مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)

تقديم مكتبة أهل البيت (ع)

بسم اهلل الرمحن الرحيم
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني
احلمد هلل ّ
وطهرهم تطهري ًا  -وبعد:
الطاهرين ،الذين أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
يرس مكتبة أهل البيت(ع) للدراسات اإلسالمية أن تقدم لك أخي املؤمن الكريم
ّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ئمة األ ْ
ْ
وُمبيهم
كتاب
ط َه ْار ُ
صح ْي ِح األ َح ْاد ْيث َواآل َثاْرِ م ْن ُكت ِ
(املخ َت ْار من َ
ُب األ ّ

ا َ
ْي) اخترصه السيد العالمة حممد بن حييى بن حسني احلوثي حفظه
ْج ِع ْ َ
ألبْ َر ْار َ ¤أ ْ َ
اهلل تعاىل من الصحيح املختار للسيد العالمة حممد بن حسن العجري رمحه اهلل تعاىل،

وذلك ضمن مطبوعات املكتبة هلذا العام 1436هـ2015 /م.
وخالل ذلك نجدد العهد هلل تعاىل ولرسوله ÷ وألئمة أهل البيت ¢
بمواصلة ما بدأناه ،والسري قدم ًا يف نرش عقائد أهل البيت(ع) ومـذهبهم من خالل نرش
تراثهم الفكري ،وما خ ّلفوه من علوم جليلة أسهمت و ُت ْسهم يف صـالح املجتمعات،
والوصول هبا إىل السعادة األبد ّية ،دون أن نحاول صياغة عقائدهم حسب ما يروق لنا،
كفونا املؤونة يف
عَرصنا ،بل نقدّ مها كام قدّ مها أئمة اآلل ،قفد ْ
الس ِة ْ
ونجعلها َس ِل َسة ب َِس َ
ذلك ،وما بقي إال أن نغرتف من مائهم الزالل ،واهتاممنا بذلك ملا سبق وذكرناه من أمثال
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قوله تعاىل ﴿ :إِنما ي ِريد الل ِِلذهِب عنـكم ِ
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َت ْطه ً
ك ُم الل َو َر ُس ُ ُ
ِين َء َام ُنوا َّاَّل َ
وُل َو َّاَّل َ
ِين
ريا﴾[األحزاب ]33:وقوله تعاىل﴿ :إنما و ِِل
ِ
ُْ َ
ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ي ِقيمون الصَلة ويؤتون الزَكة وهم راكِعون﴾ [املائدة ،]55:وقوله تعاىل ﴿ :قل َل
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
أسألكم علي ِه أجرا إَِل المودة ِِف القرب﴾ [الشورى.]23:

وأمثال قول رسول اهلل ÷((:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي
عيل
أبد ًا كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي ،إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
احلوض)) ،وقوله ÷((:أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ،من ركبها نجا ومن خت ّلف
عنها غرق وهوى)) ،وقوله ÷((:أهـل بيتي أمـان ألهل األرض كام أن النجوم أمان
رسه أن حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة
ألهل السامء)) ،وقوله ÷(( :من ّ
ِ
ّ
ّ
وليقتد بأهل بيتي؛
وليتول ول ّيه؛
فليتول علي ًا وذريته من بعدي؛
عدن التي وعدين ريب؛

ورزقوا فهمي وعلمي )).....اخلب -وقد ّبني ÷-
فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من طينتي ؛ ُ
أهنم عيل؛ وفاطمة؛ واحلسن واحلسني وذريتهام  %عندما ج َّللهم ÷ بكساءٍّ
وقال(( :ال ّلهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا)) ،وغريها من
النصوص الواضحة اجلل ّية الدالة عىل أهنم عروة اهلل الوثقى ،وحبله املتني األقوى.
وقد َصدَ َر بحمد اهلل تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):
-1الشايف ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع) 614هـ ،مذ ّي ً
ال بالتعليق الوايف يف
ختريج أحاديث الشايف ،تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة /احلسن بن احلسني
بن حممد ¦1388هـ.
املؤرخ
َ -2م ْط َل ُع ال ُبدُ ْورِ َو ََم َْم ُع ال ُب ُح ْورِ يف تراجم رجال الزيدية ،تأليف /القايض العالمة ّ
شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال ¦1029 ،هـ 1092-هـ.
س َوا َ
َ -3م َط ْالِ ُع ا َ
أل ْن َواْرِ َو َم َشاْرِ ُق ّ
أل ْق َماْرِ  -ديوان اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن
الش ُم ْو ِ
محزة(ع) 614 -هـ.
َ-4مموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع) 376هـ 404 -هـ.
رت ِة ا َ
َ -5حم َِاس ُن ا َ
أل ْط َهاْرِ  ،رشح القصيدة التي نظمها اإلمام
ألزْ َهارِ يف َت ْف ِص ْي ِل َمنَا ِق ِ
ب ال ِع ْ َ
ّ
املحيل
املنصور باهلل عبداهلل بن محزة(ع) ،تأليف /الفقيه العالمة الشهيد محيد بن أمحد
اهلمداين الوادعي ¦ 652 -هـ.
َ -6مموع السيد محيدان ،تأليف /السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن حييى بن
محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.
-7السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية ،تأليف /اإلمام أمحد بن هاشم(ع)
 ت 1269هـ. -8لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار ،تأليف /اإلمام
احلجةَ /مدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428هـ.
َ -9مموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع) ،تأليف /اإلمام
األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 75هـ 122 -هـ.
-10رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع)
 -ت 614هـ.

-11صـــفوة االختيـــار يف أصـــول الفقـــه ،تأليف/اإلمـــام احلجـــة عبـــداهلل بـــن
محزة(ع) ت614هـ.
 -12املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم األخيار،
َرص ِه /الس ّيد العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل ،اخترصه
لِ ُم ْخت ِ ِ
من الصحيح املختار للسيد العالمة /حممد بن حسن العجري ¦.
-13هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ،تأليف /السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم
الوزير(ع)  -ت822هـ.
-14اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ،تأليف /اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني
اهلاروين(ع)  424 -هـ.
-15املنري  -عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم (ع)
تأليف /أمحد بن موسى الطبي .¥
 -16هناية التنويه يف إزهاق التمويه ،تأليف السيد اإلمام /اهلادي بن إبراهيم الوزير(ع) -
822هـ.
 -17تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني ،تأليف /احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد بن
كرامة ¦ 494 -هـ.
 -18عيون املختار من فنون األشعار واآلثار ،تأليف اإلمام احلجةَ /مدالدين بن حممد
بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-19أخبار فخ وخب حييى بن عبداهلل (ع) وأخيه إدريس بن عبداهلل(ع) ،تأليف /أمحد بن
سهل الرازي ¦.
-20الوافد عىل ِ
العامل ،تأليف /اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الريس(ع)  246 -هـ.
 -21اهلجرة والوصية ،تأليف /اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع).
-22اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة ،تأليف/اإلمام احلجة َمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-23املخترص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به ّ
لكل مكلف من العبيد ،تأليف /القايض
العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي  ¥ت 1282هـ.

-24مخسون خطبة للجمع واألعياد.
-25رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات ،تأليف /اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة(ع)
ت614هـ.
-26الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل ،تأليف /اإلمام
احلجةَ /مدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-27إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة ،تأليف /اإلمام احلجة َمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-28احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية ،تأليف/اإلمام احلجة َمدالدين بن حممد بن
منصور املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-29النور الساطع ،تأليف /اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) 1343هـ.
رب العباد ،تأليف /السيد العالمة حممد بن احلسن بن اإلمام
-30سبيل الرشاد إىل معرفة ّ
القاسم بن حممد(ع)1010هـ 1079 -هـ.
-31اجلواب الكاشف لاللتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس  -ويليه /اجلواب الراقي
عىل مسائل العراقي ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى بن احلسني بن حممد (ع)
(1358هـ 1435 -هـ).
-32أصول الدين ،تأليف/اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني(ع)245هـ -
298هـ.
-33الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة ،تأليف /القايض العالمة عبداهلل بن زيد
العنيس ¦ 667 -هـ.
-34العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ،تأليف األمري احلسني بن بدرالدين حممد بن
أمحد(ع) 663هـ.
-35الكامل املنري يف إثبات والية أمري املؤمنني(ع) ،تأليف /اإلمام القاسم بن إبراهيم
الريس (ع) 246هـ.
كتاب الت َّْحرِ ْيرِ  ،تأليف /اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني اهلاروين(ع)
ُ -36
424 -هـ.

َ-37مموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319هـ.
-38القول السديد رشح منظومة هداية الرشيد ،تأليف /السيد العالمة احلسني بن حييى
بن احلسني بن حممد (ع) (1358هـ 1435 -هـ).
-39قصد السبيل إىل معرفة اجلليل ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه
اهلل تعاىل.
-40نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه ،تأليف السيد العالمة /حممد بن
عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-41معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني ،مجعه السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض
حفظه اهلل تعاىل.
-42االختيارات املؤ َّيدية ،من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجةَ /مد
الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)1332( ،هـ 1428 -هـ).
-43من ثامرِ ال ِع ْل ِم واحلكمة (فتاوى وفوائد) ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
-44التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية ،تأليف اإلمام احلجةَ/مدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
حي عَ َىل
الرفع َّ
واجل ْهرِ ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وإثبات َّ
-45املنهج األقوم يف َّ
والضم َ
َخ ْ ِري ا ْل َع َم ِل يف التأذين ،وغري ذلك من الفوائد التي هبا ال َّن ْف ُع ا َ
ألعَم ،تأليف /اإلمام
احلجةَ /مد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).
-46األساس لعقائد األكياس ،تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).
-47البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي .تأليف اإلمام احلجةَ/مدالدين بن حممد
املؤيدي(ع) 1332هـ 1428 -هـ.
-48األحكام يف احلالل واحلرام ،لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن
إبراهيم(ع) 245هـ 298 -هـ.
-49املختار من(كنز
احلسن(ع)ت900هـ).

الرشاد وزاد

املعاد ،تأليف/اإلمام عزالدين بن

-50شفاء غليل السائل عام حتمله الكافل ،تأليف /العالمة الفاضل :عيل بن صالح بن
عيل بن حممد الطبي.
-51الفقه القرآين ،تأليف السيد العالمة /حممد بن عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-52تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-53سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء األول احلروف اهلجائية،
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-54سلسلة تعليم مبادئ احلساب /اجلزء األول األعداد احلسابية من ( 1إىل ،)10
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-55تسهيل التسهيل عىل متن اآلجرومية ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-56أزهار وأثامر من حدائق احلكمة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والسالم،
تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -57متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول ،تأليف /العالمة حممد بن حييى هبران
(ت957 :هـ).
 -58املوعظة احلسنة ،تأليف /اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) 1319-هـ.
-59أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل عوض
حفظه اهلل تعاىل.
-60املفاتيح ملا استغلق من أبواب البالغة وقواعد االستنباط ،تأليف السيد العالمة/
حممد عبداهلل عوض حفظه اهلل تعاىل.
-61سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني /اجلزء الثاين احلركات وتركيب
الكلامت ،إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).
-62سلسلة تعليم مبادئ احلساب /األعداد احلسابية اجلزء الثاين ،إصدارات مكتبة أهل
البيت (ع).
 -63املركب النفيس إىل أدلة التنزيه والتقديس ،تأليف السيد العالمة /حممد عبداهلل
عوض حفظه اهلل تعاىل.
 -64املناهل الصافية رشح املقدمة الشافية ،تأليف /العالمة لطف اهلل بن حممد الغياث
الظفريي ،ت 1035هـ.

 -65الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل ،تأليف /السيد
العالمة أمحد بن حممد لقامن ،ت 1037هـ.
وهناك الكثري الط ّيب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهلل تعاىل ،نسأل اهلل تعاىل
اإلعانة والتوفيق.
ونتقدّ م يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل ّ
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل اجلليل
إىل النور -وهم ُك ُثر -نسأل اهلل أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان احلسنات ،وأن جيزل هلم
األجر واملثوبة.
ف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجةَ /مدالدين
نترش ُ
وختام ًا ّ
ِ
باعث كنوز أهل البيت(ع)
بن حممد بن منصور املؤيدي -سالم اهلل تعاىل عليه ورضوانه-
ومفاخرهم ،وصاحب الفضل يف نرش تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم األبرار .¤
وأدعو اهلل تعاىل بام دعا به(ع) فأقول :اللهم ِّ
صل عىل حممد وآله ،وأمتم علينا نعمتك يف
الدار ْين ،واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم ع ّلمنا ما ينفعنا ،وانفعنا بام
َ
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ان وَل
اِليم ِ
ع ّلمتنا ،واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿ربنا اغ ِفر َلا و ِ ِِلخوان ِنا اَّلِين سبقونا ب ِ ِ
ُ ُ َ ا َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ُ ٌ
ََْ ْ
وف َرح ٌ
ِيم [ ﴾10الحشر] ،نرجوا اهلل التوفيق
َتعل ِِف قلوبِنا غًِّل ل َِّلِين ءامنوا ربنا إِنك رء
هلل أسأل أن يصلح العمل ليكون من السعي املتق ّبل ،وأن
إىل أقوم طريق بفضله وكرمه ،وا َ

يتداركنا برمحته يوم القيام ،وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام ،إنه ويل اإلجابة،
َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
لَع َولَع
وإليه منتهى األمل واإلصابة﴿ ،رب أو ِزع ِِن أن أشكر ن ِعمتك ال ِِت أنعمت
ِّ
ُ ِّ َّ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ح َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ
ِّ ُ ْ ُ َ ْ َ
ك َوإِّن مِنَ
الا ترضاه وأصلِح ِِل ِِف ذري ِِت إِِّن تبت إَِل
و ِاِلي وأن أعمل ص ِ
ِ
الْ ُم ْسلم َ
ي﴾ [األحقاف.]15:
ِِ
وصىل اهلل عىل س ّيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.

مدير املكتبة/

[تقديم]

╝
احلمد هلل كام جيب جلالله ،وصلواته وسالمه عىل خاتم رسله حممد وآله ،وبعد:
ّ
هلل سبحانه وإفضاله ،وجزيل نواله -تيسريه جلمع املختار من األحاديث
فإن ِم ْن ِم َن ِن ا ِ
واآلثار من كتب األئمة األطهار وحمبيهم األبرار ،الذي عني بجمعه وهتذيبه ،وتنقيحه
وترتيبه ،السيد العالمة األوحد نجم آل حممد األبر األطهر أبو جعفر الويل بن الويل حممد
بن حييى بن احلسني بن حممد احلوثي  ¤وأرضاهم ،وأكرم لديه نزهلم ومثواهم،
ونفع به ،وجزاه أفضل اجلزاء.
وقد انتقاه من مؤ ّلفات آل حممد الطاهرين ،وأوليائهم األكرمني؛ املأمونة املصونة،
ّ
وباملحل األعىل ،واملنزل األسمى؛ من التحري واالنتقاد،
وهو أمني الرواية ،متني الدراية،
والبصرية واالرتياد ،والتحقيق واالجتهاد ،وال غرو فهو فرع الدوحة النبوية ،وغصن
َ َ ُّ َ
ك ََيْ ُل ُق َما ي َ َش ُ
اء
الزيتونة العلوية ،املضيئة األنوار ،الزكية األثامر﴿ ،ورب
َ
ََ ْ
َ
ار﴾[القصصُ ﴿ ،]68:ذر َّي ًة َب ْع ُض َها م ِْن َب ْعض َوالل َس ِم ٌ
خ َت ُ
يع َعل ٌ
ِيم﴾[آل عمران﴿ ،]34:ذل ِك
وي
ٍ
ِ
َْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ ْ
ضل الل يُ ْؤتِي ِه َم ْن يَش ُ
يم﴾[احلديد،]21:
ف
اء َوالل ذو الفض ِل الع ِظ ِ
حرر عىل غاية من االستعجال ،وتكاثر من األشغال ،واحلمد هلل عىل كل حال
8شوال /سنة 1395هـ.
عفا اهلل عنهم ،وغفر هلم وللمؤمنني

╝
احلمد هلل رب العاملني ،وبه نستعني ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َحل َناه ْم
الطاهرين ،وبعد :فإن اهلل عز وجل يقول وقوله احلق﴿ :ولقد كرمنا ب ِِن ءادم و
ََ َ
َّ ْ َ َ َْ
َ َّ ْ َ ُ
َْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
اه ْم م َِن َّ
ري مِمن خلقنا
ب واْلح ِر ورزقن
ات َوفضلناه ْم لَع كثِ
الطيِ َب ِ
ِِف ال ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َّ
ْ َ
َْ ً
َ
يَل[﴾70اإلرساء ]70:ويقول عز وجل﴿ :الل اَّلِي َخ َل َق َّ
ات َواْل ْرض َوأن َزل
تف ِض
الس َم َو ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ًْ
َّ
ُ ُ َ
ُ
ك َل ْ
َّ
الس َما ِء َم ً َ ْ َ
م َِن َّ
ج ِر َي ِِف
ات ِرزقا لك ْم َو َسخ َر لك ُم الفل ِ
اء فأخ َرج ب ِ ِه م َِن اثل َم َر ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َ
َ
الش ْم َس َوالْ َق َم َر َدائ َب ْْي َو َس َّخرَ
اْلح ِر بِأم ِره ِ وسخر لكم اْلنهار  32وسخر لكم
ِ ِ
َ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ
َ ُْ ُ َ
ك ما سألموه ِإَون تعدوا ن ِعمة الل َل ُتصوها
لكم الليل وانلهار 33وءاتاكم مِن ِ
َّ ْ ْ َ َ
ان َل َظ ُل ٌ
وم َك َّف ٌ
ار﴾[إبراهيم] ،ويف القرآن الكثري الطيب من أمثال هذه اآليات التي
النس
إِن ِ
تدل عىل أن الكون وما يف الكون إنام خلق لإلنسان ،الذي ميزه اهلل سبحانه وتعاىل
بالعقل ،اجلوهرة العظيمة والنور اجلسيم الذي مل ُي ْمن َْحه نوع من احليوانات األخرىُ ،ت َر ِملَ

هذا التكريم؟ َأ ِ َهلذا اجلسم الشهواين العديم الفائدة؟ أهلذا اجلسم املركب من ٍ
حلم ود ٍم
ٍ
ٍ
وعصب كسائر أنواع احليوانات ،أم ليشء آخر أو لنوع آخر من بني آدم؟
وعظم
هذا يشء يستلفت النظر ،ويسرتعي االنتباه ،إن اإلنسان عندما يقرأ هذه النصوص
املشار إليها وينظر إىل بني جنسه من بني آدم يكاد يقطع بأن األنعام أحق وأوىل بالتكريم

والتعظيـم ،ألهنا ال ختلو من فائدة لبعضها البعض أو لبني آدم ،اهلل تعاىل يقول:
ََ ُ ْ َ ََ ٌ
َ ََْْ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َََ ُ َ ْ َ َْ ُ ُ َ
َجال
ـها تأكلون  5ولكم فِيها
﴿واْلنعام خلقها لكم فِيها دِفء ومناف ِع ومِن
َّ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ ُ ُ
َ
َْ ُ ََْ َ ُ ْ
َل ل ْم تكونوا بَالِ ِغي ِه إَِل بِشِ ِق
حِْي ت ِريحون وحِْي ت
ْسحونَ 6وُت ِمـل أثقالكم إَِل ب ٍ
َّ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ ْ ُُ
َُْْ
اْلنف ِس إِن ربكم لرءوف رحِيم 7واْليل واْلِغال واْل ِمري ل َِتكبوها و ِزينة ويخلق
َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ُ ُ ً َ ْ َ ُّ َ
َ َ ََْ َ
خفون َها
ما َل تعل ُمون[ ﴾8النحل] ويقول﴿ :وجعل لكم مِن جلو ِد اْلنعام بيوتا تست ِ
ََْ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َََْ َ ََ ْ َ َ ََ ً َ َ َ ً َ
اًع إَِل
ارها أثاثا ومت
ارها وأشع ِ
يوم ظعنِكم ويوم إِقامتِكم ومِن أصواف ِها وأوب ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ َ
ْ
َ َ َّ ْ َ َ
اها ل َ ُه ْم َف ِمنْ َها َرك ُ
وب ُه ْم َومِن َها يَأكلونَ 72ول ُه ْم
حِْي﴾[النحل ]80:ويقول تعاىل﴿ :وذللن
َ ََ ُ َ َ َ ُ َََ َْ ُ ُ َ
ارب أفَل يشكرون[﴾73يس].
فِيها مناف ِع ومش ِ

وحب السلطة ،النـزو عىل
حب الذات،
ّ
مهته إال ّ
مهه و ّ
أما اإلنسان اليوم فإنا ال نجد ّ
احل َرم ،القتل ،النهب ،السلب؛ وغري ذلك ،اللهم إال عدد ضئيل يف
اململكات ،النـزو عىل ُ
نظر العامة ،وإن كانوا عند اهلل هم اجلامعة الذين أبان لنا أهنم عىل احلق والعدل ،وأمرنا
بلزومهم وعدم مفارقتهم والشذوذ عنهم ،وتوعّدنا عىل ذلك ،وهم أنبياء اهلل ورسـله
وأوصياؤه ومحلة علومهم إىل أممهم ،وأوالهم بكل خري وذكر وشكر سيد األنبياء
وإمامهم وخامتهم حبيب اهلل حممد بن عبداهلل ،وأهل بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم
أمجعني ،وشيعتهم الصادقني  ¤أمجعني.
مههم
فإننا عندما نقرأ سري املاضني منهم ونشاهد أعامل احلارضين نجد أن دأهبم و ّ
مهتهم وراحتهم إرشاد عباد اهلل إىل اهلل؛ وتعليمهم معامل دينهم ،واألخذ هبم إىل سبيل
و ّ
اجلنة ،ودفعهم عن طريق النار.
َ
َّ َ َ
وال أبالغ إن قلت إهنم رصاط اهلل املستقيم الذي يقول ربنا عز وجل فيهَ ﴿ :وأن هذا
ُّ َ َ َ َ
َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َّ
ُ َ
الس ُبل ف َتف َّرق بِك ْم ع ْن َسبِيلِ ِه﴾[األنعام ]153:وقد
وه َوَل تتبِ ُعوا
ِصاِط مست ِقيما فاتبِع
ِ
أشار إىل ذلك املفرسون ،وهلذا نعرف أهنم املقصودون بالتكريم والتعظيم والتبجيل.

أما الظاملون والكافرون والفاسقون فال وال كرامة ،وخري عباد اهلل أنفعهم لعيال اهلل،
َ
ُ
ُ
ُ
َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ
اب﴾[الزمر ]18:وعند ذلك تزول الغرابة.
﴿أولئِك اَّلِين هداهم الل وأولئِك هم أولو اْلْل ِ
هذا وقد ندبني بعض األولياء املخلصني الصادقني يف والئهم وإخالصهم ،ودعاين
إىل حترير ملحات من حياة مؤلف هذا الكتاب اجلليل الذي بني أيدينا؛ موالنا العالمة
الطود األشم ،والبحر اخلضم ،سيدي العامل الفاضل ،التقي الزكي ،عز اإلسالم وبدر
التامم حممد بن حييى بن احلسني احلوثي حفظه اهلل وشفاه وعافاه ،ومن رش األرشار وقاه
حتريت
وكفاه ،وباخلريات والنـعيم الدنيوي واألخروي كافاه ،وعند أن طلب مني ذلك ّ
وقلت يف نفيس :إن املجهول إذا وقف للتعريف باملشهور يكون كفرع من شجرة مغمور
وعيل أو ً
ال
يقف أو ينتصب ليـدل عىل الساق الباسقة ،وماذا عساين أن أقول مع قصوريّ ،

أن أبدأ بمالزمة العلامء األجالء ،وأن أخالطهم وأتع ّلم ،ال أفارقهم إال يف األوقات
الرضورية ،سيام أعالمنا ومشاهري ساداتنا أمثال املرتجم له حفظه اهلل؛ ألنه من ّ
أجل وأكمـل

سادتنا وعلامئنا الذين خدموا الدين ونرشوا علوم أهل البيت املطهرين بالتدريس والتأليف
وضحوا من أجل الدفاع عن عقائدنا بكل غال ورخيص ،وجاهدوا يف سبيل اهلل
والتطبيق،
ّ
وسبيل إحياء دين اهلل وإعالء كلمته ،ويف سبيل الدفاع عن العقيدة ،وعن الزيدية ككل.
كنت كذلك فسأعرف بعدُ كيف أقدّ م وأترجم وأعمل ،وبحيث أن احلياة تتأرجح
وإذا ُ
بني اخلري والرش ،بني الفضيلة والرذيلة ،وبني ما جيذهبا إىل احلضيض والوحل ،وبني ما
يرقى هبا إىل السامء ،رغم اختالف أشكال املغريات ،ورغم تعدد أسامء الشياطني ،وأسامء
املصلحني ،ومع ذلك فالنفس جبلها اهلل عز وجل وأهلمها فجورها وتقواها ،فالعود ُة إىل
علامئنـا وأَمادنا ،وإىل علومهم وتراثهم ،وإىل االستمساك هبم وإبراز مواالهتم ومودهتم،
وإظهار متابعتهم ،ومعاداة أعدائهم ،مع اإلحساس بواقعنا ،والنظر يف مستقبلنا -من
أوجب الواجبات ،وأفضل القربات ،س ّيام يف هذا الزمن املوحش الذي تظافرت
وتظاهرت وتكتلت فيه عىل الزيدية بعقائدها وعلامئها وأعالمها فرق متعددة سالكة غري
هنج النبي ÷ فنهجه يف أهل بيته ويف علومهم ومبادئهم معروف لدى أهل البصائر،
ََ
ْ
جتمعت وتظاهرت هذه الفرق علينا كتجمع الذباب عىل حلو الطعامَ ﴿ ،و َما نق ُموا مِن ُه ْم
ّ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
اْل ِمي ِد﴾[البوج﴿ ]8:يريدون ِ ُِلط ِفئوا ن َ
َ
ور الل
يز
ز
ع
ال
الل
ب
وا
ِن
م
ؤ
ي
ن
أ
َل
إِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
َ َ َّ
َ َ ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
سِنون
ِين ضل َس ْع ُي ُه ْم ِِف اْلياة ِ ادلنيا وهم َيسبون أنهم َي
بِأف َوا ِه ِه ْم﴾[الصف﴿ ]8:اَّل
ْ
ُصن ًعا[﴾104الكهف] ،ومن أوجب الواجبات الرشعية العقلية شكر نعم اهلل عز وجل ،فهو
تعاىل قد أنعم علينا بنعم عظيمة ،فرض وأوجب علينا طلب العلم حيث يقول عىل لسان

رسوله ÷(( :طلب العلم فريضة...إلخ)) ،وقال ÷(( :اطلبوا العلم ولو يف
الصني)) ،وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو ََل َن َف َر م ِْن ُك ف ِْر َقة مِنْ ُه ْم َطائ َف ٌة ِ َِل َت َف َّق ُ
ِين
ادل
ِف
وا
ه
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َّ َ ْ َ َ
ْ
َو ِ ُِلنذ ُِروا ق ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا إِِلْ ِه ْم ل َعل ُه ْم َيذ ُرون ﴾[التوبة ]122:ويقول النبي ÷(( :إن
هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)) أو كام قال ،وغري ذلك كثري ،وقد أنعم اهلل
علينا وخصنا تعاىل بخصائص عظيمة ،منها أن خلقنا يف األرض املباركة يمن اإليمـان
واحلكمة ،قال ÷(( :اللهم بارك لنا يف يمننا)) ،وقال ÷(( :اإليامن يامن
املرشفة ،منبع األئمة ،وعاصمة العلم
واحلكمة يامنية)) ،وجلعنا يف ق ّبة اإلسالم صعدة ّ

والعلامء الزيدية ،ومستقر الشيعة ،ال نحتاج إىل أن تنفر منّا فرق ّ
لتتفقه يف الدين وال أن
نرحل لطلب العلم ولو إىل الصني ،وال أن نبحث ملن نأخـذ علمنا وديننا منه ،فها هم
ذرية رسول اهلل ÷ ذراري األنبياء وسالالت األوصياء محلة علوم النبي والوص،
وقرناء القرآن ،والدعاة إىل الرمحن؛ ها هم بني أظهرنا باذلون أنفسهم وأوقاهتم وراحتهم يف
تعليمنا ،أليست هذه أكب النعم وأجلها وأوالها بالشكر العظيم؟ فكيف بمن يقابل هذه النعم
بمعاداة أهل البيت(ع) ،والتثبيط عنهم ،والتنفري منهم ،واالستخفاف هبم ،وتغيري وحتريف
مؤ ّلفاهتم ،وقد جعلنا اهلل تعاىل – ْ
إن استجبنا لندائه – أح ّبته وأثنى علينا ثناء عظي ًام حيث يقول
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َ
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َ
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َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ُ َ
َ
َّ
يل الل َوَل َيافون
يف آيات الوالية ألمري املؤمنني﴿:أعِز ٍة لَع الَكف ِِرين ُياهِدون ِِف سبِ ِ
اء َوالل َو ٌ
اسِع َعل ٌ
ل َ ْو َم َة ََلئم َذل َِك َف ْض ُل الل ُي ْؤتِي ِه َم ْن ي َ َش ُ
ِيم﴾[املائدة.]54:
ٍِ
فمن أين أبدأ أو إىل أين أنتهي؟ وماذا أقول يف من نال فضيلتني غري متناهيتني ،ورشفني
دائمني دوام الدهر ،فضل ورشف النسب الطاهر ،وفضل ورشف العلم الباهر الزاخر الظاهر،
وليس هذا قويل ،وإنام قول من ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى ÷ إ ْذ يقول:
((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبـبي ونسبي)) ويقول ÷(( :إن رمحي
موصولة يف الدنيا واآلخرة))؛ فهذا يدل داللة رصحية واضحة أن النسب النبوي الطاهر غري
منقطع ،وولد السيدة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها وآهلم الكرام
هم املختصون بوالدة الرسول ÷ فهم نسبه ورمحه الذي ال ينقطع ،فقد قال ÷:
((كل بني أنثى ينتمون إىل أبيهم إال ابني فاطمة فأنا أبوهام وعصبتهام)).
واملرتجم له حفظه اهلل من أعالم وعيون بني الزهراء كام ال خيفى ،أما العلم فالذي
يدل عىل أنه يدوم وال ينتهي وال ينقطع بموت صاحبه فمن ذلك قول الرسول ÷ ما
معناه(( :كل عمل بني آدم منقطع إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو له)) ،فهذا دليل واضح عىل حياة العلم بعد موت العامل ،والعقل واحلجى
يشهدان بذلك ،فهذه علوم أئمة أهل البيت كزيد ،واهلادي ،والقاسم ،والنارصين وسائر
أئمة أهل البيت(ع) وشيعتهم  ،¤هذه علومهم ،وهذه آثارهم ومآثرهم متأل اخلزائن
واملكاتب واملساجد وصدور قوم مؤمنني ،ومؤلفوها أجسادهم حتت أطباق الثرى،

وأرواحهم يف جنة املأوى ،هذا وال أحتاج أن أطيل يف فضل أهل البيت املطهرين وال يف
فضل العلم ،واملؤلف حفظه اهلل كام يعرفه من خالطه هو الشديد يف الدين ،ال ّلني يف
القوي يف احلق ،الرحيم بالضعفاء ،اآلمر باملعروف ،الناهي عن املنكر ،املوايل
األخالق،
ّ
ألولياء اهلل ،املعادي ألعداء اهلل...إىل غري ذلك من مكارم األخالق ،ومعايل األمور ،وال
ٍ
كريمة بلغت القمة يف الكامل الذايت للنفوس البرشية،
غرو وال عجب؛ فهو من أرسة
أرسة شديدة الشكيمة يف احلق ،متو ّقدة احلامس للدين ،ال تعرف هواد ًة وال لين ًا حني هتب
بادرة البغي والباطل ،علامء حكامء بررة أتقياء ،متواضعون للحق وأهله ،وهم الغاية يف
الورع والقدوة فيه (والدين الورع)ُ ،ي ْعرفون بصفاء النفوس ،وطهارة القلوب ،ونرصة
احلق ،وإنصاف الناس ،وبطولة يف الدفاع عن العقائد واملبادئ الدينية ،ال خيافون يف اهلل
لومة الئم ،وال خيشون أحد ًا إال اهلل:
د
رايـــــة ُرفعـــــت ملجـــــد
إذا مـــــا

ّ
تلقاهـــــــا عرابـــــــة بـــــــاليمني

يضيئون القلوب بأنوار العلم ،واملرتجم له حفظه اهلل من عيون تلكم األرسة املباركة
التي يصدق عليها قول الشاعر إ ْذ قال ،وقد أجاد:
هــــم اخلــــائفوه خشــــية ّ
وختشــــوا
هــــم الصــــائمون القــــائمون لــــرهبم
هـــم القـــاطعوا الليـــل البهـــيم هتجـــد ًا

ســـجد ًا فيـــه ركّعـــا
هـــم العـــامروه
ّ

هبــم ُتقبــل األعــامل مــن كــل عامــل

تطوعـــا
هبـــم ترفـــع الطاعـــات ممـــن ّ

الغمـ ـ
بأســامئهم ُتســقى األنــام وغطــل ـ

ـــام وكــم كــرب هبــم قــد تشعشــعا

بعــــ ًا
هــــم القــــائلون الفــــاعلون ت ّ

تورعــــا
هــــم العــــاملون العــــاملون ّ

أما مولده الرشيف :فذلك يف ضحيان يف تاريخ حمرم احلرام 1352 /هـ ،أنشأه اهلل
من عنرصين زكيني ،ومن أبوين عظيمني ،فأبوه :حي سيدي وموالي العالمة العابد
الزاهد ذو النور الساطع عامد اإلسالم والدين ،وزينة املتقني ،حييى بن احلسني بن حممد
احلوثي رضوان اهلل عليه ورمحته وبركاته.

وأما والدته فهي احلرة املصونة ،والدرة املكنونه الطاهرة املصونة ،التقية النقية العفيفة،
حورية بنت عيل الغالبي ،وآل الغالبي هم من ُيعرفون بعلمهم وعملهم وتقواهم
وتفوقهم يف كل فضيله ،ورثوها كابر ًا عن
وإخـالصهم ووالئهم آلل رسول اهلل ÷ّ ،
فشب وترعرع ونشأ حفظه اهلل بني هذين األبوين القمرين النريين ،نشأ عىل الدين
كابر،
ّ
واألدب واألخالق املرضية والسلوك احلسن.
وأما نسبه :فيجدر بنا أن نقول فيه ما قيل يف أمثاله من أئمة اآلل وسادات اخلالئق عرتة
النبي وساللة الوص صلوات اهلل عليهم أمجعني ،فهو السيد العالمة احلالحل عزّ اإلسالم:
حممد بن حييى بن احلسني بن حممد بن حسني بن أمحد بن زيد بن حييى بن عبداهلل بن أمري
الدين بن هنشل بن املطهر بن أمحد بن عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن اإلمـام املظلل بالغامم
املطهر بن حييى بن املرتىض بن املطهر بن القاسم بن املطهر بن حممد بن املطهر بن عيل بن
النارص بن اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن ابراهيم بن اسامعيل بن ابراهيم
بن احلسن بن احلسن بن أمري املؤمنني عيل عليهم مجيع ًا الصالة والسالم.
أما شيوخه :فدرس أو ً
وعميه سادات علامء الزيدية وعيون علامئها
ال عىل والده ّ
وحلامئها؛ احلسن بن احلسني بن حممد احلوثي ،وأمري الدين بن احلسني بن حممد احلوثي،
وحييى بن احلسـني بن حممد احلوثي رضوان اهلل عليهم ورمحته وبركاته ،ودرس أيض ًا عىل
س ّيدنا وموالنا حجة العرص؛ ووحيد الدهر؛ س ّيد السادات ،وخرية اخلرية من أعيان آل
حممد ÷ ،العالمة الوقور الصبور الشكور ،ذي الفضل املذكور ،والعلم املشهور،
شيخنا اإلمام احلجةَ /مدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي رمحه اهلل تعاىل ،ودرس أيض ًا
حفظه اهلل عىل سيد الناس ،العلم النباس ،العالمة املجاهد الصابر ،موالي وسيدي عبد
تفوق وبرع يف مجيع الفنون قام
العظيم بن احلسن احلوثي رمحه اهلل ،وربام عىل غريهم ،وملا ّ
طالب كثري متفوقون علامء شاملون ،ومن أشهرهم أخواه السيـدان
بالتدريس ،وله
د
العاملان التقيان الورعان ،العالمة املجاهد العابد الصابر الزاهد ،البائع نفسه من اهلل
إلحياء دين اهلل؛ وإلعالء كلمة اهلل ونرش مبادئ اإلسالم ،وعلوم وعقائد األئمة الكرام
من عرتة النبي األعظم ÷ احلسني بن حييى احلوثي ،والعامل العابـد الزاهد من ط ّلق

الدنيـا ورفضها وعرف اهلل حق املعرفة فخشيه ،املستأنس بالوحدة إال إذا كان يف اخللطة
رض ًا هلل عز وجل ،فخر اآلل عبداهلل بن حييى احلوثي رمحه اهلل ،هؤالء من أشهر طالبه
القدامى ،وله طالب غريهام كثري ،كام أن من أشهر طالبه العلامء األعـالم والسادة الكرام
أوالده وأوالد أخويه احلسني وعبداهلل حفظهم اهلل مجيع ًا ،وكان أعلمهم وأفضلهم
وأنفعهم شهيـد اإلسالم العالمة عيل بن حممد بن حييى احلوثي رضوان اهلل عليه ،هؤالء
أشهر طالبه ،وله طالب كثري جد ًا من ضحيان ،ومن ِجامعـة من بني حذيفة الزور
وغريه ،ومن آل محيدان ،ومن بلدان نائية من خوالن وسفيان ومهدان واجلوف وغريها
ويتخرجون
من كل حدب وصوب ،وال زالوا ولن يزالوا إن شاء اهلل يتوافدون ويقرأون
ّ
خترج الكثري منهم.
وقد ّ
هذا ،ومن إنتاج وحتصيل ومآثر العلمني النريين والنجمني الزاهرين حممد واحلسني
ومن إجيابيـّات صبهام عىل الدرس والتدريس واإلرشاد والتعليم واحلامس للدين -
حفظهام اهلل وأسبل عليهام نعمه  -عامرة جامع الروضة ،الذي ُأ ّسس عىل التقوى من أول
يوم ،وعُمر بالعلم والتعليم والعبادة والطاعة ،والتأليف والتدريس.
رتجم له حفظه اهلل فضائل ومناقب ومآثر شتى ذكر قليلها يغني وينبيء عن
وللم َ ْ
ُ
كثريها ،ومن ذلكم التحصيل واإلنتاج هذا (الكتاب) الذي بني أيدينا.
هذا واملرتجم له حفظه اهلل ممن وقفوا حياهتم الثمينة وأرخصوا أوقاهتم الغالية لبناء
الدين وتشييده وإعالء كلمة اهلل ،والدفاع عن الدين والعقيدة ،وعن األمة اإلسالمية
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ
َ
ِإَون الل ل َ َم َع ال ْ ُم ْ
حسِ ن َ
احلقةَ ﴿ :و َّاَّل َ
ِْي[ ﴾69العنكبوت].
ِين َجاه ُدوا فِينا نلهدِينهم سبلنا
عي وحصور ال أيف ببعض الواجب،
وإين أجله وأجل مقامه السامي عن الثناء ألين د

ولكن فليكن رضاؤه شفيع ًا بالقبول ،وصدره رحيب ًا للتقصري والقصور ،وله الفضل
أو ً
ال ،ويعود عليه آخر ًا ،كام كان بوالئه متصالً ،أسأل اهلل القبول والثبات آمني.
وحرر يف شهر حمرم احلرام  /سنة 1420هـ من مستمد الدعاء وباذله /
عبداهلل بن صالح بن عبداهلل العجري

[مقدمة املؤلف]
╝
احلمد هلل الذي مل يتخذ ولد ًا ،ومل يكن له رشيك يف امللك ،ومل يكن له ويل من الذل،
والصالة والسالم عىل رسوله املصطفى ،الذي ب ّلغ الرسالة ،وأ ّدى األمانة ،وعَ َبدَ اهلل حتى
أتاه اليقني ،وعىل أهل بيته الطاهرين احلنفاء ،الذين هم كسفينة نوح ،من ركبها نجا ،ومن
خت ّلف عنـها غرق وهوى ،فال يضل املتمسك هبم وبالكتاب أبد ًا ،أورثهم علم السنة
والكتاب الكريم ،ذرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم ،وبعد:
فيقول املفتقر إىل عفو اهلل ورمحته أبو جعفر حممد بن حييى بن احلسني احلوثي بن حممد
بن احلسني بن أمحد بن زيد بن حييى بن عبداهلل بن أمري الدين بن عبداهلل بن هنشل بن
املطهر بن أمحد بن عبداهلل بن حممـد بن إبراهيم ابن اإلمام املظلل بالغامم املطهر بن حييى
بن املرتىض بن املطهر بن القاسم بن املطهر بن حممد بن املطهر بن عيل ابن اإلمام النارص
أمحـد ابن اهلادي حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن
احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب سـالم اهلل عليهم ورضوانه ،احلوثي ثم الضحياين
وفقه اهلل وسدده:
إين كنت مشغوف ًا بنقل الروايات الصحيحة ،من روايات أهل البيت  ،%وحمبيـهم
املتمسكني هبم مام رووه عن الرسول ÷ ،وعن وصيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
وما ثبت من اإلجامعات املروية ،ونقلت شطر ًا من ذلك متفرق ًا عازم ًا عىل مجعه من بعد.
ويف خالل ذلك قام هلذه الفكرة والعمل األخ العالمة الويل والسيد التقي عزالدين حممد
بن احلسن بن حممد العجري املؤيدي رمحه اهلل ،وجزاه عنا وعن الدين أفضل اجلزاء ،فجمع
كثري ًا من األحاديث النبويـة ،واآلثار العلوية ،وبعض اإلجامعات املروية ،وما ال يستغنى عنه
من الفوائد املروية عن قدماء العرتة النبوية ،كل ذلك من كتب اآلل وحمبيهم املهتدين هبدغم،
وض َّمنَه تعديل الرجال ،وبيان حاهلم ،وطرقهم ،وتارخيهم نق ً
ال عن
والسالكني سبيلهمَ ،
خمترص الطبقات اجلداول ،للسيد العالمة العابد فخر الدين عبداهلل ابن اإلمام اهلادي احلسن
بن حييى القاسمي ( ،¤ومطلع البدور وجممـع البحور) للقايض العالمـة صفي

الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال رمحه اهلل ،وغري ذلـك.
السري ونحوها ،وبعضهم بتوسطه بني
ُ
وبعض الرجال جيتهد يف تعديله بعد البحث عنه يف ِّ
إمامني وتكرر ذلك يدل عىل ثقته واعتامدهم عليه ،أو بمصاحبته ألحد األئمة ،أو خروجه
للجهاد معه ،فقد جزم بتعديل رجاله كلهم؛ لكوهنم من أتباع آل حممد ÷ ،وحمبيهم عىل
وسماه (الصحيح املختار من علوم العرتة األطهار).
ما ظهر له بعد البحث ّ
فجاء بحمد اهلل كتاب ًا جامع ًا نافع ًا.
رأيت اهلمم قد تقارصت عن النقل ،وكنت أحب نقله ،رأيت أن أحذف ما تك ّلم
وملا ُ
به وزبره يف شأن الرجال؛ ليسهل علينا نقله ،وأنه يكفينا تعديلهم يف اجلملة ،ومن أراد
التحقيق واالطالع ،فمحل ذلك كتب الرجال والسري ،وتركت ما تعرض له من
األحاديث الواردة يف أهل البيت  %عموم ًا ،ويف أمري املؤمنني عيل  #خصوص ًا؛
لكون الغرض هنـا املسائل الفرعية ،وألن ما ورد فيهم  %ال حيىص كثرة ،وال يستوعب
ذلك إ َّ
ال األسفار الضخمة ،فإن كان من روايتهم ورواية أتباعهم فال إشكال ،وإن كان
من رواية غريهم وأعدائهم فاحلق ما شهدت به األعداء.
وما أمجع عليه أو تلقي بالقبول فواضح ،وحمل ذلك كتب املناقب والسري.
وقد مجع عمنا ،وشيخنا عالَّمة عرصه النقاد رشف الدين احلسن بن احلسني احلوثي رمحه
اهلل وريض عنه يف خترجيه ألحاديث الشايف لإلمام عبداهلل بن محزة  #ما فيه كفاية وافية.
وقد أورد شيخنا وعالمة عرصنا أبو احلسنني احلافظ لعلوم اآلل َمدالدين بن حممد بن
يرس الناظر.
منصور املؤيدي رمحه اهلل يف كتابه لوامع األنوار ،ويف كتابه التحف رشح الزلف ما ّ
ويف األماليات ،وكتب املناقب ،وكتب احلديث ،ورشح غاية السؤل ،واالعتصام،
وغري ذلك ما ال حيىص ،فخذه من هنالك.
هذا واملؤلف متى وجد احلديث نقله بلفظه وسنده ،وتكرر ذلك وطال ،فإذا وجدنا ذلك
استكفينا بإحدى الروايات ،وذكرنا أن الرواية األخرى مثلها ،أو بزيادة كذا ،أو نقص كذا ،أو
بلفظ كذا لالختصار ،ومع أنه األم فمتى وجد احلديث كتبه وأحلقه ،ونحن نجعله يف حم ّله
الالئق بـه حتى أنا ننقل من باب إىل باب .ومتى وجدنا رواية غفل عنها أو سهى عنها مثل

تلك الروايات أو نحوها أحلقناها ،وهو القليل ،ونترصف يف كثري من التبويبات بام يقتـضيه
احلال واملقام من املناسبة ،ومع هذا فإن بعض النقل عىل عجل؛ فال خيلو من الزلل.
وما تضمنّه هذا الكتاب من مراسيل قدماء أئمتنا  ،%فبناء عىل صحتها لدغم
واعتامدهم عليها ،وهم يف االنتقاد والتحري للصواب والصحيح بمكان ،يعرف ذلك
أهل البحث واالطالع ،ونحن إنام نقتبس من أنوارهم ،ونتت َّبع آثارهم ،وليس أحـاديث
تفرد به أهل البيت  ،%وحم ّبوهم  ،¤فهي خمرجة من كتب السنة،
الكتاب هـذا مام ّ
ولنا أمل إن شاء اهلل يف خترجيها منها.
ومن أراد ذلك بحث وتط ّلع ويف الروض النضري رشح املجموع ما يدل عىل ذلك.
وليست هذه األحاديث الصحاح فحسب ،إنام هي املتيرس من الكتب املوجودة اآلن،
غريها مام اشتملت عىل الصحيح ،وكذلك املتواتر ،واملتلقى بالقبول ،وإنام هذا
وثمة د
ّ
كتب ُ

بعض مجع وتقريب ملن مل يكن عنده بعض األمهات.

وليس الرتك لبعض األحاديث لعدم صحته بل لعدم املعرفة لرجاله ،أو مذهب املرسل يف
إرساله ،ومن حتقق شيئ ًا مامث ً
ال هلذه األحاديث استدركه ،وفوق كل ذي علم عليم.
ب املؤلف رمحه اهلل ما فعلته ،والغرض اإلفادة من اجلميع.
عْج َ
وقد َأ َ
َ
مراسيل حممد بن منصور املرادي  ¥يف اجلامع الكايف :من
املؤلف
ُ
وقد عدّ
الصحاح ،وليس لنا طريق إىل صحة مجيـع ما أرسله ،فإنه قد يرسل احلديث الذي أورده
يف األمايل مسنـد ًا من طريق غري خمتارة يف هـذا الكتاب ،ونحن إذا وجدناها مامثلة ملا نقل
عن األمايل أو غريها أثبتناها ،وإ َّ
ال كتبناها يف اهلامش حاشية ،وللناظر نظره.
وقد كان شيخنا وعالمة عرصنا اإلمام احلجة أبو احلسنْي جمدالدين بن ُممد
صح من الروايات،
بن منصور املؤيدي رمحه اهلل تعال عزم عىل تأليف كتاب جامع ملا ّ
مع الفوائد التي ال غنى عنها ،مع إعامل األدلة ،وبيان مدلوالهتا ،واجلمع بني خمتلفاهتا،
فعاقته عن هذا الشواغل ،وتوارد املوانع ،وعسى ّ
ولعل أن يمكّنه اهلل من ذلك.
قال رمحه اهلل يف املقدمة التي قد كان وضعها لذلك الكتاب ما لفظه :هذا ويف خالل
العمل السابق مجع الولد العالمة األوحد حممد بن حسن العجري بارك اهلل يف أعامله،
وكثر يف أهل العـلم من أمثاله ،ما حتصل له من األخبار معتمد ًا عىل ما سبق تصحيحه من

األسانيد يف لوامع األنوار ،وعىل خمترص الطبقات يف تراجم الرجال ،وعرض ذلك بعد
كنت قصدت االكتفاء به إن كان وافي ًا باملراد؛
إيل ،وقد ُ
عيل ،وفوض النظر فيام رأيته َّ
طلبه َّ
و ّملا تصفحته ،وجدته قد أفاد إ َّ
ال أن ثمة فوائد يلزم أن تزاد ،مع أنه طال بام تعرض له من
املباحث اخلارجة عن املقصود ،وبنقل الرتاجم من خمترص الطبقات ،وما أخذ منها لبعض
رجال اإلسناد ،وحمل ذلك كتب الرجال ،كطبقات الزيدية ،وخمترصها ،ومطلع البدور،
تضمنته كتب السري واألخبار ،عىل أن الذي فيه غري كاف لطالبه ،وقد
والفلك الدوار ،وما ّ
وأفردت للرجال فص ً
ال
الرائد ،وضالة الناشد،
ُ
مجعت بحمداهلل تعاىل يف لوامع األنوار بغية ّ
مفرد ًا العمل اآلن جار يف إتاممه بإعانة اهلل وتيسريه ،ويف ٍ
ثمرات ملجتنيها .انتهى.
كل
د
قلت :واجلمع الذي أشار إليه هو هذا الذي نقلناه واخترصناه.

قال أ َّيده اهلل :بحث يف الرشوط ،واملختار يف معنى العدالة ،واإلشارة إىل دليله.
الرشط :هو اتصال السند الصحيح ،أو إرسال من ال يرسل إ َّ
ال الصحيح ،هذا يف غري
أوضحت املختار بدليلـه يف الصحة ،والعدالة يف لوامع
املتواتر ،واملتلقى بالقبول .وقد
ُ
األنوار ،ويف فصل اخلطاب ،ويف الرسـالة املسامة (إيضاح الداللة).
وأفيد الناظر هنا أين أشرتط العدالة املحققة ،وال أعتمد عىل رواية كافر أو فاسق
بترصيح أو تأويل.
أ َّما األول :فهو إجامع.
َّ
َ
َ
وأما الثاين :وهو حمل النزاع فلنحو قوله تعاىلَ ﴿ :وَل تَ ْر َك ُنوا إَل اَّل َ
ِين
ِ
َ َ
ظل ُموا﴾[هود ،]113:والركون هو امليل اليسري ،كام ثبت يف التفسري ،وأخذ الدين عنهم من

امليل إليهم.
َ
َ
ْ
َ
َ َ ُ
ك ْم ف ٌ
اسِق بِن َبأ ٍ ف َت َب َّي ُنوا﴾[احلجرات ،]6:وهذا العموم القرآين
ولقوله جل شأنه﴿ :إِن جاء

املرصح واملتأول .ودعوى ختصيصه باإلجامع مردودة ،بل لو ادعي العكس يف
يتناول
ّ

ال ال يرده إ َّ
الصدر األول ملا كان بعيد ًا ،فقد نقل رد املخالف نق ً
ال جاهل أو متجاهل.

واألمر بالتبني يوجب عدم االعتامد عليه وهو املطلوب ،ال القطع بكذبه ،فليس
بمراد ،وال وجـه له ،وتكون األدلة املوجبة للعمل التي أقواها بعث الرسول ÷
للتبليغ باآلحاد ،واإلجامع مل يثبت يف املتأول إذ مل يكن يف عرصه ÷ ،وال إجامع عىل
غري من ذكرنا.
وال يروعنك كثرة القائلني بالقبول فليست الكثرة داللـة عىل احلق بل أهله القليل،
وال املجازفة بدعوى اإلجامع ،وإن صدرت من بعض ذي التحقيق واالطالع ،فالواقع
خالف ذلك املقال ،واحلق ال يعرف بالرجال ،وال جيب العمل بمجرد الظن عىل فرض
ثبوته؛ فالظن ال يغني من احلق شيئ ًا.
ثم إنه يلزم قبول املرصح إن ظن صدقه واإلجامع يرده.
ولقد ضاقت بالسيد احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير املذاهب ملا انتقض به عليه ،وجلأ
إىل دعوى التخصيص ،ثم لو فرض جواز العمل بالظن يف بعض جزئيات العمليات التي
يتعذر فيها سواه كأروش اجلنايات ،وقيم املتلفات ،فيخصص ذلك ويبقى حتت العموم
الدال عىل املنع ما عداه.
ومن أعجب التهافت أن الكثري ال سيام من يدعون و ُيدَّ عَ ى هلم أهنم ال ُخيرِ جون إ َّ
ال
الصحيح ،حتى صار ذلك لقب ًا لبعض كتبهم ،وحتى صار املقلدون من أتباعهم جيرحون
ويقدحون فيمن أبـدى أي منازعة يف حديث ،أو ٍ
راو من رواهتم ،كأهنا نزلت آية حمكمة من
كتاب اهلل تعاىل ،أو تواترت سنة من رسول اهلل ÷ بصحة مجيع ما أخرجوه ،صار
هؤالء يقبلون املرصحني زاعمني أهنم من املتأولني ،كالوليد بن عقبة الذي هو سبب نزول
ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ
اسِق بِن َبأ ٍ﴾ [احلجرات ،]6:والسبب مقطوع بـه فال جيوز ختصيصه
اآلية﴿ :إِن جاءكم ف

باالتفاق ،وأمثاله كثري ،والتمحالت التي يدافع هبا البعض ال تنفق يف أسواق التحقيق.
فإن قلت :ما بالك خصصت املقلدين من االتباع؟

قلت :ألن أرباب البحث واالطالع ال يرى عندهم ذلك التعصب ،وسوء الطباع ،أال
ترى إىل قدح كثري من حفاظهم ،كالدارقطني ،وابن حجر صاحب الفتح ،وغريهام يف
بعض رجال الصحيحني ،وأحاديثهام ،وقد أوضحت هذه األبحاث يف اللوامع ،وإنام

الداء العياء هم املقلدون األغبياء ،فإنك جتد من اإلنصاف وفهم املقاصد وجتنب
االعتساف عند خصمك العامل ماال جتده عند موافقك اجلاهل:
عـــن غيـــه وخطـــاب مـــن ال يفهـــم
ومـــن البليـــة عـــذل مـــن ال يرعـــوي
وفقنا اهلل لفهم الصواب ،وسلوك منهج السنة ،والكتاب ،وهو حسبنا ونعم الوكيل،
انتهى كالمه .¥
هذا ولنا بحمداهلل إىل هذه املؤلفات املنقول منها يف هذا الكتاب طرق صحيحة
مزبـورة ،وإن كان بعضها أشهر من أن نرويه مام تداولته القراءة ،واأليدي ،وعرفه اخلاص
والعام ،وتلقي بالقبول عند العلامء األعالم ،فنحن نورد بعض ًا من تلك الطرق ،ومن أراد
االستيفاء بحث يف كتب اإلجازات ،ويف لوامع األنوار ،لشيخنا اإلمام احلجة أيب احلسنني
َمدالدين بن حممد رمحه اهلل وجزاه خري اجلزاء.
فأقول وباهلل أستعي :يروي املفتقر إىل عفو اهلل ورمحته أبو جعفر حممدُ بن حييى بن
َمموع اإلمام األعظم الشهيد أيب احلسني زيد بن عيل بن احلسني
حسني بن حممد احلوثي
َ
بن عيل بن أيب طالب ( ،%الفقهي واحلديثي ،وسائر مؤلفاته ،ورسائله) عن شيخنا
وعالمة عرصنا َمدد الدين أيب احلسنني َمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي -رمحه
اهلل -عن والده السيد العالمة الويل حممد بن منصور ،عن شيخه اإلمام املهدي لدين اهلل
حممد بن القاسم احلوثي احلسيني ،عن شيخه اإلمام املنصور باهلل حممد بن عبداهلل الوزير،
وعن شيخه السيد العالمة حممد بن حممد بن عبداهلل الكبيس.
فأما اإلمام املنصور باهلل حممد بن عبداهلل ،فعن مشائخه الثالثة الذين هم :السيد
العالمة حييى بن عبداهلل بن عثامن الوزير ،والسيد العالمة أمحد بن زيد الكبيس ،والسيد
العالمة أمحد بن يوسف بن احلسني زبارة احلسني.
وثالثتهم يروون عن السيد العالمة احلافظ احلسني بن يوسف زبارة ،عن أبيه
العالمة يوسف بن احلسني ،عن أبيه العالمة احلسني بن أمحد ،عن شيخه السيد العالمة
عامر بن عبداهلل بن عامر الشهيد ،عن اإلمام املؤيد باهلل حممد بن القاسم ،عن أبيه اإلمام
املنصور باهلل القاسم بن حممد.

وأما السيد العالمة حممد بن حممد بن عبداهلل الكبيس ،وكذا السيد العالمة أمحد بن
زيد الكبيس فريويان عن شيخهام السيد العالمة حممد بن عبدالرب بن حممد ،عن عمه
السيد العالمة إسامعيل بن حممد ،عن أبيه العالمة حممد بن زيد ،عن أبيه العالمة زيد بن
املتوكل ،عن أبيه اإلمام املتوكل عىل اهلل إسامعيل ،عن أبيه اإلمام املنصور باهلل القاسم بن
حممد  ¤أمجعني.
ويروي املفتقر إىل اهلل حممد بن حييى احلوثي غفر اهلل هلام :ذلك ،وغريه ،عن شيخنا
اإلمام احلجة َمدالدين بن حممد ،عن والده السيد العالمة حممد بن منصور ،عن شيخه
السيد العالمة عبداهلل بن أمحد املؤيدي العنثري البصري.
وهو يروي ذلك :وغريه ،عن شيخه القايض العالمة عبداهلل بن عيل بن عيل الغالبي.
وهو يروي ذلك وغريه ،عن شيخه السيد العالمة أمحد بن زيد الكبيس ،والسيد
العالمة أمحد بن يوسف زبارة بطرقهام السابقـة إىل اإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد
 ¤أمجعني.
واإلمام املنصور باهلل القاسم بن حممد يروي ما ذكر ،وغريه ،عن شيخه جدنا العالمة
أمري الدين بن عبداهلل اهلـدوي ،وشيخه السيد العالمة إبراهيم بن املهدي القاسمي
اجلحايف ،عن شيخهام السيد العالمة أمحد بن عبداهلل بن أمحد ،عن السيد صارم الدين
إبراهيم بن حممد الوزير ،عن اإلمـام املتوكل عىل اهلل حييى رشف الدين.
ولنا طريق أخرى من اإلمام القاسم بن حممـد إىل اإلمـام رشف الدين تركناها
اختصار ًا.
واإلمام املتوكل عىل اهلل حييى رشف الدين بن شمس الدين بن اإلمام املهدي لدين اهلل
أمحد بن حييى املرتىض ،يروي ذلك ،وغريه ،عن اإلمام املنصور باهلل حممد بن عيل
الرساجي الوشيل ،عن اإلمام اهلادي إىل احلق عز الدين بن احلسن بن اإلمام اهلادي إىل
احلق عيل بن املؤيد ،عن اإلمـام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حممد بن سليامن احلمزي ،عن
اإلمام املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض ،عن أخيه السيد العالمة اهلادي بن حييى،
والفقيه العالمة حممد بن حييى املذحجي ،عن الفقيه العالمة القاسم بن أمحد بن محيد،

عن أبيه ،عن جده حسـام الدين الشهيد محيد بن أمحد املحيل اهلمداين الوادعي ،عن
اإلمام األعظم عبداهلل بن محزة  ¤أمجعني.
وأروي أيض ًا بالطريق السابقة إىل اإلمام رشف الدين ،بقراءته للمجموع ،عل السيد
اإلمام مؤلف اهلداية ،والفصول إبراهيم بن حممد الوزير بقراءته عل شيخ العرتة أيب
العطايا عبداهلل ،بقراءته عل أبيه السيد العابد مؤلف صلة األخوان والوسائل
العظمى حييى بن املهدي الزيدي نسب ًا ومذهب ًا -وهبذا السند إليه نروي الوسائل العظمى
وصلة اإلخوان -بقراءته عل اإلمام الواثق باهلل املطهر ،بقراءته عل أبيه اإلمام املهدي
حممد ،بقراءته عل أبيه اإلمام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حييى ،بقراءته عل الشيخ
املذاكر حممد بن أمحد بن أيب الرجال ،بقراءته عل اإلمام الشهيد املهدي أمحـد بن
احلسني ،بقراءته عل الشيخ العالمة أمحـد بن حممد األكوع شعلة ،عن اإلمام املنصور
باهلل عبداهلل بن محزة  ¤أمجعني.
وبام تقدّ م أروي ْجيع مؤلفات من تقـدّ م ذكره يف هذا اإلسناد عن كل واحد بام
اتصل به من ابتداء السند إىل اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة .#
وبه نروي ْجيع مؤلفات اإلمام عبداهلل بن محزة أيض ًا التي منها الشايف املتضمن
إلسناد كثري من الكتب.
فنروي هبذا اإلسناد األماليات األربـع :أمال املؤيد باهلل ،وأمال اإلمام أيب طالب،
وأمال اإلمام املرشد باهلل الميسية والثنينية ،وكتاب املحيط باإلمامة لعامل حمبي
آل النبي وحافظهم أيب احلسن عيل بن احلسني الزيدي  ¥ومناقب ابن املغازل
وهتذيب احلاكم وأمال السامن.
وأروي كتاب العتبار وسلوة العارفْي ،وكتاب اإلحاطة لإلمام املوفق باهلل أيب
عبداهلل احلسني بن إسامعيل اجلرجاين الشجري والد املرشد باهلل باألسانيد السابقة إل
القايض جعفر بن أمحد بن عبدالسالم ،قال :أخربنا الشيخ األديب حممد بن احلسني
األدوين قراءة عليه ،قال :أخربنا الشيخ اإلمام الزاهد احلسن بن عيل بن إسحاق
الفرزاذي ،قال :حدَّ ثنا السيد اإلمام املوفق باهلل احلسني بن إسامعيل.

قال املنصور باهلل  #يف الشايف [ :]57/1إسناد َمموع الفقه لزيد بن عيل أخربنا
الشيخ األجل األوحد حسام الدين احلسن بن حممد الرصاص رمحه اهلل قراءة عليه،
وأخربنا الشيـخ األجل العامل الفاضل حميي الدين عمدة املتكلمني حممد بن أمحد بن
الوليد العبشمي القريش ،قـال :أخربنا القايض األجل اإلمام شمس الدين جامل
اإلسالم واملسلمني جعفر بن أمحـد بن عبدالسالم بن أيب حييى ،قال :أخربنا الشيخ
اإلمـام رشف الفقهاء قطب الدين أبو احلسن أمحد بن أيب احلسن الكني طول اهلل عمره،
قال :أخربنا الشيخ اإلمام فخر الدين أبو احلسني زيد بن حسن البيهقي البوقني -نسبة
إىل قرية بخراسان ببلد الري قدمها حاج ًا يف شعبان سنة أربعني ومخسامئة ،-قال :أخربنا
احلاكم أبو الفضل وهب اهلل بن احلاكم أيب القاسم عبيداهلل بن عبداهلل بن أمحد احلسكاين،
قال :أخربنا أيب ،قال :أخربنا أبو سعد عبدالرمحن بن احلسن بن عيل النيسابوري
بقراءيت عليه من أصله وهو يسمع أن أبا الفضل حممد بن عبداهلل بن حممد بن املطلب
الشيباين أخربهم بالكوفة ،قال :أخربنا أبو القاسم عيل بن حممد بن احلسن بن كاس
النجفي القايض بالرملة قراءة عليه من كتابه سنة ثامين عرشة وثالثامئة.
(حتويل) ويروي الشيخ قطب الدين أمحد بن احلسن الكني املتقدم أيض ًا عن الشيخ
حافظ علوم األئمـة أيب الفوارس توران شاه -بضم املثناة من أعىل فواو ساكنة فراء فألف
فنون وشني معجمة فألف فهاء ،بن مخروشاه  -بخاء معجمة فشني فواو مهملتني فواو
فشني معجمة فألف فها  -بن بابورية  -بموحدتني من حتت بينهام ألف فواو فمثناه من
حتت فها اجلييل -عن الشيخ العامل املكنى بعدل أهل األرض أيب عيل بن آموج -ويقال
ابن آموج وآموج كصابون -عن الشيخ احلافظ مصنف رشح التحرير املرجوع إليه زيد
بن حممد اجلييل الكالَّري -بكاف مفتوح فالم مشدد فألف فراء فياء النسبة -عن الشيخ
اجلليل عيل بن حممد بن اخلليل ،عن القايض األجل يوسف بن احلسن اجلييل خطيب
اإلمام املؤيد باهلل ،عن اإلمام املؤيد باهلل أيب احلسني أمحد بن احلسني اهلاروين  ،#عن
السيـد اإلمام أيب العباس أمحد بن إبراهيم احلسني ،عن أيب القاسم عبدالعزيز بن إسحاق
بن جعفر شيخ الزيدية ببغداد والعراق ،وهو والد القاسم صاحب الكتاب يف إسناد

مذهب الزيدية وتعدادهم وتعداد تالمذة اإلمام األعظم زيد بن عيل .#
(حتويل) ويروي القاض يوسف خطيب املؤيد باهلل أيض ًا ،عن اإلمام الناطق باحلق أيب
طالب حييى بن احلسني اهلاروين ،عن أيب عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،عن عبدالعزيز بن
إسحاق ،عن عيل بن حممد بن كاس النخعي ،قال :حدَّ ثني سليامن بن إبراهيم املحاريب -
جدي أبو أمي -سنة مخس وستني ومأتني ،قال :حدَّ ثني نرص بن مزاحم املنقري العطار -
وهـو منسوب إىل منقر كدرهم َجدد له  -ونرص هذا هو صاحب اإلمام حممد بن إبراهيم أخي
اإلمام القاسم بن إبراهيم الريس ،وصاحب اإلمام حممد بن حممد بن زيد .%
وروى له اإلمام اهلادي إىل احلق يف األحكام ،واإلمامان املؤيد باهلل وأبو طالب ،%
وحممد بن منصور املرادي  ،¥قال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال:
حدَّ ثني أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل  #مجيع الكتاب املسمى
باملجموع لزيد بن عيل.
قلت :ويسمى بمسند اإلمام زيد أيض ًا.
ولنا طريق أخرى إىل زيد بن احلسن البيهقي :وهي بالسند السابق إىل اإلمام رشف
الدين ،عن السيد صارم الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهلل الوزير ،عن أبيه ،عن جده،
عن السيد العالمة متمم الشفا صالح بن اجلالل ،عن السيد العالمة اهلادي بن حييى
صاحب الياقوتة ،عن القاضيني العاملني أمحد بن محيد احلارثي ،وأمحد بن عيل مرغم ،عن
اإلمام املهدي حممد بن املطهر ،عن األمـري املؤيد بن أمحد ،عن األمري احلسني بن بدر
الدين ،عن األمري عيل بن احلسني ،عن الشيخ املفرس عطية بن حممد النجراين ،عن
شيخي آل الرسول شمس الدين ،وبدره حييى وحممد ابني أمحد بن حييى بن حييى ،عن
القايض جعفر بن أمحد ،عن اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن ،عن شيخ اإلسالم
زيد بن احلسن البيهقي ،قال :أخربنا احلاكم إىل آخر السند املتقدم.
وأروي أمال اإلمام أمحد بن عيسى بن زيد  :%باألسانيد السابقة يف املجموع
إىل اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى رشف الدين ،عن السيد اإلمام صارم الدين إبراهيم بن
حممد الوزير ،عن السيـد اإلمام أيب العطايا عبداهلل بن حييى  ،%عن الفقيه نجم الدين

يوسف بن أمحد ،عن إمام الشيعة الزيدية حسن بن حممد النحوي ،عن الفقيه عامد الدين
حييى بن حسن البحيبح  ،¤عن األمري املؤيد بن أمحد ،عن األمري احلسني بن حممد،
عن األمري عيل بن احلسني ،عن الشيخ عطية بن حممد النجراين ،عن األمريين الـداعيني
إىل اهلل شمس الدين ،وبدره حييى وحممد ابني أمحد بن حييى بن حييى  ،%عن القايض
جعفر بن أمحد ،عن الكني ،عن عيل بن آموج ،عن القايض زيد بن حممد ،عن عيل
خليل ،عن القايض يوسف اخلطيب ،عن الثالثة األئمة :املؤيد باهلل ،وأيب طالب ،وأيب
العباس ،عن السيد القدوة عامل أهل البيت بالري أيب زيد عيسى بن حممد بن أمحد بن
عيسى بن حييى بن احلسني بن اإلمام زيد بن عيل املتوىف سنة ست وعرشين وثالثامئة
بالري ،عن شيخ اإلسالم حممد بن منصور املرادي.
وأروهيا بالسند املتقدم يف املجموع إىل اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،#
عن الشيخ حميي الدين حممد بن أمحد بن الوليد ُ
القريش  ،¥عن األمري الداعي إىل اهلل
شيبة احلمد بدرالدين حممد بن أمحد بن حييى بن حييى  ،%عن الرشيف العـامل تاج
العرتة الطاهرة أيب عبداهلل احلسن بن عبداهلل بن حممد بن حييى من ولد املرتىض بن اإلمـام
باملهول ،قال :أخربنا الشيخ األجل
اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني  ،%املعروف
ّ
حممد بن علوي بن غرية احلارثي قراءة عليه بدار الكوفة يف شهر ربيع اآلخر سنة مخس
ومخسني ومخسامئة ،قال :أخربنا أبو الفرج حممد بن أمحد بن عالن املعدل ،عن أيب طالب
حممد بن الصباغ ،قال :أخربنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن ماتى الكاتب ،قال:
حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن منصور بن يزيد.
وأروهيا أيض ًا باألسانيد السابقة يف املجموع إل القاض جعفر بن أمحد ،عن الشيخ
الفاضل العدل أيب عيل احلسن بن عيل بن مالعب األسدي ،قال :أخربنا الرشيف السيد
عمر بن إبراهيـم العلوي ،وأبو احلسن حممد بن أمحد بن نجل العطار قراءة عليهام مجيعا،
قال :أخربنا أبو الفرج حممـد بن احلارث عن حممد بن احلسني البار املعروف بابن
الصباغ ،عن عيل بن ماتى -بالكرس للمثناة الفوقانية ،وقيل بالفتح -موىل آل زيد بن عيل،
قال :حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن منصور بن يزيد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،ثم ساق

األخبار ،واآلثار يف مجيع األبواب إىل آخر الكتاب املسمى أمال أمحد بن عيسى.
ُب حافظ علوم آل ُممد أيب جعفر ُممد بن
وأروي هبذه األسانيد لألمايل ُكت َ
منصور املرادي  ¥التي منها كتاب الذكر املنقول منه يف هذا الكتاب.
ِ
مؤلفات إمام اليمن ،أمري املؤمنْي اهلادي إل احلق حييى بن احلسني بن
وأروي
القاسم بن إبراهيم  :%األحكام ،واملنتخب ،واملجموع وغريها.
وْجيع مؤلفات إمام اجليل والديلم ،النارص للحق األقوم ،أمري املؤمنني أيب احلسن
احلسن بن عيل بن احلسن األطروش  %البساط والتفسري وغريهام.
ومؤلفات اإلمام املؤيد باهلل أمري املؤمنني ،أيب احلسني أمحد بن احلسني اهلاروين #
التجريد ورشحه ،واإلفادة ،واألمال ،وْجيع مؤلفاته.
وأخيه اإلمام الناطق باحلق أمري املؤمنني أيب طالب حييى بن احلسني اهلاروين #
التحرير ورشحه ،واإلفادة ،واألمال ،وْجيع مؤلفاته.
وشيخ األئمة وارث احلكمة أيب العباس أمحد بن إبراهيم احلسني  #رشح
األحكام ،ورشح املنتخب ،والنصوص ،واملصابيح ،وْجيع مؤلفاته.
َ
وأصول األحكام لإلمام املتوكل عىل اهلل أيب احلسن أمري املؤمنني أمحد بن
سليامن .#
ورشح األحكام لعيل بن بالل.
ورشح التحرير للقايض زيد بن حممد ¤ا املنتزع من رشح التحرير ،عن شيخي
باألسانيد املتقدمة ،عن اإلمام رشف الدين ،عن القايض العالمة عيل بن أمحد الشظبي،
عن القايض العالمة عيل بن زيد  ،¤عن اإلمام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حممد بن
سليامن احلمزي ،عن الفقيه نجم الدين يوسف بن أمحـد ،عن الفقيه رشف الدين احلسن
بن حممد النحوي ،عن الفقيه عامد الدين حييى بن حسن البحيبح  ،¤عن األمري
اخلطري املؤيد بن أمحد ،عن األمري الكبري النارص للحق احلسني بن بدر الدين حممد ،عن
الشيخ حميي الدين عطية بن حممد ،عن األمريين الداعيني إىل اهلل شيبتي احلمـد شمس
الدين وبدره حييى وحممد ابني أمحد بن حييى بن حييى ،عن القايض شمس الدين جعفر بن
أمحد ،عن اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  #يف أصول األحكام.

ويروي القايض شمس الدين جعفر بن أمحد ،عن القايض أمحد بن احلسن الكني،
عن أيب الفوارس توران شـاه ،عن أيب عيل بن آموج ،عن القايض زيد بن حممد ،عن عيل
خليل ،عن القايض يوسف اخلطيب  ،¤عن اإلمـام املؤيد باهلل ،واإلمام أيب طالب،
عن السيد أيب العباس ،عن السيد اإلمـام عيل بن العباس احلسني ،عن اإلمام اهلادي إىل
مجيع مؤلفاته.
احلق َ
ويروي اإلمامان :املؤيد باهلل ،وأخوه أبو طالب ،وأبو العباس احلسني ،عن الشيخ
العامل أيب احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه ،عن اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل
مجيع مؤلفاته.
األطروش َ
ويروي اإلمامان املؤيد باهلل ،وأبو طالب ،وأبو العباس احلسني ،عن السيد اإلمام
حييى اهلادي بن اإلمام املرتىض حممد بن حييى بن احلسني ،عن عمه اإلمام النارص لدين
اهلل أمحد بن حييى بن احلسني ،عن والده إمام اليمن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق حييى بن
احلسني بن القاسم بن إبراهيم .%
فنروي مؤلفات كل من تقدم ذكره بالسند املتصل به.
وأروي كتاب األحكام ،واملنتخب ،والفنون للهادي  ،#وأصول األحكام لإلمام
أمحد بن سليامن  #بالطرق السابقة يف املجموع إل اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن
محزة  ،#عن حميي الدين حممد بن أمحد القريش  ،¤عن أمري املؤمنني اإلمام
املتوكل عىل اهلل أمحـد بن سليامن يف أصول األحكام قراءة عليه إىل كتاب الوصايا
ومناولة لبقيته.
وهبذا السند عن اإلمام أمحد بن سليامن ،عن الشيخ األجل إسحاق بن أمحد ،عن
عبدالرزاق بن أمحد ،عن الرشيف عيل بن احلارث وأيب اهليثم يوسف بن أيب العشرية ،عن
احلسن بن حممد الضهري إمام مسجد اهلادي ،عن حممد بن الفتح رضوان اهلل عليهم،
عن اإلمام املرتىض لدين اهلل حممد ،عن أبيه إمام اليمن أمري املؤمنني اهلادي إىل احلق حييى
بن احلسني بن القاسم .%
وأروي كتاب هنج البالغة من كالم أمري املؤمنني  ،#وأخي سيد املرسلني ،#

الذي ْجعه السيد اإلمام الرشيف الريض  ،¥عَ َل ُم أعالم أهل البيت النبوي أبو
احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن
جعفر الصادق  %املتوىف سنة ست وأربعني ،عن ست وأربعني ،وهو من خالصة
العرتة النبوية ،وأعالم العصابة الزيدية ،كام رصح به اإلمام عبداهلل بن محزة ،وغريه
باألسانيد الصحيحة السابقة يف املجموع وغريه إىل اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة ،عن
الشيـخ العالمة الفاضل عمر بن مجيل النهدي ،عن السيد اإلمام علم األعالم حييى بن
إسامعيل بن عيل احلسيني ،عن عمه السيد اإلمام احلسني بن عيل اجلويني ،عن املؤلف
الرشيف الريض .¤
وأروي كتاب اجلامع الكايف :أليب عبداهلل حممد بن عيل العلوي احلسني ¤
وهو جامع آل حممد باألسانيد املتقدمة يف املجموع وغريه إىل اإلمام رشف الدين ،عن
السيد اإلمام أيب العطايا عبداهلل ،عن أبيه السيد العالمة الرباين حييى بن املهدي الزيدي
نسب ًا ومذهب ًا ،عن اإلمام الواثق باهلل املطهر ،عن أبيه اإلمام املهدي حممد بن املطهر ،عن
العالمة الزاهد حممد بن عبداهلل الغزال ،عن العالمة حميي الدين أمحد بن أيب الفتوح
احلسني ،عن العالمة سديد الدين عيل بن بدر اهلمداين ،عن الشيخ العالمة نرص اهلل
منصور بن حممد املدلل ،عن الشيخ العالمة أحد مشائخ الزيدية بالكوفة أيب عيل احلسن
بن عيل بن مالعب األسدي ،عن الشيخ العالمة العدل أيب منصور حييى بن حممد الثقفي،
عن املؤلف السيد اإلمام احلافظ أيب عبداهلل حممد بن عيل العلوي  ¤أمجعني.
وأروي كتاب شفاء األوام للسيد اإلمام الناطق باحلق ،حافظ العرتة أيب طالب
األمري احلسني بن األمري الداعي إىل اهلل شيبة احلمد بدرالدين حممد بن أمحد بن حييى بن
حييى  ،#وْجيع مؤلفاته كالتقرير رشح التحرير ،وينابيع النصيحة ،وثمرة األفكار،
واإلرشـاد إىل سواء االعتقاد ،وغري ذلك من مؤلفاته بالسند السابق يف املجموع إىل اإلمام
املنصور باهلل القـاسم بن حممد  ،#عن جدنا السيد اإلمام العالمة أمري الدين بن عبداهلل
اهلدوي قراءة يف الشفاء وإجازة يف اجلميع ،وعن السيد العالمة اإلمام إبراهيم بن املهدي
القاسمي اجلحايف ،وعن السيد اإلمام صالح بن أمحد بن عبداهلل بن الوزير .%

ثالثتهم يروون عن اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى رشف الدين ،عن اإلمام املنصور
باهلل حممد بن عيل الرساجي ،عن اإلمام اهلادي لدين اهلل عزالدين بن احلسن ،عن اإلمام
املتوكل عىل اهلل املطهر بن حممد بن سليامن ،عن اإلمام الواثق باهلل املطهر ،عن والده
اإلمـام املهدي لدين اهلل حممد ،عن والده اإلمام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حييى ،عن
املؤلف األمري النارص للحق احلسني بن بدر الدين حممد  ¤أمجعني.
وأروي الشفاء وتتمته بالطرق السابقة إىل اإلمام املتوكل عىل اهلل حييى رشف الدين ،#
وهو يرويه قراءة عىل السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم الوزير.
وهو ،واإلمام أيض ًا يرويانه عن والده السيد احلافظ صارم الدين إبراهيم بن حممد
الوزير .#
وهو يرويه بالطرق األوىل قراءة عىل والده شيخ العرتة حممد بن عبداهلل الوزير ،عن
والده السيد اإلمام عبداهلل بن اهلادي بن إبراهيم بن عيل الوزير قراءة عىل السيد اإلمام
شيخ اآلل صالح بن اجلالل ،صاحب التتمة الصغرى ،وبعناية السيد عبداهلل بن اهلادي
ألفها فقرأ عليه األصل والتتمة الكبى والصغرى.
وهو يرويه قراءة عىل السيد اإلمام شيخ اآلل حممـد اهلادي بن حييى صاحب الياقوتة
بن احلسني قراءة عىل اإلمام الويل املهدي لدين اهلل عيل بن حممد  #قراءة عل إمام
الشيعة الزيدية ،وشيخ الرشيعة أمحـد بن محيد احلارثي  ،¥قراءة عل اإلمام املهدي
لدين اهلل حممد بن املطهر بن حييى ،قراءة عل السيد اإلمام شيخ اآلل حممد بن املؤيد بن
أمحد ،قراءة عل املؤلف األمري النارص للحق احلسني بن حممد  ¤أمجعني.
وله طرق غري هذه تركناها اختصار ًا.
ومجيع من قدمنا ذكره يف األسانيد من األئمة األطهار ،والعلامء األخيار ،الثقات
ُ
األبرار ،رمحة اهلل عليهم ،ورضوانه.
وأروي صحيفة اإلمام عيل الرىض بن موسى الكاظم  #باألسانيد املتقدمة
إىل اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض  ،#عن سليامن بن إبراهيم ،عن أبيه إبراهيم،
عن اإلمام نجم الدين التبيزي ،عن احلافظ بن عساكر ،عن إبراهيم بن طاهر السحامي،

عن احلافظ البيهقي الشافعي ،عن أيب القاسم املفرس ،عن أيب بكر بن جعدة ،قال :أنبأنا
أبو القاسم عبداهلل بن أمحد بن عامر الطائي ،قال :حدَّ ثني أيب ،قال :حدَّ ثني عيل بن
موسى الرىض سنة أربع وتسعني ومائة ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن آبائه .انتهى.
قال شيخنا عالمة العرص المام احلجة جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي رمحه
اهلل يف كتابه لوامع األنوار [/596/1ط :]2واعلم أن هذا املسند الرشيف -يعني الصحيفة-
صح بتصحيح من يعتمد عىل تصحيحه ،وبالتخريج لغالبه إن مل يكن جلميعه كام أشار
قد ّ
إليه السيد اإلمام.
قلت :يعني صاحب طبقات الزيدية السيد العالمة صارم الدين إبراهيم بن القاسم
بن املؤيد باهلل حممد بن القاسم بن حممد  ،¤قال :كام أشار إليه السيد اإلمام يف كتب
أئمتنا  %بأسانيدهم املعتمدة.
وأما السند املذكور من طريق ابن عساكر  -فإن يف رجاله من بعد اإلمام أمحد بن حييى
املرتىض من مل يصح عندي توثيقه .انتهى.
قال أ َّيده اهلل :وأما مؤلفات اإلمامني املرتىض ،والنارص ولدي اإلمام اهلادي إىل احلق %
فهي مروية يف الشايف ،وقد ذكرهتا يف التحف الفاطمية ،وصحت روايتها بذلك ،وبام
صححه اإلمام املؤيد باهلل حممد بن القاسم فيام كتبه إىل املدينة.
قلت :ومن كتب املرتىض  :#كتاب النهي ،واإليضاح املأخوذ منهام يف هذا الكتاب.
قال أ َّيده اهلل :وأ َّما الربهان يف تفسري القرآن لإلمام النارص أيب الفتح الديلمي #؛
فقد صح بتصحيح اإلمام احلجة املنصور باهلل عبداهلل بن محزة ،واإلمام املؤيد باهلل حممد
بن القاسم  ،%وما ذكرت التصحيح له عىل هذا الوجه فلعدم تسلسل السند إليه يف
يشء من املسندات املوجودة .انتهى.
وأروي كتاب سلسلة اإلبريز بالسند السابق إىل جدنا اإلمام املظلل بالغامم املتوكل
عىل اهلل املطهر بن حييى  ،#عن عمران بن احلسن قراءة ،عن أيب القاسم عبدالرمحن بن
أيب حرمي العطـار املكي ،قال :حدَّ ثنا بسلسلة األبريز الرشيف بقية السادة -بحلب-
أمحد بن حممد بن جعفر ،عن بقية املشائخ حممد بن عيل بن نارش األنصاري ،قال :أخربنا

السيد اإلمام أبو حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب احلسيني قراءة علينا من لفظه غري
مرة ،سنـة سبع وثالثني ومخسامئة ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي أبو احلسن عيل بن أيب
طالب يف سنة ست وستني وأربعامئة ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي أبوطالب احلسن بن
عبيداهلل احلسيني يف سنة أربع وثالثني وأربعامئة ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي عبيداهلل،
قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي حممد ،قال :حدَّ ثني والدي عبيداهلل ،قال :حدَّ ثني والدي
عيل ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي احلسن ،قال :حدَّ ثني والدي احلسني ،قال :حدَّ ثني
سيدي ووالدي جعفر امللقب احلجة ،قال :حدَّ ثني س ّيدي ووالدي عبيداهلل الزاهد،
قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي احلسني األصغر ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي عيل بن
احلسني زين العـابدين ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي احلسني املظلوم الشهيد سبط
رسول اهلل ÷ ،قال :حدَّ ثني سيدي ووالدي أمري املؤمنني ويعسوب الدين عيل بن
أيب طالب صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ليس
اخلب كاملعاينة)) ،إىل آخر األربعني.
ونروهيا بسند آخر مذكور يف طبقات الزيدية ،وبلوغ األماين.
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حممد األمني ،وآله الطاهرين ،وبعد:
فإن أكثر العمل بصحة الروايات أو ضعفها ،ويف معرفة العدالة ،ويف مدلول الدليل،
ونحو ذلك يف أكثر الرشعيات ،مبني عىل الراجح املسمى يف األصول عىل املعنى
األخص :الظن الراجح ،وإن كان باملعنى األعم داخ ً
ال يف تفسري العلم ونوع ًا منه عندهم.
وقد اضطربت األدلة يف العمل بالظن أو عدمه ،فبعضها يفيد العمل به ،وبعضها يف
النهي عن العمل به ،وكثر النزاع واجلدال يف ذلك ،والتأويل والتخصيص ،وكانت صحة
هـذا الكتاب ورجحان رواياته مبنية عىل العمل بالظن الذي هو الراجح يف تفسريه ؛ أردنا
أن نضع هـذا البحث يف الظن وتفسريه والعمل به مقدم ًا عىل هذا الكتاب ملا يف ذلك من
الفائدة النافعة للمطلع.

فيقول املفتقر إىل عفو اهلل ورمحته حممد بن حييى بن احلسني احلوثي -غفر اهلل هلم وثبته
ووفقه -الزيدي مذهب ًا والعديل اعتقاد ًا:
ال زلت أنظر يف ماهية الظن وحقيقته ويف صحة العمل به ؛ ألين وجدت األدلة
متدافعة ،فالعقل وبعض اآليات القرآنية يقضيان بالعمل به واتباعه ،وبعض اآليات
القرآنية تبكّت العامل به ومتبعه ،وهكذا السنة.
فتص ّفحت اآليات القرآنية الواردة يف الظن فإذا مفهوم بعضها ومنطوقه يدل عىل هذا
َ
َّ
َّ
ِين َء َام ُنوا ْ
اج َتن ِ ُبوا َكثِ ً
مثل قوله تعاىل يف سورة احلجرات﴿ :يَاأ ُّي َها َّاَّل َ
ريا م َِن الظ ِن إِن
َ َّ ْ
َب ْعض الظ ِن إِث ٌم﴾ [احلجرات.]12:
وهذا وإن كان يف الظن نفسه كام يف ظن املؤمن بأخيه سوء ًا فإنه يلزم منه تأثيم ما
يرتتب عليه من قول أو فعل ؛ فإذا عرفنا أن يف الظن ممدوح ًا ومذموم ًا ،وأنه استعمل فيام
سيأيت فيام تراه يف اآليات القرآنية يف االعتقاد املطلق سواء كان مطابق ًا أو راجح ًا أو
مرجوح ًا ،وسواء كـان عن َو ْه ٍم أو ّ
شك أو نحو ذلك ،فإنام ُي َم َّيز الظن الصحيح املمدوح
بمطابقته وصحة دليله ،والظن الباطل بعدم املطابقة وبطالن دليله أو عدمه ،ولذا نسبهم
فيه إىل اخلرص واتباع اهلوى والتامين.
فنقول :أما ما ورد يف ذمه وذم متبعيه يف القرآن الكريم ؛ فمنها:
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اثلة اْلخرى20ألكم اَّلكر
آية سورة النجم﴿ :أفرأيتم الَلت والعزى19ومناة اثل ِ
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ك ْم ماَ
ك إ ًذا ق ِْس َم ٌة ِض َ
زيى22إِن ِِه إَِل أسماء سميتموها أنتم وءاباؤ
وُل اْلنث21ت ِل ِ
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اء ُه ْم مِنْ
َ
الظ َّن َو َما َت ْه َوى ْاْل ْن ُف ُس َو َل َق ْد َج َ
ان إِن يتبِعون إَِل
أنزل الل بِها مِن سلط ٍ
ْ
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َرب ِ ِه ُم ال ُه َدى[ ﴾23النجم] ،ويف النجم أيض ًا﴿ :إِن اَّلِين َل يؤمِنون بِاْلخِرة ِ ليسمون
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المَلئِكة تس ِمية اْلنث27وما لهم ب ِ ِه مِن عِل ٍم إِن يتبِعون إَِل الظن ِإَون الظن َل يغ ِِن
َ َْ َ
َََ ْ َ َ ُ
اءه ْم
اْل ِق شيْ ًئا[ ﴾28النجم] ،فاحلق قد جاءهم كام قال يف اآلية األخرى﴿ :ولقد ج
مِن
ْ
م ِْن َرب ِ ِه ُم ال ُه َدى ،﴾23فال يغني عنه الظن واهلوى ،وال يمكن مقابلة احلق بالظن الذي
بمعنى العلم أو الراجح ألنه ال يتصور وجودهام مع احلق الواضح ،فلم يبق معهم إال
الذي بمعنى الوهم أو الشك واهلوى والتخيالت ،وللعلم بأنه ال طريق هلم إىل ما ادعوه
فكيف يغني عام طريقه واضحة.
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ومنها :آية سورة األنعامِ﴿ :إَون ت ِطع أ
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إِن يَتبِ ُعون إَِل الظ َّن ِإَون ه ْم إَِل َي ُر ُصون[ ﴾116األنعام] ،وهذا الظن كاألول ،ولذا كانت
دعواهم بام دهلم عليه خرص ًا.
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َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َُ
ومنها :آية سورة األنعام أيض ًاَ ﴿ :س َي ُقول اَّل َ
اء الل َما أ َ
ْشكوا ل ْو َش َ
ِين أ َ
ْشك َنا َوَل َء َاباؤنا
َ
َ ُ ْ ُْ َْ ْ ُ
َش ٍء َك َذل َِك َك َّذ َب َّاَّل َ
َو ََل َح َّر ْم َنا م ِْن َ ْ
ِين م ِْن ق ْبلِ ِه ْم َح ََّّت ذاقوا َبأ َس َنا قل هل عِن َدك ْم م ِْن
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ ْ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ
عِل ٍم فتخ ِرجوه نلا إِن تتبِعون إَِل الظن ِإَون أنتم إَِل َترصون[ ﴾148األنعام] ،وهذا كذلك
رجم بالغيب.
ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ
َّ
َ َْ ُ َ ْ ُ
َ َ َ َّ ُ
ون الل ْشَكء إِن يتبِعون إَِل
ويف سورة يونس﴿ :وما يتبِع اَّلِين يدعون مِن د ِ
ْ ُ َّ َ ْ
َ
َّ
الظ َّن ِإَون ه ْم إَِل َي ُر ُصون[ ﴾66يونس] ،يف قوهلم الناشئ عن األوهام والتخيالت
واالعتقاد املسمى بالظن الكاذب.
َ َ ْ َ ُ َ ً َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
ُْ
كن ظننتم أن الل َل يعلم كثِريا مِما تعملون22وذلِكم
ويف سورة فصلت﴿ :ول ِ
َ
ْ
َ ُّ ُ ُ َّ
َ
َ َ ُْ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
اِسين[ ﴾23فصلت] ،فهذا ظن
ظنكم اَّلِي ظننتم بِربِكم أرداكم فأصبحتم مِن اْل ِ ِ

ال طريق إليه سوى ما ذكرنا.
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ َ
ومثلها :آية سورة صَ ﴿ :و َما َخل ْق َنا َّ
الس َم َ
اء َواْل ْرض َو َما بَيْ َن ُه َما بَاطَِل ذل ِك ظ ُّن
َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ َ َ
ك َف ُروا م َِن َّ
ار[ ﴾27ص].
انل
اَّلِين كفروا فويل ل َِّلِين
ِ
َّ
َ
َ
َ
َ ْ ُ
َّ
ْ
ِين اخ َتلفوا فِي ِه ل ِِف ش ٍك مِن ُه َما
ونحوها آية النساء يف شأن عيسى ِ﴿ :#إَون اَّل
ْ َّ
َ
َ
َ ََُ
ْ َ
َ َّ
وه يَق ً
ينا157بَل َرف َع ُه الل إِِلْ ِه﴾ [النساء] ،فنفى
ل ُه ْم ب ِ ِه م ِْن عِل ٍم إَِل ات َِباع الظ ِن َوما قتل ُ ِ
عنهم العلم ،وأثبت هلم الشك والظن وجعلهام من باب واحد.
َ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ َّ
اِن ِإَون هم إَِل
ونحوها آية البقرة﴿ :ومِنهم أمِيون َل يعلمون الكِتاب إَِل أم ِ
ُ َ
َيظ ُّنون[ ﴾78البقرة] ،وكذلك جعل الظن واألماين من باب واحد.
َ ْ َ ََْ ُ َ ُُ ُُ َْ
َ ْ ْ َ َ َ َّ
اْل ْ
ِ
اْل ِق َوظ ُّنوا أن ُه ْم
ري
غ
ب
ض
ر
ونحو ذلك آية القصص﴿ :واستكب ه َو وجنوده ِِف
ِ ِ
َ َ
َ
إِِلْ َنا َل يُ ْر َج ُعون[ ﴾39القصص] ،وهذا كذلك ال طريق إليه إال التقادير واألوهام.
َ ٌّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ َّ ْ
ِيها قل ُت ْم َما
وهكذا آية اجلاثيةِ﴿ :إَوذا قِيل إِن َوع َد الل حق والساعة َل ريب ف
َ
َ َّ َ
اع ُة إ ْن َن ُظ ُّن إ ََّل َظ ًّنا َو َما ََنْ ُن ب ُم ْس َتيْقن َ
ِْي[ ﴾32اجلاثية] ،فنفي الدراية
ن ْد ِري ما الس
ِ
ِ
ِ
ِ
واليقني ،وإثبات الظن حيمل عىل ذلك الذي قدمنا.

فهذه اآليات وما شاهبها من القرآن الكريم -الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه -تدل عىل صحة إطالق الظن عىل االعتقاد املطلق سواء كان عن وهم أو شك
أو تامين أو عن اهلوى أو نحو ذلك ،وإن خالف املعلوم والواقع والراجح ،وهلذا صحت
نسبة اخلرص -وهو الكذب -إىل قائلهَ ،ف ُق ْبح الظن هنا ليس لذاته بل ألنه اعتقاد فاسد ال
دليل عليه سوى ما ذكرناه مام ليس بدليل ،ومع مصادمته للمعلوم والواقع واحلق ،ولو
كان لذاته مل يمـدح متبعه فيام ثبت دليله وطابق الواقع ،و َل َما كان بعضه إث ًام دون بعض.
وأما ما ورد يف القرآن الكريم يف صحة العمل بالظن من مدح للعامل به أو تقرير
أو نحو ذلك مام كان اعتقاد ًا صحيح ًا ملطابقة الواقع وصحة دليله:
َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ
َّ ْ َ َّ َ
َ َْ ُ
الصَلة ِ ِإَونها لكبِرية إَِل لَع
بو
قوله تعاىل يف سورة َالبقرة﴿ :واست ِعينوا َ بِالص ِ
َّ َ
َ ُ
َ َّ َ ُ َ َّ
َ
َْ
ِين َيظ ُّنون أن ُه ْم ُمَلقو َرب ِ ِه ْم َوأن ُه ْم إِِلْ ِه َرا ِج ُعون[ ﴾46البقرة] ،فاعتقادهم
اْلاشِ ِعْي45اَّل
هذا املسمى بالظن صحيح ملطابقته الواقع وثبوت دليله.
َ
َ
ُ
َ َ َّ َ ُ َ َّ
َ
ِين َيظ ُّنون أن ُه ْم ُمَلقو الل ك ْم م ِْن ف َِئ ٍة
ومثله قوله تعاىل يف سورة البقرة﴿ :قال اَّل
َ َ َ ََ ْ ًَ َ ًَ ْ
رية بِإِذ ِن الل﴾ [البقرة ،]249:وهذا يف مقام املدح هلم والتقرير
قلِيل ٍة غلبت ف ِئة كثِ
ومطابقته للحق.
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ
وقوله سبحانه يف سورة احلاقة﴿ :فأما م ْن أ َ
وِت كِتابَ ُه بِ َي ِمينِ ِه ف َيقول هاؤم اق َر ُءوا
ِ
َ َْ ُ َ َُ
ْ
َ
َ
ك َِتابِ َي ْه19إِ ِِن ظننت أ ِِن مَل ٍق حِسابِيه[ ﴾20احلاقة] ،كذلك.
ونحو ذلك مام ورد يف القرآن مقرر ًا ومستحسن ًا وخالي ًا عن الذم ومطابقة بعضه

للواقع ومل يعارض دلي ً
ال مثل:
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُّ
َ
َ
قوله تعاىل يف سورة األعرافِ﴿ :إَوذ نتقنا َ
اْل َبل ف ْوق ُه ْم كأن ُه ظلة َوظنوا أن ُه َواق ٌِع
ُ ُ
ُ ُ
َ
ب ِ ِه ْم خذوا َما َءاتيْ َناك ْم بِق َّو ٍة﴾..إلخ [األعراف.]171:
َ َ
وقوله يف سورة يونسَ ﴿ :و َظ ُّنوا َأ َّن ُه ْم أُح َ
ِيط ب ِ ِه ْم دع ُوا الل﴾ [يونس.]22:
َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
ُ
ً
ِإَوِن ْلظنك ياف ِرعون مثبورا[ ﴾102اإلرساء].
ويف اإلرساءِ ﴿ :
َ َ َ َّ
ْ ُ َ ْ ُْ
َ َّ َ َّ ُ َ
َْ َ َ
اج مِنهما اذكر ِِن عِند ربِك﴾ [يوسف.]42:
ويف سورة يوسف﴿ :وقال ل َِّلِي ظن أنه ن ٍ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُّ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ
وها َول ْم ُي ُدوا َعنْهاَ
ويف سورة الكهف﴿ :ورأى المج ِرمون انلار فظنوا أنهم مواق ِع
ِ
َ ْ ً
ْصفا[ ﴾53الكهف].
م ِ

َ
َ ُ ُ ٌ ََْ َ َ َُ َ ْ ْ َ
اِس ٌة24تظ ُّن أن ُيف َعل ب ِ َها فاق َِر ٌة[ ﴾25القيامة].
ويف سورة القيامة﴿ :ووجوه يومئ ِ ٍذ ب ِ
َ
َ َّ َ ْ َ َ
ُّ ُ ُ َ َ ُّ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
اءه ْم
استيْئ َس الرسل وظنوا أنهم قد كذِبوا ج
ويف سورة يوسف﴿ :حَّت إِذا
َ ْ َُ
ْصنا﴾ [يوسف.]110:
ن
َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ
َّ َْ
وآية التوبة﴿ :وظنوا أن َل ملجأ م َِن الل إَِل إِِل ِه﴾ [التوبة.]118:
وآية سورة البقرةَ ﴿ :فإ ْن َط َّل َق َها َف ََل ُج َن َ
َت َ
اج َعا إ ْن َظ َّنا أَ ْن يُ ِق َ
اح َع َليْه َما أَ ْن يَ َ َ
يما
ِ
ِ
ِ
َ
ُح ُدود الل﴾ [البقرة .]230:ونحو هذا مام ورد يف الكتاب بلفظ الظن.
إذا تقرر هذا وعرفنا أن كل ذم َو َرد عىل الظن من القرآن ليس ألنه ظن وإال مل يصح

إطالقه عىل احلق واملمـدوح ،فليس لذات الظن ،وإنام هو اسم مشرتك بني االعتقادات
الباطلة والصحيحة واملعلومة ،أو أنه ملجرد االعتقاد ،والصفات مميزة أن ما ورد الذم عليه
ملخالفته ملا عُ ِلم ولعدم دليله فصار اعتقاد ًا باط ً
ذم متبعه ،والقائل بمدلوله
ال مذموم ًا ،و ُي ّ
خارص كاذب.
فنقول :أما إطالقه عىل املعلوم فال إشكال يف مدحه والعمل به ،وأما عىل ما كان
راجح ًا -وهو املقصود بالظن عند أهل أصول الفقه -فمع ثبوت دليله وصحته فلم يدخل
عرفت فيام تقدم من اآليات ،سواء سميناه ظن ًا أو عل ًام
يف الظن املذمـوم ومل يتناوله كام
َ
َ
َُْ
باملعنى األعم كام قرر يف أصول الفقه وهو الظاهر ،فال إشكال مع قوله تعاىلَ ﴿ :وَل تقف
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
َ
َ َ
َما ليْ َس لك ب ِ ِه عِلم إِن السمع واْلْص والفؤاد ك أولئِك َكن عنه مسئوَل[ ﴾36اإلرساء]،
ونحوها ،ومن هنا صح وصف العلم باليقني إلخراج هذا العلم.

ويدل عىل أنه من العلم وعىل العمل به فيام ليس املطلوب فيه العلم اليقني مام ال طريق
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ت أ ْي َمانك ْم
إليه سواه قوله تعاىل يف سورة النور﴿ :واَّلِين يبتغون الكِتاب مِما ملك
ََ ُ ُ
وه ْم إ ْن َعل ِْم ُت ْم فِيه ْم َخ ْ ً
ريا﴾ [النور ،]33:وال طريق إىل العلم املطابق للواقع سوى
فَكت ِب
ِ
ِ
الظاهر من أحواهلم الراجح عند النظر ،وهو املراد بالظن الذي ُأطلق عليه العلم هنا.
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
اءك ُم
ومثل هذه اآلية قوله تعاىل يف سورة املمتحنة﴿ :ياأيها اَّلِين ءامنوا إِذا ج
ََ
َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ
ُ
ال ْ ُم ْؤم َِن ُ
وه َّن ُم ْؤم َ
ات ُم َهاج َر َ ْ َ
ات فَل
ِن
ح ُنوه َّن الل أعلم بِإِيمان ِ ِهن فإِن علِمتم
ات فامت ِ
ٍ
ِ ٍ
َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ
ار﴾ [املمتحنة ،]10:فاالمتحان هو االختبار ،وال يفيد عل ًام مطابق ًا سوى
ف
تر ِجعوهن إَِل الك ِ

الظن الراجح ،ولذا قال﴿ :الل أَ ْع َل ُم بإ َ
يمان ِ ِه َّن﴾ ،واملفاضلة يف العلم تقتيض ذلك،
ِِ

فعلمه تعاىل بالواقع ال بالظاهر املراد منا.
َ ْ َْ
ْ ُ ُ ْ َ ْ َُ َْ َ ُ ْ
َ
ومنه :قوله تعاىل يف سورة األحزاب﴿ :ادعوهم ِْلبائ ِ ِهم هو أقسط عِند الل فإِن لم
ُ
ََُْ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ
كْ
ِين َو َم َو ِاِلك ْم﴾ [األحزاب ،]5:وال طريق إىل العلم
ادل
ِف
م
تعلموا ءاباءهم فإِخوان
ِ
ِ
املطابق ،ومل يبق إال الظاهر الراجح املسمى بالظن ،فيلزم تسميته بالعلم ،وهو املطلوب،
وإال فال يمكن دعاء أحد ألبيه النتفاء العلم املطابق.
ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ومنه :قوله تعاىل يف سورة يوسف﴿ :ار ِجعوا إَِل أبِيكم فقولوا ياأبانا إِن ابنك
َ َ َّ
َ َ َ
َ
ِسق َو َما ش ِه ْدنا إَِل ب ِ َما عل ِْم َنا﴾ [يوسف ،]81:ووضع السقاية ال يوجب العلم بأنه رسق.
ْ
َ
َُ ُ َ َْ
َ ُ
ُ
ويف سورة النورَ ﴿ :وتقولون بِأف َواهِك ْم َما ليْ َس لك ْم ب ِ ِه عِل ٌم﴾ [النور ،]15:بعد
ََْ َ ُ َ َْ َََْ ُ
َ
َ
َ
قوله﴿ :لوَل جاءوا علي ِه بِأربع ِة شهداء﴾ [النور ،]13:أي فلو جاءوا بأربعة شهداء لصح
هلم أن يقولوا ذلك بأفواههم ،والشهادة ال تفيد العلم املطابق ،وغايتها الظن الراجح،

فيكون املراد بالعلم هنا ،وبه يتم املطلوب.
َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ
ُ
ومنه :قوله تعاىل يف سورة النساءِ﴿ :إَوذا جاءهم أمر مِن اْلم ِن أ ِو اْلو ِف أذاعوا ب ِ ِه
َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
ْ
ُ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ َّ ُ
وِل اْلم ِر مِنهم لعلِمه اَّلِين يستنبِطونه مِنهم﴾ [النساء،]83:
ولو ردوه إَِل الرس ِ
ول ِإَوَل أ ِ
فليس ببعيد أن علم أويل األمر منهم هو الظن املراد بواسطة االستنباط.
َ ْ َُ
وأما قوله تعاىل يف سورة النحل آية ( ،)43ومثلها يف سورة األنبياء آية (﴿ :)7فاسألوا
َْ َ
ْ ْ ُْ َ َ َ َ
أهـل اَّلِك ِر إِن كن ُت ْم َل ت ْعل ُمون﴾ ،أي لتعلموا ،فإن كان باحلجة شمل العلمني املطابق
والراجح إن محل عىل مطلق الرشائع ،وإن كان خاص ًا ففيام خص ،ويف الرشائع ما ال يعلم
مطابقه ،وغايته الراجح من الظن ،وإن كان بمجرد اإلفتاء فال يفيد العلم.
َ
َُْ
وعل كل حال فقد قررنا أنه نوع من العلم فال إشكال ،كام قلنا يفَ ﴿ :وَل تقف َما
ْ
َ
َ َ
ليْ َس لك ب ِ ِه عِل ٌم﴾ [اإلرساء.]36:
فبام قدمنا من األدلة تعلم أن اسم الظن يتناول االعتقاد معلوم ًا وراجح ًا ومشكوك ًا
وموهوم ًا ونحو ذلك ،وأن بعضه إثم ومذموم ال يعمل به ،وبعضه ممدوح معمول به ،وقد
خلصنا ما تناوله الذم منه وب ّيناه بأنه فيام ال طريق إليه سوى األوهام والشكوك والتامين
ونحوها ،ومع اعتامدهم له يف دفع احلق واملعلوم.

وتعلم أن املسمى بالظن الراجح عن الدليل الصحيح مل يتناوله الذم ،كام أنه مل يتناول
العلم ،سواء قلنا إنـه نوع من العلم كام قدمنا الداللة عليه ،أو قلنا إنه الظن الراجح عن
الدليل ،فمجرد االسم ليس مذموم ًا لذاته واملعتب دليله.
وقد ثبت العمل به يف كثري من الرشعيات ،بل ال طريق إليها سواه ،ولذا ُتؤكّد الشهادة باليمني
ََ َُ َ
َ َ
َُْ َ
ان بِالل لش َهادت َنا أ َح ُّق م ِْن ش َهادتِ ِه َما﴾ [املائدة،]107:
عند االرتياب كام قال تعاىل﴿ :فيقسِم ِ
وحتليف أمري املؤمنني للشاهدين برؤية هالل شوال ّملا مل يصم إال ثامنية وعرشين يوم ًا،
واشرتاط الرشوط املعروفة يف الشهادة والرواية لتحصيل الظن.
ومع هذا كله حكم العقل بحسن العمل به عند ظن النفع ،وق ّبح اإلقدام عىل ما ظن
فيه الرضر ،ولذا جيب النظر فيام جاءت به الرسل عند ظن صدقها -بل ولو جتويز ًا -لدفع
الرضر ،وقبح اإلعراض عن ذلك.
وهبذا صار العمل به معلوم ًا فيام ليس املطلوب منه العلم املطابق من كل اجلهات ،فلم
نقف إال ما علمناه حق ًا ،وال مشاحة يف التسمية ،وهذا ما وفق اهلل إليه ،ومل أعلم قائ ً
ال به،
ولو علمته لكفى ،وبه زال اإلشكال الذي طالت مدته.
واحلمد هلل كثري ًا ،بكرة وأصي ً
ال ،ونسأله العلم النافع ،والتسديد والتثبيت ،وحسن اخلامتة.
وحرر شهر رمضان املبارك سنة (1415هـ) من اهلجرة النبوية ،اللهم صل وسلم عىل
صاحبها حممـد وعىل أهل بيته الطاهرين.
كتبه ومجعه /حممد بن حييى بن احلسني احلوثي غفر اهلل هلم.
۞۞۞۞۞

[كتاب الطهارة]

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أبو طالب  #يف األمال [ص :]241باإلسناد إليها ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا
عبداهلل بن أمحد بن سالَّم ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قـال :حدَّ ثنا عبداهلل
بن داهر ،عن عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن أبيه ،عن عيل ،%
ُ
أفضـل من قراءة القرآن يف غري
قال :قال رسول اهلل ÷(( :قراء ُة القرآن يف الصـالة
ِ
ُ
ُ
أفضل من
وذكر اهلل تعاىل
القرآن يف غري الصالة
الصالة ،وقراء ُة
أفضل من ذكر اهلل تعاىلُ ،
أفضل من الصيام ،والصيام ُجنَّة من النار)) ،ثم قال(( :ال قول إ َّ
والصدقة ُ
ُ
ال بعمل،
الصدقة،
عمل وال نية إ َّ
قول وال َ
ال بنية ،وال َ
عمل إ َّ
قول وال َ
وال َ
ال بإصابة السنَّة)).
النارص للحق األطروش  #يف البساط [ص :]65باإلسناد إليه ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
منصور بلفـظ احلديث املتقدم وسنده إ َّ
ال أنه أرسله عيل بن احلسني  ،#عنه ÷.
ويف سلسلة اإلبريز قال :قال رسول اهلل ÷(( :األعامل بالنية))[ .لوامع األنوار ج 3ص.]232
أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]21/1:الرأب :]44/1:وبه قال وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :عذاب القب من ثالثة :من البول ،والدَّ ين ،والنَّميمة).
املرتىض ُممد بن حييى بن احلسْي [ %املجموعة الفاخرة ص  :]248يف كتاب النهي عن أبيه،
عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ أن يصيل الرجل يف ثوب غري طاهر).
جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص  ]72بسنده عن عيل  :#مثل حديث األمايل.
أمال أمحد بن عيسى #

[العلوم]90/1:

[الرأب :]192/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد بن

يعقوب ،عن عيل بن عاصم ،عن عطاء بن السائب ،عن أيب البخرتي ،عن عيل _،
()1
يف الفأرة تقع يف السمن فتموت ،قال( :إذا كان جـامد ًا ُأ ِخ َذ ْت وما حوهلا ف ُألقيت
( -)1يف العلوم ْ
(إن).

وأكل ما بقي ،وإن كان ذائب ًا مل ُيؤْ كَل ،وإذا وقعت يف البئر فامتت نزحت حتى يغلبهم املاء،
وإذا وقعت يف اخلل فامتت أهريق).
أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]14/1:الرأب :]25/1:بالسند األول ،أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :إ َّنه كان إذا دخل
ا َمل ْخ َرج ،قال( :بسم اهلل ،اللهم أين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث ا ُمل ْخب ِ
ِث الشيطان
الرجيم).
املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [رشح التجريد :]31/1:هبذا السند ولفظه ،وروى حممد
بن منصور عن أمحد...إلخ وذكر مثل حديث األمايل.
جمموع زيد بن عيل [ #ص ]76بسنده عن آبائه عن عيل ُ
مثل خبِ األمايل ،وزيادة( :فإذا
خرج من َامل ْخ َرج قال :احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي ،احلمد هلل الذي أماط عني األذى).
ويف أحكام اهلادي [ #ص/48ج :]1روي عن أمري املؤمنني  #أنه كان إذا خرج
من املتبز ،قال( :احلمد هلل ..إلخ) ،مث ُله.
()1

ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]13وروى حممد بإسناده عن عيل صىل اهلل عليه أنه كان
إذا خرج من املخرج ..إلخ مث ُله.
( )1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]13قال حممد :وإذا أراد الرجل الدخول إىل الغائط ،فليقل عند دخوله قبل أن يكشف عورته
قدر ما يسمع نفسه وال جيهر بذلك :بسم ال َّله احلافظ املؤدي :أعوذ باهلل من الرجس النجس ،اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم.
وروي نحو ذلك عن عيل صىل ال َّله عليه ،وعن النبي ÷ أنه كان إذا دخل املخرج ،قال(( :اللهم إين أعوذ بك من اخلبث
واخلبائث)) وإذا خرج من املخرج فليقل :احلمدهلل الذي أماط عني األذى ،وكفاين املؤنة ،وإذا قام من البول أو فرغ...إلخ،
عيل خروجه)).
قال(( :احلمدهلل الذي هنأين دخوله وسهل َّ
وفيه :قال حممد :إذا أراد الرجل الغائط أو البول فال يعجل برفع ثوبه حتى يقرب من األرض ويسترت ما استطاع من كشف العورة،
بلغنا ذلك عن النبي ÷ وإن كان يف صحراء فليسترت بحجارة ،أو كثيف رمل إن أمكن ذلك ،وال يستقبل القبلة ،وال
يستدبرها بغائط وال بول ،فإن ذلك مكروه ،وقد هنى عنه.
وروي عن سلامن أنه قال :أمرنا أن ال نستقبل القبلة وال نستدبرها ،وال نستنجي بأيامننا ،وال نكتفي بدون ثالثة أحجار ليس فيها
رجيع.
وقال اإلمام أبو طالب  #يف التحرير ص( :)1/46قال أبو العباس :ويكره أن يطمح بالبول يف اهلوى وأن يبول عىل شط
هنر جار ،أو عىل طريق سابل ،أو مقبة ،أو شجرة مثمرة.
قال السيد أبوطالب :النهي عن التبز يف هذه املواضع مروي عن احلسن بن عيل  .#انتهى.
ويف اجلامع الكايف :أيض ًا عن حممد وعن النبي ÷ أنه قال(( :إذا خرج أحدكم من اخلالء فليقل :احلمدهلل الذي أذهب عني ما
يؤذيني ،وأمسك عيل ما ينفعني)) .انتهى.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]15/1:الرأب :]25/1:حدَّ ثنا حممـد بن منصور،
قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن
عيل ( :%أنه كان إذا خرج من املخرج قال احلمد هلل ..إلخ) مث ُله.
وفيها [الرأب[ ،]27/1:العلوم :]15/1:حدّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن صبيح ،عن
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنانا رسول اهلل
الرجل منَّا بني القبور ،أو حتت الشجرة املثمرة ،أو عىل َض َّفة(ٍ )1
َبز ُ
هنر جار).
÷ أن َيت َ َّ
ويف أحكام اهلادي [ #ص :]48بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه هنى أصحابه عن
استقبال القبلة واستدبارها يف الغائط ،وعن استنجائهم بأيامهنم.
وروى يف املنتخب [ص :]22وصححه عنه ÷ أنه قال(( :إذا أتى أحدكم الغائط
فال يستقبل القبلة ،وال يستدبرها ،رشقوا أو غربوا)).
ويف كتاب النهي ملحمد بن حييى املرتىض  #املجموعة الفاخرة ص(:)248
عن أبيه ،عن آبائه  ،%عن رسول اهلل ÷(( :أنه هنى أن يستقبل الرجل الريح وهو
يبـول ،وهنى أن يبول الرجل عريان ًا  ،أو قائ ًام)).
()2

وهنى ÷ أن يبال عىل قب أو بني املقابر ،وهنى عن الغائط عىل الطريق ،وهنى أن
يقيض الرجل حاجته من الغائط والناس ينظرون.
وقال(( :استرتوا واستحيوا؛ فإن السرت واحلياء من اإليامن)) وهنى ÷ أن
يستنجي الرجل بيمينه ،وهنى أن يدخل الرجل يده يف اإلناء إذا قام من نومه حتى يغسلها.
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]46/1:العلوم :]22/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ،#
عن النبي ÷ :أن امرأة سـألته :هل جيزي امرأة أن تستنجي بغري املاء؟ قال(( :ال ،إ َّ
ال
أن ال جتد املاء)).
( - )1ضفة بالفتح والكرس :جانب النهر ،متت هناية.
( )2أي َمرد ًا عن الثياب .متت

وفيها هبذا السند عنه ÷(( :ال تستنجي املرأة بيشء سوى املاء ،إ َّ
ال أن ال جتد
املاء)).
تستنج) بحذف الياء يف
ومث ُله [ص :]72يف َمموع زيد عن آبائه عنه ÷ ،بلفظ( :ال
ِ
تستنجي عىل النهي.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]33والذي يدل عىل ذلك ما رواه زيد بن عيل  ،#عن
النبي ÷ أن امرأة سألته :هل جيزي إمراءة أن تستنجي بيشء ِسوى املاء؟ فقال(( :ال،
إ َّ
ال أن ال جتد املاء)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]64/1:العلوم :]32/1:قال أبو جعفر حممد بن منصور:
وجدت يف كتايب عن عيسى بن عبداهلل قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل صىل
ُ
اهلل عليه قال :قال رسول اهلل ÷(( :باب وثيق بينكم وبني الشيطان ال َّطهور)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]306وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل
الديباجي  -ببغداد  -قال :أخبنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن عمرو بن ثابت ،عن عبداهلل بن
()1

حممد بن عقيل ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل
÷(( :أال أدلكم عىل ما يكفر اهلل به اخلطايا ،ويزيد به يف احلسنات)) ،قالوا :بىل يا
()2

رسول اهلل ،قال(( :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل هذه املسـاجد ،وانتظار
الصالة ،بعد الصالة فام منكم من رجل خيرج من بيته متطهر ًا ،فيصيل يف اجلامعة مع
املسلمني ،ثم جيلس يف َملسه ينتظر الصالة األخرى إ َّ
ال واملالئكة تقول( :اللهم اغفر
وسدوا ال ُف َر ْج ،فإين أراكم من
له ) اللهم ارمحه ،فإذا قمتم إىل الصالة ،فسووا صفوفكمُ ،
()3

وراء ظهري ،فإذا قال إمامكم :اهلل أكب ،فقولوا :اهلل أكب ،فإذا ركع فاركعوا ،وإذا قال:
( )1سعيد بن املسيب قال يف اجلداول للسيد العالمة عبداهلل بن اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي رمحه اهللَ :ممع عىل جاللته.
انتهى .وعدَّ ه ابن أيب احلديد من املنحرفني عن عيل  ،#وللناظر نظره.
( - )2زيادة يف نسخة.
( - )3ما بني القوسني زيادة يف نسخة.

املؤخر،
املقدم ،ورشها
وخري صفوف الرجال
سمع اهلل ملن محده ،فقولوا :ربنا لك احلمد،
ُ
ُ
ُ
ورشها املقدم ،يا معرش النساء إذا سجد الرجال فاخفظن
وخري صفوف النساء
ُ
املؤخرُ ،
ُ
ُن وال ترين عورات الرجال من ضيق ا ُ
ألزُ ر)).
أبصارك َّ
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]388/1:العلوم:]190/1:بسنده عن حممد بن
منصور إىل آخره ،ويف لفظها إ َّ
ال أن املالئكة تقول :اللهم اغفر له اللهم ارمحه ..إلخ .و
((فإذا قال إمامكم)) بالفاء احلديث بتاممه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]32/1:الرأب :]64/1:حدَّ ثني حممد ،قال :حدَّ ثني أبو
الطاهر ،قـال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #قال :قال رسول ÷:
حمج ِلني من أثر الوضوء)).
((تأيت أمتي يوم القيامة غر ًا َّ
ويف البساط لإلمام النارص األطروش [ #ص :]72وحدَّ ثني أخي احلسني بن عيل
وحممد بن منصور املرادي ،قاال :حدَّ ثنا عيل بن احلسن  -يعنيان أيب  - #عن عيل بن
جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،قال :قال رسول اهلل ÷:
()1

وأحسن صال َته ،وأ َّدى زكاة ماله ،وخزن لسانه ،وكف غضبه،
((من أسبغ وضوءه،
َ
وأبواب اجلنَّة
وأ َّدى النصيحة ألهل بيت نبيئه ÷ فقد استكمل حقائق اإليامن،
ُ
ُم َفتّحة له)).

ويف أمال املؤيد باهلل َ :#أ ْخ َبنا السيد أبو احلسني اهلاروين ،قالَ :أ ْخ َبنا أبوعبداهلل

حممد بن عثامن ّ
النقاش ،قال :أخبنا النارص للحق إىل آخر سند النارص وحديثه بلفظ:
ألهل بيت رسول اهلل ÷.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]66/1:العلوم :]34/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممـد،
قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن أبيه ،عن عيل صىل اهلل
رسي يب إىل السامء قيل يل :فيم خيتصم املأل
عليه ،قـال( :قال رسول اهلل ÷(( :ملا ُأ ْ ِ
األعىل؟
قلت :ال أدري؛ ف َع ِّل ْمني.
( )1يف املطبوع :وآتى.

()1

الس َبات  ،ونقل األقدام إىل اجلامعات ،وانتظار الصالة
قال :يف إسباغ الوضوء يف َ
بعد الصالة)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]115عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :أفضل األعامل إسباغ
الطهور يف السبات ،ونقل األقدام إىل اجلامعات ،وانتظار الصالة بعد الصالة).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]74وبه قال :حدَّ ثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم
احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا أبو زيد عيسى بن حممد العلوي رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن منصور املرادي ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى بن زيد بن عيل ،عن احلسني بن علوان،
عن أيب خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل
()2
عطيت مامل يعط أحد من األنبياء قبيلُ ،جعـلت يل األرض مسجد ًا
÷ُ (( :أ
ُ
َ
اء َف َت َي َّم ُموا َصع ً
وطهور ًا ،وذلك قوله عزّ وجلَ ﴿ :ف َل ْم َت ُدوا َم ً
يدا َطيِ ًبا﴾ [النساء،]43:
ِ
ِ
َ ْ
اع َل ُموا َأ َّن َما َغن ِْم ُت ْم مِنْ
حيل لألنبياء قبيل ،وذلك قوله عزّ وجل﴿ :و
و ُأ ِحـل يل املغنم ،ومل ُ َ
َ ْ َ َ َّ َّ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ِ
وفضلت
ول﴾ [األنفال ،]41:و ُنرصت بالرعب عىل مسرية شهرِّ ،
َش ٍء فأن ِللِ ُخسه ول ِلرس ِ
عىل األنبياء بثالث :تأيت أمتي يوم القيامة غر ًا حمجلني معروفني من بني األمم ،ويأيت

املؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناق ًا ينادون بشهادة أن ال إله إ َّ
ال اهلل وأين حممد رسول
ْ
اهلل ،والثالثة  -ليس من نبي إ َّ
ال هو حياسب يوم القيامة بذنب غريي ،لقوله تعاىلَِ ِ ﴿ :لغ ِف َر
َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََّ
َ َ
لك الل ما تقدم مِن ذنبِك وما تأخ َر﴾[الفتح.))]2:
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]62/1:العلوم :]31/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن

عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
يعطهن نبي قبيل))...إىل آخر احلديث الذي قبله
رسول اهلل ÷(( :أعطيت ثالث ًا مل
ّ
بزيادة :قبل غر ًا(( :منزلتها منزلة األنبياء ...إلخ)) .وبدل لألنبياء قبيل(( :ألحد قبيل))،
وبعد عىل األنبياء(( :يوم القيامة)) وبعد أطول الناس أعناق ًا(( :معروفني)) وبدل رسول
اهلل(( :عبده ورسوله)).
( - )1سبات كسجدات مفردها َس ْبة كسجدة ،وهي الغداة الباردة.
( - )2أعطيت ثالث ًا مل يعطهن أحدد قبيل)) نخ.

ويف املجموع [ص :]74بسنده عنه ÷ مثل أمايل أيب طالب بزيادة ((من آثار
الوضوء)) وبدل (أين حممد رسول اهلل) (وأن حممد ًا عبده ورسوله).

ويف املجموع [ص :]73بسنده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما من ٍ
ٍ
مسـلم قام
امرء
()1

يف جوف الليل إىل سواكه فاستن به ،ثم تطهر للصالة ،وأسبغ الوضوء ،ثم قام إىل بيت
ال أتاه ملك فوضع فاه عىل ِفيه ،فال خيرج من جوفه يشء إ َّ
من بيوت اهلل عزّ وجل إ َّ
ال دخل
جوف امللك حتى جييئ به يوم القيامة شهيد ًا شفيع ًا)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]43/1:العلوم :]21/1:بسنده املتقدم مث ُله بلفظ
تطهر ،فأسبغ ....إلخ)).
((فاستن ،ثم ّ
ّ

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]425وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد
البغدادي ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن
حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن
مزاحم ا ْل ِمن َْقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي،
قال :حدَّ ثني زيـد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :سمعت رسول اهلل
((سبعة حتت ظل العرش يوم ال ظل إ َّ
ً
÷ يقول:
ال ظله :شاب نشأ يف عبادة اهلل عزّ
وجل ،ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب إىل نفسها ،فقـال :إين أخاف اهلل رب
العاملني ،ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ،ثم مشى إىل بيت من بيوت اهلل ليقيم
فريضـة من فرائض اهلل ،ثم هلك فيام بينه وبني ذلك ،ورجل خرج حاج ًا أو معتمر ًا،
ورجل خرج َماهد ًا يف سبيل اهلل ،ورجل خرج ضارب ًا يف األرض يطلب من فضـل اهلل ما
يكفي به نفسه ،ويعود به عىل عياله ،ورجل قام يف جوف الليل بعدما هدأت العيون،
فأسبغ الطهور ،ثم قام إىل بيت من بيوت اهلل ،فهلك فيام بينه وبني ذلك)).
وهو يف جمموع زيد [ #ص :]410عن آبائه  %عنه ÷ ،واللفظ لألمايل.
ويف أحكام اهلادي [ #ص 50،51ج :]1ويف إسباغ الوضوء ما بلغنا عن النبي ÷
( - )1فأسبغ طهوره (نخ).

أنه قال(( :ما من امرء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصيل إ َّ
ال غفر اهلل له ما بينه وبني
()1

الصالة األخرى حتى يصليها)).
ويف إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسـول اهلل ÷ أنه قال(( :أال أخبكم بام يمحو
اهلل به اخلطايا ،ويرفع به الدرجات! إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد،
وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلك الرباط)).
وفيها [ص 52ج :]1بلغنا عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن عيل بن طالب  ¥أنه قال:
ال بطهور ،وال تقبل الصالة إ َّ
قال رسول اهلل ÷(( :ال تقبل الصالة إ َّ
ال بقرآن ،وال
تتم صالة إ َّ
ال بزكاة ،وال تقبل صدقة من غلول)).
أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]52/1:العلوم :]26/1:بسنده املتقدم عن حسني بن
علوان ،عن عيل  #قال( :جلست أتوضأ ،وأقبل رسول اهلل ÷ حني ابتدأت يف
الوضوء ،فقـال(( :متضمض واستنشق واستنثر)) ،ثم غسلت وجهي ثالث ًا ،فقال(( :قد
ذراعي ،ومسحت برأيس مرتني ،فقـال(( :قد
جيزيك من ذلك مرتان)) وقال :وغسلت
َّ
قدمي فقال(( :يا عيل خلل األصابع قبل أن ختلل بالنار)).
املرة)) وغسلت َّ
جيزيك من ذلك ّ
ويف رشح التجريد [ص 39ج :]1ويدل عىل ذلك ما َأ ْخ َبنا به أبو العباس أمحد بن إبراهيم

احلسني  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد عيسى بن حممد العلوي الرازي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن

منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل،
عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :جلست أتوضأ ،فأقبل رسول اهلل ÷ حني ابتدأت يف
الوضوء ،فقال(( :متضمض ،واستنشق ،واستنثر)).
ويف املجموع [ص :]49بسنده عن آبائه ،عنه  #قال :رأيت رسول اهلل ÷
توضأ ،فغسل وجهه وذراعيه ثالث ًا ثالث ًا ،ومتضمض واستنشق ،ثالث ًا ثالث ًا ومسح برأسه
وأذنيه مرة مرة ،وغسل قدميه ثالث ًا.
()2

(( -)1ما من مؤمن) نخ.
(( -)2نخ) (ب) :ومسح برأسه مرة واحدة وأذنيه .متت.

ويف اجلامع الكايف :قال القاسم  #واحلسن  #يف رواية ابن صباح عنه وهو
قول حممد :الوضوء ثالث ًا ثالث ًا سنة من النبي ÷.
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]28/1:العلوم :]16/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور قال:
حدَّ ثنا حممد بن راشد ،قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال صالة ملن ال وضوء له ،وال وضو َء ملن مل
يذكر اسم اهلل عزّ وجل)).
وذكر املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد ختصيص نايس التسمية باإلجامع.
أمال أمحد [الرأب[ ،]35:العلوم :]18:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :خ ّللوا أصابعكم قبل أن
َُ
خت ّلل بالنار)).
ويف األحكام [ص 55ج :]1وعنه ÷ أنه قالَ :
((خ ِّللوا األصابع باملاء قبل أن ختلل بالنار)).
ويف أمال املؤيد باهلل :أخبنا أبو عبداهلل حممد بن عثامن النقاش ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص

للحق احلسن بن عيل  #عن حممد بن منصور املرادي :قال َأ ْخ َبنا أبو الطاهر العلوي
قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :خ ِّللوا
أصابعكم قبل أن ُ َ
خت َّل َل بالنار)).
يف رشح التجريد [ج 1ص :]15وقد َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن سليامن،
قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن سالم ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن عبدالواحد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
صبيح ،عن حسـني بن علوان ،عن عبداهلل بن احلسن  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
وره وبوله حالل)).
وس ُ
رت ،فلحمه حالل ،ولعابه حاللُ ،
((كل يشء َ ْجي ّ
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]138/1:العلوم :]64/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن عيسى،
عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود قال :سمعت أبا جعفر يقول :قال رسول اهلل ÷:
((إنام ِاهلر من أهل البيت)).
وقال أبو جعفر :توضأ من سورها وارشب.
وفيها [الرأب[ ،]142/1:العلوم :]65/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن

()1

أيب خالد ،عن زيد  ،عن عيل بن أيب طالب _ يف اإلبل والبقر والغنم ،وكل يشء
()2
حيل أكـله ،فال بأس برشب ألباهنا وأبواهلا ،ويصيب ثوبك ،إ َّ
ال اخليل ال ِعراب فإنه حيل
ور ِج ْيع احلمر وأبواهلا.
كْره َر ِج ْي ُعهاَ ،
أكل حلومها ،و ُي َ
ويف رشح التجريد [ج/1ص :]23و َأ ْخ َبنا أبو عبداهلل حممد بن عثامن النقاش ،قال:
حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل ،عن حممد بن منصور وساق حديث األمايل بسنده إىل
((ويصيب ثوبك)) بلفظ و(تصيب).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]140/1:العلوم :]64/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن عيسى،
(رأيت رسـول اهلل ÷
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
ُ
صىل ومل حيدث وضوء ًا ،ومل ْ
وطئ َب ْع َر َب ِع ٍري رطب ،فمسحه باألرض ،ثم َّ
يغسل قدم ًا).
ومثله يف املجموع [ص ]60بسنده بلفظ ((وصىل)).

ويف اجلامع الكايف :وعن عيل  #قال( :رأيت رسول اهلل ÷ وطئ َب َع َر َب ِع ٍري
رطب ،فمسحه باألرض ،ثم صىل ،ومل يغسل قدم ًا).
ويف رشح التجريد [ج/1ص :]25واستدل حييى  #بام َأ ْخ َبنا به أبو احلسني عيل بن
إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،%قال :حدَّ ثنا حممد بن منصـور،
قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيـد بن عيل ،عن
بجفنة قد ُأ ِدمت ،فوجد فيها خنفساء
آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أتى رسول اهلل ÷ َ
أو ذبابة ،فأمر به فطرح ،ثم قال(( :سموا وكلوا ،فإن هذا ال حيرم شيئ ًا)).
يت بجفنة
ويف األحكام [ج/2ص :]402ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ ((أنـه ُأ ِ َ
مأدومة فوجد فيها خنفساء ،فأمر هبا فطرحت ،وقال(( :سموا عليها ،وكلوا ،فإن هذا ال
حيرم شيئ ًا)) ،وأيت بطعام فوجد فيه ذباب ًا ،فطرحه ،ثم قال(( :كلوا ،فليس هذا الذي
أخرجته منه حيرم شيئ ًا)).
وروى نحوه يف املنتخب [ص ]15وصححه.

( - )1عن آبائه (نخ).
( - )2اخليل ال ِعراب بكرس العني خالف الباذين.

يف رشح التجريد [ج/1ص :]52وأخبنا حممد بن عثامن :حدَّ ثنا النارص  ،#حدَّ ثنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن
زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أطاق السواك
مع الطهور فال َيدَ عْه)).
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]42/1:العلوم :]21/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ ،قـال:
()1

لفرضت عليهم السواك
أشق عىل أمتي
قال رسول اهلل ÷(( :لوال أين أخاف أن ّ
ُ
مع الطهور ،ومن أطاق السواك مع الطهور فال َيدَ عْ ُه)).
املجموع [ص :]72بإسناده عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
لفرضت عليهم السواك مع الطهور ،فال َتدَ عْه يا عيل،
أشق عىل أمتي
((لوال أين أخاف أن ّ
ُ
ومن أطاق السواك مع الطهور فال َيدَ عْه)).
اهلادي  #يف األحكام [ص 49ج :]1بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه عن عيل بن ايب
طالب  ،¥قال :قال رسول اهلل ÷(( :لوال أين أخاف ))..إلخ ،حديث األمايل.
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #يف َمموع اإلمام زيد ص :]496بإسناده عن آبائه،
عن عيل قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن أفواهكم ُط ُرق من طرق ربكم فنظفوها)).
وقد تقدم حديث املجموع واألمايل أليب طالب عنـه ÷ ((ما من أمرئ مسلم قام
فاستن به))..إلخ.
يف جوف الليل إىل سواكه
ّ
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]56/1:العلوم :]28/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من توضأ ومسح عىل سالفته باملاء وقفاه أمن من ّ
الغل يوم القيامة)).
()2

( - )1نسخة بدون (عليهم).
( - )2سالفتيه (نخ).

يف رشح التجريد [ج 1ص :]52أخبنا أبو عبداهلل حممد بن عثامن النقاش ،قال :حدَّ ثنا
النارص للحق  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور إىل آخر رواية األمايل بلفظ ((ثم مسح))
و((من املاء)).
أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]18/1:الرأب :]35/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أبو الطاهر،
حدَّ ثنا حسني بن زيد ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :كان عيل  #يوضئ النبي ÷ فلم
يكن يدع أن ينضح غابته ثالث ًا.
قال حسني :قلت جلعفر :وما غابته؟ فأشار إىل باطن حليته.
وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أبو الطاهر أمحد بن عيسى بن عبداهلل ،قـال :حدَّ ثني حسني بن
زيد ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :كان رسول اهلل ÷ يسكب املاء عىل موضع سجوده.
يف رشح التجريد [ج/1ص :]45أخبنا أبو عبداهلل حممد بن عثامن َّ
النقاش ،قال :حدَّ ثنا
النارص للحق  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد الواسطي ،عن جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :بينا
أنا ورسول اهلل ÷ جالسان يف املسجد إذ أقبل رجل من األنصار حتى سلم وقد تطهر،
وعليه أثر الطهور ،فتقدم يف مقدم املسجد ،ليصيل ،فرأى رسول اهلل ÷ جانب ًا من عقبة
جاف ًا ،فقال يل(( :يا عيل هل ترى ما أرى؟)) قلت :نعم ،فقال رسول اهلل ÷(( :يا
صاحب الصالة إين أرى جانب ًا من عقبك جاف ًا ،فإن كنت قد أمسسته املاء فامض يف
صالتك ،وإن كنت مل متسسه املاء فاخرج من الصالة)) ،فقال :يا رسول اهلل كيف أصنع؛
أستقبـل الطهور؟ قال(( :ال ،بل اغسل ما بقي)) ،فقلت :يا رسول اهلل ،لو صىل هكذا
أكانت مقبولة؟ قال(( :ال ،حتى يعيدها)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]61/1:العلوم ]31/1:بسند حممد هذا ،وفيه بدل هل
ترى أتري ،وبلفظ ((فامضه وإن كنت ..إلخ)) ،.وبلفظ(( :كيف اصنع استقبل ..إلخ))
ويف األحكام [ج/1ص :]55بلغنا عن رسول اهلل ÷ قال(( :ويل للعراقيب من
النار)) ،وقال(( :ويل لبطون األقدام من النار)).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج/1ص :]49يقول :ما روي عن أمري املؤمنني عليه
صلوات رب العاملني ،فقد بلغنا عنه أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه( :بسم اهلل
وباهلل ،وعىل ملة رسول اهلل ÷ ،ثم يغسل فرجه ،فيقول :اللهم حصن فرجي
برمحتـك عن معاصيك ،ثم يتمضمض ،فيقول :اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ،ثم
يستنشق فيقـول :اللهم ال حترمني رائحة اجلنة برمحتك ،ثم يغسل وجهه فيقول :اللهم
بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،ثم يغسل يده اليمنى فيقول :اللهم اعطني
كتايب بيميني ،واغفر ذنبي ،ثم يغسل يده اليرسى فيقول :اللهم ال تؤتني كتايب بشاميل،
وجتاوز عن يسء أفعايل ،ثم يمسح رأسه فيقول :اللهم غشني رمحتك وأمتم ع َّيل نعمتك،

ثم جييل يده عىل رقبته فيقول :اللهم قني األغالل يوم احلساب ،ثم يغسل رجليه إىل

الكعبني فيقول :اللهم ثبت قدمي عىل الرصاط املستقيم يوم تزل األقدام يا ذا اجلالل
واإلكرام ،وخيلل بني أصابعهام ويبدأ يف الغسل باليمنى منهام.
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]59/1:العلوم :]30/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال(( :ما من مسلم
يتوضأ ،ثم يقول عند وضوئه مرة :سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إ َّ
ال أنت،
أستغفرك وأتوب إليك ،اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين ،واغفر يل
إنك عىل كل يشء قدير ،إ َّ
ال كُتبت يف رق ،ثم ُخ ِتم عليها ،ثم ُو ِضعت حتت العرش حتى
ُتدْ َفع إليه بخامتها يوم القيامة)).
ومثله يف جمموع زيد [ #ص :]78بسنده عن آبائه عنه _ ،إ َّ
ال أنه قال( :ما من
امر ٍئ مسلم يتوضأ ،ثم يقول عند فراغه من وضوئه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]59/1:العلوم :]30/1:وبه قال :وحدَّ ثنا حممد،
قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :قال
التوابـني واجعلني
رسول اهلل ÷(( :من قال إذا فرغ من وضوئه :اللهم اجعلني من ّ
املتطهرين ،واغـفر يل إنك عىل كل يشء قدير ،وجبت له اجلنَّةِ ،
وغُفرت َل ُه ذنوبه ولو
من
ّ
كانت مثل زَ َبد البحر)).

يف رشح التجريد [ج/1ص :]53والذي يدل عىل فساد ما ذهبت إليه اإلمامية ما َأ ْخ َبين
به حممد بن عثامن النقاش ،قال :حدَّ ثنا النارص  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه،
ال ّ
عن عيل  ،#قال :كنت رج ً
مذا ًء فاستحييت أن أسأل رسـول اهلل ÷ ،فأمرت
املقداد بن األسود ،فسأله ،فقال له رسول اهلل ÷(( :يا مقداد هي أمور ثالثة :الودي:
وهو يشء يتبع البول كهيئة املني ،فذلك منه الطهور ،وال غسل منه ،واملذي :أن ترى
شيئ ًا ،أو تذكره ،فتمذي فذلك منه الطهور ،وال غسل منه ،واملني :املاء الدافق إذا وقع مع
الشهوة أوجب الغسل)).
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]93/1:العلوم :]45/1:هبذا السند من حممد بن
منصور بلفظ :فأمرت املقداد ،ولفظ(( :يا مقداد بن األسود)) ،ولفظ(( :الودي يشء))
ولفظ ((وجب الغسل)) ،ولفظ ((أو تذكره فينترش)).
وهو أيض ًا يف جمموع زيد [ص :]66عن آبائه ،عن عيل  #بلفظ(( :عن ذلك ملكان ابنته
مني فأمرت ..إلخ)) ،ولفظ(( :أو تذكره فينترش فذلك ..إلخ)) ،ولفظ(( :وجب الغسل)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]95/1:العلوم :]45/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبوجعفر ،قـال :كان عيل رج ً
ال
َّ
مذا ًء ،فقال لعمر( :قد عرفت حال فاطمة وإين أستحيي أن أسأل رسول اهلل ÷ فسله)
فذكر ذلك للنبي فقال(( :إذا كان من ّي ًا ماج ًا ففيه الغسل ،وإذا كان مذيا فاغسله ،وتوضأ
()1

وضوءك للصالة)).
وفيها [الرأب[ ،]33/1:العلوم :]17/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل  #يف الرجل خيرج
من ُد ُبره الدود قال( :يتوضأ).
( - )1ماج ًا أي دافق ًا ،متت.

ويف أحكام اهلادي [ #ج/1ص :]52حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه قال :حدَّ ثنا أبو بكر بن أيب
أويس ،عن حسني بن عبد اهلل بن ضمريه ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب #
قالَ ( :م ْن َرعُف وهو يف صالته فلينرصف ،فليتوضأ وليستأنف الصالة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]82/1:العلوم :]40/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني قاسم بن إبراهيم ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس إىل آخر ما يف األحكام
بلفظ( :وليأتنف) وحذف (الصالة).
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]89قال حممد :وسمعنا عن عيل أنه قال( :من رعف يف
الصالة فليتوضأ ،وليأتنف الصالة).
ويف جمموع زيد [ #ص :]120عن آبائه ،عن عيل  #يف الرجل خترج منه الريح ،أو
يرعف ،أو يذرعه القي ُء وهو يف الصالة( ،فإنه يتوىض ،ويبني عىل ما مىض من صالته،
فإن تكلم استأنف الصالة ،وإن كان قد تشهد فقد متت صالته).
ويف رشح التجريد [ج/1ص :]54و َأ ْخ َبنا حممد بن عثامن النقاش ،قال :حدَّ ثنا النارص ،#
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
َ
((الق َلس يفسد الوضوء)).
()1

وهو يف أمال أمحد ين عيسى [ #الرأب[ ،]76/1:العلوم :]38/1:هبذا السند من حممد بن منصور.
وهو يف جمموع زيد [ص :]62عن آبائه ،عنه .#
يف رشح التجريد [ج/1ص :]55أخبنا حممد بن عثامن النقاش ،قال :حدَّ ثنا النارص ،#
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :خرجت مع رسول اهلل ÷
وجف ما يف
ّ
فأمس إهبامه أنفه فإذا دم ،فأعاد مرة أخرى فلم َي َر شيئ ًا،
تطهر للصالةّ ،
وقد ّ
الق َلس -بالتحريك وقيل بالسكون :-ما خرج من اجلوف مأل ِ
(َ - )1
الفم أو دونه وليس بقيء ،فإن عاد فهو القيء ،متت خمتار
الصحاح وختريج البحر.

أهبامه ،فأهوى بيـده إىل األرض ،فمسحها ،ومل حيدث وضوء ًا ،ومىض إىل الصالة).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]81/1:العلوم :]40/1:هبذا اللفظ والسند من
حممد إىل زيد بن عيل ،وبدل لفظة فمسحها (( َف َم َس َحه)).
وهو يف املجموع [ص :]69عن آبائه  %بلفظ (فأعادها) ،ولفظه(( :فلم ير شيئا
فأهوى هبا...إلخ)) وبدون (وجف).
مس ذكره).
يف املجموع [ص :]63عن آبائه  ،%عن عيل  #قال( :ال وضوء عىل َم ْن َّ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]88/1:العلوم :]43/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،عن آبائه ،عن عيل ،#
قال( :اعتكف رسول اهلل ÷ العرش األواخر من شهر رمضان ،فلام نادى بالل باملغرب
أتى رسول اهلل بكَ ِتف َجزُ ور مشو َّية ،فـأمر بال ً
ال فكف هنيهة ،فأكـل  #وأكلنا ،ثم دعا

بلبن إبل ،قد ُم ِذ َق له  -قال حممد :يعني خلط بامء  -فرشب ورشبنا ،ثم دعا بامء فغسل
غَمر اللحم ،ثم مضمض فاه ،ثم تقدم فصىل بنا ،ومل حيدث َطهور ًا).
يده من َ
()1

يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]72/1:العلوم :]36/1:وبه قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه توضأ ،ثم مسح عىل نعليه
حي ِدث).
فلام فرغ قال( :هذا وضوء من مل ُ ْ
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]80عن آبائه ،عن عيل ( :#أن رسول اهلل ÷
َم َسح َقبل نزول املائدة ،فلام نزلت آية املائدة مل يمسح بعدها).
الكتاب اخلفني).
وفيه [ص :]84عن أبائه  %عن عيل  ،#أنه كان يقول( :سبق
ُ
ويف أحكام اهلادي [ #ج/1ص :]79حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه قال :مل أر أحد ًا من آل
رسول اهلل ÷ يشك يف أن قراءة رسول اهلل ÷ ،وعيل بن أيب طالب رمحة اهلل
الغَمر :بالتحريك دسم اللحم.
(َ -)1

َ َ ُ
عليه ،ومجيع آهلام ،ومجيع املهاجرين من بعدهام ﴿ َوأ ْر ُجلك ْم﴾[املائدة ]6:بالنصب يردوهنا

بالواو َن َسق ًا عىل الوجه.

خل َّفني ،والرشاك ،والرجلني ،واخلامر ،والعاممة،
وفيها [ج/1ص :]78أيض ًا يف املسح عىل ا ُ
والقلنسوة ،أمجع آل رسول اهلل ÷ أنه ال مسح عىل يشء من ذلك ،وإن من مسح عىل
يشء من ذلك فلم يتوضأ ،وإنه ال صالة له إال بوضوء.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]143/1:العلوم :]65/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :سأله رجل فقـال :املرأة توضأ
للصالة هل جيزغا أن متسح عىل خامرها؟ قال :ال ،ولو أن َي َم َّس املاء ُم َقدَّ م رأسها.
وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
عن النبي ÷ مثله.
وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم :يف املرأة متسح عىل خامرها  -قال
أهل بيت النبي ÷ ال يرون ذلك.
[العلوم ]251 /1

[الرأب (ج /1ص ])493حدَّ ثني عيل وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام أنه

سئل عن صالة النبي ÷ كيف كانت قبل نزول املائدة أبوضوء ،أم بمسح؟ فقال :إن
جبيل نزل فعلم النبي ÷ الوضوء بتاممه ،فكان يتوضأ بالوضوء التام ،ويصيل ،ثم
أنزل اهلل آية الوضوء يف سورة املائدة بتوكيد الوضوء األول ،والقرآن َنزَ ل بالغسل.
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]18قال :يعني القاسم  :#وأهل بيت النبي ÷
ال يرون أن متسح املرأة عىل خامرها.
وقال القاسم  #أيض ًا فيام حدَّ ثنا عيل ،عن حممد ،عن أمحد ،عن عثامن،
عن القوميس ،عنه :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل ترك املسح عىل اخلفني.
قال القوميس :فقلت له اتنهى عن املسح عىل اخلفني؟ قال :نعم أشد ما.
وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل غسل القدمني ،وعىل النهي
عن املسح عىل اخلفني ،وعىل النهي عن املسح عىل القدمني ،واخلامر ،والعاممة ،والكمة،
وإن ذلك كله ال جيزي املتطهر عندهم من الرجال والنساء.

ويف رشح التجريد [ج/1صَ :]66أ ْخ َبنا به أبو احلسني بن إسامعيل ،قالَ :أ ْخ َبنا
النارص ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قالَّ :ملا كان يف والية عمر جاء سعد بن
أيب وقاص ،فقال :يا أمري املؤمنني ما لقيت من عامر! ،قال :وما ذاك ،قال :حيث خرجت،
فأمرت منادي ًا فنادى بالصالة ،ثم دعوت بطهور ،فتطهرت،
وأنا أريدك ،ومعي الناس،
ُ
ومسحت عىل خفي ،وتقدمت أصيل ،فاعتزلني عامر فال هو اقتدى يب ،وال هو تركني،
فجعـل ينادي من خلـفي :يا سعد أصالة بغري وضوء!! فقال عمر :يا عامر اخرج مام
جئت به ،فقال :نعم ،كان املسح قبل املائدة .فقال عمر :يا أبا احلسن ما تقول؟
قال :أقول( :إن املسح كان من رسول اهلل ÷ يف بيت عائشة ،واملائدة أنزلت يف
بيتها) ،فأرسل عمر إىل عائشة ،فقالت :كان املسح قبل املائدة ،وقل لعمر :واهلل ألن تقطع
أمسح عليهام ،قال عمر :ال نأخذ بقول امرأة ،ثم قال:
إيل من أن
َ
قدماي بعقبيهام أحب َّ
أنشد اهلل امر ًأ شهد املسح من رسول اهلل ÷ َّملا قام فقام ثامنية عرش رج ً
ال كلهم رأى
رسول اهلل ÷ يمسح وعليه جبة شامية ضيقة اليدين ،فأخرج يـديه من حتتها ،ثم
()1

مسح عىل خفيه ،فقال عمر :ما ترى يا أبا احلسن ،فقال( :سلهم قبل املائدة أو بعدها،
فسأهلم) ،فقالوا :ما ندري ،فقال عيل ( :#أنشد اهلل امرأ مسل ًام علم أن املسح كـان قبل
قيام يقولون :النرتك ما
فتفرق القوم وهؤالء د
املائدة َّملا قام) ،فقام اثنان وعرشون رجالًّ ،
رأينا ،وهؤالء يقولون :النرتك ما رأينا.
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [الرأب[ ،]98/1:العلوم :]47/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  ،#قـال:
الغسل من اجلنابة واجب ،ومن غسل امليت وإن تطهرت أجزاك ،والغسل من احلامم وإن
تطهرت أجزاك ،والغسل من احلجامة وإن تطهرت أجزاك ،وغسل العيدين ،وما أحب
أن أدعهام ،وغسل اجلمعة وما أحب أن أدعه؛ ألين سمعت رسول اهلل ÷ يقول:
( - )1تقول (نخ).

((من أتى اجلمعة فليغتسل)).
ويف املجموع [ص :]63عن آبائه ،عنه  #مث ُله ،ومل يذكر فيه (والغسل من احلامم)
وذكر فيه (ومن غسل امليت سنة).
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]100/1:العلوم :]47/1:بالسند املتقدم قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقول(( :من أتى اجلمعة فليغتسل)).
أحب أن أدعه).
وقال عيل( :ما ّ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج/1ص :]142والغسل يف يوم اجلمعة فليس بفرض
واجب ،وإنام أمر به رسول اهلل ÷ أصحابه ،ألهنم كانوا يكونون يف مكاسبهم،
وأعامهلم؛ فيصيبهم الغبار والرتاب ،ويرتاكم عليهم العرق ،ثم يأيت وقت الصالة يوم
اجلمعة ،فيحرضون للصالة وهم عىل تلك احلال؛ فيزدمحون ،فيثور منهم رائحة ذلك
الغبار مع العرق ،فيتأذى بعضهم من بعض ،فأمرهم رسول اهلل ÷ بالغسل يوم
اجلمعة ففعلوا ،فذهبت تلك الرائحة ،وأماطوا باملاء ما كان يعلوهم منها.
يف رشح التجريد [ج/1ص :]69ويدل عىل ذلك ما أخبنا به أبو العباس احلسني ،حدَّ ثنا
أبو زيد العلوي ،وأخبنا حممـد بن عثامن النقاش ،قاال :حدَّ ثنا النارص للحق ،قاال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور ،عن حسني بن نرص بن مزاحم ،عن خالد بن عيسى العكيل ،عن حصني
بن خمارق ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا جامع الرجل
فال يغتسل حتى يبول ،وإال تردد بقية املني فكان منه داء الدواء له)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]97/1:العلوم :]46/1:هبذا السند من حممد بن
منصور ..إلخ.
يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]104/1:العلوم :]48/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :ملا كان يف والية عمر َق ِ
ـدم
نفر من أهل الكوفة ،فقال :من القوم؟ فقالوا :نفر من أهل العراق .فقال :بإذن
عليه د

أو بغري إذن؟ قالوا :ال ،بل بإذن ،قال :لو غري ذلك قلتم ألنكلتكم عقوبة ،قالو :جئنا
نسألك عن أشياء ،قال :هاتوا ،قالوا :نسألك عن الغسل من اجلنابة ،وعن أمور ذكروها،
فقال :وحيكم؛ أسحرة أنتم ما سألني عنهن أحد مذ سألت رسول اهلل ÷ عنهن،
ألست شاهد ًا يا أبا احلسن؟ قال :قلت بىل ،قال :فأ ِّد ما أجابني رسول اهلل ÷ ،فإنك
أحفظ لذلك مني ،فقلت( :سألته عن الغسل من اجلنابة ،فقال (( :#تصب عىل يديك،
قبل أن تدخل يدك يف إنائك ،ثم ترضب بيدك إىل مرا ِّقك فتنق ،ثم ترضب بيدك إىل
األرض ،ثم تصب عليها من املاء ،ثم متضمض وتستنشق وتستنثر ثالث ًا ،وتغسل وجهك
وذراعيك ثالث ًا ،ومتسح برأسك ،وتغسل قدميك ،ثم تفيض املاء عىل رأسك ثالث ًا،
وتفيض املاء عىل جانبيك ،وتدلك من جسدك ما نالت يداك.
ويف املجموع [ص :]64حدَّ ثني أبو خالد رمحه اهلل قال :سألت زيد  #عن الغسل من
اجلنابة؟ فقال :تغسل يديك ثالث ًا ،ثم تستنجي وتوضأ وضوءك للصالة ،ثم تغسل رأسك
ثالث ًا ،ثم تفيض املاء عىل سائر جسدك ثالث ًا ،ثم تغسل قدميك .قال :حدَّ ثني هبـذا أيب عن
أبيه عن جده عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه عن النبي ÷.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج/1ص :]57حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ÷
اغتسل من اجلنابة :فتوضأ فغسل يديه ،ثم غسل فرجه ،وكان يفيض املاء بيمينه عىل
يساره ،ثم غسل يده ،ثم متضمض واستنشق ،وغسل وجهه ،ثم غسل ذراعيه ثالث ًا ثالث ًا،
ثم مسح رأسه ،ثم أفاض املاء عىل رأسه ،ثم غسل سائر جسده ،ومسح جسده بيده ،ثم
تنحى عن املوضع الذي أفاض عىل جسده املاء فيه ،ثم غسل رجليه بعد ذلك ،ثم أعاد
بعد ذلك وضوءه لصالته.
أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]105/1:العلوم :]49/1:وحدَّ ثنا حممد حدَّ ثنا جعفر ،عن
قاسم بن إبراهيم يف غسل اجلنابة كيف هو؟ قال :الذي روي عن رسول اهلل ÷ ،أنه
توضأ فغسل يديه ،ثم غسل فرجه ،ثم مسح يده اليرسى باألرض ،وكان يفيض املاء بيمينه
عىل يساره ،ثم غسل يديه ،فتمضمض واستنشق ثالث ًا ،وغسل وجهه ثالث ًا ،وذراعيه ثالث ًا

ثالث ًا ،ثم مسح رأسه ،ثم أفاض املاء عىل رأسه ثالث ًا ،ثم عىل سائر جسده ،ومسح جسده
بيده ،ثم تنحى عن املوضع الذي أفاض عىل جسده فيه ،وغسل رجليه بعد ذلك.
جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]90عن آبائه عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه،
قال( :ملا كان يف والية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة قالوا :جئناك نسألك عن أشياء ،نسألك
عن الغسل من اجلنابة ،وما حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائض ًا ،فقـال :بإذن جئتم أم بغري
إذن؟ قالوا :ال ،بل بإذن ،قال :لو غري ذلك قلتم لنكّلتكم عقوبة ،وحيكم! أسحرة أنتم؟ لقد
عنهن ،ألست كنت
سألتموين عن أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول اهلل ÷
ّ
شاهد ًا يا أبا احلسن؟ قال :قلت :بىل ،قال فأ ِّد ما أجابني به رسول اهلل ÷؛ فإنك أحفض
((تصب املاء عىل يديك قبل
مني لذلك فقلت :سأ ْلتُه عن الغسل من اجلنابة ،فقال ÷:
ّ
أن تدخلهام يف إنائك ،ثم ترضب بيدك إىل مراقك فتنقي ما َث َّم ،ثم ترضب بيدك إىل
األرض ،ثم تصب عليها من املاء ،ثم متضمض ،وتستنشق ،وتستنثر ثالث ًا ،ثم تغسـل
وجهك وذراعيك ثالث ًا ثالث ًا ،ومتسح برأسك ،وتغسل قدميك ،ثم تفيض املاء عىل رأسك
ثالث ًا ،وتفيض املاء عىل جانبيك ،وتدلك من جسدك ما نالت يداك)) وسألته مالك من
امرأتك إذا كانت حائض ًا؟ قال ÷(( :ما فوق اإلزار ،وال تطلع عىل ما حتته)).
يف رشح التجريد [ج/1صَ :]76أ ْخ َبنا حممد بن عثامن َّ
النقاش ،قال :حدَّ ثنا النارص
للحق  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،حدَّ ثنا حسـني بن
علوان ،عن أيب خـالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أصيبت أحدى
فج ِب ْت فقلت :يا رسول اهلل كيف أصنع بالوضوء؟ قال:
زندي مع رسول اهلل ÷ُ ،
َّ
((امسح عىل اجلبائر)) قال :قلت :فاجلنابة ،قال(( :كذلك فافعل)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]115/1:العلوم :]55/1:هبذا السند من حممد ..إلخ.
فجب).
وزيادة( :فأمر به رسول اهلل ÷ ُ
وهو أيض ًا يف املجموع [ص :]83عن آبائه  #بلفظ :كرست ،وبلفظ (فامر رسول
اهلل) ،وبلفظ( :قلت :واجلنابة).

يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]106/1:العلوم :]50/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :جاء رجل إىل
رسول اهلل ÷ ،فقال :يا رسول اهلل أصابتني جنابة ،فغسلت رأيس ،ثم جلست حتى
جف رأيس ،أفأعيد املاء عىل رأيس وجسدي؟ قال(( :ال ،جيزيك غسل رأسك من اإلعادة)).
وهو يف املجموع [ص :]65عن آبائه بلفظ( :عىل رأيس ،فقال :ال ،بل جيزيك ..إلخ).
يف املجموع [ص :]65عن آبائه ،عن عيل  :#قال( :إذا التقى اخلتانان ،وتوارت
احلشفة فقد وجب الغسل ،أنزل أو مل ينزل).
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]107/1:العلوم :]50/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن
بكر ،عن أيب اجلارود قال :سمعت أبا جعفر يقول :اجتمعت قريش واألنصار فقالت
األنصار :املاء من املاء ،وقالت قريش :إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل ،فرتافعوا إىل
عيل _ ،فقال عيل _( :يا معرش األنصار أيوجب احلد)؟
قالوا :نعم.
قال( :أيوجب املهر؟)
قالوا :نعم.
فقال( :ما بال ما أوجب احلد واملهر ال يوجب املاء! فأبوا وأبى).
وفيها أيض ًا [الرأب[ ،]108/1:العلوم :]51/1:حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف الرجل
جيامع املرأة فال ينزالن هل عليهام الغسل أم ال؟ قال :قد اختلف عن النبي ÷ وعن
عيل  ،#واختلف فيه املهاجرين واألنصار ،وكثرت األحـاديث يف هذا غري أن االحتياط أن
يغتسل ،ومن ترك الغسل منه وتوضأ وأخذ بام ذكر عن كثري من رجال األنصار ،وعن عيل،
وابن عباس وتأول ما جاءت به اآلثار مل يكن كمن مل يغتسل بعد اإلنزال.
وقد قالوا :إن ما أوجب احلد أوجب الغسل ،وقالوا أيض ًا :املاء من املاء.
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص ]25عن القاسم نحوه.

ويف األحكام [ج/1ص :]58حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :يف الرجل جيامع املرأة ،فال ينزل ،هـل
عليهام الغسل أم ال؟ فقال :قد اختلف يف ذلك عن النبي ÷ ،وعن عيل ،#
واختـلف املهاجرون واألنصار ،وكثرت فيه الروايات غري أن االحتياط أن يغتسل ،وقد
قيل :إن ما أوجب احلد أوجب الغسل.
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]110/1:العلوم :]51/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني،
عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :دخلت أنا ورسول اهلل ÷
()1

عىل عائشـة  -وذلك قبل أن يؤمر بالسرت دوننا -فإذا عندها نسوة من قريش واألنصار،
فقالت عائشة :يا رسول اهلل هؤالء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحني من ذكرها،
فقال(( :إن اهلل ال يستحيي من احلق)) ،قالت :املرأة ترى يف املنام ما يرى الرجل هل
عليها الغسل؟ فقال(( :عليها الغسلَّ .
أرس ماءها،
إن هلا ما ًء كامء الرجل ،ولكن اهلل َّ

وأظهر ماء الرجل ،فإذا َظ َهر ماؤها عىل ماء الرجل ذهب الشبه إليها ،وإذا ظهر ماء الرجل

عىل مائها ذهب الشبه إليه ،وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه ،فإذا ظهر منها ماء كامء
()2
الرجل فلتغتسل وال يكون ذلك إ َّ
رشارهن )).
ال من
ّ
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]121/1:العلوم :]56/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أن النبي ÷ ُسئل

عن اجلنب هل َي ْط َعم قبل أن يغتسل؟ قال(( :ال حتى يغتسل ،أو يتطهر طهوره للصالة)).

نحوه عن آبائه بلفظ :هل يطعم اجلنب ،وبلفظ(( :أو يتوضأ
يف املجموع [صُ :]71
للصالة)).

( -)1يؤمرن( :ظ).
( -)2ويف اجلامع الكايف ::قال حممد :إذا رأى يف املنام كأنه جيامع ،ثم انتبه فوجد بل ً
ال فليغتسل .وبه جاء األثر عن النبي ÷،
وعن عيل  ،#وإن مل جيد بل ً
ال فال غسل عليه ،وإن انتبه من نومه فوجد بلالً ،ومل يكن رأى يف نومه شيئ ًا فال غسل عليه حتى
يتيقن أنه احتالم .وفيه :وإذا رأت املرأة يف املنام ما يراه الرجل ،فأنزلت فعليها الغسل ،وروى حممد عن عيل  #نحو ذلك.
متت.

ويف األحكام [ج/1ص :]61قال حييى بن احلسني _ :ينبغي له أن يغسل فرجه
ويديـه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام ،وإن فعل غري ذلك مل حيرم عليه ،غري أنه يكون
خمالف ًا لألثر.
يف املجموع [ص :]91سألت زيد بن عيل  #عن غسل احلائض والنفساء؟ قال :#
ُ
(مثل غسل اجلنابة) ،قلت :هل تنقض شعر رأسها؟ قال ( :#ال ،سأ َل ْت ّأم سلمة ^
ِ
((يكفيك ثالث غسالت)).
النبي ÷ عن ذلك فقال ÷:
ويف األحكام [ج/1ص :]62حدَّ ثني أيب ،عن أبيه يف املرأة هل تنقض شعرها عند
اغتساهلا من اجلنابة؟ فقال :ال تنقض شعرها؛ َّ
ألن املاء يأيت عىل ذلك كله ،ولكن جتمع
شعرها عىل رأسـها ،وتصب عليه املاء حتى يأيت عىل ذلك كله ،وتعرصه ،وحتركه حتى
تعلم أن املا َء قد وصل إىل أصوله ،وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي ÷ أنه
أمرها بذلك ،وكانت كثرية الشعر ،شديدة ال َّظ َفر ،فلم يأمرها أن تنقض شعرها.
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]124/1:العلوم ]58/1:جعفر بن حممد ،عن قاسم بن
إبراهيم  %نحو رواية األحكام عن أم سلمة.
وقال القاسم :إن النقض يف احليض أعجب إلينا.
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]67/1:العلوم :]35/1:بالسند املتكرر عن حسني ،عن زيـد،
عن آبائه ،عن عيل _ ،قال( :كنَّا نؤمر بالغسل من اجلنابة للرجل بصاع ،وللمرأة
بصا ٍع ونصف).
ويف املجموع [ص :]70مثله عن آبائه.
ويف أحكام اهلادي [ #ج/1ص :]53باب القول فيام روي عن النبي ÷ يف
الطهور للصالة باملد من املاء ،والغسل من اجلنابة بالصاع .قال حييى بن احلسني _:
هذا حديث قد روي واهلل اعلم بصدقه.
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]20قال القاسم  :#ليس يف مقدار املاء الذي يتوضأ
بـه ،ويغتسل به يشء معلوم ،وإنام هو عىل قدر ما يعلم أنه قد استنقي ،وقد ذكر عن

النبي ÷ أنه كان يتوضأ باملد ،ويغتسل بالصاع .....إلخ .#
يف املجموع [ص :]68عن آبائه عنه ÷ يف احلائض واجلنب َي ْع َرقان يف الثوب ،قال:
((احليض واجلنابة حيث جعلهام اهلل فال يغسال ثياهبام)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]118/1:العلوم :]55/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
نحوه ،بزيادة (يف الثوب
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ُ
حتى يلثق عليهام ..إلخ) ،ويف نسخة بزيادة (إ َّ
ال أن يريا أثر ًا).
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]119/1:العلوم :]56/1:هبذا السند عن عيل  #قـال :عاد
رسول اهلل ÷  -وأنا معه -رج ً
ال من األنصار ،فتطهر للصالة ،ثم خرجنا ،فإذا نحن
بحذيفة بن اليامن ،فأومأ رسول اهلل ÷ إىل ذراع حذيفة ؛ ليدعم عليها ،فنخسها
حذيفة ،فأنكر ذلك رسول اهلل ÷ ،فقال(( :مالك يا حذيفة؟)) فقال :إين جنب،
فقال(( :يا حذيفة ابرز ذراعك ،فإن املسلم ليس بنجس)) ثم وضع كفه عىل ذراعه وإهنا
لرطبة ،فا ّدعم عليها ،حتى انتهى إىل املسجد ،ثم قال(( :يا حذيفة انطلق فأفض عليك من
املاء ،ثم أجب الصالة)) ثم دخل ،فصىل بنا ،ومل حيدث وضوء ًا ،ومل يغسل يد ًا.
ويف جمموع زيد [ #ص :]68عن آبائه ،عن عيل  #أن النبي ÷ صافح حـذيفة
بن اليامن ،فقال :يا رسول اهلل إين جنب ،فقال له النبي ÷(( :إن املسلم ليس ينجس)).
يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]117/1:العلوم :]55/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد
بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :كان رسول اهلل ÷ يغتسل هو
وبعض أزواجه من ٍ
إناء واحد من اجلنابة.
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]6وروى حممد بأسانيده عن بعض أزواج النبي ÷
قالت :كنت أغتسل أنا ورسول اهلل من اجلنابة من ٍ
إناء واحد أال أنه الفرق.

يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]114/1:العلوم :]54/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  #قال( :إذا كانت بالرجل قروح
فاحشة ال يستطيع أن يغتسل فليتوضأ وضوءه للصالة ،وليصب عليه املاء صب ًا).
وهو يف املجموع [ص :]84عن آبائه عن عيل .#
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]113/1:العلوم :]54/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  #يف الرجل يكون فيه القروح
واجلراحات واجلدري قال( :أصبب عليه املاء صب ًا).
ومثله يف جمموع زيد أيض ًا [ص :]83عن آبائه عن عيل .#
ويف األمال بالسند املتقدم أيض ًا عن عيل [ #الرأب[ ،]114/1:العلوم :]54/1:أنه أتاه
رجل ،فقال :إن ابني أو أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف أصنع به؟ قال( :يمموه).
وهو يف جمموع زيد [ #ص :]84عن آبائه بلفظ( :إن أخي أو ابن أخي....إلخ)،
وبلفظ( :نصنع).
يف رشح التجريد [ج/1ص :]77و َأ ْخ َبنا حممد بن عثامن النقاش ،قال :حدَّ ثنا النارص ،#
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن عيسى إىل آخر سند األمايل وروايتها
املتقدم بلفظ( :إن ابن أخي به جدري).
يف األمال [الرأب[ ،]176/1:العلوم :]79/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :يقرأ اجلنب ،واحلائض،
اآلية واآليتني ،ويمسان الدرهم فيه اسم اهلل ،ويتناوالن اليشء من املسجد).
ومثله يف جمموع زيد  #عن آبائه[ .ص]89

يف رشح التجريد [ج/1صَ :]78أ ْخ َبنا حممد بن عثامن َّ
النقاش ،قال :حدَّ ثنا
النارص  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن

أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
ََْ َ ُ َ ً َ
اء ف َت َي َّم ُموا
َتدوا م
((جعلت يل األرض مسجد ًا وتراهبا طهور ًا ،قال اهلل تعاىل﴿ :فلم ِ
َصع ً
يدا َطيِ ًبا﴾ [النساء.))]43:
ِ
وقد تقدمت رواية املجموع وأمال أمحد بن عيسى وأمال أيب طالب :%

أعطيت ثالث ًا إىل آخر الرواية ،وقد اشتملت عىل نحو هذه الرواية فراجعها.
ويف أحكام اهلادي [ #ج/1ص :]69حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :حد التيمم بالصعيـد
إىل املرفقني كحد الوضوء ،وقد ذكر عن عيل بن أيب طالب  #أنه كان يأمر بذلك.
وفيها [ج/1ص :]68حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن احلسني
بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال يف التيمم:
(الوجه واليدان إىل املرفقني).
وهو يف أمال أمحد عن ُممد عن القاسم [ #الرأب[ ،]149/1:العلوم :]68/1:إىل آخر
سند األحكام بزيادة( :ثالث ًا مثل الوضوء).
وهو يف رشح التجريد [ج/1ص :]83بلفظ :وروى حييى ،عن أبيه ..إلخ ،ما يف األحكام
بلفظ( :أعضاء التيمم الوجه ..إلخ).
ويف جمموع زيد [ #ص :]86عن آبائه ،عن أمري املؤمنني عيل  #قال( :التيمم
د
ورضبة للذراعني إىل املرفقني).
رضبتان :رضبة للوجه،
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]150/1:العلوم :]68/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن
بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :خرج رسول اهلل ÷ فـإذا هو
بعامر  ¥يف رملة يتمرغ فيها ،فقال(( :مالك متعك متعك احلامر؟)) فقال :أصابتني
جنابة ،فقال(( :إنام جيزيك أن تصنع هكذا ،ثم رضب بيده ثالث ًا ،فتيمم)).
يف األمال ألمحد بن عيسى [الرأب[ ،]153/1:العلوم :]70/1:إسامعيل بن موسى ،عن رشيك،
(يتلوم اجلنب إىل آخر الوقت ،فإن وجد
عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل _ قالَّ :
املاء اغتسل وصىل ،وإن مل جيد تيمم وصىل ،فإذا وجد املاء اغتسل ومل يعد).

ويف رشح التجريد [ج/1ص :]79ومام يعتمد عليه ما َأ ْخ َبنا به أبو العباس
احلسني  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن عبدالعزيز ،قال :حدَّ ثنا
احلامين ،قال :حدَّ ثنا رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  #يف اجلنب ال جيد
يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت فإن وجد املاء ،وإ َّ
ال تيمم وصىل.
املاء َّ
ويف جمموع زيد [ #ص :]86عن آبائه ،عن عيل كرم اهلل وجهه يف اجلنب ال جيد املاء،
()1

قال( :يتيمم ويصيل ،فإذا وجد املاء اغتسل ومل يعد الصالة).
وقد تقدم ما يدل عليه يف املجدور برواية املجموع ،وأمايل أمحد ،ورشح التجريد.
ويف جمموع اإلمام زيد [ص :]86عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  ،%قال( :إذا كنت
ِ
واستبق املاء لنفسك).
يف سفر ومعك ماء ،وأنت ختاف العطش ،فتيمم
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]162/1:العلوم :]72/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
إسامعيل بن موسى ،عن رشيك ،عن عطاء ،عن زاذان ،عن عيل  #يف الرجل معه املاء
()2

اليسري قال( :يبقيه لنفسه ويتيمم).
يف أمال أمحد [الرأب[ ،]164/1:العلوم :]73/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص،
عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :مضت السنة أن ال يصىل بالتيمم إ َّ
ال
صالة واحدة ونافلتها.
ويف رشح التجريد [ج/1ص :]81وروى أبو بكر بن أيب شيبة ،حدَّ ثنا هيثم ،عن حجاج،
عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  #قال( :تيمم لكل صالة).

( - )1وال يعيد (نخ).
( -)2لشقته( .نخ).

()1

يف األمال

[الرأب[ ،]1132/2:العلوم:ج :]115/2وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن

إسامعيل ،عن وكيع ،عن ابن أيب خالد ،عن عامر ،قال :جاءت امرأة إىل عيل قد طلقها
زوجها ،فزعمت أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض ،طهرت عند كل قرء وصلت ،فقال
عيل لرشيح( :قل فيها) ،فقال رشيح :إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرىض دينه
وأمانته يشهدون :أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض وتطهرت عند كل قرء صلت فهي
صادقة ،وإ َّ
ال فهي كاذبة ،قال :فقال عيل( :قالون بالرومية أصبت).
يف األمال [الرأب[ ،]180/1:العلوم :]80/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن
أتت رسول اهلل ÷
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه  ،%قالْ :
امرأ دة فزعمت أهنا تستفرغ الدم ،فقال رسول اهلل ÷(( :لعن اهلل الشيطان هذه ركضة
()2
من الشيطان يف َر ِمحك ،فال تدعني الصالة هلا)) فقالت :كيف أصنع يا رسول اهلل؟
قال(( :اقعدي أيامك التي كنت حتيضني فيهن يف كل شهر ،فال تصلني ،وال تصومني،
وال تدخلني مسجد ًا ،وال تقرأين قرآن ًا ،فإذا مضت أ َّيـامك التي كنت جتلسني فيهن،
فيهن ،فاغتسيل للفجر ،ثم استدخيل
فاجعيل ذلك أقىص أيامك التي كنت جتلسني
ّ
الكرسف واستثفري استثفار الرجل ،ثم صيل الظهر وقد دخل أول وقت العرص ،ثم
صىل العرص ثم أخرِ ي املغرب آلخر وقته ،ثم اغتسيل واستـدخيل الكرسف ،واستثفري
استثفار الرجل ،ثم صيل املغرب وقد دخل وقت العشـاء فصيل)) قال :فولت وهي تبكي
وتقول :يا رسول اهلل ال أطيق ذلك ؛ فرق هلا رسول اهلل ÷ وقال(( :اغتسيل لكل
طهر كام كنت تفعلني ،واجعليه بمنزلة اجلرح يف جسدك كلام حدث دم أحدثت طهور ًا،
()3

وال ترتكي الكرسف واالستثفار .فإن

()4

طال ذلك (هبا ) فلتدخل املسجد ،ولتقرأ

ولتقض املناسك)).
القرآن ولتصيل الصلوات
ِ
( - )1هذه الرواية سقطت يف كتاب العلوم املطبوعة.
( -)2نسخة الرشيف بغري نون يف اجلميع وهو القياس.
( - )3أفاد يف املجموع أن قوله :فإن طال ذلك...إلخ ،من كالم زيد بن عيل ’.
( -)4هبا( :نخ).

نحوه بسنده عن آبائه  %بزيادة(( :ثم صيل الفجر ثم ّ
أخري
ويف املجموع [صُ :]87
الظهر آخر وقت واغتسيل واستدخيل الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صيل
الظهر ..إلخ)) بلفظ االستثفار بالثاء املعجمة بثالث من أعىل يف مجيعها وبحذف النون يف
ال تدخلني وال تقرين عىل القياس.
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]184/1:العلوم :]82/1:يف شأن املستحاضة حدَّ ثنا حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ....إىل قوله قال:
يعني أبا جعفر  #قال رسول اهلل ÷(( :ركضة من الشيطان)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج/1ص :]76يف املستحاضة ما لفظه :وجيب عليها إذا
أيام طهرها :أن تغتسل كام تغتسل عند الطهر من احليض ثم
قعـدت أيام أقرائها ،ثم أتت ُ
حتتيش قـطن ًا ،وتستثفر استثفار الرجل ،ثم تصيل صالهتا ،وتؤخر الظهر إىل أول وقت
العرص ،ثم تتوضأ وحتتيش وتستثفر ،ثم تصيل الظهر والعرص مع ًا ،وكذلك تفعل يف
املغرب والعشاء اآلخرة.
وكذلك يروى عن رسول اهلل ÷ :أنه أمر امرأة بذلك ،وحد هلا يف أوقات
صالهتا ،وأمرها باجلمع بني الظهر والعرص ،وبني املغرب والعشاء يف آخر وقت األوىل
ويف أول وقت األخرى.
يف املجموع [ص :]89عن آبائه عن عيل  :#إن احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة.
وفيه :هبذا السند عنه  #قال :إذا طهرت احلائض قبل املغرب قضت الظهر
()1

والعرص ،وإذا طهرت قبل الفجر قضت املغرب والعشاء.
ويف األمال [الرأب[ ،]169/1:العلوم :]75/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود قال :قلت أليب جعفر :إن املغرية لعنه اهلل يقول :إن العبد
الصالح قال :ما بال الصيام يقىض وال تقىض الصالة؟ قال أبو جعفر :كذب واهلل املغرية
عىل رسول اهلل ÷ ،وعىل أزواجه ،وبناته وعلينا ،وعىل نسائنا ،واهلل ما صالها نساء
( - )1أي أدت.

كن يؤمرن إذا كان ذلك :أن حيسن
رسول اهلل ÷ وال بناته ،وال نسائنا؛ ولكن قد َّ
الطهور ،ويستقبلن القبلة فيكبن وغللن.
قال اهلادي يف األحكام

[ج1

ص :]246ومام وافق قولنا يف ذلك من الروايات

الصحيحة عن النبي ÷ :أنه مل يأمر أحد ًا من نسائه بقضاء الصالة كام أمرهن بقضاء
الصوم ،وكذلك وعىل ذلك رأينا مجيع مشائخ آل رسول اهلل ÷ ،وعلامئهم ،ومل
نسمع بأحد منهم أوجب عىل حائض قضاء صالهتا ،كام يوجبون عليها قضاء صيام ما
أفطرت من أيامها ..إىل قوله :بلغنا عن أيب جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني _ أنه
قال :كان أزواج النبي ÷ أمهات املؤمنني يرين ما يرى النساء فيقضني الصوم ،وال
يقضني الصالة.
وقد كانت فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ ترى ما يرى النساء ،فتقيض الصوم ،وال
تقيض الصالة.
وبلغنا عن زيد بن عيل رمحة اهلل عليه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال:
قال رسول اهلل ÷(( :تقيض املستحاضة الصوم)).
ويف األمال [الرأب[ ،]170/1:العلوم :]76/1:وحدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ملا كان يف والية عمر قدم عليه نفر من
أهل الكوفة ،فقالوا :جئنا نسألك عن أشياء :نسألك عن الرجل ما حيل له من امرأته إذا
كانت حائض ًا؟ فقال :ألست شاهد ًا يا أبا احلسن؟ قلت :بىل ،قال :فأ ِّد ما أجابني به رسول
اهلل ÷ ،فقلت :سألته( :مالك من امرأتك إذا كانت حائض ًا؟ فقال(( :ما فوق اإلزار،
وال َت َّطلع عىل ما حتته)).
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]37وذكر عن النبي ÷ :أن احلائض حتل لزوجها ما
دون اإلزار(.)1
( -)1وفيه [ج 1ص :]37روى حممد بإسناده عن ابن عباس أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل ملكي ملكي ما يل من امرأيت إذا كانت
حائض ًا؟ قال(( :شد عليها اإلزار ثم شأنك هبا)).

قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]29يف دنو الرجل من امرأته وهي حائض :إذا
أجتنب موضع احلرث ،وقد فعل ذلك رسول اهلل ÷ بأم سلمة رمحة اهلل عليها.
يف األحكام [ج 1/ص :]75وعن رسول اهلل ÷ أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت،
فقال هلا(( :مالك أنفست؟)) يريد أحضت.
أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]179/1:العلوم ]79/1:قال حممد :سمعت قاسم بن إبراهيم
أو أثبت يل عنه يقول :إنام أوجبنا الغسل من النفاس ،كام أوجبنا الغسل من احليض؛ ألن
اسم احليض.
اسمه َ
النفاس حيض وإن خالف ُ
وذكر عن النبي ÷ أنه كانت معه امرأة من نسائه يف فراش فطمثت فوثبت ،فقال
هلا رسول اهلل(( :مالك أنفست؟)) وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس.
وفيها [الرأب[ ،]175/1:العلوم :]79/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن
()1
(و َّقت للنفساء أربعني
أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل _ ،قالَ :
يوم ًا ،فإذا جاوزت أربعني اغتسلت وصلت ،وكانت بمنزلة املستحاضة :تصوم وتصيل
ويأتيها زوجها.
وفيها [الرأب[ ،]179/1:العلوم :]80/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد،
عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا جاوزت
النفساء أربعني يوم ًا اغتسلت وصلت).
ويف األحكام [ص :]1/75بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :تقعد النفساء أربعني
يوم ًا إ َّ
ال أن ترى الطهر قبل ذلك)).
وفيها :وكذلك بلغنا عن عيل  #أنه قال( :وقت النفساء أربعون يوم ًا ،فإذا جاوزت
األربعني اغتسلت وصلت ،وكانت بمنزلة املستحاضة :تصوم ،وتصيل ،ويأتيها زوجها.
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]39وقال احلسن بن حييى وحممد :الذي نأخذ به أن جتلس
النفساء عن الصالة أربعني يوم ًا ،ثم تغتسل وتصيل إ َّ
ال أن ترى الطهر قبل ذلك ،روي
ذلك عن النبي ÷ وعن عيل .#
(ُ -)1و ِّقت النفساء أربعون( .ش).

َّ
َ ُ
ِكتاب الصالة

يف أمال أيب طالب حييى بن احلسْي اهلاروين [ #ص :]308أخبنا عبداهلل بن
عدي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن حممد األشعث الكويف ،قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن
موسى بن جعـفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :ال يزال الشيطان هائب ًا مذعور ًا من املؤمن ما حافظ عىل الصلوات
جترأ عليه ،فألقاه يف العظائم)).
اخلمس ،فإذا ض ّي ّ
عهن ّ
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]449نحوه ،عن آبائه بلفظ(( :ال يزال
الشيطان ذاعر ًا من ابن آدم ما حافظ ..إلخ)) ،ولفظ(( :وأوقعه يف العظائم)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]307أيض ًا َأ ْخ َبنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن حممد
بن عبداهلل احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا
أبو أمحد داود بن سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن موسى الرىض ،قال :حدَّ ثني أيب
موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني،
عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
()1

((حافظوا عىل الصلوات اخلمس ،فإن اهلل تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة يدعو العبد ،
فأول ما يسأل عنه الصالة ،فإن جاء هبا تامة وإ َّ
ال ّ
زخ يف النار)).
وهو يف الصحيفة أيض ًا [ص :]451عن آبائه باختالف يسري.
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]451بإسناده عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
قال رسول اهلل ÷ ألصحابه(( :ال ُتضيعوا صالتكم ،فـإن من ض َّيع صالته حرش مع
قارون وفرعون وهامان ،وكان حق ًا عىل اهلل أن يدخله النار مع املنافقني ،والويل ملن مل
حيافظ عىل صالته وادى سنة نبيه)).
وفيها [ص :]450أيض ًا هبذا السند قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تزال أمتي بخري ما
حتابوا ،وأدوا األمانة ،واجتنبوا احلرام ،وأ ْق َروا الضيف ،وأقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،فإن
مل يفعلوا ذلك ،ابتلوا بالسنني والقحط)).
( - )1بالعبد (نخ).

وفيها أيض ًا هبذا السند [ص :]450قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أ َّدى فريضة فله
عند اهلل دعوة مستجابة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]223/1:العلوم :]106/1:حدَّ ثنا إسامعيل بن
َّ َّ َ َ
الصَلة
موسى ،عن رشيك ،عن إسامعيل ،عن احلسن ،قال :ملا نزلت هذه اآلية﴿ :إِن
ْ ْ َ
َْ َ َ َْ ْ َ
حشا ِء َوال ُمنك ِر﴾[العنكبوت ،]45:قال رسول اهلل ÷(( :من صىل صالة
تنَه ع ِن الف
فلم تنهه عن الفحشاء واملنكر مل يزدد هبا من اهلل إ َّ
ال بعد ًا)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]327/1:العلوم :]160/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى بن زيد ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر ،وهي التي
(الصلوات اخلمس
عن عيل  ،#قال:
د
ُ
ْ
ْ
ِْب َّ َ
اْل َس َنات يُ ْذه ْ َ
ات َذل َِك ذِك َرى ل ََِّّلاكِر َ
قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن َ
ين[﴾ 114هود])،
السيِئ ِ
ِ
ِ
فسألناه :ما الكبائر؟ فقال( :قتل النفس املؤمنة ،وأكل مال اليتيم ،وقذف املحصنة،
وشهادة الزور ،وعقوق الوالدين ،والفرار من الزحف ،واليمني الغموس).
ومثله يف املجموع [ص :]111عن آبائه عن عيل  ،#وزيادة (قال :فسألناه).
وهبذا السند يف األمال [الرأب[ ،]329/1:العلوم :]161/1:عنه ÷(( :حتت ظل العرش
يوم ال ظل إ َّ
ال ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ،ثم مشى إىل بيت من بيـوت اهلل
ليقيض فريضة من فرائض اهلل ،فهلك فيام بينه وبني ذلك ،ورجل قام يف جوف الليل بعدما
هدأت كل عني فأسبغ الطهور ،ثم قام إىل بيت من بيوت اهلل فهلك فيام بينه وبني ذلك)).
وهو يف املجموع [ص :]410عن آبائه ،عنه ÷ بلفظ(( :فأسبغ الوضوء)) ولفظ:
((هدأت العيون ..إلخ)).
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]98عن آبائه ،عن عيل  #قال( :نزل جبيل  #عىل
النبي ÷ حني زالت الشمس ،فأمره أن يصيل الظهر ،ثم نزل عليه حني كان الفي قامة،
فأمره أن يصيل العرص ،ثم نزل عليه حني وقع قرص الشمس ،فأمره أن يصيل املغرب ،ثم نزل
عليه حني وقع الشفق ،فأمره أن يصيل العشاء ،ثم نزل عليه حني طلع الفجر ،فأمره أن يصيل

الفجر ،ثم نزل عليه من الغد حني كان الفيء عىل قامة من الزوال ،فأمره أن يصيل الظهر،
ثم نزل عليه حني كان الفيء عىل قـامتني ،فأمره أن يصيل العرص ،ثم نزل عليه حني وقع
القرص فأمره أن يصيل املغرب ،ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل ،فأمره أن يصيل
العشاء ،ثم نزل عليه حني أسفر الفجر ،فأمره أن يصيل الفجر ،ثم قال :يا رسول اهلل ما بني
هذين الوقتني وقت).
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]31وأنا أبني لك ما سألت عنه-والقوة باهلل -من
وصححوها عن رجاهلم الثقات فافهم ذلك.
أخبارهم التي رووها بأمجعهم
ّ
أمجعوا مجيع ًا عن رسـول اهلل ÷ أنه قال(( :أ َّمنِي جبيل عند البيت ،فصىل يب الظهر
حـني زالت الشمس ،فكانت بقدر الرشاك ،ثم صىل يب العرص حني كان ظل كل يشء مث َله،
ثم صىل يب املغرب حني أفطر الصائم ،ثم صىل يب العشاء حني غـاب الشفق ،ثم صىل يب
الفجر حني حرم الطعام والرشاب عىل الصائم ،قال :ثم صىل يب الغد الظهر حني كان ظل
كل يشء مث َله ،ثم صىل يب العرص حني صار ظل كل يشء مثل ْيه ،ثم صىل يب املغرب حني
أفطر الصائم ،ثم صىل يب العشاء يف ثلث الليل األول ،ثم صىل يب الفجر ،فأسفر ،ثم التفت
إيل ،فقال يل :يا حممد هذا وقت األنبياء من قبلك .الوقت فيام بني هذين الوقتني)).
َّ
اجلامع الكايف [ص :]40وقال احلسن بن حييى  :%وسألت عن أوقات الصالة فإِنا
نروي يف اخلب املشهور عن نبينا ÷ ((أن جبيل نزل عليه فصىل به الفجر يف ّأول
يـوم حني طلع الفجر ،وصىل به الظهر حني زالت الشمس ،وصىل به العرص حني صار
ظل كل يشء مثله ،بعد الزوال ،وصىل به املغرب حني غابت الشمس ،وصىل به العشاء
اآلخرة حني غاب الشفق ،ثم عاد يف اليوم الثاين فصىل به الفجر حني أسفر ،وصىل به
الظهر حني صار ظل كل يشء مثله بعد الزوال ،وصىل به العرص حني صار ظل كل يشء
مثليه بعد الزوال ،وصىل به املغرب يف وقت واحد حني غابت الشمس ،و صىل به العشاء
()1

اآلخرة حني مىض ثلث الليل ،وقال :ما بني هذين وقت )).
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]40وقال حممد :وقد ذكر عن النبي ÷ أن جبيل نزل عليه بمواقيت الصالة.

=

ويف هنج البالغة عن أمري املؤمنْي [ #ج/3خطبة :]290أما بعد( :فصلوا بالناس
الظهر حني تفي الشمس من مربض العنز ،وصلوا هبم العرص والشمس بيضاء حية يف
عضو من النهار حني يسار فيها فرسخان ،وصلوا هبم املغرب حني يفطر الصائم ويـدفع
احلاج إىل منى ،وص ّلوا هبم العشاء حني يتوارى الشفق إىل ثلث الليل ،وصلوا هبم الغداة،
ّ
والرجل يعرف وجه صاحبه ،وصلوا هبم صالة أضعفهم ،وال تكونوا فتانني).
ويف اجلامع الكايف [ج/1ص :]40وقال احلسن بن حييى أيض ًا فيام روى ابن صباح عنه
وهو قول حممد يف املسائل :وسئل عمن يقول :إن للصلوات اخلمس ثالثة مواقيت،
فالذي اتصل بنا عن نبينا ÷ أنه صىل مخس صلوات يف مخسة مواقيت إ َّ
ال ما مجع
بعرفة ومزدلفة.
وكذلك بلغنا عن علامء آل رسول اهلل ÷ وإجامع علامء أمة حممد ÷ أن
للصلوات اخلمس مخسة مواقيت إ َّ
ال من علة أو عذر.
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ %ص :]100عن آبائه ،عن عيل  #أنه كان يكره الصالة
يف أربع أحيان :بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع ،وبعد صالة العرص حتى تغيب
الشمس ،ونصف النهار حتى تزول الشمس ،ويوم اجلمعة إذا قام اإلمام عىل املنب.
ويف املناهي ملحمد بن حييى املرتىض [ #املجموعة الفاخرة ص( :])247عنه ÷:
وهنى عن الصالة يف ثالثة أوقات :عىل ميت ،أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو
وتبياض ،وعند قيام كل يشء يف ظله ،وهو اعتدال الشمس يف السامء حتى تزول ،وعند
اصفرار الشمس حتى يدخل الليل.
ويف البساط لإلمام النارص للحق احلسن بن عيل [ #ص :]97قال :وحدَّ ثنا حممد
بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى بن زيد ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن
قلت :وذكر قريب ًا من رواية احلسن  #إ َّ
ال أنه قال يف صالة الغد ويف حديث آخر أنه صىل به املغرب قرب غيبوبة الشفق .انتهى من
حاشية عىل األصل.

زيـد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :سيأيت عىل الناس أئمة
بعدي يميتون الصالة كميتة األبدان ،فإذا أدركتم ذلك فص ّلوا الصالة لوقتها ،ولتكن
فإن َ
صالتكم مع القوم نافلةَّ ،
ترك الصالة عن وقتها كفر)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]106/1:الرأب ]224/1:هبذا اللفظ والسند إ َّ
ال
أن فيها(( :أنه سيأيت))..إلخ.
وهو أيض ًا يف املجموع [ص :]99عن آبائه بلفظه.
وفيه [ص :]99عن آبائه عن عيل  #أنه سأله رجل :ما إفراط الصالة؟ قال( :إذا دخل
وقت الذي بعدها).
ويف أمال أمحد بن عيسى  #أيض ًا [العلوم[ ،]106/1:الرأب :]224/1:هبذا السند عن عيل
قال :قال رسول اهلل ÷(( :صلوا الصالة لوقتهاَّ ،
فإن ترك الصالة عن وقتها كفر)).
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]33وكذلك صح لنا اخلب عن رسول اهلل ÷
أنه كان جيمع بني الظهر والعرص إذا زالت الشمس يف السفر ،وإذا حانت املغرب مجع بينها
وبني العشاء.
وفيه أيض ًا [ص :]32واعلم وفقك اهلل أنه ملا صح هذا اخلب عن رسول اهلل ÷ أنه
صىل الظهر يف أول يوم حني زالت الشمس ،وصىل العرص وظل كل يشء مثله ،ثم ّ
صىل
من الغـد الظهر وظل كل يشء مثله ،وصىل العرص وظل كل يشء مثاله ،علمنا أنه قد
صىل يف أول يوم العرص يف وقت صالة الظهر التي صالها من الغد ،فأجاز ÷ بفعله
هذا صالة الظهر يف وقت صالة العرص ،وصالة العرص يف وقت صالة الظهر؛ ألنه صىل
الظهر والعرص وظل كل يشء مثله ،فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كله وقت للعرص،
ووقت العرص كله وقت للظهر؛ ألن من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل يشء مثله
وقت واحد ممدود ال مرية فيه ،وقد صىل رسول اهلل ÷ يف هذا الوقت الواحد الظهر
والعرص عند زوال الشمس ،ومن فعل ذلـك فقد أدى الصالتني يف أوقاهتام؛ ألن أول
الوقت كآخره ،وآخر الوقت كأوله يف تأدية صالهتام غري متعد لفعل رسول اهلل ÷،
وكذلك من صالهام يف آخر الوقت فقد صالهام يف أوقاهتام.

وفيه أيض ًا [ص :]34من ذلك ما روى أبو بكر بن أيب شيبة الكويف ،قال :حدَّ ثنا أبو
معاوية ،عن األعمش ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،قال:
مجـع رسول اهلل ÷ بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء باملدينة يف غري خوف وال
حي ِّرج عىل أمته.
مطر ،قال :قيل البن عباس :ما أراد بذلك؟ قال :أن ال ُ َ
ورواه مالك بن أنس ،عن أيب الزبري ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس :مثله سواء.
وفيه أيض ًا [ص :]34فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب اهلل أن وقت الظهر والعرص
من زوال الشمس إىل الليل ،ووقت املغرب والعشـاء إىل الفجر ،وهو د
قول ثابت ،وهو
قول جدي القاسم بن إبراهيم رمحة اهلل عليه ،وبه نأخذ.
والدليل عىل صحة هذا القول وثباته أن رسول اهلل ÷ مجع بني الظهر والعرص
واملغرب والعشاء يف املدينة من غري سفر ،وال خوف ،وال مطر.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]253/1:الرأب :]500/1:وبه عن جعفر ،عن قاسم
يف املصيل املسافر جيمع بني الصالتني الظهر والعرص يف أول وقت الظهر بعد الزوال،
َ
َّ َ َ ُ
َّ
الصَلة ِ ُدللوكِ الش ْم ِس
واملغرب والعشاء إذا غربت الشمس ؛ ألن اهلل تعاىل يقول ﴿:أق ِِم
َّ
َ َ
إَِل غ َس ِق الليْ ِل﴾ [اإلرساء ]78:وإن أخرهام حتى يصليهام فواسع ،قد جاء احلديث عن
النبي ÷ أنه خـرج من رسف حني غربت الشمس فلم يصل املغرب حتى بلغ مكة،
وبينهام عرشة أميالَّ ،
أخر املغرب وهو مل يبلغ مكة حتى أظلم أو بعد.
()1

يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]42وأخبين

جعفر ،عن القاسم ،قال :جيمع املسافر بني

الظهر والعرص إذا زالت الشمس ،وبني املغرب والعشاء إذا غربت الشمس ..إلخ رواية
األمايل باختالف يف العبارات ال يرض.
وفيه [ج 1ص :]42روي عن النبي ÷ أنه كان إذا كان يف السفر ،فزالت الشمس
وهو يف املنزل صىل الظهر والعرص ،ثم ارحتل ،وإذا ارحتل قبل أن تزول الشمس أخر
الظهر حتى يبد النهار ،ثم جيمع بني الظهر والعرص ،وكان يؤخر املغرب إىل قريب من
وقت العشاء ،ثم يصيل املغرب ،ثم يقيض حاجته ،ثم يصيل العشاء اآلخرة إذا غاب
الشفق وهو احلمرة.
( -)1القائل حممد بن منصور.

وروي عن النبي ÷ أنه مجع بني الظهر والعرص باملدينة من غري ع ّلة ،ومجع بني
املغرب والعشاء يف غري وقت معلوم ،وقال(( :لئال حترج أمتي)).
ويروى من حديث جعفر بن حممد  #أنه كان ربام صىل العرص عىل أربعة أقدام بعد
الزوال ،وروى احلديث املشهور عن ابن عباس أن النبي ÷ مجع بني الصالتني
باملـدينة من غرية علة ،وقال(( :ال حترج أمتي)) ،قال :وإن هذا احلديث كان قبل نزول
جبيل .#
وقال اهلادي  #يف املنتخب أيض ًا [ص :]35وروى عبدالرزاق ،عن سفيان
الثوري ،عن أيب الزبري ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،قال :مجع رسول اهلل ÷
بني الظهر والعرص باملدينة يف غري سفر وال خوف ،قال :قلت البن عباس :مل تره فعل
ذلك؟ قال :أراد أن ال حيرج أحد ًا من أمته.
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]42وقال احلسن  :#اجلمع بني الصالتني رخصة،
فسحها رسول اهلل ÷ لئال تبطل صالة أمته .وأحب األمور إلينا إذا كنا يف احلرض أن
نلزم األوقـات التي نزل هبا جبيل  ،#وإن صىل مصل يف األوقات التي فسحها رسـول
اهلل ÷ يف السفر واحلرض مل نضيق عليه من ذلك ما وسع رسول اهلل ÷ ،فإن
رسول اهلل ÷ صىل الظهر والعرص بعرفة بأذان واحد وإقامتني ،ومجع املغرب والعشاء
بمزدلفة بعد أن سار أربعة أميال عىل الت َأي ِد وغاب الشفق ودخل وقت العشاء اآلخرة.
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]101/1:الرأب :]215/1:قال حممد :كان أمحد بن عيسى
يصيل العرص بعد قامة بعد الزوال.
ورأيت أمحد بن عيسى ،وعبداهلل بن موسى ،وإدريس بن حممد ،وغري واحد من
مشائخ بني هاشم يصلون العرص بعد قامة بعد الزوال ،ال يكادون يفرطون يف ذلـك.
( -)1وفيه [ج 1ص :]42وروى حممد بإسناده عن معاذ عن النبي ÷ كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زوال الشمس َأ َّخر
الظهر حتى جيمعها إىل العرص ،ويصليهام مجيع ًا ،ثم سار ،وكان إذا ارحتل بعد الزوال صىل الظهر والعرص مجيع ًا ،ثم سار ،وكان
عجل العشاء فصالها مع املغرب،
إذا ارحتل قبل غروب الشمس أخر املغرب حتى يصليها مع العشاء ،وإذا ارحتل بعد املغرب َّ
انتهى من املؤلف حفظه اهلل وأبقاه.

قال حممد :سألت حممد بن عيل بن جعفر بن حممد ال ُع َرييض ،فذكر فيها قريب ًا من ذلك.
حدَّ ثني أبو الطاهر ،عن إبراهيم بن عبداهلل بن احلسن أنه كان يقيس الشمس لوقت
العرص وذكر نحو ًا من القامة.
وبه قال :حدَّ ثني أبو الطاهر وغريه عن حييى بن عبداهلل بنحو من ذلك.
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]253/1:الرأب :]498/1:حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح،
()1

عن إسحاق بن الفضل ،عن عبداهلل بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل _ ،قال:
(ليس فجران ،إنام الفجر املعرتض ،والشفق :احلمرة ليس البياض).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]89والشفق :فهو احلمرة ،ال البياض؛ ألن
البياض ال يغيب إ َّ
ال بعد ذهاب جزء من الليل كثري.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]41قال أمحد بن عيسى ،وعبداهلل بن موسى؛ والقاسم
واحلسن ،وحممد :الشفق احلمرة ال البياض.
قـال القاسم  :#إنام يقول الشفق البياض من ال يعرف اللغة.
وقال حممد :الشفق احلمرة وهو أن تذهب احلمرة كلها.
وروى حممد بإسناده عن عيل _ قال( :الشفق :احلمرة ال البياض).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]231/1:الرأب :]465/1:قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _،
قال :أتاه رجل فقال له :إن أبا موسى األشعري يزعم أنه ال وتر بعد طلوع الفجر ،فقال
عيل( :لقد أغرق يف النزع ،وأفرط يف الفتيا :الوتر ما بني الصالتني ،والوتر ما بني األذانني)
فسألته عن ذلك ،فقال( :ما بني صالة العشاء إىل صالة الفجر ،وما بني أذان الفجر إىل
يتعمد تركـه ،ومن رأى أنه يفرغ
اإلقامة ،وقال :إن الوتر ليس بحتم ،وال ينبغي للعبد أن ّ
من وتره ،ومن الركعتني ،ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليبدأ بالوتر).
( -)1عبيداهلل (نخ).

ويف املجموع [ص :]135عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله إىل قوله :وأفرط يف الفتوى .الوتر
ما بني األذانني ،قـال :فسألت زيد بن عيل عام بني األذانني ،فقال :ما بني صالة العشاء إىل
صالة الفجر إىل اإلقامة ،قال  :#والوتر ليس بحتم ..إلخ حديث األمايل.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]117وأخبنا حممد بن عثامن ،قال :حدَّ ثنا النارص للحق
احلسن بن عيل  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إىل آخر سند األمايل ،وإىل قوله( :ما
بني الصالتني) ،وبلفظ( :ما بني األذانني أذان الفجر وإقامته) ،وتم احلديث يف رشح
التجريد إىل لفظ( :إقامته) ،وليس فيه( :وقال ..إلخ).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]83وروي عن أمري املؤمنني  #أنه خرج أول ما طلع
الفجر األول فنظر إىل السامء ،ثم قال( :أين السائل عن الوتر؟ ِن ْع َم ساعة الوتر هذه).
وفيه [ج :]83/1بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه خرج حني إنشق الفجر ،فقال( :أين
ُ
ساعة الوتر هذه).
السائل عن الوتر؟ ِن ْع َم
وبلغنا عنه  #أنه قال( :الوتر ما بني الصالتني ،وما بني األذانني) يعني صالة
العشاء والفجر ،وأذان الفجر واإلقامة.
وبلغنا عنه  #أنه قيـل له :إن أبا موسى يزعم أنه ال وتر بعد الفجر ،فقال عيل _:
(لقد أغرق يف النزع ،وأفرط يف الفتيا).
يف رشح التجريد [ج 1ص :]120وروي عن حممد بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :كان ال يصليهام
حتى يطلع الفجر يعني ركعتي الفجر.
وهو يف األمال [العلوم[ ،]214/1:الرأب :]435/1:بلفظ :وبه قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى..إلخ.
تدعن صال َة
ويف جمموع زيد بن عيل  :]131[ #عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ال
ّ
َ
ركعتني بعـد املغرب يف حرض وال يف سفر فإهنا قول اهلل عزّ وجلَ ﴿ :وأ ْدبَ َ
ار

ُّ
تدعن صـالة ركعتني بعد طلوع الفجر قبل أن تصيل الفريضة يف
الس ُجو ِد[﴾40ق] وال
ّ
ْ
ِإَودبَ َ
ار ُّ
انل ُج ِ
وم[﴾49الطور]).
سفر وال يف حرض ،فهي قوله عز اسمه وجل ذكره﴿ :

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]304حدَّ ثنا أمحد بن حممد االبنويس ببغداد ،قال:
حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد
النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثني نرص بن مزاحم املنقري،
قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قـال :حدَّ ثني أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني
عَن صالة ركعتني بعد صالة
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :ال َتدَ َّ
ََْ
ُ
َ
ُّ
َ
عَن صالة ركعتني بعد
املغرب فإهنا قول اهلل تعاىل ﴿ :وأدبار السجو ِد[﴾40ق] ،وال َتدَ َّ
ْ
ِإَودبَ َ
ار ُّ
انل ُج ِ
وم[﴾49الطور]).
طلوع الفجر فهي قول اهلل﴿ :
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]216/1:الرأب :]437/1:وبه قال :حدّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيـد ،عن آبائه ،عن عيل _
أنه كان إذا صىل الركعتني قبل الفجر -وكان ال يصليهام حتى يطلع الفجر -يتكّي عىل
جانبـه األيمن ،ثم يضع يده اليمنى حتت خده األيمن مستقبل القبلة ،ثم يقـول:
(استمسكت بعروة اهلل الوثقى التي ال انفصام هلا ،واعتصمت بحبل املتني ،أعوذ باهلل من
ُ
رش شياطني اإلنس واجلن ،أعـوذ باهلل من رش فسقة العرب والعجم ،حسبـي اهلل،
توكّلت عىل اهلل ،أجلأت ظهري إىل اهلل ،طلبت حاجتي من اهلل ،ال حـول وال قوة إ َّ
ال باهلل،
اللهم اجعيل يل ُن ْور ًا يف قلبي ،و ُن ْور ًا يف قبي ،و ُن ْور ًا يف سمعي ،و ُن ْور ًا يف برصي ،و ُن ْور ًا يف
لساين ،و ُن ْور ًا يف شعري ،و ُن ْور ًا يف برشي ،و ُن ْور ًا يف حلمي ،و ُن ْور ًا يف دمي ،و ُن ْور ًا يف
عظامي ،و ُن ْور ًا يف عصبي ،و ُن ْور ًا من بني يدي ،و ُن ْور ًا من خلفي ،و ُن ْور ًا عن يميني ،و ُن ْور ًا
عن شاميل ،و ُن ْور ًا من فوقي ،و ُن ْور ًا من حتتي ،اللهم عظم يل ُن ْور ًا ثالث ًا).
وهو يف اجلامع الكايف بلفظ [ج 1ص :]85وعن عيل _ أنه كان إذا صىل الركعتني
قبل الفجر (يتكي ..إلخ) وليس فيه( :و ُن ْور ًا يف برشي ،و ُن ْور ًا يف حلمي).
ويف املجموع [ص :]160عن آبائه ،عن عيل  :#أنه كان ال يصيل الركعتني اللتني قبـل
صالة الفجر حتى يعرتض الفجر ،وكان إذا صالهام قال( :استمسكت)...إىل قوله يف
األمايل( :ال حول وال قوة إ َّ
رش شياطني ..إلخ) ،وبزيادة
ال باهلل) بلفظ( :وأعوذ باهلل من ّ
بعد (ال حول ..إلخ) (اللهم اغفر يل ذنبي؛ فإنه ال يغفر الذنوب إ َّ
ال أنت).

ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]216/1:الرأب :]437/1:وبه قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن
عمرو بن مجيع ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :والذي
نفس حممد بيده لدعا ُء الرجل بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس أنجح يف احلاجة من
الضارب بامله يف األرض)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]332أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل الديباجي
ببغداد ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد
بن منصور إىل آخر سند األمايل.
وهو يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ص :]206هبذا السند بلفظ( :أنجح)،
وتأخري( :ماله).
وفيه [ص :]205حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن
حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن آبائه أن النبي ÷ قال(( :ذكر اهلل ما بني صالة
الغداة إىل طلوع الشمس أنجح يف طلب الرزق من الضارب يف األرض)).
وفيه [ص :]205حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى بن زيد ،عن حسني بن
علوان ،عن أيب خالد ،عن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن عيل بن أيب
طالب ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من قعد يف مصاله الذي صىل فيه الفجر يذكر اهلل
حتى تطلع الشمس كان كحاج بيت اهلل عز وجل)).
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]216/2:الرأب.]436/1:
ويف جمموع زيد [ #ص :]160عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷:
((من قعد يف مصاله الذي صىل فيه الفجر يذكر اهلل سبحانه يسبحه ،وحيمده حتى تطلع
الشمس كان كاحلاج إىل بيت اهلل ،وكاملجاهد يف سبيل اهلل عزّ وجل)).
وفيه أيض ًا [ص :]160عن آبائه ،عن عيل  %أنه كان يقول إذا انرصف من الفريضة يف
الفجر بعد ما يدعو( :اللهم صل عىل حممد ،وعىل وآل حممد ،واجعل اللهم يف قلبي ُن ْور ًا ،ويف
برصي ُن ْور ًا ،ويف سمعي ُن ْور ًا ،وعىل لساين ُن ْور ًا ،ومن بني يدي ُن ْور ًا ،ومن خلفي ُن ْور ًا ،ومن
فوقي ُن ْور ًا ،ومن حتتي ُن ْور ًا ،وعن يميني ُن ْور ًا ،وعن شاميل ُن ْور ًا ،اللهم َأعْ ِظم يل النور يوم

القيامة ،واجعل يل ُن ْور ًا أميش به يف الناس ،وال حترمني نوري يوم ألقاك ،ال إله إ َّ
ال أنت).
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]258/1:الرأب :]511/1:حدَّ ثنا أمحد بن صبيح ،عن
حسني بن علوان ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من كانت له إىل
اهلل حاجة فليدع هبا يف صالة العشاء اآلخرة فإهنا صالة مل يص ّلها أحد من األمم قبلكم)).
وفيها [العلوم[ ،]258/1:الرأب :]510/1:هبذا السند عن عيل  #قال :قال يل رسول اهلل ÷:
((يا عيل اقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة آية الكريس ،فإنه ال حيافظ عليها إ َّ
ال نبي ،أو
صديق ،أو شهيد)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]313وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل
الديباجي البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال
َأ ْخ َبنا حممد بن منصور إىل آخر احلديث األول ،وسنده يف أمايل أمحد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]258/1:الرأب:]510/1:حدَّ ثنا حسني بن نرض،
عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :لكل من
أدى فريضة دعوة مستجابة)).
ومثله يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ص :]114هبذا السند.
ويف أمال أيب طالب [ص :]331حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن حممد بن عبداهلل
احلسني رمحه اهلل تعاىل ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا داوود
بن سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن موسى الرىض ،عن أبيه موسى ،عن أبيه جعفر،
عن أبيـه حممد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
(( َم ْن أ َّدى فريضة فله عند اهلل دعوة مستجابة)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور املرادي [ص :]209حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل
بن منذر ،عن ابن فضيل ،قال :حدَّ ثنا أبان ،عن احلسن ،أو شهر بن حوشب ،عن جابر بن
عبداهلل أهنم ص ّلوا املغرب ،ثم عقبوا ،فذكروا اهلل سبحانه ،فسمعوا صوت النبي ÷
وهـو خارج إليهم يف احلجرة وهو يقول(( :من هاهنا ،من هاهنا ،من هاهنا)) فقاموا إليه:
فقالوا :ما ذاك يا رسول اهلل؟ فقال(( :إين وجدت ريب يباهي بكم املالئكة ،يقول(( :انظروا
إىل عبادي قضوا فريضة من فرائيض ،ثم عقبوا يذكروين)).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]66قال احلسن :وسألت عن قوله تعاىلَ ﴿ :فإ َذا َف َر ْغ َ
ت
ِ
َ َ َ
ار َغ ْ
َ ْ َ ْ
ك َف ْ
ب[﴾8الرشح] ،فإنا سمعنا يف ذلك يعني فانصب هلل تعاىل يف
فانصبِ7إَوَل رب ِ
الصالة ،وإىل ربك فارغب يعني يف الدعاء ورفع اليدين يف التكبرية.
ويروى عن أمري املؤمنني _ أنه قال( :من أحب أن يكتال باملكيال األوىف فليقل
إذا انرصف من الصالة :سبحان ربك ب العزة عام يصفون ،وسالم عىل املرسلني،
واحلمد هلل رب العاملني).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]344وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ،
قـالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص سنة مخس وثالثامئة ،قال :حدَّ ثنا
موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه،
عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ¢أن
رسول اهلل ÷ كان إذا أراد االنرصاف من الصالة مسح جبهته بيده اليمنى ،ثم يقول:
((اللهم لك احلمد ،ال إله إ َّ
ال أنت ،عامل الغيب والشهادة ،اللهم أذهب عني اهلم،
واحلزن ،والفتن ما ظهر منها ،وما بطن)).
وقال ÷(( :ما أحد من أمتي يقول ذلك إ َّ
ال أعطاه اهلل ما سأل)).
يف املجموع [ص :]159عن آبائه ،عن عيل  %إنه كان يقول حني يسلم من الوتر:
(سبحان ريب امللـك القدّ وس ،رب املالئكة والروح ،العزيز احلكيم) ثالث مرات يرفع
هبا صوته ،وإذا انفجر الفجر ،قال( :احلمد هلل فالق اإلصباح ،رب الصباح سبحان اهلل
رب الصباح ،وفالق اإلصباح ،اللهم اغفر يل ،وارمحني وأنت أرحم الرامحني).
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]89/1:الرأب :]190/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال
رسول اهلل ÷(( :يأيت املؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناق ًا ينادون بشهادة أن ال
إله إ َّ
ال اهلل ،وأن حممد ًا عبده ورسوله)).

وهو يف جمموع زيد [ #ص :]97عن آبائه  %بزيادة ((فال َي ْس َم ُع املؤذنني يش دء إ َّ
ال
شهد هلم بذلك يوم القيامة ،ويغفر للمؤذن مد صوته ،وله من األجر مثل املجاهد الشاهر
سيفه يف سبيل اهلل عزّ وجل)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]316أخبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل بن
موسى بن جعـفر ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني،
أفصحكم،
عن أبيه ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷(( :ليؤذن
ُ
()1

أفقهكم)).
وليؤمنكم
ُ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]44قال احلسن بن حييى  :#أمجع أبرار العرتة وصاحلو
املسلمني عىل أن رسول اهلل ÷ مل يزل يؤذن له حتى قبضه اهلل تعاىل إليه ،ومل يزل يؤذن
لعيل بن أيب طالب _ إىل يومنا هذا بإجامع أمة حممد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]96/1:الرأب :]208/1:حدَّ ثنا حسن بن حسني ،عن
ابن أيب حييى املدين ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،#
قال( :من أذن قبل الوقت أعاد).
ويف أحكام اهلادي #

[ج1

ص :]86وقد روي أن بال ً
ال أذن بليل ،فدعاه

النبي ÷ فقال(( :ما محلك عىل أن جتعل صالة الليل يف صالة النهار ،وصالة النهار
يف صالة الليل ،عد فناد أن العبد نام)).
فصعد بالل وهو يقول :ليت بال ً
ال ثكلته أمه ،وابتل من نضخ دم جبينه ،قال :فنادى
بالل إن العبد نام .فلام طلع الفجر أعاد.
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من أذن قبل طلوع الفجر أعاد ،ومن أذن
قبل الوقت أعاد).
[ص ]87حدَّ ثني أيب عن أبيه أنه قال :ال بأس بأذان األعمى .قد كان ابن أم مكتوم يؤذن
للنبي ÷.
( - )1وليؤمكم (نخ).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]45وعن عيل _ قال( :من أذن قبل الوقت فليعد).
ويف املجموع [ص :]95عن آبائه عن عيل  #قال( :ليس عىل النساء أذان وال إقامة).
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]30اهلل أكب ،اهلل أكب ،أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل،
أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل ،أشهد أن حممد ًا رسول اهلل ،أشهد أن حممد ًا رسول اهلل ،حي عىل
الصالة ،حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح ،حي عىل الفالح ،حي عىل خري العمل ،حي
عىل خري العمـل ،اهلل أكب ،اهلل أكب ،ال إله إ َّ
ال اهلل .الذي صح لنا عن رسول اهلل ÷
فهذا .وهو مثنى مثنى.
وهم فقد أمجعوا عىل أن األذان مثنى مثنى ،ورووه عن النبي  #فرتكوا قوهلم
بالتكرير يف التكبري عند روايتهم أنه مثنى مثنى؛ ألنه إذا قال :اهلل أكب ،اهلل أكب ،فهو مثنى،
وصح اخلب ،فإذا زادوا أكثر من ذلك أبطلوا اخلب ،وأتوا يف األذان بام ليس فيه.
ويف املجموع [ص :]92عن زيد عن آبائه  %عن عيل  #قال( :األذان مثنى مثنى،
واإلقامة مثنى مثنى ،و ُت َر ّتل يف األذان ،وحتدر يف اإلقامة).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]46وقال القاسم يف رواية داوود والقوميس مجيع ًا عنه:
حدَّ ثنا عيل بن حممد ،عن ابن هارون ،عن ابن سهل ،عن عثامن ،عن القوميس ،عنه قال:
أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن األذان واإلقامة مثنى مثنى.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]90/1:الرأب :]193/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو العالء،
قـال :قلت ملحمد بن عيل :يا أبا القاسم أال حتدثني عن هذا األذان ،فإنا نقول :إنام رآه
رجل من األنصار يف املنام ،فأخب به رسول اهلل ÷ ،فأمره أن يعلمه بال ً
ال فأذن ،قال:
ففزع لذلك ،وقال :وحيكم! أال تتقون اهلل عمدتم إىل أمر من جسيم أمر دينكم ،فزعمتم
أنام رآه رجل يف املنام رؤيا.
قال :قلت :فكيف كان إذ ًا؟
قال :كان أن رسول اهلل ÷ أرسي به حتى انتهى إىل ما شاء اهلل من السامء،

ففرضت عليه الصالة ،فبعث اهلل ملك ًا ما رؤي يف السامء قبل ذلك اليوم ،فقال :اهلل أكب،
اهلل أكب ،فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي أنا أكب)).
ثم قال :أشهد أن ال إله إال اهلل.
فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي ما من إاله غريي ،أنا اهلل ال إله إال أنا)).
ثم قال :أشهد أن حممد ًا رسول اهلل.
فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي أنا أرسلته ،أنا اصطفيته ،وأنا اجتبيته)).
ثم قال :حي عىل الصالة.
فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي دعا إىل فريضتي ،فمن مشى إليها راغب ًا فيها كانت
كفارة ملا مىض من ذنبه)).
ثم قال :حي عىل الفالح.
فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي ،فمني الفالح والنجاح)).
ثم قال :قد قامت الصالة.
فقال اهلل تعاىل(( :صدق عبدي قد أقمتها وحددهتا)).
قال :ف َأ َّم رسول اهلل ÷ يومئذ أهل السامء ،فتم له رشفه يومئذ عىل مجيع اخلالئق.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]84واألذان فأصله أن رسول اهلل ÷ عُ ِّلمه ليلة
املرسى أرسل اهلل إليه ملك ًا يعلمه إياه.
وستأيت رواية اجلامع الكايف عن احلسن بن حييى.
وفيها :وقد سمعنا يف احلديث أن اهلل سبحانه بعث ملك ًا من السامء بأذان ،وفيه حي
عىل خري العمل.
تقدّ مت رواية املنتخب.
ويف رشح التجريد [ج 1صَ :]105أ ْخ َبنا به أبو العباس احلسني ،قـالَ :أ ْخ َبنا عيل بن
احلسن الظاهري :حدَّ ثنا حممد بن حممد بن عبدالعزيز ،قـال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال:
أخبنا عيسى بن عبداهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب  ،%قال :حدَّ ثني أيب،

عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :اعلموا أن
خري أعاملكم الصالة)) ،وأمر بال ً
ال أن يؤ ّذن بحي عىل خري العمل).
ويف أحكام اهلادي [ #ص :]84قد صح لنا أن حي عىل خري العمل كانت عىل عهـد
رسول اهلل ÷ يؤذن هبا ،ومل تطرح إ َّ
ال يف زمن عمر بن اخلطاب فإنـه أمر بطرحها،
وقال :أخاف أن يتكل الناس عليها ،وأمر بإثبات الصالة خري من النوم مكاهنا.
ويف املنتخب له [ #ص :]30وأما حي عىل خري العمل فلم تزل يف عهد رسـول اهلل ÷
حتى قبضه اهلل ،ويف عهد أيب بكر حتى مات ،وإنام تركها عمر وأمر بذلك ،فقيل لهِ :ملَ

تركتها؟ فقال :لئال يتكل الناس عليها ،ويرتكوا اجلهاد.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]45قال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل
أن يقولوا يف األذان واإلقامة( :حي عىل خري العمل) ،وأن ذلك عندهم السنة .وقد سمعنا
يف احلديث أن اهلل سبحانه بعث ملك ًا من السامء إىل األرض بآذان وفيـه(( :حي عىل خري
العمل)) ،ومل يزل النبي ÷ يؤ ّذن بـ ((حي عىل خري العمل)) حتى قبضه اهلل إليه.
وكان يؤذن هبا يف زمن أيب بكر ،فلام َو ِ َيل عمر قال :دعوا حي عىل خري العمل ،ال يشتغل
الناس عن اجلهاد؛ فكان أول من تركها.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]92/1:الرأب :]196/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر قال :كان عيل بن احلسني ’
إذا قال :حي عىل الفالح ،حي عىل الفالح ،قال :حي عىل خري العمـل ،حي عىل خري
العمل .قال :وكانت يف األذان فأمرهم عمر فكفوا عنها خمافة أن يتثبط الناس عن اجلهاد،
ويتكلوا عىل الصالة.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]105وروى أبو بكر بن أيب شيبة ،قال :حدَّ ثنا حاتم بن
إسامعيل ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ومسلم بن أيب مريم أن عيل بن احلسني كان يؤذن،
فإذا بلغ حي عىل الفالح ،قال :حي عىل خري العمل ،ويقول :هو األذان األول(.)1

( -)1والقول بحي عىل خري العمل يف األذان رواه يف أمايل أمحد عن حييى بن زيد [العلوم:ج 1ص[ ،]92الرأب:ج ،]196 1وفيه
ويف اإلقامة عن أمحد بن عيسى والباقر ،ورواه يف املجموع عن عيل بن احلسني يف األذان [ص ]93متت مؤلف أيده اهلل تعاىل.

يف رشح التجريد [ج 1ص :]107والدليل عىل ذلك ما أخبنا به حممد بن عثامن َّ
النقاش:
حدَّ ثنا النارص  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  %أنه أتاه رجل ،فقال :يا
أمري املؤمنني واهلل إين ألحبك يف اهلل ،قال( :ولكني أبغضك يف اهلل) قالِ :
وملَ؟ قال( :ألنك
تتغنى يف األذان ،وتأخذ عىل تعليم القرآن أجر ًا ،وسمعت رسـول اهلل ÷ يقول:

((من أخذ عىل تعليم القرآن أجر ًا كان ح ّظه يوم القيامة)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]95/1:الرأب:ص :]204هبذا السند من لدن حممد بن
منصور ،وبلفظ( :يف أذانك ..إلخ) وزيادة ،قال حممد :تتغنى يف أذانك يعني تطرب.
ومثله يف جمموع زيد [ #ص :]95عن آبائه ،عن عيل  #بلفظ( :تتغنى بأذانك)
تطربه..إلخ.
يعني ِّ
ويف اجلامع الكايف [ص :]46قال أمحد بن عيسى  :#قال رجل لعيل _ مثله،
بلفظ( :يف أذانك) ،وحذف لفظ( :يف اهلل).
ويف كتاب النهي للمرتىض ُممد بن حييى #
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املجموعة] :عن آبائه،

عنـه ÷ وهنى عن األذان باألجرة وروي عنه أنه قال(( :ليس منّا من فعل ذلك)).
وهنى عن تعليم القرآن باألجرة.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]94/1:الرأب :]203/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ،#
قال( :ثالث ال يدعهن إ َّ
ال عاجز :رجل سمع مؤذن ًا ال يقول كام يقول ،ورجل لقي جنازة
ال يسلم عىل أهلها ،ويأخذ بجوانب الرسير ،فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران ،ورجل
أدرك اإلمام ساجد ًا مل يكب ثم يسجد معه ،وال يعتد هبا).

ويف املجموع [ص :]95مث ُله عن آبائه ،عن زيد بن عيل  #بلفظ( :ثم يسجد
()1

معهم..إلخ ) بزيادة :واو قبل (ال يقول ...ال يسلم).
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]102عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال
رسول اهلل ÷(( :مفتاح الصالة الطهور ،وحتريمها التكبري ،وحتليلها التسليم)).
وروى املرتىض  #يف كتاب الفقه عنه(( :÷ :حتريم الصالة التكبري،
وحتليلها التسليم)).
ويف أحكام اهلادي [ #ص :]91عن رسول اهلل ÷ أنه قـال(( :مفتـاح الصالة
الطهور ،وحتريمها التكبري ،وحتليلها التسليم ،وال جتزي صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب
وقرآن معها)).
يف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 1ص :]152و َأ ْخ َبنا حممد بن عثامن النقاش،
قال :حدَّ ثنا النارص  ،#عن حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني،
عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان إذا استفتح
الصالة قال :اهلل أكب ،وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض ،عامل الغيب
والشهادة ،حنيف ًا ،مسل ًام ،وما أنا من املرشكني ،إن صاليت ونسكي ،وحمياي ،وماميت هلل
رب العاملني ،ال رشيك له ،وبذلك أمرت ،وأنا من املسلمني).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]107/1:الرأب :]227/1:هبذا السند عن حممد بن
()2

منصور مثله بتامم اآلية إىل مسلمني .
مثل األمايل (إنه كان إذا )...إ َّ
ويف املجموع [ص :]102عن آبائه ،عن عيل ُ #
ال قوله( :عامل
الغيب والشهادة) بزيادة بعد املسلمني( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،ثم يبتدي ويقرأ).
( -)1ويف اجلامع الكايف :وروى -يعني حممد ًا -بإسناده عن النبي ÷ أنه كان إذا سمع املؤذن قال كام يقول ،فإذا بلغ حي عىل
الصالة حي عىل الفالح قال :ال حول وال قوة إ َّ
ال باهلل وإذا بلغ اإلقامة قال :اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة
أعط حممد ًا سؤله يوم القيامة ،وبلغه الدرجة الوسيلة من اجلنة ،وتقبل شفاعته يف أمته .انتهى من املؤلف أدام اهلل سعادته.
( -)2لفظ األصل إىل قوله :وأنا من املسلمني وإنام كملت اآلية ،متت من املؤلف أبقاه اهلل.

ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]108/1:الرأب :]229/1:حدَّ ثني عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه يف
استفتاح الصالة ،قال :تفتتح باستفتاح عيل بن أيب طالب  ،#وذكر مثل املجموع بلفظ:
ثم تعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،ثم يقول :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وزيـادة قوله :وإن
شاء استفتح باستفتاح عبداهلل بن مسعود وهو قوله سبحانك اللهم ..إىل آخر الكلمـات،
وهن معروفة ،وإن شاء مجعها كلها ،وإن شاء بعضها ،وقد جاء عن أيب جعفر حممد بن عيل
غري ذلك ،وعن زيد بن عيل ’ خالف ما قال أبو جعفر ،وكل ذلك يدل عىل السعة فيه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]56قال أمحد واحلسن وحممد :يقول املصيل :اهلل أكب،
وجهت وجهي.
ّ
قلت :اآلية...إىل :وأنا من املسلمني ،ثم يتعوذ .وهذا هو استفتاح عيل بن أيب طالب _.
وفيه :وقال احلسن  #يف رواية ابن صباح ،وهو قول حممد :الذي نأخذ به يف
االفتتاح هو الذي سمعنا عن عيل _ ،وعن أيب جعفر ،وزيد بن عيل ،وعبداهلل بن
احلسن ،وجعفر بن حممد  ،%وهو وجهت وجهي..إىل آخره.
قال ُممد يف موضع آخر :وكذلك رأينا مشائخ آل رسول اهلل ÷ ما خال
القاسم بن إبراهيم  #فإنه كان يستفتح باآلية ،احلمد هلل الذي مل يتخذ ولد ًا ..إلخ.
وفيه :قال حممد :االستفتاح والتعوذ عندنا بعد التكبري ،وكذلك سمعنا عن
النبي ÷ ،وعن عيل صىل اهلل عليه ،وعن غريه من أهل البيت وغريهم.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]110/1:الرأب :]232/1:قال حممد :ذكرت التعوذ
حلسني بن عبداهلل فرآه قبل التكبري.
قال حممد :االستفتاح والتعوذ بعد التكبري ،وكـذلك سمعنا عن النبي ،وعن عيل §،
وعن غريه من أهل البيت ،وعن غريهم.
وفيها [العلوم[ ،]109/1:الرأب :]230/1:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :روي عن النبي ÷
يف افتتاح الصالة وجوه خمتلفة كلها حسنة ،روى حذيفة أنه سمعه يقول حني افتتح
الصالة :اهلل أكب ،ذو امللكوت واجلبوت والكبياء والعظمة.

وذكر عن غريه ،قال :كان النبي ÷ يقول(( :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك
اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريك)) وروي عن عيل بن أيب طالب _ يف حديث
ابن أيب رافع افتتاح طويل.
قال ُممد :الذي نأخذ به يف استفتاح الصالة وهو الذي سمعنا عن عيل بن أيب
طالب ،وعن أيب جعفر ،وعبداهلل بن احلسن ،وزيد بن عيل ،وجعفر بن حممد  ،%وهو:
وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض إىل آخر الثالث اآليات.
وفيها [العلوم/1:ص[ ،]110الرأب :]232/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :كان إذا استفتح الصالة،
قال( :اهلل أكب ،وجهت وجهي..إلخ).
وعن أمحد ،عن حممد بن بكر عن أيب اجلارود قال :سألت أبا جعفر عن افتتاح
الصالة ،فقال :إذا أنت قمت فقل :اهلل أكب ،ثم قل :وجهت وجهي.
قال حممد :سألت أمحد بن عيسى عن استفتاح الصالة قبل التكبري أو بعد؟ قال :بعد.
وبه قال [العلوم[ ،]110/1:الرأب :]232/1:سألت أمحد بن عيسى عن التعوذ قبل التكبري أو
صليت خلف عبداهلل بن موسى ،وكان يستفتح بعد التكبري.
بعد؟ قال :بعد .قال حممد:
ُ
وبه قال :حدَّ ثني إسامعيل بن إسحاق ،قال :سألت أمحد بن عيسى عن استفتاح
صاليت قبل التكبري؟
فقال :ال أعرف ذلك.
ونص اهلادي يف املنتخب [ص ،]38واألحكام [ج 1ص :]92بأن االفتتاح قبل التكبري
ّ
َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ َ ًَ
خذ ودلا....اْلية﴾[اإلرساء.]111:
واحتج باآلية﴿ :وق ِل اْلمد ِللِ اَّلِي لم يت ِ
وروى يف األمال [العلوم[ ،]110/1:الرأب :]232/1:عن القاسم بن إبراهيم عن االستفتاح
قبل التكبري ،والتعوذ أيض ًا واحتج باآلية.
ومث ُله عن القاسم يف اجلامع الكايف.
وفيه [ج 1ص :]56قال احلسن :وقد ذكر عن زيد بن عيل  #أنه قال :التعوذ قبل التكبري.

يف جمموع زيد بن عيل [ص :]100عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يرفع يديه يف
التكبرية األوىل إىل فروع أذنيه ،ثم ال يرفعهام حتى يقيض صالته.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]55قال أمحد ،والقاسم ،واحلسن ،وحممد :ومن السنة أن
يرفع الرجل يديه يف التكبرية يف أول الصالة.
مفرجة
وفيه :وقال احلسن يف رواية ابن صباح عنه وهو قول حممد :يرفعهام حذا أذنيه َّ
أصابعه ،وال جياوز هبام أذنيه وال رأسه؛ ألن رسول اهلل ÷ هنى عن ذلك ،وقال :إن
إبليس حني أخرج من اجلنة رفع يديه فوق رأسه.
سمعت قاسم بن
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]112/1:الرأب :]236/1:قال حممد:
ُ
إبراهيم يكره أن يرفع يديه يف خفض ،أو رفع بعد التكبرية األوىل .وقال :هو عمل ،وذكر
عن النبي ÷ أنه هنى عن ذلك.
وروى اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]159عن أبيه ،عن جده :وقد ذكر عن
النبي ÷ أنه كب عىل النجايش مخس ًا ورفع يديه يف أول تكبرية ،وبعد ذلك سكن
أطرافه كتسكينها يف الصالة.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]38قد رويت يف ذلك أخبار كثرية عن
النبي ÷ أنه كان يرفع يديه يف التكبرية األوىل إىل قريب من األذنني واخلدين
واملنكبني ،ورووا أيض ًا يف أخبـارهم ضد هذا أن النبي  #قال(( :ما بال قوم يرفعون
وليفعلن)).
أيدغم يف الصالة كأهنا أذناب خيل شمس ،لئن مل ينتهوا ليفعلن اهلل هبم
ّ
وكذا بلغنا عنه  #أنه مل يكن يرفع يديه يف خفض وال رفع يف الصالة ،وكان #
حيب ويأمرنا بالسكون ،فيقول :اسكنوا يف الصالة حتى إنه نظر إىل رجل يعبث بلحيته يف
الصالة ،فقال(( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه)).
ويف األحكام [ص 92ج :]1ويف ذلك ما روي عنه ÷ ،أنه قال(( :ما بال قوم
وليفعلن)).
يرفعون أيدغم كأهنا أذناب خيل شمس ،لئن مل ينتهوا ليفعلن اهلل هبم
ّ

ويف جمموع رسائل اهلادي (ع) [ص ]600قال  #يف جوابه عىل الرازي رمحه اهلل:
وسـألت عن رفع اليدين يف التكبري ،وهذا أمر ال جييزه يف الصالة علام ُء آل رسول اهلل ÷؛
َ
ألن الصالة إنام هي خشوع وتذلل لذي اجلالل والطول ،وإرسال اليدين والكف عن
رفعهام أكب يف الدين لصاحبهام ،وقد قيل :إن رفع اليدين فعال جاهيل كانت قريش تفعله
آلهلتها وأصنامها عند الوقوف جتاهها ،والسالم منهم عليها ،فإن يكن ذلك كذلك -واهلل
أعلم -فال ينبغي وال جيوز.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]106حدَّ ثني أيب ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم
رمحة اهلل عليه ،عن أيب بكر بن أيب أويس ،عن احلسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل بن أيب طالب  ،#قال :قال عيل( :من مل جيهر يف صالته بـ (بسم اهلل
الرمحن الرحيم) فقد ،أخدج صالته).
ورواه املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]153هبذا السند ،عن اهلادي .#
ورواه يف أمايل أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]114/1:الرأب :]242/1:عن القاسم بن إبراهيم
هبذا السند.
وفيها [العلوم[ ،]122/1:الرأب :]256/1:هبذا السند حدَّ ثني حممد بن مجيل ،عن ابن أيب حييى،
عن حسني ..إلخ ،عن عيل  #أنه كان جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
ومثل هـذا يف املجموع [ص :]104عن آبائه  %عن عيل ( :#أنه كان ..إلخ).
ويف األحكام [ج 1ص :]106وعن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :كل صالة ال جيهر فيها
ببسم اهلل الرمحن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان)).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]154إن املسلمني قد أمجعوا عىل إثباهتا يف كل سورة،
وأمجعوا عىل أهنا من كتاب اهلل يف ((طس)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]56قال حممد :كان أمحد بن عيسى وعبداهلل بن موسى %
جيهران ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف السورتني ،وكذلك كان ولد عيل _ مجيع ًا.
وقال احلسن وحممد :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم
يف السورتني.

وقال احلسن  #يف رواية ابن صباح عنه وحممد يف املسائل ،فقال :نقول :إن آل
رسول اهلل ÷ أمجعوا عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف السورتني ،وعىل القنوت
يف الفجر.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]115/1:الرأب :]244/1:حدَّ ثنا إبراهيم بن حممد،
عن حممد بن احلسني بن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ( :#أنه كان جيهر
ببسم اهلل الرمحن الرحيم).
وفيها[ :العلوم[ ،]121/1:الرأب :]254/1:حدَّ ثنا عباد ،عن أيب مالك اجلنبي ،عن عبداهلل بن
عطاء ،عن أيب جعفر :أن رسول اهلل ÷ كان جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وفيها[ :العلوم[ ،]115/1:الرأب :]243/1:حدَّ ثنا إبراهيم بن حممد ،عن أيب مالك ،عن عبداهلل
بن عطاء ،وأيب محزة الثاميل ،عن أيب جعفر :أن رسول اهلل ÷ كان جيهر ببسم اهلل
الرمحن الرحيم.
وفيها[ :العلوم[ ،]116/1:الرأب :]245/1:احلكم بن سليامن ،عن عمرو بن مجيع ،عن جعفر
بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل ÷(( :كل صالة ال جيهر
فيها ببسم اهلل الرمحن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان)).
وفيها[ :العلوم[ ،]116/1:الرأب :]246/1:عيل بن حكيم األودي ،عن عمرو بن ثابت ،عن
أيب إسحـاق ،عن احلـارث ،عن عيل _ :أنه كان جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وفيها[ :العلوم[ ،]261/2:الرأب :]1570/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممـد بن
جعفر ،عن أبيـه والرىض ،قال :قال أبو عبداهلل جعفر بن حممد :التقية من ديني وال تقية
عندي يف رشب النبيذ ،واملسح عىل اخلفني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وفيها[ :العلوم[ ،]120/1:الرأب ]252/1:حدَّ ثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون ،عن عيل بن
هاشم ،عن العال بن صالح ،عن احلكم :أن أصحاب عيل  #كان جيهرون.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]40ولقد علمت  -إن كنت ممن قد روى األخبار
 أن األمة روت بإجامعها أن النبي  ،#قال(( :ما كنت أعرف آخر هذه السورة منأول األخرى حتى نزل عيل جبيل ببسم اهلل الرمحن الرحيم)).

وقال يف األحكام [ج 2ص :]410وبلغنا ،عن جعفر بن حممد  ،¥عن أبيه ،أنه قال:
ال تقية يف ثالث :رشب النبيذ ،واملسح عىل اخلفني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]153وروى حممد بإسناده ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه،
عن جـابر ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :كيف تقول إذا قمت إىل الصالة؟)) قال
أقول :احلمد هلل رب العاملني ،قال(( :قل بسم اهلل الرمحن الرحيم)).
وروى حممد بن منصور بإسناده ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#أنه قال( :آية من
كتاب اهلل تركها الناس بسم اهلل الرمحن الرحيم).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]57قال احلسن  #يف رواية ابن صباح عنه ،وحممد يف
املسائل :وسئل عمن يفتتح الصالة باحلمد ،وال يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فقال :هـذا
يشء اختلف الناس فيه ،غري أن األمة َممعة عىل اجلهر بالقراءة يف الفجر ،ويف الركعتني
األولتني من املغرب والعشاء بفاحتة الكتاب وسورة ،وبسم اهلل من فاحتة الكتاب.
وروى حممد بإسناده ،عن ضمرية ،عن عيل _ ،قال( :من مل جيهر يف صالته
ببسم اهلل الرمحن الرحيم فقد أخدج صالته).
يف أمال أمحد [العلوم[ ،]112/1:الرأب :]237/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
()1

خـالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :كل صالة بغري قراءة فهي خداج ).
ومث ُله يف املجموع [ص :]104عن آبائه ،عنه .#
ويف األحكام [ج 1ص :]104بلغنا ،عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :كل صالة ال يقرأ
فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج)).
ويف املنتخب [ص :]45والذي صح عندنا :أن النبي ÷ ،قال(( :أقل ما جيزي يف
الصالة أم الكتاب وثالث آيات معها)).
وفيه [ص :]45لقول النبي ÷(( :كل صالة مل يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج)).
ويف األحكام [ج 1ص :]104بلغنا ،عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال:
( -)1اخلداج (نخ).

(كل صالة بغري قراءة فهي خداج)..إىل قوله ( :#فأما إذا قرأ يف ركعة أو ركعتني من
تلك الصالة فليست بخداج) وهي تامة؛ ألن رسول اهلل ÷ ،إنام أبطلها إذا مل يقرأ
بيشء من القرآن يف بعضها ،وعىل ذلك إجامع آل رسول اهلل ÷ كلهم َممع عىل أن
من نيس القراءة يف إحدى ركعتيه سجد سجديت السهو ،وكانت صالته تامة إذا كان قد
قرأ يف بعض الركعات.
ويف كتاب النهي ملحمد بن حييى املرتىض [ #املجموعة الفاخرة ص :]248عن آبائه
وقال ÷(( :من صىل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج فهي خداج)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]112/1:الرأب :]237/1:حدَّ ثني عبداهلل بن
موسى ،قـال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :كل صالة ال يقرأ فيها
بفاحتة الكتاب فهي خداج)).
وفيها [العلوم[ ،]209/1:الرأب :]425/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :كان رسول اهلل ÷ ال يقرأ املعوذتني يف
مكتوبة وال تطوع إ َّ
ال ومعهام غريهام من القرآن.
[العلوم[ ،]210/1:الرأب ]425/1:حدَّ ثني حممد بن راشد ،عن عيسى بن عبداهلل ،عن أبيه ،عن
()1

جده ،عن عمر بن عيل ،قال :ربام قرأ عيل باملعوذتني يف الفجر .
قال اإلمام املهدي أمحد بن حييى  #يف البحر [ :]250/2مسألة :العرتة مجيع ًا:
والتأمني بدعة.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]106ومل َأر أحد ًا من علامء آل رسول اهلل ÷،
ومل أسمع عنه ،يقول :آمني بعد قراءة احلمد يف الصالة ،وروى املنع من ذلك عن جده
القاسم .#
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]57عن حممد بن منصور رمحه اهلل قال :بلغنا عن النبي ÷ أنه قال« :كل صالة ال يقرأ
فيها بفاحتة الكتاب وقرآن معها فهي خداج» وروى بإسناده عن أيب سعيد عن النبي ÷« :ال جتزي صالة ال يقرأ فيها
بفاحتة الكتاب ،وقرآن معها» .انتهى من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]163وال جيوز أن يقول يف صالته بعد
قراءة الفاحتة آمني ،وهذا منصوص عليه يف األحكام واملنتخب ،وهو مذهب مجيع أهل
البيت  ،%إ َّ
ال ما يروى عن أمحد بن عيسى  #أنه أجازه.
قال القاض زيد يف رشح التحرير رمحه اهلل :قال النارص  #يف مسائل الديلم يف
التأمني :هذا مام ال يراه آل حممد ÷ ،وال يفعلونه ،وهو عندهم بدعة.
وفيه :قال القاسم  :#وأوثق ما عندهم فيه عن وائل بن حجر ،ووائل هذا كان يف
عسكر عيل  ،#وكان يكتب بأخباره وأرساره إىل معاوية ،ووائل هو الذي فعل ما فعل.
قال أبو العباس :هذا من وائل فسق ،والفاسق ال حيتج بسنده.
وروى يف األمايل واجلامع الكايف عدم القول هبا ،عن القاسم بن إبراهيم ،وعن أمحد
بن عيسى ’ [األمايل :ص.]126
فليتفجج يف
ويف جمموع زيد [ص :]106عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :إذا صىل الرجل
ّ
سجوده ،وإذا سجدت املرأة ،فلتحتفز ،ولتجمع بني فخذغا).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]41أخذنا بقول أمري املؤمنني يف التسبيح يف
الركوع ،والسجود الذي رواه عيل بن رجا ،عن احلسن بن احلسني العرين ،عن عيل ابن
القـاسم الكندي ،عن حممد بن عبيداهلل بن عيل بن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل
بن أيب طالب  ،#أنه كان يقول يف ركوعه( :سبحان اهلل العظيم وبحمده ،ويف سجوده:
سبحان اهلل األعىل وبحمده).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]155و َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن
بـالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبدالعزيز ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن احلسني العرين...إىل آخر ما
يف املنتخب ،بلفظه وسنده.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]41أقل ما يسبح يف الركوع ،والسجود ثالث ًا
ثالث ًا ،وكذلك أقل ما روي عن النبي ÷ يف التسبيح ثالث.

قال اإلمام النارص أبو الفتح الديلمي يف تفسريه الربهان :يف تفسري سورة سبح اسم
ربك األعىل ،وروينا ،عن آبائنا ،عن رسول اهلل ÷ :أنه ملا نزلت هذه السورة(( :اجعلوها
يف سجودكم)) فكان أمري املؤمنني  #يقول يف سجوده( :سبحان اهلل األعىل وبحمده).
قال اإلمام أبو طالب  #يف أماليه [ص :]238وبه قال :أخبنا أبو أمحد عبداهلل بن
عدي احلافظ ،قال :أخبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف ،قال :حدَّ ثنا موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جـده
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل بن أيب طالب ،#
قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له ،وال صالة
ملن ال يتم ركوعها ،وسجودها)).
ويف كتاب النهي ملحمد بن حييى املرتىض [ #املجموعة الفاخرة ص :]247عن آبائه ،عن
عيل  #عنه ÷(( :هنى الرجل إذا صىل أن يفرتش ذراعيه افرتاش السبع ،وهنى أن
ينقر الرجل يف صالته نقر الديك ،وهنى أن يتلفت يف صالته تلفت الثعـلب ،وهنى عن
الصالة خلف النائم ،وهنى عن اإلقعاء يف الصالة كإقعاء الكلب ،وهنى عن الضحك يف
الصالة ،وقال :من ضحك يف صالته أعاد ،وهنى أن يصيل الرجل متوكي ًا ،وهنى الرجل
إذا رفع رأسه من الركوع أن يسجد حتى يستوي قائ ًام)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]218/1:الرأب :]441/1:وبه قال حممد :وقـال
رسول اهلل ÷(( :ال ُ ْجتزِ ي رج ً
ظهره فيها يف الركوع والسجود)).
ال صال دة ال ُيقيم َ
وقال اإلمام النارص عيل بن احلسْي الشامي  #يف هنج الرشاد :باإلسناد املتقدم
إىل اإلمام أمحد بن عيسى بن زيد  ،%عن حممد بن عيل الباقر ،عن رسول اهلل ÷ ،أنه
قال(( :ال ُ ْجتزِ ي رج ً
ال صال دة ال يقيم ظهره فيها يف الركوع والسجود)).
ويف التحرير لإلمام أيب طالب [ #ج 1ص :]86وذكر القاسم  #يف الفرائض
والسنن :أن النبي ÷ كان يرفع رأسه من السجود وهو يكب مع رفعه ،ثم يستوي
ّ
أطمأن عىل قدمه اليرسى قاعد ًا ،كب
قاعد ًا ،ثم يفرش رجله اليرسى فيقعد عليها ،فإذا
ويتمه ساجد ًا ،هكذا روى القاسم يف
وسجد السجدة الثانية ،يبتدئ بالتكبري قاعد ًاّ ،
الفرائض والسنن عن النبي ÷.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]60قال احلسن  #يف رواية ابن صباح عنه ،وهو قول
حممد يف املسائل :ومن نقر يف صالته نقر الغراب :فإنه يؤمر عندنا باإلعادة ،بلغنا ،عن
النبي ÷ ،أنه قال(( :ال جتوز صالة رجل ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]218/1:الرأب :]441/1:وبه قال :وقال حممد بن
عيل :إذا مل يقف حتى يرجع كل عضو منه إىل موضعه لعنه كل عضو منه.
وروى يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]60عنه مثله بلفظ :لعنه عضوه.
قال اإلمام النارص عيل بن احلسْي الشامي  #يف هنج الرشاد :وباإلسناد إىل
اإلمـام القاسم بن إبراهيم  ،#بإسناده إىل النبي ÷ :أنه كان إذا ركع وضع كفيه
مفرق ًا ألصابعهام عىل ركبتيه ،واستقبل هبام القبلة ،وجتافا يف ركوعه حتى لو شاء صبي
دخل بني عضديه ،واعتدل حتى لو صب عىل ظهره ماء مل يسل.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]190/1:الرأب :]388/1:قال حممد :حدَّ ثنا عباد بن
يعقوب ،عن عمر بن ثابت ،عن عبداهلل بن حممد بن عقيل ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب
سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا قال إمامكم :اهلل أكب .فقولوا :اهلل
أكب ،فإذا ركع فاركعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن محده ،فقولوا :ربنا لك احلمد)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]306وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني
الديباجي ببغـداد ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال:
()1

حدَّ ثنا حممد بن منصور...إىل آخر حديث األمايل املتقدم ،عن أيب سعيد ،بسنده ولفظه .
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]105عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هناين
رسول اهلل ÷ ،أن أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد ،قال(( :إذا ركعت فعظم اهلل عز وجل،
وإذا سجدت فسبحه)).
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]59قال حممد :إذا فرغت من القراءة ،فكب وأنت هتوي للركوع ،وإن شئت كبت وأنت
قائم ،ثم تنحدر للركوع بعد تامم التكبري ،ذكر عن عيل  #نحوه فإذا استويت راكع ًا ،فأمكن راحتيك من ركبتيك ،وأفرج
أصابعك عليهام ،وال تلزق إحدى ركبتيك باألخرى ،وجايف ذراعيك عن فخذيك ،وال ترفع رأسك ،وال تصوبه ،وابسط
كَع د
كَّن راحتيه من ركبتيه ومل يسبح شيئ ًا أجزاه ذلك ،بلغنا
فم َ
صلبك ،ويكون نظرك إىل موضع سجودك أو دونه .فإ ِْن َر َ
رجل َ
ذلك عن عيل _ ،ويستغفر اهلل وال يعد ملثل ذلك .متت من املؤلف أ َّيده اهلل تعاىل.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]60قال احلسن  :#فيام حدَّ ثنا حممد ،عن زيد ،عن أمحـد،
عنه :وسئل عن الرجل يقول يف ركوعه :ما يبقى عليه من السورة ،فقال :روي ،عن عيل
()1

_ ،أنه قال( :هناين رسول اهلل ÷ ،أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد ).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]63وقال احلسن وحممد :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل القنوت.
وقال احلسن أيض ًا :يف رواية ابن صباح عنه ،وحممد يف املسائل :القنوت يف الفجر
والوتر عندنا سنة ماضية ،وأمجع أهل بيت النبي صىل اهلل عليه وآله و %عىل القنوت يف
صالة الفجر.
أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]142/1:الرأب :]295/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا إسامعيل بن موسى ،عن رشيك ،عن زبيد ،عن عبدالرمحن بن أيب ليىل ،قال:
القنوت سنة ماضية.
ص :]168و َأ ْخ َبنا أبو العباس

وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد
احلسني  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن احلسني العلوي املرصي ،قال :حدَّ ثنا أيب قال:
[ج1

حدَّ ثنا زيد بن احلسن ،عن أيب بكر بن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  #أنه كان يقنت يف الصبح والوتر يقنت فيهام يف الركعة األخرية حني يرفع رأسه
من الركوع.
ويف املناقب ملحمد بن سليامن الكويف رمحه اهلل أمحد بن الرسي [ج ..ص :]104قال:
حدَّ ثنا أبوطاهر أمحد بن عيسى ،قال :حدَّ ثنا أيب واحلسن بن عيل ،وحسني بن زيد ،وحممد
بن جعفر ،قالوا :أمجع ولد فاطمة عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وعىل ترك املسح،
وعىل والية عيل ،وعىل أن التكبري مخس ،وعىل القنوت بعد الركوع.
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص ]58يف القنوت :قد قال غرينا :إنه قبل الركوع ،ومل
يبلغنا ذلـك إ َّ
ال عن عثامن ،ومن قال بقوله.
( -)1وفيه [ج 1ص :]60وقال  -يعني حممد ًا  -يف من قرأ آخر السورة وهو غوي للركوع :ذكر عن عيل _ أنه كان يسكت
سكته بعد القراءة قبل أن ينحط للركوع .انتهى من املؤلف أ َّيده اهلل.

وأ َّما قول علامء آل الرسول  %وقويل أنا :فالقنوت يف الفجر بعد الركوع ،وكذلك

أيض ًا يف وتر العتمة.

وقال يف رشح التجريد [ج 1ص :]123وأ َّما ما يدل عىل أن القنوت يف الوتر بعد الركوع
فهو ما رواه حممد بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد،
عن زيـد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ( :%أنه كان يقنت يف الوتر بعد الركوع).
ومث ُله يف أمايل أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]231/1:الرأب:ج/ص :]467هبذا السند.
وبه فيها [العلوم[ ،]232/1:الرأب :]467/1:أنه كان يقنت يف الوتر قبل الركوع حني كان حمارب ًا
ملعاوية لعنه اهلل.
وبه فيها :أنه كان يقنت يف الفجر قبل الركوع ،ويف الوتر بعد الركوع.
وفيها [العلوم[ ،]139/1:الرأب :]291/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيـد ،عن
يقنت يف الصبح بعد الركعة.
حممد بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا _ كان ُ
وفيها [العلوم[ ،]139/1:الرأب :]291/1:حدَّ ثنا حممد بن عيل ،عن حسني األشقر ،قال:
أخبنا رشيك ،عن عطاء ،عن أبيه :أن علي ًا  #كان يقنت يف الوتر بعد الركوع.
وفيها :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن خلف ،عن حسني األشقر ،عن
()1

حسن

بن صـالح ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل _ ،وعن أيب إسحاق ،عن

احلارث ،عن عيل _ ،قال( :القنوت يف الفجر والوتر بعد القراءة قبل الركوع).
وفيها :حدَّ ثنا حممد بن حسن ،عن عبداهلل بن موسى ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه قنت
قبل الركوع يف الفجر.
وفيها [العلوم[ ،]134/1:الرأب :]283/1:حدَّ ثني إسامعيل بن إسحاق ،قال :سألت أمحـد بن
عيسى عن القنوت قبل الركعة أحب إليك أو بعدها ،فقال :أ َّما أنا فأقنت قبلها ،وقد ثبت
ذلك عن عيل ،وعن أيب جعفر ،وعن زيد بن عيل .%
قال حممد :القنوت عندنا جائز قبل الركوع ،وبعد الركوع.
وفيها [العلوم[ ،]133/1:الرأب :]282/1:قال حممد :سألت أمحد بن عيسى عن القنوت،
قلت :تقنت قبل الركوع أو بعد؟ قال :قبل وبعد.
( - )1حسني (نخ).

وقال :روى أهل البرصة عن عيل _ أنه قنت بعد الركوع ،وروى أهل الكوفة
عن عيل _ أنه قنت قبل الركوع ،والذي يأخذ به أمحد بن عيسى يقنت قبل الركوع.
وفيها [العلوم[ ،]232/1:الرأب :]467/1:وبه عن أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب
اجلارود قال :قلت أليب جعفر أخبين عن القنوت ،فقال :أ َّما الوتر فبعد الركوع.
ويف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]109عن آبائه ،عن عيل _ أنه كان يقنت يف
الفجر قبل الركوع ،ويف الوتر بعد الركوع ،ثم قنت بالكوفة يف الوتر قبل الركوع.
قنت
وفيه [ص :]136عن آبائه ،عن عيل  #أنه كان يقنت باملدينة بعد الركوع ،ثم َ
بالكوفة -وهو حيارب معاوية -قبل الركوع ،وكان يدعو يف قنوته عىل معاوية وأشياعة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]232/1:الرأب :]476/1:وعن أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ أنه كان يقنت يف الوتر قبل
الركوع حني كان حمارب ًا ملعاوية لعنه اهلل.
ويف اجلامع الكايف :قال القاسم ،وعبداهلل بن موسى ،واحلسن ،وحممد :القنوت يف
الوتر بعد الركوع.
وقال احلسن  :#روي عن أمري املؤمنني _ :أنه كان يقنت يف الوتر بعد الركوع.
وروى حممد بأسانيده عن عيل :أنه كان يقنت يف الوتر بعد الركوع ،وأنه كان يقنت
قبل الركوع.
وفيه [ج 1ص :]63قال أمحد :روى أهل البرصة عن عيل _ أنه قنت بعد الركوع،
وروى أهل الكوفة أنه قنت قبل الركوع.
قال أمحد  :#وأ َّما أنا فأقنت قبل الركوع ثبت لنا ذلك عن عيل  ،#وأيب جعفر،
وزيد بن عيل .%
وفيه :قال احلسن :وروي عن عيل أمري املؤمنني أنه كان يقنت يف الفجر قبل الركوع،
ويف الوتر بعد الركوع.

يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]110عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه كان يقنت
َ
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وِت انلبِيون مِن رب ِ ِهم ..إلخ
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اْلية﴾ [البقرة.]136:

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]135/1:الرأب :]285/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا

إبراهيم بن حممد ،وحممد بن راشد ،عن عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل _ مث ُله.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]169وأخبنا أبو العباس احلسني ،قال :أخبنا عبدالعزيز
بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن احلسن النخعي ،قال :حدَّ ثني سليامن بن إبراهيم
املحاريب ،قـال :حدَّ ثني نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان ،قال :حدَّ ثني
أبو خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ( :%أنه كان يقنت) مثله.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]138/1:الرأب :]290/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قـال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائـه ،عن عيل
_ ،قال( :كلامت علمهن جبيل رسول اهلل ÷ ،قال :يقوهلن يف قنوت الفجر
والوتر :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعـافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ،وبارك يل
فيام أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك تقيض وال ُيقىض عليك ،وال يذل من واليت
()1

تباركت ريب

وتعاليت ،قال :وزاد فيها رسول اهلل ÷(( :اللهم إين أسألك اهلدى

والتقى والعفة والغنى ،وأعوذ بك من غلبة الدين ،وغلبة العدو ،وبوار األيم)).
قال أبو جعفر :وسألت أمحد بن عيسى عن بوار األيم ،قال :كسادها.
وهي يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]111عن آبائه % ،مثله يف الوتر فقط ،بلفـظ:
(وإنه ال يذل ..إلخ) وزيادة( :وال يعز من عاديت) بعد :ال يذل ..إلخ ،وليس فيها :وزاد
فيها رسول اهلل ..إلخ.
( -)1يف نسخة( :ربنا).

ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]108وعن عيل بن أيب طالب  ،#أنه قال :إن
جبيـل صىل اهلل عليه ع َّلم هذا القنوت النبي ÷ فع ّلمـه النبي ÷ ابنه احلسن
مثله بتقديم (تولني) عىل (عافني) ،وزيـادة( :وال يعزّ من عاديت) بعـد (ال ّ
يذل ..إلخ)
وحذف الواو يف ((وال يذل)) ،وتاممه( :وغلبة العدو).
قال  :#وهذا القنوت يقنت به بعد التسليم من الوتر ،وقد قيل إن ما روي يف هذا
القنوت عن رسول اهلل ÷ كان قبل حتريم الكالم يف الصالة.
وقال  #يف املنتخب يف قنوت الوتر [ص :]59قد روي يف ذلك روايات ،والذي
نختار من ذلك ونقول به :ما يقنت به يف الفجر من آي القرآن أو ما روى أبو احلوراء.
والذي روى أبو احلوراء عن احلسن بن عيل ’ قال :علمني رسول اهلل ÷
كلامت أقوهلن يف القنوت يف الوتر(( :اللهم اهدين...إلخ)) مثل رواية األحكام.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]137/1:الرأب :]289/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف القنوت يف الفجر ،والوتر ،فقال :يدعو يف
الوتر بام روي عن احلسن بن عيل _ ،عن النبي ÷ اللهـم اهدين ..مثل رواية
األمايل األوىل...إىل قوله( :من واليت) وبعدها (سبحانك تباركت وتعاليت).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]84قال القاسم ،واحلسن ’ :ويدعو يف الوتر بام روى
احلسن بن عيل صىل اهلل عليهام ،عن النبي ÷ مث ُله( :اللهم اهدين)..إىل( :وال يذل من
واليت) قال احلسن :وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت ،سبحانك رب البيت.
َ
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]233/1:الرأب :]468/1:وعن أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ أنه كان يقنت يف الوتر قبل
الركوع ،فيقـول( :اللهم إليك رفعت األبصار ،وبسطت األيدي ،وأفضت القلوب،
ودعيت باأللسن ،وحتوكم إليك يف األعامل ،اللهم افتح بيننا وبني قـومنا باحلق وأنت خري
الفاحتني ،نشكو إليك غيبة نبينا ،وكثرة عدونا ،وقلة عددنا ،وتظاهر الفتن ،وشدة الزمان،
اللهم فأعنّا ٍ
بفتح ُت َع ِّجله ،ونرص تقربه ،وسلطان حق تظهره ،إلـه احلق آمني).

ويف املجموع [ص :]136عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله بلفظ( :نبينا ÷) ،و(الزمن)،
()1

و(فأغثنا) ،و(تعز به وليك ،ولسان حق تظهره ،إله احلق آمني رب العاملني).
ويف املنتخب [ص :]59ومن أحب أن يقنت بقنوت عيل بن أيب طالب  #قنت يف
الوتر كذلك كان أمري املؤمنني يقول إذا رفع رأسه من الركوع( :اللهم) وذكر مثل رواية
األمايل بلفظ (الزمان...إلخ).
قال  :#وأحب إلينا أن يكون هذا بعد التسليم ،وال يكون يف الصالة إ َّ
ال قراءة ،وال
أحسبه بصحيح عنه يف الصالة.
ويف األحكام [ج 1ص :]109ومن أحب أن يقنت بقنوت أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #فيقنت به بعد التسليم من الوتر ،كذلك كان أمري املؤمنني يقنت به ،وذكر مثل
ما يف املنتخب بلفظ (الزمن ،واللهم أعنا) ،وزاد بعده وكان أمري املؤمنني يقنت هبذا،
فيلعن رجا ً
ال يسميهم بأسامئهم منهم :معاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن العاص ،وأبو
األعور السلمي ،وأبو موسى األشعري.
وهو يف اجلامع الكايف نحو ما يف األمايل بلفظ :وروى حممد بإسناده ،ولعله يريد
اإلسناد املتقدم يف األمايل.
ويف رشح التجريد

[ج1

ص :]169وأخبنا حممد بن عثامن النقاش ،قال :أخبنا

النارص  ،#عن حممد بن منـصور ،عن حممد بن مجيل ،عن إسامعيل ،عن عمرو ،وابن
جابر ،عن أيب جعفر ،قال :كان رسول اهلل ÷ ،يقول يف القنوت(( :ال إله إ َّ
ال اهلل
العيل العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وسبحان اهلل عام يرشكون ،واهلل أكب أهل التكبري،
واحلمد هلل الكبري ،ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت
الوهاب ،ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...إلخ)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]84قال احلسن :وروي عن النبي ÷ ،أنه كان يقول يف
القنوت(( :اهلل أكب ،سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل أكب ،اللهم اغفر يل
ذنبي وللمؤمنني واملؤمنات ،األحياء منهم واألموات من مجيع املالئكة والروح ،اللهم
( -)1وسلطان حق تظهره إله اخللق.

ِّ
عَذب الكفرة أهل الكتاب ،واملرشكني ،ومن يضارعهم من املنافقني ،فإهنم يكذبون
رسلك ،ويصدون عن سبيلك ،وجيعلون احلمد لغريك ،ويدعون معك إهل ًا ،ال إله غريك،
عما يقولون علو ًا كبري ًا)).
تباركت وتعاليت َّ
ويف األمال [العلوم[ ،]140/1:الرأب :]293/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
عبيد ،عن حممد بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن رسول اهلل ÷ ،كان يقنت يف
الظهر بعد أن يركع آخر ركعة فيقول(( :اللهم العن أبا سفيان بن حرب ،وسهيـل بن
عمرو ذا األنياب ،اللهم العن الغواة العصاة من قريش الذين عادوا نبيك ،وجهدوا أن ال
يقال :ال إله إ َّ
ال اهلل)).
وسيأيت يف اجلمعة عن الباقر من رواية األمايل القنوت يف اجلمعة سنة.
وقد تقدّ م بعض من ذلك مع التسميع والتحميد يف رواية أمايل أمحد ،وأمايل أيب
طالب ،والتحرير.
ويف املجموع [ص :]102عن آبائه عن عيل  #أنه كان يكب يف رفع وخفض.
وقال زيد  :#إنه كان يكب يف كل رفع وخفض.
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]220/1:الرأب :]445/1:حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن سفيان
بن عيينة ،عن ابن طـاووس ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،قال :أمر النبي ÷ :أن نسجد
عىل سبعة أعظم ،وهنى عن :كف الشعر ،والثياب ،اليدين ،والرجلني ،والركبتني،
واجلبهة ،ووضع سفيان يده عىل جبينه وأنفه ،وقال :هذا واحد.
ويف هنج الرشاد لإلمام النارص عيل بن حسْي الشامي  :#وباإلسناد إىل اإلمام
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم  ،#عن النبي ÷ ،أنه قال(( :أمرت أن أسجد
عىل سبعة أعظم ،وال نكب شعر ًا وال ثوب ًا)).
((أمرت أن أسجد
ويف اجلامع الكايف :وقال حممد :روي عن النبي ÷ ،أنه قال:
ُ
عىل سبعة أعضاء(( :عىل الراحتني ،والقدمني يعني بطون أصابعهام ،والركبتني،

واجلبهة)) وقال رسول اهلل ÷(( :ال جتزي صالة ال يصيب األنف منها ما يصيب
اجلبني)) ،يريد أن األنف واجلبهة يشء واحد)).
يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]127/1:الرأب :]267/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا أمحد
بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد :أنه كان يقول يف الركعتني
األولتني يعني يف التشهد :بسم اهلل ،واحلمد هلل ،واألسامء احلسنى كلها هلل ،أشهد أن ال إله
إ َّ
ال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله.
ومثله عنه  #يف املجموع [ص ]107بلفظ :وأشهد أن حممد ًا ..إلخ.
واختاره اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص 94األحكام] :بلفظ( :بسم اهلل وباهلل ..إلخ).
ورواه حممد بن منصور ،عن القاسم بن إبراهيم  #يف األمال [العلوم،]127/1:
[الرأب :]269/1:عن زيد  ،#والتشهد به.
وروي يف اجلامع الكايف ،عن القاسم  ،#وحممد بن منصور ورفعاه ،عن زيد بن
عيل كل ذلك بلفظ (وأشهد).
ويف اجلامع الكايف :وقال احلسن بن حييى :روي عن زيد بن عيل مثله بلفظ :وأشهد.
قـال :ويروى أن أمري املؤمنني صىل اهلل عليه ،كان يقول يف التشهد يف الركعتني
األولتني( :بسم اهلل واحلمـد هلل واألسامء احلسنى ك ّلها هلل ،التحيات هلل الطيبات
والصلوات الزاكيات الطاهرات الغاديات الرائحات الناعامت السابغات هلل ما طاب
فل ّله ،وأشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله.
قال احلسن  :#ومل يكن أمري املؤمنني _ ،يصيل بالناس ،فيفعل شيئ ًا فيه ثقل
عىل الناس إنام كان يقول هذا الكالم يف التطوع.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]127/1:الرأب :]269/1:حدَّ ثنا إبراهيم بن حممد بن
ميمون ،عن حممد بن كثري ،عن حممد بن عبيداهلل ،عن أيب إسحاق ،عن احلـارث ،عن عيل
 :#أنه كان يقول يف التشهد يف الركعتني األولتني( :بسم اهلل ،واحلمد هلل ،واألسامء احلسنى
كلها هلل ،أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله).

حدَّ ثنا إبراهيم بن حممد ،عن حممد بن كثري ،عن عمر بن خالد ،عن زيد بن عيل مثله.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]161واألصل فيه ما أخبنا به أبو احلسني عيل بن إسامعيل
رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور،
عن إبراهيم بن حممد بن ميمون ،عن حممد بن كثري ،عن حممد بن عبداهلل..إىل آخر السند
األول يف األمايل ،وروايته مث ُله.
ويف اجلامع الكايف :قال أمحد بن عيسى  :#إن شاء تشهد ..إلخ.
وذكر مثل تشهد اإلمام زيد بلفظ :وأشهد.
وستأيت رواية اهلادي  #يف األحكام يف التشهد األخري ،عن أبيه ،عن جده ،عن
زيد ،عن آبائه  ،#عن عيل _ جلميع التشهد بزيادة( :وباهلل) ولفظ( :وأشهد).
()1
ويف رفع األصبع يف التشهد قال أبو طالب  #يف أماليه [ص :]310وبه قالَ :أ ْخ َبنا
عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال :حدَّ ثنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف ،قال :حدَّ ثني موسى
بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جـده
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه عن عيل  ،¢قال :قال
رسول اهلل ÷(( :اإلشارة باألصبع املس ّبحة يف الصالة ،ويف الدعاء مرضاة للرب تعاىل،
مقمعة للشيطان ،وهي اإلخالص)).

( -)1قيل :عند قوله وحده ،وقيل عند قوله إ َّ
ال اهلل.

يف املجموع [ :]104عن آبائه ،عن عيل  :#أنه كان يعلن القراءة يف األولتني من
املغرب والعشاء ،والفجر ،ويرس القراءة يف األولتني من الظهر ،والعرص ،وكان يسبح يف
األخريتني من الظهر ،والعرص ،والعشاء ،والركعة األخرية من املغرب.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]94الذي صح لنا عن أمري املؤمنني  #عن
رسول اهلل ÷ أنه كان يسبح يف اآلخرتني يقول(( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال
اهلل ،واهلل أكب يقوهلا ثالث مرات)) وعىل ذلك رأينا مشائخ آل رسول اهلل ÷ ،وبذلك
سمعنا عن من مل َنر منهم ،ولسنا نضيق عىل من قرأ فيها باحلمد ،ولكنَّا نختار ما روي لنا عن
أمري املؤمنني  ،#وذلك أنا نعلم أنه مل خيرت ،ومل يفعل إ َّ
ال ما اختاره رسول اهلل ÷
وفعله ،ورسول اهلل ÷ فلم يفعل إ َّ
ال ما أمره اهلل عزّ وجل بفعله ،واختاره له يف دينه.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه القاسم بن إبراهيم  #أنه قال :يسبح يف الركعتني اآلخرتني.
وقال :عىل ذلك رأينا مشائخ آل رسول اهلل ÷ ،وكذلك روي عن أمري املؤمنني #
أنه قال :يسبح يف اآلخرتني ،يسبح يف كل ركعة ثالث ًا يقول( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال
إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل أكب).
وفيها [ج 1ص :]101مل نجد التسبيح إ َّ
ال خمافت ًا به سنة فيه ماضية وعليه من الرسول جارية.
( - )1فائدة إلخواننا املصلني صالة الرس واملخافتة املبالغني يف اإلرسار واملخافتة فال يسمعها هو وال من بجنبه من املؤمتني،
ضعيف ولو كان كالم املذهب؛ فأخاف أن ال جتزيه هذه القراءة ،وما كان بينه وبني نفسه فليست بقراءة لغة وال
د
فهذا
رشع ًا ،وقد روي أن الصحابة كانوا يسمعون ِم ْن خلفه ÷ حال الصالة اآلية واآليتني .ويف سورة طهَ ﴿ :ف َتنَازَ عُ وا
َّج َوىَ 62قا ُلوا إ ِْن َه َذا ِن َل َس ِ
كُم﴾ قلنا :هذه اآلية يف
َسوا الن ْ
اح َرا ِن ُيرِ يدَ ا ِن َأ ْن ُُيْرِ َجاك ُْم ِم ْن َأ ْر ِض ْ
َأ ْم َر ُه ْم َب ْين َُه ْم َو َأ َ ُّ
سورة طه  ،62وال يمكن أن يرسوا وال يسمعوا.
فإن قيل :إن الصالة رس.
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ً
ْ
َ
َس ال َّنب ُِّي إِل َب ْعضِ أزْ َواجه َحديثا﴾ ،وال يمكن أن يرسه إليها وال تسمعه ،وقال:
قلنا :فقد قال اهللَ ﴿ :و ِإذ أ َ َّ
رس َ
ون ِإ َل ْيهِ ْم بِا ْل َم َو َّد ِة﴾ وال يمكن أن ال يسمعوا ،وسامه رس ًا.
﴿ ُت ِ ُّ
وكذا من قال :إهنا خمافتة فقد قال اهللَ ﴿ :ي َتخَ ا َفت َ
رشا ﴾103وال يمكن إال بالسامع منهم ،وقال
ُون َب ْين َُه ْم إ ِْن َل ِب ْثت ُْم إ َِّل عَ ْ ً
كُم ِم ْس ِ
َ
ْ
َ
تعاىلَ ﴿ :فا ْن َط َل ُقوا َو ُه ْم َي َتخَ ا َفت َ
كْين  ﴾24وال يمكن إال بالسامع وسامه خمافتة.
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ُونَ 23أ ْن َل َيدْ ُ َ َ ْ َ عَ ْ ْ
وهذه نصيحة وإن كانت خالف املذهب؛ ألن الصالة عامد الدين ،وأساسها القراءة ،وال جتزئ الصالة إال بالقراءة.
[متت من املؤلف أيده اهلل].

وروى #

[ج 1ص]99

إجامع املسلمني عىل أن رسول اهلل مل يسمع منه قراءة يف

الركعتني األخريتني ،وأنه خافت بام قال من القول فيها.
وروى  #إجامع األمة ،ويف موضع آخر [ج 1ص ]97عىل أنه ال جيهر يف اآلخرتني من
كل أربع ،وال يف الثالثة من املغرب.
وقال يف املنتخب [ص :]45وقد روي التسبيح عن عيل بن أيب طالب  ،#وروى عيل
عن النبي ÷ أنه كان يقرأ يف األولتني من الظهر والعرص واملغرب والعشاء ،ويسبح
يف اآلخرتني ،وإن قرأ احلمد فال بأس بذلك.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]113/1:الرأب :]239/1:حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم بن
رأيت عليه
إبراهيم يف الركعتني اآلخرتني يسبح فيهام أو يقرأ بفاحتة الكتاب؟ قال :الذي ُ
مشائخ آل الرسول ÷ التسبيح ،وكذلك روي عن عيل  #أنه كان يسبح يف
اآلخرتني( :يسبح يف كل ركعة ثالث ًا يقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل
أكب ،ثم يكب ،وإن قاهلا مرة واحدة يف كل ركعة أجزاه ذلك).
وفيها [العلوم[ ،]113/1:الرأب :]238/1:قال أمحد بن عيسى :قد روي التسبيح عن عيل رمحة
()1

اهلل عليه .
وفيها [العلوم[ ،]113/1:الرأب :]240/1:حدَّ ثني عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه أن علي ًا
 #كان يسبح يف الركعتني اآلخرتني من صالته .قلت :وكم التسبيح؟ قال :عرش
تسبيحات ،وهو سبحان اهلل ،سبحان اهلل.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]58سئل أمحد والقاسم ’ عن الركعتني اآلخرتني من
الظهر وما أشبههام أيقرأ فيهام ،أو يسبح؟ فقال أمحد :أي ذلك فعل فحسن ،ومل َنر به بأس ًا،
وروي أن علي ًا _ كـان يسبح.
وقال حممد :وكان القرآن أعجب إليه.
وقال القاسم  :#الذي رأيت عليه مشائخ آل رسول اهلل ÷ التسبيح ،وكذلك
روي عن عيل.
( - )1وفيها :أن القراءة أحب إىل أمحد بن عيسى .متت من املؤلف أيده اهلل.

قال أمحد  :#والتسبيح أن يقول :سبحان اهلل ،سبحان اهلل عرش ًا.
وقال القاسم  :#يسبح يف كل ركعة سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل
وأكب ثالث ًا ،ثم يكب وإن قاهلا يف ركعة مرة واحدة أجزاه ذلك.
قال اهلادي  #يف األحكام [ص 102ج :]1فإذا جلس يف آخر صالته األربع ،أو
الثالث ،قال :بسم اهلل ،وباهلل ،واحلمد هلل ،واألسامء احلسنى كلها هلل ،أشهد أن ال إله إ َّ
ال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،اللهم صل عىل حممد وعىل آل
حممد ،وبارك عىل حممـد وعىل آل حممد ،كام صليت ،وباركت عىل إبراهيم ،وعىل آل
إبراهيم إنك محيد َميد .ثم يس ّلم ،وينصب إىل اهلل بام شاء من الدعاء .وبذلك حدَّ ثني أيب،
عن أبيه يف التشهـد وكان يرويه ،عن زيد بن عيل رمحة اهلل عليه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب
طالب رمحة اهلل عليه.
ويف املجموع [ص :]108عن آبائه ،عن عيل  #أنه كان إذا تشهد قال( :التحيات هلل،
والصلوات الط ّيبات الغاديات الرائحات الطاهرات الناعامت السابغات ما طاب وطهر
وزكى وخلص ونام ف ِل َّل ِه ،وما خبث فلغري اهلل ،أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممد ًا عبـده ورسوله ،أرسله باحلق بشري ًا ،ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه،
ورساج ًا منري ًا ،أشهد أنك نعم الرب ،وأن حممد ًا نعم الرسول ،ثم حيمد اهلل ،ويثني عليه،
ويصيل عىل النبي ÷ ،ثم يسلم عن يمينه ،وعن شامله السالم عليكم ورمحة اهلل،
السالم عليكم ورمحة اهلل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]129/1:الرأبَ :]273/1:أ ْخ َبنا حممد :حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
كان إذا تشهد قال( :التحيات هلل ،الصلوات الطيبات الغاديات الرائحات املنعامت
السابغات الطاهرات ما طاب وزكى فلله ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،أرسله باحلق بشري ًا ونذير ًا بني يدي الساعة ،أشهـد أنك
نعم الرب ،وأن حممد ًا نعم الرسول ،ثم حيمد اهلل ،ويثني عليه ،ويصيل عىل النبي ÷).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]64قال حممد :الذي رأيت عليه آل رسول اهلل ÷
منهم أمحد بن عيسى ،والقاسم بن إبراهيم ،وغريهام من آل رسول اهلل ÷ جيلسون
عىل أقدامهم يف التشهد.
يف املجموع [ص :]109عن آبائه ،عن عيل  :#وقد تقدم يف قوله :ثم يسلم عن يمينه،
وعن شامله ،السالم عليكم ورمحة اهلل ،السالم عليكم ورمحة اهلل.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ]200/1:الرأب :]409/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور قال :حدَّ ثنا
()1

صليت خلف عيل
حممد بن مجيل ،عن عاصم بن مندل ،عن األعمش ،عن أيب رزين قال:
ُ
 ،#فسلم عن يمينه ،وعن شامله :السالم عليكم السالم عليكم ،ثم هنض ،فلم يقعد.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل للتحرير :قال النارص  #يف الكبري :ومجيع ذرية
رسول اهلل ÷ يرون بتسليمتني عن اليمني ،وعن الشامل يف اجلامعة ،وإذا كانوا
وحدهم يسلمون عىل َم ْن عن يمينهم ،وعىل َم ْن عن شامهلم من املصلني ،واملالئكة
املوكلني ،وبه أقول وأفتي.
قال املرتىض ُممد بن حييى  #يف كتاب الفقه :ألن رسول اهلل ÷ يقول:
(حتريم الصالة التكبري ،وحتليلها التسليم).
وقد تقدّ مت رواية املجموع واألحكام عنه ÷ وحتليلها التسليم.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]126/1:الرأب :]266/1:أمحد بن عيسى ،عن حسني بن
علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  #قال( :أبرص رسول اهلل ÷ رج ً
ال
يعبث بلحيته يف الصالة فقال(( :أما هذا فلو خشع قلبه ،خلشعت جوارحه)).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]163واستدل حييى بن احلسني عىل ذلك بام أخبنا أبو
احلسني عيل بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#عن حممد بن
منصور...إىل آخر سند األمايل بلفظ(( :يف الصالة بلحيته)) ،وبلفظ(( :لو خشع)).
( - )1عن أيب زيد (يف العلوم).

ويف املجموع عن آبائه [ #ص :]119مثله.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]106عن النبي ÷ أنه نظر إىل رجل يبعث
بلحيته يف صالته فقال(( :لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه)).
ويف املنتخب [ص :]39وكان  #حيب ويأمرنا بالسكون فيقول(( :اسكنوا يف
الصالة)) حتى إنه نظر إىل رجل..إلخ مث ُله.
وقد تقدّ م ما يف كتاب النهي ملحمد بن حييى املرتىض  #عن آبائه :النهي عن
التلفت ،والضحك ،واإلقعاء ،والتوكّي.
وفيه [ص :]248عن آبائه  ،%عنه ÷(( :وهنى أن جيعل الرجل يده عىل صدره يف
الصالة ،وقال :ذلك فعل اليهود ،وأمر أن يرسلهام)).
ويف كتاب العتبار وسلوة العارفْي لإلمام املوفق باهلل [ #ص :]44أخبين أبو احلسن
احلسن بن عيل بن حممـد ،أخبنا أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب ،حدَّ ثني القاسم بن حممد ،عن
سمعت رسول اهلل ÷ قال:
أبيه جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن ا حلسني بن عيل  ،#قال:
ُ
((إذا صليت ِّ
فصل صالة مودع ،وإياك يا حسني ما تعذر منه ...اخلب بطوله)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]135حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه أن النبي ÷
قال(( :ما زاد من اخلشوع عىل ما يف القلب فهو رياء)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]209/1:الرأبَ :]424/1:أ ْخ َبنا حممد ،حدَّ ثني
حممد بن مجيل ،عن حممد بن فضيل ،عن أبان ،عن سعيد بن جبري ،عن مرسوق ،عن
حذيفة ،قـال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا التفت العبد يف صالته ،قـال اهلل :أي عبدي
أنا خري مام التفت إليه ،فإن التفت الثانية قال اهلل :أي عبدي أنا خري مام التفت إليه ؛ فإن
التفت الثالثة ،قال اهلل :أي عبدي أنا خري مام التفت إليه ،فإن التفت الرابعة أعرض اهلل
عنه)) [قال أبو جعفر :يعني برمحته ومغفرته ،متت].

يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]121عن آبائه ،عن عيل  #يف الرجل
يتكلم يف الصالة ناسي ًا ،أو متعمد ًا أنه تنقطع صالته.
أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]124/1:الرأب :]261/1:أخبنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :أقبل
رسول اهلل ÷ يف أول عمرة اعتمرها فأتاه رجـل ،فسلم عليه وهو يف الصالة ،فلم
يرد عليه ،فلام انرصف قال(( :أين املس ِّلم قبيل؟ إين كنت أصيل وإنه أتاين جبيل ،فقال:
إ ْن َه ُأ َّمتك أن يردوا السالم يف الصالة)).
ويف املجموع [ص :]122عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله بلفظ( :فلام صىل وانرصف)،
وبلفظ( :كنت يف الصالة).
وروى ُممد بن حييى املرتىض  #يف كتاب النهي [ص :]248عن آبائه،
عنه ÷ أنه هنى عن الضحك يف الصالة ،وقال(( :من ضحك يف صالته أعاد)).
يف املجموع [ :]119عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :النعاس والتثاؤب يف الصالة من
الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم يف صالته فليضع يده عىل فيه ،وإذا عطس أحدكم يف الصالة
فليحمد اهلل يف نفسه).
يف املجموع [ص :]142عن آبائه ،عن عيل  #قال( :دخل رسول اهلل ÷ عىل رجـل
من األنصار وقد شبكته الريح ،فقال :يا رسول اهلل كيف أصيل؟ فقال(( :إن استطعتم أن
َ
جتسلوه فأجلسوه ،وإ َّ
وجيعل السجود أخفض من
ال فوجهوه إىل القبلة ،ومروه أن يومي إيامء،
الركوع ،وإن كان ال يستطيع أن يقرأ القرآن ،فاقرءوا عنده وأسمعوه)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]169/1:الرأب :]343/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد  ،#عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله بلفظ( :فليومي
إيامء) ،وليس فيه( :وجيعل السجود أخفض من الركوع).

ويف رشح التجريد [ج 1ص :]170وروى حممد بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ُ #
مثل ما يف املجموع إىل
قوله( :فليومئ إيامء).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]167/1:الرأب :]339/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قالُ ( :أ ِيت
رسول اهلل ÷ فقيل له :إن عبداهلل بن رواحة ثقيل ،فأتاه وهو مغمى عليه ،قال :فقال
عيل ثالثة أيام ،فكيف أصنع بالصالة؟ فقال:
عبداهلل بن رواحة :يا رسول اهلل أغمي َّ
((صل صالة يومك الذي أفقت فيه ،فإنه جيزيك)).
ومثله يف املجموع [ص :]140عن آبائه عن عيل .#
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]48وكذلك أمجعوا مجيع ًا أن املغمى عليه لو
مكث شهر ًا ،أو أقـل أو أكثر مل ُي ِعد من الصالة إ َّ
ال اليوم الذي أفاق فيه ،فإن أفاق وقد بقي
من الشمس قـدر ما يصيل ركعة من عرصه قىض صالة يومه ذلك ،وكذا أن أدرك من
ليلته مقدار ما يصيل ركعة من العتمة قبل طلوع الفجر قىض صالة ليلته تلك ،ومل يعد
صالة اليوم؛ فهذا إجامع آل رسول اهلل ÷.
ويف املجموع [ص :]143عن آبائه ،عن عيل  #قال( :دخل رسول اهلل ÷ عىل
مريض يعوده ،فإذا هو جالس معه عود يسجد عليه ،قال فنزعه رسـول اهلل ÷ من
()1

يده وقال(( :ال تعد ،ولكن أوم إيامء ويكون سجودك أخفض من ركوعك))).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]450عن آبائه قال :قال رسول اهلل ÷:
((إذا مل يستطع الرجل أن يصيل قائ ًام صىل جالس ًا ،فإن مل يستطع أن يصيل جالس ًا فليصل
مستلقي ًا عىل قفاه ،ناصب ًا رجليه حيال القبلة يومي إيامء)).
()2

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]168/1:الرأب :]342/1:أخبنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :كنت عند أيب جعفر وساق احلديث
( -)1تؤ ِم (نسخة).
( -)2يف نسخة( :مستقبالً).

إىل قول أيب جعفر  #إن أبا لبابة أتى علي ًا  ،#فقال :يا أبا احلسن ما يبلغ من وجع
الرجل أن يصيل وهو جالس ،فقال( :مالك يا أبا لبابة أجهلت ،أم جتاهـلت؟ أما رأيت
رسول اهلل ÷ خيرج إلينا حتى يأيت مصاله هذا ،ثم يصيل وهو جالس؛ قال :بىل ،قال:
فلم تسألني).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]68وروى حممد بإسناده أن أبا لبابة آخر احلديث األول،
وليس فيه (مالك ....جتاهلت).
ويف جمموع زيد [ #ص :]142عن آبائه عن عيل  #يف العريان قال( :إن كان حيث
يراه أحد صىل جالس ًا يومي إيامء ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه ،وإن كان حيث ال
يراه أحد من الناس صىل قائ ًام).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]161/1:الرأب :]328/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول
اهلل ÷(( :لن تزال أمتي يكف عنها ما مل يظهروا خصا ً
ال عم ً
ال بالربى ،وإظهار
الرشا ،وقطع األرحام ،وترك الصالة يف جامعة ،وترك البيت أن يؤم؛ فإن ترك هذا البيت
أن يؤم مل يناظروا)).
ويف املجموع [ص :]113عن آبائه ،عن عيل  #عنه ÷ مثله بلفظ(( :يكف عنها
البالء)) و((ال تزال)) ،و((فإذا ترك)) ،و((ترك هذا البيت)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]555وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد االبنويس،
قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن كأس
النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثني نرص بن مزاحم املنقري،
قـال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثني أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :قال ÷(( :لن تزال))..إلخ،
بلفظ(( :عم ً
ال بالرياء)) و((إظهار ًا للرشا)).

ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]117وكذلك روي لنا ،وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه قال( :قال رسول اهلل ÷ لن تزال ..إلخ رواية أمحد بن
عيسى بلفظ( :ما مل تظهر) ،ولفظ( :اجلامعة) ،ولفظ( :وترك هذا).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ]161/1:الرأب :]330/1:حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  #أنه غدا عىل أيب الدرداء فوجده
متصبح ًا  ،فقال له :مالك؟ فقال :كان مني من الليل يشء ،فنمت ،فقـال عيل :#
()1

أفرتكت صالة الصبح يف جامعة؟ فقال :نعم ،فقال عيل ( :#ألن أصيل الفجر والعشاء
إيل من أن أحيي ما بينهام ،لو يعلمون ما فيهام ألتوهام ولو حبو ًا،
اآلخرة يف جامعة أحب َّ
وإهنام ليكفران ما بينهام).
وهو يف املجموع [ص :]114عن آبائه عن عيل  #بلفظ( :متصبح ًا) يعني نائ ًام،
وبلفظ( :مالك يا أبا الدرداء؟) ،وبلفظ( :أو ما سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :لو
يعلمون ..إلخ))).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]161/1:الرأب :]329/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ال صالة جلار املسجد
ال جييب إىل الصالة إذا سمع النداء).
وهو يف املجموع [ص :]113عن آبائه ،عن عيل  #بلفظ( :ال صالة جلار املسجد ال
جييب إىل الصالة إذا سمع النداء).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]314أخبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال:حدَّ ثنا
حممد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص ،قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده حممد بن عيل ،عن
أبيه ،عن جده احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل _ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من
سمع النداء وهو يف املسجد فخرج منه فهو منافق إ َّ
ال رج ً
ال يريد الرجوع إليه)).
( - )1متصبح ًا :أي نائامً.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]72عن عيل ( : #ال صالة جلار املسجد ال حيرض إىل
()1

الصـالة إذا سمع النداء إ َّ
ال يف املسجد) ،وعن عيل ْ :#
(ألن أصيل الفجر والعشـاء يف
رسي يب إىل السامء
إيل من أن أحيي ما بينهام) ،قال رسول اهلل ÷(( :ملا ُأ ْ ِ
جامعة أحب َّ
قيل يل :هل تعلم فيم اختصم املأل األعىل؟ قلت :ال أدري ،قال :يف إسباغ الوضوء يف
الغدوات ،ونقل األقدام إىل اجلامعات ،وانتظار الصالة بعـد الصالة)).
نحوه يف رواية األمايل ،ورواية املجموع بلفظ :أفضل األعامل..
وقد تقدم يف الوضوء ُ
فراجعه.
يف املجموع [ص :]116قال زيد بن عيل ’ :قال رسول اهلل ÷(( :يؤم القوم
أقرأهم لكتاب اهلل ،فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،فإن كانوا يف السنة سواء
فأكبهم سن ًا)).
ويف التحرير أليب طالب [ #ج 1ص :]93روى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جـده ،عن
عيل  ،#عن النبي ÷ أنه قال(( :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل ،فإن استووا يف
ذلك فأعلمهم بالسنة ،فإن استووا فأكبهم سن ًا)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]69وقال احلسن  :#إنتهى إلينا يف اخلب املشهور عن
النبي ÷ ،أنه قال(( :يؤمكم أقرؤكم لكتاب اهلل ،وأفقهكم يف دين اهلل ،وأقدمكم
هجرة ،وأعالكم سن ًا)).
وقد تقدّ م ما رواه أبو طالب  ،#عن موسى بن إسامعيل ،عن آبائه عنه ÷:
((ليؤذن أفصحكم ،وليؤمنكم أفقهكم)).

( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]72وروى حممد بإسناده عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ÷« :أال أدلكم عىل ما يكفر
اهلل به اخلطايا ويزيد يف احلسنات؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار
الصالة بعد الصالة فام منكم من ٍ
رجل خيرج من بيته متطهر ًا فيصيل يف اجلامعة ،ثم جيلس يف َمسله ينتظر الصالة فإن املالئكة
يقولون :اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه».

ويف كتاب احلقوق لزيد بن عيل  :#وقد قال رسول اهلل ÷(( :ختريوا
()1

األئمة الوافدين

بكم إىل اهلل عزّ وجل)).

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]112وعن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن
رسكم أن تزكوا صالتكم فقدموا خياركم)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]315وبه قال :حدَّ ثنا عيل بن احلسني البغدادي
الديباجي ،قـال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أبو الطاهر أمحد بن عيسى بن عبداهلل بن عمر العلوي ،عن
َممم ،فقـال):
أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :كنت مع النبي ÷ ،فأتى بني ّ
()2

((من يؤ ّمكم؟)) قالوا :فالن ،قال(( :ال يؤ ّمنكم ذو خربة يف دينه)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]146/1:الرأب :]302/1:رواه حممد بن منصور
هبذا السند وبعده ،قال :أبو جعفر اخلربة الذي يكون شبه اخلدش.
ورواه املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ ]175/1بلفظ :وهو ما رواه حممد بن
منصور..إىل آخر السند واحلديث بلفظَ( :ممع) ،وبلفظ( :ذو جرأة).
ورواه اهلادي  #يف األحكام [ ]112/1بلفظ :وعن رسول اهلل ÷ أنه أتى بني
َممم إىل آخره ،ولفظ (ذو جرأة).
قال املؤيد باهلل يف رشح التجريد [ج 1ص :]175وذلك كله ترصيح بالنهي عن الصالة
خلف الفاسق .والنهي يقتيض فساد املنهي ،عىل أنه إجامع أهل البيت ال أعلم فيه بينهم خالف ًا.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]70وقال احلسن  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن
ال يقتدوا يف الصالة إ َّ
ال بثقة موافق ،وال يقتدوا بالفاسقني يف مجعة وال جامعة.
ويف املجموع [ص :]87عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ال يؤم املتيمم املتوضئني ،وال
املق ّيد املطلقني).
ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]455/1:العلوم :]225/1:حممد بن مجيل ،عن عاصم ،عن
( )1ويف نسخة :الوافدون.
( - )2جرأة (نخ).

منـدل ،عن حجاج بن أرطأة ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ( :#ال يؤم
متيمم متوضئني).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]143وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه
قال(( :ال يؤم املتيمم املتوضئ باملاء)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :ال يؤم متيمم متوضني).
رواه املؤيد باهلل  :#عن األحكام ،وعن كتاب حممد بن منصور ،عن عيل [ #ج 1ص.]174
يف رشح التجريد [ج 1ص :]178وروى حممد بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن حسني،
عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا قال
املؤذن :قد قامت الصالة كب ومل ينتظر).
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]332/1:العلوم :]163/1:هبذا اإلسناد.
ويف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]101عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :إذا قال املؤذن:
قد قامت الصالة كب ومل ينتظر).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]118إذا أقام املؤذن ،فقال :حي عىل الصالة،
حي عىل الصالة قام اإلمام ،ومن يريد الصالة معه ،فوقفوا يف مواقفهم واعتدلوا يف
اإلمام ،ومل ينتظر شيئ ًا.
اإلمام أما َمهم ،فإذا قال :قد قامت الصالة :كب
صفوفهم ،وقام
ُ
ُ
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ¥أنه قال( :كان رسـول اهلل ÷
إذا قال املؤذن :قد قامت الصالة كب ومل ينتظر شيئ ًا).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]164/1:الرأب :]333/1:أمحد ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب
جعفر ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :كان إذا قال املؤذن :قد قامت الصالة ،قد قامت
الصالة كب).
ومث ُله يف رشح التجريد [ص 178ج ]1بلفظ :وروى حممد إىل آخر السند واحلديث من
دون تكرير لفظ (قد قامت).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]74وعن النبي ÷ قال :إذا قال املؤذن :قد قامت
الصـالة كب ومل ينتظر.

وعن أيب جعـفر  :#إذا قال املؤذن :قد قامت الصالة حل افتتاحها بالتكبري ،وحرم
عىل أهل املسجد الكالم.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]202/1:الرأب :]423/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن إسامعيل
بن صبيح ،عن عمر -وهو ابن شمر ،-عن جابر -هو اجلعفي ،-عن أيب جعفر ،قال :إذا قال
وحرم عىل أهل املسجد الكالم.
املنادي :قد قامت الصالة حل افتتاحها بالتكبريَّ ،
ويف األمال أيض ًا [الرأب:ص 313ج[ ،]1العلوم:ج 1ص :]153حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ،#
قال( :أفضل الصفوف أوهلا وهو صف املالئكة ،وأفضل املقدم ميامن اإلمام ،قال :وقال
رسول اهلل ÷(( :إذا قمتم إىل الصالة فأقيموا صفوفكم ،والتزموا عواتقكم ،وال
()1

تدعوا خل ً
ال فيتخللكم الشيطان كام يتخلل أوالد احلذف )).
ومثله يف املجموع [ص :]117عن آبائه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]72قال حممد :قال رسول اهلل ÷(( :ليليني منكم
أولوا األحالم والنهى)).
()2

صفوفكم ،وألزموا

وقال رسول اهلل ÷(( :إذا قمتم إىل الصالة فأمتوا
عواتقكم ،وال تدعوا خل ً
ال فيتخ ّللكم الشيطان كام يتخ ّلل أوالد احلذف)) ،يعني أوالد
املعزى الصغار من الغنم.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]103عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أقيموا
صفوفكم وال ختتلفوا فيخالف اهلل بني قلوبكم)).
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]314/1:العلوم :]153/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :أقيمت
()3
الصف األول ،فازدمحوا عليه  ،قال :فالتفت إليهم
َّ
الناس
الصالة العشاء اآلخرة ،فابتدر ُ
( - )1قال أمحد بن عيسى يعني املعزى :غنم صغار تكون بمكة.
( )2فأقيموا (ظن).
( -)3إليه (نسخة).

رسـول اهلل ÷ فقال(( :أقيموا صفوفكم ،وال َختَالفوا فيخالف اهلل بني قلوبكم)).
وفيها أيض ًا [العلوم[ ،]154/1:الرأب :]315/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبـداهلل بن
داهر ،عن عمرو بن مجيع ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((فضل ميامن الصفوف عىل ميارسها كفضل صالة اجلامعة عىل صالة الرجل وحده)).
()1
ويف اجلامع الكايف  :وروى حممد بإسناده ،عن النبي ÷ مث ُله.
؟
يف رشح التجريد [ج 1ص :]176واألصل فيه ما أخبنا به أبو احلسني بن إسامعيل رمحه اهلل،
قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#عن حممد بن منصور ،قـال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبـائه ،عن عيل ( :#أتينا
رسول اهلل ÷ أنا ورجل من األنصار ،فتقـدّ منا وخ ّلفنا خلفه ،ثم صىل بنا ،ثم قال):
((إذا كان اثنان فليقم أحدهام عن يمني اإلمام)).
وهو يف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]149/1:الرأب :]307/1:عن حممد هبذا السند بلفظ(( :يصيل
بنا)) وبلفظ ((عن يمني اآلخر)).
وهو يف املجموع [ص :]118عن آبائه ،عن عيل  ،#بلفظ( :أ َّمنا رسول اهلل)..إلخ،
ولفظ (فصىل) ،ولفظ (يمني اآلخر).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]178ما أخبنا به أبو احلسني بن إسامعيل  ،¥قال:
حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#عن حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
(صىل رجل خلف الصفوف ،فلام انرصف رسول اهلل ÷ قـال)(( :أهكذا صليت
وحدك ليس معك أحد؟ قال :نعم ،قال :قم فأعد الصالة)).
ومثله يف أمال أمحد [العلوم[ ،]154/1:الرأب :]315/1:عن حممد ..إلخ ،بدون لفظ (قم).
ومثله ويف املجموع [ص :]118عن آبائه  %بلفظ (الصفوف) ،بدون لفظ (قم).
( -)1قال يف اجلامع :عن حممد ،قال :بلغنا أن النبي ÷ أقبل بوجهه عىل الناس قبل أن يكب فقال(( :أقيموا صفوفكم)) حتى
قاهلا ثالث ًا(( :فواهلل لتقيمن صفوفكم أولتختلفن قلوبكم)).
قال النعامن بن بشري :فرأيت الرجل منَّا يلصق كتفه بكتف صاحبه ،وركبته بركبة صاحبه ،ومنكبه بمنكبه.
وفيه قال حممد :بلغنا عن عيل  #أنه خرج وقد أقيم الصف للصالة فقال( :استووا َت ْستَوِ قلوبكم ،وتامسوا وترامحوا) .متت
من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

قال ُممد بن حييى املرتىض  #يف كتاب الفقه بعد هنيه عن التطويل [ص:]536
وقد يروى عن رسول اهلل ÷(( :صلوا يف اجلامعة بصالة أضعفكم وال تطولوا ،فإن
وراكم الشيخ الضعيف ،واملريض ،وذا احلاجة)).
ومل يبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يقرأ بالسور الطوال يف صالة الفريضة.
ُْ َ ُ ُ
َّ َ َ
وذ ب َ
ك َف ُ
ب
ر
ع
أ
ل
ق
﴿
إىل
﴾
وا
ر
قال  :#واملفصل فمن سورة حممد ÷ ﴿اَّلِين
ِ ِ

َّ
انل ِ
اس.﴾1

ويف هنج البالغة [ج / 3خ :]291يف عهد عيل  #إىل األشرت( :وإذا قمت يف صالتك

للناس فال تكو َن َّن منفر ًا ،وال مضيع ًا ،فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة ،وقد سألت
رسول اهلل ÷ حني وجهني إىل اليمن كيف أصيل هبم؟ فقال)(( :صل هبم كصالة
أضعفهم ،وكن باملؤمنني رحي ًام)).
يف املجموع [ص :]128عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا أدركت اإلمام وهو راكع وركعت
معه فاعتد بتلك الركعة ،وإذا أدركته وهو ساجد وسجدت معه فال تعتد بتلك الركعة).
وفيه :هبذا السند قال( :اجعل ما أدركت مع اإلمام أول صالتك).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]179ما أخبنا به أبو العباس احلسني  :¥قـال :أخبنا
عيسى بن حممد العلوي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن احلكم اجليزي ،قال :حدَّ ثنا :احلسن بن
احلسني العرين ،عن عيل بن القـاسم الكندي ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،#قال( :إذا سبق أحدكم اإلمام بيشء فليجعل ما يدرك مع اإلمام أول صالته،
وليقرأ فيام بينه وبني نفسه وإن مل يمكنه قرأ فيام يقيض).
وقد تقدّ مت رواية املجموع ،واألمايل يف متابعة املؤذن عنه  #أنه يسجد مع اإلمام
وال يعتد هبا.

يف رشح التجريد [ج 1ص :]178قال :واعتمد حييى بن احلسني  #لذلك ما رواه حممد
بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد الواسطي ،عن زيـد،
عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :دخلت أنا ورسول اهلل ÷ عىل أم سلمة ¥ا فإذا
نسوة يف جانب البيت يصلني ،فقال رسول اهلل ÷)(( :يا أم سلمة أي صالة
تصلني؟)) قالت :يا رسول اهلل املكتوبة.
هن أمامك
قال(( :أفال
أممتهن)) ،قالت :يا رسول اهلل َأ َويصلح ذلك؟ قال(( :نعم ،ال ّ
ّ
وال خلفك ،عن يمينك وعن شاملك)).
وهو يف جمموع زيد [ #ص :]126عن آبائه ،عنه ÷ بلفظ(( :تقومني
وسطهن)) ،وبلفظ(( :وليكن عن يمينك...إلخ)).
وهو يف األمايل أيض ًا [العلوم[ ،]222/1:الرأب:ج :]447/1بسنده.
ويف األحكام [ج 1ص ]104بلفظ( :وعنه ÷ أنه دخل عىل أم سلمة) نحوه وزيادة
(وقد صلني).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]73بعد روايته ملثل هذه الصالة للنساء عن القاسم .#
وروى حممد بإسناده نحو ذلك ،عن النبي ÷.
يف املجموع [ص :]127عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :صىل عمر بالناس الفجر ،فلام قىض
الصالة أقبل عليهم ،فقال :أغا الناس إن عمر صىل بكم وهو جنب)؛ قال :فقال الناس :فام
عيل اإلعادة ،وال إعادة عليكم ،فقال أمري املؤمنني عيل ( :#بل
ترى يا أمري املؤمنني؟ فقالَّ :
عليك وعليهم اإلعادة ،أال ترى أن القوم يأمتون بإمامهم ،ويدخلون بدخوله ،وخيرجون
بخروجه ،ويركعون بركوعه ،ويسجدون بسجوده ،فإن دخل عليه سهو دخل عىل من خلفه)
قال :فأخذ قوم بقول أمري املؤمنني عيل  ،#وأخذ قوم بقول عمر.
قال اهلادي يف املنتخب [ص :]49وروي عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :إذا
صىل اإلمام بالناس وهو جنب ،أو عىل غري وضوء أعاد ،وأعادوا مجيع ًا).

وهو قويل ،وقول علامء آل الرسول.
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]184وأيام رجل صىل بقوم جنب ًا أو عىل
غري طهور ناسي ًا ،ثم ذكره أعاد الصالة ،وأعادوا ،وهذا منصوص عليه يف األحكام،
واملنتخب ،وهـو مام ال أحفظ فيه خالف ًا بني أهل البيت  ،%وهو قول أمري املؤمنني .#
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]136حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن اإلمام
يتحري يف قراءته؛ فيقف هل يفتح عليه من خلفه؟ فقال :إذا طال حتريه فال بأس أن يفتح
َّ
عليه من خلفه ،وما من فتح عليه بمخط.
وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه كان يأمر بذلك.
وقال املرتىض ُممد بن حييى  %يف كتاب الفقه [ص :]528وال نرى ملن خ ْلف
فيتحري يف
اإلمام أن يتكلم بيشء إال أن يتلجلج اإلمام يف القراءة ،ويسهو عن حرف يفلته
ّ
طلبه ،فال بأس أن يفتح عليه من ورائه؛ ألن ذلك قد جاء عن رسول اهلل ÷ وأمر
به ،وعىل ما ذكرنا لك نعتمد ،وبه نأخذ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]210/1:الرأب :]426/1:قال  -يعني حممد بن منصور:
حتريه فال
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف اإلمام يتحري يف قراءته ،فيقف إذا طال ّ
باس أن يفتح عليه َم ْن خلفه.
وقد روي عن عيل  #إنه كان يأمر بذلك.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]181ال بأس للمؤتم أن يفتح عىل اإلمام إذا أشكلت عليه
القراءة ،وقد نص عليه حييى بن احلسني  #يف األحكام ،ورواه فيه عن جده القاسم ’،
وذكر أنه مروي عن أمري املؤمنني عيل .#
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]79قال القاسم  :#ال بأس أن يفتح عىل اإلمام من
خلفه إذا حتري يف قراءته فطال حتريه ،وقد روي عن عيل _ أنه أمر بذلك.
( -)1وذكر يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]79عن حممد يف الفتح عىل اإلمام الكراهة ،ألنه روي عن عيل صىل اهلل عليه من وجه آخر
أنه كرهه ،وقال :يف الصالة الفتح عىل اإلمام كالم ،وروى مثل ذلك عن عيل.

ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]210/1:الرأب :]427/ :وبه حدَّ ثنا حممد بن مجيـل ،عن
حسن بن حسني ،عن عيل بن القاسم ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جـده ،عن عيل ،#
قال( :إذا نيس اإلمام آية وهو يف الصالة فال يذكره من يف الصف يف الصالة).
ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ص :]123عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء يف الصالة).
يف املجموع [ص :]105عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كانوا يقرأون خلف رسول اهلل ÷،
فقال النبي ÷(( :خلطتم عيل فال تفعلوا)).
وروي يف رشح التجريد [ص :]181عن حممد بن منصور كراهة القراءة خلف اإلمام
فيام جهر عن أيب الطاهر العلوي ،وذكر ذلك عن عبد اهلل بن احلسن ،وزيد بن عيل.
قلت :وهو قول القاسم بن إبراهيم رواه عنه يف األمايل ،ويف اجلامع الكايف وتلخيص ما
يف رشح التجريـد عن حممد واألمايل عنه ايض ًا ،وما يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]75القراءة فيام
خافت فيه اإلمام عمن تقدم وعن عبد اهلل بن موسى وأمحد بن عيسى واحلسن بن حييى .%
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]325/1:العلوم :]159/1:حدَّ ثنا حممد ،قـال :حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %أنه أتاه رجالن ،فس ّلام
عليه وهو يف املسجد ،فقال( :أصليتام) ،قاال :ال ،قـال( :ولكنا قد صلينا .فتنحيا فصليا ،وليؤم
أحدكام صاحبه ،وال أذان عليكام ،وال إقامة ،وال تطوع حتى تبتديا باملكتوبة).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]183وأخبنا أبو احلسني بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص
للحق احلسن بن عيل  ،#عن حممد بن منصور...إلخ ما يف األمايل ،وليس فيه (وال أذان
عليكام..إىل آخره).
وهو يف املجموع [ص ]128عن آبائه  %عنه  #احلديث بتاممه كاألمايل ،وبلفظ:
تبدئا.
وهو يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]71بلفظ :وروى حممد بإسناده عن عيل _ بتاممه.

ويف من صل وحرضته الصالة.
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]44وقد روي عن النبي ÷ يف ذلك انه دخل،
وصىل بالناس ورجل جالس يف املسجد مل يصل معهم ،فلام انرصف النبي ÷ دعاه،
فسأله عن أمره ،فقال :صليت يا رسول اهلل قبل أن تدخلوا .فأمره النبي ÷ إذا كان
مثل ذلك أن يصيل مع إمامه صالة مبتدأة ،وال يعتد باألوىل.
ويف املجموع [ص :]129عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا صليت املغرب ،ثم
حرضت أيض ًا مـع قوم فلم تستطع إال أن تصيل معهم ،فصل معهم ،فإذا س َّلم إمامهم
فقم قبل أن تتكلم فاشفع بركعة وسجدتني ،وسلم).
قال اإلمام املرتىض ُممد بن حييى بن احلسْي  %يف كتاب الفقه [ص:]531
نحب لإلمام إذا سلم من صالته أن ينحرف يرس ًا عن مقامه ،ويدعو بام أحب من دعـائه،
وكذلك رأينا السلف  ،¢وعاينا اإلمام اهلادي _ إذا س ّلم انتقل إىل جانب
املحراب حتى خيرج من وسطه ويصري جالس ًا إىل حرفه ،ثم كـان _ يدعو بام أحب
وبدا له ،ثم ينرصف .وبذلك نأخذ وعليه نعتمد.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]412/1:العلوم :]201/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
سمعت أبا جعفر #
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال:
ُ
يقول :حدَّ ثني موالي هذا أنه رأى احلسن بن عيل  #صىل يف ثوب واحد .وإن احلسن
حدَّ ثه :أنه رأى رسول اهلل ÷ يصيل يف ثوب واحد.
حدَّ ثنا حممد بن منصور قال [العلوم[ ،]202/1:الرأب:ص :]412حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،عن جابر بن عبد اهلل ،قال :رأيت
رسول اهلل ÷ يصيل يف ثوب واحد.
وحدَّ ثنا حممد بن منصور [العلوم[ ،]202/1:الرأب ،]412/1:قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
ّ
تصـل إال بإزار
حممـد ،عن أيب اجلارود ،قال :قلت أليب جعفر  :#إن املغرية يقول ال

ولو عقال تربط به وسطك ،فقال :يا أبا اجلارود هذا قول اليهود .صىل رسول اهلل ÷
يف ثوب واحد.
[العلوم[ ،]202/1:الرأب ]413/1:حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف الرجل يصيل يف
ثوب واحد ،فقال :ال بأس بذلك ،وقد جاءت به الرواية عن النبي ÷ ،وصحت
عىل أي حال كان ذلك من ٍ
جدة أو إعسار.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]109وكذلك روي عن رسول اهلل ÷ أنه صىل
بالناس آخر صالة صالها يف مرضه الذي قبض فيه يف شملة خيبية ،عاقد ًا بني طرفيها يف قفاه.
ويف كتاب النهي للمرتىض  :#عن آبائه ،عنه ÷ النهي عن الصالة يف
احلرير ،وعن الصالة يف ثوب غري طاهر.
يف رشح التجريد [مطبوع ص :]131واستدل  -يعني حييى  -#عىل ذلك بام َأ ْخ َبنا بـه
أبو احلسني بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص  ،#عن حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
()1

كانت لرسول اهلل ÷ عنزة يتوكّـأ عليها ،ويغرزها بني يديه إذا صىل ،فصىل ذات
يوم وقد غرزها بني يديه ،فمر بني يديه كلب ،ثم مر حامر ،ثم مرت امرأة ،فلام انرصف،
قال(( :رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صالة املسلم يشء ،ولكن ادرأوا ما استطعتم)).
ومث ُله روى حممد بن منصور يف األمايل [العلوم[ ،]164/1:الرأب :]333/1:هبذا السند بلفظ
(فغرسها) وبلفظ(( :قد رأيت..إلخ)).
وهو يف املجموع [ص :]138عن آبائه ،عن عيل  #بلفظ (فصىل ذات يوم
فمر...إلخ).
ّ
ويف األحكام بلفظ [ج 1ص :]118وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل
فمر..إلخ) .مثله
عليه أنه قال( :صىل بنا رسول اهلل ÷ ،وقد غرز عنزته بني يديه ّ
بلفظ( :الصالة عىل املسلم).
( -)1العنزة :قال يف خمتار الصحاح :بفتحتني أطول من العصا وأقرص من الرمح ،وفيها زج كزج الرمح ،والزج بالضم الذي يف
أسفل الرمح.

إيل أن يضع بني يديه مثل مقدمة الرحل ،كام روي عن
ويف املنتخب [ص :]47أحب َّ
النبي ÷.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]51وروى حممد بإسناده ،عن النبي ÷ أنه كانت له
عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بني يديه إذا صىل ،وعن النبي ÷ أنه قيل له :إن الدواب
متر من بني أيدينا ،ونحن نصيل ،فقال(( :مثل ّ
مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم ال
()1

مر بني يديه )).
يرضه ما ّ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]346/1:العلوم :]171/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :إذا ركبت السفينة،
فكانت تسري ،فصل وأنت جالس ،وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم.
ويف املجموع [ص :]150مثله عن آبائه عنه  ،#بلفظ :إذا كنت.
يف األمال أيض ًا [الرأب[ ]415/1:العلومَ :]204/1:أ ْخ َبنا حممد ،حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :كان لرسول اهلل ÷
وض ُعف يعتمد عليه إذا قام يصيل ،وهاهو ذاك يف املسجد اليوم.
عود يف احلائط حني ك َُب َ
وهو يف رشح التجريد هبذا السند إىل يصيل [.]171/1
ويف األحكام للهادي [ #ج 1ص :]136وال بأس بأن يعتمد الرجل عىل األرض ،أو
عىل اجلدار إذا هنض لصالته إذا احتاج إىل ذلك لعلة أو كب ،ويف ذلك ماروي عن رسـول
اهلل ÷ من اآلثار أنه كان يعتمد عىل عود كان يف قبلته حني ينهض يف صالته ،وذلك
العود اليوم فهو يف قبلة مسجده باملدينة.
يف جمموع زيد [ #ص :]122عن آبائه ،عن عيل ( :%اليبزق أحدكم يف الصالة
تلقاء وجهه ،وال عن يمينه ،وليبزقن عن شامله ،أو حتت قدمه اليرسى).
([ - )1ج 1ص ]51بإسناده وفيه بعد هذا ،وعن أيب سعيد قال :أمرنا رسول اهلل ÷ أن ندفع من يمر بني أيدينا ونحن نصيل،
وعن أيب سعيد ،قال :أمرنا أن ال نذر أحد ًا يمر بني أيدينا ونحن نصيل ،متت من املؤلف قدس ال َّله رسه.

يف املجموع [ص :]120عن آبائه ،عن عيل  #يف الرجل خترج منه الريح ،أو يرعف،
أو يذرعه القيء وهو يف الصالة( :فإنه يتوضا ويبني عىل ما مىض من صالته ،فإن تك ّلم
استأنف الصالة ،وإن كان قد تشهد فقد متت صالته).
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]254/1:الرأب :]500/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل،
عن إسامعيل بن صبيح ،عن إرسائيل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم ،عن عيل  #يف الرجل
يتشهد مع اإلمام ،فيخاف أن حيدث قبل أن يسلم اإلمام ،قال( :يسلم وقد متت صالته).
ويف املنتخب لإلمام اهلادي [ #ص :]44قال السائل حممد بن سليامن الكويف .¥
قلت :فإن الرجل ملا صىل وجلس يف الثانية سها ،فسلم تسليمتني عن اليمني ،وعن
الشامل وهو جالس مل يتكلم هل جيزيه أن يقوم فيبني عىل ما صىل؟
قال :قد قال غرينا :إنه جيزيه ،وأما علامء آل الرسول ،وقويل أنا :فال أرى ذلك،
وأوجب عليه أن يستأنف الصالة من أوهلا.
قلت :وألي ع ّلة ذلك؟
قال :ألهنم أمجعوا مجيع ًا أن التكبري حتريم الصالة ،وأن التسليم حتليلها ،فلام سلم هذا
كان قد أحل صالته ،فليس جيزيه إال أن يستأنفها استئناف ًا.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]94قال حممد :إذا نيس رجل ركعة ،أو سجدة فلم يذكر
حتى خرج من صالته فليستقبل الصالة ،وهذا قول آل رسول اهلل ÷ ال أعلم بني
أحد منهم فيه خالف ًا.
ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]123عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
(سجدتا السهو بعد السالم ،وقبل الكالم جتزيان من الزيادة والنقصان).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]157/1:الرأب :]322/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :سجدتا السهو بعد التسليم ،وقد صح
عن النبي ÷ أنه سجد سجديت السهو بعد التسليم.

ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]115حدَّ ثني أيب ،عن أبيه...إىل قوله :وإنام السجدتان
صح عن النبي ÷ ،أنه سجد
بدل من السهو وإرغام للشيطان ،كام قال ÷ ،وقد ّ
سجديت السهو بعد التسليم.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]95وقال القاسم  :#صح عن النبي ÷ أنه سجد
سجديت السهو بعد التسليم.
وقال أمحد  :#قد كنت أسجد قبل التسليم ،وكان ذلك رأيي ،فلام رأيت اإلجامع
رصت أسجد بعد السالم يف
عن أمـري املؤمنني _ أنه كان يسجد بعد التسليم
ُ
الزيادة والنقصان.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]248/1:الرأب :]489/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل،
وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام يف سجديت السهو بعد التسليم أو قبله؟ قال :بعد
التسليم ،وذلك لإلجامع ،عن امري املؤمنني ،أنه كان يفعل ذلك ،وهو مام يتسع اخلالف
فيه ،وقد كان رأيي يف ذلك قبل التسليم ،فلام رأيت اإلجامع عىل ذلك عن أمري املؤمنني
رصت أعمل به.
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]42بعد أن سئل عن سجديت السهو يف الصالة
وإنه قد روي فيها روايات ،قال :مل يصح ذلك عندنا.
ويف املجموع [ص ]123عن آبائه :عن عيل  ،%قال( :صىل بنا رسول اهلل ÷
الظهر مخس ًا ،فقـام ذو الشاملني ،فقال :يا رسول اهلل هل زيد يف الصالة يشء؟ قـال(( :وما
ذاك؟)).
قال :صليت بنا مخس ًا.
وكب وهو جالس ،وسجد سجدتني ليس فيهام قراءة ،وال
قال :فاستقبل القبلةّ ،
ركوع ،وقال(( :هام املرغمتان)).
ويف األمال [العلوم[ ،]156/1:الرأب :]320/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله بلفظ( :فقال له بعض القوم) ،ولفظ (مخس
ركعات ،ثم سلم وكان يقول..إلخ).

ويف رشح التجريد [ج 1ص :]191واألصل يف ذلك ما رواه حممد بن منصور ،وذكر مثل
حديث األمايل ،وسنده وليس فيه (هام املرغمتان).
نحوه بلفظ :وعن عيل..إلخ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1صُ ]94
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]157/1:الرأب :]320/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
سمعت أبا جعفر ،#
حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال:
ُ
يقول :صىل رسول اهلل ÷ الفجر بالناس ،فصىل ركعة ،ثم انرصف ،قال :فقام رجل
يقال له ذو الشاملني ،فقال :يا رسول أنسيت ،أم رفعت الصالة ،قال(( :وما ذاك يا ذا
الشاملني؟)) قال :إنك صليت ركعة ،قال :فأخذ رسول اهلل ÷ بيد ذي الشاملني
يطوف به يف الصفوف ،فقال(( :أصدق هذا؟ زعم أين صليت واحدة)) ،قالوا :نعم يا
رسول اهلل إنام صليت واحدة ،قال :فجاء رسول اهلل ÷ ،فصىل بالناس ركعة أخرى،
ثم سجد سجديت السهو ،ثم سلم.
قال حممد بن منصور :وهذا قبل أن ينزل حتريم الكالم يف الصالة.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]114بعد ذكره هلذا احلديث :ال أدري ماصحة
هذا احلديث عن رسول اهلل ÷ يف الصالة بعد التسليم ،وال أرى أنه صحيح عن
رسول اهلل ÷.
ويف اجلامع الكايف :قال حممد بعد ذكره هلذا احلديث :فإنام هذا قبل أن ينزل حتريم
الكالم يف الصالة.
ويف األمال [الرأب[ ،]279/1:العلوم :]132/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا دخل الرجل يف الصالة ،فنيس أن يقرأ
حتى ركع ،فليستو قائ ًام ،ثم يقرأ ،ويركع ،ويسجد سجديت السهو).
ويف املجموع [ص :]130عن آبائه ،عن عيل  %يف الرجل غم يف صالته فال يدري
أصىل ثالث ًا ،أم أربع ًا ،فليتم عىل الثالث؛ فإن اهلل تعاىل ال يعذب بام زاد من الصالة.
ويف األمال [العلوم[ ،]212/1:الرأب :]430/1:حدَّ ثنا عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه ،قال:

ُذ ِكر عن أمري املؤمنني  ،#أنه قال( :إذا قام املصيل يف موضع جلوس ،ثم ذكر أنه كان
ينبغي له أن جيلس ،قال :جيلس ما مل يركع).

ويف اجلامع الكايف

()1

[ج 1ص :]93ونحوه بلفظ :قال أمحد بن عيسى...إلخ ،ولفظ:

(فليجلس).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]165/1:الرأب :]334/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أن راعي ًا سأل
رسول اهلل ÷ ،قال :أصيل يف أعطان اإلبل؟ قال(( :ال)) ،قال :أفأصيل يف مرابض
الغنم؟ قال(( :نعم)).
ويف جمموع زيد [ص :]139عن آبائه  #مثل ُه.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]119 ،118وقد روي عن رسول اهلل ÷،
أنه كره الصالة يف أعطان اإلبل ودمن الغنم ،وليس ذلك بصحيح ،وروى عن جده
القاسم  ،#أنه قال :قد روي عن ابن املغفل ،وغريه أن النبي ÷ :هنى عن الصالة
يف أعطان اإلبل ،وليس ذلك بصحيح عندنا.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]52عن القاسم  :#وليس بصحيح ما روي عن النبي ÷
أنه كره الصالة يف أعطان اإلبل ،فإهنا خلقت من الشياطني ومـا أعجب هذه الرواية
َّ ْ
َ َ َ
خمالفة لكتاب اهلل عز وجل ،قال اهلل عز وجل﴿ :ث َمان َِية أ ْز َو ٍاج م َِن الضأ ِن اثنْي ﴾...إَل
آخر اَلية [األنعام.]143:

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]200/1:الرأب :]410/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد بن

احلمام
منصور ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :كرهت الصالة يف بيوت َّ
الداخلة لقذرها ،ومل ينه عن الصالة يف بيوت احلامم اخلارجة ،وكرهت الصالة يف املقابر.
باملارة ،وليست املرضة من اخالق
وهنى عن الصالة عىل قارعة الطريق ملعنى
املرضة َّ
َّ
املسلمني ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :ال رضر وال رضار يف اإلسالم)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]52عن القاسم  #نحو ًا من ذلك.
( )1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]93عن حممد :وإن سها اإلمام فقام يف الركعتني ،فسبحوا له ،فلم جيلس :،فإنه إذا قىض الصالة
يسجد للسهو كذلك روي عن النبي ÷ ،متت من املؤلف أيده ال َّله تعاىل.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]134وعن رسول اهلل ÷(( :ال رضر وال
رضار يف اإلسالم)).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]200/1:الرأب :]410/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن عاصم ،عن مندل ،عن ليث ،عن احلكم ،قال :قال عيل :#
(ال يصىل يف محَّام ،والجتاه قبور ،وال جتاه حش).
وروى ُممد بن حييى املرتىض  #يف كتاب النهي

[املجموعة الفاخرةَ-مموع رسائل اإلمام

اهلادي(ع) -ص :]248عن آبائه  ،%عنه ÷ ((النهي عن الصالة بني املقابر ،ويف احلامم،
وخلف النائم)).
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]134عن آبائه ،عن عيل  ،%أنه قال( :كان
رسول اهلل ÷ يوتر بثالث ركعات ال يسلم إال يف
آخرهن ،يقرأ يف األوىلَ ﴿ :سبِحِ
ّ
َ
ْ َ َ َ َْ َْ
ْ
ُ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ُ
َ
ٌ
َ
اسم ربِك اْللَع﴾ ويف الثانية﴿ :قل ياأيها الَكف ِرون﴾ ويف الثالثة﴿ :قل هو الل أحد﴾

واملعوذتني) ،وقال( :إنام نوتر بسورة اإلخالص إذا خفنا الصبح فنبادره).

يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]228/1:الرأب :]461/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ مث ُله ،وبلفظ( :يوتر
بسبح) ،وبلفظ( :فنبادر هبا).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]311أ ْخ َبنا ابو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى..إىل آخر سند األمايل املتقدم مث ُله بلفظ( :يوتر بسبح اسم ربك)،
وبلفظ( :فنبادر هبا) ،ولفظ :وإنام نوتر..إلخ.
قال اإلمام اهلادي  #يف املنتخب [ص :]59قد روي يف ذلك روايات ،عن
َ َْ َْ
النبي ÷ :أنه كان يقرأ يف األوىل من الوتر :بـ﴿ َسبحِ ْ
اس َم َربِك اْللَع﴾ ويف الثـانية:
ِ
َ
ُْ َ
َْ
َ
ُْ ُ
َ
ٌ
بـ﴿قل يَاأ ُّي َها الَكف ُِرون﴾ ،ويف الثالثة :بـ﴿قل ه َو الل أحد﴾ وروي أنه كان يقرأ يف
َ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ُْ ُ
َ
ٌ
َ
ُ
األوىل :بـ﴿ألهاكم الَكثر﴾ و﴿قل ياأيها الَكف ِرون﴾ و﴿قل هو الل أحد﴾.

وروي أيض ًا ،عن عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه ،أنه كان يوتر بتسع سور قصار من
املفصل ،يف كل ركعة ثالث سور.
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]83وقال احلسن  :#روي عن النبي ÷ أنه كان
يقرأ يف الوتر احلمد ،وسور ة ما تيرس من القرآن.
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
وعن النبي ÷ أنه كان يوتر بـ ﴿ َسبِحِ اس َم َربِك اْللَع﴾ ،و﴿قل يَاأ ُّي َها
َ
َْ
َ
ُْ ُ
َ
ٌ
الَكف ُِرون﴾ ،و﴿قل ه َو الل أحد﴾ واملعوذتني.
و يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص ]131يف ركعتي الفجر :عن آبائه ،عن عيل ،#
أنه كان ال يصليهام حتى يطلع الفجر ،وكان يقرأ يف األوىل منهام :بـ﴿ ُق ْل يَ َاأ ُّيهاَ
َ
َْ
َ
ُْ ُ
الَكف ُِرون﴾ ،ويف الثانية بـ﴿قل ه َو الل أ َح ٌد﴾.
ويف جمموع زيد [ #ص :]149عن آبائه ،عن عيل  :%أن النبي ÷ كان يتطوع
عىل بعريه يف سفره ،حيث توجه به بعريه ،يومي إيامء ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه،
وكان ال يصيل الفريضة ،وال الوتر إال إذا نزل.
يف أمال أمحد بن عيسى  #قال [العلوم[ ،]227/1:الرأب :]458/1:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _:
أن رج ً
ال سأل النبي ÷ ،فقال :يارسول اهلل هل تصيل عىل ظهر بعريك؟ قال(( :نعم،
حيثام توجه بك بعريك إيامء ،يكون سجودك أخفض من ركوعك يف صالة التطوع ،فإذا
كانت املكتوبة ،فالقرار)).
ويف رشح التجريد [ص :]130واستدل حييى  ،#بام رواه حممد بن منصور ،عن أمحد بن
عيسى ،وذكر احلديث بسنده بلفظ :هل أصيل عىل ظهر بعريي؟ ولفظ(( :القرار القرار)).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]277/1:الرأب :]459/1:مث ُله بسنده ،إال أنه قال :أقبل
رسول اهلل ÷ يف أول عمرة اعتمرها ،فأتاه رجل بلفظ :أتصيل ،وبلفظ(( :صالة
التطوع ..إلخ)).
( -)1يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85قال حممد :يستحب أن يقرأ فيهام يف الركعة األوىل احلمد و ﴿ ُق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَا ِف ُر َ
ون﴾ ويف الثانية
احلمد و﴿ ُق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدن ﴾ ويستحب أن يقرأ يف الركعتني االولتني بعد املغرب مثل ذلك ،متت من املؤلف أبقاه ال َّله تعاىل.

ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]144وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يتطوع
عىل ظهر راحلته حيثام توجهت به.
و يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]228/1:الرأب :]460/1:وبه قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حممد ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،أنه
قال :خرج رسول اهلل ÷ يف غزاة له :فدعا بامء فتوضأ عىل راحلته ،ثم صىل يومي
إيامء ،فجعل سجوده أخفض من ركوعه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]53وقال احلسن  :#روي عن النبي ÷ ،أنـه ربام
صىل صالة الليل يف السفر عىل راحلته ،حيثام توجهت به يومي إيامء ،جيعل السجود
أخفض من الركوع.
ويف األمال ايض ًا [العلوم[ ،]228/1:الرأب :]460/1:حدَّ ثنا أمحد ،عن حممد بن بكر ،عن أيب
اجلـارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :صىل النبي ÷ عىل ظهر ناقته أينام توجهت به
يف التطوع يف السفر.
وفيها [العلوم[ ،]227/1:الرأب :]460/1:وبه عن أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب
اجلارود ،قال :قال أبو جعفر :ربام رأيت أيب يدعو بوضوء ،فيتوضأ يف حممله ،ثم يصيل
صالة رسول اهلل ÷.
وفيها [العلوم[ ،]253/1:الرأب :]498/1:حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن مندل ،عن
جعفر بن حممد :أن رسول اهلل ÷ صىل الفريضة يف يوم مطري عىل الدابة.
ويف جمموع زيد بن عيل ’ [ص :]150عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :إذا كنت يف
سفينة وكانت تسري ،فصل وأنت جالس ،وإن كانت واقفة ،فصل وأنت قائم.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]171/1:الرأب :]346/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله
بلفظ( :إذا ركبت يف السفينة فكانت...إلخ)

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]533من أكثر من الصالة عىل رسول اهلل ÷
وإن َ
كثرت رمحة اهلل له ،ورفع درجته ،وحما سيئتهَّ ،
أفضل أوقات الصالة عىل النبي ÷
ُ
َ
لوقت الزوالَّ ،
ليوم اجلمعةَّ ،
ألفضل األيام
يوم اجلمعـة
أفضل ساعات اجلمعة
وإن
ُ
وإن َ
ُ
َ
ُ
ألفضل الليايلَّ ،
وإن َ
وأعظمها عند ذي اجلالل واإلكرامَّ ،
األعامل
وإن
ليلة اجلمعة
لتضاعف يف يوم اجلمعة وليلتها ،وإنام ُس ّمي يوم اجلمعة الجتامع الناس فيه ،ألداء فرض
ُ
َ
َّ
َ
ِين َء َام ُنوا إ َذا نُود َِي ل َّ
الصالة كام أمرهم اهلل عز وجل حني يقول﴿ :يَاأ ُّي َها اَّل َ
ِلصَلة ِ م ِْن
ِ
ْ
َ
َ
ْ ُْ
َْْ َ َ ُ ْ َ ٌْ َ ُ
اْل ُم َع ِة َف ْ
يَ ْو ِم ْ ُ
ري لك ْم إِن كن ُت ْم
اس َع ْوا إَِل ذِك ِر الل َوذ ُروا اْليع ذلِكم خ
َ َ َ
ت ْعل ُمون[﴾9اجلمعة] ،قـال :ومن تعظيم اهلل لذلك اليوم أن جعله للمسلمني عيد ًا.

وفيه :ما بلغنا عن النبي ÷ ،عن جبيل  ،#أنه قالّ :
يوم
يوم اجلمعة ُ
إن َ
القيامة وفيه تقوم الساعة.

قال حييى بن احلسني  :#ما زلت مذ رويت هذا احلديث يدخلني يف كل مجعة وجل
وخوف ،وما ذلك من سوء ظني بريب ،وال قلة معرفة منّي برمحة خالقي؛ ولكن خمافة من
لقائه ،ومل أقم بام أمرين بالقيام به ،وأهنض بام حضني عىل النهوض فيه ،وجعله أكب
عيل ،وأعظمها عندي ولدي من مباينة الفاسقني ،وَماهدة الظاملني ،والنرصة
فرائضه ّ
لدين رب العاملني.
يف جمموع زيد بن عيل [ص :]155عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من َّ
عرش صلوات ،وحما عنه عرش سيئات ،واثبت له
عيل صال ًة صىل اهلل عليه هبا َ
صىل َّ
عرش حسنات ،وأستبق ملكاه املوكالن به أغام يبلغ روحي منه السالم)) ،قـال :وقال
عيل يـوم اجلمعة ،فإنـه يوم تضاعف فيه األعامل
رسول اهلل ÷(( :أكثروا من الصالة ّ
واسألوا اهلل تعاىل يل الدرجة الوسيلة من اجلنة)) قيل :يا رسول اهلل وما الدرجة الوسيلة من
اجلنة؟ قال ÷(( :هي أعىل درجة يف اجلنة ال يناهلا إال نبي ،وأرجوا أن أكون أنا هو)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]171/1:الرأب:ج ص :]349حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله.

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]481وبه قال :حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني
الديباجي ،قـال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى....إىل آخر سند أمايل أمحد مث ُله
بلفظ( :أثبت له هبا) ،ولفظ( :سلوا) ،ولفظ( :من اجلنة).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور رمحه اهلل [ص :]157بسند أمايل أمحد بن عيسى
هذا املتقدّ م ،قـال :قال النبي ÷((:أكثروا من الصالة ،والصدقة يوم اجلمعة،
عيل فإنه يوم تضاعف فيه األعامل))..إىل تامم آخر احلديث املتقدم.
والصالة َّ
عيل من
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]123عن النبي ÷ أنه قال(( :أكثروا َّ
الصالة يوم اجلمعة؛ فإن األعامل تضاعف فيه)).
وفيها [ج 2ص :]534بلغنا عن النبي ÷ ،عن جبيل  #أنه قال(( :إن يوم اجلمعة
يوم القيامة ،وفيه تقوم الساعة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]248/1:الرأب :]489/1:وبه قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :قال أبو جعفر :قال رسول اهلل ÷:
عيل َخ ِطي يوم القيامة باب اجلنة)).
((من ُذ ِك ْر ُت عنده ،ثم َخ ِطي الصالة ّ
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور رمحه اهلل [ص :]163حدَّ ثنا حممد قال :حدَّ ثنا أبو
الطاهر أمحد بن عيسى ،عن أيب ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
عيل خطي به طريق اجلنة)).
((من نيس الصالة َّ
وفيه [ص :]167حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن
حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :إذا دعا الرجل ،ومل يذكر النبي ÷ رفرف الدعاء
عىل رأسه ،فإذا ذكر النبي ÷ رفع الدعاء.
وفيه [ص :]166حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن
حصني بن املخارق ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،قال :من صىل عىل حممد وعىل آل حممد
مائة مرة قىض اهلل له مائة حاجة.

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]481وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عبد اهلل بن عدي
احلافظ ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث بمرص سنة مخس وثالثامئة ،قال :حدَّ ثني
موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى بن جعفر،
عن أبيـه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل
عيل جوازُ دعائكم،
بن أيب طالب  %قال :قال رسول ا هلل ÷(( :صال ُتكم ّ
ومرضا دة لربكم ،وزكا دة ألعاملكم)).
وفيها [ص :]484هبذا السند عن عيل بن احلسني ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
إيل بالسالم
إيل يف حيايت ،فإن مل تسطيعوا فابعثوا ّ
((من زار قبي بعد مويت كان كمن هاجر ّ
فإنه يبلغني)).
ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]429حدَّ ثني أبو القاسم عيل بن حممد
النخعي ،قال :حدَّ ثني سليامن بن إبراهيم املحاريب -جدي أبو أمي ،قال :عدهن يف يدي
هن يف
نرص بن مزاحم ،وقال نرص بن مزاحم :عدهن يف يدي إبراهيم بن الزبرقان ،قال :عدّ ّ
يدي أبو خالد ،وقال أبو خالد :عدهن يف يدي زيد بن عيل  ،#وقال زيد بن عيل :#
عدهن يف يـدي احلسني بن
عدهن يف يدي عيل بن احلسني  ،#وقال عيل بن احلسني:
ّ
عيل  ،#وقال احلسني بن عيل :عدهن يف يدي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
وقال عيل بن أيب طالب :عدهن يف يدي رسول اهلل ÷ :وقال رسول اهلل ÷:
((عدهن يف يدي جبيل  ،#وقال جبيل  :#هكذا نزلت هبن من عند رب العزة
عزّ وجل)).
[ص ]482ويف أمال أيب طالب  :#وبه حدَّ ثنا أبو عبد اهلل أمحد بن حممد البغدادي،
قال :أخبنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي ،قال :حدَّ ثني عيل بن
يدي مث ُله اىل آخر السند.
حممد بن كأس النخعي الكويف وعدهن يف َّ
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]161حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا إسحاق
عـدهن
بن إبراهيم البقار ،وحرب بن احلسن ،عن حييى بن مساور ،قال إسحاق بن إبراهيم:
ّ
يدي أبو خالد إىل آخر السند مثله.
يدي حييى بن مساور ،قال حييى :عدهن يف َّ
يف َّ

واللفظ للمجموع [ص :]429اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل
إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيـد َميد ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام باركت
عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد َميد ،وترحم عىل حممد وعىل آل حممد ،كام
ترمحّت عىل إبر اهيم وعىل آل إبراهيم ،إنـك محيد َميد ،وحتنن عىل حممد وعىل آل حممد،
كام حتننت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد َميد ،وسلم عىل حممد وعىل آل حممد،
كام سلمت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد َميد.
قال أبو خالد رمحه اهلل تعاىل :عدهن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع اإلهبام.
ولفظ األمال [ص 280يف نسخة قديمة] :يف مجيعها وآل إبراهيم إنك محيد َميد بحذف (عىل)
يف الثانية ،وإبقاء حرف العطف.
ولفظ كتاب الذكر( :اللهم وبارك) بتكرير لفظ اللهم والواو يف مجيعها ،وليس فيها
بعد تامم الصالة قال أبو خالد..إلخ ،وهو ثابت يف األمايل.
ويف كتاب الذكر [ص :]163حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن
عيسى ،قالَ :أ ْخ َبين عيل بن منصور ،عن جعـفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
عيل خطي به طريق اجلنة)).
((من ذكرت عنده فلم ِ
يصل َّ
وفيه [ص :]163حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا سفيان بن وكيع ،عن حفص ،عن جعفر ،عن
عيل خطي طريق اجلنة)).
أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من نيس الصالة ّ
ويف هنج البالغة [ج /4م360/ـ ص :]707قال عيل ( :#إذا كانت لك إىل اهلل سبحانه
حاجة فأبدأ املسألة بالصالة عىل النبي ÷ ثم سل حاجتك فإن اهلل أكرم من أن يسأل
حاجتني فيقيض إحداهام ويمنع األخرى).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]124قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر
بن أيب أويس ،عن حسني بن عبد اهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب
رمحة اهلل عليه أنه قال( :الصالة الوسطى هي صالة اجلمعة ،وهي يف سائر األيام الظهر).

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]359/1:العلوم :]176/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
قاسم بن إبراهيم...إىل آخر سند األحكام( :الصالة الوسطى هي اجلمعة...إلخ).
قال حممد :سمعت قاسم بن إبراهيم يقول :إنام أريد بالوسطى العظمى؛ كام قال تعاىل:
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
﴿أوسطهم﴾[القلم  ]28يعني أوسطهم طريقة.

يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]297عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه قال( :مخسة

أشياء إىل اإلمام :صالة اجلمعة والعيدين ،واخذ الصدقات ،واحلدود ،والقضاء،
والقصاص).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]70قال احلسن بن حييى  :#أمجع آل الرسول ÷
عىل أ َّ
ال يقتدوا يف الصالة إال بثقة موافق ،وال يقتدوا بالفاسقني يف مجعة ،وال جامعة.
قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]220يف ذكر صالة اجلمعة مع أئمة
اجلور وعدم االعتداد هبا :وهو مذهب مجيع اهل البيت  %فيام عرفته ،ومذهبنا َّ
أن
إجامعهم حجة.
وقال ُممد بن القاسم بن إبراهيم  #يف كتاب دعائم اإليامن :وبإجامع أمته أن
العدل مستحق هلا من آل حممد  ،#واختالفهم يف غريه اىل قوله :فقد أمجعوا أن الـذي
جيب من الصالة يوم اجلمعة أربع ركعات إال أن يكون إمام عدل من آل حممـد ،#
وجامعة من املؤمنني ووقت ،فإذا وجد ذلك زال فرض األربع إىل الركعتني.
قال اإلمام املرتىض ُممد بن حييى يف كتاب الفقه :سألت عام روي عن أمري املؤمنني
عيل  ،#أنه قال( :ال مجعة وال ترشيق إال يف مرص جامع) ،قال حممد بن حييى  :#هذا
حديث صحيح.
وهو يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]146عن آبائه ،عنه .#
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]174عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه كان يميش حافي ًا يف
مخسة مواطن ،و ُي َع ِّل ُق نعليه بيده اليرسى ،وكان يقول( :إهنا مواطن اهلل عز وجل فأحب
أن أكون فيها حافي ًا) إذا عاد مريض ًا ،وإذا شيع جنازة ،ويف العيدين ويف اجلمعة.

ويف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]351/1:العلوم :]173/1:عن حسني ،عن أيب خالد ،عن
زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :#أنه كان إذا راح اىل اجلمعة يميش حافي ًا ،و ُي َع ِّل ُق نعليه بيده
اليرسى ،ويقول( :إنه موطن هلل).
وفيها [الرأب[ ،]351/1:العلوم :]173/1:هبذا السند عن عيل  ،#أنه كان يايت اجلمعة حافي ًا.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]124ويستحب لإلمام أن ياتيها راجالً ،وإن
أمكنه كان حافي ًا املرة بعد املرة؛ ألن ذلك قد روي عن أمري املؤمنني  #أنه كان يفعله
املرة بعد املرة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]108قال حممد...إىل قوله :وكان أمري املؤمنني _ يأيت
اجلمعة حافي ًا.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]354/1:العلوم :]174/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :كان عيل #
غجر هبا جد ًا ،ثم خيطب ،ثم ينزل فيصيل
يصيل ركعتني قبل اجلمعة؛ من أجل أنه كان ِّ
اجلمعة ركعتني ،ثم يقيل بعد اجلمعة.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]143عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه كان يصيل اجلمعة
والناس فريقان :فريق يقول :قد زالت ،وفريق يقول :مل تَزُ ْل ،وكان هو  #أعلم.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]354/1:العلوم :]174/1:أمحد ،عن حممد ،عن أيب
اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :كان عيل  #يصيل اجلمعة ،ثم يقيل.
وفيها [الرأب[ ،]355/1:العلوم :]174/1:عبد اهلل بن داهر ،عن أبيه ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال:
كان رسول اهلل ÷ يصيل يوم اجلمعة حني تنزع الشمس من وسط السامء.
[الرأب:ص[ ،]356العلوم ]175/1:أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال:
غجر هبا جدا،
حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :كان احلسن بن عيل صىل اهلل عليهام يصيل اجلمعة ِّ
ثم يقيل.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]105وروى حممد ،بإسناده ،عن النبي ÷ ،أنه كان
يصيل يوم اجلمعة حني تزيغ الشمس من وسط السامء.
وعن عيل صىل اهلل عليه ،أنه كان يصيل ركعتني قبل اجلمعة؛ ألنه كان غجر هبا جد ًا،
وكان يصيل اجلمعة ثم يقيل بعدها.
وعن احلسن بن عيل  ،#أنه كان غجر باجلمعة جد ًا ،ثم يقيل.
ويف جمموع زيد [ #ص :]144عن آبائه ،عن عيل  ،#عن النبي ÷ ،أنه كان
خيطب قبل اجلمعة خطبتني ،جيلس بينهام جلسة خفيفة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]360/1:العلوم :]177/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،قال :كان يف املسجد جذم نخلة
يستند إليها رسول اهلل ÷ إذا خطب الناس يوم اجلمعة ،فقال يوم ًا(( :من يصنع يل
منب ًا؟)) فقال رجل :أنا أصنعه ،فقال(( :أجلس)) ،ثم قـام آخر ،فقال :أنا أصنعه ،فقال:
((اجلس)) ،ثم قام آخر ،فقال :أنا أصنعه إن شاء اهلل ،فقال(( :اصنعه ،فإن املستثني
د
معان موفق إن شاء اهلل ،انطلق فاصنع يل منب ًا مرقاتني ،والثالثة ،التي أجلس عليها لكي
أتبني َم ْن خلفي ،و َم ْن عن يميني ،و َم ْن عن شاميل ،ويسمع النـاس صويت)) فلام جاء به
أمره ،فوضعه يف مقدم املسجد ،فلام كان يوم اجلمعة صعد املنب ،فسلم عىل الناس ،ثم
قال(( :آمني ثالث مرات)) ثم نزل من املنب إىل جذم النخـلة ،فضمها إليه ،ثم صعد
املنب ،فقال(( :أغا الناس إن جبيل أتاين ،فاستقبلني ،ثم قال :ياحممد من أدرك أبويه أو
أحدهام ،فامت ،فدخل النار ،فأبعده اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني ،ومن أدرك شهر
رمضان ،فلم يغفر له ،فامت ،فدخل النار ،فأبعـده اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني ،ومن
ذكرت عنده ،فلم ُي ِّ
صل عليك ،فامت ،فدخل النار ،فأبعده اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني،
َ
وأما النخلة حني احتضنتها ،فإهنا حنّت حنني الناقة إىل ولدها ؛ لفراقي إ ّياها ،فلام
دعوت اهلل ،فسكن ذلك منها ،ولو ال ذلك حلنت حتى تقوم الساعة)).
احتضنتها
ُ
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]159حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد
بن عيسى بن زيد ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن

عيل  ¥وأرضاه ،قـال :ملا كان يوم اجلمعة صعد النبي ÷ املنب ،فسلم عىل النـاس،
ثم قال(( :آمني ثالث مرات))....إىل آخر احلديث الذي قبله بلفظ(( :جرم النخلة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]189/1:الرأب :]385/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حاتم بن إسامعيل ،قالَ :أ ْخ َبنا جعفر بن حممد ،عن أبيه،

قال :كان رسول اهلل ÷ خيطب قائ ًام ،ثم جيلس ،ثم يقوم ،فيخطب خطبتني.

وقال األمري احلسْي  #يف الشفاء [ :]396/1ومن رشوط اجلمعة اخلطبتان ،وال
نعلم فيهام اخلالف عن أحد من آبائنا .%
ويف جمموع زيد [ #ص :]100عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه كان يكره الصالة يف
أربعة أحيان :بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع ،وبعد صالة العرص حتى
تغيب الشمس ،ونصف النهار حني تزول الشمس ،ويوم اجلمعة إذا قام اإلمام عىل املنب.
وفيه [ص :]184سألت زيد بن عيل ’ عن الصالة واإلمام خيطب يوم اجلمعة ،فقال:
من السنة أن تسمع وتنصت ،فإذا صليت مل تستمع ومل تنصت.
()1

وفيه

[ص :]144عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه كان يصيل بعد اجلمعة ركعتني ،ثم

أربع ًا ،ثم يرجع ،فيقيل.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]175/1:الرأب :]357/1:عبد اهلل بن داهر ،عن أبيه،
عن جعفر بن حممد ،قال :أجهروا بالقراءة يف اجلمعة فاهنا سنة.
()2

حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قالُ :يقرأ يف اجلمعة بام تيرس وحرض ،وإن قرأ
باجلمعة ،وإذا جاءك املنافقون ،فحسن ملا جاء فيه عن النبي ÷.

ويف رشح التجريد [ج 1ص :]220وقلنا جيهر بالقراءة ملا رواه حممد بن منصور بإسناده،
عن جعفر بن حممد  ،#أنه قال :اجهروا بالقراءة يف يوم اجلمعة فإهنا سنة ،وقوله :إهنا
سنة جتري َمرى أن يرويه عن النبي ÷.
( -)1يبحث عن رواية املجموع يف قراءة فجر يوم اجلمعة ويف سجود التالوة سيأيت وذلك (تنزيل السجدة) يف األوىل و (هل أتى)
يف الثانية متت من املؤلف.
( -)2ومثله عن الباقر  #موقوف ًا (وإن قرأ باجلمعة وإذا جاءك املنافقون) متت من املؤلف أيده اهلل تعاىل.

()1

تيرس
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]106قال القاسم  :#يقرأ يف صالة اجلمعة بام ّ
وحرض .وإن قرأ باجلمعة ،وإذا جاءك املنافقون ،فحسن ملا جاء فيه عن النبي ÷.
وفيه :روى بإسناده ،عن جعفر بن حممد  ،#قال :اجهروا بالقراءة يف اجلمعة ،فإهنا سنة.
وفيه :وعن أيب جعفر  ،#قال :القنوت يف اجلمعة سنة.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]176/1:الرأب :]358/1:حدَّ ثني عبد اهلل بن داهر ،عن أبيه ،عن
جعفر ،عن أبيه ،قال :القنوت يوم اجلمعة سنة.
وفيها [العلوم[ ،]136/1:الرأب :]288/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حممـد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر  ،#قال :كل صالة
جيهر فيها بقراءة ،ففيها قنوت.
ويف جمموع زيد [ #ص :]145عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه اجتمع عيدان يف يوم،
أحب أن
فصىل بالنـاس يف اجل َّبانة ،ثم قال بعد خطبته( :إنا َممعون بعد الزوال ،فمن
ّ
حيرض فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،ومن ترك ذلك فال حرج عليه).
ويف أحكام اهلادي [ #ص 142ج :]1وعنه ÷ ،أنه اجتمع عىل عهده عيدان ،فصىل
بالناس صالة العيد وخطبهم ،ثم قال(( :من شاء فليأت اجلمعة ،ومن شاء فال يأيت)).
وروى ُممد بن حييى املرتىض  #يف كتاب النهي [ص :]248عن آبائه ،عنه ÷:
أنه هنى أن يسافر املقيم يوم اجلمعة إذا حرضت الصالة حتى جيمع.
ويف هنج البالغة [ص ،616خ :]307يف كتاب عيل بن أيب طالب  #إىل احلارث
()2

اهلمداين ( :¥وال تسافر يف يوم مجعة حتى تشهد الصالة ،إال فاص ً
ال يف سبيل
اهلل ،أو يف أمر ُت ْع َذ ُر به).
وروى عيل بن حممد العلوي ،عن أبيه حممد بن عبد اهلل يف سرية اهلادي  ،#أن
([ -)1ج 1ص ]106وروى حممد بإسناده ،عن النبي ÷ ،أنه كان يقنت يف اجلمعة بعد القراءة الإله إال اهلل العظيم احلمد هلل
رب العاملني...إلخ القنوت املتقدم يف رواية املؤيد باهلل عنه ومل يرصح يف تلك الرواية بأهنا يف اجلمعة فينتظر .إال أن يكون
مرصح ًا به يف رواية غريها فينظر .ومل نجدها متت من املؤلف أيده اهلل تعاىل
( -)2أي خارج ًا ذاهب ًا.

اهلادي صىل اجلمعة يوم ًا ،ثم انرصف ،فأخذ يف طريق غري الذي سلكه ،فسئل عن ذلك؟
فقال :كان رسول اهلل ÷ إذا اخذ يف طريق ،رجع يف غريها.
ّ
فصل
يف جمموع زيد [ #ص :]148عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه قال( :إذا سافرت
الصلوات كلها ركعتني ركعتني اال املغرب ،فإهنا ثالث).
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل  :]206/1[ #وروي عن أيب جعفر حممد بن عيل بن
احلسني  ،%قال :نزلت الصالة عىل النبي ÷ ركعتان ركعتان إال املغرب ،فزاد
وأقر املسافر.
رسول اهلل ÷ للحارض يف :الظهر ،والعرص ،والعشاءَّ ،
وقال اهلادي  #يف األجكام [ :]125/1ألن أول ما افرتض اهلل من الصالة عىل
املؤمنني افرتضها سبحـانه عليهم ركعتني ،ثم زاد فيها ركعتني آخرتني ،فجعلها أربع ًا يف
احلرض ،وأقرها عىل فرضها األول ركعتني يف السفر.
سن رسول اهلل ÷ صالة السفر ركعتني.
وقال يف اجلامع الكايف [َّ :]99/1
قال احلسن  :#وسئل عن أول صالة كان يصليها رسول اهلل ÷ من الفريضة
فإنه كان يصيل اخلمس الصلوات ركعتني ركعتني ،إ َّ
ال املغرب ،فإنه كان يصليها ثالث ًا ،فلام
حولت القبلة من بيت املقدس إىل مكة جعلت الصلوات أربع ًا أربع ًا إال املغرب،
والفجر ،وقال :الصالة االوىل التي كنا نصليها ركعتني للمسافر.
وقال حممدّ :
كل من رأينا من علامء آل رسول اهلل ÷ كانوا َممعني عىل تقصري
الصالة يف السفر ،وكل من رأينا منهم كانوا يكرهون أن يتموا الصالة يف السفر ونحن
نكره ذلك.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]185/1:الرأب:ص :]378حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :صىل النبي ÷ بمكة ركعتني حتى رجع).
وفيها [الرأب:ص[ ،]364العلوم :]179/1:حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن حممد بن فرات ،قـال:
سمعت جعفر ًا ،وسأله رجل عن الصالة يف السفر ،فقال :صل الظهر ركعتني ال قبلهام وال

بعدهام ،وصل العرص ركعتني ال قبلهام وال بعدهام ،وصل بعد املغرب ركعتني ال بد منهام يف
سفر ،وال حرض ،وصل العشاء ركعتني ،وثامن بآخرالليل ،وثالث الوتر ،وركعتني قبل الفجر
ال بد منهام يف سفر ،وال حرض ،ثم قال :هذه صالة رسول اهلل ÷.
وفيها [الرأب:ص[ ،]378العلوم :]185/1حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :صىل النبي ÷
بمكة ركعتني حتى رجع).
وفيها [الرأب:ص[ ،]367العلوم :]187 - 180/1:حدَّ ثنا :حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا سفيان بن
وكيع ،قال :حدَّ ثنا أبو معاوية ،عن حجاج ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،#
قال( :صليت مع النبي ÷ صالة اخلوف ركعتني ،اال املغرب ثالث ًا ،وصليت معـه
صالة السفر ركعتني ركعتني ركعتني ،اال املغرب ثالث ًا).
وفيها [العلوم[ ،]370/1:الرأب :]711/2:قال ابو اجلارود :حدَّ ثنا ابو جعفر ،قال :خت ّلف عثامن
عام ًا من تلك األعوام ،فلام حرضت الصالة ،قالوا لعيل بن أيب طالب :تقدم يا أبا احلسن
ّ
فصل بنا ،قال( :نعمْ ،
يت بكم صالة رسول اهلل ÷) ،قالوا :ال واهلل إال
إن شئتم ص ّل ُ
()1
صالة عثامن  ،فقال( :ال واهلل ،ال ّ
أصيل بكم).
قال القاض زيد رمحه اهلل يف رشح التحرير :وأقل السفر الذي جيب فيه القرص بريد،
نص عليه اهلـادي  #يف األحكام ،وقال فيه :هو أثنا عرش ميالً ،وهو قول القاسم ،#
قال :هو أربعة فراسخ ،وأثنا عرش مي ً
ال بامليل األول ،وهو قول حممد بن عيل ،وأمحد بن
عيسى  %رواه عنهام حممد بن منصور.
قال أبو العباس :وهو قول أيب جعفر ،وجعفر .واملروي عن زيد بن عيل ،وحممد بن
عبداهلل النفس الزكية ،أنه مسرية ثالثة أيام .وإليه ذهب النارص ،وأبو عبد اهلل الداعي،
والسيد املؤيد باهلل ،والسيد أبو طالب .وهو قول أيب حنيفة ،والثوري ،انتهى.
ورواه أبو عبد اهلل العلوي صاحب اجلامع الكايف فيه عن احلسن بن حييى بن احلسني
( -)1لعل اخلالف يف القرص واإلتامم ألن عثامن كان يتم الصالة ايام احلج.

بن زيد ،وعبد اهلل بن احلسن الكامل ،وحممد بن منصور.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]99أيض ًا قال القاسم بن إبراهيم :يقرص املسافر الصالة يف
بريد ،ويفطر الصائم فيام يقرص فيه الصالة ،وهو عندنا بريد إثنا عرش ميالً ،وهو أربعة فراسخ.
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وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]51أما علامء

آل الرسول ÷ وعليهم،

وقويل أنا :ففي بريد يقرص الصالة.
وقال يف األحكام [ج 1ص :]126حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،أنه قال :أحسن ما سمعنا يف
القرص قول األكثر من آل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته أهنم قالوا :يف بريد،
والبيد أربعة فراسخ بامليل األول ،وكذلك يقرص أهل مكة يف خروجهم للحج إىل عرفة.
فأزمعت
قدمت بلد ًا
يف جمموع زيد [ #ص :]148عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :إذا
َ
َ
عىل إقامة عرش ،فأتم).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ]179/1:الرأب:ج/..ص :]..حدَّ ثنا رضار بن رصد،
عن عبدالعزيز بن حممد ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :يتم الذي يقيم عرش ًا،
والذي يقول اليوم أخرج ،غد ًا أخرج يقرص شهر ًا) .
()2

وقال القاض زيد  ¥يف الرشح :قال يف مسائل النريويس :والذي أمجع عليه
أهل البيت ،أنه إذا نوى مقام عرشة أيام أتم ،وإن مل ينو يقول :أخرج اليوم ،أوغد ًا قرص
أتم ولو أقام يوم ًا.
حتى إذا استتم شهر ًا َّ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]101وقال القاسم :عند أهل البيت ال يتم املسافر الصالة
إ َّ
ال أن جيمع عىل مقام عرشة أيام.
أتم الصالة.
وقال يف رواية داوود عنه :أمجع أهل البيت عىل أن املسافر إذا نوى إقامة عرشه أيام ّ

( )1يؤخذ من كالم اهلادي  #يف األحكام ،واملنتخب هنا ،أنه إذا قال قول علامء آل رسول اهلل يستعملها يف غري اإلجامع ،وهو
يكرر هذه العبارة يف املنتخب فيعلم ذلك ،كتبه حممد بن حييى احلوثي وفقه اهلل تعاىل.
( - )2هذا احلديث سقط يف الرأب (املطبوع).

قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]53فال بد أن يقول ما روي عن رسول اهلل ÷
فيكب ويصف وراءه نصف
يف صالة اخلوف :وهي أن يقوم اإلمام إذا كان كذلك؛
ّ
الناس ،أو أقل أو أكثر ،ثم يصيل هبم ركعة ،ثم يقوم يف الركعة الثانية ،فيطول يف قرائته
ويتم الفئة التي وراءه صالهتا وهي ركعة أخرى ،ثم يسلمون إذا صلوا ركعتني :واحدة
مع اإلمام ،وواحدة مع أنفسهم ،ثم يمضون فيقومون يف وجه العدو ،وتأيت الفئة األخرى
فتقف وراء اإلمام ،وهو يف قراءته ،فيصيل هبا الركعة التي هي له ثانية ،وهي هلم أوله ،ثم
يسلم اإلمام ويقومون؛ فيصلون الثانية ألنفسهم ،ثم يسلمون ويعودون إىل مصافهم.
ويف أمال أمحد بن عيسى قال [العلوم[ ،]195/1:الرأب :]400/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف صالة اخلوف عند املسايفة واملطاردة كيف
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ
ِإَوذا ُكنْ َ
الصَلة..اْلية﴾[النساء ]102:يقول:
ت فِي ِهم فأقمت لهم
هي؟ قال اهلل عزّ وجل﴿ :
إذا كنت فيهم يف سفر وخوف ،فأقمت هلم الصالة ،فلتقم طائفة منهم معك يقول
سبحانه من مجيعهم معك ،وليأخذوا أسلحتهم كلهم من قام معـك يف الصالة ،ومن مل
يقم معك فإذا سجدوا :يعني الذين معه يف صالهتم آخر سجـدة منها ،فأمتّوا وفرغوا من
صالهتم وس ّلموا ،فلتأت طائفة أخرى مل يصلوا ،فليصلوا معـك ،وليأخذوا حذرهم
وأسلحتهم كلهم من صىل معك ،ومن مل يصل منهم ،وال يقال للطائفة األخرى :مل يصلوا
إ َّ
ال والطائفة األوىل قد صلوا.
وال تصىل صالة اخلوف إ َّ
ال يف سفر ،وال تصىل يف احلظر.
وصالة الوف :أن يصيل اإلمام بأحدى الطائفتني ركعة واحدة ،ثم يقومون فيتمون
الركعة الثانية ،ثم يسلمون والطائفة األخرى املواقفة للعدو يف سالحهم ليس هلم شغل
سوى املواقفة واحلراسة ألنفسهم ،وإخواهنم من عدوهم باملصافة ،فإذا رجع إليهم من
صىل منهم وقف للعدو موقفهم ،ومل يزولوا حتى يتم إخواهنم من الصالة ما أمتوا
()1

()2

ويسلموا من صالهتم كام يسلموا فتكون كل طائفة قد أخذت من الصالة مع اإلمام
( – )1سلموا (نخ).
( - )2سلموا (نخ).

ومن احلراسة ألنفسهم وألخواهنم كالذي أخذت من ذلك الطائفة األخرى.
صح
فهذا أحسن الوصف يف صالة اخلوف ،وكذلك صىل رسول اهلل ÷ فيام ّ
()1

لنا

بلغنا ذلك عنه يف غزوة غزاها يقال هلا ذات الرقاع.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]102عن القاسم  #نحو هذا.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]153عن آبائه ،عن عيل  ،#يف صالة اخلوف،
قال( :يقسم اإلمام أصحابه طائفتني ،فتقوم طائفة موازية للعدو ،ويأخذون أسلحتهم،
ويصيل بالطائفة التي معه ركعة وسجدتني ،فإذا رفع اإلمام رأسه من السجدة الثانية،
فليكونوا من روائهم ،ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا ،فليصلوا معه ،ونكص هؤالء،
فقاموا مقام أصحاهبم ،فيصيل بالطائفة الثانية ركعة وسجدتني ،ثم يسلم ،فيقوم هؤالء،
فيقضون ركعة وسجدتني ،ثم يسلمون ،ثم يقفون يف موقف أصحاهبم ،وجيي من كان
بإزا العدو ،فيصلون ركعة وسجدتني ويسلمون).
وفيه [ص :]153عن آبائه ،عن عيل  %يف صالة اخلوف يف املغرب قال( :يصيل
بالطائفة األوىل ركعتني ،وبالطائفة الثانية ركعة ،وتقيض الطائفة األوىل ركعة ،وتقيض
الطائفة الثانية ركعتني).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]215ويدل عىل ذلك ما رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
جدّ ه ،عن عيل  #يف صالة اخلوف يف املغرب ،قال :يصيل بالطائفة األوىل ركعتني،
وبالطائفة الثانية ركعة.
ويف رشح القاض زيد :وروى أيض ًا ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل #
يف صـالة املغرب يف اخلوف قال :يصيل بالطائفة ركعتني ،ويصيل باألخرى ركعة واحدة،
يرو عن أحد من الصحابة خالفه.
ومل َ
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]154عن آبائه ،عن عيل  #يف صالة املقيم
صالة اخلوف ،قال( :يصيل بالطائفة األوىل ركعتني ،وبالطائفة الثانية ركعتني ،وتقيض
كل طائفة ركعتني).
( )1عندنا (نخ).

يف جمموع زيد بن [ #ص :]137عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :كنا مع رسول اهلل ÷
يف سفر ،فلام نزلنا ،قال رسول اهلل ÷(( :من يكلؤنا الليلة؟)) فقال بالل :أنا يا
رسول اهلل ،قال :فبات بالل مرة قائمـ ًا ،ومرة جالسـ ًا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه،
فنام ،فلم يستيقظ رسول اهلل ÷ إ َّ
ال بحر الشمس ،فأمر رسول اهلل ÷ الناس،
ال فأذن ،ثم صىل ركعتني ،ثم أمر بال ً
فتوضؤا وأمر بال ً
ال فأقام ،ثم صىل هبم الفجر.
ويف أمال أمحد بن عيسى  :#قال [الرأب[ ،]336/1:العلوم :]165/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول:
بينا رسول اهلل ÷ يسري يف سفر إذ نزل ،فقال(( :من يكلؤنا الليلة؟)) ،فقال رجل :أنا
يا رسول اهلل ،نم وأنا أكفيك الليلة ،قال :فبات الرجل قائ ًام مرة ،وجالس ًا مرة حتى إذا كان
يف وجه الصبح غلبته عيناه ،فنام ،فلم يستيقظ رسول اهلل ÷ إ َّ
ال بالشمس ،فأمر
رسول اهلل ÷ الناس ،فتوضؤا وصلوا الركعتني اللتني قبل الفجر ،ثم صىل هبم
رسول اهلل ÷ الغداة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]96وقال القاسم  :#فيام حدَّ ثنا عيل ،عن حممد ،عن
أمحد ،عن عثامن ،عن القوميس ،عنه :ومن نيس صالة حتى ذهب وقتها صىل مثلها عند
ذكرها ،كذلك جاء عن عيل _.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]199فأما وجوب قضاء ما تركه اإلنسان من الصالة
عامد ًا ،أو ناسي ًا عىل غري وجوه الردة فال خالف فيه ،لقول النبي ÷(( :من ترك
صالة ،أو نسيها ،أو نام عنها ،فليصلها إذا ذكرها)).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]48قد قال غرينا :إنه يعيد مع كل صالة صالة.
فأما أنا فقويل ،وقول علامء آل الرسول  :%إن كل ذلك ٍ
َمز له ،إن أعاد مع كل صالة
صالة ،ونوى هبا أهنا ملا تقدم من نسيانه ،أو صالها يف يوم واحد يف موضع واحد إذا قدم
النية لكل صالة :الفجر ،والظهر ،والعرص ،واملغرب ،والعشاء جاز له ذلك.
وقال أمري املؤمنْي  #يف هنج البالغة [ج / 4م  :]412 /وقد قال رجل يف حرضته:

()1

استغفر اهلل ،فقال ( :#ثكلتك أمك أتدري ما االستغفار! االستغفار :درجة العليني
وهو اسم واقع عىل ستة معان...إىل أن قال  :#الرابع :أن تعمد إىل كل فريضة ضيعتها
فتؤدي حقها).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]96قال احلسن بن حييى  :#أمجع املسلمون أن رسول
اهلل ÷ ُش ِغ َل عن صالة العرص حتى فات وقتها ،فقال(( :مأل اهلل قبورهم نار ًا،
شغلونا عن الصالة الوسطى)) ،وقالَ (( :م ْن يكلؤنا الليلة)) ،فقال بالل :أنا أكلؤكم ،فنام
بالل حتى طلعت الشمس ،وفاتته الصالة يف الوقت ،فقام النبي ÷ فتوضأ هو
وأصحابه ،وصىل.
واتصل بنا عن عيل _ أنه قال :من نام عن صالته ،أو نسيها فكفارهتا أن
يقضيها إذا ذكرها وإن كان يف غري وقت.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف رشح التحرير :من ترك صالة مفروضة عامد ًا أو
ساهي ًا غري مستحل لرتكها وجب عليها قضاؤها ،نص عليه اهلادي  #يف األحكام
وهذا مام ال خالف فيه.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]145عن آبائه ،عن عيل  :#أنه كان يصيل بالناس
يف الفطر واألضحى ركعتني يبدأ ،فيكب ،ثم يقرأ ،ثم يكب مخس ًا ،ثم يكب أخرى ،فريكـع
هبا ،ثم يقوم يف الثانية فيقرأ ،ثم يكب أربع ًا ،ثم يكب أخرى ،فريكع هبا ،فذلك اثنتا عرشة
تكبرية ،وكان جيهر بالقراءة ،وكان ال يصيل قبلها وال بعدها شيئ ًا.
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]62صالة العيدين قبل اخلطبة .فإذا أراد الرجل أن
يصيل بالناس تقدم هبم قبل اخلطبة ،فكب التكبرية األوىل ،ثم افتتح القراءة :فقرأ احلمد
ب بعد فراغه من قراءته سبع ًا ،يذكر اهلل بني كل تكبريتني،
وسورة ،فإذا فرغ من قراءته ،ك َ
ويركع بالسابعة من التكبري ،ثم يرفع رأسه ويسجد سجدتني ،ثم يقوم يف الثانية :فيفتتح
القراءة باحلمد ،وسورة مام تيرس ،فإذا فرغ من قراءته كب مخس ًا ،ثم ركع باخلـامسة،
( - )1أي فقدتك أمك وهو دعاء عليه.

وكذلك يذكر اهلل يف تكبريه يف الثانية.
فإذا سلم صعد املنب فخطب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ويفعل يف خطبته ما يفعل يف
خطبة اجلمعة من املوعظة ،ويذكر فضل يوم العيد ،وحيث الناس عىل الذبائح إن كان يف
األضحى ،وإن كان يوم الفطر فيجب أن حيث عىل إخراج الفطرة ،وجيلس بني اخلطبتني
جلسة خفيفة كام جيلس يف اجلمعة.
ويكب يف خطبتـه األوىل سبع تكبريات يقول :اهلل أكب ،اهلل أكب ،ال إله إ َّ
ال اهلل واهلل
ّ
وأحـل لنا من هبيمة األنعام إذا كان يف األضحى ،وإن كان يف
أكب عىل ما هـدانا ،وأوالنا
الفطر مل يذكر شيئ ًا يف خطبته من ذبح هبيمة األنعام ،وكذلك صالة العيدين مجيع ًا عندنا.
وقد قال غرينا :إنه يكب التكبري كله قبل القراءة ،ومل نلتفت إىل قوهلم ،وهذا الذي
صح عندنا عن أمرياملؤمنني .#
ّ
ويف األحكام [ج 1ص :]139قال  :#يكب سبع تكبريات يقول بني كل تكبريتني :اهلل
أكب كبري ًا ،واحلمد هلل كثري ًا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيالً ،حتى يقول ذلك سبع مرات ،ثم
يركع بالثامنة ،ثم يقوم ،ثم يسجد سجدتني ،ثم يعود فيقوم فيقرأ فاحتة الكتاب ،وسورة،
ثم يكب مخس ًا عىل مثال ما كب أو ً
ال ،ثم يركع ،ثم يرفع رأسه ،ثم يسجد سجدتني ،ثم
يتشهد ويسلم.
قلت :ولعله ما عناه يف املنتخب من قوله يذكر اهلل بني كل تكبريتني.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]476/1:العلوم :]238/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف تكبري صالة العيدين الفطر واألضحى :قد اختلفوا يف
ذلك ،وفيه اختالف عن أهل البيت وكل واسع إن شاء اهلل إ َّ
ال أن األكثر عىل سبع،
ومخس ،وتواصل بني القرائتني.
وتكبري صالة العيدين
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]108قال القاسم ،واحلسن ،وحممد:
ُ
ومخس يف الركعة الثانية.
سبع يف الركعة األوىل،
د
د
قال احلسن  :#كان أمري املؤمنني _ يكب كذلك.
قال القاسم  :#اختلف أهل البيت ،وعلامء األمة يف تكبري صالة العيدين ،وكل

واسع إن شاء اهلل تعاىل إ َّ
ال أن األكثر عىل سبع ،ومخس.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]238/1:الرأب :]477/1:قال حممد :تكبري صالة
العيدين عندنا سبع ،ومخس اثنا عرش تكبرية يف الفطر ،واألضحى سواء يبتدي اإلمام
فيكب تكبرية االفتتاح ،ثم يقرأ احلمد ،وسبح اسم ربك األعىل ،أو غريها إن أحب ذلك،
ثم يكب تكبرية ثانية ،ثم يقول :أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل وحده ال رشيك له أهل الكبياء
والعظمة ،أهل اجلود واجلبوت ،وأهل العفو والرمحة وأهل التقوى واملغفرة ،وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله ،اللهم إين أسألك يف هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيد ًا ،وجعلته
ملحمد ذكر ًا ،وذخر ًا ،ومزيد ًا :أن تصيل عىل حممد عبدك ورسولك أفضل ما صليت عىل
أحد من خلقك ،وأن تصيل عىل مجيع مالئكتك ،ورسلك ،وأن تغفر لنا ،وللمؤمنني
واملؤمنات ،األحياء منهم واألموات ،اللهم إين أسألك من خري ما سألك املرسلون،
وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه املرسلون.
ثم يكب الثالثة حتى يكب سبع تكبريات ،يركع بالسابعة مع تكبرية االفتتاح ،ثم يقوم
فيقرأ احلمد ،وهل أتاك حديث الغاشية ،أو غريها ،ثم يكب مخس ًا يركع باخلامسة ،ويدعو
بني كل تكبريتني كام وصفت لك.
سمعنا نحو هذا الدعاء عن أيب جعفر حممد بن عيل أنه قال :قال عيل( :هكذا ع َّلمني
رسول اهلل ÷).
يف جمموع زيد [ #ص :]145عن آبائه ،عن عيل  :#أنه كان خيطب يف العيدين
خطبتني بعد الصالة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]188/1:الرأب :]385/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا
إسامعيل بن موسى ،عن رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،قال( :املوعظة،
والتذكرة ،واخلطبة يف العيدين بعد الصالة).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]226وروى حممد بن منصور ،عن إسامعيل بن موسى،
عن رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  ،#قال( :املوعظة ،والتذكري،
واخلطبة يف العيدين بعد الصالة).

يف جمموع زيد [ #ص :]146عن آبائه ،عن عيل  :#أن ُأناس ًا من أهل الكوفة
يصيل هبم يف املسجد ،وصىل هو  #بالناس يف
شكوا إليه الضعف ،فأمر رجالً ،أن
َ
اجلبان ،وقال( :لوال السنَّة لصليت يف املسجد).
يف أمال أمحد بن عيسى  #قال [العلوم[ ،]235/1:الرأب :]471/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل :#
أنه كان يميش حافي ًا يوم النحر.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]109قال حممد ،والقاسم :وليس جيب عىل اإلمام أن
يستخلف يف العيدين من يصيل هبم يف املسجـد ؛ ولكنه حسن بلغنا عن عيل _ أنه
خرج يف اجلبان ،وأمر رج ً
يصيل بالناس يف املسجد اجلامع .يذكر أنه أراد بذلك
ال أن
َ
التخفيف عىل الضعـفاء ،ومن يشق عليه اخلروج إىل اجلبان ،وينبغي ملن يصىل هبم يف
يصيل َ
مثل صالة اإلمام يف اجلبان من اخلطبة ،والتكبري.
املسجد بأمر اإلمام أن
َ

وفيه [ج 1ص :]108قال احلسن  :#كان أمري املؤمنني  #يميض يف العيدين ماشي ًا،
()1

وجيتمع هو وولده وخاصته من املسلمني ،وال يزال يكب ويكبون حتى يصري إىل املصىل .
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]240/1:الرأب :]479/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد،
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :قال يل أبو جعفر :كان
رسول اهلل ÷ إذا خرج يف عيد فأخذ يف طريق مل يرجع فيه.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]320وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو عبداهلل حممد بن زيد احلسيني،
قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن منصور ،عن إسامعيل

بن موسى الفزاري ،عن رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل _ قال( :من
السنة أن خترج إىل العيدين ماشي ًا ،وأن تأكل شيئ ًا قبل أن خترج).
( -)1يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]108قال حممد بن منصور :بلغنا عن عيل  #أنه خرج يف العيد إىل املصىل يف مخسني رج ً
ال
مشاة معتمني يمشون بالسكينة ،والوقار ،فلام أرشف عىل اجلبان كب ،وذكر ال َّله ومن معه حتى انتهى إىل املصىل .انتهى من
املؤلف أيده ال َّله.

وفيها [ص :]324وبه قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن حممد بن عدي احلافظ ،قال :حممد بن حممد
بن األشعث الكويف بمرص يف شهر رمضان سنة مخس وثالثامئة ،قال :حدَّ ثني موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعـفر ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن
احلسني بن عيل ،أبيه عيل بن أيب طالب  ¢أن رسول اهلل ÷( :كان إذا أراد أن
()1

خيرج إىل املصىل يوم الفطر يفطر عىل غبريات أو زبيبات).
َ
وفيها [ص :]323هبذا السند أن النبي ÷( :كان يقرأ يف العيدين بسبح اسم ربك
األعىل ،وهل أتاك حديث الغاشية).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]109قال حممد :ويقرأ يف صالة العيدين يف األوىل باحلمد،
وروي ذلك عن
وسبح اسم ربك األعىل ،ويف الثانية باحلمد ،وهل أتاك حديث الغاشيةُ ،
عيل _.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]490/1:العلوم :]249/1:حدَّ ثني عيل ،وحممد ابنا
أمحد بن عيسى ،عن أبيهام :فيمن ال يشهد املرص ،يف العيدين من أهل القرى فليس عليه
ركعتا العيد ،بل يصيل أربع ركعات.
ويذكر عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :إذا مل يشهد املرص مع اإلمام فعليه أن يصيل
أربع ركعات :ركعتان للعيد ،وركعتان للخطبة) ،وهو رأي أمحد بن عيسى.
يف جمموع زيد [ #ص :]147عن آبائه ،عن عيل  #أن النبي ÷ قال له(( :يا
عيل كب يف دبر صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام الترشيق إىل صالة العرص)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]473/1:العلوم :]236/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قـال :ملا
بعثني رسول اهلل ÷ قال يل(( :يا عيل كب يف ُد ُبرِ صالة الفجر من يوم عرفة إىل آخر أيام
()2

الترشيق صالة العرص)).
( )1الغبريات :نوع من التمر.
( - )2الرأب :إىل صالة العرص.

ويف رشح التجريد [ج 1ص :]228وال أعرف اخلالف فيه عن عيل  ،#ومذهبنا أنه إذا
صح عنـه وجب اتباعه ،عىل أن حممد بن منصور روى عن أمحد بن عيسى إىل آخر حديث
َّ
األمايل مع اختالف يسري يف اللفظ ،وسندُ ه مث ُله.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]321وبه قال :حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل
الديباجي البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى :مث ُله أيض ًا كذلك بلفظ( :آخر أيام
الترشيق ،دبر العرص).
ويف أحكام اإلمام اهلادي [ #ج 1ص :]145فأما تكبري عيد الفطر فهو من حني خيرج
اإلمام إىل أن يبتدئ اخلطبة.
وأ َّما التكبري يف عيد األضحى :فمن صالة الصبح يوم عرفة إىل صـالة العرص من آخر
أيام الترشيق ،وهو يوم النفر األكب ،وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني أنه كان يفعل ذلك.
ب
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]110قال القاسم ،واحلسن ،وحممد :كان عيل  #يك ُ
أيام الترشيق من غداة يوم عرفة إىل صالة العرص من آخر أيام الترشيق.
َ
قال حممد :يكب لصالة العرص ،ثم يقطع ،فذلك ثالث وعرشون صالة إذا انرصف
من الفريضة هذا الذي نأخذ به.
وقال القاسم  :#هذا أعجب األقاويل إلينا ،وقد قال ابن مسعود ،وابن عباس
خالف ذلك وكل واسع.
ويف جمموع زيد [ #ص :]147عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :التكبري :اهلل أكب ،اهلل
أكب ،ال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل أكب اهلل أكب ،وهلل احلمد).
ويف املنتخب [ص :]60أما قويل ،وقول علامء آل الرسول  :%فيكب إذا صىل الفجر
يوم عرفة إىل آخر أيام الترشيق ،وهو يوم الثالث من بعد األضحى عند العرص ،ويكب يف
العرص ويقطع ،التكبري عندنا فهو يف ثالث وعرشين صالة ،وهي هذه األيـام التي
وصفت يقول :اهلل أكب ،اهلل أكب ،ال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل أكب ،وهلل احلمد ،بعد كل صالة.
وإن زاد يف التكبري فقال :وهلل احلمد عىل ما هدانا وأوالنا وأحل لنا من هبيمة األنعام
فهذا أحب إلينا.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]474/1:العلوم :]236/1:وبه قال :حدَّ ثني جعفر،
عن قاسم بن إبراهيم ،قالُ :
قول عيل  #يبتدأ تكبري أيام الترشيق من غداة يوم عرفة إىل
صالة العرص من آخر أيام الترشيق.
وقد قال عبداهلل بن مسعود ،وابن عباس :خالف ذلك ،وكل ذلك واسع ،فأعجبه
إلينا ما جاء عن عيل _( :والتكبري أن يقول :اهلل أكب ،اهلل أكب ،ال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل
أكب اهلل أكب ،وهلل احلمد).
قال ُممد :الذي نأخذ به يف التكبري قول عيل  :#من غداة يوم عرفة إىل آخر أيام
الترشيق ،يكب دبر صالة العرص ،ثم يقطع ،فذلك ثالث وعرشون صالة .وصفة التكبري،
كام قال قاسم بن إبراهيم كذلك سمعنا عن عيل .#
يف جمموع زيد [ #ص :]152عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :سألت رسول اهلل ÷ عن
أفضل ما يكون من العمل يف كسوف الشمس والقمر ،فقال رسول اهلل ÷:
((الصالة ،وقراءة القرآن)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]449/1:العلوم :]222/1:قال :حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
كان جبيل عند رسول اهلل ÷ ذات ليـلة إذ انكسف القمر ،فقال رسول اهلل ÷:
((يا جبيل ما هذا؟)) فقال :أما إنه أطوع هلل منكم ،أما إنه مل يعص ربه منذ خلقه ،وهذه آية،
وعبة ،فقال رسول اهلل ÷(( :يا جبيل فام ينبغي عنده ،وما أفضل أن يكون من
العمل؟)) قال :الصالة وقراءة القرآن.
ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]152عن آبائه ،عن عيل  #أنه كان إذا
صىل بالناس صالة الكسوف بدأ فكب ،ثم قرأ احلمد ،وسورة من القرآن جيهر هبا
بالقراءة ،لي ً
ال كان ،أو هنار ًا ،ثم يركع نحو ًا مام قرأ ،ثم يرفع رأسه من الركوع ،فيكب حتى
يفعل ذلك مخس مرات فإذا رفع رأسه من الركوع اخلامس قال :سمع اهلل ملن محـده،
فإذا قام مل يقرأ بعد ،ثم يكب فيسجد سجدتني ،ثم يرفع رأسه ،فيفعل يف الثانية كام فعـل

يف األوىل ،يكب كلام رفع رأسه من الركوع يف األربع ،ويقول :سمع اهلل ملن محده يف
اخلامسة ،وال يقرأ بعد الركوع اخلامس.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]138حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه ُسئل عن صالة
الكسوف؟ فقال :قد اختلف يف ذلك ،د
وكل جائز.
فقد ذكر عن النبي ÷ :أنه صىل ست ركعات يف أربع سجدات ،وذكر غري ذلك،
يصح لنا ذلك عنه.
ومل ّ
وذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :¥أنه صىل يف صالة الكسوف عرش
ركعات بأربع سجدات ،رواية صحيحة عنه ،ومل يفعل ذلك إ َّ
ال بيقني أخذه عن رسول
اهلل ÷.
وقال  #يف املنتخب [ص :]60قد روي يف ذلك روايات عن النبي ÷ :أنه كان
يصيل الكسوف ست ركعات يف أربع سجدات يف كسوف الشمس ،ومل يصح ذلك لنا
عنه ÷.
وروي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#أنه صىل صالة الكسوف عرش
ركعات يف أربع سجدات).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]449/1:العلوم :]223/1:وبه قال :حدَّ ثني جعفر،
عن قاسم بن إبراهيم يف صالة الكسوف ،قال :قد اختلف فيها ،وكل جائز.
ذكر عن النبي ÷ أنه صىل ست ركعات يف أربع سجدات.
()1

وذكر أنه صىل يف الكسوف عرش ركعات يف أربع سجدات.
وقد قالوا :يصيل ركعتني ركعتني حتى تنجيل ،وكل ذلك حسن.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]229وقد ثبت ذلك عن أمري املؤمنني  #بام رواه زيد بن
عيل  ،#عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#وذكر نحو رواية املجموع ،قال :وهو رأي
أهل البيت  %ال خيتلفون فيه.
( )1وذكر عن عيل  ،#نخ.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]111روي عن القاسم  #مثل رواية األمايل عنه ،إ َّ
ال أنه
قال يف العرش ،وذلك عن عيل _ أنه صىل يف الكسوف عرش ًا ..إلخ.
يف جمموع زيد بن [ #ص :]153عن آبائه ،عن عيل  #أنه كان إذا صىل بالناس يف
االستسقاء صىل مثل صالة العيدين ،وكان يأمر املؤذنني ،ومحلة القرآن ،والصبيان :أن
خيرجوا أمامه ،ثم يصيل بالناس مثل صالة العيد ،ثم خيطب ،ويقلب رداءه ،ويستغفر اهلل
تعاىل مائة مرة ،يرفع بذلك صوته.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]231و َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن
احلسني بن عيل احلسيني ،قـالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسني ،عن أيب بكر بن
أيب أويس ،عن احلسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #أنه كان
يقول( :إذا استقيتم فامحدوا اهلل ،وأثنوا عليه بام هو أهله ،وأكثروا من االستغفار ،فإنه هو
االستسقاء).
()1

ومن خطب االستسقاء لعيل  #يف هنج البالغة فتؤخذ من هنالك ملن أراد .
يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]369حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن عمر بن مجيع ،عن أبان بن أيب عياش ،عن سعيد بن جبري ،عن
أم سلمة ^ ،قالت :كان عندي رسول اهلل ÷ يف ليلتي ويومي ،حتى إذا كان يف
اهلاجرة جاءه إنسان؛ فدق عليه الباب ،فقال رسول اهلل ÷(( :من هذا؟)) فقال :يا
رسول اهلل هذا العباس بن عبداملطلب ،قال :فقال رسول اهلل ÷(( :اهلل أكب ،ألمر ما
جاء ،أدخلوه)) ،قالت :فلام دخل ،قـال(( :يا عباس ،يا عم النبي ما جاء بك يف
اهلاجرة؟)) قال :يا رسول اهلل بأيب أنت وأميَ ،ذك َْر ُت ما كان منّي يف اجلاهلية؛ فعرفت أنه
( -)1وروى حممد يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]112بلفظ :بلغنا عن عيل _ أنه كان يصيل يف االستسقاء وخيطب وكان
يقول :صالة االستسقاء قبل اخلطبة ،وجيهر بالقراءة يف صالة االستسقاء ويقول :إذا استسقيتم فامحدوا ال َّله وأثنوا عليه بام هو
أهله واكثروا االستغفار فإنه االستسقاء .متت من املؤلف أبقاه ال َّله.

مل يفرج عنّي بعد اهلل غريك ،قال :فقال رسول اهلل ÷(( :احلمـد هلل الذي ألقى ذلك
يف قلبك ،ولو شاء أللقى ذلك يف قلب أيب طالب ،يا عباس ،يا عم النبي :أما إين ال أقول
لك بعد الفجر حتى تطلع الشمس ،وال بعد العرص حتى تغرب الشمس ،صل أربع
ركعات تقرأ فيهن بطوال املفصل ،فإذا قرأت ،فقل :احلمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إ َّ
ال
اهلل ،واهلل أكب ،تقوهلا مخس عرشة مرة ،فإذا ركعت فقلها عرش ًا ،فإذا رفعت رأسك من
الركوع فقلها عرش ًا ،فإذا سجدت األوىل فقلها عرش ًا ،فإذا رفعت رأسك من السجدة
األوىل فقلها عرش ًا ،فإذا سجدت الثانية فقلها عرش ًا ،فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية
قبل أن تقوم فقلها عرش ًا :فتلك مخس وسبعون يف كـل ركعـة ،وثالثامئة يف أربع ركعات،
والذي نفيس بيده لو كان ذنوبك ،يا عباس ،يا عم النبي عدد نجوم السامء ،وعدد قطر
السامء ،وعدد أيام الدنيا ،وعدد الشجر واملـدر ،وعدد رمل عالج لغفرها اهلل لك))،
فقال :يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ،ومن يطيق ذلك؟ قال(( :فقلها يف كل مجعة مرة))
قال :ومن يطيق ذلك؟ قال(( :فقلها يف كـل شهر مرة)) قال :ومن يطيق ذلك؟ قال:
()1

((فقلها يف كل سنة مرة)) ،قال :ومن يطيق ذلك؟ قال :فقلها يف عمرك مرة .
ويف رشح اإلبانة أليب جعفر اهلوسمي رمحه اهلل :فأما صالة التسبيح :فهي ما علم
النبي ÷ جعفر بن أيب طـالب حني قدم من احلبشة ،وهي أربع ركعات بتسليمتني
بأي قراءة كانت ،بال أذان وال إقامة ،وذكر مثل ما تقدم بلفظ :سبحان اهلل واحلمد هلل وال
إله إ َّ
ال اهلل واهلل أكب.
قال :وتسلم يف كل ركعتني منهام ،وتصيل هذه الصالة متى أحببت يف ليـل ،أو هنار من
األوقات ،التي جتوز النافلة فيها ،قال :وروى أبو العباس احلسني ،عن اهلادي ُ #
مثل ذلك.
ويف مسائل ُممد بن القاسم التي سأل عنها والده اإلمام القاسم بن إبراهيم :#
أما أفضل النوافل من الصلوات فصالة التسبيح ،وهي صالة جعفر بن أيب طالب ،التي
( -)1يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]86عن حممد بن منصور  ¥أهنا أربع ركعات ،ال يسلم إ َّ
ال يف آخرهن يف ليل ،أو هنار يف
أوقات الصالة.
وذكر عن النبي ÷ نحو ًا من هذا اللفظ ،روي عن النبي ÷ أنه قال لعمه العباس ،وجلعفر بن أيب طالب ،وبلفظ:
سبحان ال َّله واحلمد هلل وال إله إ َّ
ال ال َّله واهلل أكب إىل آخره ،وبلفظ :فاحتة الكتاب وسورة ،متت من املؤلف أيده ال َّله.

علمه رسول اهلل ÷ بخيب ،فقال له النبي ÷(( :أال أهب لك أال أعطيك ،أال
أنحلك؟)) قال :حتى ظننت أن رسول اهلل ÷ سيعطيني ما مل يعطه أحد ًا قبيل
فعلمني صالة التسبيح ،وهي فمعروفة عند أهل العلم فمن أراد تعلمها.
قال املؤيد باهلل  :#ووجهه ما أخبنا به أبو نرص حممد بن روح الروياين اجلزري
املعروف بابن ساسان ،حدثني أبو جعفر عبدالغني بن رفاعة ،حدثنا بغنم بن سامل بن قنب
موىل أمري املؤمنني عيل  #عن عبداهلل بن احلسن ،عن عيل ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((من صىل ركعتني يقرأ يف إحداهام :تبارك الذي جعل يف السامء بروج ًا حتى خيتم
السورة ،ويف الركعة الثانية :أول سورة املؤمنون حتى يبلغ :تبارك اهلل أحسن اخلالقني ثم
يقول يف كل ركعة :سبحان اهلل العظيم وبحمده -ثالث مرات -ومثل ذلك :سبحان اهلل
األعىل وبحمده يف السجود أعطاه اهلل كذا وكذا)) انتهى.
قلت :وهو هبذا السند يف أمايل املؤيد باهلل ،وقال :أعطاه اهلل عرشين خصلة :يؤمن من
رش اإلنس واجلن ،ويعطيه اهلل كتابه بيمينه يوم القيامة ،ويأمن عذاب القب ومن الفزع
األكب ،ويعلمه اهلل الكتاب وإن مل يكن عليه حريص ًا ،وينزع عنه الفقر ،ويذهب عنه هم
الدنيا ،ويؤتيه اهلل احلكمة ،ويبرصه اهلل كتابه الذي أنزل عىل نبيه ،ويلقنه حجته يوم
القيامة ،وجيعل النور يف قلبه ،وال حيزن إذا حزن الناس ،وال خياف إذا خافوا ،وجيعل النور
يف برصه ،وينزع حب الدنيا من قلبه ويكتب عند اهلل من الصديقني)) .انتهى.
قلت  :ومل يكمل العدد ،وقد بحثنا يف عدة نسخ فلم نجد تاممها ،وعلق عىل بعضها:
لعل النقص منه صىل اهلل عليه وآله حلكمة ،أو من الراوي نسيان أو نحوه.
هذه الرواية عن عبداهلل بن احلسن  #بعيد أن يروغا عنه غري من ليس من أتباع أهل
البيت  %وللناظر نظره رواها اإلمام املؤيد باهلل أمحد بن احلسني اهلاروين  #يف رشح
التجريد مستد ً
ال عىل التسبيح يف الصالة يف الركوع والسجود يف الفريضة.
قلت :قد تقدمت رواية اهلادي  #يف املنتخب مسندة عن أمري املؤمنني عيل #
وهو هذا التسبيح الذي يف صالة الفرقان.

يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]241/1:الرأب :]480/1:وحدَّ ثني حممد ،قال أمحد بن
عيسى :ما أحب أن أقرص عن اخلمسني صالة .فقلت له :وكيف اخلمسون صالة؟ قـال:
ثامن قبل الظهر ،وأربع الظهر ،وثامن بعدها ،وأربع العرص ،وثالث املغرب ،وأربع بعدها،
وأربع العشاء ،وثامن صالة الليل ،وثالث الوتر ،وركعتي الفجر ،وركعتي الفريضة.
ثم قال أمحد بن عيسى :هذا عن عيل  ،#وعن زيد.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85وقال احلسن  :#روي عن النبي ÷ أنه أوىص
علي ًا _ ،فقال له(( :يا عيل عليك بصالة اخلمسني)).
قال أمحد ،واحلسن ،وحممد :وصالة اخلمسني..إىل آخره ،وذكروا مثل ما تقدم بعد
نافلة كل صالة .يف ذلك ،قال أمحد :هذا عن عيل ،وزيد بن عيل ’.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]133كان أيب عيل بن احلسني ال يفرط يف صالة
مخسني ركعة يف يوم وليلة ،ولقد كان ربام صىل يف اليوم والليلة ألف ركعة ،وذكر مثل ذلك
العدد؛ إ َّ
ال أنه يف املجموع ،واجلامع الكايف عد أربع بعد الظهر ،وأربع قبل العرص.
قال [ #ص :]134وكان عيل بن احلسني ’ يعلمها أوالده.
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]63ملا سئل عنها :قد روي يف ذلك روايات أن
النبي ÷ صالّها يوم فتح مكة ركعتني ،ومل يعد بعد ذلك لصالهتا .واملعنى عندنا يف
صالته يوم فتح مكة أنه إنام صىل يف وقت الفتح شكر ًا هلل ،ال أنه قصد الضحى ،بل
الصحيح عنه أنه ÷ مل يصلها قط.
وروي لنا عنه بالصحيح من الروايات أنه نظر إىل رجل يصيل الضحى ،فقال(( :ماله
استن
ينحر الصالة نحره اهلل؛ وإنام صالة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاهتا ،ثم
َّ
ُ
اجلهال من بعد)).
هبم
قال اإلمام القاسم بن ُممد  #يف العتصام [ج 2ص :]106وقال القاسم بن
إبراهيم ’ يف كتاب صالة يوم وليلة ما لفظه :وبلغنا عن كثري ال نحصيه أن علي ًا #

رأى رج ً
ال يصىل صبح ًا ،أو ضحى ،فقال له( :ما له نحر الصالة! نحره اهلل).
قال :وبلغنا أن أبا جعفر حممد بن عيل بن احلسني كان يقول :ما صىل رسول اهلل ÷
يف مسجده الضحى قط.
وقال أيض ًا :بلغنا أن علي ًا  #كان يقول كثري ًا لبنيه( :يا بَنِ ّي ال أهناكم عن الصالة ملا
فيها من ذكر اهلل ،ولكني أسخط لكم خالف رسول اهلل ÷).
ويف جوابات مسائل ُممد بن القاسم بن إبراهيم  :#التي أجابه هبا القاسم بن
إبراهيم  #نحو هذا.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]245/1:الرأب :]485/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سألت أبا جعفر ،عن صالة
الضحى ،فقال :إنام كان بِدْ ؤُ ها أن النبي ÷ ملا قدم املدينة ،قال(( :صال دة يف مسجدي هذا
إيل من ألف صالة فيام سواه إ َّ
ال الكعبة)) ،قال :فكانت األنصار إذا زارت
أحب َّ
األنصار
الناس
النبي ÷ ،أو جاء الرجل منهم من ضيعته إىل املدينة صىل فيه ،فأبرص ُ
َ
يصلوهنا ،فصلوها ،فأما رسول اهلل ÷ فلم يصلها إ َّ
ال يوم فتح مكة ،فإنه صالها يومئذ
ركعتني ،ثم قال(( :استأذنت ريب يف فتح مكة فأذن يل فيها ساعة من هنار ،ثم أقفلها ،ومل حيلها
ألحد قبيل ،وال حيلها ألحد بعدي ،فهي حرام ما دامت الساموات واألرض)).
ومثله يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]86بلفظ :وعن أيب اجلارود ،قال :سألت أبا جعفر إىل
قوله صالها يومئذ ركعتني.
قال أبو طالب  #يف التحرير [ج 1ص :]122قال أبو العباس رمحه اهلل روى القاسم ،#
عن أمري املؤمنني عيل  #النهي عن صالة الضحى.
قال :وروى جعفر بن حممد ،عن أبيه ’ أن النبي ÷ ،قال( :صالة الضحى
بدعة ،وصالة نوافل شهر رمضان يف جامعة بدعة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]246/1:الرأب :]486/1:وبه قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :قال يل أبو جعفر :قال عيل بن أيب طالب :#
(يا بني إين ال أهناكم عن الصالة ،إن اهلل ال يعذب عىل احلسن؛ ولكن يعذب عىل اليسء).

ومث ُله يف املسائل أيض ًا :عن القاسم  #يف سياق الضحى بلفظ( :يا بني إين ال
أهناكم عن الصالة هلل؛ ولكني أكره لكم خالف رسول اهلل).
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]132عن آبائه ،عن عيل  #قال( :ما صىل
رسـول اهلل ÷ الضحى إ َّ
ال يوم فتح مكة ،فإنه صالها يومئـذ ركعتني ،وقال:
((استأذنت ريب يف فتح مكة ،فأذن يل فيها ساعة من هنار ،ثم أقفلها ومل حيلها ألحد قبيل
وال حيلها ألحد بعدي؛ فهي حرام ما دامت الساموات واألرض))).
وذكر يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]86عن احلسن بن حييي  #أهنا ليست بسنة.
يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]86قال القاسم :فيام حدَّ ثنا عيل ،عن ابن هارون ،عن أمحد بن
سهل ،عن عثامن بن حممـد ،عن القوميس ،قال :سألت القاسم بن إبراهيم  #عن القيام
يف شهر رمضان يف جامعة ،فقال :ال يعرفها ،وذكر عن عيل _ أنه هنى عن ذلك.
وقال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن الرتاويح ليست بسنة
من رسول اهلل ÷ ،وال من أمري املؤمنني  ،#وأن علي ًا قد هنى عنها ،وأن الصالة
عندهم وحدان ًا أفضل ،وكذلك السنة إ َّ
ال الفريضة فإن اجلامعة فيها أفضل.
وقد تقدمت يف الضحى رواية أيب طالب  #عنه ÷ بأن صالة نوافل شهر
رمضان يف جامعة بدعة.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]158عن آبائه ،عن عيل  #أنه أمر الذي يصيل
بالناس صالة القيام يف شهر رمضان أن يصيل هبم عرشين ركعة يسلم يف كل ركعتني،
ويراوح مـا بني كل أربع ركعات ساعة؛ لريجع ذو احلاجة ،ويتوضأ الرجل ،وأن يوتر هبم
من آخر الليل حني االنرصاف.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]246/1:الرأب :]486/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد،
قال :حدَّ ثني عبداهلل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده عبداهلل بن احلسن :أنه كان يصيل بأهـله
يف منزله بالليل يف شهر رمضان نحو ًا مام يصيل يف املساجد الرتاويح.

وبه قال حممد :قال عبداهلل بن موسى :من أدركت من أهيل كانوا يفعلونه ،وقال
القاسم بن إبراهيم :أنا أفعله يعني يصيل بأهله وليس هو يشء مؤقت.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]86مثل ما يف األمايل.
قد تقدم حديث سبعة حتت ظل العرش ..إلخ يف الوضوء يف َمموع زيد  ،#وأمايل
أيب طالب  #عنه ÷.
وفيه [املجموع ص :]113ورجل قام يف جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهور،
ثم قام إىل بيت من بيوت اهلل فهلك فيام بينه وبني ذلك.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]136عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :صالة الليل
مثنى مثنى ،وصالة النهار إن شئت أربع ًا ،وإن شئت مثنى).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]226/1:الرأب :]457/1:وبه قال :حدَّ ثنا جعفر،
صح هـذا عندنا عن
عن قاسم بن إبراهيم ،قال :صالة الليل ،والنهار ،التطوع مثنى مثنىّ ،
النبي ÷.
وقد قال أهل العراق :إن صالة الليل مثنى ،وصالة النهار أربع ،وكل ذلك حسن.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85عن القاسم  #مثله بحذف تصىل.
ويف أمال أمحد بن عيسى  #أيض ًا [العلوم[ ،]230/1:الرأب :]464/1:وبه قال حممد:
عما يفعل يف الوتر يفصل الركعة ،أم ال؟ فحدَّ ثني ،عن أبيه ،عن
ُ
سألت عبداهلل بن موسى َّ
النبي ÷ قال(( :صالة الليل مثنى مثنى ،والوتر واحدة)).
يف جمموع زيد [ #ص :]133عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ركعتان يف ثلث الليل
األخري أفضل من الدنيا ،وما فيها).
ويف األحكام [ج 1ص :]144بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :ركعتان يف نصف الليل اآلخر
أفضل من الدنيا وما فيها ،ولوال أن أشق عىل أمتي لفرضتهام عليهم)).
وفيها [ج 1ص :]125قال  :#ويف ذلك ما أمجع عليه آل رسول اهلل ÷ من أن
صالة نوافل الليل والنهار مثنى مثنى.

صح لنا عن رسول اهلل ÷
ويف املنتخب [ص :]56وإنام صالة الليل ثامين ركعات ،وكذلك ّ
ثم الوتر بعد ذلك من َّ
أخره.
()1

ويف جمموع زيد [ #ص :]133عن آبائه ،عن عيل  #قال( :من صىل من الليل
ثامين ركعات فتح اهلل له ثامنية أبواب من اجلنة ،يدخل من أغا شاء).

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]256/1:الرأب :]506/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني عيل ،وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني ،عن أيب خالد عمرو بن
خالد ،عن أيب هاشم ،عن زاذان ،عن سلامن  ،¥قال :سمعت رسول اهلل ÷
هبن فتـح اهلل
يقول(( :من صىل ثامن ركعات من الليل والوتر يداوم
عليهن حتى يلقى اهلل ّ
ّ
له اثني عرش باب ًا من اجلنَّة ،يدخل من أغا شاء)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85وروى حممد بإسناده عن سلامن ...إلخ مث ُله بلفظ:
((اثني عرش باب ًا ،يدخل من أغا شاء)).
ومثله يف رشح التجريد [ج 1ص ]123بلفظ :واستدل يف األحكام بام رواه حممد بن
منصور إىل آخر السند واحلديث.
ومثله يف أمال أيب طالب [ #ص ]307بلفظ :وبه قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن احلسني بن
عيل الديباجي ببغـداد ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور إىل آخر السند واحلديث.
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]85بلفظ :وروى حممد بإسناده عن سلامن..إلخ،
وليس فيه لفظ(( :من اجلنَّة)).
ونحوه يف أحكام اهلادي [ #ج 1ص ]144بلفظ :بلغنا عن رسول اهلل ÷
بلفظ(( :سوى الوتر)) ،وليس فيه(( :يدخل من أغا شاء)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85قال القاسم  :#صالة الليل ثالث عرشة ركعة منها
الوتر ثالث ،وركعتا الفجر هكذا ذكر عن النبي ÷.
( -)1يف نسخة :من صىل بالليل.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]244/1:الرأب :]484/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد،
قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر
وقوته سبع عرشة ركعة ،حتى إذا
يقول :كان رسول اهلل ÷ يصيل من الليل يف شبابه ّ
كب و َث ُقل ،صىل ثالث عرشة ركعة.
يف جمموع زيد [ #ص :]132عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :ملا كان يف والية عمر سئل
هتجد الرجل يف بيته ،وتالوة القرآن ما هو له؟ فقال :يا أبا احلسن ألست شاهدي حني
عن ّ
سألت رسول اهلل ÷؟ فقلت( :بىل) ،قال :فأ ِّد ما أجابني به رسول اهلل ÷؛ فإنك
أحفظ لذلك مني( ،فقلت :قال :رسول اهلل ÷(( :التهجد هو نور تنور به بيتك)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]226/1:الرأب :]456/1:وبه قال :حدَّ ثني حممد،
قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن
(التهجد).
عيل  ،%قال :ملا كان يف والية عمر مث ُله ،ومل يذكر فيه
ّ
فأما ما ذكرناه من أن سائر النوافل
قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1صَّ :]124
يستكثر منها من يشاء فال خالف فيه ،وعىل ذلك مىض الصاحلون من أهل البيت  ،%وغريهم.
ويف جمموع زيد [ #ص :]130عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يكره أن يتطوع
اإلمام يف املوضع الذي يصيل بالنَّاس فيه حتى يتنحى ،أو يرجع إىل بيته.
األوابني
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]130عن آبائه ،عن عيل  %قال( :صالة َّ
ثامين ركعات عند تامم الزوال قبل الظهر بعد دخول وقته).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]256/1:الرأب :]507/1:وبه قال :حدَّ ثنا عيل،
وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب هـاشم ،عن
زاذان ،عن سلامن  ،¥قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :من صىل ست عرشة
ركعة من النهار سوى صالة الليل فتح اهلل له اثني عرش باب ًا من اجلنَّة ،يدخل من أغا
شاء)).
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]85عن حممد بإسناده عن سلامن قال :قال رسول
اهلل...إلخ.

وفيها [الرأب[ ،]482/1:العلوم :]243/1:قال حممد :رأيت أمحد بن عيسى يصيل بالنهـار أربع ًا
أربع ًا فقلت له :تصيل صالة النهار أربع ًا أربع ًا ،أو ركعتني ركعتني؟ فقال :أربع ًا أربع ًا،
فقلت :ال تفصل بني كل ركعتني بتسليم؟ قال :ال ،وهكذا كان عيل  #يفعل.
وقد تقدم ما فيها من كوهنا مثنى يف صالة الليل.
يف جمموع زيد [ #ص :]150عن آبائه ،عن عيل ( :%عزائم سجود القرآن أربع :آمل
تنزيل السجدة ،وحم السجدة ،والنجم ،واقرأ باسم ربك الذي خلق).
قال  :#وسائر ما يف القرآن فإن شئت فاسجد ،وإن شئت فاترك.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]487/1:العلوم :]247/1:وبه قال :حدَّ ثنا حممد،
سمعت أبا جعفر
قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال:
ُ
يقول :العزائم أربع..إلخ ،مث ُله.
وفيها [الرأب[ ،]312/1:العلوم :]152/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عيل وحممد ابنا
أمحد بن عيسى ،عن أبيهام يف السورة ،التي فيها السجدة هل يقرأها الرجل يف الفريضة؟
َْ ُ
ْنيل﴾..السجدة ،يف صالة الفجر ،وقرأ عيل #
قال :قرأ رسول اهلل ÷ ﴿الم1ت ِ
َ
سورة النجم يف صالة الفجر ،فلام قرأ السجدة يف آخر السورة سجـد ،ثم قام فقرأ﴿ :إِذا
ْ َ
َْْ ُ
ت اْلرض...إلخ﴾ ،ثم كب وركع ،وال نرى بقراءة السورة التي فيها السجدة يف
ُزل ِزل ِ
الفرائض بأس ًا.
وفيها [العلوم[ ،]153/1:الرأب :]313/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني جعفر عن
قاسم يف قراءة سورة السجدة يف صالة الفجر ،فقال :ما يعجبنا أن يسجد يف صالة
الفريضة سجدة زائدة قرئت يف سورة.
وبه قال حممد بن منصور :ال بأس بقراءة السجدة يف الفريضة ،ويسجد هبا .وغريها
إيل لإلجامع.
أحب َّ
ويف جمموع زيد [ #ص :]144عن آبائه ،عن عيل  %قال( :كان رسول اهلل ÷
يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة :تنزيل السجدة ،ثم يسجـد هبا ،ويكب إذا سجد ،وإذا رفع

َ ْ ََ ََ
ٌ َ َّ ْ
لَع ْالن ْ َ
ادله ِر﴾[اإلنسان.)]1:
ان حِْي مِن
س
رأسه ،ويف الثانية قرأ بعد الفاحتة بـ﴿هل أَت
ِ ِ

قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]58فأما قويل وقول علامء آل الرسول ÷ :فال

أرى أن يقرأ سجدة ،ويسجدَ يف صالة الفريضة؛ ألهنا زيادة يف الصالة ،وليس الزائد يف
الصالة إال كالناقص منها.
ويف اجلامع الكايف [ص :]81قال حممد :فيام َأ ْخ َبنا حممد ،عن ابن عامر ،عنه :وإذا قرأ
اإلمام السجدة وهو عىل املنب نزل فسجد ،وسجد كل من كان معه يف اخلطبة سمعها ،أو
مل يسمعها؛ ألن النبي ÷ قرأ سورة فيها سجدة عىل املنب ،فلام انتهى إىل السجدة نزل
فسجد ،وسجد القوم معه أمجعون.
ويف الوسائل العظمى للسيد العالمة حييى بن املهدي  :¥وبرواية آل
حممد  :%أنه كان ÷ إذا سجد للتالوة قال :سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعو ً
ال،
اللهم إين عبدك ،وابن عبديك ،ناصيتي بيدك ،اتقلب يف قبضتك ،ماض َّيف حكمك،
عدل َّيف قضاؤك ،أصدق بكتابك ،وأؤمن بدعوتك ،أمرتني فعصيت ،وهنيتني فأبيت،
وهذا مقام العائذ بك من النار ،ال إله إ َّ
ال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ،عملت
سوء ًا ،وظلمت نفيس ،فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إ َّ
ال أنت.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]532بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يعلم
أصحابه االستخارة ،كام يعلمهم السورة من القرآن ،وكان يقول(( :إذا أراد أحدكم أمر ًا
فليسمه ،وليقل :اللهم إين أستخريك فيه بعلمك ،وأستقدرك فيه بقدرتك ،فإنك تعلم وال
ّ
أعلم ،وتقدر وال أقدر ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم ما كان خري ًا يل من أمري هذا
إيل ،ورضني به ،وبارك يل فيه ،وما كان رش ًا يل
فارزقنيه ،ويرسه يل ،وأعني عليه ،وحببه َّ
فارصفه عني ،ويرس يل اخلري حيث كان)).
وفيها :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قالِ :
((م ْن سعادة الرجل

()1

( -)1يف نسخة :املرء.

كثر ُة

االستخارة  ،ومن شقاوته ُ
ترك االستخارة)).
()1

وفيها [ج 2ص :]532وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب رمحة اهلل عليه أنه قال( :ما
أبايل إذا استخرت اهلل عىل أي جنبي وقعت).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]335وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم
احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا أبو زيد عيسى بن حممد العلوي رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن جده ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،¢قال :كان رسول اهلل ÷ يعلم أصحابه االستخارة،
فليسمه ،وليقل :اللهم
كام يعلمهم السورة من القرآن ،كان يقول(( :إذا أراد أحدكم أمر ًا
ّ
إين أستخريك فيه بعلمك ،وأستقدرك فيه بقدرتك ،وأسألك فيه من فضلك ،فإنك تعلم
وال أعلم ،وتقدر عليه وال أقدر عليه ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم ما كان خري ًا يل يف أمري
هذا فارزقنيه ويرسه يل ،وأعنّي عليه ،وح ّببه يل ،وارضني به وبارك يل فيه ،وما كان رش ًا يل
فارصفه عني ،ويرس يل اخلري حيث كان)).
ويف النهج يف وصيته لولده احلسن [ #ج/3خ :]269واخلص يف املسألة لربك ،فإن
بيده العطا واحلرمان ،وأكثر االستخارة.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]154عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أمر رسول اهلل ÷
ببناء املساجد ،وأن تط َّيب ،وتطهر ،وتن ّظف ،وأن جتعل عىل أبواهبا املطاهر) ،قال :وقال
رسول اهلل ÷(( :من بنى مسجد ًا بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنَّة)).
وفيه :عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان إذا دخل املسجد قال( :بسم اهلل ،وباهلل،
السالم عليك أغا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،السالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]331/1:العلوم :]162/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ أنه كان إذا
دخل املسجد...مث ُله.
( )1يف نسخة :استخارته.

ويف جمموع زيد [ #ص :]155عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال :دخل د
رجل  -وقد
يقر َب َّن
أكل الثوم  -املسجدَ  ،فقال رسول اهلل ÷َ (( :م ْن أكل من هذه البقلة فال َ
()1
مسجدنا )).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]332/1:العلوم :]163/1:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :دخل رجل من أهل اليمن وقد
أكل الثوم ؛ فتأ ّذى به رسول اهلل ÷ ،واملسلمون؛ فقال رسول اهلل ÷َ (( :م ْن أكل
يقر َب َّن مسجدنا)).
من هذه البقل ِة فال َ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]113عن حممد واحلسن يف رواية بن صباح عنهُ :
وأكل

د
حالل .وإنام كره النبي ÷ ذلك ملن حرض اجلامعات
الثوم ،والبصل ،والكراث عندنا
يف املسجد؛ لئال يتأذى به أحد من املسلمني.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]354وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي،
قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي،
قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثني
إبراهيم بن الزبرقان ،عن أيب خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
()2

عن عيل  %قال :كانت جارية خالسية تلتقط األذى من مسجد رسول اهلل ÷،
ففقدها رسول اهلل ÷؛ فسأل عنها ،فقيل :توفيت ،فقال(( :لذلك رأيت هلا الذي
رأيت ،كأهنا يف اجلنَّة تلقط من ثمرها)) ،ثم قال رسول اهلل ÷(( :من أخرج أذى من
املسجد كانت له حسنة ،واحلسنة عرش أمثاهلا ،ومن أدخل أذى يف مسجد كانت عليه سيئة،
والسيئة سيئة واحدة)).
نحوه.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]414عن آبائه ُ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]298/1:العلوم :]144/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى العكيل ،عن حصني بن املخارق ،عن
( -)1مساجدنا :نسخة.
(ِ -)2
اخلاليس بالكرس :الولد من أبوين أسود وأبيض ،متت من القاموس.

