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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 كتاب النكَاِح 

����� باب حب النساِء���������������������������  
 ِمن أَخلَاِق الْأَنِبياِء )الم عليه الس(   عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -1

  .صلَّى اللَّه علَيِهم حب النساِء 

���������������	���� !"�#$�%�&'� (#$�%�)*+�#,- .�/� 01
1234#55���� �� �678���9!:�;��<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى الْعطَّار عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
دزلًا يجر ا أَظُناِء قَالَ مساً ِللنبح اددراً ِإلَّا ازياِن خِفي الِْإمي اد.  

=�������	��>? @#$�%�AB A*�#$�%�C� 0#$�%�( ���#�DE (1
1234#�������55 F�G H�AIJKLMN�9������O�;$�P�Q3KLMN�RST9AU�VS<<  

لَاثٌ ِمن  يقُولُ ثَ)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سِمعت عِلي بن موسى الرضا -3
  .سنِن الْمرسِلني الِْعطْر و أَخذُ الشعِر و كَثْرةُ الطَّروقَِة 

WXYZ�����N�[\ ]0#9�����	��
:  ̂#$�%�_ ( `�#E (1
1234#]�a�55bcd1efgh�	�i�jk*%lm1n�9o�����pq  

4-س نِميِد عِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحٍن   مكَي
 يسأَلُه عن ذَِلك فَكَتب ِإلَيِه أَما قَولُك ِفي النساِء فَقَد عِلمت )عليه السالم ( النخِعي و كَانَ تعبد و ترك النساَء و الطِّيب و الطَّعام فَكَتب ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  . يأْكُلُ اللَّحم و الْعسلَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِمن النساِء و أَما قَولُك ِفي الطَّعاِم فَكَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ما كَانَ ِلرسوِل اللَِّه 

r#$�%�.�/� 0�	��A�st u#vZ� (1�)*+�#wA��	�&'� ��.�/�#$�%
��#$�x1y2
Lz{H#|�	�lm%�����	��e	}g
~#������	����#$�%���� 

$������)��	�1����������� ; �#����)��Xk�Q9K�*1234�����$55�������
��kQ���k�O9K�*;#|����	��������	��	������kQ���������O9K�*;

��L2|��	����	��	����<<  
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5-نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع ِزيدِن يب رمع ناٍن عأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرا )عليه السالم (  ِإبقَالَ م 
اً ِللنبح اددراً ِإلَّا ازيِر خذَا الْأَمِفي ه اددزلًا يجر اِء أَظُنس.  

��>? @#$�1�A*�#$�%�� �#$�%���  ¡#$�%�)*+�#.�/� 01
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صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .اكُم ِإلَّا النساَء و الطِّيب  ما أُِحب ِمن دني)وآله 

¤����	�����������#$�%��¥¦  §#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
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234#�	��	������kQ��55®¯JH°�9±
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 جِعلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   محمد بن أَِبي عميٍر عن بكَّاِر بِن كَردٍم و غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
لَذَِّتي ِفي الن لَاِة وِني ِفي الصيةُ عاِء قُرس.  

³#�	��	������kQ������	�����������%�´�µ�¶��	��
L �·#&'� (1
23455F�G�	�9µ¸z¹��º��GF �»|�9��������<<  

8-ى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبو عا أَبأَلَنا قَالَ ساِبنحِض أَصعب نانَ عسِن حب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس اِء أَلَذُّ قَالَ )عليه السالم ( نيالْأَش أَي 
يش را غَيفَقُلْن  وةُ ال)عليه السالم ( ٍء فَقَالَ هعاضباِء مياِء  أَلَذُّ الْأَشسن.  

¼������#½�����	��¾¿�ÀK�Á#$�%�AÂ 0#$�%�¾Ã Ä#E (1
234#����)��Å�Æ
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 قَالَ )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه -9
  . عيِني ِفي الصلَاِة و لَذَِّتي ِفي الدنيا النساُء و ريحانتي الْحسن و الْحسين  جِعلَ قُرةُ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

Ì������#$�%�>? @#$�%�AB 
Í#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ

����	�����234#�	��	������kQ��55�G�	�9��������F�G9±
�	�9µ¸z¹��º��GF F
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عليه ( ِه الْبرِقي عِن الْحسِن بِن أَِبي قَتادةَ عن رجٍل عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَّ-10
 اللَِّه عز و جلَّ زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِء و الْبِنني ِإلَى آِخِر  ما تلَذَّذَ الناس ِفي الدنيا و الْآِخرِة ِبلَذٍَّة أَكْثَر لَهم ِمن لَذَِّة النساِء و هو قَولُ)السالم 

يلَذَّذُونَ ِبشتا يِة منلَ الْجِإنَّ أَه قَالَ و ِة ثُماٍب الْآيرلَا ش اٍم وكَاِح لَا طَعالن ِمن مهدى ِعنهِة أَشنالْج ٍء ِمن.   
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ù � � � �نساِءباب غَلَبِة الR����ùR����ùR����ùR��������  
 قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر الْجعفَِري عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . ما رأَيت ِمن ضِعيفَاِت الديِن و ناِقصاِت الْعقُوِل أَسلَب ِلِذي لُب ِمنكُن )ه وآله صلى اهللا علي( قَالَ رسولُ اللَِّه 

��×K�Á1¾¿�#LLs#$�%���� Aú#$�%�)*+�#$�%����'� `�#
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2-اِلٍد قَالَ أَتِن خةَ بقْبع نانَ عثْمِن عغَاِلِب ب ناِل عجالْح نب دمِد اللَِّه أَحبا عأَب تعليه السالم ( ي( كنا عنلَتغةُ شقْبا عقَالَ ي ثُم ِإلَي جرفَخ 
  .هؤلَاِء النساُء 

=AB ��#k� `�1�)�x1»$ß;���������9�����	���� �#$�%�
��1234�ð�	�P�	*
 KG�55�#����A�1�K������|�;	�<<  

���� باب أَصناِف النساِء ������������������������  
 أَو قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )ليه السالم ع(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
 ِمِننيؤالْم غُلٌّ قَِملٌ )صلوات اهللا عليه ( أَِمري و قِْمعم بكَر و ِبعرم ِبيعر و ِمعجم اِمعج عباُء أَرسالن .  

���#$�%�)*+�#.�/� 01��kQ������	�����������#$�%���#$�%�
1n���¯���1234#�������G�21234#�	��	���� 
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2-ِن الصِد بمحم ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍب   ِعدعصِن مِد اللَِّه ببع ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع ناِح عب
مر النساِء فَأَكْثَرنا  فَتذَاكَرنا أَ)صلى اهللا عليه وآله (  و جلَسنا ِإلَيِه ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الزبيِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَر 

 لَِكن و نوهذْكُرفَلَا ت اِئررا الْحا قَالَ أَمنكَتا سٍف فَلَمرا ِبحِديِثنلُ ِفي حخدلَا ي اِكتس وه و ضوقْلٌ الْخا عكَانَ لَه ى ووا هِفيه ا كَانَ لَكاِري موالْج ريخ 
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فَلَس بأَد ا وِفيه ا كَانَ لَكا مهوند ِي وهالن ِر وِإلَى الْأَم اجتحت تفَأَن با أَدلَه سلَي ى ووا هِفيه ا كَانَ لَكم ونَ ذَِلكد ى وهنلَا ت و رأْمِإلَى أَنْ ت اجتحت ت
لَيع ِبرصفَت بلَا أَد قْلٌ وا علَه سلَي ى ووه رحا الْبهنيب و كنيا بلُ ِفيمعجفَت بلَا أَد قْلٌ وا علَه سلَي ى ووا هِفيه لَك سةٌ لَياِريج ا وِفيه اكوكَاِن ها ِلمه

ا لَما ِلمِضنوِة خا ِلكَثْرِرطَ ِفيهأَنْ أُض ِتي أُِريديِبِلح ذْتقَالَ فَأَخ رضالْأَخيلَى شِفيِه ع قُمن   كاِلسأُج لَم لْتِإنْ فَع هفَقَالَ ِلي م ِعِه الْكَلَاممِلج ٍء و.  
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3- ِخيالْكَر اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبِلأَِبي ع عليه السالم ( قَالَ قُلْت
نْ  ِإنَّ صاِحبِتي هلَكَت و كَانت ِلي مواِفقَةً و قَد هممت أَنْ أَتزوج فَقَالَ ِلي انظُر أَين تضع نفْسك و من تشِركُه ِفي ماِلك و تطِْلعه علَى ِديِنك و ِسرك فَِإ)

و ِمنهن الِْهلَالُ ِإذَا تجلَّى  أَلَا ِإنَّ النساَء خِلقْن شتى فَِمنهن الْغِنيمةُ و الْغرام.كُنت لَا بد فَاِعلًا فَِبكْراً تنسب ِإلَى الْخيِر و ِإلَى حسِن الْخلُِق و اعلَم أَنهن كَما قَالَ 
اِحِبِه وِلصالظَّلَام نهِمن   ِعنيلَا ت ِتِه وآِخر و اهينِرِه ِلدهلَى دا عهجوز ِعنيت وددو لُودأَةٌ ورثَلَاثٌ فَام نه وِتقَامان لَه سفَلَي نبغي نم و دعسي اِلِحِهنِبص ظْفَري نفَم

أَةٌ عرام ِه ولَيع رهالد ِسريلُ الْيقْبلَا ت و ِقلُّ الْكَِثريتسةٌ تازمةٌ هلَّاجةٌ وابخأَةٌ صرام ٍر ويلَى خا عهجوز ِعنيلَا ت لٍُق ولَا خ اٍل ومج ةٌ لَا ذَاتِقيم.  
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 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عِن الْحذَّاِء عن عمِه عاِصٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  . النساُء أَربع جاِمع مجِمع و رِبيع مرِبع و خرقَاُء مقِْمع و غُلٌّ قَِملٌ ) عليه وآله صلى اهللا( رسولُ اللَِّه 

r#$�%��Z Aú#$�%�¾Ã Ä#E (17��������#$�%��� �+�#$�%�
���	��������1n���¯���1234#�	��	������kQ������µû�	STÆ
2µ �� ��q����

9���	
�	���¶�9û�� �� � ¾L!"Ó�û�	#�& �!:�K/�	% �' �( )*+�#�|c	ö���O
û�	�  

������� باب خيِر النساِء���������PPPP��������  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن الْحسِن بِن -1

ِليع نوٍب عبحم ِبيالن دا ِعنقُولُ كُنِد اللَِّه يبع نب اِبرج تِمعةَ قَالَ سزمأَِبي ح نِن ِرئَاٍب عصلى اهللا عليه وآله (  ب( وددالْو لُودالْو اِئكُمِنس ريفَقَالَ ِإنَّ خ 
ِلهعب عا الذَِّليلَةُ مِلهةُ ِفي أَهِزيزِفيفَةُ الْعالْع لَم ا وهِمن ِريدا يم لَه ذَلَتا بلَا ِبهِإذَا خ و هرأَم ِطيعت و لَهقَو عمسِرِه الَِّتي تلَى غَيانُ عصا الْحِجهوز عةُ مجربتا الْم

  .تبذَّلْ كَتبذُِّل الرجِل 
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 الْبرِقي عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد-2
  .ِبست لَِبست معه ِدرع الْحياِء  قَالَ خير ِنساِئكُم الَِّتي ِإذَا خلَت مع زوِجها خلَعت لَه ِدرع الْحياِء و ِإذَا لَ)عليه السالم ( اللَِّه 

=�×K�Á1¾¿�¶��#$�%�AB 
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3-يحي نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسأَِبي   الْح نِلِك عِد الْمبِن عِل بالْفَض لَاِء وِن أَِبي الْعى ب
  . خير ِنساِئكُم الْعِفيفَةُ الْغِلمةُ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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234
t��#�	��	������kQ������	�����������#$�%�½�� 55Æ	¾�w9�������

�AOlO��g��«�¬ß<<  

4-ِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب عليه السالم ( ِلي( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) لُ )صلى اهللا عليه وآلهأَفْض 
  .ِنساِء أُمِتي أَصبحهن وجهاً و أَقَلُّهن مهراً 

r/� 01���kQ������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�
1234#�	��	���551n���û�	¿ À Á�	�ÆÂÃ	�u��w9�����G��G<<  

 قَالَ )عليه السالم ( سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن الرضا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -5
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري(الْم ا أَِمريِقيلَ ي سمالْخ اِئكُمِنس ريِحلْ  خكْتت ا لَمهجوز ةُ الَِّتي ِإذَا غَِضباِتيؤةُ الْمنةُ اللَّينيقَالَ الْه سما الْخم و ِمِننيؤ

  .لَِّه لَا يِخيب ِبغمٍض حتى يرضى و ِإذَا غَاب عنها زوجها حِفظَته ِفي غَيبِتِه فَِتلْك عاِملٌ ِمن عماِل اللَِّه و عاِملُ ال

��×K�Á1¾¿��=���#$�%���Aú#$�%�A�¿  vZ�#$�%�Û/( `�#
234#�������G������	�����55�û�	�Ä Åßg��P��w9��������Æ%�RÇ�1�g�

È	$�9�º��P��È��i	%R$�l$�L�Æ	%��
/�34%Ø�ëI L�	�1P��É��Æ	�I�ÊPËàÌ�
Í �$��P��Î�	%R$��$��Ï ���g������û�	#LÐÑ�k3;$�9�	��Ò� ¶��9�Ó� ;

�LJÔÒ� ;��<<  

الَِّتي ِإذَا  خير ِنساِئكُم الطَّيبةُ الريِح الطَّيبةُ الطَِّبيِخ )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن بعِض ِرجاِلِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -6
 مدنلَا ي و ِخيباِملُ اللَِّه لَا يع اِل اللَِّه ومع اِملٌ ِمنع وٍف فَِتلْكرعِبم كَتسأَم كَتسِإذَا أَم وٍف ورعِبم فَقَتأَن فَقَتأَن.  

¤��	���Õ
�À+�#$�%�A;  (#$�%�)*+�#$�11234#������������
L�	��Ö�×��KLØâL �g��Æ	1�g��û�	#|ÆÙß�	�û�	Ú�lmÆÙßP��w�9�������

�	��Ò�¶��9�Ó� ;��g����x�Ö�×��;	�#-n�LAÛÜà�	�n�L¾�âàÒ�;��<<  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن موسى الْخشاِب عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يوسف بِن بقَّاٍح عن معاٍذ الْجوهِري عن عمِرو بِن جميٍع عن أَِبي -7
 خير ِنساِئكُم الطَّيبةُ الطَّعاِم الطَّيبةُ الريِح الَِّتي ِإنْ أَنفَقَت أَنفَقَت ِبمعروٍف و ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

  .للَِّه و عاِملُ اللَِّه لَا يِخيب أَمسكَت أَمسكَت ِبمعروٍف فَِتلْك عاِملٌ ِمن عماِل ا

³Ý  	@#$�%��	OsÞ#$�%�öß àá 0 Î#$�%�¾â[\ Î#
2µ ã1
234#�	��	������kQ������	�����������#$�%�55#ä#|P��w�9�������

;��g����x1;	�#-å ;Sæ��;	�#-O�	�KLØâlç �KLØâO�Æ	1�û�	Ú�lmP��	�û�	
�LJÔÒ� ;���	��Ò� ¶��9�Ó�<<  
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�������  النساِءباب ِشراِر�/����/����/����/����  
1- ِليع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ةَ عزمأَِبي ح نِن ِرئَاٍب عولُ اللَِّه بسقُولُ قَالَ ري هتِمعِد اللَِّه قَالَ سبِن عاِبِر بج ةُ )صلى اهللا عليه وآله ( نِزيزا الْعِلهالذَِّليلَةُ ِفي أَه اِئكُماِر ِنسِبِشر كُمِبرأَ لَا أُخ 
لْمتبرجةُ ِإذَا غَاب عنها بعلُها الْحصانُ معه ِإذَا حضر لَا تسمع قَولَه و لَا تِطيع أَمره و ِإذَا خلَا ِبها بعلُها تمنعت مع بعِلها الْعِقيم الْحقُود الَِّتي لَا تورع ِمن قَِبيٍح ا

غلَا ت ذْراً وع هلُ ِمنقْبا لَا تكُوِبهر نةُ عبعالص عنما تكَم هباً ِمنذَن لَه ِفر.  

��×K�Á1¾¿�¾u �#$�#$¶��.�/� 0�	�( `�#$�%�E (�	�
2µ 6#
Æ	�; �$�#9�����	����� /�#$�%�Æ¡��#$�%�¾p¢� 0#$�%�£��kQ�����è

é�¨$ ;	%+��	�ês9ª�+�OÅ�	
�������}���W9X1234#�	��	����1P�	Lëì 
¥µ9U
O\�í�	%+�1�/Làîl�kï�ðO��	lñ�*û�	#Lò	��óP�9U
O\�$�1û�	#L

ôg��õû�	#L�÷��$��P�9gö	%R$�#$;$�L�	�û�	#LàY²��q�;$�%û�	³àk�R$�
ÞÆ÷;$�1[ P�Xàk��ø�$�1;	�����Q1ÝÞ�ùà�  

صلى اهللا عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن ِملْحانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -2
  .سةُ اللَّجوجةُ الْعاِصيةُ الذَِّليلَةُ ِفي قَوِمها الْعِزيزةُ ِفي نفِْسها الْحصانُ علَى زوِجها الْهلُوك علَى غَيِرِه  ِشرار ِنساِئكُم الْمعقَرةُ الدِن)وآله 

=�×K�Á1¾¿�A;  ���#$�%�Aú#$�%��û	
À+�#$�%��� ( `�#�
234#�	��	������kQ������	�55��á�%A34i%û�	ü�	*Æ
2µ%µ*;�
%�*�/�w9�������

û�	#n9û��°9U
O\�	%%û�	#Lîl�	%+�%?©9)�+�ês91�<<  

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ ِمن دعاِء رسوِل اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  . أَعوذُ ِبك ِمِن امرأٍَة تشيبِني قَبلَ مِشيِبي )

W���kQ�1234#��������������	����#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01 
��9�o�
��	��	��� <<���K� ���ýþ�� �ýþ� KG�O�g��$���®¯Æ~��9�
�

1K
 

�������� باب فَضِل ِنساِء قُريٍش ������������������������������������  
صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . خير ِنساٍء رِكبن الرحالَ ِنساُء قُريٍش أَحناه علَى ولٍَد و خيرهن ِلزوٍج  )وآله
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������	�����������#$�%�AB 
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
������kQ�234#�	��	55�
tÆ������	+�On������P��w9����û�	#�Ü
�L

P�q	% �n/�¢¾ê	%+��9�������	�n��µ*�<<  

ِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي عن غَيِر واِحٍد عن ِزياٍد الْقَنِدي عن أَِبي وِكيٍع عن أَِبي ِإسحاق السِبيِعي عِن الْحاِرِث   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَ-2
 ِمِننيؤالْم ِر قَالَ قَالَ أَِمريوعليه السالم ( الْأَع( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( لَاِدِهنِبأَو نهمحأَر و اِجِهنوِبأَز نٍش أَلْطَفُهياُء قُرِنس اِئكُمِنس ريخ 

 عنمونُ قَالَ الَِّتي لَا تجا الْمم ا وِرِه قُلْنيانُ ِلغصا الْحِجهوونُ ِلزجالْم.  

=�×K�Á1¾¿�%�Û/����� `�#$�%�	'�#$�%���
2µ#$�%�´�µ�¶�#$�
��_ #$�%��!"���# ��� 234#�������G������	��551234#�	��	������kQ�

55��������w9n������¾��Æ
2µ�����wl�	
	�á��	�� Æ
2µ�����w�	%+�O
ê°;	%�	�A�� ;	%+�1n/�û�	#L1n/���¯�¬ß� <<��	����)�Å�XA�1�ÈÉ#½

234#�	55�H	%+�ObLà<<  

 قَالَ خطَب )عليهما السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر -3
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(أَِبي تاِنٍئ ِبنه ولُ اللَِّه  أُمسأَةٌ فَاِرغَةٌ فَقَالَ ررِإلَّا ام لَك لُحصلَا ي و امتِري أَيجةٌ ِفي حابصي مولَ اللَِّه ِإنسا ري طَاِلٍب فَقَالَت  )

  .علَى زوٍج ِفي ذَاِت يديِه  ما رِكب الِْإِبلَ ِمثْلُ ِنساِء قُريٍش أَحناه علَى ولٍَد و لَا أَرعى )صلى اهللا عليه وآله 

W pq* �
¡#$�%�¶��#$�%��� !"�#$�%�A��#$�%����� (#���0��1�� ���

< �²'� �-��#�	��	������kQ������	��¶��9���}#$��2
�! R�
tH��� "K�
�	��	������kQ��  FÞ34#O)��Æ	$k;�	��	����)�1n% 9û��G1��Æ
µ&9

4#�	��	������kQ�'1�(�)O�g��2355ê�	+�O�JÜS*�g��+�������#,	�
1nû�	#L���
/A34�$�̈ $ ;	%�	�û�	#Lîl��
tÆ��<< 

����� باب من وفِّق لَه الزوجةُ الصاِلحةُ���---- ����zzzz ���� ....����  
عليهم ( نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-1

فَاِئدةً بعد الِْإسلَاِم أَفْضلَ ِمن زوجٍة مسِلمٍة تسره ِإذَا نظَر ِإلَيها و تِطيعه ِإذَا أَمرها و  ما استفَاد امرؤ مسِلم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )السالم 
  .تحفَظُه ِإذَا غَاب عنها ِفي نفِْسها و ماِلِه 

��×K�Á1¾¿�����( �#$�%�
2µ 6#A/  ����#$�%ö�0��#$�%�
1;#�2�1234#�	��	����zß¤ �����	�����67*�+�#����)�1��������
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13 *�JÆ´)SHÆ
2µ��zA4��
qA4�$�Æ	�K
#��L %KLAm��Æ	�5
���$�L�
P�lÏÆ	L�	�KLY²���Î� �1KLÐÑ�k3�	�g�sá��<<  

2-ب نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعأَِبي ج نع ِليةَ الِْعجاِويعِن مِد بيقَالَ )عليه السالم ( ر 
اً و ِلساناً ذَاِكراً و جسداً  قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَردت أَنْ أَجمع ِللْمسِلِم خير الدنيا و الْآِخرِة جعلْت لَه قَلْباً خاِشع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .علَى الْبلَاِء صاِبراً و زوجةً مؤِمنةً تسره ِإذَا نظَر ِإلَيها و تحفَظُه ِإذَا غَاب عنها ِفي نفِْسها و ماِلِه 

=�×K�Á1¾¿�� 0#$�%�k6 �#$�%�( `�##$�%�7 Ü	Þ >/#$�%�
1�¹34å	æç��1234#�	��	������kQ������	���������èæ è¬55
qA4¶����®¯9L

¹L�8ê$�9��	
L9�ST�gâ�	±
ê%: �	#L] l�; %A*µû�	#LLs%k
�	#Le<1��
�Î�Æ	L�	�KLAm���5
Æ	������z«\�P�lÏ �k3;$��	�9g�sá�û�	#LÐÑ�$��

9<<  

 قَالَ ما أَفَاد عبد )عليه السالم ( فَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن عِلي بِن موسى الرضا   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْ-3
ا وفِْسهِفي ن هِفظَتا حهنع ِإذَا غَاب و هترا سآهٍة ِإذَا راِلحٍة صجوز راً ِمنيةً خاِلِه فَاِئدم .  

W$�%�E A��#$�%�A�st u#vZ� (1}#1234#���< N2�[\0]=���55�z�
�á��P�lÏL�	�KLAm��Æ	�5
��Æ	L�3 JÜßÆ=SHÆ´)æ��ÐÑ�$�9k3;$��	�A

1KL<<  

 ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
ةُ الصجوِء الزرِة الْمادعةُ ساِلح.  

r���kQ������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
1234#�	��	���55�>Am�?
��z�<<  

5-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معأَِبي ج نأَِبيِه ع نِديٍر عِن ساِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عولُ )عليه السالم ( مسقَالَ قَالَ ر 
  .ا نظَر ِإلَيها سرته و ِإذَا غَاب عنها حِفظَته و ِإذَا أَمرها أَطَاعته  ِإنَّ ِمن الِْقسِم الْمصِلِح ِللْمرِء الْمسِلِم أَنْ يكُونَ لَه الْمرأَةُ ِإذَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

�����#$�%�)*+�#$�%��@ AA#$�%�vZ� (#$�%�( `�#E (1
�kQ������	�����234#�	��	�����55��g���$���Ü¶��9��*û�BLöC�ê
qA4

Y²��$�Æ	�K
#H$�L�	�KLÐÑ�$���Î��$�L�	�%KLAm��Æ	�5
���$�L��
1KL<<  
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6-سِن   الْحِب بيعش ناِس عبِن الْعوِر بصنم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نِد اللَِّه يبأَِبي ع نٍن ععلَى موطٍَر مم ناٍح عنعليه السالم ( ج( 
هترواِري عوةٌ تاِسعو ارةٌ داحا رِمِن ِفيهؤقَالَ ثَلَاثَةٌ ِللْم ٍت أَووا ِبما ِإمهِرجخةٌ يناب ِة والْآِخر ا وينِر الدلَى أَمع هِعينةٌ تاِلحأَةٌ صرام اِس والن اِلِه ِمنوَء حس و 

  .ِبتزِويٍج 

¤D#$�%�öE F #$�%�$G� �H#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ���	��I�J ;
234#�����������551�ò���̄ \9�	cd 

� �1�Æ
Q�K_ �$����ä�	�KLLµÆ
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;$�O�z�
KL� �M+�Æ	.�P��î÷	*N�s;�
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�QQQQ���� باب ِفي الْحض علَى النكَاِح�ö÷��ö÷��ö÷��ö÷����  
الَ قَالَ  قَ)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن صفْوانَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

ٍء أَحب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن بيٍت يعمر ِفي   تزوجوا و زوجوا أَلَا فَِمن حظِّ امِرٍئ مسِلٍم ِإنفَاق ِقيمِة أَيمٍة و ما ِمن شي)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 ِإنَّ اللَّه عز و )عليه السالم ( ٍء أَبغض ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن بيٍت يخرب ِفي الِْإسلَاِم ِبالْفُرقَِة يعِني الطَّلَاق ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه  ن شيالِْإسلَاِم ِبالنكَاِح و ما ِم

  . ِمن بغِضِه الْفُرقَةَ جلَّ ِإنما وكَّد ِفي الطَّلَاِق و كَرر ِفيِه الْقَولَ

�����������#$�1%�A�¿ A��#$�%�C� 0#$�%�_ ( `�#E (1
1234#�	��	������kQ������	�55
qA4o�	L�
t�	�	L�
t¶
R;��1S��z��9T;

SHÆ>UiÆ
2µ�M$�¶
R;��9�2��	�P�X
*�N�s;ö÷.��JÆ>UcSH9�2�Æ
2µ�M$�
P�X¾�âN�s;!�VS�W.��Jc <<�ð�*�*9K�*;!�#å	æç��ï1234#��������Xèæ è¬

1�gY�S�W����2�	
Hk�+�<< 

ZZZZ�L���� باب كَراهِة الْعزبِة��L��L��L�[[[[ K��K��K��K����������  
1-ِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبو عاِح قَالَ قَالَ أَبِن الْقَدِن ابعليه السالم ( اٍل ع( جوزتا الْملِّيِهمصاِن يتكْعر 

 بزا أَعلِّيهصةً يكْعر ِعنيبس لُ ِمنٍد الْ. أَفْضمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه ِعدبأَِبي ع ناِح عِن الْقَدِن ابع ِريععليه السالم ( أَش
( ِمثْلَه .  

��×K�Á1¾¿�#��������������	��ö�\� �#$�%�k6 �#$�%�( `�#
1234 55�]\Æ^ �
tO_�	
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2-دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليِن   عسِن الْحع اِنيورامِن الْجاِلٍد عِن خِد بمحِن مب  ِديةَ الْأَساِويعِن مِب بكُلَي نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِن عب
رز ِنصف ِديِنِه و ِفي حِديٍث آخر فَلْيتِق اللَّه ِفي النصِف الْآخِر أَِو  من تزوج أَح)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْباِقي 

=( 01  \�#$�%��� ( `�#��= Î#$�%����#$�%�Æ¡�� 0 cÜ	Þ 
�@����#$�%�234#�	��	������kQ������	�������� 55¢
þ
�~�#$���
t#�

1P|�m�d;��9Û*2e
�K�	
��9fg��	
�	�Xhi<<  

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الرحمِن بِن خاِلٍد عن محمٍد الْأَصم عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن محمِد بِن عِلي عن عبِد -3
  . رذَالُ موتاكُم الْعزاب )عليه وآله 

W1 �	����(#$�%��� 12��#$�%�0 (#$������	�����������#$�%
234#�	��	������kQ�55n
qK���{Á�w9�	
qK��<<  

 )عليه السالم (  قَالَ لَما لَِقي يوسف )عليه السالم ( عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -4
  .لتسِبيِح فَافْعلْ أَخاه قَالَ يا أَِخي كَيف استطَعت أَنْ تزوج النساَء بعِدي فَقَالَ ِإنَّ أَِبي أَمرِني قَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ لَك ذُريةٌ تثِْقلُ الْأَرض ِبا

r�������	��A;  ���#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01234#�������1
1234�$��jHSk+�����àáL55t�����1KG#�SkKGK�}#SkÅSß��}È²��


	L�
t��l�KL��k�m HnµO���s�����o�n��y}�	�y2
#�#����**KGp<<  

5-ِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِشٍد عِن رِن بسِه الْحدج نى عيحعليه ( ِن ي
  .ِبع سنِتي فَِإنَّ ِمن سنِتي التزِويج  قَالَ من أَحب أَنْ يت)صلى اهللا عليه وآله (  تزوجوا فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 

���#$�%�q (#$�%�^�� Î�
�
;$�#$�%�E rk#$�%�( `�#E (1
234#�������G������	���������234#�	��	������kQ�YZ	L�
t155��®¯O

�iL�
t9o�G�KL�	s�o�G<<  

6-ِن فَضِن ابع ِقيرِد اللَِّه الْببِن أَِبي عب دمأَح نع هرغَي و اردنِن بِد بمحم نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِح عِن الْقَدِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج اٍل و )
ا و ما ِفيها و أَني ِبت  فَقَالَ لَه هلْ لَك ِمن زوجٍة فَقَالَ لَا فَقَالَ أَِبي و ما أُِحب أَنَّ ِلي الدني)عليه السالم (  قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم 

زت قَالَ لَه ثُم اِنرينةَ دعبأَِبي س طَاهأَع ثُم هارهن ومصي و لَهلَي قُومي بزٍل أَعجر لُ ِمنأَفْض جوزتلٌ مجا رلِّيِهمصاِن يتكْعقَالَ الر ةٌ ثُمجوِلي ز تسلَي لَةً ولَي جو
  . اتِخذُوا الْأَهلَ فَِإنه أَرزق لَكُم )صلى اهللا عليه وآله ( ِبهِذِه ثُم قَالَ أَِبي قَالَ رسولُ اللَِّه 

¤ ( 01��=���	��ö�\� �#$�%�( ��	�k6 �#$�%�Û/����� `�#Æ°	�
1234�$�#����)��2�V¶�$ß;����������55�**]KG1J1�ÈÉ#$�Å��zSH���X
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1234�$�ðP34D�x
g$55]KGð	L�
t�A�1234#�	��	������kQ��234#����**55à�ª�

1n¢¾ê!µ�K��Æ	YZä<<  

فَقَالَ محمد بن عبيٍد جِعلْت ِفداك فَأَنا لَيس ِلي أَهلٌ  ِمثْلَه و زاد ِفيِه )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن -7
 بزِبأَع سلَي تلَى قَالَ فَأَنلَاٍد قَالَ بأَو اتهقَالَ أُم اِري أَووج لَك سفَقَالَ أَ لَي.  

³1�	� =���#$�%�Æy ���#$�%�)*+�#$�9$��	�����	�fg+$������
X234ÅnJbE���X12341nJª�SHKG1�o�A*�l����)�1�ÈÉ#z (��XMN�

2341nï1�ÈÉ#$�ÅnJÞ3��	K��55 �JK����<< 

����� باب أَنَّ التزِويج يِزيد ِفي الرزِق���////LMN�9!µ��
tLMN�9!µ��
tLMN�9!µ��
tLMN�9!µ��
t����  
 قَالَ من ترك )عليه السالم ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن حِريٍز عن وِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَّ-1

 اَء ِباللَِّه الظَّنأَس لَِة فَقَديافَةَ الْعخم ِويجزالت.  

��{ |	#$�%�?>#$�%�AB A*�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
����������	�234#����551|�JAU�l��#$��z{�
t��m;g��â�;k}	ª�#�<<  

2- ناِلٍم عِن ساِم بِهش نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ينِد اللَِّه اببع و دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبعليه السالم ( أَِبي ع( 
 ِبيلٌ ِإلَى النجاَء رِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ جلَيع عسفَو جوزفَت جوزةَ فَقَالَ تاجِه الْحكَا ِإلَيفَش .  

=� 0#$�%�����	�`��	�µ4;_ (#E (1�������	��~$ ��#$�%�C
1234#�������55����)�������S��	��	����)��	�2�$ß;�	��	����¤ V¶�

1234#�	55	L�
t <<m�	���
t#$�x1»�k�  

3- اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نِد اللَِّه ] عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نعليه السالم ( ع
(  شاب ِمن الْأَنصاِر فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ فَقَالَ لَه تزوج فَقَالَ الشاب ِإني لَأَستحِيي أَنْ أَعود ِإلَى رسوِل اللَِّه )له صلى اهللا عليه وآ(  قَالَ أَتى رسولَ اللَِّه )

 )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَتى الشاب النِبي ] قَالَ[جها ِإياه قَالَ فَوسع اللَّه علَيِه  فَلَِحقَه رجلٌ ِمن الْأَنصاِر فَقَالَ ِإنَّ ِلي ِبنتاً وِسيمةً فَزو)صلى اهللا عليه وآله 
  . يا معشر الشباِب علَيكُم ِبالْباِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَخبره فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

W#.�/� 01�%�)*+��¡�¶��#$��Æ¡�� 0#$�%�� �#$�%���  
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�	L <<û�mH$�#å	æç��x1	L�
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ِه الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عِن الْمؤِمِن عن ِإسحاق بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَّ-4
 فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ فَأَمره ِبالتزِويِج )ه وآله صلى اهللا علي(  الْحِديثُ الَِّذي يرِويِه الناس حق أَنَّ رجلًا أَتى النِبي )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ق مع النساِء و الِْعياِل هو حق ثُم قَالَ الرز] نعم [)عليه السالم ( فَفَعلَ ثُم أَتاه فَشكَا ِإلَيِه الْحاجةَ فَأَمره ِبالتزِويِج حتى أَمره ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

r�×K�Á1¾¿�#$�%�Æ¡'� 0 Î#$�%����\������#$�%����'� `�#
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���S�	�2�$ß;�	��	����)�ðÆ	1��
t#$�12
#�qd���I�Ê12
#R�
t��ð1��
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5-م نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِن عِن بسِن الْحع اِنيورامِن الْجع هنع و   فوسِن يِد بماِئِه .حآب نأَِبيِه ع نفٍَر ععِن جِد بمحم نع ِميِميعليهم ( الت
نَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإنْ يكُونوا فُقَراَء  من ترك التزِويج مخافَةَ الْعيلَِة فَقَد أَساَء ظَنه ِباللَِّه عز و جلَّ ِإ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 

  .يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلِه 

�àá (#$�%�Æ¡'� 0 Î#$�%����\�#$�%�$�1 � ����� (#$�%�
�����**+�#$�%�g��â�MO1234#�	��	������kQ������	�����67��+�#]�a�%
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 <<���W=�  

عليه (   و عنه عن محمِد بِن عِلي عن حمدويِه بِن ِعمرانَ عِن ابِن أَِبي لَيلَى قَالَ حدثَِني عاِصم بن حميٍد قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه -6
 فَسأَلَه عن حاِلِه فَقَالَ لَه اشتدت ِبي )عليه السالم (  الْحاجةَ فَأَمره ِبالتزِويِج قَالَ فَاشتدت ِبِه الْحاجةُ فَأَتى أَبا عبِد اللَِّه  فَأَتاه رجلٌ فَشكَا ِإلَيِه)السالم 

تياِلِه فَقَالَ أَثْرح نع أَلَهفَس اهأَت ثُم ةُ فَقَالَ فَفَاِرقاجِد اللَِّه الْحبو عاِلي فَقَالَ أَبح نسح عليه السالم (  و( و زع ا قَالَ اللَّهِبِهم اللَّه رِن أَميرِبأَم كتري أَمِإن 
  .ه كُلا ِمن سعِتِه جلَّ و أَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم ِإلَى قَوِلِه و اللَّه واِسع عِليم و قَالَ ِإنْ يتفَرقا يغِن اللَّ
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#R�
t��#
4#����)�1�Õ�K_�S��1}#$��æµ9	
g�1%23�	
K
!� ��)�12�$ß;����)�ðÆ	

1�ÈÉ#$��X�2�
k����$�#���55�Õ�¾K_ �G�	��2ß�#9 <<#]91234#����������
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�2
# R#L;�\R 	
A�Wû� 11111� �2�� � �� �	1�¹34å	æç��1�2
##å	æç��9K�*;� �«� �Ó � è è
«� è èæ æ¬ ¬

 ¡�	��	11111¢����W= �1�¹4�	�551[ K
L��£	á�å	æç��H¶�	�Þ���W��	
Æ	n�èæ è¬�7¤��=Ì�  

7-ِد اللَِّه   أَببأَِبي ع نٍب عهِن وةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص ناِبِه عحِض أَصعب نع ِريعالْأَش ِليلَّ )عليه السالم ( و عج و زِل اللَِّه عِفي قَو 
  .ه ِمن فَضِلِه قَالَ يتزوجوا حتى يغِنيهم ِمن فَضِلِه و لْيستعِفِف الَِّذين ال يِجدونَ ِنكاحاً حتى يغِنيهم اللَّ

³+�#���0��1��û	
À ;å	æç�������	��¥	 Ü	Þ#$�%�E A��#$�%èæ è¬

k�55��I�Ên�ßö÷ObL�U¦Æ	xK
L��u+�J�� <<1234#���������9K�*;
55K
L��u+�J�å	æç���¹bL�
tèæ è¬<<  

KL���� باب من سعى ِفي التزِويِجKLKLKL§§§§H9�
tOH9�
tOH9�
tOH9�
tO����  
 أَفْضلُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَ-1

  .الشفَاعاِت أَنْ تشفَع بين اثْنيِن ِفي ِنكَاٍح حتى يجمع اللَّه بينهما 

��)*+�#.�/� 01���G������	�����������#$�%���#$�%���#$�%
1234#����551K
L)¨Ab�
;A�å	æç���I�Êêö÷Ab�
;	
1	LY©���ÜY©¢¾èæ è¬<<  

 قَالَ من زوج أَعزب )عليه السالم ( صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَ-2
  .كَانَ ِممن ينظُر اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يوم الِْقيامِة 

=×K�Á1�¾¿�����������	��A�¿  �Z#$�%�_ AB#$�%�( `�#$�%#
234#����551[ P34�LªA
;Gvå	æç��l� ���9��äA�Æ	P�L�
t�K���°Oèæ è¬<<  

�»»»»¾¾¾¾���� ياِر الزوجِةباب اخِتR��R��R��R�zzzz����  
عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -1

أَةُ ِقلَادةٌ فَانظُر ِإلَى ما تقَلَّده قَالَ و سِمعته يقُولُ لَيس ِللْمرأَِة خطَر لَا ِلصاِلحِتِهن و لَا ِلطَاِلحِتِهن أَما صاِلحتهن فَلَيس خطَرها الذَّهب  يقُولُ ِإنما الْمر)السالم 
الِْفض ِب والذَّه ِمن ريخ لْ ِهيةَ بالِْفض ا وهِمن ريخ ابرِل التا بهطَرخ ابرالت سفَلَي نهتا طَاِلحأَم ِة و.  

��×K�Á1¾¿�+�#$�%�A¬ ���#$�%�_ AB#$�%�( `�#��û	
À 
��������#9�����	�1234#]�a�1; ��55�AH���
��-¶�g��® ´ <<9��h�	��

iQ�q½R�����R¯R�R��9A�Üà�	�R�R¯�9A�à�J�q½SHRg��ï12341; �����)�#
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u��A�°±�J/�/;A�M°�n�R��9A�I�J�	�nP���� ̄�	�#QÜ±�JM��¯�	�
1�  

 اختاروا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )يه السالم عل(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .ِلنطَِفكُم فَِإنَّ الْخالَ أَحد الضِجيعيِن 

=01���kQ������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 
��1234#�	��	�55YZ	L¾«�ê�²+�³�µ���´�Ig�Rgµ¶��\31<<  

  .م  أَنِكحوا الْأَكْفَاَء و انِكحوا ِفيِهم و اختاروا ِلنطَِفكُ)صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -3

W234#�	��	������kQ��}#$;
;�T�155ê�²+��	�	L�
t9A��	�	Lö÷���ä�½
1	L¾«�<<  

الناس ِإياكُم و خضراَء الدمِن ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و ما خضراُء الدمِن  خِطيباً فَقَالَ أَيها )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبِإسناِدِه قَالَ قَام رسولُ اللَِّه -4
  .قَالَ الْمرأَةُ الْحسناُء ِفي منِبِت السوِء 

räK�1234�	�P�K·ê¸
¹ �	��	������kQ�1}#$;
;�T�1� �1	�¯��`�
1234#�	��	����)�Å�X¯��`�	��	������kQ�21»XÈÉ559MK/O�g��g��m��

1��º<< 

  باب فَضِل من تزوج ذَات ِديٍن و كَراهِة من تزوج ِللْماِل

����ZZZZ�L��
t�g�����L��
t�g�����L��
t�g�����L��
t�g��������3�	�3�	�3�	�3�	����� ��
t�g������
t�g������
t�g������
t�g����»»»»



����  
 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر -1

  . انِكح و علَيك ِبذَاِت الديِن تِربت يداك )صلى اهللا عليه وآله (  يستأِْمره ِفي النكَاِح فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( تى رجلٌ النِبي أَ

��×K�Á1¾¿��#$�%�45� 0#$�%�
2µ 6#�q (#$�%�~$ ¾¼�+
��	��	����)��	���V_$ß;�	��	����zß¤ V¶��234
t��#������������	�

¯gµ���ö÷34#�	��	������kQ��Ü1255	Lö÷O1iL�
t�g����»
�L�	l�Æ	��-K��°�
1U��U���
½34V�<<  

2-حِض أَصعب نِر عضِن النب دمأَح نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليا   عأَب تِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس ناِبِه ع
  . يقُولُ من تزوج امرأَةً يِريد مالَها الْجأَه اللَّه ِإلَى ذَِلك الْماِل )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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= ( 01 �� ¾¿«
À¬ $�%�)*+�#$�%����'� `�#+�#$�%�Á `�#�û	
À $�%�

234#���������1; #9�����	���� !"�# 55å	æç���®¯k3R$��	�KL�
t�g��°Oèæ è¬

�Â
L�	Ã�k3$���<<  

( يم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه-3
  .ِكلَ ِإلَى ذَِلك و ِإذَا تزوجها ِلِديِنها رزقَه اللَّه الْجمالَ و الْمالَ  قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ ِلجماِلها أَو ماِلها و)عليه السالم 

W��#$�%�&'� �#$�#$¶��A�st u#$�%�vZ� (�	�%�)*+�#.�/� 01
����������	��C� 1234#���� 55��å	æç����¹L�
têk32Î;$��g��°VSHLèæ è¬

1�¹LDk3�	�Î��å	æç��1KL�
t���¢
;$��g��°L�	��Ä��	Ã�$�èæ è¬<<  

ZZZZ�L���� عاِقِرباب كَراِهيِة تزِويِج الْ��
t�g���L��
t�g���L��
t�g���L��
t�g������****����  
 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 فَقَالَ يا نِبي اللَِّه ِإنَّ ِلي ابنةَ عم قَد رِضيت جمالَها و حسنها و ِدينها و لَِكنها عاِقر فَقَالَ لَا تزوجها )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل
عت أَنْ تتزوج النساَء بعِدي فَقَالَ ِإنَّ أَِبي أَمرِني و قَالَ ِإِن استطَعت أَنْ تكُونَ لَك ذُريةٌ تثِْقلُ الْأَرض ِإنَّ يوسف بن يعقُوب لَِقي أَخاه فَقَالَ يا أَِخي كَيف استطَ

 ِبيِد ِإلَى النالْغ لٌ ِمنجاَء رلْ قَالَ فَجِبيِح فَافْعسصلى اهللا عليه وآله ( ِبالت(ِة  فَقَالَ لَهامالِْقي موي مالْأُم ِبكُم كَاِثري ملُوداً فَِإنَءاَء ووس جوزت فَقَالَ لَه ِمثْلَ ذَِلك 
  . ما السوَءاُء قَالَ الْقَِبيحةُ )عليه السالم ( قَالَ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

��×K�Á1¾¿�2µ 6�	�( `�#���	��A;  ���#$�%�¾u �#$�%#$¶��

1234#�����������55�	��	����¤ ;��K�1�ÈÉ�	�2�$ß;�	��	������kQ�V¶�

Î;$�91�P¶���KG1234
t��#�	��	����)�Å��*Æ	F��É��l¢
�	� 55à�
t�$�
	L <<SkKGK�1234�j�Sk+�L����¾¼ ����àá ������1KG���ÅÆ 
 K�

}#$��Å��
t��k�m HnµO����s�����Å
 K��n��y}�	�y2
#�#����**KG1
1	L�
t��KL <<V¶�1234#����)��Ç9��È �
	É ���	����¤ M#$��	�2�ÈÉÜm���	

1234�$�#�	��	����)��X55l�Ê�Ë
N�sK��A
;GvF9�¹M�7�Q�û�	#L�º�	L�
t
1�ÈÉ����������#9��h�	��1�o���gh55�X7�QÜÅ <<23455Ì<<�/�Í�2g�Í ��  

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   الْحسن بن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -2
زلَا ت لُوداً ووا ِبكْراً وجوزِة تامالِْقي موي مالْأُم اِهي ِبكُمي أُباِقراً فَِإنِميلَةً عاَء جنسوا حجو.  
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=������kQ������	���������#$�%�q (#$�%�¢�µ 7R #¾u Î1
234#�	��	55�����	LG�
t��*Îg��m²1	L�
t�$k;�
	��	� �¹;GvN�sK��F9

Ë
A
�Ê�À 1�	LÏ l<<  

يلَ بِن عبِد الْخاِلِق عمن حدثَه قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَحمد بِن عبِد الرحمِن عن ِإسماِع-3
لْت ِفداك و ما السوَءاُء قَالَ امرأَةٌ  ِقلَّةَ ولِْدي و أَنه لَا ولَد ِلي فَقَالَ ِلي ِإذَا أَتيت الِْعراق فَتزوِج امرأَةً و لَا علَيك أَنْ تكُونَ سوَءاَء قُلْت جِع)عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِفيها قُبح فَِإنهن أَكْثَر أَولَاداً 

W#$�%�ÐÑ�� vZ�#$�%�12�� `�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
�����	��î�	#LA
#����)��1�#�à�Ü21����#�ÁÒ +�����������#9

123455)�Å�X7�QÜ1�o�A*�l ])�1�ÈÉ#91�7�Q�JØ>SH9$�1	L�
t�g���1o�!�É�L
#����123455/�Í �SH9��g���� � <<1n/�û�	
	�Æ
2µ�����YZ<<  

عليه السالم ( ي الْحسِن الرضا   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن سِعيٍد الرقِّي قَالَ حدثَِني سلَيمانُ بن جعفٍَر الْجعفَِري عن أَِب-4
 ِلرجٍل تزوجها سوَءاَء ولُوداً و لَا تزوجها حسناَء عاِقراً فَِإني مباٍه ِبكُم الْأُمم يوم الِْقيامِة أَ و ما عِلمت أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )

اٍن الِْولْدفَرعز ٍر وبنع ٍك وِمس ٍل ِمنبةُ ِفي جارس يِهمبرت و اِهيمرِإب مهنضحي اِئِهمونَ ِآلبِفرغتسِش يرالْع تحانَ ت.  

r�×K�Á1¾¿�� Aú2� ������	��Û�Ó 0#$�%�
2µ 6#$�%#��
1	L�
t�û�	�
	�g�Í ð1234�V¶�#�	��	������kQ������	������N�=���#

�	�1[ �	LÏ l�Ê�Ë
A
;GvN�sK��F91	Là�
t��*g��mF+�Ô;AÉÒ ���J�X
$ �	�A�	l�A�����.�/�1n�L�Õ�ê7*�Ö %× �A�����Ø�1n/LÙ{9gÚ;A�Ûµ�	�<<  

�������� باب فَضِل الْأَبكَاِر ����������������������������������������  
نا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين مولَى آِل ساٍم عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-1

ٍء أَفْواهاً و ِفي حِديٍث آخر و أَنشفُه أَرحاماً و أَدر  وجوا الْأَبكَار فَِإنهن أَطْيب شي تز)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
يش يش حأَفْت لَافاً وقْ ٍء أَخى ِبالستِة حامالِْقي موي مالْأُم اِهي ِبكُمي أُبأَن متِلما عاماً أَ محةَ ٍء أَرنِل الْجخلَّ ادج و زع قُولُ اللَّهِة فَيناِب الْجلَى بِطئاً عنبحظَلُّ مِط ي

أْمِه فَييولَاِئكَِة ائِْتِني ِبأَبالْم لٍَك ِمنالَى ِلمعت و كاربت قُولُ اللَّهِلي فَيقَب ايولَ أَبخدى يتلُ حخقُولُ لَا أَدفَي ِتي لَكمحِل رذَا ِبفَضقُولُ هِة فَينا ِإلَى الْجِبِهم ر.  

��×K�Á1¾¿�;~$ k�#$�%�¾p¢� 0#$�%�¾u �#$�%�( `��	�
2µ 6#£

�JÜ� 0 �����	�����������#$�%�1234#�	��	������kQ�55	L�
t���������
1ncÆÙß��Ý�;�á�ÜYZ <<Þ
	
Æ
2µ�c	H�	�	��/�Æ
2µÙs�9��;A���9fg��	
�	�

Æ
2µ�c	�	�n/�û�	#ß F9��J�X1n/���Æ
à �I�Ê[ �	LÏ l�Ê�Ë
N�sK��A
;Gv
g^ S��lKµ�	�
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?�
ä°�9å ̈+�å	æç��x1��à?�
¢��	KG� �æIL[ ��Jèæ è¬�ç4 �;$��[K
#H
1��9u;è��G� K��Ü1[ P34�	�[ K
#R#�9íJ��	�oH)*�3<<  

سا يِةباب مدمحلَى الْمأَِة عرالْم لُّ ِبِه ِمندت  

��������¹¹¹¹�Xk�Xk�Xk�Xkéééé����llll #�#�#�#�××××�;g���;g���;g���;g��NNNN�s;�	c�s;�	c�s;�	c�s;�	c��������  
1- نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسعليه السالم ( أَِبي الْح( هتِمعقَالَ س 

 بجأَن نهاِك فَِإنراِت الْأَوِبذَو كُملَيقُولُ عي.  

��×K�Á1¾¿�#9�����	��Æy ���#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#
���=���1234#]�a�1; ��551n/�¢{êÆ	YZë ̄iLö÷�����û�	¢�W<<  

 قَالَ قَالَ أَِمري )يه السالم عل(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ماِلِك بِن أَشيم عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 ِمِننيؤا )عليه السالم ( الْمهرهم لَيا فَعهتةً فَِإنْ كَِرهوعبراَء مزجاَء عنياَء عرموا سجوزت .  

=%��Õ
�À+�#$�%�ì� í3#$�%�_ ( `�#E (1����������#�a�
�
t�g��û�	Gk	0 �b�
%û�	¢���k%û�	�º�Æî�gï%���ð�1234#�������G������	�

�l]æ¿ À R$��P�UiWn�	L<<  

3-م نب نيسا   الْحضالر ِد اللَِّه قَالَ قَالَ ِليبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عماَء )عليه السالم ( حزجع ِكحفَان تكَحِإذَا ن .  

W�������	����� ( `�#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ1234#����N��355ö÷�L
1	Lö÷�g��û�	¢���k�	L<<  

4- ِبيِديثَ قَالَ كَانَ النالْح فَعا راِبنحِض أَصعب نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنصلى اهللا عليه وآله (   ِعد(أٍَة  ِإذَا أَررام ِويجزت اد
  .بعثَ من ينظُر ِإلَيها و يقُولُ ِللْمبعوثَِة شمي ِليتها فَِإنْ طَاب ِليتها طَاب عرفُها و انظُِري كَعبها فَِإنْ دِرم كَعبها عظُم كَعثَبها 

r�×K�Á1¾¿�#$�%������ `�#ÀK�Á ¾¿�������kQ������	�ñlq�
�34Hg��û�	#�ò�	�5
H$�O�óH°���34Æ
���Rö÷�g��°L�	��	55n�ôQHA
n�$��

Mõö;$���ÆÙßA
n�$�1U���k¢��$����zµi�ÆÆ	n�1÷
H�ø ;$��1Ý��zß  

 قَالَ ِإني جربت )لسالم عليه ا(   أَحمد عن أَِبيِه عن عِلي بِن النعماِن عن أَِخيِه عن داود بِن النعماِن عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .جواِري بيضاَء و أَدماَء فَكَانَ بينهن بونٌ 
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���	��µ�ù ¾á���#$�%�Aú 
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#$�%�Sk+�#$�%�Aú 0#$�%�)*+�#`�1
4#������������12355�!4×9A��X¢û9�	E���ð�	��)ü#]9<<  

 تزوجوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
 نمالْي فَِإنَّ ِفيِهن قرالز.  

¤���kQ������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
1234#�	��	���55YZ	L�
t�g��û�	�º�ý�/�þ/9A�<<  

 قَالَ ِمن سعادِة الرجِل أَنْ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي الْحسِن -7
  .يكِْشف الثَّوب عِن امرأٍَة بيضاَء 

³×K�Á1�¾¿�$�%� ¡ �#$�%�
2µ 6#����=��������	���û	
À#
1234# 55Æ	��>Am�?
�LP*����g���KL�
tV� Pß������1  

 )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن أَشيم عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلٌ عن بكِْر بِن صاِلٍح عن ماِلِك -8
 اقدالص لَيا فَعهتةً فَِإنْ كَِرهوعبراَء مزجاَء عرماَء سنيا عهجوزت.  

¼�%� ¡ �#61#$�%��� í3#$��û	
À+� ����	�����������#$�%
1234#�������G��55Ui���n�	L�
t�g��û�	0 #b�
�	�¢���k%û�	�º�Æî�gï%���ð�

¿ À �	L1[�L�	l]æ<< 

اِدرباب ن �����
i�
i�
i�
i����  
 قَالَ الْمرأَةُ الْجِميلَةُ تقْطَع الْبلْغم و الْمرأَةُ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَِبي الْقَاِسِم عن أَِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

يهَءاُء تواَء السدوةَ السالِْمر ج.  

�1234#��������������	�ñlq�)*+�#$�%�r���� (#E (155g��g��m
1�/L��/H���g��Ì�	��/L�H�<<  

2-حم نب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نٍد عمحِن مب ِليع نع اِرييِن السٍد ععليه السالم ( م( هأَن 
  . فَاتِخذْها فَِإنَّ ذَِلك يقْطَع الْبلْغم شكَا ِإلَيِه الْبلْغم فَقَالَ أَ ما لَك جاِريةٌ تضِحكُك قَالَ قُلْت لَا قَالَ
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=#$������	��		
°+�#$�%���� (#$�%�( 0#$�%���î#( Ð1
1234#����)����� ������������55XJ1�ÈÉ#9ÅP
 �O��JESH��� <<

1�Â
L�H�iLm�YZ	>â��ð�1234  

مكْلَهاِس شِللن لَقالَى خعت و كاربت باب أَنَّ اللَّه  

����������������ºººº ���� �A�ê��ä#å	æç���A�ê��ä#å	æç���A�ê��ä#å	æç���A�ê��ä#å	æç��èèèè ææ ææ èè èè¬¬ ¬¬����  
صلى (  قَالَ أَتى النِبي )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

لُ أَعظَم ما يحِملُ الرجالُ فَهلْ يصلُح ِلي أَنْ آِتي بعض ما ِلي ِمن الْبهاِئِم ناقَةً أَو ِحمارةً فَِإنَّ النساَء لَا  رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني أَحِم)اهللا عليه وآله 
ى لَم يخلُقْك حتى خلَق لَك ما يحتِملُك ِمن شكِْلك فَانصرف الرجلُ و  ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَ)صلى اهللا عليه وآله ( يقْوين علَى ما ِعنِدي فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 فَأَين أَنت ِمن السوداِء )عليه وآله صلى اهللا (  فَقَالَ لَه ِمثْلَ مقَالَِتِه ِفي أَوِل مرٍة فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( لَم يلْبثْ أَنْ عاد ِإلَى رسوِل اللَِّه 
حا يكِْلي ِمملَى شع تقَعِني ِبِه فَوترا أَمم تي طَلَبقّاً ِإنولُ اللَِّه حسر كأَن دهولَ اللَِّه أَشسا رفَقَالَ ي ادثْ أَنْ علْبي لُ فَلَمجالر فرصطَِة قَالَ فَانطْننالع ِملُِني وت

 ِني ذَِلكعأَقْن قَد.  

�( 01##��������������	��Ü	Þ >/#$�%�q A	�-#$�%�
Í'�  ¡%
�kQ�;��K�1}�	�2�$ß;�	��	����¤ V¶�1234�	��	��� �X���2*���Æ
2µ��	
q#9

�����kQ��ÅLJ��
/������$ßKGOYZ�o�$ß;f�2�	��9k3+�9��	�

�W#å	æç��1111234#�	��	�èæ è¬�g� �	�»�VÆ	x1j *�����O�XJ�H$��ILXJÀ

�����kQ��1y}�q�#$��õ1�ÈÉ�FA��	�$ß;�	��	������kQ�12�x�	�� S�J�

�	��	�gO �g� »�VÆ	1234#����)�Å��Z�	
�g��Æî�7pq� �g��mû�	A
n�1234�$�#« �

kQ�À/;���	��	����)����Â
Ü��91�ÈÉ��	��	������kQ��	�2�1;���)�On
�	#LY�l$�9�	��û�	#L��
/H��GO�H$�2ß#9x1XA�Æ	#9y234�#�	��	�

��<< 

  لْأَزواِجباب ما يستحب ِمن تزِويِج النساِء ِعند بلُوِغِهن و تحِصيِنِهن ِبا

����9�
t9�
t9�
t9�
t1111 #�û#�û#�û#�û���� ����	%	%	%	% �	�#��	�#��	�#��	�#�����*;�����*;�����*;�����*;�������������  
مثَ  قَالَ ِمن سعادِة الْمرِء أَنْ لَا تطْ)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
  .ابنته ِفي بيِتِه 
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�1>Am�
q%%234#�2������������	���û	
À+�#$��_ ( `�#E (
%%5
à� 9M;$�P����  

2-ادني ِإسنقَطَ عا ساِبنحأَص ضعِد اللَِّه   ببأَِبي ع نع عليه السالم ( ه( هِبين هلَّمِه ِإلَّا عِإلَي اجتحا يئاً ِمميش كرتي لَّ لَمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه  )
ِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ أَيها الناس ِإنَّ جبرِئيلَ أَتاِني عِن اللَِّطيِف الْخِبِري فَقَالَ ِإنَّ  فَكَانَ ِمن تعِليِمِه ِإياه أَنه صِعد الِْمنبر ذَات يوٍم فَح)صلى اهللا عليه وآله 

ثَرن و سمالش هتدى أَفْسنتجي فَلَم هرثَم كرِر ِإذَا أَدجلَى الشِر عِزلَِة الثَّمنِبم كَاراٌء ِإلَّا الْأَبود نلَه ساُء فَلَيسالن ِركدا يم كْنرِإذَا أَد كَارالْأَب كَذَِلك و احيالر هت
ولَ اللَِّه فَمسا رلٌ فَقَالَ يجِه رِإلَي قَالَ فَقَام رشب نهِلأَن ادالْفَس ِهنلَيع نمؤي ِإلَّا لَم ولَةُ وعِن الْأَكْفَاُء فَقَالَ الْبم ولَ اللَِّه وسا رفَقَالَ الْأَكْفَاَء فَقَالَ ي جوزن ن

  .الْمؤِمنونَ بعضهم أَكْفَاُء بعٍض الْمؤِمنونَ بعضهم أَكْفَاُء بعٍض 

=ÀK�Á1 ¾¿������	�#��á$ �½��$� �������JcSH#å	æç���234#���èæ è¬

����¤ �R$��Ü²�Ø������g���	����)�A
¶����9 !�MÜ�	�234DH�	��	
��1;" 	 ̀���P�#l$ �	1234
t55�äK� ��}�	�2�$ßFKG����%�&����'	(55�2���

ö�!��	��/�µ���´���l$��	�1�Â
L¾�âØ�Q���P��g�à���	�P�)*Ln03�*l+�
 Æ	
Æ	Ln�2���n/ß������O�,ß���� �
-9A�Ë
g�� ;�		%;A�P�Q3�J�	
SH�A��

�	��	����kQ�;��K�1�ÈÉ�	����· ¨$ ;)�V¶�x1n. Æ	YZJA3��F 55�
t�A� /
�ÅP�� <<234#�	��	����)�55�0 <<�	��	������kQ�21�ÈÉ55ÅnAH0 <<��	����)�

234
t��#�	551n0 ;K�	
¶�¯\ �\ n0 ;K�	
¶�<<  

3- نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نةَ عابيِن سِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببعليه السالم ( ع
  .هن ِفي الْبيوِت  قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق حواَء ِمن آدم فَِهمةُ النساِء الرجالُ فَحصنو)

W����	��¢î 12��#$�%�AB A*�#$�%�C� 0#$�%�( ���#E (1
234#����������5534�������
�H������#å	æç��èæ è¬����x2�J�x1�ê�	
qO�m

1	Lhi9�	M  

 ِمن الْماِء و الطِِّني فَِهمةُ ابِن آدم ِفي الْماِء و )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق آدم )عليه السالم (   أَبانٌ عِن الْواِسِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .لطِِّني و خلَق حواَء ِمن آدم فَِهمةُ النساِء ِفي الرجاِل فَحصنوهن ِفي الْبيوِت ا

r234#��������������	��1�	#A*�155 �x234��°�	��ßH�����
�#å	æç��èæ è¬

�
���A2 �x1�9�	
qO�m�����x234�������
�H������#å	æç���	��9�ß�	�°3��èæ è¬

1äLhi9�	MJ�  

 ِفي بعِض كَلَاِمِه ِإنَّ السباع همها بطُونها و ِإنَّ النساَء )عليه السالم ( ري الْمؤِمِنني   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه رفَعه قَالَ قَالَ أَِم-5
  .همهن الرجالُ 
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� �i°+�#�������G������	�ñlq�)*+�#$� %��4 �#( 012349
551n
q5������	��9�;A�5��	��
<<  

 )م عليه السال(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .خِلق الرجالُ ِمن الْأَرِض و ِإنما همهم ِفي الْأَرِض و خِلقَِت الْمرأَةُ ِمن الرجاِل و ِإنما همها ِفي الرجاِل احِبسوا ِنساَءكُم يا معاِشر الرجاِل 

¤�×K�Á1¾¿�+�#$�%����'� `�#��	�����������#$�%�¥	#$�%�)*
234#�������G����55nµ
q nµ5�A�nP��º� �	
q5�$��S��º��	
qg���	��9

�äK�1�9 �	LhiH����á�<<  

 )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عن جعفَِر بِن عنبسةَ عن عبادةَ بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي جعفٍَر   -7
 نع ثَهدح نمع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح ِد اللَِّه وبأَِبي ع نِن كَِثٍري عِن بمحِد الربع نانَ عسِن حب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعقَالَ قَالَ )عليه السالم ( م  أَِمري 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِنسالَِتِه ِإلَى الْحِفي ِرس  ) ةَ ال)عليه السالمراوشم و اكِإي  ِمن ِهنلَيع اكْفُف ِن وهِإلَى الْو نهمزع ِإلَى الْأَفِْن و نهأْياِء فَِإنَّ رسن
 من لَا تِثق ِبِه علَيِهن فَِإِن استطَعت أَنْ لَا يعِرفْن أَبصاِرِهن ِبِحجاِبك ِإياهن فَِإنَّ ِشدةَ الِْحجاِب خير لَك و لَهن ِمن اِلارِتياِب و لَيس خروجهن ِبأَشد ِمن دخوِل

  .غَيرك ِمن الرجاِل فَافْعلْ 
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يسِن الْحاِصٍح عِن نِن ظَِريِف بِن بسِن الْحٍك عدبِن عب ِليع نع ِنييسٍد الْحمحِن مفَِر بعج نِعيٍد عِن سِد بمحم نب دمِد  أَحعس نانَ علْوِن عِن ب
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نةَ عاتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف ععليه السالم ( ب( ِمِننيؤالْم الَِة أَِمريسِذِه الرِبه بقَالَ كَت هِإلَّا أَن ِمثْلَه  ) ِد )عليه السالممحِنِه مِن [ ِإلَى ابب

  ] .يِةالْحنِف

 0#$�%�B�( �#Ó ( `� z�  Î#$�%�ëC  Ð#$�%�Di 
#$�%�ë� E#$�%�A�F G� ��Ü²����	���!���������G�#$�%�HI }#$
(J+�9Ü#�������G���K � �1����  

( بن الْحسيِن  كَانَ عِلي )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن نوِح بِن شعيٍب رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -8
  . ِإذَا أَتاه ختنه علَى ابنِتِه أَو علَى أُخِتِه بسطَ لَه ِرداَءه ثُم أَجلَسه ثُم يقُولُ مرحباً ِبمن كَفَى الْمئُونةَ و ستر الْعورةَ )عليه السالم 
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  باب فَضِل شهوِة النساِء علَى شهوِة الرجاِل

����////
2µ�g
2µ�g
2µ�g
2µ�gRRRR ��	
q�g��	
q�g��	
q�g��	
q�gRRRR ������������������������  
 عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْحسيِن بِن علْوانَ عن سعِد بِن طَِريٍف عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى-1

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(ساٍء ِفي النزةَ أَجعلَ ِتسعاٍء فَجزةَ أَجرشةَ عوهالش اللَّه لَقخ  ِمن ِفيِهن لَ اللَّهعا جلَا م لَو اِل وجاِحداً ِفي الرءاً وزج اِء و
  .الْحياِء علَى قَدِر أَجزاِء الشهوِة لَكَانَ ِلكُلِّ رجٍل ِتسع ِنسوٍة متعلِّقَاٍت ِبِه 

��×K�Á1¾¿� Ð#$�%�_ ( `�#ë� E#$�%�A�F Ð#$�%�Ó
1234#�������G������	��HI G�#$�%�557S��9A�P34�7S$
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q7S¶��	�9����èæ è¬ô�gR7�S�9A�#�T�
�������#$;
q	�/�Ô�à7¸
1��U<<  

2-ب اقحِإس نع ثَهدح نمٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمِن ع )
  . ِإنَّ اللَّه جعلَ ِللْمرأَِة صبر عشرِة ِرجاٍل فَِإذَا هاجت كَانت لَها قُوةُ شهوِة عشرِة ِرجاٍل )عليه السالم 

=�×K�Á1¾¿� ( `�#$�%��� ( `�#!"�#$�%�î�	#LA
#$�%�·'�
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 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط عن ضريٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
رشع ياثْن عضب ِطنياَء أُعسقُولُ ِإنَّ الني هتِمعقَالَ س رشع ياثْن ربص و .  

W�×K�Á1¾¿�#$�%�4W����#$�%�A;  (#$�%�_ ( `�#XV���	��
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  . أَنَّ النساَء أُعِطني بضع اثْني عشر و صبر اثْني عشر )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ضريٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
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(  عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبِه عن مروِك بِن عبيٍد-5
  . الْحياَء  يقُولُ فُضلَِت الْمرأَةُ علَى الرجِل ِبِتسعٍة و ِتسِعني ِمن اللَّذَِّة و لَِكن اللَّه أَلْقَى علَيِهن)عليه السالم 

�+�#E (1�û	
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 قَالَ ِإنَّ اللَّه جعلَ ِللْمرأَِة أَنْ تصِبر صبر عشرِة )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .جاٍل فَِإذَا حصلَت زادها قُوةَ عشرِة ِرجاٍل ِر

¤1234#��������������	��^_ Ø` #$�%�q A	�-#.�/� 0155#å	æç��èæ è¬
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����� باب أَنَّ الْمؤِمن كُفْو الْمؤِمنِة���¹¹¹¹����0000 RRRR««««\\\\¯̄̄̄\\\\����  
1-ِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م دِعن تقَالَ كُن اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نةَ عِطي

لُ جِعلْت ِفداك ِإني  و أَدناه و ساَءلَه فَقَالَ الرج)عليه السالم (  ِإِذ استأْذَنَ علَيِه رجلٌ فَأَِذنَ لَه فَدخلَ علَيِه فَسلَّم فَرحب ِبِه أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( جعفٍَر 
خطَبت ِإلَى مولَاك فُلَاِن بِن أَِبي راِفٍع ابنته فُلَانةَ فَردِني و رِغب عني و ازدرأَِني ِلدمامِتي و حاجِتي و غُربِتي و قَد دخلَِني ِمن ذَِلك غَضاضةٌ هجمةٌ غُض لَها 

نمفٍَر قَلِْبي تعو جفَقَالَ أَب توا الْمهدِعن تعليه السالم ( ي( ِن أَِبي طَاِلٍبب ِليِن عِن بيسِن الْحب ِليع نب دمحم قُولُ لَكي قُلْ لَه ِه ووِلي ِإلَيسر تفَأَن باذْه  )
  نتك فُلَانةَ و لَا ترده قَالَ أَبو حمزةَ  زوج منِجح بن رباٍح مولَاي اب)عليه السالم 
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 ِإنَّ رجلًا كَانَ ِمن أَهِل )عليه السالم (  فَلَما أَنْ توارى الرجلُ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( فَوثَب الرجلُ فَِرحاً مسِرعاً ِبِرسالَِة أَِبي جعفٍَر 
 منتِجعاً ِللِْإسلَاِم فَأَسلَم و حسن ِإسلَامه و كَانَ رجلًا قَِصرياً دِميماً محتاجاً عاِرياً و كَانَ ِمن ) عليه وآله صلى اهللا( الْيمامِة يقَالُ لَه جويِبر أَتى رسولَ اللَِّه 
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ي علَيِه طَعامه صاعاً ِمن تمٍر ِبالصاِع الْأَوِل و كَساه شملَتيِن و  ِلحاِل غُربِتِه و عراه و كَانَ يجِر)صلى اهللا عليه وآله ( ِقباِح السوداِن فَضمه رسولُ اللَِّه 
 لَاِم ِمنلُ ِفي الِْإسخدي ناُء ِممبرالْغ ى كَثُرتح اَء اللَّها شم كَثَ ِبذَِلكِل فَمِفيِه ِباللَّي قُدري و ِجدسالْم ملْزأَنْ ي هرأَم ِجدسالْم ِبِهم اقض ِة وِدينِة ِبالْماجِل الْحأَه

ه ِفي  أَنْ طَهر مسِجدك و أَخِرج ِمن الْمسِجِد من يرقُد ِفيِه ِباللَّيِل و مر ِبسد أَبواِب من كَانَ لَ)صلى اهللا عليه وآله ( فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبيِه 
 ِليع ابِإلَّا ب ابب ِجِدكسعليه السالم ( م( َةفَاِطم كَنسم و  ) عليها السالم( ولُ اللَِّهسر رقَالَ فَأَم ِفيِه غَِريب قُدرلَا ي و بننَّ ِفيِه جرملَا ي و  ) صلى اهللا

 أَمر )صلى اهللا عليه وآله (  علَى حاِلِه قَالَ ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليها السالم (  و أَقَر مسكَن فَاِطمةَ )عليه السالم (   ِبسد أَبواِبِهم ِإلَّا باب عِلي)عليه وآله 
الْم اَء وبرالْغ رأَم فَّةُ ثُمالص ِهي و ملَه ِملَتِقيفَةٌ فَعس ِلِمنيسذَ ِللْمختولُ اللَِّه أَنْ يسا فَكَانَ روا ِفيهعمتاج ا ولُوهزفَن ملَهلَي و مهارها نظَلُّوا ِفيهأَنْ ي اِكنيس )

صلى اهللا ( عاهدونهم و يِرقُّونَ علَيِهم ِلِرقَِّة رسوِل اللَِّه  يتعاهدهم ِبالْبر و التمِر و الشِعِري و الزِبيِب ِإذَا كَانَ ِعنده و كَانَ الْمسِلمونَ يت)صلى اهللا عليه وآله 
فَقَالَ لَه يا جويِبر لَو  نظَر ِإلَى جويِبٍر ذَات يوٍم ِبرحمٍة ِمنه لَه و ِرقٍَّة علَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  و يصِرفُونَ صدقَاِتِهم ِإلَيِهم فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه وآله 

تزوجت امرأَةً فَعفَفْت ِبها فَرجك و أَعانتك علَى دنياك و آِخرِتك فَقَالَ لَه جويِبر يا رسولَ اللَِّه ِبأَِبي أَنت و أُمي من يرغَب ِفي فَو اللَِّه ما ِمن حسٍب و لَا 
 يا جويِبر ِإنَّ اللَّه قَد وضع ِبالِْإسلَاِم من كَانَ ِفي الْجاِهِليِة شِريفاً )صلى اهللا عليه وآله (  و لَا ماٍل و لَا جماٍل فَأَيةُ امرأٍَة ترغَب ِفي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه نسٍب

جاِهِليِة وِضيعاً و أَعز ِبالِْإسلَاِم من كَانَ ِفي الْجاِهِليِة ذَِليلًا و أَذْهب ِبالِْإسلَاِم ما كَانَ ِمن نخوِة الْجاِهِليِة و تفَاخِرها ِبعشاِئِرها و شرف ِبالِْإسلَاِم من كَانَ ِفي الْ
و مهضيأَب مكُلُّه موالْي اسا فَالناِبهساِسِق أَنب و زاِس ِإلَى اللَِّه عالن بِإنَّ أَح ِطٍني و ِمن اللَّه لَقَهخ مِإنَّ آد و مآد ِمن مهِميجع و مهِبيرع و مهِشيقُر و مهدوأَس 

ِبريوا جي لَما أَعم و مقَاهأَت و لَه مهعِة أَطْوامالِْقي مولَّ يج و قَالَ لَه ثُم عأَطْو و كقَى ِللَِّه ِمنكَانَ أَت نلًا ِإلَّا ِلمفَض موالْي كلَيع ِلِمنيسالْم ٍد ِمنا  ِلأَحي طَِلقان
 رسولُ رسوِل اللَِّه ِإلَيك و هو يقُولُ لَك زوج جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء قَالَ فَانطَلَق جويِبر ِإلَى ِزياِد بِن لَِبيٍد فَِإنه ِمن أَشرِف بِني بياضةَ حسباً ِفيِهم فَقُلْ لَه ِإني

نده فَاستأْذَنَ فَأُعِلم فَأَِذنَ لَه فَدخلَ و سلَّم علَيِه ثُم  ِإلَى ِزياِد بِن لَِبيٍد و هو ِفي منِزِلِه و جماعةٌ ِمن قَوِمِه ِع)صلى اهللا عليه وآله ( جويِبر ِبِرسالَِة رسوِل اللَِّه 
ِلك شرف ِلي و فَخر فَقَالَ لَه جويِبر قَالَ يا ِزياد بن لَِبيٍد ِإني رسولُ رسوِل اللَِّه ِإلَيك ِفي حاجٍة ِلي فَأَبوح ِبها أَم أُِسرها ِإلَيك فَقَالَ لَه ِزياد بلْ بح ِبها فَِإنَّ ذَ

ِذب علَى  يقُولُ لَك زوج جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء فَقَالَ لَه ِزياد أَ رسولُ اللَِّه أَرسلَك ِإلَي ِبهذَا فَقَالَ لَه نعم ما كُنت ِلأَكْ)صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ لَه ِزياد ِإنا لَا نزوج فَتياِتنا ِإلَّا أَكْفَاَءنا ِمن الْأَنصاِر فَانصِرف يا جويِبر حتى أَلْقَى رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

رصذِْري فَانِبع هِبرٍد فَأُخمحةُ موبن ترذَا ظَهلَا ِبه آنُ ولَ الْقُرزذَا نا ِبهاللَِّه م قُولُ وي وه و ِبريوج صلى اهللا عليه وآله ( ف( تالذَّلْفَاُء ِبن هقَالَتم تِمعفَس 
دخلَ ِإلَيها فَقَالَت لَه ما هذَا الْكَلَام الَِّذي سِمعته ِمنك تحاِور ِبِه جويِبراً فَقَالَ لَها ذَكَر ِلي أَنَّ رسولَ ِزياٍد و ِهي ِفي ِخدِرها فَأَرسلَت ِإلَى أَِبيها ادخلْ ِإلَي فَ

 جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء فَقَالَت لَه و اللَِّه ما كَانَ جويِبر ِليكِْذب  زوج)صلى اهللا عليه وآله (  أَرسلَه و قَالَ يقُولُ لَك رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
قَالَ لَه ِزياد يا جويِبر مرحباً ِبك  ِبحضرِتِه فَابعِث الْآنَ رسولًا يرد علَيك جويِبراً فَبعثَ ِزياد رسولًا فَلَِحق جويِبراً فَ)صلى اهللا عليه وآله ( علَى رسوِل اللَِّه 

( للَِّه  فَقَالَ لَه ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ جويِبراً أَتاِني ِبِرسالَِتك و قَالَ ِإنَّ رسولَ ا)صلى اهللا عليه وآله ( اطْمِئن حتى أَعود ِإلَيك ثُم انطَلَق ِزياد ِإلَى رسوِل اللَِّه 
(  يقُولُ لَك زوج جويِبراً ابنتك الذَّلْفَاَء فَلَم أَِلن لَه ِبالْقَوِل و رأَيت ِلقَاَءك و نحن لَا نتزوج ِإلَّا أَكْفَاَءنا ِمن الْأَنصاِر فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله 
ا ِزياد جويِبر مؤِمن و الْمؤِمن كُفْو ِللْمؤِمنِة و الْمسِلم كُفْو ِللْمسِلمِة فَزوجه يا ِزياد و لَا ترغَب عنه قَالَ فَرجع ِزياد ِإلَى منِزِلِه و  ي)صلى اهللا عليه وآله 

 كَفَرت فَزوج )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَت لَه ِإنك ِإنْ عصيت رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه دخلَ علَى ابنِتِه فَقَالَ لَها ما سِمعه ِمن رسوِل
نس ِة اللَِّه ونلَى سع هجوِمِه فَزِإلَى قَو هجرأَخ ِبٍر ثُميوِد جذَ ِبيفَأَخ ادِزي جرِبراً فَخيووِلِه جسصلى اهللا عليه وآله ( ِة ر( و ادا ِزيهزهقَالَ فَج اقَهدص ِمنض و 

يه ا وئُوهيِزٍل قَالَ فَهنم ا ِلي ِمناللَِّه م فَقَالَ و كا ِإلَيوقَهسِزلٌ فَننم أَ لَك ِبٍر فَقَالُوا لَهيولُوا ِإلَى جسأَر ا ثُمئُوهيه اعاً وتم اشاً وئُوا ِفيِه ِفريه ِزلًا ونا مئُوا لَه
ى زاِويِة الْبيِت فَلَم يزلْ تاِلياً كَسوا جويِبراً ثَوبيِن و أُدِخلَِت الذَّلْفَاُء ِفي بيِتها و أُدِخلَ جويِبر علَيها معتماً فَلَما رآها نظَر ِإلَى بيٍت و متاٍع و ِريٍح طَيبٍة قَام ِإلَ

ِللْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً حتى طَلَع الْفَجر فَلَما سِمع النداَء خرج و خرجت زوجته ِإلَى الصلَاِة فَتوضأَت و صلَِّت الصبح فَسِئلَت هلْ مسِك فَقَالَت ما زالَ 
 لَ ِمثْلَ ذَِلكالثَّاِلثُ فَع موا كَانَ الْياٍد فَلَمِزي ِمن ا ذَِلكفَوأَخ و لَ ِمثْلَ ذَِلكةُ فَعلَةُ الثَّاِنيِت اللَّيا كَانفَلَم جراَء فَخدالن ِمعى ستاِجداً حس اِكعاً ور آِن واِلياً ِللْقُرت

أَب ِبذَِلك ِبروِل اللَِّه فَأُخسِإلَى ر طَلَقا فَانصلى اهللا عليه وآله ( وه( ا كَانَ ِمناللَِّه م لَا و ِبٍر ويوِويِج جزِني ِبتترولَ اللَِّه أَمسا ري يأُم و تِبأَِبي أَن فَقَالَ لَه 
 فَما الَِّذي أَنكَرتم ِمنه قَالَ ِإنا هيأْنا لَه بيتاً و متاعاً و أُدِخلَِت ابنِتي الْبيت )صلى اهللا عليه وآله ( الَ لَه النِبي مناِكِحنا و لَِكن طَاعتك أَوجبت علَي تزِوجيه فَقَ

 قَام ِإلَى زاِويِة الْبيِت فَلَم يزلْ تاِلياً ِللْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً حتى سِمع النداَء فَخرج ثُم فَعلَ و أُدِخلَ معها معتماً فَما كَلَّمها و لَا نظَر ِإلَيها و لَا دنا ِمنها بلْ
هكَلِّمي لَم ا وهنُ ِمندي لَم ِفي الثَّاِلثَِة و ِمثْلَ ذَِلك ِة ولَِة الثَّاِنيِفي اللَّي ثَ ِمثْلَ ذَِلكعب و ادِزي فرصا فَانِرنِفي أَم ظُراَء فَانسالن ِريدي اهرا نم و كا ِإلَى أَنْ ِجئْت

لَى يا رسولَ اللَِّه ِإني لَشِبق نِهم ِإلَى النساِء فَقَالَ  ِإلَى جويِبٍر فَقَالَ لَه أَ ما تقْرب النساَء فَقَالَ لَه جويِبر أَ و ما أَنا ِبفَحٍل ب)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
علَيك فَتاةٌ حسناُء  قَد خبرت ِبِخلَاِف ما وصفْت ِبِه نفْسك قَد ذُِكر ِلي أَنهم هيئُوا لَك بيتاً و ِفراشاً و متاعاً و أُدِخلَت )صلى اهللا عليه وآله ( لَه رسولُ اللَِّه 

 اعاً وتم اشاً وِفر تأَير اِسعاً وتاً ويب لْتخولَ اللَِّه دسا ري ِبريوج ِإذَنْ فَقَالَ لَه اكها دا فَمهنُ ِمندت لَم ا وهكَلِّمت لَم ا وهِإلَي ظُرنت ماً فَلَمتعم تيأَت ةٌ وِطراةً عفَت
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 هكُرأَنْ أَش ذَِلك لَاِني اللَّهِإذْ أَو تبباِكِني فَأَحسالْم اِء وبرالْغ عِتي موِكس ِتي وِضيعو ِتي واجح ِتي وبغُر ا وهلَيع تالَِّتي كُن اِليح تذَكَر ةً وِطراَء عنسح
لَيِه ِبحِقيقَِة الشكِْر فَنهضت ِإلَى جاِنِب الْبيِت فَلَم أَزلْ ِفي صلَاِتي تاِلياً ِللْقُرآِن راِكعاً و ساِجداً أَشكُر اللَّه حتى سِمعت النداَء علَى ما أَعطَاِني و أَتقَرب ِإ

ت ذَِلك ثَلَاثَةَ أَياٍم و لَياِليها و رأَيت ذَِلك ِفي جنِب ما أَعطَاِني اللَّه يِسرياً و لَِكني سأُرِضيها و فَخرجت فَلَما أَصبحت رأَيت أَنْ أَصوم ذَِلك الْيوم فَفَعلْ
علَمه ما قَالَ جويِبر فَطَابت أَنفُسهم قَالَ و وفَى لَها جويِبر ِبما قَالَ ثُم  ِإلَى ِزياٍد فَأَتاه فَأَ)صلى اهللا عليه وآله ( أُرِضيِهم اللَّيلَةَ ِإنْ شاَء اللَّه فَأَرسلَ رسولُ اللَِّه 

  .صاِر أَيم أَنفَق ِمنها بعد جويِبٍر  خرج ِفي غَزوٍة لَه و معه جويِبر فَاستشِهد رِحمه اللَّه تعالَى فَما كَانَ ِفي الْأَن)صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
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2-ا عاِبنحأَص ضعِد اللَِّه   ببأَِبي ع نٍل عجر ناٍن عِن ِسنِد بمحم نوٍح عِن نب وبأَي نع ِليمياِلٍح التِن صِن بيسِن الْحب ِليع عليه السالم ( ن( 
 ِبيلٌ النجى رِه)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ أَتِدي مولَ اللَِّه ِعنسا را  فَقَالَ يى يرا قَالَ فَأُخهقَِبلْت ِتي قَالَ فَقَالَ قَدناب ِهي ا ولَهقْبأَنْ ت ا أُِحبأَن ِب ورةُ الْعري

يٍب قَالَ فَسقَطَ ِرجلَا الرجِل ِمما دخلَه ثُم أَتى أُمها رسولَ اللَِّه قَالَ و ما ِهي قَالَ لَم يضِرب علَيها صدغٌ قَطُّ قَالَ لَا حاجةَ ِلي ِفيها و لَِكن زوجها ِمن ِجلِْب
ه ِلي قَالَ فَتسلَّى ذَِلك عنهما فَأَخبرها الْخبر فَدخلَها ِمثْلُ ما دخلَه فَسِمعِت الْجاِريةُ مقَالَته و رأَت ما دخلَ أَباها فَقَالَت لَهما ارضيا ِلي ما رِضي اللَّه و رسولُ

 ِبيا النوهى أَبأَت صلى اهللا عليه وآله ( و( ولُ اللَِّهسفَقَالَ ر ربالْخ هربفَأَخ  ) ا )صلى اهللا عليه وآلههنع اتانُ قَالَ فَمفْوِفيِه ص ادز ةَ ونا الْجهرهم لْتعج قَد 
  .بلَغَ مهرها بعده ِمائَةَ أَلِْف ِدرهٍم ِحلِْبيب فَ
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هِمن رباب آخ ����ËËËË
9$�
9$�
9$�
9$�����  
 اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن عمر بِن أَِبي بكَّاٍر عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد-1

 زوج ِمقْداد بن الْأَسوِد ضباعةَ ابنةَ الزبيِر بِن عبِد الْمطَِّلِب و ِإنما زوجه ِلتتِضع الْمناِكح و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( 
  . و ِليعلَموا أَنَّ أَكْرمهم ِعند اللَِّه أَتقَاهم )هللا عليه وآله صلى ا( ِليتأَسوا ِبرسوِل اللَِّه 

� ç#$��)*+�#.�/� 010@#$��A/  è#$��k6 ���#$���·'� 
é�?H
Q� 
�6�����	� �����234#���� � 7µ �E�
Q� 
�6#�	��	������kQ�

;���9A��,A�Æ	�¹�	�bL�	s��	��	������kQ�Æ	�	��?Æ9�á
t�¹��
t�ê��
Æ	Æ>U¶
R�¹� Æ
2µ�w�9A�O��  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن يِزيد بِن حاِتٍم قَالَ كَانَ ِلعبِد -2
ِإلَى عبِد  أَعتق جاِريةً ثُم تزوجها فَكَتب الْعين )عليه السالم ( مروانَ عين ِبالْمِدينِة يكْتب ِإلَيِه ِبأَخباِر ما يحدثُ ِفيها و ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن الْمِلِك بِن 

  )عليه السالم (  الْحسيِن الْمِلِك فَكَتب عبد الْمِلِك ِإلَى عِلي بِن

=1#¾¿��×K�Á�����#$��)*+�#$���� ( `�����ä� �( 12��#$�%�
#�9�O Oy$Q�¶�9�O RA�	q ½�������	���_  >?#$��H$�gë�	î�	ì]0%y®�

�����L�  ]0#½�������½��#$Q�xûL�
t�$�ðX
�µ�HE#����L� 
���  

ع قَد و كلَاتوم كِوجيزِني تلَغب فَقَد دعا بأَم تظَرن فِْسكلَِد فَلَا ِلنِفي الْو هِجبنتست ِر وهِبِه ِفي الص دجمت نٍش ميقُر ِمن كَانَ ِفي أَكْفَاِئك هأَن تِلم
بعد فَقَد بلَغِني ِكتابك تعنفُِني ِبتزِوِجيي مولَاِتي و تزعم أَنه كَانَ ِفي ِنساِء  أَما )عليه السالم ( و لَا علَى ولِْدك أَبقَيت و السلَام فَكَتب ِإلَيِه عِلي بن الْحسيِن 

قاً ِفي مجٍد و لَا مستزاد ِفي كَرٍم و ِإنما كَانت  مرت)صلى اهللا عليه وآله ( قُريٍش من أَتمجد ِبِه ِفي الصهِر و أَستنِجبه ِفي الْولَِد و أَنه لَيس فَوق رسوِل اللَِّه 
ي ساً ِفي ِديِن اللَِّه فَلَيِكيكَانَ ز نم ٍة ونلَى سا عهتعجتار ثُم هابِبِه ثَو ِمسٍر أَلْتي ِبأَملَّ ِمنج و زع اللَّه ادى أَرتم تجرِميِني خي ِملْكيِخلُّ ِبِه ش  قَد ِرِه وأَم ٌء ِمن

ر ابأَ الِْكتا قَرفَلَم لَامالس ِة واِهِليالْج ملُؤ ما اللُّؤمِلٍم ِإنسِرٍئ ملَى امع مفَلَا لُؤ ماللُّؤ بأَذْه ةَ وِقيصِبِه الن ممت ةَ وِسيسلَاِم الْخِبالِْإس اللَّه فَعِنِه رى ِبِه ِإلَى ابم
 فَقَالَ يا بني لَا تقُلْ ذَِلك فَِإنه أَلْسن بِني هاِشٍم الَِّتي تفِْلق الصخر و )عليه السالم ( سلَيمانَ فَقَرأَه فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني لَشد ما فَخر علَيك عِلي بن الْحسيِن 

  . يا بني يرتِفع ِمن حيثُ يتِضع الناس )عليه السالم ( ف ِمن بحٍر ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن تغِر
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3- اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع اِشِميِن الْهسالْح نب نيسِن   الْحب ِليع نع نياِديدغِض الْبعب نع اِرييِن السع اردنِن بِد بمحم نب ِليع ِر ومالْأَح
جوزتأَنْ ي وزجِم يجقُولُ ِفي الْعا تم اما ِهشاِرِج فَقَالَ يوالْخ ضعكَِم بالْح نب امِهش ٍش قَالَ ِبلَاٍل قَالَ لَِقييقُر وا ِمنجوزتي برقَالَ فَالْع معِب قَالَ نروا ِفي الْع

م و لَا تتكَافَأُ فُروجكُم قَالَ نعم قَالَ فَقُريش يتزوج ِفي بِني هاِشٍم قَالَ نعم قَالَ عمن أَخذْت هذَا قَالَ عن جعفَِر بِن محمٍد سِمعته يقُولُ أَ تتكَافَأُ ِدماؤكُ
 فَقَالَ ِإني لَِقيت ِهشاماً فَسأَلْته عن كَذَا فَأَخبرِني ِبكَذَا و كَذَا و ذَكَر أَنه سِمعه ِمنك قَالَ نعم قَد )عليه السالم ( فَخرج الْخاِرِجي حتى أَتى أَبا عبِد اللَِّه 

 ِإنك لَكُفْو ِفي دِمك و حسِبك ِفي قَوِمك و لَِكن اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( ت ذَِلك فَقَالَ الْخاِرِجي فَها أَنا ذَا قَد ِجئْتك خاِطباً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه قُلْ
أَي اخسأَو ِهي قَِة ودِن الصا عنانا صاللَِّه مقُولُ تي وه و اِرِجيالْخ ا فَقَاملَن لَ اللَّهعا جِمثْلَ م لَه ِل اللَّهعجي لَم نِبِه م ا اللَّهلَنا فَضِفيم ِركشأَنْ ن هكْراِس فَنِدي الن

م و در حاللَِّه أَقْب ِني ودقَطُّ ر لًا ِمثْلَهجر تأَياِحِبِه رِل صقَو ِمن جرا خ.  
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عليه (  أَنَّ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه علَبةَ بِن ميموٍن عمن يرِوي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَ-4
ِإلَيِه ِفي ذَِلك ِكتاباً أَنك ِصرت بعلَ الِْإماِء فَكَتب ِإلَيِه  فَبلَغَ ذَِلك عبد الْمِلِك بِن مروانَ فَكَتب )عليه السالم (  تزوج سريةً كَانت ِللْحسِن بِن عِلي )السالم 

 ِإنما اللُّؤم لُؤم الْجاِهِليِة ِإنَّ رسولَ  أَنَّ اللَّه رفَع ِبالِْإسلَاِم الْخِسيسةَ و أَتم ِبِه الناِقصةَ فَأَكْرم ِبِه ِمن اللُّؤِم فَلَا لُؤم علَى مسِلٍم)عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن 
لَم يِزده ِإلَّا  أَنكَح عبده و نكَح أَمته فَلَما انتهى الِْكتاب ِإلَى عبِد الْمِلِك قَالَ ِلمن ِعنده خبروِني عن رجٍل ِإذَا أَتى ما يضع الناس )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
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عليه ( شرفاً قَالُوا ذَاك أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ لَا و اللَِّه ما هو ذَاك قَالُوا ما نعِرف ِإلَّا أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ فَلَا و اللَِّه ما هو ِبأَِمِري الْمؤِمِنني و لَِكنه عِلي بن الْحسيِن 
   .)لسالم ا
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هِمن رباب آخ ����ËËËË
9A�
9A�
9A�
9A�����  
1-ِإلَى أَِبي ج تبقَالَ كَت اِسِطياٍر الْوشِن بِن بيسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعليه السالم ( ع( بكَاِح فَكَتِن النع أَلُهأَس 

 كَِبري فَساد ِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت لُوهفْعِإلَّا ت وهجوفَز هتانأَم و هِدين مِضيتفَر كُمِإلَي طَبخ نم ِإلَي.  
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عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب عِلي بن أَسباٍط ِإلَى أَِبي جعفٍَر -2
(ِر بفٍَر  ِفي أَمعو جِه أَبِإلَي بفَكَت داً ِمثْلَهأَح ِجدلَا ي هأَن اِتِه ون ) عليه السالم( ِفي ذَِلك ظُرنفَلَا ت داً ِمثْلَكأَح ِجدلَا ت كأَن و اِتكنِر بأَم ِمن تا ذَكَرم تفَِهم 

  . قَالَ ِإذَا جاَءكُم من ترضونَ خلُقَه و ِدينه فَزوجوه ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض و فَساد كَِبري ) عليه وآله صلى اهللا( رِحمك اللَّه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

=0�����	���2¥� 0#$��( `�#$¶�#E (�	�
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 ِفي التزِويِج فَأَتاِني )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْهمذَاِني قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر -3
  . ِإذَا جاَءكُم من ترضونَ خلُقَه و ِدينه فَزوجوه ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض و فَساد كَِبري ) عليه وآله صلى اهللا( ِكتابه ِبخطِِّه قَالَ رسولُ اللَِّه 
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 باب الْكُفِْو0000����¬¬¬¬����  
 قَالَ الْكُفْو أَنْ يكُونَ عِفيفاً )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

ي هدِعن و ارس.  

��×K�Á1¾¿�( ̀ �#�����������	��V¶�#$��A*�#$��C� 0#$�
234#���� �.à.
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 كَحنِة أَنْ ياِهيِرباب كَرمالْخ اِربش ����ZZZZ�L�ö÷�'�}�L�ö÷�'�}�L�ö÷�'�}�L�ö÷�'�}����  
  . من زوج كَِرميته ِمن شاِرِب الْخمِر فَقَد قَطَع رِحمها )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -1

��×K�Á1¾¿�#234#��������������	�ñlq�( `� �Æ
�'�}P#Lá�#�
1�$�%#$���
  

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه-2
( طَبِإذَا خ جوزِر لَا يمالْخ اِربش .  

= �#$��)*+�#.�/� 01 '����	�����������#$���û	
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 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  . من شِرب الْخمر بعد ما حرمها اللَّه علَى ِلساِني فَلَيس ِبأَهٍل أَنْ يزوج ِإذَا خطَب )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه قَالَ

W ��#$��¾u Î#$��( `�#E (1 �& $������#$�����������#
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¬¬))))iiii���� شكَّاِكباب مناكَحِة النصاِب و ال ¬¬))))�� �� ����ö÷���4ö÷���4ö÷���4ö÷���4ËËËË
�	��
�	��
�	��
�	�� ������������  
عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .وا ِفي الشكَّاِك و لَا تزوجوهم ِلأَنَّ الْمرأَةَ تأْخذُ ِمن أَدِب زوِجها و يقْهرها علَى ِديِنِه  قَالَ تزوج)السالم 

�1#¾¿��×K�Á�¶��#$��	@ *+��#$��·'� ( `�#$��
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2-ص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   نع ِميِد الطَّاِئيِد الْحبع نع لَِبيى الْحيحي نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نى عيحِن يانَ بفْو
يك ِبالْبلِْه ِمن النساِء قَالَ زرارةَ فَقُلْت و اللَِّه ما ِهي ِإلَّا مؤِمنةٌ أَو  أَتزوج ِبمرِجئٍَة أَو حروِريٍة قَالَ لَا علَ)عليه السالم ( زرارةَ بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ِإلَّا الْمستضعِفني ِمن الرجاِل و النساِء و  و أَين أَهلُ ثَنوى اللَِّه عز و جلَّ قَولُ اللَِّه عز و جلَّ أَصدق ِمن قَوِلك)عليه السالم ( كَاِفرةٌ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .الِْولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً و ال يهتدونَ سِبيلًا 
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 قَالَ لَا )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
ِج الْموزتي وفَةَ ِبذَِلكرعةَ الْماِصبالن ِمنؤ.  

W����������	���6 7#$�� ¡ Ù#$��¾u �#$��( `�#E (1
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 قَالَ قَالَ لَه )عليه السالم (   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  . قُلْت جِعلْت ِفداك و اللَِّه ِإني لَأَقُولُ لَك هذَا و لَو جاَءِني ِببيٍت ملْآنَ دراِهم ما فَعلْت الْفُضيلُ أَتزوج الناِصبةَ قَالَ لَا و لَا كَرامةَ

r#$��;�#$��&'� �#$��A�st u#vZ� (1u����������	���m 
���� �234#����)�Å�	L�
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 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
رفَِإنَّ الْم موهجوزلَا ت كَّاِك ووا ِفي الشجوزلَى ِديِنِه تا عهرقْهي ا وِجهوِب زأَد ذُ ِمنأْخأَةَ ت.  
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لْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن يعقُوب عن مروانَ بِن مسِلٍم عِن الْحسيِن بِن موسى الْحناِط عِن ا-6
 لَا و[ ِإنَّ ِلامرأَِتي أُختاً عاِرفَةً علَى رأِْينا و لَيس علَى رأِْينا ِبالْبصرِة ِإلَّا قَِليلٌ فَأُزوجها ِممن لَا يرى رأْيها قَالَ لَا و لَا ِنعمةَ )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَال ترِجعوهن ِإلَى الْكُفَّاِر ال هن ِحلٌّ لَهم و ال هم يِحلُّونَ لَهن ] كَرامةَ

¤%�4A[\ Ð#$�%�q A�	q#$�%�¾¼ 0#$�%�k6 �#( `�1#$�
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 ِإني أَخشى أَنْ لَا يِحلَّ ِلي )عليه السالم ( يِل بِن دراٍج عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِم-7
  .مستضعفَات ِمن اللَّاِتي لَا ينِصبن و لَا يعِرفْن ما أَنتم علَيِه أَنْ أَتزوج من لَم يكُن علَى أَمِري فَقَالَ ما يمنعك ِمن الْبلِْه ِمن النساِء قُلْت و ما الْبلْه قَالَ هن الْ

³��#9�����	��Ø���µ#$�%�Ø��
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 عِن )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -8
ةَ النِمنؤالْم اِصبِج النوزتلَا ي ةَ واِصبالن ِمنؤِج الْموزِه قَالَ لَا يدِبر لَمعلَا ي وه ِه ودلَى رع قَاِدر وه ةَ وِمنؤالْم هجوزلْ نه هتاودع و هبصن ِرفع اِصِب الَِّذي قَد

ِج الْموزتلَا ي ةً وِمنؤم فعضتس.  
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9-مِجِد   أَحي فَلَم ِويجزالت ِريدِلِه يأَه ضعقَالَ كَانَ ب نيِن أَعانَ برمح نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحم نب د
  . فَقَالَ أَين أَنت ِمن الْبلِْه الَِّذين لَا يعِرفُونَ شيئاً )عليه السالم ( امرأَةً مسِلمةً مواِفقَةً فَذَكَرت ذَِلك ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم (  عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن حسِن بِن عِلي الْوشاِء عن جِميٍل-10
 نقَالَ ه اِء وسالن لِْه ِمنالْب ِمن كعنما يم ِرِه قَالَ ولَى أَمع كُني لَم نِني ِممعي جوزِحلَّ ِلي أَنْ أَتأَنْ لَا ي افي أَخِإن اللَّه كلَحاللَّاِتي لَا أَص فَاتعضتسالْم 

  .ينِصبن و لَا يعِرفْن ما أَنتم علَيِه 

�Ö��#9�����	��Ø���µ#$�%�Ù#$�%�7pR	0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ST ÑÒÓ
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 )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -11
اِح الناِصِب فَقَالَ لَا و اللَِّه ما يِحلُّ قَالَ فُضيلٌ ثُم سأَلْته مرةً أُخرى فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي ِنكَاِحِهم قَالَ و الْمرأَةُ عاِرفَةٌ قُلْت عاِرفَةٌ قَالَ ِإنَّ عن ِنكَ

  .ٍف الْعاِرفَةَ لَا توضع ِإلَّا ِعند عاِر

�������	���m 7#$�%�AB A*�#$�%�´�µ�¶�#$�%�( Î#
2µ ã1
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 قَالَ قُلْت ما تقُولُ ِفي )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -12
قَالَ و ما يمنعك ِمن ذَِلك قُلْت ما يمنعِني ِإلَّا أَني أَخشى أَنْ لَا يكُونَ يِحلُّ ِلي مناكَحتهم فَما مناكَحِة الناِس فَِإني قَد بلَغت ما ترى و ما تزوجت قَطُّ 

ست اِت الْآنَ فَِبمقَالَ فَه اِريوِخذُ الْجأَت قُلْت ِبرصأَ ت ابش تأَن و عنصت فِني قَالَ كَيرأْمِة ِإنْ ترِزلَِة الْحنِبم تسةَ لَيِإنَّ الْأَم ِني فَقُلْتِبرأَخ اِريوِحلُّ الْجت
يةُ ِبشِني الْأَمتابر اكِفد ِعلْتج قُلْت ابوِدي جِعن كُني ا قَالَ فَلَمِحلُّهتست ثِْني فَِبمدا قَالَ حهلْتزتا أَِو اعهتلَ ٍء ِبعفْعاِلي أَنْ تا أُبقَالَ م جوزى أَترا تِني مِبرأَخ 

 ذَِلك عن أَمِرك قَالَ فَِإنَّ قَالَ قُلْت أَ رأَيت قَولَك ما أُباِلي أَنْ تفْعلَ فَِإنَّ ذَِلك علَى وجهيِن تقُولُ لَست أُباِلي أَنْ تأْثَم أَنت ِمن غَيِر أَنْ آمرك فَما تأْمرِني أَفْعلُ
 قَد تزوج و كَانَ ِمِن امرأَِة نوٍح و امرأَِة لُوٍط ما قَص اللَّه عز و جلَّ و قَد قَالَ اللَّه تعالَى ضرب اللَّه مثَلًا ِللَِّذين كَفَروا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

أَترولَ اللَِّه امسِإنَّ ر ما فَقُلْتتاهِن فَخانيِعباِدنا صاِلح ِن ِمنيدبع تحتا تلُوٍط كان أَترام وٍح وا )صلى اهللا عليه وآله (  نمِزلَِتِه ِإننِمثْلَ م ِفي ذَِلك تلَس 
ةٌ ِدينظِْهركِْمِه مةٌ ِبحِقرم ِهي ِه ويدي تحت ولُ اللَِّه ِهيسر جوز قَد ِإلَّا و ى ِبذَِلكنا عا مماهتانلَّ فَخج و زِل اللَِّه عِإلَّا ِفي قَو ى ِبذَِلكنا عاللَِّه م ا وأَم ه )

أَمِرك فَقَالَ ِإنْ كُنت فَاِعلًا فَعلَيك ِبالْبلْهاِء ِمن النساِء قُلْت و ما الْبلْهاُء قَالَ ذَوات  فُلَاناً قُلْت أَصلَحك اللَّه فَما تأْمرِني أَنطَِلق فَأَتزوج ِب)صلى اهللا عليه وآله 
ِة الرِبيعلَى ِديِن رع وه نم فٍْص فَقَالَ لَا فَقُلْتاِلٍم أَِبي حلَى ِديِن سع وه نم فَقُلْت فَاِئفوِر الْعداللَّاِتيالْخ اِتقوالْع لَِكن ا أِْي قَالَ لَا وم ِرفْنعلَا ي و نِصبنلَا ي 

  تعِرفُونَ 
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 قَالَ كَانت تحته امرأَةٌ ِمن ثَِقيٍف و لَه ِمنها ابن )عليه السالم (  فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن-13
ت محمد بن عِلي قَالَت فَِإنَّ ِلذَِلِك أَصحاباً ِبالْكُوفَِة قَوم يشِتمونَ السلَف و يقَالُ لَه ِإبراِهيم فَدخلَت علَيها مولَاةٌ ِلثَِقيٍف فَقَالَت لَها من زوجِك هذَا قَالَ

يِمِه شِجس ِمن عضعضت ِه ولَيانَ عبتقَِد اس ذَِلك دعب هتأَيا قَالَ فَرِبيلَهلَّى سقُولُونَ قَالَ فَخلَ ي قَالَ ٌء قَالَ فَقُلْت ذَاك تأَير قَد ا قَالَ واقُهِفر كلَيانَ عبتقَِد اس ه
 معن قُلْت.  

�W�fg9ö÷;������������	��Ø���µ#$�%�U  �#$�%�k6 �#( `�1
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عليه ( جلٌ علَى عِلي بِن الْحسيِن  قَالَ دخلَ ر)عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -14
نْ  فَِإنْ سرك أَنْ أُسِمعك ِمنها ذَاك أَسمعتك قَالَ نعم قَالَ فَِإذَا كَانَ غَداً ِحني تِريد أَ)عليه السالم (  فَقَالَ ِإنَّ امرأَتك الشيباِنيةَ خاِرِجيةٌ تشِتم عِلياً )السالم 

 ا وِبيلَهلَّى سفَخ ا ذَِلكهِمن نيبا فَتهلُ فَكَلَّمجاَء الراِر فَجاِنِب الدِفي ج نِد كَمالْغ ا كَانَ ِمناِر قَالَ فَلَماِنِب الدِفي ج نفَاكْم دفَع جرخت تا كُنكَم جرخت
 هِجبعت تكَان.  

