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٥٠٦-٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

.الحداد، عبد السادة محمد

عبد السادة محمد الحداد؛ . تأليف د/ دراسة تحليلية : اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية
قسم العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء- . الطبعة األولى - ]. لحلومحمد علي ا. مقدمة اللجنة العلمية[
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).١٤٦قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٤٦١ص
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العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

}ُا رِيدتِإِنَّما ييلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذْهِبتَطْهِريًالِي كُمرطَهيو{

٣٣اآلية : سورة األحزاب
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ل هذا الكتابأص

/ جملـس كليـة الفقـه يف النجـف األشـرف           رسالة علمية تقدمت ـا إىل     
لنيـل درجـة   بإشراف األستاذ الدكتور حـسن عيـسى احلكـيم،   ،جامعة الكوفة 

وقـد حـصلت حبمـد اهللا تبـارك     دكتوراه دولة يف الـشريعة والعلـوم اإلسـالمية      
.وبتقدير جيد جداًوتعاىل على الشهادة
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لجنة العلميةمقمة ال

حفلت حياة اإلمام موسـى بـن جعفـر عليهمـا الـسالم بعطـاء زاخـر ال                
ميكن حصره يف جانٍب ما، اال أن ما مييز هذا العطاء تعدده وتنوعـه، فبـالرغم       
من حياة اإلمام احلافلة مبضايقات النظام العباسـي ومطارداتـه، اال أن ذلـك مل              

شاهده املتـابع أن طيلـة فتـرة     يوقف عطاء الدائم يف كل ااالت، ولعـل مـا يـ           
إمامته كانت مالحقـة مـن قبـل اخللفـاء العباسـيني وزجـه يف سـجوٍن متكـررة              
وحجبه عن قواعده مل مينع اإلمام من مواصـلة جهـاده ومـسريته العلميـة فقـد                 
كان السجن منطلقاً لتوجيهاته وعطائه العلمي حيث تنطلق توصياته من ذلك           

سبب العنف السياسي الذي امتاز به هارون السجن ليبعث احلياة أو مشردون ب  
ليكمل مسرية اسالفه من قبل، ومل جند تعثراً يف مسرية أصحاب اإلمام الكاظم    
بل كان مواصلة اجلهـاد سـبباً يف هزميـة النظـام مـن داخلـه أظهـره يف مواقـف                 
متعددة من البطش واإلسراف يف دماء شيعة اإلمام، وإذا أردان أن نؤرخ هلـذه           

الكة من بطش النظام لإلمام موسى بن جعفر واتباعه، فاننا ال ميكن           الفترة احل 
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ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن جعفر الكاظم ................................................................٨

ان نتعدى عطاءه العلمي الذي تصاعد يقدر مـا تـصاعدت محـالت التنكيـل،            
فاإلمام مل يوقف تثقيفه لألمة كما أنه مل يغلق جامعته الفقهية اليت امتـدت منـذ    

أساساً يف مالمح   آبائه الطاهرين ليوصلها جبهده العلمي املعروف، فالفقه كان         
حركته العلمية حيث تصاعدت جهود النظام من أجل إيقـاف الفقـه احملمـدي               
األصيل لتأسيس فقه سلطوي حيمـل توجهـات احلـاكم وتـذوقات الـسلطان،              
ففقهاء البالط كانوا ال يتود عون يف اإلفتاء مبا ينسجم وشهوات اخلليفة حيث       

ت أن تكون البديل عن الفقه خروقات هؤالء الفقهاء يف التحليل والتحرمي كاد
األصيل، وكانت فتـاوى هـؤالء الفقهـاء تتماشـى مـع عبـث احلـاكم وطبـشه                   
وشهواته، لذا ففتاوى حلية الغناء تبعاً لرغبة اخلليفة يف االستماع إليه، وجواز      
تنـاول املـسكر كـان لـرتوع اخلليفـة اىل تناولـه يف جمالـسه اخلاصـة، بـل تـصفية           

قهاء البالط، وهـذا يعـين تأسـيس فقـه جديـد علـى           املعارضني ختطى مبباركة ف   
حساب الفقه احملمدي الذي أسسه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، والبد من         

والفقـه املسيـسي، فوجـد اإلمـام        " الفتوائيـة "التصدي اىل مثل هذه اخلروقات      
الكاظم عليه السالم ضـرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل نـشر الفقـه احملمـدي                

عن فقه البالط، وبالفعل فقد كـان لفقـه اإلمـام الكـاظم عليـه        األصيل بديالً   
السالم حضوره يف الواقع العملي بل العلمي، فما من مسألة اال وكان لإلمام              
عليه السالم قول الفصل فيها وما من قـضية اال وكـان حلـضوره متيـزاً يوقـف                 

أيـدينا   تداعيات فتاوى فقهاء البالط، ولعل احصاًء ما قدمته الدراسة اليت بني          
تظهر اجلهود الفقهية لإلمام الكاظم عليه السالم قـام ـا الـدكتور عبدالـسادة       
حممد احلداد يف دراسته لروايـات اإلمـام الفقهيـة فكـان عمـالً متميـزاً وجهـداً                  
مشكوراً أسهم يف بيان الفقه الكاظمي الذي أوصله بالفقه احملمـدي األصـيل،     
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٩................................................................................................اللجنة العلميةمقمة

ه اإلمـام الكـاظم عليـه الـسالم،     وعززه مـن التـاريخ الفقهـي الـذي عـرف بـ            
ا وأوقف محالت االلغاء الذي قام ا بعض الكتاب للجهـود الفقهيـة وشـطبه             

علمـي عـززه اإلمـام وأسـس لـه يف كـل       فجاءت دراسته اسـتالمها مـن واقـع     
.جماالته وتوجهاته

عن اللجنة العلمية 
السيد حممدعلي احللو

النجف األشرف
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١١

اإلهداء

وجنوم.. .وقمر... بريق

هذا العنوان املتفجر باإلميان: الربيق

عليهم السالم بأهل بيت النيب
مازال 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

الباحث
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١٢

لرموز واِّـصطلحاتا

املصطلحزالرمت

تويفت١

ينظرظ٢

ميالديم٣

هجريهـ٤

مشسيش٥

صفحةص٦

القسمق٧

بال تاريخت.ب٨

دون طبعةط.د٩

الطبعة القدميةق.ط١٠

رقم الصفحة/ رقم اجلزء ١١١/٢
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١٣

بسم ا الرمحن الرحيم

املقدمة

قواعـد األحكـام وجعلـها استبـصاراً وتـذكرة           احلمد هللا الذي وضع لنـا     
لألنام ووسيلة لتهذيب املسالك عن الظالم وذريعة إىل معرفة احلالل واحلرام،      
والصالة والسالم على من بيده مبادئ الوصول واية األصـول الـنيب األجمـد              

مفتــاح الكرامــة ومستمــسك صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمأيب القاســم حممــد 
مـشارق الـشموس وجـواهر      علـيهم الـسالم   والده املعصومني اهلداية، وعلى أ  

.النفوس الذين قامت م معامل الدين وعرف ببيام معارج اليقني
واملـسار  عليهم الـسالم  وبعد؛ إن فهم طبيعة املسرية العلمية حلياة األئمة       

باسـم  علـيهم الـسالم   العقائدي والتارخيي الذي عرف يف مدرسة أهل البيـت        
الـسنةُ لذي تتكون عناصره من اثين عشر شخـصاً حـددت أمسـاءهم     اإلمامة وا 

املطهرة ونص كـل واحـٍد منـهم علـى الـذي يليـه فتكونـت املنظومـة القياديـة                
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ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن جعفر الكاظم ..............................................................١٤

للشيعة اإلمامية متكاملة يف اثبات صـحة النظريـة النبويـة لألمـة بإمامـة االثـين          
يتجهـون  معلـيهم الـسال   فكـان األئمـة   ، عشر إماماً والذين هم امتداد للنبـوة      

حنو إقامة نظام اجتماعي عادل    صلى اهللا عليه وآله وسلم    كالنيب األكرم حممد    
                ة بنـاءة متحركـة علـى مـريرتبط بالعقيدة ونشر مفاهيم الرسالة اإلسالمية حي

صـلى اهللا   األجيال، ومما ال شك فيه أم يتصلون اتصاالً مباشراً برسـول اهللا             
شؤون شـريعة اهللا تبـارك وتعـاىل وأدرى    وهم أعلم النـاس بـ   عليه وآله وسلم  

، والـذين  صلى اهللا عليه وآله وسـلم الناس يف توضيح أحكام سنة رسول اهللا       
تلقوا علمهم عن جدهم األعلى سيد الورى الرسول األكـرم حممـد بـن عبـد           

ورووا ذه السلسلة الذهبية عن اهللا عز وجل، صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا  
: قولهعليهما السالميب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق فقد ورد عن اإلمام أ  

وحــديث جــدي حــديث ، وحــديث أيب حــديث جــدي، حــديثي حــديث أيب«
أمري املـؤمنني  وحديث احلسن حديث  ، وحديث احلسني حديث احلسن   ، احلسني

وحديث أمري املؤمنني حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         عليهم السالم 
، فتكـون علـومهم متحـدة       )١(»قول اهللا عز وجـل     وسلم، وحديث رسول اهللا   

ألا من منبع واحد، وان التشريع السماوي فيض معنوي ونعمـة إهليـة أنزهلـا              
اهللا سبحانه وتعاىل إلسعاد البشرية وتكاملها، فجعل خرية خلقـه حمطـاً لـرتول           

وختمه خبامت النبيني حممـد عليه السالمهذا الفيض، فابتدأه بشيخ األنبياء نوح   
.صلى اهللا عليه وآله وسلم

وان دراسة أحاديث االحكام هي دراسة بالغة الدقـة ملـا حتتـاج إليـه مـن        
العمق يف دراسة احلديث سنداً ومتناً، مث استنباط داللته على االحكام اليت هي 

.٨٣/ ٢٧احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٠٥/ ١الكليين، : أصول الكايف)١(
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١٥...........................................................................................................املقدمة 

، وانه حلق على املـسلم إن   صلى اهللا عليه وآله وسلم    وسيلة للعمل بسنة النيب     
فهمه والتفقه فيه وكيفية العمل به؛ ألنه أحد الركنيني يعىن باحلديث الشريف و   

األساسيني يف استنباط األحكام الفقهية، ومركز ثقل العقيـدة اإلسـالمية الـيت             
تضمن سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وقد وردت روايات فقهية كثرية عن          

ه موزعة على مجيـع أبـواب الفقـ    عليه السالم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم      
وقد اختار الباحث أمنوذجات تطبيقية منها، كما احترز الباحـث يف أن يتنـاول          
الروايات الواردة يف كتاب مسائل علي بن جعفر ملا تقتضيه طبيعـة الدراسـات       

بالوقت وعدد الصفحات وكون هذه املسائل حباجـة  االلتزاماجلامعية من جهة    
.إىل دراسة أكادميية مستقلة

اإلمـام موسـى    : (أن يكون موضوع دراسيت هو     ومن هذا املنطلق رأيت   
.)-دراسة حتليلية -ورواياته الفقهية عليه السالمبن جعفر الكاظم

: وقد وقع اختياري للتشرف بالكتابة يف هذا املوضوع ألسباب منها

وجهـودهم  عليهم الـسالم   اإلسهام يف إحياء تراث أئمة أهل البيت       -١
هذا العمل أمر ضروري إذا أردنا أن حنيي تراث يف خدمة السنة املطهرة، إذ إنَّ 

علـى حـدة وان نطلـع البـاحثني     كلّـاً الفقهـي  علـيهم الـسالم    أئمة أهل البيت  
واليت هي مدار اسـتنباط األحكـام       عليهم السالم عنهم أُثرواملفكرين على ما    

.الشرعية عند اإلمامية
لـت  سـابقة تناو -حـسبما اعتقـد   -عدم وجـود دراسـات أكادمييـة         -٢

وإيــضاح غريبــها عليــه الــسالمالفقهيــة لإلمــام موســى بــن جعفــر الروايــات
والبحث يف سندها ودراسة دالالت متوا، فهي أول بادرة تعهدا الدراسات         
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ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن جعفر الكاظم ..............................................................١٦

.كلية الفقه/ العليا يف جامعة الكوفة 
ومـا   عليـه الـسالم   كشف النقاب عن السمات اليت امتاز ا اإلمـام           -٣

.حنن يف أمس احلاجة إليها يف عصرنا احلاضرومثُلئ حفلت به حياته من مباد
وكل ذلك أمر البد منه إذا كان هدفنا خدمـة الـشريعة واظهـار مكانتـها            
بني الشرائع األخرى، وذا أكون قد أسهمت ببعض الواجب جتـاه إمـام مـن          

.عليهم السالمأئمة أهل البيت
قهيــة وبالتحديــد ورمبــا يظــن أن البحــث يف ســرية األئمــة وروايــام الف 

سـهل يـسري ألن مادتـه قائمـة          عليـه الـسالم   روايات اإلمام موسى بـن جعفـر        
ــذه الدراســة     ــاء إعــدادي هل ــت يف أثن ــين القي ومــصادره كــثرية ومتنوعــة إال أن

.صعوبات قد ذللها اهللا تبارك وتعاىل، فله احلمد أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً
على أربعة فـصول مـسبوقة     وقد اقتضت هذه الدراسة أن يتوزع البحث      

مبقدمة وايتها خبامتة وملحق وأخرياً ثبت باملصادر واملراجع اليت اسـتعملتها يف           
.هذه الدراسة

فهي توطئة للدراسة، فقـد أوضـحت فيهـا أمهيـة املوضـوع             : أما املقدمة 
.وسبب اختياري له مع بيان اخلطة اليت اتبعتها يف الكتابة

حياة اإلمام موسى بن : لذي كان بعنوانبدأت الدراسة بالفصل األول ا
:، وينتظم هذا الفصل يف مبحثني ومهاعليه السالمجعفر الكاظم 

عليـه الـسالم   سـرية اإلمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم             : املبحث األول 
.الشخصية

السرية العلمية والفكرية لإلمام موسى بن جعفر الكاظم        : املبحث الثاين 
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١٧...........................................................................................................املقدمة 

.عليه السالم
الفصول الثالثة األخرية من الدراسة وترتيبها وتبويبـها        أما عملية تقسيم    

للروايات الفقهية فقد اختذت نسقاً منظماً واحداً، وهو التبويب الفـين األشـهر      
يف ) هـ٦٧٦/ ت(يف تاريخ الفقه الشيعي، هو ذلك الذي اعتمده احملقق احللي       

: ترتيـب كتابه شرائع اإلسالم، فقد قسم كتابه على أربعة أقسام وهي على ال            
وقد سار على هذا املنهج جل فقهاء . االحكام، اإليقاعات، العقود، العبادات
فيما ترك تبويب احملقق احللي بصماته الواضحة على البحـث فكـان             ، االمامية

عرض  -روايات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم يف العبادات         : الفصل الثاين 
:النحو اآليتوينتظم هذا الفصل يف ستة مباحث وعلى.-وداللة 

كتاب الصالة، املبحـث    : كتاب الطهارة، املبحث الثاين   : املبحث األول 
كتاب : كتاب الصوم، املبحث اخلامس: كتاب الزكاة، املبحث الرابع: الثالث

.كتاب احلج: االعتكاف، املبحث السادس
فكـان بعنـوان روايـات اإلمـام موسـى بـن جعفـر              : أما الفـصل الثالـث    

.-عرض وداللة -يف العقود واإليقاعات عليه السالمالكاظم 
:ويشتمل هذا الفصل على قسمني ومها

.يف العقودعليه السالمروايات اإلمام الكاظم : القسم األول

.يف اإليقاعاتعليه السالمروايات اإلمام الكاظم : القسم الثاين

فكــان بعنــوان روايــات اإلمــام موســى بــن جعفــر : أمــا الفــصل الرابــع
.-عرض وداللة -يف األحكام ه السالمعليالكاظم 

:وينتظم هذا الفصل يف تسعة مباحث وعلى النحو اآليت
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ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن جعفر الكاظم ..............................................................١٨

كتــاب األطعمــة  : كتــاب الذباحــة، املبحــث الثــاين   : املبحــث األول
كتــاب : كتــاب إحيــاء املــوات، املبحــث الرابــع: واألشــربة، املبحــث الثالــث

: حـث الــسادس كتـاب الفـرائض واملواريــث، املب  : اللقطـة، املبحـث اخلــامس  
كتـاب  : كتـاب الـشهادات، املبحـث الثـامن    : كتاب القضاء، املبحـث الـسابع     

.كتاب الديات: احلدود، املبحث التاسع
وما كان هلذه الدراسة إن تبلغ اية مطافها من دون خامتة مـوجزة أذكـر        

.فيها أهم ما توصل إليها البحث من نتائج مستخلصة من الدراسة

يف آخـر البحـث يتـضمن كـشافاً بعـدد روايـات       مث جعلت بعدها ملحقـاً    
موزعـة حبـسب الكتـب الفقهيـة لكتـاب وسـائل             عليه الـسالم  اإلمام الكاظم   

.الشيعة

وقد بذلت جهداً غري قليل يف مراجعة املصادر وحبثهـا وعـرض مـا فيهـا                
جلي جيعله قريب املنـال، فتنوعـت مـصادر البحـث ومراجعـه والـيت         بأسلوب
ةً بــني كتــب التفــسري واحلــديث والفقــه والتــراجم  كتابــاً موزعــ) ٣٧٧(كانــت 

.والرجال واللغة
وأخرياً أشكر اهللا تبارك وتعاىل على نعمتـه الـيت أنعـم ـا علـي يف إمتـام         
هذه الدراسة، فله احلمد والشكر كما هو أهله وكما محد بـه نفـسه ومحـده بـه          

والسـيما  مصلى اهللا عليـه وآلـه وسـل   أولياؤه، إذ وفقين خلدمة أهل بيت النيب        
املتفـضل  عليـه الـسالم  النور القدسي أبـو احلـسن موسـى بـن جعفـر الكـاظم           

.جبوامع الكلم ولوامع احلكم على كل من عرف قدرها واغتنم
لألسـتاذ الـدكتور حـسن عيـسى     واالمتنـان أتقدم بالـشكر  ... ويف اخلتام 
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١٩...........................................................................................................املقدمة 

احلكيم، ملا منحين من ثقة يف إعداد البحث ومن تـشجيع إلكمالـه، أسـأل اهللا              
وجل أن يوفقه لكل خري، وال يفوتين أن أسطر أمجل آيات ما للـشكر مـن             عز

كلمـات للـدكتور حـسني عيـدان مطـر، وفـضيلة العالمـة احملقـق الـشيخ عبـد          
الرسول زين الدين واألخ نذير هندي فريوز الكويف الذين أتعبتهم معي إلجناز   

هم مجيعـاً امتنـاين   هذه الدراسة وال يرجون من ورائها إال وجه اهللا تعـاىل، إلـي       
وعظــيم شــكري، ســائالً املــوىل العلــي العظــيم أن يوفــق اجلميــع خلــري الــدنيا  

.واحلمد هللا رب العاملني. واآلخرة انه على كل شيٍء قدير وباإلجابة جدير

املؤلف
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الفصل األول

حياة اإلمام موسى بن جعفر 

عليه السالمالكاظم 

:النحو اآلتيوينتظم هذا الفصل في مبحثين وعلى 
عليــه الــسالم ســيرة اإلمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم      : المبحــث األول

.الشخصية
الــسيرة العلميــة والفكريــة لإلمــام موســى بــن جعفــر      : المبحــث الثــاني 

.عليه السالمالكاظم 
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املبحث األول

سرية اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 

الشخصيةعليه السالم

:مطالب وعلى النحو اآلتيوينتظم هذا المبحث في ستة
عليــه اســمه، نــسبه، والدتــه، وفاتــه، ســبب وفاتــه، مدفنــه  : المطلــب األول

السالم
عليه السالمكنيته، ألقابه، نقش خاتمه : المطلب الثاني
عليه السالمأسرته، أبوه، أمه، اخوته، زوجاته، أوالده : المطلب الثالث
لسالمعليه اصفاته وتكامل شخصيته : المطلب الرابع

عليه السالممن بديع كراماته : المطلب الخامس
أقـــوال علمـــاء المــسلمين وشـــهاداتهم حـــول مكانـــة   : المطلــب الـــسادس 

عليه السالماإلمام موسى بن جعفر 
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٢٥

اِّـطلب األول

عليه السالمامسه، نسبه، والدته، وفاته، سبب وفاته، مدفنه 

عليه السالماسمه 

علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب    هو موسى بن جعفر بن حممد بن        
بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كـالب          )١(عليهم السالم 

بن غالب بن ِفهر بن مالك بن النضر بـن كنانـة بـن        لُؤيبن مرة بن كعب بن      
، ويتـصل  ...خزمية بن مدِركة بن إلياس بن مضر، بن نزار بن معد بن عـدنان    

.)٢(-سالم اهللا عليهم أمجعني -ل بن إبراهيم نسبه بإمساعي

ــة الكــربى، اهل٣٣٤/ ٣املــسعودي، : مــروج الــذهب) ١( : ــذيب األحكــام٣١١اخلــصييب، : داي
ابـن رسـتم    : ، دالئـل اإلمامـة    ٢٧/ ١٣اخلطيـب البغـدادي،     : ، تـاريخ بغـداد    ٦٦/ ٦الطوسي،  
، ـذيب  ٤١٧/ ٨الـذهيب،  : ، تـاريخ اإلسـالم    ٣٠٠/ ٥الـسمعاين،   : ، األنساب ٣٠٧الطربي،  
.٣٩٣/ ٨ابن حجر العسقالين، : التهذيب

، كتــاب نــسب ٤٦، ١ابــن سـعد،  : ، الطبقــات الكـربى ١٧/ ١ســحاق، ابـن إ : الـسرية النبويــة )٢(
، ٢٨/ ٢ابــن جريــر الطــربي، : ، تــاريخ األمــم وامللــوك١٧–١٥مــصعب الــزبريي، : قــريش

.٧١/ ١ابن قيم اجلوزية، : ، زاد املعاد٥٦٥–٥٤٩/ ١ابن األثري، : الكامل يف التاريخ
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السالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامحياة: الفصل األول..............................................٢٦

عنـد  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    فهو يلتقي مع جده رسول اهللا حممـد       
بحانَه إَِلـى محمـد   «الذي رضي اهللا عنه جده عبد املطّلب   سـ ُِة اامكَر َأفَْضت)

ــه وآلــه وســلم     عادِنِ منبِتــاً، وأَعــز االَْرومــاتِ   مـ، َفأَخرجــه ِمــن َأفْــضَِل الْــ   )صــلى ا علي
   هــاء نــا أُم همِن ــبانْتَجو ،هــاء ــا أَنْبِي همِن عــد ةِ الَّتِــي صرجالــش غْرِســًا، مِــنــرِ،  م ــر اْلعِتَ يخ ــه عِْترتُ

.)١(»وأُسرتُه خير االُْسِر، وشجرتُه خير الشجِر

عليه السالمنسبه

.)٦(، املدين)٥(، احلسيين)٤(، العلوي)٣(، اهلامشي)٢(رشيالق

أنه لـيس    عليه السالم وهلذا امتاز نسب اإلمام موسى بن جعفر الكاظم         
يف دنيا األنساب نسب أمسى وال أرفع وال أشرف منه فهو من صـميم األسـرة         

وهم من أجلّ األسـر الـيت        ،عليهم السالم  نبوية وأُرومة أهل البيت األطهار    ال
فتها اإلنسانية، وهذا هو النسب الصحيح املتفق عليه يف نسب أهـل البيـت    عر

.عليهم السالم

.٩٤:، اخلطبة١٩٨مجع الشريف الرضي، : ج البالغة)١(
.٤٣/ ٢٩املزي، : ، ذيب الكمال١٢٤/ ٢ابن اجلوزي، : صفة الصفوة)٢(
ابـن كـثري الدمـشقي،    : ، البدايـة والنهايـة  ١٣٥عبد الرمحن األربلـي،  : خالصة الذهب املسبوك  )٣(

١٨٩/ ١٠.
.٣٩٣/ ٨ابن حجر العسقالين، : ، ذيب التهذيب٤١٧/ ٨الذهيب، : تاريخ اإلسالم)٤(
.١١٣/ ٤مشس الدين الغزي، : ، ديوان اإلسالم٢٩١٦/ ٨سبط ابن العجمي، : لاية السؤ)٥(
.٤٣/ ٢٩املزي، : ، ذيب الكمال٣٩٣/ ٨ابن حجر العسقالين، : ذيب التهذيب)٦(
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٢٧...................................الشخصيةالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامسرية: املبحث األول

عليه السالموالدته

مكان الوالدة

ــام   ــان والدة اإلم ــد مك ــاء يف حتدي ــق العلم ــسالم اتف ــه ال ــد  علي ــه ول أن
.)٢(يف املدينة املنورة)١(باألبواء

زمان الوالدة

عليـه الـسالم  الدقيق لـوالدة اإلمـام   اختلف املؤرخون يف حتديد التاريخ    
:على ثالثة أقوال وهي

.)٣(أنه ولد سنة مائة وسبع وعشرين من اهلجرة: قال بعضهم:أوالً

.)٤(أنه ولد سنة مائة ومثان وعشرين من اهلجرة:قال أكثرهم:ثانياً
يف املدينة بينها وبني اجلُحفَة مما يلي املدينة ثالثـة وعـشرون مـيالً،    الفُرعقرية من أعمال  : اَألبواء )١(

صـلى اهللا عليـه   وأول غزواتـه  صلى اهللا عليه وآله وسـلم، اء قرب آمنة بنت وهب أم النيب  وباألبو
عبـد اهللا  : معجـم مـا اسـتعجم   : ظ. األبواء بعد اثين عشر شهراً مـن مقدمـه املدينـة   وآله وسلم   

.١٠٢/ ١ياقوت احلموي، : ، معجم البلدان٩٢/ ١البكري، 
: ، تـاريخ بغـداد  ٢١٥/ ٢املفيد، : ، اإلرشاد٧٤، حممد بن مهام اإلسكايف  : منتخب األنوار : ظ )٢(

ابـن  : ، مطالـب الـسؤول    ٦/ ٢الفضل الطربسي،   : ، إعالم الورى  ٢٧/ ١٣اخلطيب البغدادي،   
، كتـاب أخبـار     ١٣٥عبـد الـرمحن األربلـي،       : ، خالصة الذهب املسبوك   ٢٨٩طلحة الشافعي،   

.٣٣٤حممد أمني السويدي، : ، سبائك الذهب١١٢القرماين، : الدول
، ٣٦٧عمر بن شـجاع الـشافعي،   : ، النعيم املقيم٣٠٣ابن رستم الطربي،   : دالئل اإلمامة : ظ )٣(

.١٥٠الزرندي احلنفي، : معارج الوصول
، أصـول  ٣٦أبو نـصر البخـاري،   : ، سر السلسلة العلوية١٩١املسعودي، : إثبات الوصية : ظ )٤(

، ٦٦/ ٦الطوسـي،   : يب األحكـام  ، ـذ  ٢١٥/ ٢املفيد،  : ، اإلرشاد ٥٤٩/ ١الكليين،  : الكايف
، تـاريخ  ٦/ ٢الفـضل الطربسـي،   : ، إعـالم الـورى  ٢٧/ ١٣تاريخ بغداد، اخلطيـب البغـدادي،    

!
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انــه ولــد ســنة مائــة وتــسع وعــشرين مــن : ومنــهم مــن قــال:ثالثــاً
.)١(اهلجرة

فاملتفق عليه عند العلماء انه ولد يوم يوم الوالدة وشهرهاأما خبصوص
"

ابـن شهرآشـوب،   : ، مناقب آل أيب طالـب ١٩٢، ابن اخلشاب البغدادي،   عليهم السالم   األئمة  
الـب  ، مط٤٦٣/ ٥ابـن اجلـوزي،    : ، املنـتظم  ١٢٦/ ٢ابـن اجلـوزي،     : ، صفة الصفوة  ٣٤٩/ ٤

، النعـيم  ٤٦٠/ ٢سـبط ابـن اجلـوزي،    : ، تذكرة اخلـواص  ٢٨٩ابن طلحة الشافعي،    : السؤول
: ، كشف الغمـة ٦٤٩ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٣٦٧عمر بن شجاع الشافعي،    : املقيم

، خالصـة   ١٥٢صـفي الـدين بـن الطقطقـي،         : ، األصـيلي  ٢٥٧/ ٣علي بن عيـسى األربلـي،       
، ـذيب  ٤١٨/ ٨الـذهيب،  : ، تـاريخ اإلسـالم  ١٣٥األربلـي،   عبـد الـرمحن   : الذهب املـسبوك  

ــال ــة ٤٤/ ٢٩املــزي، : الكم ــة والنهاي ــشقي،   : ، البداي ، الــدروس ١٨٩/ ١٠ابــن كــثري الدم
، عمــدة  ١٥٠الزرنــدي احلنفــي،  : ، معــارج الوصــول ٤٢٧/ ١: الــشهيد األول: الــشرعية

: ، النجـوم الزاهـرة  ٩٣٤/ ٢ابن الـصباغ املـالكي،   : ، الفصول املهمة ٢٣٩ابن عنبه،   : الطالب
، كتـاب أخبـار   ٥٥/ ١عبد الـرمحن الـشعراوي،      : ، الطبقات الكربى  ١٤٢/ ٢ابن تغري بردي،    

: ، سبائك الذهب٢٩٩الشرباوي الشافعي،  : ، اإلحتاف حبب األشراف   ١١٢القرماين،  : الدول
، االعــالم، الزركلــي، ١٠١لنجي، مــؤمن الــشب: ، نــور األبــصار٣٣٤حممــد أمــني الــسويدي، 

٧/٣٢١.
حممـد  : ، منتخـب األنـوار  ٩٧نصر بن علي اجلهضمي،  : عليهم السالم   تاريخ أهل البيت    : ظ )١(

، ٥٤٩/ ١الكلـيين،  : ، أصول الكايف ١٩١املسعودي،  : ، إثبات الوصية  ٧٤بن مهام االسكايف،    
: ، املنـتظم ١٢٦/ ٢ابـن اجلـوزي،     : ، صفة الـصفوة   ٢٧/ ١٣اخلطيب البغدادي،   : تاريخ بغداد 

سـبط  : ، تـذكرة اخلـواص  ٢٨٩ابن طلحة الشافعي،    : ، مطالب السؤول  ٤٦٣/ ٥وزي،  ابن اجل 
علي بـن  : ، كشف الغمة٣٦٧عمر بن شجاع الشافعي، : ، النعيم املقيم٤٦٠/ ٢ابن اجلوزي،   

، البدايــة ٢٨٢/ ١ابــن الــوردي، : ، تتمــة املختــصر يف أخبــار البــشر٢٥٧/ ٣عيــسى األربلــي، 
، معـارج  ٤٢٧/ ١الشهيد األول، : ، الدروس الشرعية  ١٨٩/ ١٠ابن كثري الدمشقي،    : والنهاية

.١٤٢/ ٢ابن تغري بردي، : ، النجوم الزاهرة١٥٠الزرندي احلنفي، : الوصول

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


٢٩...................................الشخصيةالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامسرية: املبحث األول

من أعالم القرن (، وقد تفرد ابن رستم الطربي )١(األحد السابع من شهر صفر
انه ولد يف شهر ذي احلجة مـن دون ذكـر اليـوم الـذي ولـد                 ) اخلامس اهلجري 

.)٢(فيه

عليه السالموفاته

عليـه الـسالم  يق لوفـاة اإلمـام  اختلف املؤرخون يف حتديد التـاريخ الـدق     
:على أربعة أقوال وهي

ــن شــجاع املوصــلي   : أوالً ــر ب ــسابع  (ذهــب عم ــرن ال ــن أعــالم الق م
ــ ٧٨٦/ت(، والـشهيد األول    )٣()اهلجري علـى أحـد قوليهمـا أنـه تـويف     )٤()ه

.سنة إحدى ومثانني ومائة من اهلجرةعليه السالم
سنة ثالث ومثانني ومائـة     السالم عليهقال أكثر املؤرخني انه تويف     :ثانياً
.)٥(من اهلجرة

، ٣٤٩/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب   ٦/ ٢الفضل الطربسي،   : اعالم الورى : ظ )١(
، ١٥٠لزرنـدي احلنفـي،     ا: ، معـارج الوصـول    ٣٦٧عمر بـن شـجاع املوصـلي،        : النعيم املقيم 

.٤٢٧/ ١الشهيد األول، : الدروس الشرعية
.٣٣٠: دالئل اإلمامة: ظ)٢(
.٣٧٣: النعيم املقيم: ظ)٣(
.٤٢٧/ ١: الدروس الشرعية: ظ)٤(
اليعقويب، : ، تاريخ اليعقويب٩٧نصر بن علي اجلهضمي، : عليهم السالم تاريخ أهل البيت : ظ)٥(

، ٢٠١املسعودي، : ، إثبات الوصية٤٧٢/ ٦ابن جرير الطربي، : وك، تاريخ األمم واملل٣٦٠/ ٢
، اهلدايـة  ٥٤٩/ ١الكلـيين،   : ، أصـول الكـايف    ٣٦أبـو نـصر البخـاري،       : سر السلـسلة العلويـة    

/ ١٣اخلطيـب البغـدادي،     : ، تـاريخ بغـداد    ٢١٣/ ٢املفيد،  : ، اإلرشاد ٣١١اخلصييب،  : الكربى
!
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انـه  ) من أعالم القـرن اخلـامس اهلجـري       (تفرد ابن رستم الطربي      :ثالثاً
.)١(سنة أربعة ومثانني ومائة من اهلجرةعليه السالمتوىف

سنة ست ومثانني ومائـة مـن       عليه السالم انه توىف : قال بعضهم : رابعاً
.)٢(اهلجرة
"

، تاريخ األئمة ٦/ ٢الفضل الطربسي، : م الورى، اعال٦٦/ ٦الطوسي، : ، ذيب األحكام٣٢
، ٣٤٩/ ٤ابـن شهرآشـوب،     : ، مناقـب آل أيب طالـب      ١٩٢ابن اخلشاب البغـدادي،     : ووفيام

ابن : ، الكامل يف التاريخ١٢٦/ ٢ابن اجلوزي، : ، صفة الصفوة٤٦٥/ ٥ابن اجلوزي، : املنتظم
سـبط ابـن   : تـذكرة اخلـواص  ، ٢٩٣ابـن طلحـة الـشافعي،    : ، مطالب السؤول  ٣١٩/ ٥األثري،  

ابــن : ، وفيـات األعيـان  ٢٩ابـن الـساعي،   : ، كتـاب خمتـصر أخبـار اخللفـاء    ٤٦٧/ ٢اجلـوزي،  
ابن شجاع : ، النعيم املقيم٢٦٢/ ٣علي بن عيسى األربلي، : ، كشف الغمة  ٥٠٥/ ٤خلكان،  

، صفي الدين بن الطقطقـي : ، األصيلي٦٧١ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٣٧٢املوصلي،  
، املختصر يف أخبـار البـشر، عمـاد    ١٣٥عبد الرمحن األربلي،   : ، خالصة الذهب املسبوك   ١٥٢

: ، سـري أعـالم النـبالء   ٤١٩/ ٨الـذهيب،  : ، تـاريخ اإلسـالم  ١٥/ ٢الدين إمساعيل أيب الفـداء،      
ابــن : ، تتمــة املختــصر يف أخبــار البــشر١٨٦/ ٤الــذهيب، : ، ميــزان االعتــدال٦٥/ ٥الـذهيب،  
ابن كثري الدمشقي، : ، البداية والنهاية٣٠٥/ ١اليافعي اليمين، : ، مرآة اجلنان٢٨١/ ١الوردي، 

ابن حجر السقالين، : ، تقريب التهذيب٤٢٧/ ١الشهيد األول، : ، الدروس الشرعية١٨٩/ ١٠
/ ٢ابن تغري بردي، : ، النجوم الزاهرة٩٦٠/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٢٢١/ ٢

/ ٢٢شهاب الدين النويري، : ، اية األرب٢٩١٧/ ٨سبط ابن العجمي، : سؤل، اية ال ١٤٢
، ٣٠٤/ ١ابـن العمـاد احلنبلـي،    : ، شـذرات الـذهب    ١١٣القرماين،  : ، كتاب أخبار الدول   ٩٤

حممـد أمـني الـسويدي،    : ، سـبائك الـذهب  ٣٠٩الشرباوي الشافعي،   : اإلحتاف حبب األشراف  
.٣٢١/ ٧الزركلي، : عالم، اال١١٤الشبلنجي، : ، نور األبصار٣٣٤

.٣٠٦: دالئل اإلمامة: ظ)١(
، ٤٣٥/ ٣املـسعودي،  : ، مـروج الـذهب  ٧٥حممـد بـن مهـام االسـكايف،     : منتخب األنوار: ظ )٢(

.٥٠٥/ ٤ابن خلكان، : وفيات األعيان
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وشهرها فقد اتفـق العلمـاء   عليه السالموفاة اإلمامأما خبصوص يوم   
عليه السالمعلى أنه تويف يف شهر رجب إال أنهم اختلفوا يف حتديد يوم وفاته   

: على أربعة أقوال هي
.)١()رجب٥(خلمس خلون من شهر رجب :أوالً

.)٢()رجب٦(لست خلون من شهر رجب :ثانياً

.)٣()رجب٢٥(خلمس بقني من شهر رجب :ثالثاً
.)٤()رجب٢٤(لست بقني من شهر رجب : رابعاً

فقد اختلفوا فيه تبعاً الختالفهم يف عليه السالمأما بالنسبة لعمره الشريف
سنة والدته وسنة وفاتـه، فكـان عمـره يتـراوح بـني تـسع وأربعـني سـنة، وأربـع                     

:ومخسني سنة، ومخس ومخسني سنة، وسبع ومخسني سنة، وإليك تلك األقوال

، ٣٧٢عمـر بــن شــجاع املوصــلي،  : ، النعــيم املقــيم٦/ ٢الفــضل الطربسـي،  : اعـالم الــورى )١(
.٤٢٧/ ١الشهيد األول، : ةالدروس الشرعي

ابن حامت الشامي،   : ، الدر النظيم  ٢١٣/ ٢املفيد،  : ، االرشاد ٥٤٩/ ١الكليين،  : أصول الكايف  )٢(
٦٧١.

: ، املنـتظم  ٦/ ٢الفضل الطربسـي،    : ، اعالم الورى  ٣٢/ ١٣اخلطيب البغدادي،   : تاريخ بغداد  )٣(
ابـن  : ، وفيـات االعيـان  ٢٩٣ابـن طلحـة الـشافعي،    : ، مطالب السؤول٤٦٥/ ٥ابن اجلوزي،   

عمـر بـن    : ، النعيم املقـيم   ٢٦٣/ ٣علي بن عيسى االربلي،     : ، كشف الغمة  ٥٠٥/ ٤خلكان،  
، ١٦/ ٢عمـاد الـدين إمساعيـل أيب الفـداء،     : ، املختصر يف أخبـار البـشر  ٣٧٢شجاع املوصلي،  

/ ٢الكي، ابـن الـصباغ املـ   : ، الفـصول املهمـة    ١٩٠/ ١٠ابـن كـثري الدمـشقي،       : البداية والنهاية 
١١٤الشبلنجي، : ، نور األبصار٢٩١٧/ ٨سبط ابن العجمي، : ، اية السؤل٩٦٠

ــام )٤( ــذيب األحك  : ،ــي ــب ٦٦/ ٦الطوس ــب آل أيب طال ــوب،  : ، مناق ــن شهرآش ، ٣٤٩/ ٤اب
.٤٢٧/ ١الشهيد األول، : الدروس الشرعية
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ــ ٣٥٨/ ت(انفرد احلسني بن محدان اخلصييب   :أوالً ان عمـره كـان   ): ه
.)١(تسعاً وأربعني سنة

.)٢(ان عمره كان أربعاً ومخسني سنة: قال بعض العلماء:ثانياً

.)٣(ان عمره كان مخساً ومخسني سنة: قال أكثرهم:ثالثاً

علـى  )من أعالم القرن اخلامس اهلجـري (قال ابن رستم الطربي   : رابعاً
.)٤(ان عمره كان سبعاً ومخسني سنة: أحد قوليه

القول الراجح

كما مر من خالل عرض األقـوال    -ان إختالف العلماء يف سنة والدته       
وكذا اختالفهم يف سنة وفاته وعمـره الـشريف كـان نتيجـة الخـتالفهم يف                 -

وصـول  سنة والدته وللترابط الكبري بينهما والتالزم احلاصل يف مجع األقوال لل     
إىل الرأي الراجح يف املسألة جيدر بنا قبل أن أرجح أحد هذه األقـوال أن أنبـه       

.٣١١: اهلداية الكربى: ظ)١(
حممـد  : ، منتخـب األنـوار  ٩٧نصر بن علي اجلهضمي،  : عليهم السالم   تاريخ أهل البيت    : ظ )٢(

ابـن رسـتم   : ، دالئـل االمامـة  ٤٣٥/ ٣املـسعودي،  : ، مـروج الـذهب  ٧٦بن مهـام االسـكايف،     
.٣٤٩/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٣٠٦الطربي، 

الفـضل  : ، اعـالم الـورى  ٦٦/ ٦الطوسـي،  : ، ذيب األحكام ٢١٥/ ٢املفيد،  : االرشاد: ظ )٣(
، ٥الذهيب، : ، سري اعالم النبالء٢٩٣ابن طلحة الشافعي،  : ، مطالب السؤول  ٦/ ٢الطربسي،  

، الفـصول  ٢٣٩ابـن عنبـه،     : ، عمدة الطالـب   ١٥٠الزرندي احلنفي،   : ، معارج الوصول  ٤٦٥
، االحتـاف حبـب   ١١٣القرمـاين،  : ، كتـاب أخبـار الـدول     ٩٦٠/ ٢ابن الصباغ املالكي،    : املهمة

.٣٠٩الشافعي، الشرباوي: االشراف
.٣٠٦: دالئل اإلمامة: ظ)٤(
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على املنهج الذي اتبعناه يف حتصيلها على تلك احملـصالت الـثالث، وهـو اننـا        
قمنا بترتيب أقواهلم على وفق السبق الزمين الذي ذكره العلماء فكان الترتيب           

والدة أو سنة الوفاة، ممـا سـهل علينـا    األسبق فاألسبق سواء ما كان يف سنة ال       
.ترجيح أحد األقوال

ان والدة اإلمام موسـى بـن جعفـر   -واهللا العامل -فالذي يترجح عندنا  
كانت سنة مائة ومثان وعشرين من اهلجـرة، يـوم األحـد الـسابع            عليه السالم 

من شهر صفر، وسنة وفاته سنة ثالث ومثانني ومائة من اهلجرة، خلمس بقـني             
.ن سنةوومخسهر رجب، فيكون بذلك عمره هو مخسمن ش

أما الدليل على ذلك فان أكثر علمـاء الرجـال واحملـدثني واملـؤرخني قـد         
دونوها يف كتبهم، فنكون يف هذا الترجيح قد أيدنا ما رجحه األكثر من هؤالء 

ي العلماء واحملدثني، ويوافق هذا التاريخ سنة والدة اإلمـام يف التـاريخ املـيالد             
م، أمـا سـنة وفاتـه فهـو         ٧٤٥/ ١١/ ٧لقول الـراجح هـو املوافـق        على وفق ا  

.م٧٩٩/ ٨/ ١املوافق 

عليه السالمسبب وفاته

تـوىف بـل مل ميـت حتـف أنفـه،    عليـه الـسالم  اتفق املؤرخـون ان اإلمـام     
وكـان  (، )١(مسموماً دس له السم السندي بن شاهك بـأمر الرشـيد يف احلـبس           

: ، ذيب األحكام٥٤٩/ ١الكليين،  : ، أصول الكايف  ٣٦٠/ ٢اليعقويب،  : تاريخ اليعقويب : ظ )١(
ابن األثـري،   : ، الكامل يف التاريخ   ٣٢/ ١٣اخلطيب البغدادي،   : ، تاريخ بغداد  ٦٦/ ٦الطوسي،  

، ٥٠٥/ ٤ابـن خلكـان،   : وفيـات األعيـان  ، ٣٠ابن الساعي، : ، كتاب خمتصر اخللفاء   ٣١٩/ ٥
.٥٥/ ١عبد الرمحن الشعراين، : الطبقات الكربى
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بقتله فقتل قتالً خفياً مث أدخلـوا عليـه مجاعـة مـن العـدول       الرشيد بالرقة فأمر    
، وكانـت خامتـة حياتـه يف        )١()بالكرخ ليشاهدوه إظهاراً أنـه مـات حتـف أنفـه          

السجن، وان ذلك كـان حبـسب رغبـة الرشـيد وبإغـضائه، وان املنفـذ لرغبـة                  
.)٢(الرشيد كان السندي بن شاهك

علـى بـساط   لفّـه اهك  أن السندي بـن شـ     : وانفرد أبو الفرج األصفهاين   
، ووافقه ابـن عنبـه علـى أحـد قوليـه      )٣(وقعد الفراشون على وجهه حىت مات  

.)٤(غمر يف بساط ولف حىت مات: قيل

وقد كشفت النصوص التارخيية مدى ختوف هارون الرشـيد مـن عمليـة         
مما دفعـه إىل أن يـأمر الـسندي بـن شـاهك باسـتدعاء          عليه السالم قتل اإلمام 

ت املعروفة يف اتمع إىل قاعة السجن، والنظر إىل اإلمـام          الوجوه والشخصيا 
وانه يف أحـسن حـال، أمـا بعـد مماتـه فقـد أمـره بـاخراج جثمـان           عليه السالم 

ووضعه على اجلسر ببغداد واالعالن عـن وفاتـه الطبيعيـة           عليه السالم  اإلمام
لـى  يف احلبس دون تعرضه حملـاوالت التعـذيب أو الـسم أو القتـل، واملنـاداة ع          

جنازته أنه قد مات، وتدوين شهادات الشهود يف سـجل، وغايـة األمـر تربئـة                 
عليـه الـسالم  هارون والسندي من املسؤولية الشرعية أمام األمة وحميب اإلمـام  

.عليه السالممن دم اإلمام

وإليك عرض بعض هذه النصوص اليت أدت إىل ختطيط النظـام احلـاكم        

.١٦٠صفي الدين بن الطقطقي، : الفخري يف اآلداب السلطانية)١(
.١٥٠الدكتور عبد العزيز الدوري، : العصر العباسي األول: ظ)٢(
.٤١٧: مقاتل الطالبيني: ظ)٣(
.٢٤٠: عمدة الطالب: ظ)٤(
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.المعليه السللقضاء على حياة اإلمام
جِمعنــا أيــام الــسندي بــن شــاهك مثــانني رجــالً مــن الوجــوه  (... -١

فقـال لنـا   ،عليـه الـسالم  علـى موسـى بـن جعفـر    فأدِخلْنااملنسوبني إىل اخلري،  
أنظروا إىل هذا الرجل هل حدث به حـدث؟ فـإنَّ النـاس يزعمـون           : السندي
غـري مـضيق     به ويكثرون يف ذلك، وهذا مرتله وفراشه موسع عليه         فُعلأنه قد   

ومل يرد به أمري املؤمنني سوءاً وانما ينتظر به ان يقدم فيناظر أمري املؤمنني وهـذا              
عليـه  فقال موسى بن جعفـر    . هو صحيح موسع عليه يف مجيع أموره، فسلوه       

ــسالم ــي          «:ال أمــا مــا ذكــر مــن التوســعة ومــا أشــبهها فهــو علــى مــا ذكــر، غــري أن
ــد ســقيت الــسم يف     ــي ق ــا غــداً أخــضر وبعــد غــد     أخــربكم أيهــا النفــر أن ســبع متــرات وأن

.)١()»أموت
بـشهادته  عليـه الـسالم  وملّا مسع السندي ذلك اضطرب، إذ أفسد اإلمام       

هذه ما كان يرومه السندي من احلصول علـى الـرباءة مـن املـسؤولية يف قتلـه،             
وان هذه اإلجراءات اليت اختـذها الـسندي امنـا جـاءت لتربيـر سـاحة احلكومـة                  

عليه من املسؤولية وإبعاد األنظار عنها يف ارتكاب اجلرمية لكن اإلمام العباسية  
قد أبطل عليهم صنعتهم وتضليلهم للناس واـم هـم الـذين اغتـالوه         السالم
.بالسم

ــن شــاهك أحــضر القــواد والكتــاب واهلــامشيني   (... -٢ ان الــسندي ب
: هلـم والقضاة ومن حضر ببغداد من الطالبيني، مث كـشف عـن وجهـه، فقـال      

فقــال . نعرفــه حــق معرفتــه، هــذا موســى بــن جعفــر : اتعرفــون هــذا؟ قــالوا

.٣١٤/ ١الكليين، : صول الكايفأ)١(
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.)١(!)ال: أترون أنَّ به أثراً وما يدل على إغتيال؟ قالوا: هارون
،عليـه الــسالم وهـذا الـسؤال يف ذاتــه يؤكـد الــشكوك يف مقتـل اإلمــام    

ــه مــع العلــويني، ومل    ويظهــر أن الرشــيد اســتعمل أســاليب اخلــداع يف عالقات
.)٢(نب الغدر للقضاء عليهميتج

ملّا مات أدخل عليـه الفقهـاء ووجـوه بغـداد وفـيهم اهليـثم بـن             (... -٣
عدي وغريه، فنظروا إليه ال أثر به، وشهدوا على ذلك، وأخرج فوضع علـى        
اجلسر ببغداد، فنودي هذا موسى بن جعفر قـد مـات، فـانظروا إليـه، فجعـل                  

.)٣()الناس يتفرسون يف وجهه وهو ميت
مجـع هـارون شـيوخ      عليـه الـسالم   ملّا تويف موسـى بـن جعفـر       (... -٤

وأحضر أبـا إبـراهيم موسـى    واحلكّامالطالبية وبين العباس وسائر أهل اململكة     
هذا موسى بن جعفر مات حتف أنفه ومـا كـان        : فقالعليه السالم بن جعفر 

دخل عليـه   بيين وبينه ما أستغفر اهللا منه يف أمره يعـين يف قتلـه فـانظروا إليـه فـ                  
ولـيس بـه   عليـه الـسالم  سبعون رجالً من شيعته فنظروا إىل موسى بن جعفر      

.)٤()جراحة وال سم وال خنق
ملّا مات بعثنا إىل مجاعة من العدول من الكرخ فأدخلناهم عليه        (...-٥

.)٥()فأشهدناهم على موته

.٣٦٠/ ٢اليعقويب، : تاريخ اليعقويب)١(
.١٥٠الدكتور عبد العزيز الدوري، : العصر العباسي األول: ظ)٢(
.٤١٧أبو الفرج األصفهاين، : مقاتل الطالبيني)٣(
.٦٩/ ١الصدوق، : كمال الدين)٤(
.٣٢/ ١٣اخلطيب البغدادي، : تاريخ بغداد)٥(
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والذي يلحظ من النصوص األخرية ان ما اختذه هارون لـدفع الـشبهات     
حامــت حولــه مل جتــِد نفعــاً الن احلــق البــد أن يظهــر وال خيفيــه اخلــداع   الــيت 

والتضليل، وان التعتيم على احلدث والتستر علـى اجلرميـة، وذلـك باسـتدعاء              
ليـشهدوا أنـه مـات حتـف     عليه السالمالشهود، وإيقافهم على جثمان اإلمام 

د، والنـاس  أنفه، فالشهود إن مل يشهدوا فمصريهم القتل أو السجن أو التـشري     
.)١(ال حول هلم وال طول، فاإلرهاب أفظع ما يدركه التصور قسوةً وشدة

عليه السالممدفنه

فلـم خيتلـف العلمـاء يف تعيينـه فقـد دفـن       عليه السالم أما بالنسبة ملدفنه  
، وكانـت هـذه   )٢(ببغداد باجلانب الغريب منـها يف املقـربة املعروفـة مبقـابر قـريش       

، يف بقعة كان قبل وفاته ابتاعها )٣(راف من الناس قدمياًاملقربة لبين هاشم واألش
، وعليه مشهد عظيم فيه مـن قناديـل   )٥(، ومشهده ببغداد مشهور يزار  )٤(لنفسه

      وإىل جانبـه قـرب اإلمـام    )٦(الذهب والفضة وأنواع اآلالت والفرش ما ال حيـد ،

.٢٨٦-٢٨٣الدكتور حممد حسني علي الصغري، : مام موسى بن جعفر عليه السالماإل: ظ)١(
حممـد  : ، منتخب األنوار١٥٤نصر بن علي اجلهضمي، : عليهم السالم تاريخ أهل البيت   : ظ )٢(

: ، ـذيب األحكـام  ٤١٨أبـو الفـرج األصـفهاين،    : ، مقاتـل الطـالبيني  ٧٦بن مهام االسـكايف،    
: ، اعـالم الــورى ٢٢٥ابـن اخلـشاب البغـدادي،    : األئمـة ووفيـام  ، تـاريخ  ٦٦/ ٦الطوسـي،  

.٦/ ٢الفضل الطربسي، 
.٢٤٣/ ٢املفيد، : االرشاد)٣(
.٦٧١ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٣٠٦ابن رستم الطربي، : دالئل اإلمامة)٤(
.٤٦٧/ ٢سبط ابن اجلوزي، : ، تذكرة اخلواص٣٠٠/ ٥السمعاين، : األنساب)٥(
.٥٠٥/ ٤ابن خلكان، : فيات األعيانو)٦(
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والقربان داخـل الروضـة عليهـا دكانـة ملبـسة          عليه السالم  اإلمام حممد اجلواد  
.)١(باخلشب عليه ألواح فضة
تقـع علـى مـسافة ربـع سـاعة إىل       ): (م ١٨١٥/ ت(قال كارسنت نيبور    

الشمال والشمال الغريب من بغداد وعلى الضفة الغربية من دجلة قرية الكاظم    
موسـى الكـاظم     )*(ويرى الزائر فيها اجلامع الفخم فيه قربان إلمامني فارسيني        

كان هلذين الضرحيني فيما مـضى مرتلـة كـبرية       وحفيده حممد اجلواد، ويظهر أنه      
ألن القبتني كالمها واملنارة بنيت على طراز اهلندسة املعمارية الفارسية وكسيت 

.)٢()باآلجر امللون
وتشري الدراسات التارخييـة إىل أن هـذه املنطقـة مل تبـدأ بـالنمو والظهـور                 

م إال بعــد احلــضاري، كمدينــة وحاضــرة هلــا قيمــة تارخييــة يف تــاريخ االســال  
احتــضاا للجثمــان الطــاهر، فقــد بــدأ النــاس يتوافــدون علــى هــذه األرض  

يف السكن واإلقامة، فنما هـذا     عليه السالم وجياورون اإلمام موسى بن جعفر    
التجمـع الـسكاين وتوسـعت املدينـة والــيت عرفـت مبدينـة الكاظميـة نــسبة إىل        

.)٣(عليه السالم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
حظي مرقده الشريف فيما بعد بعنايـة خمتلـف طبقـات األمـة فكـان      وقد  

.١٤١/ ١ابن بطوطة الطنجي، : رحلة ابن بطوطة)١(
فارسـيني كمـا   عليهمـا الـسالم  مل يكن اإلمامان موسى بن جعفر الكاظم وحممد بن علي اجلواد         (*) 

.وأرومة العرب من قريشعليهم السالم ذكر نيبور بل مها من سادة أهل البيت 
.٤٦، عراقرحلة نيبور إىل ال)٢(
ــة : ظ)٣( ــاريخ الكاظمي ــرة املعــارف اإلســالمية  ١٢حممــد حــسن آل ياســني،  : دراســات يف ت ، دائ

.٢٥٧/ ٣حسن األمني، : الشيعية
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مناراً ومزاراً فو إليه القلوب وتـستريح إىل جـواره النفـوس، وتطلـب بقربـه                
احلوائج والربكات، ومقاماً مشهوداً لالبتـهال إىل اهللا تبـارك وتعـاىل، فقـد ورد         

ــ  ٢٠٤: ت(عن اإلمـام حممـد بـن إدريـس الـشافعي             وسـى  قـرب م  : (قولـه ) ه
، وكـذلك بلـغ األمـر توسـل شـيخ           )١()الكاظم ترياق جمـرب إلجابـة الـدعاء       

) من علماء القرن الثالـث اهلجـري  (احلنابلة أيب علي احلسن بن إبراهيم اخلالل    
مامهين أمر فقصدت قرب موسـى      : (بقولهعليه السالم باإلمام موسى بن جعفر   

.)٢()أحببه إال سهل اهللا تعاىل يل ما فتوسلْتبن جعفر 

.٥٥٣/ ٢٨املرعشي النجفي، : ملحقات أحقاق احلق)١(
: ، خالصة الذهب  ٤٦٥/ ٥ابن اجلوزي،   : ، املنتظم ١٢٠/ ١اخلطيب البغدادي،   : تاريخ بغداد  )٢(

.١٣٦لرمحن األربلي، عبد ا
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اِّـطلب الثاني

عليه السالم كنيته، القابه، نقش خامته

عليه السالمكنيته

أنه اشـتهر ببعـضها وعـرف    وكثرت غري   عليه السالم تعددت كىن اإلمام  
:فهيدون سواهامن ا 

إذا أطلقت هـذه الكنيـة فـرياد ـا موسـى بـن جعفـر              : )١(أبو احلسن  -١

، صـفة  ٦/ ٢الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٧/ ١٣اخلطيب البغدادي،  : تاريخ بغداد : ظ )١(
ــسؤول١٢٤/ ٢ابــن اجلــوزي، : الــصفوة ــات ٢٨٩ابــن طلحــة الــشافعي، : ، مطالــب ال ، وفي
، كــشف ٣٦٥عمــر بــن شــجاع املوصــلي، : ، النعــيم املقــيم٥٠٤/ ٤ابــن خلكــان، : األعيـان 

، سـري   ١٣٥عبد الرمحن األربلي،    : ، خالصة الذهب  ٣٥٧/ ٣ي بن عيسى االربلي،     عل: الغمة
اليـافعي الـيمين،    : مـرآة اجلنـان   / ٢٩املزي،  : ، ذيب الكمال  ٤٦٣/ ٥الذهيب،  : أعالم النبالء 

الزرنـدي احلنفـي،   : ، معارج الوصول ١٨٩/ ١٠ابن كثري الدمشقي،  : ، البداية والنهاية  ٣٠٥/ ١
/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٢٢١ابن حجر العسقالين،    : ، تقريب التهذيب  ١٤٩
، ٢٨٣/ ٢الطيـب باخمرمـة،   : ، قالدة النحر٢٩١٦/ ٨سبط ابن العجمي،  : ، اية السؤل  ٩٣٥

، ديـوان  ٣٠٤/ ١ابـن العمـاد احلنبلـي،    : ، شذرات الذهب١١٣القرماين، : كتاب أخبار الدول  
!
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.رد يف أغلب الروايات الواردة عنهوهي تعليه السالمالكاظم
عليـه  وهي كنية خمتـصة باإلمـام موسـى بـن جعفـر           : )١(أبو إبراهيم  -٢
.السالم

عليـه  ورد عن اإلمام موسى بن جعفر : )٢(أبو احلسن، وأبو إبراهيم    -٣
عليــه يعــين أبــاه اإلمــام الــصادق)٣(»مــنحين أبــي كنيــتني«: أنــه قــالالــسالم
.السالم

متييزاً بينه وبني اإلمـامني أيب احلـسن علـي بـن            : )٤(لأبو احلسن األو   -٤
.عليهم السالمموسى الرضا ولده وأيب احلسن علي بن حممد اهلادي

"
ــدين الغــزي،  : اإلســالم ــذهب، ١١٣/ ٤مشــس ال ــسويدي، : ســبائك ال ــور ٣٣٤حممــد ال ، ن
.٣٢١/ ٧الزركلي، : ، االعالم١٠١الشبلنجي، : األبصار

عمر بن شجاع املوصـلي،  : ، النعيم املقيم٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب، : مناقب آل أيب طالب: ظ )١(
حممــد رضــا : ، معجــم الرمــوز واإلشــارات١٤٩الزرنــدي احلنفــي، : ، معــارج الوصــول٣٦٥

.١٣حممد رضا جديدي، : معجم مصطلحات الرجال والدراية،٢٠٩املامقاين، 
حممـد  : ، منتخب األنوار١٤٩نصر بن علي اجلهضمي، : عليهم السالم تاريخ أهل البيت   : ظ )٢(

: ، اهلدايـة الكــربى ٣٦أبـو نـصر البخـاري،    : ، سـر السلـسلة العلويــة  ٧٤بـن مهـام االسـكايف،    
، ٢١٥/ ٢املفيـد،   : ، االرشـاد  ٤١٣صـفهاين،   أبـو الفـرج األ    : ، مقاتل الطالبيني  ٣١١اخلصييب،  

، الــدر ٦/ ٢الفــضل الطربســي، : ، اعــالم الــورى٣٠٧ابــن رســتم الطــربي، : دالئــل اإلمامــة
، الـدروس  ١٥١صـفي الـدين بـن الطقطقـي،        : ، األصـيلي  ٦٤٩ابـن حـامت الـشامي،       : النظيم

.٢٣٩، عمدة الطالب، ابن عنبه، ٤٢٧/ ١الشهيد األول، : الشرعية
.٣٠٧ابن رستم الطربي، : اإلمامةدالئل)٣(
، ٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب   ٦/ ٢الفضل الطربسي،   : اعالم الورى : ظ )٤(

.٢٠٧/ ٢علي جالل احلسيين، :عليه السالماحلسني 
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متييزاً بينه وبني اإلمامني أيب احلـسن علـي بـن      : )١(أبو احلسن املاضي   -٥
.عليهم السالمموسى الرضا ولده وأيب احلسن علي بن حممد اهلادي

ــل -٦ ــو إمساعي ــي -٧؛)٢(أب ــو عل ــداهللا -٨؛ )٣(أب ــو عب ــو -٩؛ )٤(أب أب
.)٥(حممد

اشـتهر بـأيب احلـسن وبـأيب إبـراهيم ومـا            عليـه الـسالم   ومع كثرة كناه  
كىن متأخرة التاريخ، وقد أطلقت عليه بعد   إاأما سائر كناه فالراجح     عرف،  

.ذلك عندما أصبح أباً هلذا أو ذاك من األوالد

عليه السالمألقابه

فقـد اشـتهر   عليـه الـسالم  ب اإلمام أيب احلسن موسى بن جعفـر أما ألقا 
فة، كل لقب ميثل صفة بارزة من صفاته احلميدة ومساتـه الرفيعـة،        يبألقاب شر 

وألقابـه كـثرية   عليـه الـسالم  من مظاهر شخـصيته اً وهي حتمل يف طياا مظهر  
:وهي

حممدرضـا  : ، معجـم الرمـوز واالشـارات   ٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب، : مناقب آل أيب طالب   : ظ )١(
.٢٠٩املامقاين، 

ابــن طلحــة : ، مطالــب الــسؤول١٩١ابــن اخلــشاب البغــدادي، : تــاريخ األئمــة ووفيــام: ظ)٢(
.٢٥٧/ ٣علي بن عيسى االربلي، : ، كشف الغمة٢٨٩الشافعي، 

ــد، : ، االرشــاد٣١١اخلــصييب، : اهلدايــة الكــربى: ظ)٣( ــورى٢١٥/ ٢املفي الفــضل : ، اعــالم ال
.٤٢٧/ ١الشهيد األول، : ، الدروس الشرعية٦/ ٢الطربسي، 

الزرندي احلنفـي،  : ، معارج الوصول١٩١ابن اخلشاب البغدادي،   : تاريخ األئمة ووفيام  : ظ )٤(
١٤٩.

.٣٠٣/ ١عبد اهللا املامقاين، : الفوائد الرجالية من تنقيح املقال: ظ)٥(
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)١(الكاظم-١

.)٢(املون بهلقّب بالكاظم لكظمه الغيظ، وغض بصره عما فعله الظ
كـان يحـسن إىل مـن يـسيء إليـه وكـان هـذا          ألنهوكان يلقّب بالكاظم    

.)٣(عادته أبداً

ولقّب بالكـاظم حـىت عـاد علمـاً لـه، واكتفـي بـه عـن امسـه الـشريف،                     
.)٤(واشتهر ذلك شهرةً عظيمة

)٥(العبد الصالح-٢

حممـد  : ، منتخـب األنـوار  ٤١نصر بن علي اجلهضمي،  : عليهم السالم   تاريخ أهل البيت    : ظ )١(
، ٦٥الـصدوق،  : ، معـاين األخبـار   ٣١٢اخلـصييب،   : ، اهلدايـة الكـربى    ٧٤م االسـكايف،    بن مهـا  
الفـضل  : ، اعـالم الـورى  ٣٠٧ابن رستم الطـربي،   : ، دالئل اإلمامة  ٢١٥/ ٢املفيد،  : االرشاد

: ، مناقب آل أيب طالـب ٢٢٥ابن اخلشاب البغدادي،  : ، تاريخ األئمة ووفيام   ٦/ ٢الطربسي،  
ابـن  : ، مطالـب الـسؤول  ٣٢٠/ ٥ابـن األثـري،   : ، الكامل يف التـاريخ ٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب،   
ابـن  : ، الـدر النظـيم  ٢٥٧/ ٣علي بن عيـسى االربلـي،   : ، كشف الغمة٢٨٩طلحة الشافعي،   

ابـن  : ، تتمـة املختـصر يف أخبـار البـشر       ٤٣/ ٢٩املـزي،   : ، ذيب الكمال  ٦٤٩حامت الشامي،   
ابـن حجـر    : ، ـذيب التهـذيب    ١٥٠نفـي،   الزرنـدي احل  : ، معارج الوصول  ٢٨١/ ١الوردي،  

ابـن  : ، الـصواعق احملرقـة  ٩٣٥/ ٢ابن الصباغ املالكي،   : ، الفصول املهمة  ٣٩٣/ ٨العسقالين،  
: ، كتـاب أخبـار الـدول   ٥٥/ ١عبد الرمحن الشعراين،   : ، الطبقات الكربى  ٣٠٧حجر اهليتمي،   

.٦٢١/ ١٦الزبيدي، : ، تاج العروس١١٢: القرماين
.٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب، : ل أيب طالبمناقب آ: ظ)٢(
.٣٢٠/ ٥ابن االثري، : الكامل يف التاريخ: ظ)٣(
.١٨الدكتور حممد حسني علي الصغري، :عليه السالماإلمام موسى بن جعفر : ظ)٤(
ــوار: ظ)٥( ــن مهــام االســكايف،  : منتخــب األن ــد ب ــد، : ، االرشــاد٧٤حمم ــل ٢١٥/ ٢املفي ، دالئ

!
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يـدعى العبـد الـصاحل لعبادتـه     عليه الـسالم  كان اإلمام موسى بن جعفر    
.واجتهاده وقيامه بالليل

أنه كان يـصلي نوافـل الليـل ويـصلها بـصالة            : (قال الشيخ املفيد روي   
الصبح، مث يعقّب حىت تطلع الشمس، وخيـر هللا سـاجداً فـال يرفـع رأسـه مـن            

اللـهم  «: وكان يدعو كثرياً فيقول). الدعاء والتحميد حىت يقرب زوال الشمس 
عظــم «: ، وكــان مــن دعائــه»و عنـد احلــساب إنّـي أســألك الراحـة عنــد املـوت، والعفــ   

.)١(»الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك

أنـه دخـل مـسجد رسـول اهللا        : (وقال اخلطيب البغدادي روى أصحابنا    
فسجد سجدة يف أول الليل، ومسـع وهـو يقـول يف        صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ا أهــل يــا أهــل التقــوى ويــ : عظــم الــذنب عنــدي فليحــسن العفــو عنــدك «: ســجوده
.)٢()فجعل يرددها حىت أصبح»املغفرة

عليـه  وورد هذا اللقب على لسان ولده اإلمام علـي بـن موسـى الرضـا     
.)٣(»...حدثين أبي العبد الصاحل موسى بن جعفر«: قالالسالم

"
: ، صـفة الـصفوة    ٦/ ٢الفـضل الطربسـي،     : ، اعالم الـورى   ٣٠٧ي،  ابن رستم الطرب  : اإلمامة

: ، تـذكرة اخلـواص  ٣٤٨/ ٤ابـن شهرآشـوب،   : ، مناقـب آل أيب طالـب  ١٢٤/ ٢ابن اجلوزي،  
: ، النعـيم املقـيم  ٢٩١/ ١٥ابـن أيب احلديـد،   : ، شرح ج البالغـة ٤٥٩/ ٢سبط ابن اجلوزي،    

: ، معـارج الوصـول  ٦٤٩الـشامي،  ، الـدر النظـيم، ابـن حـامت        ٣٦٦عمر بن شجاع املوصلي،     
.٥٥/ ١عبد الرمحن الشعراين، : ، الطبقات الكربى١٥٠الزرندي احلنفي، 

.٢٣١/ ٢املفيد، : االرشاد)١(
.٢٧/ ١٣اخلطيب البغدادي، : تاريخ بغداد)٢(
.١٦٣الزرندي احلنفي، : معارج الوصول)٣(
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)١(باب الحوائج-٣

ويعرف يف العراق بباب احلوائج إىل اهللا لـنجح املتوسـلني إىل اهللا تعـاىل               
.)٢(به

.)٣(معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء احلوائج عند اهللاوكان

وهو املعروف عند أهل العراق بباب احلوائج ألنه ما خاب املتوسل به يف 
.)٤(قضاء حاجة قط

)٥(األمين-٤

وكل ما للفظ األمانة من معىن قد مثل يف شخـصيته العظيمـة فقـد كـان               
مور املسلمني، وقد حـاز هـذا       أميناً على شؤون الدين وأحكامه، وأميناً على أ       

مـن  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  اللقب كما حازه جده الرسول األعظم حممد  
.)٦(قبل، ونال به ثقة الناس مجيعاً

ابـن حجـر اهليتمـي،    : ق احملرقـة ، الصواع ٢٥٧/ ٣علي بن عيسى االربلي،     : كشف الغمة : ظ )١(
.١١٢القرماين، : ، كتاب أخبار الدول٣٠٧

.نفس املصادر املتقدمة وأرقام صفحاا: ظ)٢(
.نفس املصدر)٣(
.نفس املصدر)٤(
ابن اخلـشاب البغـدادي،   : ، تاريخ األئمة ووفيام٣٠٧ابن رستم الطربي،   : دالئل اإلمامة : ظ )٥(

ــب ٢٢٥ ــب آل أيب طال ــ: ، مناق ــوب، اب ــسؤول ٣٤٨/ ٤ن شهرآش ــب ال ــن طلحــة  : ، مطال اب
ابـن حـامت    : ، الـدر النظـيم    ٢٥٧/ ٣علي بن عيـسى االربلـي،       : ، كشف الغمة  ٢٨٩الشافعي،  
ــن الــصباغ : ، الفــصول املهمــة١٥٠الزرنــدي احلنفــي، : ، معــارج الوصــول٦٤٩الــشامي،  اب
. ٩٣٥/ ٢املالكي، 

.٥٠/ ١باقر شريف القرشي، :عليه السالمحياة اإلمام موسى بن جعفر : ظ)٦(
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)١(الصابر-٥

.ألنه صرب على اخلطوب واآلالم اليت تلقاها من حكّام اجلور والطغاة

الزاهر-٦

.)٢(ألنه زهر بأخالقه الشريفة كرمه املضيء التام

)٣(ذو النفس الزكية-٧

لقّب ذا اللقب اللطيف لصفاء ذاته، ونقاوة سريرته البعيدة كل البعد مـن        
.)٤(مآمث احلياة الدنيا، نفس أبية زكية، طاهرة، كرمية، مست وعلت حىت قلَّ نظريها

)٥(الوفي-٨

ألنه أوىف إنسان يف عصره، فقد كان وفيـاً بـاراً باخوانـه وشـيعته، وبـاراً          
.ىت بأعدائه واحلاقدين عليهح

حممـد  : ، منتخـب األنـوار  ٤١نصر بن علي اجلهضمي،  : عليهم السالم   تاريخ أهل البيت    : ظ )١(
ابـن رسـتم الطـربي،    : ، دالئل اإلمامـة ٣١٢اخلصييب،  : ، اهلداية الكربى  ٧٤بن مهام االسكايف،    

ابــن : طالــب، مناقــب آل أيب٢٢٥ابــن اخلــشاب البغــدادي، : ، تــاريخ األئمــة ووفيــام٣٠٧
علـي بـن   : ، كشف الغمـة ٢٨٩ابن طلحة الشافعي،   : ، مطالب السؤول  ٣٤٨/ ٤شهرآشوب،  

الزرنـدي  : ، معارج الوصـول   ٦٤٩ابن حامت الشامي،    : ، الدر النظيم  ٢٥٧/ ٣عيسى االربلي،   
.٩٣٥/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة١٥٠احلنفي، 

.٣٤٨/ ٤ب، ابن شهرآشو: مناقب آل أيب طالب: ظ)٢(
.املصدر نفسه والصفحة نفسها: ظ)٣(
.٢١الدكتور حسني احلاج حسن، :عليه السالمباب احلوائج اإلمام موسى الكاظم : ظ)٤(
، ٣٠٧ابن رستم الطـربي،     : ، دالئل اإلمامة  ٧٤حممد بن مهام االسكايف،     : منتخب األنوار : ظ )٥(

، ٦٤٩ابـن حـامت الـشامي،    : لنظـيم ، الـدر ا ٣٤٨/ ٤ابـن شهرآشـوب،   : مناقـب آل أيب طالـب  
.١٥٠الزرندي احلنفي، : معارج الوصول
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.)١(المصلح، المبرهن، البيان، ذو المعجزات-٩

.)٢(السيد، الطيب، المأمون-١٠

.)٣(زين المجتهدين-١١

ألقاب تعارفت عليها كتب الرجال فيما ورد يف أسانيد         عليه السالم وله
،علـيهم الـسالم   الروايات وإنْ اطلق بعض هذه األلقاب علـى بعـض األئمـة           

.ف ذلك بقرينة الراويويعر
.)٤(بالعامل، والفقيه، والشيخ:عليه السالمفقد يعرب عن اإلمام-١
.)٥(بالرجل، واملاضي، وعبد صاحل:عليه السالموقد يعرب عنه-٢
.)٦(باالستاذ:عليه السالموقد يعرب عنه-٣
.)٧(برجل صاحل:عليه السالموقد يعرب عن اإلمام-٤

م عليه السالنقش خاتمه

وردت أقوال عديدة يف الكلمات اليت كانـت منقوشـة علـى فـص خـامت                
على انقطاعـه التـام إىل اهللا   دلّتعليه السالماإلمام موسى بن جعفر الكاظم  

.تبارك وتعاىل وشدة تعلقه به سبحانه

.٣١٢اخلصييب، : اهلداية الكربى: ظ)١(
.٤٥٩/ ٢سبط ابن اجلوزي، : تذكرة اخلواص: ظ)٢(
.٣٤٨/ ٤ابن شهرآشوب، : مناقب آل أيب طالب: ظ)٣(
.٤٤أمحد البصري، : فائق املقال: ظ)٤(
.٣١جعفر بن حممد احلسيين، : رجالفرائد الفوائد يف ال: ظ)٥(
.٤٠٠/ ١عبد اهللا املامقاين، : الفوائد الرجالية من تنقيح املقال: ظ)٦(
.١٦٦حممد رضا املامقاين، : الكىن واأللقاب: ظ)٧(
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األقوال والروايات في نقش خاتمه

عليـه  روى الكليين بسنده عن اإلمام علي بـن موسـى الرضـا قولـه         -١
.)١(»)حسيب ا(:عليه السالمكان نقش خامت أبي احلسن«:السالم

كـن مـن اهللا علـى    (ونقـش خامتـه   : قال عمر بـن شـجاع املوصـلي       -٢
.)٢()حذر

.)٣()امللك هللا وحده(ونقش خامته : قال ابن الصباغ املالكي-٣
ويتبني من خالل الرواية وهذين القولني أنه كان لإلمام موسى الكـاظم           

عدة خواتيم على كل واحد منها نقش غري ما على اآلخر، فكل            السالم عليه
.واحد من هذه األقوال حمتمل الصحة من خالل اجلمع بينها

.٤٨٧/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.٣٧٤: النعيم املقيم)٢(
.٩٣٧/ ٢: الفصول املهمة)٣(
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٤٩

ِّـطلب الثالثا

عليهم السالم أسرته، أبوه، أمه، أخوته، زوجاته، أوالده

عليه السالمأسرته

ينـات الوراثيـة    ان قانون الوراثة حاكم مهم وعامل ذو شـأن يف نقـل اجل            
اليت حتمل صفات اآلباء واألجداد وعليه يعول يف كثري من القضايا األساسـية،   
فالفضائل واألجماد واألخالق الكرمية وما إليها من مناقب خلقيـة تنحـدر مـن              

عليـه  اآلباء إىل أبنائهم، وعلى ضوء قاعدة الوراثة ان اإلمام موسى بن جعفر   
مجيع صفام الـيت امتـازوا ـا علـى          لسالمعليهم ا قد ورث من آبائه   السالم

سائر الناس، وهي تدل على واقع الوراثة وقوانينها وآثارها وما هلا من اآلمهية 
وان األسرة احدى العوامل األساسية يف بناء الكيـان        ،البالغة يف حياة اإلنسان   

والسـتقرار احملـيط األسـري أثـره علـى الفـرد واتمـع فاألسـرة            ،االجتماعي
، فقد نشأ )١(تكاتفة املتعاون أعضاؤها على احملبة واأللفة تنشيء مولوداً سوياً      امل

يف أحـضان أبيـه اإلمـام جعفـر الـصادق       عليه الـسالم  اإلمام موسى بن جعفر   
فكيف تراه ذلك املولود يكون الغرسـة الطـاهرة الـيت تـسقى مـن            عليه السالم 

.٦٩باقر شريف القرشي، : يف اإلسالمالنظام التربوي : ظ)١(
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ضائل ويـدرس اإلميـان   رحيق الرسالة وتتفيئ يف يفء اهلدى يف بيـت خيـرج الفـ         
والتقوى، غمره النور الذي تقلب يف األصالب الطاهرة وسقته رحيقها رشفة           
من قطر السماء إلفة ومودة بيته ذلك املوقع الطاهر وتربته تلك التربـة املطهـرة      
ــشعاع     ــك ال ــصالة وضــوؤها ذل ــادة ومشــسها ال ــرآن ونــسيمها العب حرفهــا الق

.السماوي املتأللئ
يف بيـت الرسـالة     عليـه الـسالم   سن موسى بـن جعفـر     نشأ اإلمام أبو احل   

ومهبط الوحي والترتيل ومنبع العلم واهلداية، ذلـك البيـت الـذي أذهـب عـن        
أهله الرجس وطهرهم تطهرياً، فهو فرع مـن تلـك الدوحـة احملمديـة الفواحـة                 

وأنبـأ ـا    صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       بالشذى اليت غرسها النيب األكرم حممد     
ضَـرب اُ مـثَال كَلِمـًة طَيبـًة         (:عـز وجـل   كيم يف كتابه الكرمي بقوله    العزيز احل 

ُتـؤتِي أُكُلَهـا ُكـلَّ ِحـٍني ِبـِإذِْن      * كَشجرٍة طَيبٍة أَصـلُها ثابِـت وفَرعهـا فِـي الـسماءِ        
)ربها

)١(.
يشم عليه السالمفترعرع يف حجر والده اإلمام جعفر بن حممد الصادق  

نسيم اإلمامة وتغمر قلبه أنوار الوالية ويتغذى بأنواع احلكمة واملعرفة، جعلـه            
اهللا تعاىل امتداداً خلط اإلسالم الصحيح، وانتخبـه حـامالً لـشريعته واصـطفاه          

.حافظاً لدينه وكتابه، واختاره إماماً ونوراً لربيته ومناراً لعباده

عليه السالم أبوه

يف ظل أبيه اإلمام    عليه السالم ن جعفر عاش اإلمام أبو احلسن موسى ب     
عـشرين عامـاً، وقـد الزمـه طـوال هـذه       عليه السالم جعفر بن حممد الصادق   

.٢٥-٢٤اآلية : سورة إبراهيم)١(
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يرى فيـه  عليه السالماملدة فلم يفارقه يف حله وترحاله، وكان اإلمام الصادق       
صلى اهللا عليه وآله وسـلم     صورة صادقة الخالق جده الرسول األكرم حممد      

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

فاهتم بأمره وأشاد بعظم شأنه وجاللـة مرتلتـه   صلى اهللا عليه وآله وسلم   النيب
:الـسالم عليـه أمام خواصه وثقاته من الشيعة مـن أجـلّ احلفّـاظ عليـه قـائالً        

استَوصوا بابين موسى خرياً، فانّه أفضل ولدي ومن أُخلِّـف مـن بعـدي، وهـو القـائم       «
، وقـد اتيحـت الفرصـة    )١(»مقامي، واحلجة  تعاىل على كافة خلقه من بعدي   

فنشر من علوم الرسالة اإلسالمية عليه السالملإلمام جعفر بن حممد الصادق
لمية يف الكوفة من أكرب املـدارس الفكريـة يف   ما مأل اآلفاق وكانت مدرسته الع 

أدركــت يف هــذا : (اإلسـالم، فقــد روي عــن احلــسن بــن علــي الوشــاء قولــه 
، تلـك املدرسـة   )٢()املسجد تسعمائة شيخ كل يقول حـدثين جعفـر بـن حممـد          

اليت مجعت كل علوم عصرها من فقه وأدب وأصول وعقيـدة وتفـسري ولغـة،               
وكان رائد علم الكيمياء يف العامل جابر بن حيـان          وادخلت يف براجمها الكيمياء     
فقد كتب عنه رسالة كربى يف هـذا        عليه السالم أحد أصحاب اإلمام الصادق   

العلم، وان مدرسته الفكرية أجنبت خرية املفكـرين وجهابـذة العلـم فاحلـضارة       
ــالتطور والرقــي     ــة ب ــدينان هلــذه املدرســة الفكري اإلســالمية والفكــر العــريب م

، وبعد )٣(باد والتراث الثمنيعليه السالمولعميدها اإلمام الصادقواخللود،

.١٤/ ٢الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٢٠/ ٢املفيد، : االرشاد)١(
.٤٠النجاشي، : رجال النجاشي)٢(
.٦٨/ ١أسد حيدر، : اإلمام الصادق واملذاهب األربعة: ظ)٣(
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ــ  ١٤٨/ ت(عليه السالم وفاة اإلمام جعفر الصادق    تـسلّم اإلمـام موسـى    ) ه
مهام التصدي الشرعي لزعامـة املدرسـة العلميـة فـالتف           عليه السالم الكاظم

يف جامعـة أبيـه  حوله مجع غفري من كبار العلمـاء ورواة احلـديث ممـن تتلمـذوا           
وكان العلماء والـرواة ال يفارقونـه ويـسجلون أحاديثـه وأحباثـه              ،عليه السالم 

.)١(وعلومه

عليه السالم أّمه

عليـه  اتفق املؤرخون على ان اسم أم اإلمام موسى بـن جعفـر الكـاظم           
، إال أم اختلفوا يف نـسبها فمنـهم مـن قـال اـا      )٢(محيدة بنت صاعد  السالم
.)٥(، وقيل اا مغربية)٤(قال بعضهم اندلسية، و)٣(بربرية

؛ أي الطاهرة واملخلصة، وقـد اختـار هلـا      )٦()املصفّاة(أما ألقاا فلقّبت بـ   
هذا اللقب، فعن املعلى بـن خنـيس ان أبـا          عليه السالم  اإلمام جعفر الصادق  

، آل ياســـني ٢٠٥عبــد الــسالم اجلعفــري،    : عرفــة أهــل البيــت ينــابيع العلــم ورواد امل    : ظ)١(
.١٧٣حممد علي عواضه، : واملسلمون

، ٥٤٩/ ١الكلـيين،   : ، أصـول الكـايف    ١٣٤نصر بن علـي اجلهـضمي،       : تاريخ أهل البيت  : ظ )٢(
: ، االرشـاد ٣١٢اخلـصييب،  : ، اهلدايـة الكـربى  ٧٤حممد بـن مهـام االسـكايف،      : منتخب األنوار 

.٢١٣/ ٢املفيد، 
: ، كـشف الغمـة  ٢٨٩ابن طلحة الـشافعي،   : ، مطالب السؤول  ٢١٣/ ٢املفيد،  : االرشاد: ظ )٣(

.٢٥٧/ ٣علي بن عيسى االربلي، 
.٣٤٩/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٣١٢اخلصييب، : اهلداية الكربى: ظ)٤(
.٢٣٩ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٣٦٨عمر بن شجاع املوصلي، : النعيم املقيم: ظ)٥(
حممـد علـي األنـصاري،    : ، أهل البيت إمامتهم حيـام    ٦/ ٢الفضل الطربسي،   : اعالم الورى  )٦(

٣٥٧.
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، )١(»محيدة مصفّاة من األدناس كـسبيكة الـذهب       «: قالعليه السالم عبد اهللا 
.أخذ الرواة وكتاب السري لقبها من هذه الرواية وعرفت بهوقد 

محيـدة يف  «: يف فضلها أنه قال  عليه السالم وورد عن اإلمام حممد الباقر    
هــي O، ومــن مميــزات الــسيدة محيــدة املــصفاة  )٢(»الــدنيا حممــودة يف اآلخــرة

تربيتها على يد إمامني من أئمة املسلمني ومها اإلمام جعفـر الـصادق وموسـى       
ومبا اا كانت نقيـة الـنفس أصـبحت موطنـاً مناسـباً              ،عليهما السالم الكاظم

حلمل العلوم واملعارف اإلسالمية، فكانت متبحـرة يف الفقـه وعلـوم الـشريعة              
بتفقيـه نـساء املـسلمني وتعلـيمهن        عليه الـسالم  فقد عهد إليها اإلمام الصادق    

ان اإلمــام جعفــر ، والــذي يظهــر مــن بعــض الروايــات )٣(األحكــام الــشرعية
.)٤(كان يأمر النساء يف أخذ األحكام منهاعليه السالمالصادق

عليه السالم إخوته

سـتة  عليـه الـسالم   ذكر املؤرخون ان لإلمام موسى بـن جعفـر الكـاظم          
:إخوة وثالث أخوات وهم

يكنى أبا حممـد،     ،عليه السالم ابن اإلمام جعفر الصادق    :إمساعيل -١
ناً، تويف يف حياة أبيه ودفن بالبقيع سنة مثان وثالثني ومائـة  وكان أكرب إخوته س  

عزيـز اهللا العطـاري،   :عليـه الـسالم  ، مـسند اإلمـام الكـاظم      ٥٥٠/ ١الكليين،  : أصول الكايف  )١(
١/١٧٣.

