: تمهج الدعوا-4

.101ح53: التمحیص; 35: 103البحار ; 81: 5الكافي -5

--- ... 39الصفحة ... --- 

یسبق ما ُسّمي له في الذكر الحكیم، ولم یحل من العبد في ضعفه وقّلة حیلته أن یبلغ ما ُسّمي له في 

یرًا بحذفه ولم ینقص امرؤ نقیرًا لحمقه، فالعالم لهذا العامل الذكر الحكیم، أّیها الناس إّنه لن یزداد امرؤ نق

به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم بهذا التارك له أعظم شغال في مضّرته، ورّب منعم علیه 

مستدرج باإلحسان إلیه، ورّب مغرور في الناس مصنوع له، فأفق أّیها الساعي من سعیك، وقّصر من 

) صلى اهللا علیه وآله(غفلتك، وتفّكر فیما جاء عن اهللا عّز وجّل على لسان نبّیه عجلتك وانتبه من سنة 

واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإّنها من قول أهل الحجى ومن عزائم اهللا في الذكر الحكیم، إّنه لیس 

فاء غیظ الشرك باهللا فیما افترض اهللا علیه، أو إش: ألحد أن یلقى اهللا عّز وجّل بخّلة من هذه الخالل

بهالك نفسه، أو إقرار بأمر یفعل غیره، أو یستنجح إلى مخلوق باظهار بدعة في دینه، أو یّسره أن 
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یحمده الناس بما لم یفعل، والمتجّبر المختال وصاحب اُالّبهة والزهو، أّیها الناس إّن السباع هّمتها 

ل، وٕاّن المؤمنین مشفقون خائفون وجلون، التعّدي، وٕاّن البهائم هّمتها بطونها، وٕاّن النساء هّمتهّن الرجا

).1(جعلنا اهللا وٕاّیاكم منهم

ـ الحسین بن سعید، عن حّماد بن عیسى، عن عمر بن ُاذینة، عن أبان، عن سلیم بن قیس 6428/22

منهومان ال : قال) صلى اهللا علیه وآله(إّن رسول اهللا : یقول) علیه السالم(سمعت علیًا : الهاللي، قال

منهوم دنیا ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنیا على ما أحّل اهللا له سلم، ومن تناولها من غیر : یشبعان

حّلها هلك إّال أن یتوب ویراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنیا فهي 

).2(حّظه

لّما: قال) لیه وآلهصلى اهللا ع(ـ العیاشي، عن إسماعیل بن كثیر، رفع الحدیث إلى النبي 6429/23

____________

163: 6أمالي الطوسي، مجلس ; 13: 1مجموعة وّرام ; 30: 12وسائل الشیعة ; 81: 5الكافي -1

.322: 6تهذیب األحكام ; 134: 5تفسیر نور الثقلین ; 33: 103البحار ; 271ح

.124: كتاب سلیم بن قیس; 328: 6تهذیب األحكام -2

--- ...40الصفحة ... --- 

ما هذا ): صلى اهللا علیه وآله(فقال أصحاب النبي : قال) 1(}َواْسَأُلوا اَهللا ِمْن َفْضِلهِ {نزلت هذه اآلیة 

علیه (فقال علّي بن أبي طالب : عن ذلك؟ قال) صلى اهللا علیه وآله(الفضل أّیكم یسأل رسول اهللا 

إّن اهللا خلق ): صلى اهللا علیه وآله(أنا أسأله، فسأله عن ذلك الفضل ما هو، فقال رسول اهللا): السالم

خلقه وقّسم لهم أرزاقهم من حّلها وعرض لهم بالحرام، فمن انتهك حرامًا نقص له من الحالل بقدر ما 

).2(انتهك من الحرام وحوسب به

بحذف )علیهم السالم(وجدت في تفسیر القرآن، عن الرضا، عن آبائه : ـ الشیخ ّورام، قال6430/24

رّب العالمین مالكهم : في تفسیر الحمد هللا رّب العالمین، قال) علیه السالم(عن أمیر المؤمنین األسانید، 

وخالقهم وسائق أرزاقهم إلیهم من حیث یعلمون ومن حیث ال یعلمون، فالرزق مقسوم وهو یأتي ابن آدم 

بینه شبر وهو طالبه، على أّي سیرة سارها من الدنیا، لیس بتقوى مّتق یزایده وال لفجور فاجر یناقصه، و 

).3(ولو أّن أحدكم یترّبص رزقه لطلبه كما یطلبه الموت

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن 6431/25

محّمد بن علي، عن عبید بن یحیى، عن محّمد بن الحسین، عن علّي بن الحسین، عن أبیه، عن جّده، 

ُوّكل الرزق بالحمق، ووّكل الحرمان بالعقل، ووّكل البالء ): علیه السالم(أمیر المؤمنین قال: قال

).4(بالصبر



236

ـ أحمد بن محّمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن وهب، عن جعفر، عن أبیه 6432/26

).5(ال بأس بنثر الجوز والسّكر): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیهما السالم(

____________

.32: النساء-1

.366: 1تفسیر البرهان ; 147: 5البحار ; 239: 1تفسیر العیاشي -2

.107: 2مجموعة وّرام -3

.145تحف العقول ; 62ح46: التمحیص; 50: 72البحار ; 186: 8الكافي -4

.122: 12وسائل الشیعة ; 370: 6تهذیب األحكام ; 66: 3االستبصار -5

--- ... 41الصفحة ... --- 

: حّدثني سعد بن عبد اهللا، قال: ـ الصدوق، حّدثنا محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال6433/27

حّدثني الحسین بن أبي العالء، : حّدثني علّي بن الحكم، قال: حّدثني أحمد بن محّمد بن عیسى، قال

صلى اهللا (دخلت ُاّم أیمن على النبي ): معلیه السال(قال أمیر المؤمنین : عن الصادق، عن آبائه، قال

إّن : ما معك یا ُاّم أیمن؟ فقال): صلى اهللا علیه وآله(وفي ملحفتها شيء، فقال لها رسول اهللا ) علیه وآله

علیها (یا رسول اهللا فاطمة : فالنة أملكوها فنثروا علیها فأخذت من نثارها، ثّم بكت ُاّم أیمن وقالت

).1(نثر علیها شیئًا، الخبرزّوجتها ولم ت) السالم

یابن آدم، : قال) علیه السالم(ـ محّمد بن علّي بن الحسین، بإسناده عن أمیر المؤمنین 6434/28

رزق تطلبه، ورزق یطلبك، فإن لم تأته أتاك، فال تحمل هّم سنتك على هّم یومك، وكفاك : الرزق رزقان

عّز وجّل سیؤتیك في كّل غد جدید ما قسم لك، كّل یوم ما هو فیه، فإن تكن السنة من عمرك فإّن اهللا

وٕان لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهّم فیما لیس لك، ولن یسبقك إلى رزقك طالب ولن یغلبك 

علیه غالب، ولم یبطئ عنك ما قّدر لك، فكم رأیت من طالب متعب نفسه مقّتر علیه رزقه، ومقتصد في 

).2(رون به الفناءالطلب قد ساعدته المقادیر، وكّل مق

طالب ومطلوب، فمن طلب الدنیا طلبه الموت : الرزق رزقان): علیه السالم(ـ قال علي 6435/29

).3(حّتى یخرج عنها، ومن طلب اآلخرة طلبته الدنیا حّتى یستوفي رزقه منها

د بن عمر ـ ابن جریر، حّدثنا المقدمي، ثنا إسحاق الفروي، ثنا عیسى بن عبد اهللا ابن محمّ 6436/30

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) ] علیه السالم[ (بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن أبي جّده علي 

من كان في بیته شاة تحلب جاء اهللا برزقها وكانت في بیته بركة،): وسلم

____________
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.14947ح119: 13مستدرك الوسائل ; 236: 48أمالي الصدوق، المجلس -1

: الفصول المهمة; 147: 5البحار ; 31: 12وسائل الشیعة ; 379قصار الحكم : بالغةنهج ال-2

.5834ح384: 4من ال یحضره الفقیه ; 534

.38: 103البحار ; 431قصار الحكم : نهج البالغة-3

--- ... 42الصفحة ... --- 

هما جاءه اهللا برزقهما وانتقل وُقّدس كّل یوم تقدیسة وانتقل الفقر عنه مرحلة، ومن كانت عنده شاتان یحلب

الفقر عنه مرحلتین، وقّدس كّل یوم تقدیستین، ومن كان في بیته ثالث شیاه یحلبهّن جاءه اهللا برزقهّن 

).1(وكانت في بیته ثالث بركات وقّدس كّل یوم ثالث تقدیسات، وانتقل عنه الفقر ثالث مراحل

____________

.38311ح183: 14كنز العمال -1

--- ... 43الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في الكسب من الید

حّدثنا سعد بن عبد اهللا، عن إبراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن : ـ الصدوق، عن أبیه، قال6437/1

في ) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیهم السالم(السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن آبائه 

).2(أغنى كّل إنسان بمعیشته، وأرضاه بكسب یده: قال) 1(}َأنَُّه ُهَو َأْغَنى َوَأْقَنىَو {: قول اهللا عّز وجلّ 

كاف لك ) صلى اهللا علیه وآله(ولقد كان في رسول اهللا ): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6438/2

هل الجّنة، فلقد صاحب المزامیر، وقارئ أ) علیه السالم(وٕان شئت ثّلثت بداود : في اُالسوة، إلى أن قال

).3(أّیكم یكفیني بیعها، ویأكل قرص الشعیر من ثمنها: كان یعمل سفائف الخوص بیده، ویقول لجلسائه

____________

.48: النجم-1

.24: 12وسائل الشیعة ; 214: معاني األخبار-2

.14628ح23: 13مستدرك الوسائل ; 160خطبة : نهج البالغة-3

--- ...44الصفحة ... --- 

).1(إّن اهللا تعالى یحّب أن یرى عبده تعبًا في طلب الحالل) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6439/3

).2(أزكى األعمال كسب المرء بیده) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6440/4

ـ محّمد بن یعقوب، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن شریف بن سابق، عن الفضل بن أبي قّرة، 6441/5

أوحى اهللا عّزوجّل إلى داود : قال) علیه السالم(، أّن أمیر المؤمنین )علیه السالم(بي عبد اهللا عن أ
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علیه (فبكى داود : أّنك نعم العبد لوال أّنك تأكل من بیت المال وال تعمل بیدك شیئًا، قال): علیه السالم(

ي داود، فأالن اهللا عّز وجّل له أربعین صباحًا، فأوحى اهللا عّز وجّل إلى الحدید أن ِلن لعبد) السالم

الحدید فكان یعمل كّل یوم درعًا فیبیعها بألف درهم، فعمل ثالثمائة وستین درعًا فباعها بثالثمائة وستین 

).3(ألفًا واستغنى من بیت المال

صلى (جاء رجل إلى النبي : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6442/6

عمل الرجل بیده، ): صلى اهللا علیه وآله(یا رسول اهللا أّي الكسب أفضل؟ فقال : فقال) یه وآلهاهللا عل

وكّل بیع مبرور، فإّن اهللا یحّب المؤمن المحترف، ومن كّد على عیاله كان كالمجاهد في سبیل اهللا عّز 

).4(وجلّ 

ن علوان، عن جعفر بن حّدثنا الحسین ب: ـ عبد اهللا بن جعفر، عن الحسن بن طریف، قال6443/7

من وجد ماءًا وترابًا ثّم : یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال)علیهما السالم(محّمد، عن أبیه 

).5(افتقر فأبعده اهللا

____________

.9200ح4: 4كنز العمال -1

.9220ح8: 4كنز العمال -2

162: 3من ال یحضره الفقیه ; 326: 6تهذیب األحكام; 22: 12وسائل الشیعة ; 74: 5الكافي -3

.3594ح

.255: مسند زید بن علي-4

.65: 103البحار ; 24: 12وسائل الشیعة ; 404ح115: قرب االسناد-5

--- ... 45الصفحة ... --- 

إّن إعطاء هذا المال : القبر خیر من الفقر، وقال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6444/8

).1(اعة اهللا أعظم نعمة، وٕانفاقه في معاصیه أعظم محنةفي ط

في وصّیته لمحّمد بن الحنفیة، ) علیه السالم(ـ محّمد بن الحسین، بإسناده عن أمیر المؤمنین 6445/9

أشرف : یا بني إّیاك واإلّتكال على األماني فإّنها بضائع النوكى، وتثّبط عن اآلخرة، إلى أن قال: أّنه قال

).2(المنىالغنى ترك

حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، قال)الجعفریات(ـ 6446/10

علیه (عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب 

من الغنى إّال ما حمل ) للمؤمن(ّمتي الفقر خیر الُ ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) السالم

).3(كال أو أعطى في نائبة



239

أال وٕاّن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6447/11

).4(المال صّحة البدن، وأفضل من صّحة البدن تقوى القلب

: علوان، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، قالحّدثنا الحسین بن : ـ الحسن بن ظریف، قال6448/12

).5(من وجد ماءًا وترابًا ثّم افتقر فأبعده اهللا: یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین 

____________

.عن غرر الحكم ودرر الكلم; 14617ح20: 13مستدرك الوسائل -1

.5834ح384: 4قیه من ال یحضره الف; 39: 12وسائل الشیعة ; 31كتاب : نهج البالغة-2

.14599ح15: 3مستدرك الوسائل ; 155: الجعفریات-3

.14609ح17: 13مستدرك الوسائل ; 369: غرر الحكم-4

.65: 103البحار ; 404ح115: قرب االسناد-5

--- ... 46الصفحة ... --- 

--- ... 47الصفحة ... --- 

مبحث

الربا

--- ... 48الصفحة ... --- 

--- ... 49صفحة ال... --- 

:الباب األول

في حرمة الربا وموارده

طرق طائفة من بني إسرائیل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة ): علیه السالم(ـ قال علي 6449/1

).1(الكّیالین، والمغّنین، والمحتكرین للطعام، وآكلي الربا: أصناف من الناس

صلى اهللا (ُاهدي لرسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي6450/2

فانطلق بالل : دونك هذا التمر حّتى أسألك عنه، قال: تمر فلم یرّد منه شیئًا، فقال لبالل) علیه وآله

إئتنا بخبیئتنا ): صلى اهللا علیه وآله(فأعطى التمر مثلین وأخذ مثال، فلّما كان من الغد قال رسول اهللا 

ما هذا الذي استخبأناك، ): صلى اهللا علیه وآله(فلّما جاء بالل بالتمر قال له رسول اهللا التي استخبأناك، 

هذا الحرام الذي ال یصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه وُمره : فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول اهللا

ذهب مثال بالمثل، والفضة الذهب بال): صلى اهللا علیه وآله(أن ال یبیع هكذا وال یبتاع، ثّم قال رسول اهللا 

بالفضة مثال بمثل، والُبر بالُبر

____________
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.15518ح334: 13مستدرك الوسائل ; 35: 2دعائم اإلسالم -1

--- ... 50الصفحة ... --- 

).1(مثال بمثل، والذّرة بالذّرة مثال بمثل، والشعیر بالشعیر مثال بمثل یدًا بید، فمن زاد أو ازداد فقد أربى

).2(كّل قرض جّر منفعة فهو ربا) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6451/3

ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن 6452/4

آكل ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

).3(وشاهده فیه سواءالربا ومؤكله وكاتبه

ـ الحسین بن سعید، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علي، عن آبائه، 6453/5

الربا ومؤكله وبایعه وكاتبه ) صلى اهللا علیه وآله(لعن رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي 

).4(وشاهدیه

).5(الربا ومؤكله وكاتبه ومانع الصدقةلعن اهللا آكل ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6454/6

لعن اهللا آكل الربا ومؤكله وشاهدیه وكاتبه، والواشمة ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6455/7

).6(والمستوشمة، ومانع الصدقة والمحّلل والمحّلل له

: بو یزید، قالحّدثنا أ: حّدثنا أبو حامد، قال: ـ الصدوق، حّدثنا محّمد بن علّي بن الشاه، قال6456/8

حّدثنا أنس بن محّمد أبو مالك، عن أبیه، عن : حّدثنا محّمد بن أحمد بن صالح التمیمي، عن أبیه، قال

صلى اهللا (، عن النبي )علیه السالم(جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده، عن علّي ابن أبي طالب 

یسرها مثل أن ینكح الرجل ُاّمه في بیت اهللا یا علي الربا سبعین جزءًا أ: أّنه قال في وصّیته له) علیه وآله

الحرام، یا علي درهم من ربا أعظم من

____________

.257: مسند زید بن علي-1

.6336ح284: 2الجامع الصغیر ; 15516ح238: 6كنز العمال -2

.144: 5الكافي -3

مجمع ; 430: 12یعة وسائل الش; 3994ح274: 3من ال یحضره الفقیه ; 15: 7تهذیب األحكام -4

.390: 1البیان 

.9769ح157: 4كنز العمال -5

.9783ح109: 4كنز العمال -6

--- ... 51الصفحة ... --- 

).1(سبعین زنیة كّلها بذات محرم في بیت اهللا الحرام



241

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محّمد بن الحسن، عن : ـ الطوسي، أخبرنا محّمد بن محّمد، قال6457/9

یه، عن محّمد بن الحسن الصّفار، عن محّمد بن عیسى، عن ابن أبي عمیر، عن مالك بن عطیة، أب

) علیه السالم(بن الحسین ) علیه السالم(سمعت أبا جعفر محّمد ابن علي : عن أبي حمزة الثمالي، قال

الفجأة، إذا ظهر الربا من بعدي ظهر موت ): علیه السالم(وجدت في كتاب علّي بن أبي طالب : یقول

وٕاذا طّففت المكاییل أخذهم اهللا بالسنین والنقص، وٕاذا منعوا الزكاة منعت األرض بركاتها من الزرع 

والثمار والمعادن كّلها، وٕاذا جاروا في الحكم تعاونوا على االثم والعدوان، وٕاذا نقضوا العهد سّلط اهللا 

).2(علیهم شرارهم ثّم یدعو خیارهم فال ُیستجاب لهم

خمسة أشیاء تقع : أّنه قال) علیه السالم(عن علي ): لّب اللباب(ـ القطب الراوندي في 6458/10

من أّتجر بغیر علم فالبّد له من أكل الربا، والبّد آلكل الربا : بخمسة أشیاء، والبّد لتلك الخمسة من النار

).3(من النار

كل الربا، فقّسم ماله قسمین، فجعل برجل یأ) علیه السالم(وُاتي علّي بن أبي طالب : ـ وعنه6459/11

).4(نصفه في بیت المال وأحرق نصفه

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(ـ 6460/12

طرق طائفة من بني إسرائیل عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا : قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).5(والصیارفة آكلة الربا منهم: ، إلى أن قالأربعة أصناف

____________

.119: 130البحار ; 583: خصال الصدوق، باب السبعین-1

.45: 100البحار ; 363ح210: 8أمالي الطوسي، مجلس -2

.15505ح331: 13مستدرك الوسائل -3

.15510ح332: 13مستدرك الوسائل -4

.15518ح333: 13سائل مستدرك الو ; 169: الجعفریات-5

--- ... 52الصفحة ... --- 

نهى عن بیع التمر ) صلى اهللا علیه وآله(أّن رسول اهللا ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6461/13

).1(بالرطب، من أجل أّن الرطب ینقص من كیله إذا یبس

ذلك الربا : ین یدًا بید، قالأّنه سئل عن الدرهم بدرهم) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6462/14

).2(العجالن

).3(إذا أراد اهللا بقریة هالكًا ظهر فیهم الربا: أّنه قال) علیه السالم(ـ روي عن علي 6463/15

).4(الربا سبعون بابًا، أهونها عند اهللا كالذي ینكح ُاّمه: قال) علیه السالم(ـ عن علي 6464/16
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ة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد اهللا، عن أبیه، عن علي ـ محّمد بن الحسن، عن فضال6465/17

علیه (فسألها إّیاه الحسین : أّنه كسا الناس بالعراق، وكان في الكسوة حّلة جّیدة، قال): علیه السالم(

أنا أعطیك مكانهما حّلتین، فأبى فلم یزل یعطیه حّتى بلغ خمسًا، فأخذها : فأبى، فقال الحسین) السالم

).5(آلخذّن خمسة بواحدة: طاه الحّلة وجعل الحلل في حجره، وقالمنه ثّم أع

یا علي : قال له) صلى اهللا علیه وآله(أّن رسول اهللا : في كالم له) علیه السالم(ـ عن علي 6466/18

ویستحّلون حرامه بالشبهات الكاذبة، واألهواء الساهیة، یستحّلون : أّن القوم سیفتنون بأموالهم، إلى أن قال