�r#( `�1  ]0�����	���������#$�%�Ø���µ#$�%�U �#$�%�k6 �
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15-رِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع عليه السالم ( اِهيم( نع عما أَسأَن أَِبي و أَلَهقَالَ س 
 ِإلَي با أَحمهِة فَقَالَ ِنكَاحاِنيرصالن ِة ووِديهِنكَاِح الْي أَو هلَدو دوهتافَةَ أَنْ يخةَ ماِنيرصلَا الن ةَ ووِديهالْي جوزتِلِم أَنْ يسِل الْمجِللر ا أُِحبم ِة واِصِبيِنكَاِح الن ِمن

 رصنتي.  
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 أَنه قَالَ تزوج الْيهوِديِة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري -16
  .و النصراِنيِة أَفْضلُ أَو قَالَ خير ِمن تزوِج الناِصِب و الناِصِبيِة 

�¤�� 0#$�%�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 01�������	��¶��#$�%�Æ¡
234#�������55�u��
t�©�·�	�Ü
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17-ع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع عليه السالم ( ن( انَ ِمناسرِل خأَه ِمن مقَو اهأَت هأَن 
اِم و ِإذَا ناكَحتموهم انهتك الِْحجاب وراِء النهِر فَقَالَ لَهم تصاِفحونَ أَهلَ ِبلَاِدكُم و تناِكحونهم أَما ِإنكُم ِإذَا صافَحتموهم انقَطَعت عروةٌ ِمن عرى الِْإسلَ

  .بينكُم و بين اللَِّه عز و جلَّ 

�³��������������	��/ #$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
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ِرِهمغَي اِن وودالس اِد والْأَكْر ِمن هتاكَحنم كُِره نباب م  

����ÆÆÆÆ°°°°				������������Q%
LQ%
LQ%
LQ%
L|||| �Æ	�Æ	�Æ	�Æ	}}}} ö÷ö÷ö÷ö÷#$#$#$#$ ;;;;��������  
 ِإياكُم )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد-1

 هوشم لْقخ هِج فَِإننالز ِنكَاح و.  

�G������	�����������#$�%�
2µ Ø` #$�%�q A	�-#.�/� 01����
1234#���551n��~ðYZ	�#Lö÷���<<  

2-ماِلٍد عِن خِن بيسِن الْحانَ عثْمِن عِرو بمع نِن عيسِن الْحب ِليع نع كِّيٍد الْممحِن ماِعيلَ بمِإس نع اِهيمرِإب نب ِليِبيِع   عأَِبي الر نع هذَكَر ن
وا  لَا تشتِر ِمن السوداِن أَحداً فَِإنْ كَانَ لَا بد فَِمن النوبِة فَِإنهم ِمن الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِمن الَِّذين قالُ)عليه السالم ( الشاِمي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

 ِمنا ِعصابةٌ ِمنهم و لَا تنِكحوا ِمن )عليه السالم ( ِإنا نصارى أَخذْنا ِميثاقَهم فَنسوا حظا ِمما ذُكِّروا ِبِه أَما ِإنهم سيذْكُرونَ ذَِلك الْحظَّ و سيخرج مع الْقَاِئِم 
سِجن مهداً فَِإناِد أَحالِْغطَاُء الْأَكْر مهنع كُِشف الِْجن ِمن .  
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��������������	��?t����#$�%�î�	#LLs1234#�55S��n�	>âGMH°�9A��Q

�	���234#å	æç��9K�*;� �n�9A�Æ	YZ 	>â�0� �����	VXè )æ è¬ ¬
« � Æ	�9A� n½�n� O�

�a�R��HT$�n��k� �	�n�� X1yXÆLH# <<�Æ´3�"�r �e� �	�ÝbL
2HT$�e� Æ	��
���� �1n���gEÜYZ 	LGö÷��	
L��	�Ýn Æ	n.�9A�#$;�����kK�Á

1�2
�Æ
l#å	æçèæ è¬<<  

3-ِعد   نع فوسِن يب دمأَح نع اِشِميِد اللَِّه الْهبِن عِد بمحم نِعيٍد عِن سِرو بمع نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
الَ لَا تناِكحوا الزنج و الْخزر فَِإنَّ لَهم أَرحاماً تدلُّ علَى غَيِر الْوفَاِء قَالَ و الِْهند و السند و الْقَند  قَ)عليه السالم ( عِلي بِن داود الْحداِد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ارهدِني الْقُنعي ِجيبن ِفيِهم سلَي.  

W�� [\#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1%�	-��� (#$�%�Ó 	@#$�%
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÷ö���� باب ِنكَاِح ولَِد الزنى�iö÷�iö÷�iö÷�i������������				����  
1-نِلٍم عسِن مِد بمحم نِد اللَِّه عبِن عِريِز بح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععِن )عليه السالم (  أَِبي جع هأَلْتقَالَ س 

  .الْخِبيثَِة أَتزوجها قَالَ لَا 
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�9�����	�%�q (#$�%���� ?>#$�%�_ 
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ِل  ِفي الرج)عليهما السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -2
 أْسلِْدِه فَلَا بلَى وع بيِف الْعخي فِْسِه فَقَالَ ِإنْ لَما ِلنِخذُهتي ٍة ودِر ِرشيا ِلغهجوزتي ةَ أَواِريِري الْجتشي.  

= (#$�%�Ø��
 Ù#$�%�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 01<�
¡#$�%�q
9K�*;V$��¶�°�9���O1234Å��ê)�+����	��¹L�
t�g���°2�¹>âE �

551�Jò�SH9$���à�mR�9
	�á���n�<<  

3-دمحِلأَِبي   م اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
  . يطْلَب ولَدها  ولَد الزنا ينكَح قَالَ نعم و لَا)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

W�A;  ���#$�%�¾u Î#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á�	�( `�#E (
234Å�3 �ö÷��
�µ��>X1�ÈÉ����������#9�����	�55$�F�-1	Làd
	��<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -4
  .الَ لَا و قَالَ ِإنْ كَانَ لَه أَمةٌ وِطئَها و لَا يتِخذْها أُم ولَِدِه عِن الْخِبيثَِة يتزوجها الرجلُ قَ

r#9�����	��q (#$�%�¢µ� 7 p� #$�1%�C� 0#$�%�( `�#E (1S
*;�
�µiµ��������234ÅKL�
t?
��$��Xk�Q9K�55J <<efÆ	����E�$�Æ	n�234�	�

P�à�	�������L<<  

5- نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبعليه السالم ( أَِبي ع( كُونُ لَهِل يجِن الرِئلَ عقَالَ س 
 ِإلَي بأَح وفَه ذَِلك نع هزنِإنْ ت ا قَالَ لَا وطَأَهأَنْ ي احنِه جلَيى عِزن لَدو اِدمالْخ.  

�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 01��������������	��/#$�%�
Í#$�%�
1234#����)�Å�mO�mR�×½�$�VÆ	�	��iµ�	��L�¶����»Xk�Q9K�*;V$��

55
 ]KGÜë¯��zß�$�H$�J�¢{Æ>U<< 

ZZZZ�L���� باب كَراِهيِة تزِويِج الْحمقَاِء و الْمجنونِة��
t�g���L��
t�g���L��
t�g���L��
t�g������ß�	�ß�	�ß�	�ß�	�������������  

 ِإياكُم و )صلوات اهللا عليه ( ري الْمؤِمِنني  قَالَ قَالَ أَِم)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه  -1
 اعا ِضيهلْدو لَاٌء وا بهتبحقَاِء فَِإنَّ صمالْح ِويجزت.  
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 قَالَ زوجوا الْأَحمق و لَا تزوجوا )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 بجنقَاَء لَا تمالْح و بجني قمقَاَء فَِإنَّ الْأَحمالْح.  

=����������	��î�	#LA
#$�%�)*+�#$�%����'� `�#¾¿��×K�Á1
#����123455ë}g����²�3�)*R
	�ë}
q��YZ	Là�
t�g����F	L�
t�
4��

1�� �J�3�
	�<<  

 قَالَ )عليه السالم ( خزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْ-3
انت ِعنده أَمةٌ مجنونةٌ فَلَا بأْس ِبأَنْ سأَلَه بعض أَصحاِبنا عِن الرجِل الْمسِلِم تعِجبه الْمرأَةُ الْحسناُء أَ يصلُح لَه أَنْ يتزوجها و ِهي مجنونةٌ قَالَ لَا و لَِكن ِإنْ كَ

  .يطَأَها و لَا يطْلُب ولَدها 

W��������	��q (#$�%���ù ¾á���#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1
#		
°K�Á�����Æ	��	�
X�2
k��9�#g��g��m¶�.�9K�*;
qA4$�Xk�Q

234#����)�Å�à� Æ	�_ �
1îL�
t�$�55J <<$�Æ	�1�Jò� SH9$���à�E�$�n�F
KLef�1KLàd
	��$��� 

�µ©©©©���� باب الزاِني و الزاِنيِة�	��µ�	��µ�	��µ�	������µ�µ�µ�µ����  
عليه ( ِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن ِسرحانَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ-1

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الزاِني ال ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً قَالَ هن ِنساٌء مشهورات ِبالزنا و ِرجالٌ مشهورونَ ِبالزنا شِهروا و عِرفُوا ِبِه و الناس )السالم 
  .فَمن أُِقيم علَيِه حد الزنا أَو متهم ِبالزنا لَم ينبِغ ِلأَحٍد أَنْ يناِكحه حتى يعِرف ِمنه التوبةَ الْيوم ِبذَِلك الْمنِزِل 

��Ø���µ#$�%�A_� 
o�
#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
k�;å	æç������������#9�����	�èæ è¬55µ²[ KLàö÷��µ��g���� 2�<<���=r"r �K�*;

234#����)��955��8�iµO�n
qC��	����8 �iµO�n�����Æ	��#A�	����8Æ	1�
iLJö÷�A�MH¶�°�ÕSË��iµ��2��kiµgl�xnl
µ�Æ^ kµi!�Ø�ãä�	�#$;iµ��

1P��A¢��A��I�Êë¯<<  

2-أَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتقَالَ س اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دم )
ِركَةً فَقَالَ كُن ِنسوةٌ مشهورات ِبالزنا و ِرجالٌ مشهورونَ ِبالزنا قَد عِرفُوا ِبذَِلك و  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الزاِني ال ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مش)عليه السالم 

ح هاِكحنٍد أَنْ يِغ ِلأَحبني ِبِه لَم ِهرش ا أَونالز دِه حلَيع أُِقيم نِزلَِة فَمنالْم ِبِتلْك موالْي اسةَ النبوالت هِمن ِرفعى يت.  
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ِفي  )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -3
 مشهوِرين ِبالزنا فَنهى اللَّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( قَوِلِه عز و جلَّ الزاِني ال ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً قَالَ هم ِرجالٌ و ِنساٌء كَانوا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

 اِل وجالر أُولَِئك نلَّ عج و هتبوت فرعى تتح وهجوزفَلَا ت دِه الْحلَيع أُِقيم أَو ذَِلك ئاً ِمنيش رهش نِزلَِة منالْم لَى ِتلْكع موالْي اسالن اِء وسالن.  

W�%�AB A*�#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ�������	��q (#$
k�;å	æç��#�����èæ è¬55��� 2©�µ²[ KLJö÷��µ<<���=r"r �2349K�*;55O�����	�
qÆ	

��8 �iµ�	��9#3µ;�	��	������kQ�!�MØ�ãä�	�234�������	��	
qA�#å	æç���èæ è¬
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µ�Æ
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1P��<<  

4-نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتٍب قَالَ سهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمعليه السالم (  أَح( جوزٍل تجر نع 
  .يأْخذَ الصداق ِمن الَِّذي زوجها و لَها الصداق ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها و ِإنْ شاَء تركَها امرأَةً فَعِلم بعد ما تزوجها أَنها كَانت زنت قَالَ ِإنْ شاَء زوجها أَنْ 

r����������#9�����	��¥	 Ü	Þ#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
R$�n�2341yXiµ#g��$��i�#$�1;�
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l$�Ø4�$�N�s;$�YZ�¿ À êg��$��	�î¿ À �$�� ��
t�$��$�#���¯	%S�k� 
K
ü�$ß+�����¯n��	�<<  

 قَالَ سِمعته يقُولُ لَا )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر -5
  .ٍء ِمنه عجزت عنه السِفينةُ و قَد حِملَ ِفيها الْكَلْب و الِْخنِزير   الزنا و لَا ِفي بشِرِه و لَا ِفي شعِرِه و لَا ِفي لَحِمِه و لَا ِفي دِمِه و لَا ِفي شيخير ِفي ولَِد

�#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1��; #9�����	��Ü� �Ø���µ#$�%�U �
234#�����559$�Üà�	�9Am;$�à9��;$�à9�ä*;$�à9��$�àJ£SH9
	��iµ

��S� M��$�%9c°�1��BK
���	� 9$�¡n��/<<  

عليه (   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَباٍن عن حكَِم بِن حكَيٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  . عز و جلَّ و الزاِنيةُ ال ينِكحها ِإلَّا زاٍن أَو مشِرك قَالَ ِإنما ذَِلك ِفي الْجهِر ثُم قَالَ لَو أَنَّ ِإنساناً زنى ثُم تاب تزوج حيثُ شاَء  ِفي قَوِلِه)السالم 
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234ð1�9K�*;55�KLiµA2�n�îL�
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 باب الرجِل يفْجر ِبالْمرأَِة ثُم يتزوجها

 ������������ L�
t�$�ð�	��L�
t�$�ð�	��L�
t�$�ð�	��L�
t�$�ð�	��¹¹¹¹Liµ�g��Liµ�g��Liµ�g��Liµ�g��????
�
�
�
�����  
 بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو-1

ا فَلْيراِودنها علَى الْحراِم فَِإنْ تابعته فَِهي  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج امرأَةً كَانَ يفْجر ِبها فَقَالَ ِإنْ آنس ِمنها رشداً فَنعم و ِإلَّ)عليه السالم ( اللَِّه 
  .علَيِه حرام و ِإنْ أَبت فَلْيتزوجها 

�[\ ��#$�%�̂ _ !¤#$�%�Ó 	@#$�%�Î `�#$�%�`� (#E (1
��	�����
t�$��$�X�¹Liµ�g���O�Xk�Q9K�*;V$�����������#9���

234#����)��Å�55¾�xK
L�÷�l
¥���>��Ë
g�� ¦�1�Ä�§��ST�$�Æ	n�$�g��Æ	n�
1KL�
t�g��$�Æ	�ë¯���KL�÷��$�g��Æ	n��	����>l$�g��Ü�KL̈ R<<  

 قَالَ )عليه السالم ( بِن عِلي الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن عبيِد اللَِّه -2
ثَم لُ ِمنجالر ابلَِة أَصخثَلُ النم ثَلُهم و ِنكَاح هآِخر و ِسفَاح لُهلَالًا قَالَ أَوا حهجوزتأَنْ ي ا لَهدب أٍَة ثُمرِبام رٍل فَججا رمأَي تفَكَان دعا باهرتاش اماً ثُمرا حِره

  .لَه حلَالًا 

=����	��/0 ��z#$�%�AB 
Í#$�%�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 01
1234#����������55g��°MVO1�k� �KL�
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1P��k� ê$�<<  

3- نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحقَالَ )عليه السالم ( ي 
  .الٌ أَولُه ِسفَاح و آِخره ِنكَاح أَولُه حرام و آِخره حلَالٌ سأَلْته عن رجٍل فَجر ِبامرأٍَة ثُم بدا لَه أَنْ يتزوجها فَقَالَ حلَ

W��#9�����	��¶��#$�%�Æ¡'� 0#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
Q9K�*;V$����������)��ÅKL�
t�$�Æ	��¹�k`��ð1�¹Liµ�g��°O�Xk�
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4-اِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِريٍر عِن جب اقحِإس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نلُ )عليه السالم ( ا عجالر لَه قَالَ قُلْت 
تنقَِضي ِعدتها ِباسِتبراِء رِحِمها ِمن ماِء الْفُجوِر فَلَه أَنْ يتزوجها و ِإنما يفْجر ِبالْمرأَِة ثُم يبدو لَه ِفي تزِوِجيها هلْ يِحلُّ لَه ذَِلك قَالَ نعم ِإذَا هو اجتنبها حتى 

  .يجوز لَه أَنْ يتزوجها بعد أَنْ يِقف علَى توبِتها 
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÷ö���� باب ِنكَاِح الذِّميِة�g��ö÷�g��ö÷�g��ö÷�g��????ssss����  
1-ةَ باِويعم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِرِه عغَي ٍب وهِل )عليه السالم ( ِن وجِفي الر 

يها الْهوى فَقَالَ ِإنْ فَعلَ فَلْيمنعها ِمن شرِب الْمؤِمِن يتزوج الْيهوِديةَ و النصراِنيةَ قَالَ ِإذَا أَصاب الْمسِلمةَ فَما يصنع ِبالْيهوِديِة و النصراِنيِة فَقُلْت لَه يكُونُ لَه ِف
  .الْخمِر و أَكِْل لَحِم الِْخنِزيِر و اعلَم أَنَّ علَيِه ِفي ِديِنِه غَضاضةً 
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عليه ( الَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن زرارةَ بِن أَعين قَ-2
  . عن ِنكَاِح الْيهوِديِة و النصراِنيِة فَقَالَ لَا يصلُح ِللْمسِلِم أَنْ ينِكح يهوِديةً و لَا نصراِنيةً و ِإنما يِحلُّ لَه ِمنهن ِنكَاح الْبلِْه )السالم 
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 )عليه السالم (    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر-3
  .أَ يتزوج الْمجوِسيةَ قَالَ لَا و لَِكن ِإنْ كَانت لَه أَمةً 

W��	��q (#$�%�¢µ� 7R #$�%�¾u Î#$�%�
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 قَالَ لَا )ليه السالم ع(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -4
  .يتزوج الْيهوِديةَ و لَا النصراِنيةَ علَى الْمسِلمِة 
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نصراِنيِة أَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْته عِن الْيهوِديِة و ال-5
  .يتزوجها الرجلُ علَى الْمسِلمِة قَالَ لَا و يتزوج الْمسِلمةَ علَى الْيهوِديِة و النصراِنيِة 
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 يا أَبا محمٍد ما )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن الرضا -6
 ٍة قُلْتِلمسلَى مةً عاِنيرصن جوزتٍل يجقُولُ ِفي رلَى تِة عاِنيرصالن ِويجزت وزجلَا ي ِلي قُلْتِبِه قَو لَمعي فَِإنَّ ذَِلك قُولَنقَالَ لَت كيدي نيِلي با قَوم و اكِفد ِعلْتج

نال ت لَّ وج و زِل اللَِّه عِلقَو قُلْت ِلم ٍة قَالَ وِلمسِر ملَا غَي ٍة وِلمسوا مأُوت الَِّذين ِمن ناتصحالْم ِة وِذِه الْآيقُولُ ِفي ها تقَالَ فَم ِمنؤى يتِركاِت حشوا الْمِكح
 كَتس ثُم مسبةَ فَتِذِه الْآيه تخسِركاِت نشوا الْمِكحنال ت و لُهفَقَو قُلْت ِلكُمقَب ِمن الِْكتاب.  
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 عمر عن درست الْواِسِطي عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ بِن أَعين عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَحمد بِن-7
  .صِم الْكَواِفِر  قَالَ لَا ينبِغي ِنكَاح أَهِل الِْكتاِب قُلْت جِعلْت ِفداك و أَين تحِرميه قَالَ قَولُه و ال تمِسكُوا ِبِع)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

³%�¾p¢� 0#$�%�1�		�
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 عن قَوِل اللَِّه عز و )عليه السالم ( اٍب عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَ-8
   .جلَّ و الْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم فَقَالَ هِذِه منسوخةٌ ِبقَوِلِه و ال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر
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 قَالَ ِإنَّ أَهلَ الِْكتاِب و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -9
الز دأَح لَمةٌ ِإذَا أَسِذم لَه نم ِميعا جاِر فَأَمها ِبالنأِْتيهي هلَِكن ا وهعم ِبيتلَا ي ا وِرهلَاِم ِإلَى غَياِر الِْإسد ا ِمنهِرجخأَنْ ي لَه سلَي ا ولَى ِنكَاِحِهما عمِن فَهيجو

م ِإلَى انِقضاِء الِْعدِة فَِإنْ أَسلَمِت الْمرأَةُ ثُم أَسلَم الرجلُ قَبلَ انِقضاِء ِعدِتها فَِهي امرأَته و ِإنْ لَم الْمشِركُونَ ِمثْلُ مشِرِكي الْعرِب و غَيِرِهم فَهم علَى ِنكَاِحِه
كَذَِلك ا وهلَيع ِبيلَ لَهلَا س و هِمن تانب ِة فَقَداِء الِْعدِقضان دعِإلَّا ب ِلمسي ِجدي وه ةً واِنيرصلَا ن ةً ووِديهي جوزتِلِم أَنْ يسِغي ِللْمبنلَا ي و ةَ لَهلَا ِذم نم ِميعج 

  .مسِلمةً حرةً أَو أَمةً 
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10-وني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نِن عمحِد الربِن عب قَالَ لَا )عليه السالم ( س 
  .ينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يتزوج يهوِديةً و لَا نصراِنيةً و هو يِجد مسِلمةً حرةً أَو أَمةً 
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11-ِليفٍَر   ععأَِبي ج نِصٍري عأَِبي ب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نأَةٌ )عليه السالم (  برام ٍل لَهجر نع أَلْتقَالَ س 
لَ الِْكتةً فَقَالَ ِإنَّ أَهوِديها يهلَيع جوزتأَنْ ي ةٌ لَهاِنيرصةً قَالَ لَا لَا نأَم جوزتي هفَِإن قُلْت  جوزتأَنْ ي أْسةً فَلَا باصخ كُملَيا عِمن عسوم ذَِلك اِم وِللِْإم اِليكماِب م

ت لَم ةً وِلمسةً مرا حِهملَيع جوزاٍء فَِإنْ تثَلَاثَ ِإم جوزتأَنْ ي لُحصأَنْ ي اَءتِر فَِإنْ شهالْم ِمن ذَتا أَخا ما فَِإنَّ لَهلَ ِبهخد ةً ثُموِديهي ةً واِنيرصأَةً نرام أَنَّ لَه لَمع
أَو مرت لَها ثَلَاثَةُ أَشهٍر حلَّت ِللْأَزواِج قُلْت فَِإنْ طَلَّق علَيها الْيهوِديةَ و تِقيم بعد معه أَقَامت و ِإنْ شاَءت تذْهب ِإلَى أَهِلها ذَهبت و ِإذَا حاضت ثَلَاثَةَ ِحيٍض 

 معِزِلِه قَالَ ننا ِإلَى مهدرِبيلٌ أَنْ يا سهلَيع ِة لَهِلمسةُ الْمِعد قَِضينلَ أَنْ تةَ قَباِنيرصالن.  
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 ِفي الْحر يتزوج )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .ضطُر ِإلَيها الْأَمةَ قَالَ لَا بأْس ِإذَا ا

��������	��¶��#$�%��Z#$�%�_ AB#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
12349K�*;#L�
t�EOV
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 قَالَ تزوِج الْحرةَ علَى الْأَمِة و لَا تزوِج )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
وزت نم ِة ورلَى الْحةَ عاِطلٌ الْأَمب هٍة فَِنكَاحرلَى حةً عأَم ج.  
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الَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَ-3
 عن ِنكَاِح الْأَمِة قَالَ يتزوج الْحرةَ علَى الْأَمِة و لَا تتزوج الْأَمةُ علَى الْحرِة و ِنكَاح الْأَمِة علَى الْحرِة باِطلٌ و ِإِن اجتمعت )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  . فَِللْحرِة يوماِن و ِللْأَمِة يوم لَا يصلُح ِنكَاح الْأَمِة ِإلَّا ِبِإذِْن مواِليها ِعندك حرةٌ و أَمةٌ
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4-بأَِبي ع نةَ عاعمس ناِم عى اللَّحيحي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحعليه السالم ( ِد اللَِّه   م( جوزٍل تجِفي ر 
 قَالَ قُلْت لَه فَِإنْ لَم امرأَةً حرةً و لَه امرأَةٌ أَمةٌ و لَم تعلَِم الْحرةُ أَنَّ لَه امرأَةً أَمةً قَالَ ِإنْ شاَءِت الْحرةُ أَنْ تِقيم مع الْأَمِة أَقَامت و ِإنْ شاَءت ذَهبت ِإلَى أَهِلها

 ترض ِبذَِلك و ذَهبت ِإلَى أَهِلها أَ فَلَه علَيها سِبيلٌ ِإذَا لَم ترض ِبالْمقَاِم قَالَ لَا سِبيلَ لَه علَيها ِإذَا لَم ترض ِحني تعلَم قُلْت فَذَهابها ِإلَى أَهِلها هو طَلَاقُها قَالَ
 اَءتِإنْ ش جوزت وٍء ثُمثَلَاثَةَ قُر ٍر أَوهثَلَاثَةَ أَش تدتِزِلِه اعنم ِمن تجرِإذَا خ معن.  

r�������������	���Z#$�%��£E#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1#�
M�zE¶��$��,�Jg��
�µ�Æ	�	��M�zE�$��_ �
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5-محِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع )
رِة فَقَالَ لَا تتزوج واِحدةٌ ِمنهما علَى الْمسِلمِة و تتزوج الْمسِلمةُ علَى الْأَمِة و  هلْ ِللرجِل أَنْ يتزوج النصراِنيةَ علَى الْمسِلمِة و الْأَمةَ علَى الْح)عليه السالم 

  .النصراِنيِة و ِللْمسِلمِة الثُّلُثَاِن و ِللْأَمِة و النصراِنيِة الثُّلُثُ 

�%�( ���#E (1���	�����'� 12��#$�%�AB A*�#$�%�C� 0#$�
�)��ÅHElg��
�µ�2PÆ
H©�·lg��A4Æ	����ê?
�X�Xk�Q����������#9��

4#���12355lg��©�·�	�lEHg��¶�	�PÆ
àlg��¶H°�9��	
A��²Q�� �¶1PÆ

[ �Ç¶�êg��©�·�	�E�	�SÈ 	
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6-أَِبي ج نع نيِن أَعةَ باررز نانٌ عفٍَر   أَبعليه السالم ( ع( ِإلَى ذَِلك طَرضةَ قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يالْأَم جوزتِل يجِن الرع أَلْتقَالَ س .  

¤234ÅKL�
t�E ?
�XXk�Q��������#9�����	��Ü� Ø���µ#A*�155J <<�-
²��=l#Lm�Æ	L<<  

 قَالَ لَا ينبِغي أَنْ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
مالْم رلُ الْحجالر جوزتي ِة أَوالْأَم رهم موِة الْيرالْح رهم و رهلُ الْمالطَّو لًا وطَو كُمِمن ِطعتسي لَم نم لَّ وج و زع ثُ قَالَ اللَّهيح ا كَانَ ذَِلكمِإن مولُوكَةَ الْي

  .أَقَلُّ

³k6 �#$�%�( `�#E (1K�Á#$�%�U �#$�%���û	
À �����	��
�ÉH
q
�µ����
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1�234#55Ê��kÀ�9�O�	�����àY <<�72=� �$�2�ø¿ ;E¿ ��
A�Rg��
�µ��	��¿kÀ�	�
1�Á�  

8- مهنع سوني نِرِه عغَي اٍر ورِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِغي ِللْ)عليهم السالم (   عبنةَ ِإلَّا  قَالَ لَا يالْأَم جوزتوِسِر أَنْ يِلِم الْمسم
  .أَنْ لَا يِجد حرةً فَكَذَِلك لَا ينبِغي لَه أَنْ يتزوج امرأَةً ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإلَّا ِفي حاِل الضرورِة حيثُ لَا يِجد مسِلمةً حرةً و لَا أَمةً 
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الَ لَا ينبِغي  قَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -9
لْحرِة ِللْحر أَنْ يتزوج الْأَمةَ و هو يقِْدر علَى الْحرِة و لَا ينبِغي أَنْ يتزوج الْأَمةَ علَى الْحرِة و لَا بأْس أَنْ يتزوج الْحرةَ علَى الْأَمِة فَِإنْ تزوج الْحرةَ علَى الْأَمِة فَِل

 موِة يِللْأَم اِن وموي.  

Ì��	��¶��#$�%�A¬ �#$�%�Oá#$�%���q vZ�#$�%�)*+�#.�/� 01
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 أَو عن أَِبي جعفٍَر )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 قَالَ نهى عن ِنكَاِح الْمرأَتيِن لَيس ِلواِحدٍة  ِمنهما صداق ِإلَّا بضع صاِحبِتها و قَالَ لَا يِحلُّ أَنْ ينِكح واِحدةً ِمنهما ِإلَّا ِبصداٍق و ِنكَاِح ) السالم عليه( 
 ِلِمنيسالْم.  

�$�%�( `�#E (1ÀK�Á#$�%�U �#$�%�k6 �# �������	��¾¿�
1234�	��à.�Q;g©���	
¿ À R���234��ö÷�����	
A�#�������2�������55��

°�9A���J1�ö÷R��4�	�N�s;¿ À ²�ö÷R<<  

 يقُولُ قَالَ رسولُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -2
 لَا جلَب و لَا جنب و لَا ِشغار ِفي الِْإسلَاِم و الشغار أَنْ يزوج الرجلُ الرجلَ ابنته أَو أُخته و يتزوج هو ابنةَ الْمتزوِج أَو أُخته و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِه اللَّ

ت رغَي رها ممهنيكُونَ بذَا يه ذَا ِمنه ذَا وه ذَا ِمنِويِج هز.  

=������#9�����	��.�/� �Í#$�%�� �#$�%���  ¡#.�/� 01
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Æ
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 �1î�;$�Æ	�	�Æ	;$�P�Q3�à¿ SHAb�
;A��	�KLö÷�P2M  

 عن ِنكَاِح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ نهى رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِبيِه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَ-3
  . لَا مهر بينهما الشغاِر و ِهي الْممانحةُ و هو أَنْ يقُولَ الرجلُ ِللرجِل زوجِني ابنتك حتى أُزوجك ابنِتي علَى أَنْ



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 49

W �#( 01 �4 1234#��������������	�ñlq�)*+�#$�%�55������kQ�
1ãHK�	
V¶��ö�$��7DHK�	
¶�Ü�	�234���Ïö÷#�	��	55W9�¹1	
Æ
Pá���

1�à¿ À SHAb�
;A��;$�/�1�	
Æ
Pá�<<  

  باب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج أُم ولَِد أَِبيها

����
t�
t�
t�
t�����	���)*;$�ð�	��	���)*;$�ð�	��	���)*;$�ð�	��	���)*;$�ð�	��¹¹¹¹L�
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�����¹¹¹¹L�L�L�L�����  
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا -1

 و أُم ولَِد )عليه السالم (  تزوج ابنةَ الْحسِن بِن عِلي )عليه السالم ( س ِبذَِلك فَقُلْت لَه بلَغنا عن أَِبيك أَنَّ عِلي بن الْحسيِن يتزوج أُم ولَِد أَِبيها فَقَالَ لَا بأْ
 ابنةَ الْحسِن و أُم ولٍَد ِلعِلي بِن )عليه السالم ( قَالَ لَيس هكَذَا ِإنما تزوج عِلي بن الْحسيِن الْحسِن و ذَِلك أَنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا سأَلَِني أَنْ أَسأَلَك عنها فَ

سِن الْحب ِليلَى عع ابانَ فَعورِن مِلِك بِد الْمبِإلَى ع ِبذَِلك بفَكَت كُمدوِل ِعنقْتِن الْميسِن الْحا )عليه السالم ( يفَلَم ابوِه الْجِإلَي بفَكَت ِه ِفي ذَِلكِإلَي بفَكَت 
  . يضع نفْسه و ِإنَّ اللَّه يرفَعه )عليه السالم ( قَرأَ الِْكتاب قَالَ ِإنَّ عِلي بن الْحسيِن 

�( `�#$�%�)*+�#.�/� 01=���#9�����	��·'� N� $�Xk�Q�����
1234#����)��1�¹L�
t�E�	���)*;g��$��	��¹L�
t�g��¶�O�9K�*;V55$�

�Jò� SH9 <<���)�#9���< L� ]0��í���������**;)�� 1�ÈÉ��]
 ]Î#0�����9¾¿�K�Á9K�*$��	���
tM�E�	�������Î�	���
t��
�Ð¡�

Xk�Q#?
�¶�L� �]0®  ́�Jö�$�1234#����)�xÅ�	Lk�Q�����)�9�����
kÑ�-K��O���< L� � ]0�	���
t�P�����Î#�½��Üx1��
t�E�	���A� 

L� 0#$�x»�HA�	q����$�#����)���9H����)�9K�*$��	��§H�Ò÷�l
%1}�þ\9#$�L1234��¾�OH½ 6L� ]0 æç���	�n�Ó HÔ ����¹L#��å	èæ è¬<<  

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يتزوج )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْحسِن -2
  .ا بأْس ِبذَِلك أُم ولٍَد ِلأَِبيها قَالَ لَ

=;V$�Xk�Q�����=���#9�����	��A;  (#$�%�L� (#E (1
4#����)�1�¹L�
t�E�	���)*;$�ð�	��¹L�
t�g��°O�9K�*12355ò� SH9$�

�J<<  

 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي الْحسِن -3
  . ابنِتِه الْجاِريةَ و قَد وِطئَها أَ يطَؤها زوج ابنِتِه قَالَ لَا بأْس ِبِه الرجِل يهب ِلزوِج
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4-م نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نى عوسِن مانَ برِعم نع هنا   عضالر دِعن تِل قَالَ كُنيِن الْفُضِد بمعليه السالم ( ح( نانُ عفْوص أَلَهفَس 
  ِدِه قَالَ لَا بأْس ِبِهرجٍل تزوج ابنةَ رجٍل و ِللرجِل امرأَةٌ و أُم ولٍَد فَمات أَبو الْجاِريِة أَ يِحلُّ ِللرجِل الْمتزوِج امرأَته و أُم ولَ

rGc�����N��3�9�����	��7 (#$�%���� (#$�%�[\ A�@#$�1
�P�V°O�Xk�Q9K�*;V$������)�#A���y
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 ما )عليه السالم ( ي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِل-5
  .أَها قَالَ نعم تقُولُ ِفي رجٍل تزوج امرأَةً فَأَهدى لَها أَبوها جاِريةً كَانَ يطَؤها أَ يِحلُّ ِلزوِجها أَنْ يطَ

�������#9�����	��Æ¡'� (#$�%��� Ø#$�%��H0 Î#���0��1
��	��¹L�
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6- نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتةَ قَالَ ساعمس نع وبعليه السالم ( أَِبي أَي( جوزٍل تجر نع 
أُم جوزالَِّذي ت ادِإنْ أَر تأَيلَِدِه أَ رو ِر أُمغَي ِمن لَدِت ويِللْم ا وهديا سهنع اتٍل فَمجِلر تلٍَد كَانو ا أُمهنيب عمجا فَيقَهتا الَِّذي أَعِدهيةَ سناب جوزتلَِد أَنْ يالْو 

 ِبذَِلك أْسا قَالَ لَا بقَهتا الَِّذي أَعِدهيِت سِبن نيب و.  
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الن لَّ ِمنج و زع اللَّه لَّها أَحاِءباب ِفيمس 
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������ kkkk���� #å	æç��O�9����#å	æç��O�9����#å	æç��O�9����#å	æç��O�9����èèèè ææ ææ èè èè¬¬ ¬¬����  
اً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن نوِح بِن شعيٍب و محمِد بِن الْحسِن قَالَ سأَلَ ابن أَِبي الْعوجاِء ِهشام بن الْحكَِم فَقَالَ لَه أَ لَيس اللَّه حِكيم-1

 سةً أَ لَيِدلُوا فَواِحدعأَلَّا ت مفَِإنْ ِخفْت باعر ثُالثَ و ثْىن وساِء مالن ِمن لَكُم وا ما طابِكحلَّ فَانج و زِلِه عقَو نِني عِبرقَالَ فَأَخ اِكِمنيالْح كَمأَح وه لَى وقَالَ ب
لَى قَالَ فَأَخضاً قَالَ بذَا فَرِل هيِميلُوا كُلَّ الْمفَال ت متصرح لَو ساِء والن نيِدلُوا بعوا أَنْ تِطيعتست لَن لَّ وج و زِلِه عقَو نِني عِبر  

� (�	�F  ö�#$�%�)*+�#.�/� 01 Î  �Ü#7pÝÞ�'� ������	��S ¬�#
1}���	�Xk�Q55Å�J£å	æç��Xèæ è¬ <<;å	æç���}1�ß£�#��Æ	�	��ï}#$�èæ è¬$�9K�*;k�

F��¯�¯%dd%	
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�72W�}#$��JÈ4ÜX155�ï <<�áz��JÈ²9��9K�*;k�$�;å	æç��o���}#$�èæ è¬

¶�� ́
 $�1	L§H�Æ�m1	LkíAb�
;��^3���Ü1  

 فَقَالَ يا ِهشام ِفي غَيِر وقِْت حج و لَا عمرٍة )عليه السالم ( أَي حِكيٍم يتكَلَّم ِبهذَا فَلَم يكُن ِعنده جواب فَرحلَ ِإلَى الْمِدينِة ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
( ٌء قَالَ و ما ِهي قَالَ فَأَخبره ِبالِْقصِة فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه  أَهمِني ِإنَّ ابن أَِبي الْعوجاِء سأَلَِني عن مسأَلٍَة لَم يكُن ِعنِدي ِفيها شيقَالَ نعم جِعلْت ِفداك ِلأَمٍر 

كُم ِمن النساِء مثْىن و ثُالثَ و رباع فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تعِدلُوا فَواِحدةً يعِني ِفي النفَقَِة و أَما قَولُه و لَن  أَما قَولُه عز و جلَّ فَانِكحوا ما طاب لَ)عليه السالم 
معلَّقَِة يعِني ِفي الْمودِة قَالَ فَلَما قَِدم علَيِه ِهشام ِبهذَا الْجواِب و أَخبره قَالَ و تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا بين النساِء و لَو حرصتم فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْ

 ِدكِعن ذَا ِمنا هاللَِّه م.  

#$��yà¾�O$ß;��xè�¹L�i�á£2H��������������OÏê#�V_9Gc
��K�1234�$�#����������X �� ;Æ@	á 1�ÈÉ#$�ÅP�Æ  Æ	R ;È	 55���)�A*�l�

�o� �âq�¶� '� ���3	��Þ��Xk�Q9K�*;ã ¶��æ#ä�SH$ßKGyà¾�O����)�1
234#55Å�XÆ	 <<�k�R��1%234��#����������2� ]H����)�#$�55àP�WO�9����
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%�A���RÜ¶��ÝoßLàkí����mW�72W������	��9å V
k�Rå	æçèæ è¬55��	
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 اللَّه تعالَى أَحلَّ الْفَرج ِلِعلَِل مقْدرِة الِْعباِد ِفي الْقُوِة علَى الْمهِر   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ ِإنَّ-2
أَو ما ملَكَت أَيمانكُم و قَالَ و من لَم و الْقُدرِة علَى الِْإمساِك فَقَالَ فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن و ثُالثَ و رباع فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تعِدلُوا فَواِحدةً 

نهورأُج نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتا اسقَالَ فَم ِمناِت وؤالْم ياِتكُمفَت ِمن كُممانأَي لَكَتما م ِمناِت فَِمنؤناِت الْمصحالْم ِكحنلًا أَنْ يطَو كُمِمن ِطعتسي ةً وفَِريض 
ال جناح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة فَأَحلَّ اللَّه الْفَرج ِلأَهِل الْقُوِة علَى قَدِر قُوِتِهم علَى ِإعطَاِء الْمهِر و الْقُدرِة علَى الِْإمساِك أَربعةً ِلمن قَدر علَى 

و لَا ذَِلك ِة ورِويِج الْحزلَى تع قِْدري لَم ا واِكهسلَى ِإمع قِْدري ِإذَا لَم ِمِني والْي ِملْك جوزٍة تاِحدلَى وع قِْدري لَم نم ٍة واِحدو ِن ويتاثْن ِبثَلَاٍث و هوند نِلم 
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 اللَّه تزِويج الْمتعِة ِبأَيسِر ما يقِْدر علَيِه ِمن الْمهِر و لَا لُزوِم نفَقٍَة و أَغْنى اللَّه كُلَّ فَِريٍق ِمنهم ِبما أَعطَاهم ِمن الْقُوِة علَى ِإعطَاِء علَى ِشراِء الْمملُوكَِة فَقَد أَحلَّ
 اِك وسِن الِْإمفَقَِة عِة ِفي النالِْجد ِر وهِه الْمجلَى ولَالَِة عالد ِة وطَاِء الْقُوِإع ِة وونعِن الْمسلَّ ِفي حج و زِل اللَِّه عِقب ا ِمنوتؤِإلَّا ي وِر وِن الْفُجاِك عسِن الِْإمع

و مطَاها أَعاِم ِفيمرِن الْحِعفُّونَ ِبِه عتسا يم مطَاها أَعلَاِل لَمالْح ِب ورالض ِمن وددالْح ِهملَيع عضو ذَِلك دفَِعن ملَه نيب و مطَاها أَعِبم اِم ورِن الْحع ماهأَغْن 
ى وجوِه الْحلَاِل لَما وضع علَيِهم حداً ِمن هِذِه الْحدوِد فَأَما وجه التزِويِج الرجِم و اللِّعاِن و الْفُرقَِة و لَو لَم يغِن اللَّه كُلَّ ِفرقٍَة ِمنهم ِبما جعلَ لَهم السِبيلَ ِإلَ

لْمتعِة فَأَمر غَمض علَى كَِثٍري ِلِعلَِّة نهِي من نهى عنه و الداِئِم و وجه ِملِْك الْيِمِني فَهو بين واِضح ِفي أَيِدي الناِس ِلكَثْرِة معاملَِتِهم ِبِه ِفيما بينهم و أَما أَمر ا
 حلَالًا ِللْغِني و الْفَِقِري ِليستِويا ِفي تحِرِميِه لَها و ِإنْ كَانت موجودةً ِفي التنِزيِل و مأْثُورةً ِفي السنِة الْجاِمعِة ِلمن طَلَب ِعلَّتها و أَراد ذَِلك فَصار تزِويج الْمتعِة

ِري و ذَِلك أَنَّ تحِليِل الْفَرِج كَما استويا ِفي قَضاِء نسِك الْحج متعِة الْحج فَما استيسر ِمن الْهدِي ِللْغِني و الْفَِقِري فَدخلَ ِفي هذَا التفِْسِري الْغِني ِلِعلَِّة الْفَِق
 ِمن ةُ الْقَِويقُو فرعِم فَلَا يقَاِديِر الْقَوِر ملَى قَدع اِئضالْفَر ضفْراِئٍز أَنْ يج رغَي هِلأَن ذَِلك و الْفَِقري و ِنيالْغ عسةً ِليِم قُوى الْقَونلَى أَدع تِضعا ومِإن اِئضالْفَر

علَالٌ ضةُ حعتالْم اِل ووالْأَم فُِس وِة ِفي الْأَنِل الْقُواِفِل ِبفَضواِت ِبالنريوا ِفي الْخعاراُء فَسالْأَقِْوي ِغبر فَاِء ثُمعِف الضعِة أَضلَى قُوع تِضعو لَِكن ِعيِف وِف الض
دِة ِممن لَه أَربع و ِممن لَه ِملْك الْيِمِني ما شاَء كَما ِهي حلَالٌ ِلمن يِجد ِإلَّا ِبقَدِر مهِر الْمتعِة و الْمهر ما تراضيا علَيِه ِفي حدوِد ِللْغِني و الْفَِقِري ِلأَهِل الِْج

 كَثُر الْفَِقِري قَلَّ أَو و ِنيِويِج ِللْغزالت.  
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���� باب وجوِه النكَاِح �ö÷�ö÷�ö÷�ö÷����  
 و ِنكَاٍح ِبلَا  قَالَ يِحلُّ الْفَرج ِبثَلَاٍث ِنكَاٍح ِبِمرياٍث)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .ِمرياٍث و ِنكَاِح ِملِْك الْيِمِني 

��dØ41234#��������������	����#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
ö÷;ò %�ö÷;��GZ%�ö÷;��G1�/�k�1�  

عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْعباِس بِن موسى عن محمِد بِن ِزياٍد عِن الْحسيِن بِن زيٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -2
  . ِنكَاٍح ِبلَا ِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبِملِْك الْيِمِني  يقُولُ يِحلُّ الْفَرج ِبثَلَاٍث ِنكَاٍح ِبِمرياٍث و)السالم 

=#9�����	��>µ Ð#$�%�
2µ (#$�%�[\ $~#$�%�( `�#E (1
k� �dØ41234#]�a��; ����������1�ö÷;ò �	��ö÷;��GZ%�ö÷;��G1�/�  

  يقُولُ يِحلُّ الْفَرج ِبثَلَاٍث)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْحسيِن بِن زيٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -3
  .ِنكَاٍح ِبِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبلَا ِمرياٍث و ِنكَاٍح ِبِملِْك الْيِمِني 

W#���������; #9�����	��>µ Ð#$�%�Oá#$�%�_ (#.�/� 01
23455ö÷;��G1�/�k��dØ41�ö÷;ò �	��ö÷;��GZ%�<<  

ِويجزالت ادأَر نظَِر ِلمباب الن ����ÆÆÆÆÃÃÃÃ �î�	#LÆ
���R�
t�î�	#LÆ
���R�
t�î�	#LÆ
���R�
t�î�	#LÆ
���R�
t����  
 عِن الرجِل )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم-1

  .يِريد أَنْ يتزوج الْمرأَةَ أَ ينظُر ِإلَيها قَالَ نعم ِإنما يشتِريها ِبأَغْلَى الثَّمِن 
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 قَالَ لَا )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حماِد بِن عثْمانَ و حفِْص بِن الْبختِري كُلِِّهم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه -2
جوزتأَنْ ي ادا ِإذَا أَراِصِمهعم ا وِههجِإلَى و ظُرنِبأَنْ ي أْسا به.  

=�	�AB 
Í�	�~$  ��#$�%�&'� �#$�%�)*+�#$�1 ������	���� ��� �
1234#���������55� SH9�
����	i�	�KÂ;$���Ä�Æ
���R�
t�$�Æ	L�Jò<<  

 )عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن السِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -3
ملُها و ينظُر ِإلَى خلِْفها و ِإلَى وجِهها قَالَ نعم لَا بأْس ِبأَنْ ينظُر الرجلُ ِإلَى الْمرأَِة ِإذَا أَراد أَنْ يتزوجها ينظُر ِإلَى خلِْفها و ِإلَى الرجلُ يِريد أَنْ يتزوج الْمرأَةَ يتأَ

  .وجِهها 
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4-ع ِريِن السِن بسِن الْحانَ عثْمِن عاِن بأَب نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع عليه السالم ( ن( هأَن 
 الَهِطي معي فَِلم معا قَالَ نهجوزتلَ أَنْ يأَِة قَبرِإلَى الْم ظُرنِل يجِن الرع أَلَهس.  

r$�%�AB A*�#$�%��û	
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5-مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نٍل عجر نأَِبيِه ع نِل عِن الْفَضِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب قَالَ )عليه السالم ( د 
 ا وِرهعِإلَى ش ظُرنا فَيهِوجيزت ِريدأَِة يرلُ ِإلَى الْمجالر ظُرنأَ ي لَه لَذِّذاً قُلْتتم كُني ِإذَا لَم ِبذَِلك أْسا قَالَ لَا باِسِنهحم.  
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ِويجزِفيِه الت هكْرقِْت الَِّذي يباب الْو ����t9��t9��t9��t9��ÈÈÈÈ	Æ		Æ		Æ		Æ	�Æ	�Æ	�Æ	�Æ	}}}} �
�
�
�
����  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن محمِد بِن يحيى الْخثْعِمي عن ضريِس بِن عبِد الْمِلِك قَالَ لَما بلَغَ -1

  . ما أَراهما يتِفقَاِن فَافْترقَا )عليه السالم (  رجلًا تزوج ِفي ساعٍة حارٍة ِعند ِنصِف النهاِر فَقَالَ أَبو جعفٍَر أَبا جعفٍَر صلَوات اللَِّه علَيِه أَنَّ

�#$�%�Ï E (#$�%�q�  $~#$�%�0 Î 0#( `�1s�
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2-مِن سِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد   حبو عاِس قَالَا قَالَ أَببأَِبي الْع ةَ واررِن زِد بيبع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاع
  . لَيس ِللرجِل أَنْ يدخلَ ِبامرأٍَة لَيلَةَ الْأَرِبعاِء )عليه السالم ( اللَِّه 

=ã1�$G����	�Ø���µ z#$�%�AB A*�#$�%�Ï Î `�#$�%��Z Î#
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ِمن بحتسا يِلباب مِويِج ِباللَّيزالت  ������������ O9�
tHg��O9�
tHg��O9�
tHg��O9�
tHg������  
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي التزِويِج )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن الرضا -1

 قَالَ ِمن كَنس نا هماُء ِإنسالن كَناً ولَ سلَ اللَّيعج ِل ِلأَنَّ اللَّهِباللَّي ِويجزِة التنالس.  
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  . لَيلًا و أَطِْعموا ضحى  قَالَ زفُّوا عراِئسكُم)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -2

=1234#��������������	����#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 0155;��
á�
1o� H	
i|�	�o�Hg��$ß<<  

3-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب ِليع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمفٍَر . حعأَِبي ج نِزيِز عِد الْعبِن عِر بسيم نأَِبيِه ع نةَ عقْبع )
طْلُب حاجةً ِباللَّيِل فَِإنَّ اللَّيلَ مظِْلم قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ ِللطَّاِرِق لَحقّاً عِظيماً و ِإنَّ  قَالَ قَالَ يا ميسر تزوج ِباللَّيِل فَِإنَّ اللَّه جعلَه سكَناً و لَا ت)عليه السالم 

  .ِللصاِحِب لَحقّاً عِظيماً 
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|i���� باب الِْإطْعاِم ِعند التزِويِجi|i|i|ÈÈÈÈ	;�
t	;�
t	;�
t	;�
t����  
( بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن الرضا   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن -1
  آِمنةَ ِبنت أَِبي سفْيانَ فَزوجه دعا ِبطَعاٍم و قَالَ ِإنَّ ِمن سنِن)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ النجاِشي لَما خطَب ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم 

  .الْمرسِلني الِْإطْعام ِعند التزِويِج 
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صلى اهللا عليه (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-2
  . ِحني تزوج ميمونةَ ِبنت الْحاِرِث أَولَم علَيها و أَطْعم الناس الْحيس )وآله 

=11234#��������������	��~$  ��#$�%�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 0
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 قَالَ الْوِليمةُ يوم و يوماِن مكْرمةٌ و ثَلَاثَةُ أَياٍم )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر -3
  .ِرياٌء و سمعةٌ 
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4-نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبعليه السالم (  أَِبي ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ةُ )صلى اهللا عليه وآلهِليمالْو 
  .أَولَ يوٍم حق و الثَّاِني معروف و ما زاد ِرياٌء و سمعةٌ 
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;���� باب التزِويِج ِبغيِر خطْبٍة;;;¹¹¹¹ ZZZZ �
t�
t�
t�
t����  
1-نب دمحةَ قَالَ   ماررِن زِد بيبع نِلٍم عسِن مونَ باره نع قُوبعِن يب ِليع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

قَالَ أَ و لَيس عامةُ ما يتزوج ِفتياننا و نحن نتعرق الطَّعام علَى الِْخواِن نقُولُ يا فُلَانُ زوج فُلَاناً  عِن التزِويِج ِبغيِر خطْبٍة فَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لْتفَع قَد معقُولُ نةَ فَيفُلَان.  

��%�k6 0 Î#$�%�( `�#E (1z#$�%�q A	�-#$�%�¾¼ 0#$
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2-وٍن الْقَدميِن مِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نأَنَّ )عليه السالم ( اِح ع 
اللَّه عز و  كَانَ يتزوج و هو يتعرق عرقاً يأْكُلُ ما يِزيد علَى أَنْ يقُولَ الْحمد ِللَِّه و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه و يستغِفر )عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن 

  . ِإذَا حِمد اللَّه فَقَد خطَب )عليه السالم ( جلَّ و قَد زوجناك علَى شرِط اللَِّه ثُم قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

=ö�0 A/ ���#$�%����( �#$�%�
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ع اللَّه ِفرغتسي آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص ِللَِّه و دمِط اللَِّهالْحرلَى شع اكنجوز قَد لَّ وج و ز 1234#���< L�  ]0ð1
55»�¹ �� ̀�å	æç��Lèæ è¬<<  

�������� باب خطَِب النكَاِح ;ö÷;ö÷;ö÷;ö÷����  
1-ِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابعليه السالم ( ى ع( ةً ِمناعمقَالَ ِإنَّ ج 

( ونَ أَنْ يزوجوا رجلًا ِمنهم و أَِمري الْمؤِمِنني  ِفي يوِم جمعٍة و هم يِريد)صلى اهللا عليه وآله ( بِني أُميةَ ِفي ِإمارِة عثْمانَ اجتمعوا ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه 
اِم فَأَقْبلُوا ِإلَيِه فَقَالُوا يا  قَِريب ِمنهم فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض هلْ لَكُم أَنْ نخِجلَ عِلياً الساعةَ نسأَلُه أَنْ يخطُب ِبنا و نتكَلَّم فَِإنه يخجلُ و يعيا ِبالْكَلَ)عليه السالم 

خِللَِّه الْم دمى قَالَ الْحتا لَِبثَ حاللَِّه م داً فَقَالُوا لَا فَوونَ أَحِظرتنلْ تا فَقَالَ فَهِبن طُبخأَنْ ت ِريدن نحن ةَ وفُلَاناً فُلَان جوزأَنْ ن ِريدا نِن ِإنسا الْحِحيِد أَبوِبالت صت
 هدماِء أَحمالس ِض والْأَر بوِد ِبالْآلَاِء ربعاِذِخ الْملِْك الْبالْم اِمِخ والش الِْعز لِْقِه ِذي الْأُفُِق الطَّاِمِح وونَ خوِر دِجِب ِبالنتحالْم ِريدا ياِل ِلمِعيِد الْفَعِم ِبالْوقَدتالْم

لَا ع هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش و و ِبِه الِْبلَادمني و ادالِْعب ِهلُّ لَهتسداً يملَاِء حالْب ا ِمننبر فَعدا يلَى مع اِء ومعاِبِغ النوس طَاِء وِل الْعفَض لَاِء وِن الْبسلَى ح
 عبده و رسولُه اصطَفَاه ِبالتفِْضيِل و هدى ِبِه ِمن التضِليِل )صلى اهللا عليه وآله ( ٌء بعده و أَشهد أَنَّ محمداً  ٌء قَبلَه و لَا يكُونُ شي ن شيشِريك لَه لَم يكُ

 بعثَه علَى ِحِني )صلى اهللا عليه وآله ( لَاِمِه يدعوهم ِإلَى ِعبادِتِه و توِحيِدِه و الِْإقْراِر ِبربوِبيِتِه و التصِديِق ِبنِبيِه اختصه ِلنفِْسِه و بعثَه ِإلَى خلِْقِه ِبِرسالَاِتِه و ِبكَ
لْوِعيِد فَبلَّغَ ِرسالَاِتِه و جاهد ِفي سِبيِلِه و نصح ِلأُمِتِه و عبده حتى أَتاه الْيِقني صلَّى اللَّه فَترٍة ِمن الرسِل و صدٍف عِن الْحق و جهالٍَة ِبالرب و كُفٍْر ِبالْبعِث و ا

د جعلَ ِللْمتِقني الْمخرج ِمما يكْرهونَ و الرزق ِمن حيثُ لَا يحتِسبونَ علَيِه و آِلِه و سلَّم كَِثرياً  أُوِصيكُم و نفِْسي ِبتقْوى اللَِّه الْعِظيِم فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَ



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 58

لَا ي ِإلَّا ِبِه و ريالْخ كردلَا ي هِه فَِإنابحِل ِبممالْع ِتِه وِبطَاع هدا ِعنوا ماطْلُب و هودعواللَِّه م وا ِمنزجنِه فَتلَيِإلَّا ع كَاِئن وا هكْلَانَ ِفيملَا ت ِتِه وِإلَّا ِبطَاع هدا ِعنالُ من
م نٍة عاِهينتم رغَي ا فَِهيقَاِديِرهلَى ما عاهضأَم و ورالْأُم مرأَب فَِإنَّ اللَّه دعا بةَ ِإلَّا ِباللَِّه أَملَا قُو لَ وولَا ح و ذَِلك ى ِمنقَض و را قَدا ِفيماِتهلُوِغ غَايونَ با داِريهج

لْقَضايا ِبنا و ِبكُم ِإلَى و قَد كَانَ ِفيما قَدر و قَضى ِمن أَمِرِه الْمحتوِم و قَضاياه الْمبرمِة ما قَد تشعبت ِبِه الْأَخلَاف و جرت ِبِه الْأَسباب و قَضى ِمن تناِهي ا
اكُمِإي ا ونعما جكَةَ مرب لَكُم ا ولَن أَلُ اللَّهساِئِه فَنمعن رظَاهت لَاِئِه وب نسح و ا آلَاَءهذَكُِّرنت ِللَِّذي كَانَ ِمن اكُمِإي و ا اللَّهنصِلِس الَِّذي خجذَا الْموِر هضِه حلَيع 

و ساقَنا و ِإياكُم ِإلَيِه ثُم ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن ذَكَر فُلَانةَ ِبنت فُلَاٍن و هو ِفي الْحسِب من قَد عرفْتموه و ِفي النسِب من لَا تجهلُونه و قَد بذَلَ لَها ِمن الصداِق ما 
 وهمفْترع قَد لَّمس آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهِه صوا ِإلَيبسنت ِه ولَيوا عدمحراً تيوا خدفَر.  
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لَ زوج أَِمري  قَا)عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَيمن بِن محِرٍز عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر -2
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( كُمواٌء ِمناِل سعتاِر الْكَِبِري الْماِحِد الْقَهفَّاِر الْوِليِم الْغاِر الْحبِزيِز الْجِللَِّه الْع دما فَقَالَ الْحهرِلي أَمكَانَ ي طَِّلِب وِد الْمبِني عب أَةً ِمنرام 

 نم وفَه ِد اللَّههي نِكيلًا مكَفَى ِباللَِّه و ِه ولَيكَّلُ عوأَت ِبِه و أُوِمن و هِعينتأَس و هدمهاِر أَحِبالن ساِرب ِل وٍف ِباللَّيختسم وه نم ِبِه و رهج نم لَ والْقَو رأَس
م و ِضلَّ لَهلَا م ِدي وتهالْم وه و دمالْح لَه و لْكالْم لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِشداً وراً مِليوِنِه ود ِمن ِجدت لَن و لَه اِديِللْ فَلَا هضي ن

يلَى كُلِّ شداً  عمحأَنَّ م دهأَش و عليه وآله صلى اهللا( ٍء قَِدير ( ى اللَّهصع اهصع نم و اللَّه أَطَاع هأَطَاع ناِدِه ملَى ِعبةً عجاِبِه حِبِكت ثَهعب ولُهسر و هدبع 
  .يكُم ِبتقْوى اللَِّه فَِإنها وِصيةُ اللَِّه ِفي الْماِضني و الْغاِبِرين ثُم تزوج صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و سلَّم كَِثرياً ِإمام الْهدى و النِبي الْمصطَفَى ثُم ِإني أُوِص
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3-دانَ قَالَ حرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع دمفٍَر   أَحعأَِبي ج ناِبٍر عج ناِرِث عأَِبي الْح نِلِك بالْم دبا ععليه السالم ( ثَن( ِمِننيؤالْم أَِمري طَبقَالَ خ  )
 و أُوِمن ِبِه و أَتوكَّلُ علَيِه و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و  ِبهِذِه الْخطْبِة فَقَالَ الْحمد ِللَِّه أَحمده و أَستِعينه و أَستغِفره و أَستهِديِه)عليه السالم 

ِه دِليلًا علَيِه و داِعياً ِإلَيِه فَهدم أَركَانَ الْكُفِْر و  عبده و رسولُه أَرسلَه ِبالْهدى و ِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِّ)صلى اهللا عليه وآله ( أَشهد أَنَّ محمداً 
دِطِئ السخي ولَهسر و ِص اللَّهعي نم و ِليلَهى دقْوالت ورن و ِبيلَهاِد سشِبيلُ الرس كُني ولَهسر و ِطِع اللَّهي ناِن مالِْإمي اِبيحصم ارأَن هفْسِإلَّا ن رضي لَن و كُلَّه اد

ِرقشلَاِم مالْأَع ِنرياطاً مِصر لَاملَ الِْإسعلَّ جج و زع فَِإنَّ اللَّه دعا بأَم دهتاج لَغَ وأَب نِعظَةَ موم و حاصن نةَ مِصيى اللَِّه وقْواللَِّه ِبت ادِعب اِر ِفيِه أُوِصيكُمنالْم 
 لَكُم ا ولَن اللَّه ِفرغِه يلَيع نحِميِع الَِّذي نكُلٍّ ِلكُلٍّ ِلج ِرفَةٌ ِمنعم هدهع قَِدمي و هدو ثَاِبت ذَِلك ِمن كُمنيب ا وننيالَِّذي ب انُ ووى الِْإخآخِه تلَيع و الْقُلُوب ِلفأْتت

 و هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و كُملَيع لَامالس.  
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4- ِمِننيؤالْم أَِبيِه قَالَ كَانَ أَِمري نع ِميرزِن الْعِن ابٍد عمحم نب دمعليه السالم (   أَح(و هِعينتأَس و هدمِللَِّه أَح دمقَالَ الْح جوزأَنْ ي ادِإذَا أَر  
 يِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْح ى ودِبالْه لَهسأَر ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِه ولَيكَّلُ عوأَت ِبِه و أُوِمن

شالْم كَِره لَو اِم واِلِق الْأَنِة خمحالر ِة ومعالن ِليى اللَِّه وقْواللَِّه ِبت ادِعب أُوِصيكُم هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و كُملَيع لَامالس آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص ِركُونَ و
ِة عا ِبالْقُووِر ِفيهِر الْأُمبدوِنقَةً مةً مما ِنعلَن تكَان ها ِمنلَصاً ِبمخاُء مالثَّن داً وفْرم دمالْح لَه اِضيِه وم كُونُ وا يلَى غَاِبِر مع دمالْح لَه ا فَِإنَّ اللَّهقَاِن لَهالِْإت ا وهلَي

اِلقةً خنيزتا منِإلَي لِّلَةً وجا منلَيع و ِهي اَء ومالس عدتاب مولًا يءاً أَودلِْق بالْخ ِدئتبم رسيتا اسلٌ مصحم و وِعرتا اسلٌ مهسم و بعصتا اسِذلٌّ مم و زوا أَعم 
ِعني فَقَضيهن سبع سماواٍت ِفي يوميِن و لَا يعوره شِديد و لَا يسِبقُه هاِرب و لَا يفُوته مزاِئلٌ يوم دخانٌ فَقالَ لَها و ِللْأَرِض ائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتينا طاِئ

  .توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَسبت و هم ال يظْلَمونَ ثُم ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن 
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 جواب ِفي )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى قَالَ حدثَِني الْعباس بن موسى الْبغداِدي رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -5
 الْحمِد و مستخِلِصِه ِلنفِْسِه مجد ِبِه ِذكْره و أَسنى ِبِه أَمره نحمده غَير شاكِّني ِفيِه نرى ما نعده رجاَء نجاِحِه و ِمفْتاح خطْبِة النكَاِح الْحمد ِللَِّه مصطَِفي

ِبِعص ِدي اللَّههتسن ِدِه وِعن اِت ِمناجلُ ِبِه الْحاونتن اِحِه وبلَّاِت رضِل ِفي ممالْع ى ودالْه دعى بمالْع وذُ ِباللَِّه ِمنعن ى وقْواِئِم التزع ى ورثَاِئِق الْعو ى ودِم الْه
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و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ى ووولًا ِإلَى الْهسر ِيِه وحلَى وأَِميناً ع ِبِعلِْمِه و طَفَاهاص هرداً غَيأَح دبعي لَم دبع ولُهسر 
ي مصاهرِتكُم و نسِعفُكُم ِبحاجِتكُم و نضن ِبِإخاِئكُم فَقَد شفَّعنا خلِْقِه فَصلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه أَما بعد فَقَد سِمعنا مقَالَتكُم و أَنتم الْأَحياُء الْأَقْربونَ نرغَب ِف

بةَ مجِلِسنا هذَا ِإلَى محابِه ِإنه وِلي ذَِلك و شاِفعكُم و أَنكَحنا خاِطبكُم علَى أَنَّ لَها ِمن الصداِق ما ذَكَرتم نسأَلُ اللَّه الَِّذي أَبرم الْأُمور ِبقُدرِتِه أَنْ يجعلَ عاِق
  .الْقَاِدر علَيِه 
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 يخطُب ِبهِذِه الْخطْبِة )عليه السالم ( لَِّه قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد ال-6
ِه الْأَقْلَام و مضت ِبِه الْأَحتام ِمن الْحمد ِللَِّه الْعاِلِم ِبما هو كَاِئن ِمن قَبِل أَنْ يِدين لَه ِمن خلِْقِه داِئن فَاِطِر السماواِت و الْأَرِض مؤلِِّف الْأَسباِب ِبما جرت ِب

تفَقَِد اه ِدِه اللَّههي نى مدالر لَالَِة والض وذُ ِبِه ِمنأَع ى ودالْه ِدي اللَّههتأَس ِنقَِمِه و وذُ ِبِه ِمنأَع ِمِه ولَى ِنعع هدمكِْمِه أَحِر حقَدم اِبِق ِعلِْمِه وس لَكس ى ود
الطَِّريقَةَ الْمثْلَى و غَِنم الْغِنيمةَ الْعظْمى و من يضِلِل اللَّه فَقَد حار عِن الْهدى و هوى ِإلَى الردى و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً 

ه الْمصطَفَى و وِليه الْمرتضى و بِعيثُه ِبالْهدى أَرسلَه علَى ِحِني فَترٍة ِمن الرسِل و اخِتلَاٍف ِمن الِْملَِل و انِقطَاٍع ِمن السبِل و دروٍس ِمن الِْحكْمِة عبده و رسولُ
   )صلى اهللا عليه وآله ( غَ ِرسالَةَ ربِه و صدع ِبأَمِرِه و أَدى الْحق الَِّذي علَيِه و توفِّي فَِقيداً محموداً و طُموٍس ِمن أَعلَاِم الْهدى و الْبيناِت فَبلَّ
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 و أَجلُه يجِري ِإلَى ِكتاِبِه و ثُم ِإنَّ هِذِه الْأُمور كُلَّها ِبيِد اللَِّه تجِري ِإلَى أَسباِبها و مقَاِديِرها فَأَمر اللَِّه يجِري ِإلَى قَدِرِه و قَدره يجِري ِإلَى أَجِلِه
أَرحام و ِلكُلِّ أَجٍل ِكتاب يمحوا اللَّه ما يشاُء و يثِْبت و ِعنده أُم الِْكتاِب أَما بعد فَِإنَّ اللَّه جلَّ و عز جعلَ الصهر مأْلَفَةً ِللْقُلُوِب و ِنسبةَ الْمنسوِب أَوشج ِبِه الْ

 كُموا الْأَيامى ِمنِكحأَن قَالَ و راً وِصه باً وسن لَهعراً فَجشالْماِء ب ِمن لَقالَِّذي خ وه اِبِه وكَِم ِكتحقَالَ ِفي م و لَآياٍت ِللْعاِلِمني ةً ِإنَّ ِفي ذِلكمحر أْفَةً ور لَهعج
كُم و ِإماِئكُم و ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن ِممن قَد عرفْتم منِصبه ِفي الْحسِب و مذْهبه ِفي الْأَدِب و قَد رِغب ِفي مشاركَِتكُم و أَحب و الصاِلِحني ِمن ِعباِد

 قَد فُلَاٍن و تةَ ِبنفُلَان كُماتاِطباً فَتخ اكُمأَت و كُمتراهصوا مِكحأَن ا وناِفعوا شفِّعكَذَا فَش هالْآِجلُ ِمن كَذَا و هاِجلُ ِمنكَذَا الْع اِق كَذَا ودالص ا ِمنذَلَ لَهب
  .ني خاِطبنا و ردوا رداً جِميلًا و قُولُوا قَولًا حسناً و أَستغِفر اللَّه ِلي و لَكُم و ِلجِميِع الْمسِلِم
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 هِذِه الْخطْبةَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي حِمد ِفي الِْكتاِب نفْسه و افْتتح )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم قَالَ خطَب الرضا -7
 و هابِد ِكتمِبالْح هدا ِعنهِخرأَد و ا لَههِلصةً أُخادهش لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِتِه ونِل جى أَهوعد آِخر ِتِه وملِّ ِنعحاِء مزلَ جأَو دملَ الْحعج

بِم الناتٍد خمحلَى مع لَّى اللَّهص ِللَِّه الَِّذي كَانَ ِفي و دمالْح لَاِئكَِة ولَِف الْمتخم الَِة وسِدِن الرعم ِة ومعِة النرجش ِة ومحلَى آِلِه آِل الرع ِة وِريِر الْبيخ ِة وو
قاِدِق أَنَّ أَحاِنِه الصيب اِطِق واِبِه النِكت اِبِق وِعلِْمِه الس لَّ وى فَقَالَ جِغن قَبأَع رأَم باً وبس بجأَو ببِة ِفيِه سغْبوِر ِبالرلَى الْأُمأَو ِة والْأَثَر لَِة واِب ِبالصبالْأَس 

و قَالَ و أَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم و الصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم و ِإماِئكُم ِإنْ يكُونوا عز و هو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشراً فَجعلَه نسباً و ِصهراً و كانَ ربك قَِديراً 
نلَا س ةٌ وكَمحةٌ مِة آيراهصالْم ِة واكَحنِفي الْم كُني لَم لَو و ِليمع واِسع اللَّه ِلِه وفَض ِمن اللَّه ِنِهمغفُقَراَء ي ِفيضتسم لَا أَثَر ةٌ وعبتةٌ م ِمن لَ اللَّهعا جلَكَانَ ِفيم

ِر ما يرغَب ِفي دوِنِه الْعاِقلُ اللَِّبيب ِبر الْقَِريِب و تقِْريِب الْبِعيِد و تأِْليِف الْقُلُوِب و تشِبيِك الْحقُوِق و تكِْثِري الْعدِد و توِفِري الْولَِد ِلنواِئِب الدهِر و حواِدِث الْأُمو
لَانُ بن فُلَاٍن و يساِرع ِإلَيِه الْموفَّق الْمِصيب و يحِرص علَيِه الْأَِديب الْأَِريب فَأَولَى الناِس ِباللَِّه مِن اتبع أَمره و أَنفَذَ حكْمه و أَمضى قَضاَءه و رجا جزاَءه و فُ

من قَد عرفْتم حالَه و جلَالَه دعاه ِرضا نفِْسِه و أَتاكُم ِإيثَاراً لَكُم و اخِتياراً ِلِخطْبِة فُلَانةَ ِبنِت فُلَاٍن كَِرميِتكُم و بذَلَ لَها ِمن الصداِق كَذَا و كَذَا فَتلَقُّوه ِبالِْإجابِة 
و ى ووالْه ِة وبحِبالْم لِّفَهؤي ى وقْوالت و ِبالِْبر كُمنيا بم لِْحمأَنْ ي أَلُ اللَّهسن اَء اللَّهِإنْ ش ِدكُمشلَى رع لَكُم ِزمعي وِركُمِفي أُم وا اللَّهِخريتاس ِة وغْبِبالر وهأَِجيب 

  .فَقَِة و الرضا ِإنه سِميع الدعاِء لَِطيف ِلما يشاُء يخِتمه ِبالْموا



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 63

³�����	��£ Ü	Þ#( `�1 234A
ö÷¹ ÜlX�
ö÷�q¶�#]N�0�3� "�� ì ��
å	æçèæ è¬
9¾¶á�#$�On
 ;#Lëì á�%è�á�#$��	�%���ëì á�7�©��¾¶á��	�n�A

�Z;g
~Ü	%�J
* SH�Q;�����Â
Ü����9%��!�
 ;�ä�	#�9í�	�
 ;�ä�	
�
;$�O�Ü��Æ	Ü��K�1�!��$��	��iå	æçèæ è¬�	�%nF¤ �â�978�Æ	%34kµiè�á�l F(k�	F(�

���	�� R��	�1�� �	�û�	#L��Æ
2µ�wFk�F<��	�n¢{u�9��äå	æçèæ è¬A�Rn�4;;å¨M÷��	�
�� ì ��%�x �#�#�å	æçèæ è¬iL¬_ �O���Ù
 ;��ä������%�{�%¾¶S����n
 ;

1n¯ 55��å	æçèæ è¬��	��X���ßHA2�#���Æ	Ü%�234#Ü�	�ùD��;k���	�ùDÒ ð#
�����klÆ	n�%��bE��	�����
½34O���äÆ^ �
t°A�	L�
t�	�%�!�
 ;$��´È²

���å	æçèæ è¬Â
þ�!µ��®¯� Æ	�	�%[ K
LG�HA�1��*�wÆ	ï%� <<�=�"=¤� 

̧ 
¨H�ä
�	�¶
RH�	
Ü%ë¯���=ß�A�²�g*�	��/�à9K�*;ö÷%kQ�o2��p�	��SHn�
�/��º
	��	�n� !��9!��A�1ng3{�î�	

¨ ���« �$�%�/�AL�§��	�ò��9Îx �	�gk	��O
��1nÆ
3�
;#*�  �$��	�	3�	�n�-�m;$�î�	¡%n�*î�	Q �¢å	æçèæ è¬Æ	¶
R;

�=ßlg3{�j�%n�LY²���OnãäOÆ	Ü1n�-�m;&�;L[ lkÍ�Æ
Lñ;$��	�n�L[ �
�9��ä�Æ	��X£Ü#ö	��$�1��8 Üm�9��ä��	�»XLsR� �í3Rgµ¶A�Ü%�� ä��

��äK�	
KL¾«�R¶�)��	�P�X�8¿¤���X£Ü�	��P�k	l�	��¶�O�P�$��O�Æ	�	�%l
���	�bLÒt9+�#$;!¥����	�1bLk�P�� >O�Am��wå	æçèæ è¬
K� pqr �	�;A��bL�
�s

¨ 

Ü1�£�	��¾�
q ���n�%[ KL£[�¾O
 K� pqrs
¨ å	æçèæ è¬��½�	�-¯#å	æçèæ è¬!¦�Ab�
;A��n�7�
�

�	���9A��	�KL{e�§�L��s[ l���	�L¨���÷1KLD'©�Am�	�9A�gpª Ü�	�%KL�k�*�Ó

1��	��	��	³ïÆ	%Pþ«A�	l�'m	£  

ِمعٍر قَالَ سصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نا عاِبنحأَص ضعا بضِن الرسا الْحأَب عليه ( ت
  . يقُولُ ثُم ذَكَر الْخطْبةَ كَما ذَكَر معاِويةُ بن حكَيٍم ِمثْلَها )السالم 

 `�#$��A�¿  vZ�#$��k6 Î 0#¾¿�ÀK�Á  (9�����	��·'�
=���#234#]�a�; �����N� �1��$��XLs#£ Ü	Þ���ö��XLsH¹ $�#$�ð  

لَِّه ِإجلَالًا ِلقُدرِتِه و لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه خضوعاً  يخطُب ِفي النكَاِح الْحمد ِل)عليه السالم (   محمد بن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ كَانَ الرضا -8
  .ِلِعزِتِه و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه ِعند ِذكِْرِه ِإنَّ اللَّه خلَق ِمن الْماِء بشراً فَجعلَه نسباً و ِصهراً ِإلَى آِخِر الْآيِة 
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 قَالَ لَما أَراد رسولُ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسيِن عن عِلي بِن حسانَ -9
 حتى دخلَ علَى ورقَةَ بِن نوفٍَل عم خِدجيةَ فَابتدأَ  أَنْ يتزوج خِدجيةَ ِبنت خويِلٍد أَقْبلَ أَبو طَاِلٍب ِفي أَهِل بيِتِه و معه نفَر ِمن قُريٍش)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

لْحكَّام علَى الناِس و بارك لَنا ِفي أَبو طَاِلٍب ِبالْكَلَاِم فَقَالَ الْحمد ِلرب هذَا الْبيِت الَِّذي جعلَنا ِمن زرِع ِإبراِهيم و ذُريِة ِإسماِعيلَ و أَنزلَنا حرماً آِمناً و جعلَنا ا
م  ِممن لَا يوزنُ ِبرجٍل ِمن قُريٍش ِإلَّا رجح ِبِه و لَا يقَاس ِبِه رجلٌ ِإلَّا عظُ)صلى اهللا عليه وآله ( بلَِدنا الَِّذي نحن ِفيِه ثُم ِإنَّ ابن أَِخي هذَا يعِني رسولَ اللَِّه 

  عنه و لَا ِعدلَ لَه ِفي الْخلِْق و ِإنْ كَانَ مِقلا ِفي الْماِل فَِإنَّ الْمالَ ِرفْد جاٍر و ِظلٌّ زاِئلٌ 

ÌÀK�Á1  0#¾¿� L� ���������#$��: 12��#$��AÂ 0#$�%�
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1�Ü$�	  

ِرها و الْمهر علَي ِفي ماِلي الَِّذي سأَلْتموه عاِجلُه و آِجلُه و لَه و ِإلَيك ِبِرضاها و أَمو لَه ِفي خِدجيةَ رغْبةٌ و لَها ِفيِه رغْبةٌ و قَد ِجئْناك ِلنخطُبها 
طَاِلٍب و أَدركَه الْقُطْع و الْبهر و رب هذَا الْبيِت حظٌّ عِظيم و ِدين شاِئع و رأْي كَاِملٌ ثُم سكَت أَبو طَاِلٍب و تكَلَّم عمها و تلَجلَج و قَصر عن جواِب أَِبي 

 دمحا مي كتجوز فِْسي قَدن لَى ِبي ِمنأَو توِد فَلَسهي ِفي الشفِْسي ِمنلَى ِبنأَو تِإنْ كُن و كِإن اهما عِدئَةً يتبةُ مِدجيخ فَقَالَت يِسنيالِْقس لًا ِمنجفِْسي كَانَ رن
و الْمهر علَي ِفي ماِلي فَأْمر عمك فَلْينحر ناقَةً فَلْيوِلم ِبها و ادخلْ علَى أَهِلك قَالَ أَبو طَاِلٍب اشهدوا علَيها ِبقَبوِلها محمداً و ضماِنها الْمهر ِفي ماِلها فَقَالَ 

بجا عٍش ييقُر ضعوا بفَقَالَ ِإذَا كَان هبغَض هكْري الُ وجالر هابهي نكَانَ ِمم ِه ويملَى قَدع قَام ِديداً وباً شو طَاِلٍب غَضأَب ِضباِل فَغجاِء ِللرسلَى النع رهالْم اه
( ِن و أَعظَِم الْمهِر و ِإذَا كَانوا أَمثَالَكُم لَم يزوجوا ِإلَّا ِبالْمهِر الْغاِلي و نحر أَبو طَاِلٍب ناقَةً و دخلَ رسولُ اللَِّه ِمثْلَ ابِن أَِخي هذَا طُِلبِت الرجالُ ِبأَغْلَى الْأَثْما

  . غَنٍم  ِبأَهِلِه و قَالَ رجلٌ ِمن قُريٍش يقَالُ لَه عبد اللَِّه بن)صلى اهللا عليه وآله 

هِنيئاً مِريئاً يا خِدجيةُ قَد جرت لَِك الطَّير ِفيما كَانَ ِمنِك ِبأَسعِدتزوجِتِه خير الْبِريِة كُلِّها و من ذَا الَِّذي ِفي الناِس ِمثْلُ محمِدو بشر ِبِه الْبراِن 
 نى بوسم و ميرم نى ابٍدِعيستهم اٍد واِء هطْحالْب ولٌ ِمنسر هماً ِبأَنِقد ابِبِه الْكُت تِعِدأَقَروم با قُرانَ فَيرِعم  
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9o���� باب السنِة ِفي الْمهوِرo9o9o9¿¿¿¿ ÀÀÀÀ����  
ِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و جِميِل بِن دراٍج عن حذَيفَةَ بِن منصوٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحا-1
 اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و الْأُوِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً و النش ِعشرونَ ِدرهماً و هو  )صلى اهللا عليه وآله(  قَالَ كَانَ صداق النِبي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِنصف الْأُوِقيِة 

� Ù�	��AB 
Í#$��·'� ( `�#$��
2µ ( #¾¿��×K�Á1r,Ø��
$��
234#��������������	���H Æ�# �!�_R�	��	����¤�¿ À �Ç ̄È	�1yÉ�	�È	�Æ�*

1�¹�È	�þ
��	��¹�R½�
ÊÉ�	�½�
  

2-دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب تِمعٍب قَالَ سهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مقُولُ )عليه السالم (  بي 
وِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً و النش ِنصف الْأُوِقيِة ِعشرونَ ِدرهماً فَكَانَ ذَِلك  ِإلَى أَزواِجِه اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و الْأُ)صلى اهللا عليه وآله ( ساق رسولُ اللَِّه 

 معا قَالَ نِننزِبو ٍم قُلْتهِمائَِة ِدرسمخ.  

=���	��Ë	 �Ü	Þ#$��C� 0#$��_ ( `�#E (1������#9��
234;���� �¹�½�
ÊÈ�þ
�É�	�Ì�
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ÈÉ#91�ÍÌ�
QÅßÆ	x� 34ÅVW;Aµ	K�Á�2 �%�-  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -3
 اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و النش ِنصف الْأُوِقيِة و الْأُوِقيةُ أَربعونَ )صلى اهللا عليه وآله (  لَا ثُم قَالَ كَانَ صداق النِبي  عِن الصداِق هلْ لَه وقْت قَالَ)السالم 

  .ِدرهماً فَذَِلك خمسِمائَِة ِدرهٍم 
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 )لسالم عليه ا(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -4
  . ِنساَءه اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نشاً و الْأُوِقيةُ أَربعونَ ِدرهماً و النش ِنصف الْأُوِقيِة و هو ِعشرونَ ِدرهماً )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ مهر رسولُ اللَِّه 

r_ ( `�#E (1��#9�����	��Ø���µ z#$��U �#$��k6 �#$��
234; �������� ��¹�È	�þ
�É�	�R½�
Ç ̄È	�%yÉ¶��	�È	�Æ�*¿ R������	��	������kQ�

Æ	�	�1�¹�R½�
Ê  

صلى اهللا (  قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ أَِبي ما زوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .شيئاً ِمن ِنساِئِه علَى أَكْثَر ِمِن اثْنتي عشرةَ أُوِقيةً و نش الْأُوِقيةُ أَربعونَ و النش ِعشرونَ ِدرهماً  ساِئر بناِتِه و لَا تزوج )عليه وآله 

�; #9�����	�����������#$��_ 
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1�¹�R½�
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6-ِن أَِبي يب اِهيمرِإب نع ادمى حور ِد اللَِّه   وبأَِبي ع نى عيِئٍذ )عليه السالم ( حموٍة ينَ ِستزو اِهمرِت الدكَان قَالَ و .  

¤234#��������������	��E'� .�/�#
Í1 �1�lAµ	;Ï ½�
��
A�  

7- نى عيحي نب دمحٍل   مجر ناِز عزانَ الْخثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍد وِن خِن بيسِن الْحٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح
لسنِة كَيف صار خمسِمائٍَة فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَوجب علَى نفِْسِه أَلَّا يكَبره  عن مهِر ا)عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

 و يصلِّي علَى محمٍد و آِلِه ِمائَةَ مرٍة ثُم يقُولَ اللَّهم زوجِني ِمن الْحوِر مؤِمن ِمائَةَ تكِْبريٍة و يسبحه ِمائَةَ تسِبيحٍة و يحمده ِمائَةَ تحِميدٍة و يهلِّلَه ِمائَةَ تهِليلٍَة
 أَنْ سن مهور الْمؤِمناِت خمسِمائَِة ِدرهٍم فَفَعلَ )ه صلى اهللا عليه وآل( الِْعِني ِإلَّا زوجه اللَّه حوراَء عيٍن و جعلَ ذَِلك مهرها ثُم أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبيِه 

لَِّه عز و جلَّ أَلَّا  و أَيما مؤِمٍن خطَب  ِإلَى أَِخيِه حرمته فَقَالَ خمسِمائَِة ِدرهٍم فَلَم يزوجه فَقَد عقَّه و استحق ِمن ال)صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك رسولُ اللَِّه 
  .يزوجه حوراَء 
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  )عليها السالم ( باب ما تزوج علَيِه أَِمري الْمؤِمِنني فَاِطمةَ 

��������)))) ''#����''#����''#����''#�������������G��G��G��G�llll c�c�c�c����� ������������2222     ��
t���
t���
t���
t�����  
1-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   تِمعفُوٍر قَالَ سعِن أَِبي يِن ابع ِميثْعٍرو الْخمِن عِد الْكَِرِمي ببع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس ن
  . علَى جرِد برٍد و ِدرٍع و ِفراٍش كَانَ ِمن ِإهاِب كَبٍش )م عليها السال(  يقُولُ ِإنَّ عِلياً تزوج فَاِطمةَ )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
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2-با عأَب تِمعٍر قَالَ سكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحولُ )عليه السالم ( ِد اللَِّه   مسر جوقُولُ زي 
  . علَى ِدرٍع حطَِميٍة يسوى ثَلَاِثني ِدرهماً )عليها السالم (  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

=���	��U �#$��k6 �#$��_ ( `�#E (1234#����������� �
S34l� /�/;½�
ÖOÆ�µp0� ¶�Í	Î�± ���27�×���)#�	��	������kQ�¨ � !Ø1<<1  

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ زوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب -3
  . علَى ِدرٍع حطَِميٍة و كَانَ ِفراشها ِإهاب كَبٍش يجعلَاِن الصوف ِإذَا اضطَجعا تحت جنوِبِهما )عليها السالم ( عِلياً فَاِطمةَ 

W�1`������kQ������	�����������#$��Ë	 Ü	Þ#$��C� 0#( 
�×���)#�	��	 ±���2  %�
Æ
�����0¿ lO0�� !Ø1Æ�µ� �	� ± ���2'' × RÔ�	�yRk|�e

���L$Ùâ È	�QÆ	L�A	�û�	Ú® �� 1  

(  زوج رسولُ اللَِّه  قَالَ)عليه السالم (   بعض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحسيِن عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  . علَى ِدرٍع حطَِميٍة يساِوي ثَلَاِثني ِدرهماً )عليها السالم (  عِلياً فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله 

rÀK�Á1 ¾¿����kQ������	��U ���#$��q�  $~#$��L� 0#��
¶��
Æ
± ���27�×���)H����0#�	��	�1�½�
ÖS���lÆ�µ4Û  

5- نع قُوبعِن يب سوني ناِز عزِليِد الْخِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعأَِبي ج نع اِريصالْأَن ميرعليه ( أَِبي م
  . جرد برٍد ِحبرٍة و ِدرع حطَِميٍة و كَانَ ِفراشها ِإهاب كَبٍش يلِْقياِنِه و يفْرشاِنِه و يناماِن علَيِه )عليها السالم (  قَالَ كَانَ صداق فَاِطمةَ )السالم 
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�Á1|	 (#$��
2µ ( #¾¿��×K�r,��Ü ��� �*q��#$��¾¼ Oá#$��
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l$��	���×ß����� k|Õ*
Z�eÔ  

كَثُر قَلَّ أَو اسِه النلَيى عاضرا تم موالْي رهباب أَنَّ الْم  

����Æ
2µ2�Æ
2µ2�Æ
2µ2�Æ
2µ2�g�g�g�g� Þ��Þ��Þ��Þ��ÉÉÉÉ��9x�ãä��9x�ãä��9x�ãä��9x�ãällll ���Æ	���Æ	���Æ	���Æ	¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ��������
A�
A�
A�
A�����  
1- دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب )
  .ى علَيِه الناس  قَالَ سأَلْته عِن الْمهِر ما هو قَالَ ما تراض)عليه السالم 

������	����ö3��#$��7 (#$��vZ� (#$��_ ( `�#E (1
234#����)�Å�ÄÆ	�9K�*;¿ À Xk�Q����������#9 �1Þ��É��9x�ãäl�  

 قَالَ الْمهر ما تراضى علَيِه الناس أَِو اثْنتا )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
ةً وةَ أُوِقيرشٍم عهِمائَِة ِدرسمخ أَو شن .  

=#�2������������	��Ø��
 Ù#$�1�&'� �#$�1�)*+�#.�/� 01
1�½�
QÅß2È	�Æ�*eg$2Þ��É��9x�ãäl��Æ	¿ À1234  

 قَالَ الصداق ما تراضيا )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر   عِل-3
 اقدذَا الصكَِثٍري فَه قَِليٍل أَو ِه ِمنلَيع.  

W.�/� 01��������	���m 7#$��às� @#$��&'� �#$��)*+�#
234#���� �1�¿ À Æ	x�Æ
2µ2��g� o��É���K�	
¶�ãä�l���Æ	¿ À  

4-ع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نع نيِن أَعةَ باررز نكٍْر عِن بى بوسم نٍد عيوِن سِر بضِن النع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع عليه ( ن
  .تعٍة أَو تزِويٍج غَيِر متعٍة ٍء تراضى علَيِه الناس قَلَّ أَو كَثُر ِفي م  قَالَ الصداق كُلُّ شي)السالم 

rOá#$�%���á vZ�#$��)*+�#.�/� 01 �$��� [\#$��>Q ·#$�
234#������������	��Ü� Ø���µ# �!�_�¿ À ���cÆ		Í	Î ê °2^_9x�ãäl�

Þ��É��9Æ�m 1�Æ
2µ2�ÁcÆ	  

 الْمهِر فَقَالَ ما تراضى  قَالَ سأَلْته عِن)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .علَيِه الناس أَِو اثْنتا عشرةَ أُوِقيةً و نش أَو خمسِمائَِة ِدرهٍم 
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�������#9�����	��/#$��
Í#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
Q����234
t��#����)��9K�*;¿ Xk� �1½�
QÅß2È	�Æ�*eg$2Þ��É��9x�ãäl�  


����� باب نواِدر ِفي الْمهِر��
��
��
����� 9999¿¿¿¿����  
1-ى عيحِن يِد بمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن بسِن الْحاِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن

 اثْنتي )عليهم السالم ( هور آِل محمٍد  عن رجٍل تزوج امرأَةً علَى حكِْمها قَالَ لَا يجاِوز حكْمها م)عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
يش ِمن كَما حقَالَ فَقَالَ م ِبذَِلك تِضير كِْمِه ولَى حا عهجوزِإنْ ت تأَيأَ ر ِة قُلْتالِْفض ٍم ِمنهِسِمائَِة ِدرمنُ خزو وه اً وشن ةً وةَ أُوِقيرشع اِئزج وٍء فَه 

( علَيها قَِليلًا كَانَ أَو كَِثرياً قَالَ فَقُلْت لَه فَكَيف لَم تِجز حكْمها علَيِه و أَجزت حكْمه علَيها قَالَ فَقَالَ ِلأَنه حكَّمها فَلَم يكُن لَها أَنْ تجوز ما سن رسولُ اللَِّه 
ج علَيِه ِنساَءه فَرددتها ِإلَى السنِة و ِلأَنها ِهي حكَّمته و جعلَِت الْأَمر ِإلَيِه ِفي الْمهِر و رِضيت ِبحكِْمِه ِفي ذَِلك فَعلَيها أَنْ تقْبلَ  و تزو)صلى اهللا عليه وآله 

  .حكْمه قَِليلًا كَانَ أَو كَِثرياً 

�#¾¿��×K�Á1,( `�#$��E (�	��
2µ (r  ��#$��¾u �#$��_
O�Xk�Q9K�*;V$���������#9�����	��)*+�#$��Ø���µ Î#$��~$  
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 ِفي رجٍل تزوج امرأَةً علَى حكِْمها أَو علَى حكِْمِه )عليه السالم ( جعفٍَر   الْحسن بن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي -2
ها قَالَ ِإذَا طَلَّقَها و قَد تزوجها علَى فَمات أَو ماتت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ لَها الْمتعةُ و الِْمرياثُ و لَا مهر لَها قُلْت فَِإنْ طَلَّقَها و قَد تزوجها علَى حكِْم

   .)صلى اهللا عليه وآله ( حكِْمها لَا يجاِوز حكْمها علَيِه أَكْثَر ِمن وزِن خمِسِمائَِة ِدرهٍم ِفضةً مهوِر ِنساِء رسوِل اللَِّه 

=q (#$��¾á���#¾u Î1������	�9K�*;
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أَةً علَى  و أَنا حاِضر عن رجٍل تزوج امر)عليه السالم (   الْحسن بن محبوٍب عن أَِبي جِميلَةَ عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -3
جاِريٍة لَه مدبرٍة قَد عرفَتها الْمرأَةُ و تقَدمت علَى ذَِلك ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ فَقَالَ أَرى أَنَّ ِللْمرأَِة ِنصف ِخدمِة الْمدبرِة يكُونُ ِللْمرأَِة ِمن الْمدبرِة 

موا يم فكُونُ ِنصاثُ قَالَ يكُونُ الِْمريي نِد ِلميالس أَِة ورلَ الْمةُ قَبربدِت الْماتفَِإنْ م ِة ِقيلَ لَهمِفي الِْخد موا يهربا الَِّذي كَانَ دِدهيكُونُ ِلسي ِة ومِفي الِْخد 
الْآخ فصالن أَِة ورِللْم كَترا تهربا الَِّذي دِدهيِلس ر.  

Wk�Q�]A��yV_ 9$ß;��������������	��ã Ï #$��Î��#¾u Î1ÑÒÓ
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رأَةً  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج ام)عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن الْحاِرِث بِن محمِد بِن النعماِن الْأَحوِل عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر -4
علَى أَنْ يعلِّمها سورةً ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ ما أُِحب أَنْ يدخلَ ِبها حتى يعلِّمها السورةَ و يعِطيها شيئاً قُلْت أَ يجوز أَنْ يعِطيها تمراً أَو زِبيباً قَالَ لَا 

  .ا رِضيت ِبِه كَاِئناً ما كَانَ بأْس ِبذَِلك ِإذَ

r ��_ #¾u �1($�Xk�Q��������#9�����	��7>/#$��k��Aú 
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�������Æh �234ÅK
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 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -5
 ِبيأَةٌ ِإلَى النراَءِت اميه وآله صلى اهللا عل( ج( ولُ اللَِّهسِني فَقَالَ رجوز فَقَالَت  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهِنيهجوولَ اللَِّه زسا را يلٌ فَقَالَ أَنجر ِذِه فَقَامِله نم 

يا ِلي شا فَقَالَ مِطيهعا تولُ اللَِّه فَقَالَ مسر ادفَأَع تادولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  ٌء فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعسفَقَالَ ر تادأَع ِل ثُمجالر رغَي دأَح قُمي فَلَم الْكَلَام 
  .ِسن ِمن الْقُرآِن فَعلِّمها ِإياه  ِفي الْمرِة الثَّاِلثَِة أَ تحِسن ِمن الْقُرآِن شيئاً قَالَ نعم فَقَالَ قَد زوجتكَها علَى ما تح)صلى اهللا عليه وآله ( 
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 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -6
لِْف ِدرهٍم فَأَعطَاها عبداً لَه آِبقاً و برداً ِحبرةً ِبأَلِْف ِدرهٍم الَِّتي أَصدقَها قَالَ ِإذَا رِضيت ِبالْعبِد و كَانت قَد عرفَته فَلَا بأْس ِإذَا ِهي عن رجٍل تزوج امرأَةً ِبأَ

   قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ لَا مهر لَها و ترد علَيِه خمسِمائَِة ِدرهٍم و يكُونُ الْعبد لَها قَبضِت الثَّوب و رِضيت ِبالْعبِد قُلْت فَِإنْ طَلَّقَها
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 تزوج رجلٌ امرأَةً علَى )عليه السالم ( يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا   عِلي بن ِإبراِه-7
طٌ ِمنسٍت قَالَ ويلَى بع ِم قَالَ قُلْتدالْخ طٌ ِمنساِدٍم قَالَ فَقَالَ ِلي ووِت خيالْب .  
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 عن رجٍل زوج )عليه السالم ( ِإبراِهيم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا -8
اِدمالْخ وِت ويالْب طٌ ِمنسقَالَ و اِدمالْخ و تيفَالْب اِل قَالَ قُلْتِط الْمسو ِمن رهذُ الْمخؤلُ قَالَ يجالر اتم اِدماً ثُمخ تاً ويا بهرهأَم أَِخيِه و ناب هتناب طٌ ِمنسو 

 ذَِلك ِمن وحِمائَةً ن اراً أَوِدين اِننيثَم ِعنيبذَا سفَقَالَ ه ذَِلك ِمن وحن تيالْب اراً وِدين ِعنيبأَر ثَلَاِثني ِم قُلْتدالْخ.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن الْكَاِهِلي قَالَ حدثَِني حمادةُ ِبنت الْحسِن أُخت أَِبي عبيدةَ -9
(  عن رجٍل تزوج امرأَةً و شرطَ لَها أَنْ لَا يتزوج علَيها و رِضيت أَنَّ ذَِلك مهرها قَالَت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )ه السالم علي( الْحذَّاِء قَالَت سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .يِن  هذَا شرطٌ فَاِسد لَا يكُونُ النكَاح ِإلَّا علَى ِدرهٍم أَو ِدرهم)عليه السالم 
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10-سِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد   حبو عِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَببِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن ب
  . ِبها قَالَ لَها صداق ِنساِئها  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً و لَم يفِْرض لَها صداقاً ثُم دخلَ)عليه السالم ( اللَِّه 

�Ö���'� 12��#$�%�AB A*�#$�%�´�µ�¶�#$�%��Z ( Î#
2µ ã1
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 ِفي الرجِل يتزوج )عليه السالم ( للَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد ا-11
  .ِبعاِجٍل و آِجٍل قَالَ الْآِجلُ ِإلَى موٍت أَو فُرقٍَة 

��$�#��������������	��.�/� �Í#$�1%�E (#$�%�( `�#E (1
*;V��
t#��9K���� �\¿ À ���1234l��\¿ À �1�¹�I!�2g\  

 ِفي رجٍل أَسر  )عليه السالم(   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -12
 كَاحِه النلَيكَانَ ع و رالَِّذي أَس وفَقَالَ ه هِمن أَكْثَر لَنأَع اقاً ودص.  

�=��������	��Ø���µ#$�%�� [\#$�%�A��#$�%����� (#���0��1
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1[  

 تدِري ِمن أَين صار مهور النساِء )عليه السالم ( بو جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَ-13
 ِبيا النهطَبِة فَخشبِبالْح تانَ كَانفْيأَِبي س تِبيٍب ِبنح لَا قَالَ فَقَالَ ِإنَّ أُم ةَ آلَاٍف قُلْتعبا)صلى اهللا عليه وآله ( أَر هنا عهِإلَي اقس ةَ آلَاٍف  وعبأَر اِشيجلن

 شن ةً وةَ أُوِقيرشا عتفَاثْن رها الْمذُونَ ِبِه فَأَمأْخي ثَم فَِمن.  

�W#������������	��q (#$�%�?>#$�%�
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14-ع ِن الِْبطِِّخياٍط عبِن أَسب ِليع نٍر عِن ِبشب دمأَح نفٍَر ععِن جى بوسم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحةَ   ماررز نٍر عكَيِن بِن اب
 ِفي رجٍل تزوج امرأَةً علَى سورٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَِبما يرِجع علَيها قَالَ ِبِنصِف ما يعلَّم ِبِه ِمثْلُ )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .سورِة ِتلْك ال
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 أَيما امرأٍَة )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( سكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن ال-15
 رسولَ اللَِّه فَكَيف ِبالِْهبِة بعد الدخوِل قَالَ ِإنما ذَِلك ِمن الْمودِة تصدقَت علَى زوِجها ِبمهِرها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها ِإلَّا كَتب اللَّه لَها ِبكُلِّ ِديناٍر ِعتق رقَبٍة ِقيلَ يا

  .و الْأُلْفَِة 
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(   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -16
  . قَالَ قُلْت لَه ما أَدنى ما يجِزئ ِمن الْمهِر قَالَ ِتمثَالٌ ِمن سكٍَّر )لسالم عليه ا

�¤ (#$�%�µ�ù ¾á���#$�%�A¬ �#$�%�A��#$�%����� (#���0��1
���#9�����	��q234Å���X¿ À Á�Á1�ÈÉ�������55Úoñ¶�<<  

 ِإنَّ اللَّه )ه صلى اهللا عليه وآل(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -17
  .يغِفر كُلَّ ذَنٍب يوم الِْقيامِة ِإلَّا مهر امرأٍَة و مِن اغْتصب أَِجرياً أَجره و من باع حراً 
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18-محم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نع ثُوهدٍة حِعد نع ِرِقيشِن الْمى عِن ِعيسعليه السالم ( ِد ب( 
  .قَالَ قَالَ ِإنَّ الِْإمام يقِْضي عِن الْمؤِمِنني الديونَ ما خلَا مهور النساِء 

�¼#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1�ä�	#LA
�×#$�%�Û� #$�%�_ (
1;¿ À ;����P�Q31[ KL�
�ô�K�$ ;�\�����3�1234#��������������	��<< 

 



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 74

���� باب أَنَّ الدخولَ يهِدم الْعاِجلَllll ����\km
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 قَالَ دخولُ )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . يهِدم الْعاِجلَ الرجِل علَى الْمرأَِة

�����������	��Ø���µ z#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�
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عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -2
  . ثُم تدِعي علَيِه مهرها فَقَالَ ِإذَا دخلَ ِبها فَقَد هدم الْعاِجلَ  ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يدخلُ ِبها)

=q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�A�H '� 12��#$�%�
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 ِفي الرجِل يدخلُ )عليه السالم ( ضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَ-3
  .ِبالْمرأَِة ثُم تدِعي علَيِه مهرها فَقَالَ ِإذَا دخلَ ِبها فَقَد هدم الْعاِجلَ 

W( `�#E (1�����������	��Ø���µ z#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�
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اهِوي قَضنلَا ي و رهالْم ِهرمي نباب م  

�����à�à�à�àøøøø�
��$�9�
��$�9�
��$�9�
��$�9õõõõ �$��$��$��$�FFFF KL�KL�KL�KL�8888 ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ OOOO����  
 قَالَ من أَمهر مهراً ثُم لَا ينِوي )عليه السالم ( للَِّه   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد ا-1

  .قَضاَءه كَانَ ِبمنِزلَِة الساِرِق 

�ÀK�Á#$�%�k6 �#$�%�
Í'�  ¡#( 01 #��������������	��¾¿�
23455¿ À O1�03��ïÆ	�Ä�àõ�ø�
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أَةَ و  قَالَ من تزوج الْمر)عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .لَا يجعلُ ِفي نفِْسِه أَنْ يعِطيها مهرها فَهو ِزنى 
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(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  . ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و لَا يجعلُ ِفي نفِْسِه أَنْ يعِطيها مهرها فَهو ِزنى  )عليه السالم
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  باب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ ِبمهٍر معلُوٍم و يجعلُ ِلأَِبيها شيئاً
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 قَالَ سِمعته )الم عليه الس(   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عِن الرضا -1
  .يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا تزوج امرأَةً و جعلَ مهرها ِعشِرين أَلْفاً و جعلَ ِلأَِبيها عشرةَ آلَاٍف كَانَ الْمهر جاِئزاً و الَِّذي جعلَ ِلأَِبيها فَاِسداً 

E (�	�( Ï #( Ð1�ÑÒÓ�( `�#$�%�#$¶� N��3�#9�����	��7pR	#$�%ST
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ê)*;$��	�KL�8��æÊ¿ À R$��	�KL�
t�g��°VSHn�
$�O�Æ	²���¿ À1�@)�X�8ê)*;$�#<< 

KL���� باب الْمرأَِة تهب نفْسها ِللرجِلKLKLKLÖÖÖÖ ÔÔÔÔ ~~~~�H
q°g���H
q°g���H
q°g���H
q°g������  
1-ِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم انَ وفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِميعاً   أَباٍن جِن ِسنِد بمحم انَ وفْوص ناذَانَ عِن ش

صلى اهللا ( ِللنِبي  عِن الْمرأَِة تهب نفْسها ِللرجِل ينِكحها ِبغيِر مهٍر فَقَالَ ِإنما كَانَ هذَا )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  . و أَما ِلغيِرِه فَلَا يصلُح هذَا حتى يعوضها شيئاً يقَدم ِإلَيها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَلَّ أَو كَثُر و لَو ثَوب أَو ِدرهم و قَالَ يجِزئ الدرهم )عليه وآله 

��%#���0��1vZ� (�	�A��#$�%����� (#$ #$�� A��#$�%�A�st u
%� �	�#$¶��A;  (#$�#$� g��$�����������#9�����	��/#$�%�A¬ �

O�Xk�Q9K�*;���¤ ûÜ1234#����)��Å�¹Lö÷�$�;¿ À ZÆ	�	��/LÖÔ ~�H
q°
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& ���	�K
È�cSH��Æ	�I�Ê�J	�
Ü��k RÆ	R ;FA�I�J�	��!�#$;�	��	�
L2341K�2��½�
¡n�Æ
2µ2�g� 1KLkm
�$��� �$�K55n�R½�
<<  

2-عأَِبي ج نةَ عاررز نانَ عحِن ِسرب داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنقَالَ )عليه السالم ( فٍَر   ِعد 
ا  و أَما غَيره فَلَا يصلُح ِنكَاح ِإلَّ)صلى اهللا عليه وآله ( سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و امرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي فَقَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه 

  .ِبمهٍر 

=
o�
#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1  �Ø���µ#$�%�A_�
k�;å	æç��Xk�Q��������#9�����	�Xèæ è¬55�	����¤ #��g��«\�	�ÖÔ ~�H�	�

1X�¾�Ü�WW"�Ö �;�	��	������kQ�1234#����)��9K�*; Æ	R I�J�	�1Jk� iLøH°
1�J	�
;¿ À Zö÷��k R°;FA�<<  

3-ى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح عليه ( ن
  . غَيره فَلَا يصلُح ِنكَاح ِإلَّا ِبمهٍر  و أَما)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه )السالم 

W�������	����ö3��#$�%�7 (#$�%�vZ� (#$�%�( `�#E (1
�����kQ�P�Q3�Jk�ø1234#�������J	�
Æ	R ;¿ ö÷R°;FA����	�;�	��	�

1�<<  

رجٍل أَو وهبها  ِفي امرأٍَة وهبت نفْسها ِل)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  . و لَيس ِلغيِرِه ِإلَّا أَنْ يعوضها شيئاً قَلَّ أَو كَثُر )صلى اهللا عليه وآله ( لَه وِليها فَقَالَ لَا ِإنما كَانَ ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 

r�#$�%��û	
À+�#$�%�)*+�#.�/� 01K�*;g��$������	��A;  ��
234#���������ÅKLÖû	R$�2KLÖÔ ~�HV°O�955J <<�ê�	��	������kQ�ûÜ

Hg��$�Æ	�b�g�� ²�Jê°;FA�1K
È�Æ
2µ2�g� cSH<<  

 ِفي )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْقَاِسِم الْكُوِفي عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .رجٍل ِمن الْمسِلِمني قَالَ ِإنْ عوضها كَانَ ذَِلك مستِقيماً امرأٍَة وهبت نفْسها ِل

����	��V¶�#$�%�Æy ���#$�%��Hr����#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
V°�9��4O�9K�*;g��$���1234#���������KLÖÔ ~�H55.Hg��$�
qÆ	n�

�	�
�K
È�<< 
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  باب اخِتلَاِف الزوِج و الْمرأَِة و أَهِلها ِفي الصداِق

�������������R�R�R�Rªªªª�;$��	�g���	��;$��	�g���	��;$��	�g���	��;$��	�g���	�	%	%	%	% 9999¿¿¿¿ ÀÀÀÀ����  
حمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ و جِميِل بِن   محمد بن يحيى عن أَ-1

خلَ ِبها و أَولَدها ثُم مات عنها فَادعت شيئاً ِمن صداِقها علَى ورثَِة زوِجها  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً و د)عليه السالم ( صاِلٍح عِن الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمن ذَتفَالَِّذي أَخ اقدا الصأَم و هطْلُبا أَنْ تاثُ فَلَها الِْمرياثَ فَقَالَ أَمالِْمري طْلُبت و مهِمن هطْلُبت اَءتِج ِبِه فَجولَّ ِللزالَِّذي ح وا هلَ ِبهخدلَ أَنْ يِج قَبوالز

يلَا ش ِه ولَيع لَتخد و قَِبلَت و هِمن هتضقَب كَِثرياً ِإذَا ِهي ا قَِليلًا كَانَ أَوهجفَر  ذَِلك دعا بَء لَه.  

