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٥٠٧-٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

.الحداد، عبد السادة محمد

عبد السادة محمد . د/ اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ورواياته الفقهية دراسة في دالالت المتون 
العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء-. الطبعة األولى - ]. مد علي الحلومح. تقديم اللجنة العلمية[الحداد؛ 

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية . قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

).١٤٧قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (-. ٢٨٢ص

.في الحاشية: المصادر

، االمام )ع(الحسن بن علي . ٢. احاديث احكام–. هـ ٢٦٠–٢٣٢، االمام الحادي عشر، )ع(الحسن بن علي . ١
، االمام الحادي )ع(الحسن بن علي . ٤. هـ ٣القرن –فقه جعفري . ٣. سيرة –. هـ ٢٦٠–٢٣٢الحادي عشر 

رواية ال- الحديث . ٧. هـ ٣القرن –الحاديث الشيعة . ٦. رجال–الحديث . ٥. تفسير–. هـ ٢٦٠–٢٣٢عشر، 
. العنوان. ج. السلسلة . ب . ، مقدم١٩٥٧الحلو، محمد علي، . الف.اسناد–

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقلا

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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ا وقَـاَل   وفُتِحـت وسِيق الَّذِين اتَّـقَوا ربهم إلَى اجلَنِة ُزمرًا حتَّـى إَذا جاءوهـا   ( هـابوأب
     دِين ا خالـِ لُوهـخفَاد تُم طِبـ كُمي وَقـالُوا احلَمـد لِلـِه الَّـِذي صدقَــنا      لَـهم خزنَـتُها سالم علـَ

امِلِنيالع رأج مفَنِع اءنَش ثيةِ حاجلَن أُ مِنوتَـب .)وعده وأورثَـنا األرض نـَ

ي العظيمصدق اهللا العل

٧٤–٧٣: الزمر
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اإلهداء

...وجنوم... وقمر... بريق
هذا العنوان املتفجر باإلميان: الربيق

:بأهل بيت النيب

ما زال متخفياً خلف أسراب الغيوب: والقمر
ينري الدنيا بربيقه املستتر

حشود هائلة من عاشقيه متتشق اهلدى: والنجوم

وتنتظر بزوغ القمر الثاين عشر

هلؤالء أهدي هذا اجلهد املتواضع

الدكتور عبدالسادة حممد احلداد
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الرموز

املستخدمة يف الكتاب
.تويف:ت
.ينظر:ظ

.ميالدي:م

.هجري:هـ
.مشسي:ش

.رقم الصفحة:ص

.دون طبعة:ط.د
.بال تاريخ:ت.ب

.املصدر نفسه:ن.م

.رقم الصفحة/رقم اجلزء:١/٢
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٨

مة اللجنة العلميةمقد

بالرغم مما عرفت بـه فتـرة اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه الـسالم مـن          
حراجة الظرف السياسي واسـتثنائية الواقـع العقائـدي الـذي يعيـشه التـشيع،               
حيــث الظــرف الــسياسي يف أوج تــشنجه ومطارداتــه فحقيقــة اهلــدى املوعــود  

ضاء على املولـود املنتظـر   تقترب من الواقع بشكٍل يربك النظام ويتطلع اىل الق  
الذي سيحطم اسطورة الطغاة واملتسلطني حسب الوعد اإلهلي الـذي بـشر بـه      

وما أخري به النيب صلى اهللا عليـه وآلـه       " ليظهره على الدين كله   "القرآن الكرمي   
وسلم وأمجعت عليه األمة، فالنظام جيد نفسه مهزوماً أمام أطروحة اإلصالح           

رات اهلزمية أو مضادة الوعد اإلهلي الذي ال يتخلف     املهدوي لذا فهو أمام خيا    
والبد هلذا األمر أن يدفع النظام اىل التضييق على اإلمـام العـسكري يف زجـه                 
بأكثر من سجن وأصابه كذلك الـذين يلحقهـم النظـام يف زنزانـات اإلرهـاب         
والتنكيل، ومن جهٍة أخرى فان استثنائية الواقـع العقائـدي يتجلـى يف حتـضري           

ويئة ذهنيتها الستقبال املصلح املوعود لكنه الغائب بعد والدته والبعيد      األمة
عن قواعده، وهو أمر استجد على العقلية العامة والبد من يئتها ألمر خطري            
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٩..............................................................................................العلميةاللجنةةمقدم

هلذا وسيتعهد اإلمام العسكري برعاية هذا الظرف احلرج والواقـع االسـتثنائي         
يه السالم عن نـشاطه العلـي   اخلطري، اال أن ذلك مل يوقف اإلمام العسكري عل   

وجهوده الفكرية، فالفقه كان اىل جانب العقائد اليت يرعاهـا اإلمـام يف تقـدمي               
األمثل، والفقـه كـان حاضـراً يف جهـد اإلمـام العـسكري فـان تيـارات الفقـه                 
السياسي حترف الفقه األصيل الذي جاء به النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم،     

ــه آفــاق العبــث   والــبالط العباســي يبحــث عــن ا  لفقــه البــديل الــذي يفــتح ل
والـسجون يف أروقــة القــصر العباســي، والبـد ملهمــة اإلمــام العــسكري عليــه   
السالم أن تتكلل باجلهود الفقهية اليت قدمها على أساسـي أحاديـث يبتـدأ ـا                
جلسائه أو اجابات على كتـب أتباعـه تأتيـه مـن اقـاحي البلـدان اإلسـالمية،                  

مـدي األصـيل يف رواياتـه الـشريفة ليحفظهـا يف ظـرف              فأثبت أسس الفقه احمل   
العقيبة وفترة ابتعاد اإلمام املهدي عج اهللا تعاىل فرجـه الـشريف عـن قواعـده      
لريعاها باسلوب الغيبة البديل، أي رعايته الشخصية صلوات اهللا عليه ونوايه           

.ووكالئه وفقهاء األمة يف عصر الغيبة الشريفة
هي من أهم اجلهود الروائية الـيت اثبتـت جهـود        والدراسة اليت بني أيدينا     

اإلمام العسكري الفقهية وقد قـدم الـدكتور عبدالـسادة حممـد احلـداد يف حبثـه                 
ورواياتـه الفقهيـة جهـداً متميـزاً يف هـذا           " اإلمـام احلـسن العـسكري     "املوسوم  

املضار حفظ لنا متون الروايات بطريقة استداللية ترتبط واسـتنباطات الفقهـاء            
جعلوا هذه الروايات أدلتهم يف هذا اال، وبذلك فقد كانت للدراسـة             الذين

أثرها يف االشارة اىل جهـود األئمـة علـيهم الـسالم يف حفـظ التـراث الفقهـي            
.وغلق الطريق على حماوالت فقهاء البالط اخلائبة
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١٠

املقدمة

لني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء واملرسـ            
.حممد وآله الطيبني الطاهرين

:وبعد
فإنّ مفهوم اإلمامة مباله من خصوصيات ترى يقف الباحث أمامه حائراً  
للخالف احلاصل بني املسلمني فيه نفياً وإثباتاً، وتبقى الـسمة البـارزة للمـسار              
العقائدي والتارخيي للشيعة اإلثىن عشرية خاصـة، ومـن أبـرز تلـك الـصفات               

يت هي مبثابة قطب الرحى الذي يدور حوهلا ذلك املفهوم بل عندهم العصمة ال  
ال تتم إمامة من كان خلواَ منها، وبعد التسليم ا كمنطلق ملسك أمـور األمـة        
يف جمايل التشريع والقيادة نراها تتجلى يف اثين عشر فرداً حددت أمساَءهم السنة 

ظومـة القياديـة   املطهرة ونص كـل واحـد منـهم علـى الـذي يليـه فتكونـت املن             
للشيعة متكاملة حىت إذا بلغ الدور إىل احلادي عشر منهم وهو اإلمام أبو حممد 
احلسن العسكري عليه السالم كان عليه أن يواجه أمراً هو من أصعب ما مين               

 ا قبله، وهذا األمر مل   :به آباؤهرغم متيز كل واحد منهم بأمر صعب خيتلف عم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١...........................................................................................................املقدمة 

مـن قبـل أال وهـو ان اإلمـام الـذي يكمـل الِعـدة        تكن تألفه الشيعة واملوالون    
، وبـني هـذا     علـيهم الـسالم    املوصى إليه سوف ال يرى كمن سـبق مـن آبائـه           

التحدي الكبري املتمثل يف إثبات صحة النظرية النبوية لُألمة بإمامة اإلثين عـشر     
إماماً، وإقناع أصحابه بأن عليهم أن يأمتوا بإمام سوف يغيب عنهم، متيـز دور      

كحجة هللا على خلقه لينطلـق مبـا يعمـل      إلمام احلسن العسكري عليه السالم    ا
على طمأنة بعض أتباعه بأن اهللا لن يتركهم من دون إمام وبـني مترينـهم علـى     
اإلئتمام بإمام غائب، وهذا هو أبرز وأعظم ما متيز به اإلمام العـسكري عليـه         

مـع حـاكم خيـشى    يف حياته اليت هي عبارة عن عواصف مـن الـصراع     السالم
ا اية ظلـم الظـاملني، وكـان        ظهور نسمة من صلب العسكري عليه السالم      

يتجلى يف بناء هذه الركيزة اليت حنن جل اهتمام اإلمام العسكري عليه السالم   
اآلن نعيش بعض مثراا وننطلق من ثبات مرتكزاا ونتطلع إىل باقي مثراا يف 

التـراث الفكـري املـأثور عـن اإلمـام احلـسن             املستقبل إن شاء اهللا تعاىل، فـإن      
مبا عرف عنه من امتياز وتقدم يف العلم والفضل، كان العسكري عليه السالم 

على مستوى رفيع من مسو الـشأن وتـدفق الفـيض وأصـالة االمتـداد، ووفـرة                 
العطاء، والدرجة العليـا مـن عمـق النظـر وكمـال التحقيـق والبيـان، وبـذلك               

  بكـشف املُـشكل وحـل املُعـضل فيمـا تتجـه إليـه أسـئلة         السياق الشامخ املعين
الدارسني وحماورات الراغبني يف معرفـة الغـوامض، فاإلمـام هـو جنـل األئمـة                

الذين تلقوا علمهم عن جدهم األعلى سيد الـورى الرسـول           :األبرار األطهار 
ورووا ذه السلسلة الذهبيـة عـن اهللا      األكرم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم      

ارك وتعاىل، فقد ورد عن اإلمام أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الـصادق عليـه                تب
حـديثي حــديث أيب، وحـديث أيب حــديث جـدي، وحــديث    «: قولــهالـسالم 
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ورواياته الفقهية)السالمعليه(اإلمام احلسن العسكري......................................................١٢

جــدي حــديث احلــسني، وحــديث احلــسني حــديث احلــسن، وحــديث احلــسن 
وحـديث أمـري املـؤمنني حـديث رسـول اهللا           حديث أمري املؤمنني عليـه الـسالم      

.)١(»عز وجلوحديث رسول اهللا قول اهللا ليه وآله وسلمصلى اهللا ع
هـو املنبـع وعنـه الـصدور        ان علم الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         

فتكون علومهم متحدة ألا من منبـع واحـد، فكمـا انتـهى علـم رسـول اهللا                   
ومنه إىل اإلمام احلسن إىل اإلمام علي عليه السالمصلى اهللا عليه وآله وسلم

كذلك انتهى ذلك العلم إىل     ومنه إىل اإلمام احلسني عليه السالم     المعليه الس 
إمامنا احلادي عـشر مـن أِئمـة أهـل البيـت أيب حممـد احلـسن العـسكري عليـه               

.السالم
ليغفــل عــن تربيــة األمــة علــى حماســن  ومل يكــن اإلمــام عليــه الــسالم 

م بـسقي  األخالق وسقيهم مثرة العلم الذي ورثه عن آبائـه بـالتخلق بـأخالقه        
شجرة معرفتهم بروائع مواعظه ووصاياه وكلماته، وكان حبق الِعدل الذي ال           
يفارق القرآن وال يفارقه القـرآن والـذاب عـن محـاه فتـراه يـرد علـى شـبهات             
الفالسفة يف نقض القرآن، وكانت إجاباته الفقهيـة الـيت أُثـرت عنـه يف أغلـب           

م الدين، فلم مينعـه مـضايقة       أبواب الفقه اإلسالمي استنبط منها الفقهاء أحكا      
.اخلليفة له وحبسه ان يكون حاضراً مع األمة قلباً وفكراً ونوراً وهداية

اإلمـام احلـسن   : (ومن هذا املنطلق رأيت أن يكون موضوع دراسيت هـو    
).ورواياته الفقهية دراسة يف دالالت املتونالعسكري عليه السالم

:منهاوقد وقع اختياري على هذا املوضوع ألسباب 

.٨٣/ ٢٧احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١٠٥/ ١الكليين، : أصول الكايف) ١(
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١٣...........................................................................................................املقدمة 

:لقد كانت أُمنييت أن أكون واحداً ممن تشرف خبدمة أئمة أهل البيت       -١

ملظلوميتـه أوالً ومـا جـرى    وباألخص اإلمام احلـسن العـسكري عليـه الـسالم     
على مرقده ثانياً وتعريف األمة حبقيقة اإلمام وآثاره العلمية ورواياتـه الفقهيـة             

.ثالثاً

سـابقة تناولـت   -مـا أعتقـد   حـسب  -عدم وجود جتـارب أكادمييـة       -٢
وإيضاح غريبها  دراسة الروايات الفقهية لإلمام احلسن العسكري عليه السالم       

والبحث يف سندها ودراسة دالالت متوا، فهي أول بادرة تعهدا الدراسات         
.كلية الفقه/ العليا يف جامعة الكوفة

اث أئمـة  ويرى الباحث ان هذا العمل أمر ضروري إذا أردنا أن حنيي تر           
على حده، وان نطلع الباحثني واملفكرين على ما أُثر          ً الفقهي كلّا  :أهل البيت 

.عنهم واليت هي مدار استنباط األحكام الشرعية عند اإلمامية
ورمبــا يظــن ان البحــث يف ســرية األئمــة وروايــام الفقهيــة وبالتحديــد  

ادتـه قائمـة    سـهل يـسري ألن م     روايات اإلمام احلسن العـسكري عليـه الـسالم        
ومصادره كثرية ومتنوعة إلّا أَنين القيت يف أثناء اعدادي هلذه الرسالة صعوبات  
قد ذللها اهللا تبارك وتعاىل، فكأن يـداً تأخـذ بيـدي إلجنـاز هـذا البحـث، فلـه           

.احلمد أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً
وقد اقتضت طبيعة الرسالة أن تقسم على مقدمة وأربعة فصول وخامتة،     

سرية اإلمام احلسن العسكري عليـه  : فقد جاء حتت عنوان:الفصل األولما  أ
:وينتظم هذا الفصل يف مبحثني ومهاالسالم

.الشخصيةسرية اإلمام احلسن العسكري عليه السالم: املبحث األول
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ورواياته الفقهية)السالمعليه(اإلمام احلسن العسكري......................................................١٤

:وينتظم هذا املبحث يف ستة مطالب وبالنحو اآليت

.دفنهامسه، نسبه، والدته، وفاته، م: املطلب األول

.كنيته، ألقابه، نقش خاتِمِه: املطلب الثاين
.أسرته، أبوه، أمه، أُخوته، زوجته، ولده: املطلب الثالث

.صفاته وتكامل شخصيته عليه السالم: املطلب الرابع

.النص على إمامته عليه السالم: املطلب اخلامس
.وصاياه ومواعظه وبعض أقواله اخلالدة: املطلب السادس

.العلميةسريته عليه السالم: الثايناملبحث 

:وينتظم هذا املبحث يف أربعة مطالب وعلى النحو اآليت
.أثره يف تفسري القرآن الكرمي والدفاع عنه: املطلب األول

.أثره يف العقائد: املطلب الثاين

.معرفته باللغات: املطلب الثالث
.مرواة اإلمام احلسن العسكري عليه السال: املطلب الرابع

خضعت عملية تقـسيم الفـصول الثالثـة اَألخـرية مـن الرسـالة وترتيبـها          
وتبويبها للروايات الفقهية نسقاً منظماً واحداً، وهو التبويب الفـين األشـهر يف          

ــ ٦٧٦/ ت (تاريخ الفقه الشيعي، هو ذلك الذي اعتمده احملقـق احللـي        يف ) ه
: ام، هي على الترتيـب    كتابه شرائع اإلسالم، وقد قسم كتابه على أربعة أقس        

العبادات، العقود، اإليقاعات، األحكام، وقد سار على هذا املنهج جل فقهاء 
.اإلمامية
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١٥...........................................................................................................املقدمة 

وقد ترك تبويـب احملقـق احللـي بـصماته الواضـحة علـى البحـث فكـان                  
يف يف العبادات، ولقلّة رواياته عليه الـسالم      الفصل الثاين رواياته عليه السالم    

يف العقـود واإليقاعـات   لثالث رواياته عليه السالم   اإليقاعات اشتمل الفصل ا   
.يف األحكامأما الفصل الرابع فتضمن رواياته عليه السالم

روايات اإلمام احلسن العسكري عليـه  : فكان حتت عنوان  :الفصل الثاني 
يف العبـادات عـرض وداللـة، وينـتظم هـذا الفـصل يف سـبعة مباحـث           السالم

:وعلى النحو اآليت

.كتاب الطهارة: ولاملبحث األ
.كتاب الصالة: املبحث الثاين

.كتاب الزكاة: املبحث الثالث

.كتاب اخلمس: املبحث الرابع
.كتاب الصوم: املبحث اخلامس

.كتاب احلج: املبحث السادس

.كتاب اجلهاد: املبحث السابع
ــث  ــصل الثال ــا الف ــوان : أم ــان حتــت عن ــسن  : فك ــام احل ــات اإلم رواي

يف العقود وااليقاعـات عـرض وداللـة، وينـتظم هـذا            العسكري عليه السالم  
: الفصل بقسمني ومها

.العقوديفعليه السالمروايات اإلمام احلسن العسكري: القسم األول

ــاين  ــسم الث ــسكري  : الق ــسن الع ــام احل ــات اإلم ــسالم رواي ــه ال يفعلي
.اإليقاعات
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ورواياته الفقهية)السالمعليه(اإلمام احلسن العسكري......................................................١٦

.ودالعقيفعليه السالمروايات اإلمام احلسن العسكري: القسم األول

يف العقـود ينـتظم هـذا      ولبيان روايـات اإلمـام العـسكري عليـه الـسالم          
:القسم يف ستة مباحث وعلى النحو اآليت

.كتاب التجارة: املبحث األول

.كتاب الوديعة: املبحث الثاين
.كتاب اإلجارة: املبحث الثالث

.كتاب الوقف: املبحث الرابع

.كتاب الوصايا: املبحث اخلامس
.كتاب النكاح: ساملبحث الساد

ــاين  ــسم الث ــسكري  : الق ــسن الع ــام احل ــات اإلم ــسالم رواي ــه ال يفعلي
.اإليقاعات

يف اإليقاعات ينـتظم هـذا      ولبيان روايات اإلمام العسكري عليه السالم     
:القسم يف مبحثني ومها

.كتاب الطالق: املبحث األول
.كتاب اَألميان: املبحث الثاين

روايات اإلمام العـسكري عليـه      : وانفكان حتت عن   :الفصل الرابع  أما
يف األحكـام عـرض وداللـة، وينـتظم هـذا الفـصل يف سـبعة مباحـث               السالم

:وعلى النحو اآليت
.كتاب األطعمة واألشربة: املبحث األول
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١٧...........................................................................................................املقدمة 

.كتاب إحياء املوات: املبحث الثاين

.كتاب اللُّقَطَة: املبحث الثالث

.كتاب الفرائض واملواريث: املبحث الرابع
.كتاب القضاء: بحث اخلامسامل

.كتاب الشهادات: املبحث السادس

.كتاب احلدود: املبحث السابع
وما كان هلذه الرسالة ان تبلغ اية مطافها من دون خامتـة مـوجزة أذكـر      

.فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج مستخلصة من الدراسة
وعرض ما فيهـا  وقد بذلت جهداً غري قليل يف مراجعة املصادر، وحبثها،    

بأُسلوب جلي جيعله قريب املنـال، فتنوعـت مـصادر البحـث ومراجعـه والـيت         
بلغــت علــى مائــة ومخــسة ومثــانني كتابــاً كانــت يف التفــسري واحلــديث والفقــه  

.والتراجم والرجال والتاريخ واللغة
وأخرياً أشكر اهللا تبارك وتعاىل على نعمتـه الـيت أنعـم ـا علـي يف إمتـام         

الة، فله احلمد والشكر كما هو أهله وكما محـد بـه نفـسه ومحـده بـه      هذه الرس 
وال أولياؤه، إذ وفقين خلدمة أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      

سيما النور القدسـي أبـو حممـد احلـسن بـن علـي الزكـي العـسكري املتفـضل                     
.جبوامع الكلم ولوامع احلكم على كل من عرف قدرها واغتنم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨

..الختاموَّـ 

فأتقدم بالشكر واالمتنان لُألستاذ املساعد املشرف عبد الزهرة لفته عبيد         
اجلبوري، ملا منحين من ثقة يف إعداد البحث، ومن تشجيع إلكماله، أسأل اهللا 

.أن يوفقه لكل خري
وال يفوتين أن أسطر أمجل آيات ما للشكر من كلمات، لصاحب صدقة         

ولكل أولئـك الـذين أتعبتـهم معـي إلجنـاز هـذه             السر نفعه اهللا ا يوم يلقاه،       
الدراسة وقد مدوا إيلّ يد املساعدة وال يرجون من ورائها إالّ وجه اهللا تعـاىل،         
إليهم مجيعاً امتناين وشكري، سائالً املوىل العلي العظيم أن يوفّق اجلميـع خلـري    

.واحلمد هللا رب العاملني. الدنيا واآلخرة

املؤلف
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ولالفصل األ

عليه السالم حياة اإلمام احلسن العسكري

:وينتظم هذا الفصل في مبحثين وعلى النحو اآلتي
.الشخصيةسيرة اإلمام الحسن العسكري عليه السالم: المبحث األول

.العلميةسيرته عليه السالم: المبحث الثاني
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املبحث األول

سرية اإلمام احلسن العسكري عليه السالم

الشخصية

:وينتظم هذا المبحث في ستة مطالب وعلى النحو اآلتي
.اسمه، نسبه، والدته، وفاته، مدفنه: المطلب األول

.كنيته، ألقابه، نقش خاتِمِه: المطلب الثاني
.أسرته، أبوه، أمه، أخوته، زوجته، ولده: المطلب الثالث
.صفاته وتكامل شخصيته عليه السالم: المطلب الرابع
.النص على إمامته عليه السالم: مسالمطلب الخا

.وصاياه ومواعظه وبعض أقواله الخالدة: المطلب السادس
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٢١

سمه ونسبه، والدته، وفاته، مدفنها: اِّـطلب األّول

اسمه ونسبه

هو احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر ابن حممـد بـن       
:علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

.)٣(، اهلامشي)٢(، العلوي)١(
جده العاشر هو عبد املطلب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قـصي بـن                   

بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بـن مالـك بـن النـضر بـن             كالب ابن مرة  
كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معـد بـن عـدنان بـن        

:، ويستمر نسبه حىت إمساعيل بن أبراهيم      ...أدد
يلتقـي إذن مـع جـده     ، فهـو    )٤(

: املقنعـة + ١٠٨–١٠٧: ٥املـسعودي،   : مـروج الـذهب   + ٣٢٧اخلـصييب،   : اهلداية الكربى ) ١(
/ ٧اخلطيـب البغـدادي،   : تـاريخ بغـداد  + ٧٥/ ٦الطوسـي،   : ذيب األحكـام  + ٤٨٥املفيد،  

٤٣٣عمـر املوصـلي،   : النعيم املقـيم + ٥٠١/ ٢اجلوزي، سبط ابن : تذكرة اخلواص + ٣٣٦
.١٠٨٠-١٠٧٩/ ٢ابن الصباغ، : الفصول املهمة+ 

.٢٤٩/ ٦ابن األثري، : الكامل يف التاريخ+ ١٧٠/ ٤السمعاين، : األنساب) ٢(
لسان + ٥/٦٩٧ابن حجر العسقالين،    : ذيب التهذيب + ١٩/١١٣الذهيب،  : تاريخ اإلسالم ) ٣(

.٢٩٨/ ٢ابن حجر العسقالين ، : يزانامل
ابن : تاريخ الطربي + ٥٥/ ١ابن سعد،   : الطبقات الكربى + ٥/ ١ابن هشام،   : السرية النبوية ) ٤(

!
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السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامحياة: الفصل األول....................................................٢٢

.رمحه اهللاعند جده عبد املطّلبرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
أنه لـيس يف دنيـا    وهلذا إمتاز نسب اإلمام احلسن العسكري عليه السالم       

األنساب نسب أمسى وال أرفع وال أشرف من نسبه فهـو مـن صـميم اُألسـرة                  
.إلنسانيةالنبوية اليت هي من أجل اُألسر اليت عرفتها ا

عليه السالموالدته

مكان الوالدة

ــسالم      ــه ال ــام علي ــان والدة اإلم ــد مك ــاء يف حتدي ــف العلم ــال اختل فق
.)٢(انه ولد يف سامراء: ، ومنهم من قال)١(أنه ولد يف املدينة املنورة: أكثرهم

زمان الوالدة

اختلف املؤرخون يف حتديد التاريخ الدقيق لـوالدة اإلمـام عليـه الـسالم         
:لى ثالثة أقوال وهيع
"

ابن قـيم   : زاد املعاد + ٥٦٥–١/٥٤٩ابن األثري،   : الكامل يف التاريخ  + ٢/٢٨جرير الطربي،   
.٢٩/ ١اجلوزية، 

املفيـد،  : اإلرشـاد + ٢٤٤املـسعودي،   : إثبـات الوصـية   + ٣٢٧يب،  اخلصي: اهلداية الكربى : ظ) ١(
ابن : دالئل اإلمامة + ٧٥/ ٦الطوسي،  : ذيب األحكام + ٤٨٥املفيد،  : املقنعة+ ٣١٣/ ٢

ابــن : املناقــب+ ٥٦٥/ ١الفتــال النيــسابوري، : روضــة الــواعظني+ ٤٢٣رســتم الطــربي ، 
عمــر : النعـيم املقـيم  + ١٣٨/ ٤حلمـوي،  يـاقوت ا : معجـم البلـدان  + ٤٥٤/ ٤شهرآشـوب،  

ابـن  : الفصول املهمـة + ١٨/ ٢حممد بن مكي العاملي، : الدروس الشرعية + ٤٣٣املوصلي،  
.٣٦٥الشرباوي الشافعي، : اإلحتاف حبب األشراف+ ١٠٧٩/ ٢الصباغ، 

ي، سـبط ابـن اجلـوز   : تـذكرة اخلـواص  + ٥٦٥/ ١الفتال النيسابوري،   : روضة الواعظني : ظ) ٢(
٥٠٢/ ٢.
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٢٣........................................الشخصية السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامسرية: املبحث األول

.)١(انه ولد سنة إحدى وثالثني ومائتني من اهلجرة: قال بعضهم:أوًال

.)٢(انه ولد سنة اثنتني وثالثني ومائتني من اهلجرة: وقال أكثرهم:ثانياً

.)٣(انه ولد سنة ثالث وثالثني ومائتني من اهلجرة: ومنهم من قال:ثالثاً

شهر الوالدة ويومها

ولـد يف شـهر   علماء اإلماميـة يف أن اإلمـام عليـه الـسالم        ال خالف بني    
علـى ثالثـة   ، وإنما اُختلف يف اليوم الذي ولد فيه عليه الـسالم        )٤(ربيع اآلخر 
:أقوال وهي

: املنـتظم + ١٧٠/ ٤الـسمعاين،   : األنساب+ ٣٦٦/ ٧اخلطيب البغدادي،   : تاريخ بغداد : ظ) ١(
: تـذكرة اخلـواص   + ٣٠٩ابـن طلحـة الـشافعي،       : مطالـب الـسؤول   + ١٢٦/ ٧ابن اجلوزي،   

.٧٨/ ٢ابن خلكان، : وفيات األعيان+ ٥٠٢/ ٢سبط ابن اجلوزي، 
/ ٢املفيد،  : اإلرشاد+ ٥٧٨/ ١الكليين،  : إصول الكايف + ١٠٥النوخبيت،: فرق الشيعة : ظ) ٢(

ابـن  : دالئـل اإلمامـة   + ٧٥/ ٦الطوسـي،   : ذيب األحكـام  + ٤٨٥املفيد،  : املقنعة+ ٣١٣
ــواعظني+ ٤٢٣رســتم الطــربي،  ــسابوري، : روضــة ال ــال الني ــن : املناقــب+ ٥٦٥/ ١الفت اب

: الكامـل يف التـاريخ    + ١٣١/ ٢طربسـي،   الفـضل ال  : اعالم الورى + ٤٥٤/ ٤شهرآشوب،  
حممـد بـن    : الدروس الشرعية + ٧٨/ ٢ابن خلكان،   : وفيات األعيان + ٢٥٠/ ٦ابن األثري،   

ابـن  : الـصواعق احملرقـة  + ١٠٧٩/ ٢ابن الصباغ،  : الفصول املهمة + ١٩/ ٢مكي العاملي،   
.٣٦٥الشرباوي الشافعي،: اإلحتاف حبب األشراف+ ٣١٣حجر اهليتمي، 

.٤٢٣ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة+ ٣٢٧اخلصييب، : اهلداية الكربى: ظ) ٣(
/ ٢املفيـد،   : اإلرشاد+ ٥٧٨/ ١الكليين،  : أصول الكايف + ١٠٥النوخبيت،  : فرق الشيعة : ظ) ٤(

ابـن  : دالئـل اإلمامـة   + ٧٥/ ٦الطوسـي، : ذيب األحكـام  + ٤٨٥املفيد،  : املقنعة+ ٣١٣
ــواعظني+ ٤٢٣ربي، رســتم الطــ ــسابوري، : روضــة ال ــال الني ــن : املناقــب+ ٥٦٥/ ١الفت اب

: الــدروس الــشرعية: ١٣١/ ٢الفــضل الطربســي، : اعــالم الــورى+ ٤٥٤/ ٤شهرآشــوب، 
.٦٧٧الكفعمي، : املصباح+ ١٩/ ٢حممد بن مكي العاملي، 
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.)١(ولد يف اليوم الرابع: قال بعضهم: األول

.)٢(ولد يف اليوم الثامن: وقال البعض اآلخر:الثاني

.)٣(اليوم العاشرولد يف : ومنهم من قال:الثالث

ل الراجح في والدته عليه السالمالقو

يف املدينـة املنـورة، يف     والذي يترجح لدى البحث أنه ولد عليـه الـسالم         
.شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني ومائتني من اهلجرة

:ومن األدلة على ذلك

كان «: قال،روي عن اإلمام أيب حممد احلسن بن علي عليه السالم      -١
.)٤(»دي يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني ومائتني من اهلجرةمول

أشخـصه املتوكـل العباسـي إىل       إن األمام علياً اهلادي عليـه الـسالم       -٢
، ولـذلك فـان أُسـرته كانـت     )٥(سامراء سنة ست وثالثني ومائتني مـن اهلجـرة    

حىت ذلك الوقـت يف املدينـة املنـورة، فيكـون اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه                   
.قد ولد فيهاالسالم

.٦٧٧كفعمي، ال: املصباح+ ١٩/ ٢حممد بن مكي العاملي، : الدروس الشرعية: ظ) ١(
+ ٤٥٤/ ٤: ابن شهرآشـوب  : املناقب+ ٥٦٥/ ١الفتال النيسابوري،   : روضة الواعظني : ظ) ٢(

.١٣١/ ٢الفضل الطربسي، : اعالم الورى
ابـن  : إقبـال األعمـال   + ٥٥١الطوسـي،   : مـصباح املتهجـد   + ٥٢املفيـد،   : مسار الشيعة : ظ) ٣(

٦٧٧الكفعمي، : املصباح+ ١٤٩/ ٣طاووس، 
.٤٢٣ابن رستم الطربي، : الئل اإلمامةد) ٤(
.٢٤٤املسعودي، : إثبات الوصية: ظ) ٥(
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وفاته عليه السالم

لثمان خلون من شـهر ربيـع     توفّي اإلمام احلسن العسكري عليه السالم     
.)١(األول سنة ستني ومائتني من اهلجرة

أما عمره الشريف فقد اختلفـوا فيـه نتيجـةً الخـتالفهم يف سـنة والدتـه               
ــسالم  ــه ال ــنة    ،علي ــشرين س ــبع وع ــني س ــراوح ب ــره يت ــان عم ــ)٢(فك ان ، ومث

.)٤(، وتسع وعشرين)٣(وعشرين
بالتاريخ وتبقى مسألة واحدة وهي معرفة سنة والدة اإلمام عليه السالم       

امليالدي وكذلك سنة وفاته، وفقاً ألرجح األقوال، فكانـت سـنة والدتـه هـي       
ست وأربعني ومثامنائـة للمـيالد، وأمـا وفاتـه فكانـت يف سـنة ثـالث وسـبعني                 

: اهلدايـة الكــربى + ٥٧٨/ ١الكلـيين،  : أصـول الكـايف  + ١٠٥النـوخبيت،  : فـرق الـشيعة  : ظ) ١(
ـذيب  + ٣١٣/ ٢املفيـد، : اإلرشاد+ ١٠٧/ ٥املسعودي، : مروج الذهب+ ٣٢٧اخلصييب،  
روضـــة + ٣٦٦/ ٧اخلطيــب البغــدادي،   : تــاريخ بغـــداد + ٧٥/ ٦الطوســي،  : األحكــام 
: اعالم الـورى  + ١٢٦/ ٧ابن اجلوزي،   : املنتظم+ ٥٦٥/ ١الفتال النيسابوري،   : الواعظني

: مطالـب الـسؤول   + ٢٤٩/ ٦ابن األثـري،    : الكامل يف التاريخ  + ١٣١/ ٢الفضل الطربسي،   
: النعـيم املقـيم  + ٥٠٢/ ٢اجلـوزي،  سبط ابـن : تذكرة اخلواص+ ٣١٠ابن طلحة الشافعي،  

: اإلحتاف حبـب األشـراف    + ١٠٨٩/ ٢: ابن الصباغ : الفصول املهمة + ٤٣٣عمر املوصلي،   
.٣٦٥الشرباوي الشافعي، 

.٤٢٣ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة+ ٣٢٧اخلصييب، : اهلداية الكربى: ظ) ٢(
ابـن  : الفـصول املهمـة  + ٣١٣/ ٢املفيـد،  : اإلرشاد+ ٥٧٨/ ١الكليين،  : أصول الكايف : ظ) ٣(

.٣١٤ابن حجر اهليتمي، : الصواعق احملرقة+ ١٠٩٠/ ٢الصباغ، 
+ ٣١٠ابـن طلحـة الـشافعي،    : مطالب الـسؤول + ١٠٨/ ٥املسعودي،  : مروج الذهب : ظ) ٤(

.٥٠٢/ ٢سبط ابن اجلوزي، : تذكرة اخلواص
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.)١(ومثامنائة للميالد

الشريف عليه السالمدفنهم

يف داره يف البيـت الـذي دفـن       دفن اإلمام احلسن العسكري عليه السالم     
.)٢(بسر من رأىفيه أبوه عليه السالم

قال يل أبو حممد احلسن بـن علـي عليـه    : وعن أيب هاشم اجلعفري، قال 
.)٣(»قربي بسر من رأى أمان ألهل اجلانبني«:السالم

ملكان قـربه يف سـامراء،   اإلمام عليه السالم دلّت هذه الرواية على تعيني      
.وقربه أمان جلميع الفرق اإلسالمية من دون استثناء

ما جرى على مرقده عليه السالم

يف سنة أربعني وستمائة وقع حريق يف مشهد سر من رأى فـأتى علـى     -١
.)٤(ضرحيي علي اهلادي واحلسن العسكري عليهما السالم 

األلف من اهلجرة، وضعوا ليلة مـن الليـايل          ويف سنة ست ومائة بعد    -٢
سراجاً داخل الروضة املطهرة يف غري احملل املناسب له، فوقعت من الفتيلة نـار        

أو األخشاب، ومل يكن أحد يف حوايل الروضـة فيطفيهـا،         على بعض األفرشة  
.)٥(فاحترقت األفرشة والصناديق املقدسة، واألخشاب واألبواب

.٢٠٠/ ٢الزركلي، : األعالم+ ٦٠٢-٦٠١امللطي، : تاريخ خمتصر الدول: ظ) ١(
: املفيـد : اإلرشـاد + ٣٢٧اخلصييب،  : اهلداية الكربى + ٥٧٨/ ١الكليين،  : أصول الكايف : ظ) ٢(

.٣٦٦/ ٧اخلطيب البغدادي، : تاريخ بغداد+ ٣١٣/ ٢
.٧٦-٧٥/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام) ٣(
.١٢٥ابن الفوطي، : احلوادث اجلامعة: ظ) ٤(
.٣٣٧/ ٥٠حممد باقر السي، : ار األنوارحب: ظ) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٧........................................الشخصية السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامسرية: املبحث األول

ة ومخسني وثلثمائة بعد األلف سطا مجاعـة لـيالً          ويف أواخر سنة مخس   -٣
على املشهد املقدس، فاقتلعوا عدة ألواح من الذهب املذهبة به القبة الشريفة،      
ويف شهر صفر سنة ست ومخسني وثلثمائة بعد األلف سطا مجاعـة لـيالً علـى        
املشهد، فكسروا القفل املوضـوع علـى بـاب املـشهد، وأخـذوا مشعـدانني مـن                 

.)١(خلالصة وزما مثانون كيلو غنيمة باردةالفضة ا
وقــد حــدث يف عــصرنا مبــرأى ومــسمع منــا التعــدي علــى الروضــة  -٤

من قبل األيادي التكفريية الضالة، املطهرة لإلمامني العسكريني عليهما السالم  
ففي يوم األربعاء الساعة السابعة صباحاً يف الثالث والعشرين من شـهر حمـرم               

عشرين واربعمائة بعد األلف مت تفجري القبة الذهبية للمرقـد          احلرام سنة سبع و   
الشريف، ويف يوم االربعاء الساعة التاسعة صـباحاً يف الـسابع والعـشرين مـن       
شهر مجادى األوىل سنة مثان وعشرين وأربعمائة بعد األلـف مت تفجـري مـأذنيت           

.اإلمامني العسكريني عليهما السالم

.٥٩٢/ ٢حمسن األمني، : أعيان الشيعة: ظ) ١(
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٢٨

لقابه، نقش خاَتَمُهكنيته، أ: نياِّـطلب الثا

كنيته عليه السالم 

وال كنية له غريها، وهو اسم ولـده اإلمـام املنتظـر             )١()أبو حممد (وكنيته  
.)٢(»عجل اهللا فرجه«حممد بن احلسن املهدي صاحب الزمان

ه عليه السالمألقاب

فقد اشتهر بألقاب شـريفة، كـل       أما ألقاب اإلمام أيب حممد عليه السالم      
بارزة من صفاته احلميدة ومساته الرفيعة، وهي حتمل يف طياـا  لقب ميثل صفة 

:وكانت ألقابه كثرية وهيمظهراً من مظاهر شخصيته عليه السالم
.)٣(فقد كان خالصاً من كل دنس ومرتهاً من كل عيب:اخلالص-١

املفيــد، : املقنعــة+ ٣٢٧اخلـصييب،  : اهلدايــة الكــربى+ ١٥٠اجلهـضمي،  : تـاريخ أهــل البيــت ) ١(
٤٨٥.

٥٠٦/ ٢سبط ابـن اجلـوزي،   : تذكرة اخلواص+ ٦/٢٥٠ابن األثري،   : الكامل يف التاريخ  : ظ) ٢(
.٥٣٧/ ٢احلسين، : سرية األئمة اإلثين عشر+ 

٣١٣ابن حجر اهليتمي، : الصواعق احملرقة+ ٣٠٩ابن طلحة الشافعي،    : مطالب السؤول : ظ) ٣(
.٣٦٤الشرباوي الشافعي، : اإلحتاف حبب األشراف+ 
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وقد كـان علمـاً هلدايـة النـاس، وإرشـادهم إىل طريـق اخلـري          :اهلادي -٢
.)١(والصالح

عـز  وكان صـامتاً ال ينطـق إلّـا باحلكمـة والعلـم وذكـر اهللا            : صامتالـ  -٣
.)٢(وجل

وهو أزكى إنسان يف عصره، فقد زكا نفسه، ومناها يف فعل :الزكي-٤
.)٣(اخلريات
.)٤(فقد كان أفضل أهل زمانه ومنتقاهم:النقي-٥
ــدين    :التقــي-٦ ــسكاً بال ــاس مت ــه، وأشــد الن ــسان يف زمان ــو أتقــى إن وه

.)٥(باهللاواعتصاماً
لقــد كــان ســراجاً يــضيء معــامل الطريــق، ويهــدي احلــائرين : الـسراج -٧

.)٦(والضالني إىل التقى والصالح
.)٧(فقد كان كهفاً وحصناً للمؤمنني:ويل املؤمنني-٨
.)٨(فلم يكن أحد يف عصره أطيب وال أزكى منه:الطيب-٩

د حممـ : الدروس الشرعية +٢/١٣١الفضل الطربسي،   : اعالم الدين +٤٨٥املفيد،  : املقنعة: ظ) ١(
.٢/١٨بن مكي العاملي، 

.٤٥٤/ ٤ابن شهرآشوب، : املناقب+ ٣٢٧اخلصييب، : اهلداية الكربى: ظ) ٢(
.٤٥٤/ ٤ابن شهرآشوب،: املناقب+ ٤٢٤ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة: ظ) ٣(
.١٨/ ٢حممد بن مكي العاملي، : الدروس الشرعية+ ١٤٢اجلهضمي، : تاريخ أهل البيت: ظ) ٤(
.٣٢٧اخلصييب، : اهلداية الكربى+ ١٣١/ ٢اجلهضمي، : تاريخ أهل البيت: ظ)٥(
.٢/١٠٨٠ابن الصباغ، : الفصول املهمة+ ٢/١٣١الفضل الطربسي، : اعالم الورى: ظ) ٦(
.٧٥/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام+ ٤٨٥املفيد، : املقنعة: ظ) ٧(
.٩/٣٦٣احلر العاملي، : ئل الشيعةوسا+ ٢/١١٧الصدوق، : من ال حيضره الفقيه: ظ) ٨(
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ملـا بناهـا   هذه النـسبة إىل سـر مـن رأى، ألن سـامراء     :العـسكري  -١٠
املعتصم وانتقل إليها بعسكره قيل هلا العسكر وألن املتوكل العباسي أشـخص     

إىل سامراء وأقام ا فلقّب هو وولـده احلـسن          اإلمام علياً اهلادي عليه السالم    
بالعسكريني، وقيل لكل واحد منهما بالعسكري، وقد اخـتص  عليهما السالم 

.)١(اإلمام احلسن بالعسكري بذلك واشتهر به
وكان هو وأبوه وجده كل واحـد منـهم يعـرف يف زمانـه      :ابن الرضا  -١١

.)٢(بذلك

عليه السالمنقش خاتمه

وردت أقوال عديدة يف الكلمات اليت كانـت منقوشـة علـى فـص خـامت                
دلّت على انقطاعـه التـام إىل اهللا تبـارك          اإلمام احلسن العسكري عليه السالم    
:األقوالوتعاىل وشدة تعلقه به، وإليك تلك

.)٣()اهللا وِليي: (وكان له خامت نقش فصه: قال ابن رستم الطربي-١
سـبحان مـن لـه مقاليـد        : (ونقـش خامتـه   : قال ابن الـصباغ املـالكي     -٢

.)٤()السموات واألرض
.)٥()أنا هللا شهيد(:نقش خامته عليه السالم: قال الكفعمي-٣

.٢/٧٨ابن خلكان،: وفيات األعيان+ ٤/١٣٨ياقوت احلموي، : معجم البلدان: ظ) ١(
.٢/١٠٨٠ابن الصباغ، : الفصول ملهمة+ ٤/٤٥٤ابن شهرآشوب، : املناقب: ظ) ٢(
.٤٢٥: دالئل اإلمامة) ٣(
.١٠٨١/ ٢: الفصول املهمة) ٤(
.٦٩٢: املصباح) ٥(
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ُأخوته، زوجته، ولدهأبوه، أّمه،أسرته، : اِّـطلب الثالث

ُأسرته

يف بيــت الرســالة ومهــبط الــوحي نــشأ اإلمــام أبــو حممــد عليــه الــسالم
والترتيل ومنبع العلم واهلداية، ذلك البيت الذي أذهب اهللا عن أهلـه الـرجس    
وطهرهم تطهرياً، فهو فرع من تلـك الدوحـة احملمديـة الفواحـة بالـشذى الـيت                 

وأنبأ ا العزيز احلكيم يف عليه وآله وسلمغرسها النيب األكرم حممد صلى اهللا
َضـرب اُ مـثَال كَلِمـًة طَيبـًة َكـشجرٍة طَيبـٍة أصـلُها َثاِبـت         <: كتابه الكرمي بقولـه  

>تُؤِتي اُكُلَها كُلَّ حِني ِبإْذنِ ربهاوَفرعها فِي السماِء
)١(.