).6(خمر بالنبیذ، والسحت بالهدّیة، والربا بالبیعال

:بیان

.هذا محمول على بیع أحد المثلین باآلخر تفاضال ال بیع غیره، وهو ظاهر، أو على الكراهة

____________

.15548ح341: 13مستدرك الوسائل ; 42: 2دعائم اإلسالم -1

.15564ح347: 13مستدرك الوسائل ; 37: 2دعائم اإلسالم -2

.390: 1تفسیر مجمع البیان -3

.390: 1تفسیر مجمع البیان -4

.4011ح280: 3من ال یحضره الفقیه ; 449: 12وسائل الشیعة ; 119: 7تهذیب األحكام -5

.15498ح329: 13مستدرك الوسائل ; 456: 12وسائل الشیعة ; 156خطبة : نهج البالغة-6

--- ... 53الصفحة ... --- 

علّي بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه ـ6467/19

ُیستتاب : ُاتي بآكل الربا فاستتابه فتاب، ثّم خّلى سبیله، ثّم قال) علیه السالم(أّن علیًا ): علیهما السالم(

).1(آكل الربا من الربا كما ُیستتاب من الشرك

أنه باع بعیرًا بربذة بأربعة أبعرة مضمومة، وباع جمال ): ه السالمعلی(ـ عن أمیر المؤمنین 6468/20

).2(له یدعى عصیفر بعشرین بعیرًا إلى أجل

ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن 6469/21

ال یبتاع ): علیه السالم(ن قال أمیرالمؤمنی: قال) علیه السالم(حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

).3(رجل فّضة بذهب إّال یدًا بید، وال یبتاع ذهبًا بفضة إّال یدًا بید

ذلك الربا : أّنه سئل عن الدراهم بالدرهمین یدًا بید، قال): علیه السالم(ـ عن علي 6470/22

).4(العجالن

الفّضة بالذهب وال بیع الذهب ال یجوز بیع : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6471/23
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).5(بالفّضة إّال یدًا بید

ـ الحاكم النیسابوري، أخبرني أبو محّمد عبد العزیز بن عبد الرحمن الدباس بمّكة، ثنا محّمد 6472/24

سمعت أبي محّمد بن العباس : بن علّي بن زید الصائغ، ثنا إبراهیم بن محّمد بن العباس الشافعي، قال

: قال) رضي اهللا عنه(بن محّمد بن زید، عن أبیه، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب یحّدث، عن عمر 

الدینار بالدینار، والدرهم بالدرهم، ال فضل بینهما، فمن كانت له حاجة ): صلى اهللا علیه وسلم(قال النبي 

).6(بورق فلیصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فلیصرفها بورق، الصرف ها وها

____________

.151: 10تهذیب األحكام -1

.15553ح343: 13مستدرك الوسائل ; 34: 2دعائم اإلسالم -2

.93: 3االستبصار ; 99: 7تهذیب األحكام ; 458: 12وسائل الشیعة ; 251: 5الكافي -3

.15564ح347: 13مستدرك الوسائل ; 37: 2دعائم اإلسالم -4

.15567ح348: 13ل مستدرك الوسائ; 41: 2دعائم اإلسالم -5

.4300ح660: 1الجامع الصغیر للسیوطي ; 49: 2مستدرك الحاكم -6

--- ... 54الصفحة ... --- 

من أقرض قرضًا وِرقًا ال یشترط إّال رّد مثلها، : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6473/25

).1(فإن قضى بأجود منها فلیقبل

من السحت الهدیة یلتمس بها ما هو أفضل : أّنه قال) علیه السالم(ن ـ عن أمیر المؤمنی6474/26

).3)(أي ال تعط عطیة أن تعطى أكثر من ذلك) (2(}َوَال َتمُنن َتسَتْكِثرُ {: منها، وذلك قول اهللا عّز وجلّ 

____________

.15578ح351: 13مستدرك الوسائل ; 61: 2دعائم اإلسالم -1

.6: المدثر-2

.15521ح335: 13مستدرك الوسائل ; 327: 2إلسالم دعائم ا-3

--- ... 55الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في موارد جواز الربا

ـ محّمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الخّشاب، عن ابن بّقاح، عن معاذ بن ثابت، عن 6475/1

لیس بین ): علیه السالم(منین قال أمیر المؤ : قال) علیه السالم(عمرو بن جمیح، عن أبي عبد اهللا 

).1(الرجل وولده ربا، ولیس بین السّید وعبده ربا
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ـ محّمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الخّشاب، عن ابن بّقاح، عن معاذ بن ثابت، عن 6476/2

قال رسول اهللا): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عمرو بن جمیح، عن أبي عبد اهللا 

لیس بیننا وبین أهل حربنا ربًا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم وال ): صلى اهللا علیه وآله(

).2(نعطیهم

____________

.18: 7تهذیب األحكام ; 436: 12وسائل الشیعة ; 147: 5الكافي -1

.70: 3االستبصار ; 18: 7تهذیب األحكام ; 147: 5الكافي -2

--- ... 56الصفحة ... --- 

--- ... 57الصفحة ... --- 

مبحث

البیع وأحكامه

--- ... 58الصفحة ... --- 

--- ... 59الصفحة ... --- 

:الباب األول

شروط صحة البیع

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6477/1

ال : قال) علیه السالم(عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه،

).1(ألّنه فيء المسلمین، الخبر; تشتر من عقار أهل الذّمة وال من أرضهم شیئاً 

أّنه سئل عن رجل كان عامال للسلطان فهلك، فأخذ ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6478/2

الولد فباع دارًا من تركة والده وأّدى ثمنها إلى السلطان، وسائر بعض ولده بما كان على أبیه، فانطلق

إن كان إّنما أصاب ): علیه السالم(ورثة األب حضور للبیع لم یبیعوا، هل علیهم في ذلك شيء؟ قال 

تلك الدار من عمله ذلك غرم ثمنها في العمل فهو علیهم جمیعًا، وٕان لم یكن ذلك فلمن لم یبع من الورثة 

).2(بحّقه، وال یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفس منهالقیام 

____________

.15249ح242: 13مستدرك الوسائل ; 81: الجعفریات-1

.15208ح229: 13مستدرك الوسائل ; 59: 2دعائم اإلسالم -2

--- ... 60الصفحة ... --- 

بي نجران، عن عاصم بن حمید، ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه عن ابن أ6479/3
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من باع ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

إّن ثمنها كذا وكذا یدًا بید، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها فأّي ثمن شئت، وجعل صفقتها : سلعة فقال

من ساوم بثمنین أحدهما عاجال ): علیه السالم(وقال : واحدة، فلیس له إّال أقّلهما، وٕان كانت نظرة، قال

).1(واآلخرة نظرة، فلُیسم أحدهما قبل الصفقة

اختصم : قال) علیهما السالم(بإسناده، عن آبائه، عن الحسین بن علي ) علیه السالم(ـ الرضا 6480/4

ى الرأس والجلد، ثّم بدا له رجالن أحدهما باع اآلخر بعیرًا واستثن) علیه السالم(إلى علّي بن أبي طالب 

).2(هو شریكه على قدر الرأس والجلد): علیه السالم(أن ینحره، قال علي 

ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد 6481/5

بشرط إلى نصف قضى في رجل اشترى ثوباً ) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین ): علیه السالم(اهللا 

لیشهد أّنه قد رضیه فاستوجبه، ثّم لیبیعه إن شاء، ): علیه السالم(النهار، فعرض له ربح فأراد بیعه، قال 

).3(فإن أقامه في السوق ولم یبع فقد وجب علیه

أرادت عائشة أن تشتري بریرة، فاشترط موالیها علیها والها، : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6482/6

فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى ) صلى اهللا علیه وآله(شترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اهللا فا

ما بال قوم یشترطون شروطًا لیست في كتاب اهللا، یبیع أحدهم الرقبة ویشترط الوالء، : علیه، ثّم قال

).4(والوالء لمن أعتق، وشرط اهللا أأكد وكّل شرط خالف اهللا فهو رّد، الخبر

: قال) علیه السالم(، أّن علیًا )علیهم السالم(ـ عن أبي عبد اهللا، عن أبیه، عن آبائه 6483/7

المسلمون

____________

.47: 7تهذیب األحكام ; 367: 12وسائل الشیعة ; 206: 5الكافي -1

: 5الكافي ; 15646ح376: 13مستدرك الوسائل ; 176ح252): علیه السالم(صحیفة الرضا -2

.81: 7تهذیب األحكام ; 49: 13وسائل الشیعة ; 304

.23: 7تهذیب األحكام ; 359: 12وسائل الشیعة ; 173: 5الكافي -3

.15419ح300: 13مستدرك الوسائل ; 247: 2دعائم اإلسالم -4

--- ... 61الصفحة ... --- 

).1(عند شروطهم إّال شرطًا فیه معصیة

من : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن آبائه، أّن علیًا ): ه السالمعلی(ـ عن جعفر بن محّمد 6484/8

).2(شرط ما یكره، فالبیع جائز والشرط باطل، وكّل شرط ال یحّرم حالال وال یحّلل حرامًا فهو جائز

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6485/9
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السكران : سئل ما حّد السكران الذي یجب علیه الحد؟ فقال) علیه السالم(فر بن محّمد، أّن علیًا جّده جع

.عندنا الذي ال یعرف ثوبه من ثیاب غیره، وال یعرف سماء من أرض وال ُاختًا من زوجة

).3(یعني اّن هذا ال یجوز بیعه وشراؤه وال طالقه وال عتاقه): علیه السالم(قال جعفر بن محّمد 

).4(ال یجوز على مسلم غلط في بیع: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6486/10

أّنه قضى في ولیدة باعها ابن سّیدها وأبوه غائب، فأنكر ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6487/11

).5(البیع، فقضى أن یأخذ ولیدته ویؤّدي الثمن الولد البایع

أّنه سئل عن بیع السمك في اآلجام، واللبن في الضرع، ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6488/12

).6(ألّنه مجهول غیر معروف یقّل ویكثر وهو غرر; هذا كّله ال یجوز: والصوف في ظهور الغنم، قال

ال یجوز بیع العبد اآلبق وال الداّبة: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6489/13

____________

.15420ح300: 13مستدرك الوسائل ; 54: 2دعائم اإلسالم -1

.54: 2دعائم اإلسالم -2

.15244ح241: 13مستدرك الوسائل ; 146: الجعفریات-3

.15480ح322: 13مستدرك الوسائل ; 56: 2دعائم اإلسالم -4

.15212ح230: 13مستدرك الوسائل ; 59: 2دعائم اإلسالم -5

.15226ح235: 13مستدرك الوسائل ; 2:23دعائم اإلسالم -6

--- ... 62الصفحة ... --- 

).1(الضاّلة ـ یعني قبل أن یقدر علیها ـ

بعت من هذا : أّن رجلین اختصما إلیه، فقال أحدهما): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6490/14

فضل من بعض، قال أمیر قواصر واستثنیت خمسًا منهّن لم أعلمهّن في وقت البیع، وبعض القواصر أ

).2(ألّن االستثناء وقع على شيء مجهول; البیع فاسد): علیه السالم(المؤمنین 

حّدثنا أبي، عن أبیه، : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6491/15

: قال) علیه السالم(لي عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن ع

).3(ال یبیعّن أحدكم سهمه من الغنیمة حّتى یعلم ما یصیر له منه): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا 

علیه (ـ صفوان، عن النضر، عن عاصم بن حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي عبد اهللا 6492/16

لحنطة بالشعیر إّال یدًا بید، وال تبع قفیزًا من ال تبع ا): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم

).4(حنطة بقفیزین من شعیر
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ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى، عن 6493/17

).5(كره بیع اللحم بالحیوان) علیه السالم(أّن علیًا ): علیه السالم(غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبد اهللا 

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن یحیى، عن غیاث بن 6494/18

أّنه كره بیع صّك الورق): علیه السالم(إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

____________

.15232ح237: 13مستدرك الوسائل ; 23: 2دعائم اإلسالم -1

.15237ح239: 13ائل مستدرك الوس; 57: 2دعائم اإلسالم -2

.15240ح240: 13مستدرك الوسائل ; 83: الجعفریات-3

.439: 12وسائل الشیعة ; 96: 7تهذیب األحكام -4

وسائل الشیعة ; 4004ح278: 3من ال یحضره الفقیه ; 45: 7تهذیب األحكام ; 191: 5الكافي -5

12 :441.

--- ... 63الصفحة ... --- 

).1(حّتى ُیقبض

أّنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلمًا، فلم یجد ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6495/19

بیعه جائز، : ما یعطیه إّال أن یبیع بعض ماله، فاشتراه منه رجل هل یكون ذلك بیع المضطّر؟ قال

البیع ولیس هذا كبیع المضطّر، هذا له فیه النفع لما یصرف عنه، وٕاّنما المضطر الذي یكرهه على

).2(المشتري منه ویجبره علیه ویضطّره إلیه

ـ البیهقي، أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، ثنا أبو الفضل محّمد بن عبد اهللا بن خمیرویه، 6496/20

: ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعید بن منصور، ثنا هشیم، ثنا صالح بن رستم، ثنا شیخ من بني تمیم، قال

سیأتي على الناس زمان عضوض یعّض المؤسر على : قال علي: ، أو قالخطبنا علّي بن أبي طالب

وتنهد األشرار ویستذّل ) 3(}وََال َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْیَنُكمْ {: ما في یدیه ولم یؤمره بذلك، قال اهللا جّل ثناؤه

ن بیع عن بیع المضطّر، وع) صلى اهللا علیه وآله(األخیار، ویبایع المضطّرون، وقد نهى رسول اهللا 

).4)(تدرك(الغرر وعن بیع الثمرة قبل أن تطعم 

ـ الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن محّمد ابن قیس، عن 6497/21

من احتكر طعامًا أو علفًا، أو ابتاعه ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبي جعفر 

).5(ال یبیعه حّتى یقبضه ویكتالهبغیر حكرة، فأراد أن یبیعه ف

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محّمد بن الحسن بن شّمون، 6498/22

إّن أمیر: قال) علیه السالم(عن األصم، عن مسمع، عن أبي عبد اهللا 
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____________

.265: 12وسائل الشیعة ; 386: 6تهذیب األحكام -1

.15364ح284: 13مستدرك الوسائل ; 36: 2م دعائم اإلسال-2

.237: البقرة-3

270): علیه السالم(مستدرك صحیفة الرضا ; 9586ح74: 4كنز العمال ; 17: 6سنن البیهقي -4

.15363ح283: 13مستدرك الوسائل ; 2ح

.390: 12وسائل الشیعة ; 37: 7تهذیب األحكام -5

--- ... 64الصفحة ... --- 

اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي : نهى أن یشترى شبكة الصّیاد، یقول) علیه السالم(المؤمنین

).1(بكذا وكذا

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(ـ 6499/23

كیلوا طعامكم، فإّن ): هصلى اهللا علیه وآل(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).2(البركة في الطعام المكیل

إذا اشتریت شیئًا مّما یكال : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6500/24

).3(أو یوزن فقبضته فال تبعه حّتى تكتاله أو تزنه

أس ببیع المجازفة ما لم یسّم ال ب: قال) علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6501/25

).4(كیال

ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن 6502/26

في ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

لذي اشتراها فولدت منه غالمًا، ثّم جاء سّیدها األّول ولیدة باعها ابن سّیدها وأبوه غائب، فاستولدها ا

الحكم أن یأخذ ولیدته وابنها فناشده : ولیدتي باعها ابني بغیر إذني، فقال: فخاصم سیدها اآلخر، فقال

أرسل : له خذ ابنه الذي باعك الولیدة حّتى ینقد لك البیع، فلما أخذه، قال له أبوه: الذي اشتراها، فقال

).5(ال واهللا ال أرسل إلیك ابنك حّتى ترسل ابني، فلّما رأى ذلك سّید الولیدة أجاز بیع ابنه: ابني، قال

علیه (ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى رفعه، عن حّماد بن عیسى، عن أبي عبد اهللا 6503/27

فبیعوهاذهبوا : ُاتي بعبد لذّمي قد أسلم، فقال) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین ): السالم

____________

.124: 7تهذیب األحكام ; 263: 12وسائل الشیعة ; 194: 5الكافي -1

.15351ح280: 13مستدرك الوسائل ; 160: الجعفریات-2



249

.270: مسند زید بن علي- 4و 3

.205: 3االستبصار ; 74: 7تهذیب األحكام ; 211: 5الكافي -5

--- ... 65الصفحة ... --- 

).1(وادفعوا ثمنه إلى صاحبه وال تقّروه عندهمن المسلمین 

ثنا أبو العباس محّمد : ـ البیهقي، أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعید بن أبي عمرو، قاال6504/28

بن یعقوب، ثنا الربیع بن سلیمان، ثنا عبد اهللا بن وهب، ثنا سلیمان ابن بالل، عن جعفر بن محّمد، عن 

من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إّال أن یشترط المبتاع، قضى به : قال) هللا عنهرضي ا(أبیه، أّن علیًا 

).2(، ومن باع نخال قد أبرت فثمرتها للبائع إّال أن یشترط المبتاع)صلى اهللا علیه وسلم(رسول اهللا 

علیهما(ـ علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه 6505/29

قضى في رجل اشترى من رجل عكة فیها سمن احتكرها حكرة، فوجد ) علیه السالم(أّن علیًا ): السالم

لك بكیل الرب سمنًا، فقال له ): علیه السالم(، فقال له علي )علیه السالم(فیها ُربًا فخاصمه إلى علي 

).3(سمنًا ولم یشتر منك ُرباً إّنما اشترى منك ): علیه السالم(الرجل إّنما بعته منك حكرة، فقال له علي 

ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن إبراهیم بن 6506/30

سوق التّمارین، فإذا امرأة ) علیه السالم(دخل أمیر المؤمنین : إسحاق الخدري، عن أبي صادق، قال

یا أمیر المؤمنین اشتریت من هذا تمرًا : قالتما لك؟: قائمة تبكي وهي تخاصم رجال تّمارًا، فقال لها

رّد علیها فأبى حّتى قالها ثالثًا فأبى، فعاله : فقال له: بدرهم، فخرج أسفله ردّیًا لیس مثل الذي رأیت، قال

).4(یكره أن یجّلل التمر) علیه السالم(بالِدّرة حّتى رّد علیها، وكان علي 

من ملك ذا رحم منه محرمًا علیه فهو: أّنه قال) معلیه السال(ـ عن أمیر المؤمنین 6507/31

____________

.130: 103البحار ; 282: 12وسائل الشیعة ; 287: 6تهذیب األحكام ; 432: 7الكافي -1

.9671ح89: 4كنز العمال ; 326: 5سنن البیهقي -2

.419: 12وسائل الشیعة ; 66: 7تهذیب األحكام -3

.3978ح270: 3یحضره الفقیه من ال; 230: 5الكافي -4

--- ... 66الصفحة ... --- 

).1(حّر حین یملكه وال سبیل له إلیه

العبد ال یملك شیئًا إّال ما مّلكه مواله، وال یجوز : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6508/32

اح له ذلك أو أقطعه ماال من مال أن یعتق وال أن یتصّدق وال یهب مّما في یدیه، إّال أن یكون المولى أب

).2(أباح له ما فعله، أو جعل علیه ضریبة یؤّدیها إلیه، وأباح له ما أصاب بعد ذلك
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إذا مات الرجل وله ُاّم ولد، فهي بموته حّرة ال : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6509/33

).3(ه مال غیرهاُتباع إّال في ثمن رقبتها إن اشتراها بدین ولم یكن ل

____________

.15614ح368: 13مستدرك الوسائل ; 81: الجعفریات-1

.15616ح369: 13مستدرك الوسائل ; 308: 2دعائم اإلسالم -2

.316: 2دعائم اإلسالم ; 15647ح376: 13مستدرك الوسائل -3

--- ... 67الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

الخیار في البیع

أّن رسول اهللا ): علیه السالم(، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(ن أبي عبد اهللا ـ ع6510/1

).1(ال ضرر وال إضرار: قال) صلى اهللا علیه وآله(

صلى اهللا علیه (أّن رسول اهللا ): علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6511/2

فیما ) صلى اهللا علیه وآله(إّني أخدع في البیع، فجعل له رسول اهللا یا رسول اهللا: جاءه رجل فقال) وآله

).2(اشتراه وباع الخیار ثالثاً 

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6512/3

).3(البیعان بالخیار فیما تبایعا، حّتى یفترقا عن رضا): وآله

____________

.15443ح307: 13مستدرك الوسائل ; 499: 2دعائم اإلسالم -1

.262: مسند زید بن علي-2

.263: مسند زید بن علي-3

--- ... 68الصفحة ... --- 

:الباب الثالث

اآلداب في البیع وبعض أحكامه

عبد ـ محمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي6513/1

مّر أمیر المؤمنین ـ صلوات اهللا علیه ـ على جاریة قد اشترت لحمًا من قّصاب : قال) علیه السالم(اهللا 