�/� 0�	�( `�#E (1$�%�¾p¢� 0#$�%�¾u �#$�%�)*;$�#wA�%�.�£

km
�$�KL�
t�g��°O�9K�*;
q$������	��7#$�%� ¡ Ù�	��Æz��#
Æ	�	�P�qð�	�KL�º
	��$��	�KL¿À�A��	�P�g��Æ	x1KL��
R¿ À �7|�	;	%+�g��X

Æ	O��cÆ	¿ À ���	�KLd��À ����k R��GI�J1234#�������1KLd��G�	�
Æ	�� �$�î�	%$� km
�1KL�¿ À ��	�Æ
2µ2��g�S�k� l	%;$�Ø4�$�����c��Ü

�	�KLk����	�îî¿ À �	%+�g��L Æ	 1�JcSHêg��1;$���?�
$ß;$�<<  

2-حم نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببا عأَب أَلْتاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحِد الربع نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بِج )عليه السالم ( موِن الزع 
جثَِة الررلَى وونَ ععدأَِة فَيرثَةُ الْمرأِْتي وِميعاً فَيِلكَاِن جهأَِة يرالْم ويش ملَه سفَقَالَ لَي معن اثُ فَقُلْتالِْمري قُِسم لَكَا وه قَد فَقَالَ و اقدِإنْ  ِل الص و ٌء قُلْت

يا فَقَالَ لَا شاقَهدِعي صدا تِجهوِت زوم دعب اَءتةً فَجيأَةُ حرِت الْمكَان م هعم تأَقَام قَد ا وَء لَه اَءتفَج يح وه و تاتفَِإنْ م ا فَقُلْتهجوز لَكى هتةً حِقر
يفَقَالَ لَا ش معن فَقُلْت هطْلُبلَا ت تاتى متح هعم تأَقَام قَد ا فَقَالَ واِقهدِبص هونطَاِلبا يهثَترا وا فَجفَِإنْ طَلَّقَه قُلْت ملَا َء لَه تأَقَام قَد ا قَالَ واقَهدص طْلُبت َءت

يا لَا شى طَلَّقَهتح هطْلُبت يفَلَا ش ذَِلك دعب تطَلَب ثُم هتيب لَتخد ِه وِإلَي تِديا قَالَ ِإذَا أُهكَانَ لَه هتالَِّذي ِإذَا طَلَب ذَِلك دى حتفَم ا قُلْتا  َء لَهلَه كَِثري ها ِإنَء لَه
 لَا كَِثري ا قَِليلٌ واِقهدص ِمن لَها ِقبا لَهِباللَِّه م ِلفحتسأَنْ ت.  

=������#9�����	��Ø� 12��#$�%�A��#$�%����� (#���0��1
����)�1bL��
R¿ À l7|�	;
qL�7|�	;g���	�Þ�q#$¶�O�9K�*;�z�	�	%$�Xk�Q�X

1�ÈÉ#9Åy�ù��G�A��	�Bq��	
Æ	1234#���55�-� <<1234�55êA��;g��ê7|�	 �J.
1� <<1234ÅKL��
R¿ À �	�P�1;g\�	%+��	��Æ�µg��n��	�1�ÈÉ#9X55$�Æ	�J.ê$�

X����#$�1Ü�#$;�RûÍ	 �1»�zú	%R$��I�Ê <<n�1�ÈÉ#9g��x�Æ�µ
q�	�P�qg��
Å�bLûWR¿ À ;g��$��$�L�7|�	; <<#g��$�²Õqg��Æ	�I�ÊÜ�#$;
q$�g��Æ	1234
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!���
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ÅKLd¿ À ~� <<1234 55J.ê$��XàûW#$�²�
K
!���#$��I�ÊÜ�#$;
q$�Æ	 <<9
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.ýs;$��ã��	�Lî��å	æç��Æ	���Rêg��$��Ü�-�J.ê$��1;$�XdðS�èæ è¬

�J¿ À<  

3-اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نةَ عديبأَِبي ع نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نا )عليه السالم (  علْ ِبهخدي أَةً فَلَمرام جوزٍل تجِفي ر 
  .نَ ِديناراً و لَيس بينهما بينةٌ فَقَالَ الْقَولُ قَولُ الزوِج مع يِميِنِه فَادعت أَنَّ صداقَها ِمائَةُ ِديناٍر و ذَكَر الزوج أَنَّ صداقَها خمسو

WK�*;V$�����	��Æz��#$�%�¾á���#$�%�¾u �#$�%�)*+�#.�/� 01
²��
t�g��¶�#��9;$��	���x
Q�X��
9K�*;!�_+�#g��$�xXàkm
�$�X

234#�������1�àMÆ��SHAb�
;A��	�y½�
$þ¿ À R$��}#	%551[��#$;�k�R	%<<  

4-نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع ناٍد عِن ِزيِن بسِن الْحِميلَةَ عأَِبي ج نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحعليه السالم (  ي( 
طَيأَع قَالَ قَد و رهِت الْمعاد أَِتِه ثُمرلُ ِبامجلَ الرخقَالَ ِإذَا د ِمنيِه الْيلَيع ةُ ونيِه الْبلَيِك فَعت.  

r����������	��
2µ Î#$�%�Î��#$�%���� (#$�%�`� (#E (1
1234#����55¿ g��ðKLkm
��zá�?
�Ll$��y2
K
H�#9ã
q�	�KL��
RX�l
q �iÆ��

1�L�	i|��	�<<  


����� باب التزِويِج ِبغيِر بينٍةt;�����
t;�����
t;�����
t;����ZZZZ����  
1-نِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبو عِئلَ أَبقَالَ س نيِن أَعةَ باررز نعليه السالم ( ةَ ع( جوزتِل يجِن الرع 

  .الْبتِة ِمن أَجِل الْولَِد لَو لَا ذَِلك لَم يكُن ِبِه بأْس الْمرأَةَ ِبغيِر شهوٍد فَقَالَ لَا بأْس ِبتزِويِج الْبتِة ِفيما بينه و بين اللَِّه ِإنما جِعلَ الشهود ِفي تزِويِج 

��������	��Ü� Ø���µ#$�%��s� @#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
�9K�*;V$�»Xk�Q��������1234#����)���¹L�
t;����Z�g��°O55�
t$�

SH9$���àm�n��3	�
	�9�
t�»X�8H����®  ́1�Ab�
;���	�;$�O�Jò� SH9
1�Jò�<<  

2-ب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب عليه ( ن
  .يِث و ِفي ِروايٍة أُخرى و الْحدوِد  قَالَ ِإنما جِعلَِت الْبينات ِللنسِب و الْمواِر)السالم 

= ��#$�%�&'� �#$�%#$¶��( ���#$�%�E (�	��)*+�#.�/� 01
1234#��������������	��~$55�8H����® ´êg¨Þ;���	�	���»X <<��	���	
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3-أَِبي ع نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   ععليه ( ب
  . ِفي الرجِل يتزوج ِبغيِر بينٍة قَالَ لَا بأْس )السالم 

W��¥¦  §#$�%�&'� �#$�%�A�st u#$�%�vZ� (�	�)*+�#.�/� 01
¨ ©ª« ¬

�������������	�234��
t;����Z#��9K�*;V$�#�55�Jò�SH<<  

4-ِن مسو الْحِل قَالَ قَالَ أَبيِن الْفُضِد بمحم نانَ عرجِن أَِبي نِن ابع ِديهالن داود ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدعليه السالم ( وس
 ِلأَِبي يوسف الْقَاِضي ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَمر ِفي ِكتاِبِه ِبالطَّلَاِق و أَكَّد ِفيِه ِبشاِهديِن و لَم يرض ِبِهما ِإلَّا عدلَيِن و أَمر ِفي ِكتاِبِه ِبالتزِويِج فَأَهملَه ِبلَا )

  .أَثْبتم شاِهديِن ِفيما أَهملَ و أَبطَلْتم الشاِهِدين ِفيما أَكَّد شهوٍد فَ
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#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1�� ���	��7 (#$�%�A�H'� �#$�%�
àá��#�����R[\=�����1234HÉk55S34�¹�����	
9$��	�2
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� ;A��	�èæ è¬�Õ�
������LL�	H�b
���Ä*9$���¹�����	
9��	�<<  

 ِبيا أُِحلَّ ِللناِء)صلى اهللا عليه وآله ( باب مسالن ِمن   

����»2
��»2
��»2
��»2
������ kkkk���� HHHH���� �9����ê�	��	�����9����ê�	��	�����9����ê�	��	�����9����ê�	��	����¤¤¤¤����  
عليه ( يِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-1

  ٍء  لْنا لَك أَزواجك قُلْت كَم أُِحلَّ لَه ِمن النساِء قَالَ ما شاَء ِمن شي قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها النِبي ِإنا أَحلَ)السالم 
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 أَنْ ينِكح ما شاَء ِمن بناِت عمِه و )صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت قَولُه ال يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد و ال أَنْ تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج فَقَالَ ِلرسوِل اللَِّه 
ب اِتِه وماِت عنةُ ِإلَّا بِحلُّ الِْهبلَا ت ةُ والِْهب ِهي ٍر وهِر ميِبغ ِمِننيؤِض الْمرع ِمن ِكحنأَنْ ي أُِحلَّ لَه و هعنَ مراجاِجِه اللَّاِتي هوأَز الَاِتِه واِت خنب اِلِه واِت خن

 فَلَا يصلُح ِنكَاح ِإلَّا ِبمهٍر و ذَِلك معنى قَوِلِه تعالَى و امرأَةً مؤِمنةً ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ِر رسوِل اللَِّه  فَأَما ِلغي)صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 
م كِوي ِإلَيؤت و نهشاُء ِمنت نِجي مرت لَهقَو تأَيأَ ر قُلْت ِبيها ِللنفْسن تبهو ِحلُّ لَكال ي لُهقَو قُلْت ِكحني أَ فَلَمجأَر نم و كَحن ى فَقَدآو نشاُء قَالَ مت ن

ناتب و كُمهاتأُم كُملَيع تمرِة حِذِه الْآيِه ِفي هلَيع مراَء اللَّاِتي حسى ِبِه الننا عمقَالَ ِإن دعب ساُء ِمنا النكَم ركَانَ الْأَم لَو ِة وِإلَى آِخِر الْآي كُمواتأَخ و كُم
 )صلى اهللا عليه وآله (  ِلنِبيِه يقُولُونَ كَانَ قَد أَحلَّ لَكُم ما لَم يِحلَّ لَه ِإنَّ أَحدكُم يستبِدلُ كُلَّما أَراد و لَِكن لَيس الْأَمر كَما يقُولُونَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ

  .ما أَراد ِمن النساِء ِإلَّا ما حرم علَيِه ِفي هِذِه الْآيِة الَِّتي ِفي النساِء 



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 80

k�Rå	æç��1�ÈÉ#9èæ è¬55áz��JMÜ�	�Jk� SH�9����
 K��1;A�A�SH�9�
	Lô�N�s; <<�¾�Ü�WW"�= �%���	��+�Æ	�y¬_ À H�	��	������kQ�1234#����)��

Lg�#$;FA�O���ázA��	�bLö÷n¯�Ê�9� ��o��	��oä�Æ	�yk� ê FA��	�Þ�;
��\������kQ���1�Jk� Æ	R ;g�s��	��	������kQ�Ö�	��ÖÆ	�	�bLö÷;¿ Z �

�	��J	�
ö÷;¿ ZêÆ	R;�	��	����k�;å	æç���	éèæ è¬55���¤ Ô ~�g��¯\n��	�
KLøH�	��	� <<�¾�Ü�WW"rÌ �1�ÈÉ#91R 55̀ �9A�1234
¨k�ÜRå	æç��#����)�Xèæ è¬

+��¯̀ �	�	
L�	
� F̄�1<�$ß�¾�Ü�WW"�� �234#����)��55�A�X�	
H� �	�Xö÷�A�Xe�H�
1Xàö÷ <<Jk� g��SH
 K��1;$�1�k�Rå	æç��1�ÈÉ#9èæ è¬�¾�Ü�WW"�= �A�® ́1234

�
�q�����1nû�	��$�Q ���>lA�O551I��â�1111111�����	��µ���%Þ3���n��>l�
�72r"=W ��¯L¶�	�9�ï1yàk� êA�OÆ	�[ �k�
 K���¹�m	� n�n� ãäoLô� 

b
���k� ê�	��	����¤ +�n¯Ê�9����#å	æç��ïnß�Æ	o�JC	� F�3èæ è¬

1»2
�����>9½�$��72Ø�QH� �;����A�P�Q3  

2-أَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبا عأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنعليه السالم ( ح( نع 
ن ِمن أَزواٍج و لَو أَعجبك حسنهن ِإلَّا ما ملَكَت يِمينك فَقَالَ أَراكُم و أَنتم تزعمونَ أَنه يِحلُّ قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ال يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد و ال أَنْ تبدلَ ِبِه

 أَنْ يتزوج ِمن النساِء ما شاَء ِإنما قَالَ لَا يِحلُّ لَك ) عليه وآله صلى اهللا(  و قَد أَحلَّ اللَّه تعالَى ِلرسوِلِه )صلى اهللا عليه وآله ( لَكُم ما لَم يِحلَّ ِلرسوِل اللَِّه 
  .النساُء ِمن بعِد الَِّذي حرم علَيك قَولُه حرمت علَيكُم أُمهاتكُم و بناتكُم ِإلَى آِخِر الْآيِة 
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عليه (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن جِميِل بِن دراٍج و محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 ِمن النساِء قَالَ ما شاَء يقُولُ ِبيِدِه هكَذَا و ِهي لَه حلَالٌ يعِني )صلى اهللا عليه وآله ( أُِحلَّ ِلرسوِل اللَِّه  كَم )عليه السالم (  قَالَا سأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه )السالم 

 هدي قِْبضي.  
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 )عليه السالم ( ِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحا-4
] قَولُه عز و جلَّ[ٍء قُلْت  نا أَحلَلْنا لَك أَزواجك كَم أَحلَّ لَه ِمن النساِء قَالَ ما شاَء ِمن شي يا أَيها النِبي ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِلنِبيِه 

 و أَما ِلغيِر رسوِل اللَِّه فَلَا يصلُح ِنكَاح ِإلَّا ِبمهٍر قُلْت أَ رأَيت )يه وآله صلى اهللا عل( و امرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي فَقَالَ لَا تِحلُّ الِْهبةُ ِإلَّا ِلرسوِل اللَِّه 
ِفي ه اللَّه مراُء الَِّتي حسالن ِحلُّ لَكى ِبِه لَا ينا عمفَقَالَ ِإن دعب ساُء ِمنالن ِحلُّ لَكلَّ ال يج و زلَ اللَِّه عقَو و كُمناتب و كُمهاتأُم كُملَيع تمرِة حِذِه الْآي

راد و لَِكن لَيس الْأَمر أَخواتكُم و عماتكُم و خاالتكُم ِإلَى آِخِرها و لَو كَانَ الْأَمر كَما تقُولُونَ كَانَ قَد أَحلَّ لَكُم ما لَم يِحلَّ لَه ِلأَنَّ أَحدكُم يستبِدلُ كُلَّما أَ
  . أَنْ ينِكح ِمن النساِء ما أَراد ِإلَّا ما حرم علَيِه ِفي هِذِه الْآيِة ِفي سورِة النساِء )صلى اهللا عليه وآله ( كَما يقُولُونَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ ِلنِبيِه 
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5- ِبياِء النِة ِنسِميسِرِه ِفي تغَي ِصٍري وأَِبي ب نٍد عيمِن حاِصِم بع نع هنع ا)صلى اهللا عليه وآله (   وع ِصفَِتِهن و ِبِهنسن و  أُم ةُ وفْصح ةُ وِئش
 ةَ ويأَِبي أُم تةَ ِبنلَمس أُم و طَبِن أَخب يح تةُ ِبنِفيص اِرِث والْح تةُ ِبنونميم ةَ وعمز تةُ ِبندوس ٍش وحج تِبن بنيز ٍب ورِن حانَ بفْيأَِبي س تِبيٍب ِبنح

نت الْحاِرِث و كَانت عاِئشةُ ِمن تيٍم و حفْصةُ ِمن عِدي و أُم سلَمةَ ِمن بِني مخزوٍم و سودةُ ِمن بِني أَسِد بِن عبِد الْعزى و زينب ِبنت جحٍش ِمن جويِريةُ ِب
ح أُم ةَ ويِني أُمب ا ِمنهادِعد ٍد وِني أَسِني بب ِمن طَبِن أَخب يح تةُ ِبنِفيص ِني ِهلَاٍل وب اِرِث ِمنالْح تةُ ِبنونميم ةَ ويِني أُمب انَ ِمنفْيأَِبي س تِبيٍب ِبن

 اتم اِئيلَ ورصلى اهللا عليه وآله ( ِإس(بهالَِّتي و ناهِسو كَانَ لَه اٍء وِع ِنسِتس نع  ِبيا ِللنهفْسن ت ) صلى اهللا عليه وآله( لِْدِه وو ِلٍد أُميوخ تةُ ِبنِدجيخ و 
  .زينب ِبنت أَِبي الْجوِن الَِّتي خِدعت و الِْكنِديةُ 
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 )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
 ةَ لَمِدجيلَى خع جوزتي.  
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(   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن عاِصِم بِن حميٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي يحيى عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
  . أُم سلَمةَ زوجها ِإياه عمر بن أَِبي سلَمةَ و هو صِغري لَم يبلُِغ الْحلُم )ليه وآله صلى اهللا ع(  قَالَ تزوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
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8-ب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم ن )
 يِحلُّ لَك النساُء ِمن بعد فَقَالَ ِإنما لَم يِحلَّ لَه النساُء الَِّتي حرم اللَّه علَيِه ِفي هِذِه الْآيِة حرمت  قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ال)عليه السالم 

كَانَ قَد أَحلَّ لَكُم ما لَم يِحلَّ لَه هو ِلأَنَّ أَحدكُم يستبِدلُ كُلَّما أَراد و لَِكن لَيس علَيكُم أُمهاتكُم و بناتكُم ِفي هِذِه الْآيِة كُلِّها و لَو كَانَ الْأَمر كَما يقُولُونَ لَ
 أَنْ ينِكح ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  ِلنِبيِه  ِخلَاف أَحاِديِث الناِس ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَحلَّ)صلى اهللا عليه وآله ( الْأَمر كَما يقُولُونَ أَحاِديثُ آِل محمٍد 

  .النساِء ما أَراد ِإلَّا ما حرم علَيِه ِفي سورِة النساِء ِفي هِذِه الْآيِة 
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�����>9��$��72Ø�Q̀ �;����A�P�Q3bLö÷n¯����  

ِليِر ويِويِج ِبغزباب الت �����
t;û	�
t;û	�
t;û	�
t;û	ZZZZ����  
لْفُضيِل بِن يساٍر و محمِد بِن مسِلٍم و زرارةَ بِن أَعين و بريِد بِن معاِويةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عِن ا-1

  .ها ِبغيِر وِلي جاِئز  قَالَ الْمرأَةُ الَِّتي قَد ملَكَت نفْسها غَير السِفيهِة و لَا الْمولَّى علَيها ِإنَّ تزِوجي)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
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���;û	Z�
t�<<  

 قَالَ )ه السالم علي(   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي مريم عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 اَءتى شتم تجوزا تِرهاِلكَةً ِلأَمم تقَالَ ِإذَا كَان ا وِإلَّا ِبِإذِْن أَِبيه جوزتلَا ت ا أَبالَِّتي لَه ةُ الِْبكْراِريالْج.  

=%�AB A*�#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ����������	��*q��#$�
1234#����55���" 
mÆ	L1234ð�	�U�àZ;gµ���)*;$��
t�$��
O\)*R���Ó����Æ	

îL�
t�¯L<<  

 قَالَ تزوج الْمرأَةُ من شاَءت ِإذَا كَانت ماِلكَةً ِلأَمِرها فَِإنْ شاَءت )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه   أَبانٌ عن عبِد الرحمِن بِن أَ-3
  .جعلَت وِلياً 

W4#��������������	�����'� 12��#A*�112355�
t�¯�����" 
mg��L
1KL�8û	
 +���¯n��	�KL<<  

4-يم نع اٍن الْكَلِْبيِن أَبب رمع نع وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْترس
  . أَلْقَى الْمرأَةَ ِبالْفَلَاِة الَِّتي لَيس ِفيها أَحد فَأَقُولُ لَها لَِك زوج فَتقُولُ لَا فَأَتزوجها قَالَ نعم ِهي الْمصدقَةُ علَى نفِْسها )عليه السالم ( اللَِّه 

r`�#E (1�Æy #$��# A*� @#$�%�¾á� �6#$�%�Ó Ð#$�%�( 
�$�9�	�JMSH�	�9���ï9A*
N	�g��¶�1�ÈÉ����������#9�����	�

��$µ55X���
	%� <<��% Æ	�55J <<2341��3 L�
t�$�9X55�û�	#Lì0 �Ô +�Æ	YZ�-<<  

عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي -5
نْ تكُونَ قَد نكَحت رجلًا  أَنه قَالَ ِفي الْمرأَِة الثَّيِب تخطُب ِإلَى نفِْسها قَالَ ِهي أَملَك ِبنفِْسها تولِّي أَمرها من شاَءت ِإذَا كَانَ كُفْواً بعد أَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 لَهقَب.  

� 
Í#$�%�&'� �#$�%�( `�#$¶�#�a�%�E (�	��)*+�#.�/� 01
�*;g��$�#��������������	��/#$�%�AB�! R�
t�)�+��	��û��	%O�9K

12341K
55�V°M� �$�#$��;$�1�¬ R$�Æ	�LKL
&q�~��¯.�í3�Ô +�Ü
1�Xö÷<<  

عليه (  عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن-6
  .اَءت ِإذَا كَانَ لَا بأْس ِبِه بعد أَنْ تكُونَ قَد نكَحت زوجاً قَبلَ ذَِلك  الْمرأَةُ الثَّيب تخطُب ِإلَى نفِْسها قَالَ ِهي أَملَك ِبنفِْسها تولِّي أَمرها من ش)السالم 
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7-دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نع ِديبِزيِز الْعِد الْعبع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مقَالَ )عليه السالم (  ب 
غَاِئب ا أَخلَه ا واهقْنتِعي فَأَعاِرٍث مو نيب ِني ويب تلُوكٍَة كَانمم نع هأَلْتس وزجلَى يا قَالَ بِر أَِخيهِإلَّا ِبأَم وزجلَا ي ا أَوهجوزِلي أَنْ أَت وزجأَ ي ِبكْر ِهي و 

 معقَالَ ن ذَِلك تدا ِإنْ أَرهجوزأَ فَأَت ا قُلْتهجوزأَنْ ت ذَِلك.  

³¾u �#$�%�( `�#E (19�����	��Ø���µ z#$�%���?���#$�%�
�É$�Xk�Q����������#�E �2
L
�µ���#½� ò �'����	¶�KG�	��GO�9K�*;

	�	��MÎ�Sk¶�R$��_�
1J���Q;#;Sk;$�2�	
�L�
t�$�����
 KGX1�����Æ
1234#����)�Å�55�$�M9X��	LÆ
���9n�1�ÈÉ#91	
�L�
t�$������
K��ï�-

Å��3 L�
t23455�-<<  

 يقُولُ لَا ينقُض النكَاح ِإلَّا )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -8
 الْأَب.  

¼0#$�%�¾u �#( `�1��������#9�����	��Ü� Ø���µ#$�%�¾p¢� £

1; )� #����2345513 g�Jö÷SH�Q;)*<< 

  باب اسِتيماِر الِْبكِْر و من يِجب علَيِه اسِتيمارها و من لَا يِجب علَيِه

��������������������JJJJLLLL�	�	�	�	llll ��	����	����	����	��LLLL�	Æ��	Æ��	Æ��	Æ�(((( �$��$��$��$�llll ��	�Æ���	�Æ���	�Æ���	�Æ�(((( 9q�;$���9q�;$���9q�;$���9q�;$���ÓÓÓÓ����  

 قَالَ لَا )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن علَاِء بِن رِزيٍن عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
 اِئِهنكَاِر ِإلَّا ِبِإذِْن آبالْأَب اِء ِمنالْآب اتذَو جوزت.  

�'� �#$�%�¢µ� 7R #$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1�Ó����������	��
234#����55���� Ó�Z 	Là�
tZ;gµ���7*�;A���
O\)*;� ��<<  

 لَا  قَالَ)عليهما السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -2
 ا الْأَبدا عٍد ما كُلُّ أَحهأِْمرتسقَالَ ي و رالْأَِب أَم عا ملَه سا لَيهيوأَب نيب تةُ ِإذَا كَاناِريالْج رأْمتست.  
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234#����)������	��¶�°�9���55;$�q�R$�LP�iàÆ�(9K�*;q�;$���Ó
234�	��J�¹�SHH$�#$;)*YZ1�9#-;¢��	55R ;)*;$�iLÆ�(9q�;$��$�H¶�	Æ	

1ë¯<<  

 ِفي رجٍل )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
وزأَنْ ي ِريدِل لَا يجِر الرةُ ِفي ِحجِتيمالْي ى وضرت نا ِممهجوزِني فُلَاناً فَلْيجوز ِإنْ قَالَت ا وهجوزي لَم تِإنْ أَب ا وهارِإقْر وفَه تكَتا فَِإنْ سهاِمرؤقَالَ ي هتأُخ ج

  .يزوجها ِإلَّا ِبِرضاها 

W×K�Á1�������	��A_� 
o�
#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��
�	�[�����R$�Ü���A\�Æ	n�K
#H$�1234�®¯i�L�
t�Má�O�9K�*;V$�#�������

n�ãÆ	n��	�PLà�
t�$��K
L�÷�55�L�
t�$��!��É��Æ	l��ë ̄���	
L�V�g�
t�G
%P�S�LàZ;N��$��
t�$��9
�O��Ó%Æ	�	�K
  

 ِفي الْجاِريِة يزوجها أَبوها )عليه السالم (  عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-4
نْ كَانت كَاِرهةً قَالَ و سِئلَ عن رجٍل يِريد أَنْ يزوج أُخته قَالَ يؤاِمرها فَِإنْ سكَتت ِبغيِر ِرضا ِمنها قَالَ لَيس لَها مع أَِبيها أَمر ِإذَا أَنكَحها جاز ِنكَاحه و ِإ

  .فَهو ِإقْرارها و ِإنْ أَبت لَم يزوجها 

r%�AB 
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�����������	��/#$�
Æ	LJ�¹�SH��P���;)*23412
Æ
Z;�mN��$�#)*;$�.�9K�*;�Ó$�#���

KLUi���ÓÆ	¡n����i�Lö÷R$��K
Lö÷R$� <<��Má�O�9K�*;V$�»Xk�Q��h�	�
1P�Là�
t�$��KL�÷�Æ	n��	�[ �����R�Ó$�Ü���A\�Æ	n�1K
#H$�12341�®¯i�L�
t<<   

 )عليه السالم (  بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباٍن عن فَضِل بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد-5
لَه ظَرأَن وا ههجوزا أَنْ يوهأَب ادا ِإذَا أَرهيوأَب نيةُ الَِّتي باِريالْج رأْمتسا قَالَ لَا تاهجوزا أَنْ يادا ِإذَا أَرهيوأَب نيب تِإنْ كَان أْذَنُ وتسا تهفَِإن با الثَّيأَم ا و.  

�#$�%�A*�#$��0� Z �#$�%��Z ( Î#
2µ ã1¨ � u ����	��½�� 
�������1234#���55��Æ	�	�KLÆ
���R�
t�$�)*R$�L[ P�iJÆ�(�Ab�
;¢��	O���Ó

P�XÆ
���R�
t�$�L�Ab�
;¢��	+�Æ	¡n�UP�ûgµ���g��û��	%���w÷<<  

 عِن )عليه السالم (  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن الصلِْت قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا  -6
غت قَالَ لَا لَيس لَها مع أَِبيها أَمر قَالَ و سأَلْته عِن الِْبكِْر ِإذَا بلَغت مبلَغَ النساِء أَ لَها مع أَِبيها أَمر قَالَ لَا لَيس الْجاِريِة الصِغريِة يزوجها أَبوها أَ لَها أَمر ِإذَا بلَ

 ركْبت ا لَمم را أَمأَِبيه عا ملَه.  
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1P��<<  

7-دمحفٍَر الثَّاِني   معي ِإلَى أَِبي جمِني عب ضعب بقَالَ كَت ِريعِن الْأَشسِن الْحِد بمحم نع ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
  .رت أَبِت التزِويج فَكَتب ِبخطِِّه لَا تكْره علَى ذَِلك و الْأَمر أَمرها  ما تقُولُ ِفي صِبيٍة زوجها عمها فَلَما كَِب)عليه السالم ( 

³�9�	
�µ�KG�����	�����Î (#$�%��2¥� 0#$�%�( `�#E (1« �
����|���#°�÷��Í	Î����Æ	L�	�K
LÍ	Î �R$�L�9K�*;ç$�])�n�34X1�9H�

1��¹�Rq�+�H�Ó$�YZP�Xà�=l$�H$�1234��99+�#����)��ÅK
L<<  

8-دمحِن   مسو الْحٍر قَالَ قَالَ أَبصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نا )عليه السالم (  بهأَِة الِْبكِْر ِإذْنرِفي الْم 
  .صماتها و الثَّيِب أَمرها ِإلَيها 

¼�%�( `�#E (19K�*;g������#����=��������	��·'� ( `�#$
�9#-;$��ÞRg��û��	%�	��L\��$�As�R$�1234<<  

 عِن الصِبيِة يزوجها أَبوها )عليه السالم (  ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن-9
  .الَ يجوز علَيها تزِويج أَِبيها ثُم يموت و ِهي صِغريةٌ فَتكْبر قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها زوجها أَ يجوز علَيها التزِويج أَِو الْأَمر ِإلَيها قَ

ÌK�*;ç$������=���#9�����	�%�*î vZ� (#$�%�( `�#E (1
� é� Æ	�_�
»qÆ	ð�#**;$�Í	Î ���Xk�Q9km
�$�	%R$��� �$�S��� Æ	Lx1

1234Å�9#-+�;$��ÞRg��$�21���Í	Î�$�XKL55���Í	Î�)*;$�l$�<< 

جوزأَنْ ي وهأَب ِريدي و هتناب جوزأَنْ ي ِريدلُ يجباب الررلًا آخجا ره  
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�¶�
�¶�����  

 الْجاِريةُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قُلْت ِل-1
لَها قَبهجوز كُِن الْأَبي اً ِإنْ لَمارضم كُني ا لَمم لَى ِبذَِلكأَو دفَقَالَ الْج رٍل آخجر ا ِمنهجوزا أَنْ يهدج ِريدي ٍل وجر ا ِمنهجوزا أَنْ يوهأَب ِريدي وزجي و 

 دالْج الْأَِب و ِويجزا تهلَيع.  
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 قَالَ ِإذَا زوج الرجلُ ابنةَ ابِنِه )عليهما السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن علَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -2
وزضاً أَنْ يِنِه أَيِلاب ِنِه ولَى ابع اِئزج وا فَهلَى ِبِنكَاِحهأَو دلًا فَقَالَ الْججا رهدج لًا وجا روهأَب ِويفَِإنْ ه ا فَقُلْتهج.  
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عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْمغراِء عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 ِإني لَذَات يوٍم ِعند ِزياِد بِن عبيِد اللَِّه الْحاِرِثي ِإذْ جاَء رجلٌ يستعِدي علَى أَِبيِه فَقَالَ أَصلَح اللَّه الْأَِمري ِإنَّ أَِبي زوج ابنِتي ِبغيِر ِإذِْني فَقَالَ ِزياد ِلجلَساِئِه  قَالَ)

ا تم هدِعن الَِّذين فَقُلْت وهابأَج لَى الَِّذينع لْتأَلَِني أَقْبا سِد اللَِّه فَلَمبا عا أَبقُولُ يا تفَقَالَ م لَيلَ عأَقْب اِطلٌ قَالَ ثُمب هلُ قَالُوا ِنكَاحجذَا الرقُولُ ها يقُولُونَ ِفيم
ر نع متونَ أَنورا تِفيم سأَ لَي موِل اللَِّه لَهصلى اهللا عليه وآله ( س( ولُ اللَِّهسر ذَا فَقَالَ لَهلَى أَِبيِه ِفي ِمثِْل هِديِه ععتساَء يلًا ججأَنَّ ر  ) صلى اهللا عليه وآله

  .قَالَ فَأَخذَ ِبقَوِلِهم و ترك قَوِلي ] علَيِه[أَِبيِه و لَا يجوز ِنكَاحه  أَنت و مالُك ِلأَِبيك قَالُوا بلَى فَقُلْت لَهم فَكَيف يكُونُ هذَا و هو و مالُه ِل)
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عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و محمِد بِن حِكيٍم ] جِميعاً[ِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسما-4
  .اً ِفي حاٍل واِحدٍة فَالْجد أَولَى  قَالَ ِإذَا زوج الْأَب و الْجد كَانَ التزِويج ِللْأَوِل فَِإنْ كَانَ جِميع)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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5-ِن عِل بِن الْفَضاٍن عأَب نةَ عاعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد اللَِّه   حبأَِبي ع نِلِك عِد الْمعليه السالم ( ب
 ِفي الْعدِل و  قَالَ ِإنَّ الْجد ِإذَا زوج ابنةَ ابِنِه و كَانَ أَبوها حياً و كَانَ الْجد مرِضياً جاز قُلْنا فَِإنْ هِوي أَبو الْجاِريِة هوى و هِوي الْجد هوى و هما سواٌء)

 دِل الْجى ِبقَوضرأَنْ ت ِإلَي با قَالَ أَحضالر.  
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عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .فَأَبى ذَِلك واِلده فَِإنَّ تزِويج الْأَِب جاِئز و ِإنْ كَِره الْجد لَيس هذَا ِمثْلَ الَِّذي يفْعلُه الْجد ثُم يِريد الْأَب أَنْ يرده  قَالَ ِإذَا زوج الرجلُ )السالم 
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رٍل آخجر اِحٍد ِمنكُلُّ و دالْج الْأَِب و راِن غَيِليا وهجوزأَِة يرباب الْم  
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 قَالَ قَضى أَِمري )عليه السالم ( ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن -1
 ِمِننيؤلًا)عليه السالم ( الْمجر ذَِلك دعا بها أُمهتكَحأَن لًا ثُمجا روها أَخهكَحأٍَة أَنرِفي ام  ا فَأَقَاما ِفيهكَمتفَاح ِبلَتا فَحِخلَ ِبهفَد ِغريا صلَه أَخ ا أَوالُهخ و 

عضى تتا حلَ ِبهخدأَنْ ي لَه قَّتا الَِّذي حهجوز عنم ِميعاً وِن جاقَيدا الصلَ لَهعج ِل وا ِبالْأَوقَهفَأَلْح ودهلُ الشِبأَِبيِه الْأَو لَدالْو قأَلْح ا ثُملَهمح .  
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن وِليٍد بياِع -2
ِئلَ أَبفَاِط قَالَ سِد اللَِّه الْأَسبا )عليه السالم ( و علُ ِبهى قَالَ الْأَورٍض أُخِبأَر رغا الْأَصهجوز ِبالْكُوفَِة و را الْأَكْبهجواِن زوا أَخٍة كَانَ لَهاِريج نع هدا ِعنأَن و 

خا فَِإنْ دلَ ِبهخد قَد ركُونَ الْآخلَى ِإلَّا أَنْ يأَو اِئزج هِنكَاح و هأَترام ا فَِهيلَ ِبه.  
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بنةُ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ سأَلَه رجلٌ عن رجٍل مات و ترك أَخويِن و الِْبنت و اِلا-3
صِغريةٌ فَعمد أَحد الْأَخويِن الْوِصي فَزوج اِلابنةَ ِمِن ابِنِه ثُم مات أَبو اِلابِن الْمزوِج فَلَما أَنْ مات قَالَ الْآخر أَِخي لَم يزوج ابنه فَزوج الْجاِريةَ ِمِن ابِنِه فَِقيلَ 

ي الزوجيِن أَحب ِإلَيِك الْأَولُ أَِو الْآخر قَالَِت الْآخر ثُم ِإنَّ الْأَخ الثَّاِني مات و ِللْأَِخ الْأَوِل ابن أَكْبر ِمن اِلابِن الْمزوِج فَقَالَ ِللْجاِريِة اختاِري أَيهما ِللْجاِريِة أَ
الْأَو جوِك الزِإلَي با أَحهأَن ذَِلك ِج الْأَِخِري ووا ِللزها أَنةُ ِفيهايوفَقَالَ الر رالْآخ جوكُونُ[لُ أَِو الزا ] تم قُضنا أَنْ تلَه سلَي ا وهجوز ِحني كَترأَد تكَان قَد

  .عقَدته بعد ِإدراِكها 
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  باب الْمرأَِة تولِّي أَمرها رجلًا ِليزوجها ِمن رجٍل فَزوجها ِمن غَيِرِه
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -1
 ِفي امرأٍَة ولَّت أَمرها رجلًا فَقَالَت زوجِني فُلَاناً فَقَالَ ِإني لَا أُزوجِك حتى تشِهِدي ِلي أَنَّ أَمرِك ِبيِدي فَأَشهدت لَه فَقَالَ ِعند التزِويِج ) السالم عليه( اللَِّه 

ا قَالَ نعم فَقَالَ هو ِللْقَوِم اشهدوا أَنَّ ذَِلك لَها ِعنِدي و قَد زوجتها نفِْسي فَقَالَِت الْمرأَةُ لَا و لَا كَرامةَ و ما أَمِري ِإلَّا ِللَِّذي يخطُبها يا فُلَانُ علَيك كَذَا و كَذَ
هِمن عزنالْكَلَاِم قَالَ ت اًء ِمنيِري ِإلَّا حأَم كتلَّيا وم ِدي وِبيهأْسر عوجت و .   
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  . ِمثْلَه )عليه السالم ( ي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن أَِب
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جوِإذَا ز ارغِلفُواباب أَنَّ الصأْتي وا لَم  
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ِم عن أَِبي عبِد اللَِّه أَو   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَ-1
  . قَالَ ِقيلَ لَه ِإنا نزوج ِصبياننا و هم ِصغار قَالَ فَقَالَ ِإذَا زوجوا و هم ِصغار لَم يكَادوا يتأَلَّفُوا )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
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����� باب الْحد الَِّذي يدخلُ ِبالْمرأَِة ِفيِه���3333 �km
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عليه (  عن عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر-1
  . قَالَ لَا يدخلُ ِبالْجاِريِة حتى يأِْتي لَها ِتسع ِسِنني أَو عشر ِسِنني )السالم 

�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1�¶��#$�%�	@ *+��#$�%�
234#������������	�55P���k$ $
2�Æ	�I�Ê	Làkm
��Ó<<  



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 91

2-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً ععليه ( ٍد ج
  . قَالَ قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْجاِريةَ و ِهي صِغريةٌ فَلَا يدخلْ ِبها حتى يأِْتي لَها ِتسع ِسِنني )السالم 
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 قَالَ لَا )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -3
عا ِتسلَه أِْتيى يتِة حاِريلْ ِبالْجخدي ِسِنني رشع أَو ِسِنني .  
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 يقُولُ )عليه السالم (   عنه عن زكَِريا الْمؤِمِن أَو بينه و بينه رجلٌ و لَا أَعلَمه ِإلَّا حدثَِني عن عماٍر السِجستاِني قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -4
  . حد الْمرأَِة أَنْ يدخلَ ِبها علَى زوِجها ابنةُ ِتسِع ِسِنني )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ِلمولًى لَه انطَِلق فَقُلْ ِللْقَاِضي قَالَ رسولُ
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جوزتي أَةَ ورالْم جوزتِل يجاباب الرهتناب هناب   

�����®�®�®�®
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 قَالَ سأَلْته عِن )ه السالم علي(   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

يرس قتٍل أَعجر نع هأَلْتس قَالَ و معا قَالَ نِرهغَي ِل ِمنلَِد الْأَوِر ِلوالْآخ ا ِمنهلَدِحلُّ ولْ يِر هِللْآخ تلَدفَو دعلٌ بجا رهلَيع لَفخ ثُم هأَترام طَلِّقِل يجالر ثُم ةً لَه
 معا قَالَ نقَهتلَِد الَِّذي أَعا ِلوهلَدِحلُّ ولْ يِر هِللْآخ تلَدو ثُم هدعلٌ بجا رهلَيع لَفخ.  
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2- ناِمٍر عِن عاِس ببِن الْعاٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمأَح انَ وفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 عِن الرجِل يكُونُ لَه الْجاِريةُ يقَع علَيها يطْلُب ولَدها فَلَم يرزق ِمنها ولَداً )عليه السالم ( وِفي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه صفْوانَ بِن يحيى عن شعيٍب الْعقَرقُ

  .ن غَيِرها ولَد أَِخيِه ِمنها فَقَالَ أَِعد علَي فَأَعدت علَيِه فَقَالَ لَا بأْس ِبِه فَوهبها ِلأَِخيِه أَو باعها فَولَدت لَه أَولَاداً أَ يزوج ولَده ِم

= $~#$�%�k6 =� 0#$�%�Ï �( `��	��A��#$�%�L� (#E (1s8

A��#$�%�q���9K�*;V$�����������#9�����	����=F #$�%�E 
x2
c��21�
LøHSk+�EÆ	#$�x1Òà
	���Fy®¯
	��$��	��ef�$�#$�� E¶��$�

L�
t#$;
	��E $��Sk;$�
	��Æ	R ;$��V� $�X1��º
	�êK�	
# � �)��Å�
234#���55o�	
ð¨$ KG <<234#����)��2�	
#9x55�Jò�SH9$�<<  

 عن هِذِه الْمسأَلَِة فَقَالَ كَررها علَي قُلْت لَه ِإنه كَانت ِلي )عليه السالم (   و عنه عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد الصيرِفي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -3
تلَدا فَوهتلَداً فَِبعي وِمن قزرت ةٌ فَلَماِريلَ جقُولُ قَبي لَكلٍَد قَبو ا ِمنا كَانَ لَهم جوزا قَالَ تهلَدا وِرهغَي لَِدي ِمنو جوا فَأُزِرهغَي ِمن لَدِلي و لَداً وِري وغَي ِمن 

كُونَ لَكأَنْ ي  
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4- ِم الِْهلَاِلييهِن الْجِد بيز نع هنع ِد اللَِّه   وبا عأَب أَلْتةُ )عليه السالم ( قَالَ سنِت اِلابا فَقَالَ ِإنْ كَانهتناب هناب جوزي أَةَ ورالْم جوزتِل يجِن الرع 
 أْسا فَلَا بِبه جوزتلَ أَنْ يا قَبلَه.  

r#9�����	��ûú? >µ#$�1¶�#��9K�*;V$�Xk�Q����������
1234
t��#����)��1�
�L�
t�J+��P�$��	���
t�g��55�g��$��
q$�P�g��$�n�

�Jò�SH9$����� ��
t<<  

ÎÎÎÎ				ÍÍÍÍ���� باب تزِويِج الصبياِن ��������				����  
عليه (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -1

 الرجِل يزوج ابنه و هو صِغري قَالَ لَا بأْس قُلْت يجوز طَلَاق الْأَِب قَالَ لَا قُلْت علَى مِن الصداق قَالَ علَى الْأَِب ِإنْ كَانَ ضِمنه لَهم و ِإنْ لَم  عِن)السالم 
  .ِللْغلَاِم مالٌ فَهو ضاِمن لَه و ِإنْ لَم يكُن ضِمن و قَالَ ِإذَا زوج الرجلُ ابنه فَذَِلك ِإلَى أَِبيِه و ِإذَا زوج اِلابنةَ جاز يكُن ضِمنه فَهو علَى الْغلَاِم ِإلَّا أَنْ لَا يكُونَ 
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(  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ-2
  . عِن الرجِل يزوج ابنه و هو صِغري قَالَ ِإنْ كَانَ ِلابِنِه مالٌ فَعلَيِه الْمهر و ِإنْ لَم يكُن ِلِلابِن مالٌ فَالْأَب ضاِمن الْمهِر ضِمن أَو لَم يضمن )عليه السالم 
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3-ِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مِدِهمأَح نِلٍم عسقَالَ )عليهما السالم ( ِن م 
ماِل ِإنما سأَلْته عن رجٍل كَانَ لَه ولْد فَزوج ِمنهم اثْنيِن و فَرض الصداق ثُم مات ِمن أَين يحسب الصداق ِمن جملَِة الْماِل أَو ِمن ِحصِتِهما قَالَ ِمن جِميِع الْ

  .هو ِبمنِزلَِة الديِن 
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4-هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل ب
و جاِريٍة زوجهما وِلياِن لَهما و هما غَير مدِركَيِن فَقَالَ النكَاح جاِئز و أَيهما  عن غُلَاٍم )عليه السالم ( ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

رأَد ا قَدكُونِإلَّا أَنْ ي رهلَا م ا ومهنياثَ بِركَا فَلَا ِمريدلَ أَنْ يا قَباتِإنْ م و ارالِْخي كَانَ لَه كرأَد ذَِلك وزجِر قَالَ يلَ الْآخا قَبمهدأَح كرفَِإنْ أَد ا قُلْتِضير كَا و
ثُه قَالَ نعم يعزلُ ِمرياثُها ِمنه حتى تدِرك علَيِه ِإنْ هو رِضي قُلْت فَِإنْ كَانَ الرجلُ الَِّذي أَدرك قَبلَ الْجاِريِة و رِضي ِبالنكَاِح ثُم مات قَبلَ أَنْ تدِرك الْجاِريةُ أَ تِر

ن أَدركَت أَ يِرثُها الزوج فَتحِلف ِباللَِّه ما دعاها ِإلَى أَخِذ الِْمرياِث ِإلَّا ِرضاها ِبالتزِويِج ثُم يدفَع ِإلَيها الِْمرياثُ و ِنصف الْمهِر قُلْت فَِإنْ ماتِت الْجاِريةُ و لَم تكُ
رهالْم لَاِم ولَى الْغع وزجي الْأَِب و ِويجزا تهلَيع وزجقَالَ ي ِركدلَ أَنْ تا قَبهجوالَِّذي ز وا هوهفَِإنْ كَانَ أَب قُلْت كَترِإذَا أَد ارا الِْخيقَالَ لَا ِلأَنَّ لَه ِركدالْم 

  .علَى الْأَِب ِللْجاِريِة 
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  باب الرجِل يهوى امرأَةً و يهوى أَبواه غَيرها
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����  
1-بأَِبي ع نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابع ِميثْعِبيٍب الْخح ناٍط عِن ِربِن بسِن الْحب ِليع نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد اللَِّه   ح )
  . قَالَ قُلْت لَه ِإني أُِريد أَنْ أَتزوج امرأَةً و ِإنَّ أَبوي أَرادا غَيرها قَالَ تزوِج الَِّتي هِويت و دِع الَِّتي يهوى أَبواك )عليه السالم 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن ِإسماِعيلَ بِن سهٍل عِن الْحسِن بِن محمٍد الْحضرِمي عِن الْكَاِهِلي عن محمِد بِن مسِلٍم -2
 أَنه سِئلَ عن رجٍل  زوجته أُمه و هو غَاِئب قَالَ النكَاح جاِئز ِإنْ شاَء الْمتزوج قَِبلَ و ِإنْ شاَء ترك فَِإنْ ترك الْمتزوج تزِوجيه )عليه السالم ( ٍر عن أَِبي جعفَ

  .فَالْمهر لَاِزم ِلأُمِه 

=#���0��1(#$�%�èR#$�%�?é ( Î#$�%�6 vZ�#$�%����� (
ÅK
L9U
O\�í�$��3�$�Í	Î���9K�*;V$�»æµ�������������	��q 

#����)�123455�3�$�¿�K
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1[ �L�	l<< 

 

 

 



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 95

وزجا لَا يم و هِمن وزجا يم كَاِح وِط ِفي النرباب الش 

����!!!! AH�	��AH�	��AH�	��AH�	����������4444}}}}!!!! AH9ö÷AH9ö÷AH9ö÷AH9ö÷�J�J�J�J��������4444}}}}����  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي -1

وج الْمرأَةَ ِإلَى أَجٍل مسمى فَِإنْ جاَء ِبصداِقها ِإلَى أَجٍل مسمى فَِهي امرأَته و ِإنْ لَم يأِْت ِبصداِقها ِإلَى الْأَجِل فَلَيس لَه  ِفي الرجِل يتز)عليه السالم ( جعفٍَر 
  . أَنَّ ِبيِدِه بضع امرأَِتِه و أَحبطَ شرطَهم علَيها سِبيلٌ و ذَِلك شرطُهم بينهم ِحني أَنكَحوه فَقَضى ِللرجِل

�%�ã �� #$�%�·'� ( `�#$�%�A�H '� �F�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
*;V$�#������������	��/ (#$��gO Æ�8¶��¹L�
t�g��°O�9K�

;A�Ü�	�[ �àÀ SHR$�lg��$��2à¿ À I Æ�8È	VÆ	n��	�U��z�$�Æ	�2¿ À  Æ	n�xlG
�)�1Xö÷#�a�L�È	$���4}Ab�
1X£#���55�Ä*4}�A��	���V$�g©�g��$�<<  

عليه (  اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد-2
  . ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ و يشتِرطُ لَها أَنْ لَا يخِرجها ِمن بلَِدها قَالَ يِفي لَها ِبذَِلك أَو قَالَ يلْزمه ذَِلك )السالم 

=&'� �#$�%�_ ( ����	�`�#E (1���	��$G���#$�%�~$  ��#$�%�
$�
qÆ	��/�Ô�4}êg��$��	��¹L�
t�g��°O�9K�*;V$�#�����������

234Å[ P�îà	*�v	;g��$�Hg��55�Þ$�Æ	KL)	�g��$�9 <<1234255�L�	Ül$�<<  

 عليه(   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  . قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج امرأَةً و شرطَ علَيها أَنْ يأِْتيها ِإذَا شاَء و ينِفق علَيها شيئاً مسمى كُلَّ شهٍر قَالَ لَا بأْس ِبِه )السالم 

W A*�#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ���	�����'� 12��#$�%�AB
;$�[ �¯L Æ	�l4}$��Í	Î �g��¶�#��9K�*;V$�Xk�Q����������#9��

��)�ÅÅ[ K
å ��cñ9Ã	l$��	�[ P�$ß1234#��55�Jò�SH9$�<<  

 عِن الْمهاِريِة )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر -4
ٍء و من تزوج امرأَةً فَلَها  ِعند عقْدِة النكَاِح أَنْ يأِْتيها متى شاَء كُلَّ شهٍر و كُلَّ جمعٍة يوماً و ِمن النفَقَِة كَذَا و كَذَا قَالَ لَيس ذَِلك الشرطُ ِبشييشتِرطُ علَيها 

ِة ومالِْقس فَقَِة والن أَِة ِمنرا ِللْمميلَى شا عقِّهح ِمن هتالَحا فَصطَلِّقَهي ا أَوهلَيع جوزتأَنْ ي افَتخ وزاً أَوشن هِمن افَتأَةً فَخرام جوزِإذَا ت هلَِكن   ا أَوفَقَِتهن ٍء ِمن
  .ِقسمِتها فَِإنَّ ذَِلك جاِئز لَا بأْس ِبِه 

rE (1���������	��Ø���µ#$�%�� [\#$�%�C� 0#$�%�( `�#
[P�$ß;$�[ �¯LÃ		%R$��È	;ö÷P�X4}l��9K�*;g��û�	¿ À $�»æµ����
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	�	�234#����)�Å[ �¤�¤�å �	�A
¶�9� 55êg��$��KL�
t�g��°O�J4}M9c°Ü
ÆHHg��2KLÆHR�34i�$��	�KL�
t�g��°LF�L�	ù�	�å ö��g����l$�Æ	��

���Ü�KLIx�9ùá�2�9å lc°9À +��
q$�g��Æ	�	�[ K
K
!���2[ P²Q
1�Jò� SH9$�<<  

 ِفي الرجِل )عليهما السالم ( عن علَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ -5
  .ى ذَِلك و تسرى أَو تزوج قَالَ علَيِه شرطُه يقُولُ ِلعبِدِه أُعِتقُك علَى أَنْ أُزوجك ابنِتي فَِإنْ تزوجت أَو تسريت علَيها فَعلَيك ِمائَةُ ِديناٍر فَأَعتقَه علَ

� pq* �
¡����	��q (#$�%�¢µ� 7R #$�%�A��#$�%�L� (#E (1�� ���

+�O�9K�*;V$�#����¶�°�9���ãH�J  55®
Pá�W9�l4}$�X
�µ�W#9
²Q;L�
t2�¹EÆ	�	�2
L
�µ�l g*$�H$�#$�xÝ��L�	�x
Ql ��2E 22²Ql$��n�x��

4#����)�Å�¹2355�L�	4}�$�l$�<<  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ أَنَّ ضريساً كَانت تحته ِبنت حمرانَ فَجعلَ لَها أَنْ -6
نْ لَا يتسرى أَبداً ِفي حياِتها و لَا بعد موِتها علَى أَنْ جعلَت لَه ِهي أَنْ لَا تتزوج بعده و جعلَا علَيِهما ِمن الْهدِي و الْحج و الْبدِن و كُلَّ لَا يتزوج علَيها و أَ

 فَذَكَر ذَِلك لَه فَقَالَ ِإنَّ ِلابنِة حمرانَ لَحقّاً و لَن يحِملَنا )عليه السالم ( ِمنهما ِلصاِحِبِه ثُم ِإنه أَتى أَبا عبِد اللَِّه ماِلِهما ِفي الْمساِكِني ِإنْ لَم يِف كُلُّ واِحٍد 
ٍء فَجاَء فَتسرى  ٌء علَيك و لَا علَيها و لَيس ذَِلك الَِّذي صنعتما ِبشي ٍء و لَيس شي يس ِبشيذَِلك علَى أَنْ لَا نقُولَ لَك الْحق اذْهب و تزوج و تسر فَِإنَّ ذَِلك لَ

 لَادأَو ذَِلك دعب لَه ِلدو و.  

¤#$�%�� [\#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1�����	��Ø���µXV $ß;
g*$�1;U�µ�$�à�	�9U�µ�$�àEÜà�	�[ P²Qàl $�Æ	�Xñê$�#$�x� P�A�� Æ	�l

à3&��l4}$�#�a��	�UKLàÍ	Î1;$�Mg��RA����$+��à)	#��	
n��	�1|�H�*��	�%á%
234#����)��XLsR$������)��	�2�$ß;���������Æ	ð1[ P�Xù9�nk355 ï

�Æ	²�À RA��[�L�	.l$�à�JcSH9$�oE2	L�
t%o���JàW½�¹LJ�=lg*$�
1X#��	
�õJm��	�[ �L�	.l�à�	� <<M
	�1;$��9$��	�ûE#$��	�»Æ	x1��º  

 ِفي امرأٍَة نكَحها )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
 ِبيِدها الِْجماع و الطَّلَاق فَقَالَ خالَف السنةَ و ولَّى الْحق من لَيس أَهلَه و قَضى أَنَّ علَى الرجِل الصداق و أَنَّ ِبيِدِه رجلٌ فَأَصدقَته الْمرأَةُ و شرطَت علَيِه أَنَّ

  .الِْجماع و الطَّلَاق و ِتلْك السنةُ 

³�#$�%�( `�#E (1ÀK�Á#$�1%�U �#$�%�k6  �������	��¾¿�
�	�ef�SË4}l
q$��	�2
#g��$�¿ À R$�Xö÷#V¶����9K�*;g��$�#�������

12341Ý��9#-;g��$�!�55�X
&;ª�i;$�HÀ �	���GB �o <<L�	l
q¿ À �2
£�	�
�oÜ�	�n!��	�ef9#-;$��	��<<  
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عليه ( يٍع عن منصوِر بِن بزرج قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِز-8
ا و اللَِّه لَا أَتزوجك أَبداً حتى تجعلَ  و أَنا قَاِئم جعلَِني اللَّه ِفداك ِإنَّ شِريكاً ِلي كَانت تحته امرأَةٌ فَطَلَّقَها فَبانت ِمنه فَأَراد مراجعتها و قَالَِت الْمرأَةُ لَ)السالم 

ِبِه ِفي جوِف اللَّيِل اللَّه ِلي علَيك أَلَّا تطَلِّقَِني و لَا تزوج علَي قَالَ و فَعلَ قُلْت نعم قَد فَعلَ جعلَِني اللَّه ِفداك قَالَ ِبئْس ما صنع و ما كَانَ يدِريِه ما وقَع ِفي قَلْ
 قَالَ الْمسِلمونَ ِعند شروِطِهم قُلْت جِعلْت ِفداك ِإني أَشك )صلى اهللا عليه وآله ( أَِو النهاِر ثُم قَالَ لَه أَما الْآنَ فَقُلْ لَه فَلْيِتم ِللْمرأَِة شرطَها فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 فَقَالَ هو ِعمرانُ يمر ِبك أَ لَيس هو معك ِبالْمِدينِة فَقُلْت بلَى قَالَ فَقُلْ لَه فَلْيكْتبها و لْيبعثْ ِبها ِإلَي فَجاَءنا ِعمرانُ بعد ذَِلك فَكَتبناها لَه و لَم يكُن ِفي حرٍف
  .فَرجع بعد ذَِلك فَلَِقيِني ِفي سوِق الْحناِطني فَحك منِكبه ِبمنِكِبي فَقَالَ يقِْرئُك السلَام و يقُولُ لَك قُلْ ِللرجِل يِفي ِبشرِطِه ِفيها ِزيادةٌ و لَا نقْصانٌ 

¼H#$�%�*î vZ� (#$�%�L� (#E (1=���#9�����	��Ø�î �
1y�·9�_�
�ÈÉ������R[\55P34A*�l����)��å	æç��èæ è¬ �¶�$ß;���¶}¶��G
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K
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1234#����)�1Ýo²Q55ÅX#$��	� <<1�ÈÉ#955KLA*�l����)��å	æç��èæ è¬ �Üm�#$��-
X <<1234#����)�55[ �X9k
;$�9�;A
2g���3 A�JÆ	%#$�X�/Ä <<$�#����)�ð

34�234#�	��	������kQ�YZ1KL��µk�~��g���s�$��¾���255n�L��µk�~�A4 <<
1�ÈÉ#9 55�® R#�K Æ��;$��1�o�A*�l����)�9 <<234#����)��55 O�yA�@Æ	

�ÅyJ9�O#$K�Æ	�	�����e�K <<1�ÈÉ#9551yÜ	ï <<�$�1s�$�1234#����)�
1���G�	�L <<SHà9$��ê$���#½�	�P�$ß;A�@1;$�½x1;$�Æ	x1yMN�à� M

Æí	~��?
��n�W�	�nó�2l�Æ	�}L¨þ��e�KG#$��	�¨9��µ*;�%	4�ð��	�w 
KLKL)	�1<<  

9-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدوسِن مسأَِبي الْح نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وعليه ( ِن ِزي
 معه ِإلَى ِبلَاِدِه فَِإنْ لَم تخرج معه فَِإنَّ مهرها خمسونَ ِديناراً ِإنْ أَبت أَنْ  قَالَ سِئلَ و أَنا حاِضر عن رجٍل تزوج امرأَةً علَى ِمائَِة ِديناٍر علَى أَنْ تخرج)السالم 

لَه و ا ِفي ذَِلكهلَيع طَ لَهرِك فَلَا شرا ِإلَى ِبلَاِد الشِبه جرخأَنْ ي ادِإلَى ِبلَاِدِه قَالَ فَقَالَ ِإنْ أَر هعم جرخا تِبه جرخأَنْ ي ادِإنْ أَر ا واها ِإيقَهداٍر الَِّتي أَصا ِمائَةُ ِدين
حتى يؤدي ِإلَيها صداقَها أَو ترضى ِمنه ِإلَى ِبلَاِد الْمسِلِمني و داِر الِْإسلَاِم فَلَه ما اشترطَ علَيها و الْمسِلمونَ ِعند شروِطِهم و لَيس لَه أَنْ يخرج ِبها ِإلَى ِبلَاِدِه 

 لَه اِئزج وه و تِضيا رِبم ذَِلك ِمن.  

Ì#$�%�¾u �#$�%�)*;$�#��	
A�%�.�/� 0�	��
2µ 6#¾¿��×K�Á1
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�H$�ILP�îv	+�����JÀ H
q$��	�È	;4	}�A�n��#AA4�	�U�L�	�
�¿ À R$
9�Þ$��$�g��Æ	2K
Là�9¿ À �1���ê$�Æ	�P��É���c°<<  

  باب الْمدالَسِة ِفي النكَاِح و ما ترد ِمنه الْمرأَةُ

����UUUU P�ûx�	g�����Æ	�	���RP�ûx�	g�����Æ	�	���RP�ûx�	g�����Æ	�	���RP�ûx�	g�����Æ	�	���Reeee49ö÷49ö÷49ö÷49ö÷����  
1-محأَِبي   م نِبيٍح عِن صِليِد بِن الْوِليِد عِن الْواِس ببِن الْعوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

ةً فَوجدها  أَمةً قَد دلَّست نفْسها لَه قَالَ ِإنْ كَانَ الَِّذي زوجها ِإياه ِمن غَيِر مواِليها فَالنكَاح فَاِسد قُلْت  ِفي رجٍل تزوج امرأَةً حر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
َء لَه علَيها و ِإنْ كَانَ زوجها ِإياه وِلي لَها ارتجع  خذْه و ِإنْ لَم يِجد شيئاً فَلَا شيفَكَيف يصنع ِبالْمهِر الَِّذي أَخذَت ِمنه قَالَ ِإنْ وجد ِمما أَعطَاها شيئاً فَلْيأْ

فَِنصف عشِر ِقيمِتها ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها قَالَ و تعتد ِمنه ِعدةَ علَى وِليها ِبما أَخذَت ِمنه و ِلمواِليها علَيِه عشر ثَمِنها ِإنْ كَانت ِبكْراً و ِإنْ كَانت غَير ِبكٍْر 
  .الْأَمِة قُلْت فَِإنْ جاَءت ِبولٍَد قَالَ أَولَادها ِمنه أَحرار ِإذَا كَانَ النكَاح ِبغيِر ِإذِْن الْمواِلي 
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ِبيلَةً   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن مملُوكَِة قَوٍم أَتت قَ-2
غَير قَِبيلَِتها و أَخبرتهم أَنها حرةٌ فَتزوجها رجلٌ ِمنهم فَولَدت لَه قَالَ ولْده مملُوكُونَ ِإلَّا أَنْ يِقيم الْبينةَ أَنه شِهد لَها شاِهد أَنها حرةٌ فَلَا تملَك ولْده و يكُونونَ 

  .أَحراراً 
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 أَمةٌ أَبقَت ِمن )الم عليه الس(   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن بحٍر عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -3
وةَ الزنيالْب لَاداً فَقَالَ ِإنْ أَقَامأَو تلَدو قَد و ذَِلك دعا بلَاهوا مِبه ا فَظَِفرهجوزلٌ فَتجا رهلَيع ثَبةٌ فَورا حهأَن تعا فَادقَِبيلَِته رقَِبيلَةً غَي تا فَأَتاِليهوم هلَى أَنع ج

 هلْدو ِرقتاس و هرظَه ةَ أُوِجعنيِقِم الْبي فَِإنْ لَم ِتِهمِبأَم مالْقَو بذَه ا وهلْدو ِتقةٌ أُعرا حهلَى أَنا عهجوزت.  
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4-سِن مِد بمحم نِميِد عِد الْحبع نةَ عاعمِن سِد بمحم نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نِلٍم ع
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل خطَب ِإلَى رجٍل ابنةً لَه ِمن مِهريٍة فَلَما كَانَ لَيلَةُ دخوِلها علَى زوِجها أَدخلَ علَيِه ابنةً لَه أُخرى ِمن أَمٍة قَالَ ترد )عليه السالم ( جعفٍَر 

رت ا ولَى أَِبيها علَى أَِبيها عهرهكُونُ مي و هأَترِه امِإلَي د.  
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 عِن الرجِل يخطُب )يه السالم عل(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -5
  .ِإلَى الرجِل ابنته ِمن مِهريٍة فَأَتاه ِبغيِرها قَالَ ترد ِإلَيِه الَِّتي سميت لَه ِبمهٍر آخر ِمن ِعنِد أَِبيها و الْمهر الْأَولُ ِللَِّتي دخلَ ِبها 
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 قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج )عليه السالم ( نَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْما-6
  .ِإلَى قَوٍم فَِإذَا امرأَته عوراُء و لَم يبينوا لَه قَالَ يرد النكَاح ِمن الْبرِص و الْجذَاِم و الْجنوِن و الْعفَِل 
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(  عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل-7
  . عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ ِبها الْجنونُ و الْبرص و ِشبه ذَِلك قَالَ هو ضاِمن ِللْمهِر )عليه السالم 
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 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي جِميلَةَ  عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه -8
ةُ ووننجالْم اُء وصرالْب دراُء قَالَ لَا قَالَ تروالْع ةُ قُلْتذُومجالْم .  
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 الْمحدود و الْمحدودةُ هلْ ترد ِمن النكَاِح قَالَ لَا )عليه السالم (   سهلٌ عن أَحمد بِن محمٍد عن ِرفَاعةَ بِن موسى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -9
 ِفي امرأٍَة زوجها وِليها و ِهي برصاُء أَنَّ لَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها و أَنَّ )عليه السالم ( اعةُ و سأَلْته عِن الْبرصاِء فَقَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ ِرفَ

ا صمِإن ا وهجولَى الَِّذي زع رهالْميِه شلَيع كُني ا لَمِرهِخيلَةَ أَمد ِرفعلٌ لَا يجا رهجوز أَةً ورام جوزلًا تجأَنَّ ر لَو ا وهلَّسد هِه ِلأَنلَيع رهالْم كَانَ  ار ٌء و
  .الْمهر يأْخذُه ِمنها 
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10-ب دمأَح نلٌ عهِد   سبأَِبي ع نِميعاً عج لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع انَ وحِن ِسرب داود نٍد عمحِن م
و جاٍر لَها لَا يعلَم دِخيلَةَ أَمِرها فَوجدها قَد دلَّست عيباً هو ِبها قَالَ يؤخذُ الْمهر ِمنها و لَا  ِفي رجٍل ولَّته امرأَةٌ أَمرها أَو ذَاِت قَرابٍة أَ)عليه السالم ( اللَِّه 

يا شهجولَى الَِّذي زكُونُ عٌء  ي.  
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11-رِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِب   محِض أَصعب ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيم
 امرأَةُ هذَا علَى هذَا قَالَ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما الصداق  ِفي أُختيِن أُهِديتا ِإلَى أَخويِن ِفي لَيلٍَة فَأُدِخلَِت امرأَةُ هذَا علَى هذَا و أُدِخلَِت)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ةُ صِت الِْعدقَضةُ فَِإذَا انالِْعد قَِضينى تتح هأَترا اممهِمن اِحدو بقْرلَا ي و اقدالص أُغِْرم ذَِلك دمعا تمهِليِإنْ كَانَ و اِن ويا ِإلَى ِبالِْغشمهٍة ِمناِحدكُلُّ و تار
لرجلَاِن و زوِجها ِبالنكَاِح الْأَوِل ِقيلَ لَه فَِإنْ ماتتا قَبلَ انِقضاِء الِْعدِة قَالَ فَقَالَ يرِجع الزوجاِن ِبِنصِف الصداِق علَى ورثَِتِهما و يِرثَاِنِهما الرجلَاِن ِقيلَ فَِإنْ مات ا

  .هما ِفي الِْعدِة قَالَ تِرثَاِنِهما و لَهما ِنصف الْمهِر الْمسمى و علَيِهما الِْعدةُ بعد ما تفْرغَاِن ِمن الِْعدِة الْأُولَى تعتداِن ِعدةَ الْمتوفَّى عنها زوجها 
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(   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه -12
  .جِل ِإذَا تزوج الْمرأَةَ فَوجد  ِبها قَرناً و هو الْعفَلُ أَو بياضاً أَو جذَاماً ِإنه يردها ما لَم يدخلْ ِبها  قَالَ قَالَ ِفي الر)عليه السالم 
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 عن رجٍل )عليه السالم (  بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد-13
وا فَقَالَ زاهى أَبةُ فُلَاٍن فَأَتناب ا فَِقيلَ ِهيهنأَلَ عفَس هتبجأٍَة فَأَعرِإلَى ام ظَرةَ نِليدالْو درةٌ فَقَالَ يا أَمهأَن ِتِه وناب را غَيهأَن ِلمفَع هِمن تلَدا فَوهرغَي هجوفَز كتنِني ابج

الْو اِليوِطيِه معلَِد يِن الْوةُ ثَمِقيم هجولَى الَِّذي زع ِل وجِللر لَدالْو ا ولَاهولَى مع هعدخ لَ وجالر ا غَرِة كَمِليد.  

�W���������#9�����	��/� vZ�#$�%�A;  (#$�%�L� (#E (1
U��Æ	x�
���g��¶�#��9K�*;V$�Xk�Q�»}�æµ9K�*;g��$�#$�x1Õ�

1}�	�2�$ß;)*;g��$�VÆ	x1�P��gÜ55K
Æ
Pá�� <<#$�x�
Æ
�	�SHHV$�#$�x
�JP�$�Ü����1 ;$�'Y 
	��9$�234#����)�Å�E�$�Ü�	�55�x�	Hk�;$�û�	
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H�O3;Eû�	
	�Æ	OU�L�	S��	A�l$��Ü
EÆ	H?
�$�#��	�U��?
�$�
	��	�UP�

H?
�$�#$�ö��1[1Xe4�$��	�2
��<<  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي -14
 قَالَ ِفي رجٍل تزوج امرأَةً ِمن وِليها فَوجد ِبها عيباً بعد ما دخلَ ِبها قَالَ فَقَالَ ِإذَا دلِّسِت الْعفْلَاُء و الْبرصاُء و الْمجنونةُ )السالم عليه ( عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

را تهةٌ فَِإنةٌ ظَاِهرانما زكَانَ ِبه نم اةُ وفْضالْم ويِبش ِلما عهِليو كُني ا فَِإنْ لَمهلَّسا الَِّذي كَانَ دهِليو ِمن رهالْم جوذُ الزأْخي ِر طَلَاٍق وغَي ا ِمنِلهلَى أَهع ٍء  د
يفَلَا ش ذَِلك ِمن ش جوالز ابِإنْ أَص ا قَالَ وِلهِإلَى أَه درت ِه ولَيَء عيئاً فَلَا شيش ِصبي ِإنْ لَم و لَه وفَه هِمن ذَتا أَخئاً ِممطَلَّقَِة  يةَ الْمِعد هِمن دتعت قَالَ و َء لَه

  .ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها و ِإنْ لَم يكُن دخلَ ِبها فَلَا ِعدةَ لَها و لَا مهر لَها 

�r¿��×K�Á1 0#$�%�¾u Î#$�%�( `�#��	
%�E (�	�
2µ 6#¾
g����9K�*;V$�#��9K�*;V$�#������������	��Æz��#$�%�¾p¢�£

�-
Hg���û	;2342ß�#$�1;km
�$��	(S�û�	76���	�à�1�	tû�	��¶�à�ß	¾Z�� R� �2
�2w;!�ZHª�;$�Hg�����P��Í	Î #$;;�
P�[ö��wA�9#3µ$�O�û�	c��[P

l$���Ä�à�Rc°�9$�û	n��	�[îx�	¿ À XR�
N�s;g��$�#���û	$�;g��$�	%�	�
���ª�;g��$�[ Pw��Æ	�	�1[ �J. <<234 55O��9c$�H	%n�xÆ	�îßcSH� û#g��$�

U�àcSHlû	�jàcSH�9$���n��	���$� <<23455�	�yXkm
H$�#$�n�Uu�gí�!�g��Æ	�	�
à�	�JgíSHêg��$��yXàkm
��#$�n�1[ �¿ SHÜ<<  

 قَالَ عِن الْمرأَِة تِلد ِمن الزنا )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -15
دأَح ِبذَِلك لَمعلَا ي و دعب ِلمع ا ثُمِجهوِلز ذَِلك ذْكُري وفاً فَقَالَ  ِإنْ لَمرعم ةً أَوبوا تهأَى ِمنر ِإذَا كَانَ قَد لَى ذَِلكع كُتسي ا وهجوزأَنْ ي لَه لُحصا أَ يهِليِإلَّا و 

هِليو ا ِمناقَهدذَ صأْخاَء أَنْ يفَش ذَِلك ا وِجهفَر لَّ ِمنحتا اسا ِفيِه ِبمهلَيِبيلَ عا لَا سلَه ذَتالَِّذي أَخ اقدكَانَ الص ا وهِليلَى وع ذَِلك ِه كَانَ لَهلَيع لَّسا دا ِبم
 أْسا فَلَا بِسكَهما أَنْ يهجواَء زِإنْ ش.  

���%�)*+�#.�/� 01��#9�����	��/#$�%�AB 
Í#$�%�&'� �#$
�1���êû	X¡�JSH�Q;û	;$�.X�º��iµ#��9K�*;g��$�Xk�Q��������

$��	�K
LÍ	Î �$�234#����)��Å�5
ç 2¢��$�Æ	L��A\�l 55KLàLsR$��	%;$�û	n�
L�	lû	;$�ê	%$�¿ À �	�X��
#$���å $�î¿ À�û	;g��$��� ̄n��Q\1H	%ð�	�
Hg��$���¯	%n��	�Õ�k� Ø4�$��å $�YZ [ �àÀ SH9$�Hû	$�1i#g��$�O¿ À �	�[ �

�Jò� SHu�$ß+�<<  

16- ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نى عيحِن يانَ بفْوعليه السالم ( ص( 
قَعي ا لَمفَلُ مالْع وه ِن والْقَر وِن ونالْج ذَاِم والْج ِص ورالْب اَء ِمنيِة أَشعبأَر ِمن درأَةُ ترا فَلَا قَالَ الْمهلَيع قَعا فَِإذَا وهلَيع .  
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�¤(#���0��1A��#$�%����� E ��������	�����'� 12��#$�%
234#�������55ÞgH%!/%�3	��	c�¯[ P�Xx�	Hg��àef#$����( Æ	�	�A4�	�AR%S�X�

1[P�2wJð�KLef�$�L�	�<<  

 عن رجٍل تزوج )ه السالم علي(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -17
 ينقَِبض زوجها عن مجامعِتها ترد علَى أَهِلها قُلْت فَِإنْ كَانَ دخلَ ِبها قَالَ ِإنْ كَانَ عِلم ِبها قَبلَ] ترد علَى أَهِلها من[امرأَةً فَوجد ِبها قَرناً قَالَ هِذِه لَا تحبلُ 

أَنْ يجاِمعها ثُم جامعها فَقَد رِضي ِبها و ِإنْ لَم يعلَم ِإلَّا بعد ما جامعها فَِإنْ شاَء بعد أَمسكَها و ِإنْ شاَء سرحها ِإلَى أَهِلها و لَها ما أَخذَت ِمنه ِبما استحلَّ 
  .ِمن فَرِجها 

�³ (1����������#9�����	�� ¡ Î#$�%�¾u �#$�%�( `�#E
A�9$��	�Xö÷�g��¶�#��9K�*;
q$�Xk�Q�(S� �1234#����)�12ß55$��g��$�n�

	%;[ P�2wHª�;$����XJef# <<1�ÈÉ#955Å��Xkm
�$�#$�n� <<23455ef�$�n�
¯1;$�n�x1;ef�$��Ü²i�Jn��	���É���g��$�Æ	�y¡�H�$�Æ	� �#L+�����

]�s;$�YZi�
q$�#$�.O[ �Ü� ;g��$��	�K
g� $ß;ª�;$�Hg��$���¯n��	�u�$ß
1»Xk� HØ4�$�<<  

 عن رجٍل )عليه السالم (  عن أَِبي أَيوب عن أَِبي الصباِح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب-18
ها صاِغرةً و لَا مهر لَها قُلْت فَِإنْ كَانَ دخلَ ِبها قَالَ ِإنْ تزوج امرأَةً فَوجد ِبها قَرناً قَالَ فَقَالَ هِذِه لَا تحبلُ و لَا يقِْدر زوجها علَى مجامعِتها يردها علَى أَهِل

  .مسك و ِإنْ شاَء طَلَّق كَانَ عِلم ِبذَِلك قَبلَ أَنْ ينِكحها يعِني الْمجامعةَ ثُم جامعها فَقَد رِضي ِبها و ِإنْ لَم يعلَم ِإلَّا بعد ما جامعها فَِإنْ شاَء بعد أَ

�¼��#9�����	����ö3��#$�%�¾á���#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1
9$��	���
t�g��¶�#��9K�*;V$�Xk�Q�������� A� 234#����)�12ß( VS�

551[ �à¿ À SHêg��$�1[ K
w���ª�;$���Æ	1[ �à�
klÊË�$�	%R$��	�U�à�_ g��Ü <<
1�ÈÉ#955���)�Å��Xkm
�g��$�#
q$�n�234#�55��#Lef�$�H�$�;$�Æ	n�

n��	�u�$ß+��� ̄n�¾���\��1;ef�Ü²y¡�JÆ	n��	���É���$�Æ	�Xef�$�ð�	�y¡�
K
!���¯<<  

19- نب دمحفٍَر   معا جأَب أَلْتقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحعليه السالم ( ي( نع 
خا فَأَدهِمن رأَكْب تكَان ا وهتِه أُخا ِإلَيهفَّتأَةً فَزرام جوزٍل تجا رِتهلَِة أُخجِفي ح تدقَع ا ثُمهتلَِبس ا وها ِمنهتعزأَِتِه فَنراِب امِإلَى ِثي تدملًا فَعا لَيِجهوِزلَ زنم لَت

جولَ الزخفَد كَلَّمتةُ أَنْ تاِريِت الْجيحتاس و احبأَطْفَِت الِْمص و هأَترِت امحن و  تلُ قَامجالر حبا أَصا فَلَمهجوزالَِّتي ت هأَترا امهأَن ظُني وه ا وهاقَعلَةَ فَوجالْح 
لَِبستها و قَعدت ِفي الْحجلَِة و نحتِني فَنظَر الرجلُ ِفي ذَِلك فَوجد ِإلَيِه امرأَته فَقَالَت لَه أَنا امرأَتك فُلَانةُ الَِّتي تزوجت و ِإنَّ أُخِتي مكَرت ِبي فَأَخذَت ِثياِبي فَ

قْرلَا ي ٍن وصحم راِني غَيالز دح لَتا فَعِلم دا الْحهلَيى عأَر ا وهفْسن تلَّسِللَِّتي د رهى أَنْ لَا مفَقَالَ أَر تا ذَكَركَم قَِضينى تتح جوزالَِّتي ت هأَترام جوِب الز
 هأَترِه امِإلَي ما ضهتِعد تقَضا فَِإذَا انهفْسن تلَّسةُ الَِّتي دِعد.  
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c
��	�Õe9!	É#����)�1yXLs#$�õ�12ßÜm����X�ì#V$�x
123455�Ê[ P�àe�;�zá�	%�	�U����g�©�µf °l$��	�J¿ SHê$�X��
�Ô +�#�

��û�	#L��
�I1[ P�ªHg���$����$��P���gí�$�L�	�P���gí�g<< 


���� باب الرجِل يدلِّس نفْسه و الِْعنِنيqi�	�
qi�	�
qi�	�
qi�	��	#�	#�	#�	#���� Hg�sá�Hg�sá�Hg�sá�Hg�sá�����  
1-اِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمعليه السالم ( ِن ح( ى أَِمريقَالَ قَض 

 ِمِننيؤا)عليه السالم ( الْما ِإنْ شمهنيب قفَرقَالَ ي رح هِإلَّا أَن لَمعت لَم ا وهكَحفَن دبا علَه لَّسٍة درأٍَة حرأَةُ  ِفي امرَءِت الْم.  

�����#$�%�/ (#$�%�ã  �� #$�%�A�H '� �#$�%�)*+�#.�/� 01
�#�J ¶�.�9K�*;g��
�µ�$�12
£#�������G������	�����$�x1|�9Kg�


�µ�Æ	�Ü²1� ,�Jg��Æ	�	�Xö÷�g���� h
�µ���g��VÀ�1234#����)�1�55�¯g��n�
1UP��S�WAb�
;A��<<  

 )عليه السالم (  عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-2
 لَكأَم قَالَ ِهي لُوكمم هأَن دعب تِلمفَع رح هلَى أَنلُوكاً عمم تجوزٍة ترأٍَة حرِن اما عا فَلَهلَ ِبهخفَلَا فَِإنْ كَانَ د اَءتِإنْ ش و هعم تأَقَر اَءتا ِإنْ شفِْسهِبن

يا شلَه سا فَلَيلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم و اقدالص وفَه ِبذَِلك تأَقَر و لُوكمم هأَن تِلما عم دعا بلَ ِبهخد وا ٌء فَِإنْ هِبه لَكأَم .  

=��#9�����	��q (#$�%�¢µ� 7R #$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1

�µ�Æ	�l$�1ûL�
t��J ¶�#��9K�*;g��
�µ�$�1Xk�Q������i�#$�1;$��	��

1234#����)�Å��J Æ	�55g��$�#$�n��	���à��¯n��	���#$;$���¯n��í3�Ô +�Æ	
J.êg��$��XJkm
n��	�[ �¿ À êg��$��Xkm
�Æ	�1;��;g��$�#
q$�n��	��

�í3R$�Æ	�KLM����R$�g��Æ	�	�Xkm
��J<<  

3-حِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عكَيِن بِن ابِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عب
 رِضيت ِبِه و  ِفي خِصي دلَّس نفْسه ِلامرأٍَة مسِلمٍة فَتزوجها قَالَ فَقَالَ يفَرق بينهما ِإنْ شاَءِت الْمرأَةُ و يوجع رأْسه و ِإنْ)عليهما السالم ( أَِبيِه عن أَحِدِهما 

 اهأْبا ِبِه أَنْ تاهِرض دعا بلَه كُني لَم هعم تأَقَام.  
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1234#����)�1îL�
t�$��	�u�9Kg��Hg��A4¶��)�+��	��
qiO�955�¯g��n�
	�U�S�WAb�
;A���g��R$���[ P�2
£�:;$�V��$����#$;$��	��É��g��Æ	n��	�[ P�

1�� LJ�÷��$�Æ	1;N�  

4-ى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببأَِبي ع نع يباٍد الضبع ناٍن عأَب قَالَ ِفي )عليه السالم ( ن 
الر ا ومهنيب قفَري ةً لَماِحدةً وقْعا وهلَيع قَعِإذَا و ا ومهنيب قاَء  فُرسأِْتي النلَا ي نيِعن هأَن ِلمِني ِإذَا عٍب الِْعنيع ِمن درلُ لَا يج.  

r�������	��Ï �
~#$�%�A*�#$�%�E A��#$�%����� (#���0��1¬�
«Mi

�J$ß;�����	��
qiÆ	���L12349K�*;
qi#�������$�Æ	L�	�U�S�WAb�
;A��¹
1[P�XJ
�å ;�H
q�	�U�àS�WAb�
;A��KLefÜ�q¶��g��  

 عِن امرأٍَة ابتِلي زوجها فَلَا يقِْدر علَى )عليه السالم ( اللَِّه   عنه عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد -5
  .يم معه فَلْتِقم الِْجماِع أَ تفَاِرقُه قَالَ نعم ِإنْ شاَءت قَالَ ابن مسكَانَ و ِفي حِديٍث آخر تنتِظر سنةً فَِإنْ أَتاها و ِإلَّا فَارقَته فَِإنْ أَحبت أَنْ تِق

�$�Xk�Q����������#9�����	��¶��#$�%�A¬ �#$�%�E A��#$�1
234ÅK
g� ��Æ	X1�à�
klefÆ	�	��jq	%R��9K�*;g��55Æ	n��-��¯ <<��	
} #A¬ �

;$��KLUn��	�K
g� ��Ë
g�� ¦�KLef�$�Æ	n�KL���Ik$ ¶�g��Æ	��9fg
1�����#$<<  

عليه (  بِن سِعيٍد عن أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن-6
  . كَما دلَّس نفْسه  أَنَّ خِصياً دلَّس نفْسه ِلامرأٍَة قَالَ يفَرق بينهما و تأْخذُ الْمرأَةُ ِمنه صداقَها و يوجع ظَهره)السالم 

¤$�%�( Y�µ#$�%�ÎSk+�#$�%1�Ó Ð#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
4#���������1|�9Kg���g�sá�Hg��¶�#k¶������	���Z#2355�S�WAb�
;A�
P��g�P �$�ö�!�|�9Kg���
m#$�ö��Uî¿ À �$�g���	�U�2
£�:;$�V

P��1U<<  

7-دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عٍد جمحِن مب 
 أَنه لَم يقْربها منذُ دخلَ ِبها فَِإنَّ  يقُولُ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ الثَّيب الَِّتي قَد تزوجت زوجاً غَيره فَزعمت)عليه السالم ( حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

ِإنَّ ِمثْلَ هذَا يعِرف الْقَولَ ِفي ذَِلك قَولُ الرجِل و علَيِه أَنْ يحِلف ِباللَِّه لَقَد جامعها ِلأَنها الْمدِعيةُ قَالَ فَِإنْ تزوجها و ِهي ِبكْر فَزعمت أَنه لَم يِصلْ ِإلَيها فَ
و لَا ِعدةَ النساُء فَلْينظُر ِإلَيها من يوثَق ِبِه ِمنهن فَِإذَا ذَكَرت أَنها عذْراُء فَعلَى الِْإماِم أَنْ يؤجلَه سنةً فَِإنْ وصلَ ِإلَيها و ِإلَّا فَرق بينهما و أُعِطيت ِنصف الصداِق 

  .علَيها 
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1U�àL�	gíSHl$��	�[ P�<<  

8-ِد اللَِّه   ِعدبأَةٌ ِلأَِبي عرِتِه قَالَ قَالَِت امِشيخِض معب نع اِشِميِل الْهِن الْفَضِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
يِه امرأَته أَنه ِعنني و ينِكر الرجلُ قَالَ تحشوها الْقَاِبلَةُ ِبالْخلُوِق و لَا تعِلم الرجلَ و يدخلُ علَيها الرجلُ فَِإنْ  و سأَلَه رجلٌ عن رجٍل تدِعي علَ)عليه السالم ( 

 كَذَب و قَتدِإلَّا ص و تكَذَب و قدص لُوقلَى ذَكَِرِه الْخع و جرخ.  

¼Á19o;+�#$�%�	-u ���#$�%�)*+�#$�%��� ( `�#¾¿��×K�
9K�*;V$�Xk�Q#
q¶������)��	��ÈÉ����������#g��¶������	��°�

��234#����)�Å�¹L�÷��$�
q�	��
qiÆ	�X��
#g���$��:;X55Hg��$�S�
�HÆ�}� �
!ö1K
��Å¹�A�Ûµ9��lmp3�� �Æ	L�	�P�$ß;g��$�
q�	��à�R$�H
q�	��n�P�	*

q�;$��#g��Ë
g��1�ò�#g���	��2 Æ	��!ölr¤�k�
q�	�}<<  

ةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَ-9
 ِبِرضاها ِبذَِلك  أَنه سِئلَ عن رجٍل أُخذَ عِن امرأَِتِه فَلَا يقِْدر علَى ِإتياِنها فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَا يقِْدر علَى ِإتياِن غَيِرها ِمن النساِء فَلَا يمِسكْها ِإلَّا)عليه السالم ( اللَِّه 

  .و ِإنْ كَانَ يقِْدر علَى غَيِرها فَلَا بأْس ِبِإمساِكها 

Ì[\ ��#$�%�^_ !¤#$�%�Ó 	@#$�%�Î `�#$�%�( `�#E (1
�������������	��.�9K�*;
q$�»Xk�Q���N�s;#y 	
� ���z�$��#LÊË

� ���à�
klÊË#$;$�Æ	�	�»2
Þ�* <<1234#����)�55�
kl#Lef��z��	
Æ	R;$�Æ	n�
$�Hg��$��Ju����Jò� SH���
klÆ	R;$�Æ	n��	�u�à�Q;N��g��<<  

 من أَتى ) عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -10
  .امرأَته مرةً واِحدةً ثُم أُخذَ عنها فَلَا ِخيار لَها 
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�J�`SHê<<  

 قَالَ )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن حمدانَ الْقَلَاِنِسي عن ِإسحاق بِن بناٍن عِن ابِن بقَّاٍح عن ِغياِث بِن -11
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريهرا فَأَمهاِمعجي هى أَنعاد ا وهاِمعجلَا ي هِه أَنلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤِد أَِمِري الْمهلَى عا عِجهولَى زأَةٌ عرِت امعه السالم علي( اد( ذِْفرتسأَنْ ت 

  .ِبالزعفَراِن ثُم يغِسلَ ذَكَره فَِإنْ خرج الْماُء أَصفَر صدقَه و ِإلَّا أَمره ِبطَلَاِقها 

�� �#$�%�A� !"�#$�%�ÇsA� ̀#( Ð1öß %�.�/� �Í#$�%���#$�
�����	���������55ef�$�Æ	��:;	%;$�X��
#g��¶�9#3µ;�������G�X

�2
#Hg��$�#�������G���¹Lef�$�Æ	�X��
#
q�	�¹LJXð�	�PËA�Ûµ9Æ�}á�Æ	
q�R
q$�$�Ë
g�� }�#
q$��Ý �ß
�µn�P�2�
r¤1�#R!��<<  

اِدرباب ن �����
i�
i�
i�
i����  
ِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-1

وِج و لَا ِللشهوِد و قَد كَانَ الزوج فَرض لَها  عن رجٍل كَانت لَه ثَلَاثُ بناٍت أَبكَاٍر فَزوج واِحدةً ِمنهن رجلًا و لَم يسم الَِّتي زوج ِللز)عليه السالم ( جعفٍَر 
 اِتكنب ى ِمنرغالص كِمن تجوزا تما ِإنِلأَِبيه جوالثَّلَاثَِة فَقَالَ الز ى ِمنرا الْكُبهلَ أَنجلَغَ الرِج بولَى الزا عالُهخلَغَ ِإدا با فَلَماقَهدفٍَر صعو جعليه ( قَالَ فَقَالَ أَب

ةَ  ِإنْ كَانَ الزوج رآهن كُلَّهن و لَم يسم لَه واِحدةٌ ِمنهن فَالْقَولُ ِفي ذَِلك قَولُ الْأَِب و علَى الْأَِب ِفيما بينه و بين اللَِّه أَنْ يدفَع ِإلَى الزوِج الْجاِري)السالم 
  .الَِّتي كَانَ نوى أَنْ يزوجها ِإياه ِعند عقْدِة النكَاِح و ِإنْ كَانَ الزوج لَم يرهن كُلَّهن و لَم يسم واِحدةً ِعند عقْدِة النكَاِح فَالنكَاح باِطلٌ 

�.�/� 0�	��( `�#E (1�%� ¡ Ù#$�%�¾u �#$�%�)*;$�#��	
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  باب الرجلُ يتزوج ِبالْمرأَِة علَى أَنها ِبكْر فَيِجدها غَير عذْراَء

��������¹¹¹¹ßÆL*ßÆL*ßÆL*ßÆL*°°°° ���	�LA�ÆL*��1����	�LA�ÆL*��1����	�LA�ÆL*��1����	�LA�ÆL*��1�¹¹¹¹LLLLÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ �g��°�g��°�g��°�g��°????
�
�
�
�����  
1-اِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسأَِبي الْح نٍل عيِن فُضِن الْقَاِسِم بِد بمحم نٍد ععِن سِد بعس عليه ( ن

  .ِبكْر ِمن الْمركَِب و ِمن النزوِة  ِفي الرجِل يتزوج الْمرأَةَ علَى أَنها ِبكْر فَيِجدها ثَيباً أَ يجوز لَه أَنْ يِقيم علَيها قَالَ فَقَالَ قَد تفْتق الْ)السالم 

�=���#$�%�7 rk (#$�%�E E#$�%��� (#$�%�( `�#E (1
Æ	�LA�Ü��
t�g��¶�#��9K�*;V$������u ��#$��L�ÆL*��	%O��
	%

�û� �1234#����)�Å�3 L��
�:;$�Æ	X2ßX55�¹��pNM�
Hv�2#L���Q[����GG<<  

 أَسأَلُه عن رجٍل تزوج جاِريةً )عليه السالم (  عن محمِد بِن جزٍك قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر-2
 قَصتنقَالَ ي قَصتني اِفياً أَمو اقدا الصلَه ِجبلْ يباً ها ثَيهدجِبكْراً فَو.  

=���#E (1����)��	��9H����=���#9�����	��zS (#$�%�� 
�)�1[ �Á2�L�	¿ À ��µê�Ó $�X2ßÆL*°���	���
t��ÓÆL*#��9K�*;V$�Xk�Q�

��1234#�55[P�XÁ<<  

  باب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ فَيدخلُ ِبها قَبلَ أَنْ يعِطيها شيئاً

������������ Lkm
�$�Lkm
�$�Lkm
�$�Lkm
�$����� ����¸̧̧̧
cSH���	��
cSH���	��
cSH���	��
cSH���	��¹¹¹¹L�
t�g��L�
t�g��L�
t�g��L�
t�g��????
�
�
�
�����  
1-يسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبِلأَِبي ع اٍض قَالَ قُلْتوِن عِميِد بِد الْحبع نع سونِن يوِر بصنم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن ع

  .الَ نعم ِإنما هو دين علَيك  أَتزوج الْمرأَةَ أَ يصلُح ِلي أَنْ أُواِقعها و لَم أَنقُدها ِمن مهِرها شيئاً قَ)عليه السالم ( 

����	��È�� ���#$�%�Oá �H#$�%�vZ� (#$�%�L� (#E (1
GX��¹L�
t�g��¶�91�ÈÉ����������#9���_ �
�	Lef�$�9��	�

 K

234#����)�Å�
Jw #9��cSH�9¿ ;$�55�È�l�Æ	®  ́�-<<  

عليه (  عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً-2
نْ يكُونَ لَه وفَاٌء ِمن عرٍض ِإنْ حدثَ ِبِه  الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ علَى الصداِق الْمعلُوِم يدخلُ ِبها قَبلَ أَنْ يعِطيها قَالَ يقَدم ِإلَيها ما قَلَّ أَو كَثُر ِإلَّا أَ)السالم 

 أْسفَلَا ب هنع يثٌ أُددح.  
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 قَالَ قُلْت لَه أَتزوج )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  .ها شيئاً قَالَ نعم يكُونُ ديناً لَها علَيك الْمرأَةَ و أَدخلُ ِبها و لَا أُعِطي

W+�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�û	
. �����	��S²���#$�%�
���¹L�
t�g��¶�91�ÈÉ����������#9Å�
JcSHH$�#9�	���¹Lkm
�$�9�	

%1234#����)�551[ �È�l�R$�¿ À 1�-<<  

 عِن الرجِل )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد الْحِميِد بِن عواٍض الطَّاِئي قَالَ سأَ-4
  .يتزوج الْمرأَةَ فَلَا يكُونُ ِعنده ما يعِطيها فَيدخلُ ِبها قَالَ لَا بأْس ِإنما هو دين لَها علَيِه 

r�#$�%�Oá#$�%�_ (#.�/� 01 ��È��������#9�����	��S²
$��	�1K
Hg��$�O�¹�J.$ß;$��	��¹L�
t�g��¶�O�9K�*;V$�Xk�Q����

234#����)�Å�¹Lkm
�g��55́1Jò�SH1[ �È�Rg��$�l$�Æ	® <<  


� � � � �5555 باب التزِويِج ِبالِْإجارِةtÈ�;��	
ë�
tÈ�;��	
ë�
tÈ�;��	
ë�
tÈ�;��	
ë����  
1-ٍر قَالَ قُلْتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسعليه (  ِلأَِبي الْح

 ِإني أُِريد أَنْ أُنِكحك ِإحدى ابنتي هاتيِن على أَنْ تأْجرِني ثَماِني ِحجٍج فَِإنْ أَتممت عشراً فَِمن ِعنِدك أَي الْأَجلَيِن )عليه السالم (  قَولُ شعيٍب )السالم 
هفَاُء ِمنى قَالَ الْوقَض أَةَ ورالْم جوزتلُ يجفَالر لَه قُلْت قَِضينلَ أَنْ ياِئِه قَالَ قَبِقضان دعب طُ أَورالش قَِضينلَ أَنْ يا قَبلَ ِبهخفَد قُلْت ِسِنني رشا عمهدعا أَبم

 قَد عِلم أَنه سيِتم لَه شرطَه فَكَيف ِلهذَا ِبأَنْ يعلَم أَنه سيبقَى حتى يِفي لَه و قَد كَانَ )عليه السالم ( لَ ِإنَّ موسى يشتِرطُ ِلأَِبيها ِإجارةَ شهريِن يجوز ذَِلك فَقَا
  .ورِة ِمن الْقُرآِن و علَى الدرهِم و علَى الْقَبضِة ِمن الِْحنطَِة  يتزوج الْمرأَةَ علَى الس)صلى اهللا عليه وآله ( الرجلُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

���	��·'� ( `�#$�%�)*;$�#��	
%�.�/� 0�	�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
F 1�ÈÉ�����=���#9���1�k�R����55�	L�åö÷R¶��9� A�á����®¯9

1[ �������KLK�µ$
�n��	�k${�1KL�R$ßKG��l4}$�<<�|=¼ ���µgO !AH�9A�
234#����)�Å�55�9A��k$ $
û�	gO  Æ
2µ�9A�7)	 <<?�
ü$ß;g��$�Æ	x1�ÈÉ#9
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�����kQ��	�Å�3 ���Æ ê$��}[ KL��µH4}�	�[ ��MÛ*Æ	�J�x�H$�¿ ÝbL��µ4}�
�A��1�Í	Î�g��¶�#?
�¶�9#3µ;�	��	Æ�Ql�ð�~ �	�½�
¶�%#�<<  

 النكَاح الْيوم ِفي الِْإسلَاِم ِبِإجارٍة أَنْ يقُولَ  قَالَ لَا يِحلُّ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .أَعملُ ِعندك كَذَا و كَذَا سنةً علَى أَنْ تزوجِني ابنتك أَو أُختك قَالَ حرام ِلأَنه ثَمن رقَبِتها و ِهي أَحق ِبمهِرها 

=)*+�#.�/� 01�2���
A�1234#��������������	����#$�%���#$�%�
	
Æ
M2Pá����lg*$�1[ �	L�Rk$����$ßK��91ãÆ	��J��ö÷È�;��	
ë9 <<234

55���>1�û�	À Æ
2µ�¿ À ;g��$�Ü�	�1�S�A
n�$�ÜYZ<<  

هيعاَء نج ثُم جوز نباب ِفيم  

����P�P�P�P����� �g\�$��	�P�-�g\�$��	�P�-�g\�$��	�P�-�g\�$��	�P�-



 .... �9K�*;V$��9K�*;V$��9K�*;V$��9K�*;V$�����  
 ِفي )عليه السالم (  بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن-1

أَن دعب هرباَء خج ثُم اقدالص فُِرض و اِئبوا الْغكَحفَأَن غَاِئب وه أَةً ورِه امِإلَي طُبخلَ يسٍل أَرجا رم دعب ِلكفَقَالَ ِإنْ كَانَ أُم اقدالص قبا سم دعب فِّيوت ه
  .توفِّي فَلَيس لَها صداق و لَا ِمرياثٌ و ِإنْ كَانَ أُمِلك قَبلَ أَنْ يتوفَّى فَلَها ِنصف الصداِق و ِهي واِرثُه و علَيها الِْعدةُ 

� (1�����	��¾¿�ÀK�Á#$�%�U ���#$�%�0 Î#$�%�( `�#E
�äxylÏÆ	�_�
P�2
�! R�
tHg��ê$��ª��#��9K�*;V$�#���������#�

234#����)�Å�»�gl� �¿ À Æ	�S���$�1;$�ð»��8¿ À �	�2
Lö÷R4n$�55$�Æ	n�
�í3Æ	n��	�[ ���Gà�	�[ �¿ À àêg��$��1;#�gl��í3Rg��¿À þ
�êg���� �#�gl�

1U�gí�g)	lg��$��	�U����	�$�Æ	�	�[�  

  باب الرجِل يفْجر ِبالْمرأَِة فَيتزوج أُمها أَِو ابنتها أَو يفْجر ِبأُم امرأَِتِه أَِو ابنِتها

����iµ�g��¶�iµ�g��¶�iµ�g��¶�iµ�g��¶�????
�
�
�
�á�2�á�2�á�2�á�2�¹¹¹¹LLLLÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ ����PPPP �$�2�3�$��	���$�2�3�$��	���$�2�3�$��	���$�2�3�$��	��¹¹¹¹LLLL
����¹¹¹¹Liµ�Liµ�Liµ�Liµ�PPPP 2�3��2�3��2�3��2�3��zzzz����  

 أَنه )عليهما السالم (    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما-1
امرِإنَّ الْح هأَترِه املَيع مرحت ا لَمِتهأُخ ا أَوِتهنا أَِو ابهِبأُم رفَج أَةٌ ثُمرام هدِعن تِإنْ كَان لَِكن ا قَالَ لَا وهتناب جوزتأَِة أَ يرِبالْم رفْجِل يجِن الرِئلَ عس فِْسدلَا ي 

  .الْحلَالَ 
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¡�����	��q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1S
¹Liµ�g��¶�O�9K�*;V$�»æµ�����¶�°�9��� pq*�� ���LÍ	Î�P�g��$�Æ	X�

1234#����)�Å�355J <<�z�$�l$��KLiµ�M2P2�3�$�Æ	ð�	���zg��¶�$ß;$�n�F
13LJ@)Hk���>YZU�à��><<  

2-ِليو عِن الْقَاِسِم   أَبِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش 
رأَةً و قَبلَ غَير أَنه لَم يفِْض ِإلَيها ثُم تزوج ابنتها قَالَ ِإذَا لَم يكُن أَفْضى ِإلَى الْأُم فَلَا بأْس و ِإنْ كَانَ  عن رجٍل باشر ام)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .أَفْضى ِإلَيها فَلَا يتزوِج ابنتها 

=(�	������ (#���0��1#$�%�E A��#$��	��A�st u#��	
%�vZ� 
Æ	�	��¹Lg}j�g��¶�O�9K�*;V$�Xk�Q����������#9�����	��rk ;

KL/
2µ�$��;$�Z1��ï��234#����)�Å�¹L�
t�P�$�ð55��3#$�L /
2µ�iµ �
13LJ�
t�P�$��KL/
2µ�$�Æ	n��	�Jò� SH�XJ<<  

3- نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمعليه السالم ( ح( ا ثُملَ ِبهخةً فَداِريج جوزٍل تجِفي ر 
 امرلَالَ الْحالْح مرحلَا ي هفَقَالَ لَا ِإن هأَترِه املَيع مرحا أَ تهِبأُم را فَفَجِبه ِليتاب.  

W 01#��������������	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/�
l$��z�$�XXiµ��3�$��	���Ç�$�Æ	ðXkm
���	���
t��Ó¶�#��9K�*;V$���>

1234#����)��ÅÕ�5513 LJ��>Hk� ��>YZJ<<  

 امرأَِتِه أَو ِبابنِتها أَو  أَنه قَالَ ِفي رجٍل زنى ِبأُم)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -4
  .ِبأُخِتها فَقَالَ لَا يحرم ذَِلك علَيِه امرأَته ثُم قَالَ ما حرم حرام قَطُّ حلَالًا 

r1 0��������	��Ø���µ#$�%��s� @#$�%�&'� �#$�%�)*+�##����
1234Xiµ�M2P2�3��zá�#��9K�*;V$�551¹LJ��>H�z�$�l$�iLm� <<234ð55k���>

3 LJ��>� H<<  

5-بِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببأَِبي ع ناِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عفْوص ناِر عبعليه السالم ( ِد الْج( نيب و هنيٍل كَانَ بجِفي ر 
هتنِج ابوزتا فَلْيِههِشب لٍَة أَوقُب ا فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِمنهتناب جوزتلْ يفَه ورأٍَة فُجراَء امِإنْ ش ا ِهيهجوزتلْي ا وهتنِج ابوزتاعاً فَلَا يِإنْ كَانَ ِجم ا و.  

�V$�����������#$�%��µ_  �H#$�%�A��#$�%����� (#���0��1
;g��¶��	�;��9K�*;S�/Ab�
�iµ �Å�3 L�
t�P�g��$�Æ	X� <<����)������	�
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234#55
m�� ̄n��	��3 LJ�
t�P�$���efn��	��3 L�
t�P�$���õÆ°	�¯¨ïn�

t�$��3 L�<<  

 عن رجٍل زنى ِبأُم )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -6
  .ِلك علَيِه امرأَته ِإنَّ الْحرام لَا يفِْسد الْحلَالَ و لَا يحرمه امرأَِتِه أَو ِبأُخِتها فَقَالَ لَا يحرم ذَ

¤�����	��Ø���µ#$�%�¾p¢� 0#$�%�¾u �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1£

*;V$�Xk�Q��������#91234
t��#����)��Å�¹Liµ�M2�3��zá�O�9K�55R$�
�¹L��>��à�	��¹L@)àHk���>YZ¹LJ��>H�z�$�l$�iLm�<<  

7-حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع ناِزٍم عِن حوِر بصنم نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عقَالَ )عليه السالم ( م 
وزتا فَلْيههِشب لَةً أَوفَقَالَ ِإنْ كَانَ قُب ورأٍَة فُجرام نيب و هنيٍل كَانَ بجر نع هأَلْتا سهجوزتلْي ا وهتنِج ابوزتاعاً فَلَا يِإنْ كَانَ ِجم اَء وا ِإنْ شهتنِج اب.  

³+�#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ�û	
À ���	���µ_  �H#$�%�AB A*�#$�1%�
��������#9���P�g��$��	��S�/Ab�
;g��¶��	�;��9K�*;V$�Xk�Q��

234#����)�Å�®¯iL�
t55P�$���efn��	���¯n�1�3L�
t�P�$���õ�¯¨ïÆ	n�
J�
t�1�3 L�
t�g��$��� ̄n��	��3 L<<  

 قَالَ )عليهما السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما -8
ع هأَلْتا قَالَ لَا سهتنِة أَِو اباعضالر ا ِمنهأُم جوزتأٍَة أَ يرِبام رٍل فَججر ن.  

¼#9�����	��q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1S
�9��� pq* �
¡�� ����N��g��$�Æ	XXiµ�g��¶�#��9K�*;V$�Xk�Q�����¶�°

234#����)�Å�3 L�
t�P�$�2�355J<<  

  . ِمثْلَه )عليه السالم (  الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن

��������#$�%�q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (S
1�X��	�Üm�  

عليه (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن يِزيد الْكُناِسي قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا تزوج امرأَةً فَقَالَ ِلي أُِحب أَنْ تسأَلَ أَبا عبِد اللَِّه -9
عليه ( ج امرأَةً قَد زعم أَنه كَانَ يلَاِعب أُمها و يقَبلُها ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ أَفْضى ِإلَيها قَالَ  فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه  و تقُولَ لَه ِإنَّ رجلًا ِمن أَصحاِبنا تزو)السالم 
 فَو اللَِّه ما دفَع ذَِلك عن نفِْسِه و خلَّى )عليه السالم ( ت الرجلَ ِبما قَالَ أَبو عبِد اللَِّه  فَقَالَ ِلي كَذَب مره فَلْيفَاِرقْها قَالَ فَرجعت ِمن سفَِري فَأَخبر)السالم 
  .سِبيلَها 
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234#����)��Xk�Q��������551	L�W���	�o�$ß;$�1}ò�#$�55h�	��lÏ+�9��
12
g� Hg��$��	�Xàe)
Rg�sá�#$������
��$�y234O#���������HV$�#9�	�2�x�	  

 و أَنا )عليه السالم ( يوب الْخراِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَ-10
أَفْض كُني لَم هِإن ا فَقَالَ لَا قُلْتهتناب جوزتأَ ي عدتار اِبِه ثُمبالَِتِه ِفي شخ الَ ِمنٍل نجر نع اِلسجيا كَانَ شما ِإنهى ِإلَي يونَ شلَا  ٌء د و قدصٍء فَقَالَ لَا ي

  .كَرامةَ

�Ö9�����	��q (#$�%�µ�ù¾á���#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
������������y���Î¹Æ	ð�S�/9��O�$����á�#��9K�*;V$�Xk�Q#V¶

234#����)�Å�3 L�
t�P �$�Æ	X55J <<1y.Æ	R ;$�ï1XJef�$�#$�1�ÈÉ#9
���)�x234#�551�J��}SH9$��	�hJ�Æ	<<  

هتأُخ أَو هتناب جوزتلَاِم فَيِبالْغ قفْسِل يجباب الر  

��������¹¹¹¹LLLLÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ ����MMMM �$�2�$�2�$�2�$�2PPPP �$��	���$��	���$��	���$��	��¹¹¹¹LLLL���� ���� �;�;�;�;ÓÓÓÓ ????
�
�
�
�����  
 رجلٌ أَتى غُلَاماً )عليه السالم ( ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-1

  .أَ تِحلُّ لَه أُخته قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ ثَقَب فَلَا 

�#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ����������#9�����	��AB 
Í#$�%�0 Î
234#����)��Å�k�ê$�M�;Ó$�X�¹L���;Ó°V¶�1�ÈÉ55k� �Xkm
#$�n�

�J<<  

 ِفي رجٍل يعبثُ ِبالْغلَاِم قَالَ ِإذَا أَوقَب )عليه السالم ( براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ-2
 هتأُخ و هتنِه ابلَيع تمرح.  

