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المقّدمة
ّمد وآله الطّيبن الطاهرين، والّلعنة الّدائمة  َ وصّى اه عى خر خلقه مه

عى أعدائهم حّتى قيام يوم الّدين.
وتارخها  راثها  ته إْذ  م��م؛  اأه إحياء  ي  الراث  أّمّية  خفى  ا  وبعد، 
اث هو  َعب َذلَِك الرر هًا من شخصّيتها، ومن أهّم وأبرز شه زءًا مه يهمّثل جه
وزها،  ظائها ورمه شخصّياتا العلمّية، ومنهم الّرواة الذين حفظوا أقوال عه
هم  خصوصًا إذا كانوا ِمْثَل النبّي اأكرموأهل بيته، الذين يهمّثله كامه

.- هه كاَم الباري-عّز ذكره
 والكتاب الذي بن يديك -عزيزي القارئ- يهمّثله ماولة ي اإسهام 
اث البرّي من خال متابعة رواة البرة الذين نقلوا حديث  بإحياء الرر
بعرض  والّسام(،  الّتحّية  آاف  وعليهم  بيته)عليه  وأهل  اأكرم  الّنبّي 
ّم اأخذ بنقل ما توافرنا عليه من رواياته ي مصادر  ترمة لكِل راٍو منهم، ثه
ما  ميع  إحصاء  نّدعي  ا  بأّننا  نذِكر  أْن  هنا  القول  نافلة  ومن  الفريقن. 
رووه ي هذا الّشأن، فمع سعة امصادر، وتشّعبها، وتعّددها، وتعّدد اسم 
الّراوي، يهصبح من الطبيعّي أْن يشّذ عن امتابعة بعض ما رووه. نعم؛ جّنبنا 
الف العقيدة احّقة، كالتي تدلر عى جسيم  بعض اأخبار التي ملْت ما خه
اأخبار،  من  تكّرر  ِمّا  واحدٍة  عى  -أيضًا-  واقترنا  وأمثاها.  الباري، 
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له رواية عنهم )صلواته اه عليهم(؛ خروجه عن  ليس  َمن  نتناول  وم 
وترتيبهم عى  واة،  الرر أساء  إخراج  ااعتاده ي  الكتاب. وكان  موضوع 
كتاب )الّنرة لشيعة البرة، للّشيخ نزار امنصورّي(، وِمن خّطة العمل 

هم ي الكتاِب امذكور. العودة ثانيًة ي كتاٍب مستدِرٍك َمن فاَت ذكره
وقْد جاء هذا امجهود ي ضمن أعال )مركز تراث البرة(، التابع 

لقسم شؤون امعارف اإسامّية واإنسانّية ي العتبة العّباسّية امقّدسة.
نبته نباتًا طِيبًا، فهو  هه تعاى أْن يتقّبله بقبوٍل حسٍن، ويه وي اختام، نسأله

أرحمه الّرامَن.
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أباُن بُن أبي عَياش، البصرُي

١- أباُن بُن أبي عَياٍش، البصرُي
أبو  قيس،  عبد  موى  فروز،  عّياش:  أي  واسم  عّياش،  أي  بن  أبان 
اإمام  عن  روى  فيَمن  الطوّي  الّشيخ  ذكره  تابعٌي  برٌي،  إساعيل، 
وابن  ال��روج��ردّي)2)،  الّسّيد  وعّده   ،(1(والّصادق والباقر  الّسّجاد 

حجر)3) من الطبقة اخامسة، توّي سنة #138)4).
كتابه، وله  اهاّي  قيس  بن  أي عّياش عن سليم  بن  أبان  وقْد روى 
قّصة معه نقلتها كتب الّراجم قال ابنه الّنديم: »قال مّمد بن إسحاق: من 
أصحاب أمر امؤمنن سليم بن قيس اهاّي، وكان هاربًا من احّجاج؛ 
أّنه طلبه ليقتله، فلجأ إى أبان بن أي عّياش، فأواه، فلّا حرته الوفاة، 
قال أبان: إّن لك عّي حّقًا، وقْد حرتني الوفاة يا بن أخي، إّنه كان ِمن 
أمر رسول اه كيت وكيت، وأعطاهه كتابًا، وهو كتاب سليم بن قيس 
اهاّي امشهور، رواه عنه أبان، وم يرِوه عنه غره، وقال أبان ي حديثه: 
وكان قيس شيخًا له نور يعلوه، وأّوله كتاٍب ظهر للِشيعة كتاب سليم بن 

قيس اهاّي«)5)، ونظر ذلك نقله العّامة عن العقيقّي)6).
بن  أبان  »دعاي  قائًا:  سليم،  كتاب  مقّدمة  ي  ذينة  أه بن  عمر  ونقل 
أي عّياش قبل موته بنحو شهر، فقال ي: رأيته البارحة رؤيا، أّي خليق 

نظر: رجال الشيخ : 1067/109، 1264/126، 1885/164. )1) يه

نظر: ترتيب طبقات الكّي، خطوط، ورقة 6. )2) يه

نظر: تقريب الّتهذيب : 143/52/1.  )3) يه

نظر: مستدرك علم الّرجال: 84-83/1.  )4) يه

)5) الفهرست، ابن الّنديم: ص275/ الفّن اخامس، امقالة الّسادسة. 

ليم بن قيس اهاّي(.  نظر: خاصة اأقوال : ص162، )ترمة سه )6) يه
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ليم  أْن أموت ريعًا، إّي رأيتك الغداة، ففرحته بك، إّي رأيت الّليلة سه
ابن قيس اهاّي، فقال ي: »يا أبان، إّنك مّيت ي أّيامك هذه، فاّتق اه ي 
وديعتي، وا تضّيعها، وِف ي با ضمنَت من كتاها، وا تضعها إّا عند 
رجل من شيعة عّي بن أي طالب  له ِديٌن وحسب، فلّا برته بك 
احّجاج  قدم  مّا  قيس.  بن  ليم  سه رؤيا  برؤيتك، وذكرته  فرحته  الغداة، 
بأنوبندجان  إلينا  فوقع  منه،  فهرب  قيس،  بن  سليم  عن  سأل  العراق، 
أَر رجًا كان أشّد إجاًا لنفسه، وا  الّدار، فلم  متواريًا، فنزل معنا ي 
أشّد اجتهادًا، وا أطول حزنًا منه، وا أشّد موًا لنفسه، وا أشّد بهغضًا 
لشهوة نفسه منه، وأنا -يومئٍذ- ابن أربع عرة سنة، وقْد قرأته القرآن، 
وكنته أسأله فيحّدثني عن أهل بدر، فسمعت منه أحاديث كثرة عن عمر 
ابن أي سلمة، ابن أّم سلمة زوجة الّنبّي، وعن معاذ بن جبل، وعن 
سلان الفارّي، وعن عّي بن أي طالب، وأي ذر، وامقداد، وعار، 
والراء بن عازب، ثّم استمكّنيها، وم يأخذ عّي فيها يمينًا، فلم ألبث أْن 
حرته الوفاة، فدعاي وخا ي، وقال: يا أبان، إّي قْد جاورتك فلم أَر 
الّثقات، وكتبتها بيدي،  إّا ما أحّب، وإّن عندي كتبًا سمعتها من  منك 
فيها أحاديث ا أهحبر أْن تظهر للّناس؛ أّن الّناس ينكروها ويهعظموها، 
وهي حٌق، أخذتا من أهل احّق والفقه والِصدق والّر، عن عّي بن أي 
طالب، وسلان، وأي ذر الغفارّي، وامقداد بن اأسود، وليس 
اجتمعوا  حّتى  اآخر،  عنه  سألته  إّا  أحدهم  من  أسمعه  حديث  منها 
عليه ميعًا، فتبعتهم عليه، وأشياء بعده سمعتها من غرهم من أهل احّق، 
به،  وقطعته  ذلك،  من  فتأّثمته  أحرقها،  أْن  مرضته  حن  ممته  وإّي 
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فإْن جعلَت ي عهد اه وميثاقه أْن ا خر ها أحدًا ما دمته حّيًا، وا 
حِدث بيء منها بعد موي إّا َمن تثق به كثقتك بنفسك، وإْن حدث بك 
حدث أْن تدفعها إى َمن تثق به من شيعة عّي بن أي طالب ّمن له دين 
ليم  وحسب، فضمنته له ذلك، فدفعها إّي وقرأها كّلها عّي، فلم يلبث سه
فيها بعده، فقطعته ها، وأعظمتها واستصعبتها؛  أْن هلك، فنظرته 
أّن فيها هاك ميع أّمة مّمد من امهاجرين واأنصار والّتابعن غر 
عّي بن أي طالب وأهل بيته وشيعته، فكان أّول َمن لقيته بعد قدومي 
البرة احسن بن أي احسن البرّي، وهو -يومئٍذ- متواٍر من احّجاج، 
نادم  ومفريطيهم،   ،طالٍب أي  بن  عّي  شيعة  من  -يومئٍذ-  واحسن 
متلّهف عى ما فاته من نرة عٍي، والقتال معه يوم اجمل، فخلوته 
به ي رق دار أي خليفة احّجاج بن أي عتاب، الّديلمّي، فعرضتها عليه، 
فبكى، ثّم قال: »ما ي أحاديثه يٌء إّا حّق، قْد سمعته من الّثقات من 
عامي  من  فحججته  أبان:  قال  وغرهم«،   طالب أي  بن  عّي  شيعة 
ذلك، فدخلته عى عّي بن احسن، وعنده أبو الّطفيل عامر بن وائلة، 
صاحب رسول اه، وكان من خيار أصحاب عٍي، ولقيته عنده 
ه عليه، وعى أي  عّي بن أي سلمة، ابن أّم سلمة زوجة الّنبّي، فعرضته
الّطفيل، وعى عّي بن احسن ذلك أمع ثاثة أّيام، كّل يوم إى الّليل، 
ويغدوا عليه عمر وعامر، فقرأه عليه ثاثة أّيام، فقال  ي: »صدق سليم 
، هذا حديثنا كّله نعرفه«، وقال أبو الّطفيل وعمر بن أي سلمة: »ما 
فيه حديث إّا وقْد سمعناه من عٍي، ومن سلان، ومن أي ذر، ومن 
امقداد«، فقلته أي احسن عّي بن احسن: جعلته فداك، إّنه َليضيق 
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صدري ببعض ما فيه؛ أّن فيه هاك أّمة مّمد رأسًا، من امهاجرين 
واأنصار والتابعن، غركم أهل البيت وشيعتكم، فقال : يا أخا عبد 
قيس، أَما بلغك أّن رسول اه قال: »إّن َمَثَل أهل بيتي ي أّمتي كمثل 
سفينِة نوٍح ي قومه، َمن َركبها نجا، وَمن خّلف عنها غرق، وَكَمَثل باب 
: قْد سمعته  : نعم، قال: َمن حّدثك؟ فقلته حّطة ي بني إرائيل. فقلته
، فقال:  الفقهاء...، فأقبل عّي عّي بن احسن  من أكثر من مائٍة من 
صدرك  ي  وعظم  أفضعك،  ما  ميع  ينتظم  وحده  احديث  هذا  أوليس 
اأمر،  لك  وضح  فإْن  قيس،  عبد  أخا  يا  اه  اّتق  اأحاديث؟  تلك  من 
ّد علمه إى اه، فإّنك أوسع ّما بن الّساء  فاقبله، وإّا فاسكت تسَلْم، وره
ذينة: ثّم دفع إّي أبان، كتاب سليم بن قيس  واأرض...، قال عمر بن أه

اهاّي العامرّي، وم يلبث أبان بعد ذلك إّا شهرًا حّتى مات...«)1).

ليم بن قيس اهاّي.  )1) مقّدمة كتاب سه
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موقُف اأعاِم مْن كتاِب )ُسليم(
وفيه أربعة آراء، وهي:

التي  اأربعائة  اأصول  أكر  من  وأّنه  سليم،  كتاب  صّحة  اأّول: 
ترجع الّشيعة إليها، وتعِول عليها، وهو ما ّرح به الّنعاّي)ت ق 4 #( ي 
 كتاب الغيبة، قائًا: »وليس بن الّشيعة ّمن مل العلم ورواه عن اأئمة
خاف ي أّن كتاب سليم بن قيس اهاّي أصل من أكر كتب اأصول 
التي رواها أهل العلم من ملة حديث أهل البيت وأقدمها...، وهو 
من اأصول التي ترجع الّشيعة إليها، ويعّول عليها«)1)، وعّده صاحب 

الوسائل ي اخامة من الكتب امعتمدة التي نقل منها احديث)2).
إّنه كتاب موضوع، وضعه أبان بن أي عّياش، وهو ما ذكره  الثاي: 
ابن الغضائرّي ي ترمة أبان، قائًا: »وينسبه أصحابنا وضع كتاب سليم 
موضوع  »والكتاب  قيس:  بن  سليم  ترمة  ي  وقال  إليه«)3)،  قيس   ابن 
أّن  ذكر   : منها  ذكرناه،  ما  عى  تدّل  عامات  ذلك  وعى  فيه،  مرية  ا 
مّمد بن أي بكر وعظ أباه عند موته، واحال أّن عمره -آنذاك- أقّل من 
ثاثة سنن، ومنها: أّن اأئّمة ثاثة عر«)4)، ورّده الّسّيد اخوئّي ي 

معجمه:

)1) كتاب الغيبة: ص101–102. 

نظر: وسائل الّشيعة : 42/20.  )2) يه

)3) رجال ابن الغضائرّي: 2/36. 

)4) رجال ابن الغضائرّي: 1/63. 
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م  فهو  تقديره،  وعى  يثبت،  م  الغضائرّي  ابن  رجال  كتاب  إّن   /1
يصل إلينا بطريق معتر، ومن َثّم ا يصّح ااستناد إليه.

امذكور،  الوعظ  كتاب سليم خاٍل من  نسخة  ما وصلنا من  إّن   /2
غايته فيه وعظ عبد اه بن عمر أباه قبل موته، وأّن اأئّمة ثاثة عر مع 

.الّنبّي اأكرم
3/ إّن اشتال الكتاب عى أمٍر باطٍل أو أمرين ا يدلر عى وضعه؛ 

كيف ويوجد ذلك ي أكثر الكتب)1).
الثالث: إّنه كتاب حصل فيه خليط وتدليس، فيلزم ااجتناب عنه، 
وهوما ذكره الّشيخ امفيد)ت413#( ي )تصحيح ااعتقاد(، قائًا: 
ليم الذي رجع فيه إى الكتاب  »وأّما ما تعّلق به أبو جعفرمن حديث سه
امضاف إليه برواية أبان بن أي عّياش، فامعنى فيه صحيح، غر أّن هذا 
الكتاب غر موثوق به، وا جوز العمل عى أكثره، وقْد حصل فيه خليط 
يهعِول عى  العمل بكِل ما فيه، وا  أْن جتنب  للمتدّين  فينبغي  وتدليس، 
اأحاديث،  من  تضّمنه  فيا  العلاء  إى  وليفزْع  لروايته،  والّتقليد  ملته، 

ليهوقفوه عى الّصحيح منها والفاسد، واه اموِفق للّصواب«)2).
بشكٍل  كتاٍب  أّي  قبول  عدم  إّن   :اخوئي الّسّيد  عليه  واحظ 
فيه،  الفاسد  من  الّصحيح  لتحديد  للعلاء  فيه  الّرجوع  من  بّد  وا   ، كّيٍ
هو أمر رورٌي ي كِل كتاب مها بلغْت قيمته العلمّية والّتارخّية، وا 
ليم؛ وا يبعد أّنه وقع ي يد الّشيخ امفيدنسخة فيها  ختّص بكتاب سه

ليم بن قيس(.  نظر: معجم رجال احديث: 221/8– 225، )ترمة سه )1) يه

)2) تصحيح ااعتقادات: ص149–150.
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خليط وتدليس، وهي التي كان مثلها عند ابن الغضائرّي، فحكموا بعدم 
الوثوق ها)1).

ليم، فا يهمكن ااعتاد عليه،  الّرابع: ا طريق لنا معتر إى كتاب سه
ليم، وهو يشتمل عى  الّنجاّي والّشيخ طريقًا إى كتاب سه قْد ذكر  فإّنه 
مّمد بن عّي الّصرّي )أي سمينة(، كقدر متيّقن، والّرجل ضعيف، قال 
وكان  يء،  ي  يهعتمد  ا  ااعتقاد،  فاسد  جّدًا،  »ضعيف   : الّنجاير فيه 

ورد قم، وقْد اشتهر بالكذب بالكوفة«)2).
ليم)3)،  وأّما الطريق اآخر امذكور ي مقّدمة ما وصلنا من كتاب سه
لم من  فهو وإْن م يشتمل عى أي سمينة، لكن ا يمكن الوثوق به بعدما عه
دخول الّنسخة الكثر من احذف وااختاف واإضافة، فضًا عن أّنه 

ينتهي إى أبان بن أي عّياش، وهو ضعيف كا ستقفه عليه)4).

نظر: معجم رجال احديث: 224/8.  )1) يه

)2) رجال الّنجاّي: 894/332.

نظر: كتاب سليم: 2/ص556، حقيق: مّمد باقر اأنصارّي الّزنجاّي. )3) يه

نظر: معجم رجال احديث: 226/225/8. )4) يه
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موقُف اأعاِم من )أبان بن أبي عّياش(
وأّما موقف علاء الّشيعة من )أبان بن أي عّياش(، فامشهور ضعفه 
أيضًا)1)، استنادًا إى نّص الّشيخ عى ضعفه ي رجاله، قائًا: »أبان بن أي 
عّياش، فروز، تابعٌي، ضعيف«)2)، وابن الغضائرّي ي كتابه قائًا: »أبان 
ابن عّياش–واسم أي عّياش: فروز– تابعٌي، روى عن أنس بن مالك، 
لتفت إليه، وينسب أصحابنا  وروى عن عّي بن احسن ، ضعيٌف ا يه

وضع كتاب سليم بن قيس إليه«)3).
عن  نهقل  ما  وأّما  ذلك،  ي  العمدة  هو  الّشيخ  تضعيف  أّن  والظاهر 
كتاب ابن الغضائرّي، فا يتّم ااستناد إليه، كا تقّدم من عدم ثبوت هذا 
الكتاب، أّما أصًا أو بطريق معتر، مضافًا إى ما ذكره بعض)4) من التأّمل 
فيه احتال استناد تضعيفه إى ما نسبه إى اأصحاب ِمن وضعه كتاب 
.ليم، وقْد مّر عدم تاِمّية هذه الّدعوى، كا نّبه إى ذلك الّسّيد اخوئّي سه

تأّمل ي تضعيف الّشيخ أبان من ثاث جهات، وهي: لكن، قْد يه
اجهة اأوى: احتال الّتصحيف ي عبارة الّشيخ، وأّن قوله: »تابعٌي، 
تهب العاّمة، كا  ضعيف« تصحيف عن )تابعٌي، صغٌر(، لوورد ذلك ي كه

نظر: نقد الّرجال: 2/39/1، وجامع الّرواة: 9/1، وطرائف امقال: 6556/7/2، ومعجم  )1) يه

رجال احديث: 129/1، وقاموس الّرجال: 13/93/1. 
)2) رجال الّشيخ: 1264/126.

)3) رجال ابن الغضائرّي: 1/36.

نظر: تذيب امقال: 81/1. )4) يه
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ي )ميزان ااعتدال( للّذهبّي: »أبان بن أي عّياش، فروز، وقيل: دينار، 
الّزاهد، أبو إساعيل البرّي، أحد الّضعفاء، وهو تابعٌي، صغٌر، حمل 

عن أنس وغره، وهومن مواي عبد قيس«)1).
ويهاحظ عليها بأمرين:

أحدما: أّن العّامة)2)، وابن داود)3) نقا عن الّشيخ الّتنصيص عى 
تضعيفه، خصوصًا ابن داود الذي ّرح ي غر موضٍع)4) بأّن عنده نسخة 

بخّط الّشيخ من كتابه الّرجال.
واآخر: م يصف َمن تقّدم من رجال العاّمة عى الّشيخ )أبانًا( بأّنه 
)تابعٌي، صغٌر( سوى الّذهبّي، وَمن أخذ عنه، وهو متأّخر عن الّشيخ با 
يزيد عى قرنن ونصف من الّزمن؛ إْذ كانت وفاته )748#(، بينا كانت 

وفاة الّشيخ )460#(، فا يهعقل نقل الّشيخ العبارة عنه مصّحفة.
اجهة الّثانية: أّن أصل تضعيف أبان بن أي عّياش كان من امخالفن؛ 
لتشّيعه، وهوما ذكره امرزا ااسرابادّي ي )منهج امقال(، قائًا: »عى 

أّي رأيته أصل تضعيفه من امخالفن من حيث الّتشّيع، فتدّبر«)5).
ويهاحظ عليها بأمرين:

أحدما: إْن كان امراد به اعتاد الّشيخ عى تضعيفات امخالفن، فهو 
خاف ما ّرح به الّشيخ ي )العّدة( من عدم ااعتاد عى امخالفن، مام 

)1) ميزان ااعتدال: 15/10/1.

نظر: خاصة اأقوال: 3/206. )2) يه

نظر: رجال ابن داود: 2/414. )3) يه

نظر: رجال ابن داود: 515/133، و945/226، و1182/273، وغرها. )4) يه

)5) منهج امقال: 195/1. 
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يثبت حّرزهم عن الكذب)1)، أو َثَبَت اعتاد اأصحاب عليهم، كا ي ابن 
عقدة، وابن فضال، وابن الّنديم)2).

بصورة  معتمدًا  كان  العاّمة  عند  أبان  تضعيف  أّن  به  امراد  كان  وإْن 
عبة حّتى اكتفى بعضهم به ي تضعيفه، كالبخارّي،  كبرة عى تضعيف شه
قائًا: »كاَن سِيئ الّرأي فيه«)3)، واجّصاص، قائًا: »أبان بن عّياش ليس 
هو ّمن يثبت ذلك بروايته، قال شعبة: َأْن أزي سبعَن زنيًة أحّب إّي من 
أّنه كان  بل يظهر عن ترمتهم لشعبة  بن عّياش«)4)،  أبان  أروي عن  أْن 
الّشيخ  يثبْت عند  م  الّرجال، وقوله راجٌح عى غره)5)؛ لكن  مرجعًا ي 

، حّتى أّنه ذكره مهمًا ي رجاله)6). وثاقة شعبة، وحّرَزهه
أّن تضعيفه  إّن امخالفن وإْن كان يظهر من كلات بعضهم  ثانيها: 
كان من جهة تشّيعه كالذي نقله ابن حجر ي الّتهذيب عن بعضهم من 
أّنه: »كاَن له هوى«)7)، لكّن عبارة »ِمن حيث الّتشّيع« م ترْد ي ميع نسخ 
نقله  ما  إى  مضافًا  الكتاب)8)،  مّقق  ذلك  إى  أشار  كا  امقال(،  )منهج 

نظر: عّدة اأصول: 129/1و149.  )1) يه

نظر: الفهرست: 86/69، و164/123، أّما ابن الّنديم، فقْد اعتمد عليه غر مّرة ي ذكر كتب  )2) يه

الّرواة، وكذا الّنجاّي، فاحظ.
)3) الّتاريخ الكبر: 455/454/1. 

نظر: أحكام القرآن: 133/1. )4) يه

نظر: اجرح والّتعديل، الّرازي: 367/4، والّثقات، ابن حّبان: 446/6، وتذيب الّتهذيب:  )5) يه

.590/302/4
نظر: رجال الّشيخ: 3015/224.  )6) يه

)7) تذيب الّتهذيب: 174/85/1. 

 .نظر: منهج امقال: 195/1، ط: مؤّسسة آل البيت )8) يه
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حفظه،  سوء  ذلك  سبب  أّن  ضّعفه:  ّمن  ملٍة  عن  حجر)1)-أيضًا-  ابن 
واشتباهه، وغلطه، أو تعّمده الكذب، أو تفّرده ي رواية بعض اأخبار 

إى حٍد يهعدر بذلك ّمن روى امناكر.
الّثالثة: معارضة تضعيف الّشيخ بأمور، وهي:

إّياه  وتسليمه  كتابه  ي  أبان  عى  اه��اّي  قيس  بن  ليم  سه اعتاد  أ- 
ليم. خصوصًا بعد ثبوت وثاقة سه

ليم له ب� )ابن أخي(. ب- خاطبة سه
ثبت كون أبان شيعّيًا  ليم وأحواله ته ج- ماحظة رواياته ي كتاب سه

إمامّيًا.
د- توّقف العّامة فيه ي خاصته.

ويهاحظ عليه:
ليم، وم ترْد بطريٍق معتٍر،  أّما )ألف(، فهو إّنا ورد ي قّصة كتاب سه
امعتَمد  وثاقة  إثبات  ي  كا  كاٍف  الواحد  الّثقة  اعتاد  أّن  عى  مبنٌي  وأّنه 
ذلك؛  لفعل  اضطّر  ليم  سه فإّن  امقام،  ي  خصوصًا  نظر،  وهومّل  عليه، 
لعدم توفر أصحابه الّثقات بعَد بهعِدِه عنهم، ا أّن أبان ثقة ي نفسه، بل 
أّنه أفضل اميسور ي ميطه البعيد بعد هروبه من احّجاج، ومن َثّم فا 

يكشف عن وثاقته ي نقل اأخبار.
وأّما )باء(، فهو يرد عليه فضًا عن ما تقّدم–من عدم وروده بطريق 
معتر– أّن قوله: »يا ابن أخي« ا يدلر عى وثاقٍة أو مدح معتٍد به؛ إْذ امدح 

)1) وأيضًا: اإصابة ي معرفة الّصحابة: 171/1.
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سنه ي نقل اأخبار وحّرجه ي أمرها. امعتر ي الّراوي هو ما يقي حه
وروده  من عدم  أيضًا–  تقّدم  ما  فضًا عن  عليه  فرد  وأّما )جيم(، 
من  جعل  م  عنده  كتابه  توافر  مع  له  الّشيخ  تضعيف  أّن  معتر–  بطريق 
الّشيخ  توّقف  من  عرفَت  ما  بعد  خصوصًا  باعتباره،  للقول  سببًا  ذلك 
امفيد ي أصل النسخة، وما وصلنا منها من الكتاب فيه الكثر من احذف 
ليم التي م ترد  وااختاف، ويؤّيد ذلك ما استدركه عليها مّقق كتاب سه

فيا وصلنا منه)1).
ترجيح  عى  بنى  إّنه  إّا  فيه،  توّقف  وإْن  العّامة  فإّن  )دال(،  وأّما 

ضعفه لقول الّشيخ وابن الغضائرّي.
طبيعُة رواياتِِه في هذا البحث:

أو  ليم،  سه كتاب  ي  أبان  روايات  إى  نتعّرض  ا  هذا  مروعنا  وي 
وإّنا  مؤّخرًا،  ِقق  حه وقْد  بنفسه،  قائم  كتاب  فإّنه  راحة،  عنه  امنقولة 
أهل  فيها عن  التي روى  امصادر،  متفّرقات  امذكورة ي  رواياته  سنورد 
البيت، نعم، قْد نذكر ي اأثناء بعض مام يرِوه عنهم، فهو مع قّلته 

ا خلو من فائدة.
أبواب  ي  وكانْت  الّشأن،  هذا  ي  رواياته  من  ملٍة  عى  توافرنا  وقْد 
كان  وقْد  واأخاق،  واأحكام  والتاريخ  والعقائد  التفسر  من  متعّددة 

.الّطابع العاّم عليها هو بيان مناقب أهل البيت

ليم، حقيق: مّمد باقر اأنصارّي الّزنجاّي اخوئينّي. نظر: كتاب سه )1) يه
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ليم  1/ ما رواه الكلينّي بسنده امعتر إى أبان بن أي عّياش، عن سه
»نحنه -واه-  يقول:   ،امؤمنن أمر  قال: سمعته  اهاّي،  قيس  ابن 
الذي عنى اه بذي القربى الذين قرهم اه بنفسه ونبّيه ، فقال: ﴿َما 
َأَفاَء اُه َعَى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِلَلِه َولِلَرُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
َواْمََساِكِن﴾ مّنا خاّصة، وم جعل لنا سهًا ي الّصدقة أكرم اه نبّيه وأكرمنا 

أْن يهطعمنا أوساخ ما ي أيدي الّناس«)1).
إى  -أيضًا-  معتر  آخر  بسنٍد  الّتهذيب  ي  مروّي  نفسه  واحديث 
لَِلـِه  َن  ــأَ ﴿َف تعاى:  قوله  هي  فيه  امذكورة  اآية  ولكّن  عّياش،  أي  أبان 
الَسبِيلِ﴾)2)،  َواْبِن  َواْمََساِكِن  َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َولِِذي  َولِلَرُسوِل  َسُه  ُخُ
ليم بن  لكّن الكلينّي روى هذا اخر مّرة أخرى ي روضة الكاي)3)عن سه
قيس -أيضًا- ي حديث طويل، وفيه اآية نفسها التي أوردها الّشيخ ي 
لكّنه  ليم،  فيا وصلنا من كتاب سه أّن هذا امضمون ورد  الّتهذيب، علا 

خاٍل من ِذكر أّي آيٍة)4).
2/ ما روي ي تفسر الكوي وكتاب تأويل اآيات بسندين ختلفن 
عن  قيس،  بن  سليان  عن  عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  للّثاي–  –والّلفظ 
عٍي، قال: إّن رسول اه اسمه )ياسن(، ونحن الذي قال: ﴿َسَاٌم 

َعَى آِل ياِسن﴾«)5).

)1) الكاي: 539/1/ح1.

)2) التهذيب: 126/4/ح3، ونقلنا اآية بالّصورة التي وردْت ي احديث.

نظر: 431/285/8.  )3) الكاي: 59/1–63/ح21، ويه

ليم: ص718.  )4) كتاب سه

نظر: تفسر فرات الكوي: 486/356.  )5) تأويل اآيات الظاهرة: ص489، ويه
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3/ ما ورد ي )تأويل اآيات( بسنده عن »أبان بن أي عّياش، عن 
ليم بن قيس، عن عٍي، قال: قوله﴿َوإَِنُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف  سه

ُتْسَأُلوَن﴾، قال: إّيانا عنى، ونحنه أهل الِذكر، ونحنه امسؤولوَن«)1).
4/ ما ورد ي كتاب تأويل اآيات بسنده عن »أبان بن أي عّياش، 
ليم بن قيس، عن عٍي، قال: نحنه الذين بعَث اهه فينا رسوًا  عن سه

عِلمنا الكتاَب واحكمَة«)2). يتلو علينا آياتِه ويزِكينا ويه
عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  بسنده  التنزيل(  )شواهد  ي  روي  ما   /5
عن سعيد بن جبر، عن سعد بن حذيفة، عن أبيه حذيفة بن اليان، قال: 
﴿]فُأوَلئَِك[  اآية  عليه هذه  نزلْت  وقْد  يوم  ذات   الّنبّي دخلته عى 
َوالَصاِلَِن  َوالُشَهَداِء  َوالِصِديِقَن  الَنبِِيَن  ِمَن  َعَلْيِهْم  اُه  َأْنَعَم  اَلِذيَن  َمَع 
: يا نبّي اه، فداَك أي وأّمي،  َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرِفيقًا﴾ فأقرأنيها؛ فقلته
َمن هؤاء، إّي أجده اه هم حفّيًا؟ قال: يا حذيفة، أنا من الّنبّين الذين 
أنعم اه عليهم، وأَنا أّوهم ي الّنبّوة، وآخرهم ي البعث، ومن الّصّديقن 
عّي بن أي طالب، وما بعثني اه برسالته، كان أّول َمن صّدق ي، ثّم 
سّيدا  واحسن  احسن،  الّصاحن:  ومن  وجعفر،  مزة،  الّشهداء:  من 

َن أولئك رفيقًا امهدير ي زمانه«)3). شباب أهل اجّنة، وحسه
أي عّياش، عن  بن  »أبان  بسنده عن  الّتنزيل  ما ورد ي شواهد   /6
عٍي، قال رسول اه: ركائي الذين قرهم اه بنفسه وي، وأنزل 
ا اَلِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل﴾ اآية، فإْن خفتم  فيهم ﴿َيا َأُيَ

)1) تأويل اآيات الظاهرة: ص545. 

)2) تأويل اآيات الظاهرة: ص667.

)3) شواهد الّتنزيل: 198/1– 199/ح209.
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: يا نبّي اه َمن  تنازعًا ي أمٍر، فأرجعوه إى اه والّرسول وأوي اأمر، قلته
هم؟ قال: أنت أّوهم«)1).

عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  بسنده  الّتنزيل(  )شواهد  ي  ورد  ما   /7
تعاى:  بقوله  عنى  إّيانا  اه  إّن  قال:   ، عّي  عن  قيس،  بن  سليم   عن 
ونحنه  علينا،  شاهٌد   اه فرسول  الَناِس﴾،  َعَى  ُشَهَداَء  ﴿ِلَتُكوُنوا 
شهداء اه عى الّناس ]عى خلقه[ وحّجته ي أرضه، وعن اّلذين قال اه 

لَِك َجَعْلَناُكْم ُأَمًة َوَسًطا﴾«)2). جّل اسمه ]فيهم[: ﴿َوَكَذٰ
عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  بسنده  الّتنزيل(  )شواهد  ي  ورد  ما   /8
 عن أي الّطفيل، عن عّي، قال: ﴿َواَلِذي َجاَء بالِصْدِق﴾ رسوله اه، 

هم مكِذبوَن كافروَن غري وغره«)3). ﴿َوَصَدَق بِِه﴾ َأَنا، والّناس كلر
عّياش، عن  أي  بن  »أبان  بسنده عن  اآيات  تأويل  روي ي  ما   /9
ي  ونحن  طالٍب  أي  بن  عير  إلينا  خرج  قال:  اه��اّي،  قيس  بن  ليم  سه
امسجد، فاحتوشناه، فقال: سلوي قبل أْن تفقدوي، سلوي عن القرآن، 
فإّن القرآن علم اأّولن واآخرين، م يَدْع لقائٍل مقاًا، وا يعلم تأويَله 
واحدًا  كان  اه  ورسول  بواحٍد،  وليسوا  العلم،  ي  والّراسخون  اه  إّا 
منهم، عّلمه اه سبحانه إّياه، وعّلمناه رسول اه، ثّم ا يزال ي عقبه 
ِمُلُه  إى يوم تقوم الّساعة، ثّم قرأ: ﴿َوَبِقَيٌة ِمَا َتَرَك آُل ُموَسٰى َوآُل َهاُروَن َتْ
اْمََائَِكُة﴾، فأنا من رسول اه بمنزلة هارون من موسى إّا الّنبّوة، والعلم 
ي عقبنا إى أْن تقوم الّساعة، ثّم قرأ: ﴿َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِف َعِقبِِه﴾، ثّم 

)1) شواهد الّتنزيل: 189/ح202.

)2) شواهد الّتنزيل: للحاكم احسكاّي: 119/1/ح129.

)3) شواهد الّتنزيل: 181/2/ح815. 
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قال: كان رسول اه عقب إبراهيم، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم 
.(1(»وعقب مّمد

بسنده  فرواها  أكثر،  بتفاصيل  الكوّي  فرات  تفسر  ي  وردْت  وقْد 
]أمر  خرج  قال  اه��اّي:  قيس  بن  ليم  سه عن  عّياش،  أي  بن  »أبان  عن 
من  رجوعه  بعد  امسجد  قعود  ونحن   ،طالب أي  بن  عّي  امؤمنن[ 
رجل:  له  فقال  واحتوشناه،  ]عٌي[  فقعد  الّنهروان،  يوم  وقبل   صّفن، 

قّصة  فذكر  َسل،  فقال:  أصحابك،  ]من[  عن  أخرنا  امؤمنن،  أمر  يا 
اه  إّن  طويل:  له  كاٍم  ي  يقول  اه  رسول  سمعته  إّي  وقال:  طويلة، 
] وأمري  ّبهم،  أّنه حه أربعة ]رجال[ من أصحاي، وأخري  أمري بحِب 
فقال:  اه،  رسول  يا  م  هه َمن  فقيل:  إليهم،  تشتاق  واجّنة  هم[،  أهحبر أْن 
عّي بن أي طالٍب، ثّم سكت، فقالوا: َمن هم يا رسول اه، فقال: عٌي، 
وهو  معه،  وثاثة  عٌي  فقال:  اه،  رسول  يا  هم  َمن  فقالوا:  سكت،  ثّم 
إمامهم وقائدهم ودليلهم وهادهم، ا ينثنون ]ا يثنون[، وا يضّلون، 
وا يرجعون، وا يطوله عليهم اأمد فتقسوا قلوهم: سلان، و أبو ذر، 
 ، ]فألببته فأكببته  علّيًا،  ي  أهدعوا  قال:  ثّم  طويلة،  قّصة  فذكر  وامقداد، 
كّل  يفتح ]ي[  باٍب،  ]بألف[  ألف  إّي ]ي[  فأّر  فأّلبته عليهم[، عليه، 
باب ألف باب، ثّم أقبل إلينا أمر امؤمنن، وقال: سلوي قبل أْن تفقدوي، 
فوالذي خلق احّبة وبرأ الّنسمة، إّي َأعلمه بالّتوراة من أهل الّتوراة، وإّي 
أعلمه باإنجيل من أهل اإنجيل، وإّي َأعلمه بالقرآن من أهل القرآن، 
واّلذي َفَلَق احّبة وبرأ الّنسمة، ما ِمن فئٍة تبلغ ثانن رجًا إى يوم القيامة 

)1) تأويل اآيات الظاهرة: ص54.
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]إّا[ وأنا عارٌف بقائدها وسائقها، وسلوي عن القرآن، ففي القرآن بيان 
مقاًا، لقائٍل  يدْع  م  القرآَن  وإّن  اأّولن واآخرين،  فيه علم   كِل يٍء، 

رسول  بواحد،  ليس  اْلِعْلم﴾  ِف  َوالَراِسُخوَن  اُه  إَِل  َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  ﴿َوَما 
ثّم ا تزال ي   ،منهم، أعلمه ]عّلمه[ اه فعّلمنيه رسوله اه اه
َآُل ُموَسى  َتَرَك  ِمَا  ﴿َبِقَيٌة   :ثّم قرأ أمر امؤمنن القيامة،  عقبنا إى يوم 
َوَآُل َهاُروَن﴾، وأنا ِمن رسول اه بمنزلة هارون من موسى، والعلم 

ي عقبنا إى أْن تقوم الّساعة«)1).
10/ ما ورد ي كتاب )تأويل اآيات( بسنده عن »أبان بن أي عّياش، 
ليم بن قيس اهاّي، عن أمر امؤمنن أّنه قال: قوله:﴿َوَما آَتاُكُم  عن سه
مّمد آل  وظلَم  اَه﴾  َواَتُقوا  َفانَتُهوا  َعْنُه  اُكْم  َنَ َوَما  َفُخُذوُه   الَرُسوُل 

ف�﴿إَِن اَه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ من ظلمهم«)2).
11/ ما ورد ي )تأويل اآيات( بسنده عن »أبان بن أي عّياش، عن 
ليم بن قيس اهاّي، عن ابن عّباس أّنه قال: هو -أي: قوله تعاى:﴿َوإَِذا  سه

.(3(» تِل ي موّدتِنا أهل البيت اْمَْوُءوَدُة ُسئَِلْت﴾-َمن قه
12/ ما رواه الّصدوق ي اخصال بسنده عن »أبان بن أي عّياش، 
ليم بن قيس اهاّي، قال: سمعته علّيًا يقول ابن الّطفيل عامر  عن سه
ابن وائلة الكناّي: يا أبا الّطفيل، العلمه علان، علٌم ا يسع الّناس إّا الّنظر 
قدرة  وهو  فيه،  الّنظر  تركه  الّناس  يسعه  وعلٌم  اإسام،  وهوصبغة  فيه، 

.(4(»اه
)1) تفسر فرات: ص67- 68/ح38.

)2) تأويل اآيات الظاهرة: ص653. 

)3) تأويل اآيات الظاهرة: ص741. 

)4) اخصال: 40/1/ح31، وعنه ي البحار: 209/1/ح1، و136/4/ح2.
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13/ ما روي ي كفاية اأثر، بسنده عن »يونس بن أرقم، عن أبان بن 
 أي عّياش، قال: حّدثني سليان القرّي، قال: سألته احسن بن عّي

عن اأئّمة، قال: عدد شهور احول«)1).
14/ ما رواه ابن شاذان ي مائة منقبة بسنده عن »أبان بن أي عّياش، 
عى  دخلته  ق��ال:  امحّمدّي،  سلان  عن  اه��اّي،  قيس  بن  ليم  سه عن 
الّنبّي وإذا احسن عى فخذه وهو يقِبل عينه ويلثم فاه، ويقول: أنت 
سّيد ابن الّسّيد أبو الّسادات، أنت إماٌم ابن إماٍم أبو اأئّمة، أنت حّجة ابن 

لبك، تاسعهم قائمهم«)2). احّجة أبو احجج، تسعة ِمن صه
ليم بن  الّدين، عن »أبان بن أي عّياش، عن سه 15/ ما روي ي كال 
قيس اهاّي، أّنه سمع من سلان ومن أي ذر ومن امقداد حديثًا عن رسول 
ثّم عرضه  إمام مات ميتًة جاهلّيًة(،  له  أّنه قال: )َمن مات وليس   اه
وا، وقْد شهدنا ذلك وسمعناه من  عى جابر وابن عّباس، فقاا: صدقوا وبرر
رسول اه، وأّن سلان قال: يا رسول اه، إّنك قلت: )َمن ماَت وليس 
له إمام مات ميتًة جاهلّيًة( َمن هذا اإمام؟ قال: ِمن أوصيائي يا سلان، 
َفَمن مات من أهّمتي وليس له إمام منهم يعرفه، فهي ميتٌة جاهلّيٌة، فإْن جِهَلهه 
فهو جاهٌل  له عدّوًا،  واِل  يه وم  يعاده  وم  وإْن جهله  فهو مرٌك،   ، وعاداهه

وليس بمرٍك«)3).
عن  عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  بسنٍد  اأخبار  معاي  ي  روي  ما   /16
ليم بن قيس اهاّي، عن أمر امؤمنن، قلته له: ما أدنى ما يكون  سه

)1) كفاية اأثر: ص224، وعنه ي امناقب: 284/1، وبحار اأنوار: 383/36/ح3. 

)2) مائة منقبة: ص24/منقبة 58.

)3) كال الّدين: 413/2–414/ح15.
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؟ قال: أْن ا يعرف َمن أقّر اه بطاعته، وفرض وايته،  به الّرجل ضاّاً
أمر  يا  هم  فَمن   : قلته خلقه،  عى  وشاهده  أرض��ه،  ي  حّجته  وجعله 
َآَمُنوا  اَلِذيَن  ا  ﴿َأُيَ امؤمنن؟! فقال: الذين قرهم اه بنفسه ونبّيه، فقال: 
 : ْمِر ِمْنُكْم﴾، فقّبلته رأسه، وقلته َأِطيُعوا اَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َوُأوِل اْأَ

أوضحَت وفّرجَت عّني، وأذهبَت كّل شٍك كان ي قلبي«)1).
بن  أبان  عن  »مسعدة،  عن  الكوّي،  فرات  تفسر  ي  روي  ما   /17
أي عّياش، عن أنس بن مالك: أّن رسول اه أتى ذات يوم ويده ي 
يد أمر امؤمنن عّي بن أي طالب، ولقَيه رجل؛ إذ قال له: يا فان، 
وا علّيًا، فإّنه َمن سّبه، فقْد سّبني، وَمن سّبني، فقْد سّب اه. واه  ا تسبر
يا فان، إّنه ا يؤِمنه با يكون ِمن عٍي وولد عٍي ي آخر الّزمان إّا ملك 
إّنه  يا فان،  امتحن اه قلبه لإيان،  قْد  أو عبٌد  نبٌي مرسٌل،  أو  مقّرب، 
سيصيب ولد عبد امّطلب باء شديد، وأثرة، وقتل، وتريد، فاه اه يا 
فان ي أصحاي وذِرّيتي وذّمتي، فإّن هِ يومًا ينتصف فيه للمظلوم من 

الّظام«)2).
ليم  18/ ما روي ي بصائر الّدرجات، عن »أبان بن أي عّياش، عن سه
ابن قيس اهاّي، قال: قال أمر امؤمنَن: إّن أمرنا صعٌب مستصعٌب، 
نجيٌب  مؤمن  أو  مرسٌل،  نبٌي  أو  مقّرب،  َمَلك  إّا  به  يقّر  وا  يعرفه  ا 

امتحن اه قلبه لإيان«)3).
19/ ما روي ي مناقب اإمام أمر امؤمنن، عن »مّمد بن فضيل 

)1) معاي اأخبار: 394/ح45. 

)2) تفسر فرات: 561/425/1، عنه البحار: 78/28/ج38.

)3) بصائر الّدرجات: 27/ج6.
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أهمامة، قال: قال رسول  أبان بن أي عّياش، عن أي غالب، عن أي  عن 
غشوم  ظلوم  سلطاٍن  ذو  شفاعتي:  تناها  ا  ّمتي  أه من  رجان   :اه

عسوف، ومارٌق من الِدين خارٌج عنه«)1).
20/ ما روي ي مناقب اإمام أمر امؤمنن، عن »مّمد عن أبان 
ابن أي عّياش، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اه ي امسجد 
رسول  فقال  لبنة،  لبنة  ينقلون  والّناس  لبنتن،  لبنتن  ينقل  وعار  يبني، 

هه الفئة الباغية«)2). اه: عّار تقتله
عّياش،  أي  بن  »أبان  عن   ،امؤمنن أمر  مناقب  ي  روي  ما   /21
عن أنس بن مالك، قال سمعته رسول اه يقول: سينشأ قوٌم فيكم 
جاوز  ا  بألسنتهم،  القرآن  يقرؤون  أنفسهم،  ويهعجبهم  يعجبونكم 

تراقيهم، يمرقون من اإسام كا يمرق الّسهم من الّرمّية«)3).
عّياش،  أي  بن  »أبان  عن   ،امؤمنن أمر  مناقب  ي  روي  ما   /22
عن سعيد بن جبر، عن زّر بن حبيش، عن سلان وجندب بن جنادة، 
أّها سمعا رسول اهيقول: إّن اه أمر امائكة حّتى رفعوا اأرض 
فتنٍة  من  رّي  أخري  ثّم  وبحرها،  وبّرها  وسهلها  جباها  إى  فنظرته  ي، 
ّمتي من بعدي، وكّل ذلك حرصًا ها ومعًا ها، وليس منهم أحٌد  تهصيب أه
بناٍج إّا َمن أشغل نفسه با أمره اه به، وَطَلَب ما عنده، وا خرج من 
أحّب  فقْد  أحّبنا  وَمن  وعري،  بيتي  أهل  ومّبة  بمحّبتي  إّا  الّدنيا  هذه 
اه، وَمن أبغضنا أبغضه اه. وأخري رّي، قال: ا يزاله دينك زائدًا، وا 

)1) مناقب اإمام أمر امؤمنن، محّمد بن سلان الكوّي )ت 300#(: 330/2/ج802. 

)2) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 350/2/ح 828. 

)3) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 328/2/ح799.
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يزال دين َمْن خالَفك ناقصًا، وسيبلغ دينك حيث يبلغ الّليل من امرق 
إى امغرب، فطوبى من خرج من الّدنيا عى دينك، وعامة أّنه عى دينك 

م«)1). أْن يرزَقه مّبَتَك ومّبَة أهل بيتَِك وعرتَِك، وقليٌل َمْن هه
عّياش،  أي  بن  »أبان  امؤمنن عن  أمر  مناقب  ما روي ي   /23
عن سعيد بن جبر، قال: كان عبد اه بن عّباس عى شفر زمزم، فجاءه 
من  امرؤ  إّي  عّباس،  يابن  فقال:  يديه،  بن  فقام  الّشام،  أهل  من  رجل 
منكم،  اه  عصم  َمن  إّا  ظامٍ  كِل  أعوانه  عّباس:  ابن  فقال  الّشام،  أهل 
أهل  وقتاله  طالب  أي  بن  عٍي  عن  أسأله  أتيتهك  فقال:  لك،  بدا  ما   سل 

ا إله إّا اه، اّلذين م يكفروا بقبلٍة وا بصاٍة وا بزكاٍة وا صياٍم؟ فقال 
ابن عّباس: سْل عّا يعنيك، فقال الّشامّي: م آتَِك أرْب مْن ِمص حٍج 
َك لترَح ي أمر عٍي وفعاله، فقال ابن عّباس: إّن  وا لعمرٍة، ولكّني أتيته
علم عٍي صعٌب ا حتمله وا تقّر به القلوب الّصدّية، إّن َمَثَل عٍي فيكم 
َكَمَثِل موسى والعام، وذلك كا ي قول اه: ﴿َيا ُموَسى إِِني اْصَطَفْيُتَك َعَلى 
الَناِس بِِرَساَلتِي َوبَِكَاِمي َفُخْذ َما َآَتْيُتَك َوُكْن ِمَن الَشاِكِريَن* َوَكَتْبَنا َلُه 
ْلَواِح ِمْن ُكِل َشْيٍء َمْوِعَظًة﴾، فكان يرى موسى أّن اأشياَء كّلها قْد  ِفي اْأَ
أثبتْت له، كا ترون أنتم أّن علاءكم قْد أثبتوا لكم علم اأشياِء كّلها، فلّا 
أتى موسى ساحل البحر، فاستنطق العام، أقّر له بالفضل عليه، وم حسده 
وعِلم  صحبته،  وأحّب  إليه،  موسى  فرغب  فعاله،  ي  علّيًا  حسدتهم  كا 
العامه أّن موسى ا يصر عليه، وا يهطيق صحبته، فقال له: ﴿إِِن اَتَبْعَتنِي 
ٍء َحَتى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكرًا﴾، فخرق الّسفينة، وكان  َفَا َتْسَأْلنِي َعْن َشْ

)1) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 168/2/ح647.
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ها ه رضًا وسخطًا موسى، وَقَتل الغام، وكان قتله ه رضًا وسخطًا  خْرقه
هه ه رضًا وسخطًا موسى، وكذلك كان  موسى، وأقاَم اجدار، فكان إقامته
عٌي، م يقتل إّا َمن كان قتله ه رضًا وعند أهِل اجهالِة من الّناس سخطًا، 
فاجلس حّتى أهحِدثك: إّن رسول اه ما تزّوج زينب ابنة جحش، أْوَم، 
وكانْت وليمته احيس، وكان يدعو من امؤمنن عرة عرة، فإذا أصابوا 
مقام نبِيهم استأنسوا بحديثه، واشتهوا الّنظر إى وجهه، وكان رسول اه 
ا  َأُيَ ﴿َيا  الّدار، وكان يكره أذى امؤمنن، فأنزل اه:  لوا له  يشتهي أْن خه
اَلِذيَن آَمُنوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوَت الَنبِِي إَِل َأن ُيْؤَذَن َلُكْم إَىٰ َطَعاٍم َغْيَ َناِظِريَن 
نزلْت هذه اآية،  فلّا  ِق﴾)1)،  اْلَ ِمَن  َيْسَتْحيِي  َل  ﴿َواُه  إَِناُه﴾ إى قوله: 
 ي  وا إى طعام نبِيهم فطِعموا م يلبثوا، فمكث الّنبير عه كان الّناس إذا ده
بيت زينب ابنة جحش سبعة أّيام ولياليها، ثّم حّول من بيت زينب بنت 
جحش إى بيت أِم سلمة، فمكث عندها يومًا وصباحه إى الغد، فلّا تعاى 
الّنهار، أتى عى الباب فدّقه دّقًا خفّيًا، فعرف رسول اه دّقه، وأنكرْت 
ّم سلمة، قومي فافتحي الباب، فإّن  أّم سلمة، فقال ها رسول اه: يا أه
َمن  ه، وهي ا تدري  ه اهه ورسوله بر اَه ورسوَله، وحه ّب  بالباب رجًا حه
بالباب، فقالْت: يا رسول اه، َمن هذا الذي بلغ ِمن خطره أْن أقوَم وأفتَح 
ِطع الّرسول  الباب فاستقبله بوجهي ومعاصمي؟ فقال: يا أّم سلمة، من يه
فقْد أطاع اه، قومي وافتحي له الباب، فإّنه ا يفتح الباب حّتى يسكن 
ّبه اه ورسوله،  عنه الوطؤ، فقالْت: بٍخ بٍخ لرجل حبر اه ورسوله، وحه
ففتحت الباب، وأمسك عٌي بعضادي الباب، حّتى إذا َسَكن عنه الوطؤ 

)1) من سورة اأحزاب، اآية )33).
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: يا أّم سلمة،  فتح الباب، ودخل، فسّلم عى الّنبِي، فرّد عليه، ثّم قال الّنبير
هل تعرفَن َمن هذا؟ فقالْت: نعم، هو ابن عِمَك عّي بن أي طالب، قال: 
اشهدي يا أّم سلمة، أّنه سّيد امسلمَن من بعدي، وأمر امؤمنن، وقائد 
أّن حمه ِمن حمي،  أّم سلمة،  يا  امّتقن، اشهدي  الغِر امحّجلن، وإمام 
نيا ورفيقي ي اجّنة،  ودَمه من دمي، اشهدي يا أّم سلمة، أّنه أخي ي الدر
قال  بعثه يوم القيامة عى ناقٍة من نوِق اجّنة، يه اشهدي يا أّم سلمة، أّنه يه
ها: مبوبة، تصكر ركبته مع ركبتي، وفخذه مع فخذي، واشهدي يا أّم 
سلمة، أّنه معي عى الّراط، يقول أعدائنا أهل البيت: تعستهم..تعستهم، 
قاتل من بعدي الّناكثن والقاسطن وامارقن،  واشهدي يا أّم سلمة، أّنه يه
اشهدي يا أّم سلمة، أّنه مع احِق يزول حيث ما زال، ا أخاف عليه فتنة 
لف اميعاد، إّنه حفظني فيه  وا باًء، حّتى يلقاي وقْد وعدي رّي، ولن خه

ويهسلم دينه حّتى يلقاي«)1).
24/ ما روي ي مناقب أمر امؤمنن، عن »أبان بن أي عّياش، 
ِدث  عن سعيد بن جبر، قال: كان عبد اه بن عّباس عى شفر زمزم حه
ِم سلمة، فأتى عٌي،  أه الّرسول كان ي بيت  إّن  الّناس ي عٍي، فقال: 
ّم سلمة، فقال  أه الّرسول دّقه، وأنكرْته  الباب دّقًا خفّيًا، فعرف  فدّق 
ّم سلمة، قومي فافتحي الباب، فإّن ي الباب رجًا  ها رسول اه: يا أه
حّب اه ورسوله، وحّبه اه ورسوله، وهي ا تدري من بالباب، فقامْت 
وهي تقول: بٍخ بٍخ لرجل حّب اه ورسوله، وحّبه اه ورسوله، ففتحْت 
الباب، فدخل عي، فسّلم عى الّنبّي، فرّد عليه الّنبير الّسام، ثّم قال 

)1) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 366/1/ح293. 
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يا أّم سلمة، هل تعرفن َمن هذا؟ قالْت: نعم، هذا ابن عِمك عّي بن أي 
طالب، قال: فاشهدي يا أّم سلمة، أّنه أخي ي الّدنيا ورفيقي ي اجّنة«)1).

أقول: هذه الّرواية شطٌر من سابقتها.
حّدثنا  قال:  الفضيل،  بن  »مّمد  عن  امفيد،  أماي  ي  روي  ما   /25
أبان ابن أي عّياش، قال: حّدثنا جعفر بن إياس، عن أي سعيد اخدرّي، 
غضبًا حّتى رقى امنر،  قال: وجد قتيٌل عى عهد رسول اه، فخرج مه
َمن  يهدرى  ا  امسلمن  من  رجٌل  قتل  يه قال:  ثّم  عليه،  وأثنى  اه  فحمد 
َقَتَله؟! والذي نفي بيده، لو أّن أهل الّساوات واأرض اجتمعوا عى 
قتل مؤمٍن أو رضوا به، أدخلهم اه ي الّنار، والذي نفي بيده، ا جلد 
ا  بيده،  نفي  والذي  مثله،  جهّنم  نار  ي  غدًا  لد  جه إّا  ظلًا  أحدًا  أحٌد 

بغضنا أهل البيت أحٌد إّا أكّبه اهه عى وجهه ي نار جهّنم«)2). يه
26/ ما روي ي كال الّدين، عن »أبان بن أي عّياش، عن إبراهيم 
سلان  سمعته  ق��ال:  اه��اّي،  قيس  بن  ليم  سه عن  ال��ي��اّي،  عمر  اب��ن 
الفارّي، قال: كنته جالسًا بن يدي رسول اه ي مرضته التي 
بكْت  الّضعف،  من  بأبيها  ما  رأْت  فلّا   ،فاطمة فدخلت  فيها،  بض  قه
يا  بكيك  يه ما   :اه رسول  ها  فقال  خّدها،  عى  ها  دموعه جرْت  حّتى 
الّضيعة بعدك،  يا رسوَل اه، أخشى عى نفي وولدي  فاطمة؟ قالْت: 
علمِت  أَما  فاطمة،  يا  قال:  ثّم  بالبكاء،   اه رسول  عينا  فاغرورقْت 
أّنا أهله بيت اختار اه لنا اآخرة عى الّدنيا، وأّنه َحَتَم الفناء عى ميع 

)1) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 338/1/ح264. 

)2) أماي امفيد: 216/ح3، وعنه: البحار: 149/72/ح12، و384/101/ح5. 
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من  فاختاري  اّطاعة،  اأرض  عى  اّطلع  وتعاى  تبارك  اه  وأّن  خلقه، 
منها  فاختار  ثانيًة،  اّطاعًة  اأرض  عى  اّطلع  ثّم  نبّيًا،  وجعلني  خلقه، 
أجعله  وأْن  ووزيرًا،  ولّيًا  وأّخذه  إّياه  أهزّوجك  أْن  إّي  وأوحى  زوجك، 
اأوصياء،  خر  وبعلك  ورسله،  اه  أنبياء  خر  فأبوك  ّمتي،  أه ي  خليفة 
ثالثة،  اّطاعة  اأرض  إى  اّطلع  ثّم  أهي،  ِمن  ي  يلحق  َمن  أّوله  وأنِت 
اجّنة، وابناك حسن وحسن  فأنِت سّيدةه نساء أهل  فاختارك وولديك، 
كّلهم  القيامة،  يوم  إى  أوصيائي  بعلك  وأبناء  اجّنة،  أهل  شباب  سّيدا 
هادون مهدّيون، وأّول اأوصياء بعدي أخي عّي، ثّم حسن، ثّم حسن، 
ثّم تسعة من ولد احسن ي درجتي، وليس ي اجّنة درجة أقرب إى اه 
نّية أّن من كرامة اه إّياك  من درجتي ودرجة أي إبراهيم، أَما تعلمَن يا به
حلًا،  وأعظمهم  سلًا،  أقدمهم  بيتي،  أهل  وخر  ّمتي  أه خَر  زّوجك  أْن 
 ،وفرحْت با قال ها رسول اه ،وأكرمهم علًا، فاستبرْت فاطمة
نّية، إّن لبعلك مناقب: إيانه باه ورسوله قبل كِل أحٍد فَلْم  به ثّم قال: يا 
يسبقه إى ذلك أحد من أّمتي، وعلمه بكتاب اه وسّنتي، وليس أحد 
عّلمني  وعّز-  -جّل  اه  وأّن   ،عٍي غر  علمي  ميع  يعلم  ّمتي  أه من 
مائكته  عّلمه  فكّلا  علًا،  ورسله  مائكته  وعّلم  غري،  يعلمه  ا  علًا 
فليس أحٌد من   ، إّياه، ففعلته أهعّلمه  أْن  أعلمه، وأمري اه  فأنا  ورسله، 
زوجته،  نّية  به يا  وإّنك  غره،  وحكمتي  وفهمي  علمي  ميع  يعلم  ّمتي  أه
بامعروف وهيه  وأمره  ّمتي.  أه وابناه سبطاي حسن وحسن، وما سبطا 
نّية، إّنا أهل بيت  عن امنكر، فإّن اه آتاه احكمة وفصل اخطاب، يا به
وم  قبلكم،  كان  اأّولن  ِمن  أحدًا  يهعطها  م  خصال  سّت   اه أعطانا 
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أبوِك،  وامرسلن، وهو  اأنبياء  نبّينا سّيد  اآخرين غر  أحدًا من  يهعطها 
ووصّينا سّيد اأوصياء، وهو بعلك، وشهيدنا سّيد الّشهداء، وهو مزة 
ابن عبد امّطلب عّم أبيك، قالْت: يا رسول اه، هو سّيد الّشهداء الذين 
تلوا معه؟ قال: ا، بل سّيد شهداء اأّولن واآخرين، ما خا اأنبياء  قه
واأوصياء، وجعفر بن أي طالب الّطّيار ذو اجناحن، الّطّيار ي اجّنة مع 
ّمتي وسّيدا شباب أهل اجّنة، ومّنا  امائكة، وابناك احسن واحسن سبطا أه
-واّلذي نفي بيده- مهدير هذه اأّمة، الذي يمأ اأرض قسطًا وعدًا 
لئْت جورًا وظلًا، وقالْت: أّي هؤاء الذين سّميتهم أفضل؟ قال:  كا مه
عٌي بعدي أفضل أّمتي، ومزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد عٍي وبعدك 
وبعد ابني احسن واحسن وبعد اأوصياء من ولد ابني هذا – وأشار إى 
نيا، ثّم  احسن- منهم امهدّي، إّنا أهل بيت اختار اهه لنا اآخرة عى الدر
نظر رسول اه إليها وإى بعلها وإى ابنيها، فقال: يا سلان، اشهد أّي 
سلٌم من سامهم، وحرٌب من حارهم، أَما إّهم معي ي اجّنة، ثّم أقبل عى 
عٍي، فقال: يا أخي، أنت ستبقى بعدي، وستلقى من قريش شّدة من 
أعوانًا، فجاهدهم،  فإْن وجدَت عليهم  تظاهرهم عليك وظلمهم لك، 
وقاتِل َمن خالَفك بَمن وافَقك، وإْن م جد أعوانًا فاصر، وكّف يدك، وا 
الّتهلكة، فإّنك مّني بمنزلة هارون من موسى، ولك هارون  لق ها إى  ته
قريش  لظلم  فاصر  يقتلونه،  وكادوا  قومه  استضعفه  إْذ  حسنة؛  منزلة 
العجل  بمنزلة  وهم  َتبَِعه،  وَمن  هارون  بمنزلة  فإّنك  عليك،  لتظاهرهم 
، إّن اه تبارك وتعاى قْد قى الفرقة وااختاف عى  وَمن َتبَِعه، يا عير
من  اثنان  ختلف  ا  حّتى  اهدى،  عى  جمعهم  اه  شاء  ولو  اأمة،  هذه 
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نازع ي يٍء ِمن أمره، وا جحد امفضول لذي الفضل  هذه اأّمة، وا يه
فضله، ولوشاء لعّجل الّنقمة، وكان منه التغير حّتى يكذب الظام ويعلم 
دار  اآخرة  وجعل  اأعال،  دار  الّدنيا  جعل  ولكّنه  مصره،  أيَن  احّق 
وا باحسنى،  القرار، ليجزَي اّلذين أساؤوا با عملوا، وجزي الذين أحسنه

فقال عٌي: احمده ه، شكرًا عى نعائه، وصرًا عى بائه«)1).
ليم بن قيس  27/ ما روي ي الغيبة، عن »أبان بن أي عّياش، عن سه
قال:  عّباس،  بن  اه  عبد  عن  اأنصارّي،  عبداه  بن  جابر  عن  اهاّي، 
قال رسول اه ي وصّية أمر امؤمنن: إّن قريشًا ستظاهر عليك، 
فجاهدهم،  أعوانًا،  وجدَت  فإْن  وقهرك،  ظلمك  عى  كلمتهم  وجتمع 
الّشهادة ِمن ورائك،  ّف يدك، واحقْن دَمَك، فإّن  وإْن م جْد أعوانًا، فكه

لعَن اه قاتلك«)2).
28/ ما روي ي مناقب أمر امؤمنن، عن »أبان بن أي عّياش، 
ليم بن قيس اهاّي، عن سلان، قال: ما ثقل رسول اه، دخلنا  عن سه
عليه، فقال للّناس: اخلوا ي عن أهل بيتي، فقام الّناس، فقمته معهم، 
ثّم  عليه،  وأثنى  اه  فحمد  البيت،  أهل  مّنا  إّنك  سلان،  يا  اقعد  فقال: 
قال: يا بني عبد مناف، اعبدوا اه وا تركوا به شيئًا، فإّنه لو قْد أذن ي 
بالّسجود م أوثر عليكم أحد، إّي رأيته عى منري هذا اثني عر كّلهم 
بن  العاص  ولد  من  وعرة  أمّية  بن  احرب  ولد  من  رجلن  قريش  من 
قال  ثّم  القهقرى!!  الّراط  عن  أّمتي  يرّدون  مضّل،  ضاّل  كّلهم  أمّية، 

)1) كال الّدين: 264/1/ح10.

)2) الغيبة : ص193–194، وأيضًا: ص334. 
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لدك، ثّم قال: اّتقوا اه ي عري أهل  للعّباس: أما إّن هلكتم عى يدي وه
بيتي، فإّن الّدنيا م تدم أحٍد قبلنا، وا تدوم أحٍد بعدنا، ثّم قال لعٍي: 
دولة احّق أبّر الّدول، أَما إّنكم ستهلكون بعدهم باليوم يومن وبالّشهر 
شهرين وبالّسنة سنتن، ثّم قال: سّتة لعنهم اه ي كتابه: الّزائد ي كتاب 
ّنتي،  اه، وامكِذب بقدر اه، وامستحّل من عري ما حّرم اه، والّتارك لسه
اه،  أعّز  َمن  ذّل  ليه باجروت  وامتسّلط  بفيئهم،  امسلمن  عى  وامستأثر 

عّز َمن أذّل اه«)1). ويه
سليم  عن  عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  الّدين،  كال  ي  روي  ما   /29
خافة  ي   اه رسول  مسجد  ي  علّيًا  رأيته  قال:  اهاّي،  قيس  ابن 
عثان، وماعة يتحّدثون ويتذاكرون العلم والفقه، فذكرنا قريش ورفها 
وفضلها وسوابقها وهجرتا، وما قال فيها رسول اه من الفضل، مثل 
أئّمة  تبٌع لقريش«، و»قريٌش  »الّناس  قوله: »اأئّمةه من قريش«، وقوله: 
وا قريشًا«، وقوله: »إّن للقرّي قّوة رجلن من  العرب«، وقوله: »ا تسبر
ه: »َمن أراَد هواَن  غرهم«، وقوله: »َمْن أبغَض قريشًا أبغضه اه«، وقوله
قريٍش أهانه اه«، وذكروا اأنصار وفضلها وسوابقها ونرتا، وما أثنى 
اه تبارك وتعاى عليهم ي كتابه، وما قال فيهم رسول اه من الفضل، 
وذكروا ما قال ي سعد بن عبادة، وغسيل امائكة، فلن يدعوا شيئًا من 
فضلهم حّتى قال كّل حٍي: مّنا فان وفان، وقالْت قريش: مّنا رسول 
اه، ومّنا جعفر، ومّنا مزة، ومّنا عبيدة بن احارث، وزيد بن حارثة، 
وأبو بكر، وعمر، وعثان، وسعد، وأبو عبيدة، وسام، وابن عون، فلم 

)1) مناقب اإمام أمر امؤمنن: 171/2/ح650. 
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أكثر من  إّا سّموه، وي احلقة  الّسابقة  يدعوا من احّين أحدًا من أهل 
مائتي رجٍل، فمنهم: عّي بن أي طالب، وسعد بن أي وّقاص، وعبد 
الّرمن بن عوف، وطلحة، والّزبر، وعار، وامقداد، وأبو ذر، وهاشم بن 
عتبة، وابن عمر، واحسن واحسن، وابن عّباس، ومّمد بن أي بكر، 
ّي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو  أه وعبد اه بن جعفر، ومن اأنصار: 
الّتيهان، ومّمد بن مسلمة، وقيس بن  أّيوب اأنصارّي، وأبو اهيثم بن 
سعد بن عبادة، وجابر بن عبد اه، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وعبد 
اه بن أي أوى، وأبو ليى ومعه ابنه عبد الّرمن قاعد بجنبه، غام صبيح 
أمرد  غام  احسن،  ابنه  ومعه  البرّي،  احسن  أبو  فجاء  أمرد،  الوجه 
صبيح الوجه، مفتول القامة، قال: فجعلته أنظر إليه وإى عبد الّرمن بن 
أي ليى، فا أدري أّها أمل هيئة، غر أّن احسن أعظمها وأطوها، فأكَثَر 
القومه ي ذلك من بكرٍة إى حن الّزوال، وعثان ي داره، ا يعلم بيٍء ّما 
م فيه، وعّي بن أي طالب ساكٌت ا ينطق، ا هو وا أحٌد ِمن أهل  هه

بيته.
فأقبل القوم عليه، فقالوا: يا أبا احسن، ما يمنعك أْن تتكّلم، فقال: 
معر  يا  أسألكم  وأنا  حّقًا،  وقال  فضًا،  ذكر  وقْد  إّا  احّين  ِمن  ما 
قريش واأنصار، بَمن أعطاكم اه هذا الفضل؟ بأنفسكم وعشائركم 
 وأهل بيوتكم، أو بغركم؟ قالوا: بل أعطانا اه وَمّن علينا بمحّمد
وعشرته، ا بأنفسنا وعشائرنا، وا بأهل بيوتاتنا، قال: صدقتم؛ يا معر 
قريش واأنصار، ألستهم تعلمون أّن الذي نلتهم به من خر الّدنيا واآخرة 
مّنا أهل البيت خاّصة دون غرهم، وأّن ابن عّمي رسول اه، قال: 
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خلق  أْن  قبل  وتعاى  تبارك  اه  يدي  بن  يسعى  نورًا  كّنا  بيتي  وأهل  إّي 
اه آدم بأربعة عر ألف سنة، فلّا خلق آدم، وضع ذلك الّنور 
ْلب نوح، ثّم قذف  ْلبه، وأهبطه إى اأرض، ثّم مله ي الّسفينة ي صه ي صه
اأصاب  من  ينقلنا   اه يزل  م  ثّم   ،إبراهيم ْلب  صه ي  الّنار  ي  به 
اأصاب  إى  الّطاهرة  اأرح��ام  ومن  الّطاهرة،  اأرح��ام  إى  الكريمة 
الكريمة من اآباء واأّمهات، م يلتِق واحٌد منهم عى سفاٍح قّط؛ فقال 
من  ذلك  سمعنا  قْد  نعم،  أهحد:  وأهل  بدر  وأهل  دمة  والقه الّسابقة  أهل 
كتابه  ي  اهفّضل  أّن  أتعلمون  اه،  دكم  َأنشه قال:  ثّم   ،اه رسول 
 وإى رسوله الّسابق عى امسبوق ي غر آيٍة، وإّي م يسبقني إى اه
دكم اه، أتعلمون حيث  أحٌد من هذه اأّمة؟ قالوا: الّلهّم نعم، قال:فَأنشه
و﴿َوالَسابُِقوَن  ْنَصاِر﴾،  َواْأَ اْمَُهاِجِريَن  ِمَن  َوُلوَن  اْأَ ﴿َوالَسابُِقوَن  نزلْت 
ئِل عنها رسول اه، فقال: أنزها اه  الَسابُِقوَن*ُأوَلئَِك اْمَُقَرُبوَن﴾، سه
أنبياء اه ورسله، وعّي بن أي  تعاى ي اأنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضله 
 ، دكم اه طالٍب وصّيي أفضل اأوصياء، قالوا: الّلهّم نعم، قال: فَأنشه
َآَمُنوا َأِطيُعوا اَه َوَأِطيُعوا الَرُسوَل  ا اَلِذيَن  َأُيَ ﴿َيا  أتعلمون حيث نزلْت: 
ْمِر ِمْنُكْم﴾، وحيث نزلْت: ﴿إَِنَا َولُِيُكُم اُه َوَرُسوُلُه َواَلِذيَن َآَمُنوا  َوُأوِل اْأَ
نزلْت:  وحيث  َراِكُعوَن﴾،  َوُهْم  الَزَكاَة  َوُيْؤُتوَن  الَصَاَة  ُيِقيُموَن   اَلِذيَن 
﴿َوَلْ َيَتِخُذوا ِمْن ُدوِن اهِ َوَل َرُسولِِه َوَل اْمُْؤِمنَِن َولِيَجًة﴾، قال الّناس: يا 
 رسول اه، أهذه خاّصة ي بعض امؤمنن أم عاّمة جميعهم؟ فأمر اه
فّس هم  ما  الواية  يفِس هم من  وأْن  أمرهم،  يعّلمهم واة  أْن   نبّيه
مْن صاتم وزكاتم وصومهم وحّجهم، فنّصبني للّناس بغدير خم، ثّم 
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 أرسلني برسالٍة ضاق ها صدري،  الّناس، إّن اه  أّها  خطب، فقال: 
وظننته أّن الّناس مكّذّي، فأوعدي أبِلغنها أو َليعّذبني، ثّم أمر، فنودي: 
 الّناس، أتعلمون أّن اه أّها  الّناس، فقال:  الّصاة جامعة، ثّم خطب 
يا  با،  قالوا:  أنفسهم،  ِمن  هم  أوى  وأنا  امؤمنن،  موى  وأنا  مواي 
 ، ، فعٌي مواهه ْنته مواهه ، فقال: َمْن كه ْم يا عّي، فقمته رسول اه، قال: قه
فقال:   ،الفارّي سلان  فقام   ، عاداهه َمن  وعاِد   ، وااهه َمْن  واِل  ّم  الّلهه

: واؤه كوائي، َمن كنته أوى به   يا رسول اه، واؤه كاذا؟ فقال 
من نفسه، فعٌي أوى به من نفسه، فأنزل اه تبارك وتعاى: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
فكّر  ِديًنا﴾،  اْإِْسَاَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم 
 اه ودين  نبّوي،  وكال  الّنعمة،  بتام  أكر  اهه  فقال:   ،اه رسول 
هذه  اه،  رسول  يا  فقاا:  وعمر،  بكر  أبو  فقام  بعدي،  من  عٍي  وواية 
قاا:  القيامة،  يوم  إى  فيه وي أوصيائي  قال: بى،  لعٍي؟   اآيات خاّصة 
يا رسول اه، بِينهم لنا، قال: عٌي أخي ووزيري ووارثي ووصّيي وخليفتي 
ي أّمتي ووّي كّل مؤمٍن ِمن بعدي، ثّم ابني احسن، ثّم ابني احسن، ثّم 
تسعة من ولد احسن، واحد بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، ا 
يفارقونه وا يفارقهم حّتى يردوا عّي حوي، فقالوا كّلهم: الّلهّم نعم، 
قْد سمعنا ذلك كّله، وشهدنا كا قلت سواء، وقال بعضهم: قْد حفظنا 
جّل ما قلَت، وم نحفظه كّله، وهؤاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلنا، 
دكم اه،  فقال عٌي: صدقتهم، ليس كّل الّناس يستوون ي احفظ، َأنشه
أرقم،  بن  زيد  فقام  به،  فأخر  قام  مّا   اه رسول  من  ذلك  حفظ  َمن 
 ،يار بن  وعّار  وامقداد،  ذر،  وأبو  وسلان،  عازب،  بن  اء  والَرَ
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فقالوا: نشهده قْد حفظنا قول رسول اه، وهوقائم عى امنر، وأنت 
إمامكم  لكم  أنصب  أْن  أمري  اه  إّن  الّناس،  أّها  إى جانبه، وهويقول: 
والقائم فيكم بعدي، ووصّيي وخليفتي، والذي فرض اه عى امؤمنن 
فإّي  ووايته،  بوايتي  فأمركم  وطاعتي،  بطاعته  فقرنه  طاعته،  كتابه  ي 
راجعته ري خشية طعن أهل الّنفاق وتكذيبهم، فأوعدي رّي أبّلغّنها 

أو َليعِذبني.
لكم،  ها  بّينته فقْد  بالّصاة،  كتابه  ي  أمركم   اه إّن  الّناس،  أّها 
ا لكم، وأمركم بالواية،  وبالّزكاة والّصوم واحّج، فبّينتها لكم، وفّسته
وإّي أشهدكم أّها هذا خاّصة، ووضع يده عى كتف عِي بن أي طالٍب، 
يفارقون  ا  ولدهم،  من  بعدهم  من  لأوصياء  ثّم  بعده،  من  ابنيه  ثّم 

القرآن وا يفارقهم القرآن حّتى يردوا عّي حوي.
ودليلكم  وإمامكم  بعدي،  مفزعكم  لكم  بّينته  ق��ْد  ال��ّن��اس،  أّه��ا 
وهاديكم، وهو أخي عّي بن أي طالٍب، وهو فيكم بمنزلتي فيكم، فقِلدوه 
تبارك  اه  عّلمني  ما  ميع  عنده  فإّن  أهموركم،  ميع  ي  وأطيعوه  دينكم، 
وتعاى وحكمته، فسلوه، وتعّلموا منه ومن أوصيائه بعده، وا تعِلموهم، 
وا تتقّدموهم، وا َخّلفوا عنهم، فإّهم مع احّق، واحقر معهم، ا يزايلونه 

وا يزايلهم، ثّم جلسوا.
 فقال سليم: ثّم قال: أّها الّناس، أتعلمون أّن اه أنزل ي كتابه 
َتْطِهًيا﴾،  َوُيَطِهَرُكْم  اْلَبْيِت  َأْهَل  الِرْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  اُه  ُيِريُد  ﴿إَنَا 
فجمعني وفاطمة وابنّي حسنًا وحسينًا، ثّم ألقى علينا كساء، قال: الّلهّم، إّن 
هؤاء أهل بيتي وحمتي، يؤمني ما يؤمهم، وجرحني ما جرحهم، فأذهب 
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عنهم الّرجس وطِهرهم تطهرًا، فقالْت أّم سلمة: وأنا يا رسول اه، فقال: 
أنت عى خر، إّنا أهنزلْت ّي وي أخي عٍي وي ابني احسن واحسن وي 
هم:  تسعٍة من ولد ابني احسن خاّصة، ليس معنا فيهم أحٌد غرنا، فقالوا كلر
نشهد أّن أّم سلمة حّدثتنا بذلك، فسألنا رسول اه، فحّدثنا كا حّدثتنا 

.أّم سلمة
كتابه: أنزل ي  مّا    اه  أّن  أتعلمون  اه،  دكم  َأنشه  :قال عٌي  ثّم 
سلان: فقال  الَصاِدِقيَن﴾،  َمَع  َوُكوُنوا  الَلَه  اَتُقوا  َآَمُنوا  اَلِذيَن  َأُيَها   ﴿َيا 

يا رسول اه، عاّمة هذه أم خاّصة، فقال: أّما امأمورون، فعاّمة امؤمنن 
ِمروا بذلك، وأّما الّصادقون، فخاّصة أخي عٍي وأوصيائي من بعده إى  أه
دكم اه، أتعلموَن أّي قلته لرسول  يوم القيامة، قالوا: الّلهّم نعم. قال: َأنشه
 اه ي غزوة تبوك: م خّلفتني مع الّصبيان والّنساء، فقال: إّن امدينة 
أّنه  إّا  موسى،  من  هارون  بمنزلة  مِني  وأنت  بك،  أو  ي  إّا  تصلح   ا 

 اه أّن  أتعلمون  اه،  دكم  َأنشه قال:  نعم.  الّلهّم  قالوا:  بعدي،  نبّي  ا 
أنزل ي سورة احّج ﴿َيا َأُيَها اَلِذيَن َآَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرَبُكْم 
فقال:  سلان،  فقام  الّسورة،  آخر  إى  ُتْفِلُحوَن﴾  َلَعَلُكْم  اْلَخْيَر   َواْفَعُلوا 
يا رسول اه، َمن هؤاء اّلذين أنَت عليهم شهيد، وهم شهداء عى الّناس، 
الذين اجتباهم اه وم جعْل عليهم ي الّدين ِمن جرٍح مّلة أبيكم إبراهيم؟ 
قال: عنى بذلك ثاثة عر رجًا خاّصة دون هذه اأّمة، فقال سلان: 
بِينهم ي يا رسول اه، قال: أنا وأخي عّي وأحد عر من ولدي، قالوا: 
م  خطيبًا  اهقام  رسول  أّن  أتعلمون  اه،  دكم  َأنشه قال:  نعم.  الّلهّم 
اه  كتاب  الّثقلن،  فيكم  تارك  إّي  الّناس،  أّها  فقال:  ذلك،  بعد  خطب 
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وعري أهل بيتي، فتمّسكوا ها، لئّا تضّلوا، فإّن الّلطيف اخبر، أخري 
وعِهد إّي أّها لن يفرقا حّتى يردا عّي احوض.

اه،  رس��ول  يا  فقال:  امغضب،  ِشبه  وهو  اخطاب  بن  عمر   فقام 

لر أهِل بيتك؟ فقال: ا، ولكن أوصيائي منهم، أّوهم أخي ووزيري  أ كه
ووارثي وخليفتي ي أّمتي ووّي كّل مؤمٍن ِمن بعدي، هو أّوهم، ثّم ابني 
احسن، ثّم ابني احسن، ثّم تسعة من ولد احسن، واحد بعد واحد، حّتى 
يردوا عّي احوض، شهداء اه ي أرضه وحججه عى خلقه وخّزان علمه 
ومعادن حكمته، َمن أطاعهم أطاع اه، وَمن عصاهم عى اه، فقالوا 
هم: نشهد أّن رسول اه قال ذلك، ثّم مادى بعٍي الّسؤال، فا  كلر
ترك شيئًا إّا ناشدهم اه فيه، وسأهم عنه، حّتى أتى عى آخر مناقبه، وما 

قاله له رسول اه، كّل ذلك يصِدقونه ويشهدون أّنه حّق«)1).
َلْيِم  سه َعْن  عّياش[،  أبي  ]ابن  َأَب��اٍن  »َعْن  الكاي،  ي  روي  ما   /30
اْبنِه  إَِلى  َأْوَصى  ْؤِمنِيَنِحيَن  اْلمه َأِميِر  َوِصّيَة  َشِهْدته  َقاَل:  َقْيٍس،  اْبِن 
ْلِده،  وه َحّمدًا، وَجِميَع  َسْيَن، ومه اْلحه َوِصّيتِه  َعَلى  وَأْشَهَد   ،اْلَحَسِن
ِاْبنِه  وَقاَل  والِسَاَح،  اْلِكَتاَب  إَِلْيه  َدَفَع  ّم  ثه َبْيتِه،  وَأْهَل  ِشيَعتِه  َؤَساَء  وره
وله الّله َأْن أهوِصَي إَِلْيَك، وَأْن َأْدَفَع إَِلْيَك  َنّي، َأَمَرنِي َرسه اْلَحَسِن: َيا به
َبه وِسَاَحه،  ته وله الّلهوَدَفَع إَِلّي كه بِي وِسَاِحي، َكَما َأْوَصى إَِلّي َرسه ته كه
 ،َسْيِن َرَك إَِذا َحَضَرَك اْلَمْوته َأْن َتْدَفَعَها إَِلى َأِخيَك اْلحه وَأَمَرنِي َأْن آمه
وله الّلهَأْن َتْدَفَعَها إَِلى  َسْيِن، فَقاَل: وَأَمَرَك َرسه ّم َأْقَبَل َعَلى اْبنِه اْلحه ثه
 ،َسْيِن ّم َقاَل لَِعِلِي ْبِن اْلحه َسْيِن، ثه ّم َأَخَذ بَِيِد َعِلِي ْبِن اْلحه اْبنَِك َهَذا، ثه

)1) كال الّدين: 274/1- 279.
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ِمْن  َعِلٍي، وَأْقِرْأه  ْبِن  َحّمِد  اْبنَِك مه إَِلى  َتْدَفَعَها  َأْن   الّله وله  وَأَمَرَك َرسه
وِل الّلهوِمِني الّسَاَم«)1). َرسه

َلْيِم ْبِن َقْيٍس،  31/ ما روي ي الكاي، »َعْن َأَباِن ْبِن َأِي َعّياٍش، َعْن سه
َسنه  َعاِوَيَة، َأَنا واْحَ ّنا ِعْنَد مه : كه وله َقاَل: َسِمْعته َعْبَد اه ْبَن َجْعَفٍر الّطّياِر َيقه
َساَمةه ْبنه َزْيٍد، َفَجَرى  ِم َسَلَمَة وأه َمره اْبنه أه َسْنه وَعْبده اه ْبنه َعّباٍس وعه واْحه
َأَنا   : وله وَل اهَيقه ِمهَعاِوَيَة: َسِمْعته َرسه ْلته  َعاِوَيَة َكَاٌم، َفقه َبْينِي وَبْنَ مه
ّم َأِخي َعِير ْبنه َأِي َطالٍِب َأْوَى بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن  ِسِهْم، ثه َأْوَى بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن َأْنفه
ِسِهْم،  َأْنفه َسنه ْبنه َعِيٍ َأْوَى بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن  ، َفاْحَ ْشِهَد َعِيٌ ِسِهْم، َفإَِذا اْسته َأْنفه
ه  ْشِهَد، َفاْبنه ِسِهْم، َفإَِذا اْسته َسْنه ِمْن َبْعِده َأْوَى بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن َأْنفه ّم اْبنَِي اْحه ثه
ّمده  َ ه مه ّم اْبنه ه َيا َعِير ، ثه ْدِركه ِسِهْم، وَسته َسْنِ َأْوَى بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن َأْنفه َعِير ْبنه اْحه
اْثَنْي  ه  َكِمله يه ّم  ثه  ، َسْنه ه َيا حه ْدِركه ِسِهْم، وَسته َأْنفه بِاْمهْؤِمنَِن ِمْن  َأْوَى  اْبنه َعِيٍ 
َجْعَفٍر: واْسَتْشَهْدته  ْبنه  اّه  َعْبده  َقاَل   ، َسْنِ اْحه ْلِد  وه ِمْن  تِْسَعًة  إَِمامًا  َعَرَ 
َساَمَة ْبَن َزْيٍد،  ِم َسَلَمَة وأه َمَر اْبَن أه َسْنَ وَعْبَد اه ْبَن َعّباٍس وعه َسَن واْحه اْحَ
َلْيٌم: وَقْد َسِمْعته َذلَِك ِمْن َسْلَاَن وَأِي َذٍر  َعاِوَيَة، َقاَل سه وا ِي ِعْنَد مه َفَشِهده

.(2(»وِل اه وا َذلَِك ِمْن َرسه ْم َسِمعه وا َأّهه واْمِْقَداِد، وَذَكره
بن  سليم  عن  عّياش،  أي  بن  »أبان  عن  اخصال،  ي  روي  ما   /32
قيس اهاّي، عن أمر امؤمنن، عن الّنبّي، قال ي كاٍم له: العلاء 
رجان، رجٌل عاٌم أخذ بعلمه، فهذا ناٍج، ورجٌل عاٌم تارٌك لعلمه، فهذا 
الّتارك لعلمه، وأّن أشّد أهل  العامِ  َليتأّذون بريح  الّنار  هالك، وإّن أهل 

)1) الكاي: 297/1/ح1.

والغيبة  ص137،  للطوّي:  والغيبة  477/2/ح41،  واخصال:  529/1/ح4،  الكاي:   (2(

للّنعاّي: ص95، وغرها. 
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منه  وقبَِل  له  فاستجاَب   ،اه إى  عبدًا  دعا  رجٌل  وحسًة  ندامًة  الّنار 
وأطاع اه، فأدخله اه اجّنة، وأدخل الّداعي الّنار برك علمه واّتباعه 
اهوى، ثّم قال أمر امؤمنن: أَا إّن أخوف ما أخاف عليكم خصلتن: 
اّتباع اهوى وطول اأمل، أّما اّتباع اهوى، فيصدر عن احِق، وطوله اأمل 

يهني اآخرة«)1).
ليم بن قيس  33/ ما روي ي الكاي، عن»أبان بن أي عّياش، عن سه
اهاّي، قال:سمعته أمر امؤمنن يقول: قال رسول اه: منهومان 
نيا عى ما أحّل  ا يشبعان: طالبه دنيا، وطالب علم، فَمن اقتر من الدر
اهه له َسِلَم، وَمن تناوها ِمن غر ِحِلها َهَلك، إّا أْن يتوَب أو يراجع، وَمن 

أخذ الِعلم ِمْن أهله وَعِمَل به نجا، وَمن أراد به الّدنيا، فهي حّظه«)2).
34/ ما روي ي اخصال، عن »أبان بن أي عّياش، عن سليم بن قيس 
اهاّي، قال: سمعته أمر امؤمنن، يقول: احذروا عى دينكم ثاثة: 
رجًا قرأ القرآن، حّتى إذا رأيَت عليه هجته اخرَط سيَفه عى جاره ورماه 
ا أوى بالِرك؟ قال: الّرامي، ورجًا  : يا أمر امؤمنَن، أهر بالِرك، فقلته
استخّفْته اأحاديث، كّلا أهحدثْت أهحدوثة مّدها بأطول منها، ورجًا آتاه 
اه ومعصيته معصية اه، وكذب؛  أّن طاعته طاعة  اه سلطانًا، فزعم 
أّنه ا طاعة مخلوق ي معصية اخالق، ا ينبغي للمخلوق أْن يكون حّبه 
معصية اه، فا طاعة ي معصيته، وا طاعة مَن عى اه، إّنا الّطاعة ه 
ورسوله ولواة اأمر، وإّنا أمر اه بطاعة الّرسول أّنه معصوٌم مطّهر، 

)1) اخصال: 51/1/ح63، والكاي: 44/1/ح1، وعنه البحار: 304/2/ح30، وغره.

)2) الكاي: 46/1/ح1، وعنه ي الّتهذيب: 328/6/ح27.
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ا يأمر بمعصيته، وإّنا أمر بطاعة أهوى اأمر؛ أّهم معصومون مطّهرون ا 
يأمرون بمعصيته«)1).

35/ ما روي ي الكاي، عن »أبان بن أي عّياش، عن سليم بن قيس 
اهاّي، عن أمر امؤمنن قال: قال رسول اه: إّن اه حّرم اجّنة 
عى كِل فاحٍش بذيٍء قليِل احياِء، ا يباي ما قال وا ما قيل له، فإّنك لو 
ِك الّشيطان، فقيل: يا رسول اه، وي الّناس  فّتشَته لْن جَد إا لغّية أو ِرْ
ِركه الّشيطان؟ فقال رسول اه: أَما تقرأ قول اه: ﴿َوَشاِرْكُهْم ِف 

وَلِد﴾. ْمَواِل َواْأَ اْأَ
قال: وسأل رجل فقيهًا: هل ي الّناس َمن ا يباي ما قيل له؟ قال: َمن 
باي ما  تعّرض للّناس يشتمهم وهو يعلم أّهم ا يركونه، فذلك الذي ا يه

قال وا ما قيل فيه«)2).
36/ ما روي ي أماي الّشيخ، عن »أبان بن أي عّياش، عن سليم بن 
قيس، عن عِي بن أي طالب، قال: قال رسول اه: ِمن ِفقه الّرجل 

قّلةه كامه فيا ا يعنيه«)3).
َلْيِم ْبِن َقْيٍس  37/ ما روي ي الكاي، »َعْن َأَباِن ْبِن َأِي َعّياٍش، َعْن سه
اْلِفْسِق،   َدَعائَِم:  َأْرَبِع  َعَى  ْفره  اْلكه نَِي  به َقاَل:   ،اْمهْؤِمنَِن َأِمِر  َعْن   ، اْهَِاِيِ
َفاِء،  اْجَ َعَى  َعٍب:  شه َأْرَب��عِ  َعَى  واْلِفْسقه  ْبَهِة،  والشر والّشِك،  ِو،  له واْلغه
َقَهاَء وَأَرّ  ّق وَمَقَت اْلفه ِو. َفَمْن َجَفا، اْحَتَقَر اْحَ ته واْلَعَمى، واْلَغْفَلِة، واْلعه

)1) اخصال: 1\139\ح158.

/3544 والفقيه:  299/2/ح105،  العّياي:  تفسر  نظر:  ويه  ، ح3   /323  /2 الكاي:   (2( 

ح5762.
)3) اأماي: 622/جلس 29/ح6.
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َعَى اْحِْنِث اْلَعِظيِم، وَمْن َعِمَي، َنِيَ الِذْكَر واّتَبَع الّظّن وَباَرَز َخالَِقه وَأَلّح 
َعَلْيه الّشْيَطانه وَطَلَب اْمَْغِفَرَة بَِا َتْوَبٍة وَا اْستَِكاَنٍة وَا َغْفَلٍة، وَمْن َغَفَل، 
اَأَماِير  وَغّرْته  ْشدًا  ره َغّيه  وَحِسَب  َظْهِره  َعَى  واْنَقَلَب  َنْفِسه  َعَى  َجَنى 
ِيَ اَأْمره واْنَكَشَف َعْنه اْلِغَطاءه وَبَدا َله َما  ةه والّنَداَمةه إَِذا قه ْسَ وَأَخَذْته اْحَ
، وَمْن َعَتا َعْن َأْمِر اهِ، َشّك، وَمْن َشّك، َتَعاَى اهه َعَلْيه،  َتِسبه ْن َحْ َمْ َيكه

ْلَطانِه، وَصّغَره بَِجَالِه، َكَا اْغَرّ بَِرِبه اْلَكِريِم وَفّرَط ِي َأْمِره. َفَأَذّله بِسه
ِع ِفيه، والّزْيِغ،  ِق بِالّرْأِي، والّتَنازه َعٍب: َعَى الّتَعمر َأْرَبِع شه ور َعَى  له واْلغه
اْلَغَمَراِت،  َيْزَدْد إِّا َغَرقًا ِي  ِق، وَمْ  نِْب إَِى اْحَ يه َمْ  َتَعّمَق،  َفَمْن  والِشَقاِق. 
َأْمٍر  ِي  َهِْوي  َو  َفهه ه،  ِدينه واْنَخَرَق  ْخَرى،  أه َغِشَيْته  إِّا  ِفْتَنٌة  َعْنه  َتْنَحِسْ  وَمْ 
وِل الّلَجاِج، وَمْن  ِهَر بِاْلَعَثِل ِمْن طه َمِريٍج، وَمْن َناَزَع ِي الّرْأِي وَخاَصَم، شه
، وَمْن َشاّق، اْعَوّرْت َعَلْيه  َنْت ِعْنَده الّسِيَئةه َسَنةه وَحسه َحْت ِعْنَده اْحَ َزاَغ، َقبه
ه إَِذا َمْ َيّتبِْع َسبِيَل اْمهْؤِمنَِن.  َرجه ه، َفَضاَق َعَلْيه َخْ َض َعَلْيه َأْمره ه واْعَرَ قه ره طه
َو  ِد، واِاْستِْسَاِم، وهه در َعٍب: َعَى اْمِْرَيِة، واْهََوى، والّرَ والّشكر َعَى َأْرَبِع شه
َعَى  ْخَرى:  أه ِرَواَيٍة  وِي  َتَتاَرى﴾،  َرِبَك  آلِء  ﴿َفبَِأِي  وَجّل:  َعّز  اهِ  َقْوله 
ِد، واِاْستِْسَاِم لِْلَجْهِل وَأْهِله، َفَمْن َهاَله  در ِق، والّرَ اْمِْرَيِة، واْهَْوِل ِمَن اْحَ
ى ِي الِديِن َتَرّدَد ِي الّرْيِب، وَسَبَقه  َما َبْنَ َيَدْيه َنَكَص َعَى َعِقَبْيه، وَمِن اْمَرَ
وَن، وَوِطَئْته َسَنابِكه الّشْيَطاِن، وَمِن  وَن ِمَن اْمهْؤِمنَِن، وَأْدَرَكه اآِخره اَأّوله
َا، وَمْن َنَجا ِمْن َذلَِك، َفِمْن  ْنَيا واآِخَرِة، َهَلَك ِفيَا َبْيَنهه َلَكِة الدر اْسَتْسَلَم ِهَ
َعٍب:  ْبَهةه َعَى َأْرَبِع شه ِق اه َخْلقًا َأَقّل ِمَن اْلَيِقِن. والشر له َفْضِل اْلَيِقِن، وَمْ َخْ
بِاْلَباِطِل؛  ِق  اْحَ وَلْبِس  اْلِعَوِج،  ِل  وَتَأور الّنْفِس،  وَتْسِويِل  بِالِزيَنِة،  إِْعَجاٍب 
َعَى  ْقِحمه  يه الّنْفِس  َتْسِويَل  وَأّن  اْلَبِيَنِة،  َعِن  َتْصِدفه  الِزيَنَة  بَِأّن  وَذلِ��َك 
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َها  َاٌت َبْعضه له الّشْهَوِة، وَأّن اْلِعَوَج َيِميله بَِصاِحبِه َمْيًا َعِظيًا، وَأّن الّلْبَس ظه
َعبهه«)1). ه وشه ْفره وَدَعائِمه َفْوَق َبْعٍض، َفَذلَِك اْلكه

38/ ما روي ي نوادر فضل اه الّراوندّي، عن »عمرو بن اأزهر، 
عن أبان بن أي عّياش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اه: إذا 
كان أّول ليله من شهر رمضان، نادي اجليل تبارك وتعاى رضوان خازن 
اجّنة، فيقول: يا رضوان، فيقول: لّبيك رِي وَسعديك، فيقول: نِجد جّنتي 
غلقها عنهم حّتى ينقي شهرهم،  وزِينها للّصائمن ِمن أّمة مّمد، وا ته
قال: ثّم يقول: يا مالك، فيقول: لّبيك رّي وَسعديك، فيقول: أغلق أبواب 
اجحيم عن الّصائمن من أّمِة مّمد، وا تفتحها عليهم حّتى ينقي 
وَسعديك،  رّي  لّبيك  فيقول:  جرئيل،  يا  جرئيل،  يقول:  ثّم  شهرهم، 
ّل فيها مرده الّشياطن حّتى ا يهفسدوا عى  فيقول: انزل عى اأرض، فغه
قال له: درديائيل، فرائصه  عبادي صومهم. وه تعاى َمَلك ي الّساء الّدنيا، يه
ِر، قْد جاز  حت العرش، وله جناحان، جناح مكّلٌل بالياقوت، واآخر بالدر
الّرّ  يا باغي اخر، هلّم، ويا باغي  الّشهر كّله:  نادي  يه امرق وامغرب، 
فيهستجاب دعوته؟  داٍع،  ِمن  فيهعطى سؤله؟ وهل  ِمن سائٍل،  أقِر، هل 
تائٍب  ِمن  هل  كله:  الّشهر  يقول  تعاى  واه  عليه؟  تاب  فيه تائٍب،  ِمن  هل 
تابه عليه؟ هل ِمن مستغفرٍ، فيهغفر له؟ ويقول جّل وعّز: عبادي، اصروا  فيه
تقاء عند كِل  وأبروا، فتهوشكوا أن تنقلبوا إى رمتي وكرامتي، قال: فللِه عه

ِفطر، رجال ونساء«)2).

)1) الكاي: 391/2 – 393/ح1.

)2) الّنوادر: ص253، وعنه ي مستدرك الوسائل: 426/7/ح9. 
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39/ ما روي ي امقنعة، عن »أبان بن أي عّياش، عن أنس بن مالك، 
عن الّنبّي، قال: إّن زكريا دعا رّبه لثاٍث مضن من امحّرم، فاستجاب 
استهجيب  كا  ه  دعوته استهجيبْت  رّبه،  ودعا  اليوم  ذلك  صام  َفَمن  له،  اه 

.(1(»لزكرّيا
40/ ما روي ي فاح الّسائل، عن »أبان بن أي عّياش، عن أنس بن 
مالك، قال: قال: رسول اه: َمن قال: سبحان اه وبحمده، سبحان 
اه العظيم، مّرة إذا أمسى، ومّرة إذا أصبح، بعث اه ملكًا إى اجّنِة معه 
مكساح من الفّضة، ويكسح له مْن طن اجّنة، وهو مسٌك أذفر، ثّم يغرس 
يط عليه حائطًا، ثّم يبِوبه عليه بابًا، ثّم يهغلقه، ثّم يكتب  له غرسًا، ثّم حه

عى الباب: هذا بستان فان بن فان«)2).
اهاشمّي،  مّمد  بن  »احسن  عن   ،اأئّمة طّب  ي  روي  ما   /41
 ،عن أبان بن أي عّياش، عن سليم بن قيس اهاّي، عن أمر امؤمنن
عس  إذا  للمرأة  يهكتبان  امنزل  اه  كتاب  من  آيتن  أع��رفه  إّي  ق��ال: 
وباه  اه  بسم  َحقوها،  عى  وتعّلقه  ظبي،  َرّق  ي  يهكتبان  ولدها،   عليها 

ا الَناُس اَتُقوا َرَبُكْم إَِن َزْلَزَلَة  ﴿إَِن َمَع اْلُعْسِ ُيْسًا﴾ سبع مّرات، ﴿َيا َأُيَ
ا َتْذَهُل ُكُل ُمْرِضَعٍة َعَا َأْرَضَعْت َوَتَضُع  ٌء َعِظيٌم * َيْوَم َتَرْوَنَ الَساَعِة َشْ
ـِٰكَن َعَذاَب  َلَها َوَتَرى الَناَس ُسَكاَرٰى َوَما ُهم بُِسَكاَرٰى َوَل ٍل َحْ ُكُل َذاِت َحْ
ربط بخيٍط من كّتان، وتهشّد  الَلـِه َشِديٌد ﴾ مّرة واحدة، تهكتب ي ورقة، وته
عنه،  تتوانى  وا  ساعتها،  من  قطعْته  ولدْته  فإذا  اأيس،  فخذها  عى 

)1) امقنعة: ص376. 

 /391/5 الوسائل:  ومستدرك  269/83/ح39،  البحار:  وعنه  ص223،  الّسائل:  فاح   (2(

ح20.
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ويكتب: )حن ولدت مريم ومريم، ولدت حّي يا حّي اهبط إى اأرض 
الّساعة بإذن اه تعاى(«)1).

ْبِن  َأَباِن  42/ ما روي ي الكاي، عن »إبراهيم بن عمر الياّي، َعْن 
ْلته َأِمِر اْمهْؤِمنَِن: إِِي  ، َقاَل: قه َلْيِم ْبِن َقْيٍس اْهَِاِيِ َأِي َعّياٍش، َعْن سه
وَأَحاِديَث  ْرآِن  اْلقه َتْفِسِر  ِمْن  َشْيئًا  َذٍر  وَأِي  واْمِْقَداِد  َسْلَاَن  ِمْن  َسِمْعته 
َما  َتْصِديَق  ِمْنَك  َسِمْعته  ّم  ثه الّناِس،  َأْيِدي  ِي  َما  َغْرَ   اه َنبِِي  َعْن 
ْرآِن وِمَن  ْم، وَرَأْيته ِي َأْيِدي الّناِس َأْشَياَء َكثَِرًة ِمْن َتْفِسِر اْلقه َسِمْعته ِمْنهه
ّله  كه َذلَِك  َأّن  وَن  مه ِفيَها، وَتْزعه ْم  وَهه الِفه َ ْم خه َأْنته  َنبِِي اه َعْن  اَأَحاِديِث 
وَن  َفِسه ويه َتَعِمِديَن،  اهمه وِل  َرسه َعَى  َيْكِذبهوَن  الّناَس  ى  أَفَرَ َباِطٌل، 
إِّن  َواَب،  اْجَ َفاْفَهِم  َسَأْلَت،  َقْد  َفَقاَل:   ، َعَيّ َفَأْقَبَل  َقاَل:  بِآَرائِِهْم،  ْرآَن  اْلقه
وخًا، وَعاّمًا  الّناِس َحّقًا وَباِطًا، وِصْدقًا وَكِذبًا، وَناِسخًا وَمْنسه َأْيِدي  ِي 
 وِل اه ِذَب َعَى َرسه َتَشاِهًا، وِحْفظًا وَوَمًا، وَقْد كه َكًا ومه ْ وَخاّصًا، ومه
، َفَمْن  َرْت َعَيّ اْلَكّذاَبةه ، َقْد َكثه ا الّناسه َ َعَى َعْهِده َحّتى َقاَم َخِطيبًا، َفَقاَل: َأهر
ِذَب َعَلْيه ِمْن َبْعِده، وإِّنَا  ّم كه َتَعِمدًا، َفْلَيَتَبّوْأ َمْقَعَده ِمَن الّناِر، ثه َكَذَب َعَيّ مه

ْم َخاِمٌس. ِديثه ِمْن َأْرَبَعٍة َلْيَس َهه مه اْحَ َأَتاكه
َأْن  َيَتَحّرجه  َيَتَأّثمه وَا  َتَصِنٍع بِاِإْسَاِم َا  ْظِهره اِإيَاَن مه يه َناِفٍق  ٍل مه  َرجه
َمْ  َكّذاٌب  َناِفٌق  مه َأّنه  الّناسه  َعِلَم  َفَلْو  َتَعِمدًا،  مه  اه وِل  َرسه َعَى  َيْكِذَب 
 ،وَل اه َرسه َصِحَب  َقْد  َهَذا  وا:  َقاله ْم  وَلِكّنهه وه،  َصِدقه يه وَمْ  ِمْنه  وا  َيْقَبله
ه اه َعِن  وَن َحاَله، وَقْد َأْخَرَ ْم َا َيْعِرفه وا َعْنه وهه وَرآه، وَسِمَع ِمْنه، وَأَخذه
ْم  ْم، َفَقاَل َعّز وَجّل:﴿وإِذا َرَأْيَتهه ْم بَِا َوَصَفهه ه، وَوَصَفهه اْمهَناِفِقَن بَِا َأْخَرَ

)1) طّب اأئّمة: ص35.
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َفَتَقّربهوا  َبْعَده  وا  َبقه ّم  ثه لَِقْوِهِْم﴾،  َتْسَمْع  وا  وله َيقه وإِْن  ْم  هه َأْجسامه َك  ْعِجبه ته
مه  َفَوّلْوهه ْهَتاِن،  واْلبه واْلَكِذِب  وِر  بِالزر الّناِر  إَِى  َعاِة  والدر الّضَاَلِة  َأئِّمِة  إَِى 
ْنَيا، وإِّنَا الّناسه َمَع  وا ِهِمه الدر ْم َعَى ِرَقاِب الّناِس، وَأَكله وهه له اَأْعَاَل، وَمَ
ِمْن  َسِمَع  ٍل  وَرجه اَأْرَبَعِة،  َأَحده  َفَهَذا  اه،  َعَصَم  َمْن  إِّا  ْنَيا،  والدر وِك  اْمهله
َو ِي  َيَتَعّمْد َكِذبًا، َفهه ِمْله َعَى َوْجِهه، وَوِهَم ِفيه، وَمْ  َمْ َحْ وِل اّه َشْيئًا  َرسه
وِل اه، َفَلْو  ه ِمْن َرسه : َأَنا َسِمْعته وله وله بِه وَيْعَمله بِه وَيْرِويه، َفَيقه َيِده َيقه
ٍل  َلَرَفَضه، وَرجه َوِهَم  َأّنه  َو  َعِلَم هه وه، وَلْو  َيْقَبله َمْ  َوِهَم  َأّنه  وَن  اْمهْسِلمه َعِلَم 
، َيْعَلمه َا  َو  وهه َعْنه،  َهَى  ّم  ثه بِه  َأَمَر  َشْيئًا   اه وِل  َرسه ِمْن  َسِمَع   َثالٍِث 
َفِظ  وَخه وَمْ َحْ ، َفَحِفَظ َمْنسه َو َا َيْعَلمه ّم َأَمَر بِه وهه ٍء ثه َأْو َسِمَعه َيْنَهى َعْن َيْ
وه ِمْنه  وَن إِْذ َسِمعه وٌخ َلَرَفَضه، وَلْو َعِلَم اْمهْسِلمه الّناِسَخ، وَلْو َعِلَم َأّنه َمْنسه
ْبِغٍض  مه  اه وِل  َرسه َعَى  َيْكِذْب  َمْ  َرابٍِع  وآَخَر  وه،  َلَرَفضه وٌخ  َمْنسه َأّنه 
وِل اه َمْ َيْنَسه، َبْل َحِفَظ َما َسِمَع  لِْلَكِذِب َخْوفًا ِمَن اه وَتْعِظيًا لَِرسه
ْص ِمْنه، وَعِلَم الّناِسَخ ِمَن  َعَى َوْجِهه، َفَجاَء بِه َكَا َسِمَع، َمْ َيِزْد ِفيه وَمْ َيْنقه
ْرآِن  وَخ، َفإِّن َأْمَر الّنبِِي ِمْثله اْلقه وِخ، َفَعِمَل بِالّناِسِخ وَرَفَض اْمَْنسه اْمَْنسه
ِمْن  ونه  َيكه َكاَن  َقْد  َتَشابِه،  ومه َكٌم  ْ ومه وَعاٌم،  وَخاٌص  وٌخ،  وَمْنسه َناِسٌخ 
ْرآِن،  وِل اه اْلَكَامه َله َوْجَهاِن: َكَاٌم َعاٌم، وَكَاٌم َخاٌص، ِمْثله اْلقه َرسه
َعْنه  َناُكْم  َفُخُذوه وما  الَرُسوُل  آتاُكُم  ﴿ما  ِكَتابِه:  ِي  َعّز وَجّل  اه  وَقاَل 
 ،ه وله بِه وَرسه َعَنى اه  َما  َيْدِر  وَمْ  َيْعِرْف  َمْ  َمْن  َعَى  َفَيْشَتبِه  َفاْنَتُهوا﴾، 
، وَكاَن  َفَيْفَهمه ِء  الّيْ َعِن  ه  َيْسَأله َكاَن   وِل اه َرسه َأْصَحاِب  لر  كه وَلْيَس 
َأْن َجِيَء اَأْعَراِير  وَن  ِحبر َليه َكانهوا  إِْن  ه، َحّتى  َيْسَتْفِهمه ه وَا  َيْسَأله َمْن  ْم  ِمْنهه
َعَى  له  َأْدخه ْنته  كه وَقْد  وا،  َيْسَمعه اهَحّتى  وَل  َرسه َفَيْسَأَل   ، والّطاِرئه
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َمَعه  وره  َأده ِفيَها،  َخِلينِي  َفيه َدْخَلًة،  َلْيَلٍة  ّل  َدْخَلًة، وكه َيْوٍم  ّل  وِل اهكه َرسه
وِل اه َأّنه َمْ َيْصَنْع َذلَِك بَِأَحٍد ِمَن  َحْيثه َداَر، وَقْد َعِلَم َأْصَحابه َرسه
وله اه َأْكَثره َذلَِك ِي َبْيتِي،  ّبَا َكاَن ِي َبْيتِي َيْأتِينِي َرسه الّناِس َغْرِي، َفره
ْنته إَِذا َدَخْلته َعَلْيه َبْعَض َمَناِزلِه َأْخَاِي، وَأَقاَم َعِني نَِساَءه، َفَا َيْبَقى  وكه
وَا   ، َفاِطَمةه َعِني  ْم  َتقه َمْ  َمْنِزِي  ِي  َمِعي  لِْلَخْلَوِة  َأَتاِي  وإَِذا  َغْرِي،  ِعْنَده 
َمَسائِِي  َعْنه وَفنَِيْت  َأَجاَبنِي، وإَِذا َسَكتر  ه  َسَأْلته إَِذا  ْنته  َبنِّي، وكه ِمْن  َأَحٌد 
َأْقَرَأنِيَها وَأْمَاَها  ْرآِن إِّا  وِل اه آَيٌة ِمَن اْلقه اْبَتَدَأِي، َفَا َنَزَلْت َعَى َرسه
وَخَها  وَمْنسه وَناِسَخَها  وَتْفِسَرَها  َتْأِويَلَها  وَعّلَمنِي  بَِخِطي،  َها  َفَكَتْبته  ، َعَيّ
َفْهَمَها  ْعِطَينِي  يه َأْن  اه  وَدَعا  وَعاّمَها،  وَخاّصَها  َها  َتَشاِهَ ومه َكَمَها  ْ ومه
ْنذه َدَعا  ه مه وِحْفَظَها، َفَا َنِسيته آَيًة ِمْن ِكَتاِب اه، وَا ِعْلًا َأْمَاه َعَيّ وَكَتْبته
َأْمٍر وَا  َتَرَك َشْيئًا َعّلَمه اه ِمْن َحَاٍل وَا َحَراٍم وَا  بَِا َدَعا، وَما  اه ِي 
ْنَزٍل َعَى َأَحٍد َقْبَله ِمْن َطاَعٍة َأْو َمْعِصَيٍة إِّا  ، وَا ِكَتاٍب مه ونه ٍي َكاَن َأْو َيكه َهْ
ّم َوَضَع َيَده َعَى َصْدِري، وَدَعا  ه، َفَلْم َأْنَس َحْرفًا َواِحدًا، ثه َعّلَمنِيه وَحِفْظته
: َيا َنبِّي اه، بَِأِي َأْنَت  ْلته ْكًا ونهورًا، َفقه اه ِي َأْن َيْمَأ َقْلبِي ِعْلًا وَفْهًا وحه
ْبه،  ٌء َمْ َأْكته ْتنِي َيْ ْنذه َدَعْوَت اه ِي بَِا َدَعْوَت َمْ َأْنَس َشْيئًا، وَمْ َيفه ِمي، مه وأه
الِنْسَياَن  َعَلْيَك  ّوفه  َأَخَ َلْسته  َفَقاَل: َا،   ، َبْعده ِفيَا  الِنْسَياَن  َعَيّ  أَفَتَتَخّوفه 

ْهَل«)1). واْجَ
43/ ما روي ي اآثار أي يوسف، عن »أبان بن أي عّياش، عن أي 
نرة، عن جابر، عن الّنبّي أّنه قال: »َمن توّضأ وأتى اجمعة، 

)1) الكاي: 62/1 – 64/ح1، واخصال: 255/1/ح131، وغرها.
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فبها ونعمت، وَمن اغتسل، فهو أفضل«)1).
44/ ما روي ي اجامع ابن وهب، عن »شبيب بن سعيد الّتميمّي، 
أّن أبان بن أي عّياش حّدثهم، عن شهر بن حوشب؛ أّن عبد اه بن عمرو 
ابن العاص كان عندهم، قال: سمعته رسول اه يقول: إّن اه لعن 
اخمر، وعارها، ومعترها، وشارها، وساقيها، وحاملها، وامحمولة 

إليه، وبائعها، ومشرها، وآكل ثمنها«)2).
45/ ما روي ي اجامع ابن وهب، عن »احارث بن نبهان: أّن أبان بن 
نادي  أي عّياش أخره عن أنس بن مالك أّنه سمع منادي رسول اه يه
بتحريم اخمر، وأبو طلحة ي نفر يربون، وأنا أسقيهم، وهم يربون 
ثّم  الّراوية،  عزاء  ففتحنا  قال:  يومئٍذ-  امدينة  أهل  مر  فضيخًا-وهي 
ِرمْت، فا تربوها،  انطلقنا إى رسول اه، فقال: أا إّن اخمر قْد حه
فقام  فليههريقه،  يٌء  منها  عنده  كان  فَمن  ها،  تبتاعوا  وا  تبيعوها،  وا 
إليه رجٌل، فقال: يا رسول اه، إّي جعلته فيها ماَل يتيم؟ فقال رسول 
باعوها،  ثّم  فلّفوها،  الثروب،  عليهم  ّرمْت  حه هودًا،  اه  قاَتَل   :اه

فأكلوا أثاها«)3).
46/ ما روي ي احامع ابن وهب، عن »شبيب بن سعيد الّتميمّي، 
عن أبان بن أي عّياش، عن شهر بن حوشب، عن عبد اه بن عمرو بن 
ب جرعًة ِمن مٍر م  العاص، قال: سمعته رسول اه يقول: َمن َرِ
يقبل اه له صاة معتن، فإْن تاَب تاب اه عليه، فإْن مات وهو يرها، 

)1) اآثار: 74/1/ح368. 

)2) اجامع: 51/1/ح59. 

)3) اجامع: 52/1/ح61. 
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 نعم، قال: سمعته رسول اه قالوا:  أزيدكم؟  قال:  ثّم  مات كافرًا، 
يقول: ا يدخل اجّنة مسة: ا يدخل اجّنة مرك، وا كاهن، وا مّنان، 
الكتاب  َلِفي  إّنه  بيده،  واّلذي نفي  قال:  ثّم  دِمن مر،  مه وا عاق، وا 
اأّول أّن خطيئتها تعلو كّل خطيئة، كا أّن شجرتا تعلو كّل الّشجر«)1).

47/ ما روي ي اجامع ابن وهب، عن »احارث بن نبهان، عن أبان 
ابن أي عّياش، عن أنس بن مالك، قال: وإْن كانوا َلروَن َمن صام، فهو 
اه  رسول  فقال  حنينًا،   اه رسول  مع  غزونا  ثّم  أنس:  قال  أفضل، 

م«)2). : َمْن كان له ظهر أو فْضل، فليصه
بن  »إبراهيم  عن  الّصنعاّي،  الرّزاق  لعبد  امصّنف  ي  روي  ما   /48
قالْت:  عائشة،  عن  أوى،  بن  زرارة  عن  عّياش،  أي  بن  أبان  عن  مّمد، 
»كان رسول اه إذا م يهصِل من الّليل شيئًا صّى ِمن الّنهار اثني عر 

ركعة«)3).
49/ ما روي ي مسند ابن أي شيبة، عن »يزيد بن هارون، عن أبان 
ابن أي عّياش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اه، قال: بتر مع رسول 
عبد،  أم  أّمي  لقيته  ثّم  ركوعه،  قبل  وتره  ي  يقنت  كيف  أنظر   اه
فقلته ها: بيتي مع نسائه، فانظري كيف يقنت ي وتره، فأخرتني أّنه قنت 

بعد ركوعه«)4).
50/ ما روي ي امنتخب من مسند عبد بن ميد، عن »قبيصة، حّدثنا 

)1) اجامع: 57/1/ح70. 

)2) اجامع: 164/1/ح276. 

)3) امصّنف: 51/3/ح4751.

)4) امسند : 224/1/ح331.
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سفيان، عن أبان بن أي عّياش، عن أي الّصّديق الّناجي، عن أي سعيد 
اخدرّي، قال: سألنا الّنبّي، فقلنا: يا رسول اه، إّن الولد من قّرة العن 
ومام الّسور، فهل يهولد أهل اجّنة؟ فقال: إّن الّرجل َليشتهي أو َليتمّنى، 

فا يكون مقدار الذي يريد َمله وَوضعه وَشبابه ي ساعٍة من هار«)1).
بن  »حسن  عن  ميد،  بن  عبد  مسند  من  امنتخب  ي  روي  ما   /51
عّي اجعفّي، عن زائدة، عن أبان بن أي عّياش، عن شهر بن حوشب، 
عن أساء بنت يزيد، قالْت: قال رسول اه: يبعث اه يوم القيامة 
الذين  أيَن  بالكرم،  أوى  َمن  اليوم  اجمع  أهل  سيعلم  نادي:  يه  مناديًا 

لهيهم جارة وا بيع عن ِذْكر اه، فيقوموَن فيدخلوَن اجّنة، ثّم يرجع  ا ته
تتجاى  اّلذين  أين  بالكرم،  أوى  َمن  اجمع  أهل  فيقول: سيعلمه  امنادي، 
جنوهم عن امضاجع، فيدخلوَن اجّنة، ثّم يرجع امنادي، فيقول: سيعلمه 
أهل اجمع َمن أوى بالكرم، فيقول: أيَن احّادون اه عى كِل يٍء، وهم 

أكثر من الّصنفن اأّولن، فيدخلون اجّنة«)2).
52/ ما روي ي تاريخ امدينة ابن شّبة، عن »سعيد بن عامر، قال: 
حّدثنا أبان بن أي عّياش، عن احكم بن حّيان امحارّي، وكان، من الوفد 
الذي وفدوا إى رسول اه من عبد قيس، أّن رسول اه قال: َمن 
قال إذا أصبح، أو ما ِمن عبٍد يقول إذا أصبح: )احمده ه، رّيَ اه الذي ا 
أهركه به شيئًا، وأشهد أْن ا إله إّا اه، ثاث مرار، إّا ظّل يهغفر له ذنوبه 
يء بيء، وإذا قاها إذا أمسى، إّا بات يهغفر له ذنوبه حّتى يهصبح(«)3).

)1) امنتخب من مسند عبد بن ميد: 292/1/ح939. 

)2) امنتخب من مسند عبد بن ميد: 457/1/ح1581. 

)3) تاريخ امدينة: 589/2. 
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53/ ما روي ي مسند البّزاز، عن »مّمد بن عبد الّرمن بن امفّضل 
عن  اأزدّي،  مرز  بن  الّنر  حّدثنا  امهّلب،  بن  الوليد  حّدثنا  احّراّي، 
مّمد بن امنكدر، عن أنس، قال: خطبنا رسول اه عى ناقته العضباء، 
تِب،  وليسْت باجدعاء، فقال: ياأّها الّناس، كأّن اموت فيها عى غرنا كه
وكأّن احّق فيها عى غرنا وجب، وكأّنا نشيع من اموتى سفر عا قليل 
إلينا راجعون نبِوئهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأّنكم خّلدون بعدهم، قْد 
نسيتم كّل واعظة، وأمنتم كّل جائحة، طوبى من شغله عيبه عن عيوب 
الّناس، وتواضع ه ي غر منقصة، وأنفق ِمن ماٍل معه ي غر معصية، 
عانيته،  وصلحْت  والبدعة،  الّشّك  أهّل  وجاَنب  الفقه،  أهَل  وخاَلط 

وعزل الّناس ِمن ّره.
وهذا احديث ا نعلمه يهروى هذا الّلفظ عن أنس، إّا من هذا الوجه، 

ووجه آخر ضعيف رواه أبان بن أي عّياش، عن أنس«)1).
الّرحيم، حّدثنا  عبد  بن  »أمد  الّروياّي، عن  ما روي ي مسند   /54
سعيد، حّدثنا نافع بن يزيد، حّدثني أبان بن أي عّياش، عن أي غالب، 
عن أي أهمامة، عن رسول اه، قال: رجان ا تهصيبها شفاعتي: إمام 

ظلوم غشوم، ورجل غاٍل ي الّدين مارق«)2).
أمد  بن  احسن  بن  »عي  عن  اأوس��ط،  امعجم  ي  روي  ما   /55
بن  يزيد  حّدثنا  قال:  مزاحم،  أي  بن  منصور  حّدثنا  قال:  ام��روروذّي، 
يوسف، عن امطعم بن امقدام، عن أبان بن أي عيّاش، عن احسن، عن 

)1) مسند البّزاز: 348/12/ح6237. 

)2) مسند الّروياّي: 274/2.
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أي هريرة، قال: قال رسول اه: ما ِمن مسلم يتعار من الّليل، فيقول: 
ا إله إّا اه واه أكر، واحمد ه، وسبحان اه رِب العامن، الّلهم اغفر 

ي، إّا غفر له، فإْن هو عزم، فقام، فتوّضأ، فدعا اه، استجاَب له«)1).
أي، حّدثنا  بن عمرو، حّدثنا  اأوسط، عن »مّمد  ما روي ي   /56
زهر، حّدثنا مّمد بن جحادة، عن أبان بن أي عّياش، عن مورق، قال: 
كنته عند ابن عّباس، فقال: إّن رسول اه، قال: »إّن الّرجل الّصائم إذا 
جاَلس القوم وهم يطعمون، صّلْت عليه امائكة حّتى يهفطر الّصائم«)2).

57/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »مّمد بن عمرو، حّدثنا أي، 
حّدثنا زهر، حّدثنا مّمد بن جحادة، أّن أبان بن أي عّياش حّدثه، قال: 
الّصاة:  دبر  ي  اهيدعو  رسول  كان  قال:  مالك،  بن  أنس  حّدثني 

الّلهّم، إِي أعوذ بك من أولئك اأربع«)3).
58/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »مّمد بن عمرو، حّدثنا أي، 
حّدثنا زهر، حّدثنا مّمد بن جحادة، أّن أبان بن أي عّياش حّدثه عن أي 
الّناجي، عن أي سعيد اخدرّي، قال: قال رسول اه: »إّن  الّصديق 
تقاء من الّنار ي كّل يوٍم وليلة، ولكّل مسلم ي كّل يوم وليلة دعوة  ه عه

مستجابة«)4).
اأخرم  العّباس  بن  »مّمد  عن  الكبر،  امعجم  ي  روي  ما   /59
اأصبهاّي، حّدثنا أسيد بن عاصم، حّدثنا سعيد بن عامر، عن أبان بن 

)1) امعجم اأوسط: 283/4/ح4210. 

)2) امعجم اأوسط: 275/6/ح6399. 

)3) امعجم اأوسط: 275/6/ح6400. 

)4) امعجم اأوسط: 275/6/ح6401. 
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امحارّي، وكان من  أبان  امحارّي، عن  بن حّيان  أي عّياش، عن احكم 
 ،من عبد القيس، أّن رسول اهالوفد الذين وفدوا عى رسول اه
قال: ما ِمن عبٍد يقول إذا أصبح: احمد ه رّي ا أرك به شيئًا، وأشهد 
أْن ا إله إّا اه، إّا ظّل يهغفر له ذنوبه حّتى يهمي، وإْن قاها إذا أمسى 

بات يهغفر له ذنوبه حّتى يهصبح«)1).
60/ ما روي ي امعجم الكبر، عن »عّي بن عبد العزيز، وأي مسلم 
الكّي، قاا: حّدثنا حّجاج بن امنهال، حّدثنا ّماد بن سلمة، أّن أبان بن 
 أي عّياش أخرهم عن أنس بن مالك، عن أي طلحة، أّن رسول اه
أتى عى رجٍل، وهو يقول: الّلهّم، إّي أسألك بأّن لك احمد، ا إله إّا 
لقْد  فقال:  واإكرام،  اجال  ذو  واأرض،  الّساوات  بديع  امّنان،  أنت 

عَي به أجاب«)2). سأل اه بااسم الذي إذا ده
اج��ارودّي  عّي  بن  اه  »عبد  عن  الكبر،  امعجم  ي  روي  ما   /61
بن  إبراهيم  حّدثنا  أي،  حّدثني  حفص،  بن  أمد  حّدثنا  الّنيسابورّي، 
بن جبر، عن مسوق، عن  أي عّياش، عن سعيد  بن  أبان  طهان، عن 
سلان، عن الّنبّي، قال: »إّن العبد امؤمن إذا قام ي الّصاة، وضعْت 

ذنوبه عى رأسه، فتفرق عنه كا تفرق عذوق الّنخلة يمينًا وشاًا«)3).
الّسدوّي،  عمر  بن  »حفص  عن  الكبر،  امعجم  ي  روي  ما   /62
حّدثنا أبو بال اأشعرّي، حّدثنا امفّضل بن صدقة أبو ماد احنفّي، عن 
أبان بن أي عّياش، عن أي معر الّتميمّي، عن قزعة، موى زياد، عن أي 

)1) امعجم الكبر: 231/1/ح635. 

)2) امعجم الكبر: 101/5/ح4722. 

)3) امعجم الكبر: 236/6/ح6088. 
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أمامة الباهّي، قال: سمعته رسول اه، يقول: »الّصاة امكتوبة تهكِفر 
ما قبلها إى الّصاة اأخرى، واجمعة تكِفر ما قبلها إى اجمعة اأخرى، 
إى  قبله  ما  يكِفر  واحّج  رمضان،  شهر  إى  قبله  ما  يكِفر  رمضان  وشهر 

احّج«)1).
63/ ما روي ي امعجم الكبر، عن »مّمد بن الفضل الّسقطّي، حّدثنا 
أبو بال اأشعرّي، حّدثنا خالد بن عبد اه الواسطّي، عن أبان بن أي 
عّياش، عن زيد بن صبيح، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: قال رسول 

اه: ليَس مّنا َمن توّضأ بعد الغسل«)2).
مبر،  بن  اه  عبد  بن  »عّي  عن  الّدارقطنّي،  سنن  ي  روي  ما   /64
حّدثنا مّمد بن حرب ، حّدثنا مّمد بن يزيد ، عن أبان ، عن أنس ، عن 

، الّطهور ماؤه«)3). هه الّنبّي ي ماء البحر، قال: »احال ميتته
جعفر  بن  العزيز  »عبد  عن  الّدارقطنّي،  سنن  ي  روي  ما   /65
أبان  اأبار، عن  أبو حفص  بن عرفة، حّدثنا  اخوارزمّي، حّدثنا احسن 
لقى فيه  بن أي عّياش، عن جاهد، عن ابن عمر، عن الّنبي ي احائط ته

قي ثاث مّرات فصل فيه«)4). العذرة والنتن، قال: إذا سه
»عيسى  عن  مسلم،  صحيح  عى  امستخرج  امسند  ي  روي  ما   /66
ابن زيد بن عيسى بن عبد اه بن مسلم بن عبد اه بن مّمد بن عقيل بن 
أي طالب، حّدثنا يونس بن عبد اأعى الّصدّي، حّدثنا مّمد بن إدريس 

)1) امعجم الكبر: 261/8/ح8016. 

)2) امعجم الكبر: 361/11/ح12019. 

)3) سنن الّدارقطنّي: 45/1/ح75. 

)4) سنن الّدارقطنّي: 424/1/ح880. 
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أبان بن صالح، عن احسن،  أنبأ مّمد بن خالد اجندّي، عن  الّشافعّي، 
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اه: »ا يزداد اأمر إّا شّدة، 
ّحًا، وا تقوم الّساعة إّا عى رار  وا الّدين إّا إدبارًا، وا الّناس إّا شه
الّناس، وا مهدّي إا)1)عيسى ابن مريم«، قال صامت بن معاذ: عدلته 
إى اجند مسرة يومن من صنعاء، فدخلته عى مِدٍث هم، فطلبته هذا 
أي  بن  أبان  عن  اجندّي،  خالد  بن  مّمد  عن  عنده،  ه  فوجدته احديث، 

عّياش، عن احسن، عن الّنبي مثله«)2).
حّدثنا  قال:  أمد،  بن  »سليان  عن  اأولياء،  حلية  ي  روي  ما   /67
عثان الّنشطّي، قال: حّدثنا عبيد اه بن عبد امجيد احنفّي، قال: حّدثنا 
عمران القّطان، عن قتادة، وأبان بن أي عّياش، كاما عن خليد بن عبد 
اه العرّي، عن أي الّدرداء، قال: قال رسول اه: »مس من جاء 
هّن مع إياٍن دخل اجّنة: َمن حاَفظ عى الّصلوات اخمس عى وضوئهّن 
إْن  البيت  وحّج  رمضان،  وصام  ومواقيتهّن،  وسجودهّن  وركوعهّن 
الّزكاة طّيبًة ها نفسه، وأّدى اأمانة«، قيل:  استطاع إليه سبيًا، وأعطى 
سل من اجنابة، إّن اه  م يأَمن ابن  يا أبا الّدرداء، وما اأمانة؟ قال: الغه

آدم عى يٍء ِمْن دينِه غرها«)3).
68/ ما روي ي حلية اأولياء، عن »فاروق اخطاّي، قال: حّدثنا أبو 
مسلم الكّي، قال: حّدثنا حّجاج بن منهال، قال: حّدثنا ّمام، عن أبان 
ابن أي عّياش، قال: حّدثنا أبو اجوزاء، عن عائشة، حّدثته أّن رسول اه 

)1) ا يبعد سقوط كلمة )مع( من احديث؛ معلومّية كون امهدّي غر امسيح. 

)2) امسند امستخرج عى صحيح مسلم: 488/4/ح8363. 

)3) حلية اأولياء: 234/2.
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نقول: اه أكر،  قال: )اه أكر(، ونحن  الّصاة،  إذا دخل ي   كان 
سبحانك الّلهّم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاى جّدك، وا إله غرك، 
، أنت رّي، وعليك  ، وبك آمنته وكان إذا ركع، قال: )الّلهّم لك ركعته
ّم رّبنا، لَك احمده  (، وإذا قال: )سِمَع اهه مَن ِمَده(، قال: )الّلهه توّكلته
ملء الّسموات، وملء اأرض، وملء ما بينها، وملء ما شئَت من يٍء 
، وبك  بعد، أهل الّثناء وامجد(، وإذا سجد، قال: )الّلهّم، لك سجدته
تبعه:  ويه الّتشّهد،  ذكر  تشّهد  وإذا   ،) توّكلته عليَك  رّي،  وأنت   ، آمنته
وأشهد  حٌق،  اجّنة  أّن  وأشهد  حٌق،  لقاَءك  وأّن  حٌق،  وعدَك  أّن  )أشهد 
لف  أّن الّساعة آتيٌة ا ريَب فيها، وأّن اه يبعثه َمن ي القبور، إّن اه ا خه

اميعاد(«)1).
69/ ما روي ي حلية اأولياء، عن »أي بكر بن خّاد، حّدثنا احارث 
ابن أي أسامة، حّدثنا مّمد بن جعفر الوركاّي، حّدثنا إساعيل بن عّياش، 
عن أبان بن أي عّياش، قال: حّدثني أبو اجلد، عن معقل بن يسار، قال: 
سمعته رسول اه يقول: ا تذهب اأّيام والّلياي حّتى خلق القرآن 
ي صدور أقواٍم من هذه اأّمة، كا خلق الّثياب، ويكون ما سواه أعجب 
الطه خوف، إْن قّر عن حّق اه  إليهم، ويكون أمرهم طمعًا كّله، ا خه
ه اأماي، وإْن جاوز إى ما هى اه، قال: أرجو أْن يتجاوز اه  مّنتهه نفسه
أنفسهم  ي  أفاضلهم  الِذئاب،  قلوب  عى  الّضأن  جلود  يلبسون  عّني، 
امداهن، قيل: وَمن امداهن؟ قال: الذي ا يأمره بامعروِف وا ينهى عن 

امنكر«)2).
)1) حلية اأولياء : 81/3. 

)2) حلية اأولياء: 59/6. 
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مّمد  حّدثنا  امظّفر،  بن  »مّمد  عن  اأولياء،  حلية  ي  روي  ما   /70
ابن مدان، حّدثنا مّمد بن العّباس، حّدثنا عمرو بن أي سلمة، وحّدثنا 
إبراهيم بن مّمد، حّدثنا عّي بن راج، حّدثنا عمرو بن أي سلمة، حّدثنا 
مصعب بن ماهان، عن سفيان، عن إبراهيم بن مّمد الفزارّي، عن أبان 
)هدايا  قال:   ،الّنبّي عن  جابر،  عن  نرة،  أي  عن  عّياش،  أي  ابن 

اأمراء غلول(«)1).
71/ ما روي ي حلية اأولياء، عن »أي إسحاق بن ممود بن الفرج، 
ابن  حّدثنا  الطنافّي،  مّمد  بن  احسن  حّدثنا  العّباس،  بن  سعيد  حّدثنا 
فضيل، حّدثنا أبان بن أي عّياش، عن أنس بن مالك، عن الّنبّي، قال:

نيا مصّورة يوم القيامة، فتقول: يا رِب، اجعلني لرجٍل من أدنى   اء بالدر »جه
ي  وأهلك  أنِت  بل  ذلك،  ِمن  أنتنه  )أنِت  اه:  فيقول  منزلة،  اجّنة  أهل 

الّنار(«)2).
عن  عّياش[،  اي  ]ابن  »أبان  عن  حنيفة،  أي  مسند  ي  روي  ما   /72
شهرًا،  إّا   الّنبّي يقنت  »م  قال:  اه،  عبد  عن  علقمة،  عن  إبراهيم، 

حاَرَب حّيًا من أحياء العرب، فقنَت يدعو عليهم«)3).
73/ ما روي ي أماي ابن بران، عن »مّمد بن عبد اه بن مّمد بن عبد 
امؤمن إجازة بمّكة، ي ذي احّجة سنة ثاث ومسن وثاثائة، قال: حّدثنا 
زكرّيا بن حيى الّساجّي، حّدثنا مّمد بن زنبور، حّدثنا فضيل، عن أبان بن 
قال رسول اه:)إّن اه حٌي  قال:  مالك،  بن  أنس  أي عّياش، عن 

)1) حلية اأولياء: 110/7. 

)2) حلية اأولياء: 73/10. 

)3) مسند أي حنيفة: 59/1.
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كريم، يكره إذا بسط الّرجل يديه إليه أْن يرّدما صفرًا ليس فيها يء(«)1).
74/ ما روي ي أماي ابن بران، عن »مّمد بن عّي بن عطّية امّكّي، 
حّدثنا مّمد بن عمر بن الفضل، حّدثنا إبراهيم بن احسن، حّدثنا احسن 
ابن القاسم، حّدثنا إساعيل بن أي زياد، عن أبان بن أي عّياش، عن أنس 
 لإسام، وعّلمه  اه  )َمن هداه   :قال رسول اه قال:  مالك،  ابن 
القرآن، ثّم شكا الفاقة، كتب اه  الفقر بن عينيه إى يوم يلقاه، ثّم تا 
تِِه َفبَِذلَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌ ِمَا  الّنبّي هذه اآية: ﴿ُقْل بَِفْضِل اَهِ َوبَِرْحَ

نيا من اأموال(«)2). َمُعوَن﴾ ِمن عرض الدر َيْ
75/ ما روي ي أماي ابن بران، عن »دعلج بن أمد بن دعلج، حّدثنا 
مّمد بن أّيوب، أنبانا ابن كثر، أنبانا سفيان، عن أبان بن أي عّياش، عن 
سعيد بن جبر، عن ابن عّباس ي هذه اآية: ﴿ُثَلٌة ِمَن اأَولَن، َوُثَلٌة ِمَن 

اآِخِرْيَن﴾، قال: قال رسول اه: )ما ميعًا ِمن أّمتي(«)3).
نن الكرى للبيهقّي، عن »أي صالح بن أي طاهر  76/ ما روي ي السر
العنرّي، أنبأنا جّدي حيى بن منصور القاي، حّدثنا أمد بن سلمة، حّدثنا 
إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أي الّزبر، 
عن جابر بن عبد اه، وعن سليان بن موسى، أّن رسول اه هى أْن 
ّصص. ورواه أبان بن أي عّياش، عن  زاد عليه، أو جه بنى عى القر، أو يه يه
زاد عى حفرته  احسن وأي نرة، عن جابر، عن الّنبّي، قال: )وا يه

اب(«)4). الرر
)1) أماي بن بران: 212/1/ح492. 

)2) أماي بن بران: 212/1/ح493. 

)3) أماي بن بران: 298/2/ح1548. 

)4) الّسنن الكرى: 576/3/ح6735. 
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إسحاق  بن  »حيى  عن  للبيهقّي،  الكرى  نن  السر ي  روي  ما   /77
الّساحينّي، وحسن بن موسى اأشيب، عن ّماد بن سلمة ، عن ميد ، عن 
باع الّثمرة حّتى يبن صاحها، تصفّر، أو  أنس، أّن رسول اه هى أْن ته
حمّر، وعن بيع العنب حّتى يسوّد، وعن بيع احّب حّتى يفرك. ورواه أبان 

ابن أي عّياش، عن أنس«)1).
القاسم،  بن  »خلف  عن  وفضله،  العلم  بيان  جامع  ي  روي  ما   /78
حّدثنا أبو مّمد، سعيد بن أمد بن جعفر بن أمد بن سعيد، الفهرّي، حّدثنا 
التنيّي، حّدثنا  ابن أي مريم، قال: حّدثنا عمرو بن أي سلمى،  عبد اه 
صدقة بن عبد اه، عن إبراهيم بن أي بكر، عن أبان بن أي عّياش، عن 
أي قابة، عن شّداد بن أوس، عن الّنبّي، قال: )ا يفقه العبده كّل الفقه 
حّتى يمقَت الّناس ي ذات اه، وا يفقه العبد كّل الفقه حّتى يرى للقرآن 

وجوهًا كثرة(«)2).
79/ ما روي ي ترتيب اأماي اخميسّية، عن »عّي بن امحسن بن عّي 
الّتنوخّي، قراءة عليه، قال: أخرنا أبو امفّضل، مّمد بن عبد اه بن مّمد بن 
مام بن امّطلب الّشيباّي، احافظ، البغدادّي، قال: حّدثنا مّمد بن الفضل 
ابن حّسان اخلفاّي، ي جامع قوص بالّصعيد اأعى، قال: حّدثنا أمد بن 
قال:  اأفريقّي،  سام  بن  حيى  حّدثنا  قال:  اإميمّي،  احارث  بن  حيى 
حّدثنا ّمام بن حيى، عن أبان بن أي عّياش، عن نفيع بن احارث، عن زيد 
ابن أرقم، قال: قال رسول اه: )ا تزال شهادة أْن ا إله إّا اه حجز 

)1) الّسنن الكرى: 495/5/ح10614. 

)2) جامع بيان العلم وفضله: 812/2/ح1515. 
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بالوا ما ذهب من دنياهم إذا صلح هم دينهم،  غضب اه  عن الّناس ما م يه
فإذا م يبالوا ما ذهب من دينهم إذا صلحْت هم دنياهم، فإذا قالوها حينئٍذ 

قيل: كذبتم، لستهم من أهلها(«)1).
80/ ما روي ي ترتيب اأماي اخميسية، عن »إبراهيم بن طلحة بن 
إبراهيم بن غّسان، بقراءي عليه ي جامع البرة، قال: حّدثنا أبو بكر، مّمد 
ابن أمد بن العّباس اأسفاطّي، قال: حّدثنا حيى بن سعيد اأموّي، عن 
 أي بكر بن أي عّياش، عن يزيد بن أي زياد، عن عاصم بن كليب، عن 
عاصم بن عمر بن اخّطاب، عن أبيه، قال: قال رسول اه: )أشهد أْن 
ا إله إّا اه، وأشهد أّي رسول اه، وأشهد أْن ا يقوها أحٌد من قلبه إّا 

وقاه اه عن الّنار(«)2).

)1) ترتيب اأماي اخميسّية: 15/1/ح17.

)2) ترتيب اأماي اخميسّية: 35/1/ح108.
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اه،  عبد  أبو  الّرمن،  عبد  بن  »أبان  الطوّي ي رجاله:  الّشيخ  قال 

البرّي، أسند عنه«)1)، وهو من الّطبقة اخامسة)2).
وهنا ثاثة أمور، وهي:

اأّول: َفِهَم بعضه اأعام من قول الّشيخ »أسند عنه«، أّنه يدلر عى مدح 
يدّل عى  فيه مدح ا  »»اسند عنه«...  قائًا:  الوثاقة،  مرتبة  أبان مدحًا دون 

الّتوثيق«)3). وِمن َثّم، فخره يكون ي احسان.
ل� )أسند عنه( ي حّق    لكن يدفع ذلك أّن ماحظة استعال الّشيخ 
ملٍة من الّرواة مع ماحظة رواياتم ي كتب احديث، تهعطي أّها تدّل عى أّن 
الّراوي أسند عن امعصوم حديثًا عن آبائه، ومن امعلوم أّن جّرد كون 

الّراوي أسند عن امعصوم ا يقتي ذلك مدحه)4).
الثاي: قْد قيل: إّن أبان بن عبد الّرمن إمامّيًا استنادًا إى ذكر الّشيخ له ي 

أصحاب الّصادق)5)، ولكونه واردًا ي أخبارنا)6).
رواة  خصوص  لذكر  معقودًا  يكن  م  الّشيخ  كتاب  أّن  اأّول:  ويدفع 
اإمامّية، بل مطلق من روى عن اأئّمة؛ ولذا ذكر ماعة من غر اإمامّية 

)1) رجال الّشيخ: ص1878/164.

.2) أّنه من أصحاب اإمام الّصادق(

)3) طرائف امقال: 393/1 /3083.

نظر: قبسات ي علم الّرجال، للّسّيد مّمد رضا الّسيستاّي: 137/1. )4) يه

)5) تنقيح امقال:117/3 – 24/118 

)6) قاموس الّرجال: 20/110/1 .
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وِمن ختلف الِفرق. ويدفع الثاي: ندرة رواية أبان، وعدم كون مضموها من 
ختّصات اإمامّية.

الّثالث: نقل امحِقق التسرّي عن الّشيخ امامقاّي: أّن أبان بن عبد الّرمن 
هو )أبو عبد اه البرّي(، ورّد ذلك، قائًا: »أبو عبد اه البرّي، قال: –أي: 

الّشيخ امامقاّي– هو أبان بن عبد الّرمن امتقِدم«. 
أقول: أبان ذاك وإْن وصفه الّشيخ ي رجاله ب�)أي عبد اه البرّي(، إّا 
أبو عبد اه  إّنه م يعِر عنه به، بل ورد ي اخر بااسم والّنسب فقط، وإّنا 
البرّي )ميمون( والد )عبد الّرمن بن أي عبد اه(، ومّر ي عبد الّرمن رواية 
الكّي– ِمن عِي بن فضال، كون أي عبد اه والد عبد الّرمن رجًا من أهل 

البرة – وقْد ّرح ابن حجر ي كناه بكون أي عبد اه هو ميمون«)1).
)أبو  مع  الّرمن(  عبد  بن  )أبان  باّحاد  القول  منشأ  أّن  ذلك:  وتوضيح 
)أبو عبد اه(،  كنيته  أّن  أبان  الّشيخ ذكر ي ترمة  البري(، هوأّن  عبد اه 
وهو)برٌي(، كا مّرْت عبارته ي صدر ترمته هنا، لكن جّرد وحدة الكنية 
عدم  عى  الّشواهد  لتوافر  وذلك  اّحادما؛  يهوجب  ا  برّين  معًا  وكوها 

الوحدة، وهي:
أّوًل: إّن أبان بن عبد الّرمن م يهعرف ي اأسانيد بكنيته، وإّنا ورد ذكره 

باسمه واسم أبيه فقط، جّردًا عن كنيته ونسبته إى مدينته.
ثانيًا: إّن )أبا عبد اه البرّي(، هوميمون وليس أبان، بشهادة تريح 
ابن فّضال بذلك فيا رواه الكّي: »قال أبوعمرو: سألته مّمد بن مسعود عن 
)1)  قاموس الّرجال: 11 /400، علًا أّن الّسّيد اأمن ي )أعيان الّشيعة( ذكر نظر كام امامقاّي: 

2283/275/2 و614/3.
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ابن عبد الّرمن بن أي عبد اه؟ فذكر عن عّي بن احسن بن فّضال: أّن عبد 
الّرمن بن ميمون الذي ي احديث، وأبو عبد اه رجٌل من أهل البرة، اسمه 
ميمون)1)، مضافًا إى ما ذكره الّنجاّي ي ترمة حفيده: »إساعيل بن ّمام بن 

عبد الّرمن، ابن أي عبد اه، ميمون البرّي، موى كندة«)2).
)تذيب  ي  العسقاّي  حجر  اب��ن  ذك��ره  ما  -أي��ض��ًا-  لذلك  ويشهد 
الّتهذيب(، ي باب الكنى: أّن »أبو عبد اه، اسمه ميمون البرّي الكندّي، 
موى ابن سمرة«)3)، وأيضًا قال ي ترمة ابنه: »عبد الّرمن بن ميمون البرّي، 
موى عبد الّرمن بن سمرة«)4)، وي ترمة حفيده: »إساعيل بن ّمام بن عبد 

الّرمن بن ميمون موى كنده«)5).
عْلم أّنه لو ثبت ااّحاد بينها لكان )أبان بن عبد الّرمن( ثقة، لنِص  ثّم ليه
الّنجاّي عى وثاقة )أي عبد اه البرّي( ي ترمة حفيده، قائًا: »ثقة، هو 

وأبوه وجّده«)6).
رواياُتُه:

1/ م�ا روي ي تفسر العّياّي، عن »أبان بن عبد الّرمن، قال: سمعته 
الّرأي  أبا عبد اه، ي�ق�ول: أدنى ما خرج به الّرجل من اإسام أْن يرى 
َعَمُلُه﴾،  َحبَِط  َفَقْد  بِاْإِيَماِن  َيْكُفْر  ﴿َوَمْن  قال:  عليه.  قيم  فيه احّق،  بخاف 

)1) رجال الكّي: 562/311. 

)2) رجال الّنجاّي: 62/30.

)3) تذيب الّتهذيب: 132/12. 

)4) تقريب الّتهذيب: 593/1/ 4040، وتذيب الّتهذيب: 56/255/6.

)5) لسان اميزان: 441/1. 

)6) رجال الّنجاّي: 30 /62.
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وقال: الذي يكفره باإياِن، الذي ا يعمله با أمر اه به وا يرى به«)1).
2/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد الكوّي، عن مّمد بن أمد، 
الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الّرمن، عن عبد اه بن سليان، 
عن أي عبد اه ي اجبن، قال: كلر يٍء لك حال، حّتى جيئك شاهدان 

يشهدان عندك أّن فيه ميتة«)2).

)1) تفسر العّياّي: 297/1/ح 42، وعنه: بحار اأنوار: 98/69/ح 16، ومستدرك الوسائل: 

176/18/ح 10.
اأنوار:  وبحار   ،31377 118/25/ح  الّشيعة:  وسائل  وعنه:   ،2 339/6/ح  الكاي:   (2(

156/62/ح 30.
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3- أباُن بُن عثمان
أبان بن عثان بن حيى بن زكرّيا الّلؤلؤّي، يهعرف ب�)اأمر(، أبو عبد 
اه، البجّي مواهم، أصله كوّي، كان يسكنها تارة، والبرة تارة، وقْد 
أخذ عنه أهلها: أبو عبيدة، معمر بن امثّنى، وأبو عبد اه، مّمد بن سّام، 
وأكثروا احكاية عنه ي أخبار الّشعراء والّنسب واأّيام، روى عن أي عبد 
وامغازي  امبتدأ  كبٌر جمع  كتاٌب حسٌن  له   .اه، وأي احسن موسى

والوفاة والّرّدة)1).
الّذهبير  وذكره  وهّم«)2)،  طىء  »خه قائًا:  الّثقات،  ي  حّبان  ابن  عّده 
ي  بتوثيٍق  عليه  ينّص  وم  يهرك«)3).  وم  فيه،  »تهكِلم  قائًا:  الّضعفاء،  ي 

اأصول الِرجالّية لعلائنا.
نعم، يهمكن حصيل وثاقته استنادًا إى قرائن أربع،وهي:

 ،(5( وص��ف��وانه ع��م��ر)4)،  أي  اب��نه  عثان  بن  أب��ان  عن  روى  اأوى: 

ومعجم   ،1886/164 الّشيخ:  ورجال   ،62/59 والفهرست:   ،8/13 الّنجاّي:  رجال   (1(

اأدباء، للحموّي: 3/39/1. 
)2) الّثقات: 12581/131/8. 

اميزان:  ولسان   ،13/10/1 ااعتدال:  ميزان  نظر:  ويه  ،12/7/1 الّضعفاء:  ي  امغني   (3(

 .20/24/1
)4) امحاسن: 360/2/ح86، والكاي: 28/5/ح5، 51/5/ح4، 185/5/ح6، 330/5/

ح1، 554/5/ح2، وغرها. 
)5) امحاسن: 395/2/ح59، وأماي امفيد: 285/ح3، وي طريق الّصدوق إليه: مشيخة الفقيه: 

.484/4
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ّدة عى أّهم ا يروون وا يرسلون  )1)، الذين نّص الّشيخ ي العه والبِزنطير
واآخر  مسندًا  الّراوين  أحد  كان  »إذا  قائًا:  به،  موثوق  ثقة،  عن  إّا 
مرسًا، نظر ي حال امرسل، فإْن كان ّمن يهعلم أّنه ا يهرسل إّا عن ثقٍة 
موثوٍق به، فا ترّجح خر غره عى خره، وأجل ذلك سّوت الطائفة 
بن ما يرويه مّمد بن أي عمر، وصفوان بن حيى، وأمد بن مّمد بن أي 
رفوا بأّهم ا يروون وا يرسلون إّا  نر، وغرهم من الّثقات، الذين عه
عّمن يهوثق به، وبن ما أسنده غرهم«)2)، بل ّرح ابن أي عمر بكون 
بن  مّمد  بن  جعفر  »حّدثنا  قائًا:  الّصدوق،  رواه  فيا  مشاخه  من  أبان 
مسور، قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه 
ابن عامر، عن مّمد بن أي عمر، قال: حّدثنا ماعة من مشاخنا، منهم: 

أبان بن عثان«)3).
الّثانية: أّنه ّمن نقل الكّيّ ي حّقه إماع الطائفة عى تصحيح ما يصحر 
»أمعْت   : الكّيّ قال  وثاقته،  عى  داٌل  وهو  يقول،  ما  وتصديقهم  عنه 
وا  العصابة عى تصحيح ما يصحر من هؤاء وتصديقهم ما يقولون، وأقرر
هم بالفقه، من دون أولئك الِسّتة الذين عددناهم وسّميناهم، سّتة نفر: 
ميل بن دّراج، وعبد اه بن مسكان، وعبد اه بن بكر، وّماد بن عيسى، 

وّماد بن عثان، وأبان بن عثان«)4).

)1) أماي الّصدوق: 360/ح1، اخصال: 491/ح70، و502/ح6، علل الّرائع: 29/1/ح1، 

37/1/ح1، وغرها. 
ّدة اأصول: 154/1.  )2) عه

)3) اخصال: 218/ح43. 

 .705/673/2 : )4) رجال الكّيّ
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وأكَثَر  بل  امتقِدمن،  كالّثاثة  الّثقات،  من  ملة  عنه  روى  الّثالثة: 
بعضهم عنه، كجعفر بن بشر)1)، واحسن بن عّي الوّشاء)2)، والعّباس بن 
عامر)3)، وعّي بن احكم)4)، وفضالة بن أّيوب)5)، والّنر بن شعيب)6)، 

وغرهم.
مائتن  عى  يزيد  ما  وحده  الكاي  ي  فله  الّرواية،  كثر  أّنه  الّرابعة: 
ومسن رواية، وقْد روى عن الّصادق، قوله: »اعرفوا منازل الِرجال 

مّنا عى قْدر روايتِهم عّنا«)7).
غر  كّلها  لكن  ثاثة؛  أمور  إى  استنادًا  بضعفه؛  قيل  ذلك،  قبال  وي 

تاّمة، وهي:
أبان بن عثان اأمر، باإسناد  اأّول: ما رواه الكّيّ ي حديثه عن 
، حّتى  هه ّف بره عن إبراهيم بن أي الباد، قال: كنته أقوده أي، وقْد كان كه
: عن أي عبد  رنا إى حلقٍة فيها أبان اأمر، فقال: عّمن حِدث؟ قلته
اه، فقال: وحه، سمعته أبا عبد اه، يقول: أَما إّن منكم الكّذابن، 
45/ح13،  ال��ّزي��ارات:  وكامل  300/6/ح2،  128/6/ح2،  308/4/ح1،  الكاي:   (1(

واخصال: 325/ح15.
)2) الكاي: 51/1/ح15، 234/1/ح4، 306/1/ح1، 49/3/ح3، 57/3/ح5، 64/3/

ح5، وغرها. 
)3)  الكاي: 18/2/ح3، 464/6/ح15، وكامل الّزيارات: 300/ح10، وأماي الّشيخ: 179/

ح2. 
الكاي: 69/1/ح2، 407/1/ح7، 142/2/ح5، 203/2/ح15، 210/2/ح2، 2/   (4(

256/ح21، وغرها. 
414/7/ح3،  521/3/ح9،  355/3/ح5،  305/3/ح19،  264/1/ح1،  الكاي:   (5(

وغرها. 
)6) الكاي: 410/2/ح6، 673/2/ح4.

 .5/1 : )7) رجال الكّيّ
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ومن غركم امكِذبن«)1).
ِدث تلك احلقة، وما علم به  بتقريب: أّن ظاهره أّن أبان هو َمن كان حه
والد إبراهيم وّبخه، ونقل اخر عن الّصادق، الذي يدلر بظاهره عى 

أّن أبان من امكِذبن.
ويهاحظ عليه: 

ِدث تلك احلقة،  أّوًل: أْن ا ظهور ي الّرواية ي كون أبان هو َمن حه
بل هي أقرب للّظهور ي كون أبان ِمن ضمن اجالسن فيها، لقوله: »حّتى 

رنا حلقٍة فيها أبان«.
فا  تعديٌل،  أو  جرٌح  حِقه  ي  يهذكر  م  جهول،  إبراهيم  والد  أّن  ثانيًا: 

يمكن أْن يعتمد عى كامه.
الّثاي: ما ذكره الكّيّ ي ترمته -أيضًا-، عن »مّمد بن مسعود، قال: 
حّدثني عّي بن احسن، قال: كان أبان من أهل البرة، وكان موى بجيلة، 
معنى  الكّيّ  بّن  وقْد  الّناووسّية«)2)،  من  وكان  الكوفة،  يسكن  وكان 
الّناووسّية ي حديثه عن عنبسة، قائًا: »قال مدويه: عنبسة بن مصعب 
ِميْت الّناووسّية برئيٍس كان  ناووّي، واقفٌي عى أي عبد اه، وإّنا سه

قال له: فان بن فان الّناووس«)3). هم يه
امحّقق  ذكره  –ما  الكّيّ نسخة  سامة  تقدير  عى  عليه:  ويهاحظ 
اأردبيّي: »ي كتاب الكّيّ الذي عندي: قيل كان قادسّيًا، أي: من 

 .659/640/2 : )1) رجال الكّيّ

.660/640/2 : )2) رجال الكّيّ

.676/659/2 : )3) رجال الكّيّ
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القادسّية، فكأّنه تصحيف«)1)، فإّن أقى ما تدّل عليه فساد عقيدته، وقْد 
قال الّسّيد اخوئّي: »قْد ذكرنا غر مّرٍة أّن فساد العقيدة ا يّر بصّحة 

الِرواية بعد ثبوت الوثاقة«)2).
الّثالث: ما ذكره الكّيّ ي ترمة يسار بن بّشار، عن »مّمد بن مسعود، 
قال: سألته عّي بن احسن، عن يسار بن بّشار، الذي يروي عنه أبان بن 

عثان؟ قال: هو خٌر من أبان، وليس به بأس«)3).
بثقٍة، بل  أبان ليس  أّن  تهعطي  أّن صيغة )خٌر من( ا  ويهاحظ عليه: 

لعّلها ي امفاضلة أظهر، كقوله: »إماٌم عادٌل خٌر من مطٍر وابٍل«)4).
وعى تقدير إفادتا أّنه ليس بثقٍة، فهي ا تقف أمام ما تقّدم من شواهد 

وثاقته.
رواياُتُه:

روايات  اأخبار  كتب  من  وصلنا  فيا  عثان  بن  أبان  عن  فظ  حه وقْد 
عديدة، وي ختلف اأبواب، توافرنا عى عدٍد مهٍم منها، وسنعرضها ي 

موضوعات، وهي:
تفسير

أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  1/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
أي  عن  اجعفّي،  إساعيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  نر،  أي  بن  مّمد 

)1) جمع الفائدة والرهان: 323/9.

)2) مستند العروة الوثقى: 459/24، من موسوعته. 

.773/711/2 : )3) رجال الكّيّ

)4) عيون احكم وامواعظ: ص126. 
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جعفر ، قال: كانْت ريعة نوح أْن يهعبد اه بالّتوحيد واإخاص 
وخلع اأنداد، وهي الفطرة التي فطر الّناس عليها، وأخذ اه ميثاقه عى 
نوٍح وعى الّنبّين أْن يعبدوا اه تبارك وتعاى، وا يهركوا به شيئًا، 
واحرام،  واحال  امنكر،  عن  والّنهي  بامعروف  واأمر  بالّصاة،  وأمر 
وم يفرْض عليه أحكام حدود، وا فرض مواريث، فهذه ريعته، فلبَث 
أبوا  فلّا  وعانية،  ّرًا  يدعوهم  عامًا  مسن  إّا  سنة  ألف  نوح  فيهم 
َلْن  ﴿أّنُه  إليه:   اه فأوحى   ،﴾ فاْنَتِصْ َمْغُلوٌب  إي  ﴿َرِب  قال:  وعتوا 
ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إّل َمْن َقْد آَمَن َفَا َتْبَتئِْس بَِا َكاُنوا َيْفَعُلوَن﴾؛ فلذلك قال 
﴿أِن اْصَنِع  َيِلُدوا إَِل َفاِجرًا َكَفارًا﴾، فأوحى اه إليه:  ﴿َوَل   :نوح

اْلُفْلَك﴾«)1).
أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  2/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي مزة الّثاّي، عن أي رزين 
الّسفينة  فرغ من  ما   نوحًا إّن  قال:  أّنه   امؤمنن أمر  اأسدّي، عن 
ففار،  الّتّنور،  يفور  أْن  قومه  إهاك  ي  رّبه  وبن  بينه  فيا  ميعاده  وكان 
ه: إّن الّتّنور قْد فار، فقام إليه فختمه، فقام اماء، وأدخل َمن  فقالْت امرأته
أراد أْن يدخل، وأخرج َمن أراد أْن خرج، ثّم جاء إى خامه فنزعه، يقول 
ْرَض ُعُيوًنا َفاْلَتَقى  اه : ﴿َفَفَتْحَنا َأْبَواَب الَسَاِء بَِاٍء ُمْنَهِمر* َوَفَجْرَنا اْأَ
﴾، قال: وكان َنَجَرها  ْلَناُه َعَى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍ اْمَاُء َعَى َأْمٍر َقْد ُقِدَر* َوَحَ

ي وسط مسجدكم، ولقْد نقص عن ذرعه سبعائة ذراع«)2).

)1) الكاي: 282/8/ح424. 

)2) الكاي: 281/8/ح422. 
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أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  3/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أحدما ي 
ا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَمَِن﴾،  قوم لوط: ﴿إَِنُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَ
فقال: إّن إبليس أتاهم ي صورٍة حسنٍة فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة، فجاء 
وا به، فلو طلب إليهم أْن يقَع هم أَبوا  إى شباٍب منهم، فأمرهم أْن يقعه
وه، ثّم َذَهَب عنهم  وا به التذر وا به، فلّا وقعه عليه، ولكن طلب إليهم أْن يقعه

هم عى بعض«)1). م، فأحاَل بعضه وترَكهه
 ،4/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد
قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، قال: حّدثنا يعقوب بن يزيد، عن 
مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن يعقوب بن شعيب، عن أي 
َنْعَلْيَك﴾؛ أّها كانْت  عبد اه ، قال: قال اه موسى: ﴿َفْاْخَلْع 

مْن ِجلد مار ميت«)2).
بن  أمد  بن  إبراهيم  بن  »احسن  عن  الّرائع،  علل  ي  روي  ما   /5
أبيه، عن  إبراهيم، عن  الّرازّي، قال: حّدثنا عّي بن  هشام امؤّدب 
مّمد بن أي عمر، عن أبان اأمر، قال: سألته أبا عبد اه عن قول 
قال: أّنه  اأوتاد؟  ذا  ِمي  سه ْوَتاِد﴾، أّي يٍء  اْأَ ُذو  ِفْرَعْوُن  ﴿َوَ  :اه
كان إذا عّذب رجًا بسطه عى اأرض عى وجهه، ومّد يديه ورجليه، 
فأوتدها بأربعة أوتاٍد ي اأرض، ورّبا بسطه عى خشب منبسط، فوتد 
 :رجليه ويديه بأربعة أوتاد، ثّم تركه عى حاله حّتى يموت، فسّاه اه

)1) الكاي: 544/5/ح4.

)2) علل الّرائع: 66/1/ح1. 
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)فرعون ذا اأوتاد( لذلك«)1).
6/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن أي عبد اه 
﴿ِصْبَغَة الَلِه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِه ِصْبَغًة﴾، قال: هي   :ي قول اه 

اإسام«)2).
7/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد، عن فضالة، عن أبان، عن أي اجارود، عن أي 
قال: هو اإسام.  َعِظْيٍم﴾،  ُخُلٍق  َلَعَى  ﴿إَنَك   :ي قول اه جعفر

.(3(» ق العظيم هو الِدينه العظيمه له وروي: أّن اخه
8/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن الوّشاء، »عن أبان، عن أي بصر، عن أي جعفر وأي عبد اه 
تبارك وتعاى  اه  َهّم   برسول اه كّذبوا  ما  الّناس  إّن  قاا:  أّها   ،
َأْنَت  َفَا  َعْنُهم  ﴿َفَتَوَل  بقوله:  سواه،  فا  علّيًا  إّا  اأرض،  أهل  هاك 
بَِمُلْوٍم﴾، ثّم بدا له فرحم امؤمنن، ثّم قال لنبِيه: ﴿َوَذِكْر َفإَن الِذْكَرى 

.(4(»﴾ َتْنَفُع امؤِمنِْنَ
9/ ما رواه الرقير ي امحاسن، عن أبيه، عن »احسن بن عّي الوّشاء، 
عن أبان اأمر بن عثان، عن فضل أي العّباس بقباق، قال: سألته أبا 
عبد اه عن قول اه: ﴿َوَكَتَب ف ُقُلوِبم اإياَن﴾، هل هم غر ذلك 

)1) علل الّرائع: 69/1/ح1. 

)2) معاي اأخبار: 188/ح1.

)3) معاي اأخبار: 188/ح1. 

)4) الكاي: 103/8/ح78. 
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صنع؟ قال: ا«)1).
 ،10/ ما روي ي الّتوحيد، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد
قال: حّدثنا احسن بن احسن بن أبان، عن احسن بن سعيد، عن فضالة 
سألته  قال:  الّطّيار،  مّمد  بن  مزة  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أيوب،  ابن 
َوُهْم  الُسُجوِد  إَِى  ُيْدَعْوَن  َكاُنوا  ﴿َوَقْد   : اه  قول  عن   اه عبد  أبا 
وا  َساِمُوَن﴾، قال: مستطيعون، يستطيعون اأخذ با أهمروا به والّرك ما هه
وا عنه إّا وِمن اه  عنه، وبذلك ابتلوا، ثّم قال: ليس يء ّما أهمروا به وهه

تعاى  فيه ابتاٌء وقضاٌء«)2).
11/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، 
أي  بن مسلم، عن  بن عثان، عن مّمد  أبان  أّيوب، عن  بن  عن فضالة 
جعفر ي قول اه تعاى: ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الِذْكِر إِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن﴾، 

قال: الِذكر القرآن، وآل رسول اهأهل الِذكر، وهم امسؤولون«)3).
12/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن 
أبان بن عثان، عن أي اجارود، عن حكيم بن جبر، عن عّي بن احسن 

.(4(»َوَأَذاٌن ِمَن اهِ َوَرُسْولِِه﴾، قال: اأذانه عٌي﴿ : ي قول اه 
13/ ما روي ي مناقب آل أي طالب، عن »أبان بن عثان، عن أي 
 اآية، قال: هو وعيد توّعد اه ﴾ جعفر  ي قوله: ﴿َذْرِي َوامَكِذبِْنَ

)1) امحاسن: 199/1/ح27.

)2) الّتوحيد: 349/ح9.

)3) بصائر الّدرجات: 62/ح23. 

)4) معاي اأخبار: 297/ح1. 
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به َمْن كّذَب بواية عٍي أمر امؤمنن«)1).
14/ ما روي ي رح اأخبار بإسناده، عن »أبان بن عثان، عن أي 
﴾، قال: هو وعٌد  جعفر، أّنه قال ي قول اه تعاى: ﴿َوَذْرِي َوامَكِذبِْنَ

تواعد اه به َمْن كّذب بواية عٍي أمر امؤمنن«)2).
15/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، 
 :عن أمد بن مزة، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، قلته أي جعفر
هذا ابن عبد اه بن سّام يزعم أّن أباه الذي يقول اه: ﴿ُقْل َكَفى بِالَلِه 
َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب﴾، قال: كذب، ذاك عير بن 

أي طالٍب«)3).
16/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
أبو  نظر  قال:  الكناّي،  الّصباح  أي  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
جعفر إى أي عبد اه يمي، فقال: ترى هذا؟ هذا ِمن الذين قال 
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئَِمًة  اه : ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمَن َعَلى اَلِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْأَ

َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِيَن﴾«)4).
17/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: قيل أي 
جعفر وأنا عنده: إّن سام بن أي حفصة وأصحابه يروون عنك أّنك 
تكّلم عى سبعن وجهًا لك منها امخرج؟ فقال: ما يريده ساٌم مّني؟ أيريد 

)1) مناقب آل أي طالب: 6/3. 

)2) رح اأخبار: 235/1/ح233. 

)3) بصائر الّدرجات: 235/ح16. 

)4) الكاي: 306/1/ح1، واإرشاد: 180/2.
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 : أْن أجيَء بامائكة؟ واه ما جاءْت هذا الّنبّيوَن، ولقْد قال إبراهيم
﴿إِي َسِقْيٌم﴾، وما كان سقيًا وما َكَذب، ولقْد قال إبراهيم: ﴿َبْل َفَعَلُه 
ُهم َهَذا﴾، وما فعله وما كذب، ولقْد قال يوسف: ﴿أَيُتَها الِعْيُ  َكبِْيُ

إَنُكْم َلَساِرُقْوَن﴾، واهِ ما كانهوا َساِرِقَن وما َكَذَب«)1).
18/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »عّي بن احكم، عن 
أبان بن عثان، عن فضيل بن يسار، قال: قلته أي جعفر، قول اه 
ي كتابه: ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَنَما َأْحَيا الَناَس َجِميعًا﴾، قال: َمن حرق أو 
ها  تأويله ذلك  فقال:  هدى؟  إى  ضاٍل  ِمن  أخرجها  َفَمْن   : قلته غرق، 

اأعظم«)2).
19/ ما روي ي الغارات، عن »عّي بن احسن، قال: حّدثني العّباس 
قال:  بصر،  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  مّمد،  بن  وجعفر  عامر  ابن 
يقول: إّن احكم بن عتيبة، وسلمة، وكثرًا الّنواء،   سمعته أبا جعفر
وا كثرًا ّمن ضّل ِمن هؤاء، وإّهم  وأبا امقدام، والتّار -يعني سامًا- أضلر
ِخِر َوَما  ّمن قال اه ]فيهم[: ﴿َوِمَن الَناِس َمْن َيُقوُل َآَمَنا بِاَهِ َوبِاْلَيْوِم اْآَ

ُهْم بُِمْؤِمنَِن﴾«)3).
أّيوب  بن  »فضالة  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /20
اأزدّي، عن أبان اأمر، وحّدثنا به أمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن 
ميمون، عن مزة بن الطّيار، عن أي عبد اه ي قول اه: ﴿َوَما َكاَن اُه 
عِرفهم  ْم َما َيَتُقوَن﴾، قال: حّتى يه لُِيِضَل َقْوًما َبْعَد إِْذ َهَداُهْم َحَتى ُيَبِنَ َلُ

)1) الكاي: 100/8/ح70. 