).1(زدها فإّنه أعظم للبركة): علیه السالم(زدني، فقال أمیر المؤمنین : وهي تقول

).2(ولیكن البیع سمحًا، وبموازین عدل: لألشتر) علیه السالم(ـ في عهد علي 6514/2

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6515/3
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).3(إّن اهللا یحّب العبد سهل البیع سهل الشراء سهل القضاء سهل اإلقتضاء): علیه وآله

صاب بعضهم إذا اشترى القوم متاعًا فقّوموه واقتسموه، ثّم أ: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6516/4

فیما صار إلیه عیبًا، فله قیمة العیب، فإن اشترى رجل سلعة فأصاب

____________

.3736ح196: 3من ال یحضره الفقیه ; 7: 7تهذیب األحكام ; 152: 5الكافي -1

.15282ح253: 13مستدرك الوسائل ; 53كتاب : نهج البالغة-2

.254: مسند زید بن علي-3

--- .. .69الصفحة ... --- 

رّد ما نقص عندك وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ : بها عیبًا وقد أحدث بها حدثًا، أو حدث عنده، قیل له

).1(قیمة العیب

ـ عبد اهللا بن جعفر، عن السندي بن محّمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 6517/5

وٕان كانت ال تحیض فبخمسة وأربعین تستبرئ األمة إذا اشتریت بحیضة،: أّنه قال) علیه السالم(

).2(یوماً 

استبراء األمة إذا : أّنه قال) صلى اهللا علیه وآله(، عن رسول اهللا )علیه السالم(ـ عن علي 6518/6

).3(وطأها الرجل حیضة

یستبرؤها : الجاریة تشترى ویخاف أن تكون ُحبلى، قال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6519/7

).4(عین لیلةبخمسة وأرب

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6520/8

: أّنه قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

قهم، إّال ما كان سبایا أو خراسانیًا أو حبشیًا وال تشتر من رقی: ال تشتر من عقار أهل الذّمة، إلى أن قال

).5(أو زنجّیًا أو هذا النحو

سوق المسلمین كمسجدهم، الرجل أحّق بمكانه حّتى یقوم : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6521/9

).6(منه أو تغیب الشمس

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد بن عیسى،6522/10

____________

.15439ح306: 13مستدرك الوسائل ; 47: 2دعائم اإلسالم -1

.131: 103البحار ; 38: 13وسائل الشیعة ; 482ح137: قرب االسناد-2

.15625ح371: 13مستدرك الوسائل ; 307: 2دعائم اإلسالم -3
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.15626ح371: 13مستدرك الوسائل ; 129: 1دعائم اإلسالم -4

.15602ح360ح13مستدرك الوسائل ; 83: الجعفریات-5

.12233ح384: 10مستدرك الوسائل ; 18: 2دعائم اإلسالم -6

--- ... 70الصفحة ... --- 

علیه (قال أمیر المؤمنین : ، قال)علیه السالم(عن محّمد بن یحیى، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد اهللا 

وكان ال یأخذ على : ان فهو أحّق به إلى اللیل، قالسوق المسلمین كمسجدهم فمن سبق إلى مك): السالم

).1(بیوت السوق كراء

ـ محّمد بن الحسن بإسناده، عن محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن 6523/11

).2(أّنه كره أن یأخذ من سوق المسلمین أجراً ): علیه السالم(وهب، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

السوق دار سهو وغفلة فمن سّبح فیها تسبیحة كتب ) ]: علیه السالم[ (مي، عن علي ـ الدیل6524/12

).3(ال حول وال قول إّال باهللا كان في جوار اهللا حّتى یمسي: اهللا له بها ألف ألف حسنة، ومن قال

لسعر إّن غالء ا: یا رسول اهللا قّوم لنا السعر، قال: قیل: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6525/13

).4(ُارید أن ألقى رّبي ولیس أحد یطلبني بمظلمة ظلمتها إّیاه) و(ورخصه بید اهللا، 

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن 6526/14

الحسن بن علي بن یقطین، عن الحسین بن صّیاح، عن ُامّیة بن عمرو، عن الشعیري، عن أبي عبد 

إذا نادى المنادي فلیس لك أن تزید، : یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(اهللا

).5(وٕاّنما یحّرم الزیادة النداء ویحّلها السكوت

____________

.300: 12وسائل الشیعة ; 662: 2الكافي -1

.300: 12وسائل الشیعة ; 383: 6تهذیب األحكام -2

.9330ح28: 4كنز العمال -3

.313: 1تفسیر السیوطي ; 10074ح183: 4كنز العمال -4

تهذیب ; 337: 12وسائل الشیعة ; 3979ح271: 3من ال یحضره الفقیه ; 306: 5الكافي -5

.227: 7األحكام 

--- ... 71الصفحة ... --- 

ّما یكال أو یوزن، أّنه سئل عن الرجل یشتري الطعام م): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6527/15

إن كانت تلك الزیادة مّما یتغابن ): علیه السالم(فیجد فیه زیادة على كیله أو وزنه الذي أخذه به، قال 
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الناس بمثله فال بأس بها، وٕان تفاحشت عن ذلك، فال خیر فیها، ویرّدها ألّنها قد تكون غلطًا أو تجازفًا 

).1(مّمن استوفى له

َال َتُخوُنوا اَهللا {: في قوله تعالى) علیه السالم(أبیه، عن جّده، عن علي ـ زید بن علي، عن6528/16

ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن  ).3(من الخیانة الكذب في البیع والشراء: قال) 2(}َوالرَّ

هأّنه نهى الباعة أن یظهروا فضل ما یبیعونه ): علیه السالم(ـ عن علي 6529/17 ).4(ویخفون شرّ

).5(أّنه نهى عن النفخ في اللحم ـ یعني بعد أن یسلخ الجلد ـ): علیه السالم(ـ عن علي 6530/18

مّر ) ] علیه السالم[ (رأیت علّي بن أبي طالب : ـ عن كلیب بن وائل األزدي، قال6531/19

).6(ّنایا معشر القّصابین ال تنفخوا، فمن نفخ اللحم فلیس م: بالقّصابین، فقال

).7(أّنه أمر نقاد بیت المال أن ال یدخلوا إّال طیباً ): علیه السالم(ـ عن علي 6532/20

).8(لیس مّنا من غّش مسلمًا أو ضّره أو ما كره) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6533/21

یجيء إلى السوق فیقوم) ] علیه السالم[ (كان علي : ـ عن أبي إسحاق السبیعي، قال6534/22

____________

.31: 2دعائم اإلسالم ; 15476ح320: 13مستدرك الوسائل -1

.27: األنفال-2

.264: مسند زید بن علي-3

.15493ح327: 13مستدرك الوسائل ; 29: 2دعائم اإلسالم -4

.29: 2دعائم اإلسالم -5

.9969ح158: 4كنز العمال -6

.30: 2دعائم اإلسالم -7

.9506ح60: 4كنز العمال -8

--- ... 72الصفحة ... --- 

السالم علیكم أهل السوق، اّتقوا اهللا في الحلف فإّن الحلف یزجي السلعة ویمحق البركة، : مقامًا له فیقول

).1(التاجر فاجر إّال من أخذ الحق وأعطاه

: ر بن عون، قالحّدثنا جعف: ـ إبراهیم بن محّمد الثقفي، أخبرنا عبد اهللا بن أبي شیبة، قال6535/23

یا أهل : یأتي السوق فیقول) علیه السالم(كان علي : حّدثنا مسعر، عن ابن جحادة، عن أبي سعید، قال

السوق اّتقوا اهللا، وٕاّیاكم والحلف، فإّنه ینفق السلعة ویمحق البركة، فإّن التاجر فاجر إّال من أخذ الحّق 

).2(وأعطاه، السالم علیكم، الخبر

بن یعقوب، عن أبي علي األشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عیسى بن ـ محّمد6536/24
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على دار ابن أبي ) علیه السالم(أمیر المؤمنین : هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه، قال

یا معاشر السماسرة أقّلوا األیمان، فإّنها منفقة للسلعة ممحقة : معیط ـ وكان یقام فیها االبل ـ فقال

).3(حللرب

اتّقوا اهللا في الیمین الكاذبة، فإّنها منفقة للسلعة، وممحقة : اّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6537/25

).4(للبركة، ومن حلف یمینًا كاذبة، فقد اجترى على اهللا فلینتظر عقوبته

هللا بن ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن الوّشاء، عن عبد ا6538/26

یكره أن یستبدل وسقًا من ) علیه السالم(كان علي : یقول) علیه السالم(سمعت أبا عبد اهللا : سنان، قال

).5(ألّن تمر خیبر أجودهما; تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة

ـ محّمد بن الحسن، بإسناده عن النضر، عن عاصم بن حمید، عن محّمد ابن قیس، عن 6539/27

كره أن یباع التمر) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین : في حدیث) السالمعلیه(أبي جعفر 

____________

.15543ح175: 4كنز العمال -1

.102: 103البحار ; 15274ح250: 13مستدرك الوسائل ; 110: 1الغارات -2

.309: 12وسائل الشیعة ; 162: 5الكافي -3

.19056ح39: 16مستدرك الوسائل ; 94: 2دعائم اإلسالم -4

.97: 7تهذیب األحكام ; 188: 5الكافي -5

--- ... 73الصفحة ... --- 

).1(بالرطب عاجال، بمثل كیله إلى أجل، من أجل إّن التمر ییبس فینقص من كیله

دعاه رجل إلى طعامه، فنظر ) صلى اهللا علیه وآله(أّن رسول اهللا ): علیه السالم(ـ عن علي 6540/28

وهي : أمة اشتریتها یا رسول اهللا، قال: ما هذه؟ قال: ختلف بالطعام عظیم بطنها، فقال لهإلى ولیدة ت

لوال حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل علیك في : نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: حامل؟ قال

سمعه ألّن نطفتك غذت في : یا رسول اهللا وبما استحّق العتق؟ قال: قبرك، أعتق ما في بطنها، قال

).2(وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره

إذا اشترى الرجل الولیدة وهي حامل، فال یقربها حّتى : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6541/29

).3(تضع، وكذا السبایا ال یقربن حّتى یضعن

بة العهدة في الرقیق من الداء األعظم حول، ومن مصی: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6542/30

).4(الموت ثالثة أّیام

أّنه سئل عن الرجل یشتري الجاریة فیطأها ثّم یجد فیها ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6543/31
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).5(یلزمه ویرّد علیه قیمة العیب): علیه السالم(عیبًا، قال 

عن ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى،6544/32

في رجل اشترى جاریة ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(طلحة، عن أبي عبد اهللا 

تقّوم وهي صحیحة وتقّوم وبها داء، ثّم یرّد البائع على المبتاع فضل ما : فوطأها، ثّم وجد فیها عیبًا، قال

).6(بین الصحة والداء

:رجل اشترى جاریة فوطأها فوجد بها عیبًا، قالفي ) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6545/33

____________

.445: 12وسائل الشیعة ; 95: 7تهذیب األحكام -1

.15629ح372: 13مستدرك الوسائل ; 130: 1دعائم اإلسالم -2

.15636ح373: 13مستدرك الوسائل ; 129: 1دعائم اإلسالم -3

.15487ح325: 13مستدرك الوسائل ; 48: 2دعائم اإلسالم -4

.15489ح326: 13مستدرك الوسائل ; 48: 2دعائم اإلسالم -5

.61: 7تهذیب األحكام ; 214: 5الكافي -6

--- ... 74الصفحة ... --- 

).1(لزمه ویرّد البائع ما بین الصّحة والداء، وٕان لم یكن وطأها رّدها

) علیه السالم(میّسر، عن أبي عبد اهللا ـ محّمد بن علّي بن الحسین، بإسناده عن محّمد بن 6546/34

ال یرّد الجاریة بعیب إذا وطأت، ولكن یرجع بقیمة العیب، وكان علي ) علیه السالم(كان علي : قال

).2(معاذ اهللا أن أجعل لها أجراً : یقول) علیه السالم(

علیه (هللا سألت أبا عبد ا: ـ محّمد بن یعقوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي سنان، قال6547/35

یرّدها على الذي ابتاعها منه، ویرّد علیه : عن رجل اشترى جاریة لم یعلم بحبلها فوطأها، قال) السالم

ال ترّد التي لیست بحبلى إذا وطأها ): علیه السالم(نصف عشر قیمتها لنكاحه إّیاها، وقد قال علي 

).3(صاحبها، ویوضع عنه من ثمنها بقدر عیب إن كان فیها

علیه (ـ عبد اهللا بن جعفر، عن أبي البختري، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن علي 6548/36

من استعان عبدًا مملوكًا لقوم فعیب فهو ضامن، ومن استعان حرًا صغیرًا فعیب فهو : قال) السالم

).4(ضامن

____________

.9952ح151: 4كنز العمال -1

.415: 12الشیعة وسائل; 3822ح221: 3من ال یحضره الفقیه -2
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.62: 7تهذیب األحكام ; 214: 5الكافي -3

.259: 104البحار ; 302: 5الكافي ; 185: 7تهذیب األحكام ; 527ح146: قرب االسناد-4

--- ... 75الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في بیع الّسَلم

اد وال إلى صّرام وال إلى دّیاس، ال تسِلم إلى حّص : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6549/1

).1(ولكن أسلم كیال معلومًا إلى أجل معلوم

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى، عن 6550/2

ال بأس ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبد اهللا 

).2(كیال معلومًا إلى أجل معلوم، ال ُیسَلم إلى دّیاس وال إلى حّصادبالَسَلم

إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم یجده : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6551/3

خذ ثمنًا بحساب سعر یومه، فال یأخذه إّال أن یكون رأس ماله ال یزید علیه، أو یأخذ: عند األجل، وقال

طعامًا كما شرط، وكذلك الحكم في كّل ما یجري

____________

.15663ح382: 13مستدرك الوسائل ; 51: 2دعائم اإلسالم -1

.3936ح259: 3من ال یحضره الفقیه ; 58: 13وسائل الشیعة ; 184: 5الكافي -2

--- ... 76الصفحة ... --- 

).1(فیه الَسَلم

أّنه كره ): علیه السالم(، عن أبیه، عن آبائه، عن علي )ه السالمعلی(ـ عن جعفر بن محّمد 6552/4

أن یقبض المسلف إّال ما أسلف، فإن تراضیا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فال 

).2(بأس إذا كان بسعر معلوم

جعفر، عن ـ محّمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبیه، عن وهب، عن6553/5

).3(ال بأس بالسلف ما یوزن فیما یكال وما یكال فیما یوزن: قال) علیه السالم(أبیه، عن علي 

ال تسِلم إلى حّصاد وال إلى صّرام وال إلى دّیاس، ولكن : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6554/6

إلى الرجل دنانیر أو دراهم یدفعها أسلم كیال معلومًا إلى أجل معلوم، والصحیح من الّسلم أن یسّلم الرجل 

إلیه على طعام موصوف بكیل أو بوزن معلوم، ویسّمي المكان الذي یقبضه فیه، ویدفع الثمن قبل 

).4(افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فیه الّسَلَم، ثّم یفترقان عن تراض منهما

علیه (ن أبي جعفر ـ الحسین بن سعید، عن النضر بن عاصم، عن محّمد بن قیس، ع6555/7
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في رجل أعار جاریة فهلكت من عنده ولم یبغها ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) السالم

أن ال یغرمها المعار، وال یغرم الرجل إذا استأجر الدابة، ما لم یكرهها أو ): علیه السالم(غائلة، فقضى 

).5(یبغها غائلة

راهیم، عن أبیه، عن عبد الرحمن بنـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إب6556/8

____________

.15672ح384: 13مستدرك الوسائل ; 52: 2دعائم اإلسالم -1

.15571ح349: 13مستدرك الوسائل ; 40: 2دعائم اإلسالم -2

: 3من ال یحضره الفقیه ; 63: 13وسائل الشیعة ; 79: 3االستبصار ; 44: 7تهذیب األحكام -3

.3949ح264

.51: 2ائم اإلسالم دع-4

.125: 3االستبصار ; 182: 7تهذیب األحكام -5

--- ... 77الصفحة ... --- 

قال أمیر : قال) علیه السالم(أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

ال : هفي رجل أعطى رجال وِرقًا في وصیف إلى أجل مسّمًى، فقال له صاحب) علیه السالم(المؤمنین 

ال یأخذ إّال وصیفه أو ورقه ): علیه السالم(فقال : نجد لك وصیفًا ُخذ مّني قیمة وصیفك الیوم وِرقًا، قال

).1(الذي أعطاه أّول مّرة ال یزداد علیه شیئاً 

ـ محّمد بن الحسن، عن الحسن بن محّمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حمید، عن 6557/9

أّنه لیس في إباق العبد ): علیه السالم(قضى علي : قال) علیه السالم(عفر محّمد بن قیس، عن أبي ج

).2(عهدة إّال أن یشترط المبتاع

أّنه جعل جعل اآلبق أربعین ): علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6558/10

).3(درهمًا إن كان جاء به من مسیر ثالثة أّیام، وٕان جاء من دون ذلك رضخ له

ذلك لیس بواجب یرّده : أّنه سئل عن جعل اآلبق، قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6559/11

).4(على المسلم

____________

.75: 3االستبصار ; 32: 7تهذیب األحكام ; 70: 13وسائل الشیعة ; 220: 5الكافي -1

.52: 12وسائل الشیعة ; 237: 7تهذیب األحكام -2

.289: بن عليمسند زید -3

.20972ح132: 17مستدرك الوسائل ; 498: 2دعائم اإلسالم -4
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--- ... 78الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في بیع الثمار وشراؤها

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن 6560/1

): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) لیه السالمع(یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبد اهللا 

قضى به رسول ): علیه السالم(من باع نخال قد أبرَّه فثمرته للبایع، إّال أن یشترط المبتاع، ثم قال علي 

).1)(صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

عن بیع نهى رسول اهللا: قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6561/2

).2(المحافلة والمزابنة، وعن بیع الشجر حّتى یعقد، وعن بیع التمر حّتى یزهو ـ یعني یصفّر أو یحمّر ـ

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6562/3

اع، ومن اشترى عبدًا له مالمن باع نخال فیه ثمرة، فالثمرة للبایع إّال أن یشترط المبت): وآله

____________

.78: 7تهذیب األحكام ; 177: 5الكافي -1

.267: مسند زید بن علي-2

--- ... 79الصفحة ... --- 

).1(فالمال للبایع إّال أن یشترط المبتاع، ومن اشترى حقال فیه زرع فالزرع للبایع إّال أن یشترط المبتاع

اده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، ، بإسن)الجعفریات(ـ 6563/4

حجرًا : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا : أّنه قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).2(محجورًا ـ أي حرامًا محّرمًا ـ شري الثمار حّتى تطعم، والنخل حّتى تزهو، والحّبة حّتى تفرك

أّنه رّخص في بیع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها، أو كانت ): علیه السالم(عن أمیر المؤمنین ـ6564/5

ألّن البیع حینئذ یقع على مازها أو ; مع ما یجوز بیعه، وٕان لم یزه شيء منها سنة واحدة وسنتین بعدها

من الثمار یظهر شیئًا ما یجوز بیعه فما هو حاضر، ویكون ما لم یزُه وما لم یظهر بعد تبعًا له، وكثیر 

).3(بعد شيء، ویقع البیع أوّال على ما بدا صالحه منه كالمقاثي والمباطخ وكثیر من الثمار

ـ محّمد بن یعقوب، عن أبي علّي األشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن 6565/6

األصبغ بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محّمد بن مطرف، عن مسمع، عن

إذا غضب اهللا على ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : نباتة، قال

ُاّمة ولم ینزل بها العذاب، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تّجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر 
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.)4(أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسّلط علیها شرارها

____________

.269: مسند زید بن علي-1

.15589ح356: 13مستدرك الوسائل ; 180: الجعفریات-2

.15593ح357: 13مستدرك الوسائل ; 24: 2دعائم اإلسالم -3

.1489ح524: 1من ال یحضره الفقیه ; 317: 5الكافي -4

--- ... 80الصفحة ... --- 

:الباب السادس

هفي ذكر ما نهي عن بیع

أّنه كتب إلى رفاعة یأمره بطرد أهل الذّمة من ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6566/1

).1(الصرف

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(ـ 6567/2

شّر الناس من باع ): آلهصلى اهللا علیه و (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).2(الناس

لّما قدموا ببنت یزدجرد بنت : قال) علیه السالم(ـ القطب الراوندي، روى جابر، عن أبي جعفر 6568/3

شهریار آخر ملوك الفرس وخاتمتهم على عمر، وُادخلت المدینة، استشرفت لها عذارى المدینة، وأشرق 

:المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر فقالت

____________

.15585ح354: 13مستدرك الوسائل ; 38: 2دعائم اإلسالم -1

.530: علل الشرائع; 78: 103البحار ; 14876ح95: 13مستدرك الوسائل ; 165: الجعفریات-2

--- ... 81الصفحة ... --- 

لك إنكار لیس ): علیه السالم(شتمتني هذه العلجة وهّم بها، فقال له علي : أفیروزان، فغضب عمر وقال

ال یجوز بیع بنات الملوك ): علیه السالم(على ما ال تعلمه، فأمر أن ینادى علیها، فقال أمیر المؤمنین 

).1(وٕان كانوا كافرین، الخبر

، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده )الجعفریات(ـ 6569/4

قال : قال) علیه السالم(ّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن ج

).2(ال توبة لمن باع حّرًا حّتى یرّده حّرًا على ما كان): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

ال تبیعوا رقیقكم من ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا ): علیه السالم(ـ وبهذا االسناد، قال 6570/5
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.)3(أهل البدو

اضرب خادمك إذا عصى اهللا، واعف عنه إذا : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6571/6

).4(عصاك

، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، )الجعفریات(ـ 6572/7

صلى اهللا (قال رسول اهللا : الق) علیه السالم(عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).5(من باع فضل الماء منعه اهللا فضله یوم القیامة): علیه وآله

صلى اهللا (نهى رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6573/8

من وبیع عن شرطین في بیع، وعن سلف وبیع، وعن بیع ما لیس عندك، وعن ربح ما لم یض) علیه وآله

ما لم یقبض، وعن بیع المالمسة، وعن بیع المنابذة وطرح الحصاة، وعن

____________

.10: 46البحار ; 15650ح377: 13مستدرك الوسائل ; 750: 2الخرائج والجرائح -1

.15651ح378: 13مستدرك الوسائل ; 173: الجعفریات-2

.15652ح378: 13مستدرك الوسائل ; 168: الجعفریات-3

.عن غرر الحكم ودرر الكلم; 15657ح379: 13مستدرك الوسائل -4

.15254ح243: 13مستدرك الوسائل ; 12: الجعفریات-5

--- ... 82الصفحة ... --- 

).1(بیع الغرر، وعن بیع اآلبق حّتى یقبض

علیه صلى اهللا(نهى رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6574/9

هي میتة، وعن أكل ثمن شيء من ): صلى اهللا علیه وآله(عن بیع الخمر والخنازیر والعذرة، وقال ) وآله

).2(ذلك، وعن بیع الصدقة وعن بیع الخمس حّتى یحاز

صلى (أّن رسول اهللا ): علیه السالم(ـ عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6575/10

عن بیع األحرار، وعن بیع المیتة والدم والخنزیر واألصنام، وعن عسب الفحل وعن نهى) اهللا علیه وآله

).3(هي میتة: ثمن الخمر وعن بیع العذرة، وقال

).4(ال بأس ببیع المصاحف وشرائها: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6576/11

).5(ال بأس بثمن كلب الصید: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6577/12

أبیعها، فنهاه، : ما تصنع بها؟ قال: أّنه رأى رجال یحمل هّرًة، قال) علیه السالم(ـ عن علي 6578/13

).6(فتصّدق إذًا بثمنها: فال حاجة لي بها، قال: قال

ـ محّمد بن الحسن الصّفار، عن إبراهیم بن هاشم، عن الحسین بن یزید النوفلي، عن 6579/14
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صلى اهللا (أّن رسول اهللا ): علیه السالم(وني، عن جعفر، عن أبیه، عن علي إسماعیل بن أبي زیاد السك

نهى عن الكشوف، والكشوف أن تضرب الناقة وولدها طفل، إّال أن یتصّدق بولدها أو یذبح، ) علیه وآله

).7(ونهى أن ینزل حمار على عتیق

إّیاك : في حدیث) لیه السالمع(أّنه قال لولده الحسن ) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6580/15

وطلب الفضل واكتساب الطساسیج والقراریط، من ذوي األكف الیابسة والوجوه

____________

.259: مسند زید بن علي-1

.260: مسند زید بن علي-2

.14777ح71: 13مستدرك الوسائل ; 18: 2دعائم اإلسالم -3

.14942ح118: 13مستدرك الوسائل ; 19: 2دعائم اإلسالم -4

.14853ح89: 13مستدرك الوسائل ; 19: 2دعائم اإلسالم -5

.14854ح90: 13مستدرك الوسائل ; 20: 2دعائم اإلسالم -6

.378: 6تهذیب األحكام -7

--- ... 83الصفحة ... --- 

).1(العابسة، فإّنهم إن أعطوا مّنوا، وٕان منعوا كّدوا، الخبر

ن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن السندي ابن محّمد، عن ـ محّمد بن یعقوب، ع6581/16

ال یحّل منع الملح ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبي البختري، عن أبي عبد اهللا 

).2(والنار

).3(نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ ): رضي اهللا عنه(ـ عن علي 6582/17

ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي بصیر، عن أبي الحسن الصباح الزعفراني، عن حماد 6583/18

من باع الطعام : قال) علیه السالم(بن خالد، عن عبد الكریم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي 

).4(نزعت من قلبه الرحمة

قدم زید بن حارثة برقیق، : قال)علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6584/19

الرقیق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئیبین حزینین من بین ) صلى اهللا علیه وآله(فتصّفح رسول اهللا 

ما لي أرى هذین كئیبین حزینین من بین الرقیق؟ فقال ): صلى اهللا علیه وآله(الرقیق، فقال رسول اهللا 

رقیق فبعنا ولدًا لهما، فأنفقنا ثمنه على الرقیق، فقال رسول اهللا یا رسول اهللا احتجنا إلى نفقة على ال: زید

صلى اهللا (ارجع حّتى تسترّده من حیث بعته فرّده على أبویه، وأمر رسول اهللا ): صلى اهللا علیه وآله(

).5(أّن رسول اهللا یأمركم أّال تفّرقوا بین ذوي األرحام من الرقیق: منادیه ینادي) علیه وآله
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البیهقي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبو جعفر محّمد ابن علّي بن ـ 6585/20

دحیم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عون بن سالم، عن أبي مریم، عن الحكم

____________

.160: 96البحار ; 15317ح268: 13مستدرك الوسائل ; 274: أعالم الدین-1

.328: 12وسائل الشیعة ; 308: 5الكافي -2

.9395ح690: 2الجامع الصغیر للسیوطي -3

.3964ح267: 3من ال یحضره الفقیه ; 162: 7تهذیب األحكام -4

.272: مسند زید بن علي-5

--- ... 84الصفحة ... --- 

أصبت جاریة من السبي معها : قال) رضي اهللا عنه(ابن عتیبة، عن میمون بن أبي شبیب، عن علي 

بعهما جمیعًا أو ): صلى اهللا علیه وسلم(ن أبیعها وأمسك ابنها، فقال لي رسول اهللا ابن لها، فأردت أ

).1(أمسكهما جمیعاً 

ثنا أبو العباس محّمد بن : ـ وعنه، أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، وأبو بكر القاضي، قاال6586/21

ة، عن الحكم بن عتیبة، عن یعقوب، ثنا محّمد بن الجهم، ثنا عبد الوّهاب بن عطاء الخّفاف، أنبأ شعب

أن أبیع ) صلى اهللا علیه وسلم(أمرني رسول اهللا : قال) علیه السالم(عبد الرحمن بن أبي لیلى، أّن علیًا 

أدركهما : فقال) صلى اهللا علیه وسلم(غالمین أخوین، فبعتهما وفّرقت بینهما، فذكرت ذلك للنبي 

).2(نهمافارتجعهما وال تبعهما إّال جمیعًا وال تفّرق بی

ـ وعنه، وأخبرنا أبو محّمد بن یوسف، أنبأ أبو سعید ابن األعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عّفان، 6587/22

وهب .: قال) رضي اهللا عنه(ثنا حّماد، أنبأ الحجاج، عن الحكم، عن میمون بن أبي شبیب، عن علي 

): صلى اهللا علیه وسلم(قال النبي غالمین أخوین، فبعت أحدهما، ف) صلى اهللا علیه وسلم(لي رسول اهللا 

).3(رّده: بعت أحدهما، قال: ما فعل الغالمان؟ قلت

صلى اهللا علیه (أّنه فّرق بین جاریة وولدها، فنهاه النبي ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6588/23

).4(ورّد البیع) وسلم

____________

.10011ح169: 4كنز العمال ; 126: 9سنن البیهقي -1

.127: 9سنن البیهقي -2

.10010ح169: 4كنز العمال ; 127: 9سنن البیهقي -3

.10009ح169: 4كنز العمال -4
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--- ... 85الصفحة ... --- 

:الباب السابع

في تحریم االحتكار

حّدثنا أبو نصر : أخبرنا أبو نصر محّمد بن الحسین النصیر المقري، قال: ـ الشیخ المفید، قال6589/1

لما قدم علینا أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب : ومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قالالمخز 

ثّم مشى حّتى دخل سوق البصرة، فنظر إلى الناس یبیعون : بالبصرة، إلى أن قال) علیه السالم(

نتم بالنهار تحلفون یا عبید الدنیا وعّمال أهلها إذا ك: بكاءًا شدیدًا، ثّم قال) علیه السالم(ویشترون، فبكى 

وباللیل في فرشكم تنامون، وفي خالل ذلك عن اآلخرة تغفلون فمتى تحرزون الزاد وتفّكرون في المعاد، 

إّن طلب ): علیه السالم(إّنه البّد لنا من المعاش فكیف نصنع؟ فقال أمیر المؤمنین : فقال له رجل

نا من اإلحتكار لم تكن معذورًا، فوّلى الرجل المعاش من حّله ال یشغل عن عمل اآلخرة، فإن قلت البّد ل

).1(باكیًا، الخبر

وكّل حكرة تضّر بالناس، وتغلي السعر علیهم: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6590/2

____________

.15330ح274: 13مستدرك الوسائل ; 77: 14أمالي المفید، المجلس -1

--- ... 86الصفحة ... --- 

).1(فال خیر فیها

).2(لیس الحكرة إّال في الحنطة والشعیر والزبیب والتمر): علیه السالم(ـ قال علي 6591/3

، )علیه السالم(ـ محّمد بن علي بن الحسین، روى السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه 6592/4

البالء ثالثة أّیام، الحكرة في الخصب أربعین یومًا، وفي الشّدة و : أّنه قال) علیه السالم(قال علي : قال

فما زاد على أربعین یومًا في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة فوق ثالثة أیام فصاحبه 

).3(ملعون

ثّم استوص بالتجار وذوي : اّنه كتب لألشتر حین وّاله مصر) علیه السالم(ـ عن علي 6593/5

ًا فاحشًا، وشحًا قبیحًا، واحتكارًا للمنافع، واعلم مع ذلك أّن في كثیر منهم ضیق: الصناعات، إلى أن قال

وتحّكمًا في البیاعات، وذلك باب مضّرة للعاّمة، وعیب على الوالة، فامنع االحتكار، فإّن رسول اهللا 

منع منه، ولیكن البیع بیعًا سمحًا بموازین عدل، وأسعار ال تجحف بالفریقین البائع ) صلى اهللا علیه وآله(

).4(حكرة بعد نهیك إّیاه، فنّكل به وعاقبه من غیر إسرافوالمبتاع، فمن قارف 

االحتكار شیمة : المحتكر محروم نعمته، وقال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6594/6
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).5(المحتكر البخیل جامع لمن ال یشكره وقادم على من ال یعذره: الفّجار، وقال

بن محّمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محّمد، عن ـ عبد اهللا بن جعفر، عن السندي 6595/7

ان لیس: كان ینهى عن الحكرة في األمصار، فقال) علیه السالم(أّن علیًا : أبیه

____________

.15337ح274: 13مستدرك الوسائل ; 35: 2دعائم اإلسالم - 2و 1

دعائم اإلسالم ; 15338ح375: 13مستدرك الوسائل ; 3963ح267: 3من ال یحضره الفقیه -3

2 :36.

وسائل ; 88: 103البحار ; 15339ح375: 13مستدرك الوسائل ; 53كتاب : نهج البالغة-4

.315: 12الشیعة 

.15342ح276: 13مستدرك الوسائل ; 361: غرر الحكم-5

--- ... 87الصفحة ... --- 

).1(الحكرة إّال في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن

عن الحكرة في ) علیه السالم(نهى أمیر المؤمنین : ـ محّمد بن علّي بن الحسین، قال6596/8

).2(األمصار

نهى عن الحكرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السوم قبل طلوع ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6597/9

).3(الشمس، وعن ذبح قني الغنم

ّط الفرات، فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه أّنه مّر بش) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6598/10

).4(لیغلى به، فأمر به فُاحرق

ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن وهب، عن الحسین بن عبد 6599/11

رفع الحدیث إلى : أّنه قال) علیه السالم(اهللا بن ضمرة، عن أبیه، عن جّده، عن علّي بن أبي طالب 

أّنه مّر بالمحتكرین فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون األسواق وحیث ) صلى اهللا علیه وآله(هللا رسول ا

لو قّومت علیهم، فغضب رسول اهللا حّتى ): صلى اهللا علیه وآله(تنظر األبصار إلیها، فقیل لرسول اهللا 

اء ویخفضه إذا إّنما السعر إلى اهللا یرفعه إذا ش!! أنا أقوم علیهم: عرف الغضب في وجهه، فقال

).5(شاء

).6(المحتكر آثم عاص): علیه السالم(ـ قال علي 6600/12

ِاْنَه عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجْعه، ثّم : أّنه كتب إلى رفاعة) علیه السالم(ـ عن علي 6601/13

).7(عاقبه بإظهار ما احتكر

____________
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; 159: 7تهذیب األحكام ; 164: 5الكافي ; 314: 12وسائل الشیعة ; 472ح135: قرب االسناد-1

.87: 103البحار ; 114: 3االستبصار 

.315: 12وسائل الشیعة ; 3962ح267: 3من ال یحضره الفقیه -2

.9724ح98: 4كنز العمال -3

.10070ح182: 4كنز العمال -4

من ; 388: حیدالتو ; 114: 3االستبصار ; 317: 12وسائل الشیعة ; 161: 7تهذیب األحكام -5

.3955ح265: 3الیحضره الفقیه 

.15336ح274: 13مستدرك الوسائل ; 35: 2دعائم اإلسالم -6

.15346ح277: 13مستدرك الوسائل ; 36: 2دعائم اإلسالم -7

--- ... 88الصفحة ... --- 

).1(قلبهمن احتكر الطعام أربعین یومًا قسا ): علیه السالم(ـ عن علّي بن أبي طالب 6602/14

جالب الطعام مرزوق، : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6603/15

).2(والمحتكر عاص ملعون

____________

.166: 3إحیاء االحیاء -1

.275: مسند زید بن علي-2

--- ... 89الصفحة ... --- 

:الباب الثامن

في بیع النسیئة

وب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن ـ محّمد بن یعق6604/1

في ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

فمنعه أن : رجل أمره نفر لیبتاع لهم بعیرًا بنقد ویزیدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعیرًا ومعه بعضهم

).1(هم فوق ورقه نظرةیأخذ من

) علیه السالم(ـ الحسین بن سعید، عن یوسف بن عقیل، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 6605/2

اشتر هذا : الثالثة تكون صفقتهم واحدة، یقول أحدهم لصاحبه) علیه السالم(منع أمیر المؤمنین : قال

: طیه إّال مثل ورقه الذي نقد نظرة، قالفال یع: من صاحبه وأنا أزیدك نظرة، یجعلون صفقتهم واحدة، قال

).2(وجب له البیع قبل أن یلزم صاحبه، فلیبع بعدما شاء

____________
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.4023ح283: 3من ال یحضره الفقیه ; 47: 7تهذیب األحكام ; 208: 5الكافي -1

.368: 12وسائل الشیعة ; 48: 7تهذیب األحكام -2

--- ... 90الصفحة ... --- 

أحمد بن محّمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه ـ 6606/3

قضى في رجل باع بیعًا واشترط شرطین بالنقد كذا وبالنسیئة ) علیه السالم(أّن علیًا ): علیهم السالم(

لیس له : یقولهو بأقّل الثمنین وأبعد األجلین، ): علیه السالم(كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال 

).1(إّال أقّل النقدین إلى األجل الذي أّجله بنسیئة

ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن بنان بن محّمد، عن ابن المغیرة، عن السكوني، عن جعفر، 6607/4

علیه (في الرجل یشتري السلعة بدینار غیر درهم إلى أجل، قال ) علیه السالم(عن أبیه، عن علي 

).2(الدینار یصیر بدرهمفاسد، فلعلّ ): السالم

ـ الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي 6608/5

من اشترى طعامًا أو علفًا إلى أجل فلم ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(جعفر 

الیوم ورقًا فال یأخذ إّال شرطه، طعامه أو خذ مّني بسعر: یجد صاحبه ولیس شرطه إّال الورق، فإن قال

علفه، فإن لم یجد شرطه وأخذ ورقًا ال محالة قبل أن یأخذ شرطه فال یأخذ إّال رأس ماله ال َتظلمون وال 

).3(ُتظلمون

حّدثنا عمر ابن سهل بن إسماعیل : ـ الصدوق، حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال6609/6

حّدثنا معاویة بن هشام، عن سفیان، عبد الملك بن : حّدثنا زید بن إسماعیل الصائغ، قال: الدینوري، قال

علیه (فمضى علي : في حدیث طویل، قال) علیه السالم(عمیر، عن خالد بن ربعي، عن أمیر المؤمنین 

لناقة، یا علي اشتر مّني هذه ا: بباب رجل یستقرض منه شیئًا، فلقیه أعرابي ومعه ناقة، فقال) السالم

بمائة درهم، قال : بكم یا أعرابي؟ قال: فإّني أنظرك به إلى القبض، قال: لیس معي ثمنها، قال: قال

).4(خذها یا حسن فأخذها، الخبر): علیه السالم(علي 

____________

.367: 12وسائل الشیعة ; 53: 7تهذیب األحكام -1

.399: 12وسائل الشیعة ; 116: 7تهذیب األحكام -2

.75: 3االستبصار ; 72: 13وسائل الشیعة ; 32: 7تهذیب األحكام -3

.46: 41البحار ; 15452ح312: 13مستدرك الوسائل ; 380: 71أمالي الصدوق، مجلس -4

--- ... 91الصفحة ... --- 
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أّنه خرج ذات یوم ): علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب ): لب اللباب(ـ القطب الراوندي في 6610/7

اشتر هذا : عه خمسة دراهم، فأقسم علیه فقیر فدفعها إلیه، فلّما مضى فإذا بأعرابي على جمل فقال لهم

اشتر نسیة، فاشتراه بمائة درهم، ثّم أتاه إنسان فاشتراه : لیس معي ثمنه، قال): علیه السالم(الجمل، قال 

علیها (ن إلى داره، فسألته فاطمة منه بمائة وخمسین درهمًا نقدًا، فدفع إلى البایع مائة وجاء بالخمسی

).1(اّتجرت مع اهللا فأعطیته واحدًا وأعطاني مكانه عشرة: فقال)السالم

حّدثنا عمر ابن سهل بن إسماعیل : ـ الصدوق، حّدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني، قال6611/8

شام، عن سفیان، عن عبد حّدثنا معاویة بن ه: حّدثنا زید بن إسماعیل الصائغ، قال: الدینوري، قال

: في حدیث طویل، إلى أن قال) علیه السالم(الملك بن عمیر، عن خالد بن ربعي، عن أمیر المؤمنین 

أغزو علیها أّول غزوة یغزوها : وما تصنع بها؟ قال): علیه السالم(فقال یا علي تبیع الناقة؟ قال علي 

بمائة : ثمنها وبالثمن أشتریها، فبكم اشتریتها؟ قالمعي : إن قبلتها فهي لك بال ثمن، قال: ابن عّمك، قال

خذ السبعین والمائة ): للحسن) (علیه السالم(فلك سبعون ومائة درهم، قال علي : درهم، قال األعرابي

وسّلم الناقة والمائة لألعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعین لنا نبتاع بها شیئًا، فأخذ الحسن الدراهم وسّلم 

فمضیت أطلب األعرابي الذي ابتعت منه الناقة ألعطیه ثمنها، ): علیه السالم(علي الناقة، قال

).2(الخبر

من اشترى ثوبًا بدینار، فنقد فیه دراهم فله أن یبیعه مرابحة : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6612/9

بیعه مرابحة على الدراهم التي على أن شراءه بدینار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم، فنقد فیه دینارًا فله أن ی