.٢٨٧/ ١قطب الدين الراوندي، : ، اخلرائج واجلرائح٥٥٠/ ١الكليين، : أصول الكايف)٢(
.٤٣/ ١باقر شريف القرشي، : عليهما السالمحياة اإلمام موسى بن جعفر : ظ)٣(
.٣٧٥/ ٥الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٩٩/ ٢الكليين، : فروع الكايف: ظ)٤(
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.)٢(، وإليه تنسب الفرقة اإلمساعيلية)١(قبل وفاة أبيه بعشر سنني
يكنى أبـا حممـد،   ،عليه السالمابن اإلمام جعفر الصادق    :إسحاق -٢

،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ويلقّب باملؤمتن، وكان أشبه الناس برسـول اهللا    
روى عن ،عليه السالمحمدثاً جليالً، قائالً بإمامة أخيه موسى بن جعفروكان

.)٣(عليه السالمأبيه النص على إمامة أخيه موسى الكاظم
ويلقّب بـاألفطح  ،عليه السالمابن اإلمام جعفر الصادق  :عبد اهللا  -٣

، وروي عن اإلمـام جعفـر   )٤(ألنه كان أفطح الرأس، وقيل أنه أفطح الرجلني       
يا بـين ان أخـاك سـيجلس   «:عليه السالم أنه قال ملوسى  عليه السالم ادقالص

، وإليـه  )٥(»جملسي ويدعي اإلمامة بعدي فال تنازعه بكلمة فانه أول أهلي حلوقاً بي     
تنسب فرقة الفطحية القائلني بإمامته، وقد انقرضت هـذه الفرقـة فلـيس أحـد           

.)٦(يقول ذا القول
وهـو أصـغر ولـد       ،عليـه الـسالم   صادقابن اإلمام جعفر الـ     :علي -٤

كنيتـه أبـو   ،عليـه الـسالم  تربى يف حجر أخيه اإلمـام موسـى بـن جعفـر        ،أبيه
احلسن، ولقبه العريضي، ألن مولـده ـا، وكـان عاملـاً كـبرياً روى عـن أخيـه                   

، حتفـة  ٢٨٧ابـن عنبـه،   : ، عمدة الطالـب ٥٩ابن حزم األندلسي،    : مجهرة أنساب العرب  : ظ )١(
.٨٥قندي، احلسني بن عبد اهللا السمر: الطالب

.٥٩، الشيعة واإلمساعيلية، سليمان ظاهر، ٦٨النوخبيت، : فرق الشيعة: ظ)٢(
: ، االرشـاد ٥١حيىي بن احلسن احلسيين، :عليه السالماملعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني       : ظ )٣(

.٣٠٧ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٢١١/ ٢املفيد، 
.٥٥/ ٢ابن شدقم، : ، حتفة األزهار٢٩٩علي بن حممد العمري، : ادي: ظ)٤(
.٢١٩الطوسي، : اختيار معرفة الرجال)٥(
.٢٨٧، كتاب الزينة، أبو حامت الرازي، ٧٨النوخبيت، : فرق الشيعة: ظ)٦(
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وقربه (*)، تويف بالعريض)١(وكان يرى رأي أخيه   ،عليه السالم موسى الكاظم 
.)٢(ا

كـان فاضـالً   ،عليـه الـسالم   ن اإلمـام جعفـر الـصادق      ابـ  :العباس -٥
.)٣(نبيالً

ويكنـى أبـا جعفـر،    ،عليه السالمابن اإلمام جعفر الصادق   : حممد -٦
ويلقّب بالديباج وذلـك حلـسن وجهـه ومجالـه، وكـان راويـاً للحـديث وأكثـر                
الرواية عن أبيه، دعـا إىل نفـسه وبـايع لـه أهـل املدينـة بـأمرة املـؤمنني، تـويف                 

.)٤(رجان سنة ثالث ومائتنيجب

:فهنَّعليه السالمأما أخوات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

وهـي راويـة   : )٥(عليـه الـسالم    بنت اإلمام جعفر الصادق    :فاطمة -١
.)٧(، وقربها مبصر مشهور)٦(عليه السالم من راويات احلديث عن أبيها

، عمـدة  ٥٢حيـىي بـن احلـسن احلـسيين،     :عليه الـسالم   املعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني     : ظ )١(
.٩٣٠/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ل املهمة، الفصو٢٩٦ابن عنبه، : الطالب

١٢٨/ ٤ياقوت احلموي، : معجم البلدان. وادي باملدينة املنورة: العريض(*) 
عبـد  : ، املساجد واألماكن األثرية يف مكة واملدينة      ٢٢١/ ١٢حمسن األمني،   : أعيان الشيعة : ظ )٢(

.١٥٧اهللا اليوسف، 
.٣٠٢/ ٤ابن شهرآشوب، : أيب طالب، مناقب آل٢١٤/ ٢املفيد، : االرشاد: ظ)٣(
أبـو نـصر البخـاري،    : ، سر السلسلة العلوية ٤٣٨أبو الفرج األصفهاين،    : مقاتل الطالبيني : ظ )٤(

.٣٨ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٤٥
.٥٤٦/ ١الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٠٩/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)٥(
.٣٨١الربقي، : رجال الربقي: ظ)٦(
.٢٨٦علي بن حممد العمري، : ادي: ظ)٧(
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وهـي راويـة   : )١(عليه السالم بنت اإلمام جعفر الصادق: أم فروة -٢
.)٢(عليه السالم من راويات احلديث عن أبيها

.)٣(عليه السالم بنت اإلمام جعفر الصادق: أمساء-٣

عليه السالم زوجاته

أم ولـد  ،عليـه الـسالم  زوجة اإلمـام موسـى الكـاظم       :أم إبراهيم  -١
عليـه  قـال أبـي موسـى   «: قـال عليه السالمروي عن اإلمام الرضا   . نوبية األصل 

فقـال احلـسني أعـرف وا جاريـة     . اشـرت يل جاريـة نوبيـة   : للحسني بن أبي العالء لسالما
عليه قال. نوبية نفيسة أحسن ما رأيت من النوبة، فلوال خصلة لكانت من شأنك   

. ال تعـرف كالمـك وأنـت ال تعـرف كالمهـا     : ومـا تلـك اخلـصلة؟ قـال     :السالم
مــا : فلمـا دخلـت إليـه، قــال هلـا بلغتـها     . هااذهـب حتـى نــشرتي  : ثــم قـال عليـه الـسالم  فتبـسم 

أنــتِ لعمــري مؤنــسة، قــد كــان لــك اســم غــري هــذا،   : قــال. مؤنــسة: امســك؟ قالــت
.)٤(»صدقت: قالت. كان امسك قبل هذا حبيبة

ورد امسهـا يف  ،عليه الـسالم زوجة اإلمام موسى الكاظم   :أم أمحد  -٢
هـا ولـده اإلمـام      والـيت أوصـى في     ،عليـه الـسالم    وصية اإلمام موسى الكاظم   

.)٥(وجعله والياً على ولده ومواليه وصدقاتهعليه السالمالرضا
.٥٤٦/ ١الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٠٩/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)١(
.٣٨١: الربقي: رجال الربقي: ظ)٢(
.٢٠٩/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)٣(
حممد باقر السي،  : ، حبار األنوار  ٣١١–٣١٠/ ١قطب الدين الراوندي،    : اخلرائج واجلرائح  )٤(

٦٩/ ٤٨.
.٣٧٦/ ١الكليين، : أصول الكايف: ظ)٥(
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عليـه  زوجة اإلمام موسى الكـاظم :عليه السالمأم اإلمام الرضا   -٣
، وقيـل جنمـة،     )١(أم ولد يقال هلا سكن النوبية، وقيل أروى أم البنني          ،السالم

،عليـه الـسالم  الكاظمواألشهر تكتم وعليه استقر امسها حني تزوجها اإلمام       
مساها الطـاهرة، وكانـت مـن أفـضل     عليه السالمفلما ولدت له اإلمام الرضا 

.)٢(النساء يف عقلها ودينها

عليه السالم أوالده

عليـه الـسالم  اختلف املؤرخون يف عدد أوالد اإلمام موسـى بـن جعفـر       
:على عدة أقوال وهي

ــ ٢٥٠/ ت(فقد عدهم احملدث نصر بـن علـي اجلهـضمي            -١ ثالثـاً  ) ه
.)٣(مثانية عشر إبناً، ومخس عشرة بنتاً: وثالثني ولداً

مثانيـة عـشر    : واحداً وأربعني ولداً  ) هـ ٢٩٢/ ت(وعدهم اليعقويب   -٢
.)٤(ابناً، وثالثاً وعشرين بنتاً

ســبعاً وثالثــني ) هـــ٣٥٧/ ت(وعــدهم حممــد بــن مهــام اإلســكايف -٣
.)٥(بنتاًعشرين ابناً، وسبع عشرة : ولداً

حممـد بـن مهـام    : ، منتخـب األنـوار  ١٣٤نـصر بـن علـي اجلهـضمي،       : تاريخ أهـل البيـت    : ظ)١(
.٧٨االسكايف، 

/ ٢علـي بـن عيـسى االربلــي،    : ، كــشف الغمـة ١٢/ ١الـصدوق،  : عيـون أخبـار الرضـا   : ظ)٢(
.١٦١–١٦٠الزرندي احلنفي، : ، معارج الوصول٣١٢

.١٢٠تاريخ أهل البيت، : ظ)٣(
.٣٦١/ ٢: تاريخ اليعقويب: ظ)٤(
.٧٧-٧٦منتخب األنوار، : ظ)٥(
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مثانية عشر  : أربعني ولداً ) هـ ٣٥٧/ ت(وعدهم أبو نصر البخاري     -٤
.)١(ابناً، واثنتني وعشرين بنتاً

ــ  ٣٥٨/ ت(وعدهم احلسني بن محدان اخلصييب       -٥ واحـداً وثالثـني   ) ه
.)٢(ستة عشر ابناً، ومخسة عشر بنتاً: ولداً

ــ ٤١٣/ ت(وعدهم الـشيخ املفيـد     -٦ مثانيـة  : ولـداً سـبعاً وثالثـني  ) ه
.)٣(عشر ابناً، وتسع عشرة بنتاً

: تسع ومخسني ولداً  ) هـ ٤٦٦/ ت(وعدهم علي بن حممد العمري       -٧
.)٤(اثنني وعشرين ابناً، وسبعاً وثالثني بنتاً

تسعاً ) من أعالم القرن اخلامس اهلجري(وعدهم ابن رستم الطربي      -٨
.)٥(ين بنتاًمثانية عشر ابناً، وإحدى وعشر: وثالثني ولداً

: مثاناً وثالثـني ولـداً    ) هـ ٥٦٧/ ت(وعدهم ابن اخلشاب البغدادي      -٩
.)٦(عشرين ابناً، ومثاين عشرة بنتاً

عـشرين  : أربعـني ولـداً  ) هـ٦٥٤/ ت(وعدهم سبط ابن اجلوزي   -١٠
.)٧(ابناً، وعشربن بنتاً

.٣٦سر السلسلة العلوية، : ظ)١(
.٣١٢اهلداية الكربى، : ظ)٢(
.٢٤٤/ ٢اإلرشاد، : ظ)٣(
.٢٩٨ادي، : ظ)٤(
.٣٠٩دالئل اإلمامة، : ظ)٥(
.١٩٥تاريخ األئمة ووفيام، : ظ)٦(
.٤٦٨/ ٢تذكرة اخلواص، : ظ)٧(
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ــه احلــسين  -١١ ــن عنب ــداً) هـــ٨٢٨/ ت(وعــدهم اب ــاً : ســتني ول ثالث
.)١(رين ابناً وسبعاً وثالثني بنتاًوعش

مثانية وعشرين ابنـاً، وتـسعاً     : وعدهم الباحث بسبعة وستني ولداً     -١٢
.وثالثني بنتاً

من البنعليه السالمأوالد اإلمام موسى بن جعفر

وكان أفـضل  ،عليه السالماإلمام أبو احلسن علي بن موسى الرضا   -١
ــه الــسالمولــد أيب احلــسن موســى  ــبههم وأعظمهــم قــدراً وأعلمهــم  وعلي أن

وأمجعهم فضالً، وهو اإلمام بعد أبيه، وهو ثامن األئمـة الكـرام، ومل يكـن يف     
. الطالبيني مثله، بـايع لـه املـأمون بواليـة العهـد، وضـرب امسـه علـى الـدنانري           

.)٢(ومشهده بطوس من أرض خراسان

كرب، وكـان   وهو األ عليه السالم إبراهيم بن اإلمام موسى بن جعفر      -٢
سخياً كرمياً، وتقلد اإلمرة على اليمن وأذعن له أهلها بالطاعة يف أيام املأمون            

بـن علـي بـن أيب طالـب    امن قبل حممد بن حممد بن زيد بن علي بـن احلـسني              
الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة ومضى إليها ففتحها وأقام ا مدة عليه السالم 

، ومرقـده  )٣(ما كان فأخذ له األمان من املأمونإىل أن كان من أمر أيب السرايا      

.٢٤٠عمدة الطالب، : ظ)١(
: ، اإلرشـاد ٥٠حيىي بن احلسن احلسيين، :عليه السالماملعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني       : ظ )٢(

.٦٨احلسني بن عبد اهللا السمرقندي، : ، حتفة الطالب٢٤٤/ ٢املفيد، 
: ، عمـدة الطالـب  ٢/٢٤٥املفيد،: ، اإلرشاد ٤٣٥أبو الفرج األصفهاين،  : مقاتل الطالبيني : ظ )٣(

.٢٤٥ابن عنبه، 
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عليـه  يف مقابر قريش بالقرب من مرقد والده اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم       
.)١(السالم

وهـو األصـغر   ،عليـه الـسالم  إبراهيم بن اإلمام موسـى بـن جعفـر       -٣
عليـه  ، دفن يف كربالء خلف ضـريح جـده اإلمـام احلـسني    )٢(ويلقب باملرتضى 

.)٣(ة أذرعبستالسالم
وكـان اإلمـام     ،عليـه الـسالم   القاسم بن اإلمـام موسـى بـن جعفـر          -٤

يكن يف نفسه أعظم احلب والود لولده القاسم ملـا  عليه السالم موسى الكاظم 
رأيـت أبـا    : ، فقد روى سليمان اجلعفري قـال      )٤(يراه منه من اهلدى والصالح    

)والـصافَّاِت صـفا  (خيك قم يا بين فأقرأ عند رأس أ  «: احلسن يقول البنه القاسم   
)٥(

)أَهم َأشد خلْقًا أَم من خَلقْنا(فلما بلغ »حتى تتمها 
، قضى الفىت، فلمـا سـجي   )٦(

كنا نعهد امليت إذا أُنـزل بـه،   : وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له    
رآنِ الْـ   * يـس   (يقرأ عنده    )حكِيِمـواْلقـُ

ات، فقـال  ، وصـرت تأمرنـا بالـصاف      )٧(
.)٨(»يا بين، مل يقرأ عبد مكروب من موت قط إال عجل ا راحته«:عليه السالم

.٤١/ ١: مراقد املعارف: ظ)١(
الـدكتور عبـد اجلـواد الكليـدار،      : ، معامل أنساب الطـالبيني    ٢٤٥ابن عنبه،   : عمدة الطالب : ظ)٢(

١٥٢.
.٤٠٩/ ٢باقر شريف القرشي، : حياة اإلمام موسى بن جعفر: ظ)٣(
.٣٤٩/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٢٤٤/ ٢فيد، امل: اإلرشاد: ظ)٤(
.١اآلية : سورة الصافات)٥(
.١١اآلية : سورة الصافات)٦(
.٢-١اآلية : سورة يس)٧(
.٤١٧/ ١الطوسي، : ، ذيب األحكام١٢٦/ ١الكليين، : فروع الكايف)٨(

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


٦١...................................الشخصيةالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامسرية: املبحث األول

ــة   ــالعراق يف منطق ــده ب ــة   ) ســورى(مرق ــت بناحي ــذا الوق ــرف يف ه وتع
القاسم، وقد نسبت إىل امسـه الـشريف، وهـي إحـدى نـواحي قـضاء اهلامشيـة           

.)١(ىل مدينة احللةإالتابعة 
وكـان أمحـد بـن    ،عليـه الـسالم  جعفـر أمحد بن اإلمـام موسـى بـن         -٥

حيبه ووهب لـه ضـيعته      عليه السالم موسى كرمياً ورعاً، وكان اإلمام الكاظم     
عند أهلـها، يتربكـون بـه ويتوسـلون     معظّم، مشهده بشرياز  )٢(املعروفة باليسرية 

.)٣(بفضلهإىل اهللا

وكان سيداً جليـل   ،عليه السالم احلسني بن اإلمام موسى بن جعفر      -٦
.)٥(، مات بالكوفة ودفن بالعباسية)٤(قدر، رفيع الشأن من سادات بين هاشمال

عقـد لـه حممـد بـن         ،عليـه الـسالم   زيد بن اإلمام موسى بن جعفـر       -٧
أيـام أيب  عليه الـسالم  حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب           

لعباس، واز، ودخل البصرة وغلب عليها، وأحرق دور بين ا        هالسرايا على األ  
، تـويف يف  )٦(وأضرم النار يف خنيلهم ومجيع أسبام؛ فلقّـب بـذلك بزيـد النـار           

.١٨١/ ٢حممد حرز الدين، : مراقد املعارف: ظ)١(
.٣٦/ ٢الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٩٩علي بن حممد العمري، : ديا: ظ)٢(
حممـد  : ، مـزارات أهـل البيـت وتارخيهـا    ١٣٣/ ١ابن بطوطة الطنجـي،     : رحلة ابن بطوطة  : ظ)٣(

.٢١١حسني اجلاليل، 
ابـن اخلـشاب   : ، تـاريخ األئمـة ووفيـام   ٦٥ابن حـزم األندلـسي،      : مجهرة أنساب العرب  : ظ)٤(

.٢١٢البغدادي، 
.٥٩حسني الرباقي، : تاريخ الكوفة: ظ)٥(
، عمـدة  ٥٠حيـىي بـن احلـسن احلـسيين،      :عليه الـسالم   املعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني     : ظ)٦(

.٢٧٠ابن عنبه، : الطالب
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.)١(أيام املأمون، وقربه مبرو
، )٢(امللقب مبحمد العابد،عليه السالمحممد بن اإلمام موسى بن جعفر- ٨

من أهل الفضل والصالح، وكان صاحب وضوٍء وصالة وكان لَيلَه كلَـه يتوضـأ          
.)٣(مث يقوم فيتوضأ ويصلي ويرقد، وهكذا إىل الصباحويصلي ويرقد،

، سـيد جليـل     )٤(عليـه الـسالم     إمساعيل بن اإلمام موسى بن جعفر      -٩
لـى مسـو مكانتـه وتقـواه مـا رواه الكـشي يف              عالقدر، عظيم الشأن، ومما يدل      

يف سـنة  ) بن حيـىي اصفوان (ترمجة الثقة اجلليل القدر صفوان بن حيىي أنه مات          
حبنوطه وكفنه، عليه السالمئتني باملدينة، فبعث إليه أبو جعفر اجلواد    عشر وما 

، كان إمساعيل عاملـاً فاضـالً كـامالً،         )٥(وأمر إمساعيل بن موسى بالصالة عليه     
وقد ألّف عدة كتب رواهـا عـن آبائـه          ،عليهم السالم  روى عن أبيه عن آبائه    

وهو من الكتب   ) فرياتاجلع(ومن أجلّ كتبه اليت يعول عليها        ،عليهم السالم 
.)٧(، تويف يف مصر ودفن ا)٦(القدمية، سكن مصر وولده ا

الدكتور عبـد   : ، معامل أنساب الطالبيني   ٨١احلسني بن عبد اهللا السمرقندي،      : حتفة الطالب : ظ)١(
.١٤٣يدار، اجلواد الكل

: ، حتفـة الطالـب  ٢٦٣ابـن عنبـه،   : ، عمدة الطالب٣١٢علي بن حممد العمري،  : ادي: ظ)٢(
.٨٢احلسني بن عبد اهللا السمرقندي، 

.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٢٤٥/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)٣(
: ، اـدي ٥٠حيىي بن احلـسن احلـسيين،   :معليه السال املعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني     : ظ)٤(

.٢٨٦ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٣١٦علي بن حممد العمري، 
.٤١٨الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ)٥(
ابـن  : ، معـامل العلمـاء    ٤٥الطوسـي،   : ، الفهرسـت  ٢٦النجاشـي،   : رجال النجاشـي  : ظ: ظ)٦(

.١٦٠/ ١شهرآشوب، 
.٤٩حممد علي روضايت، : ، جامع األنساب٣٤/ ٢لعلوم، جعفر حبر ا: حتفة العامل: ظ)٧(
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ــر   -١٠ ــن جعف ــى ب ــام موس ــن اإلم ــحاق ب ــسالم إس ــه ال ــدعى علي وي
تـويف  ،)٢(عليـه الـسالم   ، من أصحاب اإلمام علي بن موسى الرضـا  )١(األمني

.)٣(ودفن ا) هـ٢٤٠(باملدينة سنة 
كنيتــه أبــو ،)٤(عليــه الــسالم جعفــرمحــزة بــن اإلمــام موســى بــن-١١

ع املرتلة، عايل الرتبة، مقـدراً عنـد العامـة    يالقاسم، كان عاملاً فاضالً مهيباً، رف     
، ومرقـده يف الـري بـارز معنــون    )٥(واخلاصـة، تـويف يف الـري يف عهـد املـأمون     

.)٦(متصل برواق السيد عبد العظيم احلسين

عـده الـشيخ   ،)٧(الـسالم  عليهالعباس بن اإلمام موسى بن جعفر     -١٢
، )٨(ثقـة ،عليه الـسالم بن جعفر الكاظماالطوسي من أصحاب اإلمام موسى   

، )٩(يف وصـية أبيـه   عليـه الـسالم   وقد عـارض أخـاه علـي بـن موسـى الرضـا            

، ٣١٢علي بن حممـد العمـري،     : ، ادي ٦٥ابن حزم األندلسي،    : مجهرة أنساب العرب  : ظ)١(
.٢٨٤ابن عنبه، : عمدة الطالب

.٣٥٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
.٢/٤١٥باقر شريف القرشي، :عليه السالمحياة اإلمام موسى بن جعفر : ظ)٣(
احلـسني بـن عبـد اهللا    : ، حتفـة الطالـب  ٦٢ابـن حـزم األندلـسي،    : مجهـرة أنـساب العـرب   : ظ)٤(

.١٧٠الدكتور عبد اجلواد الكليدار، : ، معامل أنساب الطالبيني٨٣السمرقندي، 
.٣٢٢/ ٢ابن شدقم، : حتفة األزهار: ظ)٥(
.٢٦٢/ ١حممد حرز الدين، : مراقد املعارف: ظ)٦(
، املعقبـون مـن آل   ٢٨٢ابن عنبه،  : ، عمدة الطالب  ٣٠٩علي بن حممد العمري،     : ادي: ظ)٧(

.٢١/ ٢مهدي الرجائي، : أيب طالب
.٣٣٩: رجال الطوسي: ظ)٨(
.٢٦٧/ ١٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ)٩(
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استعمله على الكوفة محيد بن عبد احلميد الذي كان عامالً للحسن بن سـهل           
مون العباسي، وأمـره أن يـدعو ألخيـه         وزير املأمون يف قصر ابن هبرية أيام املأ       

ــن موســى الرضــا   ــي ب ــسالم اإلمــام عل ــه ال ــك ســ  علي ــأمون، وذل ــد امل ة نبع
.)١()هـ٢٠٢(

وكان شـيخاً    ،)٢(عليه السالم   عبد اهللا بن اإلمام موسى بن جعفر       -١٣
موسـى بـن جعفـر     ، وعده الشيخ الطوسي مـن أصـحاب اإلمـام         )٣(كبرياً نبيالً 

بـن موسـى   ا، وهـو مـن أصـحاب اإلمـام علـي        )٤(هروى عن أبيـ   عليه السالم 
.)٥(أيضاًعليه السالمالرضا

تـويف يف  ،)٦(عليـه الـسالم   عبيد اهللا بن اإلمـام موسـى بـن جعفـر          -١٤
.)٧(الكوفة ودفن ا

.)٨(عليه السالم احلسن بن اإلمام موسى بن جعفر-١٥

.٢٣٣حسني الرباقي، : تاريخ الكوفة: ظ)١(
، ٣١٠علي بن حممـد العمـري،     : ادي،  ٦٤ابن حزم األندلسي،    : مجهرة أنساب العرب  : ظ)٢(

.٨٣احلسني بن عبد اهللا السمرقندي، : حتفة الطالب
.١٠٢املفيد، : االختصاص: ظ)٣(
.٣٣٩: رجال الطوسي: ظ)٤(
.٣٥٩: املصدر نفسه: ظ)٥(
، املعقبـون  ٥٠حيىي بن احلـسن احلـسيين،   :عليه السالم املعقبون من ولد اإلمام أمري املؤمنني     : ظ)٦(

.٢٠/ ٢مهدي الرجائي، : آل أيب طالبمن 
.٢٣٣حسني الرباقي، : تاريخ الكوفة: ظ)٧(
، ٣١٥علـي بـن حممـد العمـري،     : ، اـدي ٣٧أبو نصر البخـاري،  : سر السلسلة العلوية : ظ)٨(

.٨٦ابن عنبه، : عمدة الطالب
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ويقـال لـه  ،)١(عليـه الـسالم   جعفر بـن اإلمـام موسـى بـن جعفـر        -١٦
.)٢(نسبة إىل قرية خوار) جعفر اخلواري(

كـان راويـاً   ،)٣(عليـه الـسالم   صاحل بن اإلمـام موسـى بـن جعفـر          -١٧
.)٤(عليه السالم للحديث روى عن أبيه موسى بن جعفر

.)٥(عليه السالم هارون بن اإلمام موسى بن جعفر-١٨
.)٦(عليه السالم عون بن اإلمام موسى بن جعفر-١٩
.)٧(عليه السالم بن اإلمام موسى بن جعفرإدريس -٢٠
.)٨(عليه السالم مشس بن اإلمام موسى بن جعفر-٢١
.)٩(عليه السالم شرف الدين بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٢
.)١٠(عليه السالم عبد الرمحن بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٣

اد الكليـدار،  الـدكتور عبـد اجلـو    : ، معامل أنساب الطـالبيني    ٢٦٦ابن عنبه،   : عمدة الطالب : ظ)١(
١٥٠.

يـاقوت  : معجـم البلـدان  . قرية يف وادي ستارة من نواحي مكـة، فيهـا ميـاه وخنيـل          : خوار: ظ)٢(
.٤٥١/ ٢احلموي، 

.٤حممد علي روضايت، : جامع األنساب: ظ)٣(
.٣٠٣/ ٢الذهيب، : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب السته: ظ)٤(
: ، اـدي ٥٠حيىي بن احلـسن احلـسيين،   :عليه السالم أمري املؤمنني املعقبون من ولد اإلمام     : ظ)٥(

.٢٩٩علي بن حممد العمري، 
.١٣٨الشبلنجي، : نور األبصار: ظ)٦(
.٨حممد علي روضايت، : جامع األنساب: ظ)٧(
.٩املصدر نفسه، : ظ)٨(
.٧حممد علي روضايت، : جامع األنساب: ظ)٩(
.٢٤٠ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٤٦٩/ ٢اجلوزي، سبط ابن : تذكرة اخلواص: ظ)١٠(
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.)١(عليه السالم عقيل بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٤
.)٢(عليه السالم ن اإلمام موسى بن جعفرداود ب-٢٥
.)٣(عليه السالم حيىي بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٦
.)٤(عليه السالم سليمان بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٧
.)٥(عليه السالم الفضل بن اإلمام موسى بن جعفر-٢٨

من البناتعليه السالمأوالد اإلمام موسى بن جعفر

مـن ربـات العبـادة       ،عليه الـسالم  موسى بن جعفر  آمنة بنت اإلمام     -١
.)٦(والتقوى، توفيت يف مصر وقربها هناك يزار

.)٧(عليه السالم أمساء بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢
.)٨(عليه السالم أمساء الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣

.املصدر نفسه والصفحة نفسها: ظ)١(
.٢٤٠ابن عنبه، : ، عمدة الطالب٢٩٩علي بن حممد العمري، : ادي: ظ)٢(
علـي بـن حممـد العمـري،     : ، اـدي ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،      : تاريخ أهل البيت  : ظ)٣(

٢٩٩.
.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٢٩٩لعمري، علي بن حممد ا: ادي: ظ)٤(
.٤٣٩/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٢٤٠ابن عنبه، : عمدة الطالب: ظ)٥(
سبط : ، تذكرة اخلواص  ٢٩٨علي بن حممد العمري،     : ، ادي ٢٤٤/ ٢املفيد،  : اإلرشاد: ظ)٦(

.٤٦٩/ ٢ابن اجلوزي، 
ابـن اخلـشاب    : ، تاريخ األئمة ووفيـام    ١٢٠نصر بن علي اجلهضمي،     : تاريخ أهل البيت  : ظ)٧(

.٣٥٠/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٢٢٣البغدادي، 
ــام : ظ)٨( ــاريخ األئمــة ووفي ــن اخلــشاب البغــدادي،  : ت ــذكرة اخلــواص٢٢٤اب ــن : ، ت ســبط اب

.٢٦٣/ ٣علي بن عيسى االربلي، : ، كشف الغمة٤٦٩/ ٢اجلوزي، 
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وقد عرفت هذه ،عليه السالم أُم أبيها بنت اإلمام موسى بن جعفر       -٤
.)١()هـ٢٣١(السيدة ذا اإلسم، توفيت سنة 

راويـة مــن  ،عليـه الـسالم  أم أمحـد بنـت اإلمـام موسـى بــن جعفـر     -٥
علـيهم  راويات احلديث، ورد امسها يف طرق عدة روايات عن أئمة أهل البيت   

.)٢(السالم 
.)٣(عليه السالم أم جعفر بنت اإلمام موسى بن جعفر-٦

راويـة مـن     ،عليـه الـسالم   موسى بـن جعفـر     أم احلسني بنت اإلمام    -٧
.)٤(راويات احلديث

.)٥(عليه السالم أم سلمة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٨
.)٦(عليه السالم أم عبد اهللا بنت اإلمام موسى بن جعفر-٩

، مناقـب آل  ٨٩/ ٦ابن األثري، : ، الكامل يف التاريخ ٢٩٨علي بن حممد العمري،     : ادي:ظ)١(
.٣٥٠/ ٤ابن شهرآشوب، : أيب طالب

، مـن ال حيــضره  ٣٦٣/ ١الطوســي، : ، ـذيب األحكـام  ٥٠/ ١الكلــيين، : فـروع الكـايف  : ظ)٢(
.١٣٢/ ١الصدوق، : الفقيه

/ ٤ابـن شهرآشــوب،  : مناقـب آل أيب طالــب ،٣٦/ ٢الفــضل الطربسـي،  : اعـالم الـورى  : ظ)٣(
.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٣٥٠

حممـد  : ، جـامع الـرواة    ١/٣٦٣الطوسـي، : ذيب األحكـام   ١/٥٠الكليين،: فروع الكايف : ظ)٤(
.٢/٤٥٥األردبيلي، 

ري، علـي بـن حممـد العمـ    : ، اـدي ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،      : تاريخ أهل البيت  : ظ)٥(
.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، : ، الفصول املهمة٢٩٨

ابـن اخلـشاب البغـدادي،    : ، تاريخ األئمـة ووفيـام   ٢٩٨علي بن حممد العمري،     : ادي: ظ)٦(
.٢٩٣ابن طلحة الشافعي، : ، مطالب السؤول٢٢٤
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وقربهــا ،عليــه الــسالمأم فــروة بنــت اإلمــام موســى بــن جعفــر -١٠
.)١(مبصر

.)٢(عليه السالمبن جعفرأم القاسم بنت اإلمام موسى-١١

راوية ،عليه السالمأم كلثوم الكربى بنت اإلمام موسى بن جعفر        -١٢
.)٣(راويات احلديثنم

.)٤(عليه السالمأم كلثوم الوسطى بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٣
.)٥(عليه السالمأم كلثوم الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٤

.)٦(عليه السالمبن جعفرأُمامة بنت اإلمام موسى -١٥

.)٧(عليه السالمأمينة الكربى بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٦

علـي بـن حممـد العمـري،     : ، اـدي ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،      : تاريخ أهل البيت  : ظ)١(
.٣٥٠/ ٤ابن شهرآشوب، : ، مناقب آل أيب طالب٢٩٨

علـي بـن عيـسى     : ، كـشف الغمـة    ٢٢٤ابـن اخلـشاب البغـدادي،       : تاريخ األئمة ووفيام  : ظ)٢(
.٢١/ ٢مهدي الرجائي، : ، املعقبون من آل أيب طالب٢٦٣/ ٣االربلي، 

حممـدباقر  : نـوار ، حبـار األ ٢/٣٦الفضل الطربسي،: ، اعالم الورى ٢/٢٢٤املفيد،: اإلرشاد:ظ)٣(
.٦٨/٧٦السي،

، ٢٢٣ابن اخلشاب البغـدادي،    : ، تاريخ األئمة ووفيام   ٢٩٩علي بن حممد العمري،     : ادي )٤(
.٢٩٣ابن طلحة الشافعي، : مطالب السؤول

ابـن اخلـشاب البغـدادي،    : ، تاريخ األئمـة ووفيـام   ٢٩٩علي بن حممد العمري،     : ادي: ظ)٥(
٢٢٣.

، ٣١٢اخلـصييب،  : ، اهلدايـة الكـربى  ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،     : أهـل البيـت  تاريخ  : ظ)٦(
.٤٦٩/ ٢سبط ابن اجلوزي، : تذكرة اخلواص

.٣٧٤عمر بن شجاع املوصلي، : ، النعيم املقيم٢٩٨علي بن حممد العمري، : ادي: ظ)٧(
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.)١(عليه السالمأمينة الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٧

.)٢(عليه السالم بريهه بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٨

.)٣(عليه السالم حسنة بنت اإلمام موسى بن جعفر-١٩
كانـت عاملـة     ،عليـه الـسالم   إلمام موسى بن جعفـر    حكيمة بنت ا  -٢٠

جليلــة مــن ربــات العبــادة والزهــد والــصالح وكانــت صــاحبة عقــل ونفــوذ، 
وقـد  ،)٥(، وهـي راويـة مـن راويـات احلـديث          )٤(ومطاعة عند العتـرة الطـاهرة     

.)٦(عليه السالم شهدت والدة اإلمام حممد اجلواد

.)٧(سالم عليه الحليمة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢١
.)٨(عليه السالم خدجية الكربى بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٢

.املصدر نفسه والصفحة نفسها: ظ)١(
: ، نــور األبــصار٣٦/ ٢الفــضل الطربســي، : الــورى، اعــالم٢٢٤/ ٢املفيــد، : اإلرشــاد: ظ)٢(

.١١٤الشبلنجي، 
، ٣٧٤عمـر بـن شـجاع املوصـلي،     : ، النعيم املقـيم ٢٩٨علي بن حممد العمري،     : ادي: ظ)٣(

.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، : الفصول املهمة
شاب البغـدادي،  ابن اخلـ : ، تاريخ األئمة ووفيام٣٠٩ابن رستم الطربي،    : دالئل اإلمامة : ظ)٤(

.٦٧٤ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٢٢٤
.٤٥٧/ ٢حممد األردبيلي، : ، جامع الرواة٤٦/ ١الكليين، : أصول الكايف: ظ)٥(
.٤٢٥/ ٤ابن شهرآشوب، : مناقب آل أيب طالب: ظ)٦(
علـي بـن حممـد العمـري،     : ، اـدي ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،      : تاريخ أهل البيت  : ظ)٧(

.٣٧٤عمر بن شجاع املوصلي، : النعيم املقيم،٢٩٨
عمـر بـن شـجاع املوصـلي،     : ، النعـيم املقـيم  ٢٩٨علي بـن حممـد العمـري،     : ادي: ظ)٨(

٣٧٥.
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.)١(عليه السالمخدجية بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٣

.)٢(عليه السالم رقية بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٤

.)٣(عليه السالم رقية الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٥
، وكانت راوية )٤(عليه السالم رزينب بنت اإلمام موسى بن جعف    -٢٦

.)٥(من راويات احلديث
.)٦(عليه السالم زينب الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٧

.)٧(عليه السالم عائشة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٨

.)٨(عليه السالم عباسة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٢٩

حممــد بــن مهــام : ، منتخــب األثــر١٢٠نــصر بــن علــي اجلهــضمي، : تــاريخ أهــل البيــت: ظ)١(
.٦٧٤ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٧٦االسكايف، 

عمـر بـن    : ، النعـيم املقـيم    ٢٩٨علي بن حممد العمري،   : ، ادي ٢٤٤/ ٢املفيد،: رشاداإل:ظ)٢(
.٣٧٤شجاع املوصلي،

ابـن  : ، الـدر النظـيم  ٣٦/ ٢الفـضل الطربسـي،   : ، اعـالم الـورى    ٢٤٤/ ٢املفيد،: اإلرشاد:ظ)٣(
.٦٧٤حامت الشامي، 

ابـن اخلـشاب    : وفيـام ، تاريخ األئمة و   ١٢٠نصر بن علي اجلهضمي،     : تاريخ أهل البيت  : ظ)٤(
.٤٦٩/ ٢سبط ابن اجلوزي، : ، تذكرة اخلواص٢٢٤البغدادي، 

.١٩٧/ ١، الغدير، األميين، ٥٠مشس الدين اجلزري، : أسىن املطالب: ظ)٥(
ابـن طلحـة الـشافعي،      : ، مطالـب الـسؤول    ٧٧حممد بـن مهـام االسـكايف،        : منتخب األثر : ظ)٦(

.٢٦٢/ ٣علي بن عيسى االربلي،: ، كشف الغمة٢٩٣
، النعـيم   ٦٧٤ابن حـامت الـشامي،      : ، الدر النظيم  ٣٦/ ٢الفضل الطربسي،   : اعالم الورى : ظ)٧(

.٣٧٤عمر بن شجاع املوصلي، : املقيم
، النعـيم  ٣٠٩ابن رسـتم الطـربي،    : ، دالئل اإلمامة  ٢٩٩علي بن حممد العمري،     : ادي: ظ)٨(

.٣٧٥عمر بن شجاع املوصلي، : املقيم
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.)١(عليه السالم عطفة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣٠

.)٢(عليه السالم عليه بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣١

.)٣(عليه السالم فاطمة الصغرى بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣٢
سـيدة  ،عليـه الـسالم  فاطمة الكربى بنت اإلمام موسى بن جعفـر      -٣٣

جليلة القدر كانت على دين قومي صادق وانقطـاع متواصـل إىل اهللا ويف غايـة            
، وهي راوية من راويات احلديث حدثت عـن آبائهـا    )٤(والزهدالورع والتقوى   

، توفيت يف مدينـة قـم   )٥(صلى اهللا عليه وآله وسلم      الطاهرين عن رسول اهللا   
وقربها فيهـا مـشيد بـأمسى مراتـب العظمـة واجلاللـة علـى غـرار مراقـد آبائهـا                

.)٦(املعصومني سالم اهللا عليهم أمجعني
.)٧(عليه السالم جعفرقسيمة بنت اإلمام موسى بن -٣٤

.)٨(عليه السالم بنت اإلمام موسى بن جعفركُلْثُم-٣٥

.٣٧٥عمر بن شجاع املوصلي، : ، النعيم املقيم٢٩٩علي بن حممد العمري، : ديا: ظ)١(
، ٣١٢اخلـصييب،  : ، اهلدايـة الكـربى  ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،     : تاريخ أهـل البيـت   : ظ)٢(

.٣٥٠/ ٤ابن شهرآشوب، : مناقب آل أيب طالب
/ ٤رآشــوب، ابـن شه : ، مناقـب آل أيب طالــب ٣٦/ ٢الفــضل الطربسـي،  : اعـالم الـورى  : ظ)٣(

.١١٤الشبلنجي، : ، نور األبصار٣٥٠
: ، الفصول املهمة  ٢٤٤/ ٢املفيد،  : ، اإلرشاد ٧٦حممد بن مهام االسكايف،     : منتخب األثر : ظ)٤(

.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، 
.١٩٧/ ١األميين، : ، الغدير٥٠مشس الدين اجلزري، : أسىن املطالب: ظ)٥(
.١٦٤-١٦٣/ ٢ز الدين، حممد حر: مراقد املعارف: ظ)٦(
.٣٧٤عمر بن شجاع املوصلي، : ، النعيم املقيم٢٩٨علي بن حممد العمري، : ادي: ظ)٧(
: ، الفـصول املهمـة    ٣٦/ ٢الفـضل الطربسـي،     : ، اعالم الـورى   ٢٤٤/ ٢املفيد،  : اإلرشاد: ظ)٨(

.٩٦١/ ٢ابن الصباغ املالكي، 
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.)١(عليه السالمبنت اإلمام موسى بن جعفرلُبابة-٣٦

.)٢(عليه السالمحممودة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣٧

.)٣(عليه السالمميمونة بنت اإلمام موسى بن جعفر-٣٨
ــر  -٣٩ ــن جعف ــه الــسالمبنــت اإلمــام موســى ب ــدة علي ــة يف بل املدفون

.)٥(،)٤(فيد
توفيـت  عليه الـسالم يظهر من الروايات أن بنتاً لإلمام موسى بن جعفر   
، ما يتعلـق بأحواهلـا  و  يف بلدة فيد، ومل تذكر هذه الروايات اسم هذه البنت، أ          

ولعلها احدى البنات اليت ذكرت امساُءهن.
ملـا  : بـن يعقـوب قـال   عن سهل بن زياد، عن ابن حمبوب، عـن يـونس   

من بغـداد ومـضى إىل املدينـة، ماتـت لـه      عليه السالمرجع أبو احلسن موسى   
ابنة بفيد، فدفنها، وأمر بعض مواليه أن جيصص قربها ويكتب على لوح امسها 

.)٦(وجيعله يف القرب

: ، مناقب آل أيب طالـب   ٢٩٨لي بن حممد العمري،     ع: ، ادي ٢٤٤/ ٢املفيد،  : اإلرشاد: ظ)١(
.٣٥٠/ ٤ابن شهرآشوب، 

حممـد بـن مهـام    : ، منتخـب األنـوار  ١٢٠نـصر بـن علـي اجلهـضمي،       : تاريخ أهـل البيـت    : ظ)٢(
.٣١٢اخلصييب، : ، اهلداية الكربى٧٧االسكايف، 

ابـن اخلـشاب     :، تاريخ األئمة ووفيـام    ١٢٠نصر بن علي اجلهضمي،     : تاريخ أهل البيت  : ظ)٣(
.٦٧٤ابن حامت الشامي، : ، الدر النظيم٢٢٤البغدادي، 

.٣٢٠/ ٤ياقوت احلموي، : معجم البلدان. بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة: فيد: ظ)٤(
.٢١٧/ ١الطوسي، : ، االستبصار٤٤٧/ ١الطوسي، : ذيب األحكام: ظ)٥(
.١٩٧/ ١الكليين، : فروع الكايف: ظ)٦(
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٧٣

اِّـطلب الرابع

عليه السالم صفاته وتكامل شخصيته

سالمعليه الصفاته َّـ عبادته: أوًال

من أئمة املتقني وكبار العابدين عليه السالمكان اإلمام موسى بن جعفر
يف زمانه، عرف اهللا تبارك وتعاىل معرفة اسـتوعبت نفـسه ووجدانـه، فكانـت           
عبادته حالة من االتصال الدائم بـاهللا مـع اخلـشوع الكامـل لعظمتـه، قـد مـأل         

كـان أحـب مـا يف احليـاة     الشوق إىل اهللا قلبه، واستوىل حب اهللا على نفسه، ف   
إليه هو الذكر والعبادة، أما صالته وانقطاعه إىل بارئه، ووقوفه بـني يـدي اهللا           

.عليهم السالمهؤوتضرعه فلم يضارعه يف ذلك إال آبا

ــ  ٤١٣/ ت(قال الـشيخ املفيـد       ــ  ٥٤٨/ ت(، والفـضل الطربسـي      )ه ) ه
حـىت  يعقَّـب مث انه كان يصلي نوافل الليـل ويـِصلها بـصالة الـصبح،      : (روي

تطلع الشمس، وخير هللا ساجداً فـال يرفـع رأسـه مـن الـدعاء والتحميـد حـىت             
اللهم إنـي أسـألك الراحـة    «: يقرب إىل زوال الشمس، وكان يدعو كثرياً فيقول   

عظم الذنب من «:عليه السالم، وكان من دعائه»عند املوت، والعفو عند احلساب
بكـي مـن خـشية اهللا حـىت ختـضل      ، وكان ي»عبدك فليحسن العفو من عندك 

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


السالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامحياة: الفصل األول..............................................٧٤

.)١()حليته بالدموع
٧٤٢/ ت(، ومجال الدين املـزي  )هـ٤٦٣/ ت(وقال اخلطيب البغدادي   

صلى اهللا عليه وآله وسـلم أنه دخل مسجد رسول اهللا: (روى أصحابنا ): هـ
عظم الذنب عندي «: فسجد سجدة يف أول الليل، ومسع وهو يقول يف سجوده

، فجعــل يرددهــا حــىت  »أهــل التقــوى ويــا أهــل املغفــرة فليحــسن العفــو عنــدك، يــا 
.)٢()أصبح

- حينما سجن اإلمام يف بيت أخيها -وروت أخت السندي بن شاهك 
أنـه كـان إذا صـلى العتمـة محـد اهللا وجمـده              (: فقالتعليه السالم عن عبادته 

ودعاه إىل أن يزول الليل مث يقوم يصلي حىت يطلع الصبح فيـصلي الـصبح مث        
هللا تعــاىل حــىت تطلــع الــشمس مث يقعــد إىل ارتفــاع الــضحى مث يرقــد   يــذكر ا

حـىت  ويستيقظ قبل الزوال مث يتوضأ ويصلي حىت يـصلي العـصر مث يـذكر اهللا           
ىل أن مـات  إيصلي املغرب مث يصلي ما بني املغـرب والعتمـة فكـان هـذا دأبـه             

وم خاب ق : (وكانت أخت السندي إذا نظرت إليه قالت      . )٣())رمحة اهللا عليه  (
.)٤()تعرضوا هلذا الرجل

يا سامع كلَّ صوت، ويا سابق الفـوت،  «:عليه السالم ومن مجيل مناجاته  
ويـا كاســي العظـام حلمــاً ومنـشرها بعــد املـوت، أســألك بأمسائـك احلــسنى وبامســك       

٢٥/ ٢، اعالم الورى، ٢٣١/ ٢، اإلرشاد)١(
٤٤/ ٢٩: ، ذيب الكمال٢٧/ ١٣تاريخ بغداد، )٢(
، تتمـة املختـصر يف أخبـار    ١٥/ ٢عمـاد الـدين إمساعيـل أيب الفـداء،         : املختصر يف أخبار البـشر     )٣(

٢٨٢/ ١ابن الوردي، : البشر
.٣١/ ١٣اخلطيب البغدادي، : تاريخ بغداد)٤(

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


٧٥...................................خصيةالشالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامسرية: املبحث األول

ــا      األعظــم األكــرب املخــزون املكنــون الــذي مل يطلــع عليــه أحــد مــن املخلــوقني، ي
أناته، ياذا املعروف الـذي ال ينقطـع أبـداً، وال حيـصى عـدداً،      حليمًا ذا أناة ال يقوى على 

.)١(»فرج عني
فما من شيء حيبه اهللا وندب إليه إال فعله عـن           عليه السالم أما عن عمرته  

رغبة وإخالص، وكان لشدة عالقته باهللا وشوقه إليه، وسعيه إىل رضـاه، يـسعى     
فمن ذلك مـا رواه علـي بـن جعفـر         معتمراً إىل بيت اهللا احلرام مشياً على قدميه،       

يف أربـع عمـر ميـشي فيهـا إىل مكـة      عليـه الـسالم   خرجنا مع أخي موسى   : (قال
بعيالــه وأهلــه، واحــدة منــهن مــشى فيهــا ســتة وعــشرين يومــاً، وأخــرى مخــسة  

.)٢()وعشرين يوماً، وأخرى أربعة وعشرين يوماً، وأخرى إحدى وعشرين يوماً

عليه السالمجاياهسماته َّـ أخالقه وس: ثانيًا

عليه السالمذكاؤه ونبوغه المبكر-١

يف طفولة زاكية مميزة، فتـرىب      عليه السالم تدرج اإلمام موسى بن جعفر    
يف حجر اإلسالم، ورضع من ثدي اإلميـان، وتغـذى مـن عطـف أبيـه اإلمـام        

إذ أغدق عليه أشـعة مـن روحـه الطـاهرة وأرشـده إىل             ،عليه السالم الصادق
املبكـر مجيـع عناصـر    سـنه ة الشريفة وسلوكهم النير، فالتقت يف       عادات األئم 

التربية اإلسالمية السليمة حىت أحرز يف صغره مجيع أنواع التهـذيب والكمـال           
.)٣(ذات املالمح الصادقة واملواهب املبكرة والعبقرية اخلاصة

.٥٠٥/ ٤ابن خلكان، : ، وفيات االعيان٤٢٤/ ٣املسعودي،: مروج الذهب)١(
.١٠٠/ ٤٨حممد تقي السي، : ، حبار األنوار٣١٧/ ١٤احلر العاملي، : وسائل الشيعة)٢(
.١٩الدكتور حسني احلاج حسن، : باب احلوائج اإلمام موسى الكاظم: ظ)٣(
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خرج أبو حنيفـة مـن عنـد      : فقد روي عن علي بن إبراهيم، رفعه، قال       
قـائم وهـو غـالم،      عليه السالم وأبو احلسن موسى   ،عليه السالم أيب عبد اهللا  

اجتنـب أفنيـة    «: فقال أبو حنيفة يا غـالم، أيـن يـضع الغريـب ببلـدكم؟ فقـال               
املساجد، وشطوط األهنار، ومساقط الثمار، ومنـازل النـزال، وال تـستقبل القبلـة بغـائط وال        

.)١(»بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت

عليه السالمللغيظحلمه وكظمه-٢

ومن الصفات الرفيعة واملثل العليا اليت حتلى ا اإلمام موسى بن جعفـر     
أنه كان من أحلم الناس، وأكظمهم للغيظ، وقد قابل مـن أسـاء        عليه السالم 

إليه بالعفو والصفح عنه، ومل يكتِف بذلك وإمنا كان حيسن هلم ويغدق عليهم           
نانية من نفوسهم، وقد ذكـر املؤرخـون   باملعروف ليمحو بذلك روح الشر واأل     

بوادر كثرية من حلمه فقد رووا أن رجالً من ولد عمر بن اخلطاب كان باملدينة     
يؤذيه ويشتم علياً، وكان قد قال له بعض حاشـيته دعنـا نقتلـه، فنـهاهم عـن         
ذلك أشد النهي، وزجرهم أشـد الزجـر، وسـأل عـن العمـري فـذكر لـه أنـه                 

املدينة، فركب إليه يف مزرعته فوجـده فيهـا، فـدخل          يزدرع بناحية من نواحي   
املزرعة حبماره فصاح به العمري ال تطأ زرعنا، فوطئه باحلمار حىت وصل إليه            

، »كـم غرمـت يف زرعـك هـذا؟        «:عليه السالم فرتل عنده وضاحكه وقال له    
أنـا  : ، قـال »فكم ترجو أن يصيبك؟«:عليه السالمقال له مائة دينار، قال  

إمنـا قلـت لـك كـم ترجـو أن جييئـك       «:عليـه الـسالم   قـال . لغيـب ال أعلم ا  
عليـه  أرجو أن جييئين مائتا دينار، فأعطـاه ثالمثائـة دينـار، وقـال          : ، قال »فيـه؟ 

.٧١-٧٠/ ١الطوسي، : ، ذيب األحكام٢١–٢٠/ ١الكليين، : فروع الكايف)١(
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فـراح  . ، فقام العمري فقبل رأسه وانـصرف   »هذا زرعك على حالـه    «:السالم
عـل  اهللا أعلم حيـث جي   : إىل املسجد فوجد العمري جالساً، فلما نظر إليه قال        

. ما قصتك؟ قـد كنـت تقـول خـالف هـذا     : فوثب أصحابه فقالوا له . رسالته
فقـال أبـو احلـسن    . فخاصمهم، وجعل يدعو أليب احلسن كلمـا دخـل وخـرج    

أميا كان خري، ما أردمت، أو ما أردت «: موسى حلاشيته الذين أرادوا قتل العمري
.)١(»أن أصلح أمره هبذا املقدار

:ت مهمة منهاويف هذه الرواية عدة دالال
عليه ان النظرة اإلسالمية اليت كانت ينظرها اإلمام موسى بن جعفر-١
إىل املواقف السلبية اليت كان يقفها بعض خصومه منه، عندما يبادرونه     السالم

بالعداوة والبغضاء، ويف ما كان يثريونه من ممارسات سيئة كالسب والتجريح،           
.اليت ختتار العنففلم يبادر إىل مواجهة املوقف بالقوة 

كان يدرس األمـر مـن خـالل الرؤيـة القرآنيـة يف الـدفع بـاليت هـي                   -٢
أحسن، إذ يتحول العدو إىل صديق، من أجـل التخطـيط لإلسـلوب العملـي               
الذي يفسح يف اال للدخول إىل عقلـه وقلبـه الحتـضان مـشاعره يف أجـواء               

.احملبة واملودة
للمـسألة بالطريقـة الـيت    المعليه الـس خطط اإلمام موسى بن جعفر -٣

ختتلف عما كـان يفكـر ـا أصـحابه، واسـتطاع أن يـصل إىل النتيجـة الطيبـة            
بشكل سريع، إذ حتول هذا الرجل إىل شخص ينفتح على اإلمـام مـن موقـع                

.الرسالة، ال من موقع الذات

، ٤٦–٤٥/ ٢٩املـزي،  : ، ـذيب الكمـال  ٢٩–٢٨، ١٣اخلطيب البغـدادي،  : تاريخ بغداد )١(
.٤٦٤/ ٥الذهيب، : سري أعالم النبالء
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مـن هـذه التجربـة الطيبـة     عليه السالماختذ اإلمام موسى بن جعفر    -٤
اصحابه إىل الدخول يف عملية مقارنة بني ما أرادوه من قتله،           الناجحة لتوجيه 

              ـربوما أراده من إصالحه، من موقع احملبة، ال من موقع العداوة والبغضاء، ع
.)١(إسلوب الرفق، ال عبر إسلوب العنف

عليـه الـسالم  أما عن كظمه للغيظ، فقد روي أن عبداً ملوسى بن جعفر     
حار، فعجل فصبها على رأسه ووجهه، فغـضب،        قدم إليه صفحة فيها طعام      

)واْلكاظِمِني الَْغـيَظ  (: فقال له 
: ، قـال »قـد كظمـت  «:عليه السالم؛ قال )٢(

اِس   ( ِن النـع اْلعافِنيو(
واُ يِحـب  (: ، قـال »قـد عفـوت  «:عليـه الـسالم  ؛ قـال )٣(

)محسِنِنيـالْ
.)٥(»لفالنيةأنت حر لوجه ا، وقد حنلتك ضيعيت ا«: ، قال)٤(

عليه السالمجوده وسخاؤه-٣

بكـرم الـنفس وسـخاء    عليـه الـسالم  لقد اشتهر اإلمام موسى بن جعفر    
اليد والصدقة يف السر والعلن، وقضاء حوائج احملتـاجني، فمـأل الـدنيا جـوداً،      

        ني٦(وكان يتفقد فقراء املدينة يف الليل فيحمل إليهم الع( ِرقوالو)٨(واألِدقّـة  )٧(

.٢٣٠/ ٢حممد حسني فضل اهللا، : عليهم السالم يف رحاب أهل البيت : ظ)١(
.١٣٤اآلية : سورة آل عمران)٢(
.١٣٤اآلية : سورة آل عمران)٣(
.١٣٤اآلية : سورة آل عمران)٤(
.٤٦/ ١٨ابن أيب احلديد، : شرح ج البالغة)٥(
)٦(نيذيب اللغة. الدنانري: الع : ،١٣٢/ ٣األزهري.
.٢٢٢/ ٩األزهري، : ذيب اللغة. الدراهم خالصةً: الوِرق)٧(
.١٤٧٦/ ٤اجلوهري، : الصحاح. مجع دقيق وهو الطحني: األدقة)٨(
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وكـان سـخياً   . )١(لتمور فيوصل إليهم ذلـك وال يعلمـون مـن أي جهـة هـو      وا
كرمياً، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليـه بـصرٍة فيهـا ألـف دينـار،                  

ثالمثائة دينار، وأربعمائـة دينـار، ومـائيت دينـار، مث يقـسمها        روكان يصر الصر  
اإلنـسان الـصرة فقـد    إذا جـاءت  مثالًبن جعفر اصرر موسى    تباملدينة، وكان 

.)٢(استغىن

عليه السالمعتقه للعبيد-٤

ــت     ــل البي ــالق أه ــل يف اخ ــساين النبي ــاه اإلن ــسالم ان االجت علــيهم ال
ومواقفهم اليت حدث التاريخ عنها كـانوا جيـسدون اإلسـالم حيـاةً، وحيولـون         
مبادئه سلوكاً وعمالً، وقد جاء اإلسالم واسـتهدف أول مـا اسـتهدف حتريـر                

ن، واطالق حرية العبيد، وكرس لذلك املشروع احلضاري الكبري الكـثري         اإلنسا
عتـق ألـف    (عليـه الـسالم   من املفاهيم والقيم، فتجد اإلمام موسى بن جعفر       

، وقد روى لنا املؤرخون روايات كثرية يف عتقـه للعبيـد ويهـب هلـم                )٣()مملوك
.)٤(بعض ضياعه

.٢٦-٢٥/ ٢الفضل الطربسي، : ، اعالم الورى٢٣٢/ ٢املفيد، : اداإلرش: ظ)١(
-٤٤/ ٢٩املـزي،   : ، ـذيب الكمـال    ٢٨–٢٧/ ١٣اخلطيـب البغـدادي،     : تاريخ بغداد : ظ )٢(

٤٥.
.٦٥٠ابن حامت الشامي، : الدر النظيم)٣(
.٤٨-٤٧/ ٢٩املزي، : ، ذيب الكمال٣٠/ ١٣اخلطيب البغدادي، : تاريخ بغداد: ظ)٤(
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٨٠

اِّـطلب الخامس

سالم عليه المن بديع كراماته

حدثنا حممد بن علي بـن الـزبري        : عن أيب الفضل حممد بن عبد اهللا، قال       
: حـدثين أيب، قـال  : حدثنا حسام بن حامت األصـم، قـال  : البلْخي ببلْخ، قال  

خرجت حاجاً إىل بيت اهللا احلرام يف سنة : )١(قال يل شقيق بن إبراهيم البلخي
فنظرت إىل النـاس يف زيهـم   : شقيقتسع وأربعني ومائة، فرتلنا القادسية، قال  

بالقباب والعماريات واخليم واملضارب، وكل إنسان منهم قد تزيا على قدره،           
فبينمـا أنـا قـائم،      . اللهم إنهم قد خرجـوا إليـك فـال تـردهم خـائبني            : فقلت

وزمام راحليت بيـدي، وأنـا أطلـب موضـعاً أنـزل فيـه منفـرداً عـن النـاس، إذ              
الِسن، حسن الوجه، شديد السمرة، عليه سيماء العبادة نظرت إىل فىت حدث  

وشواهدها، وبني عينيـه سـجادة كأنهـا كوكـب دري، وعليـه مـن فـوق ثوبـه            
شملة من صوف، ويف رجلـه نعـل عـريب، وهـو منفـرد يف عزلـة مـن النـاس،           

كلّـاً هذا الفىت من هؤالء الصوفية املتوكّلـة، يريـد أن يكـون             : فقلت يف نفسي  

اإلمام الزاهد، أبو علي شقيق بن إبراهيم األزدي، البلخي، قتـل يف     : شقيق بن إبراهيم البلخي    )١(
، ٣٣٩/ ٤ابن أيب حـامت الـرازي،       : اجلرح والتعديل : ظ. غزاة كوالن، سنة أربع وتسعني ومائة     

.١٧٨-١٧٧/ ٧الذهيب، : ، سري أعالم النبالء٦٣أبو عبد الرمحن السلمي، : طبقات الصوفية
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فدنوت منه، : قال. على الناس يف هذا الطريق، واهللا ألمضني إليه، وألوبخنه 
ض           (يـا شـقيق   «: فلما رآين مقبالً حنوه قال يل      عـب إِن الظَّـن ـوا كَـثِريًا ِمـنتَنِباج

م وال تَجسـسوا    )الظَّن إِثـْ
قد : ، وقرأ اآلية، مث تركين ومضى، فقلت يف نفسي»)١(

الفىت على ِسري، ونطق مبا يف نفسي، ومساين بامسي، وما فعل هـذا              تكلّم هذا 
إال وهــو ويلّ اهللا، أحلقــه وأســأله أن جيعلــين يف ِحــلٍّ، فأســرعت وراءه، فلــم  

.أحلقه، وغاب عن عيين، فلم أره
، فرتلـت ناحيـة مـن احلـاج، ونظـرت فـإذا             )٢(وارحتلنا حىت نزلنـا واقـصة     

ــائم يــصلي علــى كثيــب رمــٍل،    وهــو راكــع وســاجد، وأعــضاؤه  صــاحيب ق
هـذا صـاحيب،    : فقلـت  ،عـز وجـل   تضطرب، ودموعه جتري مـن خـشية اهللا       

ألمضني إليه، مث ألسألنه أن جيعلين يف ِحلٍّ، فأقبلت حنوه، فلما نظر إيلَّ مقـبال    
)وإِنِّي َلغَفَّار ِلمن تاب وآمن وعمَِل صاِلحاً ثُم اهَتدى(يا شقيق«:قال يل

، مث »)٣(
، وقـد تكلـم علـى    )٤(غاب عن عيين فلم أره، فقلت هـذا رجـل مـن األبـدال        

.سري مرتني، ولو مل يكن عند اهللا فاضالً ما تكلم على سري
، فإذا بالفىت قائم على البئر، )٥(ورحل احلاج وأنا معهم، حىت نزلنا بزبالة  

: احيب واهللاصـ : وبيده ركوة يستقي ا ماًء، فانقطعت الركوة يف البئر، فقلت        
.١٢اآلية : سورة احلجرات)١(
.٤٠٧/ ٥ياقوت احلموي، : معجم البلدان. مرتل بطريق مكة: واقصة)٢(
.٨٢اآلية : سورة طه)٣(
. ، مسوا بذلك ألم كلمـا مـات واحـد منـهم أُبـِدل بـآخر            ِبدلهم األولياء، والعباد الواحد     : األبدال )٤(

.٣١٩/ ٥فخر الدين الطرحيي، : ، جممع البحرين٦٧/ ١ابن األثري، : النهاية يف غريب احلديث
يــاقوت : معجـم البلـدان  . مـرتل معـروف بطريـق مكـة، وهـي قريـة عـامرة ـا أسـواق         : زبالَـةُ )٥(

.١٤٥/ ٣احلموي، 
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:فرأيته قد رمق السماء بطرفه وهو يقول
 )١( 

.»إهلي وسيدي مايل سواها، فال َتعِدمنيها«

فواهللا، لقد رأيت البئر وقد فاض ماؤهـا حـىت جـرى علـى             : قال شقيق 
فتنــاول الركــوة، فمألهــا مــاًء، مث توضــأ، فأســبغ  وجــه األرض، فمــد يــده،

بيـده  يقْـِبض ركعات، مث مال إىل كثيب رمٍل أبيض، فجعـل        وصلّىالوضوء،  
أتـراه قـد   : من الرمل ويطرحه يف الركوة، مث حيركها وشرب، فقلت يف نفسي          

!حول الرمل سويقاً؟
ه أطعمـين رمحـك اهللا، مـن فـضل مـا أنعـم اهللا بـ        : فدنوت منه فقلت له   

يا شقيق، مل تزل نعمة ا علينـا أهـل البيـت سـابغة، وأياديـه       «: فنظر وقال يل  . عليك
فأخـذت  . »لدينا مجيلة، فأحسن ظنك بربـك، فإنـه ال يـضيع مـن أحـسن بـه ظنـًا            

ألـذُ ، فـواهللا مـا شـربت شـيئاً قـط      وسكّرالركوة من يده وشربت، فإذا سويق  
أيامـاً ال أشـتهي طعامـاً وال     منه، وال أطيب رائحة، فشبعت ورويت، وأقمت      

مث غـاب عـن عـيين، فلـم أره حـىت دخلـت مكـة               . شراباً، فدفعت إليه الركوة   
وقضيت حجي، فإذا بالفىت يف هدأة من الليل، وقد زهرت النجوم، وهـو إىل              

الشراب راكعاً ساجداً، ال يريد مع اهللا سواه، فجعلت أرعاه وأنظر قُبة جانب
مـرت آيـة   فكلّما،  ترتيالًالقرآن   ويرتلنني وبكاء،   خبشوع وأ  يصلّيإليه، وهو   

فيها وعد ووعيد رددها على نفسه، ودموعه جتـري علـى خـده، حـىت إذا دنـا           
الغـداة، وطـاف     فـصلّى الفجر جلس يف مصاله يـسبح ربـه ويقدسـه، مث قـام              

.٦٢٩حممد علي املدرس، : الدر الثمني أو ديوان املعصومني)١(
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بالبيــت أســبوعاً، وخــرج مــن بــاب املــسجد، فخرجــت، فرأيــت لــه حاشــية  
لباس خالف الذي شاهدت، وإذا الناس من حوله يسالونه وموايل، وإذا عليه

مـن  : عليه، فقلت لبعض الناس، أحسبه من مواليه       ويسلّمونعن مسائلهم،   
ومـن أبـو   : فقلـت . هـذا أبـو إبـراهيم، عـامل آل حممـد     : هـذا الفـىت؟ فقـال يل   

موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بـن أيب             : إبراهيم؟ قال 
يف هـذه   إلّالقد عجبت أن توجد هذه الشواهد     : فقلت .هم السالم علي طالب
.)١()*(الذرية

فهذه الكرامات العالية األقدار اخلارقة للعوائد، هي على التحقـق حليـة         
من أفاضت عليه العنايـة     إالّاملناقب وزينة املزايا، وغرر الصفات، وال يؤتاها      

توفيق، وأزلفته مـن مقـام التقـديس    الربانية وأنوار التأييد، ومرت له أخالق ال     
)وما يلَقَّاها إِالَّ الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِالَّ ذُو حظٍّ عِظيٍم(والتطهري، 

)٢(.
عليـه  هذه الرواية على بعـض كرامـات اإلمـام موسـى بـن جعفـر               دلّت

ــ ٣٦٠/ ت(لـرمحن بـن خـالد الرامهرمـزي     روى هذه الرواية احملدث أبو حممد احلسن بن عبد ا (*)  يف ) ه
.كتابه كرامات األولياء، إال انين مل أعثر حسب تتبعي على هذا املصدر بل وجدا يف مصادر أخرى

–١٢٥/ ٢ابـن اجلـوزي،     : ، صـفة الـصفوة    ٣١٩–٣١٧ابن رستم الطـربي،     : دالئل اإلمامة  )١(
ابـن  : ، مطالـب الـسؤول    ٢٢٤اجلـوزي،    ابـن : ، مثري الغرام الساكن إىل أشـرف األمـاكن        ١٢٦

، كـشف  ٤٦٣–٤٦١/ ٢سبط ابن اجلـوزي،  : ، تذكرة اخلواص٢٩٢-٢٩٠طلحة الشافعي،   
–٦٦٣ابـن حـامت الـشامي،       : ، الدر النظيم  ٢٦١–٢٥٨/ ٣علي بن عيسى االربلي،     : الغمة
الـدين  نـور   : ، جـواهر العقـدين    ٩٤٢–٩٣٩/ ٢ابن الصباغ املالكي،    : ، الفصول املهمة  ٦٦٤

، جــامع كرامــات ٣٠٨ابــن حجــر اهليتمــي،  : ، الــصواعق احملرقــة٤٤٦–٤٤٥الــسمهودي، 
.١٠٦-١٠٤الشبلنجي، : ، نور األبصار٤٠٧–٤٠٦/ ٢يوسف النبهاين، : األولياء

.٣٥اآلية : سورة فصلت)٢(
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:وما اتصف به، منهاالسالم
مـام وانقطاعـه إىل اهللا   الرواية املذكورة من حيث وصـفها لعبـادة اإل   -١

سبحانه وتعاىل موافقة ملا أمجع عليـه واصـفوه مـن احملـدثني، واشـتماهلا علـى                 
تلك الكرامة فان الروايات الشيعية والسنية تنـسب لـه ولغـريه مـن أئمـة أهـل                  

ما هو أعظم منها، ولـيس كـثرياً علـى مـن اسـتجاب هللا               عليهم السالم البيت
.)١(طلبه ودعائه وان يكون يف عونهلعز وجلوأطاعه أن يستجيب اهللا

عليه الـسالم ان ما ذكره شقيق البلخي عن اإلمام موسى بن جعفر   -٢
عـن إمـام حمـاط بعنايـة ربانيـة، أينمـا حـلّ أو        إلّا  يف حمطاته الثالث، ال يصدر    

ارحتل، مزود بعلـم ميكنـه مـن االطـالع علـى مـا يف النفـوس بـدليل مبادهتـه                     
بـه نفـسه يف املـواطن الثالثـة مـن تلـك الرحلـة                لشقيق البلخي بكل ما حدثته    

.)٢(قدرتهجلّتالطويلة يف الصحراء القاحلة، وهذا بتأييد وتيسري من اهللا 
سـرية العـارفني الـذين    عز وجل الوحشة من الناس واألنس مع اهللا     -٣

خياطبونه خبلوام كما خياطبون شخصاً ماثالً أمـامهم، وعلـى هـذا األسـاس               
يف رحلته إىل بيت اهللا احلرام منفرداً، عليه السالمبن جعفرسار اإلمام موسى 
أن يكون له موكب وحـشم وخـدم يف سـفره         عليه السالم وكان بوسع اإلمام  

أنه عرف اهللا حق معرفته فأمسى به فمأل قلبه وروحه فـال يـرى بعـد          إلّا   هذا،
ع ذلك غريه جلت قدرته، والطريق إىل العزيـز اجلبـار جيـب أن يتواضـع اجلميـ      

.)٣(جلربوته وخيشع العزيز لعزته ويذل امللوك هليبته
.٣١٩/ ٢هاشم معروف احلسين، : سرية األئمة اإلثين عشر: ظ)١(
.٢٧٣كامل سليمان، :عليه السالماظم اإلمام موسى الك: ظ)٢(
.٦٠-٥٩عفيف النابلسي، :عليه السالماإلمام موسى الكاظم : ظ)٣(
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٨٥

اِّـطلب السادس

أقوال علماء اِّـسلم وشهاداتهم حول مكانة اإلمام موسى بن جعفر 

عليهم السالم الكاظم

ــ ٢٥٥/ ت(قال عمرو بن حبر اجلـاحظ        -١ أيـن أنـتم عـن    (... . .):ه
من غريهـم مـا يعـده    موسى بن جعفر بن حممد؟ ومن الذي يعد من قريش أو    

سق كل واحد منهم عامل زاهد ناسك شجاع جواد طـاهر  نالطالبيون عشرة يف  
. زاك؟ فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون، ابـن ابـن ابـن ابـن هكـذا إىل عـشرة             

لي بن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن              عاحلسن بن علي بن حممد بن       : وهم
عرب وال من بيـوت     وهذا مل يتفق لبيت من بيوت ال      . علي بن احلسني بن علي    

.)١()العجم
ــ  ٢٩٢/ ت(قال أمحد بن إسحاق اليعقـويب        -٢ كـان موسـى بـن      (): ه

.)٢()من أشد الناس عبادةعليه السالمجعفر

ثقة صدوق (): هـ٣٢٧/ ت(قال عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي         -٣