= �#$�%�)*+�#.�/� 01$�#��������������	��¾¿�AK�Á#$�%�&'�
Õ���>M�	�P�$�l$��Xkm
�$�#$�L1234����;Ó#��9K�*;V<<  

3-نع أَِبيِه أَو نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع دِعن تاِلِه قَالَ كُنِض ِرجعب نانَ عدعِن سى بوسم نع ِليِن عِد بمحعليه السالم (  م( اهفَأَت 
آخِر جاِريةٌ أَ يتزوج ابن هذَا ابنةَ هذَا قَالَ فَقَالَ نعم سبحانَ اللَِّه ِلم لَا رجلٌ فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ما ترى ِفي شابيِن كَانا مضطَِجعيِن فَوِلد ِلهذَا غُلَام و ِللْ
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جِبو ضرلُ ِبِه قَالَ فَأَعفْعكَانَ ي هقَالَ فَقَالَ فَِإن أْسِإنْ كَانَ فَلَا ب قَالَ فَقَالَ و ِديقاً لَهكَانَ ص هِحلُّ فَقَالَ ِإنِهِه ي]هنِه فَقَالَ ِإنْ ] عياعِبِذر ِترتسم وه و هابأَج ثُم
 جوزتأَنْ ي ِحلُّ لَهفَلَا ي قَبأَو ِإنْ كَانَ قَد و جوزتأَنْ ي أْسونَ الِْإيقَاِب فَلَا بد هكَانَ  الَِّذي كَانَ ِمن.  

W2%�)*+�#.�/� 01��9�����	��?
�°+�#$�%�A�E [\#$�%�0 (
1�ÈÉ�����)�#$��	�2�V¶��1y
O\$ß;�������55�o�A*�l ])� �	
A�n�34X ])�

Q��O9K�*;���OÅ�3L�
t�P�K�	
� R$�X�S��ºPêK�	
�	��ê¶��9A���
�-234#����)� �SH9$���¡n�234#����)�1y		
R$�Æ	1�ÈÉ#$�Å�Jk� �Z��A�

9��á�Æ	�_�
2
¾�O��ðX«���$�#����)�Åy¹L.#$;$�Æ	1�ÈÉ#$�1�Jò�
1234#����)�1y���55Jò� SH9Í	Î �$��yJkm
Æ	��O����$�n�ê$�ykm
Æ	n��	��

1P�LÍ	Î �A��Jk�<<  

قَبه  ِفي رجٍل يأِْتي أَخا امرأَِتِه فَقَالَ ِإذَا أَو)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .فَقَد حرمت علَيِه الْمرأَةُ 

r+�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�û	
À V$�����������#$�%�
Sk;�zá�#������	�9K�*;�î$ �����)�1��	�234#55$�' �Xkm
�$�#$�L

Õ���>�z�$�l<<  

ِحلُّ لَها يم و وهأَب و هناب كَحا نِل ِممجلَى الرع مرحا يباب م  

����������������>>>> !!!! AH�	�kAH�	�kAH�	�kAH�	�k���� !!!! AH�9AH�9AH�9AH�9�������� ����JJJJ �	��)*�	��)*�	��)*�	��)*����  
1- اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نا )عليه السالم ( عهسأَةً فَلَامرام جوزٍل تجر نع 

  .قَالَ مهرها واِجب و ِهي حرام علَى أَِبيِه و ابِنِه 

�#.�/� 01������#9�����	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�
234#����)�ÅJI �� ��²��
t�g��¶�#��9K�*;V$�Xk�Q����55¿À R$�

g��Æ	�	��L�	���>lJ�	�)*;V$�<<  

 عِن الرجِل تكُونُ لَه الْجاِريةُ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا -2
ِدِه قَالَ ِبشهوٍة قُلْت نعم قَالَ فَقَالَ ما ترك شيئاً ِإذَا قَبلَها ِبشهوٍة ثُم قَالَ ابِتداًء ِمنه ِإنْ جردها و نظَر ِإلَيها ِبشهوٍة حرمت علَى أَِبيِه و ابِنِه فَيقَبلُها هلْ تِحلُّ ِلولَ

  .ا نظَر ِإلَى فَرِجها و جسِدها ِبشهوٍة حرمت علَيِه قُلْت ِإذَا نظَر ِإلَى جسِدها فَقَالَ ِإذَ
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=;V$�Xk�Q�����N�=���#9�����	��vZ� (#$�%�( `�#E (1
X2
;�#$�.��E¶����9K�*234#����)�Å�k�êJ;$�55#$;gR <<ÈÉ#9

1�55�- <<234#����)�55�g� à.#$��3ï��#$;gR#$�L <<234ð55�$��K
L�2É��Æ	n�

���$��	�Õ��$�7�©�1Õ���>lJ�	�)*;$�Æ	�#$;gR�� <<�: ;$�Æ	L1�ÈÉ#9
234#����)�Å5
��551Õ���>lA��#$;gR�ª���: K�$ j��	�Æ�}�$�#$�L  

3- اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع اٍج قَالَ قُلْترِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه السالم ( ع( ِريدِة ياِريِإلَى الْج ظُرنلُ يجالر 
  .ِشراها أَ تِحلُّ ِلابِنِه فَقَالَ نعم ِإلَّا أَنْ يكُونَ نظَر ِإلَى عورِتها 

W���������#9�����	��Ø��
 Ù#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
1�ÈÉ�5534#����)�Å�k� êJ;$�Æ	X1�Ä�Æ
���R#>â���Ð
���E°?
�255�-

KLÆÃ���Æ�}�$�Æ	L�;g�Í $�P�Q3<<  

ا  و أَن)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى الْكَاِهِلي قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -4
ِعنده عن رجٍل اشترى جاِريةً و لَم يمسها فَأَمرِت امرأَته ابنه و هو ابن عشِر ِسِنني أَنْ يقَع علَيها فَوقَع علَيها فَما ترى ِفيِه فَقَالَ أَِثم الْغلَام و أَِثمت أُمه و لَا 

ِربها اِلابن أَنْ يقَع علَيها قَالَ و سأَلْته عن رجٍل يكُونُ لَه جاِريةٌ فَيضع أَبوه يده علَيها ِمن شهوٍة أَو ينظُر ِمنها ِإلَى محرٍم ِمن شهوٍة فَكَِره أَنْ أَرى ِللْأَِب ِإذَا قَ
 هنا ابهسمي.  

( `�#E ($ß;���������9�����	��èRE ���#$�%�C� 0#$�%�
;$�#�z�$��yXà��$��	��>âE¶�#��9K�*;V$�»Xk�Q�����)��y
O\

HJÛ
X����)�9jÞ$�1Xef�E$�#;Ó$�xKLef�E $�Æ	�yRk$ $
Æ	�_�
12
#
1234#����)��Ån55�$�H)*�� J]9�	�1XÆ÷M#�3�$��	�XÆ÷#;ÓR$��L��¹�Ref

1���e�;$�� <<#)*;$�x� E¶����9K�*;V$�Xk�Q�����)�#9�h�	��
���)���
�gR����	c���$�2|�lE$��gR#-~�1P�� RV$�HE$��234Ui#�  

 )عليه السالم (   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .ذَا جرد الرجلُ الْجاِريةَ و وضع يده علَيها فَلَا تِحلُّ ِلابِنِه قَالَ ِإ

�#$�%�A�st u#vZ� (1 �����	��q (#$�%���� ;�#$�%�&'�
1234#����������55LHE°?
��/�Jk� êJ;$�EÆ	�K
|�#-~�l$��	�KL<<  

6-حم ناٍد عِن ِزيِن بسِن الْحكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   لَه ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بم
 اِجبا وهرهم ِنِه واب لَى أَِبيِه وع امرح ا قَالَ ِهيهسأَةً فَلَمرام جوزلٌ تجر.  
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¤�
2µ Î#$�%�A¬ �#$�%�E A��#$�%����� (#���0��1 (#$�%
234#����)�Å�¹� ���	��¹L�
t�g��°?
�¶�1�ÈÉ�����)�#9�����	��q

551�L�	¿ À R$��	����>lJ�	�)*;
q$�g��Ü<<  

7-أَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معو جةَ قَالَ قَالَ أَباررز نكٍْر عِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دلٌ )عليه السالم ( مجى رنِإذَا ز 
مرحلَا ت ا وِجهولَى زا عهمرحلَا ي ِة أَِبيِه فَِإنَّ ذَِلكاِريج أَِة أَِبيِه أَورِبام ِحلُّ ِتلْكلَالٌ فَلَا تح ِهي ةَ واِريى الْجِإذَا أَت هِمن ذَِلك مرحا يما ِإنِدهيلَى سةَ عاِريالْج 

الْم ِحلُّ ِتلْكلَالًا فَلَا تِوجياً حزأَةً ترلٌ امجر جوزِإذَا ت لَا ِلأَِبيِه و ِنِه وداً ِلابةُ أَباِريِنِه الْجِلاب أَةُ ِلأَِبيِه ور.  

³���������	��Ø���µ#$�%�� [\#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
234#��� 55E�	�	%+��z�$��KLiµ�E2�z�)*+�?
�L���$�Ü®  ́/�J��>lk�+�

f�ESHL1���>�eg��°?
�L�	�Õ���>���l)*;$��	�J;$�E����k�EÆ	�_�
KLp
�Jk� êJ�	�)*;$�g��Æ	�KLÍ	Î k� �<<  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن مراِزٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -8
 علَى جاِريٍة ِلأَِبيِه فَوقَع فَقَالَ أَِثمت و أَِثم ابنها و قَد سأَلَِني بعض هؤلَاِء عن هِذِه الْمسأَلَِة فَقُلْت لَه  أَمِسكْها ِإنَّ  و سِئلَ عِن امرأٍَة أَمرِت ابنها أَنْ يقَع)السالم 

 امرالْح هفِْسدلَالَ لَا يالْح.  

¼`�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1 (��	���µ�q#$�%�AB 
Í#$�%�·'� %
�)*+�Æ	�2
#HJ+�#��9K�*;g��$�»Xk�Q�A��_�
1; ����������#9���

#����)��ÅKLef�E123455}�$�#9�1yæµË
ã �æ1XÆ÷#J;$��	�XÆ÷#g��$�
�¹LJ@)��>Hk�YZ	Lzn��$��y<<  

9- نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع ناٍر عمع نقَةَ عدِن صِق بدصم نِعيٍد عِن سِرو بمعليه ( ع
ِحلُّ ِلأَِبيِه أَنْ يتزوجها قَالَ لَا ِإنما ذَِلك ِإذَا تزوجها  ِفي الرجِل تكُونُ لَه الْجاِريةُ فَيقَع علَيها ابن ابِنِه قَبلَ أَنْ يطَأَها الْجد أَِو الرجلُ يزِني ِبالْمرأَِة فَهلْ ي)السالم 

  .الرجلُ فَوِطئَها ثُم زنى ِبها ابنه لَم يضره ِلأَنَّ الْحرام لَا يفِْسد الْحلَالَ و كَذَِلك الْجاِريةُ 

Ì�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1%�^_ !¤#$�%�Ó 	@#$�%�� [\#$
Lef#J;J;$��$�� E¶����9K�*;V$�#��������������	����#$�

¶��Ü2¹Lef�$��
�
�� �$���ÅKLÍ	Î�$�Æ	��k� ê)*;?
�$�X�¹Liµ�g��°?
�
23455$��1KLiµ� R$��g��$�ðKLef�$��	�îL�
t�g��$�?
�L��'´ ®  ́1J

Â
JA�SHH�H´ �$�V ��Eö�$��	�¹LJ@)Hk���>YZ<< 
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 ِبياِج النوأَز ِفيِه ِذكْر و هِمن رصلى اهللا عليه وآله ( باب آخ(  

�����LsR�	��	�����LsR�	��	�����LsR�	��	�����LsR�	��	����¤¤¤¤ Ø�	µ�9$��	�Ø�	µ�9$��	�Ø�	µ�9$��	�Ø�	µ�9$��	�ËËËË



����  
1-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع عليهما السالم ( ن( هأَن 

 ِبيالن اجواِس أَزلَى النع مرحي لَم ما كانَ لَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَو لَّ وج و زِل اللَِّه عِدِه  ِلقَوعب ِمن هواجوا أَزِكحنال أَنْ ت ولَ اللَِّه وسذُوا رؤأَنْ ت كُم
  .ِل أَنْ ينِكح امرأَةَ جدِه ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم ِمن النساِء و لَا يصلُح ِللرج)عليهما السالم ( أَبداً حرمن علَى الْحسِن و الْحسيِن 

����< �
¡#$�%�q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1S
��ä¡n�1234#����)������	������¶�°�9��1��Mà��>�	��	����¤ Ø�	µ�l

k�;å	æçèæ è¬551���1	Lö÷��áz�FA���Üà�	�	
�s�H�	��	������kQ���JÀ Wp�¾�Ü��W �;
Mðl���< Ð	ÎM�å1�k�Rå	æç��YZ���>èæ è¬ <<#7*�K�������� ��A�	LGö÷�

Xö÷<<�72== �KLö÷�g���Wá�Æ	��J	�
ê?
��	�<<  

 )عليه السالم (  بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي الْجاروِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن-2
اِلديِن فَقَالَ عبد اللَِّه بن عجلَانَ مِن الْآخر قَالَ عِلي  أَحد الْو)صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ و ذَكَر هِذِه الْآيةَ و وصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه حسناً فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  . و ِنساؤه علَينا حرام و ِهي لَنا خاصةً )عليه السالم ( 

=��F�%�AB A*�#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ
	��� �	����#9����
234LsRÆ¼½�$��	�2341; ��������551��6	�z©Î#$;¢��	;$�HA2�#½�	��g�³�1

n¶��9¢��	�	��	������kQ�234�	� <<É#A� ����01234#����)�Å�AH��	
1�È
1�!��]½Ü�	�n��>l]½���� �2z�]A��	������ ���<<  

3-دعثَِني سدةَ قَالَ حنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليولَ اللَِّه   عسأَنَّ ر ِريصِن الْبسِن الْحةَ عادقَت نةَ عورأَِبي ع نب  )
اِئشةُ و حفْصةُ قَالَتا لَتغِلبنا  تزوج امرأَةً ِمن بِني عاِمِر بِن صعصعةَ يقَالُ لَها سنى و كَانت ِمن أَجمِل أَهِل زماِنها فَلَما نظَرت ِإلَيها ع)صلى اهللا عليه وآله 
(  ِحرصاً فَلَما دخلَت علَى رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  ِبجماِلها فَقَالَتا لَها لَا يرى ِمنِك رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( هِذِه علَى رسوِل اللَِّه 
(  عنها فَطَلَّقَها و أَلْحقَها ِبأَهِلها و تزوج رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اولَها ِبيِدِه فَقَالَت أَعوذُ ِباللَِّه فَانقَبضت يد رسوِل اللَِّه  تن)صلى اهللا عليه وآله 
 ابن ماِريةَ الِْقبِطيِة قَالَت لَو كَانَ نِبياً ما مات )صلى اهللا عليه وآله ( ما مات ِإبراِهيم بن رسوِل اللَِّه  امرأَةً ِمن ِكندةَ ِبنت أَِبي الْجوِن فَلَ)صلى اهللا عليه وآله 

 و ولِّي الناس أَبو بكٍْر أَتته الْعاِمِريةُ )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  ِبأَهِلها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَلَما قُِبض رس)صلى اهللا عليه وآله ( ابنه فَأَلْحقَها رسولُ اللَِّه 
تارتفَاخ اها الْبمِإنْ ِشئْت و ابا الِْحجما ِإنْ ِشئْتارتا اخمفَقَالَا لَه رمع كٍْر وو بأَب عمتا فَاجتِطبخ قَد ةُ وِديالِْكن و نج ِن ولَيجالر دأَح ِذما فَجتجوزفَت اها الْب

رالْآخ.  
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ٍء ِإلَّا و   أَنه قَالَ ما نهى اللَّه عز و جلَّ عن شي)عليه السالم (   قَالَ عمر بن أُذَينةَ فَحدثْت ِبهذَا الْحِديِث زرارةَ و الْفُضيلَ فَرويا عن أَِبي جعفٍَر
 ِبيالن اجووا أَزكَحن ى لَقَدتِفيِه ح ِصيع صلى اهللا عليه وآله ( قَد(قَالَ أَب ةَ ثُمِديالِْكن ةَ واِمِريِن الْعياته ذَكَر ِدِه وعب فٍَر  ِمنعو ج ) عليه السالم( مهأَلْتس لَو 

  . أَعظَم حرمةً ِمن آباِئِهم )صلى اهللا عليه وآله ( عن رجٍل تزوج امرأَةً فَطَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَ تِحلُّ ِلابِنِه لَقَالُوا لَا فَرسولُ اللَِّه 
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4-ِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معأَِبي ج نع نيِن أَعةَ باررز نعليه السالم ( كٍْر ع( و هوحن 
  .مِة ِمثْلُ أُمهاِتِهم  ِفي الْحر)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِفي حِديِثِه و لَا هم يستِحلُّونَ أَنْ يتزوجوا أُمهاِتِهم ِإنْ كَانوا مؤِمِنني و ِإنَّ أَزواج رسوِل اللَِّه 
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  و ِبنتهاباب الرجِل يتزوج الْمرأَةَ فَيطَلِّقُها أَو تموت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَو بعده فَيتزوج أُمها أَ
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 قَالَ الْأُم و اِلابنةُ سواٌء )عليه السالم ( و حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج -1
  .نْ شاَء تزوج ابنتها ِإذَا لَم يدخلْ ِبها يعِني ِإذَا تزوج الْمرأَةَ ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها فَِإنه ِإنْ شاَء تزوج أُمها و ِإ
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 عِن الرجِل )عليه السالم (  سأَلْت أَبا الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ-2
  .يتزوج الْمرأَةَ متعةً أَ يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج ابنتها قَالَ لَا 

==���#9�����	��·'� ( `�#$��_ ( `�#E (1$�Xk�Q�����
1J234ÅKL�
t�P�$�Æ	����
 ;$�X�ê Í	Î �g��¶�#��9K�*;V  

 قَالَ )عليهما السالم (  عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن-3
  .يس لَه أَنْ يتزوج ابنتها سأَلْته عن رجٍل تزوج امرأَةً فَنظَر ِإلَى رأِْسها و ِإلَى بعِض جسِدها أَ يتزوج ابنتها فَقَالَ لَا ِإذَا رأَى ِمنها ما يحرم علَى غَيِرِه فَلَ
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4-و عاِزٍم قَالَ   أَبِن حوِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِلي
 )عليه السالم ( لَه عن رجٍل تزوج امرأَةً فَماتت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها أَ يتزوج ِبأُمها فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه  فَأَتاه رجلٌ فَسأَ)عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِفي هِذِه الشمِخيِة الَِّتي أَفْتاها ابن مسعوٍد أَنه لَا بأْس )عليه السالم ( ِبقَضاِء عِلي قَد فَعلَه رجلٌ ِمنا فَلَم نر ِبِه بأْساً فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما تفْخر الشيعةُ ِإلَّا 
ِه عز و جلَّ و رباِئبكُم اللَّاِتي ِفي حجوِركُم ِمن  ِمن أَين أَخذْتها فَقَالَ ِمن قَوِل اللَّ)عليه السالم (  فَسأَلَه فَقَالَ لَه عِلي )عليه السالم ( ِبذَِلك ثُم أَتى عِلياً 

 ِليفَقَالَ ع كُملَيع ناحفَال ج ِبِهن ملْتخوا دكُونت فَِإنْ لَم ِبِهن ملْتخاللَّاِتي د عليه السالم ( ِنساِئكُم(أُم لَةٌ وسرِذِه مه اةٌ وثْنتسِذِه مفَقَالَ  ِإنَّ ه ِنساِئكُم هات
ٍء صنعت يقُولُ هو قَد فَعلَه رجلٌ   فَلَما قُمت نِدمت و قُلْت أَي شي)عليه السالم (  ِللرجِل أَ ما تسمع ما يرِوي هذَا عن عِلي )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 ِفيها فَلَِقيته بعد ذَِلك فَقُلْت جِعلْت ِفداك مسأَلَةُ الرجِل ِإنما كَانَ الَِّذي قُلْت يقُولُ كَانَ زلَّةً ِمني )عليه السالم ( ساً و أَقُولُ أَنا قَضى عِلي ِمنا فَلَم نر ِبِه بأْ
  . قَضى ِبها و تسأَلُِني ما تقُولُ ِفيها )عليه السالم (  فَما تقُولُ ِفيها فَقَالَ يا شيخ تخِبرِني أَنَّ عِلياً
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 عن رجٍل )عليه السالم ( لرِبيِع قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي ا-5
اب جوزتأَنْ ي لَه لُحصا أَ يطَلِّقُهي ِرِه ثُملَى غَيع مرحا يا مهأَى ِمنر قَد هأَن را غَيهِطيعتسا لَا يهعاماً مكَثَ أَيأَةً فَمرام جوزت أَى ِمنر قَد و لَه لُحصا فَقَالَ أَ يهتن

  .أُمها ما قَد رأَى 
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  باب تزِويِج الْمرأَِة الَِّتي تطَلَّق علَى غَيِر السنِة
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 أَنه قَالَ ِإياكُم و ذَواِت )عليه السالم ( الْحسيِن عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن -1

 و ِلي ِبها حاجةٌ قَالَ فَتلْقَاه بعد ما طَلَّقَها و انقَضت ِعدتها ِعند صاِحِبها فَتقُولُ لَه الْأَزواِج الْمطَلَّقَاِت علَى غَيِر السنِة قَالَ قُلْت لَه فَرجلٌ طَلَّق امرأَته ِمن هؤلَاِء
تطِْليقَةَ حالت ا ِتلْكطَلَّقَه ِحني ا ِمنهعٍر فَدلَى طُهطِْليقَةً عت ارص فَقَد معةَ فَِإذَا قَالَ نفُلَان ةً طَلَّقْتاِئنطِْليقَةً بت تارص ا فَقَدهجوزت ا ثُمهتِعد قَِضينى ت.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن شعيٍب الْحداِد -2
ن مواِليك يقِْرئُك السلَام و قَد أَراد أَنْ يتزوج امرأَةً قَد وافَقَته و أَعجبه بعض شأِْنها و قَد كَانَ لَها زوج  رجلٌ ِم)عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هو الْفَرج و أَمر الْفَرِج )عليه السالم ( يستأِْمرك فَتكُونَ أَنت تأْمره فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه فَطَلَّقَها ثَلَاثاً علَى غَيِر السنِة و قَد كَِره أَنْ يقِْدم علَى تزِوِجيها حتى 
  .شِديد و ِمنه يكُونُ الْولَد و نحن نحتاطُ فَلَا يتزوجها 
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 ِفي رجٍل طَلَّق )عليه السالم ( ي عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِر-3
 فَيقُولُ أَ طَلَّقْت فُلَانةَ فَِإذَا قَالَ نعم تركَها امرأَته ثَلَاثاً فَأَراد رجلٌ أَنْ يتزوجها كَيف يصنع قَالَ يدعها حتى تِحيض و تطْهر ثُم يأِْتيِه و معه رجلَاِن شاِهداِن

  .ثَلَاثَةَ أَشهٍر ثُم خطَبها ِإلَى نفِْسها 
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4-ِليع نكٍْر عِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نظَلَةَ عنِن حقَالَ )عليه السالم (  ب 
  .ِإياك و الْمطَلَّقَاِت ثَلَاثاً ِفي مجِلٍس فَِإنهن ذَوات أَزواٍج 
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  باب الْمرأَِة تزوج علَى عمِتها أَو خالَِتها

����////��������²²²²Q�Q�Q�Q����� llll �������� 2222£�£�£�£� �$��
t�g���$��
t�g���$��
t�g���$��
t�g����������  
عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -1

  .ِت علَى الْعمِة و لَا علَى الْخالَِة ِإلَّا ِبِإذِْنِهما و تزوج الْعمةُ و الْخالَةُ علَى ابنِة الْأَِخ و ابنِة الْأُخِت ِبغيِر ِإذِْنِهما  قَالَ لَا تزوج ابنةُ الْأَِخ و لَا ابنةُ الْأُخ)السالم 

�U �#$��k6 0 Î#$��_ ( `�#E (1�����	��q (#$��
234#������� �2£��	��
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lP�M2P�Sk;$�H���Q��² �1�3 �-
Z;gµ���A�  

عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -2
  .مرأَةُ علَى عمِتها و لَا خالَِتها ِإلَّا ِبِإذِْن الْعمِة و الْخالَِة  قَالَ لَا تنكَح الْ)

=���	����Æz��#$��¾ p¢� 0#$��¾u Î#$��
2µ ( #¾¿��×K�Á1£ ,r
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G  

  باب تحِليِل الْمطَلَّقَِة ِلزوِجها و ما يهِدم الطَّلَاق الْأَولَ

����bcû�	#Lbcû�	#Lbcû�	#Lbcû�	#L���� H!H!H!H!���� ���� �	��	��	��	����� 



 ;;;;	%	%	%	% ;$��g��;$��g��;$��g��;$��g��UUUU2!2!2!2!����¨¨ ¨¨ �� �� ��������¤¤¤¤����  
1-ا   عِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب عليهما السالم ( ِلي( ٍل طَلَّقجر نع هأَلْتقَالَ س 

ِحلُّ ِللْأَولْ ته رلٌ آخجا رِفيه عتمت ثَلَاثاً ثُم هأَترِل قَالَ لَا ام.  
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عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -2
 عن رجٍل طَلَّق امرأَته طَلَاقاً لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره و تزوجها رجلٌ متعةً أَ يِحلُّ لَه أَنْ ينِكحها قَالَ لَا حتى تدخلَ ِفي ِمثِْل ما خرجت )السالم 

 هِمن.  
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 عن رجٍل طَلَّق )عليه السالم ( ياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْمثَنى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِز-3
 عبد ثُم طَلَّقَها هلْ يهدم الطَّلَاق قَالَ نعم ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه حتى تنِكح زوجاً غَيره و قَالَ امرأَته طَلَاقاً لَا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره فَتزوجها

  .هو أَحد الْأَزواِج 
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4-نٍد عمحِن مب دمأَح نلٌ عهِد اللَِّه   سبأَِبي ع ناِتٍم عأَِبي ح نى عثَنالَِّذي لَا )عليه السالم (  م الطَّلَاق هأَترام طَلِّقِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س 
  .لَا حتى يذُوق عسيلَتها تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً غَيره ثُم تزوجها رجلٌ آخر و لَم يدخلْ ِبها قَالَ 
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5-يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نطِْليقَةً )عليه السالم ( ٍر عت هأَترام ٍل طَلَّقجر نع هأَلْتقَالَ س 
 اتلَ مجِإنَّ الر ثُم هرلٌ غَيجا رهجوزت ا ثُمهتِعد تقَضى انتا حكَهرت ةً ثُماِحدِن ويتاِقيِن بيطِْليقَتلَى تع هدِعن لُ قَالَ ِهيا الْأَوهعاجا فَرطَلَّقَه أَو.  
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 روى بعض )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب عبد اللَِّه بن محمٍد ِإلَى أَِبي الْحسِن -6
الرجِل يطَلِّق امرأَته علَى الِْكتاِب و السنِة فَتِبني ِمنه ِبواِحدٍة فَتزوج زوجاً غَيره فَيموت عنها أَو يطَلِّقُها فَترِجع  ِفي )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِبخطِِّه صدقُوا و روى بعضهم أَنها تكُونُ ِعنده علَى ثَلَاٍث )عليه السالم ( قَد مضت فَوقَّع ِإلَى زوِجها الْأَوِل أَنها تكُونُ ِعنده علَى تطِْليقَتيِن و واِحدةٌ 
يِبش تسا لَيالَِّتي طَلَّقَه أَنَّ ِتلْك قِْبلَاٍت وتسم  قَّعفَو هرجاً غَيوز تجوزت ا قَدهطِِّه لَا )عليه السالم ( ٍء ِلأَنِبخ .  
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  باب الْمرأَِة الَِّتي تحرم علَى الرجِل فَلَا تِحلُّ لَه أَبداً

����////�Jk�Jk�Jk�Jk���� GGGG 
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1-دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عثَنِن الْمٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍد جمحِن مب 

 أَنه قَالَ )عليه السالم ( ن أَِبي عبِد اللَِّه  و عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أُديٍم بياِع الْهرِوي ع)عليه السالم ( زرارةَ بِن أَعين و داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا تِحلُّ لَه حتى تنِكح زوجاً الْملَاعنةُ ِإذَا لَاعنها زوجها لَم تِحلَّ لَه أَبداً و الَِّذي يتزوج الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها و هو يعلَم لَا تِحلُّ لَه أَبداً و الَِّذي يطَلِّق الطَّلَاق الَِّذي لَ

  .غَيره ثَلَاثَ مراٍت و تزوج ثَلَاثَ مراٍت لَا تِحلُّ لَه أَبداً و الْمحِرم ِإذَا تزوج و هو يعلَم أَنه حرام علَيِه لَم تِحلَّ لَه أَبداً 
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 قَالَ ِإذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .نَ أَو جاِهلًا و ِإنْ لَم يدخلْ ِبها حلَّت ِللْجاِهِل و لَم تِحلَّ ِللْآخِر و دخلَ ِبها لَم تِحلَّ لَه أَبداً عاِلماً  كَا
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3-حم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاِج   أَبجِن الْحِن بمحِد الربع نانَ عفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دم
 اِهيمرأَِبي ِإب نعليه السالم ( ع(نِمم الٍَة أَ ِهيها ِبجِتهأَةَ ِفي ِعدرالْم جوزتِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س  دعا بهجوزتالٍَة فَلْيها ِإذَا كَانَ ِبجداً فَقَالَ لَا أَمأَب ِحلُّ لَهلَا ت 

 يعلَم أَنَّ ذَِلك محرم علَيِه أَم ِبجهالَِتِه أَنها ِفي ما تنقَِضي ِعدتها و قَد يعذَر الناس ِفي الْجهالَِة ِبما هو أَعظَم ِمن ذَِلك فَقُلْت ِبأَي الْجهالَتيِن يعذَر ِبجهالَِتِه أَنْ
قُلْت فَهو ِفي الْأُخرى معذُور قَالَ ِعدٍة فَقَالَ ِإحدى الْجهالَتيِن أَهونُ ِمن الْأُخرى الْجهالَةُ ِبأَنَّ اللَّه حرم ذَِلك علَيِه و ذَِلك ِبأَنه لَا يقِْدر علَى اِلاحِتياِط معها فَ

  .ِبِه أَبداً نعم ِإذَا انقَضت ِعدتها فَهو معذُور ِفي أَنْ يتزوجها فَقُلْت فَِإنْ كَانَ أَحدهما متعمداً و الْآخر يجهلُ فَقَالَ الَِّذي تعمد لَا يِحلُّ لَه أَنْ يرِجع ِإلَى صاِح

WØ� 12��#$��A��#$�%�A�st u#$��vZ� (�	����� (#�����1
å ;KJ9gí�$��g��¶�#��9K�*;V$������.�/���#9�����	��L�
t

234#����)�Å �Jk� ���l$�O���9����A�
 ;$�g��Æ	Xûp �å;KJ#$�n�%J
KJ�/�k�g�² ���äGG1�3 LÍ	Î 1;#��gí�$��$�Æ	�yX�$��Þ�Lå ;

��>l$�.wÜ���$�KJ�$�Å��k��øR$�å ;KJ/�9�³J	
�ÈÉ#91�¹���J
234#����)��Å�9gíg��Æ	��KJ$�2� �¶�	�9�³J��	
���KJ�����	


yÄ�àMÈ²�4��Æ	#$;$��Ü�	��X��>l$�wÜ#å	æçèæ è¬ <<)�Å��	² 9��	
Æ	X%�ÈÉ#9
234#���� ��	² ��
t�$��9$��P���gí�$�L�-m�L��A�¶��9A�n��ÈÉ#9�

234#����)��Å�ª���	
�	�KL �1P�x�	$ß;�$ +�Æ	�Jk����
 ;$�Xm�L��A�#�p  

4-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر ععليه السالم ( ي( وتملَى يبأَِة الْحرِن الْمع هأَلْتقَالَ س 
رق بينهما ثُم لَم تِحلَّ لَه أَبداً و اعتدت ِبما بِقي علَيها ِمن الْأَوِل و زوجها فَتضع و تزوج قَبلَ أَنْ تمِضي لَها أَربعةُ أَشهٍر و عشراً فَقَالَ ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها فُ

هلَيع ِقيا بِبم تدتاع ا ومهنيب قا فُرلَ ِبهخد كُني ِإنْ لَم وٍء وِر ثَلَاثَةَ قُرالْآخ ى ِمنرةً أُخِعد لَتقْبتطَّاِب اسالْخ ِمن اِطبخ وه ِل والْأَو ا ِمن.  
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5- نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِلٍم عسِن مِد بمحفٍَر معأَِبي ج راً فَقَالَ ِإنْ )عليه السالم ( نشع ٍر وهةَ أَشعبأَر دتعلَ أَنْ تقَب جوزت و عضا فَتهجوا زهنفَّى عوتلَى يبأَةُ الْحرالْم لَه قَالَ قُلْت 

م تِحلَّ لَه أَبداً و اعتدت ِبما بِقي علَيها ِمن ِعدِة الْأَوِل و استقْبلَت ِعدةً أُخرى ِمن الْآخِر ثَلَاثَةَ قُروٍء و ِإنْ لَم كَانَ الَِّذي تزوجها دخلَ ِبها فُرق بينهما و لَ
  .ب ِمن الْخطَّاِب يكُن دخلَ ِبها فُرق بينهما و أَتمت ما بِقي ِمن ِعدِتها و هو خاِط

�$��·'� ( `�#$�#$¶��( `�#$��E (�	��
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6-نى عيحي نب دمحاِلٍد قَالَ   مِن خانَ بملَيس نكَانَ عسِن ماب ةَ واعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح 
خِإنْ كَانَ د ا ومهنيب قفَرا قَالَ يِتهأَةً ِفي ِعدرام جوزٍل تجر نع هأَلْتس كُني ِإنْ لَم داً وأَب ِحلُّ لَها فَلَا تمهنيب قفَري ا وِجهفَر لَّ ِمنحتا اسِبم رها الْما فَلَهلَ ِبه

يا فَلَا شلَ ِبهخا  دِرههم ا ِمنَء لَه.  

¤_ AB#$�%�Ð (�	�( `�#E (1Aú#$�%�A¬ �#$�%��Z#$�%�
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1[�à.  

7-مِإس نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضعليه ( اِعيلَ ع
 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ فَتزوجت ثُم طَلَّقَها زوجها فَتزوجها الْأَولُ )عليه السالم ( الْحسِن  و ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي عبِد اللَِّه و أَِبي )السالم 

لُ هالْأَو جوا الزطَلَّقَه لُ ثُما الْأَوهجوزا فَتطَلَّقَه لًا ثُمجر تجوزا فَتطَلَّقَه داً ثُمأَب ِحلَّ لَهت كَذَا ثَلَاثاً لَم.  
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8-ع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمفٍَر   أَحعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِلٍم عِن سب قُوبعِه يم
 ِعدتها ِمن الْأَوِل و ِعدةً أُخرى  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يتزوج الْمرأَةَ ِفي ِعدِتها قَالَ ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها فُرق بينهما و لَم يِحلَّ لَه أَبداً و أَتمت)عليه السالم ( 

  .ِمن الْآخِر و ِإنْ لَم يكُن دخلَ ِبها فُرق بينهما و أَتمت ِعدتها ِمن الْأَوِل و كَانَ خاِطباً ِمن الْخطَّاِب 
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 أَنه قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -9
قَالَ يفَرق بينهما ثُم تقِْضي ِعدتها فَِإنْ كَانَ دخلَ ِبها فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها و يفَرق بينهما و ِإنْ لَم يكُن ِفي رجٍل نكَح امرأَةً و ِهي ِفي ِعدِتها 

يا فَلَا شلَ ِبهخد  ثُم طَلِّقِن الَِّذي يع هأَلْتس ا قَالَ وَء لَه رلٌ آخجا رهجوزتفَي هرجاً غَيوز ِكحنى تتح ِحلُّ لَهقَالَ لَا ت طَلِّقي ثُم اِجعري ثُم طَلِّقي ثُم اِجعري
السنِة فَتنِكح زوجاً غَيره فَيطَلِّقُها ثُم ترِجع ِإلَى زوِجها الْأَوِل فَيطَلِّقُها ثَلَاثَ مراٍت فَيطَلِّقُها علَى السنِة ثُم ترِجع ِإلَى زوِجها الْأَوِل فَيطَلِّقُها ثَلَاثَ مراٍت علَى 

  .علَى السنِة ثُم تنِكح فَِتلْك الَِّتي لَا تِحلُّ لَه أَبداً و الْملَاعنةُ لَا تِحلُّ لَه أَبداً 
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10- اِهيمرِلأَِبي ِإب اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم (   ع( جوزلَ ِإذَا تجأَنَّ الر أَِبيك نا عنلَغب 
  .ها لَم تِحلَّ لَه أَبداً فَقَالَ هذَا ِإذَا كَانَ عاِلماً فَِإذَا كَانَ جاِهلًا فَارقَها و تعتد ثُم يتزوجها ِنكَاحاً جِديداً الْمرأَةَ ِفي ِعدِت
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  .و لَم تِحلَّ لَه أَبداً   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه أَنَّ الرجلَ ِإذَا تزوج الْمرأَةَ و عِلم أَنَّ لَها زوجاً فُرق بينهما -11
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 قَالَ ِإذَا خطَب الرجلُ )عليه السالم ( دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِع-12
  .و لَم تِحلَّ لَه أَبداً الْمرأَةَ فَدخلَ ِبها قَبلَ أَنْ تبلُغَ ِتسع ِسِنني فُرق بينهما 
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م طَلَّقَها   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ فَتزوجت رجلًا ثُ-13
  .فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها فَتزوجت رجلًا ثُم طَلَّقَها فَتزوجها الْأَولُ ثُم طَلَّقَها لَم تِحلَّ لَه أَبداً 
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 ا أَوِتهاِء ِعدِقضلَ انقَب جوزتي ةً واِحدو طَلِّقٍة فَيوِنس عبأَر هدباب الَِّذي ِعن
  يتزوج خمس ِنسوٍة ِفي عقْدٍة
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1-و نيِن أَعةَ باررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحعليه السالم (  م( 
  .ي خمٍس قَالَ ِإذَا جمع الرجلُ أَربعاً فَطَلَّق ِإحداهن فَلَا يتزوِج الْخاِمسةَ حتى تنقَِضي ِعدةُ الْمرأَِة الَِّتي طَلَّق و قَالَ لَا يجمِع الرجلُ ماَءه ِف
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 عِن الرجِل يكُونُ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا ِإبراِهيم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ -2
  .لَه أَربع ِنسوٍة فَيطَلِّق ِإحداهن أَ يتزوج مكَانها  أُخرى قَالَ لَا حتى تنقَِضي ِعدتها 
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(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -3
حته أَربع ِنسوٍة فَطَلَّق واِحدةً ثُم نكَح أُخرى قَبلَ أَنْ تستكِْملَ الْمطَلَّقَةُ الِْعدةَ قَالَ فَلْيلِْحقْها ِبأَهِلها حتى تستكِْملَ  يقُولُ ِفي رجٍل كَانت ت)عليه السالم 

اقُهدا صلَه ى ورةً أُخى ِعدرقِْبلُ الْأُختست ا ولَهطَلَّقَةُ أَجاِء الْمِقضان دعا بلُهاَء أَهِإنْ ش ا ثُمهلَيةَ علَا ِعد و الُهم ا فَلَهلَ ِبهخد كُني ا فَِإنْ لَملَ ِبهخا ِإنْ كَانَ د
 وهجوزي اُءوا لَمِإنْ ش و وهجوا زِتهِعد.  
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4-محم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدسبنع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
ن امرأَتيِن ِفي عقْدٍة فَدخلَ ِبواِحدٍة ِمنهما ثُم مات قَالَ ِإنْ  عن رجٍل كَانت لَه ثَلَاثُ ِنسوٍة فَتزوج علَيِه)عليه السالم ( بِن مصعٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 كَانَ دخلَ ِبالْمرأَِة الَِّتي سميت و كَانَ دخلَ ِبالْمرأَِة الَِّتي بدأَ ِباسِمها و ذَكَرها ِعند عقْدِة النكَاِح فَِإنَّ ِنكَاحها جاِئز و لَها الِْمرياثُ و علَيها الِْعدةُ و ِإنْ
  .ذُِكرت بعد ِذكِْر الْمرأَِة الْأُولَى فَِإنَّ ِنكَاحها باِطلٌ و لَا ِمرياثَ لَها و علَيها الِْعدةُ 
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زوج خمساً ِفي عقْدٍة قَالَ  ِفي رجٍل ت)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
 عبالْأَر ِسكمي اَء وش ِتِهنِبيلَ أَيلِّي سخي.  
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  باب الْجمِع بين الْأُختيِن ِمن الْحراِئِر و الِْإماِء
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�µ�����  
1-ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِصِم بع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح انَ ورجِن أَِبي نِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 

 ِفي أُختيِن نكَح ِإحداهما رجلٌ ثُم طَلَّقَها و ِهي حبلَى )الم عليه الس(  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
لَدطَلَّقَةُ وا الْمهتأُخ عضى تتةَ حالْأَِخري فَاِرقأَنْ ي هرا فَأَمهلَدطَلَّقَةُ وا الْمهتأُخ عضلَ أَنْ تا قَبمهعما فَجهتأُخ طَبخ ِن ثُميتراقاً مدا صِدقُهصي ا وهطُبخي ا ثُمه.  
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2-محم نع ِريعالْأَش ِليو عفٍَر   أَبعِلأَِبي ج قَالَ قُلْت ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن ععليه ( ِد ب
  .يتهما شاَء و يخلِّي سِبيلَ الْأُخرى  رجلٌ نكَح امرأَةً ثُم أَتى أَرضاً فَنكَح أُختها و هو لَا يعلَم قَالَ يمِسك أَ)السالم 
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 أَنه قَالَ ِفي رجٍل تزوج )عليهما السالم (  دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحِدِهما   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن-3
ج لَه تٍل كَانجقَالَ ِفي ر ى ورِبيلَ الْأُخلِّي سخي اَء وا شمهتأَي ِسكماِر يِبالِْخي وٍة قَالَ هاِحدٍة وقْدِن ِفي عيتا قَالَ لَا أُخهتنا أَِو ابهى أُمرتاش ا ثُمِطئَهةٌ فَواِري

 ِحلُّ لَهداً[تأَب. [  
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4-يِن أَعةَ باررز نِن ِرئَاٍب عب ِليع ٍر وكَيِن بِن ابوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معا جأَب أَلْتقَالَ س ن )
ها  عن رجٍل تزوج ِبالِْعراِق امرأَةً ثُم خرج ِإلَى الشاِم فَتزوج امرأَةً أُخرى فَِإذَا ِهي أُخت امرأٍَة الَِّتي ِبالِْعراِق قَالَ يفَرق بينه و بين الَِّتي تزوج)عليه السالم 

ِبالشاِم و لَا يقْرب الْمرأَةَ حتى تنقَِضي ِعدةُ الشاِميِة قُلْت فَِإنْ تزوج امرأَةً ثُم تزوج أُمها و هو لَا يعلَم أَنها أُمها قَالَ قَد وضع اللَّه عنه جهالَته ِبذَِلك ثُم قَالَ 
م أَنها أُمها فَلَا يقْربها و لَا يقْرِب اِلابنةَ حتى تنقَِضي ِعدةُ الْأُم ِمنه فَِإذَا انقَضت ِعدةُ الْأُم حلَّ لَه ِنكَاح اِلابنِة قُلْت فَِإنْ جاَءِت الْأُم ِبولٍَد قَالَ هو ولَده و ِإذَا عِل

 و هنكُونُ ابأَِتِه يرا امأَخ.  

r���	��Ü� Ø���µ#$�%�¾p¢� 0�	�U �#$�%�¾u Î#$�%�( `�#E (1£

ð%��
t�g��¶�9!�É#��9K�*;V$�Xk�Q��������#9���	�»����t
���g��$�P�X�WH
q$�1234#����)�1�M�g��û�	!�É$�g��Ü�	���
t�g����	


1îL�gíá��t�I�Ê1P�àe�;�z�	���
t9�t#$�� <<�ÈÉ#955�g��°?
�n�
Å��3�g��Æ	��¡�àÆ	�_�
KL�
t��3�$�ðîL�
t <<234#����)�55�$���#å	æç��èæ è¬

��
����3	�KJ <<234ð55�;$����3�g��$�Æ	�����L�ÊP�e�;PÜà�	�P�àe



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 131

[P��k� ö÷RP�P���gí��3L�	�îL�gí�$��3�I <<1�ÈÉ#955ÅP��� H�3n� <<234
55R�z�$��	�[ �� R
q$�Æ	%U�
	��$�Æ	1[ �Sk<<  

 جِعلْت ِفداك )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس قَالَ قَرأْت ِفي ِكتاِب رجٍل ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا -5
 مسمى فَينقَِضي الْأَجلُ بينهما هلْ لَه أَنْ ينِكح أُختها ِمن قَبِل أَنْ تنقَِضي ِعدتها فَكَتب لَا يِحلُّ لَه أَنْ يتزوجها حتى تنقَِضي الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً ِإلَى أَجٍل

  .ِعدتها 
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6-ِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد  ممحم نِزيٍع عِن باِعيلَ بأَِبي  م نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضب
 ِعدتها فَقَالَ ِإذَا بِرئَت ِعصمتها و لَم يكُن لَه  قَالَ سأَلْته عن رجٍل اختلَعت ِمنه امرأَته أَ يِحلُّ لَه أَنْ يخطُب أُختها قَبلَ أَنْ تنقَِضي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

فَقَد حرمت علَيِه رجعةٌ فَقَد حلَّ لَه أَنْ يخطُب أُختها قَالَ و سِئلَ عن رجٍل ِعنده أُختاِن مملُوكَتاِن فَوِطئَ ِإحداهما ثُم وِطئَ الْأُخرى قَالَ ِإذَا وِطئَ الْأُخرى 
يى شرالْأُخ اِلِه ِمنلَى بع طُرخلَا ي ٍة واجا ِلحهِبيعا يما فَقَالَ ِإنْ كَانَ ِإنهاعِإنْ ب تأَيأَ ر ى قُلْترالْأُخ وتمى تتِإنْ كَانَ  الْأُولَى ح أْساً وب ى ِبذَِلكٌء فَلَا أَر

ِبيعا يمِإلَى الْأُولَى فَلَا ِإن ِجعرا ِليه.  
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 ِفي رجٍل طَلَّق امرأَته أَِو اختلَعت أَو )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
أَ لَه تاناِن بلُوكَتماِن متأُخ هدِعن تٍل كَانجر نِئلَ عس ا قَالَ وهتأُخ طُبخأَنْ ي ةٌ فَلَهعجا رهلَيع لَه كُني لَم ا وهتمِعص ِرئَتا قَالَ فَقَالَ ِإذَا بِتهِبأُخ جوزتأَنْ ي 

 قَالَ ِإذَا وِطئَ الْأُخرى فَقَد حرمت علَيِه حتى تموت الْأُخرى قُلْت أَ رأَيت ِإنْ باعها أَ تِحلُّ لَه الْأُولَى قَالَ ِإنْ كَانَ يِبيعها فَوِطئَ ِإحداهما ثُم وِطئَ الْأُخرى
يى شرالْأُخ لَى قَلِْبِه ِمنع طُرخلَا ي ٍة واجِلح ب ى ِبذَِلكةَ ٌء فَلَا أَراملَا كَر ِإلَى الْأُولَى فَلَا و ِجعرا ِليهِبيعا يمِإنْ كَانَ ِإن أْساً و.  
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 امرأَته و ِهي حبلَى أَ  ِفي رجٍل طَلَّق)عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -8
  .يتزوج أُختها قَبلَ أَنْ تضع قَالَ لَا يتزوجها حتى يخلُو أَجلُها 
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9-ع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   اِهيمرأَِبي ِإب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ٍل )عليه السالم ( ِليجر نع هأَلْتقَالَ س 
 يطَؤهما جِميعاً قَالَ يطَأُ ِإحداهما و ِإذَا وِطئَ الثَّاِنيةَ حرمت علَيِه طَلَّق امرأَةً أَ يتزوج أُختها قَالَ لَا حتى تنقَِضي ِعدتها قَالَ و سأَلْته عن رجٍل ملَك أُختيِن أَ

ا أَنْ يِبيع ِلحاجٍة أَو يتصدق ِبها أَو تموت قَالَ و سأَلْته الْأُولَى الَِّتي وِطئَ حتى تموت الثَّاِنيةُ أَو يفَاِرقَها و لَيس لَه أَنْ يِبيع الثَّاِنيةَ ِمن أَجِل الْأُولَى ِليرِجع ِإلَيها ِإلَّ
 بِتِه ِإنْ أَحاعس ا فَقَالَ ِمنهتأُخ جوزتأَ ي لَكَتأَةٌ فَهرام لَه تٍل كَانجر نع.  

Ì#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1�����.�/���#9�����	��Æ¡�� 0
234#����)�Å�3 L�
t�M�g��$�Æ	X1�
K
!�H�zá�#��9K�*;V$�Xk�Q

551î���gíá�g��Æ	�I�ÊJ <<#9�	��N 	
O�9K�*;V$������)�Xk�Q��	E �R
234Å�3 Lef�wA�Æ	X�í355���Æ	l$���ef���	
#$�L�	��3 Lef�¶��9A�

�I�ÊUP����>� �ef#$��¹K
c
 $�H��	
Æ	�JÀ ÜH
q$��	�1K
g� ��2P�q��	

P�qÆ	2K
l�À ;^_H$�2K
cêg�	V ���g�Í b*²�-1j �$ß;�Æ	� <<�h�	��55)�#9

V$�Xk�Q�����234#����)��Å�3 L�
t�M�$�XP��zú�z���9K�*;55$�
��¯Æ	n�È	<<  

عليه (  بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد-10
رةُ و الْمملُوكَةُ ِفي  عن رجٍل كَانت لَه جاِريةٌ فَعتقَت فَتزوجت فَولَدت أَ يصلُح ِلمولَاها الْأَوِل أَنْ يتزوج ابنتها قَالَ ِهي علَيِه حرام و ِهي ابنته و الْح)السالم 

 ِنساِئكُم ِمن وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُمباِئبر ةَ وِذِه الْآيأَ هقَر اٌء ثُموذَا سه.  
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�Ö�����	��q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1S#9
;$�XÕ�
	��$�ûL�
t#E$�Õ�
�µ�Æ	� E¶����9K�*;V$�Xk�Q����������

234#����)�ÅKL�
t�P�$���	�
êk�¼$55�$�Æ	�	����>l$�Æ	9ã $��E2�
�µ��P
1n/�/ <<S34g	���Ü#����)�ð55ِنساِئكُم ِمن وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُمباِئبر و �72 =W�<<  

  . ِمثْلَه )عليهما السالم ( اِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَ

9���<�
¡#$�%�q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�¾u �F �%�( `�#E (S
!������¶�°��X��	�ö�<<  

 عِن الرجِل تكُونُ لَه الْجاِريةُ و لَها ابنةٌ فَيقَع علَيها أَ )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عمن ذَكَره عِن الْحسيِن بِن ِبشٍر قَالَ سأَلْت الرضا -11
  . فَقَالَ أَ ينِكح الرجلُ الصاِلح ابنته يصلُح لَه أَنْ يقَع علَى ابنِتها

��;V$�Xk�Q�����N��3�#9�����	��.  Ð#$�%�î�	#LLs#( `�1
�E$�#$�x1� MP¶����� E¶����9K�*Xef55Å�	�
ê$�iLef�P�$�X

234#����)�55Å�¹Lö÷�Pá�?
�ë}X<<  

12-ع نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيعليه السالم ( ب( 
 وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُمباِئبر لَّ وج و زِل اللَِّه عِمثْلُ قَو ا قَالَ لَا ِهيهتناب ِكحنأَنْ ي ا أَ لَههِمن ِصيبةُ ياِريالْج كُونُ لَهِل يجِفي الر.  

�=`�1�����	��Ø���µ z#$�%�Aú rk#$�%�>Q Á#$�%�Ó Ð#( 
��������ÅKLö÷�P�$�Æ	����ê
q$�XXef#$�.��E¶����9K�*;V$��

1�03�k�;å	æç��Æ	1J1234#èæ è¬55وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُمباِئبر  َ <<  

 قَالَ )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِب-13
طَأُ ِإحا فَيهتناب لُوكَةُ ومالْم هدكُونُ ِعنِل تجِن الرع ا قَالَ لَا وطَأَهأَنْ ي ِحلُّ لَها أَ ياهرتلُوكَةٌ فَاشمةٌ منا ابلَه و هِمن تانفَب هأَترام لٌ طَلَّقجر لَه ا قُلْتماهد

  .فَتموت و تبقَى الْأُخرى أَ يصلُح لَه أَنْ يطَأَها قَالَ لَا 

�W�����	��¶��#$�%�A¬ �#$�%�E A��#$�%����� (#���0��1
¶�1�ÈÉ����������#9¹>â��VÆ	x�EP¶��$�1Õ��W�$�Æ	1�
!�H�zá�#?
�

234#����)�Å�k� ef�$�ê$�X�55J <<9A�Æ	�P�$��	�E$ß;��9K�*;V$��	�
¹Lef�¶��234#����)�Å�	�
iLef�$�ê$�X1���Û*��	
�	��/�qÆ	�	��55J<<  
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 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ )عليه السالم ( ِه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَّ-14
 تحرم علَيِه يشتِري الْأُختيِن فَيطَأُ ِإحداهما ثُم يطَأُ الْأُخرى ِبجهالٍَة قَالَ ِإذَا وِطئَ الْأُخرى ِبجهالٍَة لَم تحرم علَيِه الْأُولَى و ِإنْ وِطئَ الْأُخرى و هو يعلَم أَنها

  .حرمتا علَيِه جِميعاً 

�r�����������	��/#$�%�¾p¢� �#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1£

�¶��9A��	��¹>âH�NE	
?
�¶�1�ÈÉ#9����ef���	
å ;KJð�	��¹Lef
234#����)�Å�¹L55U����>#$¶���	
l$�����>l$�Æ	��¡�Æ	�_�
KLef���	
Æ	n��	�<< 

نوهواِعدال ت لِكن لَّ وج و زِل اللَِّه عةَباب ِفي قَوا الْآيِسر   

����k�;å	æç��k�;å	æç��k�;å	æç��k�;å	æç��èèèè ææ ææ èè èè¬¬ 9>> >> >> >>     ال تواِعدوهن ِسرا    55555555¬¬K�*;9K�*;9K�*;9K�*;����  
 اللَِّه عز و جلَّ و  قَالَ سأَلْته عن قَوِل)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

ِه لِكن ال تواِعدوهن ِسرا ِإلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً قَالَ هو الرجلُ يقُولُ ِللْمرأَِة قَبلَ أَنْ تنقَِضي ِعدتها أُواِعدِك بيت آِل فُلَاٍن ِليعرض لَها ِبالِْخطْبِة و يعِني ِبقَوِل
 لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتكاِح حةَ النقْدوا عِزمعال ت ِة وِبالِْخطْب ِريضعوفاً الترعلًا مقُولُوا قَوِإلَّا أَنْ ت.  

�#9�����	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01������
k�;å	æç��Xk�Q����èæ è¬ 55sg*�ç �A��²�-	LàÆí	Æ½µ�A���	� <<�Æµ=W� ��)��9K�*;

234#���55ã� �#��gí�$��g��°O��Vm�Æ	55��9RM;�gk���¹LÆí	 <<���¹
¹�ö÷ �k�+�#å	æç���	�KLK& �èæ è¬55ًوفارعلًا مقُولُوا قَوِإلَّا أَنْ ت   <<Lö÷â �	�K& �ö÷�i¾é�

	Là¿�à�gíI<<�Æµ=W��  

ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِم-2
ِه عز و جلَّ و لِكن ال تواِعدوهن ِسرا ِإلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً و ال تعِزموا عقْدةَ النكاِح حتى  عن قَوِل اللَّ)عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِإلَي طْلُبي آِل فُلَاٍن ثُم تيِك بِعدولُ مجقُولَ الرأَنْ ي رفَقَالَ الس لَهأَج لُغَ الِْكتاببلًا يقُولُوا قَوِإلَّا أَنْ ت لُهفَقَو ا قُلْتهتِعد تقَضا ِإذَا انفِْسهِبن ِبقَهسا أَنْ لَا ته
 لَهأَج ابلُغَ الِْكتبى يتكَاِح حةَ النقْدع ِزمعِر أَنْ يلَاِل ِفي غَيالْح طَلَب ووفاً هرعم.  

=6#¾¿��×K�Á1
2µ ��	E ( � #$�$�%�·'� ( `�#$�%�_ ( `�
k�;å	æç��1Xk�Q����������#9�����	��A; ���#èæ è¬55ا ِإلَّا أَنْ تِسر نوهواِعدال ت لِكن لًا  وقُولُوا قَو

لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتكاِح حةَ النقْدوا عِزمعال ت وفاً ورعم  <<234#����)��9K�*;55� <<1ã?
�¶���Ü55k���9
��¹LÆí	RM;�g <<í�$�LÆ	��¯�gí$�ð�	�K
g� à� �����g <<Rå	æç��1�ÈÉ#9èæ è¬

k�55)	e��ä7 A�� <<234#����)�Å�X55�©RÀ�*ö÷� �#��gíÆ	�;$�Z�d�k�Æ	
KL<<  
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3-مأَح نى عيحي نب دمحِن   مسا الْحأَب أَلْتةَ قَالَ سزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب عليه السالم ( د( زِل اللَِّه عقَو نع 
رعآِل فُلَاٍن ي تيِك باِعدلُ أُوجقُولُ الرا قَالَ يِسر نوهواِعدال ت لِكن لَّ وج لُ والْقَو وفاً ورعلًا مقُولُوا قَولَّ ِإلَّا أَنْ تج و زع قُولُ اللَّهفُثُ يري فَِث وا ِبالرلَه ض

لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتكاِح حةَ النقْدوا عِزمعال ت ا وِحلِّه ا وِههجلَى وِة عِبالِْخطْب ِريضعالت وفرعالْم.   

W�����=���#9�����	��Æ¡�� 0#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
k�;å	æç��1Xk�Qèæ è¬55��Á 	í��Â	 <<9K�*;55ã?
�1234
t��#����)�55k���¹LÆí	��9

1RM;�g55�¹ �	ek��	�)	e��ä7 A��1�¹34å	æç��1KL?iÃ�	�K
g�
�?iÃHg��$�èæ è¬

� �$��/��Æ	o��K&¨ � ��¤5تكاِح حةَ النقْدوا عِزمعال ت و لَهأَج لُغَ الِْكتاببى ي  <<�  

 ِفي قَوِل )عليه السالم (   حميد بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .ا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً قَالَ يلْقَاها فَيقُولُ ِإني ِفيِك لَراِغب و ِإني ِللنساِء لَمكِْرم فَلَا تسِبِقيِني ِبنفِْسِك و السر لَا يخلُو معها حيثُ وعدها اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّ

r�´�µ�¶�#$�%�( Î#
2µ ã1�����	�����'� 12��#$�%�A*�#$�%
k�;å	æç��#���������èæ è¬55Ä	eÅ��ä7 A�� <<Ä�Q�9�91ã�	�j�g��$�Æ	12349K�*;

�	#L���R����9�	���g��$��KLÆí	Æ	L��Ü��	�1x
àÆH�	�°9�Þ;g�sá�����
1�àÇ#$;<<  

  باب ِنكَاِح أَهِل الذِّمِة و الْمشِرِكني يسِلم بعضهم و لَا يسِلم بعض أَو يسِلمونَ جِميعاً

�������� �	��	��	��	�????ssssÞÞÞÞ ����2222�w;w2Þ�w;w2Þ�w;w2Þ�w;w2Þ à�à�à�à�2222�À�	�Þ�À�	�Þ�À�	�Þ�À�	�Þ ����2222�À�9A�ö÷R�À�9A�ö÷R�À�9A�ö÷R�À�9A�ö÷R��������  
 هاجر و ترك امرأَته  قَالَ سأَلْته عن رجٍل)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 هأَترام ِهي ا وِسكُهما قَالَ يهتمِعص قَِطعنت ِل أَوكَاِح الْأَوا ِبالنِسكُهمأَ ي دعِبِه ب لَِحقَت ثُم ِرِكنيشالْم عم.  

�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01������#9�����	��/#$�%�
ö÷� ��Æ	X�ï��$�Æ	ð2�g� #$;�� H�zá��	��g�#��9K�*;
q$�Xk�Q����

����)�ÅU��¹�$�2[ u�#$;234#55��z�$�Æ	î|�$ß+���<<  

 قَالَ ِإذَا أَسلَمِت )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
هجوز أَةٌ ورام ِل أَوكَاِح الْأَوا ِبالنِسكُهمِبِه أَ ي ذَِلك دعب لَِحقَت ثُم ِرِكنيشِفي الْم هأَترام كرت و راجٍل هجر نع هأَلْتس ا قَالَ ومهنيب قلَاِم فُرِر الِْإسلَى غَيا ع

 ا وِسكُهملْ يا قَالَ بهتمِعص قَِطعنت هأَترام ِهي.  

=234#��������������	��A;  ���#$�%�¾u Î#$�%�( `�#E (1
55	
LS�WAb�
;A��l�2�°	%R$��	�P�2�g��L <<#9��h�	��;
q$�Xk�Q�����)�
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2
g� 9�� H�zá��	��g�#��9K�*552[ u�#$;ö÷� ��Æ	X1Ò ��$��z�$�1;$�ð
234#����)�ÅÕ��¹�$�55u�$ß+���±��z�$�Æ	�	�[ <<  

 عن )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -3
غَي ِرٍك ِمنشم أَو وِسيجٍل مجر قَِضينلَ أَنْ تقَب تلَمأَس أَو لَمأَس وِإنْ ه ا وِتهاُء ِعدِقضان ِبذَِلك ظَرتنقَالَ ي تلَمأَس أَو لَمأَةٌ فَأَسرام هتحت تاِب كَانِل الِْكتِر أَه

  .م حتى تنقَِضي الِْعدةُ فَقَد بانت ِمنه ِعدتها فَهما علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل و ِإنْ هو لَم يسِل

W��#9�����	���µ_  �H#$�%�A*�#$�%�C� 0#$�%�( ���#E (1
Vz� Æ	R ;¾¶ª�2!�$�Xk�Q���������2��z�$�2P�2�Æ	��z¶����9K�*;
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qÆ	n��	�KL���R#��gí�g��$�9$�Æ	
*lö÷� +�Æ	���gí�g��$�P���W�$�g��Æ	�P���gí�$��I�ÊPà�2�Æ	n��	�nÛ
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 ِفي نصراِني )سالم عليه ال(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن -4
 ها ِمنهلَيةَ علَا ِعد ا ولَه رهلَا م و ها ِمنهتمِعص تقَطَعا قَالَ قَِد انلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب تلَمةً فَأَساِنيرصن جوزت.  

r�#$�%�¾u Î#$�%�( `�#E (1#����=��������	��Ø� 12�
23412�î�2���km
�$��	���
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 قَالَ سأَلَه رجلٌ عن رجلَيِن ِمن أَهِل الذِّمِة أَو )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
 امرأَةً و أَمهرها خمراً و خناِزير ثُم أَسلَما فَقَالَ النكَاح جاِئز حلَالٌ لَا يحرم ِمن ِقبِل الْخمِر و لَا ِمن ِقبِل الْخناِزيِر ِمن أَهِل الْحرِب يتزوج كُلُّ واِحٍد ِمنهما

  . ِإذَا أَسلَما علَيِه أَنْ يدفَع ِإلَيها شيئاً ِمن ذَِلك و لَِكن يعِطيها صداقَها قُلْت فَِإنْ أَسلَما قَبلَ أَنْ يدفَع ِإلَيها الْخمر و الْخناِزير فَقَالَ

�( `�1(#K�*;�	
q	
A�#?
�¶����������������	��>µ È #$�%�E 
?sOXk�Q9Æ	ð2
���	�¾�}9¿ À H�zá�á��	���
t�g��°°#¶�	 �9��	
1�'>2�

234#����)��1P�2���	
55�J��>�3	����	�¾�}%�k����ö÷<<Æ	n�1�ÈÉ#9��	

234#����)�Å�Þ�2�E�ø�
�����	�¾�}H������	
A�55�
�cSH�9A�êA��P�2�Æ	L

ÝbL�
�¿ À HA�Æ	F�J	�
iL<<  

 ِفي مجوِسيٍة )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( لنوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-6
 ِمِننيؤالْم ا فَقَالَ أَِمريهجوا زلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب تلَمِل)عليه السالم ( أَسا أَسِجهوا  ِلزهِزدي قَالَ لَم اِق ودالص فِه ِنصلَيا عى لَهفَقَض ِلمسا أَنْ يهجوى زفَأَب م

  .الِْإسلَام ِإلَّا ِعزاً 
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¤#.�/� 01 ���#$����#$��)*j�$���9K�*;g��°�X�÷�#	%;
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 ِفي مجوِسي )عليه السالم (  بِن ِهلَاٍل عن عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه-7
  .أَسلَم و لَه سبع ِنسوٍة و أَسلَمن معه كَيف يصنع قَالَ يمِسك أَربعاً و يطَلِّق ثَلَاثاً 

³�L� (#E (1��������������	���� �#$�%�kú ��� (#$�%
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس قَالَ الذِّمي تكُونُ لَه الْمرأَةُ الذِّميةُ فَتسِلم امرأَته قَالَ ِهي امرأَته يكُونُ -8
  .ِباللَّيِل قَالَ فَِإنْ أَسلَم الرجلُ و لَم تسِلِم الْمرأَةُ يكُونُ الرجلُ ِعندها ِباللَّيِل و النهاِر ِعندها ِبالنهاِر و لَا يكُونُ ِعندها 
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( حمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن روِمي بِن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ-9
 و ثَلَاِثني ِخنِزيراً ثُم أَسلَما بعد ذَِلك و لَم يكُن دخلَ ِبها قَالَ ينظُر كَم ِقيمةُ الْخمِر و كَم  النصراِني يتزوج النصراِنيةَ علَى ثَلَاِثني دناً ِمن خمٍر)عليه السالم 

  .ِقيمةُ الْخناِزيِر فَيرِسلُ ِبها ِإلَيها ثُم يدخلُ علَيها و هما علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل 
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   � � � ��YN�YN�YN�YN���� باب الرضاِع
 قَالَ سِمعته يقُولُ يحرم ِمن الرضاِع ما )عليه السالم ( براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ-1

  .يحرم ِمن الْقَرابِة 

�'� �#$�%�)*+�#.�/� 01���������#9�����	��A;  ���#$�%�A�H 
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عليه ( عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ -2
  . أَنه سِئلَ عِن الرضاِع فَقَالَ يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب )السالم 

= (#$�%�( `�#E (1�������	����ö3��#$�%�7 (#$�%�vZ�
234#����)��»æµ9K�*;YN���������551�¹���>��OÆ	�¹���>�YN�<<  

3-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نانَ عحِن ِسرب داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد ععليه السالم ( ِن ِزي( مرحقَالَ ي 
  .ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب 

W'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1�������	��A_� 
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#$�%�·
234#�������55�¹���>��OÆ	Æ	�¹���>�YN�<<  

4-مانَ عثْمِن عاِن بأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع نع ثَهدح عليه السالم ( ن( قَالَ قَالَ أَِمري 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( وِل اللَِّهسلَى رع تضرع  ) اِع )صلى اهللا عليه وآلهضالر ةُ أَِخي ِمننا ابهأَن تِلما عةَ فَقَالَ أَ مزمةَ حناب .  

r( Ð1��#$�%�î�	#LA
#$�%�AB A*�#$�%�0 Î#$�%�( Ï #ÑÒÓ
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مرحاِع الَِّذي يضالر دباب ح ��������////����G>G>G>G> ������������ëìëìëìëì �YN��YN��YN��YN�����  
 يقُولُ )عليه السالم ( لْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي ا-1

 ظْمالْع دش و ماللَّح تبا أَناِع ِإلَّا مضالر ِمن مرحلَا ي.  

��#$�%�7pR	0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ST ÑÒÓ������#9�����	��A;  ��
1234; ����55��4Û�2Ê�	�Ý����YN�L²¹�J��>�YN�À<<  

2-قُوبعِن يب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نِلٍم عسِن مِد بمحم نعليه (  ع
قَالَ لَا فَلَم ] اثْنتاِن[ أَسأَلُك أَصلَحك اللَّه  قَالَ سأَلْته عِن الرضاِع ما أَدنى ما يحرم ِمنه قَالَ ما أَنبت اللَّحم أَِو الدم ثُم قَالَ ترى واِحدةً تنِبته فَقُلْت)السالم 

  .أَزلْ أَعد علَيِه حتى بلَغت عشر رضعاٍت 

=�Ø���µ z#$�%�q  (#$�%�¾¼ 0#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1
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 عِن الرضاِع أَدنى ما يحرم ِمنه قَالَ ما )عليه السالم ( لْت أَبا عبِد اللَِّه   و عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سأَ-3
لَيع دلْ أَعأَز لَم اِن فَقَالَ لَا وتاثْن اللَّه كلَحأَص أَلُكأَس فَقُلْت هِبتنةً تاِحدى ورقَالَ ت ثُم مالد و ماللَّح تباٍت أَنعضر رشلَغَ عى بتِه ح.  

WXk�Q����������#9�����	��Ø���µ z#$�%�� 0#$�%�k6 �#$�1
234Å�/�G>���9K�*;YN�Áµ�Á55���º���	�Am�� <<ð23455�ºJ�ißR�q¶��


�ÈÉ#9�Å�¹L55234#����)��Å��¹Lk�QR�q	
�])�9u��köC�9�\�;])���55{�Ê��
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4- نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عةَ باِويعم نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم
  .ضعِة و الرضعتيِن و الثَّلَاِث  قَالَ لَا بأْس ِبالر)عليه السالم ( عن صباِح بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

r%����� (#���0��1�	� %�E A��#$�%#$¶��A�st u#$�%�vZ� (
�������������	��¢î ö3#$�%��� Ü	Þ#$�234#�559YN��qd2�q	
2�q¶�

Jò� SH<<  

لَّا ما أَنبت  قَالَ لَا يحرم ِمن الرضاِع ِإ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
 مالد و ماللَّح.  

�234#��������������	��AB 
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
55���ºAm�	����YN�L²¹�J��>�YN�<<  

6- نب ِليِن   عسأَِبي الْح ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع ِدياٍد الْقَنِزي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرعليه السالم ( ِإب( ِمن مرحي لَه قَالَ قُلْت 
  . ما اشتد علَيِه الْعظْم و نبت اللَّحم الرضاِع الرضعةُ و الرضعتاِن و الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا ِإلَّا

¤#9�����	��A;  ���#$�%���
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بِن يحيى قَالَ سأَلْت أَبا   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ -7
 عنه فَقَالَ واِحدةٌ لَيس ِبها بأْس و ِثنتاِن حتى بلَغَ خمس رضعاٍت )عليه السالم (  عِن الرضاِع ما يحرم ِمنه فَقَالَ سأَلَ رجلٌ أَِبي )عليه السالم ( الْحسِن 

اٍت أَواِليوتم ِني قُلْتِبرأَخ اكِفد ِعلْتج اِع فَقُلْتضِن الرأَلُ عا أُسم ا أَكْثَرقَالَ م ٍع وى ِبِه ِإلَى ِتسهتفَان هنع رآخ أَلَهس و كَذَا قَالَ لَهٍة فَقَالَ هصم دعةً بصم 
ن هذَا فَقَالَ قَد أَخبرتك ِبالَِّذي أَجاب ِفيِه أَِبي قُلْت قَد عِلمت الَِّذي أَجاب أَبوك ِفيِه و لَِكني قُلْت لَعلَّه يكُونُ عن قَوِلك أَنت ِفي هذَا ِعندك ِفيِه حد أَكْثَر ِم

عضفَأَر كَذَا قَالَ أَِبي قُلْتفَقَالَ ه تِني ِبِه أَنِبرخِبِه فَت ِبرخي لَم دِفيِه ح ي لَمأُم ِحلُّ ِلأٍَخ ِلي ِمنفَت ِة قُلْتاعضالر ِمن كتأُخ ِني فَقَالَ ِهيةً ِبلَباِريي جأُم ت
  .باها و أُمك أُمها ترِضعها أُمي ِبلَبِنِه قَالَ فَالْفَحلُ واِحد قُلْت نعم هو أَِخي ِلأَِبي و أُمي قَالَ اللَّبن ِللْفَحِل صار أَبوك أَ
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(  محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن-8
  ] .فَلَا[يِه حتى أَكْملْت عشر رضعاٍت فَقَالَ ِإذَا كَانت متفَرقَةً  عِن الْغلَاِم يرضع الرضعةَ و الرضعتيِن فَقَالَ لَا يحرم فَعددت علَ)عليه السالم 
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9-ب دمحِد اللَِّه   مبِلأَِبي ع ةَ قَالَ قُلْتاررِن زِد بيبع نٍب عهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي عليه السالم ( ن
(نُ الَِّذي يزالْح و حا كَانَ الْفَرمبٍت كَِبٍري فَريلُ با أَهِإن  هنيب ا وهنيِل الَِّذي بجالر دا ِعنهأْسر كِْشفأَةُ أَنْ ترِت الْميحتا اسمباُء فَرسالن الُ وجِفيِه الر ِمعتج

 فَقَالَ ما أَنبت اللَّحم و الدم فَقُلْت و ما الَِّذي ينِبت اللَّحم و الدم فَقَالَ كَانَ الرضاع و ربما استخف الرجلُ أَنْ ينظُر ِإلَى ذَِلك فَما الَِّذي يحرم ِمن الرضاِع
ِمن مرحا يم وِب فَهسالن ِمن مرحا يقَالَ م ذَا و عاٍت فَقَالَ دعضر رشع مرحلْ يفَه اٍت قُلْتعضر رشقَالُ عاِع يضالر .  

Ì#9�����	��Ø���µ z#$��Ë	 Ü	Þ#$��C� 0#$��( `�#E (1
â����	�
q9$���¹�q2Lmgk	�Ð�	�nA�����×½�ÈÉ����������g��GG�	�n��

��5
���$�Æ	��¹��ml
qGG�	��Þ
	
#$�#$;��î<�¨$;
q$�Æ	��/��}H
234#����)��Å�/L��>YN� �ÈÉ#91���ºAm�	�����/L�ºHAm�	���YN���

234#����)�Å� �234#�2��)��Å�¹L��>ißÞ
	
�q$
X��ÈÉ#9�q$
 �O234�	�%	g� ��
1�¹���>�YN�Æ	x�¹���>��  



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 141

10-ب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب عليه السالم ( ن( ظْمالْع دا شاِع ِإلَّا مضالر ِمن مرحقَالَ لَا ي 
الثَّلَاثُ ح اِن وتعضالر ةُ وعضا الرأَم و ماللَّح تبأَن و أْسقَاٍت فَلَا بفَرتم راً ِإذَا كُنشلُغَ عبى يت.  
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ëìëìëìëì���� باب ِصفَِة لَبِن الْفَحِل ����ÞÞÞÞ
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;ÌÌÌÌ����  
1-حِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عِل قَالَ )عليه السالم ( بِن الْفَحلَب نع 

 امرح وى فَهرأٍَة أُخرام لَدو لَِدكِن ولَب و ِنكلَب ِمن كأَترِت امعضا أَرم وه.  
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2-حا   ممهٍة ِمناِحدكُلُّ و تلَداِن فَوأَترام ٍل كَانَ لَهجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم
ةً ِمناِريج تعضِه فَأَريأَترى امدِإح طَلَقَتِخ غُلَاماً فَانيِن الشِبلَب تِضعا أُرهِة قَالَ لَا ِلأَناِريِذِه الْجِبه جوزتِنِه أَنْ يِغي ِلاببناِس أَ يِض النرع .  
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 عن لَبِن الْفَحِل قَالَ ما أَرضعِت )عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه  -3
ى فَهرأٍَة أُخرام لَدو لَِدكِن ولَب ِمن كأَترام امرح و.  
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 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -4
  .زوِجها ابن ِمن غَيِرها أَ يِحلُّ ِللْغلَاِم ابِن زوِجها أَنْ يتزوج الْجاِريةَ الَِّتي أَرضعت فَقَالَ اللَّبن ِللْفَحِل عِن امرأٍَة أَرضعت جاِريةً و ِل
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 ِفي )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
جوزٍل تجأَنْ ر هتعضلَاِم الَِّذي أَرالْغ ِحلُّ ِلذَِلكا غُلَاماً أَ يِنهلَب ِمن تعضا أَرهِإن لَداً ثُمو هِمن تلَدى فَورأُخ جوزأَةُ  فَترِت الْماتم ةً ثُماِريج هِمن تلَدأَةً فَورام 

  .ي كَانت تحت الرجِل قَبلَ الْمرأَِة الْأَِخريِة فَقَالَ ما أُِحب أَنْ يتزوج ابنةَ فَحٍل قَد رضع ِمن لَبِنِه يتزوج ابنةَ الْمرأَِة الَِّت
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 أُم ولَِد رجٍل أَرضعت صِبياً و لَه )عليه السالم (  عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-6
  . تتزوج ابنةَ رجٍل قَد رضعت ِمن لَبِن ولَِدِه ابنةٌ ِمن غَيِرها أَ يِحلُّ ِلذَِلك الصِبي هِذِه اِلابنةُ فَقَالَ ما أُِحب أَنْ
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7-يحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليا   عضقَالَ قَالَ الر اِنيدمةَ الْهديبِن عِد بمحم نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نعليه ( ى ع
روايةُ عنك أَنه يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب فَرجعوا  ما يقُولُ أَصحابك ِفي الرضاِع قَالَ قُلْت كَانوا يقُولُونَ اللَّبن ِللْفَحِل حتى جاَءتهم ال)السالم 

ِللْفَح ناللَّب ِلي حرةَ فَقَالَ ِلي اشاِرحا الْبهنأَلَِني عس ِمِننيؤالْم ِلأَنَّ أَِمري ذَِلك قَالَ فَقَالَ و ِلكا ِإلَى قَوا مهنع أَلَكى أَستح تا أَنفَقَالَ ِلي كَم الْكَلَام ها أَكْرأَن ِل و
يكُلُّ ش سا غُلَاماً غَِريباً أَ لَيِنهِبلَب نهةٌ ِمناِحدو تعضى فَأَرتلَاٍد شأَو اتهأُم لَه تٍل كَانجِفي ر قُلْت الر لِْد ذَِلكو ماً ٍء ِمنرحى متلَاِد الشاِت الْأَوهأُم ِل ِمنج

لرضاع ِمن  فَما بالُ الرضاِع يحرم ِمن ِقبِل الْفَحِل و لَا يحرم ِمن ِقبِل الْأُمهاِت و ِإنما ا)عليه السالم ( علَى ذَِلك الْغلَاِم قَالَ قُلْت بلَى قَالَ فَقَالَ أَبو الْحسِن 
 مرحضاً يِل أَيالْفَح نِإنْ كَانَ لَب اِت وهِل الْأُمِقب.  
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 أَنَّ امرأَةً )عليه السالم (  عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ سأَلَ ِعيسى بن جعفَِر بِن ِعيسى أَبا جعفٍَر الثَّاِني   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد-8
ِمن أَلْتا سم دوا أَجا فَقَالَ ِلي مِجهوةَ زناب جوزِحلُّ ِلي أَنْ أَتلْ ياً فَهِبيِلي ص تعضذَا أَرِل هِن الْفَحِل لَبِقب ِمن هأَترِه املَيع تمرح اسقُولَ النى أَنْ يتؤا يناهه 

 لَه فَقُلْت هرِل لَا غَيالْفَح نلَب وا فَقَالَ] ِإنَّ[هِرهةُ غَيناب ِلي ِهي تعضأَِة الَِّتي أَررةَ الْمنِت ابسةَ لَياِريالْجيش نهِمن لَّ لَكا حقَاٍت مفَرتراً مشع كُن لَو   كُن ٌء و
 اِتكنِضِع بوِفي م.  
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9- أَلْتقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و هو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشراً فَجعلَه نسباً و ِصهراً فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى خلَق آدم ِمن الْماِء الْعذِْب و خلَق )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 

رلَاِعِه فَجفَِل أَضأَس ا ِمنأَهرِخِه فَبِسن ِمن هتجوز باً وسلَّ نج و زع لُهقَو ذَِلك و را ِصهمهنيب ِب ذَِلكبى ِبسرفَج اها ِإيهجوز ثُم بسن و ببلِْع سالض ى ِبذَِلك
 يحرم )صلى اهللا عليه وآله (  النساِء قَالَ فَقُلْت لَه أَ رأَيت قَولَ رسوِل اللَِّه ِصهراً فَالنسب يا أَخا بِني ِعجٍل ما كَانَ ِبسبِب الرجاِل و الصهر ما كَانَ ِبسبِب

اِريج ى ِمنرأٍَة أُخرام لَدا وِلهِن فَحلَب ِمن تعضأٍَة أَررفَقَالَ كُلُّ ام ِلي ذَِلك رِب فَسسالن ِمن مرحا ياِع مضالر ولُ ِمنسالَِّذي قَالَ ر اعضالر غُلَاٍم فَذَِلك ٍة أَو
ي قَالَ  و كُلُّ امرأٍَة أَرضعت ِمن لَبِن فَحلَيِن كَانا لَها واِحداً بعد واِحٍد ِمن جاِريٍة أَو غُلَاٍم فَِإنَّ ذَِلك رضاع لَيس ِبالرضاِع الَِّذ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب و ِإنما هو ِمن نسِب ناِحيِة الصهِر رضاع و لَا يحرم شيئاً و لَيس هو سبب )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
رحولَِة فَيِن الْفُحِة لَباِحين اٍع ِمنضر م.  
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k�;å	æç��Xk�Q��������#9�����	��7>/èæ è¬55ِمن لَقالَِّذي خ وه راً وِصه باً وسن لَهعراً فَجشالْماِء ب  1

�Ak4�r ����ßÒ H�����
�#å	æç��1234#����)��9K�*;èæ è¬�$�H�z�$��	�234Ó1�
9Ó $��	�X�º�Ó Ô�A�H�z�A�xå$�x1S34Í	Î ������
�gé �$�ð1X���H�	å 

ÕAb�
;A���ç�k�� �k�Rå	æç��Ü�	�1���kèæ è¬55ًراِصه باً وسن   <<Sk;Ö¥K�1� ��	
qO��Æ	�
Õ�	��å ;��k��ç �1�å ;����O�Æ	 <<#����)�X1�ÈÉ�����)�#9��h�	��

�/�N�s;�O�/���>cÆ	N�s;eN��	��	����kQ�k� <<ú�$������)�1�234
¨
b
34234#����)��Å"155�����YN�Ü��/ßHç2Ò ;g����	
°�Þ
	
;	%+�Og��	

234#�	��	������kQ�9K�*;55�9Þ
	
;�		%	
KË
1Ë+�O�g��Æ		�	�H;Ó2�Ó°
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234#�	��	������kQ�9K�*;���JYN�Æ	ißÞ
	
Ü�PßÞ
	
55OÆ	�¹����>�YN�
�¹���>�� <<Õ�9�Æ	®  ́�	��ç�û�� �Hc°�	��eN������Þ
	
;	%Æ	1¹LJ��>

1K
L��>Hc°��JYN�å ���<<  

 يتزوج أُختها ِلأَِبيها ِمن   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن غُلَاٍم رضع ِمِن امرأٍَة أَ يِحلُّ لَه أَنْ-10
ِتي لَم الرضاِع قَالَ فَقَالَ لَا فَقَد رضعا جِميعاً ِمن لَبِن فَحٍل واِحٍد ِمِن امرأٍَة واِحدٍة قَالَ فَيتزوج أُختها ِلأُمها ِمن الرضاعِة قَالَ فَقَالَ لَا بأْس ِبذَِلك ِإنَّ أُختها الَّ

 أْسلَاِن فَلَا بالْفَح لَفتفَاخ لَامِت الْغعضِل الَِّتي أَرفَح را غَيلُهكَانَ فَح هِضعرت.  

�Ö;;Ó¶�Xk�Q����������#9�����	���*$ ��#$�%�~$  ��#¾u �1
9K�*�)��ÅKL�
t�M�N�����)*�g��$�Æ	��k� ê$�X1�Þ
	
Rg��¶�#��

234#���551��g��Ü¶��9Þ
	
;	%Ü¶�YN���$ YZJ <<��3�g��$�X1�ÈÉ#$�
�N����Å�3 L�
t�M <<1234#����)�55Þ
	
H;Ó$�#��MÆ	�$�1�Jò�SH9$�

�	
1�J¶�	%R�3ÌRg��$��	�R$�12ßJ�	% �Jò�SH1n<<  

 عِن الرجِل يرِضع ِمِن امرأٍَة و هو )عليه السالم (  أَيوب الْخزاِز عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب عن أَِبي-11
نِت الْمرأَتاِن رضعتا ِمِن امرأٍَة واِحدٍة ِمن لَبِن فَحٍل واِحٍد فَلَا يِحلُّ فَِإنْ كَانِت الْمرأَتاِن رضعتا غُلَام أَ يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج أُختها ِلأُمها ِمن الرضاعِة فَقَالَ ِإنْ كَا

 ِبذَِلك أْسِن فَلَا بلَيِن فَحلَب ٍة ِمناِحدأٍَة ورِمِن ام.  

��¬ �#$�%�µ�ù¾á���#¾u �1k�Q����������#9�����	��/#$�%�A
M�N������3�g��$�Æ	����ê$�X�9K_�×ÓÞ
	
Rg��¶�#��9K�*;V$�X

234
t��#����)��ÅKL�
t�èn�F�Jk� ���Þ
	
R	%Ü¶��g��¶�#������	
n�1
1�Jò� SH9$����Þ
	
R�		%�	
�g��¶�#������	
<<  

 باب أَنه لَا رضاع بعد ِفطَاٍم

����JYN�JYN�JYN�JYN�1111 ;#3µ;#�;#3µ;#�;#3µ;#�;#3µ;#�ØØØØ ÞÞÞÞ
	

	

	

	
��������  
  . قَالَ لَا رضاع بعد ِفطَاٍم )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

��
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01#��������������	��/#$�%
23455/�JYN�1;#3µ;#�ØÞ
	
<<  

2-ِد الْمبِن عِل بِن الْفَضانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نعليه السالم ( ِلِك ع( 
 فْطَملَ أَنْ يِن قَبلَيولَ الْحقَب اعضقَالَ الر.  
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=�������	��½�� u#$�%�AB A*�#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
������234#�551�/�E�#�ØÞ
	
� �#�K�µk$ 	
YN�<<  

 يقُولُ )م عليه السال(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -3
  .لَا رضاع بعد ِفطَاٍم قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك و ما الِْفطَام قَالَ الْحولَاِن اللَّذَاِن قَالَ اللَّه عز و جلَّ 

W����	��AB 
Í#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1��#9�
1; �34H������� 55/�JYN�1;�Ù <<�o�A*�l����)�1XÈÉ#9 ��)�Å�¹�X�Ù

�234#å	æç��9K�*;� �k$ 	
Æ	1234#���Xèæ è¬<<�="=WW�  

4-ب ِليٍس قَالَ   عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب ن
حا ِلتهجوز قَتا فَأَسِنهلَب ِمن تلَبأٍَة حرِن امع هأَلْتا سهرظَه عجأَو ا وكَهسِه قَالَ أَملَيع مر.  

r$�%�A�H '� �#$�%�
2µ 6#wA�%�¾¿��×K�Á#$�%�)*+�#.�/� 01
�����)�#9�����	��/ (#$�%�ã �� #Þ
	
~�#��9K�*;g��$�Xk�Q

1234#����)�Å���>l
q$�g��Æ	ï12ßH	%+��	�Ú	
55KLÉµ�H$��	�u�Ü$ß+��� <���>V
�J�  

 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن -5
 صمت يوٍم ِإلَى اللَّيِل و لَا تعرب بعد الِْهجرِة و لَا ِهجرةَ بعد  لَا رضاع بعد ِفطَاٍم و لَا ِوصالَ ِفي ِصياٍم و لَا يتم بعد احِتلَاٍم و لَا)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ِة مع زوِجها و لَا نذْر ِفي معِصيٍة و لَا يِمني ِفي الْفَتِح  و لَا طَلَاق قَبلَ النكَاِح و لَا ِعتق قَبلَ ِملٍْك و لَا يِمني ِللْولَِد مع واِلِدِه و لَا ِللْمملُوِك مع مولَاه و لَا ِللْمرأَ
 اكُحنالت اعضالر ذَِلك مرحلَا ي هفِْطما تم دعأَِة برِن الْملَب ِمن ِربِإذَا ش لَدِفطَاٍم أَنَّ الْو دعب اعضِلِه لَا رى قَونعٍة فَمقَِطيع.  

�/� 01�������	���µ_  �H#$�%�Oá �H#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�
J)¨9�	µ	�1/�JYN�1;#3µ;#�ØÞ
	
1234#�	��	������kQ��234#�������
Jg�SH1;Û1�JÜ���Û:��1;g�1/�JL\�Ig���A
1¹�JkÝ1;�Þ�1¹�

�;$�Üà�	�J�ê
	�#$;��	;$�%JiL
�µ�� �ò %�J!�� �ö÷1��	���J #$;��

k�;�	��	����)�x%J�9$�%1Jß �Æ÷1��z�$�#$;	%Üà55;#3µ;#�ØÞ
	


JYN�1 <<à Þ
	
Rg��°1;#�P�ØÞ
	
;$�n����Ü¾R��>H#Lö÷9x�áÞ
	
ÜR$��
1�Â
J���<< 
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����� باب نواِدر ِفي الرضاِع��
��
��
����� 9YN�9YN�9YN�9YN�����  
 قَالَ قُلْت لَه ِإني )عليه السالم (  الْماِضي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الْحسِن-1

 لَك اللَّه كارِسرياً قَالَ بئاً ييش قَالَ قُلْت ا قَالَ فَقَالَ كَمهتأُخ تعضأَر ِني وتعضأَر أَةً قَدرام تدجأَةً فَورام تجوزت.  

�#$�%�)*+�#.�/� 01���	������=���#$�%�Æy ���#$�%�&'� (
1y2ßÞ
	
#M�$��	��#g��$��2ß#9���
t�g��¶�#91�ÈÉ�����)�#9�� <<

234#����)��55Ä <<1�ÈÉ#9%55$ �g� <<1234#����)�55�
 K��K
þ/Wå	æç��èæ è¬<<  

 ِفي رجٍل تزوج أُخت ) عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِحٍد عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .أَِخيِه ِمن الرضاعِة فَقَالَ ما أُِحب أَنْ أَتزوج أُخت أَِخي ِمن الرضاعِة 

=����	���� !"�#$�%�´�µ�¶�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01���
234��
t�M�N��Sk+�#��9K�*;V$�#�������55�N��Sk+�]9��JU ]�

�	L�
t�M<<  

3-يحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحاِلِح   مِد الصبِن الْعِني )عليه السالم ( ى عةً ِبلَباِريي جأُم تعضأَر لَه قَالَ قُلْت 
ِبب لَِكن طِْن وذَا الْبِبه سِني لَيعِنِه يا ِبلَبهِضعرت ي لَمأُم ِحلُّ ِلأَِخي ِمنفَت اِع قَالَ فَقُلْتضالر ِمن كتأُخ قَالَ ِهي ِهي معن قُلْت اِحدلُ والْفَح قَالَ و رطٍْن آخ

  .أُخِتي ِلأَِبي و أُمي قَالَ اللَّبن ِللْفَحِل صار أَبوك أَباها و أُمك أُمها 

W��	������ ¡�#$�%�E A��#$�%�A�st u#vZ� (1�)�#9���]
�ÈÉ��2�55234#����)�Å2ßÞ
	
H�Ó¶��Þ
	
;��*�G#�3�G55�M�N����Æ	 <<#9

JÞ
	
H�Ó$�#�3�G���*���êSk��
3$�KG�ÓÆ	X1�ÈÉK�	
±J�â$�OV2ß
234#����)��Å��â55Å�¶�	%X<<1�ÈÉ#9� 55�Sk��
3	��Í�GÆ	�-� <<234#����)��

55H�3����	�)*R�Ó$�H)*K��#Þ
	
;	%¶��2
��3��Ó$�<<  

 قَالَ لَو أَنَّ رجلًا تزوج جاِريةً رِضيعاً )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
فَس هأَترا امهتعضفَأَر معِة قَالَ ناعضالر ِت ِمنِزلَِة الْأُخنِبم لَتزفَن ا قَالَ لَا قُلْتِرهغَي لَِدِه ِمنِلو لُحصةً أَ تاِريج تعضٍل أَرجأَِة ررِن امع هأَلْتس قَالَ و هِنكَاح د

  .ِمن ِقبِل الْأَِب 

r�%�)*+�#.�/� 01#��������������	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$
234 55�)�#9��h�	��Å[ P��@)ö÷�K
ßÞ
	
Hç$��z�$��	�KLÍ	Î �çã Þ
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�n�
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H�Ó¶�#��9K�*;�z�V$�
1234Å�55J <<1234#����)�ÅU�+M�N�Æ	X1�ÈÉ#955����)*�-<<  
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5-اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه السالم (  ع( ِمِننيؤلٌ ِإلَى أَِمِري الْمجاَء رقَالَ ج  )
ي مكُّوٍك فَأَسقَته جاِريِتي فَقَالَ أَوِجِع امرأَتك و علَيك ِبجاِريِتك و هو هكَذَا ِفي قَضاِء عِلي  فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ امرأَِتي حلَبت ِمن لَبِنها ِف)عليه السالم 

   .)عليه السالم ( 

���������	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01#������
23455þ	
9±/¶�Þ
	
~�#�z�G�������G�K�1�ÈÉ#$��	�2�$ß;�������G�V¶�

234#����)�Å2
ßHE�G���	�55�E���1	g�P�g��á���� <<�9�;����0ö�!��	�<<  

 ِفي رجٍل تزوج جاِريةً صِغريةً )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .رضعتها امرأَته أَو أُم ولَِدِه قَالَ تحرم علَيِه فَأَ

¤����������	��A;  ����	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#01
Î�çé� #��9K�*;V$�#����23412
ßÞ
	
Hç$�#�	��2�z�V$��	��Í	55l$�
qÆ	

���><<  

م و الدم هو الَِّذي  قَالَ الرضاع الَِّذي ينِبت اللَّح)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
 هفْسن ِهيتني و لَّعضتي لَّى ومتى يتح ِضعري.  

³%�&'� �#$�%�)*+�#01 
.K�Á#$�	�û 234#��������������	��
55L�ºAm�	���O��Æ	YN�K
Ló
ä 
mÆ	�	�P��å��	�P����æ Þ
	
¤�Æ	�	�K<<  

 ِإنَّ ابِني )سالم عليه ال(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي يحيى الْحناِط قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -8
و ابنةَ أَِخي ِفي حجِري و أَردت أَنْ أُزوجها ِإياه فَقَالَ بعض أَهِلي ِإنا قَد أَرضعناهما قَالَ فَقَالَ كَم قُلْت ما أَدِري قَالَ فَأَدراِني علَى أَنْ أُوقِّت قَالَ فَقُلْت ما 

  .لَ زوجه أَدِري قَالَ فَقَا

¼�����#9�����	��4AE��#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1
�ÈÉ�����55k9��XÆ
���#9�	��9
��GP�SkKG�	��  �G�1�	
Æ
�J+�HP$��S

}#°�9à�ª�KG55�2ßÞ
	
H��	
A�#½ <<234#����)��55Å9��6� <<1�ÈÉ#955�x�
J <<1234#�2��)�55ÅÈ	Ä�o� � <<#9�ÈÉ55�xJ� <<	
LÍ	Î �;Ó$�1234<<  

رضعِت  قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة تزعم أَنها أَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -9
 معنلَا ت و قدصا قَالَ لَا تمهتعضأَر ي قَدِبأَن دعب تعاد و ا قَالَتهفَِإن قُلْت تكَرِإذَا أَن قدصقَالَ ت ِكرنت ثُم لَامالْغ أَةَ ورالْم.  
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234#���55	L�-��à�	�	Lì0 �$�à<<  

 قَالَ لَا يصلُح ِللْمرأَِة أَنْ ينِكحها عمها و لَا خالُها )عليه السالم ( للَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد ا-10
  .ِمن الرضاعِة 

�Ö234#��������������	��A;  ���#$�%�&'� �#$�%�)*+�#0155g��
	�
êKLö÷��\32��N�+�Æ	��J<<  

 عِن امرأٍَة )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن يونس بِن يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه -11
  .ن غَيِر ِولَادٍة فَأَرضعت جاِريةً و غُلَاماً ِبذَِلك اللَّبِن هلْ يحرم ِبذَِلك اللَّبِن ما يحرم ِمن الرضاِع قَالَ لَا در لَبنها ِم

���������	��¾¼ Oá#$�%�Ï Î `�#$�%�( Î#
2µ ã1s
T �� )¢�������

çµZÞ
	
R��9K�*;g��$�#��� �X1�YN�H;Ó2�Ó¶�#g��$��Þ
	
$�x12�{�;
234#����)�Å�¹��YN�O�[ ���>Æ	M�Þ
	
$�55J<<  

12- نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نع اهور ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نٍد عمحٍة )عليه السالم ( ماِريِبج جوزلًا تجِإنَّ ر قَالَ ِقيلَ لَه 
 أَخطَأَ ابن شبرمةَ حرمت )عليه السالم ( لَ ابن شبرمةَ حرمت علَيِه الْجاِريةُ و امرأَتاه فَقَالَ أَبو جعفٍَر صِغريٍة فَأَرضعتها امرأَته ثُم أَرضعتها امرأَةٌ لَه أُخرى فَقَا

  .كَأَنها أَرضعِت ابنتها علَيِه الْجاِريةُ و امرأَته الَِّتي أَرضعتها أَولًا فَأَما الْأَِخريةُ فَلَم تحرم علَيِه 

�=1»XÈÉ�������������	���2¥� 0#$�%�
Í'�  ¡#( 01« �55#
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�z��	
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q$�ð22ßÞ
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� �wH�Ó$�1�YN��P�$�2��#$�YZU�à��>l$��z<<  

ا  انهو)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -13
 نيسني نهالًا فَِإنِشم ِميناً وي نِضعرأَنْ ي اَءكُمِنس.  

�WG������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
234#�������55	L�H����á�n/�k�Æ	ðYZbj/ßàÞ
	
Þ*Þ�
Æ	�<<  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي -14
  . قَالَ ِإذَا رضع الْغلَام ِمن ِنساٍء شتى فَكَانَ ذَِلك ِعدةً أَو نبت لَحمه و دمه علَيِه حرم علَيِه بناتهن كُلُّهن )عليه السالم (  أَو أَِبي عبِد اللَِّه جعفٍَر
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 قَالَ سِئلَ و أَنا حاِضر عِن امرأٍَة أَرضعت غُلَاماً مملُوكاً لَها ِمن لَبِنها حتى )عليه السالم (   عنه عِن ابِن ِسناٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -15
 قَالَ يحرم ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  أَنْ تِبيعه قَالَ فَقَالَ لَا هو ابنها ِمن الرضاعِة حرم علَيها بيعه و أَكْلُ ثَمِنِه قَالَ ثُم قَالَ أَ لَيس رسولُ اللَِّه فَطَمته هلْ لَها

  .الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب 

��;  �#$�1$�1y
O\l�-	9�	�»Xk�Q���������������	��V¶�#$�%�A
$�X12�	ØÞ
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~�H;ÓzÉ¶�+�#��9K�*;g��

��êg��234#����)�ÅéH$�Æ	��55���>i|S�$��	�óR$�lg��$�%�� �N�R$�Æ	1J <<
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16-ى   موسِن مسا الْحأَب أَلْتقَالَ س ِميثْعِد اللَِّه الْخبِن عاِلِح بص ناٍش عِن ِخدِد اللَِّه ببع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمعليه ( ح
  . ِلي أُصدقُها قَالَ لَا  عن أُم ولٍَد ِلي صدوٍق زعمت أَنها أَرضعت جاِريةً)السالم 

�¤��#9�����	��Ï ���  ¡#$�%�A�c ���#$�%�¾Ã Ä#E (1s�
T� «1

$���AIR$��êO�9K�*;E�	��$�á�1Xk�Q�����[\=���9X�2ßÞ
	
HE�G#
234#����)�Å����55J<<  

ِلك الرجِل أَنْ  امرأَةٌ أَرضعت ولَد الرجِل هلْ يِحلُّ ِلذَ)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد -17
 قَّعلَا فَو ِة أَمِضعرِذِه الْمةَ هناب جوزتعليه السالم ( ي( ِحلُّ لَهلَا لَا ت .  

�³��������(��#9�����	��� ���#E (155HÒ;?
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9���� باب ِفي نحِوِهö�9ö�9ö�9ö�!!!!��������  
1-ِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِلِك عِد الْمبِن عِع بمِمس نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسِن الْح
ك أُمها أَمتك أَو أُختها أَمتك و أَمتك و ِهي عمتك ِمن  ثَماِنيةٌ لَا تِحلُّ مناكَحتهم أَمت)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمن غَيِرك أَمتك و ِهي علَى الرضاعِة و أَمتك و ِهي خالَتك ِمن الرضاعِة أَمتك و ِهي أَرضعتك أَمتك و قَد وِطئَت حتى تستبِرئَها ِبحيضٍة أَمتك و ِهي حبلَى
 جوا زلَه و كتٍم أَموس.  
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÷ö���� اب ِنكَاِح الْقَاِبلَِةبRö÷Rö÷Rö÷Rðððð�
�
�
�
����  
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه ] عن جاِبٍر[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن خلَّاٍد السنِدي عن عمِرو بِن ِشمٍر -1
جوزتلُ يجا الرهتنلَا اب قَالَ لَا و هقَاِبلَت .  

����	��/�#$�%�L 	@#$�%���
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي محمٍد الْأَنصاِري عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبِر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا -2
  . عِن الْقَاِبلَِة أَ يِحلُّ ِللْمولُوِد أَنْ  ينِكحها فَقَالَ لَا و لَا ابنتها ِهي بعض أُمهاِتِه )عليه السالم (  جعفٍَر

=�#$�%�L 	@#$�%��� �(��#$�%�_ (#$�%�`� (#E (1�>? /
9K�*;ð�
1Xk�Q��������#9�����	�55ÅKLö÷�$�Æ	��k� ê
ä\X <<����)�

1234#55��9�o3�$�Æ	YZ%�P�$�à�	�J<<  

 قَالَ قَالَ ِإنْ قَِبلَت و مرت فَالْقَواِبلُ أَكْثَر ِمن ذَِلك و ِإنْ قَِبلَت و ربت حرمت )عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه و ِفي ِروايِة معاِويةَ 
  .علَيِه 

Æ	n�234#�����������9��	���� Ü	Þ�	�n��	�n/�Æ
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Æ	  
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3-ِن ِعيساِد بِن ِزيِد بمحم نِن عسِن الْحب ِليع نع دمِن أَحِد اللَِّه ببع ناٍد عِزي نب ديمح   نع اِهيمرِإب نانَ عثْمِن عاِن بأَب نع اِبِرياِع السيى ب
  . قَالَ ِإذَا استقْبلَ الصِبي الْقَاِبلَةَ ِبوجِهِه حرمت علَيِه و حرم علَيِه ولَدها )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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0000�أَبواب الْمتعِة  �¾����¾����¾����¾���ÒÒÒÒ¨¨ ¨¨����!!!!óóóó�  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا -1

فٍَر جِد )عليه السالم ( ععب ِبِه ِمن متيراضِفيما ت كُملَيع ناحال ج ةً وفَِريض نهورأُج نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتا اسآِن فَمِفي الْقُر لَتزِة فَقَالَ نعتِن الْمع 
  .الْفَِريضِة

�1	�
2µ 6#¾¿��×K�Á#$��A�H '�#$��)*;$�#w�.�/� 0��� ã 
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�÷�HA��	Lê ��� �	��JÆ÷l��o��É��lc°9x��n�1;#�é�	�	
Æ^ é&�72=Ì�  

2-ِمعانَ قَالَ سملَيِن سِد اللَِّه ببع نكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحفٍَر   معا جأَب عليه ( ت
  . يقُولُ لَو لَا ما سبقَِني ِبِه بِني الْخطَّاِب ما زنى ِإلَّا شِقي )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ عِلي )السالم 

= 1ú ���#$��A¬ �#$��E A��#$��A�st u#vZ� (����	��A
�9K�*;ê #¾Ã @� �#3µ;�:�Gn���L234����0; �34H�������#9�]

1¹LiµÜ��SH�¹�Xà  

 قَالَ ِإنما نزلَت فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن ِإلَى أَجٍل )عليه السالم ( بِن أَِبي عميٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا-3
  .مسمى فَآتوهن أُجورهن فَِريضةً 

W 1$��&'� �#$��)*+�#.�/� 0#��������������	��î�	#LLs#
1S�kµi	L�
�&�Æ^ éRA��	Lê 
 ;ÌxgO ������� �	�¼���234  

4-ز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليفٍَر   ععِإلَى أَِبي ج ِثيٍر اللَّييمع ناللَِّه ب دباَء عةَ قَالَ جارا )عليه السالم ( رم فَقَالَ لَه 
لَى يوِم الِْقيامِة فَقَالَ يا أَبا جعفٍَر ِمثْلُك يقُولُ هذَا و قَد  فَِهي حلَالٌ ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( تقُولُ ِفي متعِة النساِء فَقَالَ أَحلَّها اللَّه ِفي ِكتاِبِه و علَى ِلساِن نِبيِه 

تفَأَن قَالَ فَقَالَ لَه رمع همرئاً حيِحلَّ شأَنْ ت ذَِلك ِباللَِّه ِمن ي أُِعيذُكلَ قَالَ ِإنِإنْ كَانَ فَع ا فَقَالَ وهنى عهن و رما عهمرِل حلَى قَوا عأَن و اِحِبكِل صلَى قَوع 
 و أَنَّ الْباِطلَ ما قَالَ صاِحبك قَالَ فَأَقْبلَ عبد اللَِّه بن )صلى اهللا عليه وآله (  فَهلُم أُلَاِعنك أَنَّ الْقَولَ ما قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

يمفٍَر ععو جأَب هنع ضرقَالَ فَأَع لْنفْعي كماِت عنب و اِتكوأَخ و اِتكنب و اَءكأَنَّ ِنس كرسِه )عليه السالم ( ٍر فَقَالَ يماِت عنب و اَءهِنس ذَكَر ِحني .  
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1ig\«�$�#��������XLsR�   

 قَالَ الْمتعةُ )عليه السالم ( مريم عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي -5
   .)صلى اهللا عليه وآله ( نزلَ ِبها الْقُرآنُ و جرت ِبها السنةُ ِمن رسوِل اللَِّه 

� 1�#$��AB A*�#$��# 0#$��( ���#E (�����������	��*q�
1S����o�$���	��	������kQ��	���kµiA��9K�*;ê 234#���  

ِرباٍط عن حِريٍز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا حِنيفَةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن الْحسِن بِن -6
ي عن متعِة النساِء أَ حق ِهي  فَقَالَ سبحانَ اللَِّه أَ ما  عِن الْمتعِة فَقَالَ أَي الْمتعتيِن تسأَلُ قَالَ سأَلْتك عن متعِة الْحج فَأَنِبئِْن)عليه السالم ( يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 

أْهأَقْر ةٌ لَما آيهاللَِّه فَكَأَن ِنيفَةَ وو حةً فَقَالَ أَبفَِريض نهورأُج نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتا اسلَّ فَمج و زاللَِّه ع ابِكت أْتا قَطُّ قَر.  