يـشم نـسيم   ادي عليـه الـسالم    فترعرع يف حجر والـده اإلمـام علـي اهلـ          
اإلمامة الكـربى وتغمـر قلبـه أنـوار الواليـة العظمـى ويتغـدى بـأنواع احلكمـة                  

جعله اهللا امتداداً خلط اإلسالم الصحيح، وانتخبه حـامالً لـشريعته           (واملعرفة،  
.)٢()واصطفاه حافظاً لدينه وكتابه، واختاره إماماً ونوراً لربيته، ومناراً لعباده

.٢٥-٢٤: رة إبراهيمسو) ١(
.١١القزويين، : اإلمام احلسن العسكري من املهد إىل اللحد) ٢(
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السالمعليه أبوه

يف ظـل   عاش اإلمام أبو حممد احلسن بن علي العـسكري عليـه الـسالم            
حياة أبيه اإلمام علي اهلادي اثنني وعشرين عاماً، وقـد الزمـه يف طـوال هـذه              

يرى فيـه   الفترة فلم يفارقه يف حله وترحاله، وكان اإلمام اهلادي عليه السالم          
هللا عليه وآله وسـلم    صورة صادقة ألخالق جده الرسول األكرم حممد صلى ا        

كمـا كـان يـرى فيـه ذاتيـات         ،علـيهم الـسالم    اليت امتاز ا عن سائر األنبيـاء      
وهو االمتداد الطبيعـي لإلمامـة والنيابـة عـن       ،عليهم السالم  األئمة الطاهرين 

فاهتم بأمره وأشاد بعظم شأنه وجاللـة مرتلتـه   النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم   
أبـو  «:يعة من أجل احلفاظ عليه قائالً عليه السالم    أمام خواصه وثقاته من الش    

حممد ابين أنصح آل حممد غريزة، وأوثقهم حجة وهو األكرب من ولدي وهـو اخللـف          
.)١(»وإليه ينتهي عرى اإلمامة وأحكامها

مجيـع الظـروف واملواقـف    وقد شاهد اإلمام احلسن العسكري عليه السالم  
ن صنوف اإلرهاق والتنكيل من قبل ملـوك   ماليت كان يواجهها أبوه عليه السالم     

،بين العباس خصوصاً يف عهد املتوكل الذي جهد يف ظلـم اإلمـام عليـه الـسالم               
ففرض عليه اإلقامة يف سامراء، وكان يأمر بتفتيش داره بني حني وآخر، كما أمر              

وهــدم مــا حولــه مــن املنــازل ــدم قــرب اإلمــام احلــسني بــن علــي عليــه الــسالم 
ذلـك بـصمت    كـان يتلقـى اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه الـسالم             ، و )٢(والدور

.)٣(وضبط وإتقان استعداداً لتويل األمانة بعد والده عليه السالم
.٣١٩/ ٢املفيد، : اإلرشاد+ ٣٨٦/ ١الكليين، : أصول الكايف) ١(
مـروج  + ٧/٣٦٥ابن جرير الطربي، : تاريخ الطربي+ ٢/٤٤٧اليعقويب،  : تاريخ اليعقويب : ظ) ٢(

.١٢/٥٦اخلطيب البغدادي، : غدادتاريخ ب+ ٥/١٢الذهب املسعودي، 
.١/١٦٥حممد حممدصادق الصدر، : تاريخ الغيبة الصغرى: موسوعة اإلمام املهدي: ظ) ٣(
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أّمه عليه السالم 

على اختلف العلماء يف حتديد اسم والدة اإلمام العسكري عليه السالم         
:عدة أقوال وهي

.)١(ثةاا أم ولد امسها حديث أو حدي:قال أكثرهم-١
.)٢(اا أم ولد امسها سوسن: وقال بعضهم-٢
.)٣(اا أم ولد تسمى شكل النوبية: وقال منهم-٣
ملّــا : أنـه قـال  روي عــن العـامل عليـه الــسالم  : سـليل : وقيـل امسهـا  -٤

: قـال علـى أيب احلـسن عليـه الـسالم      سليل أم أيب حممد عليه السالم     أُدخلت  
.)٤(»ات واألرجاس واألجناسسليل مسلولة من اآلفات والعاه«

ُأخوته عليه السالم

ثالثـة أُخـوة    ذكر املؤرخون ان لإلمـام احلـسن العـسكري عليـه الـسالم            
:وأُخت واحدة وهم

.حممد بن اإلمام علي اهلادي عليه السالم-١
وكـان مـن   هو أبو جعفر حممد بن اإلمام ايب احلسن اهلادي عليه الـسالم      

: اهلدايــة الكــربى+ ٥٧٨/ ١الكلــيين، : أصــول الكــايف+ ١٠٥النــوخبيت، : فــرق الــشيعة: ظ) ١(
الدروس + ٤/٤٥٤ابن شهرآشوب، : املناقب+ ٣١٣/ ٢املفيد،  : اإلرشاد+ ٣٢٧اخلصييب،  

.١٠٨٠/ ٢ابن الصباغ، : الفصول املهمة+ ١٨/ ٢حممد بن مكي العاملي، : الشرعية
/ ٢سـبط ابـن اجلـوزي،    : تذكرة اخلـواص + ٣١٠ابن طلحة الشافعي، : مطالب السؤول : ظ) ٢(

.٥٥/ ٤األربلي، : كشف الغمة+ ٥٠١
.٧٣٧الشامي، : نظيمالدر ال+ ٤٢٤ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة: ظ) ٣(
.٢٣٨/ ٥٠حممد باقر السي، : حبار األنوار+ ٢٤٤املسعودي، : إثبات الوصية) ٤(
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، جليل القدر، عظيم املرتلة، مـات يف حيـاة          معليهم السال  سادات أهل البيت  
حنو سنة اثنتني ومخسني ومائتني من اهلجرة، ودفن يف املوضع    أبيه عليه السالم  

الذي فيه مشهده اآلن قرب بلد على تسعة فراسـخ مـن سـامراء، وقـد حـزن                   
على فقد شقيقه الـذي كـان يـرى فيـه إمنوذجـاً            اإلمام العسكري عليه السالم   

.)١(عليهم السالمق أهل البيترائعاً ألخال
.احلسني بن اإلمام علي اهلادي عليه السالم-٢

زاهـداً عابـداً    كان احلـسني بـن اإلمـام أيب احلـسن اهلـادي عليـه الـسالم               
وكـان النـاس   ،معتقداً بإمامة أخيه أيب حممـد احلـسن العـسكري عليـه الـسالم         

الـسبطني تـشبيهاً   ميعبرون عنه وعن أخيه اإلمام احلسن العسكري عليه السال    
.)٢(تويف يف حياة أبيه،هلما باإلمامني احلسن واحلسني عليهما السالم

.جعفر بن اإلمام علي اهلادي عليه السالم-٣
املعـروف بالكـذّاب،    أما جعفر بن اإلمام أيب احلسن اهلادي عليه السالم        

.)٣(الدعائه اإلمامة بعد أخيه احلسن العسكري عليه السالم وقيل التواب
.)٤(علية: امسها عائشة، وقيل: فقيلأما أخته عليه السالم-٤

زوجته عليه السالم

اختلف املؤرخون يف حتديد اسم زوجـة اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه       
:على أربعة أقوال وهيالسالم

.١٤/٢٩١حمسن األمني، : أعيان الشيعة+ ١٢٧/ ٢الفضل الطربسي، : اعالم الورى: ظ) ١(
.٤/١٧٥، حمسن األمني: ئمة أهل البيتيف رحاب أ+ ١٠٧٦/ ٢ابن الصباغ، : الفصول املهمة: ظ) ٢(
.١٨٠ابن عنبة، : عمدة الطالب+ ٣١٢/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ) ٣(
.٤٣٣/ ٤ابن شهرآشوب ، : املناقب+ ٣١٢/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ) ٤(
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.)١(اا أم ولد امسها نرجس:األول

.)٢(اا أم ولد امسها صيقل، وقيل صقيل:الثاني

.)٣(اا أم ولد امسها سوسن:الثالث
اـا أم ولـد امسهـا مليكــة بنـت يـشوعا بــن قيـصر ملـك الــروم،        :الرابـع 

ويستفاد من أخبار أسرها وجلبها إىل بغداد وابتياعها أن امسها مليكة وأمها من 
ولد احلواريني تنسب إىل مشعون وصي املسيح، وملّا أُسرت مست نفسها نرجس 

.)٤(قعت يف سهمه من الغنيمة أا من ساللة امللوكلئال يعرف الشيخ الذي و

ولده عليه السالم

وهو اإلمـام أبـو القاسـم حممـد املهـدي احلجـة، ويلقّـب القـائم املنتظـر                   
واملكنى صاحب الزمان، واملسمى باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم     

.)٥(ولداً سواهبكنيته، ومل خيلّف أبو حممد عليه السالم

املفيـد،  : اإلرشـاد + ٢٥٧املـسعودي،   : إثبـات الوصـية   + ٣٢٨اخلصييب،  : اهلداية الكربى : ظ) ١(
.٢/١١٠٣ابن الصباغ، :الفصول املهمة+ ١٨٠ابن عنبة، : عمدة الطالب+ ٢/٣٣٩

.٥١١/ ٢سبط ابن اجلوزي،: تذكرة اخلواص+ ١٣٦اجلهضمي، : تاريخ أهل البيت: ظ) ٢(
.٣٤٢الشبلنجي، : نور األبصار+ ٧٥٣الشامي، : الدر النظيم: ظ) ٣(
.٤٧٣-٤٧٢/ ٤ابن شهرآشوب، : املناقب+ ٣٨٤/ ٢الصدوق، : إكمال الدين: ظ) ٤(
ابـن  :املناقـب + ٤٢٥ابن رسـتم الطـربي ،   :دالئل اإلمامة+ ٣٣٩/ ٢املفيد ،  : اإلرشاد: ظ) ٥(

عمـر  : النعيم املقـيم + ٣٠٩ابن طلحة الشافعي ،      :مطالب السؤول + ٤٥٤/ ٤شهرآشوب ،   
+ ١١٣/ ١٩الـذهيب ،    : تـاريخ اإلسـالم   + ٧٥٠الـشامي،   : الـدر النظـيم   + ٤٤١املوصلي ،   

الــصواعق + ١٠٩٦/ ٢ابــن الــصباغ، : الفــصول املهمــة+ ١٨٠عنبــة، ابــن : عمــدة الطالــب
.٣٦٧الشرباوي الشافعي، : اإلحتاف حبب األشراف+ ٣١٤ابن حجر اهليتمي، : احملرقة
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٣٦

عليه السالمصفاته وتكامل شخصيته: اِّـطلب الرابع

عز وجلالخشية من اهللا-١

شدة خوفه من اهللا   الظاهرة املتميزة يف طفولة اإلمام احلسن عليه السالم       
أن شخـصاً مـر بـه،       : (، فقد كان خائفاً وجالً منه، روى املؤرخـون        عز وجل 

لك الشخص أن هذا الصغري وهو واقف مع أترابه من الصبيان، يبكي، فظن ذ    
: يبكي متحسراً على ما يف أيدي أترابه ولذا فهو ال يشاركهم لعبهم، فقال له        

، ور الرجل فقـال  »!..ال، ما للعب خلقنا «: فرد عليه . اشتري لك ما تلعب به    
مـن قـول   «: من أين لك ذلك؟ قـال »للعلم والعبـادة  «: فلماذا خلقنا؟ فقال  : له

ِس<:عز وجل  اأَفح   ـونعجا ال تُر نـإلَي أنَّكُمثاً وبع اكُملَقْنا خأنَّم تُمب<
، لقـد  »)١(

كان اإلميان باهللا واخلشية منه من مجلة معايل أموره والصفات البارزة فيه عليـه     
.)٢()السالم

.١١٥: سورة املؤمنون) ١(
.٣٣٨الشبلنجي، : نور األبصار+ ٣١٣ابن حجر اهليتمي، : الصواعق احملرقة) ٢(
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عبادته عليه السالم-٢

أعبد أهل زمانـه، وأخلـصهم   كان اإلمام احلسن العسكري عليه السالم   
اعة اهللا، وكان حييي لياليه بالصالة، وتـالوة القـرآن والـسجود هللا تبـارك            يف ط 

كان أستاذي  (:يصف عبادته عليه السالم    )١(وتعاىل، فقد قال حممد الشاكري    
أصلح من رأيت من العلويني، واهلـامشيني، كـان جيلـس يف احملـراب ويـسجد،            

.)٢()فأنام وأنتبه وأنام، وهو ساجد
تمامه بالعبادة وتطوعه هلا ما ورد يف صفة صـالته          ومما يدلّ على شدة اه    

ركعتان، يف كـل    صالة الزكي عليه السالم   : (كما قال الراوندي  عليه السالم 
مائة مرة، ويصلّي على النيب صلى اهللا >ُقلْ هو اُ أَحد<مرة، و>الْـحمد<ركعة 

.)٣()مائة مرةعليه وآله وسلم

مرمه عليه السالسخاؤه وك-٣

على اخلـري وحمبـة النـاس       لقد جبل اإلمام احلسن العسكري عليه السالم      
وصلتهم، فكان من أسخى الناس، وأنداهم كفّاً، وكان باراً باملـسلمني حمـسناً     
هلم فمـا قـصده أحـد يف حاجـة إلّـا قـام بقـضاِئها، فقـد روي عـن أيب هاشـم                    

فأخرج مخسمائة ...احلاجة،شكوت إىل أيب حممد عليه السالم    : اجلعفري قال 
.)٤(»خذ واعذرنا«: يا أبا هاشم: دينار، فقال

أيب حممد احلسن بن علي العـسكري  –خادم –ا عبد اهللا وهو شاكري      يكنى أب : حممد الشاكري ) ١(
.٤٤٤الطوسي، : عليه السالم ، رجال الطوسي

.٢٢٧ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة+ ٢١٧الطوسي، : الغيبة) ٢(
.٩٥الراوندي، : الدعوات) ٣(
.٥٨٣/ ١الكليين، : أصول الكايف) ٤(
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حلمه عليه السالم-٤

ومن الصفات الرفيعة واملثل العليا اليت حتلّى ا اإلمام الزكي أبـو حممـد          
احللم، فقد كان من أحلم الناس، وأكظمهم للغـيظ، وقـد قابـل             عليه السالم 

حلكومة العباسية إىل اعتقاله، من أساء إليه بالعفو والصفح عنه، وقد عمدت ا   
وزجه يف سجوا، وهو صابر حمتسب، وقد أوكل أمره إىل اهللا تعـاىل، وكـان            

.)١(ذلك من آيات حلمه

.٣٩القرشي، : يحياة اإلمام احلسن العسكر: ظ) ١(
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٣٩

النص على إمامته عليه السالم: اِّـطلب الخامس

ورد النص على إمامة اإلمام احلسن بـن علـي العـسكري عليـه الـسالم                
صـرحية   :النص على األئمة االثين عـشر      ضمن ما ورد من الروايات الكثرية يف      

وعترتـه  بأمسائهم وغريصرحية، من قبل الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          
لإلمامـة الـشرعية   ، وخلّص الشيخ املفيد مؤهالت اإلمام عليه السالم       :الطاهرة

:يف ثالث نقاط هيوقيادة األمة بعد أبيه عليه السالم
.اجتماع خالل الفضل فيه-١

دمه على كافة أهل عـصره فيمـا يوجـب لـه اإلمامـة ويقتـضي لـه             تق-٢
الرئاسة، من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثـرة           

.األعمال املقربة إىل اهللا جلّ امسه
.)١(عليه وإشارته باخلالفة إليهنص أبيه عليه السالم-٣

الـنص علـى إمامـة       يفوقد أُثرت عن اإلمام علي اهلـادي عليـه الـسالم          
:بصورة مستقلة عدة أخبار منهااحلسن العسكري عليه السالم

: كتب إيلَّ أبـو احلـسن عليـه الـسالم         : قال )٢(عن أيب بكر الفهفكي    -١

.٣١٣/ ٢: اإلرشاد: ظ) ١(
الطوسـي،  : رجـال الطوسـي  : من أصحاب اإلمام اهلادي عليه السالم ، ظ     : أبو بكر الفهفكي  ) ٢(

!
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السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامحياة: الفصل األول....................................................٤٠

أبــو حممــد ابــين أنــصح آل حممــد غريــزة وأوثقهــم حجــة وهــو األكــرب مــن ولــدي وهــو   «
.)١(»اخللف وإليه ينتهي عرى اإلمامة وأحكامها

: يقـول مسعت أبـا احلـسن عليـه الـسالم     : داود بن القاسم، قال   عن  -٢
.)٢(»اخللَف من بعدي احلسن«

قــال أبـو احلـسن عليــه   : قـال )٣(عـن عبـد اهللا بـن حممــد األصـفهاين    -٣
ومل نعرف أبا حممد قبل : ، قال»صاحبكم بعدي الذي يصلّي علي  «:السالم

.)٤(فخرج أبو حممد فصلّى عليه: ذلك، قال
م املسلمون وتأكد لدى اخلاصة مـن أصـحاب اإلمـام اهلـادي             وهكذا فه 

والعامة من املسلمني، أن اإلمامة من بعده يف ولـده احلـسن عليـه           عليه السالم 
لذلك أقبل الناس عليه واعترفوا له باإلمامـة عمـالً ـذه النـصوص               ،السالم

ن علـم   مـ الشريفة، واقتناعاً مبا امتاز به اإلمام احلسن العسكري عليه الـسالم          
.وخلق وتقوى

اإلمامـة وهـو اإلمـام    عليـه الـسالم  ولقد تولّى اإلمام احلسن العـسكري  
،بعد وفـاة أبيـه عليـه الـسالم    عليهم السالماحلادي عشر من أئمة أهل البيت 

واليت استمرت حنو ست سنوات، مارس فيها مسؤوليات اإلمامة الكربى، كما 
.تامتنيكان آباؤه الكرام ميارسوا جبدارة وكفاءة

"
.٧٥/ ٢٢اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ٣٩٤

.١٣٥/ ٢الفضل الطربسي، : إعالم الورى+ ٣٨٦/ ١الكليين، : أصول الكايف) ١(
.٣٨٦/ ١ين، الكلي: أصول الكايف) ٢(
روى عن أيب احلـسن اهلـادي يف اإلشـارة والـنص علـى أيب حممـد            : عبد اهللا بن حممد األصفهاين    ) ٣(

.٣٢٣/ ١١اخلوئي، : معجم رجال احلديث: عليه السالم ، ظ
.٣٨٤/ ١الكليين، : أصول الكايف) ٤(
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٤١

ياه ومواعظه وبعض أقواله الخالدةوصا: اِّـطلب السادس

لقد كانت وصاياه ومواعظه حافلة بالقيم واملفـاهيم اإلسـالمية، تتعلـق            
بتربية اإلنسان، وتنظيم اتمع، وتقومي السلوك، وذيب األخالق والنفوس،  

.صالحوتوثيق العالئق بني العبد وربه، ووضعه على طريق اهلدى وال

من وصاياه عليه السالم

شيعته والتابعني لـه بوصـية   أوصى اإلمام احلسن العسكري عليه السالم   
:مجع فيها مكارم األخالق وأُسس التقوى والصالح، قال عليه السالم

ــورع يف ديــنكم واالجتــهاد  وصــدق احلــديث      « ُأوصــيكم بتقــوى ا وال
اجر وطـول الـسجود وحـسن اجلـوار، فبهـذا      وأداء األمانة إىل مـن ائتمـنكم مـن بـر وفـ      

ــه وســلم     ــه وآل ــائزهم وعــودوا    جــاء حممــد صــلى ا علي صــلوا يف عــشائرهم واشــهدوا جن
مرضـــاهم وأدوا حقـــوقهم، فـــإن الرجـــل مـــنكم إذا ورع يف دينـــه وصـــدق يف حديثـــه   

ــه مــع النــاس قيــل      ــة وحــسن خلق ــسرني ذلــك   : وأدى األمان اتقــوا ا  . هــذا شــيعي في
وال تكونوا شيناً، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنـه مـا   وكونوا زيناً 

لنا حق .قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما حنن كذلك
. يف كتاب ا وقرابة من رسول ا وتطهري من ا ال يدعيه أحد غرينـا إلّـا كـذّاب       
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سالمالعليهالعسكرياحلسناإلمامحياة: الفصل األول....................................................٤٢

ن والصالة على النيب صـلى ا عليـه   أكثروا ذكر ا وذكر املوت وتالوة القرآ       
ــه وســلم  ــإن الــصالة علــى رســول ا عــشر حــسنات    ،وآل ــه   . ف احفظــوا مــا وصــيتكم ب

.)١(»واستودعكم ا وأقرأ عليكم السالم
ــه الــسالم   ــها إىل أحــد ومــن وصــية لإلمــام احلــسن العــسكري علي كتب

:قوله عليه السالم)٢(أصحابه وهو علي بن احلسني بن بابويه القمي
»  العاملني والعاقبـة      . اعتصمت حببل ا رب  الرمحن الرحيم، واحلمد بسم ا

للمتقني، واجلنة للموحدين، والنار للملحدين، وال عدوان إلّا على الظاملني، وال إله إلّـا         
.ا أحسن اخلالقني، والصالة على خري خلقه حممد وعرتته الطاهرين

ي وفقيهـي أبــا احلــسن علـي بــن احلــسني   ُأوصـيك ياشــيخي ومعتمــد : أمـا بعــد 
    ملرضاته، وجعل مـن صـلبك أوالداً صـاحلني برمحتـه        –ابن بابويه القمي وفّقك ا

ــه ال يقبــل الــصالة مــن مــانع الزكــاة       – ــاء الزكــاة، فانّ بتقــوى ا وإقــام الــصالة وإيت
وأوصيك مبغفـرة الـذنب بكظـم الغـيظ وصـلة الـرحم ومواسـاة اُألخـوان والـسعي يف            

ائجهم يف العــسر واليـــسر، واحللــم، والتفقـــه يف الــدين، والتثبيـــت يف األمــر والتعاهـــد     حــو 
       عز وجـل للقرآن، وحسن اخللق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن ا

ـين        <: قال ـالح بـإص وف أورعم قَة أودبِص رأم نإال م ماهونَج فِي كَثِري مِن ريال خ
وعليك بصالة الليل، فان النيب صلى ا عليه . واجتناب الفواحش كلّها)٣(>الناسِ

.٣٦١احلراين، : حتف العقول) ١(
ى أبا احلسن شيخ القميني يف عـصره ومتقـدمهم وفقـيههم    يكن: علي بن احلسني بن بابويه القمي   ) ٢(

٢٦١النجاشـي،  : رجال النجاشي: ظوثقتهم، له كتب، منها كتاب التوحيد وكتاب الوضوء،    
.٤٣٢رجال الطوسي، الطوسي، + 

.١١٤: سورة النساء) ٣(
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٤٣........................................الشخصية السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامسرية: املبحث األول

ياعلي عليك بـصالة الليـل، عليـك بـصالة الليـل، عليـك       : أوصى علياً فقال وآله وسلم 
فاعمل بوصييت، وأمر مجيـع شـيعيت   . بصالة الليل، ومن استخف بصالة الليل فليس منا       

ار الفـرج، فـان الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       حتى يعملوا عليه، وعليك بالصرب وانتظ  
أفضل أعمال أميت انتظار الفرج، وال تزال شيعتنا يف حزن حتى يظهر ولدي الذي  : قال

ميــأل األرض قــسطًا وعــدًال كمــا ملئــت ظلمــاً  بــشر بــه الــنيب صــلى ا عليــه وآلــه وســلم 
رب، فـان األرض   فاصرب ياشيخي يا أبـا احلـسن علـي، وأمـر مجيـع شـيعيت بالـص           . وجورًا

ــة للمــتقني، والــسالم عليــك وعلــى مجيــع شــيعتنا         يورثهــا مــن يــشاء مــن عبــاده والعاقب
.)١(»ورمحة ا وبركاته، وصلى ا على حممد وآله

أتباعـه علـى مكـارم األخـالق وقـيم          وهكذا يربي اإلمام عليـه الـسالم      
.والعبادة واخللقاإلسالم، والتمسك ا، ليكونوا قُدوةً يف العلم والزهد 

من مواعظه عليه السالم

. )٢(»جعلـت اخلبائـث يف بيـت، والكـذب مفاتيحهـا        «:قال عليـه الـسالم    -١
.فالكذب مفتاح كل اخلبائث

مـن وعـظ أخـاه سـرًا فقـد زانـه ومـن وعظـه عالنيـة             «:وقوله عليه السالم  -٢
صيحة ، ويف هذا القول فهم دقيق وعميق للـنفس اإلنـسانية، فالنـ       )٣(»فقد شانه 

على رؤوس األشهاد ختجل من وجهت إليه وحترجه، أمـا النـصيحة يف الـسر               
.فإا حتفظ قدره وكرامته

.٢٦٥/ ٢الكاشاين، : معادن احلكمة) ١(
.٣١٣الديلمي، : أعالم الدين) ٢(
.٣٦٣احلراين، : عقولحتف ال) ٣(
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السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامحياة: الفصل األول....................................................٤٤

إذا نــــشطت القلــــوب فأودعوهــــا، وإذا نفــــرت «:وقولــــه عليــــه الــــسالم-٣
ــذكر    )١(»فَودِعوهــا ــادة وال ــشطت للعب ــة إذا ن ــاخلري واحملب ــامرة ب ، ان القلــوب الع

.طاعات، وإذا نفرت فاقتصر على الفرائضوالطاعة فملكها ذلك وأكثر من ال
خـصلتان لـيس فوقهمـا شـيء، اإلميـان بـا، ونفـع         «:وقوله عليـه الـسالم    -٤

بــني اإلميــان بــاهللا ونفــع قــرن اإلمــام العــسكري عليــه الــسالم. )٢(»األُخــوان
.اُألخوان، فال إميان مع االضرار باُألخوان

قد أمهلـين، ثـم يأخـذه    : تى يقولإن ا ميهل الظامل ح«:قوله عليه السالم  -٥
فَُقِطــع داِبـر القَـوِم الَّــذِين   <: أخـذة رابيـة، إن ا محــد نفـسه عنـد هــالك الظـاملني فقـال      

الَمِنيالع بلِّلهِ ر داَحلموا وظََلم<
)٤(»)٣(.

من أقواله الخالدة عليه السالم

واهلداية ومكارم   نقرأ احلكمة ومن أقواله وتوجيهاته اخلالدة عليه السالم     
األخالق، والدعوة إىل معرفة اهللا وطاعته، ونالحظ أن هذه األقـوال الكرميـة          
قد اختزنت يف أوعيتها توجيهات اجتماعيةً وقيماً روحية وتعبديـة، قـال عليـه     

:السالم
.)٥(»ال يعرف النعمة إّلا الشاكر، وال يشكر النعمة إلّا العارف«-١

.٣١٣الديلمي، : أعالم الدين) ١(
.٣٦٢احلراين، : حتف العقول) ٢(
.٤٥: سورة األنعام) ٣(
.٣١٥الديلمي، : أعالم الدين) ٤(
.٣١٣الديلمي، : اعالم الدين) ٥(
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.)١(»وال متازح فيجرتأ عليك. ال متار فيذهب هباؤك«-٢

وللحـزم مقـداراً، فـإن زاد    . إن للسخاء مِقدارًا، فإن زاد عليـه فهـو سـرف    «-٣
ولالقتصاد مقداراً، فإن زاد عليه فهو خبل، وللشجاعة مقـدارًا، فـان زاد     . عليه فهو جنب  
.)٢(»عليه فهو هتور

لة لألبــرار، وحــب الفجــار لألبــرار فــضي. حــب األبــرار لألبــرار ثــواب لألبــرار«-٤
.)٣(»وبغض الفجار لألبرار زين لألبرار، وبغض األبرار للفجار خزي على الفجار

.)٤(»خري أُخوانك من نسي ذنبك إليه«-٥

.)٥(»من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة«-٦

.)٦(»ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تذله«-٧

واملــوت يــأتي بغتــة، مــن يــزرع خــرياً  إنكــم يف آجــال منقوصــة وأيــام معــدودة «-٨
حيصد غبطة، ومن يزرع شراً حيصد ندامة، لكلِّ زارع ما زرع، ال يسبق بطيـئ حبظّـه،     
        اً فــاقـي شــرأعطـاه، ومــن و ر لـه، مــن أعطــي خـرياً فــاوال يـدرك حــريص مـا مل يقــد

.)٧(»وقّاه

.٣٦٠احلراين، : حتف العقول) ١(
.٤٣حممد بن مكي العاملي، : الدرة الباهرة) ٢(
.٣٦١حلراين ا: حتف العقول) ٣(
.٤٣حممد بن مكي العاملي، : الدرة الباهرة) ٤(
.٣١٤الديلمي، : اعالم الدين) ٥(
.٣٦٣احلراين، : حتف العقول) ٦(
.٢٨٣العطاردي، :عليه السالممسند اإلمام العسكري) ٧(
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املبحث الثاني

العلميةعليه السالمسرية اإلمام

:ظم هذا المبحث في أربعة مطالب وعلى النحو اآلتيوينت

.أثره في تفسير القرآن الكريم والدفاع عنه: المطلب األول
.أثره في العقائد: المطلب الثاني
.معرفته باللغات: المطلب الثالث
.رواة اإلمام الحسن العسكري عليه السالم: المطلب الرابع
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٤٩

القرآن الكريم والدفاع عنهفس أثره َّـ ت: اِّـطلب األّول

ان القـرآن الكـرمي باعتبـاره الـوحي اإلهلـي واملـصدر األساسـي املقـدس         
الذي اتفقت كلمة املسلمني على حجيته وتعظيمـه وااللتـزام بـه واالسترشـاد              
:ديه وقراءته واحلفاظ عليه وتفسريه والدفاع عنه، فلقد أبدى أئمة أهل البيت

ومـن األئمـة   ،كرمي منذ عهد أمري املؤمنني عليه الـسالم      اهتماماً بالغاً بالقرآن ال   
الذين يهدون باحلق ويعشقون القـرآن اإلمـام احلـادي عـشر أبـو حممـد احلـسن          

فكان من أئمة املفسرين عند املـسلمني، وقـد أُثـر عنـه         العسكري عليه السالم  
تفسري خاص عِرف بتفسري اإلمام احلسن العـسكري، وقبـل أن نتحـدث عنـه،            

وهـي  ،إىل جمموعة من اآليات الكرمية اليت فسرها اإلمـام عليـه الـسالم         نلمح  
:من أهم مفاتيح معرفة تفسري الكتاب العزيز وتأويله وهي

كنـت عنـد أيب حممـد عليـه الـسالم          : عن أيب هاشم اجلعفـري قـال       -١
ـنهم   ُثـم أورثْنـا الكِتَـاب الَّـِذين اصطَــَفينا ِمـن ِع      <:فسألته عن قولـه تعـاىل     بادِنَـا فَمِ

ظَــاِلم      ِاتِ بِــإذْنِ اربِــاخلَي ـابِق سـ مهــن ــنهم مقْتَــصِد ومِ >لِنفْــسِهِ ومِ
، فقــال عليــه  )١(

الذي : الظامل لنفسه  ،كلّهم من آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم        «:السالم

.٣٢: سورة فاطر) ١(
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: اهللالعــارف باإلمــام، والــسابق بــاخلريات بــإذن: ال يقــر باإلمــام، واملقتــصد
اإلمام، فجعلت أفكر يف نفسي عظم ما أعطـى اهللا آل حممـد صـلى اهللا عليـه                

األمر أعظم ممـا حـدثت بـه نفـسك مـن            : وبكيت، فنظر إيلّ وقال   وآله وسلم 
ــه وســلم    ــه وآل ــك ،عظــم شــأن آل حممــد صــلى اهللا علي فامحــد اهللا أن جعل

مـامهم، إنـك   مستمسكاً حببلهم، تدعى يوم القيامة م، إذا دعي كل أُناس بإ         
.)١(»على خري

سأل حممد بن صاحل األرمين أبا حممـد عليـه الـسالم       : قال أبو هاشم   -٢
>لِله األمر مِن قَبلُ ومِن بعد   <:عن قوله تعاىل  

لـه األمـر   «:عليه السالم، فقال)٢(
: ، فقلـت يف نفـسي  »من قبل أن يأمر به، وله األمـر مـن بعـد أن يـأمر بـه مبـا يـشاء            

ــالَمِني <:هللاهــذا قــول ا الع بر َُك اــارتَب ر األمـو اَخلْلــق أال َلــه<
)٣(، فأقبــل علــي

ــال ــا أســـررت يف نفـــسك  «: وقـ ــو كمـ ــه رب   <هـ ــاركَ الّلـ ـ تَب ــر ـ األمو اخلَْلـــق ــه أال َلـ
الَمِني٤(أشهد أنك حجة اهللا وابن حججه على عباده: ، قلت»>الع(.
ن صاحل األرمين أبا حممـد عليـه الـسالم         سأل حممد ب  : قال أبو هاشم  -٣

ابِ     <: عن قوله تعاىل   ده اُم الكِتـَ عِنـو ت شاء ويثْبـِ ا يـ مـ ُوا احمي<
، فقـال عليـه   )٥(

: فقلت يف نفسي»ما مل يكن؟ما كان؟ وهل يثبت إالّهل ميحو إالّ :السالم
فنظـر إيلّ،  . أنه ال يعلم بالشيء حىت يكون : هذا خالف قول هشام بن احلكم     

.٥٦٦، ابن محزة: الثاقب يف املناقب+ ٦٨٧/ ٢الراوندي، : اخلرائج واجلرائح) ١(
.٤: سورة الروم) ٢(
.٥٤: سورة األعراف) ٣(
.٩٠/ ٤األربلي، : كشف الغمة+ ٦٨٦/ ٢الراوندي، : اخلرائج واجلرائح) ٤(
.٣٩: سورة الرعد) ٥(
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.)١(أشهد أنك حجة اهللا: قلت. »تعاىل اجلبار العامل باألشياء قبل كوهنا«: فقال
وإذْ <: سأل حممد بن صاحل األرمين عن قوله تعـاىل   : قال أبو هاشم   -٤

ربُكم أخَذ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهوِرهِم ُذريتَهم وأشهدهم عَلى أنُفسِهِم ألَست بِـ  
>قَالُوا بلَى شهِدنَا  

ثبتـوا املعرفـة ونـسوا املوقـف وسـيذكرونه، ولـوال        «: ، قال )٢(
.»ذلك مل يدِر أحد من خالقه ومن رازقه

فجعلت أتعجب يف نفسي من عظيم ما أعطى اهللا وليـه   : قال أبو هاشم  
ا األمر أعجـب ممـ  «: علي وقالمن جزيل ما محله، فأقبل أبو حممد عليه السالم  

عجبت منه يا ابا هاشم، وأعظم، ماظنك بقوم من عرفهم عرف ا ومـن أنكـرهم          
أنكـــــر ا، وال يكـــــون مؤمنـــــاً حتـــــى يكـــــون لواليتـــــهم مـــــصدقاً، ومبعرفتـــــهم  

.)٣(»موقنا؟
كتبـت إىل أيب حممـد أسـأله عـن        : عن سفيان بن حممد الضبعي قـال      -٥

ا مِن دونِ الّلهِ وال رسوِلهِ وال اُملـؤمِِنني ولَم يتَّخِذُو <: الوليجة، وهو قول اهللا تعاىل    
>ولِيجًة

من ترى املـؤمنني ههنـا؟ فرجـع    –ال يف الكتاب –قلت يف نفسي   . )٤(
: ، وحدثتك نفسك عن املـؤمنني  »الوليجة الذي يقام دون ويل األمـر      «: اجلواب

.)٥(»جيز أمانتهمفهم األئمة الذين يؤمنون على ا في«من هم يف هذا املوضع؟ 

كـشف  + ٦٨–٦٨٧/ ٢الراونـدي،   : اخلرائج واجلـرائح  + ٢٤٩املسعودي،  : إثبات الوصية ) ١(
.٤/٨٨األربلي : الغمة

.١٧٢:سورة األعراف) ٢(
.٥٦٧ابن محزة، : الثاقب يف املناقب+ ٢٤٩املسعودي، : إثبات الوصية) ٣(
.١٦: سورة التوبة) ٤(
: معــادن احلكمــة+ ٤٦٥/ ٤ابــن شهرآشــوب، : املناقــب+ ٥٨٤الكلــيين، : أصــول الكــايف) ٥(

.٢٦١/ ٢الكاشاين، 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامحياة: الفصل األول....................................................٥٢

ا ال      <: يف قولـه تعـاىل  : عن علي بن إبراهيم القمي   -٦ مـ د بـتَع تِ ِلـم ا أبـ يـ
بصِر وال يغْنِـي عنـك شـيئًا         ال يـو عمسي           أِتـكي ا لَـم الِعلْـمِ مـ نِي ِمـنـاءج ـِت إنِّـي َقـدـا أبي

ــوِيًا  ـ اطًا ســر ــدَِك ِصـ ــا أبـــتِ الَفـــاتَِّبعنِي أهـ ــشيطَان كَـــان  يـ ــدِ الـــشيطَان إن الـ تَعبـ
يــا أبــِت إنِّــي أخــاف أن يمــسك عــَذاب ِمــن الــرحمِن فََتُكــون  لِلـرحمنِ عــصِيًا 
ــًا   لِيَطاِن ويِللــش       ـــكنمجَتنتَــهِ َالر لَـــم لَــئِن ـــراِهيمــا إبتِـــي يآلِه ــنع أنْـــت اِغــبقَـــالَ أر

جاهًاولِينِي مًارفِيِبي ح َكان ي إنَّهبر لَك َتغِْفرأسس كلَيع المَقاَل س تَزِلُكُمأعو
فَلَمـا  <>أُكـون بِـدعاِء ربـي شـقِيًا    وما َتـدعون ِمـن دونِ اللّـهِ وأدعـو ربـي عـسى أّال         

ملَـهتَزيعين إبراهيم عليه السالم  «>اع>اَق   وـحإس ا لَـهنبهوِن اللِّه ود مِن وندبعا يم
ـًا    ــا نَبِيـ لْنعكُـــلّاً  جو قُــوبعيــا   وتِنمحر مِــن مـــه ـا لَ نـبهويعــين إلبــراهيم، وإســحاق   >و ،

ا لَــهم ِلـسان    <،، رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     >مِن رحمتِنـا <ويعقوب،   لْنـعجو
ًا صِدلِيق ع<

حدثين بـذلك أيب عـن احلـسن بـن     .، يعين أمري املؤمنني عليه السالم     )١(
.)٢(»عليهما السالمعلي العسكري

س اإلمام العسكري عليه السالم كتاب تف

التفـسري املعـروف بتفـسري اإلمـام     عليه الـسالم نِسب إىل اإلمام أيب حممد   
دثون واملفـسرون والفقهـاء     فقـد اختلـف احملـ      ،عليـه الـسالم    احلسن العسكري 

وأصحاب كتب الرجال منذ القرن الرابع اهلجـري إىل عـصرنا هـذا يف نـسبته                
:إىل فريقني ومهاعليه السالمإليه

عليـه  ذهب بعض العلماء إىل القول بصدوره عـن اإلمـام  :الفريق األول 

.٥٠–٤١: سورة مرمي) ١(
.٢٥/ ٢: تفسري القمي) ٢(
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رمي وهو كسائر كتب الروايات املعتربة، مصدر لتفسري آيات القـرآن الكـ      السالم
: ، وقـد ذهـب إىل هـذا القـول    :ومن الكنـوز الـصادرة عـن أئمـة أهـل البيـت          

ــ  ٣٨١/ت(الصدوق   ــ ٥٧٣/ت(، والراونـدي  )١()ه ، وابـن شهرآشـوب   )٢()ه
مــن أعــالم القــرن الــسادس    (، وأبــو منــصور الطربســي   )٣()هـــ٥٨٨/ت(

علـي العـاملي   ، وزين الـدين بـن    )٥()هـ ٦٠٥/ت(، وورام املالكي    )٤()اهلجري
العـــاملي ، واحلـــر)٧()هــــ١٠٧٠/ت(، وحممـــد تقـــي الـــسي )٦()٩٦٦/ت(
ـــ١١٠٤/ت( ــسي  )٨()هـ ــاقر الـ ــد بـ ـــ١١١١/ت(، وحممـ ــضى ، )٩()هـ ومرتـ

.)١١()هـ١٣١٥/ت(وأبو املعايل الكلباسي ،)١٠()هـ١٢٨١/ت(االنصاري 
إىل عدم اعتبار الكتاب، وانه ال يليق ان : آخرونوذهب: الفريق الثاني

وال يشك انه موضـوع، وهـذا مـا ذهـب إليـه      ،ه السالمعلييصدر عن اإلمام  
ــن  ــضائري اب ــع اهلجــري  (الغ ــرن الراب ــن أعــالم الق ــي )١٢()م ــة احلل ، والعلّام

.٥٤: رمعاين األخبا) ١(
.١١٧٤/ ٣: اخلرائج واجلرائح) ٢(
.١٢٩/ ١: املناقب) ٣(
.٤/ ١: اإلحتجاج) ٤(
.٩٠/ ٢: تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر) ٥(
.١١٤: منية املريد) ٦(
.٢٥٠/ ١٤: روضة املتقني) ٧(
.١٨٨-١٨٧/ ٣٠: وسائل الشيعة) ٨(
.٧-٢/ ٢: حبار األنوار) ٩(
.٣٠٣-١/٣٠٢: فرائد األصول) ١٠(
.٦٣٣-٦٢٩/ ٢: الرسائل الرجالية) ١١(
.١٠٢: رجال ابن الغضائري) ١٢(
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ــ ٧٢٦/ت( ، )٢()اهلجــريمــن أعـالم القـرن احلــادي عـشر    (، والقهبـائي  )١()ه
وحممـــد  ،)٣()مـــن أعـــالم القـــرن احلـــادي عـــشر اهلجـــري     (والتفرشـــي 
ــ ١١٠١/ت(االردبيلـــي ــ ١٣٥٢/ت(بالغـــي ، وال)٤()هــ ، واخلـــوئي  )٥()هــ

.)٦()هـ١٤١٣/ت(

عليه السالمويرى الباحث ان التفسري املنسوب لإلمام احلسن العسكري      
حباجة إىل دراسة تفصيلية خاصة تتنـاول أدلـة كـال الفـريقني ومناقـشتها، وان              

.التوسع يف ذلك خارج عن نطاق البحث

الدفاع عن القرآن الكريم

يتابع بدقة ما جيري يف الساحة عليه السالمعسكريكان اإلمام احلسن ال
الفكرية، فيالحق األفكار اليت تطرح هنا وهناك يف مواجهـة الفكـر اإلسـالمي     
األصــيل، فكــان يواجههــا باحلجــة واألســلوب العلمــي واجلــدل املوضــوعي، 

يف إحباط حماولـة الكنـدي يف تـأليف كتـاب يف     عليه السالمولبيان دور اإلمام  
عن أيب القاسـم الكـويف   : (القرآن من ذلك ما نقله ابن شهرآشوب    متناقضات

يف كتاب التبديل أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العـراق يف زمانـه أخـذ يف                 
تــأليف تنــاقض القــرآن وشــغل نفــسه بــذلك وتفــرد بــه يف مرتلــه، وأن بعــض  

.٣٩٦: خالصة األقوال) ١(
.٢٥/ ٦: جممع الرجال) ٢(
.٣٠٣/ ٤: نقد الرجال) ٣(
.١٨٤/ ٢: جامع الرواة) ٤(
.٧/ ١: آالء الرمحن) ٥(
.١٦٣/ ١٨: معجم رجال احلديث) ٦(
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عليـه  تالمذته دخل يوماً علـى اإلمـام احلـسن العـسكري فقـال لـه أبـو حممـد              
أما فـيكم رجـل رشـيد يـردع أسـتاذكم الكنـدي عمـا أخـذ فيـه مـن               «:مالسال

حنن من تالمذته كيف جيوز منـا االعتـراض      : فقال التلميذ  »تشاغله بالقرآن؟ 
أتـؤدي إليـه مـا ألقيـه        «:عليه السالم  عليه يف هذا أو يف غريه، فقال له أبو حممد         

انـسته ومعونتـه   فـصر إليـه وتلطـف يف مؤ   «:عليه الـسالم نعم، قال: قال »إليـك؟ 
قد حضرتين مسألة أسـألك عنـها،   : على ما هو بسبيله، فإذا وقعت األُنسة يف ذلك فقل     

إن أتاك هـذا املـتكلم هبـذا القـرآن هـل جيـوز       : فإنه يستدعي ذلك منك فقل له     
أن يكون مراده مبا تكلم منه غري املعاني اليت قـد ظننتـها أنّـك ذهبـت إليهـا؟ فإنـه         

فمــا : ألنــه رجــل يفهــم إذا مســع، فــإذا أوجــب ذلــك فقــل لــه  ســيقول لــك أنــه مــن اجلــائز 
فـصار  »يدريك لعله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً لغري معانيـه   

أعـد  : الرجل إىل الكندي وتلطـف إىل أن ألقـى عليـه هـذه املـسألة فقـال لـه                  
النظـر  علي، فأعاد عليه فتفكر يف نفسه ورأى ذلك حمتمالً يف اللغة وسائغاً يف            

إنـه شـيء عـرض بقلـيب     : أقسمت إليك إلّا أخربتين من أين لك؟ فقال    : فقال
كال ما مثلك مـن اهتـدى إىل هـذا وال مـن بلـغ هـذه                 : فأوردته عليك، فقال  

: فقالعليه السالم أمرين به أبو حممد   : املرتلة، فعرفين من أين لك هذا؟ فقال      
لبيت؛ مث إنـه دعـا بالنـار    اآلن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلّا من ذلك ا   

.)١()وأحرق مجيع ما كان ألّفه
:ويف هذه الرواية عدة دالالت مهمة منها

الذي يستشف من هذه الروايـة أنـك عنـدما تريـد أن حتـاور إنـساناً              -١
وجتادله، فال يكن العنف سبيلك إىل ذلك، وال يكن القلب القاسي وسـيلتك         

.٤٥٨-٤٥٧/ ٤: املناقب) ١(
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.به أوالً وأن تؤانسه ثانياًإىل اإلنفتاح عليه، بل حاول أن تتلطّف
يف خماطبـة هـذا العـامل هـو     عليه السالماألسلوب الذي إتبعه اإلمام  -٢

االنفتاح على علمه وتفكريه، حيث ألقى إليـه الفكـرة علـى سـبيل اإلحتمـال              
.ليدفعه إىل التأمل

لقد علمت أنه ال خيرج هـذا إلّـا مـن أهـل هـذا            : (إن قول الكندي   -٣
الثقة العلمية العالية اليت كان حيملها الكندي يف علـم أهـل         ، يدلّ على  )البيت
، مما يوحي أم كانوا قد بلغـوا القمـة يف العلـم حـىت خـضع اآلخـرون          :البيت

.)١(لعلمهم، واعترفوا ذا املستوى الكبري من الثقافة

الكعـيب،  : اإلمام احلسن العسكري+ ٤٧٨–٤٧٦/ ٢فضل اهللا، : :يف رحاب أهل البيت : ظ) ١(
١٦٤.
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أثره َّـ العقائد: اِّـطلب الثاني

ويرسخ اصـول االعتقـاد      جاء اإلسالم لينشر العدل والسالم بني الناس      
األثر البـارز  :والذب عن مبادئ اإلسالم ومثله العليا، وكان ألئمة أهل البيت         

ــب        ــل إىل جان ــرة والعق ــق الفط ــا يواف ــه مب ــشييد أركان ــده وت ــت قواع يف تثبي
:االستدالل على ذلك والعقائد هي

التوحيد: أوًال

سـبحانه   ففي باب التوحيد هناك عدة أحاديـث يف جانـب العقيـدة بـاهللا             
وتعاىل حيث كان اجلدل يـدور يف صـفات اهللا، ورؤيـة اهللا والتجـسيم، وكـان        

يتبع يف توجيه النـاس منـهجاً يعتمـد لغـة القـرآن بأسـلوبه          عليه السالم  اإلمام
.ومفرداته حنو العقيدة، ومن األمثلة على ذلك

عليـه الـسالم    كتبـت إىل أيب حممـد     : عن يعقوب بـن إسـحاق قـال        -١
يـا أبـا يوسـف      «:عليه السالم  يعبد العبد ربه وهو ال يراه؟ فوقع       كيف: أسأله

هـل  : وسـألته : ، قـال »جّل سيدي ومـوالي واملـنعم علـي وعلـى آبـائي أن يـرى         
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إن ا تبـارك وتعـاىل   «:عليه الـسالم ربه؟ فوقّع عليه السالم  رأى رسول اهللا  
١(»أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب(.