جعفر ،عن أبيه ’ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من َو َّقر املسجد بنخامته لقي اهلل
يوم القيامة ضاحك ًا ،وأعطاه كتابه بيمينه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]113عن النبي ÷(( :من و َّقر...إىل آخره)) مث ُله.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]298/1:العلوم :]144/1:هبذا السند املتقدم عن
عيل _ ،قال( :إن املسجد ليلتوي عند النخامة ،كام يلتوى أحدكم إذا وقع به) -
يعني ما يكره.-
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]112وعن عيل _ مث ُله.
وقال املرتىض ُممد بن حييى  #يف كتاب النهي [ص :]248عن آبائه عنه ÷:
أنه هنى أن جتعل املساجد طرق ًا.
وهنى عن أن ينشد الشعر يف املسجد ،وقـال(( :من فعل ذلك ،فقولوا له :رض اهلل
فاك)) .وهنى عن البيـع والرشاء يف املسجد ،وقـال(( :من فعل ذلك فقولوا له :ال أربح
اهلل جتارتك)) .وهنى عن النخامة يف املسجد ،وهنى أن يكون يف قبلة املسجد حامم ،أو
حش ،أو مقبة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]112قال احلسن  :#فيام حدَّ ثنا زيد ،عن زيد ،عن أمحد،
عنه وروينا عن النبي ÷ :أنه هنى عن إنشاد الضالة يف املسجد.
۞۞۞۞۞

َ ُ َ َ
ائز
ن
ِكتاب اجل ِ
يف أمال أيب طالب [ #ص :]578وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي،
قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممـد النخعي،
قال :حدَّ ثني سليامن بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال:
حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن
عيل  ،#عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷َ (( :م ْن أكيس
((أكثرهم ذكر ًا للموت ،وأشدهم له استعداد ًا)).
الناس؟)) قالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال:
ُ
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]182عن آبائه ،عنه ÷ مث ُله.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]577وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد املعروف
باالبنويس ببغداد ،قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثني عيل
بن حممد بن كأس النخعي الكويف ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ،قال:
حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثني أبو
خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :أديموا ذكر هاذم اللذات)) ،قالوا :وما هاذم اللذات يا رسول اهلل؟
قال(( :املوت ،فإنه من أكثر ذكر املوت سال عن الشهوات ،ومن سال عن الشهوات
هانت عليه املصيبات ،ومن هانت عليه املصيبات سارع إىل اخلريات)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]386عن آبائه ،عنه ÷ مث ُله.
يف جمموع زيد [ #ص :]180عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من مرض ليلة ُك ِّفرت عنه ذنوبه سنة ،فإذا عويف املريض من مرضه حتاتت خطاياه كام
تتحات ورق الشجر اليابس يف اليوم العاصف)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]572وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن
حممد بن عبيداهلل احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قـال:

القول

حدَّ ثنا داوود بن سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن موسى الرىض ،عن أبيـه موسى ،عن
أبيه جعفر ،عن أبيه حممد ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه
وجـل :أيام ٍ
ّ
عبد من عبادي
عيل  ،¢قال( :قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل عز
عُواده أبدلته حل ًام خري ًا من حلمه ،ودم ًا خري ًا من دمه،
ابتليته ببالء عىل فراشه فلم يشكو إىل َّ
فإن قبضته فإىل رمحتي ،وإن عافيته عافيته وليس له ذنب)) ،فقيل :يا رسول اهلل وكيف
ينبت حلم خري من حلمه؟ قال(( :حلم مل يذنب من قبل)).
وفيها [صَ :]574أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن
األشعث الكويف بمرص ،قـال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه،
عن جده موسى بن جعفر ،عن أبيـه ،عن جده حممد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده احلسني
بن عيل ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :أربعة يستأنفون العمـل :املريض
إذا بري ،واملرشك إذا أسلم ،واملنرصف من اجلمعة إيامن ًا واحتساب ًا ،واحلاج)).
وفيها [ص :]573وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي االبنويس ،قال:
حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا
سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن
الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا أراد اهلل أن يصايف عبـد ًا صب عليه
البىل صب ًا ،وثج عليه البىل ثج ًا ،فإذا دعا قالت املالئكة :صوت معروف ،وقـال جبيل:
يارب هذا عبدك فالن ،فاستجب له ،فيقول عز وجل :إين أحب أن أسمع صوته ،فإذا قال:
يارب ،قال :لبيك عبدي ،ال تدعوين بيشء إ َّ
ال استجبت لـك عىل إحدى ثالث خصال :إما
أن أعجل لك ما سألتني ،وإما أن أدخر لك يف اآلخرة ،وإما أن أدفع عنك من البىل َ
مثل
ذلك)) .ثم قال رسول اهلل ÷(( :يؤتى باملجاهد يوم القيامة ،فيجلس للحساب،
ويؤتى باملصيل فيجلس للحساب ،ويؤتى باملتصدق فيجلس للحساب ،ويؤتى بأهل البىل
فال ينصب هلم ميزان ،وال ينرش هلم ديوان ،ثم يساقون إىل اجلنَّة بغري حساب حتى يتمنى
أهل العافية أن أجسا َدهم قد قرضت باملقاريض يف الدنيا)).

نحوه باختالف يسري يف بعض العبارات ال يرض مثل:
ويف جمموع زيد [ #صُ :]420
((عبد ًا من عبيده)) ،و((باملجاهدين)) ،و((جيلسون)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2ص :]283وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو احلسني أمحد بن
عيل بن احلسن  -قراءة عليه  -قالَ :أ ْخ َبنا أبو الفضل حممد بن عبداهلل الشيباين ،قال:
حدَّ ثنا أبو أمحد عبيداهلل بن احلسن بن إبراهيم العلوي النصيبي ،قال :حدَّ ثنا أيب ،قال:
حدَّ ثنا عبدالعظيم بن عبداهلل احلسني بالري ،قال :حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن عيل ،عن أبيه
عيل بن احلسني ،عن احلسني بن عيل ،عن أمري املؤمنني  ،%قالَّ (:
املرض ال أجر فيه،
إن
َ
ولكنه ال َيدَ ُع عىل العبد ذنب ًا إ َّ
األجر يف القول باللسان ،والعمل باجلوارح،
ال حطه .إنام
ُ
وإن اهلل عز وجل بكرمه وفضله يدخل صادق الرس والرسيرة الصاحلة يف اجلنَّة).
ويف هنج البالغة [ج /4حكمة :]42قال ( :#جعل اهلل لك ما كان من شكواك حط ًا
لسيئاتك ،فإن املرض ال أجر فيه؛ ولكنه حيط السيئات وحيتها حت األوراق ،فإنام األجر
يف القول باللسان ،والعمل باأليدي واألقدام ،وإن اهلل سبحانه وتعاىل يدخل بصدق النية
والرسيرة الصاحلة من يشاء من عباده اجلنَّة).
ويف جمموع زيد [ #ص :]180عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
()1
((من عاد مريض ًا كان له ُ
مثل أجره ،وكان يف ُخرفة اجلنة حتى يرجع)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]575وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد
البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثني عيل حممد
بن كأس النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري،
قـال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل،
(مرضت ،فعادين رسول اهلل ÷ فقال:
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال:
ُ
((قل :اللهم أسألك تعجيل عافيتك ،وصب ًا عىل بالئك ،وخروج ًا إىل رمحتك)) ،فقلتها،
فقمت كأنام ُأنشطت من عقال).
ويف جمموع زيد [ #ص :]181عن آبائه  %مثله ،وبلفظ(( :إين أسألك)) ،وبلفظ:
((نشطت)).
خلرفة -بضم اخلاء املعجمة وفتحها :-هي ما جيتنى من الفواكه ،انتهى ضياء العلوم ،متت هامش املجموع لإلمام زيد.
( - )1ا ُ

القول

وفيه [ص :]181عن آبائه ،عن عيل  %قال :دخل رسول اهلل ÷ عىل رجل من
ٍ
مريض يعوده فقال :يا رسول اهلل ادع اهلل يل ،فقال ÷ :قل(( :أسأل اهلل
األنصار
العظيم ،رب العرش العظيم ،وأسأل اهلل الكبري الكريم)) ،فقاهلا ثالث مرات فقام كأنام
نشط من عقال.
وفيه [ص :]394هبذا السند عن عيل  #قال( :للمسلم عىل أخيه ست خصال :يعرف
اسمـه ،واسم أبيه ،ومنزله ،ويسأل عنه إذا غاب ،ويعوده إذا مرض ،وجييبه إذا دعاه،
ويشمته إذا عطس).
ويف كتاب العتبار وسلوة العارفْي لإلمام املوفق باهلل [ #صَ :]633أ ْخ َبين أبو
احلسني احلسن بن حممد بن جعفر الوبريَ ،أ ْخ َبنا أبو بكر اجلعايب ،حدَّ ثني القاسم بن
حممد ،حدَّ ثني أيب ،عن أبيه حممد بن عبداهلل بن حممد ،عن أبيه عمر بن عيل ،عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :للمسلم عىل أخيه
ثالثون حق ًا ال براءة له منها إ َّ
ال باألداء ،أو العفو له :يغفر زلته ،ويرحم عبته ،ويسرت
عورته ،ويقيل عثرته ،ويقبل معذرته ،ويرد غيبته ،ويديم نصحته ،وحيفظ خ ّلتـه ،ويرعى
ذمته ،ويعود مرضته ،ويشهد ميتته ،وجييب دعوته ،ويقبل هديته ،ويكايف صلته ،ويشكر
نعمته ،وحيسن نرصته ،وحيفظ حليلته ،ويقيض حاجته ،ويشفع مسألته ،ويشمت عطسته،
ويرشد ضالته ،ويرد سالمته ،ويب إنعامه ،ويصدق إقسامه ،يواليه وال يعاديه ،وينرصه
ظامل ًا أو مظلوم ًا ،أ َّما نرصته ظامل ًا فريده عن ظلمه ،وأ َّما نرصته مظلوم ًا فيعينه عىل أخذ
حقه ،وال يسلمه وال خيذله ،وحيب له من اخلري ما حيب لنفسه ،ويكره له من الرش ما يكره
لنفسه)) ،ثم قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقـول(( :إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه
شيئ ًا ،فيطالبه به يوم القيامة ،فيقىض له عليه)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]149ينبغي ملن حرضته الوفاة :أن يوص،
ويشهد عىل وصيته ،ويكون أول ما ُي ْشهِ د عليه ويلفظ به :ما يدين اهلل به من شهادة احلق،
ويقـول :بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أوىص به فالن بن فالن ،أوىص أنه يشهد أن ال

إله إ َّ
ال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ÷ ،أرسله باهلدى ،وبدين
احلق لينذر من كان حي ًا وحيق القول عىل الكافرين ،اللهم إين ُأ ْشهدك وكفى بك شهيد ًا،
وأشهد محلة عرشك ،وأهل سامواتك ،وأرضك ومن خلقت ،وفطرت ،وصورت،
وقدرت بأنك أنت اهلل ال إله إ َّ
ال أنت وحدك ال رشيك لك ،وأشهد أن حممد ًا عبدك
ورسولك ،وأن الساعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،أقوله مـع من
يقوله ،وأكفيه من أبى قبوله ،وال حول وال قوة إ َّ
ال باهلل العيل العظيم.
شهدت عليه فاكتب شهادته مع شهاديت ،ومن أبى فاكتب
مثل ما
ُ
اللهم َم ْن شهد عىل ِ
شهاديت مكان شهادته ،واجعل يل به عهد ًا توفينيه يوم ألقاك فرد ًا ،إنك ال ختلف امليعاد.
وهذا الكالم فهو شبيه بوصية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#ثم يفرش فراشه
عيل خروج
مستقبل القبلة ،ثم يقول :اللهم بارك يل يف املوت وفيام بعد املوت ،وهون َّ

عيل عسري أمري :بسم اهلل وباهلل ،وعىل ملة رسول اهلل حنيف ًا مسل ًام ،وما أنا
نفيس ،وسهل َّ
من املرشكني.
ثم يوص بام أحب من وصيته ،وال جياوز ثلث ماله إ َّ
ال بإذن ورثته ،ثم يشهد عىل
وصيته شهود ًا ،ويدفعها إىل ثقة لينفذها بعد وفاته.
يف جمموع زيد [ #ص :]175عن آبائه ،عن عيل  %قال :دخل رسول اهلل ÷
وجهوه لغري القبلة ،فقال ÷:
عىل رجل من ولد عبداملطلب وهو جيود بنفسه ،وقد ّ
((وجهوه إىل القبلة ،فإنكم إذا فعلتم ذلـك أقبلت املالئكة عليـه ،وأقبل اهلل عليه بوجهه،
ّ
يلقنه ال إله إ َّ
فلم يزل كذلك حتى يقبض)) ،قال :ثم أقبل رسول اهلل ÷ ِّ
ال اهلل،
وقالِّ :
((لقنوها موتاكم؛ فإهنا من كانت آخر كالمه دخل اجلنَّة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]790/2:العلوم :]410/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :دخل
رسول اهلل ÷ احلديث...إىل قوله(( :حتى يقبض)) وأبدل(( :جيود بنفسه)) بلفظ:
السوق)).
((وهو يف َّ
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قال حممد :أقبل اهلل عليه برمحته.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]114ذكر عن عيل قال :دخل ..إلخ ما يف األمايل.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]232وذلك ملا رواه زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن
عيل  %قال :دخل ..إىل قوله يف املجموع(( :وجهوه للقبلة)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور رمحه اهلل [ص :]271حدَّ ثنا حممد بن منصور،
()1
قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل ،قالَ :أ ْخ َبين أيب ،عن أبيه،
عن جـده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :ليس عىل أهل ال إله إ َّ
ال اهلل
د
وحشة يف قبورهم ،كأين أنظر إليهم ينفضون الرتاب عن رؤوسهم يقولون :احلمد هلل
الذي صدقنا وعده)).
يف جمموع زيد [ #ص :]175عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷:
((ليس منَّا من حلق ،وال من سلق ،وال من خرق ،وال من دعا بالويل والثبور)).
قال زيد بن عيل  :#السلق :الصياح ،واخلرق :خرق اجليب ،واحللق :حلق الشعر.
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %أن النبي ÷ ((هنى عن النوح)).
ومث ُله يف رشح التجريد [ج 1ص ]232بلفظ :وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،%قال :قال النبي ÷(( :ليس منَّا ..إىل قوله هنى عن النوح)).
وفيه [ج 1ص :]232واستدل يعني اهلادي  #بام روي عن النبي ÷ أنه قال:
((صوتان ملعونان فاجران يف الدنيا واآلخرة :صوت رنة عند مصيبة ،وشق جيب،
ومخش وجه ،ورنة شيطان ،وصوت عند نعمة ،صوت هلو ،ومزامري شيطان)).
ويف األحكام [ص 150ج :]1مثله.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]131وعنه ÷(( :ليس منَّا من حلق ،وال من سلق أو
خرق)) ،قال حممد :احللق :حلق الشعر ،والسلق :ال َّلطم ،واخلرق :خرق اجليب.
ويف األحكام [ج 1ص :]150وال ينبغي ،وال جيوز ،وال حيل الصياح عليه ،وال الرصاخ،
( -)1هو عيسى بن عبداهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،متت من املؤلف أبقاه ال َّله تعاىل.

وال لطم الوجه ،وال مخشه ،وال شق اجليب.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه هنى عن ذلك أشد النهي؛ فقال ÷:
((تدمع العني ،وحيزن القلب ،وال نقول ما يسخط الرب)).
وفيها [ص :]156ال أرى أنه جيوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح عىل اجلنازة حني
يمـوت امليت ،والنعي له يف األسـواق والطرق؛ ولكن يؤذنون به من أرادوا اإلئذان له
بالرسل من أولياء امليت ،وقد جاء عن رسول اهلل ÷ الكراهة فيه.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن اإليذان يف اجلنازة؟ فقال :ما أحب أن يرصخ به ،وقد
جاء عن رسول اهلل ÷ :أنه هنى عن النعي يف األسواق ،وقال((:إنه من فعـل اجلاهلية))
وال بأس باإليذان بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه ،وإخوانه ،ومعارفه ،وأقاربه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]426/2:الرأب :]822/2:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني جعفر ،عن
قاسم بن إبراهيم ،يف األذان باجلنازة ما أحب أن يرصخ به ،وقد جاء عن النبي ÷ :أنه
وأقاربه فال بأس
هنى عن النعي ،وقال(( :إنه من فعل اجلاهلية)) ولكن من آذن به إخوا ُنه،
ُ
إن شاء اهلل.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]122مثله ،وزيادة(( :وما أحب أن يرصخ به)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]410/2:الرأب :]791/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
يت
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قالُ :أ ِ َ
رسول اهلل ÷ ،فقيل له :هذا عبداهلل بن رواحة ثقيل .فأتاه وهو مغمي عليه ،فدعاه
ثالث مرات فلم جيبه ،فقال(( :اللهم عبدك إن كان قد انقىض أجله ،ورزقه ،وأثره فإىل
جنتك ورمحتك ،وإن كان مل ينقض أجله ورزقه وأثره فعجل شفاه وعافيته)) ،فقال بعض
القوم :يا رسول اهلل عجب ًا لعبداهلل وتعرضه للشهادة ،ثم مل يقض له حتى يكون قبض ًا عىل
فراشه ،فقال رسول اهلل ÷(( :أتدرون من الشهيد من أمتي؟)) قالوا :نعم ،الذي يقتل
يف سبيل اهلل صابر ًا حمتسب ًا غري مول ،فقال(( :إن شهداء أمتي إذن لقليل ،الشهيد الذي
ذكرتم ،والطعني ،واملبطون ،وصاحب اهلـدم ،والغريق ،واملرأة متوت مجعا)) ،قالوا :وكيف
متوت املرأة مجعا؟ قال(( :يعرتض ولدها يف بطنها)) ،قال :فخرج النبي ،#
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فوجد عبداهلل بن رواحة خ ّفـة يف جسمه ،قال :فقيل للنبي ÷ :هذا عبداهلل بن
رأيت عجب ًا)) ،قال :رأيت
رأيت ،فقد َ
رواحة ،قال :فوقف ،فقال(( :يا عبداهلل حدث بام َ
ملك ًا من املالئكة بيده مقمعة من حديد تأجج نار ًا ،كلام رصخت صارخة :يا جباله
أهوى هبا هلامتي أنت جبلها ،فأقول :بل اهلل ،فيكف بعد إهواء ،فإذا قالت :يا عزاة أهوى
هبا هلامتي أنت عزها ،فأقول :بل اهلل ،فيكف بعد إهواء ،فقال رسول اهلل ÷:
((صدق فام بال موتاكم يبتلون بقول أحياكم)).
وفيها [العلوم[ ،]411/2:الرأب :]793/2:محزة بن أمحد ،قال :حدَّ ثني عمي ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  ،#قال :ملا مات إبراهيم أمرين رسول اهلل ÷ ،فغسلته ،وكفنه
رسول اهلل ÷ وحنَّطه ،وقال يل(( :امحله يا عيل)) فحملتـه حتى جئت به إىل البقيع،
عيل
فصىل عليه رسول اهلل ÷ ،ثم قـال يل(( :انزل يا عيل يف قبه)) فنزلت ،فداله َّ
رسول اهلل ÷ ،فلمـا أن رآه منصب ًا بكى رسول اهلل ÷ ؛ فبكى املسلمون لبكاء
رسول اهلل ÷ حتى ارتفعت أصوات الرجال عىل أصوات النساء ،فنهاهم رسول اهلل
÷ أشد النهي وقال(( :تدمع العني ،وحيزن القلب ،وال نقول ما يسخط الرب ،لوال
أجل معدود ،ويوم موعود ،الشتد حزننا عليك يا إبراهيم ،وأنا بك لصبون ،وإنا عليك
ملحزونون)) ،ثم سوى قبه ،ووضع يده عنـد رأسه وغمزها حتى بلغت الكوع وقال:
((بسم اهلل ختمتك من الشيطان أن يدخلك)) ،ثم قال(( :يا عيل إن كان إبراهيم لنبيئ ًا))،
قال عمي فقلت أليب :يا أبه كيف يكون إن كان لنبيئ ًا ،وقد قال اهلل ال نبيء بعده؟ فقال:
أال ترى أنه مىض قبله ،وأن حممد ًا ختمه ÷.
وفيها [العلوم[ ،]412/2:الرأب :]795/2:محزة بن أمحد ،قال :حدَّ ثني عمي ،عن جد أبيه ،عن
جده ،عن عيل ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :لو أن إبراهيم عاش ما أذنت يف قبطي
ُي ْس َرتق ،وال قبطية)).
وفيها [العلوم[ ،]412/2:الرأب :]795/2:محزة بن أمحد ،قال :حدثتني عمتي ،عن أمها أم حسني
عيل جيب ًا ،فام
عيل خد ًا ،وال
ّ
تشقن َّ
أهنا حرضت جعفر بن حممد عند وفاته ،فقال :ال تلطمن َّ

من امرأة تشق جيبها إ َّ
ال صدع هلا يف جهنم صدع ًا كلام زادت زيدت ،كلام زادت زيدت .
()1

يف رشح التجريد [ج 1ص :]233ال خالف يف وجوب غسل املسلمني إذا ماتوا ،وكذا
الكافر إذا شهد شهادة احلاق؛ ألنه يصري بتلك الشهادة مسل ًام.
وقال القاض زيد -رمحه اهلل -يف الرشح :وغسل من مات من املسلمني فرض
عىل الكفاية إ َّ
ال الشهيـد الذي يمـوت يف املعركة فإنه ال يغسل ،وهذا ال خالف فيه ،وهو
معلوم من دين النبي ÷ ،واخلالف يف غسل الشهيد الذي مات يف املعركة جنب ًا.
()2

ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]161عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ،%
فنضفه فلم يقذره ،ومل ينظر إىل
قال :قال رسول اهلل ÷(( :من غسل أخ ًا له مسل ًامَّ ،
عورته ،ومل يذكر منه سوء ًا ،ثم شيعه وصىل عليه ،ثم جلس حتى يدىل يف قبه خرج من
ذنوبه عطالً)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]414/2:الرأب :]799/2:حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خـالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((أيام امرؤ مسلم غسل أخ ًا له مسل ًام ،فلم يقذره ،ومل ينظر إىل عورته ..إلخ)) ،مث ُله.
ويف األحكام [ج 1ص :]150بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :أيام امرؤ مسلم
غسل أخاه املسلم))..إلخ مثله.
وفيها [ج 1ص :]150قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :ال ينبغي ملن مات يف أول النهار
أن يبيت َّإال يف قبه ،ومن مـات يف أول الليل أحببنا له أن ال يصبح إ َّ
ال يف قبهَّ ،إال أن
صاحب هدم ،أو مبس ًام ،فإ َّنا نحب التأين هبم،
يرض ذلك بأهلهَّ ،إال أن يكون غريق ًا ،أو
َ
وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷ قريب من ذلك.

( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]131وروى حممد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال(( :ليس منا من رضب اخلدود ،وشق
اجليوب ،ودعا بدعاء اجلاهلية)) .متت مؤلف حفظه ال َّله تعاىل.
( -)2وليس اخلالف يف ترك غسل الشهيد الذي مات يف املعركة (ظ) ،متت من املؤلف أبقاه ال َّله.

الشهيد

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]414/2:الرأب :]798/2:عيل بن حممد بن حسني
بن عيسى بن زيد ،عن أبيه ،عن عمر بن حممد ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((أدفنوا موتاكم بالنهار ،فإن مالئكة النهار أرأف من مالئكة الليل)).
يف جمموع زيد [ #ص :]165عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إذا مات الشهيد من يومه ،أو من الغد ،فواروه يف ثيابه ،وإن بقي أيام ًا حتى تغريت
جراحه غسل)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]420/2:الرأب :]808/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷ مث ُله بلفظ(( :تغري)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]166عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :ملا كان يوم أحد
أصيبوا ،فذهبت رؤوس عامتهم ،فصىل عليهم رسول اهلل ÷ ومل يغسلهم ،وقال:
((انزعوا عنهم الفراء)).
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]233وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل %
مث ُله بلفظ (بدر) واألصح أهنا يف أحد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]420/2:الرأب :]809/2:أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خـالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله ،وليس فيه(( :ومل
وهم ،واألصح أهنا يف أحد.
يغسلهم)) بلفظ (يوم بدر) وهو د
ويف جمموع زيد [ #ص :]166عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :ينزع عن الشهيد
الفرو ،واخلف ،والقلنسوة ،والعاممة ،واملنطقة ،والرساويل ،إ َّ
ال أن يكون أصابه دم ،فإن
يكون أصابه دم ترك ،ومل يرتك عليه معقود إ َّ
ال حل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]420/1:الرأب :]810/2:هبذا السند القريب مث ُله.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]234وروى زيد بن عيل مث ُله بسنده إىل قوله(( :ترك))،
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وليس فيه(( :ومل يرتك )).
يف األمال [العلوم[ ،]421/1:الرأب :]812/2:هبذا السند القريب عن عيل  #أنه سئل عن
رجل احرتق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه املاء صب ًا.
ومث ُله يف املجموع [ص :]166بسنده عن آبائه.
يف املجموع [ص :]163عن آبائه ،عن عيل  :#يف رجل توفيت امرأته هل ينبغي له أن
يرى شيئ ًا منها؟ قال ( :#ال ،إ َّ
ال ما يرى الغريب).
ويف األمال [العلوم[ ،]417/1:الرأب :]803/2:هبذا السند القريب أمحد عن حسني..إلخ أيض ًا
مث ُله بلفظ(( :منها شيئ ًا)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ص :]152ال بأس أن يغسل الرجل امرأته ،وتغسل
املرأة زوجها ،ويتقيان النظر إىل العورة.
وقد غسل عيل بن أيب طالب  #فاطمة بنت رسول صىل اهلل عليه وعليها.
حدَّ ثني أيب عن أبيه ..إىل قوله :ال بأس بذلك؛ ألن علي ًا  #قد غسل فاطمة بنت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وعليها.
يف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]417/1:الرأب :]805/2:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم...إىل قوله:
وغريه من الصحابة قد جوزوا ذلك ،وغسلت
ألن علي ًا رمحة اهلل عليه قد غسل فاطمة،
َ
أسام ُء بنت عميس أبا بكر ..إلخ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]117مث ُله عن القاسم وحممد ،وقال القاسم :قد أجاز ذلك
جامعة من الصحابة.
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]68ولسنا نرى به بأس ًا ،وقد غسل أمري املؤمنني #
( -)1قال يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]116قال حممد :كل ميت من املسلمني يغسل إ َّ
ال الشهيد الذي يقتل بالسيف ،فيموت يف
املعركة ،فإنه حينط ،وال يغسل ويدفن كام هو يف ثيابه ،ودمه ،وينزع كل جلد كان عليه من فرو ،أو خفني ،أو حديد ،أو ذهب،
نحو ذلك عن عيل _ .انتهى من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.
أو فضة .وروى حممد َ
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فاطمة رمحة اهلل عليها ،وكذلك روي أن أسامء بنت عميس غسلت أبا بكر.
وقال القاض زيد رمحة اهلل عليه يف رشح التحرير :وجيوز للمرأة غسل زوجها،
وال نعرف فيه خالف ًا بني الفقهاء.
وفيه :وال خالف أن البينونة إذا حصلت بينهام ال جيوز له غسلها.
وفيه :وحكى عيل بن العباس إجامع أهل البيت  %عىل أن األقل أو النصف من
بدن اإلنسان إذا وجد مل يغسل ومل ّ
يصل عليه ،وإن وجد األكثر منه ،أو النصف والرأس؛
غسل ،وصيل عليه.
ويف جمموع زيد [ #ص :]164عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أتى رسول اهلل ÷
نفر ،فقالوا :يا رسول اهلل إن امرأة معنا توفيت ،وليس معها ذو رحم حمرم ،فقال ÷:
د
((كيف صنعتم هبا؟)) فقال :صببنا املاء عليها صب ًا ،قال(( :أوما وجدتم من أهل الكتاب
امرأة ُتغ َِّسلها؟)) قالوا :ال ،قال(( :أفال يممتموها)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]419/ :الرأب :]807/2:أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله بلفظ(( :ذو حمرم)).
يف رشح التجريد [ج 1ص :]241وقلت :إنه يكفن يف ثالثة أثواب ملا روي عن زيد بن
عيل ،عن أبيه ،عن جـده ،عن عيل  ،%قال( :كفنت رسول اهلل ÷ يف ثالثة أثواب:
ثوبني يامنيني أحدهام سحق ،وقميص كان يتجمل به).
وسيأيت يف األحكام مثله ،ويف املجموع واألمايل يف الغسل.
ويف رشح التحرير للقاض زيد رمحه اهلل :ويف الوايف ،قال عيل بن العباس :أمجع
علامء آل رسول اهلل ÷ أن األكفان جتمر بعود ،ثم يوضع امليت عليها ،وخيرج رأسه
من القميص ،ويعمم.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]415/1:الرأب :]801/2:عيل وحممد ابنا أمحد بن عيسى،
د
عن أبيهام ،قالُ :
ولفافة.
وإزار
السنة يف كَ َفن الرجل  -ما كُ ِّفن فيه النبي ÷  -د
قميص د
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]64أقل ذلك ثوب واحد يلف به لف ًا ،وقد فعل ذلك

رسول اهلل ÷ بعمه محزة.
وقال يف األحكام [ص :]157وقد روي أن رسول اهلل ÷ ُك ِّفن يف ثالثة أثواب،
فإن مل يكن غـري واحد أجزى.
ُ
عمه محزة بن عبداملطلب  ¥يف بردة خيبية ،إذا
وقد َك َّف َن
رسول اهلل ÷ َّ
غطى هبا رأسه انكشفت رجاله ،وإذا غطى هبا رجليه انكشف رأسه ،فغطى هبا رأسه،
وجعل عىل رجليه شيئ ًا من نبات األرض.
ُ
عمه محزة
وفيها :وقد ُك ِّفن رسول اهلل يف ثالثة أثواب ،وقد َك َّفن
رسول اهلل ÷ َّ
بن عبداملطلب  ¥يف بردة خيبية وهي الشملة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]119قال حممد :فيام حدَّ ثنا حسني ،عن ابن وليد ،عن
أدركت من آل رسول اهلل ÷ كانوا ال يزيدون عىل ثالثة أثواب
سعدان ،عنه قالَ :م ْن
ُ
يف الكفن للرجال ،ومخسة للنساء.
قال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :وإذا مات ميت ومل يكن بيت مال فكفنه عىل
املسلمني ،وإليه ذهب السيد املؤيد باهلل عىل أن املسألة ال يعرف فيها خالف.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]119عن القاسم  :#نحو رواية اهلادي  #عنه ومثل
قول اهلادي  ،#وقد كفن رسول اهلل ÷ عمه محزة ..إلخ.
÷
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]415/1:الرأب :]800/2:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ملا أخذنا
يف غسل رسول اهلل ÷ سمعت منادي ًا ينادي من جانب البيت :ال ختلعوا القميص،
قال :فغسلنا رسول اهلل ÷ وعليه القميص ،فلقد رأيتني أغسله َّ
وإن يد غريي لرتدد
وإين ألعان عىل تقليبه ،ولقد أردت َأ ْن أكبه ،فنوديت أن ال تكبه).
عليهَ ،
ويف املجموع [ص :]178عن آبائه  %مث ُله.

ويف األحكام [ص 151ج :]1بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #مث ُله.
وهو يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]119عن احلسن  #وصححه إىل قوله(( :ال ختلعوا
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القميص)).
قال يف األحكام [ج 1ص :]151وبلغنا عنه أي عيل _ أنه قال( :كفنت رسول
اهلل ÷ يف ثالثة أثواب :ثوبني يامنيني أحدهام سحق ،والثاين قميص كان يت ّجمل به).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]415/1:الرأب :]800/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله
بلفظ( :كفن) ،و بلفظ( :يتجمل فيه).
ويف املجموع [ص :]178عن آبائه مث ُله.
ويف اجلامع الكايف [ص 119ج :]1وروى حممد بأسانيد جيدة أن النبي ÷ ُك ِّف َن يف
ثالثة أثواب :صحاريني ،وبرد حبة أحدهام سحق.
قال حممد :السحق :القديم.
وقد تقدمت رواية رشح التجريد.
ويف جمموع زيد بن عيل [ص :]177عن آبائه  ،%عن عيل  #قال( :ملا قبض
رسول اهلل ÷ اختلف أصحابه أين يدفن ،فقال عيل  :#إن شئتم حدثتكم ،فقالوا:
حدَّ ثنا ،قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقـول(( :لعن اهلل اليهـود والنصارى كام اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد ،وإنه مل يقبض نبي إ َّ
ال دفن مكانه الذي قبض فيه)) ،قال فلام
خرجت روحه ÷ من فيه َن َّحوا فراشه ،ثم حفروا موضع الفراش ،فلام فرغوا قالوا:
ما ندري أنلحد ،أم نرضح؟ قال عيل ( :#سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :اللحد
لنا ،والرضح لغرينا)) فأحلدوا للنبي ÷).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]432/2:الرأب :]836/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ملا قبض
رسول اهلل ÷ ،فقال القوم :ما ترون أين يدفن النبي ÷؟ فقال عيل ( :#إن
شئتم)...إلخ ما يف املجموع بلفظ( :فلام خرجت من فيه َن َّحوا) ،ولفظَ ( :ف ُأ ِْحلدَ ).
ومثله يف األحكام [ص 161ج ]1بلفظ :بلغنا ،وحلد ..إلخ.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]249وقلنا :إنه يلحد ملوتى املسلمني ،ملا رواه زيد بن عيل،

عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :ملا قبض رسول اهلل ÷ وحفروا له قالوا:
أنلحد أم نرضح..إلخ؟ فقال عيل ..إلخ).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]432/1:الرأب - :]837/2:جعفر عن قاسم بن إبراهيم  -أحلد
()1

للنبي ÷ ،وقال (( :#اللحد لنا ،والرضح لغرينا.
قال حممد :الرضح :أن يشق وسط القب.
إيل ،وهو قولنا ،وقول علامء آل
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]68اللحد أحب َّ
الرسول عليه و%؛ وإنام الرضح ألهل الذمة يف وسط القبور.
وقد ُِحلدَ لرسول اهلل ÷ حلد ًا.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ]433/2:الرأب :]837/2:إبراهيم بن حممد بن ميمون ،قال :حدثنا
عبدالعزيز بن حممد الدراوردي ،عن جعفر ،عن أبيه ،قالُ :أ ِْحلدَ لرسول اهلل ÷ حلد ًا،
ونصب ال ِّلبن عىل قبه ،وكفن يف ثالثة أثواب :ثوبني من بز البحرين ،أو عامن ،وبرد
حبة ،ورفع قبه إىل األرض قريب ًا من شب ،ورش عىل قبه وجعل عىل قبه ،حصباء
العرصة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]128قال القاسم ُ :#أحلد للنبي ÷.
وقال عيل _ :اللحد لنا ،والرضح لغرينا ،وذلك أن أهل اجلاهلية كانوا يرضحون.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]427/1:الرأب :]826/2:عباد بن يعقوب ،عن
حسني بن زيد ،عن إسامعيل بن عبداهلل بن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :أوصاين
رسول اهلل ÷ ،قال(( :إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئري بئر عرس))) بئر
عرس قريب من قبا.
يف جمموع زيد [ص :]178عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :كان عند عيل  %مسك فضل
من حنوط رسول اهلل ÷ ،فأوىص أن حينط به.
ويف رشح التجريد [ص :]241ملا روى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،%
( - )1والشق (نخ).

القول

قال( :كان..إلخ) مث ُله.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]427/2:الرأب :]824/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني جعفر،
عن قاسم بن إبراهيم يف املسك يف احلنوط رأيت آل حممد منهم من يكرهه ،ألنه يقال :إنه
ميتة ،ومنهم من ال يرى به بأس ًا؛ وقد ذكر أن النبي  #جعل يف حنوطه مسك ،وذكر عن
عيل أنه أمر أن جيعل يف حنوطه مسك كان َف ُضل عن حنوط رسول اهلل ÷.
ويف األحكام للهادي [ #ج 2ص :]156ال بأس أن يكون يف حنوط امليت يشء
من املسك ،ولقد كرهه قوم ،ولسنا نكرهه ملا جاء فيه من األثر أنه كان يف حنوط
رسول اهلل ÷ ،ويف حنوط أمري املؤمنني .#
ويف املنتخب قال [ #ص :]64قد كره ذلك بعض الناس من آل حممد وغريهم.
ولسنا نرى به بأس ًا؛ ألنه قد كان يف حنوط النبي ÷.
وروى يف األحكام [ج 1ص :]156عن جده القاسم َ #
مثل رواية األمايل عنه ،وليس
فيه( :ألنه يقال :إنه ميتة).
وروي يف اجلامع الكايف [ص :]120عن القاسم َ #
مثل رواية األمايل عنه.
قال القاض زيد رمحه اهلل يف رشح التحرير ويف الوايف :قال عيل بن العباس:
وأمجع أهل البيت بأن امليت حينط بكل يشء من الطيب إ َّ
ال الورس والزعفران.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]167عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :حتمل اليد اليمنى
من امليت ،ثم الرجل اليمنى ،ثم اليد اليرسى ،ثم الرجل اليرسى ،ثم ال عليك أن تفعل
ذلك إ َّ
ال مرة؛ فإذا محلت ثالث ًا فقد قضيت ما عليك ،وكلام زدت فهو أفضل مامل تؤ ِذ أحد ًا).
وفيه [ص :]168عن آبائه ،عن عيل  #أن أسامء بنت عميس ^ أول من
أحدث النعش.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]425/1:الرأب :]819/2:جعفر ،عن قاسم بن
إبـراهيم :ويف امليش أمام اجلنازة يذكر عن عيل امليش خلف اجلنازة ،وقال( :إنام أنت تابع
ولست بمتبوع إ َّ
ال من تقدمها حلملها).

ويف املنتخب للهادي [ #ص :]65أما قولنا وقول علامء آل الرسول صىل اهلل عليه
وعليهم :فال يتقدم أحدد ممن يشيع اجلنازة أما َمها؛ ولكن يكونون كلهم خلفها؛ ألهنم
مشيعون ،واملشيع :إنام يكون خلف ًا ،وليس يكون أمام ًا ،فاعلم ذلك.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :قال القاسم َ :#أ َحب امليش إىل آل
رسول اهلل ÷ أن يكونوا خلفها ،إ َّ
ال أن يتقدمها حلملها ،واستدل بقول أمـري
املؤمنني( :إنام أنت تابع ولست بمتبوع) ،وهو أحب ما يف ذلك إىل آل رسول اهلل ÷
إ َّ
ال من تقدمها حلملها.
ويف جمموع اإلمام زيد [ص :]174عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يميش حافي ًا يف
مخسة مواطن ،ويعلق نعليه بيده اليرسى ،وقال :هي مواطن اهلل عزّ وجل :إذا عاد مريض ًا،
وإذا شيع جنازة ،ويف العيدين ،ويف اجلمعة.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]425/2:الرأبَ :]820/2:أ ْخ َبنا حممد :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %أنه كان يميش يف اجلنازة حافي ًا.
وفيها [العلوم[ ،]425/2:الرأب :]821/2:هبذا السند أنه كان يميش يف مواطن حافي ًا ،ويعلق
نعليه بيده اليرسى ،وكان يقول( :إهنا مواطن اهلل فأحب فيها أن أكون حافي ًا) ،إذا عاد
مريض ًا ،وإذا شيع جنازة).
وفيها [العلوم[ ،]424/1:الرأب :]818/1:هبذا السند قال :ثالث ال يدعهن إ َّ
ال عاجز :رجل
لقي جنازة ال يسلم عىل أهلها ،ويأخذ بجوانب الرسير ،فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران.
ويف جمموع زيد [ص :]174عن آبائه ،عن عيل  %قال :إذا لقيت جنازة فخذ
بجوانبها ،وسلم عىل أهلها ،فإنه ال يرتك ذلك إ َّ
ال عاجز.
وفيه [ص :]174هبذا السند أنه كان إذا سار باجلنازة سار سري ًا بني السريين ،ليس
بالعجل ،وال بالبطيء.
وفيه :هبذا السند قال :قام رسول اهلل ÷ إىل اجلنازة ثم هنانا عنه ،وقال(( :إنه من
فعل اليهود)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]121قال القاسم  :#يذكر عن عيل _ امليش خلف

باب

اجلنازة ،وقال( :إنام أن تابع ولست بمتبوع ،إ َّ
ال من تقدمها ليحملها).
قال القاسم  #يف رواية داوود عنه :وامليش خلفها أحب ما يف ذلك إىل آل رسول
اهلل ÷ ،إ َّ
ال من تقدمها ليحملها.
[ج 1ص ]121وقال احلسن  :#فيام حدَّ ثنا حسني ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه :وامليش
إيل ،وروي ذلك عن النبي ÷.
خلف اجلنازة أحب َّ
ويف األحكام للهادي [ #ج 1ص :]155وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن امليش
أمام اجلنازة؟ فقال :ذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #امليش خلفها ،وأنه قال:
(إنام أنت تابع ،ولست بمتبوع) ،وهو أحب ما يف ذلك إىل آل الرسول ÷ إ َّ
ال من
تقدمها حلملها.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]423/2:الرأب :]815/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أتى
رسول اهلل ÷ رج دل من أهل الكتاب وهو شاب فأسلم ،وهو أغلف ،فقال له رسول
اهلل ÷(( :اختتن)) ،فقال :إين أخاف عىل نفيس ،فقـال(( :إن كنت ختاف عىل نفسك
كُف)) فامت ،فصىل عليه ،وأهدي له فأكل.
َف َ
ونحوه يف املجموع [ص :]171عن آبائه ،عن عيل .%
ورواه اهلادي  ]155/1[ %بلفظ :بلغنا عن رسول اهلل أن رج ً
ال من أهل الكتاب
أسلم ..إلخ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]123ذكر عن النبي ÷ أنه قال لرجل من أهل الذمة
قد أسلم(( :اختتن ..إلخ)) مث ُله.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]243ويدل عىل ذلك ما َأ ْخ َبنا به أبو احلسني بن إسامعيل،
قال :حدَّ ثنا النارص للحق  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحـد بن عيسى،
عن حسني ،عن عمرو بن خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال ُي َص َّىل

عىل األغلف؛ ألنه ضيع من السنة أعظمها إ َّ
ال أن يكون ترك ذلك خوف ًا عىل نفسه).
()1

وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]423/2:الرأب :]815/2:بسنده من أمحد بن
عيسى إىل آخره مث ُله.
ومثله يف جمموع زيد [ص :]171عن آبائه ،عن عيل .%
ومثله يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]123بلفظ :ذكر عن عيل _ قال( :ال يصىل عىل
األغلف ..إلخ).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]424/1:الرأب :]817/2:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
الصبي -
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا استهل
َ
وورث،
واستهالله صياحه ،وشهد عىل ذلك أربع نسوة ،أو امرأتان مسلمتان  -ورثِّ ،
وص ِّيل عليه ،وإذا وقع ومل يسمع له استهالل مل يورث ،ومل يسم ،وال يصل عليه).
وسميُ ،
ويف جمموع زيد [ص :]169عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال يف السقط( :ال يصىل عليه)،
قـال :فإن كان تام ًا قد استهل ،واستهالله صياحه ..إىل آخر حديث األمايل بلفظ(( :فإذا مل
يسمع له استهالل)) وزيادة(( :مل يرث ..إلخ)) وبلفظ(( :ومل يصل عليه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]117وروى حممد بإسناده عن عيل _ ،وعن احلسني
وص ِّيل عليه.
وو ِّرث ُ
بن عيل  ،#وعن ابن عباس أهنم قالوا :إذا استهل املولود ورث ُ
وعن عيل _ قال( :استهالله :صياحه).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]154حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن املرجوم هل
يصىل عليه؟ فقال :أما املقر التائب فال اختالف يف الصالة عليه ،ويكفن ،ويفعل به كام
يفعل بموتى املسلمني ،كذلك روي عن رسول اهلل ÷ أنه أمر بامعز بن مالك
األسلمي ملا رجم ،وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف مرجومة رمجت من
مهدان ،فأمر هبا أن تكفن ،وتغسل ،ويصىل عليها ،وأما املرجوم بالبينة فمنهم من قال:
(( -)1نخ) :عظيامً.

الصالة

ترح دم واستغفار ،ومن أتى بكبرية
يصىل عليه ،ومنهم من قال :ال يصىل عليه؛ ألن الصالة ّ
مام يوجب له هبا النار مل يصل عليه؛ ألنه ملعون إذا كان غري تائب ،يلعن كام ذكر عن
احلسني بن عيل ’ ودعائه عىل سعيد بن العاص حني مات وقد قال اهلل عزّ وجل يف
ََ ُ َ ََ َ َ ُْ ْ َ َ ًََ ََ َُ ْ ََ َ
ْ
به ِ﴾[التوبة.]84:
املخلفني﴿ :وَل تص ِل لَع أح ٍد مِنهم مات أبدا وَل تقم لَع ق ِ
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]422/2:الرأب :]813/2:وبه قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،....وذكر نحو رواية األحكام.
ومث ُله أيض ًا رواه يف اجلامع الكايف [ :]122/1عن القاسم .#
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]429/1:الرأب :]831/2:قال حممد :قلت ألمحد بن
عيل عىل من كان حياربه؟ قال :ال ،قلت :فتصيل أنت عليهم؟ قال :ال.
عيسى :صىل ٌّ

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]122قال حممد مثله ،وزاد قال :ال ،كأنه قاهلا بغلظة،

وكذلك قال القاسم بن إبراهيم.
وقلت له -أي ألمحد :-ربام دعيت إىل شارب املسكر؛ ولعله يسكر ،ويعمل املعصية
عيل فيه شيئ ًا؟ قال :ال
فأتقزّ ز من غسله ،وأكرهه ،وربام كان له ٌّ
ويل استحيي منه ،فرتى َّ
يشء عليك ،ورأى أن أغسله ،وقال :السنَّة أن يغسلوا.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]194/3:الرأب :]1370/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني ،عن خالد ،عن حسني بن زيد بن عيل ،عن زيد بن عيل ،عن عيل بن احلسـني ،عن
عيل  ،#قالُ ( :د ِعي رسول اهلل ÷ إىل جنازة رجل من األنصار ليصيل عليها ،فجاء
حتى قام مقام اإلمام ،وتتامت الصفوف خلفه ،ثم التفت إىل ِ
قومه ،وقراب ِته فقال(( :أي

رجل صاحبكم؟ وضم يده وبسطها)) فقـالوا :كان هكذا ،وضموا أيدغمَ ،
فخ َرق
رسول اهلل ÷ الصفوف ،ثم قال(( :صلوا عىل صاحبكم؛ إين هنيت عن الصالة عىل
سبعة :عىل البخيل ،وآكل الربا ،واملطفف ،والباخس ،وخمرس امليزان ،والكاذب يف
املرابحة ،وغاش الورق)).

يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]421/2:الرأب :]811/2:جعفر ،عن قاسم بن
إبراهيم قـالُ :ي َص َّىل عىل الشهيد؛ ألن النبي ÷ صىل عىل محزة ،وكب عليه سبعني
تكبرية ُي ْر َفع قوم ،و ُي ْو َضع آخرون ،ومحزة موضوع يف مكانه فكب عليه ،وعىل من
استشهد يوم أحد .ومن مل يرى الصالة عىل الشهيد كان مبتدع ًا ،و َم ْن أحق بالصالة
والرتحم عليه من الشهيد!!!
وقد روي عن أنس أن النبي ÷ مل يصل عىل قتىل أحد ،وقال :أنا الشهيد عليهم،
وليس يصح هذا احلديث.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]122عن القاسم  #مث ُله.
وهو أيض ًا يف أحكام اهلادي [ #ص 153ج :]1عن أبيه ،عن جده القاسم إ َّ
ال قوله:
(وقد روي عن أنس ..إلخ) ،فليس فيها ،وبلفظ( :مبدع ًا ضا ً
ال).
ويف رواية اجلامع الكايف بلفظ (وليس هذا احلديث بصحيح).
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]65إهنا تكره يف الثالثة األوقات التي جاء النهي
فيها عن الصالة من رسول اهلل ÷ وهي :عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض،
وعند اعتداهلا حتى تزول ،وعند تدليها حتى تغرب.
وذكر نحو هذا يف األحكام [ص 165ج.]1
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]169عن آبائه ،عن عيل  %أنه كان إذا صىل عىل
جنازة رجل قام عند رستهْ ،
وإن كانت امرأة قام حيال ثدغا.
ومثله يف رشح التجريد [ج 1ص :]246هبذا السند بلفظ( :ثدييها).
قال املؤيد باهلل  :#وألنه رأى أهل البيت  %ال أحفظ فيه عنهم خالف ًا.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :ويقف اإلمام من امليت عند صالته إذا كان رج ً
ال
عند وسطه ،وإذا كانت امرأة عند صدرها ،نص عليه يف األحكام واملنتخب.

كيفيَّة

قال السيد أبو طالب :ما ذهب إليه حييى هو رأي أهل البيت ال أحفظ عنهم فيه
خالف ًا ،واألظهر أنه إجامع أهل البيت .%
قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]248وقلنا ذلك ملا رواه زيد بن عيل،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %يف رجل ُت ُو ِف َي ْت امرأ ُته فيصيل عليها؟ قال( :ال ،عصبتُها
أوىل هبا).
ومث ُله بسنده يف املجموع [ص.]170
وهو أيض ًا يف أمال أمحد [العلوم[ ،]429/2:الرأب :]831/2:عنه ،عن حسني ،عن أيب خالد،
غريه أوىل هبا عصبتُها).
عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %بلفظ( :أيصىل) و(الُ ،
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :قال أبو العباس يف النصوص :أوىل الناس
بالصالة عىل امليت إمام املسلمـني عند القاسم رواه عن ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرية،
اإلمام اجلناز َة فهو أحق بالصالة عليها
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :إذا حرض
ُ
من أوليائها) وذكر عيل بن العباس أنه إجامع آل الرسول ÷ ،وذكر أيض ًا أن احلاكم
أوىل عند آل الرسول ÷.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]124قال حممد :الويل أوىل بالصالة من الزوج ،وروي ذلك
عن عيل _ ،وعن عيل بن احلسني ،وزيد بن عيل ’.
يف جمموع زيد [ص :]168عن آبائه ،عن عيل  %يف الصالة عىل امليت قال( :يبدأ يف
التكبرية األوىل باحلمد والثناء عىل اهلل تبارك وتعاىل ،ويف الثانية :الصالة عىل النبي ÷،
ويف الثالثة :الدعاء لنفسك وللمؤمنني واملؤمنات ،ويف الرابعة :الدعاء للميت،
تكب ،ثم تسلم).
واالستغفار له ،ويف اخلامسةّ :
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]245مث ُله هبذا السند بلفظ وروى عن زيد ..إلخ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]440/2:الرأب :]855/2:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن عـلوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل %
يف الصالة عىل امليت قـال( :يبدأ يف التكبرية األوىل :باحلمد والثناء عىل اهلل ،والصالة عىل

رسه
النبي وأهل بيته ،ثم يقول يف الثانية :اللهم أنت خلقته ،وأنت هديته لإلسالم ،وتعلم ّ

وعالنيته ،وال نعلم إ َّ
ال خري ًا ،وأنت أعلم به جئنا شفعاء ،فاغفر له ،وتقول يف اآلخرة :كام
قلت يف األوىل ،وتنرصف).
وفيها :هبذا السند عنه قال يف الصالة عىل امليت :يبدأ بالتكبرية ،واحلمد ،والثناء عىل
اهلل ،والصالة عىل النبي وآله ،ثم يقول يف الثانية ،والثالثة :اللهم اغفر لصغرينا ،وكبرينا،
وذكرنا ،وأنثانا ،وح ّينا ،وم ّيتنا ،وشاهـدنا ،وغائبنا اللهم من توفيته منا فتوفه عىل اإليامن،
ومن أبقيته منا فابقه عىل اإلسالم ،ثم تسلم وتنرصف.
وفيها [العلوم[ ،]440/2:الرأب :]854/2:هبذا السند عنه  :#أنه كان يقول يف الصالة عىل
الطفل :اللهم اجعله لنا سلف ًا ،و َف َرط ًا وأجر ًا.
ومث ُله يف املجموع [ص :]170عن آبائه عنه .#
وهو يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]125وعن عيل _..إلخ.
قال ابن عامر :قال حممد :الفرط :السابق؛ لقول النبي ÷(( :أنا فرطكم عىل
()1

احلوض )).
ويف صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرىض [ #ص :]452بسنده املعروف عن
آبائه ،عن عيل  %قال( :قال رسول اهلل ÷(( :يا عيل إذا صليت عىل جنازة فقل:
ٍ
ماض فيه حكمك ،ومل يكن شيئ ًا مذكور ًا ،زارك وأنت
اللهم إن هذا عبدك ،وابن أمتك،
ووسع عليه يف مدخله،
خري مزور ،اللهم لقنه حجته ،وأحلقه بنبيئكِّ ،
ونور له يف قبهِّ ،
وث ِّبته بالقول الثابت؛ فإنه افتقر إليك ،واستغنيت عنه وكان يشهد أن ال إله إ َّ
ال أنت فاغفر
له ،اللهم ال حترمنا أجره ،وال تفتنا بعده)).
يا عيل إذا صليت عىل امرأة فقل(( :اللهم أنت خلقتها ،وأنت أحييتها ،وأنت َأ َمتَّها،
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]125وقال حممد :بلغنا عن عيل أنه كان يقول إذا صىل عىل امليت :اللهم اغفر ألحيائنا،
وأمواتنا ،وألف بني قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واجعل قلوبنا عىل قلوب أخيارنا اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه ،اللهم ارجعه إىل
خري مام كان فيه اللهم عفوك ،ثم يكب اخلامسة ،ثم يسلم ،وبلغنا عن النبي ÷ أنه كان يقول :اللهم اغفر حلينا وميتنا
وذكرنا وأنثانا وصغرينا وكبرينا وشاهدنا وغائبنا ،اللهم من أحيته منا فأحيه عىل اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه عىل اإليامن ،و
بلغنا عن النبي ÷ أنه قال عىل امليت(( :اللهم عبدك وأنت خلقته ،وأنت قبضت روحه ،وأنت هديته لإلسالم وأنت
أعلم برسه عالنيته ،وجئنا لنشفع له ،فاغفر له)).

باب

برسها وعالنيتها ،جئناك شفعـاء هلا ،فاغفر هلـا ،اللهم الحترمنا أجرها ،وال
وأنت أعلم ّ
تفتنا بعدها)).
يا عيل إذا صليت عىل طفل فقل(( :اللهم اجعله ألبويه سلف ًا وذخر ًا واجعله فرط ًا،
واجعله هلام نور ًا ورشد ًا ،واعقب والديه اجلنة إنك عىل كل يشء قدير)).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]67قد روي يف ذلك روايات خمتلفة ،وقويل أنا
وقول علامء آل الرسول َّ :%
إن كل ما قال ،أو دعا به عىل امليت فواسع جائز ،ليس
ُن َض ّيق شيئ ًا من ذلك.
وقال القاض زيد يف الرشح :وال يضيق عىل املصيل عىل امليت ما شاء من الدعاء
ذكره اهلادي  ،#وهو مام ال خالف فيه.
يف جمموع زيد [ص :]168عن آبائه ،عن عيل  %قال( :إذا اجتمع جنائز رجال ونساء
جعل الرجال مام ييل اإلمام ،والنساء مام ييل القبلة).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]158أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن التكبري
عىل اجلنائز مخس تكبريات ،وذكر عن النبي ÷ :أنه كان يكب مخس ًا.
وقال  #يف املنتخب [ص :]66قد روي يف ذلك روايات عن رسول اهلل ÷ أنه كب
عىل شهداء أحد تسع ًا تسع ًا ،وسبع ًا سبع ًا ،وروي أنه كب عىل محزة بن عبداملطلب :#
سبعني تكبرية ،وهلذا التكبري معنى فعله النبي  #لذلـك املعنىَّ ،ملا وضع محزة  ،#فكب
النبي عليه كانت اجلنائز توضع بعده واحد ًا بعد واحد ،فكلام وضع فوج من القتىل اعتقد
النبي  #عليها تكبـري ًا غري ما مىض من التكبري عىل محزة وغريه إىل أن قال :أما قويل
وقول علامء آل الرسول صىل اهلل عليه وعليهم فخمس تكبريات ،وقد قال غرينا :التكبري
أربع ،ولسنا نرى ذلك ،وقد روي مخس تكبريات عن زيد بن أرقم عن النبي  #أنه كب
مخس ًا ،وكذلك عن أمري املؤمنني .#
ويف جمموع زيد [ #ص :]168عن آبائه ،عن عيل  #أنه كب أربع ًا ومخس ًا وست ًا وسبع ًا.
ويف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]441/1:الرأب :]855/1:قال حممد :أمجع آل

الرسول عىل اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،والقنوت ،والتكبري عىل اجلنائز بخمس،
وعىل سل امليت من ِق َبل رجليه ،وعىل تربيع القب وعىل تفضيل عيل بن أيب طالب بعد
النبي ÷.
وفيها [العلوم[ ،]428/2:الرأب :]829/2:حممد بن راشد ،عن عيسى بن عبداهلل ،عن أبيه ،عن
كب عىل فاطمة صىل اهلل عليها مخس ًا ،ودفنها ليالً.
جده ،عن عمر بن عيل ،عن عيل أنه َّ
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]452عن آبائه ،عن عيل  %قال:
وكب عىل الشهداء بعده
كب عىل عمه احلمزة  #مخس تكبرياتَّ ،
رأيت النبي ÷ َّ
مخس تكبريات ،فلحق بحمزة سبعون تكبرية ،ووضع يده اليمنى عىل اليرسى.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]245وروى حممد بن منصور بإسناده عن عمر بن عيل بن
كب عىل فاطمة & تكبريات مخس ًا ودفنها ليالً.
أيب طالب أن علي ًا َّ #
وروى أيض ًا بإسناده عن احلسن بن عيل ’ أنه صىل عىل أبيه أمري املؤمنني #
فكب مخس ًا.
فكب مخس ًا ،وأن حممد بن احلنفية صىل عىل ابن عباس ¤ا َّ
َّ
وفيه [ج 1ص :]245فدل ذلك عىل أنه كان يرى التكبريات مخس ًا .عىل أنه رأى أهل البيت %
ال أحفظ عن أحد منهم خالف ًا.
كب عىل عيل ’ مخس ًا.
وروى اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]525أن احلسن َّ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]125قال أمحد بن عيسى  - #يف رواية حممد بن فرات
عن حممد عنه  -ويكب عىل اجلنائز مخس ًا.
وقال القاسم  #يف رواية داوود عنه :التكبري عن آل رسول اهلل ÷ عىل اجلنائز
مخس عندنا ،ومن كب أربع ًا كان هبا َمتزي ًا.
وقال احلسن بن حييى وحممد :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن التكبري عىل اجلنائز
مخس تكبريات.
وقال احلسن - #يف رواية ابن صباح عنه :وهو قول حممد يف املسائل :-بلغنا عن
النبي ÷ أنـه كب عىل محزة سبعني تكبرية.
وبلغنا أنه كب مخس ًا وست ًا وسبع ًا وأربع ًا.

رفع

وبلغنا عن عيل _ أنه كب مخس ًا ،وست ًا ،وأربع ًا ،وكل ذلك عندنا جائز غري أن
أهل البيت قد أمجع علامؤهم عىل التكبري عىل اجلنائز مخس ًا ،وهو قولنا.
وروى ُممد بأسانيده :عن النبي ÷ أنه كب مخس ًا ،وكذلك عن أمـري
املؤمنني _ ،وعن احلسن بن عيل ،وحممد بن احلنفية ،وعيل بن احلسني ،وحممد،
وزيد ابني عيل ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن عبداهلل ،وعبداهلل بن موسى بن عبداهلل،
()1

وعبداهلل بن موسى بن جعفر  %أنه

كبوا مخس ًا ،وعن ابن مسعود ،وأيب ذر ،ومعاذ،

وزيد بن أرقم مثل ذلك ،وعن عيل بن احلسني ،وأيب جعفر  %قاال :إنام أخذ بالتكبري
اخلمس من الصلوات اخلمس.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :ويكب عىل اجلنائز مخس تكبريات بإجامع أهل
البيت .%
يف جمموع زيد [ #ص :]168يف التكبري عىل اجلنائز عن آبائه  %عن عيل  :#أنه
كان يرفع يديه يف التكبرية األوىل ،ثم ال يعود.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]245وقلنا :إنه يرفع يديه يف أول تكبرية؛ ملا رواه زيد بن
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %مث ُله.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]159حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،أنه سئل عن التكبري عىل
اجلنازة كم هـو ،وبامذا يدعى يف كل تكبرية؟ وهل يرفع يديه يف كل تكبرية ،أم ال؟ فقـال :أ َّما
فخمس تكبريات ،وقد ذكر عن النبي ÷
التكبري عىل اجلنائز عن آل رسول اهلل ÷
ُ
ُ

أنه كب عىل النجايش مخس ًا ،ورفع يديه يف أول تكبرية ،وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها

يف الصالة ،ويقرأ يف التكبرية األوىل :بفاحتة الكتاب ،ويصيل عىل النبي ÷ يف الثانية،
ويدعو للمرسلني واملسلمـني ،ثم يدعو فيام بقي للميت بام تيرس وحرض من الدعاء ،وال
يرتك يف الدعاء للميت إن كان من األولياء.
(( -)1ظ) :أهنم.

يف جمموع زيد بن عيل [ص :]172عن آبائه ،عن عيل  ،%قالُ ( :ي َسل الرجل سالً ،ويستقبل
باملرأة استقبا ً
ال ،ويكون أوىل الناس بالرجل يف مقدَّ مه ،وأوىل الناس باملرأة يف َّ
مؤخرِ ها).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]438/2:الرأب - :]851/2:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  - %مث ُله.
ويف رشح التجريد [ج 1ص :]249وقلنا ..إلخ؛ ملا رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،%قال( :صىل رسول اهلل ÷ عىل جنازة رجل من ولد عبداملطلب ،فأمر
بالرسير فوضع من قبل رجيل اللحد ،ثم أمر به َف ُس ّل سالّ ،ثم قـال (( :#ضعوه يف
َ
مستقبل القبلة ،وقولوا :بسم اهلل ،وباهلل ،يف سبيل اهلل ،وعىل ملة
حفرته عىل جنبه األيمن،
رسول اهلل ÷ ال تكبوه لوجهه ،وال تلقوه لقفاه)).
ويف املجموع لزيد [ص :]173عن آبائه ،عن عيل  %قال( :آخر جنازة صىل عليها
رسول اهلل ÷ جنازة رجل من ولد بني عبداملطلب كب عليها أربع تكبريات ،ثم جاء
حتى جلس عىل شفري القب ،ثم أمر بالرسير...إىل آخر رواية رشح التجريد ،وزاد بعدها
ثم قولوا(( :اللهم لقنه حجته ،وصعد بروحه ،ولقه منك رضوان ًا)) فلام ألقي عليه الرتاب
قام رسول اهلل ÷؛ فحثى يف قبه ثالث حثيات ثم أمر بقبهُ ،فربِع ورش عليه قربه
من ماء ،ثم دعا بام شاء اهلل أن يدعو لـه ،ثم قال(( :اللهم جاف األرض عن جنبيه،
واصعد بروحه ولقه منك رضوان ًا)) فلام فرغنا من دفنه جاءه رجل فقال :يا رسول اهلل إين
مل أدرك الصالة عليه؛ أفأصيل عىل قبه؟ قال(( :ال ،ولكن قم عىل قبه ،فادع ألخيك،
وترحم عليه ،واستغفر له)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]439/1:الرأب :]851/2:أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ُ %
مثل رواية املجموع إىل قوله
(رضوان ًا) األخرية ،وليس فيه فلام فرغنا ..إلخ.
وفيه زيادة  -بعد وال يلقوه لقفاه(( :ضع يدك عىل أنفه حتى يستبني لك ذلك ،ثم
قولوا...إلخ)).

الحثي

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]129وعن النبي ÷ أنه شهد جنازة رجل من بني
عبداملطلب ،فجلس عىل شفري القب وقال(( :سلوه سالً ،وال تكبوه لوجهـه ،وال تبطحوه
لقفاه ،وضعوه عىل جنبه األيمن ،وقولوا :بسم اهلل ،ويف سبيل اهلل ،وعىل م ّلة رسـول اهلل،
ِ
وجاف األرض عنه ،وامالء جوفه ،وقلبه رضوان ًا)).
اللهم ص ِّعد روحه،
وفيه [ج 1ص :]130قال احلسن ،وحممد :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل تربيع القب،
وسل امليت.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]67أ َّما قويل أنا وقول علامء آل الرسول عليه
وعليهم السالم :فإنه يسل س ً
ال من عند رجليه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]439/2:الرأب :]852/2:بالسند املتقدم قالُ :ت ُويف رجل
من ولد عبداملطلب؛ فصىل عليه رسول اهلل ÷ ،ودفنه ،ثم أتاه رجـل ،فقال :يا
رسول اهلل إين مل أدرك الصالة عليه؛ أفأصيل عىل قبه؟ قال(( :ال ،ولكن قم عىل قبه فادع
ألخيك بخري)).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]435/2:الرأب :]842/2:حسني بن نرص ،عن خالد
بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  %أنه كان إذا حثى عىل ميت
قال( :إيامن ًا بك ،وتصديق ًا برسلك ،وإيامن ًا ببعثك ،هذا ما وعد اهلل ورسوله ،وصدق اهلل
ورسوله) ثم قـال( :من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]163بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((من حثى عىل قب أخيه ثالث حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبـه ذنوب عام)).
وبلغنا عن أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه كان إذا حثى عىل ميت قال:
(اللهم إيامن ًا بك ،وتصديق ًا برسلك ،وإيقان ًا ببعثك)...إلخ رواية األمايل.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]435/2:الرأب :]842/2:حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه قال :هنى رسول اهلل ÷ :أن ُيزَ اد عىل ٍ
قب
د
حنوط.
تراب مل خيرج منه ،وأن يوضع عىل النعش
د
وقد تقدّ م يف رواية املجموع قام رسول اهلل ÷ (فحثى يف قبه ثالث حثيات).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]162حدَّ ثني أيب ،عن أبيه...إىل قوله فإن دفنوا
رضورة حجز بينهم بحواجز من األرض والرتاب ،وقـد أمر رسول اهلل ÷ يوم أحد :أن
يدفنوا اثنني اثنني وثالثة ثالثة يف قب واحد؛ وذلك أن أصحابه كثرت فيهم اجلراحات.
نحوه مرسالً.
وروى املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1صَ :]249
وقال  #يف املنتخب [ص :]68يف حال االضطرار إىل دفن اجلامعة يف القب الواحد
قال :يدفن الثالثة واألربعة يف قب واحـد ،وحيجز بينهم يف القب باحلجارة والرتاب ،حتى
يتبني بعضهم من بعض ،وال جيمعون مجيع ًا ،وقد فعل ذلك رسول اهلل اهلل ÷
بشهداء أحـد حني ضعف الناس من احلفر ،ملا هبم من اجلراح ،فدفن اثنني يف قب ،وثالثة
يف قب.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]434/1:الرأب - :]841/2:عن حممد ،عن جعفر ،عن
نحو رواية اهلادي  #عنه بزيادة(( :فعجزوا عن حفر القبور،
قاسم بن إبراهيم ُ - #
فأمر بذلك)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]129نحوها عن القاسم  #بالزيادة.
َر َوى يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]400/2:الرأب :]771/2:فقال :أمحد بن
عيسى :عن حسني ،عن أيب خالد ،عن حممد بن عمر ،عن أبيه أنه رأى شعر ًا عىل العقبة،
فقال :يوشك الناس أن يرتكوا السنَّة .إنه ليس يشء يقع من اإلنسان شعر ،وال ظفر إ َّ
ال
وهو ميت فليوارى.
وفيها [العلوم[ ،]400/2:الرأب :]770/2:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني،
(و ُاروا هذا -يعني
عن أيب خالد ،عن حممد بن عمر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قالَ :
الشعر -فإن كل يشء وقع من ابن آدم ميت ،فإنه يأيت يوم القيامة لكل عبد بكل شعرة نور
يوم القيامة).

باب

يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]399عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يقول إذا دخل
()1

املقبة( :السالم عىل أهل الديار من املسلمني واملؤمنني ،أنتم لنا فرط ،وإنا بكم
الحقون إنا إىل اهلل راغبون ،وإنا إىل ربنا ملنقلبون).

ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]445بسنده عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من مر عىل املقابر وقرأُ :ق ْل ُه َو اهلل َأ َحدن [اإلخالص] إحدى عرشة
مرة ،ثم وهب أجره لألمواتُ ،أعْ ِطي من األجر بعدد األموات)).

ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]519حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،أنه قال :حدَّ ثني رجل من بني
هاشم كان َص َّوام ًا َق َّوام ًا عن أبيـه يسنده إىل النبي ÷ أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((من زارين يف حيايت ،أو زار قبي بعد وفايت ،صلت عليه مالئكة اهلل اثني عرش ألف سنة)).
قال [ج 2ص :]520وبلغنا عن احلسني  :#أنه قال للنبي ÷ :يا رسول اهلل ما ملن
زارنا؟ فقال :رسول اهلل ÷(( :من زارين حي ًا أو ميت ًا ،أو زار أباك حي ًا أو ميت ًا ،أو زار
أخاك حي ًا أو ميت ًا ،أو زارك حي ًا أو ميت ًا كان حقيق ًا عىل اهلل أن يستنقذه يوم القيامة)).
قال [ج 2ص :]520وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من زار قبي وجبت له شفاعتي)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]131وقال القاسم :حدَّ ثني شيخ من بني هاشم كان َص َّوام ًا
َق َّوام ًا عن أبيه ،عن جده بسنده قال :قال رسول اهلل ÷(( :من زارين يف حيايت ،أو زار
قبي بعد وفايت صلت عليه مالئكة اهلل اثني عرش ألف سنة)).
وروى حممد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال(( :من زار قبي وجبت له شفاعتي)).
وعن أيب جعفر  :#أن فاطمة & كانت تزور قب محزة وتقوم عليه.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]484وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ،
قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف يف سنة مخس وثالثامئة ،قال :حدَّ ثنا موسى

بن إسامعيل بن موسى بن جعـفر ،عن أبيه ،عن جده موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن
حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسـول اهلل ÷(( :من زار قبي
(( -)1نخ) :لكم.

إيل بالسالم فإنه يبلغني)).
إيل يف حيايت ،فإن مل تستطيعوا ،فابعثوا َّ
بعـد مويت كان كمن هاجر َّ
وفيها [ص :]168وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد احلسن بن محزة احلسني رمحه اهلل قال:
حدَّ ثني أمحد بن عبداهلل البقي ،قال :حدَّ ثنا جدي أمحد بن حممد ،عن أبيه ،قال :حدَّ ثني
احلسني بن زيـد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ¢قال :قال يل رسول اهلل ÷(( :من
زار قب ًا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيهَ ،و َّك َل اهلل بقبه سبعني ملك ًا
يسبحون له إىل يوم القيامة)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]470بسنده عن آبائه  %قال :قـال
عيل بن أيب طالب ( :#كأين بالقصور وقد شيدت حول قب احلسني ،وكأين باألسواق
وقد حفت حول قبه ،وال تذهب األيام والليايل حتى يسار إليه من اآلفاق وذلك عند
انقطاع ملك بني أمية).
وهبذا اإلسناد قال :سئل جعفر بن حممد  #عن زيارة قب احلسني  #قـال:
َأ ْخ َبين أيب قال( :من زار قب احلسني بن عيل عارف ًا بحقه كتبه اهلل يف أعىل عليني) ،ثم قال:
غُب ًا يبكون عليه إىل أن تقوم الساعة).
(إن حول قبه سبعني ألف ملك ُش ْعث ًا ْ
وقـد تقدمت رواية أمايل أمحد بن عيسى  #الذي منها :ولكن قم عىل قبه؛ فادع
ألخيك بخري.
۞۞۞۞۞

َ ُ َّ َ
ِكتاب الزكاة
يف َمموع اإلمام زيد [ #ص :]202عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قـال رسول اهلل ÷:
ال بزكاة ،وال تتم صالة إ َّ
((ال تتم صالة إ َّ
ال بطهور ،وال تقبل صدقة من غلول)).
وفيه [ص :]201عن آبائه ،عن عيل  #قال( :آكل الرِ با ،ومانع الزكاة حرباي يف الدنيا
واآلخرة).
وفيه [ص :]201عن آبائه ،عنه  %قال( :املاعون :الزكاة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]264/2:الرأب :]519/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثني أمحد
بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب ،%
قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تتم الصالة إ َّ
ال بزكاة ،وال تقبل صدقة من غلول)).
قال حممد :الغلول :هو آخذ اليشء من غري حقه.
وفيها [العلوم[ ،]264/2:الرأب :]520/1:هبذا السند عن عيل  %قال( :سأله رجـل عن مانع
الزكاة ،قال :كآكل الربى ،وقال :مانع الزكاة ،وآكل الربا؛ حرباي يف الدنيا واآلخرة).
وفيها [العلوم[ ،]264/2:الرأب :]520/1:حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن هلل بقاع ًا ُيدعني املنتقامت يصب
عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن)).
وبه :قال أبو الطاهر :كان جعفر بن حممد وغريه إذا رأى القرص  -يعني الذاهب -
قال :أي فالن هذا من املنتقامت؟
وفيها [العلوم[ ،]263/2:الرأب :]518/1:حدَّ ثنا أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :أوىص
أمري املؤمنني إىل احلسن ابنه ،فقال( :أوصيك يا حسن ،ومجيع ولدي ،وأهل بيتي ،ومن بلغه
كتايب من املؤمنني :بتقوى اهلل ربكم ،واهلل اهلل يف الزكاة فإهنا تطفئ غضب ربكم).
حدَّ ثنا أبو الطاهر قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :بلغني أن عيل بن أيب طالب دعا
احلسن بن عيل حني حرضه املوت فقال( :أوصيك بإيتاء الزكاة عند حملها؛ فإهنا ال تقبل
الصالة ممن منع الزكاة).

ويف جمموع زيد [ #ص :]201عن آبائه ،عن عيل  %قال( :لعن رسول اهلل÷
الوي الصدقة واملعتدي فيها).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]360أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل الـديباجي
البغدادي ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قالَ :أ ْخ َبنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خـالد ،عن زيد بن
عيل ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال صالة إ َّ
ال
بزكاة ،وال تقبل الصدقة من غلول)).
وفيها [ص :]511هبذا السند إىل حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن عمرو
بن مجيع ،عن جعـفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ال صالة ملن ال زكاة له ،وال زكاة ملن ال ورع له)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]169بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب _ أنه قـال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تتم صالة إالَّ بزكاة ،وال تقبل
صدقة من غلول)).
وبلغنا [ص :]169عنه ÷ أنه قال(( :مانع الزكاة وآكل الربا حرباي يف الدنيا
واآلخرة)) ،وبلغنا عن أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه :أنه دعى ابنه احلسن حني حرضه
املوت فقال( :أوصيك بإيتاء الزكاة عند حملها ،فإهنا ال تقبل الصالة ممن منع الزكاة).
وبلغنا [ص :]169عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الزكاة هي قنطرة اإلسالم)).
يف جمموع زيد [ #ص :]192عن آبائه ،عن عيل  %قال( :ليس يف املال الذي
تستفيده زكاة ،حتى حيول عليه احلول منذ أفدته ،فإذا حال عليه احلول فزكّه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]268/2:الرأب :]529/1:حدَّ ثنا عباد عن حاتم،
عن جعفر ،عن أبيه ،أن علي ًا قال( :ليس يف ٍ
مال زكا دة حتى حيول عليه احلول).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]3و َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم الكويف ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن جعفر

العلوي ،عن عمه عيل بن احلسني ،عن أيب هاشم املحمدي ،قال :حدَّ ثني أبوك احلسني بن
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن النبي ÷ قال(( :ال زكاة يف مال حتى حيول عليه احلول)).
يف جمموع زيد [ #ص :]192عن آبائه ،عن عيل  %قال( :ليس فيام دون املائتني من
ِ
الورق صدقة .فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة دراهم ،فإن زادت فباحلساب ،وليس فيام دون
ال صدقة ،فإذا بلغت عرشين مثقا ً
العرشين( )1مثقا ً
ال ،ففيها نصف مثقال ،فام زاد فباحلساب).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]19والقول إنه ال زكاة يف الذهب حتى يبلغ عرشين مثقا ً
ال
هو قول عامة الفقهاء من أهل البيت  %وغريهم..إىل قوله ،واألصل فيه ما رواه زيـد
بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #أنه قال( :ليس فيام دون عرشين مثقا ً
ال من
الذهب صدقـة ،فإذا بلغ عرشين مثقا ً
ال ففيه نصف مثقال وما زاد فباحلساب).
وروى حممد بن منصور بإسناده ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم ،عن عيل  #أنه قال( :ليس
يف أقل من عرشين دينار ًا يشء ،ويف عرشين دينار ًا نصف دينار ،ويف أربعني دينار ًا دينار).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]266/2:الرأب :]525/1:حدَّ ثنا عيل بن منذر ،عن
وكيع بن اجلراح ،عن سفيان ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل :#
مث ُله ،وزيادة( :وما زاد فباحلساب).
وفيها [العلوم[ ،]275/2:الرأب :]544/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن املعال بن هـالل،
عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قال( :قام فينا رسول اهلل ÷ ذات
يوم فقال(( :هاتوا ربع العرش ،هاتوا من أربعني دره ًام دره ًام ،وليس فيام دون مـائتني
يشء ،ويف عرشين مثقا ً
ال نصف مثقال ،وليس فيام دون ذلك يشء))).
وفيها [العلوم[ ،]267/2:الرأب :]526/1:حدَّ ثنا عيل بن منذر ،عن وكيع ،عن سفيان ،عن أيب
إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قال( :يف كل مائتني مخسة دراهم ،فام زاد
فباحلساب).
( -)1فائدة :النصاب من الذهب تسع جنيه إ َّ
ال ثلث وزن ًا حمقق ًا بالشعريات املتوسطة بميزان صغري جد ًا خفيف إىل حد فيعلم ذلك،
وصار وزن الفرج الذهب الكامل :أربع جنيه ونصف ،والربع ربعه ،والنصف نصفه .واحلبة اجلنيه وزهنا :ثامنية جرامات .متت
كاتبه حممد بن حييى احلوثي وفقه اهلل.

وفيها [العلوم[ ،]266/2:الرأب :]524/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبـح ،عن أيب مريم ،وقيس بن الربيع ،وأيب عوانه ،وأيب بكر بن عياش ،عن أيب
إسحاق اهلمداين ،عن عاصم ،عن عيل  ،#قال( :ليس يف تسعة عرش مثقا ً
ال زكاة ،وإذا
()1
كانت عرشين (مثقا ً
ال ) ففيها ربع العرش).

وفيها [العلوم[ ،]276/2:الرأب :]546/1:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :ليس فيام دون
املائتني من الدراهم زكاة ،فإذا متت ففيها مخسة دراهم ،وليس فيام دون عرشين مثقا ً
ال من
الذهب زكاة ،فإذا متت [عرشين مثقا ً
ال ففيها ] ربع عرشها وهو نصف دينار ،وما زاد
()2

فعىل حساب ذلك ،وكذلك ذكر عن عيل رمحة اهلل عليه.
وروى اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]171عن أبيه ،عن جده القاسم  #مثل
رواية األمايل عنه.
وقال يف املنتخب [ص :]70والدليل عىل ما قلنا به من ذلك :قوله ÷(( :ليس فيام
دون َمخْس أواق من الفضة زكاة)) ،ثم قال ÷ بإجامع األمة عنه(( :وليس فيام دون
مائتي درهم زكاة ،وليس فيام دون مخس أواق زكاة)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]137قال القاسم واحلسن وحممد :ال زكاة يف الذهب حتى
ال ،فإذا بلغ عرشين مثقا ً
يبلغ عرشين مثقا ً
نصف مثقال ،وال زكاة يف
ُ
ال ففيه ربع عُ ُرشه،
الفضة حتى تبلغ مائتي درهم.
قال حممد :فإذا َب َل َغت َْها وحال عليها احلول وهي يف ملك صاحبها ففيها ُ
مخسة دراهم.
وروى حممد نحو ذلك عن النبي ÷.
وفيه [ج 1ص :]183قال القاسم واحلسن وحممد :وما زاد عىل املائتني أو عىل عرشين
مثقا ً
ال ففيه بحساب ذلك.
وروى ذلك حممد بإسناده عن عيل _.

( - )1زيادة يف نسخة.
( - )2زيادة يف نسخة.

قال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :زكاة الذهب والفضة ربع العرش ،هذا مام ال
خالف فيه.
وفيه :وال خالف أن نصاب الفضة مائتا درهم وزن سبعة ال عدد.
يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]133قال حممد :لو بقي من املال ا ُملزَ كَّى درهم ،ثم أفاد ما ً
ال
قبل رأس احلول ضم املال إىل الدرهم ثم زُ كِّي مجيعه.
قال حممد :وهو قول أيب الطاهر أمحد بن عيسى .#
وحدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن أيب جعفر  ،#قال :إن بقي من
املال املزكّى درهم ،ثم أفـاد ما ً
ال قبل رأس احلول زَ كَّا ُه يف رأس احلول.
وحدَّ ثني أبو الطاهر قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده  ،%عن عيل _ :مث ُله.
يف جمموع زيد [ #ص :]187عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ليس يف أقل من مخس
ذود من اإلبل صدقة ،فإذا بلغت مخس ًا ففيها شاة ،ثم ال يشء فيها ،فإذا بلغت عرش ًا ففيها
شاتان ،فإذا بلغت مخس عرشة ففيها ثالث شياه ،فإذا بلغت عرشين ففيها أربع شيـاه،
فإذا بلغت مخس ًا وعرشين ففيها مخس شياه ،فإذا زادت واحدة ففيها ابنة خماض ،فإن مل
تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر -وهو أكب منها بعام -إىل مخس وثالثني ،فإذا زادت
واحـدة عىل مخس وثالثني ففيها ابنة لبون ،إىل مخس وأربعني ،فإذا زادت واحـدة عىل
اخلمس وأربعني ففيها حقة ،إىل ستني ،فإذا زادت عىل الستني واحدة ففيها جذعة ،إىل
مخس وسبعني ،وإذا زادت واحدة عىل اخلمس وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل تسعني ،فإذا
زادت عىل التسعني واحـدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إىل عرشين ومائة ،فإذا كثرت
اإلبل ففي كل مخسني حقة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]276/2:الرأب :]546/1:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن
عبيد ،عن املعىل بن هالل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قال :قال
مخس شاة ،وليس فيام دون ذلك يشء ،ويف ٍ
ٍ
عرش
رسول اهلل ÷(( :يف اإلبل يف

شاتان ،ويف مخس عرشة ثالث شياه ،ويف عرشين أربـع ،ويف مخس وعرشين مخس ،فإذا
زادت واحدة ففيها ابنة خماض ،إىل مخس وثالثني ،فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر،
فإن زادت واحدة ،ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني ،فإن زادت واحدة ففيها حقة إىل
ستني ،فإن زادت واحدة ففيها جذعة ،إىل مخس وسبعني ،فإن زادت واحدة ،ففيها ابنتا
()1

لبون إىل تسعني ،فإذا بلغت إحدى وتسعني ففيها حقتان  ،إىل عرشين ومائة ،فإن كثرت
اإلبل ففي كل مخسني حقة)).
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]75بعد أن قال حممد بن سليامن الكويف ¥
حني سأله :قلت :فقد روي عن عيل  ¥أنه جعل يف مخس وعرشين من اإلبل مخس
شياه ،ويف ست وعرشين ابنة خماض.
قال  :#مل يصح ذلك عنه عندنا ،والذي صح عنه عندنا أنه قال( :وجدت يف قراب
سيف رسول اهلل ÷ صحيفة فيها زكـاة اإلبل ،والبقر ،والغنم ،فكان فيها :ويف
صح عنه عندنا.
مخس وعرشين من اإلبل ابنة خماض) ،فهذا الذي ّ
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 2ص :]26و َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني
رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا عيسى بن حممد العلوي :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم القالنيس الكويف:
حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن جعفر العلوي ،عن عمه عيل بن احلسني ،عن أيب هاشم
املحمدي :حدَّ ثني أبوك احلسني بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن احلسني  %أن
النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم(( :بسم اهلل الرمحن الرحيم فذكر ما خيرج من زكاة
اإلبل إذا كانت اإلبل أقل من مخس وعرشين ،ففي كل مخس شاة ،فـإذا بلغت مخس ًا
وعرشين ففيها بنت خماض ،فإن مل توجد ابنة خماض فابن لبون ذكر ،فإذا كانت ست ًا
وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها ابنة لبون ،فإذا كانت ست ًا وأربعني إىل أن تبلغ ستني ففيها
ُن أكثر من
حقة ،فإذا كانت أكثر من ذلك إىل أن تبلغ مخس ًا وسبعني ففيها جذعة ،فإذا ك َّ
ذلك ففيها ابنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني ،فإذا كانت أكثر من ذلك إىل أن تبلغ عرشين ومائة
ُن أكثر من ذلك فخذ من كل مخسني حقة)).
ففيها حقتان ،فإذا ك َّ
(( - )1فإن زادت واحدة ففيها حقتان) .ثبت هذا يف الرأب بدل قوله (فإذا بلغت إحدى وتسعني ففيها حقتان).

وفيه [ج 2ص :]26قال :وال زكاة يف اإلبل حتى تبلغ مخس ًا ،فإذا بلغت مخس ًا ففيها شاة،
ويف عرش شاتان ،ويف مخس عرشة ثالث شياه ،ويف عرشين أربع شياه ،ويف مخس
وعرشين بنت خماض ،ويف ست وثـالثني بنت لبون ،ويف ست وأربعني حقة ،ويف إحدى
وستني جذعة ،ويف ست وسبعني ابنتا لبون ،ويف إحدى وتسعني حقتان إىل عرشين
()1

ومائة ،ثم تستقبل الفريضة بعد ذلك بلغت اإلبل ما بلغت ما ذكرناه من فريضة اإلبل
إىل عرشين ومائة منصوص عليه يف األحكام واملنتخب.
ومروي يف األحكام عن القاسم .#
وروى النريويس عنه يف مخس وعرشين مخس شياه ،فإذا زادت واحدة فبنت خماض.
وروى نحوه عن عيل  #إ َّ
ال أن حيي  #ضعف هذه الرواية عنه ومل يصححها،
وكذلك سائر أهل العلم ضعفوها.
والرواية الصحيحة ما رواها عنه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %أنه
قال( :يف مخس وعرشين من اإلبل بنت خماض).
قال القاض زيد بن ُممد رمحه اهلل يف الرشح :أما ذكرناه يف فريضة اإلبل إىل مائة
وعرشين فقد نص عليه حييى يف اجلامعني ،ورواه يف األحـكام عن جده القاسم ،وهو
قول عامـة الفقهاء ،وال خالف فيه.
وما روى النريويس عن القاسم أن يف مخس وعرشين مخس شياة ،فإذا زادت واحـدة
فبنت خماض فغري معمول عليه ،وهو حممول عىل سهو الرواة ،وكذلك ما روي مثله عن
عيل  #فغلط وحتريف؛ لرواية اهلادي خالفه.
ويف املنتخب [ص :]76يقول اهلادي  #بعد أن سأله حممد بن سليامن الكويف رمحه
لت :فإن زادت عىل األربعني ومائتني ما العمل يف ذلك؟ قال  :#تستقبل
اهلل بقولهُ :ق ُ
أيض ًا الفريضة بالغنم عىل ما قدمنا ورشحنا يف كل مخس شاة حتى تكمل مخس ًا وستني
ومائتني ،فيكون فيها أربـع حقاق ،وابنة خماض ،ثم عىل هذا احلساب الذي قدمنا يف
فرائض اإلبل.
( - )1تستأنف (نسخة).

وقد قال غرينا :إنه إذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة ،ويف كل أربعني ابنة لبون،
وأما علامء آل الرسول عليه و %وقويل أنا :فهذا القول الذي رشحنا.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]189عن آبائه ،عن عيل  %قال( :ليس فيام دون
ويل َج َذع أو جذعة ،إىل أربعني،
الثالثني من البقر يشء ،فإذا بلغت ثالثني ففيها َت ِب ْي دع َح ِ
فإذا بلغت أربعني ففيها ُم ِسنّة ،إىل الستني ،فإذا بلغت ستني ،ففيها تبيعان ،إىل سبعني ،فإذا

بلغت سبعني ،ففيها ُم ِسنَّة و َت ِب ْي دع ،إىل ثامنني ،فإذا بلغت ثامنني ،ففيها ُم ِس َّنتَان ،إىل تسعـني،
فاذا بلغت تسعني ففيها ثالث َت َبايع ،إىل مائة ،فإذا بلغت مائة ،ففيها مسنة وتبيعان ،فإذا
كثرت البقر ففي كل ثالثني تبيع أو تبيعة ،ويف كل أربعني مسنة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]548/1:العلوم :]278/2:حدَّ ثنا حممـدد  ،قال :حدَّ ثنا
حممـد بن عبيد ،عن املعىل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قـال:
(قام فينا رسول اهلل ÷ فقال(( :يف البقر يف كل ثالثني تبيع ،أو تبيعة حويل ،ويف كل
أربعني مسنة)).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]34و َأ ْخ َبنا أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبدالعزيز
بن إسحاق البغدادي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن احلسني النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن
بن إبراهيـم املحاريب ،عن نرص بن مزاحم ،عن إبراهيم بن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :ليس فيام دون الثالثني من البقر
يشء ،فإذا بلغت ثالثني ففيها َت ِب ْي دع أو َت ِب ْي َع دة َج َذ دع أو َج َذعَ دة إىل أربعني ،فإذا بلغت أربعـني
ففيها ُم ِسنّة إىل ستني ،فإذا بلغت ستني ففيها َتبِي َعان إىل سبعني ،فإذا بلغت سبعني ففيها
َت ِب ْي دع و ُم ِسنّة ،فإذا َك ُثرت البقر ففي كل ثالثني َت ِب ْي دع أو َت ِب ْي َع دة ،ويف كل أربعني ُم ِسنَّة).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]139وروى حممد بإسناده عن النبي ÷ قال(( :يف كل
ثالثني من البقر تبيع أوتبيعة ،جذع أو جذعة ،ويف أربعني مسنة)).
ويف رشح التجريد أيض ًا [ج 2ص :]34واألصل فيه ما رواه حممد بن منصور ،عن حممد
بن عبيد ،عن معىل بن هالل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قال:

(قام فينا رسول اهلل ÷ ذات يوم فقال(( :يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة حويل ،ويف
أربعني مسنة)).
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :ال زكاة يف البقر حتى تبلغ ثالثني ،وبه قال عامة
الفقهاء.
وذهب سعيد بن املسيب والزهري إىل أن يف كل ٍ
مخس شاة إىل مخس وعرشين ،ثم فيها
بقرة ،كام نقول يف اإلبل ،واإلجامع قد انعقد واستقر بعد قائل هذا القول وقياسهم عىل
اإلبل فاسد؛ ألنه قياس يبطله النص واإلجامع.
يف جمموع زيد بن عيل ’ [ص :]190عن آبائه ،عن عيل  %قال( :ليس يف أقل من
أربعني شا ًة من الغنم يش دء ،فإذا كانت أربعني ففيها شا دة إىل عرشين ومـائة ،فإذا زادت
عىل عرشين ومائة واحدة ففيها شاتان ،إىل مائتني ،فإذا زادت واحدة عىل املأتني ففيها
ثالث شياه ،إىل ثالثامئة ،فإذا زادت عىل ثالثامئة فليس يف الزيادة يشء حتى تبلغ أربعامئة،
فإذا بلغت أربعامئة ففيها أربع شياه ،فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة).
ويف رشح التجريد [ج 2ص ]36نحو رواية املجموع بلفظ :وروى زيد بن عيل..إلخ
السند واحلديث إال أنه قال( :فإذا بلغت أربعامئة ففي كل مائة شاة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]548/1:العلوم :]278/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد
بن عبيد ،عن املعىل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قال( :قام فينا
رسول اهلل ÷ ذات يوم فقال(( :يف الغنم يف كل أربعني شا ًة شا دة إىل عرشين ومائة،
فإن زادت واحدة فشاتان إىل مائتني ،فإن زادت واحدة فثالث إىل ثالثامئة ،فإن كثرت
رت ٍق خشية الصدقة .وال
جي َمع بني ُم ْف َ َ
الشاء ففي كل مائة شاة ،ال ُي َف َّرق بني َُمْت َِمعٍ ،وال ُ ْ
يأخذ املصدق فحالً ،وال هرمه ،وال ذات عوار)).
نحو رواية األمايل قال :واألصل فيه ما احتج به حييى  #وهو ما
وفيه [ج 2صُ :]36
رواه حممد بن منصور ،عن حممد بن عبيد ،عن معىل بن هالل ،عن أيب إسحاق ،عن
عاصم بن ضمره...إلخ السند واحلديث.

ويف أحكام اهلادي #

[ج1

ص :]173نحو رواية األمايل بلفظ بلغنا عن أمري

املؤمنني..إلخ ،قال  :#يريد رسول اهلل ÷ بقوله ذلك ال يأخذ املصدق خيار الغنم
وال رشارها ،ويأخذ من أوسطها ما ال عيب فيه منها.
ويف املجموع لزيد  #أيض ًا [ص :]190عن آبائه ،عن عيل  %قال( :ال يأخذ
املصدق َهرِ َمة ،وال ذات عُوار ،وال تيس ًا إ َّ
ال أن يشاء املصدق أن يأخذ ذات العوار).
ُ
جي َم ُع
وفيه [ص :]191هبذا السند عن عيل  %قال( :ال ُي َف ِّرق
املصدق بني َُمْت َِمع ،وال َ ْ
بني ُم ْف َرتق خشية الصدقة).
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]79قال السائل حممد بن سليامن الكويف رمحة اهلل
عليه قلت :فإن رج ً
ال له ثالثامئة شاة ،مع ثالثة رعاة ،مع واحد مخسون ومائة ،ومع واحد
عرشون ومائة ،ومع واحد ثالثون كيف يعمل املصدق يف ذلك؟
قال :يضمها مجيع ًا ،ويأخذ منها ثالث شياه.
قلت :وكيف ذلك! وقد صح عن النبي ~ أنه قال(( :ال يفرق بني َمتمع ،وال
جيمع بني مفرتق)).
صح عنه ÷ هذا اخلب؛ ولكن جهل العوام ما أراد به رسول اهلل ÷.
قال :قد ّ
قلت :فبني يل ما أراد ÷ هبذا القول.
قـال :نعم ،وإنام أراد رسول اهلل ÷ بقوله(( :ال يفرق بني ما مجعه امللك)) مثل ما
ذكرت من الرجل الذي له غنم كثرية عىل جامعة رعاة ،وامللك واحد لصاحب الغنم ؛ فـال
ينبغي للمصدق أن يفرق بني هذا؛ ألن مالكه واحد؛ ألنه لو فرق ترك ما أوجب اهلل عزّ
وجل ،أال ترى أنه لو كان لرجل أربعون شاة مع راعيني ،مع كل واحد عرشون ،ثم مل جيمع
املصدق ذلك أبطل الزكاة عن صاحب األربعني شاة ،والزكاة واجبة عليه ؛ ألنه يملك
األربعني كلها ،فهذا معنى قوله :ال يفرق بني َمتمع أراد به  #ما مجعه امللك مل يفرق.
وأما قوله(( :ال جيمع بني مفرتق)) فإنام أراد به  #ال جيمع بني ما َّفرقه امللك.
قلت :بني يل ذلك ،كام بينت يل األوىل؟
قـال :نعم ،لو أن لعرشة رجال مائة شاة مع راع واحد ،لكل منهم عرش شياه مل جيب

للمصدق أن يأخذ منها شيئ ًا؛ ألن امللك قد فرقها ،فال ينبغي للمصدق أن َ ْجي َمع ما فرقه
امللك .وهذا الذي عنى به رسول اهلل ÷ أنه ال يفرق بني َمتمع ،وال جيمع بني مفرتق.
وفيه :قلت :فإن رشيكني يف مائة شاة ،وكل واحد منهام يعرف ماله ،فلواحد سبعون
شاة ،ولآلخر ثالثون شاة وهي مع راع واحد.
قال :ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاة ويرتاد الرشيكان الفضل بينهام ،كام قال
النبي (( :#الرشيكان يرتادان الفضل فيام بينهام باحلساب)).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]531/1:العلوم :]269/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا جعفر بن
حممد ،عن وكيع ،عن سفيان ،عن ابن أيب ليىل ،عن احلكم :أن معاذ ًا سأل النبي ÷ عن
أوقاص البقر ،فقال(( :ليس فيها يشء)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]175األوقاص التي عفا عنها رسول اهلل ÷
هي ما بني األسنان من اإلبل ،والبقر ،والغنم ،والعدد الذي جعـله بني السنني .مثل ما عفا
عنه بني ما جيب فيه ابنة املخاض ،وبني ما جيب فيه ابنة اللبون ،وذلـك عرش من اإلبل.
فعفا رسول اهلل ÷ عن هذا العرش ،وذلك أن يف مخس وعرشين ابنة خماض ،ثم ال
يشء فيها حتى تبـلغ مخس ًا وثالثني ،ثم فيها - :إن زادت عىل اخلمس وثالثني  -ابنة
لبون ،فلم جيعل ÷ فيام بني هـذين السنني ،وال بني هذين العددين زكاة ،وكذلك
فيها كلها.
وكذلك أوقاص البقر ما بني الثالثني واألربعني ،وهو ما بني احلويل واملسنة ،فلم
جيعل بعد احلويل الذي جيب يف ثالثني شيئ ًا حتى تفي أربعني ،فريتفع التسنني إىل املسنة.
وكذلك أوقاص الغنم ،فلم جيعل فيام دون األربعني شا ًة شيئ ًا ،ثم جعل يف األربعني
شا ًة شاةً ،ثم جعل ما زاد عىل األربعني أوقاص ًا ال زكاة فيها ،إىل مائة وعرشين ،فإن زادت
شاة وجب فيها شاتان إىل مائتني .فهذه التي ما بني التوظيفات ،والزيادات ،واألسنان
فهي األوقاص التي عفا عنها رسول اهلل ÷.
ويف املنتخب [ص :]75قال- :يعني حممد بن سليامن الكويف .-¥

قلت :فهل جيب بني اخلمس والعرشين إىل مخس وثالثني يشء؟
قال  :#ال.
قلت :فألي ع ّلـة ال جيب يف ذلك يشء؟
قال :ألهنا األوقاص التي عفا عنها رسول اهلل ÷ بأمر اهلل عزّ وجل ،وهي ما بني
السن والسن.
وإنام جتب ابنة لبون إذا كملت ست ًا وثالثني ،أال ترى أن سبع ًا وعرشين ال جيب فيه ابنة
لبون؛ ألنه زيادة بعري واحـد.
وكذلك يف زيادة البعري ،والبعريين ،والثالثة ،واألربعة ،إىل ما جتب فيه ابنة لبون؛ ألن
بني ابنة خماض وابنة لبون فرق ًا يف الثمن ،والسن.
قال يف اجلامع الكايف :وروى عن معاذ أنه سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر
فقال(( :ليس فيها يشء)).
وقال القاض زيد يف الرشح :وال خالف أنه ال يشء يف األوقاص من املوايش إ َّ
ال
فيام بني األربعني ،إىل الستني من البقر ،فإن فيه خالف أيب حنيفة.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]192عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :عفا رسول اهلل ÷
عن اإلبل العوامل تكون يف املرص ،وعن الغنم تكون يف املرص ،فإذا رعت وجبت فيها
الزكاة ،وعن الدور ،والرقيق ،واخليل ،واحلمري ،والباذين ،والكسوة ،والياقوت،
والزمرد ما مل ترد به جتارة).
وفيه [ص :]189هبذا السند عن عيل ( :#ليس يف اإلبل العوامل واحلوامل صدقة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]289/2:الرأب :]564/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :عفا رسول اهلل ÷ عن صدقة اإلبل العوامل تكون يف املرص ،وعن أربعني شاة
تكون يف املرص  -فإذا رعت وجبت عليه الزكـاة  -وعن الـدور ،واخلدم ،والكسوة،
والدر ،والياقوت ،والزمرد ماال يرد به جتارة).

وفيها [العلوم[ ،]267/2:الرأب :]526/1:حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن عاصم بن عامر ،عن
رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :إنا
درهم)).
قد عفونا لكم عن صدقة اخليل ،والرقيق ،فهاتوا ربع العرش من كل أربعني دره ًام
د
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]66واستدل بام رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،%قـال( :عفا رسول اهلل ÷ عن اإلبل العوامل تكون يف املرص ،وعن الغنم
تكون يف املرص ،وعن الدور ،والرقيق ،واخليل ،والباذين ،والكسوة ،واليواقيت،
والزمرد ،ما مل ترد به جتارة).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]190عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ليس يف البقر احلوامل
والعوامل صدقة؛ وإنام الصدقة يف الراعية).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]289/2:الرأب :]566/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد،
عن معىل بن هالل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل  ،#قـال :قام فينا
()1

رسول اهلل ÷ ذات يوم فقال(( :إنا قد وضعنا عليكم صدقة اخليل والرقيق)).
قال أبو جعفر :ذكر عن النبي ÷ أنه قال(( :قد عفوت لكم عن صدقة اخليل،
والرقيق .فهاتوا ربع العرش من أموالكم)).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]140قال القاسم فيام روى داوود عنه :وسئل عن اإلبل،
والبقر العوامل ،والغنم فقال :قد اختلف يف ذلك :فذكر عن عيل َص َّىل اهلل عَ َل ْيه (أنه قال:
ليس يف العوامل صدقة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]176عفا رسول اهلل ÷ عن اإلبل
العوامل تكون يف املرص تعلف وحيمل عليها ،وإن بلغت مخس ًا.
وعفا عن أربعني شاة تكون يف املرص تعلف ،وحتلب ،وال ترعى ،فإذا رعت خارج
املرص وآبت وجبت عليها الزكاة .وكذلك البقر مامل ترع.
وعفا رسول اهلل ÷ عن الدور ،واخلدم ،والكسوة ،واخليل.
وقال  #يف املنتخب [ص :]77وقد عفا رسول اهلل ÷ عن العوامل من
( -)1نسخة :عنكم.

اإلبـل..إىل قوله :إنام عفا رسول اهلل ÷ عن اخلمس من اإلبل تكون باملرص يعمل
عليها صاحبها يف املناقلة ،وما أشبه ذلك من الكرى يف املرص ،من موضع إىل موضع،
وينفق من كرائها عىل نفسه ،وعياله.
وفيه [ص :]79قال السائل قلت :قد ذكر عن النبي ÷ أنه عفا عن األربعني شاة
تكون يف املرص.
قال  :#قد روي ذلك عنه  .#والذي صح من هذا احلديث أنه ÷ إنام عفا
عن األربعني شاة تكون يف املرص حيلبها صاحبها ،ويعلفها باملرص.
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]193عن آبائه ،عن عيل  %قال( :إذا كان لك دين،
وعليك دين فاحتسب بدينكِّ ،
وزك ما َف ُضل من الدين الذي عليك ،وزَ ِّك الدين الذي
لك ،وإن أحببت أن ال تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]305/2:الرأب :]589/1:وحدَّ ثنا حممد ،عن جعفر،
عن قاسم بن إبراهيم ،قال :ال ُيزَ كّي الدّ ين حتى يقبض ،فإن قبض حسب صاحبه ما
مىض من سنيه ،ثم أخرج ما جيب من الزكاة فيه.
وهذا يذكر عن عيل بن أيب طالب .#
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 2ص :]9وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل بن أيب طالب  %أنه قالِّ :
(زك الدين الذي لك).
وروى حممد بن منصور ،عن حممد بن مجيل ،عن إبراهيم ،عن ميمون ،عن جرير ،عن
منصور ،عن احلكم ،عن عيل  #قال( :إذا كان لك أو لرجل دين سنني ثم قبضه فليو ِّد
زكاته ملا مىض من السنني).
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]134وقال احلسن  :#فيام حدَّ ثنا زيد ،عن زيد ،عن
أمحد ،عنه قول عيل ( :#إذا كنت تقدر عىل الدين فزكه ،وإن مل تقبضه).
( -)1ويف اجلامع الكايف [ص :]134وروى حممد بإسناده عن عيل _ قال :إذا كان الدين صادق ًا فليزكه ملا مىض من السنني.
وعن عيل _ أنه سئل عن املال الغائب يزكه صاحبه؟ قال :نعم ما يمنعه ،قال :ال يقدر عليه ،قال :فإذا قدر عليه فليزك ما
غاب عنه .متت من مؤلفه أيده ال َّله.

يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]291/2:الرأب :]569/1:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا عباد بن
يعقوب ،عن إبراهيم بن أيب حييى ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :ليس يف
العسل زكاة).
قال أبو جعفر  -يعني حممد بن منصور ُ :¥ذ ِك َر عن عيل من وجه آخر أنه قال:
(ليس يف العسل زكاة إذا كان يأكله ،أو كان يف منزله) وهو الوجه عندنا.
حدَّ ثني حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم قال :ذكر عن النبي ÷ أنه كان
يأخذ من العسل ال ُع ُرش.
و ُذ ِك َر عن أيب سيارة أنه َذك ََر للنبي ÷ أن له نح ً
ال فأمره أن يؤدي منه ال ُع ُرش.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص ]190قال :أحسن ما أرى يف زكاة العسل أن يؤخذ منه
العرش ،إذا خرج منه يف كل سنة قيمة مائتي درهم.
ويف ذلك ما بلغنا عن أيب سيارة املتعي أنه قال للنبي ÷ :يا رسول اهلل إين يل
عَرش ِق َر ٍ
ب ِق ْر َب ًة)).
نحالً ،قال :فقال رسول اهلل ÷(( :فأ ِد العرش ،من كل ْ ِ
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال :ذكر عن النبي ÷
أنه كان يأخذ منه ال ُع ُرش.
وذكر عن أيب سيارة أنه ذكر للنبي ÷ :أن له نحالً ،فأمره أن يؤدي العرش منه ،وما
هو عندي إ َّ
ال كغريه مام ملكه اهلل عباده من أمواهلم وأرزاقهم.
ويف املنتخب قال [ #ص :]86وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه أمر أبا سيارة -
ربة.
وكان له نحل  -أن خيرج من كل ْ ِ
عَرش ِق َرب عسل ِق َ
وهذا الصحيح وبه نأخذ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]137قال القاسم  :#ذكر عن النبي ÷ أنه كان
يأخذ من العسل العرش.
وذكر عن أيب سيارة أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحالً ،فأمره أن يؤدي عنه العرش.
ويف رواية داود ،عن القاسم  :#وما هو عندي إال كغريه مام ملكه اهلل عباده من
أمواهلم وأرزاقهم.

يف أمال أمحد بن عيسى  #قال [العلوم[ ،]297/2:الرأب :]576/1:قال حممـد :حدَّ ثنا أبو
الطاهر ،عن أيب بكر ،عن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن
()1
جده ،عن عيل  ،#قالُ ( :يزَ كَّى ُ
مال اليتيم) .

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]11وروى حممد بإسناده عن حسني بن عبداهلل ...إلخ
السند واحلديث مث ُله.
وروي عن ابن أيب ليىل عن عيل  #مث ُله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]296/1:الرأب :]574/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد بن
يعقوب ،عن رشيك ،عن أيب اليقضان ،عن عبدالرمحن بن أيب ليىل ،عن عيل  #أنه كان
ُيزَ كِّي مال بني أيب رافع ،وكانوا أيتام ًا يف حجره.
وفيها [العلوم[ ،]296/2:الرأب :]575/1:وحدَّ ثنا حممد ،عن عيل بن منذر ،عن وكيع ،عن
سفيان ،عن حبيب بن أيب ثابث ،عن ابن أيب رافع ،قال :باع عيل أرض ًا لنا بثامنني ألف ًا ،فلام
دفع إلينا املال وجدناه ناقص ًا ،فقلنا له ،فقال( :إين كنت أزكيه).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1صُ :]191يزَ كَّى ُ
مال اليتيم.
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه كان ُيزَ كِّي مال بني أيب رافع.
ويف جمموع زيد [ #ص :]193أبو خالد  ،¥وسألت زيد بن عيل ’ عن مال
اليتيم فيه زكاة؟ فقال :ال.
فقلت :إن آل أيب رافع َي ْروون عن عيل  :#أنه زكى ماهلم فقال :نحن -أهل البيت-
ننكر هذا.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]295/1:الرأب :]573/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :سألت
أمحد بن عيسى :عن مال اليتيم فيه زكاة ،فقال :روي عن عيل  #أنه كان ُيزَ كِّي مال بني
أيب رافع.
قلت :وبه نأخذ ،قال :قد روي أنه كان ال يزكيه.
( -)1هذا احلديث سقط يف العلوم املطبوعة وهو موجود يف بعض املخطوطات.

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]136نحوه ،وليس فيه :وبه نأخذ.
وفيه :روى حممد بإسناده عن عبدالرمحن بن أيب ليىل ،عن عيل ،وعن عمر ،وابن عمر،
وعائشة ،والشعبي ،وحسن ،وسفيان أهنم قالوا :يف مال اليتيم زكاة.
وعن أيب جعفر ،وجعفر ،وإبراهيم ،واحلسن البرصي ،وعطاء :أهنم كانوا ال يرون فيه الزكاة.
يف جمموع زيد [ #ص :]195قال زيد بن عيل  :#فرض رسول اهلل ÷
الصدقة يف عرشة أشياء :يف الذهب ،والفضة ،والب ،والشعري ،والتمر ،والزبيب ،والذرة،
واإلبل ،والبقر ،والغنم.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]142قال القاسم  :#أ َّما ِ
احلنطة ،والشعري ،والتمر،
والزبيب فال خالف بني الناس يف وجوب الزكاة فيه.
وما سوى ذلك من احلبوب ،واألطعمة مثـل :األرز ،والعدس ،واحلمص ،والباقالء،
وأشباه ذلك ،فقد اختلف فيه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]282/2:الرأب :]553/1:حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن
معىل ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم ،عن عيل  ،#قال( :قام فينا رسول اهلل ÷
فقال(( :فيام سقت السامء ،أو ُس ِقي فيح ًا العرش ،وفيام سقي بالغرب نصف العرش))).
وفيها [العلوم[ ،]268/2:الرأب :]529/1:حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن حاتم بن إسامعيل ،عن
جعفر بن حممد ،عن أبيه قال :فرض رسول اهلل ÷ فيام سقت السامء ،أو سقي
بالسيل ،والغيل ،والبعل العرش ،وما سقي بالنواضح نصف العرش ،وال يكون يف
الـدراهم زكاة حتى تكون مخس أواق ،فإذا بلغت مخس أواق ففيها مخسة دراهم ،ويف كل
أربعني درهم درهم.
قال ُممد :البعل :ما ذهبت عروقه يف األرض مثل :النخل ،والشجر ،الذي ال حيتاج
إىل املاء مخس سنني.
والسيل :سيل الوادي.
والغيل :املاء الصايف الذي يسيل بعد الوادي القليل.

وفيها [العلوم[ ،]282/2:الرأب :]553/1:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم قال :ليس فيام دون
مخسة أوساق من الطعام صدقة ،والوسق ستون صاع ًا ،قال ذلك رسول اهلل ÷ .وما
زاد عىل مخسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب األوساق.
وس ِئل عن وزن الصاع،
اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]181عن جده القاسم ُ :#
فقال :ال يكون إال بالكيل؛ ألن رسول اهلل ÷ قال(( :الوسق ستون صاع ًا)).
ويف اجلامع الكايف :قال القاسم فيام روى داوود عنه :وال يكون ذلك إ َّ
ال يف الكيل،
وذلك أن رسول اهلل ÷ قال ((الوسق ستون صاع ًا)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]196عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ليس فيام أخرجت
األرض العرش صدقة من متر ،وال زبيب ،وال حنطة ،وال شعري ،وال ذرة حتى يبلغ
الصنف من ذلك َ
مخسة أوسق ،والوسق :ستون صاع ًا ،فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة.
فام سقت السامء من ذلك أو سقي فتح ًا  ،أو سيح ًا ففيه العرش ،وما سقي بالغرب،
()1

أو دالية ففيه نصف العرش).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]280/2:الرأب :]551/1:حدَّ ثني أمحـد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ال جتري صدقة عىل متر ،وال زبيب ،وال ذرة ،حتى يبلغ اليشء منها مخسة أوساق،
والوسق ستون صاع ًا ،فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة ،وما سقت السامء ،وسقت األهنار
كان فيه العرش ،وما سقي بالغرب كان فيه نصف العرش)).
قال ُممد :بلغنا عن النبي ÷ أنه قال(( :ليس فيام دون مخسة أوساق من احلنطة،
والشعري ،والتمر ،والزبيب ،صدقة تؤخذ)).
قال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :قال السيد أبو طالب :وحتصيل املذهب :أن
بجرية حتى يوصل إليه
كل ما يصل إليـه املاء بطبعه ففيه العرش ،وكل ما ال يصل إليه ُ
بمؤنه ففيه نصف العرش ،وهذا مام ال خالف فيه.
( -)1الفتح -بالفاء والتاء املثناة من فوق واحلاء املهملة :-املاء اجلاري ،ذكره يف القاموس ويف النهاية .متت هامش املجموع.

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]54ويدل عىل ذلك :ما رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
جـده ،عن عيل  %السالم ،قال( :ليس يف ما أخرجت أرض العرش صدقة من متر ،وال
زبيب ،وال حنطة ،وال شعري ،وال ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك مخسة أوساق).
وفيه [ج 2ص :]50وروى حممد بن منصور بإسناده عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،%قال :قال النبي ÷(( :ال جتري الصدقة يف متر ،وال زبيب ،وال حنطة،
وال ذرة حتى يبلغ اليشء منها مخسة أوساق ،والوسق :ستون صاع ًا)).
يف هنج البالغة [ج/3خ :]263قال عيل  #يف وصيته ملن يستعمله عىل الصدقات:
وعَن مسل ًام ،وال َ ْجتتَازَ َّن عليه كاره ًا ،وال
(انطلق عىل تقوى اهلل وحده ال رشيك له ،وال ُت َر َّ
َت ُ
أخ َذ َّن منه أكثر من حق اهلل يف ماله.
فإذا قدمت عىل احلي ،فانزل بامئهم ،من غري أن ختالط أبياهتم ،ثم امض إليهم
()1

بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم ،فتسلم عليهم ،وال ختـدج بالتحية هلم ،ثم تقول:
عباد اهلل أرسلني إليكم ويل اهلل وخليفته ،آلخـذ منكم حق اهلل يف أموالكم ،فهل هلل يف
أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه؟ فإن قال قائل :ال ،فال تراجعه ،وإن أنعم لك منعم
فانطلق معه من غري أن ختيفه ،أو توعده ،أو تعسفه ،أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو
فضة ،فإن كان له ماشية ،أو إبل فال تدخلها إال بـإذنه ،فإن أكثرها له ،فإذا أتيتها فال تدخل
عليها دخول متسلط عليه ،وال عنيف به ،وال ُتن َِف َر َّن هبيمة ،وال ُت ْفزِ عَ نَّها ،وال َت ُس ْو َء َّن
تعرض َّن ملا اختاره ،ثم
صاحبها فيها ،واصدع املال صدعني ،ثم خريه ،فإذا اختار فال
َ
تعرض َّن ملا اختـاره ،فال تزال كذلك
أصدع الباقي صدعني ،ثم خريه ،فإذا اختـار فال
َ
حتى يبقي ما فيه وفاء حلق اهلل يف ماله فاقبض حق اهلل منه ،فإن استقالك فأقله ،ثم
اخلطهام ،ثم اصنع مثل الذي صنعت أو ً
ال حتى تأخـذ حق اهلل يف ماله ،وال تأخذن
عَود ًا  ،وال هرمة ،وال مكسورة ،وال مهلوسة  ،وال ذات عوار .
ْ
()2

( -)1أي ال تبخل.
( -)2العودا :املسنة من اإلبل ،متت مؤلف أيده اهلل تعاىل.

()1

()2

قال زيد بن عيل  #يف املجموع [ص :]198مقداره مخسة أرطال وثلث بالرطل الكويف.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]281/2:الرأب :]552/1:قال حممد بن منصور :¥
فأما ما يذكر عن بني هاشم ،وأهل املدينة فإن صاع رسول اهلل ÷ هو هذا الصاع
الذي باملدينة يكتالون به ،وبه يتبايعون ،وهو ثلث مكوك باملكوك العراقي امللجم ،ال
نعلمهم يعرفون غري ذلك.
قال أبو جعفر [الرأب[ ،]552/1:العلوم:ج :]282/1وبصاع النبي ÷ نأخذ الذي قاله أهل
املدينة يف زكاة الفطر وغريه.
الصاع صاع النبي ÷ وهو
ويف اجلامع الكايف قال [ج 1ص :]143احلسن ،وحممد:
ُ
()3

كيلجة مرسلة ،وهي ثلث املكوك .
قال احلسن  :#وزنت الصاع فوجدته ستامئة وأربعني درهام من احلنطة .واملدّ  :مائة
وستون درهام ،والصاع :أربعة أمداد.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]181والوسق :فهو ستون صاعا بصاع النبي ÷،
وذلـك ما َو َّقته رسول اهلل ÷ ،وجعله له مد ًا َف َو َّقت له مخسة أوسق سواء.
ويف التجريد ورشحه للمؤيد باهلل  #قال [ج 2ص :]51والصاع :ثلث مكوك العراق.
( -)1املهلوسة :الضعيفة.
( -)2ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]125قال حممد يف السرية الصغرية :وينبغي لإلمام أن يأمر املصدق أن الينزل عىل أهل
الصدقة السوائم ،وال يكلفهم من مؤنته قلي ً
ال وال كثري ًا ،وال يزراهم شيئ ًا ،وال يقبل هلم هدية .بلغنا ذلك عن عيل  #انتهى.
ويف أمال أمحد بن عيسى  #قال [العلوم[ ،]190/2 :الرأب :]1357/2:وذكر أن رسول ال َّله ÷ بعث
علي ًا  #مصدق ًا ،فجعل الرجل يأتيه بأفضل إبله ،وبأفضل غنمه ،ويقول :خذها؛ فإين أحب أن أعطي ال َّله عز وجل
أفضل مايل ،فقال هلم عيل ( :#إنام أمرين رسول ال َّله ÷ :أن آخذ من صدقاتكم الوسط ،فلست آخذها حتى أرجع
إىل رسول ال َّله ÷ فأذكرها له) ،فرجع فذكره له ،فقال نبي ال َّله ÷(( :بني هلم مايف أمواهلم من الفرائض ،فإن
طابت انفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم)) متت مؤلف أبقاه ال َّله تعاىل.
ونص اهلادي  #يف األحكام [ص 174خ] :عىل أن املصدق يقسم املال من الغنم ،والبقر ،واإلبل وخيري صاحب املال
ويأخذ الصدقة مام تركه صاحب املال ،متت مؤلف وفقه اهلل تعاىل.
( -)3واملكوك عىل ماذكره يف خمتار الصحاح :مكيال ،وهو ثالث كيلجات ،والكيلجة :من ًا وسبعة أثامن .واملنا :رطالن ،والرطل:
اثنتا عرشة أوقية ،واألوقية :استار وثلثا استار ،واألستار :أربعة مثاقيل ونصف ،واملثقال :درهم وثالثة أسباع الدرهم،
والدرهم :ستة دوانيق ،والدوانيق :قرياطان ،والقرياط :طسوجان ،والطسوج :حبتان ،واحلبة :سدس ثمن درهم ،وهو جزء
من ثامنية وأربعني جزء من درهم ،واجلمع :مكاكيك ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

وهذا منصوص عليه يف املنتخب ،وحقق أصحابنا ذلك بصاع أهل املدينة.
قال القاسم  :#ال يمكن حتقيقه بالوزن؛ ألن احلب قد خيف به ويثقل.
وقال زيد بن عيل  :#هو مخسة أرطال وثلث بالكويف.
والذي يدل عىل أن الصاع املعتب هو صاع أهل املدينة أهنم رووا َخلفا عن سلف أنه
صاع النبي ÷ ،ومل خيتلفوا فيه كام مل خيتلفوا يف موضع القب ،واملنب.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل [ص :]110والصاع :ثلث مكوك العراق.
وهذا منصوص عليه يف املنتخب ،وألن ما قلناه أقل ما قيل فيه وهو ثابت باإلجامع ،وال
جيوز الزيادة عليه إال بدليل ،وال دليل عىل ذلك ،وألنه ال خالف يف أن الوسق ستون صاع ًا.
قال أبو طالب :وال خالف يف أن الصاع أربعة أمداد.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]286/2:الرأب :]559/1:حدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثنا
جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم  #يف أرض ُف ِت َحت عنوة ووضع عليها اخلراج يؤدي عنها
العرش مع اخلراج.
وفيها [الرأب[ ،]559/1:العلوم0 :]286/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل وحممد ابنا أمحد بن
عيسى عن أبيهام ،قال :إن كان لرجل أرض خراجية ،فأخذ منها خراجها ،فليس عليه يف
غالهتا عرش .يعني الصدقة ،وإن كان العرش أكثر من اخلراج فليس عليه يشء .ال جيتمع
خراج وصدقة يف أرض واحدة.
قول أمحد بن عيسى هو ُ
قال أبو جعفرُ :
قول العلامء ،وهو قول عيل بن أيب طالب.
وقول القاسم بن إبراهيم قال به عمر بن عبد العزيز ،وابن أيب ليىل ،وحسن بن صالح
ورشيك ،وحييى بن آدم يف أنه يؤخـذ العرش من أرض اخلراج بعد أخذ السلطان خلراجها،
عُرشه إال سنة واحدة ،فإن كان أقل
وذلك إذا حصل بعد اخلراج مخسة أوساق وال خيرج ُ ِ
من مخسة أوساق فليس عليه بعد اخلراج يشء.
هذا قول عمر بن عبد العزيز ،وابن أيب ليىل ،وحسن ،ورشيك ،وحييى بن آدم ،ومن
قال بقوهلم.

والقول اآلخر قول عيل بن أيب طالب :الجيتمع عرش وخراج عىل أرض واحدة.
اخلراج مع العرش.
وروى اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]199عن جده القاسم:
َ
قول أمحد بن عيسى هو ُ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]144قال حممدُ :
قول عيل بن أيب
طالب  ،#وأيب جعفر حممد بن عيل ،والشعبي ،وعكرمة ،وأيب حنيفة ،وأصحابه :ال
جيتمع عرش وخراج عىل أرض واحدة ،وإذا أدى خراجها فال يشء عليه فيام بقي وإن كان
مائة وسق.
وقول القاسم بن إبراهيم ،قال به عمر بن عبد العزيز ،وابن أيب ليىل ،وحسن بن
صالح ،وسفيان ،ورشيك ،وحييى بن آدم يف :أنه يؤخذ منه العرش بعد اخلراج إذا حصل
بعد اخلراج مخس أوساق ،وإن كان أقل من ذلك فال يشء عليه.
وقال احلسن بن حييى :إذا كان لرجل ِغ َّل دة تبلغُ مخسة أوساق يعني يف أرض خراج،
فأخذ منه السلطان اجلائر اخلراج ،فاالحتياط له أن خيرج منها العرش يعطي أقاربه إن كانوا
حمتاجني ،واملسكني ،وابن السبيل.
يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]146وروى حممد بأسانيده ،عن أيب َض ُمرة ،وابن عُ َي ّينة،
وحفص بن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل بن احلسني  %أن رسول اهلل ÷
هنى عن جذاذ الليل ،وحصاد الليل.
وعن أيب جعفر  ،#قال :إنام كره اجلذاذ واحلصاد لي ً
ال لكي يشهد أهل احلاجة هنار ًا
بضغث من السنبل ملن انتاب صاحب الزرع ،ويعلق من النخل أقنا فيأكل منه الفقري
فتلك زكاة النخل والزرع.
وفيه [ج 1ص :]146وروى احلسن بن حييى بإسناده ،عن عيل أن رسول اهلل صىل اهلل
غري
عليهام وآهلام وسلم سئل عام حيـل من ثامر احلوائط بغري إذن أرباهبا ،فقالَ :
((س ِقي َطتُها َ
متناول شيئا من رؤوسها وال أخذ يف جيبه)).
قال احلسن :بلغني أن بعض األنصار سد حيطانه ،فلم جتيء بام كانت جتيء أذهبت
بركتها ،وليس هذا يعرف بالعراق.

قال احلسن  :#كانوا جيدون يف ذلك البكة إنام هذه بركة جيعلها اهلل فيه بقدر ما
يناهلا اجلائع ،وابن السبيل ،واملحتاج.
حدَّ ثنا بذلك أيب ،عن ابن العطار ،عن أبيه عنه.
وقال احلسن أيض ًا :فيام َأ ْخ َبنا زيد ،عن ابن حاجب ،عن ابن وليد ،عن الصيدالين عنه يف
الرجل يكون حمتاج ًا ،قال :خيرج إىل هذه الثامر وغريها فيأكل يف بطنه ،وال حيمل شيئ ًا.
وروى حممـد بإسناده ،عن أيب جعفر حممد بن عيل  ،#قال :كان رسول اهلل ÷
إذا بلغت الثامر أمر باحليطان تثلم مام ييل الطرق لكي يصيب منا الضعيف ،واملسكني،
وعابر السبيل.
يف جمموع زيد [ #ص :]196عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ليس يف اخلرضاوات صدقة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]269/2:الرأب :]532/1:حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
عاصم ،عن قيس ،عن أيب إسحاق ،عن عاصم بن ضمرة ،عن عيل بن أيب طالب ،قال:
رض زكاةد :اخليار ،والقثاء ،والبقل).
خل َ ِ
(ليس يف ا ُ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]142قال حممد :ومل يذكر عنه  -يعني عليا  - #يف يشء
من اخلرض كلها صـدقة .وكذلك بلغنا ،عن معاذ حني بعثه النبي ÷ إىل اليمن أنه
كان ال يأخذ من اخلرض صدقة ،وهو يف ذلك الوقت حاكم من حكام النبي ÷،
ٍ
ووال من والته.
يف جمموع زيد [ #ص :]197عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان جيعل عىل أرض
()1

اخلراج عىل كل جريب من زرع الب الغليظ درمهني ،وثلثي درهم ،وصاعا من حنطة،
الب الوسط درمهني ،وعىل كل جريب الب الرقيق درهام ،وعىل كل
وعىل كل جريب ُ ِّ
جريب من النخل ،والشجر عرشة دراهم ،وعىل كل جريب القصب ،والكرم عرشة
دراهم ،وعىل املياسري من أهـل الذمة ثامنية وأربعني درهام ،وعىل األوساط أربعة
( - )1اجلريب :ستون يف ستني ذراع ًا عرض ًا وطو ً
ال.

وعرشين درهام ،وعىل الفقري اثني عرش درهام.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]509فأما أرض السواد فقد روي عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  #أنه ملا ويل بعث رج ً
ال من األنصار عىل أربعة رساتيق من رساتيق
()1
املدائن ،وعىل البهقنات  ،وهنر شري ،وهنر امللك ،وهنر جوين ،وأمره أن يضع عىل كـل
جريب زرع غليظ دره ًام ونصف ًا ،وعىل كل جريب زرع وسط دره ًام ،وعىل كـل جريب
زرع رقيق ثلثي درهم.
وأمره أن يضع عىل كل جريب من النخل عرشة دراهم ،وعىل كل جريب الرطبة وهو
القصب عرشة دراهم ،وعىل كل جريب الكرم ،وجريب البساتني التي جتمع النخل،
والشجر عىل كل جريب عرشة دراهم.
وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى ملارة الطريق.
وأمره أن يضع عىل الدهاقني الذين يركبون الباذين ،ويتختمون الذهب عىل كل
رجل منهم ثامنية وأربعني درهام.
وأمره أن يضع عىل أوساطهم التجار منهم أربعة وعرشين درهام ،وعىل سفلتهم
وفقرائهم اثني عرش درهام ففعل ذلك وجبى من تلك األربعة الرساتيق ثامنية عرش ألف
ألف درهم وستني ألف ًا ونيف ًا.
ويف شفاء األوام لألمري احلسْي بن ُممد %

[ج1

ص :]547وروى اهلادي إىل

احلق  ،#عن أمري املؤمنني عيل  #أنه أمر عامله أن يضع عىل كل جريب زرع غليظ درهام
ونصفا ،وعىل كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ،وأمره أن يضع عىل كل جريب من النخل
عرشة دراهم ،وعىل كل جريب من القضب عرشة دراهم ،وعىل كل جريب بستان الذي جيمع
النخل والشجر عرشة دراهم ،وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى ملارة الطريق.
يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]146قال احلسن  #فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول
أرض عُ ْ ٍ
رش يؤخذ منها العرش.
حممد:
وأرض احلجاز ُ
ُ
( -)1اهلقيان ،نسخة  -ت .-

وكل أرض فتحت عنوة فصاحلوا عىل العرش ففيها العرش.
قال حممد :وأرض الري ،واجلبال ،واجلزيرة ،واملغرب ،فتحت عنوة ،فصالح أهلها
عىل خراج معلوم.
وقال حممد :أرض العرش كل أرض أسلم عليها أهلها من أهل احلرب ،ومن غريهم
فهي أرض عرش؛ ولذلك صارت أرض العرب مثل :احلجاز ،وهتامة ،واليمن أرض عرش.
يعني ومن ذلك ماكان يف البية  -يعني  -برية الكوفة من أجل أن أهلها أسلموا عليها.
()1
ويف كتاب السرية الصغري :وكل أرض ُأ ْج ِيل عنها أه ُلها ،وتركوها فهي أرض
عرش ،وحكمها إىل اإلمام يصنع فيها ما يشاء مثل :قريظة ،والنضري ،كان حكمها إىل
رسول اهلل ÷ يصنع فيها ما يشاء .وكل أرض غلب عليها املسلمون ،فقسمها
اإلمـام بني اجلند الذين غلبوا عليها كام صنع رسول اهلل ÷ بخيب فهي أرض عرش،
وهي ملك هلم.
وإن مل يقسمها بينهم وتركها فهي أرض خراج ،وكل ذلـك إىل اإلمام يفعل يف ذلك ما
هو أصلح للمسلمني وأرفق هبم .وقد قسم رسول اهلل ÷ وترك .هـذا آخر قوله يف
السرية الصغري ،ومن أحيا أرض ًا موات ًا  -يعني  -بعني ،أو بري ،أو غري ذلك ،ومل تكن بيد
مالك قبله فهي أرض عرش ،وهي لـه ،ولورثته من بعده.
وكذلك روي عن النبي ÷ أنه قال( :من أحيا أرضا ميتة مل تكن يف يد أحد قبله
فهي له).
ويف الشفاء لألمري احلسْي [ #ج 1ص :]545أما األرضون فهي أنواع :أرض
افتتحها اإلمام باملسلمني فعندنا أنه ُخم ََّري ،إن شاء َق َّس َمها بني الغانمني ِق ْس َمة الغنائم ،وعليه
إجامع علامء اإلسالم ،كام فعل النبي ÷ يف بعض خيب؛ فإنه قسمه بني املهاجرين،
واألنصار عىل ثامنيـة عرش سه ًام ،لكل مائة سهم؛ ألهنم كانوا ثامين عرشة مائة ...إىل أن
قـال :وإن شاء جعلها أيض ًا يف أيدي أهلها عىل خراج يؤدونه من دراهم معلومة ،أو دنانري
معلومة ،أو حب مكيل معلوم كام فعله النبي ÷ يف بعض أرض خيب ...إىل قـوله:
وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ،ولورثته من بعده ،وعليهم فيها العرش.
( -)1هو ملحمد بن منصور املرادي رمحه اهلل ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

قال القايض زيد :وهذا مام ال خالف فيه ،ووجهه قول النبي ÷ ((من أحيا أرضا
َم َوات ًا فهي له ،ولورثته من بعده ،وليس لِ ِع ْر ِق ظامل حق)) إىل قوله :وأرض أجىل عنها
أهلها الكافرون ،قبـل أن يوجف عليهم بخيل ،أو ركاب ،أو يقاتلوا مثل فدك فهذه إلمام
()1

املسلمني ،ينفق منها عىل نفسه وأسبـابه ،ويضع منها ما يرتفع حيث يشاء ،كام كانت
لرسول اهلل ÷.
قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 2ص :]56اعلم أن أحكامها ختتلف :فمنها
أرض افتتحها املسلمون عنوة ،واقتسموها بينهم فهي هلم ملك ،وال يلزمهم فيها إال
ال ُع ُرش ،وأرض أسلم عليها أه ُلها طوع ًا فليس عليهم فيها إال العرش ،وأرض أحياها رجل
مسلم فهي له ،وال يلزمه فيها أيض ًا إال العرش ،وهذا منصوص عليه يف األحكـام.
واألصل فيها أن األرضني التي سبيلها ما ذكرنا صارت ملك ًا للمسلمني من غري أن
ُيعلق هبا حق ألحد ،فال يلزمهم فيها إال ال ُع ُرش ،أو نصف ال ُع ُرش؛ لقوله ÷(( :فيام
سقت السمـاء ال ُع ُرش ،وما يسقى بالدوايل نصف ال ُع ُرش)) عىل أن هذه اجلملة ال خالف
فيها بني املسلمني ،وإنام اخلالف يف أرض الفتوح أهنا تكون ملك ًا للغانمني

()2

بنفس

الغلبة ،أو بأن يقسمها اإلمام فيام بينهم إذا رأى ذلك صالح ًا.
وقال القاض زيد بن ُممد  ¥يف الرشح :وال خالف يف أن األرض املغنومة
إذا قسمت بني الغانمني أهنا تصري ملكا هلم ،ويلزمهم فيها العرش ،أو نصف العرش.
وفيه :وأرض أسلم أهلها طوع ًا فهي هلم ،ويلزمهم فيها العرش كأرض اليمن
واحلجاز ،وهذا ال خالف فيه.
وفيه :وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده ،ويلزمهم فيها العرش ،وال
خالف فيه أيض ًا ،وذلك لقوله ÷(( :من أحيا أرض ًا فهي له ولورثته من بعده ،وليس
لعرق ظامل حق)).

( -)1أي حيصل معه الكفاية ،متت مؤلف حفظه ال َّله سبحانه وتعاىل.
( -)2للمسلمني (نسخة).

وفيه :قال أبو العباس :وإنام يلزم العرش إذا مل يكن سقيها من ماء اخلراج ،بأن يكون إحيائها
باستنباط عني منها نفسها ،أو بري ،أو قناة ،أو سقاها بامء السامء فيلزم فيها العرش باإلجامع.
وفيه :وال خالف يف جواز املصاحلة مع املرشكني عىل مال ،وأنه يؤخذ منهم ما وقعت
املصاحلة عليه ،كام فعل النبي ÷ مع أهل نجران.
وفيه :وال خالف أن مال اخلراج ،ومال الصلح ٌّيف ال صدقة.

وفيه :وال خالف أن من َحت ََّجر أرض ًا ،وأراد عامرهتا فإنه أوىل هبا من غريه.
وفيه :قال حممد بن عبداهلل ’ يف سريته :يؤخذ خراج األرض واجلزية يف كل سنة
مرة ،وال خالف فيه.
إجامع أهل البيت  %عىل أن اخلراج ال يصح إال إذا
وفيه :وحكى عيل بن العباس
َ
زرعت خيفة أن ترضب بآفة فوجب رد املأخوذ منه.
وفيه :وال خالف أن لإلمام أن يدفع األرض التي أحياها املسلم إىل مسلم آخر إذا
عطلها األول ثالث سنني احتياط ًا.
قد تقدم يف باب ما عفا عنه :يف املجموع [ص ،]192واألمال [العلوم،]289/1:
[الرأب ،]564/1:ورشح التجريد [ص 65ج ]2مارواه زيد بن عيل ،عن آبائه عنه ÷ أنه عفا
عن اإلبل العوامل..إىل قوله والدر ،والياقوت ،والزمرد مامل يرد به جتارة ،ويف لفظ ((وما
ال يرد به جتارة)).
()1

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]65كل مال [كان ] للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب،
عُرش قيمته ،ثياب ًا كانت األموال ،أو ماشية ،أو مأكوال،
وحال عليه احلول وجب فيه ُر ْب ُع ُ ِ
أو غري ذلك وهذه اجلملة منصوص عليها يف األحكام ،واملنتخب ،وهو قول عامة
وحكي اخلالف فيه عن مالك وصاحب الظاهر.
الفقهاءُ ،
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]149عن احلسن ،وحممد نحو ما يف التجريد.
ويف البحر لإلمام املهدي أمحد بن حييى  :#مسألة :العرتة ،وأكثر الفقهاء،
( - )1زيادة يف نسخة.

وتصري للتجارة بنيته هلا عند ابتداء ملكه باالختيار ،فال تغني النية وحدها كالسوم،
وكالسفر ال يكفي نيته يف القرص.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :وال خالف أن احلمري إذا كانت ملجرد
النتاج فال زكاة فيها.
وفيه :إن العبيد الذين ُي ْم َسكون للخدمة ،والترصف يف التجارة ال زكاة عليه يف
ثمنهم ،وكذلك الدور ،واحلوانيت التي هي مساكن ،أو متاجر ،وكذلك اخليل ،والبغال،
واحلمري التي تكون للركوب ،فال زكاة يف يشء منها.
نص عىل بعضه يف األحكام ،وعىل بعضه يف املنتخب ،وهو َممع عليه.
واألصل يف ذلك خب زيد بن عيل :عفا..إلخ ،ونحوه.
وفيه :ولو أن رجال اجتمع عنده يف َو َبرِ َأ ْن َع ِامه ،و َأ ْص َواف أغنامه ،وألباهنا ،وسموهنا
ما قيمته تبلغ قيمة النصاب مل جيب عليه الزكاة ،وال خالف أن هذه األشياء ال زكاة فيها
عىل من يملكها ملجرد امللك والقنية .قال :وهو مام ال خالف فيه.
وفيه :قال القاسم  :#ال يزكي املضارب عن مال املضاربة إال بأمر رب املال ،فإن
أخرجها من غري أمره كان ضامنا .وهذا مام ال خالف فيه.
يف رشح التجريد [ج 2ص :]69فأما املقدار املأخوذ منهم فاألصل فيه مارواه زيد بن
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كان جيعل عىل املياسري من أهل الذمة ثامنية
وأربعني دره ًام ،وعىل األوساط أربعة وعرشين دره ًام ،وعىل الفقراء اثني عرش درهام.
ويف جمموع زيد عليه السالم [ص :]197مث ُله عن آبائه ،عن عيل عليه السالم بلفظ:
(وعىل الفقري).
ويف رشح التجريد أيض ًا [ج 2ص :]68يؤخذ من جتار أهل الذمة نصف عرش مايأتون به
من أمواهلم ،ويتجرون فيه عىل املسلمني يف أرض اإلسالم إذا أتوا من بلد شاسع إىل بلد
شاسع فأما من اجتر منهم يف مرصه فال يؤخذ منه يشء سوى اجلزية ،وهذا منصوص عليه
يف األحكام [ص ،]179واملنتخب [ص.]89

قال اهلادي إل احلق  :#وعىل ذلك وقعت املصاحلة.
َ
جزية عىل النساء ،والعلة فيه أهنن لسن من
وفيه [ج 2ص :]70أن اإلجامع حاصل ًأ ْن ال
أهل القتال ،فكل من مل يكن من أهل القتال فال جزية عليه.
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]90إنام جعلت فدية من القتل .وأما النساء فمنع
رسول اهلل ÷ من قتلهن؛ ألهنن ضعفاء ،وال امتناع عندهن ،وال محل سالح فيهن.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :ما يؤخذ من أهل الذمة سوى بني تغلب ينقسم:
فمنه ما يؤخذ من رؤوسهم ،ومنه ما يؤخذ من أمواهلم نص عليه يف اجلامعني ،وال خالف
يف إجياب اجلزية عىل هؤالء عىل اجلملة.
وفيه :وتؤخذ اجلزية ممن يقاتل ،ويقتل إذا مل يقبل اجلزية دون غريهم من النساء،
والصبيان ،واملامليك وهو قول أيب حنيفة والشافعي ،وال خالف فيه ،وذلك ألن اآلية
جعلت اجلزية بدل عن القتل .والنساء ،والصبيان ليسوا من أهل القتل ،واملقاتلة للنهي
عن قتلهم.
يف املنتخب قال [ #ص :]90هم قوم كانوا قد أنفوا أن تؤخذ منهم اجلزية ،وسألوا
ورشط عليهم أن ال ُيدْ ِخلوا أوالدهم يف
أن ُت َضاعف عليهم الصدقة ف ُأ ِج ْي ُبوا إىل ذلك ُ ِ
ِ
وعُوهدُ وا عىل ذلك ،فأوجب عليهم رسول اهلل ÷ يف أمواهلم كلها ضعفي ما
دينهم،
جيب عىل املسلمني من الزكـاة ،يف املائتي درهم قفلة عرشة دراهم ،ويف عرشين مثقا ً
ال من
الذهب مثقال ،ويف مخس من اإلبل شاتان ،ويف عرشين من الغنم شاة ،ويف مخسة عرش من
البقر تبيع أو تبيعه ،ويف الطعام ما كان يؤخذ منه العرش أخذ منهم اخلمس ،وما كان يؤخذ
فيه نصف العرش أخذ منه العرش .فهذه مجلة ما يؤخذ منهم ،وما جيب عليهم.
ويف األحكام قال [ #ج 1ص :]213يف نصارى بني تغلب ونقضهم للرشط ،وكذلك
كَّن اهلل وطأيت
يروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب _ أنه كـان يقولَ ( :ل ِئ ْن َم َ

أل ْق ُت َل ّن رجاهلم ،و َ
َ
ِني ذرارغمُ ،
وآلخ َذ َّن أمواهلم؛ ألهنم قد نقضوا عهدهم ،وخالفوا
أل ْسب َ َّ
رشطهم بإدخاهلم ألوالدهم يف دينهم).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]194وكام أوجدناك عن الرسول ÷ يف قبض
ذلك ،وأخذه من أقرب الناس به العباس عمه فقد نروي ويروون أن رسول اهلل ÷
()1

َت َع َّجل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه .
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]76وتعجيل الزكاة جائزة .نبه عليه يف األحكام بقوله :إن
ذلك مروي عن رسول اهلل ÷ يف العباس رمحه اهلل.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]501ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب رمحه اهلل أنه استعمل رج ً
ال عىل بعض األعامل ،فلام كان رأس السنة عزله ،فأتى
بسليف من دراهم حيمله حتى طرحه بني يدي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،فقال :يا
إيل أهل عميل ،ومل غدوه قبل أن تستعملني ،وال بعد ما نزعتني،
أمري املؤمنني هذا أهداه َّ
فإن كان يل أخذته ،وإال فشأنك به ،قال :فقال له أمري املؤمنني ( :#أحسنت لو أمسكته
()2
كان غلو ً
ال ) ،وأمر به لبيت املال.

ويف اجلامع الكايف [ص :]152روى حممد نحوه بلفظ :بلغنا..إلخ.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]72عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :هدايا األمراء غلول).
َّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ات ل ِلفق َرا ِء..اْلية﴾[التوبة.]60:
قال اهلل سبحانه﴿ :إِنما الصدق

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص:]194

فأما الفقراء :فهم الذين ال يملكون إال املنزل ،واخلادم ،وثياب األبدان ،فهؤالء
هم الفقراء.
إيل أن التعجل الزكاة حتى يبلغ حملها؛ ألن فيه اختالف ًا فإن وجد موضع ًا
( -)1ويف اجلامع الكايف [ص :]157قال حممد :أحب َّ
فعجلها قبل حملها ،فقد رخص فيه بعض العلامء مع ماروي عن النبي ÷ أنه استلف من عمه العباس زكاة العام لعام
قابل .وقال يف املسائل ،وال يرض أن تعجل الزكاة قبل حملها قد تعجل رسول ال َّله ÷ من العباس زكاة لعام مقبل ،انتهى
مؤلف حفظه اهلل تعاىل.
( -)2يف األصل (لكان) ورمز له كان ،نخ.

وأما املساكْي الذي نحب هلم أن يأخذوا من الصدقة :فهم أهل احلاجة ،والفاقة،
واالضطرار إىل أخذها.
والعاملون عليها :فهم اجلباة هلا ،املستوفون لكيلها وأخذها من أيدي أرباهبا.
واملؤلفة قلوهبم :فهم أهل الدنيا املائلون إليها ،الذين ال يتبعون املحقني إال عليها،
وال غنى باملسلمـني عنهم ،وال عن تألفهم؛ إما ليتقوى هبم عىل عدوهم ،وإما ختذي ً
ال
وصد ًا عن معـاونة أضدادهم كام فعل رسول اهلل ÷ ،وجيب عىل اإلمام أن يتألفهم
لذلك وعليه ،وينيلهم بعض ما يرغبون فيه.
وأما الرقاب :فهم املكاتبون الذين يكاتبهم مواليهم عىل يشء معلوم ،فيجب عىل
اإلمام أن يعينهم يف ذلك بقدر ما يرى عىل قدر ضعف حيلتهم وقوهتا.
وأما الغارمون :فهم الذين قد لزمتهم الديون من غري رسف ،وال سفه ،وال إنفاق يف
معصية فيجب عىل اإلمام أن يقيض عنهم ما عليهم من ديوهنم ،ويعطيهم من بعد ذلك ما
يقيمهم ،وحيييهم ،ويقوهتم ،ويكفيهم.
وأما السبيل :فهو أن يرصف جزء السبيل يف التقوية للمجاهدين ،واالستعداد بالقوة
للظاملني مام يتقوى به من اخليل والسالح ،واآلالت عليهم ،وذلك ما أمر اهلل سبحانه به
فيهم فقالَ ﴿ :وأَع ُِّدوا ل َ ُه ْم َما ْ
اس َت َط ْع ُت ْم ...اْلية﴾[األنفال.]60:
وأما ابن السبيل :فهو مار الطريق املسافر الضعيف .فيعان بام ُي ِق ْيتَه ويكفيه من قليل،

أو كثري يدفع إليه اإلمـام مام له يف يده ما يقوم به يف كرائه ،ونفقته ،وما يكون -إن كان
عاري ًا -يف كسوته حتى ينتهي ،ويصل إىل بلده.
ويف جمموع زيد [ #ص :]193عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال يأخذ الزكاة من له
مخسون درهام ،وال يعطاها من له مخسون درهام).
وفيه [ص :]200عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :كفى باملرء إث ًام
أن يضيع من يعول ،أو يكون عيا ً
ال عىل الناس)) ،وقال ÷(( :الحتل الصدقة لغني،
وال لقوي ،وال لذي مرة سوي)).
وفيه [ص :]200عن آبائه  ،%عن رسول اهلل ÷ أنه أتاه رجـل يسأله الصدقة،

غُر ٍم ُم ْو ِجـع ،أو لذي
فقال ÷(( :الحتل الصدقة إال لثالثة :لذي دم ُم ْف ِظع ،أو لذي ْ
فقر ُمدْ ِقع)).
قال أمري املؤمنني ( :#فذكر أنه أحد الثالثة فأعطاه دره ًام).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]427حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن حسني الديباجي
البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن
زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :كفى باملرء إث ًام))...
مثل ما يف املجموع..إىل قوله(( :مرة سوي)) وزاد ((من الناس)).
قال أبو طالب احلسني :املراد به عندنا التصدق من الناس.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]265/2:الرأب :]522/1:وحدَّ ثنا حممد إىل آخر
السند ،واحلديث بغري زيادة ،وبلفظ(( :أن يضيع من يقوت ،أو يكون عيا ً
ال عىل
املؤمنني)).
قال حممد :الحتل الصدقة لقوي إذا وجد ما حيل له اكتسابه ،وإذا مل جيد ما حيل له
اكتسابه صلح له أن يأخذ الصدقة.
وفيها [العلوم[ ،]265/2:الرأب :]522/1:هبذا السند عن عيل  #أنه أتاه رجل يسأله
الصدقة ،فقال عيل..إلخ ما يف املجموع بلفظ( :لذي دين مدقع) و(فأعطاه دينار ًا) ،إال أنه
عن عيل  ،%ومل يرفعه.
وفيها [العلوم[ ،]265/2:الرأب :]523/1:حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :قال
()1

رسول اهلل ÷(( :الحتل الصدقة لغني ،وال لذي مرة سوي )) عنى به  #املسألة
الحتل هلام.
وروى عبداهلل بن مسعود عن النبي ÷ قال(( :من سأل وله ما يغنيه كان َخدُ وش ًا
يف وجهه يوم القيامة)).
( -)1قال القاسم بن إبراهيم  #يف املسائل :اعلم أن قوله ذي مرة سوي ،واملرة هاهنا القوة ،والسوي هو الصحيح الذي ليس به
مرض ،وال علة فتمنعه من اكتساب املعيشة والبلغة ،انتهى من املؤلف أبقاه ال َّله.

قالوا :يارسول اهلل وما غناه؟
قال(( :مخسون دره ًام ،أو قيمتها من الذهب)).
وروي عن النبي ÷ أن رج ً
ال من بني هالل سأله ،فقال :يارسول اهلل إين كنت
حتملت حاملة ،فقال له رسول اهلل ÷(( :إن املسألة الحتل إال لثالثة :رجل َحت ََّمل حاملة،
فح ّلت له املسألة حتى يصيبها ،ورجل أصابته جائحه ،فذهب ماله فحلت له املسألة ،ورجل
َ
أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذوو احلجى من قومه :قد حلت له املسألة)).
وذكر عن النبي ÷ :أنه قال(( :الحتل املسألة إال لذي فقر مدقع ،أو دم موجع،
أو غرم مفظع)) فهذا عندي معنى ما قال رسول اهلل ÷ الحتل الصدقة لغني ،وال
لذي مرة سوي.
وفيها [العلوم[ ،]273/2:الرأب :]539/1:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ...إىل قوله :قيل له:
فإهنم يقولون :من له مخسون دره ًام ،أو قيمتها من الذهب الحتل له الزكاة ،قال :هذا يعني
به املسألة ،وقد روي عن عيل رمحة اهلل عليه.
وفيها [العلوم[ ،]271/2:الرأب :]535/1:حدَّ ثني عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه ،قال:
الأرى سبيل الصدقات يف مجيع الوجوه إال واحد ًا ،وال أرى الرواية الصحيحة املوافقة
لإلجامع والكتاب إال عىل أن الصدقة ال حتل لغني ،ورأيتهم َممعني عىل أن من كان له
كَن َي ْسكُنهَ ،
وخا ِدم َخيْدُ ُمه ،ومتاع بيت ال غنى به عنه فالصدقة له حالل.
َم ْس ُ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]159عن القاسم  #مثل الروايات عنه يف األمايل ،وكذا
الرواية عن أمحد بن عيسى فيه مثلها.
وفيه :قال احلسن بن حييى :روي عن النبي ÷ أنه قال(( :الحتل الصدقة لغني،
وال لذي مرة سوي -يعني إذا كان صحيح ًا قوي ًا ،-ومن مل يكن له مخسون درهام حيول
عليها احلول حل له أخذ الزكاة)).
وفيه [ج 1ص :]160وقال احلسن  :#يروى عن أيب جعفر حممد بن عيل ’ أنه قال:
ال يعطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درهم .ويروى عن جعفر بن حممد  #أنه
قال :ال يعطى أكثر من مخسني دره ًام ،وال يعطى من له مخسون دره ًام.

قال احلسن  :#فقول حممد بن عيل  :#فيه سعة ورخصة وقول جعفر صواب.
وقال احلسن وحممد :يعطى الفقري من الزكاة مخسني دره ًام ،وال يعطى من له مخسون دره ًام.
وروى حممد بإسناده ،عن عيل  ،#مثل ذلك.
ويف األمال [العلوم[ ،]275/2:الرأب :]543/1:قال أبو جعفر :إن أخذ لنفسه مائتني إال شيئ ًا
فال يأخذ لكل عَ ِّيل مثل ذلك ،وإن أخذ مخسني فيأخذ لكل عيل ممن جتب عليه نفقته مثل
ذلك ،وهذا ال اختالف فيه.
يف صحيفة اإلمام عيل بن موسى الرىض [ #ص :]463عن آبائه ،عن عيل ،%
قال :قال رسول اهلل ÷(( :إنا أهل بيت الحتل لنا الصدقة ،و ُأ ِم ْرنا بإسباغ الوضوء،
وأن ال ننزي حامر ًا عىل عتيقة )).
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]162قال أمحد ،والقاسم ،واحلسن ،وحممد :الحتل الصدقة
لبني هاشم الذين جعل اهلل هلم اخلمس.
قال القاسم  :#الحتل هلم الصدقة؛ ملا أكرم اهلل به نبيه ÷ من اخلمس ،وملا
جاء يف ذلك عن رسول اهلل ÷ من التشديد عىل نفسه ،وعليهم.
ويف األحكام [ج 1ص :]197عن أبيه ،عن جده القاسم :مث ُله.
نحوه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]303/2:الرأب :]587/1:عن جعفر ،عن القاسمُ :
عما روي يف بني
وفيها [العلوم[ ،]303/2:الرأب :]586/1:قال حممد :سالت أمحد بن عيسىّ ،
هاشم أهنم الحتل هلم الصدقة ،قلت :تكون هذه الزكاة التي خيرجها الناس من أمواهلم
من الصدقة التي الحتل هلم.
قال :نعم.
قلت :الحتل هلم الصدقة وإن منعوا اخلمس؟
قال :نعم ،وإن منعوا اخلمس .ليس منعهم ما أحل اهلل هلم جيوز هلم أخذ ماحرم
عليهم إال من رضورة بمنزلة امليتة.
( -)1العتيقة :الفرس ،انتهى مصباح.

ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :روى حممد بن القاسم  ،#عن رسول اهلل ÷
أنه منع بني هاشم من تويل عاملتها ملا سئل عن ذلك فقال(( :إهنا غسالة أوساخ الناس)).
وفيه :قال أبو طالب :واألظهر أن حتريم الصدقة الواجبة عىل بني هاشم َممع عليه،
وقد روي عن أيب حنيفة رواية شاذة :أهنا حتل هلم .وال خالف أن بني أمية حتل هلم
الصدقة ،وأمية هو ابن عبد شمس.
وأما زكاة بعضهم لبعض ففي اجلامع الكايف [ج 1ص :]162روى حممد بإسناده عن
عيل  %أنه قال( :نحن أهل البيت الحتل لنا الصدقة ،إال صدقة بعضنا عىل بعض).
وعن حجر املدري أنه قال يف صدقة رسول اهلل ÷ :أن يأكل أهله منها باملعروف
غري املنكر.
قال حممد :هذا األثر موافق لرواية أيب جعفر  #عن رسول اهلل ÷(( :الحتل
الصدقة آلل حممد إال صدقة املاء ،أو صدقة بعضهم عىل بعض)).
وعن عيل بن احلسني أنه كان يرشب من ماء الصدقة.
ويف الشفاء لألمري احلسْي [ #ج 1ص :]575وأما زكاة بعضهم لبعض فذكر النارص
لدين اهلل أمحد بن حييى اهلادي يف جوابه للقاسم بن حممد بن القايض وقد سأله عن زكاة
الطالبيني هل جتوز لبعضهم من بعض أو ال؟ فأجابه النارص لدين اهلل بام لفظه :الذي
سمعنا من آبائنـا  ¢أن صدقات آل رسول اهلل ÷ جتـوز هلم ،ولضعفائهم،
ولفقرائهم ،ومساكينهم دون كل أحد قال :وهو عندي كذلك .واهلل املوفق للصواب.
()1

جي ِّوزُ صدقات آل حممد صىل اهلل عليه
وذكر يف بعض نسخ الوايف عن عيل  #أنه ُ َ
وعليهم بعضهم لبعض.
وذكر مثله عن زيد بن عيل ،وحممد بن حييى اهلادي  ،%ومحله القايض زيد عىل
صدقات النفل.
وكالمهم يدل بحقيقته عىل خالف محله وهو جواز رصف زكوات بعضهم لبعض.
ومثله نص القاسم بن عيل يف كتاب التفريع :واألوىل عندنا حتريم الزكاة أمجع عىل بني
( -)1هو لعيل بن بالل رمحه ال َّله ،متت من املؤلف أبقاه ال َّله.

هاشم سواء كانت الزكاة منهم ،أو من غريهم لعموم األخبار ،وهو جيب اجراؤها عىل
عمومها إال بمخصص وال خمصص ملا هنا فوجب إجراؤه عىل عمومه.
قال األمري صالح املتمم للشفاء يف حاشيته عىل ماذكره األمري النارص للحق
احلسني بن حممد يف الشفاء من دعوى عدم املخصص مالفظه:
وأقول إن العمومات التي تقدمت خمصوصة بام رواه سادات آل أيب طالب عن زين
حرمت علينا صدقـات
العابدين ،عن العباس بن عبد املطلب أنه قـال :يارسول اهلل إنك ّ
الناس ،فهل حتل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال(( :نعم)).
وهذا احلديث يشهد بام ذكره زيد بن عيل ،وأمحد بن حييى ،وحممد بن حييى ،و(ع)- ،
قلت :وأظنه :وأبو العباس احلسني -وهو الذي رواه أمحد بن حييى عن آبائه ،وهو قول
حي اإلمـام املتوكل عىل اهلل املطهر بن حييى قدس اهلل روحه ،وولده حممد بن املطهر ،وقد
ّ
روى ذلك يل الثقة عن حي اإلمام النارص للحق رشف الدين طود العرتة.
قلت :وهو األمري احلسني صاحب هذا القول ،قال :وال أدري هل ذلك منه متقدم
عىل هذا القول ،أو متأخر ،انتهى(.)1
وقال احلاكم النيسابوري صاحب املستدرك رمحه اهلل :يف كتاب معرفة أصول
احلديث :حدَّ ثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن
احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ابن أخي طاهر العقيقي ،حدَّ ثنا أبو حممد
إسامعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني عيل بن جعفر بن حممـد ،عن
احلسني بن زيد ،عن عمه عمر بن عيل بن احلسني ،عن أبيه أن العباس ،قال :يارسول اهلل
إنك حرمت علينا صدقات الناس ،فهل حتل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال(( :نعم)).
قال احلاكم :قال احلسني :فرأيت مشيخة أهل بيتي يرشبون من املاء يف املسجد إذا كان
لبعض بني هاشم ،ويكرهونه مامل يكن لبني هاشم.
( -)1قال السيد العالمة احلسن بن أمحد اجلالل بعد ذكره ملا يف الشفاء ،وحديث العباس ،مالفظه :قال والدي صالح اجلالل يف
اللمعة :رواه عن عدّ ة من الصحابة والتابعني ،وكذا عن عيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،وكثري من أوالدهم األئمة ،%
انتهى ،ويف رشح اجلالل :برتك الواو ،وعدة من دون لفظة (عن) فتحقق من اللمعة.

وقال اإلمام اهلادي  #يف املجموعة الفاخرة [ص :]443يف جوابه عىل مسائل احلسن
بن عبداهلل الطبي :بل قولنا إنا نتبأ إىل اهلل ممن استحل العرش من آل رسول اهلل ÷
وقال :إنه حالل من غري آل رسول اهلل ÷.
يف اجلامع الكايف :قال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن يتعمدوا
بالزكاة أهل املعرفة واحلق واملوافقة ،وال يتعمدوا هبا أهل اخلالف والعداوة ،وكذلك
الصدقات ،والكفارات ،والفطر ،ونحو ذلك.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]85أما األبوان ،واألوالد ،واململوك ،واملدبر ،وأم الولد،
فال خالف أنه الجيوز للرجل أن يعطيهم شيئ ًا من زكاته.
وأما سائر من تلزمه نفقتهم فالوجه يف أهنم اليعطون من الزكاة شيئ ًا أنه الخالف يف
األبوين ،والولد أهنم اليعطون ،فكذلك سائر من ذكرنا لعلة لزومه نفقاهتم ،وكل من
لزمته نفقته الجيوز أن يعطيه شيئ ًا من زكاته ؛ ألنه يكون خمفف ًا عن نفسه ،ومنتفع ًا به ،وال
جيوز لإلنسان أن جيعل زكاته نفع ًا لنفسه.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :ودفعها إىل الكفار ال جيوز باإلجامع،
والتشبيه كفر باإلجامع.
وفيه :وال خالف أن دفعها إىل اآلباء واألمهات ال جيوز وإن علوا ،وال إىل األوالد
وإن سفلوا ،سواء وجبت نفقة هؤالء عىل ا ُملزَ كِّي ،أم مل جتب ،ويدخل يف ذلك أوالد
البنات وإن صاروا من ذوي األرحام.
وفيه :وال خالف أن دفعها إىل مامليكه ومدبره وأمهات أوالده ال جيوز.
وقال األمري احلسْي رمحه اهلل يف الشفاء [ج 1ص :]577وأمجعت األمة عىل أن الزكاة ال
جيوز رصفها إىل الكفار.
وفيه [ج 1ص :]578واإلجامع منعقد بني أهل اإلسالم عىل أن دفع الزكاة إىل اآلباء وإن
علوا ،أو إىل األمهات ،وإن علون ،أو إىل األوالد ،وأوالدهم وإن سفلوا ال جيوز.
وال جيوز رصفها عنـد آبائنا  %إىل األقارب الذين جتب نفقتهم عىل املخرج للزكاة إليهم؛

ألنه يكون منتفع ًا هبا من حيث أسقط بدفعها إليهم ما جيب عليه من نفقتهم وذلك ال جيوز.
وأما األقارب الذين ال جتب نفقتهم فهم بذلك أوىل من غريهم.
وفيه [ج 1ص :]579وال جيوز أن يعطي زكاته مامليكه ،وال مدبريه ،وال أمهات أوالده،
وهو إجامع كافة العلامء.
يف جمموع زيد [ #ص :]197عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷:
((صدقة الفطر عىل املرء املسلم خيرجها عن نفسه ،وعن من هو يف عياله ،صغري ًا كان أو كبري ًا،
ذكر ًا أو أنثى ،حر ًا كان أو عبد ًا ،نصف صاع من بر ،أو صاع من متر ،أو صاع من شعري)).
()1

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب:ج 1ص[ ،]590العلوم :]305/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيـد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :صدقة الفطر عىل من كان من عيالك صغري ًا ،أو كبري ًا ،أو مملوك ًا
لكل اثنني صاع ،وقد جيزي نصف صاع)).
قال أبو جعفر :يعني عن واحد نصف صاع.
وبه قال حدَّ ثنا ُممد [العلوم[ ]306/2:الرأب :]591/1:عن أيب الطاهر ،قال :حدَّ ثني أبو
ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه عن النبي ÷ قال(( :صدقة الفطر عىل كل صغري ،أو
كبري ،حر ،أو عبد ،وعىل من متونون)).
وفيها [الرأب[ ،]530/1:العلوم :]268/2:حدَّ ثنا عباد ،عن حاتم بن إسامعيل ،عن جعفر بن
حممد ،عن أبيه ،قال :فرض رسول اهلل ÷ عىل كل صغري وكبري ،حر و عبد ممن
ُيمونون صاع ًا من متر ،أوصاع ًا من زبيب ،أو صاع ًا من شعري عىل كل إنسان.
ويف اجلامع الكايف :وروى حممد عن النبي ÷ أنه قال(( :صدقة الفطر عن كل
صغري ،وكبري ،حر أو عبد ،وعىل من متونون)).
وعن عيل  #قال( :زكاة الفطر عىل من جرت عليه نفقته).
( - )1بنصب صاع يف نسختي املنهاج والروض.

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]87واألصل فيه حديث زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :صدقة الفطر عىل الرجل املسلم خيرجها
وعمن هو يف عياله ،صغري ًا كان أو كبري ًا ،حر ًا أو عبد ًا ،ذكر ًا أو أنثى)).
عن نفسهَّ ،
وحديث جعفر ،عن أبيه ،قال :فرض رسول اهلل ÷ صدقة الفطر عىل كل صغري
وكبري ،حر وعبد ،ذكر وأنثى ،ممن متونون.
قال القاض زيد يف الرشح :الخالف يف وجوهبا عىل املسلم عىل اجلملة.
وفيه :وال خالف أنه إذا أخرج مام يأكله فإنه جيزي ،وكذلك إذا عدل من األدنى إىل
األعىل فإنه جيوز باإلجامع.
واألحب أن اليعدل إىل األدون ألنه أدخل يف املواساة ،واألخذ باألفضل ،وال خالف فيه.
ّ
وفيه :وال خالف يف جواز إخراجها يف أول النهار يوم العيد فكذلك يف آخره،
واملعنى أنه يوم الفطر.
وفيه :فإن مىض عنه يوم الفطر وهو اليلزمه صدقة الفطر إلعدامه ،ثم أيرس يف اليوم
الثاين مل يلزمه إخراجها ،وهذا الخالف فيه ،وإنام اخلالف فيمن أيرس يوم الفطر.
وفيه :وال جيب إخراجها عن اجلنني ،وهو قول (ح) وال خالف فيه.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]215زكاة الفطر جتب عىل كل عيل من عيال
من كان من املسلمني جيد السبيل إليها ،وهي يشء جعله رسول اهلل ÷ ،وفرضه عىل
املسلمني ،وأمرهم بأدائه يف يوم فطرهم.
يف أمال أيب طالب [ #ص :]365وبه قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن احلسني الديباجي
البغدادي ،عن أيب احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،عن حممد بن منصور،
عن حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه :أن
احلسن واحلسني ابني عيل  %كانا يؤديان زكاة الفطر عن عيل  #حتى ماتا ،وكان عيل
بن احلسني وأبو جعفر يؤديان عن أبوغام.
وهو يف أمال أمحد بن عيسى ’

[العلوم[ ،]308/2:الرأب]595/1:

هبذا السند من حممد

إلخ بلفظ :عن أبيهام أعني علي ًا وأبو جعفر ،وزيادة حتى مات.
قال أبو جعفر :وأنا أودغا عن أيب.
ومثل هذا الذي يف أمال أمحد يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]163هبذا السند من حممد
بلفظ :يؤدياهنا وآبائهام..إلخ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]308/2:الرأب :]596/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أبو
الطاهر ،عن جعفر بن حممد :أنه كان يعطي صدقة الفطر عن أبيه يعني بعد وفاته.
وهو يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]163بسنده ولفظه من غري لفظ يعني..إلخ ،وزيادة قال
أبو الطاهر :وأنا أعطي صدقة الفطر عن أيب.
يف جمموع زيد [ #ص :]199عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب تعاىل ،وإن الصدقة لتطفئ اخلطيئة كام يطفئ املا ُء
النار ،فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها من شامله؛ فإهنا تقع بيمني الرب تبارك وتعاىل،
َ
فلوه ،أو فصيله حتى تصري
وكلتا يدي ريب سبحانه وتعاىل يمني ،فريبيها كام يريب أحدكم َّ
اللقمة مثل أحد)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]310/2:الرأب :]599/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال
رسول اهلل ÷ مث ُله بلفظ(( :أحدكم ،فليخفها)) بحذف يمينه ،ولفظ(( :جبل أحد)).
قال أبو جعفر :قلت ألمحد بن عيسى :مامعنى قوله :إن الصدقة تقع بيمني الرب؟
قال :بقبول اهلل.
ويف املجموع لزيد [ص :]198عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما
من صدقة أعظم أجر ًا عند اهلل عز وجل من صدقة عىل ذي رحم ،أو أخ مسلم)) قـالوا:
وكيف الصدقة عليهم؟ قالِ :
((صالتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند اهلل عز وجل)).
ومثله أيض ًا يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]308/2:الرأب ]596/1:بالسند املتقدم
عنه ÷.

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]361وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن حسني الديباجي
البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن زيد مايت ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن منصور...إىل آخر سند األمايل املتقدم واحلديث األول إىل قوله(( :كام يطفئ املاء النار)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]311/2:الرأب :]602/1:وحدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثنا عبداهلل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا مات
العبد انقطع عمله فلم يتبعه إال ثالثة :صدقة جارية ،أو ولد صالح يستغفر له بعده ،أو
ِع ْل دم عَ َّل َمه ِ
عَم َل به بعده ،فهو يكتب له)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]362وبه قال أخبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم
احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن داوود بن نرص ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن سالَّم،
قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل العلوي ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :بادروا بالصدقة ،فإن البالء
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ال ينحط إليها )).
ويف املجموع لزيد [ #ص :]378عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :اليتبع امليت بعد
موته يشء من عمله إال الصدقة اجلارية ،فإهنا تكتب له بعد وفاته).
ويؤخذ تامم هذا وما يلحق به من آخر الكتاب إن شاء اهلل.
يف جمموع زيد [ #ص :]360عن آبائه ،عن عيل  :%أنه َمخَّس ماحواه عسكر أهل
النهروان ،وأهل البرصة ،ومل يعرتض ما سوى ذلك.
وفيه [ص :]356عن آبائه  :%أن رسول اهلل ÷ كان ينفل بالربع ،واخلمس،
والثلث ،قال عيل ( :#إنام النفل قبل القسمة ،وال نفل بعد القسمة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]297/2:الرأب :]577/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
( -)1ال يتخطى إليها ،نسخه.
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قال رسول اهلل ÷(( :العجامء جبار  ،واهلدم جبار ،واملعدن جبار [والبئر جبار ]،
ويف الركاز اخلمس)).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]94وروى حممد بن منصور ،عن أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((يف الركاز اخلمس)).
ويف اجلامع الكايف :وقال حممد :أمجع أهل العلم عىل أن اخلمس جيب يف مجيع
ماغنمه املسلمون من أموال املرشكني بالسيف عنوة.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :اخلمس واجب يف كل مايغنم ،وال خالف فيه
عىل اجلملة.
وفيه :وما يغنم من أموال أهل احلرب فإنه خيمس ،وال خالف فيه.
وفيه :وكذا مايوجد من الركاز وهي كنوز اجلاهلية ،وهذا مام الخالف فيه إال ماحيكى
عن الشافعي وأحد قوليه :إنه ْ
إن وجده يف دار نفسه فإنه يكون له ،وال مخس عليه.
وفيه :قال القاسم  #فيمن دخل دار احلرب من املسلمني فوجد فيها الطعام،
والعلف :إن ذلك مام سهل فيه ،فيجوز له تناوله من غري إخراج اخلمس.
قال السيد أبو طالب :وهذا مام الخالف فيه.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]487وأما سهم قربى الرسول ÷ فهو ملن
جعله اهلل فيهم وهم الذين حرم اهلل عليهم الصدقات ،وعوضهم إياه بد ً
ال منها ،وهم
أربعة بطون هم :آل عيل ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،وآل العباس ،ويقسم بينهم ذلك قسام
سواء الذكر فيه واألنثى ،اليزول عنهم أبد ًا...إىل أن قال :وهذه األربعة البطون فهم الذي
قسم عليهم رسول اهلل ÷ اخلمس.
( -)1قال أبو جعفر معنى اجلبار َهدَ َر.
والعجامء :الدابة املنفلتة تصيب أو تقتل أو جترح أو تفسد فام أصابت من ذلك فهو َهدَ ر ال يؤخذ به أحد.
( -)2زيادة يف نسخة العلوم املطبوع.

وفيها [ج 2ص:]489ويف ذلك مابلغنا ،عن عيل بن احلسني بن عيل  :%أنه كان يقول يف
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وقرابة
ويف اجلامع الكايف قال [ج 1ص :]168قال أمحد ،وحممد ،وهو قول احلسن :#
النبي ÷ الذين هلم اخلمس والحتل هلم الصدقة ،هم :آل عيل ،وآل جعفر ،وآل
عقيل ،وآل العباس.
وفيه [ج 1ص :]168عن حممد :أمجع أهل العلم عىل أن آل عيل ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،وآل
عباس داخلون يف اخلمس لقرابتهم من رسول اهلل ÷ ،وأن الصدقة حمرمة عليهم.
وفيه [ج 1ص :]169وقال احلسن بن حييى  :#فيام َأ ْخ َبنا حممد بن جعفر ،عن ابن
شاذان عنه :وروينا عن زيد بن عيل  :%أن اخلمس لذي القربى الذين أسلموا مع
رسول اهلل ÷ من بني عبد املطلب الذين حرم عليهم الصدقة ،وجعل هلم اخلمس
عوض ًا من الصدقة.
ويف املجموع عن زيد بن عيل  #قال [ص :]356يف اخلمس هو لنا ما احتجنا إليه،
فإذا استغنينا فال حق لنا فيه .أمل تر أن اهلل قرننا مع اليتامى ،واملساكني ،وابن السبيل فإذا
بلغ اليتيم ،واستغنى املسكني ،وأمن ابن السبيل ،فال حق هلم ،وكذلك نحن إذا استغنينا،
فال حق لنا.
قال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :أمجع املسلمون عىل أن املراد بالقربى يف قوله
ُْ َ
تعاىلَ ﴿:و َِّلِي الق ْرب﴾ [األنفال ]41:قربى رسول اهلل ÷ ،وإنام اختلفوا يف ثبوت

سهمهم بعد النبي ÷ فعند أمري املؤمنني  #أنه باق ،وهو إجامع أهل البيت .%

ص :]100فإن قيل إن اهلل تعاىل قالَِّ ..﴿::لِي

ويف رشح التجريد
ُْ َ
الق ْرب﴾[األنفال ،]41:ومل ينسب القربى إىل أحد ،واحتمل أن يكون املراد به قربى
[ج2

الرسول ÷ ،واحتمل أن يكون املراد به قربى اإلمام ،واحتمل أن يكون قربى
الغانمني ،فال متعلق لكم بظاهره.
قيل له :هذا كالم فاسد؛ ألن املسلمني قد أمجعوا عىل أن املراد به قربى

الرسول ÷ ،ومل خيتلفوا فيه ،وإنام اختلفوا يف سهمهم بعد النبي ÷ ،فادعى قوم
أنه بطل بموت رسول اهلل ÷ ،وقال قوم :هو باق كام كان ،واختلفوا يف الوجه الذي
أخذوا به ،فقال قوم :أخذوه بالفقر ،وقال قوم :بل استحلوه ،وأخذوه مع الغنى والفقر.
وفيه [ج 2ص :]104فأما قول من يقول :إن سهم ذوي القربى كان ثابت ًا يف حياة رسول
اهلل ÷ ،ثم بطل بموته فقول ٍ
واه ،وذلك إهنم أعطوه للقرابة ،والقرابة باقية ،فال معنى
إلبطال السهم مع بقاء املعنى املقتيض له وهو القرابة .عىل أنه -ال شك -إنام جعل رشف ًا
لرسول اهلل ÷ فيجب أن يكون باقي ًا هلم بعد موته قياس ًا عىل سائر مارشف به ،من
()1

املنع من تزويج أزواجه ،وتعظيم أهل بيته ،وحتريم الصدقة عليهم.
والعلة أنه ترشيف للنبي ÷ المانع من تأبيده .عىل أن املسألة إجامع أهل
البيت  ،%وقول أمري املؤمنني ،وما كان كذلك فإنه عندنا حجة الجيوز خالفه.
ويف اجلامع الكايف :عن حممد مالفظه :حدَّ ثنا حممد بن عيل بن خلف ،قالَ :أ ْخ َبنا
حسني األشقر ،عن إرسائيل ،عن حكيم بن جبري ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس،
قال :أعطانا أبو بكر اخلمس أمارته ،ثم أعطانا عمر شطر ًا من أمارته ،ثم دمهه الناس،
عيل حتى أقضيكموه ،فلام ويل عثامن أتيناه فسألناه ،فقال :هذا يشء قد
فقالّ :
توسعوا به ّ
قبضه عمر فام أرى ر ّده.
وفيهَ :أ ْخ َبنا حممد بن عبيد ،وعباد بن إبراهيم بن أيب حييى ،عن جعفر بن حممد ،عن
أبيه أن احلسن ،واحلسني ،وعبداهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن جعفر سألوا علي ًا حقهم من
اخلمس ،فقال( :هو لكم فإن شئتم أعطيتكموه ،وإن شئتم أن ترتكوه أتقوى به عىل حرب
معاوية فعلتم) فرتكوه.
القائل أخبنا :حممدُ بن منصور.
وفيهَ :أ ْخ َبنا حممد بن عمر ،عن حييى بن آدم ،قالَ :أ ْخ َبنا احلكم بن ظهري ،قال:
حدَّ ثنا حممـد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن عيسى بن عبد الرمحن ،عن عبد الرمحن بن
أيب ليىل ،قال :دخـل عيل ،وفاطمة ،والعباس ،وأسامة عىل رسول اهلل ÷ ،فسأله
( -)1ثابت ًا ،نسخة.

العباس ،فأعطاه ،وسألته فاطمة فأعطاها ،وسأله أسامة فأعطاه ،وسأله عيل صىل اهلل عليه،
فقـال( :يارسول اهلل ولنّي سهم ذي القربى من اخلمس فأقسمه يف حياتك فال ينازعنيه أحد
بعدك ،قال :فو ّ
اله إياه) ،فكان عيل صىل اهلل عليه يقسمه يف حياة رسول اهلل ÷ ،ويف
والية أبو بكر ،وعمر حتى كان آخر واليـة عمر ،فبعث عمر إىل عيل صىل اهلل عليه :هذا
نصيبكم من اخلمس فبعث إليه عيل( :إنا أغنياء عنه هـذه السنة) ،قالُ :
فقتل عمر ،وويل
عثامن ؛ فطلبه عيل صىل اهلل عليه ،فقال :إين وجدت عمر مل يعطكموه آخر سن ّيه ،قال:
فمنعهم إياه.
يف اجلامع الكايف :قال حممدَ :أ ْخ َبنا عباد بن يعقوب ،عن حسني بن زيد ،عن جعفر
بن حممد ’ :أن فدك ًا كانت لرسول اهلل ÷ ،وكانت مام أفاء اهلل عىل رسوله بغري
َ َ ْ ََ
َ َ
َ
قتال ،قال اهلل عز وجل﴿ :ف َما أ ْو َجف ُت ْم عليْ ِه م ِْن خيْ ٍل َوَل ِرَك ٍب﴾[احلرش ]6:فلام نزلت:
َ
َ ْ ُ َ َّ
آت ذا الق ْرب َحق ُه﴾[الروم ]38:دعا رسول اهلل ÷ فاطمة ،فأعطاها إياها ،فلام ُقب َِض
﴿ف ِ
وو ِّيل عثامن أقطعها مروان ،فلام ويل مروان جعل ثلثيها لعبد
رسول اهلل ،وأبو بكر ،وعمرُ ،

امللك ،وثلث ًا لسليامن ،فلام ويل عبد امللك جعل ثلثيه لعبد العزيز ،وثلث ًا لسليامن ،فلام ويل
سليامن جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز ،فلام مات عبد العزيز صارت -يعني مجيعها -لعمر
بن عبد العزيز ،فردها عىل ولد فاطمة & ،فقالوا له :أنقمت عىل أيب بكر ،وعمر؟ قال:
فعزهلا ،فكان يزرعها ،فكانت غلتها يومئذ ستة آالف دينار ،قالوا :وزاد عليها مثلها،
وكان يرسل هبا فيقسمها يف ولد احلسن ،واحلسني ’ خاصة للصغري ،والكبري.
ْ
َ ُ َ
ات ذا الق ْرب
وروى حممد بإسناده ،عن أيب سعيد ،قال :ملا نزلتَ ﴿ :و َء ِ
َّ
َحق ُه﴾[اإلرساء ]26:دعا رسول اهلل ÷ فاطمة فأعطاها فدك.
ماصح باألخبار
قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 2ص :]57واألصل يف هذا
ّ

ف عليهم بخيل ،وال ركاب صارت
وج َ
املتواترة أن فدك ًا ملا أجىل عنها أهلها من غري أن ُي َ
لرسول اهلل ÷.
وقال اإلمام القاسم بن ُممد  #يف العتصام [ج 2ص :]250الخيتلف آل حممد

صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني أن فدك ًا مام أفاء اهلل عىل رسوله من غري إجياف عليها بخيل،
وال ركاب ،وكانت لرسول اهلل ÷ ملك ًا ،وإن النبي ÷ أنحلها فاطمة &.
وقال عيل بن احلسْي الزيدي رمحه اهلل يف املحيط باإلمامة :قالت الشيعة وأهل
البيت بأمجعهم :إن الفدك كانت لفاطمة & ،وإن أبا بكر أخرجه من يدها ،وأخطأ يف ذلك.
وفيهَ :أ ْخ َبنا السيد اإلمام أبو طالب حييى بن احلسني بن هارون احلسني  ،#قال:

َأ ْخ َبنا السيد ابو العباس احلسني  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن احلسن ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن
عبد العزيز ،قالَ :أ ْخ َبنا حسن بن حسني العرين ،قال :حدَّ ثني احلسني بن زيد بن عيل ،عن
عبداهلل بن احلسن أنه أخرج وكيل فاطمة من فدك وطلبها بالبينة بعد شهر من موت

الرسول ÷ ،فلام ورد وكيل فاطمة ،وقال :أخرجني صاحب أيب بكر صارت
فاطمة & إىل أيب بكر ،ومعها أم أيمن ،ونسوة من قومها ،فقالت :فدك بيدي ،أعطاين
رسول اهلل ÷ وتعرض صاحبك لوكييل ،فقال :يابنت حممد أنت عندنا مصدقة إال
أن عليك البينة ،فقالت :يشهد يل عيل بن أيب طالب ،وأم أيمن ،فقال :هايت ،فشهد أمري
املؤمنني ،وأم أيمن ،فكتب هلا صحيفة ،وختمها ،فأخذهتا فاطمة ،فاستقبلها عمر ،وقال:
يابنت حممد هايت الصحيفة ،فأخذها ،ونظر فيها ،وتفل فيها ،وخرقها.
وروى أبو العباس احلسني  ¥هذا اخلب عن احلسني بن زيد بن عيل .#
وهو يف مصابيح أيب العباس رمحه اهلل بلفظ :و َأ ْخ َبنا عيل بن احلسني بإسناده ،عن
عبداهلل بن احلسن ’ أنه أخرج وكيل فاطمة من فدك...احلديث كله ،بلفظ :هلمي
الصحيفة ،ونظر فيها ،ومزقها.
ويف هنج البالغة عن عيل ( :#بىل كانت يف أيدينا فدك من كل ما أظلته السامء،
فشحت عليها نفوس قوم وسخت عليها نفوس قوم آخرين ،ونعم احلكم اهلل).
وقال اإلمام املتوكل عىل اهلل أمحد بن سليامن  #يف أصول األحكام :ويف األخبار
املتواترة إن فدك ًا ملا ُأ ْج ِيل عنها أه ُلها من غري أن يوجف عليهم بخيل ،وال ركاب صارت
لرسول اهلل ÷.
۞۞۞۞۞

ّ َ
َ ُ
ِكتاب الصيام

يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ :]202عن آبائه ،عن عيل  ،%قالَّ ( :ملا كان أول ليلة
من شهر رمضان قام رسول اهلل ÷ ،فحمد اهلل ،وأثنى عليه ،ثم قال(( :أغا الناس إن
ْ
اد ُعوِن أَ ْس َتج ْ
ب
ووعَ دكم اإلجابة ،وقال﴿ :
اهلل قد كفاكم
عدوكم من اجلنَ ،
َّ
ِ
ِ
َ ُ
ك ْم﴾[غافر ]60:أال وقد َو َ
كَّل اهلل عز وجل بكل شيطان مريد سبعة أمالك ،فليس بمحلول
ل
د
مفتحة من أول ليلة منه إىل آخر ليلة ،أال وإن
حتى ينقيض شهر رمضان ،وأبواب السامء
شمر ،وشد ا ِملئْزَ ر ،وبرز من بيته،
الدعاء فيه ُمت ََق ّبل)) ،فلام كان أول ليلة من العرش األواخرَّ :
واعتكف العرش األواخر ،وأحيا الليل كله ،وكان يغتسل بني العشائني ÷).
قال :وسألت اإلمام أبا احلسني زيد بن عيل  #ما معنى شد املئزر؟ فقال :كان يعتزل
النساء فيهن.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]317/1:الرأب :]610/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
نحوه ،بزيادة تكرير
أمحد بن عيسى ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ُ %
اخلطبة عند دخول العرش مثل أول الشهر.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]371وبه قال :حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني الديباجي
البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور...إىل آخر سند األمايل ،واحلديث نحوها.
ويف املجموع بالسند املتقدم قال [ص :]203قال رسول اهلل ÷(( :للصائم
فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة يوم القيامة ،ينادي املنادي :أين الضامئة أكبادهم،
وعزيت َ
ألروينَّهم اليوم)).
ونحوه يف أحكام اهلادي [ #ج 1ص ]236بلفظ :بلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن
ُ
آبائه ،عن عيل بن أيب طالب _ ،قال( :قال رسول اهلل ÷ :للصائم ..إلخ).
ونحوه يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]342/1:الرأب ]656/1:بالسند املتقدم بزيادة
ُ
أطيب عند اهلل من ريح املسك)) وليس فيه (ينادي ...إلخ).
فم
ُ
الصائم ُ
ِ
((وخللوف ِ

وف ف ِم
((خل ُل ُ
ويف املجموع بالسند املتقدم قال [ص :]204قال رسول اهلل ÷َ َ :

أطيب من رائحة املسك عند اهلل عز وجل ،يقول اهلل عز وجل :الصوم يل وأنا
الصائم
ُ
ِ
أجزي به)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]317/1:الرأب :]608/1:بالسند املتقدم قال :صعد
رسول اهلل ÷ املنب فقال(( :ياأغا الناس إن جبيل أتاين فاستقبلني ،ثم قال :ياحممد
من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فامت فدخل النار فأبعده اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني)).
نحوه.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]370بسنده املتقدم املتصل بسند أمايل أمحد بن عيسى ُ
وهو يف األحكام بالسند املتقدم [ج 1ص ]235بلفظ(( :فلعنه اهلل..إلخ)) وزيادة :ثم
قال(( :من حلق إمام ًا عاد ً
ال ،فلم يغفر له ،فلعنه اهلل ،قل :آمني فقلت :آمني)) ثم قال:
((من حلق والديه ،فلم يغفر له ،فلعنه اهلل ،قل :آمني ،فقلت :آمني)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1ص :]281وبه قال :حدَّ ثنا القايض أبو القاسم عيل بن
املحسن بن عيل التنوخي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن
سهل الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث ،قال :حدَّ ثني موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر ،عن
أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
تسبيح)).
((نوم الصائم عبادةد ،و َن َف ُسه
د
ُ
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]379وبه قالَ :أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا

عبداهلل بن أمحد بن سالم ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد
بن صبيح ،عن حسني بن علوان ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه  ¢مث ُله.

ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1ص :]276هبذا السند املتقدم ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((وكل اهلل مالئكة بالدعاء للصائمني)).
وبه قال [ج 1ص :]282قال رسول اهلل ÷(( :لكل يشء زكاة ،وزكاة األجساد
الصيام)).
وبه قال [ج 1ص :]274قيل يا رسول اهلل :ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال(( :الصيام،
ويسود وجهه ،ويكرس ظهره ،واحلب يف اهلل ،واملواظبة عىل العمل الصالح يقطع دابره،
واالستغفار يقطع وتينه)).

وبه قال [ج 1ص :]270قال رسول اهلل ÷(( :شعبان شهري ،وشهر رمضان
شهركم وهو ربيع الفقراء ،وإنام جعل اهلل هذه األضحية ليشبع فيه مساكينكم من اللحم،
فأطعموهم)).
وبه [ج 1ص :]286أن علي ًا  #كان يقول( :التقولوا رمضان ،فإنكم التدرون ما
رمضان ،فمن قاله ،فليتصدق ،وليصم كفارة لقوله ،ولكن قولوا كام قال اهلل عز وجل:
َ
َ َ
﴿ش ْه ُر َر َمضان﴾[البقرة.)]185:
وبه قال [ج ..ص :]285قال رسول اهلل ÷(( :مامن عبد يصبح صائ ًام ،ف ُيشتَم

فيقول :سالم عليكم إين صائم إال قال اهلل عز وجل :استجار عبدي من عبدي بالصيام،
فأدخلوه اجلنة)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 1صَ :]263أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد
األزجي بقرآيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم بن سنبك البجيل،
قـالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر

حممد بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي األعور ،قال :حدَّ ثني
موسى بن جعفر بن حممد ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن
احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :من صام يوم ًا يف سبيل
اهلل رصف اهلل به وجهه عن النار ،وأدخله اجلنَّة يأكل من ثامرها)).
فم
((خل ُل ُ
وهبذا اإلسناد [ج 2ص :]94عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷َ َ :
وف ِ
أطيب عند اهلل من ريح املسك ،وللصائم فرحتان فرحة عند إفطاره ،وفرحة عند
الصائم
ُ
ِ
لقاء ربه)).
وبه [ج 2ص :]94عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :الصيام ُجنَّة ،وهو هلل،
وهو املجازي عنه يوم القيامة)).
وبه [ج 2ص :]94عنه  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :أفضل ما يبدأ به الصائم من
فطره احللوى أو املاء)).

وبه [ج 2ص :]98عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :الصائم جليس الرحامن
حتى يفطر)).
((الصائم ال يرفع عشاءه
وبه [ج 2ص :]98عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷:
ُ
حتى تغفر ذنوبه)) .انتهى
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]377وبه قال :أخبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل
الفقيه رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#قالَ :أ ْخ َبنا حممد
بن منصور ،عن حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني بن املخارق ،عن جعفر بن حممد،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷(( :وكل اهلل عز وجل
مالئكة بالدعاء للصائمني)).
وقال رسول اهلل ÷(( :أخبين جبيل  ،#عن ريب قال :ماأمرت أحد ًا من
املالئكة بالدعاء ألحد من خلقي إال وأنا أستجيب له)).
وفيها هبذا السند قال [ص :]370قال رسول اهلل ÷(( :من أصبح صائ ًام ُ
فش ِتم
فقال :إين صائم ،سالم عليكم .قال الرب جل وعز :استجار عبدي بالصوم من عبدي،
أجريوه من ناري ،وأدخلوه جنتي)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]318/1:الرأب :]612/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :أوىص أمري املؤمنني إىل احلسن ابنه فقال:
(أوصيك ياحسن ومجيع ولدي ،وأهل بيتي ،ومن بلغه كتايب من املؤمنني بتقوى اهلل
ربكم ،واهلل اهلل يف صيام شهر رمضان ،فإن صيامه جنة من النار).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]236ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #أنه كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس ،فقال( :إن هذا الشهر املبارك
الذي افرتض اهلل صيامه ،ومل يفرتض قيامه قد أتاكم ،أال إن الصوم ليس من الطعام،
والرشاب وحدهام ،ولكن من اللغو ،والكذب ،والباطل).

يف جمموع زيد [ %ص :]211عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :إذا رأيتم اهلالل من أول
النهار فأفطروا ،وإذا رأيتموه من آخر النهار فأمتوا الصيام إىل الليل).
وفيه [ص :]211هبذا السند عن عيل  #أن قوم ًا جاءوا ،فشهدوا أهنم صاموا لرؤية
اهلالل ،وأهنم قد أمتّوا ثالثني ،فقال عيل ( :#إنا مل نصم إال ثامنية وعرشين يوم ًا ،فدعا
هبم ،ودعا باملصحف ،فأنشدهم باهلل وبام فيه من القرآن العظيم ماكذبوا) ثم أمر النـاس
فأفطروا ،وأمرهم بقضاء يوم ،وأمر الناس أن خيرجوا من الغد إىل مصالهم ،وذلك أهنم
شهدوا بعد الزوال.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]171قال احلسن بن حييى  :#روى عن النبي ÷ أنه
غُم عليكم فعدوا شعبان ثالثني يوم ًا،
قال(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإن َّ
وصوموا احلادي والثالثني)).
قال احلسن ،وحممد :والشهر يكون ثالثني يوم ًا ،ويكون تسعة وعرشين يوم ًا ،ذكر
ذلك عن النبي ÷.
قال حممد :وذكر أهنم صاموا عىل عهد عيل  #ثامنية وعرشين يوم ًا فأمرهم عيل #
فقضوا يوم ًا.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]230فإن كان يف السامء د
علة ِم ْن سحاب ،أو
غبار ،أو ضباب ،أو غري ذلك من سبب من األسباب ُأو ِف َيت أيام الصيام ثالثني يوم ًا.
وكذلك يروى عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإن
غم عليكم فعدوا ثالثني يوم ًا)) يريد ÷ عدوا من يوم رأيتموه ،وصح عندكم أنه قد
ّ
أهل فيه.
وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الشهر هكذا ،وهكذا ،وهكذا)) ثم
قال ÷(( :وهكذا قد يكون ،وهكذا ،وهكذا ونقص من أصابعه واحدة ،وأشار يف
األوىل بكفيه مجيع ًا ثالث مرات ،وأشار بكفيه يف الثانية ثالث مرات ،ونقص يف الثالثة
أصبع ًا))؛ ّ
فدل ذلـك منه ÷ عىل أن الشهر قد يكون مرة ثالثني يوم ًا سواء ،ومرة

تسعة وعرشين يوم ًا سواء.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :وال خالف أن اهلالل إذا ثبت إهالله
بالرؤية ،واملشاهدة وجب الصوم ،وذلك لقوله ÷(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا
لرؤيته)) وألن املشاهدة توجب عل ًام رضوري ًا.
وال خالف أيض ًا أن إهالله إذا ثبت باألخبار املتواترة برؤيته وجب الصوم؛ ألن
األخبار املتواترة توجب العلم كاملعاينة.
وفيه :والخالف أيض ًا أن هالل شوال إذا ثبت إهالله بالشهادة ،أو باألخبار املتواترة
برؤيته وجب اإلفطار.
وفيه :وال خالف بني املسلمني أن وجوب الصوم ،واإلفطار متعلق بتقدم الرؤية
عليه ،وإنام خالف فيه نفر ينتسبون إىل الشيعة ،وهم ُج َّهال ،فقالوا :إن اهلالل إذا رأي
عشية يوم فذلـك يوم من الشهر اجلديد ،ومن سبيل اإلنسان أن يكون صائ ًام فيه إن كان
هالل رمضان ،أو مفطر ًا فيه إن كان هالل شوال إىل قوله :وهذا خارج عن إجامع
املسلمني ،وليس حيفظ عن أحد من السلف ،وإنام ألقى هذا املذهب إليهم قوم من
الباطنية ليفسدوا عىل الناس الصوم والفطر.
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 2ص(( :]109فصل)) ذهب بعض اجلهال
من الشيعة إىل أنه ال اعتبار بالرؤية ،وأن اهلالل إذا رؤي عشية كان ذلك اليوم من الشهر
اجلديـد ،وقالوا يف قوله ÷(( :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) إن الصوم ،واإلفطار
جيب أن يتقدما عىل الرؤية كام أن القائل إذا قال :تسلح للحرب جيب أن يكون التسلح
قبل احلرب ،وإذا قال :تطهر للصالة جيب أن يكون التطهر قبل الصالة ،وهذا قول خارج
من إجامع املسلمني ،وليس حيفظ عن أحد من السلف.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]239الذي رأينا عليه أشياخنا ،ومن سمعنا عنه
من أسالفنا أهنم كانوا يصومون يوم الشك.

ويف ذلك ماحدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن عيل أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه أنه قالَ ( :
أل ْن
إيل من أن أفطر يوم ًا من رمضان).
أصوم يوم ًا من شعبان أحب َّ
َ
وفيها [ج 1ص :]239فأما ما يزخرفه كثري من الناس يف ترك صيامه ،فذلك ما ال يصح،
وال جيوز القول به لبعده من االحتياط ،والصواب ،وقربه من التفريط يف الصوم،
واالرتياب..إلخ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]323/1:الرأب :]622/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم يف صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ،قال :البأس أن
تصومه ،وقد قال عيل بن أيب طالب  #فيام ذكر عنه( :ألن أصوم يوم ًا من شعبان أحب
إيل من أن أفطر يوم ًا من رمضان).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]171وقال القاسم :نحوه.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]111ومن املعتمد يف هذا الباب مااشتهر ،عن أمري املؤمنني #
إيل من أن أفطر يوم ًا من رمضان).
من قوله( :ألن أصوم يوم ًا من شعبان أحب َّ
وفيه [ج 2ص :]112يف صيام يوم الشك مالفظه :عىل أن املسألة إجامع أهل البيت ،%
ومشهور عن عيل  ،#وما كان من املسائل هذه سبيله مل نستجز خالفه.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :وصوم يوم الشك أوىل من اإلفطار،
وماروي من النهي يف ذلـك اليلزمنا؛ إذ الخـالف يف استحباب صومه عىل اجلملة ،وإنام
اخلالف يف صومه عىل وجه دون وجه ،ألن ابا حنيفة يستحبه إذا كان بنية من شعبان،
والشافعي يستحبه إذا صام الشهر كله ،أو صادف يوم ًا كان يصومه ،فإذا كان هذا هكذا
فكل حيتاج إىل تأويل.
فنحن نقول :هـو هني عن صومه بنية الفرض ،فإن صومه عندنا عىل هذا الوجه غري
جائز إىل قوله :قال املؤيد باهلل  :#عىل أن املسألة إجامع أهـل البيت  ،%ومشهور عن
عيل  ،#وماكان من املسائل هذه سبيلها مل يستجز خالفه.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]262ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب رمحة اهلل عليه أنه كان يقول إذا رأى اهلالل( :اللهم إين أسألك خري هذا الشهر
فتحه ،ونرصه ،ونوره ،ورزقه ،وأعوذ بك من رشه ،ورش مابعده).
وبلغنا عنه  :#أنه كان يقول إذا رأى هالل شهر رمضان( :اللهم رب هالل شهر
رمضان أدخله علينا بسالم ،وأمن ،وإيامن ،وصحة من السقم ،وسالمة من الشغل عن
الصالة ،والصيام).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]317/1:الرأب :]610/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
إسامعيل بن موسى ،عن رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  ،#قال :كان
إذا رأى اهلالل ،قال( :اللهم إين اسألك خري هذا الشهر فتحه ،ونرصه ،ونوره ،ورزقه،
وأعوذ بك من رشه ،ورش مابعده).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور رمحه اهلل [ص :]211حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممـد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا عيل بن عابس ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل كرم
اهلل وجهه أنه كان إذا رأى اهلالل قـال( :اللهم إين أسألك من خري هذا الشهر ،وبركته،
ونوره ،وهداه ،ونرصه ،وفتحه ،ورزقه ،وأعوذ بك من رش ماقبله ،وبعده).
يف َمموع اإلمام زيد بن عيل [ص :]204عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
()1

((إن اهلل ومالئكته يصلون عىل املستغفرين باألسحـار ،واملتسحرين  ،فليتسحر أحدكم
ولو بجرعة من ماء ،فإن يف ذلك بركة ،اليزال الرجل املتسحر من تلك البكة شبعان
()2

ر ّيان يومه ،وهو فصل مابني صومكم وصوم النصارى أكلة السحر)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]389وبه قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممـد
البغدادي االبنويس ،قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثنا
( - )1وعىل املتسحرين (نخ).
( - )2وهي (نخ).

عيل بن حممد النخعي الكويف ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ،قال :حدَّ ثنا
نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد
الواسطي ،قال :حدَّ ثنا زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل _ ،قال :قال رسول اهلل
÷ :مث ُله بلفظ(( :فإن ذلك)) ولفظ(( :وفصل)) ولفظ(( :أكلة السحور)).
وفيها [ص :]387وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه رمحه اهلل ،قال:
َأ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،%قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحـد

بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،%
قال :قال رسول اهلل ÷((:إن اهلل ومالئكته يصلون عىل النبي ،ياأغا الـذين آمنوا
فليتسحر
صلوا عليه وسلموا تسلي ًام ،ويصلون عىل املستغفرين واملتسحرين باألسحار،
ْ
أحدُ كم ولو بجرعة من ماء)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]319/1:الرأب :]614/1:هبذا السند من حممد بن
منصور إىل آخره ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل ومالئكته يص ّلون عىل
املستغفرين باألسحار ،واملتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2ص :]29وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم التنوخي،
قال :حدَّ ثنا أبو حممد الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث الكويف
بمرص ،قـال :حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثنا أيب،
عن أبيه ،عن جده جعفر ،عن أبيه ،عن جده عيل بن حسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل ومالئكته يصلون عىل املتسحرين)).
تسحر يف الثلث اآلخر فقد ّ
أخره،
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]250ومن ّ
وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده.
والسحور فيه فضل ،ويف ذلك مابلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل
فليتسحر أحدُ كم ولو بجرعة
ومالئكته يصلون عىل املستغفرين باألسحار ،واملتسحرين
ْ
من ماء)).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]173وروى حممد بإسناده ،عن النبي ÷ أنه قال:
((تسحروا ،فإن يف السحور بركة)) وعنه  ،#قال(( :إن اهلل ومالئكته))...إىل آخر
رواية اهلادي  #مثلها.
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ص :]204عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ثالث من
أخالق األنبياء صالة اهلل وسالمه عليهم :تعجيل اإلفطار ،وتأخري السحور ،ووضع
الكف عىل الكف حتت الرسة).
ومثله يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]173بلفظ :وعن عيل..إلخ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]320/1:الرأب :]615/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال:
(اعتكف رسول اهلل ÷ العرش األواخر من شهر رمضان ،فلام نادى بالل باملغرب أتى
رسول اهلل ÷ بكتف جزور مشوية ،وأمر بال ً
ال فكف هنيهة فأكل ،وأكلنا ،ثم دعا بلبن
إبل فمذق له فرشب ،ورشبنا ،ثم دعا بامء فغسل يده من غمر اللحم ،ومضمض فاه).
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]173بلفظ :وعن عيل ..#إلخ ،وروى فيه ،عن
أيب جعفر الباقر ،وإبراهيم بن عبداهلل ،وجعفر الصادق ،وجامعة من أهله :اإل ْف َط ُار قبل
وبعضهم عىل مترة أو مترتني.
بعضهم عىل ماءُ ،
الصالةُ ،
ويف جمموع زيد [ #ص :]205عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان رسول اهلل ÷
إذا أفطر ،قال(( :اللهم لك صمنا ،وعىل رزقك أفطرنا فتقبله منا))).
ومثله يف أمال أيب طالب [ #ص :]379ولفظ سنده ،قال :حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن
احلسني الديباجي ببغداد ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن زيد بن
مايت ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيس ،عن حسني بن علوان ،عن
أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان رسول اهلل ÷..إلخ).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1ص :]289وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن

املحسن بن عيل التنوخي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن

سهل الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص ،قـال:
حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن
جـده جعفر ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :مثله بزيادة
((ذهب الظام ،وابتلت العروق ،وبقي األجر إن شاء اهلل)).
ومثله يف اجلامع الكايف [ج 1ص ]173بلفظ :وعن النبي ÷ مثله بلفظ(( :فتقبل
منا)) ،وليس فيه زيادة ((ذهب..إلخ)).
وفيه [ص :]173وعن النبي ÷ ،قال(( :من َف َّطر صائ ًام كان له مثل أجره)).
ويف الوسائل العظمى قال :ورواية آل حممد عنه ÷ أنه كان إذا أفطر قال:
((احلمد هلل الذي أعانني َف ُص ْمت ،ورزقني فافطرت ،اللهم لك صمت ،وعىل رزقك
أفطرت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،فاغفر يل ماقدمت ،وما أخرت ،وما أرسرت ،وما
أعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،الإله إال أنت ،ياواسع املغفرة
اغفر يل ،ثالث مرات ،فإنه من قاهلا عند فطره غفر له)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1ص :]289هبذا السند املتقدم منها ،عن عيل  ،#قال:
(كان رسول اهلل ÷ إذا أكل عند قوم قال(( :أفطر عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم
األبرار ،وصلت عليكم املالئكة األخيار))).
ويف جمموع زيد [ #ص :]209عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال وصال يف صيام،
وال َص ْم َت يوم ًا إىل الليل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]324/1:الرأب :]625/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله.
ومثله يف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]267بلفظ :ويف ذلك مابلغنا عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  #بلفظ :يو ٍم باإلضافة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]343/1:الرأب :]657/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :كان رسول اهلل ÷

يصوم شعبان ،وشهر رمضان ،و َي ِص ُلهام ،وينهى الناس أن يصلوهام ،ويقول(( :هام شهرا
اهلل ،وهام كفارة ملا قبلهام ،ومابعدهام من الذنوب)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]378وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني
الديباجي ببغداد ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن زيد بن مايت،
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن آبائه  ،%قال :كان رسول اهلل ÷ مثله بلفظ:
يصلهام ،بدون واو.
وفيها [ص :]374هبذا السند ،قال( :كان رسول اهلل ÷ يصوم شعبان ،وشهر
رمضان يفصل بينهام بيوم).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]342/1:الرأب :]655/1:هبذا السند من حممد بن
منصور إىل آخره مث ُله بلفظ :ورمضان.
وفيها [العلوم[ ،]326/1:الرأب :]628/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عيل ،وحممد ابنا أمحد بن
عيسى ،عن أبيهام ،قال :كان رسول اهلل ÷ يصوم رجب وشعبان ،ورمضان اليفصل
بينهام بيوم.
وهو رأي أمحد بن عيسى يفعله.
قال يل أمحد بن عيسى :أنا أصوم هذه الثالثة إال شهر يعني رجب ،وشعبان ،ويصلهام.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]172عن أمحد بن عيسى نحوه.
وقال القاسم :يستحب للرجل أن يفصل بني شعبان ،ورمضان يف الصوم بإفطار.
ومثله عن القاسم يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]326/1:الرأب :]629/1:برواية
()1

حممد ،عن جعفر ،عن القاسم . #

( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]172وروى حممد عن النبي ÷ أنه هنى أن يتقدم رمضان بصيام يوم ،وعن عيل #
نحو ذلك ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

قد تقدّ مت رواية اهلادي  ،#عن أمري املؤمنني ( :#ليس من الطعام ،والرشاب
وحدهام ،ولكن من اللغو ،والكذب ،والباطل).
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]499عن آبائه ،عن عيل ( :%ثالث ال
ُي َع ِّرض أحدكم نفسه عليهن وهو صائم :احلجامة ،واحلامم ،واملرأة احلسناء).
ويف أمال املرشد باهلل [ج 2ص :]116وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم التنوخي بقراءيت

عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن سهل الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل
حممـد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص ،قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن
جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل
بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷ :مث ُله بلفظ(( :نفسه هلن)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]205عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من أكل ناسي ًا مل
ينتقض صيامه ،فإنام ذلك رزق رزقه اهلل عز وجل إياه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]330/2:الرأب :]637/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف صائم أكل ،أو رشب ناسي ًاُ ،ذ ِك َر عن عيل  ،#وعن غريه:

أنه كان ال يرى عىل من َط ِعم ،أو رشب ناسي ًا قضاء ،وأكثر ما يف ذلك أن يقضيه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]172عن القاسم نحوه.

وفيه :قال أمحد ،واحلسن ،وحممد :إذا أكل الصائم يف شهر رمضان أو رشب ناسي ًا
فليتم صومه ،وال قضاء عليه وال كفارة(.)1
ّ
وفيه [ج 1ص :]175قال احلسن ،وحممد :بلغنا عن النبي ÷ أنه احتجم وهو صائم.
الصائم القي ُء
ويف جمموع زيد [ #ص :]205عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا ذرع
َ
مل ينتقض صيامه وإن استقى أفطر وعليه القضاء).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]330/2:الرأب :]635/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه عن عيل  ،%قال:
( -)1قال حممد [ج 1ص :]172وكذلك إن جامع ناسي ًا روي ذلك عن عيل  ،#متت مؤلف حفظه اهلل تعاىل.

(يكتحل الصائم وال يستعط).
قال ُممد :سألت أمحد بن عيسى عن الكحل للصائم ،فقال :جائز ،أنا أكتحل بالليل
والنهار ،وأتأول قول النبي ÷(( :خري كحالكم اإلثمد ،جيلو البرص ،وينبت الشعر،
ويقطع الدمعة)).
يف جمموع زيد بن عيل [ص :]207عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :خرج رسول اهلل ÷
ورأسه يقطر ،فصىل بنا الفجر يف شهر رمضان ،وكانت ليلة أم سلمة ¥ا فأتيتها
فسألتها ،فقالت :نعم كان ذلك جلامع من غري احتالم ،فأتم الرسول ÷ صوم ذلك
اليوم ،ومل يقضه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]337/2:الرأب :]647/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله
باختالف يسري يف اللفظ.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]133عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #مث ُله.
ونحوه يف أحكام اهلادي  #بلفظ [ج 1ص :]245وقد روي ذلك عن النبي ÷
أنه خرج..إلخ.
وفيها [ج 1ص :]245وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه يف الرجل يصبح جنب ًا أنه قال :البأس بذلك
جيزيه صومه ،فقد ذكر ذلك عن النبي ÷.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]337/1:الرأب :]648/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم مث ُله بلفظ :وقد ذكر مثل ذلك.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]177يف سياق من أصبح جنب ًا يف شهر رمضان ،عن حممد،
واحلسن ،والقاسم :أنه أجزاه وأتم صيامه وال قضاء عليه.
قال القاسم ،وحممد :وقد روي نحو ذلك عن النبي ÷.

د
رجـل إىل رسول
يف جمموع زيد [ #ص :]210عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جاء
اهلل ÷ يف شهر رمضان ،فقال :يارسول اهلل إين قد هلكت ،قال ÷(( :وما
ذاك؟)) قال :بارشت أهيل فغلبتني شهويت حتى فعـلت ،فقـال ÷(( :هل جتد
عتق ًا؟)) قال :ال واهلل ،ما ملكت خملوق ًا قط ،قال ÷(( :فصم شهرين متتابعني))
قال :الواهلل الأطيقه ،قال ÷(( :فانطلق فأطعم ستني مسكين ًا)) قال :ال واهلل ال
أقوى عليه ،قال :فأمر له رسول اهلل ÷ بخمسة عرش صاع ًا لكل مسكني مد ،فقال:
يارسول اهلل والذي بعثك باحلق نبي ًا مابني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا ،قال ÷:
((فانطلق وكله أنت وعيالك))).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]331/1:الرأب :]638/1:بسندها الذي هو:
وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
عن عيل  ،%قال( :جاء رجل..نحوه إلخ).
ويف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]340/1:الرأب :]651/1:هبذا السند عن عيل ،#
قال :أيام رجل أصبح صائ ًام ،ثم نام قبل الصالة األخرى ،فأصابته جنابة فاستيقظ ،ثم عاد إىل
النوم ومل يقض الصالة األوىل حتى دخل وقت األخرى ،فعليه تامم ذلك اليوم وقضاءه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]176عن احلسن بن حييى ،وحممد بن منصور :وبلغنا عن
النبي ÷ :أنه أمر رج ً
ال وطئ امرأته هنار ًا يف شهر رمضان أن يعتق رقبة.
وفيه [ج 1ص :]176نحو حديث املجموع بلفظ وروي أن رج ً
ال جاء إىل النبي ÷،
فقال :يارسول اهلل إين أتيت أهيل..إلخ ،وبلفظ النفي للقدرة عليه من دون قسم يف قوله يف
اجلميع الواهلل..إلخ.
يف جمموع زيد [ #ص :]207عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ملا أنزل اهلل عز وجـل فريضة
شهر رمضان َأ َت ْت النبي ÷ أمرأ دة ُحبىل ،فقالت :يارسول اهلل إين امرأة حبىل ،وهذا شهر
رمضان مفروض ،وهي ختاف عىل مايف بطنها إن صامت ،فقال هلا رسول اهلل ÷:

((انطلقي ،فأفطري؛ فإذا أطقت فصومي)) وأتته امرأ دة مرضع ،فقالت :يارسول اهلل هذا
شهر رمضان مفروض ،وهي ختاف إن صامت أن ينقطع لبنها ،فيهلك ولدها ،فقال هلا
رسول اهلل ÷(( :انطلقي ،فأفطري ،فإذا أطقت فصومي)) وأتاه صاحب العطش،
فقال :يارسول اهلل إن هذا شهر رمضان مفروض ،وال أصب عن املاء ساعة وخياف عىل
نفسه إن صام ،فقـال ÷(( :انطلق ،فأفطر ،فإذا أطقت فصم)) وأتاه شيخ كبري يتوكأ
بني رجلني ،فقال :يارسول اهلل هذا شهر رمضان مفروض ،وال أطيق الصيام ،فقال
÷(( :اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكني)).
ونحوه يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]321/1:الرأب :]618/1:بسندها املتكرر ،وهو
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
عن عيل  ،#قال :ملا أنزل اهلل..إلخ.
وزاد فيها :ثم أمرهم بعدُ أن يصوموا اليوم واالثنني ،ويفطروا اليوم واالثنني.
وهو يف أحكام اهلادي [ #ج 1ص ]256بلفظ :ويف ذلك مابلغنا عن رسول اهلل
÷ أنه ملا نزل عليه فرض صيام شهر رمضان..إلخ نحوه ،وبلفظ(( :نصف صاع
مسكين ًا)).
والزيـادة بلفظ :ويقال :إنه أمرهم ÷ بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومني ،وأن
يفطروا اليوم واليومني.
وقال  :#ينبغي أن يكون أ َم َر ÷ بصيام اليوم ،واليومني من يطيق صومهام،
فأما من مل يطق فال يشء عليه .ولو وجب عىل من اليطيق الصوم أص ً
ال صيام يوم أو
يومني لوجب عليه صيام الشهر كـله؛ ألن املعنى يف تكليف اليسري مام اليطاق كاملعنى يف
َ ُ َ ُ
َ ْ ً َّ ُ ْ َ َ
تكليف كثريه ،وقد قال اهلل عز وجلَ﴿ :ل يكلِف الل نفسا إَِل وسعها﴾[البقرة]286:
َ ْ َّ
َ
َ ُ
َ َ
وقالَ ﴿:ل يُكلِف الل نف ًسا إَِل َما َءاتاها﴾[الطالق.]7:
ويف ذلك :مايروى عن رسول اهلل ÷ من قوله(( :إذا طاق الغالم صيام ثالثة

أيام وجب عليه صيام الشهر كله)).