).3(اشتراه بها

____________

.15453ح312: 13مستدرك الوسائل -1

.15464ح316: 13مستدرك الوسائل ; 380: 71أمالي الصدوق، مجلس -2

.15482ح322: 13مستدرك الوسائل ; 50: 2دعائم اإلسالم -3

--- ... 92الصفحة ... --- 

د بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبیه، عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، ـ محّمد بن أحم6613/10

).1(إذا صفق الرجل على البیع، فقد وجب وٕان لم یفترقا: قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علي 

____________

.347: 12وسائل الشیعة ; 73: 3االستبصار ; 20: 7تهذیب األحكام -1

--- ... 93الصفحة ... --- 

مبحث
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لدین والقرضا

--- ... 94الصفحة ... --- 

--- ... 95الصفحة ... --- 

:الباب األول

وجوب الوفاء بالدین

).1(ال حبس على معسر في الدین: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6614/1

ه جعفر بن حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جدّ : ، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6615/2

صاحب الدین ال یقّید، وال یضرب، وال یضّیق علیه : أّنه قال) علیه السالم(محّمد، عن أبیه، عن علي 

).2(في شيء

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن عّمار، 6616/3

یحبس الرجل إذا التوى على ) ه السالمعلی(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي عبد اهللا 

).3(غرمائه، ثّم یأمر فیقّسم ماله بینهم بالحصص، فإن أبى باعه فیقّسمه بینهم ـ یعني ماله ـ

حّدثنا الفضل بن: ـ الشیخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي المفّضل، قال6617/4

____________

.15819ح431: 13مستدرك الوسائل ; 539: 2دعائم اإلسالم -1

.15769ح416: 13مستدرك الوسائل ; 44: الجعفریات-2

.7: 3االستبصار ; 147: 13وسائل الشیعة ; 191: 6تهذیب األحكام ; 102: 5الكافي -3

--- ... 96الصفحة ... --- 

حّدثنا هارون بن عمرو المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي : محّمد بن المسیب البیهقي، قال

الواجد بالدین یحّل عرضه وعقوبته، ما لم : لي) صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) المعلیه الس(

).1(یكن دینه فیما یكره اهللا عّز وجلّ 

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن إبراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن 6618/5

كان یحبس في الدین، ثّم ینظر فإن كان له ) علیه السالم(أّن علیًا ): علیهما السالم(محّمد، عن أبیه 

اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم : مال أعطى الغرماء، وٕان لم یكن له مال دفعه إلى الغرماء، فیقول لهم

).2(آجروه وٕان شئتم استعملوه

:بیان

.یمكن أن ُیحمل هذا على من یعتاد إجارة نفسه والعمل بیده: قال صاحب وسائل الشیعة

ـ الطبرسي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن الحسین بن علي، عن 6619/6
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) صلى اهللا علیه وآله(في حدیث طویل یذكر فیه معاجز رسول اهللا ) علیه السالم(أبیه، عن علي 

به ذات بأصحا) صلى اهللا علیه وآله(ولقد صّلى رسول اهللا ): علیه السالم(وغرائب حاالته وصفاته، قال 

ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثالث دراهم لفالن : یوم، فقال

).3(الیهودي وكان شهیداً 

ـ البیهقي، أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ أبو طاهر محّمد بن الحسن المحمدابادي، ثنا 6620/7

صي، ثنا إسماعیل بن عیاش، عن عطاء بن عثمان بن سعید، ثنا إبراهیم بن العالء الزبیدي الحم

كان رسول : عجالن، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علّي بن أبي طالب، قال

إذا ُاتي بجنازة لم یسأل عن شيء من عمل الرجل، إّال أن یسأل عن َدینه فإن ) صلى اهللا علیه وسلم(اهللا 

علیه دین، كّف عن الصالة: قیل

____________

.90: 13وسائل الشیعة ; 1146ح520: 18أمالي الطوسي، المجلس -1

.47: 3االستبصار ; 148: 13وسائل الشیعة ; 300: 6تهذیب األحكام -2

.15700ح393: 13مستدرك الوسائل ; 127ح532: 1االحتجاج -3

--- ... 97الصفحة ... --- 

هل على صاحبكم : ازة فلّما قام سأل أصحابهلیس علیه دین، صّلى علیه، فُاتي بجن: علیه، وٕان قیل

صّلوا على صاحبكم، : فقال) صلى اهللا علیه وسلم(علیه دیناران دین، فعدل عنه رسول اهللا : دین؟ قالوا

صلى اهللا (یا نبّي اهللا هما علّي برئ منهما، فتقّدم رسول اهللا ): رضي اهللا عنه(فقال علّي بن أبي طالب 

یا علي جزاك اهللا خیرًا، فّك اهللا رهانك كما فككت رهان أخیك، إّنه لیس : قالفصّلى علیه ثمّ ) علیه وسلم

من مّیت یموت وعلیه دین إّال وهو مرتهن بدینه، فمن فّك رهان مّیت فّك اهللا رهانه یوم القیامة، فقال 

).1(ال بل للمسلمین عامة: هذا لعلي خاصة أم للمسلمین عامة؟ فقال: بعضهم

حّدثني موسى بن : حّدثنا محّمد بن محّمد، قال: ، أخبرنا عبد اهللا بن محّمد، قال)یاتالجعفر (ـ 6621/8

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، : إسماعیل، قال

ّول شيء أ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب 

).2(یبدأ به من المال الكفن، ثّم الدین، ثّم الوصیة، ثّم المیراث

).3(خیر االخوان من لم یكن على اخوانه مستقصیاً : قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6622/9

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن أبي إسحاق النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه 6623/10

یقضي : المرأة تستدین على زوجها وهو غائب، فقال): علیه السالم(قال علي : قال) لسالمعلیهما ا(

).4(عنها ما استدانت بالمعروف
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ـ محّمد بن الحسن الصّفار، عن محّمد بن الحسین، عن محّمد بن یحیى، عن غیاث، عن 6624/11

فالس وحاجةكان یحبس في الدین فإذا تبّین له ا) علیه السالم(أّن علیًا : أبیه

____________

.209: 2الریاض النضرة ; 15532ح243: 6كنز العمال ; 73: 6سنن البیهقي -1

.15731ح403: 13مستدرك الوسائل ; 204: الجعفریات-2

.15738ح406: 13مستدرك الوسائل ; 417: غرر الحكم-3

.195: 6تهذیب األحكام -4

--- ... 98الصفحة ... --- 

).1(حّتى یستفید ماالخّلى سبیله 

ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي عبد اهللا، عن السندي بن محّمد، عن أبي البختري 6625/12

في رجل ) علیه السالم(قضى علي : قال) علیهما السالم(وهب بن وهب، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه 

في حّصته بقدر ما ورث، وال یكون ذلك أّنه یلزمه ذلك : مات وترك ورثة، فأقّر أحد الورثة بدین على أبیه

كّله في ماله، فإن أقّر اثنان من الورثة وكانا عدلین ُاجیز ذلك على الورثة، وٕان لم یكونا عدلین اُلزما في 

علیه (حّصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقّر بعض الورثة بأخ وُاخت إّنما یلزمه في حّصته، وقال 

یك في المال وال یثبت نسبه، وٕان أقّر اثنان فكذلك، إّال أن یكونا عدلین من أقّر ألخیه فهو شر ): السالم

).2(فیلحق نسبه ویضرب في المیراث معهم

إّن یهودیًا یقال له حویحر كان له على ): علیه السالم(، بإسناده عن علي )الجعفریات(ـ 6626/13

یا یهودي ما : ، فقال له)علیه وآلهصلى اهللا(دنانیر، فتقاضى النبي ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

إذًا أجلس : حّتى تعطیني، فقال) صلى اهللا علیه وآله(إّني ال ُافارقك یا محّمد : عندي ما ُاعطیك، فقال

في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب ) صلى اهللا علیه وآله(معك، فجلس معه، فصّلى رسول اهللا 

یتهّددونه ویتوّعدونه، ففطن ) صلى اهللا علیه وآله(ول اهللا والعشاء اآلخرة والغداة، وكان أصحاب رس

یا رسول اهللا یهودي یحبسك، فقال : ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: فقال) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

أظلم معاهدًا وال غیره، فلّما ترّحل النهار قال ) أن(نهى اهللا تبارك وتعالى ): صلى اهللا علیه وآله(النبي 

أشهد أن ال إله إّال اهللا وأشهد أّن محّمدًا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبیل اهللا، أما واهللا ما : وديالیه

محّمد بن عبد اهللا، مولده في : فعلت بك الذي فعلت إّال ألنظر نعتك في التوراة، فإّني قرأت في التوراة

مكة ومهاجره بطیبة وملكه بالشام، ولیس

____________
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.3258ح28: 3من ال یحضره الفقیه ; 47: 3االستبصار ; 196: 6حكام تهذیب األ-1

: 3من ال یحضره الفقیه ; 171ح51: قرب االسناد; 154: 103البحار ; 199: 6تهذیب األحكام -2

.3714ح189

--- ... 99الصفحة ... --- 

أن ال إله إّال اهللا وأّنك بفّظ وال غلیظ وال سّحاف في األسواق وال مرس بالفحش وال قول الخطأ، أشهد 

).1(رسول اهللا، وهذا مالي فاحكم فیه بما أراك اهللا تعالى، وكان الیهودي كثیر المال

____________

.15741ح407: 13مستدرك الوسائل ; 182: الجعفریات-1

--- ... 100الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

في النهي عن الّدین

حّدثني موسى بن : ا عبد اهللا بن محّمد، أخبرنا محّمد بن محّمد، قال، أخبرن)الجعفریات(ـ 6627/1

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، : إسماعیل، قال

من أراد البقاء وال بقاء، فلیخّفف الرداء، : أّنه قال) علیه السالم(عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب 

).1(الدین: یا أمیر المؤمنین ما خّفة الرداء؟ قال: الغذاء، ولیقّل الجماع، فقیلولیباكر

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محّمد األشعري، عن 6628/2

بالنهار إّیاكم والدین فإّنه مذّلة: قال) علیه السالم(ابن القّداح، عن أبي عبد اهللا، عن آبائه، عن علي 

).2(ومهّمة باللیل، وقضاء في الدنیا وقضاء في اآلخرة

____________

.15679ح387: 13مستدرك الوسائل ; 224: الجعفریات-1

تهذیب األحكام ; 141: 103البحار ; 77: 13وسائل الشیعة ; 527: علل الشرایع; 95: 5الكافي -2

.3682ح182: 3من ال یحضره الفقیه ; 183: 6

--- ... 101الصفحة .. .--- 

).1(إّیاكم والدین فإّنه هّم باللیل وذّل بالنهار): علیه السالم(ـ قال علي 6629/3

____________

.3681ح182: 3من ال یحضره الفقیه ; 77: 13وسائل الشیعة -1

--- ... 102الصفحة ... --- 

:الباب الثالث
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الدعاء لفك الدین

حّدثني : حّدثنا أحمد بن محّمد الهمداني، قال: ّمد بن بكران النّقاش، قالـ الصدوق، حّدثنا مح6630/1

حّدثنا حسین ابن نصر، عن أبیه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن : عبید بن حمدون الرواسي، قال

صلى اهللا علیه (شكوت إلى رسول اهللا : قال) علیه السالم(، عن آبائه، عن علي )علیه السالم(الباقر 

الّلهّم أغنني بحاللك عن حرامك، وبفضلك عّمن سواك، فلو كان : یا علي قل: نًا كان علّي، فقالدی) وآله

).1(علیك مثل صبیر دینًا قضى اهللا عنك، وصبیر جبل بالیمن لیس بالیمن جبل أجل وال أعظم منه

بتي فأعّني، یا أمیر المؤمنین إّني عجزت عن مكات: أتى علیًا رجل فقال: ـ عن أبي وائل، قال6631/2

لو كان علیك ) صلى اهللا علیه وسلم(أال ُاعّلمك كلمات عّلمنیهّن رسول اهللا ) ]: علیه السالم[ (فقال علي 

الّلهّم اكفني بحاللك عن: مثل جبل صبیر دنانیر ألتاها اهللا عنك، قل

____________

.15375ح287: 13مستدرك الوسائل ; 317: 61أمالي الصدوق -1

--- ... 103فحة الص... --- 

).1(حرامك، وأغنني بفضلك عّمن سواك

حّدثني موسى بن : ، أخبرنا عبد اهللا بن محّمد، أخبرنا محّمد بن محّمد، قال)الجعفریات(ـ 6632/3

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، : إسماعیل، قال

یدعو بهذا ) صلى اهللا علیه وآله(كان رسول اهللا : قال) علیه السالم(طالب عن أبیه، عن علّي بن أبي 

).2(الّلهّم إّني أعوذ بك من غلبة الدین، ومن بوار األیم، ومن الجوع فإّنه بئس الضجیع: الدعاء

____________

.456: 1الجامع الصغیر للسیوطي ; 15563ح253: 6كنز العمال -1

.15678ح387: 13ك الوسائل مستدر ; 219: الجعفریات-2

--- ... 104الصفحة ... --- 

:الباب الرابع

في نوادر الدین

إّني وجدت في ): علیه السالم(ـ ابن شهر آشوب، عن ابن الزبیر، أّنه قال ألمیر المؤمنین 6633/1

ذلك، ثّم إّن أباك صادق فقضى): علیه السالم(حساب أبي أّنه له على أبیك ثمانین ألف درهم، فقال له 

والدك في ): علیه السالم(غلطت فیما قلت، إّنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال : جاءه فقال

).1(حّل والذي قبضته مّني هو لك

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن غیاث ابن إبراهیم، عن 6634/2
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إّن لي على رجل دینًا فأهدى : فقال له) علیه السالم(رجال أتى علیًا إّن : قال) علیه السالم(أبي عبد اهللا 

).2(احسبه من دینك علیه): علیه السالم(إلّي هدیة، قال 

____________

.32: 41البحار ; 15750ح410: 13مستدرك الوسائل ; 118: 2مناقب ابن شهر آشوب -1

.277: 3حیاء إحیاء اال; 103: 13وسائل الشیعة ; 103: 5الكافي -2

--- ... 105الصفحة ... --- 

:الباب الخامس

في القرض

ال یأخذ أحدكم ركوب دابة عاریة متاع من أجل : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6635/1

قرض أقرضه، وكان یكره أن ینزل الرجل على غریمه أو یأكل من طعامه أو یشرب من شرابه أو یعلف 

).1(من علفه

من أقرض ورقًا فال یشترط إّال رّد مثلها، فإن : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6636/2

).2(ُقضي أجود منها فلیقبل

إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا فأهدى إلیه طبقًا فال یقبله، أو ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6637/3

).3(نه وبینه قبل ذلكحمله على دابته فال یركبها إّال أن یكون جرى بی

).4(كّل قرض جّر منفعة فهو ربا) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6638/4

____________

.15743ح408: 13مستدرك الوسائل ; 61: 2دعائم اإلسالم -1

.15744ح408: 13مستدرك الوسائل ; 61: 2دعائم اإلسالم -2

.15515ح238: 6كنز العمال -3

.6336ح284: 2الجامع الصغیر ; 15516ح238: 6كنز العمال -4

--- ... 106الصفحة ... --- 

من : قال) صلى اهللا علیه وآله(ـ عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، أّن رسول اهللا 6639/5

من أقرض كان له مثله كّل یوم صدقة، قال : أقرض قرضًا كان له مثله صدقة، فلّما كان من الغد قال

: من أقرض قرضًا كان له مثله صدقة، وقلت لنا الیوم: یا رسول اهللا قلت لنا أمس): لسالمعلیه ا(علي 

نعم من أقرض قرضًا كان له مثله صدقة، فإن أّخره : من أقرض قرضًا كان له مثله كّل یوم صدقة، قال

).1(بعد محّله كان له مثله كّل یوم صدقة

).2(في مدینة، وأخذه بأرض ُاخرىأّنه أعطى ماال): علیه السالم(ـ عن علي 6640/6
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حّدثني موسى : أخبرنا محّمد بن محّمد، قال: ، أخبرنا عبد اهللا بن محّمد، قال)الجعفریات(ـ 6641/7

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن : بن إسماعیل، قال

): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) لسالمعلیه ا(الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب 

).3(الصدقة بعشر والقرض بثمانیة عشر، وصلة االخوان بعشرین، وصلة الرحم بأربعة وعشرین

الصدقة عشرة أضعاف : أّنه قال) علیه السالم(ـ الشیخ أبو الفتوح الرازي، عن أمیر المؤمنین 6642/8

.)4(والقرض ثمانیة عشر ضعفًا، الخبر

أّما القرض : أّنه قال) علیه السالم(، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(ـ اإلمام العسكري 6643/9

هو الصدقة على : فقال) صلى اهللا علیه وآله(فقرض درهم كصدقة درهمین، سمعته من رسول اهللا 

).5(األغنیاء

بخل وسوءمن ضیق الخلق ال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6644/10

____________

.15706ح395: 13مستدرك الوسائل ; 60: 2دعائم اإلسالم -1

.15580ح352: 13مستدرك الوسائل ; 62: 2دعائم اإلسالم -2

.14307ح363: 12مستدرك الوسائل ; 188: الجعفریات-3

.463: 2تفسیر روح الجنان ; 14308ح364: 12مستدرك الوسائل -4

.140: 103البحار ; 143012ح364: 12مستدرك الوسائل ; 42ح80: العسكريتفسیر اإلمام-5

--- ... 107الصفحة ... --- 

).1(التقاضي

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(ـ 6645/11

ال تمانعوا قرض ): هللا علیه وآلهصلى ا(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علّي بن أبي طالب 

).2(الخمیر، فإّن منعه یورث الفقر

____________

.15754ح412: 13مستدرك الوسائل ; 292: غرر الحكم-1

.15360ح282: 13مستدرك الوسائل ; 161: الجعفریات-2

--- ... 108الصفحة ... --- 

--- ... 109الصفحة ... --- 

مبحث

الحجر والتفلیس
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--- ... 110الصفحة .. .--- 

--- ... 111الصفحة ... --- 

في الحجر والتفلیس

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6646/1

قال : قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

).1(ال یتم بعد تحّلم: في حدیث) صلى اهللا علیه وآله(ول اهللا رس

العبد ال یملك شیئًا إّال ما مّلكه مواله، وال یجوز : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6647/2

).2(أن یعتق ویتصّدق وال یهب مّما في یدیه، الخبر

مّر بأصحاب التمر فإذا جاریة ) یه السالمعل(ـ عن أبي مطر البصري، اّن أمیر المؤمنین 6648/3

بعثني موالي بدرهم فابتعت من هذا تمرًا فأتیتهم به، فلم یرضوه : یا جاریة ما یبكیك؟ قالت: تبكي، فقال

یا عبد اهللا اّنها خادم ولیس لها أمر فاردد إلیها درهمها وخذ التمر، فقام : فلّما أتیته به أبى أن یقبله، قال

:ه، فقال الناسإلیه الرجل فلكز 

____________

.15811ح429: 13مستدرك الوسائل ; 113: الجعفریات-1

.15813ح429: 13مستدرك الوسائل ; 307: 2دعائم اإلسالم -2

--- ... 112الصفحة ... --- 

ض ار : هذا أمیر المؤمنین، فربا الرجل واصفّر وأخذ التمر ورّد إلیها درهمها، ثّم قال یا أمیر المؤمنین

).1(ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك): علیه السالم(عّني، فقال 

إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعینه فهو أحّق : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6649/4

).2(به

َوإِْن {: ال حبس على مفلس، قال اهللا عّز وجلّ : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6650/5

ة فالمعسر إذا أثبت عدمه لم یكن علیه حبس، وٕان كان الذي علیه ) 3(}َكاَن ُذو ُعْسَرة َفَنْظَرٌة ِإَلى َمْیَسرَ

دین من شيء، وصل إلیه فالبّینة علیه في دعوى العدم، إن دفع ذلك خصمه، وٕان كان في شيء لم 

أشبه ذلك، فالقول قوله مع یصل إلیه كدین لزمه من جنایة أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما

).4(یمینه ما لم یظهر له مال، أو تقوم علیه بّینة

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6651/6

ه علی(أّن امرأة استعدت علیًا ): علیه السالم(جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده، عن علي 
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احبسها : على زوجها فأمر علي بحبسه، وذلك الزوج ال ینفق علیها إضرارًا بها، فقال الزوج) السالم

).5(لك ذلك، انطلقي معه): علیه السالم(معي، فقال علي 

أّنه بلغه عن عبد اهللا بن جعفر تبذیر، فأخذ بیده وأتى به عثمان، ): علیه السالم(ـ عن علي 6652/7

كیف أحجر على رجل شریكه الزبیر ابن العوام، وما أدري : هذا، فقال له عثمانأحجر على : فقال له