)2) امحاسن: 232/1/ح182، والكاي: 210/2/ح2.

)3) الغارات: ص760.
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بّنَ  قال:  َوَتْقَواَها﴾،  ُفُجوَرَها  ﴿َفَأْلََمَها  وقال:  يهسخطه،  وما  يهرضيه  ما 
ها ما تأي وما ترك، وقال: ﴿إَِنا َهَدْيَناُه الَسبِيَل إَِما َشاِكرًا َوإَِما َكُفورًا﴾، 
ه عن قول اه: ﴿ُحْوُل بَن امرِء  قال: عرفناه، فإّما آخذ، وإّما تارك، وسألته
إّنه هو  أَما  َوَقْلبِِه﴾، قال: يشتهي سمعه، وبره، ولسانه، ويده، وقلبه، 
يأي،  الذي  يقبل  إّا وقلبه منكٌر، ا  يأتيه  فإّنه ا  ّما يشتهي،  غَي شيئًا 
يعرف أّن احّق غره، وعن قوله تعاى: ﴿َوَأَما َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحُبوا 
اْلَعَمٰى َعَى اْلَُدٰى﴾، قال: هاهم عن قتلهم، فاستحّبوا العمى عى اهدى 

وهم يعرفون«)1).
21/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، وميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر واحٍد من أصحابه 
ميعًا، عن أبان بن عثان، عن أي صالح، عن أي عبد اه، قال: قدم 
وا  عى رسول اه قوٌم من بني ضّبة مرى، فقال هم رسول اه: أقيمه
فبعث  امدينة،  من  أخرجنا  فقالوا:  رّية،  ي  بعثتكم  برئتم  فإذا  عندي، 
برئوا  فلّا  ألباها،  ِمْن  ويأكلون  أبواها،  من  الّصدقة يربون  إبل  إى  هم 
فبعث   ،اه رسول  فبلغ  اإبل،  ي  كانوا  ّمن  ثاثة  قتلوا  واشتّدوا، 
إليهم علّيًا، فهم ي واٍد قْد حّروا، ليس يقدرون أْن خرجوا منه، قريبًا 
هذه  فنزلْت   ،اه رسول  إى  هم  وجاء  فأرهم،  اليمن،  أرض  من 
ْرِض  اْأَ ِف  َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه  اَه  اِرُبوَن  ُحَ اَلِذيَن  َجَزاُء  ﴿إَِنَا  اآية عليه: 
َفَساًدا َأْن ُيَقَتُلوا َأْو ُيَصَلُبوا َأْو ُتَقَطَع َأْيِديِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَاٍف َأْو ُيْنَفْوا 
ْرِض﴾، فاختار رسول اه القطع، فقطع أيدهم وأرجلهم من  ِمَن اْأَ

)1) امحاسن: 276/1/ح389.
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خاف«)1).
بن مّمد اأشعرّي، عن معّى  الكاي، عن احسن  ما روي ي   /22
قال:  النرّي،  احرث  عثان، عن  بن  أبان  »عن  الوّشاء  ابن مّمد، عن 
سألته أبا جعفر عن قول اه: ﴿اَلِذْيَن َبَدُلْوا نِْعَمَة اهِ ُكْفَرًا﴾، قال: 
: نقول: هم اأفجران من قريش: بنو أمّية، وبنو  ما تقولوَن ي ذلك؟ قلته
امغرة، قال: ثّم قال: هي واه قريش قاطبة، إّن اه تبارك وتعاى خاطب 
نعمتي،  عليهم  وأممته  العرب،  عى  قريشًا  فّضلته  إّي  فقال   :نبّيه
وا قوَمهم دار الَبوار«)2). وبعثته إليهم رسوي، فبّدلوا نعمتي كفرًا، وأحلر

معّى  بن مّمد اأشعرّي، عن  الكاي، عن احسن  ما روي ي   /23
اه، عن  أي عبد  بن  الّرمن  أبان، عن عبد  الوّشاء »عن  ابن مّمد، عن 
أي العّباس امّكّي، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: إّن عمر لقى علّيًا 
صلوات اه عليه، فقال له: أنت الذي تقرأ هذه اآية ﴿بَِأِيُكُم اْلَمْفُتوُن﴾، 
وتعِرض ي وبصاحبي؟ قال: فقال له: أفا أخرك بآيٍة نزلْت ي بني أمّية: 
َأْرَحاَمُكْم﴾،  َوُتَقِطُعوا  ْرِض  اْأَ ِف  ُتْفِسُدوا  َأْن  َتَوَلْيُتْم  إِْن  َعَسْيُتْم  ﴿َفَهْل 
فقال: كذبَت، بنو أمّية أوصل للّرِحِم منَك، ولكّنَك أبيَت إّا عداوًة لبني 

تيم وبني عدّي وبني أمّية«)3).
24/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن الفضل أي العّباس، عن أي 

عبد اه ﴿َوَأِتُوا الَج َوالُعْمَرَة هِ﴾، قال: ما مفروضان«)4).
)1) الكاي: 245/7/ح1. 

)2) الكاي: 103/8/ح77. 

)3) الكاي: 103/8/ح76. 

)4) الكاي: 265/4/ح2.
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25/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
أبان بن عثان، عن أي بصر،  اميثمّي، عن  ساعة، عن أمد بن احسن 
قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: َمن ماَت وهو صحيٌح موٌر م حّج، 
: سبحان  ُه َيْوَم الِقَياَمِة أْعَمى﴾، قال: قلته فهو ّمْن قال اه: ﴿َوَنْحُرُ

اه، أعمى! قال: نعم، إّن اه أعاه عن طريق احِق«)1).
عن  ساعة،  ابن  عن  زي��اد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /26
 ،اه عبد  أي  عن  احلبّي،  مّمد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  واحٍد،  غر 
لِلَطائِِفَن واْلَقائِِمَن والُرَكِع  َبْيتَِي  ﴿وَطِهْر  قال: إّن اه يقول ي كتابه: 
َو َطاِهٌر، َقْد َغَسَل َعَرَقه  َل َمّكَة إِّا وهه الُسُجوِد﴾، َفَيْنَبِغي لِْلَعْبِد َأْن َا َيْدخه

واَأَذى وَتَطّهَر«)2).
27/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، وميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر واحٍد ميعًا، 
عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
ْديه ي متعتِه وغر ذلك؟ فقال: كا  له منه الذي هه اه عن اهْدي، ما يأكه

يأكله ِمْن هْديِه«)3).
يد  28/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن مه
ابن زياد، عن ابن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن مّمد 
احلبّي، عن أي عبد اه، قال: إّن اه يقول ي كتابه: َو﴿َطِهَرا َبْيتَِي 

)1) الكاي: 269/4/ح6.

)2) الكاي: 400/4/ح3.

)3) الكاي: 499/4-500/ح4.
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لِلَطائِِفَن َواْلَعاِكِفَن َوالُرَكِع الُسُجوِد﴾، فينبغي للعبد أْن ا يدخل مّكة 
إّا وهو طاهٌر قْد غسل َعَرقه واأَذى وتطّهر«)1).

بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /29
الوليد، قال: حّدثنا احسن بن احسن بن أبان، عن احسن بن سعيد، 
أبان، عن زرارة، عن مران، عن أي جعفر ي قول  عن فضالة، عن 
اه: ﴿ُثَم ْلَيْقُضْوا َتَفَثُهم﴾، قال: الّتَفث حفوف الّرجل ِمن الِطيب، فإذا 

قى نهسكه حّل له الِطيب«)2).
30/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن القاسم ابن 
مّمد، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: سألته أبا عبد اه عن 
حال  ي  الّرجل  من  يكون  ما  فقال:  َتَفَثُهم﴾،  ْلَيْقُضْوا  ﴿ُثَم   :اه قول 
إحرامه، فإذا دخل مّكة طاف، وتكّلم بكاٍم طِيٍب، فإّن ذلَك كّفارة لذلك 

الذي كان منه«)3).
بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /31
بن  العّباس  عن  الّصّفار،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال:   ،الوليد
أبان بن عثان، عن عبد  معروف، عن عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن 
الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه ي قول اه : ﴿َفإَذا َوَجَبْت 
الَقانَِع  ﴿َوَأْطِعُمْوا  وا منها،  له إذا وقعْت عى اأرض، فكه ُجُنْوُبَا﴾، قال: 

)1) تذيب اأحكام: 98/5/ح6.

)2) معاي اأخبار: 338/ح3. 

)3) معاي اأخبار: 339/ح5. 
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 ، ، وا َيْكَلحه َواُمْعَتَ﴾، قال: القانع: الذي يرى با أعطيَته، وا يسخطه
زبده ِشْدَقه غضبًا، وامعرر امارر بَك تهطِعمه«)1). وا يه

اهمداّي،  جعفر،  بن  زياد  بن  »أمد  عن  اخصال،  ي  روي  ما   /32
اه  عبد  بن  وعّي  ام��ؤّدب،  بن  هشام  بن  أمد  بن  إبراهيم  بن  واحسن 
الوّراق، ومزة بن مّمد بن أمد بن جعفر بن مّمد بن زيد بن عّي بن 
احسن بن عّي بن أي طالب، قالوا: حّدثنا عّي بن إبراهيم بن هاشم 
سنة سبع وثاثائة، قال: حّدثني أي، عن أي أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، 
وأمد بن مّمد بن أي نر البِزنطّي ميعًا، عن أبان بن عثان اأمر، عن 
: أّنه قال ي قوله ،أبان بن تغلب، عن أي جعفر مّمد بن عّي الباقر 
وحم  والّدم  اميتة  قال:  اْلِنِزيِر﴾،  ُم  َوَلْ َوالَدُم  اْمَْيَتُة  َعَلْيُكُم  ﴿ُحِرَمْت 
بَِح لأصنام، وأّما  اخنزير معروف، ﴿َوَما ُأِهَل لَِغْيِ اهِ بِِه﴾، يعني: ما ذه
)امنخنقة(، فإّن امجوس كانوا ا يأكلون الّذبايح، ويأكلون اميتة، وكانوا 
كانوا  )وامرِدية(  أكلوها،  وماتْت  اختنقْت  فإذا  والغنم،  البقر  خنقوَن 
)الّنطيحة(  و  أكلوها،  ماتْت  فإذا  الّسطح،  من  لقوها  ويه أعينها  يشّدون 
الَسُبُع  َأَكَل  ﴿َوَما  أكلوها،  أحدها  ماتْت  فإذا  بالكباش،  يناطحوَن  كانوا 
إّل َما َذَكْيُتم﴾، فكانوا يأكلون ما يقتله الِذئب واأسد، فحّرم اه ذلك، 
الّنران، وقريش كانوا  الُنُصب﴾، كانوا يذبحون لبيوت  ُذبَِح َعى  ﴿َوَما 
ــاأْزَلِم  بِ َتْسَتْقِسُموا  ﴿َوَأْن  ها،  فيذبحون  والّصخر  الّشجر  يعبدون 
َذلُِكم ِفْسٌق﴾، قال: كانوا يعمدون إى اجزور فيجزونه عرة أجزاء، ثّم 
جتمعون عليه، فيهخرجون الّسهام ويدفعوها إى رجل، والِسهام عرة، 

)1) معاي اأخبار: 208/ح1. 
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سبعة ها أنصباء، وثاثة ا أنصباء ها، فالتي ها أنصباء: الفّذ، والّتوأم، 
وامسبل، والّنافس، واحلس، والّرقيب، وامعّى. والفّذ له سهم، والّتوأم 
له سهان، وامسبل له ثاثة أسهم، و الّنافس له أربعة أسهم، واحلس له 
ا  والتي  أسهم.  سبعة  له  وامعى  أسهم،  سّتة  له  والّرقيب  أسهم،  مسة 
أنصباء ها: الّسفيح، وامنيح، والوغد. وثمن اجزور عى َمن ا خرج له 

.(1(» من اأنصباء يٌء، وهو الِقار، فحّرمه اه
33/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
 احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر
َكًة﴾، قال: هم رجال ونساء  ي قوله : ﴿الَزاِي َل َينِكُح إَِل َزانَِيًة َأْو ُمْرِ
بالِزنا، فنهى اه عن أولئك  كانوا عى عهد رسول اه مشهورين 
الِرجال والِنساء، والّناس اليوم عى تلك امنزلة، َمن َشَهر شيئًا من ذلك 

.(2(» هه زِوجوه حّتى تهعرَف توبته ، فا ته قيَم عليه احدر أو أه
بن  »مّمد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأخبار  معاي  ي  روي  ما   /34
حيى العّطار، عن أمد بن مّمد، عن موسى بن القاسم، عن مّمد بن أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
يومه عرفة، واموعوده يومه  يومه اجمعة، وامشهوده  الّشاهده  أّنه قال:   اه

القيامة«)3).
بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /35

)1) اخصال: 451/ح57.

)2) الكاي: 355/5/ح3.

)3)  معاي ااخبار : 299/ح3. 
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الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، ومسن بن أمد، عن أبان بن اأمر، عن عبد الّرمن بن 
أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن قوله اه: ﴿َل َتْدُخُلوا ُبُيوَتًا 
َغْيَ ُبُيوتُِكْم َحَتى َتْسَتْأنُِسوا َوُتَسِلُموا َعَى َأْهِلَها﴾، قال: ااستيناس: وقع 

الّنْعِل والّتْسِليم«)1).
36/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
 ،عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضيل، عن أي جعفر
﴿إِْذ  اآية:  الِرزق، وتا هذه  دَرأ عنه  فيه الّذنب،  َليهذنب  الّرجل  إّن  قال: 
ِمْن  َطائٌِف  َعَلْيَها  َفَطاَف  َيْسَتْثُنوَن*  َوَل  ُمْصبِِحَن*  ُمَنَها  َلَيْصِ َأْقَسُموا 

َرِبَك َوُهْم َنائُِموَن﴾«)2).
37/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد وعبد اه ابني 
مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، 
اِريَب  َحَ ِمْن  َيَشاُء  َما  َلُه  ﴿َيْعَمُلوَن   :اه قول  ي   اه عبد  أي  عن 
الّشجر  ولكّنها  والِنساء،  الِرجال  ماثيله  هي  ما  واهِ،  فقال:  َوَتَاثِيَل﴾، 

وشبهه«)3).

)1) معاي اأخبار: 163/ح1. 

)2) الكاي: 271/2/ح12.

)3) الكاي: 527/6/ح7.
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 عقيدة
1/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »امحسن بن أمد، عن 
 ،أبان اأمر، عن أي جعفر اأحول، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر

قال: عروة اه الوثقى: الّتوحيد، والِصبغة: اإسام«)1).
2/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، قال: 
الّصرّي  عّي  بن  مّمد  حّدثني  قال:  القاسم،  أي  بن  مّمد  عّمي  حّدثنا 
الكوّي، قال: حّدثنا مّمد بن سنان، عن أبان بن عثان اأمر، قال: قلته 
للّصادق جعفر بن مّمد: أخري عن اه تبارك وتعاى، م يزل سميعًا 
بصرًا عليًا قادرًا؟ قال: نعم. فقلته له: فإّن رجًا ينتحله موااتكم أهل 
إّن اه تبارك وتعاى م يزل سميعًا بسمٍع، وبصرًا ببٍر،  البيت، يقول: 
وعليًا بعلٍم، وقادرًا بقدرٍة. قال: فغضب، ثّم قال: َمن قال ذلك وداَن 
ذاٌت  تبارك وتعاى  اه  إّن  ِمن وايتنا عى يٍء،  به، فهو مرك، وليس 

عّامٌة سميعٌة بصرٌة قادرٌة«)2).
الّتوحيد، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال:  3/ ما روي ي 
حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عِمه عبد اه بن عامر، عن ابن أي 
أبان بن عثان، عن أي عبد اه، قال: جاء رجٌل إى أمر  عمر، عن 
امؤمنن، فقال: أيقدره أْن يهدخل اأرض ي بيضة، وا يهصِغر اأرض 
وا يهكِر البيضة؟ فقال: ويلَك، إّن اه ا يهوصف بالعجز، وَمن أقدر ّمن 

عِظمه الَبْيضة«)3). لِطفه اأرَض ويه يه

)1) امحاسن: 240/1/ح221. 

)2) أماي الّصدوق: 708/ح7.

)3) الّتوحيد: 130/ح10.
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4/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »الوّشاء، عن أبان اأمر، 
عن احسن بن زياد، قال: سألته أبا عبد اه عن اإيان، هل للعباِد فيه 

صنع؟ قال: ا، وا كرامة، بل هو ِمن اه وفضله«)1).
»أي عٍي اأشعرّي ومّمد بن حيى، عن  5/ ما روي ي الكاي، عن 
مّمد بن إساعيل، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن 
اثنان،  اختلف  ما  اخلق  ابتداء  كيف  الّناسه  َعِلَم  لو  قال:   ،أي جعفر
ْن ماًء عْذبًا أخلقه منك جّنتي وأهل  إّن اه قبل أْن خلق اخلق قال: كه
َجاجًا أخلقه منك ناري وأهل معصيتي، ثّم أمرما  ْن ِملحًا أه طاعتي، وكه
أخذ  ثّم  امؤمَن،  والكافره  الكافَر  امؤمنه  يلده  صاَر  ذلَك  َفِمن  فامتزجا، 
طينًا ِمن أديم اأرض، فعركه عركًا شديدًا، فإذا هم كالّذِر يدبرون، فقال 
أصحاب اليمن: إى اجّنة بساٍم، وقال أصحاب الّشال: إى الّنار وا 
باي، ثّم َأَمَر نارًا فأهسعرْت، فقال أصحاب الّشال: ادخلوها، فهابوها،  أه
ْوي بردًا وسامًا،  فقال أصحاب اليمن: ادخلوها، فدخلوها، فقال: كه
قْد  فقال:  أِقْلنا،  رِب،  يا  الّشال:  أصحاب  فقال  وسامًا،  بردًا  فكانْت 
فا  وامعصية،  الّطاعة  ثبتْت  فثّم  فهابوها،  فذهبوا،  فادخلوها،  أقلتهكم، 

يستطيع هؤاء أْن يكونهوا ِمن هؤاِء، وا هؤاِء ِمن هؤاِء«)2).
أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  6/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن عّي احلبّي، عن أي 
عبد اه، قال: إّن اه ما أراد أْن خلق آدم أرسل اماَء عى الِطن، 

)1) امحاسن: 199/1/ح28.

)2) الكاي: 6/2/ح1. 
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ثّم قبض قبضًة، فعركها، ثّم فرقها فرقتن بيده، ثّم ذرأهم، فإذا هم يدبرون، 
ثّم رفع هم نارًا، فأمر أهل الّشال أْن يدخلوها، فذهبوا إليها، فهابوها، 
فلم يدخلوها، ثّم أمر أهل اليمن أْن يدخلوها، فذهبوا، فدخلوها، فأمر 
الّشال،  أهله  ذلك  رأى  فلا  وسامًا،  بردًا  عليهم  فكانْت  الّنار،   اه
قالوا: رّبنا، أِقْلنا، فأقاهم، ثّم قال هم: ادخلوها، فذهبوا، فقاموا عليها، 
 :وقال أبو عبد اه ،وم يدخلوها، فأعادهم طينًا، وخلق منها آدم
فَلن يستطيع هؤاء أْن يكونوا ِمن هؤاء وا هؤاء أْن يكونوا ِمن هؤاء. 
 :أّوله َمن دخل تلك الّنار، فلذلك قوله قال: فرون أّن رسوَل اه

ِن َوَلٌد َفَأَنا َأَوُل الَعابِِدْيَن﴾«)1). ﴿ُقْل إْن َكاَن للَرْحَ
احكم، عن  بن  »عّي  أبيه، عن  امحاسن، عن  الرقّي ي  رواه  ما   /7
الوّشاء، عن أبان اأمر، عّمن ذكره، عن أي عبد اه، قال: لوا أّن 
خربت  الّسحاب  ولوا  اأرض،  أخوت  نيا  الدر عى  الّريح  حبس  اه 
نزله  فيه اماء،  فيهغربله  الّسحاب،  يأمر  اه  ولكّن  أنبتْت شيئًا،  فا  اأرض، 

َقطرًا، وأّنه أهرِسَل عى قوِم نوٍح بغر سحاٍب«)2).
جعفر،  بن  اه  »عبد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  العلل  ي  روي  ما   /8
احمرّي، عن أمد بن مّمد، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن 
عثان، عن مّمد احلبّي، عن أي عبد اه، قال: إّن القبضة التي قبضها 
أهرسَل إليها جرئيل أْن يقبضها،  اه تعاى من الِطن الذي خلق منه آدم 
يا  فقال:  رِبه،  إى  مّني شيئًا، فرجع  تأخذ  أْن  باه  أعوذ  فقالت اأرض: 

)1) الكاي: 7/2/ح3.

)2) امحاسن: 316/2/ح36. 
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رِب، تعّوذْت بك مّني، فأرسل إليها إرافيل، فقالْت مثل ذلك، فأرسل 
إليها ميكائيل، فقالْت مثل ذلك، فأرسل إليها َمَلَك اموت، فتعّوذْت باه 
منه أْن يأخذ منها شيئًا، فقال ملك اموت: وأنا أعوذه باهِ أْن أرِجَع إليه حّتى 

ِلَق ِمن أديِم اأرض«)1). ِمي آدمه آدَم؛ أّنه خه أقبَِض منِك، قال: وإّنا سه
9/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثنا مّمد بن 
احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي 
نر البزنطّي، عن أبان بن عثان وأي الّربيع، يرفعانه، قال إّن اه َخَلَق 
ماء، فجعله عْذبًا، فجعل منه أهل طاعته، وخلق ماء مّرًا، فجعل منه أهل 
إّا مؤمنًا، وا  امؤمنه  َوَلَد  ما  فاختلطا، ولوا ذلك  أمرما  ثّم  معصيته، 

الكافر إّا كافرًا«)2).
قال: حّدثنا   ،بن احسن ما روي ي اخصال، عن »مّمد   /10
بن  مّمد  عن  أبان،  بن  احسن  بن  احسن  عن  العّطار،  حيى  بن  مّمد 
أورمة، عن مّمد بن عّي الكوّي، عن أمد مّمد بن أي نر، عن أبان 
ابن عثان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي جعفر، قال: أهولو العزم من 
اه  وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومّمد، صلوات  نوح،  سل مسة:  الرر

عليهم أمعن«)3).
11/ ما روي ي البصائر، عن »احسن بن عّي الّنعان، عن حيى بن 
عمر، عن أبان اأمر، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: قال رسول اه 
نا، ونرى ِمْن َخْلِفَنا  نا وا تنامه قلوبه : إّنا -معار اأنبياء- تنامه عيونه

)1) علل الّرائع: 579/2/ح9.

)2) علل الّرائع: 84/1/ح7. 

)3) اخصال: 300/ح73.
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كا نرى ِمْن بِن أيدينا«)1).
عّي  بن  »احسن  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /12
أي  قلته  قال:  العّطار،  زياد  بن  احسن  عن  اأمر،  أبان  عن  الوّشاء، 
حاِهم  واه،  ا  قال:  عام؟  وفيها  إّا  اأرض  تكونه  هل   :اه عبد 

وحراِمهم وما حتاجوَن إليه«)2).
13/ ما روي ي )اإمامة والّتبرة(، عن »سعد واحمرّي معًا، عن 
إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عّي بن مهزيار، عن فضالة بن أّيوب، عن 
أبان بن عثان، عن ابن أي عمر، عن احسن بن أي العاء، عن أي عبد 
: أفيكون  اه، قال: قلته له: تكونه اأرضه بغر إمام؟ قال: ا، قلته
فاإمام   : قلته صامت،  وأحدما  إّا  ا،  قال:  واحٍد؟  وقٍت  ي  إمامان 
يعرف اإمام الذي ِمن بعده؟ قال نعم، قال: قلته القائم إمام؟ قال: نعم، 

ّم به قبل ذلك«)3). إمام ابن إمام، قد اؤته
14/ ما روي ي البصائر، عن »بعض أصحابنا، عن الوّشا، عن أبان 
اأمر، عن احسن بن زياد العّطار، قال: قلته أي عبد اه: ما يكون 

اأرض إّا وفيها عاٌم؟ قال: بى«)4).
عّي  بن  احسن  »عن  أصحابنا  بعض  عن  البصائر،  ي  روي  ما   /15
عبد  أبا  سمعته  قال:  امغرة،  بن  احرث  عن  اأمر،  أبان  عن  الوّشا، 
اه يقول: إّن اأرض ا تهرك إا بعامٍ حتاجه الّناس إليه، وا حتاج إى 

)1) بصائر الّدرجات : 440/ح8. 

)2) امحاسن: 234/1/ح192. 

)3) اإمامة والّتبرة: 101/ح90. 

)4) بصائر الّدرجات: 505/ح7.



90

1ج

الّناس، ويعلمه احاَل واحراَم«)1).
16/ ما روي ي كال الّدين للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، وإبراهيم بن مهزيار، عن عّي 
ابن مهزيار، عن احسن بن سعيد، عن أي عّي البجّي، عن أبان بن عثان، 
 ،ي حديٍث له ي احسن بن عٍي عن زرارة بن أعن، عن أي عبد اه
جِج اه لنفضت اأرض ما  أّنه قال ي آخره: ولوا َمن عى اأرض ِمن حه

فيها، وألقْت ما عليها، إّن اأرض ا خلو ساعًة من احّجة«)2).
17/ ما روي ي كال الّدين للّصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد اه، 
وعبد اه بن جعفر احمرّي، قاا: حّدثنا إبراهيم بن مهزيار، عن »عّي 
قال:  زياد،  بن  بن عثان، عن احسن  أبان  ابن مهزيار، عن فضالة، عن 
قلته أي عبد اه: هل تكون اأرض إّا وفيها إمام؟ قال: ا تكون 

إّا وفيها إماٌم عاٌم بحاهم وحرامهم وما حتاجون إليه«)3).
عبد  بن  أبيه، عن سعد  للّصدوق، عن  الّدين  ما روي ي كال   /18
إبراهيم بن مهزيار، عن  اه، وعبد اه بن جعفر احمرّي، قاا: حّدثنا 
»عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثان، عن ابن أي عمر، عن 
احسن بن أي العاء، عن أي عبد اه، قال: قلته له: تكون اأرض 
: أفيكون إمامان ي وقٍت واحٍد؟ قال: ا، إّا  بغر إمام؟ قال: ا، قلته
: فاإمام يعرف اإمام الذي ِمن بعده؟ قال: نعم،  وأحدما صامت، قلته

)1) بصائر الّدرجات: 505/ح8. 

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 202/ح4. 

)3) كال الّدين ومام الّنعمة: 223/ح16. 
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ّم به قبل ذلك«)1). : القائمه إماٌم، قال: نعم، إماٌم ابن إماٍم، قْد اؤته قال: قلته
 ،19/ ما روي ي كال الّدين، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عِمه عبد اه بن عامر، عن 
مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان اأمر، عن عبد الّرمن بن جندب، 
عن كميل بن زياد الّنخعّي، قال: سمعته علّيًا يقول ي آخر كاٍم له: 
ي اأرَض ِمن قائٍم بحّجٍة ظاهٍر، أو خاٍف مغموٍر، لئّا  الّلهّم، إّنَك ا خه

َك وبّيناتهَك«)2). تبطل حججه
أبان  عن  »الوّشاء،  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /20
ه  اأمر، عن احارث بن امغرة الّنرّي، عن أي عبد اه، قال: سمعته
يقول: إّن اأرض ا تهرك إا بعامٍ حتاجه الّناس إليه، وا حتاجه إى الّناس، 

يعلمه احاَل واحراَم«)3).
21/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن موسى بن القاسم، 
 ،اه عبد  أي  عن  رواه  عّمن  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي  ابن  عن 
ه يقول: اأرضه ا تهرك إّا بعامٍ يعلمه احاَل واحراَم، حتاج  قال: سمعته
علت فداك، ماذا؟ قال: وراثة من  : جه الّناس إليه، وا حتاجه إليهم، قلته
لقى ي صدره  : أ حكمة ته رسول اه، ومن عِي بن أي طالب، قلته

أو يٌء ينقر ي أهذنه؟ قال: أو ذاك«)4).
 ،الّسناّي الّصدوق، عن »مّمد بن أمد  أماي  22/ ما روي ي 

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 223-224/ح17. 

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 294/ح2.

)3) امحاسن: 234/1/ح194. 

)4) بصائر الّدرجات: 347/ح4. 
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قال: حّدثنا مّمد بن أي عبد اه، الكوّي، قال: حّدثنا موسى بن عمران، 
الّنخعّي، عن عّمه احسن بن يزيد، عن عّي بن سام، عن أبيه، عن أبان 
قال  قال:  عّباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  تغلب،  بن  أبان  عن  عثان،  ابن 
ما  عٍي  واية  عى  هم  كلر الّناس  اجتمع  لو   :اه قال   :اه رسول 

خلقته الّنار«)1).
مسور  بن  مّمد  بن  »جعفر  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /23
، قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، 
عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن أي 
رسول  قال  قال:   ،جّده عن  أبيه،  عن  الباقر،  عٍي  بن  مّمد  جعفر، 
يوم  ها  له  أشفع  يٌد  عندي  له  يكوَن  وأْن  إّي،  الّتوّسل  أراد  َمن   :اه

القيامة، فْليِصل أهل بيتي، ويهدخل الّسور عليهم«)2).
24/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أمد بن مّمد، قال: حّدثنا 
أي، عن مّمد بن عبد اجّبار، عن أي أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، عن 
العابدين عّي بن احسن،  دينار، عن سّيد  ثابت بن  أبان بن عثان، عن 
عن سّيد الّشهداء احسن بن عّي، عن سّيد اأوصياء أمر امؤمنن عّي 
ابن أي طالب، قال: قال رسول اه: اأئّمة من بعدي اثنا عر، 
، وآخرهم القائم الذي يفتح اه -تعاى ذكره- عى يديه  أّوهم أنت يا عير

مشارق اأرض ومغارها«)3).
25/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، 

)1) أماي الّصدوق: 755/ح7.

)2) أماي الّصدوق: 461/ح5.

)3) أماي الّصدوق: 172/ح11. 
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أي  بن مسلم، عن  بن عثان، عن مّمد  أبان  أّيوب، عن  بن  عن فضالة 
جعفر ي قول اه تعاى: ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الِذْكِر إِْن ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن﴾، 
قال: الِذكر: القرآن، وآل رسول اه أهل الِذكر وهم امسؤولون«)1).

26/ ما روي ي الّتوحيد للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن فضالة 
أبا  سمعته  قال:  مسلم،  بن  مّمد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أّي��وب،  ابن 
ورمته،  نوره  من  خلقهم  رمته،  من  خلقًا   ه إّن  يقول:   ،اه عبد 
من رمته لرمته، فهم عن اه الّناظرة، وأذنه الّسامعة ولسانه الّناطق ي 
ر أو حّجة، فبهم يمحو  نهذه ذر أو  خلقه بإذنه، وأمناؤه عى ما أنزل ِمن عه
وهم  ميتًا،  يي  حه وهم  الّرمة،  نزل  يه وهم  الّضيم،  يدفع  وهم  الّسّيئات، 
علته  : جه يهميته حّيًا، وهم يبتي خلقه، وهم يقي ي خلقه قضّيته، قلته

فداك، َمن هؤاء؟ قال: اأوصياء«)2).
 ،27/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، قال: 
حّدثنا أبو أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، عن أبان بن عثان، قال: حّدثنا 
 :قال رسول اه قال:  عّباس،  ابن  تغلب، عن عكرمة، عن  بن  أبان 
َمن ّره أْن حيا حياي، ويموَت ميتتي، ويدخَل جّنة عدٍن منزي، ويهمسك 
ْن فيكون، فليتَوّل عّي بن أي طالٍب،  قضيبًا َغَرَسهه ري، ثّم قال له: كه
ِلقوا ِمن طينتي، إى اه أشكو  وليأَتّم باأوصياِء ِمن ولده، فإّهم ِعري، خه

)1) بصائر الّدرجات: 62/ح23. 

)2) الّتوحيد: 167/ح1.
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أعداءهم ِمن أّمتي، امنكرين لفضلهم، القاطعن فيهم صلتي، وأيمه اه، 
ّن بعدي ابني احسن، ا أناهم اه شفاعتي«)1). له ليقته

 ،28/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، عن مّمد 
ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن 
عّباس، قال: قال رسول اه: َمن داَن بديني، وسلك منهاجي، واّتبع 
ّنتي، فْليِدْن بتفضيل اأئّمة من أهل بيتي عى ميع أّمتي، فإّن َمَثَلهم ي  سه

هذه اأّمة َمَثله باِب حّطة ي بني إرائيل«)2).
29/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، 
عن القسم بن مّمد، وفضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن أي الّصباح 
الكناّي، عن أي عبد اه، قال: يا أبا الّصباح، نحن الّناس امحسودوَن، 

وأشار بيده إى صدره«)3).
30/ ما روي ي البصائر، عن »الّسندّي بن مّمد، عن أبان بن عثان، 
عن عّي بن احسن، عن أي عبد اه، قال: إّن عبد اه بن احسن يزعم 
اه  عبد  واه  َصَدَق  فقال:  الّناس،  عند  ما  إّا  العلم  ِمن  عنده  ليس  أّنه 
الّناس، ولكن عندنا -واه-  إّا ما عند  العلم  ابن احسن، ما عنده من 
اجامعة، فيها احال واحرام، وعندنا اجفر، أيدري عبد اه بن احسن ما 
اجفر، مسك معز أم مسك شاة؟ وعندنا مصحف فاطمة، أَما واه، ما 
فيه حرٌف من القرآن، ولكّنه إماء رسول اه وخّط عٍي، كيف يصنع عبد 

)1) أماي الّصدوق: 88/ح11. 

)2) أماي الّصدوق: 133/ح11. 

)3) بصائر الّدرجات: 55/ح4. 
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ٍق يسألونه؟«)1). فه اه إذا جاء الّناس ِمن كِل أه
31/ ما روي ي البصائر، عن »مّمد بن احسن، عن أمد بن مّمد، 
أي  عن  مزة،  أي  بن  عّي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي  عن 
عبد اه، قال: قيل له: إّن عبد اه بن احسن يزعم أّنه ليس عنده من 
العلم إّا ما عند الّناس، فقال: صدق واه، ما عنده من العلم إّا ما عند 
، وعندنا اجفر،  الّناس، ولكن عندنا -واه- اجامعة، فيها احاله واحرامه
أ فيدري عبد اه أِمسكه بعٍر أو مسك شاٍة، وعندنا مصحف فاطمة، أَما 
 ،وخّط عٍي واه، ما فيه حرٌف من القرآن، ولكّنه إماءه رسول اه
كيف يصنعه عبده اه إذا جاءه الّناس ِمن كِل فٍن يسألونه، أَما ترضوَن أْن 
نا  جزِة نبِينا، ونبير جزتِنا، ونحنه آخذون بحه تكونوا يوم القيامة آخذيَن بحه

جزِة رِبه«)2). آخٌذ بحه
32/ ما روي ي البصائر، عن »مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، 
عن أبان وسهل بن احسن، عن بيان بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن 
موسى بن القاسم، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: سمعته سليان 
علته فداك، إّن عبد اه بن احسن  ابن خالد يسأل أبا عبد اه، فقال: جه
يزعم أّن سيف رسول اه عنده، فقال أبو عبد اه: ا، ورِب الكعبة هذا 
امصباح، ما رآهه وا بواحدٍة ِمن عينيه قّط، ثّم قال: ا أدري، إّا أْن يكوَن 

و ي ِحجر عِي بن احسن«)3). رآهه أبوه وهو صبٌي وهه
بن  احسن  عن  مّمد،  بن  »إبراهيم  عن  البصائر،  ي  روي  ما   /33

)1) بصائر الّدرجات: 177/ح19. 

)2) بصائر الّدرجات: 181/ح33. 

)3) بصائر الّدرجات: 203/ح31. 
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عبد  أي  عثان، عن  بن  أبان  مّمد، عن  بن  مسن  اخّشاب، عن  موسى 
فخّطْت،  الفضول،  ذات   اه رس��ول  ِدرع  أي  لبس  ق��ال:   ،اه

ولبسته أنا، فكاَن وكاَن«)1).
 ،34/ ما روي ي كال الِدين، عن »أمد بن مّمد بن حيى العّطار
زياد،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  اجّبار،  عبد  بن  مّمد  عن  أي،  حّدثنا  قال: 
اأزدّي، عن أبان بن عثان، عن ثابت بن دينار، عن سّيد العابدين عّي 
ابن احسن، عن سّيد الّشهداء احسن بن عّي، عن سّيد اأوصياء أمر 
امؤمنن عّي بن أي طالب، قال: قال رسول اه: اأئّمة بعدي اثنا 
يديه  عى   اه يفتح  الذي  القائم،  وآخرهم   ، عير يا  أنت  أّوهم  عر، 

مشارق اأرض ومغارها«)2).
35/ ما روي ي العيون، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال: حّدثنا 
احسن بن مّمد بن عامر، عن امعّى بن مّمد البرّي، عن احسن بن عّي 
 ،أبا جعفر قال: سمعته  أعن،  بن عثان، عن زرارة  أبان  الوّشا، عن 
ولد  من  اأئّمة  ثّم  واحسن،  احسن  منهم  إمامًا،  عر  اثنا  نحن  يقول: 

.(3(» احسن
العّطار، قال:  36/ ما روي ي العيون، عن »أمد بن مّمد بن حيى 
حّدثنا أي، عن مّمد بن عبد اجّبار، عن أي أمد، مّمد بن زياد، اأزدّي، 
عن أبان بن عثان، عن ثابت بن دينار، عن سِيد العابدين عّي بن احسن، 
عن سِيد الّشهداء احسن بن عّي، عن سّيد اأوصياء أمر امؤمنن عّي 

)1) بصائر الّدرجات: 206/ح49. 

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 282/ح35.

)3) عيون أخبار الِرضا : 59/2/ح22.
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ابن أي طالب، قال: قال ي رسول اه: اأئّمة من بعدي اثنا عر، 
، وآخرهم القائم، الذي يفتح اه -تبارك وتعاى ذكره-  أّوهم أنت يا عير

عى يديه مشارق اأرض ومغارها«)1).
37/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي الّصباح، 
قال: أشهد أّي سمعته أبا عبد اه، يقول: أشهد أّن علّيًا إماٌم َفَرَض 
اه طاعته، وأّن احسن إماٌم َفَرَض اه طاعته، وأّن احسن إماٌم َفَرَض اه 
طاعته، وأّن عّي بن احسن إماٌم َفَرَض اه طاعته، وأّن مّمد بن عٍي إماٌم 

َفَرَض اه طاعته«)2).
38/ ما روي ي اخصال، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال: 
حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، اأشعرّي، عن معّى بن مّمد البرّي، 
عن احسن بن عٍي الوّشاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعته أبا جعفر 
، يقول: اثنا عر إمامًا، منهم: عٌي، و احسن، واحسن، ثّم اأئّمة من 

.(3(» ولد احسن
39/ ما روي ي اخصال، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال: 
حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، اأشعرّي، عن امعّى بن مّمد البرّي، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن زرارة بن أعن، قال: 
سمعته أبا جعفر، يقول: نحن اثنا عر إمامًا، منهم ]عٌي[، وحسن 

لد احسن«)4). وحسن، ثّم اأئّمة ِمن وه
)1) عيون أخبار الِرضا  : 66/2/ح34. 

)2) الكاي: 186/1/ح2.

)3) اخصال: 480/ح51.

)4) اخصال: 478/ح44. 
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40/ ما روي ي البصائر، عن »مّمد بن أمد، عن جعفر بن مّمد بن 
مالك الكوّي، قال: حّدثني أمد بن مّمد، عن أي اليهس، قال: حّدثني 
زيد بن امعّدل، عن أبان بن عثان، قال: قال أبو جعفر: إّن أمَرنا هذا 

.(1(» مستوٌر مقّنٌع باميثاق، َمن َهَتَكهه أذّله اهه
41/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن امعّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن احارث بن امغرة، قال: سمعته عبد 
فَهَلَك  قال:  حّتى  ه  يهسائله يزْل  فلم   ،عبد اه أبا  يسأل  أعن  بن  املك 
 : الّناس أمعوَن، قلته َفَهَلك  ابن أعن،  يا  إذًا، قال: إي -واه-  الّناس 
تحْت بضاٍل، إي واه، َهلكوا  َمْن ي امرق وَمْن ي امغرب؟ قال: إّها فه

إّا ثاثة«)2).
بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأخبار  معاي  ي  روي  ما   /42
عبد اه، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن 
فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، قال: سمعته 
أبا عبد اه، يقول: إّن ه خلقًا خلقهم من نوره، ورمًة مْن رمته 
خلقه  ي  الّناطق  ولسانه  الّسامعة،  ذنه  وأه الّناظرة،  اه  عنه  م  فهه لرمته، 
اه  يمحو  فبِهم  ّجة،  حه أو  ر  نهذه أو  ذر  عه ِمن  أنزل  ما  عى  مناؤه  وأه بإذنه، 
يي ميتًا ويهميت  نزل الّرمة، وهم حه الّسّيئات، وهم يدفع الّضيم، وهم يه
علت فداك،  : جه حّيًا، وهم يبتي خلقه، وهم يقي ي خلقه قضّية. قلته

َمن هؤاء؟ قال: اأوصياء«)3).
)1) بصائر الّدرجات: 48/ح2. 

)2) الكاي: 253/8/ح356.

)3) معاي اأخبار: 16/ح10. 
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 ،43/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أمد بن هارون الفامّي
قال: حّدثنا مّمد بن عبد اه بن جعفر بن جامع احمرّي، عن أبيه، عن 
أّيوب بن نوح، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان اأمر، عن سعد الكناّي، 
 قال رسول اه قال:  عّباس،  بن  اه  عبد  نباتة، عن  بن  اأصبغ  عن 
، أنت خليفتي عى أّمتي ي حياي وبعد موي، وأنت مّني  لعٍي: يا عير
كشيث من آدم، وكساٍم من نوح، وكإساعيل من إبراهيم، وكيوشع من 
وغاسل  ووارثي،  وصِيي  أنت   ، عير يا  عيسى.  من  وكشمعون  موسى، 
عداي.  نجز  وته ديني،  وتؤِدي  حفري،  ي  تواريني  الذي  وأنت   جّثتي، 
امحّجلن،  الغِر  وقائد  امسلمن،  وإم��ام  امؤمنن،  أمر  أنت   ، ياعير
وأبو  ابنتي،  فاطمة  الّنساء  سّيدة  زوج  أنت   ، عير يا  امّتقن.  ويعسوب 
، إّن اه تبارك وتعاى جعل ذّرّية كِل نبٍي  سبطّي احسن واحسن. يا عير
هه  ، َمن أحّبك ووااك، أحببته ْلبك. يا عير ْلبه، وجعل ذِرّيتي مْن صه ِمن صه
، أّنك مّني وأنا منك.  هه هه وعاديته ، وَمن أبغضَك وعاداك، أبغضته هه وواليته
ن  ، ِمن َلده ، إّن اه طّهرنا واصطفانا، م يلتق لنا أبوان عى سفاٍح قطر يا عير
، أبِر بالّشهادة، فإّنك مظلوم  نا إّا َمن طابْت وادته. يا عير بر آدم، فا حه
بعدي ومقتول، فقال عٌي: يا رسول اه، وذلك ي سامٍة من ديني؟ 
م  ولواك  تزل،  وم  تضّل،  لن  إّنك   ، عير يا  دينك،  من  سامٍة  ي  قال: 

يهعرف حزبه اه بعدي«)1).
 ،ماجيلويه عّي  بن  »مّمد  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /44
عن عّمه مّمد بن أي القاسم، عن أمد بن هال، عن أمد بن مّمد، عن 

)1) أماي الّصدوق: 449/ح19.
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أي نر، عن أبان، عن زرارة وإساعيل بن عّباد القرّي، عن سليان 
اجعفّي، عن أي عبد اه الّصادق، قال: ما أهري بالّنبّي، وانتهى 
الّساء  إى  هبط  أْن  فلّا   ،ه ربر ناجاه  وتعاى،  تبارك  اه  أراد  إى حيث 
أّمتك  ِمن  اخرَت  َمن  له:  قال  رّي،  لّبيك  قال:  مّمد،  يا  ناداه:  الّرابعة، 
يكونه ِمن بعدَك لك خليفة؟ قال: اخر ي ذلك، فتكون أنت امختار ي، 

.(1(»َتك عّي بن أي طالب فقال له: اخرته لك ِخَرَ
45/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن الوّشاء، »عن أبان، عن عقبة بن بشر اأسدّي، عن الكميت بن 
زيد اأسدّي، قال: دخلته عى أي جعفٍر، فقال: واه يا كميت، لو كان 
عندنا ماٌل أعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول اه حّسان بن ثابٍت، 
: خِري عن الّرجلن،  لن يزال معك روح القدس ما ذببَت عّنا، قال: قلته
قال: فأخذ الوسادة، فكسها ي صدره، ثّم قال: واه يا كميت، ما أههريَق 
ِلب حجٌر عن حجر، إّا ذاك  مجمٌة من دٍم، وا أهخذ ماٌل من غر حِله، وا قه

ي أعناقها«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /46
الكندّي، عن غر واحٍد من أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن 
ه شيئًا من أمرما،  الّزبر، قال: حّدثني فروة، عن أي جعفر قال: ذاكرته
ظامًا،  كان  أّنه  يعلموَن  وهم  سنة،  ثانن  عثان  دِم  عى  ربوكم  فقال: 

فكيف يا فروة إذا ذكرتهم صنميهم«)3).
)1) أماي الّصدوق: 687/ح16.

)2) الكاي: 102/8/ح75. 

)3) الكاي: 198/8/ح215. 
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47/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، 
قال: كنته جالسًا عند أي عبد اه؛ إْذ دخلْت عليه أّم خالد، التي كان 
أْن  َك  أيسر  :أبو عبد اه فقال  تستأذنه عليه،  بن عمر،  قطعها يوسف 
: نعم، فقال: أّما اآن فأذن ها، قال: وأجلسني معه  تسمع كامها، فقلته
عى الِطنِفسة، ثّم دخلْت، فتكّلمْت، فإذا امرأة بليغة، فسألْتهه عنها، فقال 
ه إّنك أمرتني بوايتها، قال: نعم،  ها: توّليها، قالْت: فأقول لرِي إذا لقيته
وَكثر  منها،  بالراءِة  يأمري  الِطنِفسة  عى  معك  الذي  هذا  فإّن  قالْت: 
الّنواء يأمري بوايتها، فأّها خٌر وأحبر إليك؟ قال: هذا -واهِ- أحبر 
ُكْم بِا  اصم، فيقول: ﴿وَمْن َلْ َحْ إّي ِمن َكثر الّنواء وأصحابه، إّن هذا خه
ُكْم بِا َأْنَزَل اُه َفُأولئَِك ُهُم  َأْنَزَل اُه َفُأولئَِك ُهُم اْلكاِفُروَن﴾ ﴿وَمْن َلْ َحْ

ُكْم بِا َأْنَزَل اُه َفُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقوَن﴾«)1). الَظاِمُوَن﴾ ﴿وَمْن َلْ َحْ
48/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن احسن بن عٍي الوّشاء، عن »أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
مر  عه إّن  يقول:   ،أبا جعفر قال: سمعته  امّكّي،  العّباس  أي  اه، عن 
لقي أمر امؤمنن، فقال: أنت الذي تقرأ هذه اآية ِ﴿بأِيُكم امَفُتْوُن﴾ 
﴿َفَهْل  أمّية  بني  ي  نزلْت  بآيٍة  أهخرك  أفا  قال:  وبصاحبي؟  ي  تعِرض 
فقال:  َأْرَحاَمُكْم﴾،  َوُتَقِطُعوا  ْرِض  اْأَ ِف  ُتْفِسُدوا  َأْن  َتَوَلْيُتْم  إِْن  َعَسْيُتْم 
أبيَت إّا عداوًة لبني تيم  كذبَت، بنو أمّية أوصل للّرحِم منَك، ولكّنَك 

وعدّي وبني أمّية«)2).
)1) الكاي: 237/8/ح319. 

)2) الكاي: 239/8/ح325. 
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49/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن الوّشاء، »عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن 
أي العّباس امّكّي، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: إّن عمر لقَي علّيًا 
امَفُتْوُن﴾  الذي تقرأ هذه اآيةِ﴿بأِيُكم  أنَت  له:  صلوات اه عليه، فقال 
وتعِرض ي وبصاحبي؟ قال: فقال له: أفا أهخرك بآيٍة نزلْت ي بني أمّية: 
َأْرَحاَمُكْم﴾،  َوُتَقِطُعوا  ْرِض  اْأَ ِف  ُتْفِسُدوا  َأْن  َتَوَلْيُتْم  إِْن  َعَسْيُتْم  ﴿َفَهْل 
فقال: كذبَت، بنو أمّية أوصل للّرحم منك، ولكّنك أبيت إّا عداوًة لبني 

تيم وبني عدّي وبني أمّية«)1).
50/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن الوّشاء، »عن أبان بن عثان، عن احرث الّنرّي، قال: 
سألته أبا جعفر عن قول اه : ﴿اَلِذْيَن َبَدُلْوا نِْعَمَة اهِ ُكْفَرًا﴾ قال: 
: نقول: هم اأفجران من قريش: بنو أمّية، وبنو  ما تقولون ي ذلك؟ قلته
امغرة، قال: ثّم قال: هَي واه قريش قاطبة، إّن اه تبارك وتعاى خاَطب 
نعمتي،  عليهم  وأممته  العرب،  عى  قريشًا  َفّضلته  إِي  فقال:   ،نبّيه
م داَر الَبَواِر«)2). وا قوَمهه وبعثته إليهم رسوي، فبّدلوا نعمتي كفرًا، وأحلر

عن  ااختيار،  إبطال  كتاب  عن  امستقيم  الراط  ي  روي  ما   /51
رسول  أصحاب  ي  كان  هل   :للّصادق قلته  قال:  عثان،  بن  »أبان 
َمْن أنكر عى أي بكر جلوسه جلس رسول اه؟ قال: نعم،   اه
وَعّد منهم: خالد بن سعيد بن العاص، وسلان، وأبا ذر، وامقداد، وعّار، 

)1) الكاي: 103/8/ح76. 

)2) الكاي: 103/8/ح77. 
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وبهريدة اأسلمّي، وقيس بن سعد بن عبادة، وأبا اهيثم بن الّتّيهان، وسهل 
ّي بن كعب، وأبا أّيوب  ابن حنيف، وخزيمة بن ثابت ذا الّشهادتن، وأه
 ،اأنصارّي. فاستشاروا علّيًا ي مكامته وإسقاطه عن منر رسول اه
العن،  ْحل ي  الّزاد، والكه إّا حزبًا، وكاملح ي  ما كنتهم  فقال: لو فعلتهم 
بالقتل،  وهّددوي  البيعة  إى  أجأوي  ما  سيوفكم،  شاهري  أتيتموي  ولو 
أصنع؟  فا   : قلته تغدر ي،  اأّمة  أّن  إى  أوعز   أّن رسول اه وذلك 
حّتى  َدَمَك،  واحِقْن  يدك،  ّف  كه وإّا  فجاهد،  أعوانًا،  وجدَت  إْن  قال: 
، ومعته القرآن،  هه بض رسول اه، و جّهزته تلحق ي مظلومًا، فلّا قه
فا  نهري،  إى  م  ودعوته حِقي،  م  وناشدته وولدها،  فاطمة  بيِد  أخذته 
أجابني إّا أربعة: امقداد، وسلان، وأبو ذر، وعّار، وأبى عى أهل بيتي 
إّا الّسكوت، ما علموا ِمن وغارٍة ي صدور القوم، وبغضهم ه ورسوله 
 ،ما سمعتهم من رسول اه الّرجل وعِرفوه  إى  وا  فانطلقه بيته.  وأهل 
ّجة، وأبلغ للعقوبة، فمضوا وأحدقوا بامنر، فلا صعد،  ليكون أوكد للحه
قْد  قام خالد بن سعيد، فحمد اه وأثنى عليه، وقال: معار اأنصار، 
عٌي  َقَتَل  وقْد  قريظة،  بني  ونحن متوشوه ي  قال  اه  أّن رسول  علمتهم 
ومودعكم  فاحفظوها،  بوصّيٍة  موصيكم  إّي  قريش،  معر  يا  رجاهم: 
أمرًا فا تضِيعوه، أَا وإّن علّيًا إمامكم، وخليفتي فيكم، بذلك أوصاي 
بأمر  القائمون  أمري،  الوارثون  بيتي  أهل  وإّن  أَا  رِي،  عن  جرائيل 
أّمتي، الّلهّم َمن حفظ فيهم وصّيتي، فاحره ي زمري، وَمن ضّيع فيهم 

وصّيتي، فاحرْمه اجّنة.
وى  قال جامع الكتاب: ودعاء الّنبّي مستجاب؛ أّنه بأمِر شديِد القه
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حيث قال: ﴿َوَما ينطُق َعِن اَلَوى﴾.
عّا  ئلت  سه وإذا  ماذا تصنع؟  اأمر،  بك  نزل  إذا  وقال:  وقام سلان، 
ا تعلم إى َمن تفزع؟ وي القوِم َمن هو أعلم منك، وأقرب من رسول 
اه ، قّدمه ي حياته، وأوعز إلينا قبل وفاته، فركتهم قوله، وتناسيتهم 
كا  سمعَت،  وقْد  الّنجاة،  لك  كان  أهله  إى  اأمر  رددَت  فلو  وصّيته، 
سمعنا، ورأيَت كا رأينا، وقْد منحته لك نصحي، وبذلته لك ما عندي، 

فإْن قبلَت أهرشدَت. 
وقام أبو ذر، وقال: يا معر قريش، قْد علمتهم قول الّنبّي لنا: إّن 
لد احسن، فركتهم قوله، وابتعتهم دنيًا  اأمر ِمن بعدي لعٍي، ثّم اأئّمة ِمن وه

فانية، ولذلك اأمم كفرْت بعد إياها، فعّا قليل يذوقون وبال أمرهم. 
وقام امقداد، وقال: أربِْع عى ظلعك، والزْم بيَتَك، وابِك عى خطيئتك، 

جعله اه له ورسوله.
وقام عار، وقال: يا معار قريش، قْد علمتهم أّن أهل بيت نبِيكم أقدم 
وا، فتنقلبوا  سابقة منكم، فأعطوهم ما جعله اه ورسوله هم، وا ترتدر

خارين.
وقام بهريدة، وقال: يا أبا بكر، نسيَت أم تناسيَت، أم خادعَت نفَسك، أَما 
علمَت أّن الّنبّي أمر بالّسام عى عٍي سبع سنن ي حياته بإمرة امؤمنن، 
وكان يتهّلل وجهه، ما يراه ِمْن طاعتنا ابن عِمه، فلو أعطيتهموه اأمر لكان 
لكم الّنجاة، إّي سمعته رسول اه يقول: بينا أنا عى احوض أسقي، إذ 
يهزَجر بطائفٍة من أصحاي، فيقول جرائيل: إّنك ا تدري ما أحدثوا بعدك، 

وا أهَل بيتِك، فأقول: بهعدًا وسحقًا. فتنوا أّمَتك، وظلمه
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ا  أهر يقول:   اه رسول  سمعته  بريدة:  حديث  ي  بابويه  ابن  وزاد 
الّناس، هذا أخي ووصِيي وخليفتي من بعدي، وخره َمن أهخلفه، فوازروه 
رجكم من  وانروه، وا تتخّلفوا عنه، فإّنه ا يهدخلكم ي ضالٍة، وا خه

هدى.
وقام قيس بن سعد، وقال: يا أبا بكر، اّتِق اه، وا تكْن أّوَل َمن َظَلَم 
و أحقر به منك، تلقى رسول اه  ّد هذا اأمر إى َمن هه مّمدًا ي أهله، وره

وهو راٍض عنك.
وقام خزيمة، وقال: ألستهم تعلموَن أّن رسول اه كان يقبل شهادي 

وحدي؟
 قال أبو بكر مغضبًا: أشهده با تشهد، فقال: أشهد عى رسول اه

أّنه قال:
فقِدموه يسلك بكم طريق  فيكم،  بعدي، وخليفتي  إمامكم  هذا عٌي 
َكَمَثِل سفينِة  ِفيكم  هه  َمَثله الّردى،  بكم طريق  يسلك  تتقّدموه  اهدى، وا 

نوٍح، َمْن َرِكَبها َنَجى، َوَمن خّلف عنها هوى.
وقام اهيثم، وقال: أشهد عى رسول اه أّنه َخَرَج علينا آخذًا بيد 

عٍي ببطني؟؟
ا الّناس، هذا عٌي أخي وابن عِمي، وكاشف الكرب عن  وهو يقول: أهر
وجهي، وَمن اختاره اه بعًا ابنتي، الّشاكر فيه كالّشاِك ي اه، والّتابع له 

كالّتابع لسّنة رسول اه، فاّتبعوه هدكم إى الذي ختلفون فيه من احّق.
إمامكم  عٌي  هذا  قال:   ،اه رسول  أّن  أشهد  وقال:  سهل،  وقام 
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نجز وعدي، وأّول  بعدي، ووصّيي ي حياي وبعد وفاي، قاي ديني، ومه
َمن يهصافحني عى حوي، فطوبى من اّتبعه ونره، وويٌل من خّلف عنه 

وخذله.
وقام أهي، وقال: رأيته رسول اه، وقد أقام علّيًا للّناس َعَلًا وإمامًا، 
فقالْت طائفة: إّنا أقامه ليعلم َمن كان عدّوه ومواليه أّن علّيًا مواه، فبلغه 
، َفَعٌي  ْنته مواهه ذلك، فخرج كامغضب، فأخذ بيد عٍي، ثّم قال: َمْن كه
مواه وإمامه وحّجة اه عليه، إّن اه تعاى خلق للّساوات سّكانًا وحّرسًا 
هي الّنجوم، فإذا هلكْت هلك َمن ي الّساء، وخلق أهل اأرض حرسًا 

هم أهل بيتي، فإذا هلكوا هلك َمن ي اأرض.
أَما سمعتهم اه  امهاجرين واأنصار،  يا معار  أّيوب، وقال:  أبو  وقام 
ُبُطوِنِْم  ِف  َيْأُكُلوَن  إَِنَا  ُظْلًا  اْلَيَتاَمٰى  اَل  َأْمــوَ َيْأُكُلوَن  اَلِذيَن  يقول:﴿إَِن 
ِبِْم  َأَحاَط  َنارًا  لِلَظاِمَِن  َأْعَتْدَنا  ﴿إَِنا  وقال:  َسِعيًا﴾،  َوَسَيْصَلْوَن  َنارًا 
 ،اه رسول  أيتام  من  أقرب  أيتامًا  تظلموا  أْن  أفريدون  اِدُقَها﴾،  ُسَ

هم، واليوم غصبتموهم، ثّم خنقته العرة. باأمس مات جدر
وأهفحَم أبو بكر عى امنر، فأنزله عمر، وقال له: يا لهكع، إذا كنَت ا 
َفِلَم أقمَت نفسك هذا امقام؟ واه لقْد ممته أْن أخلعك  تقوم بحّجة، 
رسول  مسجد  يدخا  فلم  وانطلقا،  حذيفة،  موى  سام  ي  وأجعلها 
اهإّا بعد ثاثة أّيام، فجاءهم خالد، وقال: قْد طمعْت فيه بنو هاشم، 
وجاء سام بألف رجل، ومعاذ بألف رجل، فخرجوا إى امسجد شاهرين 
سيوفهم، وعٌي جالس ي نفر من أصحابه، فقال عمر: إْن تكّلم أحدكم 
با تكّلم به أمس أخذته الذي فيه عيناه، فكان بينه وبن خالد بن سعيد 



107

أباُن بُن عثمان

كام، فأجلسه عٌي، وكّر سلان، وقال: سمعته رسول اه، يقول: 
هذا أخي وابن عِمي جالٌس ي مسجدي ي نفر من أصحابه، إْذ يثب إليه 
ماعة من كاب أهل الّنار، يريدون قتلهم، فا نشّك أّنكم هم، فهّم به 
عمر، فجلد عٌي به اأرض، فقال له عي: يا بن صّهاك، لوا كتاٌب 
نا أقلر نارًا وأضعف  ِمن اه َسَبق، وعهٌد من رسول اه تقّدم أريتك أير
إّا  أْن ا يدخل امسجد  ثّم قال أصحابه: انرفوا، وحلف  جندًا، 

لزيارٍة أو حكومة«)1).
52/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن عمر اجعاّي، قال: حّدثنا 
منصور  بن  أمد  بكر،  أبو  حّدثنا  قال:  امغرة،  بن  العّباس  احسن  أبو 
زيد، عن  بن  ّماد  قال: حّدثنا  بن حرب،  قال: حّدثنا سليان  الّرمادّي، 
بن  أبان  بن  الّرمن  عبد  عن  اه،  عبيد  بن  عاصم  عن  سعيد،  بن  حيى 
عثان، عن أبيه، عن عثان بن عّفان، قال: أنا آخر الّناس عهدًا بعمر بن 
فقال  ملول،  وهو  اه،  عبد  ابنه  حجر  ي  ورأسه  عليه  دخلته  اخّطاب، 
باأرض  خِدي  ضْع  له:  فقال  اه،  عبد  فأبى  باأرض،  خّدي  ضْع   له: 
ا أّم لك، فوضع خّده عى اأرض، فجعل يقول: ويل أِمي، ويل أِمي إْن 

م تغفر ي، فَلْم يزْل يقوها حّتى خرجْت نفسه«)2).
53/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد بن احسن بن سعيد، 
عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن عبد الواحد، قال: قال أبو 

.(3(» جعفر: لو كان ألسنتكم أوكية حّدثته كّل امرٍئ با َلهه
)1) الّراط امستقيم: 83-79/2. 

)2) أماي امفيد: 50/ح10. 

)3) بصائر الّدرجات: 443/ح2. 
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54/ ما روي ي البصائر، عن »الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم 
وأمد بن مّمد، عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثان، عن ريس، 
كان ألسنتكم  لو  قال:   ،أي جعفر امختار، عن  بن  الواحد  عبد  عن 

.(1(» أوكية حّدثته كّل امرٍئ با َلهه
55/ ما روي ي البصائر، عن »احسن، أو َمن رواه عن أمد، قال: 
أبان  عن  العزيز،  عبد  بن  بزه  بن  إساعيل  عن  بّزه  بن  احسن  حّدثني 
علته  اأمر، عن أي بصر، قال: دخلته عى أي عبد اه، فقلته له: جه
َمن هو  منهم  الّرجل  إّي أَرى  فواه،  َمْن خالفنا،  ما فضلنا عى  فداك، 
إذا  حّتى  عِني،  فسكَت  قال:  حاًا،  وأحسن  رياشًا،  وأنعم  باًا،  أرخى 
ون إى اه، فقال: يا أبا  كنته باأبطح -أبطح مّكة-، ورأيته الّناس يضجر
 مّمد، ما أكثر الّضجيج والعجيج وأقّل احجيج، والذي بعث مّمدًا
أشباهك  وِمن  منك  إّا  اه  يتقّبل  ما  اجّنة،  إى  روحه  وعّجل  بالّنبّوة، 
نظر، قال: فإذا أنا  خاّصة، و مسح يده عى وجهي، وقال: يا أبا بصر، أه

باخلق كلب وخنزير ومار، إّا رجٌل بعد رجٍل«)2).
56/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمد بن 
مّمد بن أي نر، وعّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن خالد، عن 
إبراهيم بن مّمد الّثقفّي، عن مّمد بن مروان ميعًا، عن أبان بن عثان، 
 قال: إّن اه تبارك وتعاى أعطى مّمدًا ،عّمن ذكره، عن أي عبد اه
رائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: الّتوحيد واإخاص، و خلع 

)1) بصائر الّدرجات: 443/ح3. 

)2) بصائر الّدرجات: 291/ح6. 
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فيها  أحّل  سياحة،  وا  رهبانّية  وا  الّسمحة،  احنيفّية  والفطرة  اأنداد، 
الطّيبات، وحّرم فيها اخبائث، ووضع عنهم إرهم واأغال التي كانْت 
عليهم، ثّم افرض عليه فيها: الّصاة، والّزكاة، والّصيام، واحّج، واأمر 
بامعروف، والّنهي عن امنكر، واحال واحرام، وامواريث، واحدود، و 
الفرائض، واجهاد ي سبيل اه، وزاده الوضوء، وفّضله بفاحة الكتاب، 
ونره  والفيء،  امغنم  له  وأح��لّ  وامفّصل،  البقرة،  سورة  وبخواتيم 
عب، وجعل له اأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسله كاّفة إى اأبيض  بالرر
ثّم  وفداهم،  امركن  وأر  اجزية  وأعطاه  واإنس،  واجِن  واأسود، 
نزل عليه سيٌف من الّساء ي غر  ِلف ما م يهكّلف أحٌد من اأنبياء، وأه كه

غمد، وقيل له: ﴿َفَقاتِْل ِف َسبِيِل اَهِ َل ُتَكَلُف إَِل َنْفَسَك﴾«)1).
57/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد الِزيادّي، عن احسن بن عٍي الوّشاء، قال: حّدثنا أبان بن عثان، 
نَي اإسام عى مس:  عن فضيل، عن أي مزة، عن أي جعفر، قال: به
ناَد بيٍء كا نهودَي  عى الّصاة، والّزكاة، والّصوم، واحّج، والواية، وم يه

بالواية«)2).
58/ ما روي ي الكاي، عن »أي عٍي اأشعرّي، عن احسن بن عٍي 
يسار،  بن  ضيل  فه بن عثان، عن  أبان  بن عامر، عن  عّباس  الكوّي، عن 
الّصاة، والّزكاة،  نَي اإسام عى مٍس: عى  به قال:   ،عن أي جعفر
ناد بيء كا نودي بالواية، فأخذ الّناس  والّصوم، واحّج، والواية، وم يه

)1) الكاي: 17/2/ح1.

)2) الكاي: 18/2/ح1.
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بأربٍع وتركوا هذه–يعني: الواية-«)1).
59/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن سليان ابن أخي حّسان العجّي، قال: 
سمعته أبا عبد اه يقول: ما خلق اهه حاًا وا حرامًا إّا وله حدود 
الطريق، وما كان من  فهو من  الّطريق،  ِمن  ما كان  داري هذه،  كحدود 
ونِصف  واَجلدة  سواه،  فا  اخدش  أرش  حّتى  ال��ّدار،  من  فهو  ال��ّدار، 

اَجلدة«)2).
 ،60/ ما روي ي أماي الّطوّي، عن »مّمد بن مّمد بن الّنعان
قال: أخرنا أبو احسن، أمد بن مّمد بن احسن، عن أبيه، عن مّمد بن 
مبوب،  بن  احسن  عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  الّصّفار،  احسن 
أي  عى  رجل  دخل  ق��ال:  اجعفّي،  إساعيل  عن  عثان،  بن  أب��ان  عن 
له  فقال  اخصومة،  ِشبه  مسائل  صحيفة  ومعه   ،عّي بن  مّمد  جعفر، 
أبو جعفر: هذه صحيفة خاصم عى الِدين الذي يقبل اه فيه العمل؟ 
فقال: رمك اه، هذا الذي أهريد، فقال أبو جعفر: أشهد أْن ا إله إّا 
ِقرر با جاء من عند  اه وحده ا ريك له، وأّن مّمدًا عبده ورسوله، وته
اه، والواية لنا أهل البيت، والراءة ِمن عدِونا، والّتسلم لنا، والّتواضع 

والّطمأنينة، وانتظار أمرنا، فإّن لنا دولة إْن شاء اه )تعاى( جاء ها«)3).
61/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد  ابن مّمد، عن الوّشاء، عن 

)1) الكاي: 18/2/ح3.

)2) الكاي: 175/7/ح9. 

)3) اأماي: 179/ح1. 



111

أباُن بُن عثمان

توحيده،  عّرفنا  بأْن  علينا  َمّن   اه إّن   :اه عبد  أي  قلت  قال:  اه 
أهل  بحِبكم  اختّصنا  ثّم  بالّرسالة،   بمحّمٍد أقررنا  بأْن  علينا  َمّن  ثّم 
أنفسنا  خاص  بذلك  نهريده  وإّنا  عدِوكم،  ِمن  ونتّرَأ  نتوّاكم،  البيت، 
سلني، فواه، ا   :فقال أبو عبد اه ، الّنار، قال: ورققته فبكيته من 
ما  بن أعن:  املك  له عبد  فقال  قال:  به،  إّا أخرتهك  تسألني عن يٍء 
: خِري عن الّرجلن؟ قال: ظلانا  ه قاها مخلوٍق قبلك، قال: قلته سمعته
حّقنا ي كتاب اه، ومنعا فاطمة )صلواته اه عليها( مراَثها من أبيها، 
ونبذا كتاَب اه وراء  وجرى ظلمها إى اليوم، قال–وأشار إى خلفه–: 

ظهورما«)1).
احكم،  بن  »عِي  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /62
الّطّيار، عن أي عبد اه، قال: قال ي:  أبان اأمر، عن مزة بن  عن 
أهكتهب، فأمى: إّن ِمن قولنا: إّن اه حتجر عى العباد بالذي آتاهم وعّرفهم، 
فيه  فيه وهى، وأمر  الكتاب، وأمر  إليهم رسوًا، وأنزل عليه  ثّم أرسل 
ك،  نيمه أه أنا  فقال:  الّصاة،  عن   اه رسول  فنام  والّصوم،  بالّصاة 
وأنا أهوقظك، فإذا قمَت، فصِل ليعلموا إذا أصاهم ذلك كيف يصنعون، 
ليس كا يقولون: إذا قام عنها َهلك، وكذلك الِصيام، أنا أهمرضك، وأنا 
ك، فإذا شفيتك فاقِضه، ثّم قال أبو عبد اه: وكذلك إذا نظرَت  أهصحر
ي ميع اأشياء م جد أحدًا ي ضيق، وم جد أحدًا إّا وه عليه حّجة، 
إّن اه هدى  ثّم قال:  إّهم ما شاؤوا صنعوا،  أقول:  امشّية، وا  فيه  وله 
به،  الّناس  ِمر  أه يء  وكّل  سعتهم،  بدون  إّا  م��روا  أه ما  وقال:   ، ويهضلر

)1) الكاي: 102/8/ح74.
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 فهم يسعون له، وكّل يٍء ا يسعوَن له، فموضوٌع عنهم، ولكّن الّناس 
ا خر فيهم، ثّم تا: ﴿َلْيَس َعَى الُضَعَفاِء َوَل َعَى اْمَْرَض َوَل َعَى اَلِذيَن 
لَِتْحِمَلُهْم﴾،  َأَتْوَك  َما  إَِذا  اَلِذيَن  َعَى  َوَل   ... َحَرٌج  ُيْنِفُقوَن  َما  َيُِدوَن  َل 
نفقون، وقال: ﴿إَِنَا الَسبِيُل َعَى  قال: َفَوَضع عنهم؛ أّهم ا جدوَن ما يه
اُه  َوَطَبَع  َوالِِف  اْلَ َمَع  َيُكوُنوا  بَِأْن  َرُضوا  َأْغنَِياُء  َوُهْم  َيْسَتْأِذُنوَنَك  اَلِذيَن 

َعَى ُقُلوِبِْم َفُهْم َل َيْعَلُموَن﴾«)1).
63/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد 
ابن خالد، عن عّي بن احكم، عن أبان اأمر، عن مزة بن الطّيار، عن 
اه حتّج عى  إّن  قولنا:  ِمن  إّن  فأمى عّي:  أهكتهب،  قال:   ،أي عبد اه
العباد با آتاهم وعّرفهم، ثّم أرسل إليهم رسوًا، وأنزل عليهم الكتاب، 
فأمر فيه وهى، أمر فيه بالّصاة والّصيام، فنام رسول اه عن الّصاة، 
نيمك، وأناأهوقظك، فإذا قمَت، فصِل؛ ليعلموا إذا أصاهم ذلك  فقال: أنا أه
كيف يصنعون، ليس كا يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الِصيام، أنا 
 :اه عبد  أبو  قال  ثّم  فاقضه،  شفيتك،  فإذا  أهصّحك،  وأنا  أهمرضك، 
إذا نظرَت ي ميع اأشياء م جد أحدًا ي ضيق، وم جد أحدًا  وكذلك 
إّا وه عليه احّجة، وه فيه امشيئة، وا أقول: إّهم ما شاؤوا صنعوا، 
إّا بدون سعتهم، وكّل  أهمروا  إّن اه هدي ويهضّل، وقال: وما  ثّم قال: 
ِمر الّناس به، فهم يسعون له، وكّل يٍء ا يسعون له، فهو موضوع  يٍء أه
َوَل  الُضَعَفاِء  َعَى  ﴿َلْيَس   :ثّم تا الّناس ا خر فيهم،  عنهم، ولكّن 
ضع عنهم، َحَرٌج﴾، فوه ُيْنِفُقوَن  َما  َيُِدوَن  َل  اَلِذيَن  َعَى  َوَل  اْمَْرَض  َعَى 

 

﴿َما َعَى اْمُْحِسنَِن ِمْن َسبِيٍل َواَهُ َغُفوٌر َرِحيٌم* َوَل َعَى اَلِذيَن إَِذا َما َأَتْوَك 
)1) امحاسن: 236/1/ح204.
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ضع عنهم؛ أّهم ا جدون«)1). لَِتْحِمَلُهْم﴾ قال: فوه
عّي  بن  »احسن  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /64
الوّشاء، عن أبان اأمر، عن سليم بن أي حّسان العجّي، قال: سمعته 
أبا عبد اه، يقول: ما َخَلَق اه حاًا وا حرامًا إّا وله حّد كحدود 
داري هذه، فا كان ي الّطريق، فهو من الّطريق، وما كان ي الّدار، فهو من 

الّدار، حّتى أرش اخدش فا سواه، واَجلدة ونصف اَجلدة«)2).
أّيوب،  بن  »فضالة  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /65
عن أبان اأمر، عن مزة بن الطّيار، عن أي عبد اه، قال: إّنه ليس 
ابتاء  إّا وفيه من اه  به أو هى عنه  ّما أمر اه  يء فيه قبض أو بسط 

وقضاء«)3).
مّمد  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /66
قال:  يزيد،  بن  عمر  عن  أب��ان[،  ]عن  احكم،  بن  عّي  عن  عيسى،  ابن 
سمعته أبا عبد اه، يقول: إّن الكّذاب هلك بالبّينات، وهلك أتباعه 

بهات«)4). بالشر
»عن مّمد بن احسن،  67/ ما روي ي الكاي، عن مّمد بن حيى، 
عن الّنر بن شعيب، عن أبان بن عثان، عن الفضيل ين يسار، عن أي 
عبد اه، قال: ا جالسوهم–يعني: امرجئة– لعنهم اه، ولعن ]اه[ 

مللهم امركة، الذين ا يعبدون اه عى يٍء من اأشياء«)5).
)1) الكاي: 164/1/ح4.

)2) امحاسن: 273/1/ح373. 

)3) امحاسن: 278/1/ح401. 

)4) الكاي: 339/2/ح7. 

)5) الكاي: 410/2/ح6.
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68/ ما روي ي الغيبة للّنعاّي، عن »أمد بن مّمد بن سعيد بن عقدة 
ثاث  سنة  ي  كتابه  من  شيبان  بن  زكرّيا  بن  حيى  حّدثنا  قال:  الكوّي، 
وسبعن ومائتن، قال: حّدثنا عّي بن سيف بن عمرة، قال: حّدثنا أبان 
، قال: قال  آبائه  الباقر، عن  ابن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر 
رسول اه: إّن من أهل بيتي اثنا عر مّدثًا، فقال له رجٌل يقال له عبد 
اه بن زيد، وكان أخا عّي بن احسن من الّرضاعة: سبحان اه، مّدثًا! 
كامنكر لذلك، قال: فأقبل عليه أبو جعفر، فقال له: أَما واهِ، إّن ابن 

.(1(»أِمَك كان كذلك–يعني: عّي بن احسن
الغيبة للّنعاّي، عن »عّي بن أمد، عن عبيد  69/ ما روي ي كتاب 
اه بن موسى، عن أمد بن مّمد بن خالد، عن عّي بن احكم، عن أبان 
بن  جعفر  اه،  عبد  أبا  سمعته  قال:  يسار،  بن  الفضيل  عن  عثان،  ابن 
فهو  منه،  أفضل  َمن هو  وفيهم  الّناس  يدعو  َمن خرج  يقول:   ،مّمد

ضاٌل مبتِدع، وَمن اّدعى اإمامة من اه وليس بإماٍم، فهو كافر«)2).
70/ ما روي ي كتاب الغيبة للّنعاّي، عن »أمد بن مّمد بن سعيد، 
قال: حّدثنا حيى بن زكرّيا بن شيبان سنة ثاث وسبعن ومائتن، قال: 
حّدثنا عّي بن سيف بن عمرة، قال: حّدثنا أبان بن عثان، عن مران بن 
أعن، قال: سألته أبا عبد اه عن اأئّمة ، فقال: َمن أنكر واحدًا 

من اأحياء، فقْد أنكَر اأموات«)3).

)1) الغيبة: 72/ح6.

)2) الغيبة: 116/ح13.

)3) الغيبة: 128/ح4.
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أنبياء
 ،ماجيلويه عّي  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /1
قال: حّدثنا عّمي مّمد بن أي القاسم، عن أمد بن أي عبد اه، عن ابن 
أي نر، عن أبان، عن عبد الّرمن بن سيابة، عن أي عبد اه ، قال: 
لقْد طاف آدم  بالبيت مائة عام ما ينظر إى حّواء، ولقْد بكى عى اجّنة، 
الّدموع،  من  العظيمن  العجاجن  الّنهرين  مثل  خّديه  عى  صار  حّتى 
أْن قال له: )حّياك اه(  أتاه جرئيل، فقال: حّياك اه وبّياك، فلّا  ثّم 
قال: )وبّياك(، فضحك قْد رَي عنه،  أّن اه   تبّلج وجهه فرحًا، وعلم 
–و)بّياك(: أضحكك–، قال: ولقْد قام عى باب الكعبة ]و[ ثيابه جلود 

اإبل والبقر، فقال: الّلهّم أقلني عثري، و اغفر ي ذنبي، وأعدي إى الّدار 
التي أخرجتني منها، فقال اه: قْد أقلتهك عثرتك، وغفرته لك ذنبك، 

عيدك إى الّدار التي أخرجتهك منها«)1). وسأه
جعفر  بن  اه  »عبد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  العلل  ي  روي  ما   /2
احمرّي، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي نر، 
ِمَي  عن أبان بن عثان، عن مّمد احلبّي، عن أي عبد اه، قال: إّنا سه

لق من أديم اأرض«)2). آدم آدم أّنه خه
3/ ما روي ي اخصال للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن 
العاء بن سيابة، عن أي عبد اه ، قال: ما هبط نوح من الّسفينة 

)1) معاي اأخبار: 269/ح1. 

)2) علل الّرائع: 14/1/ح1. 
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أتاه إبليس، فقال له: ما ي اأرض رجٌل أعظم مّنة عّي منك، دعوَت اه 
َك َخصلتن: إّياك واحسد،  عى هؤاء الفّساق، فأرحتني منهم، أَا أهعِلمه
ما  بآدم  عمل  الذي  فهو  واِحرص،  وإّياك  عمل،  ما  ي  عمل  الذي  فهو 

عمل«)1).
الّزّيات، عن  أبيه، عن »القاسم  4/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن 
أبان بن عثان، عن موسى بن العاء، عن أي عبد اه، قال: مّا حس 
واغتّم  شديدًا،  جزعًا  جزع   ،نوح ذلك  فرأى  اموتى،  عظام  عن  اماء 

َك«)2). ل العنَب اأسود ليذهَب غمر لذلك، فأوحى اه إليه: أْن كه
5/ ما روي ي العلل للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، عن 
البزنطّي، عن  أي نر  بن  بن مّمد  أمد  بن عيسى، عن  بن مّمد  أمد 
أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر، قال: إّن نوحًا إّنا 
ِمَي عبدًا شكورًا؛ أّنه كان يقول إذا أمسى وأصبح: الّلهّم إّي أهشهدك  سه
أّنه ما أمسى وأصبح ي من نعمٍة أو عافيٍة ي ديٍن، أو دنيا، فمنك وحَدك 
كر ها عّي حّتى ترى، وبعد الِرضا  ا ريَك لك، لك احمد ولك الشر

إهنا«)3).
أخرنا  قال:  مّمد،  بن  »مّمد  عن  الطوّي،  أماي  ي  روي  ما   /6
القاسم، جعفر بن مّمد، قال: حّدثني مّمد بن احسن بن مّت  أبو 
اجوهرّي، عن مّمد بن أمد بن حيى بن عمران اأشعرّي، عن أمد بن 
مّمد بن أي نر البزنطّي، عن أبان بن عثان، عن كثر الّنواء، عن أي 

)1) اخصال: 50/ح61. 

)2) امحاسن: 548/2/ح780.

)3) علل الّرائع: 29/1/ح1. 
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ركب الّسفينة ي أّوِل يوٍمٍ  عبد اه جعفر بن مّمد، قال: إّن نوحًا 
اليوم، وقال: َمن صام ذلك  أْن يصوموا ذلك  َمن معه  فأمر  من رجب، 
لقْت عنه  اليوم تباعدْت عنه الّنار مسرة سنة، وَمن صام سبعة أّيام منه، غه
تحْت له أبواب اجنان الّثانية،  أبواب الّنار الّسبعة، وَمن صام ثانية أّيام، فه
وَمن صام مسة عر يومًا، أهعطَي مسألته، وَمن زاد عى ذلك زاده اه، 
 ،قال: وي اليوم الّسابع والعرين منه نزلْت الّنبّوة فيه عى رسول اه

وَمن صام هذا اليوم كان ثوابه ثواب َمن صام سّتن شهرًا«)1).
7/ ما روي ي اخصال، عن »أي نر البزنطّي، عن أبان بن عثان، عن 
كثر الّنواء، عن أي عبد اه، قال: إّن نوحًا ركب الّسفينة أّول يوٍم 
من رجب، فأمر َمن كان معه أْن يصوموا ذلك اليوم، وقال: َمن صام ذلك 
اليوم تباعدْت الّنار عنه مسرة ]عشرة[ سنة، فَمن صام سبعة أّيام أهغلقْت 
تحْت له أبواب اجنان  عنه أبواب الّنران الّسبعة، وَمن صام ثانية أّيام، فه
.(2(» الّثانية، وَمن صام مسة عر يومًا، أهعطَي مسألته، وَمْن زاد زاده اه
حّدثني  قال:  احسن،  بن  »مّمد  اأعال، عن  ثواِب  ما روي ي   /8
مّمد بن احسن الّصّفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أي عمر، عن 
أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: 
َب اخمر، فسكر منها، م يقبل اه صاته أربعن يومًا، فإْن ترك  َمْن َرِ

وعف عليه لرك الّصاة«)3). الّصاة ي هذه اأّيام، ضه
أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  9/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 

)1) اأماي: 44-45/ح21. 

)2) اخصال: 502/ح6.

)3) ثواب اأعال: 243.
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مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي مزة الّثاّي، عن أي رزين 
الّسفينة  فرغ من  ما   نوحًا إّن  قال:  أّنه   امؤمنن أمر  اأسدّي، عن 
وكان ميعاده فيا بينه وبن رِبه ي إهاك قومه أْن يفور الّتّنور، ففار، فقالْت 
امرأته: إّن الّتّنور قْد فار، فقام إليه، فختمه، فقام اماء، وأدخل َمن أراد أْن 
 :يدخل، وأخرج َمن أراد أْن خرج، ثّم جاء إى خامه فنزعه، يقول اه
ْرَض ُعُيوًنا َفاْلَتَقى اْلَماُء  ﴿َفَفَتْحَنا َأْبَواَب الَسَماِء بَِماٍء ُمْنَهِمٍر* َوَفَجْرَنا اْأَ
َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدَر* َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر﴾، قال: وكان َنَجَرها 

ي وسط مسجدكم، ولقْد نقص عن ذرعه سبعائة ذراع«)1).
أمد  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  »عّي  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /10
ابن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي 
جعفر، قال: كانْت ريعة نوح أْن يعبد اه بالّتوحيد واإخاص 
وخلع اأنداد، وهي الفطرة التي فطر الّناس عليها، وأخذ اه ميثاقه عى 
نوح  وعى الّنبّين أْن يعبدوا اه تبارك وتعاى، وا يهركوا به شيئًا، 
وأمر بالّصاة واأمر بامعروف والّنهي عن امنكر، واحال واحرام، وم 
فلبث  ريعته،  فهذه  مواريث،  فرض  وا  حدود،  أحكام  عليه  يفرض 
أَبوا  فلّا  وعانية،  ّرًا  يدعوهم  عامًا،  مسن  إّا  سنة  ألف  نوح  فيهم 
َلْن  ﴿َأَنُه  إليه:   فاْنَتص﴾، فأوحى اه َمْغُلوٌب  إِي  ﴿َرِب  قال:  وَعَتوا، 
ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إَِل َمْن َقْد َآَمَن َفَا َتْبَتئِْس بَِا َكاُنوا َيْفَعُلوَن﴾، فلذلك قال 
نوح : ﴿َوَل َيِلُدْوا إَل َفاِجَرًا َكَفارًا﴾، فأوحى اه إليه: ﴿أِن اْصَنِع 

الُفْلَك﴾«)2).
)1) الكاي: 281/8/ح422. 

)2) الكاي: 282/8/ح424. 
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11/ ما روي ي فضائل اأشهر الّثاثة، عن »مّمد بن احسن بن أمد 
بن  أمد  حّدثنا  قال:  الّصّفار،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال:  الوليد،  ابن 
مّمد بن عيسى، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي، عن أبان 
الّسفينة  إّن نوحًا ركب   :الّنواء، عن أي عبد اه ابن عثان، عن كثر 
أّول يوٍم ِمن رجب، فأمر َمن معه أْن يصوموا ذلك اليوم، وقال: َمن صام 

ذلك اليوم تباعدْت عنه الّنار مسرة سنة«)1).
أبيه، عن »سعد بن عبد اه،  للّصدوق، عن  العلل  12/ ما روي ي 
قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن أي نر، عن أبان بن 
عثان، عن أي بصر، عن أي جعفر وأي عبد اه، قال: إّن إبراهيم ما 
قى مناسكه رجع إى الّشام، فهلك، وكان سبب هاكه أّن ملك اموت 
أتاه ليقبضه، فكره إبراهيم اموت، فرجع ملك اموت إى رِبه، فقال: إّن 
بر أْن يعبدي، قال: حّتى  َدْع إبراهيم، فإّنه حه إبراهيم كره اموت، فقال: 
رأى إبراهيم شيخًا كبرًا يأكل وخرج منه ما يأكله، فكره احياة، وأحّب 
اموت، فبلغنا أّن إبراهيم أتى داره، فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قّط، 
الذي يكره  َمن  اموت، قال: سبحان اه!  أنا ملك  َمْن أنت؟ قال:  قال: 
اه  إّن  الّرمان،  خليل  يا  فقال:  الّصورة،  هذه  وأنت  وزيارتك،  قربك 
تبارك وتعاى إذا أراد بعبٍد خرًا بعثني إليه ي هذه الّصورة، وإذا أراد بعبد 
بض صّى اه عليه بالّشام، وتوّي  ّرًا بعثني إليه ي غر هذه الّصورة، فقه

ِفن ي احجر مع أِمه«)2) . إساعيل بعده وهو ابن ثاثن ومائة سنة، فده

)1) فضائل اأشهر الّثاثة: 22/ح9.

)2) علل الّرائع: 38/1/ح1. 
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13/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »غر واحٍد من أصحابنا، 
أبان اأمر، رفعه إى أي عبد اه، قال: كانْت اخيل وحوشًا ي  عن 
أَا  فصاحا:  جياٍد،  عى   وإساعيل  ،إبراهيم فصعد  العرب،  باد 

ها، أَا هلّم، فا فرس إّا أعطى بيده، وأمكن ِمن ناصيته«)1).
أبيه، عن »سعد بن عبد اه،  للّصدوق، عن  العلل  14/ ما روي ي 
أبان بن عثان، عن  قال: حّدثنا أمد بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن 
 :قال: أوحى اه تعاى إى إبراهيم ،مّمد الواسطّي، عن أي عبد اه
بينك وبينها  إّي احياء من رؤية عورتك، فاجعل  قْد شكْت  أّن اأرض 
فَلبَِسه،  الّساويل،  دون  ومن  الّثياب  من  أكر  هو  شيئًا  فجعل  حجابًا، 

فكان إى ركبتيه«)2).
15/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمد بن 
 ،عبد اه أي  بن عثان، عن حجر، عن  أبان  أي نر، عن  بن  مّمد 
أهدِخَل عى نمرود،  قومه، وعاب آهتهم، حّتى    إبراهيم  قال: خالف 
ُأْحيِي  َأَنا  َقاَل  َوُيِميُت  يِي  ُحْ اَلِذي  ﴿َرِبَ   :إبراهيم فقال:  فخاصمه، 
ا ِمَن اْمَْغِرِب  ِق َفْأِت ِبَ َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإَن اَه َيْأِت بِالَشْمِس ِمَن اْمَْرِ
َفُبِهَت اَلِذي َكَفَر َواُه َل َيِْدي اْلَقْوَم الَظاِمَِن﴾، وقال أبو جعفر: عاب 
 :إِِي َسِقيٌم﴾، قال أبو جعفر َفَقاَل  الُنُجوِم *  ِف  َنْظَرًة  ﴿َفَنَظَر  آهتهم: 
واه ما كان سقيًا، وما كذب، فلّا توّلوا عنه مدبرين إى عيٍد هم، دخل 
إبراهيم  إى آهتهم بَقدوٍم، فكسها، إّا كبرًا هم، ووضع الَقدوم ي 

)1) امحاسن: 630/2/ح109. 

)2) علل الّرائع: 584/2/ح29. 
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نع ها، فقالوا: ا واه، ما اجرأ  عنقه، فرجعوا إى آهتهم، فنظروا إى ما صه
له  جدوا  فلم  منها،  ويرأ  يعيبها  كان  الذي  الفتى  إّا  كسها  وا  عليها 
مع له احطب واستجادوه، حّتى إذا كان اليوم  الّنار، فجه قتلة أعظم من 
رق فيه، برز له نمرود وجنوده، وقْد بنى له بناًء لينظر إليه كيف  الذي حه
ضع إبراهيم ي منجنيق، وقالت اأرض: يا رِب ليس  تأخذه الّنار، ووه
 ، هه : إْن دعاي كفيته رق بالّنار؟ قال الّربر عى ظهري أحد يعبدك غره، حه
فذكر أبان، عن مّمد بن مروان، عّمن رواه عن أي جعفر: أّن دعاء 
، يا َمن م يلْد  [ يا صمده ، يا صمده إبراهيم يومئٍذ كان: )يا أحده ]يا أحده
وم يولْد وم يكْن له كفوًا أحد(، ثّم قال: )توّكلته عى اه(، فقال الّربر 
فيَت، فقال للّنار: ﴿ُكْوِي َبْرَدًا﴾، قال: فاضطربْت أسنان  تبارك وتعاى: كه
إبراهيم ِمن الرد، حّتى قال اه: ﴿َوَسَامًا َعَى إْبَراِهْيم﴾، وانحّط 
الّنار، قال نمرود:  إبراهيم حِدثه ي  جرئيل، وإذا هو جالٌس مع 
عظائهم:  من  عظيٌم  فقال  قال:  إبراهيم،  إله  مثَل  فْليّتخْذ  إهًا،  اّخَذ  َمن 
رقه، ]قال[ فأخذ عنق من الّنار نحوه حّتى  إِي عزمته عى الّنار أْن ا حه
ْوٌط، وخرج مهاجرًا إى الّشام هو وسارة ولوط«)1). أحرقه، قال: فآَمَن َلهه له
16/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد بن 
عيسى، وعّي بن إبراهيم، عن أبيه ميعًا، عن أمد بن مّمد بن أي نر، 
أي  عن  القضاعّي،  نعيم  عن  عارة،  بن  احسن  عن  عثان،  بن  أبان  عن 
فقال:  بيضاَء،  شعرًة  حيته  ي  فرأى   ،إبراهيم أصبح  قال:   ،جعفر
احمده هِ رِب العامَن الذي بّلغني هذا امبلغ، م أعِص اه طرفَة عن«)2).

)1) الكاي: 368/8/ح559. 

)2) الكاي: 391/8/ح588. 
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بن  مّمد  بن  أمد  عن  حيى،  بن  مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /17
عيسى، وعّي بن إبراهيم، عن أبيه ميعًا، عن أمد بن مّمد بن أي نر، 
 ،عن »أبان بن عثان، عن مّمد بن مروان، عّمن رواه، عن أي جعفر
قال: ما اّخذ اه  إبراهيم خليًا، أتاه بهراه باخّلة، فجاءه ملك اموت 
ي صورة شاٍب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماًء ودهنًا، فدخل 
رجًا    إبراهيم  وكان  الّدار،  من  خارجًا  فاستقبله  الّدار،   إبراهيم
غيورًا، وكان إذا خرج ي حاجة أغلق بابه، وأخذ مفتاحه معه، ثّم رجع 
بيده،  فأخذه  الِرجال،  من  يكون  ما  أحسن  قائٍم  برجٍل  هو  فإذا  ففتح، 
ا  رهر فقال:  أدخلنيها،  ا  رهر فقال:  داري،  أدخلك  َمن  اه،  عبد  يا  وقال: 
أحقر ها مِني، فَمن أنت؟ قال: أنا ملك اموت، ففزع إبراهيم ، فقال: 
فجئته  خليًا،  عبدًا  اه  اّخذ  ولكن  ا،  قال:  روحي؟  لتسلبني  جئتني 
هه حّتى أموت؟ قال: أنت هو، فدخل  لبشارته، قال: فَمن هو لعِي أخدمه

عى سارة، فقال ها: إّن اه تبارك وتعاى اّخذي خليًا«)1).
18/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
أبان اأمر، عن مّمد الواسطّي، قال: قال أبو  عن عّي بن احكم، عن 
عبد اه : إّن إبراهيم  شكا إى اه  ما يلقى من سوء خلق سارة، 
فأوحى اه تعاى إليه: إّنا َمَثله امرأة َمَثله الِضلع امعوج، إْن أقمته كسته، 

، استمتعَت به، اصر عليها«)2). وإْن تركَتهه
 ،19/ ما روي ي العلل، عن »امظّفر بن جعفر بن امظّفر العلوّي

)1) الكاي: 392/8/ح589. 

)2) الكاي: 513/5/ح2. 
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بن  قال: حّدثنا مّمد  أبيه،  بن مسعود، عن  بن مّمد  قال: حّدثنا جعفر 
نصر، عن أمد بن مّمد، عن العّباس بن معروف، عن عّي بن مهزيار، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي وفضالة، عن أبان، عن أي بصر، 
عن أي جعفر، قال: إّن اجّن شكروا اأَرَضة ما صنعْت بعصا سليان، 

فا تكاد تراها ي مكاٍن إّا وعندها ماء وطن«)1).
20/ ما روي ي العلل للّصدوق، عن أبيه، عن »عّي بن إبراهيم بن 
هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أي عمر، عن أبان، عن أي 
له  فصنعوا  اجّن،  داود  بن  سليان  أمر  قال:   ، جعفر  أي  عن  نصر، 
إى اجّن كيف  ينظر  القّبة  فبينا هو مّتكئ عى عصاه ي  قّبة من قوارير، 
يعلمون وهم ينظرون إليه، إذ حانْت منه التفاتة، فإذا رجل معه ي القّبة، 
قال: َمن أنت؟ قال: أنا الذي ا أقبل الّرشا، وا أهاب املوك، أنا ملك 
القّبة واجنر ينظرون إليه،  اموت، فقبضه وهو قائم مّتكئ عى عصاه ي 
منسأته فأكلْت  اأَرَضة،    اه  بعث  له حّتى  يدأبون  فمكثوا سنة   قال: 
َما  اْلَغْيَب  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو  َأْن  اْجُِن  َتَبَيَنِت  َخَر  ﴿َفَلَا  العصا-،  –وهي 

إّن اجّن يشكرون اأَرَضة   :أبو جعفر اْمُِهِن﴾، قال  اْلَعَذاِب  ِف  َلبُِثوا 
ماء  وعندها  إّا  مكاٍن  ي  تراها  تكاد  فا   ،سليان بعصاة  صنعْت  ما 

وطن«)2).
21/ ما روي ي ااختصاص، عن »أمد بن مّمد وفضالة، عن أبان، 
عن أي بصر وزرارة، عن أي جعفر ، قال: ما زاد العام عى الّنظر إى 

)1) علل الّرائع: 72/1/ح1.

)2) علل الّرائع: 74/1/ح3.
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ما خلفه وما بن يديه مّد بره، ثّم نظر إى سليان، ثّم مّد بيده، فإذا هو 
مّثٌل بن يديه«)1).

22/ ما روي ي العلل للّصدوق، عن أبيه عن »سعد بن عبد اه، عن 
أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان، عن أي 
بصر وغره، عن أحدما، قال: إّن امائكة مّا جاءْت ي هاك قوم لوط، 
هلكوا أهل هذه القرية، قالْت سارة: عجبته ِمن قّلتهم وكثرة  قالوا: إّنا مه
أهل القرية، فقالْت: وَمن يهطيق قوم لوط، فبّروها بإسحاق، ومن وراء 
يومئٍذ  وهي  عقيٌم،  عجوٌز  وقالْت:  وجهها،  فصّكْت  يعقوب،  إسحاق 
ابنة تسعن سنة، وإبراهيم يومئٍذ ابن عرين ومائة سنة، فجادل إبراهيم 
فزاده  فيها،  بَمن  أعلم  نحنه  قال: جرئيل،  لوطًا،  فيها  إّن  وقال:  عنهم، 
إبراهيم، فقال جرئيل: يا إبراهيم، أعِرض عن هذا، إّنه جاء أمر رِبك، 
وإّهم أتاهم عذاٌب غر مردود، قال: وإّن جرئيل مّا أتى لوطًا ي هاك 
رعون إليه، قام فوضَع يَدهه عى الباب،  قومه، فدخلوا عليه، وجاءه قومه هه
ننهَك  م  أَو  قالوا:  زوي ي ضيفي،  خه اه، وا  اّتقوا  فقال:  ناشدهم،  ثّم 
عن العامن، ثّم َعَرَض عليهم بناتة نكاحًا، قالوا: َما َلَنا ِي َبَناتَِك ِمْن َحٍق 
َلْو  ، قال: فا منكم رجل رشيد؟ قال: فأبوا، فقال:  ِريده نه َما  َلَتْعَلمه  َوإِّنَك 
ْكٍن َشِديٍد، قال: وجرئيل ينظر إليهم، فقال:  ّوًة َأْو َآِوي إَِى ره ْم قه َأّن ِي بِكه
لو يعلم أّي قّوٍة له، ثّم دعاه، فأتاه، ففتحوا الباب، ودخلوا، فأشار إليهم 
اه:  يهعاهدون  بأيدهم،  اجدار  يلتمسون  عميانًا  فرجعوا  بيده،  جرئيل 
له  سه لئِن أصبحنا ا نستبقي أحدًا ِمن آل لوط، قال: مّا قال جرئيل: إِّنا ره

)1) ااختصاص: 270. 
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َرِبَك، قال له لوط: يا جرئيل، عِجل، قال: نعم، قال: يا جرئيل، عِجل، 
ْبحه بَِقِريٍب، ثّم قال جرئيل: يا لوط،  ْبحه َأَلْيَس الصر مه الصر قال: إِّن َمْوِعَدهه
أهخرج منها أنت وولدك حّتى تبلغ موضع كذا وكذا، قال: يا جرئيل، إّن 
مري ِضعاف، قال: ارِحْل، فاخرج منها، فارحَل، حّتى إذا كان الّسحر، 
نزل إليها جرئيل، فأدخَل جناحه حتها، حّتى إذا استعلْت قلبها عليهم، 
اهّدَة،  لوط  امرأة  وسمعْت  ِسِجيٍل،  ِمْن  بحجارٍة  امدينة  جدراَن  وَرَمى 

فهلكْت منها«)1).
23/ ما روي ي كال الِدين للّصدوق، عن أبيه، »ومّمد بن احسن 
ابن أمد بن الوليد، قاا: حّدثنا سعد بن عبد اه، وعبد اه بن جعفر 
احمرّي، ومّمد بن حيى العّطار، وأمد بن إدريس ميعًا، قالوا: حّدثنا 
أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي، عن أبان 
بن  يوسف  إّن  قال:   ،اه عبد  أي  عن  احلبّي،  مّمد  عن  عثان،  ابن 
يعقوب )صلوات اه عليها( حن حرته الوفاة، مع آل يعقوب، وهم 
ثانون رجًا، فقال: إّن هؤاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء 
ْلد اوي بن يعقوب،  نِجيكم اه ِمن أيدهم برجٍل ِمن وه العذاب، وإّنا يه
الّرجل من  آدم، فجعل  َجعد  بن عمران، غام طوال  اسمه: موسى 
بني إرائيل يهسِمي ابنه عمران، ويهسِمي عمران ابنه موسى. فذكر أبان 
ابن عثان، عن أي احسن، عن أي بصر، عن أي جعفر أّنه قال: ما 
خرج موسى، حّتى خرج قبله مسون كّذابًا من بني إرائيل، كّلهم يّدعي 
أّنه موسى بن عمران. فبلغ فرعون أّهم يرجفون به، ويطلبون هذا الغام، 

)1) علل الّرائع: 551/2/ح6. 
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وقال له كهنته و سحرته: إّن هاك دينك وقومك عى يدي هذا الغام 
الذي يهولد العام من بني إرائيل، فوضع القوابل عى الِنساء، وقال: ا 
بح، ووضع عى أّم موسى قابلة، فلّا رأى ذلك بنو  يهولد العام ولد إّا ذه
إرائيل، قالوا: إذا َذَبَح الِغلان واستحيى الِنساء هلكنا، فلم نبَق، فتعالوا: 
ا نقرب الِنساء، فقال عمران أبو موسى: بل باروهّن، فإّن أمر اه 
أهحِرمه، وَمن تركه،  الّلهّم، َمن حّرمه، فإّي ا  واقٌع ولو كره امركون، 
ضع عى أِم موسى قابلة  فإّي ا أتركه، ووقع عى أِم موسى، فحملْت، فوه
أّمه وقعْت  حرسها، فإذا قامْت، قامْت، وإذا قعدْت، قعدْت، فلّا ملته 
القابلة: ماَلِك يا  عليها امحّبة، وكذلك حجج اه عى خلقه، فقالْت ها 
أهخذ ولدي  إذا ولدته  فإّي  تلوميني،  قالْت: ا  نّية تصفرين وتذوبن؟  به
أْن  فلّا  تصِدقها،  فلم  عليك،  أكتم  سوف  فإّي  خزي،  ا  قالْت:  بِح،  فذه
ولدْت التفتْت إليها وهي مقبلة، فقالْت: ما شاء اه، فقالْت ها: أم أقل: 
إّي سوف أكتم عليك، ثّم حلمْته، فأدخلْته امخدع، وأصلحْت أمره، ثّم 
خرجْت إى احرس، فقالْت: انرفوا–و كانوا عى الباب–فإّنا خرج دم 
منقطع، فانرفوا، فأرضعْته، فلا خافْت عليه الّصوت، أوحى اه إليها: 
نيل  ي  فاطرحيه  ليًا،  أخرجيه  ثّم  فيه،  اجعليه  ثّم  الّتابوت،  اعمي  أن 
مر، فوضعْته ي الّتابوت، ثّم دفعْته ي اليِم، فجعل يرجع إليها، وجعلْت 
تدفعه ي الغمر، و إّن الِريح ربته، فانطلقْت به، فلّا رأْته قْد ذهب به 
الّصاحة  امرأة  وكانْت  قال:  قلبها،  عى  اه  فربَط  تصيح،  أْن  ّمْت  اماء، 
الّربيع،  أّيام  إّها  لفرعون:  قالْت  إرائيل،  بني  ِمن  وهي  فرعون،  امرأة 
بْت  فأخرجني، وارب ي قّبة عى شّط الّنيل، حّتى أتنّزه هذه اأّيام، فره
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ها قّبة عى شّط الّنيل؛ إذ أقَبَل الّتابوت يهريدها، فقالْت: هل ترون ما أرى 
عى اماء؟ قالوا: إي -واه- يا سّيدتنا، إّنا لنرى شيئًا، فلّا دنا منها، ثارْت 
 ، إى اماء، فتناولته بيدها، وكاد اماء يغمرها، حّتى تصاحوا عليها، فجذبْتهه
وأخرجته من اماء، فأخذْته فوضعْته ي حجرها، فإذا هو غاٌم أمله الّناس 
هم، فوقعْت عليها منه مّبة، فوضعْته ي حجرها، وقالْت: هذا ابني،  وأرر
وا: إي -واه- يا سِيدتنا، واهِ، ماَلِك َوَلد، وا للملك، فاّخذي هذا  فقاله
نّتخذه  حلوًا  طِيبًا  غامًا  أصبته  إِي  وقالْت:  فرعون،  إى  فقامْت  ولدًا، 
الغام؟  هذا  أين  وِمن  قال:  تقتله،  فا  وَلَك،  ي  عٍن  قّرة  فيكون  ولدًا، 
به، فلْم تزْل به، حّتى ري، فلّا  اماء جاء  أّن  إّا  قالْت: واه ما أدري، 
َمن كان مع  أحٌد من رؤوس  يبَق  م  ابنًا،  تبّنى  قْد  املك  أّن  الّناس  سمع 
فرعون إّا بعَث إليه امرأته لتكوَن له ِظئرًا، أو حضنه، فأبى أْن يأخذ ِمن 
حقروا  وا  ظئرًا،  ابني  اطلبوا  فرعون:  امرأة  قالْت  ثديًا،  منهّن  امرأٍة 
قِصيه،  خته:  أمر موسى أه فقالْت  منهّن،  امرأة  يقبل من  أحدًا، فجعل ا 
انظري أَتريَن له أثرًا، فانطلقْت، حّتى أتْت باب املك، فقالْت: قْد بلغني 
لكم،  وتكفله  ولدكم  تأخذ  صاحة  ام��رأة  وههنا  ظئرًا،  تطلبون  أّنكم 
فقالْت: أدخلوها، فلّا دخلْت، قالْت ها امرأة فرعون: ّمن أنت؟ قالْت: 
ها  فقلَن  حاجة،  فيك  لنا  فليس  نّية،  يابه اذهبي  قالْت:  إرائيل،  بني  من 
الِنساء: انظري عافاك اه يقبل أو ا يقبل، فقالْت امرأة فرعون: أرأيتم لو 
بني  من  وامرأة  إرائيل  بني  ِمن  الغام  يكوَن  أْن  فرعون  يرى  قبلها 
لن: فانظري يقبل أو ا يقبل، قالْت  إرائيل–يعني: الِظئر–فا يرى، قه
امرأة فرعون: فاذهبي، فادعيها، فجاءْت إى أِمها وقالْت: إّن امرأة املك 
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ثّم  ِحجرها،  ي  فوضعْته  موسى،  إليها  ِفَع  فده عليها،  فدخلْت  تدعوك، 
ألقمْته ثدها، فازدحم الّلبن ي حلقه، فلّا رأْت امرأة فرعون أّن ابنها قْد 
قبل، قامْت إى فرعون، فقالْت: إّي قْد أصبته ابني ِظئرًا، وقْد قبَِل منها، 
ّما ا يكون  فقال: ّمن هي؟ قالْت: من بني إرائيل، قال فرعون: هذا 
تهكِلمه  تزْل  فَلم  بني إرائيل،  والِظئر من  بني إرائيل  ِمن  الغام  أبدًا، 
فيه، وتقول: ما خاف من هذا الغام؟ إّنا هو ابنك، ينشأه ي حجرك، حّتى 
قلبته عن رأيته، وري. فنشأ موسى ي آل فرعون، وكتمْت أّمه خره، 
وأهخته والقابلة، حّتى هلكْت أّمه والقابلة التي قبلته، فنشأ  ا يعلم به 
بنو إرائيل، قال: وكانْت بنو إرائيل تطلبه وتسأل عنه، فيعمى عليهم 
خره، قال: فبلغ فرعون أّهم يطلبونه ويسألون عنه، فأرسل إليهم، فزاد 
والّسؤال عنه،  به  اإخبار  بينهم، وهاهم عن  العذاب عليهم، وفّرق  ي 
عليم،  عنده  هم  شيٍخ  إى  مقمرة  ليلة  ذات  إرائيل  بنو  فخرجْت  قال: 
فقالوا: قْد كّنا نسريح إى اأحاديث، فحّتى متى وإى متى نحن ي هذا 
الباء؟ قال: واه، إّنكم ا تزالون فيه حّتى جيء اه -تعاى ذكره- بغاٍم 
لد اوي بن يعقوب، اسمه موسى بن عمران، غام طوال جعد،  من وه
فبينا هم كذلك، إذ أقبل موسى يسر عى بغلٍة، حّتى وقف عليهم، فرفع 
الّشيخ رأسه، فعرفه بالِصفة، فقال له: ما اسمك يرمك اه؟ قال: موسى، 
بيده،  فأخذ  الّشيخ،  إليه  فوَثب  قال:  عمران،  ابن  قال:  َمن؟  ابن  قال: 
فقّبلها، وثاروا إى رجله، فقّبلوها، فعرفهم وعرفوه، واّخذ شيعة، فمكث 
بعد ذلك ما شاء اه، ثّم خرج، فدخل مدينًة لفرعون فيها رجل ِمن شيعته 
قاتل رجًا من آل فرعون من القبط، فاستغاثه الذي ِمن شيعته عى الذي  يه
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ِمن عدِوه القبطّي، فوكزه موسى، فقى عليه، وكان موسى قْد أهعطَي 
بسطة ي اجسم وشّدة ي البطش، فذكره الّناس وشاع أمره، وقالوا: إّن 
فلّا  يرّقب،  خائفًا  امدينة  ي  فأصبح  فرعون،  آل  من  رجًا  قتل  موسى 
عى  يسترخه  باأمس  استنره  الذي  الّرجل  إذا  الغد،  من  أصبحوا 
رجل،  واليوم  رجل  باأمس  مبن،  لغوٌي  إّنك  موسى:  له  فقال   آخر، 
َا َقاَل َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي  ﴿َفَلَا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش بِاَلِذي ُهَو َعُدٌو َلُ
ْرِض َوَما ُتِريُد َأْن  ْمِس إِْن ُتِريُد إَِل َأْن َتُكوَن َجَباًرا ِف اْأَ َكَا َقَتْلَت َنْفسًا بِاْأَ
َيا  َقاَل  َيْسَعى  اْمَِديَنِة  َأْقَص  ِمْن  َرُجٌل  ﴿َوَجاَء  اْمُْصِلِحَن﴾،  ِمَن  َتُكوَن 
ُموَسى إَِن اْمََلَ َيْأَتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِِي َلَك ِمَن الَناِصِحَن* َفَخَرَج 
خادم،  وا  داّبة  وا  ظهر  بغر  مر  من  فخرج  َقُب﴾،  َيَتَ َخائِفًا  ِمْنَها 
إى  فانتهى  مدين،  أرض  إى  انتهى  حّتى  أخرى،  وترفعه  أرض  خفضه 
يسقون،  الّناس  من  ّمة  أه عندها  وإذا  بئر،  حتها  فإذا  فنزل،  شجرة،  أصل 
قالتا:  ما خطبكا؟  قال:  وإذا معها غنيمة ها،  وإذا جاريتان ضعيفتان، 
أبونا شيخ كبر، ونحن جاريتان ضعيفتان ا نقدر أْن نزاحم الّرجال، فإذا 
قِدما  ها:  وقال  دلوما،  فأخذ   ،موسى فرمها  سقينا،  الّناس  سقى 
إى  موسى  توّى  ثّم  الّناس،  قبل  بكرًة  رجعتا  ثّم  ها،  فسقى  غنمكا، 
َفِقٌي﴾،  َخْيٍ  ِمْن  إَِلَ  َأْنَزْلَت  ِمَا  إِِي  َرِب  ﴿َفَقاَل  حتها،  فجلس  الّشجرة، 
فروي أّنه قال ذلك وهو متاج إى شّق مرة، فلّا رجعتا إى أبيها، قال: ما 
لنا،  فسقى  رمنا،  صاحًا  رجًا  وجدنا  قالتا:  الّساعة؟  هذه  ي  أعجلكا 
قالْت:  استحياء،  عى  مي  فجاءته  ي،  فادعيه  إذهبي،  إحداما:   فقال 
وَي أّن موسى  قال  ﴿إَِن َأِب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا﴾، فره
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ها: وِجهيني إى الّطريق، وامي خلفي، فإّنا بنو يعقوب ا ننظر ي أعجاز 
اْلَقْوِم  ِمَن  َنَجْوَت  ْف  َقاَل َل َتَ اْلَقَصَص  َعَلْيِه  ﴿َفَلَا َجاَءُه َوَقَص  الّنساء، 
ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إَِن َخْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوُي  الَظاِمَِن * َقاَلْت إِْحَداُمَ
ِمُن* َقاَل إِِي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتَي َهاَتْنِ َعَى َأْن َتْأُجَرِي َثَاِيَ  اْأَ
أّن  أّمها؛  قى  أّنه  وَي  ف��ره ِعْنِدَك﴾،  َفِمْن  ا  َعــْرً َأْتَْمَت  َفــإِْن  ِحَجٍج 
اأنبياء ا يأخذون إّا بالفضل والّتام، فلّا قى موسى اأجل، وسار 
بأهله نحو بيت امقدس، أخطأ عن الّطريق ليًا، فرأى نارًا، فقال أهله: 
امكثوا، إي آنسته نارًا لعِي آتيكم منها بقبٍس، أو بخٍر من الّطريق، فلّا 
منها  دنا  فلّا  إى أعاها،  إذا شجرة تضطرم من أسفلها  الّنار،  إى  انتهى 
تأّخرْت عنه، فرجع وأوجس ي نفسه خيفة، ثّم دنْت منه الّشجرة، فنهودَي 
من شاطئ الوادي اأيمن ي البقعة امباركة من الّشجرة: أْن يا موسى، إّي 
أنا اه ربر العامَن، وأْن ألِق عصاَك فلّا رآها تتزر كأّها جاٌن، وّى مدبرًا 
هب  مثل  منها  خرج  رير،  أسناها  اجذع،  مثل  حّية  فإذا  يعِقب،  وم 
يرتعد،  وهو  فرجع  ارجع،   :رّبه له  فقال  مدبرًا،  موسى  فوّى  الّنار، 
وركبتاه تصطّكان، فقال: يا إهي، هذا الكام الذي أسمع كامك؟ قال: 
تناول  ثّم  ذنبها،  عى  رجله  فوضع  اأمان،  عليه  فوقع  خف،  فا  نعم، 
حييها، فإذا يده ي شعبة العصا قْد عادْت عصا، وقيل له: اخلع نعليك 
كانتا من جلِد  أَمَر بخلعها؛ أّها  أّنه  وي  فره امقّدس طوى،  بالواد  إّنك 

ماٍر ميٍت«)1).
»مّمد بن احسن، عن مّمد بن  24/ ما روي ي ااختصاص، عن 
احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان، عن أي مزة، 

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 147-151/ح13.
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قال  امقّدسة،  إى اأرض  انتهى هم موسى  ما  قال:   ، أي جعفر  عن 
هم: ادخلوا اأرَض امقّدسَة التي كتب اه لكم، وا ترتّدوا عى أدباركم، 
فتنقلبوا خارين–وقْد َكَتَبَها اه هم–، قالوا: إّن فيها قومًا جّبارين، وإّنا 
لْن ندخَلها حّتى خرجوا منها، فإْن خرجوا منها، فإّنا داخلوَن، قال رجان 
ِمن الذين خافون أنعم اه عليها: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه، 
فإّنكم غالبون، قالوا: اذهب أنَت وربرك فقاتا، إّنا ههنا قاعدون، قال: 
ق بيننا وبَن القوم الفاسقن، فلّا  رِب إّي ا أملكه إّا نفِي وأخي، فافره
وا ي أربعة فراسخ أربعن سنة،  أبوا أْن يدخلوها حّرَمها اه عليهم، فتاهه
 :أبو عبد اه الفاسقن، قال  القوم  يتيهون ي اأرض، فا تأس عى 
باحداء  فرحلون  الّرحيل،  أمسيتم  منادهم:  نادى  أمسوا  إذا  وكانوا 
ي  فيهصبحوا  هم،  فدارْت  اأرض،  اه  أمر  أسحروا  إذا  حّتى  والّزجر، 
هذا  فمكثوا  الّطريق،  أخطأتم  قْد  فيقولون:  منه،  وا  ارحله الذي  منزهم 
أربعن سنة، ونزل عليهم امّن والّسلوى، حّتى هلكوا ميعًا، إّا رجلن: 
نحو من  يتيهون ي  وأبناءهم، وكانوا  يوفنا،  بن  نون، وكالب  بن  يوشع 
أربعة فراسخ، فإذا أرادوا أْن يرحلوا ثبت ثياهم عليهم وخفافهم، قال: 
اثنتا  منه  فانفجرْت  بعصاه،  موسى  ربه  نزلوا  إذا  حجر،  معهم  وكان 
احجر،  ي  فدخل  اماء،  رجع  ارحلوا  فإذا  عن،  سبٍط  لكِل  عينًا،  عرة 

ووضع احجر عى الّداّبة«)1).
بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  الِدين،  كال  ي  روي  ما   /25
الوليد، قال: حّدثنا سعد بن عبد اه، قال: حّدثنا مّمد بن الوليد 
اخّزاز، والّسندّي بن مّمد البّزاز ميعًا، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان 

)1) ااختصاص: 266-265. 
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اه  عبد  وأي  الباقر  جعفر  أي  عن  الّنّبال،  بشر  عن  اأمر،  عثان  ابن 
 ،قاا: جاءْت ابنة خالد بن سنان العبّي إى رسول اه ،الّصادق
ثّم  رداءه،  ها  وأدناها، وبسط  أخي، وصافحها،  ابنة  يا  مرحبًا  ها:  فقال 
سنان  بن  خالد  قومه،  ضّيعه  نبٍي  ابنة  هذه  قال:  ثّم  جنبه،  إى  أجلسها 

ها: مياة ابنة خالد بن سنان«)1). العبّي، وكان اسمه
أبيه، وأمد بن مّمد  26/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن 
 الكوّي، عن عّي بن عمرو بن أيمن ميعًا، عن مسن بن أمد بن معاذ، عن 
 قال: بينا رسول اه ،أبان بن عثان، عن بشر الّنّبال، عن أي عبد اه
جالسًا، إذ جاءته امرأة، فرّحب ها، وأخذ بيدها، وأقعدها، ثّم قال: ابنة نبٍي 
ها:  يقال  نار  يؤمنوا، وكانْت  أْن  فأبوا  بن سنان، دعاهم،  قومه، خالد  ضّيعه 
نار اَحَدَثان، تأتيهم كّل سنة، فتأكل بعضهم، وكانْت خرج ي وقٍت معلوٍم، 
فاستقبلها  فجاءْت،  قال:  نعم،  قالوا:  تؤمنون؟  عنكم  رددتا  إْن  هم:  فقال 
بثوبه، فرّدها، ثّم تبعها، حّتى دخلْت كهفها، ودخل معها، وجلسوا عى باب 
الكهف، وهم يرون أّا خرج أبدًا، فخرج، وهو يقول: هذا هذا، وكلر هذا ِمن 
ذا، زعمْت بنو عبس أّي ا أخرج وجبيني يندى، ثّم قال: تؤمنوَن ي؟ قالوا: 
، فادفنوي، فإها ستجيءه عانة ِمن  ا، قال: فإي ميت يوم كذا وكذا، فإذا أنا متر
ر يقدمها عْرٌ أبر، حّتى يقف عى قري، فانبشوي، وسلوي عّا شئتم، فلّا  ه مه
مات دفنوه، وكان ذلك اليوم؛ إْذ جاءْت العانة اجتمعوا وجاؤوا يريدون نبشه، 
فقالوا: ما آمنتهم به ي حياته، فكيف تؤمنوَن به بعد موته، ولئن نبشتموه ليكون 

ّبة عليكم، فاتركوه، فركوه«)2). سه

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 659/ح3.

)2) الكاي: 342/8/ح540. 
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رسوُل الّلِه
1/ ما روي ي مناقب آل أي طالب، عن »أبان بن عثان رفعه بإسناده، 
قالْت آمنة: مّا قربْت وادة رسول اه، رأيته جناح طائٍر أبيض 
عب عّني، وأتيت بربة بيضاء، وكنته  قْد مسح عى فؤادي، فذهب الرر
طواًا  كالّنخل  نسوة  رأيته  ثّم  عال،  نور  فأصابني  فربتها،  عطشى، 
كالِديباج  رأيته  حّتى  اآدمّين،  كام  يشبه  ا  كامًا  وسمعته  حّدثني، 
ذوه ِمن أعِز الّناس،  اأبيض قْد مأ بن الّساء واأرض، وقائل يقول: خه
ورأيته رجاًا وقوفًا ي اهواء، بأيدهم أباريق، ورأيته مشارق اأرض 
ومغارها، ورأيته َعَلًا ِمن سندٍس عى قضيٍب من ياقوتٍة قْد رب بن 
الّساء واأرض ي ظهر الكعبة، فخرج رسول اه رافعًا إصبعه إى 
فسمعته  غشيته،  حّتى  الّساء،  من  تنزل  بيضاء  سحابة  ورأيت  الّساء، 
نداء: طوفوا بمحّمد رق اأرض وغرها والبحار لتعرفوه باسمه ونعته 
الّلبن  من  أبيض  ثوٍب  ي  به  أنا  فإذا  الغامة،  عنه  انجلْت  ثّم  وصورته، 
الّرطب،  الّلؤلؤ  مفاتيح من  وحته حريرة خراء، وقْد قبض عى ثاثة 
وقائل يقول: َقَبَض مّمٌد عى مفاتيح الّنرة والِريح والّنبّوة، ثّم أقبلْت 
سحابة أخرى، فغّيبته عن وجهي أطول من امّرة اأوى، وسمعته نداء: 
واإنس  اجّن  روحاي  عى  واعرضوه  والغرب،  الّرق  بمحّمد  طوفوا 
والّطر والّسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورّقة نوح، وخّلة إبراهيم، ولسان 
إساعيل، وكال يوسف، وبرى يعقوب، وصوت داود، وزهد حيى، 
ويْت  وكرم عيسى، ثّم انكشف عنه، فإذا أنا به، وبيده حريرة بيضاء، قْد طه
نيا  الدر عى  مّمد  َقَبَض  قْد  يقول:  وقائل  عليها،  قبض  وقْد  شديدًا،  طّيًا 
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كّلها، فلم يبَق يء إّا حّل ي قبضته، ثّم إّن ثاثة نفر كأّن الّشمس تطلع 
الّثاي  يِد  وي  مسك،  ونافحة  فّضة  إبريق  أحدهم  يد  ي  وجوههم،  ِمن 
طسٌت من زمّردة خراء ها أربع جوانب، ِمن كِل جانب لؤلؤة بيضاء، 
نيا، فاقبض عليها يا حبيب اه، فقبض عى وسطها،  وقائل يقول: هذه الدر
وقائل يقول: َقَبَض الكعبة، وي يد الّثالث حريرة بيضاء مطوّية، فنرها، 
فأخرج منها خامًا حار أبصار الّناظرين فيه، فغسل بذلك اماء من اإبريق 
سبع مّرات، ثّم رب اخاتم عى كتفيه، وتفل ي فيه، فاستنطقه، فنطق، 
فلم أفهم ما قال، إّا أّنه قال: ي أمان اه وحفظه وكاءته، قْد حشوته 
من  طوبى  البر،  خر  أنت  وشجاعة،  وعقًا  ويقينًا  وعلًا  إيانًا  قلَبَك 
وكان  ساعة،  أجنحتهم  بن  أهدخل  ثّم  عنك،  خّلف  من  وويٌل  اّتبعك، 
الفاعل به هذا رضوان، ثّم انرف، وجعل يلتفت إليه، ويقول: أبر بعِز 
نيا واآخرة، ورأيته نورًا يسطع من رأسه، حّتى بلغ الّساء، ورأيته  الدر
قصور الّشامات، كأّنه شعلة نار نورًا، ورأيته حوي من القطا أمرًا عظيًا 

قْد نرْت أجنحتها.
عبد امّطلب: مّا انتصف تلك الّليلة، إذا أنا ببيت اه قْد اشتمل بجوانبه 
اأربعة، وخّر ساجدًا ي مقام إبراهيم، ثّم استوى البيت مناديًا: اهه أكره 
ربر مّمٍد امصطفى، اآن قْد طّهري رِي من أنجاس امركن وأرجاس 
بطر  أنا  وإذا  وجوهها،  عى  وخّرْت  اأصنام،  انتقضْت  ثّم  الكافرين، 
اأرض حارة إليها، فإذا جبال مّكة مرفة عليها، وإذا بسحابٍة بيضاء 
 : : أنا نائم أو يقظان؟ قالْت: بل يقظان، قلته بإزاء حجرتا، فأتيتها، وقلته
أدفعه  أْن  تنازعني  الّطر  وهذه  ه،  وضعته قْد  قالْت:  جبهتك؟  نور  فأين 
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: هاتيه  إليها، فتحمله إى أعشاشها، وهذه الّسحاب تسألني كذلك، قلته
 : أنظر إليه، قالْت: ِحيل بينك وبينه إى ثاثة أّيام، فسللته سيفي، وقلته
لتخرجّنه أو أقتلّنِك، قالْت: شأنك وإّياه، فلّا ممته أْن ألج البيت، بدر 
البيت رجٌل، وقال ي:ارجع وراءك، فا سبيل أحٍد من  إّي من داخل 
.(1(» ولد آدم إى رؤيته، أو أْن تنقي زيارة امائكة، فارتعدته وخرجته

2/ ما روي ي كال الِدين للّصدوق، عن أبيه، عن »عِي بن إبراهيم، 
مّا  قال:  بإسناده،  رفعه  بن عثان،  أبان  أي عمر، عن  ابن  أبيه، عن  عن 
بلغ عبد اه بن عبد امّطلب زّوجه عبد امّطلب آمنة بنت وهب الّزهرّي، 
ملته  مّا  قالْت:  أّها  عنها  وي  فره  ،اه برسول  ملْت  ها،  تزّوج  فلّا 
به م أشعر باحمل، وم يصبني ما يصيب الّنساء من ثقل احمل، فرأيته 
ي نومي كأّن آٍت أتاي، فقال ي: قْد ملْت بخر اأنام، فلّا حان وقت 
ه، وهو يّتقي اأرض بيده وركبتيه،  الوادة، خّف عّي ذلك حّتى وضعته
الّصمد من  بالواحد  فعِوذيه  البر،  يقول: وضعِت خر  قائًا  وسمعته 
ليلة  عرة  اثنتي  الفيل  عام   اه رسول  لد  فوه وحاسٍد.  باٍغ  كِل  ِر 
مضْت من ربيع اأّول يوم ااثنن، فقالْت آمنة: مّا سقط إى اأرض اّتقى 
اأرض بيديه وركبتيه، ورفع رأسه إى الّساء، وخرج مّني نور أضاء ما 
الّساء،  عن  جبوا  وحه بالّنجوم،  الّشياطن  ميْت  وره واأرض،  الّساء  بن 
لذلك، وقالوا:  ففزعوا  الّساء،  والّنجوم تسر ي  هب  الشر قريش  ورأْت 
هذا قيام الّساعة، فاجتمعوا إى الوليد بن امغرة، فأخروه بذلك، وكان 
الّر  التي تتدوا ها ي  الّنجوم  إى هذه  نظروا  أه فقال:  شيخًا كبرًا جِربًا، 

)1) مناقب آل أي طالب: 29-27/1. 
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ثابتة،  هذه  كانْت  وإْن  الّساعة،  قيام  فهو  زالْت،  قْد  كانْت  فإْن  والبحر، 
إبليس،  إى  فاجتمعوا  ذلك،  الّشياطن  وأبرْت  حدث.  قْد  أمٍر  فهو 
هب، فقال: أهطلبوا، فإّن أمرًا  موا بالشر نعوا من الّساء وره فأخروه أّهم قْد مه
قْد حدث، فجالوا ي الّدنيا ورجعوا، وقالوا: م نَر شيئًا، فقال: أنا هذا، 
إى احرم وجد احرم مفوفًا  انتهى  فلا  ما بن امرق وامغرب،  فخرق 
بامائكة، فلّا أراد أْن يدخل صاح به جرئيل، فقال: اخسأ يا ملعون، 
د قال: يا جرئيل، ما هذا؟ قال: هذا  فجاء من قبل حراء، فصاَر مثل الرر
لد، وهو خر اأنبياء، قال: هل ي فيه نصيب؟ قال: ا، قال:  قْد وه نبٌي 
، قال: وكان بمّكة هودٌي يقال له:  ففي أّمته؟ قال: بى، قال: قْد رضيته
لد ي هذه  يوسف، فلّا رأى الّنجوم يهقذفه ها وتتحّرك، قال: هذا نبٌي قْد وه
مْت  اأنبياء–ره آخر  الّليلة، وهو الذي نجده ي كتبنا، أّنه إذا ولد–وهو 
جبوا عن الّساء، فلّا أصبح جاء إى نادي قريش، فقال:   الّشياطن، وحه
م  أخطأته قال:  ا،  قالوا:  مولود؟  الّليلة  فيكم  لد  وه هل  قريش،  معر  يا 
لد إذًا بفلسطن، وهو آخر اأنبياء وأفضلهم، فتفّرق القوم،  والّتوراة، وه
اليهودّي،  قال  با  أهله  منهم  رجٍل  كّل  أخر  منازهم،  إى  رجعوا  فلّا 
فأخروا  الّليلة،  هذه  ي  ابٌن  امّطلب  عبد  بن  اه  لعبد  لد  وه لقْد  فقالوا: 
بذلك يوسف اليهودّي، فقال هم: قبل أْن أسألكم أو بعده؟ قالوا: قبل 
ابنك  فقالوا: أخرجي  آمنة،  باب  إى  قال: فاعرضوه عّي، فمشوا  ذلك، 
ينظر إليه هذا اليهودّي، فأخرجْته ي قاطه، فنظر ي عينيه، وكشف عن 
كتفيه، فرأى شامة سوداء بن كتفيه، وعليها شعرات، فلّا نظر إليه وقع 
فقال:  منه،  وضحكوا  قريش،  منه  فتعّجب  عليه،  مغشّيًا  اأرض   عى 
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أ تضحكوَن يا معَر قريش، هذا نبير الّسيف، ليبرّنكم، وقْد ذهبْت الّنبّوة 
من بني إرائيل إى آخر اأبد، وتفّرق الّناس، ويتحّدثون بخر اليهودّي، 
ونشأ رسول اه ي اليوم كا ينشأ غره ي اجمعة، وينشأ ي اجمعة كا 

ينشأ غره ي الّشهر«)1).
3/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »عّي بن أمد بن عبد اه بن أمد 
ابن أي عبد اه الرقّي، قال: حّدثني أي، عن جّده أمد بن أي عبد اه، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي، عن أبان بن عثان، عن أي عبد 
اه الّصادق ، قال: كان إبليس )لعنه اه( خرق الّساوات الّسبع، فلّا 
أربع ساوات،  جب عن ثاث ساوات، وكان خرق  ولد عيسى حه
الّشياطن  ميْت  وره كِلها،  الّسبع  عن  جب  حه  اه رس��ول  ولد  فلّا 
الكتب  أهل  نسمع  كّنا  الذي  الّساعة  قيام  قريش: هذا  بالّنجوم، وقالت 
يذكرونه، وقال عمرو بن أمّية، وكان من أزجر أهل اجاهلّية: انظروا هذه 
مي  تدى ها، ويهعرف ها أزمان الِشتاء والّصيف، فإْن كان ره الّنجوم التي هه
مي بغرها، فهو أمر حدث.  ها، فهو هاك كِل يٍء، وإْن كانْت ثبتْت وره
وأصبحْت اأصنام كّلها صبيحة مولد الّنبّي ليس منها صنم إا وهو 
إيوان كسى، وسقطْت منه  الّليلة  تلك  منكٌب عى وجهه، وارجس ي 
أربعة عر رفة، وغاضْت بحرة ساوة، وفاض وادي الّساوة، ومدْت 
نران فارس، وم خمد قبل ذلك بألف عام، ورأي امؤبذان ي تلك الّليلة ي 
امنام إبًا صعابًا تقود خيًا عرابًا، قْد قطعْت دجلة، وانسبْت ي بادهم، 
العوراء،  ِمن وسطه، وانخرقْت عليه دجلة  املك كسى  وانقصم طاق 

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 196-197/ح39.
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وانتر ي تلك الّليلة نور من ِقَبل اِحجاز، ثّم استطار حّتى بلغ امرق، 
خرسًا  واملك  منكوسًا،  أصبح  إّا  نيا  الدر ملوك  من  ملٍك  رير  يبَق   وم 
ا يتكّلم يومه ذلك، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر الّسحرة، وم تبق 
العرب،  جبْت عن صاحبها، وعظمْت قريش ي  إّا حه العرب  كاهنة ي 
وا آل اه ؛ أّهم  مر وا آل اه. قال أبو عبد اه الّصادق : إّنا سه مر وسه
ي بيت اه احرام. وقالْت آمنة: إّن ابني واه سقط فاّتقى اأرض بيده، 
ثّم رفع رأسه إى الّساء، فنظر إليها، ثّم خرج مّني نور أضاء له كّل يء، 
فسِميه  الّناس،  سِيد  ولدِت  قْد  إّنِك  يقول:  قائًا،  الّضوء  ي  وسمعته 
)مّمدًا(، وأهي به عبد امطلب لينظر إليه، وقْد بلغه ما قالْت أّمه، فأخذه، 

فوضعه ي حجره، ثّم قال:
أعطاي اَلذي  هِ  اأرَداِن المُد  الطِيَب  الغاَم  هذا 

قْد ساَد ف امهِد عى الِغلاِن 
ثّم عّوذه بأركان الكعبة، وقال فيه أشعارًا، قال: وصاح إبليس )لعنه 
اه( ي أبالسته، فاجتمعوا إليه، فقالوا: ما الذي أفزعك يا سّيدنا؟ فقال 
هم: ويلكم، لقْد أنكرته الّساء واأرض منذ الّليلة، لقْد حدث ي اأرض 
ِفع عيسى بن مريم، فاخرجوا وانظروا  حدث عظيم ما حدث مثله منذ ره
ما  فقالوا:  إليه،  اجتمعوا  ثّم  فافرقوا،  حدث،  قْد  الذي  احدث  هذا  ما 
فجاها  نيا،  الدر ي  انغمس  ثّم  اأمر،  هذا  أنا  إبليس:  فقال  شيئًا،  وجدنا 
ليدخل،  فذهب  بامائكة،  مفوفًا  احرم  فوجد  احرم،  إى  انتهى  حّتى 
وا به، فرجع، ثّم صار مثل الر–وهو العصفور–، فدخل من قبل  فصاحه
 حراء، فقال له جرئيل: وراءك، لعنك اه، فقال له: حرٌف أسألك عنه 
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يا جرئيل، ما هذا احدث الذي َحَدَث منذ الّليلة ي اأرض؟ فقال له: 
ولد مّمد، فقال له: هل ي فيه نصيب؟ قال: ا، قال: ففي أّمته؟ قال: 

.(1(» نعم، قال: رضيته
4/ ما روي ي كال الِدين للّصدوق، عن أبيه، عن »عّي بن إبراهيم، 
بلغ  مّا  قال:  يرفعه،  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي  ابن  عن  أبيه،   عن 
قريش،  عر  ي  الّشام  إى  خ��رج  أْن  طالب  أب��و  أراد   ،اه رس��ول 
خلفني،  َمن  عى  عّم،  يا  وقال:  بالِزمام،  وتشّبث   ،اه رسول   فجاء 
ا عى أٍم وا عى أٍب، وقْد كانْت أّمه توّفيت، فَرّق له أبو طالب ورمه، 
ه  وأخرجه معه، وكانوا إذا ساروا تسر إى رأس رسول اه غامة تهظلر
وا ي طريقهم برجٍل يقال له: بحرى، فلّا رأى الغامة  من الّشمس، فمرر
تسر معهم نزل من صومعته، واّخذ لقريش طعامًا، وبعث إليهم يسأهم 
أْن يأتوه، وقْد كانوا نزلوا حت شجرة، فبعث إليهم يدعوهم إى طعامه، 
أْن  أحببته  قْد  قال:  منك،  هذا  نعهد  كّنا  ما  واه  بحرى،  يا  له:  فقالوا 
تأتوي، فأتوه وخّلفوا رسول اه ي الّرحل، فنظر بحرى إى الغامة 
قائمة، فقال هم: هل بقَي منكم أحٌد م يأتني؟ فقالوا: ما بقي مّنا إّا غام 
أحٌد  طعامي  عن  يتخّلف  أْن  ينبغي  ا  فقال:  الّرحل،  ي  خّلفناه  حدث 
منكم، فبعثوا إى رسول اه، فلّا أقبل، أقبلْت الغامة، فلا نظر إليه 
وا: ابن هذا، وأشاروا إى أي طالب،  بحرى، قال: َمن هذا الغام؟ قاله
فقال له بحرى: هذا ابنك؟ قال أبو طالب: هذا ابن أخي، قال: ما فعل 
الغام  هذا  ّد  ره طالب:  أي  بحرى  فقال  مل،  وهو  توِي،  قال:  أبوه؟ 

)1) أماي الّصدوق: 360-362/ح1. 
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إى باده، فإّنه إْن علمْت به اليهود ما أعلم منه قتلوه، فإّن هذا شأنًا من 
الّشأن، هذا نبير هذه اأّمة، هذا نبير الّسيف«)1).

إبراهيم، عن  أبيه، عن »عّي بن  الّصدوق، عن  أماي  5/ ما روي ي 
أبيه إبراهيم بن هاشم، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أي 
مّا أهري برسول اه إى  عبد اه، جعفر بن مّمد الّصادق، قال: 
بيت امقدس، مله جرئيل عى الراق، فأتيا بيت امقدس، وعرض عليه 
بعر  رجوعه  ي   اه رسول  فمّر   ، ورّدهه ها،  وصّى  اأنبياء،  ماريب 
وا بعرًا هم، وكانوا يطلبونه، فرب  لقريش، وإذا هم ماء ي آنية، وقْد أظلر
رسول اه من ذلك اماء، وأهرق باقيه، فلّا أصبح رسول اه قال 
اأنبياء  آثار  وأراي  امقدس،  بيت  إى  ي  أرى  قْد   اه إّن  لقريش: 
وا بعرًا  ومنازهم، وإِي مررته بعٍر لقريٍش ي موضع كذا وكذا، وقْد أضلر
هم، فربته من مائهم، وأهرقته باقي ذلك، فقال أبو جهل: قْد أمكنْتكم 
إّن  يا مّمد،  فقالوا:  والقناديل؟  فيها  منه، فسلوه كم اأساطن  الفرصة 
هاهنا َمن قْد دخل بيت امقدس، فِصف لنا كم أساطينه وقناديله وماريبه. 
فجاء. جرئيل، فعّلق صورة بيت امقدس، جاه وجهه، فجعل خرهم 
با يسألونه عنه، فلّا أخرهم، قالوا: حّتى جيء العر ونسأهم عّا قلَت. 
أّن العر تطلع عليكم مع طلوع  فقال هم رسول اه: تصديق ذلك 
الّشمس، يقدمها مٌل أورق، فلّا كان ِمن الغد أقبلوا ينظرون إى العقبة، 
طلعْت  إْذ  كذلك،  هم  فبينا  الّساعة.  تطلع  الّشمس  هذه  ويقولون: 
قال  عّا  فسألوهم  أورق،  مٌل  يقدمها  القرص،  طلع  حن  العر   عليهم 

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 187/ح35.
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رسول اه، فقالوا: لقْد كان هذا، ضّل مٌل لنا ي موضع كذا وكذا، 
ووضعنا ماء، فأصبحنا وقْد أهريق اماء. فلم يزدهم ذلك إا عتوًا«)1).

6/ ما روي ي الكاي، عن ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد الكندّي، 
بن عطاء، عن أي  اه  »أبان، عن عبد  اميثمّي، عن  بن احسن  أمد  عن 
جعفر، قال: أتى جرئيل رسول اه بالراق، أصغر من البغل 
وأكر من احار، مضطرب اأذنن، عينيه ي حافره، وخطاه مّد بره، 
يداه  فإذا هبط طالْت  يداه وطالْت رجاه،  إى جبٍل قرْت  انتهى  وإذا 

وقرت رجاه، أهدب العرف اأيمن، له جناحاِن ِمن خلفه«)2).
أبيه، عن أمد بن  إبراهيم، عن  7/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
 ،بن عثان، عن حديد، عن أي عبد اه أبان  بن أي نر، عن  مّمد 
فقالوا  بذلك،  فحّدثهم  فقعد،  أصبح،   ،اه برسول  أهري  مّا  قال: 
فاشتبه  ليًا،  وإّنا دخله  قال: فوصف هم،  امقدس؟  بيت  لنا  له: ِصف 
نظر ههنا، فنظر إى البيت، فوصفه  عليه الّنعت، فأتاه جرئيل، فقال: أه
وهو ينظر إليه، ثّم نعت هم ما كان ِمن ِعٍر هم فيا بينهم وبن الّشام، ثّم 
أورق، مٌل  يتقّدمها  الّشمس،  طلوع  مع  تقدم  فان  بني  ِعر  هذه   قال: 
 أو أمر، قال: وبعثْت قريش رجًا عى فرٍس لِرَدها، قال: وبلغ مع طلوع 
الّشمس، قال قرطة بن عبد عمرو: يا هفًا، أا أكون لك جذعًا حن تزعم 

أّنَك أتيَت بيت امقدس ورجعَت ِمن ليلتَِك«)3).
الثقفّي،  »أي إسحاق  أبيه، عن  امحاسن، عن  الرقّي ي  ما رواه   /8

)1) أماي الّصدوق: 533/ح1.

)2) الكاي: 376/8/ح567. 

)3) الكاي: 262/8/ح376. 
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قال: حّدثنا مّمد بن مروان، عن أبان بن عثان، عّمن ذكره، عن أي عبد 
اه، قال: إّن اه تبارك وتعاى أعطى مّمدًا رائع نوح وإبراهيم 
والفطرة،  اأن��داد،  وخلع  واإخ��اص،  الّتوحيد،  وعيسى:  وموسى 
وحّرم  الطّيبات،  فيها  أحّل  سياحة،  وا  رهبانّية  ا  الّسمحة،  واحنيفّية 
عليهم،  كانْت  التي  واأغال،  إرهم،  عنهم  ووضع  اخبيثات،  فيها 
والّصيام،  والّزكاة،  الّصاة،  فيها  عليِه  افرض  ثّم  بذلك،  فضله  رف  فعه
واح��رام،  واح��ال،  امنكر،  عن  والّنهي  بامعروف،  واأم��ر  واح��ّج، 
وامواريث، واحدود، والفرايض، واجهاد ي سبيل اه، وزاده الوضوء، 
له  وأحّل  وامفّصل،  البقرة،  سورة  وبخواتيم  الكتاب،  بفاحة  وفّضله 
وطهورًا،  مسجدًا  اأرض  له  وجعَل  عب،  بالرر ونره  والفيء،  امغنم، 
وأرسله كاّفة، إى اأبيض واأسود واجّن واإنس، وأعطاه اجزية وأر 
امركن وفداهم، ثّم كّلفه ما م يهكِلف أحدًا من اأنبياء، أنزل عليه سيفًا 
من الّساء ي غر غمٍد، وقيل له: قاتِْل ي سبيِل اه، ا تهكّلف إّا نفَسَك 
)عّباس بن عامر: وزاد فيه بعضهم(: )فأخذ الّناس بأربع وتركوا هذه( 

يعني: الواية«)1).
شاذويه  بن  احسن  بن  »عّي  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /9
امؤّدب، قال: حّدثنا مّمد بن عبد اه بن جعفر بن جامع، عن أبيه، 
قال: حّدثني يعقوب بن يزيد، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، 
عن أبان بن تغلب، عن أي جعفر، مّمد بن عّي الباقر، عن أبيه عّي بن 
احسن سّيد العابدين، عن أبيه احسن بن عّي سّيد الّشهداء، عن أبيه عّي 

)1) امحاسن: 287/1/ح431، والكاي: 17/2/ح1.
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ابن أي طالب سّيد اأوصياء، قال: قال رسول اه: َمن صّى عّي 
وم يهصِل عى آي، م جْد ريح اجّنة، وإّن رحها َليهوجد من مسرة مسائة 

عام«)1).
10/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
أبان بن عثان، عن أي اجارود، قال: سمعته  عن احسن بن عّي، عن 
بَِوالَِدْيِه  اْإِْنَساَن  ﴿َوَوَصْيَنا  اآية-:  هذه  -وذكر  يقول   ،اه عبد  أبا 
ُحْسنًا﴾، فقال: رسول اه أحد الوالدين، فقال عبد اه بن عجان: 

َمن اآخر؟ قال عٌي، ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاّصة«)2).
 ،11/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »احسن بن أمد بن إدريس
قال: حّدثنا أي، عن مّمد بن احسن بن أي اخطاب ويعقوب بن يزيد 
ومّمد بن أي الّصهبان، ميعًا، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، 
عن الّصادق جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن جّده ، قال: إّن أعرابّيًا أتى 
رسول اه، فخرج إليه ي رداء مّشق، فقال: يا مّمد، لقْد خرجَت إّي 
كأّنك فتى! فقال: نعم يا أعراي، أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى، فقال: 
يا مّمد، أّما الفتى، فنعم، فكيف ابن الفتى، وأخو الفتى؟ فقال: أما 
سمعَت اه  يقول: ﴿َقاُلوا َسِمْعَنا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيُم﴾، فأنا 
أحد: ا  يوم  الّساء  من  نادى  مناديًا  فإّن  الفتى،  أخو  وأّما  إبراهيم،  ابن 

سيَف إّا ذو الفقار، وا فتى إّا عّي، َفَعِيٌ أخي وأنا أخوه«)3).
بن سعيد، عن  »احسن  بإسناٍد عن  اأخبار  معاي  ما روي ي   /12

)1) أماي الّصدوق: 267/ح12.

)2) الكاي: 420/5/ح2.

)3) أماي الّصدوق: 267/ح13، ومعاي اأخبار: 119/ح1.
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عبد  أبو  قال  قال:  الّصيقل،  إبراهيم  بن  إسحاق  عن  أبان،  عن  فضالة، 
اه: وجد ي ذؤابة سيف رسول اه صحيفة، فإذا فيها ]مكتوب[: 
بسِم اهِ الّرمِن الّرحيِم، إّن أعتى الّناس عى اه يوم القيامة َمن َقَتَل غر 
قاتله، وَمن َرب غَر ضاربه، وَمن توّى غر مواليه، فهو كافر با أنزل 
اه  يقبل  م  آوى مدثًا،  أو  َحَدثًا،  أحَدَث  وَمن   ،تعاى عى مّمد اه 
تعاى منه يوم القيامة رفًا وا عدًا، قال: ثّم قال: تدري ما يعني بقوله: 

: ما يعني به؟ قال: يعني: أهل الِدين«)1). )َمن توّى غر مواليه(؟ قلته
13/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن فضيل بن يسار، عن أي عبد اه
ها أنا،  قال: لبس أي درع رسول اه ذات الفضول، فخّطْت، ولبسته

ففضلْت«)2).
14/ ما روي ي العلل للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، قال: 
حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان 
ابن عثان، عن احسن بن زياد الّصيقل، قال: سمعته أبا عبد اه يقول: 

كان ّما َمّناه  به عى نبِيه أّنه كان أِمّيًا ا يكتبه ويقرأ الكتاب«)3).
15/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أي القاسم، جعفر 
ابن مّمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن احسن بن عّي، عن أمد 
ابن هال، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن زرارة، 
ِخَذ ما يسقط ِمن وضوئه،  عن أحدما، قال: كان الّنبّي إذا توّضأ أه

)1) معاي اأخبار: 379/ح3.

)2) الكاي: 234/1/ح4. 

)3) علل الّرائع: 126/1/ح7.
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فيتوّضؤن به«)1).
16/ ما روي ي الّتهذيب باإسناد، عن مّمد بن احسن بن الوليد، 
عن »مّمد بن احسن، عن أمد بن مّمد، عن ابن مبوب، عن إبان، عن 
 :قال: قال رسول اه ،الِسندّي )الّسدوّي: خ ل(، عن أي عبد اه

َمن أتاي زائرًا كنته شفيَعه يوَم القيامة«)2).
17/ ما روي ي كامل الّزيارات، عن حكيم بن داود بن حكيم، »عن 
الّسدوّي، عن أي  أبان بن عثان، عن  سلمة، عن جعفر بن بشر، عن 
عبد اه، قال: قال رسول اه: َمْن أتاي زائرًا كنته له شفيعًا يوم 

القيامة«)3).
18/ ما روي ي البصائر، عن »الِسندّي بن مّمد عن أبان بن عثان، 
عن  اهاشمّي،  الفضل  بن  اه  عبد  عن  صهبان،  بن  عمرو  حّدثني  قال: 
الِرقاع،  ذات  غزوة  ِمن   اه رسول  أقبل  مّا  قال:  اه،  عبد  بن  جابر 
بعٌر  إذا  امدينة،  من  قريبًا  كان  إذا  حّتى  غطفان،  ثعلبة  بنى  غزوة  وهي 
اأرض،  عى  جرانه  فوضع   ،اه رسول  إى  انتهى  حّتى  يرقل،  حّل 
قال:  البعر،  هذا  يقول  ما  تدرون  فقال رسول اه: هل  ثّم خرخر، 
اه ورسوله أعلم، قال: إّنه أخري أّن صاحبه عمل عليه، حّتى إذا أكره 
يا   :اه رسول  قال  ثّم  حمه،  ويبيع  ينحره  أْن  أراد  وأهزله  وأدب��ره 
قال:  : ا أعرف صاحبه،  به، فقلته فأتيني  به إى صاحبه،  اذهب  جابر، 
بني واقف، فدخل ي  إى  انتهيته  قال: فخرجته معه، حّتى  يدلرك،  هو 

)1) تذيب اأحكام: 221/1/ح14. 

)2) تذيب اأحكام: 4/6/ح4. 

)3) كامل الِزيارات: 45/ح13.
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وكيف  اه،  رسول  تركَت  كيف  جابر،  يا  فقالوا:  بمجلٍس،  فإذا  زقاق، 
: صاحون، ولكن، أيركم صاحب هذا البعر، قال  تركَت امسلمن؟ قلته
استعدى  قال:  ماي؟  قال:   ،اه رسول  أِجب   : فقلته أنا،  بعضهم: 
عليك بعرك، قال: فجئته أنا وهو والبعر إى رسول اه، فقال: إّن 
بعرك أخري أّنك عملَت عليه، حّتى إذا أكرَته وأدبرَته وأهزلَته أردَت 
نحره وبيع حمه، قال الّرجل: قْد كان ذلك يا رسول اه، قال: بِعه 
فاشراه رسول  مّني،  بِعه  بل  قال:  اه،  يا رسوَل  لَك  بل هو  قال:  مّني، 
اه، ثّم رب عى صفحته، فركه يرعى ي ضواحي امدينة، فكان 
الّرجل مّنا إذا أراد الّروحة و الغدوة، منحه رسول اه، فقال جابر: 

، وقْد ذهب عنه دبره وصلح«)1). هه رأيته
19/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن مّمد بن أّيوب، وعّي بن إبراهيم، عن أبيه ميعًا، عن أمد 
ابن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي عبد اه 
، قال: أتى أبو ذر رسول اه، فقال: يا رسول اه، إّي قْد اجتويته 
َزينة فنكون ها؟ فقال: إّي  امدينة، أفتأذن ي أْن أخرج أنا وابن أخي إى مه
قتل ابن أخيك، فتأتيني شعثًا،  أخشى أْن يهغر عليك خيل من العرب، فيه
ح،  تَِل ابن أخي، وأهخذ الّسْ فتقوم بن يدي مّتكئًا عى عصاك، فتقول: قه
له رسول  فأِذن  اه،  إْن شاء  خرًا  إّا  يكون  بل ا  اه،  يا رسول  فقال: 
حّتى  يسرًا،  إّا  هنا  يلبث  فلم  وامرأته،  أخيه  وابن  هو  فخرج   ،اه
تل ابن  ح، وقه يينة بن حصن، فأهخذْت الّسْ غارْت خيٌل لبني فزارة، فيها عه

)1) بصائر الّدرجات: 370/ح11. 
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ه من بني ِغفار، وأقبل أبو ذٍر يشتدر حّتى وقف بن  أخيه، وأهخذْت امرأته
يدي رسول اه، وبه طعنة جائفة، فاعتمد عى عصاه، وقال: صدق 
تِل ابن أخي، وقمته بن يديك عى عصاي،  اه ورسوله، أهخذ الّسح، وقه
الّسح،  وا  فردر الّطلب،  ي  فخرجوا  امسلمن،  ي   اه رسوله  فصاَح 

وا نفرًا من امركن«)1). وقتله
20/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن عيسى، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، عن 
أي عبد اه، أّن رسول اه خطب الّناس ي مسجد اخيف، فقال: 
ّب  نّر اه عبدًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبّلغها َمن م يسمعها، فره
حامل فقٍه غر فقيه، ورّب حامل فقه إى َمن هو أفقه منه، ثاث ا يغلر 
عليهّن قلب امرٍئ مسلم: إخاص العمل ه، والّنصيحة أئّمة امسلمن، 
زم جاعتهم، فإّن دعوتم ميطة ِمن ورائهم، امسلموَن إخوة، تتكاَفأ  واللر

دماؤهم، ويسعى بذّمتِهم أدناهم«)2).
21/ ما روي ي الّتهذيب باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
عن عبد اه بن مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن عبد 
 اه رسول  صّى  قال:   ،اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن 
بأصحابه ي غزاة ذات الِرقاع صاة اخوف، ففرق أصحابه فرقتن، أقام 
فركع،  وأنصتوا،  فقرأ،  وكّروا،  فكّر،  خلفه،  وفرقة  العدّو  بإزاء  فرقة 
وصّلوا  قائًا،   اه رس�ول  استتّم  ثّم  فسجدوا،  وسجد،  وركعوا، 

)1) الكاي: 126/8/ح96. 

)2) الكاي: 403/1/ح1.
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أنفسهم ركعة، ثّم سّلم بعضهم عى بعض، ثّم خرجوا إى أصحاهم، 
 ،اه رسول  خلف  فقاموا  أصحاهم،  وجاء  العدِو،  بإزاء  وأقاموا 
وا أنفسهم ركعة،  فصّى هم ركعة، ثّم تشّهد وسّلم عليهم، فقاموا، فصلر

وسّلم بعضهم عى بعض«)1).
 ، 22/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد
قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن العّباس بن معروف، عن عّي 
ابن مهزيار، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، 
إى  الوليد  بن  خالد   اه رسول  بعث  قال:   ،الباقر جعفر  أي  عن 
زيمة، وكان بينهم وبن بني خزوم  قال هم بنو امصطلق من بني خه حٍي يه
إحنة ي اجاهلّية، وكانوا قْد أطاعوا رسول اه، وأخذوا منه كتابًا لسرته 
وا،  نادي بالّصاة، فصّى، وصلر عليهم، فلّا ورد عليهم خالد، أمر مناديه يه
كتاهم،  فطلبوا  فأصاَب،  فَقَتَل،  الغارة،  عليهم  وا  فشنر اخيل،  أمر  ثّم 
فوجدوه، فأتوا به الّنبّي، وحّدثوه با صنع خالد بن الوليد، فاستقبل 
بن  خالد  َصَنَع  ّما  إليك  أْبَرءه  إّي  ّم،  الّلهه قاَل:  ثّم  القبلة،   اه رسول 
 ، الوليد، قال: ثّم قدم عى رسول اه بتر ومتاع، فقال لعٍي : يا عير
إيت بني خزيمة من بني امصطلق، فأرضهم ّما صنع خالد بن الوليد، ثّم 
، اجعل قضاء أهل اجاهلّية حت قدميك،  رفع قدميه، فقال: يا عير
فأتاهم عٌي، فلّا انتهى إليهم، حكم فيهم بحكم اه ، فلّا رجع إى 
، أخري با صنعَت، فقال: يا رسول اه، عمدته  الّنبّي، قال: يا عير
فأعطيته لكِل دٍم دية، ولكِل جنن غّرة، ولكِل مال ماًا، وَفَضلْت معي 

)1) تذيب اأحكام: 172/3/ح2. 
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فْضلة،  معي  وَفَضلْت  رعاتم،  وحبلة  كاِهم،  ميَلَغِة  فأعطيتههم  فْضلة، 
م لروعِة نسائِهم وفزع صبياهم، وَفَضلْت معي فْضلة، فأعطيتههم  هه فأعطيته
ما يعلموَن وما ا يعلموَن، وَفَضلْت معي فْضلة، فأعطيتههم لرَضوا عنك 
يا رسول اه، فقال: أعطيَتهم لرَضوا عّني، رَي اهه عنك يا عّي، 

أنَت مِني بمنزلِة هارون ِمن موسى، إّا أّنه ا نبّي بعدي«)1).
23/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمد بن 
مّمد بن أي نر، عن هشام بن سام، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، 
عن أي عبد اه ، قال: قام رسول اه عى التِل الذي عليه مسجد 
فيأتينا  يذهب،  َمن  فقال:  ٍة،  َق��رّ ظلاء  ليلٍة  ي  اأحزاب  غزوة  ي  الفتح 
أبو  فقال  أحٌد،  يقم  فلْم  أعادها،  ثّم  أحٌد،  يقم  فلْم  اجّنة؟  وله  بخرهم 
قال:  ثّم  اجّنة؟!  ِمن  أفَضَل  أرادوا  القوم؟!  أراد  وما  بيده،    اه  عبد 
الّليلة، وا َتكّلم،  أَما تسمع كامي منذ  َمن هذا؟ فقال: حذيفة، فقال: 
ر -جعلني اه فداك- منعني  رر والرر ذيفة، وهو يقول: القه رَت؟ فقام حه أقه
وتأتيني  كامهم  تسمع  حّتى  انطلق   :اه رسول  فقال  أهجيبك،  أْن 
يديه،  بن  ِمن  احفظه  الّلهّم   :اه رسول  قال  ذهب،  فلّا  بخرهم، 
 :وِمن َخْلفه، وعن يمينه وعن شاله، حّتى ترّده، وقال له رسول اه
، قال  ِدث شيئًا حّتى تأتيني، فأخذ سيفه وقوسه وَحَجَفَتهه ذيفة، ا حه يا حه
ٍر، فمررته عى باب اخندق، وقْد  ٍ وا قه حذيفة: فخرجته وما ي من ره
اعراه امؤمنون والكّفار، فلّا توّجه حذيفة، قام رسول اه ونادى: يا 
ريَخ امكروبن، ويا جيَب امضطِرين، اكشف ِمي وغِمي وكري، قْد 

)1) علل الّرائع : 473/2/ح35، و أماي الّصدوق: 237/ح8. 
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ترى حاي وحال أصحاي، فنزل عليه جرئيل، فقال: يا رسول اه، 
إّن اه -عّز ذكره- قْد سمع مقالَتك ودعاَءك، وقْد أجابك، وكفاك هول 
عدِوك، فجثا رسول اه عى ركبتيه، وبسط يديه، وأرسل عينيه، ثّم 
 :قال: شكرًا شكرًا، كا رمتني ورمَت أصحاي، ثّم قال رسول اه
نيا، فيها حًى، ورحًا من الّساء  قْد بعث اه  عليهم رحًا من الّساء الدر
، فإذا أنا بنران القوم، وأقبل  الّرابعة، فيها جندل، قال حذيفة: فخرجته
جند اه، اأّول ريٌح فيها حًى، فا تركْت هم نارًا إّا أذرتا، وا خباًء 
إّا طرحته، وا رمًا إّا ألقْته، حّتى جعلوا يتّرسون من احى، فجعلنا 
نسمع وقع احى ي اأترسة، فجلس حذيفة بن رجلن من امركن، 
فقام إبليس ي صورة رجل مطاع ي امركن، فقال: أّها الّناس، إّنكم قْد 
نزلتم بساحة هذا الّساحر الكّذاب، أا وإّنه لْن يفوتكم ِمن أمره يٌء، فإّنه 
، فارجعوا، وْلينظر كلر رجٍل منكم  قام، قْد هلك اخفر واحافره ليس َسَنة مه
: َمن  ، قال حذيفة: فنظرته عن يميني، فربته بيدي، فقلته هه َمن جليسه
أنت؟ فقال: معاوية، فقلته للذي عن يساري: َمن أنت؟ فقال: سهيل بن 
عمرو، قال حذيفة: وأقبل جنده اه اأعظم، فقام أبو سفيان إى راحلته، 
ثّم صاح ي قريش: الّنجاء الّنجاء، وقال طلحة اأزدّي: لقْد زادكم مّمد 
يينة  ، ثّم قام إى راحلته، وصاح ي بني أشجع: الّنجاء الّنجاء، وفعل عه بَِرٍ
بن حصن مثلها، ثّم فعل احارث بن عوف امزّي مثلها، ثّم فعل اأقرع 
 ،اه رسول  إى  حذيفة  ورجع  اأحزاب،  وذهب  مثلها،  حابس  بن 

ْشبِهه يوَم القيامة«)1). فأخره اخر، وقال أبو عبد اه: إّنه كان َليه

)1) الكاي: 277/8-279/ح420. 
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24/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن مّمد بن أّيوب، وعّي بن إبراهيم، عن أبيه ميعًا، عن أمد 
ابن مّمد بن أي نر، عن أبان، عن أي بصر، عن أي عبد اه، قال: 
نزل رسول اه ي غزوة ذات الّرقاع حت شجرة عى شفر واٍد، فأقبل 
سيل، فحال بينه وبن أصحابه، فرآه رجل من امركن، وامسلمون قيام 
عى شفر الوادي، ينتظرون متى ينقطع الّسيل، فقال رجل من امركن 
لقومه: أنا أقتله مّمدًا، فجاء وشّد عى رسول اه بالّسيف، ثّم قال: 
َمن يهنجيك مِني يا مّمد؟ فقال: رِي وربرك، فنسفه جرئيل عن فرسه، 
فسقط عى ظهره، فقام رسول اه، وأخذ الّسيف وجلس عى صدره، 
َك يا مّمد، فركه،  َك وكرمه وقال: َمن يهنجيَك مّني يا غورث، فقال: جوده

فقام، وهو يقول: واهِ أنَت خٌر مِني وأكرم«)1).
25/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن »سهل بن زياد، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن بعض رجاله، عن 
ْدَيٍة، فتناول  وا بكه أي عبد اه، قال: مّا حفر رسول اه اخندق، مرر
 ،سلان يد  من  أو   ،امؤمنن أمر  يد  من  امعول   اه رسول 
تَِح  فه لقْد   :فقال رسول اه ِفرق،  بثاث  فتفّرقْت  فرب ها ربة، 
نا  ما لصاحبه: يعده عّي ي ربتي هذه كنوز كسى وقير، فقال أحده

بكنوز كسى وقير، وما يقدر أحدنا أْن خرَج يتخّى«)2).
26/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 

)1) الكاي: 127/8/ح97.

)2) الكاي: 216/8/ح264. 



152

1ج

مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن »أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
جرتِِه،  اه، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: خرج رسول اه ِمن حه
أبو  الوزغ، قال  ابن  الوزغ  له:  ومروان وأبوه يستمعان إى حديثه، فقال 

عبد اه : فِمْن يومئٍذ يرون أّن الَوَزغ يسمعه احديَث«)1).
27/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن »أبان، عن زرارة، قال: سمعته أبا 
لد مروان، عرضوا به لرسول اه أْن يدعَو له،  جعفر، يقول: مّا وه
فأرسلوا به إى عائشة ليدعَو له، فلّا قّربته منه، قال: أخرجوا عّني الَوَزغ 

ابن الَوَزغ، قال زرارة: وا أعلم إّا أّنه قال: ولعنه«)2).
28/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمد بن 
أّن   أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر  مّمد بن أي نر، عن 
ثامة بن أثال أرته خيل الّنبِي، وقْد كان رسول اه، قال: الّلهّم 
من ثاث:  واحدة  ِرك  خه إِي   :له رسول اه فقال  ثامة،  من  أمكِني 
نر  أمه أو  غاليًا،  إذًا جدي  قال:  فاديك،  أه أو  تقتله عظيًا،  إذًا  قال:  أقتلك، 
عليك قال: إذًا جدي شاكرًا، قال: فإّي قْد مننته عليك، قال: فإّي أشهد 
أْن ا إله إّا اه، وأّنك مّمٌد رسول اه، وقْد -واه- عِلمته أّنك رسول 

اه حيث رأيتهك، وما كنته أشهد ها وأنا ي الَوثاق«)3).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /29
رجل،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  اميثمّي،  احسن  بن  أمد  عن  الكندّي، 

)1) الكاي: 238/8/ح323. 

)2) الكاي: 238/8/ح324.

)3) الكاي: 299/8/ح458. 
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له:  يقال  قال: كان عى عهد رسول اه رجل   ، اه  أي عبد  عن 
بحه، فأتى  ِمَي ذو الّنِمرة ِمن قه ذو الّنِمرة، وكان من أقبح الّناس، وإّنا سه
الّنبّي، فقال: يا رسول اه، أخري ما فرض اه عّي، فقال له رسول 
اه: َفَرَض اه عليك سبعة عر ركعة ي اليوم والّليلة، وصوم شهر 
وفّسها  والّزكاة  سبيًا،  إليه  استطعَت  إذا  واحّج  أدركَته،  إذا  رمضان 
له، فقال: والذي بعثك باحِق نبّيًا، ما أزيد رّي عى ما فرض عّي شيئًا، 
: وِمَ يا ذا الّنمرة، فقال: كا خلقني قبيحًا، قال: فهبَط  فقال له الّنبير
جرئيل عى الّنبّي، فقال: يا رسول اه، إّن رّبك يأمرك أْن تبِلغ ذا 
أَما ترى  الّنِمرة عنه الّسام، وتقول له: يقول لك ربرك تبارك وتعاى: 
 :اه رسول  له  فقال  القيامة؟  يوم   جرئيل مال  عى  أحرك  أْن 
ربرك:  لك  ويقول  الّسام،  أبِلغك  أْن  يأمري  جرئيل  هذا  الّنِمرة،  ذا  يا 
 أَما ترى أْن أحرك عى مال جرئيل؟ فقال: ذو الّنِمرة، فإّي رضيته 

يا رِب، فوعّزتَِك، أزيدّنَك حّتى ترى«)1).
الكاي، عن »أمد بن مّمد بن أمد، عن مّمد بن  30/ ما روي ي 
أمد الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن الفضيل، عن 
أي جعفر، قال: قال رسول اه جعفر حن قدم من احبشة: أير 
يٍء أعجب ما رأيت؟ قال: رأيته حبشّيًة مّرْت، وعى رأسها مكتل، فمّر 
ثّم قالْت:  رجٌل، فزمها، فطرحها، ووقع امكتل عن رأسها، فجلسْت، 
ويل لك من دّيان يوم الِدين إذا جلس عى الكرّي، وأخذ للمظلوم من 

.(2(»الّظام، فتعّجب رسول اه
)1) الكاي: 336/8/ح530. 

)2) الكاي: 366/8/ح557. 
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مّمد  بن  احسن  عن  زي��اد،  بن  ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /31
الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن »أبان، عن أي بصر، عن أي 
فض له كّل رفيع،  عبد اه، قال: بينا رسول اه ي امسجد، إذ خه
تِل،  قاتل الكّفار، قال: فقه فع له كلر خفيٍض، حّتى نظر إى جعفر يه وره

تَِل جعفر، وأخذه امغص ي بطنه«)1). فقال رسول اه: قه
32/ ما روي ي كال الِدين للّصدوق، عن أبيه، عن »عّي بن إبراهيم، 
بن  بن مّمد  بن أي عمر، وأمد  بن هاشم، عن مّمد  إبراهيم  أبيه  عن 
بن تغلب،  أبان  أبان بن عثان اأمر، عن  البزنطّي ميعًا، عن  أي نر 
عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: مّا دعا رسول اه بكعب بن أسد 
ليرب عنقه، فأهخرج، وذلك ي غزوة بني قريظة، نظر إليه رسول اه 
، فقال له: يا كعب، أَما نفعك وصّية ابن حواش احر، الذي أقبل من 
الّشام، فقال: » تركته اخمر واخمر، وجئته إى اموس والّتمور، لنبٍي 
يهبعث، هذا أوان خروجه، يكون خرجه بمّكة، وهذه دار هجرته، وهو 
سرات والّتمرات، ويركبه اِحار العاري،  الّضحوك القّتال، جتزي بالكه
باي  ي عينيه مرة، وبن كتفيه خاتم الّنبّوة، يضعه سيفه عى عاتقه، وا يه
ِف واحافر« قال كعب: قْد كان ذلك   بَمن اقى، يبلغ سلطانه منقطع اخه
بك  آمنته  القتل،  عند  جبنته  أّي  تعِري  اليهود  أّن  ولوا  مّمد،  يا 
فقال  أموت،  وعليه  أحيى  عليه  اليهودّية،  دين  عى  ولكِني  وصّدقتهك، 

ه«)2). نقه َب عه ِدم وره رسول اه: فقِدموه، واربوا عنَقه، فقه

)1) الكاي: 376/8/ح565.