.١٠٩–١٠٥: رسائل اجلاحظ)١(
.٣٦٠/ ٢: تاريخ اليعقويب)٢(
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.)١()إمام من أئمة املسلمني
ــ  ٥٩٧/ ت(قال مجال الدين بـن اجلـوزي         -٤ كـان كـثري التعبـد،    (): ه

جــواداً، وإذا بلغــه عــن رجــل أنــه يؤذيــه بعــث إليــه ألــف دينــار، وخــرج إىل  
.)٣()، وكان كرمياً حليماً)٢(الصلح
عند تفسريه لسورة الكوثر، ): هـ٦٠٦/ ت(قال فخر الدين الرازي -٥

نزلـت   اقالوا ألن هذه الـسورة إنمـ      صلى اهللا عليه وآله وسلم    الكوثر أوالده (
بعدم األوالد، فاملعىن أنـه يعطيـه       صلى اهللا عليه وآله وسلم    من عابه  رداً على 

نسالً يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل مـن أهـل البيـت، مث العـامل ممتلـئ            
نظر كـم كـان فـيهم مـن     امنهم، ومل يبق من بين أمية يف الدنيا أحد يعبأ به، مث          

.)٤()عليهم السالمضام والرظاألكابر من العلماء كالباقر والصادق والكا

وعلى شجرة الطور، ... (): هـ٦٣٨/ ت(قال حمي الدين بن عريب -٦
والكتاب املسطور، والبيت املعمور، والسقف املرفوع، والسر املستور، والـرق        
املنشور، والبحـر املـسجور، وآيـة النـور، كلـيم أميـن اإلمامـة، منـشأ الـشرف                   

ة األشباح، مركز األئمة العلوية، والكرامة، نور مصباح األرواح، جالء زجاج
للـصور واألشـكال بقبـول اإلصـطبار واالنتقـال،      رحمور فلك املصفوية، اآلمـ   

.)٥()النور األنور أيب إبراهيم موسى بن جعفر عليه صلوات اهللا امللك األكرب

.١٦٠/ ٨اجلرح والتعديل، )١(
.٤٦٣/ ٥املنتظم، )٢(
.١٢٤/ ٢صفة الصفوة، )٣(
.١٢٤/ ٣٢: مفاتيح الغيب)٤(
.٥٧٠/ ٢٨املرعشي النجفي، : ملحقات إحقاق احلق)٥(
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ــ  ٦٥٢/ ت(ن طلحة الـشافعي     بقال كمال الدين     -٧ هـو اإلمـام    (): ه
املـشهور بالعبـادة   ،كبري اتهـد اجلـاد يف االجتـهاد   الكبري القدر العظيم الشأن ال 

.)١()املواظب على الطاعات املشهور له بالكرامات
كان موسى جواداً حليمـاً،  (): هـ٦٥٤/ ت(بن اجلوزي اقال سبط    -٨

.)٢()وهو من الطبقة السابعة من أهل املدينة من التابعني
وسى بـن جعفـر بـن       م(): هـ ٦٥٥/ ت(قال ابن أيب احلديد املعتزيل       -٩

.)٣()حممد، مجع من الفقه والدين والنسك واحللم والصرب
ــ  ٦٧٤/ ت(قال ابـن الـساعي البغـدادي         - ١٠ هـو صـاحب الـشأن     ): (ه

.)٤()العظيم والفخر اجلسيم كثري التهجد، اجلاد يف االجتهاد املشهود له بالكرامات
): جـري من أعالم القرن السابع اهل(قال عمر بن شجاع املوصلي    -١١

كان حرباً عاملاً، مساملاً، وكان مع عظم شأنه، وعلـو مكانـه، وغـزارة علمـه                (
وفهمه، ووافر حلمـه، جـواداً كرميـاً، وكـان عظـيم الـشأن، والفـضل، رابـط                

.)٥()اجلأش، واسع العطاء
مــن أعــالم القــرن الــسابع (قــال مجــال الــدين بــن حــامت الــشامي -١٢

.)٦()اً، ياًكرميعليه السالمكان موسى(): اهلجري

.٢٨٩مطالب السؤول، )١(
.٤٦١-٤٦٠/ ٢تذكرة اخلواص، )٢(
.٢٩١/ ١٥شرح ج البالغة، )٣(
.٣٠: كتاب خمتصر أخبار اخللفاء)٤(
.٣٦٦-٣٦٥النعيم املقيم، )٥(
.٦٥١الدر النظيم، )٦(
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كان موسى بـن    (): هـ ٧١٧/ ت(قال عبد الرمحن سنبط األربلي       -١٣
.)١()كثري التعبد جواداً،عليه السالمجعفر

ــ ٧٣٣/ ت(قال شهاب الدين النـويري      -١٤ كـان رجـالً صـاحلاً    ): (ه
.)٢()كلّهخرياً ديناً يقوم الليل 

لقدوة، السيد، اإلمام، ا(): هـ٧٤٨/ ت(قال مشس الدين الذهيب     -١٥
، )٤(، كـان صـاحلاً، عاملـاً، عابـداً، متألَّهـاً     )٣(والد اإلمام علي بن موسى الرضا  

.)٦()، وكان حليماً كبري القدر)٥(وكان من أجود احلكماء ومن العباد األتقياء
اإلمام السابع، (): هـ٧٥٧/ ت(قال مجال الدين الزرندي احلنفي   -١٦

الـشاكر النـاجح، العـامل الكـرمي، األمـني احلكـيم،       التايل التابع، العبد الصاحل،    
.)٧()الصابر الكظيم، مسي الكليم

ــ ٧٦١/ ت(قال صالح الدين العالئي   -١٧ موسـى الكـاظم بـن    (): ه
.)٨()جعفر الصادق رمحة اهللا عليهما

ةثين عـشر هو أحد األئمة اال (): هـ ٧٦٨/ ت(قال اليافعي اليمين     -١٨

.١٣٦: خالصة الذهب املسبوك)١(
.٩٤/ ٢٢: ة األرباي)٢(
.٤٦٣/ ٥سري أعالم النبالء، )٣(
.٤١٩/ ٨: تاريخ اإلسالم)٤(
.١٨٦/ ٤ميزان االعتدال، )٥(
)٦(رب١٥/ ٦: العرب يف خرب من ع.
.١٤٩معارج الوصول، )٧(
.٣٥٦: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل)٨(
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.)١()ية، له أخبار شهرية ونوادر كثريةاد اإلمامتقاملعصومني يف اع
ــشقي   -١٩ ــثري الدم ــن ك ــال اب ـــ٧٧٤/ ت(ق ــادة  (): ه ــثري العب ــان ك ك

.)٢()واملروءة، إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه أرسل إليه بالذهب والتحف
ــ ٨٤١/ ت(قال سبط ابن العجمـي   -٢٠ ثنـاء النـاس عليـه كـثري     ): (ه

.)٣()رمحة اهللا عليه
ــ ٨٥٢/ ت(بن حجر العسقالين   قال شهاب الدين     -٢١ صـدوق  (): ه

.)٥()، مناقبه كثرية)٤(عابد، من السابعة
هو اإلمام الكبري القدر، (): هـ ٨٥٥/ ت(قال ابن الصباغ املالكي      -٢٢

ساهر ليله قائماً، القاطع اره صائماً، املسمى لفـرط  لاألوحد، احلجة، احلرب، ا   
.)٦()حلمه وجتازه عن املعتدين كاظماً

ــ  ٨٧٤/ ت(ال ابن تغري بـردي      ق -٢٣ كـان سـيداً عاملـاً فاضـالً        (): ه
.)٧()سنياً جواداً ممدحاً جماب الدعوة

كان يـدعى   (): هـ ٨٨٤/ ت(بن العجمي   اسبط  موفق الدين   قال   -٢٤
.)٨()العبد الصاحل لعبادته واجتهاده، وكان كرمياً

.٣٠٥/ ١: مرآ اجلنان)١(
.١٨٩/ ١٠البداية والنهاية، )٢(
.٢٩١٧/ ٨: اية السؤل)٣(
.٢٢١/ ٢تقريب التهذيب، )٤(
.٣٩٤/ ٨: ذيب التهذيب)٥(
.٩٣٢-٩٣١/ ٢الفصول املهمة، )٦(
.١٤٢/ ٢: النجوم الزاهرة)٧(
.٢٩٧-٢٩٦/ ٢: كنوز الذهب)٨(
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ــ  ٩٧٤/ ت(قال ابن حجر اهليتمـي       -٢٥ ه كـان أعبـد أهـل زمانـ       (): ه
.)١()وأعلمهم وأسخاهم

ــاين   -٢٦ ــاس القرم ــو العب ــال أب ـــ١٠١٩/ ت(ق ــائم  (): ه ــد الق اته
هـو اإلمـام    ،عليـه الـسالم   بن جعفر الكـاظم   ااملتصدق الصائم اإلمام موسى     

الكبري القدر، األوحد، احلجة، الساهر ليله قائماً القاطع اره صائماً، وكان له 
قمـة الـشرف وعالهـا، ومسـا إىل أوج           كرامات ظاهرة ومناقب بـاهرة، اقتـرع      

.)٢()املزايا فبلغ عالها

ــ  ١١٦٧/ ت(قال مشس الـدين الغـزي        -٢٧ الـسيد اجلليـل احلـرب      (): ه
.)٣()احلجة

ــ ١١٧١/ ت(قال عبد اهللا الـشرباوي الـشافعي      -٢٨ الـسابع مـن   (): ه
.)٤()اء األسخياءموكان من العظعليه السالماألئمة موسى الكاظم

ــ  ١٢٤٦/ ت(مد أمـني الـسويدي      قال حم  -٢٩ هـو اإلمـام الكـبري      (): ه
.)٥()القدر، الكثري اخلري

كان أعبـد أهـل زمانـه،       ): (هـ ١٣٠٨/ ت(قال مؤمن الشبلنجي     -٣٠
وأعلمهم وأسخاهم كفاً، وأكرمهم نفساً، وكان يتفقـد فقـراء املدينـة فيحمـل         

يعلمون مـن أي  إليهم الدراهم، والدنانري إىل بيوم ليالً وكذلك النفقات وال     

.٣٠٧: الصواعق احملرقة)١(
.١١٣–١١٢: كتاب أخبار الدول)٢(
.١١٣/ ٤: ديوان اإلسالم)٣(
.٢٩٥: اإلحتاف حبب األشراف)٤(
.٣٣٤: سبائك الذهب)٥(
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.)١()بعد موتهإلّا جهة وصلهم ذلك، ومل يعلموا بذلك
أحد أعيـان أكـابر األئمـة       (): هـ ١٣٥٠/ ت(قال يوسف النبهاين     -٣١

رضـي اهللا عنـهم أمجعـني ونفعنـا         . م هداة اإلسالم  امن ساداتنا آل البيت الكر    
صـلى اهللا عليـه وآلـه       بربكام، وأماتنـا علـى حبـهم وحـب جـدهم األعظـم            

.)٢()وسلم
كان من سادات بـين     (): هـ ١٣٧١/ ت(قال الدكتور زكي مبارك      -٣٢

.)٣()هاشم، وإماماً مقدماً يف العلم والدين
كان مـن سـادات بـين       (): هـ ١٣٩٦/ ت(الزركليقال خري الدين     -٣٣

.)٤()هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلماء األجواد
    م وعلى اختالف مذاهبهم مـن حمـدثي        لقد أمجع املسلمون جبميع طبقا

األمة ومورخيها ورجال الفكر والعلـم علـى إكبـار اإلمـام موسـى بـن جعفـر           
وتعظيمـه واالعتـراف لـه بالفـضل والـسيادة والـشرف، والتقـى             عليه الـسالم  

والعلم، والعبادة واحللم، والكرم والـصدق، والتـدبري واحلكمـة، وكـثري منـهم            
ه ومسو روال والكلمات اليت عبرت عن جاللة قدوصفه باإلمام، وان هذه األق    

من الصفات الرفيعة واألخالق احلميدة، عليه السالممقامه اليت متيز ا اإلمام
الذين رفعوا راية اهلدايـة والـصالح يف   عليهم السالمهاؤمل يتصف ا سوى آب   

.األرض

.١١٠نور األبصار، )١(
.٤٠٦/ ٢: جامع كرامات األولياء)٢(
).اهلامش(١٠١/ ١احلصري القريواين، : زهر اآلداب)٣(
.٣٢١/ ٧: األعالم)٤(
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رورة وهذا هو بالضبط ما أراده فقهاء األحكام السلطانية من احلكم بـض           
اجتماع شروط اإلمامة املقدرة يف شخص املؤهل هلذا املركز الديين اخلطري، وقد 
اجتمعت فيه بشهادة اجلميع، وعندما يتم االتفاق والتسامل على اجتمـاع هـذه             
الشروط والصفات يف إنسان ما دون غريه من رجاالت عصره ومعارف دهره، 

.)١(روغ منهاالعقائدية املفاملسلّماتتصبح قضية إمامته من 

.٧٣/ ٢حممد حسن آل ياسني، : عليهم السالم األئمة اإلثنا عشر : ظ)١(
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املبحث الثاني

السرية العلمية والفكرية لإلمام موسى 

عليه السالم بن جعفر الكاظما

:وينتظم هذا المبحث بتوطئة وستة مطالب وعلى النحو اآلتي
عليه السالم النص على إمامته: المطلب األول

عليه السالم األثر القرآني عند اإلمام: المطلب الثاني
في الحديث الشريفعليه السالمأثره: الثالثالمطلب 

في العقائدعليه السالمأثره: المطلب الرابع
عليه السالم اآلثار العلمية لإلمام: المطلب الخامس
ورواة حديثهعليه السالمتالمذته: المطلب السادس
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٩٥

توطئة

عناية خاصـة بـالعلم والعلمـاء، فأسـسوا     عليهم السالمعين أهل البيت 
يف حواضره معامل احلياة الفكرية، ودعوا املسلمني دعـوات جـادة حتمـل طـابع              
اإلرشاد والتوجيـه إىل اخلـري ليبنـوا حيـام اخلاصـة علـى أسـاس مـن الـوعي                 
العلمي، وقد ملئت املوسوعات احلديثية والفقهية مبا أُثـر عنـهم مـن أحاديـث               

)ِم ربك الَّذِي خلَقاْقرأْ ِباس(: الترغيب يف طلب العلم عمالً بقوله تعاىل     
)١( ،

فقيه واحد ينقـذ يتيمـاً   «: قولهعليه السالموقد ورد عن اإلمام موسى بن جعفر     
من أيتامنا املنقطعني عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو حمتاج إليه أشد علـى إبلـيس مـن         

      ـه مـع ذات نفـسه عبـاد اه ذات نفسه فقط، وهذا مهوإمائـه،  ألف عابد، ألن العابد مه
ــه، فلــذك هــو أفــضل عنــد ا مــن ألــف ألــف عابــد      قــلين ذهم مــن يــد إبلــيس ومردت

عـن  عليـه الـسالم  ، وروي عن اإلمام موسى بن جعفر    )٢(»وألف ألف عابدة  
أربع يلـزمن كـلّ ذي   «: قولهصلى اهللا عليه وآله وسلم آبائه عن رسول اهللا   

.١اآلية : العلقسورة)١(
.١٣/ ١أبو منصور الطربسي، : االحتجاج)٢(
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تماع العلم، وحفظه، ونشره عنـد  سا: قيل يا رسول ا ما هن؟ قال: وعقل من أميت احج
يف التركيـز علـى التفقـه يف الـدين     عليـه الـسالم  ، وورد عنه  )١(»أهله والعمل بـه   

تفقهوا يف دين ا فـان الفقـه مفتـاح البـصرية ومتـام العبـادة والـسبب إىل املنـازل            «: قوله
مس الرفيعة والرتب اجلليلة يف الدين والدنيا؛ وفضل الفقيـه علـى العابـد كفـضل الـش            

له عمال ا رض٢(»على الكواكب؛ ومن مل يتفقه يف دينه مل ي(.
خلدمـة اإلسـالم يف نـشر    عليـه الـسالم  وقد اجته اإلمام موسى بن جعفر   

تعاليمه وأحكامه وبسط علومه ومعارفه بكـل مـا حـوى مـن علـوم ومعـارف          
تاجـاً  متصدياً لكل جزئيات العلوم اإلسالمية اليت سئل عنها أو كان اتمع حم         

عليـه  كان مجاعة من خاصة أيب احلـسن : (إليها، روي عن زيد النهشلي، قال   
من أهـل بيتـه وشـيعته حيـضرون جملـسه، ومعهـم يف أكمـامهم ألـواح                  السالم

بكلمـة أو أفـىت يف      عليـه الـسالم   أبنوس لطاف، وأميال، فإذا نطق أبو احلـسن       
ظ ان مدرسـة اإلمـام   ، وحلسن احلـ )٣()نازلة، أثبت القوم ما مسعوا منه يف ذلك   

بــل عليـه الــسالم يف املدينـة مل تنتــه بعـد وفاتــه  عليـه الــسالم جعفـر الــصادق 
، )٤(عليه الـسالم   حافظت على ازدهارها بقيادة خليفته اإلمام موسى الكاظم       

اجتهوا إىل الدراسات الفقهية باملدينة، ودراسة اآلثار   عليهم السالم وآل البيت 
كـان  عليه الـسالم  لعلم وموئله، وان اإلمام الصادق    النبوية، ألا كانت دار ا    

.٧٠فضل اهللا الراوندي، : النوادر)١(
.٣٠٧ابن شعبة احلراين، : حتف العقول)٢(
.٤١١ابن طاووس، : مهج الدعوات)٣(
ــرب  : ظ)٤( ــاريخ الع ــصر ت ــي،  : خمت ــري عل ــال  ٢٠٩أم ــديث والرج ــشيعة يف احل ــر : ، دور ال جعف

.٣٧٥مهدي البيشوائي، : عليهم السالم ، سرية األئمة ١٣٨السبحاين، 
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اعلم الناس باختالف الفقهاء، فكان عاملاً بالفقـه ومناهجـه، ويف بيتـه فقـه آل      
صلى اهللا عليـه وآلـه   وما عندهم من أحاديث رسول اهللا عليهم السالم البيت
وان الفقه بشىت أنواعه وطرق االسـتنباط بـشىت مناهجهـا كـان اإلمـام          ،وسلم

على علم ا، وكل علم يستقيه العامل احملقـق لـه أثـر يف              عليه السالم صادقال
.)١(آرائه

ان اتمــع البــشري ال خيلــو علــى الــدوام مــن أشــخاص هلــم اســتعداد 
وقابلية على أن ينالوا طريق التكامل على ضوء اهلدايـة للهـداة اإلهلـيني، وان                

شرية يف مجيـع جمـاالت   هـو الـذي يـؤمن هـذه احلاجـة البـ      عليه الـسالم   اإلمام
.سوى النصعليه السالماملعارف واألحكام، وال سبيل إىل تعيينه

.١٥٦حممد أبو زهرة، : اإلمام الصادق: ظ)١(
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اِّـطلب األول

عليه السالم النص على إمامته

صـلى اهللا عليـه وآلـه    ب ألجـل إمامـة اخللـق بعـد الرسـول     صان من ينـ  
رئاسة الدين، وزعامـة الـدنيا، وحفـظ الـشرع، وإصـالح            لوالتصدي   ،وسلم

وإقامــة األحكـام، وتربيــة املـسلمني، وتنظــيم شـؤون البــشر، وإدارة    اتمـع، 
ــذيب نفوســهم، وضــم   ــورهم، و ــم   اأم ــزم أن يكــون أعلمه ن ســعادم يل

وأفضلهم وأعقلهم، معصوماً من اخلطأ، حمفوظاً عن الزلل، حـىت ال يلـزم أن         
يعطي الشيء فاقده، أو يهب الفضيلة من هو متخلٍّ منها، ولئال يكـون خمطئـاً       

.)١(ه إحنطاط اتمع البشري وإيار معامل اإلنسانيةئيلزم من خطف
وقد ورد النص على إمامة اإلمام أيب احلسن موسـى بـن جعفـر الكـاظم     

ثـين  ضمن ما ورد من الروايات الكثرية يف الـنص علـى األئمـة اال   عليه السالم 
مـن قبـل خـامت املرسـلني       صرحية بامسائهم وغـري صـرحية،     عليهم السالم عشر

علـيهم  وعترتـه الطـاهرة   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الرسول األكرم حممـد   
ــ ٤١٣/ ت(املفيـد   وخلّـص الـشيخ   السالم عليـه الـسالم  مـؤهالت اإلمـام  ) ه

حممـود رضـا   : ، اإلمامـة علـى ضـوء الـثقلني        ٣٠٠علـي احلـسيين الـصدر،       : العقائد احلقـة  : ظ )١(
.٣٠اهلامشي، 
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:يف ثالث نقاط هيعليه السالملإلمامة الشرعية وقيادة األمة بعد أبيه
.اجتماع خالل الفضل فيه والكمال-١

فيما يوجـب لـه اإلمامـة ويقتـضي لـه            تقدمه على كافة أهل عصره     -٢
اسة، من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثـرة           ئالر

.األعمال املقربة إىل اهللا جل امسه
.)١(باإلمامة عليه وإشارته ا إليهعليه السالمنص أبيه-٣

يف النص علـى إمامـة      عليه السالم وقد أُثرت عن اإلمام جعفر الصادق     
:بصورة مستقلة عدة روايات منهاعليه السالمى بن جعفرموس

عن حممد بن حيىي وأمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد اجلبار، عـن        -١
ر يف  احلسن بن احلسني، عن أمحـد بـن احلـسن امليثمـي، عـن فـيض بـن املختـا                   

عليـه  حىت قال لـه أبـو عبـد اهللا    ،عليه السالم  حديث طويل يف أمر أيب احلسن     
فقمـت حـىت   ، »هو صاحبكم الذي سألت عنه، فقـم إليـه فـأِقر لـه حبقّـه        «:السالم

:عليـه الـسالم  له، فقال أبو عبـد اهللا عز وجلقبلت رأسه ويده ودعوت اهللا    
جعلت فداك فـأخرب بـه أحـداً؟    : قلت: ، قال»أما إنه مل يؤذن لنا يف أول منك  «

ي ورفقائي ، وكان معي أهلي وولد»نعم، أهلك وولـدك «:عليه السالم فقال
وقـال  عـز وجـل  وكان يونس بن ظبيان من رفقائي، فلما أخـربم محـدوا اهللا     

ال واهللا حىت أمسع ذلك منه وكانـت بـه عجلـة، فخـرج فأتبعـه، فلمـا           : يونس
وقد سبقين إليـه -يقول له عليه السالم  انتهيت إىل الباب، مسعت أبا عبد اهللا      

مسعت وأطعت، فقال يل : الفق: ، قال»يا يونس األمر كما قال لـك فـيض    «-

.٢١٥/ ٢: اإلرشاد)١(

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


مالسالعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامحياة: الفصل األول.............................................١٠٠

.)١(»خذه إليك يافيض«:عليه السالمأبو عبد اهللا
عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد اجلبار، عـن صـفوان، عـن           -٢

أبـا  عليـه الـسالم  دعـا أبـو عبـد اهللا    : ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قـال       
وا علــيكم هبــذا، فهــو«: يومــاً وحنــن عنــده فقــال لنــا عليــه الــسالماحلــسن

.)٢(»صاحبكم بعدي
حدثنا حممد : قالرضي اهللا عنهعن علي بن أمحد بن حممد الدقاق     -٣

بن أيب عبد اهللا الكويفّ، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه احلـسني بـن            
دخلت على سيدي جعفـر بـن حممـد        : يزيد النوفلي عن املفضل بن عمر قال      

إلينا يف اخللف مـن بعـدك؟ فقـال    ياسيدي لو عهدت   : فقلت ،عليهما السالم 
.)٣(»اإلمام من بعدي ابين موسى: يا مفضّل«: يل

مسعت علي بن جعفر بن حممد الـصادق  : روى حممد بن الوليد قال     -٤
يقـول جلماعـة مـن خاصـته     -جعفـر بـن حممـد       -مسعـت أبـي     «: يقـول عليه السالم 

خلِّـف مـن بعـدي،    استوصوا بابين موسى خـرياً، فإنـه أفـضل ولـدي ومـن أُ         : وأصحابه
.)٤(»وهو القائم مقامي، واحلجة  تعاىل على كافة خلقه من بعدي

وهكذا فهم املسلمون وتأكد لدى اخلاصة من أصحاب اإلمام جعفر بن           
والعامة من املسلمني، ان اإلمامة من بعده يف ولده         عليه السالم حممد الصادق 

الناس عليه واعترفوا له   لذلك أقبل  ،عليه السالم أيب احلسن موسى بن جعفر    

.٣٦٦/ ١الكليين، : أصول الكايف)١(
.٢٠٦علي بن احلسني بن بابويه، : ، اإلمامة والتبصرة٣٦٧/ ١الكليين، : أصول الكايف)٢(
.٣٦٨/ ٢الصدوق، : كمال الدين)٣(
.١٥-١٤/ ٢الفضل الطربسي، : ، إعالم الورى٢٢٠/ ٢املفيد، : اإلرشاد)٤(
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متاز به اإلمام موسـى بـن   اباإلمامة عمالً ذه النصوص الشريفة، واقتناعاً مبا    
.من علم وخلق وتقوىعليه السالمجعفر

اإلمامة وهـو اإلمـام الـسابع    عليه السالمتوىل اإلمام موسى بن جعفر   و
واليت اسـتمرت  ،عليه السالمبعد وفاة أبيهعليهم السالممن أئمة أهل البيت  

حنواً من مخس وثالثني سنة، مارس فيها مسؤوليات اإلمامة الكربى، كما كان     
.ميارسوا جبدارة وكفاءة تامتنيعليه السالمآباؤه الكرام
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١٠٢

اِّـطلب الثاني

عليه السالم األثر القرآني عند اإلمام

دس الذي  إنَّ القرآن الكرمي باعتباره الوحي اإلهلي واملصدر األساس املق        
اتفقت كلمة املسلمني على حجيته وتعظيمـه وااللتـزام بـه واالسترشـاد ديـه       

عليهم وقراءته واحلفاظ عليه وتفسريه والدفاع عنه، فقد أبدى أئمة أهل البيت
اهتماماً بالغاً بالقرآن الكرمي منذ عهد أمري املؤمنني علـي بـن أيب طالـب    السالم

دون باحلق ويعشقون القرآن اإلمام موسـى    ومن األئمة الذين يه    ،عليه السالم 
عليـه الـسالم  فعنـدما ننفـذ إىل حيـاة األمـام     عليـه الـسالم   بن جعفر الكـاظم   

وعالقته بالقرآن فإننا نقرأ أنه كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، فكـان إذا قـرأ    
القرآن، يقرأه بالصوت احلسن الذي خيشع له السامعون، ولعل هذا ينطلق من 

احلسن يعطي الكلمـة جتـسيداً، حبيـث متـأل الكلمـة القرآنيـة عقـل                أنّ الصوت   
اإلنسان وقلبه، فتتعمق فيه أكثر مما إذا قرأها بـشكلها الطبيعـي، ولـذلك قـال               

)ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيال  (: تعاىل
)ورتَّلْناه تَرتِيال(: ، وقال تعاىل  )١(

، ولذا أثر عنـه  )٢(

.٤اآلية : سورة املزمل)١(
.٣٢اآلية : سورة الفرقان)٢(
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لقرآن، وكـان إذا قـرأ يحـزن ويبكـي ويبكـي            أنه كان أحسن النـاس صـوتاً بـا        
.)١(السامعني لتالوته

عنه جمموعة كثرية من الروايات التفسريية تبني مسائل متنوعـة   أُثرتوقد  
يف جمـال تفـصيل األمـور الكليـة الـيت وردت يف القـرآن الكـرمي وتبـيني بـواطن          

.اآليات وتأويلها ومصاديقها
وهي من   ،عليه السالم ليت فسرها اإلمام  من اآليات القرآنية ا    امنوذجات

.أهم مفاتيح معرفة تفسري الكتاب العزيز وتأويله

على خلقهعز وجلإّن األئمة شهداء اهللا

احللّـال عن معلى بن حممد، عن احلسن بن علي، عن أمحد بن عمر     -١
أَفَمـن كـان    (:عز وجـل  عن قول اهللا  عليه السالم  سألت أبا احلسن  : قال

 لى بع        ـهمِن شـاِهد تُْلـوهيِه وبر ٍة مِنني(
أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه     : ، فقـال )٢(

صـلى اهللا   ورسـول اهللا   ،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الشاهد على رسول اهللا   
.)٤(،)٣(على بينة من ربهعليه وآله وسلم

.٦٤/ ٣أبو سعد اآليب، : ر الدر، نث٢٣٥/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)١(
.١٧اآلية : سورة هود)٢(
.٢٤٦/ ١الكليين، : أصول الكايف)٣(
ورد هذا التفسري بأسانيد خمتلفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، وعـن اإلمـام علـي          )٤(

الـرازي،  عبد الرمحن  : تفسري ابن أيب حامت الرازي    : يف مصادر تفسريية متعددة منها    عليه السالم   
أمحـد بـن   : ، تفـسري الـثعليب  ١٢٠–١١٩/ ٢نصر الـسمرقندي،  : ، تفسري السمرقندي ٢٥٦/ ٥

، اجلــامع ٢١٠–٢٠٩/ ١٧فخــر الــدين الــرازي، : ، مفــاتيح الغيــب٣١٥/ ٣حممــد الــثعليب، 
، روح ٥٨٦/ ٣الـسيوطي،  : ، الدر املنثور يف التفـسري باملـأثور  ١٣/ ٩القرطيب،  : ألحكام القرآن 

.٢٢٩/ ٦شهاب الدين اآللوسي، : املعاين
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ق بـالتبليغ وأداء حـ   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      الشاهد على رسول اهللا   
،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   الرسالة، أو الشاهد بعلومه ومعجزاته وكماالته     

ليكـون كـل واحـد      صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        وجعله شاهداً على الرسول   
، يدل على أنه )ويتْلُوه(: منهما مشهوداً عليه لصاحبه وشاهداً له، وقوله تعاىل

ــغ ــاىل  املبلّ ــه تع ــه، وقول ــى أمت ــة بعــده عل ــه(:واخلليف ــة  )مِن ــى غاي ــدلّ عل ، ي
عليـه  لعليصلى اهللا عليه وآله وسلم   االختصاص بينهما كما قال رسول اهللا     

علـي  «:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ، وقـال )١(»أنت مني وأنا منك «:السالم
صـلى  ، املراد منها هـو الـنيب  )على بينٍة مِن ربهِ(: ، وقوله تعاىل )٢(»مني وأنا منه  

صـلى اهللا  وهي دالة علـى حقيقـة نبوتـه وصـدق رسـالته     ليه وآله وسلماهللا ع 
.)٣(عليه وآله وسلم 

عز وجل بغ إمام من اهللاعز وجلَّـ من دان اهللا

يف عليه السالمعن أمحد بن حممد عن ابن أيب نصر، عن أيب احلسن   -٢
ع هـواه بِغَيـِر        (:عـز وجـل   قول اهللا  ـِن اتَّبـأََضـلُّ مِم ـنمو  ِا ِمـن دى هـ(

، قـال )٤(
.)٥(»يعين من اختذ دينه رأيه، بغري إمام من أئمة اهلدى«:عليه السالم

.٧٠٨البخاري، : ، صحيح البخاري٨٥٤/ ٢سليم بن قيس، : كتاب سليم بن قيس اهلاليل)١(
.٨٧النسائي، : ، اخلصائص٨٩/ ١ابن ماجه القزويين، : سنن ابن ماجه)٢(
در بـ : ، احلاشـية علـى أصـول الكـايف    ٤٦٠/ ٣فخر الدين بن علي احلـداد،       : تفسري احلداد : ظ )٣(

: ، مـرآة العقـول  ١٦٤/ ٥حممد صاحل املازندراين،  : ، شرح أصول الكايف   ١٤٢الدين العاملي،   
.٣٤٢/ ٢حممد باقر السي، 

.٥٠اآلية : سورة القصص)٤(
.٩٤/ ٤الفيض الكاشاين، : ، تفسري الصايف٤٣٧/ ١الكليين، : أصول الكايف)٥(
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ان من اختذ عقائـده أو عبادتـه ـواه وظنونـه الفاسـدة يف تعـيني اإلمـام            
، ألن اهلدايـة ال  يكـون قـد دان بغـري إمـام هـدى مـن اهللا      وسائر أصول الـدين   

.)١(تكون إال من جهة اإلمام

صلى اهللا عليه وآله وسلم األعمال على رسول اهللاعرض

عن يعقوب بن يزيد، عن احلـسن بـن علـي الوشـا، عـن أمحـد بـن              -٣
وُقـلِ  (:عـز وجـل   سئل عن قول اهللا   : قالعليه السالم عمر، عن أيب احلسن   

)مؤمِنونـاعملُوا َفسيرى اُ عملَُكم ورسـولُه والْـ   
إن «:معليـه الـسال  ، قـال )٢(

عليــه وآلــه وســلمأعمــال العبــاد تُعــرض علــى رســول ا كــلّ صــباح؛ أبرارهــا صــلى ا
.)٣(»وفجارها؛ فأحذروا

تجدد النعم للعاص

عليـه  سـألت أبـا احلـسن   : عن عمرو بن إبراهيم أخي العباسي قال   -٤
)سنـستَدرِجهم مِـن حيـث ال يعلَمـون        (: عن قولـه تعـاىل    السالم

عليـه  ، قـال  )٤(
.)٥(»جيدد هلم النِعم مع جتدد املعاصي«:السالم

وجميـع األنبيـاء   صلى اهللا عليه وآله وسلم  ورثوا علم النبي  عليهم السالم  إّن األئمة 

الذين من قبلهمعليهم السالمواألوصياء

.٢١٤-٢١٣/ ٤حممد باقر السي، : مرآة العقول: ظ)١(
.١٠٥اآلية : سورة التوبة)٢(
.٣١٧/ ٢حممد بن احلسن الصفار، : بصائر الدرجات)٣(
.٤٤اآلية : ، سورة القلم١٨٢اآلية : سورة األعراف)٤(
.٣٤٢-٣٤١علي بن اسباط، : -النوادر -األصول الستة عشر )٥(

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


السالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامياةح: الفصل األول.............................................١٠٦

عن حممد بن محاد، عن أخيه أمحد بن محاد، عن إبراهيم، عن أبيه،   -٥
جعلت فداك أخـربين عـن   : قلت له: قال:عليه السالملعن أيب احلسن األو   

مـن  : ، قلت»نعـم «: ورث النبيني كلهم؟ قال صلى اهللا عليه وآله وسلم    النيب
صـلى ا عليـه   مـا بعـث ا نبيـاً إلّـا وحممـد     «: لدن آدم حىت انتهى إىل نفـسه؟ قـال      

ى بـإذن  إنّ عيسى بن مـرمي كـان حييـي املـوت       : قلت: ، قال »أعلم منـه  وآله وسلم 
ــال صــدقت، وســليمان بــن داود كــان يفهــم منطــق الطــري، وكــان     «: اهللا، ق
عليــه وآلــه وســلمرســول ا فقــال: ، قــال»يقــدر علــى هــذه املنــازلصــلى ا :» إن

    ى  (: يف أمـــرهســليمان بـــن داود قــال للهدهـــد حــني فقـــده وشــكال أَر َفقــاَل مـــا لِـــي
)هدهد أَم كـان ِمـن الْغـائِبِني     ـالْ

ُألعذِّبنـه عـذابًا   (:، حـني فقـده، فغـضب عليـه فقـال     )١(
)شـدِيدًا أَو ألَذْبحنـه أَو لَيـأْتِيني بِـسلْطاٍن مـبٍِني     

وإمنــا غـضب ألنـه كـان يدلـه علــى     )٢(
قــد أعطــي مــامل يعــطَ ســليمان، وقــد كانــت الــريح والنمــل  -وهــو طــائر -املــاء، فهــذا 

ة لــه طــائعني، ومل يكــن يعــرف املــاء حتــت اهلــواء،   واإلنــس واجلــن والــشيطان واملــرد 
وَلـو أَن ُقرآنــًا سـيرت ِبـِه اْلجِبــالُ أَو    (: وكـان الطـري يعرفـه وإن ا يقــول يف كتابـه    

)موتىـقُطِّعت بِهِ األَرض أَو كُلِّم بِهِ اْل    
، وقد ورثنـا حنـن هـذا القـرآن الـذي فيـه مـا        )٣(

ه البلدان، وحتيى به املوتى، وحنن نعرف املاء حتت اهلـواء، وإن  تسير به اجلبال وتقطع ب  
ــا        مم بــه مــع مــا قــد يــأذن ا آليــات مــا يــراد هبــا أمــر إال أن يــأذن ا يف كتــاب ا

لنا يف أم الكتاب، إن ا ةٍ (: يقولعز وجلكتبه املاضون، جعله اغائِب ما مِنو
ماءِ وضِ إِالَّ فِــِفــي الــســبٍِنياألَر ي كِتــابٍ م(

ــم أَورثْنــا اْلكِتــاب الَّــذِين  (:، ثــم قــال)٤( ُث

.٢١-٢٠اآلية : سورة النمل)١(
.٢١-٢٠اآلية : سورة النمل)٢(
.٣١اآلية : سورة الرعد)٣(
.٧٥اآلية : سورة النمل)٤(
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)اصطَفَينا مِن عِبادِنا
)١( .وأورثنـا هـذا الـذي فيـه     عز وجـل فنحن الذين اصطفانا ا

.)٢(»تبيان كل شيء
تـارة حيـصل باالكتـساب، أي بـالطريق      : ان حصول العلم على حنـوين     

؛ وذلـك لقولـه     لـدنياً ئه سبحانه شخصاً علماً     املتعارف، وأخرى حيصل بإعطا   
دِنا وعلَّمنـاه مِـن لَـدنَّا عِلْمـًا         (: تعاىل عِنـ ـًة مِـنمحر ناهعِبادِنا آتَي دًا مِنبدا عجفَو(

)٣(،
وقد أعطى سـبحانه وتعـاىل هـذا العلـم لطائفـة خاصـة مـن عبـاده املـصطفني             

نخ العلـوم املتعارفـة وهـو ال        وأورثهم الكتاب وان علمهم هـذا لـيس مـن سـ           
.)٤(حيصل باالكتساب

بقولــه علــيهم الــسالماســتدل علــى كــون القــرآن وعلمــه عنــد األئمــة
: ، وكون علم كـل شـيء يف القـرآن لقولـه تعـاىل      )أَورثْنا اْلكِتـاب  (:سبحانه

)    ـييانًا لِكُـلِّ شتِب اْلكِتاب كلَيلْنا عنَزوأورثنـا  «:عليـه الـسالم  ، إذ قـال )٥()ءٍو
.)٦(»هذا الذي فيه تبيان كل شيء

من حافظ على صالته أو ضيعها

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلسني، عن حممـد بـن               -٦
:عـز وجـل  عـن قـول اهللا    عليـه الـسالم   عبـداً صـاحلاً   سـألت   : الفضيل قـال  

.٣٢اآلية : سورة فاطر)١(
.٢٨٣-٢٨٢/ ١الكليين، : أصول الكايف)٢(
.٦٥اآلية : سورة الكهف)٣(
.٣٦٠-٣٥٩حممود رضا اهلامشي، : اإلمامة على ضوء الثقلني: ظ)٤(
.٨٩اآلية : سورة النحل)٥(
.٢٤/ ٣اقر السي، حممد ب: مرآة العقول: ظ)٦(
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)ونساه التِهِمص نع مه الَِّذين(
.)٢(»هو التضييع«: ، قال)١(

معنى الص

: يف قولــه تعــاىلعليــه الـسالم عـن ســليمان الفــرا عـن أيب احلــسن  -٧
ــتَعِينوا بِالــصبرِ والــصالةِ ( اسو(

ــال)٣( ــة    «: ، ق الــصرب إذا نزلــت بالرجــل الــشدة أو النازل
. )٤(»الصرب الصوم،)استَعِينوا بِالصبرِ والصالةِ(: ا يقول-قال -فليصم 

عليه السالم موسىآيات نبي اهللا

: عـن تفـسري قولـه تعـاىل    عليه السالمسئل اإلمام موسى بن جعفر -٨
)ولَقَد آتَينا موسى تِسع آياتٍ بيناٍت (

، وهو سؤال نفـر مـن اليهـود عـن اآليـات      )٥(
أُتيهـا أخربنـا عـن اآليـات التـسع الـيت           : قـالوا عليه الـسالم  اليت كانت ملوسى  

العصا، وإخراجـه يـده مـن جيبـه بيـضاء، واجلـراد، والقمـل،        «: موسى بن عمران، قال 
، »وفلــق البحــر،-آيــة واحــدة -والــضفادع، والــدم، ورفــع الطــور، واملــن والــسلوى  

.)٦(صدقت: قالوا

.٥اآلية : سورة املاعون)١(
.٢١٢/ ٢الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٥٥/ ١الكليين، : فروع الكايف)٢(
.٤٥اآلية : سورة البقرة)٣(
/ ١علي بن إبراهيم القمي،   : ، تفسري القمي  ٦٢/ ١حممد بن مسعود العياشي،     : تفسري العياشي  )٤(

ــصايف ٥٧ ــسري الـ ــ : ، تفـ ــيض الكاشـ ــان يف ١٢٤/ ١اين، الفـ ــرآن ، الربهـ ــسري القـ ــم : تفـ هاشـ
.١/٢١٠البحراين،

.١٠١اآلية : سورة اإلسراء)٥(
٢٢٤/ ٣الفـيض الكاشـاين،   : لـصايف ، تفـسري ا ٣١٨عبد اهللا بن جعفر احلمريي، : قرب اإلسناد )٦(

-٢٢٥.
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١٠٩

اِّـطلب الثالث

َّـ الحديث الشريفعليه السالمأثره

سـالةٍ  ان اهللا تبارك وتعاىل من على هذه األمة وخصها من بني األمـم بر             
مبا أنزل صلى اهللا عليه وآله وسلمخامتٍة إىل يوم الدين، وخص رسوله حممداً      
بقولـه  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    عليه من القرآن الكرمي، وأوكل بيانه إليـه      

)رونوأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّ     (: تعاىل
)١( ،

بيانـاً للقـرآن، وملـا    صلى اهللا عليه وآله وسلم   فكانت أفعاله وأقواله وتقريراته   
وقـد  ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم    ورد فيه من األحكام، وصار ذلك سنة عنه       

احلـديث الـوارد عـن جـده      عليه الـسالم  أوىل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم     
علـيهم الـسالم  بائـه الطـاهرين  وعـن آ صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      رسول اهللا 

اهتماماً بالغاً، فهو املـصدر الثـاين يف التـشريع اإلسـالمي بعـد كتـاب اهللا ولـه                  
األمهية البالغة يف الشريعة اإلسالمية فهو يتوىل تأكيد ما يف القرآن، أو تفصيل             
ما أمجل منه، أو تقييد ما أطلق، أو ختصيص ملا عم، وبيان ناسخه ومنسوخه، 

عليـه  حكام فقهيـة يف مجيـع أبـواب الفقـه، وهلـذا أقبـل اإلمـام              كما يعرض أل  

.٤٤اآلية : سورة النحل)١(
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فوعاها وحفظهـا   صلى اهللا عليه وآله وسلم    على تلقي سننه وأحاديثه   السالم
واحلفّـاظ شيء منها، مث تناقلها بعده أبناؤه ورواة حديثـه مـن احملـدثني       يفُتهومل  

.الثقاة
.يف ذلكلسالمعليه ابعض الروايات اليت أثرت عنهيأيتوفيما 

العمل بالكتاب والسنة الشريفة

عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالـد، عـن إمساعيـل       -١
بن مهران، عن سيف بن عمرية، عن أيب املغرا، عـن مساعـة، عـن أيب احلـسن           

صـلى  أكلُّ شيء يف كتاب اهللا وسـنة نبيـه   : قلت له : قالعليه السالم موسى
بـل كـلُّ شـيء يف كتـاب ا         «: أو تقولـون فيـه؟ قـال       ؟اهللا عليه وآله وسلم     

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم وسنة نبيه
ان النصوص الشرعية مـن آيـات وروايـات جـاءت وافيـة بتزويـد الفقـه         

.ال استنباط األحكام الشرعية الفرعيةاإلسالمي ملا حيتاجه الفقيه يف جم

ثواب من حفظ أربع حديثًا

مد، عن أبيه، عـن أمحـد بـن حممـد، عـن علـي بـن           عن أمحد بن حم    -٢
حـدثين موسـى بـن إبـراهيم املـروزي، عـن أيب         : إمساعيل، عن عبيد اهللا قـال     

مـن حفـظ   :صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       قال الـنيب  «: قالعليه السالم احلسن األول 
    يت أربعني حديثاً مما حيتاجون إليه من أمر دينهم بعثـه ايامـة  يـوم الق عـز وجـل  من أم

.)٢(»فقيهاً عاملاً
.٧٤/ ٢مد بن احلسن الصفار، حم: ، بصائر الدرجات١١٦/ ١الكليين، : أصول الكايف)١(
.٥٤١/ ٢الصدوق، : ، كتاب اخلصال١٦٤الصدوق، : ثواب األعمال)٢(

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


١١١....................السالم عليهمالكاظجعفرابنموسىلإلماموالفكريةالعلميةالسرية: املبحث الثاني

كـان يؤكـد   عليـه الـسالم  ويف هذه الرواية داللة واضحة على ان اإلمام 
.وبثّهاعلى نشر السنة الشريفة 

َّـ التحمل واألداء

حـدثين موسـى بـن    : عن موسى بن إبراهيم املروزي األعـور، قـال      -٣
لـي  جعفر بن حممد عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عـن أبيـه ع     

قـال  «: قـال ،عليهم الـسالم بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي   
عليــه وآلــه وســلمرســول ا ــسمع مــنكم، ويــسمع ممــن يــسمع  :صــلى اتــسمعون وي

.)١(»منكم، فبلغوا عني ولو حديثاً واحدًا يعمل به من اخلري

َّـ نقد متن الحديث

، عــن عبــد اهللا عـن ســهل بــن زيــاد عــن جعفــر بــن حممــد الكــويف -٤
عليـه  الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بـن عبـد احلميـد، عـن أيب إبـراهيم               

: قالالسالم
»  عليــه وآلـه وسـلم   قـال رسـول ا أال، هـل عــسى رجـل يكـّذبين وهــو    :صـلى ا

الـذي يبلغـه   : على حشاياه متكئ؟ قالوا يارسول ا ومن الـذي يكـذبك؟ قـال        
سول قط، فما جـاءكم عنـي مـن حـديث موافـق للحـق        ما قال هذا ر   : احلديث فيقول 

فأنــا قلتــه، ومــا أتــاكم عنــي مــن حــديث ال يوافــق احلــق فلــم أقلــه ولــن أقـــول إال             
.)٢(»احلق

.٦٥/ ١الشجري اجلرجاين، : األمايل اخلميسية)١(
.٣٩٠الصدوق، : معاين األخبار)٢(
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عليهما السالم َّـ فضل اإلمام الحسن واإلمام الحس

حدثنا علي بن جعفـر بـن حممـد        : عن نصر بن علي اجلهضمي قال      -٥
أخربني أخي موسى بـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه          «: قالعليهم السالم بن علي 

جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن علي عـن أبيـه علـي بـن احلـسني، عـن أبيـه، عـن              
ــن أبــي طالــب     ــه وآلــه وســلم   أن الــنيب: جــده علــي ب أخــذ بيــد حــسن   صــلى ا علي

مــن أحــبين وأحــب هــذين وأبامهـا وأمهمــا كــان معــي يف درجــيت يــوم   : وحـسني قــال 
.)١(»القيامة

شروط اإليمان

حدثنا عبد السالم   : عن سهل بن أيب سهل وحممد بن إمساعيل قاال         -٦
عن ،عليه السالمبن صاحل أبو الصلت اهلروي، حدثنا علي بن موسى الرضا       

:صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    قـال رسـول ا    «: أبيه، عـن علـي بـن أيب طالـب قـال           
.)٢(»ركاناإلميان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل باأل

غسل اليدين قبل الطعام

عن أيب الفتح حممد بن احلسني العطار ثنا علي بـن عمـر اخلتلـي ثنـا        -٧
حممد بن العباس بن الفضل املروزي ثنا القاسم بن احلسن الزبريي ثنا سهل بن 

قـال  «: إبراهيم املروزي عن موسى بن جعفر عن أبيه عـن جـده متـصالً قـال                

: ، املعجـم الكـبري   ١٦٤أبـو بـشر الـرازي،       : ، الذرية الطـاهرة   ٨٤٩الترمذي،  : جامع الترمذي  )١(
ابـن  : عليهم السالم ، مناقب أهل البيت    ١١٧ابن قولويه،   : ، كامل الزيارات  ٥٠/ ٣،  الطرباين

.٤٣٣املغازيل، 
.١٣/ ١الشجري اجلرجاين، : ، األمايل اخلميسية٦١/ ١ابن ماجة القزويين، : سنن ابن ماجة)٢(
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 عليه  رسول ا وآله وسـلم صلى ا:         ـمالوضـوء قبـل الطعـام ينفـي الفقـر، وبعـده ينفـي اللَّم
.)١(»ويصِح البصر

غـسل اليـدين قبـل تنـاول الطعـام      :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    ومراده
                   ِلـمتعظيماً له يزيل الفقر، وغسلهما بعـد الفـراغ منـه يزيـل اللمـم وهـو مـا ي

.)٢(باإلنسان من اجلنون وغريه، ويورث صحة البصر
وبعد عرض هذه النماذج من األحاديث الشريفة سـيقف الباحـث علـى     

.مناقشة القول بعدم اعتبار حديثه

عليه السالم موقف العقيلي من حديث اإلمام موسى بن جعفر

ــ  ٣٢٢/ ت(قال حممد بن عمـرو العقيلـي         موسـى بـن جعفـر بـن        (): ه
مل فيـه علـى أيب   حممد بن علي بن احلسني، عن أبيه، حديثه غري حمفوظ، واحل        

.)٣()الصلت اهلروي

مناقشة وتحليل

لكي حنيط بإسلوب التعامل السندي يف اجلرح والتعـديل لـرواة احلـديث       
بوصـفهم التعامـل مـع أحـاديثهم    رِظبسبب التقومي املذهيب، للذين ح    الشريف

وي احلديث ما مل يترض على خصوم اإلمـام علـي بـن أيب      امن الشيعة، وان ر   
ال يعد من أهل السنة واجلماعـة، وان جمـرد التـشيع لعلـي            لسالمعليه ا طالب

يوجب الطعن فيه ووضعه موضـع التهمـة والـشك،       عليهم السالم وأهل بيته 

.٢٠٥/ ١القضاعي، : مسند الشهاب)١(
.٢١٠قطب الدين الراوندي، : ضياء الشهاب: ظ)٢(
.١٥٦/ ٤: كتاب الضعفاء الكبري)٣(
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.)١(وهذا حبد ذاته جتريح، مبا ال يسوغ اجلرح عند املنصفني
إذا كان احلمل فيـه     (: بقوله) هـ ٧٤٨/ ت(وقد رده مشس الدين الذهيب      

.)٢()ما ذنب موسى تذكره؟على أيب الصلت ف

السنديالبحث

عبد السالم بن صاحل بن سليمان، القرشي، اهلروي، عرف بأيب الصلت   
اهلروي، ولد باملدينة وكان من موايل عبد الرمحن بن مسرة القرشي، ولذا لقّب       

كان مشغوفاً بطلب العلم واحلديث ويسافر ألجل احلديث، يقول      . )٣(بالقرشي
هلفت إىل سفيان بن عيينه ثالثني سنة أسـأله، وكنـت آتيـ         اخت: (هو عن نفسه  

، ورحـل يف طلـب احلـديث إىل البـصرة           )وأنا صيب، وحججت مخـسني حجـة      
.)٤(والكوفة واحلجاز واليمن

عليهم السالمأبو الصلت وأهل البيت

راويـاً  ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم كان أبو الصلت حمباً ألهل بيت النيب  
، مـن أصـحاب اإلمـام علـي بـن      )٦(، وكان فقيهاً وأديباً   )٥(لفضائلهم ومناقبهم 

، معـامل اإلسـالم   ١٠حممـد بـن عقيـل العلـوي،     : العتب اجلميل على أهل اجلرح والتعديل    : ظ )١(
.٤١حممد علي احللو، : ، تاريخ احلديث النبوي١٨٦كمال احليدري، : األموي

.١٨٥/ ٤: ميزان االعتدال)٢(
.٤٦/ ١١اخلطيب البغدادي، : ريخ بغداد، تا٥٠٨الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ)٣(
، سـري أعـالم    ٧٣/ ١٨املـزي،   : ، ـذيب الكمـال    ٤٦/ ١١اخلطيـب البغـدادي،     : تاريخ بغـداد   )٤(

.٢٥٥/ ٨الذهيب، : النبالء
حـسني  : ، الـرواة املـشتركون بـني الـشيعة والـسنة       ٤٩/ ١تاريخ بغداد اخلطيـب البغـدادي،       : ظ )٥(

.٢٣/ ٢عزيزي، 
.٧٣/ ١٨املزي، : مالذيب الك: ظ)٦(
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.)٢(، وخادمه)١(عليه السالم موسى الرضا

موقف علماء الرجال منه

ثقة، صحيح احلديث، روى عن : مدحه ووثّقه الرجاليون الشيعة فقالوا   
.)٤(، ال إشكال يف وثاقته)٣(عليه السالم اإلمام الرضا

    بعضهم غـري موثّـق أو كاذبـاً، فقـالوا    أما أهل السنة فاختلفوا فيه فعد ه :
.)٥(كذّابليس بثقة، رافضي خبيث، مل يكن بصدوق 

رجالً صاحلاً موثقاً عاملاً عابـداً، شـيخ الـشيعة، لـه فـضل               آخرونهدعو
ثقة صـدوق إال أنـه يتـشيع، مل يكـن أبـو الـصلت مـن أهـل         : وجاللة، فقالوا 

ــيس ممــن يكــذب    ــو ل ــد، وه ــه شــيعي جل ــال احلــاكم  )٦(الكــذب، إال أن ، وق
، تـويف  )٧(وكـان ضـابطاً  ،حلديث حيـىي بـن معـني   اوثقه إمام أهل    : النيسابوري

.)٨(سنة ست وثالثني ومائتني

.٣٦٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
.٢٢١/ ٥ابن حجر العسقالين، : ذيب التهذيب: ظ)٢(
: ، فـائق املقـال  ٢٦٢العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢٤٥النجاشي، : رجال النجاشي : ظ)٣(

.١١أمحد البصري، 
.١٩/ ١١اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ)٤(
، تقريـب  ٤٧٥/ ٢الـذهيب،  : ، ميـزان االعتـدال  ٥١/ ١١اخلطيب البغدادي،  : بغدادتاريخ  : ظ)٥(

.٣٥٦/ ٢ابن حجر العسقالين، : التهذيب
، ٧٨–٧٧/ ١٨املزي، : ، ذيب الكمال٥–٤٨/ ١١اخلطيب البغدادي،   : تاريخ بغداد : ظ)٦(

.٤٧٥/ ٢الذهيب، : ، ميزان االعتدال٢٥٤/ ٨الذهيب، : سري أعالم النبالء
.٢٢٣/ ٥ابن حجر العسقالين، : ذيب التهذيب: ظ)٧(
.٣٢٩/ ١٠ابن كثري الدمشقي، : البداية والنهاية: ظ)٨(
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١١٦

اِّـطلب الرابع

عليه السالم أثره َّـ العقائد

جاء اإلسالم لينشر العدل والسالم بني الناس ويرسخ أصـول االعتقـاد            
علـيهم  ا، وكـان لألئمـة أهـل البيـت        والذب عن مبادئ اإلسالم ومثلـه العليـ       

األثر البارز يف تثبيت قواعده وتشييد أركانه مبا يوافق الفطـرة والعقـل              السالم
الـسليم إىل جانــب االســتدالل علـى ذلــك، ومــن النقـاط املهمــة يف كالمهــم   

هي آصرة التوحيد واإلمامة، فمن منظـارهم تـرتبط معرفـة اهللا         عليهم السالم 
طاً وثيقاً، وال يتـسىن ألحـد أن يكـون موحـداً حقـاً مـن       باإلمام ارتباعز وجل 

عليـه  وروى سلمة بن عطا عن اإلمام الصادق. دون معرفة إمام احلق والعدل    
أيهـا  : علـى أصـحابه فقـال     عليهمـا الـسالم   خـرج احلـسني بـن علـي        «: أنه قـال  السالم

عبـدوه فـإذا عبـدوه    ليعرفـوه، فـإذا عرفُـوه    إّالالناس، إن ا جلَّ ذكره مـا خلـق العبـاد    
يابن رسـول اهللا بـأيب أنـت    : ، فقال له رجل»استغنوا بعبادته عن عبادة من سِواه   

معرفـة أهـل كـلُّ زمـان إمـامهم          «:عليـه الـسالم   وأمي، فما معرفـة اهللا؟ قـال      
يؤكــد أن فلــسفة خلــق  عليــه الــسالم، فاإلمــام)١(»الــذي جيــب علــيهم طاعتــه 

.٩/ ١الصدوق، : علل الشرائع)١(
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ه، ألن اإلنـسان يـستطيع يف ظـل املعرفـة     اإلنسان ليست إال معرفة اهللا سـبحان     
املذكورة أن يتحرر من نري الرق والعبودية، وحيظـى باحلريـة احلقيقيـة الـيت هـي           
عبادة اهللا، وجييب اإلمام بصراحة تامة ان معرفة اهللا هي معرفة اإلمام، أي ان 
التوحيد واإلمامة متالزمـان ال يقـبالن االنفـصال، وتتعـذر معرفـة اهللا معرفـة              

.)١(قيقية من دون معرفة اإلمام معرفة دقيقةح

التوحيد: أوًال

 راإلنـسان مبــا حيـيط بــه،   تـدب بــني الوجـود واملوجــد بـني النظــام   وربطُـه
واملنظم، يهديه إىل إدراك خالق مدبر ال شريك له وراء ما حييط به من عامل ال      

وهـو الـذي   متناهي ال نظري له يف صفاته وهو اخلالق الرازق بيـده كـل شـيء،            
ــه أحــد   ــشرك بعبادت ــد وال ي ــيئًا (يعب ــهِ ش ــدوا اَ وال ُتــشرِكُوا ِب باعو(

ــال )٢( ، وق
)اعبدوا اَ ما لَكُم مِن إِلٍه غَيـره  (: تعاىل

، وقد قامت عقيدة التوحيـد علـى   )٣(
أساس ترتيه اهللا تعاىل عن صفات املادة وهو واحد أحد صمد مل يلد ومل يولـد              

ن لـه كفـواً أحـد، ففـي بـاب التوحيـد هنـاك عـدة أحاديـث يف جانـب                  ومل يك 
العقيدة باهللا سبحانه وتعاىل حيث كان اجلدل يدور يف صـفات اهللا، واحلركـة،           

عليـه الـسالم   ، وكان اإلمام موسـى بـن جعفـر        )٤(والزمان، واملكان، والتشبيه  
و العقيـدة،   يتبع يف توجيه الناس منهجاً يعتمد لغة القرآن باسلوبه ومفرداته حن          

.١١٥-١١٤حممد الريشهري، : القيادة يف اإلسالم: ظ)١(
.٣٦اآلية : سورة النساء)٢(
ــراف )٣( ــة : ســورة األع ــور٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩اآلي ــود، وس ــة : ة ه ــورة ٨٤، ٦١، ٥٠اآلي ، وس

.٣٢، ٢٣اآلية : املؤمنون
.٥٩الدكتور شرب الفقيه، : علم الكالم وتطوره عند العرب: ظ)٤(
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.ومن األمثلة على ذلك

ان اهللا يوصف بما وصف به نفسه

عن سهل، عن حممد بن عيسى، عن إبراهيم، عن حممد بن حكـيم   -١
ان ا أعلـى    «: إىل أيب عليـه الـسالم   كتب أبو احلسن موسى بن جعفـر      : قال

وأجـلُّ وأعظـم مـن أن يبلـغ كنـه صـفته، فــصفوه مبـا وصـف بـه نفـسه، وكفـوا عمــا            
.)١(»ذلكسوى 

لن نستطيع أن نعـرف اهللا يف صـفاته          أننايف هذا احلديث يشري اإلمام إىل       
ال يعـرف اهللا سـبحانه حـق معرفتـه إال هـو تعـاىل، فهـو                 ألنهإال من خالله،    

الذي أحاط بذاته ومل حيط بذاته أحـد، الن اهللا سـبحانه هـو املطلـق الـذي ال                   
دود مهما كانت عظمته ال يـستطيع   حدود ألية صفٍة من صفاته، وهلذا فان احمل       

.)٢(أن يفهم حقيقة اهللا

الحركة واالنتقالبالقولالنهي عن

عن حممد بن أيب عبـد اهللا، عـن حممـد بـن إمساعيـل الربمكـي، عـن            -٢
علي بـن عبـاس اخلـراذيين، عـن احلـسن بـن راشـد، عـن يعقـوب بـن جعفـر                 

وم يزعمـون أن اهللا     ذكر عنده قـ   : قالعليه السالم اجلعفري، عن أيب إبراهيم   
إن ا ال ينـزل وال      «:عليـه الـسالم   تبارك وتعاىل يرتل إىل السماء الدنيا، فقال      

حيتـاج أن ينــزل، إنّمــا منظــره يف القــرب والبعــد سـواء، مل يبعــد منــه قريــب، ومل يقــرب منــه    
أمـا  بعيد، ومل حيتج إىل شيء بل حيتاج إليه، وهو ذو الطول ال إلـه إلّـا هـو العزيـز احلكـيم،            

.١٥٥/ ١الكليين، : أصول الكايف)١(
.٢٣٥/ ٢حممد حسني فضل اهللا، : عليهم السالم يف رحاب أهل البيت : ظ)٢(
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انه ينزل تبارك وتعـاىل فإنّمـا يقـول ذلـك مـن ينـسبه إىل نقـص أو زيـادة،              : قول الواصفني 
وكل متحـرك حمتـاج إىل مـن حيركـه أو يتحـرك بـه، فمـن ظـن بـا الظنـون                
ــفاته مـــن أن تقفـــوا لـــه علـــى حـــد حتدونـــه بـــنقص أو زيـــادة أو    هلـــك، فاحـــذروا يف صـ

ض أو قعود، فإن ا جّل وعز عن صفة حتريك أو حترك، أو زوال أو استنزال، أو هنو   
الواصفني، ونعت الناعتني وتوهم املتومهني، وتوكل علـى العزيـز الـرحيم الـذي يـراك         

.)١(»حني تقوم وتقلّبك يف الساجدين
أنكرت هذه الرواية نزول اهللا إىل السماء الدنيا وامتناع احلركة واالنتقال         

بتعـابري  علـيهم الـسالم  أهل البيت عليه سبحانه وتعاىل مطلقاً، وبينت مذهب       
وقد نقلت مثل هذه املفاهيم بكثرة عـن    ،عز وجل دقيقة لنفي التشبيه عن اهللا    

ا مستلة من خطب اإلمام أمـري املـؤمنني    اصوهلوعليهم السالم أئمة أهل البيت  
.)٢(الواردة يف ج البالغةعليه السالم

)جل جالله(عنه نفي الزمان والمكان

حـدثنا حممـد   : قال،رضي اهللا عنهاحلسني بن الصلت   عن علي بن   -٣
بن أمحد بن علي بن الصلت، عن عمه أيب طالب عبد اهللا بـن الـصلت، عـن              

عليهمـا  قلـت أليب احلـسن موسـى بـن جعفـر     : يونس بن عبـد الـرمحن، قـال    
إىل الـسماء،  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ألي علـٍة عـرج اهللا بنبيـه        :السالم

ــايف )١( ــيين، : أصــول الك ــد،١٧٦–١٧٥/ ١الكل ــصدوق، : التوحي ــو : ، االحتجــاج١٧٨ال أب
.٣٢٧/ ٢منصور الطربسي، 

خليـل  : ، الـشايف يف شـرح أصـول الكـايف         ٢٧٨/ ٢شـرف الـدين حممـد جمـذوب،         : اهلدايا: ظ )٢(
: علــيهم الــسالم ، احليــاة الــسياسية والفكريــة ألئمــة أهــل البيــت  ٣٠٣–٣٠١/ ٢القــزويين، 

.٥٠/ ٢رسول جعفريان، 
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املنتـهى، ومنـها علـى حجـب النـور، وناجـاه هنـاك واهللا ال                 ومنها إىل سـدرة   
إن ا تبـارك وتعـاىل ال يوصـف مبكـان     «:عليه السالميوصف مبكان فقال 

ــه    ــري عليــــه زمــــان، ولكنــ ــه   عــــز وجــــل وال جيــ ــه مالئكتــ أراد أن يــــشرف بــ
وسكان مساواته، ويكرمهم مبشاهدته، ويريه مـن عجائـب عظمتـه مـا خيـرب بـه بعـد         

ذلــــــك علـــــى مــــــا يقــــــول املـــــشبهون، ســــــبحان ا وتعــــــاىل عمــــــا    هبوطـــــه، ولــــــيس 
.)١(»يشركون

)سبحانه وتعالى(ته مشيئة وإراد

عن علي بن حممد بن عبد اهللا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا، عن أبيه،      -٤
مسعـت أبـا   : عن حممد بن سليمان الديلمي، عن علي بن إبراهيم اهلامشي قال         

ال يكـون شـيء إّلـا مـا شـاء ا      «: قـول يعليـه الـسالم   احلسن موسى بن جعفر   
مـا معـىن   : ، قلـت »ابتـدأ الفعـل  «: ، قلت ما معىن شاء؟ قـال   »وأراد وقدر وقضى  

إذا «: ما معىن قضى؟ قال: ، قلت»تقدير الشيء من طوله وعرضه«: قدر؟ قال
.)٢(»قضى أمضاه، فذلك الذي ال مرد له

باذنــه وإرادتــه هلــاتــركهم ان مــشيئته تعــاىل بالنــسبة إىل أفعــال العبــاد و
سبحانه، إرادة اخلري ممن حيبه أو الشر ممن يبغضه، مث احلكم واالمضاء، يف اخلري         
بــإذن منــه منــضم إىل األمــر والرضــا، ويف الــشر بــإذن منــه منــضم إىل النــهي  

.)٣(والكراهة

.١٣٢/ ١الصدوق، : ، علل الشرائع١٧٠وق، الصد: التوحيد)١(
.٣٥٩الصدوق، : ، كتاب اخلصال٢٠١/ ١الكليين، : أصول الكايف)٢(
.٤٠٧-٤٠٦/ ٢شرف الدين حممد جمذوب، : اهلدايا: ظ)٣(
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اإلمامة: ثانيًا

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اإلمامة هي االمتداد الطبيعي لقيـادة الـنيب       
ما أن النيب املرسل هو اسد لتعاليم الرسـالة ومطبقهـا كـذلك اإلمـام مـن         فك

بعده فال ميكن أن تبقى الرسالة من دون منقـذ أمـني لـه الـصالحية التـشريعية              
وبه أمت اهللا سبحانه وتعاىل نعمته ولطفه فعين القيـادة الـشرعية بعـد         ةوالتنفيذي

علـيهم  طهـار مـن أهـل البيـت    يف األئمـة األ   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      النيب
ليسوا من قبيـل الـرواة عـن        عليهم السالم األئمة من أهل البيت   (فـ   ،السالم

واحملدثني عنـه ليكـون قـوهلم حجـة مـن جهـة       صلى اهللا عليه وآله وسلم  النيب
أم ثقاة يف الرواية، بل ألم هم املنصوبون من اهللا تعـاىل علـى لـسان الـنيب              

.)١()لتبليغ األحكاممصلى اهللا عليه وآله وسل
فاإلمامة هي النور املبني للشريعة يقول اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم           

وِر     (:عـز وجـل  اإلمامة هي النور وذلـك قولـه     «:عليه السالم  النــولِِه وسرو ِوا ِبـاَفـآمِن
)الَّذِي أَنْزلْنا

.)٣(»النور هو اإلمام«: ، قال»)٢(
إن اإلمامة هـي منزلـة   «:عليه السالم الرضاوقال اإلمام علي بن موسى      

صــلى ا عليــه وآلــه  األنبيــاء، وإرث األوصــياء، إن اإلمامــة خالفــة ا وخالفــة الرســول  
ــه الــسالم ومقــام أمــري املــؤمنني  وســلم إن اإلمامــة زمــام  . ومــرياث احلــسن واحلــسني  علي

أس اإلســالم النــامي الــدين، ونظــام املــسلمني، وصــالح الــدنيا وعــز املــؤمنني، إن اإلمامــة  
وفرعــه الـــسامي باإلمـــام متـــام الـــصالة والزكـــاة والـــصيام واحلـــج واجلهـــاد وتـــوفري الفـــيء   

.٤١٨حممد رضا املظفر، : أصول الفقه)١(
.٨اآلية : سورة التغابن)٢(
.٢٥٢/ ١الكليين، : أصول الكايف)٣(
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اإلمام حيلَّ حالل ا، . والصدقات، وإمضاء احلدود واألحكام ومنع الثغور واألطراف  
وحيرم حرام ا، ويقيم حدود ا، ويذب عن دين ا، ويدعو إىل سبيل ربه باحلكمة 

، )١(»واملوعظة احلسنة واحلجة البالغة، اإلمـام كالـشمس الطالعـة الّلـة بنورهـا للعـامل       
فاإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها ملـن          
يقوم ا يف األمة واجب باإلمجاع، وقد جاء الشرع بتفويض األمـور إىل وليـه               

يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي يا أَ(:عز وجليف الدين، قال اهللا
كُمرِ مِناألَم(

.)٣(، ففرض علينا طاعة أويل األمر فينا وهم األئمة)٢(
ــ ٤٥٨/ ت(وقال أبـو يعلـى الفـراء       نـصبة اإلمـام واجبـة وطريـق     ): (ه

.)٤()وجوا السمع ال العقل
ــ   ــا تق ــن خــالل م ــضح م ــذي يت ــا   وال ــة وأبعاده ــة اإلمام دم حــول ماهي

وأهدافها، ان اإلمامة تستلزم صفات ومؤهالت عديـدة نظـرا ملرتلتـها الرفيعـة              
اختـار اإلمـام مـن بـني       عـز وجـل   وأهدافها السامية وأبعادها املهمـة، وان اهللا      

عباده، وأودع يف قلبه كنوز احلكمة، ويف هذه الفقرة من هـذا املطلـب سـيقف           
يف عليـه الـسالم  مفاصل اإلمامة وهو اإلمام املهـدي الباحث على مفصل من   

عليـه  لنرى كيف عرض اإلمام ،عليه السالم روايات اإلمام موسى بن جعفر    
املبشر به على لـسان الـنيب   عليه السالمموضوع اإلمام املهدي املوعود السالم

الــصدوق، :عليــه الــسالم، عيــون أخبــار الرضــا ٢٥٧–٢٥٦/ ١الكلــيين، : ل الكــايفاصــو)١(
١/١٣٦.

.٥٩اآلية : سورة النساء)٢(
.٥املاوردي، : األحكام السلطانية والواليات الدينية: ظ)٣(
.١٩: االحكام السلطانية)٤(
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ويظهر لتطبيق ما جاء به الرسـول        ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    الصادق األمني 
وعلى يديه يتم الوعد اإلهلي بإظهـار الـدين   ،صلى اهللا عليه وآله وسلم امتاخل

.كلّه

ونسبهعليه السالماسم اإلمام المهدي

عن علي بن حممد، عن احلسن بن عيسى بن حممد بـن علـي بـن               - ١
جعفر، عن أبيه، عند جده، عـن علـي بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـى بـن             

ــر ــسالم جعف ــيهم ال ــالعل ــد«: ق ــسابع فــا ا يف    إذا فُقِ ــد ال ــامس مــن ول اخل
إنـه البـد لـصاحب هـذا األمـر مـن غيبـة        : أديانكم ال يزيلكم عنها أحـد، يـا بنـي      

          عـز وجـل  حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقـول بـه، إنّمـا هـي حمنـة مـن ا
، »امـتحن هبـا خلقــه، لـو علــم أبـاؤكم وأجـدادكم دينــاً أصـح مــن هـذا التبعــوه       

:عليـه الـسالم  يدي من اخلامس من ولد السابع؟ فقـال يا س : فقلت: قال
عقولكم تصغر عن هذا، وأحالمكم تضيق عن محله، ولكن إن ! يابين«

.)١(»تعيشوا فسوف تدركوه

كنايـة عـن نفـسه   ) الـسابع (وعليـه الـسالم   كناية عن املهـدي   ) اخلامس(
وانما كانت عقوهلم وضيق صدورهم عن محل حكمتـها اخلفيـة   ،عليه السالم 

والتصديق بوقوعهـا مـع مشـول قـدرة اهللا الواسـعة، فكـانوا ال يـصربون علـى           
.)٢(انهمكت

الطوسي، : الغيبة، كتاب   ٣٩٣/ ٢الصدوق،  : ، كمال الدين  ٣٩٥/ ١الكليين،  : أصول الكايف  )١(
.٥٣٤ابن رستم الطربي، : ، دالئل اإلمامة١٦٦

.٤٠٦/ ٢الفيض الكاشاين، : كتاب الوايف: ظ)٢(
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تاسعهم قائمهم

أنـه  عليه السالم عن هارون بن مسلم بن مسعدة باسناده عن العامل         -٢
اختار من األيـام يـوم   عز وجلان ا:صلى ا عليه وآله وسلمقال رسول ا  «: قال

ة القــدر ومــن الــشهور شــهر رمــضان واختــارني مــن الرســل   اجلمعــة ومــن الليــايل ليلــ 
واختار مين علياً واختار من علي احلسن واحلسني واختار منهما تسعة تاسـعهم قـائمهم      

.)١(»وهو ظاهرهم وهو باطنهم

عليه السالم من القائم

حـدثين  : حدثين أبـو علـي، قـال   : عن حممد بن احلسن الرباثي، قال   -٣
عليـه  موسى بن القاسم البجلي، عن علي بـن جعفـر        حممد بن إمساعيل، عن   

جعلت فداك من صاحب : فقال لهعليه السالمجاء رجل إىل أخي  «: قال ،السالم
أَما ِإنَّهم يفتنون بعد موتي فَيقولون هـو القـائم، ومـا القـائم إلّـا بعـِدي         : هذا األمر؟ فقال  

.)٢(»بسنني

عليه السالم التشكيك بوالدته

حدثنا احلسن بن موسى اخلـشاب، عـن        : بن عبد اهللا قال   عن سعد    -٤
عليهمـا  مسعت أبا احلـسن موسـى بـن جعفـر         : العباس بن عامر القصباين قال    

.)٣(»مل يولد بعد: صاحب هذا األمر من يقول الناس«: يقولالسالم

.٢٦٦املسعودي، : اثبات الوصية)١(
.٥٦١/ ٣احلر العاملي، : ، إثبات اهلداة٣٨١الطوسي، : اختيار معرفة الرجال)٢(
.٤٧٦/ ٣حلر العاملي، ا: ، إثبات اهلداة٣٩٣/ ٢الصدوق، : كمال الدين)٣(
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في كل عصرعليه السالمضرورة وجود اإلمام

ن صفوان بـن حيـىي،   عن سعد بن عبد اهللا، عن حممد بن عيسى، ع   -٥
مـا  «: قـال -عليهمـا الـسالم  يعين موسى بـن جعفـر      -عن أيب احلسن األول     

 عليه السالماألرض بغري إمام قط منذ قبض آدمعز وجل ترك ا  عـز  يهـدي بـه إىل ا
عــز  وهــو احلجــة علــى العبــاد مــن تركــه ضــّل ومــن لزمــه جنــا حقّــًا علــى ا          وجــل
.)١(»وجل

عـز وجـل  ن األرض ال ختلـو مـن حجـة هللا    ى ا وهذه داللة واضحة علـ    
.على خلقه إىل يوم القيامة

وفضل المؤمنين بهاعليه السالمغيبته

حـدثنا  : قـال رضـي اهللا عنـه    عن أمحد بن زياد بن جعفـر اهلمـداين         -٦
علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صاحل بن السندي، عـن يـونس بـن          

يـا  : فقلت له عليهما السالم جعفردخلت على موسى بن     : عبد الرمحن قال  
أنـا القـائم بـاحلق ولكـن القـائم        «: ابن رسـول اهللا أنـت القـائم بـاحلق؟ فقـال           

  وميلؤها عدالً كما ملئت جوراً وظلماً هـو  عز وجلالذي يطهر األرض من أعداء ا
اخلامس من ولدي له غيبة يطـول أمـدها خوفـاً علـى نفـسه، يرتـد فيهـا أقـوام ويثبـت فيهـا            

طوبى لشيعتنا، املتمسكني حببلنا يف غيبة قائمنا، «:عليه السالم، مث قال»نآخرو
الثابتني على مواالتنا والرباءة مـن أعـدائنا، أولئـك منـا وحنـن منـهم، قـد رضـوا بنـا أئمـة،             

.)٢(»ورضينا هبم شيعة، فطوبى هلم، ثم طوبى هلم، وهم وا معنا يف درجاتنا يوم القيامة
.١٠٧/ ١احلر العاملي، : ، إثبات اهلداة٢٥٢/ ١الصدوق، : كمال الدين)١(
، كشف  ٢٤٠–٢٣٩/ ٢الفضل الطربسي،   : ، اعالم الورى  ٣٩٤/ ٢الصدوق،  : كمال الدين  )٢(

.٢٨٢-٢٨١/ ٣علي بن عيسى األربلي، : الغمة
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ليه السالم ععدم توقيت ظهوره

عن حممد بن حيـىي وأمحـد بـن إدريـس، عـن حممـد بـن أمحـد، عـن             -٧
السياري، عن احلسن بن علي بن يقطني، عن أخيه احلسني، عن أبيه علي بـن   

الـشيعة ُتربـى باألمـاني منـذ مـائيت          «:عليه الـسالم  قال يل أبو احلسن   : يقطني قال 
النا قيل لنا فكان، وقيـل  ما ب: (وقال يقطني البنه علي بن يقطني: ، قال »سـنة 

إن الذي قيل لنا ولكـم كـان مـن خمـرج     : فقال له علي : لكم فلم يكن؟ قال   
واحد، غري أنّ أمركم حضر، فأعطيتم حمضه، فكان كما قيل لكم، وإنّ أمرنـا   

إن هـذا األمـر ال يكـون إال إىل مـائيت        : باألماين، فلو قيل لنا    فعلّلنامل حيضر،   
القلوب ولرجع عامة الناس عن اإلسـالم، ولكـن   سنة أو ثالمثائة سنة لقست     

.)١()لقلوب الناس وتقريباً للفرجتألفاًما أسرعه وما أقربه : قالوا
رتمن التربية يعين ينتظرون دولة احلق ويتمنونه ويرتقبون الفـرج ممـا     : ىب

.)٢(هم فيه من الشدة ويعيشون به

فضل انتظار الفرج

أفـضل العبـادة    «: قولهليه السالم عروي عن اإلمام موسى بن جعفر      -٨
.)٣(»بعد املعرفة انتظار الفرج

عليه السالم امتحان الشيعة قبله

حـدثنا  : حدثنا عبيد اهللا بـن موسـى، قـال        : عن علي بن أمحد قال     -٩

.٣٤٢-٣٤١الطوسي، : ، كتاب الغيبة٤٣٠/ ١الكليين، : أصول الكايف)١(
.٤٢٨/ ٢الفيض الكاشاين، : كتاب الوايف: ظ)٢(
.٣٠١ابن شعبه احلراين، : حتف العقول)٣(
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قلت أليب : حممد بن موسى عن أمحد بن أيب أمحد، عن إبراهيم بن هالل قال         
علـى هـذا األمـر وقـد بلغـت مـن             جعلت فداك مـات أيب    عليه السالم احلسن

يــا أبــا «:عليــه الــسالمالــسنني مــا قــد تــرى، أمــوت وال ختــربين بــشي؟ فقــال
ِإي واهللا أعجل ومايل ال أعجل وقد كبـر سـني   : ، فقلت»إسحاق أنت تعجل 

أمـا وا يـا أبـا إسـحاق،         «:عليه السالم وبلغت أنا من السن ما قد ترى، فقال       
.)١(»األقلُّى ال يبقى منكم إالّوا وُتمحصوا، وحتما يكون ذلك حتى تُميز

عليه السالم من عالمات ظهوره

إذا «: أنـه قـال   عليهمـا الـسالم   روي عن اإلمام موسى بن جعفر      -١٠
.)٢(»حممد وعلي واحلسن فالرابع هو القائم صلى ا عليهم: توالت ثالثةُ أمساءٍ

سـأل رجـل أبـا      : العن علي بن أسباط، عن احلسن بن اجلهم قـ          -١١
مـا تريـد، اإلكثـار أو    «:عليـه الـسالم  عـن الفـرج، فقـال   عليه الـسالم  احلسن

إذا حتركت رايات «:عليه السالمأُريد جتمله يل، فقال: ، فقال»أمجل لك؟
.)٣(»قيس مبصر ورايات كندة خبراسان

عليه السالم العدل في عصره

يد، عـن علـي بـن    عن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن محزة بن ز          -١٢
يـا  عليـه الـسالم   إذا قـام قائمنـا    «: قـال عليه الـسالم  سويد، عن أيب احلسن موسى    

معشر الفرسان، سريوا يف وسط الطريق، يامعشر الرجـال، سـريوا علـى جـنيب الطريـق،       

.٢١٦أبو زينب النعماين، : الغيبة)١(
.١٣/ ٧املفيد، : الرسالة الثانية يف الغيبة)٢(
.١١٦٥/ ٣، قطب الدين الراوندي: ، اخلرائج واجلرائح٤٤٩–٤٤٨الطوسي، : كتاب الغيبة)٣(
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فأميا فارس أخذ على جنيب الطريق فأصاب رجال عيب ألزمناه الدية، وأميا رجل أخذ يف     
.)١(»عيب فال ِدية لهوسط الطريق فأصابه 

السفياني من المحتوم

: حدثنا جعفر بـن حممـد بـن مالـك قـال           : عن حممد بن مهام قال     -١٣
حدثنا اخلليـل بـن راشـد، عـن         : حدثنا احلسن بن علي بن يسار الثوري، قال       

بني عليهما السالم زاملت أبا احلسن موسى بن جعفر     : علي بن أيب محزة قال    
يـا علـي، لـو أن أهـل الـسماوات واألرض خرجـوا علـى            «: وماًمكة واملدينة فقال يل ي    

        الـسفياني جخْـرياسـيدي  : لـه : ، قلـت »بين العباس لـسقيت األرض بـدمائهم حتـى ي
ملك بـين  «: ، مث أطرق هنيةً، مث رفع رأسه وقال  »نعم«: أمره من احملتوم؟ قال   

مـا  : ثـم يتجـدد حتـى يقـال    مل يبق منه شيء،  : العباس مكر وخِدع، ويذهب حتى يقال     
.)٢(»مر به شيء

عليه السالم الدعاء لإلمام المهدي

حدثنا أمحد بن عمرو بـن موسـى   : عن حممد بن بشري األزدي قال  -١٤
حدثنا احلسن بن حممد بـن مجهـور القمـي، عـن أبيـه حممـد بـن            : الكاتب قال 

موسى بـن    دخلت على أيب احلسن   : مجهور، عن حيىي بن الفضل النوفلي قال      
ببغداد حني فرغ من صالة العـصر فرفـع يديـه إىل الـسماء        عليه السالم جعفر

أسـألك بامسـك املكنـون املخـزون احلـي القيـوم الــذي ال       ... «: ومسعتـه يقـول  
يخيب من سألك به، أن تُصلي على حممدٍ وآلِه، وأن تُعجل فـرج اُملنـتَِقم لـك مـن        

.٦٨٥/ ١٦حممد باقر السي، : ، مالذ األخيار٢٨٦/ ١٠الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.٢٥٠/ ٥٢حممد باقر السي، : ، حبار األنوار٣١٤أبو زينب النعماين، : الغيبة)٢(
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.)١(»اجلالل واإلكرامأعدائِك، وأجنز له ما وعدته، ياذا 

بعد صالة جعفرعليه السالمالدعاء له

حدثنا : حدثنا محزة بن القاسم العلوي قال     : عن أيب املفضل قال    -١٥
: احلسن بن حممد بن مجهور، عن أبيه، عن احلسن بـن القاسـم العباسـي قـال        

ببغـداد وهـو يـصلي    عليهمـا الـسالم   دخلت على أيب احلسن موسى بن جعفر      
ر عند ارتفاع النهار يوم اجلمعة، فلم أصلِّ خلفه حىت فـرغ مث رفـع     صالة جعف 

يا من ال تَْخفَـى عليـه اللُّغـات، وال تتـشابه عليـهِ األصـوات،       «: يديه إىل السماء مث قال  
ــدبر األمــوِر،         عــن شــأٍن، يام ال يــشغله شــأن نــام ــوٍم يف شــأن، ي ــلُّ ي ويــامن هــو كُ

     مـن يف القبـور، يـام العظـام وهـي رمـيم   ياباعث صـلِّ علـى حممـدٍ وآل حممـد،      ... حيي اللـهم
وعلــى منـــارك يف عبـــادك، الـــداعي إليـــك بإذنـــك، القـــائم بـــأمركَ، املـــؤدي عـــن   
رسولك عليه وآله السالم، اللـهم إذا أظهرتـه فـأجنز لـه مـا وعدَتـه، وسـق إليـه أصـحابه،              

 أفضل أمله وأعطِه س لِّغْهناصريه، وب وقو وجدد به عن حممـد وأهـل بيتـه بعـد     وأنصره ،ؤَله
        ـرودين مـشردين خـائفني َغيْطـرالذُّلِّ الذي قد نزل هبم بعد نبيك فـصاروا مقتـولني م
آمِنني، لقوا يف جنبك ابتغاء مرضاتك وطاعتك األذى والتكذيب، فصربوا على ما 

  ردني لك يف مجيع ما ورد عليهم وما يلمأصاهبم فيك، راضني بذلك، م عليهم، اللهم
عجل فـرج قـاِئِمهم بـأمركَ، وانـصره وانـصر بـه دينـك الـذي ُغيـر وبـدلَ، وجـدد بـه مـا               

كَل بعد نَبِيدبعليه وآله وسلم امُتحي منه و ٢(»صلى ا(.