قلت :وتوجيه احلديث هذا أن املراد بوجوب صوم الشهر كله صيامه مفرق ًا ،وعليه
القضاء ،يـدل عليه أول الكالم ،وآخره ،وليصح االستدالل به عىل ماأراد من صيام
اليوم ،واليومني فيمن جيوز له اإلفطار يف شهر رمضان ،وقضاء الباقي ،وملنع مايقال :من
أنه يلزم به تكليف مااليطاق ألنا قد شاهدنا من يصوم الثالث ،وال يقدر عىل إتامم الشهر،
ولذا استدل به هنا عىل ذلك.
الصوم املعروف لدغم من الصبـاح إىل الليل
ويمكن توجيهه أن يقال :املراد بالصوم
ُ
من غري أن ينام يف النهار ،كعادتنا من نوم النهار فإنه يستطيع صيام الشهر من صامها
كذلك ،ولكنه اليالئم ما أراد به اهلادي .#
وروى يف رشح التجريد [ج 2ص :]142حديث صاحب العطش ،والشيخ نحوه بلفظ:
واألصل فيه حديث رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%بلفظ(( :وال
أصب عن املاء ساعة واحدة .فقال :انطلق))..إلخ رواية املجموع فيهام ،ومل يذكر احلامل،
واملرضع.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]185قال احلسن ،وحممد :واحلامل إذا خافت عىل نفسها،
أو عىل مايف بطنها إن صامت ،واملرضع إذا خافت عىل ولدها إن صامت أن ينقطع لبنها
أفطرتا ،وإذا أطاقتا قضيتا ما أفطرتا ،والكفارة عليهام ،وال إطعام.
وروى حممد ،عن النبي ÷ نحو ذلك.
وفيه [ج 1ص :]185قال احلسن ،وحممد :وإذا أصاب الرجل العطش ،ومل يصب عىل املاء،
وخاف عىل نفسه أفطر ،فإذا أطاق الصوم قىض ما أفطر.
وروى حممد عن النبي ÷ نحو ذلك(.)1

([ -)1ج 1ص ]185قال حممد :والشيخ ،والعجوز الكبريان إذا مل يستطيعا أن يوصال الصيام صاما ما أطاقا ،وأفطرا مامل يطيقا
صيامه ،وقضيا بعد ذلك ماأفطرا ،وليس عليهام إطعام ملا أفطرا.
وروى حممد عن النبي ÷ نحو ذلك انتهى .لضعف هذه الرواية مل يعتمدها يف األصل.

وقد تقدم األمر للحامل ،واملرضع ،وصاحب العطش.
وأما احلائض والنفساء :ففي جمموع زيد [ #ص :]206عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :املستحاضة تقيض الصوم ،والتقيض الصالة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]337/1:الرأب :]646/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :تقيض املستحاضة الصوم)).
وفيها [العلوم[ ،]336/1:الرأب :]646/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى  ،#عن
أمهات املؤمنني يرين
حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :كان أزواج النبي ÷ ّ
ماترى النساء ،فيقضني الصوم ،وال يقضني الصالة ،وقد كانت ُأمنا فاطمة ¥ا ابنة
رسول اهلل ÷ ترى ما ترى النساء ،فتقيض الصوم والتقيض الصالة.
()1
وفيها [العلوم[ ]337/1:الرأب :]646/1:قال أبو جعفر  :أمجع علامء أمة حممد ÷ :أن
احلائض ،والنفساء يف شهر رمضان مفطر دة أكلت ،أم مل تأكل ،وعليها القضاء.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]246ومام وافق قولنا يف ذلك من الروايـات
الصحيحة عن النبي ÷ أنه مل يأمر أحد ًا من نسائه بقضاء الصالة كام أمرهن بقضاء الصوم،
وكذلك ،وعىل ذلك رأينا مجيع مشائخ آل رسول اهلل ÷ وعلامئهم ،مل يسمع بأحد منهم
أوجب عىل حائض قضاء صالهتا كام يوجبون عليها قضاء صيام ماأفطرت من أيامها.
وفيها [ج 1ص :]247بلغنا عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني  %أنه قال :كان أزواج
النبي ÷ أمهات املؤمنني يرين ترى النساء فيقضني الصوم ،وال يقضني الصالة.
وقد كانت فاطمة بنت رسول اهلل ÷ ترى مايرى النساء فتقيض الصوم،
والتقيض الصالة.
وبلغنا عن زيد بن عيل رمحة اهلل عليه :عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه
قال :قال رسول اهلل ÷(( :تقيض املستحاضة الصوم)).
( -)1هو حممد بن منصور ويدل عليه مايأيت يف اجلامع الكايف ،متت من املؤلف أدام ال َّله سعادته.

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]151وقلنا ذلك يف احلائض ،والنفساء كام ذكره حييى ،#
فيهن ،ويف
عن أيب جعفر حممد بن عيل ’ أنه قال :كان أزواج النبي إىل آخر ماتقدم
ّ
فاطمة & يف األحكام.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]180قال حممد :أمجع علامء أمة حممد ÷ عىل أن
احلائض والنفساء يف شهر رمضان مفطرة أكلت أو مل تأكل ،وعليها قضاء أيام حيضها
الاختالف يف ذلك ،وذلك السنة من النبي ÷.
وفيه [ج 1ص :]98وروى حممد ،عن أيب اجلارود ،قال :قلت أليب جعفر  #إن املغرية
يقول :إن العبد الصالح قال :مابال الصيام يقىض ،وال تقىض الصالة ،فقال أبو جعفر :#
كذب واهلل املغرية عىل رسول اهلل ÷ ،وعىل أزواجه ،وبناته ،وعلينا وعىل نسائنا ،واهلل
ماصالها نساء النبي ،والبناته ،والنساؤنا.
وقد تقدمت رواية األمايل يف أول الكتاب نحو هذه يف احلائض.
يف جمموع زيد  :]208[ #عن أبيه ،عن جده عن عيل  ،%قال :يف املريض ،واملسافر
يفطران يف شهر رمضان ،ثم يقضيان ،قال ( :#يتابعان بني القضاء ،وإن فرقا أجزاهام).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]183قال حممد ،واحلسن :فيام َأ ْخ َبنا زيد ،عن زيد ،عن
أمحد عنه :وقد ذكر عن عيل  #أنه قال( :إن صام متتابع ًا فهو أفضل ،وإن فرق أجزاه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]341/1:الرأب :]653/1:عن حممد ،قال :وسمعنا
عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :اقض رمضان متتابع ًا وإن فرقته أجزاك).
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله كاملسافر إذا
قدم ،واملريض إذا صح ،واحلامل ،واملرضع إذا زال املانع ،وكذلك من يفطر لغلبة
العطش ،وكذلك احلائض والنفساء إذا طهرتا ،وهذه اجلملة مام الخالف فيها.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]243حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل عن الصوم يف
السفر فقال :نحن نقول :إن الصوم يف السفر أفضل ،فقيل له :فحديث رسول اهلل ÷

الذي روي عنه أنه قال(( :ليس من الب الصوم يف السفر)) فقال :يعني بذلك التطوع
وليس بالفريضة.
قال اهلادي _ :هذا احلديث إن كان قد صح عن رسول اهلل ÷ ،فإنام
أراد به ماقال جدي رمحة اهلل عليه :من صيام التطوع ال الفريضة..إلخ ،واحتج بقوله
ََ ْ َ ُ ُ َ ٌْ َ ُ
ري لك ْم﴾[البقرة.]184:
تعاىل﴿ :وأن تصوموا خ
ويف األمال [العلوم[ ،]333/1:الرأب :]642/1:ألمحد ،عن جعفر ،عن القاسم نحوه.

ويف اجلامع الكايف أيضا ًً [ج 1ص :]180عن القاسم مث ُله.
يف جمموع زيد [ #ص :]210عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :صوم ثالثة ايام من كل
شهر ُي ْذ ِه ْبن ببالبل الصدر غله وحسده).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]325/1:الرأب :]626/1:حدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثنا عيل
أي أيام أحب إليك؟ فقال :صوم
بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه أنه سئل عن الصوم يف كل شهر ّ
أول مخيس من الشهر ،ثم األربعاء الذي بعده ،ثم اخلميس يف اجلمعة الذي بعده.
قال أمحد بن عيسى :وكان عمر بن عيل يقول :أحب تعجيل الب ،قال أمحد بن
عيسى :أ ّما أنا فال أدع صوم األيام البيض ،وقد لزمته وربام صمت الغرر من الشهر.
وحدَّ ثنا حممد قال :حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :صوم األيام البيض،
ورجب ،وشعبان ،واالثنني ،واخلميس حسن مجيل ،وجـاء فيه فضل كبري ،وكذلك يوم
عاشورا ،ويوم عرفة ،جاء أن من صام يوم عرفة كان له كفارة سنة ،قال :ويوم عاشوراء:
يوم عارش من املحرم الاختالف فيه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]179وقال القاسم  :#صوم أيام البيض حسن مجيل،
وجـاء فيه فضل كثري ،وليس من ذلك ماجيب وجوب الواجب.
وقال احلسن  :#كان آخر صوم رسول ÷ ثالثة أيام من كل شهر ،وروى عن
عيل  #أنه قال( :أال أدلكم عىل صوم الدهر :صيام ثالثة أيام من كل شهر؛ ألن اهلل عز
وجل يقول( :من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا).

والصوم صوم األربعاء بني اخلميسني يف كل شهر ،وروي عن النبي ÷ أنه كان
يصوم الغرر :ثالثة عرش ،وأربعة عرش ،ومخسة عرش.
وفيه [ج 1ص :]179قال القاسم ،واحلسن ،وحممد :ويوم عاشورا :هو اليوم العارش من املحرم.
قال القاسم  :#ال اختالف يف ذلك ،وصومه حسن مجيل ،وجاء فيه فضل كثري،
وال حرج عىل من ترك صومه.
وقال احلسن  :#روي عن النبي ÷ أنه كان يكثر صومه.
وفيه [ج 1ص :]179قال القاسم  :#صيام يوم عرفة حسن مجيل ،وجاء فيه فضل كثري،
وإن صيامه كفارة سنة ،وروى داود عن القاسم  #نحو ذلك إال أنه قال :صوم عرفة يف
غري عرفة.
وقال احلسن  :#روي عن النبي ÷ :أنه كان يكثر صوم يوم عرفة يف احلرض.
وفيه :روي عن عيل  #قال( :صوم ثالثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر)،
قيل :وما وحر الصدر؟ قال( :إثمه وغله).
وفيه [ج 1ص :]180قال القاسم :صوم االثنني واخلميس حسن مجيل ،وجاء فيه فضل
كثري.
وقال احلسن  :#وروي عن النبي ÷ :أنه كان يصوم يوم االثنني ،واخلميس،
والسبت ،واألحد ،فلام كب سنه صام ثالثة أيام من الشهر.
وفيه [ج 1ص :]179وقال القاسم  :#صوم رجب ،وشعبان ،وأيام البيض ،واالثنني،
واخلميس حسن مجيل ،وجاء فيه فضل كبري ،وليس من ذلك ماجيب وجوب الواجب،
وذكر عن النبي ÷ :أنه كان يصوم حتى يقال اليفطر ،ويفطر حتى يقال اليصوم،
وكان أكثر صومه من الشهور شعبان .وقال احلسن :كان رسول اهلل ÷ يصوم شعبان
وكان ُي َسمى شهر النبي  ،#وكان يكثر الصوم يف رجب.
ويف أمال املرشد باهلل [ج 1ص :]272وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن
املحسن بن عيل التنوخي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن

سهل الديباجي ،قـال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن حممد األشعث الكويف بمرص،

قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه،
عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :دخلت اجلنة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون األيام
البيض)).
وفيها [ج 1ص :]272هبذا السند قال :قال رسول اهلل ÷(( :من صام ثالثة أيام من
َ ْ َ َ
اء ب ْ َ
اْل َس َن ِة
الشهر فقيل له أنت صائم الشهر كله؟ قال :نعم ،فقد صدق وقرأ﴿ :من ج ِ
ََُ َ ْ ُ َ َ
ْش أ ْمثال َِها﴾[األنعام.))]160:
فله ع
وفيها [ج 2ص :]81هبذا السند قال :كان عيل بن أيب طالب  #يقول( :صوموا يوم

عاشوراء التاسع ،والعارش احتياط ًا ،فإنه كفارة السنة التي قبله ،فإن مل يعلم به أحدكم
حتى يأكل فليتم صومه).
وفيها :هبذا السند عن جعفر بن حممد  #قال :كان أيب يصوم ستة أيام بعد شهر
رمضان ،ويقول :بلغني أن من صامها فقد صام تامم السنة.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]240البأس بصيام يوم عاشوراء وصيامه حسن،
ص باألمر بصيامه بني أسلم ،وحباهم بذلك.
وقد روي عن رسول اهلل ÷ :أنه َخ َّ
وفيها [ج 1ص :]241حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء ،وأي يوم
هو؟ وعن صوم يوم عرفة؟ فقال :حسن مجيل صومهام ،وال حرج عىل من ترك أن يصوم
فيهام ،وقد جاء فضل كبري فيمن صام يوم عرفة ،كان له كفارة سنة ،ويوم عاشوراء فهو
يوم عارش الاختالف فيه.
وفيها [ج 1ص :]241وصوم أيام البيض فيه فضل كبري ،وقد جاء فيها من الذكر واخلري
مايرغب يف صومها وهي :يوم ثالثة عرش من كل شهر ،ويوم أربعة عرش ،ويوم مخسة
ب إفطارها ملن قدر عىل صومها.
عرش ،وما أح ّ
حدَّ ثني أيب عن أبيه :أنه قال :يف صوم أيام البيض ،ويف رجب ،وشعبان ،واالثنني،
واخلميس ،قال :صوم ذلك كله حسن مجيل ،وقد جاء من الفضل يف صوم أيام البيض
فضل كبري ،وليس ذلك مام جيب كوجوب الواجب.

(صيام ثالثة أيام يف كل شهر
وفيها [ج 1ص :]267وبلغنا عنه ( #يعني علي ًا) أنه قال:
ُ
وهن يذهبن َو َحر الصدر) ،فقيل له :وماوحر الصدر؟ قال( :إثمه وغ ّله).
صيام الدهرَّ ،
وكان _ يقول( :من كان متطوع ًا صائ ًام يوم ًا من الشهر ،فليصم يوم اخلميس،
وال يصم يوم اجلمعة ،فإنه يوم عيد ،فيجمع اهلل له بني يومني صاحلني :يوم صيامه ،ويوم
عيد ،يشهده مع املسلمني).
وبلغنا عنه رمحة اهلل عليه أنه قال( :التتعمدن صوم يوم اجلمعة ،إال أن يوافق ذلك
صومك) وبلغنا عن رسول اهلل ÷ :أن سلامن دخل عليه يوم ًا فدعـاه إىل الطعام،
فقال :يارسول اهلل ،إين صائم ،فقال(( :ياسلامن يوم مكان يوم ،ولك بذلك حسنة
بإدخالك الرسور عىل أخيك)).
وفيها [ :]249/1وأما صوم رسول اهلل ÷ :فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال:
اليفطر ،ويفطر حتى يقال :اليصوم وكان أكثر صومه من الشهور يف شعبان ،وكان يقول:
((شعبان شهري ،ورجب شهرك ياعيل ،ورمضان شهر اهلل تعاىل)).
وفيها [ :]241/1حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن صوم الدهر؟ فقال :البأس بذلـك،
إذا أفطر يف العيدين ،وأيام الترشيق ،ومن أفطر يف هذه األيام مل يصم الدهر ،وقد جاء عن
رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الصام والأفطر من صام الدهر)) وقد يكون هذا من
رسول اهلل ÷ إرشاد ًا ،ونظر ًا ،وختفيف ًا ،وتيسري ًا ليس عىل التحريم.
ويف جمموع زيد [ #ص :]210عن آبائه ،عن عيل  %قال( :هنى رسول اهلل ÷
عن صوم الدهر).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]326/1:الرأب :]629/1:عن حممـد ،عن جعفر،
عن قاسم بن إبراهيم  #يف صوم الدهر :البأس به إذا أفطر يف العيدين ،وأيام الترشيق،
ومن أفطر يف هذه األيام مل يصم الدهر ،وقد جاء عن رسول اهلل ÷ أنه قال( :الصام،
وال أفطر من صام الدهر).
ويف أمال املرشد باهلل  :]279/1[ #وبه قالَ :أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن
املحسن بن عيل التنوخي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن

سهل الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن األشعث الكويف ،قال :حدَّ ثنا موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر ،عن
أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((فطرك ألخيك املسلم ،وإدخالك الرسور عليه أعظم أجر ًا من صيامك)).
وفيها هبذا السند قال [ :]279/1قال رسول اهلل ÷(( :ماعىل رجل إذا تك ّلف له
أخوه املسلم طعامه ،فدعاه وهو صائم ،فأمره أن يفطر مامل يكن صيامه يف ذلك اليوم
فريضة ،أو نذر ًا سامه ،وما مل َي ِم ِل النهار)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]347/2:الرأب :]665/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن راشد ،عن عامر بن كثري ،عن أيب خالد ،عن أيب هاشم ،عن زاذان ،عن سلامن،
قـال :دخلت عىل رسول اهلل ÷ :فدعاين إىل الطعام ،فقلت :يارسـول اهلل إين صائم،
()1

فقال(( :يا سلامن يوم مكان يوم ،ولك مع ذلك حسنة؛ بإدخال الرسور عىل أخيك)) .
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1ص :]276أخبنا أبو القاسم عبد العزيز بن عيل بن أمحد
األزحي بقراءيت عليه ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد املفيد ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن أمحد بن اهليثم بن صالح التيمي ،قال :حدَّ ثنا جعفر بن حممد بن جعفر بن احلسن بن
احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،%قال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن عمر بن عيل بن
احلسـني بن عيل بن أيب طالب  ،%قال :حدَّ ثنا عيل بن جعفر بن حممد ،عن أخيه موسى
بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن
أبيه احلسني بن عيل ،عن عيل بن أيب طالب ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من صام يوم
اجلمعة صب ًا واحتساب ًا أعطي به عرشة أيام غر ًا زهر ًا التشاكل أيام الدنيا)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]496عن آبائه  %قال :قال رسول
غر ٍ
اهلل ÷(( :من صام يوم اجلمعة صب ًا واحتساب ًا أعطي أجر عرشة أيام ٍ
زهر
التشاهبهن أيام الدنيا)).
( - )1ونحو هذه الرواية رواية اهلادي  #عن سلامن املتقدمة .متت مؤلف.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]345/1:الرأب :]660/1:وكتاب الذكر ملحمد
بن منصور رمحه اهلل [ص :]396حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عبداهلل بن داهر -زاد يف األمايل
الرازي ،-قال :حدَّ ثني أيب ،ويف كتاب الذكر ،عن أبيه ،عن سعد  -زاد يف األمايل بن
طريف  -عن األصبغ  -زاد يف األمايل بن نباتة  -عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه،
قال( :من قرأ يوم عاشورا ألف مرة ((قل هو اهلل أحد)) نظر الرمحن إليه ،ومن نظر إليه
الرمحن مل يعذبه أبد ًا).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]76أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن أمحد بن
احلسني اجلوزداين املقري بقراءيت عليه بأصفهان ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبد الرمحن بن

حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن
سعيد بن عبد الرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل ،قال:
حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن موسى بن جعفر ،وحممد ،وسليامن
بن عبداهلل ،ومسلم ،وحييى بن عبداهلل ،واحلسن بن زيد ،وعبداهلل بن حممد بن عمر ،عن
آبائهم ،عن عيل بن أيب طالب  :%أن رسول اهلل ÷ بعث منادي ًا ينادي يف أيام
الترشيق أهنا أيام أكل ورشب فال تصوموها.
وهبذا اإلسناد [ج 2ص :]94عن حصني بن خمارق رمحه اهلل ،عن حييى بن عبداهلل بن
احلسن ،عن آبائه  %أنه ُسئل النبي ÷ عن السائحني؟ فقال(( :هم الصائمون)).
وبه :عن حممد بن عيل ،واإلمام زيد بن عيل  :#مثله.
يف جمموع زيد [ #ص :]210عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا أصبح الرجل ومل
يفرض الصوم فهو باخليار إىل أن تزول الشمس ،فإذا زالت فال خيار له ،وإذا أصبح وهو
ينوي الصيام ثم أفطر فعليه القضاء).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]340/1:الرأب :]652/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه عن عيل  ،%قال:

()1

(إذا أصبح الرجل ومل يفرض الصيام فهو باخليار إىل زوال الشمس ،فإذا زالت فال
خيار له).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]185وعن ضمرية ،عن عيل  ،#قال( :من أصبح صائ ًام،
فأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم).
وفيه [ج 1ص :]185عن حممد قال :إذا نوى الصيام من الليل تطوع ًا فهو باخليار إىل طلوع
الفجر ،فإن طلع الفجر وهو عىل نيته ،ثم أفطر فنحب له القضاء.
وإن نوى الصيام بعد طلوع الفجر فهو باخليار إىل زوال الشمس ،فإن زالت وهو عىل
نيته فال خيار له.
وروي مثل ذلك عن عيل ( :#فإن أفطر فنحب له القضاء).
يف جمموع زيد [ #ص :]212عن آبائه ،عن عيل  %قال( :الاعتكاف إال بصوم).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]499عن آبائه ،عن عيل  %مث ُله
بلفظ :بالصوم.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]152وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #مث ُله.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]380وبه قال :حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل
الديباجي البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قـال:
حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا جعفر بن حممد التميمي ،عن احلسني بن علوان ،عن
جعفر بن حممد ،عن أبيه ’ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من اعتكف العرش
حجتني وعمرتني)).
األواخر من شهر رمضان كان عدل ّ
ونحوه يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]345/1:الرأب :]662/1:رواه حممد هبذا السند.
وفيها [العلوم[ ،]345/1:الرأب :]660/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ( :%أن رسول اهلل ÷ اعتكف
العرش األواخر من شهر رمضان ،وأحيا الليل ،وشد املئزر ،وبرز من بيته ،وكان يغتسل
كل ليلة بني العشائني).
( - )1العلوم :زالت الشمس.

ويف جمموع زيد [ #ص :]212عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا اعتكف الرجل فال
يرفث ،وال جيهل ،وال يقاتل ،وال يساب ،وال يامرِ  ،ويعود املريض ،ويشهد اجلنازة ،ويأيت
اجلمعة ،وال يأيت أهله إال لغائط ،أو حلاجه فيأمرهم هبا ،وهو قائم الجيلس).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]155وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل %
مث ُله بلفظ( :ويشيع اجلنازة).
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :وال خالف يف صحة االعتكاف واستحبابه عىل
اجلملة.
وفيه :واليصح االعتكاف إال يف املساجد ،وهذا مام الخالف فيه.
وفيه :وال خالف يف اعتبار النية يف صحته.
وفيه :واعتبار الصوم رأي أهل البيت .%
وفيه :واالعتكاف يلزم بالنذر باإلجامع.
ََ
وفيه :واليصح االعتكاف إال برتك غشيان النساء ،والخالف يف قوله تعاىل﴿ :وَل
ْ
َُ ُ ُ َْ
ُ َ
اْشوه َّن َوأن ُت ْم ًَعكِفون ِِف ال َم َسا ِج ِد﴾[البقرة.]187:
تب ِ
وفيه :والجيوز للمعتكف أن خيرج من مسجد اعتكافه إال حلاجة ال بد له منها.
قال أبو طالب :وهذه اجلملة الخالف فيها ،وإنام اخلالف يف تفاصيل احلاجة.
وفيه :والخالف يف جواز اخلروج له لقضاء احلاجة التي هي كالبول والغائط.
وفيه :وجيوز للمعتكف أن َيتَزَ وج ،و ُيزَ ّوج ،ويشهد عىل التزويج ،وإن تزوج مل يدخل بأهله.
قال أبو طالب :وهذا مام الخالف فيه.
وفيه :والخالف يف إباحة الكالم إذا مل يكن حمظور ًا.
وفيه :واالعتكاف رضبان:
أحدهام :أن يدخل اإلنسان فيه بنيته.
والثاين :أن يوجبه عىل نفسه ،والخالف أنه ينقسم إىل هذين القسمني ،والخالف أن
النذر الينعقد إال بالقول دون النية ،وأنه يكون عىل مايتلفظ به من إطالق أوتعيني ،وذلك
ألن الصوم ،والصالة ،وسائر العبادات طريق إجياهبا القول؛ ألهنا الجتب بالنية باإلجامع.

وفيه :وإذا أوجب عىل نفسه اعتكاف يوم معني ،أو أيام معينة لزمه أن يعتكف ذلك
اليوم ،أو تلك األيام الخالف فيه.
وفيه :ومن أوجب عىل نفسه اعتكاف مجعة بعينها؛ فعليه أن يعتكف فيها الخالف
فيه ،فإن فات ذلك؛ فعليه القضاء والخالف فيه يف اجلملة ،وإن مل ينو مجعة بعينها اعتكف
أي مجعة شاء ،الخالف فيه.
وفيه :ومن أوجب عىل نفسه صوم عاشورا ،أو يوم عرفة يف سنة بعينها ،ففاته
صيامهام ،فإنه يقيض صيام يومني مكاهنام ،وال يلزمه أن ينتظر يوم عاشورا ،أو يوم عرفة
للسنة األخرى.
قال أبو طالب :واألظهر أنه إجامع ،واإلجامع حجة.
وفيه :وإن أوجب اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته ،فإنه يعتكف شهر ًا آخر غري شهر
نص عىل من أوجب اعتكاف يوم النحر قىض يوم آخر ،قال أبو
رمضان ،ألن حييى ّ #
طالب :والخالف فيه.
وفيه :وإذا أوجبت امرأة عىل نفسها اعتكاف أيام ،ثم حاضت قبل ميض تلك األيام
خرجت من مسجـدها إىل أن تطهر ،وتغتسل ،فإذا اغتسلت عادت ،وبنت عىل اعتكافها نص
عليه يف األحكام ،والخالف يف اجلملة أهنا خترج من االعتكاف ،وأهنا تعود إذا طهرت.
وفيه :والعبد ،واألمة إذا أوجبا عىل أنفسهام اعتكاف ًا لزمهام ذلك ،ولسيدهام منعهام منه،
وكذلك املدبر ،وأم الولد وال يستحب له منعهم ،وكذلك املرأة عىل أصل حييى #؛ ألنه
نص عىل أهنا إذا أحرمت بغري اذن زوجها البحجة اإلسالم فله منعها منه ،وهذا مام الخالف
فيه ،وإذا منعهم فال خالف يف لزوم القضاء متى أمكنهم ،وذلك إما بحصول اإلذن من
املوىل ،أو العتق ،أو بينونة املرأة من الزوج.
يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]186قال القاسم  :#ذكر عن النبي ÷ أنه قال:
((اطلبوا ليلة القدر يف العرش األواخر ،وهي ليلة ثالث وعرشين ،أو سبع وعرشين إن
شاء اهلل)).

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]158عن القاسم  :#ليلة القدر من أوهلا إىل آخرها يف
الفضل سواء ،وهي ليلة ثالث وعرشين ،أو سبع وعرشين من شهر رمضان.
ويف التفسري الغريب لزيد بن عيل [ #صَ :]288أ ْخ َبنا أبو جعفر ،قال :حدَّ ثنا عيل
بن أمحد ،قال :حدَّ ثنا عطاء بن السائب ،عن أيب خالد الواسطي ،عن اإلمام الشهيد أيب
َ ْ ُ ُ ُّ َ
ِيها ُيف َرق ك أ ْم ٍر
احلسني زيد بن عيل عليه وعىل آبائه الصالة والسالم يف قوله تعاىل﴿ :ف
َ
ِيم[﴾4الدخان] معنـاه :يقىض ،ويدبر يف الليلة املباركة ،هي ليلة القدر يقىض فيها أمر
حك ٍ
السنة من األرزاق ،وغري ذلك إىل مثلها من السنة األخرى.
۞۞۞۞۞

َ ُ
ِكتاب احلج
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ [ص :]220عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من أراد الدنيا واآلخرة فليؤم هذا البيت ،فام أتاه عبد يسأل اهلل دنيا
إال أعطاه اهلل منها ،واليسأله آخرة إال ا ّدخر له منها ،أال أغا الناس عليكم باحلج والعمرة
فتابعوا بينهام ،فإهنام يغسالن الذنوب كام يغسل املاء الدرن عىل الثوب ،وينفيان الفقر كام
تنفي النار خبث احلديد)).
ويف أمال أمحد بن عيسى ’ [الرأب[ ،]668/1:العلوم :]350/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن ايب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷ نحوه.
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]393وبه قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن احلسني بن عيل
الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور...إىل آخر سند األمايل نحوه ،وليس فيهام لفظ (الثوب).
وقد تقدّ م حـديث السبعة حتت ظل العرش يوم الظل إال ظله يف الوضوء برواية
املجموع وأمايل أيب طالب ،عن زيد ،عن آبائه.% ،
وفيه( :ورجل خرج حاج ًا أو معتمر ًا).
ويف املجموع أيض ًا لزيد بن عيل [ #ص :]221عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :حتت ظل العرش يوم الظل إال ظله رجل خرج من
بيته حاج ًا أو معتمر ًا إىل بيت اهلل احلرام)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]351/1:الرأب :]669/1:بالسند املتقدم ،عن
أمحد ،عن حسني...إلخ بلفظ(( :خرج حاج ًا ،أو معتمر ًا إىل بيت اهلل عزّ وجل)).
ويف رشح التجريد [ :]161/1و َأ ْخ َبنا أبو احلسني بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص ،#
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أراد

دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ،أغا الناس عليكم باحلج والعمرة فتا ِب ُعوا بينهام)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]350/1:الرأب :]668/1:هبذا السند ،عن حممد بن
منصور إىل آخره ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :التزال أمتي ُيكف عنها مامل يظهروا
ُ
خصا ً
((وترك هذا البيت أن يؤم ،فإذا ترك أن يؤم مل يناظروا)).
ال))...إىل قوله:
وفيها [العلوم[ ،]352/1:الرأب :]671/1:هبذا السند عن عيل  ،#قال( :ملا كان يوم النفر
أصيب رجل من أصحاب النبي ÷ ،فغسله ،وكفنه ،وصىل عليه ،ثم أقبل علينا
املطهر يلقى اهلل بال ذنب له يتبعه)).
بوجهه فقال(( :هذا َّ
ونحوه يف جمموع زيد [ص :]221عن آبائه ،عن عيل .%
وفيها [العلوم[ ،]351/1:الرأب :]670/1:هبذا السند عن عيل  ،#قال :ملا كان عش ّيـة عرفة
ورسول اهلل ÷ واقف أقبل عىل الناس بوجهه ،فقال(( :مرحب ًا بوفد اهلل -ثالث مرات-
الذين إن سألوا ُاعطوا ،وخيلف هلم نفقاهتم يف الدنيا ،وجيعل هلم عند اهلل مكان كل درهم ألف ًا،
أال أبرشكم ،قالوا :بىل يارسول اهلل ،قال :فإنه إذا كان يف هذه العش ّية هبط اهلل إىل سامء الدنيا،
ثم أمر مالئكته فهبطوا إىل األرض -فلو طرحت إبرة مل تسقط إال عىل رأس ملك ،-ثم
يقول :يامالئكتي انظروا إىل عبادي شعث ًا غب ًا ،قد جاءوين من أطراف األرض ،هل
تسمعون مايسألون؟ قالوا :يسألونك أي رب املغفرة ،قال :فأشهدكم أين قد غفرت
هلم ثالث مرات ،فأفيضوا من موقفكم هـذا مغفور ًا لكم ماقد سلف)) ،وقال رسول
()1
اهلل ÷(( :إن اهلل أعظم من أن يزول من مكانه  ،ولكن هبوطه نظره إىل
اليشء)).
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]221نحو هذا إال أنه قال :قال زيد بن عيل :#
إن اهلل عز وجل أعظم من أن يزول ولكن هبوطه :نظره سبحانه وتعاىل إىل اليشء.
( -)1لعل احلديث (أعظم من أن يزول من مكان) بدون ضمري ويكون املعنى الستحالة زواله وزيادة لفظ مكان ،ألنه اليعقل
زوال إال من مكان فقولك :سبحان ال َّله أن يزول كقولك :أن يزول من مكان ،وهذا عىل حد معنى تفسري ال َّله الصمد مل يلد،
فقالوا :الصمد الذي الجوف له ،ففي الشاهد احلجر صمد أي الجوف له ،ويف الغائب استحالة اجلوفية لذاته لكونه ليس
بجسم وال عرض ،فيكون احلاصل ال َّله أعظم من أن يكون له مكان ،ويثبت له صحة الزوال عىل احلقيقة بل عىل جهة املجاز
كام فرسه املبني ÷ ،متت كاتبه غفر ال َّله له ،ويؤكد ذلك تفسري زيد بن عيل  #فتأمل.

وفيها

[الرأب[ ]671/1:العلوم]352/2:

قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب

خالد ،عن حممد بن عمر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :أكثروا من الطواف فإن لكل عبد
منكم بكل قدم حسنة ،واحلسنة عرش أمثاهلا).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]416وبه قال :حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني
بن حممد بن عبيداهلل احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسن عيل بن حممد بن مهرويه
القزويني ،قال :حدَّ ثنا أبو أمحد داوود بن سليامن بن يوسف الغازي ،قال :حدَّ ثنا عيل
بن موسى الرىض ،قال :حدَّ ثني أيب موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممـد ،عن
أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيـه عيل بن
أيب طالب  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷(( :أفضل األعامل عند اهلل إيامن الشك
فيه ،وغزو الغلول فيه ،وحج مبور ،وأول من يدخل اجلنة شهيد ،وعبد مملوك أحسن
عبادة ربه ،ونصح لسيده ،ورجل عفيف متعفف ذو عيال وأول من يدخل النار أمري
مسلط مل يعدل ،وذو ثروة من املال مل يعط من املال حقه ،وفقري كفور)).
وهو يف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص ]443بلفظ(( :وأول من يدخل
النار إمام مسلط..إلخ ،وفقري فخور)).
يف جمموع زيد [ #ص :]222عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :يف قول اهلل عز وجل:
َ َّ َ َ
َ َ
ً
اْليْت َمن ْ
لَع َّ
اس ح ُِّج ْ َ
انل ِ
اس َت َطاع إِِلْ ِه َسبِيَل﴾[آل عمران ،]97:قال  :#السبيل:
﴿و ِللِ
ِ ِ
الزاد ،والراحلة.
وقال َّ :#ملا نزلت هذه اآلية قام رجل إىل النبي ÷ ،فقال يارسول اهلل :احلج
واجب علينا يف كل سنة ،أو مرة واحدة يف الدهر؟ فقال النبي ÷(( :بل مرة واحدة،
ولو قلت يف كل سنة لوجب)) قال :يارسول اهلل فالعمرة واجبة مثل احلج؟ قال(( :ال،
ولكن أن تعتمر خري لك)).
ويف رشح األحكام :لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى،

َّ
عن احلسني -هو ابن علوان ،-عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ’ ،يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ِللِ
ََ
َ َ
ً
اْل ْيت َمن ْ
لَع َّ
اس ح ُِّج ْ َ
ِ
اس َت َطاع إِِلْ ِه َسبِيَل﴾[آل عمران ،]97:قال :زاد ومحل.
انل
ِ
ِ
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]353/1:الرأب :]672/1:هبذا السند عن حممد
وحم َْمل.
بلفظَ :
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]160وروى عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل %
َ َّ َ َ
َ َ
ً
اْل ْيت َمن ْ
لَع َّ
اس ح ُِّج ْ َ
ِ
اس َت َطاع إِ ِْل ِه َسبِيَل﴾[آل عمران،]97:
انل
لل
يف قول اهلل تعاىل﴿ :و ِ ِ
ِ
ِ
قال( :السبيل :الزاد والراحلة).
ويف أصول األحكام :لإلمام أمحد بن سليامن ( :#خرب) وعن زيد بن عيل ،عن
آبائه  %مث ُله(.)1
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]190عن القاسم ،واحلسن ’ ،وحممد رمحـهم اهلل:
السبيل :الزاد ،والراحلة ،وزاد القاسم :وأمن السبيل.
وقال احلسن ،وحممد :مع صحة البدن ،ومايكفي عياله إىل أن يرجع إليهم.
ويف األمال [العلوم[ ،]353/1:الرأب( :]673/1:عن القاسم مثل اجلامع).
قال القاض زيد يف الرشح :أما أمان الطريق فال خالف يف أنه رشط يف وجوبه ،قال
أصحابنا :املراد به أن يكون الغالب من حال الطريق السالمة ،ألن أدنى خوف اليزول،
ََ ُُْ َ
ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
ْ
واألصل يف ذلك قوله تعاىل﴿ :وَل تلقوا بِأيدِيكم إَِل الهلك ِة﴾[البقرة.]195:
يف جمموع زيد [ #ص :]223عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ميقات من حج من
املدينة ،أو اعتمر ذو احلليفة ،فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ ذا احلليفة.
وميقات من حج أو اعتمر من أهل العراق العقيق ،فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى
يبلغ العقيق.
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]190وروى حممد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال(( :كتب عليكم احلج)) ،فقام رجل
من بني أسد ،فقال :أكل عام يارسول ال َّله؟ فقال(( :ال ،ولكن مرة واحدة ،ثم قال :والذي نفيس بيده لو قلت نعم لوجبت،
ولو وجبت مل تطيقوها ،ولو تركتموها لكفرتم)) ،وقال(( :اسكتوا عني ماسكت عنكم ،فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة
كُم
سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم)) فأنزل ال َّله عز وجلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ين َءا َمنُوا َل َت ْس َأ ُلوا عَ ْن َأ ْش َيا َء إ ِْن ُت ْبدَ َل ْ
كُم﴾[املائدة..]101:اآلية)) متت من املؤلف أدام ال َّله سعادته.
َت ُسؤْ ْ

وميقات من حج أو اعتمر من أهل الشام اجلحفة ،فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى
يبلغ اجلحفة.
وميقات من حج من أهل اليمن أو اعتمر يلملم ،فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى
يبلغ يلملم.
وميقات من حج أو اعتمر من أهل نجد قرن املنازل ،فمن شاء استمتع بثيابه وأهله
حتى يبلغ قرن املنازل.
()1

وميقات من كان دون املواقيت من أهله داره ).
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :من تامم احلج ،والعمرة
أن هتل هبام مجيع ًا من دويرة أهلك).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]354/1:الرأب :]675/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم يف املواقيت لإلحرام ألهل اآلفاق ذكر عن
النبي ÷ :أنه وقت ألهل املدينة ذا احلليفة ،وألهل الشام اجلحفة ،وألهل اليمن
يلملم ،وألهل نجد قرنا ،وألهل العراق العقيق بذات عرق.
وحدَّ ثنا ُممد قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم ،يف الرجـل حيرم من مسجـد ذي
احلليفة :أما أهل البيت ،واألكثر من العلامء يقولون :يل ّبي إذا استوت به البيداء ،وأما
غريهم إذا استوت به راحلته .ومن أهل املدينة من يل ّبي إذا صىل يف مسجد ذي احلليفة،
ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء املسجد.
وحدَّ ثنا ُممد قال :حدَّ ثني جعفر ،قال :سألت قاسم بن إبراهيم مامعنى قول
عيل ( :#من تامم احلج أن حترم من دويرة أهلك)؛ قال :إذا كان من دون امليقات فمن
دويرة أهله ،قال أبو جعفر :كذلك هو عندي.
قلت :ومثله عنهام يف اجلامع الكايف [ج 1ص.]190
وهذه املواقيت اخلمسة رواها اهلادي يف األحكام [ج 1ص ،]273واملؤيد باهلل يف رشح
التجريد[ج 2ص ،]170وأبو طالب يف التحرير [ج 1ص ،]190والقاسم بن إبراهيم ،وحممد بن
منصور يف اجلامع الكايف [ ¤ ]195/1ورمحهم.
( - )1غري موجود يف املنهاج والروض (داره) متت.

لفظ األحكام :ثم وقت رسول اهلل ÷ وزاد فيها يف روايته ،ويف رواية رشح
()1
أهلهن.
عليهن من غري
التجريد ،واجلامع الكايف  ،قال :هي مواقيت ألهلهن ،وملن أتى
ّ
ّ
املواقيت التي وقتها رسول اهلل ÷.
ولفظ رشح التجريد ،والتحرير:
ُ
ولفظ اجلامع الكايف :بلغنا عن النبي ÷.
ويف اجلامع الكايف [ :]195/1قال احلسن :فيام َأ ْخ َبنا حممد ،عن زيد ،عن أمحد عنه،
أهل ِّ
وهو قول حممد :وينبغي أن ُغ َِّل ُ
كل بلد من ميقاهتم.
قال ُممد :وهو الذي سمعنا عن رسول اهلل ÷ ،وعن علامء آل رسول ÷،
يعني وال نحب له أن حيرم من دون امليقات.
قال احلسن ،وُممد :فإن أحرم من دون امليقات فجائز له.
يف جمموع زيد [ #ص :]224عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من شاء ممن مل حيج متتع
بالعمرة إىل احلج ،ومن شاء قرهنام مجيع ًا ،ومن شاء أفرد).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]374/1:الرأب :]721/2:حدَّ ثني حممد ،حدَّ ثنا
عبداهلل ،قال :سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد احلج ،واإلقران ،والتمتع أغا أحب
إليك؟ فقال :اإلفراد.
قال حممد :الذي سمعنا عمن مىض من علامء آل الرسول أهنم كانوا خيتارون التمتع
عىل اإلفراد ،واإلقران أفضل ذلك عندنا مع السياق وكذا سمعنا أن النبي ÷ حج
قارن ًا ،وساق اهلدي.
ف به فقد ساق ،وهذا قول العلامء.
قال حممد :من اشرتى هدي ًا مام قد ُو ِق َ
وفيها [العلوم[ ،]379/1:الرأب :]730/2:قال حممد :سمعت رج ً
ال يسأل حممد بن عيل بن
جعفر عن اإلقران ،والتمتع أغا أفضل ،قال :التمتع.
قال حممد :سألت إسامعيل بن موسى بن جعفر أي يشء سمعت من أبيك يف متعة
( -)1ويف اجلامع الكايف :وروى حممد بإسناده عن جابر ،قال :وقت رسول ال َّله ..إلخ بلفظ وألهل نجد والطائف ..إلخ ،انتهى من
املؤلف أبقاه ال َّله.

احلج؟ قال :ال ترد ما سمعت منه ،ولكن حججت معه ،فذكر كذا وكذا حجة ،أحسبه
قال :سبع عرشة حجة كلها يدخل متمتع ًا.
وفيها [العلوم[ ،]379/1:الرأب :]731/2:جعفر ،عن قاسم يف التمتع ،واإلقران ،واإلفراد،
إيل ملن قد حج التمتع.
أعجب َّ
ويف اجلامع الكايف [ :]191/1قال أمحد بن عيسى  :#ما أدركت أحد ًا من أهلنا
ومشائخنا حيج إال متمتع ًا ،وحج أمحد بن عيسى  #متمتع ًا.
إيل من اإلفراد ،والقران ملن قد حج.
وقال القاسم  :#التمتع أعجب َّ
إيل ملن مل حيج ،وأما من حج فالتمتع.
ويف رواية داوود عنه :واإلفراد أحب َّ
وقال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن التمتع أحب إليهم من
التجريد.
وقال احلسن  :#فيام َأ ْخ َبنا به زيد ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه روينا عن جعفر بن
حممد  #أنه قال :أفضل احلج القران ملن ساق ،ثم التمتع ،ثم اإلفراد.
قال احلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :ال ِق َران أفضل احلج ملن ساق اهلدي.
قال حممد :وكذلك حج النبي ÷ قارن ًا ،وساق اهلدي.
َ
َّ
لل َلَع َّ
قال احلسن وحممد :وليس ال ِق َر ُ
انل ِ
اس
ان بفريضه ،قال اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و ِ ِ
َ َ
ً
اْل ْيت َمن ْ
ح ُِّج ْ َ
اس َت َطاع إِِلْ ِه َسبِيَل﴾ [آل عمران ،]97:ومل يقلَ :قارن ًا ،وال ُمت ََمتع ًا ،وقال فيمن
ِ
ِ
ََ ََْْ َ َ ْ
ْ
َ
متتع بالعمرة إىل احلج﴿ :فما استيْس مِن الهد ِي﴾[البقرةَ ،]196:ف ِف ُ
عل ذلك عندنا واسع ،وأما
ماأمجع عليه أهل البيت فهو التمتع ،فيكون قد مجع اهلل له احلج والعمرة.
َ
وقال عيل بن أيب طالب صىل اهلل عليه( :هام واجبان ،ألن اهلل عز وجل يقولَ ﴿ :وأت ُِّموا
ْ َ َّ
َْ
اْل َّج َوال ُع ْم َرة ِللِ﴾[البقرة.)]196:
وقال حممد :أحب إلينا ملن قرن العمرة واحلج أن يسوق بدنة من حيث حيرم ،وإن مل

أحب إلينا من اإلفراد ،وعىل ذلك مىض علامء آل
يمكنه السياق فالتمتع بالعمرة إىل احلج ّ
رسول اهلل ÷ كانوا خيتارون التمتع عىل اإلفراد.

قال حممد :سمعت حممد بن عيل بن جعفر  #وقد سئل عن اإلفراد ،والتمتع أغام
أفضل؟ قال :التمتع.
قال حممد :وسألت إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قلت :أي يشء سمعت من أبيك يف
متعة احلج؟ فقال :حججت معه فذكر كذا ،وكذا حجة ،أحسبه ،قال :سبع عرشة حجـة
كلها يدخل متمتع ًا.
وروى حممد بإسناده عن أيب جعفر  :#لو حججت مائة حجة ما حججت
إال متمتع ًا.
وفيه [ :]191/1وعن طلحة بياع السابري ،قال :قلت لعبداهلل بن احلسن إين مل أحج قط،
فكيف أصنع؟ فأمرين بالتمتع إىل احلج.
يف رشح التجريد [ج 2ص :]168الينبغي للحاج أن ُغ َِّل باحلج يف غري أشهره ،وأشهر
احلج :شوال ،والقعدة ،والعرش ا ُ
أل َول من ذي احلجة .ومن أهل باحلج يف غري هذه
األشهر فقد أخطأ ولزمه مادخل فيه .وهذا كله منصوص عليه يف األحكام.
ما ذهبنا إليه من أن أشهر احلج شوال ،وذو القعدة ،والعرش األول من ذي احلجة قد
رواه أبو العباس احلسني رمحه اهلل بإسناده يف النصوص ،عن عيل  ،#الخالف فيه بني
الفقهاء إال يف اليوم العارش من ذي احلجة ،فمن الناس من ذهب إىل أنه ليس من أشهر
احلـج ،وجعل آخرها التاسع من ذي احلجة.
والصحيح ما ذهبنا إليه ،ألنه الخالف أن ليلة النحر جيوز الوقوف فيها ،والوقوف
معظم احلج باإلجامع ،وطواف الزيارة وقته يوم النحر ،فصح بذلك أن اليوم العارش من
()1

ذي احلجة معدود يف أشهر احلج .
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :ومن أحرم للحج قبل أشهر احلج ،فقد
َ
اْل ُّج أ ْش ُهرٌ
أساء وتعدى ،والخالف فيه ،واألصل يف ذلك قوله تعاىلَ ْ ﴿ :
( -)1ويف اجلامع الكايف [ص :]196وروى يعني حممد ًا ،عن ابن عباس ،قال :ليس من السنة أن حيرم باحلج يف غري أشهر احلج،
متت من املؤلف أيده ال َّله.

وم ٌ
َم ْع ُل َ
ات﴾[البقرة ]197:واملراد به أن أعامل احلج سبيلها أن تكون يف أشهر معلومات فتقدم

باإلحرام عليها منهي عنه ،واختلف يف انعقاد اإلحرام الواقع يف غريها.

يف جمموع زيد [ #ص :]227عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :احلج عرفات ،والعمرة
الطواف بالبيت).
غري حمرم اليكون
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]164ال خالف أن من قىض نسكه َ
حـاج ًا ،وكذلك الخالف َّ
ب بغريه إال
أن َم ْن فاته الوقوف بعرفة بطل ّ
جي َ ُ
حجه ،وأنه ال ُ ْ

جيزِ ي ،واإلجامع حيجهم ،وكذلك
شيئ ًا حيكى عن بعـض اإلمامية أن الوقوف باملشعر ُ ْ
قول النبي ÷(( :احلج عرفة)).
طواف الزيارة الجيب بدم ،وأن اإلتيان
َ
وقال [ #ج 2ص :]165وكذلك ال خالف يف َأ َّن
ْ
ْ
ُ
ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
وره ْم َو َِل َّط َّوفوا
به واجب .يدل عىل ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :ثم ِلقضوا تفثهم وِلوفوا نذ
ْ
اْليْ ْ َ
يق[﴾29احلج.]29:
بِ َ ِ
ت العتِ ِ
نحوه إال أنه قال يف طواف الزيارة ملن تركه :الخالف أنه إن
ويف رشح القاض زيدُ :
عاد إىل بلده لزمه أن يرجع حتى يأيت به ،وإنه الخالف أن احلج اليفوت بفواته لقوله:
((احلج عرفات)).
ويف اجلامع الكايف [ :]213/1قال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷
عىل وجوب طواف الزيارة ،وهو طواف النساء الذي ليس معه سعي ،وإن النساء ال َ ِ
حتل
للحاج حتى يطوفه.
توجهت إىل مكة إن شاء اهلل تعاىل
يف منسك احلج لإلمام زيد بن عيل  :#إذا َّ
فعليك بتقوى اهلل تعاىل ،وذكره كثري ًا ،وقلة الكالم إال يف خري؛ فإن من تامم احلج والعمرة
ََ َ َ َ ُ َ َ
َ
أن حيفظ الرجل نفسه كام قال تعاىل فإنه قال﴿ :فَل َرفث َوَل ف ُسوق َوَل ِج َدال ِِف
َْ
اْل ِج﴾[البقرة ]197:والرفث :هو اجلامع ،والفسوق :هو الكذب ،واجلدال :هو من قول
الرجـل الواهلل ،وبىل واهلل ،واملفاخرة .فعليك بورع حيجزك عن معاص اهلل تعاىلِ ،
وح ْل دم
َمت ْ ِل ُك به غضبك ،وحسن الصحبة ملن صحبك ،والقوة إال باهلل.

فإذا أتيت العقيق إن شاء اهلل تعاىل فانتف إبطك ،وق ِّلم أظفارك ،وأطل عانتك،
واليرضك بأغا بدأت ،ثم اغتسل ،والبس ثوبك ،وليكن فراغك من ذلك كله عند زوال
الشمس ،فإن ذلك من السنة ،فإذا صليت الظهر وأنت تريد اإلحرام حني تنرصف من
الظهر ،تقول :اللهم إين أريـد احلج فيرسه يل ،وإن مل تكن حجة فعمرة ،وقل :أحرم لك
باحلج شعري ،وبرشي ،وحلمي ،ودمي من النساء ،والطيب ابتغي بذلك وجهك الكريم،
والدار اآلخرة ،وحميل حيث حبستني بقدرتك التي قدرت عيل.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]356/1:الرأب :]679/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر،
قال :إذا أردت مكة إن شاء اهلل...وذكر قريب ًا مام يف منسك زيد  #إىل قوله  :#وال
إيل َأ ْن حترم يف دبر صالة
حترم إال يف دبر صالة فريضة كانت أو نافلة ،غري أن أحب ذلك َّ
الظهر ،فاغتسل والبس ثويب إحرامك ،ثم ائت املسجـد ،فصل فيه ،ثم قل يف دبر
صالتك :اللهم إين أريد التمتع بالعمرة إىل احلج ،فيرسه يل ،وأعني عليه ،وتقبله مني،
اللهم فإن حبستني ،فأنا حل حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عيل.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]273إذا أردت إن شاء اهلل فرض احلج عىل
نفسك والدخـول فيه بفعلك فليكن ذلك يف أشهر احلجِ ،
فأت ذا احلليفة؛ وهو املوضع
الذي يدعى الشجر ،املوضع الذي أحرم فيه رسول اهلل ÷ فاغتسل ملا تريد من
فرض احلج عىل نفسك ،وفرضك له فهو الدخول فيه ،والدخول فيه فهو اإلهالل به،
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ َ
ات ف َم ْن
واإلهالل به فهو اإلحرام له ،وذلك قول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :اْلج أشهر معلوم
َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ َ
وق َو ََل ِج َد َال ِِف ْ َ
اْل ِج﴾[البقرة ]197:فإذا اغتسلت،
ف َرض فِي ِهن اْلج فَل رفث وَل فس
وكنت يف وقت صالة فريضة ِّ
فصل ما أوجب اهلل عليك منها ،فإذا سلمت ،فقل :اللهم

فيرسه يل،
إين أريد احلج رغبة مني فيام رغبت فيه منه ،ولطلب ثوابـك ،وحتري ًا لرضـاك ّ
وامح عني سيئايت ،وقني رش
وبلغني فيه أميل ،يف دنياي ،وآخريت ،واغفر يل ذنبـي،
ُ
سفري ،واخلفني بأحسن اخلالفة يف ولدي ،وأهيل ،ومايلّ ،
وحميل حيث حبستني ،أحرم
لك شعري ،وبرشي ،وحلمي ،ودمي ،وما أق ّلته األرض مني ،ونطق لك به لساين ،وعقد

لك عليه قلبي ،ثم تقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة
السموات كنفيها،
لك وامللك ،الرشيك لك لبيك ذا املعارج لبيـك ،وض َع ْت لعظمتك
ُ
وسبحت لك األرض ومن عليها ،إياك قصدنا بأعاملنا ،ولك أحرمنا بحجنا ،فال ختيب
عندك آمالنا ،والتقطع منك رجاءنا.
ثم تنهض خـارج ُا نحو مكة ،وكذلك إن كنت قد صليت ماعليك من الفريضة،
ّ
رس حتى تستوي بك البيداء،
فصل يف املسجد ركعتني ،ثم قل من القول ماذكرت لك ،ثم ِ ْ
وأنت تسبح يف طريقك ،وهتلل ،وتكب ،وتقرأ القرآن ،وتستغفر اهلل ،وختلص لربك النية،
وتتوب إىل اهلل سبحانه من اخلطية ،وحتذر الرفث ،والفسوق ،واجلدال ،والكذب فإنه من
الفسوق.
ويف رشح التجريد قال [ج 2ص :]171ومن انتهى إىل بعض هذه املواقيت ،وأراد
اإلحرام اغتسل.
قال القاسم  :#والغسل سنة ولو كان جنب ًا ،أو حمدث ًا فلم جيد املاء أجزاه تيمم واحد
لصالته ،وإلحرامه ،ثم لبس ثوبيه :رداء ،ومئزر ًا ،واملرأة تلبس :القميص ،والرساويل،
واملقنعة مجيع ذلك منصوص عليه يف األحكام يف مواضع متفرقه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]375/1:الرأب :]724/2:عيل بن حسن ،عن عيل بن
جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،عن أبيه أن النبي ÷ ،وعيل بن أيب طالب ،واحلسن،
()1

واحلسني ،وعيل بن احلسني كانوا حيرمون يف ثياب خالص فإذا حلقوا تصدقوا هبا.
يف جمموع زيد [ #ص :]225عن آبائه ،عن عيل  :%أن تلبية النبي ÷(( :لبيك
اللهم لبيك ،لبيك الرشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك)).
قال زيد بن عيل ’ :إن شئت اقترصت عىل ذلك ،وإن شئت زدت عليه كل ذلك حسن.
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل،

قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا
( - )1أي بيضاء ،ويف نسخة (غالظ).

املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان ،قال :حدَّ ثني أبو
خالد ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن عيل بن أيب طالب  %أنه قال:
( َت ْل ِب َي ُة النبي ÷(( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك لك)).
قال زيد بن عيل :إن شئت اقترصت عىل هذا ،وإن شئت زدت عليه كل ذلك حسن.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]197قال احلسن  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أنه
جائز أن يزيد يف التلبية غري األربع التي رويت يعني :لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك
لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك ،وأمروا بالزيادة ،ومل ينكروا مازاد
عىل األربع ،وإن األربع جتزي من لزمها.
ويف منسك زيد بن عيل  :#ثم لبه ،وقل :لبيك اللهم لبيك ،الرشيك لك لبيك،
إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك ،إن شئت أجزاك ،وإن شئت أحلقت لبيك ذا
املعارج لبيك ،لبيك دا ٍع إىل دار السالم لبيك ،لبيك غفار الذنوب لبيك ،لبيك بحجة
تاممها وأجرها عليك ،لبيك مرهوب مرغوب إليك لبيك ،لبيك تبدأ واملعاد إليك لبيك،
لبيك تستغني ونفتقر إليـك لبيك ،لبيك أهل التلبية لبيك ،لبيك اذا اجلالل واإلكرام
لبيك ،لبيك ذا النعمى والفضل احلسن اجلميل ،وقد جتزيك التلبية األوىل ،ويكون هذا
األخري فيام بينك وبني نفسك من غري إظهار كراهية الشهرة ،تقول ذلك يف دبر كل صالة
مكتوبة وتطوع ،وحني ينهظ بك بعريك ،وإن علوت أكمة ،أو هبطت وادي ًا ،أو لقيت
راكب ًا ،وباألسحار ،وأكثر من التلبية ما استطعت ،واجهر هبا ما استطعت ،فإهنا إجهار،
وأكثر من يا ذا املعارج؛ فإن رسول اهلل ÷ كان يكثر ذكرها ،ويقول(( :لبيك ياذا
ْ
املعارج لبيك)) ،واليرضك بليل أحرمت ،أو بنهار ،والحترم إال يف دبر صالة فريضة
إيل أن حترم يف دبر صالة الظهر.
كانت أو تطوع ًا ،وأحب َّ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]681/1:العلوم :]357/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر:
فإذا كنت ماشي ًا ،أواستوى بك بعريك عىل البيداء قلت :لبيك اللهم لبيك ،لبيك الرشيك
لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك.

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]274فإذا استويت بظهر البيداء ابتدأت التلبية،
ورفعت هبا صوتك رفع ًا حسن ًا متوسط ًا ُت ْس ِمع من أمامك ،ومن وراءك تقول :لبيك اللهم
لبيك ،لبيك الرشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك ،لبيك ذا
املعارج لبيك ،لبيك اليذل من واليت ،واليعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت.
يف جمموع زيد [ #ص :]225عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أول مناسك احلج أول
مايدخل مكة يأيت الكعبة يتمسح باحلجر األسود ،ويكب ويذكر اهلل تعاىل ويطوف ،فإذا
انتهى إىل احلجر األسود فذلك شوط ،فليطف كذلك سبع مرات ،فإن استطاع أن َيت ََم َّسح
ُلهن فعل ،وإن مل جيد إىل ذلك سبي ً
ال مسح ذلك يف أوهلن ،ويف
باحلجر األسود يف ك َّ
آخرهن ،فإذا قىض طوافه فليأت مقام إبراهيم صىل اهلل عىل نبينا ،وعليه وعىل آهلام وسـلم،
فليصل ركعتني بأربع سجدات ،ثم ليسلم ،ثم ليتمسح باحلجر األسود بعد التسليم حني
يريد اخلروج إىل الصفا واملروة).
وفيه [ص :]226عن آبائه ،عن عيل  :%يف الرجل ينسى فيطوف ثامنية ،فليزد عليها
ستة حتى تكون أربعة عرش ،ويصيل أربع ركعات.
ويف رشح التجريد [ :]183/2وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال:
(أول مايدخل مكة) ،وذكر نحوه...إىل قوله( :سبع مرات) قال :وال خـالف أن الطواف يبدأ
من احلجر األسود إىل جانب الباب ،ثم احلجر ،وعىل ذلك فعل اخللف والسلف.
احل َجر ،فإذا دخلت املسجد احلرام
ويف منسك زيد بن عيل  %قال :إذا استقبلت َ

ّ
وصل عىل
احل َجر األسود ،فادع اهلل ،وأثن عليه مام هو أهله،
فاستقبل الركن الذي فيه َ

النبي وأهل بيته ~ ،وقل :اللهم تصديق ًا بكتابك وبسنة نبيك ÷ ،ثم استلم
احل َجر األسود و َق ّب ْله إن استطعت عىل أن التؤ ِذي وال تؤ َذى ،وإن استقبلته استقبا ً
ال
َ
أجزاك ،فإذا استلمت احلجر فقل:
أشهد أن الإله إال اهلل وحده الرشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ÷،
آمنت باهلل وكفرت بالطاغوت ،وكفرت بعبادة الشياطني ،وبعبادة كل ند ُيدْ عى من دون

اهلل ،فإن مل تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك اليمنى ،ثم قبلها ،ثم قل :اللهم البيت بيتك،
والعبد عبدك ،وهذا مقام العائذ بك من النار ،وختري لنفسك من الدعاء ماأحببت ،ثم
تستـلم الركن اليامين ،واحلجر األسود ما استطعت ،فافعل ذلك سبع مرات إن قدرت ،وإال
فافتح باحلجر األسود واختم به؛ فإنه البد لك من ذلك ،ثم ائت مقام إبراهيم ÷
بعدما تفرغ من طوافك ،تصيل عنده ركعتني ،واستقبله تتخذه إمام ًا ،واقرأ فيهام(( :قل هو
اهلل أحد ،وقل ياأغا الكافرون)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]685/2:العلوم :]358/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر:
فإذا دخلت املسجد احلرام إن شاء اهلل فاستقبل الركن الذي فيه احلجر األسود ،فادع اهلل
عز وجل وأثن عليه بام هو أهله ،وصل عىل النبي ÷ وأهل بيته ،وقل :تصديق ًا
()1

بكتابك ،وسنة نبيك حممد ÷ ،فإن استطعت أن ُتق ّبل احلجر فقبله ،وإال فاستلمه
بيدك اليمنى ،ثم َق ِّبلها ،فإن مل تستطع أن تستلمه وزمحت عليه فافتتح به ،فإن استلمته يف
كل طواف فهو أفضل ،واستلم الركن اليامين ،واحلجر األسود افعل ذلك سبع مرات إن
قدرت عليه ،وإال فافتتح باحلجر األسود واختم به ،فإنه البد لك من ذلك واستقبله ،فإذا
فرغت من طوافكِ ،
فأت مقام إبراهيم ،فصل عنده ركعتني ،واختذه إمام ًا ،واقرأ فيهام:
()2

"قل هو اهلل أحد"" ،وقل ياأغا الكافرون" ،ثم ائت

احلجر األسود فقبله واستلمه،

وليكن آخر عهدك استالمه فإنه البد من ذلك.
وفيها [العلوم[ ،]370/1:الرأب :]713/2:هبذا السند عن أيب جعفر  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((ماأشاء أن القى جبيل مستل ًام هذا احلجر ضاحك ًا يف وجهي يقول :ياحممد قل :ياواحد،
عيل َن ْعامئك التي أنعمت عيل)).
ياأحد ،ياحليم ،ياج َّبار ،ياقريب ،يابعيد اردد َّ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]203وعن النبي ÷ أنه ملا طاف انتهى إىل املقام فقرأ:
( - )1اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا (نخ).
( -)2ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]203وروى حممد عن عيل  #أنه كان يقول إذا استلم احلجر (اللهم إيامن ًا بك ،وتصديق ًا
بكتابك ،واتباع ًا لسنة نبيك) ،متت من املؤلف وفقه اهلل تعاىل.

َ َّ
ًّ
اَت ُِذوا م ِْن َم َق ِام إبْ َراه َ
ِيم ُم َصّل﴾[البقرة ]125:فصىل خلفه ركعتني فقرأ فيهام( :قل ياأغا
﴿و
ِ

الكافرون) ،و(قل هو اهلل أحد).

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]278فإذا انتهى املحرم إن شاء اهلل إىل الكعبة
ورآها فليقطع التلبية إن كان معتمر ًا عند مصريه إىل الكعبة ،وال يلبي بعد ذلك حتى ُغ ّل
باحلـج ،ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط َي ْر ِمل يف ثالثة أشواط ،ويميش األربعة
الباقيـة ،ويقول يف طوافه حني يبتديه ويكون ابتداؤه من احلجر األسود :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،وال حول والقوة إال باهلل العيل العظيم ،فإذا حاذى باب الكعبة قال -وهو مقبل
واحل َر ُم َح َر ُمك ،والعبد عبدك ،وهذا مقام العائذ
بوجهه إليها :-اللهم هذا البيت بيتكَ ،
بك من النار ،اللهم فأعذين من عذابك ،واختصني باألجزل من ثوابك ووالدي وما
ولدا ،واملسلمني واملسلامت ،ياجبار األرضني والساموات ،ثم يميض يف طوافه ويقول:
رب اغفر وارحم ،وجتاوز عام تعلم ،إنك أنت اهلل األعز األكرم ،ويردد هذا القول حتى
ّ
ينتهي إىل احلجر األسـود ،فإذا انتهى إليه استلمه ،وقال :اللهم إيامن ًا بك وتصديق ًا
بكتابك ،واتباع ًا ألمرك ،وإقتداء بسنة نبيك حممد صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته الطيبني
األخيـار الصادقني األبرار ،اللهم اغفر يل ذنويب ،وكفر عني سيئايت ،وأعني عىل طاعتك،
إنك سميع الدعاء ،ثم يميض حتى يواجه البيت ثانية ،ثم يقول :ماقال أو ً
ال ،ويفعل يف
طوافه كام فعـل يف أوله ،ثم يستلم األركان كلها ،ومامل يقدر عليه منها أشار إليه بيده،
ويقول عند استالمه لألركان( :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عـذاب
النار) فإذا فرغ من السبعة األشواط وقف بني احلجر األسود والباب ،ثم دعا ،فقال:
اللهم أنت احلق ،وأنت اإلله الـذي ال إله غريك ،إياك نعبـد ،وإياك نستعني ،وأنت ولينا
يف الدنيا واآلخرة ،فاغفر لنا ذنوبنا ،وجتاوز عن س ّيآتنا ،وتق ّبل سعينا ،ويرس لنا ماتعرس
عـلينا من أمرنا ،ووفقنا لطاعتك ،واجعلنا من أوليائك الفائزين يارب العاملني ،ثم يميض
فيصيل ركعتني وراء املقام.
وفيها [ج 1ص :]280ثم يأيت مقام إبراهيم صىل اهلل عليه ،فيصيل وراءه ركعتني يقرأ يف
األوىل باحلمد ،وقل ياأغا الكافرون ،وإن شاء قرأ يف األوىل بقل هو اهلل أحد ،ويف الثانية

بقل ياأغا الكـافرون ،وإن شاء قرأ غريهام من سور مفصل القرآن ،غري أنا النحب له إال
أن يقرأ صغار السور ،ألن ينفذ والحيبس غريه ،وال يرض بمن يطلب مثل طلبته ،ثم
ينهض ،فيستقبل الكعبة ،ثم يقـول :اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبناِّ ،
وزك لنا أعاملنا ،وال تردنا
خائبني ،ثم يدخل إن أحب زمزم؛ فإن يف ذلك بركة وخري ًا ،فيرشب من مائها ،ويطلع يف
جوفها ،ويقول :اللهم إنك أظهرهتا وسقيتها نبيك إسامعيل رمحة منك به ياجليل،
وجعلت فيها من البكة ماأنت أهله ،فأسألك أن تبارك يل يف مارشبت منها ،وجتعله يل
دواء وشفاء تنفعني به من ّ
كل داء ،وتسلمني به من كل رداء؛ إنك سميع الدعاء،
مستجيب من عبادك ملن تشاء.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]184ويف حديث زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده عن
عيل  ،%قال( :إذا قىض طوافه فليأت مقام إبراهيم  ،#فليصل ركعتني).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]202وقال القاسم  #يف رواية داوود عنه :والرمل بالبيت يف
الثالثة األشواط من التذلل هلل عز وجل ،واإلجالل له؛ ألن املرشكني وقفوا للنبي ÷ يف
عُمرة القضاء ،فكان يميش بني الركنني إذا توارى عنهم فليس يرتك عىل حال.
ْ
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :والخالف يف جواز تأخري طواف القدوم عن
ساعة القدوم ،وعن يوم القدوم.
احل َجر األسود حتى يأيت باب الكعبة ،ثم يأيت ِ
احل ْجر ثم
وفيه :ويبتدئ بالطواف من َ

احل َجر فيكون ذلك شوط ًا ،وهذا مام الخالف فيه ،وعليه
يأيت الركن اليامين ثم يعود إىل َ
عمل املسلمني كلهم توارثه خلف عن سلف.
وفيه :قال القاسم  :#الرمل فوق امليش دون السعي .وذلك؛ ألن الرمل يف امليش:
هو اجلمز واإلرساع ،قال أبو طالب :وهو مستحب يف الطواف ،وال خالف فيه إال
ماحيكى عن ابن عباس أنه ليس بسنة ،و ُح ِ
ك َي رجوعه عنه.
وفيه :قال أبو العباس :وإذا انتهى إىل ُمؤَ خر الكعبة وهو املستجار دون الركن اليامين
بقليل بسط يف الشوط السابع عىل البيت يديه ،وألصق به بطنه ،وخديه ،وقال :اللهم
واحل َر ُم َح َر ُمك ،والعبد عبدك ،وهذا مقام العائذ بك من النار ،والخالف يف
البيت بيتكَ ،

استحباب الدنو من البيت ،وأما الدعاء فإنه تبك يقربه والتمسح به والدعاء من حيث هو
مسنون إجامع ًا.
يف جمموع زيد [ #ص :]226عن آبائه  ،%عن عيل  #يف قول اهلل عز وجل:
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ
َّ َّ َ ْ َ
اح عليْ ِه أن
الصفا َوال َم ْر َوة م ِْن ش َعائ ِ ِر الل فمن حج اْليت أ ِو اعتمر فَل جن
﴿إِن
َ
َي َّط َّوف ب ِ ِه َما﴾[البقرة ]158:قال ( :#كان عليهام أصنامَ ،فت ََح َّرج املسلمون من الطواف
بينهام؛ ألجل األصنام؛ فأنزل اهلل عز وجل لئال يكون عليهم حرج يف الطواف بينهام من
أجل األصنام.
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :يبدأ بالصفا وخيتم باملروة،
فإذا انتهى إىل بطن الوادي سعى حتى جياوزه ،فإن كانت به علة اليقدر أن يميش ركب).
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل مثل هذا أعني قال يبدأ..إلخ ،بلفظ:
وأخبنا السيـد أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا عبد العزيز بن إسحاق..إلخ
سنـد املجموع املعروف بالتظنني عىل بعض من سقط من السند كام الخيفى وهو نرص بن
مزاحم ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]185بعد ذكر رواية ابن أيب شيبة بإسناده ،عن نافع ،عن
عمر أن النبي ÷ سعى يف بطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة ،قال :وهكذا
ابن َ
روى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%فالخالف أن السعي بينهام سبعة،
يبدأ بالصفا وخيتم باملروة.
ويف منسك زيد بن عيل  :#ثم اخرج من باب الصفا حتى تأتيه ،فتصعد عليه ،ثم
احل َجر األسود ،واثبت عليه ،فكب اهلل تعاىل سبع ًا ،وهلله سبع ًا،
استقبل الركن الـذي فيه َ

وقل :الإله إال اهلل وحده الرشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،حييي ويميت بيده اخلري ،وهو
عىل كل يشء قدير ثالث مرات ،وصل عىل النبي وأهل بيته ÷َ ،
وخت ََّري لنفسك من
الدعاء ،واستغفر لذنبك ،ثم انحدر من الصفا ،فإذا بلغت من الوادي حتى تأخذ من
اهلبوط فاسع فيه حتى جتاوزه ،وقل -وأنت تسعى :-اللهم اغفر وارحم ،وأنت األعز

األكرم ،ثم ائت املروة فاصعد عليها ،فاستقبل البيت ،فادع اهلل تعاىل ،وأثن عليه ،وصل
عىل النبي وأهل بيته ÷ ،وقل كام قلت عىل الصفا ،فإذا مررت بالوادي فاسع فيه مثل
مافعلت أول مرة ،ثم طف بينهام سبعة أشواط ،آخرها املروة ،ثم ارجع إىل َر ْح ِلك فقص

من شعرك ،وخذ من ُم َقدَّ ِمه و ُمؤَ ّخرِ ه ،ومن جانبيه ووسطه ،وخـذ من شاربك ،و َق ِّلم

أظافرك ،وال تستأصلها ،وأبق منها حلجتك إن شاء اهلل تعاىل ،فإذا فعلت ذلك فقد
أحللت من كل يشء حيل منه املحرم ،فطف بالبيت ماشئت تطوع ًا بينك وبني الرتويه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]359/2:الرأب :]685/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر:
احل َجر األسود فادع اهلل،
ثم اخرج إىل الصفا ،فاصعد عليه ،واستقبل الركن الذي فيه َ
وصل عىل النبي ÷َ ،
وأثن عليهّ ،
وخت ََّري لنفسك من الدعـاء ،واستغفر لذنبك وانحدر
ِ
من الصفا...إىل آخر مايف منسك اإلمام زيد  #نحوه.
وقال القاض زيد رمحه اهلل :وخيرج إىل الصفا من بني اإلسطوانتني إىل قوله :وال
خالف يف أن شيئ ًا من األذكار واألدعية وسور القرآن يف هذه البقاع الرشيفة اليتعني حتى
الجيوز غريه؛ فإن ذلك ليس بواجب ،بل هو من اهليئات ،فلكل أحد أن َيت ََخ َّري مايؤدي
اجتهاده إىل أنه أقرب إىل اخلضوع واخلشوع..إلخ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]204عن حممد :وليس عىل النساء أن َي ْر ِم ْلن حول البيت،
وال بني الصفا واملروة كام يفعل الرجال.
يف جمموع زيد [ #ص :]227عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :يوم عرفة يوم التاسع خيطب
اإلمام الناس يومئذ بعد الزوال ،ويصيل الظهر والعرص يومئذ بأذان وإقامتني ،وجيمع بينهام
بعد الزوال .قال :ثم يعرف الناس بعد العرص حتى تغيب الشمس ،ثم يفيضون.
حدَّ ثني زيد بن عيل :عن أبيه ،عن جده ،عن أمري املؤمنني عيل  ،%قال( :من فاته املوقف
بعرفة مع الناس فأتاها ليالً ،ثم أدرك الناس يف مجع قبل انرصاف الناس فقد أدرك احلج).
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن أمري املؤمنني عيل  ،%قال( :احلج:
عرفات ،والعمرة :الطواف بالبيت).

ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا أبو العباس احلسني رمحه اهلل،
قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق قلت :وذكر سند املجموع إىل آخره عن عيل #
قال( :عرفة يوم التاسع إىل آخر حديث املجموع) وليس يف آخره( :ثم تفيضون).
وفيه هبذا السند أيض ًا قال( :احلج عرفات ،والعمرة الطواف بالبيت).
ويف منسك زيد بن عيل  :#ثم اعز إىل عرفات ،فإذا زالت الشمس يوم عرفة
فاغتسل ،واقطع التلبية ،وعليك بالتكبري والتهليل والتسبيح والثناء عىل اهلل عز وجل،
وصل عىل حممد وأهل بيته ÷ ،واستغفر لذنبكَ ،
وخت ََّري لنفسك من الدعاء ماشئت،
والتسأله مأث ًام ،ثم صل الظهر والعرص مع اإلمام والناس ،وإن شئت مجعت بني الظهر
والعرص بأذان وإقامتـني ،ثم ائت املوقف واستقبل البيت فكب اهلل تعاىل ،وهلله،
وامحـده ،وصل عىل النبي ،وأهل بيته ÷ واجتهد يف الدعاء ؛ فإنه يوم مسألة والتدع
حاجة تريدها عاجلة وال آجلة إال دعوت اهلل تعاىل هبا ،وليكن من قولـك وأنت واقف:
رب املشعر احلرام اغفر يل وارمحني ،وقل :اللهم ّ
عيل من
فك رقبتي من النار ،وأوسع َّ
وقف يف َم ْي َرسة اجلبل واستقبل
ْ
الرزق احلالل ،وأدرأ عني رش فسقة اجلن واإلنس،
البيت ،فتقف ساعة يف املكان ،ثم تقدم أمام ذلك شيئ ًا ،ثم تقدم ،ثم تقف تصنع ذلك
حتى تغيب الشمس.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]407/1:الرأب :]788/2:عباد ،عن مصعب ،عن
جعفر ،عن أبيه ،أن النبي  #صىل بالناس يوم عرفة الظهر والعرص بأذان وإقامتني ،ومل
يسبح بينهام ،ثم وقف بعرفة حتى غابت الشمس ،ثم دفع رسـول اهلل ÷ راحلته
()1

()2

ورديفه أسامة بن زيد وهو جيبذ راحلته حتى أن ذفراها ليبلغ مورك الرحل وهو يقول:
((أغا الناس عليكم بالسكينة ،فإذا أتى عىل جبل من اجلبال أرخى زمامها ،فتذهب حتى إذا
استوت قائمة جبذ راحلته حتى أن ذفراها ليبـلغ مورك رحل رسول اهلل ÷ ،ثم فعل
ذلك الثالثة ،وهـو يقول :أغا الناس عليكم بالسكينة)) فلام نزل رسول اهلل ÷ مجع ًا -
(ِ - )1
الذ ْف َرى -بالكرس :-من مجيع احليوان من لدن املقذاىل نصف القذال أوالعظم الشاخص خلف األذن ،متت قاموس.
( - )2مورك الرحل وموركته وواركُ ُه وواركه بالكرس :املوضع الذي جيعل عليه الراكب رجله ،متت قاموس.

وهي املزدلفة  -صىل هبم املغرب والعشاء بأذان وإقامتني ،ومل يسبح فيام بينهام ،ثم صىل هبم
رسول اهلل ÷ الفجر ،ثم وقف ،فلام دفع رسـول اهلل راحلته أردف الفضل ،فجعل
ينظر إىل النساء ،وكان رج ً
ال حسان ًا فجعل النبي ÷ يضع يده عىل وجهه من قبل
يمينه ومن قبل شامله إذا التفت حتى إذا أتى عىل حمرس دفع إىل بطن حمرس ،قال :وجعل
رسول اهلل ÷ يلبي حتى رمى مجرة العقبة.
وفيها [العلوم[ ،]182/1:الرأب :]373/1:حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل،
عن أيب ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه ،أن النبي ÷ صىل الظهر والعرص بأذان واحد
وإقامتني بعرفة مل يسبح بينهام ،وصىل املغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتني ،مل
يسبح بينهام.
قال حممد بن منصور :مل يسبح بينهام يعني مل يصل الركعتني.
وفيها [العلوم[ ،]360/1:الرأب :]686/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال:
حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر :فإذا أردت أن خترج إىل منى يوم
الرتوية فاصنع كام صنعت يوم أحرمت بالعقيق ،ثم اغتسل ،والبس ثوبيك ،ثم صل يف
املسجد احلرام ،وقل يف دبر صالتك مثل الذي قلت يف دبر صالتك بالعقيق ،ثم لب
حني ينهض بك بعريك ،ويستوي بك قائ ًام ،وإن كنت ماشي ًا فلب عند احلجر األسـود
()1

كام لبيت من العقيق تقول :لبيك بحجة تاممها عليك ،وليكن رواحك يوم الرتوية  -وهو
الثامن من ذي احلجة  -حني تصيل الظهر فإنه أمثل ،وإ ِْن َمكَ ْثت إىل صالة العرص فال
يرضك ،فإذا أتيت منى َمكَ ْث َت هبا حتى تصيل الفجر ،ثم اغد إىل عرفات ،فإذا زالت الشمس
ّ
()2

يوم عرفة فاغتسل ،واقطع التلبية  ،وعليك بالتهليل ،والتكبري ،والتسبيح والثناء عىل اهلل،
(- )1حتى (نخ).
( -)2قال اإلمام احلجة َمد الدين بن حممد املؤيدي (ع) يف قوله :واقطع التلبية يف يوم عرفة -مالفظه :حيمل هذا  -أي قطع التلبية -
عىل التقية وأنه أراد بقطعها إن خاف أذى املخالفني.
واملوجب هلذا احلمل تظاهر الروايات عن أهل البيت  %وغريهم بأن الرسول ÷ استمر عىل التلبية إىل أن رمى مجرة
رصح بذلك ابن عباس ¤ا وغريه.
العقبة ،وإنام هنى عن التلبية معاوية معارضة ألمري املؤمنني _ كام ّ
قال يف اجلامع الكايف :قال ابن عباس :لعن ال َّله معاوية ،كان عيل يأمرنا بالتلبية يوم عرفة ،فنهى عنها معاوية لذلك وأذهب
نوره ،وأخرج النسائي عن سعيد بن جبري ،قال :كنت مع ابن عباس بعرفات فقال :مايل الأسمع الناس يلبون؟ قال :خيافون
معاوية ،فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال :لبيك اللهم لبيك؛ فإهنم قد تركوا السنة من بغض عيل.

=

وختري لنفسك من الدعاء ثم صل الظهر ،ثم
والصالة عىل النبي ÷ ،واستغفر لذنبكّ ،
امكث ساعة إىل أن يتحمل الناس ،ثم صل العرص ،وإن شئت مجعتهام مجيع ًا ،ثم ِ
أت املوقف،
وصل عىل النبي ÷َ ،
ِّ
وخت ََّري لنفسك من
فاستقبل البيت ،فكب اهلل ،وهلله وامحده،
الدعاء؛ فإنه يوم مسألة ودعاء ،وال ترتك حاجة أردهتا عاجلة وآجلة إال دعوت هبا ،وليكن
من قولك وأنت واقف :رب املشعر احلرام افعل يب وافعل يب ،اللهم فأنقذين من النار،
عيل من الرزق احلالل ،وادرأ عني فسقة اجلن واإلنس ،وقف يف ميرسة اجلبل
وأوسع َّ

مستقبل البيت ،وقف ساعة يف املكان ثم تقدم شيئ ًا أمام ذلك.
()1

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]281إذا كان يوم الرتوية :فليهل باحلج من
املسجد احلرام ،وليفعل وليقل مافعل وقال يف ابتداء إحرامه أوال ،ثم ينهض حاج ًا ملبي ًا ،ثم
يستقيم إىل منى ،فإن أمكنه صىل هبا الظهر والعرص مع ًا ،وإن مل يمكنه اخلروج إال يف بعض
الليل فليخرج متى أمكنه .كل ذلك واسع بعد أن يدرك صالة الفجر بمنى ،فأما اإلمام إذا
كان إمام ًا فينبغي له أن خيرج من مكة نصف النهار ،عند زوال الشمس حتى يصيل الظـهر
والعرص بمنى ،ويقيم هبا حتى يصيل العشاء والعتمة والصبح ،ثم يتوجه إىل عرفات،
وكذلك ذكر عن النبي ÷ أنه صىل هبا مخس صلوات ،آخرهن صالة الفجر يوم عرفه.
وفيها [ج 1ص :]282قال :# ،من أراد العمرة َّ
أهل يف أول ما يصري إىل ميقاته بالعمرة
مفرد ًا ويقول :اللهم إين أريد العمرة متمتع ًا هبا إىل احلج ،فيرسها َّيل ،ثم يقول مايقول يف
إحرام احلج ،وإن أراد اإلفراد باحلج قال عند وقت إحرامه :اللهم إين أريد احلج فيرسه َّيل،
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]200وروى حممد بإسناده ،عن ابن عباس أنه قال بعرفة :مايل الأسمع الناس يلبون ،ثم قال :قد
علمت من ترك التلبية يف هذا املوضع فعل ال َّله به وفعل ثم قام ،وأخذ بعضاد يف الباب ثم لبى ولبى الناس حتى ارجتت عرفات
بالتلبية ،وغري ذلك كثري.
ويدلك عىل أهنم كانوا خيافون من ذلك قوله خيافون..إلخ ،وعهد الباقر  #يف أيام األموية ،وحمال أن يكون الباقر #
اليعلم هذه السنة املعلومة ،واهلل ويل التوفيق ،متت نق ً
ال عن خطه أيده ال َّله تعاىل.
قلت :ويدل عىل هذا ماتقدم من رواية األمايل :عباد ،عن مصعب ،عن أبيه ،عن جعفر ،عن أبيه أن النبي ÷ صىل بالناس
يوم عرفة إىل أن قال يف آخر ذلك قال :وجعل رسول اهلل  -÷-يلبي حتى رمى مجرة العقبة ،وقول اهلادي  #هاهنا
فإذا دخل مكة فال يقطع التلبية حتى يرمي من بعد رجوعه من يوم النحر من عرفة ،وذلك رأي أهل البيت مجيع ًا الخيتلفون يف
ذلك مع مايأيت من الروايات عنه ÷ يف األمايل ،واجلامع الكايف ،ورشح األحكام من أنه ÷ مازال يلبي حتى رمى
مجرة العقبة ،فتأمل ذلك ،متت كاتبه حممد بن حييى احلوثي وفقه ال َّله.
( -)1يف اجلبل (نخ).

ويقول مارشحناه أو ً
ال من القول ،ويقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بحجة تاممها وأجرها
عليك ،فإذا دخل مكة فال يقطع التلبية حتى يرمي مجرة العقبة من بعد رجوعه يوم النحر
من عرفة ،وذلك رأي أهل البيت مجيع ًا الخيتلفون يف ذلك ،وإن أحب أن يبدأ حني يدخل
مكة فيطوف حلجه ويسعى فليفعل ،ثم ليثبت عىل إحرامه حتى إذا كان يوم الرتوية أو ليلة
عرفة فليتوجه إىل منى ،فإن أتاها هنار ًا أقام هبا حتى يصيل الفجر من يوم عرفة ،وإن أتاها
لي ً
عَرس هبا ساعة ،فإذا صىل الصبح سار إىل عرفة.
ال فكذلك ،وإن أتاها يف آخر الليل َّ
وفيها [ج 1ص :]284فإذا انتهى احلاج إىل عرفة نزل هبا وأقام حتى يصيل الظهر
والعرص ،فإذا صىل الظهر والعرص ارجتل فوقف يف أي عرفة شاء ،وحيرص أن يدنو
من موقف النبي ÷ بني اجلبـال ،وإن مل يقدر عىل ذلك املوضع ،لكثرة الزحام
فيقف بأي عرفة شاء ما خال بطن عرنة ،فإن رسول اهلل ÷ ،قال(( :عرفة كلها موقف
عُر َنة)).
إال بطن َ
وَمَّده ،وخيلص
قال :فإذا وقف ذكر اهلل سبحانه وتعاىل عن كل شأن شأنه ،وس َّبحه َ
النية له ويقول :اللهم أنت ربنا ،ورب آبائنا األولني ،إياك قصدنا ،ولك استجبنا ،وعليك
توكلنا ،وإياك رجونا ،ومنك سألنا ،فأعطنا سؤلنا ،وجتاوز عن سيئاتنا ،واهد قلوبنا ،وثبتنا
عىل اهلدى ،وآتنا تقوانا ،وال تكلنا إىل أنفسنا ،وتقبل حجنا ،وال تردنا خائبني ،واقلبنا
مستوجبـني لثوابك ،آمنني لعذابك ،ناجني من سخطك ياإله السموات واألرضني ،اللهم
لك احلمد عىل نعامئك ،ولك احلمد عىل آالئك ،ولك احلمد عىل ما أوليتنا وأبليتنـا
وأعطيتنا ،فامتعنا بنعامئك ،وال ُتزِ ل عنَّا ما عودتنا من فضلك وآالئك ،يا إله العاملني.
أحب أن يسأله
ويـدعو بام أحب من الدعاء ِسوى ذلك لنفسه ولوالديه ،ويسأل اهلل ما ّ
من الرزق ،وغري ذلك من مراده؛ فإنه سميع الدعاء ،قريب اإلجابة ،رحيم كريم.
ويف املنتخب قال [ #ص :]110فإن رسول اهلل ÷ قال(( :عرفة كلها موقف ما
عُرنه)).
خال بطن َ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]205قال حممد :السنَّة عىل اإلمام أن يصيل بمنى مخس
صلوات ،أوهلن الظهر يوم الرتوية ،وآخرهن صالة الفجر يوم عرفة ،وذلك واسع عىل

الناس ،كذلك فعل رسول اهلل ÷ مىض معه قوم ،وتالحق به آخرون ،فلم يعب عىل
أحد منهم.
وفيه :قال حممد يف احلج :ويلبي بعرفه إن شاء .إنام هنى عن ذلك معاوية فيام بلغنا،
وروي عن النبي ÷ أنه مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ]361/2:الرأب :]688/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عبداهلل بن موسى ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :مل يزل رسول اهلل ÷ يلبي حتى
رمى مجرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاة وكب.
وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عيل بن منذر ،عن حممد بن فضيل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيداهلل،
عن عطاء ،عن ابن عباس ،قال :أفاض رسـول اهلل ÷ من عرفات ،فحمل أسامة بن زيد
خلفه حتى انتهى إىل ُمجَع ،فأنزله ،فقال أسامة :مازلت أسمع رسول اهلل ÷ يلبي حتى
نزلت ،ثم أردف الفضل خلفه حتى انتهى إىل مجرة العقبة ،ثم أنزله ،فقال الفضل :مازلت
أسمع رسول اهلل ÷ يلبي حتى رمى مجرة العقبة.
وهذا احلديث عن ابن عباس يف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل بلفظ:
َأ ْخ َبنا السيـد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور إىل
آخره مثله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]378/2:الرأب :]728/2:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :احلاج
يقطع التلبية يف أول مايرمي مجرة العقبة يوم النحر ،وهكذا روي عن رسول اهلل ÷
أنه مل يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :وإذا كان يوم الرتوية سار ملبي ًا إىل منى ،ويستحب
له أن يصيل الظهر والعرص بمنى ،واملغرب والعشـاء ليلة عرفة ،ويبيت هبا ،فإذا أصبح
نص عليه يف األحـكام ،وال خالف فيه؛ وذلك حلديث
يوم عرفة صىل هبا صالة الصبحّ ،
توجهوا إىل منى،
فلما كان يوم الرتوية ّ
جعفر بن حممد ’ عن أبيه ،عن جابر ،قالَّ :
وركب رسول اهلل ÷ فصىل هبا الظهر والعرص واملغرب والعشاء والصبح ،ثم مكث
قلي ً
ال ،ثم سار.

وألن عمل املسلمني عىل هذا جرى مع اإلمكان ،وإن أتاها يف آخر ليلة عرفة استحب
أن يعرسوا هبا ساعة ،ويصيل الصبح ،إلنه يكون قد صىل هبا من الصلوات اخلمس ما
أمكنه ،إن مل يمكنه هبا أمجع ،وهذه اجلملة الخالف فيها.
يف جمموع زيد [ #ص :]228عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال ُي َص ِّل اإلمام املغرب
والعشاء إال ب ُِج َمع حيث خيطب الناس ،يصلهام بأذان واحد ،وإقامة واحدة ،ثم يبيتون
هبا ،فإذا صىل الفجر وقف بالناس عند املشعر احلرام حتى تكاد الشمس تطلع ،ثم
يفيضون وعليهم السكينة والوقار).
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن أمري املؤمنني عيل  :%أن النبي ÷
الس َحر ،ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر.
َقـدَّ م النساء والصبيان وضعفة أهله يف َّ
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :قال القاسم  :#الوقوف عند
املشعر فرض.
و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن
مزاحم ،قال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان ،قال :حدَّ ثني أبو خالد ،قال :حدَّ ثني زيد بن
بج َمع)
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل _ ،قال( :ال ُيصيل املغرب والعشاء إال ُ
فيبيتون هبا ،فإذا صىل الفجر وفد بالناس عند املشعر احلرام حتى تكاد تطلع الشمس ،ثم
يفيضون وعليهم السكينة والوقار).
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 2ص :]191وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
بج َمع).
جده ،عن عيل  ،%قال( :ال ُي َص ِّل اإلمام املغرب والعشاء إال ُ
بج َمع).
وفيه هبذا السند ،عن عيل ( #أنه َمجَع بينهام ُ
ويف منسك اإلمام زيد بن عيل  :#وافض عىل بركة اهلل تعاىل ،و َت َو َّرع يف املسري،
واترك الوجيف الـذي يصنعه كثري من الناس؛ فإنه بلغني أن رسول ÷ كان يكف ناقته
حتى يبلغ رأسها إىل الرحل ،ويقول للناس(( :عليكم بالسكينة والدعة)) ،وإن قدرت أن

تنزل حتى تأيت أول اجلبال عند الشجرات يف ميرسة الطريق ،فتمكث ساعة حتى خيف
عنك كثري من الناس فافعل ،وال ّ
تصل املغرب حتى تأيت مجع ًا ،فإذا أتيتها فصل املغرب
والعشاء بأذان وإقامتني ،وانزل بجمع يف بطن الوادي عن يسار الطريق قريب من املشعر،
وال جتاوز اجلبل ليلة املزدلفة؛ فإنه يكره ،واملزدلفة مجع ،واصبح عىل طهر بعدما تصيل
الفجر ،وقف عىل املشعر احلرام قبل أن تطلع الشمس ويرشق اجلبل .اجلبل :هو ثبري.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]362/2:الرأب :]689/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر:
ف ،ثم َتقدَّ م ،ثم قف ،فاصنع ذلك حتى جتب الشمس ،فإذا وجبت فأفض عىل بركة
ثم ِق ْ
اهلل ،وتودع يف املسري ،واترك الوجيف.
ف حتى تطلع الشمس
قلت :وذكر نحو ًا مام يف منسك زيد  #إال أنه قالَ :و ِق ْ
ويرشق لك اجلبل ،واجلبل هو ثبري.
الناس عىل اإلفاضة
الناس عىل هذاُ ،
قال أبو جعفر [العلوم[ ،]363/2:الرأب :]690/1:ليس ُ
قبل طلوع الشمس؛ ألن النبي أفاض قبل طلوع الشمس.
وفيها [العلوم[ ،]364/1:الرأب :]692/1:وحدَّ ثنا حممد هبذا السند ،عن أيب جعفر :وخذ
احلىص من املزدلفة إن شئت أو رحلك بمنى كل ذلك البأس به ،ولتكن كل حصاة قدر
أنملة حىص احلذف ،أو أصغر قليالً.
وفيها [العلوم[ ،]390/1:الرأب :]751/2:وحدَّ ثني حممد ،حدَّ ثني أمحد بن عيسى  ،#عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :حىص اجلامر قدر أنملة ،قال :وكان حيب أن
تؤخذ من املزدلفة.
أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]390/1:الرأب :]752/2:عن حسني ،عن أيب خالد ،قال :رأيت
عبداهلل بن احلسن يأخذ حىص اجلامر من منى.
عبداهلل ،قال :سألت القاسم بن إبراهيم عن حىص اجلامر من أين حتمل ،وهل تغسل؟
فح َس دن ،وإن
غَس َله َ
فقالُ :ي ْستَحب محله من املزدلفة ،وإن أخذته من غريها فال بأس ،وإ ِْن َ
مل يغسله فال بأس؛ إذا مل يكن فيه قذر يتبني.

ويف رشح التجريد [ج 2ص :]198و َأ ْخ َبنا أبو احلسينا بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا
النارص  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن
علوان ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر  ،#قال :حىص اجلامر قدر أنملة ،وكان يستحب أن
تؤخذ من مزدلفة ،قال أبو خالد :رأيت عبداهلل بن احلسن ’ يأخذ احلىص من منى(.)1
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]284فإذا توارت الشمس عنه باحلجاب،
فليفض من عرفة ملبي ًا مقب ً
ال نحو مزدلفة وعليه السكينة ،والوقار ،واخلشوع هلل اجل َّبار،
وليكثر يف طريقه من قراءة القرآن ،واالستغفار ،والدعاء ،والتكبري ،والتهليل ،واإلجالل
هلل الواحد اجلليل ،وإن حرضه يشء فليتصدق منه عىل من يرى من الضعفاء واملساكني،
وإن أمكن أن يكون ذلك اليوم صائ ًام فليفعل ،وال يصيل املغرب وال العتمة حتى يرد
وللج ْم ِع هبا
مزدلفة ،وهي مجع ،فينزل هبا ،وحيط رحله ،ثم جيمع هبا بني املغرب والعتمةَ ،
ُس ِّم َيت مجع ًا.
وفيها [ج 1ص :]285فإذا انتهى إىل مزدلفة فلينزل هبا ،ويصيل املغرب ،والعشاء اآلخرة -
وهي العتمة  -بأذان واحد وإقامتني ،ثم يبيت هبا حتى يطلع الفجر ،فإذا طلع الفجر ف ْل َ ْري َ ِ
حتل،
ض حتى يقف عند املشعر احلرام ،ويذكر اهلل سبحانه وجل عن كل شأن شأ ُنه.
و ْل َي ْم ِ

وفيها [ج 1ص :]285فإذا أتى املشعر احلرام فليقل :اللهم هذا املشعر احلرام الذي َت َع ْبدّ ت
َ ْ ُ
َ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ََ
ُ
ات فاذكروا
عبادك بالذكر اجلميل لك عنده وأمرهتم به فقلت﴿ :فإِذا أفضتم مِن عرف ٍ
الل عِنْ َد ال ْ َم ْش َعر ْ َ
اْل َر ِام﴾[البقرة ،]198:وال ذكر لك أذكرك به أعظم من توحيـدك،
ِ
واإلقرار بعدلك يف كل أمورك ،والتصديق بوعدك ووعيدك ،فأنت إهلي الإله يل ِسواك،
( -)1ويف اجلامع الكايف قال [ج 1ص :]207قال حممد :بلغنا عن النبي ÷ :أنه أفاض من عرفة حني غابت الشمس حتى أتى
ومجَع
ُمجَعا فصىل هبا املغرب والعشاء بأذان وإقامتني ،ثم بات هبا ،فلام أصبح وقف عىل قزح ،فقال(( :هذا قزح وهو املوقفُ ،
كلها موقف ،وارتفعوا عن بطن حمرس)) ،فلام أتى حمرس ًا قرع راحلته حتى جاوز الوادي.
قال حممد :وحد ُمجَع الذي الينبغي أن يقترص عنه من حد مازمي عرفات مام ييل مجعا إىل حدّ وادي حمرس  -يعني أن حمرساً
ومجَع
ليس منها .وروى عن النبي ÷ أنه وقف بعرفة فقال(( :هذا املوقف ،وعرفة كلها موقف ،وارتفعوا عن بطن عرنةُ ،
كلها موقف ،وارتفعوا عن بطن حمرس ومنى كلها منحر ،وشعاب مكة كلها منحر)) انتهى من املؤلف وفقه اهلل تعاىل.
نحو مايف أمايل أمحد عنه.وفيه [ج 1ص :]207قال
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]210وعن القاسم  ،#وعن الباقر ُ #
القاسم  :#فيام حدَّ ثنا عيل ،عن ابن هارون ،عن ابن سهل ،عن عثامن بن حممد ،عن القوميس عنه ،قال :جيمع بني املغرب
والعشاء اآلخرة باملزدلفة متى أنتهى قال :وال يصليها إال هبا كام جيمع بني الظهر والعرص بعرفة ،متت من املؤلف حفظه اهلل وأبقاه.

وال أعبد غريك ،تعاليت عن شبه خلقك ،وتقدست عن مامثلة عبيدك ،فأنت الواحد
الذي ليس لك مثيل ،وال يعدلك عديل ،مل تلد ومل تولد ،ومل يكن لك كفؤ ًا أحد ،األول
قبل كل يشء ،واآلخر بعد كل يشء ،وا ُمل ُ
كون لكل كائن ،خالق األولني واآلخرين،
والباعث لكل اخلالئق يف يوم الدين ،البي ُء عن أفعال العباد ،املتعايل عن القضاء
بالفساد ،صادق الوعد والوعيد ،الرمحن الرحيم بالعبيد ،أسألك يارب األرباب ،ويا
معتق الرقاب يف يوم احلساب أن تعتقني من النار ،وجتعلني بقدرتك يف خري دار ،يف
جنات جتري من حتتها األهنار ،فإنك واحد قادر جبار ،ويقول :اللهم اغفر يل ولوالدي
وما ولدا ،وللمسلمني واملسلامت ،األحياء منهم واألموات ،اللهم لك احلمد كام أبتدأت
املن واإلحسان ،اللهم فأعطني
احلمد ،ولك الشكر وأنت َو ِيل الشكر ،ولك ا َملن ياذا ِّ
ُسؤْ يل ،يف دنياي وآخريت؛ فإنك جواد كريم.
يف جمموع زيد [ #ص :]228عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أيام الرمي :يوم النحر:
وهو يوم العارش يرمي فيه مجرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات ،يكب مع كل
حصاة ،وال يرمي يومئذ من اجلامر غريها ،وثالثة أيام بعد يوم النحر :يوم حادي عرش ،ويوم
ثاين عرش ،ويوم ثالث عرش ،يرمي فيهن اجلامر الثالث بعـد الزوال كل مجرة بسبع
حصيات ،يكب مع كل حصاة ،ويقف عند اجلمرتني األولتني ،وال يقف عند مجرة العقبة).
ونحوه يف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :بلفظَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس

احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد ،قال:
حدَّ ثنا املحاريب ،قال :حدَّ ثني نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان ،قال:
حدَّ ثني أبو خالد...إىل آخر السند يف املجموع.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]234عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أول املناسك يوم النحر
رمي اجلمرة ،ثم الذبح ،ثم احللق ،ثم طواف الزيارة).
وفيه [ :]235عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :اللهم اغفر
للم َح ِّلقني ثالث ًا ،اللهم اغفر للمقرصين مرة واحدة)).
ُ

وفيه [ص :]235عن آبائه عن عيل  :%فيمن أصابه أذى من رأسه ،فحلقه يصوم ثالثة
أيام ،وإن شاء أطعم ستة مساكني ،لكل مسكني نصف صاع ،وإن شاء نسك ًا ذبح شاة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]749/2:العلوم :]389/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أبو ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه أن علي ًا ،قال( :من لبد،
أو عقص ،أو عقد بسري ،وجب عليه احلالق).
()1

قال حممد :كان هذا يشء يفعل يف اجلاهلية يكون هلم اجلامم  ،فإذا أرادوا أن حيرموا
فكان الرجل يلبد شعره بصمغ ،أو بغريه وبعضهم يعقده بسري ،أو يعقصه حتى يلويه ثم
يعقده ،فنهي عن ذلك فمن فعل من ذلك شيئ ًا يف اإلسالم فعليه أن حيلقه ،وليس له أن
يقرص ،فإن مل يفعل من هذه شيئ ًا فإن شاء قرص يف احلج ،وإن شاء حلق ،قال :فأما العمرة
يف غري أشهر احلج فإذا أحل حلق رأسه.
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :و َأ ْخ َبنا أبو العباس احلسني رمحه اهلل،
قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن حممد الروياين ،واحلسني بن أمحد ،قاالَ :أ ْخ َبنا احلسني بن عيل بن
احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسن ،عن ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرة ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :%أنه كان يرمي مجرة العقبة ويرمي راج ً
ال وراكب ًا.
ويف منسك زيد  :#ثم َأ ِفض عىل بركة اهلل حتى تأيت رحلك بمنى ،ثم ائت اجلمرة
التي عند العقبة ،فارمها بسبع حصيات يكون بينك وبينها نحو ًا من مخسة أذرع ،تكب مع كل
حصاة تكبرية ،وقل :اللهم ازجر عنّي الشيطان ،اللهم تصديق ًا بكتابك ،وسنة نبيك ÷
اللهم أجعله حج ًا مبور ًا ،وعم ً
ال متقبالً ،وذنب ًا مغفور ًا ،وإن شئت قلت ذلك مع كل
حصاة ،وإن شئت قلت حني َت ْف َر ُغ من رميك حني تريد االنرصاف ،والتدع التكبري مع
كل حصاة ،وليكن حصاك بقدر أنملة أو أصغر من ذلك قلي ً
ال مثل حصاة احلذف،
واجعل احلىص يف يدك اليرسى ،وارم بيدك اليمنى.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]691/1:العلوم :]363/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب
( - )1اجلامم بالضمَ :متمع شعر الرأس ،متت قاموس.

جعفر  :#ثم أفض حتى تأيت منزلك بمنى ،ثم ِ
أت اجلمرة العظمى فارمها بسبـع
حصيات ،وكب مع كل حصاة تكبرية تقول :اهلل أكب ،اهلل أكب ،اللهم ا ْد َحر عني
الشيطان ،اللهم تصديق ًا بكتابك ،وسنة رسولك حممد ÷ ،اللهم اجعله حج ًا
ال مقبو ً
مبور ًا ،وعم ً
ال ،وذنب ًا مغفور ًا ،وسعي ًا مشكور ًا ،وإن شئت قلت ذلك مع كل
حصاة ،وإن شئت قلته حني تفرغ من رميك يف آخر احلىص حني تريد االنرصاف ،إال
التَكْ بِري ُتكَب مع كل حصاة ترمي هبا البد من ذلك.
ُ
اجلامر قال مع كـل
الرجل
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]208قال القاسم  :#إذا رمى
َ
حصاة يرميها :اهلل أكب ،ثم يتقدم أمام اجلمرتني األولتني إذا رماهام ويدعو بام حرض من
الدعاء ،ويذكر اهلل عز وجل ،فأما مجرة العقبة فريميها ،ويكب مع كل حصاة ،ثم ينرصف،
وال يقف عندها وال يدعو.
وفيه [ج 1ص :]209قال القاسم  #فيام َأ ْخ َبنا عيل ،عن ابن هارون ،عن ابن سهل،
عن عثامن ،عن القوميس عنه ،قال :أفضل أوقات رمي اجلامر زوال الشمس ،إال يوم
النحر ،فإنه يرميها قبل الزوال ،واليرمي الرجال إال بعد طلوع الشمس ،وقد رخص
للنساء يف الرمي قبل طلوع الشمس ،وال يرمي اجلامر ليالً.
وفيه [ج 1ص :]209قال القاسم  ،#وحممد :ومن استطاع أن يرمي اجلامر ماشي ًا فهو أفضل.
[ج 1ص ]209قال القاسم  :#وهو أشبه بأعامل الصاحلني ،ومن رماها راكب ًا أجزاه.
قال حممد :وال بأس أن يرمي اجلامر راكب ًا من غري علة ،قد رمى العلامء والصاحلون
ركبان ًا ،ومشاة.
وروي عن النبي ÷ :أنه رمى مجرة العقبة راكب ًا عىل ناقته ،وعن جعفر بن
حممد  #أنه رمى راكب ًا.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]286ثم ليرس راجع ًا إىل منى عليه اخلشوع
والوقار ،ويقرأ يف طريقه ماتيرس له من القرآن ،ويدعو بام شاء أن يدعو به ،ويذكر اهلل بام
هو أهله ،ويستغفر لذنوبه ،ويتوب إليه من خطيئته؛ فإنه اليغفر إال للتائبني ،وال يقبل إال
من الراجعني ،فإذا انتهى إىل بطن حمرس  -وهو الوادي الذي بني منى ومزدلفة  -فليرسع

يف سريه حتى يقطع بطن الوادي ؛ فإنه يروى أن رسول اهلل ÷ أرسع يف ذلك
املوضع ،وليس اإلرساع يف ذلك املوضع بسنة واجبـة؛ ألن رسول اهلل ÷ إنام فعل
ذلك لع ّلة كانت ،ولسبب حدث ،ولو ترك اإلرساع يف ذلك املوضع تارك مل يبطل عليه
حجه ،ومل يفسد عليه أمره ،فإذا انتهى إىل منى فليمض عىل حاله حتى يأيت مجرة العقبة من
بطن منى ،فريميها بسبع حصيات يقـول مع كل حصاة :ال إله إال اهلل ،واهلل أكب كبري ًا،
واحلمد هلل كثري ًا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيالً.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]191وقلنا :إنه إذا انتهى إىل منى أتى مجرة العقبة فرماها
بسبع حصيات غلل ويكب؛ ألن النبي ÷ فعل ذلك يف حديث جابر وغريه،
والخالف فيه.
()1

وقلنا :إنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها؛ ألنه مروي عن النبي ÷ عىل
مامىض من القول فيه؛ وألنه الخالف فيه ،وإنام اخلالف يف قطعها قبل ذلك.
وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :ويرمي مجرة العقبة يوم النحر بسبع
حصيات ،وال خالف فيه ،وال خالف أن الرمي هبا جيب أن تكون متفرقة،
والنبي ÷ كان يرمي مفرق ًا وعىل هذا جرى عمل اخللف والسلف.
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا أبو العباس رمحه اهلل ،قال:
َأ ْخ َبنا عيل بن حممد الروياين ،واحلسني بن أمحد البرصي ،قاالَ :أ ْخ َبنا احلسني بن عيل بن
احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسن ،عن إبن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن
جـده ،عن عيل  #أنه كان يقول( :من رمى اجلمرة الكبى مجرة العقبة ،ونحر وحلق -
فقد حل له كل يشء َح ُر َم عليه إال النساء ،والصيد والبيتوتة خارج منى).
ويف جمموع زيد [ #ص :]242عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان إذا ذبح ُنسكه استقبل
القبلة ،ثم قال( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حـنيف ًا مسل ًام ،وما أنا من
املرشكني إن صاليت ،ونسكي ،وحمياي ،وماميت هلل رب العاملني الرشيك له وبذلك أمرت
( - )1عند (نخ).

وأنا من املسلمني ،بسم اهلل واهلل أكب ،اللهم منك وإليك ،اللهم تقبل من عيل) وكان يكره
أن ينخعها حتى متوت  ،وكان  #يطعم ثلث ًا ،ويأكل ثلث ًا ،ويدخر ثلث ًا.
وهو يف رشح األحكام بلفظَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو
()1

زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن احلسني ،عن أيب
()2

خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان..إلخ ،بلفظ( :اللهم منك
()3

وإليك بسم اهلل وباهلل) وبلفظ( :فطر الساموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة).
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]393/2:الرأب :]757/1:هبذا السند عن حممد
بلفظ( :منك ولك).
قال حممد :وفيها (عامل الغيب والشهادة) يقول هذا الكالم ،وهو قائم قبل أن
يضجعها.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]286ثم يأيت رحله فينحر إن كان معه فضل،
أو جيب عليه هدي فيذبح هديه أو ينحره ،ويقول حني يضع الشفرة عليه :بسم اهلل وباهلل
وعىل ملة رسول اهلل ÷ ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكب ،ثم يـذبح ،ثم يقـول :اللهم ِمنك
وإليك ،فتقبل من عبدك ابن عَ ْبدَ يك ،ثم يأمر به فيصنع له منه ،فيأكل هو ،وإخوانه ،ويأمر
ببعضه فيتصدق به عىل املساكني ،و َأ ْو َىل املساكني بصدقتـه َم ْن َق ُر َب من منزله ،ومن رحله
من أهل الفاقة واحلاجة ،ثم حيلق رأسه ،أو ُي َق ِّرص ،ويلبس ما أحب من الثياب ،ويتطيب
بام شاء من الطيب ،وقد حل له كل يشء إال النساء.
ويف منسك اإلمام زيد  :#فإذا فرغت فاشرت أضحيتك التي كان فيها متتعك،
فاشرتها قبل رمي اجلمرة وإن شئت بعده ،واجعله كبش ًا سمين ًا أقرن فحالً ،فإن مل جتد
كبش ًا فمن فحولة املعزى ،وإال فنعجة من الضأن ،فإن مل جتد فام أيرس عليك ،ثم استقبل
هبا القبـلة فاذبحها ،ثم قل حني توجهها إىل القبلة :إين وجهت وجهي للذي فطر
بح ِّقي كمنع َأ َق َّر ،والشاة سلخها ،ثم وجأها يف نحرها ليخرج دم القلب ،والذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب
( )1نخع :نخع يل َ
نخاعها ،متت قاموس.
( )2يف نسخة :زيد بن عيل عن أبيه عن جده.
( )3يف نسخة :ومنك ولك.

الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة حنيف ًا مسل ًام ،وما أنا من املرشكني ،إن صاليت،
ونسكي ،وحمياي ،وماميت هلل رب العاملني ،الرشيك له وبذلك أمرت ،وأنا من املسلمني،
اللهم منـك ولك ،بسم اهلل واهلل أكب ،اللهم تقبل مني ،وال تنخعه حتى يموت ،ثم كل
وأطعم ،وتصدّ ق ،وأهد منه إن شئت ،واحلق رأسك بعد الذبح ،واغتسل ليوم النحر.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]364/2:الرأب :]693/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعـفر:
نحو مايف منسك زيد  ،#وبلفظ :فإن مل جتد كبش ًا فاملوجي من الضأن واملعز ماتيرس.
قال أبو جعفر :املوجي :اخليص ،وبلفظ :التنخعه.
قال حممد :تنخعه تفصل رأسه ،وزاد( :وال صالة بعد الفجر يوم النحر إال املكتوبة)،
ومل يذكر الغسل ،وبدون (عامل الغيب والشهادة).
ويف رشح التجريد قال [ج 2ص :]192ثم يعود إىل َر ْح ِله ،ثم ينحر ،أو يذبح مايريد نحره
أو ذبحه ،والقارن ينحر ماكان سـاقه ،واملتمتع عليه أن يريق دم ًا بدنة ،أوبقرة ،أوشاة ،وهذا
منصوص عليه يف األحكام ،ووجه ذلك مايف حديث جابر أن رسول اهلل ÷ :انرصف
ف املسلمني وسلفهم.
إىل املنحر فنحر ،وال خالف يف ذلك ،وعليه َخ َل ُ
ْ
َ َ
وقلنا :عىل املتمتع أن يريق دم ًا بدنة أو بقرة أو شاة؛ لقوله تعاىل﴿ :ف َم ْن ت َم َّت َع بِال ُع ْم َرة ِ
َ ْ
ْ
اْلج َف َما ْ
اس َتيْ َ َ
ْس م َِن ال َه ْد ِي﴾[البقرة ،]196:واسم اهلدي يتناول البدنة والبقرة والشاة،
إَِل َ ِ

فأغا أهدى فقد أجزى ،وال خالف يف ذلك(.)1

وقال القاض زيد رمحه اهلل يف الرشح :ويضحي إن أراد ذلك بام شاء من بدنة أو
بقرة أو شاة ،إن أحب ذلك ،وليس عليه دم ،نص عليه يف األحكام ،وال خالف بني
مجـهور الفقهاء أن املفرد الدم عليه وأن الذبح له سنة وتطوع؛ وذلك خلب جابر أن
( -)1ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]211قال حممد يف املنسك :وليكن هديك -إن قدرت -كبش ًا سمين ًا سليامً ،فاستقبل به البيت،
فاذبحه ،وقل حني توجهه إىل القبلة :وجهت وجهي ،....قلت :إىل وأنا من املسلمني اللهم منك ولك ،وعىل ملة إبراهيم ،ثم
ضع الشفرة ،ثم قل :بسم ال َّله ،واهلل أكب اللهم تقبل مني .وروي نحو ذلك عن عيل  ،#وعن أيب جعفر  #ويقول هذا
الكالم وهو قائم قبل أن يضجعها .بلغنا عن عيل  #أنه كان يقول حني يضع الشفرة( :بسم ال َّله وعىل ملة رسوله ،بسم ال َّله
واهلل أكب ،اللهم تقبل من عبدك عيل) انتهى من املؤلف حفظه ال َّله تعاىل.

وس َل ُفهم،
رسول اهلل ÷ (ملا رمى انرصف إىل املنحر فنحر) وعليه َخ َل ُ
ف املسلمني َ
فإن ضحى أكل من أضحيته ،وال خالف أن له أن يأكل من هدي التطوع ،ويطعم منها
َُُ ْ َ
َْ
من شاء ،ويتصدق بالباقي؛ واألصل يف ذلك قوله تعاىل﴿ :فُكوا مِن َها َوأ ْط ِع ُموا القان َِع
َوال ْ ُم ْع َ َّ
َت﴾[احلج.]36:
وفيه :والخالف أنه الجيوز األكل من اجلزاء والكفارة ،وال خالف أنه جيوز األكل

من هدي التطوع واألضحية.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]366/2:الرأب :]694/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن حييى بن سامل ،عن أيب اجلارود ،قال :فذكرت أليب جعفر قول الناس يف رمي
اجلامر عند زوال الشمس ،ترمي عند زوال الشمس فقال :ياأبا اجلارود َأكُل الناس يطيق
أن يرمي عند زوال الشمس ،لقد حج الناس عام ًا من تلك األعوام حتى بلغ الناس قريب ًا
()1

من بئر ميمون ،أفكلهم رمى قبل زوال الشمس؟ أرم قبل الظهر وبعدها ،وإن شئت
ضحى ،وإن شئـت بالعيش ،وأبدأ باجلمرة الصغرى يف اليوم الثاين فارمها بسبع حصيات
تكب مع كل حصاة ،وتقول :كام قلت يوم النحر حني رميت اجلمرة العظمى.
قال أبو جعفر :يرمي قبل الظهر قبل زوال الشمس يف أول يوم من رمي اجلامر ،ويف
آخر يوم ،وأما يف يومني بني ذلك فال تر ِم إال بعد الزوال ،تكب مع كل حصاة ،وتقول :كام
قلت يوم النحر حـني رميت اجلمرة العظمى ،وقف وادع اهلل ،وصل عىل النبي ÷
فإذا رميت اجلمرة الصغرى ،فانطلق نحو الثانية ،وارمها بسبع حصيات تكب مع كل
حصاة ،واستقبل البيت ،وادع اهلل جل وعز ساعة ،وصل عىل النبي ÷ ،وقل مثل
ماقلت حني رميت اجلمرة الصغرى ،ثم تقف قريب ًا منها عند يسار الطريق ،فادع اهلل ،واثن
عليه ّ
وصل عىل النبي ÷ ،وأر ِم اجلامر كل يوم ،ثالثتهن وال يرضك أي ساعة رميت
إيل عند الزوال ؛ حتى إذا كان آخر
اجلامر ،مابني طلوع الشمس إىل غروهبا ،وأحب ذلك َّ
أيام الترشيق رميت اجلامر كلها ،وتصنع كام صنعت قبل ذلك ،ثم ِّ
صل الظهر ،ثم انفر من
( -)1ظن عند.

منى إىل مكة ف ُطف بالبيت ،وإن مل تطف بالبيت فال يرضك إن كنت طفت به يوم النحر ،كام
وصفت لك ،وإن مل تكن طفت به فطف أسبوع ًا؛ فإنه ال بد من ذلك ،فقد قضيتم حجكم.
وكبوا فيهن يف دبر كل صالة ،أول التكبري صالة الظهر
وال تبيتوا أيام الترشيق إال بمنىّ ،
من يوم النحر إىل صالة العرص يوم الرابع ،وال يكب يف العرص وهي آخر أيام الترشيق.
قال ُممد [الرأب[ ،]696/1:العلوم :]367/2:روي عن عيل بن أيب طالب  ¥من غري
حديث أيب سعيد :أن أول التكبري من يوم عرفة صالة الفجر إىل صالة العرص من آخر أيام
الترشيق ،فإذا كبت فقل :اهلل أكب اهلل أكب ،ال إله إال اهلل واهلل أكب ،اهلل أكب وهلل احلمد،
احلمد هلل عىل ماهدانا ،اهلل أكب عىل مارزقنا من هبيمة األنعام .تقول يف دبر كل صالة،
وليكن آخر عهدك بالبيت أن تستلم الركن األسود تقول :اللهم الجتعله آخر العهد من
بيتك احلرام.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]288فإذا كان يوم الثاين من يوم النحر  -وهو
اليوم الذي يسمى يوم الرؤوس  -هنض طاهر ًا متطهر ًا بعد زوال الشمس ،وحيمل معه
من رحله إحـدى وعرشين حصاة من احلىص الذي أخذه من مزدلفة ،وليكن مغسو ً
ال؛
فإن ذلك يروى عن رسول اهلل ÷ حتى يأيت اجلمرة التي يف وسط منى -وهي أقرهبن
إىل مسجد اخليف -فريميها بسبع حصيات من بطن الوادي ،يقول مع كل حصاة :ال إله
إال اهلل واهلل أكب كبري ًا ،واحلمد هلل كثري ًا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيالً.
ثم يستقبل القبلة  -وجيعل اجلمرة التي رماها من وراء ظهره  -ثم يقول :اللهم إيامن ًا
بك ،وتصديق ًا بكتابك ،واتباع ًا لسنة نبيك حممد ÷ ،اللهم إين عبدك وابن عبديك
طالب منك ضارع إليك ،فأعطني بفضلك إقالة عثريت ،وغفران خطيئتي ،وسـرت عوريت،
والكفاية لكل ما أمهني ،منك طلبت ،وإليك قصدت ،فال ختي ْبني ،إنك أنت إهلي ال إله يل
غريك ،بيدك ناصيتي ،وإليك رجعتي؛ فأحسن مثواي يف آخريت ،وأ ّمن يـوم ألقاك روعتي،
وأعذين من عذابك ،وأنلني ماأنت أهله من ثوابك ،إنك لطيف كريم ،رؤوف رحيم.
ثم ليمض حتى ينتهي إىل اجلمرة الوسطى مجرة عيل  ،#فريميها بسبع حصيات
يقول مـع كل حصاة :الإله إال اهلل واهلل أكب كبري ًا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة

وأصيال ،ثم يستقبل الكعبة وجيعل اجلمرة من ورائه ،ثم يقول :اللهم اغفر يل الذنوب
التي هتتك ال ِع َصم ،واغفر يل الذنوب التي تورث الندم ،واغفر يل الذنوب التي ُتغ َّري
النعم ،واغفر يل الذنوب التي حتبس القسم ،واغفر يل الذنوب التي تكشف الغطاء ،واغفر
يل الذنوب التي ترد الدعاء ،واغفر يل الذنوب التي حتبس غيث السامء ،واغفر يل الذنوب
التي تدخل يف اهلوى ،اللهم وفقني ملا حتب وترىض ،واعصمني من الزلل ،واخلطاء ،إنك
أنت الواحد العيل األعىل.
ثم يأيت مجرة العقبة ،فريميها بسبع حصيات يقول مع كل حصاة منهن :الإله إال اهلل،
واهلل أكب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،ثم ينرصف وال يقف
()1
عندها ،ويقول يف طريقه :اللهم تولني فيمن توليت  ،وبارك يل فيام أعطيت ،وعافني
رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،تباركت ربنا وتعاليت،
فيمن عـافيت ،وقني ّ
ال يذل من واليت ،وال يعز من عاديت ،سبحانك ال إله إال أنت ،عز من نرصت ،وذل
من خذلت ،وأصاب من وفقت ،وحار عن رشده من رفضت ،واهتدى من هديت،
وسلم من اآلفات من صحبت ،ورعيت ،أسألك أن ترعاين ،وتصحبني يف سفري
ومقامي ،ويف كل أسبايب ،يا إله األولني ،ويا إله اآلخرين ،ثم ينرصف إىل منزله ،فإذا كان
من الغد وزالت الشمس فعل من رمي اجلامر ما فعل باألمس ،ثم إن أحب التعجيل إىل
أهله نفر يف هذا اليوم من بعد زوال الشمس ورميه للجامر ،وال جيوز ألحد أن ينفر ،وال
أن يرمي يف هذا اليوم ،وهو يوم النفر األول إال من بعد زوال الشمس.
ويف رشح القاض زيد رمحه اهلل :وإن أحب أن ينفر يف اليوم الثاين ،ويعود إىل مكة
فعل ،فإنه النفر األول نص عليه يف اجلامعني ،وال خالف فيه ،واألصل فيه قوله تعاىل:
َ َ ْ َ َ َّ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
ْي فَل إِثم علي ِه ومن تأخر فَل إِثم علي ِه ل ِم ِن اتق﴾[البقرة،]203:
﴿فمن تعجل ِِف يوم ِ
وال خالف أن املراد به العود من منى بعد الرمي.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]290فإذا عزم عىل النفر نفر من منى ،فأتى
الكعبة فطاف هبا سبعة أشواط وصىل ركعتني ،ثم استقبل القبلة ،ثم قال :اللهم البيت
( )1يف نسخة األحكام املطبوعة بتقديم وعافني.

بيتك ،واحلرم حرمك ،والعبد عبدك ،وهذا مقام العائذ بك من النار ،اللهم اجعله سعي ًا
مشكور ًا ،وحج ًا مبور ًا ،وذنب ًا مغفور ًا ،وعم ً
ال متقبالً ،اللهم الجتعله آخر العهد من بيتك
احلرام ،الذي جعلته قبلة ألهل اإلسالم ،وفرضت حجه عىل مجيع األنام ،اللهم اصحبنا
يف سفرنا ،وكن لنا وليا ،وحافظا ،اللهم إنا نعوذ بك من كآبة السفر ،وسوء املنقلب،
وفاحش املنظر يف أهلنا ،وأوالدنا ،ومالنا ،ومن اتصل بنا من ذوي أرحامنا ،وأهل عنايتنا،
اللهم لك احلمد عىل ما مننت به علينا من أداء فرضك العظيم ،ولك احلمـد عىل حسن
الصحابة والبالغ اجلميل ،اللهم التشمت بنا األعداء ،وال تسوء فينا األصدقـاء ،وال
تكلنا إىل أنفسنا ،ربنا وهب لنا من أزواجنا ،وذرياتنا قرة أعني ،واجعلنا للمتقني إماما،
ربنا ارصف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما ،إهنا ساءت مستقر ًا ومقاما.
ثم يدخل زمزم ،فيرشب من مائها ،ويطلع فيها ،ويقول :اللهم أنت أخرجتها،
وجعلت املاء فيها ،وأقررته ،وأسكنته يف أرضها تفض ً
ال منك عىل خلقك ،بام سقيتهم
منها ،ومننت عليهم بام جعلت من البكة فيها ،فأسقنا بكأس حممد نبيك ÷ يوم
الظمأ ،واجعلنا من حزبك وحزبه ،وأدخلنا يف زمرته ،وامنن علينا بشفاعته ،وأسكنّا يف
وحدنا ،وإليك
جـواره ،وامنن علينا يف اآلخرة بقربه ،واحرشنا يوم الدين عىل م ّلته ،إياك َّ
العدل يف كل أفعالك نسبنا ،وبجميع وعدك ووعيدك صدقنا ،وسنة نبيك اتبعنا ،وإياك
عىل أداء مجيع فرضك استعنا ،فأعنا بعونك ،وافتح لنا أبواب رمحتك ،ووسع علينا يف
األرزاق ،وارفق علينا بأعظم اإلرفاق ،ثم يسري إىل بلده إن شاء اهلل تعاىل ،فإن عزم عىل
املقام إىل النفر الثاين أقام إن شاء اهلل تعاىل.
قال [ #ج 1ص :]291فإذا كان ذلك اليوم  -وهو اليوم الرابع من يوم النحر وهو آخر
أحب
يوم من أيام الترشيق  -فلينفر إذا ارتفع الضحى ،ويرمي اجلامر يف ذلك الوقت إن ّ
أحب رمى اجلامر ونفر من بعد الزوال ،فإذا رمى اجلامر فليفعل يف
التعجيل إىل مكة ،وإن ّ
رميها كام فعل أو ً
ال ،وليدع بام دعا يف األيام اخلالية من الدعاء.
ثم يسري إىل مكة حتى يطوف طواف الوداع ،ثم يصيل ركعتني ،ثم يقف مستقبل القبلة،
فيدعو بام ذكرنا من الدعـاء يف النفر األول ،ثم يدخل زمزم فيرشب من مائها سبع ُج َرع،

ويدعو بام فرست لك من الدعاء يف دخوله إياها يف النفر األول ،وإن كان له بمكة مقام
َأ َّخ َر الوداع إىل يوم خروجه ،ثم َو َّدع ودعا بام فرست له إن شاء اهلل ،فإن الوداع اليكون
إال يف يـوم الرحيل ،ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدَّ ق بام حرضه فيام
بني مكة ومنى ،وأن يتصدَّ ق بام أمكنه وحرضه يف يوم خروجه من مكة وتوجهه إىل بلده.
وفيها [ج 1ص :]271قال  #يف حج إبراهيم _ وآله وسلم مالفظـه :فأمره -
صىل اهلل عليه -ربه جل ذكره باحلج له إىل بيته احلرام ،فحج كام أمره اهلل كام حج أبوه آدم
صىل اهلل عليهام ،فحج إبراهيم صىل اهلل عليه بأهله واملؤمنني حتى انتهى إىل بيت رب
العاملني ،فأمره اهلل سبحانه يف األذان باحلج ،فأذن ،ودعا إىل اهلل ،فأسمع ،فأجابه إىل ذلك
من آمن باهلل ،واتبع أمره ،واجتمعوا إىل إبراهيم صىل اهلل عليه ،فخرج بمن معه متوجها إىل
منى ،فيقال :إن إبليس اعرتض له عند مجرة العقبة ،فرماه بسبعة أحجار يكب مع كل
حجرة تكبرية ،ثم اعرتض له عند اجلمرة الثانية ،ففعل به مافعل عند اجلمرة األوىل ،ثم
اعرتض له عند اجلمرة الثالثة ،فرماه كام رماه عند اجلمرة الثانية ،فأيس من إجابته له،
وقبوله لقوله فيقال :إنه صده ،وض َّل َله عن طريق عرفة ،فأتى صىل اهلل عليه ذا املجاز،
فوقف به فلم يعرفه إذ مل ير فيه من النعت مانعت له ،فسار عنه وتركه ،فسمي ذلك املكان
ملجاز إبراهيم به ذا املجاز ،فلام أتى إبراهيم صىل اهلل عليه املوضع الذي أمر بإتيانه عرفه بام
فيه من العالمات التي نعتت له ،فقال ÷ :قد عرفت هذا املكان فسمي عرفات،
فنزل هبا حتى صىل الظهر ،والعرص مع ًا ،ثم وقف بالناس ،وجعل إسامعيل _
إمام ًا ،فوقف مستقبال للبيت حتى غربت الشمس ،ثم دفع بالناس ،فصىل املغرب
والعشاء اآلخرة باملزدلفة ،ويقال واهلل أعلم :إهنا سميت مزدلفة الزدالف الناس منها إىل
منى ،وإنام سمي موضعها مجع ًا ألنه مجع بني الصالتني هبا ،ثم هنض صىل اهلل عليه حني
()1

طلع الفجر ،فوقف عىل الرضب الذي يقال له قزح ،ووقف الناس حوله ،وهو املشعر
احلرام الذي أمر اهلل بذكره عنده ،ثم أفاض قبل طلوع الشمس ،فرمى مجرة العقبة بسبع
حصيات ،ثم نزل منى فذبح وحلق ،وصنع مايصنع احلاج ،وأرى الناس مناسكهم،
رضب ككتف :الروايب الصغار أفاده يف القاموس.
(ِ َ -)1

فاستمر عليه املؤمنون معه وبعده ،وكان احلج فرضا عىل من وجد إليه سبيال ،والسبيل:
فهو الزاد ،والراحلة ،واألمان عىل النفس ،ثم قال سبحانه وتعاىل عن كل شأن شأنه يف
وم ٌ
اْل ُّج أَ ْش ُه ٌر َم ْع ُل َ
الداللة عىل وقت احلجَ ْ ﴿ :
ات﴾[البقرة ،]197:فكانت أشهر احلج شوا ً
ال،
وذا القعدة ،والعرش من أول ذي احلجة.

ُ
يف جمموع زيد [ #ص :]229عن آبائه ،عن عيل  :%يف قول اهلل عز وجل﴿ :ث َّم
َْ ْ ُ ََ َُ ْ َ ُْ ُ
اْليْت الْ َ
وفوا نُ ُذ َ
ور ُه ْم َو ْ َِل َّط َّو ُفوا ب ْ َ
يق[﴾29احلج] ،قال( :هو طواف
ت
ع
ِلقضوا تفثهم وِل
ِ
ِ
ِ
ِ
الزيارة يوم النحر ،وهو الطواف الواجب ،فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له
الطيب ،والنساء ،وإن قرص وذبح ،ومل يطف حل له الطيب ،والصيد ،واللباس ،ومل حيل
له النساء حتى يطوف بالبيت).
وقال زيد بن عيل ’ :فروض احلج ثالثة :اإلحرام ،والوقوف بعرفة ،وطواف
الزيارة يوم النحر.
ويف رشح األحكام لعيل بن باللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا
عبد العزيز بن إسحاق...إىل آخر السند إىل املجموع ،واملجموع عن عيل  %يف قوله
ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ
اْليْت الْ َ
وفوا نُ ُذ َ
ور ُه ْم َو ْ َِل َّط َّو ُفوا ب ْ َ
يق[﴾29احلج]،
ت
ع
جل ثناؤه﴿ :ثم ِلقضوا تفثهم وِل
ِ
ِ
ِ
ِ
قال( :هو طواف الزيارة حيل له النساء ،والطيب ،وإن قرص ،وذبح حل له الطيب،
والصيد ،واللباس ،ومل حيل له النساء حتى يطوف بالبيت).
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]195وقلنا :إنه يطوف بعد ذلك طواف الزيارة لقول اهلل
ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ
اْليْت الْ َ
وفوا نُ ُذ َ
ور ُه ْم َو ْ َِل َّط َّو ُفوا ب ْ َ
يق[﴾29احلج] وال
ت
ع
تعاىل﴿ :ثم ِلقضوا تفثهم وِل
ِ
ِ
ِ
ِ
خالف يف أن املراد به طواف النساء ،وال خالف أيض ًا يف أنه فرض والجيب بغريه ،وال
خالف أنه الرمل فيه إذ السعي بعده ،وقلنا :إنه حيل له النساء بعده؛ ألنه الخالف فيه،
ويف أن مجيع أحكام اإلحرام تنقطع به ،ومن أجل ذلك سمي طواف النساء.
َ ْ َ َّ َّ ُ
وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%يف قوله تعاىل﴿ :وِلطوفوا
َْ
ب َْ
يق[﴾29احلج] قال( :هو طواف الزيارة ،وهو الطواف الواجب ،فإذا طاف
اْليْ ِ
ِ
ت العتِ ِ
الرجل طواف الزيارة حل له النساء).

ويف منسك زيد بن عيل ’ :والتدع أن تروح إىل البيت ،فإن أنت زرته فكفاك
غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد احللق ،وإذا زرت البيت فطف به سبعة أطواف،
وصل عند مقام إبراهيم ~ ،وطف بني الصفا واملروة ،وقل يف طوافك بالبيت،
وبني الصفا ،واملروة مثل ماقلت يوم قدمت مكة ،ثم قد حل لك الطيب ،والثياب ،وكل
أحب أن ال تقرب النساء حتى تطوف بالبيت أسبوع ًا آخر ،وال
يشء حيل للمحرم غري أين ّ
تطف فيه بني الصفا ،واملروة فإذا فعلت ذلك ،فقد حل لك النساء ،والطيب ،والثياب،
وكل يشء ،وادخل البيت احلرام ،فصل بني العمودين ما استطعت عىل الرخامة احلمراء،
فإن مل تقدر عىل دخول البيت فقد جيزيك من دخول البيت ،وقل حني تدخل البيت:
َ ََ َ َ
اللهم إنك قلتَ ﴿ :و َم ْن دخل ُه َكن َءام ًِنا﴾[آل عمران ]97:فأمني من عذابك يوم القيامة.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]365/2:الرأب :]693/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا

عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا حييى بن سامل الفرا ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر :ثم زر
البيت بالعيش ،وإن اشتغلت ،فال يرضك متى زرته ،غري أنه ينبغي لك أن تغتسل إذا زرته
بعد يوم النحر ،فإن زرته يوم النحر كفاك غسلك الذي اغتسلت يوم النحر بعد احللق ،فإذا
زرت البيت فطف به اسبوع ًا ،وصل عند مقام إبراهيم ركعتني ،وطف بني الصفا واملروة
حلجك ،وقل يف طوافك يف البيت ،وبني الصفا واملروة ،وقل عليهام مثل الذي قلت أول يو ٍم
قدمت مكة ،ثم أحل لك الطيب ،والنساء ،والثياب ،وكل يشء حيل منه املحرم.
وبه قال :وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن حييى بن سامل ،قال :قال أبو
اجلارود :حدَّ ثني عبداهلل بن عيل بن احلسني ،قال :كنت أحج مع أيب عيل بن احلسني،
وكان إذا رجع من املوقف إىل منى فرمى اجلمرة ،ثم ذبح ،وحلق حل من كل يشء إال
النساء ،والطيب حتى يأيت البيت ،فإذا أتى البيت وطاف به ،وبالصفا ،واملروة ،وحل له
النساء ،والطيب.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]287فإذا كان يف آخر يومه -يعني  #يوم
أي يوم من أيام منى شاء ،أتى الكعبة ،فإن كان مفرد ًا ،أو كان مل يطف حلجة،
النحر -أو ّ
حلجه سبعة أشواط ،وسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط ،يفعل يف كل
ومل يسع؛ طاف ّ

رشحت لك يف ّأول كتايب هذا ،ثم يرجع إىل الكعبة ،فيطوف هبا طواف
طوافه وسعيه ما
ُ
النساء سبعة أشواط أيض ًا اليرمل يف يشء منها ،ثم يصيل ركعتني لطوافه خلف مقام
إبراهيم صىل اهلل عليه.
حلجه سبعة أشواط وسعى قبل خروجه إىل عرفة طاف
قال  :#وإن كان قد طاف ّ
()1

أي أيام منى شاء ،أو بعد نفره من منى طواف النساء ،
حني يرجع إىل الكعبة من منى يف ّ
ُ
وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة ،وهو طواف احلج الالزم الذي قال اهلل فيه﴿ :ث َّم
َْْ ُ ََ َ ُ ْ َ ُْ ُ
اْليْت الْ َ
وفوا نُ ُذ َ
ور ُه ْم َو ْ َِل َّط َّو ُفوا ب ْ َ
يق[﴾29احلج] ثم قد حل له النساء،
ت
ع
ِلقضوا تفثهم وِل
ِ
ِ
ِ
ِ
وإن كانت زيارته يف أيام منى فدخل مكة لي ً
ال يف أول الليل فليخرج من ليلته ،وإن دخلها
هنار ًا فليخرج منها يف يومه؛ فإنه إن دخلها يف أول الليل فأدركه الصباح هبا ،أو دخلها هنار ًا
فأدركه الليل هبا وجب عليه دم ،فإذا كان اليوم الثاين رمى اجلامر.
يف جمموع زيد [ #ج 1ص :]230عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من حج فليكن آخر
عهده بالبيت إال النساء احل َّيض؛ فإن رسول اهلل ÷ رخص هلن يف ذلك).
ويف اجلامع الكايف قال [ج 1ص :]218قال حممد :ومن رحل من منى ومل يودع البيت
فال يشء عليه ،إنام عليه طواف الوداع إذا صار إىل مكة يعني ثم خرج منها؛ لقول
النبي ÷(( :من أراد أن خيرج من مكة فليكن آخر عهده بالبيت)) وروى يف هذا
احلديث أن النبي ÷ رخص للنساء احل َّيض أن ينفرن .وقال( :جيزغن طواف الزيارة،
وال حيبسن أصحاهبن).
وروي عن احلسني بن عيل ’ :نحو ذلك.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]699/1:العلوم :]368/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن حييى بن سامل ،عن أيب اجلارود ،قال :قال أبو جعفر :وكان عيل بن احلسني إذا
صدر من مكة ارحتل إىل أهله ،قال :آيبون إن شاء اهلل ،تائبون ،عابدون ،إىل ربنا راغبون.
( - )1مفعول (طاف).

وفيها [الرأب[ ،]671/1:العلوم :]352/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن حممد بن عمر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :أكثروا من
الطواف ،فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة ،واحلسنة عرشة أمثاهلا).
يف جمموع زيد [ #ص :]234عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :عىل القارن واملتمتع
هدي ،فإن مل جيدا صاما ثالثة أيام يف احلج آخرهن يوم عرفة ،وسبعة أيام إذا رجع إىل
أهله ،ذلك ملن مل يكن أهله حارضي املسجد احلرام).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]291يف اإلهالل باحلج والعمرة مع ًا إذا أراد
صاحبهام أن يقرهنام قال :إذا أراد احلاج فليهيء بدنة يسوقها معه ،وال نرى أن يقرن قارن
إال بسوق بدنة من املوضع الذي حيرم منه ،فإن مل جيد بدنة فال يقرن ،وذلك قول مجيع
علامء آل رسول اهلل ÷ ،وقد قال غرينا بغري ذلك ،ولسنا نلتفت إليه ،وال نتكل يف
ذلك عليه.
()1

فإذا أعد البدنة فلينخها بميقاته ،ثم ليغتسل ويلبس ثويب إحرامه ،ثم يشعرها بشق

يف شق سنامها األيمن شق ًا حتى يدميها ،ويقلدها فرد نعل ،وجيللها بأي اإلجالل كان:
من صوف ،أو قطن ،أو كتان ،ثم ليصل ركعتني ،ثم ليقل :اللهم إين أريد العمرة واحلج
مع ًا قارن ًا هلام ،طالب ًا يف ذلك لثوابك ،متحري ًا لرضاك ،فيرسهام يل ،وبلغني فيهام أميل ،يف
دنياي وآخريت ،واغفر يل ذنويب ،وامح عني سيائتي ،وقني رش سفري ،واخلفني بأحسن
اخلالفة يف ولدي ،وأهيل ،ومايل ،وحميل حيث حبستني ،أحرم لك بالعمرة واحلج مع ًا
شعري ،وبرشي ،وحلمي ،ودمي ،وما أقلته األرض مني ،ونطق لك بذلك لساين ،وعقد
لك عليه قلبي .ثم يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بعمرة وحجة مع ًا لبيك ،الرشيك لك
لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،الرشيك لك لبيك ،لبيك ذا املعارج لبيك ،وضعت
لعظمتك السموات كنفيها ،وس َّبحت لك األرض ،ومن عليها ،اللهم إياك قصدنا بعملنا،
ولك أحرمنا بعمرتنا وحجنا؛ فال ختيب آمالنا ،وال تقطع منك رجاءنا ،ثم يلبي ،وينهض،
( - )1املطبوعة( :يشق).

ويسري ويقطرها يف قطاره ،ويتوقى يف طريقه ما قد رشحته له يف أول الكتاب ،ويتوقى
ماهنيته عنه ،وال يركب بدنته ،وال حيمل عليها شيئ ًا ،وال يركبها له خادم إال أن يضطر إىل
ركوهبا رضورة شديدة فريكبها ركوب ًا اليعقرها ،وال يتعبها ،وإن رأى راج ً
ال ضعيف ًا من
املسلمني ،قد فدحه امليش فليحمله عليها العقبة والعقبتني ،والليلة بعد الليلة والليلتني ؛
فإن يف ذلك أجر ًا وخري ًا والبدنة فهي هلل ،واملضطر إىل ركوهبا فعبد من عبيد اهلل ،فإذا
انتهى إىل مكة فليطف بالبيت سبعة أشواط ،ثم ليصل ركعتني ،وينوي بذلك الطواف أنه
طواف عمرته ،ثم خيرج إىل الصفا فليقف عليه ،ويقل ما رشحت له من القول أو ً
ال ،ثم
يأت املروة فيقف عليها ،ويقل عليها مافرست له من القول أو ً
ال ،حتى يويف سبعة أشواط
()1

بني الصفا واملروة ،وال يقرص من شعره ،ثم يرجع إن أحب أن يعجل ذلك فليطف

بالبيت سبعة أشواط حلجه ،ثم ِّ
ليصل ركعتني ،ثم ليخرج أيض ًا فيسعى بني الصفا واملروة
سبعة أشواط حلجه ،ثم يثبت عىل إحرامه ،وبام أهل به عىل حاله ،وال يرتك التلبية ،فإذا
كان يوم الرتوية خرج إىل منى وعرفة ،وفعل مايفعل احلاج من الوقوف ،واإلفاضة،
َ
والرمي ،ثم ينحر بدنته يوم النحر ،ثم حيلق رأسه من بعد نحره كام قال اهلل سبحانهَ ﴿ :وَل
َُ ْ
َ َّ
َْ ُ ُُ َ ُ
وسك ْم َح ََّّت َيبْلغ ال َه ْد ُي َمِل ُه﴾[البقرة ]196:ثم يميض ،فيزور البيت ،ويطوف
ُتلِقوا رء

طواف النساء طواف ًا فرد ًا واحد ًا ،ثم قد أحل من إحرامه ،وحل له كل يشء حيرم عىل
املحرم من النكاح وغريه ،وهذا قول مجيع علامء آل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعليهم
أمجعني اليرون ِقران ًا إال بسوق بدنة ،واليرون أنه جيزيه يف العمرة واحلج مقرونني أقل من
طوافني ،وسعيني :طواف ًا وسعي ًا لعمرته ،وطواف ًا وسعي ًا حلجته ،وقد قال غريهم بغري
ذلك ،فقالوا :جيتزي بطواف واحد ،وسعي لعمرته وحجته ،وهذا عندنا فغري معمول به،

ولسنا نجيزه ،وال نراه ،وال نرخص فيه ،وال نشاءه.
قال [ #ج 1ص :]293وإذا أراد املعتمر أن غل بعمرة فليغتسل ،ويلبس ثويب إحرامه،
ثم ليصل ركعتني يف ميقاته كام يفعل يف إحرامه حلجه ،ثم يقول :اللهم إين أريد العمرة
متمتع ًا هبا إىل احلج ،فيرسها يل ،والطف يل يف أدائها عني ،وبلغني فيها أميل ،وحميل بحيث
( - )1ثم يطوف (نخ).

حبستني ،أحرم لك هبا شعري ،وبرشي ،وحلمي ،ودمي ،وماأقلت األرض مني ،ثم
يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك بعمرة لبيك ،لبيك الرشيك لك ،إن احلمد والنعمة لك
وامللك ،الرشيك لك ،لبيك ذا املعارج لبيك ،ثم ينهض يف سفره قاصد ًا لوجهه ،ويتو ّقى
يف سفره مارشحت له ويفعل ماأمرته بفعله ،فإذا رأى الكعبة قطع التلبية ،ثم طاف لعمرته
سبعة أشواط يرمل يف ثالثة منها ،ويميش يف األربعة الباقية ،ثم خيرج ،فيسعى بني الصفا
()1

واملروة ،ويقرص من شعره  ،ثم قد خرج من إحرامه ،وحل له ماحيل لغريه من النساء،
والطيب ،وغري ذلك ،فإذا كان يوم الرتوية أهل باحلج من املسجد احلرام ،أو من حيث
شاء من مكة وخرج إىل منى ففعل كام يفعل احلاج.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]699/1:العلوم :]368/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن حييى بن سامل ،عن أيب اجلارود ،قال :قال أبو جعفر :وكان عيل بن احلسني إذا
صدر من مكة ،وارحتل إىل أهله ،قال :آيبون إن شاء اهلل ،تائبون ،عائدون ،إىل ربنا ،راغبون.
قال :وملا أتى النبي ÷ ذا احلليفة أمر الناس فأهلوا باحلج ،فلام قدموا قال:
((اجعلوها عمرة)) ،ثم قال :لو استقبلت من أمري مااستدبرت لصنعت مثل
ما تصنعون.
قال :وكان عيل باليمن فأقبل حتى إذا كان عيل بيلملم مل يدر كيف ل ّبى الناس ،وكيف أمر
د
(إهالل كإهالل النبي ÷) ،فلام قدم دخل البيت ،فإذا
رسول اهلل ÷ ،فل ّبى وقال:
ريح طيبة ففزع من ذلك ،وقال( :ما لك يافاطمة؟) فقالت :أمرنا رسول اهلل ÷ ،فأحللنا
قلت؟ قال:
حجنا ،وجعلناها عمرة ،فأتى النبي ÷ ،فذكر ذلك له ،فقال :كيف َ
من ّ
قلت( :إهالل كإهالل النبي ÷) ،قال :فال إذ ًا ،قال :فأمر له بثلث مامعه من البدن،
ُ
قال :وكانت معه مائة بدنة.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]189وقلنا :إنه يطوف سبعة ،ويسعى سبعة فاملراد به عىل
ماذكرناه من الرمل يف الطواف ،والركعتني بعده ،واالبتداء باحلجر األسود ،واالختتام به،
واهلرولة يف السعي ،واالبتداء بالصفا ،واالختتام باملروة وكل ذلك ال خالف فيه.
( - )1شعر رأسه (نخ).

وقال القاض زيد يف الرشح :ويسوق القارن [بدنة] من موضع إحرامه إىل منى؛ فإن
القران اليكون إال بسوق بدنة ،نص عليه القاسم وحييى ’.
وذكر القاسم  :#أنه إجامع أهل البيت .%
وفيه :وال خالف إن حكم املفرد والقارن سواء فيام يتعلق باإلحرام من الفرض،
واالستحباب ،والصحة ،والفساد.
وفيه :الخالف يف جواز التمتع ،وال خالف إن صفته :أن يأيت بالعمرة ،ثم حيل منها،
وينتفع بام هو حمضور عىل املفرد والقارن ،ثم غل باحلج فيأيت بأعامله.
وفيه :واملتمتع إذا انتهى إىل امليقات أحرم لعمرته ،ونوى أن إحرامه للعمرة متمتع ًا هبا
إىل احلج ،وينطق بذلك ويقول :اللهم إين أريد العمرة ،فيرسها يل ،ويذكر ذلك يف تلبيته،
ويفعل يف إحرامه ومسريه وعند انتهائه إىل احلرم مايفعل املفرد ،وال خالف يف هذه
قرص من شعره،
اجلملة ،ثم يطوف ويسعى لعمرته كام يفعل املفرد ،فإذا فرغ من ذلك َّ
وهذا َممع عليه ،واملراد به أن يطوف سبع ًا ،ويرمل فيها ،ويسعى سبع ًا ،ويبتدي باحلجر،
وخيتم به ،ويصيل بعد الطواف ركعتني ،وغرول يف السعي ،ويبتدي بالصفا ،وخيتم
باملروة ،وهذا مام الخالف فيه ،فإذا كان يوم الرتوية أحرم للحج ،وأهل به من املسجد ،أو
من حيث شاء من مكة ،وهذا مام الخالف فيه.
ثم خيرج إىل منى ،ويفعل يف حجه مجيع مايفعله املفرد ،والخالف فيه ،وفيه قوله
َ َ َ ْ َْ َ ُ
ك ْن أَ ْه ُل ُه َحاِضي ال ْ َم ْ
ج ِد ْ َ
اْل َر ِام﴾[البقرة ]196:الخالف يف أن
س
تعاىل﴿ :ذل ِك ل ِمن لم ي
ِ
ِ ِ
املراد به ليس هو املسجد فقط.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]368/2:الرأب :]709/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن حييى بن سامل ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :ملا خرج رسول
اهلل ÷ إىل ذي احلليفة أمر الناس أن ُغِلوا ،فولدت أسامء بنت عميس حممد بن أيب بكر،
فأمرها رسول اهلل ÷ أن هتل مع الناس ،وتقيض املناسك كلها إال الطواف بالبيت.
قال :وأهلت عائشة مع الناس ،فلام قدمت أصاهبا احليض ،فأمرها أن جتعلها حجة فلام
كان حني الصدر دخل عليها رسول اهلل ÷ ،فقالت :يرجع الناس بحجة وعمرة

وأرجع أنا بحجة ،فأقام باألبطح ،وأرسلها مع أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم،
فلبت بعمرة ،ثم جاءت فام أقام رسول اهلل باألبطح إال ينتظرها.
قلت :يقول الناس :أقام باألبطح ليس هو إال من أجل عائشة حني انتظرها ،فإن
شئت يا أبا اجلارود فانزل باألبطح ،وإن شئت فال تنزله ،فذكر أليب جعفر ماصنع عمر يف
املتوىف عنهن أزواجهن أنه ردهن من عقبة الوادي ،فقال :قد أصيب عمر ،فأخذ عيل بيد
أم كلثوم فنقلها إليه ،ثم أمرها فحجت يف عدهتا.
َ ُْ َ
اْل ْدن
يف جمموع زيد [ #ص :]241عن آبائه ،عن عيل  :%يف قوله تعاىل﴿ :و
َ
َ
َ
َ ُ
ْ َ َ ُ
ري َفاذْ ُك ُروا ْ
ك ْم ف َ
ِيها َخ ْ ٌ
اس َم الل عليْ َها
َج َعل َناها لك ْم م ِْن ش َعائ ِ ِر الل ل
َّ
َص َواف﴾[احلج ]36:قال( :معقولة عىل ثالث :فإذا وجبت جنوهبا أي فإذا نحرت فكلوا منها،

وأطعموا القانع واملعرت .قال القانع :الذي يسأل ،واملعرت :الذي يتعرض وال يسأل).

حدَّ ثني زيد بن عيل :عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %يف رجل ضلت بدنته فأيس
منها ،فاشرتى مكاهنا مثلها ،أو خري ًا منها ،ثم وجد األوىل؟ قال ( :#ينحرهام مجيع ًا).
ُ
البدنة تنتج قال:
حدَّ ثني زيد بن عيل [ص :]242عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :%يف
(اليرشب من لبنها إال فض ً
ال عن ولدها ،فإذا بلغت نحرهام مجيع ًا ،فإن مل جيد ماحيمل عليه
ولدها ،فليحمله عىل أمه التي ولدته وعدله غري باغ ،وال عاد ،وال متعد).
هر عليه
حدَّ ثني زيد بن عيل [ص :]242أبيه ،عن جده ،عن عيل ( :%من اعتل ِظ د
فلريكب بدنته باملعروف ،ورأى رسول اهلل ÷ رجا ً
ال يمشون ،فأمرهم فركبوا هديه،
()1

ولستم براكبي سنة أهدى من سنة نبيكم ÷).
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني ،قال:
حدَّ ثني عبد العزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن
بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان ،قال:
حدَّ ثني أبو خالد ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب ،%
( -)1ال ِظهر بالكرس :البعري كام يف القاموس.

قال( :من أعتل عليه ظهره فلريكب باملعروف) قال( :ورأى رسول اهلل ÷ رجا ً
ال
يمشون ،فأمرهم ،فركبوا هديه ،ولستم براكبي سنة أهدى من سنة نبيكم ÷).
يف جمموع زيد [ #ص :]230عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اليلبس ا ُمل ْحرِ م قميص ًا،
وال رساويل ،وال ُخ ّفني ،وال عاممة ،وال قلنسوة ،وال ثوب ًا مصبوغ ًا بورس ،وال زعفران)
قال( :وإن مل جيد املحرم نعلني لبس خ ّفني مقطوعني أسفل من الكعبني ،وإن مل جيد إزار ًا
يتدرعه).
لبس رسوايل ،فإن مل جيد رداء ووجد قميص ًا ارتداه ،ومل ّ
حدثني زيد بن عيل [ص :]231عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال( :تلبس املرأة
املحرمة ماشاءت من الثياب غري ماصبغ بطيب ،وتلبس اخلفني ،والرساويل ،واجلبة).
وبه [ص :]231عن عيل  #قال( :إحرام الرجل يف رأسه ،وإحرام املرأة يف وجهها).
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :بالسند املتقدم فيها األقرب عن
عيل  #قال( :تلبس املرأة املحرمة...إلخ) مثله.
وبه فيها عنه  #قال( :إحرام الرجل...إلخ) مثله ،وليس فيه (وإحرام املرأة
يف وجهها).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]236عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا واقع الرجل امرأته،
وهام حمرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهام ،وعليهام احلج من قابل ،فال ينتهيان إىل ذلك
املكان الذي أصابا فيه احلدث إال وهام حمرمان ،فإذا انتهيا إليه تفرقا ،حتى يقضيا
مناسكهام ،وينحر كل واحد منهام هدي ًا).
وفيه [ص :]237عن آبائه ،عن عيل  %قال( :اليدهن املحرم ،وال يتطيب فإن أصابه
شقاق ،دهنه مام يأكل).
وفيه [ص :]237عن آبائه عن عيل  %قال( :الينزع املحرم سنه ،وال ظفره إال أن
يؤذياه ،وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصب ليس فيه زعفران).
وهو يف رشح األحكام لعيل بن بالل :بالسند املتقدم عن أيب العباس ،ويف
املجموع أيض ًا.

وفيه [ص :]238عن آبائه ،عن عيل  %قال( :يقتل املحرم من احليات :األسود،
واألفعى ،والعقرب ،والكلب العقور ،ويرمي الغراب ،ويقتل من قاتله).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]34/3:الرأب :]942/2:حسني بن نرص ،عن خالد
بن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل قال( :ال َي ْن ِ
كح املحرم ،وال ُينْكَح ،فإن نكح
وهو حمرم فنكاحه باطل).
وفيها [العلوم[ ،]34/3:الرأب :]942/2:حممد بن مجيل ،قال :حدَّ ثنا أبو ضمرة ،عن جعفر،
عن أبيه أن علي ًا كان يقول( :املحرم الينكح ،وال ُينْكَح ،فإن نكح فنكاحه باطل).
وفيها [العلوم[ ،]384/1:الرأب :]737/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا أبو طاهر ،قال :حدَّ ثني أبو
ضمرة..إلخ مث ُله بلفظ( :ال َينْكح املحرم).
وفيها [العلوم[ ،]72/3:الرأب :]1042/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد
بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه أن علي ًا كان يقول( :الخيطب املحرم ،وال َي ْن ِ
كح ،فإن
نكح فنكاحه باطل).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]222قال القاسم  #وحممد :اليزوج املحرم نفسه
والغريه.
قال حممد :وال خيطب ،فأما الشهادة فال يشء عليه فيها ذكر عن النبي ÷ أنه قال:
((الينكح املحرم ،والينكح وال خيطب عىل أحد)).
وعن عيل  #قال( :الينكح املحرم ،وال ينكح ،فإن نكح فنكاحه باطل).
قال حممد :ال أعلم بني علامء آل رسول اهلل ÷ اختالف ًا أن املحرم اليتزوج ،وال يزوج.
ََ ََ َ ََ ُ ُ َ ََ
وفيه [ج 1ص :]222قال القاسم  #يف قوله عز وجل﴿ :فَل رفث وَل فسوق وَل
ِج َد َال ِِف ْ َ
اْل ِج﴾[البقرة ]197:قال :الرفثَ :مامعة النساء ،وغري ذلك من العبث ،واخلنا.
والفسوق :هو الكذب ،والفجور.

واجلدال :هو املنازعة واخلصومة يف كل باطل ومظلمة.
ويف رشح التجريد [ج 2ص :]210وروى أبو بكر بن أيب شيبة ،عن حاتم بن إسامعيل،
عن جعفر بن حممد ،عن أبيه أن علي ًا  #وعمر قاال( :الينكح املحرم ،وال ينكح فإن
نكح فنكاحه باطل).

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]275جيب عليه أن يتوقى ماهناه اهلل عنه :من
الرفث ،والفسوق ،واجلدال.
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ
والرفث :فهو الدنو من النساء ،وذلك قول اهلل يف كتابه سبحانه﴿ :أحِل لكم ِللة
َّ َ ُ َ
ُ
الرفث إَِل ن َِسائِك ْم﴾[البقرة ،]187:ومن الرفث أيض ًا :الفراء عىل الناس ،واللفظ
الص َي ِام
ِ
بالقبيح مام يستشنعه أهل اخلري.

والفسوق :فهو الفسق ،والتجني ،والكذب ،والظلم ،والتعدي ،والتجب عىل عباد
اهلل ،والغشم ،والطعن عىل أولياء اهلل ،واإلدخال لليشء من املرافق عىل عدو من أعداء
اهلل ،والتحامل بالقبيح عىل ذي الرحم ،وكثرة املخاصمة ،واملجادلة  ،وال يقتل صيد ًا،
واليعني عليه ،وال يشري إليه ،وال يمس طيب ًا ،واليلبس ثوب ًا مصبوغ ًا ،وال يدنو من
()1

النساء ،وال يلبس قميص ًا بعد اغتساله إلحرامه ،وال جيز من شعره شعرة ،وال يتداوى
بدواء فيه طيب ،وال يكتحل ،وال يقتل من قمل ثوبه شيئ ًا ،وإن أراد حتويل قملة من
مكان إىل مكان فعل ذلك ،وإن قتلها تصدق بيشء من طعام ،وال يتزوج ،وال يزوج ،وال
يأكل حلم صيد له ،وال لغريه وما أشبه ذلك.
واجلدال الذي هنى اهلل عنه :فهو املجادلة بالباطل؛ ليدحض به احلق ،ومن املجادلة
شدة املخاصمة التي خترج إىل الفاحشة التي اليملك صاحبها نفسه معها.
واعلم أنه ليس يتقى يف اإلحرام :لبس الثياب ،وال َمامعة النساء ،وال مس الطيب
فقط ،ولكن يتقى هذا وغريه من كل ماذكرت لك ،وفرست من مجيع معاين الرفث،
ومجيع معاين الفسوق ،ومجيع معاين اجلدال.
يف جمموع زيد [ #ص :]238عن آبائه ،عن عيل  %قال( :حيتجم املحرم إن شاء).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]723/2:العلوم :]375/2:حدَّ ثنا عيل بن حسن بن
عيل بن عمر بن عيل بن حسني ،عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،قال:
()2

احتجم رسول اهلل ÷ وهو حمرم بلحي مجل ،حجمه خراش بن أمية اخلزاعي بقرن
( - )1واملجادلة له (نخ).
( - )2حلي مجل :موضع بني مكة واملدينة .متت.

مضبب بفضة ،فقال رسول اهلل ÷ حني فرغ(( :عَ ُظ َم ْت أمانة رجل قام عىل أوداج
رسول اهلل ÷ بحديدة)).
وبه قال حممد :حلي مجل موضع يقال له :حلي مجل.
قال حممد :سألت عبداهلل بن موسى عن املحرم حيتجم فقال :حيتجم ويكفر.
وذكر غري عبداهلل من أهل بيته :أن النبي ÷ احتجم وفدا.
وفيها [الرأب[ ،]722/2:العلوم :]375/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عيل بن منذر ،عن حممد بن
فضيل ،عن يزيد بن أيب زياد ،عن مقسم ،عن ابن عباس ،قال :احتجم رسول اهلل ÷
وهو حمرم.
ومثل حديث األمايل األول يف رشح األحكام لعيل بن باللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو
العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا
عيل بن حسن...إىل قوله :بحديدة.
ومثله يف األحكام للهادي [ #ج 1ص ]311بلفظ :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ إىل
بحديدة.
ويف املنتخب قال [ص :]101فقد احتجم رسول اهلل ÷ وهو حمرم.
يف جمموع زيد [ #ص :]231عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اليقتل املحرم الصيد،
وال يشري إليه ،وال يدل عليه ،وال يتبعه).
وفيه [ص :]231عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يف النعامة :بدنة ،ويف البقرة الوحشية بدنة،
ويف حامر الوحش بدنة ،ويف الظبي شاة ،ويف الضبع شاة ،ويف اجلرادة قبضة من طعام).
وفيه [ص :]232عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :ملا كان يف والية عمر أقبل قوم من أهل
الشام حمرمني ،فأصابوا بيض نعام ،فأوطأوا ،وكرسوا ،وأخذوا ،قال :فأتوا عمر يف
واليتهَ ،ف َه َّم هبم وانتهرهم ،ثم قال :اتبعوين حتى أتى علي ًا ،قال :فأتوا علي ًا وهو يف أرض
له ،وبيده مسحاة يقلع هبا األرض ،فرضب عمر بيده عضدَ ه ،وقال :ماأخطأ من سامك أبا
تراب .قال :فقص القوم عىل عيل بن أيب طالب القصة ،فقال عيل ( :#انطلقوا إىل نوق

أبكار ،فأطرقوها فحلها ،فام نتج فانحروه هلل عز وجل) فقال عمر :يا أبا احلسن ،إن من
()1

البيض ما يمذق  ،قال :فقال ( :#ومن النوق ما يزلق).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]740/2:العلوم :]384/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم :يف حامر وحش يصيبه املحرم :يذكر عن عيل #
أنه قال( :فيه بدنة) وقال غريه :فيه بقرة .ويف ظبي أصابه املحرم يذكر عن عيل رمحة اهلل
عليه أنه قال( :يف ظبي أصابه املحرم شاة مسنة) .ويذكر عن عيل  #أنه قال( :يف الضبع
شاة) ويف الريبوع ،أو الضب يصيبه املحرم ،قال( :إن فيه عناق ًا) ،ويف الثعلب يصيبه قال:
الثعلب كلب عقور ،وقد قال بعضهم :إن فيه شاة.
ويف النعامة يصيبها املحرم قال :يذكر عن عيل ( :#أن فيها بدنة) ويف بقرة وحش
يصيبها املحرم ،قال( :فيها بقرة) ويف حاممة يصيبها املحرم ،قال :فيها ويف حامم احلرم شاة
شاة ،ويف فرخ طري يصيبه املحرم ،قال :قد ذكر عن عيل  #أنه قال( :يف كل فرخ ولد
()2

شاة) ،ويف بيض النعام يصيبه املحرم ،قال :يذكر عن عيل  #أنه قال( :يف بيض
النعامة عدة البيض فحولة ترضب يف أبكار ،فام نتج منهن ُأهدي إىل الكعبة) فقيل له :إن
فيها ماخيدج ،فقال( :إن يف البيض مايفسد) .وقد ذكر عن غريه :أن فيه قيمته.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]229قال القاسم  :#يف بقرة وحش يصيبها املحرم ،قـال:
فيها بقرة ،ويف النعامة يذكر عن عيل أن فيها بدنة ،ويف حامر وحش ذكر عن عيل  #أنه
قـال( :فيه بدنه) .وقال غريه :بقرة .وذكر عن عيل  #أنه قـال( :يف الظبي شاة مسنة ويف
الضبع شاة) ،وقال :يف الريبوع ،والضب عناق.
قـال القاسم :ويف احلاممة ويف حامم احلرم شاة شاة ،ويف فراخ الطري ذكر عن عيل #
أنه قال( :يف كل فرخ ولد شاة) ويف القطا ،واهلدهد ،والعصفور ،وأنواع الطري صغارها،
وكبارها ،يصيبه املحرم قالوا :إن يف ذلك قيمته.

( - )1املذق :الفساد ،ويف القاموس :أزلقت الناقة أجهضت .متت.
( - )2النعامة (نخ).

ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قال:

َأ ْخ َبنا عيل بن حممد واحلسني بن أمحد ،قاال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن احلسن ،قال :حدَّ ثنا
زيد بن احلسني ،عن ابن أيب أويس ،عن ابن أيب ضمرة ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل #
أنه كان يقول( :يف النفر يصيبون الصيد وهم حمرمون ،فعىل كل واحد جزاءه كامالً).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]325يف اليعقوب ،واحلجلة ،والدبيس،
والقمري ،والرمخة ،شاة شاة ،وكذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
َ َ
َ َ َ ٌ ُْ
اء مِثل َما ق َتل
وذكر عنه :أنه جعل يف الريبوع ،والضب عناق ًا من املعز؛ لقول اهلل﴿ :فجز
م َِن َّ
انل َع ِم﴾[املائدة ]95:وأوجبنا عليه قيمته؛ حلرمة احلرم.
بيض النعام إذا كرسه املحرم ،وأوطأه راحلته فقد ذكر فيه عن أمري
قال  :#فأ َّما ُ

منهن أهدى
املؤمنني عيل بن أيب طالب  #ما قد ذكر من القالص اللوايت يرضبن فام نتـج ّ
ولده ،وال أدري كيف هذا اخلب أيصح أم ال؟ وقـد ذكر عن رسول اهلل ÷ :أنه جعل
يف ذلك صيام يوم عن كل بيضة ،أو إطعام مسكني وهذا إن شاء اهلل فأرجو أن يكون
صحيح ًا عنه ÷؛ ألنه أقرب إىل العدل ،والرمحة ،واإلحسان من اهلل والتوسعة.
يف جمموع زيد [ #ص :]239عن آبائه ،عن عيل  :%يف امرأة نذرت أن حتج ماشية،
()1

فلم تستطع أن متيش ،قال( :فلرتكب ،وعليها شاة مكان امليش).
فعيل حجه إنه اليشء عليه ،فإن
قال زيد بن عيل ’ يف رجل قال :إ ِْن
ُ
كلمت فالن ًا َّ
قال :إن كلمته فلله عيل حجة وجبت عليه.
يف جمموع زيد [ #ص :]240عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا حج األعرايب أجزاه
مـادام أعرابي ًا ،فإذا هاجر فعليه حجة اإلسالم ،فإذا حج الصبي أجزاه مادام صبي ًا ،فإذا بلغ
فعليه حجة اإلسالم ،وإذا حج العبد أجزاه مادام عبد ًا ،فإذا عَ ت َُق فعليه حجة اإلسالم).
ويف رشح التجريد
( - )1هدي (نخ).

[ج2

ص :]159أما الصبي ،والعبد فام روي عن ابن عباس،

حي َّج حجة اخرى،
احل ُلم فعليه أن َ ُ
عن النبي ÷ ،قال(( :أيام صبي حج ،ثم أدركه ُ
وأيام عبد حج ،ثم عَ ت َُق فعليه أن حيج حجة أخرى)).
وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %نحوه.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]736/2:العلوم :]382/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد
()1

بن عيل بن جعفر العرييض  ،عن حممد بن جعفر ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :مر رسول
اهلل ÷ بظعن من العرب ،فأدخلت امرأة يدها يف هودج؛ فأخرجت صبي ًا ،فرفعت
بعضـده وقالت :يارسول اهلل :أهلذا حج؟ قال(( :نعم ،ولك أجر)).
قال حممد :له حج الصبي ،فأما إذا أدرك فعليه احلج.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص ]192قال :يعني حممد ًا :كان من مىض من آل رسول اهلل ÷
يرون أن ُيصىل عن الصبي ركعتي الطواف إذا كان اليعقل الصالة.
مر يف حجة الوداع
وفيه [ج 1ص :]192وروى حممد بإسناده ،عن النبي ÷ أنه ّ
بامرأة ،فأدخلت يدها يف هودجها ،فأخرجت صبي ًا ،فرفعت بعضده ،وقالت :يارسول اهلل
()2
أهلذا حج؟ قال(( :نعم ،ولك أجر )).
وعن جعفر  #قال :حججت مع عيل بن احلسني ومعي أيب فكانوا إذا كان اإلحرام
ص ،وتركونا يف ا ُ
جردونا من ُ
ألزر ،فإذا قدموا مكة بعثوا بنا مع الغلامن ،فطافوا بنا،
الق ُم ِ
وصلوا عنا.
يف جمموع زيد [ #ص :]240عن آبائه ،عن عيل  %أن رسول اهلل ÷ سمع رج ً
ال
يلبي عن ُشبمة ،فقال له رسول اهلل ÷(( :ومن شبمة؟)) فقال :أخ يل ،فقال له
النبي ÷(( :إن كنت حججت فلب عن شبمة ،وإن كنت مل حتج فلب عن نفسك)).

( - )1وكان فاض ً
ال (نخ).
( -)2ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]192وروى حممد بإسناد عن النبي ÷(( :أيام غالم حج به أهله ،فبلغ فعليه احلج ،فإن مات
فقد قىض حجه ،وأيام عبد حج به أهله ،ثم عتق فعليه احلج ،فإن مات فقد قىض حجته)) متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

وفيه [ص :]240عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من أوىص بحجة كانت ثالث حجج:
عن املوص ،وعن املوىص إليه ،وعن احلاج).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]193وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷
عىل أن احلج عن امليت جائز ،والوصية به جائزة .وقال بذلك أيض ًا عامة العلامء سواهم.
قال احلسن :وأما ماذكرت من قوهلم :إنه الحج للميت فإن روينا عن النبي ÷،
وعن عيل  :#أهنام أطلقا احلج عن امليت ،وعمن ضعف عن السعي أن حيج عنه.
وفيه [ج 1ص :]193وقال حممد ،فيام َأ ْخ َبنا القايض ،عن عيل ،عنه :وقول آل رسول
اهلل ÷ :حيج الرجل عن املرأة ،واملرأة عن الرجل ،وال حيج العبد عن أحد.

۞۞۞۞۞

َ ُ ّ َ
ِكتاب النكاح
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]302عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((تزوجوا فإين مكاثر بكم األمم)).
وفيه [ص :]302عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا نظر
العبد إىل وجه زوجته ،ونظرت إليه نظر اهلل إليهام نظر رمحة ،فإذا أخذ بكفها وأخذت
بكفه تساقطت ذنوهبام من خالل أصابعهام ،فإذا َّ
تغشاها حـ ّفت هبم املالئكة من
األرض إىل عنان السامء ،وكانت كل لذة ،وكل شهوة حسنات كأمثال اجلبال ،فإذا
محلت كان هلا أجر املصيل الصائم القائم املجاهد يف سبيل اهلل ،فإذا وضعت مل تعلم
نفس ماأخفي هلم من قرة أعني)).
وفيه [ :]302عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷(( :خري النساء الولود
رستك ،وإذا غبت عنها حفظتك)).
الودود ،التي إذا
َ
نظرت إليها َّ

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]865/2:العلوم :]7/3:وحدَّ ثنا حممـد ،قال:

وحدَّ ثني أبو الطاهر ،عن أبيه ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال:
جاء عثامن بن مظعون إىل النبي ÷ ،فقال :يارسول اهلل غلبني حديث النفس ومل
أحدث شيئ ًا حتى أستأمرك ،قال(( :بم حتدثك نفسك ياعثامن؟)) قال :قد مهمت ،فذكر
أحرم خولة زوجتي عىل نفيس قال(( :فال تفعل
أشياء فيها طول ،ثم قال :قد مهمت أن ّ
ياعثامن ،فإن العبد إذا أخذ بيد زوجته كتب اهلل لـه مائة حسنة ،وحما عنه مائة سيئة ،فإن
ق َّبلها كتب اهلل له عرش حسنات وحما عنه عرش سيئات ،فإن أمل هبا حرضهتم املالئكة ،فإذا
اغتسال مل يمر املاء عىل شعرة منهام إالكتب اهلل هلام هبا حسنة ،وحما عنهام سيئة ،وقال اهلل
عبدي هذين اغتسال يف هذه الليلة الباردة ،علام أين رهبام ،أشهدكم أين
ملالئكته :انظروا إىل
َّ
قد غفرت هلام ،فإن كان هلام يف وقعتهام تلك ولد ،فتقدمهام كان شفيع ًا هلام ،وإن تأخرهام
كان نور ًا هلام ،وإن مل يكن هلاميف وقعتهام تلك ولد كان هلام وصيف يف اجلنة)) ثم رضب
رسول اهلل ÷ بيـده صدري ،ثم قال(( :ياعثامن الترغب عن سنتي؛ فإنه من رغب
وج َهه عن حويض)).
رص َف ْت ْ
عن سنتي َ
عَر َض ْت له املالئكة يوم القيامة َف َ َ

وفيها [الرأب[ ،]866/2:العلوم :]8/3:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد بن
فرات ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ’ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ياأغا الناس
تزوجوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة)).
وفيها [الرأب[ ،]867/2:العلوم :]8/3:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا احلكم بن سليامن ،عن
عمرو بن مجيع ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ليس يشء
خري ًا للمرأة من زوج أو قب)).
وفيها [الرأب[ ،]864/2:العلوم :]7/3:حدَّ ثنا حممد ،عن حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن
أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :من مجع من النساء ما ال ينكح
()1

وينكح فزنا فاإلثم عليه) .
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]408بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال لرجل:
((جامع أهلك؛ فإن لك يف ذلك أجر ًا)) فقال الرجل :يارسـول اهلل وكيف يكون يل أجر يف
ّ
ماأحل اهلل لك)).
حرم اهلل عليك ،وتقيض به
شهويت؟ فقال(( :لك أجر يف أن َّ
تكف عام ّ
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،قال:
َأ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن نرص ،عن

خالد بن عيينة ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
ْ َ ُ
كونُوا ُف َق َر َ
اء
((من ترك التزويج خمافة الفاقة فقد أساء بربه الظن إن اهلل يقول﴿ :إِن ي
ْ
ْ َ ْ
ضلِ ِه َوالل َواس ٌِع َعل ٌ
ِيم[﴾32النور])).
ُيغنِ ِه ُم الل مِن ف
ومثله يف أمال أمحد بن عيسى [الرأب[ ،]861/2:العلوم :]6/3:عن حممد هبذا السند بلفظ:
(فقد أساء).
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]1026/2:العلوم :]65/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا موسى بن
سلمة ،عن حممد بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷:
()2

((إن املالئكة لتضحك لزوجني إذا التقيا)).
( - )1هذه الرواية سقط يف العلوم املطبوعة.
( - )2للزوجني (نخ).

يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]866/2:العلوم :]8/3:وحدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثنا
احلكم بن سليامن ،قال :حدَّ ثنا عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده،
قال :قال رسول اهلل ÷(( :خري نساءكم الطيبة الريح ،الطيبة الطعم ،التي إذا أنفقت
أنفقت بمعروف ،وإذا أمسكت أمسكت بمعروف ،فتلك عاملة من عامل اهلل عز وجل،
وعامل اهلل الخييب وال يندم)).
وفيها [الرأب[ ،]917/2:العلوم :]26/3:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن
عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :أنكحوا األبكار ،فإهنن
أعذب أفواها ،وأعز أخالق ًا ،وأفتح أرحام ًا).
وهو يف رشح األحكام بلفظ :حدَّ ثنا أبو العباس احلسني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور..إلخ بلفظ( :وأعز أخالق ًا ،وأنتح أرحام ًا).
()1

ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]996/2:العلوم :]52/3:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن
حممد بن فرات ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :التنكحوا
احلمقاء ،فإن صحبتها بالء ،وولدها ضياع)).
وفيها [الرأب[ ،]1025/2:العلوم :]64/3:وحدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا موسى بن سلمة ،عن عيل بن
جعفر ،عن احلسني بن زيد ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷:
()2

((إن اهلل حيب املرأة امللقة البعة -أي الفائقة يف اجلامل -مع زوجها احلصان عن غريه)).
وفيها [الرأب[ ،]1026/2:العلوم :]65/3:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا موسى بن سلمة ،عن عيل بن
جعفر ،عن حسني بن زيد ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن
اهلل ليبغض املرأة السلتا واملرها)).
قال حممد بن منصور :املرها التي ليس يف عينها كحل وال يف يدغا خضاب.

( - )1وأنتج.
(َ - )2امل َلق :زيادة التودد.

وفيها [العلوم[ ،]64/3:الرأب :]1025/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا موسى بن سلمة ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن جعفر ،عن حسني بن زيد ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،قال:
قال رسول اهلل ÷(( :إذا خلت املرأة مع زوجها خلعت احلياء مع درعها ،فإذا ردت
درعها رجع احليا)).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]399بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :عليكم
وفيهن ُي ْمن)) يريد ÷ بالنجابة نجابة األوالد،
فإهنن أنجب،
بذوات األعجاز،
ّ
ّ
وال ُي ْمن فهو البكة واخلري.
ويف كتاب النهي للمرتىض ُممد بن حييى [ #املجموعة الفاخرة ص :]249عن آبائه ،%
عنه ÷ :وهنى أن ينظر الرجل إىل امرأة ليست له بمحرم لشهوة ،وهنى أن ينظر الرجل
إىل يشء حرمه اهلل عليه ،وهنى أن يديم الرجل النظرة األوىل ،وهنى أن يكلم الرجل االمرأة
لشهوة ،أو لغري شهوة إذا مل تكن له حمرما ،وهنى أن يواكلها ،وهنى أن خيلو هبا.
يف جمموع زيد [ #ص :]304عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :النكاح إال بويل وشاهدين،
ليس بالدرهم ،وال بالدرمهني ،وال اليوم ،وال اليومني شبه السفاح ،وال رشط يف نكاح).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]897/2:العلوم :]17/3:مث ُله عن أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %بلفظ( :وال الدرمهني).
وفيها [الرأب[ ،]892/2:العلوم :]15/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني القاسم بن إبراهيم ،عن أيب
بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جـده ،عن عيل #
الرس وقال(( :النكاح إال بويل وشاهدين))).
قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن نكاح ّ
وفيها [الرأب[ ،]891/2:العلوم :]15/3:عن القاسم ،عن إسامعيل بن أيب أويس ،عن
حسني...إلخ السند املتقدم عن عيل ،عن النبي ÷ قال(( :النكاح إال بويل
الرس ،وإن رسول اهلل ÷ قال:
وشاهـدين)) وإن رسول اهلل ÷ هنى عن نكاح ّ
((أشيدوا النكاح)).

ويف أمال أيب طالب [ #ص :]491حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن حسني الديباجي ،قال:
حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا حممـد بن منصور،
قال :حدَّ ثني القاسم بن إبراهيم...إىل آخر السند واحلديث األول قال( :هنى..إلخ) مث ُله.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]896/2:العلوم :]16/3:أيض ًا حممد بن مجيل ،عن
مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن
فيهن
أبيه ،عن جده ،عن عيل  #أنه قال يف النكاح( :ليس للنساء إال
بضعهن؛ فاحفظوا ّ
ّ
وصية اهلل وكتابه ،وإن ويل عقدة النكاح أوىل بالنكاح فمن أنكح امرأة بغري إذن ويل
النكاح ،فنكاحه باطل).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ :]346/1حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن أيب بكر ابن أيب
أويس املدين ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب
طالب  ،#قـال :قال رسول اهلل ÷(( :النكاح إال بويل وشاهدين)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال((:ال ُتنْكَح املرأة إال بويل وشاهدين ،فإن
نكحت فهو باطل ،فإن نكحت فهو باطل)) حتى قال ذلك ثالث ًا .وبلغنا عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :ال ِنكَاح إال بويل ،فمن نكح فهو باطل).
وفيها [ :]345/1بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :النكاح إال بويل وشاهدين)).
وبلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :النكاح إال
بويل وشاهدين ،ليس بالدرهم ،وال بالدرمهني ،وال اليوم ،والاليومني شبه السفاح ،وال
رشط يف نكاح).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال((:النكاح إال بويل وشاهدي عدل ،فمن مل يكن
هلا َو ِ ٌّيل فالسلطان وليها)).
وقال  #يف املنتخب [ص :]125ألن الذي صح عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((ال نكاح إال بويل وشاهدين ومهر)).
وفيه :لقول رسول اهلل ÷(( :ال نكاح إال بويل وشاهدين)).
الرس تأكيد ًا منه أن
وفيه [ص :]125كذلك أيض ًا هنى رسول اهلل ÷ عن نكاح ّ

اليكون النكاح إال مشهور ًا غري خفي ،وال مكتوم؛ ألنه الخيفى ،وال ينكتم ماكان عليه
الشهود واألولياء.
ورواه ولده اإلمام املرتىض [ #املجموعة الفاخرة  :]249يف كتاب النهي عن آبائه ،عن
عيل  %قال( :هنى رسول اهلل ÷ أن يكون النكاح إال بويل وشاهدي عدل).
يف جمموع زيد [ #ص :]303عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الحيل فرج بغري مهر).
مهر أقل من عرشة دراهم،
وبه فيه [ص :]303قال :قال رسول اهلل ÷(( :اليكون د
ليس نكاح احلالل مثل مهر البغي)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]47/3:الرأب :]981/2:أمحد بن عيسى ،عن حسني بن
علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :مانكح رسول اهلل ÷
امرأة من نسائه إال عىل اثنتي عرشة أوقية).
وبه [العلوم[ ،]48/3:الرأب :]982/2:عن عيل  ،%قال( :ال تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة).
ومثلهام يف املجموع [ص :]303عن آبائه ،عن عيل  %بلفظ( :يف مهور).
وفيه [ص :]303عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أنكحني رسول اهلل ÷ ابنته
فاطمة & عىل اثنتي عرشة أوقية ونصف من فضة).
وفيه [ص :]303عن آبائه ،عن عيل  :%أن امرأة أتت علي ًا  #ورجل قد تزوجها،
ودخل هبا وسمى هلا مهر ًا ،وسمى ملهرها أجالً ،فقال له عيل ( :#الأجل لك يف مهرها
إذا دخلت هبا فحقها حال فأدى إليها حقها).
ومث ُله يف األمال [العلوم[ ،]50/3:الرأب :]989/2:بالسند املتقدم.
وفيه [ص :]304عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداق ًا ،ثم
تويف قبل الفرض هلا ،وقبل أن يدخل هبا قال( :هلا املرياث ،وعليها العدة ،وال صداق هلا).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]47/3:الرأب :]981/2:بالسند املتقدم عن أمحد ،عن
حسني...إلخ ،قال( :أنكحني رسول اهلل ÷ فاطمة عىل اثنتي عرشة أوقية ونصف من
فضة).

وبه [العلوم[ ،]48/3:الرأب :]985/2:عن عيل ( :%اليكون فرج بغري مهر).
وفيها [العلوم[ ،]49/3:الرأب :]988/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل،
عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :يف رجـل
نكح امرأة ،ومل يفرض هلا صدقة ،ثم تويف عنها قبل أن يدخل هبا ،قال :فال صدقة هلا،
وهي وارثة ،وعليها العدة ،عدة التي تويف عنها زوجها).
()1
وفيها [الرأب[ ،]986/2:العلوم : ]49/3:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث،
عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#يف امرأة تويف زوجها ومل يفرض هلا صداق ًا ،قال:
(حسبها املرياث ،وال صداق هلا).
وفيها [الرأب[ ،]985/2:العلوم :]49/3:حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر،
()2

عن أبيه ،عن عيل :يف الرجل يتزوج املرأة عىل وصيف ،قال( :ال وكس ،وال شطط ).
وفيها [الرأب[ ،]986/2:العلوم :]49/3:حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني بن
املخارق ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل :يف الرجل يتزوج املرأة عىل وصيف ،فيكب عندها،
فيزيـد أو ينقص ،ثم يطلقها قبل أن يدخل هبا قال( :عليه نصف قيمته يوم دفع إليها ال
ينظر يف زيادة وال نقصان).
وفيها [العلوم[ ،]49/3:الرأب :]985/2:حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني بن
املخارق ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل :يف الرجل يتزوج املرأة عىل جهاز البيت قال:
(ال وكس ،وال شطط).
وفيها [العلوم[ ،]48/3:الرأب :]983/2:هبذا السند عن عيل  :#أنه سئل عن امرأة أرسلت
إىل رجل بامل ليتزوجها به فقال( :املال له هبة ،وفرجها له حالل).
وفيها [العلوم[ ،]48/3:الرأب :]983/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل بن
عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف الشغار نكاح
املرأتني ليس لواحدة منهام صداق إال بضع صاحبتها قىض أن ذلك الحيل ،إال أن تنكح
( -)1الرواية سقط يف العلوم املطبوعة.
( - )2الوكس :النقص ،والشطط :اجلور ،متت هناية.

كل واحدة منهام بصدُ قة مثل نكاح املسلمني.
وبه [العلوم[ ،]52/3:الرأب :]995/2:عن عيل  :#يف امرأة نكحها رجل ،فدخلت عليه،
فأغلق عليها الباب خاليني ،ثم طلقها ،فزعم أنه مل جيامعها ،قال( :هلا صداقها كاملة،
وعليها العدة).
وفيها [العلوم[ ،]64/3:الرأب :]1024/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن أبيه،
()1

عن جعفر ،عن أبيه :أن صداق فاطمة & كان جرد برد حبة ودرع ،وكان فراشها
جلد كبش يقلبان صوفه فيفرتشانه.
وبه قال :كان رسول اهلل ÷ ينكح نسائه عىل اثنتي عرشة أوقية ويشء ،قال :قلت:
وما ذاك اليشء؟ قال :نصف أوقية.
وفيها [العلوم[ ،]70/3:الرأب :]1037/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا حسن بن حييى ،عن أيب
طاهر ،عن أيب بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمريه ،عن أبيه ،عن جده :أن
رسول اهلل ÷ خطب أم سلمة ابنة أيب أمية ،فقالت :كيف يل ورجايل بمكة؟ فقال
رسول اهلل ÷(( :يزوجك ابنك ،ويشهد لك ناس من أصحاب رسول اهلل ÷))
فاجتمعوا لذلك ،قال :فخطبها النبي ÷ إىل ابنها ،فقال :ماذا ُي َس َّمى هلا من الصداق؟
قال رسول اهلل ÷(( :كام أصدقت عائشة :صحفة كثيفة ،وقدح ًا كثيف ًا ،وفراش ًا َح ُش ُو ُه
ليف ،وَمشة)) فقال الغالم :ما املجشة؟ قال النبي ÷ :الرحا ،ثم دخل عليها نبي اهلل
÷ يف الظلمة ليلة دخل عليها فوطئ عىل يد ابنتها زينب فقال(( :ماهذا؟)) فقالت:
هذه زينب فقال(( :انظروا زيانبكم ال أطأ عليها)) ودخلت زينب عىل النبي ÷ وهـو
يغتسل فأخذ بيده ماء فنضحه يف وجهها ،قال :فحدَّ ثني بعض ولد زينب أنه مل يزل ماء
الشباب يف وجهها حتى عجزت.
وفيها [العلوم[ ،]60/3:الرأب :]1016/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عثامن ،عن جرير ،عن
مغرية ،عن الشعبي ،قال :تزوج رسول اهلل ÷ خولة بنت احلارث ،فجعل مهرها
عتقها ،وأعتق من وجد من أهل بيتها.
( - )1بدون كان ونصب درع (نخ) .واجلرد :اخللق ،متت.

وفيها [العلوم[ ،]51/3:الرأب :]994/2:عن عبداهلل بن داهر ،عن أبيه ،عن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب:
َّ
أن يف كتاب عيل أيام رجل أراد أن يعتق جاريته ،ثم جيعل عتقها صداقها فهو جائز.
وفيها [العلوم[ ،]51/2:الرأب :]993/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل،
عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل :يف رجل نفس يف
رسيته أو وليدته قال( :البأس ،وجيعل عتقها صداقها نفسها وينكحها طائعة أو كارهة).
وفيها [العلوم[ ،]51/3:الرأب :]994/2:حممد بن عبيد ،عن حاتم ،عن جعفر ،عن أبيه :أن
علي ًا ،قال( :إن شاء الرجل أعتق أم ولده ،وجعل عتقها مهرها).
وفيها [العلوم[ ،]51/3:الرأب :]994/2:إسامعيل بن موسى ،عن رشيك ،عن أيب إسحاق ،عن
احلارث ،عن عيل  ،#قال( :إذا أعتق الرجل أمته ،ثم تزوجها فله أجران).
يف جمموع زيد [ #ص :]306عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :حرم اهلل من النسب
سبع ًا ،ومن الصهر سبع ًا ،فأما السبع من النسب ،فهي :األم واالبنة ،واألخت ،وبنت
األخ ،وبنت األخت ،والعمة ،واخلالة.
والسبع من الصهر :فامرأة األب ،وامرأة االبن ،وأم املرأة دخل باالبنة أم مل يدخل هبا،
وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها ،وإن مل يكن دخل هبا فهي حالل ،واجلمع بني األختني،
واألم من الرضاعة ،واألخت من الرضاعة).
ونحوه يف رشح التجريد [ج 3ص ]9بلفظ :وقد روى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،%قال( :حرم اهلل..إلخ).
وفيه [ص :]306هبذا السند قال :قال رسول اهلل ÷(( :التتزوج املرأة عىل عمتها،
والعىل خالتها ،والعىل ابنة أخيها ،وال عىل ابنة أختها ،الالصغرى عىل الكبى ،وال
الكبى عىل الصغرى)).
وهو أيض ًا يف رشح التجريد [ج 3ص ]9بلفظ :ملا رواه زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،#قال( :قال رسول اهلل ÷(( :اليتزوج الرجل..إلخ))).
وفيه [ص :]306هبذا السند عن عيل  :%أنه كره أن جيمع الرجل بني أختني من اإلماء.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]44/3:الرأب :]972/2:حسني بن نرص ،عن خالد ،عن
يت برجل تزوج امرأة عىل خالتها ،فجلده ،وفرق بينهام.
حصني ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا ُأ ِ َ
وفيها [العلوم[ ،]44/3:الرأب :]970/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق ابن الفضل،
عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال عيل #
يف رجل نكح أبوه امرأة ،فتويف قبل أن يدخل هبا ،قال( :الحتل البنه ،وال البن ابنه وهي
عليه حرام).
وفيها [الرأب[ ،]931/2:العلوم :]31/3:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح بن
اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  :#يف رجل تزوج امرأة ،فطلقها وهي حبىل ،فخطب أختها ،فنكحها قبل أن
تضع أختها مايف بطنها؛ فأمره عيل  #أن يطلق أختها حتى تضع املطلقة ولدها ،ثم
خيطبها ،ويصدقها صدقتها مرتني.
وفيها [الرأب[ ،]992/2:العلوم :]50/3:هبذا السند بلفظ بن الفضل القاسمي..إلخ .عن عيل
 #يف رجـل تزوج امرأة ،فأعطاها صدقتها ومل يدخل هبا ،ثم علم أهنا ابنة أخته ،أو
عمته ،أو خالته من الرضاعة ،قال( :ترد عليه ماله الذي أعطاها).
وفيها [العلوم[ ،]54/3:الرأب :]1002/2:حدَّ ثني أبو طاهر ،أو حدَّ ثني بعض أصحابنا عن
حسن بن عيل العلوي ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن
ضمرية ،عن أبيه ،عن جـده ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول( :الرضاع من قبل
األب حيرم ماحيرم النسب).
ويف جمموع زيد  #أيض ًا [ص :]315عن آبائه عن عيل  %قال( :قلت :يا رسول اهلل
إنك لتتوق إىل نساء قريش ،وال ختطب بنات عمك) قال(( :وهل عندك يشء؟)) قلت:
(ابنة عمك محزة) قال(( :إهنا ابنت أخي من الرضاعة ،ياعيل أما علمت أن اهلل عز وجل قد
حرم من الرضاعة ماحرم من النسب يف كتاب اهلل عز وجل)).
وهو يف رشح التجريد [ج :]7/3عن زيد بن عيل ،عن آبائه  %بلفظ( :عرضت عىل
رسول اهلل ÷ تزويج ابنة محزة) فقال(( :إهنا..إلخ)) مث ُله ،وليس فيها ((قد)) وال
((يف كتاب اهلل عز وجل)).

ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]255قال القاسم  ،#واحلسن ،وحممد :وال جيمع الرجل
بني األختني ،وال بني امرأة ،وعمتها أو خالتها من نسب ،أو رضاع.
قال احلسن بن حييى :قال رسول اهلل ÷(( :ال ُتنْكَح املرأة عىل عمتها ،وال عىل
خالتها)) ،وأمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن ذلك الزم لألمة العمل به واحلكم به،
اليسع أحد ًا تركه ،وال خالفه.
وفيه [ج 1ص :]256قال القاسم  #يف رواية داوود عنه ،وهو قول حممد :وال جيمع
الرجل بني األختني يف الوطء بملك اليمني ،وهذا قول عيل .#
وفيه [ج 1ص :]255قال القاسم  ،#واحلسن ،وحممد :وال جيمع بني امرأتني لو كانت
إحداهام رج ً
ال حرمت عليه األخرى ،إذا كان ذلك من نسب أو رضاع.
وقال القاسم [ #ج 1ص :]256قد مجع عبداهلل بن جعفر بني أم كلثوم بنت عيل من
فاطمة ،وبني امرأة عيل يعني ليىل بنت مسعود ،وال بأس ان جيمع الرجل بني ابنتي العم،
َ َ
َ َ َ
َ
ات ع َّمات ِك﴾ [األحزاب ،]50:وقد مجع
ات ع ِمك َو َبن ِ
وابنتي اخلال قال اهلل سبحانهَ ﴿ :و َبن ِ

النبي ÷ بني أم سلمة ،وزينب بنت جحش وأمهام مجيع ًا ابنتا عبداملطلب عمتاه.

يف جمموع زيد [ #ص :]307عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((أيام عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو زان)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]23/3:الرأب :]910/2:حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،قال( :إذا تزوج العبد بغري إذن
مواليه فال نكاح له ،وإذا تزوج بغري إذن مواليه ،ثم أذنوا له بعد ذلك فال بأس).
وفيها [العلوم[ ،]23/3:الرأب :]909/2:أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد،
عن زيد بن عيل ،عن آبائه :أن رج ً
ال أتى علي ًا بعبده فقال :ياأمري املؤمنني إن عبدي تزوج
بغري إذين ،فقال عيل  #لسيده( :فرق بينهام) فقال السيد لعبده :يا عدو اهلل طلق ،فقال
عيل( :كيف قلت؟) فقال :قلت له :طلق ،فقال عيل  #للعبد( :أما اآلن إن شئت فطلق،
وإن شئت فأمسك) فقال السيد :ياأمري املؤمنني أمر كان بيدي جعلته بيد غريي ،فقال:

(ذاك حني قلت له :طلق أقررت له بالنكاح).
نحوه.
ويف املجموع لزيد [ص :]307عن آبائه ُ %
ويف رشح التجريد [ج 3ص ،]19ويف حديث زيد بن عيل :عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :أيام عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو زان)).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]38/3:الرأب :]957/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن حفص،
عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :يتزوج العبد امرأتني حرتني ،أو أمتني).
وفيها [العلوم[ ،]39/3:الرأب :]957/2:عباد بن يعقوب ،عن حاتم بن إسامعيل ،عن جعفر،
عن أبيه :أن علي ًا  #كان يقول( :الينكح العبد إال األمتني).
يف جمموع زيد [ #ص :]307عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال( :التتزوج األمة عىل
احلرة ،وتتزوج احلرة عىل األمة ،واليتزوج املسلم اليهودية ،وال النرصانية عىل املسلمة،
ويتزوج املسلمة عىل اليهودية والنرصانية ،وللحرة يومان من القسم ،ولألمة يوم).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]944/2:العلوم :]35/3:أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :تزوج رجل أمة
عىل حرة ،ففرق عيل بينهام ،وقال( :الحيل لك أن تزوج أمة عىل حرة).
ويف األحكام للهادي [ #ج 1ص :]355كذلك بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن
عيل  :#أن رجالً...إلخ مثله.
ويف األمال ايض ًا [الرأب[ ،]945/2:العلوم :]35/3:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن
إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  :#يف رجل نكح َأ َم ًة ،فوجد طول حرة ،وكره أن يطلق األمـة ،نفس فيها ،قىض أن
ينكح احلرة عىل األمة إذا كانت األمة أوهلام عنده ،وليس له أن ينكح األمـة عىل احلرة إذا
كانت احلرة أوهلام عنده ،والقسم بينهام أن للحرة الثلثني من ماله ونفسه ،ولألمة الثلث من
نفسه وماله.

وفيها [الرأب[ ،]946/2:العلوم :]36/3:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل،
عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف رجل نكح
مكاتبة وعنده امرأة حرة ،قال( :انكحها إن شئت ،واعلم أهنا إن ولدت ولد ًا يف مكاتبتها
إنه يعتق من ولدها مثلام يعتق منها ،ويرق منه مثلام يرق منها).
وفيها [الرأب[ ،]1046/2:العلوم :]74/3:حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر،
عن أبيه ،عن عيل  :#يف رجل وقع عىل مكاتبته ،قال( :هي مكاتبته ويعطيها مهر مثلها،
فإن ولدت منه فهي عىل مكاتبتها ،وإن عجزت ردت يف الرق ،وهي من أمهات األوالد).
يف جمموع زيد [ #ص :]304عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷
عن نكاح املتعة عام خيب).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]876/2:العلوم :]10/3:حممد قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى بن زيد ،قال :حدَّ ثني حسني بن علوان ،عن أيب خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل،
عن آبائه عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن نكاح املتعة يوم خيب).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]351حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن نكاح املتعة
فقال :الحيل نكاح املتعة؛ ألن املتعة إنام كانت يف سفر سافره رسول اهلل ÷ ،ثم حرم
اهلل ذلك عىل لسان رسوله ÷.
وقد روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #بام قد صح أن رسول اهلل ÷
هنى عنه.
ونحوه عن القاسم يف األمال [العلوم[ ،]14/3:الرأب :]887/2:عن جعفر عن القاسم.
ُ
ويف اجلامع الكايف قال [ج 1ص :]267قال القاسم  :#نحوه.
وقال  #فيه :وأما من حيتج هبذه اآلية ممن يستحل الفاحشة من الفرقة املارقة يف قوله
ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
سبحانهَ ﴿ :ف َما ْ
وره َّن﴾[النساء ]24:واالستمتاع هو الدخول
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ب ِ ِه مِنهن فآتوهن أج
ماو َه ْب َن
إعطاؤهن
أجورهن فهو
وإيتاؤهن
هبن عىل وجه النكاح الصحيح،
مهورهن إال َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أنفسهن ،والرتايض :هو التعاطي ،وال جيوز النكاح إال بويل وشاهدين.
بطيب من
ّ

وقال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل كراهية املتعة والنهي عنها،
وقالوا :إنام كانت أطلقت يف سفر ،ثم هنى رسول اهلل ÷ عنها وحرمها ،وقالوا:
نسختها العدة واملواريث ،وأمجعوا عىل أنه النكاح إال بويل وشاهدين ،وصداق بال رشط
يف النكاح.
وفيه [ج 1ص :]268قال احلسن  :#قد كان رسول اهلل ÷ أباحها أصحابه يف غزوة
احلديبية ،وكانوا خرجوا فيها مع النبي ÷ ،فطالت غيبتهم عن أهلهم؛ فرخص هلم يف
املتعة ،فكان الرجل يتزوج املرأة من وليها بشاهدين أيام ًا معلومة بدراهم معدودة ،فإن
زادت األيام زاد يف املهر ،فلام رجع رسـول اهلل ÷ من تلك الغزوة هنى أصحابه عن
املتعة ،فليست املتعة حرام ًا مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير ،وال هي حالل ،ولكنها شبهة
أحلها يف وقت رضورة ،وهنى عنها بعد ذلك ،فمن تزوج متعة خالف رسول اهلل ÷
فيام هنى عنه.
وفيه [ج 1ص :]267قال احلسن بن حييى ،وحممد :وسئال عن متعة النساء أحرام هي ،أم
حالل ،أم شبهة؟ فقال حممد :متعة النساء منسوخة نسختها آية املواريث الربع والثمن ،وال
نكاح عندنا إال بويل وشاهدي عدل.
وسألت عنها أمحد بن عيسى ،والقاسم بن إبراهيم فقاال :مثل ذلك ،أو نحوه.
ويف األمال [الرأب[ ،]886/2:العلوم :]13/3:أبو الطاهر قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن زيد
بن عيل :أنه سئل عن املتعة ،فقال :هي مثل امليتة ،والدم ،وحلم اخلنزير.
()1
وفيها [العلوم[ ،]14/3:الرأب : ]886/2:وبه قال حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن
موسى ،عن أبيه ،عن عبداهلل بن احلسن :أنه قال لرجل كان يتزوج ا ِملتَع :اتق اهلل ،ودع ما
أنت عليه.
قال حممد :هذا الرجل يقال له ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج املتع.

( -)1سقط يف العلوم املطبوعة.

قد تقدّ مت رواية املجموع  -وفيها( :وال يتزوج املسلم اليهودية ،وال النرصانية
احلرة.
عىل املسلمة ،ويتزوج املسلمة عىل اليهودية والنرصانية) -يف باب النكاح األمة عىل ّ
وفيه [ص :]310عن آبائه ،عن عيل  ،%أنه قال( :يتزوج املسلم اليهودية والنرصانية،
وال يتزوج املجوسية وال املرشكة) وكره  #نكاح أهل احلرب ونصارى العرب وقال:
ليسوا بأهل كتاب.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]37/3:الرأب :]948/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح،
عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل ،قال( :الينكح اليهودي وال النرصاين املسلمة ،وينكح املسلم اليهودية والنرصانية).
وفيها [العلوم[ ،]36/3:الرأب :]947/2:أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد،
عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب ،قال( :ال حيل أن يتزوج املرأة من أهل
الكتاب عىل املسلمة).
ويف املجموع [ص :]310عن آبائه ،عن عيل ( :%يف اليهودي تسلم امرأته ،إن أسلام
كانا عىل النكاح ،وإن أسلم هو ،ومل تسلم امرأته كانا عىل النكاح).
وفيه [ص :]311عن آبائه ،عن عيل  :%يف َمويس له ابنة ابن ،وله ابن آخر ،فتزوج ابنة
ابنه ،ثم أسلموا مجيع ًا فخطبها ابن عمها ،فجاؤوا إىل عيل  #يف ذلك ،فقال( :إن كان
اجلد دخل هبا مل حتل البن عمها ،وإن كان مل يدخل هبا حلت له).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]948/2:العلوم :]37/3:قال حممد :سألت أمحد بن
أي يشء هذا الذي
عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال :البأس به ،وقال :ماأدري ّ
روي عن زيد بن عيل أراه ذهب إىل اآلية.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]257قال أمحد بن عيسى مث ُله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]38/3:الرأب :]1044/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا عيل بن
احلسن بن احلسن ،قال :وحدَّ ثنا حامد بن عيسى ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه :أن علي ًا كره

مناكحة أهل احلرب(.)1
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهلل :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبد العزيز ،قال :حدَّ ثنا حممد بن جبلة
األمحيس ،قال :حدَّ ثنا حممد بن أيب بكر األرحبي ،قال :حدَّ ثنا أبو اجلارود ،قال :سمعت
زيد بن عيل ينهى عن مناحكة اليهود والنصارى ،وسبى النبي ÷ رحيانة بنت شمعون
من بني قريضة ،فعرض عليها اإلسالم ،فأبت إال اليهودية؛ فاعتزهلا فلم يقرهبا.
وفيه :وأخبنا أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عيسى بن حممد العلوي،
قال :حدَّ ثنا جعفر بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثنا كثري بن عياش ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
الباقر  #يف قوله تعاىل﴿ :والمحصنات مِن اَّلِين أوتوا الكِتاب مِن قبلِكم﴾[املائدة]5:

قال :كان هذا حني كان يف نساء أهل القبلة قلة ،فلام أن كثر نسخ اهلل هذه اآلية بقوله تعاىل:
َ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ
ْ
ت َح ََّّت يُؤم َِّن﴾[البقرة ،]221:ويف حديث أيب جعفر( :وطعام الذين
ْشَك ِ
﴿وَل تنكِحوا الم ِ
أوتوا الكتاب حل لكم) ،قال :إنام يعني احلبوب ،وأما ذبائحهم فال تأكلوا.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]76/3:الرأب :]1049/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا حسني بن

نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه :أن النبي ÷
وأبداهنن)) (ويف نسخة أخرى
عورهن
قال(( :ال حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إىل ش
ّ
ّ
وثدغن).
ّ
قال أبو جعفر :الينظر نظرة غواها القلب.
زوجها وتزوجت
يف جمموع زيد [ #ص :]329عن آبائه ،عن عيل  :%أن امرأة ُف ِقدَ ُ
زوج ًا غريه ،ثم جاء األول ،فقال عيل( :نكاح األخري فاسد ،وهلا املهر بام استحل من
فرجها) وردها إىل األول ،وقال( :ال تقرهبا حتى تنقيض عدهتا من األخري).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]29/3:الرأب :]926/2:أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :ملا كان
( -)1الكتاب :نخ.