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 198/ح40. 
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33/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ، عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، عن أي عبد اه
قال: قال أمر امؤمنن: عرضته عى رسول اه ابنَة مزة، فقال: 

أَما علمَت أّها ابنةه أخي من الّرضاع؟«)1).
مّمد،  بن  وع��ّي  احسن  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /34
بن  أبان  عن  الّصرّي،  شباب  الوليد  بن  مّمد  عن  زياد،  بن  سهل  عن 
 عثان، عن أي عبد اه ، قال: مّا حرْت رسول اه الوفاة، دعا 
يا عّم مّمد،  للعّباس:  فقال   ،امؤمنن امّطلب وأمر  العّباس بن عبد 
نجز عداته؟ فرّد عليه، فقال: يا رسول  تأخذ تراث مّمد وتقي دينه وته
ك وأنَت  اه، بأي أنت وأّمي، إّي شيخ كثر العيال قليل امال، َمن يهطيقه
تراث  أتأخذ  عّباس،  يا  قال:  ثّم  هنيئة،   فأطرق قال:  الِريح،  باري  ته
نجز عداته وتقي دينه؟ فقال: بأي أنت وأّمي، شيخ كثر العيال  مّمد وته
قليل امال، وأنت تباري الِريح، قال: أَما إّي سأهعطيها َمن يأخذها بحِقها، 
وتقبض  دينه  نجزه عدات مّمد وتقي  أته أخا مّمد،  يا   ، يا عير قال:  ثّم 
إليه،  فنظرته  قال:  وي،  عّي  ذاك  وأّمي،  أنت  بأي  نعم،  فقال:  تراثه؟ 
حّتى نزع خامه من أصبعه، فقال: خّتم هذا ي حياي، قال: فنظرته إى 
ه ي أصبعي، فتمّنيته ِمن ميع ما ترَك اخاتم، ثّم صاح   اخاتم حن وضعته
والّسحاب  الفقار  وذي  والقميص  والّراية  والِدرع  بامغفر  عّي  بال،  يا 
تلك– ساعتي  غر  ها  رأيته ما  فواه،  قال:  والقضيب،  واأبرقة  د  والره

ِمن  هي  ف��إذا  اأبصار،  خطف  ك��ادْت  بشّقة  فجيء  اأبرقة–،  يعني: 

)1) الكاي: 437/5/ح4. 
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اجعلها  مّمد،  يا  وقال:  ها  أتاي  جرئيل  إّن   ، عير يا  فقال:  اجّنة،  أبرق 
ي حلقة الِدرع، واستدفر ها مكان امنطقة، ثّم دعا بزوَجي نعال عربّين 
القميص  والقميصن:  خصوف،  غر  واآخر  خصوف،  أحدما  ميعًا، 
والقانس  أحد،  يوم  فيه  خرج  الذي  والقميص  فيه،  به  أهرَي  الذي 
َمع، وقلنسوة كان يلبسها  الّثاث: قلنسوة الّسفر، وقلنسوة العيدين واجه
ل،  لده الّشهباء والدر بالبغلتن:  يا بال، عّي  ثّم قال:  ويقعد مع أصحابه، 
بباب  تهوقف  كانْت  اجناح،  والفرسن:  صوى،  والقه الَعضباء  والّناقتن: 
ه  ضه امسجد حوائج رسول اه، يبعث الّرجل ي حاجته، فركبه، فركه
 ، ي حاجة رسول اه، وحيزوم، وهو الذي كان يقول: أقِدْم حيزومه
أّول  أّن   :امؤمنن أمر  فذكر  حياي،  ي  اقبِْضها  فقال:  فر،  عه واحار 
بَِض رسول اه، قطع خطامه،  فر، ساعة قه يٍء ِمن الّدواب توّي عه
ثّم مّر يركض، حّتى أتى بئر بني خطمة بقباء، فرمى بنفسه فيها، فكانْت 

قره«)1).
35/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، قال: حّدثنا 
حّدثنا  قال:  اآدمّي،  زياد  بن  سهل  حّدثنا  قال:  العّطار،  حيى  بن  مّمد 
، عن  اه  بن عثان، عن أي عبد  أبان  الّصرّي، عن  الوليد  بن  مّمد 
أبيه، عن جّده ، قال: مّا حرْت رسول اه الوفاة، دعا العّباس بن 
عبد امّطلب، وأمر امؤمنن عّي بن أي طالب، فقال للعّباس: يا عّم 
نجز عداته؟ فرّد عليه، وقال: يا  مّمد، تأخذ تراَث مّمد وتقي دينه وته
يهطيقك وأنت  امال، من  قليل  العيال  أنا شيخ كبر كثر   ،رسول اه

)1) الكاي: 236/1/ح9. 
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باري الِريح، قال فأطرق هنيئة، قال: يا عّباس، أتأخذه تراَث رسول  ته
نجز عداته وتهؤِدي دينه؟ فقال: بأي أنت وأّمي، أنا شيخ كبر كثر  اه وته
 ،العيال قليل امال، َمن يهطيقك، وأنت تباري الِريح؟ فقال رسول اه
أتنجز  يا أخا مّمد،   ، يا عير قال:  ثّم  يأخذ بحِقها،  َمن  إِي سأعطيها  أما 
أنت وأّمي، قال:  بأي  نعم،  تراَثه؟ قال:  عداَة مّمٍد وتقي دينه وتأخذ 
فنظرته إليه، حّتى نزع خامه من إصبعه، فقال: خّتم هذا ي حياي، قال: 
فنظرته إى اخاتم حن وضعه عٌي ي إصبعه اليمنى، فصاح رسول 
اه: يا بال، عّي بامغفر والِدرع والّراية وسيفي ذي الفقار وعامتي 
ما  فواه،  اممشوق(،  له:  )يقال  والقضيب،  واأبرقة  د  والره الّسحاب 
رأيتها قبل ساعتي تيك–يعني اأبرقة–،كادْت خطف اأبصار، فإذا هي 
: إّن جرئيل أتاي ها، فقال: يا مّمد، اجعلها  ِمن أبرق اجّنة، فقال يا عير
ي حلقة الِدرع، واستوفر ها مكان امنطقة، ثّم دعا بزوَجي نعاٍل عربّين، 
به  أهري  الذي  والقميص  خصوفة،  غر  واأخرى  خصوفة،  أحدما: 
الّثاث: قلنسوة  فيه يوم )أحد(، والقانس  الذي خرج  فيه، والقميص 
ثّم  الّسفر، وقلنسوة العيدين، وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه، 
لدل، والّناقتن:  قال رسول اه: يا بال، عّي بالبغلتن: الّشهباء، والدر
العضباء، والّصهباء، والفرسن: اجناح: الذي كان يهوقف بباب مسجد 
حاجة،  ي  الّرجل   اه رسول  يبعث  الّناس،  حوائج   اه رسول 
ثّم  اليعفور،  واحار  حيزوم،  أقِدْم  يقول:  الذي  وهو  وحيزوم:  فركبه، 
ثّم قال أبو  نازعك فيها أحٌد بعدي.  يه ، اقبضها ي حياي، ا  قال: يا عير
اليعفور، توّي ساعة  الّدواب ماره  أّول يٍء مات من  إّن   :عبد اه
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بني  بئر  واى  حّتى  يركض،  مّر  ثّم  خطامه،  قطع   ،اه رسول  بِض  قه
حطمة بقبا، فرمى بنفسه فيها، فكانْت قره، ثّم قال أبو عبد اه: إّن 
ِمي، إّن أي حّدثني عن أبيه،  يعفور كّلم رسول اه، فقال: بأي أنت وأه
عن جِده: أّنه كان مع نوٍح ي الّسفينة، فنظر إليه يومًا نوح، ومسح يده 
الّنبّين  لب هذا احار مار يركبه سّيد  عى وجهه، ثّم قال: خرج ِمن صه

وخامهم، واحمد ه الذي جعلني ذلك احار«)1).
بن  بن مّمد، عن عِي  بإسناٍد عن »أمد  الّتهذيب،  ما روي ي   /36
عن  أبيه،  عن  مّرة،  بن  يعى  بن  احرث  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم، 
ر بثوٍب، ورسول اه خلف الّثوب،  بض رسول اه، فسه جِده، قال: قه
وعٌي عند طرف ثوبه، وقْد وضع خّديه عى راحته، والِريح ترب 
امسجد  وي  الباب  عى  والّناس  قال  قال:  عٍي،  وجه  عى  الّثوب  طرف 
مطّهر،  نبّيكم طاهر  إّن  البيت:  وإذا سمعنا صوتًا ي  ويبكون:  ينتحبون 
فادفنهوه، وا تغِسلوه، قال: فرأيته علّيًا  حن رفع رأسه فزعًا، فقال: 
ّنة، قال: ثّم نادى  إخسأ عدّو اه، فإّنه أمري بغسله وكفنه ودفنه، وذاك سه
الّنغمة: يا عير بن أي طالب، اسر عورة نبِيك، وا  مناٍد آخر غر تلك 

تنزع القميص«)2).
37/ ما روي ي الفقيه باإسناد عن »عّي بن احكم، عن أبان اأمرّي، 
عن أي بصر، حيى بن أي القاسم اأسدّي، عن أي جعفر، قال: » ما 
حرْت الّنبّي الوفاة، نزل جرئيل، فقال: يا رسول اه، هل لك 

)1) علل الّرائع: 166/1-167/ح1.

)2) تذيب اأحكام: 468/1/ح180.
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نيا؟ فقال: ا، قْد بّلغته رساات رّي، فأعادها عليه،  ي الّرجوع إى الدر
 وامسلمون حوله جتمعون:  فقال: ا، بل الّرفيق اأعى، ثّم قال الّنبير
ّنتي، فَمن اّدعى بعد ذلك،  ّنة بعد سه أّها الّناس، إّنه ا نبّي بعدي، وا سه
الّناس،  أّها  الّنار،  ي  فإّنه  اّتبعه،  وَمن  فاقتلوه  الّنار،  ي  وبدعته  فدعواه 
أسلموا  تفّرقوا،  وا   ، اح��قّ لصاحب  احّق  وأحيوا  القصاص،  أحيوا 

وسِلموا تسلموا، ﴿َكَتَب اُه َأْغِلَبَن أَنا َوُرُسِل إَن اَه َقِوٌي َعِزيٌز﴾«)1).
38/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان 
 ،ابن عثان، عن عيسى بن عبد اه وثابت عن حنظلة، عن أي عبد اه
امسجد، وعليه  الفجر ي  أْن صّى  بعد  يومًا   قال: خطب رسول اه
فاطمة،  يا  قال:  ثّم  وذّكر،  فيه،  ووعظ  وهى،  فيه  فأمر  سوداء،  قميصة 
وا برؤية  اعلمي، فإّي ا أملك مَن اه شيئًا، وسمع الّناس صوته، وتسارر
لَن:  وقه يمشطَن،  فهّن  اجدر،  ِمن وراء  نساؤه  رسول اه، وسمعهم 
قْد برئ رسول اه، فقلته أي عبد اه: توي ذلك اليوم، قال: نعم، 
: فأين ما يرويه الّناس أّنه عّلم علّيا  عليه ألف باٍب، كلر باٍب فتح  لته قه

ألف باٍب، قال: كان ذلك قبل يومئٍذ«)2).
39/ ما روي ي الّثاقب ي امناقب، عن »أبان بن عثان، يرفعه بإسناده، 
قال: إّن أبا أمامة أسعد بن اأرت ]كان[ يبعث إى رسول اه كّل يوم 
حوله،  َمن  معه  يأكله  وكان  عراق،  عليه  ثريدًا  قصعة،  ي  وعشاء   غداء 

ردر القصعة كا هي«)3). حّتى يشبعوا، ثّم ته
)1) َمن ا حره الفقيه: 163/4/ح5370. 

)2) بصائر الّدرجات: 324/ح10. 

)3) الّثاقب ي امناقب: 48/ح3.
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40/ ما روي ي امزار للمفيد، عن »أي القاسم بن قولويه، عن مّمد 
الّصّفار، عن أمد بن مّمد  الوليد، عن مّمد بن احسن  بن  ابن احسن 
ابن عيسى، عن احسن بن مبوب، عن أبان، ]عن[ الّسدوّي، عن أي 
عبد اه، قال: ]قال[ رسول اه: َمْن أتاي زائرًا كنته شفيعه يوم 

القيامة«)1).
41/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخرنا أبو 
جعفر، مّمد بن عّي بن موسى بن بابويه، قال: حّدثني أي، قال: حّدثنا 
أي  ابن  حّدثنا  قال:  اجّبار،  عبد  بن  مّمد  حّدثنا  قال:  إدريس،  بن  أمد 
عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن عبد اه 
بّلْت  حّتى  بكى  الوفاة،   اه رسول  حرْت  ما  قال:  العّباس،  ابن 
ه حيته، فقيل له: يا رسول اه، ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذِرّيتي، وما  دموعه
لمْت بعدي،  تصنع هم رار أّمتي من بعدي، كأّي بفاطمة ابنتي، وقْد ظه
عينها أحٌد من أّمتي. فسمعْت ذلك  نادي: )يا أبتاه، يا أبتاه(، فا يه وهي ته
نّية، فقالت: لسته  فاطمة، فبكْت، فقال ها رسول اه: ا تبكن يا به
أبكي ما يهصنع ي ِمن بعدك، ولكن أبكي لفراقك، يا رسوَل اه، فقال ها: 
أبري يا بنَت مّمد بسعة الّلحاق ي، فإّنك أّول َمن يلحق ي من أهل 

بيتي«)2).
42/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن عّي، عن أبيه، عن سعد 
ابن عبد اه، عن إبراهيم بن مّمد الّثقفّي، عن مّمد بن مروان، عن ]زيد 

)1) امزار: 169/ح3.

)2) اأماي: 188/ح18. 
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ابن[ أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي جعفر الباقر، قال: ما حر 
اه، هل  يا رسول  له جرئيل:  فقال   ،نزل جرئيل الوفاة،    الّنبير 
لك ي الّرجوع؟ قال: ا، قْد بّلغته رساات رِي، ثّم قال له: ]يا رسول 
نيا؟ قال: ا، بل الّرفيق اأعى، ثّم قال رسول  جوع إى الدر ريد الرر اه[، أته
اه للمسلمن وهم جتمعون حوله: أّها الّناس ]إّنه[ ا نبّي بعدي، 
ّنتي، فَمن اّدعى ذلك، فدعواه وبدعته ي الّنار، وَمن اّدعى  ّنة بعد سه وا سه
ا الّناس، أحيوا القصاص،  ذلك، فاقتلوه، وَمن اّتبعه، فإهم ي الّنار، أهر
وأحيوا احّق، وا تفّرقوا، وأسلموا وسِلموا تسلموا، ﴿َكَتَب اُه َأْغِلَبَن 

أَنا َوُرُسِل إَن اَه َقِوٌي َعِزيٌز﴾«)1).
43/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن احسن امقري، قال: حّدثنا 
عبد الكريم بن مّمد البجّي، قال: حّدثنا مّمد بن عّي، قال: حّدثنا زيد 
ابن امعّدل، عن أبان بن عثان اأجلح، عن زيد بن عّي بن احسن، عن 
وّي فيه رأسه ي حجر  أبيه ، قال: وضع رسول اه ي مرضه الذي ته
ففتح  خِده،  عى  دموعها  من  قطرة  فقطرْت  عليه،  وأهغمي  الفضل،  أّم 
عينيه، وقال ها: ما َلِك يا أّم الفضل؟ قالْت: َنعيَت إلينا نفَسك، وأخرتنا 
بنا،  فأوِص  يكْن ي غرنا،  وإْن  فبِرنا،  لنا،  اأمر  يكن  فإْن  أّنك ميت، 

: أنتم امقهوروَن امستضعفوَن ِمن بعدي«)2). قال: فقال ها الّنبير
44/ ما روي ي أماي الطوّي، بإسناٍد عن »جعفر بن مّمد بن مروان، 
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، عن 

)1) أماي امفيد: 53/ح15. 

)2) أماي امفيد: 212/ح2.
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مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن أي جعفر، 
مّمد بن عٍي الباقر، عن أبيه، عن جِده، قال: قال رسوله اه: َمن 
أراد الّتوّسل إّي، وأْن يكوَن له عندي يٌد أشفع له ها يوم القيامة، فْلَيِصْل 

وَر عليهم«)1). أهَل بيتي، ويهدخل السر
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /45
أبان بن عثان، عن مّمد بن  اميثمّي، عن  الكندّي، عن أمد بن احسن 
امفّضل، قال: سمعته أبا عبد اه ، يقول: جاءْت فاطمة إى سارية 

 :ي امسجد، وهي تقول وخاطب الّنبّي
وَهْنَبَثٌة َأْنَباٌء  َبْعَدَك  َكاَن  ْطُبَقْد  اْلَ َيْكُثِر  َلْ  َشاِهَدَها  ُكْنَت  َلْو 
َوابَِلَها اَأْرِض  َفْقَد  َفَقْدَناَك  واْخَتَل َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم وَل َتِغُب«)2).إَِنا 

)1) اأماي: 423/ح4. 

)2) الكاي: 375/8/ح564.
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اأئّمة
1/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
عن أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن 
عثان، عن أي اجارود، عن حكيم بن جبر، عن عّي بن احسن  ي قول 

.(1(»َوأَذاٌن ِمَن اهِ َوَرُسْولِِه﴾، قال: اأذانه عٌي﴿ : اه
2/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن أبيه، عن »مّمد بن حيى العّطار، 
عن مّمد بن عبد اجّبار، عن أي أمد اأزدّي، عن أبان بن عثان، عن 
أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: قال رسول اه: إّن 
اه  آخى بيني وبن عِي بن أي طالب، وزّوجه ابنتي فوق سبع ساواته، 
وأشَهَد عى ذلك مقّري مائكته، وجعله ي وصّيًا وخليفة، فعٌي مّني وأنا 
بغي، وإّن امائكة لتتقّرب إى اه بمحّبته«)2). بغضه مه ِبي، ومه ه مه بر منه، مه
3/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أمد بن مّمد بن حيى العّطار، 
قال: حّدثنا أي، عن مّمد بن عبد اجّبار، عن أي أمد اأزدّي، عن أبان 
قال  قال:  عّباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  تغلب،  بن  أبان  عن  عثان،  ابن 
رسول اه: إّن اه تبارك وتعاى آخى بيني وبن عِي بن أي طالب، 
ابنتي من فوق سبع ساواته، وأشَهَد عى ذلك مقّري مائكته،  وزّوجه 
بغي،  بغضه مه ِبي، ومه ه مه بر وجعله ي وصّيًا وخليفة، فعٌي مّني وأنا منه، مه

وإّن امائكة لتتقّرب إى اه بمحّبته«)3).

)1) معاي اأخبار: 297/ح1. 

)2) أماي الّصدوق: 343/ح2.

)3) أماي الّصدوق: 187/ح6. 
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 ،4/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عِمه عبد اه بن عامر، قال: 
حّدثني أبو أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، عن أبان بن عثان اأمر، عن 
 اه رسول  قال  قال:  عّباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  تغلب،  بن   أبان 
لعِي بن أي طالب ذات يوم وهو ي مسجد قباء واأنصار جتمعون: 
وإمام  وخليفتي،  وصِيي،  أنت  عير  يا  أخوك،  وأنا  أخي  أنت   ، عير يا 
اَه  وأبغض  عاداك،  َمن  اَه  وعادى  وااك،  َمن  اَه  واى  بعدي،  أّمتي 
، أنت  َمن أبغضك، ونَر اه َمن نرك، وخذَل اَه َمن خذلك. يا عير
رج ي إى الّساء، عهد إّي رِي  إّنه ما عه  ، ابنتي، وأبو ولدي، يا عير زوج 
: لّبيَك رِي وسعديك، تباركَت  فيك ثاث كلات، فقال: يا مّمد، قلته
ويعسوب  امحّجلَن،  الغِر  وقائد  امّتقَن،  إمام  علّيًا  إّن  فقال:  وتعاليَت، 

امؤمنَن«)1).
5/ ما روي ي كال الِدين للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
وعبد اه بن جعفر احمرّي، قاا: حّدثنا إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، 
عن الّنر بن سويد، عن عاصم بن ميد، وفضالة بن أّيوب، عن أبان بن 
عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر، قال: إّن علّيًا عام هذه 
َمن  بيته  أهل  ِمن  ترك  إّا  أحٌد  مّنا  توارث، وليس هلك  يه والعلم  اأّمة، 

يعلم مثَل علمه، أو ما شاء اه«)2).
ما روي ي اخصال للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه،   /6

)1) أماي الّصدوق: 433/ح7. 

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 223/ح13.
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بن  أبان  العدوّي، عن  بن مزة  أمد  عبيد، عن  بن  بن عيسى  عن مّمد 
 عّلم علّيًا قال: إّن رسول اه ، عثان، عن زرارة، عن أي جعفر

بابًا يفتح ألَف باٍب، ويفتح كلر باٍب ألَف باٍب«)1).
7/ ما روي ي البصائر، عن »أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، 
 :عن أمد بن مزة، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، قلته أي جعفر
﴿ُقْل َكَفى بِاَهِ  هذا ابن عبد اه بن سام يزعم أّن أباه الذي يقول اه: 
َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب﴾، قال: كذب، ذاك عير بن 

أي طالٍب«)2).
8/ ما روي ي البصائر، عن »احسن، عن أمد بن أي مزة، عن أبان 
 ابن عثان، عن أي مريم، عن عبد اه بن عطا، قال: سمعته أبا عبد اه
 يقول ي هذه اآية: ﴿إَِنَا َأْنَت ُمْنِذٌر َولُِكِل َقْوٍم َهاٍد﴾، قال: رسول اه

امنذر، وبعٍي هتدي امهتدوَن«)3).
معّى  عن  اأشعرّي،  مّمد  بن  احسن  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /9
وأي  جعفر  أي  عن  بصر،  أي  عن  أبان،  »عن  الوّشاء،  عن  مّمد،  ابن 
عبد اه، أّها قاا: إّن الّناس ما كّذبوا برسول اه، َهّم اه تبارك 
َفَا  َعْنُهُم  ﴿َفَتَوَل  بقوله:  سواه،  فا  علّيًا  إّا  اأرض،  أهِل  هاك  وتعاى 
َفإَن  ﴿َوَذِكْر   :بَِمُلْوٍم﴾، ثّم بدا له، فرحم امؤمنن، ثّم قال لنبِيه أْنَت 

الِذْكَرى َتنفُع امؤمنَن﴾«)4).

)1) اخصال: 645/ح27. 

)2) بصائر الّدرجات: 235/ح16. 

)3) بصائر الّدرجات: 49/ح2. 

)4) الكاي: 103/8/ح78. 
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10/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »عّي بن احكم، عن 
بنت أي  أمامة  بنت عّي، عن  فاطمة  بن عثان، عن أي بصر، عن  أبان 
أمر  أتاي  قالْت:   ،اه رسول  بنت  زينب  وأّمها  الّربيع،  بن  العاص 
بر  امؤمنن ي شهر رمضان، فأَتى بعشاٍء ومٍر وكمأة، فأكَل، وكان حه

الكمأة«)1).
إسحاق  بن  إبراهيم  بن  اأخبار، عن »مّمد  معاي  ما روي ي   /11
الطالقاّي، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حيى اجلودّي، قال: حّدثنا أبو 
عبد اه أمد بن عّار بن خالد، قال: حّدثنا حيى بن عبد احميد احّاّي، 
قال: حّدثنا عيسى بن راشد، عن عّي بن خزيمة، عن عكرمة، عن ابن 
عّباس، وحّدثنا مّمد بن عّي ماجيلويه، عن عّمه مّمد بن أي القاسم، 
أبان  عن  عمر،  أي  ابن  عن  أبيه،  عن  الرقّي،  اه  عبد  أي  بن  أمد  عن 
كرْت  ابن عثان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: ذه
اخافة عند أمر امؤمنن عِي بن أي طالٍب، فقال: واهِ، لقْد تقّمصها 
عنه  ينحدر  الّرحى،  ِمن  القطب  مّل  منها  مِي  أّن  َليعلم  وإّنه  تيم،  أخو 
الّسيل، وا يرتقي إليه الّطر، فسدلته دوها ثوبًا، وطويته عنها كشحًا، 
وطفقته أرتئي ]ما[ بن أْن أصول بيٍد جّذاء، أو أصَر عى طخية عمياء، 
يشيب فيها الّصغر، وهرم فيها الكبر، ويكدحه فيها مؤمٌن حّتى يلقى اه 
، وي العن قذًى، وي  ]رّبه[، فرأيته أّن الّصر عى هاتا أحجى، فصرته
احلق شجى، أرى تراثي هبًا، حّتى إذا مى اأّوله لسبيله، عقدها أخي 
بعد  آخر  عقدها  إْذ  حياته،  ي  يستقيلها  هو  بينا  عجبًا،  فيا  بعده،  عدٍي 

)1) امحاسن: 527/2/ح762. 
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كلمها،  ويغلظ  مّسها،  خشنه  خشناء،  -واهِ- ي حوزٍة  فصّرها  وفاته، 
ويكثر العثار وااعتذار ]منها[، فصاحبها كراكِب الّصعبة، إْن عّنف ها 
لوا مع هٍن  نَي الّناسه بتلّوٍن واعراض، وبه حرن، وإْن سلَس ها غسق، فمه
وهني،فصرته عى طول امّدة، وشّدة امحنة، حّتى إذا مى لسبيله، جعلها 
ورى، متى اعرض الّريب ّي مع  ي ماعٍة زعم أّي منهم، فياه هم وللشر
اأّوِل منهم حّتى ِرته أهقرن هذه الّنظائر؟ فاَل رجٌل بضبعه، وأصغى 
آخر لصهره، وقام ثالثه القوِم نافجًا حضينه، بن نثيله ومعتلفه، وقام معه 
بنو أمّية، هضمون مال اه هضم اإبل نبتة الّربيع، حّتى أجهز عليه عمله، 
انثالوا عّي من كِل جانب،  رف الّضبهع، قْد  فا راعني إّا والّناس إّي كعه
نكثْت  باأمر،  إذا هضته  ّق عطاي، حّتى  اَحَسَنان، وشه طئ  وه لقْد  حّتى 
تبارك  اه  قوَل  يسمعوا  م  كأّهم  آخرون،  ومرق  أخرى  وفسقْت  طائفة 
ْرِض َوَل  ِخَرُة َنْجَعُلَها لَِلِذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِف اْأَ وتعاى: ﴿تِْلَك الَداُر اْآَ
نيا  الدر لقْد سمعوا، ولكن احلولْت  لِْلُمَتِقَن﴾، بى واه،  َواْلَعاِقَبُة  َفَسادًا 
ي أعينهم، وراقهم زبرجها، والذي فلق احّبة وبرأ الّنسمة، لوا حضور 
وا ]عى[  َيَقرر الّنار، وقيام احّجة، وما أخذ اه تعاى عى العلاء أْن ا 
ِكّظِة ظامٍ، وا سغِب مظلوٍم، ألقيته حبلها عى غارها، ولسقيته آخرها 
قال: وناوله  أزهد عندي من عفطة عنز.  دنياكم  أّوها، وألفيتم  بكأس 
: يا أمر  رجٌل من أهل الّسواد كتابًا، فقطع كاَمه، وتناول الكتاب، فقلته
امؤمنن، لو أطردَت مقالتك إى حيث بلغَت، فقال: هيهات يا بن عّباس! 
تلك ِشقِشقة هدرْت ثّم قّرْت. فا أسفت عى كاٍم قطر كأسفي عى كاِم 

ْغ حيثه أراد«)1). أمِر امؤمنَن صلواته اهِ عليه؛ إذ م يبله

)1) معاي اأخبار: 360-361/ح1.
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12/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، عن عّمه مّمد 
ابن أي  أبيه، عن  الرقّي، عن  اه  بن أي عبد  القاسم، عن أمد  أي  ابن 
عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عّباس، 
أَما  فقال:   ،بن أي طالب امؤمنن عِي  أمر  ِكرْت اخافة عند  ذه قال: 
واه، لقْد تقّمصها ابن أي قحافة أخو تيم، وإّنه َليعلمه أّن مِي منها ملر 
القطب من الّرحى، ينحدر عِني الّسيل وا يرقى إّي الّطر، فسدلته دوها 
ثوبًا، وطويته عنها كشحها، وطفقته أرتأي بَن أن أصول بيٍد جّذاء، أو 
أصر عى طخية عمياء، يشيب فيها الّصغر، وهرم فيها الكبر، ويكدحه 
 ، فيها مؤمٌن حّتى يلقى رّبه، فرأيته أّن الّصر عى هاتا أحجى، فصرته
وي العن قذًى، وي احلق شجًى، أرى تراثي هبًا، حّتى إذا مى لسبيله، 
فأدى ها أخي عدٍي بعده، فيا عجبًا، بينا هو يستقيلها ي حياته، إذ عقدها 
آخر بعد وفاته، فصّرها ي حوزٍة خشناء، خشن مّسها ويغلظ كلمها، 
إْن عّنف  الّصعبة،  منها، فصاحبها كراكب  فيها وااعتذار  العثار  ويكثر 
بتلّوٍن واعراٍض وبلوى،  الّناسه  ني  ها حرن، وإْن أسلس ها غسق، فمه
وهو مَع هٍن وهٍن، فصرته عى طول امّدة، وشّدة امحنة، حّتى إذا مى 
ورى، متى اعرض  لسبيله، جعلها ي ماعٍة زعم أّي منهم، فيا ه وللشر
الّريب ّي مع اأّوِل منهم، حّتى رته أهقرن إى هذه الّنظائر، فاَل رجٌل 
لضغنه وأصغى آخر لصهره، وقام ثالث القوم، نافجًا حضنيه، بن نثيله 
ومعتلفه، وقاَم معه بنو أبيه، خضمون مال اه خضم اإبل نبت الّربيع، 
رف  حّتى أجهز عليه عمله، وكبْت به مطّيته، فا راعني إّا والّناس إّي كعه
ّق  وشه اَحَسَنان،  طئ  وه لقْد  حّتى  جانٍب،  كِل  ِمن  عّي  انثالوا  قْد  الّضبهع، 



169

أباُن بُن عثمان

عطفاي، حّتى إذا هضته باأمر، نكثْت طائفة، وفسقْت أخرى، ومرق 
ِخَرُة  اْآَ الَداُر  ﴿تِْلَك  آخرون، كأّهم م يسمعوا اه تبارك وتعاى، يقول: 
ْرِض َوَل َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمَتِقَن﴾،  َنْجَعُلَها لَِلِذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِف اْأَ
نيا ي أعينهم، وراقهم  بى واه، لقْد سمعوها ووعوها، لكّنهم احلولْت الدر
زبرجها، أَما والذي فلق احّبة وبرأ الّنسمة، لوا حضور احار، وقيام 
وا عى ِكّظة ظامٍ،  احّجة بوجود الّنار، وما أخذ اه عى العلاء أّا يقرر
بكأس  آخرها  ولسقيته  غارها،  عى  حبلها  ألقيته  مظلوٍم،  سغِب  وا 
وناوله  قال:  عنٍز،  عفطِة  ِمن  أزهد  عندي  هذه  دنياكم  وألفيتم  أّوها، 
يا   : فقلته الكتاب،  وتناول  كاَمه،  فقطع  كتابًا،  الّسواد  أهل  ِمن  رجله 
 أمر امؤمنن، لو أطردَت مقالتك إى حيث بلغَت، فقال: هيهات هيهات 
يا بن عّباس، تلك ِشقِشقة هدرْت ثّم قّرْت،  قال ابن عّباس: فا أسفته 
حيث  به  يبلغ  م  إذ  امؤمنن؛  أمر  كام  عى  كأسفي  قّط  كاٍم  عى 

أراد«)1).
13/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن امعّى، 
بعٍي، خرجْت  أهخرج  مّا  قال:  أبان، عن أي هاشم،  عن احسن، عن 
ابنيها،  فاطمة واضعًة قميص رسول اه عى رأسها، آخذًة بيدي 
ْرِمَلني من زوجي،  ريد أْن تؤِتَم ابنّي، وته فقالْت: ماي ومالك يا أبا بكر، ته
فقال  رِي،  إى  ولرخته  شعري،  لنرته  سِيئة،  تكوَن  أْن  لوا  واه، 

رجٌل من القوم: ما تريده إى هذا، ثّم أخذْت بيدِه، فانطلقْت به«)2).

)1) علل الّرائع: 150/1-151/ح12.

)2) الكاي: 237/8/ح320.
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14/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن »أبان، عن عّي بن عبد العزيز، عن 
عبد احميد الطائّي، عن أي جعفر، قال: واه، لو نرْت شعرها ماتوا 

طّرًا«)1).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /15
زرارة،  الفضيل، عن  عثان، عن  بن  أبان  واحٍد، عن  الكندّي، عن غر 
عن أي جعفر، قال: إّن الّناس ما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر، م 
يمنع أمر امؤمنن من أْن يدعَو إى نفسه إّا نظرًا للّناس وخّوفًا عليهم 
وا عن اإسام، فيعبدوا اأوثان، وا يشهدوا أْن ا إله إّا اه،  أْن يرتدر
وأّن مّمدًا رسول اه، وكان اأحّب إليه أْن يقّرهم عى ما صنعوا من 
أْن يرتّدوا عن ميع اإسام، وإّنا هلك الذين ركبوا ما ركبوا، فأّما من م 
يصنع ذلك، ودخل فيا دخل فيه الّناس، عى غر علٍم وا عداوٍة أمر 
كتم  ولذلك،  اإسام؛  من  رجه  خه وا  يهكِفره  ا  ذلك  فإّن   ،امؤمنن

عٌي أمره، وبايع مكرهًا، حيث م جْد أعوانًا«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /16
الكندّي، عن غر واحٍد من أصحابه، عن أبان بن عثان، عن أي جعفر 
 ،جعفر أي  عن  الّنّقاض،  زكرّيا  عن  يسار،  بن  والفضيل  اأح��ول 
اّتبع  َمن  بمنزلة   اه رسول  بعد  صاروا  الّناس  يقول:  ه،  سمعته قال: 
هارون، وَمن اّتبع الِعجل، وإّن أبا بكر دعا، فأبى عٌي إّا القرآن، 

)1) الكاي: 238/8/ح321. 

)2) الكاي: 295/8/ح454.
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 عٌي فأبى  دعا،  عثان  وإّن  القرآن،  إّا   عٌي فأبى  دعا،  عمر  وإن 
إّا القرآن، وإّنه ليس ِمن أحٍد يدعو إى أْن خرج الّدّجال إّا سيجد َمن 

يبايعه، وَمن رفع راية ضال ]�ة[، فصاحبها طاغوت«)1).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /17
احسن بن مّمد اأشعرّي، عن امعّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان ابن 
عثان عن أي مزة الثاّي، قال: قلته لعِي بن احسن : إّن علّيًا سار 
ي أهل القبلة بخاف سرة الّنبِي ي أهل الِرك، قال: فغضب، ثّم 
إّن  الفتح،  ثّم قال: سار فيهم -واه- بسرة رسول اه يوم  جلس، 
تطعن ي غر  البرة: ا  يوم  مقّدمته  مالك وهو عى  إى  علّيًا كتب 
آمن،  بابه، فهو  أغلق  ز عى جريح، وَمن  تقتل مدبرًا، وا جه مقبل، وا 
فأخذ الكتاب، فوضعه بن يديه عى القربوس، ثّم َقْبَل أْن يقرأه ]قال[: 
م حّتى أدخلهم سكك البرة، ثّم فتح الكتاب، فقرأه، ثّم  لوا، َفَقَتَلهه اقته

أمر مناديًا، فنادى با ي الكتاب«)2).
18/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد بن حيى، عن 
»معاوية بن حكيم، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن حيى بن 
تزول  حّتى  يقاتل  ا   عٌي كان  قال:   ،اه عبد  أي  عن  العا،  أي 
الّنر،  وينزل  الّرمة،  قبِل  وته الّساء،  أبواب  فتح  ته ويقول:  الّشمس، 
 ، الّطالبه ويرجع   ، القتله يقّل  أْن  وأجدر  الّليل،  إى  أقرب  هو  ويقول: 

فلَت امهزوم«)3). ويه
)1) الكاي: 296/8/ح456. 

)2) تذيب اأحكام: 155/6/ح5. 

)3) تذيب اأحكام: 173/6/ح19. 
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مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /19
نعان  عن  عثان،  بن  أبان  عن  اميثمّي،  احسن  بن  أمد  عن  الكندّي، 
الّناس يوم أحد عن رسول اه  الّرازي، عن أي عبد اه، قال: اهزم 
، فغضب غضبًا شديدًا، قال: وكان إذا غضب، انحدر عن جبينيه مثله 
الّلؤلؤ من العرق، قال: فنظر، فإذا عٌي إى جنبه، فقال: له إحق ببني 
أبيك مع َمن اهزم عن رسول اه، فقال: يا رسول اه، ي بك أهسوة، قال: 
فاكفني هؤاء، فحمل، فرب أّول َمن لقَي منهم، فقال: جرئيل: إّن 
هذه هي امؤاساة يا مّمد، فقال: إّنه مِني وأنا منه، فقال جرئيل: وأنا 
 إى جرئيل فنظر رسول اه :منكا يا مّمد، فقال أبو عبد اه
الّساء واأرض، وهو يقول: ا سيَف إّا ذو  عى كرٍي من ذهب بن 

الفقار وا فتى إّا عٌي«)1).
20/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثنا مّمد 
الّصّفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أي عمر، عن أبان  ابن احسن 
 قال: كان عٌي ،ابن عثان، عن حيى بن أي العا، عن أي عبد اه
قبله الّتوبة،  فتحه أبواب الّساء، وته ا يقاتل حّتى تزول الّشمس، ويقول: ته
، ويرجع  وينزله الّنر، ويقول: هو أقربه إى الّليل، وأجدر أْن يِقّل القتله

فلَت امهزوم«)2). الّطالب، ويه
21/ ما روي ي ااختصاص، عن »مّمد بن عّي، عن أبيه، عن عّي 
ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أي عمر، عن أبان اأمر، قال: 

)1) الكاي: 110/8/ح90. 

)2) علل الّرائع: 603/2/ح70.
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نكر الّناس قول أمر امؤمنن مّا قال:  قال الّصادق: يا أبان، كيف يه
»لو شئته لرفعته رجي هذه، فربته ها صدر ابن أي سفيان بالّشام، 
عرش  سليان  وّي  آصف  تناول  نكرون  يه وا  ري��ره«،  عن  فنّكسته 
نبِينا أفضل  بلقيس، وإتيانه سليان به قبل أْن يرتّد إليه طرفه، أليس 
ه أفضل اأوصياء، أفا جعلوه كوِي سليان، َحَكَم  اأنبياء، ووصير

اهه بيننا وبن َمْن َجَحَد حّقنا وأنكَر َفْضَلَنا«)1).
22/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد بن الّنعان )رمه 
بابويه،  بن  احسن  بن  عّي  بن  أبو جعفر، مّمد  قال: حّدثنا  تعاى(،  اه 
قال: حّدثني أي، قال: حّدثنا سعد بن عبد اه، عن أّيوب بن نوح، عن 
 ، صفوان بن حيى، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه، جعفر بن مّمد
قال: إذا كان يوم القيامة، نادى مناٍد من بطنان العرش: أين خليفة اه ي 
أرضه؟ فيقوم داود الّنبّي، فيأي الّنداء من عند اه : لسنا إّياك أردنا، 
نادي مناٍد ثانيًا: أين خليفة اه ي أرضه؟ فيقوم  وإْن كنَت ه خليفة، ثّم يه
أمر امؤمنن عير بن أي طالب، فيأي الّنداء من قبل اه: يا معر 
اخائق، هذا عير بن أي طالب، خليفة اه ي أرضه، وحّجته عى عباده، 
يستضئ  اليوم،  هذا  ي  بحبله  فليتعّلق  نيا،  الدر دار  ي  بحبله  تعّلق  فَمن 
الّناس الذين  الّدرجات العا ِمن اجنان، قال: فيقوم  بنوره، وليّتبعه إى 
 :نيا، فيّتبعونه إى اجّنة، ثّم يأي الّنداء ِمن عند اه قْد تعّلقوا بحبله ي الدر
نيا، فليّتبعه إى حيث يذهب به، فحينئٍذ يتّرأ  أَا َمن تعّلق بإماٍم ي دار الدر
اأسباب،  فتقّطعْت هم  العذاب،  ورأوا  اّتبعوا،  الذين  من  بعوا  اتر اّلذين 

)1) ااختصاص: 213-212.



174

1ج

مه  وقال الذين اّتبعوا: لو أّن لنا كّرًة فنتّرَأ منهم كا تّرءوا مّنا، كذلَك يهرهه
اهه أعاَهم حساٍت عليهم، َوَما هم بخارجَن ِمَن الّناِر«)1).

23/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخرنا أبو 
بكر، مّمد بن عمر، قال: حّدثنا أبو العّباس، أمد بن مّمد بن سعيد، قال: 
الّتيمّي،  أخرنا احسن بن القاسم، قال: حّدثنا عير بن إبراهيم بن يعى 
أبان بن عثان، عن  أبيه، عن  بن عمرة، عن  قال: حّدثنا عير بن سيف 
عبد الّرمن بن سيابة، عن مران بن أعن، عن أي حرب بن أي اأسود 
الّدؤّي، عن أبيه، قال: سمعته أمر امؤمنن عّي بن أي طالب ، يقول: 
واهِ، أذودّن بيَدّي هاتن القصرتن عن حوض رسول اهأعداءنا، 

وردّنه أحّباءنا«)2). وأه
 ،24/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن عّي بن احسن بن بابويه
قال: حّدثني أي، قال: حّدثنا سعد بن عبد اه، عن أّيوب بن نوح، عن 
بن مّمد  اه، جعفر  عبد  أي  بن عثان، عن  أبان  بن حيى، عن  صفوان 
، قال: إذا كان يوم القيامة، نادى مناٍد ِمن بطنان العرش: أيَن خليفةه 
اه ي أرضه؟ فيقوم داود الّنبّي، فيأي الّنداء من عند اه: لسنا إّياك 
نادي ثانية: أين خليفة اه ي أرضه؟ فيقوم  أردنا، وإْن كنَت ه خليفة، ثّم يه
أمر امؤمنَن عير بن أي طالٍب، فيأي الّنداء من ِقبل اه: يا معر 
اخائق، هذا عير بن أي طالٍب خليفة اه ي أرضه، وحّجته عى عباده، 
ليستضئ  اليوم  هذا  ي  بحبله  فليتعّلق  نيا،  الدر دار  ي  بحبله  تعّلق  َفَمن 

)1) اأماي: 63-64/ح1. 

)2) اأماي: 172/ح40.
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ناٌس قْد تعّلقوا  ى من اجنان، قال: فيقوم أه بنوره، وليّتبعه إى الّدرجات العه
نيا، فيّتبعونه إى اجّنة، ثّم يأي الِنداء من عند اه : أَا َمن  بحبله ي الدر
نيا، فليّتبعه إى حيث ]شاء و[ يذهب به، فحينئٍذ يتّرأه  ائتّم بإماٍم ي دار الدر
ْسَباُب*  ﴿اَلِذيَن اُتبُِعوا ِمَن اَلِذيَن اَتَبُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَقَطَعْت بِِهُم اْأَ
َوَقاَل اَلِذيَن اَتَبُعوا َلْو َأَن َلَنا َكَرًة َفَنَتَبَرَأ ِمْنُهْم َكَما َتَبَرُءوا ِمَنا َكَذلَِك ُيِريِهُم 

الَلُه َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم بَِخاِرِجيَن ِمَن الَناِر﴾«)1).
25/ ما روي ي كتاب اليقن ابن طاوس، نقًا عن كتاب تسمية أمر 
مروان  بن  مّمد  حّدثنا  قال:  البجّي،  العّباس  بن  »عّي  عن   ،امؤمنن
الغّزال، قال: حّدثنا زيد بن امعّدل، عن أبان بن عثان، عن خالد بن يزيد، 
ِمي عٌي  عن أي جعفر، قال: لو أّن جّهال هذه اأّمة يعلمون متى سه
امؤمنن؟  أمر  ِمي  : متى سه ينكروا وايته وطاعته، قلته م  امؤمنن  أمر 
 :كذا نزل به جرئيل عى مّمد ، قال: حيث أخذ اه ميثاق ذِرّية آدم
م عى أنفِسهم  ِرّيتهم وأْشَهَدهه هوِرهم ذه َك ِمْن َبنِي آَدَم ِمن ظه وإْذ َأَخَذ َربر
ّم قال  وا: بى، ثه أَلْسته برِبكم وأّن مّمدًا رسوي وأّن علّيًا أمر امؤمنن؟ قاله

أبو جعفر: َواهِ، َلَقْد َسّاه اهه باسٍم ما سّمى بِه أحدًا قبله«)2).
26/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخرنا أبو 
القاسم، جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد 
اأمر،  بن عثان  أبان  القصباّي، عن  بن عامر  العّباس  ابن عيسى، عن 
يقول:   ،بن مّمد اه، جعفر  عبد  أبا  قال: سمعته  العجّي،  بريد  عن 

)1) أماي امفيد: 285/ح3. 

)2) اليقن: 284.
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وتدور   اه برسول  تلوذ   فاطمة جعلْت   ،خدجة توِفيت  مّا 
َك  ربر له:  فقال   ،فنزل جرئيل قال:  أِمي؟  أين  أبه،  يا  حوله، وتقول: 
قرَئ فاطمة الّسام، وتقول ها: إّن أّمِك ي بيٍت ِمن قصٍب،  يأمرَك أْن ته
عمران،  بنت  ومريم  آسية  بن  أمر،  ياقوٌت  ده  مه وعه ذهٍب،  من  كعابه 

فقالْت فاطمة: إّن اَه هو الّسام، ومنه الّسام، وإليه الّسام«)1).
27/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن أمد بن شاذان، قال: 
قال:  الكوّي،  ّمام  بن  امفّضل  بن  عّي  بن  مّمد  احسن،  أبو  حّدثني 
احسن  بن  مّمد  حّدثني  قال:  الكوّي،  معمر  بن  عِي  بن  مّمد  حّدثني 
الّزّيات الكوّي، قال: حّدثنا أمد بن مّمد، قال: حّدثني أبان بن عثان، 
انرفْت  مّا  قال:   ،مّمد بن  جعفر  عن  تغلب،  بن  أبان  حّدثني  قال: 
، فقالْت: يا بن   ِمن عند أي بكر، أقبلْت عى أمر امؤمنن  فاطمة 
أي طالب، اشتملَت مشيمة اجنن، وقعدَت حجرة الّظنن، نقضَت قادمة 
اأجدل، فخانَك ريشه اأعزل، هذا ابن أي قحافة قْد ابتّزي نحيلة أي 
وبليغة ابنّي، واه، لقْد أجّد ي ظامتي، وألّد ي خصامي، حّتى منعتني 
قيلة نرها، وامهاجرة وصلها، وغّضْت اجاعة دوي طرفها، فا مانع 
دته راغمة، فليتني وا خيار ي متر  وا دافع، خرجته واه كاظمة، وعه
عاديًا،  ومنَك  حاميًا،  اه  فيَك  ذيري  عه منّيتي،  قبَل  وتوِفيته  ذّلتي،  قبَل 
، شكواي إى رِي،  ده وياه ي كِل شارٍق، وياه، ماَت امعتمده ووهَن العضه
وعدواي إى أي، الّلهّم أنت أشدر قّوًة، فأجاها أمر امؤمنن : ا ويل 
لك، بل الويل لشانئك، هنهي من غربك، يا بنت الّصفوة، وبقّية الّنبّوة، 

)1) اأماي: 175/ح46. 
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فواه ما ونيته ي ديني، وا أخطأته مقدوري، فإْن كنِت ترزئن البلغة، 
عنِك،  ِطَع  قه ّما  خٌر  لِك  ِعّد  أه وما  مأمون،  ولعيلتك  مضمون،  فرزقك 

.(1(» فاحتسبي، فقالْت: حسبَي اهه ونِْعَم الوكيله
بن  مّمد  بن  »أمد  عن   ، امؤمنن  أمر  فضائل  ي  روي  ما   /28
قال:  القصباّي،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال:  الّزّيات،  سعيد  بن  عثان 
أبان بن عثان  الّسكوّي، عن  البزنطّي  حّدثنا أمد بن مّمد بن أي نر 
اأمر، عن أبان بن تغلب الّربعّي، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: ما 

بلغ فاطمة  إماع أي بكر عى منِع فدك …)2)«)3).
29/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن عِي بن موسى، قال: حّدثنا 
أي، قال: حّدثنا عّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أي عمر، 
كان  إذا  قال:   ،مّمد بن  جعفر  اه،  عبد  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن 
يوم القيامة، مع اهه اأّولن واآخرين ي صعيٍد واحٍد، ثّم أمر منادّيًا، 
ابنة  فاطمة  جوز  حّتى  رؤوسكم،  ونِكسوا  أبصاركم،  وا  غضر فنادى: 
فاطمة عى  فتأي  أبصارهم،  قال: فتغضر اخائق  الِراط،   مّمد
يهشِيعها سبعوَن ألف ملك، فتقف موقفًا ريفًا  ب اجّنة،  نهجه نجيٍب من 
 من مواقف القيامة، ثّم تنزل عن نجيبها، فتأخذ قميص احسن بن عّي
بيدها مضّمخًا بدمه، وتقول: يا رِب، هذا قميص ولدي، وقْد علمَت ما 
نَع به، فيأتيها الِنداء من قبل اه : يا فاطمة، لك عندي الِرضا، فتقول:   صه
يا رِب انتر ي ِمن قاتله، فيأمر اه تعاى عنقًا من الّنار، فتخرج من جهّنم، 

)1) اأماي: 683/ح8.

)2) فراغ ي اأصل.

)3) فضائل أمر امؤمنن: 63.
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فتلتقط قتلة احسن بن عٍي  كا يلتقط الّطر احّب، ثّم يعود العنق هم 
عّذبون فيها بأنواع العذاب، ثّم تركب فاطمة  نجيبها، حّتى  إى الّنار، فيه
تدخل اجّنة، ومعها امائكة امشِيعون ها، وذِرّيتها بن يدها، وأولياؤهم 

من الّناس عن يمينها وشاها«)1).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /30
أبيه  فضالة، عن أبان، عن حيى بن أي العاء، عن أي عبد اه، عن 

: أّن احسن واحسن  كانا يقبان جوائز معاوية«)2).
31/ ما روي ي كامل الِزيارات، بإسناده عن »العّباس بن عامر، عن 
أبان بن عثان، قال: حّدثني أبو خّان الكندّي، عن أي عبد اه ، قال: 

َمن أتى قر احسن  َكَتَب اه له حّجة وعمرة«)3).
الِزيارات، عن »أمد بن مّمد، عن مّمد بن  32/ ما روي ي كامل 
قال:   ، اه  عبد  أي  عن  ّمام،  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  إساعيل، 
ل: الّسام عليك يا أبا عبد اه، لعَن اه َمن  إذا أتيَت قر احسن ، فقه
قتلك، ولعَن اه َمن رك ي دمك، وَمن بلغه ذلك فرَي به، وأنا إى اه 

منهم بريء«)4).
33/ ما روي ي كامل الِزيارات، عن »مّمد بن احسن، عن مّمد بن 
احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن مّمد بن خالد الرقّي، 
خارجة،  بن  هارون  عن  اخّزار،  احسن  بن  مّمد  عن  اأمر،  أبان  عن 

)1) أماي امفيد: 130/ح6.

)2) تذيب اأحكام: 337/6/ح56.

)3) كامل الّزيارات: 300/ح10. 

)4) كامل الّزيارات: 392/ح22. 
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عبد  أبو  فبكى   ،احسن فذكرنا  عنده،  كّنا  قال:   ،اه عبد  أي  عن 
 اه وبكينا، قال: ثّم رفع رأسه، فقال: قال احسن: أنا قتيله العرة،

ا يذكري مؤمٌن إّا بكى«)1).
قائًا: »حّدثني أي، عن سعد  الِزيارات،  34/ ما روي ي كامل 
ابن عبد اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن مّمد بن خالد، عن أبان 
اأمر، عن مّمد بن احسن اخّزاز، عن هارون بن خارجة، عن أي عبد 
علته فداك، ما من أتى قر احسن زائرًا له عارفًا  : جه اه، قال: قلته
ريد به وجه اه تعاى والّدار اآخرة، فقال له: يا هارون، َمن أتى  بحِقه يه
ريد به وجه اه والّدار اآخرة، غفر  قر احسن  زائرًا له عارفًا بحِقه يه
اه له ما تقّدم ِمن ذنبه وما تأّخر، ثّم قال ي ثاثًا: أم أحلْف لك، أم أحلْف 

لك، أم أحلْف لك«)2).
نوح، واحسن  بن  »أّيوب  بإسناٍد عن  ما روي ي ااختصاص،   /35
ابن عّي بن عبد اه بن امغرة، عن العّباس بن عامر القصباّي، عن أبان بن 
عثان، عن بشر الّنّبال، عن أي جعفر، قال: كنته خلف أي، وهو 
، فإذا رجٌل ي عنقه سلسلة، ورجل يتبعه، فقال: يا عير  عى بغلته، فنظرته
ابن احسن، اسقني، فقال الّرجل: ا تسقه، ا سقاه اه، وكان معاوية لعنه 

اه«)3).
36/ ما روي ي ااختصاص، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، 
عن احسن بن سعيد، عن القاسم بن مّمد اجوهرّي، عن أبان بن عثان، 

)1) كامل الّزيارات: 215/ح6. 

)2) كامل الّزيارات: 273/ح2. 

)3) ااختصاص: 275.
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عن بشر الّنّبال، قال: قال أبو عبد اه : كنته مع أي بعسفان ي واٍد 
فإذا رجٌل ي عنقه سلسلة، وطرفها ي  ه،  بغلته فنفرْت  أو بضجنان،  ها، 
ها، فقال: اسقني، فقال الّرجل: ا تسقه، ا سقاهه اه، فقلته  يِد آخر جرر

أي: َمْن هذا؟ فقال: هذا معاوية«)1).
37/ ما روي ي ااختصاص، بإسناٍد عن »مّمد بن احسن بن أي 
الفزارّي، عن  أبان بن عثان  اميثمّي، عن  اخطاب، عن أمد بن احسن 
موسى بن أكيل النمرّي، قال: جئنا إى باب أي جعفر نستأذن عليه، 
فسمعنا صوتًا  يقرأ بالعرانّية، فبكينا حيث سمعنا الّصوت، فظننا أّنه بعث 
إى رجل من أهل الكتاب ليقرأ عليه، فدخلنا، فلْم نَر عنده أحدًا، فقلنا: 
أصلحك اه، سمعنا صوتًا بالعرانّية، فظنّنا أّنك بعثَت إى رجٍل من أهل 
الكتاب استقرأته، فقال: ا، ولكّني ذكرته مناجاة إليا، فبكيته من ذلك، 
بعد  راك معِذي  أته يا رِب،  يقول:  فقال: جعل  مناجاته؟  كانْت  قلنا: وما 
عِدد  يه وجعل  لَك،  صاي  بعد  عِذي  ومه إّياك،  وعبادي  لك  قيامي  طول 
يمنعك  وما  رِب،  يا  فقال:  أهعِذبك،  لسته  إّي  إليه:  اه  فأوحى  أعاله، 
أْن تقول: ا، بعد نعم، وأنا عبدك، وي قبضتك، فأوحى اه إليه: إي إذا 

قلته قوًا وفيته به«)2).
38/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »مسن بن أمد، عن 
 أّن أبا جعفر أبان بن عثان، عن مّمد بن مروان، عن أي عبد اه

َثهم عند موته«)3). له مات، وترك سِتن ملوكًا، فأعتَق ثه
)1) ااختصاص: 276.

)2) ااختصاص: 292. 

)3) امحاسن: 624/2/ح81.
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قال:   ،بن احسن الّصدوق، عن »مّمد  أماي  ما روي ي   /39
قال:  يزيد،  بن  يعقوب  حّدثنا  قال:  احمرّي،  جعفر  بن  اه  عبد  حّدثنا 
بن  جعفر  الّصادق  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي  بن  مّمد  حّدثنا 
مّمد، قال: إّن رسول اه قال ذات يوم جابر بن عبد اه اأنصارّي: 
يا جابر، إّنك ستبقى حّتى تلقى ولدي مّمد بن عّي بن احسن بن عّي 
ابن أي طالب، امعروف ي الّتوراة بالباقر، فإذا لقيته، فأقرئه مّني الّسام، 
فدخل جابر إى عّي بن احسن ، فوجد مّمد بن عّي عنده غامًا، 
فقال له، يا غام، أقبل، فأقبل، ثّم قال له: أدبر، فأدبر، فقال جابر: شائل 
رسول اه ورِب الكعبة، ثّم أقبل عى عِي بن احسن ، فقال له: َمن 
جابر،  فقام  الباقر،  مّمد  بعدي،  اأمر  وصاحب  ابني،  هذا  قال:  هذا؟ 
فوقع عى قدميه يقِبلها، ويقول: نفي لنفسك الفداء يا بن رسول اه، 
إقبل ساَم أبيك، إن رسول اه يقرأ عليك الّسام، قال: فدمعْت عينا 
أي جعفر ، ثّم قال: يا جابر، عى أي رسول اه الّسام ما دامت 

الّساوات واأرض، وعليك–يا جابر–با بّلغَت الّسام«)1).
الفقيه، باإسناد عن »أبان بن عثان، عن مّمد بن  40/ ما روي ي 
مروان، عن الّشيخ -يعني: موسى بن جعفر–، عن أبيه  أّنه قال:  إّن 
بينهم،  فأقرعته  َثهم،  له ثه فأعتق  ملوكًا،  سّتَن  وترك  مات    جعفر  أبا 

لهث«)2). وأعتقته الثر
41/ ما روي ي البصائر، عن »مّمد بن احسن، عن أمد بن احسن 
اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن موسى الّتمرّي، قال: جئته إى باب أي 

)1) أماي الّصدوق: 434/ح9.

)2) َمن ا حره الفقيه: 215/4/ح5503. 
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جعفر  أستأذن عليه، فسمعنا صوتًا حزينًا يقرأ بالعرانّية، فبكينا حيث 
سمعنا الّصوت، وظنّنا أّنه بعث إى رجٍل من أهل الكتاب يستقرئ، فأذن 
لنا، فدخلنا عليه، َفَلْم نَر عنده أحدًا، فقلنا: أصلحك اه، سمعنا صوتًا 
بالعرانّية، فظنّنا أّنك بعثَت إى رجٍل من أهل الكتاب تستقرأه، قال: ا، 
كان  وما  قلنا:  قال:  ذلك،  من  فبكيته  لرِبه،  إليا  مناجاة  ذكرته  ولكن، 
عِذي بعد  راك مه أته مناجاته، جعلني اه فداك، قال: جعل يقول: يا رِب، 
عِدد أعاله، فأوحى اه إليه: إِي لسته أهعِذبك،  طول صاي لك، وجعل يه
ك، وي  قال: فقال: يا رِب، وما يمنعك أْن ا تقول: ا بعد نعم، وأنا عبده

قبضتك، قال: فأوحى اه إليه: إِي إذا قلته قوًا وفيته به«)1).
عن  رواه،  عّمن  مّمد،  بن  اه  »عبد  عن  البصائر،  ي  روي  ما   /42
مّمد بن عبد الكريم، عن عبد اه بن عبد الّرمن، عن أبان بن عثان، عن 
زرارة، عن أي عبد اه، قال: قال أمر امؤمنن ابن عّباس: إّن اه 
عّلمنا منطق الّطر، كا عّلمه سليان بن داود، ومنطق كِل داّبة ي بٍر أو 

بحٍر«)2).
43/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
أبو  نظر  قال:  الكناّي،  الّصباح  أي  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
جعفر إى أي عبد اه يمي، فقال: َترى هذا؟ هذا ِمن الذين قال 
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئَِمًة  اه: ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمَن َعَى اَلِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف اْأَ

َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثَِن﴾«)3).
)1) بصائر الّدرجات: 361/ح3. 

)2) بصائر الّدرجات: 363/ح12. 

)3) الكاي: 306/1/ح1.
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44/ ما روي ي اإرشاد، عن »أبان بن عثان، عن أي الّصباح الكناّي، 
قال: نظر أبو جعفر إى أي عبد اه، فقال: ترى هذا؟ هذا ِمن اّلذين 
َوَنْجَعَلُهْم  ْرِض  اْأَ اْسُتْضِعُفوا ِف  اَلِذيَن  َنُمَن َعَى  َأْن  ﴿َوُنِريُد   :قال اه

َأئَِمًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثَِن﴾«)1).
45/ ما روي ي اخرائج واجرائح، عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
احسن بن سعيد، عن فضالة عن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن زرارة، 
قال: ]قال[ أبو عبد اه: بينا أنا ي الّدار مع جاريٍة ي، إذ أقبل رجٌل 
آخر  رجٌل  فاستقبله  اموت،  َمَلكه  أّنه  علمته  ه،  رأيته فلّا  بوجهه،  قاطٌب 
أطلق منه وجهًا، وأطلق برًا، فقال له: ليس بذا أهمرَت، فبينا أنا أهحِدث 

بضْت«)2). ؛ إْذ قه اجارية، وأعجبه ّما رأيته
46/ ما روي ي كال الّدين، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد 
الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن  ، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو 
، ينزل ي صورة طٍر أبيض،  عبد اه: أّوله َمن يبايع القائم جرئيله
فيبايعه، ثّم يضع ِرجًا عى بيت اه احرام، وِرجًا عى بيت امقدس، ثّم 

ينادي بصوت طلق تسمعه اخائق: ﴿َأَتى َأْمُر اَهِ َفَا َتْسَتْعِجُلوُه﴾«)3).
47/ ما روي ي كال الِدين، عن مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد 
الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن  ، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن »أبان بن تغلب، قال: قال أبو 

)1) اإرشاد: 180/2. 

)2) اخرائج واجرائح: 860/2ح74. 

)3) كال الّدين ومام الّنعمة: 671/ح18. 
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عبد اه: سيأي ي مسجدكم ثاثائة وثاثة عر رجًا–يعني: مسجد 
مّكة–يعلم أهل مّكة أّنه م يلدهم آباؤهم وا أجدادهم، عليهم الّسيوف، 
مكتوٌب عى كِل سيف كلمة تفتح ألَف كلمة، فيبعث اه تبارك وتعاى 
، يقي بقضاء داود وسليان ، ]و[  رحًا، فتنادي بكِل واٍد: هذا امهدير

ا يريد عليه بِينة«)1).
بن  أم��د  بن  احسن  بن  مّمد  عن  ال��ِدي��ن،  ك��ال  ي  روي  ما   /48
الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، 
عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن »أبان بن تغلب، قال: قال 
أبو عبد اه: إذا قام القائم، م يقْم بن يديه أحٌد من خلق الّرمن إّا 
عرفه صالٌح هو أم طالٌح؟ أّن فيه آية للمتوِسمن، وهي بسبيٍل مقيٍم«)2).

بن  أم��د  بن  احسن  بن  مّمد  عن  ال��ِدي��ن،  ك��ال  ي  روي  ما   /49
الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، 
عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن »أبان بن تغلب، قال: قال أبو 
عبد اه: دمان ي اإسام حال ِمن اه، ا يقي فيها أحٌد بحكم 
 فيحكم فيها بحكم اه ، القائم من أهل البيت  اه، حّتى يبعث اه
ا يريد عى ذلك بِينة: الّزاي امحصن يرمه، ومانع الّزكاة يرب رقبته«)3).

50/ ما روي ي كال الِدين، عن مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد 
الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن  ، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
قال  قال:  تغلب،  بن  »أبان  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي  بن  مّمد 

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 671/ح19.

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 671/ح20. 

)3) كال الّدين ومام الّنعمة: 671/ح21.
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: كأّي أنظر إى القائم عى ظهر الّنجف، فإذا استوى  أبو عبد اه 
عى ظهر الّنجف، ركب فرسًا أدهم أبلق بن عينيه شمراخ، ثّم ينتفض 
أّنه معهم ي بادهم، فإذا  ون  به فرسه، فا يبقى أهل بلدة إّا وهم يظنر
نر راية رسول اه، انحّط إليه ثاثة عر ألف ملك، و ثاثة عر 
، وهم الذين كانوا مع نوٍح ي الّسفينة،  هم ينتظر القائم  ملكًا، كلر
لقَي ي الّنار، وكانوا مع عيسى  والذين كانوا مع إبراهيم اخليل حيث أه
ردفَن، وثاثائة وثاثة عر  فع، وأربعة آاف مسّومَن ومه ره  حيث 
ملكًا يوم بدر، وأربعة آاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع احسن 
تل  قه وقْد  وهبطوا  ااستيذان،  ي  فصعدوا  هم،  يهؤذن  فلم   ،عٍي ابن 
القيامة،  يوم  إى   يبكون عند قر احسن م شعٌث غٌر  فهه  ،احسن

وما بن قر احسن  إى الّساء ختلف امائكة«)1).
51/ ما روي ي كال الِدين، عن مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد 
الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن  ، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن »أبان بن تغلب، قال: حّدثني 
أبو مزة الّثاّي، قال: قال أبو جعفر: كأّي أنظر إى القائم قْد ظهر 
الّنجف نر راية رسول اه، ]و[  عى نجف الكوفة، فإذا ظهر عى 
د عرش اه تعاى، وسائرها من نر اه، وا هوي ها  مه عمودها من عه
: أَو تكون معه أو يهؤتى ها؟ قال:  إى أحٍد إّا أهلكه اه تعاى، قال: قلته

.(2(» بل يهؤتى ها، يأتيه ها جرئيل

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 671-672/ح22. 

)2) كال الّدين ومام الّنعمة: 672/ح23.
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52/ ما روي ي كال الِدين، بإسناٍد عن »مّمد بن مسعود، قال: حّدثني 
جرئيل بن أمد، قال: حّدثني موسى بن جعفر بن وهب البغدادّي، قال: 
مّمد،  بن  القاسم  عن  سعيد،  بن  احسن  عن  عيسى،  بن  مّمد  حّدثني 
عن أبان، عن احارث بن امغرة، قال: سألته أبا عبد اه: هل يكون 
: فكيف  قال ذلك، قلته الّناس ي حاٍل ا يعرفون اإمام؟ فقال: قْد كان يه

يصنعون؟ قال: يتعّلقون باأمر اأّول، حّتى يستبن هم اآخر«)1).
الباهّي،  بن هوذة  »أمد  للّنعاّي، عن  الغيبة  كتاب  ما روي ي   /53
سنة  بنهاوند  الّنهاوندّي  إسحاق  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  حّدثنا  قال: 
ثاث وتسعن ومائتن، قال: حّدثنا عبد اه بن ّماد اأنصارّي ي شهر 
رمضان سنة تسع وعرين ومائتن، عن أبان بن عثان، قال: » قال أبو 
عبد اه، جعفر بن مّمد: بينا رسول اه ذات يوٍم ي البقيع، حّتى 
 ،فقيل: إّنه بالبقيع، فأتاه عٌي ،فسأل عن رسول اه ،أقبل عٌي
جاء  ثّم  يمينه،  عن  فأجلسه  اجلْس،   :اه رسول  فقال  عليه،  فسّلم 
بالبقيع،  هو  له:  فقيل   ،اه رسول  عن  فسأل  طالب،  أي  بن  جعفر 
عن  فسأل  العّباس،  جاء  ثّم  يساره،  عن  فأجلسه  عليه،  فسّلم  فأتاه، 
رسول اه، فقيل له: هو بالبقيع، فأتاه فسّلم عليه، فأجلسه أمامه، ثّم 
؟  التفَت رسول اه إى عٍي، فقال: أا أبِرك؟ أا أخرك، يا عير
فقال: بى، يا رسول اه، فقال: كان جرئيل عندي آنفًا، وأخري أّن 
ظلًا  لئْت  مه كا  عدًا  اأرض  فيمأ  الّزمان،  آخر  ي  خرج  الذي  القائم 
لد احسن، فقال عٌي: يا رسول اه، ما أصابنا  وجورًا من ذِرّيتك من وه

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 351/ح47. 
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خٌر قّط ِمن اه إّا عى يديك، ثّم التفَت رسوله اه إى جعفر بن أي 
طالب، فقال: يا جعفر، أا أبّرك؟ أا أخرك؟ قال: بى، يا رسول اه، 
القائم هو  إى  يدفعها  الذي  أّن  فأخري  آنفًا،  كان جرئيل عندي  فقال: 
كالِدينار،  الذي وجهه  ذاك  قال:  قال: ا،  َمن هو؟  أتدري  ذِرّيتك،  من 
منه  ذليًا، وخرج  اجبل  يدخل  الّنار،  كامنشار، وسيفه كحريق  وأسنانه 
عّم  يا  فقال:  العّباس،  إى  التفَت  ثّم  وميكائيل،  جرئيل  يكتنفه  عزيزًا، 
الّنبِي، أا أخرك با أخري به جرئيل؟ فقال: بى، يا رسول اه، قال: 
لد العّباس، فقال: يا رسول اه، أفا  قال ي جرئيل: ويٌل لذِرّيتك ِمن وه

أجتنب الِنساء؟ فقال له: قْد فرغ اه ّما هو كائن«)1).
54/ ما روي ي دائل اإمامة، عن »فضالة بن أّيوب، عن أبان بن 
بن  جعفر  اه،  عبد  أي  عن  سليان،  بن  اه  عبد  أي  عن  اأمر،  عثان 
مّمد، قال: حر عّي بن احسن اموت، فقال: يا مّمد، أير ليلة 
هذه؟ قال: ليلة كذا وكذا، قال: وكم مى من الّشهر؟ قال: كذا وكذا، 
ِعدتا، قال: ودعا  قال: وكم بقي؟ قال: كذا وكذا، قال: إّها الّليلة التي وه
بوضوء، فقال: إّن فيه لفأرة، فقال بعض القوم: إّنه َلَيْهجر، فقال: هاتوا 
امصباح، فنظروا، فإذا فيه فأرة، فأمر بذلك اماء، فأهريق، وأتوه باٍء آخر، 

ثّم توّضأ وصّى، حّتى إذا كان آخر الّليل، تهوِي )صلواته اه عليه(«)2).

)1) الغيبة: 255/ح1.

)2) دائل اإمامة: 208/ح20. 
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الِعْلُم
بن مّمد،  أمد  »عّدة من أصحابنا، عن  الكاي، عن  ما روي ي   /1
عن  عثان،  بن  أبان  عن  أّي��وب،  بن  فضالة  عن  سعيد،  بن  احسن  عن 
عبد الواحد بن امختار، قال، قال أبو جعفر: لو كان ألسنتكم أوكية 

حّدثته كّل امرٍئ با له وعليه«)1).
عن  الّصّفار،  احسن  بن  »مّمد  عن  امحتر،  كتاب  ي  روي  ما   /2
قال:  سليان،  بن  اه  عبد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  مّمد،  بن  الِسندِي 
له:  يقال  البرة،  أهل  كان عنده من  لرجٍل  يقول   أبا جعفر سمعته 
العلم  الذين يكتموَن  أّن  البرّي يزعم  إّن احسن  عثان اأعمى، قال: 
يهؤذي ريح بطوهم أهل الّنار، فقال: فهلك إذًا مؤمن آل فرعون، ما 
وشاًا،  يمينًا  احسن  فليذهب  نوحًا،  اه  بعَث  منذه  مكتومًا  العلم  زال 
فواهِ، ما يوجد العلم إّا هاهنا، مّمدمدينة العلم وجامعه ومعدنه، 
هذه  إى  للخلق  الّدخول  وأباح  ورسوله،  اه  فتحه  الذي  بابه   وعٌي
ِمَي سارقًا«)2). امدينة، واأخذ منها هذا الباب؛ فَمن دخل وأخذ بغره سه
مّمد،  بن  معّى  عن  مّمد،  بن  عن»احسن  الكاي،  ي  روي  ما   /3
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن سليان، قال: سمعته أبا 
قال له: عثان اأعمى،  جعفر، يقول -وعنده رجٌل من أهل البرة، يه
وهو يقول: إّن احسن البرّي يزعم أّن الذين يكتموَن العلَم يهؤذي ريح 
بطوهم أهل الّنار-، فقال أبو جعفر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون! ما 

)1) الكاي: 264/1/ح1.

)2) امحتر: 28/ح28. 
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زال العلم مكتومًا منذه بعث اه نوحًا، فليذهب احسن يمينًا وشاًا، 
فواه، ما يوجد العلم إّا ههنا«)1).

4/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن 
خالد، »عن مّمد بن عّي، عن الّنر بن شعيب، عن أبان بن عثان، عن 
الكتاب:  داخل  تكتب  قال: ا   ،عبد اه أي  الّسي، عن  بن   احسن 

أي فاٍن، واكتب: إى أي فاٍن، واكتب عى العنوان: أي فاٍن«)2).
5/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن الرقّي، عن »عّي 
 ،ابن احكم، عن أبان بن اأمر، عن حديد بن حكيم، عن أي عبد اه

قال: ا بأس بأْن يبدأ الّرجل باسم صاحبه ي الّصحيفة قبل اسمه«)3).
يد بن زياد، عن احسن بن مّمد الكندّي،  6/ ما روي ي الكاي، عن مه
عن أمد بن احسن اميثمّي، عن »أبان بن عثان، عن إساعيل البرّي، 
قال: سمعته أبا عبد اه ، يقول: تقعدون ي امكان، فَتحّدثوَن، وتقولوَن 
: نعم، قال: وهل  ما شئتم، وتتّرؤون ّمن شئتهم، وَتَوّلون َمن شئتم؟ قلته

العيش إّا هكذا«)4).
7/ ما روي ي امستطرفات، عن »عّي بن احكم بن الّزبر، قال: حّدثني 
أبان بن عثان، عن هارون بن خارجة، قال: قلته أي عبد اه: إّنا نأي 
هؤاء امخالفَن، فنسمع منهم احديث يكونه حّجًة لنا عليهم، قال: فقال: 

ا تأتم، وا تسمْع عنهم، َلعنهم اه، وَلعن ِمّلتهم امركة«)5).
)1) الكاي: 51/1/ح15.

)2) الكاي: 673/2/ح4.

)3) الكاي: 673/2/ح6.

)4) الكاي: 229/8/ح292.

)5) مستطرفات الّسائر: 565. 
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بن  مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /8
ساعة، وعّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد ميعًا، عن مسن بن أمد، 
عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: 
ورة، ثّم نسيها أو تركها، ودخل اجّنة، أرفْت  إّن الّرجل إذا كان يعلم السر
عليه من فوق ي أحسن صورة، فتقول: تعرفني؟ فيقول: ا، فتقول: أنا 
سورة كذا وكذا، م تعمل ي، وتركتني، أَما واه، لو عملَت ي لبلغته بك 

هذه الّدرجة، وأشارْت بيدها إى فوقها«)1).
9/ مارواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »عّي بن حكم، عن أبان 
ابن عثان، عن عبد اه بن أي يعفور، قال عٌي: وحّدثني احسن بن أي 
  العاء، أّنه حر ابن أي يعفور ي هذا امجلس، قال: سألته أبا عبد اه
عن اختاف احديث يرويه َمن يثق به، وفيهم َمن ا يثقه به؟ فقال: إذا ورد 
عليكم حديث، فوجدموه له شاهد من كتاب اه، أو ِمن قول رسول اه 

، وإّا فالذي جاءكم به أوى به«)2).
11/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن أي يعفور، قال: وحّدثني 
حسن بن أي العاء أّنه حر ابن أي يعفور ي هذا امجلس، قال: سألته 
أبا عبد اه عن اختاف احديث يرويه َمن نثق به ومنهم َمن ا نثق به؟ 
م له شاهدًا ِمن كتاب اه، أو من قول  قال: إذا ورد عليكم حديث، فوجدته

رسول اه، وإّا فالذي جاء كم به أوى به«)3).
)1) الكاي: 608/2/ح4.

)2) امحاسن: 225/1/ح145. 

)3) الكاي: 69/1/ح2.
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12/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن 
خالد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان اأمر، عن زياد بن أي رجاء، 
 . وا، و ما م تعلموا، فقولوا: اهه أعلمه عن أي جعفر ، قال: ما علمتهم فقوله
إّن الّرجل َلينتزعه اآية من القرآن خرر فيها أبعد ما بن الّساء واأرض«)1).

13/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »احسن بن عّي الوّشاء، 
عن أبان اأمر، عن زياد بن أي رجاء، عن أي جعفر، قال: ما علمتهم 
. إّن الّرجل لينزع باآية من القرآن  فقولوا، وما م تعلموا، فقولوا: اهه أعلمه

خّر فيها أبعد من الّساء«)2).
أبان  عن  »فضالة،  عن  أبيه،  عن  امحاسن،  ي  الرقّي  رواه  ما   /14
إّن أصحاب  أبا عبد اه، يقول:  اأمر، عن أي شيبة، قال: سمعته 
وا العلم بامقائيس، فلْم يزدهم امقائيس من احّق إّا بعدًا،  امقائيس طلبه

وإّن ديَن اهِ ا يصاب بامقائيس«)3).
15/ ما روي ي البصائر، عن »الِسندّي بن مّمد، عن أبان بن عثان، 
أهل  من  وعنده رجٌل   ،أبا جعفر قال: سمعته  اه سليان،  عبد  عن 
قال له: عثان اأعمى، وهو يقول: إّن احسن البرّي يزعم أّن  البرة، يه
 :الذين يكتموَن العلم يهؤذي ريحه بطوهم أهل الّنار، فقال أبو جعفر
 ،فهلك إذًا مؤمنه آِل فرعون، وما زال العلم مكتومًا منذه بعَث اه نوحًا

فْليذهب احسن يمينًا وشاًا، فواه، ما يوجد العلم إّا هيهنا«)4).
)1) الكاي: 42/1/ح4. 

)2) امحاسن: 206/1/ح62. 

)3) امحاسن: 211/1/ح79. 

)4) بصائر الّدرجات: 29/ح1. 
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16/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال: 
حّدثنا مّمد بن عبد اه بن جعفر بن جامع احمرّي، عن أبيه، عن مّمد 
ابن عبد اجّبار، عن أي أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، عن أبان بن عثان 
اأمر، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: سمعته أمر 
امؤمنن عّي بن أي طالٍب، يقول: طلبةه هذا الِعلم عى ثاثة أصناف، 
أَا فاعرفوهم بصفاتم وأعياهم: صنٌف منهم يتعّلمون للمراء واجدل، 
وصنٌف منهم يتعّلمون لاستطالة واختل، وصنٌف منهم يتعّلمون للفقه 
والعمل، فأّما صاحب امراء واجدل، تراه مؤذيًا ماريًا للِرجال ي أندية 
ع، وخّى من الورع، فدّق اه من هذا حيزومه،  امقال، قْد تسبل بالتخشر
عى  يستطيل  فإّنه  واختل،  ااستطالة  صاحب  أّما  خيشومه،  منه  وقطَع 
أشباهه من أشكاله، ويتواضع لأغنياء من دوهم، فهو حلوائهم هاضم، 
ولدينه حاطم، فأعمى اه من هذا بره، وَقَطَع من آثار العلاء أثره، وأّما 
صاحب الفقه والعمل، تراه ذا كآبٍة وحزٍن، قْد قام الّليل ي حندسه، وقْد 
انحنى ي برنسه، يعمل وخشى خائفًا وجًا ِمن كِل أحٍد إّا ِمن كِل ثقٍة 

من إخوانه، فشّد اه ِمن هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه«)1).
17/ ما روي ي علل الّرائع للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن مّمد بن الوليد، والِسندّي بن مّمد، عن أبان بن عثان اأمر، 
عن مّمد بن بشر وحريز، عن أي عبد اه ، قال: قلته له: إّنه ليس 

يٌء أشّد عّي من اختاف أصحابنا، قال: ذلك ِمن ِقَبي«)2).

)1) أماي الّصدوق: 727/ح9.

)2) علل الّرائع: 395/2/ح14.
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اأخاُق
1/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »ابن خّلد، قال: حّدثنا أبو عمر، 
قال: حّدثنا أبو جعفر امروزّي مّمد بن هشام إماًء، قال: حّدثني حيى 
ابن علية–،  البرّي–يعني:  بقية، عن إساعيل  قال: حّدثنا  ابن عثان، 
بعمل،  إّا  قوٌل  قبل  يه ا   :اه رسول  قال  قال:  أنس،  عن  أبان،  عن 
إّا بإصابة  قبل قوٌل وعمٌل ونِّيٌة  يه بنِّية، وا  إّا  قبل قوٌل وا عمٌل  يه وا 

ّنة«)1). السر
هد، عن »القاسم وفضالة، عن أبان بن عثان،  2/ ما روي ي كتاب الزر
عن الّصباح بن سيابة، قال: سمعته كامًا يهروى عن الّنبِي، أّنه قال: 
الّسعيد َمن َسِعَد ي بطن أّمه، والّشقّي َمن َشِقَي ي بطن أِمه، والّسعيد َمن 
مق الفجور، وأّر الّرواية  قى، وأمق احه ِعظ بغره، وأكيس الكيس التر وه
رواية الكذب، وأّر اأمور مدثاتا، وأرر العمى عمى القلب، وأر 
القيامة،  يوم  ندامة  الّندامة  وأعظم  اموت،  أحدكم  حر  حن  الّندامة 
وّر  الِربا،  كسب  الكسب  أرر  و  كذب،  لسان  اه  عند  اخطأ  وأعظم 
اأكل أكل مال اليتيم ظلًا، وأحسن زينة الّرجل َهدٌي حسن مع إياٍن، 
به، وَمن  اه  الّسمعة يسمع  يبتِغ  به، وقوام خواتيمه، وَمن  أمره  وأملك 
يعرفه  ا  وَمن  عليه،  يصر  الباء  يعرف  وَمن  عنها،  يعجز  نيا  بالدر يثق 
ِطع الّشيطان يعِص  يه ل، والّذنب كفر، وَمن يستكر يضعه اه، وَمن  ينكه
اه، وَمن يعِص اه يعِذبه، وَمن يشكره يزْده، قال قاسم ي حديثه: وَمن 
يصر عى الّرزّية يهعقبه اه، وَمن يتوّكل عى اه، فحسبه اه، ا تهسخطوا 

)1) اأماي: 385/ح90. 
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اه برضا أحٍد من خلقه، وا تقّربوا إى أحٍد من اخلق بتباعٍد ِمن اه، فإّن 
اه ليس بينه وبن أحٍد من خلقه يٌء، يعطيه به خرًا أو يدفع عنه سوءًا 
بتغى، ونجاة من كِل ٍر  يه إّا بطاعته، وإّن طاعة اه نجاٌح من كِل خٍر 
ّتقى، وأّن اه يعصمه َمن أطاعه، وا يعصمه َمن عصاه، وا جده اهاربه  يه
ِمن اه مهربًا، وإّن أمَر اهِ نازٌل عى حاله، ولو كره اخائق، وكلر ما هو 
آٍت قريٌب، ما شاء اه كان، وما م يشأ م يكْن، تعاونوا عى الِر والّتقوى، 

وا تعانوا عى اإثِم العدوان، واّتقوا اَه إّن اَه شديده الِعقاب«)1).
عن  عثان،  بن  أبان  عن  »فضالة،  عن  هد،  الزر كتاب  ي  روي  ما   /3
، عن جابر، قال: مّر  سلمة بن أي حفص، عن أي عبد اه، عن أبيه 
ريد الغالية، والّناس يكتنفه، فمّر بجدي  وق، وأقبل يه رسول اه بالسر
بر أْن يكوَن  أسّك عى مزبلٍة ملقًى وهو ميت، فأخذ بأذنه، فقال: أيركم حه
هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نهحبر أّنه لنا بيٍء، وما يصنع )نصنع( به؟ فقال: 
وَن أّنه لكم؟ قالوا: ا، حّتى قال ذلك ثاث مّرات، فقالوا: واه،  أفتحبر
لو كان حّيًا كان عِيبًا، فكيف وهو ميت، فقال رسول اه: إّن الّدنيا 

عى اه أهون ِمن هذا عليكم«)2).
عن  عثان،  بن  أبان  عن  »فضالة،  عن  هد،  الزر كتاب  ي  روي  ما   /4
غيان يرفعه إى أبى جعفر، يقول: ما ِمن عن اغرورقْت ي دموعها 
من خشية اه إّا حّرمها عى الّنار، فإْن سالْت دموعها عى خِد صاحبها، 
م يرهق وجهه قر وا ذّلة، وما من يٍء إّا وله كيل، إّا الّدموع، فإّن 

)1) كتاب الّزهد: 14/ح28. 

)2) كتاب الّزهد: 49/ح137.
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القطرة منها تهطفئ البحار من الّنار، ولو أّن رجًا بكى ي أّمٍة، فقطرْت منه 
ِموا ببكائه«)1). دمعة، لره

عن  أبان،  عن  وفضالة،  »القاسم  عن  هد،  الزر كتاب  ي  روي  ما   /5
تفّكر ساعة خٌر من   عن:  اه  أبا عبد  قال: سألته  الّصيقل،  احسن 
قياِم  ِمن  خٌر  ساعة  تفّكر   :اه رسول  وقال  نعم،  قال:  ليلة؟  قيام 
أين  فيقول:  يتفّكر،  وبالّدار  باخربة  يمرر  قال:  يتفّكر؟  : كيف  قلته ليلٍة، 

ساكنوِك، وأين بانوِك، مالك ا تتكّلمَن؟«)2).
هد، عن »فضالة، عن أبان، عن عبد اه بن  6/ ما روي ي كتاب الزر
بني  من  رجٌل   اه رسول  استقبل  قال:   ،اه عبد  أي  عن  طلحة، 
الّرجل  قلع  يه فَلم  باه،  أعوذ  يقول:  والعبد  له،  عبدًا  يرب  وهو  فهد، 
عنه، فلّا أبر العبد برسوِل اه، قال: أعوذه بمحّمٍد، فأقلَع الّرجل 
عيذه، ويتعّوذ بمحّمٍد  عنه الّرب، فقال رسول اه: يتعّوذ باه فا ته
ار عائذه من مّمد، فقال الّرجل: هو حٌر لوجه  فتعيذه، واهه أحقر أْن جه
َلواَقَع  تفعْل  م  لو  نبّيًا،  باحِق  بعثني  واّلذي   :اه رسول  فقال  اه، 

وجَهَك حرر الّنار«)3).
هد، عن »فضالة، عن أبان، عن زياد بن أي  7/ ما روي ي كتاب الزر
نيا أكر  رجاء، عن أي هاشم، عن أي عبد اه، قال: َمن أصبَح والدر
نيا إّا ما  ( عليه أمره، وكان فقره بن عينيه، وْم يأتِِه ِمن الدر ِمه شّتَت )اهه
ِدَر له، وَمن كانت اآخرة أكر ِمه، َكَشَف اهه عنه ضيقه، ومع له أمره،  قه

)1) كتاب الّزهد: 76/ح211. 

)2) كتاب الّزهد: 15/ح29. 

)3) كتاب الّزهد: 44/ح125.
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نيا وهي راغمة«)1). وأتْته الدر
هد، عن »فضالة، عن أبان، عن بشر الّنّبال،  8/ ما روي ي كتاب الزر
سعد،  قَر   اه رسوله  خاَطَب  يقول:   ،اه عبد  أبا  سمعته  قال: 
فمسحه بيده، واختلج بن كتفيه، فقيل له: يا رسول اه، رأيناَك خاطبَت 
واختلج بن كتفيك، وقلَت: سعد يهفعله به هذا؟ فقال: إّنه ليس ِمن مؤمٍن 

إّا وله ضّمة«)2).
9/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي عبد اه، قال: 

تقوله ي الّرِد عى اليهودّي والّنراّي: ساٌم«)3).
10/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن 
خالد، »عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه وأي بصر، عن أي عبد اه ، قال: قال رسول اه: ا حاجة ه 

فيَمن ليَس له ي مالِِه وبدنِِه نصيٌب«)4).
11/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضيل، عن أي جعفر، قال: 
دَرأه عنه الِرزق، وتا هذه اآية: ﴿إِْذ َأْقَسُموا  إّن الّرجل َليهذنب الّذنب، فيه
َوُهْم  َرِبَك  ِمْن  َطائٌِف  َعَلْيَها  َفَطاَف  َيْسَتْثُنوَن*  َوَل  ُمْصبِِحَن*  ُمَنَها  َلَيْصِ

َنائُِموَن﴾«)5).
)1) كتاب الّزهد: 49/ح138. 

)2) كتاب الّزهد: 88/ح235.

)3) الكاي: 649/2/ح6.

)4) الكاي: 256/2/ح21.

)5) الكاي: 271/2/ح12.
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12/ ما روي ي الكاي، عن »أي عٍي اأشعرّي، عن أمد بن مّمد، 
عن مسن بن أمد، عن أبان بن عثان، عن حديد بن حكيم، عن أي عبد 

اه ، قال: أدنى العقوق: أٍف، ولو علم اه أيس منه َلنهى عنه«)1).
13/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن 
خالد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن بشر بن يسار، عن أي 
عبد اه ، قال: إذا أردَت شيئًا من اخر، فا تؤِخره، فإّن العبَد يصومه 
ه اه به من الّنار، وا تستقّل ما يتقّرب  عتقه ريد ما عند اه، فيه اليوم احاّر يه

به إى اه ، ولو شّق مرة«)2).
14/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد بن 
خالد » عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، عن أي عبد اه، قال: َأن آخَذ مسة دراهم ]و[ أدخَل إى سوقكم 
أهعتَق  أْن  ِمن  إّي  امسلمَن، أحبر  مَن  نفرًا  الّطعام، وأمَع  فأبتاَع ها  هذا، 

نسمة«)3).
15/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد، عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن 
احكم، عن أبان بن عثان، عن َمسمع، عن أي عبد اه، قال: أفضل 

الّصدقة، إبراده كبٍد حّرى«)4).
16/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن عيسى، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، عن 

)1) الكاي: 349/2/ح9.

)2) الكاي: 142/2/ح5.

)3) الكاي: 302/2/ح15.

)4) الكاي: 57/4/ح2.
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أي عبد اه: أّن رسول اه خطب الّناس ي مسجد اخيف، فقال: 
ّب  نر اه عبدًا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبّلغها َمن م يسمْعها، فره
حامل فقه غر فقيه، ورّب حامل فقه إى َمن هو أفقه منه، ثاث ا يغلر 
عليهّن قلبه امرئ مسلم: إخاص العمل ه، والّنصيحة أئّمة امسلمن، 
زم جاعتهم، فإّن دعوتم ميطة من ورائهم، امسلموَن إخوة تتكافئ  واللر

دماؤهم، ويسعى بذّمتهم أدناهم«)1).
17/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الِسندّي، 
أي عبد  بن عثان، عن  أبان  الفّراء، عن  بن بشر، عن عيسى  عن جعفر 
 اه، قال: أربعة ا جزَن ي أربع: اخيانة، والغلول، والّسقة، والِربا، 

ا جزَن ي: حٍج، وا عمرٍة، وا جهاٍد، وا صدقٍة«)2).
18/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 
أي عبد  بن عثان، عن  أبان  الفّراء، عن  بن بشر، عن عيسى  عن جعفر 
 اه، قال: أربعة ا جزَن ي أربع: اخيانة، والغلول، والّسقة، والِربا، 

ا جزَن ي: حٍج، وا عمرٍة، وا جهاٍد، وا صدقٍة«)3).
19/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى العّطار، عن عبد اه بن 
مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عمر بن يزيد، عن أي عبد 

اه، قال: ما أظنر رجًا يزداده ي اإيان خرًا إّا ازداد حّبًا للِنساء«)4).
بن  بن مّمد  أمد  بن حيى، عن  الكاي، عن »مّمد  ما روي ي   /20

)1) الكاي: 403/1/ح1.

)2) الكاي: 124/5/ح2.

)3) الكاي: 124/5/ح2.

)4) الكاي: 320/5/ح2.
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عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان اأمر، عن فضيل بن يسار، عن أي 
َكِذبه الكّذاَب، اه ، ثّم امَلَكاِن الّلذاِن معه،  جعفر ، قال: إّن أّوَل َمن يه

و يعلمه أّنهه كاذٌب«)1). ثّم هه
21/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »عّي بن احكم، عن أبان 
ابن عثان، عن عبد الّرمان بن أي عبد اه، عن أي عبد اه ، قال: َأْن 
آخَذ مسَة دراهم، فأدخَل إى سوقكم هذه، فأبتاَع ها الّطعاَم، ثّم أمع نفرًا 

من امسلمَن، أحبر إّي ِمن أْن أهعتَِق نسمة«)2).
22/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »صفوان بن حيى، عن 
أبان بن عثان، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو جعفر : ِشْبعه أربٍع ِمن 

لد إساعيل«)3). امسلمَن يعدله ِعتَق رقبٍة ِمْن وه
23/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »مّمد بن أمد، عن أبان، 
عن فضيل بن يسار، عن أي جعفر ، قال: ِشبع أربعة من امسلمن يعدله 

لد إساعيل«)4). مّررًا من وه
24/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »فضالة بن أّيوب، عن 
 ،أبان اأمر، عن عبد الّرمن بن سيابة، عن أي الّنعان، عن أي جعفر
نِبؤكم بامؤمن؟ امؤمنه َمن ائتمنه امؤمنون عى  قال: قال رسول اه: أَا أه
أمواهم وأمورهم، وامسلمه َمن سِلَم امسلمون ِمن لسانه ويده، وامهاجر َمن 

َهَجَر الّسّيئات وترَك ما حّرمه اه عليه«)5).
)1) الكاي: 339/2/ح6. 

)2) امحاسن: 393/2/ح44.

)3) امحاسن: 395/2/ح59.

)4) امحاسن: 395/2/ح60. 

)5) امحاسن: 285/1/ح426. 
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 ،25/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن مّمد بن حيى العّطار
قال: حّدثنا سعد بن عبد اه، عن مّمد بن احسن بن أي اخطاب، عن 
جعفر بن بشر، عن أبان بن عثان، عن احارث بن امغرة الّنرّي، عن أي 
ه يقول: سّتة ا تكون ي امؤمن: العس، والّنكد،  عبد اه، قال: سمعته

والّلجاجة، والَكِذب، واحسد، والبغي«)1).
 ، 26/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »مّمد بن موسى بن امتوِكل
قال: حّدثنا عّي بن احسن الّسعد آبادي، عن أمد بن مّمد بن خالد، عن 
أبيه، عن أي قتادة القمّي، قال: حّدثنا عبد اه بن حيى، عن أبان اأمر، عن 
الّصادق جعفر بن مّمد ، قال: إّن الّناس تذاكروا عنده الفتّوة، فقال: 
وَن أّن الفتّوة بالفسق والفجور؟ كّا، إّنا الفتّوة وامرّوة طعاٌم موضوٌع،  أتظنر
فشطارة  تلك،  فأّما  مكفوف،  وأذًى  امعروف،  واصطناعه  مبذوٌل،  ونائٌل 
لنا: ا نعلم، قال: امرّوة واه، أْن يضع  وفسق، ثّم قال : ما امرّوة؟ فقه
الّرجل خوانه بفناء داره، وامرّوة مرّوتان: مرّوة ي احر، ومرّوة ي الّسفر، 
فأّما التي ي احر، فتاوةه القرآن، ولزوم امساجد، وامي مع اإخوان 
العدّو،  ويكبت  الّصديق  يسر  ّما  فإّنه  اخادم،  عى  واإنعام  احوائج،  ي 
وأّما التي ي الّسفر، فكثرة الّزاد وطيبه وبذله من كان معك، وكتانك عى 
القوم ّرهم بعد مفارقتك إّياهم، وكثرة امزاح ي غر ما يهسخط اه .ثّم 
قال: واّلذي بعث جِدي باحِق نبّيًا، إّن اه لرزق العبد عى قدر 
امرّوة، وإّن امعونة َلتنزل ِمن الّساء عى قدر امؤونة، وإّن الّصر َلينزل عى 

قدر شّدة الباء«)2).
)1) اخصال: 325/ح15.

)2) أماي الّصدوق: 645/ح3.
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27/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »احسن بن أمد، قال: حّدثنا 
أي، قال: حّدثنا مّمد بن أي الّصهبان، قال: حّدثنا أبو أمد، مّمد بن زياد 
أّنه   :مّمد بن  جعفر  الّصادق  عن  اأمر،  أبان  حّدثني  قال:  اأزدّي، 
جاء إليه رجٌل، فقال له: بأي أنت وأِمي يا بن رسول اه، عِلمني موعظة، 
فقال: إْن كان اه تبارك وتعاى قْد تكّفل بالِرزق، فاهتامك ماذا؟ وإْن 
كان الِرزق مقسومًا، فاحرصه ماذا؟ وإْن كان احسابه حّقًا، فاجمعه ماذا؟ 
لف ِمن اه حّقًا،  وإْن كان الّثواب ِمن اه، فالكسله ماذا؟ وإْن كان اخه
فالبخله ماذا؟ وإْن كانت العقوبة ِمن اه الّنار، فامعصية ماذا؟ وإْن كان 
اموته حّقًا، فالفرح ماذا؟ وإْن كان العرض عى اه حّقًا، فامكره ماذا؟ 
وإْن كان الّشيطان عدّوًا، فالغفلة ماذا؟ وإْن كان اممرر عى الِراط حّقًا، 
زنه ماذا؟ وإْن كانْت  فالعجب ماذا؟ وإْن كان كلر يٍء بقضاٍء وقدٍر، فاحه

نيا فانية، فالّطمأنينة إليها ماذا؟«)1). الدر
28/ ما روي ي ثواب اأعال للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
أبان  عن  مّمد،  بن  احسن  عن  أبيه،  عن  اه،  عبد  أي  بن  أمد  عن  اه، 
 ،قال: كان عير بن احسن ،اأمر، عن أي أسامة، عن أي عبد اه

يقول: صدقة الِسِ تهطفي غضب الّرِب«)2).
بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأع��ال  ثواب  ي  روي  ما   /29
عبد اه، عن أمد بن أي عبد اه، عن أبيه، عن احسن بن مّمد، عن أبان 
 ، قال: كان عير بن احسن ،اأمر، عن أي أهسامة، عن أي عبد اه

)1) أماي الّصدوق: 56/ح5.

)2) ثواب اأعال: 143.
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يقول: صدقة الّليل تهطفي غضَب الّرِب«)1).
بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /30
الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن حبيب بن حكيم، قال: 

سألته أبا عبد اه  عن أدنى اإحاد، فقال: الِكْره منه«)2).
الُدعاُء

1/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخري أبو 
القاسم، جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد 
أي  عن  اأمر،  عثان  بن  أبان  عن  مبوب،  بن  احسن  عن  عيسى،   ابن 
بالّصاة عى  فليبدأ  إذا دعا أحدكم،  قال:   ،عبد اه، جعفر بن مّمد
عاء  الّنبِي، فإّن الّصاة عى الّنبِي مقبولة، وم يكن اه ليقبل بعَض الدر

ويرّد بعضًا«)3).
2/ ما روي ي أماي الّطوّي، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد بن حيى، قال 
بن أي اخطاب،  بن احسن  قال: حّدثنا مّمد  بن عبد اه،  حّدثنا سعد 
قال: حّدثنا جعفر بن بشر البجّي، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أعن، 
عن أي جعفر الباقر أّنه قال: لقْد َغَفَر اه )تعاى( لرجٍل ِمن أهِل البادية 
عِذْبنِي، فأهله ذلَك  ّم، إْن ته بكلمتِن َدَعا ها، فقيل: وما ما؟ قال: )الّلهه

)1) ثواب اأعال: 143.

)2) معاي اأخبار: 394/ح47.

)3) اأماي: 172/ح42. 
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أَنا، وإْن تغفر ي، فأهله ذلَك أنَت(، َفَغَفَر اهه له«)1).
وي ي طِب اأئّمة، عن »اخّزار الّرازّي، قال: حّدثني فضالة،  3/ ما ره
أمر  قال  قال:   ،الباقر عن  الّثاي،  مزة  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن 
ْل: أعوذه بعّزِة اه  امؤمنَن: َمْن أصابه أٌم ي جسده، فليعِوْذ نفَسه، وْليقه
وقدرته عى اأشياء، أهعيذه نفي بجّبار الّساء، أهعيذه نفي بَمن ا يرر 
ه بركٌة وشفاٌء، فإّنه إذا قال ذلك م  مع اسِمه داء، أهعيذه نفي باّلذي اسمه

يّره أٌم وا داٌء«)2).
حّدثنا  ق��ال:  مّمد،  بن  »اخ��ر  عن  اأئّمة،  طِب  ي  وي  ره ما   /4
احوارينّي، فقال: حّدثني فضالة، عن أبان بن عثان، عن أي مزة الّثاّي، 
أمر  إى  مدان  ِمن  رجٌل  شكى  قال:   ، الباقر  مّمد  جعفر،  أي  عن 
امؤمنَن وجع الّظهر، وأّنه يسهر الّليل، فقال: َضْع يدك عى اموضع 
الذي تشتكي منه، واقرأ ثاثًا، ﴿َوَما َكاَن لَِنْفٍس َأْن َتُوَت إَِل بِإِْذِن اَهِ ِكَتاًبا 
ِمْنَها  ُنْؤتِِه  ِخَرِة  َثَواَب اْآَ ُيِرْد  ِمْنَها َوَمْن  ُنْؤتِِه  َثَواَب الُدْنَيا  ُيِرْد  ُمَؤَجًا َوَمْن 
َوَسَنْجِزي الَشاِكِريَن﴾، واقرأ سبَع مّراٍت ﴿إَنا أْنَزْلَناُه ف َلْيَلِة الَقْدِر﴾، إى 

آخرها، فإّنك َتعاى من الِعلل إْن شاء اهه تعاى«)3).
5/ ما روي ي طِب اأئّمة، عن »أمد بن سلمة، قال: حّدثنا مّمد 
عن  مزة،  بن  أمد  عن  الّسجستاّي،  اه  عبد  بن  حريز  عن  عيسى،  ابن 
أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، عن أي جعفر ، قال: إذا مِرض 
الّرجل، فأردَت أْن تعِوَذه، فقل: اخرج عليك يا عرق، أو يا عن اجّن، أو 

)1) اأماي: 438/ح35. 

)2) طّب اأئّمة : 17. 

)3) طّب اأئّمة: 30. 
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يا عن اإنس، أو يا وجع، بفان بن فان، اخرج عليك باه الذي كّلم 
موسى تكليًا، واّخذ إبراهيم صلوات اه عليه خليًا، ورِب عيسى بن 
مريم روح اه وكلمته، ورِب مّمد وآل مّمد اهداة، وطفيَت كا طفئْت 

.(1(» نار إبراهيم اخليل
اج، قال: حّدثنا  6/ ما روي ي طّب اأئّمة، عن »مّمد بن إبراهيم الّسّ
فضالة والقاسم ميعًا، عن أبان بن عثان، عن أي مزة الّثاّي، عن أي جعفر 
كم شيئًا، فليقْل: بِْسِم اهِ وباهِ وصّى اهه  الباقر، قال: إذا اشتكى أحده
عى رسوِل اهِ وأهِل بيتِِه، أعوذه بعّزِة اهِ وقدرتِِه عى ما يشاءه ِمْن ِر َما 

.(2(» أِجده
قال:  امّكّي،  يوسف  بن  »إسحاق  عن  اأئّمة،  طِب  ي  روي  ما   /7
أبا  سألته  قال:  أعن،  بن  زرارة  عن  عثان،  بن  أبان  عن  فضالة،  حّدثنا 
عّلق عليه تعويذ، ويء من القرآن،   عن امريض، هل يه جعفر الباقر 

فقال: نعم، ا باس به، إّن قوارع القرآن تنفعه فاستعملوها«)3).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أبان بن عثان، عن عيسى بن 
عبد اه القمّي، عن أي عبد اه، قال: ثاثة دعوتم مستجابة، أحدهم 

الغازي ي سبيل اه، فانظروا كيف خِلفوه«)4).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
عن أبان، عن شهاب بن عبد رِبه، وعبد اه بن سنان كليها، عن الوليد 

)1) طّب اأئّمة: 39. 

)2) طّب اأئّمة: 39. 

)3) طّب اأئّمة: 48. 

)4) تذيب اأحكام: 122/6/ح7. 
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ابن صبيح، عن أي عبد اه، قال: الّتعقيب أبلغ ي طلب الِرزق من 
عاء بعقب الّصاة-«)1). الّرب ي الباد. -يعني بالّتعقيب: الدر

10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن مّمد 
ابن حيى، عن عبد اه بن مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان، 
بهر كِل  عن مّمد الواسطّي، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: ا تدْع ي ده
الَواحِد الّصَمِد(، حّتى ختمها،  َوَما رزَقنِي َرِي باهِ  صاة: )أهعيذ نفي 
)وأهعيذه َنْفِي َوَما َرَزَقنِي َرِي بَِرِب الَفَلِق«، حّتى ختمها )َوأهعيذه َنْفِي َوَما 

َرَزَقنِي َرِي بَِرِب الّناس(، حّتى ختَمها«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /11
 فضالة، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه«

.(3(» عّا أقول ي وتري، فقال: َما َقَى اهه عى لسانَِك وَقّدرهه
12/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »مّمد بن أي عمر، عن أبان بن 
عثان، وهشام بن سام، ومّمد بن مران، عن الّصادق، قال: عجبته 
من َفِزَع ِمن أربٍع كيف ا يفزعه إى أربع: عجبته مَن خاَف كيف ا يفزع 
إى قوله :﴿َحْسُبَنا اُه َونِْعَم الَوِكْيُل﴾، فإّي سمعته اه  يقول بعقبها: 

﴿َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن الَلِه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء﴾«)4).
13/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »مسمع كردين 
أّنه قال: صّليته مع أي عبد اه أربعَن صباحًا، فكان إذا انفتل، رفع 

)1) تذيب اأحكام: 104/2/ح159. 

)2) تذيب اأحكام: 108/2/ح177. 

)3) تذيب اأحكام: 130/2/ح267. 

)4) َمن ا حره الفقيه: 392/4/ح5835. 
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َك وأبناءه  ّم إّنا عبيده يديه إى الّساء، وقال: )أصبحنا وأصبح املكه هِ، الّلهه
ّم  الّلهه نحتفظ،  حيث ا  وِمن  نحتفظ،  حيث  ِمن  احفظنا  ّم  الّلهه عبيِدَك، 
ِمْن  نا  اسره ّم  الّلهه  ، نحرسه ا  حيثه  وِمن   ، نحرسه حيث  ِمن  احرسنا 
ّم  الّلهه نا بالغنى والعافية،  ّم اسره الّلهه  ، ، وِمْن حيثه ا نستره حيثه نستره

كر عى العافية(«)1). ارزقنا العافية ودوام العافية، و ارزقنا الشر
14/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد من أصحابه، عن أبان بن عثان، عن عيسى بن عبد 
ّم إِي أعوذه بَك  ل: )الّلهه اه، عن أي عبد اه ، قال: إذا أصبحَت، فقه
إِي أسألكه  ّم  الّلهه ِمن ِر ما خلقَت وَذرأَت وبرأَت ي بادك وعبادك، 

بجالَك ومالَك وحلمَك وكرمَك كذا وكذا(«)2).
بن مّمد،  زياد، عن احسن  بن  يد  »مه الكاي، عن  ما روي ي   /15
عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العاء، عن أي عبد 
ّم  اه، أّنه كان يقول عند منامه: آمنته باهِ، وكفرته بالّطاغوت، الّلهه

احفظني ي منامي، وي يقظتي«)3).
16/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن احسن بن امغرة، أّنه سمع أبا عبد اه 
عاء بعد الّنافلة، كفضل  عاء بعد الفريضة عى الدر ، يقول: إّن فضل الدر
ِرَغ من اأمر، فإّن  ه، وا تقْل قْد فه الفريضة عى الّنافلة، قال: ثّم قال: اْدعه
ِعَباَدِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكِبُ اَلِذيَن  ﴿إَن  يقول:   اه إّن  العبادة،  هو  عاء  الدر

)1) َمن ا حره الفقيه: 338/1/ح983. 

)2) الكاي: 527/2/ح15.

)3) الكاي: 536/2/ح3.
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َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَم َداِخِريَن﴾، وقال: ﴿اْدُعوِي َأْسَتِجْب َلُكْم﴾، وقال: إذا 
، واْثِن عليه، وصِل  ، وهِلْلهه ، وسِبْحهه ، وأمدهه أردَت أْن تدعَو اَه، فمِجْدهه

ْعَط«)1). عى الّنبِي، ثّم َسْل ته
17/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عِي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر 
ْل: احمده هِ رِب العامَن، ا ريَك له،  ، فْلَيقه ، قال: إذا عطس الّرجله
ل: يغفر اهه  َك اه، وإذا رّد ]دت[، فْليقه ْل: يرمه وإذا َسّمَت الّرجل، فْليقه
ّلا  ئل عن آيٍة، أو يٍء فيه ِذْكره اه، فقال: كه لَك ولنا: فإّن رسول اه سه

ِكر اه فيه، فهو حسٌن«)2). ذه
18/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة ِمن أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
عن مسن بن أمد، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: 

.(3(» ، ثّم اترْكهه إذا عطس الّرجله ثاثًا، فسِمْتهه
19/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن خالد بن طهان، عن أي جعفر 

ْتنِي«)4). ّم ا َمقه ل حن تفرغ: الّلهه ، قال: إذا قهقهَت، فقه
20/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عيسى بن عبد اه القمّي، عن 
َك لنفي اليقن والعفو والعافية  ّم إّي أسأله ْل: )الّلهه أي عبد اه، قال: قه

)1) الكاي: 341/3/ح4.

)2) الكاي: 655/2/ح13.

)3) الكاي: 657/2/ح27.

)4) الكاي: 664/2/ح13.
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ّم أنَت ثقتِي، وأنَت رجائي، وأنَت عضدي، وأنَت  نيا واآخرة، الّلهه ي الدر
ل:  ، فليقه ناري، بك أحّل وبك أسر(، قال: وَمن خرج ي سفٍر وحَدهه
ّم آنْس وحشتي، وأعِني عى وحدي، وأِد  ّوة إّا باه، الّلهه ، ا قه )ما شاَء اهه

غيبتي(«)1).
21/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن حريز، عن مّمد بن مسلم، 
ّم ارزقني  ل عند اجاع: )الّلهه عن أي جعفر، قال: إذا أردَت الولد، َفقه
إى  عاقبَتهه  واجعْل  نقصاٌن،  وا  زيادٌة  َخلقه  ي  ليس  تقّيًا  واجعله  ولدًا، 

خٍر(«)2).
22/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
قال:  نعيم،  بن  الّسام  عبد  عن  اأمر،  أبان  عن  أمد،  بن  مسن  عن 
عاء  الدر ِمن  يٌء  حري  وم  البيت،  دخلته  إِي   :اه عبد  أي  قلته 
ّما  بأفضِل  أحٌد  م خرْج  إّنه  أَما  فقال:  وآِل مّمٍد،  الّصاة عى مّمٍد  إّا 

خرجَت به«)3).
23/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »أمد بن مّمد، عن 
أبان اأمر، عن احلبّي، عن أي عبد اه، قال: كان أبو جعفر أذا 
اه  وعى   ، وجته اهِ  وبِسِم   ، خرجته اهِ  )بِسِم  يقول:  بيته،  ِمن  خرج 
العِي العظيِم«، قال مّمد بن سنان:  ، وا حوَل وا قّوة إّا باهِ  توّكلته

)1) الكاي: 288/4/ح4. 

)2) الكاي: 10/6/ح12.

)3) الكاي: 494/2/ح17. 
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فكان أبو احسن الِرضا  يقول ذلك إذا خرَج من منزله«)1).
 ،24/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عِمه عبد اه بن عامر، عن 
مّمد بن أي عمر، قال: حّدثني ماعة ِمن مشاخنا، منهم أبان بن عثان، 
وهشام بن سام، ومّمد بن مران، عن الّصادق، قال: عجبته مَن فزَع 
ِمن أربٍع كيف ا يفزعه إى أربٍع: عجبته مَن خاَف العدّو كيف ا يفزع 
يقول   اه سمعته  فإِي  الَوِكْيُل﴾،  ونِْعَم  اُه  ﴿َحْسُبَنا  تعاى:  قوله  إى 
بعقبها: ﴿َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهِ َوَفْضٍل َلْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء﴾، وعجبته من 
اغتّم كيف ا يفزعه إى قوله تعاى: ﴿َل إَِلَه إَِل َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِِي ُكْنُت ِمَن 
ِمَن  َوَنَجْيَناُه  َلُه  ﴿َفاْسَتَجْبَنا  بعقبها:  يقول   فإِي سمعته اه الَظاِمَِن﴾، 
ِكَر به كيف ا يفزع إى قوله  اْلَغِم َوَكَذلَِك ُنْنِجي اْمُْؤِمنَِن﴾، وعجبته مَْن مه
 تعاى: ﴿َوُأَفِوُض َأْمِري إَى اهِ إَِن اَه َبِصٌي بِاْلِعَباِد﴾، فإِي سمعته اه
نيا  الدر أراد  من  وعجبته  َمَكُروا﴾،  َما  َسِيَئاِت  اُه  ﴿َفَوَقاُه  بعقبها:  يقول 
وزينتها كيف ا يفزع إى قوله تعاى: ﴿َما َشاَء اُه َل ُقَوَة إَل بِاهِ﴾، فإِي 
سمعته اَه يقول بعقبها: ﴿إِْن َتَرِن َأَنا َأَقَل ِمْنَك َماًل َوَوَلدًا* َفَعَسى َرِب 

َأْن ُيْؤتَِنِ َخْيًا ِمْن َجَنتَِك﴾، وعسى موِجبة«)2).
مسور  بن  مّمد  بن  »جعفر  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /25
، قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عِمه عبد اه بن عامر، 
عن مّمد بن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن سعيد، عن عطّية 

)1) امحاسن: 351/2/ح36. 

)2) أماي الّصدوق : 45/ح9. 
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العوّي، عن أي سعيد اخدرّي، عن الّنبّي، قال: َمن قال إذا خرَج ِمن 
ّوَة إّا باهِ،  ديَت، فإْن قال: ا حوَل وَا قه بيته: بِسِم اه، قال امَلكان: هه
الّشيطان:  فيقوله  فيَت،  كه قاَا:  اه،  عى  توّكلته  قال:  فإْن  قيَت،  وه قاا: 

ِفَي«)1). قَي وكه دَي ووه كيَف ي بعبٍد هه
حيى  بن  مّمد  بن  »أم��د  عن  ال��ّص��دوق،  أم��اي  ي  روي  ما   /26
العّطار، قال: حّدثنا سعد بن عبد اه، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
ابن أي اخّطاب، قال: حّدثنا جعفر بن بشر البجّي، عن أبان، عن عبد 
الّرمن بن أعن، عن أي جعفر الباقر، أّنه قال: لقْد غفر اه  لرجٍل 
عِذبني، فأهله ذلَك أنا،  ّم إْن ته من أهل البادية بكلمتن دعا ها، قال: الّلهه

وإْن تغفْر ي، فأهله ذلَك أنَت، فَغَفَر اهه له«)2).
 ،امتوِكل بن  موسى  بن  »مّمد  عن  اخصال،  ي  روي  ما   /27
اه  عبد  أي  بن  أمد  عن  آب��ادي،  الّسعد  احسن  بن  عّي  حّدثنا  ق��ال: 
 ،الرقّي، عن أبيه، عن مّمد بن أي عمر، عن أبان، عن أي عبد اه
قال: ساعات الّليل اثنتا عرة ساعة، وساعات الّنهار اثنتا عرة ساعة، 
وأفضل ساعات الّليل والّنهار أوقات الّصاة، ثّم قال : إّنه إذا زالت 
تحْت أبوابه الّساء، وهّبْت الِرياح، ونظر اه  إى خلقه، وإِي  الّشمس فه
عليكم  قال:  ثّم  الّساء عمٌل صالٌح،  إى  ذلك  عند  يصعد ي  أْن  حبر  أه

عاء ي أدبار الّصاة، فإّنه مستجاب«)3). بالدر
28/ ما روي ي ثواب اأعال، بإسناٍد عن »أي احسن، عن أبان بن 

)1) أماي الّصدوق : 675/ح17.

)2) أماي الّصدوق : 481/ح8.

)3) اخصال: 488:ح65. 
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عثان، عن قيس بن الّربيع، عن أي عبد اه ، قال: َمن أوى إى فراشه، 
فقرأ: ﴿ُقْل ُهَو اُه أَحٌد﴾ إحدى عرة مّرة، حفظه اه ي داره، وي دويراٍت 

حوَله«)1).
29/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثني 
مّمد بن احسن الّصّفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أي عمر، عن 
سعيد  أي  عن  العوّي،  عطّية  عن  سعيد،  بن  مّمد  عن  عثان،  بن  أبان 
قال  اهِ،  بِْسِم  بيتِِه:  ِمن  إذا خرَج  قال  َمن  قال:   ،الّنبّي اخدرّي، عن 
قيَت، فإْن قال:  ِديَت، فإْن قال: َا حوَل وَا قّوَة إّا باه، قاا: وه امَلكان هه
قَي  دي ووه فيَت، فيقول الّشيطان: كيف ي بعبٍد هه توّكلته عى اه، قاا: كه

ِفَي«)2). وكه
بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأعال  ثواب  ي  روي  ما   /30
عبد اه، عن أمد بن أي عبد اه، قال: حّدثني مسن بن أمد، عن أبان 
اأمر، عن عبد الّسام بن نعيم، قال: قلته أي عبد اه : إّي دخلته 
 : عاء إّا الّصاة عى الّنبِي وآله، فقال البيت، فلْم حري يٌء ِمن الدر

م خرْج أحٌد بأفضِل ّما خرجَت«)3).
الَطهارُة والَنجاسُة

1/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن احكم، 
 ، عن أبان، عن أي أسامة وأي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أي عبد اه

)1) ثواب اأعال : 128.

)2) ثواب اأعال: 162.

)3) ثواب اأعال: 155.
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قال: إذا وقَع ي البئر الّطر والّدجاجة والفأرة، فانزْح منها سبَع داء، قلنا: 
فا تقول ي صاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: ا بأس به«)1).

2/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »القاسم، عن أبان، عن أي العّباس، 
الفضل البقباق، قال: قال أبو عبد اه  ي البئر يقعه فيها الفأرة، أو الّداّبة، 
رج، ثّم ينزح ِمَن البئر داء، ثّم يرب  أو الكلب، أو الّطر، فيموت، قال: خه

منه ويتوّضأ«)2).
3/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن أمد 
ابن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلته 
أي عبد اه: سام أبرص، وجدناه قْد تفّسخ ي البئر، قال: إّنا عليَك 
: فثيابنا التي قْد صّلينا فيها، نغسلها ونهعيد  أْن تنزح منها سبع داء، قلته

الّصاة؟ قال: ا«)3).
4/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، قال: قلته أي عبد اه: ما 
تقول ي أبوال الّدواّب وأرواثها؟ قال: أّما أبواها، فاغسْل إْن أصابَك، وأّما 

ها، فهي أكثر ِمن ذلك«)4). أرواثه
الّتهذيب، بإسناٍد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن  5/ ما روي ي 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، 
: أي عبد اه: ما تقوله ي أبوال الّدواِب وأرواثها؟ قال: أّما  قال: قلته

)1) تذيب اأحكام: 233/1/ح5.

)2) تذيب اأحكام: 237/1/ح16.

)3) تذيب اأحكام: 245/1/ح38. 

)4) الكاي: 57/3/ح5.
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ها، فهي أكثره ِمن ذلك«)1). أبواها، فاغسل ما أصابَك، وأّما أرواثه
6/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد، عن الرقّي، عن 
أبان، عن احلبّي، عن أي عبد اه، قال: ا بأَس بروث احمر، واغسْل 

أبواها«)2).
الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن  7/ ما روي ي 
أبيه، عن احسن بن احسن بن أبان، عن احسن بن سعيد، عن فضالة، عن 
 أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه
عن رجٍل يمّسه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم ا؟ قال: يغسل بول احار 

، فا بأَس ببوله«)3). هه والفرس والبغل، فأّما الّشاة، وكّل ما يهؤكل حمه
بن  مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /8
ساعة، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن بّسام الّصرّي، 
ها، وا تهركب أربعَن  عن أي جعفر ي اإبل اجّالة، قال: ا يهؤَكل حمه

يومًا«)4).
عن  حيى،  بن  أمد  بن  »مّمد  عن  بإسناٍد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /9
سهل بن زياد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي القاسم، 
ريد اخاء، وعليه خاتم فيه  عن أي عبد اه ، قال: قلته له: الّرجل يه
اسم اه تعاى، فقال: ما أهحبر ذلك، قال: فيكون اسم مّمد، قال: ا بأس 

به«)5).
)1) تذيب اأحكام: 265/1/ح62.

)2) تذيب اأحكام: 265/1/ح60.

)3) تذيب اأحكام: 226/1/ح67. 

)4) الكاي: 253/6/ح11.

)5) تذيب اأحكام: 32/1/ح23. 
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10/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن أمد 
 :ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، قال: قلته أي جعفر
ذ بيده حّتى ينتهي إى  ما تقول ي الّرجل يتوّضأ، ثّم يدعو جاريته، فتأخه
بذلك  ما  فقال: ا واه،  امامسة،  أّها  ِعندنا يزعمون  َمن  فإّن  امسجد، 
، وما يعني هذا ﴿أْو َلَمْسُتم الِنَساَء﴾، إّا امواقعة دون  هه بأس، ورّبا فعلته

الفرج«)1).
11/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد بن 
بن  أمد  الّصّفار، عن  بن احسن  أبيه، عن مّمد  الوليد، عن  بن  احسن 
مّمد بن عيسى، واحسن بن احسن بن أبان، عن احسن بن سعيد، عن 
القاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن 
ه عن رجٍل مّس فرَج امرأتِه، قال: ليَس عليه  أي عبد اه ، قال: سألته

بلة ا يتوّضأ منها«)2). يٌء، وإْن شاء غسل يده، والقه
12/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن أمد بن 
 ،مزة والقاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن ميس، عن أي جعفر
قال: أَا أحكي لكم وضوء رسول اه، ثّم أخذ كّفًا من ماٍء، فصّبها 
عى وجهه، ثّم أخذ كّفًا، فصّبها عى ذراعه، ثّم أخذ كّفًا آخر، فصّبها عى 
ذراعه اأخرى، ثّم مسح رأسه وقدميه، ثّم وضع يده عى ظهر القدم، ثّم 
قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إى أسفل العرقوب، ثّم قال: إّن 

هذا هو الّظنبوب«)3).
)1) تذيب اأحكام: 22/1/ح55. 

)2) تذيب اأحكام: 22/1/ح57. 

)3) تذيب اأحكام: 75/1/ح35. 
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13/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »سعد بن عبد اه، عن احسن 
ابن عّي، عن أمد بن هال، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن 
عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: قلته له: أجده الِريح 
حّتى  وضوء،  عليك  ليس  فقال:  خرجْت،  قْد  أّها  أظّن  حّتى  بطني،  ي 
تسمع الّصوت، أو جد الِريح، ثّم قال: إّن إبليس جئ، فيجلس بن إلبَتي 

الّرجل، فيفسو ليهشِكَكه«)1).
بن  عّي  عن  مد،  بن  »أمد  عن  بإسناٍد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14
احكم، عن أبان بن عثان، عن بكر بن أعن، عن أحدما، قال: إذا 

كان احدث ي امسجد، فا بأس بالوضوء ي امسجد«)2).
امفيد، عن »جعفر بن مّمد،  الّشيخ  الّتهذيب، عن  15/ ما روي ي 
عن  مّمد،  بن  معّى  عن  مّمد،  بن  احسن  عن  يعقوب،  بن  مّمد  عن 
، يقول: كان  أبا عبد اه  أبان، عن عنبسة، قال: سمعته  الوّشا، عن 
عٌي ا يرى ي امذي وضوءًا، وا غسل ما أصاب الّثوب منه، إّا ي 

اماء اأكر«)3).
16/ ما روي ي الّتهذيب، عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن احكم، 
عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه، قال: سئل عن الفأرة تقع ي البئر، 

ا يعلم ها إّا بعد ما يتوّضأ منها، أيهعاد الوضوء؟ فقال: ا«)4).
17/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 

)1) تذيب اأحكام: 347/1/ح10. 

)2) تذيب اأحكام: 353/1/ح12.

)3) تذيب اأحكام: 17/1/ح41.

)4) تذيب اأحكام: 233/1/ح3.
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عن أبان بن عثان، عن بكر بن أعن، قال: قلته له: الّرجل يشّك بعد ما 
.(1(» يتوّضأ، قال: هو حن يتوّضأ أذَكره منه حن يشكر

18/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن سعد بن عبد اه، عن »احسن 
ابن عّي، عن أمد بن هال، عن أمد بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن 
ماء،  فيها  ليس  : رجٌل دخل اأمة،  قلته قال:   ، زرارة، عن أحدما 
: فإّنه راكب، وا  وفيها طن، ما يصنع؟ قال: يتيّمم، فإّنه الّصعيد، قلته
يهمكنه الّنزول من خوٍف، وليس هو عى وضوٍء، قال: إْن خاف عى نفسه 
ِمن سبٍع أو غره، وخاف فوت الوقت، فليتيّمم، يرب بيده عى الِلْبد 

ذعة، ويتيّمم، ويهصِي«)2). والَرْ
19/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن عاصم، قال: سألته أبا عبد 
قيم ي الّصاة، فجاء الغام،  اماء، فيتيّمم، ويه اه عن الّرجل ا جده 
فقال: هوذا اماء؟ فقال: إْن كاَن م يرَكع، َفْلينرْف، َوْليتوّضأ، وإْن كان 

قْد َرَكَع، َفْليمِض ي صاته«)3).
20/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
سألته أبا عبد اه عن امرأة تغتسل من اجنابة، ثّم ترى نطفَة الّرجل 

سل؟ فقال: ا«)4). بعد ذلك، هل عليها غه
)1) تذيب اأحكام: 101/1/ح114.

)2) تذيب اأحكام: 190/1/ح21.

)3) الكاي: 64/3/ح5.

)4) الكاي: 49/3/ح3.
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21/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن 
أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن 
سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، 

نب القرآن«)1). عن أي جعفر، قال: ا بأس أْن تتلو احائض واجه
الِدماُء الَثاثُة

1/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى، عن الوّشاء، 
عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، قال: قلته أي جعفر: إّن 
الّصاة؟  تقي  احائض  إّن  له:  قلَت  أّنَك  عنك  روى  سعيد  بن  امغرة 
م��ررًا،  بطنها  ي  ما  ن��ذرْت  عمران  ام��رأة  إّن  اه،  وّفقه  َا  ماله  فقال: 
َفَلّا َوَضَعْتها قالْت رِب  وامحّرر للمسجد يدخله، ثّم ا خرج منه أبدًا، 
ْنَثى، فَلّا وضعْتها أْدخلْتها امسجد،  نثى، وليَس الّذَكره كاأه َها أه إِي وضعته
رعة زكرّيا، وكّفلها زكرّيا، َفَلْم خرْج  فسامْت عليها اأنبياء، فأصابْت القه
من امسجد، حّتى بلغْت، فلّا بلغْت ما تبلغ الِنساء، خرجْت، فهل كانْت 
تقدر عى أْن تقي تلك اأّيام التي خرجْت، وهي عليها أْن تكوَن الّدهَر 

ي امسجِد«)2).
2/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن سلمة بن اخّطاب، 
عن عّي بن احسن، عن مّمد بن زياد، عن أبان بن عثان، واحسن بن 
أي يوسف، عن عبد املك بن عمرو، قال: سألته أبا عبد اه  ما حلر 
للّرجل من امرأة وهي حائض؟ قال: كلر يٍء غر الفرج، قال: ثّم قال: 

)1) تذيب اأحكام: 128/1/ح38. 

)2) الكاي: 105/3/ح4.
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ِل«)1). إّنا امرأة لعبةه الّرجه
الّتهذيب، باإسناد عن امفيد، عن »جعفر بن مّمد،  3/ ما روي ي 
عن مّمد بن يعقوب، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن مّمد، 
احائض  قاا:   ، اه  عبد  وأي  جعفر  أي  عن  أخره،  عّمن  أبان،  عن 

تقي الِصيام وا تقي الّصاة«)2).
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »موسى بن القاسم، عن عّباس، 
  اه  أبا عبد  قال: سألته  اه،  أي عبد  بن  الّرمن  عبد  أبان، عن  عن 
رأها  عن امستحاضة، أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعده قه
الذي كانْت حيض فيه، فإْن كان قرؤها مستقيًا، فْلتأخذ به، وإْن كان فيه 
رسفًا، فإذا ظهر  خاف، فْلَتحَتط بيوٍم أو يومن، وْلتغتسْل، وْلتستدخْل كه
رسفًا آخر، ثّم تصِي، فإذا كان دمًا  رسف، فْلتغتسْل، ثّم تضع كه عى الكه
سائًا، فْلتؤِخر الّصاة إى الّصاة، ثّم تصِي صاتن بغسٍل واحٍد، وكّل 

ْف بالبيت«)3). يٍء استحّلْت به الّصاة، فْليأِتا زوجها، وْلَتطه
5/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن 
أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن 
سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، 

نب القرآن«)4). عن أي جعفر، قال: ا بأس أْن تتلَو احائض واجه
6/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »عّي بن احسن، عن العّباس بن 

)1) الكاي: 539/5/ح4. 

)2) تذيب اأحكام: 160/1/ح29. 

)3) تذيب اأحكام: 400/5/ح36. 

)4) تذيب اأحكام: 128/1/ح38. 
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عامر، وجعفر بن مّمد بن حكيم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن 
أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل ما حلر له ِمن الّطامث؟ 

قال: ا يَء حّتى تطهر«)1).
7/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن 
أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد، عن صفوان، عن أبان بن 
 عن رجٍل  أبا عبد اه  عثان، عن عبد املك بن عمرو، قال: سألته 
الّناس  أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر رّبه، قال عبد املك: فإّن 
يقولوَن عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبد اه : فْليتصّدْق عى 

عرة مساكن«)2).
عن  حيى،  بن  أمد  بن  »مّمد  عن  بإسناٍد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /8
معاوية بن حكيم، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن، 
قال: سألته أبا عبد اه  عن امرأٍة حاضْت، ثّم طهرْت ي سفٍر، فلْم جد 
اماء يومن أو ثاثة، هل لزوجها أْن يقَع عليها، قال: ا يصلح لزوجها أْن 

يقَع عليها حّتى تغتسَل«)3).
9/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
 ،عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه
سمعْت  إذا  سجدة  وتسجد  القرآن  تقرأ  هل  احائض،  عن  ه  سألته قال: 

.(4(» الّسجدة، قال: تقرأه وا تسجده
)1) تذيب اأحكام: 155/1/ح16. 

)2) تذيب اأحكام: 164/1/ح42.

)3) تذيب اأحكام: 399/1/ح67. 

)4) تذيب اأحكام: 292/2/ح28. 
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10/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم، 
ده  عن أبان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي جعفر ، قال: امستحاضة تقعه
أّيام قرئها، ثّم حتاط بيوٍم أو يومن، فإْن هي رأْت طهرًا اغتسلْت، وإْن هي 
سل، حّتى يظهر  م تَر طهرًا اغتسلْت واحتشْت، فا تزال تصِي بذلك الغه

رسف«)1). سل، وأعادْت الكه رسف، فإذا ظهر أعادْت الغه الّدم عى الكه
أحكاُم اأمواِت

احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /1
ابن مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، قال: 
: هل يمنعَك يٌء من هذه الّساعات عن الّصاة  سألته أبا عبد اه 

عى اجنائز؟ فقال: ا«)2).
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم 
 ،ابن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه

قال: تهكرهه الّصاة عى اجنائز حن تصفرر الّشمس وحن تطلع«)3).
3/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
بن عبد  الفضل  بن عثان، عن  أبان  بن سعيد، عن فضالة، عن  احسن 
املك، قال: سألته أبا عبد اه : هل يهصّى عى اميت ي امسجد؟ قال: 

نعم«)4).

)1) تذيب اأحكام: 171/1/ح60.

)2) تذيب اأحكام: 321/3/ح23.

)3) تذيب اأحكام: 321/3/ح26. 

)4) تذيب اأحكام: 320/3/ح18. 
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4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »ميد بن زياد، عن احسن بن 
مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن 
إذا  والِنساء  الِرجال  جنائز  عن   اه عبد  أبا  سألته  قال:  اه،  عبد  أي 

.(1(»قّدم الِرجاله ي كتاِب عٍي اجتمعْت، فقال: ته
الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد  5/ ما روي ي 
ابن زياد، عن احسن بن مّمد الكندّي، عن اميثمّي، عن أبان بن عثان، 
عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: قلته له: تهصِي 

احايض عى اجنازة؟ قال: نعم، وا تقف معهم، تقومه مفردة«)2).
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مسن بن أمد، عن أبان بن 
أبا عبد اه عن  الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته  عثان، عن عبد 

الّصاة عى امرأة، الّزوج أحقر ها أو اأخ؟ قال: اأخ«)3).
مريم  »أي  عن  عثان،  بن  أب��ان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /7
ِسَل  غه رمٌق،  به  كان  إذا  الّشهيد  قال:  أّنه   ،الّصادق عن  اأنصارّي، 

ِفَن ي أثوابِِه«)4). ِيَ عليه، وإْن م يكن به رمٌق، كه ِنَط وصه ِفَن وحه وكه
عبد  عن  أبان،  عن  »فضالة،  عن  بإسناٍد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /8
الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه ، قال: ا جعل ي مسامع اميت 

حنوطًا«)5).

)1) تذيب اأحكام: 322/3/ح29. 

)2) تذيب اأحكام: 203/3/ح25. 

)3) تذيب اأحكام: 205/3/ح32. 

)4) من ا حره الفقيه: 159/1/ح443.

)5) تذيب اأحكام: 308/1/ح61.
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9/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »عِي بن مهزيار، عن أبان، عن 
زرارة، قال: قال أبو جعفر: ا يهسّخنه اماء للميت«)1).

بإسناٍد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد  الّتهذيب،  10/ ما روي ي 
ابن زياد، عن احسن بن مّمد، عن غر واحٍد، عن أبان، عن أي مريم، 
ِفَن  ِسَل وكه قال: سمعته أبا عبد اه ، يقول: الّشهيد إذا كان به رمٌق، غه

ِفَن ي أثوابِِه«)2). ِيَ عليه، وإْن م يكْن به رمٌق، ده ِنَط وصه وحه
امفيد، عن »جعفر بن مّمد،  الّشيخ  الّتهذيب، عن  11/ ما روي ي 
عن مّمد بن يعقوب، عن ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن غر 
واحٍد، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه ، أّنه قال ي الّرجِل يموته 
ثقل، ويهرمى به  مع القوم ي البحر، قال: يهغّسله ويهكّفنه ويهصّى عليه، ويه

ي البحر«)3).
12/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »ميد بن زياد، عن احسن بن 
مّمد الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي 
عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل يموت، وليس عنده َمن 
ه، أو ذات مرمه،  غِسله امرأته غِسله الِنساء؟ فقال: ته يهغِسله إّا الّنساء، هل ته

وتصّب عليه الّنساء صّبًا ِمن فوق الّثياب«)4).
13/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
 ،عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن مّمد بن خالد، عن أي عبد اه

)1) تذيب اأحكام : 322/1/ح106.

)2) تذيب اأحكام: 331/1/ح139.

)3) تذيب اأحكام: 339/1/ح161. 

)4) تذيب اأحكام: 439/1/ح61.
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قال: الوالد ا ينزله ي قر ولده، والولد ينزله ي قر والده«)1).
ميد  عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  بإسناٍد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14
ابن زياد، عن احسن بن مّمد الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن 
 أبان ابن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه
قَلم؟ قال: ا يهمّس منه يٌء،  عن اميت يكون عليه الّشعر، فيهحلق عنه أو يه

اغسله وادفنه«)2).
15/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
احسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثان، عن أي اجارود، قال: 
إبطاه، نتف  يه أو  أظافره،  قلم  أته توّى،  يه الّرجل  عن   جعفر أبا   سألته 

لق عانته إْن طاَل به مرض؟ قال: ا«)3). أو حه
16/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد بن 
زياد، عن مّمد بن احسن بن مّمد الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن 
عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه  ي كم 

تهكّفنه امرأة؟ قال: تهكّفنه ي مسِة أثواٍب أحدها اخار«)4).
17/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد بن 
زياد، عن احسن بن مّمد الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، 
عن  هه  سألته قال:   ،اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن 

اجريدة تهوضعه ي الَقر؟ قال: ا بأس«)5).
)1) تذيب اأحكام: 320/1/ح97. 

)2) تذيب اأحكام: 323/1/ح110. 

)3) تذيب اأحكام: 323/1/ح111. 

)4) تذيب اأحكام: 324/1/ح114. 

)5) تذيب اأحكام: 328/1/ح126. 
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مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /18
بن  اه  عبد  بن  عامر  عن  عثان،  بن  أبان  عن  واحٍد،  غر  عن  الكندّي، 
ه يقول: إّن الّنفس إذا وقعْت ي  جذاعة، عن أي عبد اه، قال: سمعته
احلق، أتاهه َمَلٌك، فقال له: يا هذا–أو يا فان–، أّما ما كنَت ترجو، فآيِس 

، فقْد أمنَت منه«)1). نيا، وأّما ما كنَت خافه جوع إى الدر منه، وهو الرر
مّمد  بن  احسن  عن  زي��اد،  بن  ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /19
الكندّي، عن غر واحٍد، عن »أبان بن عثان، عن عقبة، أّنه سمع أبا عبد 
علته  : جه اه ، يقول: إّن الّرجل إذا وقعْت نفسه ي صدره يرى، قلته
فداَك، وما يرى؟ قال: يرى رسول اه، فيقوله له رسول اه: أنا 
رسوله اه، أبِر، ثّم يرى عّي بن أي طالب، فيقول: أنا عير بن أي 
أيكون   : له  قلته  قال:  اليوم؟  أنفَعَك  أْن  بر  حه ه،  بر حه كنَت  الذي  طالٍب 
نيا؟ قال: قال: ا، إذا رأى هذا  أحٌد من الّناس يرى هذا ثّم يرجع إى الدر
أبدًا ماَت وأعَظَم ذلَك، قال: وذلَك ي القرآن قول اه : ﴿اَلِذيَن َآَمُنوا 
ِخَرِة َل َتْبِديَل لَِكِلَاِت  َياِة الُدْنَيا َوِف اْآَ ى ِف اْلَ ُم اْلُبْرَ َوَكاُنوا َيَتُقوَن* َلُ

اهِ﴾«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /20
الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن 
قال:  للميت،   عن احنوط  اه  أبا عبد  قال: سألته  ابن أي عبد اه، 

اجعله ي مساجده«)3).
)1) الكاي: 133/3/ح7.

)2) الكاي: 133/3/ح8.

)3) الكاي: 146/3/ح15.
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مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /21
الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه: ي كم تهكّفنه امرأة؟ قال: تهكّفنه ي مسة 

أثواب، أحدها اخار«)1).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /22
الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
ه عن اجريدة تهوضع ي القر، قال: ا  اه، عن أي عبد اه ، قال: سألته

بأس«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /23
الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن 
ابن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه  عن اميت يكون عليه الّشعر، 

فيهحلق عنه أو يهقلم؟ قال: ا يهمسر منه يٌء، اغسله وادفنه«)3).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /24
أي  بن  الّرمن  عبد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  واح��ٍد،  غر  عن  الكندّي، 
عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه  عن الّرجل يموته وليس عنده َمن 
ه، أو ذات مرمة،  ه امرأته غِسله غِسله الِنساء؟ فقال: ته ه إّا الِنساء، هل ته غِسله يه

وتصبر عليه الِنساء اماء صّبًا ِمن فوق الِثياب«)4).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /25

)1) الكاي: 146/3/ح1.

)2) الكاي: 153/3/ح9.

)3) الكاي: 156/3/ح4.

)4) الكاي: 157/3/ح4.
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الكندّي، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي 
جعفر ، قال: امِش بن يَدي اجنازة وخلَفها«)1).

26/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه  عن جنائز الِرجال والِنساء إذا اجتمعْت، 

.(2(»قّدم الِرجال ي كتاب عٍي فقال: يه
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /27
الكندّي، عن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
: تصِي احائض عى اجنازة؟ قال: نعم،  عن أي عبد اه ، قال: قلته

وا تصفر معهم، تقومه مفردة«)3).
بن عثان  أبان  أبيه، عن  امحاسن، عن »عن  الرقّي ي  ما رواه   /28
 : اأمر الّتميمّي، عن معاوية بن عّار الّدهنّي، قال: قلته أي عبد اه
هه احجر عنه، والّصدقةه عنه،  أير يٍء يلحقه الّرجَل بعد موته؟ قال: يلحقه

والّصومه عنه«)4).
29/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
عّي بن إساعيل، عن مّمد بن عمرو، عن أبان عن عبد الّرمن بن أي 
عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه : كيف أضعه يدي عى قبور امسلمن؟ 

فأشار بيده إى اأرض، فوضعها عليها، وهو مقابل القبلة«)5).
)1) الكاي: 170/3/ح5.

)2) الكاي: 175/3/ح6.

)3) الكاي: 179/3/ح3.

)4) امحاسن: 72/1/ح152.

)5) تذيب اأحكام: 105/6/ح2. 
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الّصاُة
إسحاق  ب��ن  إب��راه��ي��م  ب��ن  »م��ّم��د  ع��ن  اخ��ص��ال،  ي  روي  م��ا   /1
بني  اهمداّي موى  بن سعيد  بن مّمد  قال: حّدثنا أمد   ،الطالقاّي
هاشم، قال: أخرنا امنذر بن مّمد، قال: حّدثنا جعفر، عن أبان اأمر، 
قال: حّدثنا احسن بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن ضمرة 
 عن الّصاة، فقال: الّصاة من رائع  ئل الّنبير ابن حبيب، قال: سه
حبر  وللمصِي  اأنبياء،  منهاجه  وهي   ،الّرِب مرضاته  وفيها  الِدين، 
للبدن،  الِرزق، وراحٌة  امعرفة، وبركٌة ي  وإيان، ونوره  امائكة، وهدى 
وكراهٌة للّشيطان، وساٌح عى الكافر، وإجابٌة للّدعاء، وقبوٌل لأعال، 
نٌس  وزاٌد للمؤمن من الّدنيا إى اآخرة، وشفيٌع بينه وبن مَلك اموت، وأه
العبد  ي قره، وفراٌش حت جنبه، وجواٌب منكر ونكر، وتكونه صاة 
عند امحر تاجًا عى رأسه، ونورًا عى وجهه، ولباسًا عى بدنه، وسرًا 
بينه وبن الّنار، وحّجًة بينه وبن الرِب، ونجاًة لبدنه من الّنار، وجوازًا 
عى الِراط، ومفتاحًا للجّنة، و مهورًا حور العن، وثمنًا للجّنة، بالّصاة 
يبلغ العبد إى الّدرجة العليا؛ أّن الّصاة تسبيح وتليل وحميد وتكبر 

ومجيد وتقديس وقول ودعوة«)1).
2/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »مّمد بن يعقوب، عن عِي بن 
إبراهيم، عن مّمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبان بن عثان، عن 
إساعيل اجعفّي، قال: سمعته أبا جعفر  يقول: اأذان واإقامة مسة 
ثانية عر حرفًا،  اأذان  بيده واحدًا واحدًا،  فعّد ذلك  وثاثوَن حرفًا، 

)1) اخصال: 522/ح11. 
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واإقامة سبعة عر حرفًا«)1).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن  3/ ما روي ي 
: الّرجل  لته احكم، عن أبان، عن أي بصر، عن أي عبد اه، قال: قه
كاَن دخَل وم  إْن  قال:  ؟  قيمه ويه أيهؤِذنه  القوم،  وقْد صّى  امسجد،  يدخل 
أّذَن   ، الّصفر تفّرَق  كاَن  وإْن  وإقامتهم،  بأذاهم  صّى  الّصّف،  يتفّرق 

وأقاَم«)2).
4/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن مّمد بن عيسى بن 
عبيد، عن يونس، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، قال: سمعته 
أبا جعفر ، يقول: اأذان واإقامة مسة و ثاثوَن حرفًا، فعّد ذلك بيده 

واحدًا واحدًا، اأذان ثانية عر حرفًا، واإقامة سبعة عر حرفًا«)3).
مّمد،  بن  أمد  عن  إدري��س،  بن  »أمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /5
عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن أي 
مريم اأنصارّي، قال: سمعته أبا عبد اه ، يقول: إقامة امرأة أْن تكِر 

.(4(» هه هه ورسوله وتشهد أْن ا إله إّا اه، وأّن مّمدًا عبده
6/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »سعد، عن أمد بن مّمد، عن 
عثان، عن مّمد  بن  أبان  أّيوب، عن  بن  فضالة  بن سعيد، عن  احسن 
ي  إقامة  جزيك  قال:   ، أحدما  عن  يسار،  بن  والفضيل  مسلم  ابن 

الّسفر«)5).
)1) تذيب اأحكام: 59/2/ح1.

)2) تذيب اأحكام: 281/2/ح22. 

)3) الكاي: 302/3/ح3.

)4) الكاي: 305/3/ح19.

)5) تذيب اأحكام: 52/2/ح12.
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7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
عن  مهزيار،  بن  عّي  عن  عامر،  بن  اه  عبد  عن  اأشعرّي،  مّمد  ابن 
أي  عن  يعفور،  أي  وابن  املك،  عبد  بن  الفضل  عن  أبان،  عن  فضالة، 
عبد اه ، قال: ي الّرجل يهصِي، فَلم يفتتح بالّتكبر، هل جزيه تكبرة 

كوع؟ قال: ا، بل يهعيد صاته إذا حِفَظ أّنه م يهكِر«)1). الرر
مّمد  بن  احسن  عن  زي��اد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /8
اأسدّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن 
أَحٌد﴾،  اُه  ُهَو  ﴿ُقْل  يقرأ  أْن  يهكره   : أبو عبد اه  قال  الفضيل، قال: 

بَنَفٍس واحٍد«)2).
9/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »سعد بن عبد اه، عن أمد بن 
مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن 
ه عن الّرجل يفتتح القراءة  مّمد بن مسلم، عن أي جعفر، قال: سألته
ي الّصاة، أيقرأ: بِْسِم اهِ الّرمِن الّرحيِم؟ قال: نعم، إذا افتتح الّصاة، 

فليقلها ي أّول ما يفتتح، ثّم يكفيه ما بعد ذلك«)3).
10/ ما روي ي امستطرفات، عن »احسن، عن القروّي، عن أبان، 
: أقرأ سورتن ي ركعة؟  عن عمر بن يزيد، قال: قلت أي عبد اه 
قال: أعِط كّل سورٍة حّقها من الّركوع والّسجود؟  : أليس يه قال: نعم، قلته

فقال: ذلك ي الفريضة، فأّما ي الّنافلة، فليس به بأس«)4).
)1) تذيب اأحكام: 143/2/ح20. 

)2) الكاي : 616/2/ح12.

)3) تذيب اأحكام: 69/2/ح18.

)4) مستطرفات الّسائر: 614.
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11/ ما روي ي الفقيه، بإسناده عن »أبان بن عثان، عن احلبّي، أّنه 
قال أي عبد اه: أهسِمي اأئّمة  ي الّصاة؟ فقال: أملهم«)1).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /12
فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلته أي عبد اه: أستتمر 
قائًا، فا أدري ركعته أم ا، قال: بى، قْد ركعَت، فاْمِض ي صاتك، 

فإّنا ذلك من الّشيطان«)2).
13/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم 
ابن مّمد اجوهرّي، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي ومعمر بن 
كوع، وإْن شئَت، فبعَده«)3). حيى، عن أي جعفر ، قال: القنوته قبَل الرر

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14
 عبد اه أبا  قال: سألته  الفضل،  بن  إساعيل  أبان، عن  فضالة، عن 
قال فيه، فقال: ما قى اه عى لسانِك، وا أعلم فيه  عن القنوت، وما يه

شيئًا موّقتًا«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15 
 :فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن سيابة، قال: قلته أي عبد اه«
نيا  نيا واآخرة، فإّنه ربر الدر أدعو اه وأنا ساجد؟ فقال: نعم، فاْدعه للدر

واآخرة«)5).

)1) من ا حره الفقيه: 493/1/ح1415. 

)2) تذيب اأحكام: 151/2/ح50. 

)3) تذيب اأحكام: 92/2/ح111. 

)4) تذيب اأحكام: 314/2/ح137. 

)5) تذيب اأحكام: 299/2/ح63. 
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عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /16
فضالة، عن ميل بن دّراج، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عقبة، عن 
عى  جعلها  ْمرة،  اخه عى  يهصِي  أي  كان  قال:   ،أحدما عن  مران، 
الِطنفسة ويسجد عليها، فإذا م تكْن مرة جعل حى عى الِطنفسة، حيث 

يسجد«)1).
17/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن مّمد 
ابن حيى، عن أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، 
الّرجل  أبا عبد اه عن  عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
يسجد وعليه العامة ا تهصيب جبهته اأرض؟ قال: ا جزيه ذلك، حّتى 

ه إى اأرض«)2). تصل جبهته
18/ ما روي ي علل الّرائع للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، 
عن داود بن احصن بن الّسي، قال: قلته أي عبد اه: ِمَ حّرم اه 
كان  وإْن   : قلته عليها،  تتمّكن  ا  اجبهة  أّن  قال:  الّسبخة؟  ي  الّصاة 

اأرض مستوية؟ قال: ا بأس«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /19
فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن مران بن أعن، عن 
أحدما ، قال: كان أي إذا صّى جالسًا ترّبع، فإذا ركع، ثنى رجليه«)4).

)1) تذيب اأحكام: 305/2/ح90. 

)2) تذيب اأحكام: 68/2/ح87. 

)3) علل الّرائع: 326/2/ح1.

)4) تذيب اأحكام: 171/2/ح137. 
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20/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
ه عن جلوس امرأة ي  عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته

الّصاة، قال: تضمر فخذها«)1).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
مّمد، عن عبد اه بن عامر، عن عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن 
زرارة، عن أي جعفر  ي رجٍل صّى الغداة بليٍل، غّره من ذلك القمر، 

عيده صاته«)2). خِرَ أّنه صّى بليٍل، قال: يه ونام حّتى طلعْت الّشمس، فأه
بن مّمد  بإسناٍد عن »سعد، عن سندّي  الّتهذيب،  ما روي ي   /22
البّزاز، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن أي يعفور، قال: قلته أي عبد 
اه : أهصِي وامرأة إى جنبي، وهي تهصِي؟ فقال: ا، إّا أْن تتقّدم هي 

أو أنت، وا بأس أْن تهصِي، وهي بحذاك جالسة أو قائمة«)3).
23/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
سألته أبا عبد اه عن الّرجل يهصِي وامرأة بحذاه، يمنًة أو يسًة، قال: 

ا بأس به، إذا كانْت ا تهصِي«)4).
24/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
 ،أمد، عن احسن، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أي جعفر«
قال: إذا صّليَت عى غر القبلة، فاستباَن لك قبل أْن تهصبَح أّنك صّليت 

)1) تذيب اأحكام: 95/2/ح120.

)2) تذيب اأحكام: 140/2/ح6.

)3) تذيب اأحكام: 231/2/ح117.

)4) الكاي: 298/3/ح2.
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عى غر القبلة، فأِعْد صاَتك«)1).
25/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن الطاطرّي، عن »مّمد بن زياد، 
 ،عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه
قال: قال أبو عبد اه: إذا صّليَت وأنَت عى غر القبلة، واستبان لك 

ِعد«)2). أّنك عى غر القبلة، وأنت ي وقٍت، فأِعْد، وإْن فاتك، فا ته
26/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »عّي بن 
 ،عبد اه أي  الكرخّي، عن  إبراهيم  عثان، عن  بن  أبان  احكم، عن 
قال: قلته له: إّي أقدر عى أْن أتوّجه إى القبلة ي امحمل، فقال: ما هذا 

الّضيق، أَما لَك برسول اه أهسوة؟!«)3).
27/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن أبان 
ابن عثان، عن ّماد بن عثان، عن عبيد اه بن عّي احلبّي، قال: سألته 

أبا عبد اه عن الّصاة ي ثوب امجوّي، فقال: يهرشر باماء«)4).
الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أي  28/ ما روي ي 
جعفر، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن 
نب ي ثوٍب وليس معه غره،  ه عن الّرجل جه أي عبد اه، قال: سألته

وا يقدر عى غسله، قال: يهصِي فيه«)5).
29/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 

)1) تذيب اأحكام: 48/2/ح24.

)2) تذيب اأحكام: 47/2/ح22.

)3) تذيب اأحكام: 229/3/ح95. 

)4) تذيب اأحكام: 362/2/ح30. 

)5) تذيب اأحكام: 224/2/ح93. 
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العّباس، عن عبد اه بن امغرة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
عن أي عبد اه، قال: إذا صّليَت، فصِل ي َنْعَليك إذا كانْت طاهرة، فإّنه 

ّنة«)1). قال: ذلك من السر يه
30/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد، عن أي جعفر، عن 
احسن، عن فضالة، عن أبان، عن إساعيل بن الفضيل، قال: سألته أبا 
عبد اه: عن لباِس اجلود واخفاف والّنعال والّصاة فيها إذا ْم تكن 

من أرض امصِلن، فقال: أّما الّنعال واِخفاف، فا بأس ها«)2).
31/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه  عن 
عيده صاته؟  ذرة من إنسان أو سّنور أو كلب، أيه الّرجل يهصِي وي ثوبه عه

قال: إْن كان م يعلم، فا يهعيد«)3).
32/ ما روي ي الّتهذيب، عن الّشيخ امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن 
أبيه، عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد، عن احسن بن مبوب، عن 
أبان بن عثان، عن مّمد احلبّي، قال: قلته أي عبد اه: رجٌل أجنَب 
ي ثوبه، وليس معه ثوٌب غره، قال: يهصِي فيه، وإذا َوَجَد اماء، غسله«)4).
33/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
ه  سألته قال:   ،جعفر أي  عن  زرارة،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم، 
ا  فقال:  امحمل؟  ي  عليها  أيهصّى  اجنابة،  عليها  تكون  الّشاذكونة  عن 

)1) تذيب اأحكام: 233/2/ح127. 

)2) تذيب اأحكام: 234/2/ح130. 

)3) تذيب اأحكام: 2/ 359/ح19. 

)4) تذيب اأحكام: 271/1/ح86. 



235

أباُن بُن عثمان

بأس«)1).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /34
مّمد، عن عبد اه بن عامر، عن عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، 
قاعد،  وهو  يهصِي  الّرجل  له:  قلته  قال:   ،جعفر أي  عن  زرارة،  عن 
ورة، فإذا أراد أْن ختَمها، قام، فركع بآخرها، قال: صاتهه صاة  فيقرأ السر

القائم«)2).
35/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
قال:   ،جعفر أي  عن  اجعفّي،  إساعيل  عن  أبان،  عن  »اميثمّي،  عن 
: ِمَ؟ قال: مكان الفريضة؛  ِعَل الِذراع والِذراعان؟ قال: قلته أتدري ِمَ جه

لئّا يؤخذ ِمن وقت هذه، ويهدخل ي وقِت هذه«)3).
36/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
عن أبان، عن زرارة، عن أي جعفر ي رجٍل صّى الغداة بليٍل، غّره ِمن 
خِر أّنه صّى بليٍل، قال: يهعيد  ذلك القمر، ونام حّتى طلعْت الّشمس، فأه

صاَته«)4).
37/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن عّي، 
أبان، عن  بن  الوليد  أي زكرّيا، عن  بن  بن مّمد، عن حيى  الفضل  عن 
هر والعر عندما زالْت  صفوان اجّال، قال: صّى بنا أبو عبد اه  الظر

وا«)5). الّشمس بأذاٍن وإقامتن، ثّم قال: إّي عى حاجٍة، فتنّفله
)1)  تذيب ااحكام : 369/2/ح69. 

)2)  تذيب ااحكام : 170/2/ح133. 

)3)  تذيب ااحكام : 245/2/ح12. 

)4) تذيب اأحكام: 254/2/ح45. 

)5) تذيب اأحكام: 263/2/ح85.
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38/ ما روي ي امستطرفات، بإسناٍد عن »احسن، عن أمد القروّي، 
عن أبان، عن أي بصر، عن أي جعفر، قال: دلوك الّشمس: زواها، 

وغسق الّليل بمنزلة الّزوال من الّنهار«)1).
39/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، »عن معّى 
ابن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي 
العاء، عن أي عبد اه ، قال: قال أمر امؤمنن )صلوات اه عليه(: 

صاة الّزوال صاةه اأّوابَن«)2).
40/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن »اميثمّي، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، عن أي عبد اه 
، قال: كان رسول اه يهصِي امغرب حن تغيب الّشمس، حيث 

يغيب حاجبها«)3).
41/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن سلمة بن اخّطاب، 
عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن عمر بن يزيد، عن أي عبد اه 

، قال: وقته امغرب ي الّسفر إى ربِع الّليل«)4).
42/ ما روي ي علل الّرائع للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه بن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن أمد بن عبد 
اه القروّي، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي جعفر، قال: 
أّمتي، أّخرته العشاء إى نصف  أْن أشّق عى  قال رسول اه: لوا 

)1) مستطرفات الّسائر: 602. 

)2) الكاي: 444/3/ح10.

)3) تذيب اأحكام: 258/2/ح62.

)4) الكاي: 281/3/ح14.
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الّليل«)1).
43/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »أمد 
القروّي، عن أبان، عن إساعيل اجعفّي وابن أي يعفور، عن أي جعفر 
وأي عبد اه، أّها قاا: إذا م َتْدِر أواحدًة صّليَت أم ثنتن، فاستقبل«)2).
44/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد، عن »مّمد بن يعقوب، عن مّمد 
ابن حيى، عن أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، 
 ،اه عبد  أي  عن  العّباس،  وأي  سيابة  بن  الّرمن  عبد  عن  أبان  عن 
قال: إذا م تدِر ثاثًا صّليَت أو أربعًا، ووقع رأيك عى الّثاث، فابِن عى 
ك،  الّثاث، وإْن وقع رأيهَك عى اأربع، فسِلم وانرف، وإْن اعتدل ومه

فانرف وصِل ركعتن وأنت جالس«)3).
45/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن سعد بن عبد اه اأشعرّي، عن 
»أي جعفر، عن أمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن 
أي عبد اه، قال: قلته أي عبد اه: رجٌل أهوى إى الّسجود، فلم 

يدِر أ َرَكع أم م يركع، قال: قْد َرَكَع«)4).
46/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناد عن سعد بن عبد اه اأشعرّي، عن 
»أمد بن مّمد، عن ابن أي نر، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن 
أي عبد اه، قال: قلته أي عبد اه: رجل رفع رأسه من الّسجود، 
فشّك قبل أْن يستوَي جالسًا، فلْم يدِر أ سجَد أم م يسجْد؟ قال: يسجد، 

)1) علل الّرائع: 340/2/ح1. 

)2) تذيب اأحكام: 176/2/ح3.

)3) تذيب اأحكام: 184/2/ح34. 

)4) تذيب اأحكام: 151/2/ح54.
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يدِر  فلْم  قائًا،  يستوَي  أْن  قبل  فشّك  سجوده،  ِمن  هض  فرجٌل   :  قلته

أ سجَد أم م يسجد؟ قال: يسجد«)1).
47/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة بن 
أّيوب، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: قال أبو عبد اه: َمن زاد 

ي صاتِِه، فعليه اإعادة«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /48
ه عن  فضالة، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: سألته
ه،  ّمْت صاته قْد  يهسِلم، قال:  أْن  قبل  فيهحدث  ثّم جلس،  يهصِي،  الّرجل 
ّمْت  فقْد  أذًى، فسّلم ي نفسه، وقام،  إماٍم، فوجد ي بطنه  وإْن كاَن مع 

ه«)3). صاته
49/ ما روي ي الّتهذيب، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد، عن مّمد بن 
عبد  عثان، عن  بن  أبان  ناصح، عن  بن  بزيع، عن ظريف  بن  إساعيل 
رح يكون ي مكاٍن  الّرمن بن أي عبد اه، قال: قلته أي عبد اه: اجه
ا نقدر عى ربطه، فيسيله منه الّدم والقيح، فيهصيب ثوي، فقال: َدْعه، فا 

ك أْن ا تغسله«)4). يرر
50/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن إساعيل اجعفّي، 
قال: قال أبو جعفر: أفضل قضاء الّنوافل قضاء صاة الّليل بالّليل، 

)1) تذيب اأحكام: 153/2/ح61. 

)2) تذيب اأحكام: 194/2/ح65.

)3) تذيب اأحكام: 320/2/ح162. 

)4) تذيب اأحكام: 259/1/ح28.
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: وِمَ  ليلة؟ قال: ا، قلته : فيكون وتران ي  بالّنهار، قلته الّنهار  وصاة 
تأمري أْن أهوتِر وترين ي ليلة؟ فقال: أحدما قضاء«)1).

51/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي ين مهزيار، عن »احسن، 
 :جعفر أبو  قال  قال:  اجعفّي،  إساعيل  عن  أبان،  عن  فضالة،  عن 
 : قلته بالّنهار،  الّنهار  وصاة  بالّليل،  الّليل  صاة  الّنوافل  قضاء  أفضل 
: وِمَ تأمري أْن أهوتِر وترين ي ليلة؟  ويكون وتران ي ليلة؟ قال: ا، قلته

فقال: أحدما قضاء«)2).
52/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن امعّى 
قال:  اه،  أي عبد  بن  الّرمن  عبد  أبان، عن  الوّشا، عن  ابن مّمد، عن 
سألته أبا عبد اه عن رجٍل ني صاة حّتى دخل وقت صاٍة أهخرى، 
فقال: إذا نَي الّصاة، أو نام عنها، صّى حن يذكرها، فإْن ذكرها وهو 
ي صاٍة بدأ بالتي نَي، وإْن ذكرها وهو مع إماٍم ي صاة امغرب، أّمها 
بركعة، ثّم صّى امغرب، ثّم صّى الَعَتَمة بعد، فإْن كان صّى الَعَتَمة وحده، 
فصّى منها ركعتن، ثّم َذكر أّنه نَي امغرب، أّمها بركعة، فتكون صاة 

امغرب ثاث ركعات، ثّم يهصِي الَعَتَمة بعد ذلك«)3).
53/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، قال: قال أبو 
جعفر: أفضل قضاء الّنوافل قضاء صاة الّليل بالّليل، وصاة الّنهار 
: وِمَ تأمري أْن أهوتِر  : فيكون وتران ي ليلة؟ قال: ا، قلته بالّنهار، قلته

)1) تذيب اأحكام: 163/2/ح96. 

)2) تذيب اأحكام: 163/2/ح101. 

)3) تذيب اأحكام: 269/2/ح108. 
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وترين ي ليلة؟ فقال: أحدما قضاء«)1).
54/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد  ابن مّمد، عن الوّشاء، عن 
نَي صاة حّتى دخل وقت  أبا عبد اه عن رجٍل  قال: سألته  اه، 
صاة أخرى، فقال: إذا نَي الّصاة، أو نام عنها، صّى حن يذكرها، فإذا 
ذكرها وهو ي صاة، بدأ بالتي نَي، وإْن ذكرها مع إماٍم ي صاة امغرب، 
أّمها بركعة، ثّم صّى امغرب، ثّم صّى الَعَتَمة بعدها، وإْن كان صّى الَعَتَمة 
وحده، فصّى منها ركعتن، ثّم ذكر أّنه نَي امغرب، أّمها بركعة، فيكون 

صاة امغرب ثاث ركعات، ثّم يهصِي الَعَتَمة بعد ذلك«)2).
55/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن عبد اه بن عامر، 
أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أّيوب،  بن  فضالة  عن  مهزيار،  بن  عّي  عن 

بصر، قال: قال أبو عبد اه: َمن زاَد ي صاته، فعليه اإعادة«)3).
56/ ما روي ي العلل للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، عن 
املك،  أبان، عن مسمع بن عبد  البزنطّي غره، عن  أمد بن مّمد، عن 
علته  : جه امختضب، قلته يهصِي  يقول: ا   ،أبا عبد اه قال: سمعته 

فداك، وِمَ؟ قال: إّنه ْمَتَر«)4).
57/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
عن أبان، عن سلمة، عن أي حفص، عن أي عبد اه: إّن علّيًا كان 

)1) الكاي: 452/3/ح5.

)2) الكاي: 293/3/ح5.

)3) الكاي: 355/3/ح5. 

)4) علل الّرائع: 353/2/ح1.
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عاف، وا الّدم، وا القيء، َفَمن وجد أذًى،  يقول: ا يقَطعه الّصاة الرر
قِدمه، يعني: إذا كان إمامًا«)1). ْذ بيد رجٍل ِمن القوم من الّصِف، فْليه فْليأخه
الوليد  بن  مّمد  عن  »سعد،  عن  بإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /58
اخّزاز، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
اه، ي الّرجل يدخل ي الّركعة اأخرة من الغداة مع اإمام، فيقنته 

اإمام، أيقنته معه؟ قال: نعم، وجزيه من القنوت لنفسه«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /59
احسن بن مّمد بن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان بن عثان، عن 
يهصِي مع اإمام،  امسافر  أبا عبد اه عن  يزيد، قال: سألته  بن  عمر 

فيهدرك من الّصاة ركعتن، أجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم«)3).
أمد  عن  زياد،  بن  »سهل  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /60
ابن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي اجارود، قال: سألته 
يد أهل البيت أْن يتوّسعوا  أبا جعفر عن امسجد يكون ي البيت، فره
ه  بطائفٍة منه، أو حِولونه إى غر مكانه، قال: ا بأس بذلك، قال: وسألته
من  عليه  يهطرح  قال:  مسجدًا،  عل  وجه ينظف،  حشاثم  يكون  مكاٍن  عن 

اب حّتى يهواريه، فهو أطهر«)4). الرر
61/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه 
ابن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي 

)1) تذيب اأحكام: 325/2/ح187. 

)2) تذيب اأحكام: 315/2/ح143. 

)3) تذيب اأحكام: 165/3/ح20. 

)4) تذيب اأحكام: 259/3/ح47. 
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فأدركَت  بركعٍة،  اإمام  سبقك  إذا  قال:   ، اه  عبد  أي  عن  اه،  عبد 
القراءة اأخرة، قرأَت ي الّثالثة من صاته، وهي ثنتان لك، فإْن م تهدرك 
بركعٍة،  سبقَك  وإذا  تليها،  التي  وي  فيها  قرأَت  واحدة،  ركعة  إّا  معه 
جلسَت ي الّثانية لك والّثالثة له، حّتى تعتدل الّصفوف قيامًا، قال: وقال: 
كان  وإْن  رأسه،  يرفع  حّتى  مكاَنَك،  فاثبْت  ساجدًا،  اإمام  وجدَت  إذا 

قاعدًا قعدَت، وإْن كان قائًا قمَت«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /62
 ،فضالة، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، عن أي عبد اه«
َك أْن تتأّخر إذا وجدَت  فوف إذا وجدتهم خلًا، وا يرر وا الصر قال: أمر

تّم الّصّف«)2). ضيقًا ي الّصّف، ومي منحرفًا حّتى ته
63/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن معّى 
ابن مّمد، عن الوّشا، عن أبان، عن حريز، عن أي عبد اه ، قال: اّخِْذ 
مسجدًا ي بيتك، فإذا خفَت شيئًا، فاْلبس ثوبن غليظن من أغلظ ثيابك، 
فصِل فيها، ثّم اجثه عى ركبتيك، فارخ إى اه ، وَسْله اجّنة، وتعّوذ 
باه ِمن ِر الذي خافه، وإّياك أْن يسمع اه منك كلمة بغي، وإْن أعجبْتَك 

ك وعشرتهك«)3). نفسه
64/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن احسن بن منذر، عن أي عبد 
قبل هم صاة: عبٌد آبٌق من مواليه حّتى يضع يده  اه ، قال: ثاثة ا ته

)1) تذيب اأحكام: 271/3/ح100. 

)2) تذيب اأحكام: 280/3/ح146. 

)3) تذيب اأحكام: 314/3/ح19. 
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َأّم قومًا وهم له  ي أيدهم، وامرأة باتْت وزوجها عليها ساخط، ورجٌل 
كارهون«)1).

65/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن مّمد، عن سهل بن زياد، عن 
قال:  اج��ارود،  أي  عثان، عن  بن  أبان  أي نر، عن  بن  بن مّمد  أمد 
أْن  البيت  أهل  يد  فره البيت،  يكون ي  امسجد،  أبا جعفر عن  سألته 
يتوّسعوا بطائفٍة منه، أو حِولوه إى غر مكانه، قال: ا بأس بذلك، قال: 
عل مسجدًا، قال: يهطرح  ه عن امكان، يكون خبيثًا، ثّم ينظف، وجه وسألته

.(2(» اب حّتى يواريه، فهو أطهره عليه من الرر
66/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الرّمن بن أي عبد 
اه، عن أي عبد اه، قال: إذا سبقَك اإمامه بركعة، فأدركَت القراءة 
اأخرة، قرأَت ي الّثالثة من صاته، وهي ثنتان لك، وإْن م تهدرك معه 
إّا ركعة واحدة، قرأَت فيها وي التي تليها، وإْن سبقَك بركعٍة، جلسَت 
إذا  وقال:  قال:  قيامًا،  الّصفوف  تعتدل  حّتى  له،  والّثالثة  لك  الّثانية  ي 
وجدَت اإمام ساجدًا، فاثبْت مكاَنك، حّتى يرفع رأسه، وإْن كان قاعدًا، 

قعدَت، وإْن كان قائًا، قمَت«)3).
67/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عمر بن يزيد، قال: سألته أبا عبد اه 
زئ ذلك   عن امسافر يهصِي مع اإمام، فيهدرك من الّصاة ركعتن، أجه

)1) الكاي: 507/5/ح5. 