ــسائل )١( ــالح الـ ــاووس،  : فـ ــن طـ ــصباح٣٥٤ابـ ــي، : ، املـ ــني ٥١الكفعمـ ــد األمـ : ، البلـ
.٣٦:عميالكف

.١٨٧-١٨٣ابن طاووس، : اإلسبوعمجال)٢(
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في سجدة الشكرعليه السالمالدعاء له

أنـه  سالمعليـه الـ  روى عبد اهللا بن جندب عن موسى بـن جعفـر      -١٦
اللهم إني أشهدك وأشهد مالئكتك وأنبيائك : تقول يف سجدة الشكر«: قال

ــاً       ــيب وعليـ ــدًا نـ ــع خلقـــك إنـــك أنـــت ا ربـــي واإلســـالم ديـــين وحممـ ورســـلك ومجيـ
واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بـن علـي وجعفـر بـن حممـد وموسـى بـن          

واحلـسن بـن علـي واحلجـة     جعفر وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلـي بـن حممـد       
.)١(»بن احلسن بن علي أئميت، هبم أتوىل ومن أعدائهم أتربأ

في يوم المباهلةعليه السالمالدعاء له

حدثنا حممد بـن    : عن أيب حممد هارون بن موسى التعلكربي، قال        -١٧
أخربنا احلسن بن علـي العـدوي، عـن حممـد بـن صـدقة          : أمحد بن خمزوم قال   
يـوم املباهلـة    «: قـال عليهمـا الـسالم    راهيم موسى بن جعفـر    الغربي، عن أيب إب   

اليوم الرابع والعـشرون مـن ذي احلجـة تـصلي يف ذلـك اليـوم مـا أردت مـن الـصالة،                 
فكلما صليت ركعتني استغفرت ا تعاىل بعقبها سبعني مرة، ثم تقـوم قائمـًا وترمـي         

قــد متـــسكنا  اللــهم إنَّـــا  .. .:بطرفــك يف موضــع ســـجودك، وتقــول وأنـــت علــى غـــسل    
فاجعلنـا مـن الـصادقني اُملـصدقني هلـم،      ... بكتابك وبعرتة نبيـك صـلوات ا علـيهم      

٢(»املنتظرين أليامِهم الناظرين إىل شفاعتِهِم(.

دعاء االعتقاد

عن أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بـن جعفـر النعمـاين                 -١٨

.١٠٠/ ٢الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٨٠/ ١الصدوق، : من ال حيضره الفقيه)١(
.٥٣٤-٥٣٢الطوسي، : مصباح املتهجد)٢(
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حـدثين إبـراهيم   : ن مهـام، قـال   حدثنا أبو علي ب   : قالرضي اهللا عنه  الكاتب
بن إسحاق النهاوندي، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي األهوازي، عن أبيه،       

مسعت موالي موسى بن جعفـر صـلوات اهللا عليـه       : عن علي بن مهزيار قال    
اللَّهم وقـد أصـبحت يف يـومي هـذا ال ِثقَـةَ يل وال ملجـأَ وال ملتجـأَ        «: يدعو ذا الدعاء 

لت هبم إليك من آل رسولِك صلى ا عليـه وعلـى أمـري املـؤمنني وعلـى         غري من توس  
سـيدتي فاطمــة الزهــراء واحلـسن واحلــسني واألئمــة مــن ولـدِهم، واحلجــة املــسُتورِة مــن     

.ذريتهِم، املرجو لألمة من بعدهم، وخريِتك، عليه وعليهم السالم

، وجنـين هبـم مـن    اللهم فاجعلهم حـصين مـن املكـاره ومعقلـي مـن املخـاوف          
كل عدوٍّ طاغٍ وفاسـقٍ بـاغٍ، ومـن شـر مـا أعـرف ومـا أنكِـر، ومـا اسـَتَتر علـي ومـا                 

.)١(»أُبصر، ومن شر كُلِّ دابٍة ربي آخٌذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم

: ، البلــد األمــني٢٧٢الكفعمــي، : ، املــصباح٤٢٧–٤٢٦ابــن طــاووس، : مهــج الــدعوات)١(
.٣٨٧الكفعمي، 
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١٣٢

خامساِّـطلب ال

عليه السالم اآلثار العلمية لإلمام

األئمة مـن أهـل البيـت   ركـسائ يه السالم علأكّد اإلمام موسى بن جعفر    
على تدوين احلديث الشريف ونـشر العلـم، وقـد عكـف علـى      عليهم السالم 

عليه السالمذلك تالمذته ورواة حديثه، وقد حفظت لإلمام موسى بن جعفر      
:آثار كثرية، وهي مبجموعها ذات داللة واضحة على سريته العلمية منها

الم عليه السمسائل علي بن جعفر-١

وهي جمموعة مسائل سأهلا علي بن جعفر بن حممد بن علي بـن احلـسني         
اإلمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم     وأخـ عليهم السالمبن علي بن أيب طالب  

مت حتقيق الكتاب قد  ، و )١(وهو من األصول املعتربة عند اإلمامية      ،عليه السالم 
ة وافية من قبل إلحياء التراث ومبقدمعليهم السالممن قبل مؤسسة آل البيت

، )٢(العالمة احملقق حممد رضا احلسيين اجلاليل، مستقصياً الطرق املعتربة للكتاب       
ــ ١١٦٤/ ت(وقد قام ناصر بن حممد اجلارودي القطيفي    بترتيـب وتبويـب   ) ه

.٢٢٤/ ٢الطهراين، آغا بزرك : الذريعة: ظ)١(
.٧٦، )املقدمة(أبو احلسن علي بن جعفر العريضي، : مسائل علي بن جعفر: ظ)٢(
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.)١(الكتاب على غرار ترتيب أبواب الفقه من الطهارة إىل الديات
ر وردت يف مـصادر     والذي يلحظ وجود عدد من مسائل علي بـن جعفـ          

مؤسسة آل   عليه احلديث عند اإلمامية من غري الكتاب املذكور وقد استدركت        
مستدركات مسائل  : وهو مطبوع يف آخر الكتاب بعنوان     عليهم السالم البيت

.)٢(علي بن جعفر

عليه السالم مسند اإلمام موسى بن جعفر-٢

رواها ،السالمعليه وهو رسالة تشتمل على جمموعة من روايات اإلمام   
عن آبائـه  صلى اهللا عليه وآله وسلم    مسندة أو مرفوعة عن النيب األكرم حممد      

حديثاً نقلها موسى بن إبـراهيم،     اشتملت على تسعة ومخسني   ،عليهم السالم 
مسعهـا مـن اإلمـام    فقد،عليه السالمأبو عمران املروزي البغدادي عن اإلمام   

جمعهـا معتـزاً ـا يف كتـاب، عنـدما           مشافهةً، ف عليه السالم موسى بن جعفر  
، وتناقله عنه املعنيـون باحلـديث       )٣(كان اإلمام حمبوساً عند السندي بن شاهك      

الشريف على مر العصور، رواية ومساعاً ونسخاً وضبطاً، حققه حممـد حـسني         
احلسيين اجلاليل، معتمداً على النسخة الوحيـدة املوجـودة يف املكتبـة الظاهريـة              

.)٤(بدمشق

.٨: كتاب ترتيب مسائل علي بن جعفر: ظ)١(
.٢٠١أبو احلسن علي بن جعفر العريضي، : مسائل علي بن جعفر: ظ)٢(
: الظنـون ، كـشف  ٣٤٣الطوسـي،   : ، رجـال الطوسـي    ٤٠٧النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ )٣(

.١٦٨٢/ ٢حاجي خليفة، 
: ، فهرس التراث٧،  )املقدمة(موسى بن إبراهيم املروزي،     : مسند اإلمام موسى بن جعفر    : ظ )٤(

.١٧٤/ ١حممد جواد احلسيين اجلاليل، 
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الحظ وجود عدد وافر من األحاديث اليت رواها املروزي عن اإلمام           وامل
علـى منـهج اإلسـناد املـذكور ميكـن اعتبارهـا            عليـه الـسالم    موسى بن جعفر  

.)١(مستدركاً على النسخة املذكورة
.)٢(وقد قام جبمع مستدرك هلذا املسند حسن احلسيين آل ادد

عليهما السالم جعفرمسند اإلمام الكاظم أبي الحسن موسى بن -٣

ويـشتمل علـى   ،عليـه الـسالم   وهذا املـسند يتحـدث عـن حيـاة اإلمـام          
جمموع رواياته وأحاديثه، مع نبذة خمتصرة عن حياة رواته، مث ان هذا املسند يف 

قـام املـؤمتر العـاملي لإلمـام        إذثالثة أجزاء، مجعه ورتبه عزيـز اهللا العطـاردي،          
.)٣(ينة مشهد ألول مرة بطبعه ونشرهاملنعقد يف مدعليه السالمالرضا

إُّـ علي بن ُسوْيد السائّيعليه السالمرسالة كتبها اإلمام-٤

وعـن  عليـه الـسالم   جواباً عما سأله ابن سويد عن حالـه        تتضمن وهي
كتبـت  : (، فحرر اإلمام رسالة يف جوابه أوردها ابن سويد قال     )٤(مسائل كثرية 

وهو يف احلبس كتاباً أسأله عن حاله، وعن     عليه السالم إىل أيب احلسن موسى   
ــي أشــهراً، مث أجــابين جبــواب هــذه          مــسائل كــثرية، فــاحتبس اجلــواب عل

.١٧٤-١٧٣حممد رضا احلسيين اجلاليل، : تدوين السنة الشريفة: ظ)١(
/ ١٥جملة علوم احلـديث العـدد   :عليه السالملكاظم السمط الناظم ملستدرك مسند اإلمام ا    : ظ )٢(

٢٦٠-٢٣٤.
.د-عزيز اهللا العطاردي، ج : مسند اإلمام الكاظم: ظ)٣(
ــار معرفــة الرجــال ٢٧٦النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ)٤( ــدوين ٣٨٠الطوســي، : ، اختي ، ت

.٣٢١الدكتور حممد علي مهدي راد، : احلديث

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


١٣٥....................السالم عليهالكاظمجعفرابنموسىلإلماموالفكريةالعلميةالسرية: املبحث الثاني

.)١(...)نسخته
عليهـا وشـرحها   وعلّـق وقد حقق هذه الرسالة الدكتور فاضل املالكي،     

وترجم للرواة الذين نقلوا عن علي بن سويد وطريقـة اسـناد رسـالته، وبيـان             
.)٢(يف السجنعليه السالممع اإلمام موسى بن جعفركيفية املراسلة 

لهشام بن الحكم وصفته للعقلعليه السالموصية اإلمام موسى بن جعفر-٥

ملؤهـا  عليـه الـسالم   عـن اإلمـام    أُثـرت وهي من الثروات الفكرية اليت      
املباحث الدقيقة يف بيان حقيقة العقل، وعنايته الفائقة بتكرميه وتقديسه، حيث   

.بتحكيم العقلإلّا مل اإلميان وال تنهج البصريةال يك
:رويت هذه الوصية بروايتنيوقد 

.)٣(يف أصول الكايف-١
.)٤(صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حتف العقول عن آل الرسول-٢

ــ ـــد تـوق ـــاول شـن ـــارح ـــو أص ـــول ال ـــكايف ه ــصيل ـوصية بالـذه ال تف
.)٥(تدقيق والدراسة كل من زاويتهـوال

.١٠٦الكليين، : روضة الكايف)١(
.٤١١-١٧٧: مسند علي بن سويد السائي: ظ)٢(
.٦٤-٥٦/ ١: الكليين)٣(
.٣٠٠-٢٨٦: ابن شعبة احلراين)٤(
: ، شـرح أصـول الكـايف    ١٤٤–٧٧احلاشية على أصول الكـايف أمحـد العلـوي العـاملي،            : ظ )٥(

لـشايف  ، ا ٨٢–٤٩حممد الـشريازي،    : ، الكشف الوايف  ١٩٧–٩٠/ ١حممد صاحل املازندراين،    
/ ١الفيض الكاشاين، : ، كتاب الوايف٢٣٦–١٧٦/ ١يف شرح أصول الكايف، خليل القزويين،      

: ، الشايف يف شرح أصول الكايف    ٦٥–٣٨/ ١حممد باقر السي،    : ، مرآة العقول  ١٠٦–٨٦
.١٢٢-٧٥/ ١عبد احلسني املظفر، 
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.)١(فارس حسون كرمي: قام بتحقيق هذه الوصيةوقد 

الدكتور حممـد حممـود   : وقد درست هذه الوصية دراسة معاصرة درسها    
.)٢(علي الفحامزوين، والدكتور عباس

كتاب الوصية-٦

رواية عيسى بن املستفاد، أيب موسى      بوهو من األصول الروائية املعتربة،      
.عليه السالمسى بن جعفرعن اإلمام مو) هـ٢٢٠/ ت(البجلي الضرير 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    اختص الكتاب برواية ما يتعلق بوصية رسول اهللا       
؛ إذ روى فيـه     عليـه الـسالم     إىل وصيه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب       وسلم

عيون املطالب، وطرائف املناقب، وأوضح فيه ما قـد ال جتـده يف كتـاب آخـر               
ال وهـي الروايـة مـشافهةً عـن اإلمـام     باسلوب رائع وبأعلى درجات الروايـة أ   

وإذا مل تصل نسخ هـذا الكتـاب فـان اجلـزء األكـرب مـن رواياتـه                  ،عليه السالم 
.)٣(العطّاروصلت إلينا متفرقة، ومجعه ورتبه قيس جت 

عليه السالم مكاتيب اإلمام موسى بن جعفر الكاظم-٧

ــ  ١١٥١/ ت(اين  ـكاشـ ـحـسن ال  ـن م ـحممـد بـ   : مجعها ذلك ـ، وكـ  )٤()ه
.)٥(دي املياجنيـمـلي األحـع: هاـمعـج

.٤٥٦- ٣٩٥/ ٥١و ٥٠تراثنا العددان، نشرة : هلشام بن احلكمعليه السالم وصية اإلمام الكاظم )١(
).دراسة يف الفن واملوضوع(هلشام بن احلكم عليهما السالموصية اإلمام موسى بن جعفر )٢(
.٤املقدمة، : كتاب الوصية: ظ)٣(
.١٥٠-١٣٠/ ٢: معادن احلكمة: ظ)٤(
.٥١٨-٣٤٨/ ٤: عليهم السالم مكاتيب األئمة: ظ)٥(

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


١٣٧

اِّـطلب السادس

ورواة حديثهعليه السالمتالمذته

بتربيـة جمموعـة مـن العلمـاء        عليهم الـسالم  اهتم األئمة من أهل البيت    
والفقهاء والرواة فإن لكلّ إمام من األئمة جمموعة خمتارة من األصحاب الثقاة       

والعناية اخلاصة م كي يكونـوا مـن دعـاة         الذين يكونون يف موضع االهتمام    
فكـان  ،علـيهم الـسالم  اإلسالم ومبلغي الرسالة وناشري علـوم أهـل البيـت         

عليـه  منهم املفسرون واحملدثون وعلماء الكالم، والن اإلمام موسى بن جعفر       
منبـع العلـم يف عـصره فقـد احتـف بـه مجهـور مـن العلمـاء والفقهـاء                 السالم

عـن  عليهم السالمون من منري علومه اليت ورثها عن آبائه      والرواة، وهم يقتبس  
وكانوا يدونون أحاديثه وما يديل به من ،صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.روائع احلكم واآلداب
لقد احتف باإلمام أثناء إقامتـه يف  : (رمحه اهللارشييقول باقر شريف الق 

يث ممـن تتلمـذوا يف جامعـة أبيـه         املدينة مجع غفري من كبار العلماء ورواة احلـد        
الكربى اليت أنارت العقـل اإلنـساين وأطلقتـه مـن عقـال اجلهـل، وقـد أفـاض                  

الشيء الكثري من علومه ومعارفه اليت هي مـستمدة         عليه السالم عليهم اإلمام 
كمـا زود الفقـه اإلسـالمي      صلى اهللا عليه وآله وسـلم     من علم جده الرسول   
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، وان )١()علـيهم الـسالم   فة، ورواياته عن آبائـه بطاقات كبرية من آرائه احلصي   
قد قاموا بـدورهم يف  عليه السالمالكثريين من تالمذة اإلمام موسى بن جعفر   

التأليف والتصنيف، ونشر احلضارة حىت مألوا املكتبـة اإلسـالمية يف عـصرهم         
حصي عدد املؤلفني مـن تالمـذة اإلمـام باخلـصوص؛          أُبنتاجهم الفكري، وقد    

ا أورده مترمجوهم من أمسـاء مؤلفـام ومـصنفام، فكـان عـدد مـا                وإثبات م 
.)٢(مائة ومخسة عشر مؤلفاً: توصل إليه

ــ ٤٦٠/ ت(وقد أحصى الشيخ الطوسـي    عليـه الـسالم  رواة اإلمـام ) ه
الذين رووا عنه روايات كثرية يف خمتلف العلـوم واملـسائل، وحـدثوا عنـه بـال                 

نيمائت: لتهم، فكان عدد ما توصل إليهطة مع االختالف يف وثاقتهم ومرت   اوس
يف ما أحصى عزيز اهللا العطاردي، أمسـاء رواة اإلمـام         . )٣(راوياً نيوسبع نيثناو

مــشافهةً أو عليــه الـسالم الــذين رووا عنـه عليــه الـسالم أيب احلـسن الكـاظم  
نيستمائة ومثانيـة وثالثـ    : طة، فكان عدد ما توصل إليه     امكاتبة ومن دون وس   

.)٤(عليه السالما عنهراوياً حدثو

يف عليه الـسالم  ترمجة رواة اإلمام موسى بن جعفر     الباحث ب وقد تكفل   
.رواياته الفقهية ترمجة وافية بعنوان البحث السندي يف كل رواية

.٣٣/ ١:عليه السالمبن جعفر حياة اإلمام موسى)١(
٩٠حممد حسن آل ياسني،  : سرية وتاريخ  عليهما السالم اإلمامان موسى الكاظم وحممد اجلواد       )٢(

-١١٦.
.٣٤٧-٣٣٠: رجال الطوسي)٣(
.٥٧٠-٢٧٧/ ٣:عليه السالممسند اإلمام الكاظم )٤(
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الفصل الثاني 

روايات اإلمام موسى بن جعفر 

يف العباداتعليه السالمالكاظم

عليـــه الـــسالمموســـى بـــن جعفـــرولبيـــان روايـــات اإلمـــام عــرض وداللـــة 
ــو   بخـــصوص العبـــادات ــتة مباحـــث وعلـــى النحـ ــتظم الفـــصل فـــي سـ ينـ

:اآلتي
. كتاب الطهارة: المبحث األول

.كتاب الصالة: المبحث الثاني
. كتاب الزكاة: المبحث الثالث
. كتاب الصوم: المبحث الرابع

. كتاب االعتكاف: المبحث الخامس
.كتاب الحج: المبحث السادس
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املبحث األول

كتاب الطهارة

أربعــة علــى ولغــرض توضــيح دالالت مــسائل الطهــارة ينــتظم المبحــث    
: النحو اآلتيعلى عشر مطلباً و
.من أحكام الماء المضاف والمستعمل: المطلب األول

.من أحكام األسآر: المطلب الثاني
.من أحكام نواقض الوضوء: المطلب الثالث
. م الخلوةمن أحكا: المطلب الرابع

.من أحكام الوضوء: المطلب الخامس
.من أحكام غسل الجنابة: المطلب السادس
.من أحكام الحيض: المطلب السابع
.من أحكام االستحاضة: المطلب الثامن
.من أحكام االحتضار: المطلب التاسع
.من أحكام غسل الميت: المطلب العاشر

. من أحكام تكفين الميت: المطلب الحادي عشر
.من أحكام صالة الجنازة: المطلب الثاني عشر
.من أحكام التيمم: المطلب الثالث عشر
.من أحكام النجاسات واألواني: المطلب الرابع عشر
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١٤٣

من أحكام اِّـاء اِّـضاف واِّـستعمل: اِّـطلب األول

:وفيه ثالث مسائل

حكم الطهارة بماء الورد: األوُّـاِّـسألة

عرض الرواية

بن حممد، عن سهل بن زياد، عن حممد بـن عيـسى، عـن     عن علي   -١
الرجل يغتسل مبـاء الـورد    : قلت له : قالعليه السالم  يونس، عن أيب احلسن   

.)١(»ال بأس بذلك«:ويتوضأ به للصالة؟ قال

البحث السندي

أحدمها هو علي بن : الذي يروي عنه الكليين، رجالن    : علي بن حممد  
ـ املعروف بعالن ـ يكىن أبا احلسن، )٢(زي الكليينحممد بن إبراهيم بن أبان الرا
.)٣(ثقةعليه السالمعني، له كتاب أخبار القائم

الطوسـي،  : ، االستبـصار  ١/٢٣٧الطوسـي،   : ، ذيب األحكام  ١/٨٠الكليين،  : فروع الكايف  )١(
١/١٧.

.٣/٣١٩حسني الربوجردي، : أسانيد كتاب الكايف: ظ) ٢(
: ، خالصـة األقـوال  ١٤٠ابـن داود،  : ، كتـاب الرجـال  ٢٦٠النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٣(

.٣٠٨العالمة احللي، 

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


العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٤٤

علي بن حممد بن عبد اهللا بن عمران، أبو احلسن القمـي الربقـي،              : واآلخر
.)٢(، ثقة، فاضل، فقيه، أديب)١(يكىن أبا القاسم) عبد اهللا(الذي كان جده 

مي الرازي، مـن أصـحاب اإلمـام حممـد          أبو سعيد اآلد   :سهل بن زياد  
، وروى )٣(عليهم السالم احلسن العسكري اإلمام  وعلي اهلادي اإلمام  واجلواد
، )٥(عليه السالمأبا حممد العسكرياإلمام ، وقد كاتب )٤(عليهم السالمعنهم

، روى عنه أجالء احملدثني واعتمدوا على رواياته،        )٦(وهو من مشايخ اإلجازة   
ته يف الفروع واألصول وسـالمتها عـن الطعـن والتـضعيف مـن      مع كثرة روايا  

اد كــثري مــن الروايــات تبلــغ الفــني نســا، وقــد وقــع يف )٧(االرتفــاع والتخلــيط
، )٩(كتاب التوحيد، كتاب النوادر   : ، وله كتب، منها   )٨(وثالمثائة وأربعة موارد  

.)١٠()ثقة(

.٣/٣١٩حسني الربوجردي، : أسانيد كتاب الكايف: ظ) ١(
.٣٠٨العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢٦١ي، رجال النجاشي النجاش: ظ) ٢(
.٣٩٩، ٣٨٧، ٣٧٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
.٤٦٨الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٤(
.١٨٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٢٢٤حممد باقر السي، : الوجيزة يف علم الرجال: ظ) ٦(
حممــد علــي املعلــم، : ، أصــول علــم الرجــال١٩٢املظــاهري، حــسني : اريــالثقــات األخ: ظ) ٧(

٢/٣٥٦.
.٩/٣٥٨اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٨(
.١٨٥النجاشي، : ، رجال النجاشي٢٧٩ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ) ٩(
ــشيعة٣٨٧الطوســي، : رجــال الطوســي) ١٠( ــاملي، : ، وســائل ال ، الرســائل ٣٠/٣٨٩احلــر الع

، حبـوث يف فقـه    ١٤٥الفوائد الرجالية، مهدي الكجوري،      ،٤٦٦حممد باقر الشفيت،    : الرجالية
.١٩٢املظاهري، حسني : ، الثقات األخيار١٨١علي العاملي، : الرجال
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، وكان وإن ما ورد فيه من التضعيف يرجع إىل أمحد بن حممد بن عيسى  
، فقد اشتهر أن القميني كانوا متشددين يف رفض روايـات   )١(يشهد عليه بالغلو  

املعــارف الغامــضة ذات الطــابع الــدقيق يف األســرار، وعليــه فــإذا علــم منــشأ  
.)٢(وثاقتهيفالتضعيف فحينئذ ال إشكال 

أبو جعفر العبيـدي، جليـل يف أصـحابنا، عـني، كـثري        : حممد بن عيسى  
مكاتبـةً  عليـه الـسالم    صانيف، روى عـن أيب جعفـر الثـاين        الرواية، حسن التـ   

واإلمـام علـي اهلـادي   ، من أصحاب اإلمام علي بن موسى الرضا    )٣(ومشافهةً
، ممن تسامل أصـحابنا علـى وثاقتـه،    )٤(عليهم السالماحلسن العسكرياإلمام  و

كتـاب  :، وله من الكتب)٥(مع حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني      متحدوهو  
.)٧()ثقة(، )٦(والرجاء، وكتاب البشاراتاألمل

أبو حممد بن عبـد الـرمحن، كـان وجهـاً يف أصـحابنا، متقـدماً،            :يونس
بـني الـصفا    عليـه الـسالم    عظيم املرتلة، رأى اإلمام جعفر بـن حممـد الـصادق          

عنه، روى عن اإلمـام أيب احلـسن موسـى بـن جعفـر واإلمـام                 ِوواملروة ومل ير  
يـشري  عليه الـسالم وكان اإلمام الرضا،ما السالمعليهعلي بن موسى الرضا   

.١٨٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣/٨٥حسن الكاشاين وجمتىب االسكندري، : حبوث يف مباين علم الرجال: ظ) ٢(
.١٥٦أمحد البصري، : املقال، فائق٣٣٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٤٠١، ٣٩١، ٣٦٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.١٨/١٢١اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٥(
.٢٧٨ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ) ٦(
، الـوجيزة يف علـوم   ٣٩٤العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٣٣النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٧(

.٣١١: يحممد باقر الس: الرجال
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، وهو من أصحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر واإلمـام            )١(إليه يف العلم والفتيا   
كتـاب  : منـها ،، لـه تـصانيف كـثرية   )٢(عليهمـا الـسالم  علي بن موسى الرضا 

تفسري القرآن، كتاب علل احلـديث، كتـاب الـشرائع، كتـاب الـصالة، كتـاب                
.)٤()ثقة(، )٣(، كتاب جامع اآلثارالوصايا والفرائض

لة الروايةدال

دلت الرواية على جواز الوضوء مباء الورد للـصالة واالغتـسال بـه مـن            
، فإن املاء حقيقة يف املطلق، وحيتمل قوياً اجلواز لصدق املاء على ماء             )٥(اجلنابة

ن الورد ألن اإلضافة فيه ليست إال مبجرد اللفظ دون املعىن، وألنه استخرج م        
.)٦(الورد

وهذا خالف ما ذهب إليه مشهور فقهاء اإلمامية، فقد محلوا عدم جواز       
رفع احلدث باملاء املضاف ألن ليس كل شيء فيه ماء يطلـق اسـم املـاء عليـه،               

: ، وهناك توجيه هلذه الرواية)٧(وإن ماء الورد فيه ماء وال يطلق عليه اسم املاء
.٤٤٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٦٨، ٣٤٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
: ، الفهرســت٤٤٧النجاشــي، : ، رجــال النجاشــي٢٧٦ابــن النــدمي، : كتــاب الفهرســت: ظ) ٣(

. ٢٦٦الطوسي، 
.٤٥٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٦٨الطوسي، : رجال الطوسي) ٤(
ــضره ال: ظ) ٥( ــهمــــن ال حيــ ــ١/٧٦الــــصدوق، : فقيــ ــايل٦٥الــــصدوق، : ة، اهلدايــ : ، األمــ

.٧٤٤الصدوق،
ــة ٦/٣٢٥الفــيض الكاشــاين، : كتــاب الــوايف: ظ) ٦( الفــيض : ، مفــاتيح الــشرائع يف فقــه اإلمامي

.١/٧٢الكاشاين، 
: تـرب ، املع ١/٥٥الطوسـي،   : ، كتـاب اخلـالف    ٧٦الشريف املرتـضى،    : مسائل الناصريات : ظ) ٧(

!
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) الـِوِرد مـاء  (إىل مادة الورد بـل املقـصود   ان املراد مباء الورد ليس املاء املضاف  
.أي ما ترد إليه اإلبل والغنم للشرب

استعمال اِّـاء الذي تسخنه الشمس:اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن حممد بن عيـسى العبيـدي، عـن           -٢
:قـال :عليـه الـسالم  درست، عن إبراهيم بن عبـد احلميـد، عـن أيب احلـسن     

علـى عائـشة وقـد وضــعت    صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم   دخـل رسـول اهللا  ((
أغسل رأسي وجسدي، : يا محرياء، ما هذا؟ قالت: قمقمتها يف الشمس فقال

.)١())ال تعودي فإنه يورث الربص: فقال

غريب الحديث

، آنيـة مـن حنـاس يـسخن فيهـا املـاء، ويكـون ضـيق         القُمقُـم : قمقمتـها 
.)٢(الرأس

"
: الـشهيد األول : ، ذكـرى الـشيعة  ١/٣١العالمة احللـي،  : ، تذكرة الفقهاء١/٨١احملقق احللي،  

ــسبزواري، : ، ذخــرية املعــاد١/٣٥ ــساري، : ، مــشارق الــشموس١/١١احملقــق ال احملقــق اخلوان
حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم١/٢٥٩حممد جواد العاملي،    : ، مفتاح الكرامة  ١/٢٥٩
.١/٢٩٤ي، مرتضى األنصار: ، كتاب الطهارة١/٥٦٧

: ، علـــل الـــشرائع١/٣٣الطوســـي، : ، اإلستبـــصار١/٣٦٤الطوســـي، : ـــذيب األحكـــام) ١(
.٢٨١الصدوق، 

: ، جممـع البحـرين  ٢/٥١٧يـومي،  فال: ، املـصباح املـنري  ٩/٤٥٤ابن منظور،  : لسان العرب : ظ) ٢(
.١٧/٥٨٨الزبيدي، : ، تاج العروس٦/١٤١لطرحيي، ا
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ديالبحث السن

أبو جعفر، األشعري، القمي، شيخ القميني :حممد بن علي بن حمبوب    
، له كتب وروايـات مـن   )٢(، صحيح املذهب واالعتقاد)١(يف زمانه، عني، فقيه  

.)٤() ثقة(، )٣(تصانيفه، اجلامع، النوادر يف اإلمامة، الزمردة يف احلكومات
.)٥(حممد بن عيسى العبيدي، سبقت ترمجته

نصور حممـد الواسـطي، روى عـن أيب عبـد اهللا وأيب             ابن أيب م   :درست
، من أصحاب اإلمام جعفر الصادق واإلمام موسـى     )٦(عليهما السالم  احلسن

، رواياتـه مقبولـة وكتابـه معتمـد،       )٨() له كتـاب  (،  )٧(عليهما السالم  بن جعفر 
.)٩(ثقة

عليه األسدي، الكويف، روى عن أيب عبد اهللا :إبراهيم بن عبد احلميد   
، من أصـحاب اإلمـام جعفـر الـصادق واإلمـام موسـى بـن جعفـر          )١٠(مالسال

.٣٤٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.١٥٤أمحد البصري، : فائق املقال) ٢(
.١٢٠ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٢٢الطوسي، : الفهرست) ٣(
احلـر  : ، الرجـال  ٣٩٢العالمـة احللـي،     : ، خالصـة األقـوال    ٣٤٩النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٤(

.٢٣٠العاملي، 
.١٤٥ص: ظ) ٥(
.١٦٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٦(
.٣٣٦، ٢٠٣الطوسي، : يرجال الطوس: ظ)٧(
.٦٧ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٢٦الطوسي، : الفهرست) ٨(
٨/١٤٥اخلـوئي،  : ، معجم رجال احلديث١/٤٤حسني النوري، : خامتة مستدرك الوسائل  : ظ) ٩(

. ١٤٦ـ 
.٢٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١٠(
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.)٣()ثقة(، )٢(، له أصل وله كتاب النوادر)١(عليهما السالم

داللة الرواية

دلت الرواية على كراهة الطهارة مباء أُسخن بالشمس يف اآلنيـة، معلـالً            
صاص خبوف الربص والتنبيه على النهي عنه، وان التقييد باآلنيـة يـشعر باختـ             

احلكمة املناسبة للكراهة يف قولـه     ىاحلكم باملسخن بالشمس ا، واشتماهلا عل     
يف عــدم املنــع عــن اســتعمال مــا »ال تعــودي«:صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

، وعـن   )٤(وضعته يف الشمس، ومنعها عـن املعـاودة، فـال يكـون إال مكروهـا              
ماء يف الـشمس  أسخنت (: قالتصلى اهللا عليه وآله وسلم  عائشة زوج النيب  

، ))٥(»ال تفعلي يا محرياء فإنه يورث الربص«:صلى اهللا عليه وآله وسلم   فقال النيب 
أن يتوضـأ باملـاء   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ى رسـول اهللا   (: أيضاً وقالت

.)٦(»إنه يورث الربص«: وقال)املشمس أو يغتسل به

.٣٣١، ١٥٩سي، الطو: ، رجال الطوسي٢٩٠، ١٧٩الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.٢٦ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٤٠الطوسي، : الفهرست: ظ) ٢(
العالمـة  : ، خالصـة األقـوال    ٢٦ابـن شهرآشـوب،     : ، معامل العلماء  ٤١الطوسي،  : الفهرست) ٣(

.٥٩احللي، 
، ١/١٩١أمحـد األردبيلـي،     : ، جممـع الفائـدة والربهـان      ١/١٣٠الطوسـي،   : كتاب اخلالف : ظ) ٤(

، ١/٣٩٢حممــد جــواد العــاملي، : ، مفتــاح الكرامــة١/٣٠٢اهلنــدي، الفاضــل: كــشف اللثــام
: ، جـواهر الكـالم    ١/١٥٢النراقي،  : ند الشيعة ت، مس ١/٧٤علي الطباطبائي،   : رياض املسائل 

: ، جـامع املـدارك   ١/٢٩٠أغـا رضـا اهلمـداين،       : ، مصباح الفقيه  ١/٥٩٨حممد حسن النجفي،    
.١/٢٣أمحد اخلوانساري، 

.١/٦البيهقي، : لكربىالسنن ا) ٥(
.١/٣٤الدارقطين، : سنن الدارقطين) ٦(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٥٠

اماإلغتسال بغسالة الحمَّ: اِّـسألة الثالثة

ايةعرض الرو

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن ِعدة من أصحابنا، عن حممد بن      -٣
: قـال عليـه الـسالم  عبد احلميد، عن محزة بـن أمحـد، عـن أيب احلـسن األول       

دخلـه مبئـزر وَغـض بـصرك، وال تغتـسل         ا«: سألته أو سأله غريي عن احلمام؟ قال      
سل بــه اجلنــب وولــد الزنــا  مــن البئــر الــيت جيتمــع فيهــا مــاء احلمــام فإنــه يــسيل فيهــا مــا يغتــ   

.)١(»والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن علي بن حمبوب
د املـذكورة يف أسـانيد الكـايف هـم مـشايخ          :ة من أصـحابنا   ِعدإن الِعـد

إجازته إىل الكتب املعروفة واملصنفات املشهورة الـيت هـي معلومـة النـسبة إىل               
كتـب حممـد بـن عيـسى، والربقـي،       : يت نقل عنها يف الكايف، مثل     أصحاا وال 

وسهل، وإن تعبريه عن هذه الِعدة بأم من أصحابنا صريح يف إرادته اإلمامية   
.)٣(احلقة

، من )٤(أبو جعفر، العطار، من أصحابنا الكوفيني:حممد بن عبد احلميد

. ١/٢١٨احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٣٧٠الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٤٨ص: ظ) ٢(
٢٢٠علـي الـصدر،   : ، الفوائد الرجالية  ٣/٥١٢حسني النوري،   : خامتة مستدرك الوسائل  : ظ) ٣(

.٢٢١ـ 
.٣٣٩شي، النجا: رجال النجاشي: ظ) ٤(

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


١٥١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

عليهمـا  بـن موسـى الرضـا واإلمـام احلـسن العـسكري        اأصحاب اإلمام علي    
.)٣() ثقة(، )٢() له كتاب(، )١(السالم

، )٤(عليـه الـسالم   من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر:محزة بن أمحد 
.)٥(وظاهره كونه إمامياً

داللة الرواية

يراه غريه، ويستحب دخوله مبئزر   إذحيرم كشف العورة يف احلمام وغريه       
وهـي املـاء املـستنقع فيـه     وإن مل يره غريه، وعدم جواز استعمال غسالة احلمام    

ل عن املغتسلني، فإنّ اتمع من احلمام ال يبعد عن النجاسـات، وإن              صواملنف
يف أذهـان  مرتكـز الغـسالة وهـو أمـر   عدم جواز اسـتعمال  املستفاد من الرواية    

.)٦(عنه بني املتكلم واملخاطبالناس، مفروغٌ

.٤٠٢، ٣٦٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
.١٢٦ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٣٣لطوسي، ا: الفهرست) ٢(
. ٤٨٩حممد باقر الشفيت، : الرسائل الرجالية) ٣(
.٣٣٥النجاشي، : ، رجال النجاشي٢٩١الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٤(
.٢٤/١٨٧عبد اهللا املامقاين، : تنقيح املقال: ظ) ٥(
: ، قواعـد األحكـام   ١/٢٠٣الطوسي واحملقـق احللـي،      : ، النهاية ونكتها  ٦٤املفيد،  : املقنع: ظ) ٦(

العالمـة  : ، منتـهى املطلـب    ١/٢٤٥العالمـة احللـي،     : ، ايـة األحكـام    ١/١٨٦العالمة احللي،   
احملقــق الــسبزواري، : ، ذخــرية املعــاد١/٤٢٨الــشهيد الثــاين، : ، روض اجلنــان١/٣١١احللــي، 

ــام١/١٤٤ ــائم األي ــائي، : ، ريــاض املــسائل١/٥٢٤أبــو القاســم القمــي، : ، غن علــي الطباطب
.٢٠٦الفاضل اللنكراين، : ، كتاب الطهارة١/١٠٢النراقي، : ، مستند الشيعة١/٧٢
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١٥٢

من أحكام األسآر: اِّـطلب الثاني

مال فضل وضوء الحائضاستع: احدة وهيوفيه مسألة و

عرض الرواية

عن علي بن احلسن، عن أيوب بن نوح، عـن حممـد بـن أيب محـزة،      -٤
؛ يف الرجـل يتوضـأ بفَـضل    عليه الـسالم  عن علي بن يقطني، عن أيب احلسن      

.)١(»إذا كانت مأمونة فال بأس«: احلائض؟ قال

البحث السندي

بو احلـسن، كـان فقيـه أصـحابنا     بن علي بن فضال، أ ا:علي بن احلسن  
، كـثري   )٢(بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم باحلديث، املسموع قولـه فيـه         

وأفضلهم ، وكان أفقه الناس   )٣(العلم، واسع الرواية واألخبار جيد التصانيف     
من كـل صـنف   عليهم السالم بالكوفة، ومل يكن كتاب عند األئمة      واحفظهم

.١/٢٠الطوسي، : ، االستبصار١/٢٤٠الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٢٥٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.١٥٦الطوسي، :الفهرست: ظ) ٣(
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١٥٣................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

، مـن  )١(اهللا بن جعفربإمامة عبدان فطحياً يقول  إال وقد كان عنده، غري أنه ك      
وقـد  )٢(عليهما الـسالم  احلسن العسكري اإلمام  أصحاب اإلمام علي اهلادي و    

كتاب فضل الكوفة، كتـاب التفـسري، كتـاب صـفات     : صنف كتباً كثرية، منها 
كتــاب أخبــار بــين إســرائيل، األوصــياء، ،صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمالــنيب

.)٤()ثقة(، )٣(داألصفياء، الزه
وكيالً أليب احلسن وكان ابن دراج النخعي، أبو احلسني، :أيوب بن نوح

عظيم املرتلة عندمها، مأموناً، وكان شديد الـورع،         ،عليهما السالم  وأيب حممد 
، من أصـحاب اإلمـام علـي بـن موسـى الرضـا واإلمـام حممـد                  )٥(كثري العبادة 

، له كتب وروايـات ومـسائل عـن         )٦(عليهم السالم  اجلوادواإلمام علي اهلادي  
.)٩()ثقة(، )٨(، وكان يف الصاحلني)٧(أيب احلسن الثالث

.٤٤٠الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ١(
.٤٠٠، ٣٨٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
.٨٢ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٥٧الطوسي، : الفهرست: ظ) ٣(
: ، الفهرســت٤٤٠الطوســي، : ، اختيــار معرفــة الرجــال٢٥٧النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٤(

.٢٩٩العالمة احللي، :، خالصة األقوال١٥٦الطوسي، 
.١٠٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
، ٣٧٣، ٣٥٢الطوســي، : ، رجــال الطوســي٣٥٤، ٣٥١، ٣٣١الربقــي، : رجــال الربقــي: ظ)٦(

٣٨٣ .
.٤٣ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٥٦الطوسي، : الفهرست: ظ) ٧(
.٤٧٣الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٨(
: ، اختيار معرفـة الرجـال     ٣٥٢الطوسي،  : ، رجال الطوسي  ١٠٢لنجاشي،  ا: رجال النجاشي ) ٩(

. ٩٤العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٤٦٠الطوسي، 
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٥٤

، مـن  )١(الثُمـاِلي وأبو محزة هو ثابت بـن أيب صـفية        :حممد بن أيب محزة   
لـه  (، )٢(عليهمـا الـسالم  أصحاب اإلمام حممد الباقر واإلمـام جعفـر الـصادق       

.)٤()ثقة فاضل(، )٣()كتاب
موسى البغدادي سكنها وهو كـويف األصـل، أبـو          ابن   :علي بن يقطني  

حديثاً واحـداً، وروى عـن اإلمـام    عليه السالماحلسن، روى عن أيب عبد اهللا    
، من أصحاب اإلمام موسى بـن جعفـر  )٥(فأكثرعليه السالم موسى بن جعفر  

وورد فيـه  عليه السالم ، له مرتلة عظيمة عند أيب احلسن موسى       )٦(عليه السالم 
: ، وله كتب، منـها )٧(عليه السالمقبل اإلمام موسى بن جعفر    ثناء ومدح من  

من املالحم، مسائل عن أيب احلسن موسـى       عليه السالم  ما سئل عنه الصادق   
ثقـة جليـل   (، )٨(كتاب مناظرته للـشاك حبـضرة جعفـر    ،عليه السالم  بن جعفر 

.)٩()القدر

.٣٥٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣١٣، ١٤٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.١٢٢ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٢٧الطوسي، : الفهرست) ٣(
، التحريـر  ٣٥٦العالمـة احللـي،   : ، خالصـة األقـوال    ٣٤٠الطوسـي،   : الرجـال  اختيار معرفـة  ) ٤(

.٢٥٨حسن بن زين الدين، : الطاووسي
.٢٧٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٣٤٠الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٩١الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٦(
ــت: ظ) ٧( ــي، : الفهرسـ ــال ١٥٥الطوسـ ــة الرجـ ــار معرفـ ــي، : ، اختيـ ــر ، ا٣٦٠الطوسـ لتحريـ

.١٧٨حسن بن زين الدين، : الطاووسي
ابـن  : ، معـامل العلمـاء    ١٥٥: الطوسـي : ، الفهرسـت  ٢٧٩ابـن النـدمي،     : كتاب الفهرست : ظ) ٨(

.٨١شهرآشوب، 
.٣١٣العالمة احللي، : ، خالصة األقوال١٥٥الطوسي، : الفهرست) ٩(
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١٥٥................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

داللة الرواية

طـاهرة اجلـسد     فهابوصـ دلت الرواية على جواز الوضوء بسؤر احلائض        
إن ظاهر نفي البأس بعد العلـم بعـدم احلرمـة    (و)١(مأمونة تتحفظ من النجاسة   

.)٢()يف غري املأمونة، نفي الكراهة رأساً

، ١/١٣٥لـي العـاملي،   حممـد ع : ، مدارك األحكـام ١/٦٦العالمة احللي،   : خمتلف الشيعة : ظ) ١(
، ١/٦٨١حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم ١/٣٤٥حممد جواد العاملي،    : مفتاح الكرامة 
.١/٣٨٢مرتضى األنصاري، : كتاب الطهارة

.١/٣٨٢مرتضى األنصاري، : كتاب الطهارة) ٢(

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


١٥٦

من أحكام نواقض الوضوء: اِّـطلب الثالث

: وفيه مسائل

تحكم اإلغفاء َّـ حال خفاء الصو: اِّـسالة األوُّـ

عرض الرواية

: ، عن أمحد بن حممد، عن معمر بـن خـالد قـال            عن حممد بن حيىي   -٥
ضـطجاع،  عن رجل بـه علـة ال يقـدر علـى اال           عليه السالم  سألت أبا احلسن  

، فرمبا أُغفي وهو قاعـد علـى   دوالوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائ  
إنَّ الوضـوء يـشتد عليـه حلـال علتـه؟      : ، قلـت لـه  »يتوضأ«: تلك احلال؟ قال  

يؤخر الظهـر ويـصليها مـع    : الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقالإذا خفي عليه «:فقال
.)١(»العصر جيمع بينهما وكذلك املغرب والعشاء

غريب الحديث

.)٢(غفا غَفواً وأَغفيت إغفاًء وأغفي الرجل إذا نام: أُغفي
.٥١ـ ١/٥٠الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٤٤الكليين، : فروع الكايف) ١(
: ، القـاموس احملـيط    ٦/٢٤٤٨اجلـوهري،   : ، الـصحاح  ٨/١٧٨األزهـري،   : للغـة ذيب ا : ظ) ٢(

.٤/٣٧٠الفريوز آبادي، 
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١٥٧................................................................................الطهارةبكتا: املبحث األول

البحث السندي

أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا يف زمانـه، كـثري       :حممد بن حيىي  
عليـه  كتـاب مقتـل احلـسني   : ، له كتب، منها)٢() صحيح الرواية (،  )١(احلديث
وتأيت له روايات بعنـوان حممـد بـن       . )٤() ثقة عني (،  )٣(وكتاب النوادر  ،السالم

.)٥(حيىي العطار
من أمساء الرواة وبيان قاعدة االشتراك يف معرفـة أمحـد      املُتَّفِق واملُفتَرِق 

: )٦(بن حممد
د املفيـد فهـو أمحـد بـن حممـد بـن احلـسن بـن         ـ كل أمحد بن حممد بعـ  ١

.الوليد
.ـ كل أمحد بن حممد بعد الكليين فهو أمحد بن حممد العاصي٢

ـ كل أمحد بن حممد يـروي عنـه سـعد بـن عبـد اهللا أو مـن يف مرتبتـه         ٣
حممد بن علي بن حمبوب، وحممد بن احلسن الصفار، وحممـد بـن حيـىي،         : مثل

.٣٥٣النجاشي، : النجاشيرجال : ظ) ١(
.١٦٠أمحد البصري، : فائق املقال) ٢(
.٣٥٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
، الـوجيزة يف   ٤٠٥العالمـة احللـي،     : خالصة األقـوال  . ٣٥٣النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٤(

.٣١٨حممد باقر السي، : علم الرجال
.١٩/٢٧٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٥(
أبــو املعــايل : ، الرســائل الرجاليــة٦٣ـ   ١/٦٢حــسن حممــد الدمــستاين، : انتخــاب اجليــد: ظ) ٦(

حممـد  : ، نتيجـة املقـال  ٢٥٩ـ  ٢٥٨علي الصدر، : ، الفوائد الرجالية١٢٧ـ  ٣/٨١الكلباسي، 
. ٤٤٤ـ ١/٤٤٣أبو اهلدى الكلباسي، : ، مساء املقال١٢٤ـ ١٢٣سن البارفروشي، ح
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بـن عيـسى   اأمحـد بـن حممـد    : أحـد األمحـدين  وحممد بن أمحد بن حيـىي، فهـو        
داً مـن  واألشعري، أو أمحد بن حممد بن خالد الربقي، وإن كان األول أكثر ور         

. الثاين
ـ كل أمحد بن حممد بعد الربقي أو األشعري، أو احلسن بـن سـعيد، أو      ٤

حممد بـن عبـد احلميـد أو مـن يف مرتبتـهم فهـو أمحـد بـن حممـد بـن أيب نـصر                   
.البزنطي

بن عيـسى األشـعري القمـي، يكـىن أبـا جعفـر، شـيخ                :بن حممد أمحد  
، من أصحاب اإلمام علـي بـن موسـى الرضـا            )١(القميني، ووجههم، وفقيهم  

: منها،، صنف كتباً)٢(عليهم السالمواإلمام حممد اجلواد واإلمام علي اهلادي
كتـاب الناسـخ   ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم كتاب التوحيد، كتاب فضل النيب   

.)٤()ثقة(، )٣(نسوخ، كتاب الطب الكبري، كتاب املكاسبوامل
، مــن )٥(ابــن خالــد الربقــي، أبــو جعفــر أصــله كــويف:أمحــد بــن حممــد

، وصـنف   )٦(علـيهم الـسالم    أصحاب اإلمام حممد اجلواد واإلمام علي اهلادي      
احملاســن، كتــاب النجــوم، كتــاب التــراحم والتعــاطف، كتــاب  : كتبــاً، منــها

.٨١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٨٣، ٣٧٣، ٣٥١الطوسي، : رجال الطوسي)٢(
.٦٩الطوسي، : ، الفهرست٢٧٨ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ) ٣(
حممـد  : ، جـامع الـرواة  ٧٩ة احللـي،  العالم: ، خالصة األقوال  ٣٥١الطوسي،: رجال الطوسي ) ٤(

.١/٦٩األردبيلي، 
.٧٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٣٨٣، ٣٧٣الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٦(
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ــاب اخلــصا  ــات  اإلخــوان، كت ــاب الطبق ــسري احلــديث، كت ــاب تف ، )١(ئص، كت
.)٢()ثقة(

عليه بغدادي، روى عن اإلمام علي بن موسى الرضا       :معمر بن خالد  
واإلمـام علـي بـن موسـى         )٤(، من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر      )٣(السالم
.)٧()ثقة(، )٦(، له كتاب، والزهد)٥(عليهما السالمالرضا

داللة الرواية

لوضوء عليه أن فيه مشقة يسرية يتحمل مثلـها يف العـادة،   املراد باشتداد ا  
كــون ذلــك املــريض قاعــداً غــري قــادر علــى  لوإمنــا أخــذ الــراوي يف الــسؤال 

لـه تـرك الوضـوء، وإن النـوم     عليـه الـسالم   ضطجاع طمعاً يف أن يـرخص     اال
الذي يوجب الوضوء عالمته عدم مساع الصوت الغالب على حاسيت الـسمع             

وب الوضوء على مطلـق النـوم مـن دون تقييـد حبـال مـن       والبصر، وعلق وج  

ــي : ظ) ١( ــال النجاش ــي، : رج ــامل العلمــاء ٦٢الطوســي، : ، الفهرســت٧٦النجاش ابــن : ، مع
.٣٠شهرآشوب، 

العالمـة  : ، خالصـة األقـوال    ٦٢الطوسي،: ، الفهرست ٧٦النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٢(
.٧٦احللي، 

.٤٢١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٣٢٥الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٤(
.٣٦٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٥(
، معـامل  ٢٥٢الطوسـي،  : ، الفهرست١٦٥راري، زأبو غالب ال: راريزغالب الورسالة أب : ظ) ٦(

.١٤٠ابن شهرآشوب، : العلماء
: ، جـامع الـرواة  ٤١١العالمـة احللـي،   : ، خالصـة األقـوال    ٤٢١النجاشي،  : ل النجاشي رجا) ٧(

.٢٧٥أمحد البصري، : ، فائق املقال٢/٢٥٢حممد األردبيلي، 
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يـدل علـى ناقـضية    (، وبـه  )١(غـري ذلـك  ماألحوال سـواء كـان النـائم قاعـداً أ       
، كما دلت الرواية علـى جـواز اجلمـع بـني     )٢() اإلغفاء يف حال خفاء الصوت 

.الصالتني

حكم الرعاف والحجامة والقيء: نيةاِّـسألة الثا

عرض الرواية

بن حممـد، عـن احلـسن بـن علـي بـن يقطـني، عـن أخيـه                  عن أمحد   -٦
عـن الرعـاف،   عليه السالمسألت أبا احلسن  : احلسني بن علي بن يقطني قال     

ــال  ــيء؟ ق ــة، والق ــنقض     «: واحلجام ال يــنقض هــذا شــيئاً مــن الوضــوء، ولكــن ي
.)٣(»الصالة

سنديالبحث ال

.)٤(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد
يهـاً متكلمـاً، روى عـن أيب احلـسن     كـان فق :احلسن بن علي بن يقطني    

: ، منتــهى املطلــب١/١١١احملقــق احللــي، : ، املعتــرب١١٨الــشريف املرتــضى، : االنتــصار: ظ) ١(
ــة احللــي،  ــدارك األحكــام١/٢٠٢العالم ــي ا: ، م ــاملي، حممــد عل ــتني١/١٤٥لع : ، احلبــل امل

احملقـق اخلوانـساري،   : ، مـشارق الـشموس  ١٩٠البهائي، : ، مشرق الشمسني  ١/١٣٤البهائي،  
، كتاب ١/٧٢٩حممد حسن النجفي،   : ، جواهر الكالم  ١/١٢النراقي،  : ، مستند الشيعة  ١/٥٤

ارة ـ علـي   ، التنقيح يف شرح العروة الوثقى ـ كتاب الطهـ  ١/٤٠٨مرتضى األنصاري، : الطهارة
. ٣/٤٩٠الغروي، 

. ٢/٢٥٩حمسن احلكيم، : مستمسك العروة الوثقى) ٢(
. ١/٢٦٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٢٨٧الطوسي، : ذيب األحكام) ٣(
.١٤٥ص: ظ) ٤(

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


١٦١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

، من أصحاب اإلمام موسـى بـن    )١(عليهما السالم  موسى وأيب احلسن الرضا   
، لـه كتـاب مـسائل    )٣(عليهما السالم واإلمام علي بن موسى الرضا     )٢(جعفر

.)٥()ةثق(، )٤(أيب احلسن موسى
)٦(من أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر      :بن علي بن يقطني    نياحلس

.)٨() ثقة()٧(عليهما السالمعلي بن موسى الرضاواإلمام 

داللة الرواية

القيء والرعاف وما خيـرج  الوضوء بسبب  دلت الرواية على عدم نقض      
دم عن احلجامة، ولعل املراد إبطاله للصالة بأن يكـون بطـالن    المن البدن من    

.)٩(الصالة بالرعاف واحلجامة لتنجيسه بدنه أو ثوبه بالدم

.٤٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣١٤الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٢(
.٣٥٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
ــاء ١٦٦الطوســي، : ، الفهرســت٤٥النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ) ٤( ــامل العلم ــن : ، مع اب

. ٥٢شهرآشوب، 
أمحـد  : ، فائق املقـال ١٥٠العالمة احللي، : ، خالصة األقوال  ٣٥٤الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٥(

. ١٠١البصري، 
.٣١٣الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٦(
.٣٥٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٧(
أمحـد  : ، فائق املقـال ١٦٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال  ٣٥٥الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٨(

. ١٠٥البصري، 
، احلبـل  ١/٧٠العالمـة احللـي،    : ، ايـة األحكـام    ١/٢٣٢العالمة احللـي،    : منتهى املطلب : ظ) ٩(

. ١٩٧البهائي، : ، مشرق الشمسني١/١٤٣البهائي، : املتني
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م خروج الندى والصفرة من اِّـقعدةحك: لثةاِّـسألة الثا

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان،            -٧
إن يب جرحاً يف : ـ وأنا حاضر ـ فقال عليه السالمسأل رجل أبا احلسن: قال

والــصفرة ختــرج مــن دىمقعــديت فأتوضــأ مث اســتنجي مث أجــد بعــد ذلــك النــ
ال، ولكن رشـه  «: نعم، قال: ؟ قال »أَنقَيت«: ضوء؟ قال املقعدة، فأعيد الو  
.)١(»باملاء وال ُتعد الوضوء

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن علي بن حمبوب
، )٣(وهو علي بن إمساعيل، ولقب إمساعيل بالسندي       :علي بن السندي  

.)٤()ثقة(
لي بـن   ابن حيىي، أبو حممد البجلي، كويف، روى عن اإلمام ع          :صفوان
وكانت له عنده مرتلة شريفة، وقـد توكـل لإلمـام    ،عليه السالم موسى الرضا 

وكـان مـن الـورع والزهـد والعبـادة      ،عليهما السالم  الرضا ولإلمام أيب جعفر   
أوثـق أهـل زمانـه عنـد أصـحاب          (،  )٥(على ما مل يكن عليـه أحـد مـن طبقتـه           

. ١/٢٩٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٣٤٧سي، الطو: ذيب األحكام) ١(
.١٤٨ص: ظ) ٢(
.٤٩٤الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٣(
، ٣/٣٣٤أبـو املعـايل الكلباسـي،    : ، الرسـائل الرجاليـة  ٤٩٤الطوسـي،   : اختيار معرفة الرجال  ) ٤(

. ٢٥٤حسني املظاهري، : الثقات األخيار
.١٩٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
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اإلمـام علـي    و )٢(، من أصحاب اإلمام موسى بن جعفـر       )١()همداحلديث وأعب 
، روي أن اإلمـام     )٤(علـيهم الـسالم    واإلمام حممـد اجلـواد    )٣(بن موسى الرضا  

، له كتب كثرية، وله مسائل عن أيب    )٥(ترحم عليه عليه السالم  جعفر الصادق 
كتــاب اآلداب، كتــاب : وروايــات، مــن كتبــهعليــه الــسالماحلــسن موســى

، )٧()ثقة ثقة عـني   (،  )٦(يعبشارات املؤمن، كتاب احملبة، التجارات، الشراء والب      
.)٨(واملقصود بصفوان يف سائر موارد االطالق هو صفوان بن حيىي

داللة الرواية

ــصفرة مــن املقعــدة، ال يــنقض         دلــت الروايــة أن خــروج النــدى وال
.)٩(الوضوء

.١٤٦الطوسي، : الفهرست) ١(
.٣٧٦، ٣٥٩، ٣٣٨رجال الطوسي، الطوسي، : ظ)٢(
.نفس املصدر) ٣(
نفس املصدر) ٤(
.١٥٣زين الدين، بنحسن: ، التحرير الطاووسي٤١٨الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٥(
ابـن  : اء، معـامل العلمـ  ١٤٦الطوسـي،  : ، الفهرسـت ٢٧٨ابـن النـدمي،     : كتاب الفهرسـت  : ظ) ٦(

.٧٦شهرآشوب، 
: ، خالصــة األقــوال٣٥٩الطوســي، : ، رجــال الطوســي١٩٧: النجاشــي: رجـال النجاشــي ) ٧(

.٢٤٣العالمة احللي، 
.٧٧٢النراقي، : غنائم األيام: ظ) ٨(
، مـشرق   ١/٦٩العالمـة احللـي،     : ، اية األحكـام   ١/٢٣٢العالمة احللي،   : منتهى املطلب : ظ) ٩(

.٢/٧٥حممد جواد العاملي، : مفتاح الكرامة، ١٩٠البهائي، : الشمسني
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١٦٤

من أحكام الخلوة: اِّـطلب الرابع

التغوط ب القبورحكم : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن عدة مـن أصـحابنا، عـن سـهل بـن زيـاد، وعلـي بـن إبـراهيم               -٨
مجيعاً، عن حممد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبـد         

: ثالثـة يتَخـوف منـها اجلنـون     «: قالعليه السالم  احلميد، عن أيب احلسن موسى    
.)١(»التغوط بني القبور، واملشيء يف خفٍّ واحد، والرجل ينام وحده

بحث السنديال

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٣(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

ابن هاشم، أبو احلسن القمـي، وكـان ثبتـاً، معتمـداً             :علي بن إبراهيم  
كتـاب التفـسري،    : منـها  ،، وصـنف كتبـاً    )٤(عليه، صحيح املذهب، مسع فأكثر    

. ١/٣٢٩احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٤/٥٤٨الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٠ص: ظ) ٢(
.١٤٤ص: ظ) ٣(
.٢٦٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(

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


١٦٥................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

ــاب اختيــار ا   ــسوخ، كتــاب املناقــب، كت ــاب كتــاب الناســخ واملن لقــرآن، وكت
.)٢()ثقة يف احلديث(، )١(الشرائع

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى

، ذكـره الطوسـي     )٤(عبيد اهللا بن عبد اهللا الـدهقان لـه كتـاب           :الدهقان
.)٦()ثقة(، )٥(مقتصراً على ذكر طريقه إىل كتابه وطريقه إليه صحيح

.)٧(سبقت ترمجته: درست

داللة الرواية

هة التغوط بني القبور ملـا فيـه مـن تـأذي املتـرمحني         دلت الرواية على كرا   
.)٨(واملترددين لزيارم، وأنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشيء

ابـن  : ، معـامل العلمـاء  ١٥٢الطوسـي،  : ، الفهرسـت ٢٢٧ابـن النـدمي،     : كتاب الفهرسـت  : ظ) ١(
.٧٩وب، شهرآش

أمحـد  : ، فائق املقال٢٩١العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢٦٠النجاشي، : رجال النجاشي ) ٢(
.١٢٩البصري، 

. ١٤٥ص : ظ)٣(
.٣١٧، ١٧٥: الفهرست: ظ)٤(
.نفس املصدر)٥(
.٢٤٣حسني املظاهري، : الثقات األخيار)٦(
.١٤٨ص: ظ) ٧(
، ذكـرى  ٢/٢٨٥العالمـة احللـي،   : ، اية األحكام٢/١٠٧العالمة احللي،  : تذكرة الفقهاء : ظ) ٨(

، مستمـسك  ١/١٤١حممـد حـسن النجفـي،    : ، جواهر الكالم١/٤٢٤الشهيد األول،   : الشيعة
.٢/٢٤٧حمسن احلكيم، : العروة الوثقى

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


١٦٦

من أحكام الوضوء: اِّـطلب الخامس

:وفيه ثالث مسائل

ءحكم من نسي بعض أعضاء الوضو: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

يـد، عـن أمحـد بـن        عن حممد بن احلسن الصفار، عن يعقوب بن يز        -٩
عـن رجـل توضـأ ونـسي أن ميـسح       عليه الـسالم   سألت أبا احلسن  : عمر قال 

من نسي مسح رأسه أو شيئاً من الوضوء الذي «: رأسه حىت قام يف الصالة؟ قال
.)١(»ذكره ا تعاىل يف القرآن أعاد الصالة

السنديالبحث

ظيم القدر، كان وجهاً يف أصحابنا القميني، ع:حممد بن احلسن الصفار
عليه ، من أصحاب اإلمام احلسن العسكري)٢(راجحاً، قليل السقط يف الرواية

. ١/٣٧١احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/١٢١الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٣٥٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
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١٦٧................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

كتاب بصائر الدرجات، وله مسائل كتب ـا إىل      : ، له كتب، منها   )١(السالم  
.)٣() ثقة(، )٢(عليه السالم أيب حممد

ابن محـاد األنبـاري الـسلمي، أبـو يوسـف الكاتـب،             :يعقوب بن يزيد  
، مـن أصـحاب اإلمـام موسـى بـن      )٤(عليه الـسالم  فر الثاينروى عن أيب جع   

، )٦(عليهم السالمواإلمام علي بن موسى الرضا واإلمام علي اهلادي)٥(جعفر
وكـان  (، )٧(كتاب النوادر، كتاب البداء، كتـاب نـوادر احلـج        :وله كتب، منها  

.)٨()ثقة صدوقاً

ولـه عنـه   ،معليه السالاحلَالل، روى عن اإلمام الرضا :أمحد بن عمر  
واإلمام علـي بـن موسـى        )١٠(موسى بن جعفر  ، من أصحاب اإلمام   )٩(مسائل

.٤٠٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
.١١٩ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٢٠الطوسي، : الفهرست: ظ) ٢(
احلـر  : ، الرجـال  ٣٧٤العالمـة احللـي،     : ، خالصـة األقـوال    ٣٥٤النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٣(

د أمحــ: ، فــائق املقــال٢٩٨حممــد بــاقر الــسي، :، الــوجيزة يف علــم الرجــال٢١٧العــاملي، 
.١٤٩البصري، 

.٤٥٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٣١٨الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٥(
.٣٩٣، ٣٦٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٦(
ابــن  : ، معــامل العلمــاء  ٢٦٤الطوســي،  : ، الفهرســت ٤٥٠النجاشــي،  : رجــال النجاشــي  ) ٧(

.١٤٧شهرآشوب، 
: ، خالصــة األقــوال٣٩٣طوســي، ال:رجــال الطوســي،٤٥٠النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٨(

.١٧٢أمحد البصري، : ، فائق املقال٤٥٢العالمة احللي، 
.٩٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٩(
.٣١٧الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١٠(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٦٨

.)٣()ثقة(، )٢()له كتاب(، )١(عليهما السالمالرضا

داللة الرواية

دلت الرواية على وجوب إعادة الصالة علـى مـن نـسي بعـض أعـضاء                
.)٤(الوضوء حىت صلى

حكم مس اِّـحدث للقرآن الكريم: يةاِّـسألة الثان

رض الروايةع

عن علي بن احلسن بن فضال، عن جعفر بـن حممـد بـن حكـيم،                 -١٠
وجعفر بن حممد بن أيب الصباح مجيعاً، عن إبراهيم بن عبـد احلميـد، عـن أيب        

املصحف ال متسه على غري ُطهر، وال جنباً وال متس خطه، «: قالعليه السالماحلسن
)مطَهرونـإِال اْلال يمسه(: وال تعلّقه، إن ا تعاىل يقول

)٦(»)٥(.

البحث السندي

.)٧(سبقت ترمجته: علي بن احلسن بن فضال

.٣٥٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ١(
.٣٩ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٣٥٢الطوسي، : الفهرست) ٢(
.٢٨٧أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٥٢سي، الطو: رجال الطوسي) ٣(
، مـستند  ١/٦١العالمة احللي، : ، اية األحكام٣٧حيىي بن سعيد احللي، : اجلامع للشرائع : ظ) ٤(

. ٢/١٤٩النراقي، : الشيعة
.٧٩اآلية : سورة الواقعة) ٥(
.١/١١٣الطوسي، : ، االستبصار١/١٥٥الطوسي، : ذيب األحكام) ٦(
.١٥٢ص: ظ) ٧(
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١٦٩................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

مـن أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر       :جعفر بن حممـد بـن حكـيم       
.)١(عليه السالمالكاظم

، )٢(رواياتـه سـديدة وال يبعـد حـسنه         :جعفر بن حممد بن أيب الـصباح      
.)٣()ثقة(

.)٤(رمجتهسبقت ت: إبراهيم بن عبد احلميد

داللة الرواية

دلت الرواية على حرمـة مـس كتابـة القـرآن علـى احملـدث مـن احلـدث                    
األصغر املوجب للوضوء، وفاقد الطهارة من احلـدث األكـرب املوجـب للغـسل       

: كاجلنابة واحليض، وأما ما يدل على نفس الكتابة ال جيوز مسها قولـه تعـاىل             
)مطَهرونـال يمسه إِال الْـ  (

دون األوراق، ألن مـن إمنا أراد بـه القـرآن الكـرمي   )٥(
صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد ورد عن النيب)٦(املراد به ما بني دفيت املصحف

.)٧(»ال ميس القرآن إال طاهر«: قوله
.٣٣٣الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٩٤الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.١٥/٣٠٠عبد اهللا املامقاين، : تنقيح املقال: ظ) ٢(
.٨٩حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٣(
.١٤٨ص: ظ) ٤(
.٧٩اآلية : سورة الواقعة) ٥(
العالمة احللي،  : ، منتهى املطلب  ١/٩٩الطوسي،  : ، كتاب اخلالف  ٩٦الصدوق،  : اهلداية: ظ) ٦(

، مشرق ١/٢٣٢الكركي، : ، جامع املقاصد١/٢٠٥العالمة احللي، : ، قواعد األحكام٢/١٥٠
.٢٢١عبد الكرمي آل جنف، : ، احلالل واحلرام يف الشريعة اإلسالمية١٦٨البهائي، : الشمسني

ــدارمي ) ٧( ــنن ال ــدارمي، : س ــوال ٢/١٦١ال ــث الط ــرباين، : ، األحادي ــى ١٤٣الط ــستدرك عل ، امل
: ، كـرت العمـال    ١/٣٠٩البيهقـي،   : ، الـسنن الكـربى    ١/٣٩٧احلاكم النيسابوري،   : الصحيحني

.١/٦١٥املتقي اهلندي، 
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٧٠

حكم النكس َّـ مسح الرجل: ثالثةاِّـسألة ال

عرض الرواية

بـن عيـسى،     عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن أمحد، عن حممـد          -١١
مبىن ميسح ظهر قدميه    عليه السالم  أخربين من رأى أبا احلسن    : عن يونس قال  

األمـر يف  : من أعلى القدم إىل الكعب ومن الكعـب إىل أعلـى القـدم ويقـول         
مسح الرجلني موسع، من شاء مسح مقبالً ومن شاء مـسح مـدبراً، فإنـه مـن                

.)١(األمر املوسع إن شاء اهللا

البحث السندي

ابن أمحـد، أبـو علـي األشـعري القمـي، كـان فقيهـاً يف              :د بن إدريس  أمح
من أصحاب اإلمام احلسن العـسكري      )٢(أصحابنا، كثري احلديث، صحيح الرواية    

.)٥()ثقة(، )٤(، له كتاب النوادر، وكتاب املقت والتوبيخ)٣(عليه السالم
ابن حيىي بـن عمـران بـن عبـد اهللا بـن سـعد بـن مالـك         :حممد بن أمحد  

، ولـه كتـب،    )٧()جليـل القـدر كـثري الروايـة       (،  )٦(ألشعري القمي، أبو جعفـر    ا
الطوسـي،  : ، االستبـصار ١/٩٥الطوسـي،  : ، ـذيب األحكـام    ١/٣٧الكلـيين،   : فروع الكايف ) ١(

١/٥٩ .
.٩٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣٩٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
.٣٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٧١الطوسي، : الفهرست: ظ) ٤(
العالمــة : ، خالصــة األقــوال٧١الطوســي، : ، الفهرســت٩٢النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٥(

.٨١أمحد البصري، : ، فائق املقال٦٦احللي، 
.٣٤٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٦(
.٢٢١الطوسي، : الفهرست) ٧(
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١٧١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

كتاب نوادر احلكمة، كتاب املالحم، كتاب الطب، كتاب مقتل احلسني         : منها
، )١(عليـه الـسالم   علـي  كتاب ما نزل يف القرآن يف احلـسني بـن          ،عليه السالم 

.)٢() ثقة يف احلديث(
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى

.)٤(سبقت ترمجته: سيون

داللة الرواية

دلت الرواية على جواز املسح علـى الـرجلني منكوسـاً بـأن يبتـدئ مـن          
.)٥(الكعبني إىل رؤوس األصابع أو من رؤوس األصابع إىل الكعبني

الطوسـي،  : ، الفهرسـت ٣٤٨النجاشـي،  : ابن الندمي، رجال النجاشـي     :كتاب الفهرست : ظ) ١(
.١١٩ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٢١

أمحـد  : ، فـائق املقـال  ٣٦العالمة احللي،  : ، خالصة األقوال  ٣٤٨النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٢(
.١٤٥البصري، 

.١٤٥ص: ظ) ٣(
.١٤٥ص: ظ) ٤(
: ، جـامع املقاصـد   ٢/٧٠: الـشهيد األول  : ذكـرى الـشيعة   ،  ١/١٥١احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ٥(

، ١/١٤٣علـي الطباطبـائي،     : ، رياض املسائل  ١/٨٣البهائي،  : ، احلبل املتني  ١/٢٢١الكركي،  
.٥١٧الفاضل اللنكراين، : ، كتاب الطهارة٢/٤٠٢حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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١٧٢

من أحكام غسل الجنابة: اِّـطلب السادس

:وفيه أربع مسائل

اك ماء ال يكفي للجميعومحدث، وهنحكم اجتماع ميت وجنب : اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عليـه  سأل عبد الرمحن بن أيب جنران أبا احلسن موسـى بـن جعفـر     -١٢
عن ثالثة نفر كانوا يف سـفر أحـدهم جنـب، والثـاين ميـت، والثالـث                  السالم

على غري وضوء وحضرت الصالة ومعهم من املاء قدر ما يكفـي أحـدهم مـن      
ت بتـيمم، ويتـيمم   تـسل اجلنـب، ويـدفن امليـ     يغ«: يأخذ املاء؟ وكيف يصنعون؟ فقال    

الذي هو على غري وضـوء ألن الغـسل مـن اجلنابـة فريـضة، وغـسل امليـت سـنة، والتـيمم             
.)١(»لآلخر جائز

البحث السندي

أبو الفضل، كويف، روى عن اإلمام علي بن :عبد الرمحن بن أيب جنران
ى الرضـا   ، من أصـحاب اإلمـام علـي بـن موسـ           )٢(عليه السالم  موسى الرضا 

، ١/١٣٨الطوســي، : حكــام، ــذيب األ١٣١ـ   ١/١٣٠الــصدوق، : مــن ال حيــضره الفقيــه) ١(
.١/١٠١الطوسي، : االستبصار

.٢٣٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
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١٧٣................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

كتاب البيع والـشراء،    : ، له كتب، منها   )١(عليهما السالم  واإلمام حممد اجلواد  
ثقة ثقة وكان ممن يعتمد على قوله (، )٢(كتاب القضايا، كتاب املطعم واملشرب

.)٣()وحديثه

داللة الرواية

دلت الرواية على االختـصاص باجلنـب علـى األولويـة إذا مل يكـن املـاء          
جدوه يف املباح، ولو كان ملكاً ألحدهم اختص بـه، ألنـه      ملكاً ألحدهم بل و   

حيتاج به لنفسه، فال جيوز بذلـه لغـريه، سـواء كـان املالـك امليـت أو األحيـاء،               
.)٤(فاألوىل أن خيص به اجلنب ويتيمم احملدث وييمم امليت

الغسل على الرجل واِّـرأة بالجماعحكم : اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلـسن بـن علـي            عن عدة من    -١٣

. ٣٧٦، ٣٦٠الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٤٨، ٣٣٠الربقي، : رجال الربقي: ظ)١(
ابــن : ، معــامل العلمــاء١٧٧الطوســي، : ، الفهرســت٢٣٥النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ) ٢(

.٩٥شهرآشوب، 
أمحـد  : ، فائق املقال٢٥٩العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢٣٥النجاشي، : شيرجال النجا ) ٣(

.١٢١البصري، 
ــها : ظ) ٤( ــة ونكت ــي،  : النهاي ــق احلل ــام ١/٢٦٤الطوســي واحملق ــة األحك ــي،  : ، اي ــة احلل العالم

، ١/١٤٠، الـشهيد األول : ، ذكـرى الـشيعة  ٣/١٥٤العالمـة احللـي،   : ، منتهى املطلب  ١/١٩٠
، ٤/٥٠٨حممـد جـواد العـاملي،      : ، مفتـاح الكرامـة    ٣/٤٠٩أبو القاسم القمـي،      :غنائم األيام 

، ٤/٢٤٢حممـد حـسن النجفـي،     : ، جـواهر الكـالم    ٢/٦٠علـي الطباطبـائي،     : رياض املسائل 
. ١/١٩٥أمحد اخلوانساري، : جامع املدارك

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


العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٧٤

عليه سألت أبا احلسن: بن يقطني، عن أخيه احلسني، عن علي بن يقطني قال   
عن الرجل يصيب اجلارية البكر ال يفضي إليها وال يرتل عليها، أعليها السالم

: مث أصاا ومل يفض إليها أعليها غـسل؟ قـال       اًغسل؟ وإن كانت ليست بكر    
.)١(»ع اخلتان على اخلتان فقد وجب الغسل، البكر وغري البكرإذا وق«

البحث السندي

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٣(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

.)٤(سبقت ترمجته: احلسن بن علي بن يقطني
.)٥(احلسني بن علي بن يقطني، سبقت ترمجته

.)٦(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

روايةداللة ال

دلت الروايـة علـى وجـوب الغـسل وسـببه اجلمـاع املوجـب للجنابـة            
التقـاء اخلتـانني، واملـراد بـه احملـاذاة، ويعلـم            : على الرجل واملـرأة، وحـده     

يف البكر وغريها فامـا متـساويان يف         بغيبوبة احلشفة، سواء أنزل أم مل يرتل      

وسـي،  الط: ، االستبـصار  ١/١٤٧الطوسـي،   : ، ذيب األحكام  ١/٥٤الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
١/١٠٩.