سـنة مخـس   عليـه الـسالم  كتبـت إىل أيب حممـد     : هل، قـال  وعن سـ   -٢
: قد اختلف يا سيدي أصحابنا يف التوحيد، منهم من يقول: ومخسني ومائتني

هو صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلّمـين مـن         : هو جسم، ومنهم من يقول    
عليـه  ذلك ما أقف عليه وال أجوزه فعلت متطوالً علـى عبـدك، فوقّـع خبطّـه       

َلـم يِلـد وَلـم     <عـن التوحيـد وهـذا عـنكم معـزول، ا واحـد، أحـد                  سـألت «:السالم
ولَدي  دكُفُوًا أَح لَه كُني لَمو<

خيلـق تبـارك وتعـاىل    . خالق وليس مبخلوق، )٢(
ما يشاء من األجسام وغري ذلك وليس جبسم، ويصور ما يشاء وليس بـصورة، جـلَّ ثنـاؤه           

َلـيس كَمِْثِلــِه شـيء وهـو الــسمِيع    <ال غـريه  وتقدسـت أمسـاؤه أن يكــون لـه شـبه هــو    
صِريالب<

)٤(»)٣(.

النبّوة: ثانيًا

أن ينهض مبهمته العلمية ملـا لـه مـن رصـيد            عليه السالم  استطاع اإلمام 
يف :علمي وعطاء معريف واسع حيـث واصـل نـشاط مدرسـة آبائـه املعـصومني       

مقام النبوة مـن اآلثـار مـا ال ميكـن        دفع الشبهات اليت تتعرض هلا األمة، مبيناً      
.يف العامل، ومن ذلك:معرفته إلّا بإماٍم هاٍد للرعية عارٍف مبقام أجساد األنبياء

.١٠٨الصدوق، : التوحيد+ ١٤٩/ ١الكليين، : أصول الكايف) ١(
.٥-٤: سورة اإلخالص) ٢(
.١١: سورة الشورى) ٣(
.١٠٢-١٠١الصدوق، : التوحيد+ ١٥٦/ ١الكليين، : أصول الكايف) ٤(
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تأثير عظم من جسد نبي هللا في نزول المطر

مث مل تطل مدة أيب حممد احلسن يف احلبس إلّـا أن قحـط     : (قال أبو هاشم  
خلليفة املعتمد علـى اهللا ابـن املتوكـل      الناس بسر من رأى قحطاً شديداً، فأمر ا       

خبروج الناس إىل اإلستـسقاء، فخرجـوا ثالثـة أيـام يستـسقون ويـدعون فلـم            
يسقوا، فخرج اجلاثليق يف اليـوم الرابـع إىل الـصحراء وخـرج معـه النـصارى                 

مث . والرهبان وكان فيهم راهب كلّما مد يده إىل السماء ورفعها هطلت باملطر            
ثاين وفعلوا كفعلهم أول يوم فهطلت السماء بـاملطر وسـقوا   خرجوا يف اليوم ال 

سقياً شديداً حىت استعفوا فعجـب النـاس مـن ذلـك وداخلـهم الـشك وصـغا            
بعـضهم إىل ديــن النــصرانية، فــشق ذلــك علـى اخلليفــة فأنفــذ إىل صــاحل ابــن   

.وصيف أن أخرج أبا حممد احلسن بن علي من السجن وائتين به
أدرك أمـة   : عند اخلليفة قال له   عليه السالم  سنفلما حضر أبو حممد احل    

: فيما حلق بعضهم يف هـذه النازلـة، فقـال أبـو حممـد     عليه السالم جدك حممد 
قد استعفى الناس من املطر واستكفوا : ، قال»دعهم خيرجون غداً اليوم الثالث«

ُألزيـل الـشك عـن النـاس ومـا وقعـوا فيـه مـن هـذه                   «: فما فائدة خـروجهم؟ قـال     
.»طة اليت أفسدوا فيها عقوالً ضعيفةالور

فأمر اخلليفة اجلاثليق والرهبان أن خيرجـوا أيـضاً يف اليـوم الثالـث علـى                
جاري عادم وأن خيرج الناس، فخرج النصارى وخرج هلم أبو حممد احلـسن  

ومعه خلق كثري فوقع النصارى على جاري عادم يستسقون إال       عليه السالم 
رافعاً هلمـا إىل الـسماء ورفعـت النـصارى والرهبـان         أن ذلك الراهب مد يديه      

فـأمر أبـو    . أيديهم على جاري عادم فغيمت السماء يف الوقـت ونـزل املطـر            
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القبض علـى يـد الراهـب وأخـذ مـا فيهـا فـإذا بـني                 عليه السالم حممد احلسن 
ولفّـه يف خرقـة     عليـه الـسالم   أصابعه عظم آدمـي، فأخـذه أبـو حممـد احلـسن           

نكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الـشمس، فعجـب         استسق، فا : وقال
عظم نـيب مـن أنبيـاء    «: ما هذا يا أبا حممد؟ فقال : الناس من ذلك وقال للخليفة    

ظفر به هؤالء من بعض قبور األنبيـاء، ومـا كـشف عـن عظـم نـيب حتـت           عز وجل  ا
مـن  إىل داره بـسر  فرجع أبو حممد احلسن عليه السالم»السماء إالّ هطلـت بـاملطر    

.)١()رأى وقد أزال عن الناس هذه الشبهة، وقد سر اخلليفة واملسلمون ذلك

اإلمامة: ثالثًا

يف الكـثري مـن كلماتـه علـى     عليـه الـسالم  أكد اإلمام احلسن العـسكري   
وضــرورة معرفتــهم والتــصديق ــم والتمــسك :فــرض الواليــة الهــل البيــت

:حببلهم، فمن ذلك ما روي
مـا معـىن   : كتبـت إىل أيب حممـد أسـأله   : عن احلسن بن ظريف قـال  -١

مـن  «:عليـه الـسالم    ألمرياملؤمننيصلى اهللا عليه وآله وسلم     قول رسول اهللا  
أراد بذلك أن جعله علماً يعرف بـه حـزب ا    «: ؟ قال »كنت مواله فهذا مواله   

.)٢(»عند الفرقة
د مـن  معىن املـوىل املـرا  عليه السالميف هذه الرواية بين اإلمام العسكري 

مبينـاً حقيقـة ذلـك    »من كنت مواله«:صلى اهللا عليه وآله وسلم  قول النيب 

ابـن حجـر اهليتمـي،    : الـصواعق احملرقـة  + ١٠٨٦–٢:١٠٨٥ابن الصباغ،   : الفصول املهمة ) ١(
٣١٤.

.٢٩٠/ ٥٠حممد باقر السي، : حبار األنوار+ ٩٥/ ٤األربلي، : كشف الغمة) ٢(
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.)١(من تعيني والية الويل ال ما صرف إىل غري معناه
سـئل أبـو   : مسعـت أيب يقـول  : عن حممد بن عثمان العمري، يقول      -٢

وأنا عنده عن اخلرب الذي روي عـن آبائـه  عليهما السالمحممد احلسن بن علي 
أن األرض ال ختلـو مـن حجـة  علـى خلقـه إىل يـوم القيامـة وأن                «: سالمعليهم ال 

إن هذا حـق  «:فقال عليه السالم» من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية  
   يـا ابـن رسـول اهللا فمـن احلجـة واإلمـام       : فقيـل لـه  . »كمـا أن النـهار حـق

ي، مـن مـات ومل يعرفـه مـات ميتـة      ابين حممد، هو اإلمـام واحلجـة بعـد   «: بعدك؟ فقال 
أما إن له غيبة حيار فيها اجلاهلون، ويهلك فيها املبطلـون، ويكـِذّب فيهـا       . جاهلية

ــوق رأســه بنجــف          ــيض ختفــق ف ــاتون، ثــم خيــرج فكــأنّي أنظــر إىل األعــالم الب الوقّ
.)٢(»الكوفة
دخلـت علـى أيب   : عن أمحد بن إسـحاق بـن سـعد األشـعري قـال           -٣

وأنا أريد أن أسأله عن اخللف من بعـده،  عليهما السالم يحممد احلسن بن عل   
يا أمحد بن إسحاق إنّ اهللا تبارك وتعاىل مل خيلُ األرض منـذ        «: فقال يل مبتدئاً  

وال خيليهــا إىل أن تقــوم الــساعة مــن حجــة هللا علــى خلــق آدم عليــه الــسالم
ركـات  يدفع البالء عن أهل األرض، وبه يرتِّل الغيـث، وبـه خيـرج ب       خلقه، به 
.»األرض

يا ابن رسول اهللا فمـن اإلمـام واخلليفـة بعـدك؟ فنـهض      : قلت له : قال
مسرعاً فدخل البيت، مثَّ خـرج وعلـى عاتقـه غـالم كـأن وجهـه       عليه السالم 

يـا أمحـد بـن إسـحاق لـوال          «: القمر ليلة البدر من أبنـاء الـثالث سـنني، فقـال           
.٣٧٠–٣٦٢/ ١األميين، : الغدير: ظ) ١(
.٢/٢٥٣الفضل الطربسي، : اعالم الورى+ ٣٧٧–٢/٣٧٦الصدوق، : إكمال الدين) ٢(
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   وعلـى حججـه مـا عرضـت عليـك ابـين       عـز وجـل    كرامتك علـى ا    هـذا، إنّـه مسـي
وكنيـه، الـذي ميـأل األرض قـسطاً وعـدًال كمـا       رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم   

،يا أمحد بن إسحاق مثَله يف هذه األمـة مثـل اخلـضر عليـه الـسالم     .ملئت جوراً وظلمًا 
 ته اغيبة ال ينجو فيها من اهللكة إلّا من ثب ليغينب عز ومَثله مثل ذي القرنني، وا

.»على القول بإمامته ووفَّقه فيها للدعاء بتعجيل فرجهوجل
يـاموالي فهـل مـن عالمـة يطمـئن          : فقلت لـه  : فقال أمحد بن إسحاق   

أنا بقيـة ا يف  «: بلسان عريب فصيح فقالعليه السالمإليها قليب؟ فنطق الغالم  
.)١(»إسحاقأرضه، واملنتقم من أعدائه، فال تطلب أثراً بعد عني يا أمحد بن 

إنّ الروايتني السابقتني كلتيهما تؤكدان على إمامـة اإلمـام املهـدي وهـو        
عليـه الـسالم  وقـد خطـط اإلمـام العـسكري    ،عليه السالماحلجة القائم بعده  

ليبقى اإلمام املهدي بعيداً عن األنظار ومل يطلـع عليـه أحـد إلّـا اخلـواص مـن          
.)٢(عن أعني الظاملنيشيعته حلراجة الظروف وضرورة الكتمان التام 

.٢٤٩-٢٤٨/ ٢الفضل الطربسي، : إعالم الورى+ ٣٥٧/ ٢الصدوق، : إكمال الدين) ١(
-١/٢٨٠حممـد حممدصـادق الـصدر،       : تـاريخ الغيبـة الـصغرى     : موسوعة اإلمام املهـدي   : ظ) ٢(

٢٨٤.
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٦٣

معرفته باللغات: اِّـطلب الثالث

غلمانه وغهم بلغاتهميكّلم اإلمام عليه السالم

مسعت أبا حممد غري مـرة يكلّـم غلمانـه     : عن أيب محزة نصري اخلادم، قال     
هـذا وِلـد باملدينـة    : ترك وروم وصقالبة، فتعجبت من ذلك، وقلـت      : بلغام

وال رآه أحد فكيف هـذا؟  ،مضى أبو احلسن عليه السالمومل يظهر ألحد حىت  
إن ا تبارك وتعاىل بين حجته مـن  «: أُحدث نفسي بذلك، فأقبل علي فقال   

ســائر خلقــه بكــل شــيء ويعطيــه اللغــات ومعرفــة اَألنــساب واآلجــال واحلــوادث، ولــوال    
.)١(»ذلك مل يكن بني احلجة واحملجوج فرق

وممـا يؤيـد أن اإلمـام وجـب أن يكـون عاملـاً         (: قال حممد بـاقر الـسي     
جبميع اللغات أنه لو حضر عنده خصمان بغري لسانه ومل يوجـد هنـاك متـرجم        

.)٢()لزم تعطيل األحكام

/ ٢املفيـد،  : داإلرشا+ ٢٥١املسعودي، : إثبات الوصية + ٥٨٥/ ١الكليين،  : أصول الكايف ) ١(
/ ٤ابــن شهرآشــوب، : املناقــب+ ٤٣٦/ ١الراونــدي، : اخلــرائج واجلــرائح+ ٣٣١–٣٣٠
.١٤٥/ ٢الفضل الطربسي،: إعالم الورى+ ٤٦١

.١٥٦/ ٦: مرآة العقول) ٢(
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٦٤

رواة اإلمام الحسن العسكري عليه السالم: اِّـطلب الرابع

عـرض  ولعلّ من أهم مكمالت البحث عن سريته العلمية عليه الـسالم   
عدد كثري مـن الـشيعة    ة وترمجتهم، فقد صحب اإلمام عليه السالم      أمساء الروا 

واملوالني له، ورووا عنه روايات كثرية يف خمتلف العلوم واملسائل، وحدثوا عنه 
بال واسطة مع االختالف يف وثقام ومرتلتهم، فقد أحصى الطوسي أصحاب  

واثـنني  فكـان عـددهم مائـة       اإلمام أيب حممد احلـسن العـسكري عليـه الـسالم          
بلغ عدد الـرواة عـن اإلمـام العـسكري عليـه            : (، أما العطاردي فقال   )١(راوياً

، وتتبع حممـد جـواد الطبـسي    )٢()تسعاً وأربعني ومائة رجالً حدثوا عنه  السالم
.)٣(أصحابه فكان عددهم مائتني وثالثة عشر راوياً

ــه    وقــد تكفــل البحــث ترمجــة رواة اإلمــام احلــسن العــسكري يف روايات
قهية ترمجة وافية بعنوان البحث السندي يف كل رواية، أمـا بالنـسبة لترمجـة           الف

.)٤(فنحيل تفصيل ذلك على كتب الرجالمجيع رواة اإلمام عليه السالم

٤٠٣-٣٩٧: رجال الطوسي) ١(
٣٤٨-٢٩١: مسند اإلمام العسكري) ٢(
٣٠٦-٢٥٩: حياة اإلمام احلسن العسكري) ٣(
+ العلّامـة احللـي   : خالصة األقـوال + الطوسي  : رجال الطوسي + النجاشي  : رجال النجاشي : ظ) ٤(

.اخلوئي: معجم رجال احلديث+ عبد اهللا املامقاين : تنقيح املقال+ احلر العاملي : الرجال
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الفصل الثاني

روايات اإلمام احلسن العسكري 

عليه السالم يف العبادات
عرض وداللة

ينـتظم  بخصوص العبـادات مولبيان روايات اإلمام العسكري عليه السال 
:الفصل في سبعة مباحث وعلى النحو اآلتي

.كتاب الطهارة: المبحث األول
.كتاب الصالة: المبحث الثاني
.كتاب الزكاة: المبحث الثالث
.كتاب الخمس: المبحث الرابع

.كتاب الصوم: المبحث الخامس
.كتاب الحج: المبحث السادس
.كتاب الجهاد: المبحث السابع
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املبحث األول

كــتاب الـطـهارة

ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل الطهــارة ينــتظم المبحــث فــي خمــسة     
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم الخلوة: المطلب األول
.من أحكام الوضوء: المطلب الثاني
.من األغسال المندوبة: المطلب الثالث
.من أحكام األموات: المطلب الرابع

. حكم دم مما ال نفس سائلة له:المطلب الخامس
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٦٧

حكم الَخلوة: اِّـطلب األّول

ة عند قضاء الحاجةحكم التسمي: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن حممد بن احلسني، عن احلـسن بـن    -١
قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      : قـال :عـن أبيـه عـن آبائـه       علي عليه السالم  

ــلم ــولٍ أو غـــري ذلـــك فليقـــل     «:وسـ ــدكم لبـ بـــسم ا فـــإن  : إذا انكـــشف أحـ
.)١(»الشيطان يغض بصره

البحث السندي

األشعري، القمي، أبو جعفر، شيخ القمـيني       : حممد بن علي بن حمبوب    
.)٤()ثقة(، )٣(، له كتب وروايات)٢(يف زمانه، عني، فقيه، صحيح املذهب

.٣٠٧/ ١احلر العاملي،: وسائل الشيعة+ ٣٥٢/ ١الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٣٤٩النجاشي، : ال النجاشيرج: ظ) ٢(
.٢٢٢الطوسي، : الفهرست: ظ) ٣(
احلـر  : الرجـال + ٣٩٢العلّامة احللـي،    : خالصة األقوال + ٣٤٩النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٤(

.٢٣٠العاملي، 
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يف سـائر مـوارد اإلطـالق   فاملقصود مبحمد بن احلسني: حممد بن احلسني  
، أبو جعفر الزيات اهلمداين، جليل مـن        )١(هو حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب      

أصحابنا، عظيم القدر، كثري الروايـة، عـني، حـسن التـصانيف، مـسكون إىل              
، مـن أصـحاب اإلمـام اجلـواد         )٣(، له كتاب اللؤلـؤة وكتـاب النـوادر        )٢(روايته

.)٥()ثقة(، )٤(عليهما السالمواهلادي والعسكري

داللة المتن

.)٦(دلّت الرواية على استحباب التسمية عند الكشف لقضاء احلاجة

اخلـوئي،  : معجـم رجـال احلـديث   + ٤٨٧/ ٣أليب املعـايل الكلباسـي،     : الرسائل الرجاليـة  : ظ) ١(
٣٠٧/ ١٦.

.٣٣٤النجاشي، : النجاشيرجال : ظ) ٢(
.٢١٥الطوسي،: الفهرست: ظ) ٣(
.٤٠٢، ٣٩١، ٣٧٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٤(
: رجــال الطوســـي + ٢١٥الطوســـي، : الفهرســت + ٣٣٤النجاشـــي، : رجــال النجاشــي  ) ٥(

.٣٧٤العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٣٧٩الطوسي، 
+ ٥٠–٤٩/ ١البحـراين،  :احلدائق الناضرة+ ٢٥٣/ ١العلّامة احللي ، :منتهى املطلب  :ظ) ٦(

+ ٢٢٧/ ٢الـسبزواري،  : مهـذب األحكـام  + ٥٧/ ١حممـد حـسن النجفـي،    : جواهر الكالم 
.٤٥٠/ ٣علي الغروي، : التنقيح يف شرح العروة الوثقى
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٦٩

من أحكام الوضوء: الثانياِّـطلب 

ء َّـ الكنيفحكم صب ماء الوضو: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتـب حممـد بـن احلـسن إىل أيب حممـد عليـه       : عن حممد بن حيىي قال  -٢
وز أن يغـسل امليـت ومـاؤه الـذي يـصب عليـه يـدخل إىل بئـر          هل جيـ  السالم

كنيف، أو الرجل يتوضـأ وضـوء الـصالة أن يـصب مـاء وضـوئه يف كنيـف؟             
.)١(»يكون ذلك يف بالليع«:فَوقَّع عليه السالم

البحث السندي

، )٢(أبو جعفـر العطـار القمـي، شـيخ أصـحابنا يف زمانـه      : حممد بن حيىي  
، وتأيت له روايات بعنوان حممد ابن     )٤()ثقة(،  )٣(ثري الرواية روى عنه الكليين، ك   

، وسـتأيت الروايـة يف      ٤٢١/ ١الطوسـي،   : ذيب األحكـام  + ١٤٩/ ١الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.ام األمواتأحك

.٣٥٣النجاشي،: رجال النجاشي) ٢(
.٤٣٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
: خالصـة األقـوال  + ١٨٦ابـن داود،  : رجـال ابـن داود   + ٣٥٣النجاشـي، : رجال النجاشـي  ) ٤(

.٣١٨حممد باقر السي، : رجال السي+٤٠٥العلّامة احللي، 
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.)١(حيىي العطار
ان املقصود مبحمد بن احلسن يف سائر موارد اإلطـالق         : حممد بن احلسن  

، )٣(، وكذلك انصراف الـصفار إىل حممـد بـن احلـسن دون غـريه              )٢(هو الصفار 
بنا القمـيني،  وهو حممد بن احلـسن بـن فَـروخ الـصفار، كـان وجهـاً يف أصـحا               

، له كتب منـها كتـاب بـصائر    )٤(عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط يف الرواية     
، وهـو مـن     )٥(الدرجات، ولـه مـسائل كتـب ـا إىل أيب حممـد عليـه الـسالم                  

.)٧()ثقة(، )٦(أصحابه

داللة المتن

ــأس    دلّــت الروايــة علــى كراهــة صــب مــاء الوضــوء يف الكنيــف وال ب
.)٨(بالبالوعة

.٢٧٠/ ١٩اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ١(
.٣٨٤/ ٣أليب املعايل الكلباسي، : الرسائل الرجالية: ظ) ٢(
.٢٥٧علي الصدر، : الفوائد الرجالية: ظ) ٣(
.٣٥٤النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٢٢٠الطوسي، : الفهرست: ظ) ٥(
.٤٠٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
احلـر  : الرجـال + ٣٧٤ي،  العلّامة احللـ  : خالصة األقوال + ٣٥٤النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٧(

.٢٩٨حممد باقر السي، : رجال السي+ ٢١٧العاملي، 
.١/٤٩١العاملي ، احلر:وسائل الشيعة+ ١/١١٩احلر العاملي ، :هداية األمة:ظ) ٨(
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٧١

من األغسال اِّـندوبة: لب الثالثطاِّـ

.حكم الغسل يف بعٍض من ليايل شهر رمضان:وفيه مسألة واحدة وهي

الروايةعرض

حدثين حممد بـن  : قالرضي اهللا عنهحدثنا علي بن أمحد بن موسى  -٣
كتبت إىل أيب : حدثنا أبو اخلري صاحل بن أيب محاد قال: أيب عبد اهللا الكويف قال

ابن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي     حممد احلسن   
أسأله عن الغسل يف ليايل شـهر رمـضان؟         : :بن احلسني بن علي بن أيب طالب      

إن استطعت أن تغتسل ليلة سبعة عشرة وليلـة تـسعة عـشرة    «:فكتب عليه السالم 
وليلــــة إحــــدى وعــــشرين وليلــــة ثــــالث وعــــشرين فأفعــــل فــــإن فيهــــا ترجــــى ليلــــة   

. )١(»...القدر

البحث السندي

ويقال له الدقاق، روى عنه الصدوق مترضياً : علي بن أمحد بن موسى    
.)٢(عليه، وهو من مشاخيه

.، وستأيت الرواية بتمامها يف كتاب الصالة١٠٤–١٠٣الصدوق، : فضائل األشهر الثالثة) ١(
معجـم رجـال   + ٣/٢٢٩التفرشـي،  : نقد الرجال+١/٥٥٤حممد األردبيلي، : ةجامع الروا : ظ) ٢(

.١٢/٢٧٩اخلوئي، : احلديث
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أبـو  ،)١(هو حممد بن جعفر األسدي بعينه     : حممد بن أيب عبد اهللا الكويف     
، لــه )٢(احلــسني الكــويف، يقــال لــه حممــد بــن أيب عبــد اهللا، صــحيح احلــديث  

.)٤()ثقة(، )٣(كتاب
، لـه  )٥(أبو اخلري صاحل بن أيب محاد، الرازي، لَِقي أبا احلسن عليه السالم   

، علـيهم الـسالم  )٧(، من أصحاب اإلمام اجلواد واهلـادي والعـسكري     )٦(كتاب
.)٩(، ميكن إثبات وثاقته بوقوعه يف إسناد تفسري علي بن إبراهيم)٨()ممدوح(

داللة المتن

يف ليايل فرادى شهر رمضان، وهـي      دلّت الرواية على استحباب الغسل      
ليلــة ســبع عــشرة، وتــسع عــشرة، واحــدى وعــشرين، وثــالث : أربــع ليــايل

.)١٠(وعشرين، ولكل زمان شريف كأغسال ليايل القدر
.٢٨٤/ ١٥اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ١(
.٣٧٣النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٢٣٣الطوسي،: الفهرست: ظ) ٣(
: جـامع الـرواة  + ٣٧٠العلّامة احللـي، : خالصة األقوال + ٣٧٣النجاشي،: رجال النجاشي ) ٤(

اخلـوئي،  : معجـم رجـال احلـديث   + ٢١٤احلـر العـاملي،   : الرجال+ ٤٩/ ٢حممد األردبيلي،  
٢٨٣/ ١٥.

.١٩٨النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٥(
.١٤٧الطوسي،: الفهرست: ظ) ٦(
.٣٩٩، ٣٨٧، ٣٧٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٧(
.١١١/ ٣اجلزائري، عبد النيب: حاوي األقوال يف معرفة الرجال) ٨(
.٥٩/ ١٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٩(
ــهاين، : مــصابيح الظــالم+ ٤٤٣الطوســي، : مــصباح املتهجــد: ظ) ١٠( ــد البهب + ٨٠/ ٤الوحي

+ ٢٨/ ٥حممد حسن النجفـي،  : جواهر الكالم + ٤٨٧/ ١علي الطباطبائي،   : رياض املسائل 
.٣٧/ ٣مرتضى األنصاري، : كتاب الطهارة
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٧٣

من أحكام األموات: اِّـطلب الرابع

:وفيه مخس مسائل وهي

رسال ماء َغسل اِّـّيت إُّـ الكنيفحكم إ: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عليـه  كتب حممـد بـن احلـسن إىل أيب حممـد    : عن حممد بن حيىي قال  -٤
هل جيـوز أن يغـسل امليـت ومـاؤه الـذي يـصب عليـه يـدخل أىل بئـر            السالم
.)١(»يكون ذلك يف بالليع«:عليه السالم؟ فَوقَّع...كنيف

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

.٤٢١/ ١الطوسي، : ذيب األحكام+ ١٤٩/ ١الكليين، : فروع الكايف)١(
.٦٩ص: ظ) ٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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داللة المتن

دلّت الروايـة علـى كراهـة إرسـال مـاء غـسل امليـت يف الكنيـف، وهـو               
املوضع املعد للبول والغائط، وجواز إرساله يف البالوعة، وهـي املوضـع املعـد     

.)١(لصب املاء

اِّـّيتحكم حد اِّـاء الذي يغسل به: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

سن إىل أيب حممـد عليـه   كتـب حممـد بـن احلـ    : عن حممد بن حيىي قال   -٥
حـد  «:يف املاء الذي يغسل به امليـت، كـم حـده؟ فوقَّـع عليـه الـسالم         السالم

غسل حتى يطهر إن شاء ات ي٢(»غسل املي(.

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

+ ١/٣٧٧الكركـي،   : جـامع املقاصـد   + ١/٣٥٠حممد بن مكي العاملي،     : ذكرى الشيعة : ظ) ١(
كـشف  + ١٣/٣٢٣حممـد بـاقر الـسي،    : مرآة العقول+ ١/٢٦٤احلر العاملي،   : هداية األمة 

ــام ــدي، ا: اللث ــسائل+ ٢/٢٥٥لفاضــل اهلن ــائي، : ريــاض امل مــستند + ١/٣٧٨علــي الطباطب
ــشيعة ــي، : ال ــالم + ١٦٥/ ٣النراق ــواهر الك ــي،  : ج ــسن النجف ــد ح ــاب + ١٤٧/ ٤حمم كت
.٢٨٧/ ٤مرتضى األنصاري، : الطهارة

ــروع الكــايف ) ٢( ــيين، : ف ــضره الفقيــه  + ١/١٤٩الكل ــذيب + ١/١٥٦الــصدوق، : مــن ال حي 
.١/١٩٦الطوسي، : اإلستبصار+ ١/٤٢١لطوسي، ا: األحكام

.٦٩ص: ظ)٣(
.٧٠ص : ظ) ٤(
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٧٥................................................................................الـطـهارةكــتاب: االولاملبحث 

داللة المتن

ل امليـت حـد أو مقـدار، فيختلـف          دلّت الرواية على أنه لـيس ملـاء غـس         
باختالف األموات من حيـث الـصغر والكـرب ونظافـة امليـت، وجـواب اإلمـام           

.)١(تضمن أن حد غسل امليت الطهارةعليه السالم

حكم مس اِّـّيت: اِّـسألة الثالثة

عرض الرواية

رجـل  :كتبـت إليـه عليـه الـسالم    : حممد بـن احلـسن الـصفار، قـال     -٦
ثوب امليت الذي يلـي جلـده قبـل أن يغـسل، هـل جيـب               أصاب يديه أو بدنه   

إذا أصاب يدك جسد امليت قبـل  «:عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع عليه السالم   
. )٢(»أن يغسل فقد جيب عليك الغسل

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

:اء اإلماميةدلّت الرواية على أمرين ومها ما أورده علم
.)٤(وجوب الغسل مبس ميت اآلدمي قبل تطهريه بالغسل-١

حممــد تقــي الــسي، : روضــة املــتقني+ ٣/٣٤٥حممــد بــن احلــسن، : إستقــصاء اإلعتبــار: ظ) ١(
+ ٣/٤٧٦الـسبزواري،   : مهـذب األحكـام   + ١/٢٦٤احلر العـاملي،    : هداية األمة + ١/٣٦٩

.٢٤٩-٨/٢٤٨الغروي، علي : التنقيح يف شرح العروة الوثقى
.٣/٢٩٠احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١/٤١٩الطوسي، : ذيب األحكام) ٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
+ ٣/٣٠١البحـراين،  : احلـدائق الناضـرة  + ٢/٩٥حممد بن مكي العاملي، : ذكرى الشيعة : ظ) ٤(

!
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.)١(عدم وجوب الغسل على من مس ثوب امليت الذي يلي جلده-٢

ل الرجل مع اِّـرأة على سرير واحدحكم حم: اِّـسألة الرابعة

ض الروايةعر

كتبت إىل أيب حممد احلسن العسكري: حممد بن احلسن الصفار، قال   -٧
أجيوز أن يجعل امليتان علـى جنـازة واحـدة يف موضـع احلاجـة                :السالمعليه  

وقلّة الناس؟ وإذا كان امليتان رجالً وامرأة حيمالن على سرير واحد، ويصلّى             
.)٢(»ال حيمل الرجل مع املرأة على سرير واحد«:عليهما؟ فوقَّع عليه السالم

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على كراهة محل ميتني علـى سـرير واحـد وبـاألخص مـع                
.)٤(اختالفهما يف الذكورة واألنوثة

"
ــسائل ــاض امل ــائي،  : ري ــي الطباطب ــشيعة + ١/٤٧٩عل ــستند ال ــي، : م هر جــوا+ ٣/٦٣النراق

+ ٤/٤٢٥مرتــضى األنــصاري، : كتــاب الطهــارة+ ٥/٣٧٧حممــد حــسن النجفــي، : الكــالم
.٧/٢٦١علي الغروي،: التنقيح يف شرح العروة الوثقى

.١/٣٣٦احلر العاملي، : هداية األمة+ ٣/٢٩٧احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ١(
.٢٠٨/ ٣لعاملي، احلر ا: وسائل الشيعة+ ٤٤١/ ١الطوسي، : ذيب األحكام) ٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
ايـة  + ٧/٢٨٢العلّامة احللي،   : منتهى املطالب + ٢/١٠٥العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٤(

: كـشف اللثـام   + ٤٥٧/ ١الكركـي،   : جـامع املقاصـد   + ٢٨٣/ ٢العلّامـة احللـي،     : األحكام
ــدي،  ــل اهلنـ ــشيعة+ ٤٢٤/ ٢الفاضـ ــستند الـ ــي، : مـ ــ+ ٢٥٢/ ٣النراقـ ــاممهـ : ذب األحكـ

!
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٧٧................................................................................الـطـهارةكــتاب: االولاملبحث 

حكم الصالة على اِّـّيت الواقفي: اِّـسألة الخامسة

عرض الرواية

كتـب بعـض أصـحابنا إىل أيب    : عن أمحد بن حممد بـن مطهـر، قـال         -٨
علـى أيب احلـسن موسـى عليـه الـسالم           يسأله عمـن وقـف    حممد عليه السالم  

أنا إىل ا منهم بريء، فـال  ... «:أتوالهم أم أتربأ منهم؟ فكتب إليه عليه السالم     
تتولّهم، وال تعد مرضاهم، وال تشهد جنائزهم، وال تصلّ على أحد منـهم مـات أبـداً، سـواء       

.)١(»...من جحد إماماً من ا، أو زاد إماماً ليست إمامته من ا، أو جحد

غريب الحديث

: يف تعريفــه للواقــفقــال اإلمــام اهلــادي عليــه الــسالم : عمــن وقــف
الواقف عاند عن احلق، ومقيم على سيئة، إن مات هبا كانت جهنم مأواه وبئس      «

فرقة من فرق الـشيعة مسـوا ـذا اإلسـم لوقـوفهم علـى          : ، والواقفة )٢(»املصري
اإلمام القـائم مـن آل حممـد، وهـو     وانه ،اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم   

حي يرزق، ومل يأمتوا بعده بإمام، ومل يتجاوزوه إىل غريه، ويطلق علـى هـؤالء    
.)٣(لقب املمطورة أي الكالب اليت أصاا املطر

البحث السندي

أبو علي، روى سعد بن عبد اهللا، عن موسى         : أمحد بن حممد بن مطهر    
"

.٩٦/ ٤السبزواري، 
.١٠٦-٤/١٠٥األربلي، : كشف الغمة+ ٤٥٢: ١الراوندي، : اخلرائج واجلرائح) ١(
.٣٨١الطوسي، ): رجال الكشي(إختيار معرفة الرجال املعروف بـ ) ٢(
.٢٦٨شريف األمني، : معجم الفرق اإلسالمية+ ٩٢-٩١النوخبيت، : فرق الشيعة: ظ) ٣(
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، وما يدل على علو مقامـه انـه     )١(م  عليه السال ابن احلسن عنه، عن أيب حممد     
مجيعاً إىل مكة، وكان أمحد بن خرجت أم أيب حممد مع الصاحب عليه السالم  

.)٢(حممد بن مطهر املتويل ملا حيتاج إليه الوكيل، الرجل يف غاية اجلاللة

داللة المتن

دلّت الرواية على عدم وجوب الصالة علـى كـل مـن اعتقـد مـا يعلـم                   
، :أو أحـد األئمـة  ضرورة، كالقادحني يف علي عليـه الـسالم  بطالنه من الدين   

كاخلوارج والغالة وحنوهم، فهؤالء ال جتـب علـيهم الـصالة، ألـم جحـدوا           
.)٣(ركناً من الدين، وجتب الصالة على من عداهم

.٦٤٦/ ١حممد األردبيلي، : واةجامع الر) ١(
.٦٤٦/ ١التستري، : قاموس الرجال) ٢(
جممـع  + ٢٨٤/ ٧العلّامة احللي،   : منتهى املطلب + ٢٥/ ٢العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٣(

/ ٢الفاضـل اهلنـدي،     : كـشف اللثـام   + ٤٤٦–٤٤٥/ ٢أمحـد األردبيلـي،     : الفائدة والربهـان  
.٣٢/ ٤علي الطباطبائي، : رياض املسائل+ ٣٣٠/ ١٠البحراين، : احلدائق الناضرة+ ٣٠٩
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٧٩

حكم دم مما ال نفس سائلة له: امساِّـطلب الخ

دم البق والاغيثحكم : وفيه مسألة واحدة وهي

ض الروايةعر

كتبت : علي بن حممد، عن سهل بن زياد، عن حممد بن الريان، قال-٩
هل جيـري دم البـقِّ جمـرى دم الرباغيـث، هـل جيـوز       :عليه السالمإىل الرجل

ألحد أن يقيس بدم البق على الرباغيث فيصلي فيه، وان يقيس على حنو هـذا   
.)١(»منه أفضلجيوز الصالة، والطهر «:فيعمل به؟ فوقَّع عليه السالم
ــسالم  ــه ال ــام احلــسن   :الرجــل علي ــو اإلم ــب ه إذا ورد الرجــل فالغال

لــشدة التقيــة يف زمانــه، وكلّمــا ورد عــن الرجــل يف العــسكري عليــه الــسالم
، فالظاهر أنه اإلمام احلسن العسكري عليـه    عليهم السالم  روايات أهل البيت  

.)٢(السالم

: مسند اإلمـام العـسكري   + ١/٢٧٤الطوسي،  : ذيب األحكام +١/٦٨الكليين،: فروع الكايف ) ١(
.٢٣٩العطاردي، 

.٢/٤٦٢حممد األردبيلي، : جامع الرواة+ ١٤/٥٠٢حممد تقي السي، : روضة املتقني: ظ) ٢(
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البحث السندي

هـو علـي    : أحـدمها : الكليين، رجالن الذي يروي عنه    : علي بن حممد  
، املعـروف بعـالن، يكنـى أبـا         )١(بن حممد بن إبراهيم بن أبان الـرازي الكلـيين         

.)٢()ثقة(احلسن، عني، له كتاب أخبار القائم، 
علي بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـدان، أبـو احلـسن القمـي                 : واآلخر

ثقـة، فاضـل، فقيـه،      ،  )٣(يكنـى أبـا القاسـم      »عبداهللا«الربقي، الذي كان جده     
.)٤(أديب

ــا حممــد   : ســهل بــن زيــاد أبــو ســعيد االدمــي الــرازي، وقــد كَاتــب أب
، مـن أصـحاب اإلمـام اجلـواد         )٦(، له كتاب  )٥(ضعيفالعسكري عليه السالم  

، ال يـضر ضـعفه لكونـه مـن       )٧()ثقـة (،  عليهمـا الـسالم    واهلادي والعـسكري  
.)٨(مشايخ اإلجازة

شعري له مسائل أليب احلسن العسكري ابن الصلت األ: حممد بن الريان

.٣١٩/ ٣حسني الربوجردي، : الكايفأسانيد كتاب : ظ) ١(
خالصــة  + ١٤٠ابــن داود، : رجــال ابــن داود + ٢٦٠النجاشــي،: رجــال النجاشــي : ظ) ٢(

.٣٠٨العلّامة احللي، : األقوال
.٣١٩/ ٣حسني الربوجردي، : أسانيد كتاب الكايف: ظ) ٣(
.٣٠٨العالمة احللي، : خالصة األقوال+ ٢٦١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.١٨٥النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٥(
.١٤٢الطوسي،: الفهرست: ظ) ٦(
.٣٨٧، ٣٩٩، ٣٨٧، ٣٧٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٧(
.٢٢٤حممد باقر السي، : رجال السي: ظ) ٨(
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٨١................................................................................الـطـهارةابكــت: االولاملبحث 

.)٣()ثقة(، )٢(، من أصحاب اإلمام اهلادي عليه السالم)١(عليه السالم

داللة المتن

.)٤(دلّت الرواية على طهارة دم البق والرباغيث مما ال نفس سائلة له

.٣٧٠النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٩١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
حممـد  : جامع الرواة +٣٧٧: العلّامة احللي : صة األقوال خال+٣٩١الطوسي،: رجال الطوسي ) ٣(

.٢/١١٣األردبيلي،
مـصابيح  + ٤٩/ ٥البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٣٧٤/ ١احلر العـاملي،    : هداية األمة : ظ) ٤(

٣٦١–٣٦٠/ ٥حممد حسن النجفي،  : جواهر الكالم + ٤٣٩/ ٤الوحيد البهبهاين،   : الظالم
.١٢/ ٢علي الغروي، : الوثقىالتنقيح يف شرح العروة + 
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املبحث الثاني