يف والية عمر غاب عن امرأة زوجها ،ثم فقد ،فأتت عمر ،فأمرها أن تدعو قرابته من
الرجال ،فسأهلم عمر عنه فأخبوه أهنم ال يعلمون له قرار ًا ،فأمرها أن تنتظر حولني،
وتسأل عنه ،فلام مىض حوالن أمرها أن تعتد عدة املتوىف عنها زوجها ،فلام انقضت العدة
أمرها ،فتزوجت زوج ًا ،فمكثت مع زوجهاحو ً
ال ،ثم جاء زوجها املفقود ،فقال عمر:
ماترون يف هذا؟ فقالوا :أنت أعلم ،قال :فإين أرى أن أخريها ،فقال له عيل ( :#ما هلا
وللخيار؟! الزوج األول أبدأ ،وقد فسد نكاح األخري ،وهلا املهر بام دخل هبا ،وهي
لزوجها األول وال يقرهبا حتى تنقيض عدهتا من هذا اآلخر).
وفيها [العلوم[ ،]30/3:الرأب :]929/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن
الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل :يف امرأة
زعمت أن بعلها قتل ،وقامت هلا بذلك البينة ،فنكحت زوجا غريه ،ثم جاء بعلها األول،
فقىض أن ترد املرأة إىل زوجها األول ،وقال( :ولدها الذي ولدت بعده ألبيه).
يف جمموع زيد [ #ص :]317قال أبو خالد رمحه اهلل فيه :وسألته - #يعني زيد ًا -#
عن الرجل يزين بأم امرأته ،قال( :قد حرمت عليه).
ثم قال  :#قال رسول اهلل ÷(( :من نظر إىل فرج امرأة وابنتها مل جيد ريح اجلنة)).
قلت :فإن قبلها لشهوة ،أو ملسها لشهوة ،قال :الحيرم إال الغشيان ،وسألته  #عن
الرجل يزين بامرأة ،ثم يتزوجها ،قال( :البأس به).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]31/3:الرأب :]932/2:أمحد بن عيسى ،عن حسني
بن علوان ،عن أيب خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا
فجر الرجل باملرأة ،ثم تابا ،وتفرقا ،وتواثقا أن اليعري أحدهام صاحبه بام كان منهام،
وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها)).
وفيها [العلوم[ ،]46/3:الرأب :]977/2:عباد بن يعقوب ،عن عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني
أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل قال( :الحيرم حرام حال ً
ال ،والحالل حرام ًا).
وفيها [العلوم[ ،]47/2:الرأب :]979/2:حممد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة ،عن حممد بن أيب

بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :ذكرت أليب جعفر مايكون من الرجل إىل املرأة يسافحها،
فيتزوج أختها أو شبهها من املحارم ،فقال :إن احلرام الحيرم حال ً
ال.
جعفر بن حممد ،عن القاسم بن إبراهيم :يف رجل فجر بأم امرأته ،أو ابنتها ،فقال:
الحيرم حرام حال ً
ال ،وهو قول أهل األثر.
ومث ُله عن القاسم يف األحكام [ج 1ص ،]364وزاد فيها :إال أن أبا حنيفة وغريه،
وطائفة من أهل العراق كرهوه.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]363أمجع آل رسول اهلل ÷ أنه الحيرم
حرام حال ً
ال ،وتفسري ذلك :لو أن رج ً
ال فجر بامرأة ،ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك
جائز ًا له عندنا ،وكذلك لو فجر باألم جاز له البنت يف قولنا.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]46/3:الرأب :]977/2:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن
غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل :أنه كشف ساق أمة له ،ثم وهبها للحسن ،ثم قال له:
(التدن منها فإهنا الحتل لك).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]29/3:الرأب :]926/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#يف رجل خطب امرأة إىل أبيها وأمها امرأة عربية فأملكه إياها األب،
وهلا أخت من أبيها أمها عجمية ،فلام كان عند وقت البنا أولج عليه ابنة العجمية ،فلام
أصبح الرجل أنكرها ،فقىض أن الصدقة للتي دخل هبا ابنة العجمية ،وقىض له بابنة
العربية ،وجعل صدقتها عىل أبيها ،وقال( :اليدخل هبا حتى حتل أختها).
ويف أحكام اهلادي  :]404/1[ #نحوها بلفظ :بلغنا أن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #قىض يف رجل خطب..إلخ.
يف جمموع زيد [ #ص :]312عن آبائه ،عن عيل  %يف قول اهللَ ﴿ :و َل ْن ت َ ْس َتط ُ
يعوا
ِ
َ ََ
َ ْ َ ْ ُ َْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
احلب واجلامع ،وأما يف
أن تعدِلوا بْي النِسا ِء ولو حرصتم﴾[النساء ]129:قال( :هذا يف
ّ

النفقة ،والكسوة ،والبيتوتة فال بد من العدل يف ذلك ،والحظ للرساري يف ذلك).

وفيه :عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا تزوج بكر ًا أقام
عندها سبع ًا ،وإذا تزوج ثيب ًا أقام ثالث ًا).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]966/2:العلوم :]42/3:حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا تزوج الرجل
البكر أقام عندها سبع ًا ،ثم
ال َ
ثيب أقام عندها ثالث ًا ،ثم يقسم لنسائه بعدُ  ،وإذا تزوج الرجل َ
يقسم بعد لنسائه).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ :]374/1بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((للثيب ثالث ،وللبكر سبع)) وبلغنا عنه ÷ أنه ملا دخل عىل أم سلمة قال(( :إن
شئت سبعنا لك ،وإن شئت درنا عليك وعليهن)) فقالت :بل در علينا ،وقال(( :إن شئت
سبعت لكل امرأة من نسائي مع أين مل أسبع المرأة من نسائي)) فقالت أم سلمة :إنام أنا
امرأة من نسائك فافعل ماأراك اهلل يارسول اهلل.
قال  :#وال بأس أن هتب املرأة يومها لبعض نساء زوجها ،وقد فعلت ذلك سودة
بنت زمعة بن عامر بن لؤي زوج النبي ÷ وهبت يومها لعائشة ،وذلك أهنا امرأة
كانت قد أسنّت ،فأراد رسول اهلل ÷ فراقها فقالت :يارسـول اهلل التفارقني؛ فإين
أحب أن أحرش يف نسائك؛ وأنا أهب يومي لعائشة ،فقبل ذلك منها رسول اهلل ÷.
ويف األحكام أيض ًا [ج 1ص :]411ويف العدل مابلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان
حي َمل يف ٍ
ثوب يف مرضه يطوف عىل نسائه يقسم بينهن الليايل واأليام.
ُْ
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]965/2:العلوم :]42/3:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام،
عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،#قال( :كان القسم بني احلرة واألمة ،للحرة الثلثان من ماله ونفسه ،ولألمة
الثلث من ماله ونفسه).
وفيها [الرأب[ ،]965/2:العلوم :]42/3:حممد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة ،عن حممد بن بكر،
عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا جعفر ،يقول :إن كان الرجل ليشرتي من املرأة لياليها
وأيامها إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها ،قال :وكان رسول اهلل ÷ حـني

مرض وهو يف بيت عائشة (فدعا نسائه ،فاستطاهبن إقامته يف بيت عائشة فط َّيبن له).
وفيها [العلوم[ ،]22/3:الرأب :]907/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد بن
ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن رسول اهلل ÷ كان حيمل يف مرضه يف ثوب يطوف
عىل نسائه يقسم بينهن.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]33/3:الرأب :]937/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  #أنه قال يف العزل( :هو الوأد اخلفي ،فال تقربوا ذلك).
وفيها [العلوم[ ،]33/3:الرأب :]938/2:حممد بن عبيد ،عن حممد بن ميمون ،عن جعفر ،عن
أبيه :أن علي ًا كان اليعزل ،ويقول( :هو الوأد اخلفي).
وفيها [العلوم[ ،]33/3:الرأب :]938/2:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن
جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال :يف رجل أتاه ،فقال :إين كنت أعزل عن جارية يل،
فجاءت بولد ،فقال له عيل( :إن الوكاء قد ينفلت ،فأمره أن يلحقه).
وفيها [العلوم[ ،]32/3:الرأب :]935/2:حممد بن مجيل ،عن حممد بن فضيل ،عن األعمش،
عن سامل بن أيب اجلـعد ،عن جابر بن عبداهلل ،قال :أتى رجل من األنصار النبي ÷
فقـال :يارسول اهلل َّ
إن يل جارية أعزل عنها ،قال( :فعسى أن يأتيها ماقدر هلا) ثم جاء بعد
ذلك فقال :إن اجلارية قد محلت ،فقال رسول اهلل ÷(( :ماقدر اهلل من نفس خترج إال
هي كائنة)).
وفيها [العلوم[ ،]41/3:الرأب :]962/2:حممد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة ،عن حممد بن بكر ،عن
أيب اجلارود ،قال :ذكرت أليب جعفر قول املغرية :إذا حبلت املرأة مل توطئ حتى تضع ،وإذا
وضعت مل توطئ حتى تفطم ولدها ،فقال :سبحان اهلل! هذا قول اليهود ،كانت املرأة إذا كانت
ترضع ضمت ولدها إىل صدرها ،ثم قالت :أنشدك اهلل أن متغله ،فكان الرجل يتجنب امرأته
َ َ َ
ُ ٌ َ
خمافة املغل عىل ولدها ،فأنزل اهلل سبحانهََ ﴿ :ل ُت َض َّار َو ِ َ
ادل ٌة ب ِ َودلِها َوَل َم ْولود ُُل
َ
دله ِ﴾[البقرة ]233:فكانت حترز بولدها أن يأتيها زوجها ومتتنع أن جيامعها ،فكان يأتيها ويعزل.
ب ِ َو ِ

وفيها [العلوم[ ،]32/3:الرأب :]936/2:حممد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة ،عن حممـد بن بكر،
عن أيب اجلارود ،قال :ذكرت أليب جعفر قول املغرية يف العزل ،فقال :كذب واهلل املغرية
إين ألعزل ،وجاريتي هذه قد كنت أعزل عنها ،ولقد كنت حريص ًا عىل أن التعلق،
فسبقني وذهبت ألقوم فبدرين فعلقت بابني هذا ،فليعزل الرجل عن جاريته ،وأما احلرة
فلتستأذن يف ذلك.
وفيها [العلوم[ ،]33/3:الرأب :]937/2:جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم ،قال :البأس بالعزل عن
األمة ،وال بأس بالعزل عن احلرة إال أن يكون منها مناكرة.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]299عن القاسم مثله.
وعن أيب جعفر  #أنه قال :البأس بالعزل عن األمة وأما احلرة فتستأذن يف ذلك.
وروى حممد بإسناد عن عيل  #أنه كره العزل وقال :هو الوأد اخلفي.
ويف أحكام اهلادي  :]357/1[ #عن القاسم  #نحو رواية األمايل.
أعجازهن
[ ]410/1ويف ذلك مابلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إتيان النساء يف
ّ
()1

رشك )).
وبلغنا عنه ÷ أنه كان يقول(( :اليستحيي اهلل من احلق التأتوا النساء يف
حشوشهن ،فإن إتيان النساء يف حشوشهن كفر)).
ّ
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :الينظر اهلل إىل من أتى امرأة يف دبرها)).
وفيها [ج 1ص :]412بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أتى أحدكم أهله
فليسترتا ،وال يتجردا جترد العريين)).
وفيها [ج 1ص :]413وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه هنى أن جيامع الرجل أهله
وعنده يف البيت أحد حتى الصبي يف املهد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]79/3:الرأب :]1056/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا
حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،#
قال( :النظر عند املجامعة يورث العمى).
( - )1كفر (نخ).

وفيها [العلوم[ ،]79/3:الرأب :]1056/2:هبذا السند عن ابن عباس ¤ا أنه كان ينهى عن
الكالم عند اجلامع ،وقال :إنه يورث اخلرس.
يف جمموع زيد [ #ص :]313عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يرد النكاح من أربع :من
اجلذام ،واجلنون ،والبص ،والرتق).
وفيه [ص :]314هبذا السند :أن رجال تزوج امرأة فوجدته عذيوط ًا ،فكرهته ،ففرق بينهام.
ومثل الروايتْي عنه  #يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل بلفظ :حدَّ ثنا
السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق...إلخ السند
املتكرر إىل املجموع وسنده.
ويف املجموع أيض ًا [ :]314بسنده عن عيل  :#أن خصي ًا تزوج امرأة وهي التعلم،
ثم علمت ،فكرهته ،ففرق بينهام.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]27/3:الرأب :]920/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل ( :#يف اخليص أنه الينكح امرأة حمصنة).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]407إذا تزوج اخليص ورضيت املرأة بذلك فنكاحه
ثابت ،فإن كان َمبوب ًا مل حيصنها ،وإن كان مسلو ً
ال أحصنها؛ ألن املسلول جيامـع ،كذلك
بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه قىض يف اخليص أنه الحيصن.
ويف جمموع زيد [ #ص :]329عن آبائه ،عن عيل ( :%أنه كان يؤجل العنني سنة
فإن وصل ،وإال فرق بينهام).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]27/3:الرأب :]919/2:أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه :إن امرأة أتت عليا فذكرت أهنا مع
زوجها منذ سنني ،وأنه اليستطيع أن يقرهبا ،فدعى زوجها ،فسأله عن ذلـك فقال:
فأجله حو ً
ال ،ثم قال( :إن رضيت بعد احلول أن يكسوك،
صدقت ،ماأقدر عىل ذلكَّ ،
ويكفيك املؤنة ،وإال فأنت أملك بنفسك).

وفيها [العلوم[ ،]27/3:الرأب :]921/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن
الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف امرأة
نفسه ،فنكحها مل تعلم إال أنه حر ،قال( :يفرق بينهام إن شاءت اإلمرأة).
د َّلس عليها عبدد َ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]292قال حممد :وإذا ا َّدعت املرأة عىل زوجها أنه عنني وأنه
زوجها ،فإن احلاكم يؤجله سنة من وقته ذلك ،فإن وصل إليها وإال
اليصل إليها ،فصدَّ قها ُ
احلاكم يقول هلا :ترضني أن تقيمني معه عىل أن ينفق عليك ويكسوك ،ويكفيك
خريها
ُ
َّ
مؤنتك ،فإن رضيت فذلك هلا.
وروى حممد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل :نحو ذلك.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]25/3:الرأب :]915/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#يف رجل نكح امرأة ،فأصدقته املرأة ،واشرتطت أن بيدها الطالق
يت احلق من مل يوله اهلل) فقىض أن عليه
واجلامع ،فقال عيل( :قد
خالفت السنة ،وو َّل َ
َ
الصداق ،وبيد الرجل اجلامع والفرقة ،وقال( :ذلك السنة) وقال عيل( :اليشرتط
املخطوب إليه طالقا).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]269قال حممد :وإذا تزوج امرأة ،فأصدقته ،واشرتطت
عليه أن اجلامع والطالق بيدها ،أو اشرتط أن الينفق عليها ،أو ينفق عليها ماشاء ،ويقسم
هلا من الليل والنهار ماشاء ،أو اشرتط عىل نفسه أن الخيرجها من دارها ،أو ِم ْرصها ،أو
قريتها ،فالنكاح يف ذلك كله ثابت جائز ،والرشط باطل.
وروي نحو ذلك عن عيل .#
ونص اهلادي  #يف األحكام [ :]376/1عىل بطالن رشط من رشطت أن اجلامع
ّ
والفراق بيدها ،والنفقة والصداق عليها.

يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]28/3:الرأب :]922/2:وبه قال :حدَّ ثنا جعفر بن
حممد اهلمداين ،قال :حدَّ ثنا حييى بن آدم ،عن قيس بن الربيع ،عن أيب حصني ،عن
الشعبي ،عن عيل  :#أن أمة أبقت إىل اليمن ،فزعمت أهنا حرة ،فتزوجها رجل،
فولدت ،ثم جاء موالها ،فأقام البينة أهنا َأ َمتُه ،قال( :يأخذها ،ويأخذ عقرها ،وعىل أيب
ولدها قيمة ولده).
وفيها [العلوم[ ،]50/3:الرأب :]992/2:حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني
بن املخارق ،عن جعـفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أن رجال أتاه وهو متعلق بامرأة ،فقال :ياأمري
املؤمنني إن هذه غرتني من نفسها ،وزينت يل بيت ًا ،وأرتني خدم ًا حتى أثقلتني باملهر ،فلام
تزوجتها مل أر شيئ ًا من ذلك ،فقال( :بيتها زينت فال يشء لك ،إنام نفقت نفسها عندك).
وفيها [العلوم[ ،]28/3:الرأب :]922/2:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن
جعفر ،عن أبيـه ،عن عيل  :#أنه أتاه قوم ،فقالوا خطب إلينا رجـل ،فزعم أنه يبيع
الدواب فوجدناه يبيع السنانري ،فقال عيل ( :#السنانري من الدواب).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]98/3:الرأب :]1096/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :وحدَّ ثنا
عثامن بن أيب شيبة ،عن جرير ،عن مغرية ،عن عامر ،قال :كان عيل يقول( :إذا اشرتى
األمة وهلا زوج تركها مع زوجها عىل نكاحها) قال :واشرتيت لعيل جارية ،فاشرتى
بضعها من زوجها بخمسامئة درهم.
وفيها [العلوم[ ،]187/3:الرأب :]1349/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
إسامعيل ،عن عمرو ،عن جابر ،عن أيب جعفر ،قال :اشرتى عيل  #جارية ،فلام رآها
أعجبته ،فقال هلا( :أفارغة أنت أم مشغولة) فذكرت أن هلا زوج ًا ،فأرىض الزوج بأربعامئة
درهم ،ثم طلقها؛ فأمرها أمري املؤمنني فاعتدت بطهرين بعد طمثني ،ثم أتاها.

يف جمموع زيد [ #ص :]315عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷
عن نكاح الشغار) قال -يعني أبا خالد رمحه اهلل :-فسألت زيد ًا  #عن تفسري ذلك،
قال :هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل عىل أنه يزوجه بنته ،وال مهر لواحدة منهام.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]48/3:الرأب :]983/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح،
عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جـده ،عن
عيل  :#يف الشغار نكاح املرأتني ليس لواحدة منهام صداق إال بضع صاحبتها قىض أن
ذلـك الحيل إال أن تنكح كل واحدة منهام بصدقة مثل نكاح املسلمني.
ويف اجلامع الكايف [ :]269/1عن حممد  ¥بعد ذكر الشغار ،وكيفيته ،وكون كل
واحدة منهام مهر لصاحبتها قال :وهذا يشء كان ُي ْف َعل يف اجلاهلية ،فجاء النبي ÷
بتحريمه عىل أهل اإلسالم.
ويف كتاب النهي ملحمد بن حييى [ #املجموعة الفاخرة ص[ ،]249الرأب :]249:عن آبائـه،
عن عيل ( :%عن النبي ÷ :أنه هنى عن الشغار :وهو أن يقول الرجل للرجل:
زوجني ابنتك ،وأن أزوجك بنتي ،ثم يطرحان املهور بينهام).
ُ
واألصل فيه
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ :]34/3وجيب مهر املثل،
ُ
حديث زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن
نكاح الشغار) قـال أبو خالد :فسألت زيد ًا  #عن تفسري ذلك قال :هو أن يتزوج
الرجل ابنة الرجل عىل أن يزوجه اآلخر ابنته ،وال مهر لواحدة منهام.
يف جمموع زيد [ #ص :]315عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من وطئ جارية ألقل
من تسع سنني فهو ضامن).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]33/3:الرأب :]938/2:عيل بن احلسن العلوي،
قال :حدَّ ثنا حامد بن عيسى ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :التؤتى جارية ألقل
من تسع سنني فإن فعل فعنتت ضمنه).

حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،%
قال( :التؤتى جارية يف أقل من تسع سنني ،فإن فعل فعنتت فهو ضامن).
ويف جمموع زيد [ #ص :]305عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((تستأمر األيم يف نفسها)) قالوا :فإن البكر تستحي ،قال(( :إذهنا صامهتا)).
وفيه [ص :]305عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا زوج الرجل ابنته وهي صغرية ،ثم
تم ذلك عليها ،وليس هلا أن تأبى ،وإن كانت كبرية فكرهت مل يلزمها النكاح).
بلغتّ ،
وفيه [ :]306عن آبائه عن عيل  %قال( :الجيوز النكاح عىل الصغار إال باآلباء).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]20/3:الرأب :]903/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#أنه قىض يف امرأة قالت :إن أيب أنكحني ،وأنا كارهة .فقال( :أنشدك
اهلل هل كنت قلت ألبيك إن وجدت يل زوج ًا ترضاه فأنكحه) قالت :نعم ،قال( :وجب
نكاح أبيك ،وأبوك أملك بنكاحك).
وفيها [العلوم[ ،]21/3:الرأب :]905/2:هبذا السند عنه  #يف امرأة ،أمرت أخاها فأنكحها
رجالً ،ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رج ً
ال آخر ،فدخل هبا ،فاختصموا فيها إىل عيل ،فقامت
لألول شهود ،فأحلقها باألول ،وجعل الصداقني هلا عليهام ،ومنع زوجها األول أن يدخل
هبا حتى تضع ولدها.
وفيها [العلوم[ ،]23/3:الرأب :]909/2:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن
جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا غاب األب فأنكح األخ فهو جائز).
وفيها [العلوم[ ،]23/3:الرأب :]909/2:هبذا السند عنه  #قال( :نكاح األخرس جائز
ب له).
وعتقه إذا كان حيسن اخلط ،أو يعرف اخلط إذا ُك ِت َ
يف جمموع زيد [ #ص :]324عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :لعن رسول اهلل ÷
ا ُمل َح ِّلل ،وا ُمل َح َّلل له).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]77/3:الرأب :]1050/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:

وحدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن أيب مالك اجلنبي ،عن ابن أيب خالد ،عن عامر ،عن احلارث،
عن عيل بن أيب طالب  ،#قال( :لعن املحلل ،واملحلل له).
وفيها [العلوم[ ،]34/3:الرأب :]941/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل،
عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف رجل طلق
امرأته ثالث تطليقات ،فندم ،وندمت بعد ماأباهنا بثالث تطليقات ،فأصلحا أمرهام بينهام
ال فيحللها له ،قال( :لبسا ،ودلسا ،الينكحها حتى تزوج رج ً
أن يأمرا رج ً
ال بغري علم
منك ،وال أمرك ،فإن نكحت بغري أمرك ،فجامعها بنكاح اإلسالم فطلقها ،فحل أجلها،
فانكحها إن شاءت وشئت).
وفيها [العلوم[ ،]34/3:الرأب :]940/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن
الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف امرأة
طلقها زوجها ،فبانت منه ،فتزوجها آخر ،ففرت منه قبل أن جيامعها تريد زوجها األول،
فقال( :ورب الكعبة ألن رجعت إىل زوجها حتى ختالط رج ً
ال غريه ألقذفنها باحلجارة).
ويف اجلامع الكايف [ :]269/1قال احلسن  :#وإذا طلق امرأته ثالث ًا ،فال ّ
حتل له حتى
تنكح زوج ًا غريه ،ويدخل هبا الثاين عىل غري حتليل ،وال مواطاة من الزوج األول؛ ألن
رسول اهلل ÷ لعن املحلل واملحلل له.
خامتة يف كتاب النهي للمرتىض حممد بن حييى بن احلسني [املجموعة الفاخرة ص :]248عن
َ
ُ
الرجل ليس بينهام ثوب ،ويف نسخة أن ينام
الرجل
آبائه  %عنه ÷ وهنى أن يبارش
الرجل إىل جنب الرجل..إلخ.
وكذلك املرأة إذا نامت جنب املرأة ،وهنى أن تفاكه املرأ ُة بحديث زوجها ،وهنى أن
َ
ُ
الرجل بحديث أهله ،وهنى أن حتدث االمرأ ُة االمرأ َة بام ختلو به من
الرجـل
حيدث
مرة ،وهنى الرجل عن مثل ذلك،
زوجها ،وهنى أن تقول اإلمرأة غشيني زوجي كـذا وكذا ّ
وقال( :من فعل ذلك فمثله كمثل من غيش امرأته بني ظهراين الناس ،وهم ينظرون إليه).
۞۞۞۞۞

َ ُ َّ
ِكتاب الطالق

يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]58/3:الرأب :]1010/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عيل بن منذر ،عن ابن فضيل ،قال :حدَّ ثنا أبان ،عن احلسن ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((ما من امرأة تسأل زوجها الطالق يف غري كنهه فتجد رائحة اجلنة أبد ًا)).
()1

وفيها [العلوم[ ،]99/3:الرأب :]1097/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد
بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا  #كان يقول( :الطالق والعدة بالنساء).

يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]85/3:الرأب :]1067/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممـد بن
عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :إذا طلق الرجل امرأته ،فليطلقها يف
َ ُْ ُ
قبل عدهتا عند طهورها يف غري جامع كام كتب اهلل عز وجل ﴿َل َت ِر ُجوه َّن م ِْن ُب ُيوت ِ ِه َّن
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِْي بِفاحِش ٍة ُم َبي ِ َن ٍة﴾[الطالق.)]1:
وَل َيرجن إَِل أن يأت

وفيها [العلوم[ ،]88/3:الرأب :]1076/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني،

عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل قال :طلق ابن عمر امرأته ،تطليقة واحدة ،وهي حائض ،فبلغ
ذلك النبي ÷ ،فقال(( :مره فلرياجعها ،ثم يطلقها طالق السنة ،لطهر من غري جامع))،
فسألته :مامعناه؟ قال(( :يدعها حتى إذا حاضت وطهرت ،قال هلا :اعتدي)).
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 3صَ :]129أ ْخ َبنا أبو العباس احلسني ،حدَّ ثنا
حممد بن احلسني بن عيل احلسيني البرصي ،قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسني،
عن أيب بكر بن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كـان
يقول( :الطالق يف العدة عىل ما أمر اهلل تعاىل ،فمن طلق عىل غري عدة فقد عىص اهلل،
وفارق امرأته).
( - )1أي يف غري أن تبلغ من األذى إىل الغاية التي تعذر يف سؤال الطالق.

ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا أبو العباس ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد
الروياين ،قالَ :أ ْخ َبنا احلسني بن احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسن ،عن أيب بكر بن أيب
أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كان يقول( :طالق السنة
عند الطهر من احليض ما مل يمسها).
قال :وحدَّ ثنا زيد ،عن أيب بكر ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كان
يقول( :الطالق يف العدة عىل ما أمر اهلل ،فمن طلق عىل غري عدة فقد عىص ،وفارق امرأته).
يف جمموع زيد [ #ص :]321عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الرجل أحق برجعة
امرأته مامل تغتسل من آخر حيضة).
ويف رشح التجريد

[ج3

ص :]162وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن

عيل  :%مث ُله بلفظ( :من آخر حيضها).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]1078/2:العلوم :]89/3:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
وحدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا ،وابن عباس
كانا يقوالن( :الرجل أحق بامرأته مامل تغتسل من آخر حيضتها).
يف جمموع زيد [ #ص :]325عن آبائه ،عن عيل  :%يف الرجل يقول المرأته:
اعتـدّ ي ،قال( :إن كان مل يدخل هبا بانت؛ ألهنا العدة عليها ،وإن كان قد دخل هبا فهي
واحدة يملك هبا الرجعة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]93/3:الرأب :]1085/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممـد بن عمر
بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال( :الطالق أن يقول الرجل المرأته:
اعتدي ،فإذا قال ذلك فهي تطليقة واحده ،وهو أملك برجعتها).
وفيها [العلوم[ ،]97/3:الرأب :]1093/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه قال يف الرجل يقال له :طلقت
امرأتك؟ فيقول :نعم ،قال( :قد طلقها حينئذ).

يف جمموع زيد [ #ص :]328عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا َقب َِل الرجل من
امرأته فدية ،فقد بانت منه بتطليقة).
وفيه [ص :]329هبذا السند عنه( :املختلعة هلا السكنى ،وال نفقة هلا ،ويلحقها الطالق
مادامت يف العدة).
وبه عنه [ #ص :]329يف الرجل يطلق امرأته طالق ًا بائن ًا ،قال( :ليس له أن يتزوج
أختَها حتى ينقيض أجلها) ويف الرجل يكون له أربع نسوة ،فيطلق إحداهن طالق ًا بائن ًا،
قال( :ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقيض عدة املطلقة منهن).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]144/3:الرأب :]1210/2:حدَّ ثنا حممد بن مجيل،
عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممـد بن عمر بن عيل،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال( :إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها،
وهي تطليقة واحدة).
وفيها [العلوم[ ،]143/3:الرأب :]1206/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن ابن فضيل ،عن ليث،
عن احلكم ،عن عيل  #قال( :إذا خالع الرجل امرأته فال يأخذ منها فوق الذي أعطاها).
وفيها [العلوم[ ،]143/3:الرأب :]1207/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد ،عن حفص ،عن غياث،
عن ليث ،عن احلكم ،عن عيل ( :#أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مام أعطاها).
وفيها [العلوم:ص[ ،]143الرأب :]1207/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال( :إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة،
آتيمتموهن شيئ ًا إال أن خيافا
وهي أملك بنفسها ،فإن رجعت فال حيل لكم أن تأخذوا مام
ّ
أن اليقيام حدود اهلل ،وذلك أن تقول املرأة لزوجها :ال أقيم لك حدود اهلل ،أو تقول :ال
ُأكْرم لك نفس ًا ،وال أطيع لك أمر ًا ،وال أبر لك قس ًام ،وال أغتسل لـك من جنابة ،أو
تقول :الأغتسل لك من حيضة ،وال أتوضأ للصالة ،فإذا فعلت ذلك حل له الفدية).

ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل،
قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن حممد الروياين ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن
احلسني ،عن ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه قىض أن
اخللع جائز إذا وضعه الرجل عىل موضعه ،إذا قالت امرأته :إين أخاف أن ال أقيم حدود اهلل
فيك ،جاز هلام ما تراضيا عليه ،وال يكون ذلك إال عند سلطان.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]449حدَّ ثني أيب وعامي ،عمن يثقون به ،عن
أمحد بن عيسى بن زيد أنه سئل عمن طلق امرأته ثالث ًا مع ًا؟ فقال :بانت منه بواحدة،
النقول فيها بقول الرافضة  -أراد أهنم يبطلون ذلك .-
وحدثوين أيض ًا عمن يثقون به ،عن موسى بن عبـداهلل :أنه سئل عن الرجل يطلق
امرأته ثالث ًا يف كلمة واحدة؟ فقال :فارق امرأته ،وخالف تأديب ربه.
وحدثوين أيض ًا :عمن يثقون به ،عن حممد بن راشد ،عن نرص بن مزاحم ،عن أيب
خالد الواسطي ،قال :سألت أبا جعفر حممد بن عيل عمن طلق امرأته ثالث ًا يف كلمة
واحدة ،فقال :هي واحدة.
وحدثوين هم ،عن أبيهم القاسم بن إبراهيم  ،¢عن رجل يثق به ،عن جعفر بن
حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  :%أنه كان يقول فيمن طلق ثالث ًا يف
كلمة واحدة( :إنه يلزمه تطليقة واحدة ،وتكون له عىل زوجته الرجعة مامل تنقض العدة).
قال أبو حممد القاسم بن إبراهيم  :#وهو قول بني القولني ،بني قول من أبطل أن
يقع بذلك يشء من الطالق ،وبني قول من قال إنه يقع بذلك الثالث كلها ،وقال :هـذا
قويل ،وقد روي ذلك عن زيد بن عيل ،وعن جعفر بن حممد رمحة اهلل عليهم أمجعني من
جهات كثرية :أن من طلق ثالث ًا مع ًا يف كلمة واحدة فهي واحدة.
وقال يف املنتخب [ص :]143وقد روي يف ذلك روايات كثرية ،بعضها من روايات
علامء آل رسول اهلل ÷ ،ومنها :روايات روهتا العامة من رواياهتم من ثقات رجاهلم

فرتكوا ماروى رجاهلم الثقات ،وقلدوا أهواءهم ،وتركوا ماجـاءهم من ثقاهتم يف أن
الطالق الثالث يف كلمة واحدة واحدة ،من ذلك ماروي عن أهـل البيت جدي القاس ُم
بن إبراهيم رمحة اهلل عليه ،رواه عنه بنوه كلهم ،عن أبيهم ،عن أيب هـارون العبدي ،عن
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  :%فيمن طلق ثالث ًا يف كلمة
واحدة :إهنا تطليقة واحدة يملك معها الرجعة مادامت يف عدهتا.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]308قال حممد :سألت أمحد بن عيسى ’ عن رجل
طلق امرأته ثالث ًا ،فقال :بانت منه .ال نقول فيها بقول الرافضة.
ويف احلجج املتعاضدة لإلمام املتوكل عل اهلل إسامعيل بن القاسم بن ُممد
 :#ما لفظه :قال السيد أبو طالب يف رشحه الكبري :قد نص القاسم عىل ما ذكرنـاه،
يعني أن الثالث يف كلمة واحدة يف مسائل عبداهلل بن احلسن ،وحييى يف املنتخب
واألحـكام ،وهو املروي عن زيد بن عيل ،وعن أمحد بن عيسى بن زيد ،وموسى بن
عبـداهلل بن احلسن ،وجعفر بن حممد ،وهو الصحيح من قول عيل  ،#وروى هذا
القول عن عبداهلل بن عباس من طريق أمحد بن حنبل.
قال القاسم فيام حكاه عنه حييى :حدَّ ثني حمدث بذلك -يعني أن الثالث بكلمة
واحدة -عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل كرم اهلل وجهه.
وقال القاسم فيام حكاه حييى عنه :قد روى هذا القول عن زيد بن عيل ،وجعفر بن
حممد من جهات كثرية انتهى.
ويف رشح التجريد [ج 3ص ]138قال :ولوأن رج ً
ال قال المرأته :أنت طالق ،أو قال:
أنت طالق تطليقة ،أو تطليقتني ،أو ثالث ًا ،أو أكثر من ذلك ،أو بعض تطليقة وقعت
تطليقة واحدة ،وهذا منصوص عليه يف األحكام واملنتخب ،وهو قول القاسم .#
ورواه حييى بن احلسني يف األحكام عن أمحد بن عيسى ،وموسى بن عبداهلل ،وكذلك
رواه عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%وعن حممد بن عيل #
موقوف ًا أن الثالث واحدة ،وإليه ذهب بعض اإلمامية ،وهو األشهر عن النارص .#

يف جمموع زيد [ #ص :]324عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال من قريش طلق
امرأته مائة تطليقة ،فأخب بذلك النبي ÷ ،فقال(( :بانت منه بثالث ،وسبع وتسعون
معصية يف عنقه)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]117/3:الرأب :]1141/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن
عيل  %قال :جاء رجالن من قريش إىل النبي ÷ ،فقاال :يارسول اهلل إن أبانا طلق
أمنا مائة تطليقة ،فقال (( :#إن أباكم عىص ربه ،فلم جيعل له خمرج ًا ،بانت أمكام من
أبيكام بثالث ،وسبع وتسعون معصية)).
وفيها [العلوم[ ،]118/3:الرأب :]1145/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن حسني بن زيد
بن جعفر بن حممد :أن رج ً
ال جاء إىل عيل بن أيب طالب ،فقال :طلقت أهيل عدد النجوم،
فقال( :اخطأت السنة ،وفارقت أهلك يؤخذ بثالث ،ويرتك ماسوى ذلك).
َأ ْخ َبنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أبو ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه أن
علي ًا صىل اهلل عليه كان يقول( :إذا طلق الرجل امرأته ثالث ًا ،ومل يدخل هبا مل حتل له حتى
تنكح زوج ًا غريه).
وفيها [العلوم[ ،]119/3:الرأب :]1145/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،قال:
حدَّ ثني أبو ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا...مث ُله.
وفيها [العلوم[ ،]120/3:الرأب :]1150/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن نرص بن
مزاحم ،عن أيب خالد ،قال :سألت أبا جعفر ،وزيد بن عيل ،وجعفر بن حممد :عن رجل
طلق امرأته ثالث ًا يف كلمة واحدة؟ قالوا :بانت منه ،الحتل له حتى تنكح زوج ًا غريه.
[العلوم[ ،]120/3:الرأب ]1150/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني حسني
بن زيد ،عن حممد بن عبداهلل بن احلسن ،قال :من طلق امرأته ثالث ًا مل حتل له حتى تنكح
زوج ًا غريه.

[العلوم[ ،]120/3:الرأب ]1150/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عيل بن جعفر ،قال:
حدَّ ثني حممد بن جعفر ،عن أبيه ،عن أيب جعفر :أن رج ً
ال سأله ،فقال إنه طلق امرأته
ثالث ًا ،قال :قد أخطأت ويلزمك خطأك.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني حممد بن جعفر ،عن أبيه قال :من
طلق ثالث ًا فهي ثالث.
[العلوم[ ،]122/3:الرأب ]1153/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن حييى العلوي ،عن نرص
بن مزاحـم ،عن أيب خالد ،عن حممد بن عيل :أن رج ً
ال سأله عن رجل طلق امرأته ثالث ًا؟
قال :أخطأ السنة ،وعىص ربه ،وطلقت منه امرأته ،والحتل له حتى تنكح زوج ًا غريه وهلا
السكنى ،والنفقة حتى تنقيض العدة.
[العلوم[ ،]122/3:الرأب ]1153/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا قاسم بن أمحد ،قال :حدَّ ثني عمي
عبد العظيم بن عبداهلل ،عن عبيداهلل بن عبداهلل احلسني ،قال :سألت حممد بن جعفر بن
حممد ،وعيل بن موسى الرىض :عن رجل طلق امرأته ثالث ًا فقاال :يلزمه.
وفيها [العلوم[ ،]122/3:الرأب :]1154/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :سألت أمحد بن عيسى بن زيد:
عن رجل طلق امرأته ثالث ًا ،قال :بانت منه ،ال نقول بقول الرافضة.
وسألت عبداهلل بن موسى :عن رجل طلق امرأته ثالث ًا ،فقال :فارق امرأته ،وعىص ربه.
وسألت حممد بن عيل بن جعفر عن رجل طلق امرأته ثالث ًا ،فقال :أنا أشدد فيه
يعني يوجبها.
قلت :وليس يف هذه الروايات عن األئمة  %ترصيح بأن الثالث يف كلمة واحدة -
أعني من الرواية  -عن حممد بن عبداهلل  %إىل هذه األخرية عن حممد بن عيل ،وكذا
الثانية ،والثالثة ،والرابعة من روايات األمايل املتقدمة عن عيل  #ليس فيها ترصيح بأهنا
ثالث يف كلمة واحدة إال أنه الظاهر ،ويدل عليه رواية اجلامع الكايف ،وللناظر نظره .رجعنا
إىل ما نحن بصدده.
وفيها [العلوم[ ،]121/3:الرأب :]1153/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد
بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه قال :إذا طلق الرجل امرأته ثالث ًا ،ومل يدخل هبا ،مل حتل له
حتى تنكح زوج ًا غريه.

[العلوم[ ،]122/3:الرأب ]1154/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن حييى العلوي ،عن أبيه
أنه كان يقول يف الطالق ثالث ًا يف كلمة :إهنا الحتل له حتى تنكح زوج ًا غريه.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]309قال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن
الذي يطلق امرأته ثالث ًا يف كلمة :أهنا قد حرمت عليه ،والحتل له من بعد حتى تنكح زوج ًا
غريه ،سواء كان الزوج دخل هبا ،أو مل يدخل هبا ،وعليها العدّ ة ْ
إن كان قد دخل هبا ،وأمجعوا
عىل أنه الينبغي ألحد أن يطلق إال للسنة ،وأنه إن طلق بغري السنة أثم ،ولزمه الطالق.
وفيه [ج 1ص :]309قال احلسن فيام روى ابن الصباح وهو قول حممد :وسألت عمن طلق
امرأته ثالث ًا يف كلـمة نقول :إنا روينا عن النبي ÷ ،وعن عيل  ،#وعن عيل بن
احلسني ،وحممد بن عيل ،وزيد بن عيل ،وحممد بن عمر بن عيل ،وجـعفر بن حممد ،وعبداهلل
بن احلسن ،وحممد بن عبداهلل بن احلسن  ،%وخيار آل رسول اهلل ÷ :فيمن طلق
امرأته ثالث ًا يف كلمة واحـدة أنه قد أخطأ السنة ،وعىص ربه ،وطلقت منه امرأته ،فال حتل له
حتى تنكح زوج ًا غريه ،وهلا السكنى ،والنفقة حتى تنقيض عدهتا.

()1

يف جمموع زيد [ #ص :]324عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يف اخللية  ،والبية،
()2

()3

والبتلة  ،والبته  ،والبائن ،واحلرام :نوقفه ،فنقول :مانويت؟ فإن قال :نويت واحـدة
كانت واحدة بائنة ،وهي أملك بنفسها ،وإن قال :نويت ثالث ًا كانت حرام ًا حتى تنكح زوجـ ًا
()4

غريه ،وال حتل لألول حتى تدخل بالثاين ،ويذوق من عسيلتها ،وتذوق من عسيلته).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]129/3:الرأب :]1170/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن
عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #قال( :إذا قال الرجل المرأته :قد برئت
منك فقد برئت منه).
( - )1يقال :ناقة خلية أي مطلقة من عقاهلا فهي ترعى حيث شاءت ومنه يقال يف كناية الطالق :هي خلية ،متت مصباح.
بتلة منقطعة عن صاحبها ،وعطا دء د
صدقة د
د
منقطع ال يشبهه عطاء.
بتل
( - )2البتلة :قال يف القاموس:
د
القطع وطلقها ً
بتة وبتات ًا أي بتلة بائن ًا ،متت قاموس بترصف.
( - )3البتة :قال يف القاموس :البت
ُ
( - )4يف نسخة الروض :حتى يدخل هبا الثاين وهو األوىل ،أفاده اإلمام احلجةَ /مدالدين بن حممد املؤيدي (ع).

[العلوم[ ،]129/3:الرأب ]1171/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :كان يقول( :خلية ،وبرية ،وحبلك عىل غاربك
ثالث) إال أنه كان يقول( :يدينه يف حبلك عىل غاربك).
[العلوم[ ،]129/3:الرأب ]1171/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن
أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يقول يف اخلليـة والبية
والبائنة( :نوقفه ،فنقول :مانويت؟ فإن قال :نويت واحدة كانت واحـدة ،وهي أملك
بنفسها ،وإن قال :نويت ثالث ًا كانت حرام ًا حتى تنكح زوج ًا غريه ،فإن قال :مل أنوِ شيئ ًا
كانت واحدة يملك الرجعة).
وفيها [العلوم[ ،]129/3:الرأب :]1171/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن إبراهيم بن
حممـد ،عن أيب مالك ،عن عبداهلل بن عطا ،عن أيب جعفر ،عن عيل  :#يف الرجل يقول
منهن ثالث ال حتل له
المرأته :خلية ،أو برية ،أو بته( :إذا أراد هبا الطالق أن كل واحدة
ّ
حتى تنكح زوج ًا غريه).
وفيها [العلوم[ ،]129/3:الرأب :]1172/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا عباد ،عن حممد بن فضيل ،عن
عطا بن السائب ،عن احلسن البرصي ،عن عيل  #أنه كان يقول :يف اخللية ،والبية،
والباين ،والبتة ،واحلرام( :كل واحدة منهن ثالث).
وفيها [العلوم[ ،]127/3:الرأب :]1167/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسـني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  :%يف البتة ،أنه كان يف البتة
يوقفه ،فيقول( :مانويت؟ فإن قال :نويت واحدة كانت واحدة بائن ،وهي أملك بنفسها،
وإن قال :نويت ثالث ًا كانت حرام ًا حتى تنكح زوج ًا غريه ،وإن قال :مل أنو شيئ ًا كانت
واحدة يملك الرجعة).
وفيها [العلوم[ ،]125/3:الرأب :]1162/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %أنه كان يقول :يف احلرام( :يوقفه
فيقول :مانويت؟ فإن قال :نويت واحدة كانت واحدة بائنة ،وهي أملك بنفسها ،وليس له
عليها رجعة ،وهو رجل من اخلطاب ،والخيطبها يف العدة أحد غريه؛ ألهنا تعتد من مائه،

وإن قال :نويت ثالث ًا كانت حرام ًا حتى تنكح زوج ًا غريه ،وإن قال :مل أنو شيئ ًا كانت
واحدة يملك الرجعة).
وفيها [العلوم[ ،]124/3:الرأب :]1161/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني
أيب ،عن أبيه ،عن جده عمر بن عيل ،عن عيل  #أنه كان يقول( :حرم عليه ما أحل اهلل
له ثالث).
[العلوم[ ،]124/3:الرأب ]1161/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح بن
اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
عيل حرام ،فقد حرمت عليـه،
جـده ،عن عيل  #قال( :إذا قال الرجل المرأته :أنت َّ
ولست بمحل له ماحرم عىل نفسه؛ فإن إرسائيل ُح ِّرم عليه من الطعام ماحرم عىل نفسه،
بأت منك فقد برئت منه كام قال).
فإذا قال الرجل المرأته قد ت ّ
وفيها [العلوم[ ،]124/3:الرأب :]1162/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن أيب
ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا كان يقول يف قول الرجل المرأته :أنت عيل حرام:
(إهنا ثالث).
وفيها [العلوم[ ،]125/3:الرأب :]1163/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :سأل رجل أمحد بن عيسى -
عيل حرام قال :قول عيل  :#ثالث كأنه
بحرضيت  -عن الرجل يقول المرأته :أنت َّ
يعني أقوى وأومى بيده مقبوضة.
وفيها [العلوم[ ،]126/3:الرأب :]1165/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن ابن فضيل ،عن
إسامعيـل بن أيب خالد ،عن عامر ،عن عيل  #أنه قال :يف الذي حيرم امرأته يقول :هي عيل
حرام ،قال :كان يقول( :ما أنا بمحلها ،وال حمرمها عليه إن شاء فليتقدم ،وإن شاء فليتأخر).
وقال اهلادي حيي بن احلسْي بن القاسم  %يف األحكام [ج 1ص :]426يف البية،
واخللية ،والباين ،والبته ،واحلرام ،وحبلك عىل غاربك :قد رويت يف هذا روايات عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#ومل يصح لنا ذلك عنه ،ومل يثبت عندنا أن ماقيل بـه
يف ذلك منه ،وأحسن ما نرى يف هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة مادامت يف
العدة ،فإن خرجت من عدهتا كان خاطب ًا هلا خيطبها كغريه من اخل ّطاب.

حدَّ ثني أيب عن أبيه :أنه سئل عن البائن ،والبتة ،والبية ،واخللية ،واحلرام ،وحبلك عىل
يصح عنه
غاربك؟ فقال :قد روي عن عيل بن أيب طالب  #أنه كان جيعلها ثالث ًا ،ومل ّ
عندنا ذلك ،وذلك أهنم وجدوه عنه زعموا يف صحيفة ،وأقل مايف ذلك عندنا واحدة.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]150ملا قال حممد بن سليامن الكويف :¥
وسألته عن رجل يقول المرأته :أنت برية ،أو خلية ،أو بتة ،أو باين ،أو حرام ،أو حبـلك
عىل غاربك ،أو استبي ،أو احلقي بأهلك؟
قال  :#قد روي يف ذلك أهنا ثالث ثالث ،وروي ذلك عن أمري املؤمنني ،¥
ومل يصح ذلك عندنا عنه.
قلت :فام تقول أنت يف ذلك؟
قال :إذا قال الرجل من ذلك شيئ ًا وهو ينوي الطالق ملرأته كانت واحدة يملك عليها
الرجعة مادامت يف العدة.
يف جمموع زيد [ #ص :]327عن آبائه ،عن عيل  :%يف الرجل يطلق امرأته تطليقة،
أو تطليقتني ،فيتزوج هبا زوج غريه ،ويدخل هبا ،ثم تعود إىل األول ،قـال( :تكون معه
عىل مابقي من الطالق ،الغدم النكاح الثاين الواحدة والثنتني ،وغدم الثالث).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]101/3:الرأب :]1101/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد ،عن إبراهيم بن حممد ،عن أمحد بن مفضل ،عن إرسائيل ،عن عبـد األعىل ،عن
حممد بن احلنفية ،عن عيل  :#يف الرجل يطلق تطليقة ،أو تطليقتني ،ثم يتزوجها يف
عدهتا قال( :هي عىل مابقي).
ويف أمال أمحد بن عيسى #

[ ،الرأب :]930/2:أمحد بن عيسى ،عن

()1
[العلوم]31/3:

حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل أظهر طالق امرأته،
وأشهد ،وأرس رجعتها ،فلام رجع وجدها قد تزوجت قال( :السبيل له عليها؛ من أجل
أنه أظهر طالقها وأرس رجعتها).
( - )1هذه الرواية سقط يف العلوم املطبوعة.

وفيها [العلوم[ ،]23/3:الرأب :]939/2:حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق
بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #يف
امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتني ،وأشهد عىل الثالثة رج ً
ال واحـد ًا ،فلام عرف
املطلق أنه مشهود عليه مكر بشاهده الذي شهد عىل الواحدة ،فقال :إنام نفس يف امرأيت؛
عيل ،ثم يتزوجها ،فقال الشاهد :واهلل إن كانت لرسية أيب ،وما حتل يل،
فأراد أن حيرمها َّ
ولكن أشهدين عىل الثالثة ،فقال عيل( :إين ألضنك صادق ًا ،ولكنا النقيض يف الطالق إال
بشاهدين ،فأحلف البعل باهلل إهنا المرأته ،وما حرمت عليه ،وإن الشاهد لكاذب).
يف جمموع زيد  :]331[ #عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا خريها فاختارت
زوجها ،فال يشء ،وإن اختارت نفسها فواحدة بائن ،وإذا قال هلا :أمرك إليك ،فالقضاء
ماقضت مامل تتكلم ،وإن قامت من َملسها قبل أن ختتار ،فال خيار هلا).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:
َأ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق...إىل آخر السند إىل املجموع وسنده مث ُله بلفظ( :تكلم).
ويف رشح التجريد [ج 3ص :]153وروى زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل %
أنه قال :إذا قال هلا( :أمرك بيدك)..إلخ مث ُله بلفظ( :تكلم) ،و(فإن.)...
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]131/3:الرأب :]1176/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا
()1

حممد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة  ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلـارود ،عن أيب جعفر،
قال :خري رسول اهلل ÷ نساءه ،فأخرتنه أفكان ذلك طالقا؟ اهنن جلسن يوم ًا عند
امرأة منهن ،فتذاكرن ،فقلن :إن حيدث بنبي اهلل حدث فال نساء واهلل أرغب يف عيون
الرجال ،وال أرفع ،وال أغال مهور ًا منا ،فغار اهلل عز وجل ،فأمره فاعتزهلن تسع ًا وعرشين
َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ْ
ِب قل
ليلة ،ثم إن جبيل  #قال :قد تم الشهر ،فأمره أن
خيريهن فقال﴿ُ :ياأيها انل ِ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
ِساحاً
ك َّن َ َ
ِسح
ِْلزوا ِجك إِن كنُت ت ِردن اْلياة ادلنيا و ِزينتها فتعالْي أمتِع َكن وأ ِ
َ ً
َ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ َّ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ
ْ َُّ
َ َّ ْ ْ
َ
ات مِنكن
ُت ت ِردن الل ورسوُل و
َجِيَلِ28إَون كن
ادل َار اْلخ َِرة فإِن الل أعد ل ِل ُمحسِن ِ
أَ ْ
ج ًرا َع ِظ ً
يما[﴾29األحزاب] فقلن :بل اهلل ورسوله والدار اآلخرة أفكان طالقا؟ً
( - )1سقط (حممد بن جبلة) من الرأب.

وفيها [العلوم[ ،]132/3:الرأب :]1179/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن نرص بن
مزاحم ،عن رشيك ،عن جابر ،عن عامر :يف قول عيل ،وعبداهلل ،وزيد :أمرك بيدك
واختاري سواء.
وفيها [العلوم[ ،]132/3:الرأب :]1179/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،قال:
حدَّ ثنا حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر :يف رجل خري امرأته فاختارت
زوجها ،قال :قد َخ َّري رسول اهلل ÷ نساءه ،فاخرتنه ،فلم يكن طالق ًا ،قال :فإهنا
اختارت نفسها ؟ قال :هي تطليقة بائنة ،هي أملك بنفسها ،وليس عليها رجعة ،وهو
غريه؛ ألهنا تعتد من مائه.
رجل من اخلطاب ،وال خيطبها يف العدة ُ
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]323قال القاسم  #فيام روى داوود عنه ،واحلسن،
وحممد :وإذا قال الرجل المرأته :اختاري ،فقالت :أخرتتك ،أو سكتت فال يشء فيه،
خري نساءه ،فلم يكن ختيريه هلن طالق ًا.
واحتجوا مجيع ًا بأن رسول اهلل ÷ َّ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ َّ ُ ْ َ َ َ
اْل َياة
قال القاسم :ويف ذلك يقول اهلل لرسوله ﴿ :#قل ِْل ْز َوا ِجك إِن كنُت ت ِردن
ُّ ْ
َ
ادلن َيا َو ِزين َت َها﴾[األحزاب ......]28:إىل آخر اآلية.
قال حممد :وهذا قول أهل الكوفة.
قال القاسم  :#فيام حدَّ ثنا عيل ،عن حممد ،عن أمحد ،عن عثامن ،عن القوميس ،عنه:
وإن اختارت نفسها فواحدة.
قال احلسن ،وحممد :إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ،سمعنا عن أيب جعفر ،وزيد بن
عيل ’.
قال احلسن :وعن خيار آل حممد أهنم قالوا ذلك ،وهو خاطب من اخلطاب ،وإن
اختارت زوجها فال يشء ،ورووا ذلك عن عيل  ،#واحتج أبو جعفر ،وزيد يف ذلك
بأن رسول اهلل ÷ خري نساءه فاخرتنه فلم يكن ذلك طالق ًا.
قال حممد :احتجا بذلك انكار ًا منهام ملا رواه الكوفيون عن عيل .#
قال احلسن  :#ومل أسمع عن أحد ممن مىض من أهلنا أهنم رووا غري ذلك عن عيل،
وال عن أحد من علامء آل رسول اهلل ÷ أنه أخذ بغري ذلك.

قال احلسن ،وحممد :وقد روى الكوفيون من أهل احلديث ،عن عيل  #أنه قال:
خري رجل امرأته ،فاختارت زوجها) فواحدة يملك فيها الرجعة.
(إذا َّ
قال احلسن :وخالفهم من أهل الكوفة من يتفقه ،فقالوا مجيع ًا الخالف بينهم أن
القول عندهم كام قال حممد بن عيل ،وزيد بن عيل ’ ،وما روي لنا عن عيل ( :#إن
اختارت زوجها فال يشء).
صح عن
قال احلسن  :#ففي نفيس من هذه الرواية عن عيل يشء ،ولست أعدل بام ّ
خيار آل رسول اهلل ÷ ،وما أثبتوا عن عيل #؛ ألن رسول اهلل ÷ أمر
بالتمسك بعرتته عند اإلختالف ،وخوف الضالل ،فقال(( :إين خملف فيكم ماإن متسكتم
به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتيت)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]427ولو أن رج ً
رت َننِي أو
ال قال لنسائه :اخ ْ
هن
رت َنه مل يكن ذلك عنـدنا بطالق ،ومل يلزمه يف قوله
وقوهلن فراق ،وإن ّ
ّ
ّ
أنفسكن فاخ ْ
ْ
أنفسهن كانت تطليقـة ،ويف ذلك ماكان من فعل رسول اهلل ÷ حني خري
اخرتن
ّ
َ
َ
َ ُّ َ َّ ُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ
ُت ت ِردن
نساءه بأمر اهلل له ،وذلك قول اهلل عز وجل﴿ :ياأيها انل ِِب قل ِْلزوا ِجك إِن كن
ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ً َ ً
ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ
ُت ت ِردن
احا َجِيَلِ28إَون كن
ِسحكن ِس
اْلياة ادلنيا و ِزينتها فتعالْي أمتِع َكن وأ ِ
َ
َ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ َّ
ْ ُ
ك َّن أ ْ
َ َّ ْ ْ َ
ج ًرا َع ِ ً
ظيما [﴾ 29األحزاب]
ات مِن
الل ورسوُل و
ادل َار اْلخ َِرة فإِن الل أعد ل ِل ُمحسِن ِ
ففعل رسول اهلل ÷ ما أمره اهلل به من ختيريهن فخريهن ،فاخرتنه فلم يكن ذلك

عنده ÷ طالق ًا.
وفيها [ج 1ص :]428حدَّ ثني أيب ،عن أبيه يف رجل خري امرأته ،ختتاره ،أو ختتار نفسها،
قال :قد خري رسول اهلل ÷ نسائه ،فلم يعد ختيريه هلن طالق ًا .
()1

حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن رجل قال المرأته :أمرك بيدك ،فقال :قد روي عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يقول :إذا جعل أمرها بيدها ،فقد أخرج من
يده ما كان له ،ووقعت تطليقة واحدة ،وأمرك بيدك أوكد من إختاري ،وليسا عندنا
( - )1ليس يف هذه الرواية ما ينايف ما تقدم ولعله سقط منها (وإن اختارت نفسها فواحدة يملك معها الرجعة) يدل عليه الكالم
فتأمل ،متت كاتبه ،واهلل أعلم.

سواء ،ألن رسول اهلل ÷ قد خري نساءه فلم يعد ذلك طالق ًا ،وهذا من قول أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وكان أعلم بام يقول.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]133/3:الرأب :]1180/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن
حممد بن فضيل ،عن إسامعيل بن أيب خالد ،عن الشعبي ،عن عيل بن أيب طالب أنه قال:
خري الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة ،وهو أحق برجعتها ،وإن اختارت
(إذا َّ
نفسها فواحدة ،وهي أملك بنفسها ،وخيطبها إن شاء) (.)1
يف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]1075/2:العلوم :]87/3:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل :يف الرجل يطلق
امرأته وهي حائض ،قال( :ال تعتد بتلك احليضة ،ولكن تستأنف ثالث حيض).
وفيها [العلوم[ ،]88/3:الرأب :]1076/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،قال :طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحـدة وهي
حائض ،فبلغ ذلك النبي ÷ ،فقال(( :مره فلرياجعها ،ثم يطلقها طالق السنة لطهر
من غري جامع)) فسألته مامعناه؟ قال :يدعها حتى إذا حاضت ،وطهرت ،قال هلا :اعتدي.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]449حدَّ ثني أيب ،وعامي حممد ،واحلسن بنو
القاسم بن إبراهيم ،عن أبيهم القاسم بن إبراهيم _ :أنه سئل عمن طلق حائض ًا،
فقال :أخطأ حظه ،ولزمه ما ألزم نفسه.
وحدَّ ثني :أيب ،وعامي ،عن أبيهم  ¢أنه قال يف املرأة تطلق وهي حائض ،هل
تعتد بتلك احليضة؟ فقال :يلزمها طالقها ،ويرجتعها حتى يفارقها فراق السنة يف طهر منها
بغري مسيس ،وال مداناة.

( -)1لعل هذه الرواية ما أشار إليها احلسن بن حييى  #فيام تقدم يف اجلامع الكايف ،وهذه الرواية واحدة خمالفة للروايات املتقدمة،
ولظاهر القرآن فينظر فيها ،واهلل أعلم ،متت من املؤلف حفظه ال َّله تعاىل.

وقال  #يف املنتخب [ص :]153فيمن طلق امرأته وهي حائض :النرى له ذلك ،وال
جيوز له أن يطلقها إذا أراد إال وهي طاهر.
قلت( :القائل حممد بن سليامن) :فإنه وقع بينه وبينها كالم َمرد ،فقال هلا :فأنت
طالق ،وهي حائض؟
قال :قد وقع هبا الطالق ،وقد أخطأ ولزمه بخطائه ماألزم نفسه ،فنحب له أن يرجتعها
حتى تطهر ،ثم يطلقها يف طهرها ،كذلك روي عن النبي ÷ يف ابن عمر حيث طلق
زوجته وهي حائض ،فأمره أن يرجتعها ،ثم يطلقها وهي طاهر؛ ألن الطالق وقع هبا عند
تطليقه هلا وهي حائض.
قلت :فإن الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض أمر بأن يرجتعها حتى يطلقها يف
طهر ،فقال :ال أرجتعها ،هل جيب عىل ذلك؟ أم كيف العمل يف ذلك؟ وهل تعتد بتلك
احليضة التي ط َّلق فيها؛ أم تستأنف العدة بعد الطهر؟
قال :قد قال غرينا :إنه جيب عىل ارجتاعها حتى تطهـر ،ثم يطلقها ،وأ ّمـا قويل أنا :فال
أرى أن جيب عىل ارجتاعها ،ولكن أنا أحب له ذلك إن فعل ،وإال فقد وقعت التطليقة
األوىل ،وإنام أمر رسول اهلل ÷ من فعل ذلـك باإلرجتاع حسن نظر منه الإجياب،
ومن فعل فقد أصاب ،ومن مل يفعل فقد لزمه ما ألزم هبذا نفسه.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]108/3:الرأب :]1114/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيـه :أن رج ً
ال أتى علي ًا
بالكوفة ،فقال :ياأمري املؤمنني إين حلفت عىل امرأيت ،أن أطأها يف شهر رمضان هنار ًا بطالقها؟
قال( :سافر هبا إىل املدائن ،ثم طأها هنار ًا ،فقد حل لك الطعام ،والرشاب ،والنكاح).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه
اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن حسني العلوي ،قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسني ،عن
ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال( :من حلف
بالطالق ثم حنث ناسي ًا لزمه الطالق).

ومثله يف رشح التجريد [ج 2ص :]159هبذا السند عن أيب العباس.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]108/3:الرأب :]1114/2:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثنا حسني ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  #يف
رجل ،قال المرأته :أنت طالق ثالث ًا إن مل أصم يوم االضحى ،قال( :إن صامه مل تطلق
امرأته ،واهلل ويل عقوبته ،ويعزره اإلمام).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]69أ ْخ َبنا القايض ابو القاسم عيل بن املحسن بن
عيل التنوخي بقراءيت عليـه ،قـالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن سهل
الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث الكويف بمرص ،قال :حدَّ ثني
موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن جده
جعفر :أن علي ًا  #سئل عن رجل قال المرأته :أنت طالق إن مل أصم يوم األضحى،
فقال عيل ( :#إن صام فقد أخطأ السنة ،وخالفها ،فاهلل ويل عقوبته ،ومغفرته ،ومل تطلق
امرأته) فقال( :ينبغي لإلمام يؤدبه بيشء من رضب).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]105/3:الرأب :]1109/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده عمر بن عيل ،عن عيل  ،#قال:
عيل املغتسل ويف يدها سيف ،فقالت :طلقني وإال
جاء إليه رجل ،فقال :إن امرأيت دخلت َّ
رضبتك هبذا السيف ،فطلقتها ثالث ًا ،فقال( :اشدد يديك بمرتك ،وأحسن أدهبا).
وفيها [العلوم[ ،]106/3:الرأب :]1111/2:حدَّ ثنا حممد بن راشد ،قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن
أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :ليس طالق املكره بيشء).
ويف جمموع زيد [ #ص :]326عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول
اهلل ÷(( :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن املجنون حتى يفيق،
وعن الصبي حتى يبلغ)).

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]94/3:الرأب :]1086/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷ :مث ُله.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]437ويف ذلك مايقول رسول اهلل ÷:
((رفع القلم ))..مثله بلفظ( :حيتلم).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]70أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسني رمحه
اهلل تعاىل ،قال :حدَّ ثنا أبو زيد عيسى بن حممد العلوي رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :أعطيت ثالث ًا
رمحة من ريب ،وتوسعة ألمتي :يف املكره حتى يرىض ،يقول :الرجل يكرهه السلطان حتى
يرىض الذي هو عليه من اجلور ،ويف اخلطأ حتى يتعمد ،ويف النسيان حتى يذكر)).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :هبذا السند يف األمايل ،قال :قال
رسول اهلل ÷(( :أعطيت ثالث ًا رمحة من ريب ،وتوسعة ألمتي :يف املكره حتى
يرىض ،ويف اخلطأ حتى يعمد ،ويف النسيان حتى يذكر)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]326عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :طالق السكران جائز).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]95/3:الرأب :]1089/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،#
قال( :طالق السكران جائز).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:

َأ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا املحاريب،

قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،عن إبراهيم بن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  ،%قال( :طالق السكران جائز).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 1ص :]437حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أن سئل عن طالق
املجنون ،فقـال :طالق املجنون جائز يف حال إفاقته ،وال جيوز طالقه إذا غلب عىل لبه،
وهكذا ذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#

د
(ثالث خطأهن،
ويف جمموع زيد [ #ص :]327عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قال:
ُ
ُ
والنكاح).
والعتاق،
الطالق،
وعمدهن ،وهزهلن ،وجدهن سوا دء:
ُ
ُ
ُ
د
والعتاق).
والطالق،
النكاح،
(ثالث اللعب فيهن:
وفيه [ص :]325عن آبائه ،عنه  ،%قال:
ُ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]25/3:الرأب :]915/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن إسحاق بن منصور ،عن احلسن بن صالح ،عن عبداهلل بن حييى ،عن
الطالق ،وال َع ُ
ُ
د
والنذر).
تاق،
(ثالث ليس فيهن َل ِعب:
عيل  %قال:
ُ
وفيها [العلوم[ ،]94/3:الرأب:ص :]1086وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن موسى ،عن
رشيك ،عن جابر اجلعفي ،عن عبداهلل بن حييى ،عن عيل بن أيب طالب  #قال( :ثالث
ال لعب فيهن :الطالق ،والعتاق ،والصدقة).
وفيها [العلوم[ ،]95/3:الرأب :]1089/2:حممد بن مجيل ،عن عاصم ،عن قيس ،عن أيب
إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل  ،#قال( :اكتموا الصبيان النكاح ،فإن كل طالق جائز
إال طالق املعتوه).
وفيها [العلوم[ ،]96/3:الرأب :]1093/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عيل بن احلسن العلوي ،قال:
حدَّ ثنا حامد بن عيسى ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا ،قال( :كل طالق بكل لسان طالق).
وفيها [العلوم[ ،]95/3:الرأب :]1088/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا بلغ اثنتي عرشة سنة
جرى عليه وله فيام بينه وبني اهلل ،وإذا طلعت العانة وجبت عليه احلدود).
وهو يف جمموع زيد [ #ص :]326عن آبائه عن عيل  %بلفظ( :فإذا).
يف جمموع زيد [ #ص :]323عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :األقراء :احليض).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتقدم ،وهو السند إىل املجموع
وسنده عن آبائه نحوه.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]113/3:الرأب :]1127/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
وحدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن
حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :طالق احلر والعبد ،للحرة
ثالث تطليقات ،وأجلها أجل احلرة ،إن كانت حتيض فأجلها ثالث حيض ،الحيلها إال
هن ،وإن كانت ال حتيض فأجلها ثالثة أشهر ،وطالق احلر ،والعبد ،لألمة تطليقتان أيام
طلق ،وأجلها حيضتان إن كانت حتيض ،وإن كانت ال حتيض فأجلها شهر ونصف).
يف جمموع زيد [ #ص :]322عن آبائه ،عن عيل  :%عن رجل طلق امرأته وهي
حامل ،فتلد من تطليقتها تلك ،قال( :قد حل أجلها ،وإن كان يف بطنها ولدان ،فولدت
أحدهام فهو أحق برجعتها مامل تلد الثاين).
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]306قال القاسم  #فيام روى داوود عنه :وإذا أراد أن
يطلق احلامل فليطلقها متى شاء.
ونص اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]439أن احلامل التنقيض عدهتا إال بوضع
كل محلها ،وإذا وضعت بعضه ،فلزوجها الرجعة قبل وضع اآلخر ،ورواه عن جده
القاسم .#
يف جمموع زيد [ #ص :]322عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال أتاه ،فقال :ياأمري
املؤمنني كان يل زوجة ،فطال صحبتها ،ومل تلد فطلقتها ،ومل تكن حتيض ،فاعتـدّ ت
بالشهور ،وكانت ترى أهنا من القواعد ،فتزوجت زوج ًا ،فمكثت عنده ثالثني شهر ًا،
فحاضت ،فأرسل إليها ،وإىل زوجها ،فسأهلام عن ذلك ،فأخبته :أهنا اعتدت بالشهور
من غري حيض ،فقال لآلخر( :اليشء بينك وبينها ،وهلا املهر بدخولك هبا) وقال لألول:
(هي امرأتك ،وال تقرهبا حتى تنقيض عدهتا من هذا االخري) قالت :فبم أعتد ياأمري
املؤمنني ،قال( :باحليض) قال :فهلكت املرأة قبل أن تنقيض عدهتا ،فورثها الزوج األول،
ومل يرثها األخري.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]114/3:الرأب :]1128/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه  :%أن
نحوه.
رجالً..إلخ ُ

ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس ،قالَ :أ ْخ َبنا

عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا املحاريب ،قال:
حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،عن إبراهيم بن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه،
نحوه.
عن جده ،عن عيل  :%أن رجالً..إلخ ُ

ال تزوج امرأة يف ٍ
ويف جمموع زيد [ #ص :]323عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
عدة

من ٍ
زوج كان هلا ،ففرق بينها ،وبني زوجها األخري ،وقىض عليه بمهرها للوطئ ،وجعل
عليها عدة منهام مجيع ًا.
يف جمموع زيد [ #ص :]322عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أجل احلائل املتوىف عنها
زوجها -وهي حرة -أربعة أشهر وعرش ،وإن كانت حبىل ،فأجلها آخر األجلني ،وأجل
األمة إذا تويف عنها زوجها نصف أجل احلرة شهران ومخسة أيام).
وفيه [ص :]322عن آبائه ،عن عيل ( :%املطلقة واحدة ،وثنتني وثالث ًا ،الخترج من
ال وال هنار ًا حتى ّ
بيتها ليـ ً
حيل أجلها ،واملتوىف عنها زوجها خترج بالنهار ،وال تبيت يف غري
بيتها ليالً ،وال تقرب كل واحـدة منهام زينة ،وال طيب ًا إال أن يكون طلقها تطليقة ،أو
تطليقتني فال بأس أن تطيب وتزين).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]91/3:الرأب :]1081/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن
عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :أجل احلرة إذا تويف عنها زوجها
أربعة أشهر وعرشا ،فإن كانت حبىل ،فأجلها آخر األجلني ،وأجل األمة إذا تويف عنها
زوجها نصف أجل احلرة شهران ومخسة أيام).

وفيها [العلوم[ ،]110/3:الرأب :]1120/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :املطلقة واملتوىف
عنها زوجها ال تبيت يف غري بيتها).
وفيها [العلوم[ ،]112/3:الرأب :]1126/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن ابان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :ال تكتحل املتوىف
عنها زوجها ،ولو انفقأت عيناها).
قال حممد :إذا كان من علة فال بأس به ،إذا مل يكن يف الكحل طيب.
وفيها [العلوم[ ،]92/3:الرأب :]1084/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حاتم
بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :عدّ ة املتوىف عنها زوجها
آخر األجلني).
وفيها [العلوم[ ،]92/3:الرأب :]1084/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا
أبو مالك ،عن حجاج ،عن إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،قال( :آخر األجلني).
وفيها [العلوم[ ،]112/3:الرأب :]1124/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حاتم،
زوجها ،فتأذن هلا يف
عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قالت أم سلمة :يارسول اهلل إن امرأة مات ُ
الكحل؟ فقال (( :#قد كنتن قبل أن آتيكن إذا تويف زوج املرأة منكن أخذت بعر ًة فرمت
ٍ
وعرش)).
هبا خلفها ،ثم تقول :ال أكتحل حتى حتول هذه البعرة ،وإنام جئتكن بأربعة أشهر
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل،
قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن حممد الروياين ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد
بن احلسني ،عن ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه
كان يقول( :املتوىف عنها زوجها أهنا التلبس ثوب ًا مصبوغ ًا ،وال متس طيب ًا من الطيب،
ولكنها متتشط ،والمتتشط بطيب ،والتكتحل إال أن يصيبها مرض يف عينها ،فتكتحل
باإلثمد ،والتلبس شيئ ًا من احليل).
وفيهَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري،

قـال :حدَّ ثنا ابن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جـده ،عن
عيل  ،%قال :املطلقة واحدة...إىل آخر حديث املجموع املتقدم بلفظ( :وال تقرب
واحدة منهن..إلخ).
وفيه :بالسند األول عن الروياين..إلخ ،عنه  #أنه كان يقول( :تعتد املتوىف عنها
زوجها يف بيتها ،إال أن يكون البيت لزوجها).
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]110/3:الرأب :]1120/2:حدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن
عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :%يف امرأة طلقها زوجـها ،قال( :إن كان له
عليها رجعة ،فال يستأذن عليها ماكانت له عليها رجـعه ،فإن حرمت عليه ،وليس له
مسكن غري بيت واحد ،فال يلج عليها إال بإذن إذا كانت يف البيت ،وال تلج عليه إال بإذن
إذا كان يف البيت ،ويتخذ بينهام سرت).
وبه قال عيل يف امرأة طلقت فأرادت االعتكاف يف املسجد( :فمنعها أن خترج حتى
حيل أجلها).
وفيها [العلوم[ ،]100/3:الرأب :]1099/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن حسن
بن حسني ،عن عيل بن القاسم ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف
عبـد طلق امرأته تطليقتني ،ثم جامعها ،فأمر هبام عيل  #فرضب كل واحد منهام مخسني
جلدة ،وفرق بينهام.
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]98/3:الرأب :]1096/2:حدَّ ثنا ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن راشد ،عن إسامعيل بن ابان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا
تزوج العبد بإذن سيده فالطالق بيد العبد ،وإذا تزوج العبد بغري إذن مواليه ،ثم اذنوا له
بعد ذلك فال بأس به).

وفيها [العلوم[ ،]98/3:الرأب :]1096/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،قال:
حدَّ ثني حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه :أن علي ًا  ،#قال
لرجل( :أصب يل جارية أختذها أم ولد) فأتى بجارية فاستنطقها فاعجبه عقلها ،فقال هلا:
(أفارغة أنت؟) فقالت :ياأمري املؤمنني وما الفارغة من املشغولة؟ قال( :أذات زوج أنت،
أم الزوج لك؟) قالت :بل ذات زوج ،فقال للذي جاء هبا( :انطلق ،فإن فارقها زوجها
عن رىض ،وإال فردها عىل صاحبها) فقال بعض اجللوس :ياأمـري املؤمنني أو ليس بيعها
زو َج السيد ،فإن الطالق بيد العبد أبد ًا) ،ثم قال( :ال حيل
طالقها؟ فقال عيل ( :#إذا َّ
فرج الثنني).
يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل
تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح ،عن إسحـاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  ،#قالُ :
(أجل أم الولد والرسية إذا أعتقها سيدها ُ
ثالث حيض).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ %العلوم[ ،]115/3:الرأب :]1137/2:هبذا السند عن
حممد ،وزيادة( :إذا كانت حتيض ،فإن كانت الحتيض فأجلها ثالثة أشهر).
يف جمموع زيد [ #ص :]327عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الطالق ،والعتاق إال ماملكت عقدته)).
وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر عن أيب العباس ،عن
عبد العزيز بن إسحاق ،عن النخعي..إلخ ،وهو السند إىل املجموع عن زيد ،عن آبائه،
عنه ÷.
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]102/3:الرأب :]1102/2:بالسند املتكرر عن حسني
عن أيب خالد..إلخ عنه ÷.
وهو يف أحكام اهلادي [ #ص :]428بلفظ :وكذلك روى عن أمري املؤمنني..إلخ،
موقوف ًا عليه .#

ويف األمال أيض ًا قال [الرأب[ ،]1103/2:العلوم :]102/3:حدَّ ثنا عبداهلل بن موسى ،قال:
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :الطالق ملن مل َينْكح ،والعتاق ملن
مل يملك)).
ويف األحكام أيض ًا [ :]428/1حدَّ ثني أيب ،عن أبيه..إىل قوله (أعني القاسم  :)#قد
ذكر عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :الطالق إال بعد نكاح ،والعتاق إال بعد ملك،
وإن سامها باسمها) ويروى أن رج ً
ال من األنصار الحى ابن أخيه ونازعه ،فحلف ابن
أخيه بالطالق أال يتزوج ابنته ،فإن تزوجها فهي طالق ،فسأل األب رسول اهلل ÷
فأمره بإنكاحه إياها ،ومل يلزمه طالقها قبل ملكها.
ويف األمال [الرأب[ ،]1108/2:العلوم :]104/3:عن حممد ،عن جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم
نحوه بلفظ( :ونازعه ،فسأل األب..إلخ) وليس فيه( :ومل يلزمه طالقها قبل ملكها).
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]1105/2:العلوم :]103/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل :يف رجل قال :يوم أتزوج فالنة فهي
طالق ،قال( :أكرهه ،وليس بحرام).
وفيها [الرأب[ ،]1104/2:العلوم :]102/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أبو الطاهر العلوي ،قال:
حدَّ ثني حممد بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده قال :كان عيل بن احلسني يقول :لو وضع يده
عىل رأسها ماكان شيئ ًا للذي يقول :يوم أتزوج فالنة فهي طالق.
وفيها [الرأب[ ،]1105/2:العلوم :]103/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد ،عــن إبــراهيم ،عــن
حييى بن يعـىل ،عن األجلح ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن عيل بن احلسني :يف رجل قــال:
يوم أتزوج فالنة فهي طالق وسامها باســمها ،واســم أبيهــا ،قــال( :بــدأ اهلل بالنكــاح قبــل
َ َ
َّ
َ َ َ ْ ُ ُ ُْ ْ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
ات ُثـــمَّ
َ
َ
الطـــالق وقـــرأ﴿ :ياأيهـــا اَّلِيـــن ءامنـــوا إِذا نكحـــتم المؤمِنـــ ِ
َّ ْ ُ
َطلق ُت ُموه َّن﴾[األحزاب.)]49:
وفيها [الرأب[ ،]1105/2:العلوم :]103/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن ابن فضيل ،عن

االجلح ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن عيل بن احلسني :يف قول الرجل :كل امرأة أتزوجها
فهي طالق ،قال( :ليس بيشء).

وفيها [الرأب[ ،]1105/2:العلوم :]103/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،وسأله رجل فقال :إن يل ذات قرابة وهي تعرض
قلت :يوم أتزوجها فهي طالق ،قال :أقلت هذا وأنت متلكها؟ قال :ال ،قال:
عيل ،وقد ُ
فتزوجها.
وفيها [الرأب[ ،]986/2:العلوم :]49/3:حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن
جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل هبا فال مرياث
هلا ،وال عدة عليها).

أما أعامل البيت حال النكاح :فقال اهلادي  #يف األحكام [ :]412/1بلغنا عن
عيل #
رسول اهلل ÷ :أنه قىض عىل فاطمة ابنته § بخدمة البيت ،وقىض عىل ٍّ

بإصالح ماكان خارج ًا ،والقيام به.

وأما املتاع بعد الطالق :ففي جمموع زيد [ #ص :]301عن آبائه ،عن عيل  :%يف
الرجل يطلق امرأته فيختلفان يف متاع البيت ،فقىض عيل  #يف ذلك أن مايكون للرجال
فهو للرجال ،وما يكون للنساء فهو للنساء ،وما يكون للنساء والرجال فهو بينهام نصفان.
يف جمموع زيد [ #ص :]331عن آبائه ،عن عيل  :%يف الرجل يظاهر من امرأته
فعليه الكفارة  -كام قال اهلل تعاىل  -عتق رقبة مؤمنة كانت ،أو كافرة ،وقال يف القتل خطأ:
الجيوز إال رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،وإن مل يستطع فإطعام ستني
مسكين ًا يف الظهار ،وال جيزئه ذلك يف القتل.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]1191/2:العلوم :]138/3:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا عباد ،قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،#قال( :من ظاهر فعليه الكفارة فا َء أومل يفئ ملا قال من املنكر والزور ،قال اهلل
َّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
ك ًرا م َِن الْ َق ْول َو ُز ً
ورا﴾[املجادلة.)]2:
سبحانهِ﴿ :إَونهم ِلقولون من
ِ

وفيها [الرأب[ ،]1191/2:العلوم :]138/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،قال:
حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #يف املظاهر:
(عليه الكفارة حنث ،أومل حينث ملا قال من املنكر ،والزور).
وفيها [الرأب[ ،]1193/2:العلوم :]138/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :ليس الكفارة يف الكذب إنام
الكفارة يف احلنث) قال حممد :هذا ال يستعمل.
وفيها [العلوم[ ،]139/3:الرأب :]1196/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح،
عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  :#يف الرجل يظاهر من امرأته ثالث تظهريات أن عليه ثالث رقاب إن كان له سعة
مال ،فإن مل يكن له سعة مال فإن عليه حترير رقبة ،أو صيام شهرين متتابعني ،أو إطعام ستني
مسكين ًا ،لكل مسكني صاع من طعام ،والحتل له حتى يقيض الكفارات كلهن.
وفيها [العلوم[ ،]141/3:الرأب :]1200/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خـالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إذا كان عىل الرجل صوم
كفارة الظهار فواقع أهله استأنف الصوم).
وفيها [العلوم[ ،]141/3:الرأب :]1201/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن
أبيه ،عن جـده ،عن عيل  ،#قال( :عليه حترير رقبة ،أو صيام شهرين متتابعني ،أو
إطعام ستني مسكين ًا لكل مسكني صاع من طعام).
وفيها [العلوم[ ،]138/3:الرأب :]1194/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن أيب معاوية،
عن إسامعيل ،عن عمر بن دينار ،عن طاووس ،عن ابن عباس ،قال :أتى النبي ÷
رجل ،فقال :إين ظاهرت من امرأيت ،وأين أعجبني خلخاهلا يف القمر ،فوقعت عليها،
فقال ( :#أمل يقل اهلل عز وجل﴿ :م ِْن َق ْبل أَ ْن َي َت َم َّ
اسا﴾[املجادلة ]3:أمسك حتى تكفر).
ِ
قال ُممد :أراد به مل يأمره إال بالكفارة الواحدة ،جرت به السنة عن النبي ÷.

وفيها [العلوم[ ،]139/3:الرأب :]1194/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن عيل بن
هـاشم ،عن إسامعيل ،عن عمر بن دينار ،عن طاووس ،عن ابن عبـاس ،عن النبي ÷
أنه قال(( :أمل يقل اهلل عز وجل ﴿م ِْن َقبْل أَ ْن َي َت َم َّ
اسا﴾[املجادلة ]3:أمسك حتى تكفر)).
ِ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 1ص :]429ويف ذلك مايقول اهلل تبارك وتعاىل حني
أنزل عىل نبيه ÷ ما أنزل يف ظهار أوس بن الصامت األنصاري من زوجته خولة ابنة
ثعلبة ،وذلك أنه نظر إليها وهي تصيل ،فأعجبته ،فأمرها أن تنرصف إليه ،فأبت ومتت عىل
عيل كظهر أمي  -وكان طالق اجلاهلية هو الظهار  -فندم
صالتـها ،فغضب وقال :أنت َّ
وندمت؛ فأتت رسول اهلل ÷ ،فذكرت له ذلك ،فقالت :انظر هل ترى له من توبة؟
فقال :ماأرى له من توبة يف مراجعتك ،فرفعت يدغا إىل اهلل وقالت :اللهم إن أوس ًا طلقني
حني كبت سني ،وضعف بدين ،ودق عظمي ،وذهبت حاجة الرجال مني؛ فرمحها اهلل عز
وجل ،فأنزل الكفارة ،فدعاه رسول اهلل ÷ ،فقال له(( :أعتق رقبة)) فقال :ال أجدها
يارسول اهلل ،فقال له النبي ÷(( :صم شهرين متتابعني)) فقال :يارسول اهلل ،إن مل آكل
كل يوم ثالث مرات مل أصب ،فقال ÷(( :فأطعم ستني مسكين ًا)) فقال :ماعندي
ماأتصدق به إال أن يعينني اهلل ورسوله ،فأعانـه رسول اهلل ÷ بعرق من متر ،والعرق:
فهو املكتل الكبري فيه ثالثون صاع ًا من متر الصدقة ،فقال :يارسول اهلل والذي بعثك باحلق
نبي ًا مابني البتيها أهل بيت أحوج إليه ِمنَّا ،فقال النبي ÷(( :انطلق فكله أنت وأهلك،
وقع عىل امرأتك)) فأنزل اهلل يف هذين األنصاريني ما أنزل وذلك قوله عز وجلَ ﴿ :و َّاَّل َ
ِين
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ
اسا ذلِك ْم
يظاهِرون مِن ن ِسائ ِ ِهم ثم يعودون ل ِما قالوا فتحرير رقب ٍة مِن قبل أن يتم
َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ
ُ َ ُ َ َ
َ
ْي مِن قب ِل أن
ُيد ف ِصيام شهري ِن متتابِع ِ
توعظون ب ِ ِه والل بِما تعملون خبِري3فمن لم ِ
َ ْ ً َ َ ْ
اسا َف َم ْن ل َ ْم ي َ ْس َتط ْع َفإ ْط َع ُ
َي َت َم َّ
ِينا ذل ِك ِ ُلؤم ُِنوا ب ِالل َو َر ُس ِ ِ
وُل﴾[املجادلة].
ام سِتِْي مِسك
ِ ِ
يف جمموع زيد [ #ص :]332عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اإليالء هو :القسم،
وهو احللف ،وإذا حلف الرجل ال يقرب امرأته أربعة أشهر ،أو أكثر من ذلك ،فهو مول،
وإن كان دون األربعة األشهر فليس بمول).

ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:

َأ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن
إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان ،عن أيب
خالد ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :اإليالء
القسم..إلخ نحوه.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]332عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يوقف املويل بعد
األربعة األشهر فيقول( :إما أن تفي ،وإما أن تعزم الطالق) فإن عزم الطالق كانت
تطليقة بائنة.

وهو يف رشح األحكام بالسند املتقدم فيه :إىل قوله( :أو تعزم الطالق) وليس فيه:
(فإن عزم...إلخ).
ويف رشح األحكام أيض ًا :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن احلسني،
عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه أوقف رجـ ً
ال آال من امرأته
بعد سنة ،أن يفي ،أو يعزم يعني طالق ًا ،قال :كان يقول :ال أرى امرأته تبني حتى يوقف.
وهو يف أمال أمحد بن عيسى ’ [الرأب[ ،]1216/2:العلوم :]148/3:هبذا السند عن
حممد..إلخ بلفظ( :أنه أوقف رج ً
ال من امرأته بعد سنة أن يفي أو يعزم ،وكان يقول:
الأرى امرأته تبني حتى يوقف).
ويف رشح األحكام أيض ًاَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن
احلسن اإليوازي ،قال :حدَّ ثنا جعفر بن حممد النريويس ،عن القاسم بن إبراهيم  #يف
املويل ،قال :أحسن ماسمعنا أنه يوقف بعد أربعة أشهر ،وهو قول عيل بن أيب
طالب  ،#وقول علامء أهل البيت.
ويف األمال أيض ًا [الرأب[ ،]1216/2:العلوم :]146/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :كل
إيالء دون احلد فليس إيالء).

وفيها [الرأب[ ،]1222/2:العلوم :]149/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد
بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا كان يقول( :إذا مضت األربعة األشهر :إما أن
يطلق ،وإما أن يمسك).
وفيها [العلوم[ ،]149/3:الرأب :]1222/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد عن حـاتم ،قال:
حدَّ ثنا جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا قال( :إذا آال الرجل من امرأته فمضت أربعة اشهر ،فإما
رسح بإحسان).
أن يمسك بمعروف ،وإما أن ُي ِّ
وفيها [العلوم[ ،]147/3:الرأب :]1219/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن مصبح
بن اهللقام ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :%يف رجل أقسم الجيامع امرأته حتى تفطم ولـدها خشية أن يفسد لبنها،
فلبث معها سنتني ،فقىض عيل  :#أن ذلك ليس بإيالء ،وال بأس عليه يف ذلك.
وفيها [العلوم[ ،]151/3:الرأب :]1228/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح بن اهللقام ،عن حفص ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :إيالء العبد
نصف إيالء احلر).
وفيها [العلوم[ ،]147/3:الرأب :]1219/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
عاصم بن عامر ،عن قيس ،عن حممد بن سامل ،عن عامر ،قال :كان عيل  #يقول:
(الفي اجلامع).
يف جمموع زيد [ #ص :]332عن آبائه ،عن عيل  :%يف الرجل تأيت امرأته بولد
فينفيه ،قال( :يالعن اإلمام بينهام ،يبدأ بالرجل ،فيشهد أربع شهادات باهلل إنه ملن
الصادقني ،واخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني ،ثم تشهد املرأة أربع شهادات
باهلل إنه ملن الكاذبني ،واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني ،فإذا فعـال
ذلك فرق اإلمام بينهام ،ومل جيتمعا أبدا وأحلق الولد بأمه ،فجعل أمه عصبته ،وجعل
عاقلته عىل قوم أمه).

ونحوه يف رشح األحكام :بالسند املتقدم فيها عن أيب العباس ،عن عبد العزيز بن
إسحاق ،عن النخعي..إلخ ،عنه  #بلفظ( :يالعن بينهام).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]153/3:الرأب :]1234/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيـه ،عن عيل  :#أنه
كان يقول( :إذا قذف الرجل امرأته ُج ِلدَ  ،حية كانت ،أو ميته ،شاهدة كانت ،أو غائبة).
ويف رشح األحكام أيض ًا لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني

رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حسني بن قاسم القاليس الكويف ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن جعفر العلوي ،قال :حدَّ ثني عمي عيل بن احلسن ،عن خاله أيب هشام
املحمدي ،قال :حدَّ ثني أبوك احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن
َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ
ات ث َّم ل ْم َيأتوا
جده ،عن أبيه عيل بن احلسني ،قال :ملا نزلت﴿ :واَّلِين يرمون المحصن ِ
َََْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ً َ َْ ُ َ َ ًَ َ
ِْي َج ََلة َوَل تق َبلوا ل ُه ْم ش َهادة أ َب ًدا﴾[النور ]4:قام عاصم بن
بِأربع ِة شهد َاء فاج َِلوهم ثمان

عدي ،فقال :يارسول اهلل إن راى رجل منا رج ً
ال عىل بطن امرأته ،وقال بلسانه :إين وجدت

مع امرأيت رجالً ،فإن مل يأت بأربعة شهداء جلد ثامنني جلدة ،ومل تقبل له شهادة أبد ًا ،فابتيل
عاصم بن عدي هبذا من بني الناس ،فأتى رجـل من قومه يقال له عويمر ،أو هالل بن أمية
فقال  -يعني هالل :إين رأيت رشيك بن سحام مع امرأيت فالنة ،وإهنا اآلن حبىل ماقربتها
منذ أربعة أشهر ،فقال له عاصم :يارسول اهلل ابتليت أنا بسؤايل إياك من بني الناس ،وأخبه
بالذي قال هالل ،فقال رسول اهلل ÷ :اتق اهلل امرأتك ،وابنة عمك فال تقل إال حق ًا،
فقالت امرأة هـالل :أحلف باهلل إنه لكاذب ما رأى مني شيئ ًا ،ولكنه غريان ،ورشيك ابن
عمي فمبيته ومقيله عنـدي ،فلم الينهاين عنه ،ومل خيرجه من بيتي ،فقال رسول اهلل ÷
لرشيك(( :وحيك مايقول هالل؟)) قال :أحلف باهلل إنه لكاذب ،وما رأى شيئ ًا ،فأنزل اهلل
َ
َّ َ ْ ُ
ُ َ ُ
َ َّ َ َ ْ ُ َ
ون أَ ْز َو َ
اج ُه ْم َول ْم َيك ْن ل ُه ْم ش َه َد ُاء إَِل أنف ُس ُه ْم[﴾...النور ]6:إل
فيهم﴿ :واَّلِين يرم
قوله﴿أَ َّن َغ َض َب الل َع َل ْي َها إ ْن ََك َن م َِن َّ
الصا ِدق َ
ِْي[ ﴾9النور ]9:فالعن رسول اهلل ÷
ِ
بينهام ،فلام فرغا أقبل الرجل ،فقال :يارسول اهلل كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق،

فمضت بعد ذلك السنة يف فرقة بينهام إذا تالعنا.

يف جمموع زيد [ #ص :]316عن آبائه ،عن عيل  :%يف قول اهلل جل اسمه:
َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ
الرضاعة﴾[البقرة،]233:
ْي ل ِمن أراد أن يتِم
ْي َكمِل ِ
﴿والو ِادلات ير ِضعن أوَلدهن حول ِ
قال( :الرضاع سنتان ،فام كان من رضاع يف احلولني حرم ،وما كان بعد احلولني فال حيرم
َ َ ْ ُ ُ َ َ ُُ َ َ ُ َ َ
اُل ثَلثون ش ْه ًرا﴾[األحقاف ]15:فاحلمل ستة أشهر ،والرضاع
قال اهلل تعاىل﴿ :وَحله وف ِص

حوالن كامالن.

ويف رشح األحكام بالسند املتقدم فيها :عن أيب العباس ،عن عبد العزيز بن
نحوه)
إسحاق ،عن النخعي املتصل باملجموع بسنده ُ
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]1002/2:العلوم :]55/3:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الرضاع
بعد فصال).
وفيها [العلوم[ ،]56/3:الرأب :]1005/2:حممد بن مجيل ،عن عاصم بن عامر ،عن قيس ،عن
حترم).
ليث ،عن َماهد ،عن عيل  ،#قال( :الرضعة الواحدة ّ
وفيها [العلوم[ ،]55/3:الرأب :]1003/2:حدَّ ثنا عيل بن أمحد ،عن خمول بن إبراهيم ،عن حممد بن
بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني أبو جعفر ،قال :كان عيل يقول( :الرضاع بعد فطام).
وفيها [العلوم[ ،]54/3:الرأب :]1002/2:حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني حسن بن حييى
العلوي ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه،
عن جده ،عن عيل  #أنه كان يقول( :الرضاع من قبل األب حيرم ماحيرم النسب).
وقد تقدم يف باب من حيرم نكاحه.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:

َأ ْخ َبنا عيل بن حممد الروياين ،واحلسني بن أمحد املرصي ،قاال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن

احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسني ،عن ابن أيب أويس..إلخ السند املتقدم نحوه.
ويف رشح األحكام بالسند املتقدم :املشار إليه مرار ًا وهوَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس

رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي،

قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم ،قال :حدَّ ثني إبراهيم
بن الزبرقان ،قال :حدَّ ثني أبو خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،%
قـال( :قلت :يارسول اهلل إنك لتتوق إىل نساء قريش ،وال ختطب بنات عمك) ،قال:
((وهل عندك يشء؟)) قلت( :بنت محزة) ،قال(( :إهنا ابنة أخي من الرضاعة ،أما علمت
ياعيل أن اهلل جل ثناؤه قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب يف كتاب اهلل تعاىل)).
وقد تقدّ مت رواية املجموع ،ورشح التجريد عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %نحو
هذه يف باب من الحيل نكاحه.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]53/3:الرأب :]1000/2:إبراهيم بن حممد ،عن سفيان بن عيينة،
عن عيل بن زيد بن جدعان ،عن سعيد بن املسيب ،قال :قال عيل ( :#يارسول اهلل ،هل
لك يف ابنة محزة أمجل فتاة يف قريش؟ قال :فقال رسول اهلل ÷ لعيل(( :أما علمت
ياعيل أهنا ابنة أخي من الرضاعة ،إن اهلل حرم من الرضاعة ماحرم من النسب))).
ويف رشح األحكام أيض ًاَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه  :%أن رج ً
ال أتى علي ًا  ،#فقال :ياأمري املؤمنني إن
يل زوجـة ويل منها ولد ،وإين أصبت جارية فواريتها عنها ،فقالت ائتنـي هبا ،وأعطتني
مـوثق ًا ال تسوءين فيها ،فأتيتها يوم ًا ،فقالت :لقد أرويتها من ثديي ،فام تقول يف ذلك؟
بأي رجيل أمتك
فقال عيل ( :#انطلق فإنك زوجها ،وأنلها عقوبة ما أتت ،وخذ ّ
شئت ،فإنه ال رضاع إال ما أنبت حل ًام ،أو شدّ عظ ًام ،وال رضاع بعد فصال).
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 3ص :]218واستدل حييى  #بام َأ ْخ َبنا به
أبو عبداهلل النقاش ،قال حدَّ ثنا :النارص للحق  ،#عن حممد بن منصور..إلخ السند يف
رشح األحكام ،وساق نحو احلديث...إىل قوله( :ال رضاع إال ما أنبت حل ًام ،أو شد عظ ًام،
وال رضاع بعد فصال) فبلفظه ،وليس (فإنك زوجها...إلخ).
ورواه اهلادي  #يف األحكام بلفظ [ج 1ص :]484ويف ذلك مابلغنا أن رج ً
ال أتى
علي ًا...إلخ.

وقال  #يف األحكام [ج 1ص :]481فحرم اهلل تبارك وتعاىل األم من الرضاعة ،واألخت
من الرضاعة ،ومل يذكر غريهام ،ثم جاءت أخبار كثرية عن النبي ÷ نقلها الثقات الذين
اليطعن عليهم من آل الرسول ÷ ،من ذلك ماروي عن الرسول ÷ من قوله:
((حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب)) ومن ذلـك ماروي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب رمحة اهلل عليه أنه قال( :يارسول اهلل أراك تتوق إىل نساء قريش ،فهل لك يف ابنة
محزة بن عبد املطلب أمجل فتاة يف قريش؟) فقال(( :ياعيل ،أما علمت أهنا ابنة أخي من
الرضاعة ،وان اهلل حرم من الرضاعة ماحرم من النسب)).
قال  :#فهذه أخبار قد جاءت نقلها الثقات.
وفيها [ص :]410قال  :#إذا تزوج رجل امرأة ،فذكرت له امرأة أخرى أهنا قد أرضعته
وامرأته ،رأينا له أن يقف عنها ،وخييل سبيلها خمافة أن يكون األمر كام ذكرت ،واالحتياط يف
هذا أصلح ،وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أن عقبة بن احلارث أتاه ،فقال :يارسول
اهلل إين تزوجت امرأة فدخلت هبا ،فأتت امرأة سوداء فزعمت أهنا أرضعتني وامرأيت،
وقلت :يارسول اهلل إين أخاف أن تكون كاذبة ،فقال رسول اهلل ÷(( :فكيف به وقد
قيل؟)) ففارقها الرجل َّملا قال له رسول اهلل ÷ ما قال.
۞۞۞۞۞

َ ُ َ ْ
ِكتاب البيع
يف جمموع اإلمام أيب احلسْي زيد بن عيل بن احلسْي بن عيل صلوات اهلل
وسالمه عليهم ورمحته وبركاته [ص :]254حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل  ،%قال( :االكتساب من احلالل جهاد ،وإنفاقك إياه عىل عيالك ،وأقاربك صدقة،
ٍ
عرشة حالل من غريه).
ولدرهم حالل من جتارة أفضل من
وفيه [ص :]255عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جاء رجل إىل النبي ÷ فقال :يا
رسول اهلل أي الكسب أفضل؟ فقال ÷(( :عمل الرجل بيده ،وكل بيع مبور ،فإن
اهلل حيب العبد املؤمن املحرتف ،ومن كدّ عىل عياله كان كاملجاهد يف سبيل اهلل عزّ وجل)).
وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر عن أيب العباس ،عن
ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن املحاريب ،عن املنقري ،عن ابن الزبرقان ،عن أيب خالد،
عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :جاء رجل..إىل مبور.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]254عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن اهلل حيب العبد سهل البيع ،سهل الرشاء ،سهل القضاء ،سهل االقتضاء)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى بن زيد بن عيل [ %العلوم[ ،]154/3:الرأب:]1236/2:
بسندها املتكرر ،عن أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن
عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل..إلخ)).
وهو يف أحكام اإلمام اهلادي حييى بن احلسْي بن القاسم بن إبراهيم [ %ج2ص:]34
بلفظ :وبلغنا عن أمـري املؤمنني  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل..إلخ))
بلفظ(( :يكون سهل)).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]254عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقـول(( :حتت ظل العرش يوم ال ظل إال ظله ،رجل خرج ضارب ًا يف األرض يطلب من
فضل اهلل ما يعود به عىل عياله)).
ومث ُله يف األمال أيض ًا [العلوم،]154/3:
بدون (ما).

[الرأب :]1237/2:بالسند املتقدم بلفظ( :يعود)

وفيه أيضا ًً [ص :]255عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من طلب الدنيا حال ً
ال تعطف ًا عىل
والد ،أو ولد ،أو زوجة بعثه اهلل تعاىل ووجهه عىل صورة القمر ليلة البدر).
وفيه [ص :]257عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :خري جتاراتكم
البز ،وخري أعاملكم اخلرز ،ومن عالج اجللب مل يفتقر)).
وفيه [ص :]258عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أتى رسول اهلل ÷ رجل ،فقال:
يارسول اهلل إين لست أتوجه يف يشء إال حورفت فيه ،فقال رسول ÷(( :انظر شيئ ًا
القرض)).
القرض قال ÷(( :الزم َ
قد اصبت فيه مرة فالزمه)) قالَ :
وهو يف األمال أيض ًا بالسند املتقدم [العلوم[ ،]165/3:الرأب :]1273/2:عن أمحد ،عن
حسني..إلخ.
وفيها [العلوم[ ،]164/3:الرأب :]1270/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جالب الطعام مرزوق).
يف جمموع زيد [ #ص :]254عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال أتاه ،فقال :ياأمري
املؤمنني ،إين أريد التجارة فادع اهلل يل ،فقال له ( :#أو فقهت يف دين اهلل عز وجل؟)
قال :أو يكون بعض ذلك ،قال( :وحيك ،الفقه ثم ا ُملتَّجرَّ ،
إن من باع واشرتى ،ومل يسأل
عن حالل ،وال حرام ارتطم يف الربا ،ثم ارتطم).
وهو يف األمال [العلوم[ ،]154/3:الرأب :]1235/2:بالسند املتقدم :حممد ،عن أمحد ،عن
حسني..إلخ ،عن زيد ،عن آبائه..إلخ ،بلفظ( :الفقه قبل املتَّجر ،ثم املتّجر..إلخ).
وهو يف أحكام اهلادي  #بلفظ [ج 2ص :]34ويف ذلك مابلغنا عن أمري املؤمنني .#
وفيها [ج 2ص :]34قال حييى بن احلسني  :#ينبغي ملن أراد التجارة أن ّ
يتفقه يف الدين،
وينظر يف احلالل واحلرام من كتاب اهلل رب العاملني حتى يأمن عىل نفسه الزلل واخلطأ يف
املضاربة ،والبيع والرشاء.

يف جمموع زيد [ #ص :]256عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :لعن رسول اهلل آكل
الربى ،وموكله ،وبايعه ،ومشرتيه ،وكاتبه ،وشاهديه).
وهو يف األمال [العلوم[ ،]155/3:الرأب :]1238/2:بالسند املتقدم عن أمحد ،عن
حسني..إلخ بلفظ( :لعن رسول اهلل الربى وآكله..إلخ).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]37بلفظ :ويف ذلك مابلغنا عن أمري املؤمنني ..#إلخ
بالزيادة.
قلت :وقد تقدمت رواية املجموع ،وأمايل أمحد بن عيسى ،وأحكام اهلادي  #يف
كتـاب الزكاة عن النبي ÷ يف األحكام ،وعن عيل  #يف األمايل ،واملجموع( :آكل
الربا ،ومانع الزكاة حرباي يف الدنيا واآلخرة).
ورواه اإلمام املرتىض حممد بن حييى  #يف كتاب الفقه ،وكتاب ستامئة آية له
بلفظ :ويف ذلك ما يقول رسول اهلل ÷(( :مانع الزكاة...إلخ)).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]256عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إين خماصم من أمتي ثالثة يوم القيامة ،ومن خاصمته خصمته :رجل باع حر ًا ،وأكل
ثمنه ،ومن أخفر ذمتي ،ومن أكل الربى ،وأطعمه)).
ويف أحكام اهلادي #

[ج2

ص :]37وفيه ما حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن بعض

مشائخه ،وسلفه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((لدرهم ربا أشد عند اهلل من أربع وثالثني زنية أهوهنا إتيان الرجل أمه)).
قلت :وقد تقدمت رواية املجموع عن آبائه ،وراية أمايل أمحد بن عيسى ،عن زيد عن
كف عنها مـامل
آبائه ،ورواية اهلادي  #يف باب اجلامعة عنه ÷(( :لن تزال أمتي ُي ّ
تظهر خصا ً
ال عمال بالربا..إلخ)) ،وكذا رواية أيب طالب  :#إال أنه قال فيها ،ويف
()1

األحكام( :بالرياء)  .ويف أمايل أمحد مهملة.
( -)1قد اختلفت النسخ يف لفظة الرياء أو الرباء ،والظاهر أهنا الرياء باملثناة من حتت ،وقد جعلها القايض احلافظ العالمة املحدث
النقاد جعفر بن أمحد بن عبد السالم يف أمايل أيب طالب يف باب الرياء باملثناة من حتت ،فيعلم ذلك متت مؤلفه حفظه اهلل تعاىل.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]165/3:الرأب :]1272/2:حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،قال :حدَّ ثني عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد،
()1

عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :غبن املسرتسل ربا)).
وجاء يف املجموع أيض ًا [ص :]275عن زيد عن آبائه  %قال :قال رسول اهلل ÷:
((ثالثة ال يكلمهم اهلل تعاىل ،وال ينظر إليهم يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وهلم عـذاب أليم:
رجل بايع إمام ًا إن أعطاه شيئ ًا من الدنيا وىف له ،وإن مل يعطه مل ِ
يف له ،ورجل له ماء عىل
ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ،ورجل حلف بعد العرص لقد ُأعْ ِطي يف سلعته كذا
وكذا ،فأخذها اآلخر مصدق ًا للذي قال وهو كاذب)).
ونحوه يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]164/3:الرأب :]1268/2:بالسند املتكرر
عن حممد ،عن أمحد ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عنه ÷ ،وليس
فيه(( :ال يكلمهم اهلل)).
وهو يف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]51بلفظ بلغنا عن رسول اهلل ÷ بلفظ:
((إمام ًا عاد ً
ال)) ،وليس فيه لفظ(( :ال يكلمهم اهلل)) ،ولفظ(( :بعد العرص)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]256عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
َدع الديار من أهلها بالقع)).
((اليمني تنفق السلعة ،ومتحق البكة ،وإن اليمني الفاجرة َلت ُ
ويف األحكام [ج 2ص :]50حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :يف الرجل يبيع الطعام إىل أجل معلوم
بأقل من سعر يومه الذي باعه فيه ،فقال :يكره هذا عندنا ،وعند من رأى رأينا من علامئنا،
وهو العينة وهو االزدياد ،والربا إنام هو االزدياد.
وقد ذكر عن عبداهلل بن احلسن ،عن خاله عيل بن احلسني  ¥أنه كان يقول :إنام
الربا االزدياد.
ويف كتاب مدح الق ّلة وذم الكثرة لزيد بن عيل َ[ #مموع الرسائل ص :]263وقد قال
رسول اهلل ÷(( :إن من أرشاط الساعة مطر ًا وال نبات ،وتبايع الناس بالعينة ،وكثرة
( -)1االسرتسال :االستئناس والطمأنينة إىل اإلنسان والثقة به فيام حيدث وأصله :الكون والثبات ،ومنه احلديث هذا(( :غبن
املسرتسل ربا)) متت هناية.

أوالد الزنا ،وترك العمل بكتاب اهلل تعاىل ،وجتارة النساء ،وجتارات الراعي يف أمته مع
رشائط كثريه)).
قال يف الروض النظري :العينة بكرس العني ،وسكون الياء املثناة من حتت ،وصورهتا:
أن يبيع سلعة بثمن معلوم إىل أجل ،ثم يشرتغا من املشرتي بأقل؛ ليبقى الكثري يف ذمته.
وقيل هلذا البيع عينه ،ألن مشرتي السلعة إىل أجل يأخذ به هلا عين ًا أي نقد ًا حارض ًا .ذكره
يف املصباح.
يف جمموع زيد  :]255[ #عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
يتجر يف رعيته ،وناكح البهيمة ،والذكرين
((إين لعنت ثالثة؛ فلعنهم اهلل تعاىل :اإلمام ّ
ينكح أحدهام اآلخر)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]155/3:الرأب :]1237/2:بالسند املتكرر عن
حممد ،عن عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
يتجر يف رعيته)).
عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إين لعنت اإلمام ّ
قال حممد :ألن الرعية هتابه.
ورواه اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]34بلفظ :بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه
قال :قال رسول اهلل ÷(( :إين لعنت اإلمام الذي يتَّجر يف رعيته)).
وتقدّ مت رواية مدح الق ّلة ،وجتارة الراعي.
يف جمموع زيد [ #ص :]259عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷
عن رشطني يف بيع ،وعن سلف وبيع ،وعن بيع ما ليس عندك ،وعن ربح مامل يضمن،
وبيع مامل يقبض ،وعن بيع املالمسة ،وعن بيع املنابذة ،وطرح احلصاة ،وعن بيع الغرر،
وعن بيع اآلبق حتى يقبض).
وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتقدم فيها املتكرر ،عن أيب
العباس ،عن ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن املحاريب ،عن نرص بن مزاحم ،عن ابن الزبرقان،

عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :هنى رسول اهلل ÷...إلخ).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]260بالسند املتقدم ،قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع
اخلمر ،واخلنازير ،والعذرة) وقال ÷(( :هي ميته)) (وعن أكل ثمن يشء من ذلك،
وعن بيع الصدقة حتى تقبض ،وعن بيع اخلمس حتى حياز).
ويف رشح األحكام :بالسند املتقدم املتكرر ،قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع
الصدقة حتى تقبض ،وعن بيع اخلمس حتى حياز).
قال أبو خالد رمحه اهلل يف املجموع [ص :]260فرس لنا زيد بن عيل رشطني يف بيع أن
تقول :بعتك هذه السلعة عىل أهنا بالنقد بكذا ،وبالنسية بكذا ،أو عىل أهنا إىل أجل كذا
بكذا ،وإىل أجـل كـذا بكذا.
وعن سلف وبيع :أن تسلف يف اليشء ،ثم تبيعه قبل أن تقبضه.
وعن بيع ما ليس عندك أن تبيع السلعة ،ثم تشرتغا بعد ذلك ،فتدفعها إىل الذي بعتها إياه.
وربح مامل يضمن :أن يشرتي الرجل السلعة ،ثم يبيعها قبل أن يقبضها ،وجيعل له
اآلخر بعض ربح.
وبيع مامل يقبض :أن يشرتي الرجل السلعة ،ثم يبيعها قبل أن يقبضها.
وبيع املالمسة :بيع كان يف اجلاهلية ،يتساوم الرجالن يف السلعة ،فأغام ملس صاحبه
وجب البيع ،ومل يكن له أن يرجع.
وبيع املنابذة :أن يتساوم الرجالن ،فأغام نبذها إىل صاحبه ،فقد وجب البيع.
وبيع طرح احلصاة :أن يتساوم الرجالن ،فأغام ألقى حصاة ،فقد وجب البيع.
وبيع الغرر :بيع السمك يف املاء ،واللبن يف الرضع ،وهذه بيوع كانت يف اجلاهلية.
ويف املجموع [ص :]267عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ :عن
بيع املحاقلة ،واملزابنة ،وعن بيع الشجر حتى يعقد ،وعن بيع التمر حتى يزهو يعني يصفر
أو حيمر).
قال اإلمام زيد بن عيل ’ :بيع املزابنة :بيع التمر بالتمر ،واملحاقلة :بيع الزرع
باحلنطة ،واإلزهاء :االصفرار ،واالمحرار.

وفيه [ص :]269عن آبائه  ،%عن عيل  ،#قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن بيع الغرر).
قال زيد بن عيل ’ :بيع ما يف بطن األمة غرر ،وبيع ما يف بطون األنعام غرر ،وبيع
ما حتمل األنعام غرر ،وبيع ما حتمل النخل هذا العام غرر ،وبيع رضبة القانص غرر ،وبيع
ما خترج شبكة الصياد غرر.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بسنده املتقدم عن أيب العباس ،عن ابن
إسحاق ،عن النخعي..إلخ كام تقدم عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول
اهلل ÷ عن بيع الشجرة حتى تعقد ،وعن بيع الثمرة حتى تزهو يعني تصفر أو حتمر).
ويف أمال أمحد بن عيسى  #قال [العلوم[ ،]156/3:الرأب :]1242/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن صبيح ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(هنى رسول اهلل ÷ عن رشطني يف بيع ،وعن سلف وبيع ،وعن بيع ما ليس عندك،
وعن ربح مامل يضمن).
وفيها [العلوم[ ،]156/3:الرأب :]1245/2:هبذا السند قال( :هنانا رسول اهلل ÷ :عن بيع
املالمسة ،وطرح احلصاة ،وعن بيع الشجرة حتى تعقد ،وعن بيع التمر حتى يصفر أو
حيمر ،وهنانا رسول اهلل ÷ عن بيع العذرة ،وقال(( :هي ميتة)).
قال ُممد بن منصور :كانت احلصاة بيع اجلاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة،
فإذا طرح أحدهام حصاة فقد وجب البيع.
وفيها [العلوم[ ،]157/3:الرأب :]1247/2:هبذا السند قال( :هنانا رسول اهلل ÷ :عن
يضعن إذا
أكـل ذي ناب من السبع ،وحلوم احلمر األهلية ،وعن احلباىل أن يوطأن حتى
َ
كان احلبل من غريك أصبتها رشاء أو مخس ًا).
وقال رسول اهلل ÷(( :املاء يسقي املاء ،ويشد العظم ،وينبت اللحم)) (وعن
مهر البغي -يعني أجر الزانية ،-وعن أجر كل عسيب -وهو الفحولة ،-وعن ثمن
اخلمر ،وبيع الصدقة حتى حتاز ،وعن بيع اخلمس حتى حياز).
وفيها [العلوم[ ،]164/3:الرأب :]1270/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عثامن بن أيب شيبة ،قال:
حدَّ ثنا وكيع ،عن سفيان الثوري ،عن ابن طاووس ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((من ابتاع طعام ًا فال يبعه حتى يكتاله)).

ويف أحكام اهلادي  :]39/2[ #قال حييى بن احلسني _ :ال جيوز رشطان يف
بيع ،وال بيع ما ليس عندك ،وال جيوز سلف وبيع ،وال ربح مامل يضمن ،قال :وكذلك
بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أنه هنى عن ذلك ،وعن بيع املالمسة ،وعن طرح احلصاة،
وعن بيع الشجر حتى يعقد ،وعن بيع العذرة ،وقال(( :هي ميتة)).
وهنى ÷ عن أكل كل ذي ناب من السباع ،أو خملب من الطري ،وهنى ÷
عن أكل حلم احلمر األهلية ،وعن وطي احلباىل حتى يض ْع َن أصبن رشا ًء أو مخس ًا إذا كان
احلمل من غريه.
وقال رسول اهلل ÷(( :املاء يسقي املاء ،ويشد العظم ،وينبت اللحم)) ،وعن
مهر البغي -يعني أجر الزانية ،-وعن أكل أجر عسب الفحل- :وهي الفحول التي تقرع
اإلناث ،-وعن ثمن امليتة ،وثمن اخلمر ،وعن بيع الصدقة حتى حتاز ،وعن بيع اخلمس
حتى حياز.
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]490عن آبائه  ،%عن احلسني بن
عيل  ،#قال :خطبنا أمري املؤمنني _ ،وقال( :سيأيت عىل الناس زمان عضوض،
َْ ْ َ
َ َْ
ُ
يعض املورس عىل ما يف يده ،ومل يؤمر بذلك .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وَل تن َس ُوا الفضل بَيْ َنك ْم
َّ
َ ََُْ َ
ون بَ ِص ٌ
ري[﴾237البقرة] وسيأيت عىل الناس زمان يتقدم األرشار ،ويستذل
إِن الل بِما تعمل
األخيار ،ويبايع املضطرون ،وقد هنى رسول اهلل ÷ عن بيـع الغرر ،وعن بيع الثمر

قبل أن يدرك ،فاتقوا اهلل أغا الناس ،وأصلحوا ذات بينكم ،واحفظوين يف أهيل).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]207فهذا يدخل يف معنى الكايل بالكايل ،وقد
هنى رسول اهلل ÷ عنه.
قال :أال ترى أنه باع هذا الذي يكال بدنانري ،ومل يقبضها ،ثم اشرتى هبا مامل يقبضه،
فاشرتى دين ًا بدين ،فمن هذا بطل إذا كانت الدنانري غري حارضة ،وغري مقبوضة ،وكان
الذي اشرتى هبا غري حارض ،وال مقبوض ،وكانت الدنانري دين ًا عىل املشرتي للبائع ،ثم
اشرتى هبذا الدين موزون ًا دين ًا عىل صاحبه غائب ًا ،وهذا ال جيوز ،وهو الكايل بالكايل،
الدين بالدين ،ويف هذا بعينه جاء النهي عن رسول اهلل ÷ بنهي اهلل سبحانه وتعاىل.

وفيه [ص :]242قال حممد بن سليامن  :¥وسألته عن رجل يشرتي مد ًا ونصف
رطب ًا بمد متر ،أو يشرتي رطب ًا معلق ًا يف النخل بتمر مسمى ،أو يشرتي مكوك زبيب بكذا
وكذا رطل عنب؟
فقال  -يعني اهلادي  :#هذا الجيوز ،وهو بيع املزابنة الذي هنى عنه رسول اهلل ÷.
وفيه قلت [ص :]249فإن رج ً
ال له عىل رجل عرشة دنانري دين ًا إىل أجل معلوم ،فأراد أن
يسلمها إىل رجل من الوقت الذي حيل يف كذا وكذا قفيز حنطة إىل أجل معلوم ،هل جيوز ذلك؟
قال  :#الجيوز ذلك؛ ألنه الذي هنى عنه رسول اهلل ÷ وهذا هو الكايل بالكايل.
قلت :وما معنى الكايل بالكايل؟
قال :الدين بالدين.
وقال ولده اإلمام املرتىض ُممد  %يف كتاب الفقه :يف بيع الرجل ماليس عنده
هذا لعمري منهي عنه؛ ألنه من اخلديعة ،والعبث ،واالستهزاء..إلخ ،وقال يف بيع مامل
يقبض :هذا مام قد هنى عنه رسول اهلل ÷.
وروى  #يف كتاب النهي [ص :]249عن آبائه  ،%عنه ÷ :أنه هنى عن بيع
الرقيق من أهل دار احلرب ،وهنى عن بيع اإلماء املسلامت من أهل الذمة ،وهنى عن بيع
السالح ،والدواب من أهل دار احلرب.
يف جمموع زيد [ #ص :]275عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جالب الطعام مرزوق،
واملحتكر عاص ملعون).
ويف رشح األحكامَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممـد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن احلسني ،عن أيب
آثم عاص).
خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(حمتكر الطعام د
ُ
وهو يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]157/3:الرأب :]1248/2:هبذا السند من
حممد..إلخ.

وهو يف أحكام اهلادي  #بلفظ [ج 2ص :]39بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال:
(حمتكر الطعام آثم عاص) ،وكان يطوف عىل القصابني ،فينهاهم عن النفخ ،ويقول( :إنام
النفخ من الشيطان ،فال تنفخوا يف طعام ،وال رشاب ،وال هذا) يعني الغنم عند السلخ.
وهذه الزيادة من( :وكان يطوف..إلخ) يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم،]158/3:
[الرأب :]1249/2:بالسند املتقدم يف رشح األحكام عن حممد..إلخ ،قال حممد :كره النفخ
للبائع من أجل الرشاء ،فأما غريه فال بأس به.
ويف كتاب النهي للمرتىض [ #ص :]250عن آبائه ،عنه ÷ :أنه هنى عن النفخ
يف الطعام والرشاب.
يف جمموع زيد [ #ص :]275عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :مر رسول اهلل ÷
عىل رجل يبيع طعام ًا ،فنظر رسول اهلل ÷ إىل خارجه ،فأعجبه ،فأدخل يده إىل
داخله ،فأخرج منه قبضة فكان أردأ من اخلارج ،فقال رسول اهلل ÷(( :من غشنا
فليس منا)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]489عن آبائه  ،%عن عيل ،#
قال :قال رسول اهلل ÷(( :ليس منّا من غش مسل ًام ،أو رضه ،أو ماكره)).
َ
َ
ُ ُ
ويف املجموع أيض ًا [ص :]264عن آبائه ،عن عيل  :%يف قوله تعاىلَ﴿ :ل َتونوا
َ َّ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
الل والرسول وَتونوا أمانات ِكم وأنتم تعلمون[﴾27األنفال] قال( :من اخليانة الكذب

يف البيع والرشاء).

وفيه [ص :]274هبذا السند ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :اليبع حارض لباد ،دعوا
بعضهم من بعض)) وهنانا رسول اهلل ÷ عن تلقي الركبان.
الناس يرزق اهلل َ
قال يف اجلامع الكايف [ج 1ص :]368قال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷
يف البيوع عىل أن البيع والرشاء ،وامللك جائز يف كل عرص عدل أو جور ،وأن التجارة
وامللك ال يفسده جور اجلائرين ،ولكن عىل التاجر ،والصانع ،واملالك أن يعملوا يف ذلك
باحلق ،وترك الظلم ،واتباع السنن يف مجيع البيع ،والرشاء ،واالكتساب ،وامللك.

وفيه [ج 1ص :]369من كالم احلسن بن حييى  #خمترص ًا ما لفظه :ومل يزل الناس
يعاجلون يف التجارات ،واألجرة يف احلرث ،والعمل بأبداهنم بعهد رسول اهلل ÷
حتى قبضه اهلل إليه ،ثم مل يزل يف عهد من توىل األمر بعده عىل مثل ذلـك ،وفيهم عيل بن أيب
طالب وهو إمام املسلمني ،وسيدهم ،وأوىل الناس بالناس يمد ليهودي دلوا بتمرة ،وقد
غرس واستخرج األرضني ،والغالب عليها اجلور ،وأخـذ العطا ،ومل يقسم بني الناس
بالسوية عىل سنة رسول اهلل ÷ إذا كـان أعطى قلي ً
ال من كثري من ماجيب من حقه يف
بيت مال املسلمني ،واشرتى أمهات األوالد ،ونكح والدار فاسدة ،وإن كانت املسألة يف
دهر من توىل عليه األمر أفضل من االكتساب والعمل إلخبار أمري املؤمنني  #الفضل يف
ذلك ملن كان بعهده ومل يقتد به من بعده.
وفيه [ج 1ص :]370قال احلسن :إن دار اإلسالم أحلت ما فيها ،ودار الكفر حرمت ما
فيها ،ومل يزل دار اإلسالم بعهد رسول اهلل ÷ وبعده إىل يومنا هذا يتسع فيها معارشة
املنافقني ،ومبايعتهم ،ومناكحتهم؛ ألهنم قد أقروا بجملة االسالم ،وال ينكر ذلـك منكر،
وال يبايل سواه أحد ،قال :وأمجع آل رسول اهلل ÷ عىل كراهة بيع السالح يف الفتنة،
وهني عن بيع الظامل ما يستعني به عىل الظلم.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]51والبأس باالشرتاء من أهل الرشك،
وبيعهم إذا مل يباعوا سالح ًا ،وال كراع ًا؛ ألن اهلل سبحانه أحل البيع وأجازه ،ومل يذكر
رشك ًا وال غـريه ،وقد بعث رسول اهلل ÷ ببعض ماكان يغنم ،فباعه من املرشكني،
واشرتى به سالح ًا ،وغريه مام يف أيدغم.
يف جمموع زيد [ #ص :]263عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الب ِّيعان باخليار فيام تبايعا حتى يفرتقا عن رضا)).
ويف رشح األحكامَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد ،عن عمه عيل ،عن
خاله أيب هاشم ،قال :حدَّ ثني أبوك احلسن بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن

احلسني  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :كل متبايعني فكل واحد منهام عىل صاحبه
باخليار مامل يفرتقا ،أو يكون خيار)).
وفيها :بالسند املتكرر عن أيب العباس ،عن ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن املحاريب،
عن املنقري ،عن ابن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ( :%البيعان
باخليار فيام يتبايعا حتى يفرتقا عن رضا).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ :]44/2الب ِّيعان باخليار مامل يفرتقا ،كام قال
رسول اهلل ÷.
وفيها [ :]45/2حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن معنى حديث رسول اهلل ÷ يف
قوله(( :الب ِّيعان باخليار مامل يفرتقا)) قال :هام باخليار مامل يفرتقا عن رىض ومقاطعة يف
السلعة ،فإذا تقاطعا فالسلعة ملشرتغا إال أن يستقيل هو ،أو البائع فيقيله اآلخر.
وذكر احلديث يف املنتخب [ص ،]189وفرسه بنحو هذا التفسري.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]160/3:الرأب :]1254/2:بإسناده املتكرر عن
حممـد ،عن أمحد ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :الب ِّيعان باخليار فيام تبايعا حتى يتفرقا عن رىض)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]261عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من اشرتى مرصاة فهو باخليار فيها ثالث ًا ،فإن رضيها وإال ردها ،ورد معها صاع ًا من
متر ،ومن اشرتى حمفلة فهو باخليار فيها ثالث ًا ،فإن رضيها وإال ردها ،ورد معها صاع ًا من
فرس لنا زيد بن عيل املرصاة من اإلبل ،واملحفلة من الغنم
متر)) قال أبو خالد رمحه اهللَّ :
وهي التي يرتك لبنها أيام ًا.
ويف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]160/3:الرأب :]1255/2:هبذا السند قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من اشرتى مرصاة فهو فيها باخليار ثالث ًا ،فإن رضيها وإال ردها،
ورد معها صاع ًا من متر)).
قال ُممد بن منصور :املرصاة من اإلبلُ :ت َرص يعني رضعها ،وتسمى من
الغنم حمفلة.

وقال اهلادي  #يف األحكام [ :]45/2وقد روي عن رسول اهلل يف ذلك أنه قال:
((من اشرتى مرصاة فهو فيها باخليار ،فإن رضيها جاز عليه البيع ،وإن مل يرضها ر ّدها ورد
معها صاع ًا من متر)).
وحبِس لبنها يف رضعها ،ومل حتلب فيام كانت حتلب
رصيتُ ،
واملرصاة :فهي التي قد ّ
ّ
فيه من أوقاهتا.
ويف جمموع زيد [ #ص :]262عن آبائه ،عن عيل  :%أن رسول اهلل ÷ جاءه
رجل فقال :يا رسول اهلل إين ُأ ْخدَ ع يف البيع ،فجعل له رسول اهلل ÷ فيام اشرتى ،أو
باع اخليار ثالث ًا.
وفيه [ص :]262هبذا السند :أنه ÷ جعل عهدة الرقيق ثالث ًا.
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]495بسنده املعروف عن آبائه ،عن
عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :املغبون ال حممود ،وال مأجور)).
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]161/3:الرأب :]1258/2:حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا عباد ،عن حاتم ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :من باع عبد ًا وله
مال ،فاملال للبائع إال أن يشرتط املبتاع ،قىض به رسول اهلل ÷).
يف جمموع زيد [ #ص :]263عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الجيوز البيع إىل أجل
اليعرف).
()1

()2

وقال زيد بن عيل ’ :الجيوز البيع إىل النريوز  ،وال إىل املهرجان  ،وال إىل
صوم النصارى ،أو إىل إفطارهم ،وال جيوز البيع إىل العطا ،وال إىل احلصاد ،وال إىل
الدياس ،وال إىل اجلذاذ ،وال إىل القطاف ،وال إىل العصري ،وال بأس بالبيع إىل الفطر ،وإىل
( - )1النريوز :أول يوم من السنة معرب َن ْو ُروز ،أفاده يف القاموس.
( - )2املهرجان :يوم عيد الفرس ،وهي كلمتان مهر وزان محل وجان لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة
ومعناها حمبة الزوج أفاده يف املصباح.

األضحى ،وإىل املوسم ،وإىل أجل معروف عند املسلمني فالبيع إىل هذا جائز.
قوارص،
وفيه [ص :]269هبذا السند :أن رجلني اختصام إليه ،فقال أحدهام :بعت هذا
َ
واستثنيت مخس قوارص مل أعلمهن ويل اخليار ،فقال ( :#بيعكام فاسد).
ومث ُله يف األمال [العلوم[ ،]158/3:الرأب :]1249/2:بسند حممد ،عن أمحد ،عن حسني ،عن
أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه .%
يف جمموع زيد [ #ص :]276عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان جييز بيع أمهات
األوالد ،وكان يقول( :إذا مات سيدها وهلا منه ولد فهي حرة من نصيبه؛ ألن الولد قد
ملك منها شقص ًا ،وإن كان ال ولد هلا بيعت).
وفيه [ص :]277هبذا السند أن رج ً
ال أتاه ،فقال :ياأمري املؤمنني إن يل أمة قد ولدت مني،
أفأهبها ألخي؟ قال ( :#نعم) فوهبها ألخيه ،فوطئها فأولدها ،ثم أتاه اآلخر ،فقال :يا
أمري املؤمنني أهبها ألخ يل آخر؟ قال ( :#نعم) فوطؤوها مجيع ًا وأولدوها ،وهم ثالثة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]164/3:الرأب :]1268/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
سألت أمحد بن عيسى عن بيع أمهات األوالد؟ فكرهه ،وقال :إين ألستوحش منه ،وقال:
كيف لنا أن نعلم أن علي ًا كان يرى ذلك؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم ،فقال :نحو ًا من
قوله ،وقال :صدق ،كيف لنا أن نعلم أن علي ًا كان يفعله.
ويف اجلامع الكايف [صُ :]60
مثل رواية األمايل عنهام زاد فيه :وقال حممد يف كتاب
القضاء :سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من أهله أهنم كانوا ال يثبتون عن
عيل  #بيع أمهات األوالد.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]46التباع أمهات األوالد ،وال جيوز ذلك بني
مواليهن من البيع ،وإن كان قد بقي هلم ملك أعناقهن يوطأن
ألهنن قد عتقن عىل
العباد ؛
ّ
ّ
بذلك ،ولو عتقن من امللك كله مل جيز ملواليهن أن يطؤوهن إال بنكاح وتزويج ،وإنام
معنى عتقهن فهو حكم يمنع موال َيهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن.

ويف ذلك ماروي عن رسول اهلل ÷ أنه قال يف أم إبراهيم ابنه حني ولدته ،وكانت
جارية من القبط ُأهديت له ،فقال(( :أعتقها ولدُ ها)) فحكم رسول اهلل ÷ بأن الولد
بيع أمه ،وإن كان باقي ًا عليها ملكه ،ولوال أن امللك بعد باق له عليها ملا
قد حظر عىل أبيه َ
جاز أن جيعل سيدها عتقها مهرها إذا أراد عتقها وتزوجيها؛ ألن الفرج الحيل إال بمهر،
ولوال أن له عليها ملك ًا مل جيز أن جيعل عتقها مهرها ،فقام عتقها مقام ثمنها ،أال ترى أنه
ِ
أعتقك ،فأجعل عتقك مهرك ،فرتاضيا بذلك فغلط فأعتقها ،ثم أراد تزوجيها
لو قال هلا:
بعد ذلك فأبت حلكم له عليها بالسعي يف قيمتها؛ ألن الغدر ،واإلخالف ،ونقض العهد
جاء من قبلها.
فأما ما يرويه مهج الناس عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#من إطالق بيعهن
فذلك ما ال يصدق به عليه ،وال يقول به من عرفه فيه.
ويف ذلك ما حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن بيع أمهات األوالد ،فقال :ال جيوز
عليهن.
فيهن ،وال حيكم به
ّ
ذلك ّ
وأما ما يرويه أهل اجلهل عن أمري املؤمنني  #فال يقبل ذلك منهم ،وال يصدق به عليه.
قال حيي بن احلسني  :¥لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك.
وقال  #يف املنتخب [ص :]225ملا سئل عن بيع أمهات األوالد :معاذ اهلل ،أال ترى
أن ماريـة القبطية أم إبراهيم ملا ولدت إبراهيم ،قال النبي ÷(( :أعتقها ولـدها))
قال :أعتقها من البيع وحده ،ولو كانت عتقت مل جيز أن جيعل عتقها صداقها ،وقد قال
بغري ذلك غرينا.
ورووه عن عيل بن أيب طالب  ،#ومل يصح ذلك عندنا بل هو كذب عليه ،وباطل.
بيعهن من
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 4ص :]10وما ذهبنا إليه من منع
ّ
بيعهن
قول عامة الفقهاء ،وهو ما أمجع عليه يف الصدر األول ،وذهبت اإلمامية إىل أن
ّ
جـائز ،وبه قال النارص  ،#وروى القوالن مجيع ًا عن أمري املؤمنني ،رواه زيد بن عيل،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %مثل قول اإلمامية.
وروى لنا أبو العباس احلسني :مثل قولنا عنه .#

قال أبو العباس احلسنيَ :أ ْخ َبنا حممد بن احلسني بن عيل العلوي املرصي ،حدَّ ثنا أيب
احلسنيُ  -يعني أخـا النارص  -حدَّ ثنا زيد بن احلسني بن زيد بن عيسى بن زيد بن عيل،
عن أيب بكر عبداهلل بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  #أنه كان يقول( :التباع أم الولد).
ويف األحكام أيض ًا [ج 2ص :]47حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن بيع أمهات األوالد؟
بيعهن.
فقال :ال أرى ذلك ،ولسنا نصحح ما روي ،وقيل به عن أمري املؤمنني  #من
ّ
يف جمموع زيد [ #ص :]277عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال أتاه ،فقال :إين
جعلت عبدي حر ًا إن حدث يب حدث ،أفيل أن أبيعه؟ قال ( :#ال) ،قال :فإنه قد
أحدث (أي فسق) قال( :حدثه عىل نفسه ،وليس لك أن تبيعه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]168/3:الرأب :]1285/2:حدَّ ثني أمحد بن عيسى،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه :أن رج ً
ال أتى علي ًا..إلخ مث ُله.
املدبر؟
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]48حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن بيع َّ
فقال :البأس ببيع املدبر إذا اضطر صاحبه إىل بيعه ،وقد ذكر :أن رسول اهلل ÷ أمر
رج ً
ال ببيع مدبر ًا له ،وكان يقول(( :إذا مات سيد املدبر خرج من ثلثه ،وإنام هو وصيه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]55عن القاسم  #نحوه ،وزاد :وقد قال أهل املدينة :ال
يباع ،وال يوهب.
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]221يف من أعتق قبل دفع ثمنه قال  :#ال يرد يف
الرق إنام عىل املشرتي الثمن.
وكذلك جاء عن عيل بن أيب طالب  :#يف مصقلة بن هبريه حيث باعه الرقيق
فأعتقهم ،وهرب إىل معاوية ،ومل يردهم عيل  #يف الرق.
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]161/3:الرأب :]1259/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه
كان ال يرى ببيع املصاحف ،ورشائها بأس ًا.

وقد تقدم قوله ÷(( :من أخذ عىل تعليم القرآن أجر ًا كان ح ّظه يوم القيامة)) يف
باب األذان يف املجموع ،واألمال ،ورشح التجريد ،واجلامع الكايف.
وفيه :ألمري املؤمنني  #أنه يبغضه يف اهلل كذلك.
ُ
َّهي بلفظ :وهنى عن تعليم القرآن باألجرة ،وسيأيت يف
ورواية املرتىض  #يف الن ُ
األحكام.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]372قال أمحد بن عيسى ،وهو قول القاسم ،ومعنى قول
احلسن :فيام حدَّ ثنا حسني ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه :البأس ببيع املصاحف ورشاها،
والتجارة فيها ،وكتابتها باألجرة.
قال أمحد :وماهي عندي إال كغريها من التجارة ،وليس بايعها يبيع القرآن الرشيف إنام
يبيع اجللد ،وأجرة يده ،قال :وكذلك قال القاسم بن إبراهيم :البأس ببيع املصاحف
ورشاها ،وكتابة القرآن والعلم باألجر.
وروى حممد بإسناده عن عيل ،وحممد بن احلنفية ،والشعبي أهنم قالوا :البأس ببيع
املصاحف ورشاها.
قال الشعبي :ليس هو يبيع القرآن ،إنام هو يبيع اجللد وعمل يده.
ويف اإلحكام قال اهلادي [ #ج 2ص :]49البأس عندنا ببيع املصاحف وكتابتها
باألجـرة والتجارة فيها؛ ألنه إنام يأخذ األجر عىل تعبه ،وكتابته وعمل يده ،وأما أخـذ
املعلم األجرة عىل حتفيظ القرآن ملن حيفظه إياه فال خري يف ذلك ،وقد جاء عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أخذ عىل تعليم
القرآن أجر ًا كان حظه يوم القيامة)).
وحدَّ ثني أيب عن أبيه :أنه سئل عن رشاء املصاحف وبيعها ،فقال :البأس ببيع
املصاحف ورشائها ،وكتابة القرآن باألجرة.
قال حييى بن احلسْي  :¥جيب عىل من علم مشاهرة ،أو غري ذلك أن ال خيتص
القرآن كله نفسه باملجاعلة ،ولكن يكون َماعلته عىل غريه من اآلداب يف اخلط ،واهلجاء،
وقراءة الكتب ،وغري ذلك ،ويكون القرآن داخ ً
ال يف تعليمه بال مشارطة عليه ،وما كان
من بر من املتعلم ،ومكافأة عىل ذلك قبله املعلم ،وجاز له قبوله وأخذه.

حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :يف تعليم القرآن والكتابة بأجر ،قال :البأس بذلك إذا مل تكن
املشارطة عىل القرآن خصوصيه ،وقد ذكر أن رسية خرجت لرسول اهلل ÷ فمرت
بحي من العرب وقد لدغ سيدهم ،فسألوهم :هل فيهم من يرقي؟ فرقاه بعضهم بفاحتة
الكتاب ،فعويف ،فأعطوهم ثالثني شاة ،فلام قدموا عىل النبي ÷ أخبوه اخلب ،فقال:
((ارضبوا يل معكم بسهم)).
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]170/3:الرأب :]1292/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل بن أيب
طالب  :#يف السيف املفضض ،واملنطقة ،والقدح يشرتى ،قال( :إذا اشرتيته بأكثر مام
فيه من الفضة فال بأس ،وإذ كان بأقل مام فيه فهو حرام).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]73يف سيف حمىل بفضة أو مصحف حمىل
بفضة يشرتى بدراهم :أن ذلك ال جيوز عندنا حتى يعلم كم وزن احليل من درهم،
فيشرتى احليل بوزنه سواء سواء ،ثم يشرتي السيف بفضلة يرتاضيان عليها ،أو املصحف.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه أمر رج ً
مرصعة
ال اشرتى قالدة يوم خيب َّ
بالذهب ،فيها خرز مركب بالذهب ،فأمره أن يميز بني خرزها ،وبني الذهب ،ويقلعه منه
حتى يعرف ما فيها ،فيشرتيه بوزنه من الذهب ،فقـال :إنام اشرتيت احلجارة بالفضلة بني
الوزنني ،فقال :ال ،حتى متيز ما بينهام ،فلم يرتكه حتى ميز بينهام.
وروى  #يف املنتخب [ص :]241مث َلها عنه ÷ ،إال أنه أبدل اخلرز (بجوهر)
قال فيها( :جوهر معلق بالذهب...إلخ) وبني جوهرها ،وبلفظ( :ويقلعه منه...إلخ).
يف جمموع زيد [ #ص :]266عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل اشرتى من رجل
جارية ،ثم وطئها ،ثم وجد فيها عيب ًا ،فألزمها املشرتي ،وقىض عىل البائع بعرش الثمن.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #الرأب[ ،]1257/2:العلوم :]161/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أبو الطاهر ،عن أيب ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا  ،#قال( :إذا ابتاع

الرجل األمة فوجد هبا عيب ًا ،وقد أصاهبا حطوا عنه بقدر العيب من ثمن اجلارية ،ويلزمها
الذي ابتاعها).
وفيها [العلوم[ ،]187/3:الرأب :]1347/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح ،عن إسحـاق بن الفضل ،عن عبيد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#فيمن باع سلعت هبا داء ،فجاء املبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه
داء ،أو عوار ًا ردت إليه سلعته.
وفيها [العلوم[ ،]166/3:الرأب :]1276/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني،
عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :البأس باملجازفة مامل يسم كيالً).
ويف جمموع زيد [ #ص :]258عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من كذب يف مرابحة
فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني ،وبعثه اهلل عز وجل يوم القيامة يف زمرة املنافقني).

يف جمموع زيد [ #ص :]278عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال أتاه قد اشرتى من
ِ
ٍ
رجل قد واله ضيعته ،فقال السيد :مل آذن لعبدي يف التجارة فلزمه دين ،قال( :خيري
عبد
سيده بني أن يفتديه بالدين ،أو يبيعه ويقيض الدين الذي عليه من الثمن ،فإن كان الثمن ال
يفي بالدين فليس عىل السيد غرم أكثر من رقبة عبده).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]65كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #أن رجلني ارتفعا إليه خيتصامن ،فقال أحدهام :ياأمري املؤمنني إن عبدي هذا
ابتاع من هذا شيئ ًا ،وإين رددته عليه فأبى أن يقبله ،فقال له أمري املؤمنني ( :#هل كنت
تبعث غالمك بالدرهم يشرتي لك به اللحم؟) فقال :نعم ،قال( :قد أجزت عليك رشاه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]167/3:الرأب :]1281/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبـائه  :%أن رج ً
ال
ٍ
رجل قد و ّ
اله ضيعته ،فقال السيد :مل آذن لعبدي أن
أتى علي ًا  #قد اشرتى من عب ِد
يبيع ،فرده ،وقال( :اليبيع إال بإذن السيد).

وفيها [العلوم[ ،]165/3:الرأب :]1275/2:هبذا السند عن زيد  ،#قال :لو أن رج ً
ال باع
تم إذا ريض العبد.
خدمة عبد حياته َّ
وفيها [العلوم[ ،]166/3:الرأب :]1275/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن موسى ،عن
رشيك ،عن جابر ،عن أيب جعفر :أن النبي ÷ باع خدمة املدبَّر.
ويف جمموع زيد [ #ص :]272عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :قدم زيد بن حارثة ¥
برقيق ،فتصفح رسول اهلل ÷ الرقيق ،فنظر إىل رجل منهم وامرأة كئيبني حزينني من
بني الرقيق ،فقال ÷(( :مـايل أرى هذين كئيبني حزينني من بني الرقيق؟)) فقال
زيد :يارسول اهلل احتجنا إىل نفقة عىل الرقيق ،فبعنا ولد ًا هلام ،فأنفقنا ثمنه عىل الرقيق،
فقال رسول اهلل ÷(( :ارجـع حتى تسرتده من حيث بعتـه)) فرده عىل أبويه وأمر
رسول اهلل ÷ منادي ًا ينادي :أن رسول اهلل ÷ يأمركم أن ال تفرقوا بني ذوي
األرحام من الرقيق).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]168/3:الرأب :]1288/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد ،عن حفص ،عن جعفر ،عن أبيه :أن النبي ÷ رأى امرأة من السبي تبكي،
فقال لصاحب السبي(( :ما هلذه تبكي؟)) قال :بعت ابن ًا هلا يف بني عبس ُأعطيت به ثمن ًا
حسن ًا ،قال(( :انطلق حتى ترده)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]52ويفرق بني السبي إال بني األم وولدها،
ويف ذلك ماروي عن رسول اهلل ÷ :أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم ،ثم قام
ينظر إىل وجوههم ،فإذا رأى امرأة تبكي ،قال هلا(( :مايبكيك؟)) فتقول :بيع ابني ،فيأمر
ٍ
بامرأة
به فريد إليها ،وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا بني يديه ،فقـام ينظر إليهم ،فإذا
تبكي ،فقال هلا(( :مايبكيك؟)) فقالت :بيع ابني يف بني عبس ،فقـال النبي ÷:
((لرتكبن فلتجيئن به كام بعته بالثمن ،فركب أبو أسيد فجاء به)).

يف جمموع زيد [ #ص :]273عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قال( :من اشرتى جارية
فال يقرهبا حتى يستبئها بحيضة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]117/3:الرأب :]1141/2:حدَّ ثنا حممد ،حدَّ ثنا
حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،#
قال( :إذا ابتاع اجلارية أصاب منها ما دون الفرج مامل يستبئها).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]273عن آبائه ،عن عيل  :%أنه سئل عن رجل له مملوكتان
أختـان ،فوطئ أحدهام ،ثم أراد أن يطأ األخرى؟ فقال ( :#ليس له أن يطأ األخرى
حتى يبيع التي وطئها ،أو يزوجها).
وفيه [ص :]273سألت زيد بن عيل  :#عن األمة إذا كانت الحتيض بكم يستبغا؟
فقال  :#بشهر ،قلت :فإن كان ملكها هببة ،أو مرياث ،أو وقعت يف سهمه من املغنم
كله سواء؟ قال  :#نعم.
وفيه [ص :]274عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن احلباىل أن يـوطأن
حتى يضعن إذا كان ِ
احل َبل من غريك ،أصبتها ِرشاء ،أو ُمخس ًا ،وقـال رسـول اهلل ÷:
((املاء يسقي املاء ،ويشد العضم ،وينبت اللحم)) وهنى رسول اهلل ÷ عن مهر البغي،
وأجر ماء كل عسيب ،وهي الفحول).
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]226قال حممد بن سليامن  :¥وسألته عن حكم
رسول اهلل ÷ يف بريرة؟ فقال :كان يف بريرة أربع خصال كلها سنة ،قول النبي ÷:
((الطالق ملن أخذ بالساق)) ومل جيعل بيعها طالقها؛ ألهنا بيعت وهلا زوج.
وسألته عن عائشة عام فعلت حني اشرتهتا ،واشرتطت التي باعتها أن الوالء هلا؟
وخريها رسول اهلل ÷ حني
فقال ÷(( :الوالء ملن أعتق)) وأبطل الرشطَّ ،
ففرق بينهام ،وتصدّ ق عليها بتمر ،فأهدته
فخريهـا يف زوجها ،فاختارت نفسهاّ ،
أعتقتّ ،
لرسول اهلل ÷ ،فقال(( :هو عليها صدقة ،ولنا هدية)).
وسواء أكان الزوج حر ًا ،أو مملوك ًا ،إذا ُأعْتقت ُخ ّريت.
ً
قال حييى بن احلسْي :#

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]64الجيوز بيع شاة بعرشين رطل حل ًام ،أو أقل،
أو أكثر ،وال جيـوز بيع عرشة أرطال حل ًام بشاة من أي اللحوم كان ،وال جيوز أن يشرتي به
حيوان مام يؤكل حلمه؛ ألن رسول اهلل ÷ :هنى عن بيع اللحم باحليوان.
وروى مثلها [ص :]200عنه ÷ يف املنتخب.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبد العزيز َّ
الكالري ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن

احلسني العرين ،عن عيل بن القـاسم الكندي ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده قال:
كره عيل  #بيع يشء من احليوان واحد ًا بأكثر مؤخر ًا.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]183/3:الرأب :]1339/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن حسن بن حسني ،عن عيل بن القاسم ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#أنه كره بيع وسق متر من متر خيب بوسق متر من متر املدينة عاج ً
ال من
أجل أن متر املدينة أجودهام.
وفيها [العلوم[ ،]173/3:الرأب :]1303/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
()1

إسامعيل  ،عن مصبح ،عن عمرو ،عن جابر ،عن عيل بن أيب طالب ،عن النبي ÷
قال(( :ال تشرتي أصناف ًا بدراهم رضبة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق)).
()2

يف جمموع زيد [ #ص :]257عن آبائه ،عن عيل  :%قالُ ( :أ ِ
هـدي لرسول اهلل ÷
متر ،فلم يرد منه شيئ ًا ،فقال لبالل(( :دونك هذا التمر حتى أسألك عنه)) قال :فانطلق بالل،
فأعطى التمر مثلني ،وأخذ مثالً ،فلام كان من الغد ،قال رسول اهلل ÷(( :آتنا خبيئتنا التي
استخبأناك)) فلام جاء بالل بالتمر قال رسول اهلل ÷(( :ما هذا الذي استخبأناك))
( - )1عن إسامعيل بن صبيح عن عمرو عن جابر (نخ).
( -)2ال تشرتين (نسخه).

()1

فأخبه بالذي صنع ،فقال له رسول اهلل ÷(( :هـذا احلرام الذي ال يصلح أكله،
انطلق فاردده عىل صاحبه ،ومره أن ال يبيع هكذا ،وال يبتـاع)) ثم قال رسول ÷:
ال بمثل ،والب بالب مث ً
ال بمثل ،والفضة بالفضة مثـ ً
((الذهب بالذهب مث ً
ال بمثل ،والذرة
ال بمثل ،والشعري بالشعري مث ً
بالذرة مث ً
ال بمثل ،يد ًا بيد ،فمن زاد ،أو ازداد فقد أربى))).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]155/3:الرأب :]1239/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %قال:
(أهدي..إلخ) نحوه.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]37مثله بلفظ :ويف ذلك ما بلغنا عن عيل بن أيب
طالب  #أنه قال( :أهدى...إلخ) وليس فيه أيض ًا(( :يد ًا بيد)) وبزيادة التمر بالتمر...
بعـد الفضة ،وبلفظ(( :وأمره)) وبلفظ(( :استخبيناك)) وفيه زيادة بعد قوله فقد اربا
((وامللح بامللح مث ً
ال بمثل)).
ونحوه يف املنتخب للهادي [ #ص :]199بلفظ بلغنا ،وصح عندنا...إىل قوله:
((هذا ال جيوز)) وأمره أن يسرتده.
ب مث ً
ال
ب بال ّ
وفيه [ص :]193ويف ذلك ماروي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال ّ
بمثل ،والشعري بالشعري مث ً
ال بمثل ،يد ًا بيد ،فمن زاد ،أو ازداد فقد أربى)).
ويف األحكام للهادي [ #ج 2ص :]38حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن الرصف،
فقال :حدَّ ثنا الثقات يرفعونه إىل رسول اهلل ÷ أنه قال(( :التبيعوا الذهب بالذهب
إال مثـ ً
ال بمثل ،ال تشفوا بعضه عىل بعض ،وال تبيعوا غائب ًا منه بحارض)).
()2

وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة ،فقال :إذا مل
يدخل يف ذلك ما ال حيل من التفاضل فال بأس بذلك ،وإنام هو كام جاء عن النبي ÷:
سوا ًء سواء ،يد ًا بيد.

( -)1هذا الربا (نسخة).
( –)2الشف :الزيادة والفضل.

وفيها [ج 2ص :]71قال ( #يعني اهلادي) :وال جيوز للرجل أن يبيع شيئ ًا مام قد
اشرتاه مام يكال ،أو يوزن إذا مل يقبضه ،ومل يستوف بكيله ،وكذلك لو استوىف كيله ،ثم
أراد بيعه أو توليته فال ينبغي له أن يبيعه ،وال يوليه حتى يوفيه الذي يبيعه منه ،أو يوليه إياه
بكيل جديد ،وكذلك روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :مع كل صفقة كيلة)).
واإلقالة ،والتولية ،والبيع عندنا يف ذلك سواء ،البد من إعادة الكيل فيه.
ويف املنتخب له [ #ص :]195روي عن النبي ÷ أنه هنى عن بيع مامل يضمن،
وخيتلف فيه الصاعان من البائع واملشرتي.
وقد تقدّ مت رواية األمايل عن ابن عباس :من ابتاع طعام ًا فال يبعه حتى يكتاله.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]74كانت الدراهم يف زمان رسول اهلل ÷
كدرامهنا اليوم ،ومل يكن يف زمن النبي ÷ ،وال يف اجلاهلية للعرب رضب دنانري ،وال
دراهم تعرف ،وإنام كانوا يتبايعون ،ويتشارون بالتب دراهم معروفة وأواقي مفهومة،
وكان الرطل األول الذي كان عىل عهد رسول اهلل ÷ باملدينـة اثنتي عرشة أوقية،
وكانت كل أوقية أربعني دره ًام ،فكان رطلهم اربعامئة درهم ،وثامنني دره ًام هبذا الدرهم
فأقر رطلهم عىل ذلك ÷ .والدليل عىل ما قلنا به يف
الذي يف أيدي الناس اليـومَّ ،
ذلـك قوله ÷(( :ليس فيام دون مخس أواق من الفضة زكاة)) ثم قال ÷ بإجامع
األمـة عنه(( :ليس فيام دون مائتي درهم زكاة)) فعلمنا حني قال(( :ليس فيام دون مائتي
درهم زكاة ،وليس فيام دون اخلمس أواق زكاة)) أن األوقية كانت إذ ذاك أربعني دره ًام
هبذا الدرهم الذي ال اختالف عند األمة فيه ،أن الزكاة جتب يف مائتي درهم به.
قال :ويقال :إن أول من رضب الدراهم يف اإلسالم عبد امللك بن مروان ،وهذا
الدرهم الذي خترج به الزكاة فهو الدرهم الذي يسميه أهل العراق وزن سبعة ،وإنام
يسمونه وزن سبعة ؛ ألنه سبعة أعشار املثقال ،والدليل عىل ذلك :أنك إذا زدت عىل هذا
الدرهم ثالثة أسباعه صار ذلك مثقا ً
ال؛ ولذلك صارت العرشة دراهم سبعة مثاقيل.

وقد كانت دنانري قيرص ملك الروم ودراهم األكارسة البغلية َترِ ُد عىل العرب بمكة يف
اجلاهلية ،فلم يكونوا يتبايعون هبا ،وكانوا يردوهنا إىل مايعرفون من التب عىل وزن
املثقـال ،والدرهم عىل جتربتها يف األواقي واألرطال ،وكان رطلهم كرطل املدينة أربعامئة
وثامنني دره ًام ،ووقيتهم أربعني دره ًام.
يف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]179/3:الرأب :]1326/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :لعن اهلل اخلمر ،وعارصها ،ومعترصها ،وبائعها ،ومشرتغا ،وآكل
ثمنها ،وشارهبا ،وساقيها ،وحاملها ،واملحمولة إليه)).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]408بلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :لعن
رسول اهلل ÷..إلخ) مث ُله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]188/3:الرأب :]1351/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن
داهر ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه :أنه كره بيع العصري إذا كان جلد ًا يعني إذا
اشتد قليالً.
يف جمموع زيد [ #ص :]278عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من أسلف يف طعام إىل
أجل فلم جيد عند صاحبه ذلك الطعام ،فقال :خذ مني غريه بسعر يومه ،مل يكن له أن
يأخذ إال الطعام الذي أسلف فيه ،أو رأس ماله ،وليس له أن يأخذ نوع ًا من الطعام غري
ذلك النوع).
ويف رشح األحكام :بسنده املتكرر عن أيب العباس ،عن ابن إسحاق ،عن النخعي،
عن املحاريب ،عن ابن الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%مثله.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]159/3:الرأب :]1251/2:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن أيب جعفر ،قال :البأس بالسلم يف
احليوان ،أسنان معلومة إىل أجل معلوم.

حدَّ ثنا حممد قال :حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم قال :البأس بالسلم يف احليوان
إذا كان سن ًا معلوم ًا إىل أجل معلوم ،وكرهه قوم.
قال حممد بن منصور :وهذا قول أهل احلجاز ،وأهل البيت ،وأهل الكوفة اليأخذون به.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]279بسنده عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :البأس أن تأخذ
بعض رأس مالك ،وبعض رأس َس َلمك ،وال تأخذ شيئ ًا من غري َس َل ِمك).
وفيه هبذا السند [ص :]279أنه كره الرهن ،والكفيل يف السلم.
والس َلم الصحيح اجلائز أن يسلم الرجل إىل
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2صَ :]78

رجـل ما ً
ال يف يشء معروف ،بوزن أو كيل معروف ،بصفة معروفة ،إىل أجـل معروف،

حمدود ،مسمى بينهام ،يدفعه إليه ،ويسلمه ببلد معروف ،فإذا أسلم إليه ذلك املال ،وقبضه عىل
هذه الرشوط فهذا سلم صحيح ،وال أعرف بني علامء آل الرسول ÷ ،والغريهم يف
هذا اختالف ًا.
وقد صح لنا أن رسول اهلل ÷ أخـذ َس َل ًام من غودي دنـانري يف متر موصوف،
معروف بجنسه إىل أجل معروف بكيل معروف.
وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه مل يكن يرى يف السلم بأس ًا.
وكذلك كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم رمحة اهلل عليهَّ :
الس َلم جائز عىل صحته.
إن َ
وكذلك كان يقول مجيع علامء آل رسول اهلل ÷ من ولد احلسن واحلسني ’،
وغريهام النعلم يف جواز السلم إذا كان صحيح ًا بني أحد منهم اختالف ًا.
شئت
وفيها [ج 2ص :]90بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن غودي ًا أتاه ،فقال له :ياحممد إن َ
أسلمت إليك وزن ًا معلوم ًا يف كيل معلوم ،إىل أجل معلوم يف متر معلوم ،من حائط معلوم،
ُ
ئت فأسلم وزنـ ًا معلوم ًا ،إىل أجل
فقال رسول اهلل ÷(( :ال يا غودي ،ولكن إ ِْن ِش َ
أسمي لك حائط ًا)).
معلوم ،يف متر معلوم ،وكيل معلوم ،وال ّ
فقال اليهودي :نعم ،فأسلم إليه.
فلام كان آخر األجل جاء اليهودي إىل رسـول اهلل ÷ يتقاضاه ،فقال له رسول اهلل
÷(( :يا غودي إن لنا بقية يومنا هذا)) فقال :إنكم معرش بني عبد املطلب قوم
ُم ْط دل ،فأغلظ له عمر.

فقال له رسول اهلل ÷(( :انطلق معه إىل موضع كذا وكذا ،فأوفه حقه ،وزده كذا
وكذا للذي قلت له)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص ،]99واملنتخب [ص :]249فيمن له دين عند رجل،
فأراد أن يسلمه إليه قبل قبضه :إنه الجيوز ألنه الكايل بالكايل ،وقد هنى رسول اهلل ÷
عن ذلك ،وهو الدين بالدين.
ويف السلف قال  #يف األحكام [ج 2ص :]103وقد استسلف رسول اهلل ÷
متر ًا ثم رد أكثر منه ،وال بأس بذلك عىل طريق التفضل.
وقال [ #ج 2ص :]81ويف السلف الذي جر منفعة الذي قال فيه رسول اهلل ÷:
((كل سلف جر منفعة فهو حرام)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]190/3:الرأب :]1357/2:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن إسامعيل ،عن عمرو ،عن جابر ،عن أيب جعفر ،عن عيل بن أيب
طالب ،عن النبي ÷ ،قالّ :
جر منفعة فهو ربا ،واليشرتين أصناف ًا
((كل قرض ّ
بدراهم رضبة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق..إلخ)).
يف جمموع زيد [ #ص :]280عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من أقال نادم ًا أقاله اهلل نفسه يوم القيامة ،ومن أنظر معرس ًا ،أو وضع له أظله اهلل تعاىل يف
ظل عرشه)).
وقال زيد بن عيل ’ :اإلقالة :بمنزلة البيع ،والتولية :بمنزلة البيع يفسدهام مايفسد
البيع ،وجييزهام ماجييز البيع.
واحلديث يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر عن أيب العباس،
عن ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن املحاريب ،عن املنقري ،عن ابن الزبرقان ،عن أيب
خالد ،عن زيد ،عن أبائه ،عن عيل ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أقال...إلخ)).

يف جمموع زيد [ #ص :]280عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قىض للجار بالشفعة يف دار
من دور بني مرهبة بالكوفة ،وأمر رشحي ًا أن يقيض بذلك.
ويف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]172/3:الرأب :]1297/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن
أحق هبا إذا قامت عىل
عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال يف بيع الدار( :اجلار ّ
ثمن ،إال أن يطيب عنها نفس ًا والشفعة باحلصص) ،قال حممد بن منصور :يعني باحلصص
إذا كان لرجل تسعة أعشار دار ،ولآلخر عرشها ،ثم بيعت دار إىل جنب دارهام ،فلهام أن
يأخذاها بالشفعة ،وهي بينهام عىل عرشة أسهم لصاحب ال ُع ُرش سهم ،ولصاحب التسعة
أعشار تسعة أسهم.
وفيها [العلوم[ ،]172/3:الرأب :]1299/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :وص اليتيم بمنزلة أبيه،
يأخذ له بالشفعة إذا رأى رغبة ،وللغائب شفعة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]106بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((جار الدار أحق بالدار)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :إذا بيعت الدار فاجلار أحق
هبا؛ إذا أقامت عىل ثمن إن شاء إال أن يطيب عنها نفس ًا).
يف جمموع زيد [ #ص :]281عن آبائه عن عيل  :%يف املضارب يضيع منه املال،
فقال ( :#ال ضامن عليه ،والربح عىل ما اصطلحا عليه ،والوضيعة عىل رأس املال).
ويف أمال أمحد بن عيسى[ #العلوم[ ،]173/3:الرأب :]1304/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  #أنه قـال يف
املضارب( :إذا أنفق يف سفره فمن مجيع املال ،فإذا قدم وكره فام أنفق فمن نصيبه).
قال حممد :هذا الذي عليه الناس.

وفيها [العلوم[ ،]173/3:الرأب :]1305/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني..إلخ السند املتقدم
عن عيل  #أنه قال :يف الرجل يموت وعنده مال مضاربة ،قال( :إن سامه بعينه قبل
موته ،فقال :هذا لفالن يعني فهو له ،فإن مات ومل يذكره فهو أسوة الغرماء).
وفيها [العلوم[ ،]173/3:الرأب :]1305/2:هبذا السند يف رجل له عىل رجل مال ،فتقاضاه فال
يكون عنده ،فيقول :هو عندك مضاربة ،فال يصلح حتى يقبضه.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]136وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
أنه قال :يف رجل يموت وعنده مال مضاربة..إلخ رواية األمايل مثلها.
يف جمموع زيد [ #ص :]287عن آبائه عن عيل  :%أنه قال( :الرهن بام فيه إذا كان
قيمته والدين سواء ،وإن كانت قيمته أكثر فهو بام فيه ،وهو يف الفضل أمني ،وإن كانت
قيمته أقل رجع بفضل الدين عىل القيمة).
ويف رشح األحكام :بالسند املتكرر عن أيب العباس ،عن ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن
املحاريب ،عن املنقري ،عن ابن الزبرقـان ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %أنه
قال( :الرهن بام فيه إذا كان قيمته والدين سواء ،وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين
عىل القيمة).
وفيه :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن احلسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن
عيل ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يقول يف الرهن( :إذا ضاع يرتادان الفضل).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]250روي عن النبي ÷ أنه قال(( :اليغلق
الرهن ،للمرهتن غنمه ،وعليه غرمه)) ،وهذا أصح ماجاء عندنا يف الرهن ،وأحب
األقاويل إلينا.
قال :وصح اخلب الذي روي عن النبي ÷ ،وعن أمري املؤمنني رمحة اهلل عليه يف تراد
الراهن واملرهتن الفضل بينهام ،وهو قولنا ،وقول علامء آل الرسول عَ َل ْيه و ،%وبه نأخذ.
ومنع [ #ص ]257من تسليم الرهن قبل االستيفاء وقـال :واحلكم فال يفارق الرشط،
والرشط أملك كام قال النبي  ،#وقد قال رسول اهلل ÷(( :الرشط أملك)).

يف جمموع زيد [ #ص :]287عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الضامن عىل مستعري،
وال مستـودع إال أن خيالف ،وال ضامن عىل من شارك يف الربح ،وللمستودع أن يودع
الوديعة امرأته ،وولده ،وعبده ،وأجريه).
قال أبو خالد :أظن هذا الكالم األخري من كالم اإلمام زيد بن عيل  ،#وليس هو
عن عيل .#
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]183/3:الرأب :]1336/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن إسحاق بن الفضل ،عن عبيداهلل بن حممد بن عمر بن عيل،
عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#يف رجل مسلم أعار أخاه عارية ،فهلكت ،قال( :اليسأهلا
املعري ،واليغرمها املعار ،فإن أعارها رج ً
ال آخر ،فهلكت من عنده فقد غرمها).
وفيها [العلوم[ ،]188/3:الرأب :]1352/2:هبذا اإلسناد عن عيل  ،#قال( :ليس عىل مؤمتن
ضامن واليمني ،فإن اهتم حلف ،والضامن عليه).
د
ُ
مضمونة،
العارية -إذا أخذت بضامن-
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص:]202
وإن مل تؤخذ بضامن مل يكن مستعريها ضامن ًا هلا ،وقد استعار رسول اهلل ÷ من
صفوان بن أمية اجلمحي دروع ًا ،فقال له :عارية مضمونة ،أو غصب ًا :فقال :بل عارية
مضمونة ،فضمنها النبي ÷ ،فلو تلفت لغرمها له.
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل،
قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى،
عن احلسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه :أن علي ًا  #كان يقول يف العارية:
(هو مؤمتن مامل حيوهلا).
فقيل :ماحتويله إياها؟
قالُ ( :ي ِع ُريها غريه ،أو يدفعها إليه).

وفيه :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا

احلسني بن القاسم ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد ،عن عمه عيل ،عن خالد أيب هاشم ،قال:

حدَّ ثني أبوك احلسن بن عيل بن عمر ،عن أبيه ،عن جده ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن
النبي ÷ ،قال(( :من أودع وديعة فال ضامن عليه)).
وفيه :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قالَ :أ ْخ َبنا
حممد بن عبد العزيز ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن احلسني العرين ،حدَّ ثنا رشيك بن عبداهلل ،عن
جابر ،عن عامر ،عن عيل  #أنه قال( :ليس عىل مؤمتن ضامن).
يف جمموع زيد [ #ص :]288عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الجتوز هبة ،وال صدقة
إال معلومـة مقسومة مقبوضة ،إال أن تكون صدقة أوجبها الرجل عىل نفسه ،فيجب عليه
أن يؤدغا خالصة هلل تعاىل كام أوجب عىل نفسه).
وفيه [ص :]288عن آبائه ،عن عيل  :%من وهب هبة فله أن يرجع فيها مامل يكافأ
عليها ،وكل هبة هلل تعاىل ،وصدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها.
وقال زيد بن عيل  #من اهلبة هلل عز وجل :اهلبة لألقارب املحارم.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]172/3:الرأب :]1300/2:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثني أبو الطاهر ،حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قـال( :من وهب هبة
يريد هبا وجه اهلل والدار اآلخرة ،أو صلة الرحم فال رجعة له فيها ،ومن وهب هبة يريد هبا
عوض ًا كان له ذلك العوض ماكان قائ ًام بعينه ،فإن استهلك كان له قيمته).
وهو يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]46هبذا السند.
ويف جمموع زيد  #أيض ًا [ص :]378عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كتب يف صدقته،
هذا ما أوىص به عيل بن أيب طالب ،وقىض به يف ماله أين تصدقت بينبع ،ووادي القرى،
واالذينية ،وراعة -يف سبيل اهلل ووجهه أبتغي هبا مرضات اهلل ،ينفق منها يف كل نفقة يف
سبيل اهلل ،ووجهه يف احلرب ،والسلم ،واجلنود ،وذوي الرحم ،والقريب ،والبعيد التباع،
والتوهب ،وال تورث حي ًا أنا ،أو ميت ًا ،أبتغي بذلك وجه اهلل ،والدار اآلخرة ،ال أبتغي إال
اهلل تعاىل ،فأن يقبلها ،وهو يرثها وهو خري الوارثني فذلك الذي قضيت فيها فيام بيني وبني
اهلل عز وجل الغد منذ قدمت مسكن واجبة بتلة حي ًا أنا ،أو ميت ًا يوجلني اهلل اجلنة،

ويرصفني عن النار ،ويرصف النار عن وجهي ،يوم تبيض وجوه ،وتسود وجوه،
حمررون لوجه اهلل عز وجل
وقضيت أن رباحـ ًا ،وأبا نيزر ،وجبري ًا ،إن حدث يب حدَ ث ّ
وقضيت أن ذلك إىل األكب فاألكب من ولد عيل  #املرضيني هدغم
وال سبيل عليهم،
ُ
وأمانتهم وصالهتم ،واحلمد هلل رب العاملني.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]200واهلبة عندنا جائزة ،وكذلك الصدقة،
وإن مل تقبض ،إذا حددت ،وفهمت ،وعرفت ،وأشهد عليها ،ال اختالف عند علامء آل
رسول اهلل ÷ يف ذلك.
وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #قال :وحتديدها أن يقول :قد وهبت
لك داري التي يف موضع كذا وكذا ،وحدودها كذا وكذا ،وكذلك القول يف الصدقة.
وفيها [ج 2ص :]198والجيوز للمسلم أن غب لبعض ولده شيئ ًا دون سائر أوالده ،إال أن
يكون املوهوب له أبذل ولد الواهب ملاله لوالده ،وأكثرهم منافع له ،وبر ًا به ،فتكون هبته له
َّ
دوهنم مكافأة له عىل فعله ،وبذله لوالده ماله؛ ألن اهلل يقولَ ﴿ :ه ْل َج َز ُاء ْ ْ َ
ان إَِل
الحس ِ
ِ
ْ
ُ
ال ْح َسان[ ﴾60الرمحن] فأما إذا استووا يف الطاعة والبذل فال جيوز األثرة لبعضهم عىل بعض،
ِ
خيرج احلديث الذي روي عن رسول اهلل ÷ يف النعمـان بن بشري يف ابن له
وعىل ذلك َّ
أتى به رسول اهلل ÷ فقال :إين نحلت ابني هـذا غالم ًا كان يل.
فقال له رسول اهلل ÷(( :أكل ولدك نحلته مثل هذا؟))
فقال :ال.
قال له رسول اهلل ÷(( :فارجتعه)).
وفيها [ج 2ص :]200كل من تصدق بصدقة عىل صغري أو كبري ،وكانت الصدقة يف يده مل
خيرجها إال أنه قد بني ،وأخب هبا ،وأشهد عىل نفسه للموهوب له هبا ،فهي جائزة إن
وهبها من بعد اإلشهاد له هبا ،والقبول من املوهوب له هبا ،الخيتلف يف ذلك علامء آل
رسول اهلل ÷ ،وكان جدي القاسم بن إبراهيم رمحة اهلل عليه يقول :الذي أرى يف ذلك
أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من القبض ،ومن احلوز ،إال أن يكون املتصدق عليه ،أو
املوهوب له مل يقبال ،فإن كانا كذلك يف ترك القبول مل تكن اهلبة وال الصدقة مستحقه،

وال البينة يف ذلك نافعة؛ ألن املتصدق عليه ربام قبله ،وربام مل يقبله ،فإن قبل مع البينة
كانت له ،وإن مل يقبل مل تكن له ،وأما الصغري فام تصدق عليه به من ذلك فموقوف له
حتى يقبله عند الكب ،أو ال يقبله.
قال حييى بن احلسني :إذا وقفت عليه أوقفت غلتها ،وعملها أيض ًا ،وإن كان له ويل
مثل األب واجلد فقبل له جاز قبوله.
وفيها [ج 2ص :]202قال  :#الرقبى والعمرى :جيريان َمرى اهلبة إذا دفعها الدافع إىل
املدفوع إليه ،وقال :هي لك ولعقبك ،أو ولدك ،فإذا قال له ذلك كان هو وولده أوىل هبا
من املرقب ،أو املعمر ،وجرت مواريث للمعطى ،ولعقبه أبد ًا ،وإن قال :قد أعمرتك هذه
الدار حياتك ،فاسكنها ماعشت ،وهذه النخل فكلها ماعشت كانت له حياته ،فإذا مات
رجعت إىل ورثة املعمر؛ ألن املؤمنني عىل رشوطهم ،وعىل هذا ُخي ََّرج معنى احلديث الذي
رواه جـابر بن عبداهلل عن النبي ÷ أنه قال(( :أيام رجل أعمر عمرى له ،ولعقبه فإهنا
للذي يعطاها ،الترجع إىل الذي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]192/3:الرأب :]1365/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن عاصم ،عن حبان بن عيل العنزي ،عن ليث ،عن احلكم ،عن عيل
 :#أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث ،والربع يف الدار وإن مل تقسم.
يف جمموع زيد [ #ص :]284عن آبائه ،عن عيل  :%أن رجلني كانا رشيكني عىل
عهد رسول اهلل ،فكان أحدهام مواضب ًا عىل السوق والتجارة ،وكان اآلخر مواضب ًا عىل
املسجد ،والصالة خلف رسول اهلل ÷ ،فلام كان عند قسمة الربح قال املواظب عىل
السوق :فضلني؛ فإين كنت مواضب ًا عىل التجارة ،وأنت كنت مواضب ًا عىل املسجد ،فجاءا
إىل رسول اهلل ÷ ،فذكرا ذلك له ،فقال النبي ÷ للذي كان يواضب عىل
السوق(( :إنام كنت ترزق بمواضبة صاحبك عىل املسجد)).
وفيه [ص :]285عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يد اهلل مع الرشيكني مامل يتخاونا ،فإذا
ختاونا حمقت جتارهتام ،فرفعت البكة منها).

وفيه [ص :]285عن آبائه ،عن عيل  :#يف الرشيكني ،قال( :الربح عىل ما اصطلحا
عليه ،والوضيعة عىل قدر رؤوس أمواهلام).
وقال زيد بن عيل :الرشكة :رشكتان رشكة عنان ،ورشكة مفاوضة.
فالعنان :الرشيكان يف نوع من التجارة خاصة.
واملفاوضة :الرشيكان يف كل قليل وكثري.
وقال زيد بن عيل  :#ما لزم أحد املفاوضني لزم اآلخر ،وما لزم أحد العنانني مل
يلزم اآلخر ،ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من جتارهتام.
ومجيع ماتقدّ م من املجموع عن النبي ÷ ،وعن عيل ،وعن زيد ’ رواه عيل بن
بالل رمحه اهلل يف رشح األحكام [ج 4ص ]175بسنده املتكرر املتقـدّ م عن أيب العباس ،عن
ابن إسحاق ،عن النخعي ،عن املحاريب ،عن إبراهيم ،عن ابن الزبرقان ،عن أيب خالد،
عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل .%
يف جمموع زيد [ #ص :]286عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من استأجر أجري ًا فليعلمه بأجره ،فإن شاء ريض ،وإن شاء ترك)).
بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها
وفيه [ص :]286عن آبائه عن عيل  :%أنه أتى َّ
فض َّمنَه إياها.
دهن ،فكرسها َ
وفيه [ص :]286عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :كل عامل مشرتك إذا أفسد فهو ضامن.
وروي يف رشح األحكام :خب القارورة ،وخب األجري املشرتك عن عيل #
بالسند املتقدم قبل الباب عن أيب العباس ،عن ابن إسحاق ،عن النخعي..إلخ.
وفيه :هبذا السند عن زيد  #قال :الضامن عىل األجري املشرتك الذي يعمل يل ولك
وهلذا ،واألجري اخلاص الضامن عليه إال فيام خيالف.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]10قال حممدَ :أ ْخ َبنا حممد بن مجيل ،عن مصبح ،عن
حاتم ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه كان ُي َض ِّمن الصايغ والقصار ،فقال:
اليصلح الناس إال ذلك.

وروى بإسناده عن احلكم عن عيل يف صائغ دفع إليه يشء يصيغه ،فزعم :أنه رسق من
عنده أو هلك ،قال :يضمن.
وعن زيد ،عن آبائه أن علي ًا  #قال( :كل عامل مشرتك إذا أفسد فهو ضامن ،وإن
فضمنه إياها ،وإنه أتى بنجار
بحمال محل قارورة عظيمة فيها دهن ،فكرسهاَّ ،
عليـ ًا أتى َّ
فضمنه ،وأيت بأجري يعمل عىل مجل ،فرضب فخذه،
رضب مسامر ًا يف باب ،فكرسه،
َّ
فضمنه.
فكرسهاَّ ،
يف جمموع زيد [ #ص :]290عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال كفل لرجل بنفس
رجل فحبسه حتى جاء به.
()1

وفيه [ص :]290هبذا السند عنه  #أنه قال :يف احلوالة ال تواء عىل مسلم إذا أفلس
املحتال رجع صاحب احلق عىل الذي أحاله.
وبه فيه [ص :]290عنه  :#يف رجل له عىل رجل حق ،فك َّفل له رجل باملال ،قال له:
أن يأخذهام باملال.
وبه فيه عنه  :#أنه وكل اخلصومة إىل عبداهلل بن جعفر ،وقال :ماقيض له فيل،
()2

وماقىض عليه فعيل ،وكان قبل ذلك وكل اخلصومة إىل عقيل بن أيب طالب حتى تويف .
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]260وروى حممد بإسناده ،عن غياث ،عن جعفر ،#
عن عيل صىل اهلل عليه :أنه كان يوكل بخصومته عقيل بن أيب طالب ،فلام كب جعلها إىل
عبداهلل بن جعفر فام قىض له فله ،وما قىض عليه فعليه.
يف جمموع زيد [ #ص :]283عن آبائه ،عن عيل  :%أن رسول اهلل ÷ هنى عن
قبـالة األرض بالثلث ،والربع.
( )1قوله ال تواء :أي ال ضياع عليه ،وال خسارة ،وهو من التواء أو اهلالك ،انتهى هناية.
( )2الضمري الذي يف تويف عائد إىل أمري املؤمنني  ،#أي أنه  #استمر توكيله لعبد ال َّله بن جعفر ريض اهلل تعاىل عنه حتى تويف
بعد أن كان وكل عقيل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنهام ،وقوله :كان قبل ذلك مجله معرتضة.

وقال ÷(( :إذا كـانت ألحدكم أرض فليزرعها ،أو ليمنحها أخاه ،فتع َّطلت
كثري من األرضني)) فسألوا :رسول اهلل ÷ أن يرخص هلم يف ذلك ،فرخص هلم،
ودفع خيب إىل أهلها عىل أن يقوموا عىل نخلها يسقونه ،ويلقحونه ،وحيفظونه بالنصف
فكان إذا أينع ،وآن رصامه -بعث عبداهلل بن رواحة  ،¥فخرص عليهم ،ورد عليهم
بحصصهم من النصف.
وفيه [ص :]284عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كره أن تزرع األرض ببعرها ،وكان
يرخص يف الرسجني(.)1
قال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]375وليس جيوز يف املزارعة عندنا إال ماروي عن
رسول اهلل ÷ رواه عنه رافع بن خديج.
قال السائل :وكذلك لو أنه دفع إليه نخ ً
ال أو شجر ًا يسقيه ،وحيده ،ويعمله عىل أن له
فيه شقص ًا.
قال :ذلك جائز عندنا يف املساقاة ،وكذلك فعل رسول اهلل ÷ يوم خيب.
يف جمموع زيد [ #ص :]289عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من خرق ثوب ًا لغريه ،أو
أكل طعام ًا لغريه ،أو كرس عود ًا لغريه ضمن ،ومن استعان مملوك ًا لغريه ضمن ،ومن ركب
دابة غريه ضمن).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم القالس الكويف ،قال:
حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن جعفر العلوي ،عن عمه عيل بن احلسني ،عن خاله أيب هاشم،
قال :حدَّ ثني أبوك احلسن بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن احلسني ،قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه ،ويتبع البائع)).
( )1قال يف الروض النضري رشح املجموع قال :يف حوايش املنهاج البعر :هاهنا العذرة ،والرسجني ،والرسحني :أزبال البهائم
انتهى ،وهو يف بعض النسخ بلفظ :العذرة والرسجني باجليم ،ويقال :الرسقني بالقاف وكرس السني فيهام الزبل معروف.
ويقال رسقني بالفتح ،وال يسمى رسجني إال بعد خروجه ،وقبله يسمى فرثا .أشار إليه احلريري يف درة الغواص انتهى.

وفيه :هبذا اإلسناد قال :قىض رسول اهلل ÷(( :أنه ليس لعرق ظامل حق)).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]300عن آبائه عن عيل  %قال( :من استعان عبد غريه بغري
إذن السيد فهو ضامن ،ومن ركب دابة بغري إذن صاحبها فهو ضامن).
يف جمموع زيد [ #ص :]199عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :قال رسول اهلل ÷:
((من أقرض قرض ًا كان له مثله صدقة ،فلام كان من الغد ،قال ÷ :من أقرض قرض ًا
كان له مثاله كل يوم صدقة)).
قـال  :#قلت يا رسول اهلل أمس ،قلت :من أقرض قرض ًا كان له مثله صدقة،
وقلت اليوم :من أقرض قرض ًا كان له مثاله كل يوم صدقة).
قال ÷(( :نعم ،من أقرض قرض ًا ،فأخره بعد حمله كان له كل يوم مثاله صدقة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]311/2:الرأب :]601/1:بسند حممد ،عن أمحـد،
عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه  ،%عن عيل  :#مثله بلفظ( :قلت يا
رسول اهلل ،قلت أمس ،وبلفظ( :مثاله كل يوم).
ونحوه يف أمال أيب طالب [ #ص :]435إال أن قبله حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني
بن عيل الديبـاجي ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن مايت ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن منصور..إلخ.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبد العزيز ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن
احلسني العرين ،عن عيل بن القـاسم الكندي ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده ،قال:
قال عيل ( :#من أقرض فال يرشط إال مثلها ،فإن جوزي خري ًا منها أو مثلها فليقبل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]173/3:الرأب :]1301/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممـد بن مجيل ،عن حممد بن جبلة ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،قال :سمعت أبا
جعفر يقول :كل قرض جر منفعة فهو ربا.

قال حممد :يقول إذا ابتدأ القرض عىل أنه يريد املنفعة فال خري فيه ،وإن ابتدأ يريد
األجر واملعروف ،ثم كـافأه الرجل بام شاء فهو جائز ،روي ذلك عن النبي ÷ ،وعن
احلسن واحلسني ،وجعفر بن حممد عليهم مجيع ًا السالم ،وهو الذي عليه الناس أهنم أنالوا
من أقرضهم ،وقبلوا ذلك إال أنه بعد قبض احلق.
وفيها [العلوم[ ،]190/3:الرأب :]1357/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
إسامعيل ،عن عمرو ،عن جابر ،عن أيب جعفر ،عن عيل بن أيب طالب ،عن النبي ÷
قال(( :كل قرض جر منفعة فهو ربا ،وال تشرتين أصناف ًا بدراهم رضبة حتى تضيف لكل
نوع ثمنه من الورق)).
وذكر أن النبي ÷ بعث علي ًا  #مصدق ًا ،فجعل الرجل يأتيـه بأفضل إبله،
وأفضل غنمه فيقول :خذها؛ فإين أحب أن أعطي اهلل عز وجل أفضل مايل ،فقـال هلم
عيل ( :#إنام أمرين رسول اهلل ÷ أن آخذ من صدقاتكم الوسط ،فلست آخذها
حتى أرجـع إىل رسول اهلل ÷ وأذكرها له) فرجع ،فذكر له ،فقـال نبي اهلل ÷:
((بني هلم ما يف أمواهلم من الفرائض ،فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]81قال رسول اهلل ÷(( :كل سلف جر
منفعة فهو حرام)).
وفيها [ج 2ص :]103وقد استسلف رسول اهلل ÷ متر ًا ثم رد أكثر منه ،والبأس
بذلك عىل طريق التفضل ،وقد تقدم ذكر هذه الرواية يف باب السلم.
يف جمموع زيد [ #ص :]298عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال( :إذا باع الرجل متاع ًا
من رجل ،وقبضه ،ثم أفلس ،قال :البائع أسوة الغرماء).
وفيه [ص :]298هبذا السند عنه  :#أنه كان يبيع متاع املفلس إذا التوى عىل غرمائه،
وإذا أبى أن يقيض ديونه.
وبه فيه [ص :]295عنه  ،#قال :إذا حبس القايض رج ً
ال يف دين ،ثم تبني له إفالسه،
وحاجته أخرجه حتى يستفيد ما ً
ال ،ثم يقول له :إذا استفدت ماال فاقسمه بني غرمائك.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]239/4:الرأب :]1509/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن راشد :حدَّ ثنا إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه
كان حيبس الرجل إذا التوى عىل غريمه ،فإذا تبني له إفالسه ،وحاجته أخرجه حتى
ال ،ويقول له( :قد استفدت ما ً
يستفيد ما ً
ال فاقسمه بني غرمائك).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]158إذا أفلس رجل ،وعنده سلعة غريمه
بعينها فصاحب السلعة أوىل هبا من سائر الغرماء ،وبذلك حكم حممد رسول اهلل ÷
ويف ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق
به من غريه)) ،وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :أيام رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أوىل
باملتاع إذا وجده بعينه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]1قال حممد :حدَّ ثنا ابن منذر ،عن ابن فضيل ،عن حممد
ٍ
رجل يف السجن بعد أن يعلم
(حبس
بن إسحاق ،عن أيب جعفر ،عن عيل ’ أنه قال:
ُ
ما عليه من احلق ظلم) فقال حممد :معناه :أن احلاكم يسأل عنه ،فإن كان مطلع ًا عىل حقه
حكم عليه به ،وإن كان معدم ًا فلسه وأخرجه.
ونحوه يف األمال [العلوم[ ،]214/4:الرأب :]1427/2:هبذا اإلسناد.
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]375عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل يموت،
وخيلف ابنني ،فيقر أحدهام بأخ له قال( :يستويف الذي أقر حقه ،ويدفع الفضل).
وبه فيه [ص :]376عنه  :#يف الورثة يقر بعضهم بدين قال( :يدفع الذي أقر حصته
من الدين).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]241أمجع أمحد والقاسم واحلسن  ،%وحممد :عىل أن
الرجل احلر البالغ العاقل إذا أقر عىل نفسه بيشء من حقوق الناس جاز إقراره عىل نفسه،
واختلفوا فيمن أقر عىل نفسه بحق من حقوق اهلل ليس للناس فيه يشء مثل الزنا ،ورشب
اخلمر والرسقـة ،فقال القاسم ،واحلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد األول:
إذا أقر الرجل عىل نفسه بالرسقة أو رشب اخلمر أقيم عليه احلد.

قال القاسم  :#وقد ذكر عن عيل صىل اهلل عليه :أنه ردد مرتني ،وآخر قويل حممد:
إذا أقر عىل نفسه مرتني أقيم عليه احلد ،قال القاسم :وسئل عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟
فقال :ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك أربع مرات فلام كان يف الرابعة رمجه.
يف جمموع زيد [ #ص :]291عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال جتوز شهادة متّهم،
وال ظنني ،وال حمدود يف قذف ،وال َمرب يف كذب ،وال جار إىل نفسه نفع ًا ،وال دافع
عنها رضر ًا).
وبه فيه [ص :]291عنه  #قال( :ال جتوز شهادة رجل واحد عىل شهادة رجل واحد
حتى يكونا شاهدين عىل شهادة شاهدين).
وبه فيه [ص :]292عنه  ،#قال( :إذا رجع الشاهد ضمن).
وبه فيه [ص :]292عنه  #قال( :ال جيوز شهادة ولد لوالده ،وال والد لولده ،إال
احلسن واحلسني فإن رسول اهلل ÷ شهد هلام باجلنة).
وبه فيه [ص :]338عنه  #قال( :ال تقبل شهادة النساء يف احلدود ،والقصاص ،وكان
اليقبل شهادة عىل شهادة يف حد ،وال قصاص).
وبه فيه [ :]340عنه  :#أن شاهدين شهدا عند عيل  #عىل رجل أنه رسق رسقة،
فقطع يده ،ثم جاءا بآخر ،فقاال :يا أمري املؤمنني غلطنا هذا الذي رسق ،واألول بريء،
فقال ( :#عليكام دية األول ،وال أصدقكام عىل هذا اآلخر ،ولو أعلم أنكام تعمدتام يف
قطع يده لقطعت أيديكام).
وبه فيه [ :]296عنه  :#أنه قىض يف رجل يف يده دابة شهد له عليها شاهدان أهنا دابته
نتجت عنده ،وأقام رجل شاهدين أهنا دابته ،ومل يشهد شاهداه أهنا نتجت عنده ،فقىض أن
الناتج أوىل من العارف.
وبه فيه [ص :]297عنه  :#يف دابة بيد رجل ادعاها رجل ،وألحدهام شاهدان،
()1

ولآلخر ثالثة شهود ،قال ( :هو بينهام عىل مخسة :لصاحب الشاهدين اخلمسان،
ولصاحب الثالثة الثالثة األخامس).
( - )1يف نسخة الروض :هو سهم عىل مخسة...إلخ.

وبه فيه [ص :]298عنه  :#أنه قىض بشهاده امرأة واحدة  -وكانت قابلة عىل الوالدة
 وصىل عليه بشهادهتا ،وورثه بشهادهتا.وبه فيه [ص :]298عنه  :#يف ستة غلمة سبحوا ،فغرق أحدهم يف الفرات ،فشهد اثنان
عىل ثالثة أهنم أغرقوه ،وشهد الثالثة عىل االثنني أهنام أغرقاه ،فقىض أمري املؤمنني #
ُ
بخ ُم َيس الدية عىل الثالثة ،وبثالثة أخامس الدية عىل االثنني.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]211/3:الرأب :]1417/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه أيت بامرأة
بكر ،فقال :زعموا أهنا زنت فأمر النساء ،فنظرن إليها ،فقلن :هي عذراء ،فقال( :ماكنت
ألرضب من عليها خاتم من اهلل) ،وكان جييز شهادة النساء يف مثل هذا.
وفيها [العلوم[ ،]130/3:الرأب :]1173/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن
الزنجي خالد ،قال :سمعت جعفر بن حممد يذكر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :جتوز
شهادة النساء يف كل يشء ،إال احلد).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]500بسنده املعروف عن آبائه ،عن
عيل  :%سئل رسول اهلل ÷ عن امرأة زنت ،فذكرت املرأة أهنا بكر ،فأمرين أن آمر
النساء ينظرن إليها ،فنظرن إليها ،فوجدهنا بكر ًا فقـال ÷(( :ماكنت ألرضب من
عليه خاتم اهلل عز وجل)) وكان ÷ جييز شهادة النساء يف مثل هذا.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه

اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور املرادي ،قال :حدَّ ثنا حسني
بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :%أنه أيت بامرأة بكر
زعموا أهنا زنت ،فأمر النساء أن ينظرن إليها ،فقلن :هي عذراء ،فقال عيل  :#ماكنت
ألرضب من عليها خاتم اهلل ،وكان جييز شهادة النساء يف مثل هذا.
ويف كتاب النهي للمرتىض [ #ص :]250عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :هنى رسول
اهلل ÷ :أن تقبل شهادة امرأة وحدها يف احلدود ،وهنى أن تقبل شهادهتن يف يشء إال
ومعهن رجل إال يف االستهالل ،أو يف الرضاع.

ال والشاهد عد ً
قال املرتىض  #يف كتاب الفقه :إذا كان املدعي عد ً
ال حكمت
بالشاهد واليمني ،بذلك حكم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب _ ،وكان السلف
يتبعونه يف ذلك رضوان اهلل عليهم أقاموا اليمني مقام شاهد.
وقال يف شهادة القرابة :وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي ÷
وهذا كذب منهم عىل رسول اهلل ÷ ،وال اختـالف عند آل رسول اهلل أن :األخ،
واالبن ،والعم ،والقريب ،إذا كانوا أتقياء مؤمنني يعرفون بالعدالة أن شهادهتم جائزة.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]254قال القاسم فيام روى عبد اهلل ،عن حممد بن جعفر
الطبي ،عنه ،قال :مارأيت أهل البيت خيتلفون يف اليمني مع الشاهد (يعني يف جواز ذلك).
وفيه :وقال حممد بن عيل  ،#كان عيل _ ،وعليهام يقبل شاهد ًا ويمين ًا يف
الدين وحده ،وكان حممد بن عيل ’ حيلف باهلل إن علي ًا  #قىض بشاهد ويمني
بالكوفة  -يعني يف األموال.
قال حممد :بلغنا عن عيل _ أنه قىض بشاهد ويمني يف احلقوق.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]453ال اختالف عندنا يف القضاء باليمني مع
الشاهد ،وبذلك جاءت السنة عن النبي ÷.
قال :وإنام يقىض باليمني مع الشاهد يف احلقوق واألموال فقط ،فأما يف غريها من سائر
األشياء فال ،والقضاء بالشاهد مع اليمني بإجامع من آل رسول اهلل ÷.
ويف جمموع زيد [ #ص :]293عن آبائه ،عن عيل  ،#قال( :الب ّينة عىل املدّ عي،
واليمني عىل املنكر).

َ ْ
سألت زيد بن عيل  #عن شاهد ويمني؟ قال :ال ،إال بشاهدين كام قال اهلل﴿ :فإِن
َْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ ْ َََ
ان﴾[البقرة.]282:
ْي فرجل وامرأت ِ
لم يكونا رجل ِ

وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]317حني قال له السائل ،قلت :وألي معنى ال ينفعه؟

وقد روي عن أمري املؤمنني  #يف أربعة شهدوا لرجل ،واثنان شهدوا لرجـل يف دعوى كانت
بينهام ،فجعل لصاحب األربعة ثلثي الدعوى ،ولصاحب الشاهدين ثلث الدعوى؟

قال  :#وقد روى هذا عنه ،ومل يصح ذلك عندنا وكيف حيكم بذلك ،وقد جاء عنه
أنه لو شهد ثامنية عىل رجل بالزنا ،ثم رجع أربعة من الثامنية لكان احلد ثابت ًا باألربعة
الباقني ،أال ترى أنه مل ينظر إىل زيادة الشهود الذين رجعوا ملا قام عىل الشهادة أربعة
وكذلك يف هذين املدعيني ملا شهد لواحد أربعة ،ولآلخر اثنان مل يكن هلذا الذي شهد له
أربعة بزيادة الشاهدين أكثر من احلق الذي وجب له بالشاهدين..إلخ.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]183/3:الرأب :]1337/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن إسامعيل ،عن وكيع ،عن سفيان ،عن جعفر بن حممد  ،#عن أبيه :أن النبي
÷ قىض بشهادة رجل ،ويمني املدعي.
وفيها [العلوم[ ،]183/3:الرأب :]1337/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد ،عن وكيع ،عن
خالد ،عن أيب كريمة ،عن أيب جعفر :أن النبي ÷ أجاز شهادة رجل ،ويمني املدعي
يف احلقوق.
يف جمموع زيد  #قال [ص :]213سمعت زيد ًا  #يقول :األيامن ثالث :يمني
الصب ،ويمني اللغو ،ويمني التحلة.
فسألته عن تفسري ذلك.
فقال  :#يمْي الصرب :الرجل حيلف عىل األمر ،وهو يعلم أنه حيلف عىل كذب
فهذا الصب ،وهو أحد الكبائر وإثمها أعظم من كفارهتا ،فينبغي أن يتوب إىل اهلل تعاىل،
وأن يقلع ،وليس فيها كفارة.
وأما يمْي اللغو :فهو الرجل حيلف عىل األمر ،وهو يظن أن ذلك كام حلف عليه
َّ ْ
َ َ ُ ُ
فليس يف ذلك كفارة ،وال إثم ،وهو قول اهلل عز وجلَ﴿ :ل يُؤاخِذك ُم الل بِاللغ ِو ِِف
ُ َ
َ َّ ُ ْ َ َ
َ ُ ُ
َْ
ك ْن يُؤاخِذك ْم ب ِ َما عق ْدت ُم اْل ْي َمان﴾[البقرة.]225:
أي َمان ِك ْم َول ِ
وأما يمْي التحلة :فهو الرجل حيلف أن ال يفعل أمر ًا من األمور ،ثم يفعله ،فعليه يف
َ
ُ
َ َْ ُ
ذلك الكفارة كام قال اهلل تعاىل :فـ﴿إ ْط َع ُ
ْشةِ َم َساك َ
ام َع َ َ
ِْي م ِْن أ ْو َس ِط َما ت ْط ِع ُمون أهلِيك ْم
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ََّ
َْ ْ َُُ ْ َْ َْ
ُ
ُيد ف ِصيام ثَلث ِة أيا ٍم -متتابعات[ ﴾-املائدة،]89:
أو كِسوتهم أو ُت ِرير رقب ٍة فمن لم ِ

َ ُ َ َّ َ َ
َ َ َ
َ ُ ُ
ُ
وذلك قول اهلل عز وجل﴿ :ق ْد ف َرض الل لك ْم ُتِلة أ ْي َمان ِك ْم َوالل َم ْوَلك ْم َوه َو
اْلك ُ
الْ َعل ُ
ِيم ْ َ
ِيم[ ﴾2التحريم].
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  %قال [ص :]214يغدغم ويعشيهم

نصف صاع من ّبر ،أو سويق ،أو دقيق ،أو صاع ًا من متر ،أو صاع ًا من شعري يغدغم
َ
ُ
َ َْ ُ
ويعشيهم ،قوله﴿:م ِْن أ ْو َس ِط َما ت ْط ِع ُمون أهلِيك ْم﴾[املائدة ]89:قال :أوسطه :اخلبز
والسمن ،واخلبز والزيت ،وأفضله :اخلبز ،واللحم ،وأدناه :اخلبز وامللح ،وقوله تعاىل:
َ
ُ
﴿أ ْو ك ِْس َوت ُه ْم﴾[املائدة ]89:قال :يكسوهم ثوب ًا ثوب ًا جيزغم أن يصلوا فيه.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]242/4:الرأب :]1518/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :قال

حدَّ ثني عبداهلل بن موسى ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن آبائه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((من حلف بيمني عىل يشء ،ثم رأى غريه خري ًا منه ،فليأته فإنه كفارته)) قال أبو جعفر :ليس
الناس عليه.
[العلوم[ ،]242/4:الرأب ]1519/3:حدَّ ثنا ُممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن إبراهيم :يف
كفارة اليمني كم يعطى كل مسكني؟ قال :مدين مدين حنطة لكل مسكني بإدامها من أي إدام
كان ،أو قيمته بعض مايصلح مام أعطى من اإلدام ،فيكون ذلك لغدائهم ،وعشائهم.
وذلك يروى عن عيل رمحة اهلل عليه.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]219عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كانت يمني رسول اهلل ÷
التي حيلف هبا :والذي نفس حممد بيده ،وربام حلف قال :ال ومقلب القلوب).
وبه فيه [ص :]219عن عيل  :#أنه كان إذا حلف قال( :والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة).
قال أبو خالد الواسطي :ما سمعت زيد ًا  #حلف بيمني قط إال استثنى فيها ،فقال:
إن شاء اهلل كان ذلك يف رضاء ،أو غضب فسألته عن االستثناء ،فقال :االستثناء من كل
يشء جائز.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]172من حلف باط ً
ال ليقطع عىل مسلم حق ًا،
أو أراد يف ذلك هبتان ًا وإث ًام كان فاجر ًا فاسق ًا غادر ًا ظامل ًا ،ويف أولئك ومن كان كذلك
َ
َ َ ً
َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َتون ب ِ َع ْه ِد الل َوأ ْي َمان ِ ِه ْم ث َم ًنا قلِيَل
ما يقول الرمحن فيام نزل من الفرقان﴿ :إِن اَّلِين يش

ْ
ََ َُْ ُ َْ ْ ََْ ْ َ َ َ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ام ِة َوَل
أولئِك َل خَلق ل ُه ْم ِِف اْلخ َِرة ِ َوَل يُكل ُِم ُه ُم الل وَل ينظر إِِل ِهم يوم ال ِقي
ْ َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ْ
َ َ َ َ َ
ْ
ُ
ٌ
َ
يُ َزك ِي ِهم ولهم عذاب أ ِِلم[﴾77آل عمران] وقوله تبارك وتعاىلَ﴿ :ل خَلق لهم ِِف اْلخِرة ِ﴾
َ
َ
فهو :النصيب هلم يف ثواب اهلل يف اآلخرة ،وأما قولهَ﴿ :ل يُكل ُِم ُه ُم الل﴾ فمعناه:
َ
اليبرشهم اهلل برمحته ،والخيصهم بمغفرته ،والينظر إليهم بنعمته ،وأما قولهَ ﴿ :وَل
يُ َزك ِي ِه ْم﴾ فهو :الحيكم هلم بتزكية ،والخيتم برمحة ،والبركة ،وال جيعلهم يف حكمه من
الزاكني ،وال عنده من الفائزين قال :وهذه اآلية نزلت يف رجل حـلف لرجل عند رسول
اهلل ÷ يمين ًا فاجرة باطلـة؛ فقال رسول اهلل ÷(( :من حلف عىل مال أخيه،
فأقتطعه ظامل ًا لقي اهلل يوم القيامة وهو معرض عنه)).
وفيها [ج 2ص :]175حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن كفارة اليمني كم يعطى كل
مسكني؟ فقال :يعطي مدين مدين من حنطة ،أو دقيق لكل مسكني بإدامه من أي إدام كان،
أو قيمته لغدائهم ،وعشائهم ،وكذلك يروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
يف جمموع زيد [ #ص :]295عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الصلح جائز بني
املسلمني إال صلح ًا أحل حرام ًا ،أو حرم حال ً
ال).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]181/3:الرأب :]1332/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد ،عن ابن فضيل ،عن االجلح ،عن احلكم ،قال :خرج النبي ÷ وإذا رجل يالزم
رجالً ،وإذا املطلوب يقول :الوالذي الإله غريه ،ماهي عندي ،فقال النبي ÷ للطالب:
((خذ الشطر ،ودع الشطر)).
ويف جمموع زيد  #أيض ًا [ص :]299عن آبائه ،عن عيل  :%أنه سـأل عثامن بن
ع ّفان أن حيجر عىل عبـداهلل بن جعفر ¶ ،وذلك أنه بلغه أنه اشرتى شيئ ًا ،فغبن فيه
بأمر مفرط.
قال يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]3قال  -يعني حممد بن منصور :وإذا كان الرجل مرسف ًا
مفسد املال حجر عليه ،قد سأل عيل بن أيب طالب  #عثامن أن حيجر عىل عبداهلل بن
جعفر حتى شاركه الزبري.

يف جمموع زيد [ #ص :]374عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يعتق الرجل من عبيده
ماشاء ،ويسرتق منهم ماشاء).
وبه فيه [ :]374عنه  :#يف عبد بني رجلني أعتقه أحدهام قالُ ( :ي َق َّوم بالعدل،
فيضمن لرشيكه حصته).
وفيه [ :]374هبذا اإلسناد عنه  :#أنه كان يستحب أن حيط من املكاتب ربع الكتابة
َّ
َ ُ
ََ ُ ُ ْ ْ َ
ال الل اَّلِي َءاتاك ْم﴾[النور.]33:
ويتلو﴿ :وءاتوهم مِن م ِ
وبه فيه [ :]374عنه  :#أنه كان اليقيض بعجز املكاتب حتى يتواىل عليه نجامن.

وبه فيه [ص :]300عنه  :#أنه قىض يف العبد يلزمه الدين ،ثم يعتقه سيده ،أن السيد
ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين ،وإن كان أعتقه وهو اليعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]50قال حممد :إذا قال رجل :كل مملوك اشرتيته إىل ثالثني
سنة فهو حر ،أو فهو مدبر فاشرتى مملوك ًا مل يعتق ،ومل يكن مدبر ًا؛ ألنه حلف عىل مامل
يملك ،وروى عن عيل _ ،وعن جامعة من الصحابة ،وغريهم أهنم قالوا :العتق
قبل ملك ،وهو قول آل رسول اهلل ÷.
وفيه [ج 2ص :]55قال القاسم  #فيام روى داوود عنه :والبأس ببيع املدبر إذا احتـاج
صاحبه إىل ثمنه ،وذكر أن رسول اهلل ÷ أمر مدبر ًا ببيع مدبّره ،وقد قال أهل املدينة:
اليباع ،وال يوهب ،وكيف؟ وإنام املدبر خيرج من ثلثه إذا مات ،وإنام هو وصية.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]441وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن
حر كله عتيق).
أيب طالب  #أنه قال( :إذا أعتق الرجل من عبده عضو ًا فهو ّ
وفيها [ج 2ص :]433قال :فإن قتل مكاتب ،أو قطع منه عضو ودي عىل حساب ما أ ّدى
من مكاتبته ،وما بقي فعىل حساب قيمته ،وكذلك يف مجيع احلدود إن لزمته حدود ،وذلك
قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ويف رشح األحكام لبن باللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا
عيل بن حممد الروياين ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن عيل بن احلسن ،قال :حدَّ ثنا زيد بن احلسني،

عن ابن أيب أويس ،عن ابن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كان يقول( :من
أعتق رشك ًا له يف عبد أعتق عليه ،وأقيم عليه؛ ألن رسول اهلل ÷ يقول(( :ال رضر،
وال رضار)).
وفيه :هبذا اإلسناد عن عيل  #أنه كان يقول( :ال يطأ الرجل مكاتبة إذا كاتبها).
عرفها حو ً
ال
يف جمموع زيد [ #ص :]288عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من وجد لقطة َّ
خري بني األجر والضمـان،
فإن جاء هلا طالب ،وإال تصدق هبا بعد السنة ،فإذا جاء صاحبها ّ
فإن اختار األجر فله أجرها ،وثواهبا ،وإن اختار الضامن كان األجر والثواب مللتقطها).
وفيه [ص :]289هبذا السند عنه  #قال( :اللقيط حر).
وهام يف رشح األحكام :بالسند املتكرر فيها عن أيب العباس ،عن ابن إسحاق ،عن
النخعي..إلخ ،عنه .#
ويف املجموع عن زيد بن عيل [ص :]289عن آبائه ،عن عيل  :%أنه جعل ُج ْع َل اآلبق
أربعني دره ًام إن كان جاء به من مسري ثالثة أيام ،وإن جاء من دون ذلك رضخ له.
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]8قال السيد أمحد بن عيسى  #فيام حدَّ ثنا عيل ،عن ابن
()2

هارون ،عن سعدان ،عن حممد ،عنه ،وهو قول حممد :اللقيط حر ،وال جيوز بيعه وال رشاؤه .
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]190/3:الرأب :]1356/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن مصبح بن اهللقام ،عن إسحق بن الفضل ،عن عبيـداهلل بن حممـد بن
عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  #قال :يف ّ
رق وجد يف قرية خربة قال:
()3

يعرف هبا سنة ،فإن مل تعرف
عرف فإن مل تعرف ،فليستمتع هبا) ،وقال( :من وجد لقطة ّ
( ُت ّ
فليستمتع هبا فهي كسبيل ماله).
( -)1اجلعل :األجرة عىل اليشء فعال ،أو قوالً ذكره يف النهاية ،ورضخ له من الرضح :وهو العطية يقال رضح إذا
أعطاه شيئ ًا قليالً.
( -)2ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]8قال حممد :وما أنفق عليه من نفقة أو رضاع فهو فيها متطوع وال يرجع عليه يف يشء منها
مورس ًا كان أو معرس ًا ،وروي نحو ذلك عن عيل .#
( - )3ورق (نخ).

وفيها [العلوم[ ،]193/3:الرأب :]1365/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن حاتم ،عن
جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :املنبوذ حر ،فإن شاء أن يوايل الذي التقطه وااله،
وإن شاء أن يوايل غريه وااله).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ :]207/2وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
 :#أنه اتته امرأة تستدعي عىل رجل قد باعته جارية هلا ،وقد بقي عليه بعض الثمن
فقالت :يا أمري املؤمنني ّ
حقي عىل هذا الرجل ،فقال الرجل :ابتعت منها لقيطة ،فقالت
املرأة :أجل خرجت ياأمري املؤمنني إىل مسجد قومي أصيل الفجر ،فإذا جارية عىل
الطريق ،فأخذهتا ،فاستأجرت هلا ظئر ًا ،وأنفقت عليها حتى أدركت ،وتم نفعها ،فقال
عيل  #للمرأة( :آجرك اهلل فيام وليت) ،وقال للرجلَ ( :أ َو ِط ْيتَها؟) قال :نعم ،فقال
للمرأة( :الحق لك فيها ،واطلبها باملك قبلها ،واجعل للمرأة صداق مثلها) ،ثم قال:
(ال يكن فرج بغري مهر).