.١٥٠ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
.١٦٠ص: ظ) ٤(
.١٦١ص: ظ) ٥(
.١٥٤ص: ظ) ٦(
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١٧٥................................................................................الطهارةابكت: املبحث األول

قـال  : قالـت صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        الـنيب  ، وعن عائشة زوج   )١(احلكم
إذا التقـى اخلتـان أو مـس اخلتـان فقـد      «:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رسول اهللا 

.)٢(»وجب الغسل

الجنبحكم خضاب: اِّـسألة الثالثة

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن أبن أيب نصر، عن أيب           -١٤
ضب اجلُنـب   ال بـأس أن خيتـ     «: قـال عليـه الـسالم    مجيلة عـن أيب احلـسن األول      

.)٣(»بالنورةيوجينب املختضب، ويطل

البحث السندي

.)٥(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
أمحد بن حممد بن عمرو بـن أيب نـصر زيـد، أبـو جعفـر،         :ابن أيب نصر  

وكـان عظـيم املرتلـة       ،عليهمـا الـسالم    البزنطي، كويف، لقي الرضا وأبا جعفر     

، ذكـرى  ١/١٥٩العالمة احللـي،   : ، خمتلف الشيعة  ٢/١٨١العالمة احللي،   : منتهى املطلب : ظ) ١(
، مفتــاح ١/١٦٠احملقــق اخلوانــساري، : ، مــشارق الــشموس١/١٤٥الــشهيد األول، : الــشيعة
: ، جـواهر الكـالم  ٢/٢٦٩النراقـي،  : ، مـستند الـشيعة    ٣/١١لعـاملي،   حممد جـواد ا   : الكرامة

.٣/٥٠حممد حسن النجفي، 
، سـنن  ٦/٢٣٩أمحد بن حنبل، : ، مسند أمحد بن حنبل    ١٥٩الشافعي،  : مسند اإلمام الشافعي  ) ٢(

.١/٣٢٩ابن ماجة القزويين، : ابن ماجة
. ٢/٢٢١لي، احلر العام: ، وسائل الشيعة١/٥٩الكليين، : فروع الكايف) ٣(
.١٥٧ص: ظ) ٤(
.١٥٨ص: ظ) ٥(
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، من أصحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر واإلمـام علـي بـن موسـى             )١(عندمها
كتـاب مـا رواه عـن الرضـا    : ، وله كتـب، منـها   )٢(واإلمام حممد اجلواد  الرضا

ثقـة جليـل   (،  )٣(كتاب اجلـامع، كتـاب املـسائل، كتـاب النـوادر           ،عليه السالم 
.)٤()القدر حجة

وسـديدها،   ، كثري الرواية  )٥(مفضل بن صاحل، يكىن أبا مجيلة      :أبو مجيلة 
ورواياته صرحية معتمد عليهـا مفـيت ـا، ولكثـرة روايتـه واسـتقامتها وروايـة                  

يـشهد بوثاقتـه     ،ن أيب عمري، والبزنطي، واحلـسن بـن حمبـوب         باألجالء عنه كا  
.)٦(واالعتماد عليه

داللة الرواية

دلت الرواية على نفي البأس عن االختضاب للجنب، ويستدل ا على 
.)٨()حتمل هذه على رفع احلظر(و، )٧(عدم الكراهة

.٧٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٧٣، ٣٥١، ٣٣٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
ابــن : ، معــامل العلمــاء٦١الطوســي، : ، الفهرســت٢٧٦ابــن النــدمي، : كتــاب الفهرســت: ظ) ٣(

.٢٩شهرآشوب، 
أمحـد  : ، فـائق املقـال    ٧٥مة احللـي،    العال: ، خالصة األقوال  ٣٣٢الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٤(

.٨٤البصري، 
.٣٠٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٥(
، خامتة ٦/٣٠٩أبو علي احلائري،  : ، منتهى املقال  ١/٤٩٨حمسن األعرجي،   : عدة الرجال : ظ) ٦(

.٤/٣١٢حسني النوري، : مستدرك الوسائل
الفاضـل  : ، كشف اللثـام ٤٥الصدوق،  : ، املقنع ١/١٢٠الصدوق،  : هيمن ال حيضره الفق   : ظ) ٧(

.٢/٣١اهلندي، 
.١/١٩٣احملقق احللي، : املعترب) ٨(
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حكم الوضوء مع غسل الجنابة: ابعةاِّـسألة الر

عرض الرواية

عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن احلسني بن احلسن بنب أبان، عن    -١٥
عليـه الـسالم  احلسني بن سعيد، عن يعقوب بن يقطني، عن أيب احلسن األول      

عليـه  يمـا نـزل بـه جربئيـل    سألته عن غسل اجلنابـة فيـه وضـوء أم ال، ف      : قال
اجلُنـب يغتـسل، يبـدأ فيغـسل يديـه إىل املـرفقني قبـل أن يغمـسهما يف                  «: ؟ فقال السالم

املـاء، ثــم يغـسل مــا أصـابه مــن أذى، ثــم يـصب علــى رأسـه وعلــى وجهـه، وعلــى جــسده        
.)١(»كله، ثم قد قضى الغسل وال وضوء عليه

البحث السندي

حلـسن بـن الوليـد، وهـو شـيخ      هو أمحد بن حممـد بـن ا    :أمحد بن حممد  
الشيخ املفيد، وممن تعتمد روايـام، وقـع يف أسـناد مجلـة مـن الروايـات، مـا                 
يقرب سبعني مورداً، فقد روى مجيع هذه الروايات عن أبيه، وروى عنه املفيد 

.)٣() ثقة(، )٢(مجيع ذلك
أبو جعفر شيخ القميني، وفقيهم، :حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد   

، له كتب، )٤(هم، جليل القدر بصري بالفقه، عارف بالرجال، موثوق بهومتقدم

.٢/٢٤٦احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/١٦٩الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
، ٣/٤٢اخلـوئي،   : ، معجم رجال احلـديث    ٤/٤٩أبو املعايل الكلباسي،    : الرسائل الرجالية : ظ) ٢(

.٤٤٤سين، حممد آصف احمل: حبوث يف علم الرجال
إعداد، أبو الفـضل حافظيـان البـابلي ـ الرعايـة حلـال البدايـة يف علـم         : رسائل يف دراية احلديث) ٣(

.١/٢٧٨الدراية ـ الشهيد الثاين، 
أمحـد  : ، فائق املقـال   ٣٤٩الطوسي،  : ، رجال الطوسي  ٣٨٣النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٤(

.١٤٨البصري، 
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.)٢()ثقة ثقة، عني(، )١(كتاب تفسري القرآن، وكتاب اجلامع: كتب، منها
عليه  من أصحاب اإلمام احلسن العسكري     :احلسني بن احلسن بن أبان    

.)٤()ثقة()٣(السالم
الكتـب  ابن محاد األهوازي، شارك أخـاه احلـسن يف         :احلسني بن سعيد  

، أوسـع أهـل     )٥(حسنة معمول عليها   تبابين سعيد كُ   تبالثالثني املصنفة، وكُ  
، من أصـحاب اإلمـام علـي بـن موسـى         )٦(زمانه علماً بالفقه واآلثار واملناقب    

، وروى  )٧(علـيهم الـسالم    واإلمـام علـي اهلـادي     الرضا واإلمام حممـد اجلـواد     
ب التفسري، كتاب التقية، كتـاب  كتا: ، وله كتب، منها )٨(لسالمعليهم ا  عنهم

ر، كتاب الرد على الغالية، كتاب الدعاء، كتاب الزكاة، كتـاب         واألميان والنذ 
.)١٠()ثقة عني جليل القدر(، )٩(العلوم

ابــن : ، معــامل العلمــاء٢٣٧الطوســي، : ، الفهرســت٣٨٣النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ) ١(
.١٢٧شهرآشوب، 

: ، فـائق املقـال  ٣٧١العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٨٣النجاشي، : رجال النجاشي : ظ) ٢(
.١٤٨أمحد البصري، 

.٣٩٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
: ، تكملـة الرجـال  ١/٢٣٥حممـد األردبيلـي،   : ، جامع الـرواة  ٢/٤٦ابن داود،   : كتاب الرجال ) ٤(

: ، الثقـات األخيـار  ١/٣٩٦عبـد اهللا املقامقـاين،   : ، تنقـيح املقـال   ١/٤٢٤عبد النيب الكـاظمي،     
.١٢٦حسني املظاهري، 

.٥٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٢٧٧ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ) ٦(
.٣٨٥، ٣٧٤، ٣٥٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٧(
.١١٢لطوسي، ا: الفهرست: ظ) ٨(
ابـن  : ، معـامل العلمـاء  ١١٢الطوسـي،  : ، الفهرسـت ٢٧٧ابـن النـدمي،     : كتاب الفهرسـت  : ظ) ٩(

.٥٨شهرآشوب، 
.١٦٢العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٥٥الطوسي، : رجال الطوسي) ١٠(
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١٧٩................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

)١(من أصحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم            :يعقوب بن يقطني  

.)٣() ثقة()٢(عليهما السالمواإلمام علي بن موسى الرضا

ايةداللة الرو

دلت الرواية على أن غـسل اليـدين قبـل غـسل اجلنابـة حـده املرفقـان،                  
وينبغي أن يغسل النجاسة قبل الشروع يف الغسل، وتقدمي الرأس على اجلسد، 

، وعن عائشة )٤(مث جيري املاء لرفع احلدث، ويجزي غسل اجلنابة عن الوضوء    
صـلى اهللا عليـه   كان رسول اهللا: (قالتصلى اهللا عليه وآله وسلمزوج النيب 

.)٥()ال يتوضأ بعد الغسل من اجلنابةوآله وسلم

.٣٦٥: الطوسي: ، اختيار معرفة الرجال٣٢٠الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.٣٦٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
أمحـد  : ، فائق املقـال ٤٥٣العالمة احللي، : ، خالصة األقوال  ٣٦٩الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٣(

.١٧٢البصري، 
: ، مدارك األحكام  ٢/٢٣٧العالمة احللي،   : ، منتهى املطلب  ١/١٨٣احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ٤(

الفــيض : يح الــشرائع، مفــات١/١٧٦البــهائي، : ، احلبــل املــتني١/٢٩٤حممــد علــي العــاملي، 
: ، مستمسك العـروة الـوثقى     ٣/١٩٠حممد حسن النجفي،    : ، جواهر الكالم  ١/٨٢الكاشاين،  

.٣/٩٦حمسن احلكيم، 
: ، سنن النـسائي ٢٩الترمذي، : ، جامع الترمذي٦/٦٨أمحد بن حنبل،    : مسند أمحد بن حنبل   ) ٥(

.٩/٥٦٠تقي اهلندي، امل: ، كرت العمال١/١٧٩البيهقي، : ، السنن الكربى١/١٣٧النسائي، 
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١٨٠

من أحكام الحيض: اِّـطلب السابع

:وفيه ثالث مسائل

اجتماع الحيض مع الحمل: ة األوُّـاِّـسأل

عرض الرواية

عن حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن شـاذان، وحممـد بـن حيـىي،      -١٦
ن حيىي، عن عبد الرمحن بن احلجاج عن حممد بن احلسني مجيعاً، عن صفوان ب

عن احلبلى ترى الـدم وهـي حامـل، كمـا     عليه السالمسألت أبا احلسن : قال
.)١(»ترتك إذا دام«: كانت ترى قبل ذلك يف كل شهر، هل تترك الصالة؟ قال

البحث السندي

ابـن بِزيـع، أبـو جعفـر، كـان مـن صـاحلي هـذه         :حممد بن إمساعيـل   
، مـن أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر             )٢(العمـل  الطائفة وثقام، كـثري   

، لـه  )٣(علـيهم الـسالم  واإلمام حممد اجلـواد واإلمام علي بن موسى الرضا   
. ١/٣٨١الطوسي، : ، ذيب األحكام١/١٠١الكليين، : فروع الكايف) ١(
.٣٣٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣٧٧، ٣٦٤، ٣٤٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
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١٨١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

.)٢()ثقة ثقة عني(، )١(كتاب، يف احلج

ــن شــاذان  ــضل ب ــاء   :الف ــسابوري، أحــد الفقه ــو حممــد األزدي الني أب
مـام احلـسن   ، من أصحاب اإلمـام علـي اهلـادي واإل         )٣(واملتكلمني، وله جاللة  

كتاب الوعيد، : صنف مائة ومثانني كتاباً، منهاو، )٤(عليهما السالمالعسكري
كتـاب فـضل أمـري    ،عليـه الـسالم  كتاب التوحيد يف كتـب اهللا، كتـاب القـائم        

كتاب العلل، كتاب الرد على الغالة، كتـاب الفـرائض         ،عليه السالم  املؤمنني
.)٦() ثقة جليل القدر(، )٥(الكبري

.)٧(سبقت ترمجته:حيىيحممد بن 

فاملقصود مبحمد بن احلسني يف سائر مـوارد اإلطـالق     :حممد بن احلسني  
، أبو جعفر الزيات اهلمداين، جليل مـن        )٨(هو حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب      

أصحابنا، عظيم القدر، كثري الروايـة، عـني، حـسن التـصانيف، مـسكون إىل              

.١١٧ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢١٥الطوسي، : الفهرست: ط) ١(
: ، خالصــة األقــوال٣٦٤رجــال الطوســي، الطوســي، ، ٣٣٠النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٢(

. ٣٦٤العالمة احللي، 
.٣٠٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٤٠١، ٣٩٠الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.١٩٨الطوسي، : ، الفهرست٣٠٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٣٣٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٠٦النجاشي، : رجال النجاشي) ٦(
.١٥٧ص: ظ) ٧(
ــة: ظ) ٨( ــو املعــايل الكلباســي،  : الرســائل الرجالي اخلــوئي، : ، معجــم رجــال احلــديث ٣/٤٨٧أب

١٦/٣٠٧ .
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واإلمام احلسن د واإلمام علي اهلادي، من أصحاب اإلمام حممد اجلوا)١(روايته
.)٤()ثقة(، )٣(، له كتاب اللؤلؤة وكتاب النوادر)٢(عليهم السالمالعسكري

.)٥(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي
البجلي، كويف، سـكن بغـداد، روى عـن أيب         :عبد الرمحن بن احلجاج   

عليــه ، وكــان وكــيالً أليب عبــد اهللا)٦(عليهمــا الــسالم عبــد اهللا وأيب احلــسن
، مــن )٧(علــى والئــهعليــه الــسالمومــات يف عــصر اإلمــام الرضــا،الــسالم

، )٨(عليهمـا الـسالم  أصحاب اإلمام جعفر الصادق واإلمام موسى بـن جعفـر     
.)١٠() وكان ثقة ثقة، ثبتاً، وجهاً، جليل القدر(، )٩()له كتاب(

داللة الرواية

تقعـد أيامهـا   دلت الرواية على اجتمـاع احلـيض مـع احلمـل، فعليهـا أن         

.٣٣٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٤٠٢، ٣٩١، ٣٧٩رجال الطوسي، الطوسي، : ظ)٢(
.١١٧ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢١٥الطوسي، : الفهرست: ظ) ٣(
: ، خالصــة األقــوال٣٧٩الطوســي، : ، رجــال الطوســي٣٣٤النجاشــي، : نجاشــيرجــال ال) ٤(

. ٣٧٤العالمة احللي، 
.١٦٢ص: ظ) ٥(
.٢٣٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٦(
.١٥٦علي اخلاقاين، : رجال اخلاقاين: ظ) ٧(
.٣٣٩، ٢٣٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٨(
.١٧٧الطوسي، : الفهرست) ٩(
: ، فـائق املقـال  ٢٦٠العالمـة احللـي،   : ، خالصـة األقـوال  ٢٣٨نجاشي،  ال: رجال النجاشي ) ١٠(

.١٢١أمحد البصري، 
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صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمعــن عائــشة زوج الــنيبي، وقــد رو)١(للحــيض
إذا : (، وقالت أيـضاً   )٢()أا تدع الصالة  : يف املرأة احلامل ترى الدم    : (قالت

، وقد استدل الـشريف     )٣()رأت احلبلى الدم فلتمسك عن الصالة فإنه حيض       
ــضى  ـــ٤٣٦/ت(املرتـ ــاىل  ) هـ ــه تعـ ــك بقولـ ــى ذلـ تَْقربـــوهن حتَّـــى  والَ(: علـ

 نر طْهـي(
لفظ النساء عام يف احلوامل وغري احلوامـل، فلـو مل يكـن          : (، فقال )٤(

احليض مما جيوز أن يكون من مجيع النساء مـا علـق هـذا الوصـف علـى اسـم         
، )٥()النساء، ويف تعليقه عليه داللة على أنه مما جيوز أن يكون من مجيع النساء      

.ء قابليتها للحيضوهذا يعين أصالة بقا

ج روحهحكم تمريض الحائض اِّـريض وقت خرو: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدة من أصحابنا، عن سهل بن  -١٧
عليـه  قلـت أليب احلـسن  : زياد، عن ابن حمبوب، عن علي بـن أيب محـزة قـال      

العالمـة  : ، منتـهى املطلـب  ١/٢٥٤العالمة احللي، : ، تذكرة الفقهاء٥٠الصدوق،  : املقنع: ظ) ١(
أبـو طالـب ابـن    : ، إيـضاح الفوائـد  ١/١١٧العالمـة احللـي،   : ، ايـة األحكـام    ٢/٢٧٤احللي،  

البـهائي،  : ، احلبـل املـتني    ١/١١حممد علي العـاملي،     : ، مدارك األحكام  ١/٥١،  العالمة احللي 
، ١/٢٤٧علـي الطباطبـائي،   : ، رياض املـسائل ٢/٦٢الفاضل اهلندي، : ، كشف اللثام ١/٢١٠

. ٣/٢٤٧حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
.١/٦٠مالك بن أنس، : املوطأ) ٢(
.١/٢٢٦الدارمي، : سنن الدارمي) ٣(
.٢٢٢اآلية : رة البقرةسو) ٤(
.١٧٠: مسائل الناصريات) ٥(

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


العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٨٤

ال «: د املوت؟ فقالاملرأة تقعد عند رأس املريض وهي حائض يف ح      :السالم
بأس أن ُتمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك، فلتَتَنح عنه وعن قربه فإن املالئكـة   

.)١(»تتأذى بذلك

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته:علي بن إبراهيم
أبو إسحاق القمـي أصـله كـويف، انتقـل إىل      :إبراهيم بن هاشم القمي   

كتـاب  : ، لـه كتـب، منـها   )٣(قم، وهـو أول مـن نـشر حـديث الكـوفيني بقـم             
.)٥()ثقة، خير، جيد(، )٤(عليه السالمالنوادر، كتاب قضايا أمري املؤمنني

.)٦(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا

.)٧(سبقت ترمجته:سهل بن زياد

عليـه  أبو علي، السراد، كويف، روى عن أيب احلسن الرضـا وهو:ابن حمبوب 
ـا      ، من أصحاب اإلم   )٨(السالم )٩(ام موسى بن جعفر واإلمام علـي بـن موسـى الرض

.١/٤١٨الطوسي، : ، ذيب األحكام١/١٣٨الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٦٤ص: ظ) ٢(
.١٦رجال النجاشي، النجاشي، : ظ) ٣(
.٢٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٣٦الطوسي، : الفهرست: ظ) ٤(
.أمحد البصري: فائق املقال، ٦٤العالمة احللي، : خالصة األقوال) ٥(
.١٥٠ص: ظ) ٦(
.١٤٤ص: ظ) ٧(
.٩٦الطوسي، : الفهرست) ٨(
.٣٥٤، ٣٣٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٩(
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كتاب النكاح، كتاب  : ، وله كتب، منها   )١(عليهم السالم  واإلمام حممد اجلواد  
احلدود، كتاب الـديات، كتـاب التفـسري، كتـاب معرفـة رواة األخبـار، كتـاب             

.)٣() ثقة، جليل القدر(، )٢(املشيخة
، مـن  )٤(عمـد الواقفـة  البطـائين، كـويف، وهـو أحـد          :علي بن أيب محزة   

، )٦(عليهما السالم  واإلمام موسى بن جعفر    )٥(أصحاب اإلمام جعفر الصادق   
كتاب الصالة، كتاب الزكـاة، كتـاب       : ، وصنف كتباً عدة، منها    )٧()له أصل (

، روى عنـه أجـالء األصـحاب، ولـه     )٨(التفسري، كتاب جامع يف أبـواب الفقـه   
طائفة برواياته، كونـه موثوقـاً يف   روايات كثرية كانت مورد قبول وقد عملت ال 

.)٩(أمانته، وإن كان خمطئاً يف أصل االعتقاد
.٢٧٦ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ) ١(
ابــن : ، معــامل العلمــاء٩٧الطوســي، : ، الفهرســت٢٧٦ابــن النــدمي، : كتــاب الفهرســت: ظ) ٢(

.٥١شهرآشوب، 
العالمــة : ، خالصــة األقــوال٩٦الطوســي، : ، الفهرســت٣٣٤الطوســي، : وســيرجــال الط) ٣(

.١٠٢أمحد البصري، : ، فائق املقال١٥٢احللي، 
عليهمـا  فرقة من فرق الشيعة مسوا ذا االسم لوقوفهم على اإلمام موسى بـن جعفـر             : الواقفة) ٤(

ه إىل وعده بإمام، ومل يتجاوز، وأنه اإلمام القائم من آل حممد، وهو حي يرزق، ومل يأمتوا بالسالم
.٢٦٨شريف األمني، : ، معجم الفرق اإلسالمية٩٢ـ ٩١النوخبيت، : فرق الشيعة: ظ. غريه

.٣٣٩، ٢٤٥الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٨٧، ١٦٣الربقي، : رجال الربقي: ظ)٥(
.٣٣٩، ٢٤٥الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٨٧، ١٦٣الربقي، : رجال الربقي: ظ)٦(
.٨٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٦٢الطوسي، : تالفهرس) ٧(
.٢٥٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٨(
، ٣٥٩حممـد جعفـر الكرباسـي،       : إكليـل املنـهج   . ٢٢٧الطوسـي،   : العدة يف أصول الفقه   : ظ) ٩(

.٢٥١حسني املظاهري، : الثقات األخيار
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داللة الرواية

دلت الرواية على كراهة أن حيضر جنب أو حائض عند احملتضر وختـص    
.)١(الكراهة بزمان االحتضار، ألنه وقت حضور املالئكة

عن أقل الحيض وأكثره: لة الثالثةاِّـسأ

عرض الرواية

محد بن حممد، عن أبيه، عن احلسني بن احلسن بن أبان، عن            عن أ -١٨
عليـه  احلسني بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بـن يقطـني، عـن أيب احلـسن      

.)٢(أدىن احليض ثالثة وأقصاه عشرة: قالالسالم
.)٣(سبقت ترمجته:أمحد بن حممد

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن بن الوليد
.)٥(سبقت ترمجته:بن احلسن بن أباننياحلس

.)٦(سبقت ترمجته:احلسني بن سعيد
، مـن أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر      )٧(ابن سويد الصرييف  :النضر

، ايـة  ١/٣٤٠العالمـة احللـي،   :، تـذكرة الفقهـاء  ٢٦٤ـ   ١/٢٦٣احملقـق احللـي،   : املعتـرب : ظ) ١(
.١/٢٦٠الشهيد الثاين، : ، روض اجلنان٢/٢١٥العالمة احللي، : األحكام

.١/١٣١الطوسي، : ، االستبصار١/١٨٢الطوسي، : ذيب األحكام) ٢(
.١٧٧ص: ظ) ٣(
.١٧٧ص: ظ) ٤(
.١٧٧ص: ظ) ٥(
.١٧٧ص: ظ) ٦(
.٣٤٥الطوسي، : رجال الطوسي) ٧(
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.)٣()وكان ثبتاً، صحيح احلديث، ثقة(، )٢()له كتاب(، )١(عليه السالم
.)٤(سبقت ترمجته: يعقوب بن يقطني

داللة الرواية

مـة  ذثـره عـشرة أيـام، وإن ال      دلت الرواية أن أقل احليض ثالثة أيـام وأك        
مرنة بوجوب العبادات من الصالة والصيام وغريها، فال جيوز أن تـسقط إال        

أقـل  «: أنـه قـال   صلى اهللا عليه وآله وسـلم     ، وقد ورد عن النيب    )٥(بأمر معلوم 
.)٦(»احليض ثالثة أيام وأكثره عشرة أيام

.٣٤٥الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٩٧الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.٢٥٤الطوسي، : الفهرست) ٢(
العالمـة  : ، خالصة األقوال  ١٩٦ابن داود،   : ، كتاب الرجال  ٣٤٥الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٣(

.٢/٢٩٢حممد األردبيلي، : ، جامع الرواة٤٢٩احللي، 
.١٧٩ص: ظ) ٤(
، ٣٣٨ـ  ١/٣٣٧الطوسي، : اب اخلالف، كت١٦٤الشريف املرتضى، : املسائل الناصريات: ظ) ٥(

، جــامع ١/١١٧العالمــة احللــي، : ، ايــة األحكــام٢/٢٧٩العالمــة احللــي، : منتــهى املطلــب
: ، احلبـل املـتني  ١/٣١٩حممـد علـي العـاملي،       : ، مدارك األحكـام   ١/٢٨٧الكركي،  : املقاصد

مـد حـسن    حم: ، جـواهر الكـالم    ١/١٥١علي الطباطبـائي،    : ، رياض املسائل  ١/٢٠٩البهائي،  
.٣/٢٦٥النجفي، 

.١/٢٢٥الدارقطين، : سنن الدارقطين) ٦(
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١٨٨

من أحكام االستحاضة: اِّـطلب الثامن

. حكم االستحاضة والطهارة من ذلك: ة وهيوفيه مسألة واحد

عرض الرواية

عن حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن شـاذان، عـن صـفوان بـن               -١٩
قلـت لـه جِعلـت فـداك، إذا مكثـت      : قـال عليه الـسالم حيىي، عن أيب احلسن 

املرأة عشرة أيام ترى الدم، مث طهرت فمكثت ثالثة أيام طاهرة، مث رأت الدم          
ال، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنـة  «: ك عن الصالة؟ قالبعد ذلك، أمتس  

.)١(»بعد قطنة، وجتمع بني الصالتني بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن إمساعيل
.)٣(سبقت ترمجته: الفضل بن شاذان

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.١/١٩٤الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٩٥الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٨٠ص: ظ) ٢(
.١٨٠ص: ظ) ٣(
.١٦٢ص: ظ) ٤(
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١٨٩................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

داللة الرواية

ــى   ــة عل ــت الرواي ــة يف الوســطى   دل ــيري القطن ــا تغ ــستحاضة يلزمه ان امل
والكربى للحفـظ عـن تـسرية النجاسـة إىل الثـوب والبـدن، وإن الـدم بنفـسه               

موجباً للغسل جيب التحفظ عنه مهما أمكن عنـد الـصالة، مـع غـسل             حدثٌ
للظهر والعصر جتمع بينهما للصالة، وغسل للمغـرب والعـشاء جتمـع بينـهما              

.)١(ان حكم فعلي من أحكام املستحاضةللصالة، وان جواز اإلتي

حممـد حـسن النجفـي،      : ، جـواهر الكـالم    ٢/٢٩حممـد علـي العـاملي،       : مدارك األحكام : ظ) ١(
ــار ٣/٥٥٦ ــاب الطه ــصاري،  : ة، كت ــضى األن ــارة ٤/٩٨مرت ــاب الطه ــيين، : ، كت روح اهللا اخلم
١/٤٩١.
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١٩٠

من أحكام االحتضار: اِّـطلب التاسع

:وفيه مسألتان ومها
.املرأة متوت ويف بطنها ولد يتحرك: املسألة األوىل

عرض الرواية

عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن مساعة، عـن حممـد بـن      -٢٠
عـن  عليـه الـسالم    لـصاحل سألت العبـد ا   : بن يقطني قال  اأيب محزة، عن علي     

.)١(»يشق بطنها ويخرج ولَدها«: املرأة متوت وولدها يف بطنها؟ قال

البحث السندي

، )٢(ابن محاد بن زياد هوار الِدهقان، أبو القاسـم، كـويف  :محيد بن زياد 
، مـن رجـال الواقفـة، كـان فقيهـاً،      )٣(عامل جليل، واسع العلم كثري التصانيف    

، روى األصــول أكثرهــا، ولــه كتــب كــثرية علــى عــدد كتــب  )٤(كــثري الروايــة

.١/٣٤٤الطوسي، : ، ذيب األحكام١/١٥٤الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٣٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٤٢١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
.١٥٠راري، زأبو غالب ال: راريزغالب الورسالة أب: ظ) ٤(
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١٩١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

كتاب اجلامع يف أنواع الشرائع، كتاب الرجال، كتـاب       : ، من كتبه  )١(األصول
.)٣() ثقة(، )٢(فضل العلم والعلماء

أبو حممد الكندي، من شيوخ الواقفة، كثري        :احلسن بن حممد بن مساعة    
، من أصحاب اإلمام موسى     )٥() جيد التصانيف، نقي الفقه   (،  )٤(احلديث فقيه 
ــها)٦(بــن جعفــر كتــاب الــصيام، كتــاب البــشارات، كتــاب  : ، لــه كتــب، من

علـى ترتيـب كتـب الفقـه، كتـاب          : املواقيت، كتاب الطهور، كتـاب الـصالة      
.)٨() ثقة(، )٧(القبلة، كتاب الصيام

.)٩(سبقت ترمجته: حممد بن أيب محزة
.)١٠(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

.١١٤الطوسي، : الفهرست: ظ) ١(
.١٣٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
، ١٣٢النجاشـي،  : ، رجـال النجاشـي  ١٥٠أبـو غالـب الـزراري،       : غالب الـزراري   ورسالة أب ) ٣(

أمحــد : فــائق املقــال. ١٧٦العالمــة احللــي، : ، خالصــة األقــوال١١٤الطوســي، : الفهرســت
.١٠٧البصري، 

.٤٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.١٠٣الطوسي، : الفهرست) ٥(
.٣٣٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
ابـن  : ، معـامل العلمـاء  ١٠٣الطوسـي،  : ، الفهرسـت ٢٧٨ابـن النـدمي،     : كتاب الفهرسـت  : ظ) ٧(

. ٥٤شهرآشوب، 
.١٠٢أمحد البصري، : ، فائق املقال٤٠النجاشي، : رجال النجاشي) ٨(
.١٥٤ص: ظ) ٩(
.١٥٤ص: ظ) ١٠(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٩٢

ةداللة الرواي

إذا ماتت األم وبقي الولد حياً يف جوفها جيب شـق بطـن امليتـة إلخـراج       
الولد احلي، توصالً إىل بقاء حياة الولد فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمـه              

.)١(امليتة

خ تجهيز اِّـيت مع اشتباه اِّـوتتأ: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

ري، عن هـشام بـن   عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عم      -٢١
ينظـر  «: يف املصعوق والغريق، قـال عليه السالماحلكم، عن أيب احلسن األول    

.)٢(»به ثالثة أيام، إال أن يتغري قبل ذلك

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته:علي بن إبراهيم
.)٤(سبقت ترمجته:إبراهيم بن هاشم القمي

زيـاد، أبـو أمحـد      : أيب عمـري  اسـم   حممد بـن أيب عمـري، و       :ابن أيب عمري  

: ، مدارك األحكـام ١/٤٥٤الكركي،  : ، جامع املقاصد  ١/٧٢٩الطوسي،  : الفكتاب اخل : ظ) ١(
علـي  : ، ريـاض املـسائل  ٢/٤١٩الفاضل اهلندي، : ، كشف اللثام٢/١٥٨حممد علي العاملي،  

أمحـد  : ، جـامع املـدارك  ٤/٦٥٠حممـد حـسن النجفـي،    : ، جواهر الكـالم   ١/٤٦١الطباطائي،  
.١/١٦٠اخلوانساري، 

.١/٣٤٠الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٢٠٣ليين، الك: فروع الكايف) ٢(
.١٦٤ص: ظ) ٣(
.١٨٤ص: ظ) ٤(
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١٩٣................................................................................الطهارةتابك: املبحث األول

ومسع منه أحاديث عليه السالم  بغدادي األصل واملقام، لقى أبا احلسن موسى      
، وكـان مـن أوثـق    )١(عليـه الـسالم  كناه يف بعضها، وروى عن اإلمـام الرضـا      

، ممـن   )٢(اخلاصة والعامـة، وأنـسكهم نـسكاً، وأورعهـم وأعبـدهم           دالناس عن 
، مـن  )٣(ا لـه بالفقـه والعلـم   أمجع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنـه وأقـرو         

عليهمـا   واإلمام علـي بـن موسـى الرضـا         )٤(أصحاب اإلمام موسى بن جعفر    
كتاب التوحيد، كتاب االحتجاج    : صنف أربعة وتسعني كتاباً، منها     )٥(السالم

يف اإلمامة، كتاب الرضاع، كتاب اخـتالف احلـديث، كتـاب الـرد علـى أهـل          
.)٧()ملرتلة، ثقةجليل القدر، عظيم ا(، )٦(القدر واجلرب

أبو حممد، الكندي، البغدادي، روى عن أيب عبد اهللا      :هشام بن احلكم  
، وكان من خـواص اإلمـام موسـى بـن           )٨(عليهما السالم    وأيب احلسن موسى  

وكانـت لـه مباحثـات كـثرية مـع املخـالفني يف األصـول               ،عليـه الـسالم    جعفر
سـى بـن جعفـر     ، مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر الـصادق واإلمـام مو             )٩(وغريها

.٣٢٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٢١٨الطوسي، : الفهرست: ظ) ٢(
.٤٥٩الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٣(
. ٢٩٤الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٤(
.٣٦٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٥(
.٢١٩الطوسي، : ، الفهرست٣٢٧النجاشي، : جاشيرجال الن: ظ) ٦(
: ، خالصــة األقــوال٣٦٥، رجــال الطوســي، الطوســي، ٣٢٦النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٧(

.٤١٣أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٥٧العالمة احللي، 
.٤٣٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٨(
.٢٥٨الطوسي، : الفهرست: ظ) ٩(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٩٤

كتاب : ، وكان له أصل، وله من املصنفات كتب كثرية، منها)١(عليهما السالم
وكان ثقة يف الروايـات     (،  )٢(التوحيد، كتاب اإلمامة، كتاب الرد على الزنادقة      

.)٣() حسن التحقيق، جليل القدر

داللة الرواية

أمارات أن يعلم موته ب    إذا كان امليت غريقاً أو مصعوقاً وجب الصرب إىل        
.)٤(شتبه ترك ثالثة أيامااملوت، فإن 

.٣٤٥، ٣١٩، الطوسي: رجال الطوسي: ظ) ١(
.١١٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٥٨الطوسي، : الفهرست: ظ) ٢(
أمحـد  : ، فائق املقال٤٣٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٤٣٤النجاشي، : رجال النجاشي ) ٣(

. ١٦٨البصري، 
ــها : ظ) ٤( ــة ونكت ــي،   : النهاي ــق احلل ــشيعة ١/٢٥٢الطوســي واحملق ــرى ال الــشهيد األول، : ، ذك

.٤/٤٠حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٣/٧٩النراقي، : ، مستند الشيعة١/٢٨٦
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١٩٥

من أحكام غسل اِّـّيت: اِّـطلب العاشر

حكم غسل السقط: مسألة واحدة وهيوفيه 

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممـد، عـن علـي بـن إمساعيـل،              -٢٢
عليـه  عن عثمان بن عيسى، عن زرعـة، عـن مساعـة، عـن أيب احلـسن األول           

الغـسل واللحـد    ، جيب عليـه   خلَقُهسألته عن السقط إذا استوى      : لقاالسالم
.)١(»كلُّ ذلك جيب عليه«:والكفن؟ فقال

البحث السندي

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

، مـن  )٤(ابن عمار كان من وجوه مـن روى احلـديث  :علي بن إمساعيل  
.)٦()ثقة(، )٥(عليه السالمبن جعفراأصحاب اإلمام موسى 

. ٢/٥٠٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٢٠٢الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
. ١/٥٥٨حممد األردبيلي، : ، جامع الرواة٧١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٣٠٦لربقي، ا: رجال الربقي: ظ) ٥(
.٢٥٤حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٦(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................١٩٦

، من أصـحاب    )١(الرواسي شيخ الواقفة ووجهها    :عثمان بن عيسى  
، )٢(عليهمـا الـسالم  اإلمام موسى بن جعفر واإلمام علي بن موسى الرضا       

متحرجاً يف روايته، موثوقـاً يف أمانتـه،      بوصفهوقد عملت الطائفة برواياته     
علـى صـحة رواياتـه إكثـار     ، ويـشهد    )٣(وإن كان خمطئـاً يف أصـل االعتقـاد        

، لـه  )٤(األجلة الثقات من الرواية عنه، وهو كثري الرواية وسديدها ومقبوهلا   
، )٥(كتاب املياه، كتـاب القـضايا واألحكـام، كتـاب الوصـايا           : كتب، منها 

.)٦()ثقة(
بد اهللا وأيب ـابـن حممـد احلَـضرمي، أبـو حممـد، روى عـن أيب عـ          :زرعة

أصحاب اإلمام جعفر الصادق واإلمام موسى ن، م)٧(عليهما السالم  حسنـال
.)١٠()ثقة(، )٩()له أصل(، )٨(عليهما السالمبن جعفر

.٣٠٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(

.٣٦٠، ٣٤٠الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(

.٢٢٧الطوسي، : العدة يف أصول الفقه: ظ) ٣(

.٣٠١ـ ٤/٣٠٠أبو علي احلائري، : منتهى املقال: ظ) ٤(

ابــن : ، معــامل العلمــاء١٩٣الطوســي، : رســت، الفه٣٠٠النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ) ٥(

. ١٠٤شهرآشوب، 

، ١٢/١٣٢اخلـوئي،  : ، معجـم رجـال احلـديث   ٤/٣٥٠ابن شهرآشوب،  : مناقب آل أيب طالب   ) ٦(

. ٢٤٦حسني املظاهري، : الثقات األخيار

.١٧٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٧(
.٣٣٧، ٢١١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٨(
.٧١ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٣٤سي، الطو: الفهرست) ٩(
، الـوجيزة يف علـم      ١١٢أمحـد البـصري،     : ، فـائق املقـال    ١٧٦النجاشـي،   : رجال النجاشـي  ) ١٠(

!
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١٩٧................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

ابن مهران بن عبد الرمحن، كويف، حضرمي، يكىن أبـا ناشـرة،              :مساعة
، مـن أصـحاب اإلمـام    )١(عليهمـا الـسالم   روى عن أيب عبـد اهللا وأيب احلـسن        

، )٣()لـه كتـاب  (، )٢(لـسالم عليهمـا ا جعفر الصادق واإلمام موسى بـن جعفـر   
.)٤()ثقة ثقة(

داللة الرواية

إن السقط إذا استكمل شـهوراً أربعـة فـصاعداً يغـسل ويكفـن ويـدفن،         
ويستفاد عدم الوجوب مع كونه لدون أربعة أشـهر، أو عـدم اسـتواء اخللقـة،             

ألربعة أشهر، وهو يعطي التالزم بـني اسـتواء اخللقـه،          بوصفهوعني االستواء   
، على مـا يـدل عليـه قـول اإلمـام جعفـر بـن حممـد           )٥(األربعة رشهاألومضي  
.)٦(»السقط إذا مت له أربعة أشهر غسل«:عليه السالمالصادق

"
.٢١٤حممد باقر السي، : الرجال

.١٩٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٣٧، ٢٢١، رجال الطوسي، الطوسي، ٢٨٩، ٢٦٩الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٢(
.١٩٤النجاشي، : رجال النجاشي) ٣(
.١١٦أمحد البصري، : ، فائق املقال١٩٣النجاشي، : رجال النجاشي) ٤(
ــرب: ظ) ٥( ــي،  : املعت ــق احلل ــشرائع ١/٣١٩احملق ــامع لل ــي،   : ، اجل ــن ســعيد احلل ــة ٤٩حيــىي ب ، اي

، احلبــل ٢/٧٥حممــد علــي العــاملي، : ، مــدارك األحكــام٢/٢٣٤العالمــة احللــي، :األحكــام
النراقـي،  : ، مستند الشيعة١/٤٦٧علي الطباطبائي،  : ، رياض املسائل  ١/٢٨٤البهائي،  : تنيامل
حمـسن  : ، مستمـسك العـروة الـوثقى   ٤/١٨٦حممد حـسن النجفـي،      : ، جواهر الكالم  ٣/١١٥

.٤/٧١احلكيم، 
. ٢/٥٠٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٢٠٠الكليين، : فروع الكايف) ٦(
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١٩٨

من أحكام تكف اِّـّيت: اِّـطلب الحادي عشر

اِّـيت وتكفينه من الزكاةتجهيز: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

سن بن حمبوب، عن الفضل   عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احل       -٢٣
مـا  : فقلت لـه عليه السالمسألت أبا احلسن موسى  : ب، قال تبن يونس الكا  

ترى يف رجل من أصحابنا ميوت ومل يترك ما يكفن به، اشـتري لـه كفنـه مـن                  
فيكونـون هـم الـذين    »أعطي عياله من الزكاة قدر ما جيهزونه «:الزكاة؟ فقال 

أحـد يقـوم بـأمره فـأُجهزه أنـا مـن       فـإن مل يكـن لـه ولـد وال    : جيهزونه، قلت 
إن حرمة بدن املؤمن ميتاً كحرمته حياً، فوارِ : كان أبي يقول«:الزكاة؟ قال

ــاة، وشـــيع           ــذلك مـــن الزكـ ــه واحتـــسب بـ ــه وعورتـــه، وجهـــزه وكفنـــه وحنطـ بدنـ
فإن اجتـر عليـه بعـض إخوانـه بكفـن آخـر وكـان عليـه ديـن          : ، قلت »جنازتـه 

ال، لـيس هـذا مرياثـًا تركـه، إمنـا هـذا              «:قـال  أيكفن بواحد ويقضى دينه بـاآلخر؟     
شــيء صـــار إليــه بعـــد وفاتــه، فليكفنونـــه بالــذي اجتـــر عليــه، ويكـــون اآلخــر هلـــم        

.)١(»يصلحون به شأهنم

. ٣/٥٥احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٤٣٤ـ ١/٤٣٣لطوسي، ا: ذيب األحكام) ١(
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١٩٩................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته:أمحد بن حممد بن عيسى
.)٢(سبقت ترمجته:احلسن بن حمبوب

وسىـسن مـ  ــ احلالبغـدادي، روى عـن أيب        :الفضل بن يونس الكاتب   
عليـه  أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر         ، أصله كـويف، مـن     )٣(عليه السالم 

.)٦()ثقة(، )٥()له كتاب(، )٤(السالم

داللة الرواية

تكفينه من الزكاة، ولو دفعت الزكاة إىل وارثـه،          بجوودلت الرواية على    
و وكفنه هو وجهزه كان أفضل، فإن مل يكن له من يقوم بأمره جهزه غريهـم، ولـ               

خلف كفناً فتربع متـربع بـآخر يكفـن بـاملتربع بـه، واآلخـر للورثـة ال يقـضى منـه                      
الدين، ألنه شيء صار إليه بعد الوفاة فال يعد تركـة، ولـو كـان للمـسلمني بيـت           
مال موجود، أُخذ الكفن وبـاقي املـؤن، ألنـه معـد للمـصاحل، وجيـوز أخـذه مـن               

.)٧(أشد فقداً من غريهسهم الفقراء واملساكني من الزكاة؛ ألن امليت 
.١٥٨ص: ظ) ١(
.١٨٤ص: ظ) ٢(
.٣٠٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٣٤٢الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٠٨الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٤(
.١٠٧ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٩٩الطوسي، : الفهرست) ٥(
.١٤٠أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٠٩اشي، النج: رجال النجاشي) ٦(
ــشيعة: ظ) ٧( ــشهيد األول، : ذكــرى ال ، ١/٤٠٣الكركــي، : ، جــامع املقاصــد٣١٣ـ   ١/٣١٢ال

ــان ــاين، : روض اجلن ــشهيد الث ــام١/٢٩٨ال ــدي، : ، كــشف اللث ــاح ٢/٣٠٧الفاضــل اهلن ، مفت
.٤/١٠١حممد جواد العاملي، : الكرامة
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٢٠٠

من أحكام صالة الجنازة: اِّـطلب الثاني عشر

حكم الصالة على الطفل إذا مات: يوفيه مسألة واحدة وه

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بـن سـعيد، عـن علـي       -٢٤
ــ يف حـديث ـ    : يقـول عليه السالممسعت أبا احلسن موسى: بن عبد اهللا قال

يا علي، قم «: قالصلى اهللا عليه وآله وسلمنه ملا قبض إبراهيم بن رسول اهللاإ
فغسل إبراهيم، وحنطه وكفنه، ثم خرج به، ومضى عليه السالمفجهز ابين، فقام علي

 عليه وآله وسلمرسول ا حتـى انتـهى بـه إىل قـربه، فقـال النـاس      صلى ا : إن رسـول ا
نــسي أن يــصلي علــى إبــراهيم ِلمــا دخلــه مــن اجلــزع عليــه،   صــلى ا عليــه وآلــه وســلم 

يا أيها الناس، أتاني جربئيل مبا قلتم، زعمتم أنـي نـسيت أن أصـلي    : فانتصب قائماً ثم قال  
ال وإنـه لـيس كمــا ظننـتم، ولكـن اللطيـف اخلــبري      أعلـى ابـين ملـا دخلـين مــن اجلـزع،      

ة، وأمرنـي  فرض عليكم مخس صلوات، وجعـل ملوتـاكم مـن كـل صـالة تكـبري         
.)١(»أن ال ُأصلي إال على من صلى

.٢/٢٩أمحد بن حممد الربقي، : ، احملاسن١/٢٠٢الكليين، : فروع الكايف) ١(
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٢٠١................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٢(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم القمي

عليـه  املدائين، روى عن اإلمام علي بن موسى الرضا      : عمرو بن سعيد  
.)٥()ثقة(، )٤()له كتاب(، )٣(السالم

.)٦(عبد اهللا، ثقةعلي بن أيب: وقيل: علي بن عبد اهللا

داللة الرواية

دلت الرواية على أن األطفال ممـن مل يكلـف ال جتـب الـصالة عليـه إذا                  
.)٧(مات، وإن من يصلى عليه من الصغار من بلغ وعقل الصالة

.١٦٤ص: ظ) ١(
.١٨٤ص: ظ) ٢(
.٢٨٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.١٨٠الطوسي، : الفهرست) ٤(
: ، حـاوي األقـوال    ٣٢١العالمة احللي،   : ، خالصة األقوال  ٢٨٧النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٥(

حـسني  : ، الثقـات األخيـار  ١٣٦ري،  أمحـد البـص   : ، فـائق املقـال    ٢/١٣١عبد النيب اجلزائـري،     
.٢٧٨املظاهري، 

.٢٥٢حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٦(
، ١٧٥ـ  ١٧٤الشريف املرتضى، : ، االنتصار٢٢٩املفيد، : ، املقنعة٦٨الصدوق، : املقنع: ظ) ٧(

.٣/٣٣٢الروحاين، : فقه الصادق
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٢٠٢

من أحكام التيمم: اِّـطلب الثالث عشر

للطهارةءحكم التيمم مع القدرة على شراء اِّـا: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن الربقي، عن سـعد بـن     -٢٥
عن رجـل احتـاج إىل      عليه السالم سألت أبا احلسن  : سعد، عن صفوان قال   

درهـم،  ةالوضوء للصالة وهو ال يقدر على املاء، فوجد قدر ما يتوضأ به مبائ            
ال، بـل  «: قـال أو بألف درهم، وهو واجـد هلـا، يـشتري ويتوضـأ، أو يتـيمم؟              

.)١(»يشرتي، قد أصابين مثل هذا فاشرتيت وتوضأت، وما يشرتي بذلك مال كثري

البحث السندي

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

.١/٣٩٨الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٨١الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
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٢٠٣................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

.)١(سبقت ترمجته: هو أمحد بن حممد بن خالد الربقي:الربقي

قمـي، روى عـن   ابن األحوص بـن مالـك األشـعري ال   :سعد بن سعد 
، مـن أصـحاب اإلمـام    )٢(عليهمـا الـسالم   اإلمام الرضا واإلمام حممد اجلـواد     

عليهم واإلمام علي بن موسى الرضا واإلمام حممد اجلواد        )٣(موسى بن جعفر  
أنـه سـأل اهللا تعـاىل    عليه السالمعن اإلمام حممد اجلوادي، وقد رو  )٤(السالم

ــا)٥(أن جيزيــه خــرياً فقــد وىف لــه  )٦(عليــه الــسالمب ومــسائل للرضــا، لــه كت

.)٧()ثقة(

.)٨(سبقت ترمجته: صفوان

داللة الرواية

دلت الرواية على وجوب شراء املاء لوجوب الطهارة املائية ألنـه واجـد             
للماء لقدرته عليه بالثمن املتمكن منه وال يـتم الوضـوء إال بـه وال يـسوغ لـه               

.١٥٨ص: ظ) ١(
.١٧٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣١٥الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٣(
.٣٧٥، ٣٥٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.١٤٢زين الدين، بنحسن: ، التحرير الطاووسي٤١٨الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٥(
ــن : ، معــامل العلمــاء١٣٦الطوســي،: ، الفهرســت١٧٩نجاشــي، ال: رجــال النجاشــي: ظ) ٦( اب

.٧١شهرآشوب، 
أمحــد : ، فـائق املقــال ٣٥٨الطوســي، : ، رجــال الطوسـي ١٧٩النجاشـي،  : رجـال النجاشــي ) ٧(

.١١٤البصري، 
.١٦٢ص: ظ) ٨(
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العباداتيفالسالمليهعالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٠٤

)تَِجدوْا ماءفَلَم  (: التيمم، والدليل على ذلك قوله تعاىل     
وهذا واجد للماء، )١(

ألنه ال فرق بني أن جيده مباحاً وبني أن جيده بثمن، فوجوب محل اآليـة علـى       
.)٢(عمومها

.٦اآلية : ، سورة املائدة٤٣اآلية : سورة النساء) ١(
، تـذكرة  ١/٩٧الفاضـل اآليب،  : ، كشف الرموز١٦٦ـ  ١/١٦٥الطوسي، : كتاب اخلالف: ظ) ٢(

: ، مـدارك األحكـام    ١/١٣٧: الشهيد األول : ، ذكرى الشيعة  ٢/١٦٣العالمة احللي،   : الفقهاء
احملقق الـسبزواري،  : ، ذخرية املعاد١/٣٦٦البهائي، : ، احلبل املتني٢/١٨٩حممد علي العاملي،   

، ٢/١٠علـي الطباطبـائي،   : ائل، ريـاض املـس   ٢/٤٤٤الفاضل اهلنـدي،    : ، كشف اللثام  ١/٩٥
.٥/١٧١حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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٢٠٥

من أحكام النجاسات واألواني: اِّـطلب الرابع عشر

:وفيه ثالث مسائل

غسل الثوب إذا أصابه البول: وُّـاِّـسألة األ

عرض الرواية

ىي، عن أمحد بن حممد، عـن موسـى بـن القاسـم،     عن حممد بن حي -٢٦
عـن الثـوب    عليـه الـسالم   سألت أبا احلسن  : عن إبراهيم بن عبد احلميد قال     

: يصيبه البول فينفذ إىل اجلانب اآلخر، وعن الفرو وما فيه مـن احلـشو؟ قـال            
غِسل ما أصـاب منـه ومـس اجلانـب اآلخـر، فـإن أصـبت مـس شـيء منـه فاغـسله، وإال                ا«

.)١(»باملاءفإنضحه 

البحث السندي

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

.٦٣ـ ١/٦٢الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٠٦

ابن معاوية بن وهب البجلـي، أبـو عبـد اهللا يلقـب     :موسى بن القاسم 
من أصحاب اإلمام علي بن موسـى الرضـا واإلمـام حممـد اجلـواد               )١(املُجلي ،

كتـاب الوضـوء،   : حـسنة منـها  ، له ثالثون كتابـاً، مـستوفاة   )٢(عليهما السالم 
، ثقـة ثقـة، جليـل، واضـح      )٣(كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الـشهادات      

.)٤(احلديث، حسن الطريقة
.)٥(سبقت ترمجته:إبراهيم بن عبد احلميد

داللة الرواية

دلت الرواية على كيفية غسل الثوب والفراش مما فيه احلـشو إذا أصـابه              
.)٦(البول

كم ما يشى من سوق اِّـسلمح:اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن سـعد، عـن أيـوب بـن نـوح، عـن عبـد اهللا بـن املغـرية، عـن              -٢٧
ال بـأس بالـصالة يف   «: أنه قـال عليه السالمإسحاق بن عمار، عن العبد الصاحل     

.٤٠٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٨٧، ٣٦٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٢(
.٢٤٣الطوسي، : ، الفهرست٤٠٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
: ، خالصـة األقـوال    ٣٦٥الطوسي،  : ، رجال الطوسي  ٤٠٥النجاشي،  : رجال النجاشي : ظ) ٤(

حممـد األردبيلـي،   : ، جـامع الـرواة  ١٦٥أمحـد البـصري،   : ، فـائق املقـال  ٤١٧العالمة احللـي،   
٢/٢٨٠.

.١٤٨ص: ظ) ٥(
.٣/٤٠٠احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ٦(

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


٢٠٧................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

فــإن كــان فيهــا غــري أهــل : ، قلــت لــه»القــز اليمــاني وفيمــا صــنع يف أرض اإلســالم
.)١(»كان الغالب عليها املسلمون فال بأسإذا «: اإلسالم؟ قال

غريب الحديث

عبـالفتح والتـشديد مـا ي      : القَز          مـل مـن اإلبريـسم، وعـن بعـضهم القَـز
.)٢(واإلبريسم مثل احلنطة والدقيق

البحث السندي

ابن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمي، أبـو القاسـم، شـيخ             :سعد
عليـه  أصحاب اإلمام احلسن العـسكري  ، من   )٣(ها ووجهها ههذه الطائفة وفقي  

كتاب الرمحة، : ، جليل القدر، واسع األخبار، كثري التصانيف، منها )٤(السالم
كتاب الزكاة، كتاب فضل عبد اهللا وعبد املطلـب وأيب طالـب، كتـاب ناسـخ                 

.)٦() ثقة(، )٥(القرآن ومنسوخه، كتاب الرد على الغالة
ب اإلمام علي بن موسى ابن دراج النخعي، من أصحا :أيوب بن نوح  

.)٨()ثقة()٧(عليهم السالمالرضا واإلمام حممد اجلواد واإلمام علي اهلادي
.٣/٤٩١احلر العاملي، : ائل الشيعة، وس٢/٣٢١الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
. ٣٦٢حممد قلعجي، : ، معجم لغة الفقهاء٤/٣١فخر الدين الطرحيي، : جممع البحرين) ٢(
.١٧٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٣٩٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
ابــن : ، معــامل العلمــاء١٣٥الطوســي، : ، الفهرســت١٧٧النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ) ٥(

.٧١شهرآشوب، 
.٢١٨العالمة احللي، : ، خالصة األقوال١٧٧النجاشي، : رجال النجاشي) ٦(
.٣٨٣، ٣٧٣، ٣٥٢رجال الطوسي، : ظ)٧(
.٤٦٠الطوسي، : ، اختيار معرفة الرجال١٠٢النجاشي، : رجال النجاشي)٨(

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


العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٠٨

أبـو حممـد البجلـي، كـويف، روى عـن أيب احلـسن       :عبد اهللا بـن املغـرية   
، من أصحاب موسى بن جعفر واإلمام علي بن موسى )١(عليه السالم  موسى
اب الوضـوء، كتـاب الـصالة،     كتـ : ، له كتـب، منـها     )٢(عليهما السالم  الرضا

.)٤(، ثقة ثقة، ال يعدل به أحد من جاللته ودينه وورعه)٣(كتاب الفرائض
الصرييف، كويف، أبو يعقوب، شيخ من أصحابنا، وهو :إسحاق بن عمار

ديث، روى عن أيب ـوه من روى احلـن وجـان مـيعة، وكـمن بيت كبري من الش
أصحاب اإلمام جعفر الـصادق     ، من )٥(عليهما السالم  حسنـبد اهللا وأيب ال   ـع

.)٨()ثقة(، )٧()له أصل(، )٦(عليهما السالمواإلمام موسى بن جعفر

داللة الرواية

دلت الرواية على أن ما أُخذ من يد املسلم أو سوق املسلمني، أو يف بلد     
الغالب فيه املسلمون، فإنه جيـوز شـراء مـا يبـاع يف أسـواقهم، ولـو كـان غـري           

.)٩(يف سوقهماملسلم بائعاً 

.٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٤٠ال الطوسي، الطوسي، ، رج٣٢٧، ٢٩٧الربقي، : رجال الربقي: ظ)٢(
.٩٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
: ، فـائق املقـال  ٢٨٠العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي : ظ) ٤(

.١٢٦أمحد البصري، 
.٧١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٣٣١، ١٦٢الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٨٦، ١٨٥الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٦(
.٤٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٥٤الطوسي، : الفهرست) ٧(
ــائق املقــال٣٣١الطوســي، : ، رجــال الطوســي٧١النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٨( أمحــد : ، ف

.٨٨البصري، 
: ايـة األحكـام  ،  ٢/٤٦٤العالمـة احللـي،     : ، تـذكرة الفقهـاء    ٢/٧٧احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ٩(

!
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٢٠٩................................................................................الطهارةكتاب: املبحث األول

.حكم استعمال أواني الذهب والفضة: اِّـسألة الثالثة

عرض الرواية

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بـن حـسان،        -٢٨
آنيـة الـذهب    «: قـال عليـه الـسالم   عن موسى بن بكر، عن أيب احلسن موسـى        

١(»قنونووالفضة متاع الذين ال ي(.

البحث السندي

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٣(سبقت ترمجته:سهل بن زياد

الواسطي، أبو احلسني القصري، روى عـن أيب عبـد اهللا  :علي بن حسان  
ــه (، )٥(عليــه الــسالم، مــن أصــحاب اإلمــام حممــد اجلــواد )٤(عليــه الــسالم ل

.)٧()ثقة ثقة(، )٦()كتاب
"

أمحد : ، جممع الفائدة والربهان٢/٣٧٩: الشهيد األول: ، ذكرى الشيعة٢/٣٧٣العالمة احللي،  
أبـو القاسـم   : ، غنـائم األيـام  ١/٨١احملقق الـسبزواري،  : ، كفاية األحكام١١/١٢٨األردبيلي،  

ــي،  ــسائل ٢/٣٠٢القم ــاض امل ــائي،  : ، ري ــي الطباطب ــارة ٢/١٥٠عل ــاب الطه روح اهللا : ، كت
.٤/٢٤٨اخلميين، 

: ، ـذيب األحكـام    ٣/٢١٧الصدوق،  : ، من ال حيضره الفقيه    ٤/٢٨٢الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٩/٨٤الطوسي، 

.١٥٠ص: ظ) ٢(
.١٤٤ص: ظ) ٣(
.٢٧٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٣٧٧الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٥(
.٨٢شوب، ابن شهرآ: ، معامل العلماء١٥٨الطوسي، : الفهرست) ٦(
: ، فائق املقـال   ٢٩٨العالمة احللي،   : ، خالصة األقوال  ٣٧٧الطوسي،  : اختيار معرفة الرجال  ) ٧(

.١٣١أمحد البصري، 
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يهمـا  علالواسطي، روى عن أيب عبـد اهللا وأيب احلـسن  :موسى بن بكر 
، مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر الـصادق واإلمـام موسـى بـن جعفـر                  )١(السالم

، )٤(، وإن كتابـه ممـا ال خيتلـف فيـه أصـحابنا          )٣()له كتـاب  (،  )٢(عليهما السالم 
.)٥()ثقة(

داللة الرواية

دلت الرواية على حرمة استعمال األواين املتخذة من الذهب والفضة يف        
ال «: أنه قالصلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد ورد عن النيب)٦(األكل والشرب

تــشربوا يف آنيــة الــذهب والفــضة، وال تـــأكلوا يف صــحافها فإهنــا هلــم يف الــدنيا ولنـــا يف         
.)٧(»اآلخرة

.٤٠٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٣٤٣، ٣٠١الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٨٩، ١٩٣الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٢(
.١٣٦ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٤٢الطوسي، : الفهرست) ٣(
.٢٠/٣٣اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٤(
.٣٨١حسني املظاهري، : ، الثقات األخيار٦/٣٤٥أبو علي احلائري، : منتهى املقال) ٥(
: ، منتـهى املطلـب    ٢/٢٢٧العالمة احللـي،    : ، تذكرة الفقهاء  ١/٤٥٥احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ٦(

الكركـي،  : ، جـامع املقاصـد    ١/١٠٣الـشهيد األول،    : يعة، ذكرى الش  ٣/٣٢٢العالمة احللي،   
حممــد علــي : ، مــدارك األحكـام ١/٣٦٢أمحـد األردبيلــي،  : ، جممـع الفائــدة والربهــان ١/١٨٨

، ١/٤٨٢الفاضـل اهلنـدي،   : ، كـشف اللثـام  ١/٥٤٣البهائي،  : ، احلبل املتني  ٢/٣٧٩العاملي،  
، ٢/١٤١علـي الطباطبـائي،     : ئل، ريـاض املـسا    ٢/٢٣٥حممد جواد العـاملي،     : مفتاح الكرامة 
.٦/٥١٢حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم

البيهقـي،  : ، السنن الكربى٨٥٧مسلم،  : ، صحيح مسلم  ١٠٧٢البخاري،  : صحيح البخاري ) ٧(
١/٢٨.
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املبحث الثاني

كتاب الصالة

تـــسعة فـــي ولغـــرض توضـــيح دالالت مـــسائل الـــصالة ينـــتظم المبحـــث  
:النحو اآلتيعلى مطالب و

.أحكام المواقيتمن : المطلب األول
.من أحكام الِقبلة: المطلب الثاني
.من أحكام أفعال الصالة: المطلب الثالث
.من قواطع الصالة: المطلب الرابع

.من أحكام الشك في الصالة: المطلب الخامس
.حكم صالة اآليات: المطلب السادس
.في نافلة شهر رمضان: المطلب السابع
.لجماعةمن أحكام صالة ا: المطلب الثامن
.من أحكام صالة المسافر: المطلب التاسع
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٢١٣

من أحكام اِّـواقيت: اِّـطلب األول

:وفيه مسألتان ومها

اِّـشرقيةغروب الشمس اِّـعلوم بذهاب الحمرة : اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن احلسن بن حممد بن مساعة، عن سـليمان بـن داود، عـن عبـد                -٢٩
يتـوارى القـرص   :عليـه الـسالم  لعبد الـصاحل كتبت إىل ا : اهللا بن وضاح قال   

رة، ويـؤذن   ويقبل الليل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس، وترتفع فـوق اجلبـل محـ            
عندنا املؤذنون، فأصلي حينئٍذ وأفطر إن كنت صائماً؟ أو أنتظـر حـىت تـذهب         

أرى لـك أن تنتظـر حتـى تـذهب احلمـرة             «: احلمرة اليت فوق اجلبل؟ فكتـب إيلّ      
.)١(»لدينكوتأخذ باحلائطة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسن بن حممد بن مساعة

.١/٢٦٣الطوسي، : ، االستبصار٢٢٩ـ ٢/٢٢٨الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٩١ص: ظ) ٢(
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، بصري، من أصحاب املنقريالشاذكوين، أبو أيوب:سليمان بن داود
.)٣()ثقة(، )٢()له كتاب(، )١(عليه السالماإلمام جعفر الصادق

، من أصحاب اإلمام موسى بن )٤(أبو حممد، كويف:عبد اهللا بن وضاح 
.)٧()ثقة(، )٦()له كتاب الصالة(، )٥(لسالمعليه اجعفر

داللة الرواية

أول وقت املغرب غروب الشمس، والذي هو أول وقت صالة املغـرب          
، )٨(وعالمته سقوط القرص وعالمة سقوطه بذهاب احلمرة من جانب املشرق      

إن أول وقـت املغـرب     «: أنه قال صلى اهللا عليه وآله وسلم    وقد روي عن النيب   
.)٩(»مسحني تغرب الش

.١٨٤، النجاشي: رجال النجاشي: ظ) ١(
.٧٢ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٣٨الطوسي، : الفهرست) ٢(
، فــائق ١/٤٠٢عبــد الــنيب اجلزائــري، : ي األقــوالحــاو، ١٨٤النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٣(

.٩/٢٦٩اخلوئي، : ، معجم رجال احلديث١١٦أمحد البصري، : املقال
.٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٣٤٠الطوسي، :رجال الطوسي: ظ) ٥(
.٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي) ٦(
أمحـد  : ، فائق املقال٢٨٢العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٢١٥النجاشي، : رجال النجاشي ) ٧(

.١٢٧البصري، 
الطوسـي  : ، النهاية ونكتها  ١٣٨أبو الصالح احلليب،    : ، الكايف يف الفقه   ٩٣املفيد،  : املقنعة: ظ) ٨(

، ٤/٦٤العالمـة احللـي،   : ، منتهى املطلب ٢/٥١احملقق احللي،   : ، املعترب ١/٢٧٨واحملقق احللي،   
ــشيعة ــام٢/٢٤٦الــشهيد األول، : ذكــرى ال ــدي، : ، كــشف اللث ، جــواهر ٣/٣٣الفاضــل اهلن

.٧/١٧٩حممد حسن النجفي، : الكالم
.٤٢الترمذي، : ، جامع الترمذي٢/٢٣٢أمحد بن حنبل، : مسند أمحد بن حنبل) ٩(
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حسن فقد قال الشيخ حممد »وتأخذ باحلائطة لدينك«:عليه السالمأما قوله
اتقى عليه السالمأما لعلمه بابتالء السائل ا، أو ألنه: ()هـ١٢٦٦/ ت(النجفي

من األمر به، ال لالحتياط، وإال فاإلمام ال يأمر عند السؤال عن احلكم الشرعي             
.)١()عليه السالمباحلكم ال اإلمامباالحتياط؛ إذ هو طريق اجلاهل 

ء النوافل بعد الصبح وبعد العصرابتدا: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن سعد بن عبد اهللا، عن موسى بن جعفـر بـن أيب جعفـر، عـن            -٣٠
كتبـت إىل العبـد   : حممد بن عبد اجلبار، عن ميمون، عن حممد بـن فَـرج قـال        

وصـلِّ بعـد العـصر مـن النوافـل مـا شـئت،        «:الصاحل أسأله عن مسائل، فكتـب إيلَّ  
.)٢(»وصلِّ بعد الغداة من النوافل ما شئت

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته:سعد بن عبد اهللا
ــر  ــن أيب جعف ــر ب ــن جعف ــب الرجــال،  :موســى ب ــه يف كت ال وجــود ل

جعفـر  موسى بن جعفر عـن أيب ) االستبصار(والصحيح يف موافقته ملا ورد يف    
.)٥(، وقد سبقت ترمجته)٤(أمحد بن حممد بن عيسىوأيب جعفر هو 

.٧/١٩٣: مجواهر الكال) ١(
.١/٢٨٨الطوسي، : ، االستبصار٢/١٥٤الطوسي، : ذيب األحكام) ٢(
.٢٠٧ص: ظ) ٣(
ـ   ١/٢٨٦حـسن الدمـستاين،   : ، انتخـاب اجليـد  ٤٨١العالمـة احللـي،   : خالصـة األقـوال  : ظ) ٤(

٢٨٧ .
.١٥٨ص: ظ) ٥(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢١٦

.)٢()له كتاب(، )١(ابن وهب البغدادي، أبو احلسن:موسى بن جعفر

من أصحاب اإلمام ،قمي،وهو ابن أيب الصهبان:حممد بن عبد اجلبار   
،)٣(علـيهم الـسالم  اجلواد واإلمام علي اهلادي واإلمام احلسن العسكري   حممد

.)٥()ثقة(،)٤()له روايات(
القــداح، مــن أصــحاب اإلمـام حممــد البــاقر، واإلمــام جعفــر  :ميمـون 

.)٧()ثقة(، )٦(عليهما السالمالصادق
له  ،عليه السالم الرخجي، روى عن أيب احلسن موسى      :حممد بن فَرج  

، من أصحاب اإلمام علي بـن موسـى الرضـا واإلمـام حممـد               )٨(كتاب مسائل 
.)١٠()ثقة(، )٩(ليهم السالمعاجلواد واإلمام علي اهلادي

.٤٠٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.١٣٦ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٤٣الطوسي، : الفهرست) ٢(
.٤٠١، ٣٩١، ٣٧٨، ٣٩١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
.١٢١ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٢٥الطوسي، : الفهرست) ٤(
العالمـة  : ، خالصة األقوال  ١٥٩ابن داود،   : ، كتاب الرجال  ٣٩١الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٥(

حممد باقر السي، : زة يف علم الرجال، الوجي١٥٢أمحد البصري،  : ، فائق املقال  ٣٨٢احللي،  
٣٠٥.