كـتـاب الـصـالة

ــتظم الم    ــرض توضـــيح دالالت مـــسائل الـــصالة ينـ ــي ســـتة   ولغـ بحـــث فـ
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.في المواقيت: المطلب األول
.في أحكام لباس المصلّي: المطلب الثاني
.حكم اإلتيان بالتسبيحات األربع للمسافر: المطلب الثالث
.حكم نوافل شهر رمضان: المطلب الرابع

.في صالة الحاجة: المطلب الخامس
.في أحكام المساجد: المطلب السادس
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٨٥

َّـ اِّـواقيت: اِّـطلب األّول

:وفيه ثالث مسائل وهي

حكم الصالة َّـ أول وقتها: األوُّـاِّـسألة 

عرض الرواية

وكـان  ،دخلـت علـى أيب حممـد عليـه الـسالم         : عن أيب هاشم، قال   -١٠
يكتب كتاباً، فحان وقت الصالة األوىل، فوضع الكتاب من يده، وقام عليـه             

مــا انــصرف مــن الــصالة أخــذ القلــم بيــده وأذن   ، فل...إىل الــصالةالــسالم
.)١(للناس

البحث السندي

داود بن القاسم بن إسحاق بـن عبـد اهللا بـن جعفـر بـن أيب         : أبو هاشم 
أبو هاشـم اجلعفـري، عظـيم املرتلـة عنـد األئمـة شـريف        ،طالب عليه السالم  

، وقد شـاهد اإلمـام الرضـا واجلـواد واهلـادي والعـسكري وصـاحب                 )٢(القدر
.١٢٣حسني بن عبد الوهاب، : عيون املعجزات) ١(
: رجــال الطوســي+ ١٢٤الطوســي،: الفهرســت+ ١٥٦النجاشــي،: رجــال النجاشــي: ظ) ٢(

.٢٤١/ ٢٦عبداهللا املامقاين، :تنقيح املقال+ ٣٧٥الطوسي، 
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، مــن أصــحاب اإلمــام الرضــا، )١(، وروى عنــهم كلّهــم، ولــه كتــاب:راألمــ
ــسكري  ــادي، والع ــة(، )٢(واجلــواد، واهل ــة الرجــل  ، ال إشــكال)٣()ثق يف وثاق

.)٤(وجاللته

داللة المتن

دلّت الرواية على استحباب الصالة يف أول وقتها، واختصاص الـصالة       
داللة فعـل املعـصوم     األوىل بأول الوقت، وهو وقت الفضيلة، ومرجع هذه ال        

.)٥(عليه السالم

الجمع ب الصالت: ألة الثانيةاِّـس

عرض الرواية

: حممد بن حيىي، عن حممد بـن أمحـد، عـن عبـاس الناقـد، قـال      عن   -١١
تفرق ما كان يف يدي، وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إىل أيب حممد عليـه             

.١٢٤الطوسي،: الفهرست: ظ) ١(
.٣٩٩، ٣٨٦، ٣٥٧،٣٧٥الطوسي، : رجال الطوسي)٢(
خالصة األقوال، العلّامة احللي،   + ٣٧٥رجال الطوسي،   + ١٥٦النجاشي،: رجال النجاشي ) ٣(

.٢٠٩حممد باقر السي، : رجال السي+ ١٩٢
.١٢٢/ ٨اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٤(
ــالف: ظ) ٥( منتــهى + ٣٠٠/ ٢العلّامــة احللــي،  : تــذكرة الفقهــاء + ٢٩٢/ ١الطوســي، : اخل

جـامع  + ٢/٣٢١العـاملي،   حممد بن مكـي    :ذكرى الشيعة + ٤/٣٦العلّامة احللي ،     :املطلب
: احلـدائق الناضـرة  + ٢١/ ٣الفاضـل اهلنـدي،   : كـشف اللثـام  + ١١/ ٢الكركـي،  : املقاصـد 

+ ١٣٤/ ٤النراقـي،   : مـستند الـشيعة   + أبو القاسم القمـي     : غنائم األيام + ٨١/ ٧البحراين،  
.١٠٥/ ١مرتضى األنصاري، : كتاب الصالة+ ٧٣/ ٧م، حممد حسن النجفي، جواهر الكال
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٨٧................................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

.)١(»ترى ما حتبامجع بني الصالتني الظهر والعصر«: فقال يلالسالم

غريب الحديث

.)٢(فالن حريفي أي معاملي: حرفائي

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
، )٤(هو حممد بـن أمحـد بـن حيـىي بـن عمـران األشـعري            : حممد بن أمحد  

كان يروي عن الضعفاء، ومـا عليـه يف   : القمي، أبو جعفر، ِإن أصحابنا قالوا  
، )٦(جليل القدر، كثري الرواية، له كتاب نوادر احلكمة   ،  )٥(نفسه مطعن يف شيء   

.)٧()ثقة(
.)٨(روى عن أيب حممد احلسن العسكري عليه السالم : عباس الناقد

مـسند اإلمـام   + ٢٢٣/ ٤احلـر العـاملي،   : وسـائل الـشيعة   + ٣٧٤/ ١الكلـيين،   : فروع الكايف ) ١(
.٢٤٠العطاردي، : العسكري

القـاموس  + ١/١٣٠الفيـومي،  : املـصباح املـنري  : ظ. ٥/٤٥٠ابـن منظـور،    : لسان العرب : ظ) ٢(
.٣/١٢٧الفريوزآبادي، : حمليطا

.٦٩ص: ظ) ٣(
.٢٢٥حممد أمني الكاظمي، : هداية احملدثني: ظ) ٤(
.٣٤٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٢٢١الطوسي،: الفهرست: ظ) ٦(
العلّامـة  : خالصة األقـوال  + ٢٢١الطوسي،: الفهرست+ ٣٤٨النجاشي،: رجال النجاشي ) ٧(

.٢٩٢حممد باقر السي، : رجال السي+ ٣٦٢احللي، 
.١٠/٢٧٣اخلوئي، معجم رجال احلديث ،+ ١/٤٣٤حممد األردبيلي ، :جامع الرواة:ظ) ٨(
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داللة المتن

بل ميكـن  (، )١(دلّت الرواية على جواز اجلمع بني الصالتني من غري عذر     
.)٢()أن يستدل على استحباب اجلمع بني الظهرين

حكم تقديم صالة الليل: ثةة الثالاِّـسأل

عرض الرواية

كتـب  : روى حممد بن أيب قـرة باسـناده إىل إبـراهيم بـن سـيابة قـال         -١٢
يف صـالة املـسافر مـن أول الليـل،     بعض أهل بييت إىل أيب حممد عليـه الـسالم        

فـضل صـالة املـسافر مـن أول الليـل كفـضل صـالة املقـيم يف          «:فكتب عليه السالم  
.)٣(»احلضر من آخر الليل

البحث السندي

قال ابن طاووس بعد نقل رواية حممـد بـن أيب قـرة يف    : حممد بن أيب قرة 
كتاب عمل شهر رمضان فيما اسنده عن علي بن مهزيار، عن اإلمـام اجلـواد            

قال الصفواين يف كتاب التعريف، وقد زكّاه أصـحابنا عنـد     : قالعليه السالم 
.)٥()ثقة(، )٤(ذكر امسه وأثنوا عليه

/ ٣حممـد بـن مكـي العـاملي،         : ذكـرى الـشيعة   + ٢٧٣/ ٢العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ١(
.١٥١/ ٢سم القمي، أبو القا: غنائم األيام+ ١٤٠/ ٦احلدائق الناضرة، البحراين، + ٣٣١

.٦٩/ ١مرتضى األنصاري، :كتاب الصالة) ٢(
.٤/٢٥٤احلر العاملي، :وسائل الشيعة+ ٢/٣٧١حممد بن مكي العاملي ، :ذكرى الشيعة) ٣(
.٤٧ابن طاووس، : إقبال األعمال: ظ) ٤(
.٣٣٥/ ٢عبد النيب الكاظمي، : تكملة الرجال) ٥(
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٨٩................................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

.)١(مل نعثر عليه يف املعاجم الرجالية: اهيم بن سيابةإبر

داللة المتن

دلّـت الروايـة علـى جـواز تقـدمي صـالة الليـل علـى االنتـصاف لعــذر،          
ومقتضى هذه الرواية ان صالة الليل من املسافر قبل االنتصاف كصالة الليـل      
من غري املـسافر بعـد االنتـصاف بـل يف وقـت فـضيلتها، وكيـف كـان فجـواز                 

.)٢(قدمي إىل املسافر مما ال كالم فيه باجلملةالت

: مــستدركات علــم رجــال احلــديث) + اهلــامش(٤/٦٠مقــاين، عبــداهللا املا: تنقــيح املقــال: ظ) ١(
.١٥٥/ ١النمازي، 

غنـائم  + ٦/٢٠٩البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٣/٥٧الفاضل اهلنـدي،    : كشف اللثام : ظ) ٢(
، التنقـيح يف  ٢/١٩٣رياض املـسائل، علـي الطباطبـائي،       + ٢/١٧٦أبو القاسم القمي،    : األيام

.٣٩٨/ ١روي، علي الغ: شرح العروة الوثقى
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٩٠

من أحكام لباس اِّـصّلي: ب الثانياِّـطل

:وفيه مخس مسائل وهي

حكم صالة الرجل َّـ الحرير اِّـحض:اِّـسألة األوُّـ

ايةعرض الرو

كتبـت إىل أيب  : عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد اجلبـار قـال      -١٣
يـصلّى يف قلنـسوة حريـر حمـض، أو قلنـسوة        هـل   : أسـأله حممد عليه الـسالم   

.)١(»ال حتل الصالة يف حرير حمض«:ديباج؟ فكتب عليه السالم

غريب الحديث

.)٢(من مالبس الرؤوس خمتلفة األنواع واألشكال: قلنسوة

ــيين، : فــروع الكــايف) ١( ــصار+ ١٨٤/ ٢الطوســي، : ــذيب األحكــام+ ٣٩٢/ ١الكل : اإلسبت
٣٨٣/ ١الطوسي، 

معجم + ٣٦٩قلعچي، حممد:معجم لغة الفقهاء+ ٤/٢٨٢ابن منظور ،   :لسان العرب  :ظ) ٢(
ى وآخـرون،  إبـراهيم مـصطف  : املعجـم الوسـيط  + ٣٣٨أمحد فـتح اهللا،     : ألفاظ الفقه اجلعفري  

٧٥٤ .
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٩١................................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

.)١(وهو الثياب املتخذة من اإلبريسم، فارسي معرب: ديباج

البحث السندي

القمـي، فقيـه مـن أصـحابنا، كـثري      أبو علي األشعري : أمحد بن إدريس  
، من أصـحاب اإلمـام العـسكري    )٢(احلديث، صحيح الرواية له كتاب النوادر    

.)٤()ثقة(، )٣(عليه السالم 
وهو ابن أيب الصهبان، قمي، من أصحاب اإلمـام     : حممد بن عبد اجلبار   

.)٧()ثقة(، )٦(، له روايات)٥(عليهم السالماجلواد، واهلادي، والعسكري

المتنداللة 

.)٨(دلّت الرواية على عدم جواز الصالة للرجل يف احلرير احملض

. ١٨٨/ ١الفيومي، : املصباح املنري+ ٩٧/ ٢ابن األثري، : النهاية يف غريب احلديث واألثر: ظ) ١(
.٩٢النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣٩٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
ابـن داود،   : رجـال ابـن داود    + ٧١الطوسـي، : الفهرست+ ٩٢النجاشي،: رجال النجاشي ) ٤(

: رجـال الـسي   + ٤٦احلر العاملي،   : الرجال+ ٦٦العلّامة احللي،   : خالصة األقوال + ٣٦
.١٤٨حممد باقر السي، 

.٤٠١، ٣٩١، ٣٧٨، ٣٩١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٥(
.٢٢٥الطوسي،: الفهرست: ظ) ٦(
:خالصـة األقـوال  + ١٥٩ابـن داود،  : رجـال ابـن داود   + ٣٩١الطوسـي،   : رجال الطوسـي  ) ٧(

.٣٠٥حممد باقر السي، : رجال السي+ ٣٨٢العلّامة احللي، 
: تــذكرة الفقهــاء+ ١/٥٠٤الطوســي، : اخلــالف+ ١٣٤الــشريف املرتــضى، : االنتــصار: ظ) ٨(

الكركـي،  : جامع املقاصد + ٤/٢٢٠العلّامة احللي،   : منتهى املطلب + ٢/٢٧٠العلّامة احللي،   
ــدة والربهــان + ٨٤/ ٢ ــي، أمحــ: جممــع الفائ : احلــدائق الناضــرة+ ٨٣–٢/٨٢/ ٢د األردبيل

!
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رمزحكم الصالة َّـ الق: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

يسأله عن كتب إبراهيم بن مهزيار إىل أيب حممد احلسن عليه السالم         -١٤
:فكتب عليه الـسالم . الصالة يف الِقرِمز فإن أصحابنا يتوقون عن الصالة فيه    

.)١(»بأس به مطلقاً واحلمد ال«

غريب الحديث

صبغ أرمين من عصارة دود يكون يف اجامهم، وقيل هـو أمحـر             : الِقرِمز
.)٢(كالعدس، من خاصيته صبغ ما كان حيوانياً كالصوف والقَز دون القطن

البحث السندي

، مـن   )٣(أبو إسحاق األهوازي، له كتاب البشارات     : إبراهيم بن مهزيار  
.)٥()ثقة(، )٤(إلمام اجلواد واهلادي عليهما السالمأصحاب ا

"
النراقــي، : مـستند الـشيعة  + ٢/٣٢١أبـو القاسـم القمـي،    : غنـائم األيـام  + ٧/٨١البحـراين،  

ــالم+ ٣٣٦–٤/٣٣٥ ــواهر الكـ ــي،  : جـ ــسن النجفـ ــد حـ ــذب + ١١٥–٨/١١٤حممـ مهـ
.٥/٢٩٩السبزواري، : األحكام

.٢/٣١٦الطوسي، : ذيب األحكام+١/٢٤٠الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
القـاموس  + ٨٦/ ٤ابن منظـور،    : لسان العرب + ٥/ ٤النهاية يف غريب احلديث واألثري،      : ظ) ٢(

.٣١/ ٤الطرحيي، : جممع البحرين+ ١٩٤/ ٢الفريوز آبادي، : احمليط
.١٦النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٣٨٤، ٣٧٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
تنقـيح  + ١٤٦حممـد تقـي الـسي،    : رجـال الـسي  + ٦٣العلّامة احللـي،   : الصة األقوال خ) ٥(

.٢٨٠/ ١اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ٥/٣١عبداهللا املامقاين ، : املقال
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٩٣................................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

داللة المتن

.)١(دلّت الرواية على جواز الصالة يف القرمز

حكم ما ال تتم الصالة به منفردًا: اِّـسألة الثالثة

عرض الرواية

كتبت إىل : عن حممد بن أمحد بن حيىي، عن حممد بن عبد اجلبار قال-١٥
هـل يـصلّى يف قلنـسوة عليهـا وبـر مـا ال يؤكـل         أسـأله أيب حممد عليه السالم   

ال حتـل  «:حلمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر األرانب؟ فكتب عليـه الـسالم           
ــاء    الـــصالة يف احلريـــر احملـــض، وإن كـــان الـــوبر ذكيـــاً حلّـــت الـــصالة فيـــه إن شـ

٢(»ا(.

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد بن حيىي
.)٤(سبقت ترمجته:حممد بن عبد اجلبار

داللة المتن

دلّت الرواية على عدم جواز الـصالة فيمـا ال تـتم فيـه الـصالة، ففيهـا                
داللة واضحة على عدم اجلواز يف مثـل التكـة والقلنـسوة ممـا ال تـتم الـصالة                   

+ ٨/٦٣حممـد حـسن النجفـي،    : جـواهر الكـالم  + ٢/١٠٠احلر العـاملي،    : هداية األمة : ظ) ١(
.٢٥٨/ ٥السبزواري، : مهذب األحكام

.٣٨١/ ١الطوسي، : اإلستبصار+ ١٨٣/ ٢الطوسي، : ذيب األحكام) ٢(
.٨٧ص: ظ) ٣(
.٩١ص : ظ) ٤(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامياتروا: الفصل الثاني....................................٩٤

، »إذا كـان الـوبر ذكيـًا حّلـت الـصالة فيـه             «:، وأما قوله عليـه الـسالم      )١(فيه
.)٢()ا ال حتل احلياة من مأكول اللحمانه ال تعترب التذكية فيم(

حشوُه قّز حكم الصالة َّـ ثوب : اِّـسألة الرابعة

عرض الرواية

الرجـل  يفكتب إبراهيم بن مهزيار إىل أيب حممد احلسن عليه السالم -١٦
نعـم، ال   «:هل يصلّي فيه؟ فكتـب عليـه الـسالم        جيعل يف جبته بدل القطن قزاً     

.)٣(»بأس به

غريب الحديث

ــز ــز   : القَ بــالفتح والتــشديد مــا يعمــل مــن اِإلبريــسم، وعــن بعــضهم القَ
.)٤(واِإلبريسم مثل احلنطة والدقيق

البحث السندي

.)٥(سبقت ترمجته: إبراهيم بن مهزيار

خمتلـف  + ٥١١/ ١الطوسـي ،  : اخلـالف + ٢٤١/ ١الـصدوق ،  :من ال حيضره الفقيـه   :ظ) ١(
ل احلبـ + ٢/٨٣أمحـد األردبيلـي ،       :جممع الفائـدة والربهـان    + ٢/٦٤العلّامة احللي ،     :الشيعة
:كــشف اللثــام+ ٢/٣٢٤القاســم القمــي، أبــو:غنــائم األيــام+ ٢/٢٠٢البــهائي ، :املــتني

.٣/٢١٤الفاضل اهلندي ، 
.٢٦٩/ ٥السبزواري، : مهذب األحكام) ٢(
.٤/٤٤٤العاملي، احلر:وسائل الشيعة+ ١/٢٤٠الصدوق ، :من ال حيضره الفقيه) ٣(
.٣٦٢حممد قلعچي، : معجم لغة الفقهاء+ ٤/٣١الطرحيي، : جممع البحرين: ظ) ٤(
.٩٢ص : ظ) ٥(
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٩٥................................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

لة المتندال

.)١(دلّت الرواية على جواز الصالة يف ثوب حشوه قز

حكم الصالة ومعه فأرة مسك: خامسةاِّـسألة ال

روايةعرض ال

كتبـت  : عن حممد بن علي بن حمبوب، عن عبد اهللا بن جعفـر قـال       -١٧
جيـوز للرجـل أن يـصلّي ومعـه فـأرة       : -يعين أبـا حممـد عليـه الـسالم         –إليه  

.)٢(»ال بأس به إذا كان ذكياً«: مسك؟ فكتب

غريب الحديث

.)٣(فارته وعاؤه: رائحته، وقيل: فأرة مسك

البحث السندي

.)٤(سبقت ترمجته: بحممد بن علي بن حمبو
عبد اهللا بن جعفر بن احلـسني بـن مالـك بـن جـامع            : عبد اهللا بن جعفر   

، من )٥(احلمريي، أبو العباس القمي، شيخ القميني ووجههم، صنف كتباً كثرية

أمحـد األردبيلـي ،   : جممع الفائدة والربهان  + ٣/٤٥حممد بن مكي العاملي     : ذكرى الشيعة : ظ) ١(
مــستند + ٢/١٠٠العــاملي، احلــر:هدايــة األمــة+ ٢/٢٠٦البــهائي ، :احلبــل املــتني+ ٢/٩٨

.٣٤١/ ٤النراقي، : الشيعة
.٤٣٣/ ٤احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٣١٦/ ٢الطوسي، : مذيب األحكا) ٢(
.٢/١٠٧الفريوز آبادي، : القاموس احمليط+ ٣/٦٢١ابن منظور، : لسان العرب: ظ) ٣(
.٦٧ص : ظ) ٤(
.٢١٩النجاشي،: رجال النجاشي: ظ) ٥(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني....................................٩٦

.)٢()ثقة(، )١(من أصحاب اإلمام اهلادي والعسكري عليهما السالم

داللة المتن

.)٣(رة مسك لطهارادلّت الرواية على جواز الصالة ومعه فأ

.٤٠٠، ٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
حممـد  : رجـال الـسي  +٢٦٩العلّامـة احللـي،    : خالصة األقـوال  +١٦٧الطوسي،: الفهرست) ٢(

.٢٤١باقر السي، 
٧٠/ ٣حممد بن مكـي العـاملي   : ذكرى الشيعة + ٢٦٠/ ٤العلّامة احللي،   : منتهى املطلب : ظ) ٣(

.١٠٠/ ٢احلر العاملي، : هداية األمة+ 
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٩٧

تيان بالتسبيحات األربع للمسافرحكم اإل: اِّـطلب الثالث

تيان بالتسبيحات األربع للمسافراإل: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن عيسى العبيدي، عـن سـليمان بـن حفـص املـروزي             -١٨
يقـول يف دبـر    جيـب علـى املـسافر أن        «:قال الفقيه العسكري عليـه الـسالم      : قال

سبحان ا واحلمد  وال إله إلّا ا وا أكرب، ثالثـني مـرة   : كلّ صالة يقصر فيها  
.)١(»لتمام الصالة

البحث السندي

أبـو جعفـر، جليـل يف أصـحابنا، عـني، كـثري       : حممد بن عيسى العبيدي   
ن ، مـ  )٢(الرواية، حسن التصانيف، روى عن أيب جعفر الثاين مكاتبةً ومشافهةً         

ممـن  ،)٤()ثقـة (،  )٣(عليـه الـسالم    أصحاب اإلمام الرضا واهلـادي والعـسكري      

سند مــ+ ٥٢٣/ ٨احلــر العــاملي، : وســائل الــشيعة+ ٢٠٥/ ٣الطوســي، : ــذيب األحكــام) ١(
.٢٤٢العطاردي، : اإلمام العسكري

.٣٣٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٤٠١، ٣٩١، ٣٦٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
رجـال  + ٣٩٤: العلّامـة احللـي،   : خالصـة األقـوال   + ٣٣٣النجاشي،: رجال النجاشي : ظ) ٤(

!
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني....................................٩٨

تسامل أصحابنا على وثاقته، وهـو متحـد مـع حممـد بـن عيـسى بـن عبيـد بـن                      
.)١(يقطني

من أصحاب اإلمـام الرضـا عليـه الـسالم        : سليمان بن حفص املروزي   
وروى سالم، أدرك اإلمام اهلادي عليـه الـ       )٣(، له كتاب روى عنه الصدوق     )٢(

.)٤(عنه، وطريق الصدوق عنه صحيح

داللة المتن

دلّت الرواية على إستحباب اإلتيان بالتسبيحات األربع للمسافر عقيـب    
.)٥(مقصورةصالةكل

"
.٣١١حممد باقر السي، : السي

.١٢١/ ١٨، اخلوئي: معجم رجال احلديث: ظ) ١(
.٣٥٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٣٧٧/ ١حممد األردبيلي، : جامع الرواة: ظ) ٣(
.٢٥٤/ ٩اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٤(
حممد بن مكي العـاملي  : ذكرى الشيعة + ٣٦٨–٣٦٧/ ٤العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٥(

+ ٣٣٧/ ٨النراقـي،   : مـستند الـشيعة   + ٤٥٠/ ٤الفاضل اهلنـدي،    : كشف اللثام + ٣٣٥/ ٤
/ ١٤حممـد حـسن النجفـي،      : جـواهر الكـالم   + ٤٠٧/ ٤علـي الطباطبـائي،     : رياض املـسائل  

٣٦١.
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٩٩

شهر رمضانحكم نوافل : اِّـطلب الرابع

:وفيه مسألتان ومها

ما يزاد من الصالة َّـ شهر رمضان:اِّـسألة األوُّـ

ةعرض الرواي

علي بن حممد، عن حممد بن أمحد بن مطهر، أنه كتب اىل أيب     عن- ١٩
خيربه مبا جاءت به الرواية، أن النيب صلى اهللا عليـه وآلـه   حممد عليه السالم  

كان يصلّي يف شهر رمضان وغـريه مـن الليـل ثـالث عـشرة ركعـة،                 وسلم
ى مـن  فـض ا فـاه، صـلّ   «:الوتر، وركعتا الفجر؟ فكتب عليه الـسالم    : منها

شـهر رمـضان يف عـشرين ليلـة، كـل ليلـة عـشرين ركعـة، مثـاني بعـد املغـرب،            
واثنيت عشرة بعد العشاء اآلخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعـشرين،    
وليلة ثالث وعشرين، وصلّى فيهمـا ثالثـني، اثـنيت عـشرة بعـد املغـرب، ومثـاني عـشرة           

ــ    ــة، يقـ ــة ركعـ ــا مائـ ــلّى فيهمـ ــرة، وصـ ــد عـــشاء اآلخـ ــة  بعـ ــلِّ ركعـــة فاحتـ رأ يف كـ
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني...................................١٠٠

الكتاب وقل هو ا أحد عـشر مـرات، وصـلّى إىل آخـر الـشهر كـل ليلـة ثالثـني           
.)١(»ركعة كما فسرت

غريب الحديث

نثر أسنانه، أي أن تسقط ثناياه من حتت ومن فوق وكـل            : فض اهللا فاه  
للعبـاس بـن عبـد     أضراسه، ويف قول رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم            

أي ال جيعله فضاء ال أسنان فيه، وأقام الفم . )٢(»ال يفضض ا فاك   «:املطلب
.)٣(مقام األسنان

البحث السندي

.)٤(سبقت ترمجته: علي بن حممد
ــر   ــن مطه ــن أمحــد ب ــام اهلــادي   : حممــد ب ــدادي، مــن أصــحاب اإلم بغ

.)٦()ثقة(، )٥(والعسكري عليهما السالم

ــروع الكــايف ) ١( ــيين، : ف ــام + ١٥٨/ ٢الكل ــذيب األحك  : ،ــي ــصار+ ٦٧/ ٣الطوس : اإلستب
.٤٦١/ ١الطوسي، 

/ ٣احلـاكم النيـسابوري،   : علـى الـصحيحني   املـستدرك   + ٢١٣/ ٤الطـرباين،   : املعجم الكـبري  ) ٢(
٣٢٧.

الفـائق يف   + ١٩٧/ ٢ابن اجلـوزي،    : غريب احلديث + ٥٤/ ١٢األزهري،  : ذيب اللغة : ظ) ٣(
: املصباح املـنري + ٢/٦٣٨منظور،  ابن :لسان العرب + ٣/١٢٣الزخمشري ،    :غريب احلديث 

.٤٧٥/ ٢الفيومي، 
.٨٠ص : ظ) ٤(
.٤٠١، ٣٩١: طوسي،ال: رجال الطوسي: ظ) ٥(
.٣٦٢العلّامة احللي، : خالصة األقوال) ٦(
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١٠١..............................................................................الـصـالةكـتـاب: املبحث الثاني

داللة المتن

ة شهر رمضان ألنه أفضل مـن غـريه         دلّت الرواية على استحباب نافل    
من الشهور، واختص بليلة القدر اليت هي خري من ألـف شـهر، ويـضاعف                
احلسنات فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عنـد الـشارع أال وهـي              

.)١(الصالة

ء ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضانإحيا: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

حـدثين حممـد بـن أيب عبـد اهللا     : موسى قالحدثنا علي بن أمحد بن   -٢٠
كتبـت إىل أيب حممـد      : حدثنا أبـو اخلـري صـاحل بـن أيب محـاد قـال             : الكويف قال 

احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممـد بـن علـي بـن              
، أسأله عن الغسل يف ليايل شهر رمضان فكتب     :احلسني بن علي بن ايب طالب     

سـتطعت أن تغتـسل ليلـة سـبعة عـشرة وليلـة تـسعة عـشرة وليلـة           إن ا «:عليه السالم 
إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين فافعـل فـإن فيهـا ترجـى ليلـة القـدر، فـإن مل          
تقدر على إحيائهـا فـال يفوتـك إحيـاء ليلـة ثـالث وعـشرين تـصلّي فيهـا مائـة ركعـة،              

.)٢(»تقرأ يف كل ركعة احلمد مرة وقل هو ا أحد عشرة مرات

: تـذكرة الفقهـاء  + ١/١٤٥القاضـي ابـن الـرباج،     : املهذب+ ١٦٦–١٦٥املفيد،  : املقنعة: ظ) ١(
: احلـدائق الناضـرة   + ٣/٢٩٣احلـر العـاملي،     : هدايـة األمـة   + ٢٨١–٢/٢٨٠العلّامة احللـي،    

: مــستند الــشيعة+ ٢/٨٥القمــي، أبــو القاســم: امغنــائم األيــ+ ٤٧٢، ١٠/٤٦٧البحــراين، 
.٧٦-٦/٣٧٥النراقي، 

.١٠٤-١٠٣الصدوق، : فضائل األشهر الثالثة) ٢(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلماماياترو: الفصل الثاني...................................١٠٢

ث السنديالبح

.)١(سبقت ترمجته: علي بن أمحد بن موسى
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أيب عبد اهللا الكويف

.)٣(سبقت ترمجته: أبو اخلري صاحل بن أيب محاد

داللة المتن

دلّت الرواية على استحباب نافلة شهر رمضان ألنه أفضل من غريه مـن      
هر، ويضاعف احلسنات الشهور، واختص بليلة القدر اليت هي خري من ألف ش     

.)٤(فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عند الشارع وهي الصالة

.٧١ص : ظ) ١(
.٧٢ص : ظ) ٢(
.٧٢ص : ظ) ٣(
: تذكرة الفقهـاء  + ١٤٥/ ١القاضي ابن الرباج،    : املهذب+ ١٦٦–١٦٥املفيد،  : املقنعة: ظ) ٤(

: احلـدائق الناضـرة   + ٣/٢٩٤احلـر العـاملي،   : هداية األمـة  + ٢٨١–٢/٢٨٠العلّامة احللي،   
: مــستند الــشيعة+ ٢/٨٥أبــو القاســم القمــي، : غنــائم األيــام+ ٤٧٢، ١٠/٤٦٧البحــراين، 

.٣٧٦-٣٧٥/ ٦النراقي، 
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١٠٣

لحاجةَّـ صالة ا: اِّـطلب الخامس

.كيفية صالة احلاجة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

إن فالناً ظـامل    : قلت له : عن حممد بن احلسن الصفار يرفعه، قال       -٢١
أسبغ الوضوء، وصـلّ ركعـتني، واثـن علـى ا تعـاىل، وصـلّ        «:قال عليه السالم  . يل

اللّهم إن فالناً ظلمين، وبغـى علـي، فأبلـه بفقـر ال جتـربه وبـسوء ال         : على حممد وآله، ثم قل    
.)١(»تسرته

مـا مـن مـؤمن ظلـم فتوضّـأ، وصـلّى       «:ويف رواية أخرى قـال عليـه الـسالم    
.)٢(»كت إّلا عجل ا تعاىل النصراللّهم إنّي مظلوم فانتصر وس: ركعتني، ثم قال

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

.١٣٢/ ٢احلسن الطربسي، : مكارم األخالق) ١(
.١٣٢/ ٢احلسن الطربسي، : مكارم األخالق) ٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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داللة المتن

دلّت هذه الرواية ان من كان له إىل اهللا تبارك وتعاىل حاجة، فينبغـي أن   
ي على نبيـه وآلـه،     يسبغ الوضوء ويصلّي ركعتني ويثين على اهللا تعاىل، ويصلّ        

.)١(ل اهللا تعاىل له بالنصر والظفرعجويدعو اهللا إال

.١٠/٤٩٩البحراين، : احلدائق الناضرة+ ١/١٥٠القاضي ابن الرباج، : املهذب: ظ) ١(
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١٠٥

من أحكام اِّـساجد: اِّـطلب السادس

قاص َّـ اِّـساجدحكم اِّـنارة واِّـ: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كنت عند أيب حممـد عليـه الـسالم        : عن أيب هاشم اجلعفري، قال     -٢٢
ــال ــائر واملقاصــري الــيت يف املــ      «: فق ــائم أمــر هبــدم املن ــت يف »ساجدإذا خــرج الق ، فقل
معنـى هـذا أهنـا حمدثـة ومبتدعـة مل           «: ألي معىن هذا؟ فأقبل علي، وقـال      : نفسي

.)١(»يبنها نيب وال حجة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو هاشم اجلعفري

داللة المتن

:دلّت الرواية على أمرين ومها

٨٧/ ٤األربلـي،   : كشف الغمة + ٢٦٠الطوسي،  : الغيبة+ ٢٥٣املسعودي،  : إثبات الوصية ) ١(
.٣٧٩/ ٣النوري، : مستدرك الوسائل+ 

.٨٥ص : ظ) ٢(
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طويلة من  كراهة تطويل املنارة أزيد من سطح املسجد ألن املنارات ال          -١
إن عليـاً عليـه   : :عـن جعفـر عـن أبيـه عـن آبائـه           )٢(، وخلـرب الـسكوين    )١(البدع

ال ترفـع املنـارة إّلـا مـع سـطح         «: مر على منارة طويلة فـأمر ـدمها،مث قـال         السالم
.)٣(»املسجد

كراهة نصب املقاصري الداخلـة يف املـسجد بـأن يـبىن جـدران يف قبلـة          -٢
، عـن جعفـر، عـن       )٥(، وعن طلحة بن زيـد     )٤(ماملسجد ويسقّف ليدخله اإلما   

أنـه كـان يكـسر احملاريـب إذا رآهـا يف املـساجد،       :أبيه، عن علي عليه السالم 
.)٦(»كأنّها مذابح اليهود«: ويقول

+ ٨٠/٣٧٦الـسي،  حممـد بـاقر  : ر األنـوار حبا+ ٦/٣٢٠العلّامة احللي، : منتهى املطلب : ظ) ١(
ــام ــدي،  : كــشف اللث ــل اهلن ــرة +٣/٣٢٢الفاض جــواهر + ٧/٢٤٨البحــراين، : احلــدائق الناض

.٨٠/ ١٤حممد حسن النجفي، : الكالم
أصــحاب اإلمــام الــصادق عليــه إمساعيــل بــن أيب زيــاد الــسكُوِني الكــويف مــن : الــسكوين: ظ) ٢(

: رجـال الطوسـي  + ٢٦النجاشـي،  : رجـال النجاشـي  . وثّقني، وقد عد الرجـل مـن املـ        السالم
.٩/٣٩٤عبد اهللا املامقاين، : تنقيح املقال+ ١٦٠الطوسي، 

.٢٢٧/ ٣الطوسي، : ذيب األحكام) ٣(
+ ٨٠/٣٥٨الـسي،  حممـد بـاقر  : حبار األنـوار + ٦/٣٢٢العلّامة احللي، : منتهى املطلب : ظ) ٤(

.٨٥/ ٣جعفر كاشف الغطاء، : كشف الغطاء+ ٢٤٨/ ٧البحراين، : احلدائق الناضرة
أبو اخلزرج النهدي الشامي ويقال اخلزري القرشي، روى عـن جعفـر بـن حممـد         : طلحة بن زيد  ) ٥(

، لـه كتـاب، عـامي املـذهب، إلّـا أن كتابـه           8عليه السالم من أصحاب اإلمـام البـاقر والـصادق         
رجــال + ٢٠٧نجاشــي ، ال: رجــال النجاشــي: ظ. معتمــد، وطريــق الــصدوق إليــه صــحيح 

: معجـم رجـال احلـديث   + ١٤٩الطوسـي، :الفهرسـت + ٢٢٨، ١٣٨الطوسي ،  :الطوسي
.١٧٩/ ١٠اخلوئي، 

.٢٢٥/ ٣الطوسي، : ذيب األحكام) ٦(
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املبحث الثالث

)زكاة الفطرة(كتاب الزكاة 

ــي        ــرة ينـــتظم المبحـــث فـ ــسائل زكـــاة الفطـ ــرض توضـــيح دالالت مـ ولغـ
:و اآلتيمطلبين وعلى النح

.في كمية الفطرة: المطلب األول
.مستحق واحدحكم صرف الفطرة على: المطلب الثاني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٩

َّـ كمية الفطرة: اِّـطلب األّول

دار الفطرةمق: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

: ِعدة من أصحابنا، عن حممـد بـن عيـسى، عـن علـي بـن بـالل                 عن- ٢٣
فكتب : أسأله عن الفطرة، وكم تدفع، قال     معليه السال كتبت إىل الرجل  : قال

.)١(»ستة أرطال من متر باملدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي«:عليه السالم
.)٢(سبقت اإلشارة إليه:الرجل عليه السالم

غريب الحديث

، ولبيان معرفة مقدار الرطـل هـو أن   )٣(املكيال بكسر الراء  : الرِّطل: أرطال
راقي وسـتة باملـدين، والـصاع أربعـة امـداد واملـد رطـالن        الصاع تسعة أرطال بـالع   

وربع بالعراقي، فيكون مقدار الصاع تسعة أرطال بـالعراقي وسـتة باملـدين، وكـل             
. )٤(صاع ثالث كيلوات إلّا مخسة وعشرين مثقاالً وثالثة أرباع املثقال

ــروع الكــايف ) ١( ــيين، : ف ــام + ١٧٤/ ٢الكل ــذيب األحك  : ،ــي ــصار+ ٧٥/ ٤الطوس : االستب
.٤٩/ ٢الطوسي، 

.٧٢ص : ظ) ٢(
.٢٣٠/ ١الفيومي، : املصباح املنري+ ٢١٦/ ١٣: األزهري،: اللغةذيب ) ٣(
.٤٠٧/ ١١السبزواري، : مهذب األحكام+ ٤٦٥، ٤٦٣/ ٨العلّامة احللي، : منتهى املطلب: ظ) ٤(
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البحث السندي

هـم مـشايخ   إنّ الِعـدد املـذكورة يف أسـانيد الكـايف          : ِعدة مـن أصـحابنا    
إجازته إىل الكتب املعروفة واملصنفات املشهورة الـيت هـي معلومـة النـسبة إىل               

كتـب حممـد بـن عيـسى، والربقـي،       : أصحاا واليت نقل عنها يف الكايف، مثل      
وسهل، وإن تعبريه عن هذه الِعدة بأم من أصحابنا صريح يف إرادته اإلمامية   

.)١(احلقة
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى

بغدادي انتقل إىل واسط، روى عـن أيب احلـسن الثالـث           : علي بن بالل  
مـن أصـحاب اإلمـام الرضـا، واجلـواد، واهلـادي، والعـسكري             ،عليه السالم 

.)٤()ثقة(، )٣(عليهم السالم

داللة المتن

دلّت الرواية على ان مقدار زكاة الفطـرة تـسعة أرطـال بـالعراقي وسـتة               
.)٥(كيلوات تقريباًأرطال باملدين، وكل صاع ثالث 

.٢٢١، ٢٢٠علي الصدر، : الفوائد الرجالية+ ٥١٢/ ٣النوري، : خامتة مستدرك الوسائل: ظ) ١(
.١٠٧-١٠٦ص : ظ) ٢(
.٤٠٠، ٣٨٨، ٣٧٧، ٣٥٩: الطوسي: رجال الطوسي: ظ)٣(
.٢٩٥العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٣٧٧الطوسي، : رجال الطوسي) ٤(
: تـذكرة الفقهـاء   + ١٥٦/ ٢الطوسـي،   : اخلـالف + ٢٢٧الـشريف املرتـضى،     : االنتصار: ظ) ٥(

ــي،   ــة احلل ــان + ٣٨٨/ ٥العلّام ــدة والربه ــع الفائ ــي،  : جمم ــد األردبيل ــدائق + ٤/٢٥٣أمح احل
: جواهر الكالم + ٥/٢٠٦علي الطباطبائي،   : رياض املسائل + ١٢/٢٦٩البحراين،  : الناضرة

.٤٠٧/ ١١السبزواري، : ، مهذب األحكام٤٢٥/ ١٥حممد حسن النجفي، 
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واحدحكم صرف الفطرة على مستحق: اِّـطلب الثاني

َّـ صرف الفطرة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتبـت إىل الطيـب     : روى حممد بن عيسى، عن علي بن بالل، قـال          - ٢٤
هل جيوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة   :العسكري عليه السالم  

.)١(»نعم، افعل ذلك«:حمتاجاً موافقاً؟ فكتب عليه السالمأقل أو أكثر رجالً

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى
.)٣(سبقت ترمجته: علي بن بالل

داللة المتن

.)٤(دلّت الرواية على جواز إعطاء الفطرة ملستحق واحد
.٩/٣٦٣العاملي، احلر:وسائل الشيعة+ ٢/١١٧الصدوق ، :من ال حيضره الفقيه) ١(
.٩٧ص : ظ) ٢(
.١١٠ص : ظ) ٣(
/ ٤أمحـد األردبيلـي،   : جممـع الفائـدة والربهـان   + ٣٩٩/ ٥العلّامة احللـي،    : تذكرة الفقهاء : ظ) ٤(

.٦٣٠/ ١٠الوحيد البهبهاين، : مصابيح الظالم+ ٢٧٢
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املبحث الرابع

كـتـاب الـخمس

مــس ينــتظم المبحــث فــي ثالثــة     ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل الخ  
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.إن األرض كلّها لإلمام عليه السالم: المطلب األول
.حكم إيصال الحقوق إلى وكيل اإلمام عليه السالم: المطلب الثاني
.حكم ما يتعلق به الخمس: المطلب الثالث
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إن األرض كّلها لإلمام عليه السالم : اِّـطلب األّول

ماماألرض كّلها لإل: يه مسألة واحدة وهيوف

عرض الرواية

عن علي بن حممد، عن سهل بن زياد، عن حممد بـن عيـسى، عـن     -٢٥
جعلت فداك روي    :كتبت إىل العسكري عليه السالم    : حممد بن الريان، قال   

من الـدنيا إلّـا اخلمـس، فجـاء        أن ليس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        
.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم نيا وما عليها لرسول اإن الد«: اجلواب

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن حممد
.)٣(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى
.٢٤٥العطاردي، : مسند اإلمام العسكري+ ٤٧٦/ ١الكليين، : أصول الكايف) ١(
.٧٢ص : ظ) ٢(
.٨٠ص : ظ) ٣(
.٩٧ص : ظ) ٤(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني...................................١١٦

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن الريان

داللة المتن

يـه وآلـه    دلّت الرواية علـى ان الـدنيا بأسـرها لرسـول اهللا صـلى اهللا عل               
مـن جهـة   (من بعده صلى اهللا عليه وآله وسلم  :والظاهر ملكية األئمة   ،وسلم

صرفها وصرف منافعها يف املصاحل البشرية من حيث أنه رئيسهم، وأنه البـاب             
املبتلى به الناس، وجيب عليه تنظيم دنياهم وآخـرم نظمـاً واقعيـاً إهليـاً، وال                

يد خليفتـه ألصـالح عبـاده وتنظـيم          ريب يف تقوم ذلك كله باملال، فبسط اهللا       
.)٢()بالده

.٨٠ص : ظ) ١(
ناصـر مكـارم الـشريازي،     : حبـوث فقهيـة هامـة     : ظ. ١١/٤٢٦الـسبزواري،   : مهذب األحكام ) ٢(

٥٥٨.
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١١٧

عليه السالمحكم إيصال الحقوق إُّـ وكيل اإلمام: اِّـطلب الثاني

:وفيه مسألتان ومها

ية إُّـ وكيل اإلمام عليه السالم َّـ إيصال الحقوق الشرع: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

كتــب إىل حكــى بعــض الثقــات أن أبــا حممــد صــلوات اهللا عليــه  -٢٦
وكتـابي الـذي ورد علـى إبـراهيم بـن عبـده بتـوكيلي إيـاه         «: إبراهيم بـن عبـده   

أعـين إبـراهيم   –لقبض حقوقي من موالينا هنـاك، نعـم، هـو كتـابي خبطـي إليـه، أقمتـه             
هلم ببلدهم حقـاً غـري باطـل، فليتقـوا ا حـق تقاتـه وليخرجـوا مـن حقـوقي            –بن عبده   

ا يعمــل بــه فيهــا، وفّقــه ا ومــن عليــه بالــسالمة مــن   وليــدفعوها إليــه، فقــد جــوزت لــه مــ 
.)١(»التقصري برمحته

البحث السندي

مــن أصــحاب اإلمــام اهلــادي والعــسكري عليهمــا : إبــراهيم بــن عبــده

.٤٨٠-٤٧٩الطوسي، ): رجال الكشي(إختيار معرفة الرجال املعروف بـ ) ١(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني...................................١١٨

، ان الرجـل    )٣()ثقـة (،  )٢(وأمر بطاعتـه  ، وكّله أبو حممد عليه السالم     )١(السالم
.)٤(صحة حديثهفوق مرتبة العدالة والثقة؛ فال ينبغي الريب يف 

لة المتندال

إىل وكيـل   ) اخلمـس (دلّت الرواية على وجوب إيصال احلقوق الشرعية        
.)٥(وجواز التصرف به،اإلمام عليه السالم

َّـ إيصال الحقوق الشرعية إُّـ وكيل اإلمام عليه السالم: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

فقـد نـصبت    «،  وبعـد : ومن كتاب إىل عبد اهللا بن محدويه البيهقـي         -٢٧
لكم إبراهيم بن عبده ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة علـيكم إليـه،          
وجعلته ثقيت وأميين عند مـوايل هنـاك، فليتّقـوا ا ولرياقبـوا وليـؤدوا احلقـوق، فلـيس هلـم              
عذر يف ترك ذلك وال تأخريه، وال أشقاهم ا بعصيان أوليائه، ورمحه ا وإياكم 

.)٦(»يت هلم، إن ا واسع كريممعهم برمح

.٣٩٧، ٣٨٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(

.٣٢ابن داود، : رجال ابن داود: ظ) ٢(

.٦٠مة احللي، العلّا: خالصة األقوال) ٣(

.١٦٠/ ٤عبداهللا املامقاين ، : تنقيح املقال: ظ) ٤(

املطبوع ضمن حياة احملقق الكركـي وآثـاره، الـد        (١٦٢الكركي،  : حاشية إرشاد األذهان  : ظ) ٥(

. ١٥٥/ ١٦حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم) + التاسع

.٤٨٠، الطوسي): رجال الكشي(إختيار معرفة الرجال املعروف بـ ) ٦(
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١١٩..............................................................................الـخمسكـتـاب: املبحث الرابع

البحث السندي

من أصحاب اإلمام احلسن العسكري عليه : عبد اهللا بن محدويه البيهقي
.)٢()ممدوح(، )١(السالم 

داللة المتن

إىل وكيـل   ) اخلمـس (دلّت الرواية على وجوب إيصال احلقوق الشرعية        
ــسالم   ــه ال ــام علي ــ     ،اإلم ــس يف ه ــبض اخلم ــى ق ــم عل ــان وكالؤه ــل ك ذه ب

.)٣(النواحي

: جـامع الـرواة  + ١١٩ابـن داود،  : رجـال ابـن داود   + ٤٠٠الطوسـي،   : رجال الطوسي : ظ) ١(
.١٨٩/ ١١اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ٤٨٣/ ١حممد األردبيلي، 

.١٥٧احلر العاملي، : الرجال+ ١١٩ابن داود، : رجال ابن داود) ٢(
ضمن حياة احملقق الكركـي وآثـاره، الـد       املطبوع  (١٦٢الكركي،  : حاشية إرشاد األذهان  : ظ) ٣(

.١٥٥/ ١٦حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم) + التاسع
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١٢٠

حكم ما يتعلق به الخمس: ب الثالثاِّـطل

يتعلق به الخمسَّـ ما : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

:كتبت إىل أيب حممـد عليـه الـسالم     : روى الريان بن الصلْت، قال    -٢٨
ما الذي جيب علي يا موالي يف غلّة رحى يف أرض قطيعة يل، ويف مثن مسك،       

جيـب  «:بيعه مـن أمجـِة هـذه القطيعـة؟ فكتـب عليـه الـسالم         وبردي وقصب أ  
١(»عليك فيه اخلمس إن شاء ا(.