¤ 1 =� 0#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 0 �4* '� 12��#$��?>#$��
�)��Xk�Q9K�*;ê ����������#$��; �K��#9��X��	�����9	
�234#���

;����÷
��xXk�Q9K�*;ê ;á �����)�#9}#$�Å�-�Lk�Q9K�*;ê /�
234#����)��Å���øÆ
2µÆ	XM9K�*;ê"��A�1 ��X	Lê ����	�f\J¾¶ �å	5��#èæ è¬

	L�
�&��8÷�H����A���72=Ì ���å	æç��}#ù���èæ è¬ �1þ\J�	�	#9.�����Ü  

7-حِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عسِلأَِبي الْح قَالَ قُلْت اِئيالس ِليع نوٍب عةَ )عليه السالم ( بعتالْم جوزأَت تي كُنِإن اكِفد ِعلْتج 
ك نذْراً و ِصياماً أَلَّا أَتزوجها ثُم ِإنَّ ذَِلك شق علَي و نِدمت علَى يِميِني فَكَِرهتها و تشأَّمت ِبها فَأَعطَيت اللَّه عهداً بين الركِْن و الْمقَاِم و جعلْت علَي ِفي ذَِل

لَم اللَِّه لَِئن و هِطيعأَنْ لَا ت اللَّه تداهِة قَالَ فَقَالَ ِلي علَاِنيِفي الْع جوزا أَتِة مالْقُو ِدي ِمنِبي كُني لَم و هنِصيعلَت هِطعت .  

³1#9�����	��S$0#$��¾u �#$��)*+�#.�/� 0ÈÉ�����=���
�"�o�A*�l����)�1�ú#9N�s;$��	�S�Z�L�$����ê Í	Î #9;�X 	²�#9xi�A

�	��û9$�l
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èæ è¬twÜlæð2
���Æµ	�!���ñ�9#-KG�	����
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������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 153

9�JÈ² �4�#����)�1�	LÍ	Î l�À ©R n�� �å	æç��K
à����X÷�å	æç��#�23ìèü è èæ æè è¬ ¬

1�ý ��#��2
à��#�  

8-عتقُولُ ِفي الْما تفٍَر معا جا أَبي فَقَالَ لَه دمحفٍَر معا جِنيفَةَ أَبو حأَلَ أَبقَالَ س هفَعر ِليع   رأْمأَنْ ت كعنما يقَالَ فَم معلَالٌ قَالَ نا حهأَن معزِة أَ ت
 اراِس أَقْدِللن لَالًا وح تِإنْ كَان ا وِفيه غَبراِت ياعنكُلُّ الص سفٍَر لَيعو جأَب فَقَالَ لَه كلَيع نِسبكْتي و نعتمتسأَنْ ي اَءكِنس لَِكن و مهارونَ أَقْدفَعري اِتبرم و

و حفَقَالَ أَب كلَيع نِسبكْتاذَاٍت فَيباِنيِت نوِفي الْح اَءكِنس قِْعدأَنْ ت كعنما يقَالَ فَم معلَالٌ فَقَالَ نح هأَن معزِبيِذ أَ تِنيفَةَ ِفي النا حا أَبقُولُ يا تةٌ ماِحدِنيفَةَ و
 ِبيِن النةَ عايوالر ِة وعتِرِمي الْمحِبت ِطقناِئلٌ تأَلَ سةَ الَِّتي ِفي سفٍَر ِإنَّ الْآيعا جا أَبي قَالَ لَه فَذُ ثُمأَن كمهس ٍة واِحدصلى اهللا عليه وآله ( ِبو( اَءتج قَد 

بو جعفٍَر يا أَبا حِنيفَةَ ِإنَّ سورةَ سأَلَ ساِئلٌ مكِّيةٌ و آيةُ الْمتعِة مدِنيةٌ و ِروايتك شاذَّةٌ رِديةٌ فَقَالَ لَه أَبو حِنيفَةَ و آيةُ الِْمرياِث أَيضاً تنِطق ِبنسِخها فَقَالَ لَه أَ
فٍَر قَدعو جِة فَقَالَ أَبعتِخ الْمسِل ِبنأَه أَةً ِمنرام جوزت ِلِمنيسالْم لًا ِمنجأَنَّ ر فٍَر لَوعو جفَقَالَ أَب ذَاك قُلْت نأَي ِنيفَةَ ِمنو حاٍث قَالَ أَبِر ِمرييِبغ كَاحالن تثَب 

 هِرثُ ِمنا قَالَ لَا تقُولُ ِفيها تا مهنع فِّيوت اِب ثُمالِْكتاٍث ثُمِر ِمرييِبغ كَاحالن تثَب قَا  قَالَ فَقَدرافْت.  

¼ 1���#ù�������	�ñlq#0����Xk�Q�"���K�1 ���� � �X9K�*;ê �
� �Å�k� Æ	���LAI�X)� ����}#  -}#$�1�"êÆ	�	
#H����á����R	�#c/W�1

'�q�	�n����0�;��ä�k� Æ	¡n�/�J�
9þ	}#����������ÞÝ
 K���	�bL
�Æ	�	�n��Å�k�Æ	��AI���X�� X9K�*;��ù��K�Fn�L#H��0�áù��}#"1�-1

)������Æ	�	�	
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 K� K��
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Æ	ð��	�
;��GZ1B�! 

  باب أَنهن ِبمنِزلَِة الِْإماِء و لَيست ِمن الْأَربِع

�����J�9� ̄�	�n�J�9� ̄�	�n�J�9� ̄�	�n�J�9� ̄�	�n++++ �	�	�	�	EEEE ���û�	���û�	���û�	���û�	êêêê����  
 قَالَ قُلْت كَم تِحلُّ ِمن الْمتعِة قَالَ فَقَالَ هن )عليه السالم ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اللَّ-1
  .ِبمنِزلَِة الِْإماِء 

�����������#9�����	���s� @#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
1�ÈÉ55�ênk����� <<234#����)��55n03��	EÆ	<<  
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ِة أَ ِهي ِمن  عِن الْمتع)عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق الْأَشعِري عن بكِْر بِن محمٍد الْأَزِدي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -2
  .الْأَربِع فَقَالَ لَا 

=;ê �����=���#9�����	���
µ�( �#$�%����!"� `�#( Ð1
234#����)��Å�/��9�¯Æ	XÅXk�Q9K�*55J<<  

3-   ِشئْت ِة قَالَ كَمعتالْم ِحلُّ ِمنا يم قَالَ قُلْت نيِن أَعةَ باررز نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم.  

W¾p¢� �#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1£#9�����	��Ü� Ø���µ#$�%�
234#����)�Ån/�k� ��ê 1�ÈÉ55�¯�Ê<<  

 عِن )عليه السالم (  بِصٍري قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي-4
 ِعنيبالس لَا ِمن ِع فَقَالَ لَا وبالْأَر ِمن ِة أَ ِهيعتالْم.  

r�����	��¶��#$�%�AB 
Í#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ�����
234#����)��Å�/��9�¯Æ	X19K�*;ê »Xk�Q�����55�9b Üà�	�1J<<  

 بِن خاِلٍد الْبرِقي عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد الْحِميِد عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد-5
  .جرةٌ  ِفي الْمتعِة قَالَ لَيست ِمن الْأَربِع ِلأَنها لَا تطَلَّق و لَا تِرثُ و ِإنما ِهي مستأْ)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

�%����#$�%�Æ	É rk#$�%�Û/�� (�	�ÓÐ#$�%�_ ( `�#E (1
2349K�*;ê #������������	��q (#$�55J�9�¯ <<YZà�	��/��
!�àH$�

1�û�	�g&�û�Æ	�/ß��G<<  

 عِن )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه-6
الْمتعِة فَقَالَ الْق عبد الْمِلِك بن جريٍج فَسلْه عنها فَِإنَّ ِعنده ِمنها ِعلْماً فَلَِقيته فَأَملَى علَي ِمنها شيئاً كَِثرياً ِفي اسِتحلَاِلها فَكَانَ ِفيما روى ِلي ابن جريٍج قَالَ 

لُ لَيى الْأَجقَضوٍد فَِإذَا انهلَا ش و ِليِر وياَء ِبغا شم نهِمن جوزتٍة يوِع ِنسبالْأَر اِحبص اَء وش كَم نهِمن جوزتاِء يِزلَِة الِْإمنِبم ا ِهيمِإن ددلَا ع و قْتا وِفيه س
 )عليه السالم ( َء الْيِسري و ِعدتها حيضتاِن و ِإنْ كَانت لَا تِحيض فَخمسةٌ و أَربعونَ يوماً فَأَتيت ِبالِْكتاِب أَبا عبِد اللَِّه   و يعِطيها الشيبانت ِمنه ِبغيِر طَلَاٍق

نأُذَي نِبِه قَالَ اب أَقَر و قدِه فَقَالَ صلَيع تضرِإنْ فَع ةٌ وضيفَح ِحيضت تقُولُ ِإنْ كَانكَانَ ي هِإلَّا أَن قالْح هأَن ِلفحي ذَا وقُولُ هي نيأَع نةُ بارركَانَ ز ةَ و
 فِنص و رهفَش ِحيضلَا ت تكَان.  

¤@#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�����	��	-u vZ�#$�%��s� 
k�Q9K�*$��$��	�Ó��& ½��1234#����)��1Xk�Q9K�*;ê ����������#9

k¨�$�#91��R$�$ß;$�YZ	LO�9A�1Þ�L7¨�bc.×9K�*;� �ê �#$���g¨ � ��¤
M�	�áz�¯�	�	LÍ	Î�¯�Ê�9A�1�03�Eû�Ü�
íà�	�JÈ	9$�1}1���	�#�& ��

	Î�¯Ê�9A���Æ	�	�;!�ZUP���W�$��P���gO L�	�Z;�����	�û	Z�3 LÍ
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Ç����
à� Æ	n��	�n�	
gí�$��	�[K
c!�g��r� �  U�A
 <<������Lî��Æ	#9x
1234����R$��	�}�#$�1234#����)���& $ß;���Ü� Æ���µ�	��µ� � Æ	�2
D�	��¦1}#

}#$��;g*$�P�Q3�À55Æ3Þ����
J� Æ	n��	�� ���
� Æ	�	�<<  

 قَالَ ذَكَرت )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
نهِمن جوزِع فَقَالَ تبالْأَر ِمن ةَ أَ ِهيعتالْم لَه اترأْجتسم نهأَلْفاً فَِإن .  

³�������	��)*+�#$�%�Ø���µ z#$�%�q A�E#$�%�!"� `�#( Ð1
)��Å�/��9�¯g��Æ	XRê 1XÆLH#9��������234#����55��æN�s;ê����Í	Î�

n/�lg&��Æ	YZäL<<  

  باب أَنه يِجب أَنْ يكُف عنها من كَانَ مستغِنياً

��������				 O�$�KLµ�O�$�KLµ�O�$�KLµ�O�$�KLµ�������������LLLL�	�	�	�	����  
1-ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليى   عوسِن مسا الْحأَب أَلْتقِْطٍني قَالَ سِن يب ِليع نٍر عيمعليه السالم ( ِن أَِبي ع( و تا أَنم ِة فَقَالَ وعتِن الْمع 

 ِلياِب عِفي ِكت ا فَقَالَ ِهيهلَمأَنْ أَع تدا أَرمِإن ا قُلْتهنع اللَّه اكأَغْن فَقَد عليه السالم ( ذَاك( ِإلَّا ذَاك هِطيبلْ يه فَقَالَ و اددزت ا وهِزيدن فَقُلْت .  

�����[\=���#9�����	���  0#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01« �� )^ �

)��Xk�Q9K�*;ê �1234#����55�RX�$���� ��Xµ±́ �$�#å	æç���WXèæ è¬ <<�ÈÉ#9
55�	L¬_ �9K�*;$�9��Æ
����G <<�9¾¶�����0Æ	1234#����)�� <<�ÈÉ#9559

�$�234#����)��Å�/LMN�9gO Æ	�	���¹LMN�9¿ êg�55Å�ê$�cP�SHÆ
2µ�$�X<<  

2-بع نِن عسالْح نب دمحم اِر وتخِن الْمِد بمحِن ماِر بتخِن الْمع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ   ع ِزيدِن يِح بِن الْفَتِميعاً عج لَِويِن الْعسِن الْحِد اللَِّه ب
ِبالتزِويِج فَِهي مباح  ِن استغنى عنها عِن الْمتعِة فَقَالَ ِهي حلَالٌ مباح مطْلَق ِلمن لَم يغِنِه اللَّه ِبالتزِويِج فَلْيستعِفف ِبالْمتعِة فَِإ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
  .لَه ِإذَا غَاب عنها 

=�>? Û#$�#$¶���F=� ���#$�%�=� (�	���"  ( �" #.�/� 01
�����=���#9�����	�1234�Xk�Q9K�*;ê �ê ���.�Mê$�%�
öj�k�Æ	

;Í	Î1���ê Æ	n��	�KLÐÑ���¬ßá�N�s;ê Æ	�ë¯H$��XJ�N�s;Í	Î #å	æçèæ è¬

ê M�å�Î���zá�Æ	L1�k� ê$�<<  

 ِإلَى بعِض مواِليِه لَا تِلحوا )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن قَالَ كَتب أَبو الْحسِن -3
مِة ِإنعتلَى الْما عوننلْعي و لَى الْآِمِر ِبذَِلكع ِعنيدي و نيربتي نَ وكْفُرفَي اِئِركُمرح و ِشكُمفُر نا عِغلُوا ِبهتشِة فَلَا تنةُ السِإقَام كُملَيا ع.  
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 يقُولُ ِفي الْمتعِة )عليه السالم (   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن ابِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -4
  . يرى ِفي موِضِع الْعورِة فَيحملَ ذَِلك علَى صاِلِحي ِإخواِنِه و أَصحاِبِه دعوها أَ ما يستحِيي أَحدكُم أَنْ

r����������#9�����	��@ �#$�%�A;  �#$�%�
Í'�  ¡#( 01
9K�*;ê #]�a�; 123455$� ä/GPl �R$��	�P�2Ë� �$�H¶�°�9��/�J�}WX

����V �K\l�û	
�	��	k ¡;$�<<  

���� باب أَنه لَا يجوز التمتع ِإلَّا ِبالْعِفيفَِةJJJJ�����Æ	�Æ	�Æ	�Æ	RRRR ;g��;g��;g��;g��««««����¬¬¬¬ßßßßêêêê��������  
 أَنه سِئلَ عِن الْمتعِة فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَباٍن عن أَِبي مريم عن أَِبي جعفٍَر -1

  .ِإنهن كُن يومِئٍذ يؤمن و الْيوم لَا يؤمن فَاسأَلُوا عنهن الْمتعةَ الْيوم لَيس كَما كَانت قَبلَ الْيوِم 

��������������	��*q��#$�%�A*�#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1
)��»Xk�Q9K�*;ê234#����55A����Æ	1y¹�9��
î�	��$�õ��Jm	��
A�ê

1	L�Ïµ9K�*;A�x1nJn���
A��	��/�n���
<<  

2-ِن ماِس ببِن الْعٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع ِد اللَِّه   وبا عأَب أَلْتةَ قَالَ سارأَِبي س نع اقحِإس نى عةَ )عليه السالم ( وسعتِني الْمعا يهنع 
  .ا تضع فَرجك حيثُ لَا تأْمن علَى ِدرهِمك فَقَالَ ِلي حلَالٌ فَلَا تتزوج ِإلَّا عِفيفَةً ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و الَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ فَلَ

=������#9�����	��Ø�$ ��#$�%�!"�#$�%�[\ $~#$�%�( `�#$�1
34#����)��Xk�Q9K�*;êV;$�����2551	LàÍ	Î�Æ	R ;��x�k� <<¹34å	æç��èæ è¬

1�55nî�	#LÐÑ����}á�OãäÆ	 <<�A�\�Ø�Þ%=Ì �/;½�
K��Æ	�	g� Gm�HÆ�}á��x
�àA\3�:<<  

 و أَنا أَسمع عن رجٍل )عليه السالم (  عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا الْحسِن الرضا   محمد بن يحيى-3
ِلك ِبولٍَد فَشدد ِفي ِإنكَاِر الْولَِد و قَالَ أَ يجحده ِإعظَاماً ِلذَِلك فَقَالَ الرجلُ فَِإِن اتهمها فَقَالَ يتزوج امرأَةً متعةً و يشتِرطُ علَيها أَنْ لَا يطْلُب ولَدها فَتأِْتي بعد ذَ

 ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً و الزاِنيةُ ال ينِكحها ِإلَّا زاٍن أَو مشِرك و حرم ذِلك لَا ينبِغي لَك أَنْ تتزوج ِإلَّا مؤِمنةً أَو مسِلمةً فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ الزاِني ال
 ِمِننيؤلَى الْمع.  
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 الْمرأَِة و لَا  قَالَ سأَلْته عِن)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر رفَعه عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .أَدِري ما حالُها أَ يتزوجها الرجلُ متعةً قَالَ يتعرض لَها فَِإنْ أَجابته ِإلَى الْفُجوِر فَلَا يفْعلْ 

r�	���Ó'� ���ñlq#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�����#9����
Lê Í	Î �g��$�?
�X¡�J. 99K�*;k_ ;��9K�*;g��$�Xk�Q����� Å�3

1234#����)�55à�$�ð�KLk�êiµH$�g��Æ	n�KLK& ��KL<<  

 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن داود بِن ِإسحاق الْحذَّاِء عن محمِد بِن الْفَيِض قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -5
 قُلْنا جِعلْنا ِفداك فَِإنْ لَم تكُن عاِرفَةً قَالَ فَاعِرض علَيها و قُلْ لَها فَِإنْ قَِبلَت فَتزوجها و ِإنْ أَبت أَنْ ترضى ِبقَوِلك فَدعها عِن الْمتعِة فَقَالَ نعم ِإذَا كَانت عاِرفَةً

واِت الْأَزذَو ا وايغالْب و اِعيوالد و اِشفالْكَو و اكِإي اِتي واِعي قَالَ اللَّووفَالد قُلْت نيتؤي ةٌ ولُومعم نهوتيب و كَاِشفْناِتي يقَالَ اللَّو اِشفا الْكَوم اِج قُلْت
  .لْت فَذَوات الْأَزواِج قَالَ الْمطَلَّقَات علَى غَيِر السنِة يدِعني ِإلَى أَنفُِسِهن و قَد عِرفْن ِبالْفَساِد قُلْت فَالْبغايا قَالَ الْمعروفَات ِبالزنا قُ

�#9�����	���� (#$�%�7��!"� 
o�
#$�%�Û��( `�#¾¿��×K�Á1
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6-نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عسا الْحأَب أَلْتِل قَالَ سيِن الْفُضِد بمحم نع سونِة )عليه السالم (  ياِء الْفَاِجرنسأَِة الْحرِن الْمع 
ا فَلَا ينةً ِبالزورهشم تفَقَالَ ِإذَا كَان أَكْثَر ماً أَووا يهِمن عتمتِل أَنْ يجِللر وزجلْ يا ههِكحنلَا ي ا وهِمن عتمت.  
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{�������� باب شروِط الْمتعِة�}�}�}�êêêê����  
حمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن زرارةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَ-1
  . قَالَ لَا تكُونُ متعةٌ ِإلَّا ِبأَمريِن أَجٍل مسمى و أَجٍر مسمى )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

��
2µ 6#¾¿��×K�Á1 Ù#$�%�¾u �#$�%�( `�#w%�E (�	�
234#��������������	��Ø���µ#$�%� ¡ 55&�ñ�	�gO ñ1¹�Jê Z;�	c	
<<  

2-محم نى عيحي نب دمحم   دِصٍري قَالَ لَا بأَِبي ب نةَ عاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ِن ويسِن الْحِد ب
صلى اهللا عليه ( ا ِدرهماً ِنكَاحاً غَير ِسفَاٍح علَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و سنِة نِبيِه ِمن أَنْ تقُولَ ِفي هِذِه الشروِط أَتزوجِك متعةً كَذَا و كَذَا يوماً ِبكَذَا و كَذَ

  . و علَى أَنْ لَا تِرِثيِني و لَا أَِرثَِك و علَى أَنْ تعتدي خمسةً و أَربِعني يوماً و قَالَ بعضهم حيضةً )وآله 

=(1%��Z#$�%�_ AB#$�%�( `�#$�%�¾¿��×K�Á�	�L� (#E 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم بِن الْفَضِل عن أَباِن بِن تغِلب و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ -3
ِد بمحم انَ ورِن ِمهِد اللَِّه ببِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِلبغِن تاِن بأَب نِل عِن الْفَضب اِهيمرِإب نع لَمقُولُ )عليه السالم ( ِن أَسا قَالَ تِبه تلَوا ِإذَا خأَقُولُ لَه فكَي 

 لَا واِرثَةً و لَا موروثَةً كَذَا و كَذَا يوماً و ِإنْ ِشئْت كَذَا و كَذَا سنةً ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً و ) عليه وآله صلى اهللا( أَتزوجِك متعةً علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 
تِضير فَقَد معن كَِثرياً فَِإذَا قَالَت ِه قَِليلًا كَانَ أَملَيا عمتياضرا تِر مالْأَج ي ِمنمساِم تطَ الْأَيرش ِيي أَنْ أَذْكُرحتي أَسفَِإن ا قُلْتاِس ِبهلَى النأَو تأَن و كأَترام فَِهي 

فَقَةُ ِفي الِْعدالن كتلَِزم قَاٍم وم ِويجزِرطْ كَانَ تتشت ِإنْ لَم كقَالَ ِإن فكَي و قُلْت كلَيع رأَض وقَالَ ه ا ِإلَّا طَلَاقطَلِّقَهلَى أَنْ تع قِْدرت لَم اِرثَةً وو تكَان ِة و
  .السنِة 
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 ِنكَاحاً )صلى اهللا عليه وآله ( الَ تقُولُ أَتزوجِك متعةً علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ثَعلَبةَ قَ-4
  .غَير ِسفَاٍح و علَى أَنْ لَا تِرِثيِني و لَا أَِرثَِك كَذَا و كَذَا يوماً ِبكَذَا و كَذَا ِدرهماً و علَى أَنَّ علَيِك الِْعدةَ 

rs�1234#����)������	��è#$�%�·'� �#$�%�)*+�#.�/� 0155�9
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5-اِلٍم قَالَ قُلْتِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحِك   مجوزةَ اللَِّه أَتا أَمقُولُ يةَ قَالَ تعتالْم جوزتي فكَي 
 كلَيا عةَ لَهلَا ِعد ا وِطهرا ِفي شكَانَ طَلَاقُه امالْأَي ِتلْك تضماً فَِإذَا مهكَذَا ِدر ماً ِبكَذَا ووكَذَا ي كَذَا و.  
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  باب ِفي أَنه يحتاج أَنْ يِعيد علَيها الشرطَ بعد عقْدِة النكَاِح
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1-ِد اللَِّه   عبو عٍر قَالَ قَالَ أَبكَيِن بِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب عليه السالم ( ِلي( همدكَاِح هلَ النٍط قَبرش ا كَانَ ِمنم 

 و اِئزج وكَاِح فَهالن دعا كَانَ بم و كَاحالن اتب ِنكَاح ولُ فَهالْأَج مسي ِإنْ لَم ةٌ وعتم ولُ فَهالْأَج يمقَالَ ِإنْ س.  
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1[ �X�
ö÷Æ	��Õ�àñgO<<  

2-وٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبا عأَب أَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نِن ِرئَاٍب عِل )عليه السالم ( ِن ابقَو نع 
 فَهو جاِئز و ما كَانَ قَبلَ النكَاِح فَلَا يجوز ِإلَّا ِبِرضاها اللَِّه عز و جلَّ و ال جناح علَيكُم ِفيما تراضيتم ِبِه ِمن بعِد الْفَِريضِة فَقَالَ ما تراضوا ِبِه ِمن بعِد النكَاِح

يِبش ى ِبِه  وضرا فَتِطيهعٍء ي.  

=����	��q (#$�%�¾p¢� �#$�%�¾u �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1£

�����#9�k�;å	æç��1Xk�Q�����èæ è¬55;�4o��É��9x��l��9c$�JÆ÷SHl��	�
1 <<�72=r �1234#����)��55²J��Æ	�� �ö÷O�	����Æ	o��É��1;ö÷�l�N��g��$�

1P��É���$�Æ	�	�	
Hg��$��O��c��2�<<  
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 ِإذَا )ليه السالم ع(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن سلَيمانَ بِن ساِلٍم عِن ابِن بكَيٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -3
اشترطْت علَى الْمرأَِة شروطَ الْمتعِة فَرِضيت ِبِه و أَوجبِت التزِويج فَاردد علَيها شرطَك الْأَولَ بعد النكَاِح فَِإنْ أَجازته فَقَد جاز و ِإنْ لَم تِجزه فَلَا يجوز علَيها 

  . ِمن الشرِط قَبلَ النكَاِح ما كَانَ

W���	��U �#$�%�~$ Aú#$�%�)*+�#$�%����'� `�#¾¿��×K�Á1
234#�����������55��É��l$�Æ	�	�oË4	}�ê lg���Lö÷lg��$���K
Lk���Í	Î�	�P

X4}� �ö÷O�Æ	[ �à��l$��K
àgµ���$�Æ	n��	����x�K
gµ���$�Æ	n�	LÆ
��R4}�1;
1»<<  

4-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معا جأَب تِمعِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابقُولُ ِفي )عليه السالم ( ٍد عي 
الن دعطُ برا الشمِإن ِرطَا وتشي ثَاِن ِإذَا لَماروتا يمهةً أَنعتأَةَ مرالْم جوزتِل يجكَاِح الر.  

r���#9�����	��q (#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1
2341�ê Í	Î �g��¶�#��9K�*;V$�#]�a�; �����55	�K�	
¶���	
Æ	L Ý,���

�/�1;ö÷4}® ́ �	��SËà4}#�a�<<  

رطْت علَى  ِإذَا اشت)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن سلَيمانَ بِن ساِلٍم عِن ابِن بكَيِر بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -5
 ا كَانَ ِمنا مهلَيع وزجفَلَا ي هِجزت ِإنْ لَم و ازج هتازكَاِح فَِإنْ أَجالن دعلَ بالْأَو طَكرا شهلَيع ددفَار ِويجزِت التبجأَو ا وِبه تِضيِة فَرعتوطَ الْمرأَِة شرالْم

لَ النِط قَبركَاِح الش.  

�#��������������	��Ü� U �#$�%�~$  Aú#$�%�_ (#.�/� 01
23455÷4}�á���K
Lk���Í	Î�	�P��É���$�Æ	�	�Þ��4}ê 4	}lg��LÆ	n�x1o�	
1;ö

1y4}� �ö÷O�Æ	[ �à��l$��K
àgµ��Æ	n��	�����K
gµ���$�<< 

����� باب ما يجِزئ ِمن الْمهِر ِفيها���¹¹¹¹��R9��R9��R9��R9êêêê O�O�O�O�¿¿¿¿ Æ	Æ	Æ	Æ	����  
ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن -1

  .راضيا علَيِه ِإلَى ما شاَء ِمن الْأَجِل  كَِم الْمهر يعِني ِفي الْمتعِة قَالَ ما ت)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

�1#¾¿��×K�Á�ã �� #$�%�A�H '� 12���	�·'� ( `�#$�%�
2µ 6
Xk�Q����������#9�����	��q (#$�%Å9ê VÅ�¿ Ä <<1234#����)�55Æ	l�

êgOÊÞ��É����	
<<  

2-ِن مِن الْقَاِسِم بع ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِعيٍد عأَِبي س نع ِريهوٍد الْجمح
  . أَدنى ما يتزوج ِبِه الْمتعةَ قَالَ كَف ِمن بر )عليه السالم ( الْأَحوِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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=Û/�� (�	�Ó Ð#$�%�( `�#E (1( rk#$�%��×O%�Ó��#$�%�
1�ÈÉ����������#9�����	��k��#$�55�� �ê Í	Î l���ÄÁ�Á <<����)�

234#55l~ ¶����<  

 )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن شعيِب بِن يعقُوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   أَحمد بن محمٍد -3
 قَها فَوفَم مهرِفيِه الد ِزئجي هِإن لَالٌ واِء قَالَ حسِة النعتم نع.  

W( `�19�����	��¶��#$�%�¾¼ F #$�%�_ 
Í#$�%�Ó Ð#
1234#����)�1Xk�Q9K�*;ê �������������#552½�
¶��¹��R9$��Ü�	��k�

$�l	��<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -4
ِمن قَالَ كَف وا هِة معتِر الْمهى منأَد نٍر عمت ِويٍق أَوس ِقيٍق أَواٍم دطَع .  

r��#9�����	��¶��#$��Æ¡'� 0#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
���)�Å�XÆ	�9K�*;¿ Áµ�Á;ê ��������234#�55��2û2k�1�� �~<<  

 قَالَ أَدنى ما تِحلُّ ِبِه الْمتعةُ كَف ِمن )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
ر اٍم وطَع اكوِمس مهضعى بو.  

�K�Á#$�%�Oá#$�%�_ (#.�/� 01�û	
À #��������������	��
23455��� �~ 1�¹��k� ê ���Á�Á55 <<����	��z��#À�	�<< 

ggggíííí���� باب ِعدِة الْمتعِة ����êêêê����  
 أَنه قَالَ ِإنْ كَانت تِحيض فَحيضةٌ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
  .ا تِحيض فَشهر و ِنصف و ِإنْ كَانت لَ

������������	��Ø���µ#$�%��s� @#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
234#���55�Þ�����
à� n��	�� ¶���¹�� Hg��n�<<  

عليه (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا -2
  .اطُ خمسةٌ و أَربعونَ لَيلَةً  ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ و أَربعونَ يوماً و اِلاحِتي)السالم 
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=�����	������N�=���#$�%�·'� ( `�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
234#�������55n���Ç�4���	��A
Ç�gí�ê<<  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ و أَربعونَ يوماً كَأَني أَنظُر ِإلَى أَِبي -3
  .ربِعني فَِإذَا جاز الْأَجلُ كَانت فُرقَةٌ ِبغيِر طَلَاٍق  يعِقد ِبيِدِه خمسةً و أَ)عليه السالم ( جعفٍَر 

W}#$������	��Ø���µ#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (155�ê
�����-��
9o��C��A
Ç�gí�P���gO L�	�A
Ç�1234�8�#-+�#�����

1�S�W;!�Z<<  

9�MN���� باب الزيادِة ِفي الْأَجِلgMN�9gMN�9gMN�9gOOOO����  
يعاً عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِم-1

  .نها و لَا يِحلُّ ذَِلك ِلغيِرك حتى تنقَِضي ِعدتها أَِبي بِصٍري قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ تِزيدك و تِزيدها ِإذَا انقَطَع الْأَجلُ ِفيما بينكُما تقُولُ استحلَلْتِك ِبأَجٍل آخر ِبِرضاً ِم

� `��	�A�H '� 12��#$�%�)*;$�#w%�.�/� 0�	�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
�����	��¶��#$�%�·'� (55H9$�OgO �L	LMN�9¿ ;$�����	�9gO Æ	�Jò�S

#���gíê°K��Ü�	��N��$�1��®¯iLk� êgO ��	
�91s��P���Ab�
K���é
�Jk�� �<<  

2- نب ِليع   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ِل وِن الْفَضب اِهيمرِإب نانَ عثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب
حم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع و لَمِن أَسِد بمحِلأَِبي م قَالَ قُلْت ِلبغِن تاِن بأَب نع اِشِميِل الْهِن الْفَضب اِهيمرِإب نع لَمِن أَسِد بمحم نع ِليِن عِد بم

ى شهٍر ثُم ِإنها تقَع ِفي قَلِْبِه فَيِحب أَنْ يكُونَ شرطُه أَكْثَر ِمن شهٍر فَهلْ يجوز  جِعلْت ِفداك الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً فَيتزوجها علَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ش وزجا فَقَالَ لَا لَا يهلَيطَ عرالَِّتي ش هامأَي قَِضينلَ أَنْ تاِم قَبِفي الْأَي اددزي ا وِرها ِفي أَجهِزيدا أَنْ يا ِبمهلَيع قدصتقَالَ ي عنصي ففَكَي ٍط قُلْترطَاِن ِفي شر

  .بِقي ِمن الْأَياِم ثُم يستأِْنف شرطاً جِديداً 

=¾¿��×K�Á�	�u .�/�#$�%�AB @#$�%�)*+�#.�/� 01# 
2µ 6%�
�� ( `��	�%��� (#$�%�A�¿  vZ�#$�$�� .�/�#$�%��� (#$�%�0 (#

1�ÈÉ����������#9�����	��� A*�#$�%�	-u55���)��o�A*�l� �?
�¶�
4}�$��-¯#$��	�2�9k
;$�ð1�Í	ÎêÆ3¶��$�#$��	��ê Í	Î�g��¶�#�gO ��Æ3¶�

K
LMN�9gO �	�KLMN�9&�;g��$�Æ	����ê$�X1�Æ
2µ)��Åb���2�Bù4}�� �$�
234#����551nJ���}�gO 	
9â ¶�1J <<1�ÈÉ#955ÅKLÆ ð <<Û*1234#����)�

>W4}�K� ́ð�	�K
î���2��>Wâ �e�*<<  
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ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن رواه قَالَ ِإنَّ الرجلَ ِإذَا تزوج الْمرأَةَ متعةً كَانَ علَيها ِعدةٌ ِلغيِرِه فَِإذَا أَراد هو أَنْ يتزوجها   عِل-3
زتةٌ يِعد ها ِمنهلَيع كُني اَء لَما ِإذَا شهجو.  

W�����	��î�	#L��	�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 0155g��°?
�L
$�l$��KLÆ
���RÍ	Î �g��$�?
�Ü	LFU�gíê°;?
�$�lg��$��KLê �1U�àgí�

KLÍ	Î�$��¯L<<  

����� باب ما يجوز ِمن الْأَجِل��������g�g�g�gOOOO ÊÊÊÊ����  
 قَالَ )ه السالم علي(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .يشاِرطُها ما شاَء ِمن الْأَياِم 

����	��¢  @#$�%�¾p¢� 0#$�%�¾u �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1£

234#�����������55KL4}�¯A
��g��$�<<  

2-ا   مضِن الرسأَِبي الْح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمةً )عليه السالم ( حنةً سعتم جوزتلُ يجالر لَه قَالَ قُلْت 
  .أَجٍل معلُوٍم قَالَ قُلْت و تِبني ِبغيِر طَلَاٍق قَالَ نعم أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر قَالَ ِإذَا كَانَ شيئاً معلُوماً ِإلَى 

=?
�¶�1XÈÉ�����N�=���#9�����	�%�vZ� (#$�%�( `�#E (1
2µ�$�2Á�$�2k$ ¶��¹Lê Í	Î234#����)�1êÆ
55�êgO �x4}L <<�ÈÉ#9 55Z�	�

ÅÝ���W;!� <<23455�-<<  

ه هلْ يجوز أَنْ يتمتع الرجلُ ِبالْمرأَِة ساعةً أَو   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ قَالَ قُلْت لَ-3
 ذَِلك اهبأَش لَةَ واللَّي ِن ويموالْي و موالْي ِن ويدرالْع و درالْع لَِكن ا وِهمدلَى حع وقَفاِن لَا يتاعالس ةُ واعِن فَقَالَ السيتاعس.  

W1������#9�����	��Ø���µ#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (
1234#����)��ÅKLê ê 	
2¶��g��°Æ	����ê?
�X1�ÈÉ����55 lg �$�R 	


�.õ$�2g��¶�2A
	
2A
¶�2ef�q	
2ef¶�±¹�J��	<<  

 كَم أَدنى أَجِل الْمتعِة )عليه السالم (    محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن خلَِف بِن حماٍد قَالَ أَرسلْت ِإلَى أَِبي الْحسِن-4
 معٍة قَالَ ناِحدٍة ورِط مرلُ ِبشجالر عتمتأَنْ ي وزجلْ يه.  

r�������=���#9�����	��
Í ö#$�%��� (#$�%�( `�#(1ª9
�q¶�� ́?
�����X1�XgO Á�Á�ê ��ef �ÅKLê l4}� <<234#����)�55�-<<  
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 عِن )عليه السالم ( سماه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن رجٍل -5
 ظُرنلَا ي و ههجلْ ووحغَ فَلْيِإذَا فَر لَِكن و أْساِحٍد فَقَالَ لَا بٍد ورلَى عأَةَ عرالْم جوزتِل يجالر.  

�6 �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1���	��?
�ñ¶�#$�%�( rk#$�%�k
�)��1Xêlef�q¶�� ́�g��¶�#��Xk�Q9K�*;V$�����������#9��

1234#���55P��(�)Æ	LFJò� SH5
à�	�îjÆÂ~��<<  

����� باب الرجِل يتمتع ِبالْمرأَِة ِمراراً كَِثريةً���¹¹¹¹LLLLêêêê  ����q×�g��q×�g��q×�g��q×�g��ÜÜÜÜ ¶�¶�¶�¶�????
�
�
�
�����  
 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك الرجلُ )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن زرارةَ عن أَ-1

 تجوزت ثَلَاثاً و هِمن تانى بتلُ حا الْأَوهجوزتي ثُم هِمن تانى بتح رلٌ آخجا رهجوزتي ا ثُمطُهرقَِضي شني ةَ وعتالْم جوزتا يهجوزتِل أَنْ يِحلُّ ِللْأَواٍج يوثَلَاثَةَ أَز
  .قَالَ نعم كَم شاَء لَيس هِذِه ِمثْلَ الْحرِة هِذِه مستأْجرةٌ و ِهي ِبمنِزلَِة الِْإماِء 

�ÀK�Á#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01 �¾¿�9�����	��Ø���µ#$�%
�o�A*�l����)�1�ÈÉ��������# �$�ð1�/���gO �$��	��¹Lê �g��°?
�¶�

�$�7ð1�/���W�
q$�Æ	�I�Ê�¹Lê V��	
�g��d�$�Æ	�I�Ê1��Lê Í	Î 
Ê�-1234#����)�ÅKLÍ	Î�$�Æ	��k�ê� X1�/Lê Í	Î ��		%d�	��/��W�q

û�	�&�Ü1�Jö��g��
�µ�g��Æ	YZ� ̄�q1�ö���	EÜ�	��<<  

 ِفي الرجِل يتمتع )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .الَ لَا بأْس يتمتع ِمنها ما شاَء ِمن الْمرأَِة الْمراِت قَ

=V$������	��		
°+�#$�%�A*�#$�%�C� 0#$�%�( ���#E (1
#���������1Xê �qA�g��Ü¶�#��9K�*;234 55ê �g��$��¯ø�Jò�SH

KL<< 

لَفَتِر ِإذَا أَخهِس الْمبباب ح ����P�P�P�P�gggg���� g��g��g��g��LLLL !!!! z	�Rz	�Rz	�Rz	�R¿¿¿¿����  
1- نع وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبِلأَِبي ع ظَلَةَ قَالَ قُلْتنِن حب رمع ناٍن عِن أَبب رمع

ِإنْ ِهي أَخلَفَتك فَخذْ ِمنها  أَتزوج الْمرأَةَ شهراً فَتِريد ِمني الْمهر كَملًا و أَتخوف أَنْ تخِلفَِني فَقَالَ لَا يجوز أَنْ تحِبس ما قَدرت علَيِه فَ)عليه السالم ( اللَِّه 
 ِلفُكخا تِر مِبقَد  

�¢ @#$�%�A*� @#$�%�¾á� "6#$�%�Ó Ð#$�%�( `�#E (1
1�ÈÉ����������#9�����	��559� ̄¿ À ù �æÆ	�	���Í	ÎêÆ3¶��g��¶�#
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UP�g��Æ	���m��	�� <<1234#����)��55�P�g� WÆ	n�1J��!z	�H$��X�8#�O
W#$�ø�ä¤��$�1��g�<<  

ٌء ِمن الْمهِر و   قَالَ ِإذَا بِقي علَيِه شي)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
هذَتا أَخجاً فَموا زأَنَّ لَه ِلمع هدِعن ِقيا با مهنع ِبسحي ا وِجهفَر لَّ ِمنحتا اسا ِبمفَلَه .  

=#��������������	����� §#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
123455	�	��#. �9¿ l
qL$�#$�È�;!�YZ�Rg��$�Æ	iî#g��ø��	%�R$��îA�Æ

îz	�H$��Û*$ß;?
�Rg��$�O�	�Xk� HØ4�<<  

 قَالَ )عليه السالم ( عن عمر بِن أَباٍن عن عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري -3
صٍر فَالنهش فِإنْ كَانَ ِنص ِلفُكخا تِر ما ِبقَدهذْ ِمنخ معئاً قَالَ نيا شهنع ِبسراً فَأَحهأَةَ شرالْم جوزأَت لَه ِإنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ قُلْت و ف.  

W9�����	��¢  @#$�%�A*� @#$�%�� �#$�%���  ¡#.�/� 01
9X��Í	Î êÆ3¶��g��¶�#91�ÈÉ����������#cSH�$���9¿ À �Å��3 z	�

1234551��Ì ���g� ��Ìn��	�þ
����g� �þ
�n���g� #$�9��6Ê%�-  

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( ِم عن عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَ

 @#$�%�C� 0#$�%�_ ( `�#E ( ¢ õ!�����������#$�%�
1�X��	�<<  

4-رِإب نب ِليِن   عسِلأَِبي الْح اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِرطُ )عليه السالم ( اِهيمتشةً تعتأَةَ مرالْم جوزتلُ يجالر 
ياماً معلُومةً تأِْتيِه ِفيها فَتغِدر ِبِه فَلَا تأِْتيِه علَى ما شرطَه علَيها فَهلْ يصلُح لَه أَنْ يحاِسبها علَى ما لَم تأِْتِه ِمن لَه أَنْ تأِْتيه كُلَّ يوٍم حتى توفِّيه شرطَه أَو تشتِرطُ أَ

قَطَعت ِمن الشرِط فَيحِبس عنها ِمن مهِرها ِبِمقْداِر ما لَم تِف لَه ما خلَا أَيام الطَّمِث فَِإنها لَها الْأَياِم فَيحِبس عنها ِمن مهِرها ِبِحساِب ذَِلك قَالَ نعم ينظُر ما 
  .فَلَا يكُونُ لَه ِإلَّا ما أَحلَّ لَه فَرجها 

r�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01�����=���#9�����	���� !"
2P����µgO �I�ÊUP�$ß;$�µ	�	Æ	��¹L4}�$�Æ	�¹Lê Í	Î �g��°?
�¶�1�ÈÉ

F1UP��	V $ß;$�9$�Æ	��¹L4}��2�ñê
q$�X�/{�J��µl4}á��	�/LJ)	�$�Æ	
z	�¿ À R$��$�VW;¾Â$��	�S�J$ß;$�Æ	9� �R��
A�1KL¾Â�g��$�Æ	��	�


1234#����)��Åî554}�5
Æ	1�-R$��$��J)	�$�#$�9��6��	��X�Ä#$��9
HØ4�$�O�;��
A�P�Q3JÀ H
qx1n!�#$;g��$�Æ	YZ;�2�;� P�Q31îz	�¿ À

1n�Lk� ê
q$�<<  
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5-دمحِه   مِإلَي بقَالَ كَت ميِن أَشب دمِن أَحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نِن . بسا الْحِني أَبعِبيٍب يش نانُ بيعليه السالم ( الر( 
اها بعض مهِرها و أَخرته ِبالْباِقي ثُم دخلَ ِبها و عِلم بعد دخوِلِه ِبها قَبلَ أَنْ يوفِّيها باِقي مهِرها أَنما الرجلُ يتزوج الْمرأَةَ متعةً ِبمهٍر ِإلَى أَجٍل معلُوٍم و أَعطَ

  . لَا يعِطيها شيئاً ِلأَنها عصِت اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم (  يجوز فَكَتب زوجته نفْسها و لَها زوج مِقيم معها أَ يجوز لَه حبس باِقي مهِرها أَم لَا

������	��ì� `� 0#$�%�( `�#E (1 A2� �=���V����)�#$ 
¶�1��������	��Â
K
M¿ À .���	��¹LêâêIÌxgO N�s;�x¿�g��¶�?
�

H$�1K
¿ À Û*�� �$�1;km
�	��¹�?�
$ß;$�Æ	ð1�¹L£¹9Û*Æ	��%\	%�g��û�	 
� 1234��#����)��Å�J��2îz	�¿ À Û*R$�����ê
q$�X55��#$�YZK
à.Hg��$�

��34i�å	5èæ è¬<<1  

  باب أَنها مصدقَةٌ علَى نفِْسها

�����û�	#L�û�	#L�û�	#L�û�	#Lìììì0000 �g�sá�g���g�sá�g���g�sá�g���g�sá�g������  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن أَسلَم عن ِإبراِهيم بِن الْفَضِل عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ -1

 ِفي بعِض الطُّرقَاِت فَأَرى الْمرأَةَ الْحسناَء و لَا آمن أَنْ تكُونَ ذَات بعٍل أَو ِمن الْعواِهِر قَالَ لَيس هذَا علَيك  ِإني أَكُونُ)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإنما علَيك أَنْ تصدقَها ِفي نفِْسها 

�#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1$�%�u .�/�#$�%��� (#$�%�0 (
�xJ��	���Ð
g��g��ml5��°91�ÈÉ����������#9�����	��� A*�#

���)�Å�û��	%2���
	%Æ	�ì0 �$�9Ô ;$����Ü�´l�®  ́�Jl�Ü1234#�
1	L<<  

 أَلْقَى )عليه السالم ( ِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عن ميسٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّ-2
  .الْمرأَةَ ِبالْفَلَاِة الَِّتي لَيس ِفيها أَحد فَأَقُولُ لَها هلْ لَِك زوج فَتقُولُ لَا فَأَتزوجها قَالَ نعم ِهي الْمصدقَةُ علَى نفِْسها 

=Ð#$�%�_ ( `�#¾¿��×K�Á1�����	��y #$�%��6#$�%�Ó 
g��$�#91yàM¶�SH9�1�gk¨�g��¶�9A*
N	¶�#91�ÈÉ����������#9

}�55Å�	%���X <<}#$��55J <<XÅ��3 L�
t�$�9 <<1234#����)�55#Lì0 �Ô +�Æ	�-
�û�	<< 
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êêêê���� باب الْأَبكَاِر ��������áááá����������������  
 قَالَ ِفي الرجِل يتزوج الِْبكْر متعةً قَالَ )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد-1

  .يكْره ِللْعيِب علَى أَهِلها 

�$�#��������������	���¥¦  §#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
¨ ©ª« ¬

�*;V1234�ê Í	Î �����#��9K551[ ��êà�ª�;�Ó$�ÜYZ�Æ	}<<  

عليه ( اِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِزياِد بِن أَِبي الْحلَّ-2
  . يقُولُ لَا بأْس ِبأَنْ يتمتع ِبالِْبكِْر ما لَم يفِْض ِإلَيها مخافَةَ كَراِهيِة الْعيِب علَى أَهِلها )السالم 

=0#$�%�����	�`��é;_ (%#E (19�����	��kpª �'� 
2µ#$�%�C� �ªó

234#����)�1; ����������#55^�µg�·�$�L1�Jò�SH9ê �����à �m$�KL
1JÆ>U�êà�ª�;$���<<  

 ِفي الِْبكِْر )عليه السالم ( ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِل-3
هضفْتي ا لَمم أْسةً قَالَ لَا بعتلُ مجا الرهجوزتا ي.  

W�����	��		
°+�#$�%�Æ¡'� (#$�%�&'� (#$�%�)*+�#.�/� 01
2341�êÍ	Î#V¶����9K�*;����$�#���������55�$�Æ	L�Jò�SHà^�µg�·

KL<<  

 عِن الرجِل يتمتع ِمن الْجاِريِة الِْبكِْر قَالَ لَا بأْس )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -4
هِغرصتسي ا لَمم ا ِبذَِلك.  

rV$�����������#9�����	��Ø��
 Ù#$�%�&'� �#$�%�)*+�#01
1234#����)�1Xk�Q1Xê ��Ó����#��9K�*; 55��Æ	n��Jò�SH9$��8�( �é�

�Pßà<<  

 قَالَ قُلْت الْجاِريةُ ابنةُ كَم لَا تستصبى ابنةُ ِست أَو سبٍع فَقَالَ لَا )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
ى وبصتسٍع لَا تةُ ِتسناب تلَغب عاً فَقَدِتس تلَغِإذَا ب ِإلَّا فَِهي و فعا ضقِْلهكُونَ ِفي عى ِإلَّا أَنْ يبصتسٍع لَا تةَ ِتسنلَى أَنَّ ابع موا كُلُّهعمأَج .  

������������	��?
�¶�#$�%�& �#$�%�)*+�#01�1�ÈÉ#9����
234#����)��Å�k$ g$ 2k$Ï Å¹�&JçH�Ó�@55$�Rw;w�	�¹�&JçH�Ó�k$�1J
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�L²�-1¹�&JçH�Ó�k$���ef�lg*��*Æ	�P���k$ �Æ	LË
g�� ���	þ9Q ;$
Õ<<  

ÎÎÎÎ				ÍÍÍÍ���� باب تزِويِج الِْإماِء ��	��	��	��	EEEE����  
  .ِبالْأَمِة ِإلَّا ِبِإذِْن أَهِلها  قَالَ لَا يتمتع )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا -1

�234#����N�=��������	��·'� �#$�%�)*+�#.�/� 01553 LJê �E
�gµ����O3;$�²<<  

2-ِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نوٍر عصنِن أَِبي مى بِعيس نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحعليه السالم ( ِن م
  . قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتزوج الْأَمةَ متعةً ِبِإذِْن مولَاها )

=( ���#E (1�����	���H'� _#$�%�AB A*�#$�%�C� 0#$�%�
1234#���������55�gµ���k�;$�KLê Í	Î �ESH��Jò� SH<<  

3-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسا الْحأَب أَلْتاِعيلَ قَالَ سمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمعليه السالم ( ح( ِمن عتمتِل أَنْ يجلْ ِللره 
  .نِت الْحرةُ يتمتع ِمنها قَالَ نعم الْمملُوكَِة ِبِإذِْن أَهِلها و لَه امرأَةٌ حرةٌ قَالَ نعم ِإذَا رِضيِت الْحرةُ قُلْت فَِإنْ أَِذ

WXk�Q�����=���#9�����	��vZ� (#$�%�_ ( `�#E (155?
�X
ê #$;gµ���í3;$���É°����êKL 234#����)�Å�M�z
�µ��$��_�
155L1�-

�É��g��
�µ� <<1�ÈÉ#955Å�3 Lê �$�Æ	X�K
gµ��g��
�µ�n� <<234#����)�55�-<<  

  .الْأَمِة علَى الْحرِة  و رِوي أَيضاً أَنه لَا يجوز أَنْ يتمتع ِب

551�J��ê �Elg��
�µ���»X��	�MÜ�ö�!�<<  

 قَالَ لَا بأْس ِبأَنْ يتمتع )السالم عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .الرجلُ ِبأَمِة الْمرأَِة فَأَما أَمةُ الرجِل فَلَا يتمتع ِبها ِإلَّا ِبأَمِرِه 

r����������	��Æ& '#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1234#����
551�#;k�+�P�Q33 LJê �g��?
��É��1KLê �g���É°?
���Jò� SH<< 
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��i���� باب وقُوِع الْولَِدR
i��R
i��R
i��R
	�	�	�	�����  
1- ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليٍد   عيمِن حاِصِم بع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح انَ ورجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص

  . هو ولَده  قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت ِإنْ حِبلَت قَالَ)عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

�%�·'� ( `��	�A�H '� �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á�	�%�)*+�#.�/� 01
	n�1�ÈÉ����������#9�����	��q (#$�%�ã �� #$�Æ�û�	ê ���_g��

1234#����)�ÅP� 55$�Æ	�
qî�	#Lê �1[ �
	��<<  

2-هاَء ِإلَّا أَنثُ شيح هعضِل يجاُء الراُء مِرِه قَالَ الْمغَي ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليكَاِر   عِفي ِإن ددش و هِكرني لَم لَداَء وِإذَا ج 
  الْولَِد 

=1234#����)������	��Æ°	&'� �#$�%�)*+�#.�/� 0155�J1�R?
�(
÷�R$���
	�L�Ü²�-1u����¯	Làg^ 9
	��÷��	�	Là�<<  

  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن الْمختاِر و محمد بن الْحسِن عن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا -3
 عِن الشروِط ِفي الْمتعِة فَقَالَ الشرطُ ِفيها ِبكَذَا و كَذَا ِإلَى كَذَا و كَذَا فَِإنْ قَالَت نعم فَذَاك لَه جاِئز و لَا تقُولُ كَما أُنِهي ِإلَي )عليه السالم ( رضا الْحسِن ال

أَرض لَِك و لَست أَسِقي أَرضِك الْماَء و ِإنْ نبت هناِك نبت فَهو ِلصاِحِب الْأَرِض فَِإنَّ شرطَيِن ِفي شرٍط فَاِسد فَِإنْ أَنَّ أَهلَ الِْعراِق يقُولُونَ الْماُء ماِئي و الْ
 سفِْسِه لَبلَى نع لِْبيساَء التش نفَم اِضحو رالْأَم و لَداً قَِبلَهو ِزقَتر.  

W 01�����	��>? Û #$�%�Î ���#w%�=� (�	���"  ( �" #.�/�
234#����)��9K�*;4	}�ê Xk�Q�����N�=���#955$�$�È�;$�$��4}9$�I

�	���G�ß1n� Æ	��æ Iæ9K�*;!�Éª�õ1sàö�$��	�[ ���ê
q$�Ü�1�-ãg��Æ	n�x
Rí3;/×
�[��
µSHl�-	n�¹ËJ�ßH/×
���9�	�����/×
n�x1n@)�}	
9â ¶�YZ[ �

KL	i ¢�:�KL	i¢�:l)�+���¯O��p�	�Þ�	���º�����$�<< 

  ���������G�G�G�G���� باب الِْمرياِث
 يقُولُ ِفي )عليه السالم (  فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن-1

  .الرجِل يتزوج الْمرأَةَ متعةً ِإنهما يتوارثَاِن ما لَم يشتِرطَا و ِإنما الشرطُ بعد النكَاِح 

�1(9�����	��q (#$��U �#$��k6 �#$��( `�#E  #����
�K�	
¶���	
Æ	��J4}#�a�n�234Xê �g��¶�#��9K�*;V$�#]�a�; ����

���	1�/�1;ö÷4}��	�ÝÞß  
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 قَالَ تزِويج الْمتعِة ِنكَاح ِبِمرياٍث و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا -2
  . فَِإِن اشترطَت كَانَ و ِإنْ لَم تشتِرطْ لَم يكُن ِنكَاح ِبغيِر ِمرياٍث

= 1Í	Î�ê234#����N2�=��������	��·'� ( `�#$��)*+�#.�/� 0
P�X4}n��ö÷;��GZ�	��ö÷#$;��GU�à�P��à4}n��	�U���G�  

  . و رِوي أَيضاً لَيس بينهما ِمرياثٌ اشتِرطَ أَو لَم يشترطْ 

1P�Xà4}2P�X4}U�à��GAb�
;A���»X��	�M�ö�!��	�  


����� باب النواِدِر��
��
��
���������  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن بِشِري بِن حمزةَ عن رجٍل ِمن قُريٍش قَالَ بعثَت ِإلَي ابنةُ عم ِلي كَانَ لَها مالٌ -1

الر ِني ِمنطُبخي نةَ مكَثْر فْترع قَد ا كَِثريهنيب اِبِه ولَّ ِفي ِكتج و زع ا اللَّهلَّهأَح هِني أَنلَغب هأَن راِل غَيجةً ِفي الرغْبر كِإلَي ثْتعا بم فِْسي ون مهجوأُز اِل فَلَمج
 و أَعِصي )صلى اهللا عليه وآله ( حببت أَنْ أُِطيع اللَّه عز و جلَّ فَوق عرِشِه و أُِطيع رسولَ اللَِّه  ِفي سنِتِه فَحرمها زفَر فَأَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  .لَيِه فَخبرته فَقَالَ افْعلْ صلَّى اللَّه علَيكُما ِمن زوٍج  فَأَستِشريه قَالَ فَدخلْت ع)عليه السالم ( زفَر فَتزوجِني متعةً فَقُلْت لَها حتى أَدخلَ علَى أَِبي جعفٍَر 

� 1�����	��?
�¶�;��#$��Æ¡ �#$��C� 0#$��( `�#E (
ª�! �  �:k3O�#
�µ��G$ßKGA�#9Fª�! R�
t�#�	
q� ���,�H�Q×9�

��Hê ��æ Iæ�Ü²�-��Ü�QJ�! �3	�Q�9�	
q�����9�JÍ	ÎH)�+��
� 9¾¶á�#å	æçèæ è¬4µH$��	��234p�	9oá���#�	��	������kQ��	�1�2
���k�@ ���>#

4µ�	��	LY²���	��	������kQ��	��	LY²���lnµ�å	æç��9��U�x�2
���èæ è¬�@��
�	���	LÆ�(�A�L�V_$ß;�������9�)Ê}�$�#9	LÍ	Î �ê �æ�x�	LGB¨ «

Î l��	
�å	æç��	L234#����)���
�]J��	�»$ß;����)�9��hèæ è¬1P34kµiþ/9Í	  

 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
ةً أَيعتأَةَ مرالْم جوزتِل يجا قَالَ الرِيهغِبب لَه تأَقَر قَد ا وطَأَهأَنْ ي لْ لَهٍم هوِبي ٍة أَواعِبس كِجيِئي ِإلَيلَ مقَب تيغب ي قَدقُولُ ِإنا فَتاِمهِض أَيعِفي ب ِجيئُهةً فَتلُومعاماً م

  .لَا ينبِغي لَه أَنْ يطَأَها 

= 1�#E (�����#9�����	��?
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دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَدخلَ جاِريةً يتمتع ِبها ثُم   ِع-3
دِه حلَيع ِجبا يهاقَعى وتِرطَ حتشأَنْ ي ِسيى أُنا أَتِمم اللَّه ِفرغتسي كَاِح والن دعا بِبه عتمتي لَِكن اِني قَالَ لَا والز .  

W#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1+� �����	���Z#$�%�( ��µ#$�%�		
°
��������#9��¹�k�Æ	ð1KLê �$��¹�¹�$ß;E¶�O�9K�*;V$�Xk�Q��

234Å�L�	g���µl$�X1��Lef�$��I�Ê�+�*â �$�#$�55�E$��ë¯��F1J
÷e,�KL�Õ��å	æç��l$���O�	�KL1;öèæ è¬<<  

عليه (   أَحمد بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن ِعيسى بِن سلَيمانَ عن بكَّاِر بِن كَردٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -4
 الرجلُ يلْقَى الْمرأَةَ فَيقُولُ لَها زوِجيِني نفْسِك شهراً و لَا يسمي الشهر ِبعيِنِه ثُم يمِضي فَيلْقَاها بعد ِسِنني قَالَ فَقَالَ لَه شهره ِإنْ كَانَ سماه و ِإنْ لَم )الم الس

 ِبيلَ لَهفَلَا س اهمس كُنا يهلَيع.  

rK�Á#( `�1�û	
À ���	���
L �·#$�%�Aú _#$�%�?�� @#$�%�
��h���	��¹Lgk¨�g��°?
�¶�1�ÈÉ����������#9��55�Ô ~��	LÍ	Î êÆ3¶ <<

1234#����)�Å�- �g��$�1;�ä$ ��	��¹�� Æ	ð¹LJñ�F55$�n���R$�ê$�
SHlg��$�RV$�yXJñ�#$�n��	�yXñ�#�JÀ<<  

 قَالَ لَا بأْس ِبالرجِل يتمتع ِبالْمرأَِة علَى )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
عأَنْ ي ِمن لَه دلَا ب لَِكن كِْمِه واثٌ حا ِمريلَه كُني ثٌ لَمدِدثَ ِبِه حِإنْ أُح هئاً ِلأَنيا شهِطي.  

�234#��������������	��		
°+�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
55°Æ	n���Jò�SHê
ql#+��g���l¿ À ;Éqá�V �g��$�����	Vê$�FKLê

J��Gêg��$��P��y
_ SH�
q$�n�YZK
cSHH<<  

 رجلٌ تزوج امرأَةً متعةً ثُم وثَب علَيها )عليه السالم (  قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى   عِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِإسحاق بِن عماٍر-6
ن ا ِمنهجوز كِّنمالِْحيلَةُ قَالَ لَا ت فٍق كَيأَةُ ِصدرأَةُ امرالْم ةً ولَاِنيا عِر ِإذِْنهيا ِبغوهجوا فَزلُهلَا أَه ةٌ ونا سطَهرِإنَّ ش ا قُلْتهتِعد ا وطُهرش قَِضينى يتا حفِْسه

 و تِليتا قَِد ابهاِم فَِإنا ِبالْأَيهلَيع قدصتلْي لُ وا الْأَوهجوز ِق اللَّهتةً قَالَ فَلْينا سلُهلَا أَه ا وهجوا زلَه ِبرصي قدصت هفَِإن ٍة قُلْتِقيونَ ِفي تِمنؤالْم ٍة ونده ارد ارالد
ِبغ كوِني ِمنجوفَز لَيوا عثَبِلي وذَا ِإنَّ أَها هي قُلْ ِهيلُ فَلْتجلَا الرقَالَ ِإذَا خ عنصت فا كَيهتِعد تقَضان ا واِمها ِبأَيهلَيي الْآنَ عِإن وِني وأِْمرتسي لَم ِري وِر أَمي

 كنيب ِني ويا بِحيحاً ِفيمِوجياً صزِني تجوزالْآنَ فَت تأَن أِْنفتفَاس ِضيتر قَد.  

¤�#9�����	���� !"�#$�%�		
°+�#$�%�)*+�#01�����[\=��
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KG�	�K��Ü<<  

7-نب دمحا   مضِن الرسا الْحأَب أَلْتلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحةً )عليه السالم (  يعتأَةَ مرالْم جوزتِل يجِن الرع 
لَا ي و رالْآخ كَاحالن وزجلٍَد فَقَالَ يلٍَد ِإلَى بب ا ِمنِملُهحذَا فَيه وزج.  

³1;V$�Xk�Q�����N2�=���#9�����	��
: ̂#$��( `�#E (
ö÷K�	
234#����)���¹�î,K�	
�,¶����	�Xê �g��¶�#��9K�*� X�
�9

���ê 1J��9  

 قَالَ جاَءِت )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن نوِح بِن شعيٍب عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -8
 فَقَالَ كَيف زنيِت فَقَالَت مررت ِبالْباِديِة فَأَصابِني )عليه السالم ( الَت ِإني زنيت فَطَهرِني فَأَمر ِبها أَنْ ترجم فَأُخِبر ِبذَِلك أَِمري الْمؤِمِنني امرأَةٌ ِإلَى عمر فَقَ

سى أَنْ ياً فَأَباِبيرأَع تقَيستفَاس ِديدش طَشع فِْسي فَقَالَ أَِمرين ِمن هتكَنقَاِني فَأَمفِْسي سلَى نع ِخفْت و طَشِني الْعدها أَجفِْسي فَلَمن ِمن هكِّنِني ِإلَّا أَنْ أُمِقي
 ِمِننيؤِة )عليه السالم ( الْمبالْكَع بر و ِويجزت .  
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 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ جاَء ِإلَى امرأٍَة فَسأَلَها أَنْ تزوجه )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عماِر بِن مروانَ عن أَ-9
جالُ الرنا يي مالَ ِمننت اٍس وظٍَر أَِو الِْتمن ِمن ا ِشئْتي مِمن ِمسلْتلَى أَنْ تفِْسي عن كجوأُز ا فَقَالَتهفْسن ِجي وِفي فَر كجِخلُ فَردلَا ت كِلِه ِإلَّا أَنأَه لُ ِمن

  .تتلَذَّذَ ِبما ِشئْت فَِإني أَخاف الْفَِضيحةَ قَالَ لَيس لَه ِإلَّا ما اشتِرطَ 
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10-س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبو عاٍر قَالَ قَالَ أَبمع نِكٍني عِن ِمسكَِم بِن الْحِميعاً عِن جيسِن الْحِد بمحم اٍط وبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل به
ِقبِلي ما دمتما ِبالْمِدينِة ِلأَنكُما تكِْثراِن الدخولَ علَي فَأَخاف أَنْ تؤخذَا فَيقَالَ  ِلي و ِلسلَيمانَ بِن خاِلٍد قَد حرمت علَيكُما الْمتعةَ ِمن )عليه السالم ( اللَِّه 

  .هؤلَاِء أَصحاب جعفٍَر 

�Ö 1�L� (�	�45� 0#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á #$¶��6 #F�#$�
234��� Aú�	��#��������������	���� ���>ê l����]�G�9�O��	
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;�����ãäÜP�}�	�o�Ke����m]��g7 i�$ß]KG���YZ1n'¿ 

  باب الرجلُ يِحلُّ جاِريته ِلأَِخيِه و الْمرأَةُ تِحلُّ جاِريتها ِلزوِجها

��������////LkLkLkLk���� êêêê	%	%	%	% ;$�H;$�H;$�H;$�HEEEE á�g���	�êSá�g���	�êSá�g���	�êSá�g���	�êSkkkk +�H+�H+�H+�HEEEE á�á�á�á�????
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1-ع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍر قَالَ   مسِن يِل بيِن الْفُضاِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِلي

 أَحلَّ الرجلُ ِلأَِخيِه جاِريته فَِهي لَه حلَالٌ فَقَالَ نعم يا فُضيلُ  جِعلْت ِفداك ِإنَّ بعض أَصحاِبنا قَد روى عنك أَنك قُلْت ِإذَا)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 سا قَالَ لَا لَيهضفْتأَنْ ي ا أَ لَهِجهونَ فَرا دلَّ ِلأَِخيِه مأَح ِبكْر ِهي ةٌ وِفيسن ةٌ لَهاِريج هدٍل ِعنجقُولُ ِفي را تفَم لَه لَةً قُلْتقُب لَّ لَهأَح لَو ا وهِمن لَّ لَها أَحِإلَّا م لَه

فَِإنْ فَع قُلْت ذَِلك ِغي لَهبنا قَالَ لَا يهضةُ فَافْتوهالش هتلَبِج فَغونَ الْفَرا دم لَّ لَهِإنْ أَح تأَيأَ ر قُلْت ى ذَِلكا ِسوم ِحلَّ لَهي ا لَمهِمن لَِكن اِنياً قَالَ لَا وكُونُ زلَ أَ ي
  .يكُونُ خاِئناً و يغرم ِلصاِحِبها عشر ِقيمِتها ِإنْ كَانت ِبكْراً و ِإنْ لَم تكُن ِبكْراً فَِنصف عشِر ِقيمِتها 
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  . ِمثْلَه ِإلَّا أَنَّ ِرفَاعةَ قَالَ الْجاِريةُ النِفيسةُ تكُونُ ِعنِدي )عليه السالم ( اعةُ عن أَِبي عبِد اللَِّه  قَالَ الْحسن بن محبوٍب و حدثَِني ِرفَ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن -2
أَِبي ب نِد اللَِّه ِرئَاٍب عبا عأَب أَلْتعليه السالم ( ِصٍري قَالَ س( ِحلُّ لَها يما قَالَ لَا ِإنهنثَم ِحلُّ لَهأَ فَي لَالٌ قُلْتح لَه وا قَالَ هِتهاِريج جا فَرِنهِلاب لَّتأٍَة أَحرِن امع 

 لَه هلَّتا أَحم.  

=6#¾¿��×K�Á1.�/� 0�	��( `�#$�%�E (�	�
2µ $�� �)*+�#¶�
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3-س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعأَِبي ج نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بلُ )عليه السالم ( هجالر لَه قَالَ قُلْت 
  .يِحلُّ ِلأَِخيِه فَرج جاِريِتِه قَالَ نعم لَه ما أَحلَّ لَه ِمنها 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بكٍْر -4
  . ِإنَّ امرأَِتي أَحلَّت ِلي جاِريتها فَقَالَ انِكحها ِإنْ أَردت قُلْت أَِبيعها قَالَ لَا ِإنما أُِحلَّ لَك ِمنها ما أَحلَّت )عليه السالم ( لَِّه الْحضرِمي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد ال

rÍ#$�%�Ó Ð#$�%�_ ( `�#¾¿��×K�Á1%��"  Ð#$�%�_ 
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 ِفي الرجِل يِحلُّ فَرج جاِريِتِه ِلأَِخيِه )عليه السالم ( لَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم الْفَراِء عن حِريٍز عن أَِبي عبِد ال-5
ِإنه قَد حلَّلَه ِمنها فَهو لَا يأْمن أَنْ فَقَالَ لَا بأْس ِبذَِلك قُلْت فَِإنه أَولَدها قَالَ يضم ِإلَيِه ولَده و يرد الْجاِريةَ ِإلَى صاِحِبها قُلْت فَِإنه لَم يأْذَنْ لَه ِفي ذَِلك قَالَ 

 كُونَ ذَِلكي 
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رجلُ يِحلُّ جاِريته ِلأَِخيِه فَقَالَ لَا  ال)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -6
ا يأْمن أَنْ يكُونَ بأْس قَالَ فَقُلْت ِإنها جاَءت ِبولٍَد قَالَ يضم ِإلَيِه ولَده و يرد الْجاِريةَ علَى صاِحِبها قُلْت ِإنه لَم يأْذَنْ لَه ِفي ذَِلك قَالَ ِإنه قَد أَِذنَ لَه و هو لَ

 ذَِلك.  

¤��#9�����	��Æ���µ#$�%�?>#$�%�; #$�%�&'� �#$�%�)*+�#01
1�ÈÉ������55Å�
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 ِفي الرجِل يقُولُ ِلامرأَِتِه أَِحلِّي )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
اِريِلي ج ِحلُّ لَها قَالَ لَا يهأِْتيأَنْ ي أَ لَه امِفيِه ِهش ادز ا وطَأَهلَا ي ا وهسمأَنْ ي لَه سلَي و ا ِإلَّا ذَاكهِمن ِحلُّ لَهقَالَ لَا ي ا لَهِحلُّهكَِشفاً فَتناِني مرأَنْ ت هي أَكْرِك فَِإنت

 ِإلَّا الَِّذي قَالَت.  
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 عِن امرأٍَة أَحلَّت ِلي )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -8
اِريفَلَا ج حزما تهأَن تِلما فَِإنْ عا ِفي قَلِْبهِبم لَك فكَي قَالَ و حزمت تفَِإنْ كَان قُلْت لَك ا فَقَالَ ذَاكهت.  

¼�����=���#9�����	��*î vZ� (#$�%�( `�#E (1g��$�Xk�Q
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 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن أَِبي ِشبٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -9
ما توبته قَالَ يأِْتيِه فَيخِبره و يسأَلُه أَنْ يجعلَ ِمن ذَِلك ِفي ِحلٍّ و لَا يعود قَالَ قُلْت فَِإنْ لَم يجعلْه ِمن ذَِلك ِفي ِحلٍّ قَالَ رجلٌ مسِلم ابتِلي فَفَجر ِبجاِريِة أَِخيِه فَ

م ارفَالن قَالَ قُلْت اِئناٍن خز وه لَّ وج و زع اللَّه لَِقي ٍد قَدمحةُ مفَاعقَالَ ش هِة فَلَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِصرييعالش رشعا مي وِبكُمطُ ِبذُنبحا تنتفَاعش و 
  .عذَاِب و يرى هولَ جهنم تعودونَ و تتِكلُونَ علَى شفَاعِتنا فَو اللَِّه ما ينالُ شفَاعتنا ِإذَا رِكب هذَا حتى يِصيبه أَلَم الْ
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الَ سِئلَ عِن الرجِل ينِكح جاِريةَ امرأَِتِه ثُم يسأَلُها  قَ)عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه -10
  .أَنْ تجعلَه ِفي ِحلٍّ فَتأْبى فَيقُولُ ِإذاً لَأُطَلِّقَنِك و يجتِنب ِفراشها فَتجعلُه ِفي ِحلٍّ فَقَالَ هذَا غَاِصب فَأَين هو ِمن اللُّطِْف 

�Ö�T�1V$�»Xk�Q���������������	�� ¡ Aú#$�%��  ¡#$;
;
�÷�#g��$�x1K
���9k� Hef$�Æ	Xk�Q��zá�#$�ð1Xef�E��zá�#��9K�*;

X1�hÆ	�551[ �	
!��	V W9' <<)��Å��
���9k�ê$�g��Æ	�	��¹L¾ø��×;$�Æ	�	�
1234#����55��}�*¿ �$�x�t�
qÜ<<  

 الرجلُ يخدع امرأَته فَيقُولُ اجعِليِني ِفي ِحلٍّ ِمن جاِريِتِك تمسح )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح قَالَ قُ-11
ِر قُلْت فَِإنْ لَم يِرد ِبذَِلك الْخِديعةَ قَالَ يا سلَيمانُ ما أَراك ِإلَّا تخدعها بطِْني و تغِمز ِرجِلي و ِمن مسي ِإياها يعِني ِبمسِه ِإياها النكَاح فَقَالَ الْخِديعةُ ِفي النا

  عن بضِع جاِريِتها
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12-عس اٍج ورِن دِميِل بج اِلٍم وِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم نلٍَف عِن أَِبي خِد ب
  . ِفي امرأَِة الرجِل يكُونُ لَها الْخاِدم قَد فَجرت فَيحتاج ِإلَى لَبِنها قَالَ مرها فَتحلِّلُها يِطيب اللَّبن )عليه السالم ( اللَِّه 

�=�#.�/� 01�)*+�&'� �#$� $�%�ö'� E�	��Ø��
 Ù�	�~$  ��#$�%
Xiµ#$������
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q¶�R��9K�*;�z�V$�#��������������	��q (#

RÞ
	
;$�Æ	�PßÞ
	
�Ö�Æh �¹KLk�ê$��	�KL?�g��$�12341�ØS<<  

ه مملُوكَةٌ  ِفي رجٍل كَانت لَ)عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -13
  . فَحلِّلْ خاِدمك ِمن ذَِلك حتى يِطيب اللَّبن )عليه السالم ( فَولَدت ِمن الْفُجوِر فَكَِره مولَاها أَنْ ترِضع لَه مخافَةَ أَلَّا يكُونَ ذَِلك جاِئزاً لَه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

�W$ ;
;�T�#$�1�����������	��		
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  باب الرجِل تكُونُ ِلولَِدِه الْجاِريةُ يِريد أَنْ يطَأَها

��������¹¹¹¹LÆ
���Ref�LÆ
���Ref�LÆ
���Ref�LÆ
���Ref�EEEE ����JJJJ +�+�+�+�????
�
�
�
�����  
1-ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبِلأَِبي ع انَ قَالَ قُلْتحِن ِسرب داود نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحِض )عليه السالم (  أَصعكُونُ ِلبلٌ تجر 

قَوى يتا حطَأَهأَنْ ي لُحصفَقَالَ لَا ي ارِصغ هلْدو ةٌ واِريلِْدِه جا وهنِه ثَملَيلَِدِه عكُونُ ِلوي ا وذَهأْخي ٍل ثُمدةَ عا ِقيمهم.  

������#9�����	��A_� 
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2-مأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع ناِح عبأَِبي الص ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب لِْدِه )عليه السالم ( دِض وعكُونُ ِلبِل تجِفي الر 
  .م يأْخذُها و يكُونُ ِلولَِدِه علَيِه ثَمنها جاِريةٌ و ولْده ِصغار هلْ يصلُح لَه أَنْ يطَأَها فَقَالَ يقَومها ِقيمةَ عدٍل ثُ

=;V$�#��������������	��ö3��#$�%�Aú 0#$�%�( `�#E (1
1�k� � R$��	��E¶��J°;$��9K�*234ÅKLef�E$�Æ	��	�
ê$�X 55Sw÷�$�

U�S�E$�êJ;$�l$��	�î>â��ðKLñ<<  

3-جِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليى   عوسِن مسأَِبي الْح نكُونُ )عليه السالم ( اِج علُ تجالر لَه قَالَ قُلْت 
 ِإلَي با أَحِنهفِْسِه ِبثَملَى نع ِهدشي ةً وفِْسِه ِقيملَى نا عهمقَوا فَقَالَ يطَأَهأَنْ ي ةٌ أَ لَهاِريِنِه جِلاب.  

W/� 01*+�#.��[\=���#9�����	��Ø� 12��#$�%�&'� �#$�%�)
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 ِفي جاِريٍة ِلابٍن ِلي صِغٍري أَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن -4
  .ها فَكَتب لَا حتى تخلِّصها يجوز ِلي أَنْ أَطَأَ

r$��9$0�Gc�����=���#9�����	��vZ� (#$�%�( `�#E (1
f�E$�9�1���
 KGX�E¶��J�5� KG�9K�*1234#����)��Å�	Le55I�Ê

KL÷�����K>âV®�  

ةً حيثُ  ِإني كُنت وهبت ِلابنِتي جاِري)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا -5
زوجتها فَلَم تزلْ ِعندها ِفي بيِت زوِجها حتى مات زوجها فَرجعت ِإلَي ِهي و الْجاِريةُ أَ فَيِحلُّ ِلي الْجاِريةُ أَنْ أَطَأَها فَقَالَ قَومها ِبِقيمٍة عاِدلٍَة و أَشِهد علَى 

  .ت فَطَأْها ذَِلك ثُم ِإنْ ِشئْ
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6-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدسا الْحأَب أَلْتقَةَ قَالَ سدِن صِن بسِن الْحِعيٍد عِن سِرو بمع نفٍَر ععِن جى بوسم ناٍد ععليه السالم ( ِن ِزي( 
ي ابنةٌ و ابن و ِلابنِتي جاِريةٌ اشتريتها لَها ِمن صداِقها أَ فَيِحلُّ ِلي أَنْ أَطَأَها فَقُلْت ِإنَّ بعض أَصحاِبنا روى أَنَّ ِللرجِل أَنْ ينِكح جاِريةَ ابِنِه و جاِريةَ ابنِتِه و ِل

بس وِإذَا كَانَ ه ذَاك معقَالَ ن اِئزذَا جاَء أَنَّ هج قَد سِم أَ لَيهالْج نب نسا قَالَ الْحفَقَالَ لَا ِإلَّا ِبِإذِْنه تيرتِة فَقَالَ ِإذَا اشاببِوي ِبالسحأَ نمأَو و ِإلَي فَتالْت ثُم هب
  .ما أَنت ِلابنِتك جاِريةً أَو ِلابِنك و كَانَ اِلابن صِغرياً و لَم يطَأْها حلَّ لَك أَنْ تفْتضها فَتنِكحها و ِإلَّا فَلَا ِإلَّا ِبِإذِْنِه
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�»»»»�7�7�7�7���� باب اسِتبراِء الْأَمِةR�R�R�REEEE����  
1-أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَ   ِعد جوا زلَه كُني لَم ةً واِريى جرتٍل اشجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دم

 هو أَتاها فَلَا ينِزِل الْماَء حتى يستِبني أَ حبلَى ِهي أَم لَا قُلْت و ِفي كَم تستِبني لَه يستبِرئ رِحمها قَالَ نعم قُلْت فَِإنْ كَانت لَم تِحض فَقَالَ أَمرها شِديد فَِإنْ
  .قَالَ ِفي خمسٍة و أَربِعني يوماً 

�	���Z#$�%�_ AB#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1�����#9�����
1234ÅKL7�«�R��;$�Xyà	%RE$��	��>âE#��9K�*;V$�Xk�Q�����55#91�-
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J2��_ Æ	�P��p�	� <<1234#����)�ÅUP��p�	K_ �$�9AÉB 1�ÈÉ#955A
Ç�<<  

 قَالَ ِفي رجٍل اشترى جاِريةً لَم يكُن )عليه السالم (  أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-2
مرها شِديد غَير أَنه ِإنْ أَتاها فَلَا ينِزلْ علَيها حتى يستِبني لَه ِإنْ كَانَ صاِحبها يطَؤها أَ يستبِرئ رِحمها قَالَ نعم قُلْت جاِريةٌ لَم تِحض كَيف يصنع ِبها قَالَ أَ

  .ِبها حبلٌ قُلْت و ِفي كَم يستِبني لَه قَالَ ِفي خمٍس و أَربِعني لَيلَةً 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن بكَيٍر عن ِهشاِم بِن الْحاِرِث عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -3
ِلأَِبي ج فٍَر أَوا )عليه السالم ( عِرئَهبتسِبأَنْ لَا ي أْسِحيِض قَالَ فَقَالَ لَا بالْم ِمن تِئسي قَد أَو ِركدت لَم ِهي لُ وجا الرِريهتشةُ ياِريالْج .  

W#$�%�U �#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1 ����_ �	@ ���#$�%�
�2/�J�*Æ	�_�
1�¹>â?
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 قَالَ ِفي الرجِل يشتِري الْأَمةَ ِمن رجٍل )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .أْها فَقَالَ ِإنْ وِثق ِبِه فَلَا بأْس ِبأَنْ يأِْتيها و قَالَ ِفي رجٍل يِبيع الْأَمةَ ِمن رجٍل فَقَالَ علَيِه أَنْ يستبِرئ ِمن قَبِل أَنْ يِبيع فَيقُولُ ِإني لَم أَطَ

r��¥¦  §#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
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1KL7�«�R$�� �4HE$�<<  

5-ِن الْقَاِسِم قَالَ سِبيِع بر نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبا عأَب عليه السالم ( أَلْت( 
ِعنيبأَر ٍس وما ِبخِريهتشالَِّذي ي لَةً ولَي ِعنيبأَر ٍس وما ِبخهِبيعا الَِّذي يهِحمر ِرئبتسلُ فَقَالَ يبا الْحهلَيع افخي و ِحيضلُِغ الْمبت ِة الَِّتي لَماِريِن الْجلَةً علَي .  

������	��rk ��#$�%�AB A*�#$�%�		
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 أَنه قَالَ ِفي رجٍل ابتاع جاِريةً و لَم )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَ-6
 و تلَغب قَد تِإنْ كَان اَء وا ِإنْ شطَأْهلْي ةٌ وا ِعدهلَيِبِه ع سلُ فَلَيبا الْحهلَيع فوختلَا ي ةً وِغريص تثْ قَالَ ِإنْ كَانطْمت ةَ قَالَ وا الِْعدهلَيثْ فَِإنَّ عطْمت لَم

  .سأَلْته عن رجٍل اشترى جاِريةً و ِهي حاِئض قَالَ ِإذَا طَهرت فَلْيمسها ِإنْ شاَء 

¤���	��/#$�%�
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n�x�JM� �P��A�O�²��*EÆ	n��	�KLef�$���¯Æ	�L�	gíl$���
J�  <<#9
���� ̄n��P��zßÆ	L1234#����)�1�/�F_ Æ	�_�
�¹>âEV¶�1Xk�Q�����)�

��ef ��3 L<<  

 عِن الرجِل يشتِري )عليه السالم ( محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن -7
اعتِإِن اب تأَيقَالَ أَ فَر تسم قَد تراً ِإنْ كَانها شِزلُهتعقَالَ ي ِحضت لَم ةَ واِريالْج كدقَالَ ِإنْ كَانَ ِعن ترذُ طَهنا مطَأْهي لَم ها أَنهاِحبص معز و طَاِهر ِهي ا وه
  .أَِميناً فَمسها و قَالَ ِإنَّ ذَا الْأَمر شِديد فَِإنْ كُنت لَا بد فَاِعلًا فَتحفَّظْ لَا تنِزلْ علَيها 

³`�#E (1����������#9�����	��A;  ���#$�%�¾u �#$�%�( 
1234#����)�Å�
J� Æ	�_ �
�>âE¶�#��9K�*;V$�Xk�Q 55�y»Xef�$�n�

¶���K
ü�Æ¨�<<#$���AIRí3;$��	�� 	²Æ	��>â��#$��G
����)�n�1}#�	��
1234#����)�1XJef�$�1;#�	²;$�55�Lef�E$���n�¶
RK��Æ	n�� <<234�	�

55>^ q�R$���� �ä��à�ßR(9$��	Lk`��«¯ÜiLl�À?µ�n�<<  

8-ز نِن عسأَِخيِه الْح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نٍد عمحِن مةَ بعر
را ِبأُخأَهربتةُ فَِإِن اسضيِذِه الْحكِْفيِه هلْ تةُ فَقَالَ لَا بضيِذِه الْحكِْفيِه هت ى أَمرٍة أُخضيا ِبحهِحمر ِرئبتسطَاِمثٌ أَ ي ِهي ةً واِريى جرتٍل اشجر ِهي أْسى فَلَا ب

  .ِبمنِزلَِة فَضٍل 

¼%�( Y�µ#$�%�ÎSk+�#$�%�Ó Ð#$�%�_ ( ̀ �#¾¿��×K�Á1
K�*;V$�Xk�Q����������#9�����	���Z#$�X�/�F_Æ	�_ �
�¹>âEO�9

�	�Å��R� Ü	ê$�±J1234#����)��Å��R� ¶�éê$�2KL7�«��� �	�¶�R��;$�
�SH9$��KL�� �	�¶�7�«�R$�Æ	n��;u�HÜYZ�Jò<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -9
  . يِصيب ِمنها دونَ الِْغشياِن و لَم يستبِرئْها قَالَ نعم ِإذَا استوجبها و صارت ِمن ماِلِه فَِإنْ ماتت كَانت ِمن ماِلِه عن رجٍل اشترى أَمةً هلْ

Ì�Ø���µ#$�%�� [\#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1����	��A��#$�%
��n�1X7�«�R$�à�	�2$ß+���Æ	à�>âE¶�#��9K�*;V$�Xk�Q��������#9�

1234#����)�Å�P��.55$�Æ	�	�Õ�L�	��L1�-�9k3;$��P�qÆ	n�¾�Õ��9k3;
�<<  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد -10
 ِفي رجٍل اشترى ِمن رجٍل جاِريةً ِبثَمٍن مسمى ثُم افْترقَا قَالَ وجب الْبيع و لَيس لَه أَنْ يطَأَها و ِهي ِعند صاِحِبها حتى يقِْبضها و يعِلم )عليه السالم (  اللَِّه

  .ا فَهو نقْد صاِحبها و الثَّمن ِإذَا لَم يكُونا اشترطَ
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�Ö ��#$�%�^_ !¤#$�%�Ó 	@#$�%�Î `�#$�%�`� (#E (1
EÈ�;Sñ�?
�¶�#��9K�*;V$�#��������������	��[\Æ	ð1�>â

1234#����)�1B��W��	
55�ÊU �$ß;í3;$�Æ	�	�KLef�$�Æ	�J��ê$��	�Õ�L�	�
JI}#�a�LS�	�K
#���í3R$��	�î9a��Æ	�I� U�w �1 

اِريرباب الس ����bbbbEEEE ����MMMM����  
صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .هاٍت الْأَولَاِد فَِإنَّ ِفي أَرحاِمِهن الْبركَةَ  علَيكُم ِبأُم)عليه وآله 

���	�����������#$�%�ö�\� �#$�%����( �#$�%�)*+�#.�/� 01
234#�	��	������kQ����55��l�nÞ3�
	���bE�	�� �1�/�þ/9�_��;A�YZ<<  

صلى اهللا (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن -2
  . اطْلُبوا الْأَولَاد ِمن أُمهاِت الْأَولَاِد فَِإنَّ ِفي أَرحاِمِهن الْبركَةَ ) وآله عليه

=�����	������L� ]0#$�%�Æ¡��#$�%�		
°+�#$�%��Z �#
2µ ã1
������kQ�1234#�	��	551�/�þ/9�_��;A�YZ�¯
	���	E�	��<<  

  باب الْأَمِة يشتِريها الرجلُ و ِهي حبلَى

��������////��������____ Æ	Æ	Æ	Æ	����____�
��
��
��
�¹¹¹¹>â>â>â>âEEEE ????
�
�
�
�����  
1-ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   موسِن مسا الْحأَب أَلْتةَ قَالَ سِرفَاع نوٍب عبحِن مِن بِري )عليه السالم ( ستأَش فَقُلْت 

ي أَنْ أَنِكحها ِفي فَرِجها فَقَالَ ِإنَّ الطَّمثَ قَد تحِبسه الْجاِريةَ فَتمكُثُ ِعنِدي الْأَشهر لَا تطْمثُ و لَيس ذَِلك ِمن ِكبٍر فَأُِريها النساَء فَيقُلْن لَيس ِبها حبلٌ أَ فَِل
  .الريح ِمن غَيِر حبٍل فَلَا بأْس أَنْ تمسها ِفي الْفَرِج قُلْت فَِإنْ كَانت حبلَى فَما ِلي ِمنها ِإنْ أَردت قَالَ لَك ما دونَ الْفَرِج 

�E (1�����[\=���#9�����	���)�#$�%�¾u Î#$�%�( `�#
1JM�3	�ýþ�m��	��
J� F1��ÃA$ßKGÆ	��>âE¶�#91�ÈÉ#91Xk�Q

�#9����)�1�	Lef9Æ�}�$�9����
 KGX1JM1H$��n% Æ	��2|
H�����
1234#551	Lef9Æ�}�$���Jò� SH9$�1���R	�;1Z#��H� ;$� <<#9Æ	n�1�ÈÉ

1234#����)�Å�¬_ À X�9$��J Æ
����Gn��	���_551�J�¹�W9Æ	R;Ø4<<  
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الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد -2
  . قَالَ ِفي الْوِليدِة يشتِريها الرجلُ و ِهي حبلَى قَالَ لَا يقْربها حتى تضع ولَدها )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

=#¾¿��×K�Á1.�/� 0�	��
2µ 6$��$�%�A�H '� 12��#$�%�)*+�#
Æ	��>â#?
�.�9K�*;Eû�	��$�#������������	��/ (#$�%�ã �� #

$�1234� �_%Kà�~�Æ	ILP�àe�;<<  

 الرجلُ يشتِري الْجاِريةَ و ِهي حاِملٌ ما يِحلُّ )عليه السالم (   سهلٌ عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -3
ا دا فَقَالَ مهِمن ا لَهِرئْهبتسفَلْي لَقعا تِإذَا كَانَ ِمثْلُه ِديدا شهرا قَالَ أَمِرئُهبتساَء أَ يذْرِبع تسلَي ثْ وطْمت ةَ الَِّتي لَمِغريةَ الصاِريِري الْجتشفَي ِج قُلْتونَ الْفَر.  

W�#$�%�¾p¢� 0#$�%�¾u �#61£1�ÈÉ��������#9�����	��¶�
1234#����)��Å�k�XêV$�9$��1�/��_ Æ	�_�
�¹>âE?
�¶�55wÆ	R;Æ�} <<9

�/�é� O�¹>âE¶�?
�1�ÈÉ#����)�ÅKL7�«�R$�XJMzß�� �	��
J� O�
1234#55ë ̄iL7�«�R$�����/��_ +$�L���ÞR$�<<  

 عِن الْجاِريِة )عليه السالم (  ابِن بكَيٍر عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن-4
  .الْحبلَى يشتِريها الرجلُ فَيِصيب ِمنها دونَ الْفَرِج قَالَ لَا بأْس قُلْت فَيِصيب ِمنها ِفي ذَِلك قَالَ تِريد تِغرةً 

r��#9�����	��Ü� Ø���µ#$�%�U �#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1
���)�ÅXe,�;Æ�}Z���	��>â#?
�¶�.�9K�*;E�_$�Xk�Q������1234#�

55Jò� SH <<1�ÈÉ#955ÅKL9Æ�}�$�Æ	n� <<1234#����)�55�®¯þú�<< 

  باب الرجِل يعِتق جاِريته و يجعلُ ِعتقَها صداقَها

�����H�
�µ��$��	���H�
�µ��$��	���H�
�µ��$��	���H�
�µ��$��	��¹¹¹¹L
�µ�HL
�µ�HL
�µ�HL
�µ�HEEEE �$��$��$��$�????
�¶�
�¶�
�¶�
�¶�����ÂÂÂÂ
��
��
��
������ ¿¿¿¿ ÀÀÀÀ R$R$R$R$����  
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يعِتق الْأَمةَ و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . حسن يقُولُ مهرِك ِعتقُِك فَقَالَ

�������#9�����	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
�h�	��¹L
�µ�HE O�9K�*;V$�Xk�Q���� 55Å��
�µ����¿ À ��� <<��234#����)55æ�

�<<  
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 )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -2
لَه الْأَمةُ فَيِريد أَنْ يعِتقَها فَيتزوجها أَ يجعلُ ِعتقَها مهرها أَو يعِتقُها ثُم يصِدقُها و هلْ علَيها ِمنه ِعدةٌ و كَم تعتد ِإنْ أَعتقَها و هلْ يجوز لَه عِن الرجِل تكُونُ 

تعت كَم ٍر وهِر ميا ِبغهِنكَاح وزجلَا ي و دتعا تها فَِإناقَهدا صقُهِإنْ كَانَ ِعت ا وقَهدأَص ا ثُمقَهتاَء أَعِإنْ ش اَء وا ِإنْ شاقَهدا صقَهلُ ِعتعجِرِه فَقَالَ يغَي ِمن د
لُ الْمجطَأُ الرلَا ي ٍر وها ِإلَّا ِبمقَهتا ِإذَا أَعهماً ِنكَاحهِإنْ كَانَ ِدر ئاً ويا شلَ لَهعجى يتا حهجوزأَةَ ِإذَا تر.  

=���	�����'� 12��#$�%�AB A*�#$�%�´�µ�¶�#$�%��Z �#
2µ ã1
Xk�Q����������#9���$��	�KL
�µ�H$���Æ
���R$��	��E¶����9K�*;V$�

�	�U�gí�
q$�lE$�X�	�K
¿ À ��ð1KL
�µ���2�3 K
���¿ À R$�H�
�µ��$�Æ	XKL�
t
L
�µ���Æ	�u�gíÄ����)��Åu�gí�êÆ	R ;$�EÆ	�	�Å���ö÷;¿ Z�$�ê$�X�	�ÅK

�¿ À R$��
�µ��$�¡n�1K
¿ À ��ð1KL
�µ�����¯n��	�K
���¿ R$�H�
�µ��$���¯n�1234#Æ	
àef�$��KLÍ	Î �g��°L?
��	�J��;¿ Zö÷R$��$��K
L
�µ���Æ	L�	�Uu�gíE

�à�ZÜ½�
¶�¡n�1KL�8cSHê$��I�ÊKL<<  

3-ب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب ِمعس هةَ أَناررِن زِد بيبع نةَ علَبثَع ناِل عجٍد الْحمحِن مِد اللَِّه ببع نٍد عمحعليه السالم ( ِن م( 
  .فَهو جاِئز يقُولُ ِإذَا قَالَ الرجلُ ِلأَمِتِه أُعِتقُِك و أَتزوجِك و أَجعلُ مهرِك ِعتقَِك 

W��#$�����	��Ø���µ z#$�%�è#$�%�k�( ���#$�%�( `�#E (1
1234#����)�1; ��������551ã�Eá�?
�L 55�¹L
�µ�W9����	���¹LÍ	Î ��9�	��

���Ü���Â
����
�µ����¿ À<<  

 الرجِل يعِتق سريته أَ  قَالَ سأَلْته عِن)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .يصلُح لَه أَنْ يتزوجها ِبغيِر ِعدٍة قَالَ نعم قُلْت فَغيره قَالَ لَا حتى تعتد ثَلَاثَةَ أَشهٍر 

r��/ #$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01���������������	
�)�1KLÍ	Î;gíZ�$�Æ	��1 ê$�X1�¹L
�µ�HE�M+�O�9K�*;V$�Xk�Q#9

1234#���55�- <<ÅÆ	R ;$�1�ÈÉ#9 <<4#����)�12355u�gíÃdÆ	�I�Ê1J<<  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد جِميعاً عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن -5
ته عن رجٍل لَه زوجةٌ و سريةٌ يبدو لَه أَنْ يعِتق سريته و يتزوجها فَقَالَ ِإنْ شاَء اشترطَ علَيها أَنَّ ِعتقَها صداقُها فَِإنَّ ذَِلك حلَالٌ أَو يشتِرطُ ِمهرانَ قَالَ سأَلْ

  . لَم يقِْسم و ِإنْ شاَء فَضلَ الْحرةَ علَيها فَِإنْ رِضيت ِبذَِلك فَلَا بأْس علَيها ِإنْ شاَء قَسم لَها و ِإنْ شاَء

�¾¿��×K�Á�	��L� (#E (1$�� ��� ( `�##$¶�_ AB#$�%
��	��A�¿  �Z#$�%�E�	���z¶����9K�*;V$�Xk�Q����������#9���

¿ R$��
�µ��$��KL4}�$��� ̄Æ	n�1234#����)��KLÍ	Î �$�;L
�µ�HEá���®¯Æ	�
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ÜYZU�n�x1K
�Hg��
�µ�l$��	�K
à��*�� ̄àn��	�K
��*����¯Æ	�KL4}l$�2�k� 
Jò�SH�P��É��l$�Æ	<<  

n���� باب ما يِحلُّ ِللْمملُوِك ِمن النساِءknknknk���� ����ê�����ê�����ê�����ê�JJJJ����  
1-محم   نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعانَ عفْوص كَِم وِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب د

  .ربع حراِئر قَالَ لَا و لَِكن يتزوج حرتيِن و ِإنْ شاَء تزوج أَربع ِإماٍء  قَالَ سأَلْته عِن الْعبِد يتزوج أَ)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

���	��q (#$�%�¢µ� 7p�#A���	��C� 0#( `��	�%�L� (#E (1S
#9���Å�3 L�
t�����
�µ��¯Æ	X�9K�*;�J 1Xk�Q�����¶�°�9��� pq* �
¡�� ���

1234#����)�55KL�
t��	E�¯��¯n��	��3 L�
t�����
�µ�	
F1J<<  

2- ِليو عِن   أَبكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش
ه عِن الْمملُوِك ما يِحلُّ لَه ِمن النساِء فَقَالَ حرتاِن أَو أَربع ِإماٍء قَالَ و لَا بأْس ِبأَنْ يأْذَنَ لَه مولَاه  قَالَ سأَلْت)عليه السالم ( الْحسِن بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَيشتِري ِمن ماِلِه ِإنْ كَانَ لَه جاِريةً أَو جواِري يطَؤهن و رِقيقُه لَه حلَالٌ 

=1%#$¶��A�st u#$�%�vZ� (�	������ (#���0��#$�E A��#$�
zÉXk�Q����������#9�����	��
2µ Î#$�%�A¬ �#$�%���J ��9K�*;$

234#����)��Ånk� ����ê55bE�¯2���
�µ�	
 <<123455�	�K
gµ��k�R$�����Jò� SH
k�l$�E�$��	��3 Lef�A����bEA2¶��$�n�K>â�9k3+�Æ	�<<  

3- نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن ابةَ عورِن عِن الْقَاِسِم بِميعاً عاِلٍد جِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
لُوِك كَم يِحلُّ لَه أَنْ يتزوج قَالَ حرتاِن أَو أَربع ِإماٍء و قَالَ لَا بأْس ِإنْ كَانَ ِفي يِدِه مالٌ و كَانَ مأْذُوناً لَه ِفي  قَالَ سأَلْته عِن الْمم)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 نطَأَهي اِري ووالْج اَء ِمنا شى مرستِة أَنْ يارجالت.  

W `�#E (1$�%�U �#$�%�Ø	É rk#$¶���� (�	��Ó Ð#$�%�(
������ê$��9K�*;�J 1Xk�Q�����¶��9���<�
¡#9�����	��Ø���µ#

�k� iLÍ	Î1234#����)�Å55bE�¯2���
�µ�	
 <<234�	�55���	��k3$ß;$�n��Jò�SH9$�
KLef�A��	�PMH�	E�¯Ê��gµ���g�p<<  

4-غَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمِد اللَِّه   حبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس ناٍن عأَب ناِحٍد ععليه السالم ( ِر و( أْذَنُ لَهلُوِك يمِن الْمع 
حلَالٌ قَالَ يح لَه ِقيقُهر الثَّلَاثَ و ِن ويتالثِّن ةَ واِرياِلِه الْجم ِمن ِريتشأَنْ ي لَاهوم هاِوزجاً لَا يدح لَه د.  
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r��#9�����	���� !"�#$�%�A*�#$�%�´�µ�¶�#$�%��Z �#
2µ ã1
zÉ$�Xk�Q����������J �Æ	���
gµ��#k�;$�.�9K�*;�	�d2	
1K>âE�k3+�

234#����)�ÅU��k� ê$�bE�$�55KLàµ	pÆ	KL�8gê$�<<  

 قَالَ ِإذَا أَِذنَ )عليه السالم ( رةَ عن أَِبي جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرا-5
 أَِذنَ لَه كُونَ قَدأَنْ ي دعاَء بش ِري كَمتشي هاِلِه فَِإنم ى ِمنرستِدِه أَنْ يبلُ ِلعجالر.  

�� [\#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1���������	��Ø���µ#$�%�
234#���55K>â�¯Ê�Õ�
gµ����1;$��K>âbE�k3+�Æ	�K
gµ��H�J +�?
�L<<  

لَاهوِر ِإذِْن ميِبغ جوزتلُوِك يمباب الْم ����kkkk�+�#��+�#��+�#��+�#�JJJJ����ÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ ZZZZ ;As�;;As�;;As�;;As�;����  
 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

ِريرحِد تبِللْع وزجقَالَ لَا ي لَاهواِلِه ِإلَّا ِبِإذِْن مم طَاٌء ِمنلَا ِإع و ِويجزلَا ت و .  

���	��A;  ���#$�%�>Q Á#$�%�Ó Ð#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
234#������������55+�ê�JJÀ R¸
.�9k3+��	�Í	Î %��Z;gµ���í3<<  

 ِبغيِر  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج عبده)عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -2
ِإذِْنِه فَدخلَ ِبها ثُم اطَّلَع علَى ذَِلك مولَاه فَقَالَ ذَِلك ِإلَى مولَاه ِإنْ شاَء فَرق بينهما و ِإنْ شاَء أَجاز ِنكَاحهما فَِإنْ فَرق بينهما فَِللْمرأَِة ما أَصدقَها ِإلَّا أَنْ يكُونَ 

 فَِإنَّ أَصلَ النكَاِح كَانَ عاِصياً فَقَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( فَأَصدقَها صداقاً كَِثرياً و ِإنْ أَجاز ِنكَاحه فَهما علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر اعتدى 
س ِبعاٍص ِللَِّه ِإنما عصى سيده و لَم يعِص اللَّه ِإنَّ ذَِلك لَيس كَِإتياِن ما حرم اللَّه عز و جلَّ علَيِه ِمن ِنكَاٍح ِفي ِعدٍة  ِإنما أَتى شيئاً حلَالًا و لَي)عليه السالم ( 

  .و أَشباِهِه 

=��µ#$�%�� [\#$�%�C� 0#( `�1Xk�Q��������#9�����	��Ø�
Å��Ll$�k�R$�1;$�ð1Xkm
�g��$��	��Í	Î Z;gµ���$�#�J ;��9K�*;V$�

�� ̄n��9#-;k�;$�Æ	1234#����)�n�x1K
K
gµ���ö÷;A���¯n��	�KL�WH��	
A�
�2
¿ À Æ
2µ×���	��Xµ	p�g#�J L�Ü²�-X�8#�J $�O[�¿ À Æ	êg��$��KL�WJ�Æ	

�K
K
gµ���ö÷��Æ	n��	�1�ÈÉ��������#91Ý��lö÷� +�Æ	55l 7� ��34i�ö÷��RA� <<
234#��������55	æç���ý �k�+�û#$��JA34iRå	æç��Æ	�	�2ck�Æ	® ´èæ è¬�34i�åèæ è¬

n�\�Ë
o$��	�ö÷9gío�2
�����>#å	æç��.�XÆ	#$��JC	Ü�Jèæ è¬<<  
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 قَالَ سأَلْته عن مملُوٍك تزوج ِبغيِر )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ-3
رِإب ةَ وبيتع نب كَمِإنَّ الْح اللَّه كلَحأَص ا قُلْتمهنيب قاَء فَرِإنْ ش و هازاَء أَجِدِه ِإنْ شيِإلَى س ِدِه فَقَالَ ذَاكيلَ ِإذِْن سقُولُونَ ِإنَّ أَصا يمهابحأَص و ِعيخالن اِهيم

  . ِإنه لَم يعِص اللَّه ِإنما عصى سيده فَِإذَا أَجازه فَهو لَه جاِئز )عليه السالم ( النكَاِح فَاِسد و لَا تِحلُّ ِإجازةُ السيِد لَه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

W��#9�����	��Ø���µ#$�%��s� @#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
1234#����)��ûL�
tZ;gµ���k�+�#$��9K�*;�J Xk�Q������55�ÞÜk�;$�

K
LS�W9A���¯n��	�K
gµ������¯n��9#-; <<�köC�9�\�;)�å	æç��1�ÈÉ#9] èæ è¬

.�/��	�M #1u�ِعيخالن  1n� �$;A��	�55��gµ���k�;$��@)ö÷¬�� LJk�  <<�����
1234#���551[ ���ê$�ö÷Æ	�K
gµ����Æ	n����34i�k�+��´�J�34i�å	æç��#$�èæ è¬<<  

4-ب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبلٌ ِإلَى أَِبي عجاَء رٍب قَالَ جهِن وةَ باِويعم نكَِم عي )عليه السالم ( ِن الْحفَقَالَ ِإن 
أَ فَأُج ذَِلك دعقُوِني بتأَع ثُم اِليوِر ِإذِْن ميةً ِبغرأَةً حرام تجوزي تِإن ٍم ولُوكاً ِلقَومم تكُن تجوزت كوا أَنِلموا عأَ كَان فَقَالَ لَه ِتقْتأُع ا ِحنياهِنكَاِحي ِإي دد

مهِمن ارِإقْر ِعلِْمِهم دعب كنع مهكُوتفَقَالَ س لَيوا عريعي لَم ي ونوا عكَتس و معفَقَالَ ن ملَه لُوكمم تأَن أَةً ورِل امالْأَو لَى ِنكَاِحكع تاثْب .  

r$ß;��������������	��Ë	 Ü	Þ#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
ok�+��g��
�µ�¶�#9�	�y�J R��¶�91�ÈÉ�	�2�V¶�
�µ��#�a�ð1�Í	ÎZ;gµ����

Æ	X��zÉ;A��L1234�$�#����)��Å��
�µ�9L1�	L>N�ö÷+��g��$�9X2
L
�Æ	1�-1�ÈÉ#$�Å�Xö÷�g��¶�#���������)��Å÷J�SHlæ#�a��	���A\

234#551���klö÷� +��1�����RA�g�RA�
O	*;��;A�<<  

5- نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحاِزٍم   مِن حوِر بصنم ناِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع
قَالَ ما أَزعم أَنه حرام و قُلْ لَه أَنْ لَا يفْعلَ ِإلَّا  ِفي مملُوٍك تزوج ِبغيِر ِإذِْن مولَاه أَ عاٍص ِللَِّه قَالَ عاٍص ِلمولَاه قُلْت حرام هو )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَاهوِبِإذِْن م.  