.٣٠٩، ١٤٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
.٣٨٥حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٧(
.٣٧١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٨(
.٣٩٠، ٣٧٧، ٣٦٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٩(
.٣٦٤: املصدر نفسه) ١٠(
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٢١٧...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

داللة الرواية

دلت الرواية على جواز الصالة يف هذه األوقات باخلصوص، والترغيب 
، فقد ورد عن أيب احلسني حممد بن )١(يف صالة النافلة، وإن التطوع جائز فيهما

كان فيما ورد علي من الـشيخ أيب جعفـر          : قالرضي اهللا عنه  يدجعفر األس 
عليه يف جواب مسائلي إىل صاحب الزمان)دس اهللا روحهق(حممد بن عثمان 

أمــا مــا ســألت عنــه عــن الــصالة عنــد طلــوع الــشمس وعنــد غروهبــا فلــئن     «:الــسالم
إن الــشمس تطلــع بــني قرنــي الــشيطان وتغــرب بــني قرنــي    : كــان كمــا يقولــون 

ــم أنـــف        ــصلها، وأرغـ ــضل مـــن الـــصالة، فـ ــم أنـــف الـــشيطان أفـ ــا أرغـ ــشيطان، فمـ الـ
.)٢(»الشيطان

حممــد علــي : ، مــدارك األحكـام ٤٧–٢/٦٤ألردبيلــي،أمحـد ا : جممـع الفائــدة والربهــان : ظ) ١(
.٤/١١٩النراقي، : ، مستند الشيعة٣/١٠٩العاملي، 

، ـذيب  ٥٤٧–٢/٥٤٦الـصدوق،   : ، كمال الـدين   ١/٣٧٣الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   ) ٢(
.١/٢٨٩الطوسي، : ، االستبصار٢/١٥٦الطوسي، : األحكام
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٢١٨

من أحكام الِقبلة: اِّـطلب الثاني

من صلى إُّـ غ القبلة: احدة وهيوفيه مسألة و

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن حممد بن احلسني، عن يعقـوب        -٣١
سألت عبداً صاحلاً عن رجل صلى يف يوم سحاب علـى غـري            : بن يقطني قال  

صالة، إذا كـان قـد صـلى        القبلة، مث طلعت الشمس وهو يف وقـت، أيعيـد الـ           
يعيـد  «: على غري القبلة؟ وإن كان قد حترى القبلة جبهده أجتزيه صالته؟ فقـال   

.)١(»ما كان يف وقت، فإذا ذهب الوقت فال إعادة عليه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن علي بن حمبوب
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسني

.١/٢٩٥الطوسي، : االستبصار،٤٥ـ ٢/٤٤الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٤٨ص: ظ) ٢(
.١٨٠ص: ظ) ٣(
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٢١٩...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

.)١(سبقت ترمجته: يعقوب بن يقطني

داللة الرواية

دلت الرواية على أن من أخطأ القبلة وعلم ا قبل مضي وقت الـصالة      
.)٢(فوجب عليه إعادا، وإن علم بعد مضي وقتها فال إعادة عليه

.١٧٩ص: ظ) ١(
ــد، : املقنعــة: ظ) ٢( ــضى، : ، مــسائل الناصــريات٩٧املفي ــشريف املرت ــاب اخلــالف٢٠٢ال : ، كت

حممـد  : ، جـواهر الكـالم   ٢/٦٨أمحـد األردبيلـي،     : ، جممع الفائدة والربهـان    ١/٣٠٣الطوسي،  
.١٠٩روح اهللا اخلميين، : ة، اخللل يف الصال٨/٤٩حسن النجفي، 
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٢٢٠

من أحكام أفعال الصالة: اِّـطلب الثالث

:وفيه أربع مسائل

فتتاحَمن نسي تكبة اال: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن علي بن يقطني، عن    عن  -٣٢
عليـه  سـألت أبـا احلـسن   : أخيه احلسني بن علـي، عـن علـي بـن يقطـني قـال         

.)١(»يعيد الصالة «: عن الرجل ينسى أن يفتتح الصالة حىت يركع؟ قالالسالم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته:أمحد بن حممد بن عيسى
.)٣(ت ترمجتهسبق:احلسن علي بن يقطني

.)٤(سبقت ترمجته:احلسني بن علي بن يقطني

. ١/٣٥١الطوسي، : ، االستبصار٢/١٢٨الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٥٨ص: ظ) ٢(
.١٦٠ص: ظ) ٣(
.١٦٠ص: ظ) ٤(
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٢٢١...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

.)١(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

تكبرية اإلحرام واجبة يف الصالة وهي ركن فيها، والـدخول يف الـصالة             
، وقد ورد عن رسـول    )٢(متوقف عليها، وتبطل الصالة بتركها عمداً أو سهواً       

ــه وســلم   اهللا ــه وآل ــلى اهللا علي ــال ص ــه ق ــصالة الطهــور وحترميهــا    «: أن ــاح ال مفت
.)٣(»التكبري

راءة َّـ الفرائض بالقدر والتوحيدالق: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن علي بن حممد، عن سهل بن زياد، عـن أمحـد بـن عبـدوس،              -٣٣
عليـه  قلـت أليب احلـسن    : عن حممد بن زاوية، عـن أيب علـي بـن راشـد قـال              

ك كتبت إىل حممد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقـرأ     إن: جِعلت فداك السالم
وإن صـدري ليـضيق بقراءمـا يف        . أنزلناه وقل هـو اهللا أحـد       ناِإبيف الفرائض   

ال يــضيقن صــدرك هبمــا، فــإن الفــضل وا     «:عليــه الــسالم الفجــر؟ فقــال 

.١٥٤ص: ظ) ١(
، جـامع  ٥/٢٥العالمـة احللـي،   : ، منتهى املطلب١/٢٧١العالمة احللي، : قواعد األحكام : ظ) ٢(

: ، جممـع الفائـدة والربهـان      ٢/٦٨٥الشهيد الثاين،   : ن، روض اجلنا  ٢/٢٣٥الكركي،  : املقاصد
.٥٢مرتضى احلائري، : ، خلل الصالة وأحكامه٢/١٩٣أمحد األردبيلي، 

، سـنن ابـن   ١/١٧٥، الـدارمي : ، سنن الـدارمي ١/١٢٣أمحد بن حنبل، : مسند أمحد بن حنبل ) ٣(
: ع الترمــذي، جــام١/٢٢أبــو داود، : ، ســنن ابــن داود١/١٦٤ابــن ماجــة القــزويين، : ماجــة

.٢الترمذي، 
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٢٢

.)١(»فيهما

البحث السندي

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

، طريق الشيخ الطوسـي يف  )٤(اخلَلنجي، أبو عبد اهللا    :أمحد بن عبدوس  
.)٦() له كتاب النوادر(، )٥(التهذيب إليه صحيح

ويف ـذيب األحكـام، حممـد بـن زادويـه، وقـد روى       : حممد بـن زاويـة    
كتاب فضل املوايل، وكتاب الرد على مبغضي آل حممـد، عـن أبيـه سـهل بـن            

.)٧(جيد احلديث، نقي الرواية، معتمد عليه، ثقةزادويه والذي كان
، كـان  )٨(احلسن بن راشد، يكىن أبا علـي، بغـدادي  :أبو علي بن راشد 

، من أصـحاب    )٩(ملناطق بغداد واملدائن  عليه السالم  وكيالً لإلمام علي اهلادي   

.٢/٢٥٥الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٣٠٢الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٤٤ص: ظ) ٢(
.١٤٤ص: ظ) ٣(
.٨١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
ــستدرك الوســائل : ظ) ٥( ــة م ــوري،  : خامت ــوئي، : ، معجــم رجــال احلــديث ٦/٤٤حــسني الن اخل

٢/١٥٤ .
.٣٢ابن شهرآشوب، : مل العلماء، معا٦٨الطوسي، : الفهرست) ٦(
.١٨٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٧(
.٣٧٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٨(
. ٤٢٧الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٩(
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٢٢٣...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

، وقـد ورد يف حقـه       )١(علـيهم الـسالم    اإلمام حممد اجلواد واإلمام علي اهلادي     
لـه  (،  )٢(»إنـه عـاش سـعيدًا ومـات شـهيدًا         «:عليه الـسالم  مام علي اهلادي  قول اإل 

.)٤()ثقة(، )٣()كتاب الراهب والراهبة

داللة الرواية

بقـصار الـسور كالقـدر      فـرائض دلت الرواية أنـه يـستحب أن يقـرأ يف ال          
شـيء واجـب يف القـراءة بـل أي سـورة قرأهـا جـاز                 تعـين والتوحيد، وعـدم    

.)٥(ذلك

لجهر على اِّـرأة إذا صلت بالنساءحكم ا: ة الثالثةاِّـسأل

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن حممد بن عيسى العبيدي، عـن    -٣٤
احلسني بن علي بن يقطني، عن أبيه علي بن يقطـني، عـن أيب احلـسن املاضـي     

سألته عن املرأة تؤم النساء ما حد رفـع صـوا بـالقراءة أو        : قالعليه السالم 

.٣٨٥، ٣٧٥، رجال الطوسي، الطوسي، ٣٥٤، ٣٤٧الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.١٧٤اخلاقاين، : اين، رجال اخلاق٤٩٧الطوسي، : اختيار معرفة الرجال) ٢(
.١٠٦: الطوسي: الفهرست) ٣(
أمحـد  : ، فائق املقـال ١٤٢العالمة احللي، : ، خالصة األقوال  ٣٧٥الطوسي،  : رجال الطوسي ) ٤(

.٩٩البصري، 
، جممـع  ٣/٢٦٣الـشهيد األول،   : ، ذكـرى الـشيعة    ٥/١٠٠العالمة احللي،   : منتهى املطلب : ظ) ٥(

، ٣/٣٦٢حممـد علـي العـاملي،    : ، مدارك األحكـام ٢/٢٤١أمحد األردبيلي،: الفائدة والربهان 
: ، جواهر الكـالم ٥/١٨٠النراقي، : ، مستند الشيعة ٢/٥٤٩أبو القاسم القمي،    : غنائم األيام 

.١/٤٢٩مرتضى األنصاري، : ، كتاب الصالة٩/٦٥٦حممد حسن النجفي، 
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.)١(»بقدر ما ُتسمع«: التكبري؟ فقال

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: احلسني بن علي بن يقطني
.)٥(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

ده، واإلمـام  السائل قد فرض رفع الصوت املالزم للجهر وسأله عن ح         
غريها، أو بأن تكون القراءة عسِمتأمضى أصل اجلهر وحدده بأن  عليه السالم 

وعليه دلت الرواية على     ،)عسِمت(عليه السالم مسموعة، كما هو ظاهر قوله    
.)٦(جواز اجلهر للمرأة إذا كانت تؤم النساء

الذكر َّـ الركوع والسجود: لرابعةاِّـسألة ا

عرض الرواية

سعد بن عبد اهللا، عن أيوب بن نوح النخعي، عن حممـد بـن       عن  -٣٥
. ٨/٣٣٥احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٣/٢٣٧الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٤٨ص: ظ) ٢(
.١٤٥ص: ظ) ٣(
.١٦٠ص: ظ) ٤(
.١٥٤ص: ظ) ٥(
.٣/٤٢٩مرتضى الربوجردي، -كتاب الصالة-مستند العروة الوثقى) ٦(
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٢٢٥...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

سألته : قالعليه السالمأيب محزة، عن علي بن يقطني، عن أيب احلسن األول     
ثـالث وجتزيـك    «: عن الركوع والسجود كم جيـزي فيـه مـن التـسبيح؟ فقـال             

.)١(»واحدة إذا أمكنت جبهتك من األرض

البحث السندي

.)٢(تهسبقت ترمج: سعد بن عبد اهللا
.)٣(سبقت ترمجته: أيوب بن نوح

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن أيب محزة

.)٥(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

دلت الرواية على وجوب التسبيح وأقـل مـا جيـزي مـن التـسبيح فيهمـا        
ــى الفــضيلة واالســتحباب،     ــادة عل ــضمن الزي ــا ت تــسبيحة واحــدة، ومحــل م

.)٦(ذكر الواجبووجوب الطمأنينة بقدر ال

.١/٣٢٢الطوسي، : ، االستبصار٢/٧١الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٢٠٧ص: ظ) ٢(
.٢٠٧ص: ظ) ٣(
.١٥٤ص: ظ) ٤(
.١٥٤ص: ظ) ٥(
، ذكــرى ٥/١٢١العالمــة احللــي، : ، منتــهى املطلــب١/٣٥٠ســي، الطو: كتــاب اخلــالف: ظ) ٦(

: ، مدارك األحكام٢/٢٨٤الكركي، : ، جامع املقاصد٢٩٢ـ  ٣/٢٩١الشهيد األول، : الشيعة
ــاملي،   ــي الع ــصاري، : ، كتــاب الــصالة٣/٣٩٢حممــد عل ــضى األن ، جــامع ١٩ـ   ٢/١٨مرت

.٣٧٧ـ ١/٣٧٦أمحد اخلوانساري، : املدارك
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٢٢٦

من قواطع الصالة: اِّـطلب الرابع

الصالة ونواقض الطهارة: احدة وهيوفيه مسألة و

عرض الرواية

عن حممد بن أمحد بن حيىي، عن عباد بن سليمان، عـن سـعد بـن            -٣٦
: سعد، عن حممد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن احلسن بن اجلهم قـال          

عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحـدث حـني    معليه السال سألت أبا احلسن  
أشـهد أن ال إلـه إال ا وأن حممـدًا            : إن كـان قـال    «: جلس يف الرابعة؟ فقال   

.)١(»رسول ا فال يعيد، وإن كان مل يتشهد قبل أن حيدث فَليعِد

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد بن حيىي
ن األصحاب كالصفار وحممد بن روى عنه األجالء م:عباد بن سليمان

.١/٣٩٩الطوسي، : ، االستبصار٢/٣٠٩الطوسي، : مذيب األحكا) ١(
.١٧٠ص: ظ) ٢(
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٢٢٧...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

.)٣()ثقة(، )٢()له كتاب(، )١(احلسني بن أيب اخلطاب

ي، روى عن اإلمام علي دالنه:حممد بن القاسم بن الفضيل بن يسار    
، واإلمـام علـي   )٥(، من أصحاب اإلمام موسى بـن جعفـر    )٤(بن موسى الرضا  
.)٨()ثقة(، )٧()له كتاب(، )٦(بن موسى الرضا

ابن بكري بن أعني الشيباين، أبو حممـد، روى عـن أيب      :احلسن بن اجلهم  
ام موسى بـن جعفـر  ـ، من أصحاب اإلم)٩(عليه السالماحلسن موسى والرضا 

.)١٣()ثقة جليل()١٢()له مسائل(و)١١()ه كتابـل(، )١٠(سالمعليه ال

.٤/٥٧أبو علي احلائري، : منتهى املقال: ظ) ١(
.٣/١٦التفرشي، : ، نقد الرجال٢٩٣النجاشي، : رجال النجاشي) ٢(
.٢٠٩حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٣(
.٣٦٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٤(
.٣١٨لربقي، ا: رجال الربقي: ظ) ٥(
.٣٦٦الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
.٣٦٢النجاشي، : رجال النجاشي) ٧(
.٢/١٧٧حممد األردبيلي، : ، جامع الرواة٣٦٢النجاشي، : رجال النجاشي) ٨(
.٥٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٩(
.٣٣٤الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٩٦الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١٠(
.٥٠النجاشي، : رجال النجاشي) ١١(
.٥١ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٩٧الطوسي، : الفهرست) ١٢(
: ، خالصــة األقــوال٣٣٤الطوســي، : ، رجــال الطوســي٥٠النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ١٣(

أمحــد : ، فــائق املقــال١/٢٥٨عبــد الــنيب اجلزائــري، : ، حــاوي األقــوال١٣٩العالمــة احللــي، 
.١٨٥حممد باقر السي، : ، الوجيزة يف علم الرجال٩٩البصري، 
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٢٨

داللة الرواية

دلت الرواية أن اخلروج من الصالة بالفراغ من التشهد، ولو أحدث قبل 
، وفيها )١(الشهادتني بطلت صالته ومل يتحقق اخلروج منها، وعليه اإلعادةأداء

.)٢()داللة على عدم وجوب السالم، وفيها داللة على وجوب الشهادتني(

، ذكرى  ٢/٤٠٦العالمة احللي،   : ، خمتلف الشيعة  ١/٢٩٥الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   : ظ) ١(
.٣/٤٨أبو القاسم القمي، : ، غنائم األيام٣/٤٢١الشهيد األول، : الشيعة

.٢/٢٧٩أمحد األردبيلي، : جممع الفائدة والربهان) ٢(
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٢٢٩

من أحكام الشك َّـ الصالة: اِّـطلب الخامس

: وفيه مسألتان ومها

من شك َّـ صالته كلها: لة األوُّـاِّـسأ

عرض الرواية

بن حيىي، عن أمحد بن حممد بن عيـسى، عـن حممـد بـن          عن حممد -٣٧
: قـال عليـه الـسالم  خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عـن أيب احلـسن    

.)١(»الصالةإن كنت ال تدري كم صليت، ومل يقع ومهك على شيء فأعِد «

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.)٣(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد بن عيسى
أبو عبد اهللا، الربقي، من أصـحاب اإلمـام موسـى بـن            :مد بن خالد  حم

الطوسـي،  : ، االستبصار ٢/١٦٦الطوسي،  : ذيب األحكام  ،١/٣٤٧الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
١/٣٧١.

.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٣٠

)١(علـيهم الـسالم  واإلمـام حممـد اجلـواد   جعفر واإلمام علي بن موسى الرضا 

كتــاب التبــصرة، كتــاب احملاســن، كتــاب الرجــال، كتــاب ؛كتــبمــن اللــه و
.)٣()ثقة(، )٢(النوادر، وكتاب التحريف والتبديل

.)٤(سبقت ترمجته: سعد بن سعد

.)٥(سبقت ترمجته: صفوان

داللة الرواية

كم صلى أعاد الصالة إذ ال طريق له إىل براءة ذمته ِرإن من شك ومل يد
: ع أمـرين ااإلعـادة علـى اجتمـ    بعلق وجو عليه السالم  أنه(، و )٦(إال بذلك 

.)٧()تلبس األعداد كلها على املصلي، وعدم وقوع الظن على طرف منها

، ٣٦٣، ٣٤٣الطوســي، : ، رجــال الطوســي٣٤١، ٣٢٧، ٣٠٤الربقــي، : رجــال الربقــي: ظ)١(
٣٧٧.

ابـن  : ، معـامل العلمـاء  ٢٢٦الطوسـي،  : الفهرسـت ،٢٧٦ابـن النـدمي،    : كتاب الفهرسـت   :ظ) ٢(
.١٢٢شهرآشوب، 

.٣٧٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٤٣الطوسي، : رجال الطوسي) ٣(
.٢٠٣ص: ظ) ٤(
.١٦٢ص: ظ) ٥(
، تـذكرة الفقهـاء، العالمـة احللـي،     ٢/٣٨٨احملقق احللـي،  : ، املعترب ١٠٥الصدوق،  : املقنع: ظ) ٦(

، ٢/٨٩٩الــشهيد الثــاين، : ، روض اجلنــان٣/٤٤٢: الــشهيد األول: ، ذكــرى الــشيعة٣/٣١٧
، ٣/٢٨٢أبـو القاسـم القمـي،    : ، غنـائم األيـام  ٤/٢٥٣حممد علي العاملي،    : رك األحكام مدا

، خلـل  ١٢/٥٦٤حممـد حـسن النجفـي،    : ، جـواهر الكـالم   ٧/١٣٤النراقـي،   : مستند الـشيعة  
.٢٣٢مرتضى احلائري، : الصالة وأحكامه

.٢٠٥مرتضى األنصاري، : أحكام اخللل يف الصالة) ٧(
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٢٣١...............................................................................الصالةكتاب: املبحث الثاني

كث الشك َّـ الصالةحكم : لثانيةاِّـسألة ا

عرض الرواية

عن حممد بن أمحد بن حيىي، عن معاوية بن حكـيم، عـن عبـد اهللا      -٣٨
سـألته  : قـال عليه الـسالم  بن املغرية، عن علي بن أيب محزة، عن رجل صاحل         

عن الرجل يشك فال يدري واحدة صلى أو اثنتني أو ثالثـاً أو أربعـاً، تلتـبس              
فلـيمض يف صـالته    «: قلـت نعـم، قـال     : ل؟ قـا  »كـل ذا  «: قـال عليه صالته؟   

.)١(»ويتعوذ با من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد بن حيىي
، مـن أجلـة   )٣(الدهِني، روى أربعة وعـشرين أصـالً   :معاوية بن حكيم  

موسـى  ، مـن أصـحاب اإلمـام علـي بـن          )٤(العلماء والفقهـاء العـدول، كـويف      
، له كتب، )٦(عليهم السالمواإلمام حممد اجلواد واإلمام علي اهلادي      )٥(الرضا

.)٨()ثقة جليل(، )٧(كتاب الطالق، كتاب احليض، كتاب الفرائض: منها

: ، مـن ال حيـضره الفقيـه    ١/٣٧٢الطوسي،  : ، االستبصار ٢/١٦٧سي،  الطو: ذيب األحكام ) ١(
.١/٢٩٣الصدوق، 

.١٧٠ص: ظ) ٢(
.٤١٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٤٦٥الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ٤(
.٤١٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٥(
.٣٩٢، ٣٧٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٦(
.١٣٨ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٤٧، الطوسي: الفهرست: ظ) ٧(
.٤٠٨العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٤١٢النجاشي، : رجال النجاشي) ٨(
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.)١(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن املغرية

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن أيب محزة

داللة الرواية

شكه وال ميكنه التحفظ، فإن كثر عادة    إن الرواية حممولة على من يكثر       
مل جتب اإلعادة ألنه ال حكم للسهو مـع كثرتـه للحـرج، وهـو حكـم خـاص          

داللته (و)٣(»ويتعوذ با من الـشيطان «:عليه السالم بكثري الشك بقرينة قوله   
.)٤()على حكم كثري الشك الذي ال شبهة أنه من الشيطان

.٢٠٧ص: ظ) ١(
.١٨٤ص: ظ) ٢(
، جـامع  ٧/٢٦العالمـة احللـي،   : ، منتـهى املطلـب    ١/٩٣احملقـق احللـي،     : شرائع اإلسـالم  : ظ) ٣(

.٢/٢٣٦راقي، الن: ، مستند الشيعة١/٢٣٧الكركي، : املقاصد
.٥٤٥مرتضى احلائري، : خلل الصالة وأحكامه) ٤(
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٢٣٣

تحكم صالة اآليا: اِّـطلب السادس

كسوف الشمس وخسوف القمرصالة: هيوفيه مسألة واحدة و

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بـن سـعيد، عـن علـي       -٣٩
إنـه ملـا قـبض      «: يقولعليه السالم مسعت أبا احلسن موسى   : بن عبد اهللا قال   

جرت فيه ثالث سنن، أمـا  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    إبراهيم بن رسول اهللا   
واحدة فإنه ملا مات انكسفت الشمس، فقال الناس، انكسفت الـشمس لفقـد             

املنرب، فحمـد اهللا  صلى اهللا عليه وآله وسلم ابن رسول اهللا، فصعد رسول اهللا     
يا أيها النـاس، إن الـشمس والقمـر آيتـان مـن آيـات اهللا       : وأثىن عليه، مثَّ قال 

ياتـه، فـإن انكـسفتا أو    جيريان بأمره مطيعان له ال ينكسفان ملـوت أحـد وال حل           
.)١(»واحدة منهما فصلّوا مث نزل عن املنرب فصلى بالناس صالة الكسوف

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم

أمحد بن حممد   : ، احملاسن ٣/١٣٧الطوسي،  : ، ذيب األحكام  ١/٢٠٢الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٢/٢٩الربقي، 

.١٦٤ص: ظ) ٢(
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.)١(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم القمي
.)٢(سبقت ترمجته: عمرو بن سعيد

.)٣(سبقت ترمجته: علي بن عبد اهللا

داللة الرواية

ومِن آياتِهِ اللَّيلُ والنهار والشمس واْلقَمر ال تَسجدوا (: تبارك وتعاىلقال اهللا
      وند بـتَع ـاهإِي إِن كُنتُم نلَقَهوا لِلَّهِ الَّذِي خدجاسرِ وال لِْلقَمسِ وملِلش(

ذكـر  )٤(
رمها، وثبـت ان  اهللا تعاىل مجيع اآليات وخص هاتني بذكر السجود له عند ذك          

صلى عنـد كـسوف الـشمس وخـسوف     صلى اهللا عليه وآله وسلم  رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله القمر، فكان ذلك بياناً منه للمراد باآلية، وروي عن النيب     

إن الــشمس والقمــر ال ينكــسفا ملــوت أحــد مــن النــاس،  «: أنــه قــالوســلم
، فـدلت الروايـة   )٥(»فـصلوا ولكنهما آيتان من آيات اهللا، فإذا رأيتمومها قوموا 

صلى اهللا عليـه وآلـه   على وجوب هذه الصالة، ويستحب اجلماعة فيها لقوله   
.)٦(»مث نزل فصلى بالناس صالة الكسوف«:وسلم

.١٨٤ص: ظ) ١(
.٢٠١ص: ظ) ٢(
.٢٠١ص: ظ) ٣(
.٣٧اآلية : سورة فصلت) ٤(
ابـن  : ، سـنن ابـن ماجـة      ٣٥٤مـسلم،   : ، صـحيح مـسلم    ١٠٤٤ري،  البخا: صحيح البخاري ) ٥(

.٢/١٥٢ماجة القزويين، 
، ايـة   ٧٩ـ٦/٧٨العالمة احللي،   : ، منتهى املطلب  ٤/١٧٧العالمة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٦(

: ، جـامع املقاصـد    ٤/١٠١الـشهيد األول،    : ، ذكـرى الـشيعة    ٢/٨٢العالمة احللي،   : األحكام
ــان ، جممــ٢/٢٦٤الكركــي،  ــدة والربه ــي، : ع الفائ ــروة  ٢/٤٢١أمحــد األردبيل ، مستمــسك الع

.٧/٤حمسن احلكيم، : الوثقى
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٢٣٥

َّـ نافلة شهر رمضان: اِّـطلب السابع

.ما يزاد من الصالة َّـ شهر رمضان: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

د، عـن احلـسني بـن سـعيد، عـن احلـسن، عـن          عن أمحد بـن حممـ     -٤٠
صـلِّ ليلـة إحـدى      «:عليـه الـسالم    قـال أبـو احلـسن     : سليمان اجلعفـري، قـال    

قُـلْ هـو اهللا   (وعشرين وليلة ثالث وعشرين مائة ركعة، تقرأ يف كـلِّ ركعـة       
دأَح(

.)٢(»عشر مرات)١(

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد
.)٤(قت ترمجتهسب: احلسني بن سعيد

ورد يف سند ذيب األحكام، احلسن بن احلسن املروزي، يظهر :احلسن

.١اآلية : سورة اإلخالص) ١(
: ، كتـاب اخلـصال   ٢/١٠٢الـصدوق،   : ، من ال حيـضره الفقيـه      ٢/١٥٨الكليين،  : فروع الكايف ) ٢(

.١/٤٥٨الطوسي،: االستبصار. ٦٢ـ ٣/٦١الطوسي، : ، ذيب األحكام٥١٩الصدوق، 
.١٥٨ص: ظ) ٣(
.١٧٧ص: ظ) ٤(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٣٦

، روى عـن يـونس بـن عبـد          )١(من رواياته أنه إمـامي حـسن العقيـدة، حـسن          
.)٢(الرمحن، وروى عنه إمساعيل بن مهران

سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علـي بـن       :سليمان اجلعفري 
ر، أبو حممد الطاليب اجلعفري، روى عن اإلمام علي بن عبد هللا بن جعفر الطيا 

، من أصحاب اإلمام موسى بـن جعفـر واإلمـام        )٣(عليه السالم  موسى الرضا 
.)٦()ثقة(، )٥()له كتاب(، )٤(عليهما السالمعلي بن موسى الرضا

داللة الرواية

دلت الرواية على استحباب صالة مائة ركعة ليلة إحدى وعشرين وليلة 
عشرين من شهر رمضان، وتقرأ يف كل ركعة سورة اإلخـالص عـشر         ثالث و 

.)٧(مرات

.١٢٤ـ ١٩/١٢٣عبد اهللا املامقاين، : تنقيح املقال: ظ) ١(
.٥/٢٩٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٢(
.١٨٢النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٣(
.٣٥٨، ٣٣٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.٧٣ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٣٨الطوسي، : الفهرست) ٥(
: ، خالصــة األقــوال٣٣٨الطوســي، : ، رجــال الطوســي١٨٣النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٦(

.٢٢٥العالمة احللي، 
.٨/١٧احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ) ٧(
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٢٣٧

من أحكام صالة الجماعة: اِّـطلب الثامن

.سبق اِّـأموم اإلمام َّـ الركوع: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن أمحد بن حممد، عن احلـسن بـن علـي بـن يقطـني، عـن أخيـه             -٤١
عن الرجـل  عليه السالملت أبا احلسنسأ: احلسني، عن علي بن يقطني، قال 

يعيـد ركوعـه    «: يركع مع اإلمام يقتدي به مث يرفع رأسـه قبـل اإلمـام؟ قـال              
.)١(»معه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد
.)٣(سبقت ترمجته: احلسن بن علي بن يقطني

.)٤(سبقت ترمجته: احلسني بن علي بن يقطني
.٨/٣٩١احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٣/٢٤٥الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٥٨ص: ظ) ٢(
.١٦٠ص: ظ) ٣(
.١٦٠ص: ظ) ٤(
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.)١(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

دلت الرواية على وجوب متابعة املأموم إلمام اجلماعة، فلو رفـع رأسـه             
.)٢(قبله ناسياً أعاد

.١٥٤ص: ظ) ١(
أمحــد اخلوانــساري، : ، جــامع املــدارك١٣/٣٥٣حممــد حــسن النجفــي، : جــواهر الكــالم: ظ) ٢(

.٢، ق٥/٢٧١مرتضى الربوجردي، -كتاب الصالة-، مستند العروة الوثقى١/٤٧٩
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٢٣٩

من أحكام صالة اِّـسافر: اِّـطلب التاسع

بمكةتمامالتقص أو اإل: واحدة وهيوفيه مسألة 

عرض الرواية

، عـن  عن علـي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن إمساعيـل بـن مـرار           -٤٢
عن التقـصري   عليه السالم سألت أبا إبراهيم  : يونس، عن علي بن يقطني قال     

.)١(»أمتَّ، وليس بواجب، إال أني أحب لك ما أحب لنفسي«: مبكة؟ فقال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم القمي

ذين نقل األصحاب كتب يونس بن عبد من الرواة ال:إمساعيل بن مرار
، واليت هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليهـا، فـيمكن     هالرمحن من طريق  

الطوسـي،  : ، االستبصار ٥/٣٩٣الطوسي،  : ، ذيب األحكام  ٢/٥٢٤الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
٢/٣٢٣.

.١٦٤ص: ظ) ٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
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.)٢() ثقة(، )١(االعتماد عليه والوثوق به
.)٣(سبقت ترمجته: يونس

.)٤(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

مبكـة، وإن    دلت الروايـة علـى التخـيري بـني القـصر واإلمتـام يف الـصالة               
.)٥(اإلمتام أفضل

حممد جعفر الكرباسـي،  : ، إكليل املنهج٢/٣٦٣حممد بن علي االسترابادي،  : منهج املقال : ظ) ١(
.٣٨٣ـ ١٠/٣٨٢عبد اهللا املامقاين، : ، تنقيح املقال١٣٨

.٧٣حسني املظاهري، : الثقات األخيار) ٢(
.١٤٥ص: ظ) ٣(
.١٥٤ص: ظ) ٤(
، مـدارك  ٢/١٠٥الـشهيد الثـاين،    : ، روض اجلنـان   ٤/٣٦٥العالمة احللي،   : الفقهاء ةتذكر: ظ) ٥(

، ١٤/٥٦٣حممـد حـسن النجفـي،       : ، جـواهر الكـالم    ٤/٤٦٦حممد علي العـاملي،     : األحكام
.٨/٤٠١مرتضى الربوجردي، -مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصالة
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املبحث الثالث

كتاب الزكاة

ــاة ينـــتظم المبحـــث   ــيح دالالت مـــسائل الزكـ خمـــسة فـــي ولغـــرض توضـ
:النحو اآلتيعلى مطالب و

حكـــم المــــال الـــذي ال يحـــول عليــــه الحـــول فـــي يــــد      : المطلـــب األول 
.صاحبه

.حكم من ترك ألهله نفقة: المطلب الثاني
.تفضيل القرابة في الزكاةحكم: المطلب الثالث
.تحكم قضاء الزكاة عن المي: المطلب الرابع

.من أحكام زكاة الفطرة: المطلب الخامس
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٢٤٣

حكم اِّـال الذي ال يحول عليه الَحول َّـ يد صاحبه: اِّـطلب األول

ط اِّـلك والتملك َّـ أداء الزكاةاشا: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

إمساعيل، عن الفضل بن شـاذان، عـن صـفوان بـن            عن حممد بن    -٤٣
عـن الرجـل   عليه السالمسألت أبا إبراهيم: حيىي، عن إسحاق بن عمار قال  

يكون له الولد فيغيب بعض ولده فال يدري أين هو، ومات الرجـل، فكيـف                
فعلـى مالـهِ   : ، قلـت  »يعـزلُ حتـى جيـيء     «: يصنع مبرياث الغائب من أبيـه؟ قـال       

ال حتـى  «:أيزكّيـه؟ فقـال  : فإذا هو جاء: ، قلت »حتى جييء  ال،«:زكاة؟ فقال 
.)١(»حيول عليه احلول يف يده

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن إمساعيل
.)٣(سبقت ترمجته: الفضل بن شاذان

. ٩/٩٣احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١/٥١٧الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٨٠ص: ظ) ٢(
.١٨٠ص: ظ) ٣(
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.)١(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.)٢(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

اة متامية امللك، والـتمكن مـن التـصرف يف املـال          يشترط يف وجوب الزك   
شرط الزكاة، فال جتب يف املال املوروث عن غائب إذا مل يكن صاحبه متمكناً           
منه، فإذا قبضه ومتكن من التصرف اعترب حول احلول بعـد عـوده إليـه ومتكنـه          

.)٣(منه، شرط يف الوجوب

.١٦٢ص: ظ) ١(
.٢٠٧ص: ظ) ٢(
: ، مدارك األحكـام ٢/٣٠٣العالمة احللي، : ، اية األحكام  ٢/٤٩٠احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ٣(

ــي العــاملي،   ــسائل٥/٣٢حممــد عل ــاض امل ــائي، : ، ري ــشيعة٥/١٩علــي الطباطب : ، مــستند ال
.١٥/٨٢حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٩/١٧النراقي، 
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٢٤٥

حكم من ترك ألهله نفقة: اِّـطلب الثاني

النفقة ما يكون َّـ مثلها الزكاةالرجل ُيَخلف عن أهله من: لة واحدة وهيوفيه مسأ

عرض الرواية

عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان بـن         -٤٤
قلـت  : قـال عليه السالم حيىي، عن إسحاق بن عمار، عن أيب احلسن املاضي        

إن «: العـن أهلـه نفقـة ألفـني لـسنتني، عليهـا زكـاة؟ قـ        خلّـف رجـل  : لـه 
.)١(»كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن إدريس
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي
.٤/٨٨الطوسي، : ، ذيب األحكام١/٥٣٤الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٧٠ص: ظ) ٢(
.٢١٦ص: ظ) ٣(
.١٦٢ص: ظ) ٤(
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.)١(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

فيه الزكاة، فإن كان حاضـراً وجبـت       إذا ترك نفقة لعياله مقدار ما جتب        
الزكاة لتمكنه من التصرف، أما مع الغيبة فال جتب فيهـا الزكـاة ألنـه أخرجـه       

.)٢(عن يده بتسليط أهله على االنتفاع به

.٢٠٧ص: ظ) ١(
: ، منتـهى املطلـب  ١/٤٢٦الطوسي واحملقـق احللـي،   : ، النهاية ونكتها ٢٣٩املقنعة، املفيد،   : ظ) ٢(

حممـد علـي   : ، مدارك األحكـام ٢/٣٤٧العالمة احللي، : ، اية األحكام٨/٦٩العالمة احللي،  
، ٩/٣٤النراقـي،  : ، مستند الـشيعة ٤/٤٧أبو القاسم القمي، : ، غنائم األيام  ٥/١٢٦العاملي،  

.٢/٤٠أمحد اخلوانساري، : ، جامع املدارك١٥/٣٤٣حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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٢٤٧

حكم تفضيل القرابة َّـ الزكاة: اِّـطلب الثالث

من األهل وتحُرُم له من الزكاةمن تِحّل له: وفيه مسألة واحدة وهي

روايةض العر

عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عيـسى، عـن علـي                -٤٥
بن احلكم، عن عبد امللك بن عتبة، عن إسـحاق بـن عمـار، عـن أيب احلـسن             

يل قرابـة أنفـق علـى بعـضهم وأُفـضل           : قلـت لـه   : قـال عليه الـسالم  موسى
مـستحقون  «: بعضهم على بعض، فيأتيين إبان الزكاة، أفأُعطيهم منـها؟ قـال          

فمـن ذا  : قلـت : ، قـال »هم أفضل مـن غريهـم، أعطهـم   «: نعم، قال: ؟ قلت »اهل
أبـوك،  «: الذي يلزمين من ذوي قرابيت حىت ال أحـسب الزكـاة علـيهم؟ فقـال     

.)١(»ولدالوالدان وال«: أيب وأمي؟ قال: ، قلت»وأُمك

البحث السندي

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا

الطوسـي،  : ر، االستبـصا  ٤/٥١الطوسـي،   : ، ذيب األحكام  ١/٥٤١الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
٢/٣٤ .

.١٥٠ص: ظ) ٢(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٤٨

.)١(ت ترمجتهسبق: أمحد بن حممد بن عيسى

، كويف مـن أصـحاب      )٢(ابن الزبري النخعي، أبو احلسن     :علي بن احلكم  
لـه  (، )٣(عليهمـا الـسالم  اإلمام علي بن موسـى الرضـا واإلمـام حممـد اجلـواد      

.)٥()ثقة جليل القدر(، )٤()كتاب
وأيب ، روى عن أيب عبداهللالنخعي، صرييف، كويف:عبد امللك بن عتبة 

، )٧(عليه السالم، من أصحاب اإلمام جعفر الصادق)٦(عليهما السالم احلسن
.)٩() ثقة(، )٨()له كتاب(

.)١٠(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

جيوز دفع الزكاة إىل األقارب ممن ال يكون من جتب نفقتـه علـى املالـك           
كاألبوين واألوالد، ويشترط يف مستحق الزكاة الفقر، وهو أوىل وأفـضل مـن     

.١٥٨ص: ظ) ١(
.٢٧٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣٧٦، ٣٦١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٣(
.٧٩ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٥١الطوسي، : الفهرست) ٤(
أمحــد : ، فــائق املقــال٣٠٢العالمــة احللــي، : ، خالصــة األقــوال١٥١الطوســي، : الفهرسـت ) ٥(

. ١٣٢بصري، ال
.٢٣٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٦(
.٢٣٨رجال الطوسي، الطوسي، : ظ) ٧(
.١٨٠الطوسي، : الفهرست) ٨(
.١٢٧أمحد البصري، : فائق املقال، ٢٣٩النجاشي، : رجال النجاشي) ٩(
.٢٠٧ص: ظ) ١٠(
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٢٤٩............................................................................الزكاةكتاب: املبحث الثالث

صـلى اهللا عليـه وآلـه     ، ولقـول الـنيب    )١(ب، وكـون ذلـك صـلةً للـرحم        األجان
الـــصدقة علــــى املـــسكني صـــدقة، وعلــــى ذي القرابـــة اثنتـــان صــــدقة      «:وســـلم 

.)٢(»وصلة

، مـدارك  ٨/٣٦٥العالمة احللـي،  : ، منتهى املطلب٥/٢٦٥العالمة احللي،  : الفقهاء ةتذكر: ظ) ١(
: ، جـواهر الكـالم  ٩/٣٠٨النراقـي،   : ، مستند الـشيعة   ٥/٢٤٥حممد علي العاملي،    : األحكام

.١٦/٣٢حممد حسن النجفي، 
ــن ماجــة ) ٢( ــن ماجــة القــزويين،  : ســنن اب ، ســنن ١٦٨الترمــذي، : ، جــامع الترمــذي٢/٤١٣اب

.٤/١٧٤البيهقي، : ، السنن الكربى٥/٩٢النسائي، : النسائي
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٢٥٠

حكم قضاء الزكاة عن اِّـّيت: اِّـطلب الرابع

وحكم دفع الزكاة إُّـ واجب النفقةتنفيذ الوصية : وفيه مسألة واحدة وهي

لروايةعرض ا

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عـن علـي بـن                -٤٦
رجل مـات وعليـه زكـاة،      :عليه السالم قلت أليب احلسن األول   : يقطني قال 

وأوصى أن تقضى عنه الزكـاة، وولـده حمـاويج، إن دفعوهـا أضـر ذلـك ـم               
خيرجوهنا فيعودون هبا على أنفسهم، وخيرجون منها شيئاً   «: ضرراً شديداً؟ فقال  

.)١(»يدفع إىل غريهمف

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم

.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم القمي
.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن أيب عمري

. ٢/٢٣الصدوق، : ، من ال حيضره الفقيه١/٥٣٨الكليين، : ايففروع الك) ١(
.١٦٤ص: ظ) ٢(
.١٨٤ص: ظ) ٣(
.١٩٢ص: ظ) ٤(
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٢٥١............................................................................الزكاةكتاب: املبحث الثالث

.)١(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

املعترب يف الوصية مـا حيـصل بـه الثبـوت الـشرعي وال ريـب يف وجـوب                   
على عيال من جتب عليه واجب عليه، وجواز صرف الزكاة ذلك، ولتوقف ال 

.)٢(الزكاة بشرط اخراج شيء منها لغريهم

.١٥٤ص: ظ) ١(
.٩/٢٤٣احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٥/٢٧٥حممد علي العاملي، : مدارك األحكام: ظ) ٢(
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٢٥٢

من أحكام زكاة الفطرة: اِّـطلب الخامس

سقوط الفطرة عن الفق: احدة وهيوفيه مسألة و

عرض الرواية

عن احلسني بن سـعيد، عـن صـفوان، عـن إسـحاق بـن املبـارك،                -٤٧
: على الرجل احملتاج زكاة الفطرة؟ فقال عليه السالم هيمقلت أليب إبرا  : قال

.)١(»ليس عليه فطرة«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد
.)٣(سبقت ترمجته: صفوان

وروى عنـه  ،عليـه الـسالم  روى عـن أيب إبـراهيم      :إسحاق بن املبارك  
عتماد على مـا  صفوان بن حيىي، ورواية صفوان عنه إشعار بالوثاقة، وتفيد اال       

. ٢/٤١الطوسي، : ، االستبصار٤/٦٥الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٧٧ص: ظ) ٢(
.١٦٢ص: ظ) ٣(
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٢٥٣............................................................................الزكاةكتاب: املبحث الثالث

.)١(رواه عنه

داللة الرواية

دلـــت الروايـــة ان الفطـــرة ال جتـــب علـــى الفقـــري ألن الزكـــاة معونـــة 
صلى اهللا عليه وآله وسلم    ، وقد ورد عن النيب    )٢(للمحتاجني، وإرفاق للفقراء  

.والفقري ال غىن له فال جتب عليه)٣(»ال صدقة إال عن ظهر غنى«: أنه قال

، ٩/١٨٤املامقـاين،  عبـد اهللا  : ، تنقـيح املقـال  ٣٠ــ ٢/٢٩أبو علي احلـائري،  : منتهى املقال : ظ) ١(
.٣/٢٢٨اخلوئي، : معجم رجال احلديث

، جممـع  ٨/٤٢٥العالمـة احللـي،   : ، منتهى املطلـب ٥/٣٦٩العالمة احللي،   : تذكرة الفقهاء : ظ) ٢(
، ٥/٣١١حممـد علـي العـاملي،    : ، مدارك األحكـام ٤/٢٣٥ي، أمحد األردبيل: الفائدة والربهان 
. ١٦/١٨٤حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم

. ٦/٤٠٣املتقي اهلندي، : ، كرت العمال٢/٢٣٠أمحد بن حنبل، : مسند أمحد بن حنبل) ٣(
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املبحث الرابع

كتاب الصوم

ــتظم المبحـــث    ــيح دالالت مـــسائل الـــصيام ينـ ــي ولغـــرض توضـ ــة فـ أربعـ
:النحو اآلتيعلى مطالب و

.في صيام يوم الشك: المطلب األول
.حكم الصيام في السفر: المطلب الثاني
.حكم العاجز عن الصيام: المطلب الثالث
.حكم صوم النفساء: المطلب الرابع
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٢٥٧

يوم الشكَّـ صيام : اِّـطلب األول

.شعبانشهراليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان أو ِمن: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن حممد احلسني، عن عبيس بن هـشام، عـن    -٤٨
عليـه  سـألت أبـا احلـسن   : اخلضر بن عبد امللـك، عـن حممـد بـن حكـيم قـال         

عمون أنّ من صامه مبرتلة من     عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يز       السالم
كـذبوا، إن كـان مـن شـهر رمـضان           «: أفطر يوماً يف شهر رمضان؟ فقال     

.)١(»فهو يوم وفق له، وإن كان من غريه فهو مبنزلة ما مضى من األيام

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسني
ام، أبــو الفــضل الناشــري وهــو العبــاس بــن هــش:عبــيس بــن هــشام

.١٥٦ـ٤/١٥٥الطوسي، : ، ذيب األحكام٢/٨٣الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٨٠ص: ظ) ٣(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٥٨

، جليـل  )٢() كـويف، مـن شـيوخ الـشيعة    (، )١(مسه فقيل عبيس ااألسدي، كسر   
، مـن أصـحاب اإلمـام علـي بـن      )٣(القدر يف أصحابنا، كثري الرواية، خبرياً ـا       

.)٦() ثقة(، )٥() له كتاب النوادر(، )٤(عليه السالم موسى الرضا
يم، وروى عنه عبيس بن روى عن حممد بن حك:اخلضر بن عبد امللك

.)٧(هشام
أبو جعفر اخلثعمي، روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن:حممد بن حكيم 

مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر الـصادق واإلمـام موسـى بـن            )٨(عليهما السالم   
لياته يف ـابـيأنس لقعليه السالم، وكان اإلمام الكاظم)٩(عليهما السالم جعفر

ند ـرضى لكالمـه عـ  ـذلك، ويـ ـتـصدي لـ  ـعلى الشجعهـوار، ويـاظرة واحل ـاملن
.)١٢() كان رفيع املرتلة ثقة(، )١١() له كتاب(، )١٠(الكالمأصحاب

.٢٨٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ١(
.٦/٨٠علي بن ماكوال، : االكمال) ٢(
.١٢٠أمحد البصري، : ، فائق املقال٢٥٧العالمة احللي، : خالصة األقوال: ظ) ٣(
.٣٦٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ) ٤(
.١٠٤ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٩٣الطوسي، : الفهرست) ٥(
: ، جـامع الـرواة  ٢٥٧العالمـة احللـي،   : ، خالصـة األقـوال    ٢٨٠النجاشي،  : رجال النجاشي ) ٦(

. ١/٤٣٥حممد األردبيلي، 
.٨/٥٤اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٧(
.٣٥٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ) ٨(
.٢٨٧، ١٣٥الربقي، : رجال الربقي: ظ)٩(
.٣٧٤الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ) ١٠(
.٢٣٢طوسي، ال: الفهرست) ١١(
.١٥٠أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٧٦العالمة احللي، : خالصة األقوال) ١٢(
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٢٥٩.................................................................................الصومكتاب: املبحث الرابع

داللة الرواية

صوم يوم الشك أوىل من إفطاره فلو نوى أنه من شـعبان نـدباً، مث بـان                
أنه من شهر رمضان، أجزأ عنه؛ ألنه صوم شرعي غري منهي عنه، فكان جمزئاً 

ن شهر رمضان ال يقع فيه غريه، ولو نـواه منـدوباً أجـزأ عـن     عن الواجب، أل 
ة كافية يف الزمان   بشهر رمضان إذا انكشف أنه من شهر رمضان، وان نية القر          

:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ، بداللة قول النيب   )١(املتعني للصوم وهي حمققة   
بان صــــوموا لرؤيتــــه وأفطــــروا لرؤيتــــه، فــــإن غُبــــي علــــيكم فــــأكملوا عــــدة شــــع   «

.، فجاز صومه بنية شهر شعبان)٢(»ثالثني

، ٩/٤٤العالمـة احللـي،   : ، منتـهى املطلـب  ٢٩٢الـشريف املرتـضى،    : مسائل الناصـريات  : ظ) ١(
، ٥/٥٢أبـو القاسـم القمــي،   : ، غنـائم األيـام  ٦/٣٥حممـد علـي العـاملي،    : مـدارك األحكـام  

.٥/٤٧٩الطباطبائي، علي : رياض املسائل
النـسائي،  : ، سـنن النـسائي   ٤٢٠مـسلم،   : ، صحيح مسلم  ٣٦٢البخاري،  : صحيح البخاري ) ٢(

.٤/٢٠٥البيهقي، : ، السنن الكربى٢/١٤٢الدارقطين، : ، سنن الدارقطين٤/٣٣
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٢٦٠

حكم الصيام َّـ السفر: اِّـطلب الثاني

حكم من سافر َّـ شهر رمضان: ة وهيوفيه مسألة واحد

عرض الرواية

عليـه  عن احلسني بن سعيد، عن صفوان بن حيىي، عن أيب احلسن           -٤٩
ليس مـن  «: أنه سئل عن الرجل يسافر يف شهر رمضان فيصوم؟ فقال  السالم

.)١(»البِر الصيام يف السفر

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد
.)٣(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

داللة الرواية

عدم صحة الصوم الواجـب كـشهر رمـضان يف الـسفر الـذي جيـب فيـه         

. ١٠/١٧٧احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٤/١٨٨الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.١٧٧ص: ظ) ٢(
.١٦٢ص: ظ) ٣(
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٢٦١...............................................................................الصومكتاب: املبحث اخلامس

التقصري فليس للمسافر أن يصوم شهر رمضان بنيـة أنـه منـه إذا كـان يف سـفر              
ألن الصوم يف السفر منـهي عنـه، واملنـهي عنـه ال يقـع مـأموراً بـه،                   التقصري،

وألنه زمان أبيح فيـه للعـذر، فـال جيـوز صـيامه، ومـن شـرط صـحة الـصوم                 
ومـن  (: ، فال يصح الصوم الواجب يف السفر، لقوله تعـاىل )١(الواجب احلضر 

   ـراٍم أُخ أَيـ نم ةَفرٍ فَِعدَلى سع ِريًضا أَوم َكان(
فأوجب عوض شهر رمضان )٢(

عدة أيام غريه للمسافر، فكما أن احلاضر يلزمه الصوم فرضاً، فـذلك املـسافر           
: أنـه قـال  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    يلزمه القضاء فرضاً، وروي عن النيب  

: أنـه قـال  صلى اهللا عليه وآله وسـلم ، وعنه)٣(»ليس من الرب الصيام يف السفر «
صـلى اهللا عليـه وآلـه    ، وعنـه )٤(»املفطر يف احلـضر صائم رمضان يف الـسفر كـ      «

إن بعض الناس قد صـام، فقـال     : أنه أفطر يف السفر فقيل له بعد ذلك       وسلم
.)٥(»أولئك العصاة أولئك العصاة«:صلى اهللا عليه وآله وسلم

: ، املعتـرب ١/٥٧٢الطوسـي،  : ، كتـاب اخلـالف  ١٩١ـ  ١٩٠الشريف املرتضى، : االنتصار: ظ) ١(
العالمــة : ، منتــهى املطلــب٦/١٠٥العالمــة احللــي، : الفقهــاءة، تــذكر٢/٦٨٣احملقــق احللــي، 

حممد علي : ، مدارك األحكام١/١٨٥الشهيد األول، : ، الدروس الشرعية٢٠ـ  ٨/١٩احللي، 
. ٦/١٤٥العاملي، 

.١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٢(
ــن ماجــة ٤٣٢، صــحيح مــسلم، ٣٦٩البخــاري، : صــحيح البخــاري) ٣( ــن ماجــة : ، ســنن اب اب

.١٨٠الترمذي، : ، جامع الترمذي٢/٣١٩القزويين، 
: ، كـرت العمـال  ٤/١٨٣النسائي،  : ، سنن النسائي  ٢/٣٢٠ابن ماجة القزويين،    : سنن ابن ماجة  ) ٤(

.٨/٥٠٣املتقي اهلندي، 
النـسائي،  : ، سـنن النـسائي  ١٨٠، جـامع الترمـذي، الترمـذي،    ٤٣٢مـسلم،  : صحيح مـسلم  ) ٥(

٤/١٧٧.
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٢٦٢

حكم العاجز عن الصيام: اِّـطلب الثالث

عن الصوملشيخ والعجوز إذا عجزواا: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن علي بـن احلكـم،           -٥٠
عن الشيخ عليه السالمسألت أبا احلسن: عن عبد امللك بن عتبة اهلامشي قال

: الكبري، والعجوز الكـبرية الـيت تـضعف عـن الـصوم يف شـهر رمـضان؟ قـال              
.)١(»تصدق يف كل يوم مبد حنطة«

ثغريب الحدي

وهو مقدار فدية من رخص هلـم الـشارع يف اإلفطـار، وهـو ثالثـة                : املد
.)٢(أرباع الكيلو

: ، ـذيب األحكـام  ٢/٨٦الـصدوق،  : ، من ال حيـضره الفقيـه    ٢/١١٧الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.٢/١٠٢الطوسي، : ، االستبصار٤/٢٠٦الطوسي، 

حممـد حـسني فـضل اهللا،    : قـه الـشريعة  ، ف ١/٦٠٧حممد باقر الـصدر،     : الفتاوى الواضحة : ظ) ٢(
.١٦٢حممد اليعقويب، : ، الرياضيات للفقيه١/٤٩٣
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٢٦٣...............................................................................الصومكتاب: املبحث اخلامس

البحث السندي

.)١(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

.)٣(سبقت ترمجته: علي بن احلكم

.)٤(سبقت ترمجته: عبد امللك بن عتبة اهلامشي

داللة الرواية

طار الشيخ الكبري والـشيخة إذا عجـزا عـن الـصوم حبيـث يـشق         جواز إف 
عليه مشقة ال حيتمال مثلها، جاز هلما أن يفطرا، ويتصدقا عن كل يوم مبد من  

.)٥(الطعام

.١٥٠ص: ظ) ١(
.١٥٨ص: ظ) ٢(
.٢٤٨ص: ظ) ٣(
.٢٤٨ص: ظ) ٤(
، جممـع الفائـدة     ٩/٤٠٨العالمـة احللـي،     : ، منتـهى املطلـب    ٢/٧١٧احملقق احللـي،    : املعترب: ظ) ٥(

، جــواهر ٥/٤٩٣علــي الطباطبــائي، : سائل، ريــاض املــ٥/٣٢١أمحــد األردبيلــي، : والربهــان
.١٧/٦١٢حممد حسن النجفي، : الكالم
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٢٦٤

حكم صوم النفساء: اِّـطلب الرابع

النفساء وصحة الصوم: ة واحدة وهيوفيه مسأل

عرض الرواية

سألت أبا : محن بن احلجاج قالعن صفوان بن حيىي، عن عبد الر   -٥١
: عن املرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قالعليه السالماحلسن

.)١(»تفطر، وتقضي ذلك اليوم«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.)٣(سبقت ترمجته: عبد الرمحن بن احلجاج

: ، ـذيب األحكـام  ٢/٩٦الـصدوق،  : ، من ال حيـضره الفقيـه    ٢/١٣٩الكليين،  : فروع الكايف ) ١(
.١/١٩٧الطوسي، 

.١٦٢ص: ظ) ٢(
.١٨٢ص: ظ) ٣(
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٢٦٥...............................................................................الصومكتاب: املبحث اخلامس

داللة الرواية

ها الدم ولو صـادف النفـاس جـزءاً    ال يصح الصوم من النفساء إذا فاجأ     
من النهار، فجميع النهار شرط يف صحة صوم املرأة، فعليها أن تفطر والقضاء 

.)١(بعد ذلك

: ، مدارك األحكـام ٦/١٠٢، العالمة احللي: ، تذكرة الفقهاء٢/٦٨٣احملقق احللي،   : املعترب: ظ) ١(
.٨/٤٠٤حمسن احلكيم، : ، مستمسك العروة الوثقى٦/١٤٣حممد علي العاملي، 
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املبحث اخلامس

كتاب االعتكاف

مطلــٍبفــي ولغــرض توضــيح داللــة مــسألة االعتكــاف ينــتظم المبحــث   
:النحو اآلتيعلى و

من أحكام االعتكاف: مطلب.
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٢٦٩

من أحكام االعتكاف: ٌبمطل

حكم اِّـعتكف يجامع أهله: حدة وهيوفيه مسألة وا

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عـن أمحـد بـن حممـد، عـن ابـن فـضال، عـن                    -٥٢
سألته عـن املعتكـف يـأيت    : قالعليه السالماحلسن بن اجلهم، عن أيب احلسن  

.)١(»ال يأتي امرأته ليال وال هناراً وهو معتكف«: أهله، فقال

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: علي بن احلسن بن فضال

.٢/١٢٤الصدوق، : ، من ال حيضره الفقيه٢/١٨٥الكليين، : فروع الكايف) ١(
.١٥٧ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
.١٥٢ص: ظ) ٤(
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العباداتيفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثاني..............................٢٧٠

.)١(سبقت ترمجته: احلسن بن اجلهم

داللة الرواية

، ويـدل   )٢(حيرم على املعتكف النساء واالستمتاع باجلمـاع لـيالً أو ـاراً           
)مساجِِدـباشِروهن وأَنتُم عاِكفُون فِي اْلوالَ تُ(: عليه قوله تعاىل

)٣(.

.٢٢٧ص: ظ) ١(
أمحــد األردبيلــي، : مــع الفائــدة والربهــان، جم١/٣٩١العالمــة احللــي، : قواعــد األحكــام: ظ) ٢(

ــسائل ٥/٣٨٦ ــاض امل ــائي،  : ، ري ــي الطباطب ــوثقى ٥/٥٣٦عل ــروة ال حمــسن : ، مستمــسك الع
.٨/٥٨٦احلكيم، 

.١٨٧اآلية : سورة البقرة) ٣(
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املبحث السادس

كتاب احلج

ــتظم المبحـــث    ــيح دالالت مـــسائل الحـــج ينـ ــي ولغـــرض توضـ خمـــسة فـ
:النحو اآلتيعلى مطالب و

.حكم حج الصبيان: المطلب األول
.من أحكام مواقيت اإلحرام: المطلب الثاني
.حرامغسل اإل: المطلب الثالث
.من تروك اإلحرام: المطلب الرابع

.من أحكام زيارة البيت الحرام: المطلب الخامس
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٢٧٣

حكم حج الصبيان: اِّـطلب األول

اشاط البلوغ َّـ الحج: وهيوفيه مسالة واحدة 

عرض الرواية

عليـه  سألت أبـا احلـسن  : عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال -٥٣
ــسالم ــ    ال ــج؟ ق ــنني حي ــشر س ــن ع ــن اب عليــه حجــة اإلســالم إذا احــتلم،   «: الع

.)١(»وكذلك اجلارية عليها احلج إذا طمثت
البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: صفوان
.)٣(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

من شروط وجـوب حجـة اإلسـالم البلـوغ، وإن الـصيب ال جيـب عليـه         
      احلج؛ لفقد شرط التكليف فيه، ولو حج الصيب مل يعـن حجـة اإلسـالم،    جز

.)٤(وكذلك اجلارية
.١١/٤٤احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٢/٢٦٥الصدوق، : من ال حيضره الفقيه) ١(
.١٦٢ص: ظ) ٢(
.٢٠٧ص: ظ) ٣(
، ١٠/٥٣العالمـة احللـي،   : ، منتـهى املطلـب  ٢٤ـ  ٧/٢٣العالمـة احللـي،   : تذكرة الفقهاء: ظ) ٤(

، ٧/٢٠حممد علي العاملي،    : ، مدارك األحكام  ٦/٥٢أمحد األردبيلي،   : جممع الفائدة والربهان  
: ، جـواهر الكـالم    ١١/١٥النراقي،  : ، مستند الشيعة  ٦/١٣علي الطباطبائي،   : رياض املسائل 
. ٤/٣٤٥كاظم اليزدي، : ، العروة الوثقى١٨/٣٠جفي، حممد حسن الن
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٢٧٤

من أحكام مواقيت اإلحرام: اِّـطلب الثاني

باإلحرام من الـشجرة  باِّـدينة وأراد أن يعدلحكم من مرَّ  : وفيه مسألة واحدة وهي   

إُّـ ذات عرق

عرض الرواية

عن موسى بـن القاسـم، عـن جعفـر بـن حممـد بـن حكـيم، عـن               -٥٤
سـألته عـن   : قـال عليه السالمأيب احلسن موسىإبراهيم بن عبد احلميد، عن 

قوم قدموا املدينة، فخافوا كثرة الربد وكثرة األيام ـ يعين اإلحرام من الشجرة ـ 
ال ـ وهـو مغـضب ـ     «: فأرادوا أن يأخذوا منا إىل ذات عرق فيحرموا منها؟ فقـال 

.)١(»من دخل املدينة فليس له أن حيرم إال من املدينة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: سى بن القاسممو
عليـه   من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر      :جعفر بن حممد بن حكيم    

. ١١/٣١٨احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٥/٥٣الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
.٢٠٦ص: ظ) ٢(
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٢٧٥...............................................................................احلجكتاب: املبحث السادس

، وقـد عـدت     )٢(مـورداً  ٣٦، وقع يف اسناد عدد من الروايات تبلـغ          )١(السالم  
.)٣(رواياته من احلسان

.)٤(سبقت ترمجته: إبراهيم بن عبد احلميد

داللة الرواية

اإلحـرام ركـن ال يـصح إال منـها املتوقـف          معرفة املواقيت واجبـة؛ ألن      
على معرفتها، وقد حصل املنع عن العدول من الشجرة إىل ميقات آخر بعدما 

ألن من مر باملدينة مل جيـز لـه تـرك    دخل املدينة، وهو جتاوز عن امليقات حمالً،     
.)٥(اإلحرام من الشجرة والعدول إىل غريه

.٣٣٢الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٩٤الربقي، : رجال الربقي: ظ) ١(
.٥/٨٠اخلوئي، : معجم رجال احلديث: ظ) ٢(
.١/٣٥٩املامقاين، عبد اهللا: تنقيح املقال: ظ) ٣(
.١٤٨ص: ظ) ٤(
ــب : ظ) ٥( ــهى املطل ــي،  : منت ــة احلل ــواهر الكــالم ١٠/١٦٠العالم ــي،  : ، ج ــد حــسن النجف حمم

كـاظم اليـزدي،   : ، العـروة الـوثقى  ٧/٢٢٠حممد علـي العـاملي،   : ، مدارك األحكام ١٨/٥٠٩
.٣/٣٠١، املعتمد يف شرح املناسك ـ كتاب احلج ـ رضا اخللخايل، ٤/٦٣٢

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


٢٧٦

غسل اإلحرام: اِّـطلب الثالث

غتسل لإلحرام ثم نام قبل أن يحرمحكم من ا: سألة واحدة وهيوفيه م

عرض الرواية

عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد،  -٥٥
سـألته عـن الرجـل    : قـال عليـه الـسالم  عن النضر بن سويد، عن أيب احلسن    

.)١(»عليه إعادة الغسل«: يغتسل لإلحرام مث ينام قبل أن حيرم؟ قال

بحث السنديال

. )٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٣(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

.)٤(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد

الطوسـي،  : ، االستبـصار  ٥/٦٠الطوسـي،   : ، ذيب األحكام  ٢/٣٢٤الكليين،  : وع الكايف فر) ١(
. ١٦٠ـ ٢/١٥٩

.١٥٠ص: ظ) ٢(
.١٥٨ص: ظ) ٣(
.١٧٧ص: ظ) ٤(
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٢٧٧...............................................................................احلجكتاب: املبحث السادس

.)١(سبقت ترمجته: النضر بن سويد

داللة الرواية

نإعـادة الغـسل ألن النـوم    فعليـه اغتسل مث نام قبل أن يعقد اإلحرام        م
. )٢(اأحد نواقض الطهارة وبنومه خرج عنه

.١٨٦ص: ظ) ١(
ــها : ظ) ٢( ــة ونكت ــي،  : النهاي ــق احلل ــب ١/٤٦٨الطوســي واحملق ــهى املطل ــي،  : ، منت ــة احلل العالم

ــ: ، جممـــع الفائـــدة والربهـــان١٠/٢٠٣ علـــي : ، ريـــاض املـــسائل٦/٢٥٤د األردبيلـــي، أمحـ
ــائي،  ، مستمــسك العــروة ١٩/٧٧حممــد حــسن النجفــي،  : ، جــواهر الكــالم٦/١٩٩الطباطب

. ١١/٣٣٨حمسن احلكيم، : الوثقى
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٢٧٨

من تروك اإلحرام: اِّـطلب الرابع

حكم التظليل للُمحرم: واحدة وهيوفيه مسألة

عرض الرواية

قلت أليب احلسن األول  : عن العباس، عن عبد اهللا بن املغرية قال       -٥٦
ال، : ؟ قال أفأظَلل وأكفر : ، قلت »ال«: وأنا حمرم؟ قال   أُظلّل:عليه السالم 

أمـا علمـت أن رسـول ا    «:، مث قـال   »ل وكّفر ظل«:فإن مرضت؟ قال  : قلت
ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إال غابـت  : قالصلى ا عليه وآله وسلم   

.)١(»ذنوبه معها

البحث السندي

هو العباس بن معروف، كما يف سند االستبصار، أبو الفضل، :العباس
مـام علـي اهلـادي     ، واإل )٣(، من أصحاب اإلمام علي بن موسى الرضا       )٢(قمي

: ، االستبـصار  ٥/٢٨٤الطوسـي،   : ، ذيب األحكام  ٢/٢٢٣الصدوق،  : من ال حيضره الفقيه   ) ١(
.٢/١٨٢الطوسي، 

.٢٨١لنجاشي، ا: رجال النجاشي: ظ) ٢(
.٣٨٩، ٣٦١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
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٢٧٩...............................................................................احلجكتاب: املبحث السادس

.)٣()ثقة صحيح احلديث(، )٢()له كتب(، )١(عليهما السالم
.)٤(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن املغرية

داللة الرواية

حيرم تظليل الرجل احملرم الصحيح غري املتضرر حال سـريه فـوق رأسـه،        
وإن التزم الكفارة، ورخص فيه التظليل للمحرم بشرطني ومهـا العلـة والتـزام        

.)٥(رةالكفا

.٣٨٩، ٣٦١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
.١٠٣ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٩٠الطوسي، : الفهرست) ٢(
: ، خالصــة األقــوال٣٦١الطوســي، : ، رجــال الطوســي٢٨١النجاشــي، : رجــال النجاشــي) ٣(

أمحــد : ، فــائق املقــال٢/١١٦بــد الــنيب اجلزائــري، ع: ، حــاوي األقــوال٢٥٦العالمــة احللــي، 
. ١٢٠البصري، 

.٢٠٧ص: ظ) ٤(
، ١/٢٩١الـشهيد األول،  : ، الـدروس الـشرعية  ٧/٣٤٠العالمـة احللـي،   : الفقهـاء ةتـذكر : ظ) ٥(

، ريـاض   ٦/٣٢١أمحـد األردبيلـي،     : ، جممع الفائدة والربهان   ٣/١٨٦الكركي،  : جامع املقاصد 
.٢/٤١١أمحد اخلوانساري، : ، جامع املدارك٦/٣٠٢علي الطباطبائي،: املسائل
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٢٨٠

من أحكام زيارة البيت الحرام: اِّـطلب الخامس

حكم طواف النساء: سألة واحدة وهيوفيه م

عرض الرواية

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بـن زيـاد، عـن أمحـد بـن حممـد        -٥٧
ولْيطَّوفُـوا بِالْبيـتِ    (: يف قـول اهللا عـز وجـل       عليـه الـسالم   قال أبو احلـسن   : قال

)الْعتِيقِ
.)٢(»طواف الفريضة طواف النساء«: قال)١(

البحث السندي

.)٣(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٤(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

.)٥(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

.٢٩اآلية : سورة احلج) ١(
، ـذيب  ٢/٢٩١الـصدوق،  : ، مـن ال حيـضره الفقيـه   ٥١٤ـ  ٢/٥١٣الكلـيين،  : فروع الكـايف ) ٢(

. ٥/٢٢٩الطوسي، : األحكام
.١٥٠ص: ظ) ٣(
.١٤٤ص: ظ) ٤(
.١٥٨ص: ظ) ٥(
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٢٨١...............................................................................احلجكتاب: املبحث السادس

داللة الرواية

إن من طاف طواف احلج وسعيه، فقد حتلل من كل شيء كان به حمرمـاً        
ف آخر مىت فعله حللن له وهـو طـواف          إال النساء، فليس له وطؤهن إال بطوا      

.)١(النساء وهو واجب

: ، شرائع اإلسالم  ٢/٣٦٢الطوسي،  : ب اخلالف ، كتا ٢٥٥الشريف املرتضى،   : االنتصار: ظ) ١(
.١١/٣٦٤العالمة احللي، : ، منتهى املطلب١/٢١٤احملقق احللي، 
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الفصل الثالث

روايات اإلمام موسى بن جعفر 

يف العقود عليه السالمالكاظم

واإليقاعات

:ويشتمل هذا الفصل على قسمين وهماعرض وداللة
.في العقودعليه السالمروايات اإلمام الكاظم: القسم األول

.في اإليقاعاتعليه السالمايات اإلمام الكاظمرو: القسم الثاني
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القسم األول

عليه السالمروايات اإلمام الكاظم

يف العقود

فـي العقـود ينـتظم    عليـه الـسالم  ولبيان روايات اإلمام موسى بن جعفـر     
:هذا القسم في أربعة مباحث وعلى النحو اآلتي

. كتاب التجارة: المبحث األول
كتـــاب الـــضمان، كتــاب الـــصلح، كتـــاب الـــشركة، كتـــاب   : المبحــث الثـــاني 

.المضاربة
. كتاب الوقف، كتاب الوصايا: المبحث الثالث
. كتاب النكاح: المبحث الرابع
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املبحث األول

كتاب التجارة

أربعـــة فـــي ارة ينـــتظم المبحـــث تجـــولغــرض توضـــيح دالالت مـــسائل ال 
:النحو اآلتيعلى والبمط

.لبيع وشروطهعقد ا: المطلب األول
.من أحكام الخيار: المطلب الثاني
.من أحكام الصرف: المطلب الثالث
. من أحكام المساومة: المطلب الرابع
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٢٨٧

عقد البيع وشروطه: اِّـطلب األول

:مسألتان ومهاوفيه 

االشاط بوصف اِّـبيع مملوكًا: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن علي بن رئاب، وعبـداهللا بـن        احلسن بن حممد بن مساعة،       عن-٥٨
سـألته عـن   : قـال عليـه الـسالم  جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صاحل   

رجل يف يده دار ليست له، ومل تزل يف يده ويد آبائه من قبله، قـد أعلمـه مـن           
مضى من آبائه إا ليست هلـم، وال يـدرون ملـن هـي، فيبيعهـا ويأخـذ مثنـها؟               

فيبيـع سـكناها أو مكاـا يف يـده     : ، قلـت »هما أحب أن يبيـع مـا لـيس لـ        «: قال
نعم، «: أبيعك سكناي وتكون يف يدك كما هي يف يدي؟ قال    : فيقول لصاحبه 

.)١(»يبيعها على هذا

.٣٣٥/ ١٧احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١١٩/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام) ١(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٢٨٨

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: احلسن بن حممد بن مساعة
أبو احلسن، كويف، روى عن أيب عبد اهللا وأيب :علي بن رئاب الكويف

عليه ، من أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق)٢(معليهما السالاحلسن
، ومن أصحاب الكتب املصنفة يف األصول الذين رووا الفقه عن        )٣(السالم
كتاب الوصية : ، وله كتب، منها)٥(، وله أصل كبري)٤(عليهم السالماألئمة

.)٧(، وهو ثقة جليل القدر عظيماً يف األصحاب)٦(واإلمامة، وكتاب الديات
، )٨(أبو حممد، الكناين، وكان فقيهـاً مـشهوراً واقفيـاً          :بن جبلة  عبد اهللا 

كتـاب  : ، له كتب، منـها    )٩(عليه السالم من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر     
الرجال، كتاب الصفة يف الغيبة على مذهب الواقفـة، كتـاب الـصالة، كتـاب           

.١٩١ص: ظ) ١(
.٢٥٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٢(
.٢٤٦الطوسي، : الطوسي، رجال ١٦٣الربقي، : رجال الربقي: ظ) ٣(
.٢٧٥ابن الندمي، : كتاب الفهرست: ظ)٤(
: ، خالصـة األقــوال ٧٩ابـن شهرآشـوب،   : ، معـامل العلمـاء  ١٥١الطوسـي،  : الفهرسـت : ظ) ٥(

.٣٠٣العالمة احللي، 
.٢٥٠النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٦(
أمحـد  : ئق املقـال ، فـا ٣٠٣العالمة احللي، : ، خالصة األقوال ١٥١الطوسي،  : الفهرست: ظ )٧(

.١٣٢البصري، 
.٢١٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٨(
.٣٤١الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٠١الربقي، : رجال الربقي: ظ)٩(
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٢٨٩...............................................................................التجارةكتاب: املبحث األول

.)٣()قةث(، )٢()له روايات(، و)١(الصلْبالزكاة، كتاب الطالق، كتاب مواريث 
.)٤(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

إذا كان الرجل يف يده دار أو أرض ورثها عن أبيـه عـن جـده، غـري أنـه            
يعلم أا مل تكن ملكاً هلم، بل كانت للغري، وال يعرف املالك، مل جيز له بيعها، 

ال يبيع أصلها بل ينبغي أن يتركها حباهلا، فان أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها، و    
على حال؛ ألن مفهوم املنفعة مباين ملفهوم العني وال ينطبق أحـدمها علـى مـا     

فيه جواز بيع »ال أحب«:عليه السالمينطبق عليه اآلخر، وقد يظهر من قوله
.)٥(املنفعة ولكن على الكراهة

بخس اِّـكيال والبيع بمكيال مجهول: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

حيىي، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد الربقي، بن عن حممد -٥٩
سألته عن قوم يصغرون : قالعليه السالمعن سعد بن سعد، عن أيب احلسن

.)٦(»أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم«: يبيعون ا، قالالقُفْزان
.٢١٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.٩٣ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٧٢الطوسي، : الفهرست)٢(
.٢١٦النجاشي، : رجال النجاشي)٣(
.٢٠٧ص: ظ)٤(
: ، ج الفقاهة ١٤٤/ ٣٨حممد حسن النجفي،    : ، جواهر الكالم  ٤٢٣الطوسي،  : النهاية: ظ )٥(

.٤/ ١حمسن احلكيم، 
.٣٤٧/ ١٧احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٨١/ ٣الكليين، : فروع الكايف)٦(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٢٩٠

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن خالد الربقي

داللة الرواية

إذا كان العوضان من املكيل واملوزون فالبد من اعتبارمها مبا هـو املعتـاد    
واملتعارف عليه عند أهل ذلك املصر من الكيـل والـوزن، فـال يكفـي املكيـال           

.)٤(اهول، وال الوزن اهول للغرر املنهي عنه يف ذلك كله

.١٥٧ص: ظ)١(
.١٥٨ص: ظ)٢(
.٢٢٩ص: ظ)٣(
، ٤١٢/ ١٨يوسف البحـراين،    : ، احلدائق الناضرة  ٢/٢٢العالمة احللي،   : قواعد األحكام : ظ )٤(

.١٧٠-٦٦٩/ ٢٣حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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٢٩١

من أحكام الخيار: لب الثانياِّـط

.خيار تأخ إقباض الثمن واِّـثمن عن ثالثة أيام: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن احلسني بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرمحن بن احلجاج،        -٦٠
عـن الرجـل يبيـع البيـع     عليه الـسالم عن علي بن يقطني، أنه سأل أبا احلسن  

االجل بينهما ثالثة أيام، فإن قبض «:ض الثمن؟ قال  وال يقبضه صاحبه، وال يقب    
.)١(»بيعه وإّلا فال بيع بينهما

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد
.)٣(سبقت ترمجته: صفوان

.)٤(سبقت ترمجته: عبدالرمحن بن احلجاج
.٨٥/ ٣الطوسي، : ، االستبصار٢٤/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٧٧ص: ظ)٢(
.١٦٢ص: ظ)٣(
.١٨٢ص: ظ)٤(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىماماإلروايات: الفصل الثالث....................٢٩٢

.)١(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

، يف ظـرف مل يكـن هلمـا حبـسب القـرار       ان اإلمهال والتأجيل من الشرع    
املعاملي، وان تأخري اقباض الثمن أو املثمن عن ثالثة أيـام يـدل علـى بطـالن             
البيع، فمن باع ومل يقبض الثمن ملدة أمدها ثالثة أيام يدل على بطالن البيـع،          
فمن باع ومل يقبض الثمن وال سلم املبيع وال اشترط تأخري الثمن فـالبيع الزم            

يام، فان جاء املشتري بالثمن فيهما، وإال كان البائع أوىل باملبيع، وهذا        ثالثة أ 
.)٢(عدم قبض الثمن، وعدم قبض املبيع: اخليار مشروط بشرطني ومها

.١٥٤ص: ظ)١(
، إيـضاح  ٧١/ ١١العالمة احللي، : اء، تذكرة الفقه٨٦حيىي بن سعيد احللي،    : نزهة الناظر : ظ )٢(

، ٤٨/ ٢املقـداد الـسيوري،   : ، التنقـيح الرائـع  ٤٨٦/ ١أبو طالب ابن العالمة احللـي،    : الفوائد
/ ٨علـي الطباطبـائي،   : ، ريـاض املـسائل  ٤٠–٣٩/ ١٩يوسـف البحـراين،   : احلدائق الناضرة 

، ٢١٩/ ٥نـصاري،  مرتـضى األ  : ، كتـاب املكاسـب    ٣٩٦/ ١٤النراقي،  : ، مستند الشيعة  ٣٠٦
.٥٩٧/ ٤روح اهللا اخلميين، : كتاب البيع

http://www.abbyy.com/buy
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٢٩٣

ام الصرفمن أحك: اِّـطلب الثالث

راهم ثـم تغـ الـسعر قبـل     من كان له على غه دنان أو د       :مسألة واحدة وهي  وفيه  

اِّـحاسبة

روايةعرض ال

عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان،            -٦١
عن الرجل يكـون    عليه السالم سألت أبا إبراهيم  : عن إسحاق بن عمار قال    

ليـوفّيين يل عليه املال، فيقضي بعضاً دنانري وبعضاً دراهـم، فـإذا جـاء حياسـبين            
لـذي كـان يـوم      كما يكون قد تغري سعر الـدنانري، أي الـسعرين أحـسب لـه، ا              

سـعر يـوم أعطـاك الـدنانري،       «: أعطاين الدنانري، أو سعر يومي الذي أُحاسبه؟ قال       
.)١(»ألنك حبست منفعتها عنه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري

: ، ذيب األحكام١٧٩/ ٣الصدوق، : ، من ال حيضره الفقيه    ٢٥١/ ٣الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.٩٨/ ٧الطوسي، 

.١٧٠ص: ظ)٢(

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


واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٢٩٤

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٢(سبقت ترمجته: صفوان

.)٣(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

روايةداللة ال

دلت الرواية على احتساب السعر يوم القبض بوصف الوفاء ليس بيعاً،          
.)٤(والنه بإقباضه عني حقه فيه، وانه حياسب على السعر األول

.٢١٦ص: ظ)١(
.١٦٢ص: ظ)٢(
.٢٠٧ص: ظ)٣(
/ ١٩يوســف البحــراين، : ئق الناضــرة، احلــدا٤٤٠/ ١٠العالمــة احللــي، : تــذكرة الفقهــاء: ظ)٤(

.١٠٧/ ٢٥حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٢٦٧

http://www.abbyy.com/buy
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٢٩٥

حكام اِّـساومةمن أ: اِّـطلب الرابع

ساومة َّـ البيع على ما ليس عندهحكم اِّـ: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

د، عن صـفوان، عـن عبـد احلميـد بـن سـعد              عن احلسني بن سعي    -٦٢
إنا نعاجل هذه العينة، ورمبا جاءنا الرجل        :عليه السالم قلت أليب احلسن  : قال

يطلب البيع ليس هو عندنا، فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نـشتريه، مث         
نشتري املتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الـذي نقاطعـه عليـه، ال نزيـد شـيئاً وال                   

.)١(»ال بأس«: لننقصه؟ قا

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد
.)٣(سبقت ترمجته: صفوان

.٥١/ ١٨احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٥٠/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٧٧ص: ظ)٢(
.١٦٢ص: ظ)٣(

http://www.abbyy.com/buy
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٢٩٦

، من أصحاب اإلمام جعفر بن )١(كويف، له كتاب:عبد احلميد بن سعد
.)٤()ثقة(، )٣(عليهما السالم واإلمام موسى بن جعفر)٢(حممد الصادق

داللة الرواية

يس عنـده ويـشتريه فيبيعـه إيـاه بغـري      على انه جيوز ان يساوم على مـا لـ       
.)٥(ربح

.٢٤٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.٢٤٠الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
.٣٤١الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٠٥الربقي، : قيرجال الرب: ظ)٣(
.٢١٢حسني املظاهري، : الثقات األخيار)٤(
.٤٨/ ١٨احلر العاملي، : وسائل الشيعة: ظ)٥(

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

كتاب الرهن، كتاب الضمان، 

كتاب الصلح، كتاب الشركة،

كتاب املضاربة

الـــرهن، الـــضمان، الـــصلح، الـــشركة،    ولغـــرض توضـــيح دالالت مـــسائل   
: النحو اآلتيعلى والبمطخمسةفي ينتظم المبحث المضاربة، 

.حكام الرهنمن أ: المطلب األول
.من أحكام الضمان: المطلب الثاني
.من أحكام الصلح: المطلب الثالث
. من أحكام الشركة: المطلب الرابع

.من أحكام المضاربة: المطلب الخامس

http://www.abbyy.com/buy
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٢٩٩

من أحكام الرهن: ِّـطلب األولا

حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه: هيوفيه مسألة واحدة و

عرض الرواية

ألشعري، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان،         أيب علي ا   عن-٦٣
عن الرجل يكـون    عليه السالم سألت أبا إبراهيم  : عن إسحاق بن عمار قال    

ال أُِحـب أن يبيعـه حتـى    «: عنده الرهن، فال يدري ملن هـو مـن النـاس؟ فقـال       
فيــه فــضل أو «: ال يــدري ملــن هــو مــن النــاس؟ فقــال : ، قلــت»جيــيء صــاحبه

إن كـان فيــه  «: ان فيـه فـضل أو نقــصان؟ قـال   فـإن كــ : ؟ قلـت »نقـصان 
نقصان فهـو أهـون، يبيعـه فيـؤجر فيمـا نقـص مـن مالـه، وإن كـان فيـه فـضل، فهـو                  

.)١(»أشدمها عليه، يبيعه وميسك فضله حتى جيئ صاحبه

: ، ذيب األحكـام ١٩١/ ٣، من ال حيضره الفقيه، الصدوق، ٢٣٣/ ٣الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.١٥٣/ ٧الطوسي، 

http://www.abbyy.com/buy
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٠٠

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٣(هسبقت ترمجت: صفوان

.)٤(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

دلت الرواية على جواز البيع مع عدم التمكن وتعذر إيذان الراهن، بناًء 
وإستيفاء دينه منه، ولزمه حبفظ ما يفـضل   ،عليه السالم  على ظاهر األذن منه   

هإىل أن يظهر صاحبه وهو الراهن، وقد محل البيع على الكراهة كما يشري قول 
.)٥(»ال أُِحب أن يبيعه«:عليه السالم

.١٧٠ص: ظ)١(
.٢١٦ص: ظ)٢(
.١٦٢ص: ظ)٣(
.٢٠٧ص: ظ)٤(
/ ٢٠يوسـف البحـراين،   : ، احلـدائق الناضـرة  ٣١٠أبـو الـصالح احللـيب،      : الكايف يف الفقـه   : ظ )٥(

٤٢٨/ ٢٦حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٢٤٦

http://www.abbyy.com/buy
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٣٠١

من أحكام الضمان: اِّـطلب الثاني

اِّـضمون عنهال غرم على الضامن بل يرجع على : وفيه مسألة واحدة وهي

:عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن احلسن بن علي بن يقطني، عن احلسني بن     -٦٤
: لْـت فـداك، قـول النـاس    جِع:عليـه الـسالم  قلـت أليب احلـسن   : خالد قـال  

لـيس علـى الـضامن ُغـرم، الُغـرم علـى مـن أكـل                 «: فقـال : الضامن غارم؟ قـال   
.)١(»املال

البحث السندي

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

: ، ـذيب األحكـام  ٥٥/ ٣الـصدوق،  : ، من ال حيـضره الفقيـه   ٩٩/ ٣الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.١٧٠/ ٦الطوسي، 