)2) الكاي: 368/3/ح2. 

)3) الكاي: 381/3/ح4.
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عنه؟ فقال: نعم«)1).
68/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن عيسى، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، عن 
أي عبد اه : أّن رسول اه خطب الّناس ي مسجد اخيف، فقال: 
ّب  نّر اهه عبدًا سِمَع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبّلغها َمن م يسمعها، فره
ّب حامل فقٍه إى َمن هو أفقه منه، ثاث ا يغلر  حامل فقٍه غر فقيه، وره
عليهّن قلبه امرٍئ مسلٍم: إخاص العمل ه، والّنصيحة أئّمة امسلمن، 
زم جاعتهم، فإّن دعوتم ميطة من ورائهم، امسلمون إخوة تتكاَفأ  واللر

دماؤهم، ويسعى بذّمتهم أدناهم«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /69
احكم،  بن  عّي  عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  اه  عبد  عن  حيى،  بن  مّمد 
عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: إذا 
دخلَت امسجَد واإمام راكع، فظننَت أّنك إْن مشيَت إليه رفع رأسه قبل 
، فكِر، وأركع، فإذا رفع رأسه، فاسجد معه، فإذا قام، فاحْق  تهدرَكهه أْن 

بالّصِف، وإذا جلس، فاجلس مكانك، فإذا قام، فاحْق بالّصِف«)3).
70/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
عن احسن بن عّي بن عبد اه، عن العّباس بن عامر، عن أبان، عن مّمد 
ّنة ليس  ابن الفضيل اهاشمّي، عن أي عبد اه، قال: ركعتان من السر
ي   الّرسول مسجد  ي  يهصِي  قال:  بامدينة،  إّا  موضٍع  ي  يهصّليان 

)1) الكاي: 439/3/ح2.

)2) الكاي: 403/1/ح1.

)3) تذيب اأحكام: 44/3/ح67. 
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 العيد قبل أْن خرج إى امصّى، ليس ذلك إّا بامدينة؛ أّن رسول اه
فعله«)1).

71/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »احسن، 
أهصِي   :اه عبد  أي  قلته  ق��ال:  يسار،  بن  الفضيل  عن  أب��ان،  عن 
يمينك، يكون سجودها بحذاء  نعم، تكون عن  قال:  بأِم عٍي؟  امكتوبة 

قدميك«)2).
72/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
 ،الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه أبان، عن عبد  احكم، عن 

قال: صِل بأهلَك ي رمضان الفريضة والّنافلة، فإّي أفعله«)3).
73/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد، عن أمد، عن احسن، 
عن فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: قال أبو عبد 

اه: ا بأس بأْن تدَع اجمعة ي امطر«)4).
74/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن معاوية 
أبا  سألته  قال:  الّسابرّي،  بّياع  اأزرق  حيى  عن  أبان،  عن  حكيم،  ابن 
﴿َسِبْح اْسَم َرِبَك﴾، و﴿ُقْل  : رجٌل صّى اجمعة، فقرأ  احسن، قلته

َهَو اُه َأَحٌد﴾، قال: أجزأه«)5).
75/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن عبد اه بن عامر، 

)1) تذيب اأحكام: 138/3/ح40. 

)2) تذيب اأحكام: 267/3/ح78. 

)3) تذيب اأحكام: 267/3/ح82. 

)4) تذيب اأحكام: 241/3/ح27. 

)5) تذيب اأحكام: 242/3/ح36. 
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عن عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، عن 
زئ، ي اجمعة سبعة، أو مسة أدناه«)1). أي عبد اه، قال: أدنى ما جه

76/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
 ،عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن أي عبد اه
قِرَ ي يٍء ِمن عبادة  قال: إّن للجمعة حّقًا وحرمًة، فإّياك أْن تضِيَع أو ته
اه  فإّن  كِلها،  امحارم  وترك  الّصالح،  بالعمل  إليه  والّتقّرب  تعاى  اه 
يهضاعف فيه احسنات، ويمحو فيه الّسّيئات، ويرفع فيه الّدرجات، قال: 
ييه بالّصاة والّدعاء،  وَذَكَر أّن يوَمه مثل ليلته، قال: فإْن استطعَت أْن حه
نيا، فيهضاعف فيه  فافعل، فإّن رّبك ينزل ِمن أّول ليلة اجمعة إى ساء الدر

احسنات، ويمحو فيه الّسّيئات، فإّن اه واسٌع كريٌم«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /77
»فضالة، عن أبان، عن إساعيل اجعفي عن عمر بن حنظلة، قال: قلته 
أي عبد اه: القنوت يوم اجمعة، فقال: أنَت رسوي إليهم ي هذا، 
إذا صّليتم ي ماعٍة، ففي الّركعة اأوى، وإذا صّليتم وحدانا، ففي الّركعة 

الّثانية«)3).
78/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة 
ّم  ابن أّيوب، عن أبان، عن عبيد اه احلبّي، قال ي قنوت اجمعة: )الّلهه
لدينَك،  خلقته  ّمن  اجعلني  ّم  الّلهه امسلمن،  أئّمة  وعى  مّمٍد  عى  صِل 

)1) الكاي: 419/3/ح5. 

)2) تذيب اأحكام: 3/3/ح3. 

)3) تذيب اأحكام: 16/3/ح57. 
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: أهسِمي اأئّمة؟ قال: سِمهم ملًة«)1). وّمن خلقَتهه جّنتَك(، قلته
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /79
سمعته  قال:  املك،  عبد  بن  الفضل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  »فضالة، 
أبا عبد اه، يقول: إذا كان قوٌم ي قرية صّلوا أربع ركعات، فإْن كان 
علْت ركعتن مكان  هم َمن خطبه هم معوا إذا كانوا مسة نفر، وإّنا جه

اخطبتن«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /80
القاسم، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، وأي العّباس الفضل بن عبد 
املك، عن أي عبد اه، قال: إذا أدرَك الّرجل ركعة، فقْد أدرَك اجمعة، 

وإْن فاتته، فْليهصِل أربعًا«)3).
81/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
ما  أدنى  قال:   ،أي عبد اه العّباس، عن  أي  بن عثان، عن  أبان  عن 

زي ي اجمعة سبعة، أو مسة أدناه«)4). جه
82/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أمد 
عن  عثان،  بن  أبان  عن  فضالة،  عن  سعيد،  بن  احسن  عن  مّمد،  ابن 
إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل سافر من أرض 
إى أرض، وإّنا ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلَت قراك وضيعَتك، فأتِّم 

)1) تذيب اأحكام: 18/3/ح63. 

)2) تذيب اأحكام: 238/3/ح16. 

)3) تذيب اأحكام: 243/3/ح39. 

)4) تذيب اأحكام: 21/3/ح76. 
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الّصاة، وإذا كنَت ي غر أرِضَك، فقِر«)1).
83/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن سعد بن عبد اه اأشعرّي، 
عن »أمد، عن احسن، عن فضالة، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن 
ختلفون،  الذين  امكارين  عن   :اه عبد  أبا  سألته  قال:  املك،  عبد 

وا الّسر، فْليقِروا«)2). فقال: إذا جدر
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /84
قال:  املك،  عبد  بن  الفضل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أّيوب،  بن  فضالة 
سألته أبا عبد اه عن امسافر ينزل عى بعض أهله يومًا وليلة، قال: 

يقر الّصاة«)3).
85/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
احسن بن عّي بن عّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي 
ه عّمن خرج من أهله بالّصقور والبزاة والكاب،  جعفر، قال: سألته
يتنّزه الّليلة والّليلتن والّثاثة، هل يقر ِمن صاته أم ا يقر؟ قال: إّنا 
: الّرجل يهشِيع أخاه اليوم واليومن ي شهر  خرج ي هٍو، ا يقر، قلته

رمضان، قال: يهفطر، ويقر، فإّن ذلك حٌق عليه«)4).
86/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »عّي بن 
احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
ُرْكَبانًا﴾، كيف  َأْو  َفِرَجاًل  ِخْفُتْم  ﴿َفإِْن   : اه  قول  أبا عبد اه عن 
يهكِر،  قال:  يهصِي؟  لٍص، كيف  أو  ٍع  ِمن سبه إْن خاف  تقول  نصِي؟ وما 

)1) تذيب اأحكام: 210/3/ح17. 

)2) تذيب اأحكام: 215/3/ح38. 

)3) تذيب اأحكام: 217/3/ح44. 

)4) تذيب اأحكام: 218/3/ح49. 



249

أباُن بُن عثمان

ويؤِمي برأسه«)1).
87/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أمد، 
 ، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي عبد اه
ركعتن،  ويقضوَن  ركعة،  باأّولن  يهصِي  امغرب  اخوف  صاة  قال: 

ويهصّي باآخرين ركعتن، ويقضوَن ركعة«)2).
بن  »مّمد  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /88
أبان،  عن  احكم،  بن  عّي  عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  اه  عبد  عن  حيى، 
الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: صّى رسول  عن عبد 
أصحابه  ففّرق  اخ��وف،  صاة  الّرقاع  ذات  غزاة  ي  بأصحابه   اه
فرقتن، أقام فرقة بإزاء العدّو، وفرقة خلفه، فكّر وكّروا، فقرأ وأنصتوا، 
فركع وركعوا، وسجد فسجدوا، ثّم استتّم رسول اه قائًا، وصّلوا 
أنفسهم ركعة، ثّم سّلم بعضهم عى بعٍض، ثّم خرجوا إى أصحاهم، 
 ،اه رسول  خلف  فقاموا  أصحاهم،  وجاء  العدّو،  بإزاء  وأقاموا 
فصّى هم ركعة، ثّم تشّهد وسّلم عليهم، فقاموا، فصّلوا أنفسهم ركعة، 

وسّلم بعضهم عى بعٍض«)3).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /89
»فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
يكِر،  قال:  يصِي؟  كيف  لٍص،  أو  ٍع  سبه ِمن  خاف  الّرجل  عن   اه

ويؤمى برأسه«)4).
)1) تذيب اأحكام: 299/3/ح3. 

)2) تذيب اأحكام: 301/3/ح10. 

)3) تذيب اأحكام: 172/3/ح2. 

)4) تذيب اأحكام: 173/3/ح4. 
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عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /90
فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عار، عن أي عبد اه، قال: اخطبة 
ي ااستسقاء قبل الّصاة، ويكِر ي اأوى سبعًا، وي اأخرى مسًا«)1).
91/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد، عن أمد، عن احسن 
إّنا  قال:   ،أبان، عن زرارة، عن أحدما ابن سعيد، عن فضالة، عن 

صاة العيدين عى امقيم، وا صاة إّا بإماٍم«)2).
92/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن أمد 
ابن عبد اه القروّي، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي 
جعفر ي صاة العيدين، قال: يهكِر واحدة يفتتح ها الّصاة، ثّم يقرأ 
يكِر واحدة ويركع  ثّم  بينهّن،  يقنت  يكِر مسًا  ثّم  الكتاب وسورة،  أّم 
َرِبَك  اْسَم  ﴿َسِبْح  يقرأ ي اأوى  القرآن وسورة،  ّم  أه فيقرأ  ثّم يقوم،  ها، 
ويقنْت  أربعًا،  يهكِر  ثّم  َوُضَحاَها﴾،  ﴿َوالَشْمِس  الّثانية  وي  اأْعَى﴾، 

بينهّن، ثّم يركعه باخامسة«)3).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /93
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان بن عثان، عن 
 ،قال: اجتمع عيدان عى عهد أمر امؤمنن ،سلمة، عن أي عبد اه
أْن جمع  فَمن أحّب  فيه عيدان،  يوٌم اجتمع  فقال: هذا  الّناس،  فخطب 
معنا، فليفعل، وَمن م يفعل، فإّن له رخصًة–يعني: َمن كان متنِحيًا-«)4).

)1) تذيب اأحكام: 150/3/ح10. 

)2) تذيب اأحكام: 287/3/ح18. 

)3) تذيب اأحكام: 132/3/ح20. 

)4) تذيب اأحكام: 137/3/ح38. 
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الَصْوُم
1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم 
ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن احلبّي، قال: سألته أبا عبد اه عن 
رجٍل أسلم بعد ما دخل ي شهر رمضان أّيامًا، فقال: ليقِض ما فاته«)1).

2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أمد بن 
مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن 
زرارة، عن أي عبد اه، قال: م يكْن رسول اه يصوم ي الّسفر ي 
شهر رمضان وا غره، وكان يوم بدر ي شهر رمضان، وكان الفتح ي 

شهر رمضان«)2).
أي  بن  »حيى  عن  عثان،  بن  أبان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /3
الّسفر  ي  رمضان  شهر  ي  »الّصائم  قال:   ،اه عبد  أي  عن  العاء، 
فقال:   ،اه رسول  أتى  رجًا  إّن  قال:  ثّم  احر،  ي  فيه   كامفطر 
يا رسول اه، أصوم شهر رمضان ي الّسفر؟ فقال: ا، فقال: يا رسول 
اه، إّنه عّي يسر، فقال رسول اه: إّن اه تبارك وتعاى تصّدق عى 
إذا  كم  أحده بر  أحه رمضان،  شهر  ي  باإفطار  ومسافرها  أّمتي  مرى 

رّد عليه؟!«)3). تصّدق بصدقٍة أْن ته
4/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »العاء، عن مّمد بن مسلم، عن 
ئل عن الّرجل يعرض له الّسفر ي شهر رمضان، وهو  أي جعفر، أّنه سه

مقيم، وقْد مى منه أّيام، فقال: ا بأس بأْن يهسافر ويهفطر وا يصوم.

)1) تذيب اأحكام: 246/4/ح4. 

)2) تذيب اأحكام: 235/4/ح66. 

)3) من ا حره الفقيه: 140/2/ح1973.
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.(1(»وقْد روى ذلك أبان بن عثان، عن الّصادق
5/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن عّدة، 
: الّرجل يشِيع  عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: قلته
أخاه ي شهر رمضان اليوم واليومن؟ قال: يهفطر ويقي، قيل له: فذلك 

قيم وا يهشِيعه؟ قال: يهشِيعه ويهفطر، فإّن ذلك حقر عليه«)2). أفضل، أو يه
بن  بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  يد  الكاي، عن »مه ما روي ي   /6
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، عن أي عبد 
عليها؟  يقعه  هل  رمضان،  شهر  ي  جارية  ومعه  يهسافر  الّرجل  ي   اه

قال: نعم«)3).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان بن عثان، عن إسحاق بن عّار، قال: سألته أبا عبد اه عن 
فقال: ا تصمه  تسٍع وعرين من شعبان،  علينا ي  يغمر  هال رمضان 
إّا أْن تراه، فإْن شهد أهل بلد آخر أّهم رأوه، فاقِضه، وإذا رأيته وسط 

الّنهار، فأتّم صومه إى الّليل«)4).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »القاسم، 
عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن 
هال رمضان يغّم علينا ي تسٍع وعرين من شعبان، فقال: ا تصم إّا 

أْن تراه، فإْن شهد أهل بلٍد آخر، فاقِضه«)5).
)1) من ا حره الفقيه: 139/2/ح1970. 

)2) الكاي: 129/4/ح7.

)3) الكاي: 134/4/ح4.

)4) تذيب اأحكام: 178/4/ح65.

)5) تذيب اأحكام: 157/4/ح11.
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9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن احسن 
ابن عّي، عن عبد اه بن امغرة، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثان، 
عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: قلته له: رجٌل 
وم، وم يصم شهر رمضان، وم يدِر أّي شهٍر هو؟ قال: يصوم  أرْته الرر
شهرًا يتوّخاه، وحتسب به، فإْن كان الّشهر الذي صامه قبل رمضان، م 

جِزِه، وإْن كان بعد شهر رمضان، أجزأه«)1).
10/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »أبان بن عثان، عن عبد الّرمن 
ابن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: قلته له: رجٌل أرْته الّروم، وم 
يصّح له شهر رمضان، وم يدِر أّي شهر هو؟ قال: يصوم شهرًا يتوّخى 
وإْن  م جزئه،  قبل شهر رمضان،  الذي صامه  الّشهر  كان  فإْن  وحسب، 

كان بعد شهر رمضان أجزأه«)2).
بن عّي  إدريس، عن احسن  بن  »أمد  الكاي، عن  ما روي ي   /11
الكوّي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن، عن أي 
وم، وم يصْم شهر رمضان، وم  عبد اه، قال: قلته له: رجٌل أرْته الرر
يدِر أّي شهٍر هو؟ قال: يصوم شهرًا ]و[ يتوّخاه وحسب، فإْن كان الّشهر 

الذي صامه قبل شهر رمضان، م جِزِه، وإْن كان بعد رمضان أجزأه«)3).
12/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عن أحمد بن محّمد، عن 
أبا  سألته  قال:  زرارة،  عن  أب��ان،  عن  فضالة،  عن  سعيد،  بن  احسن 
وقال  أنجم،  ثاثة  يبدو  حن  قال:  الّصائم،  إفطار  وقِت  عن   جعفر

)1) تذيب اأحكام: 310/4/ح3. 

)2) من ا حره الفقيه: 125/2/ح1920. 

)3) الكاي: 180/4/ح1.
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ذلك،  بعد  الّشمس  أبر  ثّم  فأفطر،  غابْت،  قْد  الّشمس  أّن  ظّن  لرجٍل 
قال: ليس عليه قضاء«)1).

13/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
ه عن رجٍل أفطر يومًا من شهر رمضان متعِمدًا، قال: يتصّدق  قال: سألته

بعرين صاعًا، ويقي مكانه«)2).
14/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
»احسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن، قال: سألته 
أبا عبد اه عن رجٍل أفطر يومًا من شهر رمضان متعِمدًا، قال: عليه 

.(3(»مسة عر صاعًا، لكِل مسكن مٌد، مثل الذي صنع رسول اه
الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أي  15/ ما روي ي 
جعفر، عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، 
ه عن رجٍل  عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: سألته
أفطر يومًا من شهر رمضان متعِمدًا، قال: عليه مسة عر صاعًا، لكِل 

مسكن مٌد، بمِد الّنبِي أفضل«)4).
16/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن احسن بن زياد، عن 
وهو  امَرق،  يذوَق  أْن  والّطّباخة  للّطّباخ  بأس  ا  قال:   ،اه عبد  أي 

)1) تذيب اأحكام: 318/4/ح36.

)2) الكاي: 103/4/ح8.

)3) تذيب اأحكام: 321/4/ح53.

)4) تذيب اأحكام: 207/4/ح6. 
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صائم«)1).
17/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي مريم اأنصارّي، 
عن أي عبد اه، قال: إذا صام الّرجل شيئًا من شهر رمضان، م يزل 
مريضًا حّتى مات، فليس عليه يٌء، وصّح، ثّم مِرَض، ثّم مات، وكان له 
ه«)2). مال تصّدق عنه مكان كّل يوم بمٍد، وإْن م يكن له مال، صام عنه ولير

الفقيه، باإسناد عن »أبان بن عثان، عن أي مريم  18/ ما روي ي 
شهر  من  شيئًا  الّرجل  صام  إذا  قال:   ،اه عبد  أي  عن  اأنصارّي، 
رمضان، ثّم م يزْل مريضًا حّتى مات، فليس عليه قضاء، وإْن صّح، ثّم 
مِرَض، ثّم مات، وكان له مال، تصّدق عنه مكان كِل يوٍم بمٍد، فإْن م يكن 
ه، وإذا مات رجٌل وعليه صوم شهر رمضان، فعى  له ماٌل، صام عنه ولير
ولِيه أْن يقي عنه، وكذلك َمن فاته ي الّسفر وامرض، إّا أْن يكوَن مات 
ي مرضه من قبل أْن يصّح بمقدار ما يقي به صومه، فا قضاء عليه إذا 
كان كذلك، وإْن كان للميت ولّيان، فعى أكرما من الِرجال أْن يقي 

ه من الِنساء«)3). عنه، فإْن م يكن له وٌي من الِرجال، قى عنه ولير
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /19
الّرمن بن أي  أبان بن عثان، عن عبد  القاسم بن مّمد اجوهرّي، عن 
عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن قضاء شهر رمضان ي شهر ذي 

)1) الكاي: 114/4/ح2.

)2) الكاي: 123/4/ح3.

)3) من ا حره الفقيه: 152/2/ح2008. 
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احّجة وأقطعه، فقال: اقِضه ي شهر ذي احّجة، واقطْعه إْن شئَت«)1).
20/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن عّي بن ماجيلويه، قال 
حّدثني مّمد بن حيى العّطار، عن مّمد بن أمد بن أمد بن هال، عن 
 قال: إّن الّنبّي ،أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان، عن أي جعفر
مّا انرف ِمن عرفات، وسار إى منى، دخل امسجد، فاجتمع إليه الّناس 

يسألونه عن ليلة القدر، فقام خطيبًا، فقال بعد الّثناء عى اه:
، فإّنكم سألتهموي عن ليلِة القدر، فَلم أطوها عنكم؛ أّي م أكْن   أّما بعده
ا الّناس، أّنه َمن ورد عليه شهر رمضان وهو صحيٌح  ها عامًا، اعلموا أهر
سوٌي، فصام هاره، وقام وردًا ِمن ليله، وواَظَب عى صاته، وهاجر إى 
قال:  الّرِب،  بجايزة  وفاز  القدر،  ليلَة  أدرَك  فقْد  عيده،  إى  معته، وغدا 

فقال أبو عبد اه : فاز -واه- بجوايز ليسْت كجوايز العباد«)2).
21/ ما روي ي اخصال للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن فضالة، 
أي  قلته  قال:  يسار،  بن  بّشار  عن  اأحول،  جعفر  أي  عن  أبان،  عن 
ِلقْت يوم  الّنار خه يهصام يوم اأربعاء؟ قال: أّن  : أِي يٍء  عبد اه 

اأربعاء«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /22
فضالة، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر ، قال: 

)1) تذيب اأحكام: 275/4/ح5. 

)2) ثواب اأعال: 64. 

)3) اخصال: 387/ح74.
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سألتهه عن صوم يوم عرفة؟ قال: َمن قوَي عليه، فحسٌن إْن م يمنعك من 
َف عن ذلَك،  ْمه، وإْن خشيَت أْن تضعه عاء، فإّنه يومه دعاٍء ومسألٍة، فصه الدر

ْمه«)1). فا تصه
23/ ما روي ي فضائل اأشهر الّثاثة، عن »مّمد بن احسن بن أمد 
بن  أمد  حّدثنا  قال:  الّصّفار،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال:  الوليد،  ابن 
مّمد بن عيسى، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي، عن أبان 
ابن عثان، عن كثر الّنوا، عن أي عبد اه: إّن نوحًا ركب الّسفينة أّوَل 
يوٍم من رجب، فأَمَر َمن معه أْن يصوموا ذلك اليوم، وقال: َمن صاَم ذلك 

اليوم، تباعدْت عنه الّنار مسرة سنة«)2).
24/ ما روي ي ثواب اأعال للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن أمد بن مّمد بن أي نر البزنطّي، 
عن أبان بن عثان، عن كثر الّنوا، عن أي عبد اه، قال: إّن نوحًا ركب 
الّسفينة أّول يوٍم من رجب، فأمر َمن معه أْن يصوموا ذلك اليوم، وقال: 
َمن صام ذلك اليوم، تباعدْت عنه الّنار مسرة سنة، وَمن صاَم سبعة أّياٍم، 
تحْت له أبواب  أهغلقْت عنه أبواب الِنران الّسبعة، وَمن صاَم ثانية أّيام، فه
أهعطَي مسألَته، وَمن زاد، زاده  الّثانية، وَمن صام مسة عر يومًا،  اجّنة 

.(3(»اه
25/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن، عن مّمد بن 
عبد اه بن زرارة، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان اأمر، 

)1) تذيب اأحكام: 299/4/ح10. 

)2) فضائل اأشهر الثاثة: 22/ح9.

)3) ثواب اأعال: 53.
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عن كثر الّنوا، عن أي جعفر ، قال: لزقْت الّسفينة يوم عاشورا عى 
اجودّي، فأمر نوح َمن معه من اجِن واإنس أْن يصوموا ذلك اليوم، 
 اه تاب  الذي  اليوم  هذا  اليوم،  هذا  ما  أتدروَن   :جعفر أبو  وقال 
فيه عى آدم وحّوا، وهذا اليوم الذي فلق اه فيه البحر لبني إرائيل، 
فأغرق فرعون وَمن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى فرعون، 
لد فيه إبراهيم، وهذا اليوم الذي تاب اه فيه عى  وهذا اليوم الذي وه
قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ابن مريم، وهذا اليوم 

.(1(»الذي يقوم فيه القائم
26/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، 
عن  نر،  أي  بن  مّمد  بن  أمد  عن  زرارة،  بن  اه  عبد  بن  مّمد   عن 

 ،أبا جعفر قال: سمعته  الّنوا،  بّياع  كثر  قال: حّدثنا  بن عثان،  أبان 
يقول: سمع نوح رير الّسفينة عى اجودّي، فخاف عليها، فأخرج رأسه 
من جانب الّسفينة، فرفع يده، وأشار بإصبعه، وهو يقول: )رمان اتقن(، 
وتأويلها: يا رِب أحِسن، وإّن نوحًا مّا ركب الّسفينة ركبها ي أّول يوٍم 
من رجب، فأمر َمن معه من اجِن واإنس أْن يصوموا ذلك اليوم، فقال: 
أّياٍم  الّنار مسرة سنة، وَمن صام سبعة  تباعدْت عنه  وَمن صاَمه منكم، 
تحْت له  لقْت عنه أبواب الّنران الّسبعة، وَمن صام ثانية أّياٍم منه، فه منه، غه
أبواب اجنان الّثانية، وَمن صام عرة أّياٍم منه أهعطَي مسألَته، وَمن صام 
فر لك، وَمن زاد  مسة وعرين يومًا منه، قيل له: استأنف العمل، فقْد غه

زاده اه«)2).
)1) تذيب اأحكام: 300/4/ح14.

)2) تذيب اأحكام: 306/4/ح1. 
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27/ ما روي ي فضائل اأشهر الّثاثة، عن »أمد بن زياد بن جعفر 
أي  ابن  عن  أبيه،  عن  هاشم،  بن  إبراهيم  بن  عّي  حّدثنا  قال:  اهمداّي، 
عمر، عن أبان، عن أي عبد اه ، قال: َمن صام ثاثة أّيام من شعبان 

وجبْت له اجّنة، وكان رسول اه شفيعه يوم القيامة«)1).
28/ ما روي ي فضائل اأشهر الّثاثة، عن أمد بن زياد بن جعفر 
أي  ابن  عن  أبيه،  عن  هاشم،  بن  إبراهيم  بن  عّي  حّدثنا  قال:  اهمداّي، 
أي  كان  قال:  أي،  عبد اه: سمعته  أبو  قال  »قال:  أبان،  عمر، عن 
َهّل شعبان مع أصحابه، فقال: معار أصحاب،  إذا   العابدين زين 
يقول:   ،اه رسول  وكان  شعبان،  شهر  هذا  هذا؟  شهٍر  أّي  أتدروَن 
فوالذي  إى رِبكم،  لنبِيكم، وتقّربًا  فيه مّبًة  أَا فصوموا  شعبان شهري، 
نفس عِي بن احسن بيده، َلسمعته أي احسن بن عّي، يقول: سمعته 
إى  وتقّربًا   ، اه  نبِي  مّبة  شعبان  صام  َمن  يقول:   ،امؤمنن أمر 

اه، أحّبه اه، وقّربه ِمن كرامته يوم القيامة، وأوجب له اجّنة«)2).
29/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
قال:   ،اه عبد  أي  عن  سلمة،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  الوّشاء،  عن 
اجتمع عيدان عى عهد أمر امؤمنَن )صلوات اه عليه(، فخطب الّناس، 
ثّم قال: هذا يوٌم اجتمع فيه عيدان، فَمن أحّب أْن جمع معنا، فْليفعل، 

 

وَمن م يفعْل، فإّن له رخصة، يعني: َمن كان متنِحيًا«)3).
30/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 

)1) فضائل اأشهر الّثاثة: 60/ح42.

)2) فضائل اأشهر الّثاثة: 61/ح43. 

)3) الكاي: 461/3/ح8.
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»مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العا الّرازّي، عن 
أي عبد اه ، قال: ا يكون اعتكاف إّا ي مسجد ماعة«)1).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /31
 ،أبيه عن  اه،  عبد  أي  عن  حفص،  أي  سلمة  عن  أبان،  عن  فضالة، 
قال: صدقة الفطرة عى كِل صغٍر وكبٍر، حٍر أو عبٍد، عن كِل َمن تعول–

من  صاع  أو  شعر،  من  صاع  أو  مر،  ِمن  صاع  عليه–،  نفق  ته َمن  يعني: 
ّدين ِمن قمٍح«)2). زبيب، فلّا كان ي زمن عثان، حّوله مه

32/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أمد بن زياد، قال: حّدثنا 
عّي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: حّدثنا أبو أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، 
َمن  قال:   ،مّمد بن  جعفر  الّصادق  عن  وغره،  عثان،  بن  أبان  عن 
 َخَتَم صيامه بقوٍل صالٍح، أو عمٍل صالٍح، تقّبل اه منه صيامه، فقيل له: 

يا بن رسول اه، ما القول الّصالح؟ قال: شهادة أْن ا إله إّا اه، والعمل 
الّصالح: إخراج الفطرة«)3).

الَزَكاُة
1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عِي بن احسن بن فضال، عن 
»العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر واحسن بن شهاب، 
الّزكاة عى تسعة أشياء،   قال: وضع رسول اه ،عن أي عبد اه
وعفا عّا سوى ذلك، عى الّذهب، والفّضة، واحنطة، والّشعر، والّتمر، 

)1) تذيب اأحكام: 290/4/ح13. 

)2) تذيب اأحكام: 82/4/ح11. 

)3) أماي الّصدوق: 160/ح9.
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والّزبيب، واإبل، والبقر، والغنم«)1).
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »ميد بن زياد، 
 ،عن ابن ساعة، عّمن ذكره، عن أبان، عن أي مريم، عن أي عبد اه
ه عن احرث ّما يهزّكى، فقال: الّر، والّشعر، والّذرة، واأرز،  قال: سألته
فبلغ  بالّصاع،  ِكيل  كّلا  وقال:  يهزّكى،  ّما  هذا  كلر  والعدس،  والّسلت، 

اأوساق، فعليه الّزكاة«)2).
بن  بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  يد  الكاي، عن »مه ما روي ي   /3
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
ماٌل  يده  دين، وي  ه عن رجٍل عليه  قال: سألته  ،أي عبد اه اه، عن 
لغره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضًا، فحال عليه احول، فزّكاه«)3).

4/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، عن 
احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عّمن أخره، 
بدينه،  وى  ماٌل،  يده  وي  دين،  عليه  رجٍل  عن   أحدما سألته  قال: 
احول،  عليه  فحال  استقرض،  إذا  فقال:  زكاة؟  عليه  هل  لغره،  وامال 

فزكاته عليه، إذا كان فيه فضل«)4).
5/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، عن 
سندّي بن مّمد، عن أبان بن عثان اأمر، عن مّمد احلبّي، عن أي عبد 
اه، قال: إذا زاد عى امأَي درهم أربعوَن درمًا، ففيها درهم، وليس 

)1) تذيب اأحكام: 3/4/ح3. 

)2) تذيب اأحكام: 4/4/ح8. 

)3) الكاي: 521/3/ح7.

)4) الكاي: 521/3/ح9.
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: فا ي تسعٍة وثاثَن درمًا؟ قال: ليس  فيا دون اأربعن يء، فقلته
عى الّتسعة وثاثن درمًا يء«)1).

6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن، عن القاسم 
قاا:  بن شهاب،  أي بصر واحسن  بن عثان، عن  أبان  ابن عامر، عن 
قال أبو عبد اه: ليس ي أقّل ِمن مسِة أوساق زكاة، والَوَسق سّتون 

صاعًا«)2).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، عن 
سندّي بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العا، عن أي عبد 

، قال: ي عريَن دينارًا نصف دينار«)3).
8/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن سعيد بن يسار، قال: قلته أي 
عبد اه: الّرجل يهعطى الّزكاة يقِسمها ي أصحابه، أيأخذ منها شيئًا؟ 

قال: نعم«)4).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »إبراهيم 
ابن أي إسحاق، عن عبد اه بن ّماد اأنصارّي، عن أبان بن عثان، عن 
يعقوب بن شعيب احّداد، عن العبد الّصالح، قال: قلته له الّرجل مّنا 
يكون ي أرٍض منقطعٍة، كيف يصنعه بزكاِة ماله؟ قال: يضعها ي إخوانه 
: فإْن م حره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث ها إليهم،  وأهل وايته، فقلته

)1) تذيب اأحكام: 12/4/ح3. 

)2) تذيب اأحكام: 19/4/ح16،

)3) تذيب اأحكام: 6/4/ح2. 

)4) الكاي: 555/3/ح1. 
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 : ، قلته : فإْن م جْد َمن حملها إليهم؟ قال: يدفعها إى َمن ا َيْنِصبه قلته
فغرهم؟ قال: ما لغرهم إّا احجر«)1).

10/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ]ابن[ ساعة، عن غر 
واحد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: سألته 
ِرمْت عى بني هاشم، ما هي؟ قال: هي  أبا عبد اه عن الّصدقة التي حه

: فتحلر صدقةه بعضهم عى بعٍض؟ قال: نعم«)2). الّزكاة، قلته
الّتهذيب، باإسناد عن سعد بن عبد اه، عن »أي  11/ ما روي ي 
جعفر، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن يزيد بن فرقد الّنهدّي 
قال: سألته أبا عبد اه  عن رجٍل يقبل الّزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ 

قال: ا«)3).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /12
الّنزول عى أهل اخراج،  ه عن  »فضالة، عن أبان، عن مّمد، قال: سألته

فقال: ينزل عليهم ثاثة أّيام«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /13
»القاسم بن مّمد وفضالة بن أّيوب، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، 
قال: سألته أبا عبد اه عن الّسخرة ي القرى، وما يهؤخذ ِمن العلوج 
َط عليهم  القرى، فقال: يشرط عليهم ذلك، فا اشره نزلوا  إذا  واأَكَرة 
خرة، وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أْن تأخَذ  من الّدراهم والسر

)1) تذيب اأحكام: 46/4/ح12.

)2) الكاي: 59/4/ح5.

)3) تذيب اأحكام: 74/4/ح14. 

)4) تذيب اأحكام: 153/7/ح26. 
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اأرض  تلك  نزل  َمن  أّن  كامتيّقن  كان  وإْن  تهشارطه،  حّتى  شيئًا   منهم 
ه عن رجٍل بنى ي حٍق له إى جانب  ِخَذ منه ذلك، قال: وسألته أو القرية أه
له  يرّدهم وهم  أْن  لهه  أ  إليه،  دار جاره  أهل  فتحّول  دارًا،  أو  بيوتًا،  جار 
حيث  ويتحّولون  ش��اؤوا،  حيث  ينزلون  أح��رار،  هم  فقال:  كارهون، 

شاؤوا«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14
سألته  قال:  الفضل،  بن  إساعيل  عن  أب��ان،  عن  مّمد،  بن   »القاسم 
أبا عبد اه عن أرض اخراج إن اشرى الّرجل منها أرضًا، فبنى فيها، 
أجر  منهم  يأخَذ  أْن  ألهه  نزلوها،  الِذّمة  أهل  من  أناسًا  أّن  غر  يبِن،  م  أو 
بعد  منهم  أخذه  فا  يهشارطهم،  فقال:  أّدوا جزية رؤوسهم؟  إذا  البيوت 

الّرط، فهو حال«)2).
15/ ما روي ي امستطرفات، عن »أمد بن هال، عن أي عمر، عن 
ه عن صفو  أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي عبد اه، قال: سألته
والّسيف  الفاره،  وامركب  الّرؤوفة،  اجارية  يأخذ  أْن  لإمام  قال  امال، 

قّسم الغنيمة، فهذا صفو امال«)3). القاطع، قبل أْن ته
باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب،  الّتهذيب،  ما روي ي   /16
عن أمد بن هال، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، 
ه عن صفو امال، قال: لإمام يأخذ اجارية  عن أي عبد اه، قال: سألته
قّسم الغنيمة،  الّرِوقة، وامركب الفاره، والّسيف القاطع، والِدرع، قبل أْن ته

)1) تذيب اأحكام: 153/7-154/ح27. 

)2) تذيب اأحكام: 154/7/ح28. 

)3) مستطرفات الّسائر: 606. 
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فهذا صفو امال«)1).
17/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
أمد بن مّمد، عن احسن عن القاسم، عن أبان، عن أي بصر، عن أي 
ه يقول: َمن اشرى شيئًا من اخمس، م يعذره اه،  جعفر، قال: سمعته

اشرى ما ا حلر له«)2).
الَحُج

1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن احسن، 
عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أي العّباس، عن أي عبد اه ي قول 

اه : ﴿َوَأتُِموا اْلَحَج َواْلُعْمَرَة لَِلِه﴾، قال: ما مفروضتان«)3).
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن احسن، عن 
القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: قال أبو 

عبد اه: احجر واجٌب عى الّرجل، وإْن كان عليه دين«)4).
أبيه، واحسن بن  إبراهيم، عن  3/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
مّمد، عن عبدويه بن عامر، وغره، ومّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد 
ميعًا، عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، 
ّمه عى مار،  لد إساعيل، مله إبراهيم وأه عن أي عبد اه، قال: ما وه
زاٍد  ِمن  اِحجر، ومعه يٌء  وأقبل معه جرئيل، حّتى وضعه ي موضع 

)1) تذيب اأحكام: 134/4/ح9. 

)2) تذيب اأحكام: 136/4/ح3.

)3) تذيب اأحكام: 459/5/ح239.

)4) تذيب اأحكام: 462/5/ح257. 
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وسقاٍء فيه يٌء ِمن ماٍء، والبيت يومئٍذ ربوة مراء من مدٍر، فقال إبراهيم 
ٌر،  وَسمه َسَلٌم  يومئٍذ  ومّكة  قال:  نعم،  قال:  م��رَت،  أه ههنا   : جرئيل 

وحول مّكة يومئٍذ ناٌس من العاليق«)1).
أبيه، واحسن بن  إبراهيم، عن  4/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
مّمد، عن عبدويه بن عامر، ومّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد ميعًا، 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن عقبة بن بشر، عن 
أحدما ، قال: إّن اه  أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وأْن يرفع قواعدها، 
سافًا،  يوٍم  كّل  البيت  وإساعيل  إبراهيم  فبنى  مناسكهم،  الّناس  ويهري 
حّتى انتهى إى موضع احجر اأسود، قال أبو جعفر: فنادى أبو قبيس 
ثّم  فأعطاه احجر، فوضعه موضعه،  إّن لك عندي وديعة،   :إبراهيم
ا الّناس، إّي إبراهيم خليل  إّن إبراهيم أّذن ي الّناس باحّج، فقال: أهر
وه، فأجابه َمن حجر إى يوم  وا هذا البيت، فحجر اه، إّن اه يأمركم أْن حجر
القيامة، وكان أّول َمن أجابه من أهل اليمن، قال: وحّج إبراهيم هو 
وأهله وولده، َفَمن زعم أّن الّذبيح هو إسحاق، فِمن ههنا كان ذبحه«)2).
5/ ما روي ي الكاي، عن »ابن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي 
عبد اه، قال: كان طول الكعبة يومئٍذ تسعَة أذرٍع، وم يكن ها سقف، 
ابن  ثّم كَسها احّجاج عى  فسقفها قريش ثانية عر ذراعًا، فلْم تزل، 

بر، فبناها، وجعلها سبعًة وعريَن ذراعًا«)3). الزر
6/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، ومّمد بن حيى، 

)1) الكاي: 201/4/ح1.

)2) الكاي: 205/4/ح4.

)3) الكاي: 207/4/ح8.
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عن أمد بن مّمد، واحسن بن مّمد، عن عبدويه بن عامر ميعًا، عن 
أّنه سمع  أمد بن مّمد بن أي نر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، 
قال جرئيل  الّتورية،  يوم  كان  ما  أّنه  يذكران:   عبد اه وأبا  أبا جعفر 
ِميْت الّتورية، ثّم أتى ِمنى، فأباته ها، ثّم  إبراهيم : ترّوه، من اماء فسه
غدا به إى عرفات، فرب خباه بنمرة دون عرفة، فبنى مسجدًا بأحجاٍر 
بيٍض، وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم، حّتى أهدِخَل ي هذا امسجد الذي 
بنمرة، حيث يهصِي اإمام يوم عرفة، فصّى ها الّظهر والعر، ثّم عمد به 
إى عرفات، فقال: هذه عرفات، فأْعِرف ها مناسكك، واعرف بذنبك، 
ازدلف  أّنه  امزدلفة؛  ِميْت  فسه امزدلفة،  إى  أفاض  ثّم  عرفات،  ِمي  فسه
فيه  رأى  وقْد  ابنه،  يذبَح  أْن  اه  فأمره  احرام،  امشعر  عى  قام  ثّم  إليها، 
إى  امشعر  من  أفاض  أصبح  فلّا  إليه،  كان  ما  وأنِس  وخائقه،  شائله 
نّي، هات  ِمه: زوري البيت أنت وأحتبِسه الغام، فقال: يا به منى، فقال أه
ربان، فقال أبان: فقلته أي بصر: ما أراد  احار والِسِكن حّتى أقِرَب القه
باحار والِسِكن؟ قال: أراد أْن يذبَحه، ثّم حمله، فيهجِهزه ويدفنه، قال: 
ربرك  قال:  ربان؟  القه أيَن  أبِت  يا  فقال:  والِسِكن،  باحار  الغام  فجاء 
يعلمه أين هو، يا بنّي، أنت -واه- هو، إّن اه قْد أمري بذبحك، ﴿َفاْنُظْر 
َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِي إِْن َشاَء اُه ِمَن الَصابِِريَن﴾، 
ّد وثاقي، قال:   قال: فلّا عزم عى الّذبح، قال: يا أبِت، ِمر وجهي، وشه
 :ها عليَك اليوم، قال أبو جعفر نّي، الوثاق مع الّذبح! واهِ ا أمعه يا به
عى  فوضعها  امهدية،  وأخذ  عليه،  أضجعه  ثّم  احار،  رطاِن  قه له  فطرح 
أْن  أهريد  قال:  الغام؟  هذا  من  تريد  ما  فقال:  شيٌخ،  فأقبل  قال:  حلقه، 
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فقال:  ه؟  تذبحه اه طرفَة عٍن  يعِص  م  اه! غام  فقال: سبحان  أْذَبحه، 
نعم، إّن اه قْد أمري بذبحه، فقال: بل ربرك هاك عن ذبحه، وإّنا أمرك 
هذا الّشيطان ي منامك، قال: ويلك، الكام الذي سمعته هو الذي بلغ 
يا  الّشيخ:  فقال  الّذح،  عى  عزم  ثّم  أكِلمك،  ا  -واه-  ا  ترى،  ما  ي 
قتدى بك، فإْن ذبحَت ولدك َذَبَح الّناسه أوادهم،  إبراهيم، إّنك إمام يه
يقول:   ،جعفر أبا  سمعته  بصر:  أبو  قال:  يهكِلمه،  أْن  فأبى  فمهًا، 
ثّم  امهدية، فوضعها عى حلقه،  ثّم أخذ  الوسطى،  فأضَجَعهه عند اجمرة 
رفع رأسه إى الّساء، ثّم انتحى عليه، َفَقَلَبها جرئيل عن حلقه، فنظر 
إبراهيم، فإذا هي مقلوبة، َفَقَلَبها إبراهيم عى خِدها، وَقَلَبها جرئيل عى 
قفاها، ففعل ذلك مرارًا، ثّم نهودي من ميسة مسجد اخيف: يا إبراهيم، 
من  الكبش  جرئيل  وتناول  من حته،  الغام  واجّر  الّرؤيا،  صّدقَت  قْد 
الّشيخ اخبيث، حّتى ِحَق بالعجوز حن  َثبِْر، فوضعه حته، وخرج  ّلِة  قه
ه بِمنًى؟  نظرْت إى البيت، والبيته ي وسط الوادي، فقال: ما شيٌخ رأيته
ه معه؟ وَنَعَت  َفَنَعَت نعَت إبراهيم، قالْت: ذاك َبْعِي، قال: َفا وصيٌف رأيته
ليذبحه،  امهدية  وأخذ   ، أْضَجَعهه ه  رأيته فإّي  قال،  ابني،  ذاك  قالْت:  نْعَته، 
ابنه،  الّناس، وكيف رأيَته يذبحه  إّا أرحم  إبراهيم  قالْت: كّا، ما رأيته 
، وأخذ  هه أضَجَعهه قال: ورِب الّساء واأرض، ورِب هذه الَبنِّية، لقْد رأيته
امهْدية ليذبحه، قالْت: م؟ قال: َزَعَم أّن رّبه أمره بذبحه، قالْت: َفَحّق له 
أْن يهطيَع رّبه، قال: فلّا قضْت مناسكها، َفَرَقْت أْن يكوَن قْد َنَزَل ي ابنها 
يٌء، فكأي أنظر إليها مسعة ي الوادي، واضعة يدها عى رأسها، وهي 
ِم إساعيل، قال: فلا جاءْت سارة،  تقول: رِب ا تؤاخذي با عملته بأه



269

أباُن بُن عثمان

فأهخرْت اخر، قامْت إى ابنها تنظر، فإذا أثره الِسِكن خدوشًا ي حلقه، 
ففزعْت واشتكْت، وكان بدءه مرِضها الذي هلكْت فيه.

وذكر أبان، عن أي بصر، عن أي جعفر، قال: أراد أْن يذبحه ي 
يزل  فَلْم  الوسطى،  اجمرة  عند   اه رسول  ّم  أه ملْت  الذي  اموضع 
يتوارثون به، كابر عن كابر، حّتى كان آخر َمن ارحل منه عير  َمْرهم 
مّية، فارحل، فرب  ابن احسن ي يٍء كان بن بني هاشم وبن بني أه

بالعرين«)1).
7/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد، عن أمد بن مّمد بن أي 
 ،نر، عن أبان بن عثان، عن زيد الّشّحام، عّمن رواه، عن أي جعفر
مه  طه قال: حّج موسى بن عمران ومعه سبعوَن نبّيًا من بني إرائيل خه
يبهم اجبال، وعى موسى عباءتان قطوانّيتان،  لبرون، وجه إبِلهم من ليٍف، يه

َك ابنه عبدَك«)2). يقول: لّبيَك، عبده
8/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العاء، عن أي عبد اه، عن 
أبيه، قال: ْم يكْن لدور مّكة أبواب، وكان أهل البلدان يأتون بقطراهم، 

فيدخلوَن، فيربون ها، وكان أّوَل َمن بّوها معاوية«)3).
9/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن عّدة 
من أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن عبد املك، عن أي عبد 

)1) الكاي: 207/4-209/ح9.

)2) الكاي: 214/4/ح8.

)3) الكاي: 244/4/ح2.
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ه عن رجٍل م يكْن له ماٌل، فحّج به أهناس من أصحابه،  اه ، قال: سألته
حّج،  أْن  فعليه  ذلك،  بعد  أيس  فإذا  نعم،  قال:  اإسام؟  حّجَة  أقى 
: وهل تكون حّجته تلك تاّمة أو ناقصة، إذا م يكْن حّج من ماله؟  قلته
قال: نعم، يقي عنه حّجة اإسام، وتكون تاّمة، وليسْت بناقصة، وإْن 
ئل عن الّرجل يكون له اإبل، يهكرها، فيهصيبه  أيس، فْليحّج، قال: وسه
عليها، فيحّج، وهو كرٌي، تهغني عنه حّجتهه؟ أو يكون حمل الِتجارة إى 
أو  تاّمة،  ه  حّجته أتكونه   ، يضعه أو  جارته،  ي  امال  فيهصيبه   ، فيحجر مّكة، 
ناقصة، أو ا تكون حّتى يذهب به إى احّج، وا ينوي غره، أو يكون 

ه تاّمة«)1). ينوها ميعًا، أيقي ذلك حّجته؟ قال: نعم، حّجته
10/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »مسمع بن عبد 
املك، عن أي عبد اه، قال: لو أّن عبدًا حّج عر حجٍج، كانْت عليه 

حّجة اإسام إذا استطاع إى ذلك سبيًا«)2).
11/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناِد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
العّباس بن معروف واحسن بن عٍي ميعًا، عن عّي، عن فضالة، عن أبان 
ابن عثان، عن سلمة أي حفص، عن أي عبد اه، عن أبيه : أّن رجًا 
أتى علّيًا، وم حّج قّط، فقال: إّي كنته كثر امال، وفّرطته ي احِج، 
حّتى كره ِسِني، قال: فتستطيع احّج؟ قال: ا، فقال له عٌي: إْن شئَت 

فجِهز رجًا، ثّم ابعثه حجر عنك«)3).
حيى  عن  عثان،  بن  »أب��ان  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /12

)1) الكاي: 274/4/ح2.

)2) من ا حره الفقيه: 431/2/ح2888. 

)3) تذيب اأحكام: 460/5/ح245. 
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اأزرق، عن أي عبد اه، قال: َمن حّج عن إنساٍن اشركا، حّتى إذا 
قى طواف الفريضة، انقطعْت الِركة، فا كان بعد ذلك ِمن عمٍل كان 

لذلك احاِج«)1).
عن  أبان،  عن  مبوب،  »ابن  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /13
الّدين،  عّي  يكون   :عبد اه قلته أي  قال:  العّطار،  زياد  بن  احسن 
فيقعه ي يدي الّدراهم، فإْن وّزعتها بينهم م يقع شيئًا، أفأحّج، أو أوِزعها 
بن الغرماء؟ قال: حّج ها، وادعه اَه أْن يقي عنك دينك، إْن شاء اه 

تعاى«)2).
14/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد 
ابن زياد، عن ابن ساعة، عن عّدة من أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن 
الفضل بن عبد املك، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل م يكْن له ماٌل، 
فحّج به أهناس من أصحابه، أقى حّجة اإسام؟ قال: نعم، فإْن أيس 
ه تلك تاّمة أو ناقصة إذا  : هل تكونه حّجته بعد ذلك، فعليه أْن حّج، قلته
م يكْن حّج ِمن ماله؟ قال: نعم، قى عنه حّجة اإسام، وتكون تاّمة، 

وليسْت بناقصٍة، وإْن أيس، فْليحّج«)3).
بن مّمد، عن مّمد  »أمد  باإسناد عن  الّتهذيب،  ما روي ي   /15
ابن أمد الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح، عن أي عبد 
ور، إّنه  اه، قال: َمن مضْت له مس سنن، فلْم يِفْد إى رِبه وهو مه

مَحروم«)4).
)1) من ا حره الفقيه: 426/2/ح2877.

)2) من ا حره الفقيه: 437/2/ح2906.

)3) تذيب اأحكام: 7/5/ح18. 

)4) تذيب اأحكام: 450/5/ح216. 
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16/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينِي، عن »ميد بن زياد، 
أبان بن عثان،  اميثمّي، عن  عن احسن بن ساعة، عن أمد بن احسن 
عن أي بصر، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: َمن مات وهو صحيٌح 
ُه َيْوَم الِقَياَمِة َأْعَمى﴾، قال:  موٌر م حّج، فهو ّمن قال اه : ﴿َوَنْحُرُ
قلته سبحان اه، أعمى؟! قال: نعم، إّن اه أعاهه عن طريق احِق«)1).
أمد  بن  مّمد  عن  مّمد،  بن  »أم��د  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /17
الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن ذريح امحارّي، عن 
أي عبد اه، قال: َمن مات وم حّج حّجة اإسام، م منعه من ذلك 
ْت  حفه بِه، أو مرٌض ا يهطيق فيه احّج، أو سلطان يمنعه، فْليمه حاجة جه

هودّيًا أو نرانّيًا«)2).
18/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »موسى بن القاسم، عن أبان 
ابن عثان، عن بكر بن خالد، عن أي عبد اه، قال: ليس للّرورة أْن 

لَق«)3). يهقِر، وعليه أْن َحْ
19/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن رجٍل، عن أي عبد اه

قال: يهستحبر للّرورة أْن يطأ امشعر احرام، وأْن يدخل البيت«)4).
20/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن ساعة، عن أي احسن

)1) تذيب اأحكام: 18/5/ح3. 

)2) الكاي: 269/4/ح5.

)3) تذيب اأحكام: 243/5/ح13. 

)4) الكاي: 469/4/ح3. 



273

أباُن بُن عثمان

قال: سألته عن امجاِور، أَلهه أْن يتمّتع بالعمرة إى احّج؟ قال: نعم، خرج 
لِبي إْن شاء«)1). إى مهل أرضه، فيه

21/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن معّى 
أبان بن عثان، عن ساعة، عن أي  ابن مّمد، عن احسن بن عّي، عن 
ه عن امجاِور، أَلهه أْن يتمّتع بالعمرة إى احِج، قال:  احسن، قال: سألته

لِبي إْن شاء«)2). نعم، خرج إى مهل أرضه، فيه
بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأخبار  معاي  ي  روي  ما   /22
أبان بن  أبيه، عن ّماد بن عيسى، عن  عبد اه، عن أمد بن مّمد، عن 
؟ قال: احجر  ِمَي احجر عثان، عّمن أخره، قال: قلته أي جعفٍر: ِمَ سه

قال: حّج فان، أي: أفَلَح«)3). الفاح، يه
23/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ّماد بن 
قلته  قال:   ،جعفر أي  عن  أخره،  عّمن  عثان،  بن  أبان  عن  عيسى، 
ٌر عتيٌق من الّناس، َم يملكه  ِمَي البيت العتيق؟ قال: هو بيٌت حه ِمَ سه له: 

أحٌد«)4).
24/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »ّماد بن عيسى، عن 
ِميْت  سه ِمَ   : قلته قال:   ،جعفر أي  عن  أخره،  عّمن  عثان،  بن  أبان 

ٌر عتيٌق من الّناس، م يملْكه أحد«)5). البيَت العتيَق؟ قال: هو بيٌت حه

)1) الكاي: 302/4/ح7.

)2) تذيب اأحكام: 59/5/ح34.

)3) معاي اأخبار: 170/ح1. 

)4) الكاي: 189/4/ح6.

)5) امحاسن: 337/2/ح115.
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بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  الّرائع،  علل  ي  روي  ما   /25
بن  العّباس  عن  الّصّفار،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال:   ،الوليد
بن عثان،  أبان  بن عيسى، عن  ّماد  مهزيار، عن  بن  عّي  معروف، عن 
ِميْت الّتلبيةه تلبيًة؟ قال:  عّمن أخره عن أي جعفر، قال: قلته له: ِمَ سه

إجابًة أجاب موسى ، رّبه«)1).
مّمد  حّدثنا  قال:  احسن،  بن  »مّمد  عن  العلل،  ي  روي  ما   /26
بن مهزيار، عن  بن معروف، عن عّي  العّباس  الّصّفار، عن  ابن احسن 
ِميْت مّكةه  فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أي جعفر، قال: إّنا سه
َبكر ها الِرجال والِنساء، وامرأة تهصِي بَن يديَك، وعن يمينَِك  بّكَة؛ أّنه يه
وعن شالَِك )وعن يسارك(، ومعك، وا بأس بذلك، إّنا يهكره ي سائِر 

البلدان«)2).
27/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن ساعة، عن 
غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا 
رمة؟  حه ها أْن تلبس ثوبًا حريرًا، وهي مه عبد اه عن امرأة، هل َتصله

قال: ا، وها أْن تلبسه ي غر إحرامها«)3).
28/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،جعفر أي  زرارة، عن  عثان، عن  بن  أبان  عّي، عن  بن  احسن  عن 
فإْن كان  دٌم،  فعليه  فيه طيب،  أو طعاما  متعِمدًا،  أكل زعفرانًا  َمن  قال: 

.(4(»ناسيًا، فا يَء عليه، ويستغفر اه
)1) علل الّرائع: 418/2/ح4. 

)2) علل الّرائع: 397/2/ح4.

)3) الكاي: 346/4/ح8. 

)4) الكاي: 354/4/ح3. 
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29/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن احسن بن زياد، عن أي عبد 
رم؟ قال:  اه، قال: قلته له: اأشنانه فيه الّطيب، أغسله به يدي وأنا مه
إليه،  حتاجون  ا  الذي  فاعزلوا  مزاودكم،  فانظروا  اإحرام،  أردتهم  إذا 

وقال: تصّدق بيٍء كّفارة لأشنان الذي غسلَت به يدك«)1).
أبان بن  أبيه، عن ّماد، عن  30/ ما روي ي الكاي، عن »عٍي، عن 
فّرقه بينها، أي: ا خلوان، وأن  عثان، رفعه إى أحدما، قال: معنى يه

يكون معها ثالث«)2).
31/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
 :احسن بن عٍي، عن أبان بن عثان، عن زرارة، قال: قلته أي جعفر
 ، : جاهٌلٌ رم؟ قال: أجاهٌل أو عاٌم؟ قال: قلته رجٌل وقع عى أهله وهو مه

قال: يستغفر اه، وا يعود، وا يَء عليه«)3).
أمد  بن  مّمد  عن  مّمد،  بن  »أم��د  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /32
الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن احسن بن ّماد، 
ّمه، قال: ا بأس، هذه قبلة  قِبل أه قال: سألته أبا عبد اه عن امهحرم يه

بلة الّشهوة«)4). رمة، إّنا يهكره قه
33/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »ميد بن زياد، 
العّباس، قال:  أبان، عن أي  عن احسن بن ساعة، عن غر واحٍد، عن 

)1) االكاي: 354/4/ح7. 

)2) الكاي: 373/4/ح2.

)3) الكاي: 374/4/ح4. 

)4) الكاي: 377/4/ح9. 
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قلته أي عبد اه: حرمه رسول اه امدينة؟ قال: نعم، بريد ي بريد 
: صيدها؟ قال: ا، يكذبه الّناس«)1). عضاها، قال: قلته

34/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أحدما عن احسن بن عّي، عن 
قال: إذا حلف ثاث أيان متتابعات صادقًا، فقْد جاَدَل، وعليه دٌم، وإذا 

حلف بيمٍن واحدٍة كاذبًا، فقْد جاَدَل، وعليه دٌم«)2).
الّتهذيب، باإسناد عن سعد بن عبد اه، »عن أي  35/ ما روي ي 
جعفر، عن العّباس بن معروف، عن ّماد بن عيسى، عن أبان بن عثان، 
فّرقه  رفعه إى أي جعفر وأي عبد اه، قاا: امهحرم إذا وقع عى أهله، يه

بينها، -يعني بذلك: ا خلواِن إّا وأْن يكون معها ثالث-«)3).
36/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن أمد 
ابن مّمد، عن مّمد بن أمد الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن 
قِبله  عثان، عن احسن بن ّماد، قال: سألته أبا عبد اه عن امهحرم يه

ّمه، قال: ا بأس به، هذه قبلة رمة، إّنا تهكره قبلة الّشهوة«)4). أه
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /37
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن 
إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن امهحرم يلبس الّثوب 

قْد أصابه الِطيب، فقال: إذا ذهب ريح الِطيب، فْليْلبسه«)5).
)1) تذيب اأحكام: 13/6/ح4. 

)2) الكاي: 338/4/ح4.

)3) تذيب اأحكام: 319/5/ح14.

)4) تذيب اأحكام: 328/5/ح40. 

)5) تذيب اأحكام: 68/5/ح31.
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38/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد يعقوب، عن ميد بن 
زياد، عن احسن بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن مّمد احلبّي، 
قال: سألته أبا عبد اه عن امرأة إذا أحرمْت، أتلبسه الّساويل؟ قال: 

ريد بذلك الّسرة«)1). نعم، إّنا ته
عن  عّباس،  عن  »موسى،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /39
بيضتن ي  الغام مكتًا، فكس  قال: حّرك  اه،  احلبّي عبيد  أبان، عن 

احرم، فسألته أبا عبد اه، فقال: جديان، أو مان«)2).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /40
مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن زرارة، عن 
أي جعفر، أّنه قال: ي امهحرم إذا أصاب صيدًا، فوجب عليه اهدي، 
فعليه أْن ينحره إْن كان ي احِج بمنى، حيث ينحر الّناس، وإْن كان عمرة، 

نحره بمّكة، وإْن شاء تركه إى أْن يقدم، فيشريه، فإّنه جزي عنه«)3).
بن  »حيى  عن  عثان،  بن  أبان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /41
الرقع  حرمة  للمه َه  ك��رِ أّن��ه   :أبيه عن  اه،  عبد  أي  عن  العاء،  أي 

والقّفازين«)4).
42/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
احسن بن عّي بن عبد اه، عن عيسى، عن أبان بن عثان، عن إساعيل 
باع عى  هوٌد ته ابن الفضل اهاشمّي، عن أي عبد اه، قال: قلته له: فه

)1) تذيب اأحكام: 76/5/ح60. 

)2) تذيب اأحكام: 358/5/ح156. 

)3) تذيب اأحكام: 373/5/ح213. 

)4) من ا حره الفقيه: 344/2/ح2630. 
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باب امسجد، ينبغي أحٍد أْن يشرَها وخرج ها؟ قال: ا بأس«)1).
43/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثنا مّمد بن 
احسن الّصّفار، عن العّباس بن معروف، عن عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
عن أبان، عن أي أّيوب، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل اضطّر وهو 
: فإّن اه  رم إى صيٍد وميتة، ِمن أِها يأكل؟ قال: يأكل ِمَن الّصيد، قلته مه
قْد حّرمه عليه، وأحّل له اميتة، قال: يأكل ويفدي، فإّنا يأكله ِمن ماله«)2).
44/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد 
ابن زياد، عن ابن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن مّمد 
احلبّي، عن أي عبد اه، قال: إّن اه يقول ي كتابه: َو﴿طِهرا َبْيتَِي 
للَطائفَن والَعاكفَن والُرَكِع الُسُجود﴾، فينبغي للعبد أْن ا يدخل مّكة 

إّا وهو طاهر، قْد غسل عرقه واأذى وتطّهر«)3).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /45
مّمد، عن معّى بن مّمد، ومّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد ميعًا، عن 
أبو عبد  أبان، عن عجان بن صالح، قال: قال ي  احسن بن عّي، عن 
اه: إذا انتهيَت إى بئر ميمون، أو بئر عبد الّصمد، فاغتسل، واخلع 

نعليك، وامش حافيًا، وعليك الّسكينة والوقار«)4).
46/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
ومّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد ميعًا، عن احسن بن عّي، عن أبان بن 

)1) تذيب اأحكام: 385/5/ح259. 

)2) علل الّرائع: 445/2/ح2.

)3) تذيب اأحكام: 98/5/ح6.

)4) تذيب اأحكام: 99/5/ح8.
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عثان، عن عجان أي صالح، قال: قال أبو عبد اه: إذا انتهيَت إى 
بئر ميمون، أو بئر عبد الّصمد، فاغتسل، واخلع نعليك، وامش حافيًا، 

وعليك الّسكينة والوقار«)1).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /47
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن 
 فقال: كان أي ئل عن احصبة،  أّنه سه  ،أي عبد اه مريم، عن  أي 
ينزل اأبطح قليًا، ثّم جيء، فيدخل البيوت من غر أْن ينام باأبطح، 
فقلته له: أرأيَت َمن تعّجل ي يومن، إْن كان ِمن أهل اليمن، أعليه أْن 

حصب؟ قال: ا«)2).
48/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »موسى بن القاسم، عن أبان 
ابن عثان، عن أي بصر، قال: قلته أي عبد اه : خصاٌل عاها عليك 
 حفة ورسول اه : قالوا: أحرم ِمن اجه أهل مّكة، قال: وما هي؟ قلته
حفة أحد الوقتن، فأخذته بأدناما، وكنته  أحرم من الّشجرة، فقال: اجه

عليًا«)3).
49/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »موسى بن القاسم، عن أبان 
ابن عثان، عن مران بن أعن، قال: سألته أبا جعفر عن الّتلبية، فقال 

ي: لِب باحِج، فإذا دخلَت مّكة، طفَت بالبيت وصّليَت وأحللَت«)4).
50/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد، عن احسن بن سعيد، 

)1) الكاي: 400/4/ح6. 

)2) تذيب اأحكام: 275/5/ح17. 

)3) تذيب اأحكام: 57/5/ح22. 

)4) تذيب اأحكام: 86/5/ح91. 
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أين  ه،  أبان، عن زرارة، عن أي عبد اه، قال: سألته عن فضالة، عن 
يهمسك امتمِتع عن الّتلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت، بيوت مّكة، ا بيوت 

اأبطح«)1).
51/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن حيى اأزرق، 
سأله: »عن الّرجل يصلح له أْن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قى مناسك 

احِج، فْليصنْع ما شاء«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /52
أبان بن  احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن بعض أصحابنا، عن 
عثان، عن زرارة، عن أحدما، قال: ا ينبغي أْن تهصِي ركعتي طواف 
الفريضة إّا عند امقام، مقام إبراهيم، فأّما الّتطّوع، فحيثا شئَت من 

امسجد«)3).
53/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد 
ابن زياد، عن ابن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن فضيل 
ابن يسار، عن أي جعفر، قال: إذا طافْت امرأة طواف الِنساء، فطافْت 

أكثر من الِنصف، فحاضْت، نفرْت إْن شاءْت«)4).
54/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أحدما، قال: 
ا ينبغي أْن تهصِي ركعتي طواف الفريضة إّا عند مقام إبراهيم، فأّما 

)1) تذيب اأحكام: 468/5/ح284. 

)2) َمن ا حره الفقيه: 406/2/ح2830. 

)3) تذيب اأحكام: 137/5/ح124. 

)4) تذيب اأحكام: 397/5/ح28. 
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الّتطّوع، فحيثه شئَت من امسجد«)1).
55/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن أبان بن عثان، عن فضيل بن يسار، عن أي جعفر، قال: 
فحاضْت،  الِنصف،  من  أكثر  وطافْت  الِنساء،  طواف  امرأة  طافْت  إذا 

نفرْت إْن شاءْت«)2).
56/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن مهزيار، عن »فضالة، 
سل  عن أبان، عن عبد الّرمن بن سيابة، قال: سألته أبا عبد اه عن غه

يوم عرفة ي اأمصار، فقال: اغتسل أينا كنَت«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /57
ّنة  فضالة، عن أبان، عن أي إسحاق، عن أي عبد اه، قال: إّن من السر

أْن ا خرج اإمام ِمن منى إى عرفة حّتى تطلع الّشمس«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /58
فضالة، عن أبان، عن عبد اأعى، قال: قال أبو عبد اه: ا هدي إّا 

ِمن اإبل، وا ذبح إّا بمنى«)5).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /59
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، وميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن 
غر واحٍد ميعًا، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 

)1) الكاي: 424/4/ح8. 

)2) الكاي: 450/4/ح8. 

)3) تذيب اأحكام: 479/5/ح342.

)4) تذيب اأحكام: 178/5/ح2.

)5) تذيب اأحكام: 214/5/ح61. 
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أبا عبد اه عن اهدي، ما يأكل منه الذي هديه ي متعته وغر ذلك، 
فقال: كا يأكل ي هديه«)1).

حيى،  بن  أمد  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /60
عن احسن بن عّي، عن العّباس بن عامر، عن أبان، عن عثان، عن عبد 
يهؤكل منه أيٌء  ه عن اهدي، ما  الّرمن، عن أي عبد اه، قال: سألته
هديه ي امتعة أو غر ذلك؟ قال: كلر هدي ِمن نقصان احّج، فا تأكل 

ل«)2). منه، وكّل هدي من مام احِج، فكه
61/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن أبان بن عثان، عن سلمة أي حفص، عن أي عبد اه، عن أبيه 
، قال: كان عٌي يكره الّتريم ي اآذان واخرم، وا يرى به بأسًا 
، وِمن  دِن الّثنيه إْن كان َثْقٌب ي موضع الوسم، وكان يقول: جزئ ِمن البه

.(3(» ، وِمن الّضأن اجذعه امعِز الّثنيه
62/ ما روي ي الكاي، عن ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن »أبان، عن عبد الّرمن، عن أي عبد اه، أّنه قال: الكبشه 

ي أرضكم أفضله من اجزور«)4).
63/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
عى  وقعْت  إذا  قال:  ُجُنْوُبَا﴾،  َوَجَبْت  ﴿َفإَذا  تعاى:  اه  قول  ي   اه

)1) تذيب اأحكام: 224/5/ح93.

)2) تذيب اأحكام: 224/5/ح97. 

)3) الكاي: 490/4/ح7. 

)4) الكاي: 490/4/ح8. 
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الذي  القانع،  قال:  وامْعَتَ﴾،  الَقانَِع  وأْطِعُموا  ِمْنَها  ﴿فُكُلْوا  اأرض، 
يرى با أعطيَته، وا يسخط، وا يكلح، وا يلوي ِشْدَقه غضبًا، وامعرر 

.(1(» امارر بَك لتهطِعَمهه
64/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »حيى اأزرق، 
سأَل أبا إبراهيم »عن رجٍل دخل يوم الّروية متمِتعًا، وليس له هدي، 
الّتريق  أّيام  الّروية ويوم عرفة، فقال: يصومه يومًا آخر بعد  فصام يوم 
ه عن متمِتٍع كان معه ثمن هدي، وهو جد بمثل الذي  بيوم، قال: وسألته
الّتريق،  أّيام  آخر  كان  حّتى  ذلك،  ويؤِخر  يتوانى  يزل  فلم  هديًا،  معه 
قال: يصومه ثاثة  باّلذي معه هديًا،  أْن يشرَي  يقدر  فلْم  الَغَنم،  وغلْت 

أّيام بعد أّيام الّتريق«)2).
65/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن القاسم، عن أبان 
قال:   ،اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  عثان،  ابن 

ه إذا م جد هديًا، وكان متمِتعًا«)3). يصومه عن الّصبّي ولير
66/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »موسى بن القاسم، عن أبان 
ابن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن 

امعتمر بعد احِج، قال: إذا أمكَن اموسى ِمن رأِسِه، َفَحَسٌن«)4).
67/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 

)1) الكاي: 499/4/ح2. 

)2) من ا حره الفقيه: 512/2/ح3101. 

)3) تذيب اأحكام: 410/5/ح72. 

)4) تذيب اأحكام: 438/5/ح167. 
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قِلمه أظفاَره،  الّنحر حلق رأسه، ويه يوم   قال: كان رسول اه ،اه
ويأخذ ِمن شاربه، وِمن أطراف حيته«)1).

68/ ما روي ي امستطرفات، عن »أبان بن عثان، عن رجٍل، عن أي 
عبد اه، ي الّرجل خرج ي احاجة من احرم، قال: إْن رجع ي الّشهر 

الذي خرج فيه، دخل بغر إحرام، فإْن دخل ي غره، دخل بإحرام«)2).
69/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن ابن 
أي عمر، عن حفص بن البخرّي، وأبان بن عثان، عن رجٍل، عن أي 
عبد اه ي الّرجل خرج ي احاجة ِمن احرم، قال: إْن رجع ي الّشهر 
الذي خرج فيه، دخل بغر إحرام، وإْن دخل ي غره، دخل بإحراٍم«)3).

70/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، عن أي عبد اه، قال: قلته له: العمرة بعد احِج؟ قال: إذا أمكن 

اموسى من الّرأس«)4).
71/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن زرارة، قال: سمعته أبا جعفر 
، يقول: إذا قدم امعتمر مّكة، وطاف وسعى، فإْن شاء، فْلَيْمِض عى 

راحلته، وْليْلَحق بأهله«)5).

)1) الكاي: 502/4/ح3.

)2) مستطرفات الّسائر: 632. 

)3) تذيب اأحكام: 166/5/ح79. 

)4) الكاي: 536/4/ح7.

)5) الكاي: 537/4/ح4.
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72/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن زرارة وعبد الّرمن، عن أي عبد اه ي رجٍل قال: هو 

مرم بحّجة إْن م يفعْل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: ليس بيٍء«)1).
عن  القاسم،  بن  »موسى  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /73
أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، قال: سألته أبا جعفر عن لقطة 
: فإْن كان  سر أبدًا حّتى جيء صاحبها فيأخذها، قلته احرم، فقال: ا مه

عِرفها«)2). ماًا كثرًا؟ قال: فإْن م يأخذها إّا مثلك، فْليه
عن  القاسم،  بن  »موسى  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /74
عبد  أبا  سألته  قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  أبان  عن  عّباس، 
اه  عن امستحاضة، أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد 
قرأها الذي كانْت حيض فيه، فإْن كان قرؤها مستقيًا، فْلتأخذ به، وإْن كان 
ْرسفًا، فإذا  فيه خاٌف، فْلتحتط بيوٍم أو يومن، وْلتغتسْل، وْلتستدخْل كه
رسفًا آخر، ثّم تصِي، فإذا كان  رسف، فْلتغتسل، ثّم تضع كه ظهر عى الكه
دمًا سائًا، فْلتؤِخر الّصاة إى الّصاة، ثّم تهصِي صاتن بغسٍل واحٍد، 

ْف بالبيت«)3). وكّل يٍء استحّلت به الّصاة، فْليأتا زوجها، وْلتطه
75/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
هذين  يرى  أي  كان  قال:   ،إبراهيم أي  عن  مسمع،  عن  أب��ان،  عن 
احرمن ما ا يراه لغرما، ويقول: إّن اإمام فيها من اأمر امذخور«)4).

)1) تذيب اأحكام: 288/8/ح51. 

)2) تذيب اأحكام: 421/5/ح107. 

)3) تذيب اأحكام: 400/5/ح36. 

)4) تذيب اأحكام: 426/5/ح124. 
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76/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، 
عن أبان، عن ميل، قال: قال أبو عبد اه: إذا حججَت ماشيًا، ورميَت 

اجمرة، فقْد انقطع امي«)1).
بن  ميد  »عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /77
زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن زيد 
الّشّحام، قال: قلته أي عبد اه: أخرج من امسجد ي ثوي حصاة، 

ها، أو اطرحها ي مسجد«)2). قال: تردر
78/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 
عن جعفر بن بشر، عن أبان بن عثان، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو 
زئ حّجَته  عبد اه ي رجٍل أهوِيَ بحّجٍة فلم تكِفِه ِمَن الكوفِة: إّها جه

من دوِن الوقِت«)3).
79/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
اه  عبد  أبا  سألته  قال:  احلبّي،  مّمد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  واحٍد، 
 عن احجر إذا م أستطع مّسه وكثر الِزحام؟ فقال: أّما الّشيخ الكبر 
أْن ا جد  إّا  أْن تدَع مّسه،  أهحبر  والّضعيف وامريض، فمرّخص، وما 

بّدًا«)4).
80/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 
عن جعفر بن بشر، عن عيسى الفّراء، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه 

)1) تذيب اأحكام: 478/5/ح338. 

)2) تذيب اأحكام: 449/5/ح214.

)3) الكاي: 308/4/ح2. 

)4) الكاي: 405/4/ح6.
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، قال: أربعة ا جزَن ي أربٍع: اخيانة، والغلول، والّسقة، والِربا، ا 
جزَن ي: حٍج، وا عمرٍة، وا جهاٍد، وا صدقٍة«)1).

81/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثنا احسن 
ابن متيل، عن مّمد بن احسن بن أي اخّطاب، عن جعفر بن بشر، عن 
ابن احِر، عن أي عبد اه، قال: جاء رجٌل إى أي جعفر،  أبان، عن 
فقال: إِي أهديته جارية إى الكعبة، فأهعطيته ها مسائة دينار، فا ترى؟ 
ْم عى هذا احائط -يعني: احجر-، ثّم ناِد،  ْذ ثمنها، ثّم قه قال: بِْعها، ثّم خه

وأعِط كّل منقطٍع به، وكّل متاٍج ِمن احاِج«)2).
نر،  أي  بن  مّمد  بن  »أمد  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /82
روى عن أبان، عن أي عبد اه، أّنه قال: يستحبر الّصاة ي مسجد 
الغدير؛ أّن الّنبّي أقام فيه أمر امؤمنن، وهو موضٌع أظَهَر اهه فيه 

احّق«)3).
الِجَهاُد

بن  مّمد  عن  »الّصّفار،  عن  باإسناِد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /1
قال  قال:   ،اه عبد  أي  عن  أبان،  عن  احكم،  بن  عّي  عن  الّسندّي، 
قيم الّناس  ه ي الّسيف، وحت ظِل الّسيف، وا يه رسول اه: اخره كلر

يوف مقاليد اجّنة والّنار«)4). إّا الّسيف، والسر

)1) الكاي: 124/5/ح2.

)2) علل الّرائع: 409/2/ح4. 

)3) من ا حره الفقيه: 559/2/ح3142.

)4) تذيب اأحكام: 122/6/ح6. 
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2/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي عمر، 
عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العاء، عن أي عبد اه، قال: كان 
قاتل حّتى تزول الّشمس، ويقول:  أمر امؤمنن )صلوات اه عليه( ا يه
قبِل الّرمة، وَينِزل الّنر، ويقول: هو أقرب إى  فتح أبواب الّساء، وته ته

، ويرجع الّطالب، ويهفلته امنهزم«)1). الّليل، وأجدر أْن يقّل القتله
3/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي مزة الّثاّي، قال: قلته لعِي 
ابن احسن )صلوات اه عليها(: إّن علّيًا سار ي أهل القبلة بخاف 
قال:  ثّم  ثّم جلس،  قال: فغضب،  الِرك،  سرة رسول اه ي أهل 
سار -واه- فيهم بسرة رسول اه يوم الفتح، إّن علّيًا كتب إى 
مالك، وهو عى مقِدمته يوم البرة: بأْن ا يطعن ي غر مقبٍل، وا يقتل 
الكتاب،  فأخذ  آمٌن.  و  فهه بابه،  أغلَق  وَمن  جريٍح،  يز عى  جه وا  مدبرًا، 
فوضعه بن يديه عى القربوس من َقْبل أْن يقرأه، ثّم قال: اقتلوا، فقتَلهم 
مناديًا،  أمر  ثّم  فقرأه،  الكتاب،  فتح  ثّم  البرة،  سكك  أدخلهم  حّتى 

فنادى با ي الكتاب«)2).
مدان  عن  ال��ك��وّي،  مّمد  بن  »أم��د  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /4
القانّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، 
عن أي عبد اه، قال: اأسر طعامه عى َمن أره حٌق عليه، وإْن كان 

قتل من الغد، فإّنه ينبغي له أْن يرؤفه ويهطعمه ويسقيه«)3). كافرًا يه
)1) الكاي: 28/5/ح5.

)2) الكاي: 33/5/ح3. 

)3) الكاي: 35/5/ح3.
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5/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 
عن جعفر بن بشر، عن عيسى الفّراء، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه 
، قال: أربعة ا جزَن ي أربٍع: اخيانة، والغلول، والّسقة والِربا، ا 

جزَن ي: حٍج، وا عمرٍة، وا جهاٍد، وا صدقٍة«)1).
الِتَجاَرُة

الّتهذيب، باإسناِد عن »احسن بن مّمد بن ساعة،  1/ ما روي ي 
عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته 
وا هم بذلك، قال: إذا  أبا عبد اه عن راء ملوك أهل الِذّمة إذا أقرر

وا هم بذلك، فاشِر، وانكح«)2). أقرر
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مبوب، عن »فضالة، 
أبا عبد اه عن  أبان بن عثان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألته  عن 
ألف  عنده  للّصرّي  ويكون  دينار،  مائة  الّصرّي  عند  له  يكون  الّرجل 

درهم، فيقاطعه عليها، قال: ا بأس به«)3).
3/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، عن 
جعفر بن ساعة، وأمد بن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن 
ه عن بيع الغزل بالِثياب  ابن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: سألته

امبسوطة، والغزل أكثر من قدر الِثياب، قال: ا بأس«)4).

)1) الكاي: 124/5/ح2.

)2) تذيب اأحكام: 70/7/ح13. 

)3) تذيب اأحكام: 103/7/ح49. 

)4) تذيب اأحكام: 121/7/ح134. 
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الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة،  4/ ما روي ي 
قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  ذكره،  عّمن 
سألته أبا عبد اه عن الّرجل يشري بيعًا فيه كيل أو وزن يهعِره، ثّم 

يأخذه عى نحو ما فيه، قال: ا بأس«)1).
الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة،  5/ ما روي ي 
عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، عن 
الّنخل  وبخراج  الّرجال  رؤوس  بجزية  يتقّبل  الّرجل  عبد اه ي  أي 
واآجام والّطر، وهو ا يدري لعّله ا يكون من هذا يٌء أبدًا، أو يكون، 

قال: إذا علم ِمن ذلك شيئًا واحدًا أّنه قْد أدرك، فاشره، وتقّبل منه«)2).
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن مّمد بن مسلم و عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
بثمن  بأس  وا  قال:  سحٌت،  يصيد  ا  الذي  الكلب  ثمنه  قال:   ،اه

اهِر«)3).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن أي عبد اه بن سليان، قال: سألتهه عن راء امصاحف، 
ل: أشري منك ورَقه وأديَمه، وعمل يدك  فقال: إذا أردَت أْن تشرَي، فقه

بكذا وكذا«)4).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »القاسم بن 

)1) تذيب اأحكام: 123/7/ح7. 

)2) تذيب اأحكام: 124/7/ح15. 

)3) تذيب اأحكام: 356/6/ح138. 

)4) تذيب اأحكام: 365/6/ح171.
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مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: 
أْن تكتَب مصحفًا، واشرْت ورقًا من  أرادْت  أم عبد اه بن احرث  إّن 
عندها، ودعْت رجًا يكتب ها عى غر رٍط، فأعطْته حن فرغ مسن 

َبع امصاحف إّا حديثًا«)1). دينارًا، وإّنه م ته
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مبوب، عن أبان، 
عن عيسى القمّي، عن عمرو بن حريث، قال: سألته أبا عبد اه عن 

التروت، أبيعه لِيهصنَع للّصليب والّصنم؟ قال: ا«)2).
10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »احسن 
ه عن الّرجل يشري  ابن عّي، عن أبان، عن إسحاق بن عّار، قال: سألته

من العامل وهو َيْظِلم، قال: يشري منه ما م يعلم أّنهه َظَلَم فيه أحدًا«)3).
12/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن اهيثم 
 ،ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن إسحاق بن عّار، عن عبٍد صالح

قال: َمن اشرى بيعًا، فمضْت ثاثة أّياٍم، وم ِجئ، فا بيَع له«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /13
»فضالة، عن أبان بن عثان، عن أي اجارود، عن أي جعفر، قال: إْن 

بعَت رجًا عى رٍط، فإْن أتاَك بالَك، وإّا فالبيعه لَك«)5).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14

)1) تذيب اأحكام: 366/6/ح175. 

)2) تذيب اأحكام: 373/6/ح205. 

)3) تذيب اأحكام: 375/6/ح214.

)4) تذيب اأحكام: 22/7/ح8.

)5) تذيب اأحكام: 23/7/ح14. 
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»القاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
بى،  ه عن الّرجل يشري اجارية، فيقعه عليها، فيجدها حه ، قال: سألته

ها، ويردر معها شيئًا«)1). قال: يردر
15/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
 عن »جعفر، عن أبان عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه
عن بيع حصائد احنطة والّشعر وساير احصائد، قال: حال، فْليبْعه با 

شاء«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /16
ه عن ولد  أبان، عّمن أخره عن أي عبد اه، قال: سألته فضالة، عن 
واستخدمه  اسرّقه  اشره  فقال:  أستخدمه؟  أو  أبيعه  أو  أشريه  الِزنا، 

وبِعه، فأّما الّلقيط، فا تشره«)3).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /17
مّمد، عن معّى بن مّمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن عبد 
اه، عن أي عبد اه، أّنه قال: ي رجٍل عنده بيع، وسّعره سعرًا معلومًا، 
فَمن سكت عنه ّمن يشري منه، باعه بذلك الِسعر، وَمن ماكسه فأبى أْن 
يبتاع منه، زاده، قال: لو كان يزيد الّرجلن والّثاثة م يكن بذلك بأس، 
فأّما أْن يفعله من أبى عليه، وكايسه، ويمنعه َمن ا يفعل، فا يهعجبني، 

إّا أْن يبيعه بيعًا واحدًا«)4).
)1) تذيب اأحكام: 62/7/ح13.

)2) تذيب اأحكام: 205/7/ح50. 

)3) تذيب اأحكام: 133/7/ح59. 

)4) تذيب اأحكام: 8/7/ح25. 
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عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /18
عبد  قلته أي  قال:  بن حكيم،  حديد  أبان، عن  بن مّمد، عن  القاسم 
اه: رجٌل اشرى اجلود من القّصاب، فيهعطيه كّل يوٍم شيئًا معلومًا، 

فقال: ا بأس«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /19
 :اه عبد  أي  قلته  قال:  م��ران،  بن  مّمد  عن  أب��ان،  عن  »فضالة، 
اشرينا طعامًا، فزعم صاحبه أّنه كاَله، فصّدقناه، وأخذناه بَكيله، فقال: 
: أجوز أْن أبيعه كا اشريته بغر كيل؟ قال: ا، أّما أنت،  ا بأس، فقلته

فا تبِْعه حّتى تكيله«)2).
»أمد بن مّمد، عن بعض  الّتهذيب، باإسناد عن  20/ ما روي ي 
أبان، عن مّمد احلبّي، عن أي عبد اه، قال: ا حّل  أصحابه، عن 
احّال،  يستأجر  الّرجل  فإّن  امر،  صاع  سوى  بصاٍع  يبيع  أْن  للّرجل 
ّد الّسوق، ولو قال: هذا أصغر  ِد بيته لعّله يكون أصغر من مه فيكيل له بمه
ّد الّسوق م يأخذ به، ولكّنه حمله ذلك، وجعله ي أمانته، وقال: ا  من مه

ّدًا واحدًا، واأمنان هذه امنزلة«)3). يصلح إا مه
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
»فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
بايعه  اه  عن الّرجل يأتيني يطلب مّني بيعًا، وليس عندي ما يريد أْن أه
قال:  منه؟  فأبيعه  متاعًا،  أشري  حّتى  دهه  أِعَ أْن  ي  أيصلح  الّسنة،  إى  به 

)1) تذيب اأحكام: 28/7/ح8. 

)2) تذيب اأحكام: 37/7/ح45. 

)3) تذيب اأحكام: 40/7/ح58. 



294

1ج

نعم«)1).
22/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
احسن بن عّي، عن العّباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي 
عِينه،  عبد اه، عن أي عبد اه، أّنه قال: ا تقبض ّما تعّن، يقول: ا ته

ثّم تقبضه ّما لك عليه«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /23
بيع عرة  أكره  إّي   :أبو عبد اه قال:  أبان، عن مّمد،  »فضالة، عن 
أحد عر وعرة اثني عر، ونحو ذلك من البيع، ولكن، أبيعك بكذا 
كذلك،  أبيعه  أْن  فكرهته  مر،  من  متاع  أتاي  وقال:  مساومة،  وكذا 

ه مساومًة«)3). وعظم عّي، فبعته
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /24
»القاسم بن مّمد، عن أبان، عن منصور، قال: سألته أبا عبد اه عن 
أْن  قبل  مرابحًة  يبيعه  أْن  أَلهه  وزن،  وا  كيل  فيه  ليس  بيعًا  اشرى  رجٍل 
يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: ا بأس بذلك، ما م يكن كيل وا وزن، فإْن 

هو قبضه، فهو أبرأ لنفسه«)4).
25/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن 
الّسمسار يشري باأجر، فيدفع إليه الَوِرق، ويشرط عليه أّنك تأي با 

)1) تذيب اأحكام: 50/7/ح17. 

)2) تذيب اأحكام: 53/7/ح29.

)3) تذيب اأحكام: 54/7/ح36. 

)4) تذيب اأحكام: 56/7/ح41. 
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يأي  ثّم  فيشري،   ، فيذهبه ه،  تركته شئته  وما  ه،  أخذته شئته  فا  تشري، 
ذ ما رضيَت، وَدْع ما كرهَت، قال: ا بأس«)1). امبتاع، فيقول: خه

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /26
القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سمعته 
ها  فوجد  عليها،  فوقع  ا رجٍل اشرى جارية،  أير يقول:   ،أبا عبد اه

عيبًا م يرّدها، ورّد البائع عليه قيمة العيب«)2).
27/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
 احسن بن  عير  كان  قال:   ،جعفر أي  عن  زرارة،  عن  أبان،   عن 

ا يرّد التي ليسْت بحبى إذا وطئها، كان يضع ِمن ثمنها بقدر عيبها«)3).
28/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر ي الّرجل يشري اجارية 

ها ويكسوها«)4). احبى، فيقع عليها، وهو ا يعلم، قال: يردر
29/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »ابن 
فضال، عن أبان، عن زرارة وصفوان، عن ابن مسكان، عن مّمد احلبّي، 
وابن أي عمر، عن ّماد، عن احلبّي، عن أي عبد اه ميعًا، أّها سأاه 
عن رجٍل اشرى جارية بثَمٍن مسّمًى، ثّم باعها، فربح فيها قبل أْن ينقد 
ينقد ماله، فقال صاحب  يتقاضاه، وْم  صاحبها الذي له، فأتى صاحبها 
اكفوي غريمي هذا، والذي ربحته عليكم، فهو  باعهم:  لّلذين  اجارية 

)1) تذيب اأحكام: 56/7/ح43. 

)2) تذيب اأحكام: 60/7/ح4. 

)3) تذيب اأحكام: 61/7/ح5.

)4) تذيب اأحكام: 62/7/ح14.
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لكم، فقال: ا بأس«)1).
30/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن »غر واحٍد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
أبا عبد اه عن رقيق أهل الِذّمة، أشري منهم شيئًا؟ فقال: اشِر، إذا 

وا هم بالِرِق«)2). أقرر
31/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن غر واحٍد، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد 
اه عن بيع الّثمرة قبل أْن تهدرك، فقال: إذا كان ي تلك اأرض بيع له 

غّلة قْد أدركْت، فبيع كّله حال«)3).
32/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عّمن ذكره، عن أبان، عن مّمد، عن أي 
عبد اه، قال: ما كان من طعاٍم ختلٍف، أو متاٍع، أو يٍء من اأشياء، 

يتفاضل، فا بأس ببيعه مثلن، يدًا بيٍد، فأّما نِظرة، فا يصلح«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /33
صفوان، عن ابن مسكان، عن احلبّي وفضالة، عن أبان، عن مّمد احلبّي 
وابن أي عمر، عن ّماد، عن احلبّي ميعًا، عن أي عبد اه، قال: ما 
كان ِمن طعاٍم ختلف، أو متاٍع، أو يٍء من اأشياء، يتفاضل، فا بأس 

)1) تذيب اأحكام: 68/7/ح7. 

)2) تذيب اأحكام: 70/7/ح14.

)3) تذيب اأحكام: 84/7/ح4. 

)4) تذيب اأحكام: 93/7/ح1.
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ببيعه مثلن بمثل، يدًا بيٍد، فأّما نِظرة، فا يصلح«)1).
34/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن ابن أي 
نر، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: قلته أي عبد اه 
مثًا  إّا  جوز،  ا  قال:  شعر؟  من  بقفيزين  حنطة  من  قفيز  أجوز   :

بمثٍل، ثّم قال: إّن الّشعر ِمن احنطة«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /35
»فضالة، عن أبان، عن مّمد، عن أي جعفر، أّنه قال: ي الَوِرق وزنًا 

بوزٍن، والّذهب بالّذهب، وزنًا بوزٍن«)3).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /36
 ،القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه«
فيستوي  رسوًا،  أرسل  فيقول:  بالّدراهم،  الّذهب  بيع  عن  ه  سألته قال: 

لك ثمنه، قال: يقول: هات وهلّم، ويكون رسولك معه«)4).
37/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، قال: دعاي جعفر، فقال: 
: نعم، قال: مكتوب ي الّتوراة: أّنه َمن باع أرضًا،  باع فان أرضه؟ فقلته

أو ماًء، وم يضعه ي أرٍض، أو ماٍء، َذَهَب ثمنه مقًا«)5).
38/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 

)1) تذيب اأحكام: 93/7/ح2.

)2) تذيب اأحكام: 96/7/ح16.

)3) تذيب اأحكام: 98/7/ح29. 

)4) تذيب ااحكام: 99/7/ح34.

)5) الكاي: 91/5/ح3.
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عن جعفر بن بشر، عن عيسى الفّراء، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه 
، قال: أربعة ا جزَن ي أربٍع: اخيانة، والغلول، والّسقة، والِربا، ا 

جزَن ي: حٍج، وا عمرٍة، وا جهاٍد، وا صدقٍة«)1).
39/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل اشرى أَمًة برٍط من رجٍل يومًا 
أو يومن، فاتْت عنده، وقْد قطع الّثمن، عى َمن يكون الّضان؟ فقال: 

ليس عى الذي اشرى ضان حّتى يمي برطه«)2).
40/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العاء، قال: 
قال أبو عبد اه: َمن باع نخًا قْد لقح، فالّثمرة للبايع، إّا أْن يشرط 

امبتاع، قى رسول اهبذلك«)3).
مّمد،  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /41
عن جعفر بن ساعة، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: 
سألته أبا عبد اه عن رجٍل قال لرجٍل: ادفع إّي غنمك وإبلك تكون 
ذكورها  أو  بذكورها،  إناثها  شئَت  إْن  لك  أبدلته  ول��دْت،  فإذا  معي، 
بدها بعد ما تولد ويعرفها«)4). بإناثها، فقال: إّن ذلك فعل مكروه، إّا أْن يه

42/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 

)1) الكاي: 124/5/ح2.

)2) الكاي: 171/5/ح9.

)3) الكاي: 177/5/ح12.

)4) الكاي: 191/5/ح9.
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ساعة، عّمن ذكره، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل يشري بيعًا فيه كيل أو وزن يهعِره، 

ثّم يأخذه عى نحو ما فيه؟ قال: ا بأس به«)1).
43/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، وميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة، عن 
غر واحٍد ميعًا، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، 
وبخراج  الّرجال  رؤوس  بجزية  يتقّبل  الّرجل  ي   اه عبد  أي  عن 
الّنخل واآجام والّطر، وهو ا يدري، لعّله ا يكون من هذا يٌء أبدًا، 
أو يكون، قال: إذا علم ِمن ذلك شيئًا واحدًا أّنه قْد أدَرَك، فاشِره وتقّبل 

به«)2).
44/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه عن الِسمسار يشري باأجر، فيدفع إليه 
ه، فيذهبه  الَوِرق، ويشرط عليه: إّنك إْن تأي با تشري، فا شئته تركته
ْذ ما رضيَت، وَدْع ما كرهَت، قال: ا  فيشري، ثّم يأي بامتاع، فيقول: خه

بأس«)3).
45/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عبد  أبو  قال  قال:  مّمد،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عّي،  بن  احسن  عن 
ونحو  عرة،  باثني  وعرة  عرة،  بإحدى  عرة  بيع  أكره  إّي   :اه

)1) الكاي: 193/5/ح4. 

)2) الكاي: 195/5/ح12.

)3) الكاي: 196/5/ح5.
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ذلك من البيع، ولكن، أبيعك بكذا وكذا مساومًة، قال: وأتاي متاٌع من 
ه مساومًة«)1). مر، فكرهته أْن أبيَعه كذلك، وعظم عّي، فبعته

46/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: 
الِذّمة إذا أقّروا هم بذلك،  أبا عبد اه عن راء ملوكي أهل  سألته 

وا هم بذلك، فاشِر وانكح«)2). فقال: إذا أقرر
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /47
سئل  قال:  مّمد،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  واحٍد،  غر  عن  ساعة،  ابن 
نعم، قال:  بالّدراهم،  يبيعه  اممّوه،  امحّى، والّسيف احديد  الّسيف   عن 
وبالّذهب، وقال: إّنه يكره أْن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الّثمن أكثر من 

الفّضة، فا بأس«)3).
48/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن 
غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي 
ه عن بيع الّذهب بالّدراهم، فيقول: أرِسل رسوًا،  عبد اه، قال: سألته

ّم، ويكون رسولك معه«)4). فيستوي لك ثمنه، فيقول: هات وهله
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /49
امحّى،  الّسيف  ئل عن  سه قال:  بن مسلم،  أبان، عن مّمد  »فضالة، عن 
بالّذهب،  بع  فقال:  بالّدراهم؟  نبيعه  بالفّضة،  اممّوه  احديد  والّسيف 

)1) الكاي: 197/5/ح4.

)2) الكاي: 210/5/ح7.

)3) الكاي: 250/5/ح25.

)4) الكاي: 252/5/ح33.
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وقال: إّنه يكره أْن يبيعه بنسيئٍة، وقال: إذا كان الّثمن أكثر من الفّضة، فا 
بأس«)1).

عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /50
»القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
فقال:  والّدراهم،  بالعبد  والعبد  بالعبَدين،  العبِد  عن   اه عبد   أبا 

ا بأس باحَيَوان كّلها يدًا بيٍد«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /51
 ،عن أبيه، عن عٍي ،فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أي عبد اه«
ّلة جّيدة، قال: فسأها إّياه  أّنه كان كسا الّناس بالعراق، وكان ي الكسوة حه
ّلتن، فأبى، فلم يزل  أنا أعطيك مكاها حه احسن، فأبى، فقال احسن: 
لل ي  يهعطيه، حّتى بلغ له مسًا، فأخذها منه، ثّم أعطاه احّلة، وجعل احه

حجره، وقال: آخذّن مسة بواحدة«)3).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /52
»القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
أبا عبد اه عن الّرجل يشري بيعًا فيه كيل أو وزن يهعِره، ثّم يأخذ عى 

نحو ما فيه، قال: ا بأس به«)4).
53/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن احسن 
ه عن الّرجل يشري  ابن عّي، عن أبان، عن إسحاق بن عّار، قال: سألته

)1) تذيب اأحكام: 114/7/ح98. 

)2) تذيب اأحكام: 118/7/ح118. 

)3) تذيب اأحكام: 119/7/ح126. 

)4) تذيب اأحكام: 122/7/ح3.
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من العامل وهو َيْظلم، قال: يشري منه ما ْم يعلم أّنه َظَلَم فيه أحدًا«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /54
عن  سألته  قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  أبان،  عن  »القاسم، 

الّرجل يشري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشري منه«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /55
ه يقول:  »فضالة، عن أبان، عن أي بصر، عن أي جعفر، قال سمعته

َمن اشرى شيئًا من اخمس، م يعذره اه، اشرى ما ا حلر له«)3).
عبد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /56
بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  بن احكم، وميد  بن مّمد، عن عّي  اه 
ابن ساعة ميعًا، عن أبان، عن أي بصر، عن أي عبد اه، قال: هى 
رسول اه عن بيع الّنطاف واأربعاء، قال: واأربعاء أْن تسني مسناة، 
فتحمل اماء وتسقي به اأرض، ثّم تستغني عنه، قال: فا تبِْعه، ولكْن، 
فيقول:  عنه،  فيستغني  ال��ّرب،  له  يكوَن  أْن  والّنطاف:  جارك،   أعره 

ا تبِعه، أعره أخاك، أو جارك«)4).
57/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن صفوان، 
عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: هى 
رسول اه عن امحاقلة وامزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أْن يشري مل 

الّنخل بالّتمر، والّزرع باحنطة«)5).
)1) تذيب اأحكام: 131/7/ح48. 

)2) تذيب اأحكام: 132/7/ح53. 

)3) تذيب اأحكام: 133/7/ح54. 

)4) تذيب اأحكام: 140/7/ح3. 

)5) تذيب اأحكام: 143/7/ح18. 
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58/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن جعفر بن ساعة، عن أبان، عن عبد الّرمن البرّي، عن أي عبد اه 
، قال: هى رسول اه عن امحاقلة، فقال: امحاقلة: الّنخل بالّتمر، 
نبل باحنطة، والّنطاف : رب اماء، ليس لك إذا استغنيَت  وامزابنة: السر
عنه أْن تبيعه جارك، تدعه له، واأربعاء: امسناة تكون بن القوم، فيستغني 

ها جاره، وا يبيعها إّياه()1). عنها صاحبها، قال: يدعه
59/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن جعفر بن ساعة، عن أبان، عن أي العّباس البقباق، قال: سمعته أبا 

فعة ا تكون إّا لريٍك«)2). عبد اه، يقول: الشر
60/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
 ،عن »جعفر، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه

فعة ا تكون إّا لريٍك«)3). ه يقول: الشر قال: سمعته
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /61
قال:   ،اه عبد  أي  عن  الفضل،  بن  إساعيل  عن  أبان،  عن  »فضالة، 
ا بأس أْن تستأجر اأرض بدراهم، وتزارع الّناس عى الّثلث والّربع، 

َك«)4). وأقّل وأكثر، إذا كنَت ا تأخذ الّرجل إا با أخرجْت أرضه
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /62
 عبد اه أبا  قال: سألته  بن شعيب،  يعقوب  أبان، عن  »فضالة، عن 

)1) تذيب اأحكام: 143/7/ح20. 

)2) تذيب اأحكام: 164/7/ح2. 

)3) تذيب اأحكام: 164/7/ح3. 

)4) تذيب اأحكام: 194/7/ح5.
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عن الّرجل يستأجر اأرض بيٍء معلوم يؤِدي خراجها، ويأكل فضلها، 
ومنها قوته، قال: ا بأس«)1).

عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /63 
عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل 
اهاشمّي، عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجٍل استأجر من الّسلطان 
سّمى، ثّم أّجرها، واشرط  من أرض اخراج بدراهم مسّاة، أو بطعام مه
من يزرعها أْن يقاسمه الّنصف، أو أقّل من ذلك، أو أكثر، وله ي اأرض 
بعد ذلك فْضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر هرًا، أو عمل هم 
عمًا يهعينهم بذلك، فله ذلك، قال: وسألته عن رجٍل استأجَر أرضًا من 
قطعًة،  قطعًة  فيؤاجرها  معلوٍم،  بطعاٍم  أو  مسّاة،  بدراهم  اخراج  أرض 
الّسلطان  أفيكون له فضل ما استأجر من  أو جريبًا جريبًا بيٍء معلوٍم، 
وا ينفق شيئًا؟ أو يؤاجر تلك اأرض قطعًا قطعًا عى أْن يهعطيهم البذر 
ربة اأرض، أو ليسْت  والّنفقة، فيكون له ي ذلك فضل عى إجارته، وله ته
له؟ فقال: إذا استأجرَت أرضًا، فأنفقَت فيها شيئًا، أو رّمَت، فا بأس با 

ذكرَت«)2).
64/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن اميثمّي، عن أبان، عن احسن بن زياد الّصيقل، عن أي عبد اه ي 
رجٍل اكرى من رجٍل داّبة إى موضع، فجاز اموضع الذي تكارى إليه، 

فنفقْت الداّبة، قال: هو ضامن، وعليه الكرى بقدر ذلك«)3).
)1) تذيب اأحكام: 201/7/ح32. 

)2) تذيب اأحكام: 203/7/ح42. 

)3) تذيب اأحكام: 223/7/ح60. 
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65/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، وميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن غر واحٍد، 
عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: سألته أبا عبد 
اه عن رجٍل اكرى أرضًا من أرض أهل الِذّمة من اخراج، وأهلها 
كارهون، وإّنا تقّبلها من الّسلطان لعجز أهلها عنها أو غر عجز، فقال: 
أعطيتهم  وإْن  يضاّروا،  أْن  إّا  تأخذها،  أْن  فلك  عنها،  أرباها  عجز  إذا 
رجٍل  عن  ه  وسألته قال:  فخذوها،  ها،  لكم  أهلها  أنفس  فسخْت  شيئًا، 
اشرى منهم أرضًا من أراي اخراج، فبنى فيها، أوم يبِن، غر أّن أناسًا 
جزية  وا  أدر إذا  البيوت  أجور  منهم  يأخذ  أْن  أَلهه  نزلوها،  الِذّمة  أهل  من 

رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فا أخذ بعد الّرط، فهو حال«)1).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /66
احسن بن مّمد، عن معى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان بن 
عثان، عن احسن الّصيقل، قال: قلته أي عبد اه: ما تقول ي رجٍل 
ما  بقدر  اأجر  له  حتسب  قال:  فجاوزه؟  معلوم،  مكان  إى  داّبة  اكرى 

جاوزه، وإْن عطب احار، فهو ضامن«)2).
67/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن احسن الّصيقل، قال: قلته 
أي عبد اه: ما تقول ي رجٍل اكرى داّبة إى مكان معلوم، فجاوزه، 

قال: حسب له اأجر بقدر ما جاوز، وإْن عطب احار، فهو ضامن«)3).

)1) الكاي: 282/5/ح1.

)2) تذيب اأحكام: 213/7/ح19. 

)3) الكاي: 289/5/ح1. 
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68/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
أبان بن عثان، عن إسحاق بن عّار، قال:  ساعة، عن غر واحٍد، عن 
سألته أبا عبد اه عن الّرجل يكون معه امال مضاربة، فيقلر بربحه، 
فيتخّوف أْن يؤخذ منه، فيزيد صاحبه عى رطه الذي كان بينها، وإّنا 

يفعل ذلك خافة أْن يهؤخذ منه، قال: ا بأس«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /69
»القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
أبا عبد اه عن الّرجل يكون معه امال مضاربة، فيقلر ربحه، فيتخّوف 
ذلك  يفعل  وإّنا  بينها،  كان  الذي  رطه  عى  صاحبه  فيزيد  يؤخذ،  أْن 

خافة أْن يؤخذ منه، قال: ا بأس به«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /70
سألته  قال:   ،جعفر أي  عن  مسلم،  بن  مّمد  عن  أبان،  عن  »فضالة، 
عن العارية يستعرها اإنسان، فتهلك أو تسق، فقال: إذا كان أمينًا، فا 

غرم عليه«)3).
71/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
 قال: جاء رسول اه ، عن أبان، عن سلمة، عن أي عبد اه، عن أبيه
عاِرّية  له صفوان:  فقال  درعًا،  ثانن  فسأله ساحًا  أمّية،  بن  إى صفوان 
فقال:  مضمونة،  عاِرّية  بل   :اه رسول  له  فقال  غصبًا؟  أو  مضمونة 

نعم«)4).
)1) الكاي: 241/5/ح6.

)2) تذيب اأحكام: 190/7/ح26. 

)3) تذيب اأحكام: 182/7/ح2. 

)4) تذيب اأحكام: 182/7/ح5.



307

أباُن بُن عثمان

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /72
فضالة، عن أبان، عن حذيفة عن أي عبد اه ي رجل استعار ثوبًا، ثّم 
عمد إليه، فرهنه، فجاء أهل امتاع إى متاعهم، قال: يأخذون متاعهم«)1).

73/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، عن أي عبد اه ي 
رجل استعار ثوبًا، ثّم عمد إليه، فرهنه، فجاء أهل امتاع إى متاعهم، قال: 

يأخذون متاعهم«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /74
 القاسم بن مّمد، وفضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، قال: قلته أي 
عبد اه : رجل رهن سوارين، فهلك أحدما، قال: يرجع عليه فيا بقي، 
وقال ي رجل رهن عنده دارًا، فاحرقْت أو اهدمْت، قال: يكون ماله ي 

تربة اأرض«)3).
75/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »ابن 
أي عمر، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، رجل رهن عند رجل 
دارًا، فاحرقْت أو اهدمْت، قال: يكون ماله ي تربة اأرض، وقال: ي 
ِهن عنده متاع، فلم ينر امتاع، وم  ِهن عنده ملوك، فجذم، أو ره رجٍل ره
يتعاهده، وم حِركه، فتآكل، هل ينقص ِمن ما له بقدر ذلك؟ قال: ا«)4).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /76
)1) تذيب اأحكام: 184/7/ح13.

)2) الكاي: 239/5/ح6. 

)3) تذيب اأحكام: 170/7/ح15. 

)4) تذيب اأحكام: 171/7/ح16. 
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ه كيف يكون  فضالة، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: سألته
أو متاعًا، فأصابته  أو فّضة  أو ذهبًا  داّبة  أو  إْن كان حيوانًا  فيه  با  الّرهن 
ه، أو نقص متاعه، وليس له عى مصيبته  جائحة حريق، أو لّص، فهلك ماله
ه، فلم يوجد له يء عليه، فا يء عليه،  بِينة، قال: إذا ذهب متاعه كلر

وإْن قال: ذهب من بيتي مال، وله، فا يصّدق عليه«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /77
»صفوان وفضالة، عن العا، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر ي 
رجٍل َرَهَن عند صاحبه رهنًا ا بِينة بينها فيه: اّدعى الذي عنده الّرهن أّنه 
بألف درهم، وقال: صاحب الّرهن إّنه بائة، قال: البِينة عى الذي عنده 
اليمن، وقال:  الّراهن  بِينة، فعى  له  فإْن م يكن  بألف درهم،  أّنه  الّرهن 
ه عندي  ي رجٍل رهن عند صاحبه رهنًا، فقال الذي عنده الّرهن: ارتنته
الذي  عى  البِينة  فقال:  وديعة،  عندك  هو  إّنا  اآخر:  وقال  وكذا،  بكذا 
عنده الّرهن أّنه يكون بكذا وكذا، فإْن م يكْن له بِينة، فعى الذي له الّرهن 

اليمن«)2).
78/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن غر واحٍد، عن أبان، عن ابن أي يعفور، عن أي عبد اه، قال: إذا 
ه بألف، وقال اآخر: بائة درهم،  اختلفا ي الّرهن، فقال أحدما: أرهنته
قال: يهسئل صاحب األف البِينة، فإْن م يكن له بِينة حلف صاحب امائة، 
وإْن كان الّرهن أقّل ّما رهن، أو أكثر، أو اختلفا، فقال أحدما: هو رهن، 

)1) تذيب اأحكام: 173/7/ح25. 

)2) تذيب اأحكام: 173/7/ح26. 
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وقال اآخر: هو وديعة، قال: عى صاحب الوديعة البِينة، فإْن م يكن له 
بِينة، حلف صاحب الّرهن«)1).

79/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »فضالة، عن أبان، عن أي عبد 
اه، قال: إذا اختلفا ي الّرهن، فقال أحدما: رهنته بألف درهم، وقال 
فإْن م يكن  البِينة،  فإّنه يسأل صاحب األف  بائة درهم،  اآخر: رهنته 
أكثر،  أو  به،  ّما رهن  أقّل  الّرهن  كان  وإْن  امائة،  بِينة حلف صاحب  له 
واختلفا ي الّرهن، فقال أحدما: هو رهٌن، وقال اآخر: هو وديعة، فإّنه 
يسأل صاحب الوديعة البِينة، فإْن م يكْن له بِينة حلف صاحب الّرهن«)2).

80/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
 بنان، عن مّمد بن عّي، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي 
عبد اه، قال ي الّرهن إذا ضاع ِمن عند امرتن من غر أْن يستهلك: 
فيا  الفضل  ت��راّدا  استهلكه  وإْن  فأخذه،  الّراهن،  عى  حِقه  ي  رجع 

بينها«)3).
81/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »فضالة، عن أبان، عن رجٍل، 
عن أي عبد اه، قال: سألته كيف يكون الّرهن با فيه إْن كان حيوانًا 
أو  ماله،  فهلك  لصوص،  أو  حريق  فأصابه  متاعًا،  أو  فّضة  أو  داّبة  أو 
ه، فلم  نقص متاعه، وليس له عى مصيبته بِينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلر
يوجد له يء، فا يء عليه، وإْن قال: ذهب ِمن بن ماي، وله مال، فا 

يهصّدق«)4).
)1) تذيب اأحكام: 174/7/ح28. 

)2) من ا حره الفقيه: 312/3/ح4116. 

)3) تذيب اأحكام: 172/7/ح22. 

)4) من ا حره الفقيه: 310/3/ح4112. 
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بن  أبان  بن احكم، عن  »عّي  باإسناد عن  الفقيه،  ما روي ي   /82
عثان، عن أي عبد اه، قال: ي الّرهن إذا ضاع من عند امرتن من 
تراّدا  استهلكه  وإْن  فأخذه،  الّراهن،  عى  بحِقه  رجع  يستهلكه،  أْن  غر 

الفضل بينها«)1).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /83
فضالة، عن أبان عن سليان بن عبد اه اهاشمّي، عن أبيه، قال: سألته 
ماله،  ألف درهم زكاة  فأعطاه  إى رجٍل،  أبا جعفر عن رجٍل أوى 

فذهبْت من الوّي، قال: هو ضامن، وا يرجع عى الورثة«)2).
84/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن رجٍل، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل أوى إى رجٍل 
بقي بن  ما  قِسم  ويه دينه،  ما عليه من  الّرجل  فقال: يقي  دينًا،  أّن عليه 
: فسق ما كان أوى به من الّدين، ّمن يؤخذ الّدين، أمن  الورثة، قلته
الوّي ضامن  الورثة، ولكّن  يؤخذ من  قال: ا  الوّي؟  أم من  الورثة 

ها«)3).
85/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه 
ابن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن أي عبد اه، قال: ي وصّية 

بع من الوصّية«)4). م تشهدها إّا امرأة، فإّن شهادة امرأة جوز ي الرر
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /86

)1) من ا حره الفقيه: 308/3/ح4102.

)2) تذيب اأحكام: 168/9/ح29. 

)3) تذيب اأحكام: 168/9/ح30. 

)4) تذيب اأحكام: 180/9/ح8. 
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»القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
ِمها: إْن كنِت بعدي، فجاريتي لك، فقى: إّن  اه عن امرأٍة قالْت أه

ذلك جائز، وإْن كانْت اإبنة بعدها، فهي جاريتها«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /87
ه عن  »فضالة، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر، قال: سألته
الّرجل يستبضع امال، فيهلك، أو يهسق، أعى صاحبه ضان؟ قال: ليس 

عليه غرم بعد أْن يكون الّرجل أمينًا«)2).
88/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد، عن ميد بن زياد، عن 
احسن بن مّمد الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، 
بنفس  لرجٍل  َكَفَل  رجٌل   :اه عبد  أي  قلته  قال:  العّباس،  أي  عن 
رجٍل، فقال: إْن جئته به، وإّا فعّي مسائة درهم، قال: عليه نفسه، وا 
إليه،  أدفعه  م  إْن  درهم  مسائة  عّي  قال:  فإْن  الّدراهم،  من  عليه  يء 

فقال: يلزمه الّدراهم إْن ْم يدفعه إليه«)3).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /89
الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، 
إْن  فقال:  رجٍل،  بنفس  لرجٍل  َكَفَل  رجٌل   :اه عبد  أي  قلته  قال: 
عليه  يء  وا  نفسه،  عليه  قال:  درهم،  مسائة  عليك  وإّا  به،  جئَت 
من الّدراهم، فإْن قال: عّي مسائة درهم إْن م أدفعه إليك، قال: تلزمه 

الّدراهم إْن م يدفعه إليه«)4).
)1) تذيب اأحكام: 200/9/ح7.

)2) تذيب اأحكام: 184/7/ح15. 

)3) تذيب اأحكام: 210/6/ح10. 

)4) الكاي: 104/5/ح3. 
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عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /90
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان، عّمن أخره، 
عن أي عبد اه، أّنه قال ي الّرهن إذا ضاع ِمن عند امرتن من غر أْن 
يستهلكه: رجع ي حِقه عى الّراهن، فأخذه، فإْن استهلكه تراّدا الفضل 

بينها«)1).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /91
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عّمن 
حّدثه عن أي عبد اه ي رجٍل استعار ثوبًا، ثّم عمد إليه، فرهنه، فجاء 

أهل امتاع إى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /92
له  يكون  الّرجل  عبد اه ي  أي  احلبّي، عن  أبان، عن  »فضالة، عن 
الّدين دراهم معلومة إى أجل، فجاء اأجل، وليس عند الذي حّل عليه 

ْذ مّني دنانر برف اليوم، قال: ا بأس به«)3). دراهم، فقال له: خه
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /93
 :إبراهيم أي  قلته  قال:  عّار،  بن  إسحاق  عن  أبان،  عن  فضالة، 
الّرجل يكون له عى الّرجل الّدنانر، فيأخذ منه دراهم، ثّم يتغّر الِسعر، 
قال: فهي له عى الِسعر الذي أخذها منه يومئٍذ، وإْن أخذ دنانر، فليس 

له دراهم عنده، فدنانره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء«)4).

)1) تذيب اأحكام : 172/7/ح19.

)2) تذيب اأحكام: 184/7/ح12. 

)3) تذيب اأحكام: 102/7/ح44. 

)4) تذيب اأحكام: 107/7/ح65. 
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عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /94
»القاسم بن مّمد، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
بأرض  إّياه  وينقدها  الّدراهم  الّرجل  ْسِلف  يه الّرجل  عن   اه عبد  أبا 

أخرى، والّدراهم عددًا، قال: ا باس«)1).
95/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
ه  عن غر واحٍد، عن أبان، عن عبد الّرمن، عن أي عبد اه، قال: سألته
إليه بدراهم،  الذي له، فأرسل  عن رجٍل أسلف دراهم ي طعام، فحّل 
فقال: اشِر طعامًا، واستوِف حّقك، هل ترى به بأسًا؟ قال: يكون معه 

وِفيه ذلك«)2). غره يه
96/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »القاسم بن مّمد، وفضالة، 
 اه عبد  أبا  سألته  قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  أبان،  عن 
عن رجٍل عليه كٌر من طعاٍم، فاشرى كّرًا من رجٍل آخر، فقال للّرجل: 

انطلق، فاستوف كّرك، قال: ا بأس به«)3).
97/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
ه عن الّرجل يكون  عن أبان، عّمن حّدثه عن أي عبد اه، قال: سألته
له عى الّرجل الّدين، فيقول له قبل أْن حّل اأجل: عِجل ي الِنصف من 
حِقي عى أْن أضَع عنك الِنصف، أحلر ذلك لواحٍد منها؟ قال: نعم«)4).

98/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »فضالة، 
)1) تذيب اأحكام: 110/7/ح78. 

)2) تذيب اأحكام: 30/7/ح14.

)3) تذيب اأحكام: 37/7/ح44. 

)4) تذيب اأحكام: 206/6/ح5. 
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عن أبان، عن زرارة بن أعن، قال: سألته أبا جعفر عن الّرجل يكون 
عليه الّدين ا يقدر عى صاحبه، وا عى وٍي له، وا يدري بأِي أرض 

هو، قال: ا جناح عليه بعد أْن يعلم اه منه أّن نّيته اأداء«)1).
99/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن إسحاق بن عّار، عن أي عبد اه ي الّرجل يكون عليه 
وِفه  ه: عّي دينك، قال: يرؤه ذلك، وإْن م يه دين، فحره اموت، فيقول ولير

ه من بعده، وقال: أرجو أْن ا يأثم، وإّنا إثمه عى الذي حبسه«)2). ولير
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /100
»فضالة، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر، وابن أي عمر 
عن ّماد، عن احلبّي، عن أي عبد اه ، أّها قاا ي الّرجل يكون عليه 
كذا  ي  الذي  من  ي  انقد  فيقول:  غريمه،  فيأتيه  مسّمى،  أجٍل  إى  الّدين 
بعضًا، وأمدر لك ي اأجل  انقد ي  يقول:  أو  بقّيته،  وكذا، وأضع عنك 
 :فيا بقي، قال: ا أرى به بأسًا، ما م يزد عى رأس ماله شيئًا، يقول اه 

﴿َفَلُكْم ُرُؤْوُس أْمَوالُِكم َل َتْظِلُمْوَن َوَل ُتْظَلُمْوَن﴾)3).
101/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد 
بن  منصور  عن  أبان،  عن  ساعة،  بن  جعفر  عن  احسن،  عن  زياد،  ابن 
يل عى الّرجل الّدراهم،  حازم، قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل حه
أيرجع عليه؟ قال: ا يرجع عليه أبدًا، إّا أْن يكون قْد أفلس قبل ذلك«)4).

)1) تذيب اأحكام: 188/6/ح20. 

)2) تذيب اأحكام: 188/6/ح22. 

)3) تذيب اأحكام: 207/6/ح6. 

)4) تذيب اأحكام: 212/6/ح3. 
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ابن  بن مّمد، عن  »أمد  باإسناد عن  الّتهذيب،  ما روي ي   /102
  أبان بن عثان، عن بعض أصحابنا، عن أي عبد اه  أي عمر، عن 
فيقول:  الّطعام،  فيحّل  أجٍل،  إى  الّطعام  ي  الّدراهم  يهسِلف  الّرجل  ي 
بأس  قال: ا  ثمنه،  مِني  ذ  فخه قيمته،  ما  انظر  ليس عندي طعام، ولكن 

بذلك«)1).
103/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
عن أي عبد اه، قال: إّن رسول اه، قال ي يوٍم حاٍر، وحنا كّفه: 
َمن أحّب أْن يستظّل من فور جهّنم؟ قاها ثاث مّرات، فقال الّناس ي 
ثّم  امعس،  ترك  أو  غريًا،  أنظر  َمن  فقال:  اه،  يا رسول  نحن  مّرة:  كِل 
قال ي أبو عبد اه: قال ي عبد اه بن كعب بن مالك: إّن أي أخري 
ونحن  بيته،  فدخل   ،اه رسول  فأقبل  امسجد،  ي  له  غريًا  لزم  أّنه 
وقال:  سره،   اه رسول  فكشف  اهاجرة،  ي  خرج  ثّم   جالسان، 
يا كعب، ما زلتا جالسن؟ قال: نعم بأي وأِمي، قال: فأشار رسول اه 
ببقّية  أتبِْعه  قال:  ثّم  وأِمي،  بأي   : فقلته قال:  الِنصَف،  ذ  خه بكِفه:   

حّقك، قال: فأخذته الِنصف، ووضعته له الِنصف«)2).
104/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجل عليه دين، وي يده مال لغره، 

)1) تذيب اأحكام: 30/7/ح15. 

)2) الكاي: 35/4/ح2.
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هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضًا، فحال عليه احول، فزّكاه«)1).
أبان، عن  الفقيه، باإسناد عن »ابن مبوب، عن  105/ ما روي ي 
الّدين،  عّي  يكون   :عبد اه قلته أي  قال:  العّطار،  زياد  بن  احسن 
فيقع ي يدي الّدراهم، فإْن وّزعتها بينهم م يقع شيئًا، أفأحجر أو أوِزعها 
بن الغرماء؟ قال: حّج ها، وادعه اه أْن يقي عنك دينك، إْن شاء اه 

تعاى«)2).
أي  عن  بّشار،  عن  »أب��ان،  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /106
فإّن  الّدين،  إّا  لذنوبه  كّفارة  الّشهيد  دم  من  قطرة  أّول  قال:   ،جعفر

كّفارته قضاؤه«)3).
107/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، عن أي عبد 
اه ، قال: قلته له: رجل وير مال يتيم، أيستقرض منه؟ قال: كان عّي 

ابن احسن  يستقرض ِمن مال يتيٍم كان ي حجره«)4).
108/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
ّرًا  ٌر من طعام، فاشرى كه اه، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل عليه كه
ّرك؟ قال: ا بأس به«)5). من رجٍل آخر، فقال للّرجل: انطلق، فاستوف كه

)1) الكاي: 521/3/ح7.

)2) من ا حره الفقيه: 437/2/ح2906.

)3) من ا حره الفقيه: 183/3/ح3688. 

)4) الكاي: 131/5/ح6.

)5) الكاي: 179/5/ح5.
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109/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد، عن ابن أي عمر، عن 
أبان بن عثان، عن بعض أصحابنا، عن أي عبد اه ي الّرجل يهسِلم 
فيقول: ليس عندي طعام،  الّطعام،  الطعام إى أجل، فيحّل  الّدراهم ي 

ولكن انظر ما قيمته، فخذ مّني ثمنه، فقال: ا بأس بذلك«)1).
بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  الكاي، عن »ميد  ما روي ي   /110
ابن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن يعقوب بن شعيب، 
وعبيد بن زرارة، قاا: سألنا أبا عبد اه عن رجٍل باع طعامًا بدراهم 
ذ  ليس عندي دراهم، خه فقال:  تقاضاه،  بلغ ذلك اأجل  فلّا  إى أجل، 

مّني طعامًا، قال: ا بأس به، إّنا له دراهم يأخذ ها ما شاء«)2).
الِنكاُح

أي  ابن  أبيه، عن  إبراهيم، عن  بن  »عّي  الكاي، عن  ما روي ي   /1
عمر، عن أبان بن عثان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أي عبد اه 

، قال: َمن ترك الّتزويج خافة الَعْيَلة، فقْد أساء باه الّظّن«)3).
2/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن سيابة، عن أي عبد 
اه، قال: إّن اه خلق حّواء من آدم، فِهّمةه الِنساء الِرجال، فحِصنوهّن 

ي البيوت«)4).

)1) الكاي: 185/5/ح6.

)2) الكاي: 186/5/ح8. 

)3) الكاي: 330/5/ح1.

)4) الكاي: 337/5/ح3.
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3/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن »أبان، عن الواسطّي، عن أي عبد اه، قال: إّن اه 
خلق آدم من اماء والّطن، فِهّمةه ابن آدم ي اماِء والِطن، وخلق حّواء 

من آدم، فِهّمة الِنساء ي الِرجال، فحِصنوهّن ي البيوت«)1).
4/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن حيى بن أي العاء، والفضل بن 
نسائكم  قال رسول اه: خره  قال:   ،أي عبد اه املك، عن  عبد 

.(2(» العفيفةه الَغِلَمةه
5/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 
»سندّي بن مّمد البّزاز، عن أبان بن عثان اأمر، عن مّمد بن الفضيل 
اهاشمّي، قال: قال أبو عبد اه: الكفؤ أْن يكوَن عفيفًا، ويكون عنده 

يسار«)3).
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مبوب، عن »فضالة، 
عن أبان، عن ابن أي يعفور، عن أي عبد اه، أّنه قال: ي امرأة توِفيت 
قبل أْن يدخل ها زوجها، ماها من امهر، وكيف مراثها؟ قال: إذا كان قْد 
َمَهَرها صداقًا، فلها نصف امهر، وهو يرثها، وإْن م يكن فرض ها صداقًا، 

فهي ترثه، وا صداق ها«)4).
7/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 

)1) الكاي: 337/5/ح4.

)2) الكاي: 324/5/ح3.

)3) تذيب اأحكام: 394/7/ح3.

)4) تذيب اأحكام: 147/8/ح109.
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العّباس،  أي  وفضل  زرارة،  بن  عبيد  عن  عثان،  بن  »أبان  عن  الوّشاء، 
قاا: قلنا أي عبد اه: ما تقول ي رجٍل تزّوج امرأة، ثّم مات عنها، 
وقْد فرض ها الّصداق؟ فقال: ها نصف الّصداق، وترثه ِمن كِل يٍء، 

وإْن ماتْت، فهي كذلك«)1).
بن  بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  الكاي، عن »ميد  ما روي ي   /8
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: قال أبو عبد اه: ي رجٍل تزّوج امرأة، وم يفرض ها صداقًا، 

ثّم دخل ها، قال: ها صداق نسائها«)2).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، عن 
العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، قال: قلته 
أي عبد اه ي رجٍل يتزّوج امرأة، وم يفرض ها صداقًا، قال: ا يء 

ها من الّصداق، فإْن كان دخل ها، فلها مهر نسائها«)3).
10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن احسن الّصّفار، عن 
يعقوب بن يزيد، ومّمد بن عيسى بن عبد اه اأشعرّي، عن مّمد بن 
ه عن رجٍل تزّوج  أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: سألته
ّنة  والسر ّنة،  السر قال:  ها،  دخل  حّتى  صداقًا،  ها  يهسِمي  أْن  فوهم  امرأة، 
مسائة درهم، وعن رجٍل تزّوج امرأة ي عّدتا، ويهعطيها امهر، ثّم يفّرق 
امرأة  أّي  با أعطاها، وقال:  قال: يرجع عليها  أْن يدخل ها،  قبل  بينها 
تزّوجها رجٌل، وقْد كان نهعَي إليها زوجها، وم يدخل الّثاي ها، قال: ليس 

)1) الكاي: 119/6/ح7.

)2) الكاي: 381/5/ح10. 

)3) تذيب اأحكام: 362/7/ح30. 
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ها مهر، وهو نكاح باطل، وليس عليها عّدة، ترجع إى زوجها اأّول«)1).
11/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، عن أي عبد اه
قال: اجارية البكر التي ها أب ا تتزّوج إّا بإذن أبيها، وقال: إذا كانْت 

مالكة أمرها تزّوجْت متى شاءْت«)2).
12/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
احسن بن عّي، عن »أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
اه، قال: َتزّوجه امرأة َمن شاءْت إذا كانْت مالكة أمرها، فإْن شاءْت 

جعلْت ولّيًا«)3).
13/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن عبد املك، قال: 
ابنه وهو صغر، قال: ا بأس،  يزِوج  الّرجل  أبا عبد اه عن  سألته 
عى  قال:  الّصداق؟  َمن  عى   : قلته ا،  قال:  اأب،  طاق  جوز   : قلته
اأب إْن كان ضمنه هم، وإْن م يكن ضمنه، فهو عى الغام، إّا أْن ا 
زّوج  إذا  وقال:  ضمن،  يكن  م  وإْن  له،  ضامن  فهو  مال،  للغام  يكون 

الّرجل ابنه، فذلك إى أبيه، وإذا زّوج اإبنة جاز«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /14
القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه 

)1) تذيب اأحكام: 362/7/ح32.

)2) الكاي: 391/5/ح2.

)3) الكاي: 392/5/ح3.

)4) الكاي: 400/5/ح1.
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 عن الّثِيب خطب إى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها، توِي أمرها من 
شاءْت، إذا كانْت قْد تزّوجْت زوجًا قبله«)1).

عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15
ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن جعفر بن ساعة، عن أبان، عن 
الفضل، عن عبد املك، عن أي عبد اه، قال: إّن اجّد إذا زّوج ابنة 
ابنه، وكان أبوها حّيًا، وكان اجدر مرضّيًا، جاز، قلنا: فإْن َهِوَي أبو اجارية 
أْن  إّي  أحبر  قال:  والِرضا؟  العدل  ي  سواء  وما  اجّد،  وَهِوي  هوًى، 

ترى بقول اجِد«)2).
16/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
موسى بن جعفر البغدادّي، عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أي عبد 
اه، قال: إذا زّوج الّرجل ابنه، كان ذلك إى ابنه، وإذا زّوج ابنته، جاز 

ذلك«)3).
17/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
إذا طّلقها زوجها، متى تكون هي  امرأة  أبا عبد اه عن  قال: سألته 
أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الّدم من احيضة الّثالثة، فهي أملك بنفسها، 
: فإْن عّجل الّدم عليها قبل أّيام قرئها؟ فقال: إذا كان الّدم قبل عرة  قلته
أّيام، فهو أمَلكه ها، وهو من احيضة التي طهرْت منها، وإْن كان الّدم بعد 

)1) تذيب اأحكام: 384/7/ح21. 

)2) تذيب اأحكام: 391/7/ح40. 

)3) تذيب اأحكام: 393/7/ح52.
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العرة اأّيام، فهو من احيضة الّثالثة، وهي أمَلكه بنفسها«)1).
18/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »عاء بن سيابة 
قال: سألته أبا عبد اه عن امرأٍة وّكلْت رجًا بأْن يزِوجها من رجٍل، 
إّها  ثّم  فزّوجها،  الوكيل،  فذهب  بذلك،  له  فأشهدْت  الوكالة،  فقبل 
أنكرْت ذلك الوكيل، وزعمْت أّها عزلته عن الوكالة، فأقامْت شاهدين 
: يقولون ينظر  أّها عزلْته، فقال: ما يقول من قبلكم ي ذلك؟ قال: قلته
ي ذلك، فإْن كانْت عزلْته قبل أْن يزِوج، فالوكالة باطلة، والّتزويج باطل، 
ما  وعى  الوكيل،  زّوج  ما  عى  ثابت  فالّتزويج  زّوجها،  وقْد  عزلْته  وإْن 
به واشرطْت عليه ي  أمرْت  ّما  يتعّد شيئًا  إذا م  الوكالة،  اّتفق معها من 
الوكالة، قال: ثّم، قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها، وْم تهعلمه بالعزل؟! 
وقالْت  امأ،  ي  وأشهدْت  رجًا،  وّكلْت  لو  أّها  يزعمون  نعم،   : فقلته
بالعزل،  يعلم  أْن  با  وكالته،  وأبطلته  ه،  عزلته قْد  أِي  اشهدوا  امأ:  ي 
يبطلون  الّنكاح خّاصة، وي غره ا  الوكيل ي  فعل  ما  وينقضون ميع 
الوكالة، إّا أْن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: امال منه ِعوض لصاحبه، 
والفرج ليس منه ِعوض إذا وقع منه ولد، فقال : سبحان اه! ما أْجَوَر 
تاَط فيه، وهو فرج،  هذا احكم وأفسده، إّن الّنكاح أحرى وأحرى أْن حه
فقالْت:  أخيها،  عى  استعدْته  امرأة  أتْته   علّيًا إّن  الولد،  يكون   ومنه 
له،  وأشهدته  رجًا،  يزِوجني  بأْن  هذا  أخي  وّكلته  امؤمنن،  أمر  يا 
أْن  ه قبل  بِينة أّي عزلته ه من ساعته تلك، فذهب، فزّوجني، وي  ثّم عزلته
وم  وّكلتني،  إّها  امؤمنن،  أمر  يا  اأخ:  فقال  البِينة،  فأقامْت  يهزِوجني، 

)1) الكاي: 88/6/ح10.
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ها كا أمرتني، فقال ها: ما  تهعلمني أّها عزلتني عن الوكالة، حّتى زّوجته
بذلك؟  بِينة  ألِك  ها:  فقال  امؤمنن،  أمر  يا  ه  أعلمته قْد  قالْت:  تقولن؟ 
فقالْت: هؤاء شهودي يشهدون، قال هم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد إّها 
قالْت: اشهدوا أّي قْد عزلته أخي فانًا عن الوكالة بتزوجي فانًا، وأّي 
م عى ذلك بعلٍم منه  مالكة أمري قبل أْن يهزِوجني فانًا، فقال: أشهدْتكه
ومر؟ قالوا: ا، قال: فتشهدوَن أّها أعلمْته العزل كا أعلمْته الوكالة؟ 
فجاء،  الّزوج؟  أين  واقعًا،  والِنكاح  ثابتة،  الوكالة  أرى  قال:  ا،  قالوا: 
أّي  أحِلْفه  امؤمنَن،  أمر  يا  قالْت:  فيها،  لَك  بارك اه  بيدها،  ْذ  فقال: خه
ْم أعلمه العزل، وأّنه م يعلم بعزي إّياه قبل الّنكاح، فقال: وحلف؟ قال: 

نعم يا أمر امؤمنن، فحلف، وأثبت وكالته، وأجاز الّنكاح«)1).
الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن ساعة،  19/ ما روي ي 
عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبيد بن زرارة، وأي 
ليلة  بامرأٍة  يدخل  أْن  للّرجل  ليس   :اه عبد  أبو  قال  قاا:  العّباس، 

اأربعاء«)2).
20/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن حريز، عن مّمد بن مسلم، 
ل عند اجاع: )الّلهّم، ارزقني  عن أي جعفر، قال: إذا أردَت الولد، فقه
إى  عاقبته  واجعل  نقصان،  وا  زيادة  َخلقه  ي  ليس  تقّيًا  واجعله  ولدًا، 

خر(«)3).
)1) من ا حره الفقيه: 84/3/ح3383. 

)2) الكاي: 366/5/ح3.

)3) الكاي: 10/6/ح12.
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»احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
أبان، عن حفص  ابن مّمد بن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن 
ه،  لق رأسه ّق عنه، وحه لد عه الكناّي، عن أي عبد اه، قال: الّصبير إذا وه
ِدق بوزن شعره َوِرقًا، وأههدَي إى القابلة الِرجل مع الورك، ويهدعى  وتهصه

نفر من امسلمن، فيأكلون ويدعون للغام، ويهسّمى يوم الّسابع«)1).
22/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن مّمد الواسطّي، عن 
تبكيه  ابنة  يرزَقه  أْن  رّبه  إبراهيم سأل  إّن ]أي[  قال:   ،أي عبد اه

وتندبه بعد موته«)2).
23/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، عن أي عبد اه، قال: قال ي الّرجل إذا تزّوج امرأة، فوجد ها قرنًا 

ها ما م يدخل ها«)3). وهو الَعَفل، أو بياضًا، أو جذامًا، إّنه يردر
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /24
القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
اه عن رجٍل تزّوج امرأة، فعلم بعد ما تزّوجها أّها قْد كانْت زنْت، 
قال: إْن شاء زوجها أخذ الّصداق ّمن زّوجها، وها الّصداق با استحّل 
ردر امرأة من العقل والرص واجذام  ِمن فرجها، وإْن شاء ترَكها، قال: وته

واجنون، فأما ما سوى ذلك، فا«)4).
)1) تذيب اأحكام: 442/7/ح34. 

)2) الكاي: 5/6/ح3. 

)3) الكاي: 407/5/ح12.

)4) تذيب اأحكام: 425/7/ح9. 
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عّي  »أي  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /25
أبان،  عن  حيى،  بن  صفوان  عن  اجّبار،  عبد  بن  مّمد  عن  اأشعرّي، 
لم أّنه ِعِنن  عن غياث الّضّبّي، عن أي عبد اه، قال: ي الِعِنن، إذا عه
بينها،  فّرق  يه بينها، وإذا وقع عليها وقعة واحدة م  ِرق  فه الِنساء،  يأي  ا 

ردر من عيٍب«)1). والّرجل ا يه
أبان،  بن حيى، عن  باإسناد عن »صفوان  الفقيه،  روي ي  ما   /26
لم أّنه ِعِنن ا يأي  عن غياث، عن أي عبد اه، قال : ي الِعِنن إذا عه
فّرق بينها، والّرجل  ِرق بينها، وإذا وقع عليها وقعة واحدة م يه الِنساء، فه

ردر من عيٍب«)2). ا يه
بن  »عي  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /27
إبراهيم، عن أبيه، عن مسن بن أمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد املك، 
علته  : جه أبا عبد اه، يقول: ا جامع امختضب، قلته قال: سمعته 

َتَر«)3). فداك، م ا جامع امختضب؟ قال: أّنه مه
28/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 
»العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن 
يتزّوج اأمة عى احّرة؟ قال: ا  الّرجل  ه عن  أي عبد اه، قال: سألته
ّرة ليلتان، ولأمة  يتزّوج اأمة عى احّرة، ويتزّوج احّرة عى اأمة، وللحه

ليلة«)4).
)1) تذيب اأحكام: 430/7/ح25. 

)2) من ا حره الفقيه: 550/3/ح4894.

)3) تذيب اأحكام: 413/7/ح26. 

)4) تذيب اأحكام: 421/7/ح7. 
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العلل، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، عن مّمد بن  29/ ما روي ي 
حيى، عن أمد بن مّمد، عن أبيه، عن ابن]أي[ عمر، عن أبان بن عثان، 
عن ّماد، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: ا حلر أحٍد أْن جمع بن 
 : قلته قال:  عليها،  فيشقر  يبلغها،  ذلك  إّن   ،فاطمة ولد  من  ااثنتن 

يبلغها؟ قال: إي، واه«)1).
30/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن 
غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، قال: سألته أبا عبد 
ه  ، قال فضيل: ثّم سألته اه  عن نكاح الّناصب، فقال: ا، واه ما حلر
وامرأة  قال:  نكاحهم؟  ي  تقوله  ما  فداك،  علته  جه  : فقلته أخرى،  مّرة 

: عارفٌة، قال: إّن العارفَة ا تهوضع إّا عند عارٍف«)2). عارفٌة؟ قلته
31/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
 احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر
َكًة﴾، قال: هم رجال ونساء،  ي قوله: ﴿الَزاِي َل َيْنِكُح إَل َزانَِيًة َأْو ُمْرِ
بالِزنا، فنهى اه عن أولئك  كانوا عى عهد رسول اه مشهورين 
الِرجال والِنساء، والّناس اليوم عى تلك امنزلة، َمن َشَهر شيئًا من ذلك، 

.(3(» هه قيم عليه احّد، فا تزِوجوه حّتى تهعرف توبته أو أه
32/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن سلمة بن اخّطاب، 
عن عّي بن احسن، عن مّمد بن زياد، عن أبان بن عثان، واحسن بن 
أي يوسف، عن عبد املك بن عمرو، قال: سألته أبا عبد اه، ما حلر 

)1) علل الّرائع: 590/2/ح38.

)2) الكاي: 350/5/ح11.

)3) الكاي: 355/5/ح3.
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للّرجل من امرأة وهي حائض؟ قال: كّل يٍء غر الفرج، قال: ثّم قال: 
إّنا امرأة لعبةه الّرجل«)1).

عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /33
»فضالة بن أّيوب، عن أبان، عن مّمد، عن أي جعفر ي رجٍل تزّوج 
امرأة، فمكثْت عنده أّيامًا ا يستطيعها، غر أّنه قْد رأى منها ما حرم عى 
الِرجال، ثّم طّلقها وها ابنة، قال: ا يصلح له أْن يتزّوج ابنتها، وقْد رأى 

منها ما رأى«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /34
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشا، عن أبان، 
أيتزّوج  بى،  حه وهي  امرأته  طّلق  رجٍل  ي   جعفر أي  عن  زرارة،  عن 

أختها قبل أْن تضع؟ قال: ا يتزّوجها حّتى خلو أجلها«)3).
35/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن زرارة بن أعن، قال: 
يصلح  ا  فقال:  والّنرانّية،  اليهودّية  نكاح  عن   جعفر أبا  سألته 

ْله«)4). للمسلم أْن ينكح هودّية وا نرانّية، وإّنا حلر له منهّن نكاح البه
36/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن 
غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن الفضيل بن يسار، قال: سألته أبا عبد 
ه  اه عن نكاح الّناصب، فقال: ا واه ما حّل، قال فضيل: ثّم سألته

)1) الكاي: 539/5/ح4. 

)2) تذيب اأحكام: 458/7/ح40. 

)3) تذيب اأحكام: 286/7/ح44.

)4) الكاي: 365/5/ح2.
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وامرأة  قال:  نكاحهم؟  ي  تقوله  ما  فداك،  علته  جه  : لته فقه أخرى،  مّرة 
: عارفٌة، قال: إّن العارفَة ا تهوضعه إّا عنَد عارٍف«)1). عارفٌة؟ قلته

37/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر 
َكًة﴾، قال: هم رجال  ُمْرِ َأْو  َزانَِيًة  إَل  َيْنِكُح  َل  ﴿الَزاِي   :ي قوله 
فنهى اه عن  بالِزنا،  كانوا عى عهد رسول اه مشهورين  ونساء 
أولئك الِرجال والِنساء، والّناس اليوم عى تلك امنزلة، َمن َشَهر شيئًا من 

قيم عليه احّد، فا تزِوجوه، حّتى تهعرف توبتهه«)2). ذلك، أو أه
38/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، عن أي عبد 
ه عن رجٍل كان بينه وبن امرأة فجور، فقال: إْن كان  اه، قال: سألته
ابنتها  ابنتها إْن شاء، وإْن كان ماعًا، فا يتزّوج  بلة أو شبهها فْليتزّوج   قه

وْليتزّوجها«)3).
39/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن عبد اه بن أمد، عن 
عّي بن احسن، عن مّمد بن زياد بن عيسى بّياع الّسابرّي، عن أبان بن 
عثان، عن إبراهيم، عن أي عبد اه، قال: إذا استقبل الّصبّي القابلة 

بوجهه، حرمْت عليه، وحرم عليه ولدها«)4).
أبان، عن عبد  »القاسم، عن  نوادر اأشعرّي، عن  ما روي ي   /40

)1) الكاي: 350/5/ح11.

)2) الكاي: 355/5/ح3.

)3) الكاي: 416/5/ح7.

)4) الكاي: 448/5/ح3.
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ه هل للّرجل أْن يتزّوج الّنرانّية  الّرمن، عن أي عبد اه، قال: سألته
عى امسلمة، واأمة عى احّرة؟ قال: ا يتزّوج واحدة منها عى امسلمة، 
ولأمة  الّثلثان،  وللمسلمة  والّنرانّية،  اأمة  عى  امسلمة  ويتزّوج 

والّنرانّية الّثلث«)1).
أبان، عن عبد  »القاسم، عن  نوادر اأشعرّي، عن  ما روي ي   /41
الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل تزّوج امرأة 
وها  زّوجها،  ّمن  الّصداق  أخذ  زْوجها  شاء  إْن  قال:  زنْت؟  كانْت  قْد 

الّصداق با استحّل ِمن فْرجها، وإْن شاء َتَرَكها«)2).
42/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »صفوان بن حيى، عن منصور 
ابن حازم، عن أي عبد اه ي رجٍل كان بينه وبن امرأة فجور، أحلر 
له أْن يتزّوج ابنتها؟ قال: إْن كانْت قبلة، أو شبهها، فليتزّوج ها هي إْن 

شاء، أو بابنتها.
]أّنه[  إّا  أبان، عن منصور مثل ذلك،  بن مّمد، عن  القاسم  وروى 
قال: فإْن كان جامعها، فا يتزّوج ابنتها، ويتزّوجها إْن شاء، قال: وعن 

الّرجل يهصيب أهخت امرأته حرامًا، أحرم عليه امرأته؟ فقال: ا«)3).
43/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن احسن بن منذر، عن أي عبد 
قبل هم صاة: عبٌد آبٌق من مواليه حّتى يضَع يده  اه، قال: ثاثة ا ته

)1) الّنوادر: 118/ح300. 

)2) الّنوادر: 78/ح172.

)3) الّنوادر: 97/ح234-233.
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ي أيدهم، وامرأة باتْت وزوجها عليها ساخٌط، ورجٌل أّم قومًا وهم له 
كارهون«)1).

44/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عن حريز، عن وليد، قال: جاءْت امرأة سائلة إى 
رسول اه، فقال رسول اه: والداٌت واهاٌت رحياٌت بأوادهّن، 

لَن اجّنَة بغِر حساٍب«)2). لوا ما يأتَن إى أزواجهّن لقيل هّن: ادخه
مّمد،  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /45
عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: 
ه عن أهوي اإربة من الِرجال، قال: اأمق، اموّى عليه، الذي ا يأي  سألته

الِنساء«)3).
46/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن حيى، عن 
زرارة، عن أي عبد اه، قال: قال: إذا بلغْت اجارية احّرة سّت سنن، 

قِبلها«)4). فا ينبغي لك أْن ته
47/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
ه عن رجٍل تزّوج امرأة، ورط عليها أْن  عن أي عبد اه، قال: سألته

)1) الكاي: 507/5/ح5. 

)2) الكاي: 554/5/ح2.

)3) الكاي: 523/5/ح2.

)4) الكاي: 533/5/ح2. 
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نفق عليها شيئًا مسّمًى كّل شهر، قال: ا بأس به«)1). يأتيها إذا شاء، ويه
48/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
 ،عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، عن أي عبد اه

.(2(»ّنة من رسول اه قال: امتعة نزل ها القرآن، وجرْت ها السر
49/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عيسى بن أي منصور، عن أي 

عبد اه، قال: ا بأس بأْن يتزّوج اأمة متعة بإذن مواها«)3).
عيسى،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /50
ه يقول:   عن »مّمد بن سنان، عن أبان بن عثان، عن زرارة، قال: سمعته

ا بأَس بأْن يتزّوج اليهودّية والّنرانّية متعًة، وعنده امرأة«)4).
51/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
أمد بن مّمد، عن احسن بن مبوب، عن أبان، عن أي مريم، عن أي 
ئل عن امتعة، فقال: إّن امتعة اليوم ليسْت كا كانْت قبل  جعفر، أّنه سه

وا عنهّن«)5). ّن يومئٍذ يؤَمّن، فاليوم ا يؤَمّن، فسله اليوم، إّهّن كه
52/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن مّمد بن 
إساعيل، عن أي احسن ظريف، عن أبان، عن أي مريم، عن أي عبد اه 

، قال: العذراءه التي ها أٌب ا تتزّوج متعًة إّا باذن أبيها«)6).
)1) الكاي: 402/5/ح3.

)2) الكاي: 449/5/ح5.

)3) الكاي: 463/5/ح2.

)4) تذيب اأحكام: 256/7/ح29. 

)5) تذيب اأحكام: 251/7/ح9. 

)6) تذيب اأحكام: 254/7/ح24.
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الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى،  53/ ما روي ي 
قال:  اهاشمّي،  الفضل  بن  إساعيل  عن  أبان،  عن  احكم،  بن  عّي  عن 

سألته أبا عبد اه عن امتعة، فقال: مهٌر معلوٌم إى أجٍل معلوٍم«)1).
54/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »القاسم، عن أبان، عن إسحاق، 
عن الفضل، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: بلغ عمر أّن أهل العراق 
يزعموَن أّن عمر حّرم امتعة، فأرسل فانًا–قْد سّاه–فقال: أخرهم: أّي 
مر قْد هى عنها«)2). ِرَم ما أحّل اه، ولكّن عه مر أْن حه م أحِرمها، وليس لعه
55/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه، هل يصلح للّرجل أْن ترضع له اليهودّية 
ب اخمر«)3). والّنرانّية وامركة، قال: ا بأس، وقال: امنعوهّن ِمن ره
56/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن 
أمد بن مّمد، عن عّي بن إساعيل، قال: حّدثني أبو احسن بن ظريف، 
ه عّا حرم من الّرضاع؟  عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أي يعفور، قال: سألته
نبت الّلحم والّدم، وذاك الذي  قال: إذا رضع حّتى يمتي بطنه، فإّن ذلك يه

حرم«)4).
57/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن مّمد 
ابن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن عثان، 

)1) تذيب اأحكام: 262/7/ح60. 

)2) الّنوادر: 89/ح205. 

)3) الكاي: 43/6/ح4.

)4) تذيب اأحكام: 316/7/ح15.
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قبل  الّرضاع  إّن  قال:   ،اه عبد  أي  عن  املك،  عبد  بن  الفضل  عن 
احولن قبل أْن يهفَطم«)1).

58/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، عن أي عبد اه
قال: قال أمر امؤمنن: َعَرْضته عى رسول اه ابنَة مزة، فقال: 

أَما علمَت أّها ابنة أخي من الّرضاع؟«)2).
59/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن عبد املك، عن أي عبد 

اه، قال: الّرضاع قبل احولن قبل أْن يهفطم«)3).
60/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن عبد اه بن أمد، عن 
عّي بن احسن، عن مّمد بن زياد بن عيسى بّياع الّسابرّي، عن أبان بن 
عثان، عن إبراهيم، عن أي عبد اه، قال: إذا استقبل الّصبير القابلة 

ها«)4). م عليه ولده مْت عليه، وحره بوجهه، حره
61/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه، هل يصلح للّرجل أْن ترضع له اليهودّية 
ب اخمر«)5). والّنرانّية وامركة، قال: ا بأس، وقال: امنعوهّن من ره

)1) تذيب اأحكام: 318/7/ح20. 

)2) الكاي: 437/5/ح4. 

)3) الكاي: 443/5/ح2.

)4) الكاي: 448/5/ح3.

)5) الكاي: 43/6/ح4.
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62/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 ،عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، عن أي عبد اه
قال: قال أمر امؤمنن: َعرضته عى رسول اه ابنَة مزة، فقال: 

أَما علمَت أّها ابنة أخي من الّرضاع؟«)1).
63/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن عبد املك، عن أي عبد 

اه ، قال: الّرضاع قبل احولن قبل أْن يهفطم«)2).
64/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »ميد بن زياد، 
عن احسن بن مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن 
عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه، هل يصلح للّرجل 

أْن ترضع له اليهودّية والّنرانّية وامركة؟ قال: ا بأس«)3).
الّطاُق

بن  مّمد  عن  »الّصّفار،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /1
الّسندّي، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد اأعى موى آل 
سام، عن أي عبد اه، قال: ا طاق إّا عى كتاب اه، وا ِعتق إا 

لوجه اه«)4).
»احسن بن مّمد بن ساعة،  الّتهذيب، باإسناد عن  2/ ما روي ي 

)1) الكاي: 437/5/ح4. 

)2) الكاي: 443/5/ح2.

)3) تذيب اأحكام: 109/8/ح22.

)4) تذيب اأحكام: 300/8/ح102.
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الّرمن  عبد  عن  أبان،  عن  عديس،  بن  واحسن  ساعة،  بن  جعفر  عن 
ّنة،  ِلقْت عى غر السر البرّي، عن أي عبد اه، قال: قلته له: امرأة طه

قال: تتزّوج هذه امرأة، وا تهرك بغر زوج«)1).
3/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن 
الّسندّي، عن جعفر بن بشر، عن أبان بن عثان، قال: سألته أبا عبد اه 

.(2(» هه  عن طاق اخرساء، قال: يلفر قناعها عى رأسها وجذبه
4/ ما روي ي الّنوادر، عن »القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي 
ّنة، ما  ِلقْت عى غر السر عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن امرأة طه

تقول ي تزوجها؟ قال: َتزّوج وا تهرك«)3).
5/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معى بن مّمد، عن 
احسن بن عّي، أو غره، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن سليان، قال: 
سألته أبا عبد اه عن امتوّى عنها زوجها، أخرج إى بيت أبيها وأّمها 
زوجها  بيت  ي  تعتّد  أْن  شاءْت  إْن  فقال:  فتعتّد؟  شاءْت،  إْن  بيتها  من 
اعتّدْت، وإْن شاءْت اعتّدْت ي أهلها، وا تكتحل، وا تلبس حليًا«)4).

بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /6
مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن ابن حكيم، 
عن أي إبراهيم، أو أبيه، أّنه قال ي امطّلقة يطِلقها زوجها، فتقول: 
بى، فتمكث سنة، قال: إْن جاءْت به أكثر من سنة م تصّدق، ولو  أنا حه

)1) تذيب اأحكام: 58/8/ح107. 

)2) الكاي: 128/6/ح2. 

)3) الّنوادر: 108/ح265. 

)4) الكاي: 116/6/ح3.
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بساعٍة واحدٍة«)1).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن زرارة، 
قال: سألته أبا جعفر عن عّدة امختلعة، كم هي؟ قال: عّدة امطّلقة، 

ولتعتّد ي بيتها، وامبارئة بمنزلة امختلعة«)2).
أي  عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /8
عن  إساعيل،  بن  مّمد  عن  اجّبار،  عبد  بن  مّمد  عن  اأشعرّي،  عّي 
ه عن امتوّى عنها  أبان، عن ابن أي يعفور، عن أي عبد اه، قال: سألته
ثوبًا مصبوغًا،  تلبسه  ، وا  َتطّيبه للِزينة، وا  تكتحله  فقال: ا  زوجها، 
وا تبيته عن بيتها، وتقي احقوق، ومتشط بغسلة، وحّج، وإْن كانْت 

ي عّدتا«)3).
زياد،  بن  الكلينّي، عن»ميد  باإسناد عن  الّتهذيب،  ما روي ي   /9
عن ابن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدما ي 
الّرجل يطّلق امرأته تطليقة، ثّم يدعها حّتى مي ثاثة أشهر إّا يومًا، ثّم 
يراجعها ي جلٍس، ثّم طّلقها، ثّم فعل ذلك ي آخر الّثاثة أشهر أيضًا، 
بغر  بالتطليقة اأخرة، وإذا طّلق  اعتّدْت  الّرجعة  إذا خّلل  فقال:  قال، 

رجعة، م يكْن له طاق«)4).
10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن معى 

)1) تذيب اأحكام: 129/8/ح45. 

)2) تذيب اأحكام: 136/8/ح71.

)3) تذيب اأحكام: 159/8/ح150. 

)4) تذيب اأحكام: 43/8/ح51.
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ابن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن فضل أي العّباس البقباق، 
بل  فقال: ا،  امرأة؟  أم  بولده  أحقر  الّرجل   :قلته أي عبد اه قال: 
الّرجل، وإْن قالْت امرأة لزوجها الذي طّلقها: أنا أرضع ابني بمثِل َمن 

يهرضعه، فهي أحقر به«)1).
11/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 
»العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن فضل أي العّباس، عن أي عبد 
لح، يقول: أرجعّن ي  اه، قال: امختلعة إْن رجعْت ي يٍء من الصر

بضعك«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /12
بن  أبان  عّي، عن  بن  احسن  مّمد، عن  بن  معّى  مّمد، عن  بن  احسن 
أبا عبد اه عن  الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته  عثان، عن عبد 
الّدم  امرأة إذا طّلقها زوجها، متى تكون أمَلك بنفسها؟ فقال: إذا رأت 
: فإْن عّجل الّدم عليها قبل  من احيضة الّثالثة، فهي أمَلك بنفسها، قلته
أّيام قرئها، فقال: إذا كان الّدم قبل العرة أّيام، فهو أمَلكه ها، وهو من 
احيضة  فهو من  العرة،  بعد  الّدم  كان  وإْن  منها،  التي طهرْت  احيضة 

الّثالثة، فهي أمَلكه بنفسها«)3).
أبان  بن مبوب، عن  باإسناد عن »احسن  الفقيه،  ما روي ي   /13
ابن عثان، عن احلبّي، عن أي عبد اه، قال: عّدة امرأة التي ا حيض 
قْد يئسْت، ثاثة أشهر، وعّدة  التي  التي ا تطهر واجارية  وامستحاضة 

)1) تذيب اأحكام: 105/8/ح2. 

)2) تذيب اأحكام: 100/8/ح16. 

)3) تذيب اأحكام: 124/8/ح29.
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التي يستقيم حيضها، ثاث ِحَيٍض«)1).
14/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، أّنه قال ي رجٍل 
طّلق امرأته تطليقتن ي صّحٍة، ثّم طّلق الّتطليقة الّثالثة وهو مريض: إّها 

ترثه ما دام ي مرضه، وإْن كان إى سنة«)2).
15/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن رجٍل، 

م أّنه قْد عاين«)3). عن أي عبد اه، قال: ا يكون لِعان حّتى يزعه
الّصّفار،  بن احسن  باإسناد عن »مّمد  الّتهذيب،  ما روي ي   /16
عن مّمد بن احسن، وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشر، عن أبان، 
رجٍل  ي  تقول  ما   ،اه عبد  أي  قلته  قال:  مضارب،  بن  مّمد  عن 
قال: ا يكون ماعنًا حّتى يدخل ها،  أْن يدخل ها؟  قبل  امرأته  اَعَن 

يرب حّدًا وهي امرأته، ويكون قاذفًا«)4).
»أبان بن عثان، عن منصور،  باإسناد عن  الفقيه،  17/ ما روي ي 
قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل آى ِمن امرأته، فمّرْت أربعة أشهر، 
قال: يهوَقف، فإْن عزم الّطاق، بانْت منه، وعليها عّدة امطّلقة، وإّا كّفر 

يمينه، وأمسكها، وا ظهار وا إياء حّتى يدخل الّرجل بامرأته«)5).

)1) من ا حره الفقيه: 512/3/ح4798. 

)2) الكاي: 123/6/ح10.

)3) تذيب اأحكام: 186/8/ح6. 

)4) تذيب اأحكام: 197/8/ح51. 

)5) من ا حره الفقيه: 525/3/ح4825. 
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18/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن أي مريم، 
عن أي جعفر، قال: امهْوي يهوَقف بعد اأربعة أشهر، فإْن شاء أمسك 
بمعروٍف، أو تسيح بإحساٍن، فإْن عزم الّطاق، فهي واحدة، وهو أمَلكه 

برجعتها«)1).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /19
القاسم، عن أبان، عن منصور، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل آى 
من امرأته، فمّرْت أربعة أشهر، قال: يهوَقف، فإْن عزم الّطاق بانْت منه، 

وعليها عّدة امطّلقة، وإّا كّفر عن يمينه، وأمسكها«)2).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى،  20/ ما روي ي 
عن مّمد بن عيسى، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، واحسن 
فعليه  راجع،  ثّم  امظاهر،  طّلق  إذا  قال:   ،اه عبد  أي  عن  زياد،  ابن 

الكّفارة«)3).
الَصَدَقُة والَهِدَيُة

1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل 
إن  وقال:  اخر،  وجوه  من  وجٍه  كِل  ي  حياته  ي  ماله  ببعض  يتصّدق 
احتجَت إى يٍء من ماي، أو من غّلٍة، فأنا أحقر به، أ لهه ذلك، وقْد جعله 

)1) تذيب اأحكام: 5/8/ح8. 

)2) تذيب اأحكام: 8/8/ح21.

)3) تذيب اأحكام: 18/8/ح30. 
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ه؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الّرجل، أ يرجعه مراثًا، أو يمي صدقة؟ 
قال: يرجع مراثًا عى أهله«)1).

2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن مّمد بن مسلم، عن أحدما ي الّرجل يتصّدق بالّصدقة، 

أحلر له أْن يرثها؟ قال: نعم«)2).
3/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
عن أبان، عن الفضل بن عبد املك، عن أي عبد اه ي رجٍل تصّدق 

بنصيٍب له ي دار عى رجٍل، قال: جائز، وإْن ْم يعلْم ما هو«)3).
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة 
ابن أّيوب، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، وعبد اه بن سليان، 
أبا عبد اه عن الّرجل هِبه اهبة، أيرجع فيها إْن شاء أم  قاا: سألنا 
ثاب من هبته ويرجع، ي غر  ا؟ فقال: جوز اهبة لذوي القرابة، والذي يه

ذلك إْن شاء«)4).
5/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن أي مريم، قال: إذا تصّدَق الّرجل بصدقٍة أو هبٍة، قبضها 

علم، فهي جائزة«)5). لمْت أو م ته صاحبها أو م يقبضها، عه
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 

)1) تذيب اأحكام: 146/9/ح54. 

)2) تذيب اأحكام: 151/9/ح62. 

)3) تذيب اأحكام: 152/9/ح68. 

)4) تذيب اأحكام: 155/9/ح13. 

)5) تذيب اأحكام: 156/9/ح16. 
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أبا عبد  قال: سألته  أبان، عن عبد اه بن سنان،  أّيوب، عن  بن  فضالة 
اه عن الّرجل هب اهبة، أيرجعه فيها إْن شاء أم ا؟ فقال: جوز اهبة 

ثاب ِمن هبته ويرجع، ي غر ذلك إْن شاء«)1). لذوي القربى، والذي يه
باإسناد عن أمد بن مّمد بن حيى، عن  الّتهذيب،  ما روي ي   /7
»موسى بن عمر، عن العّباس بن عامر، عن أبان، عن أي بصر، عن أي 
والّصدقة  يقبضها،  حّتى  هبة  أبدًا  تكون  ا  اهبة  قال:  قال:   ،اه عبد 
جائزة عليه، وإذا بعث بالوصّية إى رجٍل من بلده، فليس له إّا أْن يقبلها، 

وإْن كان ي بلده ويوجد غره، فذلك إليه«)2).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة 
ابن أّيوب، عن أبان، عّمن أخره، عن أي عبد اه، قال: الِنحل واهبة 
كان  وإْن  امراث،  بمنزلة  هي  قال:  صاحبها،  يموت  حّتى  تهقبض  م  ما 
ه: هل أحٍد أْن يرجع ي هبته  الّصبير ي حجره، فهو جائز، قال: وسألته
وصدقته؟ قال إذا تصّدق ه، فا، وأّما الّنحل واهبة، فرجع فيها، حازها 

أو م حزها، وإْن كانْت لذي قرابة«)3).
الَيِميُن والَنْذُر والَعْهُد

1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »القاسم 
بن أي عبد اه، عن أي  الّرمن  أبان، عن عبد  ابن مّمد، وفضالة، عن 
إتيانهه خٌر  الّرجل عى يٍء، والذي حلف  َحَلَف  إذا  قال:   ،عبد اه

)1) تذيب اأحكام: 158/9/ح27. 

)2) تذيب اأحكام: 159/9/ح31. 

)3) تذيب اأحكام: 155/9/ح14.
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ِمن تركه، فليأِت الذي هو خر، وا كّفارة عليه، وإّنا ذلك من خطوات 
الّشيطان«)1).

2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
يقول:  الّرجل،  عن   جعفر أبا  سألته  ق��ال:  زرارة،  عن  أب��ان،  عن 
فهو ي  الّثوب،  اشريته هذا  وإْن  فهو حٌر،  فانًا،  أو  فانًة  اشريته  إْن 
امساكن، وإْن نكحته فانة، فهي طالق، قال: ليس ذلك كّله بيٍء، ا 
يطِلق إا ما يملك، وا َيصّدق إّا با يملك، وا يهعتق إا ما يملك«)2).

3/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن حيى بن أي العا، عن أي عبد اه، عن أبيه: إّن امرأة 
رم أنفها، فأتْت علّيًا  قاد مزمومة بزمام ي أنفها، فوقع بعر، فخه نذرْت أْن ته

اصم، فأبطله، فقال: إّنا نذرت ه«)3).  خه
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن مّمد، عن أي جعفر ي رجٍل، قال: عليه بدنة، وم يهسِم 
أين ينحرها؟ قال: إّنا امنحر بمنى، يقسموها بن امساكن، وقال ي رجٍل 
قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سّمى مكانًا، فْلينحر فيه، فإّنه 

جزي عنه«)4).
5/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »القاسم 
ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 

)1) تذيب اأحكام: 289/8/ح57. 

)2) تذيب اأحكام: 289/8/ح61. 

)3) تذيب اأحكام: 313/8/ح39. 

)4) تذيب اأحكام: 314/8/ح44. 
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قال: ذلك ِمن خطوات  ينحر ولده،  أْن  أبا عبد اه عن رجٍل حلف 
الّشيطان«)1).

أمد  عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  اأشعرّي،  نوادر  ي  روي  ما   /6
ابن عبد اه، عن أبان عن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر ي كّفارة 

اليمن؟ قال: عرة أمداد، نقّي طِيب، لكِل مسكٍن مٌد«)2).
مّمد،  بن  معّى  عن  مّمد،  بن  »احسن  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /7
الّرمن بن أي  أبان بن عثان، عن عبد  الوّشاء، عن  عن احسن بن عّي 
الّرجل  يهقسم عى  الّرجل  ه عن  عبد اه، عن أي عبد اه، قال: سألته
ي الّطعام ليأكل، فلم يطعم، هل عليه ي ذلك الكّفارة، وما اليمن التي 
جب فيها الكّفارة؟ فقال: الكّفارة ي الذي حلف عى امتاع أْن ا يبيعه 
وا يشريه، ثّم يبدو له فيه، فيكِفر عن يمينه، وإْن حلف عى يٍء والذي 
عليه إتيانه خٌر ِمن تركه، فْليأِت الذي هو خٌر، وا كّفارة عليه، إّنا ذلك 

من خطوات الّشيطان«)3).
الَوْقُف

أبان  عن  عمر،  أي  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /1
ه عن  ابن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن مران، قال: سألته
ْمَرى، فقال: الّناس فيه عند روطهم، إْن كان رط حياته،  ْكَنى والعه السر
ردر إى  فهو حياته، وإْن كان لعقبه، فهو لعقبه، كا رط، حّتى يفنوا، ثّم ته

)1) تذيب اأحكام: 288/8/ح55.

)2) الّنوادر: 58/ح113. 

)3) الكاي: 446/7/ح6. 
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صاحب الّدار«)1).
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن»احسن بن سعيد، عن فضالة، 
اهِ  )بِْسم   :اه عبد  أبو  أمى  قال:  صالح،  أي  عجان  عن  أبان،  عن 
الّرمِن الّرِحْيِم، هذا ما تصّدق به فان بن فان، وهو حٌي سوٌي بداره 
اه  يرثها  حّتى  توهب،  وا  اتباع  صدقة  بحدودها،  فان  بني  ي  التي 
الذي يرثه الّساوات واأرض، وإّنه قْد أسكن صدقته هذه فانًا وعقبه، 

فإذا انقرضوا، فهي عى ذي احاجة من امسلمن«)2).
اأْطِعمُة واأْشِربُة

1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن 
عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل أرسل 
ْل ما قتل الكلب  كلبه، فأخذ صيدًا، فأكل منه، أآكل من فضله؟ فقال: كه

ْل ِمن فضله«)3). ْل منه أيضًا، وكه إذا سّميَت، فإْن كنَت ناسيًا، فكه
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
أبان بن عثان، عن عيسى بن عبد اه،  مّمد بن عّي، عن درست، عن 
ْل من صيد الكلب ما م يغب عنك، فإذا تغّيب  قال: قال أبو عبد اه: كه
عنك فَدْعه، فأّما الباز والّصقر، فا تأكل من صيدما ما م تهدِرك ذكاَته، 

ْل«)4). وإْن أدركَت ذكاَته، فكه
)1) من ا حره الفقيه: 253/4/ح5598. 

)2) تذيب اأحكام: 131/9/ح5. 

)3) تذيب اأحكام: 24/9/ح97. 

)4) تذيب اأحكام: 29/9/ح117. 
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3/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم 
قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  عثان،  بن  أبان،  عن  مّمد،  ابن 
سألته أبا عبد اه عن رجٍل أرسل باَزه، فأخذ صيدًا، وأكل منه، فأكل 

من فضله، فقال: ما قتل البازي، فا تأكْل منه إّا أْن تذبحه«)1).
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »القاسم، 
وفضالة، عن أبان بن عثان، عن عيسى بن عبد اه القمّي، قال: قلته أي 
ْل ا بأس،  عبد اه: أرمي بسهٍم، فا أدري سّميته أم م أهسِم؟ فقال: كه
ْل ما م يؤكْل  : أرمي، فيغيب عِني، فأجد سهمي فيه، فقال: كه قال: قلته

ِكل منه، فا تأكْل منه«)2). منه، فإْن أه
5/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »ميد بن زياد، عن احسن بن 
مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن 
منه  فقطعْت   ، اِحبالةه أخذِت  ما  قال:   ،اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي 
ْل منه«)3). شيئًا، فهو ميت، وما أدركَت مْن سائر جسده حّيًا، فذِكه، ثّم كه
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »ميد بن زياد، 
عن احسن بن ساعة، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن 
بسام الّصر ّي، عن أي جعفر ي اإبل اجّالة، قال: ا يؤكل حمها، 

وا تركب أربعن يومًا«)4).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 

)1) تذيب اأحكام: 31/9/ح122. 