�.�/� 0�	�%A�st u#vZ� (1$�� Ø� 12��#$�%�&'� �#$�%�)*+�#
���	���µ_  �H#$�%�X�Í	ÎZ;gµ���k�+�#��9K�*;�J $�#�����������

�A34iRk�+�Æ	1234Å��34i���#$� <<1�ÈÉ#955Å���>Æ	X <<1234#����)�55Æ	�AIJ�G
���>KLàZ;gµ���k�+�Æ	�s��1<<  

6-نٍب عهِن وةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه    مبعليه السالم ( أَِبي ع( بٍل كَاتجقَالَ ِفي ر هأَن 
فِْسِه ولَى نع فَاِسد هِنكَاح اِم والطَّع اِلِه ِإلَّا الْأَكْلَةَ ِمنِدثَ ِفي محأَنْ ي لَه لُحصا فَقَالَ لَا يهجوزت ةَ والْأَم قتفَأَع جوزتِه أَنْ لَا يلَيِرطَ عش قَد ةٌ وأَم لَه اِلِه وم 

ِنكَاِحِه و لَم يقُلْ شيئاً قَالَ ِإذَا صمت ِحني يعلَم ِبذَِلك فَقَد أَقَر ِقيلَ فَِإنَّ الْمكَاتب عتق أَ فَترى أَنْ يجدد ِنكَاحه أَو يمِضي علَى مردود ِقيلَ فَِإنَّ سيده عِلم ِب
  .النكَاِح الْأَوِل قَالَ يمِضي علَى ِنكَاِحِه 
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¤#E (1$�#��������������	��¥	 Ü	Þ #$�%�C� 0#$�%�( `�
Eá�Æ	x[ KLàÍ	Î Æ	�� ÕSË4}l$��	��E¶��$��	��X�O9k3	A�á�#��9K�*;VH

ö÷R$��	�9�	c�#|P�Q31KLP� 9k3+���J	�
ê$�1234�¹LÍ	Î �$��	��¹L
�µ�
1}J. H$�F�i�Hö÷;$�#k�;$�1XÈÉ1�@) <<1234#����)�55Æ	L����x�-�A\�

1X����#$� <<7Q�Rö÷� 2KL>N�ö÷Æ	�nÛ
X����)�1»�
�µ�'O1»XÈÉ �)�ÅKL
1234#���55KL7Q�Rö÷�<<  

7-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوعليه السالم ( ِن الن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهمأَي 
  .ها امرأٍَة حرٍة زوجت نفْسها عبداً ِبغيِر ِإذِْن مولَاه فَقَد أَباحت فَرجها و لَا صداق لَ

³���kQ������	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
1234#�	��	���55}á�#$�KLÍ	Î ;gµ���k�;$�Z H�J °Ô ~�g��
�µ�MOê$�Xöj HÆ�

J¿ À SH<<  

  باب الْمملُوكَةُ تتزوج ِبغيِر ِإذِْن مواِليها

��������ÉÉÉÉ����EEEE � � � �KLKLKLKLÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ H
mH
mH
mH
mZZZZ ;gµ����;gµ����;gµ����;gµ����okokokok�+��+��+��+�����  
ِبي نصٍر الْبزنِطي عن داود بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَ-1

  . عِن الْأَمِة تتزوج ِبغيِر ِإذِْن أَهِلها قَالَ يحرم ذَِلك علَيها و هو الزنا )عليه السالم ( 

�¾¿��×K�Á1$G���#$�%�. 
o�
#$�%�Ï î·'� ( `�#$�%�
2µ 6#Ø
«�

1�
LÍ	Î á�Z;gµ����O3+�#��9K�*;E$�Xk�Q����������#9�����	��
#����)�23455�iµÆ	�	����>l$�iLm�<<  

 عِن )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن عن فَضِل بِن عبِد الْمِلِك قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -2
وزتِة تى الْأَمِزن وه ا وهلَيع ذَِلك مرحا قَالَ ياِليهوِر ِإذِْن ميِبغ ج.  

=9�����	��½�� u#$�%�A*�#$�%�		
°+�#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ

K�*;E $�Xk�Q����������#234#����)���
LÍ	Î 
mZ;gµ����ok�+�#��9
551�iµÆ	�	����>l$�iLm�<<  
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هتأَم هدبع جوزلُ يجباب الر ��������¹¹¹¹LLLLÍÍÍÍ				ÎÎÎÎ H�H�H�H�JJJJ +�+�+�+�EEEE á�á�á�á�????
�
�
�
�����  
 الرجلُ كَيف ينِكح عبده أَمته )عليه السالم (  عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-1

وِل مِقب ِمن ِلِه أَوِقب اَء ِمنا شا مِطيهعي ةَ وفُلَان كتكَحأَن قُولُ قَدقَالَ ي ذَِلك وحن ماً أَوهِدر اٍم أَوطَع اً ِمندم لَو و لَاه.  
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2-ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحفٍَر   معأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحلُوِك )عليه السالم (  بمِفي الْم 
أَن قُولَ قَدأَنْ ي ِزئُهجي ِنكَاحاً أَو هِكحنا أَ يمهنيب عمجأَنْ ي ِريدةٌ فَيلَاِتِه أَموِلم أَو لَاهوكُونُ ِلمفَت و معِد قَالَ نبِل الْعِقب ِمن ئاً أَويِلِه شِقب ِطي ِمنعي ةَ وفُلَان كتكَح

 مهرِطي الدعي هتأَير قَد اً ودم لَو.  
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عليه (  ِلي أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي ِإسحاق الْخفَّاِف عن محمِد بِن أَِبي زيٍد عن أَِبي هارونَ الْمكْفُوِف قَالَ قَالَ-3
 أَ يسرك أَنْ يكُونَ لَك قَاِئد يا أَبا هارونَ قَالَ قُلْت نعم جِعلْت ِفداك قَالَ فَأَعطَاِني ثَلَاِثني ِديناراً فَقَالَ اشتِر خاِدماً كُسوِمياً فَاشتراه فَلَما أَنْ حج )السالم 
لَ عخةً داِريج تيرتةٌ فَاشقُر نهلَادةً فَِإنَّ أَواِنيبةً شاِريِر جتاش اراً فَقَالَ لَهِدين ِرينِعش ةً وسمخ طَاهراً فَأَعيونَ فَقَالَ خارا ها أَبي كقَاِئد تأَير فكَي ِه فَقَالَ لَهلَي

ا ِمنهتجوةً فَزاِنيبِد اللَِّه شبلِْد أَِبي عِض وعِإلَى ب نهةً ِمناِحدو تيداٍت فَأَهنثَلَاثَ ب تبفَأَص عليه السالم ( ه( تِقيب ةَ ونا الْجهاِبي ِمنلَ ثَوعجو أَنْ يجأَر و 
 أُلُوف ِني ِبِهنرسا ياِن متِبن.  
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را حهضعأَِة الَِّتي برباب ِنكَاِح الْما ِرقهضعب و   
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 قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري-1

سأَلْته عِن الرجِل تكُونُ بينهما الْأَمةُ فَيعِتق أَحدهما نِصيبه فَتقُولُ الْأَمةُ ِللَِّذي لَم يعِتق لَا أَبِغي فَقَومِني و ذَرِني كَما أَنا أَخدمك أَ رأَيت ِإنْ أَراد الَِّذي لَم يعِتِق 
ِلأَنه لَا يكُونُ ِللْمرأَِة فَرجاِن و لَا ينبِغي لَه أَنْ يستخِدمها و لَِكن يستسِعيها فَِإنْ أَبت كَانَ ] ذَِلك[لْآخر أَنْ يطَأَها أَ لَه ذَِلك قَالَ لَا ينبِغي لَه أَنْ يفْعلَ النصف ا

ي لَه و موا يفِْسهن ا ِمنلَه مو.  
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عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
أَلْته عن رجلَيِن تكُونُ بينهما الْأَمةُ فَيعِتق أَحدهما نِصيبه فَتقُولُ الْأَمةُ ِللَِّذي لَم يعِتق ِنصفَه لَا أُِريد أَنْ تقَومِني ذَرِني كَما أَنا أَخدمك و ِإنه  قَالَ س)السالم 

رالْآخ فصالن ِكحنتسأَنْ ي ادا أَرِعيهستسا فَيهمقَوي لَِكن ا وهِدمختسِغي أَنْ يبنلَا ي اِن وجأَِة فَرركُونُ ِللْملَا ي هلَ ِلأَنفْعأَنْ ي ِغي لَهبنقَالَ لَا ي .  
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 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر ] قَيٍس[  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد بِن -3
 نيٍة باِريج و اتِل الَِّذي مِقب اً ِمنرا حفُهِنص ارص اِحِبِه فَقَدلَ صقَب اتا ممهأَي لَالٌ وح لَه وِريِكِه قَالَ ها ِلشهجا فَرمهدلَّ أَحأَح ِميعاً ثُما جاهربِن دلَيجر

باِقي ِمنهما أَنْ يمسها أَ لَه ذَِلك قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يبت ِعتقَها و يتزوجها ِبِرضاً ِمنها ِمثْلَ ما أَراد قُلْت لَه أَ لَيس قَد صار ِنصفُها مدبراً قُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَراد الْ
 ِمنهما قَالَ بلَى قُلْت فَِإنْ ِهي جعلَت مولَاها ِفي ِحلٍّ ِمن فَرِجها و أَحلَّت لَه ذَِلك قَالَ لَا يجوز لَه ِنصفُها حراً قَد ملَكَت ِنصف رقَبِتها و النصف الْآخر ِللْباِقي

ِه ِمنها قَالَ ِإنَّ الْحرةَ لَا تهب فَرجها و لَا تِعريه و لَا تحلِّلُه و لَِكن ذَِلك قُلْت ِلم لَا يجوز لَها ذَِلك كَما أَجزت ِللَِّذي كَانَ لَه ِنصفُها ِحني أَحلَّ فَرجها ِلشِريِك
يةً ِبشعتا مهجوزتأَنْ ي بفَِإنْ أَح موا يهربِللَِّذي د و موا يفِْسهن ا ِمنلَه فْسِفيِه ن ِلكمِم الَِّذي توٍء ِفي الْييا ِبشهِمن عتمتا فَلْيه  كَثُر ٍء قَلَّ أَو.  
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4-ِن ماِس ببِن الْعع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحٍد  ممحِن مِن بسِن الْحوٍف عرا  عمهنيِن بلَيجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نع
  .أَمةٌ فَزوجاها ِمن رجٍل ثُم ِإنَّ الرجلَ اشترى بعض السهميِن فَقَالَ حرمت علَيِه 
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دبع أَو رح جوا زلَه ةَ واِريِري الْجتشِل يجباب الر  
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 و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ-1

لَغه أَنَّ لَها زوجاً قَالَ يطَؤها فَِإنَّ بيعها طَلَاقُها و ذَِلك أَنهما لَا  عن رجٍل اشترى جاِريةً يطَؤها فَب)عليه السالم ( الْحسِن بِن ِزياٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يلَى شاِن عقِْدرا  يا ِإذَا ِبيعِرِهمأَم ٍء ِمن.  
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2-ِد الربع نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بمعليه ( ح
  . عِن الْأَمِة تباع و لَها زوج فَقَالَ صفْقَتها طَلَاقُها )السالم 

=#$��_ 
Í#$��)*+�#.�/� 0 ;� 12��#$����� ���	�����'� 
#����)���M	%R$�Y_�
»X+	4.�9K�*;E$�Xk�Q����������#9��

1�!��$�i�» R$�234  

 قَالَا مِن )عليه السالم (  عِن ابِن أُذَينةَ عن بكَيِر بِن أَعين و بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر-3
هنيب قِري فَرتشاَء الْما فَِإنْ شا طَلَاقُههعيفَِإنَّ ب جوا زلُوكَةً لَهمى مرتا اشلَى ِنكَاِحِهما عمكَهراَء تِإنْ ش ا وم.  
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4-م نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   مِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمقَالَ )عليهما السالم ( ح 
  .أَنْ يدعهما طَلَاق الْأَمِة بيعها أَو بيع زوِجها و قَالَ ِفي الرجِل يزوج أَمته رجلًا حراً ثُم يِبيعها قَالَ هو ِفراق ما بينهما ِإلَّا أَنْ يشاَء الْمشتِري 
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5-ِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحةٌ   ما أَممهنيِن بلَيجر نع هأَلْتةَ قَالَ ساعمس نةَ ععرز نٍد عمحِن مِن بسِن الْحوٍف عرعِن ماِس ببِن الْعع دم
  .ِه ِإياها و ذَِلك أَنَّ بيعها طَلَاقُها ِإلَّا أَنْ يشتِريها ِمن جِميِعِهم فَزوجاها ِمن رجٍل ثُم ِإنَّ رجلًا اشترى بعض السهميِن قَالَ حرمت علَيِه ِبِشراِئ
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  باب الْمرأَةُ تكُونُ زوجةَ الْعبِد ثُم تِرثُه أَو تشتِريِه فَيِصري زوجها عبدها

����%%%% R$��	�î>â��2Pß9R$��	�î>â��2Pß9R$��	�î>â��2Pß9R$��	�î>â��2Pß9������	H���	H���	H���	H�JJJJ $�Æ	ð�$�Æ	ð�$�Æ	ð�$�Æ	ð�////��������zzzz ��������JJJJ ¶�g��¶�g��¶�g��¶�g��P� �P� �P� �P� �JJJJ R$�R$�R$�R$�				����  

 قَالَ قَضى أَِمري )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر -1
 ِمِننيؤٍل )عليه السالم ( الْمجِة ريرِفي س  فِّيوت أَِبيِه ثُم ا ِمنهجوا زهلَدِرثَ وا فَوقَهتأَع ا وهديس فِّيوت ثُم هدبا عهكَحا فَأَنهنلَ عزتاع ا ثُمِدهيِلس تلَدو

امرأَِتي و لَا أُطَلِّقُها و الْمرأَةُ تقُولُ عبِدي و لَا يجاِمعِني فَقَالَِت الْمرأَةُ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ سيِدي ولَدها فَوِرثَت زوجها ِمن ولَِدها فَجاَءا يختِلفَاِن يقُولُ الرجلُ 
يس ترضا حذَا فَلَمِدِه هبع ِني ِمنكَحلَِني فَأَنزتاع لَداً ثُمِني ولَداِني فَأَورسالَِّذي ت لَِديلُوكاً ِلومم ارص هِإن ذَا وةُ هجوا زأَن ِتِه ووم دقَِني ِعنتفَاةُ أَعِدي الْو

دبع ارذُ صنِك معاملْ جا هطَأَِني فَقَالَ لَهأَنْ ي لَه لُحصلْ يه هِرثْتفَو اتلَِدي مِإنَّ و ِدي ويس ِمن هتلَدِت وكُن قَالَ لَو ِمِننيؤالْم ا أَِمريلَا ي ةٌ قَالَتِت طَاِئعأَن ِك و
  .فَعلِْت لَرجمتِك اذْهِبي فَِإنه عبدِك لَيس لَه علَيِك سِبيلٌ ِإنْ ِشئِْت أَنْ تِبيِعي و ِإنْ ِشئِْت أَنْ تِرقِّي و ِإنْ ِشئِْت أَنْ تعِتِقي 

� 01�������	��/ (#$�%�ã ��#$�%�A�H'� �#$�%�)*+�#.�/�
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L
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L
�µ����<<  

2-نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن قَالَ   مِن ِسنِد اللَِّه ببع نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نى عِن ِعيساِد بمح 
نِصيب ِفي زوِج أُمِه ثُم مات الْولَد أَ تِرثُه  يقُولُ ِفي رجٍل زوج أُم ولٍَد لَه مملُوكَه ثُم مات الرجلُ فَوِرثَه ابنه فَصار لَه )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .أُمه قَالَ نعم قُلْت فَِإذَا وِرثَته كَيف تصنع و هو زوجها قَالَ تفَاِرقُه و لَيس لَه علَيها سِبيلٌ و هو عبدها 

=#$�%�( `�#E (1 ���#$�%�Æy ���#$�%�_ 
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ð1�
Æ
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عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ و محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  . قَالَ ِفي امرأٍَة لَها زوج مملُوك فَمات مولَاه فَوِرثَته قَالَ لَيس بينهما ِنكَاح )السالم 

W�� !"�#$�%�Æ¡'� (�	��Æ& '#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
�	�����	��#g��$����glí3R$�L1y�J 	%R��9K�*;g��$�#�������������

23412ß955�Jö÷Ab�
;A�<<  

 عِن امرأٍَة حرٍة )عليه السالم ( وانَ عن سِعيِد بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   أَبو الْعباِس محمد بن جعفٍَر عن أَيوب بِن نوٍح عن صفْ-4
يلَى شع قِْدرلَا ي لُوكمم دبع هِلأَن معقَالَ ن هطُلُ ِنكَاحبلْ يِريِه هتشلُوِك فَتمالْم تحكُونُ تٍء  ت.  

r$G���1������#9�����	���m Ó#$�%�A��#$�%�ö� ¾á�#� (
234#����)��Å»�Ä*ö÷R$�XK>âÆ	H$�ð��z��J ¶�O�9K�*;g��
�µ�$�Xk�Q����

55�- <<�J�
klc°1�zÉ�Æ	YZ<<  

  باب الْمرأَةُ يكُونُ لَها زوج مملُوك فَتِرثُه بعد ثُم تعِتقُه و ترضى ِبِه

����Õ�Õ�Õ�Õ�ÉÉÉÉ���$��	�2
L
�µ���ð2ß9���$��	�2
L
�µ���ð2ß9���$��	�2
L
�µ���ð2ß9���$��	�2
L
�µ���ð2ß9������	��#$�y���	��#$�y���	��#$�y���	��#$�y�JJJJ 	%	%	%	% Rg��Rg��Rg��Rg������  
1-حِد اللَِّه   مبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دعليه ( م

  .تقَته هلْ يكُوناِن علَى ِنكَاِحِهما الْأَوِل قَالَ لَا و لَِكن يجدداِن ِنكَاحاً آخر  ِفي امرأٍَة كَانَ لَها زوج مملُوك فَوِرثَته فَأَع)السالم 

�����	��Ø���µ z#$�%�U ���#$�%�k6 0 Î#$�%�( `�#E (1
��������+�Æ	X12
L
�µ����	�2ß9���	��#g��$��	�y�J 	%R��9K�*;g��$�#���

ë ̄iLö÷±��	
J�±J234ÅnÛ*lö÷<<  

2-ِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديما   حأَب أَلْتِلِك قَالَ سِد الْمبِن عِل بِن الْفَضانَ عثْمِن عاِن بأَب نِرِه عغَي ةَ واعمِن سفَِر بعج نةَ عاعم
  .وِل قَالَ لَا و لَِكن يجدداِن ِنكَاحاً  عِن امرأٍَة وِرثَت زوجها فَأَعتقَته هلْ يكُوناِن علَى ِنكَاِحِهما الْأَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

=�½�� u#$�%�AB A*�#$�%�Æ°	�Z �#$�%��Z ( Î#
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  باب الْأَمةُ تكُونُ تحت الْمملُوِك فَتعتق أَو يعتقَاِن جِميعاً

��������JJJJ ¶�¶�¶�¶�EEEE2
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L
�µ�#$#$#$#$ ¶�H�¶�H�¶�H�¶�H�����	
22
L
�µ�H$�ð1	
22
L
�µ�H$�ð1	
22
L
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L
�µ�H$�ð1���� ����zzzz ��������  
  عن أَمٍة كَانت تحت عبٍد)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -1

 ها ِمنهفْسن تعزن اَءتِإنْ ش ا وِجهوز عا مهفْسن كَترت اَءتا ِإنْ شِدها ِبيهرةُ قَالَ أَمِتقَِت الْأَمفَأُع  

����#9�����	��/#$�%�
Í#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01���
�ÞRg��$�1234#����)��Å»2
L
�µ�HE$�ð1� �z��J ¶�O�9K�*;E$�1Xk�Q����

)�+���¯n��	�u�#$;	%+�H)�+���¯g��Æ	n�1�9#-;!�1îL�	
�$�H<<  

 و قَالَ ِإنْ شاَءت أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( و ذَكَر أَنَّ بِريرةَ كَانت ِعند زوٍج لَها و ِهي مملُوكَةٌ فَاشترتها عاِئشةُ فَأَعتقَتها فَخيرها رسولُ اللَِّه 
اَءتِإنْ ش ا وِجهوز دِعن ِقرولُ اللَِّه تسا فَقَالَ رلَاَءهو مةَ أَنَّ لَهاِئشلَى عطُوا عرتا اشوهاعب ا الَِّذيناِليهوكَانَ م و هقَتصلى اهللا عليه وآله (  فَار( نلَاُء ِلمالْو 

 لَا يأْكُلُ لَحم )صلى اهللا عليه وآله (  فَعلَّقَته عاِئشةُ و قَالَت ِإنَّ رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَعتق و تصدق علَى بِريرةَ ِبلَحٍم فَأَهدته ِإلَى رسوِل اللَِّه 
الَت يا رسولَ اللَِّه صدق ِبِه علَى بِريرةَ و أَنت لَا تأْكُلُ  و اللَّحم معلَّق فَقَالَ ما شأْنُ هذَا اللَّحِم لَم يطْبخ فَقَ)صلى اهللا عليه وآله ( الصدقَِة فَجاَء رسولُ اللَِّه 

  .الصدقَةَ فَقَالَ هو لَها صدقَةٌ و لَنا هِديةٌ ثُم أَمر ِبطَبِخِه فَجاَء ِفيها ثَلَاثٌ ِمن السنِن 
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#�	��	Æ�/ K
g�����¯n��	���$ß;	%+��� ̄Æ	n�234�	�2
�¹�H ��#�^�#�ok�;$��	�

$����4}��� y» Æ�/ �	234#�	��	������kQ���À RA��	���l��
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kQ�}��	����)��y�� ̂���P��	��	������kQ�L�|J��R^_�	��	������
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 K�Á�	��^_
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n_d9$��	�234�
¡#R#ä;$�#1  

2-الْأَش ِليو عِن   أَبِعيِص ب نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم انَ وفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريع
  .وج فَلَما أُعِتقَت خيرت  ِإنَّ بِريرةَ كَانَ لَها ز)عليه السالم ( الْقَاِسِم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

= 1 A��#$��A�st u#$��vZ� (#$��A��#$������ (#���0��
234#��������������	��rk ; #$��EÆ�/ y	%¶�RL Æ�/ �»X
�µ�HÆ�/ »2
�¹�H  
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 يقُولُ ِإذَا أَعتقْت )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -3
ا و امرأَته فَلَيس بينهما ِنكَاح و قَالَ ِإنْ أَحببت أَنْ يكُونَ زوجها كَانَ ذَِلك ِبصداٍق قَالَ و سأَلْته عِن الرجِل ينِكح عبده أَمته ثُم أَعتقَها تخير مملُوكَيك رجلً

  .ا أُعِتقَت ِفيِه أَم لَا قَالَ نعم تخير ِفيِه ِإذَ

W 1; ����������#9�����	��A;  ���#$��¾u �#$��( `�#E (
JÛ*ö÷Ab�
;A��	L
�µ�H��	
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Æ
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�)�ÅJ2[��¹�9	%$�Hg��$�X2
L
�µ�HE$�ð��¹�9$���S�
�µ�Æ	L�-234#���  

عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباٍن عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .يرةَ ثَلَاثٌ ِمن السنِن ِحني أُعِتقَت ِفي التخِيِري و ِفي الصدقَِة و ِفي الْولَاِء  ِفي بِر)

r 1���������#$��î�	#LA
#$��A*�#$��´�µ�¶�#$��0� Z �#
2µ ã¨ �
���G������	��234#����Æ�/ n_d9$��S�
�µ�L` 9�	�	�9^_ %9��l�

9�1  

5-لَاةَ عوةَ مِريرأَنَّ ب ةَ قَالَ ذَكَراعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِتقَتا أُعفَلَم دبع جوا زةَ كَانَ لَهاِئش
  . اختاِري ِإنْ ِشئِْت أَقَمِت مع زوِجِك و ِإنْ ِشئِْت فَلَا )صلى اهللا عليه وآله (   رسولُ اللَِّه -14قَالَ لَها 

�Z#$�%�_ AB#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1�»XLs�����	��� Æ�/ ���
L1y�J M	%R$��	�� E Æ�/ 234#�	��	������kQ����S�
�µ�55;	%+���¯�n���¹�W

J�� ̄n��	�	L�v#$<<  

6-دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نةَ عاِويعِن مِد بيرب نِد اللَِّه عبِن عب ِعيِرب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نعليه السالم (  ب( 
  .قَالَ كَانَ زوج بِريرةَ عبداً 

¤A�st u#vZ� (1����	��Ü	Þ >/#$�%���� ;�#$�%�&'� �#$�%�
234#����������551y�J 	%RÆ�/<< 

قتعةُ فَيرالْح هتحت لُوكمباب الْم ����2
L
�µ�H�2
L
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L
�µ�H�2
L
�µ�H�JJJJ $��	��g��
�µ��$��	��g��
�µ��$��	��g��
�µ��$��	��g��
�µ��zzzz ��������JJJJP�P�P�P�����  
 ِفي الْعبِد يتزوج )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

ةً قَالَ فَقَالَ لَا يفَاِحش ِصيبفَي قتعي ةَ ثُمرالْح وفَه لُوكمم وه ِبِه و تِضير قَالَ لَا قَد ِتقِإذَا أُع ارِه الِْخيلَيِة عرفَِللْح قُلْت قتعا يم دعةَ برالْح اِقعوى يتح مجر
  .علَى ِنكَاِحِه الْأَوِل 



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 196

�$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1�����������	��¶��#$�%�¾p¢� �#£

12341�¹Liµ�	��¹�
�µ�Æ	ð�¹L�
t�g��
�µ�¶�O�9K�*;�J $�#���55�I�Ê	Làï���
1;#�
�µ�1KLef�g��
�µ� <<#91�ÈÉ55Å��¹�Hg��
�µ�l$�X���
�µ�Æ	L <<23455Æ	YZJ

�lö÷� +�Æ	x� É��Ü'Æ	�yzÉ<<  

هدِعن ِلدا فَتهطَؤاِملَ فَيةَ الْحاِريِري الْجتشلُ يجباب الر  

��������¹¹¹¹>âH>âH>âH>âHEEEE ����____ ????
�
�
�
�����<<<< ���� �-;$��	���-;$��	���-;$��	���-;$��	��¹¹¹¹Lef�$��	�Lef�$��	�Lef�$��	�Lef�$��	�����  
عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -1

(رتٍل اشجر نِن قَالَ ِإنْ  عيهجِني ِفي الْوأَِجب لَا قُلْت ا أَمهنلَ عزقُولُ ِفيِه قَالَ أَ عا تفَم قُلْت عنا صم ا قَالَ ِبئْسِطئَها فَولُهمانَ حبتقَِد اس اِملًا وةً حاِريى ج
كَانَ لَم يعِزلْ عنها فَلَا يِبيع ذَِلك الْولَد و لَا يوِرثُه و لَِكن يعِتقُه و يجعلُ لَه شيئاً ِمن ماِلِه يِعيش ِبِه فَِإنه قَد غَذَّاه كَانَ عزلَ عنها فَلْيتِق اللَّه و لَا يعود و ِإنْ 

  .ِبنطْفَِتِه 

�'#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1#9�����	���� !"�#$��Æ& 
�)�1�ef�$�ð1yp�	1R���>âE�_ ¶�#��9K�*;?
�$�Xk�Q�����=���

1234#���551X�/XO#$� <<1�ÈÉ#955�Ån�34X9K�*;$�����) <<1234#����)�55Æ	X
ÅJ2���W�$� <<Å°34ab ¾�O9K�*;���Í ��	
�1�ÈÉ#9 <<�W�$�Æ	n�1234#����)�

;��Æ	�ë¯������Üà�	��3 càHÒ $�Æ	���J�W�$�Æ	n��	�1KLàÆ
��R$��	�K���d
+���#$�YZ��Æ�µÆ	N�s;�KL�8ê$�cSH�9k3+��	�K
L
�µ���±1�3 K
9���	

9$��(���® <<  

 دخلَ علَى )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
ةُ الْبِظيمةٌ عِليدِإذَا و اِر وصالْأَن ٍل ِمنجا رطِْنها ِفي بم ِتققَالَ أَع معا قَالَ نهتلُ قَالَ أَ قَِرببذَا الْحا هِبه ولَ اللَِّه وسا را يهتيرتا فَقَالَ اشهنأَلَ عفَس ِلفتخطِْن ت

غَذَّت كطْفَتقَالَ ِلأَنَّ ن قالِْعت قحتا اسِبم ولَ اللَِّه وسا رقَالَ ي همد و هملَح و هرصب و هعمس .  

=���kQ�1234#��������������	����#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01
û�	�K�¶��-	�BîëO$ß;V�� �¶��	��	���#�	��	����)��� Ü��cg���_ 

1�1Ü���_�
��>â��#9�	��	������kQ�21}#�� �$��1Xk�Q9K�*;g��$� <<)�
1234#�	��	����55�k��$�#�XÅ <<}#$�55�- <<1234#�	��	����)�55�O9â;$�

	
L
�µ��� <<1}#$�55YZ1234#�	��	����)�Å�ÒR�
�µ�Æ	�å /�	��	������kQ�2
�%��R;$�#(K�����® 9Am;$��	���;$�%�º��$<<  
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 قَالَ من جامع أَمةً )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
غَي لَى ِمنبلَِد حالْو امماُء تِفيِه الْم كارش هِلأَن ِرقتسلَا ي ا وهلَدو ِتقعِه أَنْ يلَيِرِه فَع.  

W�����	�����������#$�%�.�/� �Í#$�%�E (#$�%�( `�#E (1
�)�P�à�J ���	�K
L
�µ�HÒ ;$�Æ	��L�	l$��KLef�E�_ �°+�MO1234#���

�¶}9d�Ò $�(R$�YZ<<  

ِفي ذَِلك هرا غَيهلَيع قَعِتِه فَياِريلَى جع قَعِل يجلُ باب الربحِر فَتالطُّه   

����Õ�Õ�Õ�Õ�����____ Æ	�	�Xef�Æ	�	�Xef�Æ	�	�Xef�Æ	�	�Xef�EEEE $�$�$�$�MMMM ####°°°° ;$�9;$�9;$�9;$�9ÆÆÆÆ  !!!!��	�Xef���	�Xef���	�Xef���	�Xef�EEEE á�#á�#á�#á�#????
�¶�
�¶�
�¶�
�¶�����  

1-بحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نعليه ( وٍب ع
ت ِفي حاجٍة ِلي  فَقَالَ ِإني ابتِليت ِبأَمٍر عِظيٍم ِإنَّ ِلي جاِريةً كُنت أَطَأُها فَوِطئْتها يوماً و خرج)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر أَتى أَِبي )السالم 

بعد ما اغْتسلْت ِمنها و نِسيت نفَقَةً ِلي فَرجعت ِإلَى الْمنِزِل ِآلخذَها فَوجدت غُلَاِمي علَى بطِْنها فَعددت لَها ِمن يوِمي ذَِلك ِتسعةَ أَشهٍر فَولَدت جاِريةً قَالَ 
 لَا ينبِغي لَك أَنْ تقْربها و لَا أَنْ تِبيعها و لَِكن أَنِفق علَيها ِمن ماِلك ما دمت حياً ثُم أَوِص ِعند موِتك أَنْ ينفَق علَيها ِمن ماِلك )ه السالم علي( فَقَالَ لَه أَِبي 

  .حتى يجعلَ اللَّه لَها مخرجاً 

�#E (1.�/� 0�	�( `�$�� �)*+�##$¶��A;  ���#$�%�¾u �#$�%
�Þ K�×¶�91}#$��	�2�$ß;����**]KGV¶��9� �1234#��������������	�

9á�1;#Leê$�9�	��ef�$�#9A
¶�x1y¹Lef9����E¶��G1��»�Ç
�J �G��
#9�2�x�	M+�ê���9L�	�»k�å 9ÅlÏ� ;g�	V¶��lâ;$��Lef

�-� �1234�$�#����** ]KG�234#����)�1��ºç¶�#$��nÃ�êE$�A
$�#9x
�Æ�µÆ	ILl$��±��c��à�	�ë¯�LJk��$�W�P�g\���Lð�	�	LØâ�9k3+�

KLñÅ��SHê$�å	æç���I�Ê�9k3K��P�XØâl$��	L6	9K�*;$��Xèæ è¬ <<��ºV
234wÜ#����)�9K�*;çû�	#��  

عليه ( دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن محمِد بِن عجلَانَ قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر أَتى أَبا جعفٍَر   ِع-2
ت علَى جاِريِتي ثُم خرجت ِفي بعِض حواِئِجي فَانصرفْت ِمن الطَِّريِق فَأَصبت غُلَاِمي بين ِرجلَِي الْجاِريِة  فَقَالَ لَه ِإني قَِد ابتِليت ِبأَمٍر عِظيٍم ِإني وقَع)السالم 

 احِبِس الْجاِريةَ لَا تِبعها و أَنِفق علَيها حتى تموت أَو يجعلَ اللَّه لَها )الم عليه الس( فَاعتزلْتها فَحِبلَت ثُم وضعت جاِريةً ِلِعدِة ِتسعِة أَشهٍر فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
ن بيِتك فَقُلْ ِبسِم اللَِّه علَى ِديِني و نفِْسي و مخرجاً فَِإنْ حدثَ ِبك حدثٌ فَأَوِص ِبأَنْ ينفَق علَيها ِمن ماِلك حتى يجعلَ اللَّه لَها مخرجاً و قَالَ ِإذَا خرجت ِم

  لْتجا عم أِْخريلَا ت و ترا أَخِجيلَ معت ِحبى لَا نتح اِئكا ِبقَضنضر و ِركا ِفي قَدلَن اِركب مقُِل اللَّه اٍت ثُمراِلي ثَلَاثَ مم ِلي وأَه لِْدي وو  

=���������	��A� (#$�%�k6 �#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1
1�ÈÉ�����)�#$��	�2�V¶��9� �$ß;���55¶�#91��»�Ç9�ÞK�×¶�9
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جالر ابا بهِهمتلُ فَيبحا فَتهطَؤةُ ياِريالْج كُونُ لَهِل ي.    

�����¹Ë¹Ë¹Ë¹Ë ���� ����������������////������������____ Æ	�Æ	�Æ	�Æ	�¹¹¹¹Lef�Lef�Lef�Lef�EEEE á�á�á�á�????
�
�
�
�¨¨¨¨ �� �� rrrrssss
¨¨ ¨¨ �  

1-اعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   أَلْتاٍر قَالَ سسِن يِعيِد بس نى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عةَ ج
ما ظَاِهرةً فَلَا قَالَ ِإذاً لَِزمه  عِن الْجاِريِة تكُونُ ِللرجِل يِطيف ِبها و ِهي تخرج فَتعلَق قَالَ يتِهمها الرجلُ أَو يتِهمها أَهلُه قُلْت أَ)عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

 لَدالْو.  

���Z �#$�%�
2µ ã�	������ (#���0��1#$¶�Ó#$�%�E A��#$�
E$�Xk�Q�����=���#9�����	���m ÕÉ	*Æ	�	�y¹Lol$�Æ	� �V��9K�*;

234#����)�1Õ��_ �	�55Åà�ª�;
q$�2�¹Ë
qÆ	�lE$� <<1XÈÉ#955XJm�#
q$� <<
234#����)�55!��'�R<<  

(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن سلَيٍم مولَى ِطرباٍل عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 ِإذَا ولَدت )عليه السالم (  أَنه كَانَ يبعثُها ِفي حواِئِجِه و أَنها حِبلَت و أَنه بلَغه عنها فَساد فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه  ِفي رجٍل كَانَ يطَأُ جاِريةً لَه و)عليه السالم 

جر اِرِه قَالَ فَِقيلَ لَهِصيباً ِفي دن لُ لَهعجي و هِبيعفَلَا ي لَدالْو كسأَم تلَدو فَقَالَ ِإذَا ِهي ِبلَتح ا وهمهات هِإن اِئِجِه ووا ِفي حثُهعبي كُني لَم هِإن و ةً لَهاِريطَأُ جلٌ ي
ِذِه ِمثْلَ ِتلْكه سلَي اِلِه وم اِرِه ود ِصيباً ِمنن لُ لَهعجي و هِبيعلَا ي و لَدالْو كسأَم.   

=%�; �J ;k*�#$�%�( rk#$�%�Ó Ð#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
�R+���Æ	�	�Xef�Eá�#��9K�*;V$�����	�����������#$�%�?>#$��M

K�*;
- $����	�Õ��_EÆ	�	�ys91234#���������1�Òe��55�	�u�$ß+������º�L
sJMêg�	V á���Æ	n��	�K
����9M+�R$��	�KLà+	4��¹Ë�����S��_ Æ	�	�y

1234#����)��Å�55�8�9k3�	�M+�RÒ $��	�KLà+	4���	�u�$ß+�HÒ �KL�º�Æ	L
ê$�Ü�	�KL�î�	� �1�J�Þõ<<  
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3-ب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتاِعيلَ قَالَ سمِن ِإسِميِد بِد الْحبع نا عاِبنحأَص ٍل ِمنجر نع اقحِن ِإسب مآد نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب عليه السالم ( ن( 
 فَحِبلَت فَخِشي أَنْ لَا يكُونَ ِمنه كَيف يصنع أَ يِبيع الْجاِريةَ و الْولَد قَالَ يِبيع الْجاِريةَ و لَا يِبيع عن رجٍل كَانت لَه جاِريةٌ يطَؤها و ِهي تخرج ِفي حواِئِجِه

  .الْولَد و لَا يورثُه ِمن ِمرياِثِه شيئاً 

W$�%�!"� �
�#$�%�)*+�#.�/� 01 ���#$�%�V°�9�û	
K�Á#
Æ	�	�y¹Lef�$�Æ	�E¶����9K�*;V$�Xk�Q����������#9�����	��vZ�

t M	*� ;�\R;$���xÕ��_ Æ	xÅK
cHÒ �	�E$�X1KLX1�J�$�1Æ	���m�
1234#����)�55K
àcSHM�9��G+�HÒ $��	�éàHÒ 1K
cHE<<  

4-ِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سسِن يِعيِد بس نانَ عثْمِن عاِد بمح نع ِليِن عِن بعليه ( س
قُولُ ِفي الْولَِد قَالَ أَرى أَنْ لَا يباع هذَا يا سِعيد قَالَ و ٌء ما ت ُء و قَد عزلَ عنها و لَم يكُن ِمنه ِإلَيها شي  عن رجٍل وقَع علَى جاِريٍة لَه تذْهب و تِجي)السالم 

فَكَيف تستِطيع أَنْ لَا يلْزمك ٌء ظَاِهر فَلَا قَالَ   فَقَالَ أَ يتِهمها فَقُلْت أَما تهمةً ظَاِهرةً فَلَا قَالَ فَيتِهمها أَهلُك فَقُلْت أَما شي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 
 لَدالْو.  

r9�����	���m Ó#$�%�AB 
Í#$�%�0 Î#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ

�Eá�#��9K�*;V$�Xk�Q����������#$�����V$��	�»��W�$��	�Xef
1234#����)��Ån�34X9K�*;Ò ����)�1ÕàcSH9E55ÓK���P���G �àHÒ $�

é<<X�����=���#9k�Qé�h�	��234#����)��55ÅSË�HE$�#$�X <<1�ÈÉ#9x
55�
J� l�À �	i¨ � rs

¨  <<234#����)�55Å��
���#à�ª�K��X <<1�ÈÉ#955SH��l�À �	i
Jc <<34#����)�255ÅP�Xà�iK����S�È²��}9�ð<< 

اِدرباب ن �����
i�
i�
i�
i����  
( ولَ اللَِّه  قَالَ أَتى رجلٌ رس)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 من تتِهم قَالَ أَتِهم )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني خرجت و امرأَِتي حاِئض فَرجعت و ِهي حبلَى فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله 
اَء ِبِهما فَجِن قَالَ ائِْت ِبِهملَيجولُ اللَِّه رسصلى اهللا عليه وآله ( ا فَقَالَ ر( ولُ اللَِّهسا قَالَ ركَم جركَذَا فَخ قَطَطاً كَذَا و جرخذَا فَيه ناب كِإنْ ي  ) صلى اهللا

  .الَ لَه يا ابن الزاِنيِة يجلَد الْحد  فَجعلَ معقُلَته علَى قَوِم أُمِه و ِمرياثَه لَهم و لَو أَنَّ ِإنساناً قَ)عليه وآله 
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  باب
ِبولٍَد أَنه لَا يلْحق الْولَد ِبالرجِل و لَا ُء    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر و غَيِرِه عن يونس ِفي الْمرأَِة يِغيب عنها زوجها فَتِجي-1

  .تصدق أَنه قَِدم فَأَحبلَها ِإذَا كَانت غَيبته معروفَةً 

� 1	%R$����g��Æ	�����	��Oá#$��Æ°	��á vZ�#$��)*+�#.�/� 0
V$��Æ	�P�î�g��Æ	�	��Î��	%;$� ��MHg*$��g��$����	eÍ�$�L�	�[ �à2�

1X�_ ��#$��	�2�x�	Æ	�[ P�i�à  

  ٍدباب الْجاِريِة يقَع علَيها غَير واِحٍد ِفي طُهٍر واِح

����Xef#�Q×9¥Xef#�Q×9¥Xef#�Q×9¥Xef#�Q×9¥wwww ÜÜÜÜ ¶��¶��¶��¶��EEEE�� �� ÀÀ ÀÀ����  
 قَالَ ِإذَا وقَع الْحر و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

بالْع همهس جرخِللَِّذي ي لَدفَكَانَ الْو مهنيب أُقِْرع لَدا الْووعاِحٍد فَادٍر وأٍَة ِفي طُهرِبام ِركشالْم و د.  

� 1����	��q (�	��Ï #$��
px#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 0æ¬��¤ æ����
g��¶�L234#�������K�
;Ò $�K�$ Æ	�	��Xef#w
qz��	�
q�J 
q
�µ�9¥wÜ¶�� À

1Ý Y��i;�[ �R$��x[ P�XY�Ab�
;A������
  

(  قَالَ بعثَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ-2
ما ورد علَيك قَالَ يا رسولَ اللَِّه أَتاِني قَوم قَد تبايعوا جاِريةً  ِإلَى الْيمِن فَقَالَ لَه ِحني قَِدم حدثِْني ِبأَعجِب )عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله 

و همهس جرِللَِّذي خ هلْتعج و مهنيب تمهِعيِه فَأَسدي موا ِفيِه كُلُّهجتاح غُلَاماً و تلَداِحٍد فَوٍر وِميعاً ِفي طُها جِطئُوهفَو ِبيفَقَالَ الن مهِصيبن هتنمصلى (  ض
  . ِإنه لَيس ِمن قَوٍم تنازعوا ثُم فَوضوا أَمرهم ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِإلَّا خرج سهم الْمِحق )اهللا عليه وآله 
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 ٍر وهِة أَشِست ِلأَقَلَّ ِمن ِلدت ا ثُمهِبيعا فَيهطَؤةُ ياِريا الْجكُونُ لَهِل يجباب الر
ِرئَهبتسِر أَنْ يغَي ةَ ِمناِريالْج ِبيعِل يجالررا الْآخهسا مم دعلٌ ببا حِبه رظْها فَي  
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1-ب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ِل )عليه السالم ( نجقَالَ ِإذَا كَانَ ِللر 

 تعضفَِإنْ و تكَحن و تدتا فَاعِتقُهعا فَيهطَؤةُ ياِريالْج كُمِمن هٍر فَِإنهِة أَشِلِست تجوزا تم دعب تعضِإنْ و ا وقَهتا الَِّذي أَعلَاهوم ِمن هٍر فَِإنهِة أَشسمِلخ
  .ِلزوِجها الْأَِخِري 

���	��/#$�%�¾p¢� �#$�%�¾u �#$�%�( `�#E (1£������������
234#55��K�9Æ3ÅßÆ	n�îLö÷�	�u�gíÆ	K
L
�µ����	��¹Lef�$�Æ	%�E�V°�9�L

1;Æ3Ï ;#L�
tÆ	n��	��Rk�;$�î�	#L
�µ�H$��R	%K�	
;$��Æ	�K�<<  

 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْحسِن الصيقَِل عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
س قُولُ وي هتِمعس لَم و رآخ ا ِمنهاعب هفَِإن قُلْت ودعلَا ي و اللَّه ِفرغتسي عنا صم ا قَالَ ِبئْسهِحمر ِرئبتسلَ أَنْ يا قَبهلَيع قَعو ةً ثُماِريى جرتٍل اشجر نِئلَ ع

جر ا الثَّاِني ِمنهاعب ا ثُمهِحمر ِرئبتسِد اللَِّه يبو عالثَّاِلِث فَقَالَ أَب دا ِعنلُهمانَ حبتا فَاسهِحمر ِرئبتسي لَم ا وهلَيع قَعفَو راِش )عليه السالم ( ٍل آخِللِْفر لَدالْو 
 رجاِهِر الْحِللْع و.  

=%�C� 0#$�%�( `�#E (1;#9�����	��¥Î#$�%�AB A*�#$�
¹L7�«�R��;$��� �$�Xef�$�ð�>âE#��9K�*;V$�»Xk�Q����������

123455�KLd�Þ���%X�/XOKLàÆ
��R$��	 <<�ÈÉ#955R��;$�#$��	� �>â�K�	
#$�
;KÌ1R$�x1Xà7�«�R��;$��	���~�$�#$�xH?
�K�	
2
c��#K�	
ðXà7�«�

���������1��	i $ß��ê��µ�	��Rî�	×�1234#�<<  

ليه ع(   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و حميِد بِن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ جِميعاً عن صفْوانَ عن سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 الْولَد ِللِْفراِش و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن وقَعا علَى جاِريٍة ِفي طُهٍر واِحٍد ِلمن يكُونُ الْولَد قَالَ ِللَِّذي ِعنده ِلقَوِل رسوِل اللَِّه )السالم 

 رجاِهِر الْحِللْع  
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  باب الْولَِد ِإذَا كَانَ أَحد أَبويِه مملُوكاً و الْآخر حراً

����zzzzÉÉÉÉ ¶��9¢¶��9¢¶��9¢¶��9¢�����	;�	;�	;�	;ÒÒÒÒ LLLL����JJJJ���� � � � ��
�µ���
�µ���
�µ���
�µ������	
�	�	
�	�	
�	�	
�	�����  
1- و رالْح لَِد ِمنٍر ِفي الْوكَيِن باب ِميٍل وج نِكٍني عِن ِمسكَِم بالْح ةَ وزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  .حر ِمنهما الْمملُوكَِة قَالَ يذْهب ِإلَى الْ

�U ��	�Ù#$�%�6 #�	��Æ¡'� (#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
234#��������������	���zÉ�	�
�µ�O�9K�*;Ò $�%�55A�Æ	[ P����
�µ��9<<  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ عن أَِبي الْفَضِل الْمكْفُوِف صاِحِب الْعرِبيِة عن أَِبي جعفٍَر -2
ٍل عجر نع ِل الطَّاِقيوِد اللَِّه الْأَحبأَِبي ع لُوكَةَ قَالَ )عليه السالم ( نمالْم جوزتي رالْح و فَقُلْت رلَِد فَقَالَ حالُ الْوا حةَ مرالْح جوزتلُوِك يمِن الْمِئلَ عس هأَن 

ِت الْأُمِإنْ كَان تثُ كَانيِة حيرِبالْح لَدالْو قلْحِبأَِبيِه ي ِتقاً أُعرح ِإنْ كَانَ الْأَب ِه وِبأُم ِتقةً أُعرح .  

=$�%����®¡� �� ����#$�%�vZ���#$�%�vZ� (#$�%�( `�#E (19T¢
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 أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد   أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن عِلي بِن-3
  . يقُولُ ِإذَا تزوج الْعبد الْحرةَ فَولْده أَحرار و ِإذَا تزوج الْحر الْأَمةَ فَولْده أَحرار )عليه السالم ( اللَِّه 

W `�1���	�%�Ø��
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ -4
 عِن الْحر يتزوج الْأَمةَ أَو عبٍد يتزوج حرةً قَالَ فَقَالَ ِلي لَيس يسترق الْولَد ِإذَا كَانَ أَحد أَبويِه حراً ِإنه يلْحق ِبالْحر ِمنهما )عليه السالم ( للَِّه سأَلْت أَبا عبِد ا

  .أَيهما كَانَ أَباً كَانَ أَو أُماً 

r�Ø��
 Ù#$�%�6 ##$�%�·'� ( `��	�C� 0#$�%�( `�#E (1
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�µ�<<  

عليه ( سباٍط و محمِد بِن الْحسيِن جِميعاً عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن أَ-5
  .مةَ فَولْده أَحرار  يقُولُ ِإذَا تزوج الْعبد الْحرةَ فَولْده أَحرار و ِإذَا تزوج الْحر الْأَ)السالم 
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 الْحرةُ قَالَ  قَالَ ِفي الْعبِد تكُونُ تحته)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  .ولْده أَحرار فَِإنْ أُعِتق الْمملُوك لَِحق ِبأَِبيِه 

¤�
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لْحر يتزوج ِبأَمِة قَوٍم  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل ا)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
 اررأَح لْداً فَالْورِه حيوأَب دقَالَ ِإذَا كَانَ أَح اررأَح أَو اِليكمم لْدالْو.  

³K�Á#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01¾¿�À�����#9�����	���
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�µ�2Ý���J Ò 1ûL�
t�E�Æ	n¶�#��9K�*;
q
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�µ�Ò ��
�µ�¶�SH�9¢��	L <<  

  .عن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر ِمثْلَه  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد 

1�X��	�Üm��&'� �#$�%�_ (#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á<< 
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L���� باب الْمرأَِة يكُونُ لَها الْعبد فَينِكحها�L�L�L�~~~~��������JJJJ +�g��+�g��+�g��+�g���î�î�î�î����  
عليه (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -1

 ِفي امرأٍَة أَمكَنت نفْسها ِمن عبٍد لَها فَنكَحها أَنْ تضرب ِمائَةً و يضرب الْعبد خمِسني جلْدةً و يباع )م عليه السال(  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
 ذَِلك دعِركاً بدداً مبا عهِبيعِلٍم أَنْ يسلَى كُلِّ مع مرحي ا قَالَ وهٍر ِمنغِبص.  

�(1����	��q (#$�%�¢µ� 7p�#$�%�kú ��� (#$�%�L� (#E S
;�J +�H
m#��9K�*;g��$��	�S34g	�#�������G�1234#���������	�Xî��

H�J $��3	�[5� ;g��$��	�KgH$þH�J �	�Þ�K�3KgHQHg��$��1��~�$�#�J $�
P�2
c <<234�	�55��J �*Hg��$�1;$�Æ	����>êA4	<<  

2-ب دمحِريِه   متشلُوِك فَتمالْم تحكُونُ تِة ترأَِة الْحرِن الْمع هأَلْتاٍر قَالَ سسِن يِعيِد بس نانَ عفْوص نوٍح عِن نب وبأَي ناِس عبو الْعفٍَر أَبعج ن
  .ٍء  ا يقِْدر علَى شيهلْ يبِطلُ ذَِلك ِنكَاحه قَالَ نعم ِلأَنه عبد مملُوك لَ

=������#9�����	���m Ó#$�%�A��#$�%�ö� ¾á�#$G���� (1
$�Xî>âH�J $�ð�	���z��J ¶�O�9K�*;g��
�µ�$�Xk�Q����)�Å[ P��Ä*ö÷R$��

234#����55�J�
klc°Æ	��JÆ	YZ�-<< 

اهباَء أَشسباب أَنَّ الن ����nnnn++++ ¶����¶����¶����¶��������  
1-مِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نٍع عمِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نعليه ( وٍن ع

ثْلُ الَِّذي مع ِتلْك فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا  ِإذَا نظَر أَحدكُم ِإلَى الْمرأَِة الْحسناِء فَلْيأِْت أَهلَه فَِإنَّ الَِّذي معها ِم)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
  .رسولَ اللَِّه فَِإنْ لَم يكُن لَه أَهلٌ فَما يصنع قَالَ فَلْيرفَع نظَره ِإلَى السماِء و لْيراِقبه و لْيسأَلْه ِمن فَضِلِه 

�#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1� #$�%�12�� ���#$�%�Aë =� (!ìÓ

234#�	��	������kQ������	�����������#$�%55�g��g��m°L¶�SH�9�
$�YZP�$ß;�zá��5
���#$;$�O�Ü	M#$; <<kQ�;��K�1�ÈÉ�	����· V¶��

1234#�	��	����)�ÅKLX��à�z�$�n��	��	������55~��	�KL#���AZ�ÆÃá�Æ	x
æç���	�KL��qKLk�QRu;$��å	Xèæ è¬<< 
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ZZZZ�L���� باب كَراِهيِة الرهباِنيِة و ترِك الْباِه�#Lz{Hg�L�#Lz{Hg�L�#Lz{Hg�L�#Lz{HgRRRR �ef�	��ef�	��ef�	��ef�	�õõõõ������������  
 قَالَ جاَءِت امرأَةُ )عليه السالم ( داِح عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَ-1

 ِبيوٍن ِإلَى النظْعِن مانَ بثْمصلى اهللا عليه وآله ( ع( ولُ اللَِّهسر جرلَ فَخاللَّي قُومي و ارهالن ومصانَ يثْمولَ اللَِّه ِإنَّ عسا ري فَقَالَت  )هللا عليه وآله صلى ا( 
 فَقَالَ لَه يا عثْمانُ لَم يرِسلِْني اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( مغضباً يحِملُ نعلَيِه حتى جاَء ِإلَى عثْمانَ فَوجده يصلِّي فَانصرف عثْمانُ ِحني رأَى رسولَ اللَِّه 

  .ن بعثَِني ِبالْحِنيِفيِة السهلَِة السمحِة أَصوم و أُصلِّي و أَلِْمس أَهِلي فَمن أَحب ِفطْرِتي فَلْيستن ِبسنِتي و ِمن سنِتي النكَاح تعالَى ِبالرهباِنيِة و لَِك

��#$�%����( �#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1����������	��ö�\� 
1234#����55 ABA�1�ÈÉ#$��	�S�$ß;�	��	����¤ �z�55<5��	����kQ�;��K�

�	 ��¹L�vHg���	��Ä�Æµ	�9A
AB <<��kQ��P*�z�j�á�PëO	*L�k�� �	��	����
�2����)�Æ	��g�2µ��	��	������kQ�L#AB12ß]\µ¸���	��$ß;AB�I�Ê�P�F

#�	��	����)� ��ABK�1234 ��	��$�%U
$ ��#$�±ªJLK
K$�lõ��F�#å	æç��èæ è¬

GÆ	��¹LUHg��GOx1��¹L�H¾�á��	���]\µ¸�	���Ä�Æµ	�F91�234�/lÉ�FHo�F
�ö÷�9oF�G�	�KL���<<  

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ِلرجٍل أَصبحت صاِئماً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعمت )عليه السالم (   جعفَر بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .الَ لَا قَالَ فَارِجع ِإلَى أَهِلك فَِإنه ِمنك علَيِهم صدقَةٌ ِمسِكيناً قَ

= 1V¶�#�	��	������kQ������	�����������#$��ö�0  ���#( �
ÈÉ#$�Å���|�Æµ	�#�X234����)�1J�ÈÉ#$�Å�6�X234#�	��	����)�J�

�^_���l$�i�$ß;$�����® ���¾�á��234#�	��	�  

3-عالْأَش ِليو عأَب أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع عليه ( ِري
 يفْعلَ ِإلَّا أَنْ يخاف علَى نفِْسِه قَالَ قُلْت طَلَب ِبذَِلك اللَّذَّةَ أَو يكُونُ  عِن الرجِل يكُونُ معه أَهلُه ِفي السفَِر لَا يِجد الْماَء أَ يأِْتي أَهلَه قَالَ ما أُِحب أَنْ)السالم 

 أَنَّ أَبا ذَر رِحمه )صلى اهللا عليه وآله ( نِبي شِبقاً ِإلَى النساِء قَالَ ِإنَّ الشِبق يخاف علَى نفِْسِه قُلْت يطْلُب ِبذَِلك اللَّذَّةَ قَالَ هو حلَالٌ قُلْت فَِإنه يروى عِن ال
ِزرت  كَما أَنك ِإذَا أَتيت الْحرام أُ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه سأَلَه عن هذَا فَقَالَ ائِْت أَهلَك تؤجر فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه آِتيِهم و أُوجر فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  . أَ لَا ترى أَنه ِإذَا خاف علَى نفِْسِه فَأَتى الْحلَالَ أُوِجر )عليه السالم ( فَكَذَِلك ِإذَا أَتيت الْحلَالَ أُوِجرت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

W 1����� (#$�����0���	��)*+�#.�/� 0��� !"�#$��A��#$�
J�ß��nMà�ª�;$�9Ï#$;��Xk�Q9K�*;V$�����������#9�����	�

JU  ]��234#����)�ÅP�$ß;¾�á�Æ	X-��L��KLm�Æ	�á�#9�h�	����mlA�
Å��ml A�á�H�>lefX234#����)�Å��>l ef�����2��² Rg]N�s;$�Æ	�ÈÉ

4#����)�Å��²Rg]�$�Æ	�ÈÉ#9»X��	���	��	����¤ ��ÈÉ#9�k� Æ	23
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���	�o�$ß;¾�á�234�Xk�Q��	��	����)�9K�*;$�#�s������à3&����kQ�2�ÈÉ�	

ß;A��	��	����	��o�$�à3&��� �	������> ��ö��234#�	��	������kQ��Å�	
��

�à3&����o�k� �Lö�!��b
�à3&�	���mRA�á���L��
J#�X234#����������	
O�
���	�P�k��à3&�K
  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم الْجعِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد -4
 دخلَ بيت أُم سلَمةَ فَشم ِرحياً طَيبةً فَقَالَ أَتتكُم الْحولَاُء فَقَالَت هو ذَا ِهي تشكُو زوجها )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )م عليه السال( اللَِّه 

 زوِجي عني معِرض فَقَالَ ِزيِديِه يا حولَاُء قَالَت ما أَترك شيئاً طَيباً ِمما أَتطَيب لَه ِبِه و هو عني معِرض فَخرجت علَيِه الْحولَاُء فَقَالَت ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ
 أَما ِإنه ِإذَا أَقْبلَ اكْتنفَه ملَكَاِن فَكَانَ كَالشاِهِر سيفَه ِفي سِبيِل اللَِّه فَِإذَا هو جامع تحات فَقَالَ أَما لَو يدِري ما لَه ِبِإقْباِلِه علَيِك قَالَت و ما لَه ِبِإقْباِلِه علَي فَقَالَ

  .عنه الذُّنوب كَما يتحات ورق الشجِر فَِإذَا هو اغْتسلَ انسلَخ ِمن الذُّنوِب 

r¾¿��×K�Á1.�/� !"�#$�%��	O( rk#$�%�)*+�#$�%����'� `�#
�1PëOM;± ���2Ä���	��	������kQ�1234#���������; #9�����	��

¢¾$ßK��1234��Qlm557�� <<�Ü�L���	%+���ÊÆ	1234#± ���2 ''�Å�S� <<7��x
���l)�)*�3KG1�ÈÉ�	�S�V_$ß;�	��	����)�	*F�g\«�æ	%�G1�» <<1234#)��F

55æMðF�2
à����#$;��g� Jc�����SH#91�ÈÉ#$�17��K�1LMN�9��$�
1�P�Kg\«� <<1234#�	��	����)��559#�$ßK��Æ	ARÄ�z��
�R�Xê$�9$� <<#$�

Å�Xê$�9#�$ßKG1�ÈÉ <<�	�n�L?Æ�$��4��¹�e�Æ	L1234#�	��	����)��
��¹LefÆ	L�	��¹��	#L����9Æ�����Æ	¹LeÆ	L�	�n�������
on��Æ÷;$�

1�¹��zß������÷��<<  

 قَالَ ِإنَّ ثَلَاثَ ِنسوٍة أَتين )عليه السالم ( ِه   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي داود الْمستِرق عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَّ-5
رب  فَقَالَت ِإحداهن ِإنَّ زوِجي لَا يأْكُلُ اللَّحم و قَالَِت الْأُخرى ِإنَّ زوِجي لَا يشم الطِّيب و قَالَِت الْأُخرى ِإنَّ زوِجي لَا يقْ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

 يجر ِرداَءه حتى صِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ ما بالُ أَقْواٍم ِمن أَصحاِبي لَا يأْكُلُونَ اللَّحم و )صلى اهللا عليه وآله ( النساَء فَخرج رسولُ اللَِّه 
لَا ي و ونَ الطِّيبمشي لَا يِمن سِتي فَلَينس نع ِغبر ناَء فَمسآِتي الن و الطِّيب مأَش و مي آكُلُ اللَّحا ِإناَء أَمسونَ النأْت.  

��������������	��?
�°+�#$�%�!� 
o�
��#$�%�( Ï #( Ð1ÑÒÓ#�
1�ÈÉ#¶��9A�1Þ�$ß;�	��	������kQ����d123455¹|J��	%�G <<1}#��	
�	�

�QJlm	% �G <<}#�Ì �	�55¹�Je�;����	% �G <<������kQ��ëO	*Lk�� �
��	��	
K1234ðS347" 	 ̀���LÞ«l$ 55����à�	�n�Qlmà�	�n�|��à1»�XH��	n;¢¿FKG

�	����Qlm�	���¹|��F9��1n��e�;G�F�GÆ	Kg\«�o�GOx1��¹�$ß;����F
�J�9<<  
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( عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر -6
  . من أَحب أَنْ يكُونَ علَى ِفطْرِتي فَلْيستن ِبسنِتي و ِإنَّ ِمن سنِتي النكَاح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 

¤=� (#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1'� #$�%�12�� ���#$�%�Aë !ìÓ

 234#�	��	������kQ������	�����������#$ �%��î55Æ	x�lg��G��®¯OF
�ö÷�9oF�G�	�KL7�&�RoF�G<<  

اِدروباب ن �����
��
��
��
���������  
(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .دكُم فَلَا يأِْتيِهن كَما يأِْتي الطَّير ِليمكُثْ و لْيلْبثْ قَالَ بعضهم و لْيتلَبثْ  ِإذَا جامع أَح)صلى اهللا عليه وآله 

� ®���������#$��ö�\� �#$�����( �#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á
�kQ������	��±P�àö���	�l$ß;�����KLefSH�9�L �234#�	��	�����

#�á	��Àë ̄���
Æ
2µ�	��������iL] �
Æ
2µ����} 1ë¯  

2-حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحسأَِبي الْح نكٍْر عِن بى بوسم ناِس عحكٍْر النِن أَِبي بب اِهيمرِإب ناِء عشِن الْوٍد ععليه السالم ( م( 
 أْسقَالَ لَا ب هبثَو هنع قَعفَي اِمعجِل يجِفي الر.  

= 1/�F��7t	#$��( Ï #( ÐÑÒÓ9K�*;V$��� [\#$��$��'� .�
1�Jò�SH234#����=��������	�9K�*;�����¹�K�+��	��¹LefO�  

3-ِإس نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسا الْحأَب أَلْتفٍَر قَالَ سعِن جب ِليع ناٍم عمِن هاِعيلَ بلُ )عليه السالم ( مقَبِل يجِن الرع 
 أْسأَِة قَالَ لَا برلَ الْمقُب.  

W 1�����	��� 0#$���px vZ�#$��( `�#E (æ�����=���#9
Jò�SH234#����)���ïHÆ[ �}û�	̈ $ ;�zO�9K�*;V$�Xk�Q  

4-ب دمأَح نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع   أَلْتةَ قَالَ سزمأَِبي ح ناِط عنِكٍني الْحِن ِمسِد بمحم نِر عضِن الن
  . أَ ينظُر الرجلُ ِإلَى فَرِج امرأَِتِه و هو يجاِمعها فَقَالَ لَا بأْس )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

r 1�'� `�#��= ( 04p�#$�%�6 (#$��Á `�#$��)*+�#$����æ«

Ð
���Æ[ �}��zá�O�9K�*;V$�Xk�Q����������#9�����	��Æ¡��#$��
-�Lef�$�Æ	Y_�
�Jò� SH234#����)���¹�  
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 ِفي الرجِل ينظُر ِإلَى امرأَِتِه و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن رجٍل عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
رع ِهي ِل اللَّذَّةُ ِإلَّا ذَِلكه و ِبذَِلك أْسةٌ قَالَ لَا باني.  

� 1V¶������	���� !"�#$��V¶�#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 0
��2ÉÆ	Y_�
�¹LÆÃ����zá�O�9K�*;;$�X�Jò�SHä�234#����������/

1�g]SHÆ	R  

عليه (  قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن محمِد بِن بندار عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن-6
  . اتقُوا الْكَلَام ِعند ملْتقَى الِْختانيِن فَِإنه يوِرثُ الْخرس )السالم 

¤�A;  ���#$�%�rk ���#$�%�)*+�#$�%����'� `�#��= ( 01��	�
234#��� ��������55�¹L�º[Ã�9
	�iLm�YZ	�#L�i��)¨R�z�bL<<  

 يقُولُ لَا يجاِمع )عليه السالم ( لْمِلِك قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محسِن بِن أَحمد عن أَباٍن عن ِمسمِع بِن عبِد ا-7
 رصتحم هقَالَ ِلأَن ِضبتخالْم اِمعجلَا ي ِلم اكِفد ِعلْتج قُلْت ِضبتخالْم.  

³%�A*�#$�%�`� �#$�%�)*+�#.�/� 01#9�����	��½��  #$�1!ìÓ

234#���������;551	Làef9K_ �¾  <<1�ÈÉ#955�o�A*�l����)� �;¾ �3	/
ÅKLàef#$ <<234#����)��55�e¾ YZ�T3<<  

اها الْبِفيه هكْرقَاِت الَِّتي يباب الْأَو �����Æ	�Æ	�Æ	�Æ	}}}} ef9ef9ef9ef9���� �g�g�g�gkkkk	�Æ		�Æ		�Æ		�Æ	����  
 قُلْت لَه هلْ يكْره  قَالَ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر -1

الِْجماع ِفي وقٍْت ِمن الْأَوقَاِت و ِإنْ كَانَ حلَالًا قَالَ نعم ما بين طُلُوِع الْفَجِر ِإلَى طُلُوِع الشمِس و ِمن مِغيِب الشمِس ِإلَى مِغيِب الشفَِق و ِفي الْيوِم الَِّذي 
مِفيِه الش كَِسفنِم توالْي اُء وفْرالص يحالر اُء ورمالْح يحالر اُء ودوالس يحا الركُونُ ِفيِهمِن يِم اللَّذَيوِفي الْي لَِة وِفي اللَّي و را الْقَمِفيه ِسفخنلَِة الَِّتي يِفي اللَّي و س

ا الزكُونُ ِفيِهمِن يلَِة اللَّذَياللَّي ولُ اللَِّه وسر اتب لَقَد لَةُ ولَِة )صلى اهللا عليه وآله ( لْزاللَّي ِفي ِتلْك هِمن كُني فَلَم را الْقَمِفيه فكَسلٍَة اناِجِه ِفي لَيوِض أَزعب دِعن 
 اللَِّه أَ ِلبغٍض كَانَ ِمنك ِفي هِذِه اللَّيلَِة قَالَ لَا و لَِكن هِذِه الْآيةُ ظَهرت ِفي هِذِه اللَّيلَِة فَكَِرهت أَنْ ما كَانَ يكُونُ ِمنه ِفي غَيِرها حتى أَصبح فَقَالَت لَه يا رسولَ

 ِكسفاً ِمن السماِء ساِقطاً يقُولُوا سحاب مركُوم فَذَرهم حتى يالقُوا يومهم الَِّذي ِفيِه أَتلَذَّذَ و أَلْهو ِفيها و قَد عير اللَّه أَقْواماً فَقَالَ عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه ِإنْ يروا
 عنها و قَِد انتهى ِإلَيِه )صلى اهللا عليه وآله (   و ايم اللَِّه لَا يجاِمع أَحد ِفي هِذِه الْأَوقَاِت الَِّتي نهى رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( يصعقُونَ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ِحبا يم لَِدِه ذَِلكى ِفي ورلَداً فَيو قزرفَي ربالْخ.  

�9�����	��)*+�#$�%�~$  12��#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
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k�g��$��	��	����)�X1�ÈÉ��	��	����)�#3	µ$�Õ�Ç�I�Ê1y¹L��9g��Æ	R
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LA� ́9��K\¼$ �A
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¶�SH�234�#�	��	������kQ��� �9gk	�A�1����W1234#�������ð
.[ 5
cÆ	9Ò +�Æ	�	��������U��I$�à�	KLJefM1[ KLàUÆ	  

 قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن -2
  .م ِلِسقِْط الْولَِد من أَتى أَهلَه ِفي محاِق الشهِر فَلْيسلِّ

=�������	����� Aú#$�%� ¡ �#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1
1234#����=�55#�§ ;Ò Æ	�P�9����A
d�â�;Ã$ß;�zá�OP��� ̧ê<<  

 قَالَ يكْره ِللرجِل ِإذَا قَِدم ِمن )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
تلًا حلَي لَهأَه قطْرفَِر أَنْ يالس ِبحصى ي.  

W��������������	��A; ���#$�%�A��#$�%�
2µ 6#¾¿��×K�Á1
%1234#55P��Ç�I�ÊKLefHg����zÆ	�P�x�	�ÏÆ	L�ê?
��Æ	}<<  

4-ِد اللَِّه   سبأَِبي ع ناٍر عيٍع أَِبي سمِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بقَالَ )عليه السالم ( ه 
غشى الرجلُ أَهلَه ِفي النصِف ِمن الشهِر أَو ِفي غُرِة الِْهلَاِل فَِإنَّ مردةَ الشيطَاِن و الِْجن تغشى بِني  أَكْره ِلأُمِتي أَنْ ي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

غُر دِعن ِر وهالش ِف ِمنصِفي الن عرصي ابصالْم متأَيا رلُونَ أَ مبخي ونَ وننجفَي مِة الِْهلَاِل آد.  

r���������#$�%��î�� #$�%�12�� ���#$�%�Aë =� (#
2µ 61!ìÓ
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  ع الرجلُ أَهلَه و ِفي الْبيِت صِبيباب كَراِهيِة أَنْ يواِق

�����Æ	�Æ	�Æ	�Æ	}}}} �������� 9999MMMM ����____�
P�$ß;�
P�$ß;�
P�$ß;�
P�$ß;¾¾¾¾�á��á��á��á�????
�
�
�
�����  
1- ناِشٍد عِن رِن ابع اِهيمرِن ِإبب اقحِإس نع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب تِمععليه ( أَِبيِه قَالَ س

  . يقُولُ لَا يجاِمِع الرجلُ امرأَته و لَا جاِريته و ِفي الْبيِت صِبي فَِإنَّ ذَِلك ِمما يوِرثُ الزنا )السالم 

�%��	��( rk#$�%�)*+�#.�/� 01+�#$�%�^�� �#$�%�.�/� !"�#$�
234#���������1; #9�����	��)*55iLm�YZKLàef�E 2�z á�VSH���9ML

�¹g�g�´�;iµ9Ò<<�ã��V�-�� 

  باب الْقَوِل ِعند دخوِل الرجِل ِبأَهِلِه

����ëëëë¯�XH¯�XH¯�XH¯�XH????
�
�
�
�ÈÈÈÈ	��$ß;	��$ß;	��$ß;	��$ß;¾¾¾¾�á��á��á��á�����  
 محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن ابِن-1

 جِعلْت ِفداك ِإني رجلٌ قَد أَسننت و قَد تزوجت امرأَةً ِبكْراً صِغريةً و لَم أَدخلْ ِبها و )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت رجلًا و هو يقُولُ ِلأَِبي جعفٍَر 
 ِإذَا دخلَت فَمرها قَبلَ أَنْ تِصلَ ِإلَيك أَنْ تكُونَ متوضئَةً )عليه السالم ( أَخاف أَنها ِإذَا دخلَت علَي تراِني أَنْ تكْرهِني ِلِخضاِبي و ِكبِري فَقَالَ أَبو جعفٍَر أَنا 

 و صلِّ ركْعتيِن ثُم مجِد اللَّه و صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ثُم ادع و مر من معها أَنْ يؤمنوا علَى دعاِئك و قُِل اللَّهم ثُم أَنت لَا تِصلُ ِإلَيها حتى توضأَ
ننيب عماج ا وِضِني ِبهأَر ا واهِرض ا وهدو ا وقِْني ِإلْفَهزار ِمن أَنَّ الِْإلْف لَماع قَالَ و ثُم امرالْح هكْرت لَالَ والْح ِحبت كِس ائِْتلَاٍف فَِإنآن اٍع وِتمِن اجسا ِبأَح

  .اللَِّه و الِْفرك ِمن الشيطَاِن ِليكَره ما أَحلَّ اللَّه عز و جلَّ 

� `�#E (1 ¡ Ù#$�%�¾u �#$�%����'� `�#¾¿�K�Á�	��_ (
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 قَالَ ِإذَا دخلْت ِبأَهِلك )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 اللَّهم ِبأَمانِتك أَخذْتها و ِبكَِلماِتك استحلَلْتها فَِإنْ قَضيت ِلي ِمنها ولَداً فَاجعلْه مباركاً تِقياً ِمن ِشيعِة آِل محمٍد و لَا فَخذْ ِبناِصيِتها و استقِْبِل الِْقبلَةَ و قُِل
  .تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و لَا نِصيباً 

=*+�#.�/� 01����������	��¶��#$�%�µ�ù ¾á���#$�%�&'� �#$�%�)
1234#����551s�	�	L·�±���	�	e��ZH$��o�$ß;¾�á��L 

ِتك استحلَلْتها فَِإنْ قَضيت ِلي ِمنها ولَداً فَاجعلْه مباركاً تِقياً ِمن ِشيعِة آِل محمٍد و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و اللَّهم ِبأَمانِتك أَخذْتها و ِبكَِلما
  لَا نِصيباً

ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ -3
 ِإذَا هم ِبذَِلك فَلْيصلِّ ركْعتيِن و لْيحمِد اللَّه عز  ِإذَا تزوج أَحدكُم كَيف يصنع قُلْت لَا أَدِري قَالَ)عليه السالم ( راِشٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

زقاً و أَعظَمهن بركَةً و قَدر ِلي و جلَّ ثُم يقُولُ اللَّهم ِإني أُِريد أَنْ أَتزوج فَقَدر ِلي ِمن النساِء أَعفَّهن فَرجاً و أَحفَظَهن ِلي ِفي نفِْسها و ماِلي و أَوسعهن ِر
ِفي أَم ا وهتجوزت اِبكلَى ِكتع مقُِل اللَّهلْي ا وِتهاِصيلَى نع هدي عضِه فَلْيِإلَي لَتخِتي قَالَ فَِإذَا دوم دعب اِتي وياِلحاً ِفي حلَفاً صخ لْهعجباً تلَداً طَيا وهذْتأَخ ِتكان

و ِبكَِلماِتك استحلَلْت فَرجها فَِإنْ قَضيت ِلي ِفي رِحِمها شيئاً فَاجعلْه مسِلماً سِوياً و لَا تجعلْه ِشرك شيطَاٍن قَالَ قُلْت و كَيف يكُونُ ِشرك شيطَاٍن قَالَ ِإنْ 
حناللَِّه ت ماس ةٌ ذَكَراِحدطْفَةُ والن ِميعاً وا جمهلُ ِمنمكَانَ الْع و هلَ ذَكَرخأَد مسي لَم لَ وِإنْ فَع طَانُ ويى الش.  

W+�#$��E rk#$�%����'� `�#¾¿��×K�Á�	��_ ( `�#E (1�
�

234�#������������	��¶��#$��^�� Î �#9ÅKLÆ �KL�
t¶�SH�9�L

234#����)�1¡�J9�ÈÉ ����	�e\µ¸a�	
�ë¯���îL�©R$�Æ	L%ãðKL ̀�55 ماللَّه 
ه خلَفاً ِإني أُِريد أَنْ أَتزوج فَقَدر ِلي ِمن النساِء أَعفَّهن فَرجاً و أَحفَظَهن ِلي ِفي نفِْسها و ماِلي و أَوسعهن ِرزقاً و أَعظَمهن بركَةً و قَدر ِلي ولَداً طَيباً تجعلْ

صاِلحاً ِفي حياِتي و بعد موِتي 2341 �1ã �	�u�l�Z�g��$�#-~��ë¯����?�
$ß;$�Æ	L  اللَّهم علَى �55	�

ت فَرجها فَِإنْ قَضيت ِلي ِفي رِحِمها شيئاً فَاجعلْه مسِلماً سِوياً و لَا تجعلْه ِشرك شيطَاٍنِكتاِبك تزوجتها و ِفي أَمانِتك أَخذْتها و ِبكَِلماِتك استحلَلْ��	�1
�ÈÉ#9�h55234#����)�Å�/���	Æ þ�}�A« �²HA« LsRr�;å	æç��èæ è¬n��	��Â


��	
�RÆ	�îà�iRå	æç��È	�L?�
r¤���	�îLk�èæ è¬ �A« �	�V$� �¹�¶�(�	��¹�����
1�  

 فَقَالَ لَه ِإني تزوجت فَادع اللَّه ِلي فَقَالَ قُِل اللَّهم )عليه السالم ( ِنني   عنه عن أَِبي يوسف عِن الِْميثَِمي رفَعه قَالَ أَتى رجلٌ أَِمري الْمؤِم-4
  . سرح ِبكَِلماِتك استحلَلْتها و ِبأَمانِتك أَخذْتها اللَّهم اجعلْها ولُوداً ودوداً لَا تفْرك تأْكُلُ ِمما راح و لَا تسأَلُ عما

r�)��	�2�$ß;�������G�V¶������	�ñlq#$��Ï #$�%�àá��#$�1s
T �� )¢

³ �

 KG�å	æç������)�x���
t#9%�ÈÉ����èæ è¬ <<234#����)�� � 1s�55 ماللَّه 

حرا سمأَلُ عسلَا ت و احا رأْكُلُ ِممت كفْروداً لَا تدلُوداً وا ولْهعاج ما اللَّههذْتأَخ ِتكانِبأَم ا وهلَلْتحتاس اِتك1ِبكَِلم  

5-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبا عأَب تِمعقَالَ س نيِن أَعِن بمحِد الربع ناٍن عأَب نٍر ععليه السالم ( ي( ادقُولُ ِإذَا أَري 
 وٍف أَورعِبم اكسِإم ذَ اللَّهِبالِْميثَاِق الَِّذي أَخ ترقُلْ أَقْرأَةَ فَلْيرالْم جوزتلُ أَنْ يجاٍن الرسِبِإح ِريحست.  
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���; #9�����	��Ü� 12��#$��A*�#$��& �#$��)*+�#.�/� 01
234#������� �ã�ë ̄���KLÆ
���RÍ	Î?
�L55َِّبالِْميثَاِق ال تراٍن أَقْرسِبِإح ِريحست وٍف أَورعِبم اكسِإم ذَ اللَّه1>>ِذي أَخ  

  باب الْقَوِل ِعند الْباِه و ما يعِصم ِمن مشاركَِة الشيطَاِن

��������ÄÄÄÄ����hihihihi ����þþþþ�}�A�}�A�}�A�}�A««««O�Æ	�	�k�RO�Æ	�	�k�RO�Æ	�	�k�RO�Æ	�	�k�RÈÈÈÈ	;ef	;ef	;ef	;ef����  
1-ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبو عقَالَ قَالَ أَب لَِبيِن الْحِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِفي )عليه السالم ( ِن ِزي 

  .للَِّه ِمن الشيطَاِن الرجِل ِإذَا أَتى أَهلَه فَخِشي أَنْ يشاِركَه الشيطَانُ قَالَ يقُولُ ِبسِم اللَِّه و يتعوذُ ِبا

������	��/#$��¾p¢� 0#$��¾u Î#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á1£

������%�à¶}A« #$;$�J�¹�Æ
µ�m��¹�$ß;¾�á�LO9K�*;V$�234#��� �
ãÆ	55îßÆ~�A«�å	æç���	���pèæ è¬<<  

2-كٍْر عِن بى بوسم ناِء عشِن الْوِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِصٍري قَالَ   الْحأَِبي ب ن
ٍء يقُولُ الرجلُ ِمنكُم ِإذَا دخلَت علَيِه امرأَته قُلْت جِعلْت ِفداك أَ يستِطيع الرجلُ أَنْ يقُولَ شيئاً فَقَالَ أَ   يا أَبا محمٍد أَي شي)عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

مك ما تقُولُ قُلْت بلَى قَالَ تقُولُ ِبكَِلماِت اللَِّه استحلَلْت فَرجها و ِفي أَمانِة اللَِّه أَخذْتها اللَّهم ِإنْ قَضيت ِلي ِفي رِحِمها شيئاً فَاجعلْه باراً تِقياً و اجعلْه لَا أُعلِّ
ٍء يعرف ذَِلك قَالَ أَ ما تقْرأُ ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ ثُم ابتدأَ هو و شاِركْهم ِفي الْأَمواِل و الْأَوالِد  ِه ِشركاً ِللشيطَاِن قُلْت و ِبأَي شيمسِلماً سِوياً و لَا تجعلْ ِفي
ٍء يعرف ذَِلك قَالَ ِبحبنا و  أَِة كَما يقْعد الرجلُ ِمنها و يحِدثُ كَما يحِدثُ و ينِكح كَما ينِكح قُلْت ِبأَي شيُء حتى يقْعد ِمن الْمر ثُم قَالَ ِإنَّ الشيطَانَ لَيِجي

  .بغِضنا فَمن أَحبنا كَانَ نطْفَةَ الْعبِد و من أَبغضنا كَانَ نطْفَةَ الشيطَاِن 

=1( Ð#�� [\#$��7pR	#$�#$¶��( `�#¾¿��×K�Á�	��( ÏST ÑÒÓ

234#��������������	��¶��#$� �°�9�(��K�XÆ	��/��z�$�L$ß;VÅ�h
�o�A*�l ����)�%�ÈÉ#9 �234#����)��%�Ä�È²�´.È	$�?
�X �O��o� àÆ	WX

s�234#����)�ï�ÈÉ#9sرجها و ِفي أَمانِة اللَِّه أَخذْتها اللَّهم ِإنْ قَضيت ِلي ِفي رِحِمها شيئاً  ِبكَِلماِت اللَِّه استحلَلْت ف�55َ

 >>فَاجعلْه باراً تِقياً و اجعلْه مسِلماً سِوياً و لَا تجعلْ ِفيِه ِشركاً ِللشيطَاِن�)�Å���xÜ�c!AH%�ÈÉ#91234#��� ��X
Xe	}+\HÆ¼½�#)�ð�þ\JH��¾¶] 559
	��	�k�\��¹�¶}#$;A�Æ	�®®®®®®®®®®®µ��¤r �)�ð

234#���� �o��¶ C�$ß;g���I�Ê�¹��	V A«o�¹Lö�!��	��¶ $ß;g��
q
234#����)�Å�%Æ \R$�%�ÈÉ#9%�¹Lef
qo�¹Lefö�!��	��¹L
q �]½�	��]��Á

(R?
�Æ	�KL��]½Ox%N�s;·�1�¹�(RA« Æ	u�·�½O�	��¹�  
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  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني)عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 ِإذَا جامع أَحدكُم فَلْيقُلْ ِبسِم اللَِّه و ِباللَِّه اللَّهم جنبِني الشيطَانَ و جنِب الشيطَانَ ما رزقْتِني قَالَ فَِإنْ قَضى اللَّه بينهما ولَداً لَا يضره الشيطَانُ )عليه السالم ( 

يداً  ِبشٍء أَب.  

WÁ1����������	��ö�æ\� �#$�%����( �#$��
2µ ( #¾¿��×K�è r,

ã�KLefL¶�SH9�234
t��#�������G��234#����55مِباللَِّه اللَّه ِم اللَِّه وِب  ِبسنج طَانَ ويِني الشبنج 

£ >>الشيطَانَ ما رزقْتِنيAb�
;A�å	æç��2341èæ è¬ 1[ j æ àA�GA« .�RÒ C�[ KL  

4-ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع دِعن تِن كَِثٍري قَالَ كُنِن بمحِد الربع نع اِسِطيانَ الْوسِن حعليه (  ب
ا أَردت الِْجماع فَقُلْ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم  جاِلساً فَذَكَر ِشرك الشيطَاِن فَعظَّمه حتى أَفْزعِني قُلْت جِعلْت ِفداك فَما الْمخرج ِمن ذَِلك قَالَ ِإذَ)السالم 

 و لَا حظّاً و اجعلْه مؤِمناً الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو بِديع السماواِت و الْأَرِض اللَّهم ِإنْ قَضيت ِمني ِفي هِذِه اللَّيلَِة خِليفَةً فَلَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و لَا نِصيباً
 كاؤلَّ ثَنِزِه جِرج طَاِن ويالش ى ِمنفصِلصاً مخم.  

r�����	��: 12��#$�%�1�	A¸  0#$���� ( `�#¾¿��×K�Á1
;���������9%�ÈÉ#91Ë#��m��234Æ
2µ¤�LsR#�¶};A« #����)��y�$ß

�o�A*�l����)� �234#����)�Å�XÅ��RK�¹�$� �s��	LÆ
���Ref�L55ِم الِحيِم  ِبسِن الرمحلَِّه الر
الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو بِديع السماواِت و الْأَرِض اللَّهم ِإنْ قَضيت ِمني ِفي هِذِه اللَّيلَِة خِليفَةً فَلَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً و لَا نِصيباً و لَا حظّاً و اجعلْه مؤِمناً 

كاؤلَّ ثَنِزِه جِرج طَاِن ويالش ى ِمنفصِلصاً مخ1 >>م  

با  يا أَ)عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه عن حمزةَ بِن عبِد اللَِّه عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي الْوِليِد عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه -5
يش فَأَي لَكأَه تيٍد ِإذَا أَتمحا فَِإنْ  مهذْتأَخ ِتكانِبأَم ا وهجفَر لَلْتحتاس اِتكِبكَِلم ملَى قُِل اللَّهئاً قَالَ بيأَنْ أَقُولَ ش أُِطيق و اكِفد ِعلْتج قُولُ قَالَ قُلْتٍء ت

 فَاجعلْه تِقياً زِكياً و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك و يكُونُ ِفيِه ِشرك ِللشيطَاِن قَالَ نعم أَ ما تسمع قَولَ اللَِّه عز قَضيت ِفي رِحِمها شيئاً
الْأَو واِل وِفي الْأَم مشاِركْه اِبِه ولَّ ِفي ِكتج ِجيوطَانَ ييالِد ِإنَّ الش يش ِبأَي لُ قَالَ قُلْتجِزلُ الرنا يِزلُ كَمني لُ وجالر دقْعا يكَم دقْعقَالَ  ُء فَي ذَِلك فرعٍء ي

  .ِبحبنا و بغِضنا 

��Ø��
 Ù#$����� Æ¡#$��)*+�#$��	�1����	��¶��#$��|ä���#$�
234#����������� �K���( ��ÈÉ#9Å�� X����$ß;�zá��L55�o�A*�l����)� �

È²�´.l�-	�X �gµ�� �-234Å�s%�55 لْهعئاً فَاجيا شِحِمهِفي ر تيا فَِإنْ قَضهذْتأَخ ِتكانِبأَم ا وهجفَر لَلْتحتاس اِتكِبكَِلم ماللَّه 

 >>لشيطَاِنتِقياً زِكياً و لَا تجعلْ ِللشيطَاِن ِفيِه ِشركاً قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك و يكُونُ ِفيِه ِشرك ِل$�X%�o�A*�l����)�%�ÈÉ#91
234#����)�Å�¹��RA« 9 �; Jk�9¾¶�$�Rå	5��#�X�-èæ è¬ 559
	��	�k�\��¹�¶}Æ	

�®®®®®®®µ��¤r ��	��¹�A«�¹�k�R�R?
�o�¹�k¥ºö�$��	��¶ ?
�o�¶ ö�$�ñ èæ
« è À« <<�ÈÉ#9

234#����)�Å�¹��x�c/Ü% �1�·]K�Á�	��]��Á  

 ِفي النطْفَتيِن اللَّتيِن ِللْآدِمي )عليه السالم ( عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -6
  .بما خِلق ِمنهما جِميعاً  ربما خِلق ِمن أَحِدِهما و ر)عليه السالم ( و الشيطَاِن ِإذَا اشتركَا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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¤0#$��( `�#E (1  	
A�����	�����������#$��~$ ��#$��C�
�������Þ����Æ	Ln��;A«�	�?
�O�9K�*;�²234#��� �gk	�Ð¶��9A�»�

1�/�~���	
A�gk	�Ð�	��/�  

����>> >> >> >> ©©©©55555555kkkk باب الْعزِلi�i�i�i�nnnn 				*�Æ*�Æ*�Æ*�Æ����}H}H}H}H���� ÈÈÈÈ	;ef	;ef	;ef	;efVVVV����  
عليه السالم (  بكَيٍر عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن-1

  . عِن الْعزِل فَقَالَ ذَاك ِإلَى الرجِل )

��'� 12��#$��U �#$��k6 �#$��( `�#E (1#9�����	����
234#����)��Xk�Q9K�*;k©���������� �1�9#-;?
�Ü  

2-ع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع اِصِميٍد الْعمحم نب دمفٍَر   أَحعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِلٍم عِن سب قُوبعِه يم
  .ٌء   قَالَ لَا بأْس ِبالْعزِل عِن الْمرأَِة الْحرِة ِإنْ أَحب صاِحبها و ِإنْ كَِرهت لَيس لَها ِمن الْأَمِر شي)عليه السالم ( 

=#Ï � ( `�1s8(#$��~$  ¾¼�+�#$��45� 0#$��k6=� 0#$� q
234#������������	�� �ÜUi��g��Æ	¡n�Jò� SH�KLU	%R$�n�9k©�g��
�µ�

KLà�Z1JÀ Rc°9�Þ$�Hg��%  

 عِن الْعزِل )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -3
  .رجِل يصِرفُه حيثُ شاَء فَقَالَ ذَاك ِإلَى ال

W������#9�����	��q (#$��R #$��¾u �#$��( `�#E (1
234#����)��Xk�Q9K�*;k©���� �̄×W�9#-;?
�Ü1KL�´�  

 قَالَ )عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
 لَا يرى ِبالْعزِل بأْساً فَقَرأَ هِذِه الْآيةَ و ِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم و أَشهدهم على أَنفُِسِهم أَ لَست )عليه السالم ( كَانَ عِلي بن الْحسيِن 

يلى فَكُلُّ شقالُوا ب كُمبِبر خ وفَه الِْميثَاق هِمن ذَ اللَّهاَء ٍء أَخمٍة صرخلَى صِإنْ كَانَ ع و اِرج  
 

r�������	��7��12��#$��&'� �#$��A��#$������ (#���0��1
234#������� ��Jò�SH9k©���± L� ]0L�	�%S34g	�¼½�Ü#����)�ð��

J�Z}#wÅ��J¾����9Xi ����¼;T��A��	�÷H
	��A�����
�
	�#¾�K��
���É��³� �½#å	æç����cÆ		xèæ è¬�à�ZÜlAþ�Æ	¡n��Ø��Æ	x�i!<<  
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°°°°gggg���� باب غَيرِة النساِء ������������������������  
 قَالَ لَيس )ليه السالم ع( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه .   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن بعِض -1

رم أَنْ الْغيرةُ ِإلَّا ِللرجاِل و أَما النساُء فَِإنما ذَِلك ِمنهن حسد و الْغيرةُ ِللرجاِل و ِلذَِلك حرم اللَّه علَى النساِء ِإلَّا زوجها و أَحلَّ ِللرجاِل أَربعاً و ِإنَّ اللَّه أَكْ
  .يبتِليهن ِبالْغيرِة و يِحلَّ ِللرجاِل معها ثَلَاثاً 

��������	���û	
À+�#$��_ AB#$���� ( `�#¾¿��×K�Á1
234#������� �°
 ;°�Q;�	
q;�	
q� ́g°�	��¾� ́9�Þ$�9������%Jg 

�$�å	æç���	��Xk� H�¯
 ;�	
q�	��X��>�Q;�		%;A�l����#å	æç���3	$��	��
è èæ æè è¬ ¬

Ç9g°H����Æ	��#1KLk� �	�dM
 ;�	
q#$#$;$��	�KL  

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يجعِل )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن سعِد بِن الْجلَّاِب عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
أَِة ِإلَّا الْغرلْ ِللْمعجي لَم و هِميني لَكَتا مم عاً وبِل أَرجلَّ ِللرأَح هاِل ِلأَنجةَ ِللرريالْغ لَ اللَّهعا جمفَلَا ِإن اتِمنؤا الْمفَأَم نهِمن اتِكرنالْم ارغا تمِإن اِء وسةَ ِللنري

  .ِإذَا أَرادت معه غَيره كَانت ِعند اللَِّه زاِنيةً زوجها فَ

=E#$��7 (#$��0 (#$�1 234#��������������	��¾æ� �å	5��èæ è¬

��R$�®  ́±S�Jg°
 ;����#g�Ï;A���	cÕ�� ���1/�J9����¯\���X9
� ́Hg���LMHò �$��	��Xk�H�¯
 ;$�#å	æç��YZ�S�
 ;�	
qûg°#å	æçXè èæ æè è¬ ¬

x�X¿ê	%;$�1�/�©�µ¶
R;å	æç��Æ	�KLÆ
���#$;Æ	R;	%;$�g��Lèæ è¬ 

نه قَالَ فَِإنْ بغت معه  ِإلَّا أَ)عليه السالم (  قَالَ و رواه الْقَاِسم بن يحيى عن جدِه الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هرغَي.  

#E rk��#$�X��	�õ$�����������#$�%�?é ���#$��^�� Î�
�
+�
1KLiµ#$;�	�°Æ	R ;	%Æ	n�}#$��;$�P�Q3�  

3-ا   عنيقَالَ ب هفَعاِج رجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِلي
امرأَةٌ عريانةٌ حتى قَامت بين يديِه فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإني فَجرت فَطَهرِني قَالَ و جاَء رجلٌ يعدو ِفي  قَاِعد ِإذْ جاَءِت )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

تلَوولَ اللَِّه خسا رِتي ياِحبفَقَالَ ص كِمن ا ِهيباً فَقَالَ ما ثَوهلَيأَلْقَى ع ا ولَى أَثَِرهأَع ِصرباَء لَا تريقَالَ ِإنَّ الْغ ثُم كا ِإلَيهمى فَقَالَ ضرا تم تعنِتي فَصاِريِبج 
  الْواِدي ِمن أَسفَِلِه 

W#$��&'� �#$�#$¶��A�st u#$� %�vZ� (�	��)*+�#.�/� 01
�2Ég��¶�o¯���34ëOAb�
K�Á�	��	������kQ������	�ñlq#$��Ø� 12��

}#g��$��	�Õ��·¨$ ;�	��	������kQ��I�ÊS�9K_55��kQ�;��K��	��	����
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234#�	��	����)��2
k����l$��	�2�� ;$���¹g	
?
�¶��	�³ zß�x�Xiµ#9 �ÀX��Ü
9�	��	����kQ�;��K���z�G%�ÈÉ#$�Å�����)�OXÜ#$��»9gö#$;Eá�

234#�	��	����)����
#�	��	 �234ð%o�î$ß+��� �TÁ;�
�	�> ���û�	#Lg°
1UÂ�
à��	l	�R$��  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن الْحسِن عن يوسف بِن حماٍد عمن ذَكَره عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر -4
  .الْكُفِْر ِإنَّ النساَء ِإذَا ِغرنَ غَِضبن و ِإذَا غَِضبن كَفَرنَ ِإلَّا الْمسِلمات ِمنهن  غَيرةُ النساِء الْحسد و الْحسد هو أَصلُ )السالم 

r�î�	#LLs#$��
Í àá#$��=� (#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1
�������	��/�#$�234#����� �Æ	��/�S²Ql����L�
¥�· ¾�	��¾g°�����

1n�/LÃ�9A�O�;����A�P�Q3n/L· �n/�z» L�	�n/�z»  

5-حم نأَِبيِه ع نع هنِد اللَِّه   عبلٌ ِلأَِبي عجر قَالَ ذَكَر اِلٍد الْقَلَاِنِسيخ ناٍن عِن ِسنِد بو )عليه السالم ( مأَب اَء فَقَالَ لَها الثَّنهلَيع نسفَأَح هأَترام 
  . ِإني قَد أَغَرتها فَثَبتت فَقَالَ ِهي كَما تقُولُ )عليه السالم ( ثَبتت فَقَالَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه  أَغَرتها قَالَ لَا قَالَ فَأَِغرها فَأَغَارها فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

�̈ $;���������#V¶������	��Çs��#$��A;  (#$��)*+�#$�1
R�zá�234#�������������ëì Æ
2µ×�$��XLs �234%J}#$�%��
tl$�#�X �%L�
tl$�

��
tl$�#9�ÈÉ����������#$��%Ü��0 k|M���
tl$�#$�x)���Ü��0 k|Æ	²
234#���� �1}#�õ�ö�!�Æ	  

مرأَةُ تغار علَى  الْ)عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -6
 بالْح ِمن ِذيِه قَالَ ذَِلكؤِل تجالر.  

¤����������#9�����	���� !"�#$��A��#$������ (#�����1
�%��
�s����	��/Lg°l
qg��%�ÈÉ234#����) �1��3	��Ü 

����� باب حب الْمرأَِة ِلزوِجها���



 ;;;;	%	%	%	% +���+���+���+���zzzz����  
 يقُولُ انصرف )عليه السالم ( للَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد ا-1

 ِمن سِريٍة قَد كَانَ أُِصيب ِفيها ناس كَِثري ِمن الْمسِلِمني فَاستقْبلَته النساُء يسأَلْنه عن قَتلَاهن فَدنت ِمنه امرأَةٌ فَقَالَت يا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ا رم لَ فُلَانٌ فَقَالَ وا فَعولَ اللَِّه مسا ري قَالَت ثُم ذَِلك لَتفَفَع ِهدشتِجِعي فَقَِد اسرتاس و ِدي اللَّهمأَِبي قَالَ اح ِك قَالَتِمن وا هم لَ فُلَانٌ قَالَ وا فَعولَ اللَِّه مس

أَِخي فَقَالَ اح ِك فَقَالَتِمن وِجي قَالَ هوز ِك فَقَالَتِمن وا هم لَ فُلَانٌ فَقَالَ وا فَعولَ اللَِّه مسا ري قَالَت ثُم ذَِلك لَتفَفَع ِهدشتِجِعي فَقَِد اسرتاس و ِدي اللَّهم
سلَا فَقَالَ ريا وو فَقَالَت ِهدشتِجِعي فَقَِد اسرتاس و ِدي اللَّهمصلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه اح( تأَيى رتح ذَا كُلَّها هِجهوِبز ِجدأَةَ ترأَنَّ الْم أَظُن تا كُنم 

  .هِذِه الْمرأَةَ 
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����; #9�����	��Ë	 ½	Þ#$��C� 0#$��( `�#E (1#������
234 ����)�#����xP�ßãä�×;��49��P�x�	�/¶��	��	������kQ�

�	����)�g��¶�àÄµ9K�*;�äÅ+�+��	�Xkò�R�	��	�K�%�ÈÉ�	�S�e�;�	�
234#�	��	����)�ÅXX#�g%�	��	����kQ�;�� ��)�1)*�G%�ÈÉ#$�ÅyÆ X���Æ	

234#�	��	��� �Ç�i�	�i��	�L ̀�����K�%�ÈÉ#g��$�ðXÜm	#g��$�x%»�ßÆ	Þ\AÈ��
���)��%Sk�G�ÈÉ#$�Å�Æ X���Æ	%234#�	��	����)�ÅXX#�g�	��	����kQ�;

#�	��	�234 ����kQ�;��K�}#g��$�ðXÜm�#g��$�%»�ßÆ	Þ\AÈ��Ç�i�	�i�L ̀���
	%�G%�ÈÉ#g��$�%Å�X���Æ	234#�	��	����)�ÅXX#�g�	��	��	��	����)�1

�	�L ̀���234#AÈ��Ç�i�	�i��ßÆ	Þ\}#g��$��%»55 �		É  <<AIF�G%234#�	��	������kQ��
Ên/L�����		%+�M����yJ1�
Hg��$�#F9�I�  

 ِلابنِة جحٍش )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن -2
تعجرتةُ قَالَ فَاسزمالُِك حقُِتلَ خ تعضِك فَوجوا قُِتلَ زقَالَ لَه اللَِّه ثُم دِعن هِسبتأَح قَالَت و تعجرتوِك فَاسا قُِتلَ أَخقَالَ لَه اللَِّه ثُم دِعن هِسبتأَح قَالَت و 

  .ٌء  ما يعِدلُ الزوج ِعند الْمرأَِة شي )صلى اهللا عليه وآله ( يدها علَى رأِْسها و صرخت فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

=Ê #�	��	������kQ�%; �����=���#9�����	��
:  ̂#( `�1�
234 ��i�#$��%»�Ë ����Æ¡�\3�����	����)�ð%��/L¾Â�-;����9}�	�þ\AÈ��Ç�i�	

234�$�#�	 ���	����)�ð%��/L¾Â�-;����9%}�	�þ\AÈ��Ç�i�	�i�#$�%»��3Sk ���
�#�	234�$ �234#�	��	������kQ����3Ì�	�|�l�#-~�#$�x»��3	%��� �	% ¶
R;g��

1JcSH/�/; 

ÀlÀlÀlÀl���� باب حق الزوِج علَى الْمرأَِة ����zzzz RRRR	%	%	%	%����  
 قَالَ )عليه السالم (  عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا-1

 ِبيأَةٌ ِإلَى النراَءِت امِج)صلى اهللا عليه وآله ( جوالز قا حولَ اللَِّه مسا ري فَقَالَت  ِتِه ِإلَّا ِبِإذِْنِه ويب ِمن قدصلَا ت و هِصيعلَا ت و هِطيعا أَنْ تأَِة فَقَالَ لَهرلَى الْمع 
لَّا ِبِإذِْنِه و ِإنْ خرجت ِمن بيِتها ِبغيِر ِإذِْنِه لَعنتها ملَاِئكَةُ السماِء و لَا تصوم تطَوعاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه و لَا تمنعه نفْسها و ِإنْ كَانت علَى ظَهِر قَتٍب و لَا تخرج ِمن بيِتها ِإ

لناِس حقّاً علَى الرجِل قَالَ واِلده فَقَالَت يا رسولَ ملَاِئكَةُ الْأَرِض و ملَاِئكَةُ الْغضِب و ملَاِئكَةُ الرحمِة حتى ترِجع ِإلَى بيِتها فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه من أَعظَم ا
 فَقَالَت و الَِّذي بعثَك اللَِّه من أَعظَم الناِس حقّاً علَى الْمرأَِة قَالَ زوجها قَالَت فَما ِلي علَيِه ِمن الْحق ِمثْلُ ما لَه علَي قَالَ لَا و لَا ِمن كُلِّ ِمائٍَة واِحدةٌ قَالَ

  .ِبالْحق نِبياً لَا يمِلك رقَبِتي رجلٌ أَبداً 

������	��q (#$��b  í3#$��¾u �#$��( `�#¾¿��×K�Á1
234#������� �¤ g��¶�Xl�zR	%�	��	����kQ�;��K��ÈÉ�	�S�$ß;�	��	����
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234�$�#�	��	����)��Å�À �à^_Z;gµ���$��M;$�KLà�34i�$�KLY²��$�
;gµ���$�K
àZ;gµ���$��M;$��	�Þ�\Í 9P�$�¡n�;	�à�
m��%u�àÆµ	�� Z

óÎ �4;è�%�4;d%�4;nµ%�4;AZ�l$��Ý Z;gµ���$��M;$�Æ	n��	�Ý
R/À ���w�9��äl?
��	��	������kQ�2%�ÈÉ#g��$�%P��x�	M+�Æ	�I�Ên

234#F)�Å� ��w�9��älg���	��	������kQ�2�ÈÉ#g��$�%R��	;$��R/À  ��
����)�Å�À �læ��ol$�M
 KGX%�ÈÉ#g��$�%R	%;$�234#�	��	����)�%

234#�	��	 �À /H F)�#���$��ÈÉ#g��$��%JM_�¶�%JGªL��	��	����¤ 
1[ �àí3RA
n�G
qSH  

(  أَبو عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن محمِد بِن الْفُضيِل عن سعِد بِن أَِبي عمٍرو الْجلَّاِب قَالَ قَالَ-2
 أَيما امرأٍَة باتت و زوجها علَيها ساِخطٌ ِفي حق لَم تقْبلْ ِمنها صلَاةٌ حتى يرضى عنها و أَيما امرأٍَة تطَيبت ِلغيِر زوِجها لَم تقْبلْ ِمنها صلَاةٌ )عليه السالم 

  .لَ ِمن ِطيِبها كَغسِلها ِمن جنابِتها حتى تغتِس

=�������	��¾�	@'� E#$��7 (#$��C� 0#$��( `�#E (1
234#������� �ø�
�	%R$��_�
P�Qg��MOILU�àk�µ¸�g��$��È��il$�
 ;À 

;lm$�Æ	�I�ÊU�àk�µ ̧�$�PËlm
 ;Æ	R ;	%+�g��MO�	�P��àÉ���$�	%R$�
1�/LkEeoKLe
  

 قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يرفَع لَهم عملٌ عبد آِبق و امرأَةٌ زوجها علَيها ساِخطٌ و )عليه السالم ( حكَِم عن موسى بِن بكٍْر عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن الْ-3
  .الْمسِبلُ ِإزاره خيلَاَء 

W�����	��� [\#C� 01234#��������� �%��J#I+�3�
k��;d�Ï �
�J ��[k�ÏÏ��È��i	%R$�l��g��Æ	�ÏÏÏ �1�	ÐLËlnµH${+�å ;Ï  

4-اٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِهيمرأَِبي ِإب نكٍْر عِن بى بوسم نانَ عسِن حب ِليع ِل )عليه السالم ( نعبالت نسأَِة حرالْم ادقَالَ ِجه   

r����.�/��������	��� [\#$��AÂ 0#$��
2µ ( #¾¿��×K�Á1r,
234# �1����
	%¢¾
JRg��  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْحسِن بِن منِذٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
  .تقْبلُ لَهم صلَاةٌ عبد آِبق ِمن مواِليِه حتى يضع يده ِفي أَيِديِهم و امرأَةٌ باتت و زوجها علَيها ساِخطٌ و رجلٌ أَم قَوماً و هم لَه كَاِرهونَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا 
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�#$��C� 0#$��( ���#E (1�������	���Ñ Î#$��AB A*�
234#������� �%/�Jk�µ¸�d�Ï �K
9#-;A�#-~�Æ	�I�Ê�J �	#�ãk��ok�+��ÏÏ �

g���%�È��il$�	%R$��	�P�QO�ÏÏÏ �1���LZ�L�$�Æ	�	�KLG3��Æ	n°OVÆ	  

 أَنَّ )عليه السالم ( بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن سلَيمانَ-6
 لَو أَمرت )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه ِإنا رأَينا أُناساً يسجد بعضهم ِلبعٍض فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اً أَتوا رسولَ اللَِّه قَوم

أَةَ أَنْ ترالْم ترٍد لَأَمِلأَح دجسداً أَنْ يا أَحِجهوِلز دجس.  