.١٥٧ص:ظ)٢(
.١٦٠ص: ظ)٣(

http://www.abbyy.com/buy
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٠٢

وهو احلـسني بـن خالـد بـن طهمـان اخلفـاف، وكنيـة        :احلسني بن خالد 
، ولـه   )٢(ولـه كتـب    ،عليـه الـسالم   ، روى عن أيب عبـد اهللا      )١(خالد أبو العالء  

، وهـو وجـه عظـيم       )٤(، كثري الرواية ورواياته مقبولـة     )٣(كتاب يعد يف األصول   
، )٦(عليـه الـسالم      ، مـن أصـحاب اإلمـام موسـى بـن جعفـر            )٥(القدر واملرتلـة  

.)٧()ثقة(

داللة الرواية

ــه مبــا   ــى املــضمون عن ــة علــى رجــوع الــضامن عل اغترمــه دلــت الرواي
للمضمون له، وأنه ال غرم عليه، مبعىن عدم رجوعه على املضمون عنه، ولو             

عليـه  صح ما ذكره السائل من عدم الرجوع للزم حصول الغرم عليه، مع انه  
قد نفاه عنه، وجعل الغرم على مـن أكـل املـال وهـو املـضمون عنـه،                السالم

.)٨(مضافاً إىل أصالة حفظ احترام مال املسلم وضمانه

.٣٠٧الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ)١(
.٥٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٢(
.١٠٧الطوسي، : الفهرست: ظ)٣(
.٢٣٩/ ٢١عبداهللا املامقاين، : تنقيح املقال: ظ)٤(
.٢٠٨حممد جعفر الكرباسي، : اكليل املنهج: ظ)٥(
.٣٣٤الطوسي، : الطوسي، رجال٢٩٢: الربقي: رجال الربقي: ظ)٦(
.١٢٣حسني املظاهري، : الثقات األخيار)٧(
/ ٢١يوسـف البحـراين،     : ، احلـدائق الناضـرة    ٥٩٤/ ١احملقق السبزواري،   : كفاية األحكام : ظ )٨(

/ ٢٦حممد حـسن النجفـي،      : ، جواهر الكالم  ٢٧٣/ ٩علي الطباطبائي،   : ، رياض املسائل  ٢١
.٣٨٢/ ٣انساري، أمحد اخلو: ق، جامع املدارك.، ط١٣٣

http://www.abbyy.com/buy
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٣٠٣

من أحكام الصلح: اِّـطلب الثالث

الصلح ب الناس مع علمهما بما وقعت اِّـنازعة فيه، ال مع : وفيه مسألة واحدة وهي

ما وجهل اآلخرعلم أحده

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عـن علـي بـن                -٦٥
نـصراين كانـت لـه    يهـودي أو  :عليه الـسالم قلت أليب احلسن : أيب محزة قال  

ورثته وال أُعلمهـم كـم       حلاأُصعندي اربعة آالف درهم، فهلك، أجيوز يل أن         
.)١(»ال، حتى ختربهم«: كان؟ فقال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

: ، ـذيب األحكـام    ٢٣/ ٣الصدوق،  : ، من ال حيضره الفقيه    ٢٦٣/ ٣الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.١٦٧/ ٦الطوسي، 

.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(

http://www.abbyy.com/buy
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٠٤

.)١(سبقت ترمجته: ابن أيب عمري

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن أيب محزة

داللة الرواية

إذا اختص اجلهل عند املستحق ومعلـوم عنـد مـن عليـه احلـق ومل يعلـم              
املستحق بقدره، كتركة موجودة يعلمها الذي هو يف يده، فلم يصح الـصلح،             
والواجب عليه اعالم صاحب احلق مبا وقعت املنازعة فيه، فامـا الـصلح قبـل         

.)٣(احلق ال بالصلحاالعالم فهو باطل، ال يثمر متليكاً، فالعربة بوصول 

.١٩٢ص: ظ)١(
.١٨٤ص: ظ)٢(
، جممــع ٢٦٣/ ٤الــشهيد الثـاين،  : ، مـسالك األفهـام  ٤٠٩/ ٥الكركــي، : جـامع املقاصـد  : ظ)٣(

، ٩١/ ٢١يوسـف البحـراين،   : ، احلـدائق الناضـرة   ٣٣٨/ ٩أمحد األردبيلـي،    : والربهانالفائدة  
.٣٠٤/ ٩علي الطباطبائي، : رياض املسائل

http://www.abbyy.com/buy
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٣٠٥

من أحكام الشركة: اِّـطلب الرابع

تساوى اِّـاالنَّـ الربح والخسران إن تساوي الشريك: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن احلسن بن حممد بن مساعة، عن صفوان بن حيىي، عن إسحاق     -٦٦
علـى   الرجـل يـدلّ الرجـل      :عليـه الـسالم   قلت للعبد الصاحل  : بن عمار قال  
: اشترها ويل نصفها، فيشتريها الرجل وينقد مـن مالـه؟ قـال           : السلعة فيقول 

عليـه  «: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شـيء؟ قـال  : ، قلت»له نصف الـربح  «
.)١(»من الوضيعة كما أخذ من الربح

البحث السندي

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

.٦/ ١٩احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٧٠/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٩١ص: ظ)٢(
.١٦٢ص: ظ)٣(

http://www.abbyy.com/buy
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٠٦

.)١(سبقت ترمجته: بن عمارإسحاق

داللة الرواية

فان اذن أحدمها لصاحبه يف الشراء ونقد عنه مـا عليـه مـن الـثمن وقـع                  
.)٢(الشراء عنهما، وكانا شريكني يف ذلك، له ما له وعليه ما عليه

.٢٠٧ص: ظ)١(
/ ٢٤حممـد حـسن النجفـي،      : ، جـواهر الكـالم    ٣٢١/ ١٦،  العالمة احللي : تذكرة الفقهاء : ظ )٢(

.١١/ ١٣حمسن احلكيم، : ق، مستمسك العروة الوثقى.، ط١٦٦

http://www.abbyy.com/buy
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٣٠٧

من أحكام اِّـضاربة: ِّـطلب الخامسا

ربح وال يلزمــه طة مــن الــيثبــت للعامــل الحــصة اِّـــش: وفيــه مــسألة واحــدة وهــي

الخسران

عرض الرواية

عن احلـسن بـن حممـد بـن مساعـة، عـن عبـد اهللا بـن جبلـة، عـن                     -٦٧
سألته عن مال املضاربة؟ : قالعليه السالمإسحاق بن عمار، عن أيب احلسن   

.)١(»الربح بينهما، والوضيعة على املال«: قال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسن بن حممد بن مساعة
.)٣(سبقت ترمجته: داهللا بن جبلةعب

.)٤(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار
.١٣٤/ ٣الطوسي، : ، االستبصار١٧٠/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٩١ص: ظ)٢(
.١٥٠ص: ظ)٣(
.٢٠٧ص: ظ)٤(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٠٨

داللة الرواية

عدم ضمان املضارب للخسارة ويستحق من الرابح كونه مشتركاً بينهما        
.)١(يف مجيع الربح، ووقوع الضرر واخلسارة على مالك رأس املال

/ ١٠أمحـد األردبيلـي،     : ة والربهـان  ، جممع الفائد  ٣٦٣/ ٤الشهيد الثاين،   : مسالك األفهام : ظ )١(
/ ٩علـي الطباطبـائي،   : ، رياض املـسائل  ٢٠٨/ ٢١يوسف البحراين،   : ، احلدائق الناضرة  ٢٤٠
ــوثقى ٣٣٨ ــروة الـ ــيم، : ، مستمـــسك العـ ــسن احلكـ ــدارك٢٧٦/ ١٢حمـ ــامع املـ ــد : ، جـ أمحـ

.٤٣٦/ ٢٨الروحاين، : ، فقه الصادق٤٠٧/ ٣اخلوانساري، 

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

كتاب الوقف، كتاب الوصايا
فــي ينــتظم المبحــث الوقــف، الوصــاياالت مــسائل ولغــرض توضــيح دال

: النحو اآلتيعلى ومطلبين

.من أحكام الوقف: المطلب األول
.من أحكام الوصايا: المطلب الثاني

http://www.abbyy.com/buy
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٣١١

من أحكام الوقف: ِّـطلب األولا

شرط لزوم الوقف قبض اِّـوقوف عليه: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

ن أمحد بن حممد، وأبو علي األشعري، عـن  عن حممد بن حيىي، ع    -٦٨
عليه السالمحممد بن عبد اجلبار، مجيعاً، عن صفوان بن حيىي، عن أيب احلسن

سألته عن الرجل يوقف الضيعة مث يبدو لـه أن يحـِدثَ يف ذلـك شـيئاً؟               : قال
إن كان أوقفها لولده ولغريهم، ثم جعل هلا قيمًا، مل يكن له أن يرجع        «: فقال

ن كانوا صغاراً وقد شرط واليتها هلم حتى يبلغوا، فيحوزها هلم مل يكن له فيها، وا
أن يرجع فيهـا، وإن كـانوا كبـارًا مل يـسلمها إلـيهم، ومل خياضـموا حتـى حيوزوهـا             

.)١(»عنه، فله أن يرجع فيها، ألهنم ال حيوزوهنا عنه وقد بَلغوا

: ، ـذيب األحكـام    ١٧٢/ ٤الصدوق،  : ، من ال حيضره الفقيه    ٤٧/ ٥الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.١١٠/ ٤الطوسي، : ، االستبصار١١٩/ ٩الطوسي، 
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣١٢

ديالبحث السن

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٢(سبقت ترمجته: مدأمحد بن حم

.)٣(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٥(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

داللة الرواية

اشتراط القبض يف متامية صحة الوقف إذ يترتب عليه أثره مبعـىن انتقـال              
، ومتامـه   امللك مشروطاً بالعقد والقـبض، فيكـون العقـد جـزء الـسبب الناقـل              

القبض، وقبله يكون العقد صحيحاً يف نفسه لكنـه لـيس بناقـل إال بـالقبض،                 
وهلذا جيوز للواقف الفسخ قبل القبض، ويبطل باملوت قبلـه، وـذا يظهـر ان               
القــبض مــن شــرائط صــحة الوقــف، ويــدل علــى جــواز الرجــوع فيــه قبــل   

.)٦(القبض

.١٥٧ص: ظ)١(
.١٥٨ص: ظ)٢(
.١٧٠ص: ظ)٣(
.٢١٦ص: ظ)٤(
.١٦٢ص: ظ)٥(
، مـسالك  ١١/ ٩الكركـي،  : ، جـامع املقاصـد    ٣٠٢/ ٢املقداد الـسيوري،    : التنقيح الرائع : ظ )٦(

، ريـاض   ١٣١/ ٢٢يوسـف البحـراين،     : ، احلـدائق الناضـرة    ٣٥٨/ ٥الـشهيد الثـاين،     : األفهام
، جـواهر   ٢٥٦/ ٢مـري عبـد الفتـاح املراغـي،         : ، العنـاوين  ٩٧/ ١٠علي الطباطبائي،   : املسائل
.٤/٣أمحد اخلوانساري، : ق، جامع املدارك.، ط٨/ ٢٨حممد حسن النجفي، : الكالم
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٣١٣

من أحكام الوصايا: طلب الثانياِّـ

:مسائل ومهاثالثة وفيه 

حكم الوصية بثلث اِّـال: ة األوُّـاِّـسأل

عرض الرواية

عن أيب علي األشـعري، عـن حممـد بـن عبـد اجلبـار؛ وحممـد بـن             -٦٩
إمساعيل، عن الفضل بن شاذان، مجيعاً عـن صـفوان، عـن عبـد الـرمحن بـن                

عمـا يقـول النـاس يف الوصـية     عليـه الـسالم   سألت أبـا احلـسن    : احلجاج قال 
ربـع عنـد موتـه، أشـيء صـحيح معـروف، أم كيـف صـنع أبـوك؟          بالثلث وال 

.)١(»الثلث، ذلك األمر الذي صنع أبي رمحه ا«: فقال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.١٦٦/ ٤الصدوق، : ، من ال حيضره الفقيه٦٥/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٢١٦ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣١٤

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن إمساعيل

.)٢(سبقت ترمجته: الفضل بن شاذان

.)٣(قت ترمجتهسب: صفوان
.)٤(سبقت ترمجته: عبد الرمحن بن احلجاج

داللة الرواية

دلــت الروايــة علــى عــد الثلــث يف الوصــية وقــت الوفــاة وال اعتــراض 
إن ا «: قولـه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    وقد ورد عن النيب    )٥(للورثة عليه 

.)٦(»تعاىل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم

حكم من أوصى بوصايا متعددة: انيةاِّـسألة الث

عرض الرواية

سـألت أبـا    : عن يونس بن عبد الرمحن، عن علي بـن سـامل قـال             -٧٠

.١٨٠ص: ظ)١(
.١٨٠ص: ظ)٢(
.١٦٢ص: ظ)٣(
.١٨٢ص: ظ)٤(
، ١٥٣/ ٦الـشهيد الثـاين،   : ، مسالك األفهام٢٣٥/ ٣الطوسي، : املبسوط يف فقه اإلمامية  : ظ )٥(

/ ٢٨حممـد حـسن النجفـي،     :، جـواهر الكـالم    ٤٣٤/ ٢٢يوسف البحراين،   : احلدائق الناضرة 
.ق.، ط٢٨٩

: ، سـنن الـدار قطـين     ٥٤/ ٢الطـرباين،   : أمحد بن حنبـل، املعجـم الكـبري       : مسند أمحد بن حنبل    )٦(
.٦٢٠/ ١٦املتقي اهلندي، : ، كرت العمال٨٥/ ٤الدار قطين، 
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٣١٥...........................................................الوصاياكتابالوقف،كتاب: املبحث الثالث

إن أيب أوصـى بـثالث وصـايا، فبـأيهن          : فقلـت عليـه الـسالم   احلسن موسـى  
وإن «: فقـال : قـال ! فإـا أقـل؟   : قلت: ، قال »خذ بـآخرهن  «: آخذ؟ قال 

.)١(»قَلَّ

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: د الرمحنيونس بن عب
واســم أيب محــزة -وهــو علــي بــن أيب محــزة البطــائين : علــي بــن ســامل

.)٤(سبقت ترمجته-)٣(سامل

داللة الرواية

ان من أوصى بوصايا متعددة كانت املتـأخرة منافيـة للمتقدمـة، وكانـت      
الالحقة عدوالً عن الـسابقة فيعمـل بالالحقـة، وعـدم قـصد املوصـى ارادـا             

.)٥(، وال ريب يف ان احلكم للمتأخرة كما هو واضحمجيعاً

أوصى بجزء من ماله، أو بسهم منهحكم من: اِّـسألة الثالثة

عرض الرواية

عن حممد بن علي بن حمبوب، عن أمحد بن حممـد، عـن أيب نـصر         -٧١
: عن رجل أوصى جبزء مـن مالـه؟ فقـال   عليه السالم    سألت أبا احلسن  : قال

.٣٠٥/ ١٩احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٢٠٩/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٤٥ص: ظ)٢(
.٤٠٣/ ٤أبو املعايل الكلباسي، : ، الرسائل الرجالية٢٤٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٣(
.١٨٤ص: ظ)٤(
.ق.، ط٣٠٣/ ٢٨حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم: ظ)٥(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامواياتر: الفصل الثالث....................٣١٦

َلهـــا ســـبعُة َأبـــواٍب ِلكُــلِّ بـــابٍ مِـــنهم جـــزء :)    تعـــاىل يقــول واحــد مـــن ســـبعة، إن ا «
 ومْقـسم(

الـسهم واحـد مـن     «: فرجل أوصى بسهٍم مـن مالـه؟ قـال        : ، قلت »)١(
ــا الــصدقات ِللُْفَقــراءِ واْل(«: ، مث قــرأ»مثانيــة الــْ ـإِنَّمهــا وَليع اْلعــامِلِنيــساِكنيِ ولَّفَةِ ـمؤم
هقُلُوب          لِـيمع ُاو ِا بِيلِ فَِريـضًَة ِمـنـِن الـسابو ِِبيِل ا فِـي سـو الْغـارِِمنيقاِب وفِي الرو م

كِيمح(
)٣(»)٢(.

البحث السندي

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن علي بن حمبوب

.)٥(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد
.)٦(سبقت ترمجته: ابن أيب نصر

داللة الرواية

أوصى اإلنسان جبزء من ماله، ومل يسمه كان الـسبع مـن املـال، وإن          إذا  
أوصى بسهم من ماله، ومل يبني ما الذي أراد حىت عاجلته املنيـة فمـات، كـان            

.)٧(الثمن من ماله، وان السبع والثمن هو القدر املعني شرعاً

.٤٤اآلية : سورة احلجر)١(
.٦٠: سورة التوبة اآلية)٢(
.١٤٠/ ٤طوسي، ال: ، االستبصار١٨١–١٨٠/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام)٣(
.١٤٨ص: ظ)٤(
.١٥٨ص: ظ)٥(
.١٧٥ص: ظ)٦(
، مـسالك  ٤٩٥حيـىي بـن سـعيد احللـي،       : ، اجلـامع للـشرائع    ٦٧٤–٦٧٣املفيـد،   : املقنعة: ظ )٧(

–٤١٣/ ٢٢يوسـف البحـراين،    : ، احلدائق الناضـرة   ١٧٩–١٧٨/ ٦الشهيد الثاين،   : األفهام
.ق.، ط٣٢١/ ٢٨حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٤١٤
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املبحث الرابع

كتاب النكاح

فـــي ســـتة   ظم المبحـــث  ينـــت النكـــاح ولغـــرض توضـــيح دالالت مـــسائل    
: النحو اآلتيعلى ومطالب

.أولياء العقد: المطلب األول
.ما يحرم بالرضاع: المطلب الثاني
.ما يحرم باستيفاء العدد: المطلب الثالث
.من أحكام نكاح المتعة: المطلب الرابع

.حكم الشرط في النكاح: المطلب الخامس
.من أحكام األوالد: المطلب السادس

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


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


٣١٩

أولياء العقد: ِّـطلب األولا

الية األب على البنت غ البالغةحكم و: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن إمساعيل بـن               -٧٢
عن الصبية يزوجها أبوها، مثَّ ميـوت       عليه السالم سألت أبا احلسن  : بزيغ قال 

يدخل ا زوجها، أجيوز عليها التزويج، أو األمـر  وهي صغرية، فتكرب قبل أن      
.)١(»جيوز عليها تزويج أبيها«: إليها؟ قال

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: بن بزيغحممد بن إمساعيل

.٢٧٥/ ٢٠احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٣٩٨/ ٣الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٥٨ص: ظ)٣(
.١٨٠ص: ظ)٤(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٢٠

داللة الرواية

.)١(عد بلوغهالزم العقد بيتثبت والية األب على الصغرية و

، ايـة  ١١٩/ ٧الشهيد الثـاين،  : ، مسالك األفهام٥١٥/ ١احملقق احللي،  : شرائع اإلسالم : ظ )١(
، احلدائق الناضرة،   ٩٨/ ٧ضل اهلندي،   الفا: ، كشف اللثام  ٦٣/ ١حممد علي العاملي،    : املرام

: ، مـستند الـشيعة    ٧٦/ ١١علـي الطباطبـائي،     : ، ريـاض املـسائل    ١٨٧/ ٢٣يوسف البحراين،   
.ق.، ط١٩٧/ ٢٩حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم١٢٥/ ١٦النراقي، 
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٣٢١

ما يحرم بالرضاع: اِّـطلب الثاني

:مسألتان ومهاوفيه 

حكم ثبوت التحريم َّـ الرضاع: وهياِّـسألة األوُّـ 

عرض الرواية

عن علي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أيب عمـري، عـن زيـاد              -٧٣
: قلـت لـه   : قالعليه السالم القندي، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب احلسن        

ال، إّلـا مـا اشـتد عليـه         «: من الرضاع الرضعة والرضـعتان والـثالث؟ فقـال         حيرم
.)١(»العظم ونبت الّلحم

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

: ، االستبــصار ٢٨٠/ ٧الطوســي،  : ، ــذيب األحكــام  ٤٤٤/ ٣الكلــيين،  : فــروع الكــايف )١(
.٢٠٠/ ٣، الطوسي

.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٢٢

.)١(سبقت ترمجته: ابن أيب عمري

عبـد  زياد بن مروان القندي، أبو الفـضل، روى عـن أيب       :زياد القندي 
، مـن أصـحاب   )٣(، وهو أحد أركان الوقف)٢(عليهما السالم   اهللا وأيب احلسن  

، )٤(عليهمـا الـسالم    اإلمام جعفر بن حممد الصادق واإلمام موسى بـن جعفـر          
عليه ، وهو من خاصة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم     )٦()ثقة(،  )٥()له كتاب (

ممن روى الـنص علـى      وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، و       السالم
.)٧(باإلمامةعليه السالمعلي بن موسى الرضا

كويف، ال يطعن عليه يف شيء، جليل، روى عن أيب         :عبداهللا بن سنان  
أما إنَّـه  «:عليه السالم، ورد حبقه قول اإلمام الصادق )٨(عليه السالم   عبد اهللا 

دق، واإلمام ، من أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصا)٩(»يزيد على السن خرياً
كتـاب الـصالة، كتـاب      : له كتب، منـها   . )١٠(عليهما السالم موسى بن جعفر  

.١٩٢ص: ظ)١(
.١٧١رجال النجاشي، : ظ)٢(
حسن بـن زيـن الـدين،    : ، التحرير الطاووسي  ٣٩٠الطوسي،  : اختيار معرفة الرجال  : ظ )٣(

١١٣.
.٣٣٧، ٢٠٨الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٤(
.٦٩ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٣١الطوسي، : رجال الفهرست)٥(
.١١٣أمحد البصري، : فائق املقال)٦(
.٢٤٨/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)٧(
.٢١٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٨(
.١٧٠حسن بن زين الدين، : ، التحرير الطاووسي٣٤٤الطوسي، : اختيار معرفة الرجال)٩(
.٣٣٩، ٢٦٤الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١٠(
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٣٢٣.............................................................................النكاحكتاب: املبحث الرابع

.)٢()ثقة(، )١(الصالة الكبري، كتاب يوم وليلة

داللة الرواية

:ان نصاب سبب التحرمي مقدر يف الشرع بتقديرات ثالثة وهي
.األثر، الزمان، العدد

.العظمفهو ما أنبت اللحم وشد: أما األول
.فهو ارضاع يوم وليلة: لثاينأما ا

فهـو مخـس عـشرة رضـعة متواليـات مـن امـرأة واحـدة، مل           : أما الثالث 
يفصل بينهما رضعة امرأة غريها، وعدم االعتداد بالرضعة والرضـعتني، وقـد             

صلى اهللا عليـه  ، وقد ورد عن النيب)٣(تناولت الرواية السبب األول وهو األثر  
.)٤(»اشتد عليه العظم وأنبت اللّحمالرضاع إلّا ما«: قولهوآله وسلم

اشاط الل أن يكون لفحل واحدوهي: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن حممد بن إمساعيل، عن الفضل بن شـاذان، عـن صـفوان بـن                -٧٤

.١٦٦الطوسي، : الفهرست، ٤١٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
أمحـد  : ، فـائق املقـال  ٢٧٤العالمة احللي، : ، خالصة األقوال ١٦٦الطوسي،  : الفهرست: ظ )٢(

.١٢٥البصري، 
ــد : ظ)٣( ــامع املقاص ــي، : ج ــشيعة ٢١٤/ ١٢الكرك ــستند ال ــي، : ، م ، ٢٣٨–٢٣٧/ ١٦النراق

.ق.، ط٢٧٢-٢٧١/ ٢٩حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
: ، الـسنن الكـربى  ١٠٢/ ٤الدار قطـين،  : ، سنن الدار قطين  ٤٥٧/ ١أبو داود،   : داودسنن أيب    )٤(

.٤١٦/ ٧البيهقي، 

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


واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٢٤

أرضـعت أُمـي جاريـة      : قلـت لـه   : قـال عليه الـسالم   حيىي، عن العبد الصاحل   
فتحلُّ ألخي من أُمي مل : فقلت: قال، »هي أُختك من الرضاع  «: بلبين؟ قال 

؟ »والفحـل واحـد  «: ترضعها بلبنه، يعين ـذا الـبطن ولكـن بـبطن آخـر؟ قـال           
اللـنب للفحـل، صـار أبـوك أباهـا وُأمـك            «: نعم هو أخي أليب وأُمي، قـال      : قلت
.)١(»ُأمها

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن إمساعيل

.)٣(سبقت ترمجته: الفضل بن شاذان
.)٤(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

داللة الرواية

يشترط يف الرضاع احملرم احتاد الفحل يف نشر احلرمة بـني املرتـضع وأمـه               
.)٥(وأبيه وهو الذي حيقق األخوة بني املرتضعني

.٢٩٠/ ٧الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٥٠/ ٣الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٨٠ص: ظ)٢(
.١٨٠ص: ظ)٣(
.١٦٢ص: ظ)٤(
حممـد حـسن النجفـي،    :، جـواهر الكـالم   ٣٢٦/ ٢٣يوسف البحـراين،    : احلدائق الناضرة : ظ )٥(

.١٥٠/ ٣حممد حبر العلوم، : ق، بلغة الفقيه. ، ط٣٠١/ ٢٩
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٣٢٥

ما يحرم باستيفاء الَعَدَد: اِّـطلب الثالث

.فطلق واحدةحكم من كان عنده أربع نسوة : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن علي بن احلكـم، عـن      -٧٥
عن الرجل يكون لـه   عليه السالم سألت أبا إبراهيم  : قال: علي بن أيب محزة   

ال، حتـى ينقـضي   «: أربع نسوة، فيطلق إحداهن، أيتـزوج مكاـا أُخـرى؟ قـال         
.)١(»عدهتا

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: علي بن احلكم
.٢٦٤/ ٧الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٣٤/ ٣الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٥٨ص: ظ)٣(
.٢٤٨ص: ظ)٤(
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.)١(سبقت ترمجته: علي بن أيب محزة

داللة الرواية

دلت هذه الرواية على عدم جواز العقد على امرأة نكاحاً حـىت تنقـضي        
ئـذ  عدة املطلقة، ان كان الطالق رجعياً ألنه مل يفارق الزوجة يف احلكـم، وحين       

.)٢(العدةفال حتل اخلامسة مامل تنقِض

.١٨٤ص: ظ)١(
يوسف : دائق الناضرة ، احل ٢١٣/ ٧الفاضل اهلندي،   : ، كشف اللثام  ٥٣٦املفيد،  : املقنعة: ظ )٢(

.ق. ، ط٩/ ٣٠حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٥٤٧/ ٢٣البحراين، 
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٣٢٧

ةمن أحكام نكاح اِّـتع: اِّـطلب الرابع

بالزناحكم التمتع بالزانية اِّـشهورة : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن حممد -٧٦
أة احلـسناء الفـاجرة،     عـن املـر   عليه السالم سألت أبا احلسن  : بن الفضيل قال  

إذا كانـت مـشهورة   «: هل جيوز للرجل أن يتمتـع منـها يومـاً أو أكثـر؟ فقـال        
.)١(»بالزنا، فال يتمتع منها، وال ينكحها

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: يونس

: ، االستبــصار ٢٢٦/ ٧الطوســي،  : ، ــذيب االحكــام  ٤٦١/ ٣الكلــيين،  : فــروع الكــايف )١(
.١٥٠/ ٣الطوسي، 

.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٤٥ص: ظ)٣(
.١٤٥ص: ظ)٤(
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بو جعفـر األزرق، روى عـن أيب        الصرييف األزدي، أ   :حممد بن الفضيل  
، من أصحاب اإلمام جعفر بن حممد      )١(عليهما السالم   احلسن موسى والرضا  

، )٤(، له كتـاب ومـسائل  )٣(عليهما السالم  واإلمام موسى بن جعفر    )٢(الصادق
. )٥()ثقه(

داللة الرواية

دلت هذه الرواية على عدم جواز التمتع بالزانيـة املـشهورة بالزنـا؛ ألن              
الزانِـي  (: متتع بزانيٍة فهو زان؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه العزيـز          من  

     مـر حـرِكٌ وــش م هــا إِالَّ زاٍن أَوكِحنـةُ ال ي انِيـالزرِكًَة وـش مـ ـةً أَو إِالَّ زانِيـ كِحـن ال يـ
)مؤمِنِنيـذلِك علَى الْ

)٧()٦(.
وال يعقد متعـة علـى فـاجرة        ): (هـ ٤٨١/ ت(وقال القاضي ابن الرباج     

، ألنـه ال يـؤمن   )٨()إال ان مينعها من الفجـور، فـان مل متتنـع فـال يعقـد عليهـا           
.)٩(اختالط املياه واألنساب

.٣٦٧النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.٢٨٨، ١٣٦الربقي، : الربقيرجال)٢(
.املصدر نفسه)٣(
.٢٢٥الطوسي، : ، الفهرست٣٦٧النجاشي، : رجال النجاشي)٤(
.١٥٦أمحد البصري، : فائق املقال)٥(
.٣اآلية : سورة النور)٦(
.٣٣٨الصدوق، : املقنع: ظ)٧(
.٢٤١/ ٢: املهذب)٨(
.١٧/ ١٣الكركي، : جامع املقاصد: ظ)٩(
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٣٢٩

نكاححكم الشرط َّـ ال: اِّـطلب الخامس

حكم من شرط المرأته شرطًا: ة وهيوفيه مسألة واحد

عرض الرواية

بـن زيـاد؛ وعلـي بـن إبـراهيم،      عن عدة من أصحابنا، عن سهل    -٧٧
عن أبيه، مجيعاً عن ابن حمبوب، عن علي بن رئاب، عـن أيب احلـسن موسـى             

عـن رجـل تـزوج امـرأة علـى مائـة             -وأنا حاضر    -سئل  : قالعليه السالم 
دينار، على أن خترج معـه إىل بـالده، فـان مل ختـرج معـه فـان مهرهـا مخـسون            

إن أراد أن خيـرج هبـا   «: فقـال : قـال ديناراً، إن أبت أن خترج معه إىل بالده؟      
إىل بالد الشرك، فال شرط له عليها يف ذلك، وهلا مائة دينار الـيت أصـدقها إياهـا، وإن       
أراد أن خيرج هبا إىل بالد املسلمني ودار اإلسالم، فله ما اشرتط عليها، واملسلمون عنـد   

او ترضـى منـه   شروطهم، وليس لـه أن خيـرج هبـا إىل بـالده حتـى يـؤدي إليهـا صـداقها،         
.)١(»من ذلك مبا رضيت، وهو جائز له

البحث السندي

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.٣٣٤/ ٧الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٠٨/ ٣الكليين، : يففروع الكا)١(
.١٥٠ص: ظ)٢(
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.)١(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم

.)٣(سبقت ترمجته: ابراهيم بن هاشم
.)٤(سبقت ترمجته: ابن حمبوب

.)٥(سبقت ترمجته: علي بن رئاب

لروايةداللة ا

تدل الرواية على صحة الـشرط ونفـوذه ألن مـن شـرط المرأتـه شـرطاً        
فليِف به، فلو تزوجها مبائة ولكن شرط هلا بقاء اسـتحقاقها إليهـا ان خرجـت        
معه إىل بالده وانتقاص مخسني منها ان مل خترج معـه إليهـا، فـان اخرجهـا إىل             

عليهـا يف اخلـروج   بلده وكان بلد الشرك فال شرط له عليها، ومل جتب إطاعتـه  
إليه؛ حذراً من لزوم الضرر عليها يف دينـها غالبـاً، ولزمتـه املائـة الـيت عقـدها             
عليها، وال ينقص منها شيء، فيكون األصل بقاء مهرهـا املـضروب هلـا، وان        
أرادها إىل بالد االسالم فله الشرط، الذي اشترط فـان طاوعتـه لزمتـه املائـة،          

.)٦(قض، وهو امتناعها بنفسهاوإال فاخلمسون؛ لوجود سبب الن
.١٤٤ص: ظ)١(
.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
.١٤٨ص: ظ)٤(
.٢٨٨ص: ظ)٥(
حممـد بـاقر الـسي،    : ، مـالذ األخيـار  ٢١٤احملقق احللي، : املختصر النافع يف فقه اإلمامية  : ظ )٦(

/ ١روح اهللا اخلمـيين،  : ، كتـاب البيـع    ٦٤/ ١٢ئي،  علـي الطباطبـا   : ، رياض املسائل  ٢٦٦/ ١٢
٢٠٩.
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٣٣١

من أحكام األوالد: اِّـطلب السادس

ن والدتهحكم ختان الصبي يوم السابع م: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلـسن بـن علـي بـن                  -٧٨
سـألت أبـا احلـسن   : يقطني، عن أخيه احلسني، عن أبيه علي بـن يقطـني قـال            

هـو، أو يـؤخر؟ وأيهمـا    الـسنة عن ختان الصيب لسبعة أيـام مـن         عليه السالم 
.)١(»لسبعة أيام من السنة، وان أخر فال بأس«: أفضل؟ قال

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: احلسن بن علي بن يقطني
.٣٩٦/ ٧الطوسي، : ، ذيب األحكام٣٧/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٥٨ص: ظ)٣(
.١٦٠ص: ظ)٤(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٣٢

.)١(سبقت ترمجته: احلسني بن علي بن يقطني

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

استحباب اخلتان بعد سبعة أيام من والدته وختانـه فيـه وهـو األفـضل،               
.)٣(السنةولو أخر جاز، وعلم منها ان اخلتان يف اليوم السابع من 

.١٦٠ص: ظ)١(
.١٥٤ص: ظ)٢(
، ٤٦/ ٢٥، يوسف البحـراين : ، احلدائق الناضرة٤٥٣/ ١حممد علي العاملي، : اية املرام : ظ )٣(

/ ٣١حممـد حـسن النجفـي،    : ، جـواهر الكـالم  ١٣٥/ ١٢علـي الطباطبـائي،   : رياض املـسائل  
.٤٦٣/ ٤أمحد اخلوانساري، : ق، جامع املدارك. ، ط٢٦٠
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القسم الثاني

عليه السالمروايات اإلمام الكاظم

يف اإليقاعات

فــي اإليقاعــات   عليــه الــسالم  لبيــان روايــات اإلمــام موســى بــن جعفــر     و
:ينتظم هذا القسم في ثالثة مباحث وعلى النحو اآلتي

.كتاب الطالق: لمبحث األولا
.كتاب الظهار: المبحث الثاني
.كتاب اَأليمان والنذور: المبحث الثالث
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املبحث األول

كتاب الطالق

أربعـــة فـــي ينـــتظم المبحـــث الطـــالقل ولغـــرض توضـــيح دالالت مـــسائ
: النحو اآلتيعلى والبمط

.في اشتراط الطالق بطهر المطلقة: المطلب األول
.في اشتراط إجماع الشاهدين في سماع الصيغة: المطلب الثاني
.في طالق الحامل: المطلب الثالث
.حكم النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية أو البائنة: المطلب الرابع

http://www.abbyy.com/buy
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٣٣٧

ة الطالق بطهر اِّـطلقةَّـ اشاط صح: اِّـطلب األول

طهر من غ جماعمن طلق زوجته َّـ : وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان بن         -٧٩
سـألته عـن    : قـال عليه الـسالم  حيىي، عن إسحاق بن عمار، عن أيب إبراهيم       

ه يف طهر من غري مجـاع، مث يراجعهـا مـن يومـه، مث يطلقهـا،            رجل يطلق امرأت  
تبني منه بثالث تطليقات يف طهر واحد؟

فلــيس ينبغــي لــه إذا هــو راجعهــا أن  : ، قلــت»خــالف الــسنة«: فقــال
.)١(»نعم«: حىت جيامع؟ قال: ، قلت»نعم«: يطلقها إال يف طهر آخر؟ قال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.٢١/ ٢٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٦٣–٦٢/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٢١٦ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٣٨

.)١(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.)٢(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

اجلماع شرط يف صحة الطالق الواقع بعد الرجعة، فالرجعة تقـع وان مل           
يكن مثة مجاع، ولكن لو طلقها واحلال هذه مل حتتسب لـه إال بالتطليقـة األوىل      

.)٣(هذه ألن املراجعة ال تكون إال باجلماع فيصري الطالق الغياًمن دون 

.١٦٢ص: ظ)١(
.٢٠٧ص: ظ)٢(
/ ١٢علـي الطباطبـائي،    : ، ريـاض املـسائل    ٢٦٠/ ٢٥يوسف البحراين،   : احلدائق الناضرة : ظ )٣(

٢١٣.
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٣٣٩

.َّـ اشاط اجماع الشاهدين َّـ سماع الصيغة: اِّـطلب الثاني

حكم من طلق وفرق ب الشهود: وهيوفيه مسألة واحدة 

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بـن حممـد بـن أيب نـصر                -٨٠
عن رجل طلق امرأته على طهر مـن غـري          عليه السالم  احلسن سألت أبا : قال

إنّما أُمِر «: مجاع، وأشهد اليوم رجالً، مث مكثَ مخسة أيام مث أشهد آخر؟ فقال
.)١(»أَن يشهدا مجيعًا

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

: ، االستبــصار٤٩/ ٨الطوســي، : ، ــذيب األحكــام٧٤–٧٣/ ٤الكلــيين، : فــروع الكــايف)١(
.٢٨٩/ ٣الطوسي، 

.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٤٠

.)١(بقت ترمجتهس: أمحد بن حممد بن أيب نصر

داللة الرواية

يـشترط يف صــحة الطـالق مســاع الــشاهدين واجتماعهمـا حــال الــتلفظ    
بالطالق، إذ مع االفتراق مل يقع الطالق، فلو أنـشأ حبـضور أحـدمها مث أعـاده               

.)٢(حبضور اآلخر مل يقع

.١٧٥ص: ظ)١(
، ٣٨/ ٢حممـد علـي العـاملي،    : ، ايـة املـرام  ١١٦/ ٩ثـاين،  الـشهيد ال : مـسالك اإلفهـام  : ظ)٢(

، جـواهر  ٢٣٤/ ١٢علي الطباطبائي،  : ، رياض املسائل  ٤٦/ ٨الفاضل اهلندي،   : كشف اللثام 
/ ٤أمحــد اخلوانــساري، : ق، جــامع املــدارك. ، ط١١٣/ ٣٢حممــد حــسن النجفــي، : الكــالم

٥١٦.
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٣٤١

َّـ طالق الحامل: اِّـطلب الثالث

حكم الحامل إذا وضعت سقطًا: هيووفيه مسألة واحدة

عرض الرواية

عن محيد بن زياد، عن ابن مساعة، عن احلسني بن هاشم؛ وحممـد   -٨١
: قـال عليـه الـسالم   بن زياد، عن عبد الرمحن بـن احلجـاج، عـن أيب احلـسن             

سألته عن احلبلى إذا طلقها زوجها فوضـعت سـقطاً متَّ أو مل يـتم، أو وضـعته                 
شيء وضعته يستبني أنه محـل متَّ أو مل يـتم، فقـد انقـضت عـدهتا         كلُّ«: مضغةً؟ قال 

.)١(»وإن كانت مضْغًَة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: محيد بن زياد

.)٣(سبقت ترمجته: ابن مساعة
أبو عبد اهللا، مـن وجـوه الواقفـة، لـه كتـاب نـوادر              :احلسني بن هاشم  

: ، ـذيب األحكـام    ٣٢٦/ ٣الصدوق،  : الفقيه، من ال حيضره     ٨٦/ ٤الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.١١٩/ ٨الطوسي، 

.١٩١ص: ظ)٢(
.١٩١ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامتروايا: الفصل الثالث....................٣٤٢

.)١(كبري، ثقة يف حديثه
، مـن  )٢(حممد بـن احلـسن بـن زيـاد العطـار، كـويف      وهو:حممد بن زياد  

، )٤()لـه كتـاب   (، و )٣(عليـه الـسالم     أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق     
.)٥()ثقة(

.)٦(سبقت ترمجته: عبد الرمحن بن احلجاج

داللة الرواية

عدة احلامل يف الطالق وضـع احلمـل ويتحقـق بالـسقط ولـو مـضغة إذا                 
آدمي، وال فرق يف اعتدادها بذلك سواء كـان   حصل العلم بوصفه مبدأ نشوء      

السقط تاماً أم غري تام، وان أقل ما يتحقـق بـه احلمـل املـضغة، فـان اسـقطت            
ــه تعــاىل )٧(مــضغة فقــد انقــضت عــدا  وأُوالت األَحمــالِ (: ، ويــدل عليــه قول

نلَهمح نضَعي أَن نلُهأَج(
)٨(.

.١٠٣أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.٣٦٩: النجاشي: رجال النجاشي: ظ)٢(
.٢٨٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
.١٢٣بن شهرآشوب، ا: ، معامل العلماء٢٢٨الطوسي، : الفهرست)٤(
أمحـد  : ، فائق املقال٣٧٢العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٦٩النجاشي، : رجال النجاشي )٥(

.١٥٠البصري، 
.١٨٢ص: ظ)٦(
/ ١أبـو القاسـم القمـي،       : ، غنـائم األيـام    ٣٩١/ ٢٥يوسـف البحـراين،     : احلدائق الناضرة : ظ )٧(

حممـد  : ق، تكملة العروة الوثقى . ط،  ٢٥٤/ ٣٢حممد حسن النجفي،    : ، جواهر الكالم  ٢٤١
.٢٨٦علي االشتهاردي، : ، جمموعة فتاوى ابن اجلنيد٨٠–٧٩/ ١كاظم اليزدي، 

.٤اآلية : سورة الطالق)٨(
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٣٤٣

لذات العّدة الرجعية أو البائنةسكنىحكم النفقة وال: اِّـطلب الرابع

:مسألتان ومهاوفيه 

جهاحكم إقامة اِّـطلقة َّـ بيت زو: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن محيد بن زياد، عن ابن مساعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن -٨٢
: سألته عن املطلقة، أين تعتد؟ فقال: قالعليه السالمعمار، عن أيب احلسن   

.)١(»جهايف بيت زو«

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: محيد بن زياد
.)٣(سبقت ترمجته: ابن مساعة

.٢١٣/ ٢٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٩٦/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٩١ص: ظ)٢(
.١٩١ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٤٤

، أبـو احلـسن، البجلـي،    )١(وهو علـي بـن احلـسن بـن ربـاط        :ابن رباط 
، مـن أصـحاب اإلمـام علـي بـن احلـسني واإلمـام جعفـر بـن حممـد                )٢(الكويف

، )٤()ابلـه كتـ  (، )٣(علـيهم الـسالم  الصادق، واإلمام علي بن موسـى الرضـا   
.)٥(ثقة، حجة، معول عليه

.)٦(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

ال جيوز ملن طلق زوجته رجعياً أن خيرجها من بيته، لداللـة اآليـة علـى                
)ال تُْخرِجوهن مِـن بيـوتِهِن  (:عز وجلحترميه قال 

، كما دلت الرواية علـى  )٧(
: لعـدة واالصـل يف ذلـك قولـه تعـاىل     وجوب السكىن للمطلقة الرجعية زمن ا  

)تُمكَنس ثيح مِن نوهكِنأَس(
)٩()٨(.

.١٨٧، أمحد البصري: فائق املقال: ظ)١(
.٢٥١النجاسي، : رجال النجاشي: ظ)٢(
.٣٦٢، ٢٦٦، ١٤١الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٣(
.٨٠ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٥٤الطوسي، : الفهرست)٤(
: ، فائق املقـال ٢٩٩العالمة احللي،  : ، خالصة األقوال  ٢٥١: النجاشي: رجال النجاشي : ظ )٥(

.١٣١أمحد البصري، 
.٢٠٧ص: ظ)٦(
.١اآلية : سورة الطالق)٧(
.٦اآلية : سورة الطالق)٨(
/ ٢حممـد علـي العـاملي،    : ، اية املـرام   ٣١٥–٣١٤/ ٩الشهيد الثاين،   : مسالك اإلفهام : ظ )٩(

، ١٦٤/ ٨الفاضل اهلندي، : ، كشف اللثام٣٧١/ ٢احملقق السبزواري، : ، كفاية األحكام ١١٩
.٣٤٠/ ١٢علي الطباطبائي، : ، رياض املسائل٤٥٨/ ٢٥يوسف البحراين، : احلدائق الناضرة
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٣٤٥..............................................................................الطالقكتاب: املبحث األول

يًا ماذا لها على زوجها َّـ عدتهااِّـطلقة طالقًا بائنًا أو رجع: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن سـعد            -٨٣
عـن شـيء   عليه السالمن موسى بن جعفرسألت أبا احلس  : بن أيب خلف قال   

إذا طلق الرجل امرأته طالقاً ال ميلك فيه الرجعة، فقـد بانـت   «: من الطالق؟ فقال  
منه ساعة طلقهـا، وملكـت نفـسها، وال سـبيل لـه عليهـا، وتعتـد حيـث شـاءت، وال نفقـة            

وهن مِـن بيـوتِهِن   (: أليس اهللا عزوجـل يقـول   : قلت: ، قال »هلـا  ال ال تُخْرِجـو
نجْخري(

إمنا عنى بذلك اليت تطلق تطليقة بعـد تطليقـة، فتلـك    «: فقال: ؟ قال )١(
اليت ال تَخْرج وال تُْخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثـة فقـد بانـت منـه، وال نفقـة         

زل هلا، واملرأة اليت يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى خيلوا أجلها، فهذه أيضاً تقعد يف من
.)٢(»زوجها، وهلا النفقة والسكنى حتى تنقضي عدهتا

البحث السندي

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

.)٥(سبقت ترمجته: ابن حمبوب

.١اآلية: سورة الطالق)١(
.١٢٣/ ٨الطوسي، : ، ذيب األحكام٩٥/ ٤الكليين، : فروع الكايف)٢(
.١٥٧ص: ظ)٣(
.١٥٨ص: ظ)٤(
.١٤٨ص: ظ)٥(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٤٦

.)١(سبقت ترمجته: سعد بن أيب خلف

داللة الرواية

ت للزوجـة  تثبت النفقة والسكىن للمطلقة الرجعية يف زمن العدة كما تثب       
الا زوجته، ويدل عليه قوله تعاىل يف آخـر اآليـة األوىل مـن سـورة الطـالق        

يعين الرجعـة، وتـسقط نفقـة البـائن وسـكناها      )َلعلَّ اَ يحدِث بعد ذلِك أَمـرًا     (
لألصل وهو انقطاع الزوجية ألن املطلقـة ثالثـاً لـيس لزوجهـا عليهـا رجعـة،            

مل جيعل لفاطمـة بنـت قـيس ملـا بتـها زوجهـا        سلمصلى اهللا عليه وآله و    وألنه
.)٢(نفقة وال سكىن

قدمت فاطمة بنت قيس الكوفة على أخيهـا الـضحاك    : عن الشعيب قال  
كنت عند أيب عمرو بن     : بن قيس وكان عامالً عليها فأتيناها فسألناها فقالت       

حفص بن املغرية فطلقين فبـت طالقـي وخـرج إىل الـيمن، فأتيـت رسـول اهللا               
إنّمــا «: فــذكرت ذلــك لــه وطلبـت النفقــة فقــال ى اهللا عليــه وآلــه وســلمصـل 

السكنى والنفقة للمرأة إذا كـان لزوجهـا عليهـا رجعـة فـإذا مل يكـن لـه عليهـا              
.)٣(»رجعة فال سكنى وال نفقة

صـلى اهللا   أتيـت رسـول اهللا    : وعن الشعيب عن فاطمة بـن قـيس قالـت         
إنّمـا الـسكنى   ! أتـسمعني ياهـذه  «: أطلب السكىن والنفقة فقال   عليه وآله وسلم  

.٢٠٧ص: ظ)١(
، ١٢٠/ ٢العاملي،  حممد علي   : ، اية املرام  ٣٢٠–٣١٩/ ٩الشهيد الثاين،   : مسالك اإلفهام  )٢(

، ٩٦/ ٢٥يوســف البحــراين، : ، احلــدائق الناضــرة١٦١/ ٨الفاضــل اهلنــدي، : كــشف اللثــام
.ق. ، ط٣١٧/ ٣١حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم

.١٧٦/ ١احلميدي، : املسند)٣(
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٣٤٧..............................................................................الطالقكتاب: املبحث األول

.)١(»والنفقة ملن كان لزوجها عليها الرجعة
طلقـين زوجـي علـى عهـد      : قالـت فاطمـة بـن قـيس       : عن الشعيب قـال   

صـلى اهللا عليـه   ثالثـاً فقـال رسـول اهللا   صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا 
.)٢(»ال سكنى وال نفقة«:وآله وسلم

،صلى اهللا عليه وآله وسلمن النيبوعن الشعيب عن فاطمة بنت قيس ع   
.)٣(»ليس هلا سكنى وال نفقة«: يف املطلقة ثالثاً، قال

إال -الرجعيـة والبائنـة      -أما اآلية املذكورة فاا وان كانت حمتملة هلما         
: أــا خمصــصة بالــسنة الــشريفة وبقرينــة األصــل، وكــذلك قولــه تعــاىل        

)تُمكَنس ثيح مِن نوهكِنأَس(
)٥()٤(.

.٣٢٠/ ١سعيد بن منصور، : سنن سعيد بن منصور)١(
.١٠٩/ ٤ابن أيب شيبة الكويف،: مصنف ابن أيب شيبة)٢(
.٥٩٨مسلم، : صحيح مسلم)٣(
.٦اآلية : سورة الطالق)٤(
.٣٢٠/ ٩الشهيد الثاين، : مسالك األفهام: ظ)٥(

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


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


املبحث الثاني

كتاب الظهار

لــٍبمطفــي ينــتظم المبحــث الظهــارألتيولغــرض توضــيح دالالت مــس 
: النحو اآلتيعلى و

من أحكام الظهار: مطلب.
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٣٥١

من أحكام الظهار: مطلٌب

:مسألتان ومهاوفيه 

حكم الظهار مع اليم: لة األوُّـاِّـسأ

ض الروايةعر

ي، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان،        عن أيب علي األشعر    -٨٤
ســألته عــن الرجــل يــصلي الــصالة، أو : قــالعليــه الــسالمعــن أيب احلــسن

إن أعدت الصالة أو أعـدت الوضـوء       : يتوضأ، فيشك فيها بعد ذلك، فيقول     
هذا من خطوات «: ، وحيلف على ذلك بالطالق؟ فقال أُمهفامرأته عليه كظهر    

.)١(»الشيطان، ليس عليه شيء

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.٣٢١/ ٢٢احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٦١/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٢١٦ص: ظ)٣(

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


واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاماإلمروايات: الفصل الثالث....................٣٥٢

.)١(سبقت ترمجته: صفوان

داللة الرواية

حكم ببطالن الظهار لوقوعه يف ميني ومل يلزمه حكمه، ألنه جِعـلَ علـى       
جزاء، على قول أو ترِك قصٍد لبعث على الفعل أو الزجر، وانـه مل يقـصد بـه         

لغواً من القـول ومـن خطـوات        عليه السالم اه احلقيقي، فلذا جعله اإلمام    معن
ــاإلرادة     ــه إال ب ــه أحكام ــب علي ــاراً أو يترت ــار ظه ــشيطان، وال يكــون الظه ال

.)٢(والقصد إىل الغرض

حكم تعليق الظهار على الشرط: نيةاِّـسألة الثا

عرض الرواية

سم بـن حممـد   عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القا        -٨٥
: إين ظاهرت من امرأيت؟ فقـال      :عليه السالم  قلت أليب احلسن  : الزيات قال 

أنِت علي كظهر أمـي إن فعلـت كـذا وكـذا؟      : قلت: ، قال ؟»كيف قلت «
.)٣(»ال شيء عليك، وال تَعد«: فقال

.١٦٢ص: ظ)١(
، كتـاب  ٣٠٠/ ٢القاضـي ابـن الـرباج،    : هذب، امل ٣٢١الشريف املرتضى،   : االنتصار: ظ )٢(

، كـشف  ١٥٦/ ٢حممد علي العاملي،    : ، اية املرام  ٤٩٠/ ٤ابن إدريس احللي،    : السرائر
- ٥٧٠/ ٢٥يوســف البحــراين، : ، احلــدائق الناضــرة٢٤٣/ ٨الفاضــل اهلنــدي، : اللثــام
٥٧١.

.٢٢/٣٣٣احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٦٥الكليين، : فروع الكايف)٣(
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٣٥٣................................................................................الظهاركتاب: املبحث الثاني

البحث السندي

.)١(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٢(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

جلّـة هـو القاسـم بـن حممـد بـن أيـوب، مـن          :القاسم بن حممد الزيات   
.)٤()ثقة(، )٣(أصحابنا

داللة الرواية

دلــت الروايــة علــى ان الظهــار ال يثبــت حكمــه وال يقــع صــحيحاً مــع 
.)٥(االشتراط ملنافاته اإليقاع فيحكم ببطالنه

.١٥٠ص: ظ)١(
.١٤٤ص: ظ)٢(
.٢٣١/ ٥أبو علي احلائري، : ، منتهى املقال٦٦النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٣(
.٣٤١العالمة احللي، : خالصة األقوال)٤(
أبـو الـصالح   : ، الكايف يف الفقـه ٣٣١الشريف املرتضى،   : ، االنتصار ٥٢٤املفيد،  : املقنعة: ظ )٥(

القاضي ابـن الـرباج،   : ، املهذب١٦٠سالر الديلمي،   : الفقه اإلمامي ، املراسم يف    ٢٨٥احلليب،  
حيىي بن سعيد احللـي،  : ، اجلامع للشرائع٤٩١/ ٤ابن إدريس احللي، : ، كتاب السرائر ٢٩٨/ ٢

٤٨٣.
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املبحث الثالث

كتاب األميان والنذور

فــي ينــتظم المبحــث اَأليمــان والنــذورت مــسائل ولغــرض توضــيح دالال
: النحو اآلتيعلى والب مطثالثة 

.في ما ال يلزم من األيمان: المطلب األول
.النية في اليمين: المطلب الثاني
.في من نذر ان يحج ماشياً فعجز: المطلب الثالث
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٣٥٧

َّـ ما ال يلزم من األيمان: ألولاِّـطلب ا

:مسألتان ومهاوفيه 

من حلف ان ال يشي ألهله شيئًاحكم: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن حيىي، عن إسحاق -٨٦
هللا علي املـشي  : عن رجل قال  عليه السالم سألت أبا إبراهيم  : بن عمار قال  

؟ »أيـشق ذلـك علـيهم     «: إىل الكعبة إن اشتريت ألهلـي شـيئاً بنـسيئة؟ فقـال           
فليأخذ هلم بنسيئة، «: نعم، يشق عليهم أن ال يأخذ هلم شيئاً بنسيئة، قال     : قال

.)١(»وليس عليه شيء

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

.٢٧٢/ ٨الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٨٢/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
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واإليقاعاتالعقوديفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الثالث....................٣٥٨

.)١(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.)٢(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

حلف أن ال يشتري ألهله شـيئاً بنـسيئة جـاز لـه أن يـشتري مـع           ان من 
.)٣(املشقة بالترك بذلك وال شيء عليه من الكفارة

َّـ متعلق اليم: ِّـسألة الثانيةا

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن سعد -٨٧
ين كنـت اشـتريت   إ:عليه السالمقلت أليب احلسن موسى: بن أيب خلف قال  

بلغها ذلك فخرجت من مرتيل وأبت أن ترجع إىل     وأنهجارية سراً من امرأيت،     
إن الـذي بلغـِك باطـل، وإنّّ الـذي          : مرتيل، فأتيتها يف مرتل أهلها، فقلـت هلـا        

ال واهللا ال يكون بيين وبينك خري : أتاك ذا عدو لك أراد أن يستفزِك، فقالت   
جاريـة لـك، وبـصدقة مالـك إن كنـت اشـتريت       ابداً حىت حتلف يل بعتق كـل        

: جارية وهي يف ملكك اليوم، فحلفت هلا بذلك، وأعادت الـيمني وقالـت يل            
كلُّ جارية يل الـساعة فهـي   : كلُّ جارية يل الساعة فهي حرة، فقلت هلا  : فقل

: حرة، وقد اعتزلت جارييت ومهمت أن أعتقها وأتزوجها هلـواي فيهـا؟ فقـال     

.١٦٢ص: ظ)١(
.٢٠٧ص: ظ)٢(
حــسني البحــراين، : قــائق الناضــرة، عيــون احل٢٢٨/ ٢٣احلــر العــاملي، : وسـائل الــشيعة : ظ)٣(

٢/١٨٨.
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٣٥٩.....................................................................والنذوراألميانكتاب: املبحث الثالث

حلَفْتك عليه شيء، واعلم أنه ال جيوز عتق وال صدقة إلّـا مـا أُريـد    ليس عليك فيما أ «
هوثواب ١(»به وجه ا(.

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: ابن حمبوب
.)٥(سبقت ترمجته: سعد بن أيب خلف

داللة الرواية

ترك فعل واجب أو مندوب أو على تـرك حمـرم أو   ال ينعقد اليمني على    
.)٦(مكروه، فلو حلف لزوجته ان ال يتزوج مل ينعقد ميينه

.٢٦٠/ ٨الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٨٤–٤٨٣/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٥٨ص: ظ)٣(
.١٤٨ص: ظ)٤(
.٢٠٧ص: ظ)٥(
/ ٢الفاضـل اآليب،  : ، كـشف الرمـوز    ٢٤٥احملقق احللـي،    : يةاملختصر النافع يف فقه اإلمام    : ظ )٦(

/ ١١الــشهيد الثــاين، : ، مــسالك األفهــام٥٢١/ ٣املقــداد الــسيوري، : ، التنقــيح الرائــع٣٢٥
٢١٠.
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٣٦٠

النّية َّـ اليم: اِّـطلب الثاني

حكم اليم إذا خالف لفظه نيته: وفيه مسألة واحدة وهي

ض الروايةعر

سألت : عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن حيىي قال           -٨٨
عن الرجل حيلف وضمريه على غـري مـا حلـف عليـه؟        عليه السالم ا احلسن أب

.)١(»اليمني على الضمري«: قال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.٢٥٤/ ٨الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٨٥/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
.١٦٢ص: ظ)٤(
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٣٦١.....................................................................والنذوراألميانكتاب: املبحث الثالث

داللة الرواية

قاً أو مظلوماً، فما حلـف بـه   ان املعترب يف اليمني قصد احلالف إذا كان حم        
ونوى اليمني فعلى نيته، وال تنعقد اليمني إال بالنية، ولو حلف من غري نيـة مل               

.)١(تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية وهي ميني اللغو

، ١٩١/ ١١الـشهيد الثـاين،     : ، مـسالك اإلفهـام    ١٤٩/ ٢احملقـق احللـي،     : سالمشرائع اإل : ظ )١(
.٤٦٨/ ١٧النراقي، : ، مستند الشيعة١٦/ ١٤حممد باقر السي، : مالذ األخيار
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٣٦٢

ان يحج ماشيًا فعجَزَّـ من نذر : اِّـطلب الثالث

حكم من نذر الحج ماشيًا فعجَز: يوفيه مسألة واحدة وه

ض الروايةعر

عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الـرمحن بـن محـاد،              -٨٩
سأله عبـاد بـن   : قالعليه السالمعن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب احلسن     

عبد اهللا البصري عن رجل جعل هللا عليه نذراً على نفسه املـشي إىل بيـت اهللا           
مـا كـان ينفـق مـن     ينظر «: احلرام، فمشى نصف الطريق أقلّ أو أكثر؟ قال     

.)١(»ذلك املوضع فيتصدق به

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: الصفار
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

.٥٣/ ٤الطوسي، : ، االستبصار٢٨٦–٢٨٥/ ٨الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٦٦ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
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٣٦٣.....................................................................والنذوراألميانكتاب: املبحث الثالث

، )٢()له كتاب(، )١(وهو عبد الرمحن بن أيب محاّد:عبد الرمحن بن محاد
.)٣()ثقة(

.)٤(سبقت ترمجته: إبراهيم بن عبد احلميد

داللة الرواية

ماشياً، فعجز عن املشي وتعذر عليه سـقط عنـه املـشي            من نذر أن حيج     
وكـان لـه ان حيــج راكبـاً وال كفـارة عليــه، ألنـه ال تكليـف إال مبقــدور والن       
التكليف منوط بالوسع، فجاز حجه راكباً، ويستحب له ان يتصدق من ذلك            

.)٥(املوضع

.٢٣٨لنجاشي، ا: رجال النجاشي: ظ)١(
.٩٥ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١٧٧الطوسي، : الفهرست)٢(
.٢١٥حسني املظاهري، : الثقات األخيار)٣(
.١٤٨ص: ظ)٤(
، ٤١١/ ٢القاضـي ابـن الـرباج،    : ، املهذب٥٦٥الطوسي، : ، النهاية ٥٦٥املفيد،  : املقنعة: ظ )٥(

.ق. ، ط٣٥٣/ ١٧مد حسن النجفي، حم: ، جواهر الكالم٧٦٤/ ٢املعترب، احملقق احللي، 
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رابعالفصل ال

روايات اإلمام موسى بن جعفر 

األحكاميفعليه السالمالكاظم
عرض وداللة

بخــصوص األحكــام ينــتظم عليــه الــسالمولبيـان روايــات اإلمــام الكــاظم 
:الفصل في تسعة مباحث وعلى النحو اآلتي

. الذباحةكتاب : المبحث األول
.األطعمة واألشربةكتاب : المبحث الثاني
. إحياء المواتكتاب : المبحث الثالث
. اللقطةكتاب : المبحث الرابع

. كتاب الفرائض والمواريث: خامسث المبح
. كتاب القضاء: السادسالمبحث 
. كتاب الشهادات: السابعالمبحث 
. كتاب الحدود: الثامنالمبحث 
.كتاب الديات: التاسعالمبحث 
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املبحث األول

كتاب الذباحة

لبـين مطفـي  ينـتظم المبحـث   ذباحـة ولغرض توضيح دالالت مـسائل ال   
:النحو اآلتيعلى و

.من أحكام الذبح: المطلب األول
.في ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة: المطلب الثاني
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٣٦٩

من أحكام الذبح: اِّـطلب األول

:مسألتان ومهاوفيه 

َّـ صفة الذبح: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عليـه  سـألت أبـا احلـسن     : عن علي، عن أبيه، عن صـفوان قـال         -٩٠
للبقـــر الــذّبح، ومـــا ُنحِــر فلـــيس   «: املنحـــر؟ فقـــالعـــن ذبـــح البقـــر يفالــسالم 
١(»بذكي(.

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: هو علي بن إبراهيم القمي: علي
.)٣(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان
.٥٠/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٤١/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٨٤ص: ظ)٣(
.١٦٢ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنسىمواإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٧٠

داللة الرواية

دلــت الروايــة علــى اعتبــار الــذبح يف البقــر واختــصاصه بــذلك، وهــي  
ية له، فان حنر املذبوح حرم ومل حيل أكلـه لعـدم مـشروعية غـري           التذكية الشرع 
.)١(الذبح يف البقر

َّـ صفة النَّْحر: ثانيةاِّـسألة ال

عرض الرواية

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بـن زيـاد؛ وعلـي بـن إبـراهيم،         -٩١
عن أبيه؛ وعلي بن حممد، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب نصر، عـن يـونس               

إنَّ أهــل مكــة ال : عليــه الـسالم قلـت أليب احلــسن األول : لبـن يعقــوب قــا 
فقـال : ، فمـا تـرى يف اكـل حلمهـا؟ قـال      اللَّبةيذحبون البقر، وإمنا ينحرون يف      

)َفذَبحوها وما كادوا يْفعلُون(«: عليه السالم
.)٣(»، ال تأكل إال ما ذُبح)٢(

يثغريب الحد

.)٤()وهي موضع النحر: (اللَّبة

ابــن : ، كتـاب الــسرائر ٢٥/ ٦الطوســي، : ، كتـاب اخلــالف ٤١٧الــصدوق، : املقنـع : ظ)١(
علـي  : ، رياض املـسائل ٢٢٩/ ٩الفاضل اهلندي، : ، كشف اللثام ١٦٥/ ٥إدريس احللي،   
ــائي،  ــي،   ٣٢٤/ ١٣الطباطب ــشيعة، النراق ــستند ال ــدارك ٤٠٧/ ١٥، م ــامع امل أمحــد : ، ج
.١١٩/ ٥اخلوانساري، 

.٧١اآلية : سورة البقرة)٢(
.٥١/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٤١/ ٤الكليين، : فروع الكايف)٣(
.٢٤٣/ ١٥األزهري، : ذيب اللغة)٤(
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٣٧١...............................................................................الذباحةكتاب: املبحث األول

لسنديالبحث ا

.)١(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٢(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

.)٣(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٤(سبقت ترمجته: إبراهيم بن هاشم

.)٥(سبقت ترمجته: علي بن حممد
.)٦(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد
.)٧(سبقت ترمجته: ابن أيب نصر

، مـن أصـحاب اإلمـام الـصادق         الكـويف  البجلـي، : يونس بـن يعقـوب    
، )٨(علـيهم الـسالم   واإلمام علي بـن موسـى الرضـا       موسى بن جعفر   واإلمام

إنّــه مــن شــيعتنا «: أنــه قــالعليــه الــسالموروي عــن اإلمــام جعفــر الــصادق
عليـه  ، وحينما مات بعث إليـه أبـو احلـسن الرضـا     )١٠()له كتاب (،  )٩(»القـدماء 

.١٥٠ص: ظ)١(
.١٤٤ص: ظ)٢(
.١٦٤ص: ظ)٣(
.١٨٤ص: ظ)٤(
.١٤٤ص: ظ)٥(
.١٥٨ص: ظ)٦(
.١٧٥ص: ظ)٧(
.٣٦٨، ٣٤٥، ٣٢٣الطوسي، : رجال الطوسي)٨(
.٣١٢حسن بن زين الدين، : ، التحرير الطاووسي٣٢٤الطوسي، : إختيار معرفة الرجال)٩(
.١٤٨ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٦٦الطوسي، : الفهرست)١٠(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٧٢

إليه، وأمر مواليه وموايل أبيه وجـده ان         حبنوطه وكفنه ومجيع ما حيتاج    السالم
.)٣()ثقة(، )٢()وكان صحيح االعتقاد ثبتاً(، )١(حيضروا جنازته ودفنه بالبقيع

اللة الروايةد

دلت الرواية على اعتبار الذبح يف البقر، فـال حيـلّ بدونـه، وحتـرمي أكـل        
.)٤(حلم البقر إال إذا ذبح الختصاص التذكية الشرعية للبقر بالذبح

.٣٢٤الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ)١(
.١٧٣أمحد البصري، : فائق املقال)٢(
.٤٥٦العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٣٤٥الطوسي، : رجال الطوسي)٣(
، جممـع  ١٦٥/ ٥ابـن إدريـس احللـي،    : ، كتـاب الـسرائر    ٢٥/ ٦الطوسي،  : كتاب اخلالف : ظ )٤(

، ريـاض   ٢٢٩/ ٩الفاضل اهلندي،   : ، كشف اللثام  ٩٩/ ١١أمحد األردبيلي،   : الفائدة والربهان 
: ، جـامع املـدارك    ٤٠٨/ ١٥النراقـي،   : ، مستند الـشيعة   ٣٢٤/ ١٣علي الطباطبائي،   : املسائل

.١١٩/ ٥أمحد اخلوانساري، 
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٣٧٣

َّـ ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة: ثانياِّـطلب ال

حكم ما يقطع من أْلَيات الضأن: وفيه مسألة واحدة وهي

وايةعرض الر

عن احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عـن احلـسن بـن علـي               -٩٢
فـداك، إنَّ أهـل اجلبـل     جِعلْت: فقلت له عليه السالم  سألت أبا احلسن  : قال

جِعلْـت : ، فقلـت  »حـرام هـي   «: الغـنم فيقطعوـا؟ فقـال      أَلْياتم  تثقل عنده 
.)١(»أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام«: فداك، فنصطبح ا؟ فقال

غريب الحديث

.)٢(أي مما يسرج به: نصطبح ا

البحث السندي

أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عمـران بـن أيب بكـر        :احلسني بن حممد  
، من أصحاب اإلمام موسى بـن جعفـر الكـاظم، واإلمـام        )٣(عري القمي األش

.٧٢/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٢٧٠/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.٣٨٠/ ١اجلوهري، : الصحاح: ظ)٢(
.٦٦النجاشي، : جال النجاشير: ظ)٣(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٧٤

.)٣()ثقة(، )٢()له كتاب(، )١(عليهما السالمحممد اجلواد
، لـه كتـب،    )٤(البصري، روى عنـه احلـسني بـن حممـد          :معلى بن حممد  

ودرجاته ومنازلـه وزيادتـه ونقـصانه، الكفـر ووجوهـه، دالئـل              االميان: منها
.)٦(، ثقة يف احلديث)٥(اإلمامة، املالحم

.)٧(سبقت ترمجته: احلسن بن علي

داللة الرواية

:اختلف العلماء يف حتديد داللة هذه الرواية على فريقني

الغنم املبانة مـن احليـوان احلـي؛ ألن    أَلْياتقالوا بنجاسة  : الفريق األول 
استعماله كل ما ابني من أجزائه اليت حتل ا احلياة فهو ميتة، حيرم أكله وبيعه و

يف مجيع وجوه االنتفاع حىت باإلستصباح، الطالق النهي عن اسـتعمال امليتـة              
.)٨(وما دل على املنع فيما ال يقبل التطهري

.٣٧٥، ٣٣٥الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
.٦٦النجاشي، : رجال النجاشي)٢(
أمحـد  : ، فـائق املقـال  ١٦١العالمة احللي، : ، خالصة األقوال  ٦٦النجاشي،  : رجال النجاشي  )٣(

.١٠٥البصري، 
٤٢٩الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٤(
.٣٧ابن شهرآشوب، : مل العلماء، معا٢٤٧الطوسي، : الفهرست: ظ)٥(
.٣٧٦حسني املظاهري، : الثقات األخيار: ظ)٦(
.١٦٠ص: ظ)٧(
: ، مـستند الـشيعة  ١٧٦/ ٥ابـن إدريـس احللـي،    : ، كتاب السرائر  ٥٨٧الطوسي،  : النهاية: ظ )٨(

.ق. ، ط٣٤١/ ٣٦، ١٦/ ٢٢حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٧٦/ ١٤النراقي، 
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٣٧٥...............................................................................الذباحةكتاب: املبحث األول

الغنم املبانـة مـن احليـوان احلـي؛ ألن     ألْياتقالوا بنجاسة   : الفريق الثاين 
ة استعماله كل ما أبني من أجزائه اليت حتل ا احلياة فهو ميتة حيرم أكله وحرم           

على وجه يوجب تلويـث البـدن والثيـاب، وإذا مل يـصب اليـد والثـوب جـاز                   
ــه         ــاع ب ــن االنتف ــسؤال ع ــسائل ال ــاد ال ــذا أع ــصباح، ول ــتعماله يف اإلست اس

كـون  »أمـا علمـت  «: يف اجلواب ثانيـاً  عليه السالم لالستصباح، ومقتضى قوله  
لي الشخص املستعمل تلك النهي عن االنتفاع املزبور املذكور إرشادياً؛ لئال يبت

، وعن أيب واقد الليثي قـال قـدم رسـول اهللا         )١(االليات بنجاسة البدن والثوب   
املدينة وا ناس يعمدون إىل اليات الغـنم وأسـنمة        صلى اهللا عليه وآله وسلم    

مـا قُطِـع مـن    «:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    االبل فيجبوـا فقـال رسـول اهللا       
ة فهي متةالبهيمةِ وهي حي٢(»ي(.