غريب الحديث

) أجـم (الشجر الكثيـف امللتـف، واجلمـع      : منبت الشجر، وقيل  : أمجة
.)٢()آجام(بضمتني اِحلصن ومجعه ) اُألجم(و

مــسند + ٥٠٤/ ٩احلــر العــاملي، : وســائل الــشيعة+ ١٢٢/ ٤الطوســي، : ــذيب األحكــام) ١(
.٢٤٥العطاردي، : اإلمام العسكري

+ ١/٢٢الزخمـشري،  : الفـائق يف غريـب احلـديث   + ١١/١٥٤األزهـري،  : ـذيب اللغـة  : ظ) ٢(
.٦/ ١الفيومي، : املصباح املنري+ ١/١٢ابن اجلوزي، : غريب احلديث

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢١..............................................................................الـخمسكـتـاب: املبحث الرابع

البحث السندي

، روى عن اإلمام الرضا    األشعري القمي، أبو علي   : الريان بن الصلْت  
واهلـادي  )٢(، مـن أصـحاب اإلمـام الرضـا    )١(صدوق، له كتـاب  ،عليه السالم 

، له روايات نافعة يف األحكام، ويف أحوال الرضا         )٤()ثقة(،  )٣(عليهما السالم   
.)٥(عليه السالم 

داللة المتن

، وهـذا   )٦()على وجوب ثبوت اخلمس يف ارباح املكاسب      (دلّت الرواية   
.)٧(له فقهاء اإلماميةما ذهب

.١٦٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٨٦، ٣٥٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٣٨٦، ٣٥٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
ابـن  : ل ابن داود  رجا+ ٣٨٦الطوسي،  : رجال الطوسي + ١٦٥النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٤(

رجــال +١٢٢احلــر العــاملي، : الرجــال+٢١٠العلّامــة احللــي،: خالصــة األقــوال+ ٩٦داود، 
.٢١٢حممد باقر السي، : السي

.٤٠٤/ ٢٧عبداهللا املامقاين ، : تنقيح املقال: ظ) ٥(
.٣٣/ ٢حممود اهلامشي، : كتاب اخلمس) ٦(
جـواهر  + ٣١/ ١٠النراقـي،   : مـستند الـشيعة    +٣٨٦/ ١٢البحـراين،   : احلدائق الناضـرة  : ظ) ٧(

مهـذب  + ١٧٨مرتضى األنصاري،   : كتاب اخلمس + ٥٣/ ١٦حممد حسن النجفي،    : الكالم
.٤٨٦/ ١١السبزواري، : األحكام

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املبحث اخلامس

كـتـاب الـصوم

ــة       ــي ثالثـ ــتظم لمبحـــث فـ ــصوم ينـ ــسائل الـ ــيح دالالت مـ ــرض توضـ ولغـ
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.في علّة فرض الصوم: المطلب األول
.في صوم شهر رمضان: المطلب الثاني
.حكم القضاء عن صوم الميت: المطلب الثالث
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١٢٥

َّـ عّلة فرض الصوم: األّولاِّـطلب 

عّلة فرض الصوم: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

علي بن حممد؛ وحممد بن أيب عبد اهللا، عن إسحاق بن حممـد،   عـن    -٢٩
ِلـم فـرض اهللا      :كتبـت إىل أيب حممـد عليـه الـسالم         : عن محزة بن حممد قـال     

.)١(»فقريليجد الغين مضض اجلوع فيحن على ال«: الصوم؟ فورد اجلواب

غريب الحديث

.)٢(وجع املصيبة: مضض

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: علي بن حممد
.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن أيب عبد اهللا

.٢/٤٥الصدوق، : من ال حيضره الفقيه+ ٢/١٨٦الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٢/٣٥٧الفريوز آبادي، : احمليطالقاموس + ٤/٦٦١ابن منظور، : لسان العرب: ظ) ٢(
.٨٠ص : ظ) ٣(
.٧٢ص : ظ) ٤(
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.)١()ثقة(،من أصحاب اإلمام الكاظم عليه السالم: إسحاق بن حممد

، )٢(من أصحاب اإلمام احلسن العسكري عليه الـسالم       : محزة بن حممد  
.)٣(ه إمامياًوظاهره كون

داللة المتن

دلّت الرواية على ان الصوم ميتاز عن باقي العبادات أن فيه مـن احلكـم               
العجيبــة واألســرار الغريبــة مــن معرفــة عظــم فــضل اهللا يف املأكــل واملــشرب  

.)٤(واملنكح وشدة امل اجلوع والعطش كي يرأف الغين بالفقري

: خالصـة األقـوال  + ٤٩ابـن داود،  : رجال ابن داود+ ٣٣١الطوسي،  : رجال الطوسي : ظ) ١(
+ ٦٢احلـر العـاملي،   : الرجال+ ٨٨/ ١حممد األردبيلي،   : جامع الرواة + ٨٥العلّامة احللي،   
.٢٢٨/ ٣اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ١٥٨حممد باقر السي، : رجال السي

نقــد + ٢٨٣/ ١حممــد األردبيلــي، : جــامع الــرواة+ ٣٩٩الطوســي، : رجــال الطوســي: ظ) ٢(
.٢٩١/ ٦اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ١٦٨/ ٢التفرشي، : الرجال

.٢٦٧/ ٢٤عبداهللا املامقاين ، : تنقيح املقال: ظ) ٣(
+ ١٣/١٢البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٣/٢٢٣لـسي،   حممـد تقـي ا    : روضة املـتقني  : ظ) ٤(

/ ١٦حممـد حـسن النجفـي،       : جـواهر الكـالم   + ٧/ ٤جعفر كاشـف الغطـاء،      : كشف الغطاء 
١٨٣.
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١٢٧

َّـ صوم شهر رمضان: ياِّـطلب الثان

َّـ صوم شهر رمضان: ألة واحدة وهيوفيه مس

عرض الرواية

حـدثين  : حدثنا أبو احلسن علي بن احلسن بـن الفـرج املـؤذّن قـال         -٣١
يقـول  :مسعت احلسن بن علي عليهما السالم    : حممد بن احلسني الكرخي قال    

ــا هــارون مــن صــام عــشرة أشــهر رمــضان متواليــات دخــل       «: لرجــل يف داره يــا أب
.)١(»اجلنة

نديالبحث الس

.)٢(من مشايخ الصدوق: أبو احلسن علي بن احلسن بن الفرج املؤذّن
.)٣(روى عنه الصدوق مترضياً عليه: حممد بن احلسني الكرخي

، ثقـة  )٤(شيخ من أصحاب أيب جعفر البـاقر عليـه الـسالم            : أبو هارون 
.٢٤٥/ ١٠احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٤٤٥الصدوق، : اخلصال) ١(
.٣٦٦/ ١٢اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٢(
.٢١٣/ ٩تري، التس: قاموس الرجال: ظ) ٣(
.١٥٠الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
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.)٢(منقطعاً إليه عليه السالم )١(وكان

داللة المتن

تثــل األمــر اإلهلــي املطلــوب بــصيام شــهر دلّــت الروايــة علــى ان مــن مي
.)٣(رمضان، وصام عشرة أشهر متواليات كان ثوابه اجلنة

.٤٦٧العلّامة احللي، : خالصة االقوال) ١(
.٤٢١/ ٢حممد األردبيلي، : جامع الرواة: ظ) ٢(
.٢٤٥/ ١٠احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٤٤٥الصدوق، : اخلصال: ظ) ٣(
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١٢٩

حكم القضاء عن صوم اِّـّيت: لثالثاِّـطلب ا

ء عن صوم اِّـّيتَّـ القضا: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتـب حممـد بـن احلـسن الــصفار إىل أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليــه         - ٣٠
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ولـه وليـان هـل          يف :السالم

جيوز هلما أن يقضيا عنه مجيعاً، مخس أيام أحد الوليني ومخسة أيام اآلخر؟ فوقّـع           
.)١(»يقضي عنه أكرب ولييه عشرة أيام والء إن شاء ا«:عليه السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

المتنداللة

.)٣(دلّت الرواية على اناطة وجوب القضاء بالويل األكرب

ــه ) ١( ــضره الفقيـ ــن ال حيـ ــصدوق،: مـ ــام + ٢/١٠٠الـ ــذيب األحكـ ــي: ـ + ٤/٢١٤، الطوسـ
.٢/١٠٨الطوسي، : االستبصار

.٧٠ص : ظ) ٢(
جممـع  + ٩/٣٢٤العلّامة احللي،   : منتهى املطلب + ٦/١٧٥العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٣(

+ ٣٩٧، ١٣/٣٩٢البحـراين،  : احلدائق الناضـرة  + ٥/٢٦٦أمحد األردبيلي،   : الفائدة والربهان 
+ ٤٦٤/ ١٠النراقـي،  : مـستند الـشيعة  + ٤١١، ٤٠٩/ ٥أبـو القاسـم القمـي،      : غنائم األيام 

.٤٠/ ١٧حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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املبحث السادس

كـتـاب الـحـج

ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل الحــج ينــتظم المبحــث فــي مطلبــين       
:وعلى النحو اآلتي

.من أوصى في الحج من دون كفاية: المطلب األول
.من أعطي ماالً يحج به ففضل منه: المطلب الثاني
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١٣٣

من أوصى َّـ الحج من دون كفاية: لاِّـطلب األّو

:وفيه مسألتان ومها

كل سنة بمال معّين فلم يكِف للحجمن أوصى أن يحج عنه : اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

كتبت : حممد بن حيىي، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار قالعن-٣٢
أوصى أن يحج عنـه  )١(مهزيارإن موالك علي بن     :إىل أيب حممد عليه السالم    

من ضيعة صير ربعها لـك، يف كـل سـنة حجـةً إىل عـشرين دينـاراً، وأنـه قـد              
انقطع طريق البصرة، فتضاعف املؤونة على الناس، فلـيس يكتفـون بعـشرين         

:ديناراً، وكذلك أوصى عدة من مواليك يف حججهم؟ فكتـب عليـه الـسالم      

، واختص بأيب جعفـر،  عليهما السالمأبو احلسن، روى عن الرضا وأيب جعفر   : علي بن مهزيار  ) ١(
وتوكل له، وعظم حمله عنده، وكذلك أبو احلسن الثالث وتوكل هلـم يف بـضع النـواحي، وكـان         

وايته ال يطعن عليه، صحيحاً اعتقاده، وصنف كتباً منها كتاب الصالة وكتاب التفـسري،         ثقة يف ر  
رجـال  + ٢٥٣النجاشـي،   : رجـال النجاشـي   : ظ. :من أصحاب اإلمام الرضا واجلواد واهلادي     

.٣١١العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٣٨٨، ٣٧٦، ٣٦٠الطوسي، : الطوسي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني...................................١٣٤

.)١(»شاء اجيعل ثالث ِحجٍج يف حجتني إن«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن مهزيار

داللة المتن

دلّت الرواية على ان من أوصى أن حيج عنه سنني متعددة وأوصى لكل 
ســنة بقــدر معــين، فقــصر ذلــك عــن أُجــرة احلــج مجــع نــصيب ثــالث ســنني  

.)٤(لسنتني

كل سنة بمال معّين فلم يكِف للحجوصى أن يحج عنه من أ: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

إن ابـن   : وكتـب إليـه علـي بـن حممـد احلـصيين           : إبراهيم، قال عن-٣٣
عمي أوصى أن حيج عنه خبمسة عشر ديناراً يف كل سنة، فلـيس يكفـي، فمـا             

ــايف ) ١( ــروع الك ــيين، : ف ــه + ٣٠٨/ ٢الكل ــن ال حيــضره الفقي ــصدوق، : م ــذيب + ٢٧١/ ٢ال 
.١٩٥/ ٩الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٩٢ص : ظ) ٣(
+ ١٧٩/ ٥الفاضـل اهلنـدي،     : كـشف اللثـام   + ١٠٥/ ٧العلّامـة احللـي،     : تذكرة الفقهاء : ظ) ٤(

٤/٤٩٨جعفر كاشف الغطاء،    : كشف الغطاء + ٢٤٥،  ١٤/٢٤٤البحراين،  : احلدائق الناضرة 
جـواهر  + ١٤٥/ ١١النراقـي،   : مستند الـشيعة  + ٩٥/ ٦علي الطباطبائي،   : رياض املسائل + 

.٣١٩/ ١٢السبزواري، : مهذب األحكام+ ٤٠/ ١٧حممد حسن النجفي، : الكالم
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١٣٥.............................................................................الـحـجكـتـاب: املبحث السادس

ــسالم    ــه ال ــب علي ــك؟ فكت ــأمر يف ذل جيعــل حجــتني يف حجــة، إن ا عــامل   «:ت
.)١(»بذلك

البحث السندي

.)٢(املقصود هو إبراهيم بن مهزيار، سبقت ترمجته: إبراهيم
وروى عنـه  ،روى عن أيب حممـد عليـه الـسالم    : علي بن حممد احلصيين   

.)٣(إبراهيم ابن مهزيار يف باب الزيادات يف فقه احلج

داللة المتن

دلّت الرواية على ان من أوصى أن حيج عنه سنني متعددة وأوصى لكل 
نة بقدر معني، فقصر ذلك عن أجرة احلج فيضم املال املوصى بـه حلجـة إىل          س

.)٤(املال املوصى به حلجة ثانية فتحج مبجموعه حجة واحدة كل سنتني

ــايف ) ١( ــروع الك ــايف، : ف ــه + ٣٠٨/ ٢الك ــضره الفقي ــن ال حي ــصدوق، : م ــذيب + ٢٧١/ ٢ال 
.عن إبراهيم بن مهزيار، وفيه ٣٧٣/ ٥الطوسي، : األحكام

.٩٢ص : ظ) ٢(
.١٣/١٨١اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ١/٥٩٧حممد األردبيلي، : جامع الرواة: ظ) ٣(
+ ١٧٩/ ٥الفاضل اهلندي، : كشف اللثام+ ١٠٥/ ٧العلّامة احللي، : تذكرة الفقهاء: ظ) ٤(

اشـف الغطـاء،    جعفـر ك  : كـشف الغطـاء   + ٢٤٥،  ٢٤٤/ ١٤البحراين،  : احلدائق الناضرة 
/ ١١النراقــي، : مــستند الــشيعة+ ٩٥/ ٦علــي الطباطبــائي، : ريـاض املــسائل + ٤/٤٩٨

الـسبزواري،  : مهذب األحكـام  + ٤٠/ ١٧حممد حسن النجفي،    : جواهر الكالم + ١٤٥
٣١٩/ ١٢.
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١٣٦

حج به ففضل منهمن أعطي ماًال ي: اِّـطلب الثاني

من أعطى ماًال يحج به ففضل منهَّـ: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عيد بن عبد اهللا عن موسى بن احلسن، عن أيب علي أمحـد   روى س  -٣٤
إين دفعـت إىل    :كتبت إىل أيب حممـد عليـه الـسالم        : ابن حممد بن مطهر، قال    

ستة أنفس مائة دينار ومخسني ديناراً ليحجوا ا فرجعوا ومل يشخص بعضهم،  
            علـي مـا  وأتاين بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الـدنانري وبقيـت بقيـة وأنـه يـرد

:فكتـب عليـه الـسالم    . بقي، وإين قد رمت مطالبة من مل يأتين مبا دفعت إليـه           
ال تعرض ملن مل يأتك وال تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به واألجر قـد وقـع علـى      «

١(»ا(.

البحث السندي

هو سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمي، : سعيد بن عبد اهللا
، جليل القدر، واسـع األخبـار،    )٢(ة وفقيهها ووجهها  أبو القاسم، شيخ الطائف   

.١٨٠/ ١١احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٢٥٩/ ٢الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.١٧٧النجاشي، : لنجاشيرجال ا: ظ) ٢(
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١٣٧.............................................................................الـحـجكـتـاب: املبحث السادس

، )٢(، من أصـحاب اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه الـسالم           )١(كثري التصانيف 
.)٣()ثقة(

.)٤(من أصحاب اإلمام الكاظم عليه السالم : موسى بن احلسن

.)٥(سبقت ترمجته: أبو علي أمحد بن حممد بن مطهر

داللة المتن

وجوب رد ما يفضل مـن املـال ملـن أعطـي مـاالً      دلّت الرواية على عدم     
.)٦(حيج به

.١٣٥الطوسي،: الفهرست: ظ) ١(
.٣٩٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٢١٨حممد باقر السي، : رجال السي+ ٢١٨العلّامة احللي، : خالصة األقوال) ٣(
.٢٧٥/ ٢حممد األردبيلي، : جامع الرواة+ ٣٤٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.٧٧ص : ظ) ٥(
/ ١٧حممـد حـسن النجفـي،    : جـواهر الكـالم  + ٢٤٤/ ١٤البحـراين،  : حلـدائق الناضـرة  ا: ظ) ٦(

.٢٩٦/ ١٢السبزواري، : مهذب األحكام+ ٣٨١
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املبحث السابع

كـتـاب الـجـهاد

ولغرض توضيح داللة مسألة الجهاد ينتظم المبحث في مطلٍب وعلـى    
:النحو اآلتي

في جهاد النفس: مطلب.
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١٤١

َّـ جهاد النفس:مطلٌب

َّـ جهاد النفس: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

: يقولمسعته عليه السالم  : قال يل أبو هاشم   : عن احلمريي، قال   -٣٥
: ، فقلت يف نفـسي »ليتين ال أؤاخذ إلّا هبذا: من الذنوب اليت ال تغفر قول اإلنسان   «

ان هذا هلو العلم الدقيق وقد ينبغـي للرجـل أن يتفقـد مـن نفـسه كـل شـيء،          
لزم ما حدثتك به نفسك، صدقت يا أبا هاشم، فا«: فأقبل علي فقال عليه السالم

فإن اإلشراك يف النـاس أخفـى مـن دبيـب النمـل علـى الـصفاء يف الليلـة الظلمـاء ومـن              
.)١(»دبيبه على املسح األسود

السنديالبحث

هو عبد اهللا بن جعفر بن احلسني بن مالك بن جامع احلمريي،      : احلمريي
، من أصحاب )٢(أبو العباس القمي، شيخ القميني ووجههم، صنف كتباً كثرية

ــية) ١( ابـــن : املناقـــب+ ٢٧٠الطوســـي، : الغيبـــة+ ٢٥٠–٢٤٩املـــسعودي، : إثبـــات الوصـ
.٤٧٢/ ٤شهرآشوب، 

.٢١٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
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العباداتيفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثاني...................................١٤٢

.)٢()ثقة(، )١(اإلمام اهلادي، والعسكري عليهما السالم
.)٣(سبقت ترمجته: أبو هاشم

داللة المتن

.)٤(دلّت الرواية على اجتناب احملقرات من الذنوب

.٤٠٠، ٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
حممـد  : رجال السي + ٢٦٩العلّامة احللي،   : خالصة األقوال + ١٦٧الطوسي،: الفهرست) ٢(

.٢٤١باقر السي، 
.٨٥ص : ظ) ٣(
.١١/٣٥١النوري، : مستدرك الوسائل+ ٥/٥٤٨احلر العاملي، : هداية األمة: ظ) ٤(
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الفصل الثالث

روايات اإلمام احلسن العسكري 

يف العقود وااليقاعاتعليه السالم
عرض وداللة

:صل على قسمين وهماويشتمل هذا الف
.في العقودروايات اإلمام الحسن العسكري عليه السالم: القسم األول

ــسم الثـــاني  ــسالم    : القـ ــسكري عليـــه الـ ــسن العـ فـــي روايـــات اإلمـــام الحـ
.االيقاعات
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القسم األول

روايات اإلمام احلسن العسكري عليه 

يف العقودالسالم
فــي العقــود ينــتظم هــذا   لــسالمولبيــان روايــات اإلمــام العــسكري عليــه ا  

:القسم في ستة مباحث وعى النحو اآلتي

.كتاب التجارة: المبحث األول
.كتاب الوديعة: المبحث الثاني
.كتاب اإلجارة: المبحث الثالث
.كتاب الوقف: المبحث الرابع

.كتاب الوصايا: المبحث الخامس
.كتاب النكاح: المبحث السادس
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املبحث األول

اب الـتجارةكـتـ

ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل التجـــارة ينــتظم المبحــث فــي ســـبعة       
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم التصرف فيما اشتِري بثمن مسروق: المطلب األول
.حكم بيع ما ال يملك: المطلب الثاني
.حكم شراء المسكن وما يتعلق به: المطلب الثالث
.عن دين فتغير سعرهحكم من دفع متاعاً: المطلب الرابع

.حكم من اشترى دابة فأحدث فيها: المطلب الخامس
.حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة: المطلب السادس
.حكم ابتياع األرض وما يتعلق بها: المطلب السابع
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١٤٧

التصرف فيما اشُتِرَي بثمن مسروقحكم : اِّـطلب األول

اشي بثمن مسروقالتصرف َّـ َمْن: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممـد بـن احلـسن إىل أيب حممـد عليـه       : حممد بن حيىي قال   عن-٣٦
رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً مبال أخذه من قطع الطريـق،      :السالم

أو من سرقة، هل حيلُّ له ما يدخل عليه من مثرة هذه الضيعة، أو حيـلُّ لـه أن      
ن الـسرقة، أو مـن قطـع الطريـق؟ فوقّـع عليـه       يطأ هذا الفرج الذي اشتراه مـ     

.)١(»ال خري يف شيء أصله حرام، وال حيل استعماله«:السالم

لسنديالبحث ا

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

: اإلستبـصار + ٣١٤/ ٦الطوسـي،   : حكامذيب األ + ١٢١–١٢٠/ ٣الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٧٤/ ٣الطوسي، 

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٤٨

داللة المتن

          ــِريمـة إذا اشـتدلّت الرواية على أنه ال حيل ما يـشترى باملكاسـب احملر
.)١(املالبعني 

.٣٧٦/ ١٨البحراين، : احلدائق الناضرة+ ١٩/٩٠حممد باقر السي، : مرآة العقول: ظ) ١(
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١٤٩

حكم بيع ما ال يملك : طلب الثانياِّـ

بيع ما ال يملكَّـ : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسن أنـه كتـب إىل أيب حممـد عليـه              -٣٧
يف رجل كان له قطاع أرضني، فحضره اخلروج إىل مكة، والقريـة   ... :السالم

يؤت حبدود أرضه وعرف حـدود القريـة األربعـة،       على مراحل من مرتله، ومل      
اشهدوا أَين قد بعت من فالن مجيع القرية اليت حد منـها كـذا،       : فقال للشهود 

والثاين والثالث والرابع، وإمنا له يف هـذه القريـة قطـاع أرضـني، فهـل يـصلح                 
للمشتري ذلك؟ وإمنا له بعض هذه القرية، وقـد أقـر لـه بكلّهـا؟ فوقّـع عليـه                 

ــسال ــا     «:مالـ ــد وجـــب الـــشراء علـــى البـــائع علـــى مـ ــا لـــيس ميلـــك، وقـ ال جيـــوز بيـــع مـ
.)١(»ميلك

ـذيب  + ١٤٨–٣/١٤٧الـصدوق،   : من ال حيـضره الفقيـه     + ٥/٤٤٠الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٢٣٤/ ٦الطوسي، : األحكام
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٥٠

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

داللة المتن

دلّت الرواية على عدم جواز البيع فيما ال ميلك، ونفذ بيعه وصح فيمـا        
.)٣(ميلك

.٦٩ص : ظ)١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
مـستند  + ٣٤٩/ ١٨البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٧٨/ ٤الكركـي،   : جامع املقاصد : ظ) ٣(

مهــذب + ٢٢/٣١٠حممــد حــسن النجفــي،: جــواهر الكــالم+ ١٤/٢٧٠النراقــي، : الــشيعة
.٣٩٥/ ١٦السبزواري، : األحكام
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١٥١

شراء اِّـسكن وما يتعلق بهحكم : ثاِّـطلب الثال

:وفيه مسألتان ومها

َّـ شراء اِّـسكن وما يتعلق به: ُّـاِّـسألة األو

ةعرض الرواي

وكتب حممد بن احلسن الصفار، إىل أيب حممد احلسن بن علي عليـه              -٣٨
يف رجل اشترى من رجل بيتاً يف دار لـه جبميـع حقوقـه وفوقـه بيـت            :السالم

حقوق البيـت األسـفل أم ال؟ فوقّـع عليـه           آخر، هل يدخل البيت األعلى يف     
.)١(»ليس له إلّا ما اشرتاه بامسه وموضعه إن شاء ا«:السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الروايـة علـى ان املرجـع إىل مـا صـدق عليـه ذلـك اللفـظ عرفـاً،             
ما كان مـستقالً بالـسكىن يف حقـوق    والظاهر عدم دخول البيت االعلى، وهو  

.)٣(البيت األسفل فحينئٍذ ال يدخل يف البيع
.٧/١٣٧الطوسي، : ذيب األحكام+٣/١٤٧الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
جممـع الفائـدة    + ٤/٣٧٢الكركـي،   : جامع املقاصد + ٦١/ ١٢العلّامة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٣(

!
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٥٢

َّـ شراء اِّـسكن وما يتعلق به: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

وكتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممد احلـسن بـن علـي عليـه         -٣٩
يف رجل اشـترى حجـرة أو مـسكناً يف دار جبميـع حقوقهـا، وفوقهـا                  :السالم

يدخل البيت األعلى واملـسكن األعلـى يف حقـوق هـذه            : يوت ومسكن آخر  ب
لـيس لـه    «:احلجرة واملسكن األسفل الذي اشتراه، أم ال؟ فوقّع عليـه الـسالم           

١(»من ذلك إلّا احلق الذي اشرتاه إن شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

ن املرجـع إىل مـا يـصدق عليـه ذلـك اللفـظ عرفـاً،        دلّت الرواية علـى ا    
والظاهر عدم دخول البيت األعلى وهو ما كـان مـستقالً بالـسكىن يف حقـوق                

.)٣(البيت األسفل فحينئٍذ ال يدخل يف البيع
"

ـار  + ٤٩٦–٤٩٥/ ٨أمحد األردبيلي،   : والربهان + ٢٤٤/ ١١حممـد بـاقر الـسي،    : مالذ األخي
.٣٤٧/ ٨علي الطباطبائي : رياض املسائل+ ١٢٤/ ١٩البحراين، : احلدائق الناضرة

.٩١/ ١٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١٣٧/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
جممــع + ٤/٣٧٢الكركــي، : جــامع املقاصــد+ ١٢/٦١العلّامــة احللــي، : تـذكرة الفقهــاء : ظ) ٣(

حممــد بــاقر الــسي، : مــالذ األخيــار+٤٩٦–٨/٤٩٥أمحــد األردبيلــي، : الفائــدة والربهــان
ــسائل + ١٩/١٢٤البحــراين،: احلــدائق الناضــرة+ ١١/٢٤٤ ــاض امل ــائي،  : ري ــي الطباطب عل

٨/٣٤٧.
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١٥٣

ن دفع متاعًا عن دين فتغّير سعرهحكم م: اِّـطلب الرابع

فتغ سعر اِّـتاعَّـ َمْن دفع متاعًا عن َدين: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

يف رجل  كتبت إليه عليه السالم   : حممد بن احلسن الصفار، قال    عن-٤٠
كان له على رجل مال، فلما حلّ عليه املـال أعطـاه ـا طعامـاً، أو قطنـاً، أو              
زعفرانــاً، ومل يقاطعــه علــى الــسعر، فلمــا كــان بعــد شــهرين أو ثالثــة ارتفــع 

لـصاحب  : أو نقص، بـأي الـسعرين حيـسبه قـال         الزعفران والطعام والقطن،    
الدين سعر يومه الذي أعطاه، وحلّ ماله عليه، أو السعر الثـاين بعـد شـهرين           

ليس له إّلا على حسب سعر وقـت مـا   «:أو ثالث يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السالم    
١(»دفع إليه الطعام، إن شاء ا(.

بحث السنديال

.)٢(هسبقت ترمجت: حممد بن احلسن الصفار

.٨٤/ ١٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١٥٨/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٥٤

داللة المتن

دلّت الرواية على أنه لو دفع الدائن إىل املدين عروضاً عما يف ذمتـه ومل             
يساعره وقت الدفع، مث تغريت األسعار فإنه حيتسب بقيمتها يوم القبض ألـا          

.)١(حيصل حتديد السعرتدخل يف ملك القابض مبجرد القبض وإن مل يكن 

–٩/٩٩أمحـد األردبيلـي،   : هـان جممـع الفائـدة والرب  + ٥/٣٧الكركـي،  : جـامع املقاصـد  : ظ) ١(
٩علي الطباطبائي  : رياض املسائل + ١٦١–١٦٠/ ٢٠البحراين،  : احلدائق الناضرة + ١٠٠

 /١٤٢.
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١٥٥

ابة فأحدث فيهاحكم من اشى د: ساِّـطلب الخام

َّـ َمْن اشى دابة فأحدث فيها: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

:كتبت إىل أيب حممد عليه السالم    : حممد بن احلسن الصفار قال    عن-٤١
يف الرجل اشترى من رجل دابة فأَحدثَ فيها حدثاً من أخذ احلافر، أو نعلَها،               

يف الثالثة أيام اليت لـه فيهـا اخليـار بعـد           أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها        
احلــدث الــذي حيــدث فيهــا، أو الركــوب الــذي ركبــها فراســخ؟ فوقّــع عليــه 

.)١(»إذا َأحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء ا تعاىل«:السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

.١٨/١٣احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٧/٧١الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
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وااليقاعاتلعقودايفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٥٦

داللة المتن

اخليار يثبـت للمـشتري لـو مل يتـصرف بـاحليوان يف      دلّت الرواية على ان   
.)١(الثالثة أيام اليت له فيها اخليار، فإن تصرف املشتري فيه سقط اخليار

احلـدائق  + ٣٥،  ١٠/٣٤حللـي،   العلّامـة ا  : تـذكرة الفقهـاء   + ١٢/ ٣الطوسي،  : اخلالف: ظ) ١(
مـستند  + ٢٩٩–٨/٢٩٨علي الطباطبـائي،    : رياض املسائل + ٢٥/ ١٩البحراين،  : الناضرة
.٢٣/٢٩حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم+ ١٤/٣٧٨النراقي، : الشيعة
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١٥٧

ِّـمر ِّـن باع أرضًا واستثنى شجرةحكم ا: اِّـطلب السادس

َّـ حكم اِّـمر ِّـن باع أرضًا واستثنى شجرة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

يف رجل باع بستاناً     :كتبت إليه عليه السالم   : د بن احلسن قال   حممعن- ٤٢
له فيه شجر وكَرم، فاسـتثىن شـجرة منـها، هـل لـه ممـر إىل البـستان إىل موضـع                       
شجرته اليت استثناها؟ وكم هلذه الـشجرة الـيت اسـتثناها مـن األرض الـيت حوهلـا               

لـه مـن   «:ه الـسالم بقدر أغصاا؟ أو بقدر موضعها اليت هي نابتة فيه؟ فوقّع علي    
١(»ذلك على حسب ما باع وأمسك، فال يتعدى احلق يف ذلك إِن شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

داللة المتن

دلّت الرواية على ان من باع بستاناً واستثىن شجرة كـان لـه املمـر إليهـا                  
ــا   ــستحق االنتف ــها ومــدى أغــصاا مــن االرض، وي ــشجرة واملخــرج من ع بال

.)٣(ومثرا، وله من ذلك على حسب ما استثىن
.٩٠/ ١٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٨٤/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
+ ٨/٥٠٢أمحـد األردبيلـي،    : جممع الفائدة والربهـان   + ٤/٣٨٦الكركي،  : جامع املقاصد : ظ) ٣(

.١٢٩-١٩/١٢٨البحراين، : احلدائق الناضرة
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١٥٨

اع األرض وما يتعلق بهاحكم ابتي: اِّـطلب السابع

َّـ ابتياع األرض وما يتعلق بها: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

يف رجـل  :كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممد عليه الـسالم          -٤٣
ربعــة، وفيهــا زرع وخنــل وغريمهــا مــن اشــترى مــن رجــل أرضــاً حبــدودها األ

الشجر، ومل يذكر النخل وال الزرع وال الـشجر يف كتابـه، وذكـر فيـه أنـه قـد                    
اشتراها جبميع حقوقها الداخلة فيها واخلارجـة منـها، أيـدخل الـزرع والنخـل          

ــسالم   ــه ال ــع علي ــوق األرض أم ال؟ فوقّ ــاع األرض «:واألشــجار يف حق إذا ابت
.)١(»بابها، فله مجيع ما فيها إن شاء احبدودها وُأغِلق عليه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على ان من اشترى أرضاً حبدودها األربعة جبميـع حقوقهـا          
.)٣(وما أُغلق عليها باا يدخل يف البيع الشجر والبناء والزرع

.٩٠/ ١٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١٢٧/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
ــي، : اخلــالف: ظ) ٣( ــاء + ٨١/ ٣الطوس ــذكرة الفقه ــي،  :ت ــة احلل ــسالك + ٤٣/ ١٢العلّام م

.١٢٥/ ١٩البحراين، : احلدائق الناضرة+ ٢٢٧/ ٣زين الدين بن علي العاملي، : اإلفهام
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املبحث الثاني

ب الـوديعةكـتـا

ولغــرض توضــيح داللــة مــسألة الوديعـــة ينــتظم المبحــث فــي مطلـــٍب        
:وعلى النحو اآلتي

حكم الوديعة إذا ضاعت: مطلب.
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١٦٠

حكم الوديعة إذا ضاعت: مطلٌب

َّـ الوديعة إذا ضاعت: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

حممـد  كتبـت إىل أيب : حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني قـال   عن-٤٤
فوضعها يف مـرتل جـاره فـضاعت،    ،رجل دفع إىل رجل وديعة    :عليه السالم 

:فوقّع عليـه الـسالم  -إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه -فهل جيب عليه    
»١(»هو ضامن هلا، إن شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسني

داللة المتن

.)٤(ت الرواية على ثبوت ضمان الوديعة على املستودع إذا فرطدلّ
ــذيب + ١٨٨/ ٣الــصدوق، : مــن ال حيــضره الفقيــه+ ٢٤١/ ٣الكلــيين، : فــروع الكــايف) ١(

.١٦٣/ ٧الطوسي، : األحكام
.٦٩ص : ظ)٢(
.٦٨ص : ظ) ٣(
أمحــد األردبيلــي، : جممــع الفائــدة والربهــان+ ١٦/١٦٨العلّامــة احللــي، : كرة الفقهــاءتــذ: ظ) ٤(

حممـد حـسن النجفـي،      : جواهر الكـالم  + ٢١/٣٨٨البحراين،  : احلدائق الناضرة + ١٠/٢٨٤
١٢٨، ١١٢/ ٢٧.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املبحث الثالث

كـتـاب اإلجـارة

ــي أربعـــة    ــتظم المبحـــث فـ ــارة ينـ ــيح دالالت مـــسائل اإلجـ ولغـــرض توضـ
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم من آجر نفسه: المطلب األول
.إلى غيره فضاعحكم أَجيٍر أخذ ثوباً ليقصره فدفعه : المطلب الثاني
.حكم أجرة الفصد: المطلب الثالث
.حكم من دفع متاعاً عن أُجرة فتغير سعره: المطلب الرابع
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١٦٢

حكم من آجر نفسه: اِّـطلب األول

َّـ من آجر نفسه: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليـه                  -٤٥
رجل يبذرق القوافل من غري أمر الـسلطان يف موضـع خميـف،              : يقولالسالم

:ويشارطونه على شيء مسمى أله أن يأخذه منهم أم ال؟ فوقّع عليه الـسالم             
»١(»إذا أجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء ا(.

غريب الحديث

البذرقـة اخلفـارة، واملبـذرق اخلفـري، وقيـل اجلماعـة الـيت تتقـدم               : يبذرق
.)٢(ة للحراسةالقافل

.٦/٣٢٩الطوسي، : ذيب األحكام+ ١٠٣–٣/١٠٢الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
القاموس + ٤١–١/٤٠الفيومي،  : املصباح املنري + ٧٦٥/ ٥ابن منظور،   : ن العرب لسا: ظ) ٢(

.٢١٨/ ٣الفريوز آبادي، : احمليط
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١٦٣.............................................................................اإلجـارةكـتـاب: املبحث الثالث

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على ان اخلفارة عمل مقصود حملل، ويستحق عليه األجرة        
.)٢(اليت مسيت له

.٧٠ص : ظ) ١(
العــروة + ٧/١٩٠الكركــي، : جــامع املقاصــد+ ٣/٧٧العلّامــة احللــي، : حتريــر األحكــام: ظ) ٢(

.٥/١١٣اليزدي، : الوثقى
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١٦٤

وبًا ليقصره فدفعه إُّـ غه فضاعحكم َأجٍ أخذ ث: اِّـطلب الثاني

أخـذ ثوبـاً ليقـصره فدفعـه إىل قـصار           يف أجري   : وفيه مسألة واحدة وهي   
.آخر فضاع

عرض الرواية

يف عليه السالمكتبت إىل الفقيه: عن حممد بن احلسن الصفار، قال-٤٦
رجل دفع ثوباً إىل القصار ليقصره، فيدفعه القصار إىل قـصار غـريه ليقـصره،               
فضاع الثوب، هل جيب علـى القـصار أن يـرده إذا دفعـه إىل غـريه، وإن كـان            

هو ضـامن لـه إّلـا أن يكـون ثقـة مأمونـاً إن شـاء          «:موناً؟ فوقّع عليه السالم   مأ
١(»ا(.