¤����������	���� Aú#$��b  í3#$��¾u �#$��( `�#E (1
234#���� �;��K�%}#�a��	�S�$ß;�	��	������kQ���¶��
#½�	��	����kQ�

234#�	��	������kQ��n�LÆÒH��äÀK�	
ãäÀ�� �MH¶�°Æ	Â
#MH¶�°9n�
1KLÆÒH	%+�Æ	�Â
#Hg��9�KLÆÒ  

عليه ( دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْجاموراِني عِن ابِن أَِبي حمزةَ عن عمِرو بِن جبيٍر الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِع-7
 فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ما حق الزوِج علَى الْمرأَِة قَالَ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَقَالَت فَخبرِني عن )عليه وآله صلى اهللا (  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه )السالم 

يا ِإلَّ شِتهيب ِمن جرخلَا ت عاً وطَوِني تعِإلَّا ِبِإذِْنِه ي ومصا أَنْ تلَه سفَقَالَ لَي هِن ٍء ِمنسِبأَح نيزت ا واِبهِثي نسأَح سلْبت ا وِب ِطيِبهِبأَطْي بطَيا أَنْ تهلَيع ا ِبِإذِْنِه و
  .ِزينِتها و تعِرض نفْسها علَيِه غُدوةً و عِشيةً و أَكْثَر ِمن ذَِلك حقُوقُه علَيها 

³`�#¾¿��×K�Á1�?�©Ó  	@#$��Æ¡'� �#$�%����\�#$���� ( 
234#��������������	� �kQ�;��K�%�ÈÉ#$��	�S�$ß;�	��	������kQ�g��¶�

%�	��	�����.�9A��ÈÉ#$�%�Æ
2µ�#LA
234#�	��	����)�Å�À Xl�zR	
 234#�	��	����)��Åº�£ � �	%+��	�Æµ	�Ï Vu�Æµ	�Z;gµ���	%+�Æ	�JÀ Hg��¬��

¨�UÓ�
+�H
m�t	Ç�	�KL�Ô o�ö�P�º${¢¾%PËlm¢¾��L�	lg���	�Ý �M+�Z;gµ��

1nÆ
2µM�$�l�z!�;	%�	�KL& ̈ $ ;	%  

8-ِن ابع اِنيورامِن الْجع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب ناِء عرغأَِبي الْم نةَ عزمعليه السالم ( ِن أَِبي ح( وِل اللَِّهسأَةٌ ِإلَى ررِت امقَالَ أَت  )
ِه و ِإنْ كَانت علَى قَتٍب و لَا تعِطي شيئاً ِإلَّا ِبِإذِْنِه فَِإنْ فَعلَت فَعلَيها الِْوزر و  فَقَالَت ما حق الزوِج علَى الْمرأَِة فَقَالَ أَنْ تِجيبه ِإلَى حاجِت)صلى اهللا عليه وآله 

  .لَِّذي بعثَك ِبالْحق لَا تزوجت زوجاً أَبداً لَه الْأَجر و لَا تِبيت لَيلَةً و هو علَيها ساِخطٌ قَالَت يا رسولَ اللَِّه و ِإنْ كَانَ ظَاِلماً قَالَ نعم قَالَت و ا

¼234#��������������	��¶��#$��7�,���#$��Æ¡'� �#$�����\�#$�1
�#$��	�S�$ß;�	��	������kQ�g��¶��$�234#�	��	����)��Å�À Xl�zR	%%�ÈÉ

l g��$��KLm�n�K
àcSHZ;gµ���$��	���Ã \Õ9P�$�¡n�K
¾�Oæ���È	;g�	V
�&�
 ;	%;$��	�[ ���Æ	¡n��	��	������kQ�2%�ÈÉ#$�%PQàHg����È��i	%ä�n��	�[

234Å�à�ZÜ~i �1U�	Là�
t�	%MG9234�* #$;À H)�#���$�%}#g��$�%�-F 
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  يِة أَنْ تمنع النساُء أَزواجهنباب كَراِه

����ZZZZ�L�#��L�#��L�#��L�#�TTTT3��	3��	3��	3��		%	%	%	% �A��A��A��A�



 ;����;����;����;��������  
1-نِصٍري عأَِبي ب ناِء عرغأَِبي الْم نع وبِن أَيالَةَ بفَض نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدععليه السالم (  أَِبي ج( 

  . ِللنساِء لَا تطَولْن صلَاتكُن ِلتمنعن أَزواجكُن )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

�,���#$��¾á� �6#$��)*+�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1��#$��7�
234�����#�	��	������kQ������	���������#$��¶ �$��	
GkÀ H�	µ¸á��

1o��T3��		%+���  

2-ِميلَةَ عأَِبي ج نِن الْقَاِسِم عى بوسم نع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع اِسيٍس الْكُنيرض عليه السالم ( ن( ولَ اللَِّهسر تأَةً أَترقَالَ ِإنَّ ام  ) صلى اهللا
لَ الْمرأَةُ الَِّتي يدعوها زوجها ِلبعِض الْحاجِة فَلَا تزالُ تسوفُه  ِلبعِض الْحاجِة فَقَالَ لَها لَعلَِّك ِمن الْمسوفَاِت قَالَت و ما الْمسوفَات يا رسولَ اللَِّه قَا)عليه وآله 

  .حتى ينعس زوجها و ينام فَِتلْك لَا تزالُ الْملَاِئكَةُ تلْعنها حتى يستيِقظَ زوجها 

=#$��Î��#$��rk [\#$�1234#��������������	��!�XV  �g��¶�
234�$�#�	��	����)��%S�$ß;�	��	������kQ�
;g�	V °á� ���9g)�Ö��Ææ

�����kQ�2�ÈÉ#$�%234#�	��	����)�ÅnXg)��	��	� �g�	V °á�	%R$�.g��Æ	
ã�	%R$��I�Ên�LÎ lg��$�å¨�P�QL×	%R$��I�Ê%P�L�����Æ	�	�PÑ
 ;

1P� 

   كَراِهيِة أَنْ تتبتلَ النساُء و يعطِّلْن أَنفُسهنباب

����ZZZZ�L��L��L��L�ØØØØ	���
tH
m�	�#�	���
tH
m�	�#�	���
tH
m�	�#�	���
tH
m�	�#�KKKK Æ�Æ�Æ�Æ����� �g�g�g�gRRRR R����R����R����R��������  
 قَالَ نهى )عليه السالم ( ي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن ابِن أَِب-1

  . النساَء أَنْ يتبتلْن و يعطِّلْن أَنفُسهن ِمن الْأَزواِج )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

�¾ p¢� 0#$��¾u �#$��( `�#E (1£�����������	���Ó'� �#$��
234#��� �1�234��#L�	
�Í	ÎH
m�	�#Lz{gRH����#�	��	������kQ�  

 قَالَ لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ تعطِّلَ نفْسها و لَو تعلِّق ِفي عنِقها ِقلَادةً )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَ-2
  .و لَا ينبِغي أَنْ تدع يدها ِمن الِْخضاِب و لَو تمسحها مسحاً ِبالِْحناِء و ِإنْ كَانت مِسنةً 
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=1234#������������	��q (#$��7R #¾u � �iLJz{�Ô o�~�Hg��
ËÜÙ¶�R�Ú¡n�Û¯#g� Jû��Ü�#-+�Hg���	�P^Ü�-¶�9A
ná�¡n�ë¯õÆ	¡n�P

1�à�ZÜÆD�  

 فَقَالَت أَصلَحك )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري قَالَ دخلَِت امرأَةٌ علَى أَِبي عبِد اللَِّه -3
عليه (  متبتلَةٌ فَقَالَ و ما التبتلُ ِعندِك قَالَت لَا أَتزوج قَالَ و ِلم قَالَت أَلْتِمس ِبذَِلك الْفَضلَ فَقَالَ انصِرِفي فَلَو كَانَ ذَِلِك فَضلًا لَكَانت فَاِطمةُ اللَّه ِإني امرأَةٌ

  .ِبقُها ِإلَى الْفَضِل  أَحق ِبِه ِمنِك ِإنه لَيس أَحد يس)السالم 

W;���������g��¶������	��� Ý��#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1
u��köC�9q�;)���%�ÈÉ�	�S�V_ ¨$] ��)�%��g��K Æ���gR9234#��� �K��

234#)�%�J�
t#9%�ÈÉ#$�Å�Xi�K Æ���gR¶
R] ��å $�9�ÈÉ#$�3	�$�
234#])��%���¯�����± ���2Æ	���)�/��Ün�o�Â]A�MSHYZ����øÆ
2µ�$�ô

1�JÝ�9��  

������������� باب ِإكْراِم الزوجِةR��R��R��R�zzzz����  
1-أَِبي ج نع ميرأَِبي م ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمفٍَر   حولُ اللَِّه )عليه السالم ( عسقَالَ قَالَ ر 

  . أَ يضِرب أَحدكُم الْمرأَةَ ثُم يظَلُّ معاِنقَها )صلى اهللا عليه وآله ( 

�������#$��*q��#$��A*�#$��´�µ�¶�#$���Z ( Î#
2µ ã1��
234#�	��	������kQ������	� �1[ �¯H�oæ�Þk
�$�ðL��3Hg��¶�SH�9�X  

 ِإنما )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه-2
  .الْمرأَةُ لُعبةٌ مِن اتخذَها فَلَا يضيعها 

=�kQ������	�����������#$����#$����#$���)*+�#.�/� 01�
234#�	��	���� �1K
LàpN��î��MO�c�ßûg��  

عليه ( قْداِم عن أَِبي جعفٍَر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبنا عن جعفَِر بِن عنبسةَ عن عباِد بِن ِزياٍد الْأَسِدي عن عمِرو بِن أَِبي الِْم-3
عليه (  و أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عمن حدثَه عن معلَّى بِن محمٍد الْبصِري عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 
 لَا تملِِّك الْمرأَةَ ِمن الْأَمِر ما يجاِوز نفْسها فَِإنَّ ذَِلك أَنعم ِلحاِلها و )عليه السالم (  ِإلَى الْحسِن )عليه السالم (  ِفي ِرسالَِة أَِمِري الْمؤِمِنني  قَالَ)السالم 

أَةَ ررا فَِإنَّ الْماِلهمِلج موأَد ا واِلهى ِلبخا أَنْ أَرهطِْمعلَا ت و اِبكا ِبِحجاكْفُفْه و ِركا ِبِستهرصب ضاغْض ا وهفْسا نِتهامِبكَر دعلَا ت ٍة وانمرِبقَه تسلَي ةٌ وانحي
ِسك بِقيةً فَِإنَّ ِإمساكَك نفْسك عنهن و هن يرين أَنك ذُو اقِْتداٍر خير ِمن أَنْ يرين ِمنك تشفَع ِلغيِرها فَيِميلَ علَيك من شفَعت لَه علَيك معها و استبِق ِمن نفْ

  .حالًا علَى انِكساٍر 
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W	@#$���@�
2µ 
~#$�� p0�  �#$��~�°K�Á#���0��1¨ ¬ U
«)�$����à�'� 

12��#$��AÂ 0#$���>( Ï #$��î�	#LA
#$�%�Ï � ( `��	�����#Ñ sÒÓ 8

������G��������Î�����	�����������#$��: H�\�C�g����99;�
1�á9Î;$��	�û_ Æ
Q�%���úm�g_ ;$�Ü9$�YZÞ�Lµ	p�g�s�$�O�îà9#-+�

Làµ	p�g�s�$�9���;$��J��
Ìs���x %�k�g�����+��	�<�=â��$���ã+�%	
Æ	H$�PäK��O�^3���$��:/K��Æ	�	�å#LO�m�Æ	R ;$�Æ	�	
àæ���	�<�;	����

Hg�sá����YZ<�L-.�g�sá��	�K
cÆ	��$��¾���ç�®¡����,�Æ	�_�
X�;	��A�
K_ ���§�W91G
  

ناِصٍح عِن الْحسيِن بِن علْوانَ عن سعِد  أَحمد بن محمِد بِن سِعيٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْحسِني عن عِلي بِن عبدٍك عِن الْحسِن بِن طَِريِف بِن 
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نةَ عاتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عالَِة ِإلَى )عليه السالم ( بسِذِه الرِه ِبهلَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم أَِمري بقَالَ كَت هِإلَّا أَن انُ  ِمثْلَهوٍد ِرضمحِنِه ماب

  .اللَِّه علَيِه 

è�( �#Ó ( `� Î#$��z� 0#$��� Ð#$��Di ëA�F�
�	�Üm���������G�#$��HI  G�#$��ëC E#$�G��}#$��;$�P�Q3�X�

1�������A�È�(J+�9Ü#���g�é��� 

ÀÀÀÀ���� باب حق الْمرأَِة علَى الزوِج llll 	%	%	%	% Rg��Rg��Rg��Rg������  
 ما حق )عليه السالم ( عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر -1

(  كَانِت امرأَةٌ ِعند أَِبي )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه الْمرأَِة علَى زوِجها الَِّذي ِإذَا فَعلَه كَانَ محِسناً قَالَ يشِبعها و يكْسوها و ِإنْ جِهلَت غَفَر لَها و قَالَ
  . تؤِذيِه فَيغِفر لَها )عليه السالم 

�������#9�����	���� !"�#$��E A��#$������ (#���0��1
ÈÉ����234#����)�Å���R¯�KL�
�Æ	.��À $ AHl	%Rg��%� ����	�P� L����

234#����������	�%K
L�Þ���PLk�Æ	n��	�P~K� ��¶�$ß;����**]KGJ�O�g�
1��L2
34�Þ������)���
�s�  

2-ع ِميرزٍر الْعيبِن جِرو بمع نةَ عزمِن أَِبي حب ِليِن عِن بسِن الْحع اِنيورامِن الْجِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبأَِبي ع ن
 فَسأَلَته عن حق الزوِج علَى الْمرأَِة فَخبرها ثُم قَالَت فَما حقُّها علَيِه قَالَ يكْسوها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِإلَى النِبي )عليه السالم ( اللَِّه 

صلى ( ٌء غَير هذَا قَالَ لَا قَالَت لَا و اللَِّه لَا تزوجت أَبداً ثُم ولَّت فَقَالَ النِبي  ن الْجوِع و ِإنْ أَذْنبت غَفَر لَها فَقَالَت فَلَيس لَها علَيِه شيِمن الْعرِي و يطِْعمها ِم
  .ز و جلَّ يقُولُ و أَنْ يستعِففْن خير لَهن  ارِجِعي فَرجعت فَقَالَ ِإنَّ اللَّه ع)اهللا عليه وآله 
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=?�©Ó  	@#$��Æ¡'� 0 Î#$�����\�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1
234#��������������	�� ���¤ g��¶��z��	��	����)�#$��	�S�$ß;�	��	��

����)�Å�À Xl	%R�z%}#g��$�ð2� ��#�	��	����)��Xk�Q9K�*;!�;	%l
234#�	��	 �õ2É�$�$�X}#g��$��%KL�Þ���KLê Æ	n��	�K
i|Hz��$��	�K
${H

234#�	��	����)�ÅJÀ SHl	%R�zÆ	R ; �1U�	Là�
tMG� �å	æç��} #g��$��1Jìèü èæ è¬

ð234#�	��	����¤ ��
ë x�	Æ	 �234�S�® Æ	xo�® �
 ;A��bL�¹��7 Æ	n�%�¹34å	æç��X èæ è¬

1�u�×���=r"¤Ö�  

3-نانَ عرِن ِمهةَ باعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنِد اللَِّه   عبعليه السالم (  أَِبي ع( اَء وسالن و ِتيمالْي ِني ِبذَِلكعِن يِعيفَيِفي الض قُوا اللَّهقَالَ ات 
  .ِإنما هن عورةٌ 

W234#��������������	��A�¿  �Z#$��_ AB#$�1 �þ;��9K�*;�	�	
1nÆ
µ�mÆ	® ́ %9K�*;�����	��ì%V	�d  

 جاِريةً )عليه السالم ( ِه   عنه عن محمِد بِن عِلي عن ذُبيانَ بِن حِكيٍم عن بهلُوِل بِن مسِلٍم عن يونس بِن عماٍر قَالَ زوجِني أَبو عبِد اللَّ-4
 ا لَهم طَِك اللَّهسِبي وقَالَ اذْه ا ثُمهبذَن اغِْفر ا وهثَّتج اكْس ا وهطْنب ِبعا فَقَالَ أَشهانُ ِإلَيسا الِْإحم و ا فَقُلْتهِإلَي ِسنِنِه فَقَالَ أَحاِعيلَ ابمِلِإس تكَان.  

r(#$�1�����������	���� Oá#$��q kí#$��£ Aîs#$��0 
234�	��Í	Î �E�����vZ�J+�#��� �)�xÅ�Xz©Î�$�XÈÉ#9%iLz©Î�$�

�234#��� �$�W��o�Â234#����)�ð%	L�ÞH�ï�$��	�o~${H: ;$�	�H�;$�
1K
ð��ø�
��!�;  

 ما حق الْمرأَِة علَى زوِجها قَالَ يسد )عليه السالم (  ربِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن محمِد بِن ِعيسى عمن حدثَه عن ِشهاِب بِن عبِد-5
 نهفَالد ا قُلْتقَّهى حاللَِّه أَد و فَقَد لَ ذَِلكهاً فَِإذَا فَعجا ولَه حقَبلَا ي ا وهتروع رتسي ا وهتعوجمفَاللَّح لَا قُلْت موي و مواً يكُونُ  قَالَ ِغبقَالَ ِفي كُلِّ ثَلَاثٍَة فَي

ةَ أَثْوعبٍة أَرنا ِفي كُلِّ سوهكْسي ٍر وهِة أَشغُ ِفي كُلِّ ِستبالص غُ قَالَ وبفَالص قُلْت ذَِلك ِمن اٍت لَا أَكْثَررم رشِر عهِفي الش ِف ويِن ِللصيبثَو اِء وتِن ِللشيباٍب ثَو
ِلكُلِّ ِإن رقَدلْي اِلي وِعي فِْسي وِبِه ن ي أَقُوتفَِإن دِبالْم نهقُوتي ِت ويالز لِّ والْخ أِْس وِن الرهاَء ديثَلَاثَِة أَش ِمن هتيب فِْقرِغي أَنْ يبناَء لَا يفَِإنْ ش هقُوت مهاٍن ِمنس

ِلك أَكَلَه و ِإنْ شاَء وهبه و ِإنْ شاَء تصدق ِبِه و لَا تكُونُ فَاِكهةٌ عامةٌ ِإلَّا أَطْعم ِعيالَه ِمنها و لَا يدع أَنْ يكُونَ ِللِْعيِد ِعندهم فَضلٌ ِفي الطَّعاِم أَنْ يسني ِمن ذَ
  .شيئاً لَا يسني لَهم ِفي ساِئِر الْأَياِم 

�����������#9�����	��ñ�� ¾ò #$��î�	#LA
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�	���%O ���	�1�RA�µ�à÷!� �ë¯i��
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1¹LJù	=9�2�Û*R� �KLù	=R��|A�
 ;A��	�KLàz{x
i|Æ
2µHA�lú J�  

6-محم نلَاِء عِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِلٍم عسِن مولُ )عليه السالم ( ِد بسقَالَ قَالَ ر 
  . ِبالْمرأَِة حتى ظَننت أَنه لَا ينبِغي طَلَاقُها ِإلَّا ِمن فَاِحشٍة مبينٍة )عليه السالم (  أَوصاِني جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

¤(1��	�����������#$��q (#$��7R #$��¾u �#$��( `�#E 
234#�	��	������kQ���� �9K�*;g��#����%�&F�ñ����AIF���6	!���

1KLLûü Æ	�P�Q3ë¯o
J  

اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر أَو غَيِرِه عِن ابِن فَضاٍل عن غَاِلِب بِن عثْمانَ عن روِح بِن عبِد الرِحيِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد -7
  . قَولُه عز و جلَّ و من قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللَّه قَالَ ِإذَا أَنفَق علَيها ما يِقيم ظَهرها مع ِكسوٍة و ِإلَّا فُرق بينهما )عليه السالم ( 

³2���� (#���0��1ý2�� ö	�#$��AB ���#$�%�k6 �#$��Æ	R;$�
$��2
#����O��»X�!µ�R$�l��	��k�Rå	æç��%�ÈÉ����������#9�����	��Xèæ è¬

ØâYÊ���9KL�!� �234#����)� �lg��
qL¤�þþ��	���Û*
O	R$����KLØâ
1ë¯o
�LS�WAb�
;A�à�	¦���M  

ٍج قَالَ لَا يجبر الرجلُ ِإلَّا علَى نفَقَِة الْأَبويِن و الْولَِد قَالَ ابن أَِبي عميٍر قُلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن درا-8
تها و يطِْعمها ما يِقيم صلْبها أَقَامت معه و ِإلَّا  قَالَ ِإذَا كَساها ما يواِري عور)عليه السالم ( ِلجِميٍل و الْمرأَةُ قَالَ قَد رِوي عن عنبسةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .طَلَّقَها 

¼ �#$��)*+�#.�/� 01��	�)*�3H?
�}#$������	��Ø��
 Ù#$��&'
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/¤¤¤¤���� باب مداراِة الزوجِة///????ÆÆÆÆ ��������zzzz����  
( لَ قَالَ رسولُ اللَِّه  قَا)عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . ِإنما مثَلُ الْمرأَِة مثَلُ الضلِْع الْمعوج ِإنْ تركْته انتفَعت ِبِه و ِإنْ أَقَمته كَسرته و ِفي حِديٍث آخر استمتعت ِبِه )صلى اهللا عليه وآله 
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�$������ (#���0��1����	�����������#$���� !"�#$��A��#
234#�	��	������kQ�� ����	�Ýoß��2
g� lk_ ;$���#�n��+Ó f�kª�g��® ´


�	�Ýä��g��XþD1o*�� �$���9fg��	À  

 ِإنَّ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن الْأَحمِر عن محمٍد الْواِسِطي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -2
 اِهيمرلسالم عليه ا( ِإب( و هتركَس هتِج ِإنْ أَقَموعلِْع الْمثَلُ الضأَِة مرثَلُ الْما ممِه ِإنالَى ِإلَيعت ى اللَّهحةَ فَأَوارلُِق سوِء خس لْقَى ِمنا يلَّ مج و زكَا ِإلَى اللَِّه عش 

   .ِإنْ تركْته استمتعت ِبِه اصِبر علَيها

=A*�#$��C� 0#$��( `�#¾¿��×K�Á1�� �������	��1�	(#$��
234#������� ���A�#å	æç�������!:�K�;Ø�$ �å	5��#����.�/�è èæ æè è¬ ¬ ́%S34�	�

��$��Ý	
g� lK_ �$���n��	�Ýä��g��Ý	L§H�#LþD��n�%�+Ó f�kª�g��®
1	L] l$�%Ýoß  

�²²²²���� باب ما يِجب ِمن طَاعِة الزوِج علَى الْمرأَِة�������	%	%	%	%  llll ����zzzz����LLLL�	O9Y�	O9Y�	O9Y�	O9Y����  

عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم الْحضرِمي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
 خرج ِفي بعِض حواِئِجِه فَعِهد ِإلَى امرأَِتِه عهداً أَلَّا تخرج ِمن بيِتها حتى )صلى اهللا عليه وآله ( لْأَنصاِر علَى عهِد رسوِل اللَِّه  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن ا)السالم 

 ِبيأَةُ ِإلَى النرثَِت الْمعفَب ِرضا ماهِإنَّ أَب قَالَ و مقْدعليه وآله صلى اهللا( ي ( ِإنَّ أَِبي قَد و مقْدى يتِتي حيب ِمن جرأَنْ لَا أَخ ِإلَي ِهدع و جرِجي خوِإنَّ ز فَقَالَت 
ِك قَالَ فَثَقُلَ فَأَرسلَت ِإلَيِه ثَاِنياً ِبذَِلك فَقَالَت فَتأْمرِني  لَا اجِلِسي ِفي بيِتِك و أَِطيِعي زوج)صلى اهللا عليه وآله ( مِرض فَتأْمرِني أَنْ أَعوده فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

الَ لَا اجِلِسي ِفي بيِتِك و أَِطيِعي أَنْ أَعوده فَقَالَ اجِلِسي ِفي بيِتِك و أَِطيِعي زوجِك قَالَ فَمات أَبوها فَبعثَت ِإلَيِه ِإنَّ أَِبي قَد مات فَتأْمرِني أَنْ أُصلِّي علَيِه فَقَ
  . ِإنَّ اللَّه قَد غَفَر لَِك و ِلأَِبيِك ِبطَاعِتِك ِلزوِجِك )صلى اهللا عليه وآله ( زوجِك قَالَ فَدِفن الرجلُ فَبعثَ ِإلَيها رسولُ اللَِّه 
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 )عليه السالم (  عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا-2
 النساَء فَقَالَ يا معاِشر النساِء تصدقْن و لَو ِمن حِليكُن و لَو ِبتمرٍة و لَو ِبِشق تمرٍة فَِإنَّ أَكْثَركُن حطَب )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ خطَب رسولُ اللَِّه 

ِإن منهج اتنا الْبِمن سأَ لَي اتِضعرالْم اِملَاتالْح اتهالْأُم نحن سولَ اللَِّه أَ لَيسا رقْلٌ يا عٍم لَهلَيِني سب أَةٌ ِمنرةَ فَقَالَِت امِشرينَ الْعكْفُرت و ننَ اللَّعكِْثرت كُن
 فَقَالَ حاِملَات واِلدات مرِضعات رِحيمات لَو لَا ما يأِْتني ِإلَى بعولَِتِهن ما )صلى اهللا عليه وآله ( ات فَرق لَها رسولُ اللَِّه الْمِقيمات و الْأَخوات الْمشِفقَ

 ارالن نهةٌ ِمنلِّيصم لَتخد.  
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 قَالَ خرج )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن غَاِلٍب عن جاِبٍر الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر -3
ولُ اللَِّه رصلى اهللا عليه وآله ( س( نأَِطع و قْندصاِء تسالن اِشرعا مقَالَ ي ثُم ِهنلَيع قَفاِء فَوسِبالن رِم فَماِري الِْجسٍل عملَى جِة عِدينِر الْمِر ِإلَى ظَهحالن موي 

 ِفي الناِر مع الْكُفَّاِر و اللَِّه ما )صلى اهللا عليه وآله ( ناِر فَلَما سِمعن ذَِلك بكَين ثُم قَامت ِإلَيِه امرأَةٌ ِمنهن فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه أَزواجكُن فَِإنَّ أَكْثَركُن ِفي ال
  . ِإنكُن كَاِفرات ِبحق أَزواِجكُن )صلى اهللا عليه وآله ( ِه نحن ِبكُفَّاٍر فَنكُونَ ِمن أَهِل الناِر فَقَالَ لَها رسولُ اللَّ

W���������	���/�#$���� ���#$��¾u �#$��( `�#E (1
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 قَالَ لَيس ِللْمرأَِة أَمر مع زوِجها ِفي ِعتٍق و لَا صدقٍَة و لَا تدِبٍري و لَا )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  .ٍر ِفي ماِلها ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها ِإلَّا ِفي زكَاٍة أَو ِبر واِلديها أَو ِصلَِة قَرابِتها ِهبٍة و لَا نذْ

r234#��������������	��A;  ���#¾u �1 �H�JM9k3+�;$�Hg����
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5-ِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع عليه السالم ( كُوِني( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهمأَي 
 ِجعرى تتا حفَقَةَ لَها فَلَا نِجهوِر ِإذِْن زيا ِبغِتهيب ِمن تجرأٍَة خرام.  

���#$��)*+�#.�/� 01���kQ������	�����������#$����#$��
234#�	��	��� �1P�® Æ	�I�ÊJå SH
 ;$��Ý 	*Z;gµ���	%+��M+�g��MO  

n���� النساِءباب ِفي ِقلَِّة الصلَاِح ِفي nnnµµµµ ��� ¡��� ¡��� ¡��� ¡����  
1- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر .  ِعدعأَِبي ج نع اِليِن الثُّمِلٍم عسِن مِرو بمعليه ( ع

 الناِجي ِمن الرجاِل قَِليلٌ و ِمن النساِء أَقَلُّ و أَقَلُّ ِقيلَ و ِلم يا رسولَ اللَِّه قَالَ ِلأَنهن كَاِفرات الْغضِب )صلى اهللا عليه وآله (   قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه)السالم 
  .مؤِمنات الرضا 

�)*+�#$���� ( `�#¾¿��×K�Á1 (#$�� A; #$��q 	@#$��
234#�	��	������kQ������	���������#$��ûa �U2gö�9�	
q��R¯ ��	�nÁ

��kQ�2»XÈÉnÁ×�	�Á×9����234#�	��	����)��Å�3	/�	��	���� ����YZ
1n/�û�	#AU�È	;�mN��	�û�	#L· È	;
  

 أَنه قَالَ ِلامرأَِة سعٍد هِنيئاً )عليه السالم (  عمٍرو الْجلَّاِب عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن الْفُضيِل عن سعِد بِن أَِبي-2
مرأَِة الصاِلحِة ِفي النساِء كَمثَِل الْغراِب الْأَعصِم ِفي الِْغرباِن لَِك يا خنساُء فَلَو لَم يعِطِك اللَّه شيئاً ِإلَّا ابنتِك أُم الْحسيِن لَقَد أَعطَاِك اللَّه خيراً كَِثرياً ِإنما مثَلُ الْ

  .و هو الْأَبيض ِإحدى الرجلَيِن 

=#��������������	��¾p�#$��@'� E#$��7 (#$��0 (#$�1æ ¬
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امِة  قَالَ مثَلُ الْمرأَِة الْمؤِمنِة مثَلُ الش)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
  .ِفي الثَّوِر الْأَسوِد 

W234#��������������	���¥¦  §#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
¨ ©ª« ¬ �

1�+�ÜÃ	�9P[ Æîkª�g��«\  

4-اِصِميٍد الْعمحم نب دمفٍَر   أَحعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِلٍم عِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍل عِن فَضِن بسِن الْحب ِليع نع 
اِلحِة مثَلُ الْغراِب الْأَعصِم الَِّذي لَا يكَاد يقْدر علَيِه ِقيلَ و ما الْغراب  ِإنما مثَلُ الْمرأَِة الص)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

  .الْأَعصم الَِّذي لَا يكَاد يقْدر علَيِه قَالَ الْأَبيض ِإحدى ِرجلَيِه 



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 228

r�45� 0#$��k6 Î 0#Ï � ( `�1s8�q (#$��~$ ¾¼�+�#$�
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 قَالَ قَالَ )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن عن بعِض أَصحاِبِه-5
  . ما ِلِإبِليس جند أَعظَم ِمن النساِء و الْغضِب )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

�$��¾u �#$��_ ( `�#E (1#+�#$��A;  ��û	
À ����#$�
234#�	��	������kQ������	������ �1J�SH�����	�����9�	�;A«  

6- اِسِطيالْو ِليأَِبي ع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعِإلَى أَِبي ج هفَععليه السالم ( ر( بذَه تأَةَ ِإذَا كَِبررقَالَ ِإنَّ الْم 
  .خير شطْريها و بِقي شرهما ذَهب جمالُها و عِقم رِحمها و احتد ِلسانها 

¤�	0��#$��Û/( `�#¾¿��×K�Á1234#������������	�ñlq#$��1 �
��*��R$��	��/�Â/��m�$�%�®�Û*}RA��	��/�ÂST��B��	
;$��/��fg�g��L

1�/���A*µ�$��	��¹� 

}ÙÙÙÙ����  تأِْديِب النساِءباب ِفي�����{�����{�����{���������  
 لَا تنِزلُوا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 ِف وراَء ِبالْغسوِر النةَ النورس لَ وزالِْمغ نوهلِّمع ةَ وابالِْكت نوهلِّمعلَا ت.  

����kQ������	�����������#$����#$����#$��)*+�#.�/� 01
234#�	��	��� ��*H����1	
 ���Ø�Q�	�0� J��	�o�G� J��	�<�G9���̈�  

2- ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاِلٍم رِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوا )سالم عليه ال(   ِعدلِّمعلَا ت 
  .ِنساَءكُم سورةَ يوسف و لَا تقِْرُءوهن ِإياها فَِإنَّ ِفيها الِْفتن و علِّموهن سورةَ النوِر فَِإنَّ ِفيها الْمواِعظَ 

= ¾¼�+�#$��45� 0#$��
2µ ( #¾¿��×K�Á1r,G������	�ñlq�~$
234#������� ���Ø�QH����á��=r�1n���\YZ	
 �  

3-اِح عِن الْقَدِن ابع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ولُ اللَِّهسى رهقَالَ ن  )
  . أَنْ يركَب سرج ِبفَرٍج )صلى اهللا عليه وآله 
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W�����������	��ö�\� �#$�����( �#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á1
4#���23 �Ø4�R	�#�	��	������kQ��g�� �1�#���QlKgc;  

4-ِإس نع سونِن يوِر بصنم ناٍر عسِن ياِعيلَ بمِإس نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع سوني ناِئيلَ عر
 ِمِننيؤالْم ِر قَالَ قَالَ أَِمريواِرِث الْأَعِن الْحع اقحوِر )عليه السالم ( أَِبي ِإسِللْفُج نوهجيهوِج فَترلَى السع وجِملُوا الْفُرحلَا ت .  

r (#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1$��Oá �H#$���m vZ�#$��0
��#$�%�Oá#$�%�%���#����_ #$��!"� 234#�������G������	��� �Ø	4

����� �1	�k�GliµJ�;L��Ql��µHÀ 

ëëëë����  طَاعِتِهنباب ِفي ترِك ̄̄̄ ̄����LJYLJYLJYLJY²²²²����������������������������  
 و سأَلْته عِن الْمرأَِة )عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن -1

  .قَد حجت حجةَ الِْإسلَاِم فَتقُولُ ِلزوِجها أَِحجِني ِمن ماِلي أَ لَه أَنْ يمنعها قَالَ نعم يقُولُ حقِّي علَيِك أَعظَم ِمن حقِِّك علَي ِفي هذَا الْموِسرِة 

� !"�#$��A��#$������ (#���0��1�����=���#9�����	����
X1o�Lá �k3KG��% �	%+��	��y L�
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234#����)�ÅKL���Æ	��À H	%;$� �-Àl	�KGK��9jÞ$�l�À �G%ã�$��	�%�
1����  

( لَِّه  قَالَ ذَكَر رسولُ ال)عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  . النساَء فَقَالَ اعصوهن ِفي الْمعروِف قَبلَ أَنْ يأْمرنكُم ِبالْمنكَِر و تعوذُوا ِباللَِّه ِمن ِشراِرِهن و كُونوا ِمن ِخياِرِهن علَى حذٍَر )صلى اهللا عليه وآله 

=u �#$��( `�#¾¿��×K�Á1��������������	��A;  ���#$��¾
234# �234P��LLsR����#�	��	������kQ� �Æ	�� �$�	Lk�kk��3g*�A�M9ç

¶3Æ~����	�JRS�/W�9A� �� 1��������Øï�	������  

 من أَطَاع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
هأَترام قَاقالر ابالثِّي اِت واحيالن اِت والِْعيد اِت وسرالْع اِت واممِإلَى الْح ابالذَّه هِمن طْلُبةُ قَالَ تالطَّاع ا ِتلْكم اِر ِقيلَ وِهِه ِفي النجلَى وع اللَّه هأَكَب .  

W����#$��)*+�#.�/� 01���kQ������	�����������#$����#$
234#�	��	��� � 234Å�Y²�� Æ	»XÈÉ%[ î��9> «e�	���å	æç��KLY²���zá�Oèæ è¬ �

	��	ú%�á
t%�Í�$�g��1�É��Æ	�	�õ3K�¶�*�	�õ3gµ���#�
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  .  و ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه طَاعةُ الْمرأَِة ندامةٌ -4

r234#�	��	������kQ��}#$;
;�T�1 ��Um}Y²��g��1  

 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عمن ذَكَره عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
 ِمِننيؤقُو)عليه السالم ( الْمات ِفي  ِفي كَلَاٍم لَه كُمِمن نعطْملَا ي كَي ناِلفُوهوِف فَخرعِبالْم كُمنرِإنْ أَم ذٍَر ولَى حع اِرِهنِخي وا ِمنكُون اِء وسالن ارا ِشر

  .الْمنكَِر 

�#$��î�	#LLs#$��)*+�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1 Ð�"$��
234#�������G������	�����������# �WÆ	n��	�����
������P��	�	������/

à§��Ðl5��;S�/��Æ	�¹	LGB �A��JMRSæ�1��  

 النساُء فَقَالَ لَا تشاِوروهن ِفي النجوى و لَا )عليه السالم (  قَالَ ذُِكر ِعند أَِبي جعفٍَر )عليه السالم (   و عنه عن أَِبيِه رفَعه ِإلَى أَِبي جعفٍَر -6
  .تِطيعوهن ِفي ِذي قَرابٍة 

¤#$��)*+�#$��	�1234#����)����LsR����¨$ ;������������	�ñlq �
1	LàY²��$�9�	��
k��;$��	�äGÆ�(�A�9�\�Ë  

 قَالَ تعوذُوا ِباللَِّه )عليه السالم (  عثْمانَ عِن الْمطَِّلِب بِن ِزياٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عمِرو بِن-7
نِبالْم كُمنرأْموِف فَيرعِفي الْم نوهِطيعلَا ت ذٍَر ولَى حع اِرِهنِخي وا ِمنكُون و اِئكُماِت ِنسطَاِلح كَِر ِمن.  

³����������	�ñlq�
2µ � #$��AB 	@#$��L� (#E (1 #����
234 ��A�M9Sæ�����
������P��	�¶3Æ~�å	æç��9K�*;������÷èæ è¬#RS�� WÆ	à�		LàY²�
b
U1  

  و عنه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجاموراِني عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن صندٍل عِن ابِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سِمعت أَبا -8
  . يقُولُ ِإياكُم و مشاورةَ النساِء فَِإنَّ ِفيِهن الضعف و الْوهن و الْعجز )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

¼ Aú#$��A¬ �#$��k� #$��Æ¡'� 0 Î#$�����\������#$��	�1
����	����234#���������; #9� �1���	���	þ%�Á9����YZ	��Æ�(������  

عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  اللَِّه   و عنه عن يعقُوب بِن يِزيد عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا يكَنى أَبا عبِد اللَِّه رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد-9
  . ِفي ِخلَاِف النساِء الْبركَةُ )السالم 

Ì 1�����ñlq#$������� ����?
�¶��9�û	
K�Á#$��>? ¾¼#$��	�
��	������1�þ/9�3à}R����234#�������G����  
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10- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه ونٌ )صلوات اهللا عليه (   ولْعم وأَةٌ فَهرام هربدِرٍئ تكُلُّ ام .  

�Ö 1���G�#$;
;�T�1�AöKLg��7f��
qÆ		234#����  

 ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن ِإسحاق بِن عماٍر رفَعه قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه -11
  .حرب دعا ِنساَءه فَاستشارهن ثُم خالَفَهن أَراد الْ

�� 1���kQ������	�ñlq#$���! !"�#$��' Ð#$��( `�#E (
��ÑH����á���34Æ
���R/ L�	��	�����L"/;$�ð�	�ÚÆ�(�A��	  

 قَالَ استِعيذُوا ِباللَِّه ِمن ِشراِر ِنساِئكُم و كُونوا ِمن )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -12
 النساُء لَا يشاورنَ ِفي النجوى و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( حذٍَر و لَا تِطيعوهن ِفي الْمعروِف فَيدعونكُم ِإلَى الْمنكَِر و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ِخياِرِهن علَى 

يخ بذَه تنأَةَ ِإذَا أَسرى ِإنَّ الْمبِفي ذَِوي الْقُر نطَعي نلَ ِإذَا أَسجِإنَّ الر ا وهانِلس دتحي ا ولُقُهوُء خسي ا وهِحمر ِقمعي هأَن ذَِلك ا ومهرش ِقيب ا وهيطْرش ر
هأْير ِكمحتسي و قْلُهع ئُوبي هأَن ذَِلك ا ومهريخ ِقيب ِه ويطْرش رش بذَه لُقُهخ نسحي و .  

�= 1�/á�234#��������������	��		
°+�#$��AB 	@#$��)*+�#0
à�		LàY²��A�M9Sæ�����
������P��	��¯Æ~�å	æç�������èæ è¬kQ��	�Ub
g�
�S�/WÆ	

g��L	LGY²��A�9�Þ;�	��
k��;A��	�äGÆ�(�����9�\�ê234#�	��	������
#}RA�Û*�/���ST��B��	
;$���/��ÆD�õ�/~�$��¹���*��R$����áÜ�	��

YZ�#Û*ST�A��	��¹���}R�B��	
;$��¹��ÆD�õ
qL�	��/���A*µ�$��	��/��
�/��$P���$��/��i�Q �$�1�/��P�~�$��	�  

  ����%%%%���� باب التستِر
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن-1

ٌء و لَِكنها تمِشي ِفي جاِنِب   لَيس ِللنساِء ِمن سرواِت الطَِّريِق شي)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  الْحاِئِط و الطَِّريِق 

� 1 (�	��)*+�#.�/� 0�A�st u#$��vZ�#$¶�.�/�#$��&'� �#$�

;����234#�	��	������kQ������	�����������#$��{ |	#$����� 

ë¯%J5��c �±1ë¯%q�¶�;5��2(*Hg�  

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
(طَيأٍَة ترام أَي  تعجا رى متا مِتهيِإلَى ب ِجعرى تتح نلْعت ا فَِهيِتهيب ِمن تجرخ ثُم تب.  
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=1�����kQ������	�����������#$��{ |	#$����� .�/�#&'� �
4#�	��	�1ÑM+�x�	LÆ	�)Ê�À#��Îl$��Ý 	*�M+�ð�	�PËlmg��MO23¨ «  

3-أَِبي ع نٍل عجر نٍر عكَيِن بِن ابِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عأَِة أَنْ )عليه السالم ( برِغي ِللْمبنقَالَ لَا ي 
  .تجمر ثَوبها ِإذَا خرجت ِمن بيِتها 

W 1�U �#$��� �#$����  ¡#.�/� 0 $�?
�¶�# � ������#$�
�2�����	���1ë¯�ËJlm���Ý 	*�MLg��  

(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
  . لَيس ِللنساِء ِمن سراِة الطَِّريِق و لَِكن جنبيِه يعِني وسطَه )عليه وآله صلى اهللا 

r 1�����	�����������#$��~$  ��#$��&'� �#$��( ���#E (
��	������kQ�1nK����	
;5��±JAb�
R5��
 ;����234#�	  

5-نع ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع  )
  . قَالَ لَا ينبِغي ِللْمرأَِة أَنْ تنكَِشف بين يدِي الْيهوِديِة و النصراِنيِة فَِإنهن يِصفْن ذَِلك ِلأَزواِجِهن )عليه السالم 

� 1u#$��vZ� (�	��)*+�#.�/� 0t sA��¥¦  §#$��&'� �#$��
¨ ©ª« ¬

��		%+�.wÆ	Y Zë ̄i�JÆ
l ́¨$ ;©�·�	�Ü
rHg��234#��������������	��
1n/LA
  

( ياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز-6
  . أَنْ لَا يحتِبني و لَا يقْعدنَ مع الرجاِل ِفي الْخلَاِء  ِمن الْبيعِة علَى النساِء)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِفيما أَخذَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 

¤ 1�� #$��12�� ���#$��A& =� (#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á!ìÓ

c�234#��������������	���p �'æ�yMÜ�9A�û( �����#�	��	������kQ�l�	
1UÞ�9gö#$;�	
qÜà�	�U)à;L��N�s;K�H�C*�	�PÆ	  

نلَه هكْرِخلَاٍل ت نِي عهباب الن �����O�O�O�OTTTT ��������ÄÄÄÄ A�A�A�A�nÆ>nÆ>nÆ>nÆ>UUUUiiii



 ;���;���;���;�������  
 نهى عِن )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .ضاِب علَى الراحِة و قَالَ ِإنما هلَكَت ِنساُء بِني ِإسراِئيلَ ِمن ِقبِل الْقُصِص و نقِْش الِْخضاِب الْقَناِزِع و الْقُصِص و نقِْش الِْخ
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�1����G������	�����������#$����#$����#$��)*+�#.�/� 0
��k*;�3û����%���¥234�	�234��#�+;�Úl,�	��Rk*;�3À�*éïH����#�

1Þ�zúå ;+;�Ú�	��R  

2-ِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نٍع عمِمس نِن عمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمِن شِن بسعليه ( ِن الْح
  . لَا تِحلُّ ِلامرأٍَة حاضت أَنْ تتِخذَ قُصةً أَو جمةً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 

= 1�Á� #$��12�� ���#$��A�-  Î (#$��
2µ 6#¾¿��×K!ìÓ æ
T

��
� g��O234#�	��	������kQ������	�����������#$����* �;�Z
 j�
Rk*1nJ��i��ðk*�	�.  

 عِن النساِء )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن ثَاِبِت بِن أَِبي سِعيٍد قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه -3
الْقَر ُءوِسِهنِفي ر لْنعجٍف يوا ِبصهرعش لَتصا فَِإنْ وِرهِر غَيعش اِملَ ِمنلَ الْقَرعجأَِة أَنْ ترِللْم كَِره ا وفِْسهأٍَة نرِر امعش ا كَانَ ِمنم و وفالص لُحصاِملَ قَالَ ي

  .أَو ِبشعِر نفِْسها فَلَا يضرها 

W 1( `�#E (k�Q���������������	��E'� k|#$��Aú 0#$��
234#����)�Ån ��*\9�+�Æ	�9K�*;����»X"�	�
�*\���R�ä*+�;g���	�A	�1


;g���	�àA�SH�����ä*Ü+�2��/�A	�k*;$�n�1X��*\R�ä*;g����	
°�Æ	}
1Ýb
  

عليه (  عن سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي هاِشٍم عن ساِلِم بِن مكْرٍم-4
لَغنا أَنَّ رسولَ  قَالَ سِئلَ عِن الْقَراِمِل الَِّتي تصنعها النساُء ِفي رُءوِسِهن يِصلْنه ِبشعوِرِهن فَقَالَ لَا بأْس علَى الْمرأَِة ِبما تزينت ِبِه ِلزوِجها قَالَ فَقُلْت ب)السالم 

 الْواِصلَةَ و الْموصولَةَ الَِّتي تزِني ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  لَعن الْواِصلَةَ و الْموصولَةَ فَقَالَ لَيس هناك ِإنما لَعن رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  . النساَء ِإلَى الرجاِل فَِتلْك الْواِصلَةُ و الْموصولَةُ شباِبها فَلَما كَِبرت قَادِت

r 1����	���ä�E#$���}  ~$ #$��,þ '� 12��#$��L� (#E (
�9K�*;�*\A�»æµ����������)��n�
L4&��ä*+�J��	�n/�9�	�+����O

�����kQ��æ I½�ÈÉ#91Jò� SH9$�KL¥µM�c�
 ;	%+�g��234#���
l�Í\�	���	#�	��	���	#�	��	������kQ���JÎ Æ	l�Ê234#����)���Î 

fg�L�	�KLiµ9��Oá�O�/�g����Æ	�S34Î l�Í\�	�������P�� �S�/xKLg
v��Æ	
�	���	1��Í\ 
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����� باب ما يِحلُّ النظَر ِإلَيِه ِمن الْمرأَِةk�k�k�k���� ÆÆÆÆÃÃÃÃ ����	c����	c����	c����	c���� �g���g���g���g������  
عليه ( الَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن دراٍج عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَ-1

ينِة و ما دونَ  عِن الذِّراعيِن ِمن الْمرأَِة أَ هما ِمن الزينِة الَِّتي قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى و ال يبِدين ِزينتهن ِإلَّا ِلبعولَِتِهن قَالَ نعم و ما دونَ الِْخماِر ِمن الز)السالم 
  .السواريِن 

���	���m 7#$��Ø��
 Ù#$��¾u �#$��_ ( `�#¾¿��×K�Á
*;��b�
;@��b�
�#-������������������#9���n�9¥µMÆ	Xæµ9K�

 ;�		%+�P�Q3bLà	i ¥µá�Æ	�	��¹34å	æç��9K�*;��Xèæ è¬���W=�1�-234#����)�Å

1�¥µw�Q;�0���-�	�Tî�	Æ	R ;K
l;KÂ  

 قَالَ قُلْت لَه ما )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن مروِك بِن عبيٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .اً قَالَ الْوجه و الْكَفَّاِن و الْقَدماِن يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يرى ِمن الْمرأَِة ِإذَا لَم يكُن محرم

=K�Á#$��z z	q#$��_ ( `�#E (1¾¿�À �����#9�����	��
iÆ	�L�k� ÷
cÇH�g��
 ;?
��ÈÉ�����234#����)�Å��Ã �1�0 �	��1%ÆÂ  

اللَِّه   أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد -3
  . ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى ِإلَّا ما ظَهر ِمنها قَالَ الزينةُ الظَّاِهرةُ الْكُحلُ و الْخاتم )عليه السالم ( 

W$��U ���#$��Æ	É rk#$��Ó Ð�	��� (#_ ( `�1�Ø���µ#
k�;å	æç��#��������������	�èæ è¬55�¹�	i �A�O;$�P�Q3���W� �2349K�*; �¥µ	i

1�2¶��	�Ì�
�q�  

4-دعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نٍد عمحم نب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نِلٍم عسِن مِل اللَِّه )عليه السالم ( انَ بقَو نع هأَلْتقَالَ س 
 الْقُلْب ِهي كَةُ وسالْم و ماتها قَالَ الْخِمن رِإلَّا ما ظَه نهتِزين ِدينبال ي الَى وعت.  

r `�#( Ð1����������#9�����	��¶��#$��q A�E#$��!"�
234#����)�9K�*;%�¹�	i �$�O;$�P�Q3Þ|
à¥µá�Æ	�	�k�;å	æç��Xk�Qèæ è¬ ��	�2¶�

n31n4Æ	�	�  

 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن سعٍد الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر -5
ِدينأَةً ِبالْمراِر امصالْأَن ِمن ابلَ شقْبتِني اسِبب اهمس قَاٍق قَدلَ ِفي زخد ا وهِإلَي ظَرن تازا جقِْبلَةٌ فَلَمم ِهي ا وهِإلَي ظَرفَن آذَاِنِهن لْفخ نعقَنتاُء يسكَانَ الن ِة و

اِئِط أَوِفي الْح ظْمع ههجو ضرتاع ا ولْفَهخ ظُرنلَ يعاللَِّه فُلَاٍن فَج ِبِه فَقَالَ وثَو ِرِه ودلَى صِسيلُ عاُء تمفَِإذَا الد ظَرأَةُ نرِت الْمضا مفَلَم ههجو قةٌ فَشاججز 
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عليه (  قَالَ لَه ما هذَا فَأَخبره فَهبطَ جبرِئيلُ )لى اهللا عليه وآله ص(  و لَأُخِبرنه قَالَ فَأَتاه فَلَما رآه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( َآلِتين رسولَ اللَِّه 
  . ِبهِذِه الْآيِة قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم و يحفَظُوا فُروجهم ذِلك أَزكى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ )السالم 

� (1��������	���ä�E#$��Æ& '#$��C� 0#$��( `�#E
234#���� �$�#A�O$��50Ò � ;��R+����' ��÷$ �g��¶�9�O RA�O¶�;� �«� Ó
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� ;$��	���?�
9¡H?i�g¥�	��
���$�#$��Õ��Æ	Lx� �n	
�Æ	�_�
�
���
��
#$��ÕÂg��L»�6µÆÂ R$��»�7 ��· 2Ab�
;�	��á
ÆÂR$�Xe	}l�	��	�8;$�Am

234#����)�[ �o� J��	�[ �o�$ß;�	��	������kQ��	9*�	V 9��å	æç��}#$���-�:èæ è¬

 ���kQ�L�	�2�$ß;�	��	������kQ�Æ	x234�$���
��#�	��	���� �2� #$�xÅ�XÜ
����}á��	���;nÃá�Æ	�H�\á
34�	��	����)�1P�kµiLîÆ¼��Ü����%�&�

;A�é%bLÐÑ1n�LÆ	O���*�$�å	æç��ï�ÆÙß
 èæ è¬���=r"W�� 

������� باب الْقَواِعِد ِمن النساِءÆ���Æ���Æ���ÆDDDD����õõõõ����  
1- نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبقَالَ )عليه السالم ( أَِبي ع نهِثياب نعضأَ أَنْ يقَر هأَن 

الز ا ولَه ريخ ولْ فَهفْعت ٍة فَِإنْ لَمٍة ِبِزينجربتم ركَانَ غَي نم يدي نيكَانَ فَقَالَ ب نم يدي نيب قُلْت ابالِْجلْب و ارالِْخميش نلَه ِدينبةُ الَِّتي يِة  ينٌء ِفي الْآي
  .الْأُخرى 

�Æ¼½�#$������	��/#$��AB 
Í#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01  
نهِثياب نعضأَ أَنْ يقَر هأَن
�¹�K�+�%<{1b�=r"¤Ö�234#����������f\1 �;/�ÈÉ#9�
¯�	�=g	�

234#����)��Å¨$�9K�*;��¥µÆ	�	��æ�
 ;$��iLàm�n��	�> ¥µZ��¨$ M;°
|O
 ;A�19¼½���	
�k  

 قَالَ الْقَواِعد ِمن النساِء لَيس علَيِهن )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
ابِثي نعضأَنْ ي احنج هدحو ابالِْجلْب عضقَالَ ت نه.  

=234#��������������	��Æ¡'� (#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01 �
+�n����fg����î�	K
l�4%�JÆ÷SHlA��b
�¹�K�23 �1K�¹��
¯�´  

 ِفي قَوِلِه )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -3
  . اللَّاِتي ال يرجونَ ِنكاحاً ما الَِّذي يصلُح لَهن أَنْ يضعن ِمن ِثياِبِهن قَالَ الِْجلْباب عز و جلَّ و الْقَواِعد ِمن النساِء
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W�����	��q (#$��¢µ� R #$��¾u �#$��( `�#¾¿��×K�Á1
�k�;å	æç��Xèæ è¬�������Ån� �¹�Æ	`�n�AH�9�	�;A�%d�J§��ö÷O���fg��	

234# �1�
¯��  

 أَنه قَرأَ أَنْ يضعن ِثيابهن قَالَ )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عن أَ-4
  .الِْجلْباب و الِْخمار ِإذَا كَانِت الْمرأَةُ مِسنةً 

r#$������	����� ?>#$��_ 
Í#$��)*+�#.�/� 01أَنْ ي نهِثياب نعض�f\
234#��������� �1�ÆD�õg��L=g	��	��
 ̄��  

����� باب أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِلÕ��Õ��Õ��Õ����� ggggRRRR �������� 
q
q
q
qeeeegggg��������  
1-ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحةَ   ماررز نكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش 

  .اِل ِإلَى آِخِر الْآيِة قَالَ الْأَحمق الَِّذي لَا يأِْتي النساَء  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَِو التاِبِعني غَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرج)عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

����0���	��A�st u#vZ� (1$��  �#$��E A��#$������ (#
����#9�����	��Ø���µ#$��A¬k�;������>>  أَِو التاِبِعني غَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل ِإلَى آِخِر الْآيِة 55

�=r"W��234#����)��Xk�Q9K�*; �����à$ß;����O�Q  ́Æ	 <<����Làef�  

2- نب ديمح   ِة ِمنبأُوِلي الِْإر نع هأَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِحٍد عِر وغَي نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي
أِْتي النِه الَِّذي لَا يلَيلَّى عوالْم قماِل قَالَ الْأَحجاَء الرس.  

=���	�����'� 12��#$��AB A*�#$��´�µ�¶�#$��( Î#
2µ ã1
�����)�#9��234>>   أُوِلي الِْإربِة55#����)��Xk�Q9K�*;�	
q �� ���	´��¹�X
=�l

�����Æ	�×½ �LJ1  

داِح   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَ-3
صلى اهللا (  قَالَ كَانَ ِبالْمِدينِة رجلَاِن يسمى أَحدهما ِهيت و الْآخر ماِنع فَقَالَا ِلرجٍل و رسولُ اللَِّه )عليهم السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن آباِئِه 

اِئف ِإنْ شاَء اللَّه فَعلَيك ِبابنِة غَيلَانَ الثَّقَِفيِة فَِإنها شموع بخلَاُء مبتلَةٌ هيفَاُء شنباُء ِإذَا جلَست تثَنت و ِإذَا تكَلَّمت غَنت  يسمع ِإذَا افْتتحتم الطَّ)عليه وآله 
صلى اهللا (  لَا أُِريكُما ِمن أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( قَدِح فَقَالَ النِبي تقِْبلُ ِبأَربٍع و تدِبر ِبثَماٍن بين ِرجلَيها ِمثْلُ الْ

  .عٍة  فَغرب ِبِهما ِإلَى مكَاٍن يقَالُ لَه الْعرايا و كَانا يتسوقَاِن ِفي كُلِّ جم)عليه وآله 

W.�/� 0�	��( ?#( Ð1$�� �)*+�##$¶� #$�����( �#$�
�� 7*�+�#]�a������W3��	+�#]�a�����������#$��ö�0 A/  ����� ������	����
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H�P�0� AA ����7tA�Ý	LÛH�²�L1���34YZ�	��	� 9 
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�kQ��%�õ$Gû�Ab�
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Lv	�����X ?i2�ÉH��	
A��	�2
##�	��	������kQ�xÐ
J�Rx�	 �
1y�¹�  

ÆÆÆÆÃÃÃÃ���� ساِء أَهِل الذِّمِةباب النظَِر ِإلَى ِن ������������������������������������ �� ��HHHHssss�� �� ææ ææ����  
 لَا حرمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .هِل الذِّمِة أَنْ ينظَر ِإلَى شعوِرِهن و أَيِديِهن ِلِنساِء أَ

����kQ������	�����������#$����#$����#$��)*+�#.�/� 01
234#�	��	��� �#-�	�k*;�������Hs� æ1�JG>SH9�
  

  باب النظَِر ِإلَى ِنساِء الْأَعراِب و أَهِل السواِد

����ÆÆÆÆÃÃÃÃ ������������������������������������IIII SSSS))))QQQQ �	��	��	��	�/Ê/Ê/Ê/Ê



����  
1-ِن صاِد ببع نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبا عأَب تِمعٍب قَالَ سيقُولُ لَا )عليه السالم ( هي 

 علَى عقِْلها و لَا بأْس ِبالنظَِر ِإلَى بأْس ِبالنظَِر ِإلَى رُءوِس أَهِل التهامِة و الْأَعراِب و أَهِل السواِد و الْعلُوِج ِلأَنهم ِإذَا نهوا لَا ينتهونَ قَالَ و الْمجنونِة و الْمغلُوبِة
 ذَِلك دمعتي ا لَما مِدهسج ا وِرهعش.  

�( `�#¾¿��×K�Á1  ��; #9�����	��J 
~#$��¾u �#$��_
234#������� ��A�YZ�Jò� SH9�
����	�;������	4R�	��I/)Q%��Ê
%�z

K iLm�LJò� SH9ÆÃl: �	�k*;g��Q Á�	��ß234�	�%��Jµ*Æ	�ML	�J�
q;�*��À#
�Èl� �1�à  

����MMMMþþþþ���� باب ِقناِع الِْإماِء و أُمهاِت الْأَولَاِد ���� R�R�R�R�oooo3�
3�
3�
3�
	��	��		��	��		��	��		��	��	EEEE����  
1-ا الْحأَب أَلْتِزيٍع قَالَ سِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعدضِن الرعليه السالم ( س( نع 

 عقَناِل قَالَ تجِدي الرأَي نيا بهأْسر كِْشفا أَنْ تلَاِد أَ لَهاِت الْأَوهأُم.  
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�N�=���#9�����	��*î vZ� (#$�%�_ ( `�#¾¿��×K�Á1�
 234#����)�Å�gµ���Ò<�¨$ ;�	
q
 ;A�X9K�*;�	E�	��Xk�Q���� �H�

1Nþ�  

2-حم ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحفٍَر   معا جأَب تِمعِلٍم قَالَ سسِن مِد بعليه السالم ( م( 
ى تتلُوكَةٌ حمم ِهي لَاِة وِفي الص اعا ِقنهلَيع ِرطَتتِة ِإذَا اشبكَاتلَى الْملَا ع ِة وربدلَى الْملَا ع لَاِة وِفي الص اعِة ِقنلَى الْأَمع سقُولُ لَيي ا وِتهبكَاتم ِميعج يدؤ

  .يجِري علَيها ما يجِري علَى الْمملُوِك ِفي الْحدوِد كُلِّها 

=��; #9�����	��q (#$��~$  ��#$��¾u �#$��( `�#E (1
#�����234 �Æ	�	�P�SË4}�¸þ��9µ¸l$�L�JL�	Mþ��9µ ̧l�O�	�Ø/O  %Ei�

1n�����lzÉ9
	gO�O��K�$ Æ	Ý�����l$��	�KL�
��O��$ ~�Æ	�I�Ê%��É 

wxwxwxwx���� باب مصافَحِة النساِء R����R����R����R��������  
 عن مصافَحِة )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -1

الَ لَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يصاِفح الْمرأَةَ ِإلَّا امرأَةً يحرم علَيِه أَنْ يتزوجها أُخت أَو ِبنت أَو عمةٌ أَو خالَةٌ أَِو ابنةُ أُخٍت أَو نحوها فَأَما الْمرأَةُ الَِّتي الرجِل الْمرأَةَ قَ
  . يصاِفحها ِإلَّا ِمن وراِء الثَّوِب و لَا يغِمز كَفَّها يِحلُّ لَه أَنْ يتزوجها فَلَا
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 هلْ يصاِفح الرجلُ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -2
أَةَ لَيرِب الْماِء الثَّورو ٍم فَقَالَ لَا ِإلَّا ِمنرحِبِذي م تس.  

=��#9�����	��¶��#$��µ�ù ¾á���#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
3 Lwx �g���Ãi?
�X%�ÈÉ��������234Å� �1�3 L�l	�;K�²J  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ساِلٍم عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني قَالَ حدثَتِني سِعيدةُ و ِمنةُ أُختا محمِد بِن أَِبي عميٍر بياِع -3
ِد اللَِّه السبلَى أَِبي عا علْنخا دقَالَت عليه السالم ( اِبِري( ودعِذِه تِتي ها ِإنَّ أُخماهدِإح ِب قَالَتاِء الثَّورو قَالَ ِمن هاِفحصا تقُلْن معا قَالَ ناهأَةُ أَخرالْم ودعا تفَقُلْن 

ِت ِإخدا قَالَ ِإذَا عهتوةَ ِإخغبصِسي الْملْبِك فَلَا تتو.  
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 ِبيِة النعايباَء)صلى اهللا عليه وآله ( باب ِصفَِة مسالن   

���������R�R�R�R���� (((( �������	��	������kQ��������	��	������kQ��������	��	������kQ��������	��	������kQ�����  
 عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن أَسلَم الْجبِلي عن عبِد الرحمِن بِن ساِلٍم الْأَشلِّ عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد-1

لنساَء ِحني بايعهن قَالَ دعا ِبِمركَِنِه الَِّذي كَانَ  ا)صلى اهللا عليه وآله (  كَيف ماسح رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 فَكَانَ هذَا )له صلى اهللا عليه وآ( يتوضأُ ِفيِه فَصب ِفيِه ماًء ثُم غَمس يده الْيمنى فَكُلَّما بايع واِحدةً ِمنهن قَالَ اغِْمِسي يدِك فَتغِمس كَما غَمس رسولُ اللَِّه 

 ناهِإي هتحاسمم.  

�~$  12��#$��T�� (#$��0 (#$���� ( `�#¾¿��×K�Á1
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  . ِمثْلَه )عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

1��A
��	�+$�����������#$��		
°+�#$��)*+�#.�/� 0  

2- ِليو عِد اللَِّه   أَببو عِلٍم قَالَ قَالَ أَبسِن مانَ بدعس نع اقحِن ِإسب دمأَح نع ِريععليه السالم ( الْأَش( ولُ اللَِّهسر عايب فِري كَيدأَ ت  ) صلى
جمعهن حولَه ثُم دعا ِبتوِر براٍم فَصب ِفيِه نضوحاً ثُم غَمس يده ِفيِه ثُم قَالَ اسمعن يا هؤلَاِء  النساَء قُلْت اللَّه أَعلَم و ابن رسوِلِه أَعلَم قَالَ )اهللا عليه وآله 

لَادأَو لْنقْتلَا ت و ِننيزلَا ت و ِرقْنسلَا ت ئاً ويِباللَِّه ش ِركْنشلَى أَنْ لَا تع كُناِيعِفي أُب كُنولَتعب ِصنيعلَا ت و ِلكُنجأَر و ِديكُنأَي نيب هِرينفْتاٍن تتهِبب أِْتنيلَا ت و كُن
تفَكَان لْنفَفَع كُنِديأَي ناغِْمس نقَالَ لَه ِر ثُموالت ِمن هدي جرفَأَخ معن قُلْن نتروٍف أَقْررعوِل اللَِّه مسر دأَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  ي ِمن بةُ أَطْيالطَّاِهر 

  .يمس ِبها كَف أُنثَى لَيست لَه ِبمحرٍم 
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�����kQ�x%XÜm�#�a�x%o��9$�#-+�%234J��	�ik÷#-�±/$�#F)�ð%�-}#�����
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�i���� باب الدخوِل علَى النساِء$ß;����i�$ß;����i�$ß;����i�$ß;��������  
 قَالَ نهى )عليه السالم ( بِن الْجهِم عن جعفَِر بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن هارونَ -1

  . أَنْ يدخلَ الرجالُ علَى النساِء ِإلَّا ِبِإذِْنِهن )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

�+�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1 �#$��³ A	�-#$��)*@���	��
234#����������� �gµ�������P�Q3Þ�$ß;����
q��$�234�#�	��	������kQ�

;<<  

  .داِخلٌ علَى النساِء ِإلَّا ِبِإذِْن أَوِلياِئِهن   و ِبهذَا الِْإسناِد أَنْ يدخلَ -2

=1;gµ����ûl�;A�P�Q3$ß;�����à?�
�	#�?�
SH�#$;
;�T�1  

 قَالَ يستأِْذنُ الرجلُ ِإذَا )عليه السالم ( ي أَيوب الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِب-3
   .دخلَ علَى أَِبيِه و لَا يستأِْذنُ الْأَب علَى اِلابِن قَالَ و يستأِْذنُ الرجلُ علَى ابنِتِه و أُخِتِه ِإذَا كَانتا متزوجتيِن

W#��������������	��µ�ù ¾á���#$��¾u �#$��( ̀ �#¾¿��×K�Á1
234 �234%[ õ3Jgµ���#�$ß;J+�)*�	�õ3gµ���P�$ß;)*+�L?
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 الرجلُ يستأِْذنُ علَى )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -4
 قَالَ نعم قَد كُنت أَستأِْذنُ علَى أَِبي و لَيست أُمي ِعنده ِإنما ِهي امرأَةُ أَِبي توفِّيت أُمي و أَنا غُلَام و قَد يكُونُ ِمن خلْوِتِهما ما لَا أُِحب أَنْ أَفْجأَهما علَيِه أَِبيِه

  . السلَام أَصوب و أَحسن و لَا يِحباِن ذَِلك ِمني

rÈÉ����������#9�����	��/0 (#$��Î��#$��k6 �#( `�1
��W3��	+�]9%�-234Åõ3gµ���#�$ß;)*+�?
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5-نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدِن ِشمِرو بمع نةَ عِمريِن عِف بيس نٍح عيرِن شةَ باِويعِن مِد بيبع 
 و أَنا )عليها السالم ( مةَ  يِريد فَاِط)صلى اهللا عليه وآله (  عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري قَالَ خرج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
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الَ معه فَلَما انتهيت ِإلَى الْباِب وضع يده علَيِه فَدفَعه ثُم قَالَ السلَام علَيكُم فَقَالَت فَاِطمةُ علَيك السلَام يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَدخلُ قَالَت ادخلْ يا رسولَ اللَِّه قَ
 ةُ وفَاِطم فَقَالَت كُملَيع لَامقَالَ الس ثُم لَتِك فَفَعأْسِعي ِبِه رفَِتِك فَقَنلَ ِملْحِذي فَضةُ خا فَاِطمفَقَالَ ي اعِقن لَيع سولَ اللَِّه لَيسا ري ِعي فَقَالَتم نم ا ولُ أَنخأَد

 و )صلى اهللا عليه وآله ( لَ اللَِّه قَالَ أَدخلُ قَالَت نعم يا رسولَ اللَِّه قَالَ أَنا و من مِعي قَالَت و من معك قَالَ جاِبر فَدخلَ رسولُ اللَِّه علَيك السلَام يا رسو
 ما ِلي أَرى وجهِك أَصفَر قَالَت يا رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ادٍة فَقَالَ رسولُ اللَِّه  أَصفَر كَأَنه بطْن جر)عليها السالم ( دخلْت و ِإذَا وجه فَاِطمةَ 

ر فَو اللَِّه لَنظَرت ِإلَى الدِم ينحِدر ِمن قُصاِصها  اللَّهم مشِبع الْجوعِة و داِفع الضيعِة أَشِبع فَاِطمةَ ِبنت محمٍد قَالَ جاِب)صلى اهللا عليه وآله ( الْجوع فَقَالَ 
  .حتى عاد وجهها أَحمر فَما جاعت بعد ذَِلك الْيوِم 
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هِمن رباب آخ ����ËËËË
9$�
9$�
9$�
9$�����  
 عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد جِميعاً عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه-1

الَ ِليستأِْذِن الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم  قَ)عليه السالم ( النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الَِتِه ولَى خلَا ع ِتِه ولَى أُخلَا ع ِه ولَى أُمع ِلجفَلَا ي لُملَغَ الْحب نم لَّ وج و زع اللَّه كُمرا أَماٍت كَمرثَلَاثَ م كُمى ِمنتوا حأْذَنِإلَّا ِبِإذٍْن فَلَا ت ى ذَِلكلَى ِسولَا ع 

ٍء ِمنهن  دخلَ ِفي شي ِليستأِْذنْ علَيك خاِدمك ِإذَا بلَغَ الْحلُم ِفي ثَلَاِث عوراٍت ِإذَا )عليه السالم ( يسلِّم و السلَام طَاعةٌ ِللَِّه عز و جلَّ قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ك و لَو كَانَ بيته ِفي بيِتك قَالَ و لْيستأِْذنْ علَيك بعد الِْعشاِء الَِّتي تسمى الْعتمةَ و ِحني تصِبح و ِحني تضعونَ ِثيابكُم ِمن الظَِّهريِة ِإنما أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبذَِل

  .ِللْخلْوِة فَِإنها ساعةُ ِغرٍة و خلْوٍة 

�E (�	��)*+�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1$�� #w�_ ( `�#
#$��Aú rk#$��>Q Á#$��Ó Ðö�& �O234#��������������	��^ �Æ	
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�í3�;� ���J ���*O�	��2
##å	æç��W�ö��³3gµ���qd�9�P�J�*OÆ	�	�Xèæ è¬

Ë
Æ	R ;A��	���M�3á�Æ	xP��2�	�KL�2Æ	�I�Ê	
àgµ�����	�%�à?�
Z;gµ��M $ß;
1�Y²��å	æç��èæ è¬  

234#�����������h�	�� �;°�9����Lõ3gµ��9gk	�d�[ P���*L�
����
�Q�L�	�%�¹�}SÈ ��g��.�õ3gµ��1;7_��Æ	234%�Ü���;MK��MR$�¡n��?�
$ß

`Æ	YZ�2
#RgöHA�#å	æç��YZ%	
�¹����Pá��L�	�	Lèæ è¬1n��ga;gö�	�  

 ِفي )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد الْحلَِبي عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
ين ملَكَت أَيمانكُم قَالَ ِهي خاصةٌ ِفي الرجاِل دونَ النساِء قُلْت فَالنساُء يستأِْذنَّ ِفي هِذِه الثَّلَاِث ساعاٍت قَالَ لَا و لَِكن يدخلْن و قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذ

  .م قَالَ علَيكُم اسِتئْذَانٌ كَاسِتئْذَاِن من قَد بلَغَ ِفي هِذِه الثَّلَاِث ساعاٍت يخرجن و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم قَالَ ِمن أَنفُِسكُ

=���	��Ø���µ#$��/(#$��Î��#$��k6 �#$��( `�#¾¿��×K�Á1
��#�����������k�;å	æçèæ è¬ 2349K�*;nò ���OÆ	 �#$;�	
q�!�Ü%K�*;����

%P�J�*�9�O�	�n� �Ø��	?�
±J234Å³3gµ��9gk	�dA�M���X�ÈÉ#9%J9
234 � +�K���
�µ� �1�9gk	�dA�O��L�	l$�o�L�	!gµ��l�234  

 ِعيسى عن يوسف بِن عِقيٍل عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه جِميعاً عن محمِد بِن-3
 قَالَ ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَلَاثَ مراٍت ِمن قَبِل صلَاِة الْفَجِر و )عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

ني تضعونَ ِثيابكُم ِمن الظَِّهريِة و ِمن بعِد صلَاِة الِْعشاِء ثَلَاثُ عوراٍت لَكُم لَيس علَيكُم و لَا علَيِهم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم و من بلَغَ الْحلُم ِمنكُم فَلَا ِح
  .أُخِتِه و لَا علَى ابنِتِه و لَا علَى من ِسوى ذَِلك ِإلَّا ِبِإذٍْن و لَا يأْذَنْ ِلأَحٍد حتى يسلِّم فَِإنَّ السلَام طَاعةُ الرحمِن يِلج علَى أُمِه و لَا علَى 

W�( `�#E (1�	� ¶�����'� `�#$��¾¿��×K�Á$��_ (#$�#$
234#������������	��/ (#$��b  àá# ��	�nò ���OHA�ë¯c3gµ����

�dá��L�	�� �Áµ¸�qdK�J�*O�Æ	�9�dA�9gk	�dV1;µ¸�7_�	�	
�¹�K�
;A��	�P�	�M%�3á�Æ	�P���*O�9��	�n�ec
n
��K��Æ	��Æ÷SHlA�à�	�l�àÆ	R;gk	�

?�
gµ��Z$ß;A�nOÆ	R1�Y²��1��2YZõ3àgµ��#$;Æ	R ;�2�°�	��à  

( ٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يسا-4
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَالثَ مراٍت ِقيلَ من هم فَقَالَ هم )عليه السالم 

مملُوكُونَ ِمن الرجاِل و النساِء و الصبيانُ الَِّذين لَم يبلُغوا يستأِْذنونَ علَيكُم ِعند هِذِه الثَّلَاِث الْعوراِت ِمن بعِد صلَاِة الِْعشاِء و ِهي الْعتمةُ و ِحني تضعونَ الْ
ِمن ِة والظَِّهري ِمن كُمابِثي لُوكُكُمملُ مخدي ِر ولَاِة الْفَجِل صقَب ]كُمانِغلْم اُءوا ] وِر ِإذٍْن ِإنْ شياٍت ِبغروِذِه الثَّلَاِث عِد هعب ِمن.  



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 243

r$����� ;�#$��
Í ö#$��)*+�#$�����'� `�#¾¿��×K�Á1#
k�R������������#$���m  يا أَيها الَِّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَِّذين ملَكَت أَيمانكُم و الَِّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ِمنكُم ثَالثَ 755

 >> مراٍت���)���X��	�9K�*;234#����)��%nAHAHÆ	»XÈÉ��	��	� ��	�
qzÉÆ	
�L�	��¹�} SÈ ��g��.1;_µ¸9gk	�dA�Ý³3gµ����Æ	nP�à�*O�nÒ �	����

�K��dá�1n��gµ��Zn¯LÆ	R;gk	�dA�zÉK���	�� �Çµ¸�	�	
�¹  

  باب ما يِحلُّ ِللْمملُوِك النظَر ِإلَيِه ِمن مولَاِتِه

�����k�k�k�k���� iLÆiLÆiLÆiLÆÃÃÃÃ llll �	c�	c�	c�	c���� ����RRRR3á�R�3á�R�3á�R�3á�R�JJJJ����  
1-بع نى عيحي نب دمحا   مأَب أَلْتِد اللَِّه قَالَ سبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم يناب دمأَح ِد اللَِّه و

  .س  عِن الْمملُوِك يرى شعر مولَاِتِه قَالَ لَا بأْ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

����	�����'� 12��#$��AB A*�#$��# 0#$��( `�	���#E (1
����)�Å�Ð
k*;R3á�O9K�*;�J $�%Xk�Q����������#9��234# �1Jò�SH  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن ِإبراِهيم بِن أَِبي الِْبلَاِد و يحيى بِن ِإبراِهيم عن أَِبيِه ِإبراِهيم عن معاِويةَ بِن -2
اٍر قَالَ كُنمِد اللَِّه عبأَِبي ع دعليه السالم ( ا ِعن( ِد اللَِّهبو عِبِه أَب بحِه أَِبي فَرلَيلَ عخلًا ِإذْ دجر ثَلَاِثني واً ِمنحن  ) لَ )عليه السالمِبِه فَأَقْبنِإلَى ج هلَسأَج و 

(  ِإنَّ ِلأَِبي معاِويةَ حاجةً فَلَو خفَّفْتم فَقُمنا جِميعاً فَقَالَ ِلي أَِبي ارِجع يا معاِويةُ فَرجعت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ) السالم عليه( علَيِه طَِويلًا ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
عونَ شيئاً لَا يِحلُّ لَهم قَالَ و ما هو قُلْت ِإنَّ الْمرأَةَ الْقُرِشيةَ و الْهاِشِميةَ تركَب و تضع  هذَا ابنك قَالَ نعم و هو يزعم أَنَّ أَهلَ الْمِدينِة يصن)عليه السالم 

 تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى قَالَ اقْرأْ هِذِه الْآيةَ ال جناح علَيِهن ِفي  يا بني أَ ما)عليه السالم ( يدها علَى رأِْس الْأَسوِد و ِذراعيها علَى عنِقِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 اقالس و رعالش لُوكمى الْمرأَنْ ي أْسلَا ب ينا بقَالَ ي ثُم نهمانأَي لَكَتال ما م لَغَ وى بتح ناِئِهنال أَب و آباِئِهن.  

=Á1)*+�#.�/� E�	��
f��� .�/�#$��vZ� (#$��( `�#¾¿��×K�
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�R����)�x2P9i+����	�}>O�Am��#����������2�$ß;
234#���������ð �½xÅo�Q�
�g� �n���R��	V¶�HÜ	Þ���æ#**KG'P�K· {�wÀ

234#���������%»® 9x%o�® �½	ÞK�%} ��Oª���AIR$��	�%�-}#)*KGÅ�����Ü
���)�%Jk� 
 ;A�O�n�L�RC�234#� �U#-R$�S���Qg��	-��¶��ÈÉ#9ÅXÆ	

234#�����������9
��$��i*�$��	�l�; �JKGK� �]\�ÈÉ#9Å]\JA���X
234%�� ��\½�ÜæÁ 7���� öE« ¿� ��� ®®®®®®����)��I�Êنهمانأَي لَكَتال ما م و   <<�¾�Ü����234ð�I �K�

zÉ�Jò�SH9$�J��J �15
�i*2k*  
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3- نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتمِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمعليه ( ِإس
  . الْمملُوك يرى شعر مولَاِتِه و ساقَها قَالَ لَا بأْس )السالم 

W�	��)*+�#.�/� 01��� Ü	Þ#$��&'� �#$��A�st u#$��vZ� (
zÉ%�ÈÉ����������#9�����	���J �Jò�SH234%�Ð
�j*�	�k*;R3á�  

4-نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِميعاً عج قُوبعِن يب سوني اٍر ومِن عب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمعليه السالم (  أَح( 
يا ِإلَى شهدبع ظُرنأَِة أَنْ يرِحلُّ ِللْما قَالَ لَا يِرهعا ِإلَّا ِإلَى شِدهسج وناً ٍء ِمنأْما ِإذَا كَانَ مِرهعِإلَى ش ظُرنأَنْ ي أْسى لَا برٍة أُخايِفي ِرو و ٍد ِلذَِلكمعتم رغَي .  

r�������	����	
¾¼ Oá�	���� Oá#$��¾u �#$��( `�#E (1
����234#��� �]ZMÆ	;�ä*;$�P�Q35
HT°;: ;$��JR$��
 ;g���Jk�
1;g] 

V���� باب الِْخصياِنVVVkkkk����  
1-نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِد اللَِّه   حبا عأَب أَلْتقَالَ س ِعيخةَ النبتِن عِلِك بِد الْمبعليه السالم (  ع( أُم نع 

 ِحلُّ ذَِلكِسلُ قَالَ لَا يتغت ِهي ا ولَاهوم ِصيا خهِإلَي ظُرنأَنْ ي لُحصلْ يلَِد هالْو.  

��( Î#
2µ ã1k ½��#$��Õ ���#$�� �������#9����	���
����)�Å�Ü�LeÆ	�L5
��J R$�OVk���$��	�
ÜX9K�*;�	��Xk�Q����

234# �Jk� Ü1�  

 قُلْت يكُونُ ِللرجِل )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن ِإسحاق قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن موسى -2
  .شعورهن قَالَ لَا الْخِصي يدخلُ علَى ِنساِئِه فَيناِولُهن الْوضوَء فَيرى 

=����[\=���#9�����	��!"� (#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
*;A��	��¹�iLÈ	J��	��¹�$ß;������Õ
�K�	
?
�k¶�Xk�Q�1J	�
234Å�Ð
k  

اعِة الِْقناِريلَى الْجع ِجبى يتباب م ��������¹¹¹¹����LLLL�	Æ
�	Æ
�	Æ
�	Æ
llll llll ����ÓÓÓÓ LLLL����  
 بِن حميٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم-1

  . قَالَ لَا يصلُح ِللْجاِريِة ِإذَا حاضت ِإلَّا أَنْ تختِمر ِإلَّا أَنْ لَا تِجده )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
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�#$��.�/� 0�	�
2µ 6#¾¿��×K�Á1+� �)* ¶�#$#$��A�H '� �#$�
234#������������	��q (#$��ã �� �J	�

 ;�Ó��=g	��5
� Là

1��
à� L�;g�Í $�P�Q3eg	�  

 عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن   محمد بن ِإسماِعيلَ-2
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِج قَالَ سجعليه السالم ( الْح(دت ِة الَِّتي لَماِريِن الْجا  عهلَيع ِجبى يتم و مرحم هنيب ا وهنيب سلَي نا ِممهأْسر طِّيغا أَنْ تِغي لَهبنى يتم ِرك

  .أَنْ تقَنع رأْسها ِللصلَاِة قَالَ لَا تغطِّي رأْسها حتى تحرم علَيها الصلَاةُ 

= u#vZ� (1#$��E A��#$������ (#$�����0�� �	��A�st
Mþ��~�ü��S�J�*O9K�*;�Ó$�Xk�Q�����.�/���#9�����	��Ø� 12��

ÃiO���äA�ë¯234#����)�1�¹�L�	iL�
¯l�9µ ̧ül$��	�;$�n� �ILôþ�H�+�
�à��>µ¸l$��P�à��1  

  باب حد الْجاِريِة الصِغريِة الَِّتي يجوز أَنْ تقَبلَ

����xxxx



;;;;����IIII gggg ��@H���@H���@H���@H�ÓÓÓÓ����������������  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن يحيى الْكَاِهِلي عن أَِبي أَحمد الْكَاِهِلي و أَظُنِني قَد حضرته قَالَ -1

ِني ويب سٍة لَيِرييوج نع هأَلْتس ِركجلَى حا عهعضفَلَا ت ِسِنني ا ِستهلَيى عا فَقَالَ ِإذَا أَتلُها فَأُقَبِملُهاِني فَأَحشغت مرحا مهنيب .  

���	��èR`���#$��èRE ���#$��C� 0#$��( `�#E (1KG���
KG�	�;$��Xk�Q����������9K�*;�Óé�$�#9�	�y��V_ $ß;����)�99AI

JG>HAb�
���Ãi ����)��12
;����	�2*���#9�ÞP��À���P���k$ Ï �ÓL234#�
1äG9
�  

   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن يحيى عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-2
  . قَالَ قَالَ ِإذَا بلَغِت الْجاِريةُ الْحرةُ ِست ِسِنني فَلَا ينبِغي لَك أَنْ تقَبلَها )عليه السالم ( 

=#$��E 12��#$��AB A*�#$��´�µ�¶�#$���Z ( Î#
2µ ã1
	��Ø���µ234#�������������� �1ë¯!J;�R$�W�P����ä$ Ï �Ó
�µ�L  

 أَنَّ بعض بِني هاِشٍم ) عليه السالم (  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن هارونَ بِن مسِلٍم عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي الْحسِن الرضا -3
 هنا عاهحفَن سما فَِقيلَ خهِسن نأَلَ عس هِمن تنا دفَلَم ِهمِميعاً ِإلَيِلِس ججلُ الْما أَهاهنفَأَد ٍة لَهِبيى ِبصِلِه فَأَتأَه ٍة ِمناعمج عم اهعد.  
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W¾¿��×K�Á1#	-¥°����	���?
�°+�#$��q A	�-#$��
2µ ( #r,

;����)�çÆ	LBe�;$�H ª�K�$ �S�ç�$�x%�
g�
#$;Yfá�H����N�=���
���)��S�e�12
L�	
�
m��#����)�xk$ Åß»}%æµ9K�*;õ;$�#� 

ِو ذَِلكحباب ِفي ن ����9999oooo $�$�$�$�����  
 عِن الصِبي )عليه السالم (  قَالَ سِئلَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .يحجم الْمرأَةَ قَالَ ِإنْ كَانَ يحِسن يِصف فَلَا 

�234#��������������	����#$����#$��)*+�#.�/� 01 ����G��
234#����)�%�¹�l Hg���¶�»Xk�Q���� �1J	�
à�	¦��$k;Gc�	��æ�n�  

2-وٍم عكْتم أُم نأْذَنَ ابتِد اللَِّه قَالَ اسبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِبيةُ فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( لَى النفْصح ةُ واِئشع هدِعن و 
  .لَهما قُوما فَادخلَا الْبيت فَقَالَتا ِإنه أَعمى فَقَالَ ِإنْ لَم يركُما فَِإنكُما ترياِنِه 

=����	�����'� `�#¾¿��×K�Á1�#�$ß;�	��	����¤ #J;�m���
234H��	
A�#�	��	����)��
O\��	��� $ß;�	��	����)�È	$��Ü¯gµ�� �;Mn�

%�þ��Æ	}#��	
A�%o�Â���234#�	��	����)�� �1�� �
�����3 �
JWÆ	n�  

  باب الْمرأَِة يِصيبها الْبلَاُء ِفي جسِدها فَيعاِلجها الرجالُ

��������¹¹¹¹L
qØL
qØL
qØL
qØRRRR R$��	��R$��	��R$��	��R$��	��ÀÀÀÀ ��������ÈÈÈÈ 9999:::: ;$�Hg��;$�Hg��;$�Hg��;$�Hg������  
1- دمحفٍَر   معأَِبي ج نع اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نِن )عليه السالم ( بع هأَلْتقَالَ س 

راح ِفي مكَاٍن لَا يصلُح النظَر ِإلَيِه و يكُونُ الرجالُ أَرفَق ِبِعلَاِجِه ِمن النساِء أَ يصلُح لَه أَنْ ينظُر ِإلَيها الْمرأَِة الْمسِلمِة يِصيبها الْبلَاُء ِفي جسِدها ِإما كَسر أَو ِج
 اَءتا ِإنْ شهاِلجعِه فَيِإلَي تطُرقَالَ ِإذَا اض.  

��_ ( `�#E (1��������#9�����	��ûaÆ¡��#$��C� 0#$�
�����l�X C�å;o pµ2å ;�y %�q��ÈSH9: ;��9K�*;g��A4$�Xk�Q

J	�
iLÆÃR
qÅ5
���$�Æ	��	�

 ;$�X�	3Æ
2µ9ØR;$�ô�����
q¶��	��  
234#����)� �1�3 LØR R$�
qÆ	�� ̄g��n����=���$�g��L 
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2222���� باب التسِليِم علَى النساِء H����H����H����H����iL�iL�iL�iL�����  
1- اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه[  ع نِد اللَِّه ] عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نعليه السالم ( ع( ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري  ) عليه

 قَالَ النساُء عي و عورةٌ فَاستروا ِعيهن ِبالسكُوِت و استروا )صلى اهللا عليه وآله ( وهن ِإلَى الطَّعاِم فَِإنَّ النِبي  لَا تبدُءوا النساَء ِبالسلَاِم و لَا تدع)السالم 
  .عوراِتِهن ِبالْبيوِت 

�^_ Ø` #$��q A	�-#$��)*+�#.�/� 01����	�����������#$��
234#�������G�� �234#�	��	������kQ�YZ%	
g�
�#|J�à�	�	Làr9�2H���� �

\�H[õ�;A�n�2É�	�ns����1o���	MH�2É�A��	�o��L  

صلى اهللا (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 يسلِّم علَى النساِء و كَانَ يكْره أَنْ يسلِّم علَى الشابِة ِمنهن و يقُولُ )عليه السالم ( علَى النساِء و يرددنَ علَيِه و كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني  يسلِّم )عليه وآله 

  .ما طَلَبت ِمن الْأَجِر أَتخوف أَنْ يعِجبِني صوتها فَيدخلَ علَي أَكْثَر ِم

=234#��������������	����� ;�#$��_ 
Í#$��)*+�#.�/� 01 �
G��	���
¾�OJ�Æ	�	���L�2H�����	��	������kQ���L�2H�����������²)�

��34Ui�������A�O���2H XP����L234�	�Ü
 $���µ�	��$�J4��À&�$��	�îà
µ���²Æ	�2Æ
P� �	#*�A�1  

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه  -3
  .ستروا الِْعي ِبالسكُوِت  النساُء عي و عورةٌ فَاستروا الْعوراِت ِبالْبيوِت و ا)

W�����	�����������#$��~$  ��#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
234#�	��	������kQ� �s;�	MH�2É�A�n�2É�	�s����1o��L\�H[õ�;A��	�N� 

  ����°°°°gggg���� باب الْغيرِة
  قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و)عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .تعالَى غَيور يِحب كُلَّ غَيوٍر و ِلغيرِتِه حرم الْفَواِحش ظَاِهرها و باِطنها 

�����������	��î�	#LLs#$��_ AB#$���� ( `�#¾¿��×K�Á1
234#���� ���l�À t*�	��	i HLûå;Üg°á�#$��	��¹LUHmg°	�	��mg°å	æçèæ è¬

1�234��>  
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 )عليه السالم (  أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن حِبيٍب الْخثْعِمي عن عبِد اللَِّه بِن-2
  .يقُولُ ِإذَا لَم يغِر الرجلُ فَهو منكُوس الْقَلِْب 

=#9�����	���Ó'� ���#$��Ï ã#$���	O( rk #$��)*+�#$�1s�
T� «1

;234#��������� �1�þ��k
R$��P�àg°H?
�L  

 )سالم عليه ال(   عنه و محمِد بِن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن جِريٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 اِبِه ثُمِة باِرضلَى عقُطَ عسى يتح ردالْقَفَن قَالُ لَهِه طَاِئراً يلَّ ِإلَيج و زع ثَ اللَّهعب ريغي لَم و رغي لُوِكِه فَلَممم اِكِحِه ِمننِض معب ِلِه أَولُ ِفي أَهجالر قَالَ ِإذَا أُِغري

ربِعني يوماً ثُم يهِتف ِبِه ِإنَّ اللَّه غَيور يِحب كُلَّ غَيوٍر فَِإنْ هو غَار و غَير و أَنكَر ذَِلك فَأَنكَره و ِإلَّا طَار حتى يسقُطَ علَى رأِْسِه فَيخِفق ِبجناحيِه علَى يمِهلَه أَ
  .ينِزع اللَّه عز و جلَّ ِمنه بعد ذَِلك روح الِْإمياِن و تسميِه الْملَاِئكَةُ الديوثَ عينيِه ثُم يِطري عنه فَ

W�_ ( `�#$��E (#$�1#$¶� �����	���& !"�#$��¾u �#$�
��������234#� ����P�àg°���	�P�S
g°9K�*;���É�$�2à�ª�;$�H°L

.��sÆ�l¶����$�å	æçèæ è¬55 � ¾u «�9ü  <<ð�¹�elvïû�	l	��Kµ�	�
;$�Æ	�I�Ê�¹�}��
�	�P��g°��n�x�¹34UHmg°	�	��mg°å	æç��ï%�Â
����Æ	ð�Â
G�A
Ç¯èæ è¬

¶ l�;$�Lg�Æ�lÆ	Ë
g�� �Â
g���MÜ�K
g� HK_ �P��ô�À¹jl�º��$�l+��	��
1nb
|��á
�iR$�å¨�	���Iö	��AU��$�å	æç��1;$��	��¹�g��l$�ð�	��èæ è¬ À  

 )عليه السالم (  كَانَ ِإبراِهيم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )م عليه السال(   ابن محبوٍب عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -4
 ِلِمنيسالْم و ِمِننيؤالْم ِمن ارغلَا ي نم فأَن اللَّه عدج و هِمن را أَغْيأَن وراً وغَي.  

r������#$��´�µ�¶�#¾u �1234
t��#�	��	������kQ������	����� �
Â
òRzi�$�å	æç��KLàg°O�9A4�\�	���mg°Æ
2µ�]A�F9�	��mg°����.�/�èæ è¬

���¹L�Q��1  

5- ِليِد اللَِّه   عبا عأَب تِمعِريٍر قَالَ سِن جب اقحِإس نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم ( ب( قَالُ لَهطَاناً ييقُولُ ِإنَّ شي 
براحاً ِبالْببص ِعنيبِل أَرجِزِل الرنِفي م ِربِإذَا ض ردِفيِه الْقَفَن فَخن ِت ثُمياِحِب الْبص لَى ِمثِْلِه ِمنع هٍو ِمنضطَانُ كُلَّ عيالش ذَِلك عضالُ وجِه الرلَيلَ عخد ِط و

 ارغفَلَا ي هاؤى ِنستؤى تتذَا حه دعب ارغةً فَلَا يفْخن.  

�Í#$��)*+�#.�/� 01H���������#9�����	���& !"�#$��_ 

H���A« ¶�; �34 � ¾u «�9ü A« Æ	�Þ�
q$ß;$��	�P�Säs�$ Iµ	�Ç¯9M;V°Ln�


�õ+�w	Rî�	M$ß;�����$���I�Ê/�Jg°G HV$�1;$��¹�3o�9$�ð�Â
1¹LJg°M�o�M  
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6-رِن ِإباِث بِغي نى عيحِن يِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع عليه السالم ( اِهيم( قَالَ قَالَ أَِمري 
 ِمِننيؤونَ )عليه السالم ( الْميحتسا تالَ ِفي الطَِّريِق أَ مجالر ناِفعدي اَءكُمأَنَّ ِنس ئْتباِق نلَ الِْعرا أَهي .  

¤ `�#E (1 (�_���	�����������#$��.�/� �Í#$��E (#$�
234#�������G��� �ä�	!�ÉK� �WXn/L�{��	
q9�û�����������Â
�W ]9

Å/�J�}  

  . قَالَ أَ ما تستحيونَ و لَا تغارونَ ِنساَءكُم يخرجن ِإلَى الْأَسواِق و يزاِحمن الْعلُوج )عليه السالم ( ي حِديٍث آخر أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني  و ِف

234#�������G���9fg��	
�	� �J�}WX��µ*�������/�Jg°W�	�/�
1n/Lxy ��	4R�	�nt 9  

 قَالَ )عليه السالم ( ِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَّ-7
  .ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة و لَا يزكِّيِهم و لَهم عذَاب أَِليم الشيخ الزاِني و الديوثُ و الْمرأَةُ توِطئُ ِفراش زوِجها 

³B#$��( `�#¾¿��×K�Á1�����	��q (#$��A¬ �#$��_ A
234#��������� �
�

 ;A��	�[ KLzÎ RA�à�	�[ KLà�iA
;Gvå	æç���� �nC�ãädèæ è¬

�¾�øzi�Ï���µþg��ÏÏ ��á
�ÏÏÏ �1P�Liµl×;	%+�O�g��Æ	  

  . قَالَ حرمِت الْجنةُ علَى الديوِث )عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -8

¼�#( `�1234#��������������	��ö�0 A/  ���#$��k6  ���>l�á
í
1�Õ�
���  

9-ع ِدياٍد الْأَسِن ِزيةَ بادبع نةَ عسبنِن عفَِر بعج ناِبِه عحِض أَصعب نع ِريعالْأَش ِليو عفٍَر   أَبعأَِبي ج ناِم عِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع عليه ( ن
 قَالَ ) السالم عليه(  و أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عمن حدثَه عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 

 مِنِينؤالْم عليه السالم ( ِإنَّ أَمِير( ِنسالَِتِه ِإلَى الْحِفي ِرس بكَت  ) ِإلَى )عليه السالم نهةَ ِمنِحيحو الصعدي ِة فَِإنَّ ذَِلكريِضِع الْغوِر مِفي غَي رايغالت و اكِإي 
  .مرهن فَِإنْ رأَيت عيباً فَعجِل النِكري علَى الصِغِري و الْكَِبِري فَِإنْ تعينت ِمنهن الريب فَيعظَّم الذَّنب و يهونُ الْعتب السقَِم و لَِكن أَحِكم أَ

Ì@�
2µ Æ
~#$�� p0N  �#$��		
°+�#���0��1¨ ¬ ) «��$����à�'� 	@#$���
�: 12��#$��AÂ 0#$��( ?#$��î�	#LA
#Ï � ( `��	�����#s8

234#��������������	� ���G�99�������Î234#����n �#Lg°l��\w÷°
9����iLm�YZ	Lîl���È MH����P���/S� ��	�ä�R�� �9�Þ;A��L�Â
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9Ø	��?l5�K���
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<<<<���� باب خروِج النساِء ِإلَى الِْعيديِن 



 ;¢;¢;¢;¢úúúú R����R����R����R��������  
1-ِن مانَ بورم ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبا عأَب أَلْتٍح قَالَ سيرِن شِد بمحم نِلٍم ععليه السالم ( س( 

  .عن خروِج النساِء ِفي الِْعيديِن فَقَالَ لَا ِإلَّا عجوز علَيها منقَلَاها يعِني الْخفَّيِن 

��k6 �#$��( `�#E (1��#9�����	���} (#$��q A�	q#$�
234#����)��9K�*;|
 ;¢ú ;����%Xk�Q�������� ��;����fg�P�Q3J

1��P�º�O#�^  

2- ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبا عأَب أَلْتقَالَ س قُوبعِن يب سوني نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحوِج )عليه السالم ( أَصرخ نع 
  .النساِء ِفي الِْعيديِن و الْجمعِة فَقَالَ لَا ِإلَّا امرأَةٌ مِسنةٌ 

=�×K�Á1¾¿� ��#9�����	��¾¼ Oá#$��0 (#$�����'� `�#
234#����)��9K�*;|�M
;��	�¢ú ;����Xk�Q�������� �õP�Q3JÆD�

1;����  

  باب ما يِحلُّ ِللرجِل ِمِن امرأَِتِه و ِهي طَاِمثٌ

�����k�k�k�k���� XXXX



 ;
q��;
q��;
q��;
q��FFFF____ LLLL g��g��g��g������  
1-ِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍر   ممِن عب اقحِإس نع سونِن يوِر بصنم ن

  .ٍء ما عدا الْقُبلَ ِبعيِنِه   ما ِلصاِحِب الْمرأَِة الْحاِئِض ِمنها فَقَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( عن عبِد الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

�E (1 !"�#$��Oá �H#$��*î vZ� (#$��L� (�	��( `�#
�)��æµ9K�*;	%;����û�	�����������#9�����	��	@ ½��#$����

��234#� �1�k� c	Æ	R ;Æ�}}�  

 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه .   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن معاِويةَ بِن عماٍر -2
  .لُّ ِلزوِجها ِمنها قَالَ ما دونَ الْفَرِج الْحاِئِض ما يِح

=���������#9�����	���� ½	Þ#$��~  ���#$��( Î#
2µ ã1
� X�9$�
 ;	%;$��9K�*;g��û�	� Xk�Q�234#����)�Å�k �1wÆ	R;Æ�}  
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  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن داود الرقِّي عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي -3
ِد اللَِّه عِج )عليه السالم ( بونَ الْفَرا دقَالَ م اِئضح ِهي أَِتِه ورِل ِمِن امجِحلُّ ِللرا يم .  

W�A;  ���#$��Û�
o�
#$��Æ¡'� (#$��Î 0#$��¾Ã �#E (1
9�����	�234#����)�Å�F_ Æ	L�¹�k� X��z�$�
 ;
q%�ÈÉ����������# �

1wÆ	R ;Æ�}  

4-ِن ِزيِد بمحم نِن عسِن الْحب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحِد   مبع نع فوسِن أَِبي يِن بيسالْح انَ وثْمِن عاِن بأَب ناٍد ع
 قَالَ ِإنما الْمرأَةُ لُعبةُ ٍء غَير الْفَرِج قَالَ ثُم  ما يِحلُّ ِللرجِل ِمن الْمرأَِة و ِهي حاِئض قَالَ كُلُّ شي)عليه السالم ( الْمِلِك بِن عمٍرو قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الرجِل 

r�� Ð#$��AB A*�#$��
2µ (#$��=� 0#$��¾Ã �#E (1
Q#9���������������	��	@ ½��#$��àá9$��F_L�z�$�
 ;
qXk�

234#����)�Å�k� X� �234ð1c	Æ	R ;Æ�} �1�i�R
qïg��  

 ترى هؤلَاِء )عليه السالم (  عن عذَاِفٍر الصيرِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسِن بِن عِطيةَ-5
  .الْمشوِهني خلْقُهم قَالَ قُلْت نعم قَالَ هؤلَاِء الَِّذين آباؤهم يأْتونَ ِنساَءهم ِفي الطَّمِث 

�#$��)*+�#.�/� 01����������	���>4�ø#$��b  Î#$��&'� �
234#���� �234#����)�%�-�ÈÉ#9Å��
H��ä��ðA�#� �á�7*�;� �nãäC�Æ	

�	9� ��áz
£

1��L  

K���� باب مجامعِة الْحاِئِض قَبلَ أَنْ تغتِسلَLKLKLKLeeee Æ	�Æ	�Æ	�Æ	����� �$�ef��$�ef��$�ef��$�ef�FFFF____����  
 ِفي الْمرأَِة )عليه السالم (    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر-1

  .ينقَِطع عنها دم الْحيِض ِفي آِخِر أَياِمها قَالَ ِإذَا أَصاب زوجها شبق فَلْيأْمرها فَلْتغتِسلْ فَرجها ثُم يمسها ِإنْ شاَء قَبلَ أَنْ تغتِسلَ 

��( `�#E (1 7R #$��¾u �#$�����������	��q (#$��¢µ
234P��=� Am9�2��â�;$�R��9K�*;g��$�#��� �Æ	�K
#����O�mH	%;$�L

�¯n�Æ	ðP�
HÆ�}1KLeÆ	�� �$�KLef�$��  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن الْحسِن الطَّاطَِري عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي الْحسِن موسى -2
  .لَ سأَلْته عِن الْحاِئِض ترى الطُّهر و يقَع ِبها زوجها قَالَ لَا بأْس و الْغسلُ أَحب ِإلَي  قَا)عليه السالم ( 
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=����	���  0#$��Æ¡'� (#$����²=� 0#$��¾Ã �#E (1« �� )^ �

��#9���
ÆO�9K�*;F_ $�Xk�Q�����[\=���¹�=AmR� V ��$�	%R$��
234#����)��¹Lef �1�Æ>Ue¶
RKGFJò� SH9$� 


/�������������������� باب محاش النساِء�/
�/
�/
�ÀÀ ÀÀ����  
 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن عِلي عن أَباٍن عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .عبتك لَا تؤِذها ِإتياِن النساِء ِفي أَعجاِزِهن فَقَالَ ِهي لُ

�#$��( Ï #( Ð1ÑÒÓÐ��#9�����	��		
°+�#$��A*�#$��0 
¢�;����Xk�Q���������/
À �234#����)��9K�*;ef9 ���Æ	�s����c�ßK

1	
G  

�������� باب الْخضخضِة و ِنكَاِح الْبِهيمِة ���� ��������ááááßßßßïïïï �	��	��	��	�����µµµµ��������  
 قَالَ سأَلْته عِن الْخضخضِة ) السالم عليه(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 هِمن ريِة خالْأَم ِنكَاح اِحِش والْفَو ِمن فَقَالَ ِهي.  

���#9�����	��V¶�#$��¢µ� 7R #$���� ( `�#¾¿��×K�Á1
Xk�Q��������234#����)��9K�*;�µ� �1�¾�$�ö÷�E�	��LûÜ 

 قَالَ سأَلْته عِن الدلِْك )م عليه السال(   أَحمد بن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن ِإسماِعيلَ الْبصِري عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
يفِْسِه لَا شن اِكحِه  قَالَ نلَيَء ع.  

=Ø���µ#$���>vZ�#$��1�	E��#( `�1Ü�  ���������#9�����	��
���)��9K�*;#��Xk�Q�234#� �1JcSHl$�Xö÷�
m#$�  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد -3
  . ِفي الرجِل ينِكح بِهيمةً أَو يدلُك فَقَالَ كُلُّ ما أَنزلَ ِبِه الرجلُ ماَءه ِفي هذَا و ِشبِهِه فَهو ِزنى )ه السالم علي( اللَِّه 

W 1��#$��^_  !¤#$��Ó 	@#$��Î `�#$��`� (#E ([\ 
234%Xk�R�N�s;��2Xkm
����#��9K�*;V$�#��������������	�� ��cÆ		

1�iµÆ	î��9�	c+$�2��(~�?
�N�s;�  
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يِني عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن محمِد بِن ِإبراِهيم النوفَِلي عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد الْكُلَ-4
  .نكَح بِهيمةً  ملْعونٌ من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

r#$��		
°+�#$���"  Ð#$����.�/� (#$��
Í'�  ¡#Ï ( 01
« �� )��

234#�	��	������kQ������	����������� �����OÆ	�Aö1KLkm
 

  ���������µ�µ�µ�µ���� باب الزاِني
 قَالَ ِإنَّ أَشد الناِس عذَاباً يوم الِْقيامِة )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عِلي بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

 هطْفَتن لٌ أَقَرجِه رلَيع مرحِحٍم يِفي ر.  

�234#��������������	��~$ 0#$��_ AB#$��)*+�#.�/� 01 �
O�|�9��$�(~�#��[ �lV$�¾�øÆ
2µ�w�9��äA
;Gv1���>l$�  

2- اِهيمرو ِإباِلٍم قَالَ قَالَ أَبِن سب ِليع نى عِن ِعيسانَ بثْمع ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم (   ع( قحمي ها فَِإننِق الزات 
 ينِطلُ الدبي و قزالر.  