)2) تذيب اأحكام: 33/9/ح134.

)3) تذيب اأحكام: 37/9/ح155.

)4) تذيب اأحكام: 46/9/ح190. 
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عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضل 
ابن عبد املك، وعبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه: أّن قومًا 
لنا غلبتنا، واستصعبْت علينا، فربناها  بقرة  إّن  فقالوا:   ،الّنبّي أتوا 

بالّسيف، فأمرهم بأكلها«)1).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
يكره من  قال: ا   ،أي عبد اه أبان، عن حريز، عن حكم، عن  عن 

احيتان يء إّا اجريث«)2).
بن  »مّمد  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /9
حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن سلمة أي 
حفص، عن أي عبد اه: أّن علّيًا كان يقول ي الّصيد والّسمك: إذا 
أدركتها وهي تضطرب وترب بيدها وحِرك ذنبها وتطرف بعينها، فهي 

ذكاتا«)3).
عّي  »أي  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /10
اأشعرّي، عن احسن بن عّي الكوّي، عن العّباس بن عامر، عن أبان، 
: رجل أصاب سمكة  عن بعض أصحابه، عن أي عبد اه، قال: قلته

ي جوفها سمكة، قال: تهؤكان ميعًا«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /11
فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد اه، قال: سألته أبا عبد اه عن 

)1) تذيب اأحكام: 54/9/ح226.

)2) تذيب اأحكام: 5/9/ح14.

)3) تذيب اأحكام: 7/9/ح24.

)4) تذيب اأحكام: 8/9/ح26.
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صيد امجوس، فقال: ا بأس إذا أعطوكه حّيًا، والّسمك أيضًا، وإّا فا 
جز شهادتم، إّا أْن تشهده أنت«)1).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /12
الغراب  أكَل  إّن  أّنه قال:   ،أبان، عن زرارة، عن أحدما فضالة، عن 
تتنّزه عن  اأنفَس  كتابه، ولكّن  اه ي  ما حّرمه  احرام  إّنا  بحرام،  ليس 

كثٍر من ذلك تقّززًا«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /13
ه عن  »القاسم، عن أبان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: سألته
صيد البازي والّصقر، قال: ا تأكْل ما قتَل البازي والّصقر، وا تأكْل ما 

قتل سباع الّطر«)3).
14/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن مّمد 
ابن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن زرارة 
فقال: ا  امعراض،  قتل  عّا   أبا جعفر أّها سأا  اجعفّي،  وإساعيل 

بأس إذا كان هو مرماتك، أو صنعته لذلك«)4).
15/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، 
قال: قال أبو جعفر: الّذبيحة بغر حديدة إذا اضطررَت إليها، فإْن م 

جد حديدة، فاذبحها بحجر«)5).
)1) تذيب اأحكام: 10/9/ح33. 

)2) تذيب اأحكام: 18/9/ح72.

)3) تذيب اأحكام: 31/9/ح123. 

)4) تذيب اأحكام: 53/9/ح142.

)5) تذيب اأحكام: 52/9/ح215. 
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16/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد، عن »احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان، عن عبد الّرمن بن 
أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال ي كتاب عٍي: إذا طرفت العن، 

ل منه، فقْد أدركَت ذكاته«)1). أو ركضت الِرجل، أو حّرك الّذنب، فكه
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /17
»فضالة، عن أبان، عن سلمة أي حفص، عن أي عبد اه، عن أبيه، 
إّا  يذبحها  وا  والّنصارى،  اليهود  ضحاياك  ايذبح  قال:   ،علّيًا أّن 

امسلم«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /18
»فضالة، عن أبان، عن أي مريم اأنصارّي، عن أي جعفر، قال: ي 
كتاب عٍي: ا أمتنع من طعاٍم طعم منه الِسّنور، وا من راٍب رب 

منه الِسّنور«)3).
19/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
ه عن حوم  احكم، عن أبان، عّمن أخره، عن أي عبد اه، قال: سألته
اأهلّية،  ر  مه احه وحوم  رورة،  تهصيبك  أْن  إّا  تأكل،  ا  فقال:  اخيل، 

قال: ي كتاب عٍي أّنه َمَنَع من أكلها«)4).
20/ ما روي ي العلل، عن »مّمد بن موسى بن امتوِكل، قال: 
عن  خالد،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  آبادّي،  الّسعد  احسن  بن  عّي  حّدثنا 

)1) تذيب اأحكام: 57/9/ح237.

)2) تذيب اأحكام: 65/9/ح9. 

)3) تذيب اأحكام: 86/9/ح99. 

)4) تذيب اأحكام: 40/9/ح196.
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 :أمد بن مّمد البزنطّي، عن أبان بن عثان، قال: قلته أي عبد اه
كيف صار الِطحال حرامًا، وهو من الّذبيحة؟ فقال: إّن إبراهيم  هبط 
له:  فقال  إبليس،  أتاه  ليذبحه،  بمّكة،  جبل  وهو  ثبر،  من  الكبش  عليه 
لرِي  الكبش، قال: وأير نصيٍب لك وهو قرباٌن  أعطني نصيبي من هذا 
الِطحال؛  وهو  نصيبًا،  فيه  له  إّن  إليه:  تعاى  اه  فأوحى  ابني،  وفداء 
أّنه جمع الّدم، وحّرم اخصيتان؛ أّها موضع للّنكاح وجرى للّنطفة، 
: فكيف  فأعطاه إبراهيم الِطحال واأنثين، وما اخصيتان، قال: فقلته
حرم النرخاع؟ قال: أّنه موضع اماء الّدافق من كِل ذكٍر وأنثى، وهو امّخ 
 :أبو عبد اه قال  ثّم  أبان،  قال  الّظهر،  فقار  الذي يكون ي  الّطويل، 
والنرخاع،  واأنثين،  الِطحال،  منها:  أشياء،  عرة  الّذبيحة  من  يهكره 
والّدم، واجلد، والعظم، والقرن، والّظلف، والغدد، وامذاكر، وأطلق 
والّناب،  والبيضة،  والِريش،  والّشعر،  وف،  الصر أشياء:  عرة  اميتة  ي 
والقرن، والِظلف، واإنفحة، واإهاب، والّلبن، وذلك إذا كان قائًا ي 

الّرع«)1).
21/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معى بن مّمد، 
 ،أي عبد اه الّشّحام، عن  زيد  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
قال: ما أكل رسول اه مّتكئًا منذ بعثه اه إى أْن قبضه، وكان يأكل 
.(2(» أكلة العبد، وجلس جلسة العبد، قلت: وِمَ ذلك؟ قال: تواضعًا ه
22/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن صالح بن الّسندّي، 
عن جعفر بن بشر، عن أبان بن عثان، عن داود بن كثر، قال: تعّشيته 

)1) علل الّرائع: 562/2/ح1. 

)2) الكاي: 270/6/ح1.
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فرغ من عشائه، مد اه، وقال: هذا  فلّا  َعَتَمة،    اه  أي عبد  عند 
ألقاه إى  ثّم  تقّمم ما سقط منه،  فلّا رفع اخوان،  آبائي،  عشائي وعشاء 

فيه«)1).
عيسى  عن  عثان،  بن  »أبان  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /23
القمّي، قال: قلته أي عبد اه: أرمي بسهٍم، فا أدري أسّميته أم م 
: أرمي، فيغيب عّني، فأجد سهمي فيه،  ْل وا بأس، فقلته أهسِم؟ فقال: كه

ل ]منه[«)2). ْل ما م يؤكل منه، وإْن أهكَل منه فا تأكه فقال: كه
»كردين  عن  عثان،  بن  أب��ان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /24
امسمعّي، أّنه سأل أبا عبد اه عن احبارى، فقال: لوددته أّن عندي 

منه، فآكل حّتى أمتي«)3).
25/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل أرسل كلبه، فأخذ صيدًا، فأكل منه، 
كنَت  فإْن  عليه،  إذا سّميَت  الكلب،  َقَتل  ّما  ْل  كه فقال:  فْضله؟  ِمن  آكله 

ْل فْضَله«)4). ْل منه أيضًا، وكه ناسيًا، فكه
26/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن سليان، قال: سألت أبا 
عبد اه عن رجٍل أرسل كلبه وصقره، فقال: أّما الّصقر، فا تأكل من 
ل منه إذا ذكرَت اسم اه عليه،  صيده حّتى تدِرك ذكاته، وأّما الكلب، فكه

)1) الكاي: 300/6/ح2.

)2) من ا حره الفقيه: 317/3/ح4129.

)3) من ا حره الفقيه: 322/3/ح4149. 

)4) الكاي: 205/6/ح6. 
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أكل الكلب منه أم م يأكل«)1).
27/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
فأخذ صيدًا،  أو كلبه،  بازه  أرسل  أبا عبد اه عن رجل  قال: سألت 
وأكل منه، آكل من فضلها؟ فقال: ا، ما قتل البازي فا تأكل منه، إّا 

أْن تذبحه«)2).
28/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
قلته  قال:  القمّي،  عيسى  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي  عن 
ْل   أي عبد اه: أرمي سهمي، وا أدري أسّميته أم م أهسِم؟ فقال: كه
ْل ما  : أرمي ويغيب عّني، فأجد سهمي فيه؟ فقال: كه ا بأس، قال: قلته

ل منه«)3). ِكل منه، فا تأكه م يؤَكل منه، وإْن كان قْد أه
29/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن مّمد احلبّي، قال: سألته عن 
ْله«)4). الّرجل يرمى الّصيد، فيرعه، فيبتدره القوم، فيقطعونه، فقال: كه

30/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اِحبالةه فقطعْت منه شيئًا، فهو  اه، عن أي عبد اه، قال: ما أخذِت 

ْل منه«)5). ميت، وما أدركَت من سائر جسده حّيًا، فذِكه، ثّم كه
)1) الكاي: 207/6/ح3.

)2) الكاي: 207/6/ح5. 

)3) الكاي: 210/6/ح5.

)4) الكاي: 211/6/ح9.

)5) الكاي: 210/6/ح2.
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31/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن عبد املك، وعبد 
 ،الّنبّي أتوا  قومًا  أّن   :اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن 
فقالوا: إّن بقرًة لنا غلبتنا، واستصعبْت علينا، فربناها بالّسيف، فأمرهم 

بأكلها«)1).
32/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن سليان، 
عن أي عبد اه، قال: ي كتاب عٍي: إذا طرفت العن، أو ركضت 

الِرجل، أو حّرك الّذنب، وأدركته، فذِكه«)2).
33/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: قال 

أبو عبد اه : إذا بلغ الّصبير مسة أشبار، أهكلْت ذبيحتهه«)3).
الوصَيُة واإرُث

1/ ما روي ي الفقيه باإسناد عن »العّباس بن عامر، عن أبان، عن أي 
سن عند اموت وصّيته، كان نقصًا  بصر، عن أي عبد اه، قال: َمن م حه
إّن رسول اه أوى إى عٍي، وأوى  ي مروءته وعقله، وقال: 
 إى احسن، وأوى احسن إى  عٌي إى احسن، وأوى احسن 

)1) الكاي: 231/6/ح4.

)2) الكاي: 232/6/ح1.

)3) الكاي: 238/6/ح8.
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.(1(» إى مّمد بن عٍي الباقر  عِي بن احسن، وأوى عير بن احسن
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن»مّمد بن يعقوب، عن احسن 
بن عثان، عن عبد  أبان  الوّشا، عن  ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته عن امرأة حرها اموت، وليس عندها 
امنفوس  ي  الّنساء  شهادة  جوز  قال:  ا؟  أم  شهادتا  أجوز  ام��رأة،  إّا 

والعذرة«)2).
3/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان اأمر، عن عبد اه 
ابن سنان، قال: سألته أبا عبد اه عن امرأة أوصْت بثلثها يقي به 
دين ابن أخيها، وجزء لفان وفانة، فلم أعرف ذلك، فقدمنا إى ابن أي 
: قال: ليس ها يء، فقال: كذب واه، ها  ليى، قال: فا قال لك؟ قلته

العر من الّثلث«)3).
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن 
رجل، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل أوى إى رجٍل أّن عليه دينًا، 

فقال: يقي الّرجل ما عليه من دينه، ويقِسم ما بقي بن الورثة«)4).
5/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: 

)1) من ا حره الفقيه: 183/4/ح5416. 

)2) تذيب اأحكام: 269/6/ح127. 

)3) معاي اأخبار: 217/ح2. 

)4) تذيب اأحكام: 166/9/ح22.
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قال أبو عبد اه: إذا بلغ الغام عر سنن، جازْت وصّيته«)1).
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 
»مّمد بن الوليد، عن أبان اأمر، عن أي بصر، وأي أّيوب، عن أي عبد 
اه ي الغام ابن عر سنن يوي، قال: إذا أصاب موضع الوصّية 

جازْت«)2).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن احسن بن فضال، عن 
»العّباس بن معروف، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، عن أي 
عبد اه، قال: سألته عن وصّية الغام، هل جوز؟ قال: إذا كان ابن 

عر سنن، جازْت وصّيته«)3).
8/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
 ،عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه
قال: أصل الوصّية أْن يعتق الّرجل ما شاء، ويهمي ما شاء، ويسرّق َمن 

كان أعتق، ويهعتق َمن كان اسرّق«)4).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، عن 
العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن منصور بن حازم، عن أي عبد 
اه، قال: سألته عن رجٍل أوى لرجٍل بوصّية، إْن حدث ي حدث، 

فات اموى له قبل اموي، قال: ليس بيٍء«)5).

)1) الكاي: 28/7/ح3. 

)2) تذيب اأحكام: 181/9/ح2.

)3) تذيب اأحكام: 182/9/ح5.

)4) تذيب اأحكام: 191/9/ح20. 

)5) تذيب اأحكام: 231/9/ح5.
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10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، 
بن  أبان  بن عيسى، عن  زياد  بن  اجرمّي، عن مّمد  بن احسن  عن عّي 
عهد  عى  مات  رج��ًا  أّن   :اه عبد  أي  عن  بصر،  أي  عن  عثان، 
فأتْت  بنات،  له  وكان  الّتمر،  أخوه  فأخذ  الّتمر،  يبيع  وكان   ،الّنبّي
الّتمر   الّنبّي الّنبّي، فأعلمته بذلك، فأنزل اه عليه، فأخذ  امرأته 

من العّم، فدفعه إى البنات«)1).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن مسن  11/ ما روي ي 
ابن أمد، عن أبان بن عثان، عن فضل أي العّباس، قال: سألته أبا عبد 
اه عن أبوين وأختن أٍب وأٍم، هل حجبان اأّم عن الّثلث؟ قال: ا، 

قلت: فثاث؟ قال: ا، قلت: فأربع؟ قال: نعم«)2).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن مسن  12/ ما روي ي 
ابن أمد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي جعفر ي 
زوج وأبوين، قال: للّزوج الّنصف، ولأّم الّثلث، ولأب ما بقي، وقال 

بع، ولأِم الّثلث، وما بقي لأب«)3). ي امرأة وأبوين، قال: للمرأة الرر
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /13
»القاسم بن مّمد، وفضالة، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: قرأ 
عّي أبو عبد اه  فرائض عٍي، فإذا فيها: الّزوج حوز امال إذا م يكن 

غره«)4).
)1) تذيب اأحكام: 279/9/ح21. 

)2) تذيب اأحكام: 281/9/ح4.

)3) تذيب اأحكام: 284/9/ح1. 

)4) تذيب اأحكام: 294/9/ح12.
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بن فضال،  بن احسن  باإسناد عن عّي  الّتهذيب،  ما روي ي   /14
عن »يعقوب الكاتب، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، بن مّمد بن 
ِسم،  مسلم، عن أي عبد اه ي رجٍل يسلم عى مراث، قال: إْن كان قه
يهعتق عى  العبد  قلته  قال:  امراث،  فله  يقّسم،  م  كان  وإْن  له،  فا حّق 

مراث؟ قال: هو بمنزلته«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15
»القاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
قال: سألته أبا عبد اه عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت، قال: 

يورث بعضهم من بعض«)2).
16/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سهل بن زياد، عن عّي بن 
الّزِطّي، عن  بّياع  احكم، عن أبان اأمر، قال: ا أعلمه إّا عن ميسة 
أي عبد اه ، قال: سألته عن الِنساء ماهّن من امراث؟ قال: هّن قيمة 
مراث  فا  والعقار،  اأرض  فأّما  والقصب،  واخشب  والبناء  الّطوب 
: كيف جاز ذا  : فالّثياب؟ قال: الّثياب هّن، قال: قلته هّن فيه، قال: قلته
وهذه الّربع والّثمن مسّمى؟ قال: أّن امرأة ليس ها نسب ترث به، وإّنا 
هي دخيل عليهم، وإّنا صار هذا كذا لئّا تتزّوج امرأة، فيجيء زوجها، 

أو ولد من قوم آخرين، فيزاحم قومًا ي عقارهم«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /17
أبا جعفر عن رجٍل سافر  قال: سألته  أبان، عن زرارة،  فضالة، عن 

)1) تذيب اأحكام: 336/9/ح16. 

)2) تذيب اأحكام: 360/9/ح4.

)3) تذيب اأحكام: 229/9/ح31.
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وترك عند امرأته نفقة سّتة أشهر، أو نحوًا من ذلك، ثّم مات بعد شهر 
وشهرين، فقال: ترّد فضل ما عندها ي امراث«)1).

18/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن فضالة، 
عن أبان، عن الفضل بن عبد املك، أو ابن أي يعفور، عن أي عبد اه 
، قال: سألته عن الّرجل، هل يرث من دار امرأته وأرضها من الّربة 
شيئًا، أو يكون ذلك بمنزلة امرأة، فا يرث من ذلك شيئًا؟ فقال: يرثها 

وترثه كّل يٍء ترك، أو تركْت«)2).
19/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن أمد 
ابن مزة، عن أبان، عن أي بصر، عن أي جعفر، قال: اجّد يقاسم 

اأخوة حّتى يكون الّسبع خرًا له«)3).
20/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن احسن 
ابن أمد، عن أبان، عن أي مريم، عن أي جعفر ي عّمة وخالة، قال: 

الّثلث والّثلثان، يعني: للعّمة الّثلثان، وللخالة الّثلث«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
»فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد املك، عن أي عبد اه ي امرأة 

وزوجها سقط عليها بيت، مثل ذلك.]يورث بعضهم بعضًا[«)5).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /22

)1) تذيب اأحكام: 243/9/ح37.

)2) تذيب اأحكام: 300/9/ح35.

)3) تذيب اأحكام: 306/9/ح14.

)4) تذيب اأحكام: 324/9/ح2. 

)5) تذيب اأحكام: 360/9/ح5.
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أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: سألته عن قوم  »فضالة، عن 
سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض«)1).
23/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن جعفر بن ساعة، عن أبان، عن عبد الّرمن البرّي، قال: قال أبو 
اإسام  زوجته  اختارْت  نراٍي  ي   امؤمنن أمر  قى   :اه عبد 
ودار اهجرة، أّها ي دار اإسام ا خرج منها، وأّن بضعها ي يد زوجها 

الّنراّي، وأّها ا ترثه وا يرثها«)2).
24/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن »أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان، عن أي العّباس البقباق، قال: قال 

أبو عبد اه: َمن أسلم عى مراث قبل أْن يقّسم، فهو له«)3).
25/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن جعفر بن مّمد بن ساعة، عن 
»جعفر، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أعن، قال: قال أبو جعفر: ا 
يزداد باإسام إّا عّزًا، فنحن نرثهم، وا يرثونا، هذا مراث أي طالب 

ي أيدينا، فا نراه إّا ي الولد والوالد، وا نراه ي الّزوج وامرأة«)4).
26/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »مّمد بن أي عمر، عن أبان بن 
عثان، عن أي عبد اه ي امرأة ماتْت وتركْت زوجها، قال: فامال كّله 

: الّرجل يموت، ويرك امرأته، قال: امال ها«)5). له، قلته

)1) تذيب اأحكام: 362/9/ح13.

)2) تذيب اأحكام: 368/9/ح13.

)3) تذيب اأحكام: 370/9/ح19.

)4) تذيب اأحكام: 370/9/ح20. 

)5) من ا حره الفقيه: 263/4/ح5613. 
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أبان  الفقيه، باإسناد عن »مّمد بن أي عمر، عن  27/ ما روي ي 
ابن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أبى عبد اه ي الّرجل يهسلم عى 
قَسم، فله امراث،  ِسم، فا حّق له، وإْن كان م يه امراث، قال: إْن كان قه

: العبد يهعتق عى مراث، فقال: هو بمنزلته«)1). قال: قلته
أبان  عن  احكم،  بن  »ع��ّي  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /28
اأمر، عن ميس، عن أي عبد اه، قال: سألته عن الّنساء ماهّن من 
امراث؟ فقال: هّن قيمة الّطوب والبناء واخشب والقصب، فأّما اأرض 
: فالِثياب؟ قال: الِثياب هّن،  والعقارات، فا مراث هّن فيه، قال: قلته
امرأة  أّن  قال:  مسّمًى؟  والّربع  الّثمن  وهّن  ذا،  صار  كيف   : قلته قال: 
ليس ها نسب ترث به، إّنا هي دخيل عليهم، وإّنا صار هذا هكذا لئّا 
ي  قومًا  فيزاحم  آخرين،  قوم  وولد  ]أ[  زوجها،  فيجيء  امرأة،  تتزّوج 

عقارهم«)2).
29/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »مّمد بن أي عمر، عن أبان، 
عن إساعيل اجعفّي، قال: قال أبو جعفر: َمن تصّدق بصدقٍة، فرّدها 

عليه امراث، فهي له«)3).
30/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن  اأنصارّي،  مريم  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أصحابنا،  بعض  عن 
أي جعفر، قال: إّن الذي يعلم عدد رمل عالج َليعلم أّن الفرائض ا 

وله عى أكثر من ِسّتة«)4). َتعه
)1) من ا حره الفقيه: 325/4/ح5700. 

)2) من ا حره الفقيه: 347/4/ح5748. 

)3) من ا حره الفقيه: 249/4/ح5591. 

)4) الكاي: 79/7/ح1.
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31/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، قال: قرأ 
عّي أبو عبد اه فرائض عٍي، فكان أكثرهّن من مسة، أو من أربعة، 

وأكثره من سّتة أسهٍم«)1).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /32
اه  عبد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  اميثمّي،  احسن  بن  أمد  عن  الكندّي، 
ابن مرز، قال: سألته أبا عبد اه عن رجل أوى إّي وهلك، وترك 
، فقال  ابنة، فقال: أعط اابنة الِنصف، واترك للمواي الِنصف، فرجعته
أصحابنا: ا واه، ما للمواي يٌء، فرجعته إليه من قابل، فقلته له: إّن 
أصحابنا قالوا: ليس للمواي يء، وإّنا اّتقاك، فقال: ا واه، ما اّتقيتهَك 
فادفع  خاف،  ا  كنَت  فإْن  بالّنصف،  تؤخذ  أْن  عليك  خفته  ولكّني 

الّنصف اآخر إى اإبنة، فإّن اه سيؤِدي عنك«)2).
مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /33
البقباق،  العّباس  أبان بن عثان، عن فضل أي  عن مسن بن أمد، عن 
قال: سألته أبا عبد اه عن أبوين وأختن أٍب وأٍم، هل حجبان اأّم 
: فأربع؟ قال:  : فثاث؟ قال: ا، قلته الّثلث؟ قال: ا، قال: قلته عن 

نعم«)3).
مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /34
أي  عن  اجعفّي،  إساعيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أمد،  بن  مسن  عن 

)1) الكاي: 81/7/ح6.

)2) الكاي: 87/7/ح9.

)3) الكاي: 92/7/ح3.
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الثرلث، ولأب  الِنصف، ولأِم  جعفر ي زوج وأبوين، قال: للّزوج 
بع، ولأِم الثرلث، وما  ما بقي، وقال: ي امرأة مع أبوين، قال: للمرأة الرر

بقي فلأب«)1).
35/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، ومّمد بن عيسى، عن يونس ميعًا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، 
قال: سألته أبا جعفر عن فريضة اجّد، فقال: ما أعلم أحدًا من الّناس 

.فإّنه قال فيها بقول رسول اه ،قال فيها إّا بالّرأي، إّا عٌي
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن 

أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر مثله«)2).
36/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى 
ابن مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، 

قال: قال أبو جعفر: أعِط اأخوات من اأِم فريضتهّن مع اجِد«)3).
37/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، عن أي عبد 
اه ي رجٍل توّي قبل أْن يدخل بامرأته، فقال: إْن كان فرض ها مهرًا، 
فلها الِنصف، وهي ترثه، وإْن م يكْن فرض ها مهرًا، فا مهر ها، وهو 

يرثها«)4).
38/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 

)1) الكاي: 98/7/ح1.

)2) الكاي: 109/7/ح1.

)3) الكاي: 111/7/ح4.

)4) الكاي: 133/7/ح2.
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عن احسن بن عّي، ومّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن 
احكم ميعًا، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: 
سألته أبا عبد اه عن الّرجل تزّوج امرأة وم يفرض ها صداقًا، فات 
أْن يدخل ها، ما ها عليه؟ فقال: ليس ها صداق،  أو طّلقها قبل  عنها، 

وهي ترثه ويرثها«)1).
39/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
وأي  بصر،  وأي  احلبّي،  عن  عثان،  بن  أبان  عن  أصحابنا،  بعض  عن 
انقضْت  إذا  يرثها  ترثه وا  قال:  أّنه   ،العّباس ميعًا، عن أي عبد اه

العّدة«)2).
40/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد اه بن أي يعفور، قال: 
دية  للّرجل من  دية زوجها وهل  للمرأة من  قلته أي عبد اه: هل 

امرأته يء؟ قال: نعم، ما م يقتل أحدما اآخر«)3).
41/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عّمن ذكره، عن أي عبد اه ي رجٍل يموت 

مرتّدًا عن اإسام، وله أواد، فقال: ماله لولده امسلمن«)4).
42/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 

)1) الكاي: 133/7/ح4.

)2) الكاي: 134/7/ح6. 

)3) الكاي: 141/7/ح9. 

)4) الكاي: 152/7/ح1. 
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: إْن  ّمه، فقلته قال: سألته أبا عبد اه عن ولد اماعنة َمن يرثه؟ قال: أه
ه َمن يرثه؟ قال: أخواله«)1). مر ماتْت أه

43/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن رجٍل، قال: سألته أبا عبد 
ما  الّرجل  يقى  فقال:  دين،  وعليه  رجٍل،  إى  أوى  رجٍل  عن   اه
َق ما كان أوى به  ِ : فسه عليه من دينه، ويقّسم ما بقي بن الورثة، قلته
من الّدين ّمن يؤخذ الّدين، أِمَن الورثة؟ قال: ا يؤخذ من الورثة ولكّن 

الوّي ضامن ها«)2).
44/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن مسلم، عن أحدما 

 ي الّرجل يتصّدق بالّصدقة، أحلر له أْن يرثها؟ قال: نعم«)3).
45/ ما روي ي الكاي، عن »عّي، عن أبيه، عن ابن أي عمر، عن 
عى  أسلم  َمن  قال:   ،أحدما عن  مسلم،  بن  مّمد  عن  اأمر،  أبان 
ِسم، فا مراث  ْقَسم امراث، فهو له، وَمن أسلم بعد ما قه مراث قبل أْن يه
له، وَمن أهعتق عى مراث قبل أْن يقسم امواريث، فهو له، وَمن أهعتق بعد 
ِسم، فا مراث له، وقال: ي امرأة إذا أسلمْت قبل أْن يهقسم امراث،  ما قه

فلها امراث«)4).
46/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »مسن بن أمد، عن 

)1) الكاي: 160/7/ح4.

)2) الكاي: 24/7/ح2.

)3) الكاي: 32/7/ح15.

)4) الكاي: 144/7/ح4.
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 أن أبا جعفر :أبان بن عثان، عن مّمد بن مروان، عن أي عبد اه
مات وترك سِتن ملوكًا، فأعتق ثلثهم عند موته«)1).

عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /47
»القاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
قال: سألته أبا عبد اه عن الّنعلن واإداوة والّسوط جدها الّرجل ي 

الّطريق، أينتفع ها؟ قال: ا يمّسه«)2).
48/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن أمد بن حيى، عن 
بن  عّي  عن  عبيد،  بن  عيسى  بن  مّمد  عن  اهمداّي،  موسى  بن  »مّمد 
احكم، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبته يومًا ثاثن 
دينارًا، فسألته أبا عبد اه عن ذلك، فقال ي: أين أصبته؟ قال: فقلته 
الذي  امكان  إى  ِر  فقال:  قال:  ها،  فأصبته منزي،  إى  منرفًا  كنته  له: 
عِرفه، فإْن جاء طالبه بعد ثاثة أّيام، فأعِطِه، وإّا تصّدق  أصبَت فيه، فته

به«)3).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /49
»فضالة، عن أبان، عن احسن بن كثر، عن أبيه، قال: سأل رجل أمر 
عِرفها، فإْن جاء صاحبها دفعها إليه، وإّا  امؤمنن عن الّلقطة، فقال: يه
جاء  فإْن  ها،  تصّدق  يطلبها  من  أو  صاحبها  جئ  م  فإْن  حوًا،  حبسها 
وكان  عنده،  كانْت  الذي  اغرمها  شاء  إْن  ها،  تصّدق  ما  بعد  صاحبها 

اأجر له، وإْن كره ذلك احتسبها واأجر له«)4).
)1) امحاسن: 624/2/ح81.

)2) تذيب اأحكام: 394/6/ح23. 

)3) تذيب اأحكام: 397/6/ح35.

)4) تذيب اأحكام: 389/6/ح4. 
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ُمحَرماٌت
1/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن ميد بن 
زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، 
ب  عن ّماد بن بشر، عن أي عبد اه، قال: قال رسول اه: َمن َرِ
اخمر بعد إْذ حّرمها اه عى لساي، فليس بأهٍل أْن يهزّوج إذا خطب، وا 
يصّدق إذا حّدث، وا يهشّفع إذا شفع، وا يؤمن عى أمانة، فَمن ائتمنه 
لف  عى أمانٍة فأكلها، أو ضّيعها، فليس لّلذي ائتمنه أْن يأجره اه، وا خه
اليمن،  إى  بضاعة  أستبضع  أْن  أردته  إّي   :اه عبد  أبو  وقال  عليه، 
: إِي أهريد أْن أستبضع فانًا، فقال: أَما علمَت  فأتيته أبا جعفر، فقلته
فقال:  يقولون ذلك،  أّهم  امؤمنن  ِمن  بلغني   : أّنه يربه اخمر؟ فقلته
صِدقهم، فإّن اه يقول: ﴿ُيْؤِمُن بِاهِ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنَِن﴾، ثّم قال: إّنك 
يأجرك، وا  أْن  اه  فليس لك عى  أو ضاعْت،  فهلكْت   ، استبضعَتهه إن 
فقال:  يأجري،  أْن   اه فدعوته  فضّيعها،  هه  فاستبضعته عليك،  لف  خه
لفه لَك، قال: قلته ِمَ؟  نّي، مه، ليس لَك عى اه أْن يأجَرَك، وا خه أي به
َأْمَواَلُكُم اَلتِي َجَعَل اُه َلُكْم  قال: أّن اه يقول: ﴿َوَل ُتْؤُتوا الُسَفَهاَء 
ِقَياًما﴾، فهل تعرف سفيهًا أسفه ِمن شارب اخمر؟ قال: وقال: ا يزال 
العبد ي فسحٍة من اه حّتى يرب اخمر، فإذا رها، خرق اه عنه 
ه إى  ه يسوقه ه ورجله ه ويده ه وبره ه وأخوه إبليس، وسمعه رباله، وكان ولير

كِل ٍر، ويرفه عن كِل خٍر«)1).
بن  »احسن  عن  الكلينّي،  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /2

)1) تذيب اأحكام: 103/9/ح185.
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مّمد، عن معى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن 
أهبخسْت  مسكرًا  رب  َمن  قال:   ،اه عبد  أي  عن  اه،  عبد  أي  ابن 
صاته أربعن يومًا، وإْن مات ي اأربعن، مات ميتة جاهلّية، وإْن تاب 

تاب اه عليه«)1).
3/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »أبان بن عثان، عن الفضيل بن 
يسار، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: َمْن رب اخمر، فسكر منها، م 
قبل له صاة أربعن يومًا، فإْن ترك الّصاة ي هذه اأّيام، ضوعف عليه  ته

العذاب لركه الّصاة«)2).
4/ ما روي ي اخصال، عن »مّمد بن احسن بن الوليد، قال: 
بن  مّمد  عن  حكيم،  بن  معاوية  عن  الّصّفار،  احسن  بن  مّمد  حّدثنا 
أبا  سمعته  قال:  يسار،  بن  الفضيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي 
أربعن  قبل صاته  ته م  منها،  فسكر  اخمر،  رب  َمن  يقول:   ،جعفر
يومًا، فإن ترك الّصاة ي هذه اأّيام، ضوعف عليه العذاب لرك الّصاة. 
ه بن الّساء واأرض، فإذا  وي خٍر آخر: إّن شارب اخمر تهوقف صاته

ّدْت عليه«)3). تاب ره
بن  بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  يد  الكاي، عن »مه ما روي ي   /5
أي  بشر، عن  بن  ّماد  بن عثان، عن  أبان  واحٍد، عن  ساعة، عن غر 
عبد اه، قال: قال رسول اه: َمن رب اخمر بعد أْن حّرمها اه 
تعاى عى لساي، فليس بأهٍل أْن يهزّوج إذا خطب، وا يهصّدق إذا حّدث، 

)1) تذيب اأحكام: 106/9/ح193.

)2) من ا حره الفقيه: 570/3/ح4950. 

)3) اخصال: 534/ح1.
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وا يشّفع إذا شفع، وا يؤمن عى أمانٍة، فَمن ائتمنه عى أمانٍة فأكلها، أو 
لف عليه، وقال أبو  ضّيعها، فليس لّلذي ائتمنه عى اه أْن يأجره، وا خه
 ،إّي أردته أْن أستبضع بضاعًة إى اليمن، فأتيته أبا جعفر :عبد اه
أّنه  أَما علمَت  فقال ي:  بضاعة،  فانًا  أستبضع  أْن  أهريد  إّنني  له:  فقلته 
: قْد بلغني من امؤمنن أّهم يقولون ذلك، فقال ي:  يرب اخمر، فقلته
صِدقهم، فإّن اه يقول: ﴿ُيْؤِمُن بِاهِ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنَِن﴾، ثّم قال: إّنك 
إن استبضعته، فهلكْت أو ضاعْت، فليس لك عى اه  أْن يأجرك، وا 
فقال:  يأجري،  أْن    اه  ه، فضّيعها، فدعوته  فاستبضعته لف عليك،   خه
لف عليك، قال: قلته له:  نّي، مه، ليس لك عى اه أْن يأجرك، وا خه يا به
وِمَ؟ فقال ي: إّن اه يقول: ﴿َوَل ُتْؤُتوا الُسَفَهاَء َأْمَواَلُكُم اَلتِي َجَعَل اُه 
 :َلُكْم ِقَياًما﴾،فهل تعرف سفيهًا أْسَفه ِمن شارب اخمر، قال: ثّم قال
فإذا رها خرق  العبد ي فسحٍة من اه حّتى يرب اخمر،  يزال  ا 
ه وأخوه إبليس لعنه اه، وسمعه وبره ويده  اه عنه رباله، وكان ولير

ورجله، يسوقه إى كِل ضاٍل، ويرفه عن كِل خٍر«)1).
6/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد 
ه أربعن يومًا، وإْن مات  اه، قال: َمن رب مسكرًا انحبسْت صاته

ي اأربعن مات ميتًة جاهلّيًة، فإْن تاب، تاب اه عليه«)2).
مّمد  بن  اه  عبد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /7

)1) الكاي: 397/6/ح9.

)2) الكاي: 400/6/ح1.
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بن  إساعيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي  عن  عيسى،  ابن 
الفضل، عن أي عبد اه، قال: ا يصلح للّرجل أْن يلبس احرير إّا 

ي احرب«)1).
8/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن عّي 
ابن احكم، عن أبان بن عثان، عن بعض أصحابنا، عن عّي بن سويد، 
ا، ثّم  قال: نظر إّي أبو احسن، وعّي نعان مسوحتان، فأخذما وَقَلَبهه
علته فداك، إّنا وهبها ي إنساٌن،  : جه قال ي: أتريد أْن َتّود؟ قال: قلته

قال: فا بأس«)2).
9/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
أبا  أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، قال: سألته  عّي ابن احكم، عن 
أو يصّب عليه  ترى عورته،  اماء  الّرجل عند صِب  أيتجّرد   :عبد اه
اماء، أو يرى هو عورة الّناس؟ فقال: كان أي يكره ذلك من كِل أحٍد«)3).
10/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد، وعبد اه ابني 
مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، 
َمَحاِريَب  ِمْن  َيَشاُء  َما  َلُه  ﴿َيْعَمُلوَن   : اه  قول  ي   اه عبد  أي  عن 
الّشجر  ولكّنها  والِنساء،  الِرجال  ماثيل  هي  ما  واهِ  فقال:  َوَتَماثِيَل﴾، 

وشبهه«)4).
11/ ما روي ي الكاي، عن »أي عٍي اأشعرّي، عن أمد بن مّمد، 

)1) الكاي: 453/6/ح4.

)2) الكاي: 464/6/ح9.

)3) الكاي: 501/6/ح28.

)4) الكاي: 527/6/ح7.
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وميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة ميعًا، عن أمد بن احسن 
عبد  أبو  قال  قال:  امنذر،  بن  احسن  عن  عثان،  بن  أبان  عن  اميثمّي، 
اه: ثاثة معّذبون يوم القيامة: رجٌل كذب ي رؤياه، يهكّلف أْن يعقد 
ينفخ  أْن  يهكّلف  بينها، ورجٌل صّور ماثيل،  بعاقٍد  بن شعرتن، وليس 

فيها، وليس بنافٍخ«)1).
12/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عمرو بن خالد، عن أي 
جعفر، قال: قال جرئيل: يا رسول اه، إّنا ا ندخل بيتًا فيه صورة 

بال فيه، وا بيتًا فيه كلب«)2). إنسان، وا بيتًا يه
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /13
عن  مسلم،  بن  مّمد  عن  اأمر،  أبان  عن  واحٍد،  غر  عن  ساعة،  ابن 
فا  بيعها،  فأّما  والِديباج،  احرير  لباس  يصلحه  ا  قال:   ،جعفٍر أي 

بأس«)3).
الَقَضاُء والُحُدوُد والِدَياُت

أبان بن عثان،  باإسناِد عن »يونس، عن  الّتهذيب،  1/ ما روي ي 
قال: قال أبو عبد اه: إّن علّيًا وجد امرأًة مع رجٍل ي حاٍف، فجلد 

كّل واحٍد منها مائة سوط غر سوط«)4).

)1) الكاي: 528/6/ح10.

)2) الكاي: 528/6/ح12.

)3) الكاي: 454/6/ح7. 

)4) تذيب اأحكام: 40/10/ح114. 
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2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن القاسم 
ابن مّمد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: قال 
بذلك  الّرجل وامرأة ي حاٍف واحٍد، وقامْت  إذا وجد   :أبو عبد اه
ِلد كلر واحٍد منها مائة  عليها البِينة، وم يّطلع منها عى سوى ذلك، جه

جلدة«)1).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن  3/ ما روي ي 
احكم، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: الّسّحاقة 

لد«)2). جه
4/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »ميد بن زياد، عن احسن بن 
مّمد بن ساعة، عن جعفر بن ساعة، عن أبان بن عثان، عن إساعيل 
الِذّمة  أهل  عى  ااف��راء  عن   اه عبد  أبا  سألته  قال:  الفضل،  ابن 
لد امسلم احّد ي اافراء عليهم؟ قال: ا، ولكن  وأهل الكتاب، هل جه

يهعّزر«)3).
احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /5
ابن مّمد بن ساعة، عن عّدة من أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن عبد 
الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: ليس عى الذي يستلب 

رر الّدراهم من ثوب الّرجل َقطٌع«)4). َقطٌع، وليس عى الذي يطه
6/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 

)1) تذيب اأحكام: 44/10/ح158. 

)2) تذيب اأحكام: 58/10/ح2.

)3) تذيب اأحكام: 75/10/ح54.

)4) تذيب اأحكام: 114/10/ح68.
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بن  عيسى  عند  كنته  قال:  أّنه   ،اه عبد  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن 
: ما  َي بسارٍق وعنده رجل من آل عمر، فأقبَل يهسائلني، فقلته موسى، فأه
: فا تقولون  تقول ي الّسارق إذا أقّر عى نفسه أّنه رق؟ قال: يهقطع، قلته
: فا يمنعكم من  ي الّزاي إذا أقّر عى نفسه أربع مّراٍت؟ قال: نرمه، قلته

الّسارق إذا أقّر عى نفسه مّرتن أْن تقطعوه فيكون بمنزلة الّزاي؟!«)1).
7/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن احسن الّصّفار، عن 
»مّمد بن احسن، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن عّي بن احكم، عن 
أبان بن عثان، عن عّي بن احسن، عن أي عبد اه، قال: سألته عن 
رجٍل رق، فقامْت عليه البِينة، أنرفعه يهقطع، وهو يهقطع ي غر حِده؟ 

قال: نعم، ارفعه«)2).
الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة،  8/ ما روي ي 
عن غر واحٍد من أصحابنا، عن أبان بن عثان، عن بعض أصحابه، عن 
أي عبد اه ي الّصبِي إذا شّب واختار الّنرانّية، وأحد أبويه نراٌي، 

أو مسلمن، قال: ا يهرك، ولكن يهرب عى اإسام«)3).
الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة،  ما روي ي   /9
عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن ابن أي يعفور، عن 
إِي  اه،  يا رسول  فقال:   ،الّنبِي إى  قال: جاء رجل   ،أي عبد اه
 مسة  الّنبير أسواط، فربه  اه، فربني مسة  بوجه  سألته رجًا 

أخرى، وقال: َسْل بوجهك الّلئيم«)4).
)1) تذيب اأحكام: 126/10/ح122.

)2) تذيب اأحكام: 128/10/ح129.

)3) تذيب اأحكام: 140/10/ح15. 

)4) تذيب اأحكام: 149/10/ح25 



372

1ج

10/ ما روي ي ثواب اأعال للّصدوق، عن أبيه، عن »عبد اه بن 
جعفر احمرّي، عن أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، ]عن فضالة، 
نفسًا  قتل  عّمن  ئل  سه أّنه   ،]اه عبد  أي  عن  أخره،  عّمن  أبان،  عن 

متعِمدًا؟ قال: جزاؤه جهّنم«)1).
11/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احكم، عن أبان بن 
عثان، عن أي العّباس، وزرارة، عن أي عبد اه، قال: إّن العمد أْن 
يتعّمده، فيقتله با يقتل مثله، واخطأ أْن يتعّمد، وا يريد قتله، يقتله با ا 

يقتل مثله، واخطأ الذي ا شّك فيه أْن يتعّمد شيئًا آخر، فيهصيبه«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /12
قلته  قال:  اجعفّي،  بن عثان، عن إساعيل  أبان  أّيوب، عن  بن  فضالة 
أي جعفر: الّرجل يقتل الّرجل متعِمدًا، قال: عليه ثاث كّفارات: 
يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعن، ويطعم سّتن مسكينًا، وقال: أفتى 

عير بن احسن بمثل ذلك«)3).
13/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
قال:  بصر،  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  اميثمّي،  احسن  بن  أمد  عن 
سألته أبا عبد اه عن رجٍل قتل رجًا متعِمدًا، ثّم هرب القاتل، فلم 
يقدر عليه، قال: إْن كان له مال أهخذت الِدّية من ماله، وإّا َفِمَن اأقرب 

فاأقرب؛ أّنه ا يبطله دم امرئ مسلم«)4).
)1) ثواب اأعال: 277. 

)2) تذيب اأحكام: 160/10/ح22. 

)3) تذيب اأحكام: 162/10/ح28. 

)4) تذيب اأحكام: 170/10/ح11.
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ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »يونس عن أبان بن عثان،   /14
الّرجل عن نفسه،  عن أي عبد اه ي رجٍل رب رجًا ظلًا، فرّده 

فأصابه يء، أّنه قال: ا يء عليه«)1).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان بن عثان، عن 
عبيد بن زرارة، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل وقع عى رجٍل من 
فوق البيت، فات أحدما، قال: ليس عى اأعى يٌء، وا عى اأسفل 

يء«)2).
16/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »ابن أي عمر، عن أبان بن 
تِل ي احرم، قال:  عثان، عن زرارة، قال: قلته أي عبد اه ي رجٍل قه
عليه ِدّية وثلث، ويصوم شهرين متتابعن من أشهر احرم، قال: قلت: هذا 

يدخل فيه العيد وأّيام الّتريق؟ قال: فقال: يصوم، فإّنه حقر لزمه«)3).
17/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة 
 :ابن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، قال: قال ي أبو عبد اه 
ذه  يا أبا مريم، إّن رسول اه قْد كتب ابن حزم كتابًا ي الّصدقات، فخه
منه، فأتني به حّتى أنظر إليه، قال: فانطلقته إليه، فأخذته منه الكتاب، 
ه عليه، فإذا فيه من أبواب الّصدقات وأبواب الِدّيات،  ه به، فعرضته ثّم أتيته
وإذا فيه ي العن مسون، وي اجائفة الّثلث، وي امنقلة مس عرة، وي 

اموضحة مس من اإبل«)4).
)1) تذيب اأحكام: 207/10/ح21. 

)2) تذيب اأحكام: 211/10/ح40. 

)3) تذيب اأحكام: 216/10/ح4.

)4) تذيب اأحكام: 291/10/ح9. 
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18/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »يونس بن عبد الّرمن، عن 
 ،اه رسول  رجم  قال:   ،اه عبد  أي  عن  العّباس،  أي  عن  أبان، 
أبو عبد  بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك  أّن علّيًا رجم  وم جلد، وذكروا 
اه، وقال: ما نعرف هذا، قال يونس: أي م نحّد رجًا حّدين ي ذنٍب 

واحٍد«)1).
19/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن إبراهيم، عن مّمد 
ابن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أي العّباس، قال: قال أبو عبد اه 
 وجهه عنه،  ، فرف الّنبير : أتى الّنبّي رجل، فقال: إّي زنيته
فأتاه من جانبه اآخر، ثّم قال مثل ما قال، فرف وجهه عنه، ثّم جاء 
نيا أهون عّي من  ، وعذاب الدر إليه الّثالثة، فقال: يا رسول اه، إّي زنيته
ِجّنة،  يعني:  بأس؟  أبصاحبكم   :اه رسول  فقال  اآخ��رة،  عذاب 
قالوا: ا، فأقّر عى نفسه الّرابعة، فأمر رسول اه أْن يهرجم، فحفروا 
فرماه  بر،  الزر فلقَيه   ، يشتدر خرج  احجارة،  مّس  وجد  أْن  فلّا  حفرة،  له 
بذلك،   الّنبّي فأخروا  فقتلوه،  الّناس،  فأدركه  فعقله،  بعر،  بساق 

فقال: هّا تركتموه؟! ثّم قال: لو استر، ثّم تاَب، كان خرًا له«)2).
عن  يعقوب،  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /20
احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن 
در الّصبير إذا وقع عى امرأة،  أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: ا حه

در الّرجل إذا وقع عى الّصبّية«)3). وحه
)1) تذيب اأحكام: 6/10/ح19.

)2) تذيب اأحكام: 8/10/ح22. 

)3) تذيب اأحكام: 17/10/ح46.
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عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: إذا قال الّشاهد: إّنه 

.(1(» قيَم عليه احدر قْد جلس منها جلس الّرجل من امرأته، أه
22/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »ابن 
ئل عن رجل  سه أّنه   ،عبد اه أي  احلبّي، عن  أبان، عن  مبوب، عن 
إذا  فقال:  قال:  وامرأتان،  رجال  ثاثة  عليه  فشهد  بامرأٍة،  فجر  مصن 
عليه  شهد  وإْن  الّرجم،  عليه  وجب  وامرأتان،  رجال  ثاثة  عليه  شهد 
رجان وأربع نسوة، فا جوز شهادتم، وا يرجم، ولكن يهرب حّد 

الّزاي«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /23
الّرجل  يرب  قال:   ،جعفر أي  عن  زرارة،  عن  أبان،  عن  »فضالة، 

قائًا، وامرأة قاعدة، ويهرب عى عضو، ويهرك الوجه وامذاكر«)3).
24/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
احكم، عن أبان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: إذا شهد الّشهود عى 
قيم عليها احّد، قال:  الّزاي أّنه قْد جلس منها جلس الّرجل من امرأته، أه
وكان عٌي يقول: )الّلهّم، إْن أمكنتني من امغرة أرميّنه باحجارة(«)4).
25/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن سلمة، عن أي عبد اه، عن أبيه: أّن علّيًا، قال: إذا 

)1) تذيب اأحكام: 26/10/ح78. 

)2) تذيب اأحكام: 26/10/ح80. 

)3) تذيب اأحكام: 31/10/ح104. 

)4) تذيب اأحكام: 42/10/ح152.



376

1ج

ِلد كّل واحٍد منها مائة جلدة«)1). جد الّرجل مع امرأة ي حاٍف واحٍد جه وه
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /26
فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: إذا قال الّشاهد: إّنه 

قيم عليه احّد«)2). قْد جلس منها جلس الّرجل من امرأته، أه
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /27
»فضالة، عن أبان، عن احسن بن كثر، عن أبيه، قال: خرج أمر امؤمنن 
فلّا  الّزحام،  من  بعضًا  بعضهم  يقتل  الّناس  فكاد  اهمدانّية،   بساقة 
الباب،  وأغلق  أهخرجْت،  الّزمة  إذا خّفْت  برِدها، حّتى  أمر  ذلك،  رأى 
كلر  قال: فجعل  تِح،  ففه بالباب،  أمر  ثّم  قال:  ماتْت،  فرموها حّتى  قال: 
ا الناس، ارفعوا  َمن يدخل يلعنها، قال: فلّا رأى ذلك، نادى مناديه: أهر
جري  كا  الّذنب،  ذلك  كّفارة  كان  إّا  حٌد  قام  يه ا  فإّنه  عنها،  ألسنتكم 

الّدين بالّدين«)3).
28/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
ه حدر  امتلّوط حدر قال:   ،أبان، عن زرارة، عن أي جعفر احكم، عن 

الّزاي«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /29
»فضالة، عن أبان، عن احسن العّطار، قال: قلته أي عبد اه: رجل 
حّدًا  يهرب  قال:  نعم،   : قلته واحدٍة؟  بكلمٍة  فقال:  ميعًا،  قومًا  قذف 

)1) تذيب اأحكام: 43/10/ح155.

)2) تذيب اأحكام: 47/10/ح171.

)3) تذيب اأحكام: 47/10/ح174. 

)4) تذيب اأحكام: 55/10/ح11. 
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ب لكِل رجٍل منهم حّدًا«)1). واحدًا، وإْن فّرق بينهم ي القذف، ره
30/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
بنان بن مّمد، عن موسى بن القاسم بن احكم ميعًا، عن أبان، عن عبد 
الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه، قال: الّنرانّية واليهودّية تكون 

حت امسلم، فيقذف ابنها، يرب القاذف؛ إّن امسلم قْد حّصنها«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /31
فضالة، عن أبان، عن حيى بن أي العا، عن أي عبد اه، قال: كان أي 

يقول: حدر امملوك نصف حِد احِر«)3).
32/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
عن أبان، عن سلمة، عن أي عبد اه، عن أبيه: أّن أمر امؤمنن كان 

يقطع الّسارق ي ربع دينار«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /33
أبا عبد  قال: سألته  اه،  بن أي عبد  الّرمن  أبان، عن عبد  فضالة، عن 
بيضة  كانْت  فقال:   ،امؤمنن أمر  فيها  قطع  التي  البيضة  عن   اه

حديد، رقها رجل من امغنم، فقطعه«)5).
ابن  عن  مّمد،  بن  »أمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /34
مبوب، عن أبان، عن احلبّي، عن أي عبد اه ي رجٍل أقّر عى نفسه 

)1) تذيب اأحكام: 69/10/ح21. 

)2) تذيب اأحكام: 75/10/ح55. 

)3) تذيب اأحكام: 93/10/ح15. 

)4) تذيب اأحكام: 100/10/ح5، 

)5) تذيب اأحكام: 105/10/ح25. 
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ثّم  رق،  أّنه  اإمام  عند  نفسه  عى  أقّر  إذا  فقال:  بعد،  جحد  ثّم  بحٍد، 
مرًا،  رب  أّنه  نفسه  عى  أقّر  وإْن  أنفه،  َرِغَم  وإْن  يده،  طعْت  قه جحد 
: فإْن أقّر عى نفسه بحٍد جب فيه  أو بفريٍة، فاجلدوه ثانن جلدة، قلته

الّرجم، أكنَت رامه؟ قال: ا، ولكن كنته ضاربه احّد«)1).
35/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن أمد 
ابن مّمد الكوّي، عن مّمد بن أمد الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن أبان 
عن أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: ليس للِنساء عفو وا قود«)2).

36/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن أمد 
ابن عبد اه، عن أبان، عن أي مريم، قال: سألته أبا جعفر عن جراحة 
دوها،  فا  الِدّية  من  الّرجل  جراحة  من  الِنصف  عى  فقال:  قال:  امرأة، 
: فرجٌل قتل امرأة، قال: إْن  : فامرأة قتلْت رجًا، قال: يقتلوها، قلته قلته

شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الِدّية«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /37
اه:﴿الَنْفَس  قول  ي   أحدما عن  زرارة،  عن  أبان،  عن  فضالة، 

ْنِف﴾ اآية، قال هي: مكمة«)4). ْنَف بِاْأَ بِالَنْفِس َواْلَعْنَ بِاْلَعْنِ َواْأَ
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /38
»فضالة، عن أبان، عن أي مريم، عن أي جعفر، قال: جراحات الِنساء 

عى الِنصف من جراحات الِرجال ي كِل يٍء«)5).
)1) تذيب اأحكام: 123/10/ح109. 

)2) تذيب اأحكام: 177/10/ح7. 

)3) تذيب اأحكام: 182/10/ح7. 

)4) تذيب اأحكام: 183/10/ح15. 

)5) تذيب اأحكام: 185/10/ح20. 
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عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /39
أعطاه  َمن  قال:  أّنه   ،اه عبد  أي  عن  زرارة،  عن  أبان،  عن  فضالة، 
 :ه كاملة، قال زرارة: فهؤاء؟ قال أبو عبد اه رسول اه ذّمة، فدّيته

وهؤاء َمن أعطاهم ذّمة«)1).
عّي  عن  مّمد،  بن  »أمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /40
ابن احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، واحسن بن سعيد، عن 
قال:  الفضل،  بن  إساعيل  عن  أبان،  عن  وفضالة،  مّمد،  بن  القاسم 
سألته أبا عبد اه عن دماء امجوس واليهود والّنصارى، هل عليهم، 
وا امسلمن، وأظهروا العداوة هم والغّش؟  وعى َمن قتلهم يء، إذا غشر
قال: ا، إّا أْن يكون متعِودًا لقتلهم، قال: وسألته عن امسلم، هل يهقتل 
بأهل الِذّمة وأهل الكتاب إذا َقتلهم؟ قال: ا، إّا أْن يكون معتادًا لذلك، 

قتل وهو صاغر«)2). ا يدع قتلهم، فيه
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /41
إذا  قال:   ،أي عبد اه العا، عن  أي  بن  أبان، عن حيى  فضالة، عن 
قتل العبده احّر، فأهل امقتول إْن شاؤوا قتلوا، وإْن شاؤوا استعبدوا«)3).

42/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة 
ابن أّيوب، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، عن أي عبد اه، أّنه قال ي 
رجٍل كان جالسًا مع قوم، فات وهو معهم، أو رجل وجد ي قبيلٍة، وعى 

)1) تذيب اأحكام: 187/10/ح33. 

)2) تذيب اأحكام: 189/10/ح41.

)3) تذيب اأحكام: 194/10/ح66. 
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عي عليهم، فقال: ليس عليهم يٌء، وا يهطلر دمه«)1). باب دار قوٍم، فادر
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /43
»فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: إذا َقَتَل 

الّرجل ي شهر حرام، صام شهرين متتابعن من أشهر احرم«)2).
44/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، 
عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلته 
أي جعفر: عرة قتلوا رجًا، فقال: إْن شاء أولياؤه قتلوهم ميعًا، 
الِتسعة  وأّدت  فقتلوه،  رجًا،  خّروا  شاؤوا  وإْن  دّيات،  تسع  وا  وَغِرمه
ر الِدية، كلر رجٍل منهم، قال: ثّم إّن  الباقون إى أهل امقتول اأخر عه

الواي يي أدهم وحْبَسهم«)3).
45/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
أبان، عن بعض أصحابه، عن أي عبد اه، قال:  احكم وغره، عن 

كان أمر امؤمنن، يقول: إذا اسوّدْت الّثنِّية جعل فيه الِدية«)4).
46/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن احسن بن كثر، عن أبيه، عن عٍي، قال: أهصيبْت عن 
رجًا  وأقام  الّصحيحة،  عينه  بطْت  فره  ،عٌي فأمر  قائمة،  وهي  رجٍل 
بحذاه، بيده بيضة، يقول: هل تراها؟ فإذا قال: نعم، تأّخر قليًا، حّتى إذا 
صبْت عينه امصابة، قال: فجعل  خفيْت عليه، علم ذلك امكان، قال: وعه

)1) تذيب اأحكام: 205/10/ح13.

)2) تذيب اأحكام: 215/10/ح2.

)3) تذيب اأحكام: 217/10/ح1.

)4) تذيب اأحكام: 256/10/ح42. 
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خفيْت  إذا  حّتى  البيضة،  إى  الّصحيحة  بعينه  ينظر  وهو  يتباعد  الّرجل 
عليه، ثّم قيس ما بينها، وأهعطي اأرش عى ذلك«)1).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /47
ه عن أعور فقأ  فضالة، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: سألته
: فيكون أعمى؟ قال: فقال:  فقأ عينه، قلته عن صحيٍح متعِمدًا، فقال: ته

احقر أعاه«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /48
القاسم، عن أبان، عن أي العّباس، قال: قال أبو عبد اه: َمن فقأ عن 

داّبة، فعليه ربع ثمنها«)3).
49/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
»أّيوب بن نوح، عن احسن بن عّي بن فضال، عن أبان، عّمن ذكره، عن 
ومال،  أواد  وله  اإسام،  عن  مرتّدًا  يموت  الّرجل  ي   اه عبد  أي 

فقال: ماله لولده امسلمن«)4).
الّرمن،  عبد  بن  »يونس  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /50
أهي  عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: قال: 
ه، وقْد دّر عروقه بطنِه، قد  ِقَي بطنه رسول اهبرجٍل دميم قصر قْد سه
فجر بامرأة، فقالْت امرأة: ما علمته إّا وقْد دخل عّي، فقال له رسول 
اه: أزنيَت؟ قال: نعم، وم يكن مصنًا، فصّعَد رسول اه بره 

)1) تذيب اأحكام: 266/10/ح80. 

)2) تذيب اأحكام: 276/10/ح5. 

)3) تذيب اأحكام: 309/10/ح1. 

)4) تذيب اأحكام: 143/10/ح27. 
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وخفضه، ثّم دعا بعذٍق، فعّده مائة شمراخ، ثّم ربه بشارخه«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /51
 ،احسن، عن القاسم، عن أبان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي جعفر«
قال: قلته له: الّرجل يقتل الّرجل عمدًا، قال: عليه ثاث كّفارات: أْن 
يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعن، ويطعم سّتن مسكينًا، وقال: أفتى 

عير بن احسن  بمثل ذلك«)2).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /52
 ،فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عّمن أخره، عن أي عبد اه«
فقال:  القضاء،  رِبه  إى  شكا  اأنبياء  من  نبّيًا  إّن   :عٍي كتاب  ي  قال: 
بالبِينات،  بينهم  اقِض  أهذي؟ فقال:  تَر عيني وم تسمع  با م  كيف أقي 
وأضْفهم إى اسمي حلفون به، وقال: إّن داود، قال: يا رِب، أري احّق 
رِبه،  فألّح عى  تهطيق ذلك،  إّنك ا  فقال:  به،  كا هو عندك حّتى أقي 
ماي،  أخذ  هذا  إّن  فقال:  رجٍل،  عى  يستعدي  رجل  فجاءه  فعل،  حّتى 
فأوحى اه تعاى إى داود: إّن هذا امستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، 
امستعدى عليه،  بامستعدي، فقتل، وأخذ ماله، فدفعه إى   فأمر داود
قال: فعجب الّناس، وحّدثوا، حّتى بلغ داود، ودخل عليه من ذلك 
ما كره، فدعا رّبه أْن يرفع ذلك، ففعل، ثّم أوحى اه تعاى إليه: أن احكم 

بينهم بالبِينات، وأضفهم إى اسمي حلفون به«)3).
53/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »سعد بن عبد اه، عن أمد 

)1) تذيب اأحكام: 32/10/ح109. 

)2) تذيب اأحكام: 323/8/ح15. 

)3) تذيب اأحكام: 228/6/ح2. 
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ابن احسن بن عّي بن فضال، عن أبيه، عن أبان بن عثان، عن أي مريم، 
ثّم  بقضّية،  لو قضيته بن رجلن   :قال عٌي قال:   ،أي جعفر عن 

عادا إّي من قابل، م أزدما عى القول اأّول؛ أّن احّق ا يتغر«)1).
54/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن الّنر 
ابن سويد، عن عاصم، عن مّمد بن مسلم، قال: سألته أبا جعفر، عن 
الّرجل يقيم البِينة عى حِقه، هل عليه أْن يستحلف؟ قال: ا. ]و[ عنه، 
عن فضالة، عن أبان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه مثل ذلك«)2).

55/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أي عبد اه ي الّرجل 
امّدعى  يهستحلف  قال:  بِينة،  احِق  لصاحب  وليس  احّق،  عليه  ّدعى  يه
عليه، فإْن أبى أْن حلف، وقال: أنا أردر اليمن عليك لصاحب احِق، فإّن 

ذلك واجب عى صاحب احِق أْن حلف ويأخذ ماله«)3).
56/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد، عن عّي بن 
احكم، أو غره، عن أبان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: إذا 
أقام الّرجل البِينة عى حِقه، فليس عليه يمن، فإْن م يهقم البِينة، فرّد عليه 

عي عليه اليمن، فإْن أبى أْن حلف، فا حّق له«)4). الذي ادر
57/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن احسن 
ابن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن الوّشا، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي 

)1) تذيب اأحكام: 296/6/ح32. 

)2) تذيب اأحكام: 230/6/ح10-9. 

)3) تذيب اأحكام: 230/6/ح12.

)4) تذيب اأحكام: 231/6/ح14. 
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عبد اه، عن أي عبد اه، قال: كان عٌي إذا أتاه رجان ببِينة شهود، 
قال:  اليمن،  أّهم يصر  بينهم عى  أقرع  عدهم سواء، وعددهم سواء، 
، فأِده إليه(،  م كان له احقر وكان يقول: )الّلهّم رّب الّساوات الّسبع، أهر

ثّم جعل احّق للذي يصر عليه اليمن إذا حلف«)1).
58/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن أمد 
ابن مزة، عن أبان، عن أي بصر، قال: سألته أبا جعفر عن ولد الِزنا، 
: إّن اَحَكم يزعم أّها جوز، فقال: الّلهّم، ا  أجوز شهادته؟ قال: ا، قلته

تغفر ذنبه«)2).
59/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضلة 
عن أبان، عن عيسى بن عبد اه، قال: سألت أبا عبد اه عن شهادة 

ولد الِزنا، فقال: ا جوز، إّا ي الّيء اليسر إذا رأيت منه صاحًا«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /60
القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن، قال: سألت أبا عبد اه عن ثاثة 

ركاء اّدعى واحد وشهد ااثنان، قال: جوز«)4).
61/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عّمن أخره، عن أي عبد اه، قال: سألته عن ريكن شهد 

أحدما لصاحبه، قال: جوز شهادته، إّا ي يء له فيه نصيب«)5).

)1) تذيب اأحكام: 233/6/ح2.

)2) تذيب اأحكام: 244/6/ح15. 

)3) تذيب اأحكام: 244/6/ح16. 

)4) تذيب اأحكام: 246/6/ح27. 

)5) تذيب اأحكام: 246/6/ح28. 
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عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /62
»القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن، قال: سألت أبا عبد اه عن رجل 

شهد عى شهادة آخر، فقال: م أشهده، فقال: جوز شهادة أعدها«)1).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /63
»القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن، قال: سألت أبا عبد اه عن امرأة 
حرها اموت، وليس عندها إّا امرأة، جوز شهادتا، قال: جوز شهادة 
مع  احدود  ي  الِنساء  شهادة  جوز  وقال:  وامنفوس،  العذرة  ي  الِنساء 

الّرجل«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /64
امرأة حرها  أبان، عن عبد اه بن سنان، قال: سألته عن  فضالة، عن 
امرأة، أجوز شهادتا؟ فقال: ا جوز شهادتا  إّا  اموت، وليس عندها 

إّا ي امنفوس والعذرة«)3).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /65
 ،القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي عبد اه
قال: كان رسول اه يقي بشهادة واحٍد مع يمن صاحب احِق«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /66
»فضالة، عن أبان، عن أي مريم، عن أي عبد اه، قال: أجاز رسول 

)1) تذيب اأحكام: 256/6/ح74. 

)2) تذيب اأحكام: 270/6/ح133. 

)3) تذيب اأحكام: 270/6/ح136. 

)4) تذيب اأحكام: 273/6/ح148. 
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اه شهادة شاهٍد مع يمن طالب احِق، إذا حلف أّنه حّق«)1).
67/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »مسمع كردين، 
رجع  ثّم  ِجم،  فره بالِزنا،  رجل  عى  شهدوا  أربعة  ي   اه عبد  أي  عن 
فإّنه   : قلته قال:  الِدية،  عليه  قال:  شهادي،  ي  شككته  وقال:  أحدهم، 

قال: شهدته عليه متعِمدًا، قال: يهقتل«)2).
68/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو 
عبد اه عن ريكن شهد أحدما لصاحبه، قال: جوز شهادته، إّا ي 

يٍء له فيه نصيب«)3).
69/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »مسمع بن عبد 
املك البرّي، أّنه قال: ا بأس أْن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غاف 

مصحف، أو جعله مصّى يصِي عليه«)4).
70/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »القاسم بن مّمد، عن أبان، عن 
الفضيل بن يسار، قال: قلته أي جعفر: عرة قتلوا رجًا، قال: إْن 
وا تسع ِديات، وإْن شاؤوا أْن يتخّروا  شاء أولياؤه قتلوهم ميعًا، وَغِرمه
ر  رجًا، فيقتلوه، قتلوه، وأّدى الِتسعة الباقون إى أهل امقتول اأخر عه

الِدية، كلر رجٍل منهم، قال: ثّم إّن الواي يي أدهم وحْبسهم«)5).
71/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، 
 قال: َمن أعطاه رسول اه،عن أبان، عن زرارة، عن أي عبد اه

)1) تذيب اأحكام: 273/6/ح149. 

)2) من ا حره الفقيه: 50/3/ح3305. 

)3) من ا حره الفقيه: 44/3/ح3293. 

)4) من ا حره الفقيه: 264/1/ح813. 

)5) من ا حره الفقيه: 115/4/ح5230. 
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ذّمة، فديته كاملة، قال زرارة: فهؤاء ما؟ قال أبو عبد اه: وهم َمن 
أعطاهم ذّمة«)1).

أبان،  عن  احكم،  بن  »عّي  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /72
أبا عبد اه عن دماء امجوس  الفضل، قال: سألت  عن إساعيل بن 
وا امسلمن وأظهروا  واليهود والّنصارى، هل عى َمن قتلهم يء إذا غشر
العداوة والغّش هم؟ قال: ا، إّا أن يكون متعِودًا لقتلهم، قال: وسألته 
الِذّمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: ا، إّا أن  قتل بأهل  يه عن امسلم، 

قتل وهو صاغر«)2). يكون معتادًا لذلك، ا يدع قتلهم، فيه
بن  »العاء  عن  عثان،  بن  أبان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /73
سيابة، عن أي عبد اه، قال: ا تقبل شهادة صاحب الّنرد، واأربعة 
الّشاهن، يقول: ا واه، وبى واه، مات واه شاهه،  عر، وصاحب 

وقتل واه شاهه، واه تعاى ذكره شاهه ما مات وا قتل«)3).
بن  »العاء  عن  عثان،  بن  أبان  فيه  بإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /74
سيابة، قال: سألت أبا عبد اه عن شهادة َمن يلعب باحام، قال: ا 
عمر:  قال  يقولون:  ِقَبلنا  َمن  فإّن  قلت:  بفسٍق،  يهعرف  ا  كان  إذا  بأس 
إّن  قال:   اه رسول  أّن  علمَت  أَما  اه!  سبحان  فقال:  شيطان،  هو 
امائكة لتنفر عند الِرهان، وتلعن صاحبه، ما خا احافر واخّف والّريش 
والّنصل، فإّها حرها امائكة، وقْد سابق رسول اه أهسامة بن زيد 

وأجرى اخيل«)4).
)1) من ا حره الفقيه: 123/4/ح5255.

)2) من ا حره الفقيه: 124/4/ح5257. 

)3) من ا حره الفقيه: 43/3/ح3291. 

)4) من ا حره الفقيه: 48/3/ح3303. 
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75/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »احسن بن عّي بن فضال، عن 
ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي جعفر ي 
رجل قتل رجًا عمدًا، ثّم فّر، فَلم يقدر عليه حّتى مات، قال: إْن كان له 

مال أخذ منه، وإّا أخذ من اأقرب فاأقرب«)1).
بن  عمر  أّن  عثان،  بن  »أبان  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /76
اخّطاب أهي برجٍل قْد قتل أخا رجٍل، فدفعه إليه، وأمره أْن يقتله، فربه 
مل إى منزله، فوجدوا به رمقًا، فعاجوه  الّرجل، حّتى رأى أّنه قْد قتله، فحه
حّتى برئ، فلّا خرج أخذه أخ امقتول اأّول، فقال: أنت قاتل أخي، وي 
أْن أقتلك، فقال له: قْد قتلتني مّرة، فانطلق به إى عمر، فأمر بقتله، فخرج 
وا به عى عِي بن أي  ا الّناس، واه قْد قتلني مّرة، فمرر وهو يقول: يا أهر
طالٍب صلوات اه عليه، فأخره بخره، فقال: ا تعجل عليه حّتى أخرج 
إليك، فدخل عى عمر، فقال: ليس احكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا 
أبا احسن؟ قال: َيقتصر هذا ِمن أخ امقتول اأّول ما صنع به، ثّم يقتله 
بأخيه، فظّن الّرجل أّنه إْن اقتّص منه أتى عى نفسه، فعفا عنه، وتتاركا«)2).

77/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »العّباس بن عامر، عن أبان، عن 
مّمد بن الفضل اهاشمّي، قال: قلته أي عبد اه: رجل أقّر أّنه عبد، 

قال: يأخذه با قال، أو يرّد امال«)3).
78/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد الكوّي، عن مّمد بن أمد 
أبان بن عثان، عن إساعيل بن عبد  الوليد، عن  الّنهدّي، عن مّمد بن 

)1) من ا حره الفقيه: 167/4/ح5379. 

)2) من ا حره الفقيه: 174/4/ح5401. 

)3) من ا حره الفقيه: 141/3/ح3516.
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أحدما  وطئها  رجلن  بن  جارية  ي   جعفر أي  عن  اجعفّي،  الّرمن 
دون اآخر، فأحبلها؟ قال: يهرب نصف احِد، ويغّرم نصف القيمة«)1).

79/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان عن إساعيل اجعفّي، عن 
أي جعفر ي رجلن اشريا جارية، فنكحها أحدما دون صاحبه، قال: 

يرب نصف احِد، ويغّرم نصف القيمة إذا أحبل«)2).
مّمد  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /80
أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي  ابن عيسى، عن عّي بن احكم، عن 

لد«)3). جعفر، قال: الّسّحاقة جه
81/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
العّطار، قال: قلته أي  أبان بن عثان، عن احسن  عّي بن احكم، عن 
: نعم، قال:  عبد اه: رجل قذف قومًا؟ قال: قال بكلمٍة واحدٍة؟ قلته
ب لكِل واحٍد منهم  يهرب حّدًا واحدًا، فإْن فّرق بينهم ي القذف، ره

حّدًا«)4).
82/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر، قال: 

سه ديناٍر«)5). ه أقّل ما يهقطع فيه الّرجل مه

)1) الكاي: 195/7/ح6.

)2) الكاي: 195/7/ح7. 

)3) الكاي: 202/7/ح3. 

)4) الكاي: 209/7/ح2. 

)5) الكاي: 221/7/ح5. 
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83/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
 ،ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن زرارة، عن أي جعفر
قال: كان عٌي صلوات اه عليه ا يزيد عى قطع اليد و الِرجل، ويقول: 
أْن أدَعهه ليس له ما يستنجي به أو يتطّهر به، قال:  إّي أستحي من رِي 
ه إْن هو رق بعد قطع اليد والِرجل، فقال: أستودعه الِسجن أبدًا،  وسألته

وأهغني عن الّناس ّره«)1).
عن  ساعة،  ابن  عن  زي��اد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /84
غر واحٍد من أصحابه، عن أبان بن عثان، عن زرارة، قال: سمعته أبا 
جعفر، يقول: أهي عٌي بغاٍم قْد رق، فطرف أصابعه، ثّم قال: أَما 
دَت أقطعّنها، ثّم قال: أَما إّنه ما عمله إّا رسول اه وأنا«)2). لئن عه

85/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
أي عبد  بن  الّرمن  ]ابن عثان[، عن عبد  أبان  واحٍد من أصحابه، عن 
طعْت أطراف  اه، عن أي عبد اه، قال: إذا رق الّصبير وم حتلم قه

أصابعه، قال: وقال ]عٌي[: م يصنعه إّا رسول اه وأنا«)3).
86/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن 
لد  الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن اافراء عى أهل الِذّمة، هل جه

امسلم احّد ي اافراء عليهم؟ قال: ا، ولكن يهعّزر«)4).
)1) الكاي: 222/7/ح3.

)2) الكاي: 233/7/ح7. 

)3) الكاي: 233/7/ح8. 

)4) الكاي: 243/7/ح18. 
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87/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن مّمد بن عيسى، 
عن يونس، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: 
ه، وقْد دّرْت عروق  قي بطنه َي رسول اه برجٍل دميٍم قصٍر قْد سه قال: أه
بطنه، قْد فجر بامرأة، فقالْت امرأة: ما علمته به إّا وقْد دخل عّي، فقال 
أهحصَن، فصّعد رسول  أزنيَت؟ فقال: نعم، وم يكن   :له رسول اه
اه بره وخفضه، ثّم دعا بعذٍق، فعّده مائة، ثّم ربه بشارخه«)1).

88/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن سلمة، عن أي عبد اه، قال: 
 كان أسامة بن زيد يشفع ي الّيء الذي ا حّد فيه، فأهي رسول اه
 :اه رسول  له  فقال  أسامة،  له  فشفع  حّد،  عليه  وجب  قْد   بإنساٍن 

ا يهشفع ي حٍد«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /89
أبان بن عثان، عن بعض  ابن ساعة، عن غر واحٍد من أصحابه، عن 
أصحابه، عن أي عبد اه ي الّصبِي إذا شّب، فاختار الّنرانّية، وأحد 
أبويه نراٌي، أو مسلمن، قال: ا يهرك، ولكن يهرب عى اإسام«)3).

مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /90
ابن ساعة، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن ابن أي 
يعفور، عن أي عبد اه، قال: جاء رجل إى الّنبِي، فقال: يا رسول 
 اه، إّنني سألته رجًا بوجه اه، فربني مسة أسواط، فربه الّنبّي

)1) الكاي: 244/7/ح4. 

)2) الكاي: 254/7/ح1. 

)3) الكاي: 257/7/ح7. 
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مسة أسواط أخرى، وقال: سْل بوجهك الّلئيم«)1).
91/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
احسن  بن  أمد  بن مّمد ميعًا، عن  أمد  بن حيى، عن  ساعة، ومّمد 
قال:   ،العّباس، عن أي عبد اه أبان بن عثان، عن أي  اميثمّي، عن 
ثّم  خطأ،  هذا  قال:  مثله؟  يقتل  ا  الذي  بالّيء  الّرجل  أرمي  له:  قلته 
فأصابْت رجًا،  الّشاة،  ها  أرمي   : قلته ها،  فرمى  أخذ حصاة صغرة، 
الذي  بالّيء  الذي يربه  والعمد  فيه،  الذي ا شّك  اخطأ  هذا  قال: 

يقتل بمثله«)2).
92/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألته أبا عبد 
فقال:  أحدما،  فات  البيت،  فوق  من  وقع عى رجٍل  اه عن رجٍل 

ليس عى اأعى يٌء، وعى اأسفل يء«)3).
93/ ما روي ي الكاي، عن عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن مّمد بن 
رجل  ي   اه عبد  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  »يونس،  عن  عيسى، 
رب رجًا ظلًا، فرّده الّرجل عن نفسه، فأصابه يٌء، أّنه قال: ا يء 

عليه«)4).
94/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن احسن بن كثر، عن أبيه، قال: 

)1) الكاي: 263/7/ح18. 

)2) الكاي: 280/7/ح10. 

)3) الكاي: 289/7/ح3. 

)4) الكاي: 291/7/ح6. 
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بطْت عينه  قال: أهصيبْت عن رجل وهي قائمة، فأمر أمر امؤمنن، فره
الّصحيحة، وأقام رجل بحذاه بيده بيضة، يقول: هل تراها؟ قال: فجعل 
إذا قال: نعم، تأّخر قليًا، حّتى إذا خفيْت عليه عّلَم ذلك امكان، قال: 
صبْت عينه امصابة، وجعل الّرجل يتباعد، وهو ينظر بعينه الّصحيحة  وعه

حّتى إذا خفيْت عليه، ثّم قيس ما بينها، فأهعطَي اأرش عى ذلك«)1).
أبيه، عن بعض  إبراهيم، عن  بن  الكاي، عن »عّي  ما روي ي   /95
َي عمر  أصحابه، عن أبان بن عثان، عّمن أخره، عن أحدما، قال: أه
بقتله، فربه  إليه، وأمره  قتل أخا رجٍل، فدفعه  قْد  برجٍل  ابن اخطاب 
رمقًا،  به  فوجدوا  منزله،  إى  مل  فحه قتله،  قْد  أّنه  رأى  حّتى  الّرجل، 
قاتل  أنت  فقال:  اأّول،  امقتول  أخو  أخذه  خرج،  فلّا  فرأ،  فعاجوه، 
فأمره  عمر،  إى  به  فانطلق  مّرة،  قتلتني  قْد  فقال:  أقتلك،  أْن  وي  أخي، 
 ،وا عى أمر امؤمنن بقتله، فخرج وهو يقول: واه قتلتني مّرة، فمرر
فأخره خره، فقال: ا تعجل، حّتى أخرج إليك، فدخل عى عمر، فقال: 
ليس احكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا احسن؟ فقال: َيقتصر هذا من 
أخي امقتول اأّول ما صنع به، ثّم يقتله بأخيه، فنظر الّرجل أّنه إْن اقتّص 

منه أتى عى نفسه، فعفا عنه، وتتاركا«)2).
96/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
أبان بن عثان، عن أي بصر،  اميثمّي، عن  ساعة، عن أمد بن احسن 
قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل قتل رجًا متعِمدًا، ثّم هرب القاتل، 

)1) الكاي: 323/7/ح6. 

)2) الكاي: 360/7/ح1. 
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فِمن  وإّا  ماله،  من  الِدية  أهخذْت  مال  له  كان  إْن  قال:  عليه،  يقدر  فلْم 
اأقرب فاأقرب، فإْن م يكْن له قرابة، وداه اإمام، فإّنه ا يبطل دم امرئ 

مسلم، وي رواية أخرى: ثّم للواي بعد حْبسه وأدبه«)1).
97/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
 :عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، قال: قال أبو عبد اه

بع ثمنِها«)2). َمن فقأ عن داّبة، فعليه ره
98/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  الوّشاء،  عن 
ه عن امرأة حرها اموت، وليس عندها إّا  أي عبد اه ، قال: سألته
 امرأة، أجوز شهادتا أم ا جوز؟ فقال: جوز شهادة الِنساء ي امنفوس 

والعذرة«)3).
99/ ما روي ي الكاي، عن »أي عّي اأشعرّي، عن أمد بن مّمد 
ابن عيسى، وميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة ميعًا، عن أمد 
ابن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
قال: سألته أبا عبد اه عن ثاثة ركاء شهد اثنان عى واحد، قال: 

ا جوز شهادتا«)4).
100/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن الوّشاء، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي 

)1) الكاي: 365/7/ح3. 

)2) الكاي: 368/7/ح3. 

)3) الكاي: 392/7/ح10. 

)4) الكاي: 394/7/ح1. 
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عبد اه ي رجٍل شهد عى شهادة رجل، فجاء الّرجل، فقال: م أشهده، 
فقال: جوز شهادة أعدها«)1).

بن مّمد،  أمد  بن حيى، عن  الكاي، عن »مّمد  ما روي ي   /101
بن عثان، عّمن  أبان  أّيوب، عن  بن  بن سعيد، عن فضالة  احسن  عن 
أخره، عن أي عبد اه، قال: ي كتاب عّي صلوات اه عليه أّن نبّيًا 
وم  عيني  تَر  م  با  أقي  كيف  فقال:  القضاء،  رِبه  إى  شكا  اأنبياء  من 
تسمع أهذي؟ فقال: اقض بينهم بالبِينات، وأضْفهم إى اسمي حلفون به، 
وقال: إّن داود، قال: يا رِب، أري احّق كا هو عندك حّتى أقى به، 
فقال: إّنك ا تهطيق ذلك، فألّح عى رِبه حّتى فعل، فجاءه رجل يستعدي 
إّن هذا   :إى داود إّن هذا أخذ ماي، فأوحى اه عى رجل، فقال: 
تل، وأهخذ  امستعدي قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بامستعدي، فقه
ماله، فدفعه إى امستعدى عليه، قال: فعجب الّناس، وحّدثوا حّتى بلغ 
داود، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا رّبه أْن يرفع ذلك، ففعل، ثّم 
أوحى اه إليه: أن احكم بينهم بالبِينات، وأضْفهم إى اسمي حلفون 

به«)2).
102/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
 ،أي عبد اه احلبّي، عن  بن عثان، عن رجٍل، عن  أبان  عمر، عن 
فاقتله، فا  امحارب،  الِلّص  إذا دخل عليك   :امؤمنن أمر  قال  قال: 

أصابك، فدمه ي عنقي«)3).
)1) الكاي: 399/7/ح2.

)2) الكاي: 414/7/ح3. 

)3) الكاي: 51/5/ح4.
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103/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »ابن أي عمر، عن 
أبان بن عثان، عن رجل، عن احلبّي، عن أي عبد اه، قال: قال أمر 

امؤمنن: الِلّص امحارب فاقتله، فا أصابك، فدمه ي عنقي«)1).
104/ ما روي ي البصائر، عن »الّسندّي بن مّمد، ومّمد بن احسن، 
أبا  قال: سألت  بن عثان، عن أي بصر،  أبان  بن بشر، عن  عن جعفر 
: إّن احكم بن عتيبة  جعفر عن شهادة ولد الِزنا، جوز، قال: ا، فقلته
﴿إَِنُه  ما قال اه للحكم:  ذنبه،  له  تغفر  الّلهّم ا  أّها جوز، فقال:  يزعم 
وشاًا،  يمينًا  احكم  فليذهب  ُتْسَأُلوَن﴾،  َوَسْوَف  َولَِقْوِمَك  َلَك  َلِذْكٌر 

 

فو اه، ا يوجد العلم إّا من أهل بيٍت نزل عليهم جرئيل«)2).
105/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »فضالة بن أّيوب، والقاسم 
ابن مّمد، عن أبان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي جعفر، قال: قلته 
الّرجل متعِمدًا؟ فقال: عليه ثاثة كّفارات: عتق رقبة،  الّرجل يقتل  له: 
بن  عير  أفتى  وقال:  مسكينًا،  سِتن  وإطعام  متتابعن،  شهرين  وصوم 

احسن بمثله«)3).
106/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن فضالة بن أّيوب، »عن أبان بن 
عثان، عن زرارة، واحسن بن سعيد، عن أمد بن عبد اه، عن أبان، عن 
زرارة، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: إذا قتل الّرجل ي شهٍر حراٍم، 
، وقلته له: يدخل ههنا  صام شهرين متتابعن من أشهر احرم، فتبّسمته
: العيد واأضحى، وأّيام الّتريق، قال: هذا  يء؟ قال: ما يدخله؟ قلته

)1) امحاسن: 360/2/ح86.

)2) بصائر الدرجات : 29/ح3. 

)3) الّنوادر : 61/ح124. 
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مه، قال أمد بن عبد اه ي حديثه: يعتق، أو يصوم«)1). حٌق لزمه، فْليصه
107/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن 
الّصّفار، عن أمد بن مّمد بن  الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان اأمر، عن صالح بن ميثم، عن أي 
جعفر الباقر ، قال: ما ِمن رجٍل يشهد شهادة زور عى مال رجٍل مسلم 

ليقطعه إّا كتب اه  له مكاَنه صّكًا إى الّنار«)2).
أحكاُم العبيِد

1/ ما روي ي الفقيه، باإسناد عن »عّي بن مهزيار، عن فضالة، عن 
أبان، عن الفضل بن عبد املك، قال: سألته أبا عبد اه عن امملوك 

وامملوكة، هل حجبان إذ ]ا[ م يرثا؟ قال: ا«)3).
2/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
 ،احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن أي أهسامة، عن أي عبد اه
قال: قال عمر عى امنر: ما تقولون -يا أصحاب مّمد- ي تطليق اأَمة؟ 
أمر  يعني:  امعافرّي،  د  الره صاحَب  يا  تقول  ما  فقال:  أحد،  به  جه فلم 

امؤمنن، فأشار بيده: تطليقتان«)4).
3/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
 ،احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن بريد العجّي، عن أي عبد اه
ا  قال:  بعد؟  اشراها  ثّم  تطليقتن،  فطّلقها  أَمة،  حته  رجٍل  ي  قال  أّنه 

)1) الّنوادر : 62/ح125. 

)2) أماي الّصدوق: 570/ح3.

)3) من ا حره الفقيه: 341/4/ح5739. 

)4) الكاي: 170/6/ح3.
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يصلح له أْن ينكحها حّتى تتزّوج زوجًا غره، وحّتى يدخل ها ي مثل ما 
خرجْت منه«)1).

يهقال  رجًا  أّن  عثان  بن  »أبان  عن  باإسناد  الفقيه،  ي  روي  ما   /4
له: ابن زياد الطائّي، قال: قلته أي عبد اه: إّي كنته رجًا ملوكًا، 
فتزّوجته بغر إذن مواّي، ثّم أعتقني اه، فأجِدد الِنكاح؟ فقال: كانوا 
علموا أّنك تزّوجَت؟ قلت: نعم، قْد علموا وسكتوا، وم يقولوا ي شيئًا، 

فقال: ذلك إقرار منهم، أنت عى نكاحك«)2).
5/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، عن 
بعض أصحابه، عن أبان بن عثان، عن ربيع بن القاسم، قال: سألته أبا 
اف عليها احبل، فقال:  عبد اه عن اجارية التي م تبلغ امحيض، وخه
يسترئ رَمها الذي يبيعها بخمس وأربعن ليلة، والذي يشرها بخمس 

وأربعن ليلة«)3).
6/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا 
يد أْن يعتقها، فيتزّوجها، أجعل  عبد اهعن الّرجل تكون له اأَمة، فره
تعتّد  وكم  عّدة؟  منه  عليها  وهل  يصدقها؟  ثّم  يعتقها  أو  مهرها،  عتقها 
إْن أعتقها؟ وهل جوز له نكاحها بغر مهر؟ وكم تعتّد من غره؟ فقال: 
كان  وإْن  أصدقها،  ثّم  أعتقها،  شاء  وإْن  شاء،  إْن  صداقها  عتقها  جعل 
عتقها صداقها، فإّها تعتّد، وا جوز نكاحها إذا أعتقها إّا بمهر، وا يطأ 

)1) الكاي: 173/6/ح4.

)2) من ا حره الفقيه: 447/3/ح4549.

)3) الكاي: 473/5/ح5.
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الّرجل امرأة إذا تزّوجها حّتى جعل ها شيئًا، وإْن كان درمًا«)1).
بن  بن مّمد  زياد، عن احسن  بن  الكاي، عن »ميد  ما روي ي   /7
ساعة، عن جعفر بن ساعة، وغره، عن أبان بن عثان، عن الفضل بن 
عبد املك، قال: سألته أبا عبد اه عن امرأة ورثْت زوجها، فأعتقته، 

هل يكونان عى نكاحها اأّول؟ قال: ا، ولكن جِددان نكاحًا«)2).
8/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عبد  أي  عن  الّصيقل،  احسن  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي 
ه يقول: وسئل عن رجٍل اشرى جارية، ثّم وقع عليها  اه، قال: سمعته
قبل أْن يسترئ رمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر اه وا يعود، قلت: 
آخر،  من رجٍل  الثاي  باعها  ثّم  يسترئ رمها،  وم  آخر،  من  باعها  فإّنه 
فوقع عليها، وم يسترئ رمها، فاستبان ملها عند الّثالث؟ فقال أبو عبد 

اه: الولد للفراش، وللعاهر احجر«)3).
9/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »فضالة بن أّيوب، عن أبان بن 
عثان، عن احسن العّطار، قال: سألته أبا عبد اه عن عاِرّية الفرج؟ 
فقال: ا بأس به، قلت: فإْن كان منه الولد؟ قال: لصاحب اجارية، إّا 

أْن يشرط عليه«)4).
10/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »القاسم بن مّمد، عن أبان بن 
عثان، عن رزين بّياع اأناط، قال: قلته أي جعفر: رجل كانْت له 

)1) الكاي: 476/5/ح2.

)2) الكاي: 485/5/ح2.

)3) الكاي: 491/5/ح2.

)4) الّنوادر: 90/ح209. 
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قال:  أيطأها؟  ابنتها،  ثّم وجد  ماتْت عنده،  أو  باعها،  ثّم  جارية وطأها، 
نعم، إّنا حّرم اه هذا من احرائر، فأّما اإماء، فا بأس«)1).

11/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عيسى بن أي منصور، عن أي 

عبد اه، قال: ا بأس بأْن يتزّوَج اأَمة متعًة بإذن مواها«)2).
عن  ساعة،  ابن  عن  زي��اد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /12
أبا عبد  ابن أي يعفور، قال: سألت  أبان بن عثان، عن  غر واحٍد، عن 
ّد عليه ألف  اه عن رجٍل تزّوج امرأة، وجعل صداقها أباها، عى أْن َتره
ها  وإنّا  عليه،  ّد  تره أْن  ها  ينبغي  ما  يدخل ها،  أْن  قبل  ثّم طّلقها  درهم، 
نصف امهر، وأبوها شيخ قيمته مسائة درهم، وهو يقول: لوا أنتم م 

در عليه شيئًا«)3). أبِْعه بثاثة آاف درهم، فقال: ا يهنظر ي قوله، وا تره
13/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه، وأمد ابني 
مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، قال: سألته أبا عبد اه عن امملوك يرى شعر مواته؟ قال: ا 

بأس«)4).
بن عثان، عن  أبان  الّزهد، عن »فضالة عن  ما روي ي كتاب   /14
زياد بن أي رجاء، عن أي عبد اه، وعن أي سخل، عن سلان، قال: 
رسول  يا  فقال:  رجل،  له  قصد  إذا   ،اه رسول  عند  جالس  أنا  بينا 

)1) الّنوادر: 124/ح317. 

)2) الكاي: 463/5/ح2.

)3) الكاي: 107/6/ح7.

)4) الكاي: 531/5/ح1. 
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ليَت به، لينظر اه كيف  َي بك وبه اه، امملوك؟ فقال رسول اه: ابته
تشكر، وينظر كيف يصر«)1).

عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15
»القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألته أبا عبد اه عن 

اف عليها احبل، قال: ليس عليها عّدة«)2). اجارية التي ا خه
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /16
القاسم، عن أبان، عن مّمد بن حكيم، عن العبد الّصالح، قال: إذا 
تقع  بأْن  بأس  فا  طهر،  عى  أّها  مواها  لك  فضمن  جارية،  اشريت 

عليها«)3).
17/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
»مّمد بن عيسى، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن زرارة، قال: 
يتزّوجها  أْن  ألهه  - عن رجٍل أعتق رّيته،  أبا عبد اه  ه -يعني:  سألته

: فغره؟ قال: ا، حّتى تعتّد ثاثة أشهر«)4). بغر عّدة؟ قال: نعم، قلته
عن  إساعيل،  بن  »عّي  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /18
أبا عبد اه عن  فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عّار، قال: سألته 

بى، أيقع عليها؟ قال: ا«)5). اجارية يشرها الّرجل، وهي حه
19/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 

)1) كتاب الّزهد: 44/ح124..

)2) تذيب اأحكام: 171/8/ح20. 

)3) تذيب اأحكام: 173/8/ح26. 

)4) تذيب اأحكام: 175/8/ح35. 

)5) تذيب اأحكام: 176/8/ح43. 
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موسى بن القاسم، وعّي بن احكم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 
اه، عن أي عبد اه ي رجٍل يزِوج جاريته رجًا، واشرط عليه أّن كّل 
ولٍد تلده، فهو حٌر، فطّلقها زوجها، ثّم تزّوجْت آخر، فولدْت، قال: إْن 

شاء أعتق، وإْن شاء م يهعتق«)1).
أبان،  20/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »القاسم بن مّمد، عن 
عن امفّضل، قال: قلته أي عبد اه: الّرجل يقول امرأته: أحِي ي 
: فإْن م يشهد عليها، أعليه يء فيا  جاريتك، قال: ليشهد عليها، قلته

بينه وبن اه؟ قال: هي له حاٌل«)2).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
القاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
اه عن قوٍم ورثوا عبدًا ميعًا، فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع 

بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ با بقي؟ قال: يؤخذ با بقي«)3).
22/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن معّى 
ابن مّمد، عن احسن بن عّي، عن أبان، عن إساعيل اجعفّي، عن أي 
جعفر، قال: إذا عمي امملوك أعتقه صاحبه، وْم يكن له أْن يمسكه«)4).
23/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن 
أمد بن مّمد، عن احسن بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان، عن 
عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته عن رجٍل أعتق عبدًا له، وللعبد 

)1) تذيب اأحكام: 212/8/ح62. 

)2) الّنوادر: 92/ح216. 

)3) تذيب اأحكام: 219/8/ح17. 

)4) تذيب اأحكام: 222/8/ح33. 
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مال، وهو يعلم أّن له ماًا، فتهوّي الذي أعتق العبد، من يكون مال العبد، 
أيكون لّلذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أّن له ماًا، 

فاله له، وإْن م يعلم، فاله لولد سِيده«)1).
24/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عن عبد اه بن سليان، قال: سألته عن رجٍل، قال: أّول ملوك 
م يهعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثّم  أملكه، فهو حٌر، فلم يلبث أْن ملك سّتة أهر
يهعتق واحدًا، وسألته عن رجٍل يزّوج وليدته من رجٍل، وقال: أّول ولٍد 
تلدينه، فهو حٌر، فتوِي الّرجل، وتزّوجها آخر، فولدْت له أوادًا، فقال: 

أّما من اأّول، فهو حٌر، وأّما من اآخر، فإْن شاء اسرّقهم«)2).
25/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن أمد بن حيى، عن 
»موسى بن عمر، عن العّباس بن عامر، عن أبان، عن مّمد بن الفضل 
اهاشمّي، قال: قلته أي عبد اه: رجٌل حٌر أقّر أّنه عبد، قال أبو عبد 

اه : يأخذه با قال، أو يؤِدي امال«)3).
26/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن مّمد بن أمد بن حيى، عن 
الّسندّي بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن  »أي عبد اه، عن 
أي العّباس، عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجٍل، قال: غامي حٌر، 

وعليه عالة كذا وكذا سنة، فقال: هو حٌر، وعليه العالة«)4).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /27

)1) تذيب اأحكام: 223/8/ح38. 

)2) تذيب اأحكام: 225/8/ح43. 

)3) تذيب اأحكام: 235/8/ح80. 

)4) تذيب اأحكام: 237/8/ح90. 
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فضالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته 
أبا عبد اه عن الّرجل يّتخذ أباه أو أّمه أو أخاه أو أخته، عبدًا، فقال: 
أّما اأخت، فقْد عتقْت حن يملكها، وأّما اأخ، فيسرّقه، وأّما اأبوان، 
أتّتخذه  عبدها،  تهرضع  امرأة  عن  وسألته  قال:  يملكها،  حن  عتقا  فقْد 

عتقه، وهي كارهة«)1). عبدًا؟ قال: ته
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /28
فضالة، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: الّرجل يملك أخاه 

إذا كان ملوكًا، وا يملك أخته«)2).
29/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
بن  إساعيل  عن  أبان،  عن  احكم،  بن  عّي  عن  مّمد،  بن  اه  عبد  عن 
الفضل، قال: سألت أبا عبد اه عن الّرجل إذا أهعتق، له أْن يضع نفسه 
حيث شاء، ويتوّى َمن أحّب؟ فقال: إذا أهعتق ه، فهو موى للذي أعتقه، 

عل سائبة، فله أْن يضع نفسه، ويتوّى َمن شاء«)3). وإذا أهعتق، فجه
30/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن الّنر 
ابن سويد، عن أبان، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: قال عٌي: جرر 

اأب الواء إذا أعتق«)4).
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /31
عن  سئل  قال:   ،اه عبد  أي  عن  مريم،  أي  عن  أبان،  عن  »فضالة، 

)1) تذيب اأحكام: 240/8/ح99. 

)2) تذيب اأحكام: 242/8/ح105. 

)3) تذيب اأحكام: 250/8/ح142. 

)4) تذيب اأحكام: 252/8/ح147. 
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الّرجل يعتق جاريته عن دبر، أيطأها إْن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها 
ي حياته؟ فقال: نعم، أّي ذلك شاء فعل«)1).

عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /32
فضالة، عن أبان، عن عبد الّرمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: إْن 
أو  يمن  كّفارة  ي  رقبة  حرير  الّرجل  وعى  حٌر،  فهو  حدث،  ي  حدث 
ظهار، أله أْن يعتق عبده الذي جعل له العتق إْن حدث به حدث ي كّفارة 

تلك اليمن؟ قال: ا جوز لّلذي جعل له ذلك«)2).
33/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن الّنر، 
عن أبان، عّمن ذكره، عن عّي بن احسن، قال: قيل له: اشرى فان 
-رجل بامدينة- ملوكًا كان له أواد، فأعتقهم، فقال: إّي أكره أْن أجّر 

واءهم«)3).
34/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
عن أبان، عّمن أخره، عن أي عبد اه ي رجل ملك ملوكًا له مال، 

فسأل صاحبه امكاتبة، أله أّا يكاتبه إّا عى الغاء؟ قال: نعم«)4).
35/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »مّمد بن يعقوب، عن أمد 
الّنهدّي، عن مّمد بن الوليد، عن  ابن مّمد الكوّي، عن مّمد بن أمد 
أبان بن عثان، عن إساعيل بن عبد الّرمن اجعفّي، عن أي جعفر ي 
جارية بن رجلن، فوطئها أحدما دون اآخر، فأحبلها، قال : يرب 

)1) تذيب اأحكام: 263/8/ح24. 

)2) تذيب اأحكام: 265/8/ح30. 

)3) تذيب اأحكام: 252/8/ح148.

)4) تذيب اأحكام: 272/8/ح27. 
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نصف احِد، ويغّرم نصف القيمة«)1).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /36
كاتٍب مات  مه بن مسلم، عن أحدما ي  أبان، عن مّمد  فضالة، عن 
 وقْد أّدى من مكاتبته شيئًا، وترك ماًا، وله ولدان أحرار، قال: إّن علّيًا

عل ماله بينهم وبن مواليه باحصص«)2). كان يقول: جه
37/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، 
عن أمد بن احسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثان، 
عن  سألته  قال:   ،اه عبد  أي  عن  الفضل،  عن  يعفور،  أي  ابن  عن 

امملوك وامملوكة، هل حجبان إذا م يرثا؟ قال: ا«)3).
38/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن سعيد، عن الّنر 
ابن سويد، عن أبان بن عثان، عّمن حّدثه، عن أي عبد اه، أّنه قال ي 
كاتب أوى بوصّية، وقْد قى الذي كوتب عليه إّا شيئًا يسرًا، فقال:  مه

جوز بحساب ما أعتق منه«)4).
39/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن إساعيل، عن فضالة 
 ،ابن أي يعفور، عن أي عبد اه أبان بن عثان، عن  أّيوب، عن  ابن 
قال:  الّرجل،  إذا اشراها  تبلغ احبل  التي م تطمث، وم  قال ي اجارية 
ليس عليها عّدة يقع عليها، وقال ي رجل اشرى جارية، ثّم أعتقها، وم 
يسترئ رمها، قال: كان نوله أْن يفعل، فإذا م يفعل، فا يء عليه«)5).

)1) تذيب اأحكام: 30/10/ح97. 

)2) تذيب اأحكام: 352/9/ح10. 

)3) تذيب اأحكام: 282/9/ح9. 

)4) تذيب اأحكام: 223/9/ح25.

)5) تذيب اأحكام: 171/8/ح21.
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40/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن عّي بن إساعيل، عن »فضالة، 
عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، قال: سألته أبا عبد 
اه عن الّرجل يشري اجارية التي م تبلغ امحيض، وإذا قعدْت من 
أْن  قبل  يسترئها  حّتى  اأَمة  من  للّرجل  حلر  وما  عّدتا؟  ما  امحيض 
والتي  ها،  عّدة  فا  حض،  م  أو  امحيض  من  قعدْت  إذا  قال:  حيض؟ 

حيض، فا يقرها حّتى حيض وتطهر«)1).
حيى،  بن  أمد  بن  »مّمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /41
عن الّسندّي بن مّمد، ومّمد بن الوليد، عن أبان بن عثان اأمر، عن 
الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن رجٍل حٍر أقّر أّنه عبد، قال: يؤخذ 

با أقّر به«)2).
42/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
مّمد بن عيسى، عن ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، وأي 
العّباس، وعبيد، كِلهم، عن أي عبد اه، قال: إذا ملك الّرجل والديه 
أو أخته أو عّمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه اآية 
من الّنساء، عتقوا ميعًا، ويملك عّمه وابن أخيه واخال، وا يملك أّمه 
لكَن عتقَن،  مه إذا  فإّهّن  الّرضاعة، وا أخته، وا عّمته، وا خالته،  من 
وقال: ما حرم من الّنسب، فإّنه حرم من الّرضاعة، وقال: يملك الّذكور 
: وكيف  ما خا والدًا وولدًا، وا يملك من الّنساء ذوات رحم مرم، قلته

جرى ي الّرضاع؟ قال: نعم، جري ي الّرضاع مثل ذلك«)3).
)1) تذيب اأحكام: 172/8/ح22.

)2) تذيب اأحكام: 235/8/ح79.

)3) تذيب اأحكام: 243/8/ح110. 
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اميثمّي،  بن إساعيل  باإسناد عن »عّي  الّتهذيب،  ما روي ي   /43
 عن فضالة، عن أبان، عن عبد اه بن سليان، قال: سألت أبا عبد اه
عن رجٍل أنكح أَمته عبده، فأعتقها، هل خّر امرأة إذا أعتقْت أم ا؟ قال: 

خّر«)1).
44/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، 
عن عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن مّمد بن مسلم، 
عن أي جعفر ي امملوك يكون مواه أو مواته أَمة، فريد أْن جمع 
ويعطي  فانة،  أنكحتهك  قْد  يقول:  أْن  جزيه  أو  نكاحًا،  أيهنكحه  بينها، 
يعطي  ه  رأيته وقْد  د،  مه ولو  نعم،  قال:  العبد؟  ِقَبل  من  أو  شيئًا،  ِقَبله  من 

الّدراهم«)2).
45/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن مّمد بن ساعة، 
عن »اميثمّي، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: قلت أي عبد اه 
: حٌر أقّر عى نفسه بالعبودّية، أستعبده عى ذلك، قال: هو عبٌد إذا أقّر 

عى نفسه«)3).
الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى،  46/ ما روي ي 
عن أمد بن مّمد بن أي نر، وعّي بن احكم بن عّي الوّشا، عن أبان 
ابن عثان، عن رزين بّياع اأناط، عن أي جعفر، قال: قلته له: تكون 
عندي اأَمة، فأطأها، ثّم موت، أو خرج من ملكي، فأصبته ابنتها، أحلر 
ي أْن أطأها؟ قال: نعم، ا بأس به، إّنا حّرم اه ذلك من احرائر، فأّما 

)1) تذيب اأحكام: 343/7/ح34.

)2) تذيب اأحكام: 346/7/ح47. 

)3) تذيب اأحكام: 237/7/ح57. 
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اإماء، فا بأس به«)1).
47/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أي عبد اه البزوفرّي، عن 
أمد بن إدريس، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن القاسم بن مّمد، عن 
أبان بن عثان، عن رزين بّياع اأناط، عن أي جعفر ي رجٍل كانْت 
له جارية، فوطئها، ثّم اشرى أّمها وابنتها، قال: ا حلر له، اأّم والبنت 

سواء«)2).
48/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن شعيب، عن يعقوب العقرقوّي، 
ئل -وأنا عنده أسمع- عن طاق العبد، قال:  عن أي عبد اه، قال: سه
َل  َمُْلوكًا  ﴿َعْبدًا  يقول:  تعاى،  اه  تسمع  أما  نكاح،  له طاق وا  ليس 
ٍء﴾، قال: ا يقدر عى طاق وا نكاح، إّا بإذن مواه«)3). َيْقِدُر َعَى َشْ
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /49
القاسم بن مّمد، عن أبان بن عثان، عن رزين بّياع اأناط، قال: قلت 
أي جعفر: رجل له كانْت جارية، فوطئها وباعها، أو ماتْت، ثّم وجد 
ابنتها، أيطأها؟ قال: نعم، إّنا حّرم اه هذا من احرائر، فأّما اإماء، فا 

بأس«)4).
50/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، 
عن مّمد بن عّي، عن احسن بن مبوب، عن أبان بن عثان، عن ريس 

)1) تذيب اأحكام: 278/7/ح18. 

)2) تذيب اأحكام: 279/7/ح19. 

)3) تذيب اأحكام: 347/7/ح52. 

)4) تذيب اأحكام: 278/7/ح17. 
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فرج  أخيه  ّل  حه الّرجل   :اه عبد  أي  قلت  قال:  املك،  عبد  ابن 
: فإْن جاءْت بولد منه قال: هو موى اجارية،  جاريته، قال: له حال، قلته
إّا أْن يكون اشرط عى موى اجارية حن أحّلها له إْن جاءْت بولٍد، فهو 

حٌر«)1).
عن  سعيد،  بن  »احسن  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /51
فضالة بن أّيوب، عن أبان بن عثان، عن احسن العّطار، قال: سألته أبا 
عبد اه عن عاِرّية الفرج، قال: ا بأس به، قلت: فإْن كان منه ولد؟ 

فقال: لصاحب اجارية، إّا أْن يشرط عليه«)2).
52/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »حيى بن أي 
العاء، عن أي عبد اه، عن أبيه، قال: َمن باع عبدًا، وكان للعبد مال، 

فامال للبائع، إّا أْن يشرط امبتاع، أمر رسول اهبذلك«)3).
أبان بن عثان، عن »حيى بن أي  الفقيه، بإسناٍد ي  53/ ما روي ي 
العبد احّر، فأهل امقتول إْن  العاء، عن أي عبد اه، قال: إذا قتل 

شاؤوا قتلوا، وإْن شاؤوا استعبدوا«)4).
54/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
قال:  اه،  عبد  أي  بن  الّرمن  عبد  بن عثان، عن  أبان  الوّشاء، عن  عن 
سألته أبا عبد اه عن الّرجل يّتخذ أباه أو أّمه أو أخاه أو أخته عبيدًا، 
وأّما  فيسرّقه،  وأّما اأخ،  يملكها،  َعتقْت حن  فقْد  أّما اأخت،  فقال: 

)1) تذيب اأحكام: 246/7/ح20. 

)2) تذيب اأحكام: 246/7/ح21. 

)3) من ا حره الفقيه: 220/3/ح3815. 

)4) من ا حره الفقيه: 125/4/ح5263. 
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تهرضع عبدها،  امرأة  قال: وسألته عن  يملكها،  فقْد عتقا حن  اأبوان، 
عتقه، وهي كارهة«)1). أتّتخذه عبدًا؟ قال: ته

55/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، 
بعضهم  فأعتق  ميعًا،  عبدًا  ورثوا  قوم  عن   اه عبد  أبا  سألته  قال: 
نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ با بقي؟ قال: 

نعم، يؤخذ با بقي منه بقيمته يوم أعتق«)2).
الُمتفِرقاُت

1/ ما روي ي الّثاقب ي امناقب، عن »أبان بن عثان، عن أي عبد اه 
، أّنه قال: ما نزل رسول اه احديبية، شكوا إليه العطش وقّلة اماء، 
فقال: اطلبوا ي ماء، فأهي باء، فرب، وغسل منه وجهه، وصّبه 

ي القليب، فجاشْت حّتى اغرف الّناس بالقصاع منه«)3).
2/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن احسن بن سعيد، عن »فضالة، 
ه عن الوالد،  عن أبان، عن إسحاق بن عّار، عن أي عبد اه، قال: سألته
حلر له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإْن كانْت له جارية، فأراد 
أْن ينكحها قومها عى نفسه، ويعلن ذلك، قال: وإذا كان للّرجل جارية، 

فأبوه أملك ها أْن يقع عليها، ما م يمّسها اابن«)4).

)1) الكاي: 178/6/ح6. 

)2) الكاي: 183/6/ح6.

)3) الّثاقب ي امناقب: 43/ح3.

)4) تذيب ااحكام : 345/6/ح90. 
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3/ ما روي ي ااختصاص، بإسناٍد عن »أمد بن مزة، عن امرزبان 
ابن عمران، عن أبان بن عثان، قال: أقبل عمران بن عبد اه القمّي عى 
أي عبد اه، فقّربه أبو عبد اه، فقال: كيف أنت، وكيف ولدك، 
وكيف أهلك، وكيف بنو عّمك، وكيف أهل بيتك؟ ثّم حّدثه ملّيًا، فلّا 
الّنجباء، ما  خرج، قيل أي عبد اه: َمن هذا؟ قال: نجيٌب من قوم 

نصب هم جّبار إا قصمه اه«)1).
4/ ما روي ي ااختصاص، عن »مّمد بن عّي، قال: حّدثني مّمد 
حّدثني  قال:  جعفر،  بن  اه  عبد  حّدثني  قال:  امتوِكل،  بن  موسى  ابن 
أمد بن مّمد، عن أبيه، قال: حّدثني أبو أمد اأزدّي، عن أبان اأمر، 
نباتة،  بن  اأصبغ  عن  اخّفاف،  سعد  حّدثني  قال:  تغلب،  بن  أبان  عن 
الفارّي سلان  عن   طالب أي  بن  عّي  امؤمنن  أمر  سألته   ق��ال: 
لق من  : ما تقول فيه؟ فقال: ما أقول ي رجل خه –رمة اه عليه–، وقلته

طينتنا، وروحه مقرونة بروحنا، خّصه اه تبارك وتعاى من العلوم بأّوها 
رسول  حرته  ولقْد  وعانيتها،  وّرها  وباطنها،  وظاهرها  وآخرها، 
فيه،  فّنحاه عن مكانه وجلس  أعراّي،  يديه، فدخل  اه وسلان بن 
فغضب رسول اه، حّتى دّر العرق بن عينيه، وامّرتا عيناه، ثّم قال: 
ّبه رسوله ي  ّبه اه تبارك وتعاى ي الّساء، وحه ، أتنِحي رجًا حه يا أعراير
 أتنِحي رجا  ما حري جرئيل إّا أمري عن ري ، اأرض، يا أعراير
أْن أقرئه الّسام، يا أعراّي، إّن سلان مّني، َمن جفاه، فقْد جفاي، وَمن 
 ، آذاه، فقْد آذاي، وَمن باعده، فقْد باعدي، وَمن قّربه، فقْد قّربني، يا أعراير

)1) ااختصاص : 69.
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ا تغلظّن ي سلان، فإّن اه تبارك وتعاى قْد أمري أْن أهطلعه عى علم امنايا 
، يا رسول اه،  والبايا واأنساب وفصل اخطاب، قال: فقال اأعراير
ما ظننته أْن يبلغ من فعل سلان ما ذكرَت، أليس كان جوسّيًا ثّم أسلم، 
، أخاطبك عن رّي وتقاولني، إّن سلان ما كان  فقال الّنبّي: يا أعراير
، أَما سمعَت  جوسّيًا، ولكّنه كان مظهرًا للِرك مضمرًا لإيان، يا أعراير
ِكُموَك ِفيَا َشَجَر َبْيَنُهْم ُثَم َل  اه، يقول: ﴿َفَا َوَرِبَك َل ُيْؤِمُنوَن َحَتى ُحَ
 َيُِدوا ِف َأْنُفِسِهْم َحَرجًا ِمَا َقَضْيَت َوُيَسِلُموا َتْسِليًا﴾، أَما سمعَت اه
 ، أعراير يا  َفاْنَتُهوا﴾،  َعْنُه  اُكْم  َنَ ََما  و  َفُخُذوُه  الَرُسوُل  َآَتاُكُم  ﴿َما  يقول: 
ذ ما آتيتك، وكْن من الّشاكرين، وا جحد، فتكون من امعّذبن، وسِلم  خه

لرسول اه قوله، تكْن من اآمنَن«)1).
5/ ما روي ي امستطرفات، عن »القاسم بن إساعيل، قال: حّدثني 
عبيس بن هشام، عن أبان بن عثان، عن مسمع كردين، قال: سألته أبا 

عبد اه عن الّتحريش بن البهايم؟ قال: أكره ذلك كّله إّا الكلب«)2).
حّدثنا  قال:  يوسف،  بن  عن»إسحاق  اأئّمة،  طّب  ي  روي  ما   /6
فضالة، عن أبان بن عثان، عن إسحاق بن عّار، عن أي عبد اه الّصادق 
عّلق عليه، أو يهكتب له،   ي الّرجل يكون به العّلة، فيهكتب له القرآن، فيه

فيغسله ويربه، قال: ا بأس به كِله«)3).
حّدثنا  قال:  زريق،  ]بن[  »شعيب  عن  اأئّمة،  طّب  ي  روي  ما   /7
فضالة، والقاسم ميعًا، عن أبان بن عثان، عن عبد الّرمن بن أي عبد 

)1) ااختصاص: 222-221. 

)2) مستطرفات الّسائر: 563. 

)3) طّب اأئّمة : 49. 
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عّلق عليه  اه، وهو ابن سام، قال: سألت أبا عبد اه عن امريض، هل يه
يٌء من القرآن أو الّتعويذ، قال: ا بأس، قلت: رّبا أصابتنا اجنابة، قال: 
إّن امؤمن ليس بنجٍس، ولكّن امرأة ا تلبسه إذا تكن ي أديم، وأّما الّرجل 

والّصبّي، فا بأس«)1).
بعض  عن  مّمد،  بن  »أمد  عن  باإسناد  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /8
أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن مّمد بن مسلم، قال: قال: 

جلساء الّرجل ركاؤه ي اهدّية«)2).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »عّي بن احسن بن فضال، عن 
العّباس بن عامر، عن أبان بن عثان، عن منصور الّصيقل، قال: سألت 
أبا عبد اه عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال، 
وضمنته، فلك الّربح، وأنت ضامن للال، وإْن كان ا مال لك، وعملَت 

به، فالّربح للغام، وأنت ضامن للال«)3).
10/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن »احسن بن مّمد، عن معّى 
 ،أبان عن عمرو بن خالد، عن أي جعفر الّوشا، عن  ابن مّمد، عن 
بيتًا فيه صورة إنسان،  إّنا ا ندخل  قال: قال جرئيل: يا رسول اه، 

بال فيه، وا بيتًا فيه كلب«)4). وا بيتًا يه
11/ ما روي ي الفقيه، بإسناٍد فيه أبان بن عثان، عن »مسمع أي سّيار، 
قال: قلته أي عبد اه: إّي كنته استودعته رجًا ماًا، فجحدنيه، 

)1) طّب اأئّمة: 49. 

)2) تذيب اأحكام: 379/6/ح234.

)3) تذيب اأحكام: 29/4/ح12. 

)4) تذيب اأحكام: 377/2/ح101. 
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وحلف ي عليه، ثّم إّنه جاءي بعد ذلك بسنتن بامال الذي أودعته إّياه، 
فقال: هذا مالك، فخذه، وهذه أربعة آاف درهم ربحتها، فهي لك مع 
الّربح منه،  أْن آخذ  امال، وأبيت  مالك، واجعلني ي حٍل، فأخذته منه 
ه، وأبيت أخذه حّتى أستطلع رأيك فا  ووقفته امال الذي كنته استودعته
ذ نصف الِربح، وأعطه الِنصف، وحِلله، فإّن هذا رجل  ترى؟ فقال : خه

تائب، واه حبر الّتّوابَن«)1).
بن  »عطاء  عن  عثان،  بن  أبان  فيه  بإسناٍد  الفقيه،  ي  روي  ما   /12
فاقضوا  جور،  أئّمة  ي  كنتهم  إذا  قال:   ،احسن بن  عّي  عن  الّسائب، 
ي أحكامهم، وا تشهروا أنفسكم، فتقتلوا، وإْن تعاملتم بأحكامنا، كان 

خرًا لكم«)2).
 ،13/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن زياد بن جعفر اهمداّي
قال: حّدثنا عّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن مّمد بن أي عمر، 
 ،عن أبان بن عثان اأمر، قال: سمعته جعفر بن مّمد حِدث عن أبيه
قال: سمعته جابر بن عبد اه اأنصارّي، يقول: سئل رسول اه عن 

ولد عبد امّطلب، فقال: عرة والعّباس«)3).
 ،14/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن زياد بن جعفر اهمداّي
قال: حّدثنا عّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن مّمد بن أي عمر، 
وأمد بن ممد بن أي نر البزنطّي، عن أبان بن عثان اأمر، عن ماعة 
مشيخة، قالوا: اختار رسول اه من أّمته اثني عر نقيبًا، أشار إليهم 

)1) من ا حره الفقيه: 305/3/ح4091. 

)2) من ا حره الفقيه: 3/3/ح3218. 

)3) اخصال: 452/ح59.
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اخزرج  من  تسعة   ،موسى نقباء  كعّدة  باختيارهم،  وأمره  جرئيل، 
بن معرور،  والراء  زرارة،  بن  أسعد  اخزرج:  فِمن  وثاثة من اأوس، 
مالك،  بن  ورافع  اه،  عبد  بن  جابر  والد  حرام  بن  عمرو  بن  اه  وعبد 
وسعد بن عبادة، وامنذر بن عمرو، وعبد اه بن رواحة. وسعد بن الّربيع، 
العرب  من  الّرجل  القوافل:  الّصامت–ومعنى  بن  عبادة  القوافل  وابن 
كان إذا دخل يثرب جيئ إى رجٍل من أراف اخزرج، فيقول: أجري ما 
دمته ها من أْن أهظلم، فيقول: َقوفل حيث شئَت، فأنت ي جواري، فا 
يتعّرض له أحد–، ومن اأوس أبو اهيثم بن الّتيهان، وأسيد بن حضر، 
مصّنف  قال  الّنبّوة،  كتاب  ي  قّصتهم  أخرجته  وقْد  خيثمة.  بن  وسعد 
إّنه الّضمن،  العرفاء، وقْد قيل:  الّرئيس من  الّنقيب   :هذا الكتاب
وقْد قيل: إّنه اأمن، وقْد قيل: إّنه الّشهيد عى قومه، وأصل الّنقيب ي 
الّلغة من الّنقب، وهو الّثقب الواسع، فقيل: نقيب القوم؛ أّنه ينقب عن 

أحواهم كا ينقب عن اأرار، وعن مكنون اإضار«)1).
15/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي عبد 
اه ، قال: إّن جرئيل، قال: إّنا ا ندخل بيتًا فيه صورة، وا كلب، 

يعني: صورة اإنسان، وا بيتًا فيه ماثيل«)2).
مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /16
عن  زرارة،  عن  عثان،  بن  أب��ان  عن  نر،  أي  بن  مّمد  بن  أمد  عن 

)1) اخصال: 491/ح70. 

)2) الكاي: 527/6/ح3.
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لط مع  أحدما، قال: قال رسول اه: عليكم بألبان البقر، فإّها خه
كّل الّشجر«)1).

17/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
عن »القاسم الّزّيات، عن أبان بن عثان، عن موسى بن العاء، عن أي 
عبد اه، قال: مّا َحس اماء عن عظام اموتى، فرأى ذلك نوح، جزع 
جزعًا شديدًا، واغتّم لذلك، فأوحى اه إليه، هذا عملك بنفسك، أنت 
 دعوَت عليهم، فقال: يا رِب، إِي أستغفرَك وأتوبه إليك، فأوحى اه

ك«)2). ل الِعنَب اأسود ليذهَب غمر إليه: أْن كه
18/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد بن 
عيسى، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي بصر، عن فاطمة 
بنت عّي، عن أمامة بنت أي العاص بن الّربيع، وأّمها زينب بنت رسول 
بعشاء  َي  فأه امؤمنن عٌي ي شهر رمضان،  أمر  أتاي  قالْت:   ،اه

ومر وكمأة، فأكل، وكان حبر الكمأة«)3).
19/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن  العاء،  أي  بن  حيى  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي  عن 
ابن  إى  العّباس  بن  اه  امؤمنن عبد  أمر  قال: بعث   ،أي عبد اه
يا  قالوا:  إليه،  نظروا  فلّا  رقيق وحّلة،  الكّواء وأصحابه، وعليه قميص 
ابن عّباس، أنت خرنا ي أنفسنا، وأنت تلبس هذا الِلباس؟ فقال: وهذا 
لِِعَباِدِه  َأْخَرَج  اَلتِي  اَهِ  ِزيَنَة  َحَرَم  َمْن  ﴿ُقْل  قل:  فيه،  أخاصمكم  ما  أّول 

)1) الكاي: 337/6/ح3.

)2) الكاي: 350/6/ح2.

)3) الكاي: 369/6/ح1.
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َوالَطِيَباِت ِمَن الِرْزِق﴾، وقال: ﴿ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِل َمْسِجٍد﴾«)1).
إبراهيم، وعّدة من أصحابنا،  20/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن 
عن أمد بن أي عبد اه، وسهل بن زياد ميعًا، عن مّمد بن عيسى، عن 
أي مّمد اأنصارّي، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه، قال: شكا 
إليه رجل عبث أهل اأرض بأهل بيته وبعياله، فقال: كم سقف بيتك؟ 
فقال: عرة أذرع، فقال: أذرع ثانية أذرع، ثّم اكتب آية الكرّي فيا بن 
الّثانية إى العرة كا تدور، فإّن كّل بيت سمكه أكثر من ثانية أذرع، فهو 

متَر، حره اجّن، يكون فيه مسكنه«)2).
الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،  21/ ما روي ي 
عن »عّي بن احكم، ومسن بن أمد، عن أبان بن عثان، عن مّمد بن 
إساعيل، عن أي عبد اه، قال: إذا كان البيت فوق ثانية أذرع، فاكتب 

ي أعاه آية الكرّي«)3).
22/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن أي العّباس، عن أي عبد اه 
البهائم،  بن  الّتحريش  عن  سألته  قال:  عليه(،  وسامه  اه  )صلوات 

فقال: كّله مكروه، إّا الكلب«)4).
23/ ما روي ي الكاي، عن عّدة من أصحابنا، عن أمد بن مّمد، 
عن »عّي بن احكم، عن أبان، عن مسمع، قال: سألت أبا عبد اه عن 

)1) الكاي: 441/6/ح6.

)2) الكاي: 529/6/ح3.

)3) الكاي: 529/6/ح7.

)4) الكاي: 553/6/ح1.
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الّتحريش بن البهائم، فقال: أكره ذلك، إّا الكاب«)1).
24/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
بن حازم،  بن عثان، عن منصور  أبان  ساعة، عن بعض أصحابه، عن 
عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجٍل مات وترك غامًا ملوكًا، فشهد 
ي  شهادته  جازْت  مريضًا  الّشاهد  كان  إْن  فقال:  حٌر،  أّنه  الورثة  بعض 

نصيبه، واستسعى فيا كان لغره من الورثة«)2).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  »ميد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /25
الكندّي، عن أمد بن احسن اميثمّي، عن أبان بن عثان، عن عبد اأعى 
موى آل سام، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: تهؤتى بامرأة احسناء يوم 
يا رِب، حّسنَت خلقي حّتى  تنْت ي حسنها، فتقول:  افته قْد  التي  القيامة 
، فيجاء بمريم، فيقال: أنِت أحسن أو هذه؟ قْد حّسّناها،  لقيته ما لقيته
تن ي حسنه، فيقول: يا رِب،  اء بالّرجل احَسِن الذي قْد افته فَتتن، وجه فلم ته
، فيهجاء بيوسف، فيقال:  حّسنَت خلقي حّتى لقيته من الِنساء ما لقيته
اء بصاحب الباء الذي  فَتتن؟ وجه أنت أحسن أو هذا؟ قْد حّسّناه فلم يه
 ، تنته قْد أصابته الفتنة ي بائه، فيقول: يا رِب، شّددَت عّي الباء حّتى افته
فَتتن«)3). َي فلْم يه فيهؤتى بأّيوب، فيقال: أبلّيتهك أشّد أو بلّية هذا؟ قْد ابته
26/ ما روي ي الكاي، عن عّي بن مّمد، عن »صالح، عن عّي بن 
احكم، عن أبان بن عثان، عن أي عبد اه، قال: إّن إبليس عونًا يقال 

له: مريح، إذا جاء الّليل، مأ ما بن اخافقن«)4).
)1) الكاي: 554/6/ح2.

)2) الكاي: 43/7/ح2.

)3) الكاي: 228/8/ح291. 

)4) الكاي: 232/8/ح304. 
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27/ ما روي ي الكاي، عن احسن بن مّمد اأشعرّي، عن معّى بن 
مّمد، عن احسن بن عّي الوّشاء، عن »أبان، عن ابن أي يعفور، قال: قال 
أبو عبد اه: إّن ولد الِزنى يهستعمل إْن عمل خرًا جزئ به، وإْن عمل 

ّرًا جزئ به«)1).
28/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه، عن »غر واحٍد، عن أبان 
ابن عثان، عن زرارة، عن أحدما، قال: قال رسول اه: عليكم 

لط من كِل الّشجر«)2). بألبان البقر، فإّها خه
29/ ما رواه الرقّي، ي امحاسن »عن أبيه، عن فضالة بن أّيوب، عن 
أبان بن عثان اأمر، عن مفّضل بن عبد املك، عن أي عبد اه، قال: 
إّن أبا جعفر سئل من مسألة، فأجاب فيها، فقال الّرجل: إّن الفقهاء ا 
يقولون هذا، فقال له أي: وحك، إّن الفقيه الّزاهد ي الّدنيا، الّراغب ي 

.(3(»اآخرة، امتمِسك بسّنة الّنبِي
30/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، عن 
 ،عّي بن احكم، عن أبان اأمر، عن مّمد بن مسلم، عن أي جعفر
قال: قال: إّن الّشيطان أشّد ما هّم باإنسان حن يكون وحده خاليًا، ا 

أرى أْن يرقد وحده«)4).
31/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »عّي بن احكم، ومسن 
ابن أمد، عن أبان اأمر، عن حيى بن العاء، عن أي عبد اه، أّنه 

)1) الكاي: 238/8/ح322. 

)2) امحاسن: 493/2/ح588. 

)3) امحاسن: 223/1/ح139. 

)4) الكاي: 533/6/ح3.
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كره الّصور ي البيوت«)1).
32/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »فضالة بن أّيوب، عن 
أبان، عن زرارة، عن أي جعفر، وعبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي 

عبد اه، قال: قال رسول اه: اخيل ي نواصيها اخر«)2).
33/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه »عّي بن احكم، عن أبان بن 
عثان، عن إساعيل الّرماح، عن أي عبد اه، قال: ما ِمن يٍء أهشارك 
ّمانة إّا وفيها حّبة من اجّنة«)3). ّمان، إّنه ليس ِمن ره فيه أبغض إّي من الرر

34/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »أبان بن عثان، عن أي 
عبد اه، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اه: ِمن سعادة امرء 

أْن يّتسع منزله«)4).
35/ ما رواه الرقّي ي امحاسن، عن أبيه عن »مسن بن أمد، عن 
ثاث   :اه عبد  أبو  قال  قال:  منذر،  بن  احسن  عن  عثان،  بن  أبان 
معّذبون يوم القيامة: رجل كذب ي رؤياه، يهكّلف أْن يعقد بن شعرتن، 
وليس  فيها،  ينفخ  أْن  يهكّلف  ماثيل،  صّور  ورجل  بينها،  بعاقٍد  وليس 
ذنيه اآنك، وهو  أه بنافٍخ، وامستمع بن قوم وهم له كارهون، يهصبر ي 

اأرب«)5).
36/ ما روي ي أماي الّصدوق، بإسناٍد عن »عّي بن احكم، عن أبان 

)1) امحاسن: 614/2/ح46. 

)2) امحاسن: 630/2/ح110. 

)3) امحاسن: 541/2/ح832.

)4) امحاسن: 610/2/ح19. 

)5) امحاسن : 616/2/ح44.
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أي اخطاب، عن مسن  بن  بن احسن  قال: وحّدثني مّمد  ابن عثان، 
 ،أبان بن عثان، عن أي بصر، عن أي جعفر اميثمّي، عن  ابن أمد 
قال: سمعته يقول: إّن إبليس شيطانًا يقال له: هزع، يمأ ما بن امرق 

وامغرب ي كِل ليلة، يأي الّناس ي امنام«)1).
 ،37/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »مّمد بن إبراهيم بن إسحاق
قال: أخرنا أمد بن مّمد الكوّي اهمداّي البّزاز، قال: أخرنا امنذر بن 
مّمد، قال: حّدثنا جعفر بن سليان، عن عبد اه بن الفضل، عن أبان بن 
ابن عّباس،  أبان بن تغلب، عن سعيد بن جبر، عن  عثان اأمر، عن 
مع  الّطعام،  ضيق  من  الّناس  أص��اب  ما  يعقوب  آل  أص��اب  ما  ق��ال: 
باع بمر طعام طِيب،  يعقوب بنيه، فقال هم: يا بنّي، إّنه بلغني أّنه يه
منه  واش��روا  إليه  فاذهبوا  الّناس،  حبس  ا  صالح  رجل  صاحبه  وأّن 
طعامًا، فإّنه سيهحسن إليكم إْن شاء اه. فتجّهزوا، وساروا، حّتى وردوا 
دخلوا عى يوسف، فعرفهم وهم له منكرون، فقال هم: َمن  مر، فأه
الّرمن،  إبراهيم خليل  بن  بن إسحاق  يعقوب  أواد  قالوا: نحن  أنتم؟ 
أنتم  وما  أنبياء،  ثاثة  إذن  يوسف: ولدكم  قال  كنعان،  ونحن من جبل 
املوك  لبعض  جواسيس  فلعّلكم  خشوع،  وا  وقار  فيكم  وا  بحكاء، 
أصحاب  وا  بجواسيس،  لسنا  املك،  ا  أهر فقالوا:  ب��ادي،  إى  جئتهم 
منا عليك، فإّنه نبير اه وابن أنبيائه،  حرب، ولو تعلم بأبينا -إذن- لكره
وإّنه محزون، قال هم يوسف: فمّا حزنه، وهو نبير اه وابن أنبيائه، 
واجّنة مأواه، وهو ينظر إليكم ي مثل عددكم وقّوتكم؟! فلعّل حزنه إّنا 

)1) أماي الّصدوق: 210/ح18. 
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ا  أهر فقالوا:  قبل سفهكم وجهلكم وكذبكم وكيدكم ومكركم،  من  هو 
املك، لسنا بجّهال وا سفهاء، وا أتاه احزن من ِقَبِلنا، ولكن كان له ابن 
كان أصغرنا سّنًا، يقال له: يوسف، فخرج معنا إى الّصيد، فأكله الِذئب، 
أٍب  من  كم  كلر  :يوسف هم  فقال  باكيًا،  حزينًا  كئيبًا  بعده  يزل  فلم 
أْن  عى  أباكم  مل  فا  قال:  شّتى،  وأّمهاتنا  واحٌد،  أبونا  فقالوا:  واحٍد؟ 
ّرحكم كّلكم، أا حبس منكم واحدًا يأنس به ويسريح إليه، قالوا: قْد 
فعل، قْد حبس مّنا واحدًا، وهو أصغرنا سّنًا، قال: وَم اختاره لنفسه من 
 :بينكم؟ قالوا: أّنه أحبر أواده إليه بعد يوسف، فقال هم يوسف
إِي أحبسه منكم واحدًا يكون عندي، وارجعوا إى أبيكم، وأقرئوه مّني 
الّسام، وقولوا له: يهرسل إّي بابنه الذي زعمتهم أّنه حبسه عنده، ليخري 
عن حزنه، وعن رعة الّشيب إليه قبل أوان مشيبه، وعن بكائه وذهاب 
بره، فلّا قال هذا، اقرعوا بينهم، فخرجْت القرعة عى شمعون، فأمر 
بس، فلّا وّدعوا شمعون، قال هم: يا أهخوتاه، انظروا ماذا وقعته  به، فحه
فيه، وأقرئوا والدي مّني الّسام، فوّدعوه، وساروا، حّتى وردوا الّشام، 
ودخلوا عى يعقوب، وسّلموا عليه سامًا ضعيفًا، فقال هم: يا بنّي، 
خليي  صوت  فيكم  أسمع  ا  وماي  ضعيفًا،  سامًا  تسِلمون  لكم  ما 
شمعون؟ قالوا: يا أبانا، إّنا جئناك من عند أعظم الّناس ملكًا، م َير الّناس 
فإّنه  شبيه،  لك  كان  ولئن  ووقارًا،  وسكينًة  وخشوعًا  وعلًا  حكًا  مثله 
لقنا للباء، اّتمنا املك، وزعم أّنه ا يصِدقنا  لشبيهك، ولكّنا أهل بيٍت خه
رعة  وعن  حزنك  عن  خره  منك،  برسالٍة  ابنيامن  معنا  تهرسل  حّتى 
فظّن  برك،  وذه��اب  بكائك  وعن  امشيب،  أوان  قبل  إليك  الّشيب 
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العادة عادتكم،  بنّي، بئس  يا  يعقوب أّن ذلك مكر منهم، فقال هم: 
فتحوا  فلّا  معكم،  أرسله  ا  واحد،  منكم  نقص  وجٍه  ي  خرجتم  كلّا 
ّدْت إليهم بغر علٍم منهم، فأقبلوا إى أبيهم  متاعهم، وجدوا بضاعتهم ره
فرحن، قالوا: يا أبانا، ما رأى الّناس مثل هذا املك أشّد اّتقاًء لإثم منه، 
أهلنا،  ونمر  إلينا،  ّدْت  ره بضاعتنا  وهي  اإثم،  خافة  بضاعتنا  علينا  رّد 
ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعر ذلك كيل يسر، قال يعقوب: قْد علمتم 
أّن ابنيامن أحّبكم إّي بعد أخيكم يوسف، وبه أهني، وإليه سكوي من 
ّنني به إّا  بن ماعتكم، فلن أرسله معكم حّتى تؤتون موثقًا من اه لتأته
عى  فدخلوا  مر،  وردوا  حّتى  فخرجوا  هودا،  فضّمنه  بكم،  اط  حه أْن 
يوسف، فقال هم: هل بّلغتم رسالتي؟ قالوا: نعم، وقْد جئناك بجواها 
مع هذا الغام، فسله عّا بدا لك، قال له يوسف: با أرسلك أبوك إّي يا 
إّي  أرسلَت  إّنك  ويقول:  الّسام،  يقرئك  إليك  قال:أرسلني  غام؟ 
تسألني عن حزي، وعن رعة الّشيب إّي قبل أوان امشيب، وعن بكائي 
وذهاب بري، فإّن أشّد الّناس حزنًا وخوفًا أذكرهم للمعاد، وإّنا أرع 
الّشيب إّي قبل أوان امشيب لذكر يوم القيامة، وأبكاي وبّيض عيني احزن 
عى حبيبي يوسف، وقْد بلغني حزنك بحزي واهتامك بأمري، فكان اه 
لك جازيًا ومثيبًا، وإّنك لن تصلني بيٍء أنا أشّد فرحًا به من أْن تعِجل 
به  فأونس  يوسف،  بعد  إّي  أوادي  أح��ّب  فإّنه  ابنيامن،  ول��دي  عي 
وحشتي، وأصل به وحدي، وتهعّجل عّي با أستعن به عى عياي، فلّا قال 
هذا، خنقْت يوسف العرة، حّتى قام فدخل البيت، وبكى ساعة، ثّم 
مائدة،  عى  أٍم  بني  كّل  ليجلس  وق��ال:  بطعام،  هم  وأمر  إليهم  خرج 
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فجلسوا، وبقي ابن يامن قائًا، فقال له يوسف: ما لك َم جلس؟ فقال له: 
أٍم؟ فقال له  ابن  أّم، فقال له يوسف: أفا كان لك  ابن  ليس ي فيهم 
ابنيامن: بى، فقال له يوسف: فا فعل؟ قال: زعم هؤاء أّن الّذئب 
كّلهم  ابنا،  اثني عر  لد ي  وه قال:  بلغ من حزنك عليه؟  فا  قال:  أكله، 
الّنساء،  : أراك قْد عانقَت  أشتّق هم اسًا من اسمه، فقال له يوسف 
وشممَت الولد من بعده! فقال له ابنيامن: إّن ي أبا صاحًا، وإّنه قال ي: 
له  فقال  بالّتسبيح،  اأرض  ثقل  ته ذّرّية  منك  خرج   اه ولعّل  تزّوج، 
يوسف: تعال، فاجلس عى مائدي، فقال إخوة يوسف: لقْد فّضل اه 
 يوسف وأخاه حّتى إّن املك قْد أجلسه معه عى مائدته، فأمر يوسف
َأَيُتَها  ُمَؤِذٌن  ﴿َأَذَن  جّهزوا  فلّا  ابنيامن،  رحل  ي  املك  صواع  عل  جه أْن 
َنْفِقُد  َقاُلوا  َتْفِقُدوَن*  َماَذا  َعَلْيِهْم  َوَأْقَبُلوا  َقاُلوا  َلَساِرُقوَن*  إَِنُكْم  اْلِعُي 
ُل َبِعٍي َوَأَنا بِِه َزِعيٌم* َقاُلوا َتاهِ َلَقْد َعِلْمُتْم َما  ُصَواَع اْمَِلِك َوِمَْن َجاَء بِِه ِحْ
ْرِض َوَما ُكَنا َساِرِقَن﴾، وكان الّرسم فيهم واحكم أّن  ِجْئَنا لُِنْفِسَد ِف اْأَ
َقاُلوا  َكاِذبَِن*  ُكْنُتْم  إِْن  اُؤُه  َجــزَ َفَا  ﴿َقاُلوا  يهقطع،  وا  يهسرّق  الّسارق 
َفَبَدَأ  الَظاِمَِن*  َنْجِزي  َكَذلَِك  ــَزاُؤُه  َج َفُهَو  َرْحِلِه  ِف  ُوِجَد  َمْن  ــَزاُؤُه  َج
بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ُثَم اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه﴾، فحبسه، فقال 
َلُه  َق َأٌخ  ْق َفَقْد َسَ إخوته ما أصابوا الّصواع ي وعاء ابنيامن: ﴿إِْن َيْسِ
ْم َقاَل َأْنُتْم َرٌ َمَكانًا َواُه َأْعَلُم  َها ُيوُسُف ِف َنْفِسِه َوَلْ ُيْبِدَها َلُ ِمْن َقْبُل َفَأَسَ
بَِا َتِصُفوَن* َقاُلوا َيا َأُيَها اْلَعِزيُز إَِن َلُه َأبًا َشْيخًا َكبِيرًا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه إَِنا 
َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسنِيَن* َقاَل َمَعاَذ الَلِه َأْن َنْأُخَذ إَِل َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه إَِنا 
إِذًا َلَظالُِموَن* َفَلَما اْسَتْيَئُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجًيا َقاَل َكبِيُرُهْم َأَلْم َتْعَلُموا َأَن 
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َأَباُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثِقًا ِمَن الَلِه َوِمْن َقْبُل َما َفَرْطُتْم ِفي ُيوُسَف َفَلْن 
ْرَض َحَتى َيْأَذَن لِي َأبِي َأْو َيْحُكَم الَلُه لِي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن*  َأْبَرَح اْأَ
اْرِجُعوا إَِلى َأبِيُكْم َفُقوُلوا َيا َأَباَنا إَِن اْبَنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا إَِل بَِما َعِلْمَنا 
َأْقَبْلَنا  اَلتِي  َواْلِعيَر  ِفيَها  ُكَنا  اَلتِي  اْلَقْرَيَة  َواْسَأِل  َحاِفِظيَن*  لِْلَغْيِب  ُكَنا  َوَما 
ِفيَها َوإَِنا َلَصاِدُقوَن﴾، فلّا رجعوا إى أبيهم، قالوا ذلك له، قال: إّن ابني 
ا يسق، ﴿َبْل َسَوَلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌ َجِيٌل َعَسى اُه َأْن َيْأتَِينِي 
ِكيُم﴾، ثّم أمر بنيه بالّتجهيز إى مر، فساروا  ِبِْم َجِيعًا إَِنُه ُهَو اْلَعِليُم اْلَ
يعقوب  كتابًا من  إليه  أتوا مر، فدخلوا عى يوسف، ودفعوا  حّتى 
يستعطفه فيه، ويسأله رّد ولده عليه، فلّا نظر فيه خنقته العرة، وم يصر 
ا  حّتى قام فدخل البيت، فبكى ساعة، ثّم خرج إليهم، فقالوا له: ﴿َيا َأُيَ
اْلَعِزيُز َمَسَنا َوَأْهَلَنا الُضُ َوِجْئَنا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَتَصَدْق 
ِزي اْمَُتَصِدِقَن﴾ فقال هم يوسف: ﴿َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم  َعَلْيَنا إَِن اَه َيْ
ْنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف  بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن* َقاُلوا َأئَِنَك َأَ
َأْجَر  ُيِضيُع  َل  اَه  َفإَِن  َوَيْصِبْ  َيَتِق  َمْن  إَِنُه  َعَلْيَنا  اُه  َمَن  َقْد  َأِخي  َوَهَذا 
اِطئَِن* َقاَل َل َتْثِريَب  اْمُْحِسنَِن* َقاُلوا َتاهِ َلَقْد َآَثَرَك اُه َعَلْيَنا َوإِْن ُكَنا َلَ
َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اُه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الَراِحَِن﴾، ثّم أمرهم باانراف 
إى يعقوب وقال هم: ﴿اْذَهُبوا بَِقِميِص َهَذا َفَأْلُقوُه َعَى َوْجِه َأِب َيْأِت 
ِعَن﴾، فهبط جرئيل  عى يعقوب، فقال:  َبِصيًا َوْأُتوِي بَِأْهِلُكْم َأْجَ
يا يعقوب، أا أعِلمك دعاء يردر اه عليك به برك، ويردر عليك ابنيك؟ 
نوح،  قاله  وما  عليه،  اه  فتاَب  آدم،  أب��وَك  قاله  ما  ْل  قه قال:  بى،  قال: 
فاستوْت به سفينته عى اجودّي، ونجا من الغرق، وما قاله أبوك إبراهيم 
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فقال  وسامًا،  بردًا  عليه  اه  فجعلها  الّنار،  ي  أهلقي  حن  الّرمن  خليل 
ل: يا رِب، أسألك بحِق مّمٍد  يعقوب: وما ذاك يا جرئيل؟ فقال: قه
وعٍي وفاطمة واحسن واحسن، أْن تأتيني بيوسف وابنيامن ميعًا، وترّد 
فألقى  البشر،  جاء  حّتى  عاء  الدر هذا   يعقوب استتّم  فا  عيني،  عّي 
قميص يوسف عليه، فارتّد بصرًا، فقال هم: ﴿َأَلْ َأُقْل َلُكْم إِِي َأْعَلُم ِمَن 
َقاَل  َخاِطئَِن*  ُكَنا  إَِنا  ُذُنوَبَنا  َلَنا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  َيا  َقاُلوا  َتْعَلُموَن*  َل  َما  اهِ 

َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َرِب إَِنُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرِحيُم﴾)1).
 ،38/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن » جعفر بن مّمد بن مسور
عامر،  بن  اه  عبد  عِمه  عن  عامر،  بن  مّمد  بن  احسن  حّدثنا  ق��ال: 
عن  طريف،  بن  سعد  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عمر،  أي  بن  مّمد   عن 

ناجيَك  أه يقول ي سجوده:   امؤمنن أمر  قال: كان  نباتة،  بن  اأصبغ 
يعلم  َمن  إليك طلب  الّذليل مواه، وأطلب  العبد  يناجي  كا  يا سِيدي 
أّنك تهعطي وا ينقص ّما عندك يٌء، واستغفرك استغفار َمن يعلم أّنه ا 
َل َمن يعلم أّنَك عى كِل يٍء  نوب إّا أنت، وأتوّكله عليك توكر يغفر الذر

قديٌر«)2).
39/ ما روي ي اخصال، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، قال: 
حّدثنا عّي بن إبراهيم بن هاشم، عن اليشكرّي، عن أي أمد، مّمد بن 
زياد اأزدّي، عن أبان بن عثان، عن أبان بن تغلب، عن سفيان بن أي 
له  قال ي حديٍث طويٍل  أّنه   ،أي طالب بن  بن عّي  ليى، عن احسن 

)1) أماي الّصدوق: 319-323/ح7.

)2) أماي الّصدوق: 327/ح8.
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خلقها  أشياء  سبعة  عن  سأله  فيا  سأله  الّروم  ملك  إّن  الّروم:  ملك  مع 
اه م خرج من رحم، فقال: آدم وحّواء، وكبش إبراهيم، وناقة صالح، 
وحّية اجّنة، والغراب الذي بعثه اه يبحث ي اأرض، وإبليس لعنه 

اه تبارك وتعاى«)1) .
40/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن احسن القّطان، قال: حّدثنا 
أمد بن حيى بن زكرّيا القّطان، قال: حّدثنا بكر بن عبد اه بن حبيب، قال: 
حّدثني مّمد بن عبد اه، قال: حّدثني عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، 
 ،أبيه، عن جّده اه، عن  عبد  أي  الّرزقّي، عن  الفضيل  بن  عن مّمد 
قال: للّنار سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون، وباب 
يدخل منه امركون والكّفار ّمن م يؤمن باه طرفة عن، وباب يدخل 
باب لظى، وهو  فيه أحد، وهو  يزامهم  أمّية هو هم خاّصة، ا  بنو  منه 
اهاوية، توي هم سبعن خريفًا، وكّلا هوى هم  باب  باب سقر، وهو 
سبعن خريفًا فار هم فورة قذف هم ي أعاها سبعن خريفًا، ثّم توي 
هم كذلك سبعن خريفًا، فا يزالون هكذا أبدًا خالدين خّلدين، وباب 
يدخل منه مبغضونا وماربونا وخاذلونا، وإّنه أعظم اأبواب، وأشّدها 
حّرًا، قال مّمد بن الفضيل الّرزقّي: فقلته أي عبد اه: الباب الذي 
َمن مات  أمّية، يدخله  بنو  منه  أّنه يدخل   أبيك عن جِدك ذكرَت عن 
ّم لك، أْم تسمعه  منهم عى الِرك، أو َمن أدرك منهم اإسام؟ فقال: ا أه
كلر  فيه  يدخل  الباب  فهذا  والكّفار،  امركون  منه  يدخل  وباب  يقول: 
مرٍك، وكلر كافٍر ا يؤمن بيوم احساب، وهذا الباب اآخر يدخل منه 

)1) اخصال: 353/ح34.



429

أباُن بُن عثمان

بنو أمّية؛ أّنه هو أي سفيان ومعاوية وآل مروان خاّصة، يدخلون من 
الّنار حطًا ا تسمع هم فيها واعية، وا حيوَن  الباب، فتحِطمهم  ذلك 

فيها«)1).
41/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن احسن القّطان، قال: حّدثنا 
أمد بن حيى بن زكرّيا القّطان، قال: حّدثنا بكر بن عبد اه بن حبيب، 
بن  أبان  بن احكم، عن  قال: حّدثنا عّي  اه،  بن عبد  قال: حّدثنا مّمد 
عن  أبيه،  عن  اه،  عبد  أي  عن  الّرزقّي،  الفضيل  بن  مّمد  عن  عثان، 
الّنبّيون  أبواب، باب يدخل منه  إّن للجّنة ثانية  جِده، عن عّي، قال: 
أبواب  ومسة  والّصاحون،  الّشهداء  منه  يدخل  وباب  والّصّديقون، 
وأقول:  أدعو  الّراط  عى  واقفًا  أزال  فا  ونا،  ومبر شيعتنا  منها  يدخل 
نيا، فإذا الّنداء  رِب سِلم شيعتي ومِبّي و أنصاري وَمن توّاي ي دار الدر
ِفعْت ي شيعتك، ويشفع كّل  من بطنان العرش، قْد أهجيبْت دعوتك و شه
أو  بفعٍل  َمن حاربني  توّاي ونري، وحارب  رجل من شيعتي، وَمن 
قوٍل ي سبعن ألف من جرانه وأقربائه، وباب يدخل منه سائر امسلمن 
أهل  بغضنا  ذّرة من  مقدار  قلبه  يكْن ي  وم  اه،  إّا  إله  أْن ا  ّمن شهد 

البيت«)2).
 ،امتوِكل بن  موسى  بن  »مّمد  عن  الّتوحيد،  ي  روي  ما   /42
قال: حّدثنا عّي بن احسن الّسعدآبادّي، عن أمد بن مّمد بن خالد، عن 
أبيه، عن أي قتادة القمّي، قال: حّدثنا عبد اه بن حيى، عن أبان اأمر، 

)1) اخصال: 361/ح51. 

)2) اخصال: 407/ح6.
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عن الّصادق، جعفر بن مّمد، قال: والذي بعث جِدي باحِق نبّيًا، 
لتنزل من  امعونة  امرّوة، وإّن  العبد عى قدر  تبارك وتعاى لرزق  إّن اه 

الّساء عى قدر امؤونة، وإّن الّصر لينزل عى قدر شّدة الباء«)1).
بن  اه  عبد  بن  أمد  بن  »عّي  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /43
أمد بن أي عبد اه الرقّي، قال: حّدثني أي، عن جِده أمد بن أي 
عبد اه، عن عّي بن احكم، عن أبان بن عثان، عن بّشار بن يسار، عن 
الّصادق، جعفر بن مّمد، قال: إذا أردَت شيئًا من اخر، فا تؤِخره، 
فإّن العبد ليصوم اليوم احاّر يريد به ما عند اه، فيعتقه اه من الّنار، 

عتقه اه من الّنار«)2). ويتصّدق بصدقٍة يريد ها وجه اه، فيه
 ،44/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، عن مّمد 
ابن أي عمر، عن أبان بن عثان، عن الّصادق، جعفر بن مّمد، قال: 
عاد رسول اهسلان الفارّي ي عّلته، فقال: يا سلان، إّن لك ي 
عّلتك ثاث خصال: أنت من اه  بذكر، ودعاؤك فيه مستجاب، وا 
تدع العّلة عليك ذنبًا إّا حّطته، مّتعك اه بالعافية إى انقضاء أجلك«)3).

45/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن أبيه، عن »عّي بن إبراهيم، عن 
بن  جعفر  الّصادق،  عن  اأمر،  أبان  عن  عمر،  أي  بن  مّمد  عن  أبيه، 
إليه  فحمل  ثوبه،  بي  وقْد   اه رسول  إى  رجل  جاء  قال:   ،مّمد
اثني عر درمًا، فقال: يا عّي، خذ هذه الّدراهم، فاشر ي ثوبًا ألبسه، 

)1) الّتوحيد: 401/ح6.

)2) أماي الّصدوق: 448/ح12. 

)3) أماي الّصدوق: 553/ح10. 
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باثني عر درمًا،  الّسوق، فاشريته له قميصًا  قال عٌي: فجئته إى 
، قميص دونه يكفيني،  وجئته به إى رسول اه، فنظر إليه، فقال: يا عير
أهنظر، فجئته إى صاحبه،  : ا أدري، فقال:  أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلته
: إّن رسول اه قْد كره هذا، يريد ثوبًا دونه، فأقلنا فيه، فرّد عّي  فقلته
ليبتاع  الّسوق  إى  معي  فمشى   ،اه رسول  إى  ها  وجئته  الّدراهم، 
 :قميصًا، فنظر إى جارية قاعدة عى الّطريق تبكي، فقال ها رسول اه
ما شأنك؟ قالْت: يا رسول اه، إّن أهل بيتي أعطوي أربعة دراهم أشري 
رسول  فأعطاها  إليهم،  أرجع  أْن  أجس  فا  فضاعْت،  حاجة،  ها  هم 
اه أربعة دراهم، وقال: ارجعي إى أهلك، ومى رسول اه إى 
الّسوق، فاشرى قميصًا بأربعة دراهم، ولبسه ومد اه، وخرج، فرأى 
ثياب اجّنة، فخلع رسول  رجًا عريانًا، يقول: َمن كساي كساه اه من 
اه قميصه الذي اشراه وكساه الّسائل، ثّم رجع إى الّسوق، فاشرى 
باأربعة التي بقيْت قميصًا آخر، فلبسه ومد اه، ورجع إى منزله، فإذا 
اجارية قاعدة عى الّطريق، فقال ها رسول اه: ما لِك ا تأتن أهلك؟ 
قالْت: يا رسول اه، إّي قْد أبطأته عليهم، وأخاف أْن يربوي، فقال ها 
 ،مِري بن يدّي ودِليني عى أهلك، فجاء رسول اه :رسول اه
الّدار، فَلم  يا أهل  ثّم قال: الّسام عليكم  حّتى وقف عى باب دارهم، 
الّسام الّسام، فقالوا: عليك  فأعاد  يبوه،  فلْم جه الّسام،  فأعاد  يبوه،  جه

–يا رسول اه–ورمة اه وبركاته، فقال هم: ما لكم تركتهم إجابتي ي أّول  
الّسام والّثاي؟ قالوا: يا رسول اه، سمعنا سامك، فأحببنا أْن نستكثر 
منه، فقال رسول اه: إّن هذه اجارية أبطأْت عليكم، فا تؤاخذوها، 
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ما  اه: احمده ه،  فقال رسول  يا رسول اه، هي حّرة ممشاك،  فقالوا: 
رأيته اثني عر درمًا أعظم بركة من هذه، كسا اه ها عريانن، وأعتق 

ها نسمة«)1).
46/ ما روي ي اخصال، عن »جعفر بن مّمد بن مسور، قال: 
حّدثنا احسن بن مّمد بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، قال: حّدثنا 
أبو عامر، قال: حّدثنا أبو أمد، مّمد بن زياد اأزدّي، عن أبان بن عثان 
اأمر، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عّباس، قال: قال رسول 
اه: مس خصال تهورث الرص: الّنورة يوم اجمعة ويوم اأربعاء، 
اجنابة،  الّشمس، واأكل عى  تسِخنه  الذي  باماء  وااغتسال  والّتوي 

وغشيان امرأة ي أّيام حيضها، واأكل عى الّشبع«)2).
47/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »عبد اه بن جعفر، عن أمد بن 
أي عبد اه، عن مّمد بن أمد، عن أبان بن عثان، عن فضيل بن يسار، 
عن أي جعفر، قال: َمن أشبع أربعة من امسلمن تعدل مّررة من ولد 

.(3(»إساعيل
48/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثني 
مّمد بن احسن الّصّفار، عن سلمة بن اخطاب، عن عّي بن احسن، عن 
مّمد بن أمد، عن أبان بن عثان، عن احسن بن الّسّي، عن أي عبد اه 
، قال: ما ِمن عبٍد مسح يده عى رأس يتيم رمًة له، إّا أعطاه اه بكّل 

شعرة نورًا يوم القيامة«)4).
)1) أماي الّصدوق: 309-311/ح5. 

)2) اخصال: 270/ح9.

)3) ثواب اأعال: 137.

)4) ثواب اأعال: 199.
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بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأعال  ثواب  ي  روي  ما   /49
نر  أي  بن  مّمد  بن  أمد  عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  اه،  عبد 
 :قال رسول اه قال:   ،أي جعفر أبان اأمر، عن  البزنطّي، عن 
ّن فتعّوذوا باه منهّن: م تظهر الفاحشة ي قوم قّط  مس إذا أدركتموهه
حّتى يهعلنوها إّا وظهر فيهم الّطاعون واأوجاع التي م تكْن ي أسافهم 
اّلذين مضوا، وم ينقصوا امكيال واميزان إّا أهخذوا بالِسنن وشّدة امؤونة 
الّساء، ولوا  امطر من  نعوا  مه إّا  الّزكاة  الّسلطان، ولو م يمنعوا  وجور 
اه  سّلط  إّا  رسوله،  وعهد   اه عهد  ينقضوا  وم  يهمطروا،  م  البهائم 
عليهم عدّوهم، فأخذوا بعض ما ي أيدهم، ولو م حكموا بغر ما أنزل 

اه إّا جعل بأسهم بينهم«)1).
50/ ما روي ي ثواب اأعال، بإسناٍد عن »احسن، عن عمر، عن 
أبان، عن أي عبد اه، قال: َمن أدمن قراءة سورة مريم م يمْت حّتى 
أصحاب  من  اآخرة  ي  وكان  وول��ده،  وماله  نفسه  ي  يغنيه  ما  يصيب 
عيسى بن مريم، وأهعطي ي اآخرة مثل ملك سليان بن داود ي 

نيا«)2). الدر
أبيه، عن  بن مّمد، عن  »أمد  اأعال، عن  ثواب  ما روي ي   /51
أبان، عن عبد  الرقّي، عّمن رواه، عن  مّمد بن مّمد، عن أي عبد اه 
الّرمن بن أي عبد اه، قال: قال أبو عبد اه: ا يتكّلم الّرجل بكلمة 
حٍق فأهخذ ها، إّا كان له مثل أجر َمن أخذ ها، وا يتكّلم بكلمٍة ضال 

)1) ثواب اأعال: 252. 

)2) ثواب اأعال: 108.
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يؤخذ ها، إّا كان عليه وزر َمن أخذ ها«)1).
52/ ماروي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن موسى بن امتوّكل، قال: 
حّدثني عبد اه بن جعفر، عن مّمد بن احسن، عن احسن بن مبوب، 
عن أبان، عن امفّضل، عن أي عبد اه، قال: َمن اّدعى اإمامة، وليس 

ِمن أهلها، فهو كافر«)2).
 ،53/ ما روي ي صفات الّشيعة، عن »جعفر بن مّمد بن مسور
قال: حّدثنا احسن بن عامر، عن عّمه عبد اه بن عامر، عن مّمد أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عن الّصادق، جعفر بن مّمد، أّنه قال: ا 

دين من ا تقّية له، وا إيان من ا ورع له«)3).
بن  أمد  بن  احسن  بن  »مّمد  عن  اأخبار،  معاي  ي  روي  ما   /54
الوليد، قال: حّدثنا مّمد بن احسن الّصّفار، عن أمد بن مّمد، عن 
 أبيه، عن فضالة، عن أبان اأمر، قال: سأل بعض أصحابنا أبا احسن
عن الّطاعون يقع ي بلدة، وأنا فيها، أحّول عنها؟ قال: نعم، قال: ففي 
فيها،  وأنا  الّدار،  ففي  قال:  نعم،  قال:  عنها؟  أحّول  فيها،  وأنا  القرية، 
: وإّنا نتحّدث أّن رسول اه، قال: الفرار  أحّول عنها؟ قال: نعم، قلته
قال هذا  إّنا   إّن رسول اه قال:  الّزحف،  كالفرار من  الّطاعون  من 
ي قوٍم كانوا يكونون ي الّثغور ي نحو العدِو، فيقع الّطاعون، فيخلون 

أماكنهم، ويفّرون منها، فقال رسول اهذلك فيهم«)4).
)1) ثواب اأعال: 132.

)2) ثواب اأعال: 214.

)3) صفات الّشيعة: 3. 

)4) معاي اأخبار: 254/ح1. 
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55/ ما روي ي معاي اأخبار للّصدوق، عن أبيه، عن »سعد بن عبد 
اه، عن أمد بن مّمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، قال: ذكر 
بعضهم عند أي احسن، فقال: بلغنا أّن رجًا هلك عى عهد رسول 
إّن ذلك  قال:  ترك كثرًا،   :فقال رسول اه دينارين،  اه، وترك 

ّفة، فيسأهم، فات وترك دينارين«)1). كان رجًا يأي أهل الصر
بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  اأخبار  معاي  ي  روي  ما   /56
أبان،  عن  فضالة،  عن  أبيه،  عن  خالد،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  اه،  عبد 
قال: سئل أبو احسن عن رجل يقتل احّية، وقال له الّسائل: إّنه بلغنا 
أّن رسول اه، قال: َمن تركها خّوفًا من تبعتها، فليس مِني، قال: إّن 
رسول اه، قال: َمن تركها خّوفًا ِمن تبعتها، فليس مِني، فإّها حّية ا 

تطلبك، فا بأس بركها«)2).

)1) معاي اأخبار: 153/ح1.

)2) معاي اأخبار: 173/ح1.
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4- إبراهيُم بُن رجاء، الَجْحدرُي، البصرُي
ثقة،  ثعلبة،  بن  قيس  عبد  بني  من  اجحدرّي،  رجاء  بن  »إبراهيم 
أبو  ابن حجر:  الفضائل«)1)، وأضاف  له كتاب  البرّين،  من أصحابنا 
بفتح  اَجْحدرّي  إّن  والّسمعاّي:  اأثر  ابن  وقال  الّثعلبّي)2)،  إسحاق 
الّدال امهملتن ي آخرها راء، نسبة َجْحَدر،  اجيم وسكون احاء وفتح 
وهواسم رجل)3)، أي: إّها ليسْت قبيلة، وإّنا هي نسبة أحد أجدادهم، 
لكّن الّسيوطّي، قال، َجْحدر قبيلة)4). وإبراهيم من الّطبقة الّسادسة)5)، 

.فهو ّمن عار اإمام الِرضا
ثّم ليهعلم: أّن هناك راٍو آخر اسمه )إبراهيم بن أي رجاء()6)، كوٌي، 
غر اَجحدرّي البرّي، بشهادة أّن البرّي من الّطبقة الّسادسة، وّمن 
أحاديثه.  وسرد ي  الّشيخ،  ذلك  ذكر  كا  بن هاشم،  إبراهيم  عنه  روى 
والكوير من أصحاب الّصادق، وهم من الّطبقة اخامسة، ما يعني أّنه 
ا يسع إبراهيم بن هاشم-وهو من الّسابعة- أْن يروي با واسطة عنه، 
مضافًا إى أّن البرّي يهعرف ي اأسانيد باَجحدرّي، بينا الكوّي يهعرف 

)1) رجال الّنجاّي: 16 /16، والفهرست: 55/11. 

نظر: لسان اميزان: 1 /56 / 139  )2) يه

)3) اأنساب: 2 / 25 

)4) لّب األباب ي حرير اأنساب: ص 60 

)5) معجم الّرواة الّثقات وترتيب طبقاتم: 23 /7 

666/2/ج3،  كالكاي:  اأسانيد،  بعض  ي  ورد  وقْد  اأصول،  الّرجال  كتب  ي  يذكر  م   (6(

والّتوحيد: 28/459



437

إبراهيُم بُن رجاء، الَجْحدرُي

الّشيخ  ذكره  الذي  الكوّي«)2)،  رجاء  بن  و»طربال  طربال«)1)،  »أخي  ب� 
فيمن روى عن الّصادق أيضًا، وقْد توافرنا عى ثاث روايات للجحدرّي 
وردْت ي أماي الّشيخ الّصدوق، كانْت اأوى منها، فيَمن فّضل أحدًا 
من أصحاب الّنبّي عى أمر امؤمنن، والّثانية، فيَمن ناصب أمر 
عن  يتحّدث  كان  ب�)الفضائل(  امعنون  كتابه  أّن  يكشف  ما   ،امؤمنن
إّنه ي  أو   ،وباخصوص فضائل أمر امؤمنن ،البيت فضائل أهل 
امفقودة،  امصادر  هومن  الّثقة  الّرجل  هذا  كتاب  وإّن  خاّصة،  فضائله 

والّثالثة، ي رد قّصة أواد مسلم بن عقيل.
رواياُتُه:

إبراهيم  أبيه، »عن عّي بن  أماليه، عن  ي   الّصدوق 1/ ما رواه 
رجاء  بن  إبراهيم  حّدثني  قال:  هاشم،  بن  إبراهيم  أبيه  عن  هاشم،  ابن 
عن  اه،  عبد  بن  ريك  عن  اجّراح،  بن  وكيع  حّدثنا  قال:   اَجحدرّي، 
عبد اه بن مّمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اه اأنصارّي، قال: قال 

رسول اه: َمن فّضل أحدًا من أصحاي عى عٍي فقْد كفر«)3).
2/ ما رواه الّصدوق ي أماليه، عن أبيه، »عن عّي بن إبراهيم بن رجاء، 
قال: حّدثنا أمد بن يزيد )ّماد بن يزيد(، عن أبان، عن ابن عّباس، أو عن 
أبان بن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اه: َمن ناَصَب 

علّيًا حارب اه، وَمن شّك ي عٍي، فهو كافٌر«)4).
نظر: الكاي: 666/2/ج3، والّتوحيد: 28/459. )1) يه

)أي(  كلمة  أّن  والّظاهر  الّتهذيب: 299/9/ج32،  نظر:  ويه  ،3087 الّشيخ: 228/  )2) رجال 

ساقطة ي اسم )طربال( فيا ذكره الّشيخ ، وأمثاله ليس بعزيز. 
)3) أماي الّصدوق: 673/ح 5، عنه البحار: 14/38/ذ.ح 19.