قـد يطلـق لقـب الفقيـه ويـراد منـه اإلمـام احلـسن          :الفقيه عليه الـسالم   
.)٢(العسكري عليه السالم 

.١٩/١٤٦احلر العاملي،: وسائل الشيعة+ ٧/٢٠٠الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
ــرواة : ظ) ٢( ــي،  : جــامع ال ــد األردبيل ــوز واإلشــارات + ٢/٤٦١حمم ــد رضــا  : معجــم الرم حمم

.٢١٠املامقاين، 
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١٦٥.............................................................................اإلجـارةكـتـاب: املبحث الثالث

سنديالبحث ال

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

األجري ما يتلف إن كان أميناً غـري متـهم،        دلّت الرواية على عدم ضمان      
.)٢(ويضمنها مع التعدي واإلخالل

.٧٠ص : ظ) ١(
+ ٥٤٦–٢١/٥٤٥البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٧/٢٦٢الكركـي،   : جامع املقاصـد  : ظ) ٢(

.١٩/١٣٦السبزواري، : مهذب األحكام+حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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١٦٦

حكم أجرة الفصد: اِّـطلب الثالث

َّـ أجرة الفصد: وفيه مسألة واحدة وهي

عر ض الرواية

حدثين حممد بن   : عن علي بن حممد، عن احلسن بن احلسني، قال         -٤٧
عـض فـصادي العـسكر    حدثين بعض أصـحابنا، عـن ب  : احلسن املكفوف، قال  

بعث إيلَّ يومـاً يف وقـت صـالة الظهـر،     من النصارى أن أبا حممد عليه السالم    
ونـاولين عرقـاً مل أفهمـه مـن العـروق الـيت          : قال: أفصد هذا العرق  : فقال يل 

تفصد، فقلت يف نفسي ما رأيت أمراً أعجب مـن هـذا، يـأمر يل أن أفـصد يف             
امـسك  : ال أفهمـه، مث قـال يل  وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عـرق   

كن يف الدار، فلما كان نـصف الليـل أرسـل إيلّ وقـال          : فأمسكت، مث قال يل   
فتعجبـت أكثـر مـن عجـيب األول وكرهـت أن أسـأله،        : سرح الدم، قال  : يل

: أحـبس قـال   : مث قـال يل   : فسرحت فخرج دم أبيض كأنه امللح، قـال       : قال
أصـبحت أمـر قهرمانــه أن   كـن يف الــدار، فلمـا  : مث قـال يل : فحبـست، قـال  

.)١(يعطيين ثالثة دنانري فأخذا وخرجت

غريب الحديث

فصد فصداً مـن بـاب ضـرب،        : قطع العروق، يقال  : الفَصد: فصادي
.٤٢٣-١/٤٢٢الراوندي، : اخلرائج واجلرائح+ ٥٩٠–١/٥٨٩الكليين، : أصول الكايف) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٧.............................................................................اإلجـارةكـتـاب: املبحث الثالث

.)١(واالسم الفصاد وهم الذين يعملون الفصد
اخلازن أو الوكيل على ما حتت يديه، وهو فارسي : القهرمان: قهرمانه

.)٢(معرب

لسنديالبحث ا

.)٣(سبقت ترمجته: علي بن حممد
، كـويف،   )٤(هو متحد مع احلسن بن احلسني اللؤلؤي      : احلسن بن احلسني  

، )٦(، روى عنه حممد بن أمحد بـن حيـىي  )٥(كثري الرواية، له كتاب جمموع النوادر    
.)٧()ثقة(

.)٨(مل يذكر يف األصول الرجالية: حممد بن احلسن املكفوف

داللة المتن

.)٩(ى جواز أخذ األجرة على الفصددلّت الرواية عل
معجم لغـة  + ١٢١/ ٣الطرحيي، : جممع البحرين+ ١٠٤/ ١٢األزهري، : ذيب اللغة : ظ) ١(

.٣٤٦حممد قلعچي، : الفقهاء
ــة : ظ) ٢( ــذيب اللغ  : ،ــري ــيط + ٦/٢٦٧األزه ــم الوس ــرون،   : املعج ــصطفى وآخ ــراهيم م إب

٢/٧٧٠.
.٧٢ص : ظ) ٣(
).اهلامش(٣٣٦/ ٣حسني الربوجردي، : أسانيد كتاب الكايف: ظ) ٤(
.٤٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٤٢٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
.١٤٠العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٤٠النجاشي، : رجال النجاشي) ٧(
.٣٣٦/ ٣حسني الربوجردي، : أسانيد كتاب الكايف) ٨(
.١٨/٢٠١البحراين، : احلدائق الناضرة+ ١٧/١٠٧احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ٩(
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١٦٨

دفع متاعًا عن ُأجرة فتغ سعرهحكم من: اِّـطلب الرابع

.َّـ من دفع متاعًا عن أجرة فتغ سعر اِّـتاع: وفيه مسألة واحدة وهي

وايةعرض الر

كتــب حممــد بــن احلــسن إىل أيب حممــد عليــه : حممــد بــن حيــىي قــال-٤٨
ه بناًء أو غريه وجعل يعطيه طعامـاً وقطنـاً    رجل استأجر أجرياً يعمل ل     :السالم

وغري ذلك، مث تغري الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطـاه إىل نقـصان أو                
:زيادة، أحيتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السالم      

»    يف املـال  :؛ وأجـاب عليـه الـسالم   »حيتسب له بسعر يوم شـارطه فيـه إن شـاء ا
على الرجل فيعطي به طعاماً عند حمله، ومل يقاطعه، مث تغري السعر؟ فوقّع    حيلُّ  

.)١(»له سعر يوم أعطاه الطعام«:عليه السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

.١٥٨/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام+ ١٧٨/ ٣الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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١٦٩.............................................................................اإلجـارةكـتـاب: املبحث الثالث

داللة المتن

لـك،  دلّت الرواية على أن من دفع عروضاً عـن أجـرة انتقلـت إليـه بامل               
وصارت عوضاً عن أجرته، وكل ما يدفع إليه من العـروض فإنـه ميلكـه يـوم      
القبض، فهو مبرتلة نقـد دفعـه إليـه يف ذلـك الوقـت، وان مل يقـع هـذا التـسعري          

.)١(فيحتسب له يوم أعطاه، فكأنه اليوم الذي شارطه فيه

حممـد بـاقر   : مـالذ األخيـار  + ١٠٠–٩٩/ ٩األردبيلـي،   أمحـد   : جممع الفائـدة والربهـان    : ظ) ١(
ــسي،  ــسائل+ ١٦١/ ٢٠البحــراين، : احلــدائق الناضــرة+ ٥٢٥/ ١٠ال ــاض امل ــي : ري عل

.١٤٢/ ٩الطباطبائي، 
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املبحث الرابع

كـتـاب الـوقـف

قــف ينــتظم المبحــث فــي مطلبــين   ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل الو 
:وعلى النحو اآلتي

.حكم العمل بشرط الواقف: المطلب األول
.حكم اشتراط تعيين الموقوف عليه: المطلب الثاني
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١٧١

حكم العمل بشرط الواقف: لب األولاِّـط

العمل بشرط الواقف: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

صـحابنا إىل أيب حممـد عليـه        كتـب بعـض أ    : حممد بن حيىي قـال    عن-٤٩
الوقوف على حـسب مـا   «:يف الوقف وما روي فيها؟ فوقّع عليه السالم  السالم

قُِفها أهُلها إن شاء ا١(»ي(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

داللة المتن

دلّت الرواية علـى وجـوب العمـل بـشرط الواقـف، وان الوقـف علـى                  
.)٣(جيوز ألحد تغيري سائر شروطهحسب ما يقفه أهله، وال

ــايف ) ١( ــروع الك ــيين، : ف ــه + ٤٧/ ٥الكل ــن ال حيــضره الفقي ــصدوق، : م ــذيب + ١٧٠/ ٤ال 
.١١٥/ ٩الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
ــرباج،  : املهــذب: ظ) ٣( ــن ال ــشرعية+ ٨٩–٨٨/ ٢القاضــي اب ــدروس ال ــن مكــي  : ال حممــد ب

هدايــة + ٣٥٦/ ٥زيــن الــدين بــن علــي العــاملي، : مــسالك اإلفهــام+ ٢٨٩/ ٢العــاملي، 
.١٧/٤٩السبزواري، : مهذب األحكام+ ٦/٣٢١احلر العاملي، : األمة
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١٧٢

حكم اشاط تعي اِّـوقوف عليه: اِّـطلب الثاني

َّـ اشاط اِّـوقوف عليه: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

ــه : حممــد بــن احلــسن الــصفار، قــال عــن-٥٠ كتبــت إىل أيب حممــد علي
ا أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هـو؟ فقـد روي أن الوقـف إذ          :السالم

كان غري مؤقت فهو باطل مردود على الورثـة، وإذا كـان موقتـاً فهـو صـحيح             
إن املوقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فالن وعقبه،     : ممضى، قال قوم  

فإذا انقرضـوا فهـو للفقـراء واملـساكني إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا،         
وا، ومل يـذكر يف  هذا موقت إذا كان لفالن وعقبـه مـا بقـ         : وقال آخرون : قال

آخره للفقراء واملساكني إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، والـذي هـو غـري        
هذا وقف ومل يذكر أحداً، فما الـذي يـصح مـن ذلـك ومـا                : موقت أن يقول  

.)١(»الوقوف حبسب ما يوقفها إن شاء ا«:الذي يبطل؟ فوقّع عليه السالم

السنديالبحث

.)٢(بقت ترمجتهس: حممد بن احلسن الصفار
.١٠٧/ ٤الطوسي، : اإلستبصار+ ١١٨/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
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١٧٣..............................................................................الـوقـفكـتـاب: املبحث الرابع

داللة المتن

دلّت الرواية على ان الوقف على حسب ما يقفه أهله، وهو يتبع فيه ما        
رمسه الواقف، وما شـرط فيـه وان املـراد مـن التوقيـت وعدمـه فيـه هـو ذكـر                      

وقف على قوم بأعيام فـال جيـوز التخطـي إىل     ()١(املوقوف عليه وعدمه فان   
.)٢()غريهم لقول العسكري عليه السالم

العـروة  + ٣١٤/ ٣العلّامـة احللـي،     : حترير األحكـام  + ٥٩٦–٥٩٥الطوسي،  : النهاية: ظ) ١(
.٢٤/ ٢٢السبزواري، : مهذب األحكام+ ٢٩٢/ ٦اليزدي، : الوثقى

.٢٣٤اإلشتهاردي، : جمموعة فتاوى ابن اجلنيد) ٢(
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املبحث اخلامس

كـتـاب الـوصـايا

ــتة     ــث فـــي سـ ــتظم المبحـ ــايا ينـ ــيح دالالت مـــسائل الوصـ ولغـــرض توضـ
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم إنفاذ الوصية: المطلب األول
.حكم من أوصى إلى اثنين: المطلب الثاني
.حكم من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير: المطلب الثالث

.حكم من أوصى لمواليه هل يدخل موالي أبيه: طلب الرابعالم
.بماله كلّهحكم من أوصى لإلمام عليه السالم: المطلب الخامس
.حكم اإلقرار في مرض الموت: المطلب السادس
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١٧٥

حكم إنفاذ الوصية: اِّـطلب األول

:وفيه ثالث مسائل وهي

يقسم بينهمكيفمن أوصى ألوالده الذكور واألناث: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

كتبت إىل أيب حممد : ِعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قالعن-٥١
رجـل كـان لـه ابنـان، فمـات أحـدمها ولـه ولـد ذكـور وأُنـاث                     :عليه السالم 

فأوصى هلم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم؛ الذكر واألنثـى فيـه سـواء؟ أم               
ينفذون وصية جدهم كما أمـر  «:السالمللذكرمثل حظ األنثيني؟ فوقّع عليه   

  رجل له ولُد ذكور وأُناث، فأقر هلـم بـضيعة   : وكتبت إليه : ؛ قال »إن شاء ا
وفرائـضه؛ الـذكر     عـز وجـل    أا لولده، ومل يذكر أا بينـهم علـى سـهام اهللا           

ينفذون فيهـا وصـية أبـيهم علـى مـا مسـى،       «:واألنثى فيه سواء؟ فوقّع عليه السالم     
وسـنة نبيـه صـلى ا عليـه     عـز وجـل  كن مسى شيئاً، ردوها إىل كتاب ا فإن مل ي  

. )١(»إن شاء اوآله وسلم
.١٨٥/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام+ ٥٦/ ٥يين، الكل: فروع الكايف) ١(
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٧٦

البحث السندي

.)١(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٢(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

داللة المتن

دلّت الرواية على ان املوصي ان مسى وعـين التـسوية أو التفـصيل أُتبـع              
.)٤()وإن أطلق رد إىل كتاب اهللا(، )٣(على الوصي أن ينفذ الوصيةو

واليه وِّـولياته كيف يقسم بينهممن أوصى ِّـ: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

كتب حممد بـن احلـسن إىل أيب حممـد عليـه       : حممد بن حيىي قال   عن-٥٢
ه سواء، أم رجل أوصى بثلث ماله ملواليه، وملولياته الذكر واألنثى في      :السالم

جـائز للميـت مـا    «:للذكر مثل حظّ األنثيني مـن الوصـية؟ فوقّـع عليـه الـسالم         
٥(»أوصى به على ما أوصى به إن شاء ا(.

.١١٠ص : ظ) ١(

.٨٠ص : ظ) ٢(

/ ٢٨حممـد حـسن النجفـي،       : جـواهر الكـالم   + ٤٩٠/ ٢٢البحراين،  : احلدائق الناضرة : ظ) ٣(

٣٨٤.

.٤٩٠/ ٢٢البحراين، : احلدائق الناضرة) ٤(

ــايف ) ٥( ــروع الك ــيين، : ف ــه + ٥٦/ ٥الكل ــن ال حيــضره الفقي ــصدوق، ا: م ــذيب + ١٤٩/ ٤ل 

.٩/١٨٥الطوسي، : األحكام
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١٧٧............................................................................الـوصـاياكـتـاب: املبحث اخلامس

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

داللة المتن

يـه، وملولياتـه   دلّت الرواية على صحة وصـية امليـت مبـا أوصـى إىل موال       
.)٣(وذا ينطبق اجلواب على السؤال

حكم وصية الوصي إُّـ غه: لثالثةاِّـسألة ا

عرض الرواية

رجـل  :إىل أيب حممد عليـه الـسالم       ;كتب حممد بن احلسن الصفار     -٥٣
كان وصي رجل فمـات وأوصـى إىل رجـل آخـر، هـل يلـزم الوصـي وصـية                  

يلزمـه حبّقـه إن كـان      «:لـسالم الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه ا       
إن شاء ا ،له حق٤(»ِقب(.

البحث السندي

.)٥(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

.٦٩ص : ظ)١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
جـواهر  + علـي الطباطبـائي،   : رياض املـسائل + ١٢٤/ ١٥حممد باقر السي،   / مالذ األخيار ) ٣(

.٣٧١/ ٢٨حممد حسن النجفي، : الكالم
.١٨٦/ ٩ي، الطوس: ذيب األحكام+ ١٦٣/ ٤الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ٤(
.٧٠ص : ظ) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٧٨

داللة المتن

دلّت الرواية علـى جـواز اإليـصاء إىل مـن كـان وصـياً لغـريه وحـضرته              
الوفاة له أن يوصـي إىل غـريه ألن املوصـي أقامـه مقـام نفـسه فيثبـت لـه مـن                      

ثبت له، ومن ذلك االستنابة بعد املوت، وهـذا مـا ذهـب إليـه مـن               الوالية ما 
.)٣(وابن اجلنيد)٢(والقاضي ابن الرباج)١(علماء اإلمامية الشيخ الطوسي

.٦٠٧: النهاية+ ١٦٣–١٦٢/ ٤: اخلالف: ظ) ١(
.١١٧/ ٢: املهذب: ظ) ٢(
.٢٤١اإلشتهاردي، : جمموعة فتاوى ابن اجلنيد: ظ) ٣(
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١٧٩

حكم من أوصى إُّـ اثن: ب الثانياِّـطل

إُّـ اثنَّـ من أوصى: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

مـد بـن احلـسن إىل أيب حممـد عليـه        كتب حم : حممد بن حيىي قال   عن-٥٤
رجل مات وأوصـى إىل رجلـني، أجيـوز ألحـدمها أن ينفـرد بنـصف                 :السالم

ال ينبغـي هلمـا أن خيالفـا امليـت،          «:التركة، واآلخر بالنصف؟ فوقّع عليه السالم     
١(»وأن يعمال على حسب ما أمرمها إن شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: مد بن احلسنحم

ــايف ) ١( ــروع الك ــيين، : ف ــه + ٥٧/ ٥الكل ــضره الفقي ــن ال حي ــصدوق، : م ــذيب + ١٤٥/ ٤ال 
.١٢٦/ ٤الطوسي، : راإلستبصا+ ١٦٠/ ٩الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٨٠

داللة المتن

دلّت الرواية على عدم جواز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركـة،             
.)١(وعليهما االلتزام بعدم خمالفة ما أوصى به امليت

احلـدائق  + ١١/٢٩١الكركـي، : جـامع املقاصـد   + ٢/١١٦القاضي ابن الرباج،    : املهذب: ظ) ١(
+ ٤٠٨–٢٨/٤٠٧حممـد حـسن النجفـي،    : جواهر الكـالم + ٢٢/٥١٠البحراين،  : الناضرة

.٢٥١/ ٢٢السبزواري، : مهذب األحكام
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١٨١

ك معه الصغحكم من أوصى إُّـ مدرك واشر: اِّـطلب الثالث

رك معه الصغأوصى إُّـ مدرك وأشَّـ من: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممد بن احلسن الـصفار إىل أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليـه        -٥٥
رجل أوصى إىل ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أجيوز          :السالم

للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه ملن صح على امليت بشهود عدول قبـل      
نعم، على األكابر من الِولد «:ع عليه السالمأن يدرك األوصياء الصغار؟ فوقّ   

.)١(»أن يقضوا دين أبيهم، وال حيبسوه بذلك

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على صحة وصاية الصغري منضماً إىل البـالغ، ولكـن لـيس        
وعليـه ينفـرد الكـبري    له التصرف حال صـغره، بـل لـه التـصرف بعـد بلوغـه،        

.)٣(بالتصرف وان مل يبلغ الصغري
.١٦٠/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام+ ٤/١٥٠الصدوق، : قيهمن ال حيضره الف) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
زيـن  : الروضـة البهيـة  + ٢٤٦–٦/٢٤٥زين الدين بن علـي العـاملي،      : مسالك اإلفهام : ظ) ٣(

: جـواهر الكـالم  + ٢٢/٥٠٦البحـراين،  : احلدائق الناضرة+ ٣/١٣٤الدين بن علي العاملي،  
. ٤٠٢-٤٠١/ ٢٨حممد حسن النجفي، 
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١٨٢

أوصى ِّـواليه هل يدخل موالي أبيهحكم من : اِّـطلب الرابع

من أوصى ِّـواليه: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عليـه  كتـب رجـل إىل الفقيـه   : حممد بن علي بن حمبـوب، قـال   عن-٥٦
ماله، فلم يبلغ ذلك؟ قال عليه رجل أوصى ملواليه وموايل أبيه بثلث:السالم
.)١(»املال ملواليه، وسقط موايل أبيه«:السالم

.)٢(سبقت اإلشارة إليه:الفقيه عليه السالم

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن علي بن حمبوب

نداللة المت

دلّت الرواية على إعطاء الثلث للموصـى هلـم وهـم مواليـه دون مـوايل                
.)٤(أبيه

.٤٠٢/ ١٩احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ١٢٠/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٦٤ص : ظ) ٢(
.٦٧ص : ظ) ٣(
جـواهر  + ١٢٦/ ١٥حممد باقر الـسي،  : مالذ األخيار + ١٥٧/ ٤الطوسي،  : اخلالف: ظ) ٤(

.٢٧٢/ ٢٨حممد حسن النجفي، : الكالم
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١٨٣

بماله كّلهحكم من أوصى لإلمام عليه السالم: ِّـطلب الخامسا

بماله كّلهعليه السالمإلماممن أوصى ل: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

فأما ما رواه علي بن احلسن بـن فـضال، عـن حممـد بـن عبـدوس،           -٥٧
فكتبـت   ،أوصى رجل بتركته متاع وغري ذلـك أليب حممـد عليـه الـسالم             : قال
رجل أوصى إيلّ جبميع ما خلّف لك، وخلّف ابنيت أخت          ! علت فداك ج: إليه

، »بـع مـا خلَّـف، وابعـث بـه إيل       «:له، فرأيك يف ذلك؟ فكتـب إيلَّ عليـه الـسالم          
.)١(»قد وصل«: إيلَّفبعت، وبعثت به إليه، فكتب عليه السالم

البحث السندي

كـان فقيـه أصـحابنا بالكوفـة، ووجههـم         : علي بـن احلـسن بـن فـضال        
، كـثري العلـم واسـع الروايـة         )٢(وعارفهم باحلديث، وقلمـا روى عـن ضـعيف        

ــد التــصانيف، غــري معانــد  ــام اهلــادي،  )٣(واألخبــار، جي ، مــن أصــحاب اإلم

.١٣١/ ٤الطوسي، : اإلستبصار+ ١٦٩/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٢٥٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.١٥٦الطوسي، : الفهرست: ظ) ٣(
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٨٤

.)٢()ثقة(، )١(والعسكري عليهما السالم
.)٣(روى عن أيب حممد عليه السالم : حممد بن عبدوس

داللة المتن

ع املال من دون فرق بني أن يكـون  دلّت الرواية على جواز الوصية جبمي    
له وارث أو ال، وقد تفرد ذا القول حسب ما توصل إليه البحث مـن فقهـاء      

فإن أوصى مباله كلّـه فهـو أعلـم مبـا     : (اإلمامية علي بن بابويه القمي، إذ قال  
.)٤()فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به

.٤٠٠، ٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
العلّامـة  : خالصة األقـوال + ١٥٦الطوسي،  : الفهرست+ ٢٥٧النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٢(

.٢٩٩احللي، 
.١٧/٢٨٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ٢/١٤٦ردبيلي، حممد األ: جامع الرواة: ظ) ٣(
/ ٢حممـد بـن مكـي العـاملي،         : الدروس الشرعية + ٣٥٠/ ٦العلّامة احللي،   : خمتلف الشيعة ) ٤(

٣٣٤.
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١٨٥

مرض اِّـوتحكم اإلقرار َّـ : لسادساِّـطلب ا

اإلقرار َّـ مرض اِّـوت: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

: ما رواه حممد بن أمحد بـن حيـىي، عـن حممـد بـن عبـد اجلبـار قـال           -٥٨
امرأة أوصت إىل رجـل وأقـرت لـه بـدين            :كتبت إىل العسكري عليه السالم    

مثانية آالف درهم، وكذلك ما كان هلا من متاع البيت من صوف وشعر وشبه         
وصفر وحناس وكل ما هلا أقرت به للموصى إليه، وأشـهدت علـى وصـيتها،              
وأوصت أن حيج عنها من هذه التركـة حجـتني، ويعطـى مـوالة هلـا أربعمائـة                 
درهم، وماتت املرأة وتركت زوجاً، فلم ندِر كيف اخلروج مـن هـذا، واشـتبه        

ا مـا يـصح     علينا األمر، وذكر الكاتب أن املرأة استشارته فسألته أن يكتـب هلـ            
ال تصح تركتِك هلذا الوصي إلّا بـإقرارك لـه بـدين حيـيط        : هلذا الوصي، فقال  

بتركتـك بـشهادة الــشهود، وتأمريـه بعـد أن ينفــذ مـا توصـيه بــه، فكتبـت لــه        
بالوصية علـى هـذا، وأقـرت للوصـي ـذا الـدين، فرأيـك أدام اهللا عـزك يف                    

ه ان شـاء اهللا؟ فكتـب    مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا ذلـك لنعمـل بـ           
إن كان الدين صحيحاً معروفاً فيخرج الدين من رأس «: خبطهعليه السالم

ــه مــن ثلثهــا           ــاً، أنفــذ هلــا مــا أوصــت ب ــدين حق املــال إن شــاء ا، وإن مل يكــن ال
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وااليقاعاتالعقوديفمالسالعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٨٦

.)١(»كفى أو مل يكفِ

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد بن حيىي
.)٣(تهسبقت ترمج: حممد بن عبد اجلبار

داللة المتن

ملا كان سياق هذه احلكايـة ان املـرأة املـشار إليهـا قاصـدة ـذا اإلقـرار              (
حرمان الوارث مل يرتب احلكم فيهـا علـى عدالـة املقـر، وكونـه مرضـياً، ألن                 
املعلوم من السياق خالفه بل رتبه على ثبوت الـدين ومعلوميـة صـحته، فـإذا             

صل إىل البينة املوجبة لثبوته، وإلّـا فمـن    كان متهماً احتيج إىل إخراجه من األ      
.)٤()الثلث

.١٢١/ ٤الطوسي، : اإلستبصار+ ١٤١/ ٩الطوسي،: ذيب األحكام) ١(
.٨٧ص : ظ) ٢(
.٩١ص : ظ) ٣(
.٥٥٧/ ٢٢راين، البح: احلدائق الناضرة) ٤(
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املبحث السادس

كـتـاب الـنكـاح

ــة      ــث فـــي ثالثـ ــتظم المبحـ ــاح ينـ ــيح دالالت مـــسائل النكـ ولغـــرض توضـ
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم نكاح اب الرضيع ابنة المرضعة: المطلب األول
.حكم التمتع بالزانية: المطلب الثاني

.من أحكام األوالد: ب الثالثالمطل
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١٨٩

حكم نكاح اب الرضيع إبنة اِّـرضعة:اِّـطلب األول

نكاح أب الرضيع إبنة اِّـرضعة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتبـت إىل أيب   : حممد بن حيـىي، عـن عبـد اهللا بـن جعفـر، قـال              عن-٥٩
رجـل أن   امرأة أرضعت ولد الرجـل، هـل حيـلّ لـذلك ال            :حممد عليه السالم  

.)١(»ال حتلُّ له! ال«:يتزوج ابنة هذه املرضعة أم ال؟ فوقّع عليه السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.)٣(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جعفر

داللة المتن

.)٤(دلّت الرواية على حترمي نكاح أب املرتضع ابنة املرضعة

.٣٠٢/ ٣الصدوق، : من ال حيضره الفقيه+ ٤٥٤–٣/٤٥٣الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٦٩ص : ظ)٢(
.٩٥ص : ظ) ٣(
هدايـة  + ١٩٣/ ٣زين الدين بـن علـي العـاملي،      : الروضة البهية + ٥/٩٣الطوسي،  : اخلالف: ظ) ٤(

حممـد  : جواهر الكـالم  + ٣٤٨/ ٢٣لبحراين،  ا: احلدائق الناضرة + ١٧٥/ ٧احلر العاملي،   : األمة
.٣٤٢، ٣٤٠مرتضى األنصاري، : كتاب النكاح+ ٣١٥–٣١٤/ ٢٩حسن النجفي، 
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١٩٠

لزانيةحكم التمتع با: طلب الثانياِّـ

التمتع بالزانية: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

قـد  كتبت إىل ايب حممـد عليـه الـسالم     : عن احلسن بن ظريف، قال    -٦٠
تركت التمتع منذ ثالثني سنة وقد نشطت لذلك وكان يف احلي امـرأة وصـفت     
يل باجلمال، فمال قليب إليهـا وكانـت عـاهراً ال متنـع يـد المـس فكرهتـها، مث               

متتع بالفاجرة فإنك خترجها من حرام إىل حالل، فكتبـت إىل          : قد قال : قلت
أجيوز بعـد هـذه الـسنني أن        : أُشاوره يف املتعة، وقلت    :أيب حممد عليه السالم   

وإياك وجارتك : إنّما حتي سنة ومتيت بدعة فال بأس«:أمتتع؟ فكتب عليه السالم
متتع بالفاجرة فإنك خترجهـا  : املعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا  

من حرام إىل حالل، فهذه امرأة معروفة باهلتك وهي جارة، وأخاف عليك استفاضة 
، فتركتها ومل أمتتع ا ومتتع ا شـاذان بـن سـعد رجـل مـن إخواننـا       »اخلـرب فيهـا   

وجرياننا، فأشتهر ا حىت عال أمـره وصـار إىل الـسلطان وأُغـِرم بـسببها مـاالً            
.)١(اذين اهللا من ذلك بربكة سيدينفيساً وأع

.٢٩/ ٢١احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٩٦–٩٥/ ٤األربلي، : كشف الغمة) ١(
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١٩١.........................................................................الـنكـاحكـتـاب: املبحث السادس

البحث السندي

يكنـى أبـا حممـد، لـه كتـاب النـوادر، والـرواة عنـه             : احلسن بن ظريـف   
، كـويف مـصنف سـكن       )٢(، من أصحاب اإلمام اهلادي عليه السالم        )١(كثريون
.)٤()ثقة(، )٣(بغداد

داللة المتن

.)٥(دلّت الرواية على جواز التمتع بالزانية على كراهة

.٦١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٨٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٧٤ابن داود، : جال ابن داودر: ظ) ٣(
: خالصـة األقـوال  + ٧٤ابـن داود،  : رجال ابـن داود  + ٦١النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٤(

حممـد بـاقر الـسي،      : رجـال الـسي   + ٩٠احلـر العـاملي،     : الرجـال + ١٤٤العلّامة احللي،   
١٨٧.

/ ١١علي الطباطبـائي،  : لرياض املسائ+ ١١٩، ١١٦/ ٢٤البحراين،  : احلدائق الناضرة : ظ) ٥(
مرتــضى  : كتــاب النكــاح + ١٥٩/ ٣٠حممــد حــسن النجفــي،   : جــواهر الكــالم + ١٩٢

.٢٠٩األنصاري، 
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١٩٢

من أحكام األوالد: اِّـطلب الثالث

:وفيه أربع مسائل وهي

حكم ختان الولد: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

حممد بن حيىي؛ وحممد بن عبد اهللا، عن عبـد اهللا بـن جعفـر أنـه             عن-٦١
أن إنه روي عـن الـصادقني عليهمـا الـسالم      :كتب إىل أيب حممد عليه السالم     
ــسابع   ــوم ال ــوا أوالدكــم ي يطهــروا وإن األرض تــضج إىل اهللا مــن بــول  اختن

ِلحجامي بلدنا حذق بذلك وال خيتنونه يوم -جعلت فداك    -األغلف وليس   
السابع وعندنا حجام اليهود فهل جيوز لليهود أن خيتنـوا أوالد املـسلمني أم ال        

شـاء  الـسنة يـوم الـسابع فـال تُخـالُِفوا الـسنن إن      «:إن شاء اهللا؟ فوقّع عليه الـسالم     
١(»ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

ــايف ) ١( ــروع الك ــيين، : ف ــه  + ٣٦/ ٤الكل ــضره الفقي ــن ال حي ــصدوق، : م ــارم + ٣١١/ ٣ال مك
.٤٩٠/ ١احلسن الطربسي، : األخالق

.٦٩ص : ظ)٢(
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١٩٣.........................................................................الـنكـاحكـتـاب: املبحث السادس

، وكـان خيـراً،   )١(هو ابن عم احلـسني بـن أيب العـالء   : اهللاحممد بن عبد 
.)٢()ثقة(

.)٣(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جعفر

داللة المتن

.)٤(دلّت الرواية على استحباب اخلتان يف اليوم السابع

ولد مختونًاحكم من : ألة الثانيةاِّـس

عرض الرواية

حدثنا حممد بـن احلـسن   : قال2عن علي بن احلسن بن الفرج املؤذن  -٦٢
رأيـت صـاحب    : مسعت أبا هارون رجالً من أصحابنا، يقول      : الكرخي، قال 

ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر، ورأيـت علـى سـرته    الزمان عليه السالم 
تـه خمتونـاً، فـسألت أبـا حممـد          شعراً جيري كاخلط، وكشفت الثوب عنه فوجد      

هكـذا ولـد، وهكـذا ولـدنا،        «:عـن ذلـك؟ فقـال عليـه الـسالم         عليه السالم 

رجـال  : ، ظ8اخلفاف، أبو علي، مـن أصـحاب اإلمـام البـاقر والـصادق       : احلسني بن أيب العالء   ) ١(
.١٨٢، ١٣١الطوسي، : الطوسي

.١٤٣/ ٢حممد األردبيلي، : جامع الرواة+ ٣٨٤العلّامة احللي، : خالصة األقوال) ٢(
.٩٥ص : ظ) ٣(
العـاملي،  زيـن الـدين بـن علـي       : الروضة البهيـة  + ٨/ ٤العلّامة احللي،   : حترير األحكام : ظ) ٤(

علـي الطباطبـائي،    : ريـاض املـسائل   + ٤٤–٢٥/٤٣البحـراين،   : احلدائق الناضرة + ٣/٣١٩
مرتـضى  : كتـاب النكـاح   + ٢٦٠/ ٣١حممـد حـسن النجفـي،       : جواهر الكالم + ١٣٥/ ١٢

.٤٩١األنصاري، 
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٩٤

.)١(»ولكنا سنمر املوسى عليه إلصابة السنة

البحث السندي

.)٢(أبو احلسن، من مشايخ الصدوق: علي بن احلسن بن الفرج املؤذن
.)٣(هروي عنه الصدوق مترضياً علي: حممد بن احلسن الكرخي

، )٤(شــيخ مــن أصــحاب أيب جعفــر البــاقر عليــه الــسالم  : أبــو هــارون
.)٥()ثقة(

داللة المتن

.)٦(دلّت الرواية على استحباب إمرار املوسى على من ولد خمتوناً

حكم تعدد العقيقة: سألة الثالثةاِّـ

عرض الرواية

حـدثين عبـد اهللا بـن جعفـر      : عن حممد بن موسى بن املتوكـل قـال        -٦٣
حدثين حممد بن إبـراهيم الكـويف، إن أبـا حممـد عليـه الـسالم               : مريي، قال احل

/ ٢الراوندي،  : اخلرائج واجلرائح + ٢٥٠الطوسي،  : الغيبة+ ٣٩٩الصدوق،  : إكمال الدين ) ١(
٩٥٧.

.٣٦٦/ ١٢اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٢(
.٢١٣/ ٩التستري، : قاموس الرجال: ظ) ٣(
.١٥٠الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.٤٦٧العلّامة احللي، : خالصة األقوال) ٥(
/ ٢٥الـسبزواري،  : مهـذب األحكـام   + ٤١٤/ ٢، أبو احلسن األصـفهاين   : وسيلة النجاة : ظ) ٦(

.٥٣٥اللنكراين، ): النكاح(الشريعة تفصيل+ ٣١٢
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١٩٥.........................................................................الـنكـاحكـتـاب: املبحث السادس

هـذه مـن عقيقـة    «:بعث يل بعض من مساه يل بشاة مذبوحة، وقال عليه السالم      
.)١(»ابين حممد

البحث السندي

روى عـن عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي،      : حممد بن موسى بـن املتوكـل     
ق الرواية عنـه، وذكـره يف املـشيخة يف    ، قد أكثر الصدو   )٢(روى عنه ابن بابويه   

طرقه إىل الكتب يف مثانية وأربعني مورداً، والظاهر أنـه كـان يعتمـد عليـه، أن               
.)٤()ثقة(، )٣(الرجل ال ينبغي التوقف يف وثاقته

.)٥(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جعفر احلمريي
األزدي، من أصحاب اإلمـام الـصادق عليـه         : حممد بن إبراهيم الكويف   

.)٦(لسالما

داللة المتن

، ويف  )٧(دلّت الرواية على استحباب تعدد العقيقة علـى املولـود الواحـد           

.٤٤٨/ ٢١احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٣٩٧الصدوق، : إكمال الدين) ١(
.٢٠٥/ ٢حممد األردبيلي، : جامع الرواة+ ٤٣٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٣٠٠-٢٩٩/ ١٨اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٣(
: جـامع الـرواة  + ٤٠٣العلّامـة احللـي،   : خالصـة األقـوال  + ١٨٤ابـن داود،    : رجال ابن داود  ) ٤(

.٣١٥حممد باقر السي، : رجال السي+ ٢/٢٠٥حممد األردبيلي، 
.٩٥ص : ظ) ٥(
.٢٧٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
/ ١٥النـوري،   : مـستدرك الوسـائل   + ٢٦٨/ ٣١حممد حسن النجفـي،     : جواهر الكالم : ظ) ٧(

١٤١.
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وااليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الثالث.........................١٩٦

الرواية داللة على إعالم املؤمنني بوالدة القائم من آل حممد وهو حممد املهدي     
.عليه السالم

، وبما دّل على العبودية:حكم التسمية باسماء األنبياء: اِّـسألة الرابعة

عرض الرواية

كتـب  : عن أيب هاشم اجلعفري عن جعفر بن حممد القالنسي، قال         -٦٤
وامرأته حامل تـسأله الـدعاء خبالصـها       ،حممد أخي إىل أيب حممد عليه السالم      

رزقك ا «:وأن يرزقها اهللا ذكراً أو تسأله ان تسميه فكتب إليه عليه السالم     
ــنني .»ذكــراً ســوياً، ونعــم االســم حممــد وعبــد الــرمحن    ــدت اب ــسمى فول ــاً ف توأم

.)١(أحدمها حممداً واآلخر عبد الرمحن

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو هاشم اجلعفري
يظهـر   ،من اصحاب أيب حممد عليـه الـسالم       : جعفر بن حممد القالنسي   

.)٣(من األخبار حسن عقيدته وعدم كونه خمالفاً

.)٤(له مكاتبه إىل أيب حممد عليه السالم: حممد بن حممد القالنسي

: مـستدرك الوسـائل   + ٨٦/ ٤األربلـي،   : كـشف الغمـة   + ٢٤٩املـسعودي،   : وصيةإثبات ال ) ١(
.١٢٩/ ١٥النوري، 

.٨٥ص : ظ) ٢(
.٣٥/ ١٦عبد اهللا املامقاين، : تنقيح املقال: ظ) ٣(
.٢١٢/ ٢النمازي، : مستدركات علم رجال احلديث: ظ) ٤(
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١٩٧.........................................................................الـنكـاحكـتـاب: املبحث السادس

اللة المتند

دلّــت الروايــة علــى اســتحباب التــسمية باالمســاء احلــسنة، وأفــضلها مــا 
، وبـاألخص خـامتهم    :اشتمل على عبوديته تبارك وتعاىل، ويليها امساء األنبياء       

.)١(حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

٣زين الدين بن علـي العـاملي،        : يةالروضة البه + ٦/ ٤العلّامة احللي،   : حترير األحكام : ظ) ١(
/ ١٢علـي الطباطبـائي،     : ريـاض املـسائل   + ٣٥/ ٢٥البحـراين،   : احلدائق الناضرة + ٣١٨/ 

مرتــضى  : كتــاب النكــاح + ٢٥٣/ ٣١حممــد حــسن النجفــي،   : جــواهر الكــالم + ١٣٢
.٤٩٠األنصاري، 
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القسم الثاني

عسكري روايات اإلمام احلسن ال

يف اإليقاعاتعليه السالم

فـي االيقاعـات ينـتظم هـذا     ولبيان روايات اإلمام العسكري عليه الـسالم  
:القسم في مبحثين وعلى النحو اآلتي

.كتاب الطالق: المبحث األول
.كتاب األََيمان: المبحث الثاني

http://www.abbyy.com/buy
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املبحث األول

كـتـاب الـطـالق

ولغـرض توضـيح دالالت مـسائل الطـالق ينـتظم المبحـث فـي مطلبــين        
:لنحو اآلتيوعلى ا

.حكم خروج المطلقة عن بيتها: المطلب األول
ــب الثـــاني  ـــرأة المتــــوفى عـنــــها زوجــــها    : المطلـ ـــروج المـ مـــن حــــكم خـ

.منزلها
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٢٠١

حكم خروج اِّـطلقة عن بيتها: ألولاِّـطلب ا

ج اِّـطلقة من بيتهاخرو: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليـه            كتب حممد بن احلسن الصفار إىل     -٦٥
يف امرأة طلقها زوجها ومل يجِر عليها النفقـة للعـدة، وهـي حمتاجـة،                 :السالم

:هل جيوز له أن خترج وتبيت عن مرتهلا للعمل واحلاجة؟ فوقّع عليـه الـسالم             
.)١(»ال بأس بذلك إذا علم ا الصحة منها«

البحث السندي

.)٢(تهسبقت ترمج: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على جواز خروج املعتدة بعدة الطالق من بيتها ومبيتـها يف     
.)٣(غري بيتها إذا اضطرت ألداء واجب أو حتصيل املعيشة إذا مل يقم ا زوجها

.٢٧٨/ ٢٢لعاملي، احلر ا: وسائل الشيعة+ ٣١٨/ ٣الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
زين الدين بن علي العـاملي،      : الروضة البهية + ١٧٨/ ٤العلّامة احللي،   : حترير االحكام : ظ) ٣(

.١٨٠/ ٦اليزدي، : العروة الوثقى+ ٣٨١/ ٣
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٢٠٢

أة اِّـتوفى عنها زوجها من منزلهاحكم خروج اِّـر: اِّـطلب الثاني

ها من منزلهاى عنها زوجخروج اِّـتوف: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليـه                 -٦٦
يف امرأة مات عنها زوجها وهي يف عـدة منـه، وهـي حمتاجـة ال جتـد        :السالم

من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل جيوز هلا أن خترج وتعمل وتبيت عن         
    ا؟ قال مرتهلا للعمل واحلاجة يف عد :ال بـأس بـذلك إن   «:فوقّع عليه السالم

١(»شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على جواز خروج املعتدة بعدة الوفاة من بيتـها مـع احلاجـة       
.)٣(والضرورة، وان استلزم املبيت يف غري بيتها

.٢٤٦/ ٢٢احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٣٢٤/ ٣الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
مهـذب  + ٩٩/ ٦اليـزدي،   : العـروة الـوثقى   + ٤١٢/ ٢٥البحـراين،   : احلدائق الناضـرة  : ظ) ٣(

.١٣٣/ ٢٦السبزواري، : األحكام
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املبحث الثاني

ـتـاب األيـمـانك

ولغــرض توضــيح داللـــة مــسألة األيمـــان ينــتظم المبحـــث فــي مطلـــٍب      
:وعلى النحو اآلتي

حكم من حلف بالبراءة من اهللا ورسوله ثم حنث: مطلب.
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٢٠٤

بالاءة من اهللا ورسوله ثم حنثحكم من حلف: مطلٌب

بالاءة من اهللا ورسوله ثم حنثَمْن حلف: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممـد بـن احلـسن إىل أيب حممـد عليـه      : حممد بن حيىي قال عن-٦٧
،رجل حلف بالرباءة من اهللا ومن رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم          :السالم

يطعم عشرة مساكني لكل «:فحنث، ما توبته، وكفارته؟ فوقّع عليه السالم
ويستغفر ا ،١(»عز وجلمسكني مد(.