).6(لهذا القول مخرجًا من الحق

____________

.331: 40البحار ; 15815ح430: 13مستدرك الوسائل ; 112: 2مناقب ابن شهر آشوب -1

.15816ح430: 13مستدرك الوسائل ; 67: 2دعائم اإلسالم -2

.280:البقرة-3

.15820ح431: 13مستدرك الوسائل ; 71: 2دعائم اإلسالم -4

.15821ح432: 13مستدرك الوسائل ; 108: الجعفریات-5

.15822ح432: 13مستدرك الوسائل ; 66: 2دعائم اإلسالم -6

--- ... 113الصفحة ... --- 

صلى (سمعت رسول اهللا : شریحیقول ل) ] علیه السالم[ (سمعت علیًا : ـ سلمة بن كهیل، قال6653/8

).1(مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمین: یقول) اهللا علیه وآله

) علیه السالم(ـ محّمد بن علّي بن الحسین، بإسناده عن األصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین 6654/9

).2(أّنه قضى أن یحجر على الغالم المفسد حّتى یعقل

____________

.412: 7الكافي ; 225: 6تهذیب األحكام ; 1:14مجموعة وّرام -1

.142: 13وسائل الشیعة ; 3258ح28: 3من ال یحضره الفقیه -2

--- ... 114الصفحة ... --- 

--- ... 115الصفحة ... --- 

مبحث

الرهن

--- ... 116الصفحة ... --- 

--- ... 117الصفحة ... --- 

في الرهن
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عة، عن أبي المفّضل، عن محّمد بن جعفر الزّراز أبي العباس ـ الشیخ الطوسي، عن جما6655/1

حّدثنا محّمد ابن سعید بن زائدة، عن أبي الجارود زیاد : حّدثنا أیوب بن نوح بن دّراج، قال: القرشي، قال

، وعن زید بن علي كالهما، عن أبیهما علّي بن )علیهما السالم(بن المنذر، عن محّمد بن علي 

صلى (لّما ثقل رسول اهللا : قال) علیه السالم(الحسین، عن أبیه علّي بن أبي طالب الحسین، عن أبیه 

فُاتي بذلك كّله إّال درعه كانت : یا بالل ائتني بسوادي، إلى أن قال: فقال: ، إلى أن قال)اهللا علیه وآله

).1(یومئذ مرتهنة، الخبر

عبد اهللا بن المغیرة، عن ابن سنان، ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن6656/2

أّن غلته : في كّل رهن له غّلة) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن أبي عبد اهللا 

).2(تحسب لصاحب الرهن مّما علیه

____________

.15687ح389: 13مستدرك الوسائل ; 1244ح600: 27أمالي الطوسي، المجلس -1

.169: 7تهذیب األحكام ; 235: 5الكافي -2

--- ... 118الصفحة ... --- 

ـ وعنه، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حمید، عن محّمد 6657/3

قال في األرض البور ) علیه السالم(إّن أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(بن قیس، عن أبي جعفر 

إّنه یحتسب له نفقته وعمله خالصًا، ثّم ینظر : ا ثمرة، فزرعها وأنفق علیها مالهیرتهنها الرجل لیس فیه

نصیب األرض فیحسبه من ماله الذي ارتهن به األرض حّتى یستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فلیدفع 

).1(األرض إلى صاحبها

عن جعفر، عن ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن أحمد بن محّمد النوفلي، عن السكوني، 6658/4

هو بكذا وكذا، وقال : في رهن اختلف فیه الراهن والمرتهن، فقال الراهن) علیه السالم(أبیه، عن علي 

).2(ألّنه أمینه; یصّدق المرتهن حّتى یحیط بالثمن): علیه السالم(هو بأكثر، قال علي : المرتهن

الرهن بما فیه إذا كان : ّنه قالأ) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6659/5

قیمته والدین سواء، وٕان كانت قیمته أكثر فهو بما فیه وهو في الفضل أمین، وٕان كانت قیمته أقّل رجع 

).3(بفضل الدین على القیمة

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن أحمد بن محّمد البرقي، عن عبد اهللا بن المغیرة، عن 6660/6

صلى اهللا علیه (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(أبیه، عن آبائه، عن علي السكوني، عن جعفر، عن

الظهر یركب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي یركب نفقته، والدّر یشرب إذا كان مرهونًا وعلى الذي ): وآله

).4(یشرب نفقته
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فیقول الذي هو أّنه قال في الثوب یدعیه الرجل في یدي الرجل،): علیه السالم(ـ عن علي 6661/7

بل هو لي عندك ودیعة،: هو لك عندي رهن، ویقول اآلخر: في یدیه

____________

.169: 7تهذیب األحكام ; 235: 5الكافي -1

من ال یحضره الفقیه ; 122: 3االستبصار ; 138: 13وسائل الشیعة ; 175: 7تهذیب األحكام -2

.4104ح308: 2

.287: مسند زید بن علي-3

.4095ح306: 3من ال یحضره الفقیه ; 134: 13وسائل الشیعة ; 176: 7یب األحكام تهذ-4

--- ... 119الصفحة ... --- 

).1(القول قوله وعلى الذي هو في یدیه البّینة أّنه رهن عنده): علیه السالم(قال 

الرهن بما فیه إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة ف: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6662/8

).2(فإن لم تصبه جائحة فإّنه یرّد الفضل

إذا كان الرهن أفضل من القرض، أو كان القرض : أّنه قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6663/9

).3(أفضل من الرهن ثّم هلك یترادان الفضل

).4(في الرهن یترادان الزیادة والنقصان: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6664/10

إذا كان الرهن أقل رّد الفضل، وٕاذا كان أكثر فهو بما : قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6665/11

).5(فیه

).6(إّنه كره الرهن والكفیل في السلف) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6666/12

____________

.15795ح424: 13مستدرك الوسائل ; 526: 2دعائم اإلسالم -1

.15748ح290: 6كنز العمال -2

.15749ح290: 6كنز العمال -3

.15750ح290: 6كنز العمال -4

.15751ح290: 6كنز العمال -5

.15577ح257: 6كنز العمال -6

--- ... 120الصفحة ... --- 

--- ... 121الصفحة ... --- 

مبحث
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الضمان

--- ... 122الصفحة ... --- 

--- ... 123الصفحة ... --- 

مانفي الض

من بنى فى غیر حقه، أو احتفر في غیر : أنه قال) رضي اهللا عنه(روینا عن علي : ـ البیهقي6667/1

).1(ملكه، فهو ضامن

).2(من حفر بئرًا أو أعرض عودًا فأصاب إنسانًا ضمن: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6668/2

ن ابن أبي نجران، عن عاصم بن ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، ع6669/3

من ): علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(حمید، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

من ضّمن تاجرًا فلیس له إّال رأس ماله ولیس : اّتجر ماال واشترط نصف الربح، فلیس علیه ضمان، وقال

).3(له من الربح شيء

:رنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال، أخب)الجعفریات(ـ 6670/4

____________

.8:11سنن البیهقي -1

.40363ح15:121كنز العمال -2

.190: 7تهذیب األحكام ; 240: 5الكافي -3

--- ... 124الصفحة ... --- 

علیه (ب حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده، أّن علي بن أبي طال

).1(من تطّبب وتبیطر فلیأخذ البراءة من ولّیه، وٕاّال فهو ضامن: قال) السالم

كل عامل مشترك إذا أفسد : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6671/5

).2(فهو ضامن

ني، عن أبي عبد ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكو 6672/6

ال یضّمن من الغرق والحرق والشيء الغالب، ) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(اهللا 

وٕاذا غرقت السفینة وما فیها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو ألهله وهم أحّق به، وما 

).3(غاص علیه الناس وتركه صاحبه فهو لهم

بیهقي، أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن محّمد بن جعفر بن شّبان العّطار ببغداد، ثنا عبد ـ ال6673/7

الباقي بن قانع، ثنا عبید بن شریك، ثنا أبو الجماهر، ثنا سلیمان ابن بالن، عن جعفر بن محّمد، عن 

للناس إّال ال یصلح: أّنه كان یضّمن الصّباغ والصائغ، وقال) ]: علیه السالم[ (أبیه، عن علي 
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).4(ذاك

یضّمن الخیاط والصباغ ) ] علیه السالم[ (كان علي : ـ عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، قال6674/8

).5(ال یصلح للناس إّال ذلك: وأشباه ذلك، احتیاطًا للناس، وقال

د ـ محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عب6675/9

رفع إلیه رجل استأجر رجال) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین ): علیه السالم(اهللا 

____________

.16038ح37: 14مستدرك الوسائل ; 119: الجعفریات-1

.286: مسند زید بن علي-2

.3927ح256: 3من ال یحضره الفقیه ; 219: 7تهذیب األحكام ; 242: 5الكافي -3

.6:122سنن البیهقي -4

.9179ح924: 3كنز العمال -5

--- ... 125الصفحة ... --- 

).1)(علیه السالم(لیصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضّمنه أمیر المؤمنین 

ـ وعنه، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد بن یحیى، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبي عبد اهللا 6676/10

ُاتي بصاحب حّمام وضعت عنده الثیاب فضاعت، فلم ) علیه السالم(نین أّن أمیر المؤم): علیه السالم(

).2(إّنما هو أمین: یضّمنه وقال

ـ عبد اهللا بن جعفر، عن السندي بن محّمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه، عن 6677/11

الدخول إلى إّنما یأخذ أجرًا على : أّنه كان ال یضّمن صاحب الحّمام یقول): علیه السالم(علي 

).3(الحّمام

ـ محّمد بن الحسن بإسناده، عن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخّشاب، عن غیاث بن 6678/12

ال ضمان على : كان یقول) علیه السالم(كّلوب، عن إسحاق بن عّمار، عن جعفر، عن أبیه، أّن علیًا 

).4(لحّمام، ولم یأخذ على الثیابألّنه إّنما أخذ الجعل على ا; صاحب الحّمام فیما ذهب من الثیاب

یضّمن القّصار والصائغ، وكل من أخذ شیئًا لیصلحه ) علیه السالم(ـ كان أمیر المؤمنین 6679/13

).5(فأفسده

من خرق ثوبًا لغیره أو أكل : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6680/14

ضمن، ومن استعان مملوكًا لغیره ضمن، ومن ركب دابة غیره طعامًا لغیره أو كسر عودًا لغیره 

).6(ضمن

____________
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.132: 3االستبصار ; 219: 7تهذیب األحكام ; 243: 5الكافي -1

: 3من ال یحضره الفقیه ; 218: 7تهذیب األحكام ; 270: 13وسائل الشیعة ; 242: 5الكافي -2

.3929ح257

: 103البحار ; 314: 6تهذیب األحكام ; 271: 13ئل الشیعة وسا; 553ح152: قرب االسناد-3

167.

.271: 13وسائل الشیعة ; 314: 6تهذیب األحكام -4

.276: 13وسائل الشیعة ; 387: المقنع-5

.290: مسند زید بن علي-6

--- ... 126الصفحة ... --- 

بن عیسى، عن عبد اهللا بن ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن أحمد بن محّمد، عن محّمد 6681/15

إذا : قال) علیه السالم(المغیرة، عن إسماعیل بن أبي زیاد السكوني، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

).1(استبرك البعیر بحمله فقد ضمن صاحبه

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، سهل بن زیاد، عن محّمد بن الحسن بن شّمون، عن 6682/16

قال أمیر : قال) علیه السالم(رحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اهللا عبد اهللا بن عبد ال

).2(األجیر المشارك هو ضامن إّال من سُبع أو غرق أو حرق أو لّص مكابر): علیه السالم(المؤمنین 

ـ وعنه، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن ابن مسكان، عن زرارة 6683/17

في رجل كان له ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ر، عن أبي عبد اهللا وأبي بصی

إن كان ضّیع شیئًا أو أبق منه، فموٕالیه ): علیه السالم(غالم، فاستأجره منه صائغ أو غیره، قال 

).3(ضامنون

، عن جعفر، ـ الصّفار، عن الحسن بن موسى الخّشاب، عن غیاث، عن إسحاق بن عّمار6684/18

إّال ; كان یضّمن الراكب ما وطئت الدابة بیدها ورجلها) علیه السالم(أّن علیًا ): علیهما السالم(عن أبیه 

).4(أن یعبث بها أحد فیكون الضمان على الذي عبث بها

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محّمد بن الحسن بن شّمون، 6685/19

أّن ): علیه السالم(هللا بن عبد الرحمن األصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اهللا عن عبد ا

كان إذا صال الفحل أّول مّرة لم یضّمن صاحبه فإذا ثنى ضّمن ) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).5(صاحبه

____________

.278: 13وسائل الشیعة ; 222: 10تهذیب األحكام -1
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.217: 7تهذیب األحكام ; 244: 5الكافي -2

.213: 7تهذیب األحكام ; 302: 5الكافي -3

.284: 4االستبصار ; 226: 10تهذیب األحكام -4

.187: 19وسائل الشیعة ; 227: 10تهذیب األحكام ; 353: 7الكافي -5

--- ... 127الصفحة ... --- 

ن یونس بن یعقوب، عن أبي ـ وعنه، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فّضال، ع6686/20

في صاحب الدابة أّنه ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(مریم، عن أبي جعفر 

).1(یضّمنه ما وطئت بیدها، وما بعجت برجلها فال ضمان علیه إّال أن یضّر بها إنسان

علیه (وني، عن أبي عبد اهللا ـ وعنه، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السك6687/21

في رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره كلبهم، قال ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) السالم

).2(ال ضمان علیهم، وٕان دخل باذنهم ضمنوا): علیه السالم(

عن ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسین ابن علوان،6688/22

أّنه كان یضّمن صاحب الكلب إذا ) علیه السالم(عمرو بن خالد، عن زید بن علي، عن آبائه، عن علي 

).3(عقر نهارًا وال یضّمنه إذا عقر باللیل

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن 6689/23

أّن ثورًا قتل حمارًا ): علیه السالم(، عن أبیه )علیه السالم(مصعب بن سالم التمیمي، عن أبي عبد اهللا

، فُرفع ذلك إلیه وهو في ُاناس من أصحابه فیهم أبو بكر وعمر، )صلى اهللا علیه وآله(على عهد النبي 

یا رسول اهللا بهیمة قتلت بهیمة ما علیها : یا أبا بكر اقض بینهم، فقال): صلى اهللا علیه وآله(فقال 

نعم یا : یا علي اقض بینهم، فقال: یا عمر اقض بینهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: شيء، فقال

رسول اهللا إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور، وٕان كان الحمار دخل 

یده إلى السماء ) صلى اهللا علیه وآله(فرفع رسول اهللا : على الثور في مستراحه فال ضمان علیها، قال

).4)(علیهم السالم(الحمد هللا الذي جعل مّني من یقضي بقضاء النبّیین : فقال

____________

.285: 4االستبصار ; 227: 10تهذیب األحكام ; 353: 7الكافي -1

.190: 19وسائل الشیعة ; 228: 10تهذیب األحكام ; 353: 7الكافي -2

.5366ح161: 4من ال یحضره الفقیه ; 228: 10تهذیب األحكام -3

.129: 10تهذیب األحكام ; 352: 7الكافي -4
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--- ... 128الصفحة ... --- 

ـ الحسین بن سعید، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 6690/24

في أربعة أنفس شركاء في بعیر، فعقله أحدهم، ) علیه السالم(قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(

فقضى : اغرم لنا بعیرنا، قال: طلق البعیر فعبث في عقاله فترّدى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقلهفان

).1(بینهم أن یغرموا له حّظه من أجل أّنه أوثق حّظه فذهب حّظهم بحّظه) علیه السالم(

علیه (ـ الصّفار، عن الحسین بن موسى، عن غیاث، عن إسحاق بن عّمار، عن جعفر 6691/25

ومن وطئ امرأة من قبل أن یتّم لها تسع سنین فأعنف : كان یقول) علیه السالم(، أّن علیًا )مالسال

).2(ضمن

علیهما (ـ الصّفار، عن إبراهیم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه 6692/26

).3(ضّمن خّتانًا قطع حشفة غالم) علیه السالم(أّن علیًا ): السالم

محّمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد بن علي المیثمي الكوفي، عن بعض ـ 6693/27

قضى أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر 

).4(فأجاز عتقه وضّمنه الدّیة: في عبد قتل حّرًا خطًأ، فلّما قتله أعتقه مواله، قال) علیه السالم(

محّمد بن الحسن بإسناده، عن محّمد بن علّي بن محبوب، عن علّي بن محّمد بن یحیى ـ6694/28

الخّزاز، عن الحسن بن علي بن فّضال، عن أبي إسحاق، عن میسر، عن جابر، عن الهیثم بن عبد 

إّن هذا باعني شاة تأكل الذبان: خصمان، فقال أحدهما) علیه السالم(أتى علیًا : العزیز، عن شریح، قال

یا شریح لبن طّیب بغیر: ، فقال)الّزبان(

____________

.5399ح173: 4من ال یحضره الفقیه ; 231: 10تهذیب األحكام -1

.212: 19وسائل الشیعة ; 234: 10تهذیب األحكام -2

.195: 19وسائل الشیعة ; 234: 10تهذیب األحكام -3

.160: 19وسائل الشیعة ; 201: 10تهذیب األحكام -4

--- ... 129الصفحة ... --- 

).1(فلم یرّدها: علف، قال

یضّمن صاحب الدابة ما أصابت، ویضّمن القائد والسائق : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6695/29

).2(والراكب

أّنه كان یجعل الضمان على الردیفین فیما أصاب الدابة بینهما ): علیه السالم(ـ عن علي 6696/30

).3(سواء
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في الجدار المائل إذا تقّدم إلى صاحبه فیه، أو كان مائال : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6697/31

بّین المیل ال یؤمن سقوطه، وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه ال یهدمه وال یدعمه فسقط، فأصاب شیئًا فهو 

).4(ضامن لما أصاب

جیرًا بالغًا جائز األمر واستعانه أو استعمل من استأجر أ: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6698/32

في عمل من األعمال فأعانه، فهلك في ذلك العمل من غیر جنایة من صاحب العمل علیه، فال شيء 

علیه فیه، فهو هدر، وٕان استعان غالمًا غیر بالغ بغیر اذن ولّیه الذي یلي علیه، أو عبدًا بغیر اذن 

).5(ٕان كان بإذن الولي الجائز األمر أو المولى فال ضمان علیهمواله أو استأجرهما فهلكا ُضمِّن، و 

أّنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة ) علیه السالم(ـ عن علي 6699/33

ال قصاص بینهما ویضّمن كّل واحد منهما الدّیة في ماله، وُیعاقب عقوبة موجعة، ویجبر : متعّمدین

).6(لى إمساكهاالرجل إن كان زوج المرأة ع

أّنه قضى في رجل استسقى قومًا ماًء فلم یسقوه وتركوه): علیه السالم(ـ عن علي 6700/34

____________

.413: 12وسائل الشیعة ; 75: 7تهذیب األحكام -1

.22836ح 318: 18مستدرك الوسائل ; 419: 2دعائم اإلسالم -2

.22874ح331: 18مستدرك الوسائل ; 420: 2دعائم اإلسالم -3

.22880ح332: 18مستدرك الوسائل ; 420: 2دعائم اإلسالم -4

.420: 2دعائم اإلسالم -5

.22744ح278: 18مستدرك الوسائل ; 421: 2دعائم اإلسالم -6

--- ... 130الصفحة ... --- 

).1(حّتى مات عطشًا بینهم وهم یجدون الماء، فضّمنهم دیته

في ثالثة نفر اشتركوا في بعیر، فأخذه أحد الثالثة ) علیه السالم(منین ـ قضى أمیر المؤ 6701/35

فعقله وشّد یدیه جمیعًا ومضى في حاجة، وجاء الرجالن فخّلیا یدًا واحدة وتركا واحدة وتشاغال عنه، فقام 

ه، فأتاهم البعیر یمشي على ثالثة قوائم فترّدى في بئر فانكسر البعیر، فأدركوا ذكاته فنحروه ثّم باعوا لحم

على شریكیه ) علیه السالم(ِلَم أحللتموه حّتى أجيء وأحفظه أو یحفظه أحدكما، فقضى : الرجل فقال

الثلث من أجل أّنه كان قد أوثق حّقه وعقل البعیر فخّلیاه، فنظروا في ثمن لحم البعیر فإذا ثلث الثمن 

).2(فذهب حّظه بحّظهمابقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كّله بحّقه، وخرج الرجالن صفراً 

ـ محّمد بن الحسن، بإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر، عن عاصم بن حمید، عن 6702/36

وال : في حدیث) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 
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).3(یغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم یكرهها أو یبغها غائلة

ال یرجع على صاحبه إّال : قال في الحوالة إذا مطله) ] علیه السالم[ (أّن علیًا : ـ عن قتادة6703/37