۞۞۞۞۞

َ ُ َ َ
ِكتاب الـقضاء
يف جمموع زيد [ #ص :]295عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :القضاة ثالثـة :قاضيان
يف النار ،وقاض يف اجلنة ،قاض قىض فرتك احلق وهو يعلم ،وقاض قىض بغري احلق وهو
اليعلم ،فهذان يف النار ،وقاض قىض باحلق وهو يعلم فهو يف اجلنة).
وفيه :عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :إذا قىض القايض وأخطأ ثم علم رد قضاؤه.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]447وال ينبغي ألحد أن يطلب القضاء،
ويسأله ،وحيرص عليه؛ َّ
ألن خطره عظيم.
وفيها [ج 2ص :]447ما بلغنا عن النبي ÷ أنه قال(( :من ويل القضاء فقد ذبح بغـري
سكني)) ،وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :من سأل القضاء وكل إىل نفسه)).
وفيها [ج 2ص :]453بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :القضاة ثالثة :اثنان يف النار،
وواحد يف اجلنة ،فأما الذي يف اجلنة فقاض علم احلق فقىض به فهو يف اجلنة ،وأما
القاضيان اللذان يف النار فقاض علم احلق فجار متعمد ًا ،وقاض قىض بغري علم فاستحيا
أن يقول :ال أعلم فهام يف النار)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]225قال حممد :حدَّ ثنا حسن بن حسني ،قال :حدَّ ثنا خالد
بن بكار ،عن جعفر بن حممد  ،#قال :آخر خطبة خطبها أمري املؤمنني _(( :وإن
من أبغض خلق اهلل إىل اهلل عبد ًا وكله اهلل إىل نفسه جائر ًا عن قصـد السبيل ،مشغوف ًا
قمش جه ً
بكالم بدعة يعمل فيه برأيه ،وإن من أبغض خلق اهلل إىل اهلل رج ً
ال غار ًا
ال َّ
بأغباش الفتنة ،سامه أشباه الناس عامل ًا ،ومل يغن يوم ًا سامل ًا ،بكر فاستكثر ،مام ّقل منه خـري
مام كثر حتى إذا ارتوى من آجن ،وأكثر من غري طائل قعد بني الناس قاضي ًا ضامن ًا
لتخليص ما التبس عىل غريه ،إن خالف عىل قاض سبقه مل يأمن يف حكمه من خالفه ،وإن
نزلت به إحدى املبهامت هيأ هلا حشو ًا من رأيه ،ثم قطع به ،فهو من لبس الشبهات يف
خمفقة مثل غزل العنكبوت إن أصاب أخطأ؛ ألنه ال يدري أصاب أم أخطأ ،وإن أخطأ به
مل يعلم ال حيسب العلم يف يشء مام أنكر ،وال يرى أن من وراء ما بلـغ مذهب ًا ،إن قاس
شيئ ًا بيشء مل يكذب برصه ،وإن أظلم عليه أمر كتم مايعلم من نفسه لكيال يقال :اليعلم،

خ َّباط جهالت ،ركَّاب عشوات ،اليعتذر مام اليعلم فيسلم ،واليعض عىل العلم برضس
قـاطع ،يذري الروايات ذرو الريح اهلشيم ،ترصخ منه الدماء ،وتبكي منه املواريث،
ويستحل يف قضائه الفروج احلرام ،وحيرم يف قضائه الفروج احلالل الميل واهلل بإصدار
ماورد عليه ،والهو أهل ملا فرط به.
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]233أ ْخ َبنا أبو القاسم عبد العزيز االزجي،
بقراءيت عليه ،قال :حدَّ ثنا عمر بن حممد بن سنبك البجيل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن
احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر حممد بن زكريا املروروذي ،قال:
حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي االعور ،قال :حدَّ ثنا موسى بن جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :القايض إذا أخذ الرشوة بلغت به
الكفر ،وإذا جار يف حكمه نزع منه اإليامن؛ فدخل النار)).
وبه [ج 2ص :]233عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :يا عيل ال تقض بني
خصمني حتى تسمع منهام مجيع ًا)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]294عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :بعثني رسول اهلل ÷
إىل اليمن ،فقلت :يا رسول اهلل تبعثني وأنا شاب ال علم يل بالقضاء ،قال :فرضب يده يف
صدري ،ودعا يل ،فقال(( :اللهم اهد قلبه ،وثبت لسانه ،ولقنه الصواب ،وثبته بالقول
الثابت ،ثم قال :ياعيل إذا جلس بني يديك اخلصامن ،فال تعجل بالقضاء بينهام حتى تسمع
ما يقول اآلخر ،يا عيل ال تقض بني اثنني وأنت غضبان ،وال تقبل هد ّية خماصم ،وال
تضيفه دون خصمه؛ فإن اهلل عز وجل سيهدي قلبك ،ويثبت لسانك)) قال :فقال :#
فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما شككت يف قضاء بعد).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]447ويف ذلك ما بلغنا ،عن رسول اهلل ÷
تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر)).
أنه قال لعيل(( :إذا تقاضا إليك خصامن فال
ِ
ويف اجلامع الكايف :قال حممد :إىل قوله :وروي عن النبي ÷ أنه قال لعيل _:
((إذا تقاضا إليك اخلصامن ،فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر ،فإنه أجدر أن يبني
لك القضاء)).
عيل قضية بعد.
قال عيل  :#فام أشكلت َّ

ويف جمموع زيد [ #ص :]293عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أول القضاء ما يف
كتاب اهلل عز وجل ،ثم ما قاله رسول اهلل ÷ ،ثم ما أمجع عليه الصاحلون ،فإن مل
يوجد ذلك يف كتاب اهلل تعاىل ،وال يف السنة ،واليف ما أمجـع عليه الصاحلون اجتهد اإلمام
يف ذلك ال يألوا احتياط ًا ،واعتب ،وقاس األمور بعضها ببعض فإذا تبني له احلق أمضاه،
ولقايض املسلمني من ذلك ما إلمامهم).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]226وعن معاذ ،قال :ملا بعثني رسول اهلل ÷ إىل
اليمن قال يل(( :إن عرض لك قضاء كيف تقيض؟)) قلت :أقيض بام يف كتاب اهلل قـال:
((فإن مل يكن يف كتاب اهلل)) قال :فسنة رسول اهلل ،قال(( :فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل))
قلت :أجتهد رأيي ،وال آلو اجتهاد ًا قال :فرضب بيده عىل صدري ،وقال(( :احلمد هلل
الذي وفق رسول رسول اهلل ملا حيب)).
يف جمموع زيد [ #ص :]299عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان حيبس يف النفقة ،ويف
الدين ،ويف القصاص ،ويف احلدود ،ويف مجيع احلقوق ،وكان يقيد الدعار بقيود هلا أقفال،
ويوكّل هبم من حي ّلها هلم يف أوقات الصالة من أحد اجلانبني.
وفيه [ص :]299عن آبائه عن عيل  :%أنه بنى سجن ًا وسامه نافع ًا ،ثم بدا له ،فنقضه،
فسامه خميس ًا ،وجعل يرجتز ويقول:
تـــــر أين ك ّيســـــ ًا مك ّيســـــ ًا
أمل
َ

بنيــــت بعــــد نــــافع خميســــ ًا

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]448وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((عيل أعلم القوم ،وأقضاهم)).
قال :وبلغنا عن عيل  #أنه كان يقول( :واهلل لو أطعتموين لقضيت بينكم بالتوراة
حتى تقول التوراة :اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم باإلنجيل حتى يقول اإلنجيل:
اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن :اللهم قد قىض يب ،ولكن
واهلل ال تفعلون ،واهلل ال تفعلون).

[ج 2ص ]449وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل  :#أنه وجد درع ًا له عند نرصاين ،فأقبل به
إىل رشيح قاضيه عىل املسلمني ،فخاصمه عليه ،قال :فلام رآه رشيح رحـل له عن َملسه،
فقال له( :مكانك) فجلس إىل جنبه ،فقال( :يارشيح أما إنه لو كان خصمي مسل ًام ما
جلست معه إال يف َملس اخلصومة ،ولكنه نرصاين ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :إذا
كنتم وإ ّيـاهم يف طريق فأجلئوهم إىل مضايقه ،وصغروا هبم كام صغر اهلل هبم من غري أن
تظلموهم))) ثم قال ( :#يا رشيح إن هذا درعي مل أبع ،ومل أهب) فقال رشيح
للنرصاين :ما تقول فيام قال أمري املؤمنني ،فقال النرصاين :ما الدرع إال درعي ،وما أمري
املؤمنني عندي بكاذب ،قال :فالتفت رشيح إىل عيل ،فقال :يا أمري املؤمنني :هل من بينه؟
قال :فضحك عيل ،وقال( :أصاب رشيح ،مايل من بينه) فقىض بالدرع للنرصاين ،قال:
فقام النرصاين فمشى هنيهة ،ثم رجع ،ثم قال :أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء ،أمري
املؤمنني يميش إىل قاضيه يقيض عليه ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن
حممد ًا عبده ورسوله ،الدرع واهلل درعك يا أمري املؤمنني ،اتبعت اجليش وأنت منطلق إىل
صفني ،فجررهتا من بعريك األورق ،قال أمري املؤمنني( :أما إذا أسلمت فهي لك) ومحله
عىل فرس ،وقاتل مع أمري املؤمنني يوم النهروان.
يف جمموع زيد [ #ص :]296عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يأمر رشحي ًا باجللوس
يف املسجد األعظم ،وكان يعطي رشحي ًا عىل القضاء رزق ًا من بيت مال املسلمني.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]453ال بد للقايض من العطاء ،والتوسعة،
وإال هلك وعياله ،واشتغل عن القضاء قل ُبه.
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه كان يرزق رشحي ًا مخسامئة درهم.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]231وقد بلغنا أن علي ًا _ رزق رشحي ًا مخسامئة -أي درهم.-
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]456من ارتشى يف حكمه فهو سحت حمرم،
وهو ملعون عند اهلل فاسق َمرم ،ومهر البغي سحت ،وثمن الكلب وأجرة الكاهن
سحت ،ونكره أجـرة الغازي يف سبيل اهلل بجعل ،وهو الذي ال خيرج إال أن يعطى

عىل خروجه ،فتلك التي ال جتوز عندنا انفاقها ،وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]231وروى حممد بإسناده عن عيل _ :أنه كره للقايض
أن يأخذ عىل القضاء رزق ًا ،وعن عيل _( :من أخذ عىل حكمه شيئ ًا فذلك السحت).
قلت :وقد تقدمت رواية أمايل املرشد باهلل يف الرشوة.
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]234أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل

بن أمحد بن احلسني اجلوزداين املقري ،بقراءيت عليه بأصفهان ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبد
الرمحن بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن

حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن عقده ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل،
قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن يعقوب بن عريب ،عن اإلمام
الشهيد أيب احلسني زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الرشوة عىل احلكم كفر).
وبه [ص :]232عن حصني ،عن حممد بن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن آبائه :%
((هلا سبعة أبواب)) قال :جلهنم باب اليدفعه إال من حكم بغري ما أنزل اهلل عز وجل.
وبه [ص :]232عن حصني ،عن فضيل بن الزبري ،عن اإلمام الشهيد أيب احلسني زيد بن

عيل  :#أن الذين يظلون عن سبيل اهلل قال :هم احلاكمون بغري ما أنزل اهلل عز وجل.
َ َ ْ َْ
وبه [ص :]235عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ﴿ :%ومن لم
َْ َ
َُ َ َ ُ ْ َ
َ
َْ ُ
َيك ْم ب ِ َما أن َزل الل فأولئِك ه ُم الَكف ُِرون[﴾44املائدة] ،والظاملون ،والفاسقون كلها يف
هذه األمة.
وبه [ص :]235عن حصني ،عن جعفر بن حممد  #أكَّالون للسحت ،قال :الرشا.
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]501عن آبائه  ،%عن عيل :#
َ َّ ُ َ
ون ل ُّ ْ
ت﴾[املائدة ]42:قال( :هو الرجل يقيض ألخيه احلاجة ،ثم
يف قوله تعاىل﴿ :أكال
ِلسح ِ

يقبل هديته).
ْ
اء ْ َ
َْ َ َ ُ
ان
الحس ِ
قلت :ولعل املراد به فيام جيب عليه قضاه ،ليوافق قوله تعاىل﴿ :هل جز ِ
َّ ْ ْ ُ
ح َسان[﴾60الرمحن] واهلل أعلم.
ال
إَِل ِ

يقول اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]452حيتاج القايض أن يكون عامل ًا بام يقيض،
فه ًام بام ورد عليه ،ورع ًا يف دينه ،عفيف ًا عن أموال املسلمني ،حلي ًام إذا استجهل ،وثيق
العقل جيد التمييز ،صلب ًا يف أمر اهلل ،فإن نقص من هذه اخلصال يشء كان ناقص ًا.
قال [ #ج 2ص :]453وجيب عىل القايض أن يتعاهد من يقدم عليه من أهل البالد
يتقاضون إليه؛ فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم ،وانرصفوا إىل أهليهم فيكون الذي
أبطل حقوقهم القايض الذي مل يتعاهدهم ،ومل يرفع هبم رأس ًا ،وينبغي للقايض أن حيرص
عىل الصلح بني الناس ما مل يبن له احلق ،فأما إذا بان له احلق فال صلح.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :القضاة ثالثة))...إىل آخر احلديث املتقدم.
قال :وينبغي للقايض أن يساوي بني اخلصمني يف اإلقبال عليهام ،واملكاملة هلام.
يف جمموع زيد [ #ص :]300عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قىض يف الرشب أن أهل
السفل أمراء عىل أهل العلو ،وجعله بينهم عىل احلصص.
َ
يمسك من املاء إىل
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]451لصاحب الزرع َأ ْن
الرشاكني ،ولصاحب النخل إىل الكعبني ،ثم يرسلون املاء إىل من هو أسفل منهم،
وكذلك يفعل األسفلون حتى ينتهي السيل إىل آخر الضياع إن كان كثري ًا ،أو يقرص عن
األسفلني إن كان قليالً ،واألعىل فاألعىل أوىل بقليل املاء.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قىض بني أهل املدينة يف سيل مهروز ،وكان
يصب فيها حتى حول ،فقال أهل أسفل الوادي :أهل أعىل الوادي يمسكون عنا املاء،
فقىض رسول اهلل ÷ لصاحب الزرع إىل الرشاكني ،ولصاحب النخل إىل الكعبني،
ثم يرسلون إىل من هو أسفل منهم.
وفيها [ج 2ص :]192أحسن ما رأينا وسمعنا يف ذلك من القول ،واملعنى أن يكون حكم
حريم رأس العني الفقري الذي يفور منه ماؤها مخسامئة ذراع من كل جانب منها كلها ،من
رشقيها ،وغربيها ،ويامنيها ،وشاميها ال يدخل عىل صاحبها يف سحسحة ،وال حيتفر

يف يشء من حريمه ،وحريم البئر اجلاهلية مخسون ذراع ًا من كل جانب ،وحريم البئر
اإلسالمية احلادثة أربعون ذراع ًا ،فهذا أحسن ما رأينا ،وسمعنا يف ذلك.
وقال ولده املرتىض ُممد بن حييى  :%يف كتاب الفقه ،وسألت عن احلديث
الذي روي عنه ÷ يف احلمى ،وقد أمر بذلك  #فجعل للبئر أربعني ذراع ًا ،وجعل
للغيل مخسامئة ذراع.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]452بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه خرج إىل
السوق ذات يوم ،فإذا دكاكني قد بنيت ،ورفعت فقال( :ما هذا السوق إال لألسود
واألبيض فمن سبق إىل مكان غدوة فهو مكانه إىل الليل) قال :فكنا نأيت الرجل يف املكان
قد كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد يف مكان آخر قد جلس فيه.
قال  :#هذا يف الذين يقعدون عىل قارعة الطريق ،وليسوا بأهل بيوت ،وال
حوانيت ،وإنام جيلسون أمـام أصحاب البيوت ،واحلوانيت يف الطريق ،فهم الذين حكم
بذلك فيهم أمري املؤمنني  ،#فأما أصحاب البيوت واحلوانيت فهم أوىل ببيوهتم،
وحوانيتهم ال يزامحهم فيها أحد ،وال يكون أحد أحق منهم هبا.
وفيها [ج 2ص :]194قال  :#إذا تشاجر أهل الطرق ،وأهل الشوارع ،وأهل األزقة يف
أزقتهم التي ال منـفذ هلا رأينا أن جيعل عرض الطريق التي هلا منافذ ومسالك سبع أذرع،
وعرض األزقة التي ال منفذ هلا عىل عرض أوسع باب فيها ،وبذلك حكم رسول اهلل ÷
يف الطرقات ذوات املنافذ ،والطريق التي ال منافذ هلا...إلخ كالمه .#
قال :وينبغي لإلمام أن يتفقد طرق املسلمني ،وسبلهم ،وأسواقهم ،ومدهنم فيصلح نيار
الطرق للحجاج ،وأبناء السبيل ،وحييي مياهها ،وينقي َماوهلا...إىل قوله :وأن يأمرهم بتفقد
السكك ،ويأخذ أصحاهبا بتنظيفها ،وإبعاد مايضيقها عنها؛ ألن رسول اهلل ÷ قد أمر
بتنظيف الغدرات ،وهي األفنية ،والساحات ،وأن يأمر بقطع الكنف البارزة إىل الطرق
والشوارع ،وحتويلها إىل داخل املنازل.
۞۞۞۞۞
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ِكتاب احلدود
يف جمموع زيد [ #ص :]333عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال من أسلم جاء إىل
النبي ÷ ،فشهد عىل نفسه بالزنا ،فرده النبي ÷ أربع مرات ،فلام جاء اخلامسة
قال النبي ÷(( :أتدري ما الزنا؟)) قـال :نعم ،أتيها حرام ًا حتى غاب ذاك مني يف
املر َو ُد يف املكحلة ،والرشا يف البئر ،فأمر النبي ÷ برمجه فرجم،
ذاك منها كام يغيب ْ
فلام أذلقته احلجارة فر ،فلقيه رجل بلحي مجل فرمجه ،فقتله ،فقال النبي ÷(( :أال
تركتموه)) ثم صىل عليه ،فقال له رجل :يا رسول اهلل رمجتـه ،ثم تصيل عليه ،فقال له
يطهر أحدكم ثوبه من دنسه ،والذي
النبي ÷(( :إن الرجم يطهر ذنوبه ويك ّفرها كام ّ
نفيس بيده إنه الساعة لفي أهنار اجلنة يتخضخض فيها)).
وفيه [ص :]334عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :الثيب بالثيب
جلد مائة والرجم ،والبكر بالبكر جلد مائة ،واحلبس سنة)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]199/4:الرأب :]1381/3:عن حممد ،عن أمحد ،عن
حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ،والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]333عن آبائه ،عن عيل  :#أن امرأة أتته ،فاعرتفت بالزنا،
فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات ،ثم حبسها حتى وضعت محلها ،فلام وضعت مل يرمجها
حتى وجـد من يكفل ولدها ،ثم أمر هبا ،فجلدت ،ثم حفر هلا بئر ًا إىل ثدغا ،ثم رجم ،ثم أمر
ٍ
بإقرار رجم اإلمام ،ثم رجم الناس ،وأيام حد
الناس أن يرمجوا ،ثم قال( :أيام حد أقامه اإلمام
أقامه اإلمام بشهود رجم الشهود ،ثم يرجم اإلمام ،ثم يرجم املسلمون).
ثم قال( :جلدهتا بكتاب اهلل ،ورمجتها بسنة رسول اهلل ÷).
وفيه [ص :]335عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :ملا كان يف والية عمر أيت بامرأة حامل،
فسأهلا عمر ،فاعرتفت بالفجور ،فأمر هبا عمر أن ترجم ،فلقيها عيل بن أيب طالب ،#
فقـال( :ما بال هذه؟) فقالوا :أمر هبا عمر أن ترجم ،فردها عيل  ،#فقال( :أمرت هبا

اعرتفت عندي بالفجور ،فقال عيل ( :#هذا سلطانك عليها فام
أن ترجم؟) فقال :نعم
ْ
سلطانك عىل ما يف بطنها) قال :ما علمت أهنا حبىل ،قال أمري املؤمنني ( :#إن مل تعلم
فاستب رمحها) ثم قال ( :#فلعلك انتهرهتا ،أو أخفتها) قال :قد كان ذلك ،فقال( :أو ما
سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :الحد عىل معرتف بعد بالء)) إنه من قيدت ،أو
حبست ،أو هتددت ،فال إقرار له ،فلعلها إنام اعرتفت لوعيدك إياها) فسأهلا عمر ،فقالت:
فخىل عمر سبيلها ،ثم قال :عجزت النساء أن َ
ما اعرتفت إال خـوف ًا ،قالّ :
يلدن مثل عيل
بن أيب طالب ،لوال عيل هللك عمر.
وروى يف األمال نحوها [العلوم[ ،]204/4:الرأب :]1394/3:بالسند املتقدم ،عن حممد ،عن
أمحد ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل .%
وروى نحوها اهلادي  #يف األحكام بلفظ [ج 2ص :]220بلغنا ،عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  :#زاد ويروى عن عمر أنه كان يقول :ال أبقاين اهلل ملعظلة ال أرى
فيها ابن أيب طالب.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]211/4:الرأب :]1417/3:هبذا السند املتقدم ،عن عيل  :#أنه
رجم امرأة بالكوفة ،فحفر هلا حتى وارى ثدييها ،ثم أقام الناس صف ًا ،ثم رمى بيده
اليمنى ،ثم رمى بيده اليرسى ،ثم رمى الناس.
وفيها [العلوم[ ،]210/4:الرأب :]1415/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر عن قاسم يف
الرجل يقر بالزنا كم يردد ،قال :ذكر عن النبي ÷ أنه ردد ماعز بن مالك األسلمي
أربع مرات ،فلام كان يف الرابعة أمر برمجه.
والسارق إذا قطع ،واملرجوم إذا رجم بالبينة كان أول من يرمجه الشهود ،وإذا أقر
واعرتف ،أو كان مح ً
ال بعدما تضع كان أول من يرمجه اإلمام ،ثم الناس ،وقد ذكر مثل
ذلـك عن عيل  ،#وكان يقول( :إذا أمر بالرضب أن ترضب األعضاء كلها إال الوجـه)
وكان يقول( :أتركوا للمحدود يديه يتوقى هبام وجهه وعينيه) وأما املرجوم من الرجال
فيحفر له حفرة إىل رسته ،وأما املرأة فيحفر هلا إىل ثدييها ،فريجم جامعة ويمضون األول
فاألول حتى يفرغوا.

والسوط الذي يرضب به املجلود يكون سوط ًا بني الدقيق والغليظ.
وروى نحوها يف األحكام [ج 2ص :]224عن القاسم  ،#وليس فيها ذكر السارق،
وال احلامل ،وبلفظ :وكان عيل يقول إذا أمر..إلخ.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]204/4:الرأب :]1395/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عيل بن
حسن ،عن حامد بن عيسى ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :ال جيوز عىل رجل حد بإقرار عىل
ختويف رضب ،وال سجن ،وال قيد.
وفيها [العلوم[ ،]203/4:الرأب :]1393/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا  #أيت برجل تزوج امرأة عىل خالتها
فجلده ،وفرق بينهام.
وفيها [العلوم[ ،]204/4:الرأب :]1393/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن الرسي بن
()1
عبداهلل ،عن جعفر ،عن أبيه :أن رسول اهلل ÷ ُأ ِيت برجـل أحيبن أصيفر،
فقال :يا رسول اهلل فجرت هبذه ،فدعا رسول اهلل ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ،
فرضبه رضبة واحدة.
[ ]73/5وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل بلفظ :و َأ ْخ َبنا السيد أبو
العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور..إلخ
السند ،واحلديث.
ويف األحكام للهادي [ #ج 2ص :]232ذكر عن رسول اهلل ÷ أنه أيت برجـل
مريض أصيفر أحيبن ،قد خرجت عروق بطنه يكاد يموت يف بعض احلديث قد زنا فدعا
رسول اهلل ÷ بعثكول فيه مائة شمروخ ،فرضبه به رضبة واحدة.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]211/4:الرأب :]1419/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن
نرص ،عن خـالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((أدرؤوا احلدود بالشبهات ،وأقيلوا الكرام عثراهتم إال من حدّ )).
( – )1وهو عظيم البطن ،متت.

حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن أيب ضمرية ،عن جعفر ،عن أبيه :أن
أسامة بن زيد كان يشفع يف الذي الحد فيه ،فأيت بإنسان قد وقع عليه حد ،فشفع فيه،
فقال رسول اهلل ÷(( :يا أسامة ال تشفع يف حد)).
وفيها [العلوم[ ،]202/4:الرأب :]1390/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه :أن رسول اهلل ÷ أيت برجل وطئ جارية من
فغرمه قيمتها.
الغنيمة ،فقال رسول اهلل ÷(( :له فيها نصيب الحد عليه)) َّ
يف جمموع زيد [ #ص :]336عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
ال زنا بجارية من
اخلمس ،فلم حيده عيل  ،#وقال( :له فيها نصيب).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]89وقال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷
يعني عىل أن رسول اهلل ÷ أوجب الرجم عىل املحصن ،واملحصنة ،وأن ذلك الزم
لألمة العمل به ،واحلكم به ال يسع أحد ًا تركة ،وال خالفه.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]414وليس بني علامء األمة اختالف يف أن
النبي ÷ رجـم ماعز بن مالك األسلمي حيث اعرتف عىل نفسه بالزنا أربع مرات،
وكذلك أيض ًا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #رجم رشاحة اهلمدانية وال
اختالف يف ذلك.
وقال  #يف األحكام [ج 2ص :]210وأما الثيبان فقد صح عن رسول اهلل ÷ أنـه أمر
برمجهام ،فلم خيتلف الرواة يف الرجم أنه رجم ماعز بن مالك األسلمي ،وأن أمـري املؤمنني عيل
بن أيب طالب  #رجم رشاحة اهلمذانية ،ومل يزل الرجم ثابت ًا بعد رسول اهلل ÷
ال خيتلف فيه اثنان ،وال يتناظر فيه متناظران ،ورجم عمر بن اخلطاب يف وفارة أصحاب
رسول اهلل ÷ وكثرتـهم ،فكان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #إذ ذاك فيهم فام
أنكر أحد عليه ،وكان أمري املؤمنني  #يرضب ،ثم يرجم ،ويقول( :الرضب يف كتاب
وس َّلم عن اهلل).
اهلل ،والرجم جاء به رسول اهلل َص َّىل اهلل عَ َل ْيه وعىل أهل بيته َ
وفيها [ج 2ص :]224بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه رجم امرأة
بالكوفة ،فحفر هلا حتى وارى ثدييها ،ثم قام والناس صف ًا واحد ًا ،ثم أخذ حجرين،

فرمى بيده اليمنى ،ثم رمى بيده اليرسى ،ثم رمى الناس.
[ج 2ص ]225وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه ملا جاءه ماعز بن مالك األسلمي ،فقال:
يا رسـول اهلل إين زنيت ،فأعرض عنه ،فقال :إين زنيت ،فأعرض عنه ،فقال :إين زنيت،
فأعرض عنه ،فقال :إين زنيت ،فأقبل عليه ،فقال(( :أتيتها)) فقال :نعم ،فقال(( :حتى
غاب ذلك منك يف ذلك منها كام يغيب امليل يف املكحلة ،والرشا يف البئر)) فقال :نعم،
فقال(( :وهل تدري ما الزنا)) قال :نعم أتيتها حرام ًا كام يأيت الرجل أهله حالالً ،قال:
فمر برجلني،
((فام تريد بقولك)) قال :أريد أن تطهرين يا رسول اهلل ،فأمر به فرجمّ ،
فقال أحدهام لآلخر :انظر إىل هذا الذي سرت اهلل عليه ،فلم تدعه نفسه حتى رجم
مرجم الكلب ،قال :فسكت عنهام رسول ÷ حتى مر بجيفة حامر ،فقال هلام
رسول اهلل ÷(( :انزال ،فأصيبا من هذه اجليفة)) فقاال :غفر اهلل لك يارسول اهلل
أنأكل من هذه اجليفة! فقال(( :ما أصبتام من أخيكام آنف ًا أعظم من إصابتكام من هذه
اجليفة ،إنه اآلن لفي أهنار اجلنة يتقمص فيها)).
وفيها [ج 2ص :]217قال  :#ومن الدليل عىل أن الرجم حكم من اهلل قديم عىل
املحصنني ما أخب اهلل نبيه عن اليهود ،وتبديلها له ،وطرحها إياه من التوراة ،وحتريفها
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اض ِع ِه﴾[النساء ]46:يريد حيرفون مايف التوارة
ءاخ ِرين لم يأتوك َي ِرفون الُك ِم مِن بع ِد مو ِ
من حكم الرجم ،وهذه اآلية نزلت فيام كان من أمر برشة اليهودية ،وذلك أن اهلل عز وجل
أنزل عىل موسى بن عمران الرجم يف الزاين املحصن ،فغريت ذلك اليهود ،فجعلوه اجللد
أن جيلد أربعني جلدة بحبل مقري ،ويسودون وجهه ،وحيملونه عىل حامر ،وجيعلون وجهه
إىل ذنب احلامر ،فلم يزالوا عىل ذلك حتى هاجر النبي ÷ إىل املدينـة ،فزنت امرأة من
اليهود يقال هلا :برشة برجل من اليهود ،فأراد اليهود جلدها ،ثم خافوا من النبي ÷
أن يفضحهم ملا غريوا من التوراة ،فقال األحبـار للسفلة منهم :انطلقوا إىل حممد ،فاسألوه
عن حد الزاين ،فإن قال :اجلدوه ،فاقبلوا ذلك منه ،وإن أمركم بالرجم فأنكروا ذلك ،وال
تقروا به ،وال تقبلوه ،فأتوا النبي ÷ ،فسألوه ،فقال(( :الرجم إن كان حمصن ًا))
فقالوا :إن موسى أمر أن جيلد إن كان حمصن ًا ،فقال هلم النبي ÷(( :كذبتم بل أمركم

بالرجم ورجم)) ،فقالوا :كال ،فقال(( :فاجعلوا بيني وبينكم حك ًام)) فقالوا :اخرت من
أحببت ،فجاء جبيل ،فقال له :اجعل فيام بينك وبينهم رج ً
ال من أهل خيب أعور شاب ًا
ال يقال له :عبداهلل بن صوريا ،فدعاهم النبي ÷ ،فقال(( :هل تعرفون رجـ ً
طوي ً
ال من
أهـل فدك ،فنعت هلم نعته)) فقالوا :نعم ،فقال(( :كيف علمه فيكم بالتوراة؟)) فقالوا:
ذاك أعلمنا بالتوراة ،فقال(( :ذاك بيننا وبينكم)) فرضوا بذلك ،فأرسلوا عليـه ،فدخل عىل
رسول اهلل ÷ مع اليهود ،فقال له النبي ÷(( :أنت ابن صوريا؟)) فقال :نعم،
فقال(( :أنت أعلم اليهود بالتوراة؟)) فقال :نعم كذلك يقولون ،فقال النبي ÷:
((أنشدك باهلل الرمحن الـذي أنزل التوراة عىل موسى الذي أغرق آل فرعون وأنتم
تنظرون ،ما أنزل اهلل عىل موسى يف الزاين؟)) قال :فارتعدت فرائصه ،فقال :الرجم،
فوقعت بـه اليهود ،وقالواِ :ملَ أخبته؟ فقال :لقد أستحلفني بيمني لو مل أخبه عام سألني
ألحرقتني التـوراة ،فقالت اليهود :إن ابن صوريا كاذب ليس ذلك يف التوراة ،فقال

عبداهلل بن سالم للنبي ÷ :أجعل بينك ،وبينهم التوراة ،فإنه فيها مكتوب ،فقال هلم
النبي ÷(( :بيني وبينكم التوراة)) فقالوا :نعم؛ فركب النبي ÷ إىل بيت
املـدارس عىل حامر ،ومىض معه أصحابه ،فقال هلم النبي ÷(( :التبدؤوا اليهود
بالسالم ،فإذا سلموا ،فقولوا :وعليكم مثله)).
فأتى النبي ÷ إىل بيت املدارس ،فدخل ،وقال(( :ائتوا بالتوراة)) فجاءوا هبا،
وكان الذي يقوم عليها جدي بن أخطب ،وليس بحيي بن أخطب ،وجلس معه عبداهلل
بن سالم ،فقال له :أقرأ يف سفر احلدود ،فلام بلغ الرجم وضع إهبامه عىل ذلك احلرف،
فقال له عبداهلل بن سالم :ارفع يدك ،فرفعها فقال :اقراه ،فقرأ الرجم يف التوراة مبين ًا من
اهلل جل جالله.
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ََْ ُ ْ َْ َ ْ ْ
قال  :#أما قول اهلل عز وجل﴿ :فإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أع ِرض
َْ
ََ ْ ُ
ك ْم بَيْ َن ُه ْم بماَ
عن ُه ْم﴾[املائدة ]42:فإهنا آية منسوخة ،نسخها قول اهلل عز وجل﴿ :وأ ِن اح
ِ
َْ َ
َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
اءه ْم﴾[املائدة ]49:فوجب احلكم بني أهل الكتاب ،وعليهم بام أنزل
أن َزل الل وَل تتبِع أهو
اهلل يف الكتاب من األحـكام ،فأمر رسول اهلل ÷ ملا نزلت عليه هذه اآلية باليهوديني
الزانيني فرجام.

يف جمموع زيد [ #ص :]336عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جيلد القاذف ،وعليه
ثيابه ،وينتزع عنه احلشو ،واجللد).
وبه فيه [ص :]336عنه  :#أنه كان يعزر يف التعريض.
وبه فيه [ص :]336عنه  :#أنه أتته امرأة ،فقالت :يا أمري املؤمنني إن زوجي وقع عىل
وليديت ،فقال ( :#إن تكوين صادقة رمجناه ،وإن تكوين كاذبة جلدناك) قال :ثم أقيمت
الصالة ،فذهبت.
ومثل الرواية األول يف رشح األحكام بالسند املتكرر عن أيب العباس ،عن عبد
العزيز بن إسحاق...إلخ ،عن عيل  ،#قال( :جيلد القاذف)...إلخ ،ولكنه منقطع عن
إبراهيم بن الزبرقان ،عن زيد..إلخ.
ولعله سقط أبو خالد سهو ًا من الناسخ أو الراوي.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]209/4:الرأب :]1413/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه أتته امرأة،
فقالت :إن زوجي وقع عىل وليديت ،قال( :إن تكوين صادقة رمجناه ،وإن كنت كاذبة
جلدناك احلد) فقيل هلا :هل لك بينة بام تقولني؟ قالت :ال ،فأقيمت الصالة ،فذه َب ْت.
()1

وفيها [العلوم[ ،]208/4:الرأب :]1409/3:هبذا السند عن عيل  ،#قال( :إذا قذف (الرجل )
امرأته ،وأقام عىل القذف وهو منكر لولدها تالعنا مامل يكن بينة ،فإن أنكرت ،وقامت بينة
()2
ُج ِلد حد ًا ،وكانت امرأته( ،فإن أقر أنه كاذب جلد حد ًا ،وكانت امرأته) ).
وفيها [العلوم[ ،]209/4:الرأب :]1414/3:هبذا السند عن عيل  :#يف رجل قذف امرأته ،ثم
خـرج ،وجاء وقد توفيت ،قال( :خيري واحدة من ثنتني ،يقال له :إن شئت ألزمت عىل
نفسك الذنب ،فيقام فيك احلد ،وتعطى املرياث ،وإن شئت أقررت ،فالعنت أدنى
قرابتها ،وال مرياث).
(( - )1نخ).
( - )2ما بني القوسني نقص يف الرأب.

وفيها [العلوم[ ،]213/4:الرأب :]1424/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :أمرنا رسول اهلل ÷:
أن ال ننزع من ثياب القاذف شيئ ًا إال الرداء).
وفيها [العلوم[ ،]217/4:الرأب :]1439/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :من أقر بولده ساعة ،ثم نفاه جلد احلد،
وأحلق به الولد.
وفيها [العلوم[ ،]217/4:الرأب :]1439/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن أبـان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه أيت برجل ولدت
فأقر بأحدهام ،وأنكر اآلخر ،قال عيل( :إما أن يعرتف هبام
امرأته غالم ًا وجارية يف بطنّ ،
مجيع ًا ،وإما أن ينكرهام).

قال أبو جعفر :هذا هو املعمول عليه.
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]419قال السائل :قلت :فإن قذف غري الذي جيلد
له؟ قال  :#جيلد أيض َا حد ًا مبتدأ ملن قذفه من بعد الفراغ من األول ،وكذلك روي عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  :#أنه جلد حدين يف موضع واحد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]208/4:الرأب :]1409/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%يف
رجل أدخلت عليه امرأته ،فلم جيدها عذراء ،قال( :ال يصدق ،وإن قذفها جلد).
يف جمموع زيد [ #ص :]337عن آبائه ،عن عيل  :%يف الذكرين ينكح أحدهام
اآلخر أن حدهام حد الزاين :إن كانا أحصنا رجام ،وإن كانا مل حيصنا جلدا.
ونحوه يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]218/4:الرأب :]1440/2:بسنده عن حممد،
عن أمحد ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل .%
[ ]52/5وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بسنده عن أيب العباس ،عن
ابن إسحاق ،عن عيل بن حممد ،عن املحاريب ،عن نرص بن مزاحم...إلخ اإلسناد
املتقدم ،عن عيل .#

ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]218/4:الرأب :]1443/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن
حييى ،عن إبراهيم بن حممـد ،عن عبد الرمحن بن حممد العرزمي ،عن جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،قال :أيت عمر بفاعل ،أو مفعول به ،فاستشار علي ًا  ،#فأمره أن يرضب عنقه ،ثم
قـال( :قد بقي حد آخر) قال :وما هو؟ قال( :حترقه بالنار) ثم قال عيل ( :#إن هلم
أرحام ًا كأرحام النساء) قيل :فام باهلم ال يلدون؟ قال( :إن أرحامهم منكوسة).
وفيها [العلوم[ ،]219/4:الرأب :]1444/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أبو الطاهر أمحد بن عيسى بن
عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن الشياطني يأتون النساء يف صورة الرجال)) قال :يارسول اهلل ،وهل لذلك من
عالمة؟ قال(( :قلة احلياء ،وما أحد أقل حياء ممن أمكن من دبره)).
وفيها [العلوم[ ،]219/4:الرأب :]1444/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خـالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :ملا عمل قوم لوط بام
عملوا بكت السامء واألرض إىل رهبا من أعامهلم ،فقال للسامء :احصبيهم ،ولألرض:
اخسفي هبم).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]218/4:الرأب :]1442/ :حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن
قاسم يف الذي يعمـل عمل قوم لوط ،قال :حده يف ذلك الرجم ،وكذلك فعل اهلل بقوم
لوط رمجهم من سامئه.
وذكر مثل ذلك عن عيل  #يف رجل أيت به يف ذلك.
وذكر عن رسول اهلل ÷ باألخبـار غري املتواطئة يف كثري من الرواية أنه قال:
((اقتلوا الفاعل ،واملفعول به)).
()1

(قال حممد :حده حد الزاين إن أحصن رجم ،وإن كان غري حمصن ُحدَّ َحدَّ الزاين ).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]235قال  :#اللوطي زان حده حدّ الزاين إذا ُأ ِيت يف
املقعدة ،وهو أعظم الزانيني جرم ًا ،كذلك روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
أنه قال( :حدّ اللوطي كحدّ الزاين).
( - )1ما بني القوسني غري موجود يف العلوم.

قال حييى بن احلسني  :#إن كان حمصن ًا فأتى رج ً
ال يف دبره فحده حد الزاين ،فإن
كان حمصن ًا رجم ،وإن كان بكر ًا جلد ،وكذلك من أمكن الرجال من نفسه ،ويف ذلك ما
يروى عن رسول اهلل ÷ يف األخبار املتواترة ،والروايات املتواطئة أنه قال(( :اقتلوا
الفاعل واملفعول به)).
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط ،فقال :حده يف ذلك
حدّ الزاين يرجم إن كان حمصن ًا ،وجيلد إن كان بكر ًا.
وكذلك روي عن أمري املؤمنني  :#يف رجل أيت به قد فعل ذلك ،وقد رجم اهلل قوم
لوط من سامئه.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]219/4:الرأب :]1444/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن
قاسم فيمن أتى هبيمة ،قال :إذا أتى هبيمة كإتيانه املرأة ،فحكمه حكم من أتى الرجل يف
املقعدة ،ومن أتى رج ً
ال ،أو هبيمة فيام دون املقعدة فحاله يف ذلك كحاله يف املرأة سواء
عليه من التعزير بام يرى اإلمام.
قال حممد :الذي عليه العلامء من آل رسول اهلل ÷ ،وغريهم أنه من أتى هبيمة فال
حد عليه ،ولإلمام أن يؤدبه بقدر ما يرى.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]92وقال حممد :الذي عليه العلامء من آل رسول اهلل ÷،
وغريهم من أتى هبيمة فال حد عليه.
ولإلمام أن يؤدبه بقدر مايرى.
وقال احلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :إذا أتى رجل هبيمة وهو حمصن فإن
قولنا وما نحن عليه ،وما عليه املسلمون ،واحلكام :أنه الحد عليه ،ويتوب إىل اهلل عز وجـل،
ويؤ ّدبه اإلمام بام يرى مامل يبلغ به حد ًا ،وروى عن عيل _ أنه قال( :فيه األدب).
وعن احلسن بن عيل _ قال :يرضب ،وروي عن النبي ÷ أن فاعل ذلك
تأول هذا
ملعون ،وقد روي أيض ًا أنه يقتل ،ولعل هذا منسوخ ،أو أراد به تغليظ ًا ،ومن ّ
احلـديث يف قتل من أتى هبيمة فإنا نكره له خالف أمة حممد ،وأن ينسب إىل اجلهل؛ ألن
األ ّمـة َممعة عىل أنه ال يقتل فأكره له أن ينفرد بسفك دم رجل من املسلمني بشبهة،

وقد قال رسول اهلل ÷(( :ادرؤوا احلدود بالشبهات)) ،وقال(( :ادفعوا احلدود ما
وجدتم مدفعا)).
وقد قيل :ألن أخطي يف العفو أحب إيل من أن أخطي يف العقوبة ،فإن فرط من اإلمام
حكم ،فرجم الذي أتى البهيمة ،فقد أخطأ خطأ تأويل ال دية عليه فيه ،وال كفارة ،وأما ما
روي يف البهيمة أهنا تقتل فليس املسلمون عىل ذلك فال تقتل ،والبأس بأكل حلمها
ورشب لبنها.
يف جمموع زيد [ #ص :]337عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان جيلد يف رشب اخلمر،
ويف املسكر من النبيذ أربعني جلدة.
وفيه [ص :]337عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال( :من مات يف حد الزنا والقذف فال دية
له ،كتاب اهلل َقتَله ،ومن مات يف حد اخلمر فديته من بيت مال املسلمني فإنه يشء رأيناه).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]261/4:الرأب :]1569/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني قاسم بن إبراهيم ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبـداهلل بن
ضمرية ،عن أبيـه ،عن جده ،عن عيل  :#أنه كان جيلد يف قليل ما أسكر كثريه كام جيلد
يف الكثري.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]110قال القاسم فيام حدَّ ثنا عيل ،عن ابن هارون ،عن
ابن سهل ،عن عثامن ،عن القوميس ،عن القاسم ،قال :أخبين رجل ثقة ،عن جعفر
بن حممد  ،#عن أبيه ،عن عيل _ أنه قال( :ال أجد أحد ًا يرشب مخر ًا ،وال نبيذ ًا
مسكر ًا إال جلدته ثامنني).
وقال احلسن :فيام حدَّ ثنا حممد ،وزيد ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه :وحيد شارب اخلمر
ثامنني جلدة.
وروى حممد بإسناده عن احلارث ،عن عيل _ أنه قال( :يف قليل اخلمر وكثريها
ثامنون جلدة).
وعن عيل :أنه رضب الوليد بن عقبة أربعني سوط ًا له شغبتان.

ورض َبه احلسن  #أربعني.
رض َبه عيل _ اربعنيَ َ ،
قال حممد :وقال بعضهمَ َ :
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]264حد اخلمر ثامنون عىل من رشب منها
قليـ ً
ال أو كثري ًا ،فإذا شهد عىل شارهبا رجالن أهنام رأياه يرشهبا ،أو شام منه يف نكهته رائحتها
وجب عليه احلـد ثامنون سوط ًا ،وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه
قال لعمر بن اخلطاب حني كان من أمره ،وأمر قدامة بن مظعون اجلمحي ما كان ،حني
كان قدامة يرشب اخلمر ،فحده أبو هريرة بالبحرين وهو إذ ذاك ٍ
وال لعمر عليها ،فقدم
قدامة عىل عمر ،فشكا إليه أبا هريرة ،فبعث إليه عمر ،فأشخصه ،فقدم أبو هريرة معه
بالشهود الذين شهدوا عىل رشب قدامة اخلمر ،وكان ممن قدم معه اجلارود العبدي ،فلام
قدم عليه أبو هريرة ،سأله عن أمر قدامة ،فأخبه انه جلده يف اخلمر ،فسأله عمر البينة،
فجاء بشهوده ،فالتقى عبداهلل بن عمر واجلارود العبدي ،فقال له عبـداهلل بن عمر بن
اخلطاب :أنت الذي شهدت عىل خايل أنه رشب اخلمر؟ قال :نعم ،قـال :إذ ًا الجتوز
شهادتك عليه ،فغضب اجلارود ،وقال :أما واهلل ألجلدن خالك ،أو ألكفرن أباك،
عيل يف اخلمر
فدخلوا عىل عمر ،فشهدوا أنه رضبه يف اخلمر ،فقال قدامة :إين أنا ليس َّ
َْ َ ََ
اْلات ُج َن ٌ
لَع َّاَّل َ َ ُ َ ُ َّ
اح
حرج ،إنام أنا من الذين قال اهلل تعاىل﴿ :ليس
ِين َءامنوا َوع ِملوا الص ِ َ ِ
َ
َُ َ ُ
َ َ َّ َ
اْلات ُث َّم َّات َق ْوا َو َء َام ُنوا ُث َّم َّات َق ْوا َوأ ْ
َّ
ف َ
ح َس ُنوا
ِيما َط ِع ُموا إِذا ما اتق ْوا َو َءامنوا َوع ِملوا الص ِ َ ِ
َوالل َُي ُِّب ال ْ ُم ْ
حسِ ن َ
ِْي[﴾93املائدة] قال :وكان بدري ًا ،ففزع عمر مام قال له قدامة ،فبعث إىل

عيل بن أيب طالب  ،#فقال له :أال تسمع إىل ما يقول قدامـة ،فأخبه بام قرأ من القرآن.

فقال عيل ( :#إن اهلل ملا حرم اخلمر شكا املؤمنون إىل النبي ÷ فقالوا :كيف
بآبائنا وإخواننا الذين ماتوا ،وقتلوا وهم يرشبون اخلمر ،وكيف بصالتنا التي صلينا
َْ َ ََ
لَع َّاَّل َ
ِين َء َام ُنوا
ونحن نرشهبا هل قبل اهلل منا ،ومنهم؟ أم ال ،فأنزل اهلل فيهم﴿ :ليس
َ ُ
ُ َّ َّ َْ
اْلات ُج َن ٌ
ِيما َطع ُموا إ َذا َما َّات َق ْوا َو َء َام ُنوا َو َعم ُلوا َّ
َّ
اح ف َ
الص ِ َ
ات ثم اتقوا
اْل ِ
َوع ِملوا الص ِ َ ِ
ِ
ِ ِ
ح َس ُنوا َوالل َُي ُِّب ال ْ ُم ْ
َو َء َام ُنوا ُث َّم َّات َق ْوا َوأَ ْ
حسِ ن َ
ِْي[﴾93املائدة] فكان ذلك معذرة للامضني،

وحجة عىل الباقني ،يا عمر إن شارب اخلمر إذا رشهبا انتشى ،وإذا انتشى هذى ،وإذا
هذى افرتى فأقم حـدّ ها حدّ فرية ،وحدّ الفرية ثامنون).

وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه كان يرضب يف رشب املسكر ثامنني ،وكان
يقول( :كل مسكر مخر).
وبلغنا عنه  #أنه كان جيلد يف قليل ما أسكر كثريه كام جيلد يف الكثري.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن
ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  :#أنه كان جيلد فيام أسكر قليله كام
جيلد فيام أسكر كثريه.
وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن املسكر ،فقال :كلام أسكر كثريه فقليله حرام،
وكذلك روي عن رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسني رمحة اهلل عليه :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ك ّلام أسكر
كثريه فالذوق منه حرام)).
قال حييى بن احلسني  :¥وما حرم اهلل رشبه لزم شاربه حد.
قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه قال :بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه كان يقول( :ال أجد
أحد ًا يرشب مخر ًا ،وال نبيذ ًا مسكر ًا إال جلدته احلد ثامنني).
وفيها [ج 2ص :]271قال  :#يقال ملن قال :الحد يف اخلمر ،وروى احلديث الكاذب
الذي ال يصح عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف أنه جـلد إنسان ًا يف اخلمر ،فامت
َف َو َداه من بيت مـال املسلمني ،فأتاه ابن الكوا فقال :يا أمري املؤمنني مل وديته؟ فقال( :ألنا
جلدناه يف اخلمر فامت ،وليس ذلك احلد بأمر من اهلل ،ولكنه رأي ارتآه عرشة من
الصحابة ،فمن مات يف رأي ارتأيناه وديناه من بيت مال املسلمني).
فقال له :فام الذي دعاكم إىل أن تروا رأي ًا ليس يف كتاب اهلل جتنون به عىل أموال
املسلمني اجلنايات.
ثم زعم أهل هذا احلديث :أن أمري املؤمنني  #ترك احلد يف اخلمر من بعد ذلك
اليوم اجرتا ًء عىل اهلل ،وكذب ًا عليه ،وعىل رسوله ،وعىل أمري املؤمنني ،وهذا احلديث كله
باطل حمال كذب فاحش من املقال ال يقبله عاقالن ،وال يصدق به مؤمنان.

والذي أوجب األدب يف اخلمر ،وأثبت احلد فيها رسول اهلل ÷ ،وهو الذي جعل
ثامنني جلدة أدب ًا فيها واجب ًا ،وحكم به عىل شارهبا حك ًام الزم ًا ،فأما ما يروى عن أمري
املؤمنني  #يف ذلك أنه قال( :أوجبنا عىل شارهبا جلد ثامنني؛ ألنا وجدناه إذا رشب
انتشى ،وإذا انتشى هذى ،وإذا هذى افرتى) فقد يمكن أن يكون ذلـك القول قو ُ
ال نقله
عن الرسول ÷ ،ألن أمري املؤمنني  #مل يذكر ذلك عن نفسه ،والدليل عىل أن
ذلك من رسول اهلل ÷ قاله ما قد روي عنه مام ال اختالف فيه عند أهل العلم،
والروايات من أنه ÷ أيت بشارب مخر ،فجلده ثامنني ،ثم قال(( :إن عاد ،فاقتلوه))
قال :فعاد ،فانتظرنا أن يأمر بقتله ،فأمر بجلده ثانية فجلده ،فكيف تقولون؟ أو تروون
عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :حد الشارب رأي أرتآه هو ،وغريه من الصحابة) وقـد
فعله رسول اهلل ÷ وأوجبه ،وحكم به ،وهو ÷ األسوة ،والقدوة.
وفيها [ج 2ص :]268وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :ثالث ما فعلتهن قط ،وال
أفعلهن أبد ًا :ما عبدت وثن ًا قط ،وذلك ألين مل أكن ألعبد ماال يرضين وال ينفعني ،وال
زنيت قط ،وذلك أين أكره يف حرمة غريي ما أكره يف حرمتي ،وال رشبت مخر ًا قط ،وذلك
أين إىل ما يزيد يف عقيل أحوج مني إىل ماينقص منه).
يف جمموع زيد [ #ص :]339عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يقطع يمني السارق،
فإن عاد ،فرسق قطع رجله اليرسى ،فإن عاد فرسق استودعه السجن ،وقال( :إين
ألستحي من اهلل تعاىل أن أتركه ليس له يشء يأكل به ،وال يرشب ،وال يستنجي به إذا أراد
أن يصيل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]216/4:الرأب :]1433/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن حاتم ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :كان عيل ال يزيد أن يقطع يـد ًا ورجالً ،فإذا أيت
به بعد ذلك ،قال( :إين ألستحي من اهلل أن ال يتطهر لصالته ،ولكن أمسكوا كلبه عن
املسلمني ،وأنفقوا عليه من بيت مال املسلمني).
وهو يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]114هبذا السند.

ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]260وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  :#أنه أيت بسارق أقطع قد قطعت يده ،ورجله ،فاستشار الناس ،فقالوا :تقطع
يده األخرى ،فقال( :فبامذا يأكل؟) قالوا :فاقطع رجله األخرى ،فقال( :بامذا يميش؟) ثم
أمر به فحبس ،وأنفق عليه من بيت مال املسلمني.
ويف املجموع لزيد [ #ص :]338عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال قطع عىل خائن،
وال خمتلس ،وال يف ثمر ،وال كثر ،وال قطع يف صيد ،وال ريش ،وال قطع يف عام سنة ،وال
قطع عىل سارق من بيت مال املسلمني ،فإن له فيه نصيب ًا).
وهو يف رشح األحكام :بالسند املتقدم املتكرر عن أيب العباس ،عن عبدالعزيز بن
إسحاق..إلخ ،عن عيل .#
ويف رشح األحكام أيض ًا :هبذا السند ،عنه ( :#ال قطع عىل خائن ،وال خمتلس).
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]339عن آبائه ،عن عيل  :%أن رجـ ً
ال أتاه،
فقال :يا أمري املؤمنني إن عبدي رسق متاعي ،فقال ( :#مالك رسق بعضه بعض ًا).
وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر ،عن عيل .#
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]216/4:الرأب :]1434/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :القطع يف حجارة عىل
من رسقها ،الرخام ،وأشباهه من احلجارة.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن
آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ليس عىل القفاف قطع ،ولكن التعزير).
وهو يف رشح األحكام بلفظَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد،
قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إلخ موقوف عىل زيد  ،#ولعله سقط بعض السند.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]213/4:الرأب :]1425/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عثامن ،عن جرير ،عن مغرية ،عن الشعبي ،قال :مل يكن عيل يقطع من رسق من
بيت املال شيئ ًا؛ ألن له فيه حق ًا.

ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبد العزيز ،قال :حدَّ ثنا حممد بن جبلة األمحيس،
قال :حدَّ ثنا حممد بن بكر األرحبي ،عن أيب اجلارود ،قال :حدَّ ثني زيد بن عيل ’ ،قال:
رسقت امراة من قريش قطيفة ،فرفع ذلك إىل رسول اهلل ÷ ،فلام سمـعت بذلك
قريش ،قالوا :انطلقوا بنا إىل هذا الرجل ،فلنكلمه يف هذه املرأة قبل أن يقطعها ،فتكون
س ّبـة علينا يف العرب ُن َع َّ ُري هبا ،فقالوا :يانبي اهلل سبحان اهلل قال :فقال(( :إنام هلك من كان
قبلكم من بني إرسائيل بإقامتهم احلدود عىل ضعفائهم ،وتركهم احلدود عىل أرشافهم،
واهلل ألقطعنها ،واهلل ألقطعنها ،واهلل ألقطعنها)) قال :فقدمها فقطعها.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]338عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :القطع يف أقل
من عرشة دراهم).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]216/4:الرأب :]1435/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
مجيل ،عن حسن بن حسني ،عن عيل بن القاسم ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن جده،
عن عيل  ،#قال( :ال قطع يف عا ِم َس َن ٍة) يعني َماعة.
وفيها [العلوم[ ،]206/4:الرأب :]1400/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم :يف
السارق من أين تقطع يده؟ ويف كم تقطع يده؟ قال :تقطع يد السارق من كوعه.
قال أبو جعفر :الكوع املفصل ،ويقطع يف عرشة دراهم ،أو ما كان قيمته من املتاع إذا
()1

رسق من حرزه ،وقد روي عن النبي ÷ ،وهو قول أهل املدينة :أنه قطع يف َمن
قيمته ربع دينار ،وقول غريهم :يقطع يف مخسة دراهم.
وقال آخرون :فيام قل ،أو كثر إذا وقع عليه اسم الرسقة لزمه فيه احلكم.

وقد ذكر أيض ًا يف احلديث أن قيمة املجن عىل عهد رسول اهلل ÷ كانت عرشة دراهم.
َ َّ ُ
ارق
وقال اهلادي
 #يف األحكام [ج 2ص :]248قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :والس ِ
َ
ً
َ َّ َ ُ َ ْ
ْ ََُ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
كاَل م َِن الل َوالل َعز ٌ
يز
ارقة فاق َط ُعوا أيدِيهما جزاء بِما كسبا ن
والس ِ
ِ
َحك ٌ
ِيم[﴾38املائدة].
جن بكرس امليم وتشديد النون :الرتس ،متت قاموس.
( - )1ا ِمل ّ

قال  :#فإذا رسق السارق عرشة دراهم ،أو قيمتها من حرز ،واحلرز فهو بيت
الرجل ،ومراحه ،ومربده ،املحصن عليه ،وكذلك روي لنا عن رسول اهلل ÷ أنه
قطع يف َمن كانت قيمته عرشة دراهم.
ويف املنتخب قال [ #ص :]405يف القطع :من الكوع ،وهو مفصل اليد ،كذلك
بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]111قال أمحد بن عيسى ،واحلسن ’ :يقطع السارق يف
ربع دينار.
قال احلسن  :#أقل ما جيب فيه القطع عندنا يف ربع دينار ،وروي أيض ًا عن أمري
املؤمنني أنه قال( :ال يقطع السارق يف أقل من عرشة دراهم).
وقال القاسم  ،#وحممد ،واحلسن :فيام حدَّ ثنا زيد ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه :وال يقطع
السارق يف أقل من عرشة دراهم ،أو فيام قيمته من املتاع عرشة دراهم إذا أخرجه من احلرز.
وفيه [ج 2ص :]112قال القاسم  :#وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع يف َمن قيمته ربع
دينار ،وهو قول أهل املدينة ،وقد ذكر أيض ًا أن قيمة املجن عىل عهد رسول اهلل ÷
كانت عرشة دراهم.
وفيه [ج 2ص :]112قال حممد :حدَّ ثنا عباد ،عن حاتم ،عن جعفر ،عن أبيه ’ ،عن
عيل _ :أنه قطع يد سارق يف بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن حممد بن ميمون ،عن جعفر ،عن أبيه ’ :أن
علي ًا _ كان يقطع السارق يف ربع دينار.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]206/4:الرأب :]1403/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن القاسم :يف الرجل يرسق ،ويقتل ،ويرشب اخلمر ،قال :تقام عليه
حدود اهلل صاغر ًا ،وهكذا ذكر عن عيل .#
وقد قال بعض الناس :القتل يأيت عليها كلها ،فيكفي فيها كلها.
ويف السارق يقر بالرسقة كم مرة يرد؟ قال :ذكر عن عيل  #أنه رد مرتني ،والسارق
إذا أقر قطع إال أن يرجع عن ذلك ،وينكر ،ويف رجل رسق صبي ًا ،أو مملوك ًا قال :عليه
احلد يف رسقته هلام ما عليه يف رسقة غريهام.

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]112قال القاسم  :#وسئل عن السارق :كم مرة يردد؟
فقال :إذا أقر السارق قطع ،وقد ذكر عن عيل _ أنه ردد مرتني.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]253حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه ُسئـل عن
يقر بالرسقة كم من مرة يرد؟ فقال :ذكر عن عيل  #أنه ر ّد السارق مرتني،
السارق ّ
والسارق إذا أقر كذلك قطع إال أن يرجع عن ذلك ،وينكر ،فيدرأ عنه احلد برجوعه عن
إقراره األول.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]207/4:الرأب :]1405/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
جعفر ،عن قاسم :يف رجل رسق دابة ،،أو بقر ًا ،أو متر ًا ،أو زرع ًا ،قال :القطع عليه يف يشء
من ذلك إال أن يرسق من جرين ،أو مراح ،أو حرز ،وقد جاء عن النبي ÷ فيام ذكر
اجلمار  ،ويف
عنه ،ورواه رافع بن خديج أنه قال(( :القطع يف ثمر ،وال َك َثر)) والكثرَّ :
النباش يوجد معه كفن امليت قال :تقطع يده إذا خرج به من القب.
()1

قال حممد بن منصور :يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عرشة دراهم فصاعد ًا.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]257حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه ُسئل عن رجل
دابة ،أو بقرة ،أو ثمره ،أو زرع ًا ،فقال :القطع عليه يف يشء من ذلك إال أن يرسقه
رسق ّ
من جرين حمظور عليه ،أو مراح ،أو حرز.
وقد ذكر عن النبي ÷ ،ورواه رافع بن خديج أنه قال(( :القطع يف ثمر ،وال
اجلمار.
كثر)) والكثر فهو َّ :
وفيها [ج 2ص :]258قال حييى بن احلسني  :#النباش إذا نبش القبور ،وأخذ أكفان من
فيها من املوتى قطعت يده إذا أخذ ما جيب يف مثله القطع من كفن تساوي عرشة دراهم ،ألن
النباش هو يف احلكم كالسارق ،وهو أعظمهام فسق ًا ،وأجلهام جرم ًا ،وكذلك روي لنا عن
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :النباش بمنزلة السارق ،وهو أعظمهام جرم ًا).
حدَّ ثني أيب :عن أبيه :أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن امليت؟ قال :تقطع يده إذا
خرج به من القب ،والقب فهو حرز امليت.
( - )1اجلامر كرمان :شحم النخلة ،متت قاموس.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]207/4:الرأب :]1407/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم يف اخللسة هل فيها قطع؟ قال :ال قطع يف خلسة.
وكذلك ذكر عن عيل  ،#ويف السارق يؤمر بقطع يمينة ،فيدفع يساره ،فتقطع،
قـال :يكتفى بذلك يف قطعه ،ألن اهلل تبارك وتعاىل مل يسم يف القطع يمين ًا من شامل.
وقد ذكر عن عيل  #أنه أمر بقطع سارق ،فأخرج يده اليسار ،فقطعت ،فقال( :قد
مىض احلد يف قطعه ما مىض(.))1
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]115قال القاسم  :#وهو قول حممد :إذا أمر بقطع يمني
يسم يف
السارق ،فأخرج يساره ،وقطعت اكتفى بقطعها ،ومل تقطع يمينه؛ ألن اهلل تعاىل مل ّ
القطع يمين ًا ،وال شام ً
ال.
وقـد ذكر عن عيل _ :أنه أمر بقطع يمني السارق ،فأخرج يساره ،فقطعت،
فقال( :قد مىض احلد يف قطعه بام مىض).
وروى حممد بإسناده عن أيب رافع عن عيل  #أنه أمر بقطع يمني رجل ،فقدم شامله،
فقطعت حسبوها يمينه ،فقال عيل _( :قد مىض احلد).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]259وكذلك بلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه
أمر بسارق تقطع يده ،فمد يساره ،فقطعت ،فأعلم بذلك ،فقال( :قد مىض احلد بام فيه).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]201/4:الرأب :]1388/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :#أنه ُأيت
بغالم قـد رسق ،فنظر إىل عانته ،فلم ير شيئ ًا ،فخىل سبيله ،وقال( :إذا بلغ الغالم اثنتي
عرشة سنة جرى عليه ،وله فيام بينه وبني اهلل ،وإذا طلعت العانة جرت عليه احلدود).
وفيها [العلوم[ ،]202/4:الرأب :]1389/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،أن علي ًا  #أيت بغالم ،قد راهق احللم قد رسق،
فقطع خنرصه.
( - )1بام مىض (نخ)

حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه:
أن علي ًا  #أيت بجارية قد رسقت ،ومل َ ِ
حت ْض فرضهبا أسواط ًا ،ومل يقطعها.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه:
أن علي ًا  #أيت بغالم وقد رسق ،فحك إهبامه واملسبحة حتى أدماهام.
يف جمموع زيد [ #ص :]340عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :حد الساحر ُ
القتل).
وهو يف رشح األحكام :بالسند املتكرر الذي هوَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه

اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال:
حدَّ ثنا سليامن املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن
الزبرقان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :حد
الساحر ُ
القتل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]217/4:الرأب :]1437/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :سئل
رسول اهلل ÷ عن الساحر ،فقال(( :إذا جاء رجالن ،فشهدا عليه فقد حل دمه)).
وقال حممد :إنام يقتل ساحر املسلمني ،وال يقتل ساحر املرشكني؛ ألن ما هو فيه من
الرشك أكثر من السحر.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]126وعن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أن النبي ÷
قال(( :إذا شهد رجالن عىل الساحر فقد حل دمه)).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]221/4:الرأب :]1448/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن
()1

حممد بن سليامن ،عن عبداهلل بن موسى ،عن أبيه موسى بن عبداهلل ،عن جده عبداهلل
بن حسن ،عن أبيه حسن بن حسن بن عيل ،عن عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال رسول
اهلل ÷(( :أقتلوا الديوث حيث وجدمتوه)).
قال ُممد :الديوث :هو الذي يدخل الرجال عىل امرأته ،أو حرمته.
( -)1الضمري يف جده عائد إىل عبداهلل بن موسى فيعلم ،متت من املؤلف أبقاه ال َّله ،ومد يف عمره.

ومثله يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]126هبذا السند.
ويف جمموع زيد [ #ص :]340عن آبائه ،عن عيل  :%أنه حرق زنادقة من السواد بالنار.
ويف رشح األحكامَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد
العلوي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم الكويف ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن جعفر
العلوي ،عن عمه عيل بن أيب هاشم املحمدي ،قال :حدَّ ثني أبوك احلسن بن عيل بن عمر
بن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن جـده ،عن عيل بن احلسني  ،%عن النبي ÷ أنه
قال(( :من غري دينه فاقتلوه)).
[ ]138/5وفيه :بالسند املتقدم املتكرر عن أيب العباس ،عن عبد العزيز...إلخ ،عن زيد،
عن آبائه  :%أنه حرق زنادقة من السواد.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]246بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((اقتلوا الديوث حيث وجدمتوه)) ،واملعنى عندنا يف ذلك أنه من بعد االستتابة ،قال :وقد
قيل :يقتل ،وال يستتاب ،ولسنا نرى ذلك ،وال نقول به.
قلت :وروى  #مثل قوله ،عن جده القاسم .#
قال القاسم  :#وقد قال مالك بن أنس ،وأهل املدينة :يقتل ،وال يستتاب ،وليس
ذلك عندنا بقول.
ويف جمموع زيد [ #ص :]362عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا قطع الطريق
اللصوص ،وأشهروا السالح ،ومل يأخذوا ما ً
ال ،ومل يقتلوا مسل ًام ،ثم أخذوا حبسوا حتى
يموتوا وذلك نفيهم من األرض ،فإذا أخذوا املال ،ومل يقتلوا مسل ًام قطعت أيدغم،
وأرجلهم من خالف ،وإذا قتلوا وأخذوا املال قطعت أيدغم ،وأرجلهم من خالف،
وصلبوا حتى يموتوا ،فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا املال ،واقتص منهم ،ومل حيدوا).
يف جمموع زيد [ #ص :]421عن آبائه ،عن عيل  :%أنه مر بقوم يلعبـون بالنرد،
فرضهبم بدرته حتى فرق بينهم ،ثم قال( :أال َّ
وإن املالعبة هبذه قامر ًا كأكل حلم اخلنزير،
واملالعبة هبا غري قامر كاملتلطخ بشحم اخلنزير ،وبدهنه) ،ثم قال ( :#هذه كانت ميرس
العجم ،والقداح كانت ميرس العرب ،والشطرنج مثل النرد).

وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]263/4:الرأب :]1573/3:بسند حممد ،عن
عيل ،وحممد ًا ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه،
عن عيل  ،#ومل يذكر فيه( :والشطرنج مثل النرد).
[ ]152/5وهو يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل قالَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس
رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور إىل آخر سند األمايل ،وليس
فيهام( :والشطرنج مثل النرد).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]552ال جيوز اللعب هبا؛ ألهنا ملعونة تلهي عن
ذكر اهلل ،وإقام الصالة ،واخلري ،وتدعو إىل اإلثم ،والكذب ،واحللف ،والضري ،واملراء،
وهي أخت النرد ،واسم امليرس جيمعـها ،وجيب عىل من لعب هبا األدب ،وأن اليسلم
عليه وكفاه هبذا إخزاء ،وقلة ،وفسالة ،وردا ًء ،وقد بلغنا عن أمري املؤمنني  :#أنه أجاز
بقوم يلعبون هبا ،فلم يسلم عليهم ،ثم أمر رج ً
ال من فرسانه ،فنزل ،فكرسها ،وحرق
رقعتها ،وعقل من كل من لعب هبا رِ جالً ،وأقامه قائ ًام ،فقالوا :يا أمري املؤمنني النعود،
فقال( :إن عدتم عدنا).
ويف جمموع زيد [ #ص :]301عن آبائه ،عن عيل  :%أنه أخذ شاهد الزور ،فعزره،
وطاف به يف حيه ،وشهره ،وهنى أن يستشهد.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]201/4:الرأب :]1387/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن الرسي بن عبداهلل ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه :أن علي ًا  ،#قال:
(إذا وجد الرجل مع املرأة يف حلاف واحد جلد كل واحد منهام مائة غري سوط).
[ ]148/5وهو يف رشح األحكام :هبذا السند ،وقبله َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه

اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إلخ ،وبلفظ ،قال( :إذا
وجد الرجل...إلخ).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]127عن حممد :وقد عزر عيل بن أيب طالب  #مائة
سوط إال سوط ،وقد أدب عيل  #بلطمة يف قصاص.

ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]201/4:الرأب :]1388/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن
داهر ،عن أبيه ،عن جعفر :وسئل عن الغالم الذي مل حيتلم يقذف الرجل أيرضب؟ قال:
ال ،وذلك لو أن الرجل قذف الغالم مل يرضب.
وفيها [العلوم[ ،]202/4:الرأب :]1388/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن أبيه،
قال :وسئل جعفر عن الغالم الذي مل حيتلم يوجد مع املرأة يفجر هبا ،قال :يعزر الغالم،
وجتلد املرأة حد ًا.
وفيها [العلوم[ ،]202/4:الرأب :]1389/3:به عن جعفر ،قال :اجلارية التي مل حتض ال حتد إن
هي َق َذ َف ْت ،وال حيد من قذفها.
وسئل جعفر :عن الرجل يفجر باجلارية التي مل حتض ،قال :تعزر اجلارية ،ويرضب
الرجل حد ًا.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]233الجياوز يف التعزير حد صاحبه ،إن كان
حر ًا عزر إىل دون املائة بسوط ،أو سوطني ،وإن كان عبد ًا عزر إىل دون اخلمسني بسوط،
أو سوطني.
كذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :أبى اهلل أن يبلغ حد إال
بالشهود) وذكر عنه  #أنه رضب رج ً
ال تسعة وتسعني سوط ًا يف جارية غلبها عىل
نفسها ،فشهد الشهود أهنم رأوه قام عنها ،قد أدماها ،فقـال عيل ( :#إذا مل يشهد عىل
اإليالج ،واإلخراج أبى اهلل أن يقوم حد إال بشهادة أربعة) يعني عىل اإليالج واإلخراج.
يف جمموع زيد [ #ص :]336عن آبائه ،عن عيل  :%يف عبد عتق نصفه زنا فجلده
عيل  #مخس ًا وسبعني جلدة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]203/4:الرأب :]1392/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن مجيل ،عن حسن بن حسني ،عن عيل بن القاسم ،عن ابن أيب رافع ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  :#يف مكاتبة فجرت ،وقد عتق منها ثالثة أرباع ،ورق ربع ،فجلدت
ثالثة أرباع منها حد احلر من املائة ،وذلك مخسة وسبعون جلدة ،وجـلد ربع ًا منها

بحساب حد اململوك من اخلمسني ،فذلك اثنى عرش ونصف جلده ،فذلك سبعة وثامنون
ونصف ،وأبى أن ينفيها ،وأبى أن يرمجها.
وفيها [العلوم[ ،]203/4:الرأب :]1392/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن
مصبح ،عن حييى بن العال ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :حدّ املكاتب نصف
حدّ احلر يف كل يشء).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]233إذا زنت املكاتبة ،أو املدبرة ،أو أم الولد
فإن القول عندي يف ذلك :أنه الرجم عىل واحدة منهن ،وعىل أم الولد واملدبرة مخسون
جلدة ،مخسون جلدة ،وعىل املكاتبة من الرضب بحساب ماعتق منها ،وكذلك بلغنا عن
أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #فيها ،فإن كانت قد أ ّدت نصف مكاتبتها رضبت
مخسة وسبعني سوط ًا ،وإن كان أقل من ذلك ،أو أكثر فبحسابه.

يف جمموع زيد [ #ص :]340عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قال( :من شتم نبي ًا قتلناه،
ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه ،فإنام أعطيناهم الذمة عىل أن اليشتموا نبينا،
وال ينكحوا نساءنا).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]207/4:الرأب :]1408/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
سمعت حممد بن عيل بن جعفر يقول :قال رسول اهلل ÷(( :من سبني فاقتلوه ،ومن
سب أصحايب فاجلدوه)).
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]495عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من سب نبي ًا ُق ِت َل ،ومن سب صاحب نبي ُج ِلدَ )).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]201/4:الرأب :]1386/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :إنام أعطوا الذمة عىل أن ال خيفروا مسل ًام ،فأيام رجل من أهل الذمة فجر بمسلمة
قتل ،والدية له).

وفيها [العلوم[ ،]212/4:الرأب :]1423/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن
إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :ال يقام عىل ٍ
أحد
حدٌّ بأرض العدو).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]89وروى حممد بإسناده عن غياث...إلخ مث ُله.
۞۞۞۞۞

َ ُ ّ
ِكتاب الديات
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]223/4:الرأب :]1456/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال :حدَّ ثنا
عبداهلل بن موسى ،قال :حدَّ ثني أيب ،قال :وجد يف قائم سيف رسول اهلل ÷ كتـاب
موثوق مشدود فيه :إن أعتى اخللق عىل اهلل عز وجل الضارب غري ضاربه ،والقاتل غري
قاتله ،واملتويل غري مواليه ،واملدعي غري أبيه.
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]457بسنده عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(ورثت عن رسول اهلل ÷ كتابني :كتاب اهلل تعـاىل ،وكتاب ًا يف قراب سيفي) قيل :يا
أمري املؤمنني ،وما الكتاب الذي يف قراب سيفك؟ قال( :من قتل غري قاتله ،أو رضب غري
ضاربه فعليه لعنة اهلل).
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]223/4:الرأب :]1456/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :سمعت عبداهلل بن
موسى بن عبداهلل بن احلسن يقول :حديث موطأ :من أعان عىل قتل امرئ مسلم بشطر
كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل.
وفيها [العلوم[ ،]223/4:الرأب :]1455/3:حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن منصور بن يزيد ،قال:
حدَّ ثني عيل ،وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد،
عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أتى رسول اهلل ÷ ،فقيـل له :هذا قتيل بني دور
األنصار ،فأتاه فقال(( :هل يعرف؟)) قالوا :نعم ،فقال رسـول اهلل ÷(( :لو أن
األمة اجتمعت عىل قتل مسلم ألكبهم اهلل يف نار جهنم)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]569أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه رمحه

اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل رضوان اهلل عليه ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
منصور ،عن عباد بن يعقوب ،عن موسى بن عمري ،عن جعفر بن حممد بن عيل ’،
قال :قال رسول اهلل ÷(( :من لقي اهلل بدم حرام لقي اهلل يوم القيامة وبني عينيه آيس
من رمحة اهلل)).

يف جمموع زيد [ #ص :]341عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال( :يف النفس يف قتل
اخلطأ من الورق عرشة آالف درهم ،ومن الذهب ألف مثقال ،ومن اإلبل مائة بعري ،ربع
جذاع ،وربع حقاق ،وربع بنات لبون ،وربع بنات خماض ،ومن الغنم ألفا شاة ،ومن البقر
مائتا بقرة ،ومن احللل مائتا حلة يامنية.
ويف شبه العمد من الورق اثنا عرش ألف درهم ،ومن الذهب ألف مثقـال ،ومائتا
مثقال ،ومن اإلبل مائة بعري :ثالثة وثالثون جذعة ،وثالثة وثالثون حقه ،وأربعه
وثالثون ما بني ثنيه إىل بازل عامها كلها خليفة ،ومن الغنم ألفا شاه ،واربعامئة شاة ،ومن
البقر مائتا بقرة ،وأربعون بقرة ،ومن احللل مائتا حلة وأربعون حلة يامنية).
وفيه [ص :]342عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :العمد :قتل السيف واحلديد ،وشبه
العمد :قتل احلجر والعصا ،والطأ ما أراد القاتل غريه فأخطأه ،فقتله).
وفيه [ص  :]343عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يف النفس ُ
الدية أرباع ًا :ربع جذاع،
وربع حقاق ،وربع بنات لبون ،وربع بنات خماض ،ويف اللسان إذا استؤصل مثل الديـة
أرباع ًا ،ويف األنف إذا استؤصل ،أو قطع مادته الدية أرباع ًا :ربع جذاع ،وربـع حقاق،
وربع بنات لبون ،وربع بنات خماض ،ويف الذكر إذا استؤصل الدية أرباع ًا ،ويف احلشفة
الدية أرباع ًا ،ويف العني نصف الدية ،ويف األذن نصف الدية ،ويف اليد نصف الدية ،ويف
الرجل نصف الدية ،ويف إحدى األنثيني نصف الدية ،ويف إحدى الشفتني نصف الدية،
ويف املأمومة ثلث الدية ،ويف اجلائفة ثلث الدية ،ويف املنقلة مخس عرشة من اإلبـل ،ويف
اهلاشمة عرش من اإلبل ،ويف املوضحة مخس من اإلبل ،ويف األسنان يف كل سن مخس من
اإلبل ،ويف األصابع يف كل أصبع عرش من اإلبل ،كل ذلك عىل العاقلة ،وما كان دون
السن ،واملوضحة فال تعقله العاقلة).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]224/4:الرأب :]1459/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن فضيل بن غزوان الضبي ،عن أشعث بن سوار ،عن عامر ،عن
الدية د
عيل بن أيب طالب  ،#قال( :يف قتل اخلطأ ُ
مائة من اإلبل أرباع ًا :مخس وعرشون

جذعة ،ومخس وعرشون حقة ،ومخس وعرشون ابنة لبون ،ومخس وعرشون ابنة خماض.
ُ
الدية أرباع ًا فام نقص فبحساب ربع ًا جذاع،
ويف األنف إذا استؤصل أو قطع مارنه
()1

وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف اللسان إذا استؤصل الدية أرباع ًا ،فام نقص فبحساب ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق،
وربع ًا بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف َّ
الذكَرِ إذا استؤصل الدية أرباعا فام نقص فبحساب ،ويف احلشفة إذا قطعت الدية
أرباع ًا فام نقص فبحساب ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف العني نصف الدية مخسون من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات
لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف األذن إذا استؤصلت مخسون أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات لبون،
وربع ًا بنات خماض.
ويف اليد نصف الدية مخسون من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات
لبون ،وربع ًا بنات خماض.
الر ْجل نصف الدية مخسون من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا
ويف ِّ
بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف األنثى نصف الدية مخسون من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا
بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض ،ويف املأمومة ثلث الدية أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق،
وربع ًا بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف اجلائفة ثلث الدية أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات لبون ،وربع ًا
بنات خماض.
ويف املنقلة مخس عرشة من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنـات لبون،
وربع ًا بنات خماض.
ويف األصابع يف كل أصبع عرش من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا
( - )1املارن :األنف أو طرفه أو ما الن منه .متت قاموس.

بنات لبون ،وربع ًا بنات خماض.
ويف املوضحة مخس من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات لبون،
وربع ًا بنـات خماض.
ويف األسنان يف كل سن مخس من اإلبل أرباع ًا :ربع ًا جذاع ،وربع ًا حقاق ،وربع ًا بنات
لبون ،وربع ًا بنات خماض).
وفيها [العلوم[ ،]230/4:الرأب :]1479/3:قال حدَّ ثني جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم:
يف الدية من الـدراهم ،والدنانري واإلبل والبقر ،والغنم قال :أما اإلبل فامئة من اإلبل كام
جـاء يف األثر مسنة بام ذكر من أسناهنا ،وأما البقر فامئتى بقرة ،وأما الغنم فألفي شاة ،وأما
الدنانري فألف دينار ،وأما الدراهم فهي أثنى عرش ألف ًا يف قول أهل احلديث ،وقد قال
غريهم :يقدر ذلك عىل قدر األثامن.
ويف دية اخلطأ وشبه العمد قال :ليس بني اخلطأ ،والعمد منزلة ،إنام القتل كله خطأ أو
عمد ،ويف ذلـك ما جعل اهلل عز وجل فيه من قود ،أو دية.
وقد قال غرينا :إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ،وال اخلطأ الدية فيها مغلظه ،وقيل
عن عيل رمحة اهلل عليه :إن شبه العمد ماكان بالعصا ،والقذف باحلجر العظيم ،وذكر عن
عيل يف دية اخلطأ أهنا أرباع :ربع جذاع ،وربع حقاق ،وربع بنات خماض ،وربع بنات
لبون.
ويف املوضحة كم فيها من الدية؟ وأين تكون املوضحة؟
قال :املوضحة ما كان يف الوجه والرأس ،وهو ما أوضح العظم حتى يتبني ،وفيها:
مخس من اإلبل ،وذلك مذكور عن عيل  ،#وقد قال بعض الناس فيها حكومة.
ويف اآل َّمة كم فيها؟ قال :اآل َّمة :فيها ثلث الدية ،وذلك مذكور عن عيل.
وعن املنقلة كم فيها؟ وكيف املنقلة؟
قال :املنقلة :هي ما خرج منها عظام ،أو عظم ،وفيها مخس عرشة من اإلبل ،وذلك
مذكور عن عيل ،وعن غريه.
وعن اجلائفة كم فيها ،وأين تكون اجلائفة؟

قال :اجلائفة ما وصل إىل اجلوف من أي ناحية كان ،وفيها ثلث الدية ،وذلك مذكور
عن عيل .#
وعن األعور تفق ُأ عينه كم فيها؟
قال :ذكر عن عيل  #أنه قال( :فيها الدية كاملة إن شاء) ،وقال بعضهم :فيها نصف
الدية ،وعن أعور فقأ عني صحيح ،قال :يقاد منه ،وإنام العني بالعني ،وإن أراد الدية فله
نصف الدية.
وعن الظفر والسن إذا اسودت أو تغريت؟ إذا أسودت السن ،أو سقطت ففيها مخس
من اإلبل ،وإذا انفصمت ،فبحساب ما ذهب منها من نصف ،أو ربع ،أو أقل ،أو أكثر،
وهذا أيض ًا مذكور عن عيل  ،#وقد قال قوم :إن يف ذلك حكومة.
وعن البيضتني أو إحداهام؟ قال :فيهام مجيع ًا الدية ،ويف واحدة منهام نصف الدية.
ويف كل زوج من اإلنسان من عينني ،أو يدين ،أو رجلني ففيهام الدية ،ويف كل فرد من
ذلك نصف الدية.
وقد قال بعضهم :يف اليرسى من البيضتني ثلثا الدية ،ويف األخرى ثلث الدية.
قال حممد :هذا قول زيد بن ثابت.
ويف العني القائمة تنخس ،قال :يف العني القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما تبني فيها
من النقص والشني.
وعن اليد والرجل الشالء يصابان ،قال :واليد والرجل الشالء إذا أصيبتا ففيهام
حكومة ،وليس يف يشء من ذلك كله دية حمدودة معلومة.
وعن لسان األخرس يصاب ،فقال :يف لسان األخرس إذا قطع كله ،أو بعضه
حكومة ،وليس فيه أيض ًا دية حمدودة معلومة.
()1

وعن فتق املثانة ،قال :إن كان نفذ إىل اجلوف ففيه ما يف اجلائفة ،وإن كان مل ينفذ ففيه
حكومة عىل قدر املرضة.
وعن جناية العبد ،والصبي قال :أما جناية العبد ففي رقبته ،واما جناية الصبي فعىل
( - )1وإن مل ينفذ (نخ).

عاقلته.
وعن رجل ،وغالم اشرتكا يف قتل ،أو جراحة ،قال :أما الرجل فيقاد منه ،ويقتص،
وأما الصبي ما مل يبلغ فال يقتص منه ،ودية ما جنى عىل عاقلته.
وعن جراحات الرجال والنساء ،قال :جراحات النساء عىل النصف يف الدية من
جراحات الرجال ،كام أن دية املرأة نصف دية الرجل ،وذلك مذكور عن عيل.
وقد قال مالك بن أنس ،وأهل املدينة :إن املرأة تساوي الرجل يف اجلراحة إىل ثلث
الدية ،ثم ما كان بعد ذلك فهو عىل النصف من جراحات الرجال.
وفيها [العلوم[ ،]225/4:الرأب :]1461/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن حممد بن
فضيل ،عن أشعث ،عن عامر ،عن عيل بن أيب طالب( :يف شبه العمد الدية مغلظه ثالث
وثالثون جذعة ،وثالث وثالثون حقة ،وأربع وثالثون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها
خلفة).
قال حممد :اخللفة :التي يف بطوهنا أوالدها من حني يتبني محلها إىل وقت ما تضع.
وفيها [العلوم[ ،]226/4:الرأب :]1463/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال( :ال تقاس عني يف يوم غيم).
[العلوم[ ،]226/4:الرأب ]1463/2:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن
أبان ،عن غياث بن إبراهيم ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه قىض يف رجل رضب
رج ً
ال حتى سلس بوله ،فقىض فيه بالدية.
وفيها [العلوم[ ،]226/4:الرأب :]1464/3:هبذا السند عنه  #أنه قىض يف العني القائمة بامئة دينار.
وفيها [العلوم[ ،]227/4:الرأب :]1467/3:هبذا اإلسناد عنه  :#فأيت برجل قد قطع قبل
امرأته فلم جيعل بينهام قصاص ،وجعل عليه الدية.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]289إذا قتل الرجل املسلم ففيه الدية كاملة،
والدية مائة من اإلبل يف أصحاب اإلبل ،وألفا شاة يف أهل الشاء ،ومائتا بقرة يف أهل
البقر ،وألف دينار يف أصحاب الدنانري ،وعرشة آالف درهم يف أصحاب الدراهم.
قال  :#كان الرصف يف ذلك الدهر فيام بلغنا عرشة دراهم بدينار ،ويف العني

الواحدة نصف الدية ،ويف العينني الدية كاملة ،ويف األذن إذا استؤصلت نصف الدية ،ويف
األذنني كلتيهام الدية كاملة.
ويف الرجل الواحدة نصف الدية ،ويف الرجلني كلتيهام الدية كاملة ،ويف اليد نصف
الدية ،ويف اليدين الدية كاملة ،ويف كل أصبع عرش من اإلبل ،ويف اللسان الدية كاملة ،ويف
الذكر إذا قطع من أصله الدية كاملة ،ويف الظهر الدية كاملة ،ويف األنف إذا استوعب من
أصله الدية كاملة ،ويف األنثيني الدية كاملة ،ويف كل سن مخس من اإلبل.
قال  :#ويف املوضحة مخس من اإلبل ،ويف اهلاشمة عرش من اإلبل ،وهي التي
هتشم العظم ،ويف املنقلة مخس عرشة من اإلبل.
قال  :#املنقلة :هي التي هتشم الرأس ،فيخرج منه بعض عظامه.
ويف اجلائفة ثلث الدية ،واجلائفة :فهي التي تصل إىل اجلوف.
ويف اآلمة ثلث الدية وهي التي تصل إىل الدماغ.
قال  :#وبذلك كله صح عندنا األثر ،واحلكم فيه عن رسول اهلل ÷ أنه عىل
ما قلناه ،وقد ذكر عنه ÷ أنه جعل يف مارن األنف الدية.
وفيها [ج 2ص :]294قال  :#إذا اسودت السن فهي كالساقطة ،وحكمها كحكمها
فيـها مخس من اإلبل ،فإن انكرست ففيها حكومة عىل قدر ما ينقص منها ،وأما الظفر
ففي اسوداده حكومة ،وقد يروى ذلك عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ويف املجموع لزيد [ #ص :]346عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :إذا اسودت السن،
أو شلت اليد ،أو ابيضت العني فقد تم عقلها).
وفيه [ص :]348هبذا اإلسناد :عنه  :#أن رج ً
ال رضب لسان رجل فصار بعض كالمه
يبني ،وبعضه ال يبني ،فقىض عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف اهلجاء.
وفيه [ص :]347هبذا اإلسناد :عنه  #قال :يف لسان األخرس ،ورجل األعرج ،وذكر
اخليص ،والعنني حكومة اإلمام.

[ ]219/5ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر فيها عن أيب العباس،
عن عبد العزيز ،عن النخعي ،عن املحاريب ،عن نرص ،عن إبراهيم ،عن أيب خالد ،عن زيد،
عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :يف لسان األخرس..إلخ) ،وليس يف آخره (اإلمام).
وفيه :هبذا اإلسناد :عن عيل ( :%يف األسنان يف كل سن مخس من اإلبل ،ويف
إحدى االنثيني نصف الدية ،ويف إحدى الشفتني نصف الدية).
وفيهَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن منصور ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن أبان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن
أبيه ،عن عيل  #أنه قال يف رجل رضب رج ً
ال حتى سلس بوله( :فيها الدية).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]128قال القاسم  :#وسئل عن عني األعور تفقأ ،فقال:
ذكر عن عيل _ أنه قال( :فيها الدية كاملة إن شاءوا) ،وقال بعض الناس :فيها
نصف الدية.
وفيه [ج 2ص :]139قال القاسم وحممد :يف السن إذا سقطت ،أو سودت مخس من
اإلبـل ،وإن انقصمت السن فبحساب ما ذهب منها من نصف ،أو ربع ،أو أقل ،أو أكثر،
وقد ذكر هذا أيض ًا عن عيل _ ،وقد قال قوم :إن يف ذلك حكومة ،ويف السن الزائدة
إذا أصيبت حكومة.
قال حممد :هو كام قال القاسم.
وفيه [ج 2ص :]131قال القاسم  :#يف اآلمة ثلث الدية ،وذلك مذكور عن عيل _،
ّ
واملنـقلة :هي ما خرج منها عظم أو عظام ،وفيها مخس عرشة من اإلبل ،وذلك مذكور
عن عيل _.
واملوضحة تكون يف الوجه ويف الرأس ،وهي :ما أوضح العظم حتى يتبني ،وفيها
مخس من اإلبل ،وذلك مذكور عن عيل  ،#وقد قال بعض الناس :فيها حكومة.
واجلائفة :ما وصل إىل اجلوف من أي ناحية كان ،وفيها ثلث الدية ،وذلك مذكور عن
عيل .#
وقال القاسم أيض ًا فيام روى داوود عنه :ويف السمحاق أربع من اإلبل ،وذلك مذكور
عن عيل  ،#وقد قال بعض الناس :فيها حكومة ،واملنقلة :تكون يف الرأس ،والوجه.

يف جمموع زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جتري جراحات العبيـد
عىل َمرى جراحات األحرار :يف عينه نصف ثمنه ،ويف يده نصف ثمنه ،ويف أنفه مجيع
ثمنه ،ويف موضحته نصف عرش ثمنه).
[ ]189/5ونحوه يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتقدم املتكرر عن
أيب العباس ،عن عبد العزيز ،عن عيل بن حممد ،عن املحاريب ،عن نرص ،عن إبراهيم ،عن
أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل .%
ويف جمموع زيد  #أيض ًا [ص :]347عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :يف جناية العبد:
(ال يغرم سيده أكثر من ثمنه ،وال يبلغ بدية عبد دية حر).
وفيه [ص :]347عن آبائه ،عن عيل  #يف مكاتب قتل قال( :يؤدى بحساب ما عتق
منه دية حر ،وبحساب مامل يؤد فيه كتابته دية عبد).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]227/4:الرأب :]1468/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممـد بن مجيل ،عن مصبح ،عن احلكم بن ظهري ،عن السـدي ،عن عبد خري ،عن عيل
 ،#قال( :العبد مال يودى ثمنه ،وال تكون قيمة العبد أبد ًا أكثر من دية احلر).
يف جمموع زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جراحة املرأة عىل
النصف من جراحة الرجل يف كل يشء ،ال تساوي بينهام يف سن ،وال جراحة ،وال
موضحة ،وال غريها).
ونحوه يف رشح األحكام :بالسند املتقدم قريب ًا عن عيل .#
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]232/4:الرأب :]1480/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم :وعن جراحات الرجال والنساء ،قال :جراحات النساء عىل
النصف يف الدية من جراحات الرجال كام أن دية املرأة نصف دية الرجل ،وذلك مذكور
عن عيل ،وقد قال مالك بن أنس ،وأهل املدينة :إن املرأة تساوي الرجل يف اجلراحة إىل
ثلث الدية ،ثم ما كان بعد ذلك فهو عىل النصف من جراحات الرجال.

وقال اهلادي  #يف األحكام [ص :]297حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن
جراحات النساء ،فقال :هي عىل النصف من جراحات الرجال كام أن دية املرأة نصف دية
()1

الرجل ،وذلك مذكور عن عيل بن أيب طالب . #
يف جمموع زيد [ #ص :]344عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :عمد الصبي وخطأه
سواء كل ذلك عىل العاقلة ،وما كان دون السن ،واملوضحة فال تعقله العاقلة).
وفيه [ص :]344عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال تعقل العاقلة عمد ًا ،وال صلح ًا ،وال اعرتاف ًا).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]296حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه ُس ِئل عن جناية
الصبي ،والعبد فقال :أما جناية الصبي فعىل عاقلته ،وجناية العبد يف رقبته.
وفيها

[ج2

ص :]299قال  :#التعقل العاقلة عمد ًا ،وال عبد ًا ،وال اعرتاف ًا،

والصلح ًا ،وتعقل ما سوى ذلك.
قال  :#وكذلك جاء األثر عن النبي ÷ ،وقد قال كثري من الناس :إن معنى
قولـه ÷(( :ال تعقل العاقلة عبد ًا)) هو أن العاقلة ال تعقل عن أخيها العبد لو قتله
أخوها ،وال تعقل فعل جناية من عبيدها ،وليس هو عنـدي كذلك.
ولكن هو عندي أهنا ال تعقل جناية عبد من عبيد بعضها إذا جنى عىل أحد ،ألن العبد
مسلم بام جنى ،فعىل سيده أن يسلمه بجنايته ،فأما أن جيني بعضهم جناية بخطأ منـه،
فيقتل عبد ًا لبعض املسلمني ،فال بد أن يدَ وه كام يدَ ون غريه ،ألنه يف هذه احلال غارم،
والبد من قيامهم يف غرمه إذا كان ذلك خط ًأ من فعله فعىل ما قلنا خيرج معنى قول رسول
اهلل ÷(( :ال تدي العاقلة عبد ًا)) ،وذلك أقرب إىل احلق والنصفة.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]142قال القاسم  #فيام روى داوود عنه :عقل العمد
عىل اجلاين ،وعقـل اخلطأ عىل العاقلة ،وسئل عن عقل اجلراحات ،فقال :إن كانت عمد ًا
فعىل اجلاين ،وإن كانت خط ًأ فعىل العاقلة.
( - )1ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]134قال القاسم ،وحممد :ودية املرأة نصف دية الرجل ،وروى حممد نحو ذلك ،عن
النبي ÷.

وفيه [ج 2ص :]142قال القاسم  :#ال تعقل العاقلة عبد ًا وال أمة.
وقال حممد :وال تعقل العاقلة ستة أشياء :ال تعقل عمد ًا ،وال عبد ًا  -يعني إذا جنى،
أو جني عليه  -وال صلح ًا ،وال اعـرتاف ًا ،وال ما دون املوضحة ،وال اجلنايات عىل
األموال ّقل أو كثر ،إنام هو عىل اجلاين يف خاصة ماله ،وإنام تعقل العاقلة :النفس،
واملوضحة ،وما فوقها من اجلراحات.
قال سعدان :قال حممد :ومن قتل عبد ًا خط ًأ فعليه قيمته ما بلغت يف ماله حا َّلة.
وفيه [ج 2ص :]142وروى حممد بإسناده ،عن أيب جعفر  ،#عن النبي ÷ أنه قال:
((ال تعقل العاقلة عمد ًا ،وال صلح ًا ،وال اعرتاف ًا ،وإنام تعقل اخلطأ)) وعن عيل ،وابن
عباس ،والشعبي ،وابن أيب السفر ،وإبراهيم ،وعن مطرف مثل ذلك.
وعن الشعبي قال :اصطلح املسلمون عىل أن ال يعقلوا عبد ًا ،وعمد ًا..إلخ.
وفيه [ج 2ص :]142قال احلسن  #فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :والعاقلة
رش ُة الرجل ،وقبيلته التي هو منها إن كان من بني هاشم فعاقلته بنو هاشم ،وإن كان
هم ِع ْ َ
()1

من قريش ،أو من أي قبائل العرب فعاقلته قبيلته التي هو منها .
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]228/4:الرأب :]1470/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن راشد ،عن إسامعيل بن ابان ،عن غياث ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل ،#
قال( :دية اليهودي ،والنرصاين مثل دية املسلم).
وفيها [العلوم[ ،]234/4:الرأب :]1494/3:حدَّ ثنا حممد بن منصور بن يزيد ،قال :حدَّ ثني عيل،
وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن
زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اجتمع الصحابة يف والية عمر ،فجعلوا دية اليهودي
أربعة آالف ،ودية النرصاين أربعة آالف ،ودية املجويس ثامنامئة درهم).
وفيها [العلوم[ ،]234/4:الرأب :]1490/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم بن
إبراهيم :يف دية اليهودي ،والنرصاين ،واملجويس ،قال :دية اليهودي ،والنرصاين،
( - )1وفيه [ج 2ص :]143وروى حممد بإسناده عن النبي ÷ أنه جعل الدية عىل العصبة ،متت من اجلامع الكايف.

ْ َ َ
وكل ذي عهد ،وميثاق ما كان يف عهده وميثاقه فدية تامة ،لقول اهلل عز وجلِ﴿ :إَون َكن
َ
َ ٌ َ ٌ
َّ ٌ َ َ ْ
ُ
م ِْن ق ْو ٍم بَيْ َنك ْم َو َبيْ َن ُه ْم مِيثاق فدِيَة ُم َسل َمة إَِل أهلِ ِه﴾[النساء ]92:وقد قيل عن عمر،
وغريه :إن ديتهام نصف دية املسلم ،وقد قيل إن ديتهام أربعة آالف ،وإن دية املجويس

ثامنامئة ،واألمر عندنا يف ذلك أن دية كل ذي عهد ُ
دية مسلم ،وعىل القاتل ما أمر اهلل به يف
الكفارة من حترير رقبة ،أو صيام شهرين متتابعني إن مل جيد رقبة مؤمنة.
وعن مسلم قتل ذمي ًا متعمد ًا ،قال :ال يقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة ،أو غيلة؛ ألن
اهلل عز وجل إنام جعل فيه الدية والكفارة ،وهكذا ذكر عن عيل  ،#عن النبي ÷،
وقد قال قوم :إنه يقتل به ،وليس بيشء.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]302قريب ًا من هذا إال أنه قال :وهكذا ذكر عن
النبي ÷ ،وعن عيل  ،#ومل يذكر االستدالل باآلية رواه عن جده القاسم .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]139وقال احلسن  :#فيام حدَّ ثنا حممد ،وزيد ،عن زيد،
عن أمحد ،عنه يف دية اليهودي ،والنرصاين ،واملجويس.
روي عن عيل بن احلسني  #أنه قال :دية املعاهد دية املسلم ،وري عن عيل #
عىل عهد عمر أهنم جعلوا دية اليهودي ،والنرصاين أربعة آالف ،ودية املجويس ثامن مائة.
ويف جمموع زيد [ #ص :]346عن آبائه ،عن عيل ( :%إنه قتل مسل ًام بذمي ،ثم
قال :أنا أحق من وىف بذمة حممد ÷).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]155قال حممد :سألت أمحد بن عيسى هل يقتل مسلم
باملعاهد؟ فهاب ذلك ،فذكرت له حديث ابن السليامين عن النبي ÷ :أنه أقاد من
مسلم ملعاهد ،وقال :أنا أحق من وىف بذمته.
[ج 2ص ]156وعن عيل بن أيب طالب _ ،وعن عيل بن احلسني ’ :نحو ذلك،
فقال :وقد روي غريه.
وقال القاسم :وإذا قتل املسلم ذمي ًا ،أو كافر ًا مل يقتل به ،سواء قتله عداوة ،أو غيلة،
ألن اهلل سبحانه إنام جعل فيه الدية ،والكفارة ،وهكذا ذكر عن عيل _ ،عن
النبي ÷ وقد قال قوم إنه يقتل به ،وليس بيشء.

يف جمموع زيد [ #ص :]348عن آبائه ،عن عيل  :%أن فارسني اصطدما ،فامت
أحدهام ،فقىض عيل  #عىل احلي بدية امليت.
[ ]195/5ونحوه يف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :بالسند املتكرر ،فيام تقدم،
عن أيب العباس ،عن النخعي ،عن املحاريب..إلخ ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل .%
ويف جمموع زيد [ #ص :]348عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قىض عىل أربعـة اطلعوا
عىل أسد يف زبية ،فسقط رجل منهم ،فتعلق بآخر ،وتعلق الثاين بالثالث ،وتعلق الثالث
بالرابع ،فقتلهم األسد مجيع ًا ،فقىض للرابع بدية ،وللثالث بنصف دية ،وللثاين بثلث دية،
ولألول بربع دية.
ويف األحكام للهادي [ #ج 2ص :]448رواه عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
بلفظ :وروي عنه  #أنه قال( :بعثني رسول اهلل ÷ إىل اليمن ،فوجدت حي ًا من
أحياء العرب قد حفروا زبية لألسد ،فصادوه فيها ،فبيناهم كذلك يتطلعون إليه إذ سقط
رجل ،فتعلق بآخر ،فتعلق اآلخر بآخر ،ثم اآلخر بآخر ،حتى صاروا فيها أربعة،
فجرحهم األسد كلهم ،فتناوله واحد منهم ،فقتله ،وماتوا كلهم من جراحاهتم ،فقام
أولياء اآلخر ،فأخذوا السالح ،وجاءوا إىل أولياء األول ليقتتلوا ،فأتاهم عيل  ،#وهم
يف ذلك فقال( :تريدون أن تقتتلوا ورسول اهلل ÷ حي ،وأنا إىل جنبكم ،ولوا اقتتلتم
قتلتم أكثر مام ختتلفون فيه ،فأنا أقيض بينكم بقضاء ،فإن رضيتم القضاء ،وإال حجرت
بعضكم من بعض ،حتى تأتوا رسول اهلل ÷ ،فيكون هو الذي يقيض بينكم ،فمن
َ
وثلث
ربع الدية،
تعدى بعد ذلك ،فال حق له ،امجعوا يل من القبائل الذين حرضوا البئر َ
ونصف الديةً ،
ودية كاملة ،فيكون لألول ربع الدية ،ألنه هلك من فوقه ثالثة،
َ
الدية،
وللذي هلك ثاني ًا ثلث الدية ،ألنه هلك من فوقه اثنان ،وللثالث نصف الدية ،ألنه هلك
من فوقه واحد ،وللرابع الدية كاملة) فأبوا أن يرضوا ،فأتوا رسول اهلل ÷ ،فلقوه
عند مقام إبراهيم ÷ يف املسجد احلرام ،فقصو عليه القصة ،فقال(( :أنا أقيض
بينكم)) واحتبى ببدة ،فقال رجل من القوم :إن علي ًا قد قىض بيننا ،فلام قصوا عليه

القصة التي قىض هبا عيل  #أجاز ذلك ،وأمضاهم عليه.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]144وعن حسن :أن علي ًا صىل اهلل عليه كان باليمن،
فاحتفر أناس من أهل اليمن زبية لألسد ،وتزاحم الناس عليها ،فرتدى رجل فيها ،فتعلق
بآخر ،فتعلق اآلخر باآلخر ،فجرحهم األسد فيها ،فمنهم من مات ،ومنهم من جرح،
فامت ،فتشاجروا يف ذلك ،حتى أخذوا السالح ،فقال عيل صىل اهلل عليه( :سأقيض بينكم
بقضاء ،فإن رضيتم ،وإال فارتفعوا إىل رسول اهلل ÷ ،فجعل لألول ربع الدية،
وللثاين ثلث الدية ،وللثالث نصف الدية ،وللرابع الدية كاملة) وجعل دياهتم عىل الذين
ازدمحوا عىل الزبية ،فريض بعضهم ،وسخط بعضهم ،فارتفعوا إىل رسـول اهلل ÷،
فقال(( :سأقيض بينكم بقضاء)) فقيل له :إن علي ًا قد قىض بكذا وكذا ،فأمىض قضاء عيل
بن أيب طالب .#
يف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]347عن آبائه ،عن عيل  :%يف قتيل وجد يف حملة،
ال يدري من قتله ،فقىض عيل  #يف ذلك :أن عىل أهل املحلة أن يقسم منهم مخسون
رج ً
ال باهلل ما قتلناه ،وال علمنا له قاتالً ،ثم يغرمون الدية.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]306ويف القسامة ما بلغنا عن رسول اهلل ÷
وجدت أخي قتي ً
أن رجـ ً
ال يف بني فالن ،فقال ÷(( :امجع
ال أتاه ،فقال :يا رسول اهلل إين
ُ
منهم مخسني رج ً
ال حتى حيلفوا باهلل ما قتلوا ،وال يعلمون قاتالً)) فقال :ومايل من أخي غري
هذا يارسول اهلل ،فقال(( :بىل ،مائة من اإلبل)).
[ج 2ص ]307وبلغنا :أن قتي ً
ال وجد بني قريتني ،فأمر رسول اهلل ÷ :أن يقاس بينهام،
فأغام كان أقرب ألزمهم دية القتيل ،فقيستا ،فوجدت إحداهام أقرب من األخرى،
فضمنهم الدية ،وكذلك روي لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ّ
قال :وروي لنا عنه أنه كان :إذا أيت بالقتيل يف جوف القرية محل ديته عىل تلك القبيلة
التي وجد فيها ،وإذا وجد القتيل عىل باب القرية ،أو يف ساحة القرية محل الدية عىل أهل
تلك القرية كلهم.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]236/4:الرأب :]1496/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :قال
حدَّ ثني جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم ،وعن القسامة كيف هي ،وكيف
يستحلفون؟ قال :القسامة يف الدم عىل املدعى عليهم ،فإن أقسموا برؤوا أنفسهم مام
ادعي من الدم قبلهم ،وليس يقتل أحد بالقسامة كام يقول أهل املدينة ،وهذا ال اختالف
فيه بني آل رسول اهلل ÷ ،وال يقسم املدعون كام يقول أهل املدينة ،وال يستحقون
بالقسم إذا مل تكن بينة دره ًام ،فكيف يستحقون به دم ًا ،ويستحلف املدعى عليهم مخسني
قسامة باهلل ما قتلوا ،وال يعلمون قاتالً.
ويف اجلامع الكايف [ :]145/2قال أمحد والقاسم ’ ،وحممد :فيمن وجـد قتي ً
ال يف
()1

حملة ال يدرى من قتله :عىل (أن ) أهل القبيلة أن يقسم منهم مخسون رج ً
ال باهلل ما قتلنا،
وال علمنا قاتالً.
قال حممد :حيلف كل رجل منهم عن نفسه ما قتلت وال علمت قاتالً.
وروي مثل ذلك عن حسن ،وسفيان ،وعن رشيح أنه قال :ال أحلفهم عىل إثم وأنا
أعلم ،ولكن أحلف كل رجل منهم ما قتلت ،وال علمت قاتالً ،وإنام جتب القسامة إذا مل
تدع األولياء عىل رجل بعينه أنه القاتل.
قال أمحد ،والقاسم ،وحممد :فإذا احتلفوا برأوا أنفسهم مام ادعي عليهم قبلهم من الدم.
قال حممد :ولزمتهم الدية ،قال أمحد :وقال أهل املدينة :القسامة عىل أولياء املقتول.
وقال القاسم  :#وال يقسم املدعون كام يقول أهل املدينة ،وال يقتل بالقسامة
أحـد ،وال يستحقون بالقسم دره ًام واحد ًا إذا مل تكن بينة ،فكيف يستحقون به دم ًا ،وهذا
ال خالف فيه بني آل رسول اهلل ÷.
يف جمموع زيد [ #ص :]348عن آبائه ،عن عيل  %قال( :من أوقف دابة يف طريق
من طرق املسلمني ،أويف سوق من أسواقهم فهو ضامن ملا أصابت بيدها ،أو برجلها).
وفيه [ص :]346هبذا السند ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :املعدن جبار ،والبئر جبار،
والدابة املنفلتة جبار ،والرجل جبار)).
( - )1كذا يف األصل.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]233/4:الرأب :]1487/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم :وعن رجل أخرج من يده شيئ ًا ،فأصاب إنسان ًا ،قال :إن كان
()1

يف طرق العامة لزمه غرامة ما أصيب به من الرضر يف نفس كان ذلك ،أو مال ،وقد قيل
عن النبي ÷(( :إن البئر جبار ،والبهيمة جبار)) وذلك أال يكون فيها يشء ،وأن
يصيبا ما أصابا ،وهام يف حدود أهليهام ،أو يف مكان ال رضر فيه عىل أحد ،وعن الدابة
تنفح برجلها فذكر عن عيل  #أنه قـال( :من أوقف دابة يف طريق من طرق املسلمني،
أو يف سوق من أسواقهم فهو ضامن ملا أصابت بيدها ،أو برجلها).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]302إذا أخرج الرجل من حده شيئ ًا إىل طريق
املسلمني ،وشارعهم فحفر فيه بئر ًا ،أو أحدث فيه حدث ًا مل يكن له إحداثه يف طريق
املسلمني ،وشارعهم كان ضامن ًا ملا تلف فيه ،وبه من املارين.
وإنام اجلبار الذي روي عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :البئر جبار ،والدابة جبار إذا
كانا يف منزل صاحبهام وحـده ،ومل يكونا يف شارع املسلمني ،وعىل طريقهم موقوفني ،فأما
إذا كانت الدابة يف طريق من طرق املسلمني موقوفة فصاحبها ضامن ملا أحدثت يف
طريقهم ،وسوقهم بيدها أو رجلها)).
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئ ًا ،فتلف فيه إنسان ،فقال:
إن كان أخرجه يف طرق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الرضر يف نفس كان ،أو مال.
وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه قال :يذكر عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من أوقف دابته
يف طريق من طرق املسلمني ،أو سوق من أسواقهم فهو ضامن ملا أصابت بيدها أو رجلها).
ف رجل دابة يف طريق املسلمني ،أو
ويف اجلامع الكايف [ص :]149قال القاسم :وإذا و َّق َ
يف موقفهم ،أو سلك هبا يف ذلك ،فصدمت إنسان ًا ،فصاحبها ضامن ملا أصاب يف قول
عيل .#
وسئل عن الدابة تنفح برجلها ،قال :ذكر عن عيل _ أنه قال( :من َو َّقف دابـة يف
طريق من طرق املسلمني ،أو يف سوق من أسواقهم ،فهو ضامن ملا أصابت بيـدها
( - )1حده (نخ).

أو برجلها) وقد قيل عن النبي ÷(( :إن البئر جبار ،والبهيمة جبار)) أي ليس فيهام
()1

يشء ،وذلك أن يصيبا ما أصابا وهام يف حدود أهلهام ،أو يف مكان ال رضر فيه عىل أحد .
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قىض يف جنني احلرة
بعبد ،أو أمة.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]233/4:الرأب :]1487/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم :وعن جنني البهيمة ،قال يف جنني البهيمة :حكومة عىل ما يقدر
يف مثله ،وعن جنني احلرة ،قال :يف جنني احلرة إذا أسقطته غرة عبد أو أمة ،وذلك مذكور
عن النبي ÷ ،وعن عيل .#
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]297حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن
جراحات النساء ،فقال :هي عىل النصف من جراحات الرجال ،كام أن دية املرأة نصف
دية الرجل ،وذلك مذكور عن عيل بن أيب طالب .#
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]228/4:الرأب :]1472/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن
نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أنه قىض يف جنني
اليهودية ،والنرصانية ،واملجوسية عرش دية أمة.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]135قال القاسم واحلسن وحممد  :%ويف جنني املرأة
احلرة إذا أسقطته غرة عبد ،أو أمة.
قال القاسم :وذلك مذكور عن النبي ÷ ،وعن عيل .#
وفيه [ج 2ص :]136وروي عن حصني ،عن جعفر  ،#عن عيل _ :أنه قىض يف
جنني اليهودية ،والنرصانية ،واملجوسية عرش دية أمة.

( - )1ويف اجلامع الكايف [ص :]148وروى حممد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال(( :من أرشع حد ًا يف طريق ،فهو ضامن)).
وعن عيل _ أنه قال( :من أرشع يف حد ،فهو ضامن ،ومن بنى يف غري حقه ،فهو ضامن ،ومن جعل يف حائطه خشبة إىل
طريق املسلمني ،أو حفر بئر ًا يف طريق املسلمني فجرح رج ً
ال أو دابة ،أو خرق متاع ًا ،فهو ضامن) .انتهى ،متت من املؤلف
حفظه اهلل وأبقاه.

يف جمموع زيد [ #ص :]347عن آبائه ،عن عيل  :%أن رج ً
عض يد رجل،
ال ّ
فانتزع يده من فيه ،فسقطت ثنيتاه فلم جيعل عليه شيئ ًا ،وقال( :أيرتك يده يف فيك تقضمها
كام يقضم الفحل).
ومثله يف رشح التجريد [ج 5ص ،]210ويف رشح القاض زيد للتحرير بلفظ:
وروى زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ...%إلخ.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]313من عض أخاه املسلم ظامل ًا له متعدي ًا،
فانتزع يده من فيه ،فقلع من أسنانه سن ًا ،فال دية له فيها ،وال قود له هبا.
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قىض بذلك فيها ،وعن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب .#
عض يد رجـل،
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]130وعن النبي ÷ :يف رجل ّ
فجذب يده من فيه ،فندرت ثنيتاه ،فقال النبي ÷(( :يعدو أحدكم عىل أخيه فيعضه
كام يعض الفحل ،فإذا انتزع يده من فيه طلب العقل فأهدرهام)).
يف جمموع زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال قصاص بني الرجال
والنساء فيام دون النفس ،وال قصاص فيام بني األحرار ،والعبيد فيام دون النفس).
وفيه [ص :]346هبذا اإلسناد ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال َي ْقتَص ولدد من والده،
وال عبد من سيده ،وال يقام حد يف مسجد)).
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل- :بالسند املتكرر املتقدم عن أيب العباس،
عن عبد العزيز ،عن عيل بن حممد ،عن املحاريب ،عن نرص ،عن إبراهيم ،عن أيب خالد،
عن زيد ،عن آبائـه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :اليقتص
ولد..إلخ)) -مث ُله.

ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]235/4:الرأب :]1494/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم :يف القصاص بني الرجال والنساء ،قال :قد
اختلفوا يف هذا عن عيل  ،#وذكروا عنه أنه قال( :اليقتل رجل بامرأة ،ملا فرق اهلل بينهام
من الفضيلة والدية) وذكر عنه أيض ًا( :إن أراد اولياء املقتول القتـل أعطوا أولياء القاتل
نصف ديته ،ثم قتلوا إن شاءوا) وليس هذا بثابت عندنا عن عيل  ،#وقد قال كثري من
التابعني :إن بينهام قصاص ًا يف اجلراحات ،وقال آخرون :ليس بينهام قصاص ،وعن رجل
قتل عبده أو عبد غريه ،قال :اليقتل حر بعبد عىل أي حال ،وقد ذكر عن عيل أن رج ً
ال
قتل عبده عىل عهد رسول اهلل ÷ ،فرضبه مائة ،ونفاه سنة ،وحما سهمه من املسلمني،
ومل يقده منه ،وقال(( :ال ُيقتل حر بعبد؛ إنام هو مال من األموال ،إذا قتل فإنام فيه قيمته)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]301فيمن قتل امرأة عمد ًا خيري أولياء املرأة،
فإن أحبوا دفعوا إىل أولياء القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأهتم ،وإن أحبوا قبلوا
مخسامئة دينـار ،وهي نصف الدية ،وخلوا عن الرجل ،وهذا قول عيل بن أيب طالب .#
وفيها [ج 2ص :]301قال  :#إذا قتل الذمي مسل ًام عمد ًا قتل به ،وإن قتله خطأ كانت
عليه الدية كاملة تؤخذ منه يف ثالث سنني ،وإن قتل حر عبد ًا كانت عليه قيمة العبد بالغة
مابلغت من قليل ،أو كثري وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]155وعن عبداهلل بن احلسن عن عيل _ أن رج ً
ال
قتل عبده متعمد ًا ،فجلده رسول اهلل ÷ مائة جلدة ،ونفاه سنة  -يعني حمى اسمه-
عن املسلمني ،ومل يقده به.
وفيه

[ج2

ص :]157قال القاسم  #يف الرجل قتل امرأة :قد اختلف يف هذا عن

عيل _ ذكر عنه أنه قال( :اليقتل رجل بامرأة ،ملا فرق اهلل بينهام من الفضيلة ،والدية).
وذكر عنه أيض ًا أنه قال :إذا أراد أولياء املرأة القتل أعطوا أولياء القاتل نصف دية ،ثم
قتلوه إن شاءوا ،وليس هذا ثابت ًا عندنا عنه  ،#وقد قال كثري من التابعني :إن بينهام
قصاص ًا يف اجلراحات ،وقال اآلخرون :ال قصاص بينهام.

وفيه [ج 2ص :]168قال حممد :حدَّ ثنا حممد بن مجيل ،عن أيب ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيـه:
أن النبي ÷ قال لسعد(( :أرأيت إن وجدت امرأة ورج ً
ال يف بيت واحد ماكنت صانع ًا
هبام؟)) قال :أقتله يا رسول ،فقال النبي ÷(( :فأين الشهود األربعة)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]169وروى حممد بإسناده ،عن عيل ،وابن مسعود وإبراهيم،
والشعبي ،واحلكم ،وأيب حنيفة ،وأصحابه ،وحسن بن صالح ،وسفيان :أهنم قالوا :ليس
بني األحرار والعبيد قصاص فيام دون النفس ،وبينهم القصاص يف النفس.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]235/4:الرأب :]1495/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
()1

جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم :وعن املتطبب ،واجلابر  ،واملداوي يعنت فيام
يعالج ،قال :قد قال بعض الناس :يضمن.
وذكر عن النبي ÷ أنه قال(( :من مل يعرف بالطب قبل ذلك ،وأعنت ضمن)).
وذكر عن عيل  #أنه قال( :من مل يكن متطبب ًا ،فعالج أحد ًا فليتبأ مام أتى عىل يديه فيه،
وليشهد شهود ًا عىل براءته ،ثم يعالج ،وليجتهد ولينصح ،وليتق اهلل ربه فيمن يعاجله).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]309يف املتطبب واخلاتن واملداوي يفسد ما
يعالج :إذا تبأ واجتهد ،ونصح فال ضامن عليه ،فإن اهتم بغش استحلف إال أن يكون
غري بصري بالطب َفت ََق َّح َم يف مداواة ،فأعنت فإنه يضمن كل ذلك.
وروي عن النبي ÷ أنه قال(( :من مل يعرف بالطب قبل ذلك ،فأعنت ضمن))
وذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :من كـان متطبب ًا فعالج أحد ًا
فليتبى مام أتى فيه عىل يده ،ويشهد شهود ًا عىل براءته ،ثم ليعالج ،وليجتهد ،ولينصح،
وليتق اهلل ربه فيمن يعاجله).
()2

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]152قال القاسم  :#يف املتطبب ،واجلابر  ،واملداوي
يعنت فيام يعالج ،وذكر نحو رواية األمايل عن القاسم .#
( - )1واخلاتن (نخ).
( - )2اخلاتن (نخ).

وفيه [ج 2ص :]152وعن ابن أيب رافع ،عن عيل صىل اهلل عليه ،قال( :من كان طبيب ًا ،أو
متطبب ًا فال يتطبب ألحد حتى يتخذ براءة هبا شهداء ،وليجتهد ،ولينصح).
يف جمموع زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اليرث القاتل).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]235/4:الرأب :]1494/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثني جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم :وعن رجل قتل ابنه أو أباه ،أو قتل وارثه
()1
َ
موروث بينه ،وبينه ،وكذلك جاء عن النبي ÷.
قال :ال يرث أحد ًا ممن قتله ،وال
قاتل ٍ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]303ال يرث ُ
عمد قتي َله ال من ديته ،وال
من ماله ،وال يرث قاتل اخلطأ من الدية شيئ ًا ،ويرث من املال ،وقد قال غرينا :إنه ال يرث
من املال ،وال من الدية ،وهذا عندنا ظلم ،وال يصح يف الظلم ملن رواه رواية ،وال تثبت له
مقـالة؛ ألنه البد أن يكون بني العمد ،واخلطأ فرق ،وقد يقتل يف اخلطأ القاتل من لو خري
قتله ،أو إتالف ماله ونفسه الختار إتالف ماله ،ونفسه قبل أن يبسط بالقتل إليه يده من
والده ،أو ولده ،أو أخيه ،أو قرابته ،واملتعمد فال يقتل بتعمده إال من هو َممع عىل قتله
مريد إلتالفه ،وهتلكته ،وعىل هذا ُخي ََّرج قول أمري املؤمنني ( :#وال يرث القاتل من
املقتول) يريد يف العمد اليف اخلطأ ،وقد حيتمل ذلك أيض ًا أن يكون يريد الدية أنه اليرثها،
وال يدخل فيها قاتل عمد ،وال خطأ.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]203قال القاسم واحلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو
قول حممـد :وإذا قتل رجل أباه ،أو ابنه ،أو زوجته ،أو ذا حمرمه ،فال يرث القاتل من
املقتول شيئ ًا من مالـه ،وال من ديته سواء كان القتل عمد ًا ،أو خطأ ،واملرياث ،والدية
لورثة املقتول سوى القاتل.
قال القاسم وحممد :روي ذلك عن عيل _ ،قال حممد :وكذلك روي عن
النبي ÷ ،وعن جامعة من الصحابة ،وهو قول أهل الكوفة ،وهو املعمول عليه،
وروي عن عيل  #أيض ًا أنه قال( :إذا كان القتل عمد ًا مل يرث ،وإن كان خطأ ورث)،
وقـال أهل احلجاز :يرث القاتل خطأ من املال ،وال يرث من الدية شيئ ًا.
( - )1عن عيل (ع)( .نخ).

ويف جمموع زيد [ #ص :]345عن آبائه ،عن عيل  :%أنه قىض لإلخوة من األم
نصيبهم من الدمَ ،و َو َّرث الزوجة من الدم.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]204قال حممد :كان عيل  #جيعل الدية تورث كام يورث
املال يعني خطأه ،وعمده.
()1

وروى حممد بإسناده عن الشعبي :مثل ذلك ،وعن ايب عمر  ،وعن عيل _:
نحو ذلك ،وعن إبراهيم ،وابن أيب ليىل ،وحسن بن صالح مثل ذلك ،وعن إبراهيم،
والشعبي :أن النبي ÷ قىض بالدية عىل املرياث.
قال الشعبي :ورث الزوج من دية امرأته ،وعن عيل صىل اهلل عليه أنه قال( :لقد ظلم
من منع اإلخوة من األم نصيبهم من الدية).
وقال اإلمام اهلادي إل احلق  #يف األحكام [ج 2ص :]312الدية كاملرياث يرث
منها كل من يرث من مال امليت ،وحكمها كحكمه ،ومن ورث من املال ورث من الدية،
وكذلك بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قىض بأن الدية من املرياث ،والعقل عىل العصبة.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]236/4:الرأب :]1494/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
جعفر بن حممد ،عن قاسم بن إبراهيم :وعن الرجل يقتص منه ،فيموت يف قصاصه ،قال:
ال يشء فيه ،إنام قتله حكم اهلل عليه ،وهذا مذكور عن عيل .#
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]310حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،وذكر مثله عن
جده القاسم .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]165قال أمحد ،والقاسم ،وحممد :وإذا اقتص من رجل يف
يد ،أو عني ،أو غري ذلك ،فامت يف القصاص فال دية له ،إنام قتله كتاب اهلل عز وجل.
قال القاسم :وهذا مذكور عن عيل صىل اهلل عليه.
وفيه [ج 2ص :]166قال حممد :وكذلك إن عزر اإلمام رجالً ،فامت فال دية له روي عن
عيل صىل اهلل عليه قال( :من أقيم عليه حد ،فامت فال دية له).
۞۞۞۞۞
( - )1هو :زاذان ،متت.

َ ُ ََ
ائض
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ِكتاب الف ِ
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]322بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((تعلموا القرآن وعلموه الناس ،وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ،فإين امرؤ مقبوض ،وإن
العلم سيقبض ،وتظهر الفتن حتى خيتلف االثنان يف الفريضة ،فال جيدان من يفصل بينهام)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]318يف كتاب اهلل عز وجل سبع عرشة
فريضة ،منهن ثالث عرشة فريضة مسميات ،وأربع غري مسميات.
أما الفرائض املسميات فمنها فريضة :االبنة النصف ،وذلك قول اهلل سبحانه
ً ََ
ْ
ُ
ِإَون ََكنَ ْ
ت َواح َِدة فل َها انل ِْصف﴾[النساء ،]11:وفريضة البنتني الثلثان ،وذلك
وتعاىل﴿ :
َ
ُ
َ ْ ُ َّ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ُ َ
َ
ْي فل ُه َّن ثلثا َما ت َر َك﴾[النساء ،]11:وفريضة
قول اهلل سبحانه﴿ :فإِن كن ن ِساء فوق اثنت ِ
َ َ
ُ
ْ ُ َ ُّ ُ ُ َّ َ َ َ ْ
ْ
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َ
ِك واح ٍِد مِنهما السدس مِما ترك إِن
الوالدين السدسان ،وذلك قوله تعاىل﴿ :و ِْلبوي ِه ل ِ
َ َ َُ َََ ُ َ ُ
َ َ َ َ
َكن ُُل َو ٌدل﴾[النساء ،]11:وفريضة األم أيض ًا الثلث ،وذلك قوله تعاىل﴿ :وو ِرثه أبواه ف ِِل ِم ِه
َ
ٌ ََ َ َ
ُّ ُ ُ
اثللث﴾[النساء ،]11:وفريضة األخت النصف ،وذلك قوله تعاىل﴿ :إِ ِن ْام ُرؤ هلك ليْ َس ُُل
َ ٌَ َ َُ ُ ْ ٌ َ َ
ُ
َ
ت فل َها ن ِْصف َما ت َر َك﴾[النساء ،]176:وفريضة األختني الثلثان ،وذلك قوله
ودل وُل أخ
َ
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ان م َِّما ت َر َك﴾[النساء ،]176:وفريضة األخ أو األخت
ْي فلهما اثللث ِ
تعاىل﴿ :فإِن َكنتا اثنت ِ
َ َ َ ٌ َ
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ورث لَكلة أ ِو ْام َرأ ٌة َو ُُل أخ أ ْو
من األم السدس ،وذلك قوله تعاىلِ﴿ :إَون َكن رجل ي
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ْشَك ُء ِِف
ِك َواح ٍِد مِن ُه َما السدس فإِن َكنوا أكَث مِن ذل ِك فهم
أخت فل ِ
ُّ ُ
ث﴾[النساء ،]12:وفريضة الزوج مع الولد الربع ،وفريضته إذا مل يكن ولد النصف،
اثلل ِ
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ك ْن ل َ ُه َّن َو َ ٌدل َفإ ْن ََك َن ل َ ُهنَّ
وذلك قوله﴿ :ولكم ن ِصف ما ترك أزواجكم إِن لم ي
ِ
ٌََ ََ ُ
ك ُم ُّ
الر ُب ُع﴾[النساء ،]12:وفريضة الزوجة الربع إذا مل يكن ولد ،والثمن مع الولـد،
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وذلك قولهَ ﴿ :ول َ ُه َّن ُّ
الر ُب ُع م َِّما ت َرك ُت ْم إِن ل ْم يَك ْن لك ْم َو ٌدل فإِن َكن لك ْم َو ٌدل فل ُه َّن
ُّ
اثل ُم ُن﴾[النساء ]12:فهذه الفرائض املسميات يف القرآن ،وهي ثالث عرشة فريضة.
وأما األربع اللوايت هن غري مسميات وهن يف الكتاب:
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ُ
وصيك ُم الل ِِف أ ْوَلدِك ْم ل َِّلك ِر مِثل َح ِظ
ففريضة األوالد ،وذلك قوله تعاىل﴿ :يُ ِ
ْ ََُْْ
ْي﴾[النساء.]11:
اْلنثي ِ
َ َ َُ َََ ُ َ ُ
وفريضة األب إذا مل يكن ولـد ،وذلك قوله تعاىل﴿ :وو ِرثه أبواه ف ِِل ِم ِه
ُّ ُ ُ
اثللث﴾[النساء ]11:فلم يسم يف هذا املوضع مرياث األب ،ومرياث األخ من أخته ،وذلك
ُ َ َ
ُ ُ ْ َ
قولهَ ﴿ :وه َو يَ ِرث َها إِن ل ْم يَك ْن ل َها َو ٌدل﴾[النساء.]176:
ْ َ ُ ْ َ ً َ ً َ َ ً َ َّ َ
اء فلَِّلك ِر
وفريضة اإلخوة واألخوات ،وذلك قولهِ﴿ :إَون َكنوا إِخوة ِرجاَل ون ِس
ُْ َ ْ ََُْْ
ْي﴾[النساء.]176:
مِثل ح ِظ اْلنثي ِ

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]171عن حممد بن منصور رمحه اهلل نحو ما يف األحكام من أن

املسمى يف كتاب اهلل ثالث عرشة ،وأربع غري مسامة ،وعدَّ د ذلك ،ومل يذكر اآليات يف املسميات.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]320فرائض السنة :سبع فرائض ليست يف
القرآن ،ولكن جـاءت السنة هبا ،وهي مام أمجع عليه :فريضة بنت االبن النصف إذا مل
يكن ولد ،وفريضة بنات االبن الثلثان إذا مل يكن ولد ،وفريضة بنت االبن مع االبنة
للصلب السدس ،وهي من الفرائض التي رووها عن النبي ÷ أنه قىض فيها بذلك.
وفريضة بنات االبن مع االبنة للصلب السدس تكملة الثلثني ،وذلك مام أمجعوا عليه،
وفريضة األخت ألب النصف ،وفريضة األخوات ألب الثلثان ،وفريضة األخوات ألب
مع األخت ألب وأم السدس ،تكملة الثلثني ال ينظر يف ذلك إىل عددهن واحدة كانت أم
أكثر ،وفريضة اجلد مع الولد السدس ،ال اختالف فيه عندنا ،وفريضة األم مـع الزوج
واألب الثلث ،وفريضة األم أيض ًا مع املرأة واألب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج،
والربع للمرأة.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]171قال حممد :فرائض السنة ثامين فرائض جاءت هبا
السنة ،وليست يف القرآن وهي َممع عليها :فريضة بنت االبن النصف إذا مل يكن ولد،
وفريضة بنات االبن الثلثان إذا مل يكن ولد ،وفريضة بنت االبن ،وبنات االبن مع بنت

()1

الصلب الواحـدة السدس تكملة الثلثني ،وفريضة األخت

ألب النصف ،وفريضة

األخوات ألب الثلثان إذا مل تكن أخت ألب وأم ،وفريضة األخت واألخوات ألب مع
األخت ألب وأم السدس تكملة الثلثني ،وفريضة اجلد مع الولد السدس الخالف فيه،
وفريضة اجلدات السدس بالسنة ،وفريضة األم مع األب ،والزوج ،والزوجة ثلث مايبقى
بعد فرض الزوج والزوجة يف قول عيل _ ،وابن مسعود وزيد بن ثابت ،وروى
حممد بأسانيده عن عيل _ يف فرائض بنات االبن ،واألخوات ألب ،واجلد،
واجلدات ،والزوج ،والزوجة مع األبوين نحو ذلك كله.
ويف جمموع زيد [ #ص :]364عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :للبنت الواحدة
النصف ،ولالبنتني وأكثر من ذلك الثلثان ،ولبنات االبن مع ابنة الصلب السدس ،تكملة
يعصبهن،
الثلثني ،واليشء لبنات االبن مع ابنتي الصلب ،إال أن يكون معهن أخ هلن
ّ
النصف ،ولالثنتـني وأكثر من ذلك الثلثان ،واألخوات من
ُ
ولألخت من األب واألم
األب مع األخوات من األب واألم بمنزلة بنات االبن مع بنات الصلب).
وفيه [ص :]364عن آبائه ،عن عيل  :%يف زوج وأبوين( :للزوج النصف ،ولألم ثلث
مابقي ،ومابقي فلألب).
يف جمموع زيد [ #ص :]363عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :االبن أدنى العصبة ،ثم
ابن االبن ،وإن نزل ،ثم األب ،ثم اجلد وإن ارتفع ،ثم األخ من األب واألم ،ثـم األخ من
األب ،ثم ابن األخ من األب واألم ،ثم ابن األخ من األب ،ثم العم لألب واألم ،ثم العم
لألب ،ثم ابن العم لألب واألم ،ثم ابن العم لألب ،فذلك اثنا عرش رجالً).
ونص عل ذلك اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]321وزاد( :املعتق ويل النعمة).
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]172عن حممد بن منصور  ¥بالزيادة ،وزاد:
(أعامم األب وبنيهم ،وأعامم اجلد وبنيهم عىل الرتتيب).
ويف جمموع زيد [ #ص :]364عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :األخوات مع البنات عصبة).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]175مث ُله عن حممد بن منصور.
( - )1ينظر فقد تقدم أهنا يف القرآن كام يف األحكام ومع أن العدد قد تم من دوهنا فلعله سبق .متت من املؤلف أيده اهلل تعاىل.

ورواه عن عبداهلل بن موسى ،وأمحد بن عيسى ،والقاسم بن إبراهيم ،وأيب الطاهر ،وإدريس،
وحممد  ،%وغريهم ممن يثق به ،قال :وكان ادريس من خيار آل رسول اهلل ÷.
يف جمموع زيد [ #ص :]364عن آبائه ،عن عيل  :%يف زوج وأبوين( :للزوج
النصف ولألم ثلث ما بقي ،وما بقي فلألب).
وبه فيه [ص :]364يف امرأة وأبوين( :للمرأة الربع ،ولألم ثلث ما بقي ،وما بقي فلألب).
ومث ُله يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]175عن عيل  ،#وابن مسعود ،وزيد.
يف جمموع زيد [ #ص :]365عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال يرث أخ ألم مع ولد،
وال والد).
بعضهن أسفل من
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]338فإن ترك ثالث بنات ابن
ّ
بعض ،وأسفل من البنات كلهن غالم ،فللعليا النصف ،وللتي تليها السدس ،والغالم فله ما
بقي يرد عىل عمته للذكر مثل حظ االنثيني يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
وأما قول عبداهلل :فام بقي فللذكر وحده.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]175وقال عيل ،وزيد بن ثابت يف بنت ،وبنات ابن ،وبني
ابن( :للبنت النصف ،وما بقي بني بنات االبن وبني االبن للذكر مثل حظ األنثيني).
وفيه [ج 2ص :]175قال عيل  ،#وزيد يف بنتني ،وبنات ابن ،وبني االبن( :للبنتني
الثلثان ،وما بقي بني بنات االبن ،وبني االبن للذكر مثل حظ االنثيني).
وفيه [ج 2ص :]175قال حممد :فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،وأسفل
منهن غالم ،فللعليا النصف ،وللوسطى السدس تكملة الثلثني ،وما بقي فللذكر يرد عىل
السفىل للذكر مثل حظ االنثيني ،وتصح من اثني عرش سه ًام  ،وهذا قول عيل ،وزيد.
()1

( )1ينظر :ألنه يبقى أربعة للبنت السفىل والغالم واألربعة ال تنقسم عليهام بل تصح من ثامنية عرش ،وسيأيت يف الباب الذي بعد هذا
يف اجلامع الكايف :يف أن املسألة من ثامنية عرش ،فلعلها غلط ،أو سبق من الناسخ ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.
و ُذكر يف حاشية عىل اجلامع الكايف :أن صوابه من ثامنية عرش ،فلعلها هنا غلط أو سبق من الناسخ.

وقال ابن مسعود :وما بقي للذكر وحده.
وفيه [ج 2ص ]175وقال عيل ،وزيد يف أخت ألب وأم وإخوة وأخوات ألب :لألخت
النصف وما بقي بني اإلخوة واألخوات لألب ،للذكر مثل حظ األنثيني.
َ
لألب واألم
وفيه [ج 2ص :]175وقال عيل ،وزيد :يف أخوات ألب وأم ،وإخوة وأخوات ألب( :لألخوت
لألب واألم الثلثان ،وما بقي بني اإلخوة واألخوات لألب للذكر مثل حظ االنثيني).
وفيه [ج 2ص :]175قال حممد :واختلفوا يف األكدرية ،وهي زوج وأم ،وأخت ألب وأم،
وجد ،وكان عيل _ يقول( :للزوج النصف ثالثة ،ولألخت النصف ثالثة ،ولألم
الثلث سهامن ،وللجد السدس ،سهم فأعاهلا إىل تسعة) وقال ابن مسعود :للزوج النصف
ثالثة ،ولألخت النصف ثالثة ،وللجد سهم ،ولألم سهم وأعاهلا إىل ثامنية.
وقال زيد بن ثابت :للزوج النصف ،ولألخت النصف ،ولألم الثلث ،وللجد
السدس ،وأعاهلا إىل تسعة ،ثم مجع نصف األخت ،وسدس اجلد ،فجعله بينهام للذكر
مثل حظ األنثيني.
وقال ابن عباس :للزوج النصف ثالثة ،ولألم الثلث سهامن ،وللجد السدس سهم،
وال يشء لألخت ،حجبها اجلد؛ ألنه كان جيعل اجلد بمنزلة األب حيجب اإلخوة،
واألخوات كام حيجبهم األب.
وقال ابن عمر :يف غري الفرائض ،قال حممد :إنام سميت األكدرية :ألنه سأل عنها
رجل يقال له :أكدر.
يف جمموع زيد [ #ص :]365عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان ال يرشك ،وكان يعيل
الفرائض ،وكان حيجب األم باألخوين ،وال حيجبها باألختني ،وكان ال حيجبها بأخ
وأخت ،وكان ال حيجب باألخوات إال أن يكون معهن أخ هلن.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]323حتجب األم اجلدات وحدهن ،وحيجبها
عن الثلث أربعة :الولد ،وولد الولد ،واإلخوة ،واألخوات ،إن مات رجل وترك أبويه
فأل ِّم ِه الثلث ،وما بقي فلألب.

فإن ترك َأب َويه وابنته ،فللبنت النصف ،ولألم السدس ،ولألب السدس ،وما بقي فرد
عىل األب.
َ
وولد الولد حيجب األم عن الثلث كام قال اهللَ ﴿ :و ِْلبَ َويْ ِه ل ُِك َواحِد مِنْ ُه َما ُّ
الس ُد ُس
ٍ
ِ
ْ َ َ َ َ
َ
م َِّما ت َر َك إِن َكن ُُل َو ٌدل﴾[النساء ،]11:واألخوان واألختان فصاعد ًا لألب واألم ،أو ألب أو
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ألم حيجبون األم عن الثلث كام قال اهلل عز وجل﴿ :فإِن َكن ُُل إِخ َو ٌة ف ِِل ِم ِه
ُّ
الس ُد ُس﴾[النساء ،]11:فإن ترك ابن ابن ،وأبوين ،فلألبوين السـدسان ،وما بقي فالبن االبن.
فإن ترك أبويه ،وابنة ابن؛ فلبنت االبن النصف ،ولألبوين السدسان ،وما بقي فرد عىل األب.

فإن ترك ابنتي ابن ،وأبوين ،فالبنتي االبن الثلثان ،ولألبوين السدسان.
فإن ترك أبوين ،وابنه ،وابنته؛ فلألبوين السدسان ،وما بقي فللذكر مثل حظ األنثيني.
واألم فليس حتجب أحد ًا إال اجلدّ ات ،فإن ترك ابنته ،وأمه ،وجدتني ،فللبنت
النصف ،ولألم السدس ،وما بقي فللعصبة ،وتسقط اجلدتان :أم األب ،وأم األم،
حجبتهام األم عن سدسهام ،فإن ترك جد ًا ،وأم ًا فلألم الثلث ،وما بقي فللجد.
وقال  #يف األحكام [ج 2ص :]324إن هلك رجل وترك ابنه ،فاملال لالبن ،فإن ترك
بنته فلها النصف ،وما بقي للعصبة ،فإن ترك ابنتني فلهام الثلثان ،وما بقي فللعصبة ،فإن
ترك بنـني ،وبنات ،فاملال بينهم للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك بنته ،وأخاه ألبيه وأمه ،فللبنت النصف ،وما بقي فلألخ لألب واألم.
فإن ترك بنتني ،وثالثة إخوة متفرقني ،فللبنتان الثلثان ،وما بقي فلألخ ألب وأم،
ويسقط األخ من األم؛ ألن الولد حيجب ولد األم نساء كانوا أو رجا ً
ال ،ويسقط األخ من
األب وهو عصبة؛ ألن األخ من األب واألم عصبة أقرب منه.
فإن ترك بنات ،وأخ ًا ألم ،وأخ ًا ألب؛ فللبنات الثلثان ،وما بقي فلألخ لألب.
فإن ترك ابنتني ،وست أخوات متفرقات؛ فلالبنتني الثلثان ،وما بقي فللعصبة ،وهام
األختان ألب وأم.
فإن ترك ابنتني ،وأم ًا ،وأخ ًا ألب وأم ،فللبنتني الثلثان ،ولألم السدس ،وما بقي فلألخ
ألب وأم.

فإن ترك ابن ًا ،وإخوة ألب وأم ،أو إخوة ألب ،أو ألم ،أو أخوات ،فاملال لالبن،
ويسقط اإلخوة؛ ألن الذكر من الولد حيجب اإلخوة واألخوات.
فإن ترك ابنـني ،وأم ًا ،وستة إخوة فلألم السدس ،وما بقي فلالبنني.
فإن ترك ابنني ،وابنتـني ،وأبوين ،وجد ًا ،فلألبوين السدسان ،وما بقي فللولد ،للذكر
مثل حظ األنثيني ،وحجب األب اجلد.
فإن ترك أم ًا ،وجد ًا ،وابنا ،وابنة ،فللجد السدس ،ولألم السـدس ،وما بقي فهو
لالبن والبنت بينهام للذكر مثل حظ األنثيني.
فإن ترك ابنة ،وجدين :أبا األب ،وأبا األم ،فللبنت النصف ،وما بقي فللجد أيب
األب ،ويسقط اجلد أبو األم؛ ألنه ليس من العصبة ،وال من ذوي السهام ،وهو من
العرشة الذين اليرثون.
فإن مات وترك ابنته ،وأربع جدات :أم األم ،وأم األب ،وأم أيب األب ،وأم أيب األم:
فللبنت النصف ،وللجدتني السدس :أم األم ،وأم األب ،وال يشء ألم أيب األم؛ ألهنا من
العرش اللوايت اليرثن شيـئ ًا ،وأما أم أيب األب فإن أم األب أقرب منها فال يشء هلا هي.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]172قال حممد :وابن االبن الحيجبه إال االبن ،أو ابن ابن
أرفع منه ،واجلد الحيجبه إال األب ،واجلدة الترث مع األم بإجامع ،وال ترث اجلدة مع
ابنها ،وال مع ابنتها يف قول عيل .#
وقال ابن مسعود :ترث مع ابنها.
واإلخوة واألخوات ألب وأم حيجبهم ثالثة :االبن ،وابن االبن وإن سفل ،واألب.
واإلخوة واألخوات لألب حيجبهم أربعة :االبن ،وابن االبن وإن سفل ،واألب،
واألخ ألب وأم.
واإلخوة واألخوات لألم حيجبهم أربعة :الولد ،وولد االبن ،واألب ،واجلد ،وإذا
منهن ذكر
استكمل البنات الثلثني سقط مرياث بنـات االبن إال أن يكون معهن ،أو أسفل ّ
فيعصبهن ،وكذلك إذا استكمل األخوات لألب واألم الثلثني سقط األخوات ألب ،إال
ّ
فيعصبهن.
معهن أخ هلن
أن يكون
ّ
ّ

وكـان عيل _ ال حيجب بالقاتل ،وال يورثه ،وكان ابن مسعود حيجب به،
وال يورثه.
الزوج من النصف إىل
وقال حممد :والولد ،وولد االبن ذكور ًا كانوا ،أو إناث ًا حيجبون
َ
َ
األم من الثلث إىل السدس.
الربع،
والزوجة من الربع إىل الثمن ،وحيجبون َّ
وكان عيل صىل اهلل عليه ،وعبداهلل ،وزيد حيجبون األم من الثلث إىل السدس باالثنني
من اإلخوة واألخوات ،وكان ابن عباس رمحة اهلل عليه ال حيجبها إال بثالثة.
وفيه [ج 2ص :]173قال حممد :فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا
هي بنت ابن ،وتقوم مقام البنت يف أخذ النصف ،والوسطى هي بنت ابن ابن ،وتقوم
مقام بنت االبن يف أخذ السدس تكملة الثلثني ،وال يشء للسفىل.
فإن كان أسفل منهن غالم ،فللعليا النصف ،وللوسطى السدس ،وما بقي فللذكر
يرده عىل السفىل للذكر مثل حظ األنثيني ،وأصلها من ستة ،وتصح من ثامنية عرش سه ًام:
للعليا النصف تسعة ،وللوسطى السدس ثالثة ،وما بقي فللذكر يرد عىل التي أرفع منه
للذكر مثل حظ األنثيني ،وهذا قول عيل _.
وإن كان مع كل واحدة منهن اختها واملسألة عىل حاهلا ،فللعليا وأختها الثلثان ،وما
بقي فللغالم يرد عىل السفىل وأختها والوسطى وأختها للذكر مثل حظ األنثيني ،أصلها
من ستة وتصح من ثامنية عرش.
وإن ترك ثالث بنات ابن ،بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة ثالث أخوات هلا
متفرقات ،وأسفل منهن غالم ،فأصلها من ثالثة ،وتصح من اثنني وسبعني :للعليا،
وأختها ألب وأم ،وأختها ألب الثلثان ثامنية وأربعون ،وبقي أربعة وعرشون بني الذكر،
والسفىل ،وأختها ألب وأم ،وأختها ألب ،والوسطى ،وأختها ألب وأم ،وأختها ألب
للذكر ستة ولكل أخت ثالثة.
وإن ترك ثالث بنات ابن ،بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة ثالث بنات
عمومة هلا متفرقني ،وأسفل منهن غالم :فللعليا ،وبنت عمها ألب وأم ،وبنت عمها ألب
الثلثان ،وما بقي بني الغالم والسفىل ،وبنت عمها ألب وأم ،وبنت عمها ألب،

والوسطى ،وبنت عمها ألب وأم ،وبنت عمها ألب للذكر مثل حظ األنثيني ،ويسقط
بنات العم ألم ،وأصلها من ثالثة ،وتصح من اثنني وسبعني.
عمات
وإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة ثالث ّ
منهن غـالم :فللعمة العليا ألب وأم ،وعمتها ألب الثلثان؛ ألهنام ابنتا
متفرقات ،وأسفل
ّ
ّ
امليت ،وما بقي فللذكر ،والسفىل ،وعمتها ألب وأم ،وعمتها ألب ،والوسطى ،وعمتها
ألب وأم ،وعمتها ألب ،والعليا من بنات االبن للذكر سهامن ،ولالنثى سهم ،أصلها من
ثالثة ،وتصح من سبعة وعرشين.
فإن ترك ثالث بنات ،ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة جدة أبيها ،وأسفل
منهن غالم :فللعليا من بنات االبن النصف ،وللوسطى السدس ،وجلدة أيب العليا
السدس؛ ألهنا أم امليت ،وجلدة أيب الوسطى الثمن؛ ألهنا زوجـة امليت ،وما بقي للذكر
والسفىل ،وتسقط جدة أيب السفىل ،وأصلها من ستة ،وتصح من اثنني وسبعني.
وهذه املسائل التي ذكرناها يف بنات االبن قول :عيل ،وزيد بن ثابت.
وأما عبداهلل فإنه قال :إذا استكمل بنات الصلب الثلثني جعل ما بقي للذكر من ولد
االبن دون اإلناث.
وقال األمري احلسْي بن ُممد  #يف الشفاء [ج 3ص :]465وأما حجبها (يعني األم)
باالثنني من اإلخوة فهو إجامع الصحابة سوى ابن عباس ،فإنه كان الحيجبها إال بالثالثة
دون االثنني ،وقد انقطع خالفه بموته.
وقال فيه أيض ًا [ج 3ص :]467ويف باب اإلسقاط مسائل:
األول :أن االبن اليرث معه أحد من أوالد البنني ذكورهم وإناثهم ،نص عىل ذلك يف
األحكام ،قال السيد أبو طالب :وهو إجامع.
وفيه [ج 3ص :]467والبنات اليسقطن اوالد البنني إذا كانوا ذكور ًا أو ذكور ًا وإناث ًا بل
يكونون مع البنات عصبة نص عليه يف األحكام.
قال األخوان :وهو قول جامعة الصحابة ،ومن بعدهم سوى النارص للحق ،ومن تابعه.

وفيه [ج 3ص :]468واعلم أن حكم أوالد البنني مثل حكم األوالد حيجبون من حيجبه
األوالد ،وحكم األسفل منهم مع األعىل مثل حكم األعىل من اوالد البنني مع األوالد،
قال أبو طالب :وال خالف فيه.
وفيه [ج 3ص :]468الثانية :أن الذكر من االوالد يسقط مجيع الورثة غري األبوين واجلد
()1

أب األب ،واجلدتني :أم األم ،وأم األب نص عىل هذا يف مواضع متفرقة من األحكام،
وذكر أبو طالب :أنه إجامع الصحابة ،وتبعهم سائر العلامء.
وعند النارص للحق :أن الولد ُي ْس ِق ُط اجلد َة من جهة األم ،وإن علت ،واجلد َة من جهة
األب وإن علت دون اجلدة أم األم واجلدة أم األب ،قال أبو طالب :واإلجامع املتقدم
يبطل هذا القول.
وفيه [ج 3ص :]469الرابعة :أن األب يسقط مجيع األجداد ،ويسقط اجلدات التي من
قبله ،ويسقط جـميع اإلخوة ،واألخوات ،وسائر العصبات التي بعد اإلخوة ،وهو قول
اهلادي إىل احلق ،وهو إجامع ،إال يف موضعني:
أحدهام :يف قول من يقول :إن اجلدة أم األم الترث مع األب ،قال أبو طالب :وقد
أمجعت الصحابة عىل خالفه.
والثاين :أن اجلدة ترث مع ابنها ،وال ترث مع ابنتها عند ابن مسعود ،وعند أصحابنا
خالفه ،وهو قول عيل .#
وفيه [ج 3ص :]469الامسة :أن األم حتجب مجيع اجلدات نص عليه يف األحكام ،قال
أبو طالب :وهو إجامع ،واجلدة حتجب من اجلدات من هي أبعد منها عند عيل ،#
والعلة هي القرب إىل امليت .ذكر هذا املعنى األخوان.
وفيه [ج 3ص :]469إن األخ ألب وأم يسقط األخ ،واألخت ألب نص عىل هذا املعنى
يف األحكام ،قال أبو طالب :وهو إجامع ،وكذلك األخت ألب تسقط مع األخ ألب وأم
قياس ًا عىل األوىل.
وفيه [ج 3ص :]469الثالثة :أن اإلخوة واألخوات ألم يسقطهم من املرياث أربعة:
( )1ينظر :فإنه ال يسقط الزوجني ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

الولد ،وولد الولـد ذكر ًا كان أو أنثى ،واألب ،واجلد أب األب ،وهو مذهب حييى .قال
أبو طالب :وهو إجامع الصحابة ،ومن بعدهم إال النارص  ،#فإنه يقول :بأن اجلد
اليسقط اإلخوة من األم ،قال األخوان :وإجامع الصحابة حيجة.
وفيه [ج 3ص :]469الرابعة :أن ابن األخ اليرث مع اجلد أب األب عند عيل  #يف
الرواية املشهورة عنه ،وبه قال جامهري الصحابة ،وقد روي عن عيل  #خالفه ،قال أبو
طالب :وهي رواية شاذة ،وهي غري صحيحة عندنا.
وقال اإلمام املتوكل عل اهلل أمحد بن سليامن  #يف أصول األحكام :وأمجعت
الصحابة أن األم حتجب اجلدّ ات.
وفيها :أمجعت العلامء عىل أن األم حيجبها عن الثلث الولدُ وولدُ االبن ،واختلفوا يف
اإلخوة فعندنا ،وعند أكثر العلمـاء أنه حيجبها اإلثنان فصاعد ًا منهم ،وذهب ابن عباس
إىل أنه الحيجبها منهم إال ثالثة.
وجه قولنا :أن يف األصول مايكون حكم االثنني فيه حكم الثالثة مثل األختني إذا
انفردتا ،ألنه الخالف يف اهنام بمنزلة الثالث ،وأن حكمهام خمالف حلكم الواحدة،
وكذلك حـكم االثنني من اإلخوة لألم حكم الثالثة ،وال خالف يف أنه يستوي يف
حجب األم من الثـلث :اإلخـوة ألب ،أو ألب وأم ،أو ألم إال ماذهب إليه اإلمامية من
أن اإلخوة ألم الحيجبون األم ،واآلية واإلجامع حيجهم.
وال خالف يف أن األخ الواحد ،واألخت الواحدة الحتجب األم عن الثلث ،وأن لألم
الثلث ،والباقي لألب.
وفيها :الخالف يف أن اجلد الحيجبه إال األب؛ ألنه يديل به املرياث ،وكل عصبة تديل
بغريه فإنه حيجبه من يكون ادالؤه به.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]325حيجب ولد األب واألم أربعة :االبن،
وابن االبن وإن سفل ،واألب ،واجلد يف قول من جعل اجلد يف منزلة األب ،وليس ذلك
بيشء عندنا ،واجلد فقول عيل ( :#إنه الحيجب اجلد إال ولد األم ،وحيجب ولد األب
واألم إذا كن إناث ًا ،واستكملن الثلثني ولد األب ،إال أن يكون مع ولد األب ذكر ،فيكون

له مابقي وملن معه من أخواته وإخوته).
فإن كان ولد األب واألم ذكر ًا ،أو ذكور ًا حجبوا ولد األب ذكور ًا وإناث ًا ،وليس
حيجبون من كانت له فريضة يف الكتاب أو يف السنة.
وفيها [ج 2ص :]327وإن امرأة هلكت ،وتركت ستة إخوة متفرقني ،وزوج ًا ،وأم ًا
فللزوج النصف ،ولألم السدس ،ولألخوين ألم الثلث ،ويسقط األخوان ألب وأم،
واألخوان ألب يف قول عيل بن أيب طالب  ،#وحجته يف ذلك أنه قال( :مل أجد
لألخوين ألب وأم فريضة يف الكتاب ،ووجدت لألخوين ألم فريضة فذو الفريضة أحق
ممن الفرض له يف كتاب اهلل سبحانه) ويقول أيض ًا( :كام ال أزيد ولد األم عىل ثلثهم
الأنقصهم منه أبد ًا).
وفيها [ج 2ص :]327يف باب القول يف تفسري مرياث اإلخوة واألخوات من األب ،ومع
من يرثون ،ومن حيجبهم عن املرياث.
قال حييى بن احلسْي  :#حيجبهم مخسة :االبن ،وابن االبن وإن سفل ،واألب
واألخ ألب وأم ،وقد قيل أيض ًا :اجلد حيجبهم يف قول من جعل اجلد كاألب ،وليس ذلك
عندي بيشء ،والقول فيه قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ( :#والحيجب اجلد
أحد ًا إال ولد األم).
وفيها [ج 2ص :]329أيض ًا حيجب ولد األم عن املرياث أربعة :الولد ،وولد االبن وإن
سفل ،واألب ،واجلد الاختالف عندهم كلهم يف أن اجلد حيجب ولد األم.
يف جمموع زيد [ #ص :]368عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان جيعل اخلالة بمنزلة
األم ،والعمة بمنزلة العم ،وبنت األخ بمنزلة األخ ،وبنت األخت بمنزلة األخت.
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]353قال حييى بن احلسني  :#ذووا األرحام هم
الذين الفرض هلم يف الكتاب ،وال يف السنة ،وهم العرشة من الرجال ،والعرش من النساء
الذين سمينّاهم يف صدر كتـابنا هذا ،ومن كان مثلهم أو منهم ،والعمل فيهم :أن يرفعوا
إىل آبائهم حتى ينتهي هبم إىل من يرث من أجدادهم فيعطونه عىل قدر مرياثه ،وتفسري

ذلك :رجل هلك وترك عمته ،وخالته فلخالته الثلث ،ولعمته الثلثان ،وذلك أنا رفعناهام
إىل الوارث ،فرفعنا اخلالة إىل األم ،ورفعنا العمة إىل األب ،فكأنه ترك أمه وأباه فلألم
الثلث ،وما بقي فلألب ،وأنزلنا العمة منزلة األب ،وإن شئت منزلة العم كالهام هاهنا
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سواء( ،وأنزلنا اخلالة منزلة األم) وإنام رفعنا العمة يف هذه املسألة إىل األب دون العم،
ألن األب والعم يف هذه املسألة مرياثهام سواء؛ ألن األم ترث معهام مجيع ًا الثلث ،فلام
كانت وارثة مع الرجلني استوى األب والعم يف ذلك ،وأنزلنا اخلالة منزلة األم.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]189وروى حممد بإسناده ،عن الشعبي ،عن جنادة بن
سعد ،قال :شهدت علي ًا أيت يف عمة ،وخالة ،فجعل اخلالة بمنزلة األم ،وجعل العمة
العم.
بمنزلة ّ
وفيه [ج 2ص :]189قال حممد :وأحسن القولني وأثبته عندنا قول من جعل ذوي األرحام
بمنزلة من يدلون به من العصبة ،أو ذوي السهام ،وحكم اهلل أحق أن يؤتم به ،وحيتذى
عليه ،وكيـف ينكر أن ترث بنت األخ مع بنت البنت ،وقد يرث ابن األخ دون ابن البنت،
وكيف جيوز ألحد أن يقول املرياث لألقرب فاألقرب ،وهو يعلم أن ابن العم وإن سفل
أحق باملرياث من ولد البنت ،فهذا دليل عىل صحة األصل الذي رويناه عن عيل _:
أنه جعل العم من األم بمنزلة العم ،واخلال بمنزلة األم ،فورث كل واحد منهام بقرابته التي
يديل هبا إىل امليت ،والفرائض مل تقع عىل األقرب فاألقرب بأرحامهم التي يدلون هبا؛ ألن يف
القرآن ،والسنة املجمع عليها أن بنت الصلب ترث معها  -مثل مرياثها  -األخت ألب ،أو
من هو أبعـد من األخت من العصبة ،وأن ابن العم وإن بعدت قرابته أحق باملال من ابن
بنت الصلب وإن كان امليت قد ولده ،وخرج من صلبه ،وروي عن النبي ÷ أنه أعطى
البنت النصف ،وابنة االبن السدس تكملة الثلثني ،وجعل مابقي لألخت ،وقد علم أن ابنة
االبن أقرب رح ًام من األخت ،وقد ورثت أكثر من مرياثها ،فهـذا مام يدل عىل أن املواريث
مل تقع عىل األقرب فاألقرب من ذوي األرحام ،ومام يوضح ذلك ،ويؤكده ما ذكرنا من
فرائض الكتاب ،والسنة التي يستدل هبا عىل حديث عيل _ يف العم ،واخلال.
( - )1زيادة يف نسخة (خ).

يف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ #ص :]365عن آبائه ،عن عيل  :%يف ابني عم
أحدهام أخ ألم ،قال( :لألخ من األم السدس ،وما بقي بينهام نصفان).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]335إن هلك رجل ،وترك عمه ألبيه وأمه،
وعمه ألبيه ،فاملال للعم لألب واألم ،وال يشء للعم لألب.
فإن ترك عمه ألبيه ،وابن عمه ألبيه وأمه؛ فاملال للعم؛ ألنه أرفع وأقرب.
فإن ترك ثالثة عمومه :أحدهام ألب وأم ،واآلخر ألب ،واآلخر ألم؛ فإن املال للعم
لألب واألم ،ويسقط العم لألب؛ ألن العم ألب وأم أقرب منه ،وأما العم ألم فإنه من
العرشة الذين اليرثون من الرجال ،وليس هو من العصبة.
فإن ترك ثالثة عمومه مع كل واحد ثالث أخوات له متفرقات ،فإن املال للعم ألب
وأم ،وتسقط أخواته ،وكل ماسواه من الورثة.
فإن ترك أربعة عمومة ،وأربع عامت ألب وأم؛ فإن املال للرجال دون النساء؛ ألن
العامت من العرش اللوايت اليرثن شيئ ًا.
بن
وقال  #يف األحكام [ج 2ص :]321أما الذين ال يرثون من الرجال فهم عرشة :ا ُ
وابن اخلالة،
وابن العمةُ ،
وابن العم ألمُ ،
وابن األخ ألم ،والعم ألمُ ،
وابن األختُ ،
االبنةُ ،
ُ
وابن اخلال ،واجلد أبو األم.
واخلالُ ،
وبنت العمُ ،
وابنة
وبنت األخُ ،
وبنت األختُ ،
بنت االبنةُ ،
وال يرث من النساء عرشُ :
اخلال ،والعمة ،وبنت العمة ،واخلالة ،وبنت اخلالة ،واجلدة أم أيب األم.
وفيها [ج 2ص :]336إن هلك رجل وترك ابني عم :أحدهام ابن العم ألب وأم ،واآلخر
ابن العم ألب ،فإن املرياث ألبن العم ألب وأم.
فإن ترك ابني عم ألب وأم أحدهام أخ ألم ،فإن لألخ ألم السدس ،وما بقي فبينهام
نصفان ،وهذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وأما قول عبداهلل :فإن املال البن العم الذي هو أخ ألم ،وليس هذا عندنا بيشء،
والصواب ما قاله أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]176وقال عيل _ ،وزيد :يف ابني عم أحدهام أخ
ألم( :لألخ السدس ،وما بقي بينهام ،وتصح املسألة من اثني عرش سه ًام لألخ لألم سبعة،
ولآلخر مخسة).
وقال ابن مسعود :املال كله البن العم الذي هو أخ من أم يعني بالفرض والتعصيب.
وروى حممد بإسناده ،عن احلارث ،قال :سئل عبداهلل عن فريضة بني عم أحدهام أخ
ألم ،فقال :املال أمجع لألخ ألم ،فلام قدم عيل _ سألته عنها ،وأخبته بقول عبداهلل
فيها ،فقال( :رمحه اهلل إن كان لفقيها ،أما أنا لو كنت مل أزده عىل فريضة السدس ،ثم
يقاسمهم بعد كرجل منهم).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]337بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا كانت ابنة ابن ليس معها ابنة للصلب
النصف ،فإن كانت معها ابنة للصلب ،فلها السدس ،فإن كان مع ابنة االبن
ُ
فالبنة االبن
ابنة ابن أسفل منها ،أو أكثر من ذلك من بعد أن تكون قرابتهن واحدة ،فإلبنة االبن العليا
النصف ،وللتي تليها السدس تكملة الثلثني واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن
السـدس ،ومنزلة مرياث بنات االبن كمنزلة بنات الصلب إذا مل يكن بنات للصلب يرثن،
وحيجبن ما حيجبن)).
قال حييى بن احلسْي _ :وأعلم أن ابن االبن ال حيجبه عن املرياث إال
االبن ،وال يرث معه إال سبعة :الولد اإلناث ،والزوجة ،والزوج ،واألب ،واالم ،واجلد،
واجلدات إذا مل يكن أم ،وال يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد وهو بمنزلة االبن،
وبنـات االبن بمنزلة البنات يف فرائضهن ،إن كانت واحدة فلها النصف ،وإن كانتا اثنتني
فلهام الثلثان.
فإن ترك ابن ابن ،وابن ابن ابن أسفل منه؛ فاملال لألقرب إىل امليت.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،فللعليا النصف ،وللتي تليها
السدس ،وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،وأسفل من البنات كلهن غالم
فللعليا النصف ،وللتي تليها السدس ،والغالم فله ما بقي يرد عىل عمته للذكر مثل حظ
االنثيني يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وأما قول عبداهلل :فام بقي فللذكر وحده.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة اختها ،وأسفل من
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السفىل غالم ،فللعليا وأخـتها الثلثان  ،والتي تليها وأختها ،والسفىل وأختها ال فرض
هلن سقطن ملا أن استكمل العلياوان الثلثني ،وما بقي فللغالم يرد عىل السفىل وأختها،
ّ
والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ االنثيني.
فإن ترك ثالث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،مع كل واحدة ثالث أخوات هلا
متفرقات ،وأسفل منهن غالم  -فللعليا وأختها ألبيها وأمها ،والتي من أبيها الثلثان ،وما
بقي فللغالم يرد عىل السفىل ،وأختها ألبيها وأمها ،وأختها ألبيها ،وعىل الوسطى ،وأختها
ألبيها وأمها ،وأختها ألبيها بينهم للذكر مثل حظ االنثيني.
فإن ترك بنت ابن ،وابنة ابن ابن أسفل منها ،وثالث جدات فلبنت االبن النصف،
وللتي تليها السدس تكملة الثلثني ،وللجدات املستويات السدس بينهن ،وما بقي
فللعصبة ،فإن ترك زوجة ،وجد ًا ،وثالث جدات فإن أم أب األب تسقط الترث مع
اجلد ،ألنه ابنها يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وأما أم األب ،وأم األم،
فإهنام يرثان السدس ،وللزوج الربع ،وما بقي فللجد.
يف جمموع زيد [ #ص :]365عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان ال يرشك ،وكان يعيل
الفرائض ،وكان حيجب األم باألخوين ،وال حيجبها باألختني ،وكان ال حيجبها بأخ
وأخت ،وكان ال حيجب باألخوات إال أن يكون معهن أخ هلن.
وقال اهلادي  #يف األحكام

[ج2

ص :]334إن امرأة هلكت وتركت :أمها،

وزوجها ،وستة إخوة متفرقني  -فلألم السدس ،وللزوج النصف ،ولألخوين ألم الثلث،
( – )1فللعلياوين الثلثان (نخ).

ويسقط اإلخوة ألب وأم ،واإلخوة ألب يف قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،#
وهذا مام أمجع عليه عن عيل ،وحيتج فيقول :كام ال أزيدهم ال أنقصهم عن الثلث الذي
هلم يف القرآن ،أال ترى أهنم لو كانوا مـائة مل يزادوا عىل الثلث ،فكيف ينتقصون منه،
فيرشك معهم ولد األب واألم يف ثلثهم ،وليس لإلخوة ألب وأم فريضة يف الكتاب ،إنام
ومرة ال يأخذ ،فإن فضل عن ذوي السهام يشء أخذوه ،وإال فال
مرةّ ،
هم كالغانم يأخـذ ّ
يشء هلم كام مل جيعل اهلل هلم.
واختلفوا يف ذلك عن عبداهلل ،وزيد ،فروى بعضهم عنهام :أهنام رشكا بني اإلخوة
الب وأم ،وبني اإلخوة ألم يف الثلث ،وقاال :مل يزدهم األب إال قرب ًا.
وروى آخرون عنهام :أهنام مل يرشكا ،واحتجا يف ذلك بأن قاال :تكاملت السهام املسامة
يف القرآن ،وذلك قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وهذه املسألة يقال هلا:
املشرتكة ،وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان ال يرشك أصالً.
وروي عن حكيم بن جابر أنه قال :توفيت منا امرأة ،وتركت :زوجها ،وأمها،
وأخوهتا ألبيها وأمها ،وأخوغا ألمها ،فأتى يف ذلك عيل بن أيب طالب  ،#فقال( :ألمها
السدس ،ولزوجها النصف ،وإلخوهتا من أمها الثلث تكاملت السهام ،فاإلخوة لألب
واألم كالغانم مرة يأخذ ،ومرة ال يأخذ) واحتج الذين مل يرشكوا عىل الذين رشكوا
بمسـألة سألوهم عنها يف هذا الباب وهي :إن امرأ دة هلكت وتركت زوجها وأمها،
وأخاها ألمها ،وأربعة إخوة ألب وأم ،فقالوا مجيع ًا يف هذه املسألة :إن للزوج النصف،
ولألم السدس ،ولألخ الم السدس ،وما بقي فلإلخوة ألب وأم ،فقالوا هلم :فحظ
اإلخوة ألم أوفر من حظ اإلخوة ألب وأم ،وال نرى النقصان دخـل عليهم إال من قبل
األب إذ صار األخ ألم وحـده بمنزلتهم مجيع ًا ،ولو بلغوا أكثر ما يكون اإلخوة ألب وأم،
ولوال األب لكانوا هم واإلخوة ألم يف املرياث رشع ًا واحـد ًا ،واحتجوا عليهم أيض ًا :بأن
اإلخوة ألم إنام ورثوا يف هذه املسألة بفريضة هلم مسامة يف القرآن ينطق هبا الكتاب ،وذلك
ُّ ُ
َ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ََ
ث﴾[النساء.]12:
قوله سبحانه﴿ :فإِن َكنوا أكَث مِن ذل ِك فهم
ْشَك ُء ِِف اثلل ِ

وأما اإلخوة ألب وأم فال فريضة هلم يف الكتاب ،إنام هلم ما أبقت السهام فال يرشك
الذين ليست هلم فريضة يف الكتاب مع من هلم فريضة يف الكتاب؛ ألن أهل الفريضة أحق
ممن ال فريضة له ،وهذا االحتجاج كله فهو احتجاج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]176قال حممد :اختلف الصحابة يف املشرتكة ،وهي:
زوج ،وأم ،وإخوة ألم ،وإخوة ألب وأم ،فكان عيل صىل اهلل عليه يقول( :للزوج
النصف ،ولألم السدس ،ولإلخوة ألم الثلث ،وال يشء لإلخوة ألب وأم) وهذا مام ُأ ْ ِ
مجع
عليه عن عيل صىل اهلل عليه.
وروى حممد بإسناده عن احلارث ،وحكيم بن جابر ،عن عيل صىل اهلل عليه نحو ذلك.
واختلف عن عبـداهلل ،وزيد فروي عنهام :أهنام رشكا بني اإلخوة ألب وأم ،وبني
اإلخوة ألم يف الثلث ،وقاال :مل يزدهم األب إال قربا ،وروي عنهام :أهنام مل يرشكا ،وقاال:
تكاملت السهام.
وقال حممد :واحتج من مل يرشك عىل من رشك بمسألة وهي :امرأة تركت زوج ًا ،وأم ًا،
وأخ ًا ألم ،وعرشة إخوة ألب وأم ،وقد أمجعوا مجيع ًا عىل أن للزوج النصف ،ولألم
السدس ،ولألخ ألم السدس ،ولإلخوة ألب وأم ما بقي ،وهو السدس فكان حظ األخ
لألم يف هذه املسألة أوفر من حظ اإلخوة لألب واألم ،ومل يدخل عليهم النقصان إال
بسبب األب ،ولوال األب لكـانوا هم واألخ لألم يف املرياث رشع ًا سواء ،واحتجوا
َ ْ َ ُ َ ْ
كََ
َث م ِْن
عليهم بأن املرياث لإلخوة ألم الثلث فريضة مسامة بقوله تعاىل﴿ :فإِن َكنوا أ
ُّ ُ
َ َ َ ُ ْ ُ ََ
ث﴾[النساء ،]12:وليس لإلخوة لألب واألم فريضة مسامة ،إنام هلم
ذل ِك فهم
ْشَك ُء ِِف اثلل ِ
ما أبقت السهام فال يرشك من مل يسم له فريضة من سميت له فريضة يف الكتاب.

يف جمموع زيد [ #ص :]367عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان جيعل اجلد بمنزلة أخ
إىل السدس ،وكان يعطي األخت النصف ،وما بقي فللجد ،وكان يعطي األختني وأكثر
من ذلـك الثلثني ،وما بقي فللجد ،وكان ال يزيد اجلد مع الولد عىل السدس ،إال أن
يفضل من املال يشء فيكون له.

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]343اجلد اليزاد عىل السدس مع الولد ،وال مع
ولد الولد إال أن يكن إناث ًا فيفضل يشء ،وال يكون معه غريه فيكون له ،وتفسري ذلك:
رجل ترك ابن ًا ،وجد ًا ،فللجد السدس ،وما بقي فلالبن ،وكذلك لو كان ابن ابن ،وجد،
()1

فإن ترك ابنة ،وجـد ًا ،فللجد السدس ،وللبنت النصف ،وما بقي فللجد رد عليه؛ ألنه
عصبة امليت ،والعصبة هلا ما بقي من بعد السهام ،وكذلك لو كانت بنت ابن ،وجدة.
قال حييى بن احلسْي  :#واجلد يقاسم اإلخوة واألخوات إذا مل يكن ولد ما
كانت املقاسمة خري ًا له من السدس ،فإن كان السدس خري ًا له من املقاسمة أخذ السدس.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك جدَّ ُه ،وأربعة إخوة ألب وأم ،أو ألب ،فإن املال
بني اجلد واإلخوة أخامس ًا.
فإن ترك ستة إخوة ألب وأم ،وجد ًا فللجد السدس ،وما بقي فلإلخوة؛ ألن السدس
خري من املقاسمة ،وهذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وبلغنا عن النبي ÷ أنه أتاه رجل ،فقال :يارسول اهلل :إن ابن ابني مات ،فام يل من
مرياثه؟ فقـال(( :لك السدس)) فلام أدبر دعاه ،فقال(( :لك سدس آخر)) فلام أدبر دعاه،
فقال(( :إن السدس اآلخر طعمة مني لك)) فإىل هذا املعنى ذهب من أعطى اجلـد الثلث،
ونسوا ما قال رسول اهلل ÷ :من أنه طعمة ،ولذلك كان يقول أمري املؤمنني  #كان
يقول( :حفظت ،ونسيتم أن السدس الثاين طعمة من رسول اهلل ÷ أطعمه إياه ،وليس
()2

بفريضة فرضه له).
وبلغنا عنه أنه قال( :من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفت يف اجلد) ثم رأيناه يفتي
فيه ،فعلمنا أنه مل يفت إال بيشء سمعه من رسول اهلل ÷.
قال حييى بن احلسْي  :#اجلد يقاسم اإلخوة واألخوات إذا كانوا مع ًا ،وال يقاسم
هلن فرض ًا يف الكتاب البد من
وحدهن ،وال ذكر
كن
معهن ،ألن ّ
ّ
ّ
اجلـد األخوات إذا ّ
إليهن ،وتفسري ذلك رجل هلك وترك ثالث أخوات ،وجد ًا ،فلألخوات الثلثان،
تسـليمه
ّ
( - )1لو ترك (نخ).
( - )2بفرض (نخ).

وللجد ما بقي ،فإن ترك اختني ،وأخ ًا ،وجد ًا فاملال بني اجلد ،واألخ ،واألختني للذكر مثل
حظ االنثيني خمرجها من ستة ،لكل أخت سهم ،ولألخ سهامن ،وللجد سهامن.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]184قال حممد :كان عيل  #يقاسم اجلد باإلخوة
واألخوات لألب واألم مامل ينقص حظه باملقاسمة من السدس ،فإن نقصته املقاسمة من
السدس أكمل له السدس ،وجـعل الباقي لإلخوة واألخوات ،وهو عصبة مع األخوات
فرائضهن،
إذا مل يكن معهن أخ ،وكان يعطي أهل الفرائض من األخوات وغريهن
ّ
وجيعل الباقي للجد إال أن يكون الباقي أقل من السدس ،أو ال يبقى يشء فيفرض له
السـدس ،ويعيل املسألة ،وكان يفرض لألخوات لألب واألم فرائضهن ،وجيعل الباقي
بني اجلـد ،واإلخوة ،واألخوات لألب ،مامل تنقصه املقاسمة من السدس ،وكان ال يورث
بني اإلخوة مع اجلد يف حال من األحوال ،هذا الصحيح عنه.
وقد روي عنه :أنه كان ينزل بني اإلخوة مع اجلد منازل آبائهم ،وإن مل يصح عنه،
وكان يفرض للجد مع الولد ،وولد البنني السدس ،وكان يفرض للجد مع البنات
واإلخوة أو األخوات لألب واألم السدس ،وجيعل التعصيب لإلخوة واألخوات ،وكان
يفضل األم عىل اجلـد مع الزوج ،ومع األخت ألب وأم ،ومع الزوجة واألخ ،وكان
يقاسم اجلد باإلخوة لألب كام يقاسمه باإلخوة ألب وأم ،إذا مل يكن إخوة ألب وأم.
()1

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]184وروى حممد بإسناده عن عمران بن حصني :أن
رج ً
ال أتى النبي ÷ ،فقال :إن ابن ابني مات ،فام يل من مرياثه ،فقال(( :لك
السدس)) فلام أدبر دعاه ،فقال(( :سدس آخر)) فلام أدبر دعاه ،فقال(( :إن السدس
اآلخر طعمة)).
قال حممد يف غري رواية القايض اهلرواين :إىل هذا احلديث ذهب زيد بن ثابت ،وكان
عيل صىل اهلل عليه يقول( :حفظت ،ونسيتم) فالسدس األخري حفظ عيل أنه كان طعمة
من النبي ÷.
( -)1قال املؤلف حفظه ال َّله :هذه الرواية صحتها بالنسبة إىل آخر الكالم وإىل رواية اهلادي  #فيعلم ،وليست اعتامد ًا عىل عمران
بن حصني فيعلم.

ويف جمموع زيد [ #ص :]366عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الترث جدة مع أم،
وللجدات السدس اليزدن عليه ،والترث اجلدة مع األم شيئ ًا).
وفيه [ص :]366عن آبائه  ،%عن عيل  :#يف رجل هلك وترك جديت أبيه ،وجديت
أمه ،فورث عيل  #جديت األب ،وإحدى جديت األم التي من قبل أمها ،وأسقط التي
من قبل أبيها ،فلم يؤرثها شيئ ًا.
وفيه [ص :]366عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان اليورث اجلدة مع ابنها ،وال مع ابنتها شيئ ًا.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]187قال حممد :كان عيل _ ،وابن مسعود ،وزيـد
ُي َو ِّر ُثون اجلدات إذا كن مستويات يف القرابة إىل امليت السدس بينهن ،وإن كثرن ،قال عيل
منهن) روى ذلك الشعبي عنه.
صىل اهلل عليه( :وإن كان بعضهن أقرب إىل امليت ورث القربى ّ
وروي عن زيد بن ثابت قوالن:
أحدهام :مثل قول عيل  ،#وأنه ورث القربى من اجلدات روى ذلك الشعبي عنه.
والقول اآلخر :أنه إن كانت التي من قبل األم أقرب فهي أحق بالسدس ،وإن كانت
التي من قبل األب أقرب أرشك بينهام يف السدس.
وكان ابن مسعود يورث القربى ،والبعدى من مجيع اجلهات مامل تكن إحداهن أم
اآلخر فيسقط األم ،ويورث البنت.
وروي عنه أيض ًا أنه قال( :إذا كانت جدتان من قبل األب خمتلفتان ،فالسدس للقربى
منهام؛ ألهنام من جهة واحدة) وأمجع الصحابة عىل أن سهم اجلدة السدس ،ورووا ذلك
عن النبي ÷ ،وأمجعوا عىل أن اجلدة ال ترث مع األم ،وعىل أن اجلدة حتجب أمها.
وروى حممد بإسناده ،عن الشعبي ،عن عيل نحو ذلك.
واختلفوا يف مرياثها مع ابنها فقال عيل ،وزيد( :ال ترث مع ابنها ،كام ال ترث مع
ابنتها) روى ذلك الشعبي عنهام ،وقال عبداهلل :ترث مع ابنها.

ْ َ َ ُ
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]339قال اهلل سبحانه﴿ :ي َ ْس َتف ُتونك ق ِل الل
ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ٌَ َ َُ ُ ْ ٌ َ َ
ََْ َ
ُ
َ
ُ
ْ ُ
ت فل َها ن ِْصف َما ت َر َك َوه َو
ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة إِ ِن امرؤ هلك ليس ُل ودل وُل أخ
ُ َ َ
ُ ْ َ
يَ ِرث َها إِن ل ْم يَك ْن ل َها َو ٌدل﴾[النساء ]176:فقـال بعض العلامء :الكاللة :ماخال من الولد،
ََْ َ
ُ
ٌ
ْ ُ
واحتجوا هبذه اآليـة ،وهي قول اهلل سبحانه﴿ :ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة إِ ِن ْام ُرؤ
َ َ
ََ َ َ
هلك ليْ َس ُُل َو ٌدل﴾[النساء.]176:

وقال آخرون :الكاللة :ما خال من الولد واألبوين؛ لقول اهلل عز وجل يف أول
َ َ َُ َ
َ
ُ
َ
ً
السورة﴿ :وو ِرثه أبواه﴾[النساء ،]11:وذكر اإلخوة فلم جيعل هلم مع األب شيئا سبحـانه،
ْ َ َ
أفال ترى أنه قد ورثهم سبحانه يف الكاللة ،فقال تبـارك وتعاىل يف السورةِ﴿ :إَون َكن
َ ُ ٌ ُ َ ُ ََ َ ً َ ْ ٌََ َ َُ َ ٌ َْ ُ ْ
ٌ
فبني يف هـذه اآلية أن األب ليس
رجل يورث لَكلة أ ِو امرأة وُل أخ أو أخت﴾[النساءّ ]12:
()1

يدخل يف الكاللة ،واحتجوا يف الولد باآلية التي يف آخر السورة ،وهي قوله سبحانه:
ََْ َ
ُ
ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ٌَ َ َُ ُ ْ
ْ ُ
ت َف َل َها ن ِْص ُف ماَ
خ ٌ
﴿ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة إِ ِن امرؤ هلك ليس ُل ودل وُل أ
ُ َ َ
ُ ُ ْ َ
َ
ت َر َك َوه َو يَ ِرث َها إِن ل ْم يَك ْن ل َها َو ٌدل﴾[النساء.]176:
وروي يف ذلك عن رسول اهلل ÷ :أن رج ً
ال سأله عن الكاللة ،فقال(( :أما
ُْ
َْ َُْ َ َ ُ
ُْ
سمعت اآلية التي أنزلت يف الصيف﴿ :يستفتونك ق ِل الل يفتِيكم ِِف
ََْ َ
اللَكل ِة[﴾..النساء ]176:من مل يرتك ولد ًا ،وال والد ًا ،فورثته الكاللة)).
وروي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :الكاللة ما خال من الولد
والوالد) وذلك الصواب عندنا ،واحلمد هلل رب العاملني.
()2

قال حييى بن احلسْي [ ¥ج 2ص :]340بلغنا أن رجالً ،قال :يا رسول اهلل
ََْ َ
ْ َ َ ُ
ْ ُ
﴿ي َ ْس َتف ُتونك ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة﴾[النساء ]176:ما الكاللة؟ فقال(( :أما سمعت
ََْ َ
ْ َ َ ُ
ْ ُ
اآلية التي أنزلت يف الصيف﴿ :ي َ ْس َتف ُتونك ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة﴾ [النساء ]176:من
مل يرتك والد ًا ،وال ولد ًا)).
( - )1بداخل (نخ).
( )2لعل الرواية :قال :يا رسول ال َّله ما الكاللة يدل عليه الرواية األوىل ،وليكون اجلواب مطابق ًا تأمل ،متت من املؤلف حفظه اهلل.
ويدل عليه رواية اجلامع الكايف فهي هذه بذاهتا تأمل.

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]176قال حممد :الكاللة :ما خال الولد ،والوالد لقول اهلل
َ َ
عز وجلَ ﴿ :و َو ِرث ُه أبَ َو ُاه﴾[النساء ]11:وذكر اإلخوة فلم جيعل هلم مع األب مرياث ًا ،وورثهم
ُ َ ُ ََ َ ً َ ْ ٌََ َ َُ َ ٌ َْ ُ ْ
خ ٌ
ت﴾ [النساء ]12:فبني هبذه
يف الكاللة لقوله عز وجل﴿ :يورث لَكلة أ ِو امرأة وُل أخ أو أ
اآلية أن األب ليس بداخل يف الكاللة ،وذكر حكم الولد يف آخر السورة يف قول اهلل تعاىل:
ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ٌَ َ َُ ُ ْ ٌ َ َ
ََْ َ
ُ
ُ
ْ ُ
ت فل َها ن ِْصف َما
﴿ ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة إِ ِن امرؤ هلك ليس ُل ودل وُل أخ
ُ َ َ
ُ ُ ْ َ
َ
ت َر َك َوه َو يَ ِرث َها إِن ل ْم يَك ْن ل َها َو ٌدل﴾ [النساء.]176:
وروي ذلك عن النبي ÷ :أن رج ً
ال سأله عن الكاللة؟ فقال(( :أما سمعت اآلية
ََْ َ
ْ
ُ
ْ َ َ
ُ
ة﴾[النساء]176:
التي نزلت يف الصيف﴿ :ي َ ْس َتف ُتونك ق ِل الل ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِ
والكاللة :من مل يرتك والد ًا ،وال ولد ًا ،فورثته الكاللة)).
وروي عن عيل _ ،وعبداهلل ،وزيد بن ثابت أهنم قالوا :الكاللة :ما خال الولد
ُ
والوالد ،وقال بعضهم :الكاللة :ما خال الولد ،واحتجوا بقول اهلل عز وجل﴿ :ق ِل الل
َ َ
ٌ ََ َ َ
ََْ َ
ْ ُ
ُيفتِيك ْم ِِف اللَكل ِة إِ ِن ْام ُرؤ هلك ليْ َس ُُل َو ٌدل﴾[النساء.]176:
يف جمموع زيد [ #ص :]368عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يرد ما أبقت السهام
عىل كل وارث بقدر سهمه إال الزوج ،واملرأة.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]342القول عندنا يف الرد قول أمري املؤمنـني
ُ ُ َْ
ُ
عيل بن أيب طالب  ،#وذلك أين وجدت اهلل سبحانه يقولَ ﴿ :وأولو اْل ْر َح ِام َب ْعض ُه ْم
أَ ْو َِل ب َب ْعض ِف ك َ
اب الل﴾[األنفال ]75:فكان عندي ذووا األرحـام أوىل بأن نرد عليه ما
ِت
ِ ٍ ِ
ِ
فضل من بعد سهمه املسمى له؛ ألنه ،وغريه من املسلمني قد استويا يف اإلسالم ،وزادت
هذا رمحه قربة ،ووسيلة فكان لذلك هو أوىل بالفضل من بيت مال املسلمني.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك بنته وأمه :فللبنت النصف ،ولألم السدس ،وما بقي
فرد عليهام عىل قدر سهامهام ،وكانت الفريضة أو ً
ال من ستة :لألم سهم ،وللبنت ثالثة،
فلام رد عليهام الفضل رجعت إىل أربعة فصار لألم سهم من أربعة ،وهو ربع املال،
وللبنت ثالثة أسهم من أربعة ،وهو ثالثة أرباع املال.

ْ
ِإَون ََكنَ ْ
ت
وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان هلا النصف؛ لقول اهلل سبحانه﴿ :
ً ََ
ُ
َواح َِدة فل َها انل ِْصف﴾ [النساء ]11:وكان هلا أيض ًا النصف الباقي؛ لقول اهلل عز وجل:
َُ ُ َْ
اْل ْر َح ِام َب ْع ُض ُه ْم أَ ْو َِل ب َب ْعض ِف ك َ
اب الل﴾[األنفال ]75:فرددناه عليها ألهنا أوىل
ِت
﴿وأولو
ِ
ِ ٍ
ِ
بأبيها من غريها.
وكذلك لو ترك أمه وحدها ،أو أخته ،أو غري ذلك ممن له سهم يف الكتاب أو السنة-
ور ِ ِ
مح ِه إذا مل يكن معه من
كان له أن يأخذ سهمه ،ثم يرد عليه الباقي لقرابته من اهلالك َ
عصبته غريه.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]177قال حممد :كان عيل صىل اهلل عليه يرد عىل كل ذي
سهم بقدر سهمه إال عىل الزوج والزوجة ،فإنه مل يكن يرد عليهام.
وروى حممد بإسناده ،عن الشعبي ،عن عيل صىل اهلل عليه :مثل ذلك.
يف جمموع زيد [ #ص :]366عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يعيل الفرائض ،وسأله
الكوى ،وهو خيطب عىل املنب عن ابنتني ،وأبوين ،وامرأة ،فقال له( :صار ثمنها تسع ًا).
ابن ّ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]341العول يف الفرائض صحيح عنـدنا ال
()1

جيوز إال أن ُت َعال الفرائض ،وإال طرح بعض من فرض اهلل له

ورسوله ÷،

وكذلك صح لنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه كان يعيل الفرائض.
وتفسري ذلك :رجل مات وترك أبوين ،وزوجة ،وبنتني ،فللبنتني الثلثان ،ولألبوين
السدسان ،وللزوجة الثمن ،فهذه قد عالت بثمنها ،كان أصلها من أربعة وعرشين،
وعالت إىل سبعة وعرشين ،فللبنتني ستة عرش ،ولألبوين ثامنية ،وللزوجة ثالثة ،فكانت
أو ً
ال من أربعة وعرشين ،فصارت آخر ًا من سبعة وعرشين.
ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها ،وأمها ،وأختيها ألمها ،وأختيها ألبيها وأمها،
فللزوج النصف ،ولألم السدس ،ولألختني لألم الثلث ،ولألختني ألب وأم الثلثان،
فهذه قد عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عرشة ،وهي تسمى أم الفروج ،وهي
أكثر ما تعول به الفرائض.
(( - )1نخ) بدون :له.

قال حييى بن احلسْي _ [ج 2ص :]342كيف يريد أن يعمل من اليرى العول
هبذه الفرائض أيطرح األختني ألب وأم ،وهلام فريضة يف الكتاب يف مال أختهام ،أم يطرح
األختني ألم وهلام فريضة يف الكتاب ،أم يطرح األم ،وهلا فريضة يف الكتاب ،أم يطرح
الزوج ،وله فريضة يف الكتاب ،أم كيف يعمل يف أمرهم؟ وكيف يقول فيام فرض اهلل هلم
سبحانه ،فقد فرض سبحانه لألختني ألب وأم الثلثني ،وفرض لألختني ألم الثلث،
وفرض لألم السدس ،وفرض للزوج النصف؛ فامل قد خرج ثلثاه ،وثلثه من أين يؤتى
بسدسه ،ونصفه؟ إذا مل يرضب له يف أصله حتى خيرج لكل واحد منهم ما حكم اهلل له به يف
سهمه ؛ فهذا دليل عىل إثبات العول ال يدفعه من أنصف ،وعقل ،وترك املكابرة ،ومل جيهل.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]176قال حممد :كان عيل  ،#وسائر الصحابة يعيلون
الفرائض إال ابن عباس؛ فإنه مل يعل الفرائض يعني أنه أدخل النقص عىل البنات،
واألخوات ،وكان يقول :أترى الذي أحىص رمل عالج عدد ًا جعل يف املال نصف ًا،
ونصف ًا ،وثلث ًا ،هذا النصف والنصف قد ذهبا باملال ،فأين موضع الثلث؟
وروى حممد بإسناده ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،قال :ما رأيت أحد ًا أحسب من
عيل صىل اهلل عليه  -سئل عن رجل مات وترك ابنتني وأبوين ،وامرأة؟ فقال( :صار ثمنها
تسع ًا من سبعة وعرشين ،لالبنتني الثلثان ،ولألبوين السدسان ،وللمرأة ثالثة).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]340املناسخة أن يموت الرجل ،فريثه الورثة،
فال يقتسمون مرياثه حتى يموت بعضهم ،ويرثه ورثته أيض ًا؛ فهذا أقرب املناسخة ،وهو
أوهلا ،وذلك أن الورثة ربام مل يقتسموا مرياث امليت حتى يموت منهم ميت ثان ،وثالث،
ورابع ،وأنا مفرس لك كيف مبتدأ املناسخة ،وخمارجها ،ورضهبا ،وحساهبا ،ومصحح
حساب سهام الورثة إن شاء اهلل تعاىل.
وتفسري ذلك :رجل هلك وترك امرأته ،وابنيه ،فلم يقتسموا حتى مات أحد االبنني،
فأقم فريضة األول ،فهي تصح من ستة عرش :للزوجة الثمن سهامن ،وما بقي فهو بني
االبنني ،وهو أربعة عرش لكل واحد سبعة ،فقد مات أحد األخوين ،وترك أمه ،وأخاه

فلألم الثلث ،وما بقي فلألخ ،والذي يف يد امليت سبعة أسهم ،فسبعة ال ثلث هلا،
ففريضته من ثالثة :لألم الثلث واحد ،ولألخ ما بقي ،وهو اثنان ،وفريضة الثاين ال توافق
مايف يده من فريضة األول بيشء ،ولو وافقت لرضبته يف أصل الفريضة األوىل ،فإذا مل
توافق فارضب أحد الفريضتني يف الثانية ،فثالثة يف ستة عرش ثامنية وأربعون سه ًام ،ثم عد،
َّ
فكأن األول ترك ثامنية وأربعني سه ًام ،وترك
فاقسم الثامنية واألربعـني عىل مبتدأ الفريضة
زوجـته ،وابنيه؛ فللزوجة الثمن ستة ،وما بقي فلالبنني ،وهو اثنان وأربعون ،لكل واحد
أحد وعرشون سه ًام ،ثم أمت أحد االبنني ،وقد ترك واحد ًا وعرشين سه ًام ،فألمه الثلث
من ذلك سبعة ،وما بقي فألخيه وهو أربعة عرش سه ًام ،فصار يف يد األم ثالثة عرش سه ًام
ستة من قبل زوجها ،وسبعة من قبل ابنها ،وصار يف يد األخ احلي مخسة وثالثون سه ًام،
أحـد وعرشون من قبل أبيه ،وأربعة عرش من قبل أخيه ،وما أتاك من هذا الباب فقسه
عىل ما ذكرت لك طالت املناسخة أو قرصت.
قال اهلادي إل احلق حييى بن احلسْي  #يف األحكام [ج 2ص :]346إذا وردت
عليك فريضة ،فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها ،فإن كان فيها نصف ،وما بقي
فهي من اثنني ،وإن كان فيها ثلث وما بقي ،فهي من ثالثة ،وإن كان فيها ربع وما بقي،
فهي من أربعة ،وإن كان فيها سدس وما بقي ،فهي من ستة.
وتفسري النصف وما بقي :أن يكون امليت ترك بنت ًا ،وأخ ًا فللبنت النصف ،وما
بقي فلألخ.
وتفسري الثلث وما بقي :فهو رجل هلك وترك أمه ،وأباه ،فلألم الثلث ،وما بقي
فلألب ،وخمرجها من ثالثة ،فلألم الثلث واحد ،ولألب ما بقي وهو اثنان.
وتفسري الربع وما بقي :فهو رجل هلك وترك زوجة ،وأخ ًا ،فللزوجة الربع ،وما
بقي فلألخ ،وخمرجها من أربعة :للزوجة الربع واحد ،وما بقي فلألخ وهو ثالثة.
وتفسري السدس وما بقي :فهو أم وابن فلألم السدس ،وما بقي فلالبن وخمرجها
من ستة :لألم واحد ،ولالبن مخسة.

قال  :#وكل مسألة فيها ثلث ،ونصف فأصلها من ستة ،وكذلك ثلث ،وسدس
من ستة،

()1

وكل مسألة فيها ثمن ،ونصف فأصلها من ثامنية ،وكل مسألة فيها ثمن،

وسـدس ،أو ثلث ،فأصلها من أربعة وعرشين ،فإذا وردت عليك مسألة ،فأردت أن
يصح حساهبا فأقم أصلها ،ثم انظر كم يقع لكل قوم ،فإذا عرفت كم يقع لكل قوم،
فاقسمه بينهم ،فمن مل ينكرس عليه ما يف يده ،فأقره ،ومن انكرس عليه ما يف يده ،فانظر كم
يف أيـدغم ،فاعرف عدده واعرف عدد رؤوسهم ،ثم انظر هل يوافق عدد ما يف أيدغم
عُرش ُه
عـدد رؤوسهم بيشء ،فإن وافق عدد ما يف أيدغم عدد رؤوسهم بالعرش ،فارضب ُ َ
يف أصل الفريضة ،أو يف صنف آخر من الورثة إن كان انكرس عليهم ،ثم ارضب ذلك كله
يف أصل الفريضة ،وكذلك إن وافق بتسع؛ فارضب ُت ُس َع ُه ،أو بثمن؛ فارضب ُث ُم َن ُه ،أو
بسبع ؛ فارضب ُس ُب َع ُه ،أو بسدس؛ فارضب ُسدُ َس ُه ،أو بخمس؛ فارضب ُمخ َُس ُه ،أو بربع؛
فارضب ُر ُب َع ُه ،أو بثلث؛ فارضب ُث ُل َث ُه ،أو بنصف؛ فارضب نصفه ،وكذلك إن جاوز
العرشة ،فوافق باألجزاء؛ فارضب األجزاء التي توافق هبا.
وأنا مفرس لك كيف ذلك إن شاء اهلل تعاىل ،فقس عىل ما أذكر لك كلام يأتيك.
إن هلك رجل وترك ثامين بنات ،وجدتني ،وأخت ًا؛ فللبنات الثلثان ،وللجدتني
السدس ،ولألخت ما بقي ،فأصلها من ستة :فللبنات أربعة ،وللجدتني السدس واحد،
ولألخت واحد ،وأربعة بني ثامين بنات منكرس ،وواحد بني جدتني ينكرس ،ويف يد البنات
أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع؛ ألن ربع أربعة واحد ،وربع ثامنية اثنان ،فارضب اثنني
وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما يف أيدغن يف أصل الفريضة ،وهو ستـة فصارت
اثني عرش ،واجتزيت عن رضب اجلدتني؛ ألهنام ثنتان ،وهو الذي وافق من عدد البنات
اثنني ،واثنان عن اثنني جيزي؛ فللبنات من اثني عرش ثامنية ،وهو الثلثان واحد واحد،
وللجدتني السدس ،وهو اثنان لكل واحدة واحد ،ويبقى سهامن لألخت.
فإن ترك اثنتي عرشة بنت ًا ،وأربع جدات ،وثالث أخوات ،فأصلها من ستة ،للبنات
الثلثان أربعة ،وللجدات السدس واحد ،ولألخوات ما بقي وهو سهم ،فأربعة أسهم عىل
(( - )1وكل مسألة فيها ربع وثلث أو ربع وسدس فأصلها من اثني عرش)( ،نخ).

اثني عرش ينكرس ،وواحد عىل أربع جدات ينكرس ،وواحد عىل ثالث أخوات ينكرس؛
رب ُع ،ولعدد
ففي أيدي البنـات أربعـة أسهم ،وعدد
ّ
رؤوسهن اثنا عرشَ ،ف ِل َما يف أيدغن ُ
رؤوسهن ربـع ،فقد وافق عدد رؤوسهن ما يف أيدغن باألرباع ،فخذ ربع عددهن ،وهو
ّ
ثالثـة ،فارضبه يف عدد رؤوس اجلدات ،وهن أربع ،فثالثة يف أربعة اثنا عرش ،وعـدد
()1

األخوات ثالث ،وهي داخلة يف اإلثني عرش ،فارضب اثني عرش يف أصل الفريضة،
وهي ستة ،فتصري اثنني وسبعني يصح منها إن شاء اهلل تعاىل للبنات الثلثان ثامنية وأربعون
لكل واحدة منهن أربعة أسهم ،وللجدات السدس اثنا عرش سه ًام بينهن ثالثة ثالثة،
ولألخوات السدس اثنا عرش بينهن أربعة أربعة؛ وإن كانت املسألة عىل حاهلا ،واألخوات
أربع خرجت مام خرجت منـه أو ً
ُن ست ًا،
ال ،وكان حساهبا كحساب األولة ،وكذا لو ك َّ
وكذا لو كن اثنتي عرشة خرجت مام خرجت منه أو ً
ال.
فإن ترك ثامين بنات ،وأربع جدات ،وأربع زوجات ،وسبع أخوات ،فأصلها من
أربعة وعرشين ،للبنات الثلثان ستة عرش ،وللزوجات الثمن ثالثة أسهم ،وللجدات
السدس أربعة ،ولألخوات ما بقي وهو واحد ،فستة عرش بني البنات الينكرس يصح
اثنان اثنان ،والثمن ثالثة بني أربع زوجات ينكرس ،والسدس بني أربع جدات يصح
بينهن سهم سهم ،والباقي واحد بني سبع أخوات ينكرس ،فدع البنات واجلدات؛ ألن
رضهبن ،وارضب اللوايت انكرس عليهن
عليهن؛ فال حـاجة لك إىل
صحت
ّ
ّ
سهامهن قد ّ
سهامهن بعضهن يف بعض ،ارضب أربعة يف سبـعة ،فذلك ثامنية وعرشون ،ثم ارضب
هذه الثامنية والعرشين يف أصل الفريضة ،وهي أربعـة وعرشون ،فذلك ستامئة وإثنان
وسبعون ،للبنات الثلثان أربعامئة وثامنية وأربعون سه ًام لكل واحدة ستة ومخسون سه ًام،
وللجدات مائة واثنا عرش لكل واحدة ثامنية وعرشون سه ًام ،وللزوجات الثمن أربعة
وثامنون بينهن لكل واحدة واحد وعرشون سه ًام ،ولألخوات ما بقي ،وهو ثامنية
وعرشون سه ًام بينهن لكل واحدة أربعة أربعة.
( - )1والثالث داخالت (نخ).

فإن كانت املسألة عىل حاهلا ،وكانت األخوات ثامنيا؛ فإن الزوجات يدخلن يف الثامن
األخوات ،فارضب ثامنية يف أصل األربعة والعرشين ،فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات
الثلثان مائة وثامنية وعرشون لكل واحدة ستة عرش ،وللزوجات الثمن أربعة وعرشين
لكل واحدة ستة ستة ،وللجدات السدس اثنان وثالثون لكل واحدة ثامنيـة أسهم،
والباقي لألخوات ثامنية أسهم لكل واحدة واحد واحد.
وما أتاك من هذا فاطلب له املوافقة ،فام وافق فاجتز بموافقته ،وما مل يوافق فارضبه فيام
ينبغي أن ترضبه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة إن شاء اهلل.
وقال األمري احلسْي بن ُممد رمحه اهلل يف الشفاء [ج 3ص :]470إن كان الورثة
عصبات منفردين فأصل مسألتهم من مبلغ عدد صنفهم بالغ ًا ما بلغ بعد أن جيعل الذكر
منهم بمنزلة انثيني إن كان معهم إناث ،وإن كانوا ذوي سهام منفردين ،أو ذوي سهام
وعصبات َمتمعني فأصل مسألتهم من خمرج فرائض سهامهم املذكورة يف تلك املسألة،
ومجيع ذلك سبع مسائل:
األول :كل مسألة فيها نصف ونصف ،أو نصف وما بقي ،فأصلها من اثنني،
فاألوىل :نحو أن متوت املرأة ،وختلف زوجها ،وأختها ألبيها وأمها.
والثانية :أن خيلف الرجل ابنته ،وأخاه ألبيه وأمه.
الثانية :كل مسألة فيها ثلث وثلثان ،أو ثلث وما بقي ،أو ثلثان وما بقي ،فأصلها من
ثالثة.
فالثلث ،والثلثان كمن خيلف أختيه ألبيه وأمه ،وأختيه ألمه.
والثلث وما بقي كمن خيلف أمه وأخاه ألبيه وأمه.
والثلثان وما بقي كمن خيلف ابنتيه ،وأخاه.
الثالثة :كل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي ،أو ربع وما بقي ،أو ربع وثلث ما يبقى
فأصلها من أربعة.
فاألوىل :زوج ،وبنت ،وعم.
والثانية :زوج ،وابن ،أو زوجة ،وأخ.

والثالثة :أبوان ،وزوجة.
الرابعة :كل مسألة فيها ثمن ،وما يبقى ،أو ثمن ونصف ،وما بقي ،فأصلها من ثامنية،
فاألوىل :نحو زوجة وابن.
والثانية :زوجة ،د
وابنة ،وعم ،وهذه املسائل ال تعول أبد ًا.
الامسة :كل مسألة فيها ثلث ونصف ،أو ثلثان ونصف ،أو سدس ونصف ،أو
سدس وثلث ،أو سـدس وثلثان ،أو سدس وما بقي ،أو نصف وثلث وما بقي ،فأصلها
من ستة ،وأمثلتها ظاهرة.
السادسة :كل مسألة فيها ربع وثلث ،أو ربع وثلثان ،أو ربع وسدس فأصلها من
اثني عرش.
السابعة :كل مسألة فيها ثمن وثلثان ،أو ثمن وسدس ،فأصلها من أربعة وعرشين،
وهذه املسائل الثالث قد تعول ،وقد ال تعول ،وقد نص يف األحكام عىل معنى أصول
مجيع هذه املسائل ،وكل ذلك صحيح ال شبهة فيه عىل طريقة أهل احلساب.
يف جمموع زيد [ #ص :]371عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان ُي َو ِّر ُ
ث الغرقى،
واهلدمى ،والقتىل الذين ال يعلم أغم مات أو ً
ال بعضهم من بعض ،وال يورث أحد ًا منهم
ما ورث منه صاحبه شيئ ًا.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]345إذا غرق القرابة مع ًا ،أو اهندم عليهم
بيت ،أو احرتقوا بالنار ،أو فقدوا مع ًا ،فلم يدر أغم مات قبل ُ -و ِّر َ
ث بعضهم من بعض،
وحي َيا الباقون ،فريثون مع ورثته إن كانوا ممن يرث معهم ،ثم ُحي َيا هـذا
ُيامت أحدهمُ ،
ال ،فيورث هذا مع ورثته كام يورث هو أو ً
املمـات ،و ُيامت أحد الذين ُأ ْح ُيوا أو ً
ال من
مالـه ،كذلك يفعل هبم كلهم كثروا أو قلوا حتى يورث بعضهم من بعض ،ثم يامتون
مجلة ،ثم يورث ورثتهم األحياء ما يف أيدغم مام ورثه بعضهم من بعض ،وما كان هلم
خالص ًا من أمـواهلم؛ هكذا قول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#وهذا فهو احلق
بعضهم من بعض ال يدري لعله قد جار عليهم ،وذلك أنه ال
عندي ،ألن من مل ُي َو ِّرث َ

فو َّرث املتأخر من مال املتعجل ،فالواجب عىل
يدري لعله قد مات بعضهم قبـل بعضَ ،
بعضهم من
فيو ِّرث َ
من مل يعلم ذلك منهم ،ومل يقف عىل موهتم ،فينبغي له أن حيتاطَ ،
بعض ،فيكون قد َو َّرث الكل من الكل إذ قد وقعت اللبسة ،وكانت الشبهة.
وتفسري ذلك :أخوان غرقا مع ًا ال يدرى أغام مات أو ً
ال ،وترك كل واحد منهام
وحي َيا اآلخر ،فكأن الذي أميت ترك ابنتيه ،وأخاه،
ابنتني ،العمل يف ذلك أن يامت أحدهامُ ،
فللبنتني الثلثان ،ولألخ ما بقي ،ثم َأ ِمت احلي ،وأحيي امليت فقد ترك ابنتني ،وأخ ًا
فلالبنتني الثلثان ،ولألخ ما بقي ،ثم أمتهام مجيع ًا ،وورث ورثة كل واحد منهام ما يف يده
من ماله يف نفسه ،ومرياثه من أخيه.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]193قال حممد :أمجع أهل العلم عىل أن علي ًا صىل اهلل عليه
كان ُي َو ِّرث الغرقى بعضهم من بعض ،يعني من صلب أمواهلم التي خلفوها ،ومل يورث
ورث من صاحبه شيئ ًا ،وقال بذلك جامعة من الصحابة :منهم اياس بن
أحد ًا منهم مام ّ
عبداهلل ،وجامعة من التابعني :منهم احلارث ،وعبيدة ،وإبراهيم ،والشعبي.
وروي عن احلسن بن عيل ،وابن عباس ،وزيد بن ثابت :أهنم مل يورثوا بعضهم من
بعض ،ومل حيجبوا هبم ،وجعلوا مال كل ميت لألحياء من ورثته.
قال حممد :إذا انجلت احلرب عن قتىل من أهل العدل ،وبعضهم يرث بعض ًا ال يدرى
أغم قتل أو ً
ورثون عىل مواريث الغرقى.
ال ،فإهنم ُي َّ
بلغنا أن أخوين قتال مع عيل صىل اهلل عليه بصفني ،ال يدرى أغم قتل أو ً
فو َّرث كل
الَ ،
واحد منهام من صاحبه عىل مواريث الغرقى.
قال اإلمام املتوكل عل اهلل أمحد بن سليامن  #يف أصول األحكام خرب :وعن
النارص بإسناده ،عن عيل  :#أن رجالً ،وابنه ،وأخوين قتلوا يوم صفني ،ومل يدر أغم
قتل أو ً
ث بعضهم من بعض ،وبإسناده عنه  :#أن قوم ًا تلفوا يف سفينةَ ،ف َو َّر َ
الَ ،ف َو َّر َ
ث
بعضهم من بعض.
وقال األمري احلسْي رمحه اهلل يف الشفاء [ج 3ص :]483خرب واألصل يف املسألتني
مجيع ًا هو قول أمري املؤمنني  ،#فإن املشهور عنه أنه كان ُي َو ِّرث بعضهم من بعض،

ثم ُي َو ِّرث األحيـاء من األموات ،وال يورث بعض األموات مام ورث عن بعض شيئ ًا.
قال السيد أبو طالب :واألظهر أنه إجامع أهل البيت  ،%وذلك ألنه إذا جاز تقدم
موت أحـد الغريقني عىل اآلخر ،كام جاز موهتام مع ًا وجب من جهة الرشع عند وقوع هذا
االلتباس أن حيتاط يف توريث بعضهم من بعض.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]196قال حممد :إذا فقد رجل ،فلم يعلم أحي هو أو ميت؟
فال ينبغي أن يقسم مرياثه إال أن يتيقن موته ،وإال ترك عىل حاله ،بلغنا أن علي ًا صىل اهلل
عليه مل يأذن يف قسمة مرياثه حتى يتبني موته.
يف جمموع زيد [ #ص :]372عن آبائه ،عن عيل  ،%قالُ :أ ِيت معاوية -وهو
بالشام -بمولود له فرج كفرج الرجل ،وفرج كفرج املرأة ،فلم يدر ما يقيض فيه ،فبعث
قوم ًا يسألون عنه علي ًا  ،#فقال هلم عيل ( :#ما هذا بالعراق ،فأصدقوين) فأخبوه
اخلب ،فقال( :لعن اهلل قوم ًا يرضون بحكمنا ،ويستح ّلون قتالنا) ثم قال( :انظروا إىل
مباله ،فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل ،وإن كان يبول من حيث تبول املرأة
فهو امرأة) فقالوا :يا أمـري املؤمنني :إنه يبول من املوضعني مجيع ًا ،قال( :فله نصف نصيب
الرجل ،ونصف نصيب املرأة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]349احلكم يف اخلناثى :أن يتبع بالقضاء فيه
املبال ،فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر ،وإن سبق بوله من فرجه فهو أنثى ،والعمل يف
ذلك أن يقرب إىل اجلدار ،ثم يؤمر أن يبول ،ويتفقد يف ذلك فمن أغام وقع البول منه عىل
اجلدار أو ً
ال حكم عليه به.
فإن وقعت لبسة ،واللبسة :أن اليسبق أحدهام اآلخر ،وأن يأتيا مجيع ًا مع ًا ال يسبق
واحد واحد ًا ،فإذا كان كذلك ،كان له نصف حق الذكر ،ونصف حق األنثى ،إذا كان ممن
يرث يف احلالني.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]199قال حممد :يورث اخلنثى املشكل نصف نصيب
الذكر ،ونصف نصيب األنثى ،ذكر ذلك عن عيل صىل اهلل عليه ،وكان يورث اخلنثى من
حيث يبول.