ديالبحث السن

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

ــذيب + ٢٣٢/ ٣الــصدوق، : مــن ال حيــضره الفقيــه+ ٥٠٣/ ٥الكلــيين، : فــروع الكــايف) ١(
.٢٧١/ ٨الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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٢٠٥............................................................................األيـمـانكـتـاب: املبحث الثاني

داللة المتن

دلّت الرواية على حترمي احللف بالرباءة من اهللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه               
وأنه ال ينعقد، وفيـه الكفـارة ان حنـث يف ميينـه بـذلك، ووجـب        ،وآله وسلم 

.)١(هللا تعاىلعليه إطعام عشرة مساكني لكل مسكني مد ويستغفر ا

ــي  : مــسالك اإلفهــام+ ٣٦٨/ ٤العلّامــة احللــي، : األحكــامحتريــر: ظ) ١( ــن عل ــدين ب ــن ال زي
.١٩٨/ ٢حسني آل عصفور، : عيون احلقائق الناظرة+ ٢٥/ ١٠العاملي، 
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الفصل الرابع

روايات اإلمام احلسن العسكري عليه 

يف األحكامالسالم
عرض وداللة

ينـتظم  بخـصوص األحكـام  ولبيان روايات اإلمام العسكري عليه الـسالم  
:الفصل في سبعة مباحث وعلى النحو اآلتي

.كتاب األطعمة واألشربة: المبحث األول
.ياء المواتكتاب إح: المبحث الثاني
.كتاب اللُّقَطَة: المبحث الثالث
.كتاب الفرائض والمواريث: المبحث الرابع

.كتاب القضاء: المبحث الخامس
.كتاب الشهادات: المبحث السادس
.كتاب الحدود: المبحث السابع
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املبحث األول

كتاب األطعمة واألشربة

تظم المبحـث فـي   ينـ ولغرض توضيح دالالت مسائل األطعمة واالشربة 
:ثالثة مطالب وعلى النحو اآلتي

.من األطعمة المباحة: المطلب األول
.من األشربة المباحة: المطلب الثاني
.من األشربة المحرمة: المطلب الثالث
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٢٠٩

من األطعمة اِّـباحة: ِّـطلب األولا

:وفيه مسألتان ومها

طرّي على إثر الحجامةأكل السمك ال: اِّـسألة األوُّـ

ض الروايةعر

كتب بعض أصـحابنا إىل أيب حممـد عليـه         : عن حممد بن حيىي قال     -٦٨
إذا إحتجمت هاجت الـصفراء، وإذا  : يشكو إليه دماً وصفراء، فقال    :السالم

حتجم ا«:أخرت احلجامة أضرين الدم، فما ترى يف ذلك؟ فكتب عليه السالم 
ــه املــسألة فأعــد: قــال،»وكُــلْ علــى إثــر احلجامــة مسكــًا طريــاً كبابــاً   ت علي

حــتجم، وُكـلْ علـى إثــر احلجامـة مسكـاً طريــاً     ا«:بعينـها، فكتــب عليــه الـسالم  
.)١(فاستعملت ذلك، فكنت يف عافية وصار غداي: ، قال»كباباً مباء وملح

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

داللة المتن

.)٣(ال بأس بأكل السمك املشوي ومعه ملح بعد احلجامة
.١/٣٥١احلسن الطربسي، : مكارم األخالق+ ٤/٣٣٨الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٦٩ص : ظ)٢(
.٤٨٤/ ٣٦حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم: ظ) ٣(
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢١٠

حكم أكل البطيخ على الريق: ةسألة الثانياِّـ

عرض الرواية

عزمت، أن أسـأل يف كتـايب إىل        : عن حممد بن صاحل اخلثعمي، قال     -٦٩
عـن أكـل البطـيح علـى الريـق، فأنـسيت فـورد علـي          أيب حممد عليـه الـسالم     

.)١(»ال يؤكل البطيخ على الريق فإنه يورث الفاجل«: جوابه

غريب الحديث

ء معروف يرخى بعض البـدن فيبطـل إحـساسه وحركتـه،            هو دا : الفاجل
.)٢(ورمبا كان يف كل البدن وحيدث بغتة

البحث السندي

من أصـحاب اإلمـام احلـسن العـسكري عليـه         : حممد بن صاحل اخلثعمي   
.)٣(السالم 

داللة المتن

دلّت الرواية على النـهي عـن أكـل البطـيخ علـى الريـق ملـا يورثـه هـذا               
.)٤(الداء

.٩٧/ ٤األربلي، : كشف الغمة+ ٤٦٢–٤٦١/ ٤ابن شهرآشوب، : املناقب) ١(
.٣٢٣/ ٢الطرحيي، : جممع البحرين+ ٤٦٩/ ٣ابن األثري، : النهاية يف غريب احلديث واألثر: ظ) ٢(
معجـم  + ١٣١/ ٢حممـد األردبيلـي،     : جامع الـرواة  + ٤٠٢الطوسي،  : رجال الطوسي : ظ) ٣(

.١٩٦/ ١٧اخلوئي، : يثرجال احلد
ــواهر الكــالم : ظ) ٤( ــي،   : ج ــسن النجف ــد ح ــة  + ٤٩٣/ ٣٦حمم ــث الطبي ــوعة األحادي : موس

. ٥١٤-٥١٣/ ٢الريشهري، 
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٢١١

من األشربة اِّـباحة: يلب الثاناِّـط

حكم شرب اإلسقنفور: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

،كتبـت إىل أيب حممـد عليـه الـسالم        : عن أمحد بـن إسـحاق، قـال        -٧٠
وسألته عن اإلسـقنفور يـدخل يف دواء البـاءة، لـه خماليـب وذنـب، أجيـوز أن                  

.)١(»إن كان له قشور فال بأس«:يشرب؟ فقال عليه السالم

غريب الحديث

اسم لدويبة من أنواع العظاء وهي مـشهورة ومعروفـة ـذا         : اإلسقنفور
االسم وقد كانـت مـستعملة يف الطـب القـدمي عنـد اليونـان والعـرب، يغـشو                    

.)٢(جسمه قشور المعة كقشور السمك، ويقال هلا الزحافة

.٢٦٨العطاردي، : مسند اإلمام العسكري+١/٣٥١احلسن الطربسي، : مكارم األخالق) ١(
ــوجي احلــديث : ظ) ٢( ــاظم امللكــي،  : املعجــم الزوول ــد ك ــاة + ٢٢٢–٢٢١/ ١حمم معجــم حي

.٢٦٨العطاردي، : مسند اإلمام العسكري+١/٣٥١احلسن الطربسي، : األخالق: احليوان
.٣٨املعجم عبد الرسول زين الدين، : ظ) ٢(
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢١٢

.)١(اجلماع: الباءة

البحث السندي

د بــن مالــك بــن األحــوص ابــن عبــد اهللا بــن ســع: أمحــد بــن إســحاق
األشعري، أبو علي القمي، وكان وافد القمـيني، روى عـن أيب جعفـر الثـاين                 

، )٢(وكـان مـن خاصـة أيب حممـد عليـه الـسالم           ،وأيب احلسن عليهمـا الـسالم     
، من أصحاب اإلمـام اجلـواد    )٣(وله كتب  ،ورأى صاحب الزمان عليه السالم    

.)٥()ثقة(، )٤(والعسكري عليهما السالم

لة المتندال

.دلّت الرواية على جواز شرب اإلسقنفور إذا كان له قشور

.١٠٥٨/ ٩ابن منظور، : لسان العرب+ ٢٢٢٨/ ٦اجلوهري، : الصحاح) ١(
ــي : ظ) ٢( ــال النجاش ــت+ ٩١النجاشــي، : رج ــال+ ٧٠الطوســي، : الفهرس : الطوســيرج

.٣٧٣الطوسي، 
احلـر العـاملي،    : الرجـال + ٣٦رجال ابـن داود، ابـن داود،        + ٧٠الطوسي،  : الفهرست: ظ) ٣(

٤٧.
.٣٩٧، ٣٧٣رجال الطوسي، الطوسي؛ : ظ)٤(
احلـر  : الرجـال + ٦٦العلّامـة احللـي،   : خالصـة األقـوال   + ٣٩٧الطوسـي،   : رجال الطوسي ) ٥(

.١٤٨د باقر السي، حمم: رجال السي+ ٤٧العاملي، 
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٢١٣

من األشربة اِّـحرمة: طلب الثالثاِّـ

حكم شرب الخمر: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

أشهد باهللا وأشهد اهللا لقد حدثين القاضي أبو احلسن علي بن حممـد             -٧١
د بـاهللا وأشـهد هللا، لقـد حـدثين     أشـه : بن علي بن حممد القزويين ببغداد، قال     

أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين : حممد بن أمحد ابن عبد اهللا بن قضاعة، قال       
أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين احلـسن بـن   : القاسم بن العالء اهلمداين، قال   

أشهد باهللا واشهد هللا لقـد حـدثين أبـو جعفـر بـن       : حممد بن علي الرضا، قال    
أشهد باهللا وأشهد هللا لقـد حـدثين أيب حممـد بـن علـي،      : ن حممد حممد، قال اب  

أشـهد بـاهللا   : أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين أيب علي بن احلسني، قال     : قال
أشـهد بـاهللا وأشـهد هللا لقـد     : وأشهد هللا لقد حدثين أيب احلسني بن علي، قـال   

هد بـاهللا   أشـ : ، قـال  )رضـي اهللا تعـاىل عنـهم      (حدثين أيب علي بـن أيب طالـب         
أشـهد بـا   «: قـال وأشهد هللا لقد حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   

ــهد  لقـــد قـــال يل جربيـــل عليـــه الـــسالم      ــد، إن مـــدمن اخلمـــر كعابـــد    :وأشـ ياحممـ
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.)١(»الوثن

البحث السندي

وجه مـن   : القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن حممد القزويين          
، قدم بغداد سنة سـت ومخـسني وثالمثائـة ومعـه مـن      أصحابنا، ثقة يف احلديث 

، لـه كتـاب رواه أبـو       )٢(كتب العياشي قطعة، وهو أول من أوردهـا إىل بغـداد          
، وكان يأخذ عليه نسخة علـي بـن موسـى الرضـا، وكـان شـيخاً               )٣(نعيم عنه 

.)٤(حمله الصدقمسناً 

ابـن صـفوان، أبـو عبــد اهللا    : حممـد بـن أمحـد بـن عبـد اهللا بــن قـضاعة      
، )٥(صفواين، شيخ الطائفة، ثقة، فقيه، فاضل، وكانت له مرتلة من السلطان          ال

وكان حفظة كثري العلم، جيد اللسان، وله كتب منها الكشف واحلجة وكتـاب    
، روى عنه التلعكربي وأخربنا عنه حممد بن حممـد النعمـان، وهـو         )٦(يوم وليلة 

هـذا حـديث   : (، وبعـد ذكـره للحـديث قـال        ٢٣٧/ ٣أليب نعـيم األصـفهاين،      : حلية األوليـاء  ) ١(
صحيح ثابت روته العترة الطيبـة ومل نكتبـه علـى هـذا الـشرط بالـشهادة بـاهللا وهللا إال عـن هـذا               

كعابـد  شارب اخلمـر «: ، ورد فيه٥٠٤–٢/٥٠٣سبط ابن اجلوزي،  : تذكرة اخلواص ) + الشيخ
، ٥/١٣٧املتقـي اهلنـدي،   : كرت العمـال  + ١/٢٢٤ابن حجر العسقالين،    : لسان امليزان +»الوثن

-١٧/٤٢النـوري،   : مـستدرك الوسـائل   )+صحيح ثابت عن علي   : (وبعد ذكره للحديث قال   
٤٣.

.٣٠٩العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٢٦٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.١٦٤طوسي، ال: الفهرست: ظ)٣(
.٤٤٣الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.٣٦٠العلّامة احللي، : خالصة األقوال+ ٣٩٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٢٠٨: الفهرست الطوسي: ظ) ٦(
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٢١٥.....................................................................واألشربةاألطعمةكتاب: املبحث األول

. )١(خاصي، نزيل بغداد
، )٢(ن جليل القـدر، روى عنـه الـصفواين      كا: القاسم بن العالء اهلمداين   

واخـتص باإلمـام     ،لَِقي موالنا أبا احلسن وأبا حممد العسكريني عليهما السالم        
وكان مورد عنايته، وهو من وكـالء الناحيـة،          ،احلسن العسكري عليه السالم   

.)٣(ومن مشايخ الكليين ذكره مترمحاً عليه

داللة المتن

.)٤(الضرورة من الديندلّت الرواية على حرمة اخلمر ب

.٤٤٣الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
.٤٣٦: ن.م: ظ) ٢(
.٣٦/ ١٥اخلوئي، : معجم رجال احلديث) ٣(
: شـرائع اإلسـالم  + ٢/٤٣٠القاضي ابن الرباج،    : املهذب+ ٥/٤٧٥الطوسي،  : اخلالف: ظ) ٤(

زيـن  : مـسالك اإلفهـام  + ٤/٦٤١العلّامـة احللـي،   : حتريـر األحكـام   + ٢/١٩٦احملقق احللـي،    
+ ١١/١٩٠أمحــد األردبيلــي، : جممــع الفائــدة والربهــان+ ١٢/٧١الـدين بــن علــي العــاملي،  

جـواهر  +١٥/١٧١ستند الـشيعة، النراقـي،      مـ + ١٣/٤١٧علـي الطباطبـائي،     : رياض املسائل 
+٢/٢٥٤أبـو احلـسن األصـفهاين،    : وسـيلة النجـاة  + ٣٦/٣٧٣حممد حسن النجفي،   : الكالم

.٢٣/١٩٠السبزواري، : مهذب األحكام
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املبحث الثاني 

كتاب إحياء املوات

مطلـبٍ  ولغرض توضيح داللة مسألة إحياء الموات ينتظم المبحث في 
:وعلى النحو اآلتي

حكم حفر قناة وتغيير مجرى النهر: مطلب.
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٢١٧

حكم حفر قناة وتغي مجرى النهر:مطلٌب

 مجرى النهرحفر قناة وتغي: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتبت إىل أيب حممد : حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، قالعن–٧٢
رجل كانت له قناة يف قرية، فأراد رجل أن حيفر قناة أخرى إىل    :عليه السالم 

قرية له، كم يكون بينهما يف البعد حىت ال يضر باألخرى يف األرض إذا كانت     
يتقـي ا، ويعمـل يف ذلـك بـاملعروف، وال     «:ه الـسالم صلبة أو رخوة؟ فوقّع علي  

.)١(»يضر أخاه املؤمن

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسني

ـذيب  + ١٤٥–٣/١٤٤الصدوق، : من ال حيضره الفقيه+ ٣/٢٩٩الكليين، : فروع الكايف ) ١(
.١٣٣/ ٧الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٦٨ص : ظ) ٣(
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داللة المتن

دلّت الرواية علـى عـدم حتديـد مقـدار معـني مـن البعـد يكـون بينـهما،              
.)١(يضر الثاين باألولوحده مبا ينتفي معه الضرر وهو ان ال 

+ ٦/١٧٢احللــي ، العالمـة :خمتلـف الــشيعة + حيـىي بــن سـعيد احللــي   :اجلـامع للــشرائع :ظ) ١(
حممد باقر مـؤمن،  : كفاية األحكام+ ٤١٤/ ١٢زين الدين بن علي العاملي،   : مسالك اإلفهام 

.٢٢٣اإلشتهاردي، : جمموعة فتاوى ابن اجلنيد+ ٢٤١–٢٤٠
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املبحث الثالث

كـتـاب اللُّـقَـطَة

مطلـــٍب ولغــرض توضــيح داللـــة مــسألة اللُّقَطَـــة ينــتظم المبحـــث فــي     
:وعلى النحو اآلتي

حكم من يشتري دابة، فوجد في بطنها ماالً: مطلب.
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٢٢٠

يشي دابة، فوجد َّـ بطنها ماًالحكم من : مطلٌب

يشي دابة فوجد َّـ بطنها ماًالمن: يوفيه مسألة واحدة وه

عرض الرواية

كتبـت إىل : عن حممـد بـن حيـىي، عـن عبـد اهللا بـن جعفـر، قـال                  -٧٣
أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة لألضاحي، فلما  :الرجل عليه السالم  

ذحبها وجد يف جوفها صرة فيها دراهم أو دنانري أو جوهرة، ملن يكـون ذلـك؟        
عرفها البائع فإن مل يكن يعرفها فالشيء لك رزقك ا «:المفوقّع عليه الس

.)١(»إياه
.)٢(سبقت اإلشارة إليه:الرجل عليه السالم

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

: ذيب األحكـام + ٣/١٨٣الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   + ٣/١٣٥الكليين،  : يففروع الكا ) ١(
.٦/٣٣٥الطوسي، 

.٧٢ص : ظ) ٢(
.٦٩ص : ظ)٣(
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طَةكـتـاب: املبحث الثالث ٢٢١..............................................................................اللُّـقـَ

داللة المتن

دلّت الرواية على ان من وجد شيئاً يف جوف دابة فعليه أن يعرفه املالك         
.)١(فهو للواجدفهو له، وإالّأو البائع هلا، فإن عرفه 

ــرباج،  : املهــذب: ظ) ١( ــن ال ــر األحكــام + ٥٦٩–٥٦٨/ ٢القاضــي اب ــي،  : حتري ــة احلل العلّام
ــام + ٤/٤٦٤ ــسالك االفه ــاملي،    : م ــي الع ــن عل ــدين ب ــن ال ــاض +٥٢٦-١٢/٥٢٥زي ري

.٣٢٦/ ٣٨حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم+ ١٨٨/ ١٤علي الطباطبائي، :املسائل
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املبحث الرابع

كتاب الفرائض واملواريث

ــتظم     ـــض والمواريـــــث ينـــ ـــيح دالالت مــــــسائـل الـفـرائـــ ـــرض تـوضـــ ولـغـــ
:المبحث في مطلبين وعلى النحو اآلتي

.حكم إرث الزوج واألبوين: المطلب األول
.حكم إرث أوالد األوالد: المطلب الثاني
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٢٢٣

حكم إرث الزوج واألبوين: األولب اِّـطل

إرث الزوج واألبوين: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

حممد بن حيىي؛ وعلي بن عبد اهللا مجيعاً، عن إبراهيم، عن عبد  عن-٧٤
امـرأة ماتـت وتركـت    :كتبت إىل أيب حممد عليه الـسالم      : اهللا بن جعفر، قال   

:م مرياثهـا؟ فوقّـع عليـه الـسالم     زوجها وأبويها وجدها أو جدا، كيف يقس      
.)١(»للزوج النصف، وما بقي فلألبوين«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
، )٣(أبو احلسن العطار، القمي، من أصحابنا له كتاب       : علي بن عبد اهللا   

: اإلستبــصار+ ٢٦٤/ ٩الطوســي، : ــذيب األحكــام+ ١٢٢/ ٥الكلــيين، : فــروع الكــايف) ١(
.١٦٩/ ٤الطوسي، 

.٦٩ص : ظ)٢(
.٢٥٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
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.)٢()ثقة(، )١(من أصحاب اإلمام اهلادي عليه السالم 
.)٣(بقت ترمجتهس: هو إبراهيم بن مهزيار: إبراهيم

.)٤(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جعفر

داللة الرواية

دلّت الرواية ان حصة مرياث الزوج نصف التركـة لعـدم وجـود الولـد،               
والنصف اآلخر لألبوين، فلألم الثلث والباقي وهو السدس لـألب، واليـرث     

.)٥(اجلد وال اجلدة مع األبوين الن األقرب مينع األبعد

.٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
جـامع الـرواة،    + ٣٠٦العلّامة احللـي،    : خالصة األقوال + ٢٥٤النجاشي،  : رجال النجاسي ) ٢(

.٥٩٠/ ١حممد األردبيلي، 
.٩٢ص : ظ) ٣(
.٩٥ص : ظ) ٤(
/ ٥العلّامـة احللـي،     :حترير األحكـام   ٤٠/ ٤الطوسي،  : اخلالف+ ٦٨٦املفيد،  : املقنعة: ظ) ٥(

: جممع الفائـدة والربهـان  + ١٨٧/ ٤الدين بن علي العاملي، زين : الروضة البهية+ ١٧،  ١٤
ريـاض  + ٤١٥–٤١٤/ ٩الفاضـل اهلنـدي،     : كـشف اللثـام   + ٣٥٥/ ١١أمحد االردبيلـي،    

.١٨١مرتضى األنصاري، : الوصايا واملواريث+ ٣٦٧/ ١٤علي الطباطبائي، : املسائل
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٢٢٥

حكم إرث أوالد األوالد: انيب الثاِّـطل

إرث أوالد األوالد: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممـد احلـسن بـن علـي عليـه                -٧٥
رجل مات وترك ابن ابنته وأخاه ألبيـه، وأمـه، ملـن يكـون املـرياث؟                 :السالم

.)١(»ااملرياث لألقرب، إن شاء«: يف ذلكفوقّع عليه السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

داللة المتن

دلّت الرواية على أن أوالد األوالد يقومون مقام آبـائهم عنـد عـدمهم،              
فولد البنت يقوم مقام البنت ويأخذ نصيبها، فله النصف نصيب أمـه والبـاقي        

ــه ) ١( ــضره الفقيـ ــن ال حيـ ــصدوق، : مـ ــذيب األح+ ٤/١٨٨الـ ــامـ ــي، : كـ + ٩/٢٦٩الطوسـ
.١٧٥/ ٤الطوسي، : االستبصار

.٧٠ص : ظ) ٢(
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مراتـب املـرياث وهـم      يرد عليه، أما األخ فال يرث لوجـود املرتبـة األوىل مـن            
.)١(األوالد وان نزلوا

: الروضـة البهيـة   + ١٥/ ١٥/ ٥العلّامة احللي،   : حترير األحكام  ٥٠/ ٤الطوسي،  : اخلالف) ١(
أمحـد األردبيلـي،   : جممـع الفائـدة والربهـان   + ١٨٨–٤/١٨٧زين الـدين بـن علـي العـاملي،       

علــي  : ريــاض املــسائل + ٩/٤١٣فاضــل اهلنــدي،  ال: كــشف اللثــام + ٣٦٠–١١/٣٥٩
.١٢٣/ ٣٩حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم+ ٢٨٧/ ١٤الطباطبائي، 
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املبحث اخلامس

كـتـاب الـقـضـاء

ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل القــضاء ينــتظم المبحــث فــي ثالثـــة        
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.بعلمهحكم قضاء اإلمام عليه السالم: المطلب األول
.من صفات القاضي: المطلب الثاني
.م الدعوى على الميتحك: المطلب الثالث

http://www.abbyy.com/buy
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٢٢٨

بعلمهقضاء اإلمام عليه السالمحكم: اِّـطلب األول

بعملهقضاء اإلمام عليه السالم: وَّـ مسألة واحدة وهي

وايةعرض الر

اختلج يف صدري مسألتان أردت : روى احلسن بن ظريف، أنه قال -٧٦
ــه فكتبــت أســأله عــن القــائم ع ،الكتابــة مــا إىل أيب حممــد عليــه الــسالم  لي

سألت عن القائم «: فجاء اجلواب... إذا قام مب يقضي؟ وأين جملسه؟      :السالم
.)١(»...وال يسأل البينة،إذا قام يقضي بني الناس بعلمه كقضاء داود عليه السالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسن بن ظريف

داللة المتن

يقضي بعلمه مطلقـاً املطـابق للواقـع    دلّت الرواية ان اإلمام عليه السالم   
.)٣(ال بالبينة والشهود

+ ٤٦٤–٤/٤٦٣ابـن شهرآشـوب،     : املناقـب +٤٣٢–١/٤٣١الروانـدي،   : اخلرائج واجلرائح ) ١(
.٧٦-٧٥/ ٤األربلي، : كشف الغمة

.١٩١ص : ظ) ٢(
: شـرائع اإلسـالم  + ٨/١٦٦الطوسـي،  : املبـسوط + ٤٨٦رتـضى،   الـشريف امل  : االنتصار: ظ) ٣(

حممـد  : الـدروس الـشرعية  + ٨/٤٠٥العلّامة احللي، : خمتلف الشيعة + ٣٢٢/ ٢احملقق احللي،   
: جـواهر الكـالم  + ٣١/ ١٥علـي الطباطبـائي،     : رياض املـسائل  + ٨٦/ ٢بن مكي العاملي،    

.٤٠/ ٤٠حممد حسن النجفي، 
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٢٢٩

من صفات القاضي: اِّـطلب الثاني

من صفات القاضي: وفيه مسألة واحدة وهي

ةعرض الرواي

عن حممد بن عبـد اهللا وحممـد بـن حيـىي مجيعـاً، عـن عبـد اهللا بـن            -٧٧
بـن إسـحاق     عند أمحـد   ;اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو    : جعفر احلمريي، قال  

إين : يـا أبـا عمـرو   : فغمزين أمحد بن إسحاق ان أسأله عن اخلَلَـف فقلـت لـه      
أُريد أن أسـألك عـن شـيء ومـا أنـا بـشاك فيمـا أريـد أن أسـألك عنـه، فـإن                       

، وقد أخربين أبو علي أمحد بن ...اعتقادي وديين أن األرض ال ختلو من حجة  
من أُعامل أو عمن    : سألته وقلت : قالإسحاق، عن أيب احلسن عليه السالم     

العمــري ثقــيت فمــا أدى إليــك عنــي فعنــي  «: آخــذ، وقــول مــن أقبــل؟ فقــال يل
، وأخربين أبو »فامسع له وأطِع، فإنه الثقة املأمون: يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول

العمـري وابنـه   «: عن مثل ذلك، فقـال لـه  علي أنه سأل أبا حممد عليه السالم   
إليــك عنــي فعنــي يؤديــان ومــا قــاال لــك فعنــي يقــوالن، فــامسع هلمــا   ثقتــان، فمــا أديــا

.)١(»وأطعهما فإهنما الثقتان املأمونان

.٣٦٠الطوسي، : الغيبة+ ٣٨٨/ ١يين، الكل: أصول الكايف) ١(
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢٣٠

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اهللا
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.)٣(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جعفر

ا عمـرو الـسمان،   هو عثمان بـن سـعيد العمـِري، يكنـى أبـ            :أبو عمرو 
ولـه  ،، من أصحاب اإلمام اهلـادي عليـه الـسالم       )٤(ويقال له الزيات األسدي   

، )٥(ووكيلـه إليه عهد معروف، ومن أصحاب اإلمام العسكري عليـه الـسالم          
.)٧(، وهو النائب األول لإلمام املهدي عليه السالم)٦()ثقة جليل القدر(

، وكيل من جهـة صـاحب     أما ابنه فهو حممد بن عثمان، يكنى أبا جعفر        
، وهـو النائـب   )٩()ثقـة (، )٨(وله مرتلة جليلة عند الطائفـة     ،الزمان عليه السالم  

.١٩٣ص : ظ) ١(
.٦٩ص : ظ)٢(
.٩٥ص : ظ) ٣(
: خالصة األقوال + ١٣٣ابن داود،   : رجال ابن داود  + ٣٨٩الطوسي،  : رجال الطوسي : ظ) ٤(

.٢٨٧العلّامة احللي، 
.٤٠١، ٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٥(
: خالصـة األقـوال   + ١٣٣ابـن داود،    : داود رجـال ابـن   + ٤٠١: الطوسـي : رجال الطوسي ) ٦(

.٢٨٧العلّامة احللي، 
.٥٣ندى سهيل، : النواب األربعة: ظ) ٧(
ــوال + ٤٤٧الطوســي، : رجــال الطوســي : ظ) ٨( ــة األق ــي،  : خالص ــة احلل ــد + ٣٨٧العلّام نق

.٢٦٢/ ٤التفرشي، : الرجال
.٣٨٧العلّامة احللي، : خالصة األقوال) ٩(
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٢٣١.............................................................................الـقـضـاءكـتـاب: املبحث اخلامس

حيــث تــشرف بــشؤون النيابــة اخلاصــة  ،الثــاين لإلمــام املهــدي عليــه الــسالم 
.)١(والوكالة املطلقة عن اإلمام املهدي عليه السالم 

.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن إسحاق

داللة المتن

لرواية على وجوب الرجوع يف القضاء والفتوى إىل رواة احلـديث        دلت ا 
ــهم   ــن قبل ــصوبني م ــشيعة، املن ــن ال ــة :م ــن أحكــام :، فيمــا رووه عــن األئم م

.)٣(الشريعة

.٧٧ندى سهيل، : ربعةالنواب األ: ظ) ١(
.٢١٢ص : ظ) ٢(
: السرائر+ ٣٠١الطوسي، : النهاية+ ٤٢٢–٤٢١أبو الصالح احلليب،  : الكايف يف الفقه  : ظ) ٣(

.٢٢٧مرتضى األنصاري، : القضاء والشهادات+ ٣٥٧/ ٣ابن إدريس احللي، 
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٢٣٢

حكم الدعوى على اِّـّيت: ب الثالثاِّـطل

الدعوى على اِّـّيت: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

مد بن احلسن إىل أيب حممـد عليـه        كتب حم : عن حممد بن حيىي، قال    -٧٨
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل، مع شاهد آخـر            :السالم

: وكتـب . »إذا شهد معه آخر عدل فعلى املـدعي ميـني     «:عدل؟ فوقّع عليه السالم   
:أوتقبل شهادة الوصي على امليت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليـه الـسالم             

.)١(»نعم، من بعد ميني«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

ـذيب  + ٣/٤٤الـصدوق،   : من ال حيـضره الفقيـه     + ٤٣١–٥/٤٣٠الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٢٠٦-٢٠٥/ ٦الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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٢٣٣.............................................................................الـقـضـاءكـتـاب: املبحث اخلامس

داللة المتن

دلّت الروايـة علـى ان الـدعوى إذا كانـت علـى ميـت فـال حتـسم ببينـة           
.)١(املدعي بل البد من ضم اليمني إليها

حممـد  : مـرآة العقـول   + ٤٦١–١٣/٤٦٠زين الدين بن علي العاملي،      : مسالك اإلفهام : ظ) ١(
: ريـاض املـسائل  + ١٠٦-١٠/١٠٥الفاضل اهلندي،: كشف اللثام+ ٢٤/٢٤٦باقر السي،  

ــائي،   ــي الطباطب ــي، : مــستند الــشيعة + ٩٦–١٥/٩٥عل ــواهر + ٢٥٣–١٧/٢٥٢النراق ج
-٥٢٦/ ٦اليـزدي،   : العـروة الـوثقى   + ١٩٥–١٩٤/ ٤٠حممد حـسن النجفـي،      : الكالم
٥٢٧.
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املبحث السادس

كـتـاب الشـهادات

الــشهادات ينــتظم المبحــث فــي ســتة     ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل  
:مطالب وعلى النحو اآلتي

.حكم الشهادة على الدين: المطلب األول
.حكم الشهادة على شراء المسكن وما يتعلق به: المطلب الثاني
.حكم الشهادة على حدود األرض: المطلب الثالث
.حكم الشهادة في األرض المباعة: المطلب الرابع

.شهادة الوصي فيما هو وصي فيهحكم : المطلب الخامس
.حكم كيفية حضور المرأة عند الشهود: المطلب السادس
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٢٣٥

حكم الشهادة على الدين: لب األولاِّـط

ى الدينالشهادة عل: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

:كتـب حممـد إىل أيب حممـد عليـه الـسالم       : حممد بن حيىي، قال   عن-٧٩
انـصرف إليـك إىل     : ئة درهم، فيلزمه، فيقول له    رجل يكون له على رجل ما     

عشرة أيام، وأقضي حاجتك، فان مل أنصرف فلك علي ألف درهم حالّة مـن          
:غري شرط، وأشهد بذلك عليه، مث دعاهم إىل الشهادة؟ فوقّـع عليـه الـسالم    

احلـق  ال ينبغي لصاحب الـدين أن يأخـذ إالّ  ال ينبغي هلم أن يشهدوا إلّا باحلق، و       «
.)١(»ء اإن شا

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.١٥٤/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام+ ٣١٢/ ٣: الكليين: فروع الكايف) ١(
.٦٩ص : ظ)٢(
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢٣٦

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

داللة المتن

ليس حبق فال يشهدوا عليـه  (دلّت الرواية على عدم جواز الشهود وهنا        
أو يشهدوا بأنه ال يستحق شيئاً غري القرض، أو يشهدوا مبا هو الواقع، وميكن    

.)٢()أن يكون باحلق أصل املال

.٧٠ص : ظ) ١(
/ ١٩حممـد بـاقر الـسي،    : مـرآة العقـول  : ، ظ٥١٠/ ٩حممد بـاقر الـسي،      : مالذ األخيار ) ٢(

٤٢٢-٤٢١.
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٢٣٧

دة على شراء اِّـسكن وما يتعلق بهحكم الشها: اِّـطلب الثاني

شراء المسكن وما يتعلق بهالشهادة على : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسن، أنه كتب إىل أيب حممد عليه عن-٨٠
ه يف موضـع كـذا    اشهد أنَّ مجيـع الـدار الـيت لـ         : رجل قال لرجل  .. .:السالم

وكذا حبدودها كلّها لفالن بـن فـالن، ومجيـع مالـه يف الـدار مـن املتـاع، هـل                     
:يصلح للمشتري ما يف الدار من املتاع، أي شـيء هـو؟ فوقّـع عليـه الـسالم               

»١(»يصلح له ما أحاط الشراء جبميع ذلك إن شاء ا(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته:حممد بن احلسن

ــذيب + ١٤٧/ ٣الــصدوق، : مــن ال حيــضره الفقيــه+ ٤٤٠/ ٥الكلــيين، : فــروع الكــايف) ١(
.٢٣٤/ ٦الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢٣٨

داللة المتن

دلّت الرواية على أنه يـصلح لـه إذا علـم املـشتري مـا يف البيـت وعلـم                  
البائع بذلك، وان مل يعلم الشاهد النضمامه إىل معلوم وهو البيت، والـشاهد          

.)١(يشهد مبا مسع ال خبصوص ما يف البيت

/ ١١مـد بـاقر الـسي،    حم: مالذ األخيار+ ٢٦١/ ٢٤حممد باقر السي، : مرآة العقول : ظ) ١(
٢٤٥.
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٢٣٩

حكم الشهادة على حدود األرض: الثاِّـطلب الث

دود األرضالشهادة على ح: لة واحدة وهيوفيه مسأ

عرض الرواية

حممد بن حيىي، عن حممـد بـن احلـسن أنـه كتـب إىل أيب حممـد        عن-٨١
يف رجل باع ضيعه، من رجـل آخـر، وهـي قطـاع أرضـني، ومل        :عليه السالم 

إذا ما أتوك باحلدود، فاشهد ا، هـل  : يعرف احلدود يف وقت ما أشهده وقال    
نعـم، جيـوز   «:جيـوز لـه أن يـشهد؟ فوقّـع عليـه الـسالم             جيوز له ذلـك أو ال     

هل جيوز للشاهد الذي أشـهده جبميـع هـذه القريـة، أن       : ، وكتب »واحلمد هللا 
يشهد حبدود قطاع األرض اليت فيها إذا تعرف حـدود هـذه القطـاع بقـوم مـن               

نعم، يشهدون علـى  «:أهل هذه القرية، إذا كانوا عدوالً؟ فوقّع عليه السالم      
.)١(»وم معروفشيء مفه

ــذيب + ١٤٨/ ٣الــصدوق، : مــن ال حيــضره الفقيــه+ ٤٤٠/ ٥الكلــيين، : فــروع الكــايف) ١(
.٢٣٤/ ٦الطوسي، : األحكام
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األحكاميفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢٤٠

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن

داللة المتن

دلّت الرواية على جواز أن يشهد اإلنسان علـى مبيـع وان مل يعرفـه وال          
عرف حـدوده وال مكانـه، إذا عـرف املتعاقـدان ذلـك، ويكـون شـاهداً علـى             

.)٣(إقرارمها بتلك الصفات

.٦٩ص : ظ)١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
+ ٢٧٩/ ٥احللـي،   العلّامـة : حتريـر األحكـام   + ٥٦١/ ٢القاضي ابن الـرباج،     : املهذب: ظ) ٣(

١٥علي الطباطبائي،  : رياض املسائل + ١٤٩/ ٢حممد بن مكي العاملي،     : رعيةالدروس الش 
 /٣٩٥.
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٢٤١

حكم الشهادة َّـ األرض اِّـباعة: عاِّـطلب الراب

رض اِّـباعةالشهادة َّـ األ: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

هل جيـوز  :كتب حممد بن احلسن الصفار إىل أيب حممد عليه السالم   -٨٢
أن يشهد على احلدود إذا جاء قوم آخرون مـن أهـل تلـك القريـة فـشهدوا أن            

ا الرجل هي هذه، فهـل جيـوز هلـذا الـشاهد الـذي      حدود هذه القرية اليت باعه   
أشهده بالضيعة ومل يسم احلدود أن يشهد باحلدود بقـول هـؤالء الـذين عرفـوا             

: هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم ال جيـوز هلـم أن يـشهدوا وقـد قـال هلـم البـائع           
ال يـشهد إّلـا علـى صـاحب         «:اشهدوا باحلدود إذا أتوكم ا؟ فوقّع عليه السالم       

.)١(»بقوله إن شاء االشيء و

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار

.٧/١٣٨الطوسي، : ذيب األحكام+ ١٤٨/ ٣الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.٧٠ص : ظ) ٢(
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ألحكامايفالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامروايات: الفصل الرابع.................................٢٤٢

داللة المتن

دلّت الرواية على املنع عـن الـشهادة إلّـا علـى صـاحب الـشيء، وهـذا                
حممول على أنه ال يشهد إلّا بقول املالـك جممـالً، وال ينـسب التفـصيل الـذي           

ة إمجاالً، أو حممـول علـى عـدم        عرفه من غريه إليه، بل جييز أو يشهد بالصور        
.)١(تعيني املالك الذي يأيت باحلدود فيبقى على جهالته ويكون اإلقرار مبهماً

.١٥/٣٩٦علي الطباطبائي، : رياض املسائل+ ٢٧/٤٠٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ١(
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٢٤٣

حكم شهادة الوصي فيما هو وصي فيه: اِّـطلب الخامس

ادة الوصيشه: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

هكتب حممد بن احلسن اىل أيب حممـد عليـ         : عن حممد بن حيىي قال     -٨٣
أجيوز للوصي أن يـشهد لـوارث امليـت صـغري أو كبري،حبـق لـه علـى            :السالم

امليت، أو على غريه، وهو القابض للـوارث الـصغري، ولـيس للكـبري بقـابض؟               
.)١(»نعم، ينبغي للوصي أن يشهد باحلق وال يكتم الشهادة«:السالمفوقع عليه 

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(سبقت ترمجته: احلسنحممد بن

داللة المتن

دلّت الرواية على قبول شهادة الوصي فيما هو وصـي فيـه، لـو انتفـت                
.)٤(التهمة عنه

ـذيب  + ٣/٤٤الـصدوق،   : مـن ال حيـضره الفقيـه      + ٤٣١–٥/٤٣٠الكلـيين،   : يففروع الكا ) ١(
.٢٠٦-٢٠٥/ ٦الطوسي، : األحكام

.٦٩ص : ظ)٢(
.٧٠ص : ظ) ٣(
٤١٩/ ٢املقـداد الـسيوري،   : التنقيح الرائـع + ١٤٠/ ٢حممد بن مكي العاملي،   : الدروس الشرعية : ظ) ٤(

.٣٣٤اإلشتهاردي، : جمموعة فتاوى ابن اجلنيد+ ٣٨٠/ ١٠علي الطباطبائي، : رياض املسائل+ 
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٢٤٤

كم كيفية حضور اِّـرأة عند الشهودح: اِّـطلب السادس

عند الشهادةحضور اِّـرأة : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

حممـد احلـسن بـن علـي عليـه           كتب حممد بن احلسن الصفار اىل أيب      -٨٤
يف رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس هلا مبحـرم، هـل جيـوز لـه أن            :السالم

يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كالمها إذا شـهد عـدالن أـا فالنـة بنـت               
فالن اليت تشهدك، وهذا كالمها، أو ال جتوز الشهادة عليها حىت تـربز وتثبتـها            

.)١(»تتنقب وتظهر للشهود إن شاء ا«:بعينها؟ فوقّع عليه السالم

حث السنديالب

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن الصفار
داللة المتن

دلّت الرواية على جـواز ان تـربز املـرأة بالنقـاب الـذي يـستر شـيئاً مـن                     
الوجه، ويبدي شيئاً ليعرفها الشاهد، فـان شـك فيهـا مل جيـز أن يـشهد عليهـا         

.)٣(رفها بعينهاحىت تسِفر عن وجهها ويع
: اإلسبتـصار + ٦/٢١٤الطوسـي،   : ذيب األحكام + ٣/٤١الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   ) ١(

.٢٦/ ٣الطوسي، 
.٧٠ص : ظ) ٢(
٢زين الدين بن علي العـاملي،  : الروضة البهية+ ٥٦٠/ ٢القاضي ابن الرباج،   : املهذب: ظ) ٣(

.٣٢٨/ ٢جعفر السبحاين، : م القضاء والشهادةنظا+ ١١٧/ 
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املبحث السابع

كـتـاب الـحـدود

ولغــرض توضــيح داللــة مــسألة الحـــدود ينــتظم المبحــث فــي مطلـــٍب        
:وعلى النحو اآلتي

حكم قتال اللصوص وقطّاع الطرق: مطلب.
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٢٤٦

حكم قتال اللصوص وقّطاع الطرق: مطلٌب

قتل اللصوص وقطاع الطرق: وفيه مسألة واحدة وهي

ايةعرض الرو

عن علي بن حممد، عن بعض أصحابنا، عن عبـد اهللا بـن عـامر،        -٨٥
: عبد اهللا بن عامر: فقال،-وقد جتارينا ذكر الصعاليك  -مسعته يقول   : قال

أنـه كتـب اىل أيب حممـد عليـه     -وأومـأ إىل أمحـد بـن إسـحاق     -حـدثين هـذا   
.)١(»اقتُلْهم«:يسأل عنهم؟ فكتب إليه عليه السالمالسالم

حث السنديالب

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن حممد
هـو عبـد اهللا بـن عـامر بـن عمـران األشـعري، أبـو              : عبد اهللا بن عامر   

. )٤()ثقة(، )٣(حممد، شيخ من وجوه أصحابنا، له كتاب

.١٩٥/ ١٠الطوسي، : ذيب األحكام+ ٣٢٥/ ٥الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٧٢ص : ظ) ٢(
.١١/٢٤٤اخلوئي، : معجم رجال احلديث+ ٢١٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
احلـر  : الرجـال + ٧٥ي،  العلّامـة احللـ   : خالصة األقـوال  + ٢١٨: النجاشي: رجال النجاشي ) ٤(

!
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٢٤٧.............................................................................الـحـدودكـتـاب: املبحث السابع

.)١(سبقت ترمجته: أمحد بن إسحاق

داللة المتن

دلّت الرواية على جـواز قتـال اللـصوص وقطّـاع الطـرق، والظـاهر ان               
.)٢(د بالصعاليك هم اللصوص وقطّاع الطرقاملرا

"
.٢٤٤حممد باقر السي، : رجال السي+ ١٥٩العاملي، 

.٢١٢ص : ظ) ١(
.٣٨٢/ ٢٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ٢(
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٢٤٨

املستدرك

مقدمة العبادات

إن للقلـوب   «:قال اإلمام احلسن بن علي العسكري عليه الـسالم         -٨٦
ــل، وإذا أدبــــرت فاقــــصروها علــــى      ــى النوافــ ــا علــ ــإذا أقبلــــت فامحلوهــ ــاراً، فــ إقبــــاالً وإدبــ

.)١(»الفرائض

داللة المتن

االقتـصاد يف العبـادة عنـد خـوف امللـل،           دلّت الروايـة علـى اسـتحباب        
وجواز ترك النوافل، فإن القلوب إن مل تنـشط وتقبـل علـى العبـادات مل يبلـغ          

.)٢(منها املراد

حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج إلسحاق بـن إمساعيـل مـن       -٨٧
لـيس مـن نعمـة، وإن جـل أمرهـا، وعظـم       «: توقيـع أيب حممـد عليـه الـسالم   

.٩٩احلسن الديلمي، : اعالم الدين يف صفات املؤمنني) ١(
/ ١لنــوري، حـسني ا : ، مــستدرك وسـائل الـشيعة  ٦٧/ ٤احلـر العـاملي،   : وسـائل الـشيعة  : ظ) ٢(

١٤٤.
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٢٤٩....................................................................................................املستدرك

احلمد : هللا تقدست أمساؤه عليها، مؤٍد شكرها، وأنا أقولواحلمد خطرها، إالّ
هللا مثل ما محد اهللا به حامد، إىل أبد األبد، مبا من به عليك مـن نعمـٍة وجنـاك           

.)١(»من اهللكة

داللة المتن

.)٢(على استحباب كثرة محد اهللا عند تظاهر النعم: دلّت الرواية

حجية خ الثقة

حـدثين أبـو حامـد أمحـد بـن          : يبـة، قـال   عن علي بن حممد بـن قت       -٨٨
ال عـذر ألحـد مـن       «... ورد على القاسـم بـن العـالء       : إبراهيم املراغي، قال  

موالينا يف التشكيك فيما يؤديـه عنـا ثقاتنـا قـد عرفـوا باننـا نفاوضـهم سـرنا،           
.)٣(»وحنمله إياه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء اهللا تعاىل

داللة المتن

الرواية على وجوب الرجوع إىل رواة احلـديث مـن الثقـات، فيمـا           دلّت  
.)٤(من أحكام الشريعة:رووه عن األئمة

حكم عرق الجنابة من الحرام

أنفذ .. .:عن احلسني بن محدان اخلصييب، عن أمحد بن منذر، قال          -٨٩

.٣٧٦الطوسي، : إختيار معرفة الرجال) ١(
.٣١٢/ ٥حسني النوري، : مستدرك وسائل الشيعة: ظ) ٢(
.٤٤٣الطوسي، : اختيار معرفة الرجال) ٣(
ابـن  : الـسرائر + ٣٠١الطوسـي،   : النهايـة + ٤٢١أبـو الـصالح احللـيب،       : الكايف يف الفقه  : ظ) ٤(

.٣٥٧/ ٣إدريس احللي، 
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ورواياته الفقهية)عليه السالم(اإلمام احلسن العسكري.....................................................٢٥٠

خرجـت مـن عنـدك    : قـال ... إدريس بن زياد،: إيلّ رجالً كفرتوثياً، يقال له    
ألبتليه من مسائل فكان فيمـا     عليه السالم ى لقاء أيب حممد احلسن    وعزمت عل 

أضمرت من مسألته عن من عرق اجلنابـة، هـل جتـوز صـالته يف ثـوب يأخـذ           
إن كـان مـن حـالل فحـالل،         «:عليـه الـسالم   فقـال ... ذلك العـرق أم ال؟    

.)١(، من غري أن أسأله»وإن كان من حرام فحرام

ريب الحديثغ

الــشام املــشهورة، وهــي قريــة كــبرية مــن أعمــال  مــن كفــور : كفرتوثــا
.)٢(اجلزيرة، وكان حصناً قدمياً، ينسب إليها قوم من أهل العلم

داللة المتن

دلّت الرواية على جناسة عرق اجلنب مـن احلـرام وعـدم جـواز الـصالة                
إذا عــرق يف ثوبـه وهــو جنــب فليتنــشف فيــه إذا  (فيمـا أصــابه ذلــك العــرق،  

بة من حالل فحالل الصالة فيه، وإن كانت من حرام اغتسل، وإن كانت اجلنا
وإعجـازه حيـث   عليه الـسالم تثبت كرامته (، ومن هنا    )٣()فحرام الصالة فيه  

.٣٤٤-٣٤٣اخلصييب، : الكربىاهلداية) ١(
: معجـم البلـدان  + ١٥٥/ ٢عبـد اهللا البكـري،      : معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع      ) ٢(

.٤٦٩-٤٦٨/ ٤ياقوت احلموي، 
/ ١الطوسـي،   : اخلـالف + ٧١املفيد،  : املقنعة: ظ. ١١١/ ١الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   ) ٣(

/ ١حممـد ابـن مكـي العـاملي،       : ذكرى الشيعة + ٥١/ ١ج،  القاضي ابن الربا  : املهذب+ ٤٨٣
/ ٢جعفـر كاشـف الغطـاء،     : كـشف الغطـاء   + ١٩٦/ ٥البحـراين،   : احلدائق الناضـرة  + ١٢٠
.٨٩–٨٨/ ٢علي الطباطبائي، : رياض املسائل+ ٣٥٣
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٢٥١....................................................................................................املستدرك

.)١()أجاب عما يف ضمري السائل من غري أن يسبقه بالسؤال

حكم التعدي َّـ الطهور

مـن تعـدى يف     «: قالعليه السالم عن أيب حممد احلسن العسكري     -٩٠
.)٢(»ن كناقضهطهوره كا

داللة المتن

مـن تعـدى يف الوضـوء كـان         «:عليه السالم قال اإلمام جعفر الصادق   
، )٤(»ان للوضـوع حـدًا مـن تعـداه مل يـؤجر          «:عليه الـسالم  ، وقال )٣(»كناقـضه 