=01�.�/��������	��~$  0#$��_ AB�	��&'� �#$��)*+�#.�/� 
234#��� �1�¹LÄ*H¢
�	��H!µ�iµYZ	�iµ  

عليه السالم ( ٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا-3
(ينا الَِّتي ِفي الدِة أَمثَلَاثٌ ِفي الْآِخر ا ويناٍل ثَلَاثٌ ِفي الدِخص اِني ِستِة  قَالَ ِللزا الَِّتي ِفي الْآِخرأَم اَء ولُ الْفَنجعي و وِرثُ الْفَقْري ِه وجوِر الْوِبن بذْها فَي

  .فَسخطُ الرب و سوُء الِْحساِب و الْخلُود ِفي الناِر 

W��#$�����( �#$��
2µ 6#¾¿��×K�Á1�����#$��ö�0 A/  �
234#����W3��	;����)������	������ �dÆ	9gâ�d�	�9±
dn� Ï 
 ;��µ

n9±
O�Ï ��¹�����RKÂ;$��ÏÏ ��¹L�º��ÏÏÏ �9gâ�dO�	��¹Le�Hg\�Ï����i�¾�
�ÏÏ �¾Â�/�ÏÏÏ �1km
9>  

 قَالَ وجدنا ِفي )سالم عليه ال(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر -4
 ِلياِب ععليه السالم ( ِكت( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  ) أَِة )صلى اهللا عليه وآلهالْفَج توم ِدي كَثُرعب ا ِمننالز ِإذَا كَثُر .  

rz��#$��b  í3#$��¾u �#$��( `�#E (1������������	��Æ
234# �234#�	��	������kQ���2ß9¾¶ �����0#]½ �o¯��Ý���ghiµL1 FKG

1[P��MN�9g\  
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5-ب دمأَح نى عيحي نب دمحم  تةَ قَالَ كُنزمأَِبي ح نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن  ِن ميسِن الْحب ِليع دلٌ )عليه السالم ( ِعنجر اَءهفَج 
ٌء أَحب ِإلَى اللَِّه   ِإنه لَيس شي)عليه السالم ( ارةً ِلذَا فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن فَقَالَ لَه يا أَبا محمٍد ِإني مبتلًى ِبالنساِء فَأَزِني يوماً و أَصوم يوماً فَيكُونُ ذَا كَفَّ

ِه فَقَالَ يا أَبا زنةَ تعملُ عملَ أَهِل الناِر و ترجو أَنْ  ِإلَيِه فَأَخذَ ِبيِد)عليه السالم ( عز و جلَّ ِمن أَنْ يطَاع و لَا يعصى فَلَا تزِن و لَا تصم فَاجتذَبه أَبو جعفٍَر 
  .تدخلَ الْجنةَ 

��y$ß;����=� ]09�����	��Æ¡��#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
�)�V¶�����(��K�1����Ç9����91�ÈÉ�����)�#$��	�2�$ß;��� �A
¶�9

å	5��1234#���< L� ]0�$��Å�3 �Æ�SR$�Æ	X1��Ä�Æµ	�A
¶��	���¹Liµèæ è¬�$�¶
R;
$ß+���l$�#�������1<�Æµ	�à�	�	Liµà�x1P��à�34i�	�P��Y²��$��JcSHÆ>U

1234�	��e#-R$�LI55�µ��K��)*;�= �;L[ �	���1[P��?�
9í��Ä�§�<<  

 ِإني مبتلًى ِبالنظَِر ِإلَى )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن سويٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن -6
  .يلَِة فَيعِجبِني النظَر ِإلَيها فَقَالَ ِلي يا عِلي لَا بأْس ِإذَا عرف اللَّه ِمن ِنيِتك الصدق و ِإياك و الزنا فَِإنه يمحق الْبركَةَ و يهِلك الدين الْمرأَِة الْجِم

¤C� 0#$�%�( `�#E (1ÈÉ�����=���#9�����	��>Q 0#$�%�
1�55�U×iLÆÃ���$��x1����Ç9�
Hg��g��m9 <<1234#����)�550K� ��cL

$���¡�HS2 �õ����Â
L
*/H¢
�	��Hþ/iµYZ���	
�iµ�F1Jò� SH9<<  

و بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْعباِس الْكُوِفي جِميعاً عن عمِر-7
(  فَقَالُوا لَه يا معلِّم الْخيِر أَرِشدنا فَقَالَ لَهم ِإنَّ موسى كَِليم اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ اجتمع الْحواِريونَ ِإلَى ِعيسى )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَمركُم أَنْ لَا تحِلفُوا ِباللَِّه تبارك و تعالَى كَاِذِبني و أَنا آمركُم أَنْ لَا تحِلفُوا ِباللَِّه كَاِذِبني و لَا صاِدِقني قَالُوا يا روح اللَِّه ِزدنا فَقَالَ ِإنَّ موسى )السالم عليه 
م أَنْ لَا تزنوا و أَنا آمركُم أَنْ لَا تحدثُوا أَنفُسكُم ِبالزنا فَضلًا عن أَنْ تزنوا فَِإنَّ من حدثَ نفْسه ِبالزنا كَانَ كَمن أَوقَد ِفي بيٍت  أَمركُ)عليه السالم ( نِبي اللَِّه 

  .الْبيت مزوٍق فَأَفْسد التزاِويق الدخانُ و ِإنْ لَم يحتِرِق 

³	@#$�%#$¶���H$G���#$�%�( `�#¾¿��×K�Á�	�%�)*+�#.�/� 01
1234#��������������	��A; ���#$�%�AB 55�_gé L�â�����	�P�$ß;���
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L¾�â#Þ�
H:����$��	��SËã�9M  

 قَالَ قَالَ يعقُوب )عليه السالم (  فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن-8
 هِريش اثَرنى لَتنز لَو ِن فَِإنَّ الطَّاِئرزلَا ت ينا بِنِه يِلاب.  
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¼6 �#$�%�( `�#E (1#��������������	��ö�0 A/  ���#$�%�k
123455234�J+�#����¾¼55� K� �n��nl;$��KLiµMÆ�ln�YZiLàiµ<<  

9-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج نِل عيِن الْفُضِد اللَِّه عبِن عِريِز بح نى عِن ِعيساِد بمح عليه السالم ( ن( ِبيقَالَ قَالَ الن  ) صلى اهللا
  . يسِخطُ الرحمن و يخلِّد ِفي الناِر نعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر  ِفي الزنا خمس ِخصاٍل يذْهب ِبماِء الْوجِه و يوِرثُ الْفَقْر و ينقُص الْعمر و)عليه وآله 

Ì�������#$�%�7#$�%���� ?>#$�%�_ 
Í#$�%�)*+�#.�/� 01
�	��	����¤ �����	��1234
t��#551n� Åß9iµ � �1�¹L���RKÂ� �1�¹L�º�� �@

�¹Ó '� å	æç��èæ è¬ 1�¹LÈ��iH� ��> $�n«¯Æ~�å	æç��½1�¹Lá9>èæ è¬ 

   � � � ��µ�µ�µ�µ©©©©���� باب الزاِنيِة
 قَالَ )عليه السالم ( دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِع-1

  .يم ِمنهم الْمرأَةُ توِطئُ ِفراش زوِجها ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه و لَا يزكِّيِهم و لَهم عذَاب أَِل

�����	��q (#$�%�A¬ �#$�%�_ AB#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
234#����������554à�i ���� �nC�ãäd9A�1�¾�øzi
�
êA��	�[ KLzÎ RA�à�	�[ P3

P�Liµl×;	%O��g��Æ	¶��<<  

عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإسحاق بِن أَِبي الِْهلَاِل عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
لَّه و لَا ينظُر ِإلَيها يوم  أَ لَا أُخِبركُم ِبِكبِر الزنا قَالُوا بلَى قَالَ ِهي امرأَةٌ توِطئُ ِفراش زوِجها فَتأِْتي ِبولٍَد ِمن غَيِرِه فَتلِْزمه زوجها فَِتلْك الَِّتي لَا يكَلِّمها ال)السالم 

 أَِليم ذَابا علَه ا وكِّيهزلَا ي ِة وامالِْقي.  

=���	�����������#$�%�kú'� !"�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
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55���g����Æ	xK
L¾¸�	%+�HÒ $�L� �RK�	
�	�P�Liµl×;	%+�g����ÜÆ	
���1�¾�øzi
�
êg��$��	�[ P34zÎR$�à�	�[ P34à�Lªl$�A
;Gv�	�[ P34à�i<<  

اللَِّه علَى امرأٍَة أَدخلَت علَى أَهِل بيِتها ِمن  قَالَ اشتد غَضب )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 اِتِهمروِإلَى ع ظَرن و اِتِهمريفَأَكَلَ خ ِرِهمغَي.  

W�����	����#$�%��� #$�%�)*+�#0155Ùª�+�O�lg��$��d >^ R��
95
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  ���������ä�ä�ä�ä���� باب اللِّواِط
قَالَ سِمعته يقُولُ حرمةُ  )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  .الدبِر أَعظَم ِمن حرمِة الْفَرِج ِإنَّ اللَّه أَهلَك أُمةً ِبحرمِة الدبِر و لَم يهِلك أَحداً ِبحرمِة الْفَرِج 

��%�Oá#$�%���q vZ�#$�%�)*+�#.�/� 019�����	��		
+�°#$
234#���������;#55Ø4G>�/
�Æ�}�g�� �¶�å;G>�/
#å	æç��1�Æ
2µ�G>�Xèæ è¬

Ø4�LXzúH���Æ�}�g�� �JzúMH¶�°å ;1X<<  

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
 لَا ينقِّيِه ماُء الدنيا و غَِضب اللَّه علَيِه و لَعنه و أَعد لَه جهنم و ساَءت مِصرياً ثُم قَالَ ِإنَّ الذَّكَر لَيركَب الذَّكَر  من جامع غُلَاماً جاَء جنباً يوم الِْقيامِة)وآله 

لَّه علَى ِجسِر جهنم حتى يفْرغَ ِمن ِحساِب الْخلَاِئِق ثُم يؤمر ِبِه ِإلَى جهنم فَيعذَّب ِبطَبقَاِتها طَبقَةً فَيهتز الْعرش ِلذَِلك و ِإنَّ الرجلَ لَيؤتى ِفي حقَِبِه فَيحِبسه ال
  .طَبقَةً حتى يرد ِإلَى أَسفَِلها و لَا يخرج ِمنها 

= �#$�%�)*+�#.�/� 01�����	�����������#$�%�?é ���#$�%�&'�
234#�	��	������kQ�55��l $�1[ KLàzß�ßR±
��[ P�� A
;GvKLef�;Ó°MO¬ « ¬
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 اللِّواطُ ما )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِب-3
 الْكُفْر وه ربالد ِر وبونَ الدد.  

W���	�����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01���G���
1234#����55�· ef9/
�	��Z;/
��ä<<  

 ِفي قَوِم لُوٍط )السالم عليهما (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما -4
 ِإنكُم لَتأْتونَ الْفاِحشةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن أَحٍد ِمن الْعالَِمني فَقَالَ ِإنَّ ِإبِليس أَتاهم ِفي صورٍة حسنٍة ِفيِه تأِْنيثٌ علَيِه ِثياب حسنةٌ فَجاَء ِإلَى )عليه السالم ( 

مرهم أَنْ يقَعوا ِبِه فَلَو طَلَب ِإلَيِهم أَنْ يقَع ِبِهم لَأَبوا علَيِه و لَِكن طَلَب ِإلَيِهم أَنْ يقَعوا ِبِه فَلَما وقَعوا ِبِه الْتذُّوه ثُم ذَهب عنهم و تركَهم فَأَحالَ شباٍب ِمنهم فَأَ
  .بعضهم علَى بعٍض 

r 01�
¡#$�%�¶��#$�%�AB A*�#$�%�·'� ( `�#$�%�)*+�#.�/�
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(  بِن خاِلٍد عن محمِد بِن سِعيٍد قَالَ أَخبرِني زكَِريا بن محمٍد عن أَِبيِه عن عمٍرو عن أَِبي جعفٍَر   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد-5
 و كَانَ ِمن فَضِلِهم و ِخيرِتِهم أَنهم ِإذَا خرجوا ِإلَى الْعمِل خرجوا  قَالَ كَانَ قَوم لُوٍط ِمن أَفْضِل قَوٍم خلَقَهم اللَّه فَطَلَبهم ِإبِليس الطَّلَب الشِديد)عليه السالم 

 مهضعلُونَ فَقَالَ بمعا يم ِليسِإب بروا خعجوا ِإذَا رفَكَان مهادتعي ِليسلْ ِإبزي فَلَم ملْفَهاُء خسقَى النبت و ِعِهمما ِبأَجناعتم برخذَا الَِّذي يه دصرا نالَوعٍض تعِلب
 لُوهقْتلَى أَنْ يع مهأْير عمتٍة فَاجرم دعةً برا مناعتم برخالَِّذي ت تأَن اِن فَقَالُوا لَهالِْغلْم كُونُ ِمنا يم نسأَح غُلَام وفَِإذَا ه وهدصا كَانَ فَرٍل فَلَمجر دِعن وهتيفَب

  اللَّيلُ صاح فَقَالَ لَه ما لَك فَقَالَ كَانَ أَِبي ينومِني 

�#$�1��
�#( 2Lµ��}#$�%�Ó (#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1
�%�)*+�1234#������������	��	@#$551���u�9!&�å	æç���������4ägéèæ è¬

#$¶��� l�RÆ	L�yMÜ�9Sæ��	���A��	��O�m>^ �#LÆ�-HA�#A« x
¨ ���« �;A��	��� 

¨ ���« �
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L¾�â����1y¹�X#�a��RO��Æ	L�	�¹�l�-	1;A����x1�#����´�  

 حتى علَّمه أَنه يفْعلُ ِبنفِْسِه فَأَولًا علَّمه ِإبِليس و الثَّاِنيةَ علَّمه هو ثُم انسلَّ فَفَر علَى بطِْنِه فَقَالَ لَه تعالَ فَنم علَى بطِْني قَالَ فَلَم يزلْ يدلُك الرجلَ
ِرفُونعلَا ي مه و هِمن مهبجعي لَاِم ولَ ِبالْغا فَعِبم ِبرخلُ يجلَ الرعوا فَجحبأَص و مهِمن ٍض ثُمعِبب مهضعاِل بجالُ ِبالرجفَى الرى اكْتتِفيِه ح مهِديوا أَيعضفَو ه

لَى الِْغلْملُوا عأَقْب و ماَءهكُوا ِنسرت ثُم اسالن مهتِدينم كَّبنى تتح لُونَ ِبِهمفْعةَ الطَِّريِق فَيارونَ مدصرلُوا يعاَء جاِل ججِفي الر هرأَم كَمأَح قَد هأَى أَنا راِن فَلَم
وِصيِهمي لُوطٌ و مِعظُهي كُلَّ ذَِلك و ا ذَِلكنأَير قَد معٍض قَالُوا نعِبب مهضعلُ بفْعي الَكُنأَةً فَقَالَ ِإنَّ ِرجرام هفْسن رياِء فَصسى ِإلَى الننغتى استح ِويِهمغي ِليسِإب و 

رثُ  ِفي ِزي ِغلْماٍن علَيِهم أَقِْبيةٌ فَمروا ِبلُوٍط و هو يح)عليهم السالم ( النساُء ِبالنساِء فَلَما كَملَت علَيِهم الْحجةُ بعثَ اللَّه جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ و ِإسراِفيلَ 
فَقَالَ أَين تِريدونَ ما رأَيت أَجملَ ِمنكُم قَطُّ قَالُوا ِإنا أَرسلَنا سيدنا ِإلَى رب هِذِه الْمِدينِة قَالَ أَ و لَم يبلُغْ سيدكُم ما يفْعلُ أَهلُ هِذِه الْمِدينِة يا بِني ِإنهم و اللَِّه 

ونَ الرجالَ فَيفْعلُونَ ِبِهم حتى يخرج الدم فَقَالُوا أَمرنا سيدنا أَنْ نمر وسطَها قَالَ فَِلي ِإلَيكُم حاجةٌ قَالُوا و ما ِهي قَالَ تصِبرونَ هاهنا ِإلَى اخِتلَاِط الظَّلَاِم يأْخذُ
ثَ ابعوا قَالَ فَبلَسقَالَ فَج و طَرلَ الْمةُ أَقْبنِت اِلاببا أَنْ ذَهِد فَلَمرالْب ا ِمننَ ِبهطَّوغتاًء يبع مِجيِئي لَه ِة وعاٍء ِفي الْقُرِبم مِجيِئي لَه ٍز وبِبخ مفَقَالَ ِجيِئي لَه هتن

واِدي قُوموا حتى نمِضي و جعلَ لُوطٌ يمِشي ِفي أَصِل الْحاِئِط و جعلَ جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ و ِإسراِفيلُ يمشونَ الْواِدي فَقَالَ لُوطٌ الساعةَ يذْهب ِبالصبياِن الْ
ا وِطهسِفي و رما أَنْ ننديا سنرا فَقَالُوا أَمناهوا هشام ِنيا بطَ الطَِّريِق فَقَالَ يسِفي و هحاً فَطَرِبيأٍَة صرِر امِحج ذَ ِمنفَأَخ ِليسِإب رم و الظَّلَام ِنمغتسكَانَ لُوطٌ ي 

وطُ قَد دخلْت ِفي عمِلنا فَقَالَ هؤلَاِء ضيِفي فَلَا تفْضحوِن الِْبئِْر فَتصايح أَهلُ الْمِدينِة كُلُّهم علَى باِب لُوٍط فَلَما أَنْ نظَروا ِإلَى الِْغلْماِن ِفي منِزِل لُوٍط قَالُوا يا لُ
  ِفي ضيِفي قَالُوا هم ثَلَاثَةٌ خذْ واِحداً و أَعِطنا اثْنيِن قَالَ فَأَدخلَهم الْحجرةَ 
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الْباِب و كَسروا باب لُوٍط و طَرحوا لُوطاً فَقَالَ لَه جبرِئيلُ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُوا و قَالَ لَو أَنَّ ِلي أَهلَ بيٍت يمنعوني ِمنكُم قَالَ و تدافَعوا علَى 
لَهم لُوطٌ يا رسلَ ربي فَما أَمركُم ربي ِفيِهم قَالُوا ِإلَيك فَأَخذَ كَفّاً ِمن بطْحاَء فَضرب ِبها وجوههم و قَالَ شاهِت الْوجوه فَعِمي أَهلُ الْمِدينِة كُلُّهم و قَالَ 

ا يا لُوطُ ِإنَّ موِعدهم الصبح أَمرنا أَنْ نأْخذَهم ِبالسحِر قَالَ فَِلي ِإلَيكُم حاجةٌ قَالُوا و ما حاجتك قَالَ تأْخذُونهم الساعةَ فَِإني أَخاف أَنْ يبدو ِلربي ِفيِهم فَقَالُو
 رِحم اللَّه لُوطاً لَو يدِري من معه ِفي )عليه السالم ( أَ لَيس الصبح ِبقَِريٍب ِلمن يِريد أَنْ يأْخذَ فَخذْ أَنت بناِتك و امِض و دِع امرأَتك فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

( عِلم أَنه منصور حيثُ يقُولُ لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو آِوي ِإىل ركٍْن شِديٍد أَي ركٍْن أَشد ِمن جبرِئيلَ معه ِفي الْحجرِة فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلمحمٍد الْحجرِة لَ
 من أَلَح ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  ِببِعيٍد ِمن ظَاِلِمي أُمِتك ِإنْ عِملُوا ما عِملَ قَوم لُوٍط قَالَ و قَالَ رسولُ اللَِّه  و ما ِهي ِمن الظَّاِلِمني)صلى اهللا عليه وآله 

  .وطِْي الرجاِل لَم يمت حتى يدعو الرجالَ ِإلَى نفِْسِه 
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 اللَّه عز و جلَّ  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي يِزيد الْحماِر عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
 اِهيمروا ِبِإبروِبيلَ فَمكَر اِفيلَ ورِإس ِميكَاِئيلَ و ِئيلَ وربِم لُوٍط جلَاِك قَولَاٍك ِفي ِإهةَ أَمعبثَ أَرععليه السالم ( ب( و مِرفْهعي ِه فَلَملَيوا علَّمونَ فَسمتعم مه و 

 حسنةً فَقَالَ لَا يخدم هؤلَاِء ِإلَّا أَنا ِبنفِْسي و كَانَ صاِحب ِضيافٍَة فَشوى لَهم ِعجلًا سِميناً حتى أَنضجه ثُم قَربه ِإلَيِهم فَلَما وضعه بين أَيِديِهم رأى رأَى هيئَةً
 و مهِكرِه نِصلُ ِإلَيال ت مهِديأَي هأَترةُ امارس ترم و معقَالَ ن وه تفَقَالَ أَن اِهيمرِإب فَهرِهِه فَعجو نةَ عامالِْعم رسِئيلُ حربج أَى ذَِلكا رِخيفَةً فَلَم مهِمن سجأَو

 قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَأَجابوها ِبما ِفي الِْكتاِب فَقَالَ لَهم ِإبراِهيم ِلما ذَا ِجئْتم قَالُوا ِفي ِإهلَاِك قَوِم لُوٍط فَبشرها ِبِإسحاق و ِمن وراِء ِإسحاق يعقُوب فَقَالَت ما
 فَِإنْ كَانَ ِفيها خمسونَ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها ثَلَاثُونَ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها فَقَالَ لَهم ِإنْ كَانَ ِفيِهم ِمائَةٌ ِمن الْمؤِمِنني أَ تهِلكُونهم فَقَالَ جبرِئيلُ لَا قَالَ

د قَالَ لَا قَالَ فَِإنَّ ِفيها لُوطاً قالُوا نحن أَعلَم ِبمن ِفيها خمسةٌ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها واِحِعشرونَ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها عشرةٌ قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانَ ِفيها 
قَو وه و ِقيِهمبتسي وه لَ ِإلَّا وذَا الْقَوه لَمقَالَ لَا أَع ِليع نب نسقَالَ الْح الْغاِبِرين ِمن تكان هأَترِإلَّا ام لَهأَه و هنيجنِم لُوٍط لَنجاِدلُنا ِفي قَولَّ يج و زلُ اللَِّه ع

 فَقَالُوا نعم فَأَتوا لُوطاً و هو ِفي ِزراعٍة قُرب الْقَريِة فَسلَّموا علَيِه و هم معتمونَ فَلَما رأَى هيئَةً حسنةً علَيِهم ِثياب ِبيض و عماِئم ِبيض فَقَالَ لَهم الْمنِزلَ
يش فَقَالَ أَي ِهملَيِزلَ عنِضِه الْمرلَى عع ِدمفَن لْفَها خوشم و مهمقَدلِْق  فَتخ اراً ِمنونَ ِشرأْتلَت كُمفَقَالَ ِإن ِهمِإلَي فَتفَالْت مِرفُها أَعأَن ِمي وقَو آِتي ِبِهم تعنٍء ص

 قَالَ فَقَالَ جبرِئيلُ لَا نعجلُ علَيِهم حتى يشهد علَيِهم ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ جبرِئيلُ هِذِه واِحدةٌ ثُم مشى ساعةً ثُم الْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ِإنكُم لَتأْتونَ ِشراراً ِمن اللَِّه
 هِذِه الثَّاِلثَةُ )عليه السالم ( لُ هِذِه ِثنتاِن ثُم مشى فَلَما بلَغَ باب الْمِدينِة الْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ِإنكُم لَتأْتونَ ِشراراً ِمن خلِْق اللَِّه فَقَالَ جبرِئيلُ خلِْق اللَِّه فَقَالَ جبرِئي

ه فَلَما رأَتهم امرأَته رأَت هيئَةً حسنةً فَصِعدت فَوق السطِْح و صفَّقَت فَلَم يسمعوا فَدخنت فَلَما رأَوا الدخانَ أَقْبلُوا ِإلَى ثُم دخلَ و دخلُوا معه حتى دخلَ منِزلَ
ت ِعنده قَوم ما رأَيت قَوماً قَطُّ أَحسن هيئَةً ِمنهم فَجاُءوا ِإلَى الْباِب ِليدخلُوا فَلَما رآهم لُوطٌ قَام ِإلَيِهم الْباِب يهرعونَ حتى جاُءوا ِإلَى الْباِب فَنزلَت ِإلَيِهم فَقَالَ

د و قَالَ هؤالِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم فَدعاهم ِإلَى الْحلَاِل فَقَالَ ما لَنا ِفي بناِتك ِمن فَقَالَ لَهم يا قَوِم فَاتقُوا اللَّه و ال تخزوِن ِفي ضيِفي أَ لَيس ِمنكُم رجلٌ رِشي
عي ِئيلُ لَوربِديٍد فَقَالَ جكٍْن شآِوي ِإىل ر ةً أَوقُو أَنَّ ِلي ِبكُم لَو مفَقَالَ لَه ِريدما ن لَمعلَت كِإن و قِبِه ح احفَص تيلُوا الْبخى دتح وهقَالَ فَكَاثَر ٍة لَهقُو أَي لَم

 عز و جلَّ فَطَمسنا علَى  ِبِإصبِعِه نحوهم فَذَهبت أَعينهم و هو قَولُ اللَِّه)عليه السالم ( جبرِئيلُ فَقَالَ يا لُوطُ دعهم يدخلُوا فَلَما دخلُوا أَهوى جبرِئيلُ 
 عجلْ فَقَالَ أَعينهم ثُم ناداه جبرِئيلُ فَقَالَ لَه ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُوا ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل و قَالَ لَه جبرِئيلُ ِإنا بِعثْنا ِفي ِإهلَاِكِهم فَقَالَ يا ِجبِريلُ

ِإنَّ موِعدهم الصبح أَ لَيس الصبح ِبقَِريٍب فَأَمره فَيحِملُ هو و من معه ِإلَّا امرأَته ثُم اقْتلَعها يعِني الْمِدينةَ جبرِئيلُ ِبجناحيِه ِمن سبعِة أَرِضني ثُم رفَعها حتى 
ِمعيٍل سِسج ةً ِمنارِة ِحجِدينلَ الْموح نلَى مع ا وهلَيع طَرأَم ا وهقَلَب وِك ثُميالد اخرص الِْكلَاِب و احبا نيناِء الدملُ سأَه .  
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;� ́#�ä�	AZ��	±
�I�ÊX#��ð�g|���µµg$ H,$���	l+�#����%�&ð1BQL
n
��;,�	�l�ä�	,�	�2
¶���ð1·@�s���ìq�	�̧ �1�A�*��	�5� 5� l�ä�	
  

 ِفي قَوِل لُوٍط )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -7
  .ِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم قَالَ عرض علَيِهم التزِويج  هؤال)عليه السالم ( 

³�����	��F  �¾¼#$�%�Æ¡�� (#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
k�;����4ä55ÆÙß
 K���µ Ü�Gn¢{�
�³¼ �234#���������9K�*;55Í	Î HA���
t ��

1�K&  

 ِإياكُم و )اهللا عليه وآله صلى (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -8
 وِرِهندى ِفي خذَارِة الْعنِفت ِمن دأَش مهتنفَِإنَّ ِفت درلُوِك الْمالْم اِء والْأَغِْني لَادأَو.  

¼����������#$�%���#$�%���#$�%�)*+�#.�/� 01���kQ������	�
234#�	��	���55���¹ ;���������A��RA�YZ1	�
	��� ́���t
*�	�g	´ Aº¡�<<  

 فَقُِرئ )عليه السالم (  بِن سلَيمانَ عن ميموٍن الْباِن قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن سِعيٍد عن محمِد-9
ِلِمني ِببِعيٍد قَالَ فَقَالَ من مات مِصراً علَى اللِّواِط ِعنده آيات ِمن هوٍد فَلَما بلَغَ و أَمطَرنا علَيها ِحجارةً ِمن ِسجيٍل منضوٍد مسومةً ِعند ربك و ما ِهي ِمن الظَّا

 دأَح اهرلَا ي و هتِنيكُونُ ِفيِه مِة تارالِْحج ِتلْك ٍر ِمنجِبح اللَّه هِميرى يتح تمي لَم.  

Ì#$�%�Ó AB#$�%�)*+�#.�/� 019�����	��A{�A/ #$�%�Aú (
�	#Lgµ�L�	�Q �g	�g2��
�Ø�Q̈ $ ;����)��y$ß;���������55¥¢ ¥lA�#½�	�

���
AÜ����¾�K�1P$/�»¼�à�	
M.���iA�Æ	�	� <<234#����)��æ l55�*MO
1Ð
JSHH�$��	�K�3à��9�	�A���å	æç��IL¹qJÆ	KqP��L��ä�*Xèæ è¬  

10-أَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نٍد عيِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب دعليه السالم ( م( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  )
  . ناٍر  من قَبلَ غُلَاماً ِمن شهوٍة أَلْجمه اللَّه يوم الِْقيامِة ِبِلجاٍم ِمن)صلى اهللا عليه وآله 

�Ö�����	�����������#$�%�>µ È #$�%�E (#$�%�( `�#E (1
234#�	��	������kQ�55;Gvå	æç��î;�#$;gRR;Ó°VOXèæ è¬[î���Ë�ã���A
<<  

KL���� باب من أَمكَن ِمن نفِْسِهî�KLî�KLî�KLî����� êS�/H
mOêS�/H
mOêS�/H
mOêS�/H
mO����  
(  رسولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

  . من أَمكَن ِمن نفِْسِه طَاِئعاً يلْعب ِبِه أَلْقَى اللَّه علَيِه شهوةَ النساِء )صلى اهللا عليه وآله 
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����������#$�%�7µ È #$�%�E (#$�%�( `�#E (1�����	��
234#�	��	������kQ�55ß�Éqá�H)�+�O�S�/ �RgR+����9$�å	æç��KLî��êXèæ è¬

�¹L7��<<  

2-نٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِلأَِبي ع تاِم قَالَ ذَكَررةَ أَِخي أَِبي الْعِطيع نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الدبع 
 حاجةٌ ِإنَّ ِفي أَدباِرِهم أَرحاماً منكُوسةً و حياُء أَدباِرِهم كَحياِء الْمرأَِة  الْمنكُوح ِمن الرجاِل فَقَالَ لَيس يبِلي اللَّه ِبهذَا الْبلَاِء أَحداً و لَه ِفيِه)عليه السالم ( اللَِّه 

اِء كَانسالن ِفيِه ِمن ِركش نم كُوحاً وناِل كَانَ مجالر ِفيِه ِمن ِركش نالٌ فَموز قَالُ لَهي ِليسِلِإب ناب ِفيِهم ِركش اِل قَدجالر ذَا ِمنلَى هاِملُ عالْع اِرِد ووالْم ِمن ت
م الَِّتي قُِلبت قَالَ ِهي أَربع ِإذَا بلَغَ أَربِعني سنةً لَم يتركْه و هم بِقيةُ سدوم أَما ِإني لَست أَعِني ِبِهم بِقيتهم أَنه ولَدهم و لَِكنهم ِمن ِطينِتِهم قَالَ قُلْت سدو

 و هن مقْلُوعات ِإلَى تخوِم الْأَرِض الساِبعِة فَوضع جناحه تحت السفْلَى ِمنهن )عليه السالم ( مداِئن سدوم و صِرمي و لَدماُء و عميراُء قَالَ فَأَتاهن جبرِئيلُ 
  .عهن جِميعاً حتى سِمع أَهلُ سماِء الدنيا نباح ِكلَاِبِهم ثُم قَلَبها و رفَ

=���#$�%�½ 0#$�%�)*+�#.�/� 01A¾
#$�%��H'� �	�
#$�%�
��%b���������	��Sk;1234#����)��XLsR�	
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����������#955��
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�A��	��¹���¶�9/
�A�YZ1�/�g�	V �$����_�
1¹LJÇ9&$�MH¶�°å	æçèæ è¬

�7¸�	��¹� k¿Æ	�¹�¶}9
q�Æ	1�¹�¶}�¹�}k�	µ.�� R��9A��	��/�+7 ̧�g�
�¹��Rk$Ç ̄V�	#Lm�L�	��/��
� �#�	L9/
g��Æ	�¹�¶}9g���Æ	3Jg����

ãäC��	�55�	@ <<nJ �À�A�Æ	±n
	��A�Æ	��JÜ�$�
�q ]�G�	�1nÁR <<#9�h�	��
1�ÈÉ55�	@ <<Å»2
Â�.�Æ	 <<1�,�¯Æ	>>  مي و لَدماُء و عميراُء مداِئن سدوم و صِر234����%�&$ß;A�x1234

�I �ÊX#HwA��	�|�#-~�Ô ;¥Ô�w�9A�#]%�&x1�b
¥Inµb�$ �A��	�P�
́;A�#�ä�	ü�lAZ��	±
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¶�J�ð�	�Æµ�	��̧ �;�  

عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الرحمِن الْعزرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 ِللَِّه ِعباداً لَهم ِفي أَصلَاِبِهم أَرحام كَأَرحاِم النساِء قَالَ فَسِئلَ فَما لَهم لَا يحِملُونَ فَقَالَ ِإنها منكُوسةٌ و لَهم ِفي أَدباِرِهم غُدةٌ كَغدِة الْجمِل أَِو  ِإنَّ)السالم 

ِإذَا س وا واجه تاجِعِري فَِإذَا هوا الْبكَنس تكَن.  

W12��#$�%�C� 0#$�%�( `�#(1©G������	�����������#$�%�?�
234#�������55�;����on�_��9��� �� �nC�K=.;��¬ ��(1n���_� <<Æ	ð1»Xk�Q�

Å��J�ZÒ_ <<234#����)��55MÆ	��¶ÃÆ	L�¹��¦R���ö��,	�9/
�A��	��Ä�Æ	
1n�L$ÙA�MÆ	��¹LA�Æ	L�	�nÅ�zÃ  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن عبِد اللَِّه و عبِد الرحمِن بِن محمٍد عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي -4
 الْمتشبِهني ِمن الرجاِل ِبالنساِء و الْمتشبهاِت ِمن النساِء ِبالرجاِل قَالَ و هم الْمخنثُونَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ لَعن رسولُ اللَّ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .و اللَّاِتي ينِكحن بعضهن بعضاً 
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 قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي فَقَالَ يا ابن رسوِل اللَِّه ِإني )عليه السالم (   أَحمد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه -5
ه ِلي فَِقيلَ لَه ِإنه يؤتى ِفي دبِرِه فَقَالَ ما أَبلَى اللَّه عز و جلَّ ِبهذَا الْبلَاِء أَحداً لَه ِفيِه حاجةٌ ثُم قَالَ أَِبي قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ِعزِتي و ابتِليت ِببلَاٍء فَادع اللَّ

ِريِرهح ا وِقهربتلَى ِإسع دقْعلَاِلي لَا يِرِه جبى ِفي دتؤي نا م.  

�W3��	]KGV¶�1234#��������������	��ö�\� �#$�%����( �#`�1
1�ÈÉ�	�2�$ß;����55�µ4;�	��	����kQ�;��K���9]��
 KG1�����Çn9&¶

bL�
�å	æçèæ è¬ <<234#����)�1�¹�Lef9/
á�Æ	��»}9K�*;$��	�55H°9&$�å	æç��èæ è¬

ð1�/�g�	V �$�H$��Ü²¹LJ�Çn234#����**]KG55��k�	g©�G�1�¹34å	æç��èæ è¬ �O
1[ DàlÈ��	�!�/�íÆ	�¹�Lef9/
á�V<<  

 و محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن عمر بِن عِلي بِن عمر بِن يِزيد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد-6
ه رجلٌ فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ِإني أُِحب  و ِعند)عليه السالم ( عن محمِد بِن عمر عن أَِخيِه الْحسيِن عن أَِبيِه عمر بِن يِزيد قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

ه عنه  يده علَى جبهِتِه و ولَّى وجه)عليه السالم (  فَتصنع ما ذَا قَالَ أَحِملُهم علَى ظَهِري فَوضع أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الصبيانَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
 كَأَنه رِحمه فَقَالَ ِإذَا أَتيت بلَدك فَاشتِر جزوراً سِميناً و اعِقلْه ِعقَالًا شِديداً و خِذ السيف فَاضِرِب )عليه السالم ( فَبكَى الرجلُ فَنظَر ِإلَيِه أَبو عبِد اللَِّه 

هنع قِْشرةً تبرض امنِبِه الس تبرفَض فيالس ذْتأَخ ِديداً وِعقَالًا ش هقَلْتوراً فَعزج تيرتلَِدي فَاشب تيلُ فَأَتجفَقَالَ الر رمِتِه فَقَالَ عاررِه ِبحلَيع ِلساج ةَ والِْجلْد 
  .يِه ِبحرارِتِه فَسقَطَ ِمني علَى ظَهِر الْبِعِري ِشبه الْوزِغ أَصغر ِمن الْوزِغ و سكَن ما ِبي السنام ضربةً و قَشرت عنه الِْجلْد و جلَست علَ

¤0 @#$�%�=� [\#$�%�E (�	�Ó Ð#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1
 @ ���������9�����	��>? @)*+�#$�%�ÐSk+�#$�%�@ (#$�%�>?

�o�A*�l����)�1�ÈÉ�]A�#V¶�$ß;]A��	�y$ß; �nUÒ � <<��������234#����
55Å�¹LX�A�� <<1�ÈÉ#$�5511111��¹*�ldá�J�9 <<$��	�|�#-~�l�3+�#����������

34ª���$�#���������x1Ë#	�VÆ	�1ig\«��Lª2�SS34�o�x�	v	+��L1234�	�
�$�L�¹�k|�$��	�oËÉVé�é� lA-H�$��	�	e����	�	
PLÞ�*ö�P����	�ä,	�A�OÆµ¹k\¶�

o�el$�9?n <<V$�x1}#@}#55�?S��#9���	��>â,	�A�O¶�#9ð»x�	v	+�9
�æ�»el$�9?n�$�L�¹�k|�$��	�ÞËÉV lA-H�$�Le���#9�	�2
PLÞ�*��¾uÊLÓ ��,	�

Ël�O��	��nLÉ cSHé� �Ë+ Èq¨A��$�y<<  

 أَبو عبِد اللَِّه  الْأُبنةَ فَمسح)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عِن الْهيثَِم النهِدي رفَعه قَالَ شكَا رجلٌ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -7
  . علَى ظَهِرِه فَسقَطَت ِمنه دودةٌ حمراُء فَبرأَ )عليه السالم ( 
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»<<  

8-ٍد عمحِن ما بكَِريز نِعيٍد عِن سِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعأَِبي ج نٍرو عمع نأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( 
  ِإلَى نفِْسِه قَِد  فُلَانٌ عاِقلٌ لَِبيب يدعو الناس)عليه السالم ( قَالَ أَقْسم اللَّه علَى نفِْسِه أَنْ لَا يقْعد علَى نماِرِق الْجنِة من يؤتى ِفي دبِرِه فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ذٌ لَا ابتلَاه اللَّه قَالَ فَقَالَ فَيفْعلُ ذَِلك ِفي مسِجِد الْجاِمِع قُلْت لَا قَالَ فَيفْعلُه علَى باِب داِرِه قُلْت لَا قَالَ فَأَين يفْعلُه قُلْت ِإذَا خلَا قَالَ فَِإنَّ اللَّه لَم يبتِلِه هذَا متلَذِّ
  .يقْعد علَى نماِرِق الْجنِة 

¼#$�%�)*+�#$�%�( 2Lµ#$�%�Ó (#$�%����'� `�#¾¿��×K�Á1
234#������������	��	@55�)�+�#å	æç��èæ è¬�Z· �íÆ	[P�Lef9/
á�O��S|�

1[ Dà9 <<�ÈÉ����������#955å	æç����1�Â
g�
��á�H��ä�	��mQ S��V�gèæ è¬

�XÇ9��È # <<���)��234#�55�¹Lm�9:��Æ	X� <<1�ÈÉ#955J <<23455;M+�m�Æ	X�
�ÈÉ#91�¹LlKµ�	�
55J <<23455Å�¹L�}Æ	ð� <<�ÈÉ#955#����)�1�¹�9göÆ	L

234551[ Dà9�Z· �íVÜ��g]
mÜ±XJÇ��#å	æç��èæ è¬<< 

 ِفيِهم ثَلَاثَةُ أَشياَء من يسأَلُ  قَالَ ما كَانَ ِفي ِشيعِتنا فَلَم يكُن)عليه السالم (   أَحمد عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -9
  .ِفي كَفِِّه و لَم يكُن ِفيِهم أَزرق أَخضر و لَم يكُن ِفيِهم من يؤتى ِفي دبِرِه 

Ì+�#$�%�45� 0#`�1�û	
.234#��������������	��<<K�Áàbcd9��]
P�Lef9/
á�O�[ �Æ	9A�Üà�	�[ ��	�º�Î�	�ý9A�Üà�	�[ õ3LÏ#-àU��à�	��<<  

 هؤلَاِء )عليه السالم ( ِه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن ِعمرانَ عن عبِد اللَّ-10
يِه حاجةٌ قَالَ نعم قَد يكُونُ مبتلًى ِبِه فَلَا تكَلِّموهم فَِإنهم يِجدونَ الْمخنثُونَ مبتلَونَ ِبهذَا الْبلَاِء فَيكُونُ الْمؤِمن مبتلًى و الناس يزعمونَ أَنه لَا يبتلَى ِبِه أَحد ِللَِّه ِف

  .ِلكَلَاِمكُم راحةً قُلْت جِعلْت ِفداك فَِإنهم لَيسوا يصِبرونَ قَالَ هم يصِبرونَ و لَِكن يطْلُبونَ ِبذَِلك اللَّذَّةَ 

�Ö( Ð1������#9�����	���� !"�#$�%�Õ ���#$�%�A�@ (#
�F¹�XJÇ9��È $�H°��AIR��ä�	��ÇM¯\�	�1nÇ97Ñ$�� Æ	1�ÈÉ����

T �«) «¤$��$
�/�g�	V 9 <<23455nÚA�9���Æ	YZ	Là�A��x1n��Ç9$�Æ	GG�- <<#9

1�ÈÉ55�LJ] Æ	1�o�A*�l����)� <<23455�s;$�Æ	Fn�L] Æ	nÚg]N<< 
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  ����ÐÐÐÐ���� باب السحِق
(   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن حسيِن بِن أَحمد الِْمنقَِري عن ِهشاٍم الصيدناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -1
 قَالَ سأَلَه رجلٌ عن هِذِه الْآيِة كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح و أَصحاب الرس فَقَالَ ِبيِدِه هكَذَا فَمسح ِإحداهما ِبالْأُخرى فَقَالَ هن اللَّواِتي ِباللَّواِتي )عليه السالم 

  .يعِني النساَء ِبالنساِء 

�#���0��1 Ø#$�%��H0 Î�^��iÑ��#$�%��¥Ò `� Ð#$�%�" «�Ó

��������	� Æ¼½�$�Xk�Q#V¶��������552Ó #$�¾¿��	�����ö� ��� �$��	� <<
�!�= ���9K�*;1234�	�X��#-K�	
H#-¶��	�XÆ�t��#-+�#����)55n/�Ü$ß;A�Æ	

��������V�L¬_ g]n1<<  

2-حِإس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبلَى أَِبي عا عأِْذنَ لَهتأَةٌ أَنْ أَسرِني امأَلَتِريٍر قَالَ سِن جب عليه ( اق
 و ال غَرِبيٍة ما عنى ِبهذَا فَقَالَ أَيتها الْمرأَةُ ِإنَّ اللَّه لَم  فَأَِذنَ لَها فَدخلَت و معها مولَاةٌ لَها فَقَالَت يا أَبا عبِد اللَِّه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ زيتونٍة ال شرِقيٍة)السالم 

نهدا حاِتي ماللَّو عاِتي مِن اللَّوِني عِبرأَخ فَقَالَت ِريِدينا تمِلي عس مِني آدثَالَ ِلبالْأَم برا ضمِر ِإنجثَالَ ِللشِرِب الْأَمضي موِإذَا كَانَ ي ها ِإننالز دِفيِه قَالَ ح 
ن ةٌ ِمنِمدأَع ُءوِسِهنِإلَى ر اِفِهنوِخلَ ِفي أَجأُد اِر والن ِمن ِولْنرس اٍر ون ِمن قَاِنعِبم نعقُن اٍر ون اٍت ِمنقَطَّعم نأُلِْبس قَد ى ِبِهنتؤِة يامِفي الِْقي ِبِهن قُِذف اٍر و

 نالُهلَ ِرجا فَعكَم لْناٍل فَفَعِر ِرجياُء ِبغسالن ِقياِل فَبجالُ ِبالرجى الرنغتلُوٍط فَاس ملَ قَومذَا الْعِملَ هع نلَ مأَةُ ِإنَّ أَورا الْمهتاِر أَيالن.  

=( `�#E (1Xk�Q#g��¶��æ �����	���& !"�#$�%�C� 0#$�%�
ME�$�#$;$�S�?�
Æ	�	��
gµ��Hg��$�#����)�x1�¶3gµ������������ê$�9�

É#$��	��k�+�#å	æç��1���������K�1�Èèæ è¬55Ô©	È}��µ <<���W� ��)��Å�
�qX�
234#���55O�µ1��
kª ê�����
�¥ ±�
Jkª9K�*;+�
#å	æç��g��K�èæ è¬Å��¯Õµ�

g�A�n/�$ß;����O����°� �1}#g��$����{ �234#����)�Å�X55RGvL�g�iµ
Þg	�=g	��ã��	�Ý��u�» Ö	
;ã�#�a��[ P�2J��[ �A
U��Ô�» b��× �ã��	�U�Ô�

g��K�1ÝÞ�K�3KgH;ã�J��	�U��Q �?�
Ø2�ã�I�;A�Lî��;A��	� ��w
����X7��l�	
q#�	
q1� ����4ä��Æ	X[ Ü#�^�oXÜC�M#�a��Q Æ�;�	
qZ

1X#�	
q;A�  

 رجلًا فَقَالَ لَه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن يِزيد النخِعي عن بِشٍري النباِل قَالَ رأَيت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه -3
جِعلْت ِفداك ما تقُولُ ِفي اللَّواِتي مع اللَّواِتي فَقَالَ لَه لَا أُخِبرك حتى تحِلف لَتخِبرنَّ ِبما أُحدثُك ِبِه النساَء قَالَ فَحلَف لَه قَالَ فَقَالَ هما ِفي الناِر و علَيِهما 

ونَ حعباِر سا ِفي النمه اٍر ون فَّاِن ِمنخ لَِل والْح ِتلْك قاٍر فَون اِن ِمناجت اٍر ون ا ِنطَاقَاِن ِمنِهملَياٍر عن غَِليظٌ ِمن افج لَِل ِجلْدالْح ِتلْك قاٍر فَون لَّةً ِمن.  

WAB 	@#$�%�)*+�#.�/� 01��#9�����	��kI �#$�%��>?#$�%�
1�ÈÉ�����)�#$�1�
HV¶�$ß;�������55�o�A*�l����)� �;��������)�
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Ån�34X9K�*;#�$ß;���� <<234�$�#����)��559.O�	
àD�IL¹�JW ]9
Ý	LA
�	V ��������	LA
W <<234#����)��2
DH])�#V$�x55��9> �����	
Æ	

�K�b ;ã�lA�1U	
Æ	R ;�	�A��	�Ý��=P;ã�lA��	�U�k|é\�	�\�ã�l�	�A��	�Ý�
1U��9> ��	
Æ	�	�Ý���O;ã��	�Ý��;ã�Ø¹<<  

4-محِن مفَِر بعج نِن الْقَاِسِم عب ِليع نأَِبيِه ع نع هنع   اِهيمرا ِإبأَب ِد اللَِّه أَوبا علٌ أَبجأَلَ رفٍَر قَالَ سعِن جب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِن بيسِن الْحٍد ع
وبةُ و ملْعونةٌ حتى تخرج ِمن أَثْواِبها الراِكبةُ و الْمركُوبةُ فَِإنَّ  عِن الْمرأَِة تساِحق الْمرأَةَ و كَانَ متِكئاً فَجلَس فَقَالَ ملْعونةٌ الراِكبةُ و الْمركُ)عليه السالم ( 

واِء فَهساِم النحأَر اِل وجلَاِب الرِفي أَص ِقيب نم ا وأَن ا ومهوننلْعي اَءهِليأَو لَاِئكَةَ والْم الَى وعت و كاربت لَ اللَّهةٌ قَاتبوت نا لَهاللَِّه م لَا و و را الْأَكْبناللَِّه الز و 
 قَبلَ أَنْ )لى اهللا عليه وآله ص( اللَّه لَاِقيس ِبنت ِإبِليس ما ذَا جاَءت ِبِه فَقَالَ الرجلُ هذَا ما جاَء ِبِه أَهلُ الِْعراِق فَقَالَ و اللَِّه لَقَد كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

  . لَعن اللَّه الْمتشبهاِت ِبالرجاِل ِمن النساِء و لَعن اللَّه الْمتشبِهني ِمن الرجاِل ِبالنساِء )صلى اهللا عليه وآله ( يكُونَ الِْعراق و ِفيِهن قَالَ رسولُ اللَِّه 

r�)*+�#$�1�� ¾¼#$�%�
2µ Ð#$�%�( �#$�%�rk 0#$�%
/LÐ�g����	
O�9K�*;g��$�Xk�Q�����.�/���2���������#V¶������	�

����)�1�1234�	�BeL{�])�'1�P�PËÙ55+�IL�àö�	�û�	#�L��Q�	�#���Q�àö
�	� ]9�	�nóÎl��	
A��� ]7i	��	��4%å	æç��1Ý à��	�î�	#L���Q2#���QA�èæ è¬;�	
qO�Æ	

å	æç��1J¢�êA�1��å	æç��J1�Ú�7iµÆ	��å	æç��1nóÎ nÛ*9�Û�;�����	����è è èæ æ æè è è �¬ ¬ ¬ ¬ �(

1}#V$��S�LîÜÆ	KLÆ� H�� /55O��Æ	ÜnP!�Éª� <<1234#����)��55�å	æç��èæ è¬

� �1234#�	��	������kQ�1yÜ9����¹�!�É�� �$�9#3µ;�	��	������kQ�55��
��9�����¹L°å	æçèæ è¬1��¢;;����O�lA��9�	
q�	���¢;;�	
qOlA<<  

  باب أَنَّ من عف عن حرِم الناِس عف عن حرِمِه

�����®�zß�®�zß�®�zß�®�zß¯̄̄̄�
Rg�
Rg�
Rg�
Rg©©©© á��$��á��$��á��$��á��$��ÄÄÄÄ�zß�zß�zß�zß¯̄̄̄�
�g�
�g�
�g�
�g©©©© ���äO���äO���äO���äO����  
1-مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نةَ عِن أَِبي قُرِل بِن الْفَضِريٍف عش نٍل عجر اِبٍق أَوِن سِريِف بش ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب عليه ( د

 أَني مجاِزي الْأَبناِء ِبسعِي الْآباِء ِإنْ خيراً فَخير و ِإنْ شراً فَشر لَا )يه السالم عل(  قَالَ لَما أَقَام الْعاِلم الِْجدار أَوحى اللَّه تبارك و تعالَى ِإلَى موسى )السالم 
  .تزنوا فَتزِني ِنساؤكُم و من وِطئَ ِفراش امِرٍئ مسِلٍم وِطئَ ِفراشه كَما تِدين تدانُ 

�( `�#¾¿��×K�Á1u#$�%�ë}#$��?
�¶�2�V$ ë}#$�%��� 
'� Ø�~�L1234#��������������	�������` ������[\#å	æç�����· ��á
#Xèæ è¬

1S34�	��55
	�9§H�S�/#�a�n��	�Sæ���§H�Sæ�#�a�n�1��Â
�S��ÜH�7*�;A�H
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	Lõ1[ �iµMl×;$��Xiµl×;
qA4°#��	�UbLiµ������à�		Làiµ�%S�/��	�m	Ý
Ý<<  

 قَالَ أَ ما يخشى الَِّذين ينظُرونَ ِفي أَدباِر )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -2
  .ساِئِهم النساِء أَنْ يبتلَوا ِبذَِلك ِفي ِن

=1234#��������������	��~$ �� #$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01
551n�LÇH����á�9$�Æ	��g*$����JÆ	Xn�LÆÃ� ;����ãäO<<  

 ما أَقْبح )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن مفَضٍل الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -3
ِلك علَينا و علَى صاِلِحي أَصحاِبنا يا مفَضلُ أَ تدِري ِلم ِقيلَ من يزِن يوماً يزنَ ِبِه قُلْت لَا جِعلْت ِفداك قَالَ ِإنها ِبالرجِل ِمن أَنْ يرى ِبالْمكَاِن الْمعِوِر فَيدخلَ ذَ

ف ِإلَيها فَلَما كَانَ ِفي آِخِر ما أَتاها أَجرى اللَّه علَى ِلساِنها أَما ِإنك سترِجع ِإلَى أَهِلك كَانت بِغي ِفي بِني ِإسراِئيلَ و كَانَ ِفي بِني ِإسراِئيلَ رجلٌ يكِْثر اِلاخِتلَا
بلَ ذَِلك الْيوِم و كَانَ يدخلُ ِبِإذٍْن فَدخلَ يومِئٍذ ِبغيِر ِإذٍْن فَتِجد معها رجلًا قَالَ فَخرج و هو خِبيثُ النفِْس فَدخلَ منِزلَه غَير الْحاِل الَِّتي كَانَ يدخلُ ِبها قَ

 يوماً يزنَ ِبِه  فَقَالَ يا موسى من يزِن)عليه السالم (  علَى موسى )عليه السالم (  فَنزلَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( فَوجد علَى ِفراِشِه رجلًا فَارتفَعا ِإلَى موسى 
 كُماؤِنس ِعفا فَقَالَ ِعفُّوا تِهمِإلَي ظَرفَن.  

W���#$�%�î�	#LLs#$�%�)*+�#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْعباِس الْكُوِفي و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه الدهقَاِن -4
نِميِد عِد الْحبع نع تسرد نع اِهيمرعليه السالم (  أَِبي ِإب( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( مهاؤِنس فَّتفُّوا فَعع مهوا ِإلَى آِل فُلَاٍن فَِإنجوزت 

 وبكْتقَالَ م و مهاؤِنس تغا فَبوغب مهوا ِإلَى آِل فُلَاٍن فَِإنجوزلَا ت ا وكَم كُماؤِنس ِنيزوا فَتنزلَا ت اسا النهأَي اِننيالز فِْقرم و قَاِتلُ الْقَاِتِلني ا اللَّهاِة أَنروِفي الت
  .تِدين تدانُ 

r*;$�#w%�.�/� 0�	��H$G���#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1 	@#$�%�)
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n/�	LiµM����A��n�L <<234�	�55��9g���55�	¸
� H�B�µ�	�%�	#LË H��kå	æç��9èæ è¬

�äK�1�� �iµ 	Là Þ�	Liµ������à�	1Ý	�m	Ý	Lõ1U<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عِلي بِن ِرباٍط عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -5
  .بناؤكُم و ِعفُّوا عن ِنساِء الناِس تِعف ِنساؤكُم بروا آباَءكُم يبركُم أَ

�����������	��Ø���µ z#$�%�4*� 0#$�%�A;  (#$�%�( `�#E (1
234#����55����	Lç �7*�+�1Un�¯�¬ß��������̄ �¬ß������	�UKLç ��
	<<  

صلى اهللا ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه يرفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
  . علَيكُم ِبالْعفَاِف و ترِك الْفُجوِر )عليه وآله 

¤���	�����������ñlq#$�%�		
°+�#$�%��� ( `�#¾¿��×K�Á1
234#�	��	������kQ���55l��L�	iLz{Hiµ�	���¯�
zß<<  

 )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب عن ميموٍن الْقَداِح قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -7
  . أَفْضلَ ِمن ِعفَِّة بطٍْن و فَرٍج يقُولُ ما ِمن ِعبادٍة

³9�����	��ö�0 A/ #$�%�¥	 ½	Þ#$�%�C� 0#$�%�( `�#E (1
1234#�������1; #55~SH���Ú�ÆÙßHÆ�}�	��Jg
<<  

اِدرو5555 باب ن� � � � �
��
��
��
���������  
ٌء تحضره   قَالَ لَيس شي)عليه السالم (   أَبو عِلي الْأَشعِري عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -1

م انُ وهلَاِئكَةُ ِإلَّا الرالْم لَهِل أَهجةُ الربلَاع.  

�#��������������	��¶��#$�%�q �A�E#$�%�!"� `�#���0��1
23455
�LÈ	$��	�;ÞX ;g	
��	gcP�Q3��JV_È	;ß °�41�-�ß �¾�á�?<<  

صلى اهللا عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباِن بِن عثْمانَ عن حِريٍز عن وِليٍد قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ساِئلَةٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه -2
  . واِلدات واِلهات رِحيمات ِبأَولَاِدِهن لَو لَا ما يأِْتني ِإلَى أَزواِجِهن لَِقيلَ لَهن ادخلْن الْجنةَ ِبغيِر ِحساٍب )صلى اهللا عليه وآله (   فَقَالَ رسولُ اللَِّه)وآله 

=�AB A*�#$�%�&'� �#$�%�)*+�#.�/� 01����	��|	#$�%�?>#$�%
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 قَالَ ِإذَا صلَِّت الْمرأَةُ خمساً )م عليه السال(   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -3
 ِليع قح فَترع ا وهجوز تأَطَاع راً وهش تامص عليه السالم ( و( اَءتِة شناِب الْجوأَب أَي لْ ِمنخدفَلْت .  

W$�%�Æ& '#$�%�&'� �#$�%�)*+�#$�1�����������	����ö3��#
234#���55��M�� �À ;����0�	��/LY²��	%+��	�� �Kµ	�;Ã�	��/L�
�ààµ ̧g��L

P��?�
� ̄�Kµ�	�
�;í<<  

4-محا   مِدِهمأَح ناِبِه عحِض أَصعب نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب لَى )عليهما السالم ( دع ٍل أَقَرجِفي ر 
اِصِب قَالَ تالْغ ةُ ِمناِريِت الْجلَدٍل فَوجةَ راِريج بغَص هفِْسِه أَنن اِصبالْغ ِبذَِلك ِإذَا أَقَر هوِب ِمنصغلَى الْمع لَدالْو ةُ واِريالْج در.  

r#$�%�Ù#$�%�>g 0#$�%�( `�#E (1+����< �
¡#$�%�		
°
$������¶�°�9V¶�#$��X����l
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 قَالَ )عليه السالم (  ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ-5
نَ رجلَ ِصدٍق و لَه امرأَةٌ قَد ولَدتها الْأَنِبياُء فَأَراد الْمِلك أَنْ يبعثَ رجلًا ِفي حاجٍة فَقَالَ كَانَ مِلك ِفي بِني ِإسراِئيلَ و كَانَ لَه قَاٍض و ِللْقَاِضي أَخ و كَا

الر ذَِلك فَكَِره ثَهعبِلي اهعأَِخي فَد ِمن ثَقداً أَوأَح لَما أَعلًا ِثقَةً فَقَالَ مجِغِني رِللْقَاِضي اب اً ِمندب ِجدي ِه فَلَملَيع مزأَِتي فَعرام عيأَنْ أُض هي أَكْرقَالَ ِلأَِخيِه ِإن لُ وج
جِتها قَالَ نعم فَخرج الرجلُ و قَد كَانِت الْمرأَةُ الْخروِج فَقَالَ ِلأَِخيِه يا أَِخي ِإني لَست أُخلِّف شيئاً أَهم علَي ِمِن امرأَِتي فَاخلُفِْني ِفيها و تولَّ قَضاَء حا

م تفْعِلي لَنخِبرنَّ الْمِلك كَاِرهةً ِلخروِجِه فَكَانَ الْقَاِضي يأِْتيها و يسأَلُها عن حواِئِجها و يقُوم لَها فَأَعجبته فَدعاها ِإلَى نفِْسِه فَأَبت علَيِه فَحلَف علَيها لَِئن لَ
يِإلَى ش كأُِجيب تلَس ا لَكدا بم عناص ِت فَقَالَترفَج ِك قَدأَن  ِلكالْم ِدي فَقَالَ لَهِعن ذَِلك قح قَد و ترفَج أَةَ أَِخي قَدرفَقَالَ ِإنَّ ام ِلكى الْمفَأَت تا طَلَبٍء ِمم

ا طَههمجا فَرلَه فَرا فَحهجرفَأَخ ا لَكدا بم عنفَاص كأُِجيب تلَس ِك فَقَالَتتمجِإلَّا ر ِني وِجيبت قُوِلنيا تِمِك فَمجِني ِبررأَم قَد ِلكا فَقَالَ ِإنَّ الْمهاَء ِإلَيا فَجهر
أَن ا ظَنفَلَم اسالن هعم ى وتا حِههجلَى وع تشم ِة ثُمِفريالْح ِمن تجرخ و كَترحفَت قما ركَانَ ِبه لُ وا اللَّيِبه نج و فرصان ا وكَهرت تاتم ا قَده

لَى بع تاتفَب اِنيريٍر ِفيِه ديِإلَى د تهتِة فَانِدينالْم ِمن تجرا خِر فَلَميا اِب الدلَهخأَد ا وهِحمفَر هتربا فَخِتهِقص نا عأَلَها فَسآهر و ابالْب حفَت اِنيريالد حبأَص
تا حاهاواِل فَدالْح نسكَانَ ح و هرغَي ناب لَه كُني لَم ِغريص ناب كَانَ لَه و ريالد اِنيريكَانَ ِللد يِه وبرت تفَكَان هنا ابهِإلَي فَعد ثُم لَتمدان ا وِعلَِّته ِمن أَترى ب

أَجهدنَّ ِفي قَتِلِك فَقَالَت اصنع ما بدا لَك فَعمد ِإلَى الصِبي فَدق قَهرمانٌ يقُوم ِبأَمِرِه فَأَعجبته فَدعاها ِإلَى نفِْسِه فَأَبت فَجهد ِبها فَأَبت فَقَالَ لَِئن لَم تفْعِلي لَ
ا رفَلَم اِنيرياَء الدفَج هلَتفَقَت كنا ابهِإلَي تفَعفَد ترفَج ٍة قَدِإلَى فَاِجر تدمع فَقَالَ لَه اِنيريى الدأَت و قَهنع هتربِنيِعي ِبِك فَأَخص لَِمنيعت ذَا فَقَدا ها مقَالَ لَه آه

ه حسبِك فَخرجت لَيلًا ِبالِْقصِة فَقَالَ لَها لَيس تِطيب نفِْسي أَنْ تكُوِني ِعنِدي فَاخرِجي فَأَخرجها لَيلًا و دفَع ِإلَيها ِعشِرين ِدرهماً و قَالَ لَها تزوِدي هِذِه اللَّ
 ِلباِحِبِه صا ِلصندِعن نيِه دلَيكَانَ ع نم ماً وهونَ ِدررِعش نيِه دلَيِتِه فَقَالُوا عِقص نع أَلَتفَس يح وه ٍة وبشلَى خع لُوبصا مٍة فَِإذَا ِفيهيِفي قَر تحبفَأَص

دؤى يتِتِني حيجِك نةً ِمنِمن لَيع ظَمأَع دا أَحا مِة فَقَالَ لَهبشِن الْخع لُوهزفَأَن لُوهقْتلَا ت قَالَت ا ِإلَى غَِرِميِه وهتفَعد ماً وهِدر ِرينِت الِْعشجراِحِبِه فَأَخِإلَى ص ي
معِك حيثُ ما ذَهبِت فَمضى معها و مضت حتى انتهيا ِإلَى ساِحِل الْبحِر فَرأَى جماعةً و سفُناً فَقَالَ لَها اجِلِسي حتى أَذْهب ِمن الصلِْب و ِمن الْموِت فَأَنا 

نِتكُم هِذِه قَالُوا ِفي هِذِه ِتجارات و جوهر و عنبر و أَشياُء ِمن التجارِة و أَما هِذِه فَنحن ِفيها أَنا أَعملُ لَهم و أَستطِْعم و آِتيِك ِبِه فَأَتاهم فَقَالَ لَهم ما ِفي سِفي
ِفي سِفينِتكُم قَالُوا و ما معك قَالَ جاِريةٌ لَم تروا ِمثْلَها قَطُّ قَالُوا فَِبعناها قَالَ و كَم يبلُغُ ما ِفي سِفينِتكُم قَالُوا كَِثري لَا نحِصيِه قَالَ فَِإنَّ مِعي شيئاً هو خير ِمما 

الثَّم ِإلَي فَعدي ا وهِلمعلَا ي ا وهِريتشِجيئَِني فَيي ا ثُمهِإلَي ظُرنفَي كُمضعب بذْهِط أَنْ يرلَى شع معقَالَ ن نثُوا معفَب لَك ا فَقَالُوا ذَِلكأَن ِضيى أَمتا حهِلمعلَا ي و ن



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 270

أَت نعا أَما فَلَمى ِبهضفَم اِهمرِه الدوا ِإلَيفَعد ٍم وهِة آلَاِف ِدررشِبع ها ِمنهورتا قَطُّ فَاشِمثْلَه تأَيا را فَقَالَ مهِإلَي ظَرن ةَ قَالَتِفينِلي السخاد ا قُوِمي وا فَقَالُوا لَههو
ي اِحِل لَما ِإلَى السوهتا انفَلَم مهعم تضم و تِك فَقَامِملَنحلَن أَو قُوِمنيقَالُوا لَت لَايوِبم وا هم لَاِك قَالَتوم اِك ِمننيرتقَالُوا قَِد اش ِلم ضاً وعب مهضعب نأْم

 و مهتِفينس و مهقَتراحاً فَغِري ِهملَيلَّ عج و زع ثَ اللَّهعا فَبوهفَعى فَدرِة الْأُخِفينِفي الس موا هِكبر ةُ وارجالت و رهوا الْجِة الَِّتي ِفيهِفينا ِفي السلُوهعا فَجهلَيع
نجِت السِفينةُ الَِّتي كَانت ِفيها حتى انتهت ِإلَى جِزيرٍة ِمن جزاِئِر الْبحِر و ربطَِت السِفينةَ ثُم دارت ِفي الْجِزيرِة فَِإذَا ِفيها ماٌء و شجر ِفيِه ثَمرةٌ فَقَالَت هذَا 

 ِمنه أَعبد اللَّه ِفي هذَا الْموِضِع فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نِبي ِمن أَنِبياِء بِني ِإسراِئيلَ أَنْ يأِْتي ذَِلك الْمِلك فَيقُولَ ِإنَّ ِفي جِزيرٍة ِمن ماٌء أَشرب ِمنه و ثَمر آكُلُ
و تأَن جرلِْقي فَاخخ لْقاً ِمنِر خحاِئِر الْبزج لَكُم ِفرغفَِإنْ ي لَكُم ِفرغأَنْ ي لْقالْخ أَلُوا ذَِلكست ثُم وِبكُمِبذُن وا لَهِقرت ِذِه ولِْقي هوا خأْتى تتح لَكَِتكمِفي م نم 

 امرأَةً فَتقَدم ِإلَيها الْمِلك فَقَالَ لَها ِإنَّ قَاِضي هذَا أَتاِني فَخبرِني أَنَّ امرأَةَ أَِخيِه فَجرت فَأَمرته غَفَرت لَكُم فَخرج الْمِلك ِبأَهِل مملَكَِتِه ِإلَى ِتلْك الْجِزيرِة فَرأَوا
ي فَأُِحب أَنْ تستغِفِري ِلي فَقَالَت غَفَر اللَّه لَك اجِلس ثُم أَتى زوجها و لَا ِبرجِمها و لَم يِقم ِعنِدي الْبينةَ فَأَخاف أَنْ أَكُونَ قَد تقَدمت علَى ما لَا يِحلُّ ِل

ت أَِخي علَيها فَلَما رجعت سأَلْت عنها يعِرفُها فَقَالَ ِإنه كَانَ ِلي امرأَةٌ و كَانَ ِمن فَضِلها و صلَاِحها و ِإني خرجت عنها و ِهي كَاِرهةٌ ِلذَِلك فَاستخلَفْ
أَت ِلِك ثُمِب الْمنِإلَى ج هتلَسفَأَج ِلساج لَك اللَّه غَفَر ِفِري ِلي فَقَالَتغتا فَاسهتعيض أَنْ أَكُونَ قَد افا أَخأَن ا وهمجفَر ترا فَجهِني أَِخي أَنربى الْقَاِضي فَأَخ

فَقَالَ ِإنه كَانَ ِلأَِخي امرأَةٌ و ِإنها أَعجبتِني فَدعوتها ِإلَى الْفُجوِر فَأَبت فَأَعلَمت الْمِلك أَنها قَد فَجرت و أَمرِني ِبرجِمها فَرجمتها و أَنا كَاِذب علَيها 
ِفِري ِلي قَالَتغتا فَاسهلَِقي كُونَ قَدأَنْ ي افا أَخأَن ِل وا ِباللَّيهتجرقَالَ أَخ و هتِقص قَص و اِنيريالد مقَدت ثُم عماس ا فَقَالَتِجهولَى زع لَتأَقْب ثُم لَك اللَّه غَفَر 

اج لَك اللَّه غَفَر ا فَقَالَتلَهفَقَت عبس اللَّه لَا غَفَر فَقَالَت هتِقص فَقَص لُوبصالْم مقَدت ثُم لَك اللَّه غَفَر عماس اِنيريِللد فَقَالَت هتِقص انُ فَقَصمرالْقَه مقَدت ثُم ِلس
كأَترا امأَن ا فَقَالَتِجهولَى زع لَتأَقْب قَالَ ثُم ا لَكم ةَ وِفينِذِه السذَ هأْخأَنْ ت ا أُِحبأَن اِل وجةٌ ِفي الراجِلي ح تسلَي ِتي وِقص وا همفَِإن  تِمعا سكُلُّ م و 

ا لَِقيتى مرت ِة فَقَدِزيرِذِه الْجلَّ ِفي هج و زع اللَّه دبِبيِلي فَأَعس لِّيخت ا وِفيه و ِلكالْم فرصان ا وِبيلَهلَّى سا فَخا ِفيهم ةَ وِفينذَ السأَخ لَ واِل فَفَعجالر ِمن 
  .أَهلُ مملَكَِتِه 
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د بِن حماٍد و غَيِرِه عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي جعفٍَر  و يِزي)عليه السالم (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -6
ِن اللَّمس صدق الْفَرج  قَالَا ما ِمن أَحٍد ِإلَّا و هو يِصيب حظّاً ِمن الزنى فَِزنى الْعينيِن النظَر و ِزنى الْفَِم الْقُبلَةُ و ِزنى الْيدي)عليه السالم ( و أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَذَّب أَم ذَِلك  

¤Æ°	
Í �>?�	�������#$�%�î�	#LLs#$�%�A�H '� �#( `�1� $�%�Î��#
� pq* )������	������������	����#$��� ���1234
t��#��55÷
1�ø��. à.RiµH¶�	

PÓ ��2KLì0 �Æ�}9jÞ$��iµR��-i� �	�%�iµR«÷ï%�iµR�º��à2KLiµ�Æ�}V
KL�  

7-ى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نأَِبيِه ع نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح عليه السالم ( ن( ظَرقُولُ الني هتِمعقَالَ س 
  .سهم ِمن ِسهاِم ِإبِليس مسموم و كَم ِمن نظْرٍة أَورثَت حسرةً طَِويلَةً 

³��; #9�����	�%�)*+�#$�%�� 0#$�%�k6 �#$�%�( `�#E (1
å RgùôÀO�nbª��	���¶��9�	�»	µ;A« iLÆÃ1234#�������1nÉ  
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 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -8
  .ةُ و الْموتِشمةُ و الناِجش و الْمنجوش ملْعونونَ علَى ِلساِن محمٍد  الْواِشم)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

¼$�%�A;  ���#$�%�A;  (#$�%�)*+�#$�%����'� `�#¾¿��×K�Á1
����	�����������#1234#�	��	������kQ��55�	��	#Ëû��	�û�	´ê#
��	�û�	#
�

nAölA*µ��	��	����(P�SËû�l��i�	LÆ°	S��Æ°	Ì�l: 1i
��  

(  قَالَ لَعن رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الِْعراِقيني عن محمِد بِن الْمثَنى عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن يِزيد عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر   عنه عن بعِض -9
  .ا خانَ أَخاه ِفي امرأَِتِه و رجلًا يحتاج الناس ِإلَى نفِْعِه فَسأَلَهم الرشوةَ  رجلًا ينظُر ِإلَى فَرِج امرأٍَة لَا تِحلُّ لَه و رجلً)صلى اهللا عليه وآله 

Ì���	��/�#$�%�>? AB#$�%�)*+�#$�%�¦ (#$�%�°�9�ú�É#$�1
���������k� l$�O�5
Æ�}�g����O�lV$��S34Î #�	��	������kQ�1234#

õ3g%��A�Æ	�	���ØSãä����;�lV$��	�9�z�$�KL�`�Sk+�OlV$��	�%�à<<  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن زرعةَ بِن محمٍد قَالَ كَانَ رجلٌ ِبالْمِدينِة و كَانَ لَه جاِريةٌ -10
   قَالَ تعرض ِلرؤيِتها و كُلَّما رأَيتها فَقُلْ أَسأَلُ اللَّه ِمن فَضِلِه )عليه السالم ( ِلك ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه نِفيسةٌ فَوقَعت ِفي قَلِْب رجٍل و أُعِجب ِبها فَشكَا ذَ

�Ö `�#¾¿��×K�Á1 (O�����	��( ��µ#$�%�C� 0#$�%�_9�
�����$�#V$��»�û4l$�Æ	�	�ÕLMEÆ	9k
;V¶��1�EA�Og��m�$��	�yV¶�

1s�5
H$��ML�	��
H$��1234#����)�����������559Ru;$���¹Lk�Q���<<  

 ا أُِحبأَن و فَرِلي س ضرع قَد ِدي واِس ِعنالن ثَقأَو اِري وج تا فُلَانُ أَنِل فَقَالَ يجاَء ِإلَى الرفَج فَرا سهِليِلو ضرى عتِسرياً حا لَِبثَ ِإلَّا يلَ فَمفَفَع
 كأَنْ أُوِدع هنمضت ِن وِبالثَّم كلَيا عهمِدي فَقَالَ أُقَوِعن كتاِريكُونُ جت فأَةٌ فَكَيرِزِلي امنِعي ِفي ملَا م أَةٌ ورِلي ام سلُ لَيجفَقَالَ الر كدكُونُ ِعنِتي تاِريةَ جفُلَان

فَِبع تا قَِدمفَِإذَا أَن كدكُونُ ِعنِلي ت اَء اللَّها شم هدِعن كَثَتلُ فَمجالر جرخ ِن وِه ِفي الثَّملَيغَلَّظَ ع لَ وفَفَع ِحلُّ لَكا يم ا ِنلْتهِمن ِإنْ ِنلْت و كا ِمنِريهتا أَشِنيه
ِني أُملَفَاِء بِض خعولٌ ِلبسر قَِدم ا ثُمهِمن هطَرى وى قَضتةَ فُلَاٍن قَالَ حاِريج ِه فَقَالَ لَهاِلي ِإلَيثَ الْوعى فَبرتشأَنْ ي يمس نِفيم ِهي تفَكَان اِريوج ِري لَهتشةَ يي

ٍء سأَلَه سأَلَه عِن الْجاِريِة  جاِريةُ و أُخِرج ِبها ِمن الْمِدينِة قَِدم مولَاها فَأَولُ شيفُلَانٌ غَاِئب فَقَهره علَى بيِعها و أَعطَاه ِمن الثَّمِن ما كَانَ ِفيِه ِربح فَلَما أُِخذَِت الْ
ذَا ثَمفَقَالَ ه ِبحالَِّذي ر ِه ولَيع همالَِّذي قَو الَ كُلَّهِه الْمِإلَي جرأَخ ا وِرهبِبخ هربفَأَخ ِهي فا كَيم و كلَيع تما قَوذُ ِإلَّا مقَالَ لَا آخ لُ وجى الرفَأَب ذْها فَخهن

  .كَانَ ِمن فَضٍل فَخذْه لَك هِنيئاً فَصنع اللَّه لَه ِبحسِن ِنيِتِه 
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2µO9��� �Lm��Æ	<�$ß+� <<V$�#å	æç��xXèæ è¬�1234z©VW;õP��$�  

أْس أَنْ ينام  قَالَ لَا ب)عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه -11
  .الرجلُ بين أَمتيِن و الْحرتيِن ِإنما ِنساؤكُم ِبمنِزلَِة اللُّعِب 

��234#��������������	��.�/� �Í#$�%�E (#$�%�( `�#E (1
559$�PQAb�
;����
�µ�2�	E	
?
��Jò�SH <<1n03�ß K��������® ́<<  

  .  و ِبهذَا الِْإسناِد أَنه كَِره أَنْ يجاِمع الرجلُ مقَاِبلَ الِْقبلَِة -12

�=��)������	�#$;
;�T�1KLefL�·�±VSH��$��S34Z�L#��<<  

 قَالَ قُلْت لَه )عليهما السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن جعفَِر بِن يحيى الْخزاِعي عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما -13
 تيرتاش لَدالْو ِطيبلَ ِليا فَعا مهلِِّل الْفَاِعلَ ِبأُمحي لْهفَس تكَان نا ِلمهأُم نلْ عِقٍع فَقَالَ سوي كُلَّ مِمن تقَعٍة فَودِر ِرشغَي ةً ِمناِريج.  

�W �#$�%�( `�#E (1EÁ#$�%���ùK��û	
. <�
¡#9�����	��
1�ÈÉ�¶�°�9���55�ÕLM9k
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234#55��/Æ	��µ��3�$� <<k�Q�$��	�;�3�$��	L�)�ÆÙß
	��¹K
Lk�H<<  

14- ِليٍد الِْعجيرب نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    

عز و جلَّ و أَخذْنَ ِمنكُم ِميثاقاً غَِليظاً قَالَ الِْميثَاق ِهي الْكَِلمةُ الَِّتي عِقد ِبها النكَاح و أَما  عن قَوِل اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .قَولُه غَِليظاً فَهو ماُء الرجِل يفِْضيِه ِإلَى امرأَِتِه 

�r¾u �#$�%�( `�#E (1���#9�����	��7>/#$�%�¾á���#$�%�
k�;å	æç��Xk�Q�����èæ è¬55i÷ä��#½�	� <<�72�Ì �234#����)��55Rö÷�����Æ	!½Ü

I�J�	�»þ�*âk�R$�55 pq _̂ � ��
«�  <<�ä �1Xj�H�zá�#$�O��(R?
�Æ	��  

ى و أَنا أُختك  عن رجٍل تزوج امرأَةً فَقَالَت أَنا حبلَ)عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -15
ِمن الرضاعِة و أَنا علَى غَيِر ِعدٍة قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها و واقَعها فَلَا يصدقْها و ِإنْ كَانَ لَم يدخلْ ِبها و لَم يواِقعها فَلْيختِبر و لْيسأَلْ ِإذَا لَم يكُن عرفَها 

قَب لَ ذَِلك.  
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234#����55�	��Xàkm
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن النعماِن عن سويٍد الْقَلَّاِء عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ -16
جلٌ أُِخذَ مع امرأٍَة ِفي بيٍت فَأَقَر أَنها امرأَته و أَقَرت أَنه زوجها فَقَالَ رب رجٍل لَو أُِتيت ِبِه لَأَجزت لَه ذَِلك و رب  ر)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 هتبرِبِه لَض أُِتيت ٍل لَوجر.  

�¤����� (#���0��1�Z#$�%�s>Q#$�%�Aú 0#$�%�vZ� (#$�%
1�ÈÉ����������#9�����	��¶��#$�%�55�	��¹��e#$;g��¶�9M¶�V¶�

��z�$�Æ	��¹L����Æ	�	%R$�Æ	��/L����Mg��Æ	�	� <<123455��äßC�J�]9n��nC�!Y�.
1[ �	�3J�9��äßC�J�]9n��nC�!Y�.�	�[ �	
gµ��J�9<<  

17-محم نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م نِد اللَِّه عبأَِبي ع نى عِن ِعيساِد بمح نِريِر عِن الضيسِن الْحِن بسِن الْحاِبِه عحِض أَصعب نع دمِن أَحِد ب )
 )عليه السالم ( زوجوه فَِإذَا هو يِبيع السناِنري فَاختصموا ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني  قَالَ خطَب رجلٌ ِإلَى قَوٍم فَقَالُوا ما ِتجارتك فَقَالَ أَِبيع الدواب فَ)عليهما السالم 

 ابود اِنرينفَقَالَ الس هِنكَاح ازفَأَج.  

�³+�#$�%�`� (#E (1�û	
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18-وِح بن نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر   ععأَِبي ج ناِبِه عحِض أَصعب ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع هفَعٍب ريعلٌ )عليه السالم ( ِن شجى رقَالَ أَت 
يراً و قَد أَتتِني ِبولٍَد شِديِد السواِد منتِشِر الْمنِخريِن جعٍد قَطٍَط  فَقَالَ هِذِه ابنةُ عمي و امرأَِتي لَا أَعلَم ِإلَّا خ)صلى اهللا عليه وآله ( ِمن الْأَنصاِر رسولَ اللَِّه 

ِبين قِبالْح ثَكعالَِّذي ب لَا و قَالَت قُوِلنيا تأَِتِه مراِدي فَقَالَ ِلامدلَا ِفي أَج اِلي ووِفي أَخ ههِشب ِرفِف لَا أَعداً أَفْطَِس الْأَنلَكَِني أَحذُ مني مِمن هدقْعم تدا أَقْعاً م
ٍد ِإلَّا بينه و بين  ِبرأِْسِه مِلياً ثُم رفَع بصره ِإلَى السماِء ثُم أَقْبلَ علَى الرجِل فَقَالَ يا هذَا ِإنه لَيس ِمن أَح)صلى اهللا عليه وآله ( غَيره قَالَ فَنكَس رسولُ اللَِّه 

 وِق الَِّتي لَمرالْع ِتلْك ذَا ِمنا فَهةَ لَههبالش أَلُ اللَّهست وقرالْع ِتلْك تبطَرِحِم اضطْفَةُ ِفي الرِت النقَعِب فَِإذَا وسِفي الن ِربضا تقاً كُلُّهونَ ِعرعِتس ةٌ وعِتس مآد
  .كْها أَجدادك و لَا أَجداد أَجداِدك خذْ ِإلَيك ابنك فَقَالَِت الْمرأَةُ فَرجت عني يا رسولَ اللَِّه يدِر
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19- ِليو عأَب   هتناب لَه مِإلَى ع طَبلًا خجِه أَنَّ رِإلَي تبٍب قَالَ كَتيعِن شِد بمحم نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نى عوسِن مانَ برِعم نع ِريعالْأَش
ا وهطَبالَِّتي خ هتناب هجوزاِنِه أَنْ يوِإخ ضعب رِل فَأَمجِللر سلَي ا وِمهِر اسيا ِبغاهمةَ فَسا فَاِطمهمكَانَ اس ا وِمهِر اسيا ِبغاهمِة فَساِريِم الْجطَأَ ِباسلَ أَخجِإنَّ الر 

 قَّعفَو جوا الزهِم الَِّتي ذَكَرةٌ ِباسنِبِه )عليه السالم ( اب أْسلَا ب .  

�Ì0��1)�#9�����	��F  (#$�%���� (#$�%�[\ A�@#������
��� �1��������55P�$���+�V¶�RSk°+��R$���Y3ç� H Æ	�$���Æ	��Â
#P

�y�)�iR$��	���ê$��iRÆ	R;�i;$��	��¹L7Ã9�i;�ÓVÆ	�	��Ã3ç�#$�R��K
Æ

JM 	%SHR$�i �i#$�RP��	���ä#$;Æ	R ;�i;$�#$� <<)��234�b ¾�O#����559$�

�Jò� SH<<  

20- و ورهالش و امِبِه الْأَي ٍل فَطَالَتجِإلَى ر طَبلٌ خجِه رِإلَي بكَت هِج أَنرزِن الْخِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 هتِزميِه علَيع تتثَب و هِه قَلْبلَيع قَدا عِه ِإلَّا ملَيع ِجبِفيِه لَا ي ابلَ فَأَجفَع قَد لُ أَوأَفْع كُونَ قَالَ لَهِه أَنْ يلَيع بونَ فَذَهنالس.  

=Ö	��Ø�ù  ���#$�%�( `�#¾¿��×K�Á1)�#$������������ ������
��¹�k��¹�$ß;$�1;$�Æ	ð1B��k$ 2Ã2A
A9$��	�Ã3ç��V¶�#V¶�1���

ÅyiL2�iLâ #$� <<�O9ã $�#����)�1234ab ¾55�	��4Ûk
R$�l��Æ	²�JL�	l$�
�äAIR$�<<  

 يونس عِن الْأَوزاِعي عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن سلَيمانَ بِن داود عن ِعيسى بِن-21
 ِفي رجٍل ادعى علَى امرأٍَة أَنه تزوجها ِبوِلي و شهوٍد و أَنكَرِت الْمرأَةُ ذَِلك فَأَقَامت  أُخت هِذِه الْمرأَِة علَى )عليه السالم ( الزهِري عن عِلي بِن الْحسيِن 

الرجِل الْبينةَ أَنه قَد تزوجها ِبوِلي و شهوٍد و لَم يوقِّتا وقْتاً فَكَتب أَنَّ الْبينةَ بينةُ الرجِل و لَا تقْبلُ بينةُ الْمرأَِة ِلأَنَّ الزوج قَِد استحق بضع هِذِه الْمرأَِة و تِريد هذَا 
  .ختها فَساد النكَاِح و لَا تصدق و لَا تقْبلُ بينتها ِإلَّا ِبوقٍْت قَبلَ وقِْتها أَو ِبدخوٍل ِبها أُ

=��Oá _#$�%�
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22-ضالر أَلْتِدي قَالَ ستهِن الْمِزيِز بِد الْعبع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم ( ا   ع( تجوزت و اتِإنَّ أَِخي م اكِفد ِعلْتج قُلْت 
يش هنيب ِني ويا كَانَ بم قَالَت كَاِر والِْإن دأَش تكَرفَأَن ذَِلك نا عهأَلْتاً فَسا ِسرهجوزكَانَ ت قَد هى أَنعي فَادماَء عفَج هأَترام  هملْزي ا وهارِإقْر كملْزٌء قَطُّ فَقَالَ ي

 .ِإنكَارها 

==1#9�����	���� ?���#$�%�)*+�#.�/� 0�3� #9%Xk�Q�����N�
�ÈÉ" 55�o�A*�l  ])� �9�	�»qSk�G#g��$�#$���¹L��
�	��¹���G�	��ûL�
t�Æz�$�X

}�	�X�÷�#$��Xk�Q9K�*$��g��$�#9yiÆ
9SÇH" 55;$��	�KG��KG ��	cSHAb�

�	J���)���234#�" 55l$��	��L�	����Rg��$�l��l�K�� ��L�	�÷�Rg��$� <  

ه خطَب امرأَةً ِإلَى نفِْسها  قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي رجٍل ادعى أَن)عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عِن الْمشِرِقي عِن الرضا -23
يِبش سفَقَالَ لَي معن فَقَالَت ذَِلك نأَةُ عرِئلَِت الْمةٌ فَساِزحم ِهي و  معا قَالَ نهجوزتِل أَنْ يجِحلُّ ِللرفَي ٍء قُلْت. 

=W�#$��)*+�#01 �Û� #$�%�·'�#9�����	��3��ÈÉ�����N�" 55)�]
g��$�1� Ü�Lö�ëÆ	�_�
2
¹ RÔ ;$��g��°#$��X��
#��n�34X9K�*;V$�X

} #g��$��9K�*$�»æµ�" 55�- <<�)�234#���" 55JcSH <<�ÈÉ#9" 55$�
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 قَالَ سِمعته يقُولُ و سِئلَ عِن التزِويِج ِفي )عليه السالم ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَّ-24
 ِبياٍل فَقَالَ ِإنَّ النوأَنَّ)صلى اهللا عليه وآله ( ش ذَِلك ِل وِن الْأَوملُ الزاٍل أَهوِفي ش ذَِلك ا كَِرهمقَالَ ِإن اٍل ووةَ ِفي شاِئشِبع جوزت  ِفيِهم قَعونَ كَانَ يالطَّاع 

 .ِفي الْأَبكَاِر و الْمملَّكَاِت فَكَِرهوه ِلذَِلك لَا ِلغيِرِه 
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عليه (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْحسيِن بِن بشاٍر الْواِسِطي قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا -25
 .ٌء فَقَالَ لَا تزوجه ِإنْ كَانَ سيئَ الْخلُِق  ةً قَد خطَب ِإلَي و ِفي خلُِقِه شي أَنَّ ِلي قَراب)السالم 
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 أَني )عليه السالم (  بِن أَحمد بِن مطَهٍر قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عن محمِد-26
ى فَكَترأٍَة أُخرام ِويجزت و ناهدِإح طَلَاق تدي أَرِإن ثُم اِئِهنمأَس نأَلْ عأَس ٍة لَموِع ِنسبِبأَر تجوزوا تدهقُولُ اشفَت نهٍة ِمناِحدِبو تٍة ِإنْ كَانلَامِإلَى ع ظُران ب

 .أَنَّ فُلَانةَ الَِّتي ِبها علَامةُ كَذَا و كَذَا ِهي طَاِلق ثُم تزوج الْأُخرى ِإذَا انقَضِت الِْعدةُ 
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 قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه و سلَامه علَيِه لَا تِلد الْمرأَةُ ِلأَقَلَّ ِمن ِستِة )سالم عليه ال(   محمد بن يحيى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -27
 .أَشهٍر 

=³234#�������G������	�����������ñlq#E (1" 55+�g���ÃÏ �R	%
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 قَالَ ما ِمن مؤِمنيِن يجتِمعاِن )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -28
ي مناٍد ِمن السماِء ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد زوج فُلَاناً فُلَانةَ و قَالَ و لَا يفْتِرق زوجاِن حلَالًا حتى يناِدي مناٍد ِمن السماِء ِإنَّ اللَّه قَد أَِذنَ ِبِنكَاٍح حلَاٍل حتى يناِد
 .ِفي ِفراِق فُلَاٍن و فُلَانةَ 
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 عن رجٍل لَه أَربع ِنسوٍة فَهو يِبيت ِعند ثَلَاٍث ِمنهن ِفي لَياِليِهن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِإبراِهيم الْكَرِخي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -29
هدِعن ِبيتِه أَنْ يلَيا عمفَقَالَ ِإن ذَا ِإثْمِه ِفي هلَيلْ عا فَههسمي ا لَملَِتهِة ِفي لَياِبعالر دِعن اتفَِإذَا ب نهسمي و ِه ِإثْملَيع سلَي ا وهتِبيحا صهدظَلَّ ِعني ا ولَِتها ِفي لَي

 ذَِلك ِردي ا ِإذَا لَمهاِمعجي ِإنْ لَم. 
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 قَالَ ِإنَّ )عليه السالم (  اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن ابِن مسكَانَ رفَعه عن أَِبي عبِد-30
ها اللَّه عز و جلَّ نزع الشهوةَ ِمن ِنساِء بِني هاِشٍم و جعلَها ِفي ِرجاِلِهم و كَذَِلك فَعلَ ِبِشيعِتِهم و ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نزع الشهوةَ ِمن ِرجاِل بِني أُميةَ و جعلَ

 ِتِهملَ ِبِشيعفَع كَذَِلك و اِئِهمِفي ِنس. 
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31-قَالَ ج هفَعى ريحي نب دمحم   ِبيكُو )صلى اهللا عليه وآله ( اَء ِإلَى النأَش كاَء فَِإلَيسالن ِكحلٌ فَأَنِدي طَوِعن سولَ اللَِّه لَيسا رلٌ فَقَالَ يجر 
 .الْعزوِبيةَ فَقَالَ وفِّر شعر جسِدك و أَِدِم الصيام فَفَعلَ فَذَهب ما ِبِه ِمن الشبِق 
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 قَالَ ِمن بركَِة )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -32
 .الْمرأَِة ِخفَّةُ مئُونِتها و تيِسري ِولَادِتها و ِمن شؤِمها ِشدةُ مئُونِتها و تعِسري ِولَادِتها 
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33- نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النعليه السالم ( أَِبيِه ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله 
قَالَ و دربى يتلٌ حجا رِلِسهجِفي م ِلسجفَلَا ي هنع تِلساً فَقَامجأَةُ مرِت الْملَسج ِبيِئلَ النصلى اهللا عليه وآله (  س( و ى قَالَ الطِّيبمأَِة ِللْأَعرةُ الْما ِزينم 

 .الِْخضاب فَِإنه ِمن ِطيِب النسمِة 
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دها يم ِعن ِفي الرجِل يتزوج الِْبكْر قَالَ يِق)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -34
 سبعةَ أَياٍم

Wr$�#��������������	��~$  ��#$��&'� �#$��)*+�#.�/� 01
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35-ب نيسِد اللَِّه   الْحبأَِبي ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِن بمحِد الربع ناٍن عأَب نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم عليه السالم ( ن( 
 .لَِّتي يدخلُ ِبها قَالَ ثَلَاثَةَ أَياٍم ثُم يقِْسم ِفي الرجِل تكُونُ ِعنده الْمرأَةُ فَيتزوج أُخرى كَم يجعلُ ِل



������������    �����    ���� �	
�	
�	
�	
    

 280

W�������	�����'� 12��#$�%�A*�#$��0 Î#$��( �#( Ð1
�/��z¶�$ß;��9K�*;V$�#����������ÉÄ$ß;$���¹L�
t��z��	
Æ	ð

234Å" 55P���*9A�ðA
d<<  

 قَالَ ِإنَّ أَبا بكٍْر و عمر  )عليه السالم(   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -36
 فَكَيف رسولُ اللَِّه ِمن ذَاك ِفي الْخلْوِة فَقَالَت ما هو ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله ( أَتيا أُم سلَمةَ فَقَالَا لَها يا أُم سلَمةَ ِإنِك قَد كُنِت ِعند رجٍل قَبلَ رسوِل اللَِّه 

كَس ِبيلَ النأَقْب ا وهنا عجرخ اِل ثُمجصلى اهللا عليه وآله ( اِئِر الر( ولُ اللَِّهسر ِضبفَغ ربالْخ هترباِء فَأَخمالس ِمن رِزلَ أَمنقاً أَنْ يةً فَراِدربِه مِإلَي تفَقَام  )
هه و الْتوى ِعرق الْغضِب بين عينيِه و خرج و هو يجر ِرداَءه حتى صِعد الِْمنبر و بادرِت الْأَنصار ِبالسلَاِح و أَمر  حتى تربد وج)صلى اهللا عليه وآله 

الَ أَيها الناس ما بالُ أَقْواٍم يتِبعونَ عيِبي و يسأَلُونَ عن غَيِبي و اللَِّه ِإني لَأَكْرمكُم حسباً و ِبخيِلِهم أَنْ تحضر فَصِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَ
بأَِبيِه ِإلَّا أَخ نع كُمِمن دأَلُِني أَحسلَا ي ِب ويِللَِّه ِفي الْغ كُمحصأَن ِلداً ووم كُمرأَطْه نفَقَالَ م رِه آخِإلَي اِعي فَقَامأَِبي فَقَالَ فُلَانٌ الر نلٌ فَقَالَ مجِه رِإلَي فَقَام هتر

 ارصِه فَقَالَِت الْأَنِإلَي بسنأَِبي فَقَالَ الَِّذي ت نِه الثَّاِلثُ فَقَالَ مِإلَي قَام و دوالْأَس كُمةً أَِبي فَقَالَ غُلَاممحر ثَكعب فَِإنَّ اللَّه كنع فَا اللَّها عنع فولَ اللَِّه اعسا ري
 ِبيكَانَ الن و كنع فَا اللَّها عنع فو)صلى اهللا عليه وآله ( فَاعكَلَّم اًء ِحنيياِس حِن النع فَهطَر غَض و ِرقع ا ويحتاس ِر  ِإذَا كَلَّمحا كَانَ ِفي السلَ فَلَمزفَن ه

لُح  ِبصفْحٍة ِمن الْجنِة ِفيها هِريسةٌ فَقَالَ يا محمد هِذِه عِملَها لَك الْحور الِْعني فَكُلْها أَنت و عِلي و ذُريتكُما فَِإنه لَا يص)عليه السالم ( هبطَ علَيِه جبرِئيلُ 
صلى (  فَأَكَلُوا فَأُعِطي رسولُ اللَِّه )عليهم السالم (  و عِلي و فَاِطمةُ و الْحسن و الْحسين )صلى اهللا عليه وآله ( أَنْ يأْكُلَها غَيركُم فَجلَس رسولُ اللَِّه 

 .وةَ أَربِعني رجلًا فَكَانَ ِإذَا شاَء غَِشي ِنساَءه كُلَّهن ِفي لَيلٍَة واِحدٍة  ِفي الْمباضعِة ِمن ِتلْك الْأَكْلَِة قُ)اهللا عليه وآله 
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 )عليه السالم (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْعباِس الْكُوِفي عن محمِد بِن جعفٍَر عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -37
يش نهى ِمننفَز ِكحنا لَا ياِء مسالن ِمن عمج نِه  قَالَ ملَيع ٌء فَالِْإثْم. 

W³+�#$��� (#$���H$G���#$��( `�#¾¿��×K�Á1° ���	��?
�
��������234#���" 55$�Æ÷R$��KLiµg��SH�9A�n�� j Làef���KLâH����ñ�O

[�lV <<  

 قَالَ سِئلَ عن رجٍل وهب لَه أَبوه جاِريةً فَأَولَدها و ) السالم عليه(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه -38
 قدصا قَالَ لَا تهبنتفَاج ا لَههبهلَ أَنْ يا قَبِطئَهو كَانَ قَد اهأَنَّ أَب تذَكَر اناً ثُممز هدِعن لَِبثَت. 

W¼�)*+�#.�/� 01$�»Xk�Q���������������	�ñlq#$��_ AB#$�%
$��	��øE#)*;$�.�9K�*;V##g��$�ðÜ�$ß;$�I�É¶��	���º
	��E$�

�#)*;?
�$��XLsHE$ �
t��#����)�ÅKL¾ø����ä$�VÆ	X%yXef� �#Lø
234" 55#�G2 H$�<  

39-سأَِبي الْح نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع الْكُوِفي ِليِن عِن بسِن الْحع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبأَلَةَ )عليه السالم ( ِن الْأَوسِذِه الْمِه هِإلَي تبقَالَ كَت 
 يهبِني لَك قَالَ لَا تصدق ِإنما و عرفْت خطَّه عن أُم ولٍَد ِلرجٍل كَانَ أَبو الرجِل وهبها لَه فَولَدت ِمنه أَولَاداً ثُم قَالَت بعد ذَِلك ِإنَّ أَباك كَانَ وِطئَِني قَبلَ أَنْ

 .تهرب ِمن سوِء خلُِقِه 

WÌÎ#���0��1 #9�����	������k	�=���#$��_ AB#$�%��H0
�)���	�X��ã Ü�������)����V¶��AA�9;���.�9K�*;E�	¶� øHV

E$�1�##$�1;w$�ð��º
	��V$�} " 55#)*K���� �#LøH��æ�×½ � � << 
234#����)�" 55$���¯÷k�$��3	�!:�K� ;$�Æ	#�G2 H <<  

أَِة  ِفي الْمر)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -40
 .ِإذَا زنت قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها الرجلُ يفَرق بينهما و لَا صداق لَها ِلأَنَّ الْحدثَ كَانَ ِمن ِقبِلها 
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(  الْحسيِن عِن الْحسِن بِن عِلي عن زكَِريا الْمؤِمِن عِن ابِن مسكَانَ عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن-41
نا أَسود و ِإنها ولَدت غُلَاماً أَبيض فَقَالَ ِلمن ِبحضرِتِه ما ترونَ فَقَالُوا نرى  قَالَ ِإنَّ رجلًا أَتى ِبامرأَِتِه ِإلَى عمر فَقَالَ ِإنَّ امرأَِتي هِذِه سوداُء و أَ)عليه السالم 

 ِمِننيؤالْم اَء أَِمريقَالَ فَج ضيا أَبهلَدو و دوا أَسهجوز اُء ودوا سها فَِإنهمجرعليه السالم ( أَنْ ت(جو قَد فَقَالَ  و ثَاهدا فَحالُكُما حفَقَالَ م مجرا ِلتِبه ه
رِقي الْبتا تهأَن تني طَاِمثٌ فَظَناِلي ِإناللَّي لٍَة ِمنِلي ِفي لَي قَالَت طَاِمثٌ قَالَ قَد ِهي ا وهتيفَقَالَ لَا قَالَ فَأَت كأَترام ِهمتِد أَ تولْ ِللْأَسأَِة هرا فَقَالَ ِللْمهلَيع تقَعفَو د

 دواس كرحت قَد لَو و ضيطْفَةَ فَابالن مالد ا غَلَبمِإن ا وكُمناب هطَِلقَا فَِإنقَالَ فَان تيأَب ِه ولَيع تجرح قَد لْهس معن ِت طَاِمثٌ قَالَتأَن اِك وأَت دواس فَعا أَيفَلَم. 
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نضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبيِه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ال-42
 .ا بطَن الزنا  قَالَ سِئلَ عِن الْفَواِحِش ما ظَهر ِمنها و ما بطَن قَالَ ما ظَهر ِنكَاح امرأَِة الْأَِب و م)عليه السالم ( عن عِلي بِن الْحسيِن 

r=���à�'� 	@#$��/E#$��>Q ·#$��Ó Ð#$��( `�#E (1
»Xk�Q�����)���X�	��9K�*;���± L� 0#$��)*+�#$�$��9K�*;Lû 

234#����)�Å�S�è!AH�	�	i !AH9" 55�iµLû t*�	�KLö÷�)*+�g����ÜLû �	i <<  

بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن -43
 . ِإذَا أَراد أَحدكُم أَنْ يأِْتي أَهلَه فَلَا يعِجلْها )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا -44
ٌء ِمن خلِْق اللَِّه ِإلَّا و هو يعرف ِمن شكِْلِه الذَّكَر ِمن الْأُنثَى  ٍء خلْقَه ثُم هدى قَالَ لَيس شي  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَعطى كُلَّ شي)الم عليه الس( عبِد اللَِّه 

 . ِمن شكِْلِه قُلْت ما يعِني ثُم هدى قَالَ هداه ِللنكَاِح و السفَاِح

rrq (#$��A/  .�/�#$��Æ& '#$��C� 0#$��( `�#E (1
k�;¯�������������#9�����	�� 55ðS34Dg�Í �$�H!	#$��
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عليه (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه أَو غَيِرِه عن سعِد بِن سعٍد عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن -45
قُلْت جِعلْت ِفداك اختضبت فَقَالَ نعم ِإنَّ التهِيئَةَ ِمما يِزيد ِفي ِعفَِّة النساِء و لَقَد ترك النساُء الِْعفَّةَ ِبترِك أَزواِجِهن التهِيئَةَ ثُم قَالَ أَ يسرك  اختضب فَ)السالم 

ا كُنت علَى غَيِر تهِيئٍَة قُلْت لَا قَالَ فَهو ذَاك ثُم قَالَ ِمن أَخلَاِق الْأَنِبياِء التنظُّف و التطَيب و حلْق الشعِر و كَثْرةُ الطَّروقَِة ثُم قَالَ أَنْ تراها علَى ما تراك علَيِه ِإذَ
 داوِن دانَ بملَيعليه السالم ( كَانَ ِلس(أٍَةرام ولُ اللَِّه  أَلْفسكَانَ ر ةٌ ويرِمائٍَة سعبس ةٌ وِهرياِحٍد ثَلَاثُِمائٍَة مٍر وِفي قَص  ) صلى اهللا عليه وآله( ِعنيبأَر عضب لَه 

 .رجلًا و كَانَ ِعنده ِتسع ِنسوٍة و كَانَ يطُوف علَيِهن ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة 
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46-اِلِد بخ نى عِن ِعيسانَ بثْمع نع هنع ِد اللَِّه   وبأَِبي ع نِجيٍح ععليه السالم ( ِن ن( ِد اللَِّهبأَِبي ع دِعن مؤوا الشذَاكَرقَالَ ت  ) عليه السالم( 
قْمع ا وِرههةُ مأَِة فَكَثْررالْم مؤا شاِر فَأَمالد ِة وابالد أَِة ورِفي ثَلَاٍث ِفي الْم مؤا فَقَالَ الشِحِمهر . 

r¤ ��#$��_ AB#$��	�1 ( �����������	�9K�*;���������#$��
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 قَالُوا  )عليها السالم(  فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبرِقي رفَعه قَالَ لَما زوج رسولُ اللَِّه -47
 .ِبالرفَاِء و الْبِنني فَقَالَ لَا بلْ علَى الْخيِر و الْبركَِة 

r³#�	��	������kQ�L�����	�ñlq#$��Û/�����#$��)*+�#.�/� 01
�S34Í	Î�± ���2))}#��ä" 55#$;�é�	�!¦� <<234" 55lþ/	£±J <<  

ن الْأَنصاِر  قَالَ جاَءِت امرأَةٌ ِم)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر -48
 )صلى اهللا عليه وآله (  فَدخلَت علَيِه و هو ِفي منِزِل حفْصةَ و الْمرأَةُ متلَبسةٌ متمشطَةٌ فَدخلَت علَى رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 لَا تخطُب الزوج و أَنا امرأَةٌ أَيم لَا زوج ِلي منذُ دهٍر و لَا ولَد فَهلْ لَك ِمن حاجٍة فَِإنْ تك فَقَد وهبت نفِْسي لَك ِإنْ قَِبلْتِني فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ الْمرأَةَ
م قَالَ يا أُخت الْأَنصاِر جزاكُم اللَّه عن رسوِل اللَِّه خيراً فَقَد نصرِني ِرجالُكُم و رِغبت ِفي  خيراً و دعا لَها ثُ)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه 

 كُفِّي عنها يا حفْصةُ فَِإنها خير ِمنِك )صلى اهللا عليه وآله (  ِنساؤكُم فَقَالَت لَها حفْصةُ ما أَقَلَّ حياَءِك و أَجرأَِك و أَنهمِك ِللرجاِل فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه
رعت و ِتِك ِفيغْبةَ ِلرنلَِك الْج اللَّه بجأَو فَقَد ِك اللَّهِحمِرِفي رصأَِة انرقَالَ ِللْم ا ثُمِتهبيع ا وِتهوِل اللَِّه فَلُمسِفي ر تِغبأِْتيِك ريس وِري ورس ِتي وبحِضِك ِلم

أَحلَّ اللَّه عز و أَمِري ِإنْ شاَء اللَّه فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ و امرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِبي أَنْ يستنِكحها خاِلصةً لَك ِمن دوِن الْمؤِمِنني قَالَ فَ
 . و لَا يِحلُّ ذَِلك ِلغيِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ ِهبةَ الْمرأَِة نفْسها ِلرسوِل اللَِّه 
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49-ظَلَةَ قَالَ قُلْتنِن حب رمع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبعليه السالم (  ِلأَِبي ع( تجوزي تِإن 
 فِْتيشالت كُملَيع سضاً لَيأَي أَلْتس ِلم تأَن ا فَقَالَ وا فَِقيلَ ِفيههنع أَلْتأَةً فَسرام. 
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50-ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نب فَرعج تِمعقَالَ س اِريصالْأَن ميرأَِبي م نِبيٍب عِن حطَاةَ بأَر ناِن عمعِن النب ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس ن
 .ر ِنساَءك لَا يصلِّني عطُلًا و لَو يعلِّقْن ِفي أَعناِقِهن سيراً  يا عِلي م)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( محمٍد 
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51-ِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِل   مأَه ا ِمناِبنحأَص ٍل ِمنجر ناِعيلَ عمِن ِإساِلِد بخ نى عيحِن يانَ بفْوص نِعيٍد عِن س
 يحاجونا ِبذَِلك فَقَالَ أَما أَنتم فَلَا يحاجونكُم  قَالَ ذَكَرت لَه الْمجوس و أَنهم يقُولُونَ ِنكَاح كَِنكَاِح ولِْد آدم و ِإنهم)عليه السالم ( الْجبِل عن أَِبي جعفٍَر 

ه فَلَما أَدرك ولْد ِهبِة اللَِّه قَالَ يا رب ِبِه لَما أَدرك ِهبةُ اللَِّه قَالَ آدم يا رب زوج ِهبةَ اللَِّه فَأَهبطَ اللَّه عز و جلَّ لَه حوراَء فَولَدت لَه أَربعةَ ِغلْمٍة ثُم رفَعها اللَّ
نهجوِة اللَِّه فَزلِْد ِهبلَى وع اٍت لَهنب عبِلماً أَرسكَانَ م و الِْجن ٍل ِمنجِإلَى ر طُبخِه أَنْ يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِة اللَِّه فَأَوِهب لْدو جوز اٍل ومج ا كَانَ ِمنفَم 

 الِْجن ٍة فَِمنِحد فٍَه أَوس ا كَانَ ِمنم ِة ووبالن اِء وروِل الْحِقب ِحلٍْم فَِمن. 
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 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( و بِن جميٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن عمِر-52
 . قَولُ الرجِل ِللْمرأَِة ِإني أُِحبِك لَا يذْهب ِمن قَلِْبها أَبداً )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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A�A�A�A�1111���� باب ÑÑÑÑ����  
1-ِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع داً ِعنوِسيجلًا مجلٌ رجر اٍن قَالَ قَذَفِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمعليه السالم ( ر( هفَقَالَ م 

دِعن فَقَالَ ذَِلك هتأُخ أَو هأُم ِكحني هلُ ِإنجفَقَالَ الر ِفي ِديِنِهم ِنكَاح مه.  
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ني و الصلَاةُ علَى محمٍد و آِلِه و ِعترِتِه  تم ِكتاب النكَاِح ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب الْعِقيقَِة ِإنْ شاَء اللَّه سبحانه و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِم
  .أَجمِعني و سلَّم تسِليماً كَِثرياً 

� p0Ê ¾¶1;$�S�ù ö÷¾¶9�R¨ �  و آِلِه و ِعترِتِه ِإنْ شاَء اللَّه سبحانه و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و الصلَاةُ علَى محمٍد � �
 .أَجمِعني و سلَّم تسِليماً كَِثرياً 