).4(أن یفّلس أو یموت

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن فّضال، عن عّمار، 6704/38

برجل تكّفل بنفس رجل، فحبسه ) علیه السالم(ن ُاتي أمیر المؤمنی: قال) علیه السالم(عن أبي عبد اهللا 

).5(ُاطلب صاحبك: فقال

____________

.22881ح 332: 18مستدرك الوسائل ; 423: 2دعائم اإلسالم -1

.259: 104البحار ; 381: 2مناقب ابن شهر آشوب -2

.125: 3االستبصار ; 182: 7تهذیب األحكام ; 281: 13وسائل الشیعة -3

.14039ح583: 5عمال كنز ال-4

95: 3من ال یحضره الفقیه ; 209: 6تهذیب األحكام ; 156: 13وسائل الشیعة ; 105: 5الكافي -5

.3400ح

--- ... 131الصفحة ... --- 

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخّشاب، عن غیاث ابن كلوب بن 6705/39

ُاتي ) علیه السالم(أّن علیًا ): علیهما السالم(جعفر، عن أبیه فیهس البجلي، عن إسحاق بن عّمار، عن 

).1(احبسوه حّتى یأتي بصاحبه: برجل كفل برجل بعینه، فأخذ بالمكفول فقال

).2(ال كفالة في حّد من الحدود: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6706/40

، في رجل له على رجل حّق )المعلیه الس(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6707/41

).3(له أن یأخذهما بالمال: فكفل له رجل بالمال، قال

____________

.156: 13وسائل الشیعة ; 209: 6تهذیب األحكام -1

.15846ح439: 13مستدرك الوسائل ; 65: 2دعائم اإلسالم -2

.290: مسند زید بن علي-3

--- ... 132الصفحة ... --- 

--- ... 133فحة الص... --- 

مبحث

الغصب
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--- ... 134الصفحة ... --- 

--- ... 135الصفحة ... --- 

الغصب وما یتعلق به

أن رسول اهللا ) علیه السالم(ـ عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6708/1

) العضباء(لقصواء خطب یوم النحر بمنى في حجة الوداع، وهو على ناقته ا) صلى اهللا علیه وآله(

أیها الناس إني خشیت أال ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به، : فقال

: فأي الشهور أعظم عند اهللا حرمة؟ قالوا: هذا الیوم یارسول اهللا، قال: أّي یوم أعظم حرمة؟ قالوا: ثم قال

فإن حرمة أموالكم : هذا البلد یارسول اهللا، قال: حرمة؟ قالوافأي بلد أعظم : هذا الشهر یارسول اهللا، قال

علیكم وحرمة دمائكم كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا رّبكم فیسألكم عن 

).1(اللهم اشهد، الحدیث: نعم، قال: أعمالكم، أال هل بّلغت؟ قالوا

وال یجوز أخذ مال المسلم: في حدیث: قالأنه) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6709/2

____________

.20816ح17:87، مستدرك الوسائل 2:484دعائم االسالم -1

--- ... 136الصفحة ... --- 

).1(بغیر طیب نفسه منه

).2(الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6710/3

).3(ینام الرجل على الثُكِل، وال ینام على الحرب): علیه السالم(مؤمنین ـ قال أمیر ال6711/4

من تعدى على : أنه قال) علیه السالم(ـ عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6712/5

).4(شيء مما ال یحّل كسبه فأتلفه، فال شيء علیه فیه، وُرفع الیه رجل كسر بربطًا فأبطله

أدِّ أمانتك ووّف صفقتك، وال تخن من خانك، : أنه كتب إلى رفاعة) علیه السالم(ـ عن علي 6713/6

وأحسن إلى من أساء الیك، وكاف من أحسن الیك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، واعط من 

).5(حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر اهللا كثیرًا على ما أوالك، واحمده على ما أبالك

____________

.20818ح17:88ك الوسائل مستدر -1

.17:309، وسائل الشیعة 104:258، البحار 240: نهج البالغة قصار الحكم-2

.104:258، البحار 307: نهج البالغة قصار الحكم-3

.20840ح17:94، مستدرك الوسائل 2:486دعائم االسالم -4

.15951ح14:9، مستدرك الوسائل 2:487دعائم االسالم -5
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--- ... 137صفحة ال... --- 

مبحث

الشركة والقسمة

--- ... 138الصفحة ... --- 

--- ... 139الصفحة ... --- 

:الباب األّول

في الشركة

).1(من قاسم الربح فال ضمان علیه: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6714/1

ذهبا لیأتیانه بالثمن، أّنه سئل عن رجلین اشتریا سلعة من رجل، و ): علیه السالم(ـ عن علي 6715/2

له أن یقبض السلعة إذا دفع الثمن كامال، فإن جاء بعد ذلك ): علیه السالم(فأتاه إحداهما به قال 

).2(صاحبه یطلبه فلیس له ذلك، إّال أن یدفع إلى شریكه نصف الذي أّداه

، عن ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن محّمد بن یحیى، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه6716/3

في رجلین بینهما مال منه بأیدیهما ومنه غائب عنهما، اقتسما الذي في أیدیهما ) علیه السالم(علي 

ما اقتضى ): علیه السالم(واحتال كّل واحدمنهما بنصیبه، فاقتضى أحدهما ولم یقتض اآلخر، قال 

).3(أحدكما فهو بینهما، وما یذهب بینهما

____________

.42093ح541: 15كنز العمال -1

.15481ح322: 13مستدرك الوسائل ; 59: 2دعائم اإلسالم -2

.159: 13وسائل الشیعة ; 195: 6تهذیب األحكام -3

--- ... 140الصفحة ... --- 

شاركوا الذي قد أقبل علیه الرزق، فإّنه أخلق للغنى، ): علیه السالم(ـ قال أمیر المؤمنین 6717/4

).1(وأجدر باقبال الحظ علیه

الشركة في الملك تؤّدي إلى االضطراب، والشركة : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6718/5

).2(في الرأي تؤّدي إلى الصواب

الذي أقبل علیه الرزق، فإّنه أجدر بالحّظ وأخلق ) أقبلوا(شاركوا ): علیه السالم(ـ قال علي 6719/6

).3(بالغنى

إّن رجلین كانا شریكین على ): علیه السالم(یه، عن جّده، عن علي ـ زید بن علي، عن أب6720/7

، فكان أحدهما مواظبًا على السوق والتجارة، وكان اآلخر مواظبًا )صلى اهللا علیه وآله(عهد رسول اهللا 
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، فلّما كان عند قسمة الربح، قال المواظب )صلى اهللا علیه وآله(على المسجد والصالة خلف رسول اهللا 

فّضلني فإّني كنت مواظبًا على التجارة وأنت كنت مواظبًا على المسجد، فجاءا إلى رسول : وقعلى الس

للذي كان یواظب على ) صلى اهللا علیه وآله(فذكرا ذلك له، فقال النبي ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا 

).4(إّنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد: السوق

ید اهللا مع الشریكین ما لم یتخاونا، : قال) علیه السالم(ه، عن علي ـ وعنه، عن أبیه، عن جدّ 6721/8

).5(فإذا تخاونا محقت تجارتهما فرفعت البركة منها

الربح على ما : في الشریكین، قال) علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6722/9

).6(اصطلحا علیه، والوضیعة على قدر رؤوس أموالهما

محّمد بن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عنـ 6723/10

____________

.86: 103البحار ; 306: 12وسائل الشیعة ; 230قصار الحكم : نهج البالغة-1

.عن غرر الحكم ودرر الكلم; 15876ح452: 13مستدرك الوسائل - 3و 2

.284: مسند زید بن علي-4

.285: مسند زید بن علي- 6و 5

--- ... 141الصفحة ... --- 

كره مشاركة الیهودي ) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین ): علیه السالم(السكوني، عن أبي عبد اهللا 

).1(والنصراني والمجوسي، إّال أن تكون تجارة حاضرة ال یغیب عنها المسلم

____________

.185: 7م تهذیب األحكا; 176: 13وسائل الشیعة ; 286: 5الكافي -1

--- ... 142الصفحة ... --- 

:الباب الثاني

القسمة وما یتعّلق بها

صلى اهللا (أن رسول اهللا ) علیه السالم(ـ عن أبي جعفر محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6724/1

).1(ال ضرر وال إضرار: قال) علیه وآله

ال قسمة فیما ال یتبعض على أنصباء :أنه كتب إلى رفاعة بن شداد) علیه السالم(ـ عن علي 6725/2

).2(الشركاء ـ یعني ال یتجزأ ـ

أنه سئل عن قوم قّسموا أرضًا أو دارًا على أنه ال طریق لواحد ) علیه السالم(ـ عن علي 6726/3

).3(لیس هذا من قسمة المسلمین، تفسخ هذه القسمة وترّد إلى الحق: منهم، فقال
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).4(البد من قاسم ورزق للقاسم: أنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6727/4

____________

.20928ح17:18، مستدرك الوسائل 2:499دعائم االسالم -1

.2:499دعائم االسالم -2

.2:500دعائم االسالم -3

.21684ح17:408، مستدرك الوسائل 2:500دعائم االسالم -4

--- ... 143الصفحة ... --- 

مبحث

المضاربة

--- ... 144لصفحة ا... --- 

--- ... 145الصفحة ... --- 

في المضاربة

قال في المتضاربین، وهما الرجالن یدفع أحدهما ماال من ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6728/1

).1(ماله إلى اآلخر ویّتجر فیه، على أّنه ما كان فیه من فضل كان بینهما، على ما تراضیا علیه واّتفقا

الوضیعة على المال والربح على ما : في المضاربة والشریكین) ] علیه السالم[ (عن علي ـ 6729/2

).2(اصطلحوا علیه

من أخذ ماال مضاربة، فلیس علیه فیه ضمان، : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6730/3

).3(فإن اّتهم استحلف، ولیس علیه من الوضیعة شيء

علیه (ب، عن علّي بن إبراهیم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا ـ محّمد بن یعقو 6731/4

في رجل له على رجل مال، فیتقاضاه) علیه السالم(قال أمیر المؤمنین : قال) السالم

____________

.15880ح455: 13مستدرك الوسائل ; 86: 2دعائم اإلساللم -1

.42092ح541: 15كنز العمال -2

.15884ح456: 13مستدرك الوسائل ; 86: 2سالم دعائم اإل-3

--- ... 146الصفحة ... --- 

).1(ال یصلح حّتى یقبضه): علیه السالم(هو عندك مضاربة، قال : وال یكون عنده، فیقول

علیه (ـ وعنه، عن علّي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا 6732/5

وما أنفق في سفره فهو من جمیع المال، : في المضارب) علیه السالم(ل أمیر المؤمنین قا: قال) السالم
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).2(وٕاذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصیبه

ـ محّمد بن علّي بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن 6733/6

إن سّماه : من یموت وعنده مال مضاربة، قال: أّنه كان یقول) علیه السالم(أبیه، عن آبائه، عن علي 

).3(هذا لفالن فهو له، وٕان مات ولم یذكر فهو أسوة الغرماء: بعینه قبل موته، فقال

إذا خالف المضارب ما ُامر به وتعّدى فهو ضامن لما : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6734/7

).4(نقص أو ذهب، والربح بینهما على ما اّتفقا علیه

في المضارب یضیع منه المال، ) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6735/8

).5(ال ضمان علیه، والربح على ما اصطلحا علیه، والوضیعة على رأس المال): علیه السالم(فقال 

____________

.3845ح228: 3من ال یحضره الفقیه ; 195: 6تهذیب األحكام ; 240: 5الكافي -1

.3846ح229: 3من ال یحضره الفقیه ; 241: 5الكافي -2

.3847ح229: 3من ال یحضره الفقیه ; 192: 7تهذیب األحكام -3

.15881ح456: 13مستدرك الوسائل ; 86: 2دعائم اإلسالم -4

.281: مسند زید بن علي-5

--- ... 147الصفحة ... --- 

مبحث

الودیعة

--- ... 148الصفحة ... --- 

--- ... 149الصفحة ... --- 

في الودیعة والعربون

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اهللا، عن أبیه، عن وهب، عن 6736/1

ال یجوز العربون إّال أن یكون : یقول) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(أبي عبد اهللا 

).1(نقدًا من الثمن

ـ محّمد بن أحمد بن یحیى، عن إبراهیم بن هاشم، عن الحسین بن یزید النوفلي، عن إسماعیل 6737/2

في رجل استودع رجال دینارین ): علیه السالم(بن أبي زیاد السكوني، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 

دینارًا، ویقسمان أّن لصاحب الدینارین): علیه السالم(واستودعه آخر دینارًا، فضاع دینار منها، فقضى 

).2(الدینار الباقي بینهما نصفین

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، )الجعفریات(ـ 6738/3
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لیس على): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(عن علي بن أبي طالب 

____________

198: 3من ال یحضره الفقیه ; 234: 7تهذیب األحكام ; 176: 3اء االحیاء إحی; 233: 5الكافي -1

.3750ح

.171: 13وسائل الشیعة ; 181: 7تهذیب األحكام -2

--- ... 150الصفحة ... --- 

).1(المستودع ضمان

:أّنه قال) علیه السالم(، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(ـ عن أبي عبد اهللا 6739/4

).2(صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان

).3(لیس على مؤتمن ضمان: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6740/5

ال ضمان على مستعیر وال : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6741/6

دع أن یوّدع الودیعة امرأته وولده مستودع إّال أن یخالف، وال ضمان على من شارك في الربح، والمستو 

).4(وعبده وأجیره

____________

.491: 2دعائم اإلسالم ; 15975ح15: 14مستدرك الوسائل ; 174: الجعفریات-1

.15977ح16: 14مستدرك الوسائل ; 491: 2دعائم اإلسالم -2

.15978ح16: 14مستدرك الوسائل ; 491: 2دعائم اإلسالم -3

.287: بن عليمسند زید -4

--- ... 151الصفحة ... --- 

مبحث

العاریة

--- ... 152الصفحة ... --- 

--- ... 153الصفحة ... --- 

في العاریة

لیست العاریة مضمونة، إّنما هو معروف إّال أن یخالف : قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6742/1

).1(فیضمن

).2(لیس على صاحب العاریة ضمان: قال) ] علیه السالم[ (ـ عن علي 6743/2

لیس على المؤتمن : قال) ] علیه السالم[ (ـ عن القاسم بن عبد الرحمن، عن علي 6744/3
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).3(ضمان

ـ عبد اهللا بن جعفر، عن السندي بن محّمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیه، عن علي 6745/4

صاحبها أن یأخذ أخذها، وٕان أحّب أن یدعها فعل إّن السكنى بمنزلة العاریة إن أحّب ): علیه السالم(

).4(أي ذلك شاء

____________

.29820ح362: 10كنز العمال -1

.29819ح362: 10كنز العمال -2

.29821ح362: 10كنز العمال -3

.187: 103البحار ; 328: 13وسائل الشیعة ; 533ح147: قرب االسناد-4

--- ... 154الصفحة ... --- 

--- ... 155الصفحة ... - -- 

مبحث

اإلجارة

--- ... 156الصفحة ... --- 

--- ... 157الصفحة ... --- 

في االجارة

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال) علیه السالم(ـ زید بن علي، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6746/1

).1(تركمن استأجر أجیرًا فلیعلمه بَأجره، فإن شاء رضي وٕان شاء): علیه وآله

أّنه ُاتي بحّمال كانت علیه قارورة ): علیه السالم(ـ وعنه، عن أبیه، عن جّده، عن علي 6747/2

).2(عظیمة فیها دهن، فكسرها فظّمنه إّیاها

في ) علیه السالم(ـ علّي بن الحسین المرتضى، نقال عن تفسیر النعماني، بإسناده عن علي 6748/3

َنْحُن َقّسْمَنا َبْیَنُهْم َمِعیَشَتُهْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا {: وجه اإلجارة فقوله عّز وجلّ وأّما: بیان معائش الخلق، قال

) 3(}ُعوَن َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعض َدَرَجات ِلَیتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّیًا َوَرْحَمُة َربَِّك َخْیٌر ِممَّا َیْجمَ 

جارة أحد معائش الخلق، إذ خالف بحكمته بین هممهم وٕارادتهم وسائر حاالتهم، فأخبرنا سبحانه أّن اال

وجعل

____________

.286: مسند زید بن علي- 2و 1

.32: الزخرف-3
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--- ... 158الصفحة ... --- 

ذلك قوامًا لمعائش الخلق، وهو الرجل یستأجر في صنعته وأعماله وأحكامه وتصّرفاته وأمالكه، ولو كان 

رجل مّنا مضطّرًا إلى أن یكون بّناًء لنفسه أو نّجارًا أو صانعًا في شيء من جمیع أنواع الصنائع ال

لنفسه، ویتوّلى جمیع ما یحتاج إلیه من إصالح الثیاب ومما یحتاج إلیه من الملك فمن دونه، ما 

أبان آثار حكمته لمخالفته استقامت أحوال العالم بذلك، وال اّتسعوا له ولعجزوا عنه، ولكّنه أتقن تدبیره، و 

بین هممهم وكّل یطلب ما ینصرف إلیه هّمته مّما یقوم به بعضهم لبعض ولیستعین بعضهم ببعض في 

).1(أبواب المعاش التي بها صالح أحوالهم

في ) علیه السالم(ـ علّي بن الحسین المرتضى، نقال عن تفسیر النعماني، بإسناده عن علي 6749/4

وأّما : االمارة، والعمارة، والتجارة، واالجارة، والصدقات، إلى أن قال: الخلق خمسةإّن معائش : حدیث

فأعلمنا سبحانه أّنه قد أمرهم ) 2(}ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْالَ◌ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها{: وجه العمارة فقوله تعالى

والثمرات وما شاكل ذلك مّما جعله بالعمارة لیكون ذلك سببًا لمعائشهم بما یخرج من األرض من الحّب 

).3(اهللا معائش للخلق

أّن رجال رفع إلیه أّنه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم ): علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6750/5

).4(فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمّنه الثمن ولم یجعل علیه كراء ـ یعني فیما زاد ـ

حّدثنا أبو العباس أحمد بن : ا أبو بكر محّمد بن عمر الجعابي، قالأخبرن: ـ الشیخ المفید، قال6751/6

حّدثنا محّمد بن : حّدثنا أبو عوانة موسى بن یوسف العّطار الكوفي، قال: محّمد بن سعید الهمداني، قال

سلیمان المقري الكندي، عن عبد الصمد

____________

.244: 13وسائل الشیعة ; 48: رسالة المحكم والمتشابه-1

.61: هود-2

.195: 13وسائل الشیعة ; 47: رسالة المحكم والمتشابه-3

.234: 10تهذیب األحكام ; 16028ح33: 14مستدرك الوسائل ; 79: 2دعائم اإلسالم -4

--- ... 159الصفحة ... --- 

) لسالمعلیه ا(ابن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبیعي، عن األصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین 

أال لعنة اهللا ولعنة مالئكته المقّربین وأنبیاءه المرسلین ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : أّنه قال

).1(ولعنتي على من انتمى إلى غیر أبیه، أو ُدعي إلى غیر موٕالیه، أو ظلم أجیرًا أجره، الخبر

) علیه السالم(ة، عن أمیر المؤمنین ـ شاذان بن جبرئیل القّمي، بإسناده إلى األصبغ بن نبات6752/7
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أال من عّق والدیه فلعنة اهللا علیه، أال من أبق من ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : في حدیث قال

).2(موٕالیه فعلیه لعنة اهللا علیه، أال اّنه من ظلم أجیرًا ُاجرته فلعنة اهللا علیه

حّدثنا : حّدثنا هارون بن أبي بردة، قال: م، قالـ فرات بن إبراهیم الكوفي، عن عبد السال6753/8

جعفر بن الحسن بن یوسف، عن الحسین بن إسماعیل بن تمیم األسدي، عن سعد بن طریف التمیمي، 

في مسجد ) علیه السالم(كنت جالسًا عند أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب : عن األصبغ بن نباتة، قال

أبا خدیجة ومعه سّتون رجال من بجیلة فسلم وسلموا ثّم جلس وجلسوا الكوفة، فأتاه رجل من بجیلة یكّنى 

تحّدثنا به؟ ) صلى اهللا علیه وآله(یا أمیر المؤمنین أعندك سرٌّ من سّر رسول اهللا : ثّم اّن أبا خدیجة قال

هللا بسم ا: نعم، یا قنبر ائتني بالكتابة ففّضها فإذا في أسفلها سلیفة مثل ذنب الفارة مكتوب فیها: قال

الرحمن الرحیم أّن لعنة اهللا ومالئكته والناس أجمعین، على من انتمى إلى غیر موالیه، ولعنة اهللا 