فعليه ان الفرض يف غسل األعضاء مرة واحـدة، واثنتـان سـنة، وال ريـب أن              
.)٥(شرعي فيهمن زاد يف الوضوء فقد تعدى، وال دليل

عدد التكبات على اِّـّيت

فلما دخلنا على سـيدنا     :... عن عيسى بن مهدي اجلوهري، قال      -٩١
يف أنفـسكم مــا  ! نعـم «:عليــه الــسالمقــال.. .عليــه الـسالم أيب حممـد احلــسن 

: ، فقلنـا »تسألون عنه، أنبئكم به، والتكبري على امليت مخساً وكبر غرينا أربعاً  
أول مـن صـلى عليـه    «:عليه الـسالم أردنا أن نسأل عنه، فقالهو مما ! يا سيدنا 

.١٤٢/ ٢علي الغروي، : التنقيح يف شرح العروة الوثقى) ١(
.٣٢٨/ ١حسني النوري، : مستدرك الوسائل+٣٦٢احلراين، : حتف العقول) ٢(
.٤٤٠/ ١احلر العاملي، : وسائل الشيعة+ ٣٢٤/ ١الصدوق، : علل الشرائع) ٣(
.٢٦/ ١الكليين، : فروع الكايف) ٤(
: احلـدائق الناضـرة   + ٨٧/ ١الطوسـي،   : اخلـالف + ١١٦الشريف املرتـضى،    : االنتصار: ظ) ٥(

.٢٦٦/ ٢د حسن النجفي، حمم: ، جواهر الكالم٣٠٥/ ٢البحراين، 
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ورواياته الفقهية)عليه السالم(اإلمام احلسن العسكري.....................................................٢٥٢

.)١(»...من املسلمني عمنا محزة بن عبد املطلب أسد ا، وأسد رسوله

داللة المتن

دلّــت الروايــة أن الــصالة علــى امليــت مخــس تكــبريات ال أربعــاً وعــدم  
.)٢(وجوب ما عدى ذلك

صـلى  رأيـت الـنيب  «: قالعليه السالموقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني    
كبر على عمه محزة مخس تكـبريات وكبـر علـى الـشهداء        اهللا عليه وآله وسلم   
.)٣(»بعده مخس تكبريات

حكم تكرار الصالة على اِّـّيت

أنه دخل الدار، وقد اجتمع     : حدثنا مجاعة كل واحد منهم حيكي      -٩٢
، مث خرج بعده  ...، فحكوا أم كانوا يف مصيبة وحرية      ...فيها مجلة بين هاشم   

، وقـد  ...وأخرجت اجلنـازة ... حاسراً مكشوف الرأس  أبو حممد عليه السالم   
صلى عليه قبل أن خيرج إىل الناس، وصـلى عليـه   كان أبو حممد عليه السالم    

.)٤(...ملّا أخرج املعتمد

داللة المتن

دلّــت الروايــة علــى جــواز تكــرار الــصالة علــى امليــت لــذوي الفــضل  

.٣٤٦-٣٤٤اخلصييب، : اهلداية الكربى) ١(
ــالف: ظ) ٢( ــي، : اخل ــي،  : تــذكرة الفقهــاء + ٧٢٩/ ١الطوس احلــدائق + ٦٨/ ٢العالمــة احلل

.٢٩٨/ ٦النراقي، : مستند الشيعة+ ٤١٦/ ١٠البحراين، : الناضرة
.٢٦٦/ ٢حسني النوري، : مستدرك وسائل الشيعة) ٣(
.٢٤٣املسعودي، : الوصيةإثبات ) ٤(
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٢٥٣....................................................................................................املستدرك

روي، وقــد توضــح ذلــك مــن خــالل صــالة اإلمــام احلــسن   والــشرف األخــ
كمـا ورد  عليـه الـسالم  على جثمان أبيه اإلمام اهلادي   عليه السالم العسكري
.)١(وهذا ما ذهب له علماء اإلمامية. يف الرواية

مواقيت الفرائض اليومّية ونوافلها

فلمـا دخلنـا علـى     :... عن عيسى بـن مهـدي اجلـوهري، قـال          - ٩٣
أمـا صـلوات   «:عليه السالم، فقال...عليه السالممد احلسنسيدنا أيب حم  

اخلمس فهي عند أهل البيت كما فرض اهللا سبحانه وتعاىل علـى رسـوله،               
وهي إحدى ومخسني ركعة يف ستة أوقات أُبينها لكم من كتاب اهللا تقدست 

يهـا الَّـذِين آمنـوا إِذا نُـودِ     {: أمساؤه، وهو قوله يف وقت الظهـر     ي لِلـصالةِ  يـا أَ
    ـعيوا الْبذَرو ِا إِىل ذِكْرِ ا وعةِ فَاسعمـج أنّ : ، فأمجع املسمون»)٢(}مِن يومِ الْ

السعي صالة الظهر، وأبان وأوضح يف حقّهـا يف كتـاب اهللا كـثرياً، وصـالة      
قِمِ الصالة طَرفَيِ النهارِ وزُلَفـاً  {: العصر بينها يف قوله تعاىل    مِـن اللَّيـلِ إِن   وأَ
، الطرف صالة العصر وخمتلفون بإتيان هذه )٣(}الْـحسناتِ يذْهِبن السيئاتِ

اآلية وتبياا يف حق صالة العصر، وصالة الصبح، وصالة املغرب، فأساخ 
}حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصالةِ الْوسطى{: تبياا يف كتابه العزيز قوله تعاىل

/ ١حممـد بـن مكـي العـاملي،      : ذكـرى الـشيعة   + ٧٠/ ٢العالمـة احللـي،     : تذكرة الفقهاء : ظ) ١(
/ ١البحـراين،   : احلـدائق الناضـرة   + ٣٤٣–٣٤٢/ ٢الفاضل اهلنـدي،    : كشف اللثام + ٤٢١
١٠٢/ ١٢حممد حسن النجفـي،     : جواهر الكالم + ٣٣٠/ ٦النراقي،  : مستند الشيعة + ٤١٧

-١٠٣.
.٩: سورة اجلمعة) ٢(
.١١٤: سورة هود) ٣(
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ورواياته الفقهية)عليه السالم(اإلمام احلسن العسكري.....................................................٢٥٤

، ويف املغرب يف إيقاع كتابه املرتل، وأما صالة العشاء فقد بينها اهللا تعاىل )١(
قِـمِ الـصالة لِـدلُوكِ الـشمسِ إِىل غَـسقِ اللَّيـلِ             {: يف كتابه العزيز   ، وإن  )٢(}أَ

مـا بـني   }إِىل غَـسقِ اللَّيـلِ   {: هذه يف حق صالة العـشاء ألنـه قـال تعـاىل           
ضى ما بني العشاء، وبني صالة الليل، وقد الليل ودلوك الشمس حكم، وق

ذلك يف قوله، ومن بعد صالة العشاء فذكرها اهللا تعـاىل يف كتابـه      جاء بيان 
يـا أَيهـا   {: العزيز، ومساها، ومن بعدها صالة الليـل حكـى يف قولـه تعـاىل     

ـــمزملُ ــلَ إِالَّ قَلِــيال الْ ــمِ اللَّي ــ  قُ ــه قَلِ مِن ــص ــصفَه أَوِ انْقُ ــرآن  يالنِ ــلِ الْقُ ــهِ ورتِّ لَيع زِد أَو
تِيالتَر{)ن النصف والزيادة، وقوله    )٣عـز وجـل   ، وبي:}     نـىأَد تَقُـوم أَنَّـك

ــلَ       ر اللَّيـ ــد ــذِين معـــك واُ يقَـ ــن الَّـ ــه وطائِفَـــةٌ مِـ ــصفَه وثُلُثَـ ــلِ ونِـ ــيِ اللَّيـ ــن ثُلُثَـ مِـ
 هـارالنالسورة، وصالة الفجـر فقـد حكـى تعـاىل يف كتابـه      ، إىل آخر  )٤(}و
ــز ــاىل يف  )٥(}والَّــذِين هــم علــى صــالتِهِم يحــافِظُون    {: العزي ، وحكــى تع

، مـن صـباحهم ملـسائهم،    )٦(}الَّـذِين هـم علـى صـالتِهِم دائِمـون      {: حقّها
منها وهاتني اآليتني وما دوما يف حق صالة الفجر، ألا جامعة للصالة، ف

إىل وقت ثان إىل اإلنتهاء يف كمية عدد الصالة، وإا الصالة تشعبت منـها     
مبدأ الضياء، وهي السبب والواسطة ما بـني العبـد ومـواله، والـشاهد مـن        

.٢٣٨: سورة البقرة) ١(
.٧٨: سورة اإلسراء) ٢(
.٤-١: سورة املزمل) ٣(
.٢٠: سورة املزمل) ٤(
.٣٤: سورة املعارج) ٥(
.٢٣: سورة املعارج) ٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥٥....................................................................................................املستدرك

إِىل غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن {: كتاب اهللا تعاىل على أا جامعة قوله
، ألن القـرآن مـن بعـد فـراغ العبـد مـن       )١(}اًقُرآن الْفَجـرِ كـان مـشهود      

الصالة، فإن القرآن كان مشهوداً أي يف معىن اإلجابة، وإستماع الدعاء من 
وأمـر ـا،     عـز وجـل   ، فهذه اخلمس أوقـات الـيت ذكرهـا اهللا         عز وجل اهللا

الوقت السادس صالة الليل، وهي فـرض مثـل األوقـات اخلمـس، ولـوال               
.)٢(احد ومخسون ركعةصالة مثان ركعات ملا متّت و

داللة المتن

.دلّت الرواية على حتديد مواقيت الفرائض اليومية ونوافلها

عدد الفرائض اليومية ونوافلها

: أنــه قــالعليــه الــسالمروي عــن أيب حممــد احلــسن العــسكري -٩٤
ــارة األربعــني،  : عالمــات املــؤمنني مخــس« صــالة اإلحــدى واخلمــسني، وزي

.)٣(»ري اجلبني، واجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيموالتختم يف اليمني، وتعف

متنداللة ال

دلّــت الروايــة أن الفريــضة والنافلــة يف اليــوم والليلــة إحــدى ومخــسون  
ركعة، الفرض منها سـبع عـشرة والنافلـة أربـع وثالثـون ركعـة، وكوـا مـن          

عليـه الـسالم  عالمات املـؤمنني، وقـد ورد عـن اإلمـام أيب عبـد اهللا الـصادق             
الفريضة والنافلة إحـدى ومخـسون ركعـة، منـها ركعتـان بعـد العَتمـة             «: قوله

.٧٨: سورة اإلسراء) ١(
.٣٤٩-٣٤٤اخلصييب، : اهلداية الكربى) ٢(
.٤٣/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام+ ٥٤٨الطوسي، : ملتهجدمصباح ا) ٣(
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جالـسًا تعــدان بركعــة وهــو قــائم، الفريــضة منـها ســبعة عــشر ركعــة، والنافلــة أربــع    
، أمـا العالمـات   )٢(، وهذا مـا ذهـب إليـه فقهـاء اإلماميـة          )١(»وثالثون ركعـة  

وقـد أشـارت   معليـه الـسال   األخرى فإنها من املستحبات الـيت ذكرهـا اإلمـام         
.الرواية إليها بوضوح

حكم التختم َّـ اليم وَّـ اليسار

أنه قال لشيعته يف سنة عن احلسن بن علي العسكري عليه السالم   -٩٥
ــاكم بــالتختم يف الــيمني وحنــن بــني ظهــرانيكم واآلن      «: ســتني ومــائتني  أمرن

مــركم فإنــه نـأمركم بــالتختم يف الــشمال لغيبتنــا عـنكم إىل أن يظهــر ا أمرنــا وأ  
، فخلعـــوا خـــواتيمهم مـــن »-أهـــل البيــت  –مــن أدل دليـــل علــيكم يف واليتنـــا   

حـدثوا هبـذا    «: هلـم أيامينهم بني يديه ولبسوها يف مشائلهم، وقال عليه الـسالم         
.)٣(»شيعتنا

داللة المتن

دلّت الرواية على جواز التختم يف اليمني ويف اليسار، فال ينـايف مـا ورد             
يف اليمني، أما على جواز اجلمع بـني التخـتم يف الـيمني              من استحباب التختم  

، أو حممول على التقية، :واليسار أو على استحبابه، لرجحان اإلقتداء باألئمة

.٤٣٩/ ١الكليين، : فروع الكايف) ١(
: ريـاض املـسائل   + ٦/٣٥البحراين،  : احلدائق الناضرة + ٣/٨الفاضل اهلندي،   : كشف اللثام ) ٢(

مهــذب  + ١٥/ ٧حممــد حــسن النجفــي،   : جــواهر الكــالم + ٢/١٦٣علــي الطباطبــائي،  
.١٤/ ٥ي، السبزوار: األحكام

.٣٦٢احلراين، : حتف العقول) ٣(
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.)١(ألن االقتصار على التختم يف اليسار من سنة معاوية وبين أمية

معرفة هالل شهر رمضان

أيـده اهللا  (محـد  أخربنـا أبـو أ    : عن أيب جعفر الطوسي باسناده قـال       -٩٦
حدثنا أبو اهليثم حممد بـن إبـراهيم املعـروف بـابن أيب رمثـة مـن       : ، قال )تعاىل

دخلت على احلسن العسكري : حدثين أيب، قال: أهل كفر توثا بنصيبني، قال
يف أول يوم من شهر رمضان والناس بـني متـيقن وشـاك،        ) صلوات اهللا عليه  (

؟ »يف أي احلزبني أنت يف يومك! يا أبا إبراهيم«: فلما بصر يب قال يل

فــإني «: إين يف هــذا قــصدت، قــال! جعلــت فــداك، يــا ســيدي: قلــت
.»أعطيك أصال إذا ضبطته مل تشك بعد هذا أبداً

تعـرف أي يـوم يـدخل احملـرم،       «: من علي بذلك، فقال   ! يا موالي : قلت
.»فإنك إذا عرفته كفيت طلب هالل شهر رمضان

الل حمرم عن طلب هالل شهر رمضان؟وكيف جيزي معرفة ه: قلت

.»إنّه يدلّك عليه، فتستغتين عن ذلك! وحيك«: قال

كيف ذلك؟! بين يل يا سيدي: قلت
فــانتظر أي يـوم يــدخل احملـرم فـإن كــان أولـه األحــد فخـذ واحــداً،      «: قـال 

وإن كان أوله اإلثنني فخذ إثنني، وإن كان الثالثاء فخذ ثالثة، وإن كان    
ذ أربعـة، وإن كـان اخلمـيس فخـذ مخـسة، وإن كـان اجلمعـة فخـذ            األربعاء فخ 

ستّة، وإن كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عـدد أئمتـك،      

.٨١/ ٥احلر العاملي، : وسائل الشيعة) ١(
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وهي إثنا عشر، ثم إطرح مما معك سبعة سبعة فما بقي مما ال يتم سبعة، فانظر كم هو؟ 
ن كان فإن كان سبعة فالصوم السبت، وإن كان ستّة فالصوم اجلمعة، وإ 

ــصوم األربعــاء، وإن كــان ثالثــة          مخــسة فالــصوم اخلمــيس، وإن كــان أربعــًا فال
فالصوم الثالثاء، وإن كـان إثـنني فالـصوم اإلثـنني، وإن كـان واحـداً فالـصوم يـوم           

١(»األحد، وعلى هذا فابنِ حسابك تصبه موافقاً للحق، إن شاء ا(.

داللة المتن

.هر رمضاندلّت الرواية على كيفية معرفة هالل ش

صوم اليوم الثالث من شعبان

:عليه السالمخرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيب حممد     -٩٧
ــه الـــسالمإن موالنـــا احلـــسني« ــعبان،    ،عليـ ــون مـــن شـ ــد يـــوم اخلمـــيس لـــثالث خلـ ولـ

.)٢(»فصمه

داللة الرواية

.دلّت الرواية على استحباب صوم اليوم الثالث من شهر شعبان

ل واِّـرأةإرث الرج

عن علي بن حممد، عن حممد بـن أيب عبـد اهللا، عـن إسـحاق بـن         -٩٨
مـا بـالُ املـرأة    :سـأل الفهفكـي أبـا حممـد عليـه الـسالم          : حممد النخعي، قال  

املسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ الرجل سهمني؟ فقال أبـو حممـد        

.٥٧-٥٦/ ١إقبال األعمال، ابن طاووس، ) ١(
.٥٧٢مصباح املتهجد، الطوسي، ) ٢(
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٢٥٩....................................................................................................املستدرك

عليها معُقَلة إمنـا ذلـك علـى    إن املرأة ليس عليها جهاد وال نفقة، وال   «:عليه السالم 
إنّ ابن أيب العوجاء سأل أبـا عبـد   : قد كان قيل يل: ، فقلت يف نفسي »الرجـل 

علـي  فأجابه ـذا اجلـواب، فأقبـل أبـو حممـد عليـه الـسالم       ،اهللا عليه السالم  
نعم، هذه املسألة مسألة ابن أبي العوجاء، واجلواب منا واحد إذا كان معنى «: فقال

احدًا، جرى آلخرنا ما جرى ألولنا، وأولنا وأخرنا يف العلم سواء، ولرسول ا املسألة و
.)١(»فضلُهماوأمري املؤمنني عليه السالمصلى ا عليه وآله وسلم

غريب الحديث

إن اإلبل كانت تجمع وتعقل     : والعقْل الدية، واألصل يف ذلك    : معقُلَة
     يت الدميقْالً، وإن كانت دراهم ودنانري، وقيل ملن        بفناء ويل املقتول، مث سة عي

.)٢(أداها عاِقلة

داللة المتن

دلّت الرواية على علّة كيف صار للذكر سهمان ولألنثى سهم، مع بيان 
عدم وجوب اجلهاد على املـرأة وعـدم حتملـها الديـة والنفقـة، وقـد تـضمنت                   

ث بـه الفهفكـي   إذ اطلـع علـى مـا حـد       ،عليـه الـسالم   الرواية إحدى معاجزه  
علـى بـاقي   عليـه الـسالم  نفسه، ودلّت أيضاً على أفضلية اإلمام أمري املـؤمنني    

:األئمة
)٣(.

الشهادة على التوكيل

.٢٣٥–٢٣٩/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام+ ٩٤/ ٥الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٣٠١القلعجي، : معجم لغة الفقهاء+ ١٥٩/ ١األزهري، : ذيب اللغة: ظ) ٢(
.٩٣/ ٢٦احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ورواياته الفقهية)عليه السالم(اإلمام احلسن العسكري.....................................................٢٦٠

أخربنـا  : روى أمحد بن علي بن نوح أبو العبـاس الـسريايف، قـال        -١٠٠
حـدثين  : أبو نصر هبة اهللا بن حممد بن أمحد املعروف بابن برينة الكاتب، قـال            

حدثين أبو حممـد    : شراف من الشيعة اإلمامية أصحاب احلديث، قال      بعض األ 
حدثين : حدثين احلسني بن أمحد اخلصييب، قال: العباس بن أمحد الصائع، قال   

دخلنـا علـى أيب حممـد    : حممد بن إمساعيل، وعلي بن عبد اهللا احلسنيان، قـاال        
حـىت دخـل عثمـان،    ، فما لبثنا إلّـا يـسرياً        ...بسر من رأى  عليه السالم احلسن

واشـهدوا علـى أن عثمـان بـن         «..: .عليـه الـسالم   سيدنا أبـو حممـد    : فقال له 
.)١(»سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه حممداً وكيل ابين مهديكم

داللة المتن

.دلّت هذه الرواية على جواز الشهادة على التوكيل

حكم طلب الرئاسة

بن عبيد اهللا، عن أيب     عن عالن، عن احلسن بن حممد عن حممد          -١٠١
وإيـاك واإلذاعـة وطلـب      «: أنه قال يف كتابه إليـه      ،عليه السالم حممد العسكري 

.)٢(»الرئاسة، فإهنما يدعوان إىل اهللكة

داللة المتن

.)٣(دلّت الرواية على عدم جواز طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل

.٣٥٦-٣٥٥الطوسي، : الغيبة) ١(
.٢٤٨-٢٤٧إثبات الوصية، املسعودي، ) ٢(
.٣٨٣/ ١١حسني النوري، : مستدرك وسائل الشيعة: ظ) ٣(
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٢٦١

اخلامتة

مد اهللا وشكره ولطفـه ورمحتـه   إىل هنا وقد متّ البحث بفصوله األربعة حب  
أَن مكّنين من اجناِزه وبعد هذا املرور الراصـد حليـاة اإلمـام احلـسن العـسكري                

.ومتابعة رواياته الفقهية ميكن استخالص النتائج التالية بإجيازعليه السالم
أحد أئمة املسلمني وهو اإلمـام      اإلمام احلسن العسكري عليه السالم     -١

، وهو حفيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه        :أهل البيت  احلادي عشر من أئمة   
متأثراً بسرية أبيه عليه نشأ يف بيت والده اإلمام علي اهلادي عليه السالموسلم
.السالم
أعلم أهـل زمانـه وأفـضلهم وأتقـاهم     اإلمام العسكري عليه السالم -٢

.وأشدهم متسكاً بالدين، اشتهر بألقاب شريفة متثل صفاته احلميدة
بالعطاء الوفري رغم حماصرة السلطة     متيزت حياة اإلمام عليه السالم     –٣

.له داخل مدينة سامراء
اطـالع اإلمـام علــى جمـاري األمـور يف العــامل اإلسـالمي ورده علــى      -٤

الشبهات اليت تطرأ على القرآن وعلى الـدين القـيم مبـا يبطـل تلـك الـشبهات          
.وخيمد فاعليتها
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ورواياته الفقهية)عليه السالم(اإلمام احلسن العسكري.....................................................٢٦٢

إلثبـات   :لألحكام الـيت قـدرها آبـاؤه      م عليه السالم  عدم خمالفة اإلما   -٥
ذلك لألمة بإم يستقون من منبع واحد ال خيالف بعـضهم بعـضاً، خالفـاً ملـا        

.عليه غريهم
وذلك باستيعابه أغلب أبواب الفقـه  مشولية كالم اإلمام عليه السالم    -٦

من عبادات وعقود وايقاعـات وأحكـام، فكـان لـه يف جـلّ مـسائل األحكـام            
.الشرعية حكم معين

لسائليه شدة التحـرز   ينبئ االختصار يف إجابات اإلمام عليه السالم       -٧
.وان وطأة حصار اخلليفة كان هلا يف عدم التوسعة واالكتفاء باالختصار الوايف

املنطلقات إخبار شيعته بالقائم من بعده وتعيينه هلم من خالل بعض      -٨
زاوج بني احلكم الفقهي واألصل العقائدي،     الفقهية كما يف رواية العقيقة فقد     

مما يعطي الباحث النظر يف أغلب الروايـات العقائديـة والتارخييـة مـصادر عنـه       
.الستنباط األحكام الشرعية منها:وعن آبائه

اليت أوردا املصادر احلديثية مخس     بلغت روايات اإلمام عليه السالم     -٩
لفقه اإلسـالمي، فكـان التركيـز علـى     ومثانني رواية موزعة على مجيع أبواب ا    

أحكام العبادات مبا هلا من أمهية عظمى يف تربية الفرد املسلم مما يعكس اهتمام 
ذا اجلانب، فكان لكتاب الطهارة تسع روايـات وكتـاب الـصالة         :أهل البيت 

ثالث عشرة رواية وكتاب الزكاة روايتان وكتاب اخلمس أربع روايات وكتاب     
.ات وكتاب احلج ثالث روايات وكتاب اجلهاد رواية واحدةالصوم ثالث رواي

أما روايات العقود فكان عددها تسعاً وعشرين روايـة موزعـة علـى           -١٠
العقود التالية، كتاب التجارة بثمان روايات، وكتـاب الوديعـة روايـة واحـدة،          
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٢٦٣..........................................................................................................اخلامتة

وكتاب اإلجارة أربع روايات، وكتاب الوقف روايتان، وكتاب الوصـايا مثـان            
.ت، وكتاب النكاح على ست رواياتروايا

أما ما خيص روايات االيقاعات فكان عددها ثالث روايات، كتـاب            -١١
.الطالق بروايتني، وكتاب اَألميان برواية واحدة

أما روايات األحكام فقد كان نصيبها من البحث مثان عشرة رواية،       -١٢
بروايـة واحـدة،   كتاب األطعمة واألشربة بأربع روايات، وكتاب إحياء املوات      

وكتاب اللقطة برواية واحدة، وكتاب الفرائض واملواريـث بـروايتني، وكتـاب             
القضاء بثالث روايـات، وكتـاب الـشهادات بـست روايـات، وكتـاب احلـدود                

.برواية واحدة
وبعد فهـذه خطـوات عامـة اتـضحت يل مـن خـالل دراسـيت لشخـصية                  

جوانـب أخـرى مـررت ـا         ورواياته الفقهية، ورمبا هنـاك    اإلمام عليه السالم  
سريعاً يف اثناء هذه الدراسة املتواضعة اليت احتـسبها عنـد اهللا خالـصة لوجهـه             
الكـرمي، أرجـو ان تكـون موفقـةً وإلّـا فحـسيب أنـين قـدمت جهـدي وأفرغـت           
وسعي وطاقيت، واهللا املوفق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن احلمد            

.هللا رب العاملني

مؤلف
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٢٦٤

فهرس احملتويات
٧...............................................................................................................الرموز

٨..................................................................مقدمة اللجنة العلمية

١٠................................................................................املقدمة
١٨.......................................................................................................وَّـ الختام

ولالفصل األ
عليه السالمحياة اإلمام احلسن العسكري

٢٠............سرية اإلمام احلسن العسكري عليه السالم الشخصية: حث األولاملب
٢١...............................................اسمه ونسبه، والدته، وفاته، مدفنه: اِّـطلب األّول

٢١..................................................................................اسمه ونسبه 

٢٢.........................................................................والدته عليه السالم  

٢٥..........................................................................وفاته عليه السالم  
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٢٦٥

٢٨...........................................................كنيته، ألقابه، نقش خاَتَمُه: اِّـطلب الثاني

٢٨..........................................................................كنيته عليه السالم   

٢٨.........................................................................ألقابه عليه السالم  

٣٠.................................................................نقش خاتمه عليه السالم   

٣١............................................أسرته، أبوه، أّمه، ُأخوته، زوجته، ولده: اِّـطلب الثالث

٣١.........................................................................................أُسرته 

٣٢............................................................................أبوه عليه السالم   

٣٣.............................................................................أمه عليه السالم  

٣٣.........................................................................أُخوته عليه السالم   

٣٤.........................................................................زوجته عليه السالم  

٣٥...........................................................................ولده عليه السالم  

٣٦..........................................شخصيته عليه السالمصفاته وتكامل: اِّـطلب الرابع

٣٦..............................................................الخشية من اهللا عز وجل    -١

٣٧.....................................................................عبادته عليه السالم   -٢

٣٧............................................................سخاؤه وكرمه عليه السالم      -٣

٣٨......................................................................حلمه عليه السالم   -٤

٣٩..................................................النص على إمامته عليه السالم: اِّـطلب الخامس

٤١......................................وصاياه ومواعظه وبعض أقواله الخالدة: اِّـطلب السادس

٤١...................................................................من وصاياه عليه السالم      

٤٣..................................................................مواعظه عليه السالم    من 

٤٤.........................................................من أقواله الخالدة عليه السالم   

٤٧.......................................العلميةسرية اإلمام عليه السالم : املبحث الثاني
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٢٦٦

٤٩.........................................أثره َّـ تفس القرآن الكريم والدفاع عنه: اِّـطلب األّول

٥٢.............................................كتاب تفسير اإلمام العسكري عليه السالم       

٥٤.................................................................الدفاع عن القرآن الكريم  

٥٧.............................................................................أثره َّـ العقائد: اِّـطلب الثاني

٥٧................................................................................التوحيد : أوالً

٥٨..................................................................................النبوة :  ثانياً

٦٠...............................................................................اإلمامة   : ثالثاً

٦٣............................................................................معرفته باللغات: اِّـطلب الثالث

٦٣....................................اإلمام عليه السالم يكلّم غلمانه وغيرهم بلغاتهم        

٦٤.....................................رواة اإلمام الحسن العسكري عليه السالم: اِّـطلب الرابع

الفصل الثاني
روايات اإلمام احلسن العسكري عليه السالم يف العبادات

٦٦.....................................................كــتاب الـطـهارة: املبحث األول
٦٧..................................................................................حكم الَخلوة: اِّـطلب األّول

٦٧.......................حكم التسمية عند قضاء الحاجة      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٦٩.........................................................................من أحكام الوضوء: اِّـطلب الثاني

٦٩......................حكم صب ماء الوضوء في الكنيف      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٧١.....................................................................وبةمن األغسال اِّـند: اِّـطلب الثالث

٧٣........................................................................من أحكام األموات: اِّـطلب الرابع

٧٣........................حكم إرسال ماء غَسل الميت إلى الكنيف      : المسألة األولى

٧٤............................حكم حد الماء الذي يغسل به الميت    :  المسألة الثانية

٧٥......................................................حكم مس الميت  :  المسألة الثالثة
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٢٦٧

٧٦..................حكم حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد        :  الرابعةالمسألة

٧٧..............................حكم الصالة على الميت الواقفي  :  المسألة الخامسة 

٧٩..................................................نفس سائلة لهحكم دم مما ال: اِّـطلب الخامس

٧٩...................................حكم دم البق والبراغيث  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٨٣....................................................ةكـتـاب الـصـال: املبحث الثاني
٨٥....................................................................................َّـ اِّـواقيت: اِّـطلب األّول

٨٥..........................................حكم الصالة في أول وقتها  : المسألة األولى

٨٦................................................الجمع بين الصالتين :  المسألة الثانية

٨٨.............................................حكم تقديم صالة الليل  :  المسألة الثالثة

٩٠.................................................................يمن أحكام لباس اِّـصّل: اِّـطلب الثاني

٩٠..........................حكم صالة الرجل في الحرير المحض   : المسألة األولى

٩٢.............................................حكم الصالة في القرمز  :  المسألة الثانية

٩٣.................................حكم ما ال تتم الصالة به منفرداً   :  المسألة الثالثة

٩٤...................................حكم الصالة في ثوب حشوه قز    :  المسألة الرابعة

٩٥...................................حكم الصالة ومعه فأرة مسك    :  المسألة الخامسة 

٩٧.......................................حكم اإلتيان بالتسبيحات األربع للمسافر: اِّـطلب الثالث

٩٧....................اإلتيان بالتسبيحات األربع للمسافر      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٩٩................................................................حكم نوافل شهر رمضان: اِّـطلب الرابع

٩٩...............................ما يزاد من الصالة في شهر رمضان       : المسألة األولى

١٠١.....................إحياء ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان         :  المسألة الثانية

١٠٣....................................................................َّـ صالة الحاجة: اِّـطلب الخامس

١٠٥................................................................من أحكام اِّـساجد: اِّـطلب السادس
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٢٦٨

١٠٥................حكم المنارة والمقاصير في المساجد    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٠٧................................)زكاة الفطرة(كتاب الزكاة : ثالثاملبحث ال
١٠٩.........................................................................َّـ كمية الفطرة: اِّـطلب األّول

١٠٩..............................................دار الفطرة مق : وفيه مسألة واحدة وهي  

١١١.........................................حكم صرف الفطرة على مستحق واحد: اِّـطلب الثاني

١١١..........................................في صرف الفطرة  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١١٣....................................................كـتـاب الـخمس: املبحث الرابع
١١٥................................................إن األرض كّلها لإلمام عليه السالم: اِّـطلب األّول

١١٥.........................................األرض كلّها لإلمام    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١١٧..........................حكم إيصال الحقوق إُّـ وكيل اإلمام عليه السالم: اِّـطلب الثاني

١١٧...في إيصال الحقوق الشرعية إلى وكيل اإلمام عليه السالم        : المسألة األولى

١١٨..في إيصال الحقوق الشرعية إلى وكيل اإلمام عليه السالم        :  المسألة الثانية

١٢٠..........................................................حكم ما يتعلق به الخمس: اِّـطلب الثالث

١٢٠.................................في ما يتعلق به الخمس    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٢٣...................................................كـتـاب الـصوم: امساملبحث اخل
١٢٥.....................................................................َّـ عّلة فرض الصوم: اِّـطلب األّول

١٢٥..........................................وم  علّة فرض الص  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٢٧..................................................................َّـ صوم شهر رمضان: اِّـطلب الثاني

١٢٧.....................................في صوم شهر رمضان    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٢٩.........................................................حكم القضاء عن صوم اِّـّيت: اِّـطلب الثالث

١٢٩.............................في القضاء عن صوم الميت    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٣١...................................................كـتـاب الـحـج: ساملبحث الساد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٩

١٣٣..................................................من أوصى َّـ الحج من دون كفاية: اِّـطلب األّول

١٣٣ن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكِف للحج        من أوصى أ  : المسألة األولى

١٣٤من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكِف للحج         :  المسألة الثانية

١٣٦..................................................من أعطي ماًال يحج به ففضل منه: انياِّـطلب الث

١٣٦...............في من أعطى ماالً يحج به ففضل منه      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٣٩...................................................كـتـاب الـجـهاد: املبحث السابع
١٤١...................................................................................َّـ جهاد النفس: مطلٌب

١٤١...........................................في جهاد النفس  : وفيه مسألة واحدة وهي  

الفصل الثالث
روايات اإلمام احلسن العسكري عليه السالم يف العقود وااليقاعات

١٤٤...........ي عليه السالم يف العقودروايات اإلمام احلسن العسكر: القسم األول

١٤٥....................................................كـتـاب الـتجارة: املبحث األول
١٤٧........................................ُتِرَي بثمن مسروقحكم التصرف فيما اش: اِّـطلب األول

١٤٧................التصرف في من اشتري بثمن مسروق    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٤٩....................................................................حكم بيع ما ال يملك: اِّـطلب الثاني

١٤٩........................................في بيع ما ال يملك      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥١.................................................حكم شراء اِّـسكن وما يتعلق به: اِّـطلب الثالث

١٥١...................................في شراء المسكن وما يتعلق به      : المسألة األولى

١٥٢...................................في شراء المسكن وما يتعلق به      :  المسألة الثانية

١٥٣.........................................حكم من دفع متاعًا عن دين فتغّير سعره: اِّـطلب الرابع
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٢٧٠

١٥٣.......في من دفع متاعاً عن دين فتغير سعر المتاع       : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥٥............................................حكم من اشى دابة فأحدث فيها: اِّـطلب الخامس

١٥٥........................في من اشترى دابة فأحدث فيها      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥٧....................................واستثنى شجرةحكم اِّـمر ِّـن باع أرضًا : اِّـطلب السادس

١٥٧.......في حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥٨.................................................حكم ابتياع األرض وما يتعلق بها: اِّـطلب السابع

١٥٨........................في ابتياع األرض وما يتعلق بها      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥٩.....................................................كـتـاب الـوديعة: املبحث الثاني
١٦٠.......................................................................حكم الوديعة إذا ضاعت: مطلٌب

١٦٠.....................................في الوديعة إذا ضاعت   : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٦١...................................................كـتـاب اإلجـارة: املبحث الثالث
١٦٢.....................................................................حكم من آجر نفسه: اِّـطلب األول

١٦٢..........................................في من آجر نفسه   : ة واحدة وهي  وفيه مسأل

١٦٤..........................حكم َأجٍ أخذ ثوباً ليقصره فدفعه إُّـ غه فضاع: اِّـطلب الثاني

١٦٦......................................................................حكم أجرة الفصد: اِّـطلب الثالث

١٦٦............................................في أجرة الفصد  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٦٨........................................حكم من دفع متاعًا عن ُأجرة فتغ سعره: اِّـطلب الرابع

١٦٨...... في من دفع متاعاً عن أجرة فتغير سعر المتاع       : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٧٠...................................................كـتـاب الـوقـف: املبحث الرابع
١٧١............................................................حكم العمل بشرط الواقف: اِّـطلب األول

١٧١.....................................العمل بشرط الواقف   : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٧٢..................................................حكم اشاط تعي اِّـوقوف عليه: اِّـطلب الثاني
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٢٧١

١٧٢..............................في اشتراط الموقوف عليه    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٧٤.................................................كـتـاب الـوصـايا: املبحث اخلامس
١٧٥......................................................................حكم إنفاذ الوصية: اِّـطلب األول

١٧٥...........يقسم بينهم  من أوصى ألوالده الذكور واألناث كيف      : المسألة األولى

١٧٦................من أوصى لمواليه ولمولياته كيف يقسم بينهم    :  المسألة الثانية

١٧٧......................................حكم وصية الوصي إلى غيره   :  المسألة الثالثة

١٧٩..............................................................حكم من أوصى إُّـ اثن: اِّـطلب الثاني

١٧٩..................................في من أوصى إلى اثنين   : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٨١...............................حكم من أوصى إُّـ مدرك واشرك معه الصغ: اِّـطلب الثالث

١٨١.......في من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير      : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٨٢...................................حكم من أوصى ِّـواليه هل يدخل موالي أبيه: اِّـطلب الرابع

١٨٢.........................................من أوصى لمواليه  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٨٣.........................م من أوصى لإلمام عليه السالم بماله كّلهحك: اِّـطلب الخامس

١٨٣..............من أوصى لإلمام عليه السالم بماله كلّه       : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٨٥....................................................إلقرار َّـ مرض اِّـوتحكم ا: اِّـطلب السادس

١٨٥..................................اإلقرار في مرض الموت   : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٨٧..............................................لـنكـاحكـتـاب ا: املبحث السادس
١٨٩..............................................حكم نكاح اب الرضيع إبنة اِّـرضعة: اِّـطلب األول

١٨٩.........................نكاح أب الرضيع إبنة المرضعة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٩٠...................................................................حكم التمتع بالزانية: اِّـطلب الثاني

١٩٠.............................................التمتع بالزانية  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٩٢.......................................................................من أحكام األوالد: اِّـطلب الثالث
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٢٧٢

١٩٢.....................................................حكم ختان الولد   : المسألة األولى

١٩٣...............................................حكم من ولد مختوناً   :  المسألة الثانية

١٩٤..................................................حكم تعدد العقيقة:  المسألة الثالثة

١٩٦......، وبما دلّ على العبودية   :حكم التسمية باسماء األنبياء    :  المسألة الرابعة

١٩٩.......روايات اإلمام احلسن العسكري عليه السالم يف اإليقاعات: القسم الثاني

٢٠٠..................................................اب الـطـالقكـتـ: املبحث األول
٢٠١.........................................................حكم خروج اِّـطلقة عن بيتها: اِّـطلب األول

٢٠١.................................خروج المطلقة من بيتها   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٠٢................................حكم خروج اِّـرأة اِّـتوفى عنها زوجها من منزلها: اِّـطلب الثاني

٢٠٢...............خروج المتوفى عنها زوجها من منزلها       : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٠٣.................................................كـتـاب األيـمـان: املبحث الثاني
٢٠٤.......................................حكم من حلف بالاءة من اهللا ورسوله ثم حنث: مطلٌب

٢٠٤..........من حلف بالبراءة من اهللا ورسوله ثم حنث         : وفيه مسألة واحدة وهي  

الفصل الرابع
األحكامروايات اإلمام احلسن العسكري عليه السالم يف

٢٠٨..........................................كتاب األطعمة واألشربة: املبحث األول
٢٠٩......................................................................من األطعمة اِّـباحة: اِّـطلب األول

٢٠٩..........................أكل السمك الطري على إثر الحجامة      : المسألة األولى

٢١٠......................................حكم أكل البطيخ على الريق   :  المسألة الثانية

٢١١.....................................................................من األشربة اِّـباحة: طلب الثانياِّـ
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٢٧٣

٢١١.....................................حكم شرب اإلسقنفور   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢١٣...................................................................من األشربة اِّـحرمة: اِّـطلب الثالث

٢١٣..........................................حكم شرب الخمر  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢١٦................................................كتاب إحياء املوات: املبحث الثاني
٢١٧..........................................................حكم حفر قناة وتغي مجرى النهر: مطلٌب

٢١٧...........................حفر قناة وتغيير مجرى النهر   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢١٩...................................................كـتـاب اللُّـقَـطَة: املبحث الثالث
٢٢٠.............................................حكم من يشي دابة، فوجد َّـ بطنها ماًال: مطلٌب

٢٢٠................من يشتري دابة فوجد في بطنها ماالً       : يه مسألة واحدة وهي  وف

٢٢٢.........................................كتاب الفرائض واملواريث: املبحث الرابع
٢٢٣...............................................................حكم إرث الزوج واألبوين: اِّـطلب األول

٢٢٣........................................إرث الزوج واألبوين   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٢٥.................................................................حكم إرث أوالد األوالد: اِّـطلب الثاني

٢٢٥............................................إرث أوالد األوالد : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٢٧.................................................كـتـاب الـقـضـاء: املبحث اخلامس
٢٢٨............................................حكم قضاء اإلمام عليه السالم بعلمه: اِّـطلب األول

٢٢٨.........................قضاء اإلمام عليه السالم بعمله       : وفي مسألة واحدة وهي  

٢٢٩.......................................................................من صفات القاضي: اِّـطلب الثاني

٢٢٩........................................من صفات القاضي    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٣٢...............................................................الدعوى على اِّـّيتحكم : اِّـطلب الثالث

٢٣٢.......................................الدعوى على الميت   : وفيه مسألة واحدة وهي  
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٢٧٤

٢٣٤.............................................داتكـتـاب الشـها: املبحث السادس
٢٣٥..............................................................حكم الشهادة على الدين: اِّـطلب األول

٢٣٥........................................الشهادة على الدين    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٣٧...............................حكم الشهادة على شراء اِّـسكن وما يتعلق به: اِّـطلب الثاني

٢٣٩.................................................حكم الشهادة على حدود األرض: اِّـطلب الثالث

٢٣٩...............................الشهادة على حدود األرض      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤١...................................................حكم الشهادة َّـ األرض اِّـباعة: اِّـطلب الرابع

٢٤١..............................هادة في األرض المباعة   الش: وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤٣.....................................حكم شهادة الوصي فيما هو وصي فيه: اِّـطلب الخامس

٢٤٣...............................................شهادة الوصي  :  وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤٤.....................................حكم كيفية حضور اِّـرأة عند الشهود: اِّـطلب السادس

٢٤٤...............................حضور المرأة عند الشهادة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤٥..................................................كـتـاب الـحـدود: املبحث السابع
٢٤٦.........................................................حكم قتال اللصوص وقّطاع الطرق: مطلٌب

٢٤٦............................قتل اللصوص وقطاع الطرق  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤٨.........................................................................املستدرك
٢٤٨...........................................................................مقدمة العبادات  

٢٤٩..........................................................................حجية خبر الثقة 

٢٤٩..........................................................حكم عرق الجنابة من الحرام   

٢٥١.................................................................حكم التعدي في الطهور

٢٥١..............................................................عدد التكبيرات على الميت  

٢٥٢..........................................................حكم تكرار الصالة على الميت  
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٢٧٥

٢٥٣....................................................مواقيت الفرائض اليومية ونوافلها   

٢٥٥........................................................عدد الفرائض اليومية ونوافلها   

٢٥٦...................................................حكم التختم في اليمين وفي اليسار 

٢٥٧................................................................معرفة هالل شهر رمضان  

٢٥٨...........................................................صوم اليوم الثالث من شعبان    

٢٥٨........................................................................إرث الرجل والمرأة 

٢٥٩.....................................................................الشهادة على التوكيل   

٢٦٠........................................................................حكم طلب الرئاسة    

٢٦١................................................................................اخلامتة

٢٦٤....................................................................فهرس احملتويات
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قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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٢٧٨

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  
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٢٧٩

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –ةصالة الجمع  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني ه وآله وسلمصلى اهللا عليسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني خفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه    ما أ 
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

جياشيظافر عبيس ال شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
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  Discovering Islam  
  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  

  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  
  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  

  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي غيبشمس اإلمامة وراء سحب ال  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق لبيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن شرح حديث حبنا أهل ا  
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المظفر عبد اهللا الستري البحراني

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

بن ميثم البحرانيعلي 

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني إلى دم عبيط في كربالءتربة الحسين عليه السالم وتحولها  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا مسيح العائد إلى الحسين الثائر من ال  

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق لشيخ الصدوقمعاني األخبار ل  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي الهل البيت عليهم السالم  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  
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عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث اهل البيت عليهم السالم  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم ورواياته الفقهية  
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