/ ١موسـى اخلوانـساري،   : ، منيـة الطالـب  ١٠٢/ ١مرتـضى االنـصاري،   : بكتاب املكاس: ظ )١(
.٣٦/ ١جواد التربيزي، : ، إرشاد الطالب١٢٣/ ٣روح اهللا اخلميين، : ، كتاب الطهارة٢٨

، جـامع  ٦٥٢/ ١أبـو داود،  : ، سـنن أيب داود   ٢١٨/ ٥أمحد بـن حنبـل،      : مسند أمحد بن حنبل    )٢(
.١٤/ ٢أبو يعلى املوصلي، : لى، مسند أيب يع٣٦٠الترمذي، : الترمذي
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لثانياملبحث ا

كتاب األطعمة واألشربة
فـي  ينـتظم المبحـث   األطعمة واألشربةولغرض توضيح دالالت مسائل  

: النحو اآلتيعلى ولبينمط

.من األطعمة المحرمة: المطلب األول
.من األشربة المحرمة: المطلب الثاني

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


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


٣٧٩

من األطعمة اِّـحرمة: ولاِّـطلب األ

ما يحرم من الذبيحة: احدة وهيوفيه مسألة و

عرض الرواية

عن حممد بن أمحد، عن حممد بن عيسى، عن عبيـداهللا الـدهقان،              -٩٣
: قـال عليه الـسالم عن درست، عن إبراهيم ابن عبد احلميد، عن أيب احلسن     

ــدد والطحــال    : حــرم مــن الــشاة ســبعة أشــياء  « ــة والغُ الــدم واخلــصيتان والقــضيب واملثان
.)١(»واملرارة

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى

.)٤(سبقت ترمجته: عبيداهللا الدهقان
.١٧١/ ٢٤احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٦٩/ ٩الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.١٤٥ص: ظ)٣(
.١٦٤ص: ظ)٤(
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ألحكامايفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٨٠

.)١(سبقت ترمجته: درست

.)٢(سبقت ترمجته: إبراهيم بن عبد احلميد

داللة الرواية

دلت الرواية على بيان ما حيـرم مـن أجـزاء احليـوان احمللـل أكلـه وإن            
الدم، واخلصيتان والقـضيب واملثانـة، والغـدد والطحـال          : ياء منها أش ذكّي

.)٣(واملرارة

.١٤٨ص: ظ)١(
.١٤٨ص: ظ)٢(
ــام : ظ)٣( ــشف اللث ــدي،  : ك ــل اهلن ــسائل ٢٧٨/ ٩الفاض ــاض امل ــائي،  : ، ري ــي الطباطب / ١٣عل

ــشي٤٢٠ ــي،  : ، جــواهر الكــالم١٣٣/ ١٥النراقــي، : عة، مــستند ال / ٣٦حممــد حــسن النجف
.ق. ، ط٣٤٣
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٣٨١

من األشربة اِّـحرمة: ثانياِّـطلب ال

:مسألتان ومهاوفيه 

حكم الخمر وما فعل فعل الخمر: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلـسن بـن علـي بـن                  -٩٤
يه احلسني بن علي بن يقطني، عن أبيه علـي بـن يقطـني، عـن               يقطني، عن أخ  

إن ا عزوجـلَّ مل حيــرم اخلمـر الِمسهــا،   «: قــالعليــه الــسالمأيب احلــسن املاضــي
.)١(»ولكنه حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته اخلمر فهو مخر

البحث السندي

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

.)٤(سبقت ترمجته: احلسن بن علي بن يقطني
.١٠١/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٤٢٤/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٥٨ص: ظ)٣(
.١٦٠ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٨٢

.)١(سبقت ترمجته: احلسني بن علي بن يقطني

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن يقطني

داللة الرواية

حترمي اخلمر موضع وفاق بني املسلمني، لثبـوت حترميـه يف ديـن اإلسـالم        
.)٣(ضرورة، ويلحق به يف التحرمي كل ما أسكر وكل ما كان كذلك فهو حرام

شارب الخمر وعاقبته: الثانيةِّـسألة ا

عرض الرواية

عن حممد بن حيىي، عن أمحد بـن حممـد بـن عيـسى، عـن ابـن أيب              -٩٥
إنا روينا عن :عليه السالمقلت أليب احلسن: نصر، عن احلسني بن خالد قال

من شرب اخلمر مل حتتـسب لـه صـالته    «: أنه قالصلى اهللا عليه وآله وسلم النيب
ــال)٤(؟»أربعــني يومــاً  ــال: ، ق ــسالم فق ــه ال ــت»صــدقوا«:علي ــف ال : ، قل وكي

إن ا «: تحتسب صالته أربعني صباحاً ال أقـلَّ مـن ذلـك وال أكثـر؟ فقـال             
عزوجلَّ قدر خلق اإلنسان فصريه نطفة أربعني يوماً، ثم نقلها فصريها علقة أربعني يوماً،     

مر، بقيت مـشاشه أربعـني يومـاً علـى     ثم نقلها فصريها مضغة أربعني يوماً، فهو إذا شرب اخل  
.١٦٠ص: ظ)١(
.١٥٤ص: ظ)٢(
، جممـع الفائـدة   ٧١/ ١٢د الثـاين،    الـشهي : ، مسالك اإلفهام  ٤٢٤/ ١احملقق احللي،   : املعترب: ظ )٣(

، مـشارق   ١٥٤/ ١احملقـق الـسبزواري،     : ، ذخرية املعـاد   ١٩٢/ ١١: أمحد األردبيلي، : والربهان
. ، ط٣٧٣/ ٣٦حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٣٣٥/ ١احملقق اخلوانساري، : الشموس

.١٧/ ١اخلميين، روح اهللا: ، املكاسب احملرمة١٧٣/ ٥أمحد اخلوانساري، : ق، جامع املدارك
، ٤/٦٨ابـن ماجـة القـزويين،    : ، سـنن ابـن ماجـة   ٢/٣٥أمحد بن حنبل،  : مسند أمحد بن حنبل    )٤(

.٤٣٧الترمذي، : جامع الترمذي
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٣٨٣....................................................................واألشربةاألطعمةكتاب: املبحث الثاني

ــال»قــدر انتقــال خلقتــه  ــال: ، ق ــسالممثَّ ق ــه ال : وكــذلك مجيــع غذائــه «:علي
. )١(»أْكله وشربه يبقى يف مشاشه أربعني يوماً

غريب الحديث

.)٢(املشاشه بالضم رأس العظم املمكن املضغ، واجلمع مشاش: مشاشه

البحث السندي

.)٣(تهسبقت ترمج: حممد بن حيىي

.)٤(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد بن عيسى
.)٥(سبقت ترمجته: ابن أيب نصر

.)٦(سبقت ترمجته: احلسني بن خالد

داللة الرواية

اخـتالف األحـوال يف الـرحم للتنبيـه علـى ان            عليه الـسالم  ذكر اإلمام 
التغيري الكامل يف بدن اإلنسان وانتقاله من حال إىل حال، ال يكون يف أقل من 
أربعني يوماً، فخروج أثر احلرام عن البدن وقلع بقية الشرب وأثره عن البـدن              

.)٧(ال يكون يف أقل منه، وقد قرر الشارع األربعني يوماً حداً لذلك

.٩٨/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٤١٤/ ٤الكليين، : فروع الكايف)١(
.٢٨٨/ ٢الفريوزآبادي، : القاموس احمليط: ظ)٢(
.١٥٧ص: ظ)٣(
.١٥٨ص: ظ)٤(
.١٧٥ص: ظ)٥(
.١٥٧ص: ظ)٦(
.٣٤٦/ ١١حممد باقر السي، : ، مالذ األخيار٢٥٨/ ٢٢حممد باقر السي، : مرآة العقول: ظ)٧(
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لثالثاملبحث ا

املواتكتاب إحياء 

ــاء ولغـــرض توضـــيح دالالت مـــسائل  ــي ينـــتظم المبحـــث المـــواتإحيـ فـ
:النحو اآلتيعلى ولبينمط

.من أحكام األرض: لمطلب األولا
حكــم المــشتركات فــي التملـك إذا لــم تكــن ملــك أحــد   : المطلـب الثــاني 

.بعينه
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٣٨٧

من أحكام األرض: ولاِّـطلب األ

حكم أرض الذمي إذا أسلم: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن احلـسن بـن حممـد بـن مساعـة، عـن عبـد اهللا بـن جبلـة، عـن                     -٩٦
رجـل مـن    : قلـت لـه   : قالعليه السالم العبد الصاحل  إسحاق بن عمار، عن   

أهل جنران يكون له أرض مث يسلم، أي شيء عليه، مـا صـاحلهم عليـه الـنيب            
عليه ما على املسلمني، «: ؟ أو ما على املسلمني؟ قالصلى اهللا عليه وآله وسلم

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم إهنم لو أسلموا مل يصاحلهم النيب

لسنديالبحث ا

.)٢(سبقت ترمجته: احلسن بن حممد بن مساعة

.)٣(سبقت ترمجته: عبد اهللا بن جبلة
.)٤(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

.٤١٦/ ٢٥احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٤١/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٩١ص: ظ)٢(
.١٥٠ص: ظ)٣(
.٢٠٧ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٨٨

اللة الروايةد

لو أسلم الذمي املالك لألرض كان حكم أرضه حكم من أسـلم أهلـها       
طوعاً، وسـقط مـا علـى أرضـه مـن مـال الـصلح؛ ألنـه جزيـة وقـد سـقطت                

تصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا  باإلسالم، وله ال  
عمرها وقام بعمارـا، ولـيس عليـه شـيء فيهـا سـوى الزكـاة املفروضـة مـع               

.)١(اجتماع الشرائط

.١٢٢/ ٨علي الطباطبائي، : ، رياض املسائل١٨٥/ ٩العالمة احللي، :تذكرة الفقهاء: ظ)١(
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٣٨٩

التملك إذا لم تكن ملك أحد بعينهحكم اِّـشكات َّـ : اِّـطلب الثاني

َّـ التملكحكم اِّـشكات : وفيه مسألة واحدة وهي

الروايةعرض

عليـه  عن أمحد بن حممد، عـن حممـد بـن سـنان، عـن أيب احلـسن                -٩٧
إن املـسلمني شـركاء يف املـاء        «: سـألته عـن مـاء الـوادي؟ فقـال         : قالالسالم

.)١(»والنار والكأل

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

أبو جعفر الزاهري، روى عن اإلمام علي بـن موسـى           :حممد بن سنان  
، مـن خاصـة اإلمـام موسـى بـن جعفـر      )٣(وله عنه مسائلعليه السالم االرض

.١٤٥/ ٣الصدوق، : ، من ال حيضره الفقيه١٣٣/ ٧الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٥٨ص: ظ)٢(
.٣٢٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٣(

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


األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٩٠

وثقاته، وأهل الورع والفقه من شـيعته، وممـن روى الـنص علـى     عليه السالم 
، مـن أصـحاب اإلمـام       )١(عليـه الـسالم     إمامة اإلمام علي بن موسـى الرضـا       

علـيهم  موسى بن جعفر واإلمام علي بن موسى الرضا واإلمـام حممـد اجلـواد    
فقـد  ،عليه السالم، وهو من الوكالء املمدوحني لإلمام حممد اجلواد       )٢(لسالما

عليـه الـسالم  مسعت أبا جعفر الثـاين   : روي عن علي بن احلسني بن داود قال       
رضـي ا عنـه برضـائي عنـه فمـا خـالفين ومـا        «: يذكر حممد بن سـنان خبـري ويقـول        

ــي قــط   ــواد   )٣(»خــالف أب ــر اجل ــالة أيب جعف ــه رس ــسالمعليــه ا، ل إىل أهــل ل
.)٤(البصرة

ــها   ــاً، من ــنف كتب ــد ص ــاب   : وق ــة، كت ــاب األظل ــف، كت ــاب الطرائ كت
كتـاب  ، املكاسب، كتاب احلج، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الـشراء والبيـع         

.)٦(، ثقة معتمد عليه)٥(الوصية، كتاب النوادر

داللة الرواية

وهي مباحة ان هذه األمور من املشتركات يف التملك بني سائر املسلمني         
للجميع، فان الناس فيها شـرع سـواء كاملـاء اجلـاري والكـأل املبـاح الـذي ال                   

.٢٤٨/ ٢املفيد، : اإلرشاد: ظ)١(
.٣٤١، ٣٣٠، ٢٩٣الربقي، : رجال الربقي: ظ)٢(
.٣٤٨الطوسي، : كتاب الغيبة)٣(
.٢٠٦الطوسي، : الفهرست: ظ)٤(
.٣٢٨النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٥(
: ، الرسائل الرجاليـة   ٣٠٣حممد باقر السي،    : ، رجال السي  ٢٤٨/ ٢املفيد،  : اإلرشاد: ظ )٦(

.٣٠١/ ٢حممد علي املعلم، : ، أصول علم الرجال٦٥١/ ٣أبو املعايل الكلباسي، 
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٣٩١.........................................................................املواتإحياءكتاب: املبحث الثالث

خيتص بأحد وهو الذي ينبت يف موات األرض يرعاه الناس، والنار واملقصود     
، وقد ورد عن ابن عباس )١(ا الشجر الذي حيتطبه الناس من املباح فيوقدونه  

املسلمون شركاء يف ثالثٍ «:سلمصلى اهللا عليه وآله و قال رسول اهللا  : قال
.)٢(»يف املاء والكأل والنار

/ ٢احملقــق الــسبزواري، : ، كفايــة األحكــام٩٨/ ٣الطوســي، : املبــسوط يف فقــه اإلماميــة: ظ)١(
.ق. ، ط١١٦/ ٣٨حممد حسن النجفي، : ، جواهر الكالم٦٥٥

، سنن ابـن  ١٤٠/ ٢أبو داود، : ، سنن أيب داود  ٣٦٤/ ٥أمحد بن حنبل،    : مسند أمحد بن حنبل    )٢(
، الـسنن  ٣٩١/ ٥ابـن أيب شـيبة،    : بـن أيب شـيبة    ، مصنف ا  ١٨٦/ ٣ابن ماجة القزويين،    : ماجة

.١٥٠/ ٦البيهقي، : الكربى
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لرابعاملبحث ا

كتاب اللقطة

ــ   لـــٍبمطفــي  ينــتظم المبحـــث  اللقطـــةةلأمــس ةولغــرض توضــيح داللـ
: النحو اآلتيوعلى 
حكم لقطة الحرم: مطلب.
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٣٩٥

حكم لقطة الحرم: مطلٌب

أخذ لقطة الحرم: وفيه مسألة واحدة وهي

روايةعرض ال

عن الصفار، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن وهيب بن             -٩٨
حفص، عن أيب بصري، عن علي بن أيب محزة، عـن العبـد الـصاحل موسـى بـن         

: سألته عن رجل وجد ديناراً يف احلرم فأخذه؟ قـال         : قالعليه السالم جعفر
ك؟ قـد ابتلـي بـذل   : قلـت : ، قـال »بئسما صنع، ما كان ينبغي لـه أن يأخـذه    «

يرجـع إىل بلـده   «: فإنه قد عرفه فلم جيد له باغياً؟ فقـال      : ، قلت »يعرفـه «: قال
.)١(»فيتصدق به على أهل بيت من املسلمني، فإن جاء طالبه فهو ضامن

البحث السندي

.)٢(ترمجتهسبقت: الصفار
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب

.٤٦٣/ ٢٥احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٣٣٨/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٦٦ص: ظ)٢(
.١٨٠ص: ظ)٣(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٣٩٦

روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسنأبو علي اجلُريري،:وهيب بن حفص
عليـه  ، من أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق       )١(ووقف ،عليهما السالم 

ــسالم  ــب )٢(ال ــه كت ــها: ، ول ــشرائع   : من ــاب يف ال ــرآن، كت ــسري الق ــاب تف كت
.)٤()ثقة(، )٣(مبوب

حيىي بن القاسم، وقيل حيىي بن أيب القاسم واسم أيب القاسم           : أبو بصري 
، مـن  )٥(عليهمـا الـسالم   روى عن أيب جعفر وأيب عبداهللاسدي،  إسحاق، األ 

، له  )٧(عليهما السالم    الكاظم، واإلمام موسى  )٦(أصحاب اإلمام حممد الباقر   
.)٩(، ثقة)٨(كتاب يوم وليلة، كتاب مناسك احلج

.)١٠(سبقت ترمجته: علي بن أيب محزة

.٤٣١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.٣١٧الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٥١الربقي، : رجال الربقي: ظ)٢(
ابــن : ، معــامل العلمــاء٢٥٧الطوســي، : ، الفهرســت٤٣١النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ)٣(

.١٤٤شهرآشوب، 
.١٦٧أمحد البصري، : ، فائق املقال٣٤١النجاشي، : رجال النجاشي)٤(
.٤٤١النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٥(
.١٤٩الطوسي، : ، رجال الطوسي٨٧الربقي، : رجال الربقي: ظ)٦(
.٣٤٦الطوسي، : جال الطوسير: ظ)٧(
ابــن : ، معــامل العلمــاء٢٦٢الطوســي، : ، الفهرســت٤٤١النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ)٨(

.١٤٦شهرآشوب، 
.٥١٠/ ٣٠احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة٤٤١النجاشي، : رجال النجاشي)٩(
.١٨٤ص: ظ)١٠(
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٣٩٧................................................................................اللقطةكتاب: املبحث الرابع

داللة الرواية

أخذها فليعرفها سنة، فإن جاء     لقطة احلرم ال جيوز أخذها ومتلكها، فان        
                     ـا بعـد احلـول، وكـان ضـامناً فيمـا لـو مل يـرض صاحبها فبها؛ وإال تصدق

.)١(صاحبها بالصدقة

، ٤١١–٤١٠/ ٢،  الفاضـل اآليب  : ، كشف الرموز  ٢٨٥–٢٨٤الطوسي،  : النهاية: ظ )١(
/ ٧أمحـد األردبيلـي،     : ، جممع الفائدة والربهـان    ٥١٦/ ١٢الشهيد الثاين،   : مسالك اإلفهام 

٤٢١.
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خلامساملبحث ا

كتاب الفرائض واملواريث

ينــتظم المبحــث الفــرائض والمواريــثائلولغــرض توضــيح دالالت مــس
: النحو اآلتيفي ثالثة مطالب وعلى 

.ميراث األوالد واالبوين: ألولالمطلب ا
.ميراث الزوجة: الثانيالمطلب 
.ميراث المفقود: الثالثالمطلب 
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٤٠١

ماث األوالد واالبوين: ولاِّـطلب األ

:يوهثالث مسائلوفيه 

ماث الولد: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبـار، عـن صـفوان،            -٩٩
عـن رجـل   عليـه الـسالم  اهللا بن خداش املنقري أنه سأل أبـا احلـسن      عن عبد   

.)١(»املال لالبنة«: مات وترك ابنته وأخاه؟ قال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان

.٢٣٧/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام٩٦/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٢١٦ص: ظ)٣(
.١٦٢ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٠٢

    ١(ر الـصادق مـن أصـحاب اإلمـام جعفـ    : عبد اهللا بـن خـداش املنقـري(

.)٣()ثقة(، )٢(عليهما السالمواإلمام موسى بن جعفر

داللة الرواية

ترث البنت املنفردة نصف املال بالفرض والباقي يرد عليها، وليس لألخ 
نصيب مع البنت ألن األقرب مينع االبعد والن البنت تتقرب إىل امليت بنفسها 

.)٤(واألخ إمنا يتقرب إليه باألب

ماث األبوين: انيةالثاِّـسألة 

عرض الرواية

عن احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عـن احلـسن بـن علـي،         - ١٠٠
عـن رجـل تـرك أمـه     عليـه الـسالم  سـألت أبـا احلـسن   : عن محاد بن عثمان قال  

كـان  «: نعم، قال: قلت: ؟، قال»يا شيخ، تريد علـى الكتـاب   «: وأخاه؟ قال 
فـاألخ ال يـرث شـيئاً؟    : قلـت : ، قـال  »ألقربيعطي املال األقرب فا   عليه السالم علي
.)٥(»كان يعطي املال األقرب فاألقربعليه السالمقد أخربتك أن عليًا«: قال

.٢٣١رجال الطوسي، : ظ)١(
.٣٤٠الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٠٣، الربقي: رجال الربقي: ظ)٢(
، ١٧٠حـسن بـن زيـن الـدين،        : ، التحريـر الطاووسـي    ٣٧٣الطوسي،  : اختيار معرفة الرجال   )٣(

.١٢٤أمحد البصري، : فائق املقال
الـشهيد  : ، مـسالك اإلفهـام  ٦٣٣الطوسـي،  : ، النهاية٥٨١الشريف املرتضى،  : االنتصار: ظ )٤(

النراقـي،  : ، مـستند الـشيعة    ٣٢٢/ ٢٤حممد جواد العـاملي،     : ، مفتاح الكرامة  ٩٧/ ١٣الثاين،  
.٣١/ ٣٧الروحاين، : ، فقه الصادق١٧١/ ١٩

.٢٣١/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام١٠٠/ ٥الكليين، : فروع الكايف)٥(
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٤٠٣..................................................................واملواريثالفرائضكتاب: املبحث اخلامس

البحث السندي

.)١(سبقت ترمجته: احلسني بن حممد
.)٢(سبقت ترمجته: معلى بن حممد
.)٣(سبقت ترمجته: احلسن بن علي

ويف، روى عـن أيب عبـد   ابن عمر بن خالد الفزاري، ك: محاد بن عثمان 
، مـن  )٤(علـيهم الـسالم   اهللا الصادق وأيب احلسن الكاظم وأيب احلـسن الرضـا        

واإلمـام علـي بـن    أصحاب اإلمام جعفر الصادق واإلمام موسـى ابـن جعفـر       
.)٦()ثقة(، )٥()له كتاب(، عليهم السالمموسى

داللة الرواية

ــهِ (: تعــاىلالثلــث فرضــاً لقولــهكلّــهإذا انفــردت األم تــرث املــال  فَألُم
الثُّلُث(

، والباقي بالرد، وال جيتمع األخ مع األم فكل قريب حيجـب البعيـد         )٧(
ألن األم أقرب إىل امليت من األخ ألنه يتقرب إليه ا، واألم تتقرب بنفـسها،      

.)٨(فيكون املال لألم واألخ يحجب

.١٩٦ص: ظ)١(
.١٩٦ص: ظ)٢(
.١٦٠ص: ظ)٣(
.١٤٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٤(
.١٨٦،٣٣٤،٣٥٤الطوسي، : ، رجال الطوسي١٤٥،٢٨٩٠،٣٢٩الربقي،: رجال الربقي: ظ)٥(
.٦٠ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء١١٥الطوسي، : الفهرست)٦(
.١١اآلية : سورة النساء)٧(
، مفتـاح  ١١٨/ ١٣الـشهيد الثـاين،   : ، مسالك اإلفهـام   ٥٧٨الشريف املرتضى،   : االنتصار: ظ )٨(

!
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٠٤

ماث أوالد األوالد: الثالثةاِّـسألة 

عرض الرواية

ن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وحممد بن حيىي، عن           ع -١٠١
أمحد بن حممد، مجيعاً عن ابن حمبوب، عن سعد بن أيب خلف، عن أيب احلسن 

بنات االبنة يقِمن مقام البنت إذا مل يكن للميت بنات «: قالعليه السالماألول
يكـن للميــت أوالد وال  وال وارث غريهـن، وبنــات االبـن يقِمــن مقـام اإلبــن، إذا مل   

١(»وارث غريهن(.

البحث السندي

.)٢(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا
.)٣(سبقت ترمجته: سهل بن زياد

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي

.)٥(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد

"
، ٢٧٠/ ١٤علـي الطباطبــائي،  : اض املـسائل ، ريـ ٣٢٨/ ٢٤حممـد جـواد العـاملي،    : الكرامـة 

.١١٩/ ١٩النراقي، : مستند الشيعة
: ، ـذيب األحكـام    ١٨٨/ ٤الصدوق،  : ، من ال حيضره الفقيه    ٩٧/ ٥الكليين،  : فروع الكايف  )١(

.١٧٤/ ٤، االستبصار، الطوسي، ٢٦٩/ ٩الطوسي، 
.١٥٠ص: ظ)٢(
.١٤٤ص: ظ)٣(
.١٥٧ص: ظ)٤(
.١٥٨ص: ظ)٥(
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٤٠٥..................................................................واملواريثالفرائضكتاب: املبحث اخلامس

.)١(سبقت ترمجته: ابن حمبوب

.)٢(سبقت ترمجته: سعد بن أيب خلف

داللة الرواية

أوالد األوالد يقومــون مقــام آبــائهم عنــد عــدمهم يف مقامســة األبــوين،  
ويترتبون األقرب فاألقرب؛ ألم يف املرياث ولد حقيقـة، فلكـلٍّ نـصيب مـن                
يتقرب به، ذكراً أو أنثى، فلولد االبـن نـصيب االبـن وان كـان انثـى، ولولـد                   

وال وارث  «:عليـه الـسالم   البنت نصيب البنت وان كان ذكـراً، واملـراد بقولـه          
٣(، من األوالد للصلب غري من تقرب به ولد ولد»غريهن(.

.١٤٨ص: ظ)١(
.٢٠٧ص: ظ)٢(
: ، كفايـة االحكـام  ١٢٥/ ١٣الـشهيد الثـاين،   : ، مسالك اإلفهـام   ٦٣٤الطوسي،  : النهاية: ظ )٣(

ــسبزواري،   ــق ال ــة ٨٢٤/ ٢احملق ــاح الكرام ــاملي،  : ، مفت ــواد الع ــد ج ــاض ٣٧٣، ٢٤حمم ، ري
: ، جـواهر الكـالم  ١٩٠/ ١٩النراقـي،   : ، مستند الشيعة  ٢٨٧/ ١٤علي الطباطبائي،   : املسائل

.٣١٤/ ٥أمحد اخلوانساري، : ق، جامع املدارك.، ط١٢٣/ ٣٩مد حسن النجفي، حم
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٤٠٦

ماث الزوجة: الثانياِّـطلب 

ماث الزوجة إذا لم يكن وارث غها: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن مساعة، عن حممد بن            -١٠٢
مات حممـد بـن أيب   : بن نعيم الصحاف قالاحلسن بن زياد العطار، عن حممد   

عمري بياع الـسابري، وأوصـى إيلَّ، وتـرك امـرأة لـه، ومل يتـرك وارثـاً غريهـا،                     
اعـطِ املـرأة الربـع، وامحـل     «: ؟ فكتـب إيلَّ عليه الـسالم  فكتبت إىل العبد الصاحل   

.)١(»الباقي إلينا

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: محيد بن زياد
.)٣(سبقت ترمجته: مد بن مساعةاحلسن بن حم

: ، االستبــصار ٢٥٢/ ٩الطوســي،  : ، ــذيب االحكــام  ١٣٤/ ٥الكلــيين،  : فــروع الكــايف )١(
.١٥٨/ ٤الطوسي، 

.١٩١ص: ظ)٢(
.١٩١ص: ظ)٣(
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٤٠٧..................................................................واملواريثالفرائضكتاب: املبحث اخلامس

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن احلسن بن زياد العطار

، مـن  )٢(عليـه الـسالم   روى عن أيب عبـد اهللا : حممد بن نعيم الصحاف  
.)٤()ثقة(، )٣(عليه السالم أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق

:على أمرين ومهادلة الرواية

.ن الكرمي كما يف آية املواريثتنفيذ الوصية واجبة بنص القرآ-١
حصر نصيب الزوجة بالربع مع عدم الولد وان ظاهر القرآن الكرمي       -٢

ا تَـرْكتُم ِإن لَـم يُكـن     ـولَ{:يدل على ذلك كما يف قوله تعاىل  مِمـ عبالر نه
 َلــدو َلكُـم   ْكتُما َتــر مِمـ نالــثُّم ــنَفلَه َلــدو َلكُـم كــان ةٍ َفــِإنصِــيــدِ وعب مِــن

.)٦(، وعدم الرد عليها ويدفع الباقي لإلمام)٥(}تُوصون بِها أَو ديٍن

.١٨٠ص: ظ)١(
.٥٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٢(
.٢٩٦طوسي، ال: رجال الطوسي: ظ)٣(
.١٥٩أمحد البصري، : ، فائق املقال٥٣النجاشي، : رجال النجاشي)٤(
.١٢اآلية : سورة النساء)٥(
/ ١١أمحـد األردبيلـي،     : ، جممع الفائدة والربهـان    ٦٩/ ١٣الشهيد الثاين،   : مسالك اإلفهام : ظ )٦(

، ٣٩٦/ ١٩النراقـي،   : ، مـستند الـشيعة    ٣٦٩/ ١٤علـي الطباطبـائي،     : ، رياض املـسائل   ٤٣٠
.ق. ، ط٨٠/ ٣٩حممد حسن النجفي، : جواهر الكالم
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٤٠٨

ماث اِّـفقود: الثالثاِّـطلب 

:يوهسائلمثالثوفيه

ماث اِّـفقود الذي ال ُيْعَرُف له وارث: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

بـن عبيـد، عـن     عن علـي بـن إبـراهيم، عـن حممـد بـن عيـسى                 -١٠٣
عليه السالمسأل خطاب األعور أبا إبراهيم    : يونس، عن هشام بن سامل قال     

إنه كـان عنـد أيب أجـري يعمـل عنـده بـاألجر، فقـدناه        : فقال -وأنا جالس    -
قـد طلبنـاه   : ، قال»فـاطلبوه «: وبقي له من أجره شيء، وال نعرف وارثاً؟ قال   

فأعـاد عليـه،   : قـال  -وحـرك يديـه    -» مـساكني «: فقـال : فلم جنده، قال  
فهــو كـسبيل مالـك حتــى جييـئ لــه    اطلــب واجهـد، فــإن قـدرت عليـه، وإالّ   «: قـال 

.)١(»طالب، فإن حدث بك حدث فأوِص به إن جاء له طالب أن يدفَع إليه

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم

: ، االستبـصار  ٣٣٠/ ٩الطوسي،  : ، ذيب األحكام  ١٦٤–١٦٣/ ٥الكليين،  : فروع الكايف  )١(
.٢٠٥-٢٠٤/ ٤الطوسي، 

.١٦٤ص: ظ)٢(
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٤٠٩..................................................................واملواريثالفرائضكتاب: املبحث اخلامس

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى بن عبيد

.)٢(سبقت ترمجته: يونس

عليهمـا  ، روى عـن أيب عبـد اهللا وأيب احلـسن       اجلَواليقي: هشام بن سامل  
، مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر الـصادق واإلمـام موسـى بـن جعفـر                  )٣(السالم

كتـاب احلـج، كتـاب      : ، ولـه كتـب، منـها      )٥()لـه أصـل   (،  )٤(عليهما الـسالم  
.)٧(، ثقة ثقة وجليل القدر واملرتلة)٦(التفسري، كتاب املعراج

وهو خطاب بن عبد اهللا اهلمداين األعور من أصـحاب      : األعورخطاب  
. )٩(ثقة،عليه السالم)٨(اإلمام جعفر بن حممد الصادق

داللة الرواية

عدم جواز التصرف مبال الغـري مـع عـدم معرفـة املالـك أو ورثتـه، فلـو               
غاب صاحب املال غيبةً ال يعلم خربه، فيتربص به مـدة ال يعـيش إليهـا مثلـه               

.١٤٥ص: ظ)١(
.١٤٥ص: ظ)٢(
.٤٣٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٣(
.٣٤٥، ٣١٨الطوسي، : ، رجال الطوسي٢٨٨، ٢١٤ي، الربق: رجال الربقي: ظ)٤(
.١٤٥ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٥٧الطوسي، : الفهرست)٥(
.٤٣٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٦(
: ، فـائق املقـال  ٣٤٧العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٤٣٤النجاشي، : رجال النجاشي: ظ )٧(

.١٦٩أمحد البصري، 
.٢٠٠الطوسي، : يرجال الطوس: ظ)٨(
.١٥٣حسني املظاهري، : الثقات األخيار: ظ)٩(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤١٠

فأجتهد يف طلبه والسؤال والفحص واالرتقاب، ومع عدم التمكن مـن      عادة،  
الوصول إىل املالك أو ورثته، فيكون بيان التصرف ذا املال بعد اليـأس عـن            
صاحبه بأن ميسكه حىت يتبني صاحبه، ويوصـي بـه عنـد وفاتـه، ألن مقتـضى               

قولـه احترام املال االهتمام بإيـصاله إىل صـاحبه أو مـن يقـوم مقامـه، ومعـىن         
انــه يتـصرف بــه ويـضمنه إن جــاء املالــك   »كـسبيل مالـك  «:عليـه الــسالم 

.)١(فيدفعه إليه

اِّـّيت الذي ال ُيْعَرف له وارثماث: الثانيةاِّـسألة 

عرض الرواية

كتبـت إىل  : عن يونس، عن اهليثم أيب روح صاحب اخلـان قـال     -١٠٤
نـدي الرجـل فيمـوت      إنـي أتقبـل الفنـادق، فـيرتل ع         :عليه السالم عبد صاحل 

فجأة، ال أعرفه، وال أعـرف بـالده، وال ورثتـه، فيبقـى املـال عنـدي، كيـف                  
.)٢(»اتركه على حاله«:عليه السالمأصنع به، وملن ذلك املال؟ فكتب

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته:يونس

/ ٢٤حممد جـواد العـاملي،     : ، مفتاح الكرامة  ٨٠٣/ ٢احملقق السبزواري،   : كفاية األحكام : ظ )١(
ــواهر الكــالم ٢٧٨ ــد حــسن النجفــي،   : ، ج ــامع املــدارك . ، ط٤٧/ ٢٥حمم أمحــد : ق، ج

.٦٨/ ١انساري، موسى اخلو: ، منية الطالب٣٣٥/ ٣اخلوانساري، 
: ، االستبــصار ٣٣١/ ٩الطوســي،  : ، ــذيب األحكــام  ١٦٤/ ٥الكلــيين،  : فــروع الكــايف )٢(

.٢٠٤/ ٤الطوسي، 
.١٤٥ص: ظ)٣(
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٤١١..................................................................واملواريثالفرائضكتاب: املبحث اخلامس

.)١(عنه يونس بن عبد الرمحن، ثقةروى: اهليثم أيب روح

داللة الرواية

ة ان املأمور به فيها ترك املال على حاله، ومل يذكر فيها غايـة     دلت الرواي 
.)٢(انتهاء الترك

َّـ ماث الغائب: الثالثةاِّـسألة 

عرض الرواية

عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صـفوان،     -١٠٥
: عن إسحاق بن عمار قال

و، ومات  سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده ومل يدِر أين ه            
: ، قلـت »يعزل حتى جييئ«: الرجل، كيف يصنع مبرياث الغائب من أبيه؟ قال    

مبالـه اقتـسموه بينـهم،    «: الرجل فلم جييء؟ فقال  فُِقد إن كان ورثة الرجل مالء
.)٣(»فإن جاء ردوه عليه

البحث السندي

.)٤(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٥(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.٣٩٦حسني املظاهري، : الثقات األخيار: ظ)١(
.١٩/٩٠، مستند الشيعة، النراقي، ٨٠٣/ ٢احملقق السبزواري، : كفاية االحكام: ظ)٢(
.٣٢٩/ ٩الطوسي، : ، ذيب األحكام١٦٥/ ٥الكليين، : فروع الكايف)٣(
.١٧٠ص: ظ)٤(
.٢١٦ص: ظ)٥(

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


األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤١٢

.)١(سبقت ترمجته: صفوان

.)٢(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

ايةداللة الرو

األصــل يف ذلــك عــدم جــواز التــصرف مبــال الغــري حــىت يثبــت الــسبب 
املوجب لنقله، ووجوب اإليصاء على من عنده مـال الغـري وضـمان ذلـك إذا              

.)٣(وقع تقسيمه على ورثة الرجل ان كانوا ميسوري احلال

.١٦٢ص: ظ)١(
.٢٠٧ص: ظ)٢(
أمحـد األردبيلـي،   : ، جممـع الفائـدة والربهـان   ٨٠٣/ ٢احملقق الـسبزواري،    : كفاية األحكام : ظ )٣(

٥٤٠/ ١١.
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لسادساملبحث ا

كتاب القضاء

فــي مطلـــبٍ ينــتظم المبحــث   القــضاء ألةمــس لــة ولغــرض توضــيح دال  
: النحو اآلتيوعلى 

في كيفية الحكم: مطلب.
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٤١٥

َّـ كيفية الحكم: مطلٌب

الحكم بالقرعة َّـ القضايا اِّـشكلة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

بـن   عن حممد بن أمحد بن حيىي، عن موسى بن عمر، عن علـي             -١٠٦
عـن شـيء؟    عليه السالم سألت أبا احلسن  : عثمان، عن حممد بن حكيم قال     

إن القرعـة ختطـئ وتـصيب؟    : ، قلـت لـه  »كل جمهول ففيه القرعـة  «: فقال يل 
.)١(»كلما حكم ا به فليس مبخطئ«: فقال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن أمحد بن حيىي
من أصحاب اإلمام حممـد اجلـواد       ،  )٣(ابن بِزيغ، كويف   :موسى بن عمر  

.)٦()ثقة(، )٥()له كتاب النوادر(، )٤(عليهما السالمواإلمام علي اهلادي

.٥٢/ ٣دوق، الص: ، من ال حيضره الفقيه١٩٩/ ٦الطوسي، : ذيب األحكام)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٤٠٩النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)٣(
.٣٩١، ٣٧٨الطوسي، : ، رجال الطوسي٣٥٦، ٣٥٢الربقي، : رجال الربقي: ظ)٤(
.١٣٧ابن شهرآشوب، : ، معامل العلماء٢٤٤الطوسي، : الفهرست)٥(
أمحـد  : ائق املقال، ف٤١٧العالمة احللي، : ، خالصة األقوال٤٠٩النجاشي، : رجال النجاشي )٦(

.١٦٥البصري، 
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األحكاميفمالسالعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤١٦

ابن رزين، من أصحاب اإلمام علي بن موسى الرضا        : علي بن عثمان  
.)١(عليه السالم 

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حكيم

داللة الرواية

     ِبهتـشه، فينبغـي ان تـستعمل فيـه القرعـة،     احلكـم فيـ  وكُلُّ اَمٍر مـشكٍل ي
هو املوضوع املـشتبه املنـدرج واقعـاً حتـت أحـد عنـوانني            : واهول يف الرواية  

علم حكمهما، فإذا كان احلق معيناً يف الواقع واشتبه علينا ظاهراً، فلو حـضر       
اثنان عند احلاكم معاً يف حالة واحدة وادعيا معـاً يف حالـة واحـدة كـل واحـد              

صاحبه، من غري ان يسبق أحـدمها ـا فهنـا حتقـق الـسبق واشـتبه            منهما على   
السابق، فاحلكم يف ذلك ان يقرع بينهما، أو ما كان مردداً بني شيئني أو أكثر،            
ومل يكن معيناً يف الواقع أيضاً ويطلب فيه التعيني كما لو كان بني ذوي حقوق     

.)٣(بينهممشتركة ومل يتراضوا بسهم عينه بعضهم من غري معني فيقرع
، فيحتمـل  »كلمـا حكـم ا بـه فلـيس مبخطـئ       «:عليه الـسالم  أما قوله 

:معنيني ومها
.)٤(ان حكم اهللا تبارك وتعاىل ال خيطئ يف القرعة أبداً: األول
.عز وجلان ما خرج بالقرعة فهو حكم اهللا: الثاين

.٣٦٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)١(
.٢٥٨ص: ظ)٢(
النراقـي،  : ، عوائـد األيـام  ٢٣٤/ ٦الطوسـي،  : ، كتـاب اخلـالف  ٣٤٥الطوسي، : النهاية: ظ )٣(

.١١٨مرتضى األنصاري، : ، القضاء والشهادات٦٥٨
.٦٤١النراقي، : عوائد األيام: ظ)٤(
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لسابعاملبحث ا

كتاب الشهادات

فـي مطلبـين   ينتظم المبحث داتائل الشها مس التولغرض توضيح دال  
: النحو اآلتيوعلى 

.في تحمل الشهادة: المطلب األول
.الشهادة على إقرار المرأة: الثانيالمطلب 
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٤١٩

َّـ تحمل الشهادة: ولاِّـطلب األ

الرجل ُيدعى إُّـ الشهادة: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

يـسى، عـن   عن عدة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن حممـد بـن ع         -١٠٧
يف قـول  عليه السالماحلسني بن سعيد، عن حممد بن الفضيل، عن أيب احلسن       

ــوا  (:عــز وجــل اهللا عإِذا مــا د داءهالــش ــْأب ال يو(
ــال)١( إذا دعــاك الرجــل  «: ؟ فق

. )٢(»لتشهد له على دين أو حق، مل ينبغِ لك أن تََقاعس عنه

غريب الحديث

سقَاعر ومل يتقدم فيهتقاعس الرجل عن األ: ت٣(مر، أي تأخ(.

البحث السندي

.)٤(سبقت اإلشارة إليها: عدة من أصحابنا

.٢٨٢ية اآل: سورة البقرة)١(
.٢٣٣/ ٦الطوسي، : ، ذيب األحكام٤١٤/ ٥الكليين، : فروع الكايف)٢(
.٩٦٤/ ٣اجلوهري، : الصحاح: ظ)٣(
.١٥٠ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٢٠

.)١(سبقت ترمجته: أمحد بن حممد بن عيسى

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن الفضيل

داللة الرواية

لوقوع احلاجة الشهادة من األمور الضرورية اليت ال ينفك اإلنسان عنها؛  
إىل املعامالت والطالق، وغري ذلك، فال جيوز ان ميتنع اإلنسان مـن الـشهادة،      
إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها، فلو مل جيب حتمل الـشهادة أدى ذلـك    
إىل التنازع غالباً وعدم التخلص منه، وذلك مناٍف للحكمة، فوجب ان يكون 

.)٤(حتمل الشهادة واجباً إذا دعي إليها

.١٥٨ص: ظ)١(
.١٧٧ص: ظ)٢(
.٢٢٧ص: ظ)٣(
الطوسـي،  : ، النهايـة ٣٩٦أبـو الـصالح احللـيب،    : ، الكـايف يف الفقـه  ٧٢٨املفيـد،   : املقنعة: ظ )٤(

/ ٢القاضـي ابـن الـرباج،    : ، املهـذب ٢٣٤سـالر الـديلمي،   : يف الفقـه اإلمـامي  ، املراسم ٣٢٨
ــشرعية٥٦٠ ــدروس ال ــشهيد األول، : ، ال ــسالك اإلفهــام٩٦/ ٢ال ــاين، : ، م ــشهيد الث / ١٤ال
.٣٣١علي االشتهاردي، : ، جمموعة فتاوى ابن اجلنيد٢٦٧
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٤٢١

الشهادة على إقرار اِّـرأة: ثانياِّـطلب ال

الرجل يشهد على اِّـرأة وال َينظر إُّـ وجهها: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن حممد حيىي، عن حممد بن أمحد، عن حممد بـن عيـسى، عـن              -١٠٨
ال «: قالعليه السالمأخيه جعفر بن عيسى بن يقطني، عن أيب احلسن األول      

شهادة على إقرار املرأة وليست مبسِفرة، إذا عرفـت بعينـها، أو حـضر              بأس بال 
من يعرفها، فأما ان ال تعرف بعينها، وال حيضر من يعرفها، فال جيوز للشهود        

.)١(»أن يشهدوا عليها، وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: حممد بن حيىي
.)٣(بقت ترمجتهس: حممد بن أمحد

: ، االستبــصار ٢١٣/ ٦الطوســي،  : ، ــذيب األحكــام  ٤٣٨/ ٥الكلــيين،  : فــروع الكــايف )١(
.٢٥/ ٣الطوسي، 

.١٥٧ص: ظ)٢(
.١٧٠ص: ظ)٣(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٢٢

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى

روي عن اإلمام علـي بـن موسـى الرضـا        :جعفر بن عيسى بن يقطني    
.)٣()ثقة(، )٢(أنه قال فيه خرياًعليه السالم

داللة الرواية

من اجلائز ان يكون لتحمل الشهادة على إقرار املرأة إذا شهد على امرأة       
لى تعيينها كأن يعرف صوا، أو أن حيضر وهو عارف هلا بنفسه، مع القدرة ع

يف جملس الشهادة من يعرفها، فحينئٍذ جاز له الشهادة عليها من دون أن تسفر       
عن وجهها، فإن شك فيها مل جيز أن يشهد عليها حىت تسفر عن وجهها لينظر     

.)٤(إليها ليميزها لتحمل الشهادة

.١٤٥ص: ظ)١(
.٦٥حسن بن زين الدين، : ، التحرير الطاووسي٤١٥الطوسي، : اختيار معرفة الرجال: ظ)٢(
.١٢٣العالمة احللي، : خالصة األقوال)٣(
، كشف ٥٠١/ ٣لي، العالمة احل: ، قواعد االحكام٥٦٠/ ٢القاضي ابن الرباج،  : املهذب: ظ )٤(

-٣٢٧/ ٢جعفـر الـسبحاين،   : ، نظـام القـضاء والـشهادة     ٣٤٣/ ١٠الفاضـل اهلنـدي،     : اللثام
٣٢٨.
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لثامناملبحث ا

كتاب احلدود

فـي مطلبــين  ينـتظم المبحـث   ائل الحـدود مـس التولغـرض توضـيح دال  
: النحو اآلتيوعلى 

.في حد الزنا: المطلب األول
.في حد القذف: الثانيالمطلب 
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٤٢٥

َّـ حد الزنا: ولاِّـطلب األ

:مسألتان ومهاوفيه 

ثبوت اإلحصان اِّـوجب للحد: اِّـسألة األوُّـ

عرض الرواية

بد اجلبار، عن صـفوان،  عن أيب علي األشعري، عن حممد بن ع   -١٠٩
عن رجـل إذا هـو      عليه السالم  سألت أبا إبراهيم  : عن إسحاق بن عمار قال    

نعـم، إّنمـا   «: األمة وتكون عنده؟ قـال أَتحِصنهزىن وعنده السرية واألمة يطأها   
ال أنـه فـإن كـان عنـده أمـة زعـم      : ، قلـت »ذلك ألن عنده ما يغنيه عـن الزنـا     

؟ متعـةً، أَتحـِصنه  فإن كانت عنـده امـرأة   : ، قلت»قال يصد«: يطأها؟ فقال 
.)١(»ال، إمنا هو على الشيء الدائم عنده«: قال

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
: ، االستبــصار ١٣/ ١٠الطوســي،  : ، ــذيب األحكــام  ١٩٠/ ٥الكلــيين،  : فــروع الكــايف )١(

.٢١٢/ ٤الطوسي، 
.١٧٠ص: ظ)٢(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٢٦

.)١(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٢(سبقت ترمجته: صفوان

.)٣(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

ن املوجب إلقامة احلد على الزاين هو ان تكون له زوجة أو            حد االحصا 
ملك ميني يتمكن من وطئها مىت شـاء، وال فـرق يف املوطـوءة الـيت حيـصل ـا             
االحصان بني احلرة واألمة؛ ألن هذه الصفات إذا ثبتت فهـو مـستغن بـاحلالل       

، عن احلرام، واحترز بالعقد الدائم عـن املنقطـع ألن نكـاح املتعـة ال يحـصن                
.)٤(بعدم الدواممعلّلهوان عدم االحصان فيه 

َّـ كيفية الحد: اِّـسألة الثانية

عرض الرواية

عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عـن صـفوان               -١١٠
.٢١٦ص: ظ)١(
.١٦٢ص: ظ)٢(
.٢٠٧ص: ظ)٣(
أبـو الـصالح   : ، الكايف يف الفقـه ٥٢١الشريف املرتضى،   : ، االنتصار ٧٧٥املفيد،  : عةاملقن: ظ )٤(

ــيب،  ــة٣٦٨احلل ــذب٦٩٣الطوســي، : ، النهاي ــرباج،  : ، امله ــن ال ــاب ٥١٩/ ٢القاضــي اب ، كت
، ٢٩١احملقـق احللـي،     : ، املختصر النافع يف فقـه اإلماميـة       ١٥٩/ ٦ابن إدريس احللي،    : السرائر

، جممـع  ٣٣٥/ ١٤الشهيد الثـاين،  : ، مسالك اإلفهام ٥٢٨/ ٣مة احللي،   العال: قواعد االحكام 
، ٨/ ٧أمحـد اخلوانـساري،     : ، جامع املدارك  ١٨–١٧/ ١٣أمحد األردبيلي،   : الفائدة والربهان 

.١٦٠/ ٣٩الروحاين، : فقه الصادق
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٤٢٧.............................................................................احلدودكتاب: املبحث السادس

عـن  عليـه الـسالم   سـألت أبـا إبـراهيم     : بن حيىي، عن إسحاق ابن عمار قال      
بـل  «: الثيـاب؟ فقـال   فـوق   : ، فقلـت  »أشـد اجللـد   «: الزاين، كيف جيلد؟ قـال    

.)١(»يجرد

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: أبو علي األشعري
.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عبد اجلبار

.)٤(سبقت ترمجته: صفوان بن حيىي

.)٥(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

يجلـد الــزاين جمــرداً مــا عــدا عورتــه، ألن حقيقــة اجللــد ضــرب اجللــد،  
ذْكُم بِهِمـا رأْفَـٌة   (: أشد الـضرب لقولـه تعـاىل      ويضرب   ال تَْأخـو(

والـضرب  ،)٦(
.)٧(الضعيف رأفة وقد نهي عنه

.٣١/ ١٠الطوسي، : ، ذيب األحكام١٩٧–١٩٦/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٧٠ص: ظ)٢(
.٢١٦ص: ظ)٣(
.١٦٢ص: ظ)٤(
.٢٠٧ص: ظ)٥(
.٢اآلية : سورة النور)٦(
/ ٣العالمة احللـي،    : ، قواعد االحكام  ٢٩٤احملقق احللي،   : املختصر النافع يف فقه اإلمامية    : ظ )٧(

/ ١٣أمحـد األردبيلـي،   : ، جممع الفائدة والربهـان  ٣٢٠/ ٤مفلح الصيمري،   : ، غاية املرام  ٥٣٠
.٤٥٩-٤٥٨/ ١٠الفاضل اهلندي، : م، كشف اللثا٧٧
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٤٢٨

َّـ حد القذف: ثانياِّـطلب ال

َّـ كيفية صفة حد القذف: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن علي بن إبراهيم، عن حممد بـن عيـسى، عـن يـونس، عـن                -١١١
املفـرتي يـضرب بـني    «: قـال عليـه الـسالم  أيب احلـسن إسحاق بـن عمـار، عـن        

.)١(»الضربني، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: حممد بن عيسى.)٢(سبقت ترمجته: علي بن إبراهيم
.)٥(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار.)٤(سبقت ترمجته: يونس

داللة الرواية

.)٦(عنها، ويقتصر على الضرب املتوسطيجلد القاذف بثيابه وال يجرد 
.٦٧/ ١٠الطوسي، : ، ذيب االحكام٢٣٠/ ٥الكليين، : فروع الكايف)١(
.١٦٤ص: ظ)٢(
.١٤٥ص: ظ)٣(
.١٤٥ص: ظ)٤(
.٢٠٧ص: ظ)٥(
/ ١٣أمحد األردبيلـي،  : ، جممع الفائدة والربهان   ٤٥٠/ ١٤الشهيد الثاين،   : مسالك اإلفهام : ظ )٦(

/ ١٦علـي الطباطبـائي،   : ، ريـاض املـسائل   ٥٣٦/ ١٠الفاضـل اهلنـدي،     : ، كشف اللثـام   ١٥١
.٢٦٣/ ١اخلوئي، : ، مباين تكملة املنهاج٥٣
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لتاسعاملبحث ا

كتاب الديات

فــي مطلبــين ينــتظم المبحــث ائل الــدياتمــسالتولغــرض توضــيح دال
: النحو اآلتيوعلى 

.حكم اِإلجهاض من قبل المرأة: المطلب األول
.حكم من زنا بحامل فقتل ولدها: الثانيالمطلب 
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٤٣١

هاضحكم اإلج: ولاِّـطلب األ

شرب الدواء إلسقاط الجن: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

عن احلسني بـن سـعيد، عـن ابـن أيب عمـري، عـن حممـد بـن أيب                      -١١٢
عليـه  قلت أليب احلـسن   : محزة، وحسني الرواسي، عن إسحاق بن عمار قال       

، »ال«: املرأة ختاف احلمل فتشرب الدواء فتلقي مـا يف بطنـها؟ فقـال        :السالم
.)١(»إن أول ما يخلق نطفة«: فإمنا هو نطفة؟ قال: فقلت

البحث السندي

.)٢(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد
.)٣(سبقت ترمجته: ابن أيب عمري

.)٤(سبقت ترمجته: حممد بن أيب محزة
.٢٦-٢٥/ ٢٩احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٢٢/ ٤الصدوق، : من ال حيضره الفقيه)١(
.١٧٧ص: ظ)٢(
.١٩٢ص: ظ)٣(
.١٥٤ص: ظ)٤(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاماإلمروايات: الفصل الرابع............................٤٣٢

بن عثمان بن شريك العامري، الكـويف، روى    احلسني: حسني الرواسي 
، مـن أصـحاب اإلمـام جعفـر     )١(م عليهما الـسال عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن   

.)٤(، فاضل خري ثقة)٣()له كتاب(، )٢(عليه السالم الصادق
.)٥(سبقت ترمجته: إسحاق بن عمار

داللة الرواية

حيرم على املـرأة إسـقاط النطفـة منـها بعـد انعقادهـا يف أي مرحلـة مـن                   
مراحل تكوينها كانت بال فرق يف نشوئه عن رغبـة منـها أو عـدمها، وحرمـة                  
شرب الدواء إلسقاط النطفة، ولو ألقته فعليها دية ما ألقته وال نصيب هلا مـن     

.)٦(ديته ألا قتلته

.٥٣النجاشي، : رجال النجاشي: ظ)١(
.١٨٢الطوسي، : رجال الطوسي: ظ)٢(
.١١١الطوسي، : الفهرست)٣(
ــار معرفــة الرجــال ٥٣النجاشــي، : رجــال النجاشــي: ظ)٤( ، خالصــة ٣١٣الطوســي، : ، اختي

.١٠٤أمحد البصري، : ، فائق املقال١٦٤العالمة احللي، : األقوال
.٢٠٧ص: ظ)٥(
/ ١٧حممـد تقـي الــسي،   : تقني، روضــة املـ ٤٨٠/ ١٥الـشهيد الثـاين،   : مـسالك اإلفهـام  : ظ)٦(

، ٤٣٠/ ٤٠الروحـاين،  : ، فقـه الـصادق  ٥٤٨/ ١٦علـي الطباطبـائي،     : ، رياض املـسائل   ٣٣٤
.٣٩٠فاضل الصفار، : ، فقه األسرة٦٩حممد آصف احملسين، : الفقه واملسائل الطبية
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٤٣٣

حكم من زنا بحامل فقتل ولدها: ثانياِّـطلب ال

دية الجن: وفيه مسألة واحدة وهي

عرض الرواية

سـألت أبـا    : عن احلسني بن سعيد، عن حممد بـن الفـضيل قـال            -١١٣
عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت مـا يف    المعليه الس احلسن

ــه؟ قــال      ــرأة فقتلت ــه امل ــت علي ــها فوثب ــة     «: بطن بطــل دم اللــص، وعلــى املقتــول دي
.)١(»سخلتها

غريب الحديث

.)٢()مامل يتمم من كلِّ شيٍء: (السخل

البحث السندي

.)٣(سبقت ترمجته: احلسني بن سعيد

.٤٠٢/ ٢٩احلر العاملي، : ، وسائل الشيعة١٠٥/ ٤الصدوق، : من ال حيضره الفقيه)١(
.٣٩٥/ ٣الفريوزآبادي، : القاموس احمليط)٢(
.١٧٧ص: ظ)٣(
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األحكاميفالسالمعليهالكاظمجعفربنموسىاإلمامروايات: الفصل الرابع............................٤٣٤

.)١(تهسبقت ترمج: حممد بن الفضيل

داللة الرواية

دلت الرواية على ان دم اللص ذهـب هـدراً، وكانـت ديـة ولـدها علـى           
.)٢(عصبة املقتول السارق

.٢٢٧ص: ظ)١(
: ق، تقريـرات احلـدود والتعزيـرات      . ، ط ٨٨/ ٤٣حممد حـسن النجفـي،      : جواهر الكالم : ظ )٢(

.٤٠/ ٢حممد رضا الكلپايكاين، 
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٤٣٥

اخلامتة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني نبينا    
حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه املنتجبني وعلـى مـن اتـبعهم     

.بإحسان إىل يوم الدين

أما بعد؛ فأشكر اهللا سبحانه وتعاىل، وأمحده، مصلياً على النيب وآلـه أن        
يسر يل إمتام هذه الدراسة املتعلقة بأحد أئمة املسلمني وهو اإلمام الـسابع مـن                

،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   حفيد رسول اهللاعليهم السالم أئمة أهل البيت  
متـأثراً بـسرية أبيـه     عليه الـسالم  إلمام جعفر الصادق  الذي نشأ يف بيت والده ا     

وهذا هو شأن النسب الرفيع واملعـدن األصـيل واملنبـت الكـرمي            ،عليه السالم 
فأخالقه وسريته ومشائله وسجاياه قبس من نور النبوة، وتدينه وورعه، وتقواه       

قرآن وزهده، وعبادته وتنسكه التزام بالكتاب والسنة الشريفة، وتأدب بأدب ال 
الكرمي، وكان لقوة تدينه وشدة إخالصه لربه أثر واضح يف تكوين شخصيته،      
فلم يكن خيشى يف احلق لومـة الئـم، وبعـد هـذا املـرور الراصـد حليـاة اإلمـام           

ــاظم   ــر الك ــن جعف ــى ب ــسالم موس ــه ال ــن   علي ــة ميك ــه الفقهي ــة روايات ومتابع
:استخالص أهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة، وهي

ميثـل الرعايـة اإلهليـة إلنـسانية اإلنـسان مـن            عليه السالم إن اإلمام  -١
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ورواياته الفقهيةاإلمام موسى بن جعفر الكاظم .............................................................٤٣٦

خالل االعتراف بواقعية وجوده املادي، مث االنطالق ـذا الواقـع والـسمو بـه       
إىل رحاب اهللا سبحانه وتعاىل، من خالل االمـداد الغـييب حيـث يكـون ذلـك                

ــه باأللطــاف ا   ــاهرة واكتناف ــات الظ ــه بالكرام ــة ضــرورياً، واكرام ــة اخلفي إلهلي
.الالحمدودة حيث يصبح حمالً وأهالً هلا

إىل مواصلة املشروع العلمي والفكري     عليه السالم انصراف اإلمام  -٢
فبدأ بقيادة حركية ،عليه السالمالذي بلغ أوج عظمته يف عهد اإلمام الصادق

يف فهـم   علمية واسعة باعتباره وريثاً فكريـاً لتلـك املنظومـة املعرفيـة املتكاملـة               
أبعاد احلديث الشريف وتطبيقاته مـع متطلبـات احليـاة والواقـع املعـاش، وقـد                 
انضوى حتت لواء هذه املدرسة كثري من الطـالب ورواة احلـديث ومحلـة الفقـه           
الذين خترجوا من مدرسـته ويعـود هلـؤالء الفـضل يف تـدوين التـراث العلمـي              

علمية يف اإلسالم وكنـوز  والذي يعد من ذخائر الثروات العليه السالم لإلمام
.التراث اإلسالمي، وقد بلغت مؤلفام من الرسائل املئات

أشارت الـشهادات الـيت كتبـها علمـاء املـسلمني عـن مكانـة اإلمـام                -٣
السامية، إىل متتعـه باملناقـب والفـضائل العاليـة والنبيلـة،          عليه السالم الكاظم

.سكاً بالدينوانه أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأتقاهم وأشدهم مت
أثبتت هذه الدراسة كثرة العطاء العلمي والفكـري لإلمـام الكـاظم             -٤

ومتيـزه يف العلـوم واملعـارف اإلسـالمية، األمـر الـذي أسـهم يف                عليه الـسالم  
.تدعيم الفكر اإلسالمي وتعميق الرؤية الفكرية لإلسالم

مي، احملدثون يف خمتلف أبواب الفقـه اإلسـال       عليه السالم روى عنه  -٥
.عليهم السالمأكثر مما رووه عن غريه ممن جاء بعده من األئمة من أهل البيت
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٤٣٧..........................................................................................................اخلامتة

الفقهية وذلك باسـتيعاا أغلـب      عليه السالم مشولية روايات اإلمام   -٦
أبواب الفقه من عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام، فكان له يف جـلّ مـسائل            

.األحكام الشرعية حكم معين
الـيت أوردـا املـصادر    عليـه الـسالم  الكـاظم بلغت روايـات اإلمـام     -٧
رواية فقهية موزعة على مجيع أبواب الفقه اإلسالمي ابتـداءً   ) ٢١٣٨(احلديثية  

.من كتاب الطهارة وانتهاًء إىل كتاب الديات
علـيهم  لألحكام الـيت قـدرها آبـاؤه      عليه السالم عدم خمالفة اإلمام   -٨
مـن منبـع واحـد ال خيـالف بعـضهم           إلثبات ذلك لألمة بأم يستقون      السالم

.بعضاً، خالفاً ملا عليه غريهم
لـسائليه شـدة   عليه الـسالم ينبئ االختصار يف بعض إجابات اإلمام  -٩

التحرز من وطأة اجلهاز احلاكم اليت كـان هلـا دور يف عـدم التوسـعة واالكتفـاء         
.باالختصار الوايف

لشخـصية  وبعد؛ فهذه خطوات عامـة اتـضحت يل مـن خـالل دراسـيت               
ورواياتـه الفقهيـة، ورمبـا هنـاك جوانـب أخـرى            عليـه الـسالم   اإلمام الكاظم 

مررت ا سريعاً يف أثناء هذه الدراسة املتواضعة اليت احتسبها عند اهللا خالصةً       
لوجهه الكرمي، وأسأله عزوجل إن جيعل ثواب هذه الدراسة يف ميزان حسنايت 

ينفع مـال وال بنـون إال مـن أتـى     وحسنات آبائي وإخواين رمحهم اهللا، يوم ال     
وإال فحسيب أنـين قـدمت جهـدي    موفقةًاهللا بقلب سليم، كما أرجو إن تكون    

وأفرغت وسعي وطاقيت، واهللا املوفق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا           
.أن احلمد هللا رب العاملني

الباحث
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٤٣٩

احملتويات

٧...................................................................مقمة اللجنة العلمية

١١................................................................................اإلهداء
١٢................................................................................الرموز واِّـصطلحات

١٣...............................................................................املقدمة

الفصل األول
حياة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم

٢٣.......رية اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم الشخصيةس: املبحث األول
٢٥...........................................................................................اِّـطلب األول 

٢٥..........................................................................اسمه عليه السالم  

٢٦..........................................................................نسبه عليه السالم   
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٤٤٠

٢٧.........................................................................والدته عليه السالم  

٢٩..........................................................................وفاته عليه السالم  

٣٣...................................................................سبب وفاته عليه السالم   

٣٧.........................................................................مدفنه عليه السالم   

٤٠..........................................................................................اِّـطلب الثاني

٤٠..........................................................................كنيته عليه السالم   

٤٢.........................................................................ألقابه عليه السالم  

٤٧.................................................................نقش خاتمه عليه السالم   

٤٩.........................................................................................اِّـطلب الثالث

٤٩.........................................................................أسرته عليه السالم   

٥٠............................................................................أبوه عليه السالم   

٥٢.............................................................................أمه عليه السالم  

٥٣.........................................................................إخوته عليه السالم   

          ٥٥.....................:أما أخوات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم فهن

٥٦........................................................................زوجاته عليه السالم   

٥٧..........................................................................أوالده عليه السالم  

٥٩...............................عليه السالم من البنين   أوالد اإلمام موسى بن جعفر     

٦٦...............................أوالد اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم من البنات         

٧٣...............................ته وتكامل شخصيته عليه السالمصفا: اِّـطلب الرابع

٧٣....................................................صفاته في عبادته عليه السالم    : أوالً

٧٥.......................................سماته في أخالقه وسجاياه عليه السالم       :  ثانياً

٨٠.......................................من بديع كراماته عليه السالم: اِّـطلب الخامس
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٤٤١

ء اِّـسلم وشهاداتهم حول مكانة اإلمام موسى بـن  أقوال علما: اِّـطلب السادس 

٨٥...................................................................جعفر الكاظم عليهم السالم

الــسرية العلميـة والفكريـة لإلمــام موسـى ابـن جعفــر الكـاظم عليــه      : املبحـث الثـاني  
٩٣................................................................................السالم

٩٥..................................................................................................توطئة

٩٨.............................................النص على إمامته عليه السالم: اِّـطلب األول

١٠٢..................................األثر القرآني عند اإلمام عليه السالم: اِّـطلب الثاني

١٠٣.............................................إنّ األئمة شهداء اهللا عز وجل على خلقه       

١٠٤................................في من دان اهللا عز وجل بغير إمام من اهللا عز وجل         

١٠٥.........................عرض األعمال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          

١٠٥....................................................................تجدد النعم للعاصين 

إنّ األئمـــة علـــيهم الـــسالم ورثـــوا علـــم النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم وجميـــع    

١٠٥.................................األنبياء واألوصياء عليهم السالم الذين من قبلهم       

١٠٧......................................................من حافظ على صالته أو ضيعها    

١٠٨................................................................................معنى الصبر 

١٠٨.......................................................آيات نبي اهللا موسى عليه السالم        

١٠٩...............................أثره عليه السالم َّـ الحديث الشريف: اِّـطلب الثالث

١١٠........................................................العمل بالكتاب والسنة الشريفة   

١١٠..........................................................ثواب من حفظ أربعين حديثاً    

١١١........................................................................في التحمل واألداء

١١١....................................................................في نقد متن الحديث  

١١٢.........................في فضل اإلمام الحسن واإلمام الحسين عليهما السالم       
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٤٤٢

١١٢.............................................................................شروط اإليمان  

١١٢................................................................م غسل اليدين قبل الطعا 

١١٣.................موقف العقيلي من حديث اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم            

١١٤.................................................أبو الصلت وأهل البيت عليهم السالم   

١١٦..............................................أثره َّـ العقائد عليه السالم: اِّـطلب الرابع

١١٧...............................................................................التوحيد : أوالً

١٢١...............................................................................اإلمامة  :  ثانياً

١٣٢.................................اآلثار العلمية لإلمام عليه السالم: اِّـطلب الخامس

١٣٢................................................بن جعفر عليه السالم    مسائل علي  -١

١٣٣......................................مسند اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم         -٢

١٣٤.........مسند اإلمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السالم            -٣

٤-             د السائيوي١٣٤...................رسالة كتبها اإلمام عليه السالم إلى علي بن س

للعقـل وصية اإلمـام موسـى بـن جعفـر عليـه الـسالم لهـشام بـن الحكـم وصـفته           -٥

................................................................................................١٣٥

١٣٦...........................................................................كتاب الوصية  -٦

١٣٦..........................مكاتيب اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم         -٧

١٣٧..............................تالمذته عليه السالم ورواة حديثه: اِّـطلب السادس

الفصل الثاني
سالم يف العباداتروايات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه ال

١٤١......................................................كتاب الطهارة: املبحث األول
١٤٣.........................................من أحكام اِّـاء اِّـضاف واِّـستعمل: اِّـطلب األول

١٤٣............................................حكم الطهارة بماء الورد  : المسألة األولى
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٤٤٣

١٤٧...........................استعمال الماء الذي تسخنه الشمس    :  المسألة الثانية

١٥٠..........................................اإلغتسال بغسالة الحمام    :  المسألة الثالثة

١٥٢.............................................................من أحكام األسآر: اِّـطلب الثاني

١٥٢.........................ائض استعمال فضل وضوء الح  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٥٦................................................من أحكام نواقض الوضوء: اِّـطلب الثالث

١٥٦.............................حكم اإلغفاء في حال خفاء الصوت       : المسالة األولى

١٦٠..................................حكم الرعاف والحجامة والقيء   :  المسألة الثانية

١٦٢.......................حكم خروج الندى والصفرة من المقعدة   :  المسألة الثالثة

١٦٤.............................................................من أحكام الخلوة: اِّـطلب الرابع

١٦٤.................................حكم التغوط بين القبور  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٦٦.......................................................من أحكام الوضوء: اِّـطلب الخامس

١٦٦.............................حكم من نسي بعض أعضاء الوضوء       : المسألة األولى

١٦٨...............................حكم مس المحدث للقرآن الكريم    :  المسألة الثانية

١٧٠...................................حكم النكس في مسح الرجلين    :  المسألة الثالثة

١٧٢.............................................من أحكام غسل الجنابة: اِّـطلب السادس

حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث، وهناك ماء ال يكفـي للجميـع     : ألولىالمسألة ا 

................................................................................................١٧٢

١٧٣......................حكم الغسل على الرجل والمرأة بالجماع    :  المسألة الثانية

١٧٥................................................حكم خضاب الجنب   :  الثالثةالمسألة 

١٧٧..................................حكم الوضوء مع غسل الجنابة      :  المسألة الرابعة

١٨٠..........................................................من أحكام الحيض: اِّـطلب السابع

١٨٠........................................اجتماع الحيض مع الحمل   : المسألة األولى
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٤٤٤

١٨٣...........حكم تمريض الحائض المريض وقت خروج روحه    :  المسألة الثانية

١٨٦.............................................عن أقل الحيض وأكثره  :  المسألة الثالثة

١٨٨....................................................من أحكام االستحاضة: اِّـطلب الثامن

١٩٠.......................................................رمن أحكام االحتضا: اِّـطلب التاسع

١٩٢...........................تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت      :  المسألة الثانية

١٩٥.....................................................من أحكام غسل اِّـّيت: اِّـطلب العاشر

١٩٥........................................حكم غسل السقط  : وفيه مسألة واحدة وهي  

١٩٨...........................................من أحكام تكف اِّـّيت: اِّـطلب الحادي عشر

١٩٨.......................تجهيز الميت وتكفينه من الزكاة   : ألة واحدة وهي  وفيه مس

٢٠٠...........................................من أحكام صالة الجنازة: اِّـطلب الثاني عشر

٢٠٠......................لى الطفل إذا مات   حكم الصالة ع : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٠٢....................................................من أحكام التيمم: اِّـطلب الثالث عشر

٢٠٢...حكم التيمم مع القدرة على شراء الماء للطهارة        : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٠٥...................................من أحكام النجاسات واألواني: اِّـطلب الرابع عشر

٢٠٥........................................غسل الثوب إذا أصابه البول    : المسألة األولى

٢٠٦.............................حكم ما يشترى من سوق المسلمين       :  المسألة الثانية

٢٠٩............................ حكم استعمال أواني الذهب والفضة   :  المسألة الثالثة

٢١١......................................................كتاب الصالة: املبحث الثاني
٢١٣.............................................................من أحكام اِّـواقيت: اِّـطلب األول

٢١٣.............وب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية      غر : المسألة األولى

٢١٥.........................ابتداء النوافل بعد الصبح وبعد العصر    :  المسألة الثانية

٢١٨..............................................................بلةمن أحكام الِق: اِّـطلب الثاني
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٤٤٥

٢١٨.................................من صلى إلى غير القبلة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٢٠....................................................من أحكام أفعال الصالة: اِّـطلب الثالث

٢٢٠............................................من نسي تكبيرة االفتتاح    : المسألة األولى

٢٢١..........................القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد    :  المسألة الثانية

٢٢٣......................حكم الجهر على المرأة إذا صلت بالنساء       :  المسألة الثالثة

٢٢٤.........................................الذكر في الركوع والسجود    : المسألة الرابعة

٢٢٦.............................................................اطع الصالةمن قو: اِّـطلب الرابع

٢٢٦.................................الصالة ونواقض الطهارة  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٢٩..........................................من أحكام الشك َّـ الصالة: اِّـطلب الخامس

٢٢٩............................................من شك في صالته كلها      : المسألة األولى

٢٣١.......................................حكم كثير الشك في الصالة   :  المسألة الثانية

٢٣٣.......................................................حكم صالة اآليات: ِّـطلب السادسا

٢٣٣..................صالة كسوف الشمس وخسوف القمر      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٣٥.....................................................َّـ نافلة شهر رمضان: اِّـطلب السابع

٢٣٥................... ما يزاد من الصالة في شهر رمضان      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٣٧.................................................من أحكام صالة الجماعة: اِّـطلب الثامن

٢٣٧......................... سبق المأموم اإلمام في الركوع   :  وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٣٩..................................................من أحكام صالة اِّـسافر: اِّـطلب التاسع

٢٣٩.................................التقصير أو اإلتمام بمكة  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٤١..................................................كتاب الزكاة: املبحث الثالث
٢٤٣...............حكم اِّـال الذي ال يحول عليه الَحول َّـ يد صاحبه: لاِّـطلب األو

٢٤٣...............اشتراط الملك والتملك في أداء الزكاة       : وفيه مسألة واحدة وهي  
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٤٤٦

٢٤٤................................................................................ة داللة الرواي

٢٤٥..................................................حكم من ترك ألهله نفقة : اِّـطلب الثاني

الرجـل يخلـف عـن أهلـه مـن النفقـة مـا يكـون فـي مثلهـا           : وفيه مسألة واحدة وهي   

٢٤٥........................................................................................الزكاة 

٢٤٧.........................................حكم تفضيل القرابة َّـ الزكاة: اِّـطلب الثالث

٢٤٧...........من تِحلّ له من األهل وتحرم له من الزكاة      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٥٠...............................................حكم قضاء الزكاة عن اِّـّيت: اِّـطلب الرابع

٢٥٠.تنفيذ الوصية وحكم دفع الزكاة إلى واجب النفقة      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٥٢................................................من أحكام زكاة الفطرة: اِّـطلب الخامس

٢٥٢...............................سقوط الفطرة عن الفقير  :  وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٥٥......................................................كتاب الصوم: ملبحث الرابعا
٢٥٧...........................................................َّـ صيام يوم الشك: اِّـطلب األول

ــوم الــ : وفيــه مــسألة واحــدة وهــي    ذي يــشك فيــه مــن شــهر رمــضان أو ِمــن شــهر      الي

٢٥٧....................................................................................... شعبان

٢٦٠....................................................حكم الصيام َّـ السفر: اِّـطلب الثاني

٢٦٠.........................ضان حكم من سافر في شهر رم    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٦٢...................................................حكم العاجز عن الصيام: اِّـطلب الثالث

٢٦٢.................الشيخ والعجوز إذا عجزوا عن الصوم    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٦٤..........................................................حكم صوم النفساء: اِّـطلب الرابع

٢٦٤...................................النفساء وصحة الصوم    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٦٧..........................................كتاب االعتكاف: ث اخلامساملبح
٢٦٩..................................................................من أحكام االعتكاف: مطلٌب
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٤٤٧

٢٦٩..............................مع أهله   حكم المعتكف يجا : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٧١.....................................................كتاب احلج: املبحث السادس
٢٧٣.............................................................حكم حج الصبيان: اِّـطلب األول

٢٧٣.................................اشتراط البلوغ في الحج    : وفيه مسالة واحدة وهي  

٢٧٤................................................من أحكام مواقيت اإلحرام: اِّـطلب الثاني

حكــم مـــن مــر بالمدينــة وأراد أن يعـــدل بــاإلحرام مـــن     : وفيــه مــسألة واحـــدة وهــي   

٢٧٤.....................................................................الشجرة إلى ذات عرق   

٢٧٦..................................................................غسل اإلحرام: اِّـطلب الثالث

٢٧٦.......حكم من اغتسل لإلحرام ثم نام قبل أن يحرم        : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٧٨..............................................................من تروك اإلحرام: اِّـطلب الرابع

٢٧٨....................................التظليل للمحرم  حكم: وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٨٠........................................من أحكام زيارة البيت الحرام: اِّـطلب الخامس

٢٨٠........................................حكم طواف النساء    : وفيه مسألة واحدة وهي  

الفصل الثالث
روايات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم يف العقود واإليقاعات

٢٨٤.......................لكاظم عليه السالم يف العقودروايات اإلمام ا: القسم األول

٢٨٥....................................................كتاب التجارة: املبحث األول
٢٨٧..........................................................عقد البيع وشروطه: اِّـطلب األول

٢٨٧.................................االشتراط بوصف المبيع مملوكاً       : المسألة األولى

٢٨٩...........................بخس المكيال والبيع بمكيال مجهول :  المسألة الثانية

٢٩١..............................................................من أحكام الخيار: اِّـطلب الثاني
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٤٤٨

٢٩١.. خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثالثة أيام      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٢٩٣............................................................من أحكام الصرف: اِّـطلب الثالث

مـن كــان لـه علــى غيـره دنــانير أو دراهـم ثــم تغيـر الــسعر       : وفيـه مــسألة واحـدة وهــي  

٢٩٣.............................................................................قبل المحاسبة

٢٩٥..........................................................من أحكام اِّـساومة: اِّـطلب الرابع

٢٩٥.........حكم المساومة في البيع على ما ليس عنده        : وفيه مسألة واحدة وهي  

ــاب الـــصلح، كتـــاب    : ياملبحـــث الثـــان ــاب الـــضمان، كتـ ــاب الـــرهن، كتـ كتـ
٢٩٧.......................................................الشركة، كتاب املضاربة

٢٩٩................................................................من أحكام الرهن : اِّـطلب األول

٢٩٩........................حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٠١............................................................من أحكام الضمان: اِّـطلب الثاني

٣٠١.على الضامن بل يرجع على المضمون عنه        ال غرم   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٠٣.............................................................من أحكام الصلح: اِّـطلب الثالث

ت المنازعـة فيـه،   الصلح بين الناس مع علمهما بمـا وقعـ   : وفيه مسألة واحدة وهي   

٣٠٣.......................................................ال مع علم أحدهما وجهل اآلخر      

٣٠٥.........................................................من أحكام الشركة: اِّـطلب الرابع

ــسألة واحـــدة وهـــي   ــه مـ ــربح  : وفيـ ــي الـ ــشريكين فـ ــساوي الـ ــساوى  تـ ــسران إن تـ والخـ

٣٠٥......................................................................................الماالن

٣٠٧......................................................من أحكام اِّـضاربة: اِّـطلب الخامس

يلزمـه  يثبـت للعامـل الحـصة المـشترطة مـن الـربح وال       : وفيه مـسألة واحـدة وهـي      

٣٠٧....................................................................................الخسران 

٣٠٩................................كتاب الوقف، كتاب الوصايا: املبحث الثالث
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٤٤٩

٣١١...............................................................من أحكام الوقف: اِّـطلب األول

٣١١...............شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه   :  وفيه مسألة واحدة وهي  

٣١٣............................................................من أحكام الوصايا: اِّـطلب الثاني

٣١٣...........................................حكم الوصية بثلث المال   : المسألة األولى

٣١٤..................................حكم من أوصى بوصايا متعددة       :  المسألة الثانية

٣١٥..................حكم من أوصى بجزء من ماله، أو بسهم منه        :  ة الثالثةالمسأل

٣١٧..................................................كتاب النكاح: املبحث الرابع
٣١٩.......................................................................أولياء العقد: ولاِّـطلب األ

٣١٩..............حكم والية األب على البنت غير البالغة      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٢١..............................................................ما يحرم بالرضاع: اِّـطلب الثاني

٣٢١............................حكم ثبوت التحريم في الرضاع    :  المسألة األولى وهي

٣٢٣.......................وهي اشتراط اللبن أن يكون لفحل واحد      :  المسألة الثانية

٣٢٥....................................................ما يحرم باستيفاء الَعَدَد: اِّـطلب الثالث

٣٢٥.......... حكم من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة        : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٢٧.......................................................من أحكام نكاح اِّـتعة: اِّـطلب الرابع

٣٢٧.................حكم التمتع بالزانية المشهورة بالزنا      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٢٩..............................................حكم الشرط َّـ النكاح: مساِّـطلب الخا

٣٢٩...........................حكم من شرط المرأته شرطاً       : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٣١........................................................من أحكام األوالد: اِّـطلب السادس

٣٣١.............حكم ختان الصبي يوم السابع من والدته       : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٣٣...................م يف اإليقاعاتروايات اإلمام الكاظم عليه السال: القسم الثاني

٣٣٥..................................................كتاب الطالق: املبحث األول
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٤٥٠

٣٣٧...............................قةَّـ اشاط صحة الطالق بطهر اِّـطل: اِّـطلب األول

٣٣٧...............من طلق زوجته في طهر من غير جماع        : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٣٩...................َّـ اشاط اجماع الشاهدين َّـ سماع الصيغة: اِّـطلب الثاني

٣٣٩.......................حكم من طلق وفرق بين الشهود    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٤١..............................................................َّـ طالق الحامل: اِّـطلب الثالث

٣٤١.........................حكم الحامل إذا وضعت سقطاً   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٤٣.........حكم النفقة والسكنى لذات العّدة الرجعية أو البائنة: اِّـطلب الرابع

٣٤٣..............................حكم إقامة المطلقة في بيت زوجها   : المسألة األولى

المطلقة طالقـاً بائنـاً أو رجعيـاً مـاذا لهـا علـى زوجهـا فـي عـدتها          : المسألة الثانية 

................................................................................................٣٤٥

٣٤٩.....................................................كتاب الظهار: املبحث الثاني
٣٥١......................................................................من أحكام الظهار: مطلٌب

٣٥١.............................................الظهار مع اليمين  حكم: المسألة األولى

٣٥٢..................................حكم تعليق الظهار على الشرط    :  المسألة الثانية

٣٥٥..........................................ان والنذوركتاب األمي: املبحث الثالث
٣٥٧......................................................َّـ ما ال يلزم من األيمان: اِّـطلب األول

٣٥٧........................حكم من حلف ان ال يشتري ألهله شيئاً        : المسألة األولى

٣٥٨....................................................في متعلق اليمين :  المسألة الثانية

٣٦٠.................................................................النّية َّـ اليم: اِّـطلب الثاني

٣٦٠......................حكم اليمين إذا خالف لفظه نيته  : مسألة واحدة وهي  وفيه 

٣٦٢.........................................َّـ من نذر ان يحج ماشيًا فعجَز: اِّـطلب الثالث

٣٦٢.......................نذر الحج ماشياً فعجز    حكم من : وفيه مسألة واحدة وهي  
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٤٥١

الفصل الرابع
روايات اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم يف األحكام

٣٦٧...................................................كتاب الذباحة: املبحث األول
٣٦٩................................................................من أحكام الذبح: اِّـطلب األول

٣٦٩.......................................................في صفة الذبح   : المسألة األولى

٣٧٠.......................................................في صفة النحر  :  المسألة الثانية

٣٧٣.................................َّـ ما يقطع من الحيوانات قبل الذكاة: اِّـطلب الثاني

٣٧٣........................حكم ما يقطع من ألْيات الضأن      : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٧٧........................................كتاب األطعمة واألشربة: املبحث الثاني
٣٧٩..........................................................من األطعمة اِّـحرمة: اِّـطلب األول

٣٧٩.....................................ما يحرم من الذبيحة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٨١.........................................................من األشربة اِّـحرمة: اِّـطلب الثاني

٣٨١.................................حكم الخمر وما فعل فعل الخمر : المسألة األولى

٣٨٢...............................................شارب الخمر وعاقبته   :  المسألة الثانية

٣٨٥..............................................كتاب إحياء املوات: املبحث الثالث
٣٨٧..............................................................من أحكام األرض: اِّـطلب األول

٣٨٧...............................حكم أرض الذمي إذا أسلم    : ه مسألة واحدة وهي  وفي

٣٨٩.........حكم اِّـشكات َّـ التملك إذا لم تكن ملك أحد بعينه: اِّـطلب الثاني

٣٨٩............................حكم المشتركات في التملك    : دة وهي وفيه مسألة واح 

٣٩٣......................................................كتاب اللقطة: املبحث الرابع
٣٩٥.....................................................................حكم لقطة الحرم: مطلٌب
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٤٥٢

٣٩٥..........................................أخذ لقطة الحرم  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٣٩٩.......................................كتاب الفرائض واملواريث: املبحث اخلامس
٤٠١.........................................................ماث األوالد واالبوين  : اِّـطلب األول

٤٠١...........................................................ميراث الولد   : المسألة األولى

٤٠٢........................................................ميراث األبوين   :  سألة الثانيةالم

٤٠٤..................................................ميراث أوالد األوالد  :  المسألة الثالثة

٤٠٦..................................................................ماث الزوجة: اِّـطلب الثاني

٤٠٦.................ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها       : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٠٨...................................................................ماث اِّـفقود : اِّـطلب الثالث

٤٠٨..........................ميراث المفقود الذي ال يعرف له وارث    : المسألة األولى

٤١٠.............................ميراث الميت الذي ال يعرف له وارث      :  المسألة الثانية

٤١١....................................................في ميراث الغائب    : ألة الثالثةالمس

٤١٣...................................................كتاب القضاء: املبحث السادس
٤١٥......................................................................َّـ كيفية الحكم: مطلٌب

٤١٥.................الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤١٧.................................................كتاب الشهادات: املبحث السابع
٤١٩..............................................................َّـ تحمل الشهادة: اِّـطلب األول

٤١٩................................الرجل يدعى إلى الشهادة    : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٢١.....................................................الشهادة على إقرار اِّـرأة: اِّـطلب الثاني

٤٢١......الرجل يشهد على المرأة وال ينظر إلى وجهها        : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٢٣..................................................كتاب احلدود: بحث الثامنامل
٤٢٥.......................................................................َّـ حد الزنا: اِّـطلب األول
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٤٥٣

٤٢٥....................................للحد ثبوت اإلحصان الموجب    : المسألة األولى

٤٢٦.......................................................في كيفية الحد :  المسألة الثانية

٤٢٨...................................................................َّـ حد القذف: اِّـطلب الثاني

٤٢٨..............................في كيفية صفة حد القذف   : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٢٩....................................................كتاب الديات: املبحث التاسع
٤٣١.................................................................حكم اإلجهاض: طلب األولاِّـ

٤٣١...........................شرب الدواء إلسقاط الجنين    :  وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٣٣..........................................حكم من زنا بحامل فقتل ولدها: اِّـطلب الثاني

٤٣٣..................................................دية الجنين  : وفيه مسألة واحدة وهي  

٤٣٥................................................................................اخلامتة

٤٣٩............................................................................احملتويات
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–فن اإللقاءرسالة في   
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محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

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 صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا 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 اش النبي صلى اهللا عليـه  ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فر   
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  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
البغداديالشيخ محمد  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  
  إلمام الحسن عليه السالمقبس من نور ا  

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  

  سيد العبيد جون بن حوي  
  سد األبواب إال باب علي عليه السالمحديث   

  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  

  كساءالشفاء في نظم حديث ال  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

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 شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن   
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المظفر اهللا الستري البحرانيعبد

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 

علي بن ميثم البحراني

 

محمد مال اهللا باسم: 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 تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء  

عباس الحليميثاق 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 من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

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 سين عليه السالم في مصادر الفريقينالبكاء على الح  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

لحسنعقيل عبدا: 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  

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


٤٦١

عبدالرحمن العقيلي حدثينمعجم نواصب الم  

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 لى ضوء روايات أهل البيت عليهم السالمقواعد حياتية ع  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث اهل البيت عليهم السالم  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  
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