ومالئكته والناس أجمعین على من أحدث في اإلسالم حدثًا، أو آوى محدثًا، ولعنة اهللا ومالئكته والناس 

).3(أجمعین على من ظلم أجیرًا أجره، الخبر

____________

أمالي الطوسي، المجلس ; 16020ح29: 14مستدرك الوسائل; 217: 42مفید، المجلسأمالي ال-1

.191ح124: 5

.16021ح30: 14مستدرك الوسائل ; 96: الروضة في الفضائل-2

.244: 23البحار ; 16022ح30: 13مستدرك الوسائل ; 526ح394: تفسیر فرات-3

--- ... 160الصفحة ... --- 

حّدثنا أبي، عن أبیه، عن : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)تالجعفریا(ـ 6754/9

قال : قال) علیه السالم(جّده جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علي 

جره، أو مهر إّن اهللا عّز وجّل غافر كّل ذنب، إّال رجل اغتصب أجیرًا أ): صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا 

).1(امرأة

ـ محّمد بن یعقوب، عن أبي علي األشعري، عن محّمد بن عبد الجّبار، عن صفوان، عن 6755/10

یكتب ) علیه السالم(كان أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اهللا 

الفریضة فقد اعتدى فال تعطوه، وكان یكتب ومن سألكم غیر ) فتذّلوهم(ال تسخروا المسلمین : إلى عّماله

).2(یوصي بالفّالحین خیرًا وهم األّكارون

____________

.16024ح31: 14مستدرك الوسائل ; 98: الجعفریات-1
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.154: 7تهذیب األحكام ; 216: 13وسائل الشیعة ; 284: 5الكافي -2

--- ... 161الصفحة ... --- 

مبحث

الشفعة

--- ... 162الصفحة ... --- 

--- ... 163الصفحة ... --- 

في الشفعة

ال شفعة فیما وقعت : قال) علیه السالم(ـ جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6756/1

).1(علیه الحدود، ولیس للجار شفعة، وله حّق وحرمة

فعة للغائب والصغیر كما الش: وال یقطع الشفعة الغیبة، قال: أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6757/2

).2(هي لغیرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغیر

الشفعة للیهود والنصارى فیما بینهم، ولیس ألحد منهم على : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6758/3

).3(مسلم شفعة

ا علیهم(ـ محّمد بن علّي بن الحسین، روى طلحة بن زید، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه 6759/4

).4(الشفعة على عدد الرجال): علیه السالم(قال علي : قال) السالم

____________

.9891ح427: 8مستدرك الوسائل ; 87: 2دعائم اإلسالم -1

.20868ح 102: 17مستدرك الوسائل ; 89: 2دعائم اإلسالم -2

.20872ح103: 17مستدرك الوسائل ; 92: 2دعائم اإلسالم -3

.116: 3االستبصار ; 257: 104البحار ; 3371ح77: 3الفقیه من ال یحضره -4

--- ... 164الصفحة ... --- 

لیس للیهودي والنصراني شفعة، وال شفعة إّال لشریك غیر ): علیه السالم(ـ قال علي 6760/5

).1(مقاسم

ر، ـ أحمد بن محّمد بن عیسى، عن محّمد بن یحیى، عن طلحة بن زید، عن زید، عن جعف6761/6

ال یشفع في الحدود، وال : قال) صلى اهللا علیه وآله(إّن رسول اهللا ): علیه السالم(عن أبیه، عن علي 

).2(تورث الشفعة

علیهما (ـ محّمد بن علّي بن الحسین، روى طلحة بن زید، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه 6762/7

).3(الشفعة ال تورث): علیه السالم(قال علي : قال) السالم
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) علیه السالم(ـ وعنه، روى السكوني، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علي 6763/8

ال شفعة في سفینة، وال في نهر، وال في طریق، وال في ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا : قال

).4(رحى، وال في حمام

: رغبة، وقال) له(له الشفعة إذا كانت وصّي الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ ): علیه السالم(ـ قال علي 6764/9

).5(للغائب الشفعة

).6(وال شفعة في مقسوم: أّنه قال في حدیث) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6765/10

شفعة الشریك واجبة إذا كان من المسلمین، : أّنه قال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6766/11

).7(اجب، كان شفیعًا أو غیر شفیعولیس للذّمي شفعة، وحّق المؤمن و 

____________

.320: 17وسائل الشیعة ; 3372ح78: 3من ال یحضره الفقیه -1

.325: 17وسائل الشیعة ; 167: 7تهذیب األحكام -2

.3373ح78: 3من ال یحضره الفقیه -3

.257: 104البحار ; 3374ح78: 3من ال یحضره الفقیه -4

.257: 104البحار ; 320: 17وسائل الشیعة ; 3375ح78: 3ه من ال یحضره الفقی-5

.20848ح98: 17مستدرك الوسائل ; 88: 2دعائم اإلسالم -6

.20867ح102: 17مستدرك الوسائل ; 88: 2دعائم اإلسالم -7

--- ... 165الصفحة ... --- 

مبحث

إحیاء الموات

--- ... 166الصفحة ... --- 

--- . ..167الصفحة ... --- 

في إحیاء الموات

ـ محّمد بن یعقوب، عن محّمد بن یحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن محبوب، عن هشام 6767/1

علیه (وجدنا في كتاب علي : قال) علیه السالم(بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر 

أنا وأهل بیتي الذین أورثنا األرض، أّن األرض هللا یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمّتقین، ): السالم

ونحن المّتقون واألرض كّلها لنا، فمن أحیا أرضًا من المسلمین فلیعمرها ولیؤدَّ خراجها إلى اإلمام من 

أهل بیتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها 

دَّ خراجها إلى اإلمام من أهل بیتي وله ما أكل، حّتى یظهر القائم فهو أحّق بها من الذي تركها، فلیؤ 
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صلى اهللا (من أهل بیتي بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها، كما حواها رسول اهللا ) علیه السالم(

ومنعها، إّال ما كان في أیدي شیعتنا فإّنه یقاطعهم على ما في أیدیهم ویترك األرض في ) علیه وآله

).1(أیدیهم

____________

.329: 17وسائل الشیعة ; 279: 5الكافي -1

--- ... 168الصفحة ... --- 

ـ محّمد بن الحسن، روى الحسین بن سعید، عن یوسف بن عقیل، عن محّمد بن قیس، عن 6768/2

ا، قضى في العمرى أّنها جائزة لمن أعمره) علیه السالم(أّن أمیر المؤمنین ): علیه السالم(أبي جعفر 

).1(فمن أعمر شیئًا ما دام حّیًا فإّنه لورثته إذا ُتوفي

____________

.332: 13وسائل الشیعة ; 105: 4االستبصار ; 143: 9تهذیب األحكام -1

--- ... 169الصفحة ... --- 

مبحث

اللقطة والضالة

--- ... 170الصفحة ... --- 

--- ... 171الصفحة ... --- 

في اللقطة والضالة

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزیز بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسین : ـ البیهقي6769/1

بن اسماعیل السراج، ثنا أبو خلیفة، ثنا ابو الولید، وابن كثیر، عن شعبة، عن یونس، عن الحسن، عن 

هُ { أنه قضى في اللقیط أّنه حّر، وقرأ هذه اآلیة ) رضي اهللا عنه(علي  ِبَثَمن َبْخس َدَراِهَم َمْعُدوَدة َوَشُروْ

).2)(1(}وَكاُنوا ِفْیِه ِمَن اْلزَّاِهِدْین 

یارسول : وقال) صلى اهللا علیه وآله(جاء رجل رسول اهللا : أنه قال) علیه السالم(ـ عن علي 6770/2

حذاؤه، ُخّفُه : فاني وجدت بعیرًا، قال: هي لك أو ألخیك، أو للذئب، قال: اهللا إني وجدت شاة، فقال

).3(كرشه سقاؤه، فال ُتهجُه 

أنه كان بنى للضوال مربدًا، فكان یعلفها ال یسمنها وال یهزلها، ) علیه السالم(ـ عن علي 6771/3

یعلفها من بیت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بینة على شيء منها

____________

.20: یوسف-1
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.6:202سنن البیهقي -2

.20961ح17:130، مستدرك الوسائل 2:497سالم دعائم اال-3

--- ... 172الصفحة ... --- 

).1(أخذه، وٕاّال أقّرها على حالها ال یبیعها

أنه سئل عن سفرة وجدت في الطریق مطروحة، كثیر خبزها ولحمها ) علیه السالم(ـ عن علي 6772/4

نه یفسد ولیس لها فیها بقاء، فان جاء طالبها ُیقوَّم ما فیها فتؤكل أل): علیه السالم(وجبنها وبیضها، قال 

هم في سعة : یاأمیر المؤمنین انه ال یعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: ُغّرموا له الثمن، فقالوا له

).2(من أكلها ما لم یعلموا

إن كانت عامرة فهي : أنه سئل عن الورق توجد في الدار؟ قال) علیه السالم(ـ عن علي 6773/5

).3(، وٕان كانت خرابًا فسبیلها سبیل اللقطةألهلها

ـ محّمد بن یعقوب، عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محّمد بن الحسن بن شمون، 6774/6

كان ) علیه السالم(إّن أمیر المؤمنین : قال) علیه السالم(عن األصم، عن مسمع، عن أبي عبد اهللا 

وقضى أمیر : فهي للذي أحیاها، قال: ا عن علفها أو نفقتهایقول في الدابة إذا سّرحها أهلها أو عجزو 

إن كان تركها في كالء وماء وأمن فهي : في رجل ترك دابة في مضیعة، فقال) علیه السالم(المؤمنین 

).4(له یأخذها متى شاء، وٕان كان تركها في غیر كالء وال ماء فهي لمن أحیاها

ة مسعدة بن زیاد، عن الصادق جعفر ابن محّمد، عن ـ محّمد بن علّي بن الحسن، في روای6775/7

إّیاكم واللقطة فإّنها ضاّلة المؤمن، وهي حریق من : قال) علیه السالم(، أّن علیًا )علیهما السالم(أبیه 

).5(حریق جهّنم

ال بأس بلقطة العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، ): علیه السالم(ـ وعنه، قال علي 6776/8

).6(اههوأشب

____________

.20979ح17:134، مستدرك الوسائل 2:497دعائم االسالم -1

.27: ، الجعفریات20976ح17:133، مستدرك الوسائل 2:497دعائم االسالم -2

.20955ح17:128، مستدرك الوسائل 2:497دعائم االسالم -3

.393: 6تهذیب األحكام ; 374: 13وسائل الشیعة ; 141: 5الكافي -4

.349: 17وسائل الشیعة ; 4048ح292: 3من ال یحضره الفقیه -5

).والحدیث في الكافي والتهذیب عن أبي عبد اهللا(4056ح295: 3من ال یحضره الفقیه -6

--- ... 173الصفحة ... --- 
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ألخیك أو هي لك أو: عن الشاة الضاّلة بالفالة، فقال للسائل) علیه السالم(ـ وعنه، سئل علیًا 6777/9

ما لك وله بطنه وعاؤه، وخّفه حذاؤه، : ما أحّب أن أمّسها، وعن البعیر الضال أیضًا، قال: للذئب؟ وقال

).1(وكرشه سقاؤه خّل عنه

كان : قال) علیهما السالم(ـ وعنه، روى الحسین بن یزید، عن جعفر بن محّمد، عن أبیه 6778/10

) فتنفق(اّلة یجدها الرجل فینوي أن یأخذ لها جعال فنفقت یقول في الض) علیه السالم(أمیر المؤمنین 

).2(هو ضامن لها فإن لم ینو أن یأخذ لها جعال فنفقت فال ضمان علیه: قال

ـ محّمد بن الحسن، عن الحسن بن محّمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حمید، 6779/11

في رجل وجد ورقًا ) علیه السالم(علي قضى : قال) علیه السالم(عن محّمد بن قیس، عن أبي جعفر 

).3(أن یعّرفها فإن وجد من یعرفها وٕاّال تمّتع بها: في خربة

: ـ وعنه، عن الحسین بن سعید، عن فّضالة، عن أبان، عن الحسین بن كثیر، عن أبیه، قال6780/12

دفعها إلیه وٕاّال یعّرفها فإن جاء صاحبها: عن اللقطة، فقال) علیه السالم(سأل رجل أمیر المؤمنین 

حبسها حوال، فإن لم یجيء صاحبها أو من یطلبها تصّدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصّدق بها إن 

).4(شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان األجر له، وٕان كره ذلك احتبسها واألجر له

[ فها أحد، فأتیت علیًا التقطت ثالثمائة درهم فعّرفتها فلم یعر : ـ عن رجل من بني رواس، قال6781/13

تصّدق بها، فإن جاء صاحبها خّیرته، فإن اختار األجر كان له، وٕاّال : فسألته، فقال) ]علیه السالم(

).5(غرمتها وكان لك أجرها

____________

).والحدیث في الكافي والتهذیب عن أبي عبد اهللا(4056ح295: 3من ال یحضره الفقیه -1

.396: 6تهذیب األحكام ; 369: 17وسائل الشیعة ; 4061ح296: 3من ال یحضره الفقیه-2

.355: 17وسائل الشیعة ; 398: 6تهذیب األحكام -3

.68: 3االستبصار ; 350: 17وسائل الشیعة ; 389: 6تهذیب األحكام -4

.40549ح192: 15كنز العمال -5

--- ... 174الصفحة ... --- 

).1(ال یأكل الّضوال إّال الضاّلون: أّنه قال) لیه السالمع(ـ عن أمیر المؤمنین 6782/14

إن تركتها فلم تعرض لها فال : أّنه سئل عن اللقطة، فقال) علیه السالم(ـ عن أمیر المؤمنین 6783/15

بأس، وٕان أنت أخذتها فعّرفها سنة، فإن جاء لها طالب وٕاّال فاجعلها عن عرض مالك یجري علیها ما 

).2(ى یجيء لها طالبیجري على مالك حتّ 
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): علیه السالم(، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین )علیه السالم(ـ عن أبي عبد اهللا 6784/16

رأى ثمرًة ملقاة في طریق فتناولها، ثّم مّر به سائل فناوله إّیاها، فقال ) صلى اهللا علیه وآله(أّن رسول اهللا 

).3(لو لم تأتها ألتتك: له

إن كانت : أّنه سئل عن الورق توجد في الدار، فقال) علیه السالم(أمیر المؤمنین ـ عن6785/17

).4(عامرة فهي ألهلها، وٕان كانت خرابًا فسبیلها سبیل اللقطة

حّدثنا أبي، عن أبیه، : ، أخبرنا عبد اهللا، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، قال)الجعفریات(ـ 6786/18

قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة ) علیه السالم(أّن علیًا : ه، عن جّدهعن جّده جعفر بن محّمد، عن أبی

أو شاة فأمسكها عنده حّتى نتجت أوالدًا كثیرة، ثّم جاء صاحبها، فقضى أن ترّد الناقة أو الشاة بأوالدها، 

).5(وقضى لّلذي كانت عنده یرعاها، وتقّوم علیه أجر مثله

أّنه سئل عن رجل رأى طیرًا فتبعه ): علیه السالم(ي طالب ـ وبهذا االسناد، عن علّي بن أب6787/19

).6(الطیر لمن أخذه): علیه السالم(حّتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال 

____________

.20944ح124: 17مستدرك الوسائل ; 496: 2دعائم اإلسالم -1

.20947ح125: 17مستدرك الوسائل ; 495: 2دعائم اإلسالم -2

.20953ح127: 17مستدرك الوسائل ; 494: 2دعائم اإلسالم -3

.20955ح128: 17مستدرك الوسائل ; 497: 2دعائم اإلسالم -4

.20967ح131: 17مستدرك الوسائل ; 142: الجعفریات-5

.20969ح132: 17مستدرك الوسائل ; 170: الجعفریات-6

--- ... 175الصفحة ... --- 

ن یعقوب، عن علّي بن إبراهیم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا ـ محّمد ب6788/20

إذا غرقت السفینة وما فیها فأصابه : قال) علیه السالم(في حدیث، عن أمیر المؤمنین ) علیه السالم(

الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو ألهله وهم أحّق به، وما غاص علیه الناس وتركه صاحبه 

).1(فهو لهم

، أخبرنا محّمد، حّدثني موسى، حّدثنا أبي، عن أبیه، عن جّده جعفر بن )الجعفریات(ـ 6789/21

سئل عن سفرة وجدت في الطریق مطروحة، كثیر لحمها وخبزها ) علیه السالم(أّن علیًا : محّمد، عن أبیه

كل ألّنه یفسد، ولیس لما فیها یقّوم ما فیها ثّم یؤ ): علیه السالم(وجبنها وبیضها، وفیها سكرة، فقال علي 

یا أمیر المؤمنین ال نعلم سفرة ذّمي وال سفرة مجوسي؟ : بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا

).2(هم في سعة من أهلها ما لم یعلموا حّتى یعلموا: قال
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لحسن والحسین فوجد ا) علیها السالم(أّنه دخل یومًا على فاطمة ): علیه السالم(ـ عن علي 6790/22

فلو أرسلت : یطلبان ما یأكالن، وال شيء عندنا في البیت، قال: ما لهما؟ فقالت: بین یدیها یبكیان، فقال

یا رسول اهللا ابناك یبكیان ولم نجد : نعم، فأرسلت إلیه تقول: ، قالت)صلى اهللا علیه وآله(إلى رسول اهللا 

في البیت فلم یجد شیئًا ) صلى اهللا علیه وآله(ل اهللا لهما شیئًا، فإن كان عندك شيء فأبلغناه، فنظر رسو 

یبتغي أن یأخذ سلفًا أو شیئًا ) علیه السالم(غیر تمر فدفعه إلى رسولها فلم یقع منهما، فخرج علي 

بوجهه من أحد، فكّلما أراد أن یكّلم أحدًا احتشم وانصرف، فبینا هو یسیر إذ وجد دینارًا، فأتى به فاطمة 

.فأخبرها بالخبر) علیه السالم(

لو رهنته لنا الیوم في طعام فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء: فقالت

____________

وسائل الشیعة ; 3927ح256: 3من ال یحضره الفقیه ; 219: 7تهذیب األحكام ; 242: 5الكافي -1

.580: 3السرائر ; 251ح104البحار ; 362: 17

: 3إحیاء االحیاء ; 249: 104البحار ; 19454ح156: 16الوسائل مستدرك ; 27: الجعفریات-2

.50: نوادر الراوندي; 497: 2دعائم اإلسالم ; 233

--- ... 176الصفحة ... --- 

فاشترى دقیقًا ثّم دفع الدینار رهنًا بثمنه، فأبى صاحب الدقیق علیه أن یأخذ ) علیه السالم(اهللا، فخرج به 

منه فجيء به، وأقسم أن ال یأخذه، ثّم مّر بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدینار متى تیّسر ث: رهنًا وقال

باللحم ) علیها السالم(إلى القّصاب رهنًا به، فامتنع أیضًا علیه وأقسم أن ال یأخذ، فأقبل إلى فاطمة 

مر وعنده الیوم ما بعث البنیه بالت) صلى اهللا علیه وآله(عّجلیه فإّني أخاف أّن رسول اهللا : والدقیق وقال

فجاء به، فإّنهم لیأكلون إذ سمعوا غالمًا ینشد ) صلى اهللا علیه وآله(طعام، فعّجلته وأتى إلى رسول اهللا 

بالخبر، فدعا ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا ) علیه السالم(من وجد دینارًا، فأخبر علي : باهللا وباالسالم

شتري به طعامًا فسقط مّني، ووصفه فرّده علیه رسول اهللا أرسلني أهلي بدینار أ: بالغالم فسأله، فقال

).1)(صلى اهللا علیه وآله(

المنبوذ : قال) علیه السالم(ـ عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین 6791/23

).2(حرٌّ 

ُه ِبَثَمن َوَشُرو {: أّنه قضى في اللقیط أّنه حّر وقرأ) ]: علیه السالم[ (ـ عن علي 6792/24

).4)(3(}َبْخس

____________

.20948ح125: 17مستدرك الوسائل ; 492: 2دعائم اإلسالم -1
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.20973ح133: 17مستدرك الوسائل ; 498: 2دعائم اإلسالم -2

.20: یوسف-3

.40572ح201: 15كنز العمال -4

--- ... 177الصفحة ... --- 

مبحث

المكاسب المحّرمة

--- ... 178الصفحة... --- 

--- ... 179الصفحة ... --- 

:الباب األول

في حرمة التكّسب بأنواع المحّرمات

، بإسناده عن جعفر بن محّمد، عن أبیه، عن جّده علّي بن الحسین، عن علّي )الجعفریات(ـ 6793/1

).1(بائع الخبیثات ومشتریها في االثم سواء: قال) علیه السالم(بن أبي طالب 