قال حممد :واخلنثى املشكل :هو الذي له ما للرجل ،وما للمرأة ،ويبول منهام مجيع ًا مع ًا
ال يسبق أحدهام اآلخر ،فإن سبق احدهام اآلخر ورث بأغام سبق.
وروى حممد بإسناده ،عن حممد ابن احلنفية  ،#عن عيل صىل اهلل عليه :نحو ذلك.
وقال األمري احلسْي رمحه اهلل يف الشفاء [ج 3ص :]485قال حييى  :#يقرب من
جدار ويؤمر بأن يبول فمن أغام وقع البول عىل اجلدار حكم له ،فإن سبق منهام فهو خنثى
مشكل.
قال السيدان األخوان :وهذا قول عيل .#
قال السيد املؤيد باهلل :وهو قول عامة العلامء.
قال السيد أبو طالب :وهو إجامع أن احلكم ملا سبق منه البول؛ ألن سبقه منه يدل عىل
أنه هو املجرى األصيل يف البينة ،وأن رجوعه إىل املوضع اآلخر انرصاف عن املجرى
لعارض عليه ،ذكر هذا املعنى السيد أبو طالب.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]349وتفسري ذلك :رجل هلك ،وترك ابنني
أحدهام خنثى ،فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت ،وفريضته من ثالثة هلا واحد،
وللذكر اثنان ،وإن كان سبق البول من الذكر فهو ذكر ،وإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب
الذكر ،ونصف نصيب األنثى ،وفريضتهام من اثني عرش للخنثى مخسة ،وللذكر سبعة.
فإن هلك رجل وترك بنته ،وأخاه ألبيه وأمه  -واألخ ألب وأم خنثى لبسة  -فللبنت
النصف ،وللخنثى نصف نصيب الذكر ،ونصف نصيب األنثى ،وما بقي فهو للخنثى،
ألن أسوأ حاله أن يكون انثى ،فاألخت مع البنت عصبة.
فإن ترك أخت ًا ألب وأم ،وأخت ًا ألب ،وأخت ًا ألم خنثى ،فلألخت ألب وأم النصف،
ولألخت ألب السدس تكمـلة الثلثني ،ولألخت ألم اخلنثى السدس عىل كل حال ،ألن
نصيب الذكر واألنثى من ولد األم سواء ،وما بقي فللعصبة ،فإن مل يكن عصبة رد ذلك
()1

الفضل عليهن

عىل قدر سهامهم ،فيصري لألخت ألب وأم ثالثة أخامس املال،

ولألخت ألب مخس املال ،ولألخت ألم مخس املال ،وخمرجها من مخسة عىل الرد.
( - )1عليهم (نخ).

فإن ترك ع ًام خنثى ،وأخت ًا فلألخت النصف ،وللعم إن كان ذكر ًا ما بقي ،وإن كان أنثى
فال يشء له ،وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط ،ألنه ال يرث يف احلالني يف حـال ما
يكون عمة أنثى ال يرث ،فلذلك مل نعطه نصف نصيب األنثى ،وخمرجها إن كان ذكر ًا من
اثنني ،لألخت سهم ،وله سهم ،وخمرجها إن كان خنثى من اثنني أيض ًا ،لألخت سهم،
وللعصبة سهم ،فإن مل يكن عصبة رد عىل األخت ذلك السهم ،وخمرجها إن كان لبسة من
أربعة أسهم ،لألخت اثنان ،وله نصف نصيب الذكر ،وهو نصف االثنني الباقيني ،والسهم
الباقي للعصبة ،فإن مل يكن عصبة رد عىل األخت وعليه عىل قدر سهامهام.
وإن تركت امرأة ثالثة بني عمومة ألب وأم كلهم ،أحدهم زوج ،واآلخر أخ ألم،
واآلخر خنثى ،فللزوج النصف ،ولألخ ألم السدس ،وما بقي فهو بينهم عىل ثالثة أسهم
بالسواء إن كان اخلنثى ذكر ًا ،وإن كان أنثى فالباقي بني ابني العم الذكرين دونه؛ ألن بنت
العم ال ترث مع ابن العم ،وإن كان خنثى لبسة ،فله نصف نصيب الذكر فقط ،وما بقي
فبني ابني عمه الذكرين بالسواء ،وكل ما أتاك من هذا فقسه عىل ما ذكرت لك إنشاء اهلل.
يف جمموع زيد [ #ص :]370عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يورث املجوس
بالقرابة من وجهني ،وال يورثهم بنكاح ال حيل يف اإلسالم.
وقال اإلمام اهلادي إل احلق حيي بن احلسْي  #يف األحكام [ج 2ص:]355
األصل يف مواريث املجوس أهنم يرثون من وجهني باألنساب ،وال يرثون بالنكاح؛ ألنه
نكاح ال حيل ،وذلك رأي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #وقوله ،وال أعلم أحد ًا
خالفه يف ذلك ممن له فهم.
وتفسري توريثهم من وجهنيَ :مويس وثب عىل ابنته ،فأولدها ثالث بنات ،ثم مات -
لعنه اهلل  -فورثه بناته األربع الثلثني ،وما بقي فللعصبة ،ثم ماتت إحدى البنات الثـالث،
وتركت أختيها ألبيها وأمها ،وأختها ألبيها ،وهي أمها فلألم السدس ،وألختيها ألبيها
وأمها الثلثان ،فإن ماتت إحدى االبنتني الباقيتني فألختها ألبيها وأمها النصف ،وألختها
ألبيها  -التي هي أمها -السدس تكملة الثلثني ،وهلا أيض ًا السدس؛ ألهنا أم ،فقد صار هلا

الثلث :سدس ألهنا أمها ،وسدس ألهنا أختها ألبيها ،فقد ورثت من وجهني ،وحجبت
نفسها بنفسها عن مرياث األم الثلث؛ ألهنا أخت ثانية للميتة مع األخت الباقية ،فكأهنا
تركت أخت ًا ألب وأم ،وأخت ًا ألب.
وكذلك لو وثب َمويس عىل ابنته ،فأولدها ابن ًا ،ثم مات االبن من بعد موت أبيه،
كانت ترث من ابنها الثلث ألهنا أمه ،والنصف ألهنا أخته من أبيه ،فقد ورثت من
وجهني ،فإن كان له ورثة غريها ،ورثوا السدس الباقي ،وإن مل يكن له ورثة غريها رجع
السدس الباقي عليها بالرد.
قال يف الشفاء [ج 3ص :]493وال يتوارثون بالنكاح إال أن يكون نكاح ًا صحيح ًا كنكاح
املسلمني ،وقد نص يف األحكام عىل أهنم ال يرثون بالزوجية إال إذا كان النكاح صحيح ًا،
وهو قول أمري املؤمنني عيل  :#فإنه كان ال ُي َو ِّرثهم بنكاح ال يصح يف اإلسالم ،قال أبو
طالب :وهذا مام ال خالف فيه.
يف جمموع زيد [ #ص :]371عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ال يتوارث أهل ملتني)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]356ال يرث مسلم ذمي ًا ،وال ذمي مسل ًام ،ولو
أن رج ً
ال غودي ًا ،أو نرصاني ًا كان له ابنان ،فأسلم أحدهام ،ومل يسلم اآلخر ،ثم مات أبوهام
اليهودي ،كان مرياثه البنه اليهودي ،ومل يكن البنه املسلم يشء ،وكذلك لو مات ابنـه
املسلم كـان مرياثه للمسلمني دون أبيه ،وأخيه ألن املسلمني أوىل به ألهنم عىل ملته ،وهم
يدون عنه ويعقلون ،ويرثونه؛ ألنه ال يتوارث أهل ملتني.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]356األصل عندنا فيهم أنه ال ُي َوارِ ث غودي
نرصاني ًا ،وال نرصاين غودي ًا ،ألهنم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم خمتـلفون يف
مللهم ،وديـاناهتم ،وبعضهم يكفر بعض ًا ،وال يراه عىل ديانة ،وينتفي من ديانته  ،وإذا
()1

كان أهل امللل كذلك مل يتوارثوا عندنا ،وكانوا خمتلفني يف دياناهتم يف قولنا.
( - )1ديانتهم (نخ).

فلو أن نرصاني ًا مات ،وترك ابن ًا غودي ًا مل نر أنه يرثه ،وكان ماله لورثته الذين هم من
أهـل ديانته ،وكذلك لو مات االبن اليهودي مل يرثه األب النرصاين؛ ألهنم عندنا أهـل
ملتني خمتلفتني متباينتني ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :ال يتوارث أهل ملتني)).
قال اجلامع الكايف [ج 2ص :]198قال حممد :أمجعوا أن من سنة الرسول ÷ يف
املواريث أن ال يرث مسلم كافر ًا ،وال كافر مسل ًام.
وفيه [ج 2ص :]198وروي عن النبي ÷ أنه قال يف خطبته يوم الفتح(( :ال يتوارث
أهل ملتني خمتلفتني)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]198قال حممد :واختلف يف توريث أهل الكفر بعضهم
من بعض ،فكان بعضهم جيعل الكفر مل ً
ال خمتلفة ،فال يورث اليهودي من النرصاين ،وال
النرصاين من اليـهودي ،وال غريه من امللل ،واحتجوا يف ذلك بحديث النبي ÷:
((ال يتوارث أهل ملتني خمتلفتني)) وهو قول احلسن البرصي ،والشعبي.

يف جمموع زيد [ #ص :]374عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل مات وخلف ابنني:
أحدهام حر ،واآلخر عتق نصفه قال( :املال بينهام أثالث ًا ،للذي عتق كله ثلثا املال ،وللذي
عتق نصفه ثلث املال).
وفيه [ص :]374هبذا السند عنه  :#يف أب حر ،وابن نصفه حر ،قال( :لألب
النصف ،ولالبن النصف).
منهن حر،
وبه فيه [ص :]374عنه  :#يف أم حرة ،وثالث أخوات نصف كل واحدة
ّ
حر قـال( :لألم تسعة من ستة وثالثني ،وهو ربع املال ،ولكل واحدة من األخوات
وعم ّ
ستة ،وللعم تسعة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]357ال يرث حر مملوك ًا ،وال مملوك حر ًا ،ألن
مال اململوك مال سيده ،فلذلك مل يرثه األحرار ،ومل يرثهم؛ ألهنم إذا ورثوه فقد أخذوا
مال سيده ،وإذا ورثهم فقد أخذ سيده ماهلم؛ ألن العبد ال ملك له ،وماله كله ملن ملكه.

وتفسري ذلك :عبد مات وله ابن حر ،فال مرياث البنه منه ،وماله لسيده حي ًا وميت ًا،
وكذلـك لو مات االبن احلر ،وترك أباه اململوك فال مرياث ألبيه منه؛ ألنه ال مال له ،وكل
ما ورثه فهو لسيده ،وإذا كان ذلك كذلك مل جيز له أن يرث سيده من ليس بينه وبينه
()1

قرابة  ،ومال احلر هذا امليت لبيت مال املسلمني دون أبيه إال أن يكون له ورثة أحرار،
فريثونه إن كان ممن يرثه مع األب مثل الولد ،وولد الولد ،واألم والزوجة ،واجلدة أم األم.
فإن مات حر وترك ابن ًا مملوك ًا ،ومل يرتك غريه ،فاملال لبيت املال ،فإن عتق االبن قبل أن
حيـاز املال كان املرياث له ،وكذلك روي عن أمري املؤمنني  #أنه قال يف مثل هذا:
(يشرتى ،ويعتق ،ويرث مال أبيه ،وحيتسب بثمنه يف املال عليه) وقىض أمري املؤمنـني #
يف رجل مات ،وترك ما ً
ال وأم ًا مملوكة ،ومل يرتك عصبة( :أن تشرتى أمه من ذلك املال،
وتعتق ،وتعطى أمه مرياثها من ماله ،ويرد عليها الباقي بالرحم).
قال حييى بن احلسْي  :¥ولو أن مملوك ًا أعتق نصفه ثم مات لكان ماله يقسم
قسمني :قسم لورثته من قبل النصف احلر ،والنصف الباقي ملواله ملا فيه له من امللك،
وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني  :#أنه قىض يف مثل هذا.
يف جمموع زيد [ #ص :]369عن آبائه ،عن عيل  :%يف بنت وموىل عتاقة قال:
(للبنت النصف ،وما بقي فرد عليها ،وكان ال يورث املوىل مع ذوي السهام إال مع
الزوج ،واملرأة).
وبه فيه [ص :]369عنه  :#أنه كان يورث موىل العتاقة دون اخلالة ،والعمة ،وغريهام
من ذوي األرحام.
وبه فيه [ص :]370عنه  #قال( :ال والء إال لذي نعمة ،وال ترث النساء من الوالء
شيئ ًا إال ما أعتقن) وكان يقيض بالوالء للكب.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]372الوالء ملن أعتق ال يباع ،وال يوهب،
وإن بيـع أو وهب كان ذلك باطالً ،وهو حلمة كالنسب ،بذلك حكم رسول اهلل ÷،
قال :والعبد إذا أعتق جر والء ولده.
( - )1وراثة (نخ).

قال :والوالء للرجال دون النساء من أوالد املعتق ،وأوالد أوالده.
()1

قال حييى بن احلسْي :وإنام جعل الوالء للرجال دون النساء؛ ألن الرجال ينتسب
أوالدهن
أوالدهم أبد ًا إىل املعتق ،فالوالء راجع أبد ًا إليه ،ولو رشك فيه النساء لرشك فيه
ّ
أوالدهن ،فقـد يكونون من بطن سوى بطن املعتق ،قال :ولو كان الوالء جيوز أن
وأوالد
ّ
يكون يف غري عصبة املعتق لكان الوالء جيوز ملن مل يعتقه ،ولو جاز أن يملكه غري عصبة
املعتق باملرياث جلاز أن يباع ،ويوهب ،وينتقل ممن أعتقه إىل غريه.
قال :والنساء فال يكون هلن من الوالء إال ما أعتقنه ،أو كاتبنه ،أو أعتق من أعتقنه ،أو
جر والءه من أعتقن ،قال :والوالء للكب من العصبة ،والكب :فهم األدنون إىل املعتق
األقربون منه ،والوالء كاملال فمن أحرز مال امليت من العصبة الذكور أحرز مال الوالء.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]62قال القاسم  #فيام روى داوود عنه :وال جيوز بيع
الوالء ،وال هبته ،وكذلك جاء عن النبي ÷ ،وهو ال اختالف فيه بني العلامء.
وفيه [ج 2ص :]63بلغنا عن النبي ÷ ،أنه قال(( :الوالء حلمة كلحمة النسب ال
يباع ،وال يوهب)) وإذا اشرتط املكاتب عىل سيده أن يوايل من شاء فالرشط باطل ،بلغنا
نحو ذلك عن رسول اهلل ÷ ،انتهى.
القائل :بلغنا؛ هو حممد بن منصور املرادي رمحه اهلل لكون النقل من سياق كالم له.
وفيه [ج 2ص :]64وروى إبراهيم ،والشعبي مجيع ًا ،عن عيل صىل اهلل عليه ،وزيد بن
ثابت أهنام قاال( :الوالء للكب).
قال حممد :وهذا احلق اليقني ،وكذلك روى إبراهيم ،عن عبداهلل مثل ذلك.
قال حممد :ومعنى قوهلم :الوالء للكب :أن جيتمع أخ ألب ،وابن األخ ألب وأم،
فيكون األخ لألب هو الكب ،وكذلك القول يف عم ألب ،وابن عم ألب وأم.
قال حممد :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خـالد ،عن حممد بن عمر بن
عيل ،قال :مات موىل لعيل بن أيب طالب ،وترك ابنته فأعطيتها النصف ،وأخذت النصف؛
فذكرت ذلك أليب جعفر حممد بن عيل  #فقال :هذا هو العدل.
( - )1إنام بدون واو (نخ).

قال حممد بن منصور :فأخذ حممد بن عمر مرياث موىل عيل دون أيب جعفر ،ألنه يف
درجة أبيه عىل ما روي عن عيل بن أيب طالب صىل اهلل عليه أنه قال( :الوالء للكب)؛ ألن
أبا جعفر حممدُ بن عيل بن احلسني ،وحممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب .%
()1

يف جمموع زيد [ #ص :]377عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كل رباع أو أرضني
قسمت يف اجلاهلية فهي عىل قسمتها ،وكل رباع أو أرضني أدركهام اإلسالم فهي عىل
قسمة اإلسالم).
وبه فيه [ص :]376عنه  ،#قال( :أجر القاسم سحت).

۞۞۞۞۞

الر ْبع :املنزل واملحلة ،واجلمع :رباع ،قال يف هامش املجموع :انتهى من الدر النثري.
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يدعى فيجيب.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]271/4:الرأب :]1596/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثني أبو عبداهلل ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :أتى
النبي ÷ راعٍ ،فقال :يا رسول اهلل أرمي بسهمي فأصمي ،وأنمي يعني الذي يتوارى،
َّ
فقال(( :ما أصميت فكل ،وما أنميت فال تأكل)).
قال أبو جعفر :ما أصميت :مامل يتوارى عن برصك.
وما أنميت :ما توارى ،فلم تدر لعل الذي قتله غريك.
وفيها [العلوم[ ،]282/4:الرأب :]1622/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن فضيل ،عن أبان ،عن أيب عياش ،قال :سألت سعيد بن املسيب عن الصيد
ُأ ْدرِ كه وقد أكل الكلب أو الباز نصفه ،فقال :سألت سلامن الفاريس ،فقال :سألت رسول
اهلل ÷ عن ذلك ،فقال(( :كله وإن مل تدرك إال نصفه)).
وفيها [العلوم[ ،]283/4:الرأب :]1625/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن فضيل ،عن املجالد بن سعيد ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،قال:

قلت يارسول اهلل إنا قوم نصيد ،فام حيل لنا؟ فقال(( :ماعلمتم من اجلوارح مك ّلبني ،إال
أن خيلطها كالب أخرى ،فال تأكل حتى تعلم أن كلبك الذي أخذه)).
وفيها [العلوم[ ،]284/4:الرأب :]1625/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن فضيل ،عن زكريا ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،قال :سألت رسول اهلل ÷
عن صيد الكلب فقال(( :إن وجدت عنده كلب ًا آخر ،فخشيت أن يكون أخذ معه وقد
قتله فال تأكل ،فإنام ذكرت اسم اهلل عىل كلبك ،ومل تذكر اسمه عىل غريه)).
وفيها [العلوم[ ،]285/4:الرأب :]1627/3:حدَّ ثنا حممد :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن فضيل ،عن َمالد ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،قال :قلت :يا رسول اهلل إنا
قوم نرمي فقال(( :إذا سميت وخرقت فكل مام خرقت)) قلت :يا رسول اهلل فاملعراض،
فقال(( :ال تأكل من املعراض إال ما ذكيت)).
وفيها [العلوم[ ،]285/4:الرأب ]1628/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا
عيل بن هاشم ،عن زكريا ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،قال :سألت رسول اهلل ÷
عن صيد املعراض ،فقال(( :ما أصبت بحده فكله ،وما أصبت بعرضه فهو وقيذ)).
وفيها [العلوم[ ،]282/4:الرأب :]1621/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،قال :حدَّ ثنا عيل
بن هاشم ،عن زكريا ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،قال :سألت رسول اهلل ÷ عن
صيـد الكلب ،فقال(( :ما أمسك ومل يأكل منه فكلهَّ ،
فإن َأ ْخ َذ ُه ذكا ُت ُه)).
وفيها [العلوم[ ،]279/4:الرأب :]1614/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عثامن بن أيب شيبة ،عن
َ
َُُ
ْ
وكيع ،عن زكريا ،عن عامر ،عن عدي بن حاتم ،يف قوله﴿ :فُكوا م َِّما أ ْم َسك َن
ََ
َ َْ ُ
ك ْم َواذْ ُك ُروا ْ
اس َم الل عليْ ِه﴾[املائدة ]4:قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا أرسلت
علي
كلبك ،وسميت فكل مام أمسك مامل يأكل ،وإن جاء مع كلبك كلب غريه ،وقد قتل فال

تأكل ،فإنام ذكرت اسم اهلل عىل كلبك ،ومل تذكره عىل غريه)).
َ
ُ
َ َ َ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]375قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ي َ ْسألونك َماذا
َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ُ َ َ ُ
ْي ت َعل ُِمون ُه َّن م َِّما
ارح مُكِبِ
أحِل لهم قل أحِل لك َم الطيِبات وما علمتم مِن اْلو ِ
َ
َّ
َّ ُ
َ
َ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ َّ ُ
ك ْم َواذْ ُك ُروا ْ
اس َم الل عليْ ِه َواتقوا الل إِن الل
عل َمك ُم الل فُكوا مِما أمسكن علي

َ ُ ْ
اْل َ
اب[﴾4املائدة] قال :هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل ÷ ،يف أمر زيد اخلري
ِس
ِسيع
ِ
ِ
الطائي ،وعدي بن حاتم ،وذلك أهنام أتيا رسول اهلل ÷ ،فقـاال :يا رسول اهلل إن اهلل
حرم امليتة عىل من أكلها ،وإن لنا كالب ًا نصيـد هبا ،فمنها ما ندرك ذكاة صيده ،ومنها ما
قد َّ

الندركه ،فأنزل اهلل هذه اآلية عىل نبيه ÷ ،فتالها عليهم ،ثم قال ÷(( :إذا
سميت قبل أن ترسل كالبك ،فأخذت الكالب الصيد؛ فامت يف أفواهها فكله)).
قال حييى بن احلسْي :إذا أرسل الكلب املعلم عىل الصيد ،وسمى مرسله ،فأخذ
الكلب الصيد ،فقتله فهو ذكي جائز أكله ،وإن أكل الكلب بعضه ،وأدرك صاحبه بعضه،
فال بأس بأكل ما فضل منه ،وكذلك روي يف األثر ،عن النبي ÷.
وفيها [ج 2ص :]376حدَّ ثني أيب ،عن ابيه :أنه سئل عام قتل الكلب ،والصقر ،فقال :ماقتل
الكلب املعلم فحالل عنـدي أكله ،وذكاة ما أكل الكلب املعلم فهو قتله له ،ويؤكل ماقتل،
وإن كان أكله إال أقله ،وال أعلم فيام أجبتك به يف هذا اختالف ًا بني أحد من الناس ،إال شيئ ًا
ذكر فيه من خالف عن ابن عباس ،فإنه ذكر عنه :أنه كان يقول :اليؤكل ما أكل الكلب
املع ّلم من صيـده ،فإنه إنام أمسك الصيد إذا أكله َ
عَىل نفسه ال عىل مرسـله ،وظننت أن ابن
َ
َ
َُُ
ْ َ ُ
عباس ،تأول يف ذلك قول اهلل جل ثناؤه﴿ :فُكوا م َِّما أ ْم َسك َن عل ْيك ْم﴾[املائدة ]4:فكأن
عند ابن عباس أكله له غري إمساك منه عىل مرسله ،وهو عندي ،قد يمسك بالقتل أكثر

اإلمساك ،واملذكور املشهور أن عدي بن حاتم ،وأبا ثعلبـة اخلشني سأال رسول اهلل ÷
عن أكل الكلب املعلم يأكل من صيده ،فأمرهام بأكل فضلة الكلب.
وقال أصحاب رسول اهلل ÷ إال ابن عباس وحده من بينهم يؤكل فضل الكلب
املعلم ،وإن مل يبق من الصيد إال بعضه من اللحم.
إيل :أنه ليس بذكي ،ألن
فأما ما قتل الصقر ،أو البازي -فأعجب ما قيل فيه من القول َّ
اهلل سبحانه يقولُ ﴿ :م َُكِب َ
ْي﴾[املائدة ]4:ومل يقل ما علمتم (مصقرين) ،والكلب فهو
ِ
ا ُملغ َْرى ،وإكالب الكلب فهو اإلغراء ،وال يكون ذلك من املغري للكالب إال ِإ ْشال ًء

وأمر ًا ،والصقر ال يؤمر وال ُي ْشـىل وال ُي ْغرى ،فإن كانت حالة الفهود كحاهلا ال ُت ْشىل وال
تؤمر -فال حيل أكل فضول أكلها ،وإن كانت تؤمر وتشىل فتأمتر فهي كالكلب يؤكل ما
أفضلت ،وذكي ما قتلت.

وهبذا فيام بلغنا كان يقول عيل  ،#وابن عباس ،وابن عمر ،وذكر أن طاووس ًا كان
أحل اهلل ّ
يقول :ليس الصقور ،وال الفهود ،وال النمور من اجلوارح التي ّ
جل ثناؤه أكل ما
أكلت من صيدها ،وقال غريهم :إن هذه كلها كالكالب يف صيدها ،وأكلها.
وفيها [ج 2ص :]381قال حييى بن احلسْي _ :إذا رميت بسهمك عن قوسك،
فأصبت ،وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد اإلدماء ،واخلرق ،فإن مل يدم صيدك،
ومات من وقعة سهمك فال تأكله ،فإن ذلك وقيذ ،وكذلك املعراض ،ال يؤكل ما قتل به إال
أن تلحق ذكاته ،ألنه ليس خيرق بحديدة ،وال يذكى ،وقد بلغنا عن رسول اهلل ÷،
أن عدي بن حاتم قال له :يا رسول اهلل ،إنا قوم نرمي الصيد ،فقال(( :ما سميت عليه مام
رميت فخرقت فكل)) فقال :يا رسول اهلل فاملعراض ،فقال(( :ال تأكل مام قتل املعراض
إال ما ذكيت)).
وفيها [ج 2ص :]381قال حييى بن احلسني _ :ما رصعت البندق ،فلحقت ذكاته فال
بأس بأكله ،وما قتلت فال يؤكل ألنه غري ذكي ،وكذلك بلغنا ،عن رسول اهلل ÷،
أنه قال(( :ال تأكل من صيد البندقة إال ما حلقت ذكاته)).
ويف كتاب النهي لولده املرتىض [ #يف املجموعة الفاخرة ص :]247عن آبائه ،%
عنه ÷(( :وهنى عن األكل مام قتل البندق)).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]274/4:الرأب :]1603/3:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثني جعفر ،عن قاسم :يف الصيد بالليل يف مأمن الصيد ،ومأواه ،قال :إنام يكره من
ذلك أن يطرق ،فإن صار إليه يعني الصيد فال بأس بام ُأ ِصيدَ من صيد فيه؛ ألن اهلل سبحانه
وتعاىل ال رشيك له ،أحل الصيد ،ومل يوقت من الليل والنهار له ،وقت ًا.
قال أبو جعفر :يف صيد الوحش والطري بالليل ال يصلح ،بلغنا ،أن النبي ÷ هنى
عن ذلك ،وقد تكلم بعض أهل العلم يف صيد السمك بالليل ،فرخص فيه بعضهم،
وكرهه بعضهم.

قال أبو جعفر :الناس عىل صيد السمك بالليل والنهار ،وليس يف النهي بمنزلة الطري
والوحش ،وقد كره بعض الناس ،وليس به بأس عندي.
أبو جعفر :هو حممد بن منصور املرادي رمحه اهلل.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]378البأس بالصيد لي ً
ال أو هنار ًا ،ألن اهلل
سبحانه أطلقه إطالق ًا ،وأحله إحال ً
ال ،ومل يستثن عىل عباده يف ذلك ليالً ،وال هنار ًا ،وإنام
يكره من صيد الليل ما طرق يف وكره ،وأخذ من مأمنه فذلك الذي الجيوز له أخذه ،وال
نرى َت َصيدَ ُه.
ويف ذلك ما يروى ،عن رسول اهلل ÷ ،أنه قال(( :الطري آمنة بأمان اهلل يف
وكورها)).
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن الصيد بالليل ،فقال :إنام يكره من ذلك أن تطرق يف
وكورها ،فأما إن خرج ،وطار مصحر ًا ،فال بأس بام صيد بالليل والنهار ،ألن اهلل عز ّ
وجل
ّ
أحل الصيد ،ومل يوقت له من الليل ،والنهار وقت ًا.
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]275/4:الرأب :]1606/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
جعفر ،عن قاسم :عن الطايف من السمك ،وعام قذف به البحر ،وعام قذف احليتان بعضه
بعض ًا ،قال :هذا كله د
ميتة ،فلسنا نحب أكله ،وقد جاء عن عيل  ،#النهي عن الطايف،
وهو امليت من السمك ،وكذلك كل ميت مام أحل اهلل عز وجل من هبيمة األنعام ،ومن
صيد الب ،والبحر.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]379ذكاة احليتان :أخذها حية ،فأما ما كان
منها طافي ًا ،أو قذف به البحر ميت ًا ،فال خري فيه ،وقد جاء النهي عن أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب  ،#والتحريم له.
وفيها [ج 2ص :]380حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن الطايف من احليتان ،وعام قذف به
البحر ،وعام قتل احليتان بعضه بعض ًا ،فقال :هذا كله ميتة ،ولسنا نحب أكله ،وقد جـاء،
عن عيل  :#النهي عن الطايف ،وهو امليت من السمك ،وكذلك كل ميت من كل ما
أحل اهلل من هبيمة األنعام ،وصيد الب ،والبحر.

ويف اجلامع الكايف [ج 3ص :]12وقال القاسم  :#اليؤكل من السمك ما وجد
طافي ًا ،أو قذف به البحر ،أو قذف احليتان بعضه بعض ًا ،وهذا كله ميت النحب أكله ،وقد
جاء ،عن عيل صىل اهلل عليه :أنه هنى عن الطايف :وهو امليت من السمك ،وكذلك كل
ميت مام أحل اهلل من هبيمة األنعام ،ومن صيد الب والبحر.
وقال احلسن بن حييى  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ :عىل كراهة الطايف
من السمك.

۞۞۞۞۞

َ ُ َّ َ
ِكتاب الذبائح
يف جمموع زيد [ #ص :]247عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كره ذبيحة الظفر ،والسن،
والعظم ،وذبيحة القصبة ،إال ما ُذكِّي بحديدة.
وفيه [ص :]250هبذا السند ،عنه  #قال :أتى إىل رسول اهلل ÷ راع بأرنـب
مشوية...إىل أن قال الراعي :يا رسول اهلل فإين أرعى غنم أهيل ،فتـكون العارضة أخاف
أن تفوتني بنفسها ،وليست معي ُمدْ ية ،أفأذبح بسني؟ قال(( :ال)) قال :فبظفري ،قال:
((ال)) قال :ف ِب َع ْظ ٍم ،قال(( :ال)) قال :ف ِب ُعود ،قال(( :ال)) قـال :فبم يا رسول اهلل؟ قال:
((باملروة ،واحلجرين ترضب أحدهام عىل األخرى ،فإن فرى فكـل ،وإن مل يفر فال
تأكل))...احلديث ،وسيأيت بتاممه إن شاء اهلل يف كتاب األطعمة ،واألرشبة.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]390ال جيوز الذبح بالشظاظ ،وال بالظفر،
وال بالعظم ،وال بأس باملروة ،واحلجر احلاد إذا فرى األوداج ،وأهنر الدم ،وأبان العروق،
كام تفعل املدية ،وال ينبغي له أن يذبح به ،إال أن ال جيد حديدةً.
وكذلك بلغنا ،عن رسول اهلل ÷ :أن راعي ًا أتى إليه ،فقال :يا رسول اهلل أذبح
بعظم؟ فقال(( :ال)) فقال :أذبح بشظاظ؟ فقال(( :ال)) فقال :أذبح إن خشيت أن
تسبقني بنفسها بظفري؟ فقال(( :ال ،ولكن عليك باملروة ،فاذبح هبا ،فإن فرت فكل،
وإال فال تأكل)).
ويف اجلامع الكايف [ج 3ص :]16أشار أمحد إىل كراهية الذبح بالسن ،والعظم،
والقرن ،والظفر.
يف جمموع زيد [ #ص :]247وسألت ،زيد بن عيل ’ :عن ذبيحة الغالم ،قال :#
إذا حفظ الصالة وأفرا فال بأس ،وسألته  ،#عن ذبيحة املرأة ،قال  :#إذا أفرت فال بأس.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]396/2:الرأب :]763/2:عبداهلل ،قال :سألت قاسم،
عن ذبيحة األغلف ،قال :إذا كان عىل امللة ،ومنعه من االختتان ع ّله ،فال بأس بذبيحته.

قال حممد :يف ذبيحة األغلف إذا ذبح نسك ًا أو غريه ،إذا ترك اخلتان عىل االستخفاف
منه باخلتان ،ال لسنة رسول اهلل ÷ ،وهو مستطيع فقد جاء األثر عن عيل ،وعن
غـريه :أنه كره ذبيحته ،وقد رخص يف ذلك جامعة من العلامء ،فإن تقزز منها رجـل ،ملا
روي ،فتصدق هبا ،فال بأس بذلك ،قال :ولكن إن ترك اخلتان عىل االستخفاف بسنة
رسول اهلل ÷ مل تؤكل ذبيحته ،ويعاقبه اإلمام بقدر ما يرى.
واملراد بعبداهلل هنا ،عبداهلل بن منصور القوميس الراوي عن القاسم بن إبراهيم .#
وقال اهلادي [ #ج 2ص :]389ال بأس بذبيحة املرأة ،إذا كانت برة مسلمة ،وعرفت
الذبح ،وأقامت حدوده ،وفرت األوداج ،واستقبلت به القبلة ،واملنهاج ،وكذلك الصبي
()1

فال بأس بذبيحتة ،إذا فهم الذبح ،وأطاقه ،وفرى األوداج ،وأهنرها ،وعرف ما حدها ،
وقطعها ،وال بأس بذبيحة اجلنب ،واحلائض يف حال نجاستهام ،الهنام مليـان مسلامن،
وليس يضيق عليهام يف حال نجاستهام إال الصالة ،وقراءة القرآن ،فأما ذكر اهلل سبحانه،
()2

من تسبيحه وإعظامه ومتجيده فهو واجب عليهام ،وعىل غريهام يف تلك احلال ،وغري
تلك احلال من حاهلام ،والذبيحة ،فإنام يطيبها امللة ،والتسمية ،ولو ضاق عليهام ذكر اهلل يف
حال ذبحهام ،لضاق عليهام يف غريه ،من أوقاهتام ،وذكر اهلل فال يضيق عىل عباده ،وامللة
فالزمة هلام يف حال طهرهام ،وجنابتهام فلذلك طابت ذبيحتهام.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن ذبيحة املرأة فقال :البأس بذبيحتها ،إذا كانت من
أهـل امللة ،وكانت عارفة بمكان الذبح ،والتذكية ،وسئل عن ذبيحة الصبي ،فقال :البأس
هبا إذا عرف الذبح ،وكان مسل ًام وسئل عن ذبيحة اجلنب ،واحلائض فقال :البأس بذلك.
وفيها [ج 2ص :]390يف ذبيحة األخرس ،والعبد اآلبق ،واألغلف.
قال حييى بن احلسْي صل اهلل عليه :البأس بكل ما ذبح هؤالء املسمون إذا كانوا
من أهل امل ّلة ،وكانوا بالذبح عارفني ،وكان األغلف تارك ًا للختان لعلة تقوم له هبا عند اهلل
حجة ،ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.
( - )1مأخذها (نخ).
( - )2حتميده (نخ).

حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن ذبيحة األغلف ،والعبد اآلبق ،واألخرس ،فقال:
البأس بذبيحتهم ،إذا صحت امللة هلم ،وكانوا من أهلها.
ويف اجلامع الكايف [ج 3ص :]15قال أمحد بن عيسى  :#إذا أطاق الصبي الذبح،
وعقل الصالة فذبيحته جائزة.
وقال حممد :قال زيد بن عيل ،وأمحد بن عيسى  ،#وغريه من أهله :إذا كان الصبي
يعقل الصالة ،فسمى ،وأرسل كلبه ،أو صقره ،أو بازه فام صادت فهو ذكي.
وقال القاسم :فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن حممد ،عن جعفر ،عنه :والبأس
بذبيحته الصبي واملرأة ،إذا كانا من أهل امللة ،وكانا عارفني ملكان الذبح ،والتذكية.
وقال احلسن :فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :البأس بذبيحة الصبي،
واملرأة ،والعبد ،واألمة ،إذا عرفوا مواضع الذكاة ،وأطاقوا الذبح وقطعوا احللقوم،
وأفروا األودواج ،وعىل قول احلسن ،وحممد :أن صيد الصبيان ،والنساء ،إذا كانوا
يعقلون كصيد الرجال.
قال حممد :وال تؤكل ذبيحة َمنون ،وال سكران ،وال صبي ،إذا كانوا اليعقلون الذبح
سموا ،أو مل يسموا ،وال بأس بذبيحة اجلنب ،واحلائض.
وفيه [ج 3ص :]15قال حممد :وال بأس بذبيحة األخرس إذا كان مسل ًام ،وتكره ذبيحته،
إذا كان عىل غري اإلسالم ،وهذه املسألة ،عرضها حممد عىل أمحد بن عيسى ،فأعجبه
اجلواب فيها ،وكذلك قال القاسم :فيام روى عبداهلل ،عن حممد ،عن جعفر ،عنه.
املراد بعبداهلل هنا :عبداهلل بن احلسني بن عيل ،وهو الرواي عن حممد بن منصور،
وحممد بن منصور يروي عن جعفر بن حممد النريويس ،وجعفر يروي عن القاسم بن
إبراهيم .#
وفيه أيض ًا [ج 2ص :]15قال القاسم فيام روى ،عبداهلل بن احلسني ،عن حممد( ،عن
()1

جعفر ) ،عنه :وال بأس بذبيحة األغلف ،والعبد اآلبق ،إذا كانا من أهل امللة عارفني،
وكل من جازت مناكحته جازت ذبيحته.
( - )1سقط يف األصل.

قال احلسن  :#فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :ال بأس بذبيحة أهل امل ّلة
من أهل اإلسالم ،وإذا اختلف أهواؤهم ،ومذاهبهم.
قال حممد :إذا ترك األغلف ،االختتان عىل جهة االستخفاف بسنة رسول اهلل ÷
مل نر أكل ذبيحته ،ويعاقبه اإلمام عىل قدر ما يرى ،وإن ترك االختتان عىل االستخفاف منه
باالختتان ،ال بسنة رسول اهلل ÷ ،وهو ال يستطيع االختتان ،فقد جاء األثر عن
رخص فيها جامعة من العلامء ،فإن تقزز منها
عيل _ أنه كره أكل ذبيحته ،وقد
ّ
متقزز ،فتصدق هبا فال بأس بذلك.
يف جمموع زيد [ #ص :]247عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ذبيحة املسلمني لكم
حالل ،إذا ذكروا اسم اهلل تعاىل ،وذبائح اليهود ،والنصارى لكم حالل ،إذا ذكروا اسم
اهلل تعاىل ،وال تأكلوا ذبائح املجوس ،وال نصارى العرب ،فإهنم ليسوا بأهل كتاب).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]395/2:الرأب :]761/2:عبداهلل ،قال :سألت قاسم،
عن ذبيحة اليهودي ،والنرصاين ،فقال :يذكر عن زيد بن عيل ،أنه كان يقول :طعام أهل
الكتاب الذي حيل إنام هو احلبوب ،فأما الذبائح فال؛ ألهنم ينكرون رسـول اهلل ÷،
وما جاء به من اآليات عن اهلل فهم بذلك مرشكون باهلل.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]16قال أمحد بن عيسى ،واحلسن ’ :يف رواية ابن
صباح عنه ،وهو قول حممد :ال بأس بذبائح اليهود والنصارى ،إذا سموا عىل الذبيحة.
قال حممد :وتؤكل أيض ًا ذبائحهم ،وإن مل يسمع تسميتهم.
قال أمحد ،واحلسن ،وحممد :وال تؤكل ذبائح املجوس سموا أو مل يسموا.
قال حممد :ال خيتلف آل رسول اهلل ÷ يف حق حكم من اهلل عز وجل ،وذكر
()1

اختالف أيب جعفر ،وزيد بن عيل ’ ،يف نكاح أهل الكتاب ،وذبائحهم.
قال أبو جعفر :هو حالل ،وقال زيد :هو حرام.
قال أمحد بن عيسى ’ :فلم حيرمه زيد بن عيل  ،#عىل أن حتريمه حكم من اهلل،
( - )1يف املخطوطه :االختالف.

ولو كان ذلك كذلك لبي ممن خالفه ،وبري كل واحد منهام من صاحبه ،ولكنه حرمه
من جهة النظر ،وعىل أنه عنده كذلك ،وقد روي عن زيد بن عيل ’ :أنه أهدى إليه
غودي ،فأكل من هديته.
وقال القاسم  :#وسئل عن ذبيحة اليهود والنصارى ،فقال :يذكر عن زيد بن
عيل  #أنه كان يقول :طعام أهل الكتاب الذي حيل لنا ،إنام هو احلبوب ،فأما الذبائح
فال ،ألهنم ينكرون رسول اهلل ÷ ،وما جاء به من اآليات عن اهلل سبحانه ،فهم
بذلك مرشكون باهلل عز وجل.
وقال حممد :فأما النسك ،واألضحية ،فال يذبحها غودي ،وال نرصاين ،اليذبحها
إال مسلم ،روي ذلك عن عيل _ ،وغريِه من أصحاب النبي ÷ ،وقال
حممد يف قول عيل( :إذا سمعت النرصاين يذبح لغري اهلل فال تأكل ،وإذا مل تسمع فكل،
فقد أحل اهلل ذبائحهم).
قال حممد :هذا مامل يكن نسك ًا ،وال أضحية واجبة.
وقد هنى عيل صىل اهلل عليه ،وابن عباس ،عن نكاح أهل احلرب يف ديارهم ،قال :من
أجل النسل ال من أجل التحريم.
قال حممد :فجائز ذبائحهم وصيدهم عىل هذا.
يف جمموع زيد [ #ص :]249عن آبائه ،عن عيل  :%يف رجل ذبح شاة أو طائر ًا أو
()1

نحو ذلك ،فأبان رأسه ،فال بأس بذلك ،تلك ذكاة رشعية .
وفيه [ص :]248هبذا السند عنه  :#قال يف أجنة األنعام( :ذكاهت ّن ذكات أمهاهت ّن
إذا أشعرن).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]18قال القاسم فيام روى عبداهلل ،عن حممد ،عن جعفر،
عنه :ومن ذبح طائر ًا أو شاة ،فأبان الرأس فال بأس بأكله.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]391قد ذكر يف اخلب أن ذكاة اجلنني ذكاة أمه،
( – )1رسيعة( :نخ).

وليس يصح ذلك عندنا ،وال نقف عليه يف قياسنا ألن الذكاة ال جتب ،وال تصح إال ملا
ذكي ،وقدر عىل تذكيته خارج ًا من بطن أمه؛ ألنه ال يكون ذكاة واحد ذكاة اثنني ،كام ال
تكون نفس واحدة نفس اثنني ،وقد يمكن أن يموت يف بطنها قبل ذبحها كام يموت عند
ذبحها ،وقد حييا يف بطنها ،ويستخرج حي ًا بعد موهتا موجود ًا ذلك يف األنعام ،ويف غري
ذلك من نساء األنام ،وال تعمل التذكية بام يف بطون األنعام إال من بعد خروجه حي ًا،
وتذكيته كام كانت تذكية أمه فبخروجه حي ًا ،وبذبحه ينتظمه اسم ذكاته كام خيرج ولـد
()1

املرأة حي ًا باستهالله ينتظمه األحكام يف املورايث ،والصالة ،وليس كل ما روي كان حق ًا،
وال ما روي فيه عن رسول اهلل ÷ صدق ًا.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن احلديث الذي روي أن ذكاة اجلنني ذكاة أمه ،فقال:
اجلنني يذكى إذا كان حيا مع أمه؛ ألن حياهتا غري حياته ،وموهتا غري موته ،وقد يمكن أن
يموت يف بطنها ،وقد حرم اهلل امليتة صغريها ،وكبريها.
قال حييى بن احلسْي  :¥ومن ذبح ذبيحة ،فأبان رأسها فال بأس بأكلها ،وقد
كان يقال تلك الذكاة الوحية كذلك كان يقول جدي رمحة اهلل عليه.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]19أيض ًا وقال القاسم فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن
حممد عن جعفر ،عنه :يف احلديث الذي جاء (ذكاة اجلنني ذكاة أمه) قال :اجلنني يذكى إذا
كان حي ًا مع أمه ،ألن حياهتا غري حياته ،وموهتا غري موته ،وقد يمكن أن يموت يف بطنها،
وقد حرم اهلل امليتة صغريها ،وكبريها.
يف جمموع زيد [ #ص :]248عن آبائه ،عن عيل  :%يف بقرة أو ناقة ندت ،فرضبت
بالسالح ،قال( :البأس بلحمها).
وبه فيه [ص :]249عنه  ،#قال( :ما بان من البهيمة يد ًا ،أو رجالً ،أو إلية وهي حية مل
تؤكل ألن ذلك ميتة).
( - )1بخروج (نخ).

وبه فيه :عنه  ،#قال( :إذا أدركت ذكاهتا وهي تطرف بعينها ،أو تركض برجلها،
()1

أو حترك ذنبها فقد أدركت).
سألت زيد بن عيل ’ :عن البعري يرتدى يف البئر ،فال يقدر عىل منحره ،فيطعن يف
دبره ،أو يف خارصته ،قال ( :#البأس بأكله).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]392ولو أن بعري ًا ،أو بقرة سقطا يف بئر ،فلم
()2

يقدر عىل إخراجهام حيني لوجب عىل أصحاهبام أن يطلبوا منحر البعري ،أو مذبح البقرة
حتى ينحروه ،أو يذبحوها ،فإن مل يقدروا عىل ذلك منهام طعنوهام حيث ما أمكن الطعن،
وسموا ،وأخرجوهام آراب ًا فأكلوا.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]18قال احلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد:
وإذا عصت هبيمة ،أو رشدت ،فلم يقدر عىل تذكيتها إال أن يرضهبا بسيف يف غري موضع
()3

التذكية ففعل ذلك جائز أكلها ،وهي ذكية.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]20قال أمحد ،والقاسم ،واحلسن ،وحممد :إن األضحية
سنة من رسول اهلل ÷ عىل الغني دون الفقري ،ويضحي الغني عن نفسه ،وعن
ولده األصاغر.
ويف جمموع زيد [ #ص :]243عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال يف األضحية :سليمة
د
مقابلة ،وال مدابرةد.
العينني ،واألذنني ،والقوام ال رشقاء ،وال خرقاء ،وال
أمرنا رسول اهلل ÷ أن نسترشف العني ،واألذن الثني من املعز ،واجلذع من
الضأن إذا كان سمين ًا ال خرقاء ،وال جدعاء ،وال هرمة ،وال ذات عوار ،فإذا أصاهبا يشء
بعدما تشرتغا ،فبلغت املنحر فال بأس.
قال أبو خالد رمحه اهلل :فرس لنا زيد بن عيل ’ املقابلة :ما قطع طرف من أذهنا،
( – )1أذهنا( :نخ).
( - )2يطالبوا (نخ).
( - )3جاز (ظن)

واملدابرة :ما قطع من جانب األذن ،والرشقاء :املوسومة ،واخلرقاء :املثقوبة األذن.
وبه فيه [ص :]251عنه  ،#قال( :ملا قىض رسول اهلل ÷ صالة يوم النحر تلقاه
رجـل من األنصار فقال :يا رسول اهلل أكرمني اليوم بنفسك ،فقال(( :وما ذاك؟)) قال:
إين أمرت بنسكي -قبل أن أخرج -أن يذبح ،فأحببت أن أبدأ بك يا رسول اهلل ،فقـال
رسول اهلل ÷(( :فشاتك شاة حلم)) قال :يا رسول اهلل إن عندي عناق ًا يل جذعة،
قال(( :اذبحها ،وال رخصة فيها ألحد بعدك)).
قال [ص :]252وقال رسول اهلل ÷(( :اجلذع من الضأن إذا كان سمين ًا سلي ًام،
والثني من املعز)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]394/2:الرأب :]758/2:و حدَّ ثنا حممد :حدَّ ثني
أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  %قـال( :يف
األضحية صحيحة العينني ،واألذنني ،والقوائم ،الثني من املعز ،واجلـذع من الضأن إذا
كان سمين ًا ال جرباء ،وال جدعاء ،وال هرمة ،فإذا أصاهبا يشء بعدما اشرتاها ،فبلغت
املنحر فال بأس هبا).
أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أبو ضمرة ،عن جعفر ،عن أبيه :أن علي ًا كان يقول( :جيزي
من البدن الثني ،ومن املعز الثني ،ومن الضأن اجلذع).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]392ال جيزي من األضحية عوراء ،وال عمياء،
وال جدعاء ،وال مستأصلة القرن كرسا ،وال جيزي من اإلبل ،وال من البقر ،وال من املعز
وخري األضحية أسمنُها ،واخلصيان منها فقد جيوز،
إال الثني ،وجيزي من الضأن اجلذع،
ُ
وهي سامهنا ،وخيارها ،وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه ضحى بخيص موجو.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن املشقوقة األذن ،واملثقوبة ،ومكسورة القرن يف
األضحية ،فقال :كل منقوصة بعور ،أو جدع ،فال ُي َض َّحى هبا إال أن ال يوجد يف البلد
غريها ،وال بأس باخليص ،ألنه أسمن له ،وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه ضحى
بخيص موجو.

وفيها [ج 2ص :]392قال  :#بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب #
أنه قال( :صعد رسول اهلل ÷ املنب يوم األضحى ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:
((أغا الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر اهلل ،ومن مل يكن عنده فإن اهلل ال يكلف
نفس ًا إال وسعها)) ثم نزل ،فتلقاه رجل من األنصار ،فقـال :يا رسول اهلل إين ذبحت
أضحيتي قبل أن أخرج ،وأمرهتم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم،
فقال ÷(( :شاتك شاة حلم ،فإن كان عندك غريها فضح هبا)) فقال :ما عندي إال
()1

عناق يل جذعة ،فقال(( :ضح هبا ،أما أهنا الحتـل ألحد بعدك)) ثم قال ( :ما كان من
الضأن جذع ًا سمين ًا فال بأس أن يضحى به ،وما كان من املعز فال يصلح).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]396/2:الرأب :]764/2:قال حممد :قلت ألمحد بن
عيسى :معي مسائل أحب أن أعرضها عليك ،فقال :هات .فنظر فيها ،فقـال :هذه
املسائل إن كنت تروغا عن أيب جعفر ،أو كان هلا عندك إسناد سمعتها منك ،قلت :لست
أروغا ،قـال :قد سأل ،وقد أجيب ،قلت :ماتقول يف اخليص يضحى به؟ قـال :جائز يذكر
ذلك عن النبي ÷ ،قلت :الشاء ،واإلبل ،والبقر كذلك سواء ،قال :كذلك .قلت:
تنحر البدنة عن واحد ،وعن اثنني ،أو ثالثة إىل سبعة؟ قال :نعم ،قلت :فتنحر البدنة عن
أكثر من سبعة؟ قال :ال ،قلت :سواء كان السبعة من أهل بيت ،أو غرباء متفرقني؟ قال:
()2

سواء ،قلت :وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة (قارنني ،أو متمتعي؟ ) قال :كذلك،
قلت :وكذلك البقرة أيض ًا تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال :كذلك ،قلت :يذبح الكبش
عن جامعة؟ قال :ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد ،قلت :أي يشء تفسري ما روي ال
يضحي بالعضباء؟ قال :العضباء :املكسورة القرن من أصله ،قلت :وال يضحى بعوراء،
وال بثوالء :وهي املجنونة ،وال عجفاء :وهي املهزولة البني هزاهلا ،وال بجدعاء :وهي
املقطوعة اإلذن ،ويضحي بالعرجاء إذا كانت متيش تبلغ املذبح ،قلت :يضحي بالشاة
قطع الذئب إليتها ،قال :غريها خري منها.
( – )1أي النبي ÷ ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.
( - )2زيادة يف الرأب.

يف جمموع زيد [ #ص :]243عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أيام النحر ثالثة :يوم
العـارش من ذي احلجة ،ويومان بعده يف أغا ذبحت أجزاك ،وأشهر احلج ،وهي قول اهلل
ْ َ ُّ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ
ٌ
َ
عز وجل﴿ :اْلج أشهر معلومات﴾[البقرة ]197:شوال ،وذو القعدة ،وعرش من ذي احلجة،
واأليام املعلومات :أيام العرش ،واملعدودات :هي أيام الترشيق ،فمن تعجل يف يومني فنفر

بعد يوم النحر بيومني فال إثم عليه ،ومن تأخر فال إثم عليه).
قال يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]21قال القاسم فيام روى داوود عنه ،وهو قول احلسن:
وأيام األضحى بمنى،
فيام حدَّ ثنا زيد ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه ،وهو قول حممد يف املسائلُ :
ويف األمصار ُ
ثالثة أيام يوم النحر ،ويومان بعده.
قال القاسم :هذا أكثر ما يقدر فيه.
وقال احلسن :وال ُي َض َّحى يف اليوم الرابع.
وفيه [ج 6ص :]21قال حممد :وكل من رأيت من آل رسول اهلل ÷ كانوا ال يضحون
يوم النحر حتى تطلع الشمس ،وهو عندهم وقت هلا.
يف جمموع زيد [ #ص :]242عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل
القبلة ثم قال( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيف ًا مسل ًام ،وما أنا من
املرشكني ،إن صاليت ،ونسكي ،وحمياي ،وماميت هلل رب العاملني ،ال رشيك له ،وبذلك
أمرت ،وأنا من املسلمني ،بسم اهلل واهلل أكب ،اللهم منك وإليك ،اللهم تقبل من عيل)
وكان يكره ان ينخعها حتى متوت ،وكان  #يطعم ثلث ًا ،ويأكل ثلث ًا ،ويدخر ثلث ًا.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]393/2:الرأب :]757/2:وحدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  :%أنه
كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة ،ثم قال( :وجهت وجهي للذي فطر السموات
واألرض ،عـامل الغيب والشهادة ،حنيف ًا مسل ًام ،وما أنا من املرشكني ،إن صاليت،
ونسكي ،وحمياي ،وماميت هلل رب العاملني ،ال رشيك له ،وبذلك أمرت ،وأنا من

املسلمني ،اللهم منك ،ولك ،بسم اهلل وباهلل ،اللهم تقبل من عيل) وكان يكره أن ينخعها
حتى متوت ،وكان يطعم ثلث ًا ،ويأكل ثلث ًا ،ويدخر ثلث ًا.
قال حممد :يدخر ثلث ًا يف النسك ،ويف غريه ،ولكن أحب إلينا أن ال ُخيْرِ َج من منى من
النسك شيئ ًا ،فإن فعل فليس يضيق عليه.
قال حممد :يقول هذا الكالم ،وهو قائم قبل أن يضجعها.
يف جمموع زيد [ #ص :]245عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷
()1

عن حلوم األضاحي أن ندخرها فوق ثالثة أيام ،وهنى أن ينبذ يف الدبا ،والنقري ،
()2

()3

واملزفت  ،واحلنتم  ،وهنانا عن زيارة القبور ،قال :فلام كان من بعد ذلك قال(( :ياأغا
الناس إين كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي أن تدخروها فوق ثالثة أيام ،وذلك لفاقة
املسلمني لِت ََو َاسوا بينكم ،فقد وسع اهلل عليكم فكلوا ،وأطعموا ،وادخروا ،وهنيتـكم أن
تنبذوا يف الدباء ،والنقري ،واملزفت ،واحلنتم فإن االناء الحيل شيئ ًا وال حيرمه ،ولكن إياي
وكل مسكر ،وهنيتكم عن زيارة القبور ،وذلك أن املرشكني كانوا يأتوهنا فيعكفون عندها
وينحرون عندها ،ويقولون هجر ًا من القول فال تفعلوا كفعلهم ،وال بأس بإتياهنا ،فإن يف
إتياهنا عظة مامل تقولوا هجر ًا).
قال أبو خالد رمحه اهلل :فرس لنا زيد بن عيل ’ :الدباء :القرع ،والنقري :هو نقري
الباين.
املقري ،واحلنتمَ َ :
النخل ،واملز ّفتّ :
وفيه [ص :]245هبذا السند عن عيل  ،#قال( :ال تبيعوا حلوم أضاحيكم ،وال
جلودها ،وكلوا منها ،وأطعموا ،ومتتعوا).
وقال عيل  :#أمرين رسول اهلل ÷ حني بعث معي باهلدي أن أتصدق
بجلودها ،وأجلتها ،وخطمها ،وال أعطي اجلازر من جلودها شيئ ًا.
( - )1النقري :أصل خشبة ينقر فينبذ فيه ،متت قاموس.
( - )2املز ّفت :املطيل بالزفت وهو القار ،متت قاموس بترصف.
( - )3احلنتم :اجلرة اخلرضاء وشجرة احلنظل وأرض والسحائب السود ،واحلنتمة واحدهتا .متت قاموس.

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]393وال بأس ْ
بأن ُخيْرِ َج صاح ُبها من حلمها ما
شاء ،وحيبس كام شاء ،وكذلك يروى عن رسول اهلل ÷ :أنه كان هنى أن حتبس حلوم
األضاحي فوق ثالث ،ثم قال بعد ذلك(( :إين كنت هنيتكم عن حبـس حلوم األضاحي
فوق ثالث ،فاحبسوها ما بدا لكم)) فوسع هلم ما كان ضيق عليهم ،فليس فيه حد
حمدود ،واجلزور جتزي عن عرشة من أهل البيت الواحد ،والبقرة عن سبعة ،والشاة عن
ثالثة ،وأن تكون عن واحد أحب إيل.
()1

حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن حلوم األضاحي كم جيوز أن حتبس؟ فقال :ما
شاء صاحبها ليس يف ذلك حد حمدود ،وسئل عن البدنة ،والبقرة والشاة عن كم جتزي؟
فقال :جتزي البدنة عن عرشة ،والبقرة عن سبعة ،والشاة عن ثالثة ،وكان يقول يف الرجل
املسلم ينسى التسمية عند الذبح ،فقال :تؤكل ذبيحته؛ النية ،وامللة تكفيه من التسمية.
قال حييى بن احلسْي _ :يريد  ¥إذا تركها ناسي ًا أكلت ،وإن تركها
متعمد ًا فال تؤكل ذبيحته ،وال كرامة.
وقال  #يف املنتخب [ص :]118قال حممد بن سليامن الكويف  ¥قلت :فهل يقدد
الرجل من حلم أضحيته؟ قال :قد روي أن النبي ÷ كان قد هنى أن الحيبس حلم
((كنت هنيتكم أال حتبسوا حلم األضحية
األضحية فوق ثالث ،ثم أطلق بعد ذلك ،فقال:
ُ
فوق ثالث ،فاحبسوا ما بدا لكم ،فوسع هلم ماكان ضيق عليهم ،وهذا قولنا أن حيبس
الرجل حلم أضحيته ما شاء.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]22قال القاسم فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن حممد،
عن جعفر ،عنه :وجيوز أن حيبس املضحي حلم األضاحي ما شاء ،ليس حلبسها وقت
حمدود؛ ألنه ذكر عن النبي ÷ :أنه كان هنى عن أن حتبس حلم األضاحي فوق ثالث،
ثم قال بعد ذلك(( :إين كنت هنيتكم عن حبس حلوم األضاحي فوق ثالث ،فاحبسوا ما
بدا لكم)) فوسع هلم ما كان ضيق عليهم.
( - )1حلم (نخ).

يف صحيفة عيل بن موسى  :]466[ #عن آبائه  ،%عن عيل بن احلسني بن عيل
بن أيب طالب  ،%قال :حدثتني أسامء بنت عميس ،قالت :قبلت جدتك فاطمة باحلسن
واحلسني ’ ،فلام ولد احلسن جاء النبي ÷ ،فقال(( :يا أسامء هايت ابني)) فدفعته
إليه يف خرقة صفراء ،فرمى هبا النبي ÷ ،فقال(( :يا أسامء أمل أعهد إليك أنك ال تلفي
املولود يف خرقة صفراء)) فلفته يف خرقة بيضاء ،فدفعته إليه ،ف َأ َّذن يف أذنه اليمنى ،وأقام يف
أذنه اليرسى ،ثم قال ÷ لعيل(( :بأي يشء سميت ابني هذا ياعيل؟)) قال عيل:
(ماكنت ألسبقك باسمه يارسول اهلل ،وقد كنت أحب أن أسميه حرب ًا) فقال ÷:
((إين ال أسبق باسمه ريب عز وجل)) ثم هبط جبيل  ،#فقال :ياحممد العيل األعىل
يقرئك السالم ،ويقول لك :عيل منك بمنزلة هارون من موسى ،والنبي بعدك ،فسم
ابنك هذا باسم ابن هارون ،فقال ÷(( :وما اسم ابن هارون ياجبيل؟)) فقال:
َش َّب ،فقال ÷(( :لساين عريب)) فقالَ :س ِّمه احلسن ،فقالت أسامء :فسامه احلسن ،فلام
كان يوم سابعه عق عنه النبي ÷ بكبشني أملحني ،فأعطى القابلة فخذ كبش ،وحلق
رأسه ،وتصدق بوزن الشعر ورق ًا ،وطىل رأسه باخللوق ،ثم قال(( :يا أسامء الدم فعل
()1

اجلاهلية)) فقالت أسامء :فلام كان بعد حول من مولد احلسن  ،#ولد احلسني فجاء
النبي ÷ ،فقال(( :ياأسامء هلمي ابني)) فدفعته إليه يف خرقة بيضاء ،فأذن يف أذنه
اليمنى ،وأقام يف اليرسى ،ووضعه يف حجره فبكى ،فقالت أسامء :فداك أيب وأمي ِم َّم
بكاؤك؟ فقال ÷(( :من ابني هذا)) قلت :إنه ولد الساعة ،فقال ÷(( :تقتله
الفئة الباغية من بعدي ،ال أناهلم اهلل شفاعتي)) ثم قال ÷(( :يا أسامء الختبي
((بأي يشء سميـت ابني
فاطمة فإهنا حديثة عهد بوالدة)) ثم قال ÷ لعيل :#
ّ
أحب أن أسم ّيه حرب ًا)
هـذا)) قال ( :#ماكنت ألسبقك باسمه يارسول اهلل ،وقد كنت ّ
فقال ÷(( :ماكنت ألسبق باسمه ريب عز وجل)) فأتاه جبيل  ،#فقال :يا حممد
اجلبار يقرئك السالم ،ويقول لك سمه باسم ابن هارون ،فقال ÷(( :وما اسم ابن
( - )1يعني أهنم كانوا يطلون رأس املولود بالدم.

هارون)) فقال :شبري ،فقال ÷(( :لساين عريب)) فقال :سمه احلسني ،فسامه ،ثم عق
عنه ÷ يوم السابع بكبشني أملحني ،وحلق رأسه ،وتصدق بوزن شعره ورق ًا ،وطىل
رأسه باخللوق ،وقال(( :الدم فعل اجلاهلية)) وأعطى القابلة فخذ كبش.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]395العقيقة سنة عن الرسول ÷ ،وهي
شاة تذبح عن الصبي يوم سابعه ،ثم تطبخ ،فيأكل منها أهلها ،ويطعمون من شاءوا،
ويتصدقون منها ،ويستحب هلم أن حيلقوا رأسه ،ويتصدقوا بوزن شعره عقيان ًا ،أو ورق ًا.
وقد ذكر عن رسول اهلل ÷ أنه عق عن احلسن واحلسني ’ ،وتصدق ،وأكل،
وأطعم من عقايقهام ،وهذه سنة املسلمني ال ينبغي أن يرتكها منهم إال من ال جيدها.
حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل يف العقيقة عن الغالم واجلارية؟ فقال :يعق عن املولود
بعقيقة ما كان غالم ًا أو جارية.
وكذلك جاء عن رسول ÷ ،ويستحب أن يتصدق بوزن شعر املولود فضة أو
ذهب ًا ،وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ أهنا كانت تفعل ذلك والغالم
واجلارية ففيهام شاة شاة ،ويعق يوم السابع ،وإنام سميت عقيقة بحلق رأس املولود يوم
السابع؛ فسميت الذبيحة عن املولود بذلك ،وإنام هو حلق الرأس.
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 6ص :]228والعقيقة سنة ،وال ينبغي تركها
ملن وجدها ،وهي شاة تذبح عن الصبي ،أو الصبية يوم سابعهام ،ثم تطبخ ،فيأكل منها
أهلها ،ويطعمون البعض ،ويتصدقون بالبعض ،وال أحفظ خالف ًا يف أهنا تستحب إال أن
من العلامء من قال :إهنا سنة ،ومنهم من قال :إهنا تطوع.
واألصل فيها ما روي عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :كل مولود مرهتن بعقيقته فكه أبواه ،أو تركاه)) قيل :وما العقيقة؟
قال(( :إذا كان يوم السابع تذبح كبش ًا تقطع أعضاؤه ،ثم تطبخ فأهد ،وتصدق منه ،وكل،
وحتلق شعره ،فتصدق بوزنه ذهب ًا أو فضة يوم السابع)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]434أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه ،قال:

َأ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن منصور ،عن عباد بن

يعقوب ،عن موسى بن عمري ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :كل مولود مرهتن بعقيقته)).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]202قال احلسن وحممد :العقيقة سنة من رسول اهلل ÷،
وهو أن يذبح عن املولود يوم السابع.
قال حممد :فإن مل تتيرس العقيقة يوم السابع ،فيوم أربعة عرش ،أو يوم إحدى وعرشين
كل ذلك سنة.
قال احلسن :وال جيوز أن يلطخ رأس الصبي من دم العقيقة ،فقد هنى أمري املؤمنني
صىل اهلل عليه عن ذلك ،قال( :هذا فعل املرشكني ،ولكن إن لطخ رأسه بخلوق ،أو
زعفران فال بأس به).
وقال احلسن أيض ًا :فيام حدَّ ثنا زيد ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه ،وهو قول حممد :وجائز
ألبوي املولود أن يأكال من عقيقة ولدهام ،ويطعام.
قال احلسن :وحيلق رأس املولود يف اليوم السابع ،ويتصدق بوزنه ،فإن مل حيلق يوم
السابع ،فجائز أن حيلق ألسبوعني ،ويتصدق بوزن شعره.
قال احلسن :وقرأت يف كتاب أمحد بن عيسى يف نسخة عىل حممد بن منصور ،عن
جعفر ،عن قاسم :يعق عن املولود يوم السابع بعقيقة إن كان غالم ًا أو جارية ،كذلك جاء
عن النبي ÷ ،ويستحب أن يتصدق بوزن شعر املولود فضة ،وكذلك ذكر عن فاطمة
بنت رسول اهلل ÷ ،والغالم واجلارية فيها سواء شاة شاة ،وإنام سميت عقيقة حللق
رأس املولود يوم السابع ،فسميت الذبيحة عن املولود كذلك ،وإنام هو حلق الرأس.
قال حممد :وإنام جعل يف العقيقة عن الذكر شاتني فاطمة & ،عقت عن احلسن وعن
وعق عنهام عيل  #شاة شاة ،فمن هذه اجلهة قالوا شاتني ،ال أهنام
احلسني شاة شاةّ ،
أوجبا ذلك إنام تقرب كل واحد منهام بيشء.
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]469عن آبائه ،عن عيل بن
احلسني  :%أن فاطمة عقت عن احلسن واحلسني ،فأعطت القابلة َف ْخ َذ شاة ،ودينار ًا.
وفيها [ص :]469عن آبائه ،عن عيل بن احلسني  :%أنه سمى حسن ًا يوم سابعه،
واشتق من اسم احلسن احلسني ،وذكر أنه مل يكن بينهام إال احلمل.

وفيها [ص :]476بإسناده عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا
سميتم الولد حممد ًا فأكرموه ،وأوسعوا له املجلس ،وال تقبحوا له وجه ًا)).
وهبذا اإلسناد قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما من قوم كانت هلم مشورة ،فحرض
معهم من اسمه حممد ،أو أمحد ،فأدخلوه يف املشورة إال خري هلم)).
وبه قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما من مائدة وضعت ،فقعد عليها من اسمه
حممد ،أو أمحد إال قدس اهلل ذلك املنزل يف كل يوم مرتني)).
وقال اهلادي  #يف املنتخب [ص :]119حني سأله حممد بن سليامن الكويف ¥
عن العقيقة ماهي؟ قال  :#العقيقة شاة تذبح عن املولود إذا ولد يوم سابعه ،كذلك
روي عن النبي ÷ أنه عق عن احلسن واحلسني ’ يوم سابعهام ،وحلق رؤوسهام،
وتصدق بوزن شعرهام فضة.
ََ َْ ُ ُ
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]385قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وَل تأكلوا
َ َ ْ َّ ُ َ ْ ٌ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ ُ
م َِّما ل َ ْم يُ ْذ َكر ْ
وحون إَِل أ ْو ِ َِلائ ِ ِه ْم ِ ُِل َجادِلوك ْم
اس ُم الل علي ِه ِإَونه ل ِفسق ِإَون الشياطِْي ُِل
ِ
ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ْشكون[﴾121األنعام] قال :هذه اآلية نزلت يف مرشكي قريش؛
ِإَون أطعتموهم إِنكم لم ِ
وذلك أهنم كـانوا يقولون للمؤمنني :تزعمون أنكم تتبعون أمر اهلل ،وأنتم ترتكون ما ذبح
اهلل فال تأكلونـه ،وما ذبحتم أنتم أكلتموه ،وامليته فإنام هي ذبيحة اهلل؛ فأنزل اهلل سبحانه:
ََ
ََ َْ ُ
ك ُلوا م َِّما ل َ ْم يُ ْذ َكر ْ
اس ُم الل عليْ ِه﴾[األنعام ]121:فحرم بذلك امليتة ،وما ذبحت
﴿وَل تأ
ِ
َّ َ
اجلاهلية لغري اهلل ثم قالِ﴿ :إَون ُه ل ِف ْس ٌق﴾[األنعام ]121:يريد أن كل مامل يذكر اسم اهلل عليه
ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ
اْل ِْْنير َو َما أُه َِّل ل َِغ ْ
ري الل ب ِ ِه
ملعصية ،ثم قال﴿ :ح ِرمت عليكم الميتة وادلم وْلم
ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
والمنخنِقة والموقوذة والمَتدِية وانل ِطيحة وما أكل السبع إَِل ما ذكيتم وما ذبِح لَع
ْ َ ْ َ ِ َ ُ ْ ْ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ
انل ُصب َوأَ ْن ت َ ْس َت ْق ُ
ُّ
ِين كف ُروا م ِْن دِينِك ْم
سِموا بِاْلزَلم ذلِكم ف ِسق اِلوم يئِس اَّل
ِ
َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
ت عليْك ْم ن ِْع َم َِّت
فَل َتشوهم واخشو ِن اِلوم أكملت لكم دينكم وأتمم
ََ ُ َ ُ ُ ْ َ
َ
ْ َ َّ
ْ
اض ُط َّر ِف ََمْ َم َصة َغ ْ َ
ري ُم َت َجان ٍِف ِ ِلث ٍم فإِن الل
ال ْسَل َم د ًِينا ف َم ِن
ٍ
ِ
ور ِضيت لكم ِ
َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم[﴾3املائدة.]3:

فأما ما أهل لغري اهلل به :فهو ما ذكر عليه غري اسم اهلل ،وأما املنخنقة :فهي الدابة
ينشب حلقها بني عودين ،أو يف حبل ،أو يف غري ذلك مام تنخنق به فتموت ،وأما
املوقوذة :فهي التي ترمى عىل موقذهتا ،أو ترضب فتموت ،وأما املرتدية :فهي التي
تردى من رأس اجلبل ،أومن املطارة ،أو يف بئر ،أو يف غري ذلك مام تسقط فيه الدابة
فتموت ،فال تلحق ذكاهتا ،وأما النطيحة :فهي ما تنطحه البقرة ،أو الشاة منهن ،فتموت،
وأما ما أكله السبع فهي :الدابة يقتلها السبع ،وال يلحق ذكاهتا فحرم اهلل ذلك كله إال أن
تلحق منه ذكاة ،فيذبح ،وفيه يشء من حياة ،فيكون حينئذ ذكي ًا حال ً
ال لآلكلني ،غري حمرم
عىل العاملني ،وكانت اجلاهلية يعدون ذلك كله ذكي ًا ،وليس بميتة.
َ َ ُ َ َ َ ُّ ُ
ب﴾[املائدة ]3:والنصب :فهي آهلتهم املنصبـة
ثم قال اهلل سبحانه﴿ :وما ذبِح لَع انلص ِ
التي كانوا يذكون هلا ،وعىل اسمها ،ومعنى قوله :عىل النصب ،فإنام هو للنصب ،فحرم
اهلل ما ذبح هلا ،وعىل اسمها.
َ
َ
َ
ثم قال جل جالله عن أن حيويه قوله أو ينالهَ ﴿ :ما َج َعل الل م ِْن َب َ
ِري ٍة َوَل َسائ ِ َب ٍة
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ َ َ ََ ْ َُ ُ َ
َثه ْم َل
َتون لَع الل الكذِب وأك
كن اَّلِين كفروا يف
صيل ٍة وَل حا ٍم ول ِ
وَل و ِ
ُ َ
َي ْع ِقلون[﴾103املائدة] وذلك أن قيص بن كالب كان أول من بحر ،وس َّيب ،ووصل ،وحام،
ثم اتبعته عىل ذلك قريش ،ومن كان عىل دينها من العرب ،فكانوا جيعلون ذلك نذر ًا،

ويزعمون أن اهلل حكم به حك ًام ،فأكذب اهلل يف ذلك قوهلم ،وقول إخواهنم املجبة الذين
نسبوا إىل اهلل كل عظيمة ،وقالوا :إنه قىض عليهم بكل معصية ،وأدخلهم يف كل فاحشة
ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ
َ َ ََ
صيل ٍة َوَل َحا ٍم﴾[املائدة ]103:فنفى أن
فقال﴿ :ما جعل الل مِن َبِري ٍة وَل سائِب ٍة وَل و ِ
يكون جعل ذلك فيهم ،أو قىض به سبحانه عليهم إكذاب ًا منـه ملن رماه بفعله ،ونسب إليه
سيئات صنعه ،فانتفى سبحانه من ذلك ،ونسبه إىل أهـله ،ثم ذكر أهنم يفرتون عىل اهلل
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ َ َ ََ ْ َُ ُ َ
َثه ْم َل
َتون لَع الل الكذِب وأك
كن اَّلِين كفروا يف
الكذب ،فقال﴿ :ول ِ
َْ ُ َ
ٍ
متعال عن ظلمهم،
فصدَ َق اهلل سبحانه إنه لبي من أفعاهلم،
يع ِقلون [﴾103املائدة] َ
وفسادهم ،بعيد من القضاء عليهم بغري ما أمرهم ،ناء عن إدخاهلم فيام عنه هناهم.

والبحرية التي كانوا جعلوها :فهي الناقة من اإلبل كانت إذا ولدت مخسة أبطن

فنتجت اخلامس سقب ًا وهو الذكر ذبحوه ،فأهدوه للذين يقومون عىل آهلتهم ،وإن كانت
أنثى استبقوها ،وغذوها ،ورشموا أذهنا ،وسموها بحرية ،ثم الجيوز هلم بعد ذلك أن
يدفعوها يف دية ،وال حيلبوا هلا لبن ًا ،والجيزوا هلا وبر ًا إال أن حيلبوا لبنها -إن خافوا عىل
رضعها  -يف البطحاء ،وإن جزوها جزوها يف يوم ريح عاصف ،يذرون وبرها يف الرياح،
وال حيملون عىل ظهرها ،وخيلون سبيلها تذهب حيث شاءت ،وإن ماتت اشرتك يف حلمها
النساء والرجال ،فأكلوه.
وأما السائبة :فهي من اإلبل كان الرجل منهم إذا مرض ،فشفي ،أو سافر فأدي ،أو
سأل شيئ ًا فأعطي  -سيب من إبله ما أراد أن يسيبـه شكر ًا هلل ،ويسميها سائبة ،وخيليها
تذهب حيث شاءت مثل البحرية ،وال متنع من كأل ،وال حوض ماء ،وال مرعى.
وأما الوصيلة :فهي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة مخسة أبطن عندهم وكان
اخلامس جدي ًا ذبحوه ،أو جديني ذبحوهام ،وإن ولدت عناقني استحيوهام ،فإن ولدت
عناق ًا وجدي ًا تركوا اجلدي ،ومل يذبحوه من أجل أخته ،وقالوا :قد وصلته ،فال جيوز ذبحه
من أجلها ،وأما األم فمن عرض الغنم يكون لبنـها ،وحلمها بني الرجال دون النساء ،فإن
ماتت أكل الرجال والنساء منها ،واشرتكوا فيها.
وأما احلام :فهو الفحل من اإلبل كان إذا رضب عرش سنني ،ورضب ولد ولده يف
اإلبل ،قالوا :هذا قد محى ظهره ،فيرتكونه ملا نتج هلم ،ويسمونه حام ًا ،وخيلون سبيله ،فال
يمنع أينام ذهب ،ويكون مثل البحرية ،والسائبة فال جيوز يف دية ،وال حيمل عليه محل،
َ َ َ
فهذه الثالثة من األنعام التي حرمت ظهورها ،ثم قال سبحانه﴿ :ث َمان َِية أ ْز َو ٍاج م َِن
َّ ْ
ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
َ َ َْ ْ
ت َع َليْ ِه أَ ْر َح ُ
اش َت َم َل ْ
ام
ْي أما
الضأ ِن اثنْي ومِن المع ِز اثنْي قل ءاَّلكري ِن حرم أ ِم اْلنثي ِ
َ َ َ ْ
ُْ
َ َ ََْ
ْ ََُْْ َ
ْ ْ ُْ
ُ
َ
ُ
ْ
الب ِ ِل اثنْي ومِن اْلق ِر اثنْي قل
اْلنثي ِ
وِن ب ِ ِعل ٍم إِن كنتم صا ِدق ِْي143ومِن ِ
ْي نبِئ ِ
َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ
ْي أم كنتم شهداء إِذ
ْي أما اشتملت علي ِه أرحام اْلنثي ِ
ءاَّلكري ِن حرم أ ِم اْلنثي ِ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ
َ ً ُ َّ َّ َ َ ْ ْ َّ
ُ
ري عِل ٍم إِن
غ
ب
اس
انل
ل
ض
ِل
ا
ِب
ذ
ك
الل
لَع
َو َّصاك ُم الل بِهذا فمن أظلم مِم ِن افَتى
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ َ ْ َ َّ
الظالِم َ
ْي [ ﴾144األنعام] فذكر اهلل سبحانه ذلك ملا حرموا من البحرية،
الل َل َي ْهدِي القوم
ِ

والسائبة ،والوصيلة ،واحلام ،وغريه ،فجعل الذكر زوج ًا ،واألنثى زوج ًا ،فقال :آلذكرين

من الثامنية حرمت عليكم أم األنثيني؟ ثم قال :هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهلل حرم
ََ َْ
َ ْ َ
َ َ َّ
هذا ،فقالوا :نحن نشهد ،فقال اهلل سبحانه﴿ :فإِن ش ِه ُدوا فَل تش َه ْد َم َع ُه ْم َوَل تتبِ ْع
َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ُ َ
ُ
خ َرة ِ َوه ْم ب ِ َرب ِ ِه ْم َي ْعدِلون[﴾150األنعام] ثم
أهواء اَّلِين كذبوا بِآيات ِنا واَّل
ِين َل يُؤم ُِنون بِاْل ِ
ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ َ
قال سبحانه إخبار ًا منه هلم بام حرم عليهم فقال﴿ :قل َل أ ِجد ِِف ما أ ِ
وِح إَِل َمرما لَع
َ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ً َ ْ َ ً َ ْ ُ ً َ
ً
ْل َم خ ِْْنير َفإ َّن ُه ر ْ
وحا أ ْو َ ْ
ج ٌس أ ْو ف ِْسقا
َطاع ٍِم يطعمه إَِل أن يكون ميتة أو دما مسف
ِ ٍ ِ ِ
َ
ْ
أُه َِّل ل َِغ ْ
اض ُط َّر َغ ْ َ
ري بَ ٍ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ
اغ وَل ًع ٍد فإِن ربك غفور رحِيم[﴾145األنعام]
ري الل ب ِ ِه ف َم ِن
ِ
َ َّ
ْ
ُ
ٌ
واملسفوح :فهو السائل ،وهو القاطر ،وأما قوله﴿ :فإِنه ِرجس﴾ [األنعام ]145:فإنه يقول إنه
رجس حمرم ،وأما فسق أهل لغري اهلل به ،فالفسق :هو املعصية ،واجلراءة عىل اهلل بالذبح
َ
ََ ْ
اض ُط َّر َغ ْ َ
ري بَ ٍ
اغ َوَل ًَع ٍد ﴾ [األنعام ]145:يريد غري باغ
لغري اهلل واخلطيئة ،وأما قوله﴿ :فم ِن
يف فعله ،وال مقدم عىل املعصية يف أكله ،وال متعد يف ذلك ألمر ربه ،ولكن من اضطر إىل

ذلك فجائز له أن يأكل منه إذا خيش عىل نفسه التـلف من اجلوع ،فيأكل منه مايقيم نفسه
ويثبت يف بدنه روحه إىل أن جيد يف أمره فسحة.
قال حييى بن احلسْي _ :كل ما أحل اهلل سبحانه للمسلمني فبني يف كتاب
ََ َ َ
َ
اهلل رب العاملني ،وما حرم عليهم فقد بينه يف كتابه هلمَِ ِ ﴿ :ل ْهلِك َم ْن هلك ع ْن بَي ِ َن ٍة
َّ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
ِإَون الل ل َ َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم[﴾42األنفال].
ِح ع ْن بَي ِ َن ٍة
ويحيا من

۞۞۞۞۞

َ ُ َ ْ
ِكتاب األطعمة
يف جمموع زيد  :]426[ #عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الوضوء قبل الطعام بركة ،وبعده بركة ،وال يفتقر أهل بيت يأتدمون اخلل ،والزيت)).
ويف أحكام اهلادي  #قال [ج 2ص :]401وأن يأكل من الطعام إذا قرب إليه مام بني
يديه ،إال أن يكون من التمر فيأكل من حيث أحب وأراد ،قال :وبذلك جاءت السنة من
الرسول ÷ :أنه كان إذا قرب الطعام أكل مام بني يديه ،ومل يتعده إىل غريه ،وإذا وضع
التمر جالت يده يف اإلناء.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]44/1:الرأب :]92/1:قال حممد :حرضت عبداهلل
بن موسى عىل مائدة ،فأكلوا خبز ًا ،وحل ًام ،وألوانا طبيخ ًا ،وشوا ًء ،وغري ذلك ،كل ذلك
كان يأكل معهم من األلوان كلها ،ثم دعا بالوضوء ،فمد يده ،فقال :اغسلوا أيديكم.
[العلوم[ ،]44/1:الرأب ]93/1:حدَّ ثني أبو معمر ،عن زيد بن عيل ،قال :مع ًا ختتلط دماءكم.
قال حممد :فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم ،فذكر نحوه عن النبي ÷ ،وقال القاسم
بن إبراهيم :هو أهون عىل اخلادم.
وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن
أبيه ،قال :هنى رسول اهلل ÷ أن يرفع الطشت حتى يمتلئ.
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]478عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان
رسول اهلل ÷ إذا رشب لبن ًا مضمض فاه وقال(( :إن له دس ًام))).
وبه قال [ص :]477قال رسول اهلل ÷(( :إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه ،فإن
الذروة فيها بركة)).
وبه قال [ص :]478كان رسول اهلل ÷ إذا أكل طعام ًا قال(( :اللهم بارك لنا فيه،
وارزقنا خري ًا منه)) وإذا رشب لبن ًا ،قال(( :اللهم بارك لنا فيه ،وارزقنا منه خري ًا)).
وبه قال [ص :]479أيت النبي ÷ بطعام ،فأدخل أصبعه فإذا هو حار؛
فقال ÷( :دعوه حتى يبد ،فإنه أعظم بركة ،فإن اهلل تعاىل مل يطعمنا احلار).

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]28قال احلسن بن حييى  :%أمجع آل رسول اهلل ÷
عىل االقتصاد يف الطعام ،وإن اتسع متسع يف النفقة من حله مل يضيق ذلك عليه ،وليس
رسف ،قلي ُله وكثريه.
د
بمرسف عندهم إال أن ينفق يف غري حله ،فذلك
يف جمموع زيد [ #ص :]253عن آبائه ،عن عيل  :%أن رسول اهلل ÷(( :هنى
عن الضب ،والضبع ،وعن كل ذي ناب من السباع ،وعن كل ذي خملب من الطري ،وعن
حلم احلمر األهلية)).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]403قال حييى بن احلسني _ :يكره أكل الطايف
عىل املاء من احلوت ،وما نضب عنه املاء إال أن يدرك حي ًا ،أو يموت يف حظرية حظرت
لصيده ،وجعلت ألخذه ،ويكره أكل اجلري واملارماهي.
وكذلك روي عن أمري املؤمنني  ،#ويكره أكل كثري من حرشات األرض مثل
القنفذ ،والضب نكرهه ،ونعـافه ،وليس بمحرم يف كتاب ،وال سنة ،وكذلك األرنب
نعاف أكلها ،وليست بمحرمة ،وقد ذكر عن رسول اهلل ÷ أنه عافها ،ومل يأكلها حني
أهديت له ،وأمر أصحابه بأكلها ،وهي يف ذلك من صيد الب الذي أحله اهلل لصائده.
قال :ويكره أكل اهلر اإلنيس ،والوحيش ككراهتنا لغريه من السباع ،قال :ويكره أكل
الطحال ،وقد روينا فيه عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :لقمة الشيطان) ويكره
ماعمل أهل الكتاب ،واملجوس من اجلبن ،ألهنم جيعلون فيه أنفحة امليتة ،ويكره سمن
املجوس ،واليهود ،والنصارى كام تكره ذبائحهم لقذرهم ،ونجاستهم ،ويكره أن يأكل
الرجل مستلقي ًا عىل قفاه أو منبطح ًا عىل بطنه ،وأن يأكل بشامله ،ويف ذلـك ما بلغنا عن
رسول اهلل ÷( :أنه هنى أن يأكل الرجل بشامله ،أو مستلقي ًا ،أو منبطح ًا) وكذلك يكره
أكـل السلحفاة؛ ألنه ليس مام خصه اهلل بتحليل معلوم كام خص غريه من صيد الب،
والبحر ،وقد رخص فيه قوم ،ولسنا نحبه ،ونكره أكل كل ماال ُيعرف من حرشة األرض.
قال :وأما أكل حلوم اجلاللة من البقر ،والغنم ،والطري فال بأس به إذا كانت تعتلف من
األعالف ،واملراعي أكثر مام جتل ،ويستحب ملن أراد أكلها أن حيبسها أيام ًا حتى تطيب أجوافها.

قال :وحدَّ ثني أيب عن أبيه أنه سئل عن أكل حلوم اجلاللة من الغنم ،والبقر ،والطري؟
فقال :البأس به ،وقد جاءت الكراهة فيها ،وأرجو إذا كان أكثر علفها غري ذلك أن اليكون
بأكلها بأس.
ويف جمموع زيد [ #ص :]250عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أتى إىل رسول اهلل ÷
راع بأرنب مشوية) ،قال( :فقال رسول اهلل ÷ حيث أتاه(( :أهدية أم صدقة؟)) فقال:
يا رسول اهلل بل هديـه ،فأدناها إىل رسول اهلل ÷ ،فنظر رسول اهلل إليها ،فرأى يف حياها
دم ًا) ،قال ( :#فقال رسول اهلل ÷ للقوم(( :أما ترون ما أرى؟)) قالوا :بىل يا
رسول اهلل أثر الدم ،فقال رسول اهلل ÷(( :دونكم)) ،فقال القوم :أنأكل يا رسول
()1

اهلل؟ قال(( :نعم)) ،وإنام تركها ÷ إعافة ) ،قال ( :#فأكل القوم) ،قال( :فقال
الراعي :يا رسول اهلل ما ترى يف أكل الضب؟ قال :فقال ÷(( :ال نأكل ،وال نطعم ما
النأكل)) قال :يا رسول اهلل فإين أرعى غنم أهيل ،فتكون العارضة أخـاف أن تفوتني
بنفسها ،وليست معي مدية أفأذبح بسني؟ قال(( :ال)) ،قال :فبظفري؟ قال(( :ال)) ،قال:
فبعظم؟ قال(( :ال)) ،قال :فبعود ،قال(( :ال)) ،قال :فبم يا رسول اهلل؟ قال(( :باملروة،
واحلجرين ترضب أحدهام عىل األخرى ،فإن فرى فكل ،وإن مل يفر فال تأكل)) فقال
الراعي :يا رسول اهلل إين أرمي بالسهم ،أو السلم ،فأصمي ،وأنمي ،فقال ÷(( :ما
أصميت فكل ،وما أنميت فال تأكل)).
قال أبو خالد رمحه اهلل :فرس لنا زيد بن عيل ’ اإلصامء ماكان بعينك ،واإلنامء :ما
غاب عنك ،قال :فلعل غري سهمك أعان عىل قتله.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]23وروى عبداهلل بن احلسني ،عن ابن منصور ،عن جعفر،
()2

عن قاسم بن إبراهيم :أنه كره اجلري واملارماهي.
وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل كراهة أكل اجلري،
واملارماهي ،والزمري.
( - )1عيافة (نخ).
اجلري كذمي :سمك .متت قاموس.
(ِّ - )2

وقال احلسن :يف رواية ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :نكره أكل اجلري ،واملارماهي
بغري حتريم كتحريم امليتة ،والدم.
قال ُممد :سمعنا ممن مىض من علامء آل رسول اهلل ÷ ،وعن أيب جعفر ،وزيد بن
عيل  ،%وغريهام :أهنم سئلوا عن أكل اجلري ،واملارماهي ،وما ليس عليه فلوس من
السمك؟ فكرهوه ،وهنوا عن أكله ،فنحن نكره ما كرهوا ،وننهى عام هنوا عنه ،من غري
حتريم كتحريم امليتة ،والدم.
وفيه [ج 2ص :]23قال القاسم فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن حممد بن منصور ،عن
جعفر ،عنه :ويكره الضب ،والقنفذ ،وغريه من حرشة األرض.
وفيه [ج 2ص :]23قال القاسم  :#فيام حدَّ ثنا عيل بن هارون ،عن ابن سهل ،عن عثامن،
عن القوميس ،عنه :وال بأس بأكل األرنب ،وقد جاء أن رسول اهلل ÷ كان يعافها ،فال
يأكلها ،وقال القاسم :إهنا حتيض.
وقال حممد :بلغنا عن النبي ÷ :أنه عاف أكل األرنب لدم رآه هبا ،وأذن ألصحابه
يف أكلها.
وفيه [ج 2ص :]23قال احلسن  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل كراهية أكل الطحال.
وحكى أمحد بن احلسني ،عن القاسم :أنه كان ال يكره أكل الطحال ،وكذلك روى
عبداهلل بن احلسني ،عن حممد ،عن جعفر ،عن القاسم.
وقال حممد :أنا أعاف أكل الطحال ،ألنه روي عن عيل صىل اهلل عليه أنه كرهه.
وفيه [ج 2ص :]23قال حممد :وهنى عن أكل الضب ،ويكره أكل الريبوع ،والضفدع،
ومجيع هوام األرض ،وقال حممد فيام أخبنا حممد ،عن ابن عامر ،عنه :يكره الضفدع بال
حتريم.
وفيه [ج 2ص :]24قال احلسن  :#أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل كراهية أكل كل ذي
ناب من السباع ،وكل ذي خملب من الطري ،وروى أن رسول اهلل ÷ هنى عن أكله.
وقال احلسن أيض ًا فيام حدَّ ثنا حسني ،عن زيد ،عن أمحد ،عنه :والفيل من املسوح أعني
أنه منهي عن أكله ،قال القاسم :فيام روى عبداهلل بن احلسني بن عيل ،عن ابن منصور ،عن

جعفر الطبي ،عنه ،وسئل عن أكل الدلدل ،والضبع؟ فقال :هام من السبع ذي النـاب،
ولسنا نحب ألحد أن يأكلهام لنهي رسول اهلل ÷ عن أكل ذي ناب من السباع ،وذي
خملب من الطري ،قال :ويكره اهلر اإلنيس ،والوحيش ألنه من السباع.
وقال حممد :بلغنا عن النبي ÷ :أنه هنى عن أكل ذي ناب من السبع ،وعن أكل ذي
خملب من الطري ،فأما ذووا الناب من السبع :فهو األسد ،والنمر ،والذئب ،والضبع،
()1

والثعلب ،والسنور ،وابن عرس  ،وما أشبه ذلك ،وكذلك القرد منهي عنه ،وقيل :إن
الفيل يكره منه ما يكره من كل ذي ناب من السبع.
()2

()3

وأما ذو املخلب من الطري :فهو الباز  ،والصقر ،والشاهني ،والعقاب ،والباشق ،
وما أشبه ذلك ،ومامل يكن له خملب من الطري فال بأس بأكله ،ال بأس بأكل الغراب األسود
()4

الذرعي ،والعقعق  ،والسوداين.
بلغنا عن عيل صىل اهلل عليه أنه أكل حلم سوداين ،وال خري يف أكل الغراب األبقع.
وفيه [ج 2ص :]28قال احلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :ويكره للرجل
املستور أن يواكل الكفار ،وخيالطهم يف أمورهم ،وقد روي عن النبي ÷(( :ال
تصحب إال مؤمن ًا ،وال يأكل طعامك إال تقي)) وقال رسول اهلل ÷(( :اصطف
بطعامك ملن حيب اهلل عز وجل)) فإن آكل الكفار ،أو خالطهم عىل َو ْجه التقية ،واملداراة
فنرج أن غب اهلل عز وجل ذلك عىل حسب ما فعل من مىض من الصاحلني.
قال حممد :وال حيرم عىل الرجل أن يأكل مع املرأة األجنبية ،وتوقى مثل هذا أحرز لدينه.
وفيه [ج 2ص :]27قال احلسن فيام روى ابن صباح عنه ،وهو قول حممد :ينبغي ملن أتى
املسجد أن يتجنب أكل الثوم ،والبصل ،والكراث ،وأشباه ذلك مام له رائحة من الطعام،
وهن َِي عنه ،وأكل الثوم ،والبصل ،والكراث عندنا حالل ،وإنام كره
وغريه فإن ذلك قد كرهُ ،
النبي ÷ ذلك ملن حرض اجلامعات يف املسجد؛ لئال يتأذى به أحد من املسلمني.
( - )1ابن عرس دويبة أشرت كأنه مقطوع األذنني خلقة أصم ،اجلمع :بنات عرس للمذكر واملؤنث ،أفاده يف القاموس.
( – )2الباز والبازي رضب من الصقور ،مجعه :بواز وبزاة وأبؤز وبؤوز وبيزان كأنه من بزاييز وإذا تطاول وتأنس ،متت قاموس.
كهاجر :طائر يصاد به معرب أصله باشه ،أفاده يف القاموس.
( - )3باشق َ
( – )4العقعق :طائر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العني والقاف ،متت قاموس.

قال حممد :ويستحب الرائحة الطيبة ملن أتى املسجد.
قال القاسم :يف رواية عبداهلل بن احلسني ،عن حممد عن جعفر ،عنه :وال بأس بأكل
الثوم ،والبصل ،والكراث ،إال من دخل إىل مسجد اجلامعات فقد جاء من الكراهية يف
الثوم عن رسول اهلل ÷ ما جاء.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]403نكره أكل الضب ،وال نحرمه ،ويف ذلك ما
روي عن رسول اهلل ÷ :أنه دخل عىل زوجته ميمونة ابنة احلارث ،ومعه عبداهلل بن
عباس ،وخالد بن الوليد ،فإذا عندها ضباب فيهن بيض ،فقال(( :من أين لكم هذا؟)) فقالت:
أهدته يل أختي هرينة بنت احلارث ،فقال رسول اهلل ÷ لعبداهلل بن عباس ،وخالد بن
الوليد(( :كُ الَ)) ،فقاال :ال نأكل ،ومل يأكل رسول اهلل ÷ ،فقال(( :إين ليحرضين من اهلل
حارضة)) فقالت ميمونة :أسقيك يارسول اهلل من لبن عندنا؟ قال(( :نعم)) فلام رشب ،قال:
((من أين لكم هذا؟)) قالت :أهدته يل أختي ،فقال رسول اهلل ÷(( :أرأيت جاريتك
التي كنت استأمرتني يف عتقها أعطيها أختك ،وصليها هبا ترعى عليها فإنه خري لك)).
وبلغنا أن رج ً
ال نادى رسول اهلل ÷ ،فقال :يارسول اهلل ما ترى يف الضب؟ فقال:
((لست بآكله ،وال بمحرمه)).
وقال  #يف املنتخب [ص :]119األصل يف ذلك كله عندنا واحد ،والذي نقول به ما
صح عندنا أن رسول اهلل ÷ حرم أكل حلوم كل ذي ناب من السباع ،وكل ذي خملب
ّ
من الطري.
وفيه [ص :]120قال  :#يكره ما طفا من السمك ،فامت ،وكذلك يكره ما نضب
عنه املاء إال أن يدرك حي ًا ،أو يموت يف حظرية حظرت لصيده ،ويكره أكل اجلري،
صح لنا عن أمري املؤمنني  ،#ويكره أكل الضب ،والقنفذ،
واملارماهي ،وكذلك ّ
واألرنب ،وليس بمحرم ،ولكنا نعافه ،وكذلك بلغنا أنه أهدي للنبي ÷ فعافه ،ومل
يأكله ،وأمر أصحابه بأكله.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]405بلغنا أن رج ً
ال من أصحاب رسول اهلل ÷
يقال له جابر ،وقيل إنه أبو طلحة ،وقد قيل :إهنام صنعا كل واحد منهام عىل حـدة طعام ًا يكون
الصاع ،ثم دعا رسول اهلل ÷ ،فنهض ،فأتاه رسول اهلل ÷ ،ومجيع من معه فدخل،
وأمر بذلك الطعام ،فوضع بني يدي رسول اهلل ÷ ،فتكلم عليه رسول اهلل ÷
بكالم ،ثم قال(( :ائذن لعرشة)) فأذن هلم ،فأكلوا حتى شبعوا ،ثم قال(( :ائذن لعرشة))
حتى أكل القوم كلهم ،وشبعوا ،والقوم سبعون رجالً ،أو ثامنون رجالً.
وفيها [ص :]401ويف ذلك ما حدَّ ثني أيب ،عن أبيه يرفعه إىل النبي ÷ أنه قال:
((إذا وضعت موائد آل حممد حفت هبم املالئكة يقدسون اهلل ،ويستغفرون هلم ،وملن
أكل معهم من طعامهم)).
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل [ #ج 3ص :]238وذلك ملا يرويه حييى ،عن جده
القاسم  #يرفعه إىل النبي ÷ ،وذكر نحوه.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]72قال أمحد بن عيسى  #فيام روى حممد بن فرات ،عن
حممد ،عن عيل بن أمحد ،عنه :كان عبداهلل بن احلسن  #إذا حظر طعامه أحد قال :كل يا
عبداهلل تبك به.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]406ال جيوز ألحد ،وال ينبغي له أن يأكل ما
يرضه من الطني؛ ألنه يقال :ربام قتل ،وقد هنى اهلل عن اإللقاء باليد إىل التهلكة ،فقال
َ ُُْ َ
َ َْ ُ
ُ ْ َ َّ ُ َ
ال ْهلك ِة﴾ [البقرة ]195:وقال سبحانهَ ﴿ :وَل تق ُتلوا
سبحانهَ ﴿ :وَل تلقوا بِأيْدِيكم إَِل
َ ْ ُ َ ُ ْ َّ
َ َ ُ
ْ
ً
َ
أنفسكم إِن الل َكن بِكم رحِيما[﴾29النساء] وكل ما أعان عىل التلف فال جيوز أكله

ملسلم ،وقد روي عن رسول اهلل ÷ أنه هنى عن أكل الطني ،وقال(( :إنه يعظم
البطن ،ويعني عىل القتل)).
()1

وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أكل من الطني حتى يبلغ فيه ،ثم مات
مل أصل عليه)).
( - )1ويف نسخة عن عيل .#

قال حييى بن احلسْي [ ¥ج 2ص :]406وال بأس بأكل اخلل الذي يعمل من العنب
الذي يسمى خل مخر؛ ألن اهلل سبحانه إنام حرم اخلمر...إىل قوله :وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه:
حرم اهلل اخلمر
أنه سئل عن أكل خل اخلمر ،فقال :البأس به؛ ألنه خل ليس بخمر ،وإنام َّ
ال اخلل.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]27قال حممد :فيام َأ ْخ َبنا زيد ،عن ابن هارون ،عن
سعدان ،عنه ،وسئل عن احلامل تشتهي الطني؟ ماترى يف أكله ،فرخص يف القليل منه،
()1

وذكر عن عيل صىل اهلل عليه.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج :]407 /2الجيوز ،والينبغي ملسلم أن يأكل بشامله،
وال يرشب بشامله إال من علة ،ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أكل
أحدكم فليأكل بيمينه ،ويرشب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشامله ،ويرشب بشامله)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]482عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال:
(كلوا خل اخلمر ما فسد ،وال تأكلوا ما أفسدمتوه أنتم).
وبه قال [ص :]481قال رسول اهلل ÷(( :نعم اإلدام اخلل ،ومل يفتقر أهل بيت
عندهم اخلل)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]402ويف ذلك ما بلغني عن رسول اهلل ÷
أنه أيت بجفنة مأدومة ،فوجد فيها خنفساء ،فأمر هبا؛ فطرحت ،وقال(( :سموا عليها،
يت بطعام ،فوجد فيه ذباب ًا؛ فطرحه ،ثم قال(( :كلوا،
وكلوا ،فإن هذا الحيرم شيئ ًا)) و ُأ ِ َ
حيرم شيئ ًا)).
فليس هذا الذي أخرجت منه ّ
نحوه بلفظ :وقد بلغنا ،وصح عندنا ،عن النبي ÷ :أنه
ويف املنتخب [صُ :]120
أيت بجفنه..إلخ مايف األحكام ،وليس فيه(( :وكلوا)).

( )1ينظر يف صحة الرواية عنه  ،#فإن صحت فلعله القليل الذي ال يرض مثله ،واهلل أعلم ،متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

قال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 6ص :]237أما اجلراد فال بأس بجواز أكله؛
لقوله ÷(( :أحلت لكم ميتتان)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]288/4:الرأب :]1633/2:حدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن عبيد ،عن عيل بن غراب ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال عيل :#
((اجلراد واحليتان ذكي كُله)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]23وقال احلسن :فيام حدَّ ثنا حممد ،وزيد ،عن زيد ،عن
أمحد ،عنه :وال بأس بأكل اجلراد ،ويروى عن عيل ( :#أنه كره صيد املجويس للجراد
والسمك).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]503عن آبائه ،عن احلسني بن
عيل  ،%قال :كنا أنا ،وأخي احلسن ،وأخي حممد بن احلنفية ،وبنو عمي عبداهلل بن
العباس ،وقثم ،والفضل عىل مائدة ،فوقعت جرادة عىل املائدة ،فأخذها عبداهلل بن
العباس ،فقال للحسن :تعلم يا سيدي ما املكتوب عىل جناح اجلرادة؟ قال  :#سألت
أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،فقال( :سألت جدك رسول اهلل ÷ ،فقال يل):
((عىل جناح اجلرادة مكتوب أنا اهلل الإله إال أنا رب اجلرادة ورازقها ،إذا شئت بعثتها
لقوم رزق ًا ،وإذا شئت بعثتها عىل قوم بال ًء)) فقام عبداهلل بن العباس ،فقرب من احلسن
بن عيل ،ثم قال :هذا واهلل من مكنون العلم.
يف جمموع زيد [ #ص :]421عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أهدي لرسول اهلل ÷
منهن ،فأكلت معه ،وما رأيت
هبن ،فأكل
بعضهن ،وشوى
دجاج ،فطبخ
ّ
بعضهن ،ثم أيت ّ
ّ
ّ
رسول اهلل ÷ مجع بني إدامني حتى حلق باهلل تبارك وتعاىل).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض [ #ص :]476عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :سيد طعام الدنيا واآلخرة اللحم ،وسيد رشاب الدنيا،
واآلخرة املاء ،وأنا سيد ولد آدم وال فخر ،والفقر فخري)).

وهبذا اإلسناد قال [ص :]477قال رسول اهلل ÷(( :سيد طعام الدنيا واآلخرة
اللحم ،واآلرز)).
وبه [ص :]479عن عيل  ،#قال( :ذكر الشحم واللحم عند النبي ÷ فقال:
((ليس منهام بضعة تقع يف املعدة إال أنبتت مكاهنا شفاء ،وأخرجت من مكاهنا داء)).
وبه قال [ :]479قال رسول اهلل ÷(( :عليكم باللحم ،فإنه ُي ْنب ُِت اللحم ،ومن ترك
اللحم أربعني يوم ًا ساء خلقه)).
يف جمموع زيد [ #ص :]425عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من أكل عىل الريق إحدى
وعرشين عجوة مل يرضه ذلك اليوم سم ،ومن أدام الغسل باملاء السخن مل يرض ُه داء).
وبه فيه [ص :]426قال( :كان رسول اهلل ÷ يعجبه من احللو التمر ،والرطب ،ومن
()1

األطعمة الثريد ،ومن البقول اهلندبا  ،ورأيت رسول اهلل ÷ يلتقط الدبا من
الصحفة ،ورأيت رسول اهلل ÷ يأكل الرطب باخلربز) ،اخلربز بالكرس :البطيخ.
ويف صحيفة عيل بن موسى [ص :]482عن آبائه  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((كلوا التمر عىل الريق؛ فإنه يقتل الديدان يف البطن)).
وبه قال [ص :]482جاء جبيل إىل النبي ÷ وقال( :عليكم بالتمر البين فإنه خري
متركم يقرب من اهلل تعاىل ،ويبعد من النار).
َ
َ
ُ
ُ
ُ
وبه [ص :]485عن عيل  #يف قوله تعاىل﴿ :ث َّم لت ْسأل َّن يَ ْو َمئ ٍذ َعن َّ
يم[﴾8التكاثر]
انل ِع ِ
ِ
ِ
قال( :الرطب ،واملاء البارد).

وبه [ص :]486عن عيل بن احلسني ’ قال :دخل رسول اهلل ÷ عىل عيل بن أيب
()2

طالب وهو حمموم ،فأمره أن يأكل الغبرياء .
وبه [ص :]483عن عيل بن احلسني ،قال :قال عيل بن أيب طالب ( :¥كلوا الرمان
بشحمه فإنه دباغ املعدة).
( - )1اهلندباُ :امل َّرار البي ،متت.
كُر ُ
ً
كَة وهي رشاب من الذرة ،متت قاموس بترصف.
الس
:
ا
أيض
والغبرياء
العكس،
أو
ء
الغبا
له
يقال
( - )2الغبرياء :شجر دة وثمرها
ْ
ُ

وبه [ :]483عن عيل بن احلسني ’ قال :كان عبداهلل بن العباس إذا أكل الرمانة ال
يشاركه فيها أحد ويقول( :يف كل رمانة حب من حب اجلنة).
وبه [ :]483عن عيل بن أيب طالب  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :كلوا الرمان
فليست حبة منه تقع يف املعدة إال أنارت القلب ،وأخرست الشيطان أربعني يوم ًا)).
وبه قال [ص :]484قال رسول اهلل ÷(( :كلوا العنب حبة حبة فإنه أمرأ ،وأهنأ)).
وبه قال [ص :]484قال رسول اهلل ÷(( :عليكم بالزبيب؛ فإنه يكشف املرة،
ويذهب بالبلغم ،ويشد العصب ،وحيسن اخللق ،ويطيب النفس ،ويذهب اهلم)).
وبه قال [ص :]477قال رسول اهلل ÷(( :إذا طبختم فأكثروا القرع فإنه يشد
قلب احلزين)).
وبه [ص :]477عن احلسني بن عيل ،عن أبيه  %قال( :عليكم بالقرع ،فإنه يزيد
يف الدماغ).
وبه قال [ص :]486كان أمري املؤمنني  #يأكل البطيخ بالسكر.
وبه [ص :]486عن عيل  #قال( :أن النبي ÷ أيت ببطيخ ،ورطب ،فأكل منهام،
وقال)(( :هذان األطيبان)).
وبه قال [ص :]479قال رسول اهلل ÷(( :عليكم بالعدس ،فإنه مبارك مقدس يرق
القلب ،ويكثر الدمعة ،وإنه قد بارك فيه سبعون نبي ًا ،آخرهم عيسى بن مريم ’)).
وبه عن احلسْي بن عيل  ،%قال [ص :]480قال عيل ( :#من بدأ بامللح أذهب
اهلل عنه سبعني داء أوهلا اجلذام).
وبه [ص :]480عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :عليكم بامللح ،فإنه شفاء
من سبعني داء منها اجلذام ،والبص ،واجلنون)).
وبه عنه  ،#قال [ص :]484قال رسول اهلل ÷(( :إن يكن يف يشء شفاء ففي
رشطة احلجام ،أو رشبة من عسل)).
وبه قال [ص :]484قال رسول اهلل ÷(( :ال تردوا رشبة من عسل من أتاكم هبا)).
وبه قال [ص :]485قال رسول اهلل ÷(( :ثالثة يزدن يف احلفظ ،ويذهبن البلغم:
قراءة القرآن ،والعسل ،واللبان)).

وبه قال [ :]485قال رسول اهلل ÷(( :الطيب يرشه ،والعسل يرشه ،والنظر إىل
اخلرضة يرشه ،والركوب يرشه)) ،ويف نسخة يرس بالسني املهملة من الرسور من دون هاء.
وبه قال [ص :]481قال رسول اهلل ÷(( :الذي يسقط من املائدة مهور احلور العني)).
وبه [ص :]469عن عيل بن احلسني  :%أن احلسني دخل املسرتاح ،فوجد لقمة ملقاة،
فدفعها إىل غالم له ،وقال :يا غالم ذكرين عن هذه اللقمة إذا خرجت ،فأكلها الغالم ،فلام
خرج احلسني  ،#قال :يا غالم أين اللقمة؟ قال :أكلتها يا موالي ،فقال احلسني :#
أنت حر لوجه اهلل تعاىل ،فقال له رجل :أعتقته يا سيدي ،قال :نعم ،سمعت جدي رسول
اهلل ÷ ،وهو يقول(( :من وجد لقمة ملقاة ،فمسح منها ما يمسح ،وغسل منها ما
يغسل ،ثم أكلها مل تستقر يف جوفه حتى يعتقه اهلل تعاىل من النار)) ،ومل أكن ألستعبد رج ً
ال
أعتقه اهلل من النار.
وبه [ص :]480عن عيل  ،#قال( :ليس يشء أبغض إىل اهلل من بطن مآلن).
وبه قال [ص :]480قال أبو جحيفة :أتيت النبي ÷ ،وأنا أجتشأ ،فقال يل(( :يا أبا
جحيفة أكفف جشاءك ،فإن أكثر الناس شبع ًا يف الدنيا أطوهلم جوع ًا يوم القيامة)) قال:
فام مأل أبو جحيفة بطنه من طعام حتى لقي اهلل تعاىل.
وبه قال [ص :]487قال رسول اهلل ÷(( :يا عيل عليك بالزيت ُك ْله ،وا َّد ِهن به ،فإن
من أكله وا َّد َهن به مل يقربه شيطان أربعني يوم ًا)).
وبه قال [ص :]486جاءين رسول اهلل ÷ بالورد بكلتى يديه فلام أدنيته من أنفي قال
÷(( :أما إنه سيد رحيان اجلنة بعد اآلس)).
وبه قال [ص :]487قال رسول اهلل ÷(( :فضل البنفسج عىل األزهار كفضل
اإلسالم عىل سائر األديان)).
وبه قال [ص :]487قال رسول اهلل ÷(( :ادهنوا بالبنفسج ،فإنه بارد يف الصيف،
حار يف الشتاء)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]407بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((املؤمن يأكل يف معاء واحد ،والكافر يف سبعة أمعاء)) ،وكذلك بلغنا أن كافر ًا أضافه

رسول اهلل ÷ ،وأمر له رسول اهلل ÷ بشاة ،فحلبت ،فرشب الكافر لبنها ،ثم
أمر بأخرى ،فحلبت ،فرشبه حتى رشب ألبان سبع شياه ،ثم إنه أصبح ،فأسلم ،فأمر له
رسول اهلل ÷ بشاة ،فحلبت ،فرشب لبنها ،ثم أمر له بأخرى ،فلم يستتم لبنها ،فقال
رسول اهلل ÷(( :املسلم يرشب يف معاء واحد ،والكافر يرشب يف سبعة أمعاء)).

۞۞۞۞۞

َ ُ َ ْ َ
ِكتاب األشربة
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]338عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ما أسكر كثريه
فقليله حرام).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]259/4:الرأب :]1565/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
إبراهيم ،عن عيسى بن عبداهلل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل
÷(( :ما أسكر كثريه فقليله حرام)) ،وقال رسول اهلل ÷(( :ال أحل مسكر ًا))
وقال(( :كل مسكر حرام)).
وهو يف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحة اهلل عليه [ج 4ص :]390بلفظ :و َأ ْخ َبنا
السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إىل آخر
ما يف األمايل.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]260/4:الرأب :]1569/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحـد بن
يت برجل قد رشب
عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه :أن علي ًا ُ #أ ِ َ
مسكر ًا فجلده احلد.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن
(السكَر بمنزلة اخلمر).
آبائه :أن علي ًا  #قالَ :
وهو يف رشح األحكام أيض ًا :وأول السند :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس ،قالَ :أ ْخ َبنا
()1

أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إىل آخره مثله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]261/4:الرأب :]1569/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني قاسم بن
إبراهيم ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل بن ضمرية ،عن أبيه،
عن جده ،عن عيل  :#أنه كان جيلد يف قليل ما أسكر كثريه كام جيلد يف الكثري.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن
ِ
ُ
كَر :اخلمرُ ،
والكشوث :نبت يتعلق باألغصان وال عرق له يف األرض ،وكل ما يسكر،
والكشوث،
ونبيذ ُي ّتخَ ُذ من التمر
الس ُ
(َ - )1
وما َح ُر َم من ثمرة ،متت قاموس.

آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ما أسكر كثريه ،فقليله حرام).
وهو يف رشح التجريد بلفظ [ج 6صَ :]242أ ْخ َبنا أبو عبداهلل حممد بن عثامن النقاش،
قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#عن حممد بن منصور...إىل آخر السند مث ُله.
وفيها [العلوم[ ،]261/4:الرأب :]1571/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن راشد ،عن
عيسى بن عبداهلل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قـال رسول
اهلل ÷(( :ما أسكر كثريه ،فقليله حرام ،اللهم ال أحل مسكر ًا)).
ويف رشح األحكام :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا
حممد بن منصور...إىل أخر سند األمايل مث ُله.
ويف األمال أيض ًا [العلوم[ ،]261/4:الرأب :]1570/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممد
بن جعفر ،عن أبيه ،والرىض ،قاال :قال أبو عبداهلل جعفر بن حممد :التقية من ديني ،وال
تقية عندي يف رشب النبيذ ،واملسح عىل اخلفني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني أمحد بن صبيح ،عن حسني بن علوان ،عن جعفر ،عن أبيه،
عن عيل ،قال( :هنينا أن نسلم عىل سكران يف حال سكره).
[العلوم[ ،]261/4:الرأب ]1571/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عبداهلل بن داهر ،عن أبيه ،عن
سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباته ،عن عيل  ،#قال( :ال يسلم عىل الذين يف أيدغم
اخلمور ،والرياحني).
وفيها [العلوم[ ،]266/4:الرأب :]1583/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن الرسي ،عن
جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما أسكر كثريه فالقليل منه حرام)).
[العلوم[ ،]266/4:الرأب ]1584/3:وحدَّ ثنا حممد :حدَّ ثنا عباد ،عن إبراهيم بن أيب حييى ،عن
أبان بن أيب عياش ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،عن النبي ÷ أنه قال(( :كره
اهلل عز وجل لكم ست ًا :اخلمر ،وامليرس ،واملعزاف ،واملزمار ،والكوبة ،والدف)).
[العلوم[ ،]267/4:الرأب ]1585/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد ،عن موسى بن عمري ،عن
جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :بعثت بكرس
املعزاف ،واملزمار ،وأقسم ريب ال يرشب عبد يف الدنيا مخر ًا إال سقاه يوم القيامة محي ًام))

ثم قال رسول اهلل ÷(( :كسب املغنية سحت ،وكسب املغني سحت( ،وكسب
الزانية سحت ) ،وحق عىل اهلل أن ال يدخل اجلنة حل ًام نبت من سحت)).
()1

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]408قال رسول اهلل ÷(( :مدمن اخلمر
كعابد وثن)) ومدمنه هو الذي كلام وجده رشبه ،ولو عىل رأس كل حول إذا كان مرص ًا
عىل رشبه ،غري َُم ِْم ٍع عىل تركه ،وال تائب منه إىل ربه.
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :حترم اجلنة عىل
ثالثة :مدمن اخلمر ،واملنان ،والقتات)) وهو النامم.
ُ
اخلمر ،وعارصها ،ومعترصها،
رسول اهلل ÷
وبلغنا عن عيل  #أنه قالَ (( :ل َع َن
َ
وبائعها ،ومشرتغا ،وساقيها ،وشارهبا ،وآكل ثمنها ،وحاملها ،واملحمولة إليه)).
وقال [ج 2ص :]409بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول
اهلل ÷(( :كل مسكر حرام)).
وبلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه :أن أمري املؤمنني  #أيت برجل قد رشب
مسكر ًا ،فجلده احلد ثامنني.
قال [ج 2ص :]409وبلغنا عن زيد بن عيل  ،#عن آبائه ،عن عيل  %أنه قال (املسكر
بمنزلة اخلمر).
قال :وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :حدَّ ثني أبو بكر بن أيب أويس ،عن حسني بن عبداهلل
بن ضمرية ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن أيب طالب  :#أنه كان جيلد يف قليل ما أسكر
كثريه ،كام جيلد يف الكثري.
قال :وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن املسكر أمخر هو؟ فقال :قد جاءت يف ذلك
آثار ،وأخبار أن كل مسكر مخر ،وحدهام واحد ،واسمهام واحد ،وإن افرتقا يف املعنى،
وكل ما أسكر كثريه ،فقليله حرام.
وفيها [ج 2ص :]410قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :ما
أسكر كثريه فقليله حرام).
وبلغنا عن جعفر بن حممد  ،¥عن أبيه أنه قال :ال تقية يف ثالث :رشب النبيذ،
( - )1زيادة يف الرأب.

واملسح عىل اخلفني ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :هنينا أن نسلم عىل سكران يف حال سكره).
وبلغنا عن عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما أسكر كثريه
فقليله حرام ،اللهم إين ال أحل مسكر ًا)).
وفيها [ص :]410وحدَّ ثني أيب عن أبيه أنه قال :بلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :ال
أجد أحد ًا يرشب مخر ًا ،وال نبيذ ًا مسكر ًا إال جلدته احلد ثامنني).
ويف املنتخب للهادي [ #ص :]120وكذلك بلغنا ،عن رسول اهلل ÷ ،أنه ملا
حرمت اخلمر أمر بإهراقها ،وقال(( :ال ينتفع هبا ،وال تعمل خالً ،وال غريه)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]541حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني البغدادي
الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن زيد بن مايت ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن موسى بن عمري ،عن جعفر بن
حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :بعثت بكرس
املعزاف ،واملزمار ،وأقسم ريب ال يرشب عبد يف الدنيا مخر ًا إال سقاه اهلل يوم القيامة محي ًام))
ثم قال رسول اهلل ÷(( :كسب املغنية سحت ،وكسب املغني سحت ،وكسب
الزانية سحت ،وحق عىل اهلل أن ال يدخل اجلنة حل ًام نبت من سحت)).
وفيها [صَ :]544أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا النارص
للحق احلسن بن عيل  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول
والنمام ،وعىل مدمن اخلمر)).
اهلل ÷(( :حترم اجلنة عىل ثالثة :املنَّان ،والغ َّيابَّ ،
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]29وقال القاسم فيام حدَّ ثنا عيل بن حممد ،عن حممد بن
هارون ،عن ابن سهل ،عن عثامن بن حممد ،عن القوميس ،عنه :املسكر حرام ،أمجع آل
رسول اهلل ÷ عىل حتريمه.
وفيه [ج 2ص :]29وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ يف األرشبة أن كل
مسكر حرام ،وعىل أن كل رشاب يسكر كثريه فقليله حرام ،وقالوا :ما ُمخ َِّر من الرشاب،
فأسكر كثريه ،فهو مخر ،وأمجعوا عىل كراهية الدردي ،واخلمرية يف النبيذ ،والدادي،

وكل رشب جيود عىل الرتك ،فيسكر ،فهو حرام ،وكل رشاب يفسد عىل الرتك،
فيحمض ،فيصري خالً ،فهو حالل ،إذا مل يكن فيه سكر ،وإنام النبيذ عندهم الذي جيوز
رشبه :ما انتبـذ بالغداة ورشب بالعيش ،أو انتبذ بالعيش ورشب بالغداة ،وإن مكث أكثر
من يوم وليلة يف الشتاء ومل يغل ،ومل يسكر فال بأس برشبه ،وكره النبيذ يف اإلناء الضاري
حتى يغسل ،فهذا النبيذ الذي جيوز رشبه إذا مل يكن فيه سكر ،ومل يغل.
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]261/4:الرأب :]1570/3:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد :وسأله رجل عن الداذي؟
فقال :أحوهلا حتوطون ،تلك اخلمر ،اجتنبها ،كل رشاب يزداد فوق ثالثة أيام جودة فهو
حرام .والداذي :حب من الشجر كهيئة الشعري يطرح يف النبيذ ليقوى به.
ويف رشح األحكام لبن بالل رمحه اهلل :و َأ ْخ َبنا السيد أبو العباس رمحه اهلل ،قال:
َأ ْخ َبنا أبو زيد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن حممد بن سليامن،
قال :حدَّ ثني عبداهلل بن موسى ،عن أيب معمر سعيد بن خثيم ،عن زيد بن عيل ،قال :قال
لنا زيد بن عيل ’ :كل مسكر حرام ،وما أسكر كثريه فقليله حرام.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]412ال جيوز الرشب يف آنية الذهب والفضة،
وال األكل فيها ،وال أرى أن يؤكل ،وال أن يرشب فيام كان من اآلنية مرصع ًا هبام.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الذي يرشب يف آنية الذهب والفضة
إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم)) ،قال :وهنى رسول اهلل ÷ عن النفخ يف الرشاب.
قال حييى بن احلسْي _ :إذا رأى الشارب شيئ ُا حيتاج إىل أن ينفخه ،فليأخذه
بيده ،فليلقه من رشابه ،أو ليهرقه منه.
ويف املناهي للمرتىض ُممد بن حييى بن احلسْي [ %ص :]250بسنده ،عن آبائه،
عنه ÷ :وهنى عن النفخ يف الطعام ،والرشاب.
ويف رشح التجريد للمؤيد باهلل %

[ج6

ص :]246ملا روي ،عن حذيفة :أن

النبي ÷ هنى عن الرشب يف آنيـة الذهب والفضة ،وقال(( :هي هلم يف الدنيا ،ولكم
يف اآلخرة)) ،وروي أيض ًا عن النبي ÷ قال(( :من رشب يف آنية الذهب والفضة

فكأنام جيرجر يف بطنه نار جهنم)) فصار النهي عن الرشب فيها منصوص ًا عليه ،وهذا مام
ال خالف فيه.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]411إذا رشب الرجل ما ًء ،أو لبن ًا ،أو جالب ًا ،أو
غري ذلك مام يسع أصحابه أن يرشب ،ثم يدفع املرشوب إىل من عىل يمينه ،فيدور اإلناء
حتى يرجع إىل من هو عن شامل الشارب األول.
ويف ذلك :ما بلغنا ،عن رسول اهلل ÷ أنه أيت برشاب فرشب منه ،وعن يمينه
غالم ،وعن يساره مشائخ ،فقال للغالم(( :أتأذن يل أن أعطي هؤالء)) فقال الغالم :ال
()1
واهلل يا رسول اهلل ما أوثر بنصيبي منك أحد ًا ،فتله رسول اهلل ÷ يف يده.
قوله :فتله :أي فوضعه يف يده.
ويف جمموع زيد بن عيل [ #ص :]400عن آبائه ،عن عيل  :%قال له رجل :يا أمري
املؤمنني ما ترى يف سور اإلبل ،وميش الرجل يف النعل الواحد ،ورشب الرجل وهو قائم؟
قال :فدخل الرحبة هبام ،وأنا معه ،واحلسن ،قال :ودعا بناقة له فسقاها من ذلك املاء ،ثم
تناول ركوة ،فغرف من فضلها ،ورشب وهو قائم ،ثم انتعل بإحدى نعليه حتى خرج من
الرحبة ،ثم قال للرجل( :قد رأيت ،فإن كنت بنا تقتدي ،فقد رأيت ما فعلناه).
وفيه [ج 2ص :]401عن آبائه ،عن عيل _ ،قال( :خرجت أنا ورسول اهلل ÷
نطوف يف نخل ،وصاحب النخل معنا ،فإذا هو بمطهرة معلقة عىل نخلة ،قال :فتناول
رسول اهلل ÷ املطهرة وهو قائم ،فجعل يشنها يف فيه شن ًا ،وهو قائم).
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]482عن آبائه ،عن احلسني بن عيل  %قال:
كان أمري املؤمنني  #يأمرنا إذا أكلنا أن النرشب املاء حتى نتمضمض ثالث ًا.
۞۞۞۞۞
( - )1يف املطبوعة :فقبله.

َ
َ ُ
ِكتاب اللباس
قال اهلادي  #يف األحكام [ :]412/2لبس احلرير الجيوز للرجال إال يف احلروب
إال أن يكون الثوب ليس بحرير كله ،ويكون فيه مع احلرير غريه ،وال جيوز هلم التختّم
بالذهب ،وكذلك بلغنا ،عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :أهديت
لرسول اهلل ÷ أثواب حرير ،فأمرين ،فقسمتها بني النساء).
قال حييى بن احلسْي  :¥ال أحب الصالة يف يشء من اخلز؛ ألين ال آمن أن
يكون فيه يشء من امليت لفساد الدهر ،وفسالة عامله ،فأما احلرير فال بأس أن يلبس
الرجل الثوب الذي بعضه حرير ،وبعضه غري حرير إذا كان غري احلرير الغالب عىل
احلرير ،وكان أكثر من نصفه.
قال :وحدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن لبس احلرير للرجال؟ فقال :البأس به إذا مل
يكن الثوب خالص ًا كله منه ،وكان ما فيه من غري احلرير هو األكثر األغلب ،وكان دون ما
فيه من غريه.
وقال يف املنتخب [ص :]122وقد روي ،عن أمري املؤمنني  #أنه قال( :أهدي
لرسول اهلل ÷ ثياب حرير ،فأمرين ،فقسمتها بني النساء).
وقال املرتىض  #يف كتاب النهي [ص :]247وروي ،عنه ÷ بإسناد صحيح،
()1

أنه هنى عن الركوب عىل النمور ،وعن الصالة يف احلرير  ،وقال(( :النمور من متاع
الكفار ،وزينة من الخالق له)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]35وقال القاسم ،فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن حممد،
عن جعفر ،عنه :يكره لبس احلرير الثوب الذي فيه احلرير إذا كان احلرير هو األكثر
األغلب دون مافيه من غريه ،وال بأس إن كان دون ذلك ،وإن ترك لبس ذلك ،فهو أفضل
ملا جاء عن النبي ÷.
( - )1احلرير املحض (نخ).

وفيه [ج 2ص :]35وقال احلسن بن حييى وسئل عن لبس الذهب ،واحلرير؟ فقال:
سمعنا ،عن النبي ÷ ،أنه كره للرجال لبس احلرير ،والتختم بالذهب ،ومل يكره ذلك
للنساء ،وإنام هنى النبي ÷ عن لباس احلرير إذا كان كله من حرير ،أو ديباج ،وأما
الثوب امللحم ،فإن كان األكثر فيه من احلرير ،فهو من املنهي عنه ،يعني وإن كان األقل فيه
من احلرير ،فقد رخص يف لبسه ،والصالة فيه جائزة ورخص يف لبس الثوب الذي فيه
العلم من احلرير ،ونحوه ،ويف لبس الكسا فيه اإلبريسم ،والصالة فيه.
وفيه [ج 2ص :]35قال حممد :روينا ،عن النبي ÷ ،وعن كثري من الصحابة ،وعن
العلامء من آل رسول اهلل ÷ أهنم قالوا :إن النبي ÷ قال(( :الذهب ،والديباج،
واحلرير حرام عىل ذكور أمتي حالل إلناثهم)) ،وهذا املعمول عليه ،إال عند الرضورات،
فقد أذن النبي ÷ للزبري بن العوام لبس احلرير حتت الدرع يف احلرب ،وأذن لعبد
الرمحن بن عوف يف لبس قميص حرير أبيض عىل جلده جلرب كان به وقمل ،وال بأس
عىل النساء يف لبس احلرير ،واألمة ،وأم الولد ،واملدبرة ،واملكاتبة بمنزلة احلرة يف اللباس
احلرير ونحوه.
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 6ص :]246الجيوز للرجال لبس احلرير
املحض إال يف احلروب ،وذلك ألخبار كثرية رويت يف هذا الباب ،منها ماروي ،عن
عيل  ،#قال( :خرج علينا رسول اهلل ÷ ،ويف إحدى يديه ذهب ،ويف األخرى
حرير ،فقال(( :هذان حرام عىل ذكور أمتي ،وحل إلناثها)).
وروي هذا عن عدة من الصحابة :زيد بن أرقم ،وابن عمر ،وعقبة بن عامر،
وغريهم ،عن النبي ÷ ،وعن عيل  ،#قال( :أهديت لرسول اهلل ÷ ح ّلة
()1

حلمتها وسداها إبريسم  ،فقلت :يارسول اهلل ألبسها ،قال(( :ال ،أكره لك ما أكره
()2
لنفيس ،ولكن اقطعها ُمخُر ًا لفالنة ،وفالنة)) فذكر فاطمة & ،فشققها أربعة مخر ،وأما
يف احلرب ،فألنه يكون جنة ،وسالح ًا ،وإرهاب ًا للعدو ،وروي أن رسول اهلل ÷
رخص لطلحة بن عبيد اهلل يف لبس احلرير ،وال أحفظ خالف ًا يف ذلك.
احلرير ،متت قاموس.
( - )1اإلبريسم -بفتح السني وضمها:-
ُ
( )2يف أصول األحكام :فشقتها ،متت.

وقال األمري احلسْي  #يف الشفاء [ج 3ص( :]185خرب) وعن إبراهيم بن عبداهلل بن
القيس
احلسن بن احلسن ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :هنى رسول اهلل ÷ عن لبس ّ
واملعصفر ،وعن التختّم بالذهب ،وعن قراءة القرآن يف الركوع والسجود) دل ذلك عىل
قبح فعل هذه األشياء.
القس بفتح القاف :بلدة يف مرص يعمل فيها ثياب فيها حرير كأنه كثري ،فنسبت الثياب إليها.
واملعصفر قيل :إنه من صبغ آل فرعون.
الصبغ بكرس الصاد غري معجمة :ما يصطبغ به ،وما يصبغ به أيض ًا؛ وألن فيه تشبيه ًا
بالنساء ،وقد لعن النبي ÷ املتشبهني من الرجال بالنساء).
يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]36قال حممد :وال بأس عندنا بلبس اخلز ثبت لنا ،عن
احلسني بن عيل ،وعيل بن احلسني ’ :أهنام لبسا اخلز.
قال القاسم  :#فيام روى عبداهلل بن احلسني ،عن حممد ،عن جعفر ،عنه :وال يلبس
املشهر إال يف احلرب،
الرجل املقدم من الثياب ،وهو املشبع باحلمرة ،ويكره لبس
ّ
والبأس بلبس العامئم السود مامل يفحش صبغها ،وال بأس للرجل بلبس اخلاتم إذا مل يكن
ذهب ًا ،ويلبسه يف أي يديه شاء ،والذي عليه أهل البيت لبس اخلاتم يف اليمني ،وال بأس
للنساء بلبس السابري ،والشظوي ،والعصري إذا مل يشف ،ومل يظهر منها يشء مام يكره
كشفه ،وما شف من ذلك ،وسخف حتى يرى منه ماال حتل رؤيته مل حيل لبسه.
ويف الشفاء لألمري احلسْي [ #ج 1ص( :]244خرب) وروى النارص للحق  :#أن
النبي ÷ َت َع َّم َم بعاممة خز سوداء ،وأن احلسن بن عيل ،أو قال احلسني بن عيل :%
استشهد وعليه جبة خز ،احتج بذلك النارص للحق عىل جواز لبس اخلز...إىل أن قال يف
الشفاء :وقال السيد املؤيد باهلل :وليس ببعيد أن يقال :إنه إجامع ،وكره اهلادي #
الصالة يف اخلز ،وذكر كالمه يف األحكام ،واملنتخب إىل قوله :قال السيدان األخوان :فدل
هذا الكالم عىل أن املراد به جلد اخلز دون وبره.

قال اهلادي [ #ج 2ص :]416حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن لباس اخلاتم
للرجال؟ فقال :البأس بذلك مامل يكن ذهب ًا.
والذي عليه أهل بيت النبي ÷ :لبس اخلواتيم يف األيامن.
قال حييى بن احلسْي  :¥بذلك جاء األثر عن النبي ÷ أنه ختتَّم يف يمينه،
وعن عيل  ،#وعن احلسن ،واحلسني ،وعن خيار آل رسول اهلل ÷ ،وذلك
الواجب عندي؛ ألن اخلاتم يكون فيه اسم اهلل عز وجل ،وذكره ،فينبغي أن يبعد عن
اليسار؛ الستعامهلا يف إماطة ما يامط هبا من األقذار من الغائط ،وغريه.
وقال  #يف املنتخب [ص :]123كذلك صح عندنا أن النبي ÷ ختتم يف يمينه،
()1

وعيل ،واحلسن ،واحلسني . %
ويف صحيفة عيل بن موسى ’ قال [ص :]465حدَّ ثني أيب موسى بن جعفر ،قال:
كان عىل خاتم حممد بن عيل ،ظني باهلل حسن ،وبالنبي املؤمتن ،وبالوص ذي املنن،
واحلسني ،واحلسن.
وفيها [ص :]498عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :ختتموا
بالعقيق؛ فإنه ال يصيب أحدكم غم مادام ذلك عليه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]38قال احلسن ،وحممد :يكره للرجل أن يتختم بالذهب،
()2

وال بأس للمرأة  ،وال بأس بخاتم الفضة للرجل ،واملرأة.
وفيه [ج 2ص :]38حدَّ ثنا احلسني بن حممد ،قال :حدَّ ثنا حممد بن أمحد بن وليد ،قال:
عَم َل ٍ
حدَّ ثنا سعدان ،قال :سمعت أبا جعفر بن منصور ،يقولِ :
وال ألهل املدينة وليمة،
أو دعوة ،ودعا فيها الطالبيني ،فأول من دخل من الطالبيني نظر إليه ،وخامته يف يمينه،
فقال له :أيش تروي يف هذا؟ فلم يكن عنده فيه يشء ،ثم دخل بعده أبو الطاهر أمحد بن
( – )1ويف رشح التجريد [ :]6/248وعن جعفر ،عن أبيه ،قال :كان رسول اهلل ÷ يتختم بيمينه .روي عن جعفر ،عن أبيه،
قال :كان نقش خاتم عيل  :#اهلل امللك ،وكان يتختم بيمينه ،متت من املؤلف أيده اهلل تعاىل ،وأدام سعادته.
( - )2يف األصل( :وال لباس املرأة) ولعله سهو.

عيسى ،وخامته يف يمينه ،فقال له :يا أبا الطاهر أيش تروي يف هذا؟ فروى له سبعة
أحاديث ،فقال له :مثلك يلبس اخلاتم يف يمينه.
ويف كتاب النهي للمرتىض ُممد بن حييى ’ [ص :]247بسنده عن آبائه ،عن
عيل  ،%عنه ÷ ،وهنى ÷ عن التختم بالذهب للرجال.
قلت :وقد تقدم كالم اهلادي ،والقاسم ’ يف الذهب ،ورواية احلسن بن
حييى  ،#وحممد بن منصور  ،¥واملؤيد باهلل  ،#يف ذلك يف الباب ،والفصل،
الذين قبل هذا.
يف جمموع زيد [ #ص :]301عن آبائه ،عن عيل  ،%أنه قال( :دباغ اإلهاب
طهوره ،وإن كان ميتة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]415حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه سئل عن اجللود إذا
ُدبغت جلود امليتة فقال :احلديث فيها خمتلف ،وقد جاء فيها من النهي عن رسول اهلل ÷
()1

يف كتابه إىل مزينة وال تنتفعوا من امليتة بإهاب ،وال عصب ،وال حيل االنتفاع بإهاهبا،
وال عصبها كام ال حيل االنتفاع بلحمها ،وال يشء منها.
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 1ص :]26ومام يدل عىل ذلك ما َأ ْخ َبنا به أبو
احلسني بن إسامعيل ،قال :حدَّ ثنا النارص ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن
عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :ال تنتفعوا من امليتة بإهاب ،وال عصب)) ،فلام كان من الغد
خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة عىل الطريق ،فقال(( :ما كان عىل أهل هذه لو
انتفعوا بإهاهبا)) فقلت :يا رسول اهلل أين قولك أمس؟ فقال(( :ينتفع منها باليشء)).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]37قال أمحد بن عيسى :الأرى بأس ًا بالصالة يف جلود
الثعالب ،وغريها من السباع إذا دبغت ،وأرى دباغها طهورها للحديث عن النبي ÷.
( - )1يف نسخة :جهينه.

وقال القاسم  :#فيام حدَّ ثنا عيل بن هارون ،عن أمحد ،عن عثامن ،عن القوميس،
عنه :يكره جلود امليتة كام يكره عظمها؛ ألن الذكاة تلزم جلدها كام تلزم غريه من
أعضائها ،وقال :جلود الثعالب مكروهة ،وكذلك جاء عن عيل صىل اهلل عليه.
قال املرتىض  #يف كتاب النهي [ص :]249الذي رواه ،عن آبائه ،عن عيل ،%
قال( :وهنى الرجل أن ينظر إىل عورة الرجل ،وهنى املرأة أن تنظر إىل عورة املرأة ،وقال:
عورة املسلم عىل املسلم حرام ،وهنى أن يدخل احلامم إال بمئزر ،وقال :من كان يؤمن
باهلل ،واليوم اآلخر فال يدخل إال بمئزر).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]416ينبغي للمرأة أن ترخي درعها ،وجتر
إزارها حتى تسترت قدماها ،وغريهام منها.
ويف ذلك ما بلغنا :عن أم سلمة زوج النبي ÷ أهنا قالت للنبي ÷ ملا ذكر
اإلزرار :فاملرأة يا رسول اهلل ،فقال(( :ترخي شب ًا)) قالت :إذن ينكشف عنها ،قال:
((فذراع ًا ،ال تزيد عليه)).
قال حييى بن احلسْي  :¥ينبغي للمرأة أن جتر من ذيوهلا ،ومالحفها حتى
تسترت جوانبها ،وقدماها ،وليس للرجال ذلك أكثر ما يرخي الرجل ثوبه إىل ظهر قدمه.
وفيها [ج 2ص :]413قال حييى بن احلسني  :¥ال ينبغي ألحد أن يكشف عورته لدخول
املاء ،أو لدخول احلامم ألن اهلل قد أمر بسرت العورات ،وقد قال رسول اهلل ÷(( :عورة
املؤمن عىل املؤمن حرام)) ويستحب ملن دخلها وحده أن يسترت أيض ًا ،ونوجب عىل من
دخلهام مع غريه االستتار إجياب ًا.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]38قال حممد :عورة املسلم عىل املسلم حرام ،وروي ذلك عن
النبي ÷ ،وعن عيل صىل اهلل عليه قال(( :إن العبد إذا بدت عورته أعرض عنه امللك)).
وقال اهلادي  #يف األحكام أيض ًا [ج 2ص :]419هنى رسول اهلل ÷ أن يشتمل
الرجل بالثوب الواحـد عىل أحد شقيه ،وأن حيتبي بالثوب الواحد ليس عىل فرجه منه
يشء ،وعن امليش يف فرد نعل ،وعن القراءة يف الركوع ،وعن لبس الذهب ،وختتمه ،وعن
لبس املعصفر للرجال ،وغريه من املصبوغ إال يف منازهلم بني أهلهم.

قال حييى بن احلسْي :إنام هنى رسول اهلل ÷ عن االشتامل بالثوب الواحد عىل
أحد الشقني ؛ ألنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه ،وفخذاه ،وإنام تلك لبسة جفاة األعراب
األردياء ،وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.
ويف املناهي للمرتىض [ #ص :]250عن آبائه ،عنه ÷ :وهنى أن تلبس املرأة
لباس الرجال ،وتشبه هبم يف حال من احلال ،أو متيش مشية الرجل ،أو تكلم بكالمه،
وهنى الرجل أن يتشبه باملرأة يف لباسها ،وكالمها ،أو يف مشيتها ،وقال(( :لعن اهلل ورسوله
من فعل ذلك من الرجال ،والنساء)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]414وال بأس بتغيري الشيبْ ،
غَريه ُمغ َّري،
إن َّ
وتركه عىل خلق ربه أفضل ،وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قيل له
ْ
غَري لباس ًا ألبسنيه اهلل عزّ وجل).
غريت حليتك ،قال( :إين ألكره أن ُأ ِّ
حني كثر شيبه :لو ّ
وقال املؤيد باهلل  #يف رشح التجريد [ج 6ص :]249وال بأس بتغيري الشيب
باخلضاب ،وتركه أفضل ،واخلضاب مام الخالف يف جوازه ،وقد روي عن كثري من
السلف من أهل البيت وغريهم.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]37قال حممد يف رواية عبداهلل بن احلسني :رأيت عبداهلل بن
موسى ،وأمحد بن عيسى ،وقاسم بن إبراهيم ال أرى عىل أحد منهم خضاب برأسه ،وال
حليته ،وقد بلغني أن عبداهلل بن موسى مس شيئ ًا من صفرة ،ومل أره ،ورأيت أبا الطاهر
خيضب يده باحلنا.
حدَّ ثنا جعفر ،عن قاسم ،قال :البأس باخلضاب بالسواد ،وكان حممد بن احلنفية
خيضب بالوسمة ،وذكر عن عيل  #أنه قيل له بعدما شاب :يا أمري املؤمنني لو غريت
حليتك ،فقال( :إين ألكره أن أغري لباس ًا ألبسنيه اهلل) وقد كان احلسن ،واحلسني خيضبان.
قال حممد بن منصور :كرهه عيل ملا قال له النبي ÷(( :ختضب هذه من هذه))
يريد هامته ،قال حممد جائز اخلضاب بالوسمة ،واحلناء ،والكسم.

وقال املرشد باهلل يف أماليه [ج 2صَ :]250أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن املحسن
بن عيل التنوخي  -بقراءيت عليه  -قال :حدَّ ثنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن سهل
الديباجي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن حممد بن األشعث أبو عيل الكويف ،قال :حدَّ ثنا موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب  ،%قال:
حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر ،عن أبيه ،عن جده عيل ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :ثالث يطفني نور العبد :من قطع ود أبيه ،وغري شيبه بسواد،
ووضع برصه يف احلجرات من غري أن يؤذن له)).
وقال اإلمام النارص أبو الفتح الديلمي  #يف برهانه تفسري القرآن :ومنه قول
رسول اهلل ÷(( :إن اهلل يبغض الشيخ الغربيب)) يعني الذي خيضب بالسواد.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]414البأس أن تصل املرأة يف شعرها شعر ًا ،أو
صوف ًا من شعر الغنم ،فأما شعر الناس فال حيل هلا أن تصله بيشء من شعرها ،ويف الواصـلة
شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول اهلل ÷( :أنه لعن الواصلة واملتوصلة).
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]38وعىل قول حممد :ال ينبغي للمرأة أن تصل شعرها بشعر
الناس ،وال بأس أن تصل شعرها بصوف الضأن ،أو شعر الغنم؛ ألن أمحد قال :فيام روى
حممـد بن فرات ،عن حممد ،عن عيل بن أمحد ،عن أبيه :أنه كان ال يرى بأس ًا بشعر اليزّ  ،وهي
الشاة ،وبكل شعر ما خال شعور الناس فإنه ميتة ،وكان أهله يفعلون ذلك بعلمه ،وال
ينهاهن.
ينهاهم -يعني أن أهله كن يصلن شعرهن بشعر الغنم ،أو صوف الضأن -فال
ّ
قال حممد :البأس به.
وقال حممد :إذا سقطت خصلة من شعر يف إناء كره أن يتوضأ به ،أو يرشب.
روى املرتىض ُممد بن حييى بن احلسْي يف كتاب النهي [ص :]249عن آبائه ،عن
عيل  ،%قال( :هنى رسول اهلل ÷ النساء عن دخول احلامم ،وقال(( :لعن اهلل
داخالت احلامم)) وهنى أن تقبل شهادة النساء يف حد من احلدود ،وهنى أن تقبل شهادهتن
يف يشء إال ومعهن رجل ،إال يف االستهالل ،أو يف الرضاع.

وهنى أن يردف الرجل دابته امرأة ال يملكها ،وهنى االمرأة أن تستعني بالرجل حلملها
رجاهلن ،وهنى االمرأة أن تسافر إال مع
منهن غري
دابتها ،وهنى النساء أن ييل ذلك
ّ
ّ
عىل ّ
زوج ،أو ذي رحم حمرم ،وهنى أن تدخل املرأة املتهمة عىل االمرأة املأمونة يف دينها ،وهنى
أن تدخل ا ُمل َذكَّرة من النساء عىل امرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وهنى املرأة أن تعيص
زوجها يف يشء غواه مامل حيملها عىل معصية اهلل ،وهنى عن الكهانة ،وهنى أن يصدق
كُه َن له فليس من اهلل يف يشء)) ،وهنى عن
كَه َن ،أو ُت ِّ
الكاهن ،ويؤتى ،وقـال(( :من َت َّ
َمالسة املخنث ،وعن إجابة دعوته ،وعن أكل طعامه وعن مناكحته ،وقال(( :من فعل
ذلك فقد برئ اهلل ورسوله منه)) ،وهنى عن اللعب باحلامم ،وروي أنه رأى رج ً
ال يلعب به
فقال(( :شيطان يتبع شيطان ًا)) وهنى عن جر اإلزار ،وهنى أن يكتم الرجل ماعلمه اهلل إذا
أتاه من يريده ،ومن ينتفع به ،وقال(( :من كتم أخاه نصيحة أو فضال يطلبه إليه لينتفع به
ْ َ َ َ
َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ
اب ُل َبيِن َّن ُه
حرمه اهلل يوم القيامة مايرجو ،ثم قرأِ﴿ :إَوذ أخذ الل مِيثاق اَّلِين أوتوا الكِت
َ َ ْ َ
ل َِّلن ِ
اس َوَل تك ُت ُمون ُه..اْلية﴾[آل عمران ]187:وهنى ÷ عن كتامن العلم إذا طلب،
وقال(( :من كتم عل ًام يسئل عنه جاء يوم القيامة مغلو ً
ال)) وهنى عن عون الظاملني ،وهنى

عن صحابة اخلائنني).
يف جمموع زيد [ #ص :]423عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من تغنى أو غُ ن َِّى له ،أو ناح أو نيح له ،أو أنشد شعر ًا ،أو قرضه - ،وهو فيه كاذب -
أتاه شيطانان ،فيجلسان عىل منكبيه يرضبان صدره بأعقاهبام حتى يكون هو الساكت)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى  #بلفظ [العلوم[ ،]264/4:الرأب :]1577/3:حدَّ ثنا حممد،
قال :حدَّ ثني عيل ،وحممد ابنا أمحد بن عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني بن علوان ،عن أيب
خالد...إىل آخر السند مثله بلفظ :فجلسا.
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]43عن حممد ،عنه ÷.
وفيه [ص :]423عن آبائه ،عن عيل  ،#أنه قال( :بئس البيت بيت ال يعرف إال بالغنَّاء،
وبئس البيت بيت ال يعرف إال بالفسوق ،والنياحة).

وفيه [ص :]423هبذا السند قال :قال رسول اهلل ÷(( :أول من تغنَّى إبليس لعنه
اهلل ،ثم زمر ،ثم حدا ،ثم ناح)).
وهام يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]264/4:الرأب :]1578/3:بالسند املتقدم فيها
بلفظ :بالفسق ،يف احلديث األول.
وهام يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]43عن حممد أيض ًا عنهام.
وهام يف أمال أيب طالب  #بلفظ [صَ :]523أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم

احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن سالم ،قال:
حدَّ ثنا حسن بن عبد الواحد ،قال :حدَّ ثنا احلسن بن احلسني العرين ،عن حسني بن
علوان...إىل آخر سند األمايل واملجموع مثلهام بلفظ( :الفسق ،وزيادة بئس البيت بيت
اليعرف إال بالرشاب) وليس يف احلديث لفظ( :ثم حدا).
ويف املجموع أيض ًا [ص :]423عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((إياكم والغنَّاء؛ فإنه ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء الشجر)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [العلوم[ ،]265/4:الرأب :]1578/3:بالسند املتقدم بلفظ :يف
القلب النفاق.
وهو أيض ًا يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]43عن حممد ،عنه ÷ :نحوه.
ويف املجموع أيض ًا [ص :]423عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((كسب البغي ،واملغنية حرام)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]265/4:الرأب :]1581/3:بالسند املتقدم :عن
عيل  ،#قال :أتاه رجل فقال :إن عندي جارية أصبتها ،وقد عُ ِّل َم ْت النوح ،فقال:
وحيك فعلمها القرآن ،فإين سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :التعلموهن النوح وال
الغنَّاء فإن كسبهام حرام)).
ومثل األمال يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]43عن حممد عنه .#
ويف املجموع أيض ًا [ص :]424عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول
ُ
وتصفيف
ُ
إسبال الشارب،
فاحذروهن:
اهلل ÷ يقول(( :عرش من عمل قوم لوط
ّ

ُ
وحتليل األزرار ،وإسبال اإلزار ،وإطارة احلامم ،والرمي باجلالهق،
الشعر ،ومضغُ العلك،
والصفري ،واجتامعهم عىل الرشب ،ولعب بعضهم ببعض)).
وهو يف أمال أمحد بن عيسى  #بلفظ [العلوم[ ،]269/4:الرأب :]1590/3:حدَّ ثنا حممد،
قال :حدَّ ثني أمحد بن صبيح ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد...إىل آخره مثله بلفظ:
((وتنقيض العلك)).
وهو أيض ًا يف األحكام للهادي  #بلفظ [ج 2ص :]525بلغنا ،عن زيد بن عيل رمحة
اهلل عليه ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال رسول اهلل ÷ :مث ُله ،ويف
نسخة( :حتليل اإلزار).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]267/4:الرأب :]1585/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا
عباد ،عن موسى بن عمري ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال :قال
رسول اهلل ÷(( :بعثت بكرس املعزاف ،واملزمار ،وأقسم ريب ال يرشب عبد يف الدنيا
مخر ًا إال سقاه يوم القيامة محي ًام)) ،ثم قال رسول اهلل ÷(( :كسب املغنية سحت ،وكسب
املغني سحت ،وكسب الزانية ،وحق ًا عىل اهلل أن ال يدخل اجلنة حل ًام نبت من سحت)).
وهو يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]42وروى حممد بإسناده عنه ÷(( :بعثت..إلخ))
وزيادة (سحت) بعد الزانية.
وفيها [العلوم[ ،]263/4:الرأب :]1573/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل ،وحممد ابنا أمحد بن
عيسى ،عن أبيهام ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن
مر بقوم يلعبون بالنرد ،فرضهبم بدرته حتى فرق بينهم ،ثم قال( :اال إن
عيل  :#أنه ّ
املالعبة هبذه قامر كأكل حلم اخلنزير ،واملالعبة هبا غري قامر كاملتلطخ بشحم اخلنزير،
وبدهنه) ثم قال( :هذه كانت ميرس العجم ،والقداح ميرس العرب).
وهو يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]42عن حممد مرسالً...إىل قوله :ثم قال( :اللعب
بالنرد قامر) ،وليس فيه( :أال إن املالعبة...إلخ).
وفيها [العلوم[ ،]263/4:الرأب :]1574/3:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر الرازي،
عن أبيه ،عن سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباته ،عن عيل  ،#قال( :ستة ال ُي َس َّلم

عليهم :اليهودي ،والنرصاين ،واملجويس ،واملتفكهني باألمهات ،والذين بني أيدهم
اخلمور ،والرياحني ،والذين يلعبون بالشطرنج).
ونحوه يف اجلامع الكايف [ج 2ص :]42عن حممد مرسالً.
وفيها [العلوم[ ،]263/4:الرأب :]1574/3:قال أبو جعفر :املتفكهون بأمهاهتم الذين يعيبون
الناس بام يكرهون حتى يشمتوا.
يف جمموع زيد [ #ص :]425عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :اخلتان سنة للرجال
تكرمة للنساء).
وفيه [ص :]424هبذا السند عنه ( :#عرش من السنة :املضمضة ،واالستنشاق،
وإحفاء الشارب ،وفرق الرأس ،والسواك ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة،
واخلتان ،واالستجداد ،وهو :االستنجاء).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض

[ص]495

بسنده عن آبائه قال :قال

رسول اهلل ÷(( :أختنوا أوالدكم يوم السابع فإنه أطهر ،وأرسع نبات ًا للحم)).

۞۞۞۞۞

َ ُ َ َ
ِكتاب الوصايا
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ [ص :]377عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال
وصية لقاتل ،وال لوارث ،وال حلريب).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]426حكم رسول اهلل ÷ بأن ال وصية
لوارث ،وهذا عندي فصحيح من قوله ،ألنه أقرب إىل الرشد واحلق ،وأبعد من الظلم،
والباطل؛ ألنه ÷ قد هنى أن ينحل الرجل ابنه نح ً
ال دون سائر ولده ،ومل خيتلف يف
هذه الرواية ،والوصية إن مل تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.
قال  :#وإنام أراد رسول اهلل ÷ بقوله(( :ال وصية لوارث)) التسوية بني
الورثة ،وأن يصري إىل كل وارث ماحكم اهلل له من مرياثه ،فأما الثلث فله أن يوص به ملن
شاء من قريب ،أو بعيد ،فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن جتوز له ،وإنام
حرض رسول اهلل ÷ عىل املوص أن يوص لبعض الورثة بامال يملكه دون سائرهم،
وذلك فهو ما زاد عىل الثلث ،فأما الثلث الذي هو أملك به منهم ،ففعله جائز فيه،
وحكمه ماض عليه يوص به ملن شاء من قريب ،أو بعيـد؛ ألن اهلل قد أطلق له أن يوص
بـه ملن شاء ،وصلة الرحم القريبة أقرب إىل اهلل من صـلة األجنبي ،ورسول اهلل ÷
إىل أن يأمر بصلة الرحم ،ويؤكدها ،وحيث عىل التزيد أقرب منه إىل أن ينهى عن ذلك،
وليس ُخي ََّرج قوله(( :الوصية لوارث)) وال جيوز عليه عندنا إال عىل ماقلنا من أنه مل جيزها
فيام اليملك مام زاد عىل الثلث.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]246وعن حممد ،عن النبي ÷ قال(( :الجتوز وصية
لوارث ،وال اقرار بدين)).
وعن الشعبي ،عن عيل صىل اهلل عليه ،قال( :ال جتوز الوصية لوارث ال بقليل ،وال
كثري إال أن يشاء الورثة).

يف جمموع زيد [ #ص :]377عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال وصية ،وال مرياث
حتى يقيض الدين ،وألن أوص باخلمس أحب إيل من أن أوىص بالربع ،وألن أوص
بالربع أحب إيل من أن أوص بالثلث ،ومن أوىص بالثلث فلم يرتك شيئ ًا).
سألت زيد ًا بن عيل ’ :عن رجل أوىص لرجل بثلث ماله ،وآلخر بربعه؟ فقال:
(خـذا ما ً
ال له ثلث ،وربع وهو اثنا عرش ،فالثلث أربعة ،والربع ثالثة فيكون الثلث بينهام
عىل سبعة).
ويف رشح األحكام لعيل بن بالل رمحه اهللَ :أ ْخ َبنا السيد أبو العباس احلسني رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبد العزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال :حدَّ ثنا
املحاريب ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان ،قال :حدَّ ثني أبو خالد ،قال :حدَّ ثني زيد بن
عيل ،عن أبيـه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :ال وصية ،وال مرياث حتى يقيض الديون،
أحب إيل من أن أوص بالربع ،وألن أوص بالربع أحب إىل من أن
وألن أوص باخلمس ّ
أوص بالثلث ،ومن أوىص بالثلث فلن يرتك مقاله).
ويف اجلامع الكايف :قال أمحد ،وحممد :ال جيوز ألحد أن يوص بأكثر من الثلث،
وروى حممد بإسناده عن عيل صىل اهلل عليه قال( :ألن أوص بالسدس أحب إيل من أن
أوص باخلمس ،وألن أوص باخلمس أحب إيل من أن أوص بالربع ،وألن أوص بالربع
أحب إيل من أن أوص بالثلث ،ومن أوىص بالثلث فلم يرتك).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]429لو أن رج ً
ال حرضته الوفاة ،فأصمت،
فقال له بعض الورثة :يا فالن تعتق عبدك فالن ًا فأشار برأسه  -أي نعم  ،-فقال له:
()1

تصدق بكذا ،وكذا من مالك ،فقال :نعم ،فقد روي عن احلسن واحلسني ’ أهنام
فعال ذلك بإمامة ابنة أيب العاص بن الربيع األموي ،وأمها زينب ابنة رسـول اهلل ÷،
وكان عيل بن أيب طالب  #قد تزوجهـا من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول اهلل ÷،
( - )1وقد (نخ).

وذلك أن فاطمة ابنة رسول اهلل ÷ سألته أن يتزوجها ،وهي ابنة اختها ،فأشارت
برأسها نعم ،فأجازا ذلك ،وأنفذاه ،وما أرى أهنام ¢ا فعال ذلك حتى خاطباها يف
ذلك الوقت إال وقد أيقنا أن معها طرف ًا من عقلها.
قال حييى بن احلسْي _ :فإذا كان ذلك كذلك صح ،وجازت إشارهتا.
ويف اجلامع الكايف :قال حممد :وإذا قيل للمريض :توص بكذا ،فأشار برأسه  -أي
نعم  -فاملعمول عليه :أن الوصية ال جتوز ،وروي ذلك عن عيل صىل اهلل عليه ،وهو قول
أهل الكوفة ،وقال أهل املدينة :جيوز اإليامء فإذا أوىص املريض بوصية ،وهو صحيح
العقل ،وكتب الوصية ،ثم اعتقل لسانه ،ثم حرض الشهود ،ثم قريت عليه الوصية ،فأومى
برأسه  -يقر بام فيها  -فبلغنا أن احلسن ،واحلسني صىل اهلل عليهام أجازا هذا ،ومثله قول
أهل املدينة ،وأما الكوفيون فإن هذا عندهم ال جيوز ،وأما وصية األخرس إذا قريت عليه
وصيته فكان منه اإليامء ما يعرف أنه إقرار بالوصية فهو جائز ال نعلم يف ذلك خالف ًا.
يف اجلامع الكايف :قال حممد :حدَّ ثنا حممد بن عمران بن أيب ليىل ،قال :حدَّ ثني أيب أبو
ليىل ،عن الشعبي ،عن عيل صىل اهلل عليه( :يف رجل ترك بنات ،وأبوين ،وأوىص المرأة
أخرى بمثل حظ إحدى بناته ،فهي عىل اثنني وعرشين ،للتي أوىص هلا من ذلك أربعة،
وللبنات ثلثا ما بقي بعد الوصية ،وهو اثنا عرش فنصيب كل واحدة من البنات أربعة،
ولألبوين السدسان بعد الوصية ستة).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]448وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((عيل أعلم القوم وأقضاهم)).
ّ
قال :وبلغنا عن عيل  #أنه كان يقول( :واهلل لو أطعتموين لقضيت بينكم بالتوراة
حتى تقول التوراة :اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم باإلنجيل حتى يقول اإلنجيل:
اللهم قد قىض يب ،ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن :اللهم قد قىض يب ،ولكن
واهلل ال تفعلون ،واهلل ال تفعلون).

وروي عنه  #أنه قال( :بعثني رسول اهلل ÷ إىل اليمن فوجدت حي ًا من أحياء
العرب قد حفروا زبية لألسد...إىل آخر احلديث) وقدمناه يف الديات يف فصل املتصادمني
فراجعه ثمة رجعنا إىل تامم رواية اهلادي ،وبلغنا عن أمري املؤمنني  #أنه وجد درع ًا له
عند نرصاين.
قلت :إىل آخر الرواية التي قدمناها يف كتاب القضاء يف فصل احلبس إىل آخر كالم
اهلادي  #يف احتجـاجه عىل فضل أمري املؤمنني _ وعلمه وما ورد فيه من اآليات.

۞۞۞۞۞

َ ُ
السي
ِكتاب
ِ
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]361عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من مات وليس
له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان اإلمام عد ً
ال بر ًا تقي ًا).
قال اإلمام اهلادي إل احلق حييى بن احلسْي  %يف األحكام [ج 2ص :]459اإلمام
الذي جتب طاعته هو أن يكون من ولد احلسن ،أو احلسني ’ ،ويكون ورع ًا تقي ًا
صحيح ًا نقي ًا ،ويف أمر اهلل عز وجل جاهد ًا ،ويف حطام الدنيا زاهـد ًاَ ،فهِ ًام بام حيتاج إليه ،عامل ًا
بملتبس ما يرد عليه ،شجاع ًا كمي ًا ،بذو ً
ال ،سخي ًا ،رؤوف ًا بالرعية ،رحي ًام ،متعطف ًا ،متحنن ًا،
حلي ًام ،مواسي ًا هلم بنفسه ،مشارك ًا هلم يف أمره ،غري مستأثر عليهم ،وال حاكم بغري حـكم
اهلل فيهم ،رصني العقل ،بعيد اجلهل ،آخذ ًا ألموال اهلل من مواضعها ،راد ًا هلا يف سبلها،
مفرق ًا هلا يف وجوهها التي جعلها اهلل هلا ،مقي ًام ألحكام اهلل ،وحدوده ،آخذ ًا هلا ممن وجبت
عليه ،ووقعت بحكم اهلل فيه من قريب ،أو بعيد ،رشيف ،أو دين ،ال تأخذه يف اهلل لومة
ربهَ ،متهد ًا يف دعوته ،رافع ًا لرايته ،مفرق ًا للدعاة يف
الئم ،قائ ًام بحقه ،شاهر ًا لسيفة ،داعيا إىل ّ
البالد ،غري مقرص يف تأليف العباد ،خميف ًا للظاملني ،مؤمن ًا للمؤمنني ،ال يأمن الفاسقني ،وال
يأمنونه ،بل يطلبهم ويطلبونه ،قد باينهم وباينوه ،وناصبهم وناصبوه ،فهم له خائفون ،وعىل
هالكه جاهدون ،يبغيهم الغوائل ،ويدعوا إىل جهادهم القبائل ،مترشد ًا عنهم ،خائف ًا منهم،
ال تردعه وال هتوله األخواف ،واليمنعه عن االجتهاد عليهم كثرة اإلرجاف ،شمري
مشمرَ ،متهد غري مقرص ،فمن كان كذلك من ذرية السبطني احلسن واحلسني ’ فهو
اإلمام املفرتضة طاعته ،الواجبة عىل األمة نرصته ،ومن قرص عن ذلك ،ومل ينصب نفسه،
ويشهر سيفه ،ويباين الظاملني ،ويباينوه ،ويبني أمره ،ويرفع رايته لتكمل احلجة لربه عىل
مجيع خلقه بام يظهر هلم من حسن سريته ،وظاهر ما يبدو هلم من رسيرته فيجب بذلك عىل
األمـة املهاجرة إليه ،واملصابرة معه ،ولديه ،فمن فعل ذلك من األمة من بعد ما أبان هلم
ربه ،وشهر سيفه ،وكشف باملباينة للظاملني رأسه فقد أدى إىل اهلل
صاحبهم نفسه ،وقصد ّ

فرضه ،ومن قرص يف ذلك كانت احلجة هلل عليه قائمة ساطعة منرية بينة قاطعة؛ ليهلك من

هلك عن بينة ،وحييا من حي عن بينة ،وإن اهلل لسميع عليم.

ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]44قال أمحد بن عيسى :فيام حدَّ ثنا عيل بن حممد ،عن حممد
بن هارون ،عن سعدان بن حممد ،عن حممد بن منصور ،قال :قلت ألمحد بن عيسى #
ختاف عيل من هـذا األمر شيئ ًا إن أدركني املوت عىل هذا يعني تركنا اجلهاد؟ قال :ال ،إذا
كنت مرصد ًا.
وسمعت رج ً
ال يناظره يف جلوسه عن هذا األمر ،فكان من حجته أن قـال :أليس قد صب
عيل _ عىل اجلور حتى وجد القوة ،قيل له :عىل أي جور صب؟ قال :عىل عثامن.
وقال أمحد :فيام حدَّ ثنا عيل بن حممد بن احلسني اهلمداين ،قال :حدَّ ثنا عيل بن أمحد بن
()1

حاتم ،قال :حدَّ ثنا حممد بن سندان  ،قال :حدَّ ثنا حممد بن جبلة ،عن أمحد بن عيسى،
َ
ِين َء َام ُنوا أَط ُ
قال :قال اهلل عز وجل يف ابتالء الناس بالطاعة ،واملعصية﴿ :يَاأ ُّي َها َّاَّل َ
ِيعوا
َْ
ُ َ َُ
ْ ُ
الل َوأَط ُ
ِيعوا َّ
وِل اْل ْم ِر مِنك ْم﴾[النساء ]59:فجعل الطاعة فريضة ،وصل هبا
أ
و
ول
س
الر
ِ
طاعة والة أمره بطاعـة رسـوله ،وطاعة رسول اهلل ÷ بطاعته ،فوالة األمر :هم
القوامون بدين اهلل يف خلقـه ،الذابون عن حرم اهلل وخلقه ،الداعون إليه من أدبر عنه،
اصطفاهم لذلك ،فرضيهم له ،ورشفهم بذلك ،وكرمهم به ،إذ جعل طاعتهم فريضة من
فرائضه ،ومعصيتهم مقرونة بمعصيته ،ثم أخلصهم بالتطهري ،فأختصهم بالتخيري،
وقدمهم يف النعمة ،وفضلهم بالتكرمة ،واصطفاهم باألمانة التي هي أعظم الدرجات
بعد النبوءة ،وفرض عليهم القيام بالكتاب والسنة ،وفرض هلم عىل العبـاد حقوق ًا
اختصهم هبا ،وجعل هذه احلقوق موصلة بحقه ،مطوقة عىل مجيع خلقه ،ثم ضاعف هلم
ّ
الثواب ،وضاعف عليهم العقاب بقدر من ولوا ،وما ولوا من أمر العباد ،فعظمت
اخلطوب يف تضاعف احلساب ،والذنوب ،وذلك أن املخصوص بالنعمة ،املقدم بالتكرمة
متظاهرة عليه احلجة ،وإن كانت لكل أحد الزمة ،ليس لإلمام أن ينتقص الرعية حقها،
وال للرعية أن تنتقص حق إمامها ،فإن خالف كتاب اهلل ،وسنة رسوله ÷ ،ومل
يعـدل بينهم ،وبسط عليهم باجلبية ،والتكب عليهم ،فمنعهم حقوقهم ،واستأثر عليهم
بفيهم ،وأظهر الفساد ،واملنكر ،فال طاعة له عليهم يف معصية خالقهم ،وحرمت عليه
(( - )1ونخ) :حممد بن مروان.

()1

إمامتهم  ،وواليتهم ،وحرمت عليهم طاعته ،ومعاونته ،وكان حق اهلل عليهم َماهدتـه
حتى يفي إىل أمر اهلل ،أو يعتزل والية أمره؛ فإنه ال والية ملن مل حيكم بام أنزل اهلل؛ لقول اهلل
َ
َْ َ
َ
َ ُ َ َ ُ َّ
َ َْ ُ
عز وجل ﴿ َو َم ْن ل ْم َيك ْم ب ِ َما أن َزل الل فأولئِك ه ُم الظال ُِمون[﴾45املائدة] ﴿ َو َم ْن ل ْم
َ َ ْ َْ َْ ُ ْ َ َََْ
َْ ُ ْ َ َََْ
َُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
َيكم بِما أنزل الل فأولئِك هم الفاسِقون[﴾47املائدة] ﴿ومن لم َيكم بِما أنزل الل
َُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
اإلقرار بحكم الكافرين ،وال الظاملني،
للمؤمنني
حيل
وال
[املائدة]
﴾
44
ون
فأولئِك هم الَكفِر
ُ
وال الفاسقني ،وال الرضا به ؛ فيكونوا رشكاؤهم يف مآثمه فإنه من أقر وريض بمعصية اهلل
فقد عىص ،ومن عىص اهلل فقد استحق سخطه ،ومن سخط اهلل عليه كانت النار أوىل به،
نعوذ باهلل من سخطه ،ونعوذ به من اإلقرار بمعصيته ،والرىض بفعال الظلمة من عباده،
ونستعني بـاهلل عىل تأديـة حقه يف َماهدة من أوجب علينا جهاده ،فإنه الحول ،وال قوة إال
باهلل ،وقد ع َّظم اهلل ثواب اجلهاد يف سبيله ،وسبيله :إحياء كتاب اهلل ،وسنة نبيه ÷،
ُ ْ ْ َ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ ِ َ َ ُ ْ
اب أ ِِل ٍم  ..10إَل
ذ
ع
ِن
م
م
يك
ج
ن
فقال﴿ :ياأيها اَّلِين ءامنوا هل أدلكم لَع َتار ٍة ت
ِ
ٍ
ْ
ْ
َتى م َِن ال ُم ْؤ ِمن َ
قوُل تعاَلَ :وبَْش ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِْي[﴾13الصف] ،وقال اهلل عز وجل﴿ :إ َّن الل اش َ َ
ِْي
ِ
َ ِ ِ
َ
ُ
َّ
ْ َ ْ َُ ُ
َ
ْ
َ
ِين ه َ
ـاج ُروا َوأخر ُ
أ ْن ُف َس ُه ْم َوأ ْم َوال َ ُه ْم..اْلية﴾[التوبة ]111:وقال﴿ :فاَّل َ
ارهِم وأوذوا
ِي
د
ِن
م
وا
ج
ِ
ِ
َ
َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َّ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
يّل َوقاتلوا َوقتِلوا ْلك ِف َرن عن ُه ْم َسيِ َئات ِ ِه ْم..اْلية﴾ [آل عمران ]195:وقالَ﴿:ل يست ِوي
ِِف سبِ
ِ
َ
َْ ُ َ َ ُْ ْ َ َ ُْ ُ
َُْ
َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ون ِف َ
يـل الل بِأ ْم َوال ِ ِه ْم َوأنفسِ ِه ْم
ب
س
ِد
ه
ا
ج
م
ال
و
ر
الَّض
وِل
ِ
ِ
القاعِدون مِن المؤ ِمنِْي غ َري أ ِ َ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ً
ِين َد َر َجة..إَل قوُل :غ ُف ً
ِين بأ ْم َوالِه ْم َوأ ْن ُفسِ ه ْم لَع ال َقا ِعد َ
َف َّض َل الل ال ْ ُم َجا ِهد َ
ورا
ِ
ِ
ِ
ْ َ َُ َ َ
َ
َرح ً
ِيما[ ﴾96النساء ]95،96:وقالِ﴿ :إَون نكثوا أ ْي َمان ُه ْم م ِْن َب ْعـ ِد ع ْه ِده ِْم َو َط َع ُنوا ِِف
ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ
دِينِك ْم فقات ِلوا أئ ِ َّمة الكف ِر إِن ُه ْم َل أ ْي َمان ل ُه ْم ل َعل ُه ْم َين َت ُهون[ ﴾12التوبة] فسامهم أئمة
ََ َُ ُ َ َ
الكفر بنكثهم أيامهنم ،وأمركم بقتاهلم ،ثم كرر ذلك عليهم ،فقال﴿ :أَل تقات ِلون ق ْو ًما
َ َ ُ ََْ َ
ْ
ُ
نكثوا أيمانهم﴾[التوبة ]13:اآليتني ،فإال يكون عدوكم هؤالء الذين حيرضونكم هم
املخصوصني هبذه اآلية؛ فإهنم إخوان من مىض قبلكم يف نكثهم ،وكفرهم ،وجراءهتم

عىل اهلل ،وفجورهم ،وحجة اهلل يف املاضني كحجته يف الباقني ،وأمره فيهم واحد له بال
تغيري ،وال تبديل.
( – )1فيكونون رشكاءه (ظ).

ويف اجلامع الكايف أيض ًا [ج 2ص :]49قال حممد :سألت أمحد بن عيسى  #قلت :قد
عرفت أهلك ،فصف الرجل منكم الذي إذا دعا وجبت علينا وعىل األمة إجابته ،وبيعته،
ومعاونته؟ فقال :الورع ،العاقل ،الشديد العقدة ،العامل بام جيب من األمور ،واألحكام،
العامل باختالف الناس ،وإن كان دون هذه الصفة كبعض األسالف جاز.
وقال أمحد أيض ًا [ج 2ص :]49فيام حدَّ ثنا عيل بن حممد ،عن عيل بن احلسني ،عن عيل بن
حاتم ،عن حممد بن سندان ،عن حممد بن جبلة عنه :واإلمام منا أهل البيت الواجب
طاعته ،وإجابته من أطاع اهلل ربه ،وأشعر تقوى اهلل قلبه ،وشمر يف اهلل ثوبه ،وأطال يف اهلل
خوفه ،واشتدت بأمور املسلمني عنايته ،فيتحنن عليهم برأفته ،وتعطف عليـهم برمحته،
ويتفقد أمورهم بنظره ،وكال صغريهم وكبريهم بعينه ،وأحاطت عليـهم شفقته ،وا َّتبع
فيهم آثار نبيه ÷ :فخلفه فيهم بعده ،وسلك فيهم قصده ،وأحيا فيهم سنته ،وأظهر
فيهم رشيعته ،وسار فيهم بسريته ،فواساهم بنفسه ،وعدل بينهم بقسمه ،املوثوق بعقله،
ودينه ،وفهمه ،وعلمه ،املأمون عليه عندهم عيبه ،املؤدي حق اهلل فيام استحفضه ،فإذا كان
كذلك فقد استوجب منهم الطاعة ،واستحق منهم اإلجابة.
وقال احلسن بن حييى [ #ج 2ص :]49أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن الـداعي
منهم إىل أمر اهلل ينبغي أن يكون عامل ًا بام يدعو إليه ،عام ً
ال به ،فإذا كان كذلك وجب
معاونته عىل أمر اهلل.
ُ
ب هلم أن يستحقوا هبا مقام الرسول ،ويستوجبون هبا أن يكونوا
والرشائط التي ُت ْو ِج ُ
العلم بالكتاب ،والسنة ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،والعدل ،والزهد،
متبوعني غري تابعني:
ُ
والتقوى ،وأداء األمانات إىل أهلها ،فمن كانت فيه هذه اخلصال من أهل بيت
النبي ÷ ،فقد وجب عىل أهل بيته ،وعىل املسلمني اتباعه ،وتقدمته ،وطاعته،
ومعاونته عىل الب ،والتقوى ،فقد استكمل الرشيطة من رسول اهلل ÷ ،وكان عىل
الناس أن يقتبسوا من علمه ،وأن غتدوا هبديه ،ومن كان فيه التقوى ،والزهد ،والعلم
فعىل العباد أن غتدوا هبديه ،ويقتدوا بأعامله الصاحلة ،وال يستوحشوا معه إىل غريه ،وقد
أمجعت األمة عىل أهنم من األمة الذين ورثوا الكتاب إذا عملوا بالكتاب ،ومل جيمعوا هم
عىل أن لغريهم فيها تأويالً.

(حق عىل اإلمـام أن
ويف جمموع زيد [ #ص :]362عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :د
()1

حيكم بام أنزل اهلل ،وأن يعدل يف الرعية ،فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا  ،وأن
يطيعوا ،وأن جييبوا إذا دعوا وأيام إمام مل حيكم بام أنزل اهلل فال طاعة له).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]460تثبت اإلمامة لإلمام ،وجتب له عىل مجيع
األنام بتثبيت اهلل له فيه ،وجعله إياها له ،وذلك فإنام يكون من اهلل إليه إذا كانت الرشوط
املتقدمة التي ذكرناها فيه ،فمن كان من أولئك كذلك فقد حكم اهلل له بذلك ،ريض
بذلك اخللق ،أم سخطوا.
قال [ج 2ص :]460وليس تثبت اإلمامة بالناس لإلمام كام يقول أهل اجلهل من األنام أن
اإلمامة بزعمهم إنام تثبت لإلمام برىض بعضهم ،وهذا فأحول املحال ،وأسمج ما يقال به
من املقال ،بل اإلمامة تثبت بتثبيت الرمحن ملن ث َّبتها فيه ،وحكم هبا له من اإلنسان ،رضا
املخلوقون ،أم سخطوا ،شاءوا ذلك وأرادوه أم كرهوا ،فمن ث َّبت اهلل له اإلمـامة وجبت
له عىل األمة الطاعة ،ومن مل يثبت اهلل له والية عىل املسلمني كان مأثـوم ًا معاقب ًا ،ومن
اتبعه عىل ذلك من العاملني ،ألنه اتبع من مل جيعل اهلل له حق ًا ،وعقـد ملن مل يعقد اهلل له
عقد ًا ،واألمر واالختيار فمردود يف ذلك إىل الرمحن ،وليس من االختيار يف ذلـك يشء
َ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ
اْل َ َ
ِري ُة
إىل اإلنسان ،كام قال اهلل سبحانه﴿ :وربك َيلق ما يشاء ويختار ما َكن لهم
ََ
َ َ ْ
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
َ
ْشكون[﴾68القصص] ويقول سبحانهَ ﴿ :و َما َكن ل ُِمؤم ٍِن وَل
ُسبْ َحان الل وتعاَل عما ي
ِ
َ
َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ
ْ
َ َ َ
اْل َ َ
ِري ُة م ِْن أ ْم ِره ِْم َو َم ْن َي ْع ِص الل
ُمؤم َِن ٍة إِذا قَض الل ورسوُل أمرا أن يكون لهم
وُل َف َق ْد َض َّل َض ََل ًَل ُمب ً
َو َر ُس َ ُ
ينا [﴾ 36األحزاب ]36:صـدق اهلل سبحانـه ،لقـد ضل من
ِ
اختار سوى خريته ،وقىض بخالف قضائه ،وحكم بضد حكمه ،فاحلكم هلل سبحانه،

نحاه عنا جل جالله نحيناه ،وقد
فمن ريض رضيناه ،ومن وىل علينا سبحانه أطعناه ،ومن َّ
بني لنا سبحانه من حكم له بالتولية عىل األمـة ،ومن رصفه عن األمر والنهي عن الرعية،
( - )1له (نخ).

فجعل خلفاءه الراشدين ،وأمناءه املؤمنني من كان من أهـل صفوته ،وخريته املؤمتنني عىل
ما ذكرنا ووصفنا من الصفة التي بينا ووصفنا هبا اإلمام ،ورشحنا ،و َأ ْخ َبنا أن من كان
عىل خالف ذلك منهم فإنه ال يكـون بحكم اهلل إمام ًا عليهم ،ويف ذلك ما يقول اهلل
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ ْ َ
ََ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ
ْ
َ
كمْ
َ
ْ
َ
ـق أحق أن يتبع أمن َل ي ِهدِي إَِل أن يهدى فما ل
سبحانه﴿ :أفمن يهدِي إَِل اْل ِ
َ َ َْ ُ َ
كيْف ُتك ُمون [﴾35يونس] فنهاهم عن احلكم ملن قرص عن اهلداية إىل احلق بالوالية
العظمى ،وحكم هبا سبحانه ملن كان من عباده هادي ًا إىل احلق ،والتقى من صفوته،
وموضع خريته الذين اختارهم بعلمه ،وفضلهم عىل مجيع خلقه ،وجعلهم الورثة
للكتاب املبني ،احلكام فيه بحكم رب العاملني ،ختم هبم الرسل ،وجعل ملتهم خري امللل،
فهم آل الرسول ÷ ،وأبناؤه ،وثمرة قلبه ،وأحباؤه ،وخلفاء اهلل ،وأولياؤه ،ويف ذلك
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
اص َطفيْ َنا
ما يقول اهلل جل جالله عن أن حيويه قول أو يناله﴿ :ثم أورثنا الكِتاب اَّلِين
ْ
َ َ
م ِْن ع َِبادِنَا َفمنْ ُه ْم َظال ٌِم ِنلَ ْف ِه َومِنْ ُه ْم ُم ْق َتص ٌد َومِنْ ُه ْم َساب ٌق ب ْ َ
اْل ْ َ
ات بِإِذ ِن الل ذل ِك
سِ
ري ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ُ َ َْ ْ
ض ُل الكب ُ
ري [﴾32فاطر] فجعل سابقهم هو اآلمر فيهم ،واحلاكم عليهم ،وعىل
هو الف
ِ
غريهم من مجيع املسلمني ،وغريهم من مجيع عباد رب العاملني.

حدَّ ثني أيب ،عن أبيه أنه سئل :هل تثبت اإلمامة لإلمام بغري رضا من املسلمني ،وبغري
عقد متقدم باثنني ،وال أكثر؟ فقال :اعلم هداك اهلل أن اإلمامة إنام تثبتت ملن تثبت له باهلل
وحـده ،وبام جعلها جتب به من كامل الكامل املطيق هلا بالعلم غري اجلاهل ،فمن كان يف
العـلم كامالً ،ومل يكن بام حيتاج فيه إليه من الدين جاهالً ،فإن عىل املسلمني العقد له،
والرضا به ،ال جيوز هلم غري ذلك ،وال يسعهم إال أن يكونوا كذلك.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]50قال حممد :سألت أمحد بن عيسى  #عن الدعوة هل
إىل الرىض من آل حممد؟ فقال :نعم ،الدعوة إىل الرىض ،ثم قال :الذي يقوم هو الرىض،
ولكنها دعوة جامعة.
وذكر عن عبداهلل بن موسى ،عن زيد بن عيل  :%وعن جامعة ممن قام من أهل بيته
أهنم دعوا إىل الرىض من آل حممد ÷ ،وقال القاسم :إن كان الرىض معلوم ًا فدعا
عن أمره ،وإال دعا إىل نفسه إذا كان موضع ًا لذلك.

حدَّ ثنا عيل بن حممد ،عن ابن هارون ،عن سعدان ،عن حممد ،قال :قلت ألمحد بن
عيسى  :#حدَّ ثني عبداهلل بن موسى أن زيد بن عيل ،وحممد بن عبداهلل ،وحسني بن
عيل صاحب فخ  :%دعوا إىل الرىض ،فقال :صدق ،دعا احلسني صاحب فخ إىل
الرىض ،وهو كان الرىض.
وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن الدعوة تكون إىل كتابه،
وسنة نبيه ،والرىض من آل رسول اهلل ÷.
وفيه [ج 6ص :]47قال حممد :قال أمحد بن عيسى  :#الدعوة إىل الرىض من آل حممد،
يف رواية سعدان ،عن حممد ،عنه ،قلت له :من ولد احلسن ،واحلسني ،قال :نعم.
وفيه [ج 6ص :]47قال احلسن بن حييى :اإلمامة يف ولد احلسن ،واحلسني.
وفيه قال [ج 2ص :]47يعني حممد ًا :وليس بني ولد احلسن واحلسني عندنا فرق يف
اإلمامة ،فمن قام منهم يستحق مقامه بالعلم ،والورع ،والعقل فهو عندنا موضع ملا قام
به ،وعىل ذلك رأينا آل رسول اهلل ÷ ممن مىض منهم ،وممن أدركنا منهم أمحد بن
عيسى ،وعبداهلل بن موسى ،والقاسم بن إبراهيم  ،%وغريهم ممن أدركنا من علامئهم،
قال :وقد ثبت لنا عن النبي ÷ أنه قال(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا
كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي)).
وفيه [ج 6ص :]178قال احلسن :أمجع علامء آل رسول اهلل ÷ أن عيل بن أيب طالب
كان أفضل الناس بعد رسول اهلل ÷ وأوالهم بمقامه ،ثم من بعد أمري املؤمنني احلسن
واحلسني أوىل الناس بمقام أمري املؤمنني ،ثم من بعد ذلك علامء آل رسول اهلل ÷
وأتقياؤهم ،وأبرارهم أئمة املسلمني يف حالهلم ،وحرامهم ،وسنن نبيهم ،فمن أمر منهم
باملعروف ،وهنى عن املنكر وجبت عىل املسلمني معاونته ،ونرصته ،وأن القائم منهم
باملعروف ،واجلهاد أفضل عندهم من القاعد ،وكل مصيب قدوة.
قال احلسن :وقد دل رسول اهلل ÷ عىل إمامة عيل ،واحلسن ،واحلسـني
بأعياهنم ،وأسامئهم ،فقال يف عيل صىل اهلل عليه :ما تقدم ذكره يف باب إمامته ،وقال يف
احلسن ،واحلسني صىل اهلل عليهام(( :هام سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبوهام خري منهام))

وبني فضلهام ،ودل عىل إمامتهام ،ودل أنه ال حيل ألحد أن يتقدم من
فجعلهام سيدينَّ ،
جعله رسول اهلل ÷ سيد ًا ،وشهد له باجلنة ،وقال(( :اللهم أحب من أحبهام،
وأبغض من أبغضهام)) وقال ÷(( :تعلموا منهام ،وال تعلموهام فهام أعلم منكم))،
وح ْر دب ملن حاربتم)) فأثبت أن حرهبم حربه،
وقال ألبيهام ،وهلام(( :أنا ِس ْل دم ملن ساملتمَ ،
وسلمهم سلمه ،وهذه قضية من رسول اهلل ÷ فيهم يف من متسك بالكتاب من
الذرية ،وقال(( :إن استنرصوكم فانرصوهم ،وإن لبدوا فالبدوا)) وأوجب عىل األمة
نرصهتم إذا استنرصوهم ،ومل يأمرهم بنرص أحد ،وال اتباعه ،ففي ذلك دليل عىل أهنام
املتبوعان ،وليسا بتابعني ،ويف إبانة فضلهام يف علمهام ،وأنفسهام عىل مجيع األمة دليل عىل
أنه ال جيوز أن يكون الفاضل العامل تبع ًا للجاهل املفضول ،فكيف وقد أمر اهلل بنرصهتام.
وقال(( :النجوم أمان ألهل السامء ،وأهل بيتي أمان ألمتي)) وخصهام اهلل ب ُأ ُب َّوة
َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ َََْ َ ُ
اءك ْم
رسول اهلل ÷ ،وسامهام ابنيه يف كتابه فقال﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبن
َّ
َ َ ََ َ َ َ ُ ْ ََُْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ون ِساءنا ون ِساءكم وأنفسنا..اْلية﴾[آل عمران ]61:وخصهام بآية التطهري﴿ :إِنما ي ِريد الل
ْ َ
اْليْ
ت َو ُي َطه َر ُك ْم َت ْطه ً
ُ ْ َ َْ ُ ُ
ج َس أ ْه َل ْ َ
ريا[﴾33األحزاب] فلام نزلت هذه اآلية
الر
ِ
ِ
ِ
ِِلذهِب عنكم ِ
جعل رسول اهلل ÷ الكساء عليه ،وعىل عيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،ثم قال:
((هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس ،وطهرهم تطهري ًا)) وفرض مودهتام عىل كل
مسلم ،ومودة عيل وذريتهام ،وجعل هلام اخلمس فريضة يف كتاب اهلل.
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
فلهام آية الصفوة ،قوله﴿ :ثم أورثنا الكِتاب اَّلِين اصطفينا مِن عِبادِنا﴾[فاطر]32:

وآية التطهري ،وآية املباهلة ،وآية اخلمس ،وآية الفيء ،وآية املودة فدل عليهام بالداللة التي
َ
َ ْ ُ َ َّ
آت ذا الق ْرب َحق ُه﴾[الروم ]38:فدل
أبـان فضلهام ،وعظم منزلتهام ،وقال اهلل سبحانه﴿ :ف ِ

عليهام بأعياهنام ،وأسامئهام ،وأنساهبام ،وأفعاهلام ،فإمامتهام واحدة ،وحقهام واجب ،وهام
إمامان يف وقت واحد إن قاما فلهام ،وإن قعدا فلهام درجتهام يف اجلنة واحدة ،ومنزلتهام يف
اجلنة واحدة ،إال أن احلسن يتقدم احلسني بالسن ،لقول النبي ÷(( :يؤمكم أقرؤكم
لكتاب اهلل ،وأقدمكم هجرة ،وأعالكم سن ًا)) وقال ألبيهام ،وهلام ،وملن متسك بالكتاب من
ذريتهام(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا أبد ًا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي))

فهام أبوا العرتة الطاهرة ،وسيداها ،واملوضع الذي أخـب رسول اهلل ÷ أن يف
التمسك هبام اهلدى فال حيل ملسلم أن يتقدمهام ،وال يطلب اهلدى يف غريهام ،واليف غري
أوالدهام املتمسكني بالكتاب ،وداللته عىل أوالدهام أن يتمسك العباد هبام ،وباملتمسكني
بالكتاب من ذريتهام فمن متسك بالكتاب ،وهبم مل يضل أبد ًا.
ثم َأ ْخ َبنا النبي ÷ كيف اإلمامة بعد هؤالء املسميني بأعياهنم يعني بعد عيل،
واحلسن ،واحلسني فقال(( :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي ،أال وإهنام
لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،أال وهام اخلليفتان من بعدي)) فيبني هبذا الكالم فرض
اإلمامة كيف هي يف كل عرص ،وزمان إىل األبد عىل هذه الرشيطة التي رشط ،وهي لزوم
الكتـاب ،فإذا كان من آل رسول اهلل ÷ رجل عامل بكتاب اهلل ،وسنة نبيه ،عامل بذلك
فهو اإلمام الذي دل عليه رسول اهلل ÷ يف كل عرص ،وزمان ،عىل املسلمني األخذ عنه
حالهلم ،وحرامهم ،وسنن نبيهم ،فإذا دعاهم إىل نرصة احلق وجب عليهم نرصته ،ولن
خيلو أهل بيت آل رسول اهلل ÷ يف كل عرص ،وزمان أن يكون فيهم مأمون عىل كتاب
اهلل ،وسنة نبيه علمه من علمه ،وجهله من جهله ،لقول رسول اهلل ÷(( :لن يفرتقا
حتى يردا عيل احلوض)) فهذا إجامع من مىض من آل رسـول اهلل ÷ األتقياء األبرار
الذين هبم يقتدى ،فقد ّبني رسول اهلل ÷ اإلمامـة ،ومل َيدَ ْع ألحد فيها اختيار ،وبينها
َُْ ُ َ ْ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
َََْ ْ َ َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
اهلل يف كتابه فقال﴿ :كنتم خري أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
وف وتنهون ع ِن
اس تأمرون بِالمعر ِ
ُْ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ري ويأمرون
المنك ِر ﴾ [آل عمران ]110:وقالُ﴿ :ولكن مِنكم أمة يدعون إَِل اْل ِ
ْ َ َ ْ ْ َ
َ َ ُ ْ ْ
َّ
َ
ْ ْ
وف َو َين َه ْون ع ِن ال ُمنك ِر َوأولئِك ه ُم ال ُمفل ُِحون[﴾104آل عمران ،]104:وقال﴿ :إِن
بِال َمع ُر ِ
َ
َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
َّ ِ َ ُ َ َ
ك ُه ْم َخ ْ ُ
ري ال ْ َب َّي ِة[ ﴾7البينة] وقال﴿ :يَاأ ُّي َها َّاَّل َ
ِين
ئ
ول
أ
ات
اْل
الص
وا
ل
اَّلِين ءامنوا وع ِم
ِ
ِ
ُ ْ ْ َ َ َِ
َ
َ
َِ َ ُْ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ
ْ
اب أ ِِل ٍم[ ﴾10الصف]..إىل آخر اآليتني،
ءامنوا هل أدلكم لَع َتار ٍة تن ِ
جيكم مِن عذ ٍ
َ
ْ ُ ْ َ ْ ََْ َ ْ َ ْ َْ ْ ََ ََ
وقالَ﴿ :ل ي َ ْس َت ِوي مِنكم من أنفق مِن قب ِل الفتحِ وقاتل﴾[احلديد..]10:اآلية وقال:
َ
ََ َْ
َُْ
َ َ ً ُ ًّ َ
﴿ َف َّض َل الل ال ْ ُم َجا ِهد َ
ِين د َر َجة َوّلُك َوع َد الل
ِين بِأ ْم َوال ِ ِه ْم َوأنفسِ ِه ْم لَع القا ِعد
()1
ُْ
اْل ْس َِن﴾ [النساء..]95:اآليتني فقد بني اهلل لـذوي العقول ،واألديانَّ ،
ودهلم عىل أفضل
( - )1أن أفضل آل رسول اهلل ÷ أتقاهم (نخ).

آل رسول اهلل ÷ ،وأتقاهم هلل ،وأعلمهم لكتاب اهلل ،وأكثرهم جهاد ًا يف سبيل اهلل،
ف َأ َشد أهل بيت النبي بكتاب اهلل متسك ًا ،وأكثرهم به عل ًام ،وعم ً
ال أوج ُبهم عىل املسلمني حق ًا.
ثم ذكر رسول اهلل ÷ املهدي ،وسامه باسمه ،واسم أبيه فقال(( :اسمه كاسمي،
واسم أبيه كاسم أيبَ ،س ِ
خ ٌّي باملال ،شديد عىل العامل ،رحيم باملساكني)) والرشيطة فيمن
يسمه رسـول اهلل ÷ يف غري وقت دولتهم من كان من العرتة فيه العلم ،واجلهاد،
مل ّ
والعدل ،وأداء األمانات إىل أهلها.
وقال :حممد بن عيل ،وزيد بن عيل ’ وكانا إمامني من أئمة اهلدى :نحن ولد
فاطمة أئمتكم يف حاللكم وحرامكم ،اإلمام منا املفرتض الطاعة الشاهر سيفه ،الداعي
إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وليس اإلمام املفرتض الطاعة اجلالس يف بيته،
املرخي عليه سرتة ،جتري عليه أحكام الظلمة ،وال جتري حكومته عىل ما وارى بابه،
وذلك أهنم ال حيتاجون إىل الطاعة إال مع األمر والنهي ،وإقامة احلدود ،وأخذ األفياء،
واألخامس يف مواضعها ،ووضعها يف أهلها ،واألخذ للمظلوم من الظامل.
قال ُممد :يف كتاب املسائل :وليس بني ولد احلسن واحلسني عندنا فرق يف
اإلمامة ،فمن قام منهم يستحق مقامه بالعلم ،والورع ،والعقل فهو عندنا موضع ملا قام
به ،وعىل ذلك رأينا آل رسول اهلل ÷ من مىض منهم ،وممن أدركنا منهم :أمحد بن
عيسى ،وعبداهلل بن موسى ،وقاسم بن إبراهيم ،وغريهم ممن أدركنا من علامئهم ،وقد
ثبت لنا عن النبي ÷(( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به مل تضلوا من بعدي كتاب
اهلل ،وعرتيت أهل بيتي)).
وفيه [ج 6ص :]49وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ أنه جائز أن يدعو
جامعة متفرقون ،أو َمتمعون ،ويعقد يف كل ناحية هذا العقد عىل النرصة ،والقيام بأمر اهلل
عز وجل ،وعىل كل من حرض قائ ًام بأمر اهلل أن ينرصه بقدر الطاقة ،فإذا ظهر أمر اهلل فآل
رسول اهلل ÷ األتقياء العلامء أعلم بالرضا منهم.
قال احلسن  :#فإن زعم زاعم أنه ال يصلح إال أن يكون اإلمام إال واحد ًا ،فإن
ْ َ ْ َ
النبوة أعظم قدر ًا عند اهلل تعاىل من اإلمامة ،قال اهلل عز وجل﴿ :إِذ أ ْر َسل َنا إِِلْ ِه ُم اثنْي

َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ
ََ َُ َُ ََْ َ ْ َْ ُ َ
ان ِِف
فكذبوهما فعززنا بِثال ٍِث﴾[يس ]14:وقال عز وجل﴿ :وداود وسليمان إِذ َيكم ِ
َْ َ
َ َ
َْ
ث﴾[األنبياء ]78:وقال ملوسى وهارون ﴿:اذه َبا إَِل ف ِْرع ْون﴾ [طـه ]43:وكـان إبراهيم،
اْل ْر ِ

وإسامعيل ،ولوط يف زمن واحد يدعون إىل اهلل ،فإذا استقام أن يكون الداعي إىل اهلل من
الرسل يف زمن واحد اثنان وثالثة ،فذلك فيام دون النبوة أجوز.
وسألت إذا خرج منكم خارج فريض به بعضكم ومل يرض به بعضكم فإنه إذا ريض

به الصاحلون فعليك أن تتبعه ،إن أهل بيت النبي املتمسكني بالكتاب ،العاملني بسنة
الرسول ،ال يرفعون راية إال وهم يريدون اهلل هبا ال يدعون فيها إىل ضاللة أبد ًا.
ويف هنج البالغة [خ / 142ص :]292عن عيل ( :#أين الذين زعموا أهنم الراسخون
يف العلم دوننا كذب ًا ،وبغي ًا علينا أن رفعنا اهلل ،ووضعهم ،وأعطانا ،وحرمهم ،وأدخلنا،
وأخرجهم؟ بنا يستعطى اهلدى ،ويستجىل العمى ،إن األئمة من قريش غرسوا يف هذا
البطن من هاشم ،ال تصلح عىل سواهم ،وال تصلح الوالة من غريهم).
وقال عيل بن احلسْي يف املحيط باإلمامة رمحه اهلل :ال خالف بني الشيعة يف إمامة
احلسن ،واحلسني ’ ،ثم اختلفوا بعد ذلك ،فذهبت الزيدية إىل أن اإلمام بعد احلسني
بن عيل  #من خيرج بالدعوة شاهر ًا لسيفه ،داعي ًا إىل سبيل ربه ،من أوالد احلسن
واحلسني ’ ،وقد مجع الصفات التي بيناها يف باب صفات اإلمام فهو إمام ،وذلك نحو
زيد بن عيل ،وحييى بن زيد ،وحممد بن عبداهلل ،وإبراهيم بن عبداهلل ،وغريهم .%
(حق عىل اإلمام أن حيكم
يف جمموع زيد [ #ص :]362عن آبائه ،عن عيل  ،%قالٌّ :
()1

بام أنزل اهلل ،وأن يعدل يف الرعية ،فإذا فعل ذلك ،فحق عليهم أن يسمعوا  ،وأن يطيعوا،
وأن جييبوا إذا ُدعُوا ،وأيام إمام مل حيكم بام أنزل اهلل فال طاعة له).
وفيه [ص :]362عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :أيام وال
احتجب من حوائج الناس احتجب اهلل عنه يوم القيامة)).
والروايتان يف رشح التجريد [ج 6ص ]254،255هبذا اللفظ ،وبلفظ وروى زيد..إلخ،
وبلفظ( :احتجب منه).
( - )1أن يسمعوا له (نخ).

ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]60وروى حممد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال(( :أيام
وال..إلخ)) بلفظ من.
واحلج
يف جمموع زيد [ #ص :]352عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال ُي ْف ِسد اجلها َد،
َّ
جور جاير ،كام ال ُي ْف ِسدُ األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر غَ َل َب ُة أهل الفسق).
ُ
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]471وقد كان رسول اهلل ÷ يدعو إىل
اجلهاد ،ويأمر به مجيع العباد ،ويستعني عىل الكافرين بكثري من الفسقة ،املنافقني ،الظلمة،
املخالفني ،وكذلك كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يقاتل من قاتل بمن معه من
الناس وفيهم كثري من الفسقة املخالفني ،الظلمة املنافقني ،اخلونة الضاملني ،ويف ذلك ما
روى عنه  #من قوله بعد رجوعه من صفني ،وهو خيطب عىل املنب بالكوفة ،فتكلم
بعض اخلوارج ،فقال :ال حكم إال هلل ،وال طاعة ملن عىص اهلل ،فقال رمحة اهلل عليه:
(حكم اهلل ننتظر فيكم َأ َما َّ
إن لكم علينا ثالث ًا ما كانت لنا عليكم ثالث :ال نمنعكم
الصالة يف مسجدنا ماكنتم عىل ديننا ،وال نبدأكم بمحاربة حتى تبدؤونا ،وال نمنعكم
نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا) فقال :أيديكم مع أيدينا ،يريد :يف املحاربة
لعدونا ،فدل ذلك عىل االستعانة باملخالفني ما جرت عليهم أحكام رب العاملني.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]477بعد االستدالل بقوله تعاىل﴿ :إ َّن َّاَّل َ
ِين
ِ
َ َ
ُي َباي ِ ُعونك..اْلية﴾[الفتح ]10:ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ثالثة ال
ينظر اهلل إليهم يوم القيامة ،وال يزكيهم ،وهلم عذاب أليم :رجل بايع إمام ًا عاد ً
ال ،فإن
أعطاه شيئ ًا من الدنيا ،ويف له ،وإن مل يعطه مل يف له ،ورجل له ماء عىل ظهر الطريق يمنعه
سابلة الطريق ،ورجل حلف بعد العرص لقد أعطى بسلعته كذا وكذا ،فيأخذها اآلخر
مصدق ًا لقوله ،وهو كاذب)).

وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((يا معرش الرجال َم ْن بايعني منكم عىل ما با َي َع ْت عليه النساء ،فوىف فله اجلنة ،ومن
أصاب شيئ ًا مام هني عنه ،فأقيم عليه فيه احلد فهو كفارته ،ومن أصاب شيئ ًا مام هني عنه
فسرت عليه فذلك إىل اهلل إن شاء أخذه ،وإن شاء عفا عنه)).
قال حييى بن احلسْي  :¥معنى قوله ÷(( :فأقيم عليه فيه احلد فهو
كفارته)) يريد أنه كفارة له من بعد التوبة ،واإلقالع عن املعصية ،والرجوع إىل الطاعة.
ويف اجلامع الكايف [ج 2ص :]52قال القاسم  #فيام حدَّ ثنا عيل ،عن ابن هارون ،عن
ابن سهل ،عن عثامن بن حيان ،عن القوميس ،عنه ،قال :بيعة النساء كبيعة الرجل إال أنه
يكون بني يده ،ويدها ثوب.
وقال احلسن :بايع النبي ÷ األنصار عىل العقبة ،ورشط عليهم :أن يسمعوا له،
ويطيعوا يف املنشط ،واملكره ،وأن يمنعوه وذريته من بعده مام يمنعون منه أنفسهم،
وذرارغم ،وبايع الناس علي ًا صىل اهلل عليه عىل أن يسري فيهم بكتاب اهلل ،وسنة نبيه ÷
طاقته ،وجهده.
قال ُممد :بلغنا عن عيل صىل اهلل عليه أنه قال يف بيعته حني بويع( :أطيعوين ما
أطعت اهلل ،فإذا عصيت اهلل ،فال طاعة يل عليكم).
قال حممد :جعلها سنة ملن بعده.
ُ
رسول اهلل ÷
ويف جمموع زيد [ #ص :]402عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :با َيعنـا
وكنّا نبايعه عىل السمع ،والطاعة يف املكره ،واملنشط ،ويف اليرس ،والعرس ،ويف األثرة
علينا ،وأن نقيم ألسنتنا بالعدل ،وال تأخـذنا يف اهلل لومة الئم ،فلام كثر اإلسالم قال
رسول اهلل ÷ لعيل َ (( :#أ ِْحل ْق فيها :وأن متنعوا رسول اهلل وذريته مام متنعون منه
أنفسكم ،وذراريكم)) قال( :فوضعتها واهلل عىل رقاب القوم فوىف هبا من وىف ،وهلك هبا
من هلك).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]464تزول إمامة اإلمام أن يأيت بكبرية من
الكبائر ،والعصيان فيقيم عليها ،وال ينتقل بالتوبة عنها ،فإذا كان كذلك ،وأقام عىل ذلك
زالت إمامته ،وبطلت عدالته ،ومل تلزم األمة بيعته ،وكان عند اهلل من املخذولني،
امللعونني ،املسخوط عليهم ،الفاسقني ،الذين جتب عداوهتم ،وحترم مواالهتم.
حدَّ ثني أيب :عن أبيه :يرفعه إىل النبي ÷ قال :قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل
جلبيل  :#يا جبيل ارفع النرص عنه ،وعنهم فإين ال أرىض هذا الفعل يف زرع هذا النبي)).
قال حييى بن احلسْي _ :هذا القول ،واحلديث إنام هو فيمن قام من ولد
الرسول ÷ فعمل بغري احلق ،فأما من عمل منهم باحلق فهو عند اهلل ريض ،مريض،
هاد ،مهتد ،مقبول ،منصور.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]479حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،قال :سأل املأمون
رج ً
ال من بعض آل أيب طالب ممن كان كبري ًا عند املأمون أن يواصل بينه وبني القاسم بن
إبراهيم رمحة اهلل عليه بكتاب ،وجيعل له من املال كذا ،وكذا أمر ًا جسي ًام غليظ ًا عظي ًام،
قال :فأتاه ذلك الرجل فكلمه يف أن يكتب إىل املأمون كتاب ًا ،أو يضمن له إن كتب إليه
املأمون كتاب ًا أن يرد عليه جواب ًا ،فقال القاسم بن إبراهيم  ¥للرجل :ال واهلل ال يراين
اهلل أفعل ذلك أبد ًا.
وفيه [ج 2ص :]538قال حييى بن احلسني  :#من أعان ظامل ًا ولو بخط حرف ،أو
برفع دواة ،أو وضعها ،ثم لقي اهلل عز وجل عىل ذلك وبه ،ومل يكن اضطرته إىل ذلـك
خمافة عىل نفسه لقي اهلل يوم القيامة وهو معرض عنه غضبان عليه ،ومن غضب اهلل عليه
فالنار مأواه ،واجلحيم مثواه ،أما إين ال أقول إن ذلك يف أحد من الظاملني دون أحد بل
أقول :إنه ال جيوز معاونة الظامل ،وال معاضدته ،وال منفعته ،وال خدمته كائن ًا من كان
من آل رسول اهلل ÷ ،أو من غريهم ،كل ظامل ملعون ،وكل معني ظامل ملعون.
ويف ذلك :ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من جبا دره ًام إلمام جائر كبه يف
النار اهلل عىل منخريه)).

ويف ذلك :ما يقال :إن املعني للظامل كاملعني لفرعون عىل موسى.
ويف ذلك :ما بلغنا عن أيب جعفر حممد بن عيل رمحة اهلل عليه أنه كان يروي ،ويقول:
إذا كان يوم القيامة جعل رسادق من نار ،وجعل فيه أعوان الظاملني ،وجيعل هلم أظافري
من حـديد حيكون هبا أبداهنم حتى تبدوا أفئدهتم ،فيقولون :ربنا أمل نكن نعبدك ،فيقال:
بىل ،ولكنكم كنتم أعوان ًا للظاملني.
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من سود علينا فقد رشك يف دمائنا)).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]56قال حممد :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن
أبيه ،عن أيب جعفر  ،#قال :إذا كان يوم القيامة جعل رسادق من نار ،وجيعل فيه أعوان
الظلمة ،وجيعل هلم أظافري من حديد حيتكون هبا حتى تبدوا أفئدهتم ،قال :فيقولون :ربنا
أمل نكن نعبدك فيقول :بىل ،ولكنكم كنتم للظاملني أعوان ًا.
وحدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن أيب جعفر  ،%قال :املعني هلم
كاملعني لفرعون عىل موسى .#
قال حممد :حدَّ ثني عبداهلل بن موسى ،عن أبيه ’ ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((من سود علينا فقد أرشك يف دمائنا)) يعني من كثر.
يف جمموع زيد [ #ص :]351عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
ُ
((أفضل األعامل بعد الصالة املفروضة ،والزكاة الواجبة ،وحجة اإلسالم ،وصوم شهر
رمضان -اجلها ُد يف سبيل اهلل ،والدعا إىل دين اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.
عدل األمر باملعروف الدعاء إىل اهلل يف سلطان الكفر ،وعدل النهي عن املنكر اجلهاد يف
د
خري من الدنيا ،وما فيها)).
سبيل اهلل ،واهلل
لروحة يف سبيل اهلل ،أو غدو دة د

ُ
أفضل من مخسني حجة ،ورباط يوم يف
وبه فيه [ص :]352عن عيل  ،#قال( :غزو دة

سبيل اهلل أفضل من صوم شهر ،وقيامه ،ومن مات مرابط ًا جرى له عمله إىل يوم القيامة،
و ُأ ِجري من عذاب القب).