)4) أماي الّصدوق: 673 /ح6
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3/ ما رواه الّصدوق ي أماليه، عن أبيه، »عن عّي بن إبراهيم بن 
هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن رجاء اَجْحدرّي، عن عّي بن جابر، قال: 
حّدثني عثان بن داود اهاشمّي، عن مّمد بن مسلم، عن مران بن أعن، 
تل احسن بن عٍي، أهِر ِمن  عن أي مّمد شيخ أهل الكوفة، قال: ما قه
َي ها عبيَد اه بن زياد، فدعا سّجانًا له، فقال  معسكره غامان صغران، فأه
له: خْذ هذين الغامن إليك، فِمن طِيب الّطعام، فا تطعمها، وِمن البارد، 
فا تسقها، وضِيق عليها سجنها، وكان الغامان يصومان الّنهار، فإذا 
تيا بقرصن من شعر وكوز من ماء القراح، فلّا طال بالغامن  جّنها الّليل أه
بنا  قْد طال  يا أخي،  الّسنة، قال أحدما لصاحبه:  امكث، حّتى صارا ي 
فأعلمه  الّشيخ،  فإذا جاء  أبداننا،  أعارنا، وتبى  تفنى  أْن  ويهوشك  مكثنا، 
مكاننا، وتقّرب إليه بمحّمد، لعّله يوِسع علينا ي طعامنا، ويزيدنا ي 
رابنا، فلّا جّنها الّليل، أقبل الّشيخ إليها بقرصن من شعر وكوز من ماء 
أتعرفه مّمدًا، قال: فكيف ا  يا شيخ،  الّصغر:  الغام  له  القراح، فقال 
أعرف مّمدًا وهونبِيي، قال: أتعرفه جعفر بن أي طالب، قال: وكيف ا 
أعرف جعفرًا، وقْد أنبَت اه له جناحن يطر ها مع امائكة كيف يشاء، 
فقال: أتعرف عّي بن أي طالٍب، قال: وكيف ا أعرف علّيًا، وهو ابن 
عِم نبِيي وأخو نبِيي، قال له: يا شيخ، فنحن ِمن عرة نبِيك مّمد، ونحن 
أهسارى، نسألك من طّيب  بيدك  ِمن ولد مسلم بن عقيل بن أي طالب، 
علينا  ضّيقْت  وقْد  تسقينا،  فا  الّراب،  بارد  وِمن  تطعمنا،  فا  الّطعام، 
سجننا، فأنكّب الّشيخ عى أقدامها يقِبلها، ويقول: نفي لنفسكا الفداء، 
وجهي لوجهكا الوقاء، يا عرة نبِي اه امصطفى، هذا باب الِسجن بن 
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يديكا، فخذا أّي طريٍق شئتا، فلّا جّنها الّليل، أتاما بقرصن من شعر، 
وكوز من ماء القراح، ووقفها عى الّطريق، قال ها: سرا يا حبيبّي الّليل، 
واكمنا الّنهار، حّتى جعل اه لكا من أمركا فرجًا، ففعل الغامان ذلك، 
فلّا جّنها الّليل، انتهيا إى عجوز عى باب، فقاا ها يا عجوز: إّنا غامان 
صغران غريبان حدثان غر خبرين بالّطريق وهذا الّليل قْد جّننا، أضيفينا 
فقْد  أنتا؟  َمن  ها:  فقالْت  الّطريق،  لزمنا  أصبحنا  فإذا  هذه،  ليلتنا  سواد 
شممته الّروائح كّلها، فا شممته رائحة أطيب من رائحتكا، فقاا ها: يا 
عجوز، نحن من عرة نبِيك مّمد، هربنا من سجن عبيد اه بن زياد من 
القتل، قالت العجوز: يا حبيبّي، إّن ي ختنًا فاسقًا قْد شهد الواقعة مع عبيد 
اه بن زياد، أخّوف أْن يصيبكا ها هنا، فيقتلكا، قاا: سواد ليلتنا هذه، فإذا 
أصبحنا لزمنا الّطريق، قالْت: سآتيكا بطعام، ثّم أتْتها بطعام، فأكا وربا، 
ومّا وجا إى الفراش، قال الّصغر للكبر: يا أخي، إّنا نرجو أْن نكون قْد أمنا 
ليلتنا هذه، فتعال حّتى أهعانقك وتعانقني، وأشمر رائحتك وتشمر رائحتي، 
كان  فلّا  وناما،  واعتنقا  ذلك،  الغامان  ففعل  بيننا،  اموت  فِرق  يه أْن  قبل 
خفيفًا،  قرعًا  الباب  قرع  حّتى  الفاسق،  العجوز  ختن  أقبل  الّليل،  بعض 
فقالت العجوز: َمن هذا، قال: أنا فان، قالْت: ما الذي أطرقك هذه الّساعة 
وليس هذا لك بوقٍت، قال: وحك، افتحي الباب قبل أْن يطر عقي، وتنشّق 
مراري ي جوي، جهد الباء قْد نزل ي، قالْت: وحك، ما الذي نزل بك؟ 
قال: هرب غامان صغران من عسكر عبيد اه بن زياد، فنادى اأمر ي 
معسكره: َمن جاء برأٍس واحٍد منها، فله ألف درهم، وَمن جاء برأسيها، 
، وم يصل ي يدي يء، فقالت العجوز:  فله ألفا درهم، فقْد أتعبته وتعبته
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يا ختني، احذر أْن يكوَن مّمدًا خصمك ي القيامة، فقال: وحك، إّن الّدنيا 
مرص علينا، فقالْت: ما تصنع بالّدنيا، وليس معها آخرة، قال: إّي أراك 
حامن عنها، كان عندك من طلب اأمر يء، فقومي، فإّن اأمر يدعوك، 
قالْت: ما يصنع اأمر ي، وإّنا أنا عجوز ي هذه الرّية، قال: إّنا ي الّطلب، 
افتحي ي الباب حّتى أريح وأسريح، فإذا أصبحته فّكرته ي أِي طريق 
آخذ ي طلبها، ففتحْت له الباب، وأتْته بطعاٍم وراٍب، فأكل ورب، فلّا 
كان ي بعض الّليل، سمع غطيط الغامن ي جوف الّليل، فأقبل هيج كا 
هيج البعر اهائج، وخور كا خور الّثور، يلمس بكّفيه جدار البيت، حّتى 
أنا،  أّما  قال:  هذا؟  َمن  له:  فقال  الّصغر،  الغام  جنب  عى  يده  وقعْت 
يا  م  قه ويقول:  الكبر،  حِرك  الّصغر  فأقبل  أنتا؟  فَمن  امنزل،  فصاحب 
حبيبي، فقْد واه وقعنا فيا كّنا نحاذره، قال ها: َمن أنتا؟ قاا له: يا شيخ، 
اه وأمان رسوله،  أمان  قاا:  نعم،  قال:  اأمان،  فلنا  إْن نحن صدقناك، 
وذّمة اه وذّمة رسوله، قال: نعم، قاا: ومّمد بن عبد اه عى ذلك من 
 الّشاهدين، قال: نعم، واه عى ما نقول وكيل وشهيد، قال: نعم، قاا له:

يا شيخ، فنحن من عرة نبِيك مّمد، هربنا من سجن عبيد اه بن زياد 
من القتل، فقال ها من اموت هربتا، وإى اموت وقعتا، احمده ه الذي 
ليلتها  الغامان  فبات  أكتافها،  فشّد  الغامن،  إى  فقام  بكا،  أظفري 
فليح،  له:  يقال  أسود،  له  دعا غامًا  بح،  الصر انفجر عمود  فلّا  مكّتفن، 
ذ هذين الغامن، فانطلق ها إى شاطئ الفرات، وارب عنقيها،  فقال: خه
وائتِني برأسيها أنطلق ها إى عبيد اه بن زياد، وآخذ اجائزة ألفي درهم. 
فحمل الغام الّسيف، فمى ها، ومشى أمام الغامن، فا مى إّا غر 
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بعيد، حّتى قال أحد الغامن: يا أسود، ما اشبه سوادك بسواد بال مؤِذن 
له:  فقاا  أنتا،  فَمن  بقتلكا،  أمري  قْد  مواي  إّن  قال:   ،اه  رسول 
يا أسود، نحن من عرة نبِيك مّمد، هربنا من سجن عبيد اه بن زياد 
قتلنا،  مواك  ويريد  هذه،  عجوزكم  أضافتنا  القتل،  من  عليه(  اه  )لعنة 
فانكّب اأسود عى أقدامها يقِبلها، ويقول: نفي لنفسكا الفداء، ووجهي 
لوجهكا الوقاء، يا عرة نبِي اه امصطفى، واه ا يكون مّمد خصمي 
ي القيامة، ثّم عدا، فرمى بالّسيف من يده ناحية، وطرح نفسه بالفرات، 
يا  فقال:  عصيتني،  غام،  يا  مواه:  به  فصاح  اآخر،  اجانب  إى  وعر 
مواي، إّنا أطعتهك ما دمَت ا تعِص اه، فإذا عصيَت اه، فأنا منك بريء 
نّي، إّنا أمع الّدنيا حاها وحرامها  ي الّدنيا واآخرة، فدعا ابنه، فقال: يا به
إى  ها  فانطلق  إليك،  الغامن  هذين  ذ  فخه عليها،  مرص  والّدنيا  لك، 
شاطئ الفرات، فارب عنقيها،وائتني برأسيها أنطلق ها إى عبيد اه 
أمام  ومشى  الّسيف،  الغام  فأخذ  درهم،  ألفي  اجائزة  وآخذ  زياد،  بن 
الغامن، فا مى ها إّا غر بعيد، حّتى قال أحد الغامن: يا شاب، ما 
أخوفني عى شبابك هذا من نار جهّنم، فقال: يا حبيبّي َمن أنتا، قاا: ِمن 
عرة نبِيك مّمد يريد والدك قتلنا، فانكّب الغام عى أقدامها يقِبلها، 
يقول مقالة اأسود، ورمى بالّسيف ناحية، وطرح نفسه ي الفرات، وعر، 
فصاح به أبوه، يا بنّي، عصيتني، قال: أن أهطيع اه وأعصيك أحّب إّي من 
أْن أعي اه وأهطيعك، قال الّشيخ: ا يي قتلكا أحٌد غري، وأخذ الّسيف، 
ومشى أمامها، فلّا صار إى شاطئ الفرات، سّل الّسيف من جفنه، فلّا نظر 
الغامان إى الّسيف مسلوًا، اغرورقْت أعينها، وقاا له: يا شيخ، انطلق 
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رد أْن يكون مّمد خصمك ي القيامة  بنا إى الّسوق واستمتع بأثاننا، وا ته
غدًا، فقال: ا، ولكن أقتلكا، وأذهب برأسيكا إى عبيد اه بن زياد، وآخذ 
 ،جائزة ألفي درهم، فقاا له: ي�ا شيخ، أَما حفظ قرابتنا من رسول اه
فقال: مالكا من رسول اه قرابة، فقاا: يا شيخ، فأِت بنا إى عبيد اه بن 
زياد حّتى حكم فينا بأمره، قال: ما ي إى ذلك سبيل إّا التّقرب إليه بدمكا، 
قاا له: يا شيخ، أَما ترحم صغر سِننا، قال: ما جعل اه لكا ي قلبي من 
الّرمة شيئًا، قاا: يا شيخ، إْن كان وابّد، فدعنا نصِي ركعات، قال: فصِليا 
ما شئتا إْن نفعتكا الّصاة، فصّى الغامان أربع ركعات، ثّم رفعا طرفيها 
، يا أحكَم احاكمَن، أهحكم بيننا وبينه  إى الّساء، فناديا: )يا حير يا حكيمه
باحّق(، فقام إى اأكر، فرب عنقه، وأخذ برأسه ووضعه ي امخاة، 
رسول  ألقى  حّتى  وهويقول:  أخيه،  دم  ي  يتمّرغ  الّصغر  الغام  وأقبل 
اه وأنا ختضب بدم أخي، فقال: ا عليك، سوف أهحقك بأخيك، ثّم 
قام إى الغام فرب عنقه، وأخذ برأسه ووضعه ي امخاة، ورمى ببدها 
ي اماء، وما يقطران دمًا، وحّتى أتى ها عبيد اه بن زياد، وهوقاعد عى 
كرٍي له، وبيده قضيب خيزران، فوضع الّرأسن بن يديه، فلّا نظر إليها، 
قال: أضافتها  أين ظفرَت ها،  الويل لك،  قال:  ثّم  ثاثًا،  قعد،  ثّم  قام، 
عجوز لنا، قال: فا عرفَت حّق الِضيافة، قال: ا، قال: فأّي يٍء قاا لك، 
رد أْن  ته بنا إى الّسوق، فبعنا، فانتفع بأثاننا، فا  قال: قاا يا شيخ اذهب 
 : يكون مّمد خصمك ي القيامة، قال: فأّي يٍء قلَت ها؟ قال: قلته
ا، ولكن أقتلكا، وأنطلق برأسيكا إى عبيد اه بن زياد آخذ ألفي درهم. 
قال: فأّي يٍء قاا لك؟ قال: قاا: ائت بنا إى عبيد اه بن زياد حّتى حكم 
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فينا بأمره، قال: فأّي يٍء قلت؟ قال: قلت ليس إى ذلك سبيل إّا الّتقّرب 
اجائزة،  لك  أهضاعف  فكنته  حّين،  ها  جئتني  أفا  قال:  بدمكا،  إليه 
التقّرب  إّا  سبيل  ذلك  إى  رأيته  ما  قال:  درهم،  آاف  أربعة  وأجعلها 
بدمها، قال: فأّي يٍء قاا لك أيضًا، قال: قاا: يا شيخ، احفظ قرابتنا من 
رسول اه، قال: فأّي يء قلَت ها؟ قال: قلته مالكا من رسول اه قرابة، 
قال: ويلك، فأّي يٍء قاا لك أيضًا، قال: قاا: يا شيخ، ارحم صغر سِننا، 
قال: فا رمتها، قال: قلته ما جعل اه لكا الّرمة ي قلبي من يٍء، قال 
: فصِليا ما  ويلك فأّي يٍء قاا لك أيضًا؟ قال: دعنا نصِي ركعات، فقلته
شئتا إْن نفعتكا الّصاة، فصّى الغامان أربع ركعات، قال: فأّي يٍء قاا 
، يا أحكَم  ي صاتا، قال: رفعا طرفيها إى الّساء، وقاا: )يا حير يا حكيمه
أحكم  فإّن  زياد:  بن  اه  عبيد  قال  باحِق(،  وبينه  بيننا  أهحكم  احاكمَن، 
أهل  له رجل من  فانتدب  قال:  للفاسق؟  َمن  بينكم،  قْد حكم  احاكمن 
أنا له، قال: فانطلق به إى اموضع الذي قتل فيه الغامن،  الّشام، فقال: 
فارب عنقه، وا ترك أْن ختلط دمه بدمها، وعِجل برأسه، ففعل الّرجل، 
وجاء برأسه، فنصبه عى قناة، فجعل الِصبيان ي�رم�ون�ه ب�ال�ّن�ب�ل وال�ح�ج�ارة، 

.(1(»وه�م ي�ق�ول�ون: ه�ذا ق�ات�ل ذِريّ�ة رس�ول اه

)1) أماي الّصدوق: 83 -89/ح 2
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٥- إبراهيُم بُن سليمان )ابُن داحة(، البصرُي
طلحة  آل  موى  إسحاق،  أبو   ، البرير  ، امزير سليان،  بن  إبراهيم 
ابن عبيد اه)1)، معروف ب�)ابن داحة(، أو )إبراهيم ابن داحة(، و)داحة( 
رف ها)2)، كان وجه أصحابنا البرّين ي الفقه  ّمه، أو أمة أبيه، رّبته، فعه أه
والكام واأدب والّشعر، وكان اجاحظ ينقل عنه ي كتبه، وقال عنه ي 
إبراهيم بن داحة، عن مّمد  الّثاثة أخبار  (: »وذكر هذه  )البيان والتبنر
ابن عمر، وذكرها صالح بن عّي اأفقم، عن مّمد بن عمر، وهؤاء 
ميعًا من مشايخ الِشيعة، وكان ابن عمر أغاهم«)3)، وقال ي )احيوان(: 

»وكان ابن داحة رافضّيًا«)4).
وابن داحة موثوق به ما تقّدم من قول الّشيخ والّنجاّي فيه، إّنه »كان 
وجه أصحابنا ي الفقه والكام«، قال الوحيد ي تعليقته: »رّبا يهستفاد من 
وجاهته ي الفقه توثيقه«)5). وَأّما عند العاّمة، فقاَل ابن حجر ي الّلسان: 
»إبراهيم بن سليان، أبو إسحاق، ذكره الّنسائّي ي الكنى، وقال: حديثه 
الّضعفاء  وي  قبله،  هوالذي  يكون  أْن  فيحتمل  امتن،  يذكر  وم  منكر، 

لأزدّي: إبراهيم بن سليان البرّي منكر احديث، فلعّله هذا«)6).
)1) رجال الّنجاّي: 14/15، والفهرست: 3/35.

نظر: جمع البحرين: 67/2. )2) خاصة اأقوال: 8/4، و)داحة( لغة: هي الّدنيا، يه

)3)  البيان والتبّن: 188/1.

)4) احيوان: 190/3.

)5) تعليقة الوحيد: 282/1.

)6) لسان اميزان: 167/65/1.



445

إبراهيُم بُن سليمان )ابُن داحة(

تقّدم:  والّنجاّي–كا  الّشيخ  فقال  أبيه،  اسم  ي  اختهلف  وقْد  هذا، 
)سليان(، وقيل: )إسحاق( و)سليان()1) جّده، وقيل: أسعد)2). ومنشأ 
بن  أو)إبراهيم  داح��ة(،  ب�)ابن  معروفّيته  هو  أبيه،  اسم  ي  ااختاف 
رسمها،  لقرب  )إسحق(  مصّحف  )أسعد(  يكون  أْن  ويهمكن  داحة(، 
علْت اسًا أبيه، واحال أّها  و)إسحق( التبسْت بن كنيته واسم أبيه، فجه

كنيته، فاأقرب ما ذكر الّشيخ والّنجاّي من أّنه )سليان(.
سليان  بن  »إبراهيم  قائًا:  )أي(،  اسمه  ي  الّنجاّي  أضاف  وقْد 
ابن أي داحة«، والّظاهر زيادتا لذكر الّشيخ له جّردًا منها، وكذا وروده 
ابن  الّنجاّي نفسه ذكره من دوها ي ترمة  ي اأسانيد، كا سيأي، بل 
أي  ابن  قال:  َمن  »ومنهم  قائًا:  منها،  جّردًا  داود  ابن  وذكره  عمر)3). 
داحة«)4)، واحّق اأّول –أي: بدون )أي(، وقال الوحيد: »سيجيء عن 
لفظة )أي( موافقًا  بدون  إبراهيم  بن أي عمر:  ترمة مّمد  الّنجاّي ي 
للفهرست، ورجال ابن داود، فالّظاهر أّن ما ي امقام عن رجال الّنجاّي 
سهو، واه يعلم«)5). وابن داحة ّمن عار اإمام اجواد واهادي )توّي 
امتوّي سنة )255#()7)عنه، وهذا بدوره  لرواية اجاحظ  #254()6)؛ 
تقّدم  فيا  داحة  ابن  عند  روى  الذي  عمر(  بن  )مّمد  أّن  عن  يكشف 

)1) خاصة اأقوال: 8/4، ومعرفة الّصحابة، أي نعيم: 530/3/ي سند حديث رقم 3880.

)2) امعجم الكبر، للّطراّي: 78/8، ورد ي سند حديث.

)3) رجال الّنجاّي: 887/326.

)4) رجال ابن داود: 21/15.

)5) تعليقه الوحيد: 282/1.

)6) اإرشاد: 113/2.

نظر: معجم اأدباء: 2101:872/5. )7) يه
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ما  وفاقًا  امعروف،  ال��راوي  عمر،  أي  بن  مّمد  هو  اجاحظ  عبارة  من 
امحّقق  إليه  ذهب  ما  وخافًا  عمر)1)،  أي  ابن  ترمة  ي  الّنجاّي  ذكره 
ابن داحة روى  أّن  الّشيخ من  ما ذكره  استنادًا  أّنه غره)2)،  الّتسرّي من 
عن الّصادق، فا يهمكن أْن يروي عن ابن عمر الذي هومن أصحاب 
الِرضا ؛ لكونه متأِخرًا عنه؛ لعدم مامّية ما ذكره امحّقق الّتسرّي؛ 
كر أّنه روى عن  أّن الّشيخ نقل ذلك بصيغة امبنّي للمجهول، قائًا: »ذه
فيه ظاهر؛  بذلك. والوجه  يدلر عى عدم جزمه  ما   ،(3(» اه  أي عبد 
إذ إّن ابن داحة ّمن عار اإمام اجواد واهادي، فا يسعه أْن يروي 
 الّصادق عن  ولروايته  اأب��واء،  اجتاع  ي   ،الّصادق اإمام  عن 
بالواسطة)4)، وّما يشهد -أيضًا- بأّن ابن عمر هو الّراوي امعروف، أّن 
اجاحظ روى اأحاديث الّثاثة ي عبارته امتقّدمة عن ابن عمر بواسطة 
أصحاب  من  وصالح  )اأضخم(،  اأفقم  عّي  بن  وصالح  داحة  ابن 
اجواد كا يشهد بذلك بعض اأخبار)5)، فيكون راويًا عن ابن عمر 

.امعروف الذي هو ي طبقته من أصحاب الِرضا
نعم، قْد يهشَكل ي ذلك من جهتن، وما:

أ/ أّن اجاحظ م ينقل عن ابن داحة بصيغة )حّدثني(، كا ذكر ذلك 
فيها  ينقل  التي  ام��وارد  ي  اموجود  وإّنا  عمر،  ابن  ترمة  ي  الّنجاّي 

)1) رجال الّنجاّي: 887/327.

)2) قاموس الّرجال: 7138/497/9.

)3) الفهرست: 3/10.

)4) الكاي: 262/5/خ.

)5) اخرائج: 664/2.
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تدّل  أو)أنشد(، كا سيأي، وهي ا  )قال(،  بصيغة  إّنا هو  عنه  اجاحظ 
عى الّنقل امبار عن ابن داحة، بخافه صيغة )حّدثني(.

ب/ أّن ما جاء ي كتب اجاحظ هو رواية ابن داحة، عن مّمد بن 
عمر –كا سيأي-، وليس )مّمد بن أي عمر(، ولعّله شخص آخر غر 

ابن أي عمر الّراوي امعروف.
ويدفع اأّول: أّن عبارة الّنجاّي ي ترمة ابن أي عمر تشهد بوجود 
نسخٍة كان فيها »حّدثني إبراهيم بن داحة، عن ابن أي عمر، وكان وجهًا 
من وجوه الّرافضة«)1)، وحّتى عى فرض أّن الّنجاّي نقلها بامعنى، فهي 
تدلر عى أّنه فهم من نقل اجاحظ عن ابن داحة الّنقل امبار، مضافًا إى 
تقّيد  ليه ليسْت كتب رواية  ابن داحة  فيها عن  نقل  التي  أّن كتب اجاحظ 
التزم  أّنه  تقدير  وعى  عمومها.  ي  أدبّيًة  كتبًا  كانْت  بل  ذلك،  بمثل  فيها 
فا  فيها)2)،  )حّدثني(  صيغة  استعمل  أّنه  اأدبّية؛  كتبه  ي  حّتى  بذلك 
ابتعادًا  )حّدثني(؛  صيغة  بغر  داحة  ابن  عن  نقل  إّنا  اجاحظ  أّن  يبعد 
اجاحظ  معلوم من هوى  ما هو  الّروافض،  مبارة عن  الِرواية  منه عن 
العثاّي، وترحه امتقِدم بأّن ابن داحة رافٌي، واأهّم أّن اجاحظ نقل 
عن ابن داحة بصيغة )أنشدي ابن داحة(، وهي رحة بالّنقل امبار)3).

نّص  اجاحظ  أّن  امتقِدمة،  الّنجاّي  لعبارة  مضافًا  الثاي:  ويدفع 
بأهل  ارتباطه  يهعرف راٍو بشّدة  أّن مّمد بن عمر كان أعاهم، وم  عى 
من  ولعّله  عمر(،  أي  بن  )مّمد  غر  عمر(  بن  )مّمد  باسم   البيت

)1) رجال الّنجاّي: 887/327.

)2) البغال: 58/1 و97،  البيان والّتبّن: 40/1 و112، وغرها.

)3) ي كتابه احيوان: 347/6، وسيأي نّصه كامًا.
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هنا صّحح بعض العلاء عبارة اجاحظ بإضافة )أي( ي اسم )مّمد بن 
عمر(، ليهصبح )مّمد بن أي عمر()1).

- ما حكاُه الجاحُظ عن ابن داحة البصرِي
وي  كتاٍب،  من  أكثر  ي  داحة  بن  إبراهيم  عن  اجاحظ  حكى  قْد 

مواضيع ختلفة، وهي:
أّوًا: ما حكاه ي كتابه )البيان والّتبّن(:

»قال احسن: وسمع رجًا يعظ، فلم تقع موعظته بموضع قلبه، 
عير  وقال  بقلبي،  أو  لّرًا  بقلبك  إّن  هذا،  يا  له:  فقال  عندها،  يرّق  وم 
ابن احسن بن عٍي )ري اهه عنهم(: لوكان الّناس يعرفون ملة احال 
ما  كِل  الّتبين، أعربوا عن  احال ي صواب  ي فضل ااستبانة، وملة 
امنازعة إى  يهغنيهم عن  ما  اليقن  برد  َمن  خّلج ي صدورهم، ولوجدوا 
كِل حاٍل سوى حاهم، وعى أّن َدْرك ذلك كان يعدمهم ي اأّيام القليلة 
العّدة، والفكرة القصرة امّدة، ولكّنهم ِمن بن مغموٍر باجهل، ومفتوٍن 
بالعجب، ومعدوٍل باهوى عن باب التثّبت، ومروف بسوء العادة عن 

م. فضل التعلر
نيا بحذافرها ي  الدر وقْد مع مّمد بن عّي بن احسن صاح شأن 
كلمتن، فقال: »صاح شأن ميع الّتعايش والّتعار ملء مكيال، ثلثاه 
فطنة، وثلثه تغافل«، فلْم جعل لغر الفطنة نصيبًا من اخر، واحّظًا ي 
الّصاح؛ أّن اإنسان ا يتغافل إّا عن يٍء قْد فطن له وعرفه، وقْد ذكر 
هذه الّثاثة أخبار إبراهيم بن داحة عن مّمد بن عمر، وذكرها صالح بن 

)1) تذيب امقال: 262/1.
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عّي اأفقم، عن مّمد بن عمر، وهؤاء ميعًا من مشايخ الِشيعة، وكان 
ابن عمر أغاهم)1).

ثانيًا: ما حكاه عنه ي كتابه )احيوان(، وهوسّتة موارد، هي:
1/ ما ذكر حت عنوان: )فْضل الكتب ومعها(: »وقيل ابن داحة 
–وأخرج كتاب أي الّشمقمق، وإذا هو ي جلوٍد كوفّيٍة، وَدّفتن طائفّيتن، 
بخٍط عجيب- فقيل له: لقْد أهضيَع َمن جّود بشعر أي الّشمقمق، فقال: ا 
جرم واه!! إّن العلم َليعطيك عى حساب ما تعطونه، ولو استطعته أْن 

أهوِدَعه سويداء قلبي، أو أجعله مفوظًا عى ناظري، لفعلت«)2).
2/ ما ذكر حت العنوان امتقّدم نفسه: »قال ابن داحة: كان عبد اه 
الس الّناس، وينزل  ابن عبد العزيز بن عبد اه بن عمر بن اخّطاب ا جه
ئل  فسه يقرؤه،  كتاب  يده  وي  إّا  يهرى  يكاد  ا  وكان  امقابر،  من  مقرة 
عن ذلك، فقال: م أَر أوعظ ِمن قر، وا أمنع ِمن كتاٍب، وا أسلم من 
الوحدة، فقيل له: قْد جاء ي الوحدة ما جاء، فقال: ما أفسدها للجاهل، 

وأصلحها للعاقل!«)3).
3/ ما ذكر حت عنوان: )الغام الّشاعر(: »وقال ابن داحة: نزل عندنا 
أعراٌي ومعه ابنان له صغران، وكان أحدما مستهرًا بالّلعب بالكاب، 

مان، فقال اأعراير لصاحب الكلب: وكان اآخر مستهرًا باحه
جنيبًة   الكاِب  مَع  أراَك  اُلْماِنَمــال  جنيبَة  ــاَك  أخ وأرى 

قال: فرّد عليه الغام:
)1) البيان والّتبّن: 88/1.

)2) احيوان: 45-44/1.

)3) احيوان: 45/1، ونقل هذه القّصة -أيضًا- ي كتابه امحاسن واأضداد: 20/1.
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دوَنا   َمن  وهرُشها  الكاُب  الــُذؤبــاِنلول  فريسَة  الــوقــُي  ــاَن  ك
وغر  احمر،  ِمن  فيها  ما  مع  الّسائمة  الكثرة  للغنم  اسم  والَوقر: 

ذلك«)1).
4/ ما ذكر حت عنوان: )دفاع عن الكلب(: »قال ابن داحة: رب 
لطاء جارًا هم، ولّببوه، وحبسوه، وجّروه، وله كلب قْد رّباه،  ناس من السر
فلم يزل ينبح عليهم، ويشِقق ثياهم، ولوا أّن امروب امسحوب كان 

ه ويزجره، لقْد كان عَقر بعضهم، أو منَعه منهم«)2). يكفر
داحة ي  ابن  الِذّبان(: »وأنشد  آكل  )قّصة  ما ذكر حت عنوان:   /5

جلس أي عبيدة قول الّسِيد احمرّي:

ابنَِها وابَن  وابَنها  صهاكًا  ـــاِنأَتَرى  ـــَل الـــِذَب ــــا قــحــافــَة آك وأَب
ــــُصُف اأزمــــاِنكاُنوا يروَن وف اأموِر عجائٌب يـــأت بـــَن ت
هاشٍم ذؤابـــِة  ف  ــَة  الــاف الُسْلطاِنإّن  َوَهْيبُة  تصُي  فيِهْم 

له:  ْفرّيًا، فقال  أبو عبيدة خارجّيًا صه ابن داحة رافضّيًا، وكان  وكان 
ابن  عطر  عن  يذبر  كان  أّنه  فقال:  الِذّبان(؟  )آكل  قوله:  ي  معناه  ما 
دعان، قال: ومتى احتاج العّطارون إى امذاِب؟! قال: غلطت، إّنا كان  جه
دعان وهشام بن امغرة كان  دعان، قال : فابن جه يذبر عن َحيسة ابن جه
اس أحدها اَحيسة عى عّدة أنطاٍع، فكان يأكل منها الّراكب والقائم  حه
والقاعد، فأين كانْت تقع مذّبة أي قحافة من هذا اجبل؟! قال: كان يذبر 

)1) احيوان: 296-295/2.

)2) احيوان: 332/2.
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عنها ويدور حواليها، فضحكوا منه، فهجر جلسهم سنة«)1).
كر حت عنوان: )شعر ي إعجاب الّضِب والعقرب بالّتمر(:  6/ ما ذه
»وأنشدي ابن داحة حذيفة بن دأب، عّم عيسى بن يزيد، الذي يقال له: 

ابن دأب، ي حديث طويل من أحاديث العّشاق: 
فقْد ُيدُع الَضُب امخادُع بالَتْمِرلئْن ُخِدعْت ُحِبي بسٍب ُمَزْعَفٍر

بث  باخه مثًا  الّضبر  ف��رَب  بالّتمر،  جب  العه شديد  الّضّب  أّن 
واخديعة«.

ثالثًا: ما حكاه عنه ي كتابه )البغال( ي موردين، ما:
بن  إبراهيم  »قال  البغال(:  ن��وادر  )باب  عنوان:  حت  كر  ذه ما   /1
داحة: كان ي طريق اموصل سّكة بريد، وبقرب الِسّكة مسجد ومسراح 
من  انفلَت  إذا  وكان  يهانع،  وا  رام  يه ا  بغٌل  الِسّكة  تلك  وي  للمسافر، 
نفَسه،  اغتصبه  فرسًا،  أو  بغًا  أو  بِرذونًا  عاين  وقْد  وسلسلته،  قيده 
ردانه،  لِعَظم جه قتله؛  وَمه، ورّبا  َيكه ينزع عنه حّتى  اقتسارًا، فا  واقتسه 
وإْن كان عليه راكبهه رَعه، ورّبا قتله، حّتى جاء شيخ أعراٌي عى فرٍس 
له أعراّي أعجف، بادي احراقيف، حّتى نزل عن فرسه عى دّكان ذلك 
امسجد، وعّلق امخاة ي رأسه، وحّل حزامه، وترك عليه رجه، وقعَد 
غتلم، فصاح الّناس  يتغّدى؛ إْذ أقبل ذلك البغل كأّنه مٌل هائج، أو فيل مه
إليه  اأعراير  فقام  ذاهٌب،  -واه-  فرسك  أعراّي،  يا  ويلك  باأعراّي: 
أْن  يريد  أدى  قْد  البغل  غر مكرٍث، فحّط رَجه، وأخذ خاته، وجاء 

)1) احيوان: 191/2.
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وعى  البغل،  جبهة  عى  فواتر  رجليه،  فجمع  اأع��راّي،  فرس  يركب 
اٍت أوسّتًا متواليات، كّلها يقع حافرًا رجليه  ِحجاج عينيه، فرمه مس َرَمَ
معًا، فنكص البغل شيئًا يسرًا، ثّم عاوده، فنثر عى وجهه وِحجاج عينيه 
مثل ذلك العدد ي أرع من الّلحظ، وفرس اأعراّي ي ذلك كّله واقف 
ا يتحلحل، واأعراير قْد ضحك حّتى استلقى، فوّى البغل يريد الِسّكة، 
فشّد عليه فرس اأعراّي من بن يديه، فلحقه الفرس، فعّضضه، وَكاَمه 
الفرس، ورجع الفرس إى موضعه، ودخل البغل الِسّكة، فكّروا عليه، 
ونثروا عليه الّروث اليابس، وشمت به ميع الّساسة، وافّروا عليه، فرك 

، وكأّنه خاطب البغل: البغل ذلك اخلق، وقال اأعراير
ُتطاِوُلْهظننَت ُفريَس الَشيِخ يا بغُل ُنزًة كالَِزْبر  ــدَلً  ُم فجئَت 
ُمذِعنًا  وطابقَت  َمفلوًل  حائُلْهفَوَليَت  يومًا  للبغِل  طابقْت  كا 

قال: وقّدموا إى سليان بن عبد املك جديًا سمينًا، فقال أي الِسبال 
ليته، فإّنه يزيد ي الِدماغ،  ْل من شحم كه –وكان من جانن اأعراب-: كه
ي اجدي يزيد ي الِدماغ كان رأس اأمر أعظم  فقال: لوكان اأكل من كه

من رأس البغل!
وإّنا قال: )اأمر(؛ أّن سليان كان يومئٍذ وّي عهٍد«)1).

بن  إبراهيم  وأنشد  وذّمها(:  البغال  )مدح  عنوان:  حت  ِكر  ذه ما   /2
داحة، أي الوزير امعِلم ي ركوب البغال، لنّخاس احّجاج بن يوسف ي 

كلمٍة طويلٍة، ا أحفظ منها إّا هذه اأبيات:

)1) البغال: 35/1-36، ونقل هذه القّصة -أيضًا- ي كتابه: )الّرسائل: 236/2).
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ُمْغَرَمًا  رأيُتَك  إْذ  إلي  ــْدُت  جرائُمْهَحِ َجٍم  الَعْيِب  كثِي  بُكِل 
صوُتُه  ُيضاِرُع  شَحاج  ُكِل  شحيَج ُغراٍب فاِحِم الَلوِن َقاُتْهعى 
ـــاٍد لِــَطــَيــٍة  ُحثارُمْهُيـــفـــَزُع مــنــُه كـــُل غ الَرواِح  ف  منُه  ويُرُب 
بِعرانِِه  َمرَفٌق  ]يومًا[  ُتفاقُمْهَوَمــاَلــَك  الجور  لَِدَحام  ُتقِرُب 
خاصٍم  لــكــِل  غـــَاٌب  ــورًا تاطُمْهَوإَنــــَك  وَط ــورًا  َط ُتــادُلــُه 
ُتشاُتْهلَِفْرِط ُعيوِب الَبْغِل رَت ُموّقحًا  ــِذٌي  ب أو  َخْصٌم  فيصُدُر 
ظاهٌر  والعيُب  الَعْيِب  ف  به  ظاُمْهتُلُد  ــك  أّن ــاِس  ــّن ال كــُل  َويعلُم 
فضيلٌة  البغاِل  لنَخاِس  ُيصادُمْهفصار  وَخْصٍم  نّخاٍس  ُكِل  عى 
ُملَعنًا  ــاحــًا  َوّق فَحاشًا  زال  َماغُمْهفــَا  تُف  ل  ُسحٍت  ــَل  وآِك
ريَكُه  الَطريِق  ظهِر  ف  وَينشُق ِمن َفْرط الّصياح غاصُمْهُياطُم 

امثل  هي  البغال  فأّن  الَعيب«،  كثِر  بكِل  ْغرمًا  »مه قوله:  وأّما   ،...
ه«، فلرعاها  »َجٍم جرائمه وأّما قوله:  الَعيب وتلّون اأخاق.  ي كثرة 
صوت  هو  الّشحيج  ف��أّن  ش��ّح��اٍج«،  كِل  »عى  قوله:  وأّم��ا  وقتاها. 

الغراب«)1).
ابن  )قصيدة  عنوان:  حت  )الّرسائل(،  كتابه  ي  حكاه  ما  رابعًا: 
داحة(، فيها أعار احيوان الذي يعايش الّناس: »وأنشد إبراهيم بن داحة 
عايش  ته لرجٍل َذَهَب عِني اسمه، قصيدة وصف فيها أعار احيوان التي 

الّناس، فقال أخيه:

)1) البغال: 100/1-102، ونقله أيضًا ي كتابه: )الّرسائل: 327/2).
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موِفقًا البعي  ذِم  عى  من بغِلعزْمت  وأْن ليس ف امْركوِب أجع ُ
وُحْرفٌة موٌق  اإبِل  اْقتناَء  يبيُت عى ُيْسٍ ويْغدو عى ثْكِلوأَن 
نسبٌة والباذيَن  امنايا  وُكُل نتاِج الَناِس خٌي من اإْبِلوبن 
اُمْبلوقلت وشاهدت البغاَل وغيها والرِم  العمر  ف  فأحدها 
ها وِكْبُ اليوِل  بْذُخ  لا  ول ِذَلُة العْي الَضعيِف عن الَرْحِلوليَس 
ول خْي ف امؤناِت من حامِل الكِلومْؤنُتُه ف الَصْيِف والَشْتو واحٌد
لدى امْص والبغاُت ُتْركُب كالبغِلول ُتركُب اأرماك والْجُر دونا
شكوِلا بَن  الَرحُن  فَرق  كا بَن عْيِ الوحِش واآخِر اأْهلوقْد 
البْغِل ف كِل اأموِر مرافق ومْركب قاٍض أو شيوٍخ ذوي فضِلوف 
به ُحدقٌة  واليُل  والفِلفْيكبها  امباهاِة  يوَم  ويؤثرها 
من الَرائِع امنسوِب واجامِل البْزِلوقْد جاوزْت ف الَسوِم كَل ُمثَمٍن
ها سْيُ الباذيَن  ماليج  اأْعيار من شبه الَنْجِل«)1).يفوت  عى قحة ِ

رواياُتُه:
»أخري  قائًا:  )اأم��اي(،  كتابه  ي   امفيد الّشيخ  رواه  ما   /1
إبراهيم،  بن  قال: أخري مّمد  امرزبان،  أبو عبيد اه، مّمد بن عمران 
قال: حّدثنا عبد اه بن أي سعيد الوّراق، قال: حّدثني مسعود بن عمرو 
ثَي به احسن  اَجحدرّي، قال: حّدثني إبراهيم بن داحة، قال: أّوله شعٍر ره
بن  عوف  بن  سهم  بني  من  الّسهمّي،  عمرو  بن  عقبه  قول   ،عٍي ابن 

غالب:
)1) الّرسائل: 327/2، ونقله ي: البغال: 80، طبعة دار اجيل، 1995م.
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إبراهيُم بُن سليمان )ابُن داحة(

وأنُتُم الياِة  ف  َقَرْت  العُن  ُنوُرَهاإذا  َفأظَلَم  الُدنيا  ف  َتاُفوَن 
قِب السِن بكربا ففاَض عليِه ِمن ُدُموعي غزيُرَهامررُت عى 
لَِشْجِوِه وأبِكي  أرثيِه  زلُت  وزفُيَهافا  َدمُعها  عينِي  وُيسعُد 
قبوُرَهاوبكيُت ِمن بعِد السِن عصائبًا جانَبْيه  ِمن  بِه  أطافْت 
بكربا القبوِر  أهِل  عى  ــاٌم يــزوُرَهــاساٌم  ــل لــا ِمــِنــي س وُق
وبالُضحى امِي  بآصاِل  وَمْوُرهاساٌم  الــِريــاِح  نكباُء  تؤِديه 
ــِبِه ق زَواُر  ــاُد  ــوَف ال بـــِرَح  يفوُح عليِهم ِمسُكَها وعبُيَها«)3(ول 

2/ ما رواه أبو الفرج اأصفهاّي ي )مقاتل الّطالبّين(، قائًا: أخري 
وأخري  امدائنّي،  عن  اخّزاز،  حّدثنا  قال:  ال��وّراق،  احسن  بن  عيسى 
احسن بن عّي، قال: حّدثنا عبد اه بن أي سعد، قال: حّدثني عّي بن 
عمرو، عن ابن داحة: أّن جعفر بن مّمد، قال لعبد اه بن احسن: إّن هذا 
اأمر -واه- ليس إليك، وا إى ابنيك، وإّنا هوهذا –يعني: الّسّفاح-، 
ثّم هذا- يعني: امنصور-، ثّم لولده من بعده، ا يزال فيهم حّتى يؤِمروا 
الِصبيان، ويشاوروا الِنساء، فقال عبد اه: واه يا جعفر، ما أطلعَك اه 
عى غيبه، وما قلَت هذا إّا حسدًا ابني، فقال: ا واه، ما حسدته ابنك، 
وإّن هذا -يعني: أبا جعفر- يقتله عى أحجار الّزيت، ثّم يقتل أخاه بعده 
بالّطفوف، وقوائم فرسه ي اماء، ثّم قام مغضبًا جرر رداءه، فتبعه أبو جعفر، 
فقال: أتدري ما قلَت يا أبا عبد اه؟ قال: إي واه، أدريه، وإّنه لكائن، 
قال: فحّدثني َمن سمع أبا جعفر، يقول: فانرفته لوقتي، فرّتبته عّاي، 
سّمى  اخافة،  جعفر  أبو  وي  فلّا  قال:  ها،  مالٍك  مييز  أموري  ومّيزته 
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الّصادق جعفر بن مّمد:  إذا ذكره، قال: قال ي  الّصادق، وكان  جعفرًا 
كذا وكذا، فبقيْت عليه«)1).

أقول: قْد دار هذا احديث ي أواخر حكم بني أمّية ي مدينة اأبواء، 
وقْد نقله أبو الفرج بعّدة أسانيد، واختلف مضمونه ي بعض الّتفاصيل. 
وقْد نقل الّشيخ امفيد تلك اأسانيد عن أي الفرج، وما دار من حوار ي 
اجتاع اأبواء، وعّلق عليه، قائًا: »وهذا حديث مشهور، كالذي قبله، 

ا ختلف العلاء باأخبار ي صّحتها«)2).
أّنه  »ذكر  داحة(:  )ابن  ترمة  قوله ي  الّشيخ من  تقّدم عن  ما  ولعّل 
الّنقل عن  بظاهره  الذي  به هذا اخر  «، قصد  اه  أي عبد  روى عن 
الّصادق مبارة، لكّن ماحظة الّسند تهعطي أّن أبا الفرج ذكر سنده 
إى كتاب امدائنّي، وكتاب ابن داحة، وأّها نقا ي كتابيها هذا احديث، 
الّصادق مبارًة، بل ذكر ذلك بطريقيها  أّها نقاه عن  وا يعني ذلك 

إليه.

)1) مقاتل الطالبّين: 226/1.

)2) اإرشاد: 193-190/2.
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٦- إبراهيُم بُن عبد اللِه المحِض
أي  بن  عّي  بن  احسن  بن  )امثّنى(  احسن  بن  اه  عبد  بن  إبراهيم 
وتوارى  امنّورة،  امدينة  من  أصله  اهاشمّي)1).  إسحاق  أبو   ،طالب
ي البرة عن امنصور. حّرك هو وأخوه )مّمد( ضّده ي غّرة رمضان، 
وتوّجه إبراهيم اى واسط، ومنها حّرك إى أطراف الكوفة، فبلغه ي الفطر 
مقتل أخيه، لكّنه استمّر ي القتال، ودفع جيش امنصور حّتى هّيأ امنصور 
إّن  إّا  دونه،  واستبساله  إبراهيم  جيش  لراوة  الكوفة،  من  هروبه  أمر 
إبراهيم فاجأه سهم كان فيه مقتله يوم ااثنن خمٍس بقن من ذي القعدة، 
ي سنة مس وأربعن من اهجرة ي بامرى)2)، وهي موضع بن الكوفة 

وواسط، بينها وبن الكوفة سبعة عر فرسخًا)3).
دار كِل َمن شارك مع  بأْن هدم  البرة  امنصور واليه عى  أمر  وقْد 
فأحرهم  امدينة،  ي  هاشم  ببني  وأم��ر  بستانه)4)،  وح��رق  إبراهيم، 
تل  قه الّشأن »ما  الّصادق، وروي عنه ي  الكوفة، وعى رأسهم اإمام 
إبراهيم بن عبد اه بن احسن ببامرى، ورنا عن امدينة، وم يرك فيها 
مّنا متلم، حّتى قدمنا الكوفة، فمكثنا فيها شهرًا نتوّقع فيها القتل، خرج 
إلينا الّربيع احاجب، فقال: أين هؤاء العلوّية؟ أدِخلوا عى أمر امؤمنن 
رجلن منكم من ذوي احجى، قال: فدخلنا إليه أنا واحسن بن زيد، فلّا 
: ا يعلم الغيب  رته بن يديه، قال ي: أنَت الذي تعلمه الغيب؟ قلته

)1) رجال الطوّي: 1717/156.

)2) مقاتل الطالبّين: 300-294/1.

)3) معجم البلدان: 316/1.

)4) رح هج الباغة: 15/13.
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يا  بى  جه إليك   : قلته اخراج؟  هذا  إليك  بى  جه الذي  أنت  قال:  اه،  إّا 
: ا، قال: أردته  ِمَ دعوتكم؟ قلته أمر امؤمنن، اخراج، قال: أتدروَن 
أْن أهدم رباعكم، وأهرِوع قلوبكم، وأعِقر نخلكم، وأترككم بالّساة، ا 
 : يقربكم أحد من أهل احجاز وأهل العراق، فإّهم لكم مفسدة، فقلته
وإّن  فصر،  بتهي  أه أّيوب  وإّن  فشكر،  أهعطي  سليان  إّن  امؤمنن،  أمر  يا 
لم فغفر، وأنت من ذلك الّنسل، قال: فتبّسم، وقال: أِعْد عّي،  يوسف ظه
القوم، وقْد عفوته عنكم، ووهبته  فليكْن زعيَم  ، فقال: مثلك  فأعدته

لكم جرم أهل البرة«)1). 
واحدٍة،  رواي��ٍة  سوى   البيت أهل  عن  رواي��ات  إبراهيم  وليس 
 ولعّل منشأ ذلك هو اخاف الّسياّي الذي جرى بن اإمام الّصادق
وعبد اه امحض، حينا كان يعهد أبنائه ي اجتاع اأبواء، وطلب البيعة 
 ،ابنه مّمد عى أّنه امهدير من آل مّمد، فرفض ذلك اإمامه الّصادق
وبّن أّن اأمر ليس له وا ابنيه، وإّنا هو لصاحب الِرداء اأصفر، وهو 

أبو جعفر امنصور، وأّنه سيقتل ولديه)2).
روايُتُه:

ه، فقْد رواها الرقّي ي امحاسن: »عن الّنوفّي، عن عيسى  وأّما روايته
ابن عبد اه اهاشمّي، عن إبراهيم بن عبد اه اهاشمّي، عن إبراهيم بن 
الكمأة من   :قال: قال رسول اه ،الّرافعّي، عن أي عبد اه عّي 

نبت اجّنة، ماؤها نافع من وجع العن«)3).

)1) مقاتل الطالبّين: 301-300/1.

)2) مقاتل الطالبّين: 185/1-186، واإرشاد: 193-190/2.

)3) امحاسن: 526/2/ج760.
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7- إبراهيُم بُن محّمٍد الَزارع، البصرُي
إبراهيم بن مّمد الّزارع البرّي، م يذكر ي اأصول الّرجالّية، فهو 
مهمل. له رواية ي )امحاسن(، رواها عنه منصور بن العّباس، فهو من 

الّطبقة الّسادسة؛ أّن منصور من الّسابعة)1).
روايُتُه:

ما روي ي امحاسن، عن »منصور بن العّباس، عن إبراهيم بن مّمد 
الّزارع البرّي، عن رجٍل، عن أي عبد اه، قال: ذكرنا عنده الّزيتون، 

فقال رجل: جلب الِرياح، فقال: ا، بل يطرده الِرياح«)2).

)1) ترتيب طبقات )من ا حره الفقيه (: 304/5، )خطوط(.

)2) امحاسن: 256/483/2، وعنه، الكاي: 331/6/ح5، وعنها غرهم.
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8- إبراهيُم بُن مسكين، البصرُي
أبو إسحاق البرّي، كان حّيًا سنة )#261(،  إبراهيم بن مسكن، 
فعار اإمام العسكرّي، وبداية الغيبة الّصغرى، وم يهذكر ي اأصول 
الّرجالّية، وإّنا ورد ي طريق الّشيخ ي الفهرست، لقراءة زيد بن عّي عن 
أمر امؤمنن ، ويظهر منه أّنه حّدث ببغداد ي احربّية، وهي مّلة كبرة 
مشهورة غرّي بغداد، عند باب حرب، قرب مقرة بر احاي وأمد بن 
حنبل، تهنسب إى حرب بن عبد اه البلخّي، ويهعرف ب�)الّراوندّي(، أحد 

قّواد أي جعفر امنصور)1).
روايُتُه:

بكر  أي  عن  عبدون،  بن  »أمد  عن  للّشيخ،  الفهرست  ي  ورد  ما 
ورّي، عن أي بكر، مّمد بن عمر بن سام اجعاّي، قال: حّدثنا أبوعبد  الدر
اه، مّمد بن سليان بن مبوب من أصل كتابه، قال: حّدثني إبراهيم بن 
مسكن، أبو إسحاق البرّي، كتبته عنه ي احربّية سنة إحدى وسِتن 
حّدثني  قال:  الفزارّي،  أبوبكر  كهمس  بن  حيى  حّدثني  قال:  ومائتن، 
عّي،  بن  زيد  عن  سمعتهها  القراءة  هذه  قال:  الوجيهّي،  موسى  بن  عمر 
يقول: هذه قراءة أمر امؤمنَن عِي بن أي طالب، قال: وما رأيته أعلم 

بكتاِب اه وناسخه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه«)2).

)1) معجم البلدان: 237/2. 

)2) الفهرست: 186. 
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٩- أحمُد البصرُي
ي  ورد  أّنهه  غر  والّراجم،  الِرجال  كتب  ي  يهذكر  م   ، البرير أمد 
سند رواية عن اإمام الّصادق، روى فيها عن أبيه، وهو غر معلوم 

، وهو كذلك غر معلوم. أيضًا، وروى عنه إساعيل الطوير
روايُتُه:

ما ورد ي امناقب، ابن شهرآشوب، عن »ابن جرير بن رستم، عن 
أبيه، عن أي حبيش الكوّي،  إساعيل الطوّي، عن أمد البرّي، عن 
فقالوا:  الّنصارى،  من  ماعة  وعنده   ،الّصادق جلس  حرته  قال: 
والكتب،  الّرائع  أصحاب  أّهم  سواٌء؛  ومّمد  وعيسى  موسى  فضل 
فقال الّصادق: إّن مّمدًا أفضل وأعلم، ولقْد أعطاه اه تعاى من العلم 
ما م يهعِط غره، فقالوا: آية من كتاب اه نزلْت ي هذا؟ قال: نعم، قوله 
َبِنَ َلُكْم  ٍء﴾، وقوله لعيسى:﴿َوِأُ ْلَواِح ِمْن ُكِل َشْ تعاى: ﴿َوَكَتْبَنا َلُه ِف اْأَ
َتِلُفوَن ِفيِه﴾، وقوله للّسّيد امصطفى: ﴿َوِجْئَنا بَِك َشِهيدًا  َبْعَض اَلِذي َتْ
ٍء ﴾، وقوله: ﴿لَِيْعَلَم َأْن  َعَى َهُؤَلِء َوَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لُِكِل َشْ
ٍء َعَددًا﴾، فهو  َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَلِت َرِبِْم َوَأَحاَط بَِا َلَدْيِْم َوَأْحَص ُكَل َشْ
أجبتهها،  وس��أاي،  بحري  وعيسى  موسى  حر  ولو  منها،  أعلم 

وسألتهها، ما أجابا«)1).

)1) مناقب آل أي طالب: 262/4 -263، وعنه، البحار: 215/10/ح15. 
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١0- أحمُد بُن إبراهيَم بن أحمد، الَعِمُي، البصرُي
، وي نسخة رجال  أمد بن إبراهيم بن أمد بن امعّى بن أسد، الَعِمير
عَل )امعّى( جّد أبيه جّده، بدًا من جِده )أمد(، وهو سهو، أو  الّنجاّي جه
سقط، لورود اسم جِده )أمد( ي اأسانيد، كا سيأي. يهكنى )أبا بر(. 
الِرواية عن  ِمن  الِرواية، وأكَثر  الّتصنيف، واسع  ثقة ي احديث، حسن 
العاّمة، واأخبارّين. كان مستمي – أي: يكتب – أي أمد اجلودّي)1)، 
سمع منه كتبه كّلها ورواها)2). عاش ي الّنصف اأّول من القرن الّرابع 
اهجرّي؛ أّنه عار اجلودّي الذي كان حّيًا سنة )317#()3)، وْم يلقه 

التلعكرّي امتوي )385#()4)، وهو من الّطبقة)5).
والَعّمّي نسبة إى )الَعِم( وهو مّرة بن ماله بن حنظلة بن مالك بن زيد 
ابن مناة. وهو ّمن دخل ي تنوخ باحلف. وتنوخ اسم لعّدة قبائل اجتمعوا 
قديًا ي البحرين، وحالفوا عى الّتنار، فأقاموا هناك، فسمعوا تنوخًا، 
والّتنوخ اإقامة، ثّم انقطعوا عن بني ميم بفارس، وسكنوا اأهواز، حّتى 
)1) وهو عبد العزيز بن حيى اجلودّي، شيخ البرة وأخبارّها، إمامّي امذهب، ثقة، صّنف كتبًا 

 ،640/240 الّنجاّي:  رجال  ينظر:  كتاب،  مائتي  عى  تزيد  والفقه  واأخبار  الِسر  ي 
والفهرست: 536/340، ورجال الّشيخ: 6224/435.

)2) رجال الّنجاّي: 239/96، والفهرست: 90/71، ورجال الّشيخ: 5963/411، ولسان 

اميزان: 417/134/1
)3) أماي الّصدوق: 630/ح 1، وشواهد الّتنزيل: 66/1/ح 75 

)4) رجال الّشيخ: 5963/411 و6386/449، وهارون بن موسى الّتلعكرّي.

الروجردّي  الّسّيد  ورج��ال،  الّشيخ،  وفهرست  الّنجاّي،  رج��ال  طبقات  نظر: ترتيب  يه  (5(

)خطوط(: 6.
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قال الّشاعر:
َفَا تعرْفُكُم العرْبِسُيوا     َبنِي الَعِم فاأهواُز منزُلُكم ُر تيي  َوَنْ  

كان  ذلك  أّن  والّظاهر  البرة،  سكنوا  وعّمه  وأب��وه  أمد  ولكّن 
من  كان  أسد  بن  امعّى  جّده  فإّن  الِزنج،  صاحب  مع  جِده  مشاركة  بعد 
امعّى،  جِده  عن  أمد  وروى  به،  وامختِصن  الِزنج،  صاحب  أصحاب 

وعن عِمه )أسد بن امعّى بن أسد(، أخبار صاحب الِزنج)1).
الّتاريخ  )كتاب  منها:  ذكروا  تصانيف عديدة  إبراهيم(  بن  ول�)أمد 
الكبر(، )كتاب الّتاريخ الّصغر(، )كتاب مناقب أمر امؤمنن(، )كتاب 
أخبار  )كتاب  غريٌب،  حسٌن  الفرق(،  و)كتاب  الِزنج(،  صاحب  أخبار 
مع  الّسِيد(، )كتاب عجائب العام(، )كتاب مثالب القبائل(، حسٌن م جه

مثله)2)، و)كتاب اأبواب الّدامغة()3).
رواياُتُه:

الّثالث  الّشيخ الطوّي ي أماليه، »ي جلس يوم اجمعة  1/ ما رواه 
إبراهيم  امذكورة، أحاديث احسن بن  الّسنة  والعرين من رجب، من 
بن  مّمد  جعفر،  أبو  الّشيخ  حّدثنا  الّرحيِم،  الّرمِن  اهِ  بسِم  القزوينّي: 
احسن بن عّي بن احسن الطوّي، قال: أخرنا أبوعبد اه احسن 
اهنائّي  بن وهبان  اه، مّمد  أبوعبد  قال: أخرنا  القزوينّي،  إبراهيم  ابن 
نظر: رجال الّنجاّي: 96 /439، والفهرست: 90/71، واأنساب، للّسمعاّي: 242/4،  )1) يه

باب ي تذيب اأنساب، ابن اأثر: 225/1 و359/2 ، وتاريخ الطرّي: 437/1. واللر
)2) رجال الّنجاّي: 96/ 239، والفهرست: 90/71 

)3) اأمان: ص 96. 
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البرّي، قال: حّدثني أمد بن إبراهيم بن أمد، قال: أخرنا أبو مّمد، 
خالد  بن  أمد  حّدثني  قال:  الّزعفراّي،  الكريم  عبد  بن  عّي  بن  احسن 
الرقّي، أبو جعفر، قال: حّدثني أي، عن مّمد بن أي عمر، عن هشام 
امّطلب  بينا مزة بن عبد  أبا عبد اه، يقول:  ابن سام، قال: سمعته 
فتذاكروا  ق��ال:  كركة)1)،  السر له:  قال  يه هم  راٍب  عى  له  وأصحاٍب 
الّسديف)2)، قال: فقال هم مزة، كيف لنا به؟ قال: فقالوا: هذه ناقة ابن 
فأدخله  ِمن كبدها وسنامها،  ثّم أخذ  فنحرها،  إليها  أخيك عّي، فخرج 
له:  فقالوا  ذلك،  من  فدخله  ناقته،  فأبر   ،عٌي وأقبل  قال:  عليهم، 
إليه،  ذلك  فشكا   ،الّنبّي إى  فذهب  قال:  هذا،  صنع  مزة  َك  َعمر
قْد   اه رسول  هذا  حمزة:  فقيل   ،اه رسول  معه  فأقبل  قال: 
 اه رسول  رأى  فلّا  قال:  مغضب،  وهو  فخرج  قال:  بالباب،  أقبل 
فأمر  قال:  فأنزل اه حريم اخمر،  قال:  الغضب ي وجهه، انرف، 
أهحد،  إى  باخروج  الّناس  ي  ونهودي  فكِفئْت،  بآنيتهم،   اه رسول 
فخرج رسول اه، وخرج مزة، فوقف ناحية من الّنبّي، قال: فلّا 
وا، مل مزة ي الّناس حّتى غاب فيهم، ثّم رجع إى موقفه، فقال  تصافر
له الّناس: اه اه يا عّم رسول اه أْن تذهب وي نفس رسول اه عليك 
يٌء، قال ثّم مل الّثانية، حّتى غاب ي الّناس، ثّم رجع إى موقفه، فقالوا 
له: اه اه يا عّم رسول اه أْن تذهب وي نفس رسول اه عليك يٌء، 
 فلّا رآه مقبًا نحوه، أقبل إليه رسول اه ،قال: فأقبل رسول اه
وعانقه، وقّبل رسول اه ما بن عينيه، ثّم مل عى الّناس، فاستهشهد 

رة. العن: 5 /425 )سكرك(. كركة: راب الذر )1) السر

)2)  الّسديف: شحم الّسنام. العن: 7 / 230 )سدف(.
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مزة، فكّفنه رسول اه ي َنِمرة)1)، ثّم قال أبو عبد اه: نحٌو من سر 
باي هذا، فكان إذا غّطى ها وجهه انكشفْت رجاه، وإذا غّطى رجليه، 
انكشف وجهه، قال: فغّطى ها وجهه، وجعل عى رجله إْذِخر)2). قال: 
 ، واهزم الّناس، وبقي عٌي، فقال له رسول اه: ما صنعَت يا عير
فقال: يا رسول اه، لزمته اأرض، فقال له رسول اه: ذلك الظنر 
دك يا اه ما وعدتني، فإّنك إْن شئَت  بك، قال: فقال رسول اه: َأنشه

عبد«. م ته
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  2/ ما روي ي أماي 
عبد اه، قال: لوددته أّي وأصحاي ي فاٍة من اأرض حّتى نموت، 

أو يأي اه بالفرج«.
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  3/ ما روي ي أماي 
ِلَب ملكه، خرج عى وجهه، فضاف  عبد اه، قال: إّن سليان ما سه
منزًا  منه   سليان ونزل  قال:  إليه،  وأحسن  فأضافه،  عظيًا،  رجًا 
عظيًا ما رأى من صاته وفضله، قال: فزّوجه بنته، قال: فقالْت له بنت 
ّمي، ما أطيَب رحك، وأكمل  الّرجل حن رأْت منه ما رأْت: بأي أنت وأه
خصالك، ا أعلم فيك خصلة أكرهها إّا إّنك ي مؤونة أي، قال: فخرج 
حّتى أتى الّساحل، فأعان صّيادًا عى ساحل البحر، فأعطاه الّسمكة التي 

وجد ي بطنها خامه«.
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  4/ ما روي ي أماي 

: بهردة من الّصوف تلبسها اأعراب. الّصحاح: 838/2، ) نمر(.  )1) الّنِمَرةه

: حشيشة طِيبة الّريح أطول من الّثيل. العن: 243/4، )ذخر(. ذِخره )2) اأه
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 اه رسول  أمر   ،طالٍب أي  بن  جعفر  مات  مّا  قال:   ،اه عبد 
َميس، ويأتيها نساؤها ثاثة أّيام،  فاطمة أْن تّتخذ طعامًا أساء بنت عه

ّنة من أْن يهصنع أهل اميت ثاثة أّيام«. فجرْت بذلك السر
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  5/ ما روي ي أماي 
إّن اه ما خلق آدم، ونفخ فيه ِمن روحه، وَثَب ليقوم  عبد اه، قال: 

وح، فسقط، فقال اه : ﴿ُخِلَق اإْنَساُن َعُجْوًل﴾«. قبل أْن يتّم فيه الرر
 ،6/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »أي عبد اه
قال: كان لنمرود جلس يهرف منه عى الّنار، فلّا كان بعد ثاثة، أرف 
إبراهيم مع شيٍخ حِدثه ي روضٍة خراء،  الّنار هو وآزر، وإذا  عى 
قال: فالتفَت نمرود إى آزر، فقال: يا آزر، ما أكرم ابنك عى رِبه، قال: ثّم 

قال نمرود إبراهيم: أهخرج عِني وا تساِكِني«.
عن  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /  7
عليهم  اه  )صلوات  اأنبياء  باًء  الّناس  أشّد  إّن  قال:   ،اه عبد  أي 

أمعن(، ثّم الذين يلوهم، ثّم اأمثل، فاأمثل«.
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  8/ ما روي ي أماي 
عبد اه، قال: ليس للِنساء من روات الّطريق، يعني: وسط الطريق، 

لكن يمشَن ي جنبيه«.
امتقّدم، عن »هشام، عن أي  الّشيخ، باإسناد  9/ ما روي ي أماي 
بِض رسول اه، سمعوا صوتًا ي جانب البيت،  عبد اه، قال: ما قه
وم يروا شخصًا، يقول: ﴿ُكُل َنْفٍس َذائَِقُة اْمَْوِت َوإَِنَا ُتَوَفْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم 
َنَة َفَقْد َفاَز﴾، ثّم قال: ي اه خلف  اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن الَناِر َوُأْدِخَل اْجَ
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من كِل هالٍك، وعزاء من كِل مصيبة، ودَرك ما فات، قال: فباه، فتقّووا، 
رم الّثواب، واسروا عورة نبّيكم، فلّا  وإّياه، فارجوا، فإّن امحروم َمن حه
، ا خلع القميص. قال: َفَغّسله  وضعه عٌي عى ريره، نودي: يا عير
فغِسلني،   ، متر أنا  إذا   ، عير يا   :اه رسول  قال  قال:  ثّم  قميصه.  ي 
 :انفقأْت عيناه، قال: فقال له عٌي فإّنه ا يرى أحد عوري غرك إا 
عينني، قال: فقال له: إّن  يه يا رسول اه، إّنك رجل ثقيل، وا بّد ي ّمن 
ْره فليعصب  جرئيل معك يهعينك، وليناولك الفضل بن العّباس اماء، ومه

عينه، فإّنه ا يرى أحد عوري غرك إا انفقأْت عيناه«.
10/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »زرارة، عن أي 
قال:  َعَلْيَها﴾،  الَناَس  َفَطَر  اَلتِي  اهِ  ﴿ِفطرَت  له:  قلته  قال:   ،جعفر

الّتوحيد«.
عن  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /11
نجده اخر  قال:  الَنْجَدْيِن﴾،  ﴿َوَهَدْيَناُه   : اه  أي عبد اه، ي قول 

.» والّرِ
12 / ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال: قال أمر امؤمنن: أّما أنا، فلو كنته ما شهدته أّول 

الّشهود، يعني: ي الِزناء«.
13/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال: كان أمر امؤمنن حطب ويستقي ويكنس، وكانت 

.» فاطمة تطحنه وتعجنه وخبزه
14/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
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عبد اه، قال: مل احسن سّتة أشهر، وأهرضع سنتن، وهو قول 
َلْتُه ُأُمُه ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا  اه: ﴿َوَوَصْيَنا اْإِْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانًا َحَ

ُلُه َوِفَصاُلُه َثَاُثوَن َشْهرًا﴾«. َوَحْ
15/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، قال: قال 
، فتهواري وجوهها عنه،  أبو عبد اه وذكر الّسفياّي، فقال: أّما الِرجاله

وأّما الّنساء، فليس عليهّن بأس«.
16/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
م  كه عبد اه ي قوله تعاى: ﴿إَن أْكَرَمُكْم ِعْنَد اهِ أْتَقاُكم﴾، قال: أعمله

بالّتقّية«.
17/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال: لو أّنكم إذا بلغكم عن الّرجل يٌء مشيتم إليه، فقلتهم: 

يا هذا، إّما أْن تعتزلنا وجتنبنا، أو تكّف عّنا. فإْن فعل، وإّا فاجتنبوه«.
18/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال ي قول اه تعاى: ﴿َوَقالِت الَيُهْوُد َيُد اهِ َمْغُلْوَلٌة﴾، فقال: 

كانوا يقولون: قْد فرغ من اأمر«.
19/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
أْن  مّا خرج طالب احِق، قيل أي عبد اه: نرجو  عبد اه، قال: 

يكون هذا الياّي، فقال: ا، الياير يواي علّيًا، وهذا يرأ«.
20/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 

فياير كفرَي رهان«. عبد اه، قال: الياير والسر
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21/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال: أتى قوم أمر امؤمنن، فقالوا: الّسام عليك يا رّبنا! 
نارًا، وحفر حفرة  فاستتاهم، فلم يتوبوا، فحفر هم حفرة، فأوقَد فيها 
احفرة،  ي  ألقاهم  يتوبوا،  م  فلّا  بينها،  ما  وأفى  جانبها،  إى  أهخرى 

وأوقد ي احفرة اأخرى حّتى ماتوا«.
22/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 

نيا«. عبد اه، قال: رأسه كِل خطيئة حبر الدر
23/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عاء مجوبًا عن الّساء حّتى يهصّى عى مّمٍد  عبد اه، قال: ا يزال الدر

.»وآل مّمٍد
24/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبد اه، قال: قال أّيوب الّنبّي حن دعا رّبه: يا رِب، كيف ابتليتني 
هذا الباء الذي م تبتِل به أحدًا؟ فوعّزتك، إّنك َلتعلم أّنه ما عرض ي 
أمران قّط كاما لك طاعة، إّا عملته بأشِدما عى بدي، قال: فنهودي، 
اب ووضعه عى رأسه، ثّم  وَمن فعل ذلك بَك يا أيروب، قال: فأخذ الرر

قال: أنَت يا رِب«.
25/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »عبد اه بن أي 
نيا، وأّا نعطاها  يعفور، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: إّنا لنحّب الدر

ه ي اآخرة.  خر لنا، وما أهعطي أحٌد منها شيئًا إا نقص حظر
 :اه أبوعبد  فقال  نيا،  الدر لنطلب  واه  إّنا  رجل:  له  فقال  قال: 
منها،  وأتصّدقه  عياي،  وعى  نفي  عى  ها  أعوده  قال:  ماذا؟  ها  تصنع 
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نيا، هذا طلب  وأحجر منها، قال: فقال أبوعبد اه: ليس هذا طلب الدر
اآخرة«.

عن  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /26
أي عبد اه، قال: قال رسول اه: الِنساء عٌي وعوراٌت، فاسروا 

كوت«. العورات بالبيوت، واسروا العّي بالسر
27/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
أّن رسول اه م يشبع  بلغنا   : أهسامة، عن أي عبد اه، قال: قلته
: فأّي  ، قلته من خبز بٍر ثاثة أّياٍم قّط، قال: فقال أبوعبد اه: ما أكله قطر
يء كان يأكل؟ قال: كان طعام رسول اه الّشعر إذا وجده، وحلواه 

الّتمر، ووقوده الّسَعف«.
28/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
ا  أهر مناٍد:  فينادي  متازمن،  القيامة  يوم  الّناس  ر  حه قال:   ،اه عبد 
الّناس، إّن اه قْد عفا، فاعفوا، قال: فيعفوا قوم، ويبقى قوم متازمن، 

فع هم قصور بيض، فيقال: هذا من عفا، فيتعاى الّناس«. قال: فره
29/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
 قال: قال بعض أصحابنا، أصلحك اه، كان رسول اه ،عبد اه
أهخرى  يكون ي حاٍل  ثّم  يأمري،  قال جرئيل، وهذا جرئيل  يقول: 
ليس  إليه  اه  من  الوحي  كان  إذا  إّنه   :اه أبوعبد  فقال  عليه؟  يهغمى 
بينها  كان  وإذا  اه،  من  الوحي  لثقل  ذلك؛  أصابه   ،جرئيل بينها 
جرئيل م يهصبه ذلك، فيقول: قال ي جرئيل، وهذا جرئيل يأمري«.
30/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن ابن 
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أي يعفور، عن أي عبد اه، قال: إّن أعظم الّناس يوم القيامة )حسة( 
َمن وصف عدًا ثّم خالفه إى غره«.

عن  »هشام،  عن  امتقِدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /31
للمتكِر  عجبًا  يقول:  وهو   ،احسن بن  عّي  سمعته  قال:  الّثاّي، 
الفجور الذي كان باأمس نطفة، وهو غدًا جيفة، والعجب كّل العجب 
أنكر اموت  من شّك ي اه وهو يرى اخلق، والعجب كّل العجب من 
الّنشأة  أنكر  من  العجب  كّل  والعجب  وليلٍة،  يوٍم  كِل  ي  يموت  وهو 
لدار  من عمل  العجب  كّل  والعجب  اأوى،  الّنشأة  يرى  اأخرى وهو 

الفناء وترك دار البقاء«.
32/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن مّمد 
ابن مسلم، قال: قال أبو جعفر: يا مّمد، لو يعلم الّسائل ما ي امسألة 
ما سأل أحٌد أحدًا، ولو يعلم امعطي ما ي العطّية ما رّد أحٌد أحدًا، قال ثّم 
قال ي: يا مّمد، إّنه َمن سأل وهو يظهر غنًى)1) لقَي اه خموشًا وجهه«.

عن  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /33
أي عبد اه، قال: إّن قومًا أتوا رسول اه، فقالوا: يا رسول اه، 
الّسجود،  بطول  عينوي  ته أْن  فقال: عى  قال:  اجّنة،  لنا عى رِبك  اضمن 
من  قومًا  ذلك  فبلغ  قال:  اجّنة،  هم  فضمن  اه،  رسول  يا  نعم،  قالوا: 
أْن ا  لنا اجّنة، قال: عى  يا رسول اه، اضمن  اأنصار، فأتوه، فقالوا: 
تسألوا أحدًا شيئًا، قالو: نعم، قال: فضمن هم اجّنة، فكان الّرجل منهم 
يسقط سوطه وهوعى داّبته، فينزل حّتى يتناوله، كراهية أْن يسأل أحدًا 

)1) لعّلها: )يهضمر غنًى(.
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شيئًا، وأنه كان الّرجل َلينقطع شسعه، فيكره أْن يطلب ِمن أحٍد شسعًا«.
قال:  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /34
سألته أبا عبد اه عن قول اه تعاى: ﴿َفْسئُلوا أهَل الِذْكِر إْن ُكْنُتم َل 
: علينا أْن نسألكم؟ قال: نعم، قال:  ، قلته َتْعَلُموَن﴾ َمن هم؟ قال: نحنه

يبونا؟ قال: ذاك إلينا«. : فعليكم أْن جه قلته
عن  »هشام،  عن  امتقّدم،  باإسناد  الّشيخ،  أماي  ي  روي  ما   /35
أي عبد اه، فقال: إّن العبد إذا عّجل، فقام حاجته، يقول اه–تبارك 

وتعاى – أَما يعلم عبدي أّي أنا أقي احوائج«.
36/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أبان 
ا مؤمٍن سأل أخاه امؤمن حاجة، وهو  ابن تغلب، عن أي عبد اه: أير
جاعًا ي قره ينهش من  يقدر عى قضائها، فرّدها عنه، سّلط اه عليه شه

أصابعه«.
37/ ما روي ي أماي الّشيخ، باإسناد امتقّدم، عن »هشام، عن أي 
عبيدة احّذاء، عن أي عبد اه، قال: قال ي: أَا أهخرك بأشِد ما فرض 
: نعم، قال: إّن من أشّد ما فرض اه عى خلقه  اه عى خلقه، قال: قلته
إنصافك الّناس من نفسك، ومواساتك أخاك امسلم ي مالك، وذكر اه 
كثرًا، أَما إّي ا أعني: سبحان اه، واحمد ه، وا إله إّا اه، واه أكر، 
وإْن كان منه، لكْن ذكر اه عندما أحّل وحّرم، فإْن كان طاعة عمل ها، 

وإْن كان معصية تركها«)1).
قائًا: »أخرنا  آخر،  )أماليه( ي موضٍع  الطوّي ي  وروى عنه 

)1) أماي الّشيخ الطوّي: 657 – 665/ح 1- 37.
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مّمد بن مّمد، قال: أخري أبو احسن، عّي بن احسن البرّي، قال: 
حّدثنا أبو بر، أمد بن إبراهيم الَعِمّي، قال: حّدثنا أبو الطّيب، مّمد بن 
عّي اأمر الّناقد، قال: حّدثني نر بن عّي، قال: حّدثنا عبد الوّهاب بن 
عبد احميد، قال: حّدثنا ميد، عن أنس بن مالك، قال: سمعته رسول 
لق  أْن خه قبل  نسِبح اه  العرش  أنا وعٌي عن يمن  يقول: كنته   ،اه
إى  ْلٍب  صه ِمن  نقلنا  ثّم  صلبه،  ي  جعلنا  آدم،  لق  خه فلّا  عام،  بألفي  آدم 
ْلب  ْلٍب ي أصاب الّطاهرين، وأرحام امطّهرات، حّتى انتهينا إى صه صه
طالب  أي  وي  نصفًا،  اه  عبد  ي  فجعل  قسمن،  فقسمنا  امّطلب،  عبد 
ثّم  عٍي،  ي  والقضّية  الوصّية  وجعل  ّي،  والِرسالة  الّنبّوة  وجعل  نصفًا، 
اختار لنا اسمن اشتّقها من أسائه، فاه امحمود، وأنا مّمد، واه العير 

وهذا عٌي، فأنا للّنبّوة والِرسالة، وعٌي للوصّية والقضّية«)1).
الّزيدّية(،  عى  )الّرّد  كتاب  عن  الورى(،  )إعام  ي  روي  ما   /38
جعفر بن مّمد الّدوريستّي، »قال: وأخري أبو عبد اه، مّمد بن وهبان، 
قال: حّدثنا أبو بر، أمد بن إبراهيم بن أمد الَعِمّي، قال: أخرنا مّمد 
ابن زكرّيا بن دينار الغاّي، حّدثنا سليان بن إسحاق بن سليان بن عّي 
ابن عبد اه بن العّباس، قال: حّدثني أي، قال: كنته يومًا عند الّرشيد، 
إّي  الّرشيد:  فقال  ذلك،  ي  فأطنب  عدله،  ِمن  كر  ذه وما  امهدّي،  فذكر 

أحسبكم حسبونه أي، امهدّي«)2).
الّزيدّية(،  عى  )الّرّد  كتاب  عن  الورى(،  )إعام  ي  روي  ما   /39

)1) أماي الطوّي: 183/ح 9.

)2) إعام الورى بأعام اهدى: 385. 
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جعفر بن مّمد الّدوريستّي، قال: »وحّدثني عن أبيه، عن جِده، عن ابن 
يا عّم،  له:  قال   ،الّنبّي أّن  امّطلب:  عبد  بن  العّباس  أبيه  عّباس، عن 
يملك ِمن ولدي اثنا عر خليفة، ثّم تكون أمور كرهة، وشّدة عظيمة، 
ثّم خرج امهدّي من ولدي، يهصلح اه أمره ي ليلة، فيمأ اأرض عدًا 

لئْت جورًا، ويمكث ي اأرض ما شاء اه، ثّم خرج الّدّجال«)1). كا مه
40/ ما روي ي كتاب )اَأمان( ابن طاوس، قال: »فصل: ورأيته 
بن  أمد  بر،  أي  تأليف  الّدامغة(،  اأبواب  )كتاب  تسميته:  عتيٍق  ي 
فلّا  أسد:  بنت  فاطمة  )قالْت  لفظه:  هذا  ما  الَعّمّي  أمد  بن  إبراهيم 
أملق)2) أبو طالب، جاءه رسول اه والعّباس، فأخذ من عياله اثنن 
بالقرعة، فطار سهم رسول اه لعٍي، فصار معه، وله، وأنشأه ورّباه، 
ق رسول اه وهْديه وسرته، وكان أّول َمن آمَن به  له فأخذ عٌي بخه

وصّدقه(« )3).

)1) إعام الورى بأعام اهدى: 386، والقصص، للّراوندّي: 369/ح 441. 

ِْلٌق، إذا افتقر. العن: 348/10. قال: أملق الّرجل، فهومه )2) يه

)3) اأمان: 96. 
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١١- أحمُد بُن إسحاق، المادرُي، البصرُي
أمد بن إسحاق امادرّي، البرّي، أبوالعّباس، وامادرّي بفتح اميم 
أجداد  لبعض  واسم  مادرة،  إى  نسبة  راء،  آخرها  وي  امهملة،  والّدال 
الِرجال  كتب  ي  يهذكر  وم   ،)#318( سنة  حّيًا  كان  إليه)1).  امنسوب 
بن  »مّمد  عن  الّصدوق،  أماي  ي  رواي��ة  وله  مهمل،  فهو  والّراجم، 
امادرّي  إسحاق  بن  أمد  الّعباس  أبو  حّدثنا  قال:  إسحاق،  بن  إبراهيم 
بالبرة ي رجب سنة ثان عرة وثاث مائة، قال: حّدثنا أبو ِقابة عبد 
املك بن مّمد، قال: حّدثنا غانم بن احسن الّسعدّي، قال: حّدثنا مسلم 
ابن خالد امّكّي، قال: حّدثنا جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد 
اه اأنصارّي، عن عّي بن أي طالٍب، قال: قالْت فاطمة لرسول 
ويوم  اأه��وال  ويوم  اأعظم  اموقف  يوم  ألقاَك  أين  أبتاه،  يا   :اه
وأنا  احمد،  لواء  ومعي  اجّنة،  باب  عند  فاطمة،  يا  قال:  اأكر؟  الفزع 
: يا أبتاه، فإْن م ألَقَك هناك، قال: إلقيني عى  الّشفيع أّمتي إى رِي، قلته
ّمتي، قالْت: يا أبتاه، وإْن م ألَقَك هناك، قال: إلقيني  احوض، وأنا أسقي أه
عى الِراط، وأنا قائم، أقول: رِب سِلم أّمتي، قالْت: فإْن م ألَقَك هناك، 
قال: إلقيني وأنا عند اميزان، أقول: رِب سِلم أّمتي، قالْت: فإْن م ألَقَك 
هناك، قال: إلقيني عى )عند( شفر جهّنم، أمنع ررها وهبها عن أّمتي، 

فاستبرْت فاطمة بذاك، صّى اه عليها وعى أبيها وبعلها وبنيها« )2).
باب ي تذيب اأنساب: 142/3.  )1) اأنساب، للّسمعاّي: 159/5، واللر

)2) أماي الّصدوق: ص 275/ح12. 
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١2- أحمُد بُن الحسن )الحسين(، القّزاُز، البصرُي
)1)، واقفٌي)2)، له كتاب:  القّزازه البرير أمد بن احسن )احسن(، 
امتوّى  بن جبلة  اه  عبد  الواقفة(. روى عن  )الّصنعة ي مذهب  الِصفة 
ي  عاش  قْد  فهو   ،(4()#261( سنة  وفاته  وكانْت   .(3()#219( سنة 
الّنصف اأّول من القرن الّثالث، فيكون معارًا لإمام اجواد واهادي 
 اخوئّي الّسّيد  وحكم  مهمًا،  الِرجال  كتب  ي  كر  ذه  .والعسكرّي
بضعفه)5)، مع أّنه وارد ي أسانيد تفسر القمّي. والقّزاز نسبة إى بيع الَقِز 

وعمله)6).
رواياُتُه:

1/ ما روي ي تفسر القمّي، عن »مّمد بن أمد بن ثابت، قال: حّدثنا 
ميعًا،  القّزاز  )احسن(،  احسن  بن  وأمد  ساعة،  بن  مّمد  بن  احسن 
عن صالح بن خالد، عن ثابت بن ريح، قال: حّدثني أبان بن تغلب، 
ه إّا من عبد  عن عبد اأعى الّتغلبّي )الّثعلبّي(، وا أراي إّا قْد سمعته
اأعى، قال: حّدثني أبو عبد الّرمن الّسلمّي: أّن علّيًا قرأ هم الواقعة: 

)1) رجال الّنجاّي: 78 / 176، وتذيب امقال: 262/3.

)2) رجال ابن داود: 8/286.

)3) رجال الّنجاّي: 216 /563.

)4) رجال الّشيخ: 408 / 5944. 

)5) معجم رجال احديث: 304/7، ي ترمة: )زياد بن أي غياث(.

: ثياب صوف رّبا خالطها حرير.  باب: 33/3، والقزر )6) اأنساب، للّسمعاّي: 407/10، واللر

امحكم وامحيط اأعظم:118/4.
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َعُلْوَن ُشْكَرُكم أَنُكْم ُتَكِذُبْوَن﴾، فلّا انرف، قال: إّي قْد عرفته أّنه  ﴿َوَتْ
ا أّي قْد سمعته رسول اه يقرؤها  سيقول قائٌل: ِمَ قرأ هكذا؟ قرأته
اه:  فأنزل  بنوء)1) كذا وكذا،  أهمطرنا  قالوا:  أهمطروا،  إذا   كذلك، وكانوا 

َعُلْوَن ُشْكَرُكم أَنُكْم ُتَكِذُبْوَن﴾« )2). ﴿َوَتْ
أّيوب  بن  أسحاق  بن  »أمد  عن  الّتنزيل،  شواهد  ي  روي  ما   /2
الفقيه، قال: أخرنا إبراهيم بن عبد الّسام، قال: حّدثنا أمد بن احسن 
البرّي، قال: حّدثنا ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن سعيد بن جبر، 
عن أي احمراء، قال: قال الّنبّي: ل�مّ�ا أهس�رَي ب�ي، رأي�ته ف�ي ال�ع�رش 

ه بعٍي(«)3). )ا إل���َه إّا اه، م�ح�ّم�د رسول اه أّيدته
3/ ما روي ي أماي ابن سمعون الواعظ، عن »عمر بن احسن بن عّي 
بن مالك، حّدثنا أمد بن احسن البرّي، حّدثنا سليان بن أمد، حّدثنا 
أبو خليد، حّدثني ابن ثوبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اه 
بهني اإسام عى مس: شهادة أْن َا إله إّا اه، وأّن مّمدًا عبده   :

ورسوله، والّصاة، والّصيام، واحّج، والّزكاة«)4).

)1) اسم نجمة، زعموا أّن اأمطار من سببها. 

)2) تفسر القمّي: 349/2.

)3) شواهد الّتنزيل: 297/1/ح 303. 

)4) أماي ابن سمعون: 211/1/ح201. 
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١3- أحمُد بُن الحسين بن أسامة، البصرُي
 امفيد شيخ  احسن،  أبو   ، البرير أهسامة  بن  احسن  بن  أمد 
القرن  من  الثاي  الّنصف  ي  عاش  قْد  فيكون   ،)#413( سنة  امتوّى 
الّرابع. روى عنه الّشيخ امفيد ي أماليه، قائًا: »أخري أبو احسن، 
أمد بن احسن بن أهسامة البرّي إجازة، قال: حّدثنا عبيد اه بن مّمد 
الواسطّي، قال: حّدثنا أبو جعفر، مّمد بن مّمد بن حيى، قال: حّدثنا 
هارون بن مسلم بن سعدان، قال: حّدثنا مسعدة بن صدقة، قال: حّدثنا 
جعفر بن مّمد، عن أبيه، أّنه قال: أرسل الّنجاير ملك احبشة إى 
جعفر بن أي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهوي بيٍت له جالس عى 
الّراب، وعليه خلقان الّثياب، قال: فقال جعفر بن أي طالب، فأشفقنا 
منه حن رأيناه عى تلك احال، فلّا أْن رأى ما بنا، وتغّر وجوهنا، قال: 
: بى  احمد ه الذي نر مّمدًا، وأقّر عيني به، أَا أهبِركم! فقلته
عيوي  من  عن  نحوأرضكم  من  الّساعة  ي  جاء  إّنه  فقال:  املك،  أّها 
نبّيه مّمدًا، وأهلك عدّوه، وأهِر فان  قْد نر  أّن اه  هناك، فأخري 
تل فان وفان وفان، التقوا بواِدٍ يقال له: بدر، لكأِي أنظر  وفان، وقه
إليه حيث كنته أرعى لسِيدي هناك، وهورجٌل من بني صفرة، فقال له 
جعفر: أّها املك الّصالح، فا ي أراك جالسًا عى الّراب، وعليك هذا 
ِمن  أّن   عيسى عى  اه  أنزل  فيا  نجد  إّنا  جعفر،  يا  فقال:  اخلقان، 
الِنعمة،  دث هم من  تواضعًا عندما حه له  دثوا  أْن حه حِق اه عى عباده 
فلّا أحدث اه ي نعمة نبِيه مّمد، أحدثته لك هذا الّتواضع، قال: 
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فلّا بلغ الّنبّي ذلك، قال أصحابه: إّن الّصدقة تزيد صاحبها كثرة، 
فتواضعوا  رفعة،  صاحبه  يزيد  الّتواضع  وإّن  اه،  يرمكم  فتصّدقوا 

كم اه«)1). يرفعكم اه، وإّن العفو يزيد صاحبه عّزة، فاعفوا يهعزر

)1) أماي امفيد: 238/ح2.
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١4- أحمُد بُن حّماد، البصرُي
جزى  بن  رافع  بن  سّيار  بن  نر  ولد  من   ، البرير ّماد  بن  أمد 
ابن ربيعة الّليثّي)1)، الّتميمّي)2)، واي خراسان لبني أمّية، خرج عليه أبو 
)احار(  بمروان  فاسترخ  نر،  عنه  فعجز  وحاربه،  اخراساّي  مسلم 
وأذربيجان،  اجزيرة  باحتال  عنه  واشتغل  إنجاده،  عن  د  فبعه مّرة،  غر 
ل إى  بالّرّي، ومه : مرض  اموت، وقيل  أمام أي مسلم، وأدركه  فتقهقر 
ِلفْت  ساوة، فات ها سنة )131#(. وي خراسان عرة أعوام)3). وقْد أه
كتب ي سرته)4). له رواية ي )طّب اأئّمة(، عن »أي الفوارس بن غالب 
نر  ولد  من  البرّي  ّماد  بن  أمد  حّدثنا  قال:  فارس،  بن  مّمد  ابن 
 الِرضا أبواحسن  قال: كان  َمعمر بن خّاد،  قال: حّدثني  ابن سّيار، 
كثرًا ما يأمري باّخاذ هذا الّدواء، يقول: إّن فيه منافع كثرة، ولقْد جّربته 
وبليلج  أسود،  هليلج  تأخذ  ما خالف.  فا واه  والبواسر،  اأرياح  ي 
لوزًا أزرق،  تأخذ مثله  ثّم  فتدّقه وتنخله بحريرة،  وأملج، أجزاء سواء، 
ياث  الكّراث حّتى  ماء  الّلوز ي  فتنقع  أرزق،  مقل  العراقّين  عند  وهو 
شديدًا،  عجنًا  وتعجنها  اأدوية  هذه  عليه  تطرح  ثّم  ليلة،  ثاثن  فيه، 
حّتى ختلط، ثّم جعله حّبًا مثل العدس، وتدهن يدك بالبنفسج، أو دهن 

)1) إكال الكال: 83/2.

)2) رح اأخبار: 42/3. 

)3) الواي بالوفيات: 41/27، وسر أعام الّنباء: 463/5.

)4) الّذريعة: 39/11 و145/25.
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الّصيف  ي  كان  فإْن  الِظّل،  ي  جّففه  ثّم  يلتزق،  لئّا  شرج؛  أو  خري، 
أخذَت منه مثقاًا، وإْن كان ي الّشتاء مثقالن، واحتِم من الّسَمك واخِل 

والبقل، فإّنه جّرب« )1).

)1) طبر اأئّمة: 101، وعنه، البحار: 201/59/ح1.
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١٥- أحمُد بُن عبد الَرحمن، البصرُي
، ثقة؛ لرواية ابن أي عمر عنه؛ أّنه ا  أمد بن عبد الّرمن البرير
الّطبقة  من  الّشيخ)1)–.  ثقٍة موثوٍق به–كا نّص عى ذلك  إّا عن  يروي 

اخامسة؛ لكونه شيخ ابن أي عمر الذي هو من الّطبقة الّسادسة)2).
وله روايتان:

1/ ما روي ي مقاتل الطالبّين، عن »أمد بن سعيد، قال: حّدثني 
عمر،  بن  مّمد  عن  واحٍد،  غر  حّدثنا  قال:  العلوّي،  احسن  بن  حيى 
ّماد  بن  مهدي  بن  الّرمن  عبد  عن  البرّي،  الّرمن  عبد  بن  أمد  عن 
 إليهم،  ابن سلمة، عن سعيد بن ثابت، قال: ما برز عّي بن احسن 
أرخى احسن–صلوات اه عليه وسامه– عينيه، فبكى، ثّم قال: الّلهّم 
ْن أنَت الّشهيد عليهم، فرز إليهم أشبه اخلق برسول اه، فجعل  كه
 :يشدر عليهم، ثّم يرجع إى أبيه، فيقول: يا أبه! العطش، فيقول احسن
ي حّتى يسقيك رسول اه بكأسه، وجعل  اصر حبيبي، فإّنك ا مه
مي بسهم، فوقع ي حلقه، فخرقه، وأقبل ينقلب  يكّر كّرة بعد كّرة، حّتى ره
بدمه، ثّم نادى: يا أبتاه! عليك الّسام، هذا جِدي رسول اه يقرئك 

نيا«)3). الّسام، ويقول: عِجل القدوم إلينا، وشهق شهقة فارق الدر
2/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنه أي 

)1) عّدة اأصول: 154/1.

)2) ترتيب طبقات الكّي )خطوط(: 109/6–110.

)3) مقاتل الطالبّين: ص 77، وعنه، بحار اأنوار: 45/45.
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عمر، عن أمد بن عبد الّرمن، عن إساعيل بن عبد اخالق، عّمن حّدثه، 
قال: شكوته إى أي عبد اه قّلة ولدي، وأّنه ا ولد ي، فقال ي: إذا 
علته  : جه أتيَت العراق، فتزّوج امرأة، وا عليك أْن تكون سوءآء، قلته

بح، فإّهّن أكثر أوادًا« )1). فداك، وما الّسوءآء؟ قال: امرأة فيها قه

)1) الكاي: 5 /333/ح3، وعنه، وسائل الّشيعة: 54/20/ح25020.
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١٦- أحمُد بُن علّي بن نوٍح، الِسيرافُي، البصرُي
، أبو العّباس، لكّن الّشيخ  ، البرير أح�مد بن عّي بن نوح الّسراير
و)نوحًا(  )الّعباس(،  جّده  الّنجاّي  وجعل  )مّمدًا()1)،  أبيه  اسم  جعل 
جّد أبيه، قائًا: »أمد بن عّي بن العّباس بن نوح«)2)، والّظاهر مامّية ما 
باسم  يقتضيه معروفّيتيه  ما  نوح شيخه، وغاية  ابن  الّنجاّي؛ أّن  ذكره 
جِد أبيه، وهو ليس بعزيز، مضافًا إى أّن الّشيخ روى عنه ي بعض كتبه 

بعنوان: )أمد بن عّي بن نوح( كا سيأي. 
بينها  فارس،  بحر  ساحل  عى  تقع  مدينة  سراف–وهي  من  أصله 
بن البرة سبعة أّيام)3)–، سكن البرة فنهسب إليها)4). ثقة ي احديث 
واعتمد  بالِرجال،  فقيهًا بصرًا  يرويه،  ما  متقنًا  الّرواية،  به، واسع  بصٌر 
كالقول  الفاسدة،  ااعتقادات  بعض  عنه  كيْت  حه كثرًا،  الّنجاّي  عليه 
  بالّرؤية، له كتب منها: كتاب امصابيح )ي ذكر من روى عن اأئّمة
لكِل إماٍم كتاب(، وكتاب الّزيادات عى أي العّباس بن سعيد ي رجال 
الوكاء  أخبار  وكتاب  والّتعفر،  الّتعقيب  وكتاب   ،مّمد بن  جعفر 
وم  امسّودات،  ي  كانْت  الكتب  هذه  أّن  »غر  الّشيخ:  قال  اأربعة)5)، 

)1) الفهرست: 117/86، ورجال الّشيخ: 6027/417.

)2) رجال الّنجاّي: 209/86.

نظر: معجم البلدان: 294/3 -295. )3) يه

)4) رجال الّنجاّي: 209/86، والفهرست: 117/86.

)5) م.ن. 
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يوجد منها يء«)1). عاش ي الّنصف اأّول من القرن اخامس، لقول 
وم  بالبرة،  كان  إّنه  إّا  اأقرب،  عن  »مات   :)#460( امتوّف  الّشيخ 

يّتفق لقائي إّياه«)2)، وهو من الّطبقة الّتاسعة)3).
رواياُتُه:

1/ ما روي ي رجال الّنجاّي: »قال أبو العّباس، أمد بن عّي بن 
إبراهيم، قال: حّدثنا مّمد بن هارون اهاشمّي،  نوح، حّدثنا حسن بن 
الطيالّي  اه  بن عبد  بن احسن، وعيسى  بن احسن  قال: حّدثنا مّمد 
العسكرّي، قاا: حّدثنا مّمد بن سعيد اأصفهاّي، قال: حّدثنا ريك، 
عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيد اه بن احِر، أّنه سأل احسن بن 
عٍي عن خضابه، فقال: أما إّنه ليس كا ترون، إّنا هو حّناء، وكتم«)4).

قال:  نوح،  بن  عّي  بن  »أمد  عن  الّنجاّي،  رجال  ي  روي  ما   /2
حّدثنا فهد بن إبراهيم، قال: حّدثنا مّمد بن احسن، قال: حّدثنا مّمد بن 
موسى احرّي، قال: حّدثنا ربعّي بن عبد اه بن اجارود، قال: سمعته 
ِدث، قال: كان رجٌل من بني رياح، يقال له: سحيم بن أثيل،  اجارود حه
نافر غالبًا أبا الفرزدق بظهر الكوفة، عى أْن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا 
بالّسيوف،  إليها  قاموا  اماء،  وردِت  فلّا  اماء،  وردِت  إذا  مائة،  إبله  من 
فجعلوا يربون عراقيبها، فخرج الّناس عى احمرات والبغال يريدون 

)1) الفهرست: 117/86.

)2) امصدر الّسابق نفسه.

)3) ترتيب طبقات الفهرست: 198-197/6. 

)4) رجال الّنجاّي: 6/9، )ترمة عبيد اه بن احّر اجعفّي(. 
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 اه رسول  بغلة  عى  فجاء  قال:  بالكوفة،   وعٌي قال:  الّلحم، 
ِهّل ها لغر  ا الّناس، ا تأكلوا من حومها، فإّنا أه إلينا، وهو ينادي: يا أهر

.(1(»اه
العّباس،  أي  عن  إبراهيم،  بن  »احسن  عن  الغيبة،  ي  روي  ما   /3
قال:  الكاتب،  مّمد  بن  اه  هبة  نر،  أي  عن  نوح،  بن  عّي  بن  أمد 
أبو  حّدثني  قال:  الّرهاوّي،  تربك  بن  مّمد  بن  أمد  أبواحسن،  حّدثني 
جعفر، مّمد بن عّي بن احسن بن موسى بن بابويه، أو قال: أبو احسن، 
 عّي بن أمد الّدّال القمّي، قال: اختلفْت ماعة من الِشيعة ي أّن اه
عى  جوز  ا  مال  هذا  قوم:  فقال  يرزقوا،  أو  خلقوا،  أْن  لأئّمة  فّوض 
إليهم،  وفّوضه  ذلك،  عى  اأئّمة  اهأقدر  بل  آخرون:  وقال   ،اه
بالكم  ما  قائل:  فقال  تنازعًا شديدًا،  فخلقوا ورزقوا. وتنازعوا ي ذلك 
فتسألونه  العمرّي،  عثان  بن  عّي  بن  مّمد  جعفر،  أي  إى  ترجعون  ا 
عن ذلك، فيوِضح لكم احّق فيه، فإّنه الّطريق إى صاحب اأمر)عّجل 
قوله،  إى  وأجابْت  وسّلمْت،  جعفر،  بأي  اجاعة  فرضيت  فرجه(،  اه 
فكتبوا امسألة، وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إّن 
اه تعاى هوالذي خلق اأجسام، وقسم اأرزاق؛ أّنه ليس بجسٍم وا 
 ،اأئّمة وأّما  العليم،  وهوالّسميع  يء،  كمثله  ليس  جسم،  ي  حاٍل 
فإّهم يسألون اه–تعاى–، ف�ي�خ�لق، ويسألونه، فرزق، إجابًا مسألتهم، 

وإعظامًا حِقهم«)2).

)1) رجال الّنجاّي: 441/167، )ترمة ربعّي بن عبيد اه بن اجارود(. 

)2) الغيبة: 294-293. 
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4/ ما روي ي الغيبة، باإسناد امتقّدم–أي: احسن بن إبراهيم، عن 
أمد بن عّي بن نوح-، عن »أي نر، هبة اه بن مّمد بن بنت أّم كلثوم 
بنت أي جعفر العمرّي، قال: حّدثني ماعة من بني نوبخت، منهم احسن 
بن  أي جعفر، مّمد  بنت  كلثوم  أّم  به  الّنوبختّي، وحّدثتني  كثر  ابن 
َِل إى أي جعفٍر ي وقت من اأوقات ما  عثان العمرّي، أّنه: مه
ينفذه إى صاحب اأمر من قم ونواحيها، فلّا وصل الّرسول إى بغداد، 
فع إليه، وّدعه، وجاء لينرف، قال  ودخل عى أي جعفر، وأوصل إليه ما ده
له أبو جعفر: قْد بقي يء ّما استهودعَته، فأين هو؟ فقال له الّرجل: م يبق 
يء يا سِيدي ي يدي إّا وقْد سّلمته، فقال أبو جعفر: بى، قْد بقي يء، 
فع إليك، فمى الّرجل، فبقي أّيامًا  فارجع إى ما معك وفِتشه، وتذّكر ما ده
يتذّكر ويبحث ويفِكر، فلم جد شيئًا، وا أخره َمن كان ي ملته، فرجع إى 
ِلم إّي، وقْد ملته إى حرتك،  أي جعفر، فقال له: م يبق يء ي يدي ّما سه
فقال أبو جعفر: فإّنه يقال لك: الّثوبان الّسدانّيان الّلذان دفعها إليك فان 
ابن فان ما فعا؟ فقال له الّرجل: إي واه يا سّيدي، لقْد نسيتها حّتى 
ذهبا عن قلبي، ولسته أدري -اآن- أين وضعتمها، فمى الّرجل، فلم 
يبَق يء كان معه إّا فّتشه وحّله، وسأل َمن مل إليه شيئًا من امتاع أْن 
يفِتش ذلك، فلم يقف ها عى خر، فرجع إى أي جعفر، فأخره، فقال له 
أبو جعفر: يقال لك: امض إى فان ابن فان الذي ملت إليه العدلن)1) 
القطن ي دار القطن، فافتق أحدما، وهوالذي مكتوب كذا وكذا، فإّها 
ي جانبه، فتحّر الّرجل ّما أخره به أبو جعفر، ومى لوجهه إى اموضع، 

)1) العدان: احمان عى الّداّبة من اجانبن. العن: 38/2 )عدل(.
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ففتق العدل الذي قال له: افتقه، فإذا الّثوبان ي جانبه قد اندّسا مع القطن، 
فأخذما، وجاء ها إى أي جعفر، فسّلمه إليه، وقال له: قْد نسيتها أّي 
مّا شددته امتاع، بقيا، فجعلتهها ي جانب العدل، ليكون ذلك أحفظ ها، 
وحّدث الّرجل با رآه وأخره به أبو جعفر عن عجيب اأمر الذي ا يقف 
في الّصدور، وم  إليه إّا نبٌي أو إمام من ِقَبل اه الذي يعلم الّسائر وما خه
نفذ التّجار إى  يكْن هذا الّرجل يعرف أبا جعفر، وإّنا أهنفذ عى يده، كا يه
أصحاهم عى يد َمن يثقون به، وا كان معه تذكره سّلمها إى أي جعفر، 
وا كتاب أّن اأمر كان حاّدًا جّدًا ي زمن امعتضد، والّسيف يقطر دمًا كا 
يقال، وكان ّرًا بن اخاّص من أهل هذا الّشأن، وكان ما حمل به إى أي 
جعفر ا يقف َمن حمله عى خره وا حاله، وإّنا يقال: امِض إى موضع 
كذا وكذا، فسِلم ما معك ِمن غر أْن يشعر بيء، وا يهدفع إليه كتاب، لئّا 

يقف عى ما حمله منه«)1).
العّباس  أبو  ن��وح،  بن  عّي  بن  »أم��د  عن  الغيبة،  ي  روي  ما   /5
الّسراّي، قال: أخري أبو نر، هبة اه بن مّمد بن أمد، امعروف بابن 
برينة الكاتب، قال: حّدثني بعض اأراف من الِشيعة اإمامّية أصحاب 
احديث، قال: حّدثني أبو مّمد، العّباس بن أمد الّصائغ، قال: حّدثني 
احسن بن أمد اخصيبّي، قال: حّدثني مّمد بن إساعيل، وعّي بن عبد 
اه احسن، قاا: دخلنا عى أي مّمد احسن بّس َمن رأى، وبن يديه 
ماعة من أوليائه وشيعته، حّتى دخل عليه بدره خادمه، فقال: يا مواي! 
ر، فقال له: هؤاء نفر من شيعتنا باليمن–ي حديث  بالباب قوم شعث غه

)1) الغيبة: 296-294. 
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أْن– قال احسن لبدر: فامض، فأتنا  أْن ينتهي إى  طويل يسوقانه إى 
له  فقال  يسرًا حّتى دخل عثان،  إّا  لبثنا  فا  العمرّي،  بن سعيد  بعثان 
مال  عى  امأمون  والّثقة  الوكيل  فإّنك  عثان،  يا  امِض  مّمد:  أبو  سّيدنا 
اه، واقبض من هؤاء الّنفر اليمنّين ما ملوه من امال، ثّم ساق احديث 
إّن عثان من خيار شيعتك،  يا سِيدنا، واه  لنا بأمعنا:  قه ثّم  أْن قاا:  إى 
ولقْد زدتنا علًا بموضعه من خدمتك، وإّنه وكيلك وثقتك عى مال اه 
تعاى: قال: نعم، واشهدوا عى أّن عثان بن سعيد العمرّي وكيي، وأّن 

ابنه مّمدًا وكيل ابني مهدِيكم«)1).
نر،  »أي  عن  نوح،  بن  عّي  بن  أمد  عن  الغيبة،  ي  روي  ما   /6
قّدس  العمرّي،  جعفر  أي  بنت  ابن  الكاتب،  أمد  بن  مّمد  بن  اه  هبة 
بن عّي، حر  ما مات احسن  أّنه  اه روحه، وأرضاه عن شيوخه: 
غسله عثان بن سعيد، وتوّى ميع أمره ي تكفينه وحنيطه وتقبره، 
مأمورًا بذلك للّظاهر من احال التي ا يمكن جحدها وا دفعها إا بدفع 
توقيعات صاحب اأمر خرج  وكانْت  حقائق اأشياء ي ظواهرها. 
عى ي�دي ع�ث�م�ان ب�ن سعيد وابنه أي جعفر مّمد بن عثان، إى شيعته 
وخواِص أبيه أي مّمد، باأمر والّنهي واأجوبة عّا يسأل الّشيعة عنه 
إذا احتاجْت إى الّسؤال، باخِط الذي كان خرج ي حياة احسن، فلم 
تزل الّشيعة مقيمة عى عدالتها إى أْن تهوِي عثان رمه اه ورضوان اه 
عليه، وغّسله ابنه أبو جعفر، وتوّى القيام به، وحصل اأمر كّله مردودًا 
إليه، والّشيعة جتمعة عى عدالته وثقته وأمانته، ما تقّدم له من الّنّص عليه 

)1) الغيبة: 356-355.
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باأمانة والعدالة، واأمر بالّرجوع إليه ي حياة احسن، وبعد موته ي 
حياة أبيه عثان رمة اه عليه«)1).

7/ ما روي ي الغيبة، عن »احسن بن إبراهيم القمّي، قال: أخري 
أبوالعّباس، أمد بن عّي بن نوح، قال: أخري أبو عّي، أمد بن جعفر بن 
سليان البزوفرّي، قال: حّدثني أبو عبد اه، جعفر بن مّمد امدائنّي، 
إذا ملته  ب�)ابن قزدا(، ي مقابر قريش، قال: كان من رسمي  امعروف 
امال الذي ي يدي إى الّشيخ أي جعفر، مّمد بن عثان العمرّي أْن 
أقول له ما م يكن أحد يستقبله بمثله: هذا امال، ومبلغه كذا وكذا لإمام 
لإمام؟  إّنه  ي:  تقول  له:  فأقول  راجعه،  فأه َدعه،  نعم،  ي:  فيقول   ،
إليه آخر عهدي به، ومعي  فيقول: نعم لإمام، فيقبضه، فرته 
بن  إى احسن  امِض ها  فقال ي:  له عى رسمي،  فقلته  دينار،  أربعائة 
كامنكر  فرّد عّي  الّرسم،  مّني عى  أنت  تقبضها   : فقلته  ، فتوّقفته روح، 
لقوي، وقال: قم عافاك اه، فادفعها إى احسن بن روح، فلّا رأيته ي 
وجهه غضبًا، خرجته وركبته داّبتي، فلّا بلغته بعض الّطريق، رجعته 
أنا  فقلت:  هذا؟  َمن  فقال:  اخادم،  إّي  فخرج  الباب،  فدققته  كالّشاِك، 
له:  فقلت  ورجوعي،  لقوي  وهومنكر  فراجعني،  ي،  فاستأذن  فان، 
رجوعي،  خر  فعّرفه  فدخل،  لقائه،  من  ابّد  فإّنه  ي،  فاستأذن  أدخل، 
ي  ورجاه  رير،  عى  وجلس  فخرج،  الّنساء،  دار  إى  دخل  قْد  وكان 
اأرض، وفيها نعان يصف حسنها وحسن رجليه. فقال ي: ما الذي 
: م أجس عى ما رسمته  جّرأك عى الّرجوع، وِمَ ْم متثل ما قلته لك، فقلته

)1) الغيبة: 356. 
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ي، فقال ي وهومغضب: قم عافاك اه، فقْد أقمته أبا القاسم، حسن بن 
: بأمر اإمام، فقال: قم عافاك اه،  روح مقامي، ونّصبته منصبي، فقلته
كا أقول لك، فلْم يكن لك عندي غر امبادرة. فرته إى أي القاسم بن 
ّ به، وشكر اه، ودفعته  روح، وهوي دار ضِيقة، فعّرفته ما جرى، َفسه
إليه الّدنانر، وما زلته أمل إليه ما حصل ي يدي بعد ذلك من الّدنانر. 
قال: وسمعته أبا احسن، عّي بن بال بن معاوية امهّلبّي، يقول ي حياة 
جعفر بن مّمد بن قولويه: سمعته أبا القاسم، جعفر بن مّمد بن قولويه 
القمّي، يقول: سمعته جعفر بن أمد بن متيل القمّي، يقول: كان مّمد 
من  نحو  ببغداد  له  يتّرف  َمن  له   العمرّي جعفر  أبو  عثان،  ابن 
به  أحفى  كانوا  وكّلهم  فيهم،   بن روح القاسم  وأبو  أنفس،  عرة 
من أي القاسم بن روح، حّتى إّنه كان إذا احتاج إى حاجٍة أو إى سبٍب 
يهنجزه عى يد غره ما م يكن له تلَك اخصوصّية، فلّا كان وقت مّي أي 

جعفر، وقع ااختيار عليه، وكانت الوصّية إليه. 
قال: وقال مشاخنا: كّنا ا نشّك أّنه إذا كانْت كائنة من أمر أي جعفر 
ا يقوم مقامه إّا جعفر بن أمد بن متيل، أو أبوه؛ ما رأينا من اخصوصّية 
يأكل طعامًا  أّنه كان ي آخر عمره ا  بلغ  وكثرة كينونته ي منزله، حّتى 
إّا ما صلح ي منزل جعفر بن أمد بن متيل وأبيه؛ بسبب وقع له، وكان 
إْن  ون  يشكر ا  أصحابنا  وكان  وأبيه.  جعفر  منزل  ي  يأكله  الذي  طعامه 
كانْت حادثة م تكن الوصّية إّا إليه من اخصوصّية به، فلّا كان عند ذلك 
وبن  معه  وكانوا  نكروا،  يه وم  سّلموا،  القاسم،  أي  عى  ااختيار  ووقع 
يديه، كا كانوا مع أي جعفر، وم يزل جعفر بن أمد بن متيل ي 
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ملة أي القاسم، وبن يديه، كتّرفه بن يدي أي جعفر العمرّي، 
أي  عى  طعَن  فقْد  القاسم،  أي  عى  طعن  َمن  فكلر   ،مات أْن  إى 

جعفر، وطعن عى احّجة )صلوات اه عليه(«)1).
8/ ما روي ي الغيبة، أّنه قال: »قال ابن نوح: نسخته هذه الّنسخة من 
 امدرجن القديمن الّلذين فيها اخّط والّتوقيعات، وكان أبو القاسم
من أعقل الّناس عند امخالف واموافق، ويستعمل الّتقّية. فروى أبو نر، 
هبة اه بن مّمد، قال: حّدثني أبو عبد اه غالب، مو أي احسن بن أي 
الطّيب، قال: ما رأيته َمن هو أعقل من الّشيخ أي القاسم، احسن بن 
روح، وَلعهدي به يومًا ي دار ابن يسار، وكان له مٌل عند الّسّيد وامقتدر 
وخوفًا.  تقّيًة  حر  القاسم  أبو  وكان  تعِظمه،  العاّمة  وكانْت  عظيم، 
بعد  الّناس  أفضل  بكر  أبا  أّن  واحد  فزعم  اثنان،  تناظر  قْد  به  وعهدي 
رسول اه ، ثّم عمر، ثّم عّي، وقال اآخر: بل عٌي أفضل من عمر، 
فزاد الكام بينها، فقال أبوالقاسم: الذي اجتمعْت العصابة عليه 
هو تقديم الِصِديق، ثّم من بعده الفاروق، ثّم بعده عثان ذو الّنورين، ثّم 
فبقي  عندنا،  وهوالّصحيح  ذلك،  عى  احديث  وأصحاب  الوّي،  عّي 
َمن حر امجلس متعِجبًا من هذا القول، وكان العاّمة احضور يرفعونه 
عاء له والّطعن عى َمن يرميه بالّرفض. فوقع عّي  عى رؤوسهم، وكثر الدر
ِمي ي فمي، فخشيته أن  الّضحك، فلم أزل أتصر وأمنع نفي، وأدسر كه
أهفتضح، فوثبته عن امجلس، ونظر إّي، ففطن ي، فلّا حصلْت ي منزي، 
بن روح  القاسم احسن  بأي  فإذا  مبادرًا،  يطرق، فخرجته  بالباب  فإذا 

)1) الغيبة: 367 -370.
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 راكبًا بغلته، وقْد وافاي من امجلس قبل مضِيه إى داره، فقال ي: 
يا أبا عبد اه، أّيدك اه، ِمَ ضحكَت؟ فأردَت أْن تتَف ي، كأّن الذي قلته 
ا الّشيخ،  : كذلك هوعندي، فقال ي: اّتِق اه أهر عندك ليس بحٍق، فقلته
: يا سِيدي، رجل  فإّي ا أجعلك ي حٍل، تستعظم هذا القول مّني، فقلته
منه،  تعّجب  يه ا  القول،  ذلك  يقول  ووكيله،  اإمام  صاحب  بأّنه  يرى 
أهجرّنك،  دَت  عه لئن  وحياتك،  ي:  فقال  هذا!  قوله  ِمن  يهضَحك  وا 

ووّدعني، وانرف«)1).
9/ ما روي ي الغيبة، عن »أي نر، هبة اه بن مّمد، حّدثني أبو 
بّوابًا  أّن   القاسم أبا  الّشيخ  بلغ  قال:  الّنوبختّي،  كرياء  بن  احسن 
ورفه  بطرده،  فأمر  وشتمه،  معاوية  لعن  قْد  اأّول  الباب  عى  له  كان 
عن خدمته، فبقي مّدة طويلة يسأل ي أمره، فا واه، ما رّده إى خدمته 

وأخذه بعض اأهل، فشّغله معه، كّل ذلك للتقّية«)2).
أبو أمد  الغيبة، عن »أي نر، هبة اه، وحّدثني  10/ ما روي ي 
درانويه اأبرص، الذي كانْت داره ي درب القراطيس، قال ي: إي كنته 
قال:  نعامله،   ،روح بن  احسن  القاسم  أي  إى  ندخل  وأخوي  أنا 
وكانوا باعة، ونحن -مثًا- عرة، تسعة نلعنه، وواحد يشِكك، فنخرج 
من عنده بعد ما دخلنا إليه، تسعة نتقّرب إى اه بمحّبته، وواحد واقف؛ 
أّنه كان جارينا من فضل الّصحابة ما رويناه وما م نروه، فنكتبه حسنه 

.(3(»عنه
)1) الغيبة: 385-384.

)2) الغيبة: 385. 

)3) الغيبة: 386 . 



494

1ج

11/ ما روي ي الغيبة، عن »احسن بن إبراهيم، عن أي العّباس، 
أمد بن عّي بن نوح، عن أي نر، هبة اه بن مّمد الكاتب، ابن بنت 
بن روح ي  أي احسن  قر  إّن   :العمرّي أي جعفر  بنت  كلثوم  أّم 
الّنافذ  الّنوبختّي  أمد  بن  عّي  دار  فيه  كان  الذي  الّدرب  ي  الّنوبختّية، 
ي  وقال  قال:   ،الّشوك قنطرة  وإى  اآخر،  الّدرب  وإى  الّتِل،  إى 
سٍت  سنة  شعبان  ي   روح بن  احسن  القاسم  أبو  مات  نر:  أبو 

وعرين وثاثائة«)1).
12/ ما روي ي الغيبة، عن »احسن بن إبراهيم، عن أي العّباس، 
أمد بن عّي بن نوح، عن أي نر، هبة اه بن مّمد الكاتب، ابن بنت 
أّم كلثوم بنت أي جعفر العمرّي، قال: ما أراد اه تعاى أْن يكشف أمر 
عّي  بن  إساعيل  سهل،  أبا  أّن  له  وقع  زيه،  وخه فضيحته  ويهظهر  احّاج 
إليه  فوّجه  حيلته،  عليه  وتتّم  خرقته،  عليه  جوز  ّمن   الّنوبختّي
يستدعيه، وظّن أّن أبا سهل كغره من الّضعفاء ي هذا اأمر، بفرط جهله، 
وقّدر أْن يستجّره إليه، فيتمخرق به، ويتسّوف بانقياده عى غره، فيستتّب 
له ما قصد إليه من احيلة والبهرجة عى الّضَعَفة، لقدر أي سهل ي أنفس 
الّناس، ومّله من العلم واأدب أيضًا عندهم، ويقول له ي مراسلته إّياه: 
ثّم يعلو  أّوًا كان يستجرر اجّهال،  الّزمان- وهذا  إّي وكيل صاحب 
منه إى غره-، وقْد أهمرته بمراسلتك، وإظهار ما تريد من الّنرة لك، 
لتقوى نفسك، وا ترتاب هذا اأمر، فأرسل إليه أبو سهل، يقول 
له: إّي أسألك أمرًا يسرًا، خفر مثله عليك ي جنب ما ظهر عى يديك 

)1) الغيبة: 384. 
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من الّدائل والراهن، وهو أّي رجل أهحّب اجواري، وأصبو إليهّن، وي 
بّغضني إليهّن، وأحتاج أْن  بعدي عنهّن، ويه ّن، والّشيب يه منهّن عّدة احّظاهه
أهخِضبه ي كِل معة، وأحّمل منه مشّقة شديدة، أسر عنهّن ذلك، وإّا 
أْن  بعدًا، والوصال هجرًا، وأهريد  القرب  انكشف أمري عندهّن، فصار 
غنيني عن اخضاب، وتكفيني مؤونته، وجعل حيتي سوداء، فإّي طوع  ته
يديك، وصائر إليك، وقائل بقولك، وداٍع إى مذهبك، مع ما ي ي ذلك 
من البصرة، ولك من امعونة. فلّا سمع ذلك احّاج من قوله وجوابه، 
إليه بمذهبه، وأمسك  قْد أخطأ ي مراسلته، وجهل ي اخروج  أّنه  علم 
 أبوسهل وصّره  رسوًا،  إليه  يهرسل  وم  جوابًا،  إليه  يرّد  وم  عنه، 
الّصغر  عند  أمره  وشهر  أحد،  كِل  عند  به  ويطنز  وضحكة،  أحدوثة 

والكبر، وكان هذا الفعل سببًا لكشف أمره وتنفر اجاعة عنه«)1).
بن  أمد  عن  إبراهيم،  بن  »احسن  عن  الغيبة،  ي  روي  ما   /13
نوح، عن أي نر، هبة اه بن مّمد بن أمد الكاتب، ابن بنت أّم كلثوم 
أي  بنت  كلثوم  أّم  الكبرة  حّدثتني  قال:   ،العمرّي جعفر  أي  بنت 
عند  وجيهًا  العزاقر  أي  بن  جعفر  أبو  كان  قالْت:   ،العمرّي جعفر 
بني بسطام، وذاك أّن الّشيخ أبا القاسم كان قْد جعل له عند الّناس 
منزلة وجاهًا، فكان عند ارتداده حكي كّل كذٍب وباٍء وكفٍر لبني بسطام، 
ويهسنده إى الّشيخ أي القاسم، فيقبلونه منه، ويأخذونه عنه، حّتى انكشف 
ذلك أي القاسم، فأنكره وأعظمه، وهى بني بسطام عن كامه، 
وأمرهم بلعنه والراءة منه، فَلم ينتهوا، وأقاموا عى توِليه، وذلك أّنه كان 

)1) الغيبة: 400. 
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، وقْد أهخذ عّي الكتان، فعوقبته باإبعاد بعد  يقول هم: إّنني أذعته الِسّ
ااختصاص؛ أّن اأمر عظيم، ا حتمله إّا ملك مقّرب، أونبٌي مرسل، 
أو مؤمن متحن، فيؤِكد ي نفوسهم عظم اأمر وجالته، فبلغ ذلك أبا 
تابعه عى  القاسم، فكتب إى بني بسطام بلعنه والراءة منه، وّمن 
قوله، وأقام عى توِليه، فلّا وصل إليهم أظهروه عليه، فبكى بكاًء عظيًا، 
ثّم قال: إّن هذا القول باطنًا عظيًا، وهو أّن الّلعنة اإبعاد، فمعنى قوله: 
)لعنه اه(، أي: باعده اه عن العذاب والّنار. واآن قْد عرفته منزلتي، 
قالت  اأم��ر،  هذا  بالكتان  عليكم  وق��ال:  اب،  ال��رر عى  خّديه  وم��ّرغ 
أّم أي جعفر بن  أّن  أبا القاسم:  الّشيخ  الكبرة: وقْد كنته أخرته 
بسطام قالْت ي يومًا، وقْد دخلنا إليها، فاستقبلتني، وأعظمتني، وزادْت 
فأنكرته ذلك، وقلته ها:  تقّبلها،  انكّبْت عى رجّي  ي إعظامي، حّتى 
مهًا! يا سِتي، فإّن هذا أمر عظيم، وانكببته عى يدها، فبكْت ثّم قالْت: 
كيف ا أفعل بِك، وأنت مواي فاطمة، فقلته ها: وكيف ذلك يا سِتي؟ 
، قالْت:  فقالْت ي: إّن الّشيخ أبا جعفر، مّمد بن عّي، خرج إلينا بالِسِ
أذعته  أنا  إْن  وأفزع  كتانه،  علينا  أخذ  قْد  قالت:  ؟  الِسّ وما  ها:  فقلته 
عوقبْت، قالْت: وأعطيتها موثقًا أّي ا أكشفه أحٍد، واعتقدته ي نفي 
إّن  قالْت:  روح،  بن  احسن  القاسم  أبا  يعني:   ، بالّشيخ  ااسثناء 
الّشيخ أبا جعفر، قال لنا: إّن روح رسول اه انتقلْت إى أبيك، يعني: 
بدن  إى  انتقلْت  امؤمنن  أمر  وروح   ،عثان بن  مّمد  جعفر،  أبا 
الّشيخ أي القاسم، احسن بن روح، وروح مواتنا فاطمة انتقلْت إليِك، 
فكيف ا أهعظمك يا سّتنا، فقلته ها: مهًا، ا تفعي، فإّن هذا كذب يا 
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سّتنا، فقالْت ي: هو ٌر عظيم، وقْد أخذ علينا أّننا ا نكشف هذا أحد، 
فاه اه ّي ا حّل ي العذاب. ويا سِتي، فلوا أّنِك ملتيني عى كشفه ما 
كشفته لِك، وا أحٍد غرك، قالت الكبرة أّم كلثوم: فلا انرفته 
من عندها دخلته إى الّشيخ أي القاسم بن روح، فأخرته بالقّصة، 
نّية، إّياك أْن مي إى هذه امرأة  وكان يثق ي، ويركن إى قوي، فقال ي: يا به
بعد ما جرى منها، وا تقبي ها رقعة إْن كاتبتك، وا رسوًا إْن أنفذْته 
إليك، وا تلقيها بعد قوها، فهذا كفر باه تعاى، وإحاد قْد أحكمه هذا 
الّرجل املعون ي قلوب هؤاء القوم، ليجعله طريقًا إى أْن يقول هم بأّن 
اه تعاى اّحد به وحّل فيه، كا يقول الّنصارى ي امسيح، ويعدو إى قول 
احّاج لعنه اه. قالْت: فهجرته بني بسطام، وتركته امّي إليهم، وم 
أقبل هم عذرًا، وا لقيته أّمهم بعدها، وشاع ي بني نوبخت احديث، 
جعفر  أي  بلعن  وكاَتبه  القاسم  أبو  الّشيخ  إليه  وتقّدم  إّا  أحد  يبق  فلم 
الّشلمغاّي والراءة منه، وّمن يتوّاه، وري بقوله، أو كّلمه، فضًا عن 

موااته.
بن  مّمد  جعفر،  أي  بلعن   الّزمان صاحب  من  الّتوقيع  ظهر  ثّم 
عّي، والراءة منه، وّمن تابعه وشايعه، وري بقوله، وأقام عى توِليه بعد 

امعرفة هذا الّتوقيع.
وله حكايات قبيحة، وأمور فظيعة، ننِزه كتابنا عن ذكرها، ذكرها ابن 

نوح وغره«)1).
14/ ما روي ي الغيبة، عن »احسن بن إبراهيم، عن أمد بن عّي 

)1) الغيبة: 403 -406.
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ابن نوح، عن أي نر، هبة اه بن مّمد بن أمد، قال: حّدثني أبو عبد 
البّزاز، امعروف بغام أي عّي بن جعفر،  اه احسن بن أمد احامدّي 
الّنوبختّي، -وكان شيخًا مستورًا-، قال: سمعت  بابن زهومة  امعروف 
عّي  بن  م�ح�مّ�د  ع�م�ل  ل�ّم�ا  ي�ق�ول:  روح،  بن  القاسم  أي  بن  روح 
الّشلمغاّي كتاب الّتكليف، قال الّشيخ -يعني: أبا القاسم-: اطلبوه 
إّي أنظره، فجاءوا به، فقرأه ِمن أّوله إى آخره، فقال ما فيه يء إّا وقْد 
روي عن اأئّمة، إّا موضعن أوثاثة، فإّنه كذب عليهم ي روايتها، لعنه 

اه«)1).
نوح  بن  عّي  بن  أمد  العّباس،  »أي  عن  اإقبال،  ي  روي  ما   /15
ه  ، قال: حّدثني أبو أمد، امحسن بن عبد احكيم الّشجرّي، وكتبته
من أصل كتابه، قال ي )ي نسخته(: نسخته من كتاب أي نر جعفر بن 
القاسم احسن  أّنه خرج من جهة أي  اهيثم، وذكر  مّمد بن احسن بن 
رجب  من  وعرين  سبعة  يوم  الّصاة  أّن  روحه:  اه  قّدس  روح  ابن 
اثنتا عرة ركعة، يقرأ ي كّل ركعة فاحة الكتاب وما يتيّس من الّسور، 
وجلس، ويسِلم، ويقول بن كّل ركعتن: احمده ه الذي م يّتخذ ولدًا، 
وم يكْن له ريك ي املك، وم يكْن له وّي من الّذِل، وكِره تكبرًا، يا 
ي  غياثي  يا  نعمتي،  ي  ولِيي  يا  شّدي،  ي  صاحبي  ويا  مّدي،  ي  عّدي 
رغبتي، يا جيبي ي حاجتي، يا حافظي ي غيبتي، يا كالئي ي وحدي، يا 
أهني ي وحشتي، أنَت الّساتر عوري، فلك احمد، وأنت امقيل عثري، 
واسر  مّمٍد،  وآل  مّمٍد  عى  صِل  احمد،  فلك  رعتي،  امنِفس  وأنت 

)1) الغيبة: 409-408. 
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عوري، وآمن روعتي، وأقلني عثري، واصفح عن جرمي، وجاوز عن 
سّيئاي ي أصحاب اجّنة، وعد الِصدق الذي كانوا يهوعدون، فإذا فرغَت 
ا  من الّصاة والّدعاء، قرأَت احمد، و﴿ُقْل َهَو اُه أحٌد﴾، و﴿ُقْل َيا أُيَ
الكرّي،  وآية  الَقْدِر﴾،  َلْيَلِة  ف  أْنَزْلَناُه  و﴿إَنا  وامعِوذتن،  الَكاِفُرْوَن﴾، 
ثّم  ثّم تقول: )اه اه رِي، ا أرك به شيئًا(، سبع مّرات،  سبعًا سبعًا، 

أدع با أحببَت«)1).

)1) اإقبال: 675. 
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اه.  أبا عبد  بن احسن. ويكنى  بن عّي  زيد  بن  بن عيسى  أمد 
وأّمه عاتكة بنت الفضل بن عبد الّرمن بن العّباس بن ربيعة بن احارث 
عبد امّطلب. كان فاضًا عامًا مقّدمًا ي أهله، معروفًا فضله. وقْد كتب 
ومائة،  ومسن  سبعة  سنة  مّرم  من  الّثاي  ي  وادته  كانْت  احديث)1). 
وقال الّصفدّي: »خرج بعبادان ي خافة الّرشيد، وبويع له ّرًا سنة مس 
اختفائه  ي  مات  أْن  إى  مستخفيًا  يزل  فلم  هرب،  إّنه  ثّم  ومائة،  وثانن 
بالبرة، سنة سبع وأربعن ومائتن، وكانْت مّدة استتاره اثنتن وسّتن 

ه هذه امّدة كّلها، غر هذا«)2). سنة، وا يهعرف َمن استَر وَخِفَي أمره
ماسن  ي  اأن��وار  ب�)بدائع  امسّمى  )اأم��اي(،  كتاب  إليه  ونهسَب 
تب الّزيدّية. كا نهسبْت إليه آراء خالفة ما روي عن أهل  اآثار(، وهومن كه
البيت، منها إبانة الّزوجة بتطليقها ثاثة دفعة واحدة، وهوما رواه عنه 
حيى بن احسن ي كتاب )اأحكام(، وهومن كتب الّزيدّية)3): »حّدثني 
ئل عّمن طّلق  أي وعّاي، عّمن يثقون به، عن أمد بن عيسى بن زيد، أّنه سه
امراته ثاثًا معًا، فقال: بانْت منه بواحدة، وا نقول منها بقول الّرافضة، 
بطلون ذلك«)4). وقْد عاش معظم حياته متخِفيًا، فقْد وِيَ  يه أراد: إّهم 

)1) مقاتل الطالبين: 492/1، وذكر فيه قّصة اختفائه عن الّرشيد ي البرة. 

)2) الواي بالوفيات: 178/7. 

)3) مسند زيد: 22-12.

)4) اأحكام: 449/1.
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به ي زمن هارون، هو والقاسم بن عّي)أحد أبناء عمومته(، فأشخصها 
بن  الفضل  عند  حبسها  عليها  موِسعًا  فحبسها  احجاز،  من  بغداد  إى 
وقيل:  نائمن،  به  اموّكلن  احظ  بعدما  الِسجن  من  هرب  وقْد  الّربيع، 
إبراهيم  دار  ي  فتوارى  نائمن،  جعلها  ما  إليها  دّس  الّزيدّية  بعض  إّن 
اإمام ي بغداد مّدة، وقْد بلغ هارون خره، فوضع الّرصد ي كِل موضع، 
ّتهم صاحبها بالّتشّيع، لكّن أمد أمكنه التخّلص،  وأمر بتفتيش كّل دار يه
فمى إى البرة، فأقام ها، وهكذا حاول هارون مرارًا أْن يصل إليه، 
الّثالث  ليلة  ي  مات  حّتى  سنة،  سّتن  فيها  متخِفيًا  وبقي  يتمّكن،  فلم 
والعرين من شهر رمضان سنة سبع وأربعن ومائتن، وقره ي البرة، 
ي خّطة بني كليب عمر)1)، ي شال البرة، ي منطقة بني منصور الّتابعة 

لقضاء امَدْيَنة.
رواياُتُه:

1/ ما روي ي الّتوحيد، عن »مّمد بن إبراهيم بن إسحاق، الفارّي، 
العزائمّي، قال: حّدثنا أبو سعيد، أمد بن مّمد بن رمح الّنسوّي، قال: 
حّدثنا عبد العزيز بن حيى الّتميمّي بالبرة، وأمد بن إبراهيم بن معّى 
ابن أسد العمّي، قاا: حّدثنا مّمد بن زكرّيا الغاّي، قال: حّدثنا أمد بن 
عيسى بن زيد، قال: حّدثنا عبد اه بن موسى بن عبد اه بن حسن، عن 
 :ئل عن قوله أبيه، عن آبائه، عن احسن بن عّي بن أي طالب، أّنه سه

نظر: مقاتل الطالبّين: 408 -414، ورح اأخبار: 331/3، ورح هج الباغة، ابن أي  )1) يه

احديد: 148و 291/15، والفرح بعد الّشّدة: 141، وامجدي ي أنساب الطالبّين: 188، 
وِسر أعام الّنباء: 293/9، واأعام، للِزِركي: 191/2. 
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﴿إَِنا ُكَل َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر﴾، فقال: يقول : إّنا كّل يٍء خلقناه أهل 
الّنار بقدٍر«)1).

2/ ما روي ي تأويل اآيات الظاهرة، عن مّمد بن العّباس، قال: 
»حّدثنا عبد العزيز بن حيى، عن مّمد بن زكرّيا، عن أمد بن عيسى بن 
زيد، قال: حّدثني عِمي احسن بن زيد، وقال: حّدثني شعيب بن واقد، 
 ،أبيه عن  مّمد،  بن  جعفر  عن  حِدث  زيد  بن  احسن  سمعته  قال: 
ِمْن  ِكْفَلْنِ  ﴿ُيْؤتُِكْم  تعاى:  الّنبِي ي قوله  بن عبد اه، عن  عن جابر 
َعل َلُكْم ُنْوَرًا َتُْشْوَن بِِه﴾، قال: عٌي  تِِه﴾، قال: احسن واحسن، ﴿َوَيْ َرْحَ

.(2(»
3/ ما روي ي كفاية اأثر، عن »مّمد بن وهبان بن مّمد البرّي، 
قال: حّدثنا احسن بن عّي البزوفرّي، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حيى 
اجلودّي بالبرة، قال: حّدثني مّمد بن زكرّيا، عن أمد بن عيسى بن 
زيد، قال: حّدثني عمر بن عبد الغّفار، عن أي بصر، عن حكيم بن جبر، 
دعان، عن سعيد بن امسّيب، عن سعد بن مالك:  عن عّي بن زيد بن جه
، أنت مّني بمنزلة هارون من موسى، إّا أّنه ا  أّن الّنبّي، قال: يا عيه
الّتأويل،  قاتل بعدي عى  نجز عداي، وته نبّي من بعدي، تقي ديني، وته
نّبأي  ولقْد  نفاق،  وبغضك  إيان،  حبرك  عير  يا  الّتنزيل،  عى  قاتلته  كا 
لب احسن تسعة من اأئّمة معصومون  الّلطيف اخبر أّنه خرج ِمن صه
مطّهرون، ومنهم مهدير هذه اأّمة، الذي يقوم بالِدين ي آخر الّزمان، كا 

)1) الّتوحيد: 382 /ح 30.

)2) تأويل اآيات الظاهرة: 643.
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قمته ي أّوله«)1).
4/ ما روي ي العيون، عن »أي عّي، احسن بن أمد البهيقّي، قال: 
حّدثنا مّمد بن حيى الّصوّي، قال: حّدثنا مّمد بن زكرّيا الغاّي، قال: 
قال:  سنة،  سّتن  مسترًا  وكان  عّي،  بن  زيد  بن  عيسى  بن  أمد  حّدثنا 
حّدثنا عّمي، قال: حّدثنا جعفر بن مّمد الّصادق، قال: كان عّي بن 
احسن ا يسافر إّا مع رفقة ا يعرفونه، ويشرط عليهم أْن يكون من 
إليه، فسافر مّرة مع قوٍم، فرآه رجل، فعرفه،  الّرفقة، فيا حتاجون  خدم 
 ،احسن بن  عير  هذا  قال:  ا،  قالوا:  هذا؟  َمن  أت��درون  هم:  فقال 
تصلينا  أْن  أردَت  اه،  رسول  بن  يا  وقالوا:  ورجله،  يده  فقّبلوا  فوثبوا، 
نار جهّنم، لو بدرْت مّنا إليك يٌد أو لسان ما كّنا قْد هلكنا آخر الّدهر، فا 
الذي حملك عى هذا؟ فقال: إّي كنته مّرة قْد سافرته مع قوٍم يعرفونني، 
مثل  تعطوي  أْن  أخاف  فإّي  به،  أستحقر  ا  ما   اه برسوِل  فأعطوي 

ذلك، فصار كتان أمري أحّب إّي«)2).
5/ ما روي ي العيون، عن »احاكم أي عّي احسن بن أمد البيهقّي، 
حّدثنا  قال:  الغاّي،  حّدثنا  قال:  الّصوّي،  حيى  بن  مّمد  حّدثني  قال: 
أمد بن عيسى بن زيد: أّن امأمون أمر بقتل رجٍل، فقال: استبقني، فإّن ي 
 ، ك؟ فقال: عّي بن موسى الِرضا شكرًا، فقال: وَمن أنت؟ وما شكره
دك اه تعاى أْن ترّفع عن شكر أحٍد، وإْن َقّل، فإّن  يا أمر امؤمنن، َأنشه

اه تعاى أمر عباده بشكره، فشكروه، فعفا عنهم«)3).
)1) كفاية اأثر: 134. 

)2) عيون أخبار الّرضا: 145/2/ح13.

)3) عيون أخبار الّرضا: 165/2/ح27.
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6/ ما روي ي حلية اأولياء، عن »مّمد بن أمد بن ّماد بن سفيان، 
ثنا مّمد بن عمران اهمداّي، ثنا عبد الّرمن بن منصور احارثّي، ثنا أمد 
ابن عيسى العلوّي، حّدثني أي، عن أبيه، قال أمد بن عيسى: وحّدثني 
ابن أي فديك، عن عبد اه بن مّمد بن عمر بن عّي، قال: كنته جالسًا 
إذ جاءه  الّرأي؛  وربيعة  بن سعيد  وعنده حيى  عّي،  بن  عند خاي مّمد 
احاجب، فقال: هؤاء قوم من أهل العراق، فدخل أبو إسحاق الّسبيعّي، 
فأقبل  وجابر اجعفّي، وعبد اه بن عطاء، واحكم بن عيينة، فتحّدثوا، 
قوله:﴿َوَلَقْد  ي  العراق  أهل  فقهاء  يروي  ما  فقال:  جابر،  عى  مّمد 
ا َلْوَل أْن َرأى ُبْرَهاَن َرِبِه﴾، ما الرهان؟ قال: رأى يعقوب  ْت بِه َوَهَم ِبَ َمَ
 عاّضًا َعى إهاِمِه، فقال: ا، حّدثني أي، عن جِدي، عن عِي بن أي 
طالٍب ري اه تعاى عنه، أّنه هّم أْن حّل الِتّكة، فقامْت إى صنٍم مكّلٍل 
ِر والياقوت ي ناحية البيت، فسرته بثوب أبيض بينها وبينه، فقال:  بالدر
ورة،  أّي يٍء تصنعن؟ فقالْت: أستحي من إهي أْن يراي عى هذه الصر
فقال يوسف: تستحن ِمن صنٍم ا يأكل وا يرب، وا أستحي أنا 
من إهي الذي هو قائٌم عى كِل نفٍس با كسبْت، ثّم قال: واه ا تنالينها 

مّني أبدًا، فهو الرهان الذي رأى«)1).
 ،7/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، رفعه إى أي عبد اه
قال: طلبة العلم ثاثة، فاعرفهم بأعياهم وصفاتم: صنف يطلبه للجهل 
وامراء، وصنف يطلبه لاستطالة واختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل، 
فصاحب اجهل وامراء مؤٍذ ماٍر متعِرٍض للمقال ي أندية الِرجال بتذاكر 

)1) حلية اأولياء: 181/3. 
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الورع، فدّق اه من  باخشوع وخّى من  قْد تسبل  العلم وصفة احلم، 
هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه، وصاحب ااستطالة واختل، ذو خٍب 
وملق، ويستطيل عى مثله من أشباهه، ويتواضع لأغنياء من دونه، فهو 
حلوائهم هاضم، ولدينه حاطم، فأعمى اه عى هذا خره، وقطع من آثار 
العلاء أثره، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبٍة وحزٍن وسهٍر، قْد حّنك ي 
برنسه، وقام الّليل ي حندسه، يعمل وخشى، وجًا داعيًا مشفقًا، مقبًا 
عى شأنه، عارفًا بأهل زمانه، مستوحشًا من أوثق إخوانه، فشّد اه من 

هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه.
من  عّدة  عن  القزوينّي،  اه  عبد  أبو  ممود،  بن  مّمد  به  وحّدثني 
عيسى  بن  أمد  عن  بقزوين،  الّصيقل،  مّمد  بن  جعفر  منهم  أصحابنا، 

.(1(»العلوّي، عن عّباد بن صهيب البرّي، عن أي عبد اه
8/ ما روي ي أماي الّشيخ، عن »احسن بن عبيد اه، عن أي مّمد 
هارون بن موسى، قال: حّدثنا مّمد بن عّي بن معمر، قال: حّدثني مدان 
العلوّي،  عيسى  بن  أمد  حّدثني  قال:  أمد،  بن  مويه  عن  امعاَى،  ابن 
قال: قال ي جعفر بن مّمد: إّنه َليعرض ي صاحب احاجة، فأبادر إى 
قضائها؛ خافة أْن يستغني عنها صاحبها، أا وإّن مكارم الّدنيا واآخرة 
ي ثاثة أحرف من كتاب اه : ﴿ُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر بالُعْرِف َوأْعِرْض َعِن 
﴾، وتفسره أْن تصل َمن قطعك، وتعفو عّمن ظلَمك، وتهعطي  اَجاِهِلْنَ

َمن حرَمك«)2).

)1) الكاي: 49/1/ح5. 

)2) اأماي: 644/ح23.
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بعض  إى  نسبة  –وهي  وير الصر عّي،  أبو  جعفر،  بن  مّمد  بن  أمد 
مَره، وكان شيخ  عه اجلودّي)2)  صحب  إليه)1)–برٌي،  امنتسب  أجداد 
امفيد ، ثقة ي حديثه، مسكون إى روايته، غر أّنه قيل: إّنه يروي عن 
الّضعفاء. من الّطبقة العارة )3)، قيل: إّنه قدم بغداد سنة ثاث ومسن 
كتاب  وهو   ،فاطمة أخبار  كتاب  منها:  كر  ذه كتب  له  مائة.  وثاث 

كبر)4).
رواياُتُه:

1/ ما روي ي البحار، عن كتٍب منها كتاب »)أخبار فاطمة(، عن أي 
الّتميمّي  أّن  الّسامّي مسندًا ميعًا،  الّصوّي، وتاريخ خراسان، عن  عّي 
عى  ملك  ما  عّمتي:  ها  فقالْت  عائشة،  عى  عّمتي  مع  دخلته  قال: 
الِرجال  اخروج عى عٍي؟ فقالْت عائشة: دعينا، فواه ما كان أحٌد من 

أحّب إى رسول اه من عٍي، وا من الِنساء أحّب إليه من فاطمة»)5).
عّي  أي  عن  فاطمة(،  »)أخبار  كتاب  عن  البحار،  ي  روي  ما   /2

)1) اأنساب، للّسمعاّي: 348/8 .

)2) وهو عبد العزيز بن حيى اجلودّي، شيخ البرة وأخبارّها، إمامّي امذهب، ثقة، صّنف كتبًا 

نظر: رجال الّنجاّي: 640/240، والفهرست: 536/640. عديدة، يه
)3) ترتيب طبقات الفهرست: 192/6 )خطوط(.

)4) رجال الّنجاّي: 840 /202، والفهرست: 95/75، ورجال الّشيخ: 602/427. 

)5) البحار: 38/34.
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فاطمة،  عى   اه رس��ول  دخل  احسن:  بن  اه  عبد  قال  الّصوي، 
نّية،  به يا  قال:  ثّم  فأفطر عليها،  يابسة من خبز شعر،  إليه كسة  فقّدمْت 
أّيام، فجعلْت فاطمة تبكي، ورسول  هذا أّول خبز أكل أبوِك منذ ثاثة 

اه يمسح وجهها بيده«)1).
3/ ما روي ي البحار، عن »أي عّي الّصوّي ي أخبار فاطمة، وأي 
الّسعادات ي فضائل العرة، باإسناد عن أي ذر الغفارّي، قال: بعثني 
 ،ه، فلم جبني، فأخرته الّنبّي الّنبّي أدعو علّيًا، فأتيته بيته، وناديته
د إليه، فإّنه ي البيت، ودخلته عليه، فرأيته الّرحى تطحن، وا  فقال: عه
أحد عندها، فقلته لعٍي إّن الّنبّي يدعوك، فخرج متوِحشًا، حّتى أتى 
، فقال: يا أبا ذر، ا تعجب، فإّن ه  الّنبّي، فأخرته الّنبّي با رأيته

مائكة سّياحون ي اأرض، موّكلون بمعونة آل مّمٍد«)2).
الّصوّي،  عن  امقتضب،  ي  عّياش  ابن  عن  البحار،  ي  روي  ما   /4
من  رواه  ّما  امختر،  كتاب  ي  سليان  بن  حسن  الّشيخ  »روى  قائًا: 
كتاب الّسّيد اجليل حسن بن كبش، ّما أخذه من كتاب امقتضب بإسناده 
عن سلان الفارّي، قال: دخلته عى رسول اه يومًا، فلّا نظر إّي، 
نبّيًا وا رسوًا إّا جعل له اثني عر  قال: يا سلان، إّن اه م يبعث 
: يا رسول اه، لقْد عرفته هذا من أهل الكتابن، قال يا  نقيبًا، قال: قلته
سلان، فهل علمَت َمن نقبائي ااثني عر الذين اختارهم اه لإمامة 
من  اه  خلقني  سلان،  يا  قال:  أعلم،  ورسوله  اه   : فقلته بعدي،  من 

)1) البحار: 40/43. 

)2) بحار اأنوار: 45/43، ورواها قبله ابن شهرآشوب ي امناقب: 331/3 و337.
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فأطاعه،  فدعاه،  علّيًا،  نوري  من  وخلق  فأطعته،  ودعاي،  نوره،  صفوة 
وخلق من نوري ونور عّي فاطمة، فدعاها، فأطاعته، وخلق مّني ومن 
بخمسة   اه فسّانا  فأطاعا،  فدعاما،  واحسَن،  احسَن  وفاطمة  عّي 
واه  ، وهذا عٌي،  العير واه  وأنا مّمد،  امحمود،  فاه  أسائه،  أساء ي 
فاطر وهذه فاطمة، واه ذو اإحسان، وهذا احسن، واه امحسن، وهذا 
احسن، ثّم خلق مّنا ومن نور احسن تسعة أئّمة، فدعاهم، فأطاعوا قبل 
أْن خلق اه ساًء مبنّيًة، و أرضًا مدحّيًة، أو هواء أو ماء، أو ملكًا أو 
 :  برًا، وكّنا بعلمه أنوارًا نسِبحه، ونسمع له ونطيع، فقال سلان، قلته
يا رسول اه، بأي أنت وأمي، ما من عرف هؤاء؟ فقال: يا سلان، َمن 
عرفهم حّق معرفتهم، واقتدى هم، فواى َولّيهم، وتّرأ من عدِوهم، فهو 
: يا رسول اه،  -واه- مّنا، يرده حيث نرد، ويسكن حيث نسكن، قلته
فهل يكون إيان هم بغر معرفة بأسائهم وأنساهم، فقال: ا يا سلان، 
ثّم  قال:  إى احسن،  قْد عرفت  قال:  فأّنى ي هم،  اه،  يا رسول   : قلته
اأّولن  علم  باقر  عّي  بن  مّمد  ابنه  ثّم  احسن،  بن  عّي  العابدين  سّيد 
واآخرين من الّنبّين وامرسلن، ثّم جعفر بن مّمد لسان اه الّصادق، 
ثّم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صرًا ي اه، ثّم عّي بن موسى الِرضا 
أمر اه، ثّم مّمد بن عّي امختار من خلق اه، ثّم عّي بن مّمد اهادي إى 
اه، ثّم احسن بن عّي الّصامت، اأمن عى دين اه، ثّم )م ح م د( سّاه 
، ثّم  باسمه بن احسن امهدّي، الّناطق القائم بحّق اه، قال سلان: فبكيته
: يا رسول اه، فأّنى لسلان أدراكهم؟ قال: يا سلان، إّنك مدركهم  قلته
وأمثالك، وَمن توّاهم حقيقة امعرفة، قال سلان: فشكرته اه كثرًا، ثّم 
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قلت: يا رسول اه، إي مؤّجل إى عهدهم؟ قال: يا سلان، اقرأ: ﴿َفإَِذا 
َفَجاُسوا ِخَاَل  َبْأٍس َشِديٍد  ُأوِل  َلَنا  ِعَباًدا  َعَلْيُكْم  َبَعْثَنا  ا  ُأوَلُمَ َوْعُد  َجاَء 
َوَأْمَدْدَناُكْم  َعَلْيِهْم  اْلَكَرَة  َلُكُم  َرَدْدَنــا  ُثَم  َمْفُعوًل*  َوْعًدا  َوَكاَن  الِدَياِر 
بَِأْمَواٍل َوَبنَِن َوَجَعْلَناُكْم َأْكَثَر َنِفيًا﴾، قال سلان: فاشتّد بكائي وشوقي، 
: يا رسول اه، بعهٍد منك، فقال: إي والذي أرسل مّمدًا إّنه لبعهٍد  قلته
مّنا،  َمن هو  أئّمة، وكّل  مّني، ولعٍي وفاطمة واحسن واحسن، وتسعة 
ومظلوم فينا، إي -واه- يا سلان، ثّم ليحرّن إبليس وجنوده، وكّل 
بالقصاص  يهؤخذ  حّتى  مضًا،  الكفر  ومض  مضًا،  اإيان  مض  َمن 
أَحَدًا﴾، ونحن تأويل هذه اآية:  َرُبَك  َيْظِلُم  ﴿َوَل   واأوتار والّثارات، 
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئَِمًة َوَنْجَعَلُهُم  ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمَن َعَى اَلِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف اْأَ
ا ِمْنُهْم  ْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُمَ ْم ِف اْأَ اْلَواِرثَِن* َوُنَمِكَن َلُ
َذُروَن﴾، قال سلان: فقمته من بن يدي رسول اه، وما  َما َكاُنوا َحْ

يباي سلان متى لقي اموت، أولقيه.
جعفر  بن  مّمد  بن  أمد  عن  امقتضب،  ي  عّياش  ابن  رواه  أقول: 
الّصوّي، عن عبد الّرمن بن صالح، عن احسن بن ميد بن الّربيع، عن 
اأعمش، عن مّمد بن خلف الّطاطرّي، عن شاذان، عن سلان، وذكر 

مثله«)1).
حّدثنا  قال:  مّمد،  بن  »مّمد  عن  الطوّي،  أماي  ي  روي  ما   /5
أبو عّي، أمد بن مّمد بن جعفر الّصوّي، قال: حّدثنا مّمد بن احسن 
الطائّي، قال: حّدثنا مّمد بن احسن بن جعفر بن سلان الّضبعّي،قال: 

)1) البحار: 53/ 144-142.
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حّدثنا أي، عن أبيه، قال: حّدثني يعقوب بن الفضل، قال: حّدثني ريك 
ابن عبد اه بن أي نمر، عن عبد اه بن عبد الّرمن اأنصارّي، عن أبيه، 
وثاثًا  نيا،  الدر ي  ثاثًا  تسعًا،  عٍي  ي  أهعطيته   :اه رسول  قال  قال: 
التي  الّثاثة  فأّما  عليه،  أخافها  له، وواحدة  أرجوما  واثنن  اآخرة،  ي 
الّثاثة  بأمر أهي، ووصِيي فيهم، وأّما  نيا: فساتر عوري، والقائم  الدر ي 
إى عّي بن  فأرفعه  لواء احمد،  القيامة  يوم  أهعطى  فإّي  التي ي اآخرة: 
عينني عى مل  أي طالٍب، حمله عّني، وأعتمد عليه ي مقام الّشفاعة، ويه
ضاّاً  بعدي  من  يرجع  ا  فإّنه  له:  أرجوما  الّلتان  وأّما  اجّنة،  مفاتيح 

كافرًا، وأّما التي أخافها عليه: فغدر قريش به من بعدي«)1).
6/ ما روي ي أماي الّشيخ، عن »مّمد بن ممد، قال: حّدثنا أبو عّي، 
الّساجي،  حيى  بن  زكرّيا  حّدثنا  قال:  الّصوّي،  جعفر  بن  مّمد  بن  أمد 
قال: حّدثنا إساعيل بن موسى الّسّدّي، قال: حّدثنا مّمد بن سعيد، عن 
فضيل بن مرزوق، عن أي سخيلة، عن أي ذٍر وسلان، قاا: أخذ 
رسول اه بيد عّي بن أي طالٍب، فقال: هذا أّول َمن آَمن ي، وهو 
أّوله َمن يهصافحني يوم القيامة، وهوالِصِديق اأكر، وفاروق هذه اأّمة، 

ويعسوب امؤمنن«)2).
7/ ما روي ي مائة منقبة، عن »أمد بن مّمد بن احسن بن أّيوب 
احافظ، قال: حّدثني أبو عّي، أمد بن مّمد بن جعفر الّصوّي، قال: 
حّدثني مّمد بن احسن، قال: حّدثني حفص بن عمر، قال: حّدثني أبو 

)1) أماي الطوّي: 209/ح 9.

)2) أماي الطوّي: 210 /ح 11.
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معاوية، قال: قال ي اأعمش: يا أبا معاوية، أا أهحِدثك حديثًا ا ختار 
عليه، قلت: بى، فديتك، قال: حّدثني أبو وائل، وم يسمعه أحد غري، 
يا   :جرائيل ي  قال  قال:   ،اه رسول  حّدثني  قال:  اه،  عبد  عن 

مّمد، عٌي خر البر، َمن أبى، فقْد َكَفر«)1).
موسى  بن  ه��ارون  بن  »مّمد  عن  اإمامة،  دائل  ي  روي  ما   /8
بن  مّمد  بن  أمد  عّي،  أبو  حّدثنا  قال:  أي،  حّدثنا  قال:  الّتلعكرّي، 
جعفر الّصوّي، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حيى، قال: حّدثنا أبو القاسم 
الّسام بن صالح، عن عّي بن  الّصلت، عبد  أبو  التسرّي، قال: حّدثنا 
بن مّمد، عن  أي، عن جعفر  قال: حّدثني  بن مّمد،  بن جعفر  موسى 
بفاطمة، قال ي:    الّنبير مّا زّوجني  أبيه، عن جِده، عن عٍي، قال: 
: وما ذاك؟ قال:  أبر، فإّن اه قْد كفاي ما ّمني من أمر تزوجك، قلته
فأخذتا  قرنفلها،  من  وقرنفلة  اجّنة،  سنابل  من  بسنبلة  جرائيل  أتاي 
: يا جرئيل، ما شأها؟ فقال: إّن اه أمر مائكة اجّنة  وشممتها، وقلته
ودورها،  وقصورها،  وأهارها،  بأشجارها،  اجّنة  زِينوا  يه أْن  وسّكاها 
﴿حعسق﴾،  يقرأَن  أْن  العن  احور  وأمر  وغرفها،  ومنازها،   وبيوتا، 
زّوجته  قْد  إّي  يقول:  اه  أمعن،  اشهدوا  مناٍد:  نادى  ثّم  و﴿يــس﴾، 
فاطمة بنت مّمد من عِي بن أي طالب، ثّم بعث اه سحابة، فأمطرْت 
نبل، والقرنفل،  السر ّر، والياقوت، والّلؤلؤ، واجوهر، ونثرْت  الدر عليهم 

ثر عى امائكة«)2). فهذا ّما نه

)1) مائة منقبة: 128/ منقبة 68.

)2) دائل اإمامة: 94. 
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9/ ما روي ي دائل اإمامة، عن »مّمد بن هارون بن موسى بن 
أمد بن إبراهيم بن سعد، الّتلعكرّي، قال: أخري أي، قال: حّدثنا أبو 
عّي، أمد بن مّمد بن جعفر الّصوّي، قال: حّدثنا مّمد بن زكرّيا بن دينار 
الغاّي، قال: حّدثنا جعفر بن مّمد بن عارة، قال: حّدثني احسن بن 
عارة، عن امنهال بن عمرو، عن أي ذر، قال: قال رسول اه: ضّجْت 
امائكة إى اه تعاى، فقالوا: إهنا وسِيدنا، أعلمنا ما مهر فاطمة، لنعلم 
وسّكان  مائكتي،  يا  إليهم،  اه  فأوحى  عليك،  اخلق  أكرم  أّها  ونتبّن 

نيا«)1). ساواي، أهشهدكم أّن مهر فاطمة بنت مّمد نصف الدر
10/ ما روي ي أماي امفيد، عن »أمد بن مّمد الّصوّي بمسجد براثا 
سنة اثنن ومسن وثاثائة، قال، حّدثنا عبد العزيز بن حيى اجلودّي، 
قال: حّدثني مّمد بن زكرّيا الغاّي، قال: حّدثنا قيس بن حفص الّدارمّي، 
قال: حّدثنا احسن اأشقر، عن عمرو بن عبد الغّفار، عن إسحاق بن 
الفضل اهاشمّي: كان من دعاء أمر امؤمنن عّي بن أي طالب: الّلهّم، 
إّي أعوذ بك أْن أعادي لك وليًا، أو أواي لك عدّوًا، أو أرى لك سخطًا 
عليه،  فلعنتنا  لعنته،  وَمن  عليه،  عليه فصلواتنا  َمن صّليَت  الّلهّم،  أبدًا، 
الّل�ه�ّم َمن ك�ان ف�ي م�وت�ه ف�رٌح ل�ن�ا ول�ج�م�ي�ع ال�م�س�ل�م�ي�ن، ف�أرح�ن�ا 
م�نه، وأبدل لنا به َمن هوخٌر لنا منه، حّتى ترينا من علم اإجابة ما نتعّرفه 

ي أدياننا ومعايشنا، يا أرحم الّرامن«)2).
11/ ما روي ي أماي امفيد، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثني أبو 

)1) دائل اإمامة: 91. 

)2) أماي امفيد: 165/ح6.
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عّي، أمد بن مّمد الّصوّي، قال: حّدثنا عبد العزيز بن حيى اجلودّي، قال 
حّدثنا احسن بن ميد، قال: حّدثنا خول بن إبراهيم، قال: حّدثنا صالح 
ابن أي اأسود، قال: حّدثنا مفوظ بن عبيد اه، عن شيخ من أهل حر 
موت، عن مّمد بن احنفّية )عليه الّرمة(، قال: بينا أمر امؤمنن عّي بن 
أي طالب يطوف بالبيت، إذا رجل متعِلق باأستار، وهو يقول: َيا َمْن 
هه إحاحه  ْرمه هه الّسائلوَن، َيا َمن ا يه َغِلطه هه سمٌع َعْن َسْمٍع، َيا َمْن َا يه ا يشغله
امؤمنن: هذا  أمر  له  فقال  تَِك.  َرْمَ َوَحَاَوَة  َعفِوَك  َبْرَد  أِذْقنِي  امِلِحَن، 
بر كِل  دعاؤك؟ قال له الّرجل: وقْد سمعَته؟ قال: نعم، قال: فأدعه به ي ده
صاة، فواه، ما يدعو به أحد من امؤمنن ي أدبار الّصاة إّا غفر اه له 
الّساء وقطرها، وحصباء اأرض وثراها،  ذنوبه، ولوكانْت عدد نجوم 
فقال له أمر امؤمنن: إّن علم ذلك عندي، واه واسع كريم، فقال له 
امؤمنن، وفوق كِل  أمر  يا  الّرجل -وهواخر-: صدقَت -واه- 

ذي علٍم عليٌم«)1).
12/ ما روي ي تاريخ دمشق، بإسناٍد عن »أي عّي، أمد بن مّمد 
نا  نا عمرو بن مبوب اجاحظ،  نا دعامة بن اجهم،  الّصوّي، باأهواز، 
أبو يوسف القاي، قال: تغّديته عند هارون الّرشيد، فسقطْت من يدي 
ْذ لقمتك، فإّن  لقمة، فانتثر ما كان عليها من الّطعام، فقال: يا يعقوب، خه
امهدّي حّدثني، عن أبيه امنصور، عن أبيه مّمد بن عّي، عن أبيه عّي بن 
عبد اه، عن أبيه ابن عّباس، قال: قال رسول اه: َمن أكَل ما سقط 

زق أوادًا، كانوا صباحًا«)2). من اخوان، فره
)1) أماي امفيد: 91/ح 8. 

)2) تاريخ دمشق: 432/45. 
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١٩- أحمُد بُن محّمد بن غالب، البصرُي
الباهّي،  أبوعبد اه،  أمد بن مّمد بن غالب بن خالد بن مرداس، 
البرّي، غام اخليل، سكن بغداد، كان فصيحًا، يهعرب الكام، وحفظ 
علًا، لكن من غر ساع أو قراءة، وإّنا ما جده من اأحاديث ينقله، وروى 
أحاديث منكرة، وكان يضع احديث ويستجيزه، وجيب عن كّل ما يهسأل 
هد، حّتى إّن والدة اموّفق كانْت ميل إليه؛  رَف بالزر به، وكان يتقّشف، فعه
ليلة  توّي  الّذهبير بصّحة معتقده،  ثر، وحكم  كه أتباع  له  لزهده وتقّشفه، 
إى  تابوت  ي  وِمَل   ،)#275( سنة  رجب  من  والعرين  الّثاي  اأحد 
ِلقْت أبواب مدينة الّسام، وخرج الِرجال والّنساء والّصبيان  البرة، وغه
به،  الّسر  لسعة  بعضهم  وفات  الّناس،  بعض  ذلك  فأدرك  حضوره، 

.نيْت عليه قّبة)1)، له روايات عن أهل البيت فن بالبرة، وبه وده
رواياُتُه:

1/ ما روي ي اخصال، بإسناٍد عن »أمد بن مّمد بن غالب البرّي 
الّزاهد ببغداد، قال: حّدثنا يسار موى أخا أنس بن مالك، عن أنس، عن 
ّرة عيني  ِعَل قه ِبَب إّي من دنياكم: الِنساء، والِطيب، وجه الّنبّي، قال: حه

ي الّصاة«)2).
وكتاب   ،142/73/2 والّتعديل:  واج��رح   ،90 قطنّي:  ار  ال��دّ احاكم،  تساؤات  نظر:  يه  (1(

 ،282  /13 الّنباء:  أعام  وسر  اج��وزّي،  ابن  واموضوعات،   ،150/1 امجروحن: 
وتاريخ بغداد: 385/5، وغرها. 

)2) اخصال: 165، ح218. 
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يتعّلقون  املحدين  إّن  اخر:  هذا  عى  معِلقًا   :الّصدوق قال 
الّنساء،  دنياكم:  إّي من  ِبَب  قال: حه  ،الّنبّي إّن  هذا اخر، ويقولون: 
ّرة عيني ي الّصاة،  عل قه والِطيب، وأراد أن يقول الّثالثة، فندم، وقال: وجه
 ،م يكن مراده هذا اخر إّا الّصاة وحدها؛ أّنه وكذبوا؛ أّنه
قال: ركعتن يصِليها امتزِوج أفضل عند اه من سبعن ركعة يهصِليها غر 
الّصاة، وهكذا قال: ركعتن  الِنساء أجل  إليه  متزِوج، وإّنا حّبب اه 
يصِليها متعِطر أفضل من سبعن ركعة يصِليها غر متعِطر، وإّنا حّبب 
ي  عيني  ّرة  قه علْت  وجه  :قال ثّم  الّصاة،  أجل  أيضًا  الِطيب  إليه  اه 
الّصاة؛ أّن الّرجل لو تطّيب وتزّوج، ثّم م يصِل م يكْن له ي الّتزويج 

والِطيب فضل وا ثواب«)1).
2/ ما روي ي اخصال -أيضًا- بإسناٍد عن »أمد بن مّمد بن غالب 
البرّي الّزاهد ببغداد، قال: حّدثنا دينار موى أنس بن مالك، عن أنس، 
الّنبِي، قال: إّن ليلة اجمعة ويوم اجمعة أربع وعرون ساعة،  عن 

ه ي كِل ساعة سّتائة ألف عتيق من الّنار«)2).
3/ ما نقله صاحب البحار، قائًا : »وِمن اأحراز امشهورة امروّية 
عن الّنبِي، اِحرز امعروف ب� )حرز أي دجانة اأنصارّي( لدفع 
الّشيخ  حّدثنا  صورته:  ما  الكتب  بعض  ي  رأيته  وقْد  والِسحر،  اجِن 
الفقيه أبو مّمد بن احسن بن جامع بن أي ساج، عن أي الفضل، 
العّباس ابن أي العّباس الّشقاّي، قال: حّدثنا أمد بن منصور بن خلف 

)1) اخصال:166-165. 

)2) اخصال: 392/ح92.
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امغرّي، قال: حّدثنا أبو عبد الّرمن، مّمد بن احسن بن مّمد بن موسى 
الّسلمّي، من أصل كتابه قراءة علينا بلفظه، قال: حّدثنا أبو الفتح، يوسف 
ابن عمر بن مسوق القّواس الّزاهد ببغداد، قال: حّدثنا أبو بكر، عمر بن 
مّمد بن الّصباح امقّرّي، قال: حّدثنا أبو عبد اه، أمد بن مّمد بن غالب 
غام اخليل، قال: حّدثنا يزيد بن صالح، قال: حّدثنا ابن احّجاج، حّدثنا 
به عمر بن مّمد، عن عمرو بن مّرة، عن عبد اه بن سلمة، قال: سمعته 

عّي بن أي طالب. 
أبو  حّدثنا  قال:  احاّج،  أمد  بن  إساعيل  بن  عثان  الّشيخ  حّدثني 
بن  اه  عبد  بر،  أبو  حّدثنا  قال:  الّسمرقندّي،  أمد  بن  احسن  مّمد، 
النيشابورّي، قال: حّدثنا أبو عبد الّرمن،  مّمد بن هارون بن عبد اه، 
مّمد بن احسن الّسلمّي، قال: حّدثنا مّمد بن ممود بن أمد بن سلمة 
قال:  دجانة،  أي  بن  خالد  بن  زيد  بن  اه  عبد  بن  سلمة  بن  حيى  ابن 
حّدثني أبو دجانة، قال: حّدثنا أي، عن أبيه، عن جِده سلمة، عن أبيه، 
عن جّده  خالد، عن أي دجانة أّنه شكا إى الّنبِي، فقال له: بأي 
أنت وأِمي يا رسول اه، إّي خرجته ي بعض الّليل، فإذا طارق يطرق، 
 ،فمسسته جلده، فإذا هو جلد القنفذ، فالتفَت إى عّي بن أي طالب
فقال: اكتب حرزًا أي دجانة اأنصارّي، ومَن بعَده من أّمتي، َمن خاف 
العوارض والّتوابع، فقال عٌي: ما أكتب يا رسول اه؟ قال: اكتب يا 
: بِسِم اهِ الّرمِن الّرحيِم، احمده ه الذي خلق الّساوات واأرض،  عير
اّلذين كفروا برِهم يعدلون، هذا كتاب من  ثّم  الّظلات والّنور،  وجعل 
اأّمّي،  اأبطحّي  امدّي  امّكّي  اهاشمّي  العرّي   ،اه رسوِل  مّمد 
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صاحب الّتاج واهراوة والقضيب والّناقة، صاحب قول: ا إله إّا اه، 
إى َمن طرق الّدار، إّا طارقًا يطرق بخر، أّما بعد: فإّن لنا ولكم ي احّق 
سعة، فإْن م يكْن طارقًا مولعًا، أو داعيًا مبطًا، أو مؤذيًا مقتصًا، فاتركوا 
ملة القرآن، وانطلقوا إى عبدة اأوثان، يهرسل عليكا شواٌظ من نار، فا 
تنتران، بسِم اه وباهِ وإى اه، وا غالب إّا اه، وا أحد سوى اه، 
وا أحد مثل اه، وأستفتح باه، وأتوّكل عى اه، صاحب كتاي هذا ي 
تفزعوه، وا  تقربوه، وا  تواجد، ا  ما  ما كان، وحيث  حرز اه حيث 
وه قاعدًا، وا قائًا، وا ي أكٍل، وا ي رٍب، وا ي اغتساٍل، وا  تضارر
ي جباٍل، وا بالّليل، وا بالّنهار، وكّلا سمعتم ذكر كتاي هذا، فأدبِروا 
عنه، با إله إّا اه، غالب كِل يء، وهو أعى من كِل يء، وهو أعّز 
ِمن كِل يٍء، وهو عى كِل يٍء قديٌر، ثّم قال رسول اه لعّي بن أي 
ِلق عليه كتاي  طالب: يا أبا احسن، اكتب: الّلهّم، احفظ يا رِب َمن عه
هذا بااسم الذي هو مكتوب عى رادق العرش، أّنه ا إله إّا اه الغالب 
الذي ا يغلبه يء، وا ينجو منه هارب، وأهعيذه باحِي الذي ا يموت، 
وبالعن التي ا تنام، وبالكرِي الذي ا يزول، وبالعرش الذي ا يهضام، 
وأهعيذه بااسم امكتوب ي الّتوراة واإنجيل، وبااسم الذي هو مكتوب 
ي الّزبور، وبااسم الذي هو مكتوب ي الفرقان، وأهعيذه بااسم الذي 
طرفه،  إليه  يرتّد  أْن  قبل   داود بن  سليان  إى  بلقيس  عرش  به  ل  مه
وبااسم الذي نزل به جرائيل إى مّمد ي يوم ااثنن، وباأساء 
الّثانية امكتوبة ي قلب الّشمس، وبااسم الذي يسر به الّسحاب الّثقال، 
وبااسم الذي يهسِبح الّرعد بحمده وامائكة من خيفته، وبااسم الذي 
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موسى  وخّر  أصله،  من  اجبل  فتقّطع  عمران،  بن  موسى    الّربر جّى 
فلم  الّنار،  ي  وأهلقي  الّزيتون،  ورق  عى  تب  كه الذي  وبااسم  صعقًا، 
قدماه،  تبتّل  فلم  اماء،  عى   اخر به  يمي  الذي  وبااسم  حرق، 
وبااسم الذي نطق به عيسى ي امهد صبّيًا، وأبرأ اأكمه واأبرص، 
به يوسف من اجِب،  الذي نجا  بااسم  وأهعيذه  بإذن اه،  اموتى  وأحيا 
البحر  به  فلق  الذي  الّظلمة، وبااسم  يونس من  به  نجا  الذي  وبااسم 
موسى وبني إرائيل، فكان كلر ِفرق كالّطود العظيم، وأهعيذه بالِتسع 
آيات التي نزلْت عى موسى بطور سيناء، وأهعيذ صاحب كتاي هذا من كِل 
عٍن ناظرة، وآذان سامعة، وألسن ناطقة، وأقدام ماشية، وقلوب واعية، 
وأهعيذه  وباطنة،  ظاهرة  ازمة،  وعن  كافرة،  وأنفس  خاوية،  وصدور 
نثى، وأهعيذه من  وأه الّسوء، ويعمل اخطايا، وهمر ها من ذكر  ّمن يعمل 
أجسادهم،  وحّر  أعينهم،  وبريق  وساحهم،  ومكرهم  عقدهم  كِل  ِر 
ي  يكون  َمن  ّر  وِمن  والّسحرة،  والّتوابع  والّشياطن  اجِن  ِر  ومن 
اجبال والغياض، واخراب والعمران، وِمن ِر ساكن العيون، أو ساكن 
البحار، أو ساكن الّطرق. وأهعيذه ِمن ّر الّشياطن، وِمن ِر كّل غول 
وغولة، وساحر وساحرة، وساكن وساكنة، وتابع وتابعة، وِمن ِرهم، 
وِر آبائهم وأّمهاتم، وِمن ِر الطّيارات. وأهعيذه بيا آهيا راهيا، وأهعيذ 
صاحب كتاي هذا من ِر الّدياهش واأبالس، وِمن ِر القابل والفاعل، 
وِمن ِر كّل عن ساحرة وخاطية، وِمن ِر الّداخل واخارج، وِمن ِر 
كّل طارق، وِمن ِر كِل عاٍد وباٍغ، وِمن ِر كِل عفاريت اجِن واإنس، 
وأهعيذ صاحب  الِرياح، وِمن ِر كّل عجمّي، ونائم ويقظان.  ِر  ومن 
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والّزوايا  البيوت،  ساكن  ِر  وِمن  اأرض،  ساكن  ِر  ِمن  هذا  كتاي 
تنظر  ما  ِمن ِر  وأهعيذه  يهولع ها،  أو  َمن يصنع اخطيئة،  وامزابل، وِر 
العهود، وِمن ِر  القلوب وأهخذْت عليه  إليه اأبصار، وأهضمرْت عليه 
يهولع بالفراش وامهود، وِمن ِر َمن ا يقبل العزيمة، وِمن ِر َمن  َمن 
كر اه ذاب كا يذوب الّرصاص واحديد. وأهعيذ صاحب كتاي هذا  إذا ذه
ِمن ِر إبليس، وِمن ِر الّشياطن، وِمن ِر َمن يعمل العقد، وِمن ِر 
َمن يسكن اهواء واجبال والبحار، وَمن ي الّظلات، وَمن ي الّنور، وِمن 
ِر َمن يسكن العيون، وِمن ِر َمن يمي ي اأسواق، وَمن يكون مع 
الّدواِب وامواي والوحوش، وِمن ِر َمن يكون ي اأرحام واآجام، 
وِمن ِر َمن يوسوس ي صدور الّناس، ويسرق الّسمع والبر. وأهعيذ 
صاحب كتاي هذا من الّنظرة والّلمحة واخطوة والكّرة والّنفخة، وأعن 
والواقب.  والغاسق  والّطارق  الّطائف  ِر  امتمِردة، وِمن  اإنس واجِن 
وأهعيذه ِمن ِر كِل عقد، أو سحر، أو استيحاش، أو هٍم، أو حزن، أو 
فكر، أو وسواس، وِمن داء يهفرى لبني آدم وبنات حّوا، من ِقبل البلغم، 
الّنقصان  من  أو  والّصفراء،  احمراء  وامّرة  الّسوداء،  امّرة  أو  الّدم،  أو 
والّزيادة، وِمن كّل داء داخل ي جلد، أوحم، أو دم، أو عرق، أو عصب، 
أو ي نطفة، أو ي روح، أو ي سمع، أو ي بر، أو شعر، أو ي بر، أو 
البر، وشيث،  أبو  آدم  به  استعاذ  با  وأهعيذه  باطن.  أو  أو ظاهر،  ظفر، 
وإسحاق،  وإساعيل،  وإبراهيم،  ول��وط،  ون��وح،  وإدري��س،  وهابيل، 
وهارون،  وموسى،  ويوسف،  وأّيوب،  وعيسى،  واأسباط،  ويعقوب، 
وصالح،  وإلياس،  وشعيب،  وهود،  وحيى،  وزكرّيا،  وسليان،  وداود، 
واليسع، ولقان، وذوالكفل، وذوالقرنن، وطالوت، وعزير، وعزرائيل، 
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واخر، ومّمد صّى اه عليه وآله أمعن، وكّل َملك مقّرب، ونبّي 
ِلق عليه كتاي هذا، بسم  مرسل، إّا ما تباعدتم وتفّرقتم وتنّحيتم عّمن عه
اه الّرمن الّرحيم اجليل اجميل امحسن الفّعال ما يريد. وأهعيذه باه، 
وبا استنار به الّشمس، وأضاء به القمر، وهو مكتوب حت العرش: ا 
العليم،  إّا اه، مّمد رسول اه، فسيكفيكهم اه، وهوالّسميع  إله 
اه،  وجه  وبقي  اه،  أعداء  وتفّرق  اه،  سلطان  وظهر  اه،  مّبة  نفذْت 
اه،  تعاى، وجوار  اه  اه، وكنف  كتاي هذا ي حرز  يا صاحب  وأنت 
وأمان اه، اه جارك ووليرك، وحاذرك اه، ما شاء اه كان، وما م يشأ م 
يكن، أشهد أّن اه عى كِل يٍء قدير، وأّن اه قْد أحاط بكِل يٍء علًا، 
إّن اه ومائكته يصّلون  بالرّية خرًا،  وأحى كّل يء عددًا، وأحاط 
تسليًا، ختمته هذا  وا عليه وسِلموا  آمنوا، صلر الذين  ا  أهر يا  الّنبّي،  عى 
الّسموات واأرض، وخاتم اه  الكتاب بخاتم اه الذي ختم به أقطار 
امنيع، وخاتم سليان بن داود، وخاتم مّمد أمعن، أا إّن أولياء اه 
باهِ  نبٍي مرسل  أو  ا خوف عليهم واهم حزنون، وكّل ملك مقّرب، 

الذي ا إله إّا هو ربر العرش العظيم.
فقال  البيت،  وسط  ي  فوضعه  اأنصارّي،  دجانة  أي  إى  دفعه  ثّم 
ْم فأنِذر، قال: فلّا أصبح أبو  له: أحرقتنا بالكتاب، والذي قال محّمٍد: قه
ارفع   :الّنبّي له  فقال  القّصة،  عليه  فقّص   ،الّنبّي إى  دجانة، جاء 
الكتاب، واحرزه، فإْن عاد، فضْعه ي الّدار، فقال أبو دجانة اأنصارّي: 
بض رسول اه  فواه، ما رأيته فزعة أهي، وا ولدي، وا عاد، حّتى قه

.(1(»
)1) بحار اأنوار: 221/91- 224/ح 19.