حرم اهلل وجهه عىل
وبه فيه [ص :]352عنه  ،#قال( :من اغبت قدماه يف سبيل اهلل َّ
النار ،ومن رمى بسهم يف سبيل اهلل فبلغ ،أو قرص كان كعتق رقبة ،ومن رضب بسيف يف
سبيل اهلل فكأنه حج عرش حجج ،حجة يف إثر حجة).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]503ويف ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه قال:
((ما اغبت قدما أحد يف سبيل اهلل فطعمته النار)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :لنومة يف سبيل اهلل أفضل من عبادة ستني سنة يف أهلك،
تقوم ليلتك ال تفرت ،وتصوم هنارك ال تفطر)).
وبلغنا عن حسان بن ثابت األنصاري أنه قال :يا رسول اهلل إن عندي عرشة آالف،
فإن أنفقتها يكون يل أجر َماهد؟ فقال ÷(( :فكيف باحلط واالرحتال)).
ويف صحيفة عيل بن موسى [ #ص :]491عن آبائه  ،%قال :قال عيل بن
احلسـني  :#بينام أمري املؤمنني  #خيطب الناس ،وحيضهم عىل اجلهاد إذ قام إليه
شاب ،فقال :يا أمري املؤمنني :أخبين عن فضل الغزاة يف سبيل اهلل ،فقال ( :#كنت
رديف رسول اهلل ÷ عىل ناقته العضباء ،ونحن مقفلون من غزوة ذات السالسل،
مهوا بالغزو ،كتب اهلل هلم برآءة من النار،
فسألته عام سألتني عنه ،فقال(( :إن الغزاة إذا ّ
وإذا جتهزوا لغزوهم ،باهى اهلل هبم املالئكة ،فإذا ودعوهم أهلوهم بكت عليهم احليطان،
والبيوت ،وخيرجون من ذنوهبم كام خترج احلية من سلخها ،ويوكل اهلل بكل واحد منهم
أربعني ألف ملك حيفظونه من بني يديه ،ومن خلفه ،وعن يمينه ،وعن شامله ،وال يعمل
حسنة إال ضعفت له ،ويكتب له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون اهلل تعاىل ألف سنة كل
سنة ثالثامئة وستون يوم ًا ،واليوم مثل عمر الدنيا ،وإذا صاروا بحرضة عدوهم انقطع
علم أهل الدنيا عن ثواب اهلل إياهم ،فإذا برزوا لعدوهم ،وأرشعت األسنة ،وفوقت
ُ
املالئكة بأجنحتها ،ويدعون هلم بالنرص،
السهام ،وتقدم الرجل إىل الرجل ح ّفتهم
والتثبيت ،فينادي مناد :اجلنة حتت ظالل السيوف ،فتكون الطعنة ،والرضبة عىل الشهيد
أهون من رشب املاء البارد يف اليوم الصائف ،وإذا زل الشهيـد عن فرسه بطعنة ،أو رضبة
مل يصل إىل األرض حتى يبعث اهلل عز وجل إليه زوجته من احلور العني ،فتبرشه بام أعد

اهلل له من الكرامة ،فإذا وصل إىل األرض تقول له األرض :مرحب ًا بالروح الطيب التي
خرجت من اجلسد الطيب ،أبرش ،فإن لك ماال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر
عىل قلب برش ،ويقول اهلل تعاىل :أنا خليفته يف أهله ،ومن أرضاهم ،فقد أرضاين ،ومن
أسخطهم فقد أسخطني ،وجيعل اهلل روحـه يف حواصل طري خرض ترسح يف اجلنة حيث
شاءت ،تأكل من ثامرها ،وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة بالعرش ،ويعطى الرجل
منهم سبعني غرفة ما بني صنعاء والشام ،يمأل نورها ما بني اخلافقني ،يف كل غرفة سبعون
باب ًا ،عىل كل باب سبعون مرصاع ًا من ذهب ،عىل كل باب ستور مسبلة ،يف كل غرفة
سبعون خيمة ،يف كل خيمة سبعون رسير ًا من ذهب ،قوائمها الدر والزبرجد ،موصولة
بقضبان من زمرد ،عىل كل رسير أربعون فرش ًا ،غلظ كل فراش أربعون ذراع ًا ،يف كل
عُرب ًا أتراب ًا)).
فراش زوجة من احلور العني ُ
فقال الشاب :يا أمري املؤمنني أخبين عن العربة ،فقال( :هي الغنجة الرضية الشهية،
هلا سبـعون ألف وصيفة ،وسبعون ألف وصيف ،صفر احليل ،بيض الوجوه ،عليهم
تيجان اللؤلؤ ،عىل رقاهبم املناديل ،بأيدغم األكوبة ،واألباريق ،وإذا كان يوم القيامة خيرج
من قبه شـاهر ًا سيفه تشخب أوداجه دم ًا ،اللون لون الدم ،والرائحة رائحة املسك ،خيطر
لرتجـلوا هلم ملا يروا
يف عرصات القيامة ،فوالذي نفيس بيـده لوكان األنبياء عىل طريقهم ّ
من هبائهم؛ حتى يأتوا إىل موائد من اجلواهر فيقعدون عليها ،ويشفع الرجل منهم يف
سبعني ألف ًا من أهل بيته ،وجريانه ،حتى أن اجلارين خيتصامن أغام أقرب جوار فيقعدون
معي ،ومع إبراهيم عىل مائدة اخللد ،فينظرون إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف كل يوم بكرة
وعشية) انتهى.
َ
قلت :والنظر هنا كام يف قوله سبحانهُ ﴿ :و ُج ٌ
وه يَ ْو َمئ ٍذ نَ ِ َ
اِض ٌة22إَِل َرب ِ َها
ِ
نَ َ
اظِر ٌة[﴾23القيامة] ،وما قيل هناك قيل هنا من أن اهلل ال تدركه األبصار ،وهو يـدرك
األبصار ،ولكونه ليس بجسم ،وال عرض ف ُيدْ َرك ،ويعد مثل هذا من املتشابه ،ويرد إىل

املحكم ،ويكون النظر من االنتظار لرمحة اهلل ،وهو وارد يف اللغة كام قال:
وجــــوه يــــوم بـــ ٍ
إىل الــــرمحن يــــأيت بــــاخلالص
ـدر نــــاظرات

ونحو ذلك ،أو أن إىل بمعنى النعمة كام أفاده بعض املفرسين.
وكون اهلل ال يرى يف الدنيا ،واآلخرة دل عليه العقل ،والقرآن ،وهو مذهب أهل
البيت  ،%وليس هذا موضع املسألة ،وحملها علم أصول الدين فتطلب من هناك ،وإنام
هذا تنبيه واهلل اهلادي.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]63قال حممد :حدَّ ثني أبو الطاهر ،قال :حدَّ ثنا حسني بن
زيد ،عن عبـداهلل بن حسن ،وحسني بن حسن :أهنام دخال عىل عبداهلل بن حممد بن عمر بن
عيل  %وهو يتجهز يريد الغزو يف زمن أيب جعفر ،فقاال له :مع هذا وهو يفعل ،ويفعل،
فقال :حدثتني أمي خدجية بنت عيل بن احلسني ،عن أبيها ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((اجلهاد حلو خرض ال يزيده عدل عادل ،وال ينقصه جور جائر إىل آخر عصابة
تقاتل الدجال)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]395حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال:
حدَّ ثنا عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال:
حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا
إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثنا
ُ
((أفضل
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
األعامل بعد الصالة املفروضة ،والزكاة الواجبة ،وحجة اإلسالم ،وصوم شهر رمضان -
اجلها ُد يف سبيل اهلل ،والدعاء إىل دين اهلل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنـكرُ ،
عدل
ُ
وعدل النهي عن املنكر اجلها ُد يف
األمر باملعروف الدعا ُء إىل دين اهلل يف سلطان الكفر،
د
خري من الدنيا وما فيها)).
سبيل اهلل،
لروحة يف سبيل اهلل ،أو غدو دة د
يف جمموع زيد [ #ص :]349عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :كان رسول اهلل ÷
إذا بعث جيش ًا من املسلمني بعث عليهم أمري ًا ،ثم قال(( :انطلقوا بسم اهلل ،وباهلل ،ويف
سبيل اهلل ،وعىل ملة رسول اهلل ،أنتم جند اهلل ،تقاتلون من كفر باهلل ،ادعوا إىل شهادة أن ال
إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ÷ ،واإلقرار بام جاء به حممد من عند اهلل ،فإن آمنوا

فإخوانكم يف الدين ،هلم مالكم ،وعليهم ماعليكم ،وإن هم ابوا فناصبوهم حرب ًا،
واستعينوا عليهم باهلل ،فإن أظهركم اهلل عليهم ،فال تقتلوا وليد ًا ،وال امرأة ،وال شيخ ًا
كبري ًا ال يطيق قتالكم ،وال تعوروا عين ًا ،وال تقطعوا شجر ًا إال شجر ًا يرضكم ،وال متثلوا
بآدمي ،وال هبيمة ،وال تظلموا ،وال تعتدوا ،وأيام رجل من أقصاكم ،أو أدناكم من
أحراركم ،أو عبيدكم أعطى رج ً
ال منهم أمان ًا ،أو أشار إليه بيده فاقبل إليه بإشارته فله
األمان حتى يسمع كالم اهلل ،فإن قبل فأخوكم يف دينكم ،وإن أبى فر ّدوه إىل مأمنه،
واستعينوا باهلل عليه ،ال تعطوا القوم ذمتي ،وال ذمة اهلل فاملخفر ذمة اهلل الق اهلل وهو عليه
ساخط ،اعطوهم ذ ّمتكم ،وذمم آبائكم ،و ُفوا هلم ،فإن أحدكم ألن خيفر ذمته ،وذمة أبيه،
خري له من أن خيفر ذ ّمة اهلل ،وذ ّمة رسوله)).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]63قال حممد :وحدَّ ثني أمحد بن صبيح ،عن حسني ،عن
أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل _ ،قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا بعث
جيش ًا إىل املرشكني ،قال(( :انطلقوا بسم اهلل ،وباهلل ،ويف سبيل اهلل ،وعىل م ّلة رسول اهلل،
ال تقاتلوا القوم حتى حتتجوا عليهم ،وادعوهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ،واإلقرار بام جاء به من اهلل عز وجل ،فإن أجابوكم
فإخوانكم ،وإن أبوا فناصبوهم حرب ًا ،واستعينوا باهلل ،ال تقتلوا وليد ًا ،وال امرأة ،وال
شيخ ًا كبري اليطيق قتالكم ،التعوروا عين ًا ،وال تعقروا شجر ًا إال شجر ًا يرضكم ،أو
يمنعكم من يشء ،وال متثلوا بآدمي ،وال هبيمة ،وال تغلوا ،وال تعتدوا ،وأيام رجل من
أقصاكم أو أدناكم أشار إىل رجل من املرشكني بيده ،فأقبل إليه بإشارته ،فله األمان حتى
يسمع كالم اهلل أي كتاب اهلل ،فإن قبل ،فأخوكم ،وإن أبى فردوه إىل مأمنه ،واستعينوا
باهلل ،وال تعطوا القوم ذمتي ،وال ذمة اهلل ،واملخفر لذمة اهلل القى اهلل وهو عليه ساخط،
أعطوا القوم ذمتكم ،وأوفوا هلم)).
وذكر اهلادي  #يف األحكام

[ج2

ص :]495يف وصية اإلمام لواليه أكثر هذه

األلفاظ ،وكالم له ،وقال بعـد ذلك :وكثري من هذا القول كان رسول اهلل ÷
يوص به عساكره.

يف جمموع زيد [ #ص :]355عن آبائه ،عن عيل ( :%أن النبي ÷ دخل مكة
يوم الفتح ،وعىل رأسه عاممة سوداء).
وبه فيه قال [ص( :]356كانت رايات النبي ÷ سوداء ،وألويته بيضاء).
ويف اجلامع الكايف

[ج6

ص :]84وعن النبي ÷ أنه كان يسافر يوم االثنني،

واخلميس ،ويعقد فيهام األلوية.
وعن النبي ÷ أن لواءه كان أبيض.
وعنه  :#أن رايته كانت سوداء.
وعن عيل _ :أن رأيته كانت يوم صفني محراء.
يف جمموع زيد بن عيل [ %ص :]410قال( :أمرين رسول اهلل ÷ بقتال الناكثني،
والقاسطني ،واملارقني ،فام كنت ألترك شيئ ًا مام أمرين به حبيبي رسول اهلل ÷).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]507فيجب عىل من قاتل الظاملني الباغني أن
حيتج عليهم من قبل قتاهلم ،ويدعوهم إىل كتاب رهبم ،فإن أجابوا َح ُر َم عليه قتلهم،
َّ
وقتاهلم ،وأمواهلم ،وإن امتنعوا من احلق حل للمسلمني قتلهم ،وقتاهلم ،ويغنم ما أجلبوا
به يف عساكرهم ،ومل جيز َس ْب ُيهم ،ومل حيل ذلك فيهم ،كذلك فعل أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب  #بالبرصة يوم اجلمل قتل من قاتله ،وأخذ ما يف العسكر ،ومل يتبع من املنهزمني
مدبر ًا ،ومل جيز عىل جريح ،ومل جيز ألحد سبي ًا ،فتكلم بعض أصحابه يف ذلك ،وقالوا:
أحللت لنا دماءهم ،وأمواهلم ،وحرمت علينا سبيهم ،فقال :ذلك حكم اهلل فيهم،
وعليهم ،ويف غريهم من سواهم ممن يفعل كفعلهم ،فلام أن أكثروا عليه قام خطيب ًا ،فحمد
اهلل ،وأثنى عليه ،وصىل عىل النبي ÷ ،ثم قال( :أغا الناس أنكم قد أكثرتم من
القيل ،والقال ،والكالم يف مـا ال جيوز من املحال ،فأيكم يأخذ عائشة يف سهمه؟ فقال
ك ّلهم :ال أ ّينا ،فقال :فكيف ذلك وهي أعظم الناس جرم ًا) فلام أن قال ذلك هلم استفاقوا
وصوبوه يف قوله ،واتبعوه يف
من جهلهم ،وأبرصوا من عامهم ،واستيقضوا من نومتهم،
َّ
أمره ،وعلموا أن قد أصاب ،وجانب الشك ،واالرتياب.

ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]84وروى حممد بإسناده ،عن عيل _ أنه قال( :أمرين
رسول اهلل ÷ :أن أقاتل الناكثني ،والقاسطني ،واملارقني ،فقال :الناكثون أصحاب
اجلمل ،واملارقون اخلوارج ،والقاسطون أهل الشام).
أهل العدل أ َ
صاف ُ
هل البغي ،فتقام الصفوف مثل صفوف الصالة،
َّ
قال القاسم :وإذا
ويسووا بني مناكبهم ،ويوقف واقفة خلف الصفوف يمنعون من توىل عن الصف يف
رواية سعدان ،عن حممد ،عنه ،ثم يزفون كام تزف العروس.
وروى حممد بإسناده عن عيل صىل اهلل عليه :أنه عبا أصحابه يوم اجلمل ثالثة صفوف،
وجعل احلسن عن يمينه ،واحلسني صىل اهلل عليهام عىل امليرسة ،وحممد بن عيل يف القلب،
فأخذ عيل صىل اهلل عليه املصحف ،فبدأ بالصف األول ،فقال( :أيكم يتقدم إىل هؤالء
القوم ،فيدعوهم إىل ما فيه وهو مقتول) فخرج رجل شاب يقال له :مسلم ،فقال :أنا يا أمري
املؤمنني ،فمىض ،فدخل يف الصف الثاين ،فقال :من يتقدم إىل هؤالء ،فيدعوهم إىل ما فيـه،
وهو مقتول ،فعرض له مسلم يف الثاين ،فخرج عيل صىل اهلل عليه إىل الصف الثالث ،فقال
له :مثل ذلك ،فعرض له مسلم ،فدفع إليه املصحف ،فلام رأوه رشقوه بالنبل ،وقرأ عليهم،
ودعاهم إىل ما فيه ،فقتل ،فلام رأى احلسن بن عيل حال القوم ،فقـال :يا أمري املؤمنني هلك
الناس ،فقال عيل صىل اهلل عليه :نرضب من أدبر بمن أقبل حتى يعبد اهلل حق ًا ،وعن عيل
صىل اهلل عليه :أنه كان يقاتل إذا زالت الشمس وفعل ذلك يوم النهروان.
وفيه [ج 6ص :]85وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن ال يقاتلوا
أحد ًا من أهل البغي حتى يدعوهم.
وقال اهلادي عليه يف األحكام [ج 2ص :]493ال ينبغي أن ُي َب َّي َت أهل القبلة يف مدهنم،
وال يوضع عليهم املنجنيقات يرمى هبا يف داخل احلصن ،وال يمنعوا من مرية ،وال
رشاب ،وال يفتح عليهم بحر ليغرق مدهنم ،وال يرضب مدينتهم بنار خشية أن يصاب
من ذلك من ال حتب اصابته من النساء ،والولدان ،وغريهم من املؤمنني الذين ال
يعلمون ،وابنا السبيل املستخفني يف بلـدهم ،وغريهم ممن ليس عىل دينهم ممن تؤويه املدن
والقرى ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانه لنبيه ÷ يف غزوة احلديبية حني يقول:

ْ
َ ََْ َ ٌ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ٌ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ
يبك ْم مِن ُه ْم
﴿ولوَل ِرجال مؤمِنون ون ِساء مؤمِنات لم تعلموهم أن تطئوهم فت ِص
َ َ َّ ٌ َ ْ ْ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ
ْ
ِين كف ُروا مِن ُه ْم
ري عِل ٍم ِ ُِل ْدخِل الل ِِف رَحتِ ِه من يشاء لو تزيلوا لعذبنا اَّل
معرة ب ِ َغ ِ
َ َ
عذابًا أ ِِل ًما[﴾25الفتح].
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]93حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي املعروف

باالبنويس ،قال :حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا أبو األزهر سعيد
بن مالك الكاتب ،قال :حدَّ ثني أيب ،قال :حدَّ ثني احلسني بن علوان ،عن عمرو بن
خـالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن احلسني بن عيل  ،%قال :ملا كان
يوم اجلمل ،فتواقفنا ،فام لبث أهل البرصة أن اهنزموا ،فقال أمري املؤمنني ( :#أال ال
تتبعوا مدبر ًا ،وال تذففوا عىل جريح ،ومن أغلق بابه فهو آمن) ،قال :فلام انقىض أمر الناس
دخل بيت املال ،فرأى فيه البدر من الذهب ،والفضة ،فأنشأ يقول:
فلســـــت مـــــن أشـــــكالك
صلصـــــــــــيل صلصـــــــــــالك
ثم قسمه من وقته بني الناس بالسوية ،ثم رشه ،وقال( :اشهد عند اهلل يل أين مل ادخر
عن املسلمني شيئ ًا).
ويف جمموع زيد [ #ص :]358عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال يسبى أهل القبلة،
وال ينصب هلم منجنيق ،وال يمنعون من املرية ،وال طعام ،وال رشاب ،وإن كانت هلم فئة
أجهز عىل جرحيهم ،واتبع مدبرهم ،وإن مل تكن هلم فئة مل جيهز عىل جرحيهم ،ومل يتبع
مدبرهم ،وال حيل من ملكهم يشء إ َّ
ال ما كان يف معسكرهم).
ويف أمال أيب طالب  #أيض ًا [صَ :]55أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه
رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،¥قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثنا إسامعيل بن موسى ،عن عمرو بن القاسم ،عن مسلم املالئي ،عن
ح َّبـة العرين :أن علي ًا  #سار حني فارقته اخلوارج ،فاعرتضوا الناس وأخذوا األموال،
والدوآب ،والكراع ،والسالح ،ودخلوا القرى ،وقتلوا ،وساروا حتى انتهوا إىل النهروان،
فأقام هبا أيام ًا يدعوهم ،وحيتج عليهم ،فأبوا أن جييبوه ،وتع َّبوا لقتاله ،فعبأ الناس ،ثم
خرج إليهم ،فدعاهم ،فأبوا أن يدخلوا ،وبدؤوا بالقتال ،فقاتلهم وظهر عليهم ،فقال

ألصحابه( :فيهم رجل له عالمة) قالوا :وما هي يا أمري املؤمنني؟ فقال( :رجل أسود
منتن الريح ،إحدى يديه مثل ثدي املرأة إذا مدت كانت بطول األخرى ،وإذا تركت كانت
كثدي املرأة عليها شعرات مثل شعر اهلرة) فذهبوا ثالث مرات يطلبونه ،وكل ذلك ال
جيدونه ،فرجعوا ،وقالوا :يا أمري املؤمنني ما وجدناه ،فقال( :واهلل ما ك ََذبت ،وال ك ُِذبت،
وإين لعىل بينة من اهلل ،وإنه لفي القوم ائتوين بالبغلة) ،فأتوه هبا ،فركب وتبعه الناس،
فانتهى إىل وهدة من األرض ،فيها قتىل بعضهم عىل بعض ،فقال( :قلبوا قتي ً
ال عىل قتيل،
فاستخرج الرجل وعليه قميص جديد ،فقال :شقوا عنه ،فشقوا عنه ،فقـال :مدّ وا يده،
فإذا هي بطول األخرى ،فقال :دعوها ،فإذا هي مثل ثدي املرأة ،فقال :إن به عالمة أخرى
شامة محراء عىل كتفه األيمن ،ثم قالعيل ( :#اهلل أكب) وكب املسلمون ،فقال( :صدق
اهلل ،وصدق رسوله ÷ أمرين رسول اهلل ÷ بقتاهلم ،وأخبين أن فيهم هذا
الرجل املخدج).
يف جمموع زيد [ #ص :]354عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أسهم رسول اهلل ÷
للفارس ثالثة أسهم :سهم له وسهامن للفرس ،وللراجل سهم).
وفيه [ص :]360هبذا السند ،عن عيل  :#أنه مخَّس ما حواه عسكر أهل النهروان،
وأهل البرصة ،ومل يعرتض ما سوى ذلك.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]86قال حممد :قلت ألمحد بن عيسى :ما تصنع بام يف
أيدغم لو ظهرت عليهم؟
قال :كام صنع أمري املؤمنني صىل اهلل عليه يوم اجلمل ،قسم ما أجلبوا به ،وما كان يف
بيت املال بني من كان معه.
عما روي عن أمري املؤمنني صىل اهلل عليه أنه كان يأخذ ما وجد يف
وسئل أمحد َّ
عسكرهم يف حربه ،فإذا انقضت رده عليهم ،أو عىل ذرارغم ،فقال :مكذوب عليه ذلك.
وقال القاسم :متى حل للمؤمنني ببغي الباغني ما كان حمرم ًا من إصابة الدما حل
معه ما أجلبوا به يف احلرب عىل املح ّقني من السالح ،والكراع ،ومجيع األشياء ،وأ َّما ما

أقروه يف دورهم من األموال فحاله يف التحريم كاحلال يف قتل مأسورهم ،ال يغنم
منهم ال قليل وال كثري.
وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن يغنموا ما حوى عسكر أهل
البغي مام أجلبوا ،وأستعني به عليهم.
ويف رواية :إ َّ
ال مال امرأة ،أو مال تاجر.
وقال حممد :فيام حدَّ ثنا حممد بن أمحد التميمي ،عن حممد بن حممد بن هارون ،عن عيل
بن عمر ،عنه :وال نعلم بني آل رسول اهلل ÷ اختالف ًا أن عيل بن أيب طـالب صىل اهلل
عليـه غنم ما أجلب به عليه أهل البغي يف عساكرهم من مال ،أو كراع ،أو سـالحُ ،تقوى
به عليه يف حروبه ،وقسم ذلك بني أصحابه ،منهم من شهد ذلك معه احلسن ،واحلسني،
وحممد بن عيل روى ذلك عنه رواية.
ورواه أيض ًا عيل بن احلسني ،وأبو جعفر حممد بن عيل ،وعبداهلل بن احلسن ،وزيد بن
عيل ،وحممد بن عبداهلل  ،%وحكام به عند ظهورهام ،وجعفر بن حممد ،وحييى بن زيد
حكم به أيض ًا عند ظهوره ،وممن شهدنا من علامئهم وأهل الفضل منهم مثل :أمحد بن
عيسى ،والقاسم بن إبراهيم ،وعبداهلل بن موسى  ¢ورضوانه.
وروي عن الشعبي واحلكم أن علي ًا  #مخَّس ما كان يف عسكر اخلوارج ،وعن بريدة
األسلمي قال :قسم عيل ما يف عسكر أهل البرصة بني أصحابه.
يت يوم صفني بأسري ،فقال :ال تقتلني ،قال( :إن مل أقتلك
وروي عن عيل  #أنه ُأ ِ َ
أفيك خري تبايع؟ قال :نعم ،فقال للذي جاء به :لك سالحه).
وفيه [ج 6ص :]89وقال حممد فيام أخبين أيب  ¥قال :حدَّ ثنا أبو ذر أمحد بن حممد
النقال ،قال :حدَّ ثنا عيل بن أمحد بن عمرو عنه :وال أعلم بني علامء آل رسول اهلل َص َّىل اهلل
عَ َل ْيه وعَ َل ْيهِ م اختـالف ًا يف أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #غنم ما أجلبوا به عليه
تقووا به يف حروبه ،وقسم ذلك بني
أهل البغي يف عساكرهم من مال ،أو كراع ،أو سالح ّ
أصحابه منهم من شهد ذلك معه احلسن ،واحلسني ،وحممد بن عيل روى ذلك عنه رواية.

ورواه أيض ًا عنه عيل بن احلسني ،وأبو جعفر حممد بن عيل وعبداهلل بن احلسن وزيد بن
عيل وحممد بن عبداهلل ،وحكام به عند ظهورهام ،وجعفر بن حممد ،وحييى بن زيد وحـكم
به عند ظهوره ،وممن شاهدنا من علامئهم وأهل الفضل منهم ،وأمحد بن عيسى ،والقاسم
بن إبراهيم ،وعبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن رمحة اهلل عليهم مجيع ًا.
وفيه قال ُممد [ج 6ص :]98قلت ألمحد بن عيسى  :#ما تصنع بام يف أيدغم لو
ظهرت عليهم؟
قال :كام صنع أمري املؤمنني صىل اهلل عليه يوم اجلمل ،قسم مجيع ما أجلبوا به وما كان
يف بيت املال بني كل من كان معه.
قلت :إذا ظهرت عليهم قسمت مجيع ما يف بيوت األموال؟
قال :نعم.
قلت :كيف نقسمه؟
قال :عىل مخسة ،مخس ملن سمى اهلل ،وأربعة أخامس بني كل من قاتل عليه.
جمموع زيد [ #ص :]357عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
عدو هلم)).
((لومل تغل أمتي ما قوي عليهم ّ
سألت زيد بن عيل  :%عن الرجل من املسلمني يأكل من الطعام قبل أن يقسم
ويعلف دابته من العلف قبل أن يقسم؟ قال :ليس ذلك بغلول.
وسألته  #عن السالح؟ فقال :يقاتل به ،فإذا وضعت احلرب أوزارها رده
يف الغنائم.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]110بلغنا أن علي ًا صىل اهلل عليه كان ال يفضل أحد ًا عىل أحد
يف العطاء ،وبلغنا عن عيل صىل اهلل عليه أنه كان يقسم ما يف بيوت أموال املسلمني كل مجعة.
فإذا قسم اإلمام الفيء أعطى املسلمني عىل قدر كثرة عياالهتم وقلتهم ،وبلغنا عن
النبي ÷ أنه كان إذا أتاه يف دء قسمه يف يومه فأعطى األهل حظني ،وأعطى العرب
حظ ًا واحد ًا.

وفيه [ج 6ص :]111قال حممد :فأما ما اجتمع من الصدقات يف بيت املال من صدقة
الذهب ،والفضة ،واإلبـل ،والبقر ،والغنم ،والتمر ،والزبيب ،واحلنطة ،والشعري ،والذرة،
الص َد َق ُ
فليس ذلك من الفيء ،ولكن يوضع يف األصناف الثامنية التي سمى اهلل ﴿إ َّن َما َّ
ات
ِ
ُْ َ َ َ َْ َ
ِْي﴾[التوبة ]60:اآلية ،ويف أي صنف من الثامنية وضع اإلمام الصدقة أجزاه
ل ِلفقرا ِء والمساك ِ

بعد أن يتحرى الصواب بجهده يف النصح هلل ،ولرسوله ،وجلامعة املسلمني.

وأ َّما املؤلفة قلوهبم فقد اختلف الناس فيهم ،فقال قوم :سقطوا من اآلية بعد موت
النبي ÷ ،كان ذلك خاص ًا لرسول اهلل ÷ ،فذهبـوا من اآلية بذهابه ،وبذلك
كان عيل صىل اهلل عليه يعمل مل يفضل أحد ًا عىل أحد يف العطاء ،ومل يتألف أحد ًا من بيت
مال املسلمني ،وبذلك سار يف طلحة والزبري حيث قسم ما يف بيت املال بينهم بالسوية،
فأصاب كل أنسان ثالثة دنانري ،فاستزاد طلحة والزبري يف ذلك ،وقاال :ليس هكذا كان
عمر يفعل بنا ،و َذك ََّراه فضلهام ،وسابقتهام ،وهجرهتام ،وعناهام يف اإلسالم ،واحتج عيل
صىل اهلل عليه عليهام بنفسه ،وسابقته ،وهجرته ،وعنائه ،وقرابته ،ثم قال :ما أنا وأجريي
هذا يف بيت مال املسلمني إ َّ
ال سواء.
قلت :وهذا الفصل من حممد بن منصور  ،¥ومراسيله ،فللناظر نظره يف تصحيح
ذلك واهلل اهلادي.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]486يؤمر باخلمس ،فيقسم عىل ستة أجزاء:
فجزء هلل ،وجزء لرسوله ÷ ،وجزء لقربى رسوله [÷] ،وجزء لليتامى ،وجزء
ْ َ َ َّ َ
البن السبيل ،وجزء للمساكني ،ويف ذلك ما يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :واعل ُموا أن َما غن ِْم ُت ْم
ُْ ْ َ َ ََْ َ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َّ َّ ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِْي واب ِن
مِن َش ٍء فأن ِللِ ُخسه ول ِلرس ِ
ول و َِّلِي القرب واِلتاَم والمساك ِ
َّ
يل﴾[األنفال.]41:
السبِ ِ
فأما السهم الذي هلل :فيرصفه اإلمام يف أمور اهلل ،وما يقرب إليه مام يصلح عباده من
إصالح طرقهم ،وحفر بيارهم ،ومؤنة قبلتهم ،وبناء ما خرب من مساجدهم ،وإحياء ما
مات من مصاحلهم ،وغري ذلك مام جيتهد فيه برأيه مام يوفقه اهلل فيه ملا ال ُي َو َّف ُق له غريه.

وأ َّما السهم الذي لرسول اهلل ÷ :فهو إلمام احلق ينفق منه عىل عياله ،وعىل
خيله ،وعىل غلامنه ،ويرصفه فيام ينفع املسلمني ،ويوفر أمواهلم.
وأ َّما سهم قربى رسول اهلل ÷ :فهو ملن جعله اهلل فيهم ،وهم الذين حرم اهلل عليهم
الصدقات ،وعوضهم إياه بد ً
ال منها ،وهم أربعة بطون :وهم آل عيل ،وآل جعفر ،وآل
عقيل ،وآل العباس ،ويقسم ذلك بينهم قس ًام سوا ًء الذكر فيه واألنثى ،ال يزول عنهم
()1

أبد ًا؛ ألن اهلل عز وجل إنام أعطاهم ذلك لقرباهم من رسول اهلل ÷ وَماهدهتم معه،
واجتهادهم له ،وال يزول عنهم حتى تزول القرابة ،والقرابة فال تزول أبد ًا عنهم ،وال خترج
إىل غريهم منهم ،وهذه األربعة بطون فهم الذين قسم عليهم رسول اهلل ÷ اخلمس.
وقد روي لنا أنه أعطى يف اخلمس بني املطلب ،فبلغنا عن جبري بن مطعم ،قال :ملا
قسم رسول اهلل ÷ سهم ذي القربى بني بني هاشم ،وبني املطلب أتيته أنا وعثامن،
فقلنا :يا رسول اهلل هؤالء بنو هاشم ال ينكر فضلهم ملكانك الذي وضعك اهلل به منهم،
أرأيت إخواننا بني املطلب أعطيتهم ومنعتنا ،وإنام نحن وهم منك بمنزلة واحدة ،فقال
النبي ÷(( :إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم ،إنام بنو هاشم ،وبنو املطلب
كهاتني ،ثم شبك بني أصابعه)).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]116قال أمحد بن عيسى :يقسم اخلمس عىل مخسة :مخس
اهلل ،ومخس الرسول واحد ،ومخس لذوي القربى :وهم قرابة الرسول الذين حرم عليهم
الصدقة ،وهم :آل عيل صىل اهلل عليه ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،وآل عباس ،% ،ويقسم
اخلمس بينهم بالسوية :صغريهم ،وكبريهم ،وذكرهم ،وانثاهم فيه سواء ،ليس ألحد فيه
فضل عىل أحد.
وذكر أمحد بن عيسى ،عن أيب جعفر حممد بن عيل  %أنه قال :اخلمس لغن ّينا وفقرينا.
قال حممد :وحدَّ ثني أمحد بن عيسى ،عن حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود ،عن عيل بن
احلسني  :#أن سهم ذي القربى جلامعتهم لغن ّيهم وفقريهم ،وأخبين أمحد بن عيسى،
عن زيد بن عيل  %أنه قال :اخلمس لنا ما احتجنا إليه.
( - )1هذ( 1نخ).

قال حممد :وقد روي عن زيد بن عيل  #من وجه آخر أنه قال :اخلمس لغنيهم،
وفقريهم ،ذكرهم ،وأنثاهم.
قال حممد :وسألت أمحد بن عيسى عن اخلمس الذي عرضه عمر عىل عيل صىل اهلل
عليه ،وهو الذي أتى به من السوس ،وجندي سابور :بنا عنه غنى ،وباملسلمني إليه فاقة.
قلت :مخس ما هو؟ قال :مخس الغنيمة كام قال اهلل عزّ وجل.
قال :وسمعت أمحد بن عيسى يقول :قد قسم رسول اهلل ÷ خيب.
وروى أمحد بن عمرويه ،عن حممد بن منصور ،قال :قلت ألمحد بن عيسى :إن بعض
الناس يعجز علي ًا _ يف تركه اخلمس حيث مل يقبضه من عمر ،يقول أخرجه منا
فاستعظم ذلك أبو عبداهلل ،وقال :يعجز أمري املؤمنني وهو كان أعلم باحلق ،قال :وقد
جعله هلم حيث جاءه احلسن واحلسني يسأالنه اخلمس؟ فقال( :هو لكم ،ولكن طيبوه يل
حتى استعني به عىل حرب معاوية) فطيبوه له.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]491إذا أرس األسري ،وأوثق بوثاق يمنعه من
الباح ،واالنفـالت بنفسه -مل جيز بعد ذلك قتله ،ووجب حبسه ،واالستيثاق منه إذا
يرض باملسلمني ،فإن بدت من األسري أمور يباين فيها بعد
خيش منه أمر ،أو سبـب مام ّ
أرسه رب العاملني ،وكانت احلرب بعد قائمة ،ومل يكن األسري صار إىل حبس املسلمني-
خمري يف قتله كام فعل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #يف األسري الذي أرسه
فاإلمـام ّ
عامر حني بدت منه املكيدة ألمري املؤمنني واحلرب قائمة بني املحاربني.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]93قال أمحد ،والقاسم ،وحممد :إن أسري أهل البغي إذا
رفع إىل اإلمام فليس له أن يقتله.
قال حممد :سألت أمحد بن عيسى عن قتل أسري أهل البغي؟ فقال :ال يقتل ،قلت:
فأيش وجه حديث عيل صىل اهلل عليه يف قتله البن يثريب أسري عامر بن يارس؟ فقال:
يقولون :مادامت احلرب قائمة.

وفيه [ج 6ص :]94وقال حممد :إذا استأرس أسري من أهل البغي بال غلبة ،وال حراجة
مثخنة -فقد حرم دمه ،وماله ،وما كان معه ،أو عىل ظهره ،أو ما يف عسكره ،وإذا أرس
وهو حمارب مدافع عن نفسه ،فلمن أرسه أن يقتله عىل مثل احلد الذي قاتل عليه ابن
يثريب ،فإن عامر ًا رمحة اهلل عليه أرسه فأتى به علي ًا  ،#فقال لعيل :أ ْد ِننِي منك ،فلم يفعل
صىل اهلل عليه ،فقال له :أما لو أدنيتني منك لقطعت أنفك ،فأمر عيل عامر ًا ،فقتله ،فهذا هو
املحارب املدافع عن نفسه ،وكل حال حل هبا دم األسري ،فامله حالل كدمه يغنم مجيع ما
أجلب به ،وما كان معه.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]508إن صح عىل اجلاسوس أنه ُق ِتل بجساسته
أحد من املسلمني ُق ِتل ،وإ َّ
ال حبس.
ويف اجلامع الكايف [ج 5ص :]95قال أمحد بن عيسى :إن قتل بداللة اجلاسوس رجل
قتل ،وإ َّ
ال فال يقتل ،وروى ذلك عن حممد بن عبداهلل ،قال :كان إبراهيم بن عبداهلل يرى
قتله ،وقال القاسم :يقتل اجلاسوس ،وروي ذلك عن النبي ÷.
قال حممد :وحدَّ ثنا عباد ،وحرب بن احلسن ،عن مكحول بن إبراهيم ،عن يعقوب بن
عريب ،قال :شهدت حييى بن زيد بخراسان ُأيت بعني ،فرضب عنقه ،قال مكحول:
فذكرت ذلك ليحيى بن عبداهلل ،فقال :ال يقتل حتى يعلم أنه قد قتل ِبغ َْمزِ ِه إنسان.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]494ال جيوز أن ُت َب َّي َت العساكر الكبـار التي ال
يؤمن أن يكون فيها بعض املتوصلني هبا من أبناء السبيل أو التجار ،أو النساء ،أو
الصبيان ،كذلك ال جيوز بيات القرى وال املدن ،فأما ما كان من الرسايا والعساكر التي
قـد أمن أن يكون فيها ،أو معها أحد ممن ال جيوز قتله ،فال بأس أن يبيتوا ،ويقتلوا ،كثروا
أم قلوا ،إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم ،وصارت إليهم ،وبلغتهم ،فأبوا قبوهلا،
ورفضوها ،فإن بيت من ذلك يشء ،فغنيمة ذلك ملن بيته.
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]104قال أمحد ،والقاسم ،وحممد :يكره أن تبيت العساكر
التي ال يؤمن أن يكون فيـها من ال جيوز قتـله ،مثل :امرأة ،أو صبي ،أو مكره ،أو مكار،

أو تاجر ،أو ابن سبيل ،فأما العساكر والرسايا التي قد أمن أن يكون فيها من ال جيوز قتله،
فال بأس ببياهتا.
قال حممد :سألت أمحد بن عيسى عن بيات أهل البغي؟ فقال :مل يبيت أمري املؤمنني أحد ًا.
وفيه [ج 6ص :]104وروي عن إبراهيم بن عبداهلل :أنه كره بيات الفئة الباغية ،فقيل له:
أرأيت لو صافت القوم فهاج مطر ،وريح حال بني القوم وبينك أكان حيرم عندك أن تنتهز
تلك منهم؟ فقال :إن السنة ال يرضب هلا املقاييس.
يف جمموع زيد بن عيل [ص :]356عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان يستتيب املرتد ثالث ًا
فإن تاب وإ َّ
ال قتله وقسم مرياثه بني ورثته املسلمني.
وفيه [ص :]357هبذا السند عنه  ،#قال( :إذا أسلم أحد األبوين والولد صغار،
وأبوا اإلسالم قتلوا ،وإن
فالولد مسلمون بإسالم من أسلم من األبوين ،فإن كب الولد َ
كان الولد كبار ًا بالغني مل يكونوا مسلمني بإسالم األبوين).
وبه فيه [ص :]354عنه  #قال( :ال يقبل من مرشكي العرب إ َّ
ال اإلسالم أو السيف،
وأما مرشكو العجم فتؤخـذ منهم اجلزية ،وأما أهل الكتاب من العرب والعجم ،فإن أبو
أن يسلموا وسألونا أن يكونوا من أهل الذمة قبلنا منهم اجلزية).
يف جمموع زيد بن عيل [ %ص :]410أنه أتاه رجل فقال :يا أمري املؤمنني أ َك َفر أهل
اجلمل ،وصفني ،وأهل النهروان؟ قال( :ال ،هم إخواننا بغوا علينا ،فقاتلناهم حتى يفيئوا
إىل أمر اهلل عز وجل).
وقال اإلمام النارص األطروش  #يف البساط [ص :]100وحدَّ ثني حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثني أمحـد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن
آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال له رجل :يا أمري املؤمنني أرأيت قومنا أمرشكون هم  -يعني
أهل القبلة -؟ قال( :ال واهلل ما هم بمرشكني ،ولو كانوا مرشكني ما حلت لنا مناكحتهم،
وال ذبائحهم ،وال موارثتهم وال املقام بني أظهرهم ،وال جرت احلدود عليهم؛ ولكنهم
كفروا باألحكام ،وكفروا بالنعم واألعامل ،وكفر النعم ،واألعامل غري كفر الرشك).

ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]171قال حممد يف كتاب أمحد :حدَّ ثني عيل بن أمحد بن
عيسى ،عن أبيه :أن رج ً
ال سأل أمري املؤمنني  ،#فقال له :ما تسمي أهل حربنا؟ فقال
ْ َ ُّ ُ ُ َ َّ َْ
أمري املؤمنني ( :#نسميهم بام سامهم ا هلل به ،يقول اهلل عزّ وجل ﴿ت ِلك الرسل فضلنا
َ
َ ْ َ ُ ْ ََ َْ
َ ََ َ َْ َ ُ ْ ََ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ
ات﴾ [البقرة ]253:إىل قوله ﴿ َول ْو
بعضهم لَع بع ٍض مِنهم من َكم الل ورفع بعضهم درج ٍ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ َُ
َش َ
ك ِن اخ َتلفوا
اء الل ما اقتتل اَّلِين مِن بع ِدهِم مِن بع ِد ما جاءتهم
اْليِنات َول ِ
َ ََُْ َ
ْ ُ
َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َ
ك َف َر َول َ ْو َش َ
ك َّن الل َيف َعل َما
ف ِمنهم من ءامن ومِنهم من
اء الل ما اقتتلوا َول ِ
يُر ُ
يد[﴾253البقرة] ،فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا).
ِ
وقال ابن أيب احلديد يف رشح النهج :قال نرص :وحدَّ ثنا حييى بن عيل ،عن األصبغ
بن نباتة ،قال :جاء رجل إىل عيل ،فقال :يا أمري املؤمنني :هؤالء القوم الذين نقاتلهم،
الدعوة واحدة والرسول واحد ،والصالة واحدة ،واحلج واحد ،فامذا نسميهم؟ قال:
(س ِّمهم بام سامهم اهلل يف كتـابه) قال :ما كل ما يف الكتاب أعلمه ،قال( :أما سمعت اهلل
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الر ُسل ف َّضل َنا َب ْع َض ُه ْم لَع َب ْعض﴾ [البقرة ]253:إىل قولهَ ﴿ :ول ْو َش َ
ك ُّ
اء الل َما
يقول﴿ :ت ِل
ٍ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
اءت ُه ُم َ َ ُ
ْاق َت َت َل َّاَّل َ
ِين م ِْن َب ْع ِده ِْم م ِْن َب ْع ِد َما َج َ
ك ِن اخ َتلفوا ف ِمن ُه ْم َم ْن َء َام َن
اْليِنات َول ِ
ََ
ْ
َومِن ُه ْم َم ْن كفر﴾[البقرة ،]253:فلام وقع االختالف كنا نحن َأ ْو َىل باهلل ،وبالكتاب،

وبالنبي ،وباحلق ،فنحن الذين آمنوا ،وهم الذين كفروا ،وشاء اهلل قتاهلم ،فقاتلتهم بمشيئة
اهلل وإرادته).
ويف اجلامع الكايف [ج 6ص :]99قال حممد :قلت ألمحد بن عيسى :ما تقول يف عطية
السلطان؟ قال :جائز ،سلفنا يف ذلك احلسن واحلسني صىل اهلل عليهام لسنا نستوحش
معها إىل غريهام ،وقال :قد قبل احلسن بن عيل صىل اهلل عليه من معاوية ما ال جيوز إلمام
جي ِّوز مثله.
عدل أن ُ َ
وقال القاسم :قد كتب احلسن بن عيل وعبداهلل بن جعفر ’ إىل معاوية يسأالنه مام
يف يديه ،فقال هلام عيل صىل اهلل عليه( :أما استحيتام أن تكتبا إىل عدو كام تسأالنه؟ فقال له
احلسن  :#أيش نصنع ليس تعطينا ما تكفينا.

وقال القاسم أيض ًا :فيام حدَّ ثنا عيل بن هارون ،عن ابن سهل ،عن عثامن بن حيان ،عن
القوميس ،عنه وسئل عن جوائز العامل ما تقول فيه؟ فقال :إن كان من اجلائرين ،فال حيل.
وقال احلسن بن حييى :أمجع آل رسول اهلل ÷ عىل أن جائزة السلطان ،وعطيته جائزة
ملن قبلها مامل يعلم حرام ًا بعينه ،أو غصب ًا مامل يكن املعطي أعطى عىل املعاونة عىل الظلم.
وفيه :قال حممد :قلت ألمحد بن عيسى :ما تقول فيام أقطع أهل البغي وأعطوا؟ قال:
أجيز من ذلك ما جييزه إمام العدل.
قال :وقد قيل :أخذ احلسن بن عيل من معاوية ما ال جييزه إمام العدل.
قلت :وكم قبل احلسن من معاوية ،قال :ألف ألف.
قال حممد :وفعل احلسن عند أمحد بن عيسى جائز صواب ،ويف قول أمحد دليل عىل أنه
جائز لإلمام العدل أن يقطع.
قال القاسم :كل قطيعة أقطعها إمام عدل فهي جائزة ،وكل قطيعة أقطعها غري إمام
العدل فهي مردودة.
وروى حممد بإسناده عن عيل صىل اهلل عليه أنه نادى حني بايعه الناس( :أال كل قطيعة
أقطعها عثامن فهي مردودة إىل بيت مال املسلمني).
وعن النبي ÷ أنه ملا غزا بطن العشرية ،فقطع لعيل  #فيها قطيعة من أرض ينبع.
وروى حممد بإسناده عن بريدة األسلمي قال :قسم عيل  #ما يف بيت مال البرصة
بني أصحابه.
قلت :ويبحث عن إسناد حممد بن منصور رمحه اهلل وتصحيحه ،وللناظر نظره.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]497وأما قطائعهم ،وجوائزهم ،فإنه يثبت من
ذلك ما مل يكن رسف ًا ،وكانوا أعطوا من أعطوا إياه عىل غري معاونه هلم عىل إطفاء نور
احلق ،وإخامل كلمة الصدق ،وكان إعطاؤهم له إياه يف صالح املسلمني ،أو بحق واجب
احلـق
ّ
من رب العاملني ،وأما ما أعطوه للهو ،والطرب ،واألرش ،والكذب ،ومضادة
ّ
واملحقني ،ومصانعة عىل قتل املؤمنني ،وإهالك املسلمني ،فإن ذلك مردود عليهم،
مأخوذ من أيدغم.

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]505من حكم بحكم اهلل ،وعدل يف العباد،
وأصلح البـالد من أهل بيت النبي املصطفى فهو خليفة اهلل العيل األعىل إذا كانت فيه
رشوط اإلمامة ،وعالماهتا ،وحدودها ،وصفاهتا.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أمر باملعروف ،وهنى عن
املنكر من ذريتي فهو خليفة اهلل يف أرضه ،وخليفة كتابه ،وخليفة رسوله ÷)).
وبلغنا عنه  #أنه قال( :الوايل العادل املتواضع يف ظل اهلل ،ورمحته فمن نصحه يف
نفسه ،ويف عباد اهلل حرشه اهلل يف وفده يوم ال ظل إ َّ
ال ظله ،ومن غشه يف نفسه ويف عبـاد
اهلل خذله اهلل يوم القيامة) ،قال( :ويرفع للوايل العادل املتواضع يف كل يوم وليلة كعمل
ستني صديق ًا كلهم عامل َمتهد يف نفسه).
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال( :يقال لإلمام العادل يوم القيامة يف قبه:
أبرش فإنك رفيق حممد) قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من أحيا سنة من
سنتي قد أميتت من بعدي فله أجر من عمل هبا من الناس ال ينقص ذلك من أجـور
الناس شيئ ًا ،ومن ابتدع بدعة ال يرضاها اهلل ورسوله كان عليه إثم من عمل هبا ال ينقص
كن فيه؛ فقد استكمل
ذلك من إثم الناس شيئ ًا)) ،وقال رسول اهلل ÷(( :ثالث من َّ
خصال اإليامن :الذي إذا قدر مل يتعاط ما ليس له ،وإذا ريض مل يدخله رضاه يف الباطل،
وإذا غضب مل خيرجه غضبه من احلق)).
وفيها [ج 2ص :]502املنتظر للحق واملحقني كاملجاهد يف سبيل رب العاملني ،ويف ذلك
ما بلغنـا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من حبس نفسه لداعينا أهل البيـت ،أو كان
منتظر ًا لقائمنا كان كاملتشحط بني سيفه وترسه يف سبيل اهلل بدمه)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]496عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :أفضل أعامل أمتي انتظار فرج اهلل)).
۞۞۞۞۞

كتاب الزهد واإلرشاد إىل مكارم األخالق
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]503بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
َّ
ولتنهن عن املنكر ،أو ليسلطن اهلل عليكم رشاركم ،فيسومونكم سوء
((لتأمرن باملعروف
َّ
العذاب ،ثم يدعو خياركم؛ فال يستجاب هلم حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان اهلل املنترص
لنفسه ،ثم يقول :ما منعكم إذ رأيتموين أعىص أال تغضبوا يل)).
وفيها [ج 2ص :]503بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل بعثني بالرمحة
حراث ًا ،وال تاجر ًا ،أال إن من رشار
وامللحمة ،وجعل رزقي يف ظالل رحمي ،ومل جيعلني َّ
احلراثني والتجار إ َّ
ال من أخذ احلق ،وأعطى احلق ،ثم تال قول اهلل سبحانه:
عباد اهلل َّ
ْ
َ
ْ
ْ
ُْْ ََ
ُ
ْ
ُ
ار َوال ُم َنافِق َ
ك َّف َ
﴿يَاأ ُّي َها َّ
انل ُّ
ْي َواغلظ عليْ ِه ْم َو َمأ َواه ْم َج َه َّن ُم َوبِئ َس
ِب َجا ِه ِد ال
ِ
ِ
ال ْ َم ِص ُ
ري[﴾73التوبة])).
ويف جمموع اإلمام زيد بن عيل [ص :]419عن آبائه عن عيل  %قال( :أول ما تغلبون

عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأيديكم ،ثم بألسنتكم ،ثم بقلوبكم ،فإذا مل ينكر
القلب املنكر ،ويعرف املعروف نكس ،فجعل أعاله أسفله).
وبه فيه [ص :]419عن عيل  #قال( :لتأ ُم َّ
طن
ولتنه َّن عن املنكر ،أو ليسل ّ
رن باملعروف ُ
رشاركم ،ثم يدعو خياركم ،فال يستجاب هلم).
اهلل عليكم َ
وبه فيه [ص :]420عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال ُقدِّ َس ْت أ ّم دة ال تأمر
باملعروف ،وال تنهى عن منكر ،وال تأخذ عىل يد الظامل ،وال تعني املحسن ،وال ترد
امليسء عن إساءته)).
وبه فيه [ص :]390عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :من دعا عبد ًا من
ٍ
رشك إىل اإلسالم كان له من األجر كعتق رقبة من ولد إسامعيل)).
ٍ
ضاللة إىل معرفة
قال :وقال احلسني بن عيل بن أيب طالب ( :#من دعا عبد ًا من

حق ،فأجابه كان له من األجر كعتق نسمة).

قال :وقال زيد بن عيل ( :#من أمر بمعروف ،أو هنى عن منكر أطيع أم عيص كان
بمنزلة املجاهد يف سبيل اهلل).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]403أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن احلسني البغدادي
الديباجي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن زيد بن مايت ،قال :حدَّ ثنا حممد بن
منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه،
َّ
ولتنهن عن
((لتأمرن باملعروف،
عن آبائه ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷:
َّ
املنكر ،أو ليسلطن اهلل عليكم رشاركم ثم يدعو خياركم؛ فال يستجاب هلم)).
وفيها [ص :]405حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال :حدَّ ثني أبو القاسم
عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الكويف ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممد بن كأس النخعي،
قال :حدَّ ثني سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال:
حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثني أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد بن
عيل عن أبيـه ،عن جده ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷(( :من دعا عبد ًا
من ٍ
رشك إىل إسالم كان له من األجر كعتق رقبة من ولد إسامعيل .))#
ٍ
ضالل إىل معرفة حق ،فأجابه كان له من
قال :وقال عيل _( :من دعا عبد ًا من

األجر كعتق نسمه).
قال :وقال زيد بن عيل ’( :من أمر بمعروف ،أو هنى عن منكر أطيع أو عيص كان
بمنزلة املجاهد يف سبيل اهلل).
وفيها [صَ :]407أ ْخ َبنا أيب ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن سالم ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قالَ :أ ْخ َبنا
حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثني أبو عبداهلل  -يعني أمحد بن عيسى  ،-عن حسني بن
علوان ،عن أيب خـالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من دعا عبد ًا من الرشك إىل اإلسالم؛ فأجابه كان له من األجر
كعتق رجل من ولد يعقوب .))#
وفيها [صَ :]410أ ْخ َبنا أبو عبداهلل حممد بن زيد احلسيني ،قال :حدَّ ثنا النارص للحق
احلسن بن عيل  ،#قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن عيل بن خلف ،عن حسن بن صالح ،قال:

حدَّ ثنا خـالد بن خمتار ،عن أيب محزة الثاميل ،قال :قال أمري املؤمنني _( :إنام هلك من
كان قبلكم بارتكاهبم املعاص ،ثم مل ينههم الربانيون واألحبار ،فلام فعلوا ذلك أنزلت هبم
العقوبات ،أال فمرو باملعروف ،واهنوا عن املنكر قبل أن ينزل بكم ما نزل هبم ،األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ال يقدم أجالً ،وال يدفع رزق ًا).
و قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]540من دعا إىل اهلل؛ فأجيب كان له مثل أجر
كل من أجابه غري منتقص من أجر املجيبني ،والدعاء إىل اهلل فأكب األعامل ،ويف ذلك ما
َ
َّ َ َ َّ َّ َ َ
يقول ذو اجلالل واإلكرام ﴿:اتْ ُل َما أُ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ
الصَلة
اب َوأق ِِم الصَلة إِن
وِح إِِلك مِن الكِت ِ
َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُْ ْ َ
ََُْ َ َ ْ َُ َ
َ ْ
َ
ُ
َ
ك ََ ُْ
ر وَّلِكر الل أكب والل يعلم ما تصنعون[﴾45العنكبوت]
تنَه ع ِن الفحشا ِء والمن ِ
والذكر هلل هاهنا :هو الدعا إىل اهلل ،ويف ذلك ما حدَّ ثني أيب ،عن أبيه :أنه كان يقول يف قول
َ ْ
َ ْ
كَُ
ب﴾ [العنكبوت ]45:قال :ذكر اهلل هاهنا هو الدعاء إىل اهلل.
اهلل سبحانهَ ﴿ :وَّلِك ُر الل أ
قال حييى بن احلسني  :¥ويدخل مع ذلك من ذكر اهلل شغل القلب يف التفكر يف

كر له بام َذك ََر به نفسه :من توحيده ،وعدله،
جالل اهلل ،وقدرته ،وعظمته ،وسلطانه ،وال ِّذ ُ
وصدق وعده ،ووعيده.
قال :وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال حيل لعني ترى اهلل يعىص ،فتطرف
()1

حتى تغريه أو تنتقل)) .
قال حييى بن احلسني  :¥جيب هذا الفرض عىل من أطاق التغيري ،ومن مل يطق
التغيري وجب عليه اهلجرة لذلك املوضع الذي يعىص فيه الرمحن ،ويطاع فيه الشيطان إىل
منكب من منـاكب أرض اهلل ال يرى فيه الفاسقني ،وال جتري عليه فيه أحكام الظاملني،
َُْ
َّ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ِين ت َوفاه ُم ال َمَلئِكة ظال ِِِم أنفسِ ِه ْم
من سهلها أو جباهلا ،فإن اهلل سبحانه يقول﴿ :إِن اَّل
َ
َ
َْ
َ
ُ
َ ُ
َ ًَ
َ
َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ
ْ َ ُ ْ ْ ُ
ض َعف َ
ْ
ْي ِِف اْلر ِض قالوا ألم تكن أرض الل واسِعة
قالوا ف
ِيم كنت ْم قالوا كنا ُمست ِ
َ
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ
ت َم ِص ً
ريا[﴾97النساء].
ف ُت َها ِج ُروا فِيها فأولئِك مأواهم جهنم وساء

( - )1يف نسخة بدون( :أو تنتقل).

يف جمموع زيد [ #ص :]395عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((أربعة هلم أجران :رجل كانت له أمة ،فأ َّدهبا وأحسن أدهبا ،ثم أعتقها ونكحها فله
حق اهلل وحق مواليـه ،فله أجران،
أجران ،ورجل أدخل اهلل عليه الرزق يف الدنيا ،فأ ّدى ّ
ورجل شفع شفاعة خري أجراه اهلل عىل يديه كان له أجران ،ورجل من أهل الكتاب آمن
بنبيه ،وآمن يب ،فله أجران)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]528بلغنا عن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه،
عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن من أوجب املغفرة إدخا َل َك الرسور عىل
أخيك املسلم)).
وبلغنا :عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه  ،%قال( :من قىض ملؤمن حاجة
قىض اهلل له حـوائج كثرية إحداهن اجلنَّة ،ومن ن َّف َس عن مؤمن كربة ن َّفس اهلل عنه كرب ًا
يوم القيامة ،ومن أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنة ،ومن سقاه من عطش سقاه
اهلل يوم القيامة من الرحيق املختوم ،ومن كساه ثوب ًا كان يف ضامن اهلل ما بقي عليه من ذلك
ُ
أفضل من صوم شهر واعتكافه).
هلل لقضا ُء حاجة املؤمن
الثوب سلك ،وا ِ
وبلغنا :أن رج ً
ال أتى احلسني بن عيل  #يف حاجة فسأله أن يقوم معه فيها ،فقال :إين
معتكف ،فجـاء إىل احلسن بن عيل ’ ،فقال :إين أتيت أبا عبداهلل يف حاجة ليقوم معي،
فقال :إين معتكف ،فقام معه احلسن يف حاجته ،وجعل طريقه عىل احلسني ’ ،فقال :يا
أخي ما منعك أن تقوم مع أخيك يف حاجته؟ فقال :إين معتكف ،فقال احلسن :#
إيل من اعتكاف شهر.
ألن أقوم مع أخي املسلم يف حاجته أحب َّ
وقال أبو طالب  #يف األمال [صَ :]443أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه

رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص للحق احلسن بن عيل  ،#قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور،
عن حسني بن نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن
عيل _ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من عرف لكبري لسنه ،فوقره أ َّمنَه اهلل من
فزع يوم القيامة)).

وفيها [صَ :]443أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو
زيد عيسى بن حممد العلوي ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر،
عن عمرو بن مجيـع ،عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن ،عن أبيه ،عن جده  ،¢قال:
قال رسول اهلل ÷(( :إن من أوجب املغفرة إدخا َل َك الرسور عىل أخيك املسلم)).
وفيها [صَ :]443أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه ،قالَ :أ ْخ َبنا النارص
للحق احلسن بن عيل  ،#قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن منصور ،عن حسني بن نرص ،عن

خالد ،عن حصني بن خمارق ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده  ،¢قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من أصبح ال غتم بأمر املسلمني فليس من املسلمني ،ومن
سمع مسل ًام ينادي يا للمسلمني فلم جيب فليس من املسلمني)).
وفيها [صَ :]443أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن
األشعث الكويف ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب
إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل
بن احلسني ،عن أبيـه ،عن عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :أثبت
األعامل ثالثة :إنصاف الناس من نفسك ،ومواساة األخ يف اهلل ،وذكر اهلل عىل كل حال)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]175أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد

األزجي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال:
حـدَّ ثنا أبو بكر حممد بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي

األعور ،قال :حدَّ ثنا إبن جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني،
عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :من أنعش حق ًا ملؤمن بلسانه ،أو
دفع عنه ضي ًام دخل اجلنة)).
يف جمموع زيد [ #ص :]410عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :بر الوالدين ،وصلة
الرحم ،واصطناع املعروف زيادة يف الرزق ،وعامرة يف الديار ،وأهل املعروف يف الدنيا
هم أهل املعروف يف اآلخرة).

وفيه هبذا السند [ص :]415قال( :أتى رسول اهلل ÷ رجل ،فقال :يا رسول اهلل من
أحق الناس مني بحسن الصحبة ،وبالب؟ قال(( :أمك)) قال :ثم من؟ قال(( :أمـك))
قال :ثم من؟ قال(( :أمك)) قال :ثم من؟ قال(( :أبوك)) قال :ثم من؟ قال(( :أقاربك
أدناك أدناك)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]527بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل ،#
قال(:صعد رسول اهلل ÷ املنب ،فقال( :يا أغا الناس إن جـبيل أتاين ،فقال :يا حممد
من أدرك أبويه أو أحدهام ،فامت ،فدخل النار ،فأبعده اهلل قل :آمني ،فقلت :آمني)).
وبلغنا :عن عيل  #أنه قال( :إن الرجل ليكون بار ًا بوالديه يف حياهتام ،فيموتان ،فال
يستغفر هلام ،فيكتبه اهلل عاق ًا ،وإن الرجل ليكون عاق ًا هلام يف حياهتام ،فيموتان ،فيستغفر
هلام ،فيكتبه اهلل بار ًا).
وبلغنا :عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :من
أحب أن يمأل له يف عمره ،ويبسط له يف رزقه ،ويستجاب له الدعاء ،ويدفع عنه ميتة السوء،
فليطع أبويه يف طاعة اهلل ،وليصل رمحه ،وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش ،تأيت يوم القيامة
هلا لسان طلق ذلق تقول :اللهم صل من وصلني ،اللهم اقطـع من قطعني ،قال :فيجيبها اهلل
تبارك وتعاىل :أين قد استجبت دعوتك ،فإن العبد لقائم يرى أنه بسبيل خري حتى يأتيه
الرحم ،فتأخذ هبامته فتذهب به إىل أسفل درك من النار بقطيعته إياها يف دار الدنيا)).
وبلغنا :عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب  ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن من تعظيم إجالل اهلل أن جتل األبوين يف طاعة اهلل)).
والنظر إىل البيت
((النظر يف كتاب اهلل عبادةد،
وبلغنا :عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
ُ
ُ
والنظر يف وجوه الوالدين إعظام ًا هلام ،وإجال ً
ال هلام عبادة)).
احلرام عبادةد،
ُ
وبلغنا :عن احلسني بن عيل ’ أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن الرجل ليصل
رمحه ،وقد بقي من عمره ثالثا  ،فيجعلها اهلل ثالث ًا وثالثني ،وإن الرجل ليقطع رمحه وقد
()1

بقي من عمره ثالث وثالثون ،فيجعلها اهلل ثالث ًا)).
( - )1كذا يف األصل.

قال وبلغنا [ج 2ص :]528عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من يضمن يل واحدة أضمن
له أربع ًا :من يصل رمحه فيحبه أهله ،ويكثر ماله ،ويطول عمره ،ويدخل جنَّة ربه)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]487عن آبائه ،عن جعفر  ،%قال:
(أدنى العقوق أف ،ولو علم اهلل شيئ ًا أهون من أف لنهى عنه).
ُ
وحسن األخالق زياد دة
(صلة الرحم،
وبه :عن أيب عبداهلل جعفر بن حممد  %قال:
ُ
يف اإليامن).
وفيها [ص :]488عن آبائه ،عن عيل ’ ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من ضمن يل
واحـدة ضمنت له أربع ًا :يصل رمحه فيحبه أهله ،ويوسع عليه يف رزقه ،ويزاد يف أجله،
ويدخله اهلل اجلنَّة التي وعده)).
وبه :قال حدَّ ثني حممد بن عيل  #قال( :صلة األرحام وحسن اجلوار زيادة
يف األموال).
وبه :قال عيل بن أيب طالب ( :#سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :إين أخاف
عليكم استخفاف ًا بالدين ،وبيع احلكم ،وقطيعة الرحم ،وأن تتخذوا القرآن مزامري
تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم يف الدين).
ويف أمال املرشد باهلل [ج 2صَ :]126أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد
األزجي بقراءيت عليه ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد املفيد ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن أمحد بن اهليثم بن صالح التميمي ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن
إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  ،%قال :حدَّ ثني
احلسني بن عبداهلل العلوي ،قال :حدَّ ثني احلسني بن زيد بن عيل ،عن جعفر بن حممد،
قال :حدَّ ثني أيب حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن جده احلسني بن عيل ،عن عيل
بن أيب طالب  :%أن النبي ÷ قال(( :إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من عمره
ثالث سنني ،فيمدها اهلل إىل ثالث وثالثني سنة)).

يف جمموع زيد [ #ص :]418عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقول(( :من قال أستغفر اهلل الذي ال إله إ َّ
ال هو وأتوب إليه ،ثم مات غفر اهلل ذنوبه،
()1

ولو كانت مثل زبد البحر ،ورمل عالج)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]521بلغنا عن رسول اهلل ÷ أن رج ً
ال
أتاه فشكا إليه بعض ما يكون منه ،فقال له(( :أين أنت عن االستغفار؟)) ثم قال رسول
اهلل ÷(( :من ختم يومه يقول عرش مرات استغفر اهلل الذي ال إله إ َّ
ال هو احلي
القيوم ،وأتوب إليه اللهم اغفر يل وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم إ َّ
ال غفر اهلل له ما كان
من يومه ،أو قاهلا يف ليل إ َّ
ال غفر اهلل له ما كان من ليله)).
ومثله (باختالف يسري اليؤثر يف املعنى) :روى حممد بن منصور  ،¥يف كتاب
الذكر [ص ]244بإسناد لفظه حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه ،عن
حسني بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن أيب هاشم ،عن زاذان ،عن سلامن.
وفيه هبذا اإلسناد [ص :]243عن سلامن  ¥قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول:
((عودوا ألسنتكم االستغفار ،فإن اهلل مل يعلمكم االستغفار إ َّ
ال وهو يريد أن يغفر لكم)).
ِّ
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]350حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال:
حدَّ ثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد
النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري،
قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد
بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :من
قال استغفر اهلل الذي ال إله إ َّ
ال هو وأتوب إليه ،ثم مات ،غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من
زبد البحر ،ورمل عالج)).
وفيها [صَ :]351أ ْخ َبنا عبداهلل بن عدي احلافظ ،قالَ :أ ْخ َبنا حممد بن حممد بن
األشعث الكويف بمرص سنة مخس وثالثامئة ،قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى
( -)1اهلل العظيم( .نخ).

بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،¢قال :قال رسول اهلل ÷:
((لكل ٍ
داء دوا دء ،ودوا ُء الذنوب االستغفار)).
((خري الدعاء االستغفار،
وفيها هبذا اإلسناد [ص :]352قال :قال رسول اهلل ÷:
ُ
قول ال إله إ َّ
وخري العبادة ُ
ال اهلل)).
ُ

ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1صَ :]274أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن املحسن
بن عيل التنوخي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن سهل

الديباجي ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جـده عيل بن
احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قيل يا رسول اهلل ما الذي يباعد الشيطان منَّا؟ قال:
((الصوم ،و ُي َس ِّو ُد وجهه ،ويكرس ظهره ،واحلب يف اهلل ،واملواظبة عىل العمل الصالح
يقطع دابره ،واالستغفار يقطع وتينه)).
وفيها [ج 1صَ :]223أ ْخ َبنا الرشيفان أبو حممد احلسن ،وأبو طاهر إبراهيم ابنا الرشيف
اجلليل أيب احلسن حممد بن عمر احلسيني الزيدي الكويف ،قاالَ :أ ْخ َبنا أبو الفضل حممـد
بن عبداهلل بن الشيباين ،قال :حدَّ ثنا أبو عيل أمحد بن حممد بن احلسني بن إسحـاق بن
جعفر بن حممد العرييض  -بحران  ،-قال :حدَّ ثنا جدي احلسني بن إسحـاق ،عن أبيه
إسحاق بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن
ٍ
خملوق يعتصم بمخلوق
عيل  ،%عن النبي ÷ قال(( :يقـول اهلل عز وجل ما من
دوين إ َّ
ال قطعت أسباب الساموات ،وأسباب األرض من دونه ،فإن سألني مل أعطه ،وإن
دعاين مل أجبه ،وما من خملوق يعتصم يب دون خـلقي إ َّ
ال ضمنت له الساموات ،واألرض
رزقه ،فإن دعاين أجبته ،وإن سألني أعطيته ،وإن استغفرين غفرت له)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]443عن آبائه ،عن عيل  %قال:
قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل ما من خملوق))...إىل آخر حديث األمايل باختالف
يسري غري ّ
خمل .من دون لفظ ((به)).

وفيها قال [ص :]442قال رسول اهلل ÷(( :من أنعم اهلل عليه بنعمة فليحمد اهلل
عليها ،ومن استبطأ الرزق فليستغفر اهلل ،ومن أحزنه أمر فليقل ال حول وال قوة إ َّ
ال باهلل
العيل العظيم)).
قلت :وقد تقدمت الروايات بأن اهلل ومالئكته يصلون عىل املستغفرين باألسحار،
واملتسحرين يف الصيام يف السحور ،من املجموع ،وأمايل أمحد بن عيسى ،وأحكام
ّ
اهلادي ،واجلامع الكايف ،وأمايل أيب طالب .%
يف جمموع زيد [ #ص :]410عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقول((:سبعة حتت ظل العرش يوم ال ظل إ َّ
ال ظله :شاب نشأ يف عبادة اهلل عزّ وجل،
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجامل إىل نفسها ،فقال :إين أخـاف اهلل رب العاملني،
ورجل خرج من بيته ،فأسبغ الطهور ،ثم مشى إىل بيت من بيوت اهلل عز وجل ،ليقيض
فريضة من فرائض اهلل تعاىل ،فهلك فيام بينه وبني ذلك ،ورجل خرج حاج ًا ،أو معتمر ًا إىل
بيت اهلل تعاىل ،ورجل خرج َماهد ًا يف سبيل اهلل عز وجل ،ورجـل خرج ضارب ًا يف
األرض يطلب من فضل اهلل عز وجل يكف به نفسه ،ويعود به عىل عياله ،ورجل قام يف
جوف الليل بعدما هدأت العيون ،فأسبغ الطهور ،ثم قام إىل بيت من بيوت اهلل عزّ وجل،
فهلك فيام بينه وبني ذلك)).
وهو يف أحكام اهلادي [ #ج 2ص ]520بلفظ :بلغنا عن زيد بن عيل ’ عن آبائه عن
عيل  %قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول ((سبعة ))...إىل آخر ما يف املجموع.
وهو أيض ًا يف أمال أيب طالب  #بلفظ [صَ :]425أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد
البغدادي ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد
النخعي ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم بن عبيد املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم
املنقري ،قال :حدَّ ثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،قال:
حدَّ ثني زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷
يقول ((سبعة ))....إىل آخره نحوه ،ومل يذكر يف الروايتني ((وجامل)).

يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]252حدَّ ثنا حممد قال :حدَّ ثنا حسني
بن نرص ،عن خالد بن عيسى ،عن حصني بن خمارق ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن
عيل بن أيب طالب  :#أن النبي ÷ ،قال(( :ما اغرورقت عني بامئها من خشية اهلل
إ َّ
ب وجهها َق َرت ،وال ذلة،
ال حرم اهلل جسدها عىل النار ،فإن فاضت عىل خدّ ها مل ُي ِص ْ

ٍ
ال وله وزن إ َّ
عمل إ َّ
ال الدمعة من خشية اهلل ،فإن اهلل تبارك وتعاىل يطفئ هبا
وليس من
بحور ًا من نار)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]523بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((من خرج من عينه مقياس ذباب دموع من خشية اهلل أمنه اهلل يوم الفزع األكب)).
قال حييى بن احلسني _ :أراد رسول اهلل ÷ املؤمتر بأوامر اهلل ،املنتهي عن
هني اهلل ،املؤمنني ،املتقني ،الصاحلني ،املهتدين.
يف جمموع زيد [ #ص :]421عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن املتحابني يف اهلل تعاىل لعىل عمود من ياقوتة محراء ،عىل رأس العمود سبعون غرفة
ييضء حسنهن ألهل اجلنَّة كام تيضء الشمس ألهل الدنيا ،فيقول أهل اجلنة :انطلقوا بنا
ننظر إىل املتحابني يف اهلل ،فإذا أرشفوا عليهم أضاء حسنهم ألهل اجلنـة كام تيضء الشمس
ألهل الدنيا ،عليهم ثياب خرض من سندس بني أعينهم مكتوب عىل جباههم :هؤالء
املتحابون يف اهلل عزّ وجل)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]133أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن أمحد بن
احلسني اجلوزداين ،املقري بقراءيت عليه بأصفهان ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبد الرمحن بن

حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن
سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن احلسن بن سعيد ،قال:
حـدَّ ثني أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن أيب محزة ،عن عيل بن

احلسني  ،%عن جابر بن عبداهلل ¤ا ،عن النبي ÷ ((أال إن أولياء اهلل قال:
هم املتحابون يف اهلل عزّ وجل)).

وبه :عن هاشم بن البيد ،ومحزة الرتكي ،عن اإلمام الشهيد أيب احلسني زيد بن
َْ
اْلخ ََِّل ُء يَ ْو َمئذ َب ْع ُض ُه ْم ِ َْل ْعض َع ُد ٌّو إ ََّل ال ْ ُم َّتق َ
ْي[﴾67الزخرف] قال :كل
عيل ﴿ :%
ِ
ٍِ
ِ
ٍ
خليل معاد خليله إ َّ
ال اخللة يف اهلل.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]530بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان
يقول(( :أنا شفيع لكل أخوين حتابا يف اهلل من مبعثي إىل يوم القيامة)).
قال :وبلغنا عن زيد بن عيل ’ ،عن آبائه رضوان اهلل عليهم ،عن عيل  #أنه قال:
قال رسول اهلل ÷(( :قال اهلل تبارك وتعاىل :وعزيت ،وعظمـتي ،وكبيائي ،وجودي،
ُ
وألزوجن حور عيني املتحابني َّيف ،املتواخني َّيف،
ألدخلن داري ،وألرافقن بني أوليائي،
َّ
املتحببني إىل خلقي)).
وفيها [ج 2ص :]523وبلغنا عن سلامن الفاريس رمحة اهلل عليه ،قال :خرجنا مع رسول
اهلل ÷ زائر ًا ألناسيـة من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول اهلل ÷ عىل اإلسالم،
فدخل عليهم ،فجعل يصافحهم واحد ًا واحد ًا ،فلام خرجنا قال(( :يا سلامن أال
أبرشك؟)) قلت :بىل يا رسول اهلل ،قال(( :ما من مسلم خيرج من بيته زائر ًا إلخوة له
مسلمني إ َّ
ال خاض يف رمحة اهلل ،وش َّيعه سبعون ألف ملك حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا
كاليدين التي تغسل إحداهام األخرى ،وغفر هلم ما سلف ،وأعطوا ما سألوا)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]445عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :ستة من املرؤة ،ثالثة منها يف احلرض ،وثالثة يف السفر .أ َّما التي
يف احلرض :فتالوة القرآن ،وعامرة املساجد ،واختاذ اإلخوان يف اهلل ،وأ َّما التي يف السفر:
فبذل الزاد ،وحسن اخللق ،واملزاح يف غري معاص اهلل تعاىل)).
وبه فيها [ص :]450قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال تزال أمتي بخري ما حتابّوا ،وأ ّدوا
األمانة ،واجتنبوا احلرام ،وأقروا الضيف ،وأقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،فإن مل يفعلوا
ذلك ابتلوا بالسنني والقحط)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]456أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف "بمرص" ،قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن

موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد،
عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  :¢أن رسول اهلل ÷ قال:
((ملا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :أ ََل بذ ِْكر الل َت ْط َمئ ُّن الْ ُق ُل ُ
وب[﴾28الرعد ،]28:ذلك من أحب اهلل
ِ
ِ ِ
ورسوله ،وأحب أهل بيتي صادق ًا غري كاذب ،وأحب املؤمنني شاهد ًا وغائب ًا ،أال بذكر اهلل
فتحابوا)).
وبه فيها [ص :]252قال :قال رسول اهلل ÷(( :أثبت األعامل ثالثة :إنصاف الناس
من نفسك ،ومواساة األخ يف اهلل ،وذكر اهلل عىل كل حال)).
قلت :وأ َّما حمبة آل حممد عليهم الصالة والسالم بخصوصهم ففيهم ما ال حيىص كثرة
وال تتسعه إ َّ
ال املجلدات من رواية املؤالف واملخالف ،وقد صنفت فيه املصنفات،
فيطلب من هنالك ،ويمكن بإعانة اهلل أن نزبر شيئ ًا من ذلك فيام بعد تبك ًا هبم ال حرص ًا.
ويف جمموع زيد [ #ص :]393عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من تكرمة الرجل
ألخيه أن يقبل بره ،وحتفته ،وأن يتحفه بام عنده ،وال يتكلف له).
قال :وقال عيل  :#سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :ال أحب املتكلفني)).
وفيه هبذا السند [ص :]394قال(( :إذا دعا َأ َحدَ كم أخوه ،فليأكل من طعامه ،وليرشب
من رشابه ،وال يسأل عن يشء)).
وبه فيه [ص :]393عن عيل  ،#قال( :ألن أخرج إىل سوقكم فأشرتي صاع ًا من
إيل من أن أعتق رقبة).
طعام ،وذراع ًا من حلم ،ثم أدعوا نفر ًا من إخواين أحب َّ
وبه فيه [ص :]198عنه  #قال( :ألن أشرتي بدرهم صاع ًا من طعام ،فأمجع عليه نفر ًا
إيل من أن أخرج إىل سوقكم هذا ،فأشرتي رقبة ،فأعتقها).
من إخواين أحب َّ
()1

وبه فيه [ص :]392قال :قال رسول اهلل ÷(( :لو دعيت إىل كراع ألجبت ،ولو
إيل ذراع لقبلت)).
أهدي َّ
( )1كراع :العضو املعروف من احليوان ،وقيل اسم موضع بالقرب من املدينة ،واألول أظهر ملا أخرجه البخاري من حديث أيب
إيل ذراع أو كراع لقبلت .وملا أخرجه أمحد والرتمذي وابن
هريرة مرفوع ًا :لو دعيت إىل كراع ،أو ذراع ألجبت ،ولو أهدي َّ
إيل كراع لقبلت ولو دعيت إليه ألجبت .متت مؤلف حفظه اهلل تعاىل.
حبان عن أنس مرفوع ًا لو أهدي َّ

وبه فيه [ص :]393عن عيل  ،#قال( :يكاد الناس أن ينقصوا حتى ال يكون يشء
أحب إىل امرء مسلم من أخ مؤمن ،أو درهم من حالل ،وأنى له به).
يف جمموع زيد [ #ص :]394عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :الوليمة أول يوم سنَّة،
والثانية رياء ،والثالثة سمعة).
وبه فيه [ص :]393قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال وليمة إ َّ
ال يف ثالث :خرس،
أو عرس ،أو إعذار)) .انتهى
اخلرس :طعام يصنع للوالدة ،ذكره يف املصباح ،واإلعذار :طعام اخلتان ،ذكره يف
نظام الغريب.
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]406املؤمن جييب املؤمن ،ولو إىل لقمة،
والوليمة يف العرس واخلتان ُسنَّة من الرسول ÷ حسنة ،ال ينبغي تركها ملن قدر
عليها ،ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا دعي أحدكم إىل الوليمة
فليأهتا)) ،وقال ÷ لرجل من األنصار تَزَ َّو َجَ (( :أ ْو ِملْ ولو بشاة)).
وفيها [ج 2ص :]401حدَّ ثني أيب ،عن أبيه يرفعه إىل النبي ÷ أنه ،قال(( :إذا
وضعت موائد آل حممد حفت هبم املالئكة ُي َقدِّ سون اهلل ويستغفرون هلم وملن أكل
معهم من طعامهم)).
يف جمموع اإلمام زيد بن عيل ’ ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال [ص( :]387إن
عما يسئل عنه النبيئون ،إ َّ
ال أنه ال يسئل عن الرسالة).
صاحب القرآن يسئل َّ
وبه فيه [ص :]387عنه  ،#أنه قال( :من قرأ القرآن وحفظه فظن أن أحد ًا أويت مثل ما
أويت ،فقد عظم ما َّ
حقر اهلل ،وحقر ما عظم اهلل).
وبه فيه [ص :]385عنه  ،#قال( :نزل القرآن عىل أربعة أرباع :ربع حالل ،وربع
حرام ،وربع مواعظ وأمثال ،وربع قصص وأخبار).

وقال اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل األطروش  #يف أول تفسريه :حدَّ ثنا
حممد بن منصور الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن أيب عبداهلل ،عن أبيه أمحد بن عيسى ،وكنيته
أبوعبداهلل ،عن احلسني بن علوان ،عن أيب خالد رمحهم اهلل تعاىل ،عن اإلمام الشهيد أيب
احلسني زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ¢وسالمه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
((يأيت القرآن يوم القيامة له لسان طلق ذلق َم ِ
اح دل مصدق ،وشفيع مشفع ،فيقول يا رب:
مجعني فالن عبدك يف جوفه ،وكان ال يعمل َّيف بطاعتك ،وال يتجنب َّيف معصيتك ،وال
يقيم َّيف حدودك ،فيقول :صدقت ،فيكون ظلمة بني عينيه ،وأخرى عن شامله ،وأخرى
()1

عن يمينه ،وأخرى من خلفه ،تبتزه هذه ،وتدفعه حتى يـذهب به إىل أسفل درك من
النار ،قال :ويأيت القرآن يقول آلخر :يا رب مجعني عبدك فالن يف جوفه كان يعمل َّيف
بطاعتك ،ويتجنب َّيف معصيتك ،ويقيم َّيف حـدودك ،فيقول صدقت ،فيكون له نور كام
بني السامء واألرض حتى يدخل اجلنَّة ،ثم يقال له اقرأ وارق ،فيقرأ ويرقى حتى يساوي
الشهداء هكذا ،ومجع بني املسبحة ،والوسطى)).
قال :و َأ ْخ َبنا عبداهلل بن حييى ،قال :حدَّ ثنا احلسني بن نرص ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد
الواسطي رمحـه اهلل تعاىل ،عن موالنا اإلمام أيب احلسني زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن أمري
املؤمنني عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :يا عيل :إن القرآن يأيت يوم القيامة
شفيع ًا مشفع ًا وماح ً
ال مصدق ًا ،من جعل القرآن خلفه ساقه إىل النار)).
وعن موالنا اإلمام األعظم أيب احلسني ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني عليهم الصالة
والسالم ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن القرآن يأيت يوم القيامة وله نور ساطع ما بني
السامء واألرض ،يبرص فيه من عمل بطاعته ،وهو ظلمه ملن خالف طاعة اهلل ،وهو حجة
اهلل تعاىل عىل خلقه وعىل العباد)).
ويف أمال اإلمام أيب طالب [ #صَ :]242أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا
عبداهلل بن أمحد بن حممد بن سالم رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حممـد بن
منصور ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن صبيح ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه،
( -)1وتدفعه هذه( .ظ).

عن جده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :من تعظيم جـالل اهلل عزَّ ذكره
أن جتل حامل القرآن ،ومن تعظيم جالل اهلل أن جتل األبوين)).
وفيها [ص :]248هبذا السند إىل حممد بن منصور ،عن عبداهلل بن داهر ،عن عمرو بن
مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((والذي نفس حممد بيده ،للزبانية من املالئكة أرسع إىل فسقة محلة القرآن منهم إىل عبدة
النريان ،واألوثان ،فيقولون :يا رب بدي بنا سورع إلينا يا رب يا رب ،قال :فيقول الرب
تبارك وتعاىل :ليس من يعلم كمن ال يعلم)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1صَ :]72أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن أمحد االزجي
بقرآيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم بن سنبك البجيل ،قال:
َأ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر حممـد

بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي األعور ،قال :حدَّ ثني
موسى بن جعفر بن حممد ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن
((خري النَّاس َم ْن تع َّلم
احلسني ،عن أبيه عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
ُ
ُ
وفضل القرآن عىل سائر الكالم كفضل اهلل عىل خلقه)).
القرآن وع َّلمه،
وفيها [ج 1صَ :]116أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد بن احلسني

اجلوزداين ،املقري بقرآيت عليه بأصفهان ،قـالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبدالرمحن بن حممـد بن
إبراهيم بن حممـد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن
عبدالرمحن بن عقدة الكويف ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد البزار أبو عبداهلل ،قال:

حـدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن أيب محزة الثاميل ،عن اإلمـام
الشهيد أيب احلسني زيد بن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :قل هو اهلل أحد
تعدل ثلث القرآن)).
وبه [ج 1ص :]116عن حصني ،عن احلسن بن زيد ،وعبيداهلل بن حسني ،وحممد بن زيد،
وحييى بن عبداهلل ،عن آبائهم ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :قل هو اهلل
أحد تعدل ثلث القرآن)).

و قال اإلمام اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]526بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه،
عن عيل بن أيب طالب  %أنه قال :قال رسول اهلل ÷(( :يأيت القرآن يوم القيـامة
وله لسان طلق ذلق قائ ً
ال مصدق ًا))...إىل آخر احلديث املتقدم من رواية النارص ،#
باختالف يسري غري خمل ،ولفظ :وتدفعه هذه.
قال :وبلغنا عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل  ،%قال( :كان رجل من األنصار يعلم
القرآن يف مسجـد رسول اهلل ÷ ،فأتاه رجل ممن كان يعلمه بفرس ،فقال :هذا لك
أمحـلك عليه يف سبيل اهلل ،فأتى النبي ÷ ،فسـأله عن ذلك ،فقال له رسول اهلل ÷:
((حتب أن يكون حظك غد ًا؟)) فقال :ال واهلل ،قال(( :فأردده)).
يف جمموع زيد [ #ص :]384عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :تع ّلموا العلم قبل أن
يرفع ،أما إين ال أقول لكم هكذا ،وأرانا بيده ،ولكن يكون العامل يف القبيلة ،فيموت،
فيذهب بعلمه ،فيتخذ الناس رؤساء جها ً
الَ ،ف ُي ْسألون ،فيقولون بالرأي ،ويرتكون اآلثار
والسنن ،ف َي ِضلون و ُي ِضلون ،وعند ذلك هلكت هذه األمة).
وبه فيه [ص :]384عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن اهلل تعاىل ال يرفع العلم
ٍ
بقبض يقبضه ،ولكن يقبض العلامء بعلمهم ،فيبقى الناس حيارى يف األرض ،فعند ذلك
ال يعبأ اهلل هبم شيئ ًا)).
وبه فيه [ص :]383قال :قال رسول اهلل ÷(( :من سلك طريق ًا يطلب فيه عل ًام
سلك اهلل بـه طريق ًا إىل اجلنَّة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ،وإنه يستغفر
لطالب العلم من يف الساموات ،ومن يف األرض حتى حيتان البحر ،وهوام الب ،وإن
فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب)).
وبه فيه [ص :]382عن عيل  ،#قال( :عامل أفضل من ألف عابد ،العامل يستنقذ عباد اهلل من
الضاللة إىل اهلدى ،والعابد يوشك أن يقدح الشك يف قلبه فإذا هو يف وادي اهللكات).
ورثة األنبياءَّ ،
وبه فيه [ص :]383عنه  ،#قال( :العلام ُء ُ
خي ِّلفوا دينار ًا وال
فإن األنبياء مل ُ َ
دره ًام إنام تركوا العلم مرياث ًا بني العلامء).

وبه فيه [ص :]383عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :حيمل هذا العلم من كل
َخ َلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]445عن آبائه ،عن عيل ،¢
ُ
السؤال ،فاسألوا
ومفاتيـح ُه
قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن هذا العلم خزائن اهلل،
ُ
واملحب له)).
يرمحكم اهلل ،فإنه يؤجر فيه أربعة :السائل ،واملعلم ،واملستمع،
ّ
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]217حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن حممد بن
عبداهلل احلسني رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا داوود بن
سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثني عيل بن موسى الرىض ،عن أبيه موسى ،عن أبيه جعفر ،عن أبيه
حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((العلم خزائن ومفاتيحها))...إىل آخر املتقدم بلفظ(( :واملستجيب هلم)).
وفيها [صَ :]109أ ْخ َبنا أبو أمحد حممد بن عيل العبدكي ،قال :حدَّ ثنا إسحاق بن العباس
بن إسحاق بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه إسحاق بن موسى ،قال:
حدَّ ثني أيب موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن
أبيـه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل  ،%قال :قال أمري املؤمنني عيل #
د
ألصحابه وهم بحرضته( :تعلموا العلمَّ ،
حسنة ،ومدارسته تسبيح ،والبحث
تعلمه
فإن َ
عنه جهاد ،وإفادته صدقة ،وبذله ألهله قربة ،وهو معامل احلـالل واحلرام ،ومسالكه سبل
اجلنَّة ،مؤنس من الوحدة ،وصاحب يف الغربة ،وعون يف الرساء والرضاء ،ويد عىل
األعداء ،وزين عند األخالء ،يرفع اهلل به أقوام ًا ،فيجعلهم يف اخلري أئمة يقتدى هبم ،ترمق
أعامهلم ،وتقتض آثارهم ترغب امللوك يف خلتهم ،والسادة يف عرشهتم ،واملالئكة يف
صفوهتم؛ ألن العلم حياة القلوب من اخلطايا ،ونور األبصار من العمى ،وقوة األبدان
عىل الشنئان ،ينزل اهلل حامله اجلنان ،وحيله حمل األبرار ،بالعلم يطاع اهلل ويعبد ،وبالعلم
ويوحد ،بالعلم تفهم األحكام ،ويفصل به بني احلالل واحلرام ،يمنحه اهلل
يعرف اهلل
ّ
السعداء ،وحيرمه اهلل األشقياء).

وفيها [صَ :]211أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن أمحد بن سالم ،قالَ :أ ْخ َبنا
أيب ،قال :حدَّ ثنا أبو جعفر حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن عمرو بن مجيع،
عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((النظر إىل البيت احلرام عبادة ،والنظر يف كتاب اهلل عبـادة ،والنظر يف وجه العامل ،الطالب
بعلمه وجه اهلل جل ذكره عبادة ،واجللوس يف املسجد اعتكاف)).
ويف أمال املرشد باهلل  2[ #صَ :]48أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن أمحد األزجي
بقرآيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم بن سنبك البجيل ،قال:
َأ ْخ َبنا أبو احلسـني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال :حدَّ ثنا أبوبكر حممد

بن زكريا ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي األعور ،قال :حدَّ ثني موسى بن جعفر
بن حممد ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه
احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :تسمعون ،ويسمع
منكم ،ويسمع ممن يسمع منكم ،فب ّلغوا عني ولو حديث ًا واحد ًا يعمل به من اخلري)).
وفيها [ج 1ص :]48هبذا اإلسناد عنه  #عن النبي ÷ كان يقول(( :اللهم أغنني
بالعلم ،وزيني باحللم ،وأكرمني بالتقوى ،وحلني بالعافية)).
وفيها [ج 1صَ :]48أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد بن احلسني
اجلوزداين ،املقري بقراءيت عليه بأصفهان ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبدالرمحن بن حممد

بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن
سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل ،قال:

حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن أيب محزة ،عن األصبغ بن نباتة،
عن عيل َ ﴿ :#ك َذل َِك إ ِ َّن َما ََيْ ََش الل م ِْن ع َِبادِه ِ الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾ [فاطر ،]28:قال( :أعلم
الناس باهلل أشدهم خشية).

َ َ َ
وبه [ج 1ص :]48عن حصني ،عن خليفة بن حبان ،عن زيد بن عيل ﴿ %كذل ِك
إ ِ َّن َما ََيْ ََش الل م ِْن ع َِبادِه ِ الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾[فاطر ]28:قال :عىل قدر منازهلم يف العلم باهلل شدة

خشيتهم).

ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]443عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من حفظ عىل أمتي أربعني حديث ًا ينتفعون هبا بعثه اهلل يوم
القيامة فقيه ًا عامل ًا)).
وفيها هبذا األسناد [ص :]445عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :اللهم ارحم
خلفائي ثالث مرات ،قيل يا رسول اهلل من خلفاؤك؟ قال :الذين يأتون من بعدي،
ويروون أحاديثي وسنتي ،ويعلموهنا الناس من بعدي)).
يف جمموع زيد [ #ص :]385عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال يفتي الناس إ َّ
ال من
قرأ القرآن ،وعلم الناسخ واملنسوخ ،وفقه السنة ،وعلم الفرائض ،واملواريث).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]444عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :من أفتى الناس بغري علم لعنته الساموات واألرض)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]387عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((تعلموا القرآن ،وتفقهوا به ،وع ِّلموه النَّاس وال تستأكلوهم به ،فإنه سيأيت قوم من
بعدي يقرؤونه ،ويتفقهون به ،يسألون الناس ،ال خالق هلم عند اهلل عزّ وجل)).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]222حدَّ ثنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال:
حدَّ ثنا عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الكويف ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد النخعي ،قال:
حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،عن إبراهيم بن
الزبرقان التيمي ،عن أيب خـالد عمرو بن خالد الواسطي ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل _ ،مثله بلفظ :فيه يف التفقه يف املوضعني ،وبلفظ :وليسألوا.
وفيها [صَ :]225أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن أمحد بن سالم ،قالَ :أ ْخ َبنا
أيب أمحـد بن عبداهلل بن سالم ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،عن موسى بن حكم ،عن
حممد بن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الفقهاء أمناء الرسل مامل يدخلوا يف الدنيا)) قيل :وما دخوهلم يف الدنيا يا رسول اهلل؟
قال(( :اتباع السلطان ،فإذا فعلوا ذلك فأحذروهم عىل دينكم)).

يف جمموع زيد بن عيل’ [ص :]198عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ما من صدقة أعظم أجر ًا عند اهلل عز وجل من صدقة عىل ذي رحم ،أو أخ مسلم،
قالوا :وكيف الصدقة عليهم؟ قالِ :صال ُتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند اهلل عزّ وجل)).
وبه فيه [ص :]199قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن صدقة الرس تطفي غضب الرب
تعاىل ،وإن الصدقة لتطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار ،فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها
من شامله ،فإهنا تقع بيمني الرب تبارك وتعاىل ،وكلتا يدي ريب سبحانه وتعاىل يمني،
َف ُ َريبِّيها كام ُي َر ِّيب أحدكم ُف ُل َّوه ،أو فصيله حتى تصري اللقمة مثل أحد)).
[العلوم[ ،]308/2:الرأب ]596/1:واحلديث األول يف أمايل أمحد بن عيسى  ،#قال :حدَّ ثنا
حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائـه ،عن
عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما من صدقة ...إلخ)).
واحلديث الثاين [العلوم[ ،]310/2:الرأب :]599/1:فيها أيض ًا :هبذا السند بلفظ( :لتطفي
غضب...إلخ) (وجبل أحد).
وفيها [العلوم[ ،]310/2:الرأب :]600/1:قال أبو جعفر قلنا ألمحد بن عيسى :ما معنى قوله:
((إن الصدقة تقع بيمني الرب)) ،قال :بقبول اهلل.
وهو يف أمال أيب طالب  #بلفظ [ص :]361وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو أمحد عيل بن
احلسني الديباجي البغدادي ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن زيـد
بن مايت ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور...إىل آخر سند األمايل ،واحلديث...إىل قوله:
(كام يطفئ املاء النار).
ويف أمال أمحد بن عيسى  #أيض ًا [العلوم[ ،]311/2:الرأب :]602/1:حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عبداهلل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا مات
العبد انقطع عمله فلم يتبعه إ َّ
ال ثالثة :صدقة جارية ،أو ولد صالح يستغفر له بعده ،أو
علم ع َّلمه ِ
عُمل به بعده فهو يكتب له)).

وفيها [العلوم[ ،]309/2:الرأب :]597/1:وحدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن
حسني ،عن أيب خـالد ،قال :سمعت أبا جعفر يقول :إن األشياء تضاعف يوم اجلمعة،
وإين ألحب أن أكثر فيه من الصدقة.
َّ
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]362وبه قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم
احلسني رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عيل بن داوود ابن نرص ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن حممد بن
سالم ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،قال :حدَّ ثنا عيسى بن عبداهلل العلوي ،قال :حدَّ ثنا
أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :بادروا بالصدقة
َّ
فإن البىل ال َين َْحط إليها)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]378عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ال يتبع امليت بعد موته
يشء من عمله إ َّ
فإهنا تكتب له بعد وفاته).
ال الصدقة اجلاريةَّ ،
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]495بإسناده ،عن آبائه  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :اصطنع املعروف إىل أهله ،وإىل من ليس بأهلهَّ ،
فإن تصب
أهله فهو له أهل ،وإن مل تصب أهله فأنت من أهله)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]544اصطناع املعروف فائدة من أكب فوائد
املسلمني ،وفيه األجر العظيم من رب العاملني ،وال يعدم صاحبه نافلته يف الدنيا وال يف
اآلخرة ،ويف ذلك يقول حكيم من الشعراء:
مــن يصــنع العــرف ال يعــدم جــوائزه

ال يــذهب العــرف بــني اهلل والنــاس

ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أ َّنه قال(( :اصطنع املعروف إىل من هو أهله
وإىل من ليس بأهله ،فإن أصبت أهله ،فهو أهله ،وإن مل تصب أهله فأنت أهله)).
وبلغنا أن رسول اهلل ÷ ،قال لعائشة(( :تروين شعر ابن عريض اليهودي؟))
فقالت :ال ،فقالت أم سلمة :ولكني أرويه يا رسول اهلل ،فقال هلا كيف؟ قال :فقالت :قال:
أثنــى عليــك بــام فعلــت فقــد جــزى
أجزيـــك أن ُأ ْث ِنـــي عليـــك وإن مـــن
فقال رسول اهلل ÷(( :قال جبيل  :#يا حممد من أوالك يد ًا فكافه ،فإن مل
ثن عليه)).
تقدر فا ِ

ويف سلسلة اإلبريز [اللوامع ]610/1:بالسند الصحيح إىل عيل ،#قال :قال رسول اهلل ÷:
((جبلت القلوب عيل حب من أحسن إليها ،وبغض من أساء إليها)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]495عن آبائه ،عن عيل  %قال:
قال رسول اهلل ÷(( :رأس العقل بعد الدين التودد إىل الناس ،واصطناع اخلري إىل
كل بر وفاجر)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]394عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :للمسلم عىل أخيه
ست خصال :يعرف اسمه ،واسم أبيه ،ومنزله ،ويسأل عنه إذا غاب ،ويعوده إذا مرض،
وجييبه إذا دعاه ،ويشمته إذا عطس).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]531ملعون من تشبه بالرجال من النساء يف
ٍ
حال من احلال ،ومن تشبه بالنساء من الرجال.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه لعن الراكبة ،واملركوبة ،وقال :ال يدخل
ال أو هبيمة ،أو رج ً
اجلنَّة فحلة من النساء ،ولعن اهلل ومالئكته من أتى رج ً
ال تشبه بالنساء،
أو امرأة تشبهت بالرجال.
ولعن رسول اهلل ÷ الواصلة واملوتصلة ،والواشمة واملوتشمة من غري داء،
والنامصة واملنتمصة.
وقال ÷(( :إين ألكراه أن أرى املرأة ال خضاب عليها)) وقال ÷((:ما
ويأمرهن
يأمرهن باخلضاب،
إحداكن أن تغري أظفارها)) ،ويروى عنه أنه كان
يمنع
َّ
َّ
َّ
أعناقهن ،وكان ÷ يكره للمرأة أن تصيل وليس عليها قالدة وال يشء،
بالقالئد يف
ّ
وكان ÷ يقول(( :لو َّ
أن أحدكم إذا أتى أهله ،قال :اللهم جنبنا الشيطان ،وجنب
الشيطان ما رزقتنا ،فإن كان له ولد مل يسلط عليه الشيطان)).
ويف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]65/2:الرأب :]1026/2:وحدَّ ثنا حممـد ،قال:
حدَّ ثنا موسى بن سلمة ،عن عيل بن جعفر ،عن حسني بن زيد ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن
جده ،قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن اهلل ليبغض املرأة السلتا املرها)) ،املرها :املرأة

التي ليس يف عينيها كحل ،وال يف يدغا خضاب.
قال ُممد بن منصور وروى املرتىض حممد بن حييى بن احلسني  ،%يف كتاب
النهي [ص :]250عن آبائه  ،%قال :هنى رسول اهلل ÷ أن تلبس املرأة لباس
الرجـال ،وتشبه هبم يف حال من احلال ،ومتيش مشية الرجل ،وتكلم بكالمه ،وهنى
الرجل أن يتشبه باملرأة يف لباسها ،ويف كالمها ،أو يف مشيها ،وقال(( :لعن اهلل ورسوله من
فعل ذلك من الرجال والنساء)).
يف جمموع زيد [ #ص :]386عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((األجر عىل قدر املصيبة ،ومن أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته يب؛ فإنكم لن تصابوا بمثيل)).
ويف صحيفة عيل بن موسى ’ [ص :]446عن آبائه  ،%قال :قال عيل :%
ال ذنبه ،وال يرجو إ َّ
فيهن ما قدرتم عىل مثلهن :ال خياف عبد إ َّ
ال ربه ،وال
(مخسة لو دخلتم َّ
يستحي اجلاهل إذا سئل عام مل يعلم أن يقول :اهلل ورسوله أعلم ،وال يستحي الذي ال
يعلم أن يتعلم ،والصب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،وال إيامن ملن ال صب له).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]536ليس من أهل الصب من مل يصب نفسه
عن معاص اهلل ،ويصبها عىل طاعة اهلل ،ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أ َّنه
أحب عبد ًا ابتاله ،وإذا ابتاله فصب كافاه)).
قال((:إن اهلل تبارك وتعاىل إذا َّ
ويف ذلك ما بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  %أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
كن فيه حرم اهلل حلمه عىل النار ،وأوجله اجلنَّة :من إذا أصابتـه مصيبة
((ثالث من َّ
اسرتجع ،وإذا أنعم اهلل عليه بنعمة محد اهلل عند ذكره إياها ،وإذا أذنب استغفر اهلل)).
وبلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال( :أوحى اهلل إىل موسى بن
عمران أتدري ملا اصطفيتك عىل اخلالئق ،وكلمتك تكلي ًام؟ قال :ملا يا رب؟ قال :ألين
اطلعت عىل قلوب عبادي فلم أجد فيهم أشد تواضع ًا يل منك).
ويف أمال أيب طالب [ #ص :]239حدَّ ثنا أبو أمحد حممد بن عيل العبدكي ،قال:
حدَّ ثنا إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن أبيه،

عن موسى ،عن أبيه جعفر ،عن أبيه حممد ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن
قوم ،فقـالَ (( :م ْن
عيل ،عن أبيه عيل أمري املؤمنني  ،%قال( :استقبل رسول اهلل ÷ د
قوم مؤمنني يا رسول اهلل ،قال(( :وما بلغ من إيامنكم؟)) قالوا:
القوم؟)) قالوا :نحن د
الصب عند البالء ،والشكر عند الرخاء ،والرىض بالقضاء ،فقـال رسول اهلل ÷:
((حكامء حلامء علامء ،كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء إن كنتم كام تصفون ،فال تبنوا ما ال
تسكنون ،وال جتمعوا ما ال تأكلون ،واتقوا اهلل الذي إليه ترجعون)).
يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]443عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
إقرار باللسان ،ومعرفة بالقلب ،وعمل باألركان)).
رسول اهلل ÷(( :اإليامن د
وقال اهلادي  #يف جمموعه [ص :]474ألن اإليامن كام قال أمري املؤمنني [ :]#د
(قول
د
وعمل معمول ،وعرفان بالعقول).
مقول،
[ص ]440ويف الصحيفة أيض ًا لعيل الرىض  :%عن آبائه ،عن عيل  ،#قال :قال
رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل تعاىل :ال إله إالَّ اهلل حصني ،فمن دخل حصني أمن
من عذايب)).
وبه فيها [ص :]441قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن هلل عز وجل عمود ًا من ياقوت
أمحر رأسه حتت العرش ،وأسفله عىل ظهر احلوت يف األرض السابعة السفىل ،فإذا قال
العبد :ال إله إ َّ
ال اهلل اهتزَّ العرش ،وحترك العمود ،وحترك احلوت ،فيقول اهلل تعاىل :اسكن
عريش ،فيقول :كيف اسكن ،وأنت مل تغفر لقائلها؟ فيقول اهلل عزّ وجل :اشهدوا سكان
ساموايت أين قد غفرت لقائلها)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج/1صَ :]11أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل
بن أمحد بن احلسني اجلوزداين  -املقري بقرآيت عليه بأصفهان  ،-قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم

عبدالرمحن بن حممـد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد
بن حممـد بن سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيـد أبو
عبداهلل ،قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن أيب محزة ،عن عيل بن

َ َ َ َّ ْ
الق َوى﴾ [الفتح ،]26:قال :التوحيد.
احلسني ،وعن أيب جعفر ،وزيد بن عيل َ﴿ :%ك ِمة

وبه [/1ص :]14عن حصني بن املخارق ،عن سعيد ،عن األصبغ ،عن عيل :%
ََ َْْ َ َ ْ
ْ ْ
ك بِال ُع ْر َوة ِ ال ُوث َق﴾ [البقرة ،]256:قال( :ال إله إ َّ
ال اهلل).
﴿فق ِد استمس
ََ
وبه [/1ص :]14عن حصني ،عن أيب محزة ،عن أيب جعفر ،وزيد بن عيل ﴿ :%فق ِد
َْْ َ َ ْ
ْ ْ
ك بِال ُع ْر َوة ِ ال ُوث َق﴾ [البقرة ،]256:قال :كلمة التوحيد ال إله إ َّ
ال اهلل.
استمس
ْ
ََ
َْْ َ َ
ك بِال ُع ْر َوة ِ
وبه [/1ص :]17عن موسى بن جعفر ،عن آبائه ﴿%فق ِد استمس
ْ َْ
ال ُوثق﴾ :مودتنا أهل البيت.
وبه :عن حصني أيض ًا ،عن أيب الورد ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر :%
ْ
ْ َْ
﴿..ال ُع ْر َوة ِ ال ُوثق﴾ :مودة آل حممد ÷.
ْ
وبه [ج/1ص :]17إىل حصني ،عن هارون بن سعد ،عن زيد بن عيل ..﴿ :%ال ُع ْر َوة ِ
ْ َْ
ال ُوثق﴾ :املودة آلل حممد ÷.
قلت :فيكون املراد بذلك كلمة التوحيد ،ومودة آل حممد ÷ ،وال منافاة.

يف جمموع زيد [ #ص :]384عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من أخلص هلل أربعني
صباح ًا يأكل احلالل ،صائ ًام هناره ،قائ ًام ليله -أجرى اهلل سبحانه ينابيع احلكمة من قلبه
عىل لسانه).
ويف أمال املرشد باهلل [ #صَ :]41أ ْخ َبنا الرشيفان أبو حممد ،وأبو طاهر احلسن،
وإبراهيم ابنا الرشيف اجلليل أيب احلسن حممد بن عمر احلسيني العلوي الزيدي- ،قراءة
ٍ
واحد منهام ببغداد ،-قاالَ :أ ْخ َبنا أبو الفضل حممد بن عبداهلل بن الشيباين ،قال:
عىل كل
حدَّ ثنا أبو عبداهلل جعفر بن حممد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن احلسن بن
أمـري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،%يف رجب سنة سبع وثالثامئة ،قال :حدَّ ثني حممد بن
عيل بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  - ،%منذ مخس
وسبعني سنة  ،-قال :حدَّ ثني الرىض عيل بن موسى ،قال :حدَّ ثني أيب موسى بن جعفر،
قال :حدَّ ثني أيب جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني أيب حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني،

عن أبيه احلسني ،عن أبيه عيل بن أيب طالب  ،%قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول:
((التوحيد ثمن اجلنَّة ،واحلمد هلل وفا شكر كل نعمة ،وخشية اهلل مفتاح كل حكمة،
واإلخالص مالك كل طاعة)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]537حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن
()1
من،
آبائه  ،%عن رسول اهلل ÷ أ َّنه قال  :قال رسول اهلل ÷(( :الرفق ُي د
واخلرق شؤم)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إذا أراد اهلل بأهل بيت خري ًا ّ
دهلم عىل الرفق)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]414عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :رأيت رسول اهلل ÷
عيل ،وقال(( :يا عيل أال أخبك َّ
أن لك بكل قراد
يقرد َب ِع َري ُه ،فقلت :أال أكفيك ،فأبى َّ
تنزعه حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا)).
يف جمموع زيد [ #ص :]390عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
عيل شفاعة أصدقكم لسان ًا ،وأداكم ألمانته ،وأحسنكم
((إن أقربكم مني غد ًا ،وأوجبكم َّ

خلق ًا ،وأقربكم من الناس)).

وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]541بلغنا عن رسول رب العاملني ÷ أنه
قال(( :اضمنوا يل ست ًا ،أضمن لكم عىل اهلل اجلنَّة :أوفوا إذا وعدتم ،وأدوا إذا أؤمتنتم،
وأصدقوا إذا َحدَّ ْثتُم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركمِ ،
وصلوا أرحامكم)).
وفيها :بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :األمانة جتلب الرزق ،واخليانة جتلب الفقر)).
ويف صحيفة عيل بن موسى ’ [ص :]472عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من عامل الناس ومل يظلمهم ،وحدَّ ثهم فلم يكذهبم ،ووعدهم فلم
خيلفهم ،فهو مؤمن ،كملت مرؤته ،وظهرت عدالته ،ووجبت حمبته ،وحرمت غيبته)).
( -)1يف األم ،ويف نسختني من األحكام :هكذا عن رسول اهلل ....إلخ ،أنه قال :قال رسول اهلل ÷....:إلخ ،ويف نسخة
أخرى :أنه قال :الرفق...إلخ ،وهي األوفق ،وتوجيه غريها أنه قال :أي الراوي من أبان .متت من املؤلف حفظه اهلل تعاىل.

ويف أمال اإلمام أيب طالب [ #صَ :]535أ ْخ َبنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن
حممد بن عبيـداهلل احلسني رمحه اهلل تعاىل ،قال :حدَّ ثنا أبو احلسني :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن
مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا أبو أمحد داوود بن سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثني عيل بن
موسى الرىض ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل،
عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل  ،¢قال :قال رسول
اهلل ÷(( :من عامل الناس فلم يظلمهم ،وحـدَّ ثهم فلم يكذهبم ،ووعدهم فلم
()1

خيلفهم فهو ممَّن كملت مرؤته ،وظهرت عدالته ،ووجب أجره ،وحرمت غيبته)).
يف أمال أمحد بن عيسى [ #العلوم[ ،]21/1:الرأب :]44/1:حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
أمحد بن عيسى ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن زيد ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(عذاب القب من ثالثة :من البول ،والدَّ ين ،والنميمة) ،وهو يف املجموع [ص :]72بلفظ
(من ثالث).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]542ويف ذلك ما قال رسول اهلل ÷
للزبري ،ولصاحبه حني تناوال من ماعز بن مالك من بعد أن رمجه رسول اهلل ÷،
فقاال :انظر إىل هذا الذي سرت اهلل عليه ،فهتك نفسه ،حتى رجم كام يرجم الكلب،
فسكت عنهام رسول اهلل ÷ حتى جاز بجيفة حامر شاغر برجله ،فقال هلام(( :انزال
فأصيبا من هذا احلامر)) فقاال :يا رسول اهلل أنأكل امليتة؟! فقال(( :ملا أصبتام من صاحبكام
آنف ًا أعظم من إصابتكام من هذه اجليفة؛ إنه اآلن ليتقمص يف أهنار اجلنَّة)).
وفيها [ج 2ص :]542ويف ذلك ما بلغنا ،عن أمري املؤمنني  #وأيب ذر ¤ا أهنام سأال
رسول اهلل ÷ ،فقاال :ما أعظم ذنب بعد الرشك عند اهلل؟ فقال(( :الكب الكب)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]217أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل
بن أمحد بن احلسني اجلوزداين املقري  -بقرآيت عليه بأصفهان  ،-قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم
عبـدالرمحن بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس

( -)1كمن( .نخ).

أمحـد بن حممد بن سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد
أبو عبداهلل ،قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن موسى بن جعفر،
َ
َ ُ
عن آبائه َ ﴿ :%وَل ت َص ِع ْر خ َّد َك ل َِّلن ِ
اس﴾[لقامن ]18:قال :التكب.

وبه :عن حصني ،عن حممد بن سامل ،عن اإلمام الشهيد أيب احلسني زيد بن عيل :%
َ
َ ُ
﴿ َوَل ت َص ِع ْر خ َّد َك﴾[لقامن ،]18:قال :التشديق.
()1
وبه [ج 2ص :]220عن حصني ،عن حممد بن خالد  ،عن اإلمام أيب احلسني زيد بن

عيل ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :جاء ر د
جل إىل النبي ÷ ،فقال :يارسول اهلل :إين
َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ
أعمل العمل أرسه ،ف ُي َّط َلع عليه ،فيعجبني ،فنزلت ﴿فمن َكن يرجوا لِقاء رب ِ ِه فليعمل
َ
َ ًَ َ ً ََ ُْ ْ
َ
عمَل ص ِ
ْشك ب ِ ِع َبادة ِ َرب ِ ِه أ َح ًدا [ ﴾110الكهف].
اْلا وَل ي ِ
وبه [ج 2ص :]230عن حصني ،عن حممد بن سامل ،عن اإلمام زيد بن عيل  ،#قال :قال
عيل ( :#األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر فريضة إذا أقيمت استقامت السنن).
وقال أبو طالب  #يف أماليه [صَ :]544أ ْخ َبنا أبو احلسني عيل بن إسامعيل الفقيه،
قال :حدَّ ثنا النارص للحق احلسن بن عيل رضوان اهلل عليه ،قال :حدَّ ثنا حممـد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى ،عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيـد بن عيل ،عن
آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :حترم اجلنَّة عىل ثالثة :املنَّان،
والنمام ،وعىل مدمن اخلمر)).
والغ َّيابَّ ،
وفيها [ص :]551حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن حممد بن عبيداهلل احلسني ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا داوود بن سليامن الغازي ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن موسى الرىض ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر ،عن أبيه حممد بن
عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من هبت مؤمن ًا أو مؤمنة ،أو قال فيه ما ليس فيه أقامه اهلل يوم القيامة
عىل تل من نار حتى خيرج مام قاله)).

( )1سامل( .ظ).

وهو يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]473عن آبائه ،عنه ÷:
بلفظ مام قال فيه.
ويف األمال أيض ًا [ص :]548هبذا السند ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :من استذل
مؤمن ًا ،أو حقره لفقره ،أو قلة ذات يده ،شهره اهلل يوم القيامة ثم يفضحه)).
وهو يف الصحيفة أيض ًا [ص :]474عن آبائه  ،%عنه ÷ :وزيادة أو مؤمنة.
وبه فيها [ص :]472قال :قال رسول اهلل ÷(( :أتاين جبيل عن ربه وهو يقول :ريب
عزّ وجل يقرئك السالم ،ويقول يا حممد :برش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات ويؤمنون
بك ،وحيبون أهل بيتك باجلنة ،فإن هلم عندي جزاء احلسنى ،وسيدخلون اجلنَّة)).
وبه فيها [ص :]473قال :قال رسول اهلل ÷(( :من كرامة املؤمن عىل اهلل أن ال
()1
ٍ
ببائقة قبضه اهلل رأفة به)).
هم
جيعل ألجله وقت ًا معلوم ًا حتى غم ببائقة  ،فإذا ّ
قال الرىض  :#كان جعفر بن حممد يقول :جتنبوا البوائق يمد اهلل لكم يف األعامر.
وبه فيها [ص :]474قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا كان يوم القيامة جتىل اهلل تعاىل
لعبده املؤمن فيوقفه عىل ذنوبه ذنب ًا ذنب ًا ،ثم يغفر اهلل له ،وال ُي ْط ِل ُع اهلل عىل ذلك ملك ًا مقرب ًا
كن حسنات)).
وال نبي ًا مرسالً ،وسرت عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ،ثم يقول :لسيئاته َّ
قلت :والتجيل علم العبد باهلل يقين ًا بغري شك وال شبهة كام هو مقرر يف موضعه.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]545الواجب عىل من اعتذر إليه أن يقبل العذر
ويظهر القبول للمعتذر كان املعتذر حمق ًا أو مبطالً؛ ألن ذلك أشبه بأفعال أهل اإليامن،
وأقرب ملن فعله إىل الرمحن.
ويف ذلك ما بلغنا ،عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  #أنه قال :قال رسول اهلل ÷:
((من مل يقبل العذر من حمق ،أو مبطل ال ورد عىل احلوض)).
ويف ذلك ما بلغنا ،عن احلسني بن عيل رمحة اهلل عليه أنه قال( :لو شتمني إنسان يف أذين
هذه ،واعتذر إيل يف أذين هذه لقبلت منه).
( - )1البائقة :الداهية .متت قاموس وخمتار.

وقال أبو طالب  #يف أماليه [صَ :]459أ ْخ َبنا أبو العباس احلسني رمحه اهلل ،قال:
َأ ْخ َبنا أبو زيـدَ ،أ ْخ َبنا حممد بن منصور ،حدَّ ثني أبو الطاهر أمحد بن عيسى بن عبداهلل بن
حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل ،#
()1

حمق أو مبطل مل يرد عىل احلوض)).
قال :قال رسول اهلل ÷(( :من مل يقبل العذر من ّ
يف جمموع زيد [ #ص :]392عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((إن أفضلكم إيامن ًا أحسنكم أخالق ًا ،املوطئون أكتاف ًا ،الواصلون ألرحامهم ،الباذلون
ملعروفهم ،الكافون ألذاهم ،العافون بعد قدرة)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]473عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :لو يعلم العبد ما له من حسن اخللق ،لعلم أن ما حيتاج إ َّ
ال أن
يكون له حسن اخللق)).
وفيها هبذا السند [ص :]473قال :قال رسول اهلل ÷(( :عليكم بحسن اخللق ،فإن
حسن اخللق يف اجلنَّة الحمالة)).
وبه فيها [ص :]474قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن العبد ينال بحسن اخللق درجة
الصائم القائم)).
وبه فيها :قال :قال رسول اهلل ÷(( :ما من يشء أثقل يف امليزان من حسن اخللق)).
وبه فيها :قال :قال رسول اهلل ÷(( :اخللق اليسء يفسد العمل ،كام يفسد اخلل
العسل)).
وبه فيها [ص :]475عن عيل  ،#قال( :حسن اخللق خري قرين) ،وقال( :أكملكم
إيامن ًا أحسنكم أخالق ًا).
وبه فيها [ص :]475قال :قال رسول اهلل ÷(( :عنوان صحيفة املؤمن املسلم
حسن اخللق)).
وبه فيها :قال :سئل رسول اهلل ÷ :ما أكثر ما يدخل اجلنَّة؟ قال(( :تقوى اهلل
وحسن اخللق)) ،وسئل ما أكثر ما يدخل النار؟ قال(( :األجوفان :البطن والفرج)).
( )1ال ورد( .نخ).

وبه فيها :قال :قال رسول اهلل ÷(( :أقربكم مني َملس ًا يوم القيامة أحسنكم
خلق ًا ،وخريكم خريكم ألهله)).
وبه فيها [ص :]476قال :قال رسول اهلل ÷(( :أحسن الناس إيامن ًا أحسنهم خلق ًا،
وألطفهم بأهله ،وأنا ألطفكم بأهيل)).
وقد تقدمت رواية املجموع :عنه ÷ َّ
عيل
((إن أقربكم مني غد ًا وأوجبكم َّ
شفاعة أصدقكم لسان ًا ،وأ َّداكم ألمانته ،وأحسنكم خلق ًا ،وأقربكم من النَّاس)).
وفيه [ص :]388عن آبائه ،عن عيل ( :%إن اهلل حيب احليي احلليم ،العفيف املتعفف،
ويبغض البذيء الفاحش ،امل ِل َّح امللحف ،احلمد هلل رب العاملني ،محد ًا كثري ًا ،بسم اهلل
الرمحن الرحيم).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]533احلسن اخللق قريب من اهلل ،قريب من
الناس ،واحلسن اخللق يدرك بحسن خلقه ،ولني جانبه من مودة الناس ما ال يدركه
املعطي للامل ،الذي ال خلق له من الرجال ،فمن حسن خلقه فليشكر اهلل ،وليعلم أهنا
أكب نعم اهلل عليه.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن الرجل ليدرك بحسن خلقه
درجة الصائم هناره القائم ليله ،املجاهد يف سبيل اهلل ،وإن يسء اخللق ليكتب جبار ًا وإن مل
يملك إ َّ
ال أهله)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]536السخي قريب من الناس ،قريب من اهلل،
حبيب إىل اهلل ،حبيب إىل الناس إذا كان مؤمن ًا.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :إن اهلل حيب السخي فأحبوه،
ويبغض البخيل فابغضوه)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :السخاء شجرة أصلها يف اجلنة ،وأغصاهنا يف
الدنيا ،فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل اجلنة ،والبخل شجرة ثابتة يف النار
وأغصاهنا يف الدنيا ،فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إىل النار)).

الرس تضعف صالة
وفيها [ :]537/2بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :صالة ّ

العالنية بسبعني ضعف ًا)).

ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]475عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(من كنوز الب إخفاء العمل ،والصب عىل الرزايا ،وكتامن املصائب).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور املرادي [ ¥ص :]136حدَّ ثنا حممد بن
منصور ،عن أمحد بن صبيح ،عن حسني بن علوان ،عن عبداهلل بن احلسن ،قال :قال
رسول اهلل ÷ َّ
((:إن صالة الرس تضعف عىل صالة العالنية بسبعني ضعف ًا)).
يف جمموع زيد [ #ص :]390عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
حتابوا ،أال أد ّلكم عىل يشء إذا فعلتموه
((ال تدخلوا اجلنَّة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى ّ
حتاببتم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :أفشوا السالم بينكم ،وتواصلوا ،وتباذلوا)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]551بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((يسلم الراكب عىل املايش ،وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم)).
وفيها [ج 2ص :]551بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قالّ :
((إن اليهود إذا سلموا عليكم،
فإنما يقولون :السام عليكم ،فقولوا :وعليكم)).
َّ
وفيها [ج 2ص :]549ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال حيل ملسلم أن
غجر أخاه فوق ثالثة أيام ،فيلتقيان فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريهام الذي يبدأ بالسالم)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا،
وكونوا عباد اهلل إخوانا ،وال حيل ملسلم أن غجر أخاه فوق ثالثة أيام)).
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]496أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل تعاىل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن
أمحد بن سالم ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن
داهر ،عن عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،#قال:
قال رسول اهلل ÷(( :هل منكم من يريد أن يعطيه اهلل عل ًام بغري تعلم؟ هل منكم من

يريد أن يعطيه اهلل هدى بغري هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب اهلل عنه العمى ،وجيعله
بصري ًا؟ أال إنه من زهد يف الدنيا ،وقرص فيها أمله ،أعطاه اهلل عل ًام بغري تعلم ،وهدى بغري
هداية ،أال وإنه من رغب يف الدنيا ،وطال فيها أمله ،أعمى اهلل قلبـه عىل قدر رغبته فيها،
والتجب ،وال يستقيم هلم الغنى إ َّ
أال وإنه سيكون أقوام ال يستقيم هلم امللك إ َّ
ال
ال بالقتـل
ّ
بالبخل والفجر ،وال تستقيم هلم املحبـة يف الناس إ َّ
ال باتباع اهلوى ،أال فمن أدرك منكم
ذلك ،فصب عىل الذل ،وهو يقدر عىل العز ،وصب عىل الفقر وهو يقدر عىل الغنى ،وصب
عىل البغضة يف الناس ،وهو يقدر عىل املحبة ،ال يريد بذلك إ َّ
ال وجه اهلل ،والدار اآلخرة
أثابه اهلل ثواب مخسني صدِّ يق ًا)).
قال السيد اإلمام أبو طالب رض اهلل تعال عنه :معنى قوله ÷َّ :
إن من زهد
يف الدنيا أعطاه اهلل عل ًام بغري تعلم ،إن عند زهده فيها تقوى دواعيه إىل النظر الذي يكسبه
العلوم التي ينتفع هبا يف الدين ،ويكثر ثوابه عليها من غري استدعاء من املخلوقني ،وتعلم
َ َ
َ
َ
منهم وهو مطابق لقوله تعاىلَ ﴿ :و َّاَّل َ
ِينا نلَ ْهد َِي َّن ُه ْم ُس ُبل َنا﴾ [العنكبوت،]69:
ِين َجاه ُدوا ف
ومعنى أنه إذا رغب فيها أعمى اهلل قلبه ،أنه يكون مرصوف ًا عن هذا اللطف.

وفيها [ص :]511حدَّ ثنا أبو أمحد عيل بن احلسني بن عيل الديباجي ببغداد ،قال :حدَّ ثنا
أبو احلسني عيل بن عبدالرمحن بن عيسى بن مايت ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال:
حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،%
قال :قال رسول اهلل ÷(( :ال صالة ملن ال زكاة له ،وال زكاة ملن ال ورع له)).
يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]494عن آبائه  ،%عن عيل ،#
قال :قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل عزّ وجل :يا ابن آدم ال يغر َّنك ذنب النَّاس عن
ذنب نفسك ،وال نعمة الناس عن نعمة اهلل عليك ،وال تقنط الناس من رمحة اهلل عليهم
وأنت ترجوها لنفسك)).
أخافهن عىل أمتي بعدي:
وبه فيها [ص :]494قال :قال رسول اهلل ÷((:ثالث
َّ
الضاللة بعد املعرفة ،ومضالت الفتن ،وشهوة البطن ،والفرج)).

وبه فيها [ص :]495قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل حياسب كل خلق إ َّ
ال من
أرشك باهلل ،فإنه ال حياسب ،ويأمر به إىل النار)).
وبه فيها [ص :]501عن عيل  ،#قال( :ال دين ملن دان ملخلوق يف معصية اخلالق).
وبه فيها [ص :]494قال :قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل تعاىل :يا بن آدم أما
إيل
إيل باملعاص ،خريي إليك منزل ،ورشك َّ
تنصفني أحتبب إليك بالنعم ،وتتمقت َّ
ٍ
بعمل قبيح ،يا بن آدم لو
صاعـد ،وال يزال ملك كريم يأتيني عنك يف كل يوم وليلة
سمعت وصفك من غريك ،وأنت ال تدري َم ْن املوصوف لسارعت إىل مقته)).
وبه فيها [ص :]498قال :قال رسول اهلل ÷(( :اختاروا اجلنَّة عىل النار ،وال تبطلوا
أعاملكم فتقذفوا يف النار منكسني خالدين فيها أبد ًا)).
((إن اهلل غافر كل ذنب إ َّ
وبه فيها [ص :]498قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
ال من أخر
مهر ًا ،أو اغتصب أجري ًا ،أو باع رج ً
ال حر ًا)).
وقال أبو طالب  #يف األمال [ص :]514حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن
حممد بن عبيداهلل احلسني ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا
داوود بن سليامن الغازي ،قال :حدَّ ثني عيل بن موسى الرىض ،عن أبيه موسى ،عن أبيه
جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل،
عن أبيه عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :يقول اهلل عز وجل :يا ابن آدم ما
تنصفني أحتبب إليك بالنعم...إلخ ،آخر حديث الصحيفة نحوه)).
أخافهن عىل
وفيها هبذا اإلسناد قال [ص :]525قال رسول اهلل ÷(( :ثالث
َّ
أمتي ....إلخ آخر حديث الصحيفة نحوه)).
وبه فيها [ص :]429قال :قال رسول اهلل ÷(( :من ترك معصية خمافة اهلل تعاىل
أرضاه اهلل يوم القيامة)).

قال اإلمام املوفق باهلل  #يف كتابه العتبار وسلوة العارفْي [صَ :]71أ ْخ َبنا أبو
احلسني احلسن بن عيل بن حممد بن جعفر الوبريَ ،أ ْخ َبنا القايض أبو بكر حممد بن عمر
اجلعايب احلافظ ،حدَّ ثنا القاسم بن حممد ،حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،عن عيل بن احلسني ،عن احلسني  ،%قال :رأيت رسول اهلل ÷ قام خطيب ًا عىل
أصحابه ،فقال(( :أغا الناس كأن املوت فيها عىل غرينا ُك ِتب ،وكأن احلق فيها عىل غرينا
عما قليل إلينا راجعون ،نبوئهم
َو َجب ،وكأن الذي ُنش ّيع ِم ْن األموات قوم َس ْف در َّ
أجداثهم ،ونأكل تراثهم ،كأ َّنا خملدون بعدهم ،نسينا كل واعظة ،وأمنَّا كل جائحة ،طوبى
ملن شغله عيبه عن عيوب الناس ،طوبى ملن طاب كسبه ،وصلحت رسيرته ،وحسنت
عالنيته ،واستقامت خليقته ،طوبى ملن تواضع يف غري منقصة ،وأنفق مام مجعه من غري
معصية ،وخالط أهل الفقه واحلكمة ،ورحم أهل الذل واملسكنة ،طوبى ملن أنفق الفضل
من ماله ،وأمسك الفضل من قوله ،ووسعته السنَّة ومل يشذ عنها إىل بدعة)) قال :ثم نزل.
وقال اإلمام املرشد باهلل  #يف أماليه [ج 2صَ :]161أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن

عيل بن أمحد اآلزجي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم بن
سنبك البجيل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال:
حدَّ ثنا أبو بكر حممد بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي
األعور ،قال :حدَّ ثني موسى بن جعفر بن حممد ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد
بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((الدنيا سجن املؤمن ،وجنَّة الكافر)).
وبه فيها [ج 2ص :]161عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷((:لو كانت الدنيا
عند اهلل تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها رشبة من ٍ
ماء)).
وبه فيها [ج 2ص :]161قال :قال رسول اهلل ÷(( :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ،إ َّ
ال
ما كان هلل عزّ وجل)).

وفيها [ج 2صَ :]161أ ْخ َبنا الرشيف أبو حممد احلسن بن الرشيف اجلليل ،أيب احلسن
حممد بن عمر بن حييى احلسيني الزيدي الكويف ،بقرآيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو املفضل
حممد بن عبداهلل بن حممد الشيباين ،قال :حدَّ ثنا أبو عبداهلل جعفر بن حممد بن جعفر بن
حسن العلوي ،قال :حدَّ ثني حممد بن عيل بن احلسني بن زيد بن عيل ،قال :حدَّ ثني الرىض
عيل بن موسى ،قال :حدَّ ثني أيب موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب جعفر بن حممد ،قال:
حدَّ ثني أيب حممد بن عيل بن احلسني ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني ،عن أبيه
عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إنام ابن آدم ليومه ،فمن أصبح
آمن ًا يف رسبه ،معاف ًا يف جسمه ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت له الدنيا)).
وقال املوفق باهلل  #يف العتبار وسلوة العارفْي [صَ :]72أ ْخ َبنا أبو احلسني
احلسن بن عيل بن حممد بن جعفر الوبري ،حدَّ ثنا القايض أبو بكر حممد بن عمر بن حممد
اجلعايب ،حدَّ ثني القاسم ،حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن عيل بن
احلسني ،عن احلسن بن عيل  ،%قال :كأين أنظر إىل أمري املؤمنني  #وهو قائم خيطب،
جتملت مقبلة ،أال وإن لكل
فقال( :يا أغا الناس إن الدنيا قد ارحتلت مدبرة ،وإن اآلخرة قد ّ
()1

واحدة منهام بنني فكونوا من ابنا اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا ،وكونوا من
الزاهدين يف الدنيا ،الراغبني يف اآلخرة ،واختذوا من األرض فراش ًا ،ومن الرتاب بساط ًا،
واملاء طيب ًا ،وانقرضوا من الدنيا تقريض ًا ،أال ومن اشتاق إىل اجلنَّة سىل عن الشهوات ،ومن
أشفق من النار هلى عن املحرمات ،أال ومن ترقب املوت سارع يف اخلريات ،أال ومن زهـد
يف الدنيا هانت عليه املصيبات ،أال وإن هلل عباد ًا ،فمن عمل منهم عمل أهل النار فهم يف
النار معذبني ،ومن عمل منهم للجنَّة دخل اجلنَّة خملدين ،قلوهبم حمزونة ،ورشورهم
مأمونة ،وحوائجهم خفيفة ،وأنفسهم عفيفة ،صبوا أيام ًا قصار ًا ،فصارت العقبى هلم راحة
طويلة ،أما الليل فصافون أقدامهم جتري دموعهم عىل خدودهم جيأرون ،ويبكون إىل رهبم،
يسألونه فكاك رقاهبم من النار ،وأ َّما النهار فحكامء علامء ،رحامء أتقياء ،بررة خاشعني،
كأهنم الفراخ ،ينظر إليهم الناظر فيقول :مرىض وما بالقوم من مرض ،أو يقال :إهنم قد
أمر عظيم من ذكر النار وما فيها).
ُخولِ ُطوا ،ولقد خالط القوم د
( - )1يف نسخة (بنون) وحيمل عىل أن اسم (إن) ضمري الشأن ،متت.

ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]448عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
قال رسول اهلل ÷(( :أتاين ملك ،فقال :يا حممد َّ
إن ربك يقرئك السالم ،ويقول لك:
إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهب ًا ،قال :فرفع رأسه إىل السامء ،فقال :يا رب ،أشبع
يوم ًا ،فأمحدك ،وأجوع يوم ًا ،فأسلك)).
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]517أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي املعروف
باالبنويس ،قالَ :أ ْخ َبنا عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي ،قال :حـدَّ ثني عيل بن حممد
النخعي الكويف ،قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري،
قال :حدَّ ثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثني أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثني زيد
بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :خرجت أنا ورسول اهلل ÷ من منزل
ٍ
رجل من األنصار عـدناه ،فإذا رجل يرضب غالمة ،قال :والغالم يقول :أعوذ باهلل أعوذ
باهلل ،كل ذلك ال يكف عنـه ،قال :فلام نظر إىل رسول اهلل ÷ قال :أعوذ برسول اهلل،
فكف الرجل ،فقال رسول اهلل ÷(( :عايذ اهلل أحق أن جيار)) قال :ثم قال رسول
اهلل ÷َ (( :أرِ َّقاكم َأرِ َّقاكم ،مل ينجروا من شجر ،ومل ينحتوا من جبل ،اطعموهم ممَّا
تأكلون ،واسقوهم ممّا ترشبون ،واكسوهم مام تلبسون)).
وهو يف جمموع زيد [ #ص :]389عن آبائه.
وفيها [ص :]537حدَّ ثنا أبو احلسني حييى بن احلسني بن حممد بن عبيداهلل احلسني ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن حممد بن مهرويه القزويني ،قال :حدَّ ثنا داوود بن سليامن الغازي ،قال:
حدَّ ثني عيل بن موسى الرىض ،عن أبيه موسى ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن
عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :إياكم والظلم ،فإ َّنه خيرب قلوبكم كام خترب الدور)).
وهو يف الصحيفة [ص :]489إىل قلوبكم.

يف صحيفة عيل الرىض [ص :]489عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ليس منَّا من غش مسل ًام ،أو رضه ،أو َماك ََر ُه)).
وبه فيها [ص :]489قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن موسى بن عمران سأل ربه،
فرفع يديه ،فقال :إهلي أين ما ذهبت ُأ ْو ِذ ْي ُت ،فأوحى اهلل إليه يا موسى َّ
إن يف عسكرك
غامز ًا ،فقال :يا رب ُد َّلني عليه ،فأوحى اهلل إليه أين أبغض الغامز ،فكيف أغمز)).
َف عن أعراض النَّاس أقال اهلل
وبه فيها [ص :]490قال عيل بن احلسني  :#من ك ّ
عثرته يوم القيامة.
وبه فيها [ص :]490قال :قال عيل بن احلسني  :#إياكم والغيبة ،فإهنا إدام كالب
أهل النار.
يف جمموع زيد [ #ص :]156عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((ما من مؤمن يدعو بدعوة إ َّ
ال استجيب له ،فإن مل يعطها يف الدنيا أعطيها يف اآلخرة)).
وهو يف أمال أيب طالب [ #ص :]333بالسند املتقدم يف التحذير من الظلمَ :أ ْخ َبنا
أبو عبداهلل..إلخ.
ويف اجلامع الكايف [ج 1ص :]67قال حممد :يكره رفع الصوت بالدعاء ،وهو من اجلفاء،
سمع النبي ÷ رج ً
ال يرفع صوته بالدعاء ،فنهاه ،ثم قال(( :يا عبداهلل إنك لست تناجي
أص ًام)) وكان رسول اهلل ÷ يغضب من رفع الصوت بالدعاء ،وقال :يف قوله تعاىل:
ْ ُ َ َّ ُ
َّض ًًع َو ُخ ْف َي ًة إ َّن ُه ََل َُي ُِّب ال ْ ُم ْع َتد َ
ك ْم َت َ ُّ
ِين[﴾55األعراف] ،أمجع أصحاب التفسري
﴿ادعوا رب
ِ
ْ
َ
َ َ
أنه رفع الصوت بالدعاء ،قال :يف قوله تعاىل﴿ :إِذ نادى َر َّب ُه ن َِد ًاء خ ِف ًّيا[﴾3مريم] ،قال:

فحمد اهلل ذلك من فعله ،وأنزل به قرآن ًا يتأدب به الناس ،ويعبدون اهلل به.
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1صَ :]222أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن أمحد بن
احلسني اجلوزداين املقري  -بقراءيت عليه بأصفهان  ،-قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبدالرمحن

بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن

سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل ،قال
حدَّ ثنا أيب ،قال حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن حممد بن عبداهلل بن احلسن ،عن
(األواه الذي يترضع يف دعائه).
أبيه ،عن آبائه َّ :%
وبه [ج 1ص :]224عن حصني ،عن حسني بن زيد ،عن عمه عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن
َ ْ َ َ ً
عيل َ ﴿( :%وت َب َّتل إِِلْ ِه تبْتِيَل[ ﴾8املزمل] ،قال :أخلص إليه).
وبه [ج 1ص :]226عن حصني بن خمارق أيض ًا ،عن حسان احلامل ،عن اإلمام الشهيد أيب
َ َ َ
َ َْ
احلسني زيد بن عيل  %أنه يف اجلهر بالدعاء يعني قوله تعاىلَ ﴿ :وَل َت َه ْر ب ِ َصَلت ِك َوَل
َُ
َتاف ِْت ب ِ َها﴾[اإلرساء.]110:

وبه [ج 1ص :]226عن حصني ،عن جعفر بن حممد  :%أنه كان ينهى عن اجلهر
َ َُ
بالدعاءَ ﴿ ،وَل َتاف ِْت ب ِ َها﴾ قال :يف الدعاء وبقراءته خفي ًا.
ويف الربهان لإلمام النارص أيب الفتح الديلمي  :#روينا عن النبي ÷ أنه
كان يف غزاة ،فارشفوا عىل ٍ
واد ،فجعل الناس غللون ،ويكبون ،ويرفعون أصواهتم،
فقال(( :أغا الناس أربعوا عىل أنفسكم إنكم ال تدعون أص ًام وال غائب ًا ،إنكم تدعون
()1

سميع ًا قريب ًا ،إ َّنه معكم)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]337أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف  -بمرص  ،-قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل
بن موسى بن جعفر ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن
جده ،عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :الدعاء سالح املؤمن ،وعمود
الدين ،وزين ما بني الساموات واألرض)).
وهو يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]445عن آبائه ،عنه ÷:
بلفظ(( :ونور الساموات)) نحوه بزيادة(( :وعليكم بالدعاء ،وأخلصوا النية)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]83حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن
خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷:
وكُف .متت صحاح.
( - )1أربع عليك أو عىل نفسك :أرفق بنفسك ّ

((الدعاء ...إلخ مثله بلفظ ونور الساموات...إلخ)).
ويف املجموع بسنده [ص :]157عن عيل (( :#الدعاء سالح املؤمن)) انتهى.
يف أمال أيب طالب [ #ص:]428حدَّ ثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسني رمحه اهلل
تعاىل إمال ًء ،قال :حدَّ ثنا حممد بن بالل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن عبدالعزيز ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن جبلة ،قال :حدَّ ثنا حممد بن بكر ،عن أيب اجلارود  ،¥قال :حدَّ ثني حييى بن زيد بن
عيل ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن اهلل
تعاىل يف آخر ساعة تبقى من الليل يأمر ببـاب من أبواب سامء الدنيا فيفتح ،ثم ينادي
ملك ،فيسمع ما بني اخلافقني إال اإلنس واجلن :أال هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من
تائب فيتاب عليه؟ هل من دا ٍع ٍ
بخري يستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من
راغب فيعطى رغبته؟ يا صاحب اخلري َهلم ،يا صاحب الرش اقرص ،اللهم ٍ
اعط منفق ٍ
مال
خلف ًا ،اللهم ٍ
اعط ممسك ٍ
مال تلف ًا ،فإذا كانت ليلة اجلمعة فتح من أول الليل إىل آخره)).

وقال اهلادي [ #ج 2ص :]532بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قالَّ :
((إن اهلل جل
جالله يف آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملك ًا ينادي ،فيسمع مابني اخلافقني ما خال
اإلنس واجلن :أال هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتب عليه؟ هل من داعٍ بخري
يستجب له؟ هل من سائل يعط سؤله؟ هل من راغب يعط رغبته؟ يا صاحب اخلري أقبل ،يا
مال خلف ًا ،وأعط كل ممسك ٍ
صاحب الرش أقرص ،اللهم أعط كل منفق ٍ
مال تلف ًا)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 1صَ :]211أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن أمحد بن
احلسني اجلوزداين  -املقري بقرآيت عليه بأصفهان  -قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم عبدالرمحن بن

حممد بن إبراهيم بن حممد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن حممد بن
سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل ،قال:
حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن احلسن بن زيد ،عن أبيه ،عن آبائه،
وحييى بن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن آبائه ،قال :سئل رسول اهلل ÷ ِملَ أخر

يعقوب بنيه إىل السحر؟ قال(( :ألن دعاء السحر مستجاب)).

وبه [ج 1ص :]217عن حصني بن املخارق ،عن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن
عيل  ،%قال( :مل جيي نبي قط إ َّ
ال بصالة آخر الليل).
وبه :عن حصني ،عن حييى بن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن آبائه  :%أنه سأل
النبي ÷ أي الليل أجوب دعو ًة؟ قال(( :جوف الليل الغابر)).
وبه [ج 1ص :]219عن عيل  ،#قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا قام من الليل خيفض
طور ًا ،ويرفع طور ًا ،ويقطع قراءته آية آية).
قلت :وقد تقدم يف كتاب الصالة ما ورد يف الدعاء بعد الصلوات ،وما ورد بعد صالة
الفجر خاصة.
يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ص :]172حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد بن
عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا سألتم اهلل
فاسألوه بباطن الكفني ،وإذا استعذمتوه ،فاستعيذوه بظاهرهام)).
ويف صحيفة عيل بن موسى ’ [ص :]444عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷َّ :
((إن موسى بن عمران سأل ربه ،فرفع يديه ،فقال :بعيد أنت يا رب
فأناديك؟ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى اهلل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرين)).
وبه فيها [ص :]471قال :قال رسول اهلل ÷(( :إن موسى بن عمران رفع يديه،
وقال :يا رب إن أخي هارون قد مات فاغفر له ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :يا موسى لو سألتني
يف األولني ،واآلخرين ألجبتك ،ما خال قاتل احلسني ،فإين ال أغفر له ،وانتقم من قاتله)).
وبه فيها [ص :]489قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن موسى بن عمران سأل ربـه
فرفع يديه ،فقال :إهلي أين ما ذهبت أوذيت ،فأوحى اهلل إليه :يا موسى َّ
إن يف عسكرك
غامز ًا ،فقال :يا رب دلني عليه ،فأوحى اهلل إليه إين أبغض الغامز فكيف أغمز)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ص :]171حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص،
عن خالد بن عيسى ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  :#أن النبي ÷ ،قال:
()1
((إذا دعيتم فال ترفعوا آباطكم ،وإذ جتشأتم ،فال ترفعوا جشاءكم إىل السامء)).
* -الصالة عىل النبي ÷ تقدمت يف اجلمعة.
( -)1دعوتم اهلل( .نخ).

يف جمموع زيد [ #ص :]157عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أربعة ال ترد هلم دعوة:
اإلمام العادل ،والوالد لولده ،واملظلوم ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ص :]115حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن
نرص ،عن خالد ،عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن عيل  ،#قال( :ليس يشء أرسع
إجابة يعني من دعاء غائب لغائب).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]340أ ْخ َبنا عبداهلل بن عدي احلافظ ،قالَ :أ ْخ َبنا
حممد بن حممد بن األشعث الكويف  -بمرص سنة مخس وثالثامئة  ،-قال :حدَّ ثنا موسى بن
إسامعيل بن موسى بن جعفر ،قال :حدثني أيب إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده
جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال
أحب أن تستجاب دعوته فليطب مكسبه)).
رسول اهلل ÷(( :من كان منكم َّ

يف جمموع اإلمام الشهيد زيد بن عيل [ #ص :]398عن آبائه ،عن عيل  ،%قال:
(إذا دخلت السوق فقل :بسم اهلل ،وتوكلت عىل اهلل ،وال حول ،وال قوة إ َّ
ال باهلل ،اللهم إين
أعوذ بك من يمني فاجرة ،وصفقة خارسة ،ومن رش ما أحاطت به ،أو جاءت به السوق).
ويف صحيفة عيل بن موسى ’ [ص :]442بسنده عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من قال حني يدخل السوق :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال اهلل
حي ال يموت ،بيده اخلري،
وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو د
وهو عىل كل يشء قديرُ -أعْ ِطي من األجر بعدد ما خلق اهلل إىل يوم القيامة)).
يف جمموع زيد [ #ص :]399عن آبائه ،عن عيل  ،%أنه كان إذا رأى كوكب ًا منقض ًا
صوبه ،وأصب به ،وقنا رش ما تريد به).
يقول( :اللهم ِّ

يف جمموع زيد [ #ص :]399عن آبائه ،عن عيل  :%أنه كان إذا نظر يف املرآة قال( :احلمد
وح َّسن ُخلقي ،وصورين فأحسن صوريت ،وعافاين يف جسدي).
هلل الذي أحسن َخ ْل ِقيَ ،
يف املجموع بسنده [ص :]399عن عيل  :#أنه كان يقول إذا دخل املقبة( :السالم
عىل أهل الديـار من املسلمني واملؤمنني ،أنتم لنا فرط ،وإ َّنا بكم الحقون ،إ َّنا إىل اهلل
راغبون ،وإ َّنا إىل ربنا ملنقلبون).
وبه فيه [ص :]399عنه  ،#قال( :شكوت إىل رسول اهلل ÷ تفلت القرآن من
صدري ،فأدناين منه ،ثم وضع يده عىل صدري ،ثم قال(( :اللهم أذهب الشيطان من
صدره ثالث مرات)) قال :ثم قال(( :إذا خفت من ذلك ،فقل :أعوذ باهلل السميع العليم
من الشيطان الرجيم ،ومن مهزات الشياطني ،وأعوذ بك رب أن حيرضونَّ ،
إن اهلل هو
السميع العليم ،اللهم َن ِّور بكتابك برصي ،وأطلق به لساين ،وارشح به صدري ،ويرس به
أمري ،وافرج به عن قلبي ،واستعمل به جسدي ،وقوين لذلك ،فإ َّنه ال حول وال قوة إ َّ
ال
باهلل العيل العظيم ،تعيد ذلك ثالث مرات ،فإنه يزجر عنك)).
وبه فيه [ص :]400عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷((:املوت فزع ،فإذا بلغ
َّ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
جعون[ ﴾156البقرة]
أحدكم موت أخيه ،فليقل كام أمر اهلل عزّ وجل ﴿إِنا ِللِ ِإَونا إِِل ِه را ِ
َّ َ
َ َْ َ
﴿ِإَونا إَِل َرب ِ َنا ل ُمنقل ُِبون[﴾14الزخرف] ،اللهم اكتبه عندك من املحسنني ،واجعل كتابه يف
عليني ،واخلف عىل عقبه يف اآلخرين ،اللهم ال حترمنا أجره ،وال تفتنا بعده)).
وبه فيه [ص :]400عن عيل  ،#قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا آوى إىل فراشه عند
منامه ،اتكأ عىل جانبه األيمن ،ثم وضع يمينه حتت خده مستقبل القبلة ،ثم قال:
((باسمك اللهم وضعت جنبي ،وبك أرفعه ،اللهم إن أمسكت نفيس فارمحها ،وإن
أخرهتا فاحفظها بام حتفظ به الصاحلني)).

ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]335أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال:

َأ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا عيل بن حممد بن كأس النخعي،
قال :حدَّ ثنا سليامن بن إبراهيم املحاريب ،قال :حدَّ ثنا نرص بن مزاحم املنقري ،قال :حدَّ ثنا
إبراهيم بن الزبرقان التيمي ،قال :حدَّ ثنا أبو خالد الواسطي ،قال :حدَّ ثنا زيد بن عيل ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال( :كان رسول اهلل ÷ إذا آوى إىل فراشه وضع
يمينه حتت خده مستقبل القبلة ،ثم قال(( :باسمك اللهم وضعت جنبي ،وبك أرفعه،
اللهم إن أمسكت نفيس فارمحها ،وإن أخرهتا فاحفظها بام حتفظ به الصاحلني)).
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]238أ ْخ َبنا أبو أمحد عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال:

َأ ْخ َبنا حممد بن حممد بن األشعث الكويف  -بمرص يف شهر رمضان سنة مخسني وثالثامئة
 ،-قال :حدَّ ثني موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني أيب

إسامعيل بن موسى ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه
عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل بن أيب طالب  ،%قال :قال
رسول اهلل ÷(( :من انتبه من فراشه ،فقال :أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل ،آمنت باهلل،
وكفرت بالطاغوت ،غفرت له ذنوبه)).
يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور املرادي [ ¥ص :]226حدَّ ثنا حممد ،قال
حدَّ ثني عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه ،عن حسني ،عن أيب خالد ،عن عبداهلل بن
احلسن ،قال :حدثتني أمي فاطمة بنت احلسني ،عن أبيها احلسني ،عن عيل بن أيب طالب
صىل اهلل عليهم وسلم أمجعني ،قال :قال يل رسول اهلل ÷(( :يا عيل احفظ هؤالء
يقوهلن عبدد ثالث مرات إ َّ
َ
ال خرج من
يقرن يف قلب منافق ،وال
فإهنن ال
الكلامت،
َّ
َّ
فقو يف رضاك ضعفي ،وخذ إىل اخلري بناصيتي ،واجعل
النفاق :اللهم إين ضعيف ِّ
اإلسالم منتهى رضاي ،وبارك يل فيام قسمت يل ،وبلغني برمحتك الذي أرجو من رمحتك،
واجعل يل ُود ًا يف صدور املؤمنني ،وعهد ًا عندك)).

يف جمموع زيد [ #ص :]158عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من س َّبح اهلل تعاىل يف
وكبه مائة مرة ،وهلله مائة مرة ،وقال :ال حول وال قوة
كل يو ٍم مائة مرة ،ومحده مائة مرةَّ ،
إ َّ
ال باهلل العيل العظيم مائة مرة ،رفع اهلل عنه من البىل سبعني نوع ًا ،أدناها القتل ،وكتب له
من احلسنات عدد ما س ّبح سبعني ضعف ًا ،وحمى عنه من السيئات سبعني ضعف ًا).
وبه فيه [ص :]389عن عيل  ،#قال( :من قرأ فاحتة الكتاب ،فقال احلمد هلل رب
اهلم).
العاملني محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،رصف اهلل عنه سبعني نوع ًا من البىل أهوهنا ّ
يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]445عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال
رسول اهلل ÷(( :إذا أراد أحدكم حاجة فليباكر يف طلبها يوم اخلميس ،وليقرأ إذا
خرج من منزله آخر آل عمران ،وآية الكريس ،وإنا أنزلناه يف ليلة القدر ،وأم الكتابَّ ،
فإن
فيها قضاء حوائج الدنيا واآلخرة)).
يف جمموع زيد [ #ص :]181عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :مرضت فعادين رسول
اهلل ÷ فقال(( :قل :اللهم إين أسألك تعجيل عافيتك ،وصب ًا عىل بليتك ،وخروج ًا
إىل رمحتك ،فقلتها ،فقمت كأنام نشطت من عقال)).
وبه فيه [ص :]181عن  ،#قال :دخل رسول اهلل ÷ عىل رجل من األنصار
مريض يعوده ،فقال يا رسول اهلل :ادع اهلل يل ،فقال ÷(( :قل أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،وأسأل اهلل الكبري الكريم ،فقاهلا ثالث مرات ،فقام كأنام نشط من عقال)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]550بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنـه كان
ملس
يرقي نفسه إذا مرض
باملعوذات ،وينفث ،وقال لبعض أصحابـه وكان وجع ًا(( :ا ْ
ِّ
بيمينك عىل موضع وجعك سبع مرات ،وقل :أعوذ بعزّ ة اهلل وقدرته من رش ما أجد))
فذهب عنه ما كان جيده و يقال :إنه ÷ كان يقول(( :أنزل الدواء الذي أنزل الداء))،

((احل َّمى من فيح جهنم فأبردوها
وكان يأمر املحموم أن يبد حامه باملاء ،وكان يقول:
ُ

باملاء)) وكان يقول ÷(( :من نزل منز ً
ال ،فليقل :أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش
ما خلق ،فإنه لن يرضه يشء حتى يرحتل)).
وقال اإلمام النارص أبو الفتح الديلمي  #يف تفسريه الربهان [يف تفسري سورة الناس]:

وروينا عن آبائنا  %أن سيدنا رسول اهلل ÷ كان يعوذ احلسن واحلسني ’
فيقول(( :أعيذكام بكلامت اهلل التامات من كل شيطان وها َّمة ،ومن كل عني ال َّمة)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]554بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان إذا
وضع رجله يف الغرز وهو يريد السفر قال(( :بسم اهلل ،اللهم أنت الصاحب يف السفر،
وه ِّون علينا السفر ،اللهم إين أعوذ بك
واخلليفة يف األهل واملال ،اللهم اطوِ لنا األرضَ ،
من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،وسوء املنظر يف األهل واملال)).
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه كان يقول(( :إن اهلل رفيق حيب الرفق ويرضاه ،ويعني
عليه ما ال يعني عىل العنف ،فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا ،وإن كانت
األرض جدبة فانجوا عليها بنفسها ،وعليكم بسري الليل ،فإن األرض تطوى بالليل ما ال
تطوى بالنهار ،وإياكم والتعريس عىل الطريق ،فإهنا طريق الدواب ومأوى احليات)).
ويف كتاب الذكر ملحمد بن منصور رمحه اهلل تعال [ص :]209حدَّ ثنا حممد ،قال:
حدَّ ثنا عيل بن منذر ،عن ابن فضيل ،قال ،حدَّ ثنا األجلح ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث،
عن عيل بن أيب طالب  :#أنه خرج من باب القرص ،فوضع رجله يف الغرز ،فقال:
(بسم اهلل ،فلام استوى عىل الدابة ،قال :احلمد هلل الذي أكرمنا ،ومحلنا يف الب والبحر،
ورزقنا من الطيبات ،وفضلنا عىل ٍ
كثري ممن خلق تفضيالً ،سبحان الذي سخر لنا هذا وما
كنَّا له مقرنني ،وإ َّنا إىل ربنا ملنقلبون ،ثم قال :رب اغفر يل ،إ َّنه ال يغفر الذنوب إ َّ
ال أنت ،ثم
قال :سمعت رسول اهلل ÷ يقول(( :إن اهلل سبحانه ليعجب من عبده إذا قال :رب
اغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إ َّ
ال أنت)).

يف جمموع زيد [ #ص :]405عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :من قال يف موطن قبل
ٍ
وبمحمد ÷ نبي ًا ،وبعيل وأهل بيته أولياء،
وفاته :رضيت باهلل رب ًا ،وباإلسالم دين ًا،
كان له سرت ًا من النار ،وكان َم َعنَا غد ًا هكذا) ومجع بني أصبعيه.
يف كتاب الذكر ملحمد بن منصور [ ¥ص :]396حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثني
عبداهلل بن داهر ،عن أبيه ،عن سعيد بن أيب عروبة ،عن األصبغ ،عن عيل بن أيب طالب
عليه أفضل السالم ،قال( :من قرأ يوم عاشوراء ألف مرة قل هو اهلل أحد ،نظر الرمحن
إليه ،ومن نظر الرمحن إليه مل يعذبه أبد ًا).
وفيه [ص :]343حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عيل بن أمحد بن عيسى ،عن أبيه،
عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن أيب هاشم ،عن زاذان ،عن سلامن ،قال :سمعت
رسول اهلل ÷ يقولَّ :
((إن يف اجلنَّة قيعان ًا ،فأكثروا من غرسها)) قيل يا رسول اهلل،
وما غرسها؟ قال(( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إ َّ
ال اهلل ،واهلل أكب ،وال حول وال قوة
ال اهلل ،وال حول وال قوة إ َّ
ال باهلل ،أال إن ال إله إ َّ
إ َّ
ال باهلل شجرتان تطوالن ما سواهام)).
ويف جمموع زيد بن عيل ’ [ص :]157عن آبائه ،عن عيل ( :%أن النبي ÷
دخل عىل بعض أزواجه وعندها نوى العجوة تسبح به ،فقال ÷(( :ما هذا؟))
فقالت :أسبح عدد هذا كل يوم ،فقال ÷(( :لقد قلت يف مقامي هذا أكثر من كل
يشء سبحت به يف أيامك كلها)) قالت :وما هو يا رسول اهلل؟ قال :قلت(( :سبحانك
اللهم عدد ما أحىص كتابك ،وسبحانك زنة عرشك ،ومنتهى رضا نفسك)).
ويف كتاب الذكر [ص :]316حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا أبو الطاهر أمحد بن
عيسى ،قال :حدَّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل كرم اهلل وجهه ،قال( :كان ضفدع
عمره أربعة آالف سنـة ال يفرت من التسبيح ،قال :يا رب أحد سبحك تسبيحي؟ قال :بىل،
عبدي يونس بن متَّى ،قال :يا رب وكيف يقول؟ قال :يقول :سبحانك ِض ْعف من قاهلا

من خلقك ،وسبحانك ِض ْعف من مل يقلها من خلقك ،وسبحانك ملء علمك ،ونور
وجهك ،وزنة عرشك ،وعدد كلامتك).
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]343أ ْخ َبنا عبداهلل بن عدي احلافظ ،قال :حدَّ ثنا حممد
بن حممـد بن األشعث ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد،
قال :حدَّ ثني أيب إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن
أبيه ،عن جده ،عن عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل َّ :#
أن رسول اهلل ÷(( :دعا
يوم األحزاب :اللهم منزل الكتاب ،ومنشئ السحاب ،رسيع احلساب ،اللهم اهزم
األحزاب ،وزلزل هبم)).
ويف أمال أمحد بن عيسى ’ [العلوم[ ،]268/4:الرأب.]1589/3:
وكتاب الذكر [ص :]224حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر ،عن
عمرو بن مجيع ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل ÷:
عيل منة ترزقه من قلبي مودة)).
((اللهم ال جتعل لكافر وال لفاجر َّ
()1

حدَّ ثنا حممد بن منصور ،قال :حدَّ ثنا عبداهلل بن داهر  ،عن عمرو بن مجيع ،عن

عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن جده :مثله.
ويف كتاب الذكر أيض ًا [ص :]259حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا حسني بن نرص ،عن خالد،
مر برجل وهو يقول :اللهم َّ
عن حصني ،عن جعفر ،عن أبيهَّ :
إن قلبي
أن علي ًا َّ ¥

وناصيتي بيدك ،مل متلكني منهام شيئ ًا ،فإذا فعلت ذلك هبام ،فكن أنت واليهام ،واهدهام إىل
سواء السبيل ،فقال عيل ( :¥هذا من صفوة الدعاء).
وفيه [ص :]228حدَّ ثنا حممد ،قال :حدَّ ثنا عباد بن يعقوب ،عن أبان ،عن سعيد بن
جبري ،عن ابن عباس ،قال :ملا أصاب آدم اخلطيئة ،فزع إىل كلمة اإلخالص ،فقال :ال إله
إ َّ
ال أنت ،سبحانك ،وبحمدك ،عملت سوء ًا ،وظلمت نفيس ،فاغفر يل إنك خري
الغافرين ،ال إله إ َّ
ال أنت سبحانك ،وبحمدك عملت سوء ًا ،وظلمت نفيس ،فارمحني إنك
( - )1يف الذكر :عبداهلل بن داهر عن أبيه عن عبداهلل بن احلسن.

أنت أرحم الرامحني ،ال إله إ َّ
ال أنت سبحانك ،وبحمدك ،عملت سوء ًا ،وظلمت نفيس،
عيل ،إنك أنت التَّواب الرحيم.
فتب َّ
يف جمموع زيد [ #ص :]417عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((اجلنَّة لبنة من ذهب ،ولبنة من فضة ،حصباؤها الياقوت والزمرد ،مالطها املسك
األذفر ،تراهبا الزعفران ،أهنارها جارية ،ثامرها متدلية ،وأطيارها مر َّنة ،ليس فيها شمس
وال زمهرير ،لكل رجل من أهلها ألف حوراء يمكث مع احلوراء من حورها ألف عام ال
مت ّلـه وال يم ّلهاَّ ،
وإن أدنى أهل اجلنَّة منزلة ملن ُيغْدا عليه ويراح بعرشة آالف صحفة ،يف
كل صحفة لون من الطعام ،له رائحة وطعم ليس لآلخرَّ ،
ليمر
وإن الرجل من أهل اجلنَّة ّ
فيخر بني يديه ،إ َّما طبيخ ًا وإما مشوي ًا ،ما خطر بباله من الشهوةَّ ،
وإن
بـه الطائر فيشتهيه ّ
الرجل من أهل اجلنَّة ليكون يف جنَّة من جنانه بني أنواع الشجر إذ يشتهي ثمرة من تلك
الثامر فتدىل إليه ،فيأكل منها ما أراد ،ولو أن حوراء من حورهم برزت ألهل األرض
ألعشت ضوء الشمس ،والفتتن هبا أهل األرض)).
وبه فيه [ص :]416عن عيل  ،#قال( :ناركم هذه جزء من سبعني جزء ًا من نار جهنم،
ولوال أهنا غسلت بسبعني ماء ،ما أطاق آدمي أن يسعرهاَّ ،
وإن هلا يوم القيامة لرصخة ال
مقرب ،وال نبي مرسل إ َّ
ال جثى عىل ركبتيه من رصختها ،ولو َّ
أن رج ً
ال من
يبقى ملك
د
أهل النَّار علق باملرشق الحرتق أهل املغرب من حره).
يف جمموع زيد [ #ص :]409عن آبائه ،عن عيل  %قال :قال رسول اهلل ÷(( :أول
َْ َ
َ
ما خلق اهلل القلم ،ثم خلق الدَّ واة ،وهو قوله تعاىل﴿ :ن َوالقل ِم َو َما ي َ ْس ُط ُرون[ ﴾1القلم]،

ثم قال له :لتخط كل يشء هو كائن إىل يوم القيامة ،من خلق ،أو أجل ،أو رزق ،أو عمل،
إىل ما هو صائر إليه من جنَّة أو نار ،ثم خلق العقل فاستنطقه ،فأجابه ،فقال :وعزيت وجاليل

َ
بك آخذَ ،
ما خلقت خلق ًا هو أحب إ َّيل منكَ ،
ألكملنك فيمن
وبك أعطي ،أ َّما وعزيت
أحببت ،وألنقصنك فيمن أبغضت ،فأكمل النَّاس عق ً
ال أخوفهم هلل عزّ وجل ،وأطوعهم
له ،وأنقص النَّاس عق ً
ال أخوفهم للشيطان ،وأطوعهم له)).

وقال اهلادي  #يف جمموعه [ص :]551وفيام نقلته الثقات من ذوي العقول ثقة عن ثقة
عن الرسول ÷ أنه قال(( :ملا أن خلق اهلل العقل ،قال له :أقبل ،فأقبل ،ثم قال له :أدبر،
بك أعطيَ ،
إيل منكَ ،
وبك آخذ)).
فأدبر ،فقال :وعزيت وجاليل ما خلقت خلق ًا هو أحب َّ
يف صحيفة عيل بن موسى ’ [ص :]444عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول
اهلل ÷(( :التوكل والتوحيد نصف الدين ،واستنزلوا الرزق من عند اهلل بالصدقة)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]414عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((من تناول من وجه أخ له أذى فأراه إياه كانت له حسنتان ،وإن مل يره إياه كانت له حسنة)).
يف جمموع زيد [ #ص :]415عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :أتى رسول اهلل ÷
ثالثة نفر ،فسأل أكبهم ((ما اسمك؟)) فقال :اسمي وايل أو قال :آفل ،فقال(( :بل
اسمك مقبل)) ،فقال :يا رسول اهلل إنا أهل بيت نعالج بأرضنا هذا الطب ،وقد جـاء اهلل
تعاىل باإلسالم فنحن نكره أن نعالج شيئ ًا إ َّ
ال بإذنك ،فقال ÷(( :إن اهلل تبارك
ال وقد أنزل له دواء ،إ َّ
وتعاىل مل ينزل دا ًء إ َّ
ال السام واهلرم ،فال بأس أن تسقوا دوائكم مامل
تسقوا معنتا)) فقلت :يا رسول اهلل وما املعنت؟ فقـال ÷(( :اليشء الذي إذا
استمسك يف البطن قتل ،فليس ينبغي ألحد أن يرشبه وال أن يسقيه)).
ويف أحكام اهلادي [ #ج 2ص :]309كذلك روي لنا عن النبي ÷ أنه قال((:من
مل يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت ضمن)) وذكر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #
أنه قال( :من كان متطبب ًا فعالج أحد ًا ،فليتبأ مام أتى فيه عىل يده ،ويشهد شهود ًا عىل
براءته ،ثم ليعالج ،وليجتهد ،ولينصح ،وليتق اهلل ربه فيمن يعاجله).
وفيها [ج 2ص :]553ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من حيلب لنا هذه
اللقحة)) ،فقام رجل ،فقال له النبي ÷(( :ما اسمك؟)) فقال :مرة ،فقال:
((اجلس)) ،ثم قال(( :من حيلب لنا هذه اللقحة؟)) فقام رجـل ،فقال له النبي ÷:
((ما اسمك؟)) فقال الرجل :حرب ،فقال له النبي ÷(( :اجلس)) ،ثم قال ÷:

((من حيلب لنا هذه اللقحة؟)) فقام رجل ،فقال له النبي ÷(( :ما اسمك؟)) فقال:
يعيش ،فقال(( :احلب احلب)) فحلب.
ويف جمموع زيد [ #ص :]415عن آبائه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷:
((اقتلوا من احليات ما ظهر ،فإ َّنه ال يظهر إ َّ
ال رشاراها ،وهنانا عن قتل احليات التي تكون
يف البيوت)).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]550بلغنا عن رسول اهلل ÷ أ َّنه قال(( :الرؤيا
احلسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعني جزء ًا من النبوة)) وكـان يقول ÷:
((مل يبق بعدي إ َّ
ال املبرشات)) قالوا :وما املبرشات يا رسول اهلل؟ قال(( :الرؤيا الصاحلة
يراها العبد ،أو ترى له جزء من ستة وأربعني جزء ًا من النبوة)).
وكان يقول ÷(( :الرؤيا من اهلل ،واحللم من الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئ ًا
يكرهه ،فلينفث عن يساره ثالث نفثات إذا استيقظ ،ثم ليتعوذ باهلل من رشها ،فإهنا لن
ترضه إن شاء اهلل تعاىل)).
وفيها [ج 2ص :]551بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه
تامثيل أو صور ،إ َّ
ال ما كان رق ًام يف ثوب)).
وفيها [ج 2ص :]552ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :من اقتنى كلب ًا
لغري زرع ،أو رضع ،أو صيد ،أو كلب ضاري نقص كل يوم من عمله قرياطان)).
قال حييى بن احلسْي _ :قوله :ضاري يريد أن يتخذه صاحبه لينتفع به يف الصيد.
وفيها [ج 2ص :]552بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :الشؤم يف الدار واملرأة
والفرس)) ،قال  :#بلغنا عنه أنه ذكر بأن يف املرأة والفرس يمن ًا وخري ًا ،وبلغنا أن رج ً
ال
شكا إليه الفقر ،فأمره أن يتزوج ،فتزوج ،ففتح عليه.
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،وأرباهبا
معانون عليها)).
قال حييى بن احلسْي  :¥قد يكون يف ذلك الشؤم ،والبكة ،واملشؤم مشئوم،
واملبارك مبارك.

يف صحيفة عيل الرىض [ #ص :]503عن آبائه ،عن عيل بن احلسني  ،%قال:
حدَّ ثنا أيب احلسني بن عيل  ،#قال :كنَّا أنا وأخي احلسن ،وأخي حممد بن احلنفية ،وبنوا
عمي عبداهلل بن العباس ،وقثم ،والفضل عىل مائدة ،فوقعت جرادة عىل املائدة ،فأخذها
عبداهلل بن العباس ،فقال للحسن :تعلم يا سيدي ما املكتوب عىل جناح اجلرادة؟ قال :#
سألت أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،#فقال سألت جدك رسول اهلل ÷،
فقال يل(( :عىل جناح اجلرادة مكتوب أنا اهلل ال إله إ َّ
ال أنا ،رب اجلرادة ورازقها ،إذا شئت
بعثتها لقوم رزق ًا ،وإذا شئت بعثتها عىل قو ٍم بالء)) فقام عبداهلل بن العباس فقرب من
احلسن بن عيل ،ثم قال :هذا واهلل من مكنون العلم.
وبه فيها [ص :]442عن عيل بن احلسني ’ :أن غودي ًا سأل عيل بن أيب طالب ،#
وعما ال يعلمه اهلل؟
وعما ليس عند اهللَّ ،
عما ليس هللَّ ،
قال :أخبين َّ
فقال عيل كرم اهلل وجهه( :أما ما ال يعلمه اهلل فذلك قولكم يا معرش اليهود :عزير ابن
اهلل ،واهلل ال يعلم له ولد ًا ،وأ َّما ما ليس عند اهلل فليس عند اهلل ظلم للعبيد ،وأ َّما ما ليس هلل
فليس هلل رشيك) قال اليهودي :وأنا أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]547بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((احلياء من اإليامن ،وال إيامن ملن ال حياء له)).
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :لكل يشء ُخ ُلقُ ،
وخ ُلق اإلنسان احلياء)).
ويف سلسلة اإلبريز قال [اللوامع :]606/1:قال رسول اهلل ÷(( :احلياء خري كله)).
ويف جمموع زيد [ #ص :]419عن آبائه ،عن عيل  ،%قال( :ما من يو ٍم يمر عىل ابن
آدم إ َّ
ال ينادي يا بن آدم اعمل يف اليوم أشهد لك يوم القيامة ،واصحب الناس بأي خلق
شئت يصحبوك بمثله).

قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]547ومن دواء الغضب إذا اشتد بصاحبه أن
يصيل عىل حممد ÷ ،وإن كان الغضبان قائ ًام قعد ،وإن كان قاعد ًا قام.
ويف ذلك ما بلغنا عن رسول اهلل ÷ :أن رج ً
ال أتاه ،فقال :يا رسول اهلل علمني
عيل ،فقال رسول اهلل ÷(( :ال تغضب)).
كلامت أعيش هب َّن ،وال تكثر َّ
وبلغنا عنه ÷ أنه قال(( :ليس الشديد بالشديد الرصعة ،إنام الشديد الذي يملك
نفسه عند الغضب)).
ويف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]503عن آبائه ،عن احلسني %
قال :قال عيل بن أيب طالب َّ :#
(إن إلبليس لعنه اهلل كحالً ،وسفوف ًا ،ولعوق ًا ،فأ َّما
كحله فالنوم ،وأ َّما سفوفه فالغضب ،وأ َّما لعوقه فالكذب).
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص:]547
باب القول يف العراف والقايف واملنجم والكاهن :ال يقبل قول واحد من هؤالء،
وال يعمل به ،وال يتكّل عليه ،فمن قبل من ذلك شيئ ًا فقد ظلم نفسه ،وأساء يف فعله،
قال :وكذلك بلغنا عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .#
وقال ولده ُممد بن حييى  #يف كتاب النهي [ص :]250عن آبائه ،عن عيل ،%
قال :هنى رسول اهلل ÷ عن الكهانة ،وهنى أن يصدق الكاهن ،ويؤتى ،وقال(( :من
كُهن له فليس من اهلل يف يشء)).
كَهن أو ُت ِّ
َت َّ
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]546بلغنا أن رسول اهلل ÷ قال حني
خرج من مكة(( :اللهم َّ
أحب البالد
إيل فأسكني
َّ
إن قريش ًا اخرجتني من أحب البالد َّ
إليك)) ،فأسكنه اهلل املدينة.
وبلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال(( :ما بني بيتي ومنبي روضة من رياض اجلنة،
ومنبي عىل حويض)).

وفيها [ج 2ص :]546بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال ملا أن اطلع له أحد(( :هذا جبل
حرم مكة ،وأنا ُأ َح ِّرم ما بني البتيها)).
حيبنا ونحبه ،اللهم إن إبراهيم َّ
قال حييى بن احلسني  :¥ال جيوز أن يصاد الصيد ،وال أن يعضد الشجر يف يشء
من البتي املدينة وهام حرتاها املحتوشتان املحدقتان هبا ،وهام املحرم صيدهام.
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]101أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد
األزجي بقراءيت عليه ببغداد بباب األزج ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن

سنبلك البجيل ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال:
حـدَّ ثنا أبو بكر حممد بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي
األعور ،قال :حدَّ ثنا موسى بن جعفر ،عن آبائه  ،%قال :قال رسول اهلل ÷َّ (( :
إن
اهلل تبارك وتعاىل ينزل ليلة النصف من شعبان إىل سامء الدنيا سبحانه هو ّ
أجـل وأعظم من
أن يزول عن مكانه؛ ولكن نزوله عىل اليشء إقباله عليه ال بجسم ،فيقول :هل من سائل
فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأقبل توبته؟ هل من مدين
فأسهل عليه قضاء َدينه؟ فاغتنموا هذه الليلة ،ورسعة اإلجابة فيها)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]302أ ْخ َبنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن عيل بن
أمحد بن احلسني اجلوزداين  -املقري بقرآيت عليه بأصفهان  ،-قالَ :أ ْخ َبنا أبو مسلم

عبدالرمحن بن حممد بن إبراهيم بن حممـد بن شهدل املديني ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن
حممـد بن سعيد بن عبدالرمحن بن عقدة ،قالَ :أ ْخ َبنا أمحد بن احلسن بن سعيد أبو عبداهلل،
قال :حدَّ ثنا أيب ،قال :حدَّ ثنا حصني بن خمارق السلويل ،عن األعمش ،وعبـداهلل بن قطاف،
ويعقوب بن عريب ،عن املنهال بن عمرو ،عن زاذان ،عن الباء ،عن النبي ÷ ((﴿ ُي َثب ُ
ت
ِ
َّ َ َ ُ ْ َ
َّ
ت﴾[إبراهيم ]27:قال :عند مسألة منكر ونكري يف القب)).
الل اَّل
ِين َءامنوا بِالق ْو ِل اثلاب ِ ِ

وبه [ج 2ص :]302عن حصني ،عن أيب محزة ،عن عيل بن احلسني ،و أيب جعفر ،واإلمام
َّ َ َ ُ ْ َ
َّ
زيد بن عيل  ﴿ :%يُ َثب ُ
ت﴾[إبراهيم ]27:قال عند املسألة
ت الل اَّل
ِين َءامنوا بِالق ْو ِل اثلاب ِ ِ
ِ
يف القب.

وبه [ج 2ص :]302عن حصني بن املخارق ،عن حممد بن سامل ،عن اإلمام أيب احلسني زيد
بن عيل ’ :ضعف احلياة ،قال :عذاب احلياة.
وضعف املامت ،قال :عذاب القب.
وبه [ج 2ص :]304عن حصني ،عن أيب محزة ،وأيب اجلارود ،عن أيب جعفر ،واإلمام
زيد ( :%العذاب األدنى :عذاب القب ،والدابّة ،والدجال ،والعذاب األكب جهنم
يوم القيامة).
وبه [ج 2ص :]304عن حصني ،عن أيب محزة ،عنهم  ،%قالوا :ربنا أمتنا اثنتني واحييتنا
اثنتني ،قالوا :إحياؤهم يف القبور ،وإماتتهم ،قال اإلمام زيد بن عيل  :#وهي كقوله
َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ُ ُ ْ ُ
يتك ْم ث َّم َييِيك ْم﴾ [البقرة.]28:
﴿وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ي ِم
وبه [ج 2ص :]304عن حصني ،عن حممد بن عبداهلل بن احلسن ،عن أبيه ،عن
آبائه  :%أن النبي ÷ قال(( :لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من
عذاب القب ما أسمعني)).
وبه [ج 2ص :]304عن حصني بن خمارق رمحه اهلل ،عن احلسن بن زيد بن احلسن ،عن أبيه،
عن جده ،عن عيل  ،%قال( :دخل النبي ÷ بعض حوائط املدينة ،فسمع أصوات
غود تعذب عند مغربان الشمس ،فقال(( :هذه أصوات غود تعذب يف قبورها)) انتهى.
قلت :وقد تقدمت الروايات يف أول الكتاب أن عذاب القب من ثالث :من البول،
والدَ ين ،والنميمة.
قال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]504بلغنا عن رسول اهلل ÷ أنه قال:
((من ويل شيئ ًا من أمور املسلمني ،أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه حتى يكون
عدله الذي يفكه أو جوره الذي يوثقه)).
ويف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]228أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد
األزجي بقراءيت عليه ،قالَ :أ ْخ َبنا أبو القاسم عمر بن حممد بن إبراهيم بن سنبك البجيل،
قالَ :أ ْخ َبنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن عيل بن مالك األشناين ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر

حممد بن زكريا املروروذي ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إبراهيم املروزي األعور ،قال :حدَّ ثني
موسى بن جعفر بن حممد ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن
احلسني ،عن أبيه ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :من ويل من أمتي شيئ ًا
فلم يعدل بينهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة ،والنَّاس أمجعني)).
وهبذا اإلسناد [ج 2ص :]228عن عيل  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :يكون والة
جورة ،وأمراء خونة ،وقضاة فسقة ،ووزراء ظلمة)).
وبه :عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :يؤتى بالوايل العادل يتمنى أنه
سقط من السامء إىل األرض ،وأنه مل يتول من أمر املسلمني شيئ ًا)).
وبه [ :]226/2عن عيل  ،#قال :قال رسول اهلل ÷(( :يأيت عىل الناس زمان
يكثر فيه الظلم من والهتم حتى يكاد املوت أن يصدع مرارة يعني املؤمن مام يرى من
اجلور ،وال يكون مغيث عىل تغيريه ،فاصبوا حتى يسرتيح بر ،أو يسرتاح من فاجر)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]230أ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن عيل بن أمحد
األزجي بقراءيت عليه ،قال :حدَّ ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد املفيد بحرجرايا ،قال:
حدَّ ثني احلسن بن عيل العلوي ،قال :حدَّ ثني عيل بن حممد بن إبراهيم العلوي ،قال :حدَّ ثني
أبو احلسن موسى بن عبداهلل بن موسى بن عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب  ،%عن أبيه ،عن جده ،عن أبيه ،عبداهلل بن احلسن بن احلسن ،عن جده احلسن بن
عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :إلقوا أهل املعاص بالوجوه املكفهرة)).
يف أمال املرشد باهلل [ #ج 2صَ :]240أ ْخ َبنا القايض أبو القاسم عيل بن املحسن بن
عيل التنوخي ،قال :حدَّ ثنا أبو حممد سهل بن أمحد بن عبداهلل بن سهل الديباجي ،قال:
حدَّ ثنا حممد بن حممد بن األشعث أبو عيل الكويف ،قال :حدَّ ثنا موسى بن إسامعيل بن
موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب ،قال :حدَّ ثنا أيب ،عن
أبيه ،عن جده جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل ،%

قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن اهلل عزّ وجل جواد حيب اجلواد ،ومعايل األمور،
إكرام ثالثة :ذا الشيبة يف اإلسالم ،واإلمام
ويكره سفسافها ،وإن من أعظم إجالل اهلل
َ
العادل ،وحامل القرآن غري الغايل فيه ،وال اجلايف عنه)).
يف صحيفة عيل بن موسى الرىض ’ [ص :]502عن آبائه ،عن احلسني ،عن
عيل  ،%قال :كان عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه إذا رأى املريض قد بري ،قال:
(غنيك الطهور من الذنوب).
وبه فيها [ص :]502قال أمري املؤمنني ( :#ال جتد يف أربعني أصلع ًا رجل سوء ،وال
جتد يف أربعني كوسج ًا رج ً
إيل من كوسج صالح).
ال صاحل ًا،
ُ
وأصلع سوء أحب َّ
وبه [ص :]501قال عيل بن أيب طالب ( :#احلنا بعد النورة أمان من اجلذام والبص).
()1
وبه قال( :الطاعون ميتة ِ
وح َّية ).
يلومن من أساء به الظن).
عرض نفسه للتهمة فال
َّ
وبه قال [ #ص( :]500من َّ
وبه قال [ #ص( :]499كان رسول اهلل ÷ يسافر يوم االثنني واخلميس ،ويقول:
((فيهام ترفع األعامل إىل اهلل تعاىل ،ويعقد فيهام األلوية)).
وبه قال [ :]498قال رسول اهلل ÷(( :ما ينقلب جناح طائر يف اهلوى إ َّ
ال وعندنا
فيه علم)).
َ
َّ
وبه عنه [ #ص( :]500ليس يف التوراة كام يف القرآن ﴿يَاأ ُّي َها اَّل َ
ِين َء َام ُنوا﴾ بل يف
التوراة يا أغا املساكني).

#
وبه فيها [ص :]497عنه  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :ملا أرسي يب إىل السامء
رأيت يف السامء الثالثة رج ً
ال قاعد ًا له رجل يف املرشق ،وله رجل يف املغرب ،وبيده لوح
ينظر فيه ،وحيرك رأسه ،فقلت يا جبيل من هذا؟ فقال :هذا ملك املوت)).
( - )1الوحية :الرسيعة.

وبه [ص :]498عنه  #قال :قال رسول اهلل ÷(( :إذا كان يوم القيامة يقول
علوي ألذيقك طعم املوت كام
اهلل عز وجل مللك املوت :وعزيت وجاليل وارتفاعي يف ّ
أذقته عبادي)).
وبه فيها [ص :]497عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷َّ (( :
إن موسى سأل ربه
عزّ وجل ،فقال :يا رب اجعلني من أمة حممد ،فأوحى اهلل إليه أن يا موسى إنك لن
تصل إىل ذلك)).
وبه [ص :]496عنه  ،#قال :قال رسول اهلل ÷َّ :
((إن اهلل قدر املقادير ،ودبَّر
التدابري قبل أن خيلق آدم بألفي عام)).
يف جمموع اإلمام زيد [ #ص :]427عن أبيه ،عن جده احلسني  %قال( :بينام عيل #
بني أظهركم يف الكوفة وهو حيارب معاوية بن أيب سفيان يف صحن مسجدكم هذا حمتبي ًا
بحامئل سيفه وحوله الناس حمدقون به ،وأقرب الناس منه أصحاب رسول اهلل ÷
والتابعون يلوهنم  -إذ قال له رجل من أصحابه :يا أمري املؤمنني صف لنا رسول اهلل ÷
فصوب رأسهَّ ،
ورق لذكر رسول اهلل ÷،
كأ َّنا ننظر إليه ،فإنك أحفظ لذلك م َّنا ،قالَّ :
وأغرورقت عيناه ،قال :ثم رفع رأسه ،ثم قال( :نعم ،كان رسول اهلل ÷ أبيض اللون
مرشب ًا بحمرة ،أدعج العينني ،سبط الشعرة ،دقيق العرنني ،أسهل اخلدين ،دقيق املرسبة،
ّ
كث اللحية ،كان شعره مع شحمة أذنيه إذا طال ،كأنام عنقه ابريق فضة ،له شعر من لبته
إىل رسته جيري كالقضيب ،مل يكن يف صدره وال بطنه شعر غريه إ َّ
ال نبذات يف صدره،
شثن الكف والقدم ،إذا مشى كأنام يتقلع من صخر أو ينحدر يف صبب ،إذا التفت التفت
عَرقه أطيب من
عَرقه اللؤلؤ ،ريح َ
مجيع ًا ،مل يكن بالطويل ،وال بالعاجز اللئيم ،كأنام َ
املسك ،مل َأر قبله وال بعده مثله ÷).
قوله :أدعج العينني :الدعج أن تكون العني شديدة السواد مع سعة املقلة ،ذكره يف
فقه اللغة للثعالبي.

قوله :سبط الشعر :السبط وحيرك وككتف نقيض اجلعد ،ذكره يف القاموس.
قوله :دقيق العرنني :العرنني أول األنف حتت َمتمع احلاجبني ،ذكره يف كفاية
املتحفظ.
املرسبة بضم الراء ،ما َّ
دق من شعر الصدر سائ ً
ال إىل اجلوف،
قوله :دقيق املرسبةُ :
ذكره يف النهاية.
قولهَّ :
كث اللحية :الكث الكثيف ،ذكره يف القاموس.
قوله :شثن الكف والقدم :أي أهنام يميالن إىل الغلظ والقرص ،وقيل هو الذي يف أنامله
غلظ بال قرص؛ وحيمد ذلك يف الرجال؛ ألنه أشد لقبضهم ،ويذم يف النساء ،ذكره يف النهاية.
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]70أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسني رمحه
اهلل ،قال :حدَّ ثنا أبو زيد عيسى بن حممد العلوي رمحه اهلل ،قال :حدَّ ثنا حممد بن منصور،
قال :حدَّ ثنا أمحد بن عيسى عن حسني بن علوان ،عن أيب خالد ،عن زيد بن عيل ،عن أبيه،
عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷ُ (( :أعطيت ثالث ًا ً
رمحة من ريب
ً
وتوسعة ألمتي :يف املكره حتى يرىض ،يقول الرجل يكرهه السلطان حتى يرىض الذي
هو عليه من اجلور ،ويف اخلطأ حتى يتعمد ،ويف النسيان حتى يذكر)).
وقال اهلادي  #يف األحكام [ج 2ص :]545بلغنا عن زيد بن عيل ،عن آبائه %
قال :قال رسول اهلل ÷(( :أعطيت ثالث ًا ...مثله بلفظ :يتعمده ويذكره)).
ويف أمال أيب طالب [ #صَ :]51أ ْخ َبنا أيب رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبداهلل بن أمحد

بن سالم رمحه اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا أيب ،قال :حدَّ ثنا أبو سعيد سهل بن صالح ،عن إبراهيم بن
عبداهلل ،عن موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل بن احلسني بن عيل  ،%قال:
قال غودي ألمري املؤمنني  #إن موسى بن عمران قد أعطي العصا فكان ثعبان ًا ،فقال له
عيل ( :#لقد كان ذلك ،وحممد ÷ أعطي ما هو أفضل من هذا ،إن رج ً
ال كان
يطالب أبا جهل بن هشام بدين كان له عنده ،فلم يقدر عليه ،واشتغل عنه ،وجلس يرشب،
فقال له بعض املستهزئني :من تطلب؟ فقال :عمرو بن هشام  -يعني أبا جهل  -ويل عنده
دين ،قالوا :فندلك عىل من يستخرج حقك؟ قال :نعم ،فدلوه عىل النبي ÷ ،وكان

إيل حاجة ،فأسخر به وأرده ،فأتى الرجل النبي ÷،
أبو جـهل يقول :ليت ملحمد َّ
فقال :يا حممد بلغني أن بينك وبني أيب احلكم حسب ًا ،فأنا استشفع بك إليه ،فقام رسول اهلل
÷ ،فأتاه ،فقال له(( :قم فأ ِّد إىل الرجل حقه)) ،فقام مرسع ًا حتى أدى حقه إليه،
فلام رجع إىل َملسه ،قال له بعض أصحابه :كل ذلك فرق ًا من حممد ،قال :وحيكم
حراب تتألأل ،وعن يساره
اعذروين إنه ملا أقبل إ َّيل رأيت عن يمينه ثامنية بأيدغم
د
ثعبانني تصطك أسناهنام ،وتلمع النريان من أبصارهام ،لو امتنعت مل آمن أن يبعجوا
بطني باحلراب ويبتعلني الثعبانان ،فهذا أكثر مام أعطي موسى  #ثعبان بثعبان
موسى  ،#وزاد اهلل حممد ًا ÷ ثعبان ًا وثامنية أمالك).
وقال اهلادي  #يف جمموعه [ص :]430ومثل ما جاء به حممد ÷ من معجزاته
اهلائالت ،وأموره الناطقات ،وأسبابه الشاهدات له بالنبوة والرساالت :مثل َميء
الشجرة إليه ،ورجوعها إىل موضعها ،وإنباء الناس بام يف صدورهم وإعالمهم بام يف
ضمريهم ،وذلك من إنباء اهلل له بذلك ،وإعالمه به إياه.
ومثل ما كان من فعله يف شاة أم معبد ،وما كان منه من الفعل يف التمرات من غدا جابر
حركه ،ودعا فيه،
بن عبداهلل ،وذلك أنه أخذ كف ًا من متر فوضعه يف وسط ثوب كبري ،ثم ّ
فزاد وربا حتى امتـأل الثوب متر ًا ،وما كان منه يف عشاء جابر بن عبداهلل صاع من شعري،
وعناق صغرية أكل منها ألف رجـل ،وما كان منه يف الوشل الذي ورده هو واملسلمون يف
غزوة تبوك ،فوضع يده حتت الوشل ،فوشل فيها من املاء مألها ثم رضبه ،ودعا فيه
فانفجر بمثل عنق البعري ماء ،فرشب العسكر كله مع ًا ،وتزودوا ما شاؤوا من املاء.
وقال  #يف جمموعه [ص :]425يف ذكر املعجزات ما لفظه :منه املاء القليل الذي
سقى منه العامل الكثري ،ومنه اخلبز القليل الذي أطعم منه البرش الكثري ،ومنه أن ذئب ًا تكلم
عىل نبوته ،ومنه أنه أمر شجرة فأقبلت ختذ األرض ،ثم أمرها ،فرجعت ،ومنه كالم الذراع
املسمومة له.
وقال  #فيه أيض ًا [ص :]426يف ذكر معجزاته ÷ ما لفظه :الدليل عىل ذلك
األخبـار املتواترة الذي ال جيوز عىل مثلها الشك عن قوم مفرتقي الديار ،بعيدي اهلمم،

خمتلفي التجارات ،والصناعات ،واأللسن ،واأللوان ،يعلم أن مثلهم ال جيوز عليهم
االجتامع والتواطؤ ،فلام أمجعوا ينقلون هذا اخلب علمنا عند خبهم إذ جاء هذا املجيء أنه
حق وصدق.
وفيه [ص :]427ومن معجزاته :أن قوم ًا من آل ذريح وهم حي من أحياء العرب وهم
بمكة أرادوا أن يذبحوا عج ً
ال هلم ،وذلك يف أول مبعث النبي ÷ ،فلام أضجعوه
ليذبحوه ،أنطق اهلل العجل ،فقال :يا آل ذريح أمر نجيح ،صائح يصيح ،بلسان فصيح،
يؤذن بمكة ال إله إ َّ
ال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل [÷] ،فرتكوا العجل ،وأتوا إىل املسجد،
فإذا رسول اهلل ÷ قائم يف املسجـد وهو يقول :أشهد أن ال إله إ َّ
ال اهلل ،وأين حممد
رسول اهلل ÷.
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]281أ ْخ َبنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسني رمحه
اهلل ،قالَ :أ ْخ َبنا عبدالعزيز بن إسحاق ،قال :حدَّ ثنا منصور بن نرص بن الفتح ،قال:
حدَّ ثنا أبو احلسني زيد بن عيل العلوي ،قال :حدَّ ثني عيل بن جعفر بن حممد ،قال :حدَّ ثني
احلسني بن زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن أمري املؤمنني عيل  :%أنه خطب خطبة
التوحيد فقال:
كون ،يستشهد بحدوث األشياء
(احلمد هلل الذي ال من يشء كان ،وال من يشء خلق ما َّ
عىل ِقدَ ِمه ،وبام وسمها به من العجز عىل قدرته ،وبام اضطرها إليه من الفناء عىل دوامـه ،مل
خيل منه مكان فيدرك بأينيته ،وال له شبح مثال فيوصف بكيفية ،ومل يغب عن يشء فيعلم
بحيثيه ،مباين جلميع ما جرى يف الصفات ،وممتنع عن اإلدراك بام ابتدع من ترصيف
األدوات ،وخارج بالكبيا والعظمة من مجيع ترصم احلاالت ،ال حتويه األماكن لعظمته،
وال تدركه األبصار جلاللته ،ممتنع من األوهام أن تستغرقه ،وعن األذهان أن تتمثله).
ويف رواية أخرى( :وليست له صفة تنال ،وال حد يرضب له فيه باألمثال ،ك ََّل دون
صفاته ختابري اللغات ،وضل هنالك تصاريف الصفات ،وحار دون ملكوته عميقات
مذاهب التفكري ،وانقطع دون الرسوخ يف علمه جوامع التفسري ،وحال دون غيبه املكنون
حجب من الغيوب ،تاهت يف أدنى أدانيها طاحمات العقول.

واحد ال بعدد ،دائم ال بأمد ،قائم ال بعمد ،ليس بجنس؛ فتعادله األجناس ،وال
بشبح؛ فتضارعه األشباح ،ليس هلا حميص عن إدراكه هلا ،وال خروج عن إحاطته هبا ،وال
احتجاب عن إحصائه هلا ،وال امتناع من قدرته عليها ،كفى باتقان صنعه هلا آية ،وبرتكيب
خلقها عليه داللة ،وبحدوث ما فطر عىل قدمه شهادة ،فليس له حد منسوب ،وال مثل
مرضوب ،وال يشء هو عنه حمجوب ،تعاىل عن رضب األمثال والصفات املخلوقة علو ًا
كبري ًا) .انتهى
قلت :ويف هنج البالغة من اخلطب ،واملواعظ ،واحلكم ،ويف غريه ما ال يتسع له وال
لبعضه هذا املخترص ،وإنام ذكرنا هذه اخلطبة تبك ًا فمن أراد ذلك أخذه من هنالك.
يف أمال أيب طالب [ #صَ :]329أ ْخ َبنا أبو عبداهلل أمحد بن حممد البغدادي ،قال:

َأ ْخ َبنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ،قال :حدَّ ثني جعفر بن أمحد ،قال:
حدَّ ثني عبداهلل بن عبدالصمد ،قال :حدَّ ثني احلسني بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن
زيد بن عيل ،عن أبيه ،عن جده ،عن عيل  ،%قال :قال رسول اهلل ÷(( :سلوا اهلل
السداد ،فإن الرجل قد يعمل الدهر الطويل عىل اجلـادة من جواد اجلنة ،فبينا هو كذلك
دؤوب ًا إذا انبت له اجلادة من جواد النار ،فيعمل عليها ويتوجه إليها ،فال يزال دؤوب ًا
دؤوب ًا حتى خيتم له هبا ،فيكون من أهلها ،وإن الرجـل قد يعمل الدهر الطويل عىل اجلادة
من جواد النار ،فبينا هو كذلك دؤوب ًا إذ انبت له اجلـادة من جواد اجلنَّة ،فيتوجه إليها
ويعمل عليها ،فال يزال دؤوب ًا دؤوب ًا عليها حتى خيتم له هبا)) .انتهى
وإىل هنا تم الكتاب ،نسأل اهلل سبحانه التوفيق ،والسداد ،وحسن اخلامتة إنه عىل كل
يشء قدير ،احلمد هلل رب العاملني محد ًا كثري ًا ،طيب ًا ،مبارك ًا فيه الذي أعاننا عىل رقم هذا
الكتاب وإتاممه ،وذلك ُظهر يوم األحد لعله عرشين شهر ربيع الثاين سنة واحد وتسعني
وثالثامئة وألف (1391هـ) ،وذلك ببالد وادعة ظهران بقرية هياج ،فاحلمد هلل كثري ًا
بكرة وأصيالً.

بخط املفتقر إىل عفو اهلل ،ورمحته ،وصالح الدعا ممَّن اطلع عليه :حممد بن حييى بن
حسني احلوثي بن حممد بن احلسـني بن أمحد بن زيد بن حييى بن عبداهلل بن أمري الدين بن
عبداهلل الزيدي مذهب ًا ،والعديل اعتقاد ًا ،وفقه اهلل وسدّ ده ،وغفر له ولوالديه وللمؤمنني،
آمني آمني.
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تقاريض الكتاب
بعد االطالع عىل ما حرره شيخنا العالمة مفتي اليمن األوحد أبو احلسنني َمد الدين
ترشفنا بذلك ،ومؤلف املختار الصحيح ممن ال ُيشق له غبار ،وغري خاف
بن حممـد ّ

فضله ،ونبله ،وعلمه ،واطالعه ،وحتريه البالغ يف مجيع ما َن َقل من األخبار ،فجزاه اهلل عنا،
وعن علامئنا خاصة ،وعن علامء املسلمني عامة أفضل اجلزاء ،ومؤ َّلفه دستور كافل،
وحافل حلجج أقاويل أهل البيت  ،%واهلل ويل التوفيق 8 :شوال  /سنة 1395هـ،
املفتقر إىل عفو اهلل صالح بن حممد اهلاشمي وفقه اهلل.
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل عبد ورسوله األمني حممد وعىل آله الطاهرين،
وبعد :فهذا تعريف بكتاب املنتزع املختار من أحاديث العرتة األطهار ،وشيعتهم األبرار،
لب اللباب من أحاديث
وترمجة ملؤلفه أيده اهلل فنقول :اعلم أغا الناظر يف هذا الكتاب أنه ّ
الزيدية الواردة يف مواضيع الكتاب ،وقد كان الباعث عىل مجع كتاب الصحيح املختار من
فني هلام عىل تلخيص الروايات الصحيحة عىل
علوم العرتة األطهار ،وذلك حرص املؤ ّل ْ
مذهبهام يف رشط الصحة ،وذلك أن الصحيح هو مارواه أهل البيت وشيعتهم األطهار
يصح ،وكان كتاب الصحيح
الثقات ،وأن مامل يوجـد لدغم مام تفرد به املخالفون هلم فال ّ
املختار  -تأليف السيـد العالمة املتبحر يف علوم حديث الزيديـة ورجاهلم حممد بن
احلسن بن حممد العجري املؤيدي  -كان هذا الكتاب كبري احلجم مبسوط ًا مشتم ً
ال عىل
األسانيد بألفاظها من كتب الزيدية ،وعىل تراجم رجاهلا ،وهذا وإن كان عظيم الفائدة
حيرص عليه الطالبون لعلومهم فإنه يف هذا العرص الذي تقارصت فيه اهلمم عن طلب
العلم ،ومال أكثر الطالبـني إىل املخترصات ،وتقاعدوا عن نسخ الكتب التي مل َ
حتظ
ورجح السيد
بالطبع ،وإن كانت عظيمـة الفائدة ،فألجل ذلك مل ينترش الكتاب املذكورّ ،
العالمة حممد بن حييى احلوثي تلخيص الكتاب بطريقة حيصل هبا املقصود من مجع
الصحيح ،وأضاف إليه ما رأى استدراكه ،وأنه فات مؤلف الصحيح املختار وافي ًا

بالغرض يف مجع الصحيـح ،وتقريبه للطالبني ،أما مراجع الكتابني فهي كتب الزيدية
املعروفة لدغم املشهورة بينهم ،أما إحاطتهام بام ورد يف الكتابني فإحاطة حافلة ،وذلك
أهنام أعطيا من االطالع عىل كتب الزيدية ما فات كثري ًا من علامء الزيدية يف هذا العرص،
توجهت مهتهام جلمع
فني ّ
وذلك لتفاوت اهلمم ،واختالف النزعات ،فإن هذين املؤ ِّل ْ
الصحيـح ،وإحرازه من كتب الزيدية من أيـّام طلبهام للعلم فأحاطا بكثري منه مام قرص عنه
مجهور علامء العرص ،والشك أن فيهم الكثري من أهل االطالع عىل حديث الزيدية لكن
رجـال النقد لألسانيد والعناية بتمييز الصحيح عىل رشطهام ،وإحرازه د
قليل يف هذا العرص.
أما مؤلف املنتزع املختار فهو السيد العالمة أبو جعفر حممد بن حييى بن احلسني بن
حممد بن احلسني بن أمحد بن زيد بن حييى بن عبداهلل بن أمري الدين احلوثي.
نشأ املؤلف املذكور يف بيئة اإليامن ،والطهارة ،والورع ،وشيخه عىل ذلك أبوه العامل
العامل الزاهد األورع ،وقرأ املؤلف عىل أبيه شطر ًا من كتب العلم ،وخترج عىل يديه ،وقرأ
عىل عمه السيد العالمة الكبري احلسن بن احلسني احلوثي ،وقرأ عىل شيخ اإلسالم اجلامع
بني علم الرواية والدرايةَ /مد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي أيده اهلل ،وقرأ عىل
ّ
فتحىل مؤلف املنتزع
السيـد العالمة الويل عبد العظيم بن احلسن بن احلسني احلوثي،
املختار بالعلم ،والعمل ،والورع ،ومكارم األخالق ،والصدق ،واألمانة ،فهو من أوثق
الرواة ،وأثبتـهم ،وأتقياء العلامء ،وأفاضلهم ،وإين ألعرف أنه يكره أن يقال له مثل هذا،
واليدعي لنفسه هذه الدرجة ،ألنه كام قال أمري املؤمنني  #يف صفة املتقني( :إذا زكي
أحدهم خاف مام يقال له..إىل آخره) لكن احلق يقال يف تراجم الرجال ملن بعد عنهم يف
الزمان واملكان ملا يف ذلك من إظهار احلق ،ونرش العلم ،والنصيحة لإلسـالم،
واملسلمني ،فليثق القاريء بكتاب املنتزع املختار ،وليعلم أن مافيه من األخبار واآلثار
موجودة يف الكتب التي حكى عنها حسبام حكى عنها ،وليعلم أنه قد ظفر بذخـرية ثمينة
التساوغا الدرر وال الذهب ،وهيهات ذاك؛ ألن العلم النافع التساويه الدنيا ومافيها،
واهلل ويل التوفيق بتارخيه /15 :شهر رمضان /سنة 1395هـ ،املفتقر إىل عفو اهلل
بدرالدين بن أمري الدين احلوثي وفقه اهلل.

احلمد هلل قد حقق سيدي وأخي العالمة بدر الدين بن أمري الدين احلوثي حفظه اهلل
وأفاض علينا من بركاته املعروف عند من له أدنى معرفة ،وأن هذه األخبار واآلثار
موجودة يف األمهات املنسوبة إليها ،وهي موجودة بحمد اهلل بني أظهرنا ،والناقالن من
أوثق من يثق هبام لورعهام املعروف ،وفضلهام ،ومعرفتهام ،وكثرة اطالعهام ،وبحثهام،
وحتقيقهام فجزاهام اهلل خـري ًا عن أمة حممد ~ ،فقد نصحا ،وأجادا ،وقاما بام يلزم
عليهام من تبليغ أحكام اهلل ،وتبيني سنة رسول اهلل ÷ ،واهلل يوفقنا القتفاء أثرهام،
واحلمد هلل رب العاملني لعله حرر / 20 :شهر رمضان الكريم  /سنة 1395هـ ،كتب
عبد العظيم حسن احلوثي غفر له ولوالديه وللمؤمنني آمني ،حسني بن حسن احلوثي
وفقه اهلل ،حسني بن حييى احلوثي وفقه اهلل ،إبراهيم بن عيل الشهاري وفقه اهلل.
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين ،وبعد :فإنا
نشكر أخي وزمييل السيد العالمة ساللة الساللة ،وخرية اخلرية من أبناء الرسول الورع
التقي اهلامم اللوذعي ،الويل بن الويل حممد بن حييى بن احلسني احلوثي -فسح اهلل يف أجله،-
وزاد من العلامء من أمثاله ملا قام بـه من االختصار لصحيح آل حممد  %الذي بذلنا
وحتر بقدر
اجلـهد يف تنقيحه ،وتصحيحه ،والتك ّلم عىل رجال أسانيده ،وتوثيقهم بثبت ٍّ
الطاقة ،وحتري النسخ الصحيحة الساملة من التحريف واألغالط من كتب آل حممد ،%
وشيعتهم الكرام  ،¤وقد اعتمد -فسح اهلل يف أجله -عىل تصحيح األخبار واآلثار
رصح بذلك يف ديباجة كتابه ،ونحن مل ِ
نصحح شيئ ًا
نحك ،ومل
ّ
املروية يف خمتاره علينا كام ّ
من تلقـاء النفس إنام ذلك عن علامء أخيار هم رجال هذا الشأن ،وفرسان ذلك امليدان
رصحنا بمستندنا عند الكالم عىل
ممن يعتمد عليهمّ ،
ويعول يف ذلك عليهم كام أنا قد ّ
رجال كل سند.

هذا ،والباعث األكب الختصاره ك ُْب كتابنا ،وتكرير الروايـات ،واالستطراد لذكر
رجال كل سند ،وتوثيقهم ،وهذا وإن كان الغرض األكب ،والذخرية العظمى إال َّ
أن
الزمان أحواله قـد تق ّلبت ،فكثري وكثري  -من أبناء الزمان ومحلة العلم الرشيف يف هذا
العرص  -نفوسهم تتوق إىل املخترصات ،ويكرهون التطويل السيام واهلمم قد تقاعدت
عن االهتامم بالعلم الرشيف ،فال جتد إال النزر اليسري غتم بتحصيل كتاب غري مطبوع،
وخـالصة القول أنه فسح اهلل يف أجله قد قام بواجبه فجزاه اهلل خري ًا ،والغرض األكب هو
اإلظهار لرشيعة سيد املرسلني ،واإلشعار بعلوم العرتة الطاهرين بأي وسيلة تكون ،واهلل
اهلادي إىل الصواب ،واملوفق ملا فيه اخلري والرشاد ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلوات اهلل
وسالمه عىل حممد وعرتته الطاهرين لعله :ليلة  /20شهر رمضان الكريم /سنة
1395هـ ،وكتبه الفقري إىل اهلل حممد بن حسن العجري عفا اهلل عنه.
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم املرسلني وعىل عرتته الطاهرين،
وبعد فقد تم بحمد اهلل نقل هذه املقاالت الصحيحة عن خطوط ساديت العلامء األعالم،
واحلجة عىل مجيع األنام أبقاهم اهلل وكثر فوائدهم ،ويف هذه املقاالت كفاية للمطلع،
وأكب برهان عىل أن املؤلف أبقاه اهلل يف القمة من العـدالة فيام رواه ،والثقة بمختاره فيام
حواه ،واملؤلف حفظه اهلل من أكـابر العلامء الذين بذلوا بالغ اجلهد يف خدمة العلم ونرشه،
أما ما هـو عليه من الزهد ،والورع ،والديانة ،واألمانة ،فذلك أشهر من نار عىل علم
فجزاه اهلل عن اإلسـالم واملسلمني خري ًا ،واهلل ويل التوفيق ،بقلم املفتقر إىل عفو اهلل قاسم
بن صالح بن حييى عامر وفقه اهلل لصالح األعامل.
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