521

أحمُد بُن محّمد بن غالب، البصرُي

 أقول: إّن الّنّص فيه اضطراب ظاهر، فا يبدو أّنه مفوظ عن الّنبّي
كا هو، وكذا الِرواية الّاحقة.

4/ ما روي ي مهج الّدعوات، عن »أي عبد اه، أمد بن مّمد بن 
غالب، قال: حّدثنا عبد اه بن أي حبيبة، وخليل بن سام، عن احرث بن 
عمر، عن جعفر بن مّمد الّصادق، عن أبيه، عن جِده، أمر امؤمنن 
الطّيبن  الطاهرين  ذِرّيته  وعى  عليه،  اه  )صلوات  طالٍب  أي  بن  عّي 
امنتجبن(، وكثرًا، قال: عّلمني رسول اه )صّى اه عليه وعى أهل بيته( 
عاء، وأمري أْن أحتفظ ي كّل ساعة لكِل شّدة ورخاء، وأْن أهعِلمه  هذا الدر
 فارقه طول عمري، حّتى ألقى اه أه خليفتي من بعدي، وأمري أْن ا 
عاء، فإّنه كنز من كنوز  غدًا هذا، وقال ي: قل حن تهصبح ومي هذا الدر
عاء الذي أنا ذاكره بعد تفسر  : ما أقول؟ قال: قل هذا الدر العرش، قلته
ّي بن كعب اأنصارّي: فا مَن دعا هذا  ثوابه، فلّا فرغ الّنبّي، قال له أه
ّي بن كعب  عاء ِمن اأجر والّثواب يا رسول اه؟ قال له: اسكن يا أه الدر
 عاء عند اه اأنصارّي، يقطع منطق قول العلاء عّا لصاحب هذا الدر
ّمي، بِن لنا، وحِدثنا، ما ثواب هذا  من امزيد والكرامة، قال: بأي أنت وأه

عاء، فضحك رسول اه، وقال:  الدر
إّن ابن آدم حريص عى منٍع، سأخركم ببعض ثواب هذا الّدعاء، أّما 
صاحبه حن يدعو اه يتأّثر عليه الّر من مفرق رأسه من أعنان الّساء 
نزل اه عليه الّسكينة، وتغشاه الّرمة، وا يكون هذا  إى اأرض، ويه
كدوِي  العرش،  حول  دوٌي  له  العامن،  رِب  عرش  دون  منتهى  عاء  الدر
عاء، وَمن دعا به ثاث مّرات ا  الّنحل، وينظر اه إى َمن دعا هذا الدر
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نيا واآخرة إّا أعطاه سؤله هذا  يسأل اه جّل اسمه شيئًا من اخر ي الدر
عاء، ومنحه إّياه، وينِجيه اه من عذاب القر، ويرف اه به عنه  الدر
عاء عى نجّية من  ضيق الّصدر، فإذا كان يوم القيامة، واى صاحب هذا الدر
دّرة بيضاء، فيقوم بن يدي رّب العامن، ويأمر اه له بالكرامة كّلها، 
ويقول اه تبارك وتعاى: عبدي تبّوء من اجّنة حيث تشاء، مع ماله عند 
اه من امزيد والكرامة، ما ا عن رأْت، وا أهذن سمعْت، وا خطر 
 :عى قلوب امخلوقن، وا ألسنة الواصفن، فقال له سلان الفارّي
اه عليه  الّنبّي )صّى  قال  فداك،  اه  عاء جعلني  الدر ثواب هذا  زدنا من 
بعثني  والذي  اه،  عبد  أبا  يا  تسليًا(:  وسّلم  الّطاهرين  بيته  أهل  وعى 
عاء عى جنون أفاق من جنونه من ساعته،  عي هذا الدر باحِق نبّيًا، لو ده
عَي به عند امرأة قْد عس عليها الولد لسّهل اه عليها خروج ولدها  ولو ده
عاء عى عاٍق عى والديه أصلحه  عي هذا الدر أرع من طرفة عن، ولو ده
اه لوالديه من ساعته، نعم يا سلان، والذي بعثني باحِق نبّيًا ما من عبٍد 
دعا اه هذا أربعن ليلة من لياي اجمع خاّصة إّا غفر اه له ما كان 
بينه وبن اآدمّين، وما بينه وبن رِبه، والذي بعثني باحِق نبِيًا يا سلان، 
نيا  الدر غموم  قلبه  عن  اه  أخرج  إّا  عاء  الدر هذا   اه دعا  أحٍد  ِمن  ما 
عاء أحسنه أم  ومومها وأمراضها، نعم، يا سلان، من دعا اه  هذا الدر
م حسنه، ثّم نام ي فراشه، وهو ينوي رجاء ثوابه، بعث اه  بكّل حرف 
من هذا الّدعاء ألف َملك من الكروبّين، وجوههم أحسن من الّشمس 
والقمر ليلة البدر، فقال له سلان: أيهعطي اه  هذا العبد هذا الّدعاء كّل 
هذا الّثواب؟ فقال: يا سلان، ا خرّن به الّناس حّتى أهخرك بأعظم 
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ذلك؟  بكتان  تأمري  وَم  اه،  يا رسول  له سلان:  فقال  به،  أخرتك  ما 
الّدعاء، فقال  وا عى  أْن يدعوا العمل ويّتكله قال رسول اه: أخشى 
سلان: أخري يا رسول اه، قال: نعم، أخرك به، يا سلان، إّنه َمن دعا 
هذا الّدعاء وكان ي حياته وقْد ارتكب الكبائر، ثّم مات ِمن ليلته، أو ِمن 
يومه بعد ما دعا اه هذا الّدعاء، مات شهيدًا، وإْن مات يا سلان عى 

عاء، تقول: غر توبة غفر اه له ذنوبه بكرمه وعفوه، وهوهذا الدر
بِْسِم اهِ الَرحِن الَرحيِم، المُد ه الذي َل إله إّل هواملك الُق امبن، 
امدِبر با وزير، ول خلق من عباده يستشي، اأّول غي مصوف، والباقي 
وفاطرما  واأرضن،  الّساوات  نور  الُربوبّية،  العظيم  اللق،  فناء  بعد 
طائعاٍت  الّسموات  فقامِت  فتقًا،  وفتقها  خلقها  عمٍد  بغي  ومبتدعها، 
بأمره، واستقَرْت اأرضوَن بأوتادها فوق اماء، ثّم عا رُبنا ف الّسموات 
الُعى، الَرحن عى العرش استوى، له ما ف الّساوات وما ف اأرض وما 
بينها وما تت الّثرى، فأنا أشهُد بأّنك أنت اه، ل رافع ما وضعَت، ول 
واضع ما رفعَت، ول معَز من أذللَت، ول ُمذَل من أعززَت، ول مانع ما 
أعطيَت، ول معطَي ما منعَت، وأنَت اه ل إله إّل أنَت، كنَت إْذ ل تكْن 
ساٌء مبنّيٌة، ول أرٌض مدحّيٌة، ول شمٌس مضيئٌة، ول ليٌل مظلٌم، ول ناٌر 
ميٌء، ول بحٌر ّجٌي، ل جبل راٍس، ول نجم سار، ول قمر مني، ول 
ريح هّب، ول سحاب يسكب، ول برق يلمع، ول رعد يسِبح، ول روح 
تنّفس، ول طائر يطي، ول نار تتوّقد، ول ماء يّطرد، كنَت قبل كِل شء، 
وكَونَت كَل شء، قدرَت عى كِل شء، وابتدعَت كَل شء، وأغنيَت 
استويَت،  العرش  وأبكيَت، وعى  وأحييَت وأضحكَت  وأمَت  وأفقرَت 
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أمُرك  امعُن،  الّاق  أنَت  إّل  إلَه  ل  اُه  أنَت  وتعاليَت،  اه  يا  فتباركَت 
حٌق،  وقولك  صادٌق،  ووعُدك  غريٌب،  وكيُدك  نافٌذ،  وعلُمك  غالٌب، 
وحكمك عْدٌل، وكامك هدًى، ووحيك نوٌر، ورحتك واسعٌة، وعفوك 
عظيٌم، وفضلك كثٌي، وعطاؤك جزيٌل، وحبلك متٌن، وإمكانك عتيٌد، 
كِل  موضع  رِب  يا  أنَت  مكيٌد،  ومكرك  شديٌد،  وبأسك  عزيٌز،  وجارك 
شكوى، حار كِل ماء، وشاهد كِل نجوى، منتهى كِل حاجة، مفِرج 
كِل حزن، غنى كِل مسكن، حصُن كِل هارب، أمان كِل خائف، حرز 
رُبنا، ل  اه  الّصالن، ذلك  الغّاء، معن  مفِرج  الفقراء،  الُضعفاء، كنز 
إّل هو، تكفي ِمن عبادك َمن توَكل عليك، وأنَت جار َمن لَذ بك،  إله 
تغفر  بــَك،  انتص  َمن  نــاُر  بك،  اعتصَم  َمن  عصمُة  إليك،  وتــَضع 
الُذنوب من استغفرك، جَبار اجبابرة، عظيم العظاء، كبي الكباء، سِيد 
الَسادات، موى اموال، ريخ امستصخن، منِفٌس عن امكروبن، جيب 
الاكمن،  أحكم  الّناظرين،  أبص  الَسامعن،  أسمع  امضطِرين،  دعوة 
أسع الاسبن، أرحم الَراحن، خي الغافرين، قاي حوائج امؤمنن، 
العامن، أنت الالق وأنا  أنَت رُب  إّل  إله  أنَت اه ل  الّصالن،  مغيث 
امخلوق، وأنت امالك وأنا امملوك، وأنت الَرُب وأنا العبد، وأنت الَرازق 
وأنا امرزوق، وأنت اُمعطي وأنا الّسائل، وأنت اجواد وأنا البخيل، وأنت 
القوُي وأنا الَضعيف، وأنت العزيز وأنا الَذليل، وأنت الغنُي وأنا الفقي، 
وأنا  العال  وأنت  امــيء،  وأنا  الغافر  وأنت  العبد،  وأنا  الَسِيد  وأنــَت 
وأنت  امرحوم،  وأنا  الَرحن  وأنت  العجول،  وأنا  الليم  وأنت  اجاهل، 
امعاف وأنا امبتى، وأنت امجيب وأنا امضطّر، وأنا أشهد بأّنك أنَت اه، 
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الواحد  اه  أنت  بأّنك  امعطي عبادك با سؤال، وأشهد  أنت،  إّل  إله  ل 
اأحد امتفِرد الَصمد الفرد، وإليك امصي، وصّى اه عى حّمد وأهل بيته 
الّطِيبن الّطاهرين، واغفر ل ذنوب، واست عَل عيوب، وافتح ل من لدنَك 
رحًة ورزقًا واسعًا، يا أرحم الَراحن، والمُد ه رِب العامن، وحسُبنا اه 

ونعم الوكيل، ول حول ول قَوة إّل باه العِل العظيم«)1).
5/ ما روي ي كتاب اماحم والفتن، عن »أي سهل، قال: حّدثنا مّمد 
ابن عبد امؤمن، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن غالب، قال: أخرنا هدّية بن 
عبد الوّهاب، عن عبد احميد، عن عبد اه بن عبد العزيز، قال: قال ي 
ا الّناس، الزموا اأرض  عّي بن أي طالب، وخطب بالكوفة، فقال: يا أهر
ّذاذ آل مّمد، فا يروَن  ّذاذ من آِل مّمد، فإّنه خرج شه بعدي، وإّياكم والشر
وَن؛ لعصياهم أمري، ونبذهم عهدي، وخرج راية من ولد احسن  بر ما حه
ويبتي  الباء،  الّناس  ويشمل  )اأموّية(،  اأمية  بدعاية  بالكوفة  تظهر 
اه خر اخلق، حّتى يميز اخبيث من الطِيب ، ويتّرأ الّناس بعضهم من 
بعض، ويطول ذلك، حّتى يفِرج اه عنهم برجٍل من آل مّمد، وَمن خرج 
من ولدي، فعمل بغر عمي، وسار بغر سري، فأنا منه بريء، وكّل َمن 
خرج ِمن ولدي قبل امهدّي، فإّنا هو جزور، وإّياكم والّدّجالن من ولد 
فاطمة، فإّن ِمن ولد فاطمة دّجالن، وخرج دّجال من دجلة البرة، وليس 

مّني، وهو مقّدمةه الّدّجالن كّلهم«)2).
قال:  الوّهاب،  عبد  بن  »عمر  عن  والفتن،  اماحم  ي  روي  ما   /6

)1) مهج الّدعوات: 126-122.

)2) اماحم والفتن: 248/ح 362.
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حّدثنا أبو بكر، مّمد بن عبد امؤمن، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن غالب، 
البّزاز، قال: حّدثني عِمي العاء بن رشيد،  قال: حّدثنا اخليل بن سام 
قال: حّدثنا عبد الواحد بن زيد، عن احسن، عّمن خّره أّن عّي بن أي 
طالٍب، قال ابن عّباس: يا بن عّباس، قْد سمعت أشياًء ختلفًة، ولكن 
حِدث أنت ري اهه عنك، قال: نعم، قال: أّول فتنٍة بعد امائتن، إمارة 
والّصاحن،  العلاء  موت  ثّم  قليل،  وربح  كثرة،  وج��ارات  الِصبيان، 
الِشقاق  ثّم  بالّزوراء،  الّظاء  بيتي  ثّم اجور، وقتل أهل  ثّم قحط شديد، 
ك، فعليكم بأطراف الباد،  نفاق املوك وملك العجم، فإذا ملكتكم الرر
ومائتن  مسن  سنة  ي  تكون  ثّم  اه��رب،  واه��رب  البحار،  وسواحل 
ومس، ثاث فتٍن ي الباد، فتنة بمر، الويل مر، والّثانية بالكوفة، 
ها،  نتدب  يه رجٍل  ِمن  البرة،  وهاك  للبرة،  فويل  بالبرة،   والّثالثة 
عليه،  وفرقة  معه،  فرقة  فرقتن،  الّناس  فيصر  ف��رع،  وا  له  أصل  ا 
يهسّمى  فّظ غليظ،  يوّى عليكم خليفة  ثّم  فيدوم عليهم سنن،  فيمكث، 
يمزج  ثّم  الِدماء،  فيسفك  )اجّبار(،  اأرض  وي  )القّتال(،  الّساء  ي 
الِدماء باماء، فا يقدر عى ربه، وهجم عليهم اأعراب، وعند هجوم 
اأعراب قتل اخليفة، فيفشو اجور والفجور بن الّناس، وجيئكم آيات 
اخليفة  تل  قه فإذا  فتتابعَن،  انقطعَن  منظومات،  نظام  ّن  كأّهه متتابعات، 
الذي عليكم، فتوّقعوا خروج آل أي سفيان، وأمارته عند هاك مر، 
سف بالبرة خسف بكائها وبأرجائها، وخسفان  وعند هاك مر خه
آخران بسوقها ومسجد جامعها، ثّم بعد ذلك طوفان اماء، َفَمن نجا من 
وبمر  باطنها،  وترك  ضواحيها،  سكن  َمن  إّا  اماء  من  ينجه  م  الّسيف 
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ثاث خسوف، وستر زازل، وقذف من الّساء، ثّم بعد ذلك الكوفة، 
 ويكون الّسفياير بالّشام، فإذا صار جيشه بالكوفة، بويع خر آل مّمد
حت الكعبة، فيتمّنى اأحياء عند ذلك أّن أمواتم ي احياة يملؤها عْدًا 

لئْت جورًا«)1). كا مه
، حّدثنا أمد  الّدارقطنّي، عن »مّمد بن خلد  ما روي ي سنن   /7
ابن مّمد بن غالب، حّدثنا عبد الكريم بن روح، عن هشام بن زياد ، عن 

ميد، عن أنس، عن الّنبِي، قال: الّرْهنه با فيه«)2).
8/ ما روي ي حلية اأولياء، عن »أمد بن مّمد بن مقسم، حّدثنا 
عبد اه بن مّمد بن إسحاق، حّدثنا أمد بن مّمد بن غالب، حّدثنا مّمد 
ابن سليان الّتيمّي، حّدثنا مالك بن أنس، حّدثني ّماد بن سلمة، عن أي 
: يا رسول اه، فيَم تكون الّذكاة ي  العراء الّدارمّي، عن أبيه، قال: قلته

اخارة أو الّلّبة؟ قال: لو طعنَت ي فخذها أجزأ عنك«)3).

)1) اماحم والفتن: 251-253/ح 370.

)2) سنن الّدارقطنّي: 436/3/ح2916.

)3) حلية اأولياء: 341/6.
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20- أحمُد بُن يوسف
أمد بن يوسف، موى بني تيم اه، كوّي، منزله البرة، عار اإمام 

الِرضا، له روايات)1)، ثقة، من الّطبقة الّسادسة)2)، توِي ببغداد.
يعقوب  بن  يوسف  بن  أمد  مع  اّحاده    اخوئير الّسّيد  واستظهر 
اجعفّي، مبِينًا أّن »كونه جعفّيًا ا يناي كونه موى تيم اه، فإّن منزله كان 

بالبرة، فجاز واؤه فيها لبني تيم اه«)3).
لكن يمكن أْن يهستبعد ذلك لقرائن، وهي:

اأسانيد،  من  ملة  ذلك  عى  نّصْت  »كا  كتاب  له  اجعفّي  إّن   -1
بن  أمد  العّباس،  أبو  »وأخ��ري  الغيبة:  ي    الّنعاير ذكره  ما  منها: 
قال:  كتابه،  من  اجعفّي  يوسف  بن  أمد  حّدثني  قال:  سعيد،  بن  مّمد 
حّدثنا...«)4) بينا موى تيم اه ليس له إّا روايات، كا نّصت عليه عبارة 

الّشيخ امتقِدمة.
واسم  )أبو احسن(،  بكنيته  اأسانيد)5)  اجعفّي معروف ي  إّن   -2

)1) الفهرست: 86 /115، ورجال الّشيخ: 5205/351. 

ترتيب  نظر:  يه الّسابعة،  ابن عقدة عنه، وهو من  الِرضا، ولرواية  )2) لكونه ّمن عار اإمام 

طبقات الفهرست، الروجردّي – خطوط–.
)3) معجم رجال احديث: 163/3.

نظر أيضًا: 212/ح 6 و247/ح35 و259/ح6 و262/ح13 و277  )4) الغيبة: 59/ح12، ويه

/ح 40، ورجال الّنجاّي: 114/ 1103.
نظر: رجال الّنجاّي: ص 4و11و28 و37 و47 و123 و125،  )5) مضافًا إى ما تقّدم ي )4(، يه

وغرها. 
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جِده )ابن يعقوب(، ونسبه )اجعفّي(، بينا يظهر من كام الّشيخ امتقِدم 
كر. أّن )أمد بن يوسف( م يهعرف بغر ما ذه

3- م يهنسب اجعفّي ي ميع اأسانيد التي ورد فيها إى تيم اه، بل 
اجعفّي،  زياد  بن  مزة  بن  يعقوب  بن  يوسف  بن  »أمد   : الّنجاير قال 
أّنه ي مقام ذكر  بابن اجا )احا(«)1)، وظاهر كامه  يهعرف  القصباّي، 

تفاصيل اسمه ولقبه ونسبه، ومع ذلك م ينسبه إى ميم.
رواياُتُه:

1/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 
عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مّمد بن عبد اه اهاشمّي، 
عن أمد بن يوسف، عن عّي بن داود احّداد، عن أي عبد اه، قال: 
قال:  الوفاء،  غر  عى  تدلر  أرحامًا  هم  فإّن  واخزر،  الِزنج  ناكحوا  ته »ا 

هار«)2). ، ليس فيهم نجيب، يعني: القْنده واهنده والِسنده والَقْنده
امجاهيل ي سندها،  الِرواية غر معترة عند علائنا؛ لوجود  أقول: 

وامختلف فيهم.
2/ ما روي ي الّتهذيب، عن »أمد بن مّمد بن سعيد، قال: أخرنا 
أمد بن يوسف، قال: حّدثنا هارون بن مسلم، قال: حّدثني أبو عبد اه 
احّراّي، قال: قلته أي عبد اه: ما مَن زاَر قر احسن؟ قال: َمن 
تبْت له حّجة مرورة، فإْن صّى عنده  أتاهه وزاره وصّى عنده ركعتن، كه
علته فداك، وكذلك كلر  : جه تبْت له حّجة وعمرة، قلته أربع ركعات، كه

)1) رجال الّنجاّي: 37/ ذكر ذلك ي ترمة )احسن بن عّي بن أي مزة(.

)2) الكاي: 352/5/ح3.
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إمامًا مفرضة  زاَر  َمن  قال: وكذلك كلر  إمامًا مفرضة طاعته؟  َمن زار 
طاعته«)1).

3/ ما روي ي بصائر الّدرجات، عن »أمد بن مّمد، عن أمد بن 
يوسف، عن داود احّداد، عن فضيل بن يسار، عن أي عبد اه، قال: 
كنته عنده إْذ نظرته إى زوج مام عنده، فهدر الّذكر عى اأنثى، فقال 
يا سكني وعري، ما خلٌق  : ا، قال: يقول:  ي: أتدري ما يقول؟ قلته

.(2(»أحّب إّي منك، إّا أْن يكون مواي جعفر بن مّمد

)1) تذيب اأحكام: 79/6/ح 156. 

)2) بصائر الّدرجات: 362/ح4.
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2١- اأحنُف بُن قيٍس
اأحنف بن قيس الّتميمّي، أبو بحر، سكن البرة، واأحنف لقب 
الّضّحاك بن قيس بن معاوية بن حصن  ه  له حنٍف كان برجله)1)، اسمه
ابن حفص بن عبادة بن الّنزال بن مّرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم، وأّمه من بني قراض من باهلة، ولدته 

وهوأحنف، فقالْت وهي ترقصه:
ِرْجِلِه ف  َحَنٌف  َلول  مثُلهواهِ  الِي غاٌم  َكاَن ف  َما   

كان سِيَد قومه، وكان أعور دميًا قصرًا)2)، روي عن عبد املك بن 
أّنه قال: »قدم علينا اأحنف الكوفة مع مصعب، فا رأيته صفًة  عمر، 
مائل  اأسنان،  مراكَب  الّرأس،  صعَل  ضئيًا،  كان  فيه،  ها  رأيته إّا  ذمر  ته
الِرجلن،  العارضن، أحنف  العن، خفيف  باخق  الوجنة،  ناتئ  الّذقن، 
عاقًا،  حليًا  حكيًا  داهية  وكان  نفسه«)3).  عن  جا  تكّلم،  إذا   فكان 
من  والّتعديل  اجرح  أئّمة  ميع  وّثقه  بالبرة)4)،  الّتابعن  كبار  ي  َعدر  ويه
 ،العاّمة)5)، وذكره الّشيخ الطوّي ي رجاله ي أصحاب الّنبّي اأكرم

)1) أسد الغابة، ابن اأثر: 51/68/1.

)2) الّثقات، للعجّي: 49/212. 

)3) سر أعام الّنباء، الّذهبّي: 94/4، وقْد فّس الّذهبّي مفرداته، قائًا: »الّصعل: صغر الّرأس، 

والبخق: انخساف العن، واحنف: أْن تفتَل كّل رجٍل عى صاحبتها«.
)4) ااستيعاب، ابن عبد الّر: 160/145-144/1.

نظر: الّثقات، ابن حّبان: 1803/55/4، وتقريب الّتهذيب،  )5) مضافًا ابن سعد، والعجّي، يه

ابن حجر:96/1/ 288، وتذيب الّتهذيب: 191/1/ 356 .
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واإمام احسن، ِمن غر مدٍح أو ذٍم)1).
شارك اأحنف ي فتح فارس ي زمن عثان، واستهخلف عى خراسان 
مّدة)2)، وجّنب امشاركة ي واقعة اجمل، لكّنه التحق بأمر امؤمنن ي 
صِفن، وروَي أّن معاوية كتب إى ابن زياد أن »انظر رجًا يصلح لثغر 
بن  اأحنف  لذلك:  يصلحان  رجلن  ِقَبي  إّن  إليه:  فكتب  َفَوِلِه،  اهند، 
يومّي اأحنف  بأِي  معاوية:  إليه  اهذّي، فكتب  بن سلمة  قيس، وسنان 
فوِجه سنانًا،  يوم صِفن؟  بسعيه علينا  أم  امؤمنن،  أّم  أبخذانه  نكافيه: 
ؤدد ما ا  فكتب إليه زياد: إّن اأحنَف قْد بلَغ ِمن الّرف واِحلم والسر

ه العزل«)3). تنفعه الواية وا يرر
»أّن  من  الكّي  رواه  ما  منها  ح��واٍر،  من  بأكثر  معاوية  مع  ودخ��ل 
اأحنف بن قيس وفد إى معاوية، وجارية بن قدامة، واحباب بن يزيد، 
فقال معاوية لأحنف: أنت الّساعي عى أمر امؤمنن عثان، وخاذل أّم 
امؤمنن عائشة، والوارد اماء عى عٍي بصِفن؟ فقال: يا أمر امؤمنن، من 
نكر، أّما أمر امؤمنن عثان، فأنتم معر قريش  ذاك ما أعرف، ومنه ما أه
حرموه بامدينة والّدار مّنا عنه نازحة، وقْد حره امهاجرون، واأنصار 
عنه بمعزل، وكنتهم بن خاذٍل وقاتٍل؛ وأّما عائشة: فإّي خذلتهها ي طول 
بيتها،  تقّر ي  أْن  إّا  اه  كتاب  أجد ي  م  أّي  باٍع ورحب رٍب، وذلك 
وأّما ورودي اماء بصِفن: فإّي وردته حن أردَت أن تقطع رقابنا عطشًا، 
فقام معاوية وتفّرق الّناس، ثّم أمر معاوية لأحنف بخمسن ألف درهم 

نظر: رجال الّشيخ: 61/26 و918/93.  )1) يه

)2) تاريخ اإسام، الّذهبّي: 180/2.

)3) عيون اأخبار، الّدينورّي: 330/1.
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وأصحابه بصلة، وقال لأحنف حن وّدعه: ما حاجتك؟ قال: تدرر عى 
الّناس عطياتم وأرزاقهم، فإْن سألَت امدد، أتاك مّنا رجال سليمة الّطاعة 
شديدة الّنكاية، وقيل: إّنه كان يرى رأي العلوّية، ووصل احباب بثاثن 
ألف درهم، وكان يرى رأي اأموّية، فصار احباب إى معاوية، وقال: يا 
وتهعطيني  درهم،  ألف  مسن  رأيه  ورأيه  اأحنف  تهعطي  امؤمنن،  أمر 
فقال  دينه،  اشريته ها  إّي  يا حباب،  فقال:  ألف درهم،  ثاثن  ورأيي 
احّباب: يا أمر امؤمنن، تشري مّني -أيضًا- ديني؟! فأّمها له، وأحقه 
إى  بعينه  امال  ّد  وره احّباب أسبوع حّتى مات،  يأِت عى  فلْم  باأحنف، 

معاوية، فقال الفرزدق يرثي احباب:
ومـيـراُث حرٍب جـامٌد لك ذايُبْهأتـأُكـُل مـياَث اُلــــَباب ظامًة
أقارُبْهأبـوَك وعـِمـي يـا مـعـاوي أورثـا ـُراَث  الـت فـيـخـتار  تراثـًا 
عرفَت َمن اموى القليُل حايُبْهولـْوكـاَن هـذا الـِديـن ف جاهلَيٍة
بـالـاِء شـارُبْهولْوكاَن هذا اأمر ف غي ُملِكُكْم أو غــَص  أَدْيَتُه 
أبوَك اَلذي ِمْن َعْبِد  شمٍس ُيقارُبْهفـكـم ِمـْن أٍب ل يا ُمعاوي ْل يُكْن

توّي اأحنف ي الكوفة ي دار عبيد اه بن أي غضنفر، سنة )#67(، 
وقيل: )71#(، ي واية مصعب بن الّزبر عى العراق)1).

)1) سر أعام الّنباء: 96/4.
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رواياُتُه:
1/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أشعث بن سّوار، عن اأحنف 
 قال: كّنا ذات يوم عند رسول اه ،ابن قيس، عن أي ذر الغفارّي
ي مسجد قبا، ونحن نفر من أصحابه؛ إْذ قال: معار أصحاي، يدخل 
قال:  امسلمن،  وإم��ام  امؤمنن  أمر  هو  رجل  الباب  هذا  من  عليكم 
ِفيَمن نظر، فإذا نحن بعِي بن أي طالب، وقْد طلع،  فنظروا، وكنته 
حّتى  به  وجاء  عينيه،  بن  ما  وقّبل  وعانقه،  فاستقبله   ، الّنبير فقام 
ثّم أقبل علينا بوجهه الكريم، فقال: هذا إمامكم من  أجلسه إى جانبه، 
بعدي، طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي، وطاعتي طاعة اه، ومعصيتي 

.(1(»معصية اه
2/ ما روي ي صفات الّشيعة، عن »مّمد بن صالح، عن أي العّباس 
البرة   امؤمنن أمر  قدم  ما  قال:  احنفّية،  ابن  مّمد  عن  الّدينورّي، 
فبعث  طعامًا،  له  واّخذ  قيس،  بن  اأحنف  دعاه  اجمل،  أهل  قتال  بعد 
ي  أهدع  أحنف،  يا  قال:  ثّم  فأقبل،  اصحابه،  وإى  عليه  اه  صلوات  إليه 
أصحاي، فدخل عليه قوم متخِشعون، كأّهم شنان بواٍل، فقال اأحنف 
ابن قيس: يا أمر امؤمنن، ما هذا الذي نزل هم، أِمن قّلة الّطعام، أو ِمن 
هول احرب؟ فقال صلوات اه عليه: ا يا أحنف، إّن اه سبحانه أحّب 
ك َمن هجم عى ما علم ِمن قرهم من  نيا تنسر أقوامًا تنّسكوا له ي دار الدر
يوم القيامة ِمن قبل أْن يشاهدوها، فحملوا أنفسهم عى جهودها، وكانوا 
ذكروا صباح يوم العرض عى اه سبحانه، توّموا خروج عنق خرج من 

)1) أماي الّصدوق: 634/ح7.
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فيه عى رؤس  يبدو  وتعاى، وكتاب  تبارك  رِهم  إى  اخائق  الّنار حر 
اأشهاد فضائح ذنوهم، فكادْت أنفسهم تسيل سيانًا، أو تطر قلوهم 
د  بأجنحة اخوف طرانًا، وتفارقهم عقوهم إذا غلْت هم من أجل التجرر
إى اه سبحانه غليانًا، فكانوا حنرون حنن الواله ي دجى الظلم، وكانوا 
اأجسام،  ذبل  فمضوا  أنفسهم،  عليه  أوقفوا  ما  خوف  من  يفجعون 
حزينة قلوهم، كاحة وجوههم، ذابلة شفاههم، خامصة بطوهم، تراهم 
أخلصوا  قْد  بواٍل،  شنان  كأّهم  متخِشعون  الّليل  وحشة  سّار  سكارى 
كَمن  كانوا  بل  قلوهم،  فزعٍة  من  تأمن  فلْم  وعانيًة،  ّرًا  أعاهم  ه 
حرسوا قباب خراجهم، فلو رأيتهم ليلتهم وقْد نامت العيون، وهدأِت 
اأصوات، وسكنِت احركات، ِمن الّطر ي الوكور، وقْد نّبههم هول يوم 
َبأُسَنا  َيأتَِيُهم  َأْن  الُقَرى  أْهُل  ﴿أَفَأِمَن  قال سبحانه:  كا  والوعيد،  القيامة 
عِولن،  وا إى صاتم مه َبَياَتًا َوُهْم َنائُِمْوَن﴾، فاستيقظوا إليها فزعن، وقامه
ون  يصطفر ويرنون،  ماريبهم،  ي  يبكون  مسِبحن،  وأخرى  تارة  باكن 
عى  قيامًا  ليلتهم  ي  أحنف  يا  رأيتهم  فلو  يبكون،  هاء  مظلمة  ليلة 
اشتّدت  قْد  القرآن لصاتم،  أجزاء  يتلون  منحنية ظهورهم،  أطرافهم، 
إى  منهم  أخذْت  قْد  الّنار  ِخلَت  زفروا  إذا  وزفرهم،  ونحيبهم  أعواهم 
ِفدْت ي أعناقهم، فلو  حاقيمهم، وإذا أعولوا حسبَت الّساسل قْد صه
ويقولون  هونًا،  اأرض  عى  يمشون  قومًا  لرأيَت  إذًا  هارهم  ي  رأيتهم 
سنًا، ﴿َفإَذا َخاَطَبُهم اَجاِهُلْوَن َقاُلْوا َسَاَمًا وإَذا َمُروا بالَلْغِو َمُرْوا  للّناس حه
ِكَراَمًا﴾، قْد قّيدوا أقدامهم من الترهات، وأبكموا ألسنتهم أْن يتكّلموا ي 
أْن يلجها خوض خائض، وكحلوا  الّناس، وسجموا أساعهم  أعراض 
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أبصارهم بغِض الّنظر إى امعاي، وانتحوا دار الّسام التي َمن دخلها 
كان آمنًا من الّريب واأحزان، فلعّلك -يا أحنف- شغلك نظرك ي وجه 
بدي اأسقام بغارة وجهها، ودار قْد اشتغلْت بنقش رواقها،  واحدة ته
هذه  دارك  وليسْت  بثمرها،  موّكلة  واآجام  والِريح  عّلقتها،  قْد  وستور 
دار البقاء، فأمتك الّدار التي خلقها اه سبحانه مْن لؤلؤة بيضاء، فشّقق 
بالّنضج من ثارها،  فيها أشجار ها، وظّلل عليها  فيها أهارها، وغرس 
وكبسها بالعواتق من حورها، ثّم أسكنها أولياءه وأهل طاعته، فلو رأيتهم 
-يا أحنف- وقْد قدموا عى زيادات رِهم سبحانه، فإذا ربْت جنائبهم، 
منها، وأظّلتهم  بأحسن  الّسامعون  م يسمع  بأصواٍت  صّوتْت رواحلهم 
غامة، فأمطرْت عليهم امسك والرادن، وصهلْت خيوها بن أغراس تلك 
اجنان، وخّللْت هم نوقهم بن كثب الّزعفران، ويتطأمن حت أقدامهم 
الّلؤلؤ وامرجان، واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الّرحان، وهاجْت هم ريح 
الياسمن واأقحوان، وذهبوا إى باها،  من قبل العرش، فنثرْت عليهم 
فيفتح هم الباب رضوان، ثّم يسجدون ه ي فناء اجنان، فقال هم اجّبار: 
جّنة  وأسكنتكم  العبادة،  مؤونة  عنكم  رفعته  قْد  فإّي  رؤسكم،  ارفعوا 
الّرضوان، فإْن فاتك -يا أحنف- ما ذكرته لك ي صدر كامي، لتهرَكّن 
آن، ولتهسقَنّ رابًا حاّر  بينها وبن ميٍم  القطران، ولتطوَفّن  ي رابيل 
الّنار من صلٍب مطوٍم، ووجٍه مهشوٍم، ومشّوه  يومئٍذ ي  الغليان، فكم 
بعنقه،  الطوق  والتحم  كّفه،  اجامعة  أكلت  قْد  اخرطوم،  عى  مروب 
فلو رأيتهم -يا أحنف- ينحدرون ي أوديتها، ويصعدون جباها، وألبسوا 
قرنوا مع فّجارها وشياطينها، فإذا استغاثوا من  امقّطعات من القطران، وأه
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وهو  ينادي،  مناديًا  رأيَت  ولو  وحّياتا،  عقارها  عليهم  شّدْت  حريٍق، 
يقول: يا أهل اجّنة ونعيمها، ويا أهل حليها وحللها، خلود فا موت، 
فكم  اأسباب،  هم  وتنقطع  اأبواب،  وتهغلق  رجاؤهم،  ينقطع  فعندها 
يومئٍذ من شيٍخ ينادي: وا شيبتاه، وكم شباب ينادي: وا شباباه، وكم من 
تور، فكم يومئٍذ من مغموٍس  تكْت عنهم السر امرأة تنادي: وا فضيحتاه، هه
بن أطباقها مبوس، يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكّتان، واماء امّرد 
عى اجدران، وأكل الّطعام ألوانًا بعد ألواٍن، لباسًا م يدع لك شعرًا ناعًا 
كنَت مطعمه إّا بّيَضه، وا عينًا كنَت تهبر ها إى حبيب إّا فقأها، هذا 

ما أعّد اه للمجرمن، وذلك ما أعّد اه للمّتقن«)1).
3/ ما روي ي مستدرك الوسائل، عن »ابن أي مهور ي درر الّلي، 
عن اأحنف بن قيس، قال: دخلته مسجد دمشق، فوجدته فيه رجًا 
: ا أدري عى شفع ينرف أو عى  يصِي يكثر الّركوع والّسجود، قلته
ه  يسجد  عبٍد  ِمن  )ما  قال:   ،أبوالقاسم خليي  حّدثني  قال:  وتر، 
سجده إّا رفعه اه ها درجة، وحّط عنه ها سِيئة(، فتقارته ي نفي، 

فإذا هو أبو ذٍر«)2).
قال  الوفاة،  احسن  »مّا حرْت  الكرى(:  )اهداية  ما روي ي   /4
فإّن  أباها وجّدها-،  إّن]ها[ جعدة -لعنها اه ولعن   :أخية احسن
جّدها خالف أمر امؤمنن، وقعد عنه بالكوفة بعد الّرجوع من صِفن 
وبايع  اإمارة،  من  بالكوفة  خلعه  أْن  بعد  طاعته،  خالفًا  منحرفًا  معاندًا 

)1) صفات الّشيعة: 39.

)2) مستدرك الوسائل: 475/4/ح 15. 
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يشِيع  له معة وا ماعة، وا  الّضِب دونه، وكان -لعنه اه- ا يشهد 
 امؤمنن أمر  سمع  منذ  عليهم،  يصِي  وا  الِشيعة،  من  أحٍد  جنازة 
عيني  وقّرة  ورحانتي،  مّمد،  آل  أفراخ  لفراخ  ويح  ويقول:  منره،  عى 
لبك -يا أشعث-، وهو ملع متمِرد  التي ِمن صه ابنتك  ابني احسن، من 
وجّبار، يملك من بعد أبيه، فقام إليه أبو بحر اأحنف بن قيس الّتميمّي، 
عى  ويؤِمر  معاوية،  بن  يزيد  قال:  اسمه؟  ما  امؤمنن،  أمر  يا  له:  فقال 
قتل ابني احسن عبيد اه بن زياد -لعنه اه- عى اجيش الّسائر إى 
ابني بالكوفة، فتكون وقعتهم بكرباء غرّي الفرات، كأّي أنظر إى مناخ 
سيوفهم  وإغاد  هم،  الكوفة  أهل  جيوش  وإحاطة  ورحاهم،  ركاهم 
أوادي  وسبي  وحومهم،  ودمائهم  جسومهم  ي  وقسِيهم  ورماحهم 
وذراري رسول اه ملهم، نارين اأقتاب، وقتل الّشيوخ والكهول 

واأطفال ...«)1).
5/ ما روي ي أماي امفيد، عن »اأحنف بن قيس، قال: دخلته عى 
عٍي ي حاجٍة ي، فجاء ابن الكّواء وشبث بن ربعي، فاستأذنا عليه، 
فقال ي عٌي: إْن شئَت فأذن ها، فإّنك أنت بدأَت باحاجة، قال: قلت: 
يا أمر امؤمنن، فأذن ها، فلّا دخا، قال: ما ملكا عى أْن خرجتا عّي 
بحروراء؟ قاا: أحببنا أْن نكون من جيش الغضب، قال: وحكا، وهل 
ي وايتي غضب؟ أو يكون الغضب حّتى يكون من الباء كذا وكذا؟ ثّم 
جتمعون قزعًا كقزع اخريف من القبائل، ما بن الواحد وااثنن والّثاثة 

واأربعة واخمسة والّسّتة والّسبعة والّثانية والّتسعة والعرة«)2).
)1) اهداية الكرى: 184.

)2) الغيبة: 326/ح 2.
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6/ ما روي ي الكافئة للمفيد، عن »أرس العبدّي، عن عبد اجليل 
ابن إبراهيم: أّن اأحنف بن قيس أقبل حن نزلْت عائشة أّول مرحلة من 
البرة، فدخل عليها، فقال: يا أّم امؤمنن، ما الذي أقدمك وأشخصك، 
وما تريدين؟ قالْت: يا أحنف، قتلوا عثان. فقال: يا أّم امؤمنن، مررته 
بك عام أّول بامدينة، وأنا أهريد الكعبة، وقْد أمع الّناس عى قتل عثان، 
مي باحجارة، وحيل بينه وبن اماء، فقلته لك: يا أّم امؤمنن، اعلمي أّن  وره
تل، فإى َمن؟ فقلت: إى  هذا الّرجل مقتول، ولو شئِت لرِدين عنه، فإْن قه
عّي بن أي طالب، قالْت: يا أحنف، صّفوه حّتى إذا جعلوه مثل الّزجاجة 
ثّم  الِرضا، وا أقبل قولك ي الغضب،  قتلوه، فقال ها: أقبل قولك ي 
أشخصك،  الذي  وما  أقدمك،  الذي  ما  مّمد،  أبا  يا  فقال:  طلحة،  أتى 
وأنا  بامدينة،  أّول  عامًا  بك  مررته  قال:  عثان،  قتلوا  فقال:  تريد؟  وما 
باحجارة، وحيل  مي  قتل عثان، وره الّناس عى  العمرة، وقْد أمع  أهريد 
وا  بينه وبن اماء، فقلته لكم: إّنكم أصحاب مّمد، ل�و ت�ش�اؤون ت�ردر
ع�ن�ه ف�ع�لتم، فقلت: دبر فأدبر، فقلته لك: إى َمن؟ فقلت: إى عّي بن 
أي طالب، فقال: ما كّنا نرى أّن أمر امؤمنن يرى أْن يأكل اأمر 

وحده«)1).
الكافئة للمفيد، عن »إبراهيم بن عروة، عن ثابت،  7/ ما روي ي 
عن أبيه، عن حّبة العري، أّن أمر امؤمنن )صلوات اه عليه( بعث إى 
عائشة مّمدًا أخاها )رمة اه عليه(، وعّار بن يار )رضوان اه عليه(: 
أن ارحي، واحقي بيتك الذي تركك فيه رسول اه، وأخراه بقوها، 

نظر: امصّنف، ابن أي شيبة: 197/6/ح30629. )1) الكافئة: 22-23/ح 1، ويه
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فغضب، ثّم رّدما إليها، وبعث معها اأشر، فقال: واه، لتخرجّن أو 
لتهحملّن احتاًا، ثّم قال أمر امؤمنن )صلوات اه عليه(: يا معر عبد 
القيس: اندبوا إى احّرة اخرة من نسائكم، فإّن هذه امرأة من نسائكم، 
فإّها قْد أبْت أْن خرج، لتحملوها احتاًا. فلّا علمْت بذلك، قالْت هم: 
ذلك،  له  فذكروا  عليه(،  اه  )صلوات  امؤمنن  أمر  فأتوا  فليجّهزي، 

فجّهزها وبعث معها الِنساء.
]و[ عن احسن بن ربيع، قال: حّدثنا أبو بكر بن عّياش، عن مصن 
ابن زياد الّضّبّي، قال: سمعته اأحنف بن قيس، يقول: فقالْت: ا أفعل، 
فقال ها، لئن م تفعي أرسلّن إليك نسوة من بكر بن وائل بشفاٍر حداد، 

يأخْذَنِك ها، قال: فخرجْت حينئٍذ«)1)
8/ ما روي ي أماي الطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخري أبو 
عبيد اه بن مّمد بن عمران امرزباّي، قال: حّدثنا مّمد بن موسى، قال: 
حّدثني مّمد بن أي الّسي، قال: حّدثنا هشام، عن أي خنف، عن عبد 
الّرمن بن جندب، عن أبيه، قال: مّا وقع ااتفاق عى كتب القضّية بن 
أمر امؤمنن وبن معاوية بن أي سفيان، حر عمرو بن العاص ي 
العراق،  أهل  من  رجال  ي  عّباس  بن  اه  وعبد  الّشام،  أهل  من  رجال 
فقال أمر امؤمنن للكاتب: أهكتب: هذا ما تقاى عليه أمر امؤمنن 
عّي بن أي طالب ومعاوية بن أي سفيان، فقال عمروبن العاص: أهكتب 
بإمرة امؤمنن، فإّنا هو أمر هؤاء، وليس  تهسِمه  أبيه، وا  اسمه واسم 
بأمرنا، فقال اأحنف بن قيس: ا محه هذا ااسم، فإِي أخّوف عليك 

نظر: امصّنف، ابن شيبة: 535/7/ح 37830.  )1) الكافئة: 29-30/ح 28-29، ويه
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أبدًا، فامتنع أمر امؤمنن ِمن موه، فراجع  إليك  إْن موته ا يرجع 
ااسم  هذا  امح  قيس:  بن  اأشعث  فقال  الّنهار،  من  ملّيًا  فيه  اخطاب 
ّنة، وَمَثل بَمَثل، واه، إّي  ّنة بسه ترحه اه، فقال أمر امؤمنن: اه أكر، سه
عليه  قاى  ما  هذا  عّي:  أمى  وقْد  احديبية،  يوم   اه رسول  لكاتب 
فإّنا  امحه رسول اه،  له سهيل:  مّمد رسول اه سهيل بن عمرو، فقال 
ا نقرر لك بذلك، وا نشهد لك به، أهكتب اسمك واسم أبيك، فامتنعته 
، وستهدعى إى مثلها، فتجيب، وأنت  : امه يا عير ِمن موه، فقال الّنبير
عى مضض، فقال عمرو بن العاص: سبحان اه! ومثل هذا يهشّبه بذلك، 
ونحن مؤمنون وأهولئك كانوا كّفارًا! فقال أمر امؤمنن: يا بن الّنابغة، 
ومتى م تكْن للفاسقن ولّيًا وللمسلمن عدّوًا، وهل تهشبه إّا أهّمك التي 
دفعْت بك؟ فقال عمرو: ا جرم جمع بيني وبينك جلس أبدًا، فقال أمر 
ثّم  أشباهك،  وِمن  منك  جلي  يهطّهر  أْن  أرجو  إّي  واه،   :امؤمنن

كتب الكتاب، وانرَف الّناس«)1).
9/ ما روي ي مناقب آل أي طالب، عن »امحارات، عن الّراغب، 
أّنه قال–أي: أمر امؤمنن-: ا يموت ابن هند حّتى يعِلق الّصليب 
واأعثم  الّزهرّي،  شهاب  وابن  قيس،  بن  اأحنف  رواه  وقْد  عنقه،  ي 
.(2(»الكوّي، وأبو حّيان الّتوحيدّي، وأبو الّثاج ي ماعة فكان كا قال
»معمر، عن  الّصنعاّي، عن  الّرزاق  لعبد  امصّنف  ما روي ي   /10
»إذا  قاا:  وعلّيًا،  عمر  أّن  قيس،  بن  اأحنف  عن  احسن،  عن  قتادة، 

)1) أماي الّشيخ: 178-188/ح17. 

)2) مناقب آل أي طالب: 95/2.
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أهرخيْت الّستور، وغِلقت اأبواب، فقْد وجب الّصداق«)1).
11/ ما روي ي امصّنف، ابن أي شيبة، عن »عّفان، قال: حّدثنا 
بن  اأحنف  عن  احسن،  عن  زيد،  بن  عّي  حّدثنا  قال:  سلمة،  بن  ّماد 
قيس، عن الّنبّي: أّن داود، قال: أي رِب إّن بني إرائيل يسألونك 
بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فاجعلني يا رِب هم رابعًا، فأوحى اه إليه: 
أْن يا داود، إّن إبراهيم أهلقي ي الّنار ي سببي، فصر، وتلك بلّية م تنلك، 
وإّن إسحاق بذل نفسه ليهذبح، فصر ِمن أجي، فتلك بلّية ْم تنلك، وإّن 
يعقوب أخذته حبيَبه حّتى ابيّضْت عيناه، فصر، فتلك بلّية ْم تنلك«)2).

12/ ما روي ي مسند أمد، عن »عبد الّرّزاق، أخرنا حيى بن العاء، 
عن عِمه شعيب بن خالد، حّدثني ساك بن حرب، عن عبد اه بن عمرة، 
بالبطحاء،   اه رسول  مع  جلوسًا  كّنا  قال:  امّطلب،  عبد  بن  عّباس  عن 
فمّرْت سحابة، فقال رسول اه: أتدرون ما هذا؟، قال: قلنا: الّسحاب، 
قال: وامزن؟ قلنا: وامزن، قال: والعنان؟ فسكتنا، فقال: هل تدرون كم بن 
الّساء واأرض؟، قال: قلنا: اه ورسوله أعلم، قال: بينها مسرة مس مائة 
سنة، ومن كِل ساء إى ساء مسرة مسائة سنة، وكثف كِل ساٍء مسائة سنة، 
وفوق الّساء الّسابعة بحر، بن أسفله وأعاه كا بن الّساء واأرض، ثّم فوق 
ذلك ثانية أوعال، بن ركبهّن وأظافهّن كا بن الّساء واأرض، وفوق ذلك 
العرش، بن أسفله وأعاه كا بن الّساء واأرض، واه تبارك وتعاى فوق 

ذلك، وليس خفى عليه من أعال بني آدم يء.

)1) امصّنف: 285/6/ح 10863.

)2) مصّنف ابن أي شيبة: 342/6/ح31894.
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]و[ حّدثنا عبد اه، حّدثني أي، ثنا مّمد بن الّصباح البّزار، ومّمد بن 
الوليد بن أي ثور، عن ساك بن حرب، عن عبد اه بن  بّكار، قاا: حدثنا 
 الّنبّي امّطلب، عن  عبد  بن  العّباس  قيس، عن  بن  عمرة، عن اأحنف 

نحوه«)1).
ابن جريج،  بن سعيد، حّدثنا  ما روي ي مسند أمد، عن »حيى   /13
حّدثني سليان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن اأحنف بن قيس، عن عبد 

اه بن مسعود، عن الّنبّي، قال: أَا هلك امتنِطعوَن، ثاث مّرات«)2).
14/ ما روي ي مسند أمد، عن »عّي بن عبد اه، حّدثنا معاذ بن هشام، 
قتادة، عن اأحنف بن قيس، عن اأسود بن ريع،  قال: حّدثني أي، عن 
أّن نبّي اه، قال: أربعة ]حتّجون[ يوم القيامة: رجٌل أصّم ا يسمع شيئًا، 
ورجٌل أمق، ورجٌل هرم، ورجٌل مات ي فرة، فأّما اأصّم، فيقول: رِب، لقْد 
جاء اإسام، وما أسمع شيئًا، وأّما اأمق، فيقول: رِب، لقْد جاء اإسام 
والِصبيان حذفوي بالبعر، وأّما اهرم، فيقول: رّب، قْد جاء اإسام وما أعقل 
فيأخذ  رسول،  لك  أتاي  ما  رِب،  فيقول:  الفرة،  ي  مات  الذي  وأّما  شيئًا، 
وا الّنار، قال: فو اّلذي نفس مّمٍد  سل إليهم: أن ادخله مواثيقهم ليطيعّنه، فره

بيده، لو دخلوها لكانْت عليهم بردًا وسامًا«)3).
15/ ما روي ي مسند أمد، عن »حسن بن مّمد، أنبأنا ابن أي الّزناد، 
عن أبيه، عن عروة، عن اأحنف بن قيس، قال: أخري ابن عٍم ي، قال: قلته 
ل ي قوًا، وأقلل لعِي أعقله، قال: ا تغضب،  لرسول اه: يا رسول اه، قه

)1) مسند أمد بن حنبل: 292/2/–1771-1770.

)2) مسند أمد بن حنبل: 167/6/ح 3655.

)3) مسند أمد بن حنبل: 228/26/ح 16301.
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قال: ف�ع�دته ل�ه م�رارًا، ك�لر ذلك ي�ع�ود إل�ى رس�ول اه: ا تغضب«)1).
الّدارمّي، عن »إبراهيم بن موسى، عن عّباد بن  16/ ما روي ي سنن 
العّوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن احسن، عن اأحنف بن قيس، 
بامغرب  ينتظروا  م  ما  أهّمتي بخر  تزال  قال: ا   ،الّنبِي العّباس، عن  عن 

اشتباك الّنجوم«)2).
17/ ما روي ي صحيح مسلم، عن »زهر بن حرب، حّدثنا إساعيل 
ابن إبراهيم، عن اجريرّي، عن أي العاء، عن اأحنف بن قيس، قال: قدمته 
امدينة، فبينا أنا ي حلقٍة فيها مأ من قريش؛ إْذ جاء رجل أخشن الّثياب، أخشن 
مى عليه  اجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم، فقال: بِر الكانزين برْضٍف حه
ي نار جهّنم، فيهوضع عى حلمة ثدي أحدهم، حّتى خرج من نهغِض كتفيه، 
ويوضع عى نهغض كتفيه، حّتى خرج من حلمة ثدييه يتزلزل، قال: فوضع 
ه حّتى  القوم رؤوسهم، فا رأيته أحدًا منهم رجع إليه شيئًا، قال: فأدبر، واّتبعته
: ما رأيته هؤاء إّا كرهوا ما قلته هم، قال: إّن هؤاء  جلس إى سارية، فقلته
ا يعقلون شيئًا، إّن خليي أبا القاسم دعاي، فأجبته، فقال: أترى أحدًا؟ 
: أراه،  فنظرته ما عّي من الّشمس، وأنا أظنر أّنه يبعثني ي حاجة له، فقلته
فقال: ما يّسي أّن ي مثله ذهبًا، أهنفقه كّله، إّا ثاثة دنانر، ثّم هؤاء جمعون 
نيا، ا يعقلون شيئًا، قال: قلت: ما َلَك وأخوتك من قريش ا تعرهم،  الدر
وتصيب منهم، قال: ا، ورِبك، ا أسأهم عن دنيا، وا أستفتيهم عن دين، 

حّتى أحَق باه ورسوله«)3).
)1) مسند أمد بن حنبل: 214/38/ح23137. 

)2) سنن الدارمي: 772/2/ح 1246. 

)3) صحيح مسلم: 689/2/–992.
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18/ ما روي ي صحيح مسلم، عن »اأحنف بن قيس، عن أي بكرة، 
ي  وامقتول  فالقاتل  بسيفيها،  امسلان  التقى  إذا   :اه رسول  قال  قال: 

الّنار«)1).
19/ ما روي ي الفوائد امنتقاة، عن »اأحنف بن قيس، عن العّباس بن 

عبد امّطلب، عن الّنبِي: الّذبيحه إسحاق«)2).
نن الكرى، للبيهقّي، عن »اأحنف بن قيس، عن  20/ ما روي ي السر

عمر، عن عٍي ي احِر يقتل العبد، قاا: ثمنه ما بلغ«)3).

)1) صحيح مسلم: 2214/4/ح 2888.

)2) الفوائد امنتقاة: 137/1/ح 137.

)3) الّسنن الكرى: 67/8. 
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22- إسحاُق بُن إسماعيل، البصرُي
إسحاق بن إساعيل بن ّماد بن زيد بن بابك البرّي، أبو يعقوب، 
اأزدّي، اجهنّي، مواهم، آل جرير بن حازم، والد إساعيل القاي، 
امعتصم، ووي  امأمون، واخطابة واإراف عى  أّيام  امظام بمر  وي 
مظام البرة. وم يكن باحافظ، لكّن ولده وآله جّردوا مذهب مالك ي 
أّيامه، وتفّقهوا فيه. مولده سنة سٍت وسبعن ومائة. وتوّي بالبرة سنة 
كان  خر،  فيه  »ما  قائًا:  العجّي)ت#261(،  ضّعفه  ومائتن)1)،  ثاثن 
أمينًا ليحيى بن أكثم)2)«)3)، لكن عّلق عليه ابن حجر)ت852#(، بقوله: 
»والد إساعيل القاي وهو ثقة، وإّنا نقم عليه العجّي أّنه كان أمينًا عى 
ه إّا خشية أْن يهستدرك، ثّم وجدته  أموال اأيتام، فكان ماذا؟ وما ذكرته
ي كتاب الّضعفاء أي العرب، فذكر كام العجّي، وي آخره كان أمينًا 
ليحيى بن أكثم«)4)، ومقصوده بيان توّهم العجّي ي تضعيف إسحاق، 
وعدم مامّية ما اعتمد عليه ي تضعيفه؛ ولذا اضطّر إى الّتنبيه إى ذلك ي 
كتابه امهعّد لذكر الّضعفاء؛ خوفًا من أْن يتوّهم أحٌد أّنه ضّعفه تبعًا للعجّي.

)1) ترتيب امدارك وتقريب امسالك، للقاي عّياض)ت#544(: 14/4.

الّتميمّي، اأسيدّي،  )2) وهو أبو مّمد، حيى بن أكثم بن مّمد بن قطن بن سمعان بن مشنج، 

قّلده قضاء  الّناس ميعًا، حّتى  يتقّدمه أحد عنده من  امأمون، حّتى م  امروزّي، غلب عى 
القضاة، وتدبر أهل ملكته، فكانت الوزراء ا تعمل ي تدبر املك شيئًا إّا بعد مطالعة حيى 

نظر: وفيات اأعيان: 793/174/6. ابن أكثم، يه
)3) الّثقات: 64/217/1.

)4) لسان اميزان: 1090/352/1.
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رواياُتُه:
1/ ما روي ي البحار، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثني احسن 
ابن خضر، قال: حّدثني إسحاق بن إساعيل بن ّماد بن زيد البرّي، 
وحّدثنا مّمد بن حيى، وموسى بن مّمد اأنصارّي، قاا: حّدثنا إساعيل 
ابن إسحاق بن إساعيل القاي، قال: حّدثني أي إساعيل بن إسحاق 
ابن ّماد، والّلفظ له، قال: بعث إّي وإى عّدة من امشايخ حيى بن أكثم 
أن  أمري  امأمون-  -يعني:  امؤمنن  أمر  إّن  وقال:  فأحرنا،  القاي، 
سن اجواب،  أهحر غدًا مع الفجر أربعن رجًا، كّلهم فقيه، يفهم وحه
وا َمن تعرفون؟ فسّمينا له قومًا، فأحرهم، وأمرنا بالبكور، فغدونا  فسمر
عليه قبل طلوع الّشمس، فركب وركبنا معه، فدخل إى امأمون، وأمرنا 
أْن نصِي، فلم نستتّم الّصاة حّتى خرج اإذن، فقال: أهدخلوا، فدخلنا، 
وإذا أمر امؤمنن جالس عى فراشه، وعى سواده، والعامة الّطويلة، فلّا 
سّلمنا رّد الّسام، ثّم حدر عن عرشه، ونزع عامته وسواده، وأقبل علينا، 
وقال: إّن أمر امؤمنن أحّب مناظرتكم عى مذهبه الذي هو عليه، ودينه 

الذي يدين اه به، قلنا: ليقل أمر امؤمنن أّيده اه.
خر   طالب أي  بن  عّي  امؤمنن  أمر  بأّن   اه أدين  إّي  فقال: 
وأحّقهم  اه،  رسول  بمقام  الّناس  وأوى   ،اه رسول  بعد  اه  خلق 
امؤمنن.  أمر  أجيبوا  حيى:  فقال  ميعًا،  فأطرقنا  بعده،  من   باخافة 
: يا أمر امؤمنن،  فلّا رأيته سكوت القوم، جثوت عى ركبتي، ثّم قلته
إّن فينا َمن ا يعرف ما ذكر أمر امؤمنن ِمن أمر عٍي، وقْد دعا للمناظرة، 
وإْن  سألتهك،  شئَت  إْن  إسحاق،  يا  فقال:  ذكر،  ما  عى  مناظروه  ونحن 
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 : قلته سل،  فقال:  أسأل،  بل   : وقلته منه،  ها  فاغتنمته فاسألني،  شئَت، 
ِمن أين قال أمر امؤمنن: إّن عّي بن أي طالٍب أفضل الّناس من بعد 
باذا  الّناس،  عن  أخِري  قال:  بعده؟  من  باخافة  وأحِقهم  اه،  رسول 
: باأعال الّصاحة، قال: فأخِري عّمن فضل صاحبه  يتفاضلون؟ قلته
عى عهد رسول اه، ثّم إّن امفضول عمل بعد وفاة رسول اه بأكثر 
يلحق  : ا  به؟ قلته أيلحق   ،الفاضل عى عهد رسول اه من عمل 
رواه  ما  فانظر  قال:  أب��دًا،  بالفاضل   اه رسول  عهد  عى  امفضول 
قدوة لك- من فضائل  دينك عنهم، وجعلتهم  أصحابك -ّمن أخذَت 
عٍي، فِقس إليها ما أنزل به من فضائل أي بكر، فإْن وجدَت فضائل 
أي بكر تهشاكل فضائل عٍي، فقل: إّنه أفضل، ا واه، ولكن ِقس فضائله 
إى ما روي لك من فضائل أي بكر وعمر، فإْن وجدَت ها من امفاضيل 
مثل الذي لعٍي وحده، فقل: إّها أفضل، ا بل فِقس فضائله إى فضائل 
إها  ل:  فقه فضائله،  تشاكل  وجدتا  فإْن  باجّنة،  هم  هد  شه الذين  العرة 

أفضل منه.
 : يا إسحاق، أير اأعال كانْت أفضل يوم بعث اه  رسوله؟ قلته
اإخاص بالّشهادة والّسبق إى اإسام، قال: صدقَت، إّن ذلك ي كتاب 
الَنِعْيِم﴾)1)،  ُأْوَلئَِك امَقَرُبْوَن* ِف َجَناِت  ﴿الَسابُِقْوَن الَسابُِقْوَن*   : اه 
إّنا عنى الّسابق إى اإسام، فهل علمت أحدًا سبق علّيًا إى اإسام؟ 
قلت: يا أمر امؤمنن، أسلم عّي وهوحدث صغر الِسِن، ا جوز عليه 

احكم، وأسلم أبو بكر، وقْد تكامل عقله، وجاز عليه احكم.

)1) الواقعة: 12-10.
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ا أسلم قبل صاحبه؟ حّتى أناظرك من بعد ي احداثة،  قال أجبني: أهر
: عٌي أسلم قبل أي بكر عى هذه الّريطة، قال: فأخري حن أسلم،  قلته
أخلو أْن يكون رسول اه دعاه فأجاب، أويكون إهامًا ِمن اه لعٍي؟ 
: إهامًا قّدمتهه عى رسول اه؛ أّن رسول  : إْن قلته فأطرقته مفِكرًا، وقلته
دعاه  بل   : فقلته  ،اه عن  جرئيل  به  جاء  حّتى  اإسام  يعرف  م  اه 
رسول اه، قال: فيخلو الّنبّي أْن يكون دعا علّيًا بأمر اه، أو تكّلف 
 ،ف؛ أّن اه التكلر إى   الّنبّي أنسب  : ا  قلته نفسه؟  ِقَبِل  ِمن  ذلك 
يقول: ﴿َوَما َكاَن لَِرُسْوٍل أْن َيأَت بِآَيٍة إَل بِإْذِن اهِ﴾)1)، ولكن دعاه بأمر اه، 
قال: يا إسحاق، فِمن صفة اجّبار أْن يهكِلف رسله ما ا طاقة هم به؟ قلت: 
أعوذ باه، قال: أَوا ترى أّن اه ي قولك: )أسلم عٌي وهوصغر، ا 
جوز عليه احكم(، قْد كّلف رسول اه ِمن دعاء الِصبيان ما ا يطيق، 
وشغله بصبٍي ا جوز عليه احكم، فهو يدعوه الّساعة، ويرتّد بعد ساعة، ثّم 
يهعاود، ويهعاود الّصبّي اارتداد، فا حكم جوز عليه وا الّنبّي يفرغ منه 
لدعاء غره، أرأيَت هذا جايزًا عندك أْن تنسَبه إى رِبنا سبحانه؟ قلت: أعوذ 
باه، قال: فأراك إّنا قصدَت فضيلة فّضَل اه ها علّيًا عى هذا اخلق 
ه، بأْن م يهرك به ساعة قّط، فجعلتها  ميعًا، آتاها له ليهعرف ها مكانهه وفضله
أم يكْن دعاهم كا  أْن يدعوالِصبيان،  نبّيه  أمر   نقصًا عليه، ولوكان اه
: بى، قال: فهل بلغك أّن الّنبّي دعا أحدًا ِمن صبيان  دعا علّيًا، قلته
اجاهلّية وقرابته، بدأ هم، لئا يقال: هذا ابن عِمه، أوِمن ساير الّناس كا 

فعل بعٍي؟ قلت: ا.

)1) الّرعد: 3.
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 : قلته اإسام؟  إى  الّسبق  بعد  أفضل  كانْت  اأفعال  أّي  ثّم  قال: 
اجهاد ي سبيل اه، قال: صدقَت، فهل جد أحٍد ي اجهاد إّا دون ما 
: ي أِي وقٍت يا أمر امؤمنن؟ قال: ي أِي اأوقات شئَت،  جد لعٍي؟ قلته
بدر؟  يوم  بدر  قتى  كم  عليها،  أزيدك  ا  نعم،  قال:  بدر،  يوم  ي   : قلته
منهم؟  وحده  عٍي  قتى  كم  قال:  الكّفار،  من  رجًا  وسّتون  نّيف  قلت: 
الّناس  فأّي  قال:  الّناس،  لساير  وأربعون  رجًا  وعرون  نِيف   : قلته
أبا بكر كان مع رسول اه ي عريشه، قال  إّن   : أفضل جهادًا؟ قلته
: يدِبر اأمر، قال: ويلك، دون رسول اه أوريكًا مع  يصنع ماذا؟ قلته
ِمن  باه  أعوذ   : قلته بكر؟  أي  إى  اه  ِمن رسول  افتقارًا  أو  اه،  رسول 
أْن يدِبر أبو بكر دون رسول اه، أو يكون ريكًا مع رسول اه، أو 
يكون رسول اه فقرًا إليه، قال: فا الفضيلة ي العريش إْن كان اأمر 
: كلر  أليس َمن َرب بسيفه أفضل ّمن جلس؟ قلته عى ما وصفَت؟ 
اجيش كان جاهدًا، قال: صدقَت، إّا أّن الّضارب بالّسيف، امحامي عن 
 :رسول اه وعن اجيش، كان أفضل من اجيش، أَما قرأَت كتاب اه
اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر ُأولِي الَضَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي  اْلَقاِعُدوَن ِمَن  ﴿َل َيْسَتِوي 
َوَأْنُفِسِهْم  بَِأْمَوالِِهْم  اْلُمَجاِهِديَن  الَلُه  َفَضَل  َوَأْنُفِسِهْم  بَِأْمَوالِِهْم  الَلِه  َسبِيِل 
اْلُمَجاِهِديَن  الَلُه  َوَفَضَل  اْلُحْسَنى  الَلُه  َوَعَد  َوُكًا  َدَرَجًة  اْلَقاِعِديَن  َعَلى 
: أفكان أبو بكر وعمر جاهَدين أم  َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًا﴾)1)، قلته
ا؟ قال: بى، ولكن، أخري، هل كان أي بكر وعمر فضل عى َمن م 
: نعم، قال: فكذلك يسبق الباذل نفسه عى أي  يشهد ذلك امشهد؟ قلته

بكر وعمر، قلت: أجل.

)1) الّنساء: 59.
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: نعم، قال: إقرأ: ﴿َهْل أَتى َعَى  قال: يا إسحاق، أتقرأ القرآن؟ قلته
َعَى  الَطَعاَم  ﴿َوُيْطِعُمْوَن  قوله:  إى  َفقرأته  الَدْهِر﴾،  ِمَن  ِحْنٌ  اإْنَساِن 
ُحِبِه ِمْسِكْيَنًا َوَيتِْيَاً َوأسيًا﴾ إى قوله: ﴿وإَذا َرأْيَت َثَم َرأيَت َنِعْيَاً َوُمْلَكًا 
: ي عٍي، قال: هل  نزل هذا؟ قلته أه ًا﴾)1)، قال: عى رسلك! فيَمن  َكبِْيَ
م  كه نهطعمه إّنا  قال:  واليتيم واأسر،  امسكن  أطعم  علّيًا حن  أّن  بلغك 
: ا، قال: صدقَت،  لوجه اه، عى ما سمعَت اه يقول ي كتابه؟ قلته
إّن اه جّل ثناؤه عرف ريرة عٍي ونّيته، فأظهر ذلك ي كتابه تعريفًا منه 
خلقه حال عٍي ومذهبه وريرته، فهل علمَت أّن اه وصف شيئًا ّما 
قال:  ا،   : قلته ِفَضٍة﴾،  ِمْن  ﴿َقَواِرْيَر  الّسورة  هذه  غر  اجّنة  ي  وصف 
أجل، وهذه فضيلة أخرى، إّن اه وصف له ي اجّنة ما م يصفه لغره، 
: ا، قال: آنية من فّضة ينظر  أوتدري ما معنى ﴿َقَواِرْيَر ِمْن ِفَضٍة﴾؟ قلته
ّمن يشهد  ألست  يا إسحاق،  القوارير،  ما ي داخلها كا يرى ي  الّناظر 
: بى، قال: أرأيت لو أّن رجًا، قال: ما أدري  أّن العرة ي اجّنة؟ قلته
هذا احديث صحيح أم ا، وما أدري لعّل رسول اه قاله أم م يقله، 
أّن رجًا، قال: واه، ما  : أعوذ باه، قال: فلو  أكان عندك كافرًا؟ قلته
: نعم، قال:  أدري هذه الّسورة من القرآن أم ا، أكان عندك كافرًا؟ قلته
يا إسحاق، أرى أثرهم ها هنا متأِكدًا، القرآن يشهد هذا، واأخبار تشهد 

هؤاء.
: نعم، قال: حِدثني  ثّم قال: أتروي يا إسحاق حديث الّطائر؟ قلته
: رواه َمن ا  ه به، قال: أتؤمن أّن هذا احديث صحيح؟ قلته به، فحّدثته

)1) اإنسان: 20-1.
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أّن  يمكنني بأْن أرّد حديثه، وا أشّك ي صدقه، قال: أفرأيت َمن أيقَن 
هذا احديث صحيح، ثّم زعم أّن أحدًا أفضل من عٍي، أخلو ِمن أْن يقول: 
دعاء الّنبِي مردود، أو إّن اه عرف الفاضل ِمن خلقه، فكان امفضول 
أحّب إليه منه، أو يقول: إّن اه م يعرف الفاضل من امفضول؟ فأّي 
الّثاثة أحّب إليك أْن تقول؟ فإّنك إْن قلَت منها شيئًا استبذيَت، فإْن كان 

عندك ي احديث تأويل غر هذه الّثاثة أوجه، فقل.
أّن أي بكر  : ا أعلم، وإّن أي بكر فضًا، قال: أجل، لوا  قلته
 : فضًا م أقل عٌي أفضل منه، فا فضله الذي قصدَت به الّساعة؟ قلته
اَه  إَِن  َزْن  َتْ َل  لَِصاِحبِِه  َيُقوُل  إِْذ  اْلَغاِر  ِف  ا  ُمَ إِْذ  اْثَنْنِ  ﴿َثاِيَ   :قول اه
الّنبّي، قال: يا إسحاق، أما أّي ا  َمَعَنا﴾)1)، فنسبه اه إى صحبة 
أملك عى الَوِعر من طريقك، فإّي وجدته اه -جّل ثناؤه- نسب إى 
اِوُرُه  صحبة َمن رضيه وري عنه كافرًا، فقال: ﴿َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحَ
َرُجــا﴾)2)،  َســَواَك  ُثَم  ُنْطَفٍة  ِمْن  ُثَم  ُتــَراٍب  ِمْن  َخَلَقَك  بِاَلِذي  َأَكَفْرَت 
قلت: إّن ذلك كان كافرًا، وأبو بكر كان مؤمنًا، قال: فإذا جاز أْن ينسب 
نبِيه  صحبة  إى  ينسب  أْن  جاز  كافرًا،  عنه  وري  رضيه  َمن  صحبة  إى 
اه  إّن  قلت:  بالّثالث،  وا  بالّثاي،  وا  امؤمنن،  بأفضل  وليس   مؤمنًا، 
َزْن  ا ِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه َل َتْ -جّل وعا-، يقول: ﴿َثاِيَ اْثَنْنِ إِْذ ُمَ
َعَلْيِه﴾، قال: يا إسحاق، إّنك تأبى إّا أْن  َفَأْنَزَل اُه َسِكيَنَتُه  َمَعَنا  اَه  إَِن 
أخرجك إى ااستقصاء عليك، أخري عن حزن أي بكر، أكان ه رضا، 
: إّن أبا بكر إّنا حزن من أجل رسول اه؛ خوفًا عليه  أو كان معصية؟ قلته

)1) الّتوبة:40.

)2) الكهف: 34.
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من أْن يصل إليه يء من امكروه، قال: فحزنه كان ه رضا، أومعصية؟ 
: بل ه رضا، قال: فكان بعث إليه رسوًا ينهاه عن طلب رضاه وعن  قلته
 : قلته بكر رضا؟  أي  أّن حزن  تزعم  أم  قال:  باه،  أعوذ   : قلته طاعته؟ 
َزْن﴾،  َتْ ﴿َل  يقول:   ،الّنبّي أّن  يشهد  القرآن  أّن  جْد  م  أَو  قال:  بى، 
هيًا له عن احزن، واحزن ه رضا، أفا تراه قْد هى عن طلب رضا اه، 
فانقطعته  كذلك،  يكون  أْن  باه  وأعوذ  وصفَت،  ما  عى  اأمر  كان  إْن 
يرّدك،  أْن  اه  لعّل  بك،  الِرفق  مذهبي  إّن  إسحاق،  يا  قال:  جوابه.  عن 
فأخري عن قول اه -جل ثناؤه-: ﴿َفَأْنَزَل اُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه﴾، َمن عنى 
: بل رسول اه، قال: صدقَت،  أبا بكر؟ قلته أو   بذلك، رسول اه
فأخري عن قول اه: ﴿َوَيْوَم ُحَنْنٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم 
َأْنَزَل اُه  ْرُض بَِا َرُحَبْت ُثَم َوَلْيُتْم ُمْدبِِريَن* ُثَم  َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْأَ
َسِكيَنَتُه َعَى َرُسولِِه َوَعَى اْمُْؤِمنَِن﴾)1)، أتعلم امؤمنن الذين أرادهم اه 
: ا، قال: إّن الّناس اهزموا يوم حنن، فلْم يبَق مع  ي هذا اموضع؟ قلته
رسول اه إّا سبعة من بني هاشم: عٌي يرب بسيفه، والعّباس آخذ 
بلجام بغلته، والباقون حدقون برسول اه خوفًا أْن يناله من ساح 

القوم يء، حّتى أعطى اه رسوله الّنر.
فامؤمنون ي هذا اموضع )عٌي(خاّصة، ثّم َمن حره من بني هاشم، 
وقْد قيل: إّن سلان الفارّي وعّارًا كانا فيهم، َفَمن أفضل يا إسحاق؟ 
َمن  أم  الّنبِيوعليه؟  عى  الّسكينة  فنزلْت   ،الّنبّي مع  كان  َمن 
يره موضعًا  الّنبِي، وْم  الّسكينة عى  كان مع رسول اه، ونزلْت 

)1) الّتوبة: 26-25.
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نزلْت الّسكينة عليه مع الّنبِي، قال:  : بل َمن أه لتنزيلها عليه معه؟ قلته
الغار، أم َمن نام عى فراشه، ووقاه  َفَمن أفضل عندك، َمن كان معه ي 
وأْن  فراشه،  بالّنوم عى   علّيًا يأمر  أْن   الّنبّي أمر   إّن اه بنفسه؟ 
ما   : الّنبير له  فقال  عٌي،  فبكى  بذلك،  فأمره  بنفسه،   الّنبّي يقي 
نعم،  قال:  اه؟  رسول  يا  أفتسلم  عليك،  اخوف  قال:  ؟  عير يا  يبكيك 
لك  بالفداء  نفي  طابْت  لرِي  وطاعًة  سمعًا  وقال:   ،عٌي  فاستبر 
وجاء  بثوبه،  وتسّجى  فاضطجع،  مضجعه،  عٌي  أتى  ثّم  اه،  رسول  يا 
الّنبّي حاصل ي  أّن  ون  به، وا يشكر امركون من قريش، فأحدقوا 
يطلب  لئّا  بالّسيف؛  قريش  من  بطٍن  كلر  يربه  أْن  أمعوا  قْد  أيدهم، 
بنو هاشم بطنًا من بطون قريش بدمه، وهو يسمع ما القوم فيه ِمن تلف 
نفسه، فلم يدعه ذلك إى اجزع، كا جزع صاحبه ي الغار، وم يزل صابرًا 
متسبًا، وبعث اه إليه مائكة، منعه من مركي قريش، حّتى أصبح، فلّا 
أصبح، قام، فنظر القوم إليه، فقالوا: أين مّمد؟ قال: ا أعلم أين هو؟ 
قالوا: ا نراك إّا كنَت تغّرنا منذ الّليلة، ثّم حق برسول اه، فَلم يزل 

عٌي أفضل ما بدا منه، يزيد وا ينقص، حّتى قبضه اه إليه.
ه،  : نعم، قال: ارِوِه، فرويته يا إسحاق، أتروي حديث الواية؟ قلته
فقال: أليس هذا احديث قْد أوجب لعّي عى أي بكر وعمر ما م جب 
بأّن هذا  بذلك، وقالوا:  يقولون  الّناس ا  أّن  إا  نعم،  ها عليه؟ قلت: 
احديث إّنا كان بسبب زيد بن حارثة ليء جرى بينه وبن عٍي، فأنكر 
واء عٍي، فقال الّنبّي هذا القول عند ذلك، قال: يا سبحان اه هذه 
 ، ، فعٌي َمواهه ْنته مواهه العقول! متى قال رسول اه لعٍي: َمْن كه



555

إسحاُق بُن إسماعيل، البصرُي

الوداع، قال:  أِي موضع؟ قلت: بغدير خم عند منرفه من حّجة  وي 
تل زيد بن حارثة؟ قال: موضع بموتة، قال: فكم كان بن  أجل، فمتى قه
قتل زيد وبن غدير خم؟ قلت: سبع سنن، أو ثاي سنن، قال: وحك، 
كاّفة:  للمسلمن  خطابه  أّن  علمَت  وقْد  هذا،  لنفسك  رضيَت  كيف 
ْنته  كه َمْن  قال:  اه،  رسول  يا  بى  قالوا:  أنفسكم؟  من  بكم  أوى  ألسته 
، ويلكم ا جعلوا  ، وعاِد َمن عادهه ، الّلهّم وال َمن وااهه ، فعٌي َمواهه مواهه
ْم َأْرَباًبا ِمْن  ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُ فقهاءكم أربابكم، إّن اه يقول: ﴿اَتَ
وا هم، وم يصوموا، وا زعموا أّهم آهة، ولكّنهم  ُدوِن اهِ﴾)1)، وم يهصلر

وا. وا وأضلر أمروهم، فأطاعوهم، أفتوا بغر حٍق فضلر
موسى(؟  ِمْن  هاروَن  بمنزلِة  مِني  )أنَت  حديث  إسحاق  يا  أتروي 
 فرح  ه، قال: فهل يهمكن أْن يكون الّنبير : نعم، قال ارِوِه، فرويته قلته
هذا القول؟ قلت: أعوذ باه، قال: أفا تعلم أّن هارون من موسى أخوه 
 : : بى، قال: فعٌي أخو رسول اه أبيه وأّمه؟ قلته أبيه وأّمه؟ قلته
: بى،  : نعم، قال: وعٌي غر نبٍي؟ قلته ا، قال: أو ليس هارون نبّيًا؟ قلته
قال: فهذان معدومان ي عٍي من احال التي كانْت ي هارون، فا معنى 
قوله لعٍي: أنت مّني بمنزلة هارون من موسى، قلته له: إّنا أراد أْن يطِيب 
يطِيب  أْن  فأراد  قال:  له،  استثقاًا  استخلفه  امنافقون:  قال  ما  عٍي  نفس 
قلب عٍي بقوٍل ا معنى له؟ فسكَت، فقال: إّن له معنى ي كتاب اه -جّل 
: وما هو؟ قال: غلبْت عليكم اأهواء والعاية،  ثناؤه- ظاهرًا بِينًا، قلته
هو قول اه خر عن موسى حيث يقول: ﴿اْخُلْفنِي ِف َقْوِمي َوَأْصِلْح 

)1) الّتوبة: 31.
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َوَل َتَتبِْع َسبِيَل اْمُْفِسِديَن﴾)1)، قلت: إّن موسى استخلف هارون ي قومه 
علّيًا حن خرج  استخلف   الّنبّي وإّن  رِبه،  إى  وهو حٌي، ومى 
إى غزوته، قال: كّا، ليس كا قلت: أخِري عن موسى حن استخلف 
بني  أو من  أحد من أصحابه،  رِبه  إى  هارون، هل كان معه حن ذهب 
نعم،   : قلته استخلفه عى ماعتهم؟  ليس  أو  قال:  : ا،  قلته إرائيل؟ 
عفاء  قال: فأخِري عن الّنبِي حن خرج إى غزوته، هل خّلف إّا الضر
ااستخاف  معنى  وما  ذلك،  مثل  هذا  يكون  فأّنى  والِصبيان،  والِنساء 
ههنا، وعى أّن الّنبّي قْد بّن ذلك، بقوله: إّا أّنه ا نبّي بعدي، فقْد 
كشف ذلك بأّنه استخلفه من بعده عى كِل حاٍل إّا عى الّنبّوة؛ إْذ كان 

خاتم الّنبّين، وم يكن قول الّنبِي ليبطل أبدًا.
أتروي حديث  قال:  نعم،   : قلته امباهلة؟  يا إسحاق حديث  أتروي 
فيها؟  يٍء  أّي  واعلم  هذا،  أو  هذا  ي  ففِكر  قال:  نعم،   : قلته الكساء؟ 
: عٌي تصّدق بخامه، قال:  ثّم قال: َمن ذا الذي تصّدق وهو راكع؟ قلته
: ا، قال: فا قرأَت: ِ﴿إَنَا َولُِيُكُم اُه َوَرُسوُلُه َواَلِذيَن  أتعرف غره؟ قلته
: نعم.  َآَمُنوا اَلِذيَن ُيِقيُموَن الَصَاَة َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُهْم َراِكُعوَن﴾)2)، قلته
قال: أفا ي هذه اآية َنّص اه عى عٍي، بقوله: ِ﴿إَنَا َولُِيُكُم اُه َوَرُسوُلُه 
 : َواَلِذيَن َآَمُنوا اَلِذيَن ُيِقيُموَن الَصَاَة َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُهْم َراِكُعوَن﴾، قلته
يا أمر امؤمنن، قْد مع بقوله: ﴿اَلِذْيَن آَمُنْوا﴾، قال: القرآن عرٌي، ونزل 
بلغات العرب، والعرب خاطب الواحد بخطاب اجمع، ويقول الواحد: 
اه:  قال  والفاضل، وكذلك  والعام  املك   فعلنا وصنعنا، وهو من كام 

)1) اأعراف: 142.

)2) امائدة: 55.
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﴿َخَلْقَنا الَسَاَواِت﴾)1)، ﴿َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبعًا﴾)2)، وهو اه الواحد، وقال 
اْرِجُعْوِن﴾)3)، وم  ﴿َرِب  قال:  ثناؤه- حكاية من خطابه سبحانه،  -جّل 

يقل: أرجعني، هذه العّلة.
 ثّم قال: يا إسحاق، أَوما علمَت أّن ماعًة من أصحاب رسول اه
مّا أشاد بذكر عٍي وبفضله، وطّوق أعناقهم وايته وإمامته، وبّن هم أّنه 
خرهم من بعده، وأّنه ا يتمر هم طاعة اه إّا بطاعته، وكان ي ميع ما 
فّضله به نّص عى أّنه وير اأمر بعده، قالوا: إّنا ينطق الّنبّي عن هواه، 
وقْد أضّله حّبه ابن عّمه وأغواه، وأطنبوا ي القول ّرًا، فأنزل اه امّطلع 
عى الّساير: ﴿َوالَنْجِم إَِذا َهَوى* َما َضَل َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى* َوَما َيْنِطُق 
َعِن اْلََوى* إِْن ُهَو إَِل َوْحٌي ُيوَحى﴾)4)، ثّم قال: يا إسحاق، إّن الّناس 
ا يريدون الِدين إّنا أرادوا الِرياسة، وطلب ذلك أقوام، َفَلم يقدروا عليه 
نيا، فطلبوا ذلك بالِدين، وا حرص هم عليه، وا رغبة هم فيه، أَما  بالدر
تروي أّن الّنبّي، ]قال[: يهذاد قوم من أصحاي عن احوض، فأقول: يا 
قال ي: إّنك ا تدري ما أحدثوا بعدك، رجعوا  رِب أصحاي أصحاي، فيه
: نعم، قال: ففِكر ي هذا، فقال الّناس ما أرادوا، وطال  القهقري، قلته

امجلس، وعلت اأصوات، وارتفع الكام.
به  اه  أراد  من  أوضحَت  قْد  امؤمنن،  أمر  يا  أكثم:  بن  حيى  فقال 
اخر، وبّينَت -واه- ما ا يقدر أحٌد عى دفعه، فأقبل علينا، فقال: ما 
قال: واه، لوا  امؤمنن وّفقه اه،  أمر  بقول  يقول  نا  كلر لنا:  قه تقولون؟ 

)1) احجر: 85.

)2) الّنبأ: 12.

)3) امؤمنون: 99.

)4) الّنجم: 4-1.
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أّن رسول اه َقبَِل القول من الّناس م أكْن أقبله منكم، الّلهّم إّي قْد 
نقي،  ، الّلهّم إّي قْد أخرجته اأمر ِمن عه ، الّلهّم إّي قْد أرشدته نصحته
الّلهّم إي أدينه لك، وأتقّرب إليك بحِب عٍي ووايته، فنهضنا من عنده، 

وكان هذا آخر جلسنا منه«)1).
 ،)الِرضا أخبار  )عيون  كتاب  ي  احديث  ه��ذا  ورد  أقــول: 
للّصدوق)ت381#( مع اختاٍف يسر، وي سنده »إسحاق بن ّماد بن 
زيد«)2)، بدل )إسحاق بن إساعيل بن ّماد بن زيد(؛ كا ورد ي )العقد 
الفريد(، ابن عبد رِبه )ت328#( مع اختاٍف أيضًا، وفيه »إسحاق بن 

إبراهيم بن إساعيل عن ّماد بن زيد«)3).
2/ ما روي ي كتاب تركة الّنبّي، عن »إبراهيم بن ّماد بن إسحاق 
بكر  أي  بن  مّمد  ثنا  قال:  أي،  ثنا  قال:  زيد،  بن  ّماد  بن  إساعيل  ابن 
امقدمّي، قال: ثنا حيى بن سعيد، عن سفيان الّثورّي، عن حبيب بن أي 
ثابت، عن خيثمة بن عبد الّرمن، قال: قيل للّنبِي: إْن شئَت أهعطيَت 
خزائن اأرض ما م يهعطه أحد قبلك، وا يهعطاه أحد بعدك، وا ينقصك 
من اآخرة شيئًا، قال: امعوما ي ي اآخرة، فنزلْت: ﴿َتَباَرَك اَلِذي إِْن 
َلَك  َعْل  َوَيْ اُر  ْنَ اْأَ تَِها  َتْ ِمْن  ِري  َتْ َجَناٍت  َذلَِك  ِمْن  َخْيًا  َلَك  َجَعَل  َشاَء 

ورًا﴾«)4). صه قه

)1) بحار اأنوار: 139/69-146/ح27.

)2) عيون أخبار الِرضا: 199/1-215/ح2. 

)3) العقد الفريد: 359-349/5.

)4) تركة الّنبّي: 46. 
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23- إسحاُق بُن محَمٍد، الّنْخعُي، البصرُي
احارث  بن  اه  عبد  بن  مرار  بن  أبان  بن  أمد  بن  مّمد  بن  إسحاق 
قبة()2)، اأمر، أبو يعقوب،  الّنخعّي أخو اأشر)1)، يهعرف عبداه ب�)عه
اهادي  اإمام  عار  نسبتههم)3)،  وإليه  )اإسحاقّية(،  رأس  البرّي، 

.(4(والعسكرّي
- رأي علائنا فيه:

: مّتهم، من أهل اارتفاع، وركٌن من أركان الغلِو)5)،  قال الكّيّ
ونقل عن العّياّي، قوله: »وأّما أبو يعقوب، إسحاق بن مّمد البرّي، 
فإّنه كان غاليًا. ورته إليه إى بغداد أكتب عنه، وسألته كتابًا أنسخه؟ 
فيه،  أرغب  فلْم  الّتفويض،  بن عمر ي  امفّضل  أحاديث  إّي من  فأخرج 
باحامات  مولعًا  ه  ورأيته الِثقات،  من  منتسخة  أحاديث  إّي  فأخرج 
امراعيش ويهمسكها، ويروي ي فضِل إمساكها أحاديث، قال: وهوأحفظ 
َمْن لقيتهه«)6)، وقال الّنجاّي: »هو معدن الّتخليط، له كتب ي الّتخليط، 
وله كتاب أخبار الّسّيد، وكتاب جالس هشام«)7)، وعن ابن الغضائرّي 
إى  لتفت  يه ا  للحديث،  وّضاع  الِرواية،  ي  كّذاب  امذهب،  »فاسد  أّنه: 
ما رواه، وا يرتفع بحديثه، وللعّياّي معه خر- ي وضعه للحديث– 

نظر: رجال الّنجاّي: 177/73. )1) يه

نظر: إيضاح ااشتباه: 42/94. )2) يه

نظر: اأعام، للِزركي: 295/1. )3) يه

نظر: رجال الّشيخ: 5651/384 و5827/397. )4) يه

: 42/71 و584/613 و591/619-618. )5) رجال الكّيّ

.1014/813-812 : )6) رجال الكّيّ

)7) رجال الّنجاّي: 177/73.
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مشهور«)1)، وقال الّشيخ: »يهرمى بالغلو«)2).
رأي علاء امذاهب اُأخر فيه:

بن عّي  الواحد  القاسم، عبد  أبا  البغدادّي: »سمعته  قال اخطيب   

اأسدّي، يقول: إسحاق بن مّمد بن أبان، الّنخعّي، اأمر، كان خبيث 
امذهب، رديء ااعتقاد، يقول: إّن علّيًا هو اه، جّل جاله وأعّز، قال: 
ِمي اأمر لذلك، قال:  وكان أبرص، فكان يطي الرص با يغِر لونه، فسه
سألته  إليه.  يهنسبون  ب�)اإسحاقّية(  يهعرفون  الغاة  من  ماعة  وبامدائن 
بعض الِشيعة ّمن يعرف مذاهبهم، وخر أحوال شيوخهم، عن إسحاق، 
فقال ي مثل ما قاله عبد الواحد بن عٍي سواء، وقال: إسحاق مصّنفات 
كتاب أي  إّي  ثّم وقع  اإسحاقّية.  يعتقدها  التي  إليه  امنسوبة  امقالة  ي 
مّمد، احسن بن حيى الّنوبختّي، من تصنيفه، ي الّرِد عى الغاة، وكان 
الّنوبختير هذا من متكِلمي الّشيعة اإمامّية، فذكر أصناف مقاات الغاة، 
إى أْن قال: وقْد كان ّمن جّود اجنون ي الغلو ي عرنا: إسحاق بن مّمد 
امعروف باأمر، وكان ّمن يزعم أّن علّيًا هو اه، وأّنه يظهر ي كّل وقٍت، 
فهو احسن ي وقت احسن، وكذلك هو احسن، وهو واحد، وأّنه هو 
الذي بعث بمحّمٍد، وقال ي كتاٍب له: لو كانوا ألفًا لكانوا واحدًا. 
الّتوحيد(، فجاء فيه  أّنه )كتاب  وكان راوية للحديث، وعمل كتابًا ذكر 
يقول  ّمن  وكان  عليها،  يدّل  أْن  من  فضًا  يتوّمان،  ا  وخليط  بجنون 
باطن صاة الّظهر مّمد إظهاره الّدعوى، قال: ولو كان باطنها هو 

)1) رجال ابن الغضائرّي: 14/41 و186/117.

)2) رجال الّشيخ: 5651/384.
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َعِن  َتْنَهى  الّصاَة  ﴿إّن  لقوله:  يكن  م  والّسجود،  الّركوع  التي هي  هذه 
الَفْحَشاِء َواُمْنَكِر﴾، يعني أّن الّنهي ا يكون إّا من حٍي قادٍر«)1)، وقال 
ابن اجوزّي: »كان كّذابًا من الغاة ي الّرفض«)2)، وعّلق عليه الذهبّي، 
إى  وصل  فَمن  اه،  هو  عٌي  يقولوا:  أْن  ِمن  الّرفض  عتاة  »حاشا  قائًا: 
هذا، فهو كافر لعن من إخوان الّنصارى، وهذه هي نحلة الّنصرّية«)3).

قال ابن حجر: »مات ]إسحاق[ سنة سٍت وثانن ومائتن«)4)، وَعّده 
الّسّيد الروجردّي من الّطبقة الّسابعة، أو الّثامنة)5).

رواياُتُه:
له عّدة روايات عن أهل البيت، منها ما هوسليم امضمون، وا 
ِرَف بالّتخليط–كا  يعارضه ما عرفَت ِمن حاله، فإّن ذلك هو شأن َمن عه
نكر، وما  -؛ إْذ من معاي الّتخليط أْن يروي ما يهعرف وما يه وصفه الّنجاير

توافرنا عليه من رواياته، ما يأي:
أبو  بن أمد-  بن مّمد  بغداد، عن »إسحاق  تاريخ  ما روي ي   /1
اهياج  أي  بن  اه  بن عبد  الفضل  بن  اه  الّنْخعّي-، حّدثنا عبد  يعقوب 
امّطلب، قال: حّدثنا هشام  ابن مّمد بن أي سفيان بن احارث بن عبد 
ابن مّمد بن الّسائب- أبو منذر الكلبّي- عن أي خنف- لوط بن حيى- 
عن فضيل بن خديج، عن كميل بن زياد الّنْخعّي، قال: أخذ بيدي أمر 

)1) تاريخ بغداد: 377-376/6/ 3413. 

)2) الّضعفاء وامروكن: 331/103/1.

)3) ميزان ااعتدال: 197/1.

)4) لسان اميزان: 373/1.

: 20/6 خطوط. نظر: ترتيب طبقات رجال الكّيّ )5) يه
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امؤمنن عّي بن أي طالٍب بالكوفة، فخرجنا حّتى انتهينا إى اجّبانة، فلّا 
القلوب  هذه  إّن  زياد،  بن  كميل  يا  ي:  قال  ثّم  َعَداء،  الصر تنّفس  أصحر 
أوعية، وخرها أوعاها للعلم، احفظ عّني ما أقول لك: الّناس ثاثة، عام 
رّباّي، ومتعِلم عى سبيل نجاة، ومج رعاع أتباع كِل ناعق، يميلون مع 
كّل ريح، م يستضيئوا بنور العلم، وم يلجؤوا إى ركن وثيق. يا كميل بن 
نقصه  زياد، العلم خر من امال، العلم حرسك وأنت حرس امال، امال ته
النفقة، والعلم يزكو عى اإنفاق، يا كميل بن زياد، مّبة العام دين يهدان 
تكسبه الّطاعة ي حياته، وميل اأحدوثة بعد وفاته، ومنفعة امال تزول 
اأموال  خّزان  مات  كميل،  يا  عليه.  وامال مكوم  العلم حاكم  بزواله. 
الّدهر، أعياهم مفقودة، وأمثاهم ي  وهم أحياء، والعلاء باقون ما بقي 
القلوب موجودة، أا إّن هاهنا- وأشار إى صدره- َلعلًا ّمًا لوأصبته له 

نيا«)1). َلة، بى أصبته َلِقَنًا غر مأموٍن، يستعمل آلة الِدين للدر َمَ
، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثني  2/ ما روي ي رجال الكّيّ
مّمد  بن  أمد  عن  مهران،  بن  اه  عبد  بن  مّمد  عن  مّمد،  بن  إسحاق 
بن شعيب: كنته جالسًا  إبراهيم  قال  قاا،  الّلؤلؤّي،  ابن مطر، وزكرّيا 
فحادثته  امدينة،  أهل  من  رجل  جانبي  وإى   ،اه رسول  مسجد  ي 
ملّيًا، وسألني ِمن أين أنا؟ فأخرته أّي رجل من أهل العراق، قلت له: 
حاجة  إليك  ي  له:  فقلته   ،الِرضا احسن  أي  موى  قال:  أنت؟  ّمن 
: توصل ي إليه رقعة، قال: نعم إذا شئَت. فخرجته  قال: وما هي؟ قلته
وأخذته قرطاسًا، وكتبته فيه: بسم اه الّرمن الّرحيم، إّن َمن كان َقبلك 

نظر: أماي الّصدوق: 293.  )1) تاريخ بغداد: 376/6، ويه
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خري  أْن  أحببته  وقْد  وبراهن،  داات  فيها  بأشياء  رنا  خه آبائك  من 
ه إليه. فلا كان  باسمي واسم أي وولدي، قال: ثّم ختمته الكتاب ودفعته
الكتاب  فإذا أسفل من  ه،  ه وقرأته بكتاٍب ختوٍم، ففضضته أتاي  الغد،  من 
شعيبًا  آبائك  من  إّن  إبراهيم،  يا  الّرحيم،  الّرمن  اه  بِسم  ردي:  بخٍط 
أّنه زاد اسًا  أبنائك مّمدًا وعلّيًا، وفانة وفانة، غر   وصاحًا، وإّن من 
ي  صدَقَك  كا  أْن  اعلم،  امجلس:  أهل  بعض  له  فقال  قال:  نعرفها،  ا 

غرها، فقْد َصَدَقَك فيها، فابحث عنها«)1).
، عن »أمد بن عّي بن كلثوم الّسخّي،  3/ ما روي ي رجال الكّيّ
مّمد  بن  إسحاق  حّدثني  احديث،  عى  مأمونًا  وكان  القوم،  من  وكان 
ما  أي  إّن  قال:  مهزيار،  بن  إبراهيم  بن  مّمد  حّدثني  قال:  البرّي، 
حرته الوفاة دفع إّي ماًا، وأعطاي عامة، وم يعلم بتلك العامة أحد 
إّا اه، وقال: َمن أتاك هذه العامة فادفع إليه امال. قال: فخرجته إى 
بغداد، ونزلته ي خان، فلّا كان اليوم الثاي، إْذ جاء شيخ ودّق الباب، 
: أدخل، فدخل  نظر َمن هذا، فقال: شيخ بالباب، فقلته فقلته للغام: أه
وجلس، فقال: أنا العمرّي، هات امال الذي عندك، وهو كذا وكذا، ومعه 

العامة، قال: فدفعته إليه امال«)2).
، عن »أمد بن عّي بن كلثوم، الّسخّي،  4/ ما روي ي رجال الكّيّ
قال: حّدثني أبو يعقوب، إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني مّمد 
أي  جنازة  ي   مّمد أبو  خرج  قال:  وغ��ره،  شمون،  بن  احسن  ابن 

.896/770 : )1) رجال الكّيّ

.1015/813 : )2) رجال الكّيّ
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احسن وقميصه مشقوق، فكتب إليه أبو عون اأبرش قرابة نجاح بن 
سلمة: َمن رأيت، أو بلغت من اأئّمة، شّق ثوبه ي مثل هذا؟ 

فكتب إليه أبو مّمد: يا أمق، وما يهدريك ما هذا، قْد شّق موسى 
.(1(» عى هارون

قال:  كلثوم،  بن  عّي  بن  »أمد  عن   ، الكّيّ رجال  ي  روي  ما   /5
حّدثني إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني الفضل بن احارث، قال: 
مّمد  أبا  فرأينا   ،احسن أي  سِيدي  خروج  وقت  رأى  َمن  بّس  كنته 
ماشيًا قْد شّق ثيابه، فجعلته أتعّجب ِمن جالته، وما هو له أهل، ومن 
 رأيتهه الّليل  كان  فلّا  الّتعب،  من  عليه  وأهشفق  واأدمة،  الّلون  شّدة 
ريه  جه خلقه،  اه  من  اختيار  منه  تعّجبَت  الذي  الّلون  فقال:  منامي،  ي 
كيف يشاء، وإّها َلعرة أوي اأبصار، ا يقع فيه عى امختر ذّم، ولسنا 
كالّناس، فنتعبه كا يتعبوَن، نسأل اه الّثبات، ونتفّكر ي خلق اه، فإّن 

فيه مّتسعًا، واعلم أّن كامنا ي الّنوم مثله كامنا ي اليقظة«)2).
6/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن أي عبد اه، وعّي بن مّمد، 
عن إسحاق بن مّمد الّنْخعّي، عن أي هاشم، داود بن القاسم اجعفرّي، 
قال: كنته عند أي مّمد، فاستؤذن لرجٍل من أهل اليمن عليه، فدخل 
رجل عبل، طويل، جسيم، فسّلم عليه بالواية، فرّد عليه بالقبول، وأمره 
باجلوس، فجلس ماصقًا ي، فقلته ي نفي: ليت شعري، َمن هذا؟ 
طبع  التي  احصاة،  صاحبة  اأعرابّية  ولد  من  هذا   :مّمد أبو  فقال 

.1084/842 : )1) رجال الكّيّ

.1087/843 : )2) رجال الكّيّ
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ريد أْن أطبع فيها،  آبائي فيها بخواتيمهم، فانطبعْت، وقْد جاء ها معه يه
ثّم قال: هاتا، فأخرج حصاة، وي جانٍب منها موضع أملس، فأخذها 
أبو مّمد، ثّم أخرج خامه، فطبع فيها، فانطبع، فكأِي أرى نقش خامه 
الّساعة »احسن بن عّي«، فقلته للياّي: رأيَته قبل هذا قّط؟ قال: ا واه، 
وإّي منذ دهٍر حريٌص عى رؤيته، حّتى كأّن الّساعة أتاي شاٌب لسته أراه، 
اه  رمة  وهويقول:  الياّي،  هض  ثّم   ، فدخلته فادخل،  قم،  ي:  فقال 
وبركاته عليكم أهل البيت، ذّرّية بعضها من بعض، أشهد باه أّن حّقك 
اه  صلوات  بعده  من  واأئّمة   امؤمنن أمر  حِق  كوجوب  لواجب 
عليهم أمعن، ثّم مى، فلم أره بعد ذلك، قال إسحاق: قال أبوهاشم 
ه عن اسمه، فقال: اسمي مهجع بن الّصلت بن عقبة بن  اجعفرّي: وسألته
سمعان بن غانم ابن أّم غانم، وهي اأعرابّية اليانّية، صاحبة احصاة التي 

.(1(»والِسبط، إى وقِت أي احسن ،طبع فيها أمر امؤمنن
البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  »إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /7
عن أمد بن مّمد بن اأقرع، قال: حّدثني أبو مزة، نصر اخادم، قال: 
ترك، وروم، وصقالبة،  بلغاتم:  يكِلم غلانه  مّرٍة  أبا مّمد غر  سمعته 
لد بامدينة، وم يظهر أحٍد حّتى مى  : هذا وه فتعّجبته من ذلك، وقلته
فأقبل  بذلك،  نفي  أهحِدث  هذا؟  فكيف  أحٌد،  رآه  وا   ،احسن أبو 
يء،  بكِل  خلقه  سائر  من  حّجته  بّن  وتعاى  تبارك  اه  إّن  فقال:  عّي، 
م  ذلك  ولوا  واحوادث،  واآجال  اأنساب  ومعرفة  الّلغات  ويهعطيه 

يكْن بن احّجة وامحجوج فرق«)2).

)1) الكاي: 347/1/ح4.

)2) الكاي: 509/1/ح11.
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8/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، عن 
اأقرع، قال: كتبته إى أي مّمد أسأله عن اإمام هل حتلم؟ وقلته ي 
نفي بعد ما َفَصل الكتاب: ااحتام شيطنة، وقْد أعاذ اه تبارك وتعاى 
أولياءه من ذلك، فورد اجواب: حال اأئّمة ي امنام حاهم ي اليقظة، ا 
غِر الّنوم منهم شيئًا، وقْد أعاذ اه أولياءه من مّة الّشيطان، كا حّدثْتك  يه

نفسك«)1).
9/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، قال: 
حّدثني احسن بن ظريف، قال: اختلج ي صدري مسألتان أردته الكتاب 
فيها إى أي مّمد، فكتبته أسأله عن القائم إذا قام با يقي، وأين 
حّمى  يء  عن  أسأله  أْن  وأردته  الّناس؟  بن  فيه  يقي  الذي  جلسه 
القائم، فإذا قام  الِربع، فأغفلته خر احّمى، فجاء اجواب: سألَت عن 
أردَت  وكنَت  البِينة،  يسأل  ا   ،داود كقضاء  بعلمه  الّناس  بن  قى 
امحموم،  فاكتب ي ورقة، وعِلقه عى  نسيَت،  فأه الِربع،  تسأل حّمى  أْن 
فإّنه يرأ بإذن اه، إْن شاء اه: ﴿َيا َناُر ُكْوِي َبْرَدًا َوَسَاَمًا َعَى إْبَراِهْيَم﴾، 

فعّلقنا عليه ما ذكر أبو مّمد، فأفاق«)2).
الّشيخ، عن »إسحاق بن مّمد، قال: حّدثنا  10/ ما روي ي أماي 
أبيه، عن  امعّدل، عن سيف بن عمر، عن مّمد بن كريب، عن  زيد بن 
اسمعوا وأطيعوا مَن وّاه   :عبد اه بن عّباس، قال: قال رسول اه

اه اأمر، فإّنه نظام اإسام«)3).
)1) الكاي: 509/1/ح12.

)2) الكاي: 509/1/ح13.

)3) اأماي: 2/14.
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11/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن مّمد، ومّمد بن أي عبد اه، 
َبعّي،  الضر مّمد  بن  حّدثني سفيان  قال:  الّنْخعّي،  مّمد  بن  إسحاق  عن 
﴿َوَلْ  تعاى:  اه  وهوقول  الوليجة،  عن  أسأله  مّمد  أي  إى  كتبته  قال: 
َيَتِخُذوا ِمْن ُدوِن اهِ َوَل َرُسولِِه َوَل اْمُْؤِمنَِن َولِيَجة﴾، قلته ي نفي–ا 
قام  ي الكتاب–: َمن ترى امؤمنن ههنا؟ فرجع اجواب: الوليجة: الذي يه
اموضع؟  َمن هم ي هذا  امؤمنن  نفسك عن  دون وِي اأمر، وحّدثتك 

فهم اأئّمة الذين يهؤمنون عى اه، فيهجيز أماهم«)1).
12/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن مّمد، عن إسحاق بن مّمد 
الّنْخعّي، عن مّمد بن مهور، عن فضالة، عن موسى بن بكر، قال: ما 

نشد:  أهحي ما سمعته أبا احسن موسى، يه
َدْيٌن عَل  ُأميُم  َيا  يُك  فِعْمراُن بن موسى َيْستديُن«)2).فإْن 

أبان  بن  مّمد  بن  »إسحاق  عن  حديثًا،  اأربعن  ي  روي  ما   /13
الّنخعّي: حّدثنا حيى بن عبد احميد احّاّي: حّدثنا ريك بن عبد اه، 
الّنخعّي، القاي، قال: كّنا عند اأعمش ي مرضه الذي مات فيه، فدخل 
عليه أبوحنيفة، وابن أي ليى، فالتفت أبوحنيفة، وكان أكرهم، وقال له: 
يا أبا مّمد، اّتِق اه، فإّنك ي أّول يوم من أّيام اآخرة، وآخر يوم من أّيام 
ِدث ي عِي بن أي طالب بأحاديث، لو أمسكَت عنها  الّدنيا، وقْد كنَت حه
قال هذا؟ أسندوي أسندوي،  لكان خرًا لك، قال: فقال اأعمش: مثي يه
رسول  قال  قال:  اخ��درّي،  سعيد  أي  عن  الّناجي،  امتوِكل  أبو  حّدثني 

)1) الكاي: 508/1/ح9.

)2) الكاي: 94/5/ح10.
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أْدِخا  أي طالب:  بن  ولعِي  قال اه ي  القيامة،  يوم  كان  إذا   :اه
﴿أْلِقَيا  الّنار َمن أبغضكا، وأْدِخا اجّنة َمن أحّبكا، وذلك قوله تعاى: 
َعنِْيٍد﴾، قال: فقام أبوحنيفة، وقال: قوموا، ا جيء  َكَفاٍر  ُكَل  ف َجَهَنَم 
با هو أطّم ِمن هذا، قال: فو اه، ما جزنا بابه، حّتى مات اأعمش، رمة 

اه عليه«)1).
14/ ما روي ي اإرشاد، عن »إسحاق بن مّمد، عن مّمد بن حيى، 
قال: دخلته عى أي احسن بعد مِي أي جعفر–ابنه–، فعّزيته عنه، 
وأبو مّمد جالس، فبكى أبو مّمد، فأقبل عليه أبو احسن، فقال: إّن 

.(2(»اه تعاى قْد جعل فيك خلفًا منه، فامد اه
عن  مّمد،  بن  »إسحاق  عن  امستقيم،  اط  ال��رّ ي  روي  ما   /15
إّي أبو احسن: صاحبكم بعدي أبو  شاهويه بن عبد اه، قال: كتب 
مّمد ابني، عنده ما حتاجون إليه، يقِدم اه ما يشاء، ويؤِخر ما يشاء، ﴿َما 

َنْنَسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُنْنِسَها َنْأِت بَِخْيٍ ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها﴾«)3).
16/ ما روي ي اإرشاد، عن »إسحاق بن مّمد، عن شاهوية بن 
عن  تسأل  أْن  »أردَت  كتاٍب:  ي   أبواحسن إّي  كتب  قال:  اه،  عبد 
يهضلر قومًا  فإّن اه ا  تقلق،  بعد أي جعفر، وقلقَت لذلك، فا  اَخَلف 
بعد إْذ هداهم حّتى يبِن هم ما يّتقوَن، صاحبك أبو مّمد ابني، وعنده ما 
حتاجون إليه، يقِدم اه ما يشاء، ويؤِخر ما يشاء، و﴿َما َنْنَسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو 

ُنْنِسَها َنْأِت بَِخْيٍ ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها﴾«)4).
)1) اأربعون حديثًا: 51/ح23.

)2) اإرشاد: 318/2.

)3) الّراط امستقيم: 169/2.

)4) اإرشاد: 319-318/2.
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17/ ما روي ي أماي الّشيخ، عن »إسحاق بن مّمد، عن أي هاشم، 
عن فرات بن أحنف، قال: قال أمر امؤمنن، وذكر القائم، فقال: 

َليغيبّن عنهم، حّتى يقول اجاهل: ما هِ ي آِل مّمٍد حاجة«)1).
18/ ما روي ي الغيبة، عن »إسحاق بن مّمد، عن حيى بن امثّنى، 
 ،عن عبد اه بن بكر، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعته أبا عبد اه

يقول: يفقد الّناس إمامهم، يشهد امواسم، فراهم، وا يرونه«)2).
البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  »إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /19
قال: حّدثني إساعيل بن مّمد بن عّي بن إساعيل بن عّي بن عبد اه 
ابن عّباس بن عبد امّطلب، قال: قعدته أي مّمد عى ظهر الّطريق، 
فا  درهم،  عندي  ليس  أّنه  له  وحلفته  احاجة،  إليه  شكوته  ي  مّر  فلّا 
دفنَت  وقْد  كاذبًا،  باه  فقال: حلف  قال:  غداء، وا عشاء،  فوقها، وا 
مائتي دينار، وليس قوي هذا دفعًا لك عن العطّية، أعطه يا غام ما معك، 
فأعطاي غامه مائة دينار، ثّم أقبل عّي، فقال ي: إّنك حرمها أحوج ما 
، وصدق، وكان كا قال، دفنته  تكون إليها، يعني: الّدنانر التي دفنته
: يكون ظهرًا وكهفًا لنا، فاضطررته رورة شديدة  مائتي دينار، وقلته
إى يء أنفقه، وانغلقْت عّي أبواب الِرزق، فنبشته عنها، فإذا ابن ي قْد 

عرف موضعها، فأخذها وهرب، فا قدرته منها عى يء«)3).
البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  )إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /20
قال: حّدثني عّي بن زيد بن عّي بن احسن بن عّي، قال: كان ي فرس، 

)1) اأماي: 340-341/ح290.

)2) الغيبة: 180-181/ح14.

)3) الكاي: 509/1/ح14.
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وكنت به معجبًا، أهكثر ذكره ي امحاّل، فدخلته عى أي مّمد يومًا، فقال 
وعنه  بابك،  عى  هو  ذا،  وهو  عندي،  هو   : فقلته فرسك؟  فعل  ما  ي: 
، فقال ي: استبدل به قبل امساء إْن قدرَت عى مشري، وا تؤِخر  نزلته
ذلك، ودخل علينا داخل، وانقطع الكام، فقمته متفِكرًا، ومضيته إى 
منزي، فأخرته أخي اخر، فقال: ما أدري ما أقول ي هذا، وشححته 
به، ونفسته عى الّناس ببيعه، وأمسينا، فأتانا الّسائس، وقْد صّلينا الَعَتَمة، 
بذلك  أّنه عنى هذا  ، وعلمته  فاغتممته نفَق فرسك،  يا مواي،  فقال: 
القول، قال: ثّم دخلته عى أي مّمد بعد أّيام، وأنا أقول ي نفي: ليته 
، قال: نعم، نهخلف  أخلف عّي داّبة؛ إْذ كنته اغتممته بقوله، فلّا جلسته
ميت، هذا خر من فرسك، وأوطأ،  داّبة عليك، يا غام، أعِطه بِرذوي الكه

وأطول عمرًا«)1).
البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  »إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /21
مّمد،  بن  أمد  حّدثني  قال:  ون،  شمر بن  احسن  بن  مّمد  حّدثني  قال: 
يا سِيدي  امواي:  قتل  امهتدي ي  إى أي مّمد حن أخذ  قال: كتبته 
احمد ه الذي شغله عّنا، فقْد بلغني أّنه يتهّددك، ويقول: واه أجليّنهم 
ّد من  عن جديد اأرض، فوّقع أبو مّمد بخِطه: ذاك أقر لعمره، عه
الّسادس، بعد هواٍن واستخفاٍف  اليوم  أّيام، ويهقتل ي  يومك هذا مسة 

.(2(» يمرر به، فكان كا قال
22/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، قال: 

)1) الكاي: 510/1/ح15.

)2) الكاي: 510/1/ح16.
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ون، قال: كتبته إى أي مّمد أسأله أْن  حّدثني مّمد بن احسن بن شمر
يدعَو اه ي ِمن وجع عيني، وكانْت إحدى عينّي ذاهبة، واأخرى عى 
الّصحيحة،  فأفاقِت  عينك،  عليك  اه  حبس  إّي:  فكتب  ذهاب،  رف 
، وأحسن ثوابك، فاغتممته لذلك، وم  ووّقع ي آخر الكتاب: آجَرَك اهه
أعرف ي أهي أحدًا مات، فلّا كان بعد أّيام جاءتني وفاة ابني )طِيب(، 

فعلمته أّن الّتعزية له«)1).
23/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، قال: 
حّدثني عمر بن أي مسلم، قال: قدم علينا بّس َمن رأى رجل من أهل 
قال له: سيف بن الّليث، يتظّلم إى امهتدي ي ضيعٍة له قْد غصبها  مر، يه
 إّياه شفيع اخادم، وأخرجه منها، فأرنا عليه أْن يكتب إى أي مّمد
ردر  يسأله تسهيل أمرها، فكتب إليه أبو مّمد: ا بأس عليك، ضيعتهك ته
عليك، فا تتقّدم إى الّسلطان، واْلَق الوكيل الذي ي يده الّضيعة، وخِوفه 
، فقال له الوكيل الذي ي يده  بالّسلطان اأعظم اه رّب العامن، فلقَيهه
الّضيعة  أْن أطلبك وأرّد  إّي عند خروجك من مر،  تب  قْد كه الّضيعة: 
الّشهود،  الّشوارب، وشهادة  عليك، فرّدها عليه بحكم القاي ابن أي 
وم حتج إى أْن يتقّدم إى امهتدي، فصارْت الّضيعة له، وي يده، وم يكن 
ها خر بعد ذلك، قال: وحّدثني سيف بن الّليث هذا، قال: خّلفته ابنًا 
وصِيي  كان  منه  أسّن  آخر  ي  وابنًا  عنها،  خروجي  عند  بمر  عليًا  ي 
الّدعاء  أسأله   مّمد أي  إى  فكتبته  ضياعي،  وي  عياي  عى  وقِيمي 
وصيرك  الكبر  ومات  امعتّل،  ابنك  عوي  قْد  إّي:  فكتب  العليل،  ابني 

)1) الكاي: 510/1/ح17.
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ابني  أّن  ك، فامد اه، وا جزع، فيحبط أجرك، فورد عّي اخر،  وقّيمه
.(1(»قْد عوي من عّلته، ومات الكبر، يوم ورَد عّي جواب أي مّمد

24/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، قال: 
حّدثني حيى بن القشرّي من قرية تسّمى ِقر، قال: كان أي مّمد وكيل قْد 
اّخذ معه ي الّدار حجرة يكون فيها معه خادم أبيض، فأراد الوكيله اخادَم 
عى نفسه، فأبى إّا يأتيه بنبيذ، فاحتال له بنبيذ، ثّم أدخله عليه، وبينه وبن 
أي مّمد ثاثة أبواب مغلقة، قال: فحّدثني الوكيل، قال: إّي منتبه إْذ أنا 
يا  قال:  ثّم  احجرة،  باب  عى  فوقف  بنفسه،  جاء  حّتى  فتح،  ته باأبواب 
هؤاء، اّتقوا اه، خافوا اه، فلّا أصبحنا، أمر ببيع اخادم، وإخراجي من 

الّدار«)2).
25/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، قال: 
أخري مّمد بن الّربيع الّشائّي، قال: ناظرته رجًا من الّثنوّية باأهواز، 
ثّم قدمته ّر َمن رأى، وقْد علق بقلبي يء من مقالته، فإّي جالس عى 
باب أمد بن اخضيب؛ إْذ أقبل أبو مّمد من دار العاّمة يوم اموكب، 

فنظر إّي، وأشار بسّباحته، أحٌد أحٌد فرٌد، فسقطته مغشّيًا عّي«)3).
26/ ما روي ي الكاي، عن »إسحاق ]أي: ابن مّمد البرّي[، عن 
أي هاشم اجعفرّي، قال: دخلته عى أي مّمد يومًا وأنا أريد أْن أسأله 
ما أصوغ به خامًا أتّرك به، فجلسته وأهنسيته ما جئته له، فلّا وّدعته 
، رمى إّي باخاتم، فقال: أردَت فّضة، فأعطيناك خامًا، ربحَت  وهضته

)1) الكاي: 511/1/ح18.

)2) الكاي: 511/1/ح19.

)3) الكاي: 511/1/ح20.
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: يا سِيدي، أشهد أّنك وير  الفّص والكرا، هّناك اه يا أبا هاشم، فقلته
اه، وإمامي الذي أدين اه بطاعته، فقال: غفر اه لك يا أبا هاشم«)1).

البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  »إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /27
قال: حّدثني مّمد بن القاسم، أبو العيناء اهاشمّي، موى عبد الّصمد بن 
ه  جلر عّي َعَتاَقة، قال: كنته أدخل عى أي مّمد، فأعطش وأنا عنده، فأه
بالّنهوض،  نفي  حّدثته  ورّبا  اسقه،  غام،  يا  فيقول:  باماء،  أدعَو  أْن 

فأفكر ي ذلك، فيقول: يا غام داّبته«)2).
الكرى، »عن أي احسن، مّمد بن حيى،  اهداية  28/ ما روي ي 
وأي داود الطوّي، قاا: دخلنا عى أي شعيب، مّمد بن نصر بن بكر، 
الّنمرّي، البرّي، وبن يديه أبو عّباد بن عبادة البرّي، وإسحاق بن 
منذر  بن  واحسن  باأمر،  امعروف  البرّي،  الّنْخعّي،  أبان  بن  مّمد 
الكردّي،  وفاذويه  الّرقاد،  أّم  ابن  وعّي  امجلس،  ي  وقوف  القيي، 
فرات  بن  بن مّمد  الكناّي، وأمد  بن عمر  بن جندب، ومّمد  ومّمد 
الكاتب، فأمرنا باجلوس، فجلسنا دون القوم، وكان الوقت ي غر أوان 
م   مل الّنخل والّشجر، فانثنى أبو شعيب إى عّي ابن أّم الّرقاد، وقال: قه
الّنخلة،  الّنخلة، واجتني منها رطبًا، وائتنا، فقام عٌي إى  يا عير إى هذه 
نخلة ي جانب الّدار، ا مل فيها، فلم يصل إليها حّتى رأيناها قْد تّدلْت 
أثارها، فلم يزل يلقط منها، ونحن ننظر إليه، حّتى لقط ملء طبق معه، 
ثّم أتى به، ووضعه بن أيدينا، وقال لنا: كلوا، واعلموا يسرًا ي فضل اه 

)1) الكاي: 512/1/ح21.

)2) الكاي: 512/1/ح22.
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عى سّيدكم أي مّمد احسن عى َمن كان متصًا به، قال: فأكلنا منه، 
وأقبل يظهر لنا فيه ألوانًا من الّرطب من كّل نوع غريب، وإذا نحن بخادم 
قْد أتى ِمن دار سِيدنا احسن، وي يده إناء ملوء لبنًا وزبدًا، وقال: يا أبا 
شعيب، ما قنع الّنخعير با طلبه ي نفسه من الّرطب بغر أوانه، فأطعمته 
إّياه إى أْن حّر ي نفسه، إْن كان هذا من عند أي مّمد احسن، فْليبعث 
إلينا لبنًا وزبدًا، فوضع اخادم اإناء وانرف، فأمسكنا عن اأكل، فقال 
أبو شعيب: يا إسحاق، وحك، جد هذا وتتحّر بغره، فقال: ا يا سِيدي، 
فقالت اجاعة: احمد ه الذي عّرفنا من طلب الّرطب واللّبن والّزبد، 
زبدًا  وا  رطبًا  رأينا  فا  واه،  فأكلنا  عليكم،  تثريب  ا  كلوا،  لنا:  فقال 
أبا شعيب،  يا  أطيب من ذلك، فرجع اخادم، وقال: مواك يقول لك: 
لك  آية  واحدة  نخلة  منه  خرج  بالبرة،  بستانك  ي  الّنوى  هذا  اغرس 
البستان  ي  وغرسه  الّنوى  بجمع  فأمر  وفاتك،  وبعد  حياتك  ي  وعرة 
بحفرٍة واحدٍة، قال أبو احسن، مّمد بن حيى الفارّي: فعدته من قابل، 
أبا  يا  قال:  شعيب،  أي  إى  وصلته  فلّا  الّنخلة،  أمر  من  نفي  ي  فجاء 
: نعم، يا سِيدي، وكان عنده ماعة من  احسن، جئَت ترى الّنخلة؟ قلته
أولياء سِيدنا أي مّمد احسن، فقال: قوموا، فقمنا، فدخل البستان، 
ودخلنا معه، فرأينا نخلة ظّننا أّها من نبات سنن كثرة، فلم نعرفها، فقال: 
خشخشها  ي  فسمعنا  الِرياح،  حّركها  وأسعافها  منها،  فدنونا  هي،  هذه 
ألسنًا تنطق، وتقول: ا إله إّا اه، مّمد رسول اه، وعٌي أمر امؤمنن، 
وعّي  ومّمد  وع��ّي  وموسى  وجعفر  ومّمد  وع��ّي  واحسن  واحسن 
واحسن بن عّي، حجج اه عى خلقه، واحّجة امهدّي سمّي جِده رسول 
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اه، وكنيته ابن احسن حّقًا حّقًا، علم من علم، وشهد من شهد، واه عى 
ما نقول من الّشاهدين، فقلنا: يا سِيدنا أبا شعيب، إّن هذا يء عجيب، 
هذه ألسن امائكة تنطق هذه الّنخلة، أم ألسن امؤمنن من اجِن؟ فقال: 
علنا فداك، وهذا مثله ما كان ي الّزمان،  هذه ألسٌن من الّنخلة، فقلنا: جه
بن  فقال: سأل جابر  به،  له: خِرنا  قلنا  نعم، وأعجب من ذلك،  فقال: 
يزيد اجعفّي موانا أي جعفر الباقر بسِتن ألف خر، وقال له: ذلك 
استودعه علًا وفضًا ي هذه الّدالة، فحّدثه الباقر السِتن ألف خر، 
فقال له: يا مواي، كيف أكون فيها، فقال: حِدث منها بعرين ألف خر، 
وعرين ألف خر، أخِفها وا تهظهرها، فقال: يا مواي، ضعف صري 
عن إخفائها فقال: احفر ها حفرة ي اجّبانة، وحّدث ها، فإذا أخرجَت 
رأسَك منها ادفنها، ففعل جابر ذلك كّله، فلّا أْن حّدث احفرة ودفنها، 
أنبتت احفرة قصبًا، فكانوا يأخذون القصبة من قصبها، ويلعبون فيها، 
تنطق با حّدث به جابر للحفرة، فقصد إليها الكهول والّشيوخ، فأخذوا 
من ذلك القصب، ونفخوا فيه، فنطق بالعرين ألف خر عن جابر، عن 
مّمد الباقر، فسمعوه، وكتبوه، فخاف جابر عى نفسه من بني أمّية، 
الّناس،  إليه  فنظر  امدينة،  طرقات  ي  وركض  وركبه،  القصب،  فقّر 
ّن  ّن جابر، فصاح الّناس: جه ا احكيم، فقال هم: جه وقالوا له: ما شأنك أهر
فأنفذوا  أمّية،  بني  جابر، با قال عن أي جعفر، فرفع بعض اأخبار إى 
لريدوا قتله، فصادفوه ي طرقات امدينة راكب القصب يطوف ويصيح: 
إليهم:  فبعث  بجنونه،  أمّية  بني  الّسلطان من  فكتبوا خرون  ّن جابر،  جه
ّن اتركوه، فقال: أهل امدينة اجنون جابر  أردنا قتله ما فعل، فإذا كان قْد جه
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خر من القتل، فقلنا: سبحان اه! سمعنا هذا اخر، لكن نسيناه، وأّما 
.(1(»وهذا من دائله ، هذا بفضل موالينا أهل البيت

قال:  الّنْخعّي،  مّمد  بن  »إسحاق  عن  اإرش��اد،  ي  روي  ما   /29
حّدثني أبو هاشم اجعفرّي، قال: شكوته إى أي مّمد ضيق احبس، 
الّظهر ي منزلك، فأهخرجته  اليوم  إّي: أنَت مصِي  القيد، فكتب  وكلب 
وقت الّظهر، فصّليته ي منزي، كا قال. وكنته مضّيقًا، فأردته أْن أطلب 
، فلّا رته إى منزي، وّجه  ه فاستحييته منه معونة ي الكتاب الذي كتبته
ي بائة دينار، وكتب إّي: إذا كانْت لك حاجة، فا تستحي وا حتشم، 

واطلبها تأتَِك عى ما حبر إْن شاء اه«)2).
البرّي[،  مّمد  ابن  ]أي:  »إسحاق  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /30
ضيق   مّمد أي  إى  شكوته  قال:  اجعفرّي،  هاشم  أبو  حّدثني  قال: 
منزلك،  ي  الّظهر  اليوم  تهصِي  أنت  إّي:  فكتب  الَقيد،  وَكَتَل  احبس، 
فأهخرجته ي وقت الّظهر، فصّليته ي منزي كا قال، وكنته مضّيقًا، 
، فلّا رته إى منزي،  فأردته أْن أطلب منه دنانر ي الكتاب، فاستحييته
إذا كانْت لك حاجة، فا تستحي، وا  إّي:  بائة دينار، وكتب  إّي  وّجه 

حتشم، واطلبها، فإّنك ترى ما حبر إْن شاء اه«)3).
31/ ما روي ي عيون امعاجز، »عن إسحاق بن مّمد الّنْخعّي، قال: 
حّدثني مّمد بن درياب الّرقاّي، قال: كتبته إى أي مّمد أساله عن 
امشكاة، وأْن يدعو امرأي، فإّها حامل، وأْن يرزقني اه منها ولدًا ذكرًا، 

)1) اهداية الكرى: 340-338.

)2) اإرشاد: 330/2.

)3) الكاي: 508/1/ح10.
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فوّقع: امشكاة قلبه مّمٍد، وكتب حته: أعظم اه أجرك، وأخلف 
، فولدْت غامًا«)1). عليك، فولدْت ولدًا ميتًا، وملْت بعده

32/ ما روي ي فرج امهموم، عن »الّشيخ أي العّباس، عبد اه بن 
إسحاق  عن  الكلينّي،  إى  بإسناده  )الّدائل(،  كتاب  ي  احمرّي  جعفر 
ابن مّمد، قال: حّدثني أبو عّي، عمر بن أي مسلم، قال: كتبته إى أي 
مّمد، وجاريتي حامل، أسأله أْن يهسِمي ما ي بطنها، فورد اجواب: إذا 
ظهرْت، فسِمها زينب، ثّم ماتْت بعد شهر من وادتا، فبعث إّي بخمسن 

اف، وقال: اشِر هذا جارية«)2). دينارًا عى يد مّمد بن سنان الّرّ
عبد  عن  مّمد،  بن  »إسحاق  عن  الوصّية،  إثبات  ي  روي  ما   /33
العزيز البلخّي، قال: أصبحته يومًا وجلسته ي شارع سوق الغنم، فإذا 
ريد باب العاّمة بّس َمن رأى، فقلته ي نفي:  أنا بأي مّمد قْد أقبل يه
يقتلوي،  فاعرفوه،  عليكم،  حّجة  هذا  الّناس،  ا  أهر يا   : صحته إْن  تراي 
الّسّبابة، ووضعها عى فيه:  إّي بأصبعه  إليه، أومأ  فلّا دنا مّني، ونظرته 
إليه، حّتى قّبلته رجله، فقال: أما لو أّنك أذعَت  ْت، فأرعته  أن اسكه
أهلكت، ورأيته تلك الّليلة، يقول: إّنا هو الكتان، أو القتل، فابقوا عى 

أنفسكم«)3).
، عن »نر بن الّصباح -وهوغاٍل-،  34/ ما روي ي رجال الكّيّ
قال: حّدثني إسحاق بن مّمد البرّي -وهو مّتهم-، قال: حّدثنا أمد 
كر  ابن هال، عن عّي بن أسباط، عن العاء عن مّمد بن حكيم، قال: ذه

)1) عيون امعاجز: 124.

)2) فرج امهموم: 237.

)3) إثبات الوصّية: 266.
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عند أي جعفر سلان، فقال: ذلك سلان امحّمدّي، إّن سلان مّنا أهل 
إى اأحاديث، وجدتم  القرآن  للّناس: هربتهم من  يقول  إّنه كان  البيت، 
كتابا دقيقًا حوسبتم فيه عى الّنقر والقطمر والفتيل وحّبة خردل، فضاق 

ذلك عليكم، وهربتهم إى اأحاديث التي اّتسعْت عليكم«)1).
أبو  البلخّي،  صباح  بن  »نر  عن   ، الكّيّ رجال  ي  روي  ما   /35
القاسم، قال: حّدثني إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني مّمد بن 
عبد اه بن مهران، عن مّمد بن سنان، عن احسن بن منصور، قال: قلته 
للّصادق: أكان سلان مّدثًا؟ قال: نعم، قلت: َمن حِدثه؟ قال: َمَلك 
: فإذا كان سلان كذا، فصاحبه أير يٍء هو؟ قال: أقبِل عى  كريم، قلته

شأنك«)2).
»اأسعد  قائًا:  عنه،  باإسناد  امعاجز،  ن��وادر  ي  روي  ما   /36
منصور بن احسن بن عّي بن امرزبان، قال: ]حّدثنا[ اأستاذ أبو القاسم، 
الّصائغ،  موسى  بن  عّي  ]حّدثنا[  قال:  اأبنوراّي،  احسن  بن  احسن 
بن  احسن  القاسم  أي  بن  سعد  عن  القوارّي،  الطِيب  ]حّدثنا[  قال: 
مأمون، قال: ]حّدثنا[ أبو نر، مّمد بن مّمد القاشاّي، قال: ]حّدثنا[ 
أّنه سمع  الّنْخعّي،  أبان بن احق،  بن  بن إسحاق بن مّمد  يعقوب  أبو 
بن  عّي  جِده  عن  حِدث،  أي  سمعته  يقول:   ،اأخر احسن  موانا 
موسى، ]أّنه قال: اعتّل صعصعة بن صوحان العبدّي، فعاده موانا 
فرح  امجلس،  هم  استقّر  فلّا  أصحابه،  من  ماعة  ي   امؤمنن أمر 

.42/71 : )1) رجال الكّيّ

.44/72 : )2) رجال الكّيّ
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صعصعة، فقال أمر امؤمنن: ا تفتخرّن عى إخوانك بعيادي إّياك. 
ثّم نظر إى فهر ي وسط داره، فقال أحد أصحابه: ناولنيه، فأخذه منه 
وأداره ي كِفه، فإذا به سفرجلة رطبة، فدفعها إى أحد أصحابه، وقال: 
قطعة،  إى صعصعة  وادفع  قطعة،  مّنا  واحٍد  كِل  إى  وادفع  قطعًا  قِطعها 
الّسفرجلة ي كِفه،  القطعة من   فأدار موانا وإّي قطعة. ففعل ذلك، 
فإذا ها تفاحة، فدفعها إى ذلك الّرجل، وقال له: اقطعها، وادفع إى كِل 
واحٍد قطعة، وإى صعصعة ]قطعة[، وإّي قطعة. ففعل ذلك، فأدار موانا 
عٌي قطعة الّتفاحة ي كِفه، فإذا هي حجر فهر، فرمى به إى وسط الّدار، 
فأكل صعصعة قطعتن، واستوى جالسًا، وقال: شفيتني، وزدَت ي إياي 

وإيان أصحابك، صلوات اه عليك يا أمر امؤمنن«)1).
، عن »نر بن صباح، قال: حّدثني  37/ ما روي ي رجال الكّيّ
أبو يعقوب، إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني أمر بن عّي، عن أي 
احسن الِرضا، قال، كان أمر امؤمنن، يقول: إّن امحامدة تأبى أْن 
يهعى اه، قلت: وَمن امحامدة؟ قال: مّمد بن جعفر، ومّمد بن أي 
بكر، ومّمد بن أي حذيفة، ومّمد بن أمر امؤمنن، أّما مّمد بن أي 

حذيفة، هو ابن عتبة بن ربيعة، وهو ابن خال معاوية«)2).
، عن »إسحاق بن مّمد، قال: حّدثنا  38/ ما روي ي رجال الكّيّ
 ،عّي بن داود احّداد، عن حريز بن عبد اه، قال: كنته عند أي عبد اه
أّما  قال:  خرجا،  فلّا  أساء،  بن  وجويرية  أعن،  بن  مران  عليه  فدخل 

)1) نوادر امعاجز: 56-57/ح23.

.125/286 : )2) رجال الكّيّ
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مران، فمؤمن، وأّما جويرية، فزنديق ا يعلم أبدًا، فقتل هارون جويرية 
بعد ذلك«)1).

، عن »مّمد بن مسعود، قال: حّدثني  39/ ما روي ي رجال الكّيّ
إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني أمد بن صدقة الكاتب اأنبارّي، 
عن أي مالك اأمّي، قال: حّدثني مؤمن الّطاق، واسمه مّمد بن عّي 
الّنعان، أبو جعفر اأحول، قال: كنته عند أي عبد اه، فدخل   ابن 
إمامًا  مّمد  آل  ي  أّن  تزعم  الذي  أنت  مّمد،  يا  ي:  فقال  عّي،  بن  زيد 
: نعم، كان أبوك أحدهم، قال:  مفرض الّطاعة معروفًا بعينه؟ قال: قلته
بالّطعام  يؤَتى  كان  لقْد  اه،  فو  ي،  يقول  أْن  ِمن  يمنعه  كان  فا  وحك، 
لقمنيها، أفراه  احاّر، فيهقعدي عى فخذه، ويتناول البضعة، فيِردها، ثّم يه
 : كان يشفق عّي من حِر الّطعام، وا يشفق عّي من حِر الّنار؟ قال: قلته
كره أْن يقول لك فتكفر، فيجب من اه عليك الوعيد، وا يكون له فيك 
وقال  قال:  الّشفاعة،  فيك  وله  امشّية،  ه  فيك  مرَجئًا،  فركك  شفاعة، 
إّن  أبا جعفر،  يا   :الّطاق، وقْد مات جعفر بن مّمد أبو حنيفة مؤمن 
إمامك قْد مات، فقال أبو جعفر: لكّن إمامك من امنظرين إى يوم الوقت 

امعلوم«)2).
، عن »مّمد بن مسعود، قال: حّدثني  40/ ما روي ي رجال الكّيّ
صدقة،  بن  أمد  أخري  قال:  البرّي،  مّمد  بن  إسحاق  يعقوب،  أبو 
بالكوفة، فحكم،  الّشاري  الّضّحاك  عن أي مالك اأمّي، قال: خرج 

: 311/415 و742/700. )1) رجال الكّيّ

.329/426-425 : )2) رجال الكّيّ
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فلّا  الطّاق،  مؤمن  فأتاه  نفسه،  إى  الّناس  ودعا  امؤمنن،  بإمرة  وتسّمى 
رأته الّراة وثبوا ي وجهه، فقال هم: جاع! قال: فأتى به صاحبهم، فقال 
هم مؤمن الّطاق: أنا رجل عى بصرة من ديني، وسمعتك تصف العدل، 
فأحببته الّدخول معك! فقال الّضّحاك أصحابه: إْن دخل هذا معكم 
نفعكم، قال: ثّم أقبل مؤمن الّطاق عى الّضّحاك، فقال: ِمَ تّرأتم من عّي 
ابن أي طالب، واستحللتم قتله وقتاله؟ قال: أّنه حّكم ي دين اه، قال: 
وكّل َمن حّكم ي دين اه استحللتم قتله وقتاله والراءة منه؟ قال: نعم، 
قال: فأخري عن الِدين الذي جئته أناظرك عليه أدخل معك فيه، إْن 
غلبْت حّجتي حّجتك، أوحّجتك حّجتي، َمن يهوقف امخطئ عى خطئه، 
فأشار  قال:  بيننا،  إنساٍن حكم  ِمن  لنا  فابّد  بصوابه؟  للمصيب  وحكم 
الّضّحاك إى رجٍل من أصحابه، فقال: هذا احكم بيننا، فهو عام بالِدين، 
قال: وقْد حّكمَت هذا ي الِدين الذي جئته أنا أناظرك فيه؟ قال: نعم، 
قْد حّكم ي  إّن هذا صاحبكم  فقال:  الّطاق عى أصحابه،  فأقبل مؤمن 

دين اه، فشأنكم به! فربوا الّضّحاك بأسيافهم حّتى سكت«)1).
، عن »مّمد بن مسعود، قال: حّدثني  41/ ما روي ي رجال الكّيّ
إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني أمد بن صدقة، عن أي مالك 
اأمّي، قال: كان رجل من الّراة يقدم امدينة ي كِل سنة، فكان يأي 
أبا عبد اه، فيهودعه ما حتاج إليه، فأتاه سنة من تلك الِسنن، وعنده 
رأيته  أّي  وددته  الّشاري:  فقال  بأهله،  غاٌص  وامجلس  الّطاق،  مؤمن 
أهكِلمه؟ فقال أبو عبد اه مؤمن الّطاق: كِلمه يا  رجًا من أصحابك 

.330/429-426 : )1) رجال الكّيّ
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مّمد، فكّلمه، فقطعه سائًا وجيبًا، فقال الّشاري أي عبد اه: ما ظننته 
سن هكذا، فقال أبو عبد اه: إّن ي أصحاي َمن  أّن ي أصحابك أحدًا حه
سّيدي  يا  فقال:  نفسه،  الّطاق  مؤمن  فأعجبْت  قال:  هذا،  ِمن  أكثر  هو 
ررتك؟ قال: واه، لقْد ررتني. واه، لقْد قطعته. واه، لقْد حرته. 
واه، ما قلَت ِمن احِق حرفًا واحدًا، قال: وكيف؟ قال: أّنك تكّلم عى 

القياس، والقياس ليس ِمن ديني«)1).
، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثنا  42/ ما روي ي رجال الكّيّ
اه،  عبد  بن  عّي  حّدثنا  قال:  البرّي،  مّمد  بن  إسحاق  يعقوب،  أبو 
ة، راكبًا قصبة، حّتى مّر عى  قال: خرج جابر ذات يوم وعى رأسه َقوَرّ
ّن جابر! فلبثنا بعد  ّن جابر، جه سكك الكوفة، فجعل الّناس يقولون: جه
ذلك أّيامًا، فإذا كتاب هشام قْد جاء بحمله إليه، قال: فسأل عنه اأمر، 
فشهدوا عنده أّنه قْد اختلط، وكتب بذلك إى هشام، فلم يتعّرض له، ثّم 

رجع إى ما كان ِمن حاله اأّول«)2).
، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثني  43/ ما روي ي رجال الكّيّ
البرّي، قال: حّدثنا مّمد بن منصور، عن مّمد بن  إسحاق بن مّمد 
إساعيل، عن عمرو بن شمر، قال: قال: أتى رجل جابر بن يزيد، فقال له 
جابر: تريد أْن ترى أبا جعفر؟ قال: نعم، قال: فمسح عى عيني، فمررته 
وأنا أسبق الِريح، حّتى رته إى امدينة، قال: فبينا أنا كذلك متعِجب؛ 
: ما أحوجني إى وتٍد أوتده، فإذا حججته عامًا قابًا  ، فقلته إْذ فّكرته

.331/430-429 : )1) رجال الكّيّ

.344/443 : )2) رجال الكّيّ
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نظرته هيهنا، هو أم ا، فلم أعلم إّا وجابر بن يدي، يهعطيني وتدًا، قال: 
، فقال: هذا عمل العبد بإذن اه، فكيف لورأيَت الّسّيد اأكر!  ففزعته
فإذا   ،جعفر أي  باب  إى  رته  حّتى  فمضيته  قال:  أره،  م  ثّم  قال: 
قال:  عنده،  جابر  فإذا   ، فدخلته عليك،  بأس  ا  أدخل،  ي:  يصيح  هو 
فقال جابر: يا نوح غّرقتهم أّوًا باماء، وغّرقتهم آخرًا بالعلم، فإذا كسَت 
قال:  إليك؟  أحّب  الباد  أير  أهطيع،  اه  أطاع  َمن  قال:  ثّم  قال:  فاجر. 
بالكوفة،  الّنون  أخا  سمعته  قال:  فكن،  بالكوفة،  قال:  الكوفة،  قلت: 
قال: فبقيته متعِجبًا من قول جابر، فجئته فإذا به ي موضعه الذي كان 
فيه قاعدًا، قال: فسألته القوم: هل قام أو تنّحى؟ قال: فقالوا: ا، وكان 
 :] الكّيّ ]قال  اأئّمة.  وي  باإهّية  قوله  سمعته  أْن  توحيدي  سبب 
بالغلِو  مّتهمون  هم  كلر ��ه  ورواته كذبه،  ي  شّك  ا  موضوع،  حديث  هذا 

والّتفويض«)1)
البرّي،  مّمد  بن  »إسحاق  عن   ، الكّيّ رجال  ي  روي  ما   /44
قال: حّدثني مّمد بن مهور، قال: حّدثني موسى بن بّشار الوّشاء، عن 
قمقم،  معها  جارية  بنا  فمّرْت   ،اه عبد  أي  عند  كّنا  قال:  بصر،  أي 
فقلبته، فقال أبوعبد اه: إّن اه إْن كان َقَلَب قْلَب أي اجارود، كا 

مقم، فا ذنبي؟!«)2). قلبْت هذه اجارية هذا القه
، عن » نر بن الّصباح ، قال: حّدثني  45/ ما روي ي رجال الكّيّ
إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني عّي بن إساعيل، قال: أخري 

.347/447-446 : )1) رجال الكّيّ

.414/495 : )2) رجال الكّيّ
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تل زيد بن عّي  فضيل الّرّسان، قال: دخلته عى أي عبد اه بعد ما قه
تل عِمي  قه يا فضيل،  بيتًا جوف بيت، فقال ي:  دخلته  فأه رمة اه عليه، 
وكان  مؤمنًا،  كان  إّنه  اه،  رمه  قال:  فداك،  علته  جه نعم،   : قلته زيد؟ 
عارفًا، وكان عامًا، وكان صادقًا، أَما أّنه لو ظفر، لوى، أَما أّنه لو َمَلك، 
: يا سّيدي، أا أهنشدك شعرًا! قال: أمهل، ثّم  َلَعَرف كيف يضعها، قلته

ه: تحْت، ثّم قال: أنشد، فأنشدته دلْت، وبأبواٍب، ففه أمر بستور، فسه
َمرَبُع بالِلوى  َعْمرو  َبلَقُعُأِم  أْعاُمها  طاِمَسٌة 
َرْسمه ف  العيَس  َوَقفُت  َتْدمُعَما  ِعرفانِه  ِمن  والعُن 
موجُعذَكرُت َمْن قْد كنُت ألو بِه َشٍج  والقَلُب  فَبُت 
َأَحدًا أَتوا  قوٍم  ِمن  مدِفُععَجبُت  َلا  لَيَس  بُخّطٍة 
َأخبتنا شئَت  َلو  لُه:  وامَْفَزُعقالوا  الَغايُة  َمن  إى 
وفارَقَتنا َتوّفْيَت  َيطَمُعإذا  َمن  اُملِك  ف  وفيهُم 
َمْفَزعًا أخبُتُكْم  َلو  َتْصَنُعوافقاَل:  أْن  فيِه  َعَسيُتم  َماذا 
أودُعَصنيَع أهِل الِعْجِل إْذ فاَرُقوا َلُه  فالَتُك  هاروَن 
راياُهم البعِث  يوم  أْرَبُعفالّناُس  هالٌك  فمنها  خٌس 
َوفرَعْوُنا العْجل  اُمفظُعقائُدها  اأَمِة  َوساِمرُي 
مارٌق دينِِه  من  أوكُعوخدٌع  ُلكُع  عبٍد  أخدُع 
وجُهُه قـــــــائُدها  َتْطَلُعَورايٌة  إَذا  الَشمُس  كأّنه 

 : قال: فسمعته نحيبًا من وراء الِسر، فقال: َمن قال هذا الِشعر؟ قلته
ه يربه الّنبيذ،  : إِي رأيته الّسّيد ابن مّمد احمرّي، فقال: رمه اه، قلته
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ه يرب نبيذ الِرستاق، قال: تعني: اخمر؟  : إّي رأيته فقال: رمه اه، قلته
: نعم، قال: رمه اه، وما ذلك عى اه أْن يغفَر محِب عٍي«)1). قلته

، عن »مّمد بن مسعود، عن إسحاق  46/ ما روي ي رجال الكّيّ
بن سنان،  بن احسن، عن مّمد  أخرنا مّمد  قال:  البرّي،  ابن مّمد 
ما  الّثقفّي،  كثر  بن  محّمد   اه أبوعبد  قال  قال:  الّدّهان،  بشر  عن 
ي  رأيته  لو  فيه،  أقول  أْن  عسيته  ما  قال:  عمر؟  بن  امفّضل  ي  تقول 
عنقه صليبًا، وي وسطه كستيجًا لعلمته أّنه عى احِق، بعد ما سمعتهك 
تقول فيه ما تقول، قال: رمه اه، لكن حجر بن زائدة، وعامر بن جذاعة 
أتياي، فشتاه عندي، فقلته ها: ا تفعا، فإّي أهواه، فَلم يقبا، فسألتها 
وأخرتا أّن الكّف عنه حاجتي، فلم يفعا، فا غفَر اهه ها، أَما أّي لو 
ثِر عّزة ي موّدتِه ها  كرمته عليها لكرم عليها َمن يكرم عّي، ولقْد كان كه

أصدق منها ي موّدتا ي، حيث يقول:
أخوُنا أِي  بالغيِب  علمْت  كريُمَهاَلَقْد  عــَل  يكُرم  ل  ــَو  ُه إذا 

م َعليها َمن يهكرم كريَمها«)2). مته عليها لكره أَما أّي َلْو كره
، عن »مّمد بن مسعود، قال: حّدثني  47/ ما روي ي رجال الكّيّ
القاسم، عن خالد  إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني عبد اه بن 
اجوان، قال: كنته أنا، وامفّضل بن عمر، وناس من أصحابنا، بامدينة، 
أي عبد اه حّتى  باب  إى  وا  مرر فقلنا:  قال:  بوبّية،  الرر تكّلمنا ي  وقْد 
ِعَباٌد  ﴿َبْل  يقول:  وهو  إلينا،  فخرج  قال:  بالباب،  فقمنا  قال:  نسأله، 

.414/570-569 : )1) رجال الكّيّ

.583/613 : )2) رجال الكّيّ
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: إسحاق،  ُمْكَرُموَن* َل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن﴾، قال الكّيّ
وعبد اه، وخالد، من أهل اارتفاع«)1).

، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثني  48/ ما روي ي رجال الكّيّ
إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني احسن بن عّي بن يقطن، عن 
فداك،  اه  جعلني   : قلته قال:   ،إبراهيم أي  عن  سليان،  بن  عيسى 
خّلفته مواك امفّضل عليًا، فلو دعوَت له، قال: رحم اه امفّضل قْد 
اسراح، قال: فخرجته إى أصحابنا، فقلته هم: قْد -واه- مات امفّضل، 

قال: ثّم دخلته الكوفة، وإذا هو قْد مات قبل ذلك بثاثة أّيام«)2).
، عن »نر بن الّصباح البلخّي، قال:  49/ ما روي ي رجال الكّيّ
حّدثني إسحاق بن مّمد البرّي، أبو يعقوب، قال: حّدثني أبو عبد اه، 
احسن بن موسى بن جعفر، قال: كنته عند أي بامدينة، وعنده عّي بن 
جعفر، وأعراّي من أهل امدينة جالس، فقال ي اأعراّي: َمن هذا الفتى؟ 
: هذا وير رسول اه، فقال: يا  وأشار بيده إى أي جعفر، قلته
سبحان اه! رسول اه قْد مات منذ مائتي سنة، وكذا وكذا سنة، وهذا 
: هذا وير عِي بن موسى، وعّي وّي  حدث، كيف يكون هذا؟ قلته
مّمد  وّي  وجعفر  مّمد،  بن  جعفر  وّي  وموسى  جعفر،  بن  موسى 
واحسن  احسن،  وّي  وعّي  احسن،  بن  عّي  وّي  ومّمد  عّي،  ابن 
وّي احسن، واحسن وّي عّي بن أي طالب، وعّي وّي رسول اه 
)صلواته اه عليهم أمعن(، قال: ودنا الّطبيب ليقطع له العرق، فقام 

.591/619-618 : )1) رجال الكّيّ

.597/621 : )2) رجال الكّيّ
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عّي بن جعفر، فقال: يا سِيدي، يبدأي ليكون حّدة احديد ي قبلك، قال: 
 هنئك، هذا عّم أبيه، قال: فقطع له العرق، ثّم أراد أبو جعفر : قلته

الّنهوض، فقام عّي بن جعفر، فسّوى له نعليه حّتى لبسها«)1).
، عن »نر بن صباح، قال: حّدثني  50/ ما روي ي رجال الكّيّ
أبو يعقوب، إسحاق بن مّمد البرّي، عن مّمد بن عبد اه بن مهران، 
 قال: حّدثني سليان بن جعفر اجعفرّي، قال: كتب أبواحسن الِرضا
إى حيى بن أي عمران وأصحابه، قال: وقرأ حيى بن أي عمران الكتاب، 
فإذا فيه: عافانا اه وإّياكم، انظروا أمد بن سابق لعنه اه اأعثم اأشّج، 
واحذروه، قال أبو جعفر: وم يكن أصحابنا يعرفون أّنه أشّج، أو به شّجة، 
حّتى كشف رأسه، فإذا به شّجة، قال أبو جعفر، مّمد بن عبد اه: وكان 
أمد قبل ذلك يهظهر القول هذه امقالة، قال: فا مضت اأّيام حّتى رب 

اخمر، ودخل ي البايا«)2).
، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثني  51/ ما روي ي رجال الكّيّ
عمر  بن  حسن  عن  حيى،  بن  القاسم  عن  البرّي،  مّمد  بن  إسحاق 
ابن يزيد، قال: دخلته عى الِرضا، وأنا شاٌك ي إمامته، وكان زميي 
إمامته  قْد مى عى  مقاتل، وكان  بن  مقاتل  له:  يقال  ي طريقي رجل، 
قال  وعلم،  برهان  ذلك  ي  عندي  فقال:  عجلت؟  له:  فقلته  بالكوفة، 
لفي  وإّي  واه،  إي  فقال:  أبوك؟  مى  قْد   :للِرضا فقلته  احسن، 
امؤمنن صلوات اه عليه وآله،  فيها رسول اه وأمر  التي  الّدرجة 

.804/729-728 : )1) رجال الكّيّ

.1043/828 : )2) رجال الكّيّ
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يقول:  وتعاى،  تبارك  اه  إّن  قال:  ثّم  مّني،  أي  ببقاء  أسعد  كان   وَمن 

يظهر  حن  لإمامة  العارف  امَقَرُبْوَن﴾،  أوَلئَِك  الَسابُِقْوَن  ﴿الَسابُِقْوَن 
: َمن؟ قال: مقاتل بن مقاتل،  ثّم قال: ما فعل صاحبك؟ فقلته اإمام، 
ه،  رأيته ما  أّي  أَما  الّلحية، اأقنى اأنف، وقال:  الّطويل  الوجه،  امسنون 
من  فانرفته  قال:  به،  فاستوِص  وصّدق،  آمن  ولكّنه  عّي،  دخل  وا 
: لك بشارة عندي،  ه، ثّم قلته عنده إى رحي، فإذا مقاتل راقد، فحّركته

 
ا أخرك ها حّتى حمد اه مائة مّرة، ففعل، ثّم أخرته با كان«)1).

، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثنا  52/ ما روي ي رجال الكّيّ
إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني مّمد بن مهور، قال: حّدثني أبو 
 : داود امسرق، عن عّي بن الّنعان، عن ساعة، قال: قال أبو عبد اه

يا معر الِشيعة، عِلموا أوادكم شعر العبدّي، فإّنه عى دين اه. 
من  كان  أّنه  عى  يدلر  ما  أشعاره  ي   :] الكّيّ ]أي:  عمرو  أبو  قال 

الّطّيارة«)2).
قال:  ]ال�[صباح،  بن  »نر  عن   ، الكّيّ رجال  ي  روي  ما   /53
حّدثني إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني مّمد بن مهور العّمّي، 
دخل  قال:  الّنعان،  بن  داود  عن  الوّشاء،  بّشار  بن  موسى  حّدثنا  قال: 
معاي  حبر   اه إّن  آخره:  ي  قال  ثّم  نحوه،  وذكر  فأنشده،  الكميت 
اأمور، ويكره سفسافها، فقال الكميت: يا سِيدي، أسألك عن مسألٍة، 
َسْل،  قال:  ثّم  وسادة،  صدره  ي  وكس  جالسًا،  فاستوى  مّتكئًا،  وكان 

.1146/876 : )1) رجال الكّيّ

.748/704 : )2) رجال الكّيّ
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ميت بن زيد،  فقال: أسألك عن الّرجلن؟ فقال ]أي: الّصادق[: يا كه
ما أههريق ي اإسام مجمة من دم، وا اكتهسب ماٌل من غر حِله، وا 
نهِكح فرج حرام، إّا وذلك ي أعناقها إى يوم يقوم قائمنا، ونحن معار 

بني هاشم نأمر كبارنا بسِبها والراءِة منها«)1).
، عن »نر بن الّصباح، قال: حّدثني  54/ ما روي ي رجال الكّيّ
أبو يعقوب، إسحاق بن مّمد البرّي، قال: حّدثني جعفر بن مّمد بن 
الفضيل، قال: حّدثني جعفر بن عّي اهمداّي، قال: حّدثني درست بن 
بن  الكميت  وعنده   ،موسى احسن  أي  عند  كنته  قال:  منصور،  أي 

زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول: 
أمْيـ عى  رُت  مصائر؟ فاآَن  إى  واأموُر  ـَيَة 

مواٍل،  لكم  وإّي  إيان،  عن  رجعته  ما  اهِ،  فو  ذاك،  قلته  قْد  قال: 
ه عى الّتقّية، قال: أَما لئن قلَت ذلك، إّن الّتقّية  ولعدِوكم لقاٍل، ولكّني قلته

جوز ي رب اخمر«)2).
55/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن مّمد، عن مّمد بن أي عبد اه، 
الّنْخعّي، قال: سأل الفهفكّي أبا مّمد: ما بال  عن إسحاق بن مّمد 
امرأة امسكينة الّضعيفة تأخذ سهًا واحدًا، ويأخذ الّرجل سهمن؟ فقال 
َلة، إّنا  أبو مّمد: إّن امرأة ليس عليها جهاد وا نفقة، وا عليها َمْعقه
ذلك عى الِرجال، فقلته ي نفي: قْد كان قيل ي: إّن ابن أي العوجاء سأل 
 عن هذه امسألة، فأجابه هذا اجواب، فأقبل أبو مّمد أبا عبد اه

.363/465-463 : )1) رجال الكّيّ

.364/465 : )2) رجال الكّيّ
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عّي، فقال: نعم، هذه امسألة مسألة ابن أي العوجاء، واجواب مّنا واحد، 
إذا كان معنى امسألة واحدًا، جرى آخرنا ما جرى أّولنا، وأّولنا وآخرنا 

ي العلم سواء، ولرسول اه وأمر امؤمنن  فضلها«)1).
 ،56/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »مّمد بن موسى بن امتوِكل
قال: حّدثنا مّمد بن أي عبد اه الكوّي، عن إسحاق بن مّمد، عن مزة 
ابن مّمد، قال: كتبته إى أي مّمد، احسن بن عّي بن مّمد بن عّي بن 
موسى بن جعفر بن مّمد بن عّي بن احسن بن عّي بن أي طالب: ِمَ 
ّن  فيمه اجوع،  مّس  الغنير  ليجَد  اجواب:  ي  فورد  الّصوم؟   اه فرض 

عى الفقر«)2).
57/ ما روي ي طّب اأئّمة، باإسناد عن »ميد بن عبد اه امدّي، 
عن إسحاق بن مّمد صاحب أي احسن، عن عّي بن سندي، عن سعد 
ابن سعد، عن موسى بن جعفر، أّنه قال لبعض أصحابه وهو يشكو 
﴿ُيِريُد  ل:  وقه دهنًا،  عليه  تصّب  وا  الّرقية،  هذه  وأِرقه  ماء  ْذ  خه الّلواء: 
الَلُه بُِكُم اْلُيْسَر َوَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَر ﴾ ثاثًا، ﴿َأَوَلْم َيَر اَلِذيَن َكَفُروا َأَن 
َشْيٍء  ُكَل  اْلَماِء  ِمَن  َوَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَما  َرْتًقا  َكاَنَتا  ْرَض  َواْأَ الَسَماَواِت 
َحٍي َأَفَا ُيْؤِمُنوَن﴾، ثّم اربه، وأمرر يدك عى بطنك، فإّنك تهعاى بإذن 

اه«)3).

)1) الكاي: 85/7/ح2.

)2) اأماي: 97/ح2.

)3) طّب اأئّمة: 69. 
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24- إسحاُق بُن نوٍح، البصرُي
و)رياح(؛  )روح(  أبيه  اسم  ي  ِمَل  وأهحته البرّي،  نوح  بن  إسحاق 
ي  ذكر  له  يرد  وم  نقله،  ي  فيه-  ورد  -الذي  احديث  نسخ  اختاف 

أصولنا الِرجالّية.
روى عنه الّصدوق ي )كال الِدين(، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، 
 ،العّطار حيى  بن  مّمد  بن  وأمد  امتوِكل،  بن  موسى  بن  ومّمد 
قالوا: حّدثنا مّمد بن حيى العّطار، قال: حّدثني إسحاق بن رياح ]نوح، 
 ،أو روح–ن ل-[ البرّي، عن أي جعفر العمرّي، قال: ما ولد الّسّيد
قال أبو مّمد: ابعثوا إى أي عمرو، فبعث إليه، فصار إليه، فقال له: 
وفِرقه–أحسبه  حم،  رطل  آاف  وعرة  خبز،  رطل  آاف  عرة  اشر 

ّق عنه بكذا وكذا شاة«)1). قال: عى بني هاشم–، وعه

)1) كال الّدين ومام الّنعمة: 430-431/ح6.
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2٥- أسـُد بُن يحيى، البصرُي
اإم��ام  ع��ن  روى  فيمن  الّشيخ  ذك��ره  ال��ب��رّي،  حيى  ب��ن  أس��د 
الّصادق)1)، له رواية ي علل الّرائع للّصدوق، عن »أمد بن مّمد، 
عن أبيه، عن مّمد بن أمد، عن الِسندّي بن الّربيع، عن مّمد بن القاسم، 
َمن  عى  واجب  احجر  قال:  أصحابنا،  من  شيٍخ  عن  حيى،  بن  أسد  عن 

َوَجَد الّسبيل إليه ي كِل عام«)2).
الّصادق؛  هواإمام  »ق��ال«  بضمر  امقصود  أّن  الظاهر  أقــول: 
بشهادة أّن الّصدوق ذكرها دليًا عى وجوب احِج عى امستطيع ي كّل 
عام، ومثله ا يستدلر بغر كام امعصوم؛ ولذا جعلها بن روايتن عن 

.اإمام الّصادق

)1) رجال الّشيخ: 1947/168.

)2) علل الّرائع: 405/2.
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2٦- إسماعيُل بُن الَفْضِل
إساعيل بن الفضل )الفضيل( بن يعقوب بن الفضل بن عبد اه بن 
احارث بن نوفل بن احارث بن عبد امّطلب، اهاشمّي، امدّي، ثقة، من 

.(1(أهل البرة، مْن أصحاب اإمام الباقر والّصادق والكاظم
رواياُتُه:

1/ ما روي ي اخصال، عن »أمد بن احسن القّطان، قال: حّدثنا 
أمد بن حيى بن زكرّيا القّطان، عن بكر بن عبد اه بن حبيب، قال: حّدثنا 
ميم بن هلول، عن أبيه، قال: حّدثنا إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا 
عبد اه عن قول اه : َفَسِبْح بَِحْمِد َرِبَك َقْبَل ُطُلوِع الَشْمِس َوَقْبَل 
ا، فقال: فريضة عى كّل مسلم أْن يقول قبل طلوع الّشمس عر  ُغُروِبَ
لهه   ، لهه يَك  إّا اهه وْحَدهه َا َرِ إلَه  مّرات وقبل غروها عر مّرات: )ا 
، بيِدِه اخر، وهو عى  ، وهو حٌي ا يموته يي ويهميته ، حه املكه ولهه احمده
، لهه املكه  يَك لهه : )ا إلَه إّا اهه وْحَدهه َا َرِ كِل يٍء قديٌر(، قال: فقلته
يي(، فقال: يا هذا، ا شّك ي أّن  ، ويهميته وحه يي ويهميته ، حه ولهه احمده

ل كا أقول«)2). يي، ولكْن قه ، ويهميته وحه يي ويهميته اه حه
إسحاق  بن  إبراهيم  بن  »مّمد  عن  الّرائع،  علل  ي  روي  ما   /2

: 393/482، ورجال الّشيخ: 1245/124و1784/159، وتعليقة الوحيد:  )1) رجال الكّيّ

نظر: رجال الّنجاّي: 131/56، )ترمة ابن أخيه احسن بن مّمد بن الفضل(. 92، ويه
)2) اخصال: 452/ح58.
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الّطالقاّي، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن سعيد اهمداّي، موى بني 
إبراهيم  بن  إساعيل  حّدثنا  قال:  مّمد،  بن  امنذر  أخرنا  قال:  هاشم، 
 :اخّزاز، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: قلته جعفر بن مّمد
أخري عن يعقوب مّا قال له بنوه: ﴿َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا إَِنا ُكَنا 
َخاِطئَِن* َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َرب﴾، فأّخَر ااستغفار هم، ويوسف 
اِطئَِن* َقاَل َل َتْثِريَب   مّا قالوا له: ﴿َتاَهِ َلَقْد َآَثَرَك اَهُ َعَلْيَنا َوإِْن ُكَنا َلَ
َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اَهُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الَراِحَِن﴾، قال: أّن قلب الّشاّب 
أرّق من قلب الّشيخ، وكانْت جناية ولد يعقوب عى يوسف، وجنايتهم 
عى يعقوب إّنا كانْت بجنايتهم عى يوسف، فبادر يوسف إى العفو عن 
حِقه، وأّخر يعقوب العفو؛ أّن عفوه إّنا كان عن حِق غره، فأّخرهم إى 

الّسحر ليلة اجمعة«)1).
3/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »احسن بن إبراهيم بن إسحاق 
بني هاشم،  بن سعيد، موى  بن مّمد  أمد  قال: حّدثنا   ،الطالقاّي
اميثمّي، قال:  امنذر بن مّمد، قال: حّدثنا عّي بن إساعيل  قال: حّدثنا 
مّمد  بن  جعفر  اه،  عبد  أبا  سألته  قال:  الفضل،  بن  إساعيل  حّدثنا 
الّصادق عن اه تبارك وتعاى، هل يهرى ي امعاد؟ فقال: سبحان اه 
وتعاى عن ذلك علّوًا كبرًا! يا بن الفضل، إّن اأبصار ا تهدركه إّا ما له 

لون وكيفّية، واهه خالق األوان والكيفّية«)2).
امتوِكل  بن  موسى  بن  »مّمد  عن  الّصدوق،  أماي  ي  روي  ما   /4

)1) علل الّرائع: 54/1/ح1.

)2) اأماي: 495/ح3.
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، قال: حّدثنا مّمد بن جعفر اأسدّي، قال: حّدثنا مّمد بن إساعيل 
الرمكّي، قال: حّدثنا عبد اه بن أمد الّشامّي، قال: حّدثنا إساعيل بن 
بن  موسى  عن   ،الّصادق اه  عبد  أبا  سألته  قال:  اهاشمّي،  الفضل 
وم  خيفة،  نفسه  ي  أوجس  كيف  وعصّيهم،  حباهم  رأى  ما   عمران
 :ذف به ي الّنار؟ فقال يوجسها إبراهيم حن وضع ي امنجنيق وقه
من  ْلبه  صه ي  ما  إى  مستندًا  كان  امنجنيق،  ي  وضع  حن   إبراهيم إّن 
نفسه  ي  أوجس  فلهذا  كذلك،   موسى يكْن  وم   ،اه حجج  أنوار 

.(1(» خيفة، وم يهوجسها إبراهيم
 ،5/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »احسن بن أمد بن إدريس
قال: حّدثنا أي، قال: حّدثنا مّمد بن عبد اجّبار، عن أي أمد، مّمد بن 
بن  ثابت  عن  أبيه،  عن  الفضل،  بن  إساعيل  حّدثنا  قال:  اأزدّي،  زياد 
 : اه  رسول  قال  قال:  عّباس،  ابن  عن  جبر،  بن  سعيد  عن  دينار، 
إّن اه تبارك وتعاى أوحى إّي أّنه جاعل ي من أّمتي أخًا ووارثًا وخليفة 
: يا رِب، َمن هو؟ فأوحى إّي: يا مّمد، إّنه إمام أّمتك،  ووصّيًا، فقلته
: يا رِب، َمن هو؟ فأوحى إّي: يا مّمد،  وحّجتي عليها بعدك، فقلته
عهدي،  لناكثي  وامقاتل  سبيي،  ي  امجاهد  ذاك  ني،  بر وحه ه  أهحبر َمن  ذاك 
والقاسطن ي حكمي، وامارقن من ديني، ذاك ولّيي حّقًا، زوج ابنتك، 

وأبو ولدك، عير بن أي طالٍب«)2).
6/ ما روي ي معاي اأخبار، عن »احسن بن إبراهيم بن أمد بن 

)1) اأماي: 752/ح2.

)2) اأماي: 641/ح17.
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هاشم امكتب، قال: حّدثنا مّمد بن جعفر اأسدّي، أبواحسن الكوّي، 
اه  بن عبد  قال: حّدثنا جعفر  الرمكّي،  إساعيل  بن  قال: حّدثنا مّمد 
أبيه،  عن  اهاشمّي،  الفضل  بن  إساعيل  عن  أي،  حّدثنا  قال:  امروزّي، 
عن سعيد بن جبر، عن ابن عّباس، قال: قال رسول اه: إذا ظلمِت 
فإذا كان ذلك  العيون،  الّرابِع من  يد  العن عى  قْتل  العَن، كان  العيونه 
استحّق اخاذل له لعنة اه وامائكة والّناس أمعن، فقيل له: يا رسول 
، فأخي عير بن أي طالٍب، وأّما  اه، ما العن والعيون؟ فقال: أّما العنه

العيون، فأعداؤه، رابعهم قاتله ظلًا وعدوانًا«)1).
 ،7/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »أمد بن هارون الفامّي
يزيد  بن  يعقوب  أبيه، عن  بن جعفر، عن  اه  بن عبد  قال: حّدثنا مّمد 
اأنبارّي، قال: حّدثنا احسن بن عّي بن فّضال، عن إساعيل بن الفضل 
أبيه  أبيه مّمد بن عّي، عن  الّصادق جعفر بن مّمد، عن  اهاشمّي، عن 
عّي بن احسن، عن أبيه احسن بن عّي، عن أبيه أمر امؤمنن عّي بن أي 
طالب، قال: قلته لرسول اه: أخري بعدد اأئّمة بعدك، فقال: 

، هم اثنا عر، أّوهم أنت، وآخرهم القائم«)2). يا عير
عن  أبيه،  عن  للّصدوق،   الِرضا أخبار  عيون  ي  روي  ما   /8
»احسن بن عبد اه بن مّمد بن عيسى، عن أبيه، عن احسن بن موسى 
اخّشاب، عن مّمد اأصبغ، عن أمد بن احسن اميثمّي-وكان واقفّيًا-، 
قال: حّدثني مّمد بن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: دخلته عى أي 

)1) معاي اأخبار: 387/ح22.

)2) اأماي: 728/ح10.
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احسن، موسى بن جعفر، وقْد اشتكى شكاية شديدة، فقلته له: إْن 
كان ما أسأل اه أْن ا يريناه، فإى َمن؟ قال: إى عّي ابني، وكتابه كتاي، 

وهو وصّيي وخليفتي ِمن بعدي«)1).
9/ ما روي ي الّتهذيب، باإسناد عن سعد بن عبد اه، عن »موسى 
ابن احسن، عن أّيوب بن نوح، عن احسن بن عّي بن فّضال، عن مروان 
توّضأ   اه عبد  أبا  رأيته  قال:  الفضل،  بن  إساعيل  عن  مسلم،  ابن 
افعل  إساعيل،  يا  قال:  ثّم  قميصه،  بأسفل  وجهه  مسح  ثّم  للّصاة، 

هكذا، فإّي هكذا أفعل«)2).
عن  ساعة،  بن  مّمد  بن  »احسن  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /10
 ،اميثمّي، عن أبان عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، عن أي عبد اه
الّشمس حّتى يغيب  امغرب حن تغيب  يهصِي   قال: كان رسول اه

حاجبها«)3).
11/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن سعيد، عن مّمد بن أي 
عمر، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: صّى بنا أبو عبد 
اه، وأبو جعفر، فقرأ بفاحة الكتاب وآخر سورة امائدة، فلا سّلم 

التفَت إلينا، فقال: أما أّي إّنا أردته أْن أهعِلمكم«)4).
12/ ما روي ي الّتهذيب، عن »سعد، عن أي جعفر، عن احسن، 
 عن فضالة، عن أبان، عن إساعيل بن الفضيل، قال: سألته أبا عبد اه

)1) عيون أخبار الِرضا : 31/2/ح1.

)2) الّتهذيب: 357/1/ح32.

)3) الّتهذيب: 258/2/ح62، وااستبصار: 263/1/ح7.

)4) الّتهذيب: 294/2/ح39.
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عن لباس اجلود واخفاف والّنعال، والّصاة فيها إذا ْم تكن من أرض 
امصِلن، فقال: أّما الّنعال واخفاف، فا بأس ها«)1).

مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /13
عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان، عن إساعيل بن 
قال فيه، فقال: ما  الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن القنوت، وما يه

قى اه عى لسانك، وا أعلم له شيئًا موّقتًا«)2).
14/ ما رواه الّصدوق ي الفقيه، قائًا: »وسأل إساعيل بن الفضل 
قراه  ينزل  وإّن��ا  أرٍض،  إى  أرٍض  من  يسافر  رجٍل  عن   اه عبد  أبا 
وضيعته، فقال: إذا نزلَت قراك وأرضك، فأتّم الّصاة، وإذا كنَت ي غر 

أرضك، فقر«)3).
بن  »ّم��اد  عن  اه،  عبد  بن  سعد  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /15
عن  عثان،  بن  ّماد  عن  بشر،  بن  جعفر  عن  اخّطاب،  أي  بن  احسن 
مّمد بن الّنعان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن 

الّتقصر، فقال: ي أربعة فراسخ«)4).
مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /16
عن احسن بن سعيد، عن فضالة بن أّيوب، عن أبان، عن إساعيل بن 
قال فيه، فقال: ما  الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن القنوت، وما يه

قى اه عى لسانك، وا أعلم له شيئًا موّقتًا«)5).
)1) الّتهذيب: 234/2/ح130.

)2) الكاي: 340/3/ح8.

)3) من ا حره الفقيه: 451/1/ح1307.

)4) الّتهذيب: 208/3/ح9، وااستبصار: 224/1/ح11.

)5) الكاي: 340/3/ح8.
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17/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ]ابن[ ساعة، عن 
غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: 
ِرمْت عى بني هاشم، ما هي؟  سألته أبا عبد اه عن الّصدقة التي حه

: فتحلر صدقة بعضهم عى بعض؟ قال: نعم«)1). قال: هي الّزكاة، قلته
18/ ما روي ي الكاي، عن »احسن بن مّمد، عن معّى بن مّمد، 
عن احسن بن عّي، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا 
عبد اه عن امحرم يلبس الّثوب قْد أصابه الِطيب، قال: إذا ذهب ريح 

الِطيب، فْليلبسه«)2).
19/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن ساعة، 
عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته 
أبا عبد اه عن امرأة، هل تصلح ها أْن تلبس ثوبًا حريرًا وهي مرمة؟ 

قال: ا، وها أْن تلبسه ي غر إحرامها«)3).
20/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن ابن ساعة، عن غر 
واحٍد، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن بيع الّثمرة 
قبل أْن تهدرك، فقال: إذا كان ي تلك اأرض بيع له غّلة قْد أدركْت، فبيع 

ذلك كّله حال«)4).
21/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
قال:  الفضل،  بن  أبان، عن إساعيل  بن ساعة، عن  ساعة، عن جعفر 

)1) الكاي: 59/4/ح5.

)2) الكاي: 343/4/ح19والفقيه: 337/2/ح2610، والّتهذيب: 69/5/ح31.

)3) الكاي: 346/4/ح8.

)4) الكاي: 176/5/ح6.
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إى  الّرجل  فيعمد  سيحًا،  كان  إذا  الكاء  بيع  عن   اه عبد  أبا  سألته 
وله  الّنهر،  احشيش، وهوالذي حفر  فيسقيه  اأرض،  إى  فيسوقه  مائة، 
اماء يزرع به ما شاء، فقال: إذا كان اماء له، فْليزرع به ما شاء، ويبيعه با 
بيع حصائد احنطة والّشعر، وسائر احصائد،  أحّب، قال: وسألته عن 

فقال: حال، فْليبعه إْن شاء«)1).
22/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن أمد بن حيى، عن احسن 
بن  إساعيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  عيسى،  عن  اه،  عبد  بن  عّي  ابن 
باع عى باب  الفضل اهاشمّي، عن أي عبد اه، قال: قلته له: فهود ته

امسجد، ينبغي أحٍد أْن يشرها، وخرج ها؟ قال: ا بأس«)2).
عن  ساعة،  بن  مّمد  بن  احسن  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /23
 أبا عبد اه أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته  »جعفر، عن 
عن بيع حصائد احنطة والّشعر، وساير احصائد، قال: حال، فْليبعه با 

شاء«)3).
24/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 
ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: 
سألته أبا عبد اه عن راء ملوكي أهل الِذّمة، إذا أقّروا هم بذلك، 

وا هم بذلك، فاشر وانكح«)4). فقال: إذا أقرر
25/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن 

)1) الكاي: 276/5/ح4، والفقيه: 234/3/ح3861.

)2) الّتهذيب: 385/5/ح229.

)3) الّتهذيب: 205/7/ح50.

)4) الكاي: 210/5/ح7، والفقيه: 221/3/ح3818.
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ساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته 
أبا عبد اه عن رجٍل استأجر من رجٍل أرضًا، فقال: أهجرتا كذا وكذا، 
عى أْن أزرعها، فإْن م أزرعها، أعطيتك ذلك، فلم يزرعها، قال: له أْن 

يأخذ، إْن شاء تركه، وإْن شاء م يركه«)1).
26/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
عن عّي بن احكم، وميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، عن غر واحٍد، 
عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: سألته أبا عبد 
اه عن رجٍل اكرى أرضًا من أرض أهل الّذّمة من اخراج، وأهلها 
كارهون، وإّنا تقّبلها من الّسلطان لعجز أهلها عنها، أو غر عجز، فقال: 
أعطيتهم  وإْن  يضاّروا،  أْن  إّا  تأخذها،  أْن  فلك  عنها،  أرباها  عجز  إذا 
رجٍل  عن  وسألته  قال:  فخذوها،  ها،  لكم  أهلها  أنفس  فسخْت  شيئًا، 
اشرى منهم أرضًا من أراي اخراج، فبنى فيها، أو م يبِن، غر أّن أناسًا 
جزية  أّدوا  إذا  البيوت  أجور  منهم  يأخذ  أْن  أله  نزلوها،  الّذّمة  أهل  من 

رؤوسهم؟ قال: يهشارطهم، فا َأَخَذ بعد الّرط، فهوحال«)2).
»القاسم  عن  سعيد،  بن  احسن  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /27
الفضل، قال:  أبان، عن إساعيل بن  أّيوب، عن  ابن مّمد، وفضالة بن 
خرة)3) ي القرى)4)، وما يؤخذ من العلوج  سألته أبا عبد اه عن السر
واأكرة، إذا نزلوا القرى، فقال: يشرط عليهم ذلك، فا اشرط عليهم 

)1) الكاي: 265/5/ح7.

)2) الكاي: 282/5/ح1.

خرة: هي أْن تستخدم من خادم، أو داّبة، با أجٍر. )العن: 196/4). )3) السر

: جبي اماء ي احوض. )العن: 204/5). )4) الَقْريه
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خرة وما سوى ذلك، فيجوز لك، وليس لك أْن تأخذ  من الّدراهم والسر
منهم شيئًا حّتى تشارطه، وإْن كان كامتيِقن إّن َمن نزل تلك اأرض أو 
القرية أهِخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجٍل بنى ي حٍق له إى جانب جار 
بيوتًا، أو دارًا، فتحّول أهل دار جاره إليه، أله أْن يرّدهم وهم له كارهون، 

فقال: هم أحرار، ينزلون حيث شاؤوا، ويتحّولون حيث شاؤوا«)1).
بن  بن سعيد، عن»القاسم  الّتهذيب، عن احسن  ما روي ي   /28
مّمد، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته أبا عبد اه عن 
أرض اخراج إن اشرى الّرجل منها أرضًا، فبنى فيها، أو م يبِن، غر أّن 
أناسًا من أهل الِذّمة نزلوها، أله أْن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أّدوا جزية 
رؤوسهم؟ فقال: يهشارطهم، فا أخذه منهم بعد الّرط، فهو حال«)2).

»فضالة،  عن  سعيد،  بن  احسن  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /29
عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، عن أي عبد اه، قال: ا بأس أْن 
تستأجر اأرض بدراهم، وتزارع الّناس عى الّثلث والّربع، وأقّل وأكثر، 

إذا كنَت ا تأخذ الّرجل إّا با أخرجْت أرضك«)3).
بن  اه  عبد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /30
مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، 
عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجٍل استأجر من الّسلطان من أرض 
اخراج بدراهم مسّاة، أو بطعام مسّمى، ثّم أجرها، واشرط من يزرعها 
أْن يقاسمه الّنصف، أو أقّل من ذلك، أوأكثر، وله ي اأرض بعد ذلك 

)1) الّتهذيب: 153/7/ح27.

)2) الّتهذيب: 154/7/ح28.

)3) الّتهذيب: 194/7/ح5.
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فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر هرًا، أو عمل هم عمًا يهعينهم 
بذلك، فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجر أرضًا من أرض اخراج 
بدراهم مسّاة، أو بطعاٍم معلوٍم، فيؤاجرها قطعة قطعة، أو جريبًا جريبًا 
بيء معلوم، أفيكون له فضل ما استأجر من الّسلطان، وا ينفق شيئًا؟ 
أو يؤاجر تلك اأرض قطعًا قطعًا عى أْن يعطيهم البذر والّنفقة، فيكون 
له ي ذلك فضل عى إجارته، وله تربة اأرض، أو ليسْت له؟ فقال: إذا 

استأجرَت أرضًا، فأنفقَت فيها شيئًا، أو رّمَت، فا بأس با ذكرَت«)1).
31/ ما روي ي ااستبصار، عن »احسن بن مّمد بن ساعة، عن 
جعفر بن ساعة، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته 
أبا عبد اه عن الّرجل يدفع إى الّرجل بقرًا وغنًا عى أْن يدفع إليه كّل 

سنة من ألباها وأوادها كذا وكذا، قال: ذلك مكروه«)2).
32/ ما روي ي ااستبصار، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن 
مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، 
عن أي عبد اه، قال: سألته عن رجل استأجر من الّسلطان من أرض 
ط من يزرعها  اخراج بدراهم مسّاة، أو بطعاٍم مسّمى، ثّم أجرها، وَرَ
أْن يقاسمه الّنصف، أو أقّل من ذلك، أو أكثر، وله ي اأرض بعد ذلك 
فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر هرًا، أو عمل هم عمًا يهعينهم 

بذلك، فله ذلك«)3).
33/ ما روي ي الكاي، عن »ميد بن زياد، عن احسن بن مّمد، 

)1) الّتهذيب: 203/7/ح42.

)2) ااستبصار: 103/3/ح5.

)3) ااستبصار: 130/3/ح4.
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عن جعفر بن ساعة، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، قال: 
سألته أبا عبد اه عن رجٍل قال لرجٍل: ادفع إّي غنمك وإبلك تكون 
معي، فإذا ولدْت أبدلته لك إْن شئَت إناثها بذكورها، أو ذكورها بإناثها، 

بدها بعد ما تولد ويعرفها«)1). فقال: إّن ذلك فعل مكروه، إا أْن يه
34/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد، 
يد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن ساعة، عن  عن عّي بن احكم، ومه
غر واحٍد ميعًا، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، 
وبخراج  الّرجال  رؤوس  بجزية  يتقّبل  الّرجل  ي   اه عبد  أي  عن 
الّنخل واآجام والّطر، وهو ا يدري، لعّله ا يكون من هذا يٌء أبدًا، 
أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئًا واحدًا أّنه قْد أدرك، فاشره، وتقّبل 

به«)2).
35/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن سعيد، عن القاسم بن 
َمن  قال:   ،اه عبد  أي  عن  الفضل،  بن  إساعيل  عن  وأبان،  مّمد، 
أوقف أرضًا، ثّم قال: إْن احتجته إليها، فأنا أحقر ها، ثّم مات الّرجل، 

فإّها ترجع إى امراث«)3).
36/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن سعيد، عن فضالة، عن 
الّرجل  عن   اه عبد  أبا  سألته  قال:  الفضل،  بن  إساعيل  عن  أبان، 
إن  وقال:  اخر،  وجوه  من  وجٍه  كِل  ي  حياته  ي  ماله  ببعض  يتصّدق 
احتجته إى يٍء من ماي، أو ِمن غّلة، فأنا أحّق به، أ له ذلك، وقْد جعله 

)1) الكاي: 191/5/ح9.

)2) الكاي: 195/5/ح12، والفقيه: 224/3/ح3832.

)3) الّتهذيب: 150/9/ح59.
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ه؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الّرجل، أ يرجعه مراثًا، أو يمي صدقة؟ 
قال: يرجعه مراثًا عى أهله«)1).

37/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح 
 ابن سعيد، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال: سألته أبا احسن
: فعليه  عن رجٍل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر اه، وا يعود، قلته
بع حِد الّزاي، وهو)صاغر(؛  أدب؟ قال: نعم، مسة وعرين سوطًا، ره

أّنه أتى سفاحًا«)2).
38/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن احسن القّطان، قال: حّدثنا 
عن  أبيه،  عن  هلول،  بن  ميم  حّدثنا  قال:  حبيب،  بن  اه  عبد  بن  بكر 
الّطاق  يقع  أبوعبد اه: ا  قال  قال:  اهاشمّي،  الفضل  بن  إساعيل 
َطَلْقُتُم  ﴿إَِذا  يقول:   ،ّنة؛ أّنه حٌد من حدود اه الكتاب والسر إّا عى 
َذَوْي  ﴿َوَأْشِهُدوا  ويقول:  اْلِعَدَة﴾،  َوَأْحُصوا  لِِعَدِهَِن  َفَطِلُقوُهَن  الِنَساَء 
َعْدٍل ِمْنُكْم﴾، ويقول: ﴿َوتِْلَك ُحُدوُد اهِ َوَمْن َيَتَعَد ُحُدوَد اهِ َفَقْد َظَلَم 
َنْفَسه﴾، وإّن رسول اه رّد طاق عبد اه بن عمر؛ أّنه كان خافًا 

ّنة«)3). للكتاب والسر
39/ ما روي ي الّتهذيب، عن »أمد بن مّمد بن عيسى، عن عّي بن 
 احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، سألته أبا عبد اه

عن امتعة، فقال: مهٌر معلوم إى أجٍل معلوم«)4).
)1) الّتهذيب: 146/9/ح54.

)2) الكاي: 242/7/ح13.

)3) علل الّرائع: 506/2/ح1.

)4) الّتهذيب: 262/7/ح62.
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40/ ما روي ي نوادر اأشعرّي، عن »ابن أي عمر، عن عمر بن 
أهذينة، عن إساعيل بن الفضل اهاشمّي، قال:]سألته أبا عبد اه عن 
ريج[، َفَسْله عنها، فإّن عنده منها علًا.  امتعة؟ فقال: إلق عبد املك بن جه
فيها  ليس  قال:  ي،  روى  فيا  فكان  كثرًا،  شيئًا  منها  عّي  فأمى  ه،  فلقيته
وقت وا عدد، إّنا هي بمنزلة اإماء، يتزّوج منهّن كم شاء، بغر وٍي، 
وا شهود، وإذا انقى اأجل بانْت منه بغر طاق، وعّدتا حيضة، إْن 
كانْت حيض، وإْن كانْت ا حيض شهر. فانطلقته بالكتاب إى أي عبد 

ه عليه، فقال: صدق، وأقّر به«)1). اه، فعرضته
41/ ما رواه الّشيخ امفيد، بسنده عن »أمد بن مّمد، عن ابن أشيم، 
ي  قال  قال:  اهاشمّي،  الفضل  بن  إساعيل  عن  مسلم،  بن  مروان  عن 
: لكثرة َمن معي من  أبوعبد اه: مّتعَت منذ خرجَت ِمْن أهلك؟ قلته
ّنة  يي سه الّطروقة أغناي اه عنها، قال: وإْن كنَت مستغنيًا، فإّي أحبر أْن حه

.(2(» رسول اه
42/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن عبد اه بن مّمد 
بن  إساعيل  عن  عثان،  بن  أبان  عن  احكم،  بن  عّي  عن  عيسى،  ابن 
الفضل، عن أي عبد اه، قال: ا يصلح للّرجل أْن يلبس احرير إّا 

ي احرب«)3).
مّمد  بن  احسن  عن  زياد،  بن  يد  »مه عن  الكاي،  ي  روي  ما   /43
 ابن َساعة، عن غر واحٍد، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، عن أي 

)1) نوادر اأشعرّي: 85/ح193.

)2) رسالة امتعة: 8/ح4.

)3) الكاي: 453/6/ح4.
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فا  خلط،  فيه  كان  إْن  فقال:  احرير،  فيه  يكون  الّثوب  ي   اه عبد 
بأس«)1).

يد بن زياد، عن احسن بن مّمد بن  44/ ما روي ي الكاي، عن »مه
َساعة، عن جعفر بن َساعة، عن أبان بن عثان، عن إساعيل بن الفضل، 
قال: سألته أبا عبد اه عن اافراء عى أهل الِذّمة وأهل الكتاب، هل 

لد امسلم احّد ي اافراء عليهم؟ قال: ا، ولكن يعّزر«)2). جه
45/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
عّي بن احكم، أو غره، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: سألته 
والّنصارى، هل عليهم وعى  واليهود  امجوس  أبا عبد اه عن دماء 
إّا  قال: ا،  العداوة هم؟  وأظهروا  امسلمن  وا  إذا غشر قتلهم يء  َمن 
قتل بأهل الِذّمة  ه عن امسلم، هل يه أْن يكون متعِودًا لقتلهم، قال: وسألته
يدع  ا  لذلك  معتادًا  يكوَن  أْن  إّا  ا،  قال:  قتلهم؟  إذا  الكتاب  وأهل 

قتل وهو صاغر«)3). قتلهم، فيه
عن  َساعة،  بن  مّمد  بن  احسن  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /46
 :اميثمّي، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، قال: قلته أي عبد اه«
ٌر أقّر عى نفسه بالعبودّية، أستعبده عى ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقّر عى  حه

نفسه«)4).
الكلينّي، عن »مّمد بن حيى، عن  الّتهذيب، عن  47/ ما روي ي 

)1) الكاي: 455/6/ح14.

)2) الكاي: 241/7/ح4، و243/7/ح18.

)3) الكاي: 309/7/ح4، والكاي: 310/7/ح12.

)4) الّتهذيب: 237/7/ح57.
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عبد اه بن مّمد، عن عّي بن احكم، عن أبان، عن إساعيل بن الفضل، 
قال: سألته أبا عبد اه عن الّرجل إذا أعتق، له أْن يضع نفسه حيث 
شاء، ويتوّى َمن أحّب؟ فقال: إذا أهعتق ه، فهو موى لّلذي أعتقه، وإذا 

عل سائبة، فله أْن يضع نفسه، ويتوى َمن شاء«)1). أهعتق فجه
48/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن العّباس 
ابن معروف، عن مّمد بن احسن، عن جعفر بن بشر، عن إساعيل بن 
إذا حاربوا، وَمن  أبا عبد اه عن سبي اأكراد  قال: سألته  الفضل، 

حارب من امركن، هل حلر نكاحهم وراؤهم؟ قال: نعم«)2).
عن  رئاب،  ابن  عن  عمر،  أي  »ابن  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /49
وأمسيَت،  أصبحَت  إذا   :اه أبوعبد  قال  قال:  الفضل،  بن  إساعيل 
ّم ما أصبحْت ي ِمن نعمٍة أو عافيٍة من ديٍن أو دنيا،  ْل عر مّرات: )الّلهه فقه
، ولَك الّشكره ها عّي يا رّب،  فمنك، وحَدك ا ريَك لَك، لَك احمده
كر ما  حّتى ترى، وبعد الِرضا(، فإّنك إذا قلَت ذلك كنَت قْد أّديَت شه

أنعم اهه به عليك ي ذلك اليوم، وي تلك الّليلة«)3).
50/ ما روي ي امصباح للّشيخ، عن »إساعيل بن الفضل اهاشمّي، 
قال: عّلمني أبو عبد اه دعاء ادعو به ليلة الّنصف من شعبان، وهو: 
ّم، أنت احير القّيوم، العير العظيم، اخالق الّرازق، امحيي امميت،  )الّلهه
، ولَك  البديءه البديع، لَك اجال، ولَك الفضل، ولَك احمد، ولَك امنر
ا  وحَدك  الّشكر،  ولَك  اأمر،  ولَك  امجد،  ولَك  الكرم،  ولَك  اجود، 

)1) الّتهذيب: 250/8/ح142.

)2) الّتهذيب: 161/6/ح1.

)3) الكاي: 99/2/ح28.
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، يا َمن م يلد وم يهولد، وم يكن له  ريك لَك. يا واحده يا أحده يا صمده
ما  واكفني  وارمني،  ي،  واغفر  مّمٍد،  وآل  مّمٍد  عى  صِل  أحد،  كفوًا 
الّليلة كّل أمٍر  أّمني، واقِض ديني، ووِسع عّي ي رزقي، فإّنك ي هذه 
ق، وَمْن تشاءه مْن خلقك ترزق، فارزقني، وأنَت خره الّرازقن،  حكيٍم تفره
فإّنك قلَت وأنت خر القائلَن الّناطقَن:﴿َواْسَأُلْوا اَه ِمْن َفْضِلِه﴾، فِمن 
 ، رجوته ولَك   ، اعتمدته نبِيَك  وابن   ، قصدته وإّي��اك   ، أس��أله فضلك 

فارمنِي، َيا أْرَحَم الّرامَن(«)1).
51/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن إبراهيم، قال: حّدثنا 
أمد بن جعفر بن مّمد اهمداّي، قال: حّدثنا إساعيل بن الفضل، قال: 
حّدثنا سختويه بن شبيب الباهّي، قال: حّدثنا عاصم، عن إساعيل بن 
قال  قال:  الفارّي،  سلان  عن  الّنهدّي،  عثان  أي  عن  الّتيمّي،  سليان 
ي  شفع  إّا  ركعاٍت،  سّت  العيد  ليلة  يهصِي  عبٍد  ِمن  ما   :اه رسول 
أهل بيته كّلهم، وإْن كانوا قْد وجبْت هم الّنار، قالوا: َفِلَم ذاَك يا رسول 
اه؟ قال: أّن امحسن ا حتاج إى الّشفاعة، إّنا الّشفاعةه لكِل هالٍك«)2).
الّدّقاق،  موسى  بن  أمد  بن  »عّي  عن  اخصال،  ي  روي  ما   /52
أمد  بن  ومّمد  امكتب،  هشام  بن  أم��د  بن  إبراهيم  بن  واحسن 
الكوّي،  اأس��دّي،  اه،  عبد  أي  بن  مّمد  حّدثنا  قالوا:   ،الّسناّي
أبو احسن، قال: حّدثنا موسى بن عمران الّنْخعّي، عن عِمه احسن بن 
ميعًا،  زياد  أي  بن  وإساعيل  اهاشمّي،  الفضل  بن  إساعيل  عن  يزيد، 

نظر: امزار: 412. )1) مصباح امتهّجد: 843/ح24، ويه

)2) ثواب اأعال: 76.
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عن جعفر بن مّمد، عن أبيه مّمد بن عّي، عن أبيه عّي بن احسن، عن 
امؤمنن  أمر  إى  إّن رسول اه أوى  قال:   ،بن عٍي أبيه احسن 
، َمن حفظ  عّي بن أي طالٍب، وكان فيا أوى به أْن قال له: يا عير
أربعن حديثًا يطلب بذلك وجه اه والّدار اآخرة، حره  أّمتي  من 
وحسن  والّصاحن،  والّشهداء  والِصِديقَن  الّنبّيَن  مع  القيامة  يوم  اه 
اأحاديث،  هذه  ما  أخري  اه،  رسول  يا   :عٌي فقال  رفيقًا،  أولئك 
تعبد غره، وتقيم  له، وتعبده وا  باه وحده ا ريك  أْن تؤمن  فقال: 
الّصاة بوضوء سابغ ي مواقيتها وا تؤِخرها، فإّن ي تأخرها من غر 
عّلة غضب اه، وتؤِدي الّزكاة، وتصوم شهر رمضان، وحّج البيت إذا 
كان لك مال، وكنَت مستطيعًا، وأْن ا تعّق والديك، وا تأكل مال اليتيم 
ظلًا، وا تأكل الِربا، وا ترب اخمر، وا شيئًا من اأربة امسكرة، 
وا تزي، وا تلوط، وا مي بالّنميمة، وا حلف باه كاذبًا، وا تسق، 
ور أحٍد قريبًا كان أو بعيدًا، وأْن تقبل احّق ّمن جاء  وا تشهد شهادة الزر
به صغرًا كان أو كبرًا، وأْن ا تركن إى ظامٍ، وإْن كان ميًا قريبًا، وأْن 
ا تعمل باهوى، وا تقذف امحصنة، وا ترائي، فإّن أيس الِرياء رٌك 
ريد بذلك  باه، وأْن ا تقول لقصر: يا قصر، وا لطويل: يا طويل، ته
عيبه، وأْن ا تسخر من أحٍد من خلق اه، وأْن تصر عى الباء وامصيبة، 
وأْن تشكر نعم اه التي أنعم ها عليك، وأْن ا تأمن عقاب اه عى ذنٍب 
تصيبه، وأْن ا تقنط من رمة اه، وأْن تتوب إى اه من ذنوبك، فإّن 
الّتائب من ذنوبه كَمن ا ذنب له، وا تهّر عى الّذنوب مع ااستغفار، 
يكن  م  أصاَبك  ما  أّن  تعلم  وأْن  ورسله،  وآياته  باه  كامستهزئ  فتكون 
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يهك ليصيبك، وأْن ا تطلب سخط اخالق  ليهخطئك، وأّن ما أخطأك م 
نيا عى اآخرة؛ أّن الّدنيا فانية، واآخرة  برى امخلوق، وأْن ا تؤثر الدر
ريرتك  تكون  وأْن  عليه،  تقدر  با  إخوانك  عى  تبخل  ا  وأْن  الباقية، 
كعانيتك، وأْن ا تكوَن عانيتك حسنة، وريرتك قبيحة، فإْن فعلَت 
ذلك كنَت من امنافقن، وأْن ا تكذب، وأْن ا خالط الكّذابن، وأْن ا 
نفسك وأهلك وولدك وجرانك  تؤِدَب  وأْن  إذا سمعَت حّقًا،  تغضب 
خلق  ِمن  أحدًا  تعاملّن  وا  علمَت،  با  تعمل  وأْن  الّطاقة،  حسب  عى 
اه إا باحِق، وأْن تكوَن سهًا للقريب والبعيد، وأْن ا تكون جّبارًا 
بعده  اموت وما  والّتهليل والّدعاء، وذكر  الّتسبيح  تهكثر من  عنيدًا، وأْن 
من القيامة واجّنة والّنار، وأْن تهكثر من قراءة القرآن، وتعمل با فيه، وأْن 
تستغنم الّر والكرامة بامؤمنن وامؤمنات، وأْن تنظر إى كِل ما ا ترى 
فعله لنفسك، فا تفعله بأحٍد من امؤمنن، وا مّل من فعل اخر، وأْن 
ثقل عى أحٍد، وأْن ا مّن عى أحٍد إذا أنعمَت عليه، وأْن تكون الّدنيا  ا ته
استقام  َمن  أربعون حديثًا،  فهذه  لك جّنة،  اه  عندك سجنًا حّتى جعَل 
أفضل  من  وكان  اه،  برمة  اجّنة  دخل  أّمتي  ِمن  عّني  وحفظها  عليها 
الّناس وأحّبهم إى اه بعد الّنبّين والوصّين، وحره اه يوم القيامة 

مع الّنبّيَن والِصِديقن والّشهداء والّصاحن، وحسن أولئك رفيقًا«)1).
53/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن موسى بن احسن، 
عن الّسّيارّي، عن مّمد بن احسن، عّمن أخره، عن إساعيل بن الفضل 
اهاشمّي، قال: شكوته إى أي عبد اه قراقر تصيبني ي معدي، وقّلة 

)1) اخصال: 543/ح19.
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يهمرئ  وهو  نحن،  نربه  نبيذًا  تّتخذ  ا  ِمَ  ي:  فقال  الّطعام،  استمرائي 
ي  صفه  له:  فقلته  قال:  البطن،  من  والِرياح  بالقراقر  ويذهب  الّطعام، 
ثّم  فيه،  نِقي حّبه وما  فته زبيب،  تأخذ صاعًا من  فقال ي:  فداك،  علته  جه
ه ي مثله من اماء، أو ما يغمره، ثّم تركه  ْنِقعه تغسل باماء غسًا جّيدًا، ثّم ته
ي الِشتاء ثاثة أّيام بلياليها، وي الّصيف يومًا وليلة، فإذا أتى عليه ذلك 
القدر صّفيته، وأخذَت صفوته، وجعلته ي إناء، وأخذَت مقداره بعود، 
ثّم طبخته طبخًا رفيقًا حّتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثّم جعل عليه نصف 
رطل عسل، وتأخذ مقدار العسل، ثّم تطبخه حّتى تذهب تلك الِزيادة، 
ثّم تأخذ زنجبيًا وخولنجانًا ودارصينّي والّزعفران وقرنفًا ومصطكّي، 
وتدّقه، وجعله ي خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثّم تنزله، 
، فذهب  فإذا برد صّفيته، وأخذَت منه عى غدائك وعشائك، قال: ففعلته

عّني ما كنته أجده، وهوراٌب طِيٌب ا يتغّر إذا بقي، إْن شاء اه«)1).
 ،54/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »عّي بن أمد بن موسى
بن  مّمد  حّدثنا  قال:  اأس��دّي،  الكوّي،  جعفر،  بن  مّمد  حّدثنا  قال: 
إساعيل الرمكّي، قال: حّدثنا عبد اه بن أمد، قال: حّدثنا إساعيل بن 
الفضل، عن ثابت بن دينار الّثاّي، عن سّيد العابدين عّي بن احسن بن 
 .قال: حّق نفسك عليك أْن تستعملها بطاعة اه ،عّي بن أي طالب
وحّق الِلسان إكرامه عن اخنا وتعويده اخر، وترك الفضول التي ا فائدة 
ساع  عن  تنزهه  الّسمع  وحّق  فيهم.  القول  وحسن  بالّناس،  والّر  ها، 
عّا ا حّل لك،  تغّضه  أْن  البر  ما ا حّل ساعه. وحّق  الغيبة وساع 

)1) الكاي: 426/6/ح3.
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وتعتر بالّنظر به. وحّق يدك أْن ا تبسطها إى ما ا حلر لك. وحّق رجليك 
أْن ا مي ها إى ما ا حلر لك، فبها تقف عى الِراط، فانظر أْن ا 
للحرام، وا  أْن ا جعله وعاء  بطنك  الّنار. وحقر  فترّدى ي  تزّل بك، 
نظر  تزيد عى الّشبع. وحّق فرجك أْن حصنه عن الِزنا، وحفظه ِمن أْن يه
قائم بن  فيها  أّها وفادة إى اه، ]و[أّنك  تعلم  أْن  الّصاة  إليه. وحّق 
يدي اه، فإذا علمَت ذلك قمَت مقام الّذليل احقر الّراغب الّراهب 
بالّسكون  يديه  بن  كان  من  امعِظم  امتِرع  امستكن  اخائف  الّراجي 
قيمها بحدودها وحقوقها. وحّق الّصوم  قبل عليها بقلبك، وته والوقار، وته
أْن تعلم أّنه حجاٌب ربه اه عى لسانك وسمعك وبرك وبطنك 
وفرجك ليسرك به من الّنار، فإْن تركَت الّصوم خرقَت سر اه عليك. 
وحّق الّصدقة أْن تعلم أّها ذخرك عند رِبك، ووديعتهك التي ا حتاج 
إى اإشهاد عليها، وكنَت با تستودعه ّرًا أوثق منك با تستودعه عانية، 
ي  الّنار  عنك  وتدفع  الّدنيا،  ي  عنك  واأسقام  البايا  تدفع  أّها  وتعلم 
اآخرة. وحّق احّج أْن تعلم أّنه وفادة إى رِبك، وفرار إليه من ذنوبك، 
وفيه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه اه عليك. وحّق اهدي 
ريد به الّتعّرض لرمة اه، ونجاة  ريد به خلقه، وته ريد به اه، وا ته أْن ته
روحك يوم تلقاه. وحّق الّسلطان أْن تعلم أّنك جعلَت له فتنة، وأّنه مبتى 
تتعّرض  ا  أْن  عليك  وأّن  الّسلطان،  من  عليك  له   اه جعل  با  فيك 
من  إليك  يأي  فيا  له  ريكًا  وتكون  الّتهلكة،  إى  بيدك  لقي  فته لسخطه، 
وحسن  مجلسه،  والّتوقر  له،  الّتعظيم  بالعلم  سايسك  وح��ّق  س��وء. 
ااستاع إليه واإقبال عليه، وأْن ا ترفع عليه صوتك، وا جيب أحدًا 
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يب، وا حِدث ي جلسه أحدًا،  يسأله عن يٍء حّتى يكون هو الذي جه
تسر  وأْن  بسوء،  عندك  كر  ذه إذا  عنه  تدفع  وأْن  أحدًا،  عنده  تغتاب  وا 
الس له عدّوًا، وا تعادي له ولّيًا، فإذا فعلَت  عيوبه، وتهظهر مناقبه، وا جه
ه–جّل  علمه  وتعّلمت  قصدته  بأّنك  اه  مائكة  لك  شهدْت  ذلك 
اسمه– ا للّناس. وأّما حّق سايسك باملك، فأْن تهطيعه وا تعصيه إّا فيا 
رعّيتك  حّق  وأّما  اخالق.  معصية  ي  مخلوق  طاعة  ا  فإّنه  اه،  يسخط 
أْن  فيجب  وقّوتك،  لضعفهم  رعّيتك  صاروا  أّهم  تعلم  فأْن  بالّسلطان، 
تعدل فيهم، وتكون هم كالوالد الّرحيم، وتغفر هم جهلهم، وا تعاجلهم 
رعّيتك  حّق  وأّما  عليهم.  القّوة  من  آتاك  ما  عى  اه  وتشكر  بالعقوبة، 
بالعلم، فأْن تعلم أّن اه إّنا جعلك قّيًا هم فيا آتاك من العلم، وفتح 
لك من خزانة احكمة، فإْن أحسنَت ي تعليم الّناس، وم خرق هم، وم 
أو  الّناس علمك،  أنَت منعَت  تضجر عليهم، زادك اه من فضله، وإْن 
خرقَت هم عند طلبهم العلم منك، كان حّقًا عى اه أْن يسلبك العلم 
 وهاءه، ويسقط من القلوب مّلك. وأّما حّق الّزوجة، فأْن تعلم أّن اه
نسًا، فتعلم أّن ذلك نعمة من اه عليك، فتهكرمها  جعلها لك سكونًا وأه
وترفق ها، وإْن كان حّقك عليها أوجب، فإّن ها عليك أْن ترمها؛ أّها 
حّق  وأّم��ا  عنها.  عفوَت  جهلْت  وإذا  وتكسوها،  وتهطعمها  أس��رك، 
ملوكك، فأْن تعلم أّنه خلق رّبك، وابن أبيك وأّمك، وحمك ودمك، م 
ملكه أّنك صنعته دون اه، وا خلقَت شيئًا من جوارحه، وا أخرجَت 
عليه،  وائتمنك  لك،  سّخره  ثّم  ذل��ك،  كفاك   اه ولكّن  رزق��ًا،  له 
واستودعك إّياه، ليحفظ لك ما تأتيه من خٍر إليه، فأحِسن إليه كا أحَسن 
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اه إليك، وإْن كرهَته استبدلَت به، وم تعّذب خلق اه، وا قّوة إّا باه. 
وأّما حّق أّمك، فأْن تعلم أّها ملتك حيث ا حتمل أحٌد أحدًا، وأعطْتَك 
أحدًا، ووقتك بجميع جوارحها، ولن  أحٌد  يهعطي  ما ا  قلبها  ثمرة  ِمن 
بال أْن جوع وتهطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى  ته
وتظّلك، وتجر الّنوم أجلك، ووقتك احّر والرد لتكون ها، وأّنك ا 
تهطيق شكرها إّا بعون اه وتوفيقه. وأّما حّق أبيك، فأْن تعلم أّنه أصلك، 
أباك  أّن  فاعلم  يهعجبك،  ّما  نفسك  رأيَت ي  م تكن، فمها  لواه  وأّنك 
أصل الّنعمة عليك فيه، فامد اه، واشكره عى قدر ذلك، وا قّوة إّا 
نيا  باه. وأّما حّق ولدك، فأْن تعلم أّنه منك، ومضاف إليك ي عاجل الدر
بخره وِره، وأّنك مسؤول عا وليته به من حسن اأدب، والّدالة عى 
أّنه مثاب  رِبه، وامعونة له عى طاعته، فاعمل ي أمره عمل َمن يعلم 
عى اإحسان إليه، معاقب عى اإساءة إليه. وأّما حّق أخيك، فأْن تعلم 
عّدة  وا  اه،  معصية  عى  ساحًا  تّتخذه  فا  وقّوتك،  وعّزك  يدك  أّنه 
للّظلم خلق اه، وا تدع نهرته عى عدِوه والّنصيحة له، فإْن أطاع اه، 
وإا فليكن اه أكرم عليك منه، وا قّوة إّا باه. وأّما حّق مواك امنعم 
عليك، فأْن تعلم أّنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذِل الِرِق ووحشته إى 
العبودّية،  قيد  وفّك عنك  املكّية،  فأطلقك من أر  وأنسها،  احّرّية  عّز 
وأخرجك من الّسجن، ومّلكك نفسك، وفّرغك لعبادة رِبك، وتعلم أّنه 
أوى اخلق بك ي حياتك وبعد موتك، وأّن نرته عليك واجبة بنفسك، 
أنعمَت  الذي  مواك  حّق  وأّما  باه.  إّا  قّوة  وا  منك،  إليه  احتاج  وما 
من  لك  وحجابًا  إليه،  وسيلة  له  عتقك  جعل   اه أّن  تعلم  فأْن  عليه، 
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الّنار، وأّن ثوابك ي العاجل مراثه، إذا م يكن له رحم، مكافأة با أنفقَت 
من مالك، وي اآجل اجّنة. وأّما حّق ذي امعروف عليك، فأْن تشكره 
لص له الّدعاء فيا بينك وبن  وتذكر معروفه، وتكسبه القالة احسنة، وخه
اه، فإذا فعلَت ذلك كنَت قْد شكرته ّرًا وعانية، ثّم إْن قدرَت عى 
 ،مكافأته يومًا كافأته. وأّما حّق امؤِذن، فأْن تعلم أّنه مذِكر لك برِبك
وداع لك إى حّظك، وعونك عى قضاء فرض اه عليك، فتشكره عى 
ذلك شكرك للمحسن إليك. وأّما حّق إمامك ي صاتك، فأْن تعلم أّنه 
تقّلد الّسفارة فيا بينك وبن رِبك، وتكّلم عنك، وم تتكّلم عنه، ودعا 
لك، وم تدع له، وكفاك هول امقام بن يدي اه، فإْن كان ]به[ نقص 
كان به دونك، وإْن كان مامًا كنَت به ريكه، وم يكن له عليك فضل، 
له عى قدر ذلك. وأّما  بنفسه، وصاتك بصاته، فتشكر  فوقى نفسك 
حّق جليسك، فأْن تهلن له جانبك، وتنصفه ي جاراة الّلفظ، وا تقوم من 
إذنك،  بغر  عنك  القيام  له  جوز  إليك  جلس  وَمن  بإذنه،  إّا  جلسك 
جارك،  حقر  وأّما  خرًا.  إّا  تسمعه  وا  خراته،  وحفظ  زّاته،  وتنسى 
له  تتّبع  وا  مظلومًا،  كان  إذا  ه  ونرته شاهدًا،  وإكرامه  غائبًا،  فحفظه 
عورة، فإْن علمَت عليه سوءًا سرته عليه، وإْن علمَت أّنه يقبل نصيحتك 
وتغفر  عثرته،  قيل  وته شديدة،  عند  تهسلمه  وا  وبينه،  بينك  فيا  نصحته 
ذنبه، وتعاره معارة كريمة، وا قّوة إّا باه. وأّما حّق الّصاحب، فأن 
يهكرمك، وا تدعه يسبق إى  بالتفّضل واإنصاف، وتهكرمه كا  تصحبه 
ك، وتزجره عّا هّم به من معصية،  مكرمة، وإْن سبق كافيته، وتوّده كا يودر
وكْن عليه رمة، وا تكْن عليه عذابًا، وا قّوة إّا باه. وأّما حّق الّريك، 
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تعمل  وا  حكمه،  دون  حكم  وا  رعيته،  حر  وإْن  كفيته،  غاب  فإْن 
برأيك دون مناظرته، وحفظ عليه ماله، وا خونه فيا عّز أو هان من أمره، 
حّق  وأّما  باه.  إّا  قّوة  وا  يتخاونا،  م  ما  الّريكن  عى   اه يد  فإّن 
ؤثر عى  نفقه إّا ي وجهه، وا ته مالك، فأْن ا تأخذه إّا ِمن حِله، وا ته
نفسك َمن ا حمدك، فاعمل فيه بطاعة رِبك، وا تبخل به فتبوء باحسة 
والّندامة مع الّتبعة، وا قّوة إّا باه. وأّما حّق غريمك الذي يهطالبك، فإن 
كنَت مورًا أعطيته، وإْن كنَت معسًا أرضيته بحسن القول، ورددته عن 
نفسك رّدًا لطيفًا. وحّق اخليط أْن ا تغّره، وا تغّشه، وا خدعه، وتّتقي 
اه ي أمره. وحّق اخصم امّدعي عليك، فإْن كان ما يّدعي عليك حّقًا 
يّدعي  ما  كان  وإْن  حّقه،  وأوفيته  تظلمه،  وم  نفسك،  عى  شاهده  كنَت 
باطًا رفقَت به، وم تأِت ي أمره غر الِرفق، وم تهسخط رّبك ي أمره، وا 
قّوة إّا باه. وحّق خصمك الذي تّدعي عليه، إْن كنَت مّقًا ي دعواك، 
اّتقيَت اه  أملَت مقاولته، وم جحد حّقه، وإْن كنَت مبطًا ي دعواك، 
حسنًا  رأيًا  له  علمَت  إْن  امستشر،  وحّق  الّدعوى.  وتركَت  إليه،  بَت  وته
أرَت عليه، وإْن م تعلم أرشدته إى َمن يعلم، وحّق امشر عليك أْن ا 
تّتهمه فيا ا يهوافقك ِمن رأيه، وإْن وافقك مدَت اه. وحّق امستنصح 
وحّق  به.  والِرفق  له  الّرمة  مذهبك  وليكن  الّنصيحة،  إليه  تؤِدي  أْن 
تهلن له جناحك، وتهصغي إليه بسمعك، فإْن أتى بالّصواب  الّناصح أْن 
مدَت اه، وإْن م يوّفق رمته وم تّتهمه، وعلمَت أّنه أخطأ، وم تؤاخذه 
همة، وا تعبأ بيٍء ِمن أمره عى حال،  بذلك، إا أْن يكون مستحّقًا للتر
وا قّوة إّا باه. وحّق الكبر توقره لسِنه، وإجاله لتقّدمه ي اإسام 
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قبلك، وترك مقابلته عند اخصام، وا تسبقه إى طريق، وا تتقّدمه، وا 
وحرمته.  اإسام  بحّق  وأكرمته  احتملته  عليك  جهل  وإْن  تستجهله، 
به،  والِرفق  عليه،  والّسر  عنه،  والعفو  وتعليمه،  رمته  الّصغر  وحّق 
إْن  امسؤول  وحّق  حاجته.  قدر  عى  إعطاؤه  الّسائل  وحّق  له.  وامعونة 
أعطى، فاقبْل منه بالّشكر وامعرفة بفضله، وإْن َمنَع، فاقبل عذره. وحّق 
َمن ّرك اه به أْن حمد اه أّوًا، ثم تشكره. وحّق َمن ساءك أْن تعفوعنه، 
وإْن علمَت أّن العفو يّره انترَت، قال اه: ﴿َومَن اْنَتَصَ َبْعَد ُظْلِمِه 
هم،  الّسامة  إضار  مّلتك  أهل  وحّق  َسبِْيٍل﴾.  ِمْن  َعَلْيِهم  َما  َفُأوَلئَِك 
والّرمة هم، والِرفق بمسيئهم، وتأّلفهم، واستصاحهم، وشكر مسنهم، 
تكره  ما  هم  وتكره  لنفسك،  حّب  ما  هم  وحّب  عنهم،  اأذى  وكّف 
إخوتك،  بمنزلة  وشباهم  أبيك،  بمنزلة  شيوخهم  يكون  وأْن  لنفسك، 
وعجائزهم بمنزلة أّمك، والّصغار بمنزلة أوادك. وحّق الِذّمة أْن تقبل 
منهم ما قبَِل اه منهم، وا تظلمهم ما وفوا ه بعهده، وا قّوة إّا 

باه«)1).

)1) اأماي: 451-457، والفقيه: 618/2/ح3214. 
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27- إسماعيُل بُن بَشار )يسار(، البصرُي
إساعيل بن بّشار )يسار( البرّي، َعّدهه الرقّي والّشيخ ي أصحاب 
اإمام الّصادق، ِمن غر مدٍح أو ذٍم)1)، لكن، يهمكن البناء عى وثاقته 
ثقة، كا نّص عى  إّا عن  لرواية مّمد بن أي عمر عنه، وهو ا يروي 
من  فعّده  طبقته،  ي  الروجردّي  الّسّيد  وترّدد  ّدة)2)،  العه ي  الّشيخ  ذلك 

اخامسة، أو الّسادسة)3).
رواياُتُه:

أسد، عن  بن  اه  عبد  بن  »عّي  اآيات، عن  تأويل  ما روي ي   /1
جعفر  بن  عّي  عن  بّشار،  بن  إساعيل  عن  الّثقفّي،  مّمد  بن  إبراهيم 
﴿َفَلَما   اه قول  ي   جعفر أبا  سألته  قال:  جابر،  عن  احرمّي، 
َأَحُسوا َبْأَسَنا إَِذا ُهْم ِمْنَها َيْرُكُضوَن﴾، قال: ذلك عند قيام القائم، عّجل 

اه فرَجه«)4).
2/ ما روي ي تأويل اآيات، عن »عّي بن عبد اه، عن إبراهيم بن 
جابر  عن  احرمّي،  جعفر  بن  عّي  عن  بّشار،  بن  إساعيل  عن  مّمد، 
َفَلُه  َسَنِة  بِاْلَ َجاَء  ﴿َمْن   : اه  قول  أبا جعفر عن  أّنه سأل  اجعفّي، 
َخْيٌ ِمْنَها َوُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمئٍِذ َآِمُنوَن* َوَمْن َجاَء بِالَسِيَئِة َفُكَبْت ُوُجوُهُهْم 

)1) رجال الرقّي: 318/182، ورجال الّشيخ: 1927/167و1939.

ّدة اأصول: 154/1. )2) عه

: 12/6، خطوط. )3) ترتيب طبقات الكّيّ

)4) تأويل اآيات الّظاهرة: 326/1/ح6.
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ِف الَناِر﴾، قال: احسنة واية عٍي، والّسِيئة عداوته وبغضه«)1).
أسد، عن  بن  اه  عبد  بن  »عّي  اآيات، عن  تأويل  ما روي ي   /3
إبراهيم بن مّمد، عن إساعيل بن بّشار، عن عّي بن جعفر احرمّي، 
﴿َهْل   :اه قول  عن   جعفر أبا  سألته  قال:  أعن،  بن  زرارة  عن 
تأتيهم   ،القائم قال: هي ساعة  َبْغَتًة﴾،  َتأتَِيُهم  أْن  الَساَعَة  إَل  َيْنظروَن 

بغتة«)2).
حّدثنا   :العّباس بن  »مّمد  عن  اآيات،  تأويل  ي  روي  ما   /4
عّي بن عبد اه، عن إبراهيم بن مّمد، عن إساعيل بن بّشار، عن عّي 
أبا جعفر عن  يزيد، قال: سألته  ابن جعفر احرمّي، عن جابر بن 
َفَأْحَبَط  ِرْضَواَنُه  َوَكِرُهوا  اَهَ  َأْسَخَط  َما  اَتَبُعوا  ُم  بَِأَنُ ﴿َذلَِك   :اه قول 
َأْعَاَلُْم﴾، قال: كرهوا علّيًا، وكان عٌي رير اه ورير رسوله، أمر اه 
بوايته يوم بدر، ويوم حنن، وببطن نخلة، ويوم الّروية، نزلْت فيه اثنتان 
ّد فيها رسول اه عن امسجد احرام  التي صه آية ي احّجة  وعرون 

حفة وبخّم«)3). باجه
حّدثنا   :العّباس بن  »مّمد  عن  اآيات،  تأويل  ي  روي  ما   /5
]عّي بن عبد اه، عن[ إبراهيم بن مّمد الّثقفّي، عن إساعيل بن بّشار، 
عن عّي بن صقر احرمّي، عن جابر بن يزيد اجعفّي، قال: سألته أبا 
بَِرُسولِِه  َوَآِمُنوا  اَه  اَتُقوا  َآَمُنوا  اَلِذيَن  ا  َأُيَ ﴿َيا   :قول اه جعفر عن 
َعْل  ﴿َوَيْ  : قلته  ،واحسن احسن  قال:  تِِه﴾؟  َرْحَ ِمْن  ِكْفَلْنِ  ُيْؤتُِكْم 

)1) تأويل اآيات الّظاهرة: 411/1/ح20.

)2) تأويل اآيات: 571/2/ح46.

)3) تأويل اآيات: 589/2/ح17.
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َلُكْم ُنوًرا َتُْشوَن بِِه﴾، قال: جعله لكم إمامًا تأّموَن به«)1).
اه، عن  عبد  بن  »عّي  الّظاهرة، عن  اآيات  تأويل  ما روي ي   /6
جعفر،  بن  عّي  عن  بّشار،  بن  إساعيل  عن  الّثقفّي،  مّمد  بن  إبراهيم 
رسول  جاء  قال:   ،عّي بن  مّمد  جعفر،  أي  عن  اجعفّي،  جابر  عن 
، نزلْت عّي الّليلة هذه اآية   اه إى عٍي وهوي منزله، فقال: يا عير
اجعلها  ّم  َنك–الّلهه ذه أه أْن جعلها  رِي  وإّي سألته  َواِعَيٌة﴾،  ُأُذٌن  ﴿َوَتِعَيَها 

َن عٍي –، ففعل«)2). ذه أه
اه، عن  عبد  بن  »عّي  الّظاهرة، عن  اآيات  تأويل  ما روي ي   /7
إبراهيم بن مّمد الثقفّي، عن إساعيل بن بّشار، عن عّي بن عبد اه بن 
غالب، عن أي خالد الكابّي، قال: دخلته عى مّمد بن عٍي، فقّدم ]ي[ 
 : طعامًا م آكل أطيب منه، فقال ي: يا أبا خالد، كيف رأيت طعامنا؟ فقلته
علته فداك ما أطيبه، غر أّي ذكرته آيًة ي كتاب اه فنّغصْته، قال: وما  جه
عن  تهسأل  ا  واه  فقال:  الَنِعيِم﴾،  َعِن  َيْوَمئٍِذ  َلُتْسَأُلَن  ﴿ُثَم   : قلته هي؟ 
هذا الّطعام أبدًا، ثّم ضحك، حّتى افّر ضاحكاه، وبدْت أراسه، وقال: 

: ا، قال: نحن الّنعيم الذي تهسألون عنه«)3). أتدري ما الّنعيم؟ قلته
 ،8/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »احسن بن إبراهيم بن ناتانه
إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة اأهوازّي،  قال: حّدثنا عّي بن 
عن إبراهيم بن مّمد الثقفّي، قال: أخرنا إساعيل بن بّشار، قال: حّدثنا 
امدّي، عن مّمد بن  إبراهيم بن أي حيى  بلج امرّي، عن  بن  عبد اه 

)1) تأويل اآيات: 668/2/ح27.

)2) تاويل اآيات: 716/2/ح6.

)3) تاويل اآيات: 851/2/ح7.
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امنكدر، قال: سمعته أبا أمامة، يقول: كان عٌي إذا قال شيئًا م نشّك 
فيه، وذلك أّنا سمعنا رسول اه، يقول: خازن ِري بعدي عٌي«)1).

اه  »عبد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  الّرائع  علل  ي  روي  ما   /9
إبراهيم بن مّمد  امؤّدب، عن أمد بن عّي اأصبهاّي، عن  ابن احسن 
احرمّي  جعفر  بن  عّي  حّدثنا  قال:  بّشار،  بن  إساعيل  عن  الثقفّي، 
 بمر منذ ثاثن سنة، قال: حّدثنا سليان، قال مّمد بن أي بكر مّا قرأ 
وهل   : قلته َدٍث﴾،  ُحَ َوَل  َنبٍِي  َوَل  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَك  ِمْن  أْرَسْلَنا  ﴿َوَما 
وأّم  نبّيًة، وكانْت مّدثة،  تكن  م  مريم  قال:  اأنبياء؟  إّا  امائكة  حِدث 
قْد  إبراهيم  امرأة  وسارة  نبِيًة،  تكْن  وْم  مّدثة،  كانْت  عمران  بن  موسى 
عاينِت امائكة، فبّروها بإسحاق، وِمن وراء إسحاق يعقوب، وْم تكْن 

نبّيًة، وفاطمة بنت رسول كانْت مّدثة، وْم تكْن نبّيًة«)2).
بن  إبراهيم  اه، عن  »عبد  الّدرجات، عن  بصائر  ما روي ي   /10
جعفر  بن  عّي  حّدثني  يسار،  بن  إساعيل  أخرنا  قال:  الثقفّي،  مّمد 
وأوصيائي  إّي  يقول:   علّيًا سمع  أّنه  الّشامّي،  سليم  عن  احرمّي، 
م؟ قال:  : يا أمر امؤمنن، َمن هه من ولدي مهدّيون، كّلنا مّدثون، فقلته
احسن واحسن، ثّم ابني عّي بن احسن، قال: وعٌي يومئٍذ رضيع، 
اّلذين أقسم اه هم، فقال:  ثانية من بعده، واحدًا بعد واحٍد، وهم   ثّم 
يعني هؤاء  ولد،  وَما   ،فرسول اه  ، الوالده أّما  َوَلَد﴾،  َوَما  ﴿َوَوالٍِد 
قال: ا،  إمامان؟  أجتمع[  امؤمنن، جمع]  أمر  يا   : قلته اأوصياء، 

)1) اأماي: 641/ح18.

)2) علل الّرائع: 182/1-183/ح2.
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الّشامّي:  إّا وأحدما مصمت، ا ينطق حّتى يمي اأّول، قال سليم 
: وهل  : كان عٌي مّدثًا؟ قال: نعم، قلته سألته مّمد بن أي بكر، قلته
ِمْن  َقبِلَك  ِمن  أْرَسْلَنا  ﴿َوَما  تقرأ:  أَما  قال:  اأنبياء؟  إّا  امائكة  حِدث 
: فأمر امؤمنَن مّدث؟ قال: نعم،  ﴾، قلته َدٍثٍ َرُسْوٍل َوَل َنبٍِي ول ُحَ

وفاطمة كانْت مّدثة، وم تكْن نبّية«)1).
11/ ما روي ي أماي امفيد، »قال: حّدثني أبو احسن، عّي بن بال 
امهّلبّي، قال: حّدثنا عّي بن عبد اه بن أسد اأصفهاّي، قال: حّدثنا إبراهيم 
الّثقفّي، قال: حّدثنا إساعيل بن يسار، قال: حّدثنا عبد اه بن  ابن مّمد 
ملح، عن عبد الوّهاب بن إبراهيم اأزدّي، عن أي صادق، عن مزاحم بن 
عبد الوارث، عن مّمد بن زكرّيا، عن شعيب بن واقد امزّي، عن مّمد بن 
سهل موى سليان بن عّي بن عبد اه بن العّباس، عن أبيه، عن قيس موى 
عّي بن أي طالٍب ، قال: إّن علّيًا أمر امؤمنن كان قريبًا من اجبل 
بصّفن، فحرْت صاة امغرب، فأمعن بعيدًا، ثّم أّذن، فلّا فرغ من أذانه، 
إذا رجل مقبل نحو اجبل، أبيض الّرأس والِلحية والوجه، فقال: الّسام 
عليك يا أمر امؤمنن ورمة اه وبركاته، مرحبًا بوِي خاتم الّنبّين، قائد 
الغِر امحّجلن، واأغّر امأمون، والفاضل الفائز بثواب الصِديقن، وسّيد 
الوصّين. فقال له أمر امؤمنن: وعليك الّسام، كيف حالك؟ فقال: 
بخر، أنا منتظر روح القدس، وا أعلم أحدًا أعظم ي اه عّز وجّل اسمه 
باًء، وا أحسن ثوابًا منك، وا أرفع عند اه مكانًا، اصر يا أخي عى ما 
أنت فيه حّتى تلقى احبيب، فقْد رأيت أصحابنا ما لقوا باأمس من بني 

)1) بصائر الّدرجات: 392/ح16.
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إرائيل، نّروهم بامناشر، وملوهم عى اخشب، ولو يعلم هذه الوجوه 
الّربة الّشاهة، وأومأ بيده إى أهل الّشام، ما أهِعّد هم ي قتالك ِمن عذاب 
وسوء نكال، أقروا، ولو تعلم هذه الوجوه امبيّضة، وأومأ بيده إى أهل 
بامقاريض،  رضْت  قه أّها  لوّدْت  طاعتك  ي  الّثواب  من  هم  ماذا  العراق، 
بن  عّار  فقام  موضعه،  من  غاب  ثّم  وبركاته.  اه  ورمة  عليك  والّسام 
يار، وأبو اهيثم بن الّتيهان، وأبو أّيوب اأنصارّي، وعبادة بن الّصامت، 
وخزيمة بن ثابت، وهاشم امرقال، ي ماعٍة من شيعة أمر امؤمنن، وقْد 
كانوا سمعوا كام الّرجل، فقالوا: يا أمر امؤمنن، َمن هذا الّرجل؟ فقال 
هم أمر امؤمنن: هذا شمعون وير عيسى، بعثه اه يصِري عى 
قتال أعدائه، فقالوا له: فداك آباؤنا وأّمهاتنا، واه لننرّنَك نرنا لرسول 
اه ، وا يتخّلف عنك من امهاجرين واأنصار إّا شقٌي، فقال هم أمر 

امؤمنن معروفًا«)1).
12/ ما روي ي الكاي، عن »أبان بن عثان، عن إساعيل البرّي، 
قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: تقعدون ي امكان، فتحّدثون وتقولون 
: نعم، قال: وهل  ما شئتهم، وتتّرؤون ّمن شئتهم، وتوّلون َمن شئتهم؟ قلته

العيش إّا هكذا«)2).
13/ ما روي ي امحاسن، »عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن 
عبد اأعى بن أعن، عن معّى بن خنيس، عن أي عبد اه، قال: ِمن 
يَب دعوته، قال: ورواه مّمد  احقوق الواجبات للمؤمن عى امؤمن: أْن جه

)1) اأماي: 401-403/ح5.

)2) الكاي: 229/8/ح292. 
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 ابن عّي، عن إساعيل بن بّشار، عن سيف بن عمرة، عن أي عبد اه
مثله«)1).

14/ ما روي ي الكاي، عن»عّدة من أصحابنا، عن أمد بن أي عبد 
بن  إساعيل  عن  امعّى،  بن  عّي  عن  الّثقفّي،  مّمد  بن  إبراهيم  عن  اه، 
 ،يسار، عن أمد بن زياد بن أرقم الكوّي، عن رجل، عن أي عبد اه
ي  عليهم  اه  وّسع  فقْد  الِرفق،  ِمن  حّظهم  وا  أهعطه بيت  أهل  أّيا  قال: 
الِرزق، والِرفق ي تقدير امعيشة خر من الّسعة ي امال، والِرفق ا يعجز 

بر الِرفق«)2). عنه يء، والّتبذير ا يبقى معه يء، إّن اه رفيٌق حه
15/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، عن أي إساعيل البرّي، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبد 
أّنه صادق،  يعلم   ،يهصِدقه اه َمن  أّول  الّصادق  إّن  يا فضيل،   :اه

وتصِدقه نفسه، تعلم أّنه صادق«)3).
بشهادة  البرّي(  )إساعيل  قبل  )أي(  مفردة  زيادة  الّظاهر  أقول: 
ورود هذا الّسند ي موضٍع آخر، -وسيأي ِمن دوها-، مع ما عرفَت من 

رواية ابن أي عمر عن إساعيل بن بّشار البرّي.
16/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، ومّمد بن 
حيى، عن أمد بن مّمد بن عيسى، ميعًا، عن ابن أي عمر، عن إساعيل 
البرّي، عن فضيل بن يسار، قال: سمعته أبا جعفر، يقول: إّن نفرًا 

)1) امحاسن: 411/2-412/ح141.

)2) الكاي: 119/2/ح9.

)3) الكاي: 104/2/ح6.
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وا الّطريق، فأصاهم عطش شديد،  من امسلمن خرجوا إى سفٍر هم، فضلر
فتكّفنوا، ولزموا أصول الّشجر، فجاءهم شيخ، وعليه ثياب بيض، فقال: 
قوموا، فا بأس عليكم، فهذا اماء، فقاموا وربوا وارتووا، فقالوا: َمن 
إّي   ،اه رسول  بايعوا  اّلذين  اجِن  من  أنا  فقال:  اه؟  يرمك  أنت 
فَلْم  ه،  ودليله ه  عينه امؤمن،  أخو  امؤمن  يقول:   ،اه رسول  سمعته 

تكونوا تضيعوا بحري«)1).
17/ ما روي ي الكاي، عن »عّي، عن أبيه، عن ابن أي عمر، عن 
إساعيل البرّي، عن الفضيل بن يسار، قال: قلته أي جعفر: إّن 
العطسة،  عند  مواطن:  ثاثة  ي  وآله  مّمٍد  عى  الّصاة  يكرهون  الّناس 
نافقوا  ويلهم،  َهم  ما   :جعفر أبو  فقال  اجاع،  وعند  الّذبيحة،  وعند 

لعنهم اه«)2).
18/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »احسن بن سعد، عن ابن أي 
قال:   ،اه عبد  أي  عن  الفضل،  عن  البرّي،  إساعيل  عن  عمر، 
دخل رسول اه امسجد، وفيه ناس من أصحابه، قال: تدرون ما قال 
الّصلوات  هذه  يقول:  رّبكم  إّن  قال:  أعلم،  ورسوله  اه  قالوا:  ربركم؟ 
ّن لوقتهّن، وحافظ عليهّن، لقيني يوم  اخمس امفروضات، َفَمن صّاهه
ه به اجّنة، َوَمن م يهصِلهّن لوقتهّن، وم حافظ  القيامة وله عندي عهد أهدخله

ه، وإْن شئته غفرته له«)3). عليهّن، فذلك إّي إْن شئته عّذبته
19/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد، عن أي حيى الواسطّي، 

)1) الكاي: 167/2/ح10.

)2) الكاي: 655/2/ح10.

)3) ثواب اأعال: 29.
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قال:   ،اه عبد  أي  عن  أعن،  بن  زرارة  عن  البرّي،  إساعيل  عن 
ه عن الّدلك؟ قال: ناكح نفسه ا يَء عليه«)1). سألته

ابن  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  »عّي  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /20
كان  قال:  يسار،  بن  الفضيل  عن  البرّي،  إساعيل  أي  عن  عمر،  أي 
يأكل، فوضع أبو عبد اه يده عى   عّباد البرّي عند أي عبد اه
اأرض، فقال له عّباد: أصلحك اه، أَما تعلم أّن رسول اه هى عن 
هذا، فرفع يده، فأكل، ثّم أعادها أيضًا، فقال له أيضًا، فرفعها، ثّم أكل، 
أبو عبد اه: ا، واه، ما هى  له  فقال  أيضًا،  له عّباد  فقال  فأعادها، 

رسول اه عن هذا قّط«)2).
21/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن أمد بن أي عبد 
اه، عن مّمد بن عّي، عن إساعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن 
إرائيل، عن يونس، عن أي إسحاق، عن احارث اأعور، قال: قال أمر 

امؤمنن: ا حملوا الفروج عى الّسوج، فتهّيجوهّن للفجور«)3).
22/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 
عن مّمد بن عيسى، عن إساعيل بن يسار، عن عثان بن عّفان الّسدوّي، 
ريد احّام؟  عن بشر الّنّبال، قال: سألته أبا جعفر عن احّام، فقال: ته
وغّطى  بإزار،  فاتزر  دخل  ثّم  احّام،  بإسخان  فأمر  قال:  نعم،   : فقلته
ما كان خارجًا من اإزار،  أمر صاحب احّام، فطى  ثّم  ركبتيه وّرته، 

ثّم قال: اخرج عّني، ثّم طى هو ما حته بيده، ثّم قال: هكذا فافعل«)4).
)1) الكاي: 540/5/ح2.

)2) الكاي: 271/6/ح5.

)3) الكاي: 516/5/ح4.

)4) الكاي: 501/6/ح22.
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ذينة، عن  23/ ما روي ي امحاسن، »عن ابن أي عمر، عن عمر بن أه
إساعيل بن يسار، قال: سمعته أبا عبد اه، يقول: إّن رّبكم َلرحيم، 
اه  فيدخله  اه،  وجه  ها  ريد  يه ركعتن  ليهصِي  العبد  إّن  القليل،  يشكر 

ريد به وجه اه، فيهدخله اه به اجّنة«)1). اجّنة، وإّنه ليتصّدق بالّدرهم يه
بن  الفضل  عن  إساعيل،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /24
شاذان، عن ابن أي عمر، عن معاوية بن عثان، عن إساعيل بن يسار، 
ريد ما  قال: قال أبوعبد اه: قال أي: إّن الّرجل َليصوم يومًا تطّوعًا يه

عند اه، فيهدخله اه به اجّنة«)2).
25/ ما روي ي الكاي، عن »سهل بن زياد، عن مّمد بن عّي، عن 
إساعيل بن يسار، عن عمرو بن يزيد، عن أي عبد اه، قال: إذا حر 
ّم إّنا ا نعلم منه إّا خرًا، قال اه: قْد  اميت أربعوَن رجًا، فقالوا: الّلهه

قبلته شهادتكم، وغفرته له ما علمته ّما ا َتعلموَن«)3).
26/ ما روي ي امحاسن، عن »مّمد بن عّي، عن إساعيل بن يسار، 
منكم  الّرجل  إّن  قال:   ،أي عبد اه أي بصر، عن  عن منصور، عن 
رِب(،  أي  رِب،  أي  رِب،  )أي  يقول:  ثّم  والّنار،  اجّنة  ذكر  عند  َليقف 

ثاثًا، فإذا قاها، نهودي ِمن فوق رأسه: َسْل، ما حاجتهك«)4).
بن  إبراهيم  بن مّمد، عن  اه  »عبد  البصائر، عن  ما روي ي   /27
مّمد، قال: حّدثنا إساعيل بن يسار، عن عّي بن جعفر احرمّي، عن 

)1) امحاسن: 253/1/ 276، وثواب اأعال: 39.

)2) الكاي: 63/4/ح4.

)3) الكاي: 254/3/ح14.

)4) امحاسن: 35/1/ح31.
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ِمْن  َقبِلَك  أْرَسْلَنا ِمن  زرارة بن أعن، قال: سألتهه عن قوله تعاى: ﴿َوَما 
ًا،  به قه جرئيل  يأتيه  الذي  الّرسول  قال:  ـَـَدٍث﴾،  ُح َول  نبٍي  َوَل  َرُسْوٍل 
ي  يهؤتى  الذي  فهو   ، الّنبير وأّما  صاحبه،  أحدكم  يرى  كا  ويراه  فيهكِلمه 
مع  منامه، مثل رؤيا إبراهيم ونحو ما كان يأي مّمدًا، ومنهم َمن جه
الّنبّوة والِرسالة، وأّما  له  عْت  الِرسالة والّنبّوة، وكان مّمد ّمن مه له 

امحّدث، فهو الذي يسمع كام املك، وا يرى، وا يأتيه ي امنام«)1).
28/ ما روي ي الفصول امهّمة، عن »إساعيل بن بّشار، عن عمرو 
ابن ثابت، عن أي جعفر، قال: إّن أهل الّنار يتعاوون فيها كا تتعاوى 
الكاب والِذئاب، ّما يلقون من أليم العذاب، فا ظّنك يا عمرو، بقوٍم ا 
ّفف عنهم من عذاها، عطاش جياع، كليلة  يهقى عليهم فيموتوا، وا خه
أبصارهم، صّم بكم عمي، مسوّدة وجوههم، خاسئن نادمن، مغضوب 
ّفف عنهم، وي الّنار يهسجرون،  عليهم، فا يهرمون من العذاب، وا خه
طمون،  حه الّنار  وبكاليب  يأكلون،  الّزّقوم  ومن  يربون،  احميم  ومن 
الّنار  ي  فهم  َيرمون،  ا  الِشداد  الغاظ  وامائكة  يهربون،  وبامقامع 
اأنكال واأغال  يهقرنون، وي  الّشياطن  مع  يهسحبون عى وجوههم، 
عوا م يهستجب هم، وإْن سألوا حاجة، م تهقَض هم، هذه  يهصفدون، إْن ده

حال من دخل الّنار«)2).
29/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أي 
عمر، عن إساعيل بن بّشار، عن أي عبد اه، قال: سأله رجل، فقال 

)1) بصائر الّدرجات: 392/ح13.

)2) الفصول امهّمة ي أصول اأئّمة: 366/1/ح1.
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له: أصلحك اه، رب اخمر ٌر أم ترك الّصاة؟ فقال: رب اخمر، 
)ثّم( قال: أَو تدري َم ذاك؟ قال: ا، قال: أّنه يصر ي حاٍل ا يعرف 

معها رّبه«)1).
30/ ما روي ي امحاسن، عن »مّمد بن عّي، عن إساعيل بن يسار، 
 :عن عثان بن يوسف، عن عبد اه بن كيسان، قال: قلته أي عبد اه
علته فداك، أنا مواك عبد اه بن كيسان، فقال: أّما الّنسب، فأعرفه،  جه
وأّما أنت، فلسته أعرفك، )قال:( فقلته له: إّي ولدته باجبل، ونشأته 
بأرض فارس، وأنا أهخالط الّناس ي الّتجارات، وغر ذلك، فأرى الّرجل 
حسن الّسمت، وحسن اخلق واأمانة، ثّم أفّتشه، فأفِتشه عن عداوتكم، 
أفِتشه،  ثّم  وزعارة،  أمانة  وقّلة  اخلق،  سوء  فيه  فأرى  الّرجل،  وأهخالط 
يا  علمَت  أَما  ي:  فقال  قال:  ذلك؟  يكون  فكيف  وايتكم،  عن  فأفِتشه 
ابن كيسان، أّن اه -تبارك وتعاى- أخذ طينة من اجّنة، وطينة من الّنار، 
اأمانة  من  أولئك  من  رأيَت  فا  هذه،  من  هذه  نزع  ثّم  ميعًا،  فخلطها 
وحسن الّسمت وحسن اخلق، فمّا مّستهم من طينة اجّنة، وهم يعودون 
اخلق  وسوء  اأمانة  قّلة  من  هؤاء  ِمن  رأي��َت  وما  منه،  لقوا  خه ما  إى 
لقوا منه«)2). والّزعارة، فمّا مّستهم من طينة الّنار، وهم يعودون إى ما خه
، عن »مدويه وإبراهيم، قاا: حّدثنا  31/ ما روي ي رجال الكّيّ
العبيدّي، عن ابن أي عمر، عن إساعيل البرّي، عن أي غيان، قال: 
بن  اه  عبد  ابني  وإبراهيم  مّمدًا  أّن  ه  فأخرته يسار،  بن  الفضيل  أتيته 

)1) الكاي: 402/6/ح1، وعلل الّرائع: 476/2/ح1.

)2) امحاسن: 136/1/ح2، والكاي: 4/2/ح5.
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احسن قْد خرجا، فقال ي: ليس أمرما بيء، قال: فصنعته ذلك مرارًا، 
: رمك اه، قْد أتيتك غر مّرة  كّل ذلك يردر عّي مثل هذا الّرِد، قال، قلته
أفرأيك تقول هذا؟ قال، فقال: ا  فتقول: ليس أمرما بيء،  أخرك، 

تا«)1). واه، ولكن سمعته أبا عبد اه، يقول: إْن خرجا قه
32/ ما روي ي الكاي، عن »عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 
عن عّي بن أسباط، عن إساعيل بن يسار، عن بعض َمن رواه، قال: قال: 
، يا جرئيله يا  ل ي آخر سجودك: )يا جرئيله يا مّمده إذا أحزَنَك أمٌر، فقه
–تهكِرر ذلك–اكفياي ما أنا فيه، فإّنكا كافيان، واحفظاي بإذن اه،  مّمده

فإّنكا حافظان(«)2).

.382/473 : )1) رجال الكّيّ

)2) الكاي: 559/2/ح9.
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28- إسماعيُل بُن رافع، نزيل البصرة
إساعيل بن رافع )ابن أي رافع( بن عويمر، امدّي، أبو رافع، نزيل 
البرة، -وم نقف عى سبب انتقاله إى البرة مع أّنه مدير اأصل-، 
الّنبّي  موى  راف��ع،  أي  جِده  إى  نهِسَب  لكّنه  احكم،  بن  إساعيل  وهو 
اأكرم، وتوّهم ابن حجر اّحاده مع إساعيل بن حكم، قاي مدان، 
قائًا: »إساعيل بن احكم قاي مدان ي دولة الواثق، صويلح، لكّنه 
عن  روى  وق��ال:  الّشيعة،  مصِنفي  ي  الّنجاّي  وذك��ره  انتهى،  شيعٌي 
إساعيل بن مّمد بن عبد اه، وقال: هو إساعيل بن احكم الّرافعّي من 
 )#232( سنة  متوّى  مدان  قاي  أّن  الوهم:  ووجه  رافع«)1)،  أي  ولد 
البرة توّي ي حدود سنة )150#(، كا  نزيل  بينا  الواثق)2)،  ي واية 
كابن  العاّمة،  علاء  من  ملة  ضّعفه  وقْد  الّتقريب)3)،  ي  هو  ذلك  ذكر 
والّدارقطنّي)8)،  عدّي)7)،  وابن  حاتم)6)،  وأي  والّنسائّي)5)،  سعد)4)، 

)1) لسان اميزان: 1256/398/1.

نظر: تاريخ اخلفاء، للّسيوطّي: 248/1). )2) توّى احكم من )227-232#(، )يه

نظر: ميزان ااعتدال: 782/227/1 . )3) تقريب الّتهذيب: 442/107/1، ويه

)4) الّطبقات الكرى: 279/361/1.

)5) الّضعفاء وامروكن: 32/16/1. 

)6) اجرح والّتعديل: 566/168/2.

)7) الكامل ي الّضعفاء: 119/452/1.

)8) الّضعفاء وامروكن: 78/256/1.
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وابن اجوزّي)1)، والّذهبّي)2)، وابن حجر)3)، وغرهم. وذكره الّنجاّي 
أصحاب  ي  الِرجال  ي  الّشيخ  وذكره  ذٍم)4)،  أو  مدٍح  غر  من  والّشيخ 
اإمام الّسّجاد)5)، وعّده الّسّيد الروجرّي من الّطبقة اخامسة)6)، بينا 

عّده ابن حجر من الّسابعة)7).
رواياُتُه:

1/ ما روي ي مستدرك الوسائل، عن »ابن أي مهور ي درر الّلي، 
عن إساعيل بن رافع، قال: جاء جرئيل إى الّنبّي، فقال له: يا جرئيل، 
أصْبنا نهسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقْد استبر أهل الّساء بذبحكم، واعلم 
يا مّمد، أّن اجذع من الّضأن أحبر إى اه من الّسِيد من امعز، وأّن الّسِيد 
ِمن كبش  أفضل  اه شيئًا  البقرة، ولو علم  اه من  إى  الّضأن أحبر  من 

إبراهيم أعطاه«)8).
2/ ما روي ي اماحم والفتن، عن »الوليد بن مسلم، عن إساعيل 
 :ابن رافع، عّمن حّدثه، عن أي سعيد اخدرّي، قال: قال رسول اه
ثّم  ستكون بعدي فتن، منها: فتنة اأحاس، يكون فيها حرب وهرب، 
بعدها فتن أشّد منها، ثّم تكون فتنة كّلا قيل: انقطعْت، مادْت حّتى ا يبقى 

)1) الّضعفاء وامروكن: 370/111/1.

)2) ميزان ااعتدال: 782/227/1.

)3) تقريب الّتهذيب: 442/107/1.

)4) رجال الّنجاّي: 53/28 والفهرست:50/54.

)5) رجال الّشيخ: 1071/110.

)6) ترتيب طبقات رجال الّنجاّي، )خطوط(.

)7)  تقريب الّتهذيب: 442/107/1.

)8)  مستدرك الوسائل: 91/10/ح11543.
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بيت إّا دخلْته، وا مسلم إّا صّكْته، حّتى خرج رجٌل من عري«)1).
3/ ما روي ي اماحم والفتن، عن »الوليد بن مسلم، عن أي رافع، 
إساعيل بن رافع، قال: قال أبو سعيد اخدرّي: قال رسول اه: إّن 
أشّد قوم  وإّن  قتًا، )وتريدًا(،  أّمتي  بعدي من  بيتي سيلقون من  أهل 

عداوة بنو أمّية، وبنو امغرة، وبنو خزوم«)2).
أي  الوليد، عن  »نعيم، حّدثنا  والفتن، عن  اماحم  ما روي ي   /4
رافع إساعيل بن رافع، عّمن حّدثه، عن أي سعيد، عن الّنبّي، قال: 
لئْت  تأوي إليه أّمته كا تأوي الّنحل إى يعسوها، يمأ اأرض عدًا كا مه
ريق  جورًا، حّتى يكون الّناس عى مثل أمرهم اأّول، ا يهوقظ نائًا، وا هه

دمًا«)3).
 ،5/ ما روي ي كال الّدين، قائًا: »حّدثنا أي، ومّمد بن احسن
قاا: حّدثنا سعد بن عبد اه، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، عن 
عن  سعيد،  بن  احسن  عن  مهزيار،  بن  عّي  عن  معروف،  بن  العّباس 
مّمد بن إساعيل القرّي، عّمن حّدثه، عن إساعيل بن أي رافع، عن 
بكتاب  نزل عّي   إّن جرئيل  :قال رسول اه قال:  أبيه أي رافع، 
اأنبياء  من  قبي  بهعث  َمن  وخر  اأرض–قبي،  املوك–ملوك  خر  فيه 
مّا  قال:  إليه–،  سل–، وهوحديث طويل أخذنا منه موضع احاجة  والرر
مائتن  ملك  قْد(  و)كان  الكيس،  يسّمى  وكان  أشجان،  بن  أشّج  ملك 
وسّتًا وسِتن سنة، ففي سنة إحدى ومسن من ملكه، بعث اه عيسى 

)1) اماحم والفتن: 70.

)2) اماحم والفتن:83 /ح23.

)3) اماحم والفتن: 147.
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ابن مريم واستودعه الّنور والعلم واحكمة، وميع علوم اأنبياء قبله، 
إى  يدعوهم  إرائيل،  بني  إى  امقدس،  بيت  إى  وبعثه  اإنجيل،  وزاده 
كتابه وحكمته، وإى اإيان باه ورسوله، فأبى أكثرهم إّا طغيانًا وكفرًا، 
هم آية  فلّا م يؤمنوا به، دعا رّبه، وعزم عليه، فمسخ منهم شياطن، لره
فمكث  امقدس،  بيت  فأتى  وكفرًا،  طغيانًا  إّا  ذلك  يزدهم  م  فيعتروا، 
اليهود،  طلبته  حّتى  سنة،  وثاثن  ثاثًا  اه  عند  فيا  ويرِغبهم  يدعوهم 
قتلوه  أّهم  بعضهم  واّدعى  حّيًا،  اأرض  ي  ودفنته  عّذبته  أّها  واّدعْت 
ِبه هم، وما قدروا  وصلبوه، وما كان اه ليجعل هم سلطانًا عليه، وإّنا شه
عى عذابه ودفنه، وا عى قتله وصلبه، لقوله: ﴿إِي ُمُتَوِفْيَك َوَرافعَك 
إَل َوُمطِهرَك ِمَن اَلذيَن َكَفُرْوا﴾، فلم يقدروا عى قتله وصلبه؛ أّهم لو 
أْن  بعد  إليه،  اه  رفعه  ولكن  تعاى:  لقوله  تكذيبًا  كان  ذلك  عى  قدروا 
توّفاه، فلّا أراد أْن يرفعه أوحى إليه أْن يستودع نور اه وحكمته وعلم 
كتابه شمعون بن مون الّصفا، خليفته عى امؤمنن، ففعل ذلك، فلم يزل 
من  قومه  مقال عيسى ي  بجميع  بأمر اه، وحتذي  يقوم  شمعون 
بني إرائيل، وجاهد الكّفار، َفَمن أطاعه وآمن به وبا جاء به كان مؤمنًا، 
وَمن جحده وعصاه، كان كافرًا حّتى استخلص رّبنا تبارك وتعاى، وبعث 
بض شمعون، وملك  ي عباده نبّيًا من الّصاحن، وهو حيى بن زكرّيا، ثّم قه
ثاي  أشهر، وي  أربع عرة سنة وعرة  بابكان،  بن  أردشر  ذلك  عند 
سنن من ملكه قتلْت اليهود حيى بن زكرّيا، فلّا أراد اه أْن يقبضه، 
أوحى إليه أْن جعل الوصّية ي ولد شمعون، ويأمر احوارّين وأصحاب 
عيسى بالقيام معه، ففعل ذلك، وعندها ملك سابور بن أردشر ثاثن 
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يعقوب  ذِرّية  اه ونوره وتفصيل حكمته ي  اه، وعلم  قتله  سنة، حّتى 
ابن شمعون، ومعه احوارّيون من أصحاب عيسى، وعند ذلك ملك 
بختنر مائة سنة وسبعًا وثانن سنة، وقتل من اليهود سبعن ألف مقاتل 
عى دم حيى بن زكرّيا، وخّرب بيت امقدس، وتفّرقِت اليهود ي البلدان، 
زير نبّيًا إى أهل القرى التي  وي سبٍع وأربعن سنة ِمن ملكه بعث اه العه
أمات اه  أهلها، ثّم بعثهم له، وكانوا من قرًى شّتى، فهربوا َفرقًا من 
اموت، فنزلوا ي جوار عزير، وكانوا مؤمنن، وكان عزير ختلف إليهم، 
ويسمع كامهم وإياهم، وأحّبهم عى ذلك، وواخاهم عليه، فغاب عنهم 
وقال:  عليهم،  فحزن  موتى،  رعى  فوجدهم  أتاهم،  ثّم  واحدًا،   يومًا 
﴿أَنى ُحيي َهذِه اُه َبْعَد َمْوِهَا﴾، تعّجبًا منه، حيث أصاهم وقْد ماتوا أمعن 
ي يوٍم واحٍد، فأماته اه عند ذلك مائة عام، فلبث مائة سنة، ثّم بعثه اه 
وإّياهم، وكانوا مائة ألف مقاتل، ثّم قتلهم اه أمعن، م يفلت منهم أحد 
بختنر سّت عر]ة[ سنة  بن  مهرقيه  بعده  بختنر، وملك  يدي  عى 
وعرين يومًا، وأخذ عند ذلك دانيال، وحفر له جّبًا ي اأرض، وطرح 
الِنران، فلّا  فيه دانيال وأصحابه وشيعته من امؤمنن، فألقى عليهم 
رأى أّن الّنار ليسْت تقرهم وا حرقهم، استودعهم اجّب، وفيه اأسد 
والِسباع، وعّذهم بكِل لون من العذاب، حّتى خّلصهم اه منه، وهم 
ْخُدوِد *  الذين ذكرهم اه ي كتابه العزيز، فقال : ﴿ُقتَِل َأْصَحاُب اْأُ
الَناِر َذاِت اْلَوُقوِد﴾، فلّا أراد اه أْن يقبض دانيال أمره أْن يستودع نور اه 
وحكمته مكيخا بن دانيال، ففعل، وعند ذلك ملك هرمز ثاثًا وسّتن 
سنة وثاثة أشهر وأربعة أّيام، وملك بعده هرام سّتًا وعرين سنة، ووي 
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أمر اه مكيخا بن دانيال وأصحابه امؤمنون وشيعته الّصّديقون، غر أّهم 
ا يستطيعون أْن يهظهروا اإيان ي ذلك الّزمان، وا أْن ينطقوا به، وعند 
سل، فكانت  ذلك ملك هرام بن هرام سبع سنن، وي زمانه انقطعْت الرر
الفرة، ووير أمر اه يومئٍذ مكيخا بن دانيال وأصحابه امؤمنون، فلّا أراد 
ابنه  وحكمته  اه  نور  يستودع  أْن  منامه  ي  إليه  أوحى  يقبضه،  أْن   اه
عليها  اهه  صّى  مّمد  وبن  عيسى  بن  الفرة  وكانت  مكيخا،  ابن  أنشو 
أربعائة وثانن سنة، وأولياء اه يومئٍذ ي اأرض ذِرّية أنشو بن مكيخا، 
يرث ذلك منهم واحد بعد واحٍد، ّمن ختاره اجّبار، فعند ذلك ملك 
ولبسه،  الّتاج  عقد  َمن  أّول  وهو  سنة،  وسبعن  اثنن  هرمز  بن  سابور 
أخو  أردشر  ذلك  بعد  وملك  مكيخا،  بن  أنشو  يومئٍذ   اه أمر  ووير 
سابور سنتن، وي زمانه بعث اه الفتية أصحاب الكهف والّرقيم، ووير 
أنشو بن مكيخا، وعند ذلك ملك  أمر اه يومئٍذ ي اأرض دسيخا بن 
سابور ابن أردشر مسن سنة، ووير أمر اه يومئٍذ دسيخا بن أنشو بن 
ومسة  سنة  وعرين  إحدى  سابور  بن  يزدجرد  بعده  وملك  مكيخا، 
أشهر وتسعة عر يومًا، ووير أمر اه يومئٍذ ي اأرض دسيخا، فلّا 
اه  علم  يستودع  أْن  منامه  ي  إليه  أوحى  دسيخا  يقبض  أْن   اه أراد 
ملك  ذلك  فعند  ففعل،  دسيخا،  بن  نسطورس  حكمته  وتفصيل  ونوره 
هرام جور سّتًا وعرين سنة وثاثة أشهر وثانية عر يومًا، ووير أمر 
يزدجرد  ملك  ذلك  وعند  دسيخا،  بن  نسطورس  اأرض  ي  يومئٍذ  اه 
أمر  يومًا، ووير  وثانية عر  أشهر  وثاثة  ثاي وعرين سنة  ابن هرام 
 اه يومئٍذ ي اأرض نسطورس بن دسيخا، وعند ذلك ملك فروز بن 
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يزدجرد بن هرام سبعًا وعرين سنة، ووير أمر اه يومئٍذ نسطورس بن 
دسيخا وأصحابه امؤمنون، فلّا أراد اه أْن يقبضه إليه، أوحى إليه ي 
منامه أْن يستودع علم اه ونوره وحكمته وكتبه مرعيدا، وعند ذلك ملك 
باش بن فروز أربع سنن، ووير أمر اه مرعيدا، وملك بعده قباد بن 
فروز ثاثًا وأربعن سنة، وملك بعده جاماسف أخو قباد سّتًا وأربعن 
كسى  ملك  ذلك  وعند  مرعيدا،  اأرض  ي  يومئٍذ  اه  أمر  ووير  سنة، 
 ابن قباد سّتًا وأربعن سنة وثانية أشهر، ووير أمر اه يومئٍذ مرعيدا
وأصحابه وشيعته امؤمنون، فلّا أراد اه أْن يقبض مرعيدا، أوحى إليه 
ي منامه أْن يستودع نور اه وحكمته بحرى الّراهب، ففعل، فعند ذلك 
بحرى  يومئٍذ  اه  أمر  ووير  سنة،  وثاثن  ثاي  كسى  بن  هرمز  ملك 
وأصحابه امؤمنون وشيعته الّصّديقون، وعند ذلك ملك كسى بن هرمز 
امّدة،  طالت  إذا  حّتى  بحرى،  اأرض  ي  يومئٍذ  اه  أمر  ووير  أبرويز، 
الِدين،  ودرس  الغر،  واستوجب  بالّنعم،  واستخّف  الوحي،  وانقطع 
ي  الّناس  وصار  الفرق،  وكثرت  الّساعة،  واقربت  الّصاة،  وتهركْت 
حرة وظلمة، وأديان ختلفة، وأمور متشِتة، وسبل ملتبسة، ومضْت تلك 
ها، فمى صدر منها عى منهاج نبِيها، وبّدل آخرون نعمة  القرون كلر
ورسالته  لنبّوته   اه استخلص  ذلك  فعند  عدوانًا،  وطاعته  كفرًا،  اه 
ي   اه اصطفاها  التي  امثمرة  واجرثومة  الطِيبة،  امّرفة  الّشجرة  من 
سابق علمه، ونافذ قوله، قبل ابتداء خلقه، وجعلها منتهى خرته، وغاية 
صفوته، ومعدن خاّصته، مّمد، اختّصه بالّنبّوة، واصطفاه بالِرسالة، 
وأظهر بدينه احّق، ليفصل بن عباد اه القضاء، ويهعطي ي احّق جزيل 
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العطاء، وحارب أعداء رّب اأرض والّساء، ومع عند ذلك رّبنا تبارك 
بلسان  احكيم،  القرآن  اماضن، وزاده من عنده  محّمٍد علم  وتعاى 
عرٍي مبن، ا يأتيه الباطل من بن يديه وا من خلفه، تنزيٌل من حكيٍم 

ميٍد، فيه خر اماضن وعلم الباقن«)1).
الّنجاّي، عن »مّمد بن جعفر، قال: حّدثنا  6/ ما روي ي رجال 
أمد بن مّمد بن سعيد، قال: حّدثنا أبو احسن، أمد بن يوسف اجعفّي، 
قال: حّدثنا عّي بن احسن بن احسن بن عّي بن احسن بن عّي بن أي 
طالٍب، قال: حّدثنا إساعيل بن مّمد بن عبد اه بن عّي بن احسن، 
قال: حّدثنا إساعيل بن احكم الّرافعّي، عن عبد اه بن عبيد اه بن أي 
رافع، عن أبيه، عن أي رافع، قال: دخلته عى رسول اه ]وسّلم[، 
وهو نائم، أو يهوحى إليه، وإذا حّية ي جانب البيت، فكرهته أْن أقتلها، 
فأوقظه، فاضطجعته بينه وبن احّية، حّتى إْن كان منها سوء يكون إّي 
َواَلِذيَن  َوَرُسوُلُه  اُه  َولُِيُكُم  ﴿إَِنَا  اآية:  يتلوهذه  وهو  فاستيقظ،  دونه، 
َآَمُنوا اَلِذيَن ُيِقيُموَن الَصَاَة َوُيْؤُتوَن الَزَكاَة َوُهْم َراِكُعوَن﴾، ثّم قال: احمد 
ه الذي أكمل لعٍي منيته، وهنيئًا لعٍي بتفضيل اه إّياه. ثّم التفَت فرآي إى 
ه خر احّية، فقال:  جانبه، فقال: ما أضَجَعَك ها هنا يا أبا رافع؟ فأخرته
ها، ثّم أخذ رسول اه بيدي، فقال: يا أبا رافع،  ْم إليها فاقتلها، فقتلته قه
كيف أنت وقوٌم يقاتلوَن علّيًا، ]و[ هوعى احّق وهم عى الباطل، يكون 
يستطع،  م  َفَمن  فبقلبه،  جهادهم،  يستطع  م  َفَمن  جهادهم،  اه  ي  حّقًا 
: ادعه ي إْن أدركتهم أْن يعينني اه ويقِويني  فليس وراء ذلك يء، فقلته

)1) كال الِدين ومام الّنعمة: 224-228/ح20.
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ّم إْن أدركهم، فقِوه وأِعْنه(، ثّم خرج إى الّناس،  عى قتاهم، فقال: )الّلهه
ا الّناس، َمن أحّب أْن ينظر إى أميني عى نفي وأهي، فهذا  فقال: )يا أهر

أبو رافع أميني عى نفي(«)1).
7/ ما روي ي امصّنف، ابن أي شيبة، عن »وكيع، عن إساعيل بن 
 :أي رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اه

َمن نذر نذرًا فلم يهسِمه، فعليه كّفارة يمن«)2).
8/ ما روي ي: )الّثالث والّثانون من الفوائد اأفراد(، عن »احسن 
ابن أمد بن أي الّشوك: حّدثنا أمد بن العاء، حّدثنا عبيد بن جناد، عن 
إساعيل بن عّياش، عن إساعيل بن أي رافع، عن سعيد بن أي سعيد، 
عن أي هريرة، عن الّنبّي قال: امّشاؤون ي الّظلات إى امسجد هم 

.(3(»اخّواضون ي رمة اه

)1) رجال الّنجاّي: 4.

)2) امصّنف: 69/3/ح12183. 

)3) الّثالث والّثانون من الفوائد اأفراد : 367/2/ح71. 
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2٩- إسماعيُل بُن علٍي، البصرُي
»إساعيل بن عّي العّمّي، أبو عي البرّي، أحد أصحابنا البرّين، 
ثقة، له كتب منها كتاب )ما اّتفقت عليه العاّمة بخاف الّشيعة من أصول 

الفرائض(«)1).
رواياُتُه:

سعيد،  بن  مّمد  بن  أمد   « عن  للّنعاّي،  الغيبة،  ي  روي  ما   /1
جعفر  حّدثني  قال:  عليه،  وقراءته  كتابه  من  زياد  بن  ميد  حّدثنا  قال: 
بن  إساعيل  نجران، عن  أي  بن  الّرمن  عبد  امنقرّي، عن  إساعيل  ابن 
أبيه–وكان مؤِدبًا لبعض ولد  امؤّدب، عن  أّيوب  البرّي، عن أي  عّي 
جعفر بن مّمد-، قال: قال: مّا توّي رسول اه، دخل امدينة رجل 
من ولد داود عى دين اليهودّية، فرأى الِسكك خالية، فقال لبعض أهل 
امدينة: ما حالكم؟ فقيل له: توّي رسول اه، فقال الداودّي: أَما أّنه 
توّي اليوم الذي هو ي كتابنا، ثّم قال: فأين الّناس؟ فقيل له: ي امسجد، 
وأبو  عوف  بن  الّرمن  وعبد  وعثان  وعمر  بكر  أبو  فإذا  امسجد،  فأتى 
حّتى  أوسعوا  فقال:  هم،  امسجد  غّص  قْد  والّناس  اجّراح،  بن  عبيدة 
أدخل، وأرشدوي إى الذي َخَلَفه نبّيكم، فأرشدوه إى أي بكر، فقال له: 
إّنني ِمن ولد داود عى دين اليهودّية، وقْد جئته أسأل عن أربعة أحرف، 

ولسان   ،6001/415 الّشيخ:  ورجال   ،33/47 والفهرست:   ،63/30 الّنجاّي:  رجال   (1(

اميزان: 423/1/ 1317.
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. فقالوا له: انتظر قليًا، وأقبل أمر امؤمنن عّي  فإْن خّرَت ها أسلمته
بالفتى،  عليك  له:  فقالوا  امسجد،  أبواب  بعض  من   طالٍب أي  ابن 
 فقام إليه، فلّا دنا منه، قال له: أنَت عّي بن أي طالٍب، فقال له عٌي: أنت 
فان بن فان بن داود؟ قال: نعم، فأخذ عّي يده، وجاء به إى أي بكر، 
فقال له اليهودّي: إّي سألته هؤاء عن أربعة أحرف، فأرشدوي إليك 
أسألك، قال: إسأل، قال: ما أّوله حرف كّلم اه به نبّيكم مّا أهري به 
ورجع من عند رِبه؟ وخِري عن املك الذي زحم نبّيكم وم يسِلم عليه؟ 
وكّلموا  الّنار،  من  طبقًا  مالك  عنهم  َكَشَف  الذين  اأربعة  عن  وخِري 
 :قال عٌي اجّنة؟  أّي موضٍع هو من  نبِيكم  منر  نبّيكم؟ وخِري عن 
أّول ما كّلم اه به نبِينا قول اه تعاى: ﴿آَمَن الَرُسوُل بَِا ُأْنِزَل إليِه ِمْن 
، قال: فقول رسول اه: ﴿وامؤِمُنْوَن ُكٌل آَمَن  َرِبِه﴾، قال: ليس هذا أردته
، قال: اترك اأمر مستورًا، قال: َلتخري، أو  بِاهِ﴾، قال: ليس هذا أردته
لسَت أنت هو؟ فقال: أّما إذا أبيَت، فإّن رسول اه ما رجع من عند 
يا  ناداه َملك:  أْن يصر إى موضع جرئيل،  رفع له قبل  ته رِبه، واحجب 
أمد، قال: لّبيك، قال: إّن اه يقرأ عليك الّسام، ويقول لك: اقرأ عى 
الّسّيد الوّي مّنا الّسام، فقال رسول اه: َمن الّسِيد الوي؟ فقال املك: 
عير بن أي طالٍب، قال اليهودّي: صدقَت، واه، إّي أجد ذلك ي كتاب 
أي، فقال عٌي: أّما املك الذي زحم رسول اه، فَمَلك اموت جاء 
نيا قْد تكّلم بكام عظيم، فغضب اه، فزحم  به من عند جّباٍر من أهل الدر
رسول اه وم يعرفه، فقال جرئيل: يا ملك اموت، هذا رسول اه أمد، 
إّي  يا رسول اه،  به واعتذر، وقال:  إليه، فلصق  حبيب اه، فرجع 
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، وم أعرفك، فعذره.  أتيته ملكًا جّبارًا قْد تكّلم بكام عظيم، فغضبته
 وأّما اأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقًا من الّنار، فإّن رسول اه
هذا  مالك،  يا  جرئيل:  له  فقال  قّط،  لق  خه منذ  يضحك  وم  بالك  مّر 
فقال رسول  يتبّسم أحٍد غره،  فتبّسم ي وجهه، وم  الّرمة مّمد،  نبّي 
ره أْن يكشف طبقًا من الّنار، فكشف طبقًا، فإذا قابيل ونمرود  اه: مه
نيا حّتى  وفرعون وهامان، فقالوا: يا مّمد، اسأل رّبك أْن يرّدنا إى دار الدر
نعمل صاحًا، فغضب جرئيل، فقام بريشة من ريش جناحه، فرّد عليهم 
طبق الّنار، وأّما منر رسول اه، فإّن مسكن رسول اه جّنة عدن، 
قال  يه قّبة،  اثنا عر وصّيًا، وفوقه  فيها  بيده، ومعه  اه  وهي جّنة خلقها 
قال له: الوسيلة، وليس ي  ها: قّبة الّرضوان، وفوق قّبة الّرضوان منزل، يه
: صدقَت واه،  اجّنة منزل يهشبهه، وهو منر رسول اه، قال اليهودير
ثّم  إّي،  صار  حّتى  واحٍد،  بعد  واحد  يتوارثونه  داود  أي  كتاب  لفي  إّنه 
ّد يدك، فأنا أشهد  أخرج كتابًا فيه ما ذكره مسطورًا بخّط داود، ثّم قال: مه
 ،به موسى بّر  الذي  وأّنه  اه،  مّمدًا رسول  وأّن  اه،  إّا  إله  ا  أْن 
وأشهده أّنك عام هذه اأّمة ووير رسول اه، قال: فعّلمه أمر امؤمنن 

 رائع الِدين«)1).
2/ ما روي ي اإرشاد، عن »إساعيل بن عّي العِمّي، عن نائل بن 
نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أي جعفر، عن أبيه 
، قال: انقطع شسع نعل رسول اه، فدفعها إى عٍي يصلحها، 
ثّم مشى ي نعل واحدة غلوة–أو نحوها–، وأقبل عى أصحابه، فقال: إّن 

)1) الغيبة: 100-103/ح30.
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منكم َمن يقاتل عى الّتأويل، كا )قاتل معي( عى الّتنزيل، فقال أبو بكر: 
أنا ذاك، يا رسول اه؟ قال: ا، فقال عمر: فأنا يا رسول اه؟ قال: ا، 
فأمسك القوم، ونظر بعضم إى بعض، فقال رسول اه: لكّنه خاصف 
إذا  الّتأويل  عى  امقاتل  وإّنه   ،–طالب أي  بن  عِي  إى  الّنعل–وأومأ 
له  ليس  َمن  الِدين  ي  وتكّلم  اه،  كتاب  ِرف  وحه بذْت،  ونه ّنتي  سه تهركْت 

.(1(»عى إحياء دين اه قاتلهم عٌي ذلك، فيه

)1) اإرشاد: 123/1. 
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30- إسماعيُل بُن قتيبة، البصرُي
الّشيخ ي  الّصادق، وعّده  إساعيل بن قتيبة البرّي، روى عن 
رجاله ي أصحاب الِرضا، وقال: )جهول))1)، لكن م تصلنا رواية له 

تعّرض له ي غر مصادرنا الِرجالّية. عن اإمام الِرضا، وم يه
رواياُتُه:

1/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن مّمد، عن سهل بن زياد، عن 
َشباب الّصرّي، واسمه: مّمد بن الوليد، عن عّي بن سيف بن عمرة، 
قال: حّدثني إساعيل بن قتيبة، قال: دخلته أنا وعيسى َشَلَقان عى أي 
عبد اه، فابتدأنا، فقال: عجبًا أقوام يّدعون عى أمر امؤمنن ما 
ْمده ِهِ  م يتكّلم به قّط، خطب أمر امؤمنن الّناس بالكوفة، فقال: اْحَ
وِده بَِخْلِقه،  جه بهوبِّيتِه، الّداِل َعَى وه َده، وَفاِطِرِهْم َعَى َمْعِرَفِة ره اْمهْلِهِم ِعَباَده َمْ
وِث َخْلِقه َعَى َأَزلِه، وبِاْشتَِباِهِهْم َعَى َأْن َا ِشْبه َله، اْمهْسَتْشِهِد بِآَياتِه  ده وبِحه
ه، وِمَن اَأْوَهاِم  ْؤَيته ه، وِمَن اَأْبَصاِر ره ْدَرتِه، اْمهْمَتنَِعِة ِمَن الِصَفاِت َذاته َعَى قه
ه  به جه ، وَا َحْ ه اْمََشاِعره له اِإَحاَطةه بِه، َا َأَمَد لَِكْونِه، وَا َغاَيَة لَِبَقائِه، َا َتْشمه
ِي  ْمِكنه  يه ِمّا  ِاْمتَِناِعه  ْم،  إِّياهه ه  َخْلقه َخْلِقه  وَبْنَ  َبْيَنه  واْحَِجابه   ، به جه اْحه
اِد ِمَن  اِق الّصانِِع ِمَن اْمَْصنهوِع، واْحَ ا َيْمَتنِعه ِمْنه، وِاْفِرَ َذَواِتِْم، وِإْمَكاٍن ِمّ
الِقه َا بَِمْعَنى  وِد، والّرِب ِمَن اْمَْربهوِب، اْلَواِحده بَِا َتْأِويِل َعَدٍد، واْخَ اْمَْحده

نظر: خاصة اأقوال: 2/316، ومعجم رجال احديث:  الّشيخ: 5230/353، ويه )1) رجال 

.660/1
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َاّسٍة،  بِمه َا  والّشاِهده  آَلٍة،  بَِتْفِريِق  َا  والّسِميعه  بَِأَداٍة،  َا  واْلَبِصره  َحَرَكٍة، 
َيٌة ِمََجاِوِل  ْ ه هه اِخي َمَساَفٍة، َأَزله واْلَباِطنه َا بِاْجتَِناٍن، والّظاِهره اْلَبائِنه َا بَِرَ
اَأْبَصارِ،  َنَواِفَذ  ه  ْنهه كه َحَسَ  َقْد  وِل،  قه اْلعه اِت  لَِطاِمَ َرْدٌع  ه  وَدَوامه اَأْفَكاِر، 
َحّده،  َحّده، وَمْن  َفَقْد  اَه،  َوَصَف  َفَمْن  اَأْوَهاِم،  َجَوائَِل  ه  وده جه وَقَمَع وه
َفَقْد َعّده، وَمْن َعّده، َفَقْد َأْبَطَل َأَزَله، وَمْن َقاَل َأْيَن، َفَقْد َغّياه، وَمْن َقاَل 

َعَاَم، َفَقْد َأْخَى ِمْنه، وَمْن َقاَل ِفيَم، َفَقْد َضّمَنه«)1).
، عن »طاهر بن عيسى، قال: وجدته ي  2/ ما روي ي رجال الكّيّ
بعض الكتب عن مّمد بن احسن، عن إساعيل بن قتيبة، عن أي العاء 
أنا  أنا وجهه اه،   :امؤمنن اخفاف، عن أي جعفر، قال: قال أمر 
، وأنا وارثه  ، وأنا الباطنه ، وأنا الّظاهره ، وأنا اآخره جنبه اه، وأنا اأّوله
اأرِض، وأنا سبيله اه، وبه عزمته عليه، فقال معروف بن خّربوذ: وها 

تفسر غر ما يذهب فيها أهله الغلِو«)2).
3/ ما روي ي الكاي، عن العّدة، عن »سهل بن زياد، عن يعقوب بن 
يزيد، عن إساعيل بن قتيبة، عن حفص بن عمر، عن إساعيل بن مّمد، 
احكيم  كام  كّل  لسته  إِي  يقول:   ،اه إّن  قال:   ،اه عبد  أي  عن 
أتقّبل، إّنا أتقّبل هواه وّمه، فإْن كان هواه وّمه ي رضاي، جعلته ّمه 

تقديسًا وتسبيحًا«)3).
بن  إساعيل  عن  يزيد،  بن  »يعقوب  عن  امحاسن،  ي  روي  ما   /4
قتيبة البرّي، عن أي خالد اجهنّي، عن أي عبد اه، قال: مس َمن 

)1) الكاي: 139/1/ح5.

.374/471/2 : )2) رجال الكّيّ

)3) الكاي: 166/8/ح180.
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ْم يكّن فيه م يتهّنأ بالعيش: الِصّحة، واأمن، والِغنى، والَقناعة، واأنيس 
اموافق«)1).

بن  إساعيل  عن  يزيد،  بن  »يعقوب  عن  امحاسن،  ي  روي  ما   /5
قتيبة البرّي، عن أي خالد العجمّي، عن أي عبد اه، قال: مس من 
علته فداك-؟ قال:  : وما هي-جه م يكّن فيه م يكْن فيه كثر مستمتع، قلته

لهق«)2). ، وحسنه اخه ، واجوده ، واأدبه ، والِدينه العقله

)1) امحاسن: 9/1/ح25.

)2) امحاسن: 191/1/ح1، واخصال: 298/ح69.
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3١- إسماعيُل بُن هّمام، البصرُي
ّمام،  أبو  الّرمن بن أي عبد اه ميمون،  ّمام بن عبد  إساعيل بن 
»ثقة  الّنجاّي:  قال   ،الِرضا اإمام  عن  روى  كندة،  موى  البرّي، 
الّطبقة  من  الروجردّي  الّسِيد  وعّده  كتاب«)1)،  له  وج��ّده،  وأبوه  هو 

الّسادسة)2).
رواياُتُه:

امظّفر  بن  جعفر  بن  »امظّفر  عن  ائ��ع،  ال��رّ علل  ي  روي  ما   /1
العلوّي، قال: حّدثنا جعفر بن مّمد مسعود، عن أبيه، قال: حّدثنا 
أمد بن عبيد اه العلوّي، قال: حّدثني عّي بن مّمد العلوّي العمرّي، 
قال: حّدثني إساعيل بن ّمام، قال: قال الِرضا ي قول اه: ﴿َقاُلوا 
َها ُيوُسُف ِف َنْفِسِه َوَلْ ُيْبِدَها َلُْم﴾،   َق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل َفَأَسَ ْق َفَقْد َسَ إِْن َيْسِ
يتوارثها اأنبياء اأكابر، وكانْت عند  )ِمْنَطَقة(   قال: كانْت إسحاق
ه، فبعث إليها أبوه: ابعثيه  بر عّمة يوسف، وكان يوسف عندها، وكانْت حه
إليك  أهرسله  ثّم  ه،  أشمر الّليلة  عندي  َدْعهه  إليه:  فبعثْت  إليك،  وارّده  إّي 
وألبسْته  َحقوه،  ي  فربطْتها  امِنَطَقة،  أخذت  أصبحْت  فلّا  قال:  غدوة، 
وكان  عليه،  ِجَدْت  فوه امِْنَطَقة،  قِت  ره وقالْت:  إليه،  به  وبعثْت  قميصًا، 
قة، فكاَن عبَده«)3). ِفع إى صاحب الّسِ إذا رق واحد ي ذلك الّزمان ده

ورجال  مسائل؛  له  قال:  لكّنه  الفهرست: 857/274،  نظر:  ويه الّنجاّي: 62/30،  رجال   (1(

الّشيخ: 5209/352، وخاصة اأقوال: 19/57، ولسان اميزان: 1370/441/1.
)2) ترتيب طبقات رجال الّنجاّي، )خطوط(.

)3) علل الّرائع: 50/1/ح1.
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قال  قال:  ّمام،  بن  »إساعيل  عن  العّياّي،  تفسر  ي  روي  ما   /2
إذا كان  بِإَماِمِهم﴾، قال:  ُأَناٍس  ُكَل  َنْدُعو  الِرضا: ي قول اه: ﴿َيْوَم 
توّلوا،  َمن  قوٍم  نوِي كّل  أْن  ِمن رِبكم  أليَس عدل  قال اه:  القيامة،  يوم 

قالوا: بى، قال: فيقول: مّيزوا، فيتمّيزون«)1).
أي  عن  ّمام،  بن  »إساعيل  عن  اأخاق،  مكارم  ي  روي  ما   /3
 ،َسِوِمَن﴾ قال: العائم، اعتّم رسول اه احسن ي قوله تعاى: ﴿مه
فسدها ِمن بن يديه وِمن خلفه، واعتّم جريل، فَسَدها ِمن بن يديه 

وِمن خلفه«)2).
حّدثنا   :العّباس بن  »مّمد  عن  اآيات،  تأويل  ي  روي  ما   /4
أمد بن إدريس، عن أمد بن مّمد بن عيسى، عن احسن بن سعيد، عن 
أبو عبد اه ي قوله  إساعيل بن ّمام، عن أي احسن، قال: قال 
بالِصدق:  جاء  الذي  قال:  بِِه﴾،  َوَصَدَق  بالِصْدِق  َجاَء  ﴿َواَلِذي  تعاى: 

.(3(»وصّدق به: عير بن أي طالٍب ،رسول اه
5/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
إساعيل بن ّمام، أي احسن، قال: أخذ رسول اه حن غدا ِمن 
منى ي طريق ضّب، ورجع ما بن امأزمن، وكان إذا سلك طريقًا م يرجع 

فيه«)4).
 ،قولويه بن  مّمد  بن  »جعفر  عن  منقبة،  مائة  ي  روي  ما   /6

نظر: الفصول امهّمة ي أهصول اأئّمة: 358/1/ح14. )1) تفسر العّياّي: 304/2/ح125، ويه

)2) مكارم اأخاق: 119.

)3) تأويل اآيات الّظاهرة: 517/2/ح18.

)4) الكاي: 248/4/ح5.
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قال: حّدثني عّي بن احسن الّنحوّي، قال: حّدثني أمد بن مّمد، قال: 
حّدثني منصور بن أي العّباس، قال: حّدثني عّي بن أسباط، عن احكم 
ذينة، عن  ابن هلول، قال: حّدثني أبوّما]م[، قال: حّدثني عبد اه بن أه
جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن عّي بن احسن، عن أبيه، قال: قام عمر بن 
أنَت مِني بمنزلة  الّنبّي، فقال: إّنك ا تزال تقول لعٍي:  اخّطاب إى 
 .هارون ]من موسى[، وقْد ذكر ]اه[ هارون ي القرآن، وم يذكر علّيًا
اُط  ، أَما تسمعه قول اه تعاى: ﴿َهَذا ِرَ : يا غليظ، يا أعراير فقال الّنبير

َعٍل ُمْسَتِقْيٌم﴾«)1).
7/ ما روي ي أماي الّصدوق، عن »ابن الّصلت، قال: أخرنا ابن 
ّمام،  بن  إساعيل  أخري  قال:  القاسم،  بن  أخرنا موسى  قال:  عقدة، 
عن عّي بن موسى، عن أبيه، عن جِده: أّن علّيًا، قال: يا رسول اه، 
إّنك تبعثني ي اأمر، أفأكون فيه كالِسّكة امحاة، أم الّشاهد يرى ما ا 

يرى الغائب؟ قال: بل الّشاهد يرى ما ا يرى الغائب«)2).
8/ ما روي ي تفسر القمّي، عن أبيه، عن »إساعيل بن ّمام، عن 
أي احسن، قال: مّا حر عّي بن احسن الوفاة، أهغمي عليه ثاث 
وأورثنا   ، َوع��دهه َصَدَقنا  الذي  هِ  احمده  اأخرة:  امّرة  ي  فقال  مّرات، 

.(3(»اأرض نتبّوأ من اجّنة حيث نشاء، فنِعم أجر العاملن، ثّم توي
»أمد بن مّمد، عن مّمد بن  الِزيارات، عن  9/ ما روي ي كامل 
قال:   ،اه عبد  أي  عن  ّمام،  أي  عن  عثان،  بن  أبان  عن  إساعيل، 

)1) مائة منقبة: 160.

)2) اأماي: 338/ح27.

)3) تفسر القمّي: 254/2.
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ل: الّسام عليك يا أبا عبد اه، لعن اه َمن  إذا أتيَت قر احسن، فقه
قتلك، ولعن اه َمن رك ي دمك، وَمن بلغه ذلك فري به، وأنا إى اه 

منهم بريء«)1).
أي  عن  أصحابه،  بعض  عن  »سهل،  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /10
 قال: قال: أبو جعفر ،ّمام، إساعيل بن ّمام، عن أي احسن الِرضا
وا ي شّقًا، فإْن قيل لكم: إّن  ، فاحفروا ي، وشقر حن احتهِر: إذا أنا متر

ِد له، فقْد صدقوا«)2). رسول اه حه
عبد  بن  »سعد  عن  أبيه،  عن  للّصدوق،  العيون  ي  روي  ما   /11
اه، قال: حّدثنا أمد بن مّمد بن عيسى، قال: حّدثنا أبو ّمام إساعيل 
ابن ّمام، عن الِرضا، أّنه قال لرجٍل: أير يٍء الّسكينة عندكم؟ فَلم 
يدِر القوم ما هي؟ فقالوا: جعلنا اه فداك، ما هي؟ قال: ريٌح خرج من 
اجّنة طِيبة، ها صورة كصورة اإنسان، تكون مع اأنبياء، وهي التي 
نزلْت عى إبراهيم حن بنى الكعبة، فجعلْت تأخذ كذا وكذا، ويبني  أه

اأساس عليها«)3).
12/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن عبيد اه، عن أمد بن 
مّمد بن حيى، عن أبيه، عن مّمد بن عّي بن مبوب، عن أمد بن مّمد، 
الفريضة ي كتاب اه، قال:  عن أي ّمام، عن أي احسن ي وضوء 

امسح، والغسل ي الوضوء للّتنظيف«)4).
)1) كامل الّزيارات: 392/ح22.

)2) الكاي: 166/3/ح2.

)3) عيون أخبار الِرضا : 278/2/ح80.

)4) الّتهذيب: 64/1/ح30، وااستبصار: 64/1/ح4.
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13/ ما روي ي علل الّرائع، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثنا 
مّمد بن احسن الّصّفار، عن العّباس بن معروف، عن أي ّمام، عن مّمد 
ابن سعيد بن غزوان، عن الّسكوّي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن 
عّباس، قال: قال رسول اه: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعّلها ا 

ترى نار جهّنم«)1).
14/ ما روي ي الّتهذيب، عن امفيد، عن »أمد بن مّمد، عن أبيه، 
عن سعد بن عبد اه، عن أمد بن مّمد، عن إساعيل بن ّمام الكندّي، 

عن الِرضا، قال: الّتيّمم ربة للوجه وربة للكّفن«)2).
15/ ما روي ي كتاب اأربعن، بسنده عن »أي ّمام، إساعيل بن 
ّمام بن عبد الّرمن، الكندّي، البرّي، عن مّمد بن سعيد بن غزوان، 
عن إساعيل بن أي زياد الّسكوّي، الّشعرّي، عن اإمام أي عبد اه جعفر 
ابن مّمد، الّصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أي ذٍر الغفارّي، أّنه أتى إى 
، جامعته عى غر ماء، قال:  رسول اه، فقال: يا رسول اه، هلكته
ثّم  وهي(،  )أنا  فاغتسلته  وباٍء،  به،  فاسترته  بمحمٍل،    الّنبير فأمر 

قال: يا أبا ذٍر، يكفيك الّصعيد عر سنن«)3).
16/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن عبيد اه، عن أمد بن 
مّمد، عن أبيه، عن مّمد بن عّي بن مبوب، عن العّباس، عن أي ّمام، 
عن مّمد بن سعيد بن غزوان، عن الّسكوّي، عن جعفر، عن أبيه، عن 
بتيّمم واحٍد، ما م  الّليل والّنهار  يهصّي صاة  بأْن  آبائه، قال: ا بأس 

)1) علل الّرائع: 280/1/ح1.

)2) الّتهذيب: 210/1/ح12.

)3) اأربعون: 27-26.
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دث، أو يهصيب اماء«)1). حه
17/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن العّباس، 
عن أي ّمام، عن الِرضا، قال: يتيّمم لكِل صاة، حّتى يوجد اماء«)2).
18/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن يعقوب، 
عن أي ّمام، عن أي احسن، قال: اأذان واإقامة مثنى مثنى، وقال: 
إذا أقام مثنى مثنى، وم يؤِذن، أجزأه ي الّصاة امكتوبة، وَمن أقام الّصاة 

واحدة واحدة، وم يؤِذن، م جزه إّا بأذان«)3).
19/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن العّباس، 
عن إساعيل بن ّمام، عن أي احسن، أّنه قال: ي الّرجل يؤّخر الّظهر 

حّتى يدخل وقت العر، إّنه يبدأ بالعر، ثّم يهصِي الّظهر«)4).
عن  مبوب،  بن  عّي  بن  »مّمد  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /20
يعقوب، عن أي ّمام، عن أي احسن اأّول، ي احائض إذا اغتسلت 

ي وقت العر، تصي العر، ثّم تصِي الّظهر«)5).
بن  أمد  عن  اه،  عبد  بن  »سعد  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /21
مّمد، عن أي ّمام، إساعيل بن ّمام، قال: رأيته الِرضا، وكّنا عنده، 
م يهصِل امغرب حّتى ظهرت الّنجوم، ثّم قام فصّى بنا عى باب دار ابن 

)1) الّتهذيب: 201/1/ح56، وااستبصار: 163/1/ح3.

نظر:  ويه 163/1/ح4،  وااستبصار:  حديث)58(،  نظر:  ويه 201/1/ح57،  الّتهذيب:   (2(

حديث )5).
)3) الّتهذيب: 280/2/ح13.

)4) الّتهذيب: 271/2/ح117.

)5) الّتهذيب: 398/1/ح64، وااستبصار: 143/1/ح5.
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أي ممود«)1).
22/ ما روي ي الّتهذيب، عن »مّمد بن عّي بن مبوب، عن يعقوب 
ابن يزيد، عن أي ّمام، عن أي احسن، قال: إذا صّلت امرأة ي امسجد 
مع اإمام يوم اجمعة اجمعة ركعتن، فقْد نقصْت صاتا، وإْن صّلْت ي 

امسجد أربعًا، نقصْت صاتا، لتهصِل ي بيتها أربعًا أفضل«)2).
بن  اه  عبد  عن  احسن،  بن  »عّي  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /23
ّمام،  بن  أخيه، عّي، عن إساعيل  بن مهزيار، عن  إبراهيم  جعفر، عن 
عى   اه رسول  صّى   :اه عبد  أبو  قال  قال:   ،احسن أي  عن 
جنازة، فكّر عليه مسًا، وصّى عى آخر، فكّر عليه أربعًا، فأّما الذي كّر 
للّنبّي،  الّثانية  ي  ودعا  اأوى،  الّتكبرة  ي  وجّده  اه  فحمد  مسًا،  عليه 
ودعا ي الّثالثة للمؤمنن وامؤمنات، ودعا ي الّرابعة للميت، وانرف ي 
اخامسة، وأّما الذي كّر عليه أربعًا، فحمد اه وجّده ي الّتكبرة اأوى، 
ي  وامؤمنات  للمؤمنن  ودعا  الّثانية،  ي   بيته وأهل   لنفسه ودعا 

الّثالثة، وانرف ي الّرابعة، فلْم يدعه له؛ أّنه كان منافقًا«)3).
24/ ما روي ي الّتهذيب، عن سعد بن عبد اه، عن »أمد بن احسن 
ابن عّي بن فضال، عن أي ّمام، إساعيل بن ّمام، عن مّمد بن سعيد، 
آبائه، قال: قال  أبيه، عن  الّسكوّي، عن جعفر، عن  عن غزوان، عن 
وا عى امرجوم من أّمتي، وعى القّتال نفسه من أّمتي،  رسول اه: صلر

)1) الّتهذيب: 30/2/ح40.

)2) الّتهذيب: 241/3/ح26.

)3) الّتهذيب: 317/3/ح9.
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ا تَدعوا أحدًا من أّمتي با صاة«)1).
الّتهذيب، عن »أمد بن عبدون، عن أي احسن،  25/ ما روي ي 
الّزبر، عن عّي بن احسن بن فضال، عن يعقوب بن  بن  عّي بن مّمد 
 ،يزيد، عن أي ّمام، عن عبد الّرمن بن أي عبد اه، عن أي احسن
وصامه   ،احسن يصمه  م  وقال:  الّسنة،  يعدل  عرفة  يوم  صوم  قال: 

.(2(» احسن
26/ ما روي ي الّتهذيب، عن ابن فضال، عن »يعقوب بن يزيد، عن 
أي ّمام، عن أي احسن، قال: صام رسول اه يوم عاشوراء«)3).

27/ ما روي ي الكاي، عن »عّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمد بن 
مّمد بن أي نر، قال: سألته أبا احسن الِرضا عن احرم وأعامه، 
كيف صار بعضها أقرب من بعض، وبعضها أبعد من بعض؟ فقال: إّن 
اه ما أهبط آدم من اجّنة هبط عى أي قبيس، فشكا إى رّبه الوحشة، 
ياقوتة مراء،  عليه   فأهبط اه اجّنة،  يسمعه ي  كان  ما  يسمع  وأّنه ا 
يبلغ  ضوؤها  فكان  آدم،  ها  يطوف  فكان  البيت،  موضع  ي  فوضعها 

عّلم اأعام عى ضوئها، وجعله اه حرمًا. موضع اأعام، فيه
ّمام،  أي  عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  أمد  عن  أصحابنا،  من  ع��ّدة 

إساعيل بن ّمام الكندّي، عن أي احسن الِرضا نحو هذا«)4).
28/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 

)1) الّتهذيب: 328/3/ح52.

)2) الّتهذيب: 298/4/ح6، و ااستبصار: 133/2/ح1.

)3) الّتهذيب: 299/4/ح12،  وااستبصار: 134/2/ح2.

)4) الكاي: 195/4/ح1، والعلل: 420/2/ح2.
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إساعيل بن ّمام، عن أي احسن الِرضا، قال: قال أبو عبد اه ي 
الذي عليه امي ي احّج: إذا رمى اجار، زار البيت راكبًا، وليس عليه 

يء«)1).
29/ ما روي ي الكاي، عن »أمد بن مّمد، عن إساعيل بن ّمام، 
قال: سمعته أبا احسن الِرضا، يقول: ا ترمي اجمرة يوم الّنحر حّتى 
تطلع الّشمس، وقال: ترمي اجار من بطن الوادي، وجعل كّل مرة عن 

يمينك، ثّم تنفتل ي الّشِق اآخر إذا رميَت مرة العقبة«)2).
30/ ما روي ي الكاي، عن أمد بن مّمد، عن »إساعيل بن ّمام، 
قال: قال أبواحسن: دخل الّنبّي الكعبة، فصّى ي زواياها اأربع، 

صّى ي كّل زاوية ركعتن«)3).
31/ ما روي ي الفقيه، عن »أي ّمام، قال: قلته للِرضا: الّرجل 
يقي  قال:  حّج؟  أو  دينه،  أيقي  الّيء،  وحره  الّدين،  عليه  يكون 
قال:  احّج،  نفقة  بقدر  إّا  يكون  ا  فإّنه  قلت:  ببعض،  وحّج  ببعض، 
ا  قال:  الّسلطان،  ناحية  من  امال  أهعطي   : قلته سنة،  وحّج  سنة  يقي 

بأس عليكم«)4).
32/ ما روي ي مسائل عّي بن جعفر، عن »يعقوب بن يزيد، عن عّي 
ابن جعفر، عن احكم بن هلول، عن أي ّمام، عن احسن بن زياد، عن أي 
عبد اه، قال: إّن رجًا أتى أمر امؤمنن، فقال: يا أمر امؤمنن، إّي 

)1) الكاي: 457/4/ح7.

)2) الكاي: 482/4/ح7.

)3) الكاي: 529/4/ح8.

)4) َمن ا حره الفقيه: 436/2/ح2904.
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أصبته ماًا ا أعرف حاله من حرامه؟ فقال: أخرج اخمس من ذلك امال، 
فإّن اه تعاى قْد ري من امال باخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل«)1).
33/ ما روي ي ثواب اأعال، عن »مّمد بن احسن، قال: حّدثني 
مّمد بن احسن الّصّفار، عن العّباس بن معروف، عن أي ّمام، عن مّمد 
 ،آبائه عن  أبيه،  عن  مّمد،  بن  جعفر  عن  الّسكوّي،  عن  غزوان،  ابن 

قال: قال رسول اه: خيول الغزاة هي خيوهم ي اجّنة«)2).
34/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن مّمد بن عيسى، عن 
 :بن احسن قال عير  قال:   ،الِرضا ّمام، عن  بن  ّمام، إساعيل  أي 
إّن الّدعاء والباء ليرافقان إى يوم القيامة، إّن الّدعاء لرّد الباء، وقْد أهبرم 

إبرامًا«)3).
35/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد بن 
عيسى، عن أي ّمام، إساعيل بن ّمام، عن أي احسن الِرضا، قال: 

دعوة العبد ّرًا دعوة واحدة، تعدل سبعن دعوه عانية«)4).
 ،موسى بن  ه��ارون   « عن  الّسائل،  فاح  ي  روي  ما   /36
احسن  بن  احسن  حّدثنا  قال:  الوليد،  بن  احسن  بن  مّمد  حّدثنا  قال: 
ابن أبان، قال: حّدثنا سعيد بن إساعيل بن ّمام، عن أي احسن -يعني: 
الِرضا-، قال: قال أمر امؤمنن: َمن قال: بِسِم اهِ الّرمِن الّرحيِم، 
رجله  ثاي  وهو  مّرات،  سبع  العظيم،  العّي  باه  إّا  قّوَة  وا  حوَل  وا 

)1) مسائل عّي بن جعفر: 310/ح782.

)2) ثواب اأعال: 190.

)3) الكاي: 469/2/ح2.

)4) الكاي: 476/2/ح1، وثواب اأعال: 161-160.
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بح قبل أْن يتكّلم، رف اه تعاى  بعد امغرب قبل أْن يتكّلم، وبعد الصر
لطان  والسر والرص  اجذام  أدناها  الباء،  أنواع  من  نوعًا  سبعن  عنه 

والّشيطان«)1).
37/ ما روي ي الفقيه، »وكتب أبو ّمام إى أي احسن ي رجل 
استأجر ضيعة من رجٍل، فباع امؤاجر تلك الّضيعة بحرة امستأجر، وم 
امشري، وله  له شاهدًا عليه، فات  البيع، وكان حارًا  امستأجر  نكر  يه
ورثة، هل يرجع ذلك الّيء ي مراث اميت؟ أو يثبت ي يد امستأجر 
تنقي  أْن  إى  امستأجر  يد  ي  يثبت   :فكتب إجارته؟  تنقي  أْن  إى 

إجارته«)2).
38/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، وغره، عن أمد بن 
من  امملوك  يرّد  يقول:   ،الِرضا سمعته  قال:  ّمام،  أي  عن  مّمد، 
أحداث الّسنة من اجنون واجذام والرص، فقلنا: كيف يرّد من أحداث 
الّسنة؟ قال: هذا أّول الّسنة، فإذا اشريَت ملوكًا به يء من هذه اخصال 
عّي:  بن  مّمد  له  فقال  صاحبه،  عى  رددته  احّجة،  ذي  وبن  بينك  ما 
قيم البِينة أّنه كان  فاإباق من ذلك؟ قال: ليس اإباق من ذلك، إّا أْن يه

آبق عنده«)3).
39/ ما روي ي الّتهذيب، عن »الّصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن 
 قال مّمد بن عّي :أي ّمام، إساعيل بن ّمام، قال: قال أبواحسن
ي الّرجل يتزّوج امرأة، ويزِوج بنتها ابنه، فيفارقها، ويتزّوجها آخر بعد 

)1) فاح الّسائل: 230.

)2) من ا حره الفقيه: 252/3/ح3914.

)3) الكاي: 217/5/ح17.
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فتلد منه بنتًا، فكره أْن يتزّوجها أحد من ولده؛ أّها كانت امرأته، فطّلقها، 
فصار بمنزلة اأب، وكان قبل ذلك أبًا ها«)1).

مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /40
عن إساعيل بن ّمام، عن عّي بن جعفر، قال: سألته أبا احسن عن 

بهل امرأة، قال: ا بأس«)2). قِبل قه الّرجل يه
بن  مّمد  بن  كامل  عن  ّمام،  »أي  عن  امحاسن،  ي  روي  ما   /41
إبراهيم اجعفّي، عن أبيه، قال: قال أبو عبد اه: الّلبن احليب من تغّر 

عليه ماء الّظهر«)3).
42/ ما روي ي اخصال، عن أبيه، عن »مّمد بن حيى العّطار، عن 
مّمد بن أمد، عن العّباس بن معروف، عن أي ّمام–إساعيل بن ّمام، 
عن مّمد بن سعيد بن غزوان، عن الّسكوّي، عن جعفر بن مّمد، عن 
أبيه، عن آبائه، عن عٍي، قال: َمن أطاع امرأته ي أربعة أشياء أكّبه اه 
عى منخريه ي الّنار، قيل: وما هي؟ قال: ي الّثياب الِرقاق، واحّامات، 

والعرسات، والِنياحات«)4).
قال:  مهدّي،  بن  الوهاب  »عبد  اأئّمة، عن  روي ي طِب  ما   /43
حّدثني مّمد بن عيسى، عن أي ّمام، عن مّمد بن سعيد، عن أي مزة، 
عن أي جعفر، أّنه قال: إذا عس عى امرأة وادتا، يكتب ها هذه اآيات 
ي إناء نظيف، بمسك وزعفران، ثّم يغسل باء البئر، ويسقي منه امرأة، 

)1) الّتهذيب: 453/7/ح20.

)2) الكاي: 497/5/ح4.

)3) امحاسن: 493/2/ح584.

)4) اخصال: 196/ح3.
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وينضح بطنها وفرجها، فإّها تلد من ساعتها، يكتب: كأّهم يوم يروَن ما 
ْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْ  ْوَن ﴿ْل َيْلَبُثوا إَل َعِشَيًة أْو ُضَحيَها﴾ ﴿َكَأَنُ يهوَعده
َلُك إَِل اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن﴾ ﴿َلَقْد َكاَن  اٍر َبَاٌغ َفَهْل ُيْ َيْلَبُثوا إَِل َساَعًة ِمْن َنَ
ى َوَلِكْن َتْصِديَق اَلِذي  ْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَ وِل اْأَ ٌة ِأُ ِف َقَصِصِهْم ِعْبَ

ًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾«)1). ٍء َوُهًدى َوَرْحَ َبْنَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكِل َشْ
مّمد،  بن  أمد  عن  حيى،  بن  »مّمد  عن  الكاي،  ي  روي  ما   /44
عن إساعيل بن ّمام، عن أي احسن، ي رجٍل أوى عند موته بال 
لذوي قرابته، وأعتق ملوكًا له، وكان ميع ما أوى به يزيد عى الّثلث، 

نِفذه«)2). كيف يصنع ي وصّيته؟ فقال: يبدأ بالعتق، فيه
عن  عيسى،  بن  مّمد  بن  »أم��د  عن  الّتهذيب،  ي  روي  ما   /45
من  بجزٍء  أوى  رجٍل  ي   ،الِرضا عن  الكندّي،  ّمام  بن  إساعيل 
ماله، قال: اجزء من سبعة، يقول:﴿َلَا َسْبَعُة َأْبَواٍب لُِكِل َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء 

َمْقُسوٌم﴾«)3).
46/ ما روي ي الكاي، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، عن 
أي ّمام، عن مّمد بن سعيد، عن الّسكوّي، عن أي عبد اه، قال: أهي 
أمر امؤمنن برجٍل أصاب حّدًا، وبه قروح ي جسده كثرة، فقال أمر 

امؤمنن: أّخروه حّتى يرأ، ا تنكؤوها عليه، فتقتلوه«)4).
47/ ما روي ي اخصال، عن »مّمد بن حيى، عن أمد بن مّمد، 

)1) طّب اأئّمة: 95.

)2) الكاي: 17/7/ح3.

)3) الّتهذيب: 209/9/ح6.

)4) الكاي: 244/7/ح7.
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عن إساعيل بن ّمام، عن أي احسن، ي رجٍل أوى عند موته بال 
لذوي قرابته، وأعتق ملوكًا له، وكان ميع ما أوى به يزيد عى الّثلث، 

نِفذه«)1). كيف يصنع ي وصّيته؟ فقال: يبدأ بالعتق، فيه
48/ ما روي ي اخصال، عن »مّمد بن احسن بن أمد بن الوليد 
بن معروف،  العّباس  الّصّفار، عن  بن احسن  قال: حّدثنا مّمد   ،
عن  غزوان،  بن  سعيد  بن  مّمد  عن  ّمام–،  بن  ّمام–إساعيل  أي  عن 
الّسكوّي، عن جعفر بن مّمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عٍي، قال: َمن 

ه«)2). أطال أمَله، ساء عمله
49/ ما روي ي اخصال، عن »مّمد بن عّي ماجيلويه، قال: 
مّمد،  بن  أمد  عن  أمد،  بن  مّمد  عن  العّطار،  حيى  بن  مّمد  حّدثنا 
عن العّباس بن معروف، عن عّي بن مهزيار، عن حكم بن هلول، عن 
ذينة، عن أبان بن أي عّياش، عن سليم  إساعيل بن ّمام، عن عمر بن أه
ابن قيس اهاّي، قال: سمعته علّيًا يقول أي الّطفيل عامر بن واثلة 
الكناّي: يا أبا الّطفيل، العلم علان: علم ا يسع الّناس إّا الّنظر فيه، وهو 

.(3(»صبغة اإسام، وعلم يسع الّناس ترك الّنظر فيه، وهو قدرة اه
50/ ما رواه الّصدوق ي اخصال، عن أبيه، عن »سعد بن عبد اه، 
قال: حّدثني أمد بن مّمد بن عيسى، عن العّباس بن معروف، عن أي 
ّمام–إساعيل بن ّمام–، عن مّمد بن سعيد بن غزوان، عن الّسكوّي، 
عن   ،عٍي عن  آبائه،  عن  أبيه،  عن  مّمد،  بن  جعفر  اه،  عبد  أي  عن 

)1) اخصال: 9ح31.

)2) اخصال: 15/ح52.

)3) اخصال: 41/ح30.
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الّنبّي، قال: تهكّلم الّنار يوم القيامة ثاثًا: أمرًا، وقاريًا، وذا ثروة من 
امال، فتقول لأمر: يا َمن وهب اه له سلطانًا، فلْم يعدل، فتزدرده كا 
يزدرد الّطر حّب الِسمسم، وتقول للقارئ: يا َمن َتزّين للّناس، وبارز اه 
بامعاي، فتزدرده، وتقول للغنّي: يا َمن وهب اه له دنيًا كثرة واسعة 

فيضًا، وسأله الفقر اليسر قرضًا، فأبى إّا بخًا، فتزدرده«)1).
51/ ما روي ي امحاسن، »عن أي القاسم، عن أي ّمام، إساعيل 
ابن ّمام البرّي، عن عّي بن جعفر، قال: سألته أبا احسن عن الِقران 
الِقران،  الفاكهة؟ فقال: هى رسول اه عن  الّتمر والِتن وسائر  بن 
ْل كيف أحببَت، وإْن كنَت مع امسلمن، فا  قال: فإْن كنَت وحَدك، فكه

تقِرن«)2).
أبا  قال: سمعته  بن عمرو،  امحاسن، عن »مّمد  ما روي ي   /52
أْمَسك،  جائعًا  كنَت  إْن  ويق،  السر القوت  نِعم  يقول:   ،الِرضا احسن 
وإْن كنَت شبعان أهضم طعامك. عنه، عن عّي بن جعفر، وموسى بن 
القاسم، عن أي ّمام، عن سليان اجعفرّي، عن أي احسن مثله«)3).

سعيد،  بن  مّمد  بن  »أمد  عن  الّدارقطنّي،  سنن  ي  روي  ما   /53
حّدثنا مّمد بن امفضل بن إبراهيم اأشعرّي، حّدثنا إساعيل بن ّمام، 
 حّدثني عّي بن موسى الِرضا، عن أبيه ، عن جِده ، عن آبائه، أّن الّنبّي
فرض زكاة الفطر عى الّصغر والكبر، والّذكر واأنثى، ّمن مونون«)4).

)1) اخصال: 111/ح84.

)2) امحاسن: 442/2/ح311. 

)3) امحاسن: 490/2/ح572.

)4) سنن الّدارقطنّي: 66/3/ح2077.
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32- إسماعيُل بُن يونس، البصرُي
إساعيل بن يونس اخزاعّي البرّي، م يهذكر ي أهصولنا الِرجالّية)1)، 
له رواية ي )كفاية اأثر(، عن »أمد بن موسى العّباس بن جاهد ي سنة 
ثان عر وثاثائة، قال: حّدثني أبو عبد اه، مّمد بن زيد، قال: حّدثنا 
البرّي، ي داره، قال: حّدثني هيثم بن  إساعيل بن يونس، اخزاعّي، 
بر الواسطّي قراءة عليه من أصل كتابه، عن أي امقدام، ريح بن هاي 
ابن ريح، الّصائغ، امّكّي، عن عٍي، وأخرنا أمد بن مّمد بن عبد اه 
اجوهرّي، قال: حّدثنا مّمد بن عمر القاّي، اجعاّي، قال: حّدثني مّمد 
ابن عبد اه، أبو جعفر، قال: حّدثني مّمد بن حبيب اجند نيسابورّي، 
 :عٌي قال  قال:  ليى،  أي  بن  الّرمن  عبد  عن  زياد،  أي  بن  يزيد  عن 
كنته عند الّنبِي ي بيت أِم سلمة؛ إذ دخل علينا ماعة من أصحابه، 
منهم: سلان، وأبو ذٍر، وامقداد، وعبد الّرمن بن عوف، فقال سلان: يا 
رسول اه، إّن لكِل نبٍي وصّيًا وسبطن، فَمن وصيرك وسبطاك؟ فأطرق 
ساعة، ثّم قال: يا سلان، إّن اه بعث أربعة آاف نبّي، وكان هم أربعة 
آاف وّي، وثانية آاف سبط، فو الذي نفي بيده، أنا خر اأنبياء، 

ووصِيي خر اأوصياء، وسبطاي خر اأسباط.
ورسوله  اه  فقال:  آدم؟  وير  كان  َمن  أتعرف  سلان،  يا  قال:  ثّم 
أعلم، فقال: إّي أعِرفك يا أبا عبد اه، وأنت مّنا أهل البيت، إّن آدم 

)1) مستدركات علم رجال احديث: 678/1. 
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أوى إى ابنه ثيث، وأوى ثيث إى ابنه شبان، وأوى شبان إى خلب، 
إى  عثمثا  عثمثا، وأوى  إى  إى نحوق، وأوى نحوق  وأوى خلب 
وأوى  ناخورا،  إى  إدريس  وأوى   ،-الّنبّي -وهوإدريس  أخنوخ 
ناخورا إى نوح، وأوى نوح إى سام، وأوى سام إى عثام، وأوى 
برة،  إى  يافث  وأوى  يافث،  إى  ترعشاثا  وأوى  ترعشاثا،  إى  عثام 
وأوى برة إى خفسية، وأوى خفسية، إى عمران، وأوى عمران إى 
إبراهيم، وأوى إبراهيم إى ابنه إساعيل، وأوى إساعيل إى إسحاق، 
وأوى  يوسف،  إى  يعقوب  وأوى  يعقوب،  إى  إسحاق  وأوى 
إى موسى،  برثيا إى شعيب، وأوى شعيب  برثيا، وأوى  إى  يوسف 
وأوى موسى إى يوشع بن نون، وأوى يوشع إى داود، وأوى داود 
إى سليان، وأوى سليان إى آصف بن برخيا، وأوى آصف إى زكرّيا، 
وأوى زكرّيا إى عيسى بن مريم، وأوى عيسى بن مريم إى شمعون 
ابن مون الّصفا، وأوى شمعون إى حيى بن زكرّيا، وأوى حيى إى 
منذر، وأوى منذر إى سلمة، وأوى سلمة إى بردة، وأوى بردة إّي، 
وأنا أدفعها إى عٍي، فقال: يا رسول اه، فهل بينهم أنبياء وأوصياء أهَخر؟ 

ى. قال: نعم، أكثر ِمن أْن حه
، وأنت تدفعها إى ابنك احسن،  ثّم قال: وأنا أدفعها إليك يا عير
وعّي  عّي،  ابنه  إى  يدفعها  واحسن  احسن،  أخيه  إى  يدفعها  واحسن 
يدفعها إى ابنه مّمد، ومّمد يدفعها إى ابنه جعفر، وجعفر يدفعها إى ابنه 
موسى، وموسى يدفعها إى ابنه عّي، وعّي يدفعها إى ابنه مّمد، ومّمد 
يدفعها إى ابنه عّي، وعّي يدفعها إى ابنه احسن، واحسن يدفع إى ابنه 
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أحدما  غيبتان،  له  ويكون  اه،  شاء  ما  إمامهم  عنهم  يغيب  ثّم  القائم، 
أطول من اأخرى.

ِقد  فه إذا  احذر  صوته:  رافعا  فقال   ،اه رسول  إلينا  التفت  ثّم 
فا  يا رسول اه،   : قال عٌي: فقلته الّسابع من ولدي،  اخامس من ولد 
تكون هذه الغيبة؟ قال: أصبت، حّتى يأذن اه له باخروج، فيخرج من 
اليمن، ِمن قرية يقال ها اكرعة، عى رأسه عامة، متدِرع بدرعي، متقِلد 
يمأ  فاّتبعوه،  اه  خليفة  امهدّي  هذا  ينادي:  ومناٍد  الفقار،  ذي  بسيفي 
الّدنيا  اأرض قسطًا وعدًا كا ملئت جورًا وظلًا، وذلك عندما يصر 
هرجًا ومرجًا، ويغار بعضهم عى بعض، فا الكبر يرحم الّصغر، وا 

القوّي يرحم الّضعيف، فحينئٍذ يأذن اه له باخروج«)1).

)1) كفاية اأثر: 151-146.
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33- أسوُد بُن أبي اأسود الُدؤلِي
)أبو اأسود( معروف، واسمه  الّدؤّي، وأبوه  بن أي اأسود  أسود 
»ظام بن عمرو بن سليان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدّي بن الّدؤل 
يهرجم  َفَكاَن  َشْر،  قه بني  ة،  اْلَبْرَ ِي  ينزل  »َوَكاَن  كنانة«)1)،  بن  بكر  ابن 
: اه  وَن َلهه وله بِالّلْيِل، لرأيه ِي َعّي بن أي َطالب، فيهصبح، فيشتكي، َفَيقه
تصيبون.  َوَا  ترمونني  َوَأْنتهم  اه أصابني،  َلو رمني  ول:  َفَيقه يرمك، 

َوَقاَل: 
 َكَراَهَة َبْعِض ِجَيِها ُتباُع«)2).َأل مْن يْشِتي َدارًا بُِرْخٍص

الِرجالّية)3)،  اأصول  ي  ذكره  لعدم  احال؛  جهول  اأسود  وابنه 
مع عدم توافر قرائن ِمن خارجها تكشف حاله، وكذا م يتعّرض له غر 

علائنا.
رواياُتُه:

1/ ما روي ي الّتهذيب، عن »احسن بن سعيد، عن مّمد بن عاصم، 
الّدؤّي، عن ربعّي بن عبد اه، عن أي عبد  عن اأسود بن أي اأسود 
اه، قال: تصّدق أمر امؤمنن بدار له بامدينة ي بنى زريق، فكتب: 
)بسِم اهِ الّرمِن الّرحيِم، هذا ما تصّدق به عير بن أي طالٍب، وهو حٌي 

)1) أخبار الّنحوّين البرّين، للّسراّي: 11/1.

)2) أخبار العلاء الّنحوّين، للتنوخّي: 168/1.

)3) مستدركات علم رجال احديث: 678/1، ومعجم رجال احديث: 122/4.
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سوٌي، تصّدق بداره التي ي بني زريق صدقه، ا تباع وا توهب، حّتى 
يرثها اه الذي يرث الّساوات واأرض، وأسكن هذه الّصدقة خااته ما 
عشَن وعاَش عقبهّن، فإذا انقرضوا، فهي لذوي احاجة من امسلمن«)1).
الِرواية  هذه  ي  ال��وارد  اأس��ود  أي  بن  اأس��ود  أّن  الّظاهر  أقــول: 
ليس هو امبحوث عنه؛ أّنه يروي عن أحد أصحاب اإمامن الّصادق 
أصحاب  أحد  عنه  وي��روي  اه)2)،  عبد  بن  ربعّي  وهو   ،والكاظم
اسم  ظاهر  بينا  عاصم)3).  بن  مّمد  وهو   ،الِرضا الّصادق  اإمامن 
نعم،   ،امؤمنن أمر  الذي عار  ابن مبار أي اأسود  أّنه  اأسود 
تمل أّن جّده أبو اأسود امعروف، وهو يهنسب اليه، ويرّتب عى ذلك  حه

أحد أمرين، ما:
وهو  واحد،  شخص  اأس��ود(  أي  بن  ب�)أسود  امسّمى  أّن  اأّول: 
تصّح  ا  َثّم  ومن   ،والِرضا والكاظم  الّصادق  اإمام  لزمن  معار 
لإمام  اأس��ود  أي  بن  اأس��ود  معارة  عى  تدّل  التي  اآتية  الِرواية 
 وإّن الّصحيح فيها هو أّن الذي دخل عى اإمام احسن ،احسن
خطأ  من  اأسود  اسم  وِذكر   ،امؤمنن أمر  صاحب  اأسود  أبو  هو 

الّنّساخ.
اأمر الّثاي: أّن امسّمى هذا ااسم شخصان، أحدما عار اإمام 
وحينئٍذ  بعده،  ما  وبقي   ،الّصادق اإمام  عار  واآخر   ،احسن

يهمكن أْن يصّح كا اخرين.
)1) الّتهذيب: 131/9/ح7، وااستبصار: 98/4/ح4.

)2) رجال الّنجاّي: 441/167.

)3) معجم رجال احديث: 206/17.
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2/ ما روي ي )كفاية اأثر(، عن »مّمد بن وهبان البرّي، قال: 
حّدثني داود بن اهيثم بن إسحاق الّنحوّي، قال: حّدثني جِدي إسحاق 
ابن البهلول بن حّسان، قال: حّدثني طلحة بن زيد الّرّقّي، عن الّزبر بن 
قال: دخلته  أميد،  أي  بن  العيسى، عن جنادة  بن هاي  عطا، عن عمر 
عى احسن بن عٍي ي مرضه الذي توّي فيه، وبن يديه طشت يقذف 
ِم الذي أسقاه معاوية لعنه اه،  فيه الّدم، وخرج كبده قطعة قطعة من السر

: يا مواي، ما لك ا تعالج نفسك؟ فقلته
: إّنا ه وإّنا إليه راجعون.  فقال: يا عبد اه، باذا أعالج اموت؟ قلته
أّن هذا   ،إلينا رسول اه لعهد عهده  إّنه  إّي، وقال: واه،  التفت  ثّم 
اأمر يملكه اثنا عر إمامًا من ولد عٍي وفاطمة ، ما مّنا إّا مسموم 
فقلت: عظني  عليه،  اه  صلوات  واّتكأ  الطشت،  فعِت  ره ثّم  مقتول،  أو 
حلول  قبل  زادك  وحِصل  لسفرك،  استعّد  نعم،  قال:  اه،  رسول  بن  يا 
يومك  كمل  ]وا  يطلبك،  وام��وت  نيا  الدر تطلب  أّنك  واعلم  أجلك، 
الذي له باب عى لومك[ الذي أنت فيه، واعلم أّنك ا تكسب من امال 
شيئًا فوق قّوتك إّا كنَت فيه خازنًا لغرك، واعلم أّن ي حاها حسابًا 
ذ منها  وحرامها عقابًا، وي الّشبهات عتاب، فأنِزل الّدنيا بمنزلة اميتة، خه
ما يكفيك، فإْن كان ذلك حاًا، كنَت قْد زهدَت فيها، وإْن كان حرامًا، 
م تكْن قْد أخذَت من اميتة، وإْن كان العتاب، فإّن العقاب يسر. واعمل 
لدنياك كأّنك تعيش أبدًا، واعمل آخرتك كأّنك موت غدًا، وإذا أردَت 
عّزًا با عشرة، وهيبة با سلطان، فاخرج من ذِل معصية اه إى عِز طاعة 
اه، وإذا نازعتك إى صحبة الِرجال حاجة، فاصحب َمن إذا صحبته 
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زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردَت منه معونة فاتك، وإْن قلَت صّدق 
وإْن  جّدها،  بفضٍل  يدك  مددَت  وإْن  صولك،  شّد  صلَت  وإْن  قولك، 
بدْت منك ثلمة سّدها، وإْن رأى منك حسنة عّدها، وإْن سألته أعطاك، 
وإْن سكّت عنه ابتداك، وإْن نزلْت بك أحد املّات أسألك، َمن ا يأتيك 
احقائق،  عند  خذلك  وا  الّطوالق،  منه  عليك  ختلف  وا  البوائق،  منه 

وإْن تنازعتا منفسًا آثرك.
ه، واصفّر لونه، حّتى خشيته عليه، ودخل احسن  قال: ثّم انقطع َنَفسه
صلوات اه عليه واأسود بن أي اأسود، فانكّب عليه حّتى قّبل رأسه 
وبن عينيه، ثّم قعد عنده، وتساّرا ميعًا، فقال: أبو اأسود: إّن اه]كذا[ 

.(1(»إّن احسن قْد نهعيْت إليه نفسه، وقْد أوى إى احسن
إليه  وإّن��ا  إّنا ه،  اأس��ود:  أي  بن  اأس��ود  »ق��ال:  الّنسخ:  بعض  ي 

راجعون«، بدًا من قوله: »فقال: أبو اأسود: إّن اه«.

)1) كفاية اأثر: 229-226.
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34- أّيوُب بُن أبي تميمة، البصرُي
أّيوب بن أي ميمة، اسمه كيسان، الّسختياّي )الّسجستاّي(، العنزّي، 
 ،البرّي، كنيته أبو بكر، تابعٌي، من أصحاب اإمام الّصادق والباقر
موى عّار بن يار، وكان حلق شعره ي كِل سنة مّرة، فإذا طال فرق، رأى 
لد قبل اجارف بسنة، وكان اجارف سنة سبع وثانن،  أنس بن مالك؛ وه
ومات بالّطاعون بالبرة سنة إحدى وثاثن ومائة)1)، ذكره الّشيخ من 
ابن سعد)2)، وابن أي حاتم)3)، وابن حّبان)4)،  ذٍم، ووّثقه  أو  غر مدح 

والّذهبّي)5)، وابن حجر)6)، وغرهم من رجاِي غر اإمامّية.
رواياُتُه:

1/ ما روي ي كتاب )مائة منقبة(، عن »احسن ]بن أمد[ بن مّمد 
قال: حّدثني  بن جعفر،  قال: حّدثني احسن  بامحّمدّية،  ]ابن اأحول[ 
مّمد بن يعقوب، ]عن مّمد بن عيسى، عن نر بن ّماد، عن شعبة بن 
قال:  ابن عمر،  نافع، عن  الّسختياّي، عن  أّيوب  قال: حّدثني  احّجاج[، 
قال رسول اه: َمن أراد الّتوّكل عى اه تعاى، فليهحّب أهل بيتي، وَمن 
نظر: الّطبقات الكرى: 246/7، وطبقات  )1) رجال الّشيخ: 1262/125، و1855/163، ويه

خليفة بن خّياط: 1818/373/1.
)2) الّطبقات الكرى: 246/7.

)3) اجرح والّتعديل: 4/133/1.

)4) الّثقات: 6691/53/1.

)5) تذكرة احّفاظ: 4/18/1.

)6) تقريب الّتهذيب: 605/117/1.
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أراد أْن ينجو من الّنار، فليحّب أهل بيتي، ]وَمن أراد احكمة، فليهحّب أهل 
بيتي[، وَمن أراد أْن يدخل اجّنة بغر حساب، فليهحّب أهل بيتي، فواه، ما 

نيا واآخرة«)1). أحّبهم أحٌد إّا ربح ]ي[ الدر
2/ ما روي ي كتاب )مائة منقبة(، قال »أبو مّمد بن فريد البوشنجّي، 
قال: حّدثني الّزبر بن بّكار، قال: أخري سفيان بن عيينة، قال: حّدثني 
أبو قابة، عن أّيوب الّسختياّي، قال: كنته أطوف ]بالبيت[، فاستقبلني 
ي الّطواف أنس بن مالك، فقال ي: أا أبّرك بيٍء تفرح به؟ فقلته له: 
بى، فقال: كنته واقفًا بن يدي الّنبّي ي مسجد امدينة، وهو قاعد ي 
، فإذا عٌي  الّروضة، فقال ي: أرع وائتني بعِي بن أي طالٍب، فذهبته
وفاطمة، فقلته له: إّن الّنبّييدعوك، فجاء )ي احال، وكنته معه، 
(: يا عير سِلم عى جرئيل، فقال عٌي  فسّلم عى الّنبِي، فقال له الّنبير
 :الّسام عليك يا جرئيل، ]فرّد عليه جرئيل الّسام[، فقال الّنبّي :
وبى لك  ]إّن[ جرئيل  يقول: إّن اه تعاى يقرأ عليك الّسام، ويقول: )طه
ولشيعتك ومحِبيك، والويل ثّم الويل مبغضيك(، إذا كان يوم القيامة، نادى 
مناٍد من بطنان العرش: أين مّمد وعّي؟ فرفع بكا إى الّساء ]الّسابعة[ 
وقفا بن يدي اه، فيقول ]اه[ لنبّيه: أورد علّيًا احوض، وهذا  حّتى ته
مبغضيه،  أحدًا من  يسقي  مّبيه وشيعته، وا  يسقي  أعطه حّتى  الكأس، 

ويأمر )محِبيه أْن حاسبوا حسابًا( يسرًا، ويأمر هم إى اجّنة«)2).
3/ ما روي ي اأماي للطوّي، عن »مّمد بن مّمد، قال: أخري أبو 

)1) مائة منقبة: 84/منقبة 51.

)2) مائة منقبة: 147/منقبة 79.
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نر مّمد بن احسن اخّال، قال: حّدثنا احسن بن احسن اأنصارّي، 
قال: حّدثنا زافر بن سليان، عن أرس اخراساّي، عن أّيوب الّسختياّي، 
عن أي قابة، قال: قال رسول اه: َمن أّر ما يري اه، أظهر اه له 
زنه، وَمن كسب ماًا  ما يهّسه، وَمن أّر ما يهسخط اه )تعاى(، أظهر اه ما حه
ِمن غر حِله، أفقره اه، وَمن تواضع ه، رفعه اه، وَمن سعى ي رضوان 
اه، أرضاه اه، وَمن أذّل مؤمنًا، أذّله اه، وَمن عاد مريضًا، فإّنه خوض ي 
الّرمة–وأومأ رسول اهإى َحقويه–، وإذا جلس عند امريض، غمرته 
الّرمة، وَمن خرج من بيته يطلب علًا شّيعه سبعون ألف ملك، يستغفرون 
له، وَمن كظم غيظًا مأ اه جوفه إيانًا، وَمن أعرض عن مرم، أبدله اه 
نيا واآخرة، وَمن  بعبادة تّسه، وَمن عفا عن مظلمة، أبدله اه ها عّزًا ي الدر
بنى مسجدًا، ولو مفحص قطاة، بنى اه له بيتًا ي اجّنة، وَمن أعتق رقبة، 
فهي فداء من الّنار، كّل عضو منها فداء عضٍو منه، وَمن أعطى درمًا ي 
سبيل اه، كتب اه له سبع مائة حسنة، وَمن أماط عن طريق امسلمن ما 
يؤذهم، كتب اه له أجر قراءة أربعائة آية، كّل حرف منها بعر حسنات، 
وَمن لقي عرة من امسلمن، فسّلم عليهم، كتب اه له ِعتق رقبة، وَمن 
أطعم مؤمنًا لقمة، أطمعه اه ِمن ثار اجّنة، وَمن سقاه ربة من ماء، سقاه 
اه ِمن الّرحيق امختوم، وَمن كساه ثوبًا كساه اه من ااسترق واحرير، 

وصّى عليه امائكة ما بقي ي ذلك الّثوب سلك«)1).
4/ ما روي ي اخصال، عن »اخليل بن أمد، قال: حّدثنا أبو جعفر 
الّديبّي، قال: حّدثنا أبو عبد اه، قال: حّدثنا سفيان، عن أّيوب الّسختياّي، 

)1) اأماي: 182-183/ح8.
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َمن صّور صورة   :قال رسول اه قال:  ابن عّباس،  عن عكرمة، عن 
ِذب،  ِلف أْن ينفخ فيها، وليس بفاعل. وَمن َكَذب ي حلمه عه ِذب، وكه عه
ِلف أْن يعقد بن شعرتن، وليس بفاعل، وَمن استمع إى حديث قوم  وكه
وهم له كارهون، يهصبر ي أهذنيه اآنك يوم القيامة: قال سفيان: اآنك من 

الّرصاص«)1).
5/ ما روي ي الّتهذيب، عن ابن فضال، عن »مّمد بن عبيد بن عتبة، 
عن الفضل بن دكن أي نعيم، قال: حّدثنا عبد الّسام بن حرب، عن أّيوب 
قْد   :قال رسول اه قال:  أي هريرة،  أي قابة، عن  الّسجستاّي، عن 
فتح فيه  جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر فرض اه عليكم صيامه، ته
أبواب اجنان، وتهغلر فيه الّشياطن، فيه ليلة القدر خر من ألف شهر، من 

ِرم«)2). ِرَمها، فقْد حه حه
6/ ما روي ي اموّطأ، عن »حيى، عن مالك، عن أّيوب بن أي ميمة، 
الّسختياّي، عن مّمد بن سرين، عن أي هريرة، أّن رسول اه انرف 
من اثنتن، فقال له ذو اليدين: أقرَت الّصاة أم نسيَت يا رسول اه؟ فقال 
 ،أصدق ذو اليدين؟ فقال الّناس: نعم، فقام رسول اه :رسول اه
فصّى ركعتن أخرين، ثّم سّلم، ثّم كّر، فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثّم 

رفع، ثّم كّر، فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثّم رفع«)3).
7/ ما روي ي اموّطأ، عن »مالك، عن أّيوب بن أي ميمة، الّسختياّي، 
علينا  دخ��ل  قالْت:  اأن��ص��ارّي��ة،  عطّية  أّم  عن  سرين،  بن  مّمد  عن 

 

)1) اخصال: 109/ح77.

)2) الّتهذيب: 152/4/ح5.

)3) اموّطأ : 93/1/ح58.
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رسول اه  حن توفّيت ابنته، فقال: )اغسْلَنها ثاثًا، أو مسًا، أو أكثر 
من ذلك، إْن رأيتّن ذلك، باء وسدر، واجعلَن ي اآخرة كافورًا، أو شيئًا 
من كافور، فإذا فرغتّن فآذّننِي(، قالْت: فلّا فرغنا، آذّناه، فأعطانا َحقوه، 

فقال: أشعرَها إّياه،  تعني بَحقوه: إزاره«)1).
8/ ما روي ي مسند الّشافعّي، عن »ابن عيينة، عن أّيوب بن أي ميمة، 
عن ابن سرين، عن أي هريرة، أّن رسول اه، قال: إذا ولغ الكلب ي 

اب«)2). إناء أحدكم، فْليغسله سبع مّرات، أواهّن أو أخراهّن بالرر
9/ ما روي ي مسند الّشافعّي، عن »عبد الوّهاب بن عبد امجيد، عن 
أّيوب بن أي ميمة، عن مّمد بن سرين، عن ابن عّباس، قال: سافر رسول 

اه فيا بن مّكة وامدينة آمنًا ا خاف إّا اه، فصّى ركعتن«)3).
10/ ما روي ي مسند الّشافعّي، عن »عبد الوّهاب، عن أّيوب بن أي 
ميمة، عن مّمد بن سرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن 
الّصامت، أّن رسول اه قال: ا تبيعوا الّذهب بالّذهب، وا الوِرق 
بالّتمر، وا املح  الّتمر  بالّشعر، وا  الّشعر  ، وا  ِ بالره  ّ الره بالوِرق، وا 
باملح، إا سواء بسواء، عينًا بعن، يدًا بيد، ولكن بيعوا الّذهب بالوِرق، 
واملح  باملح،  والّتمر   ، ِ بالره والّشعر  بالّشعر،   ّ والره بالّذهب،  والوِرق 

بالّتمر، يدًا بيد، كيف شئتهم«)4).

)1) اموّطأ: 222/1/ح2.

)2) مسند الّشافعّي: 8/1.

)3) مسند الّشافعّي: 48/1. 

)4) مسند الّشافعّي: 180/1. 
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11/ ما روي ي مسند الّشافعّي، عن »ابن عيينة، وعبد الوّهاب بن عبد 
امجيد، عن أّيوب بن أي ميمة، الّسختياّي، عن أي قابة، عن أي امهّلب، 
عن عمران بن حصن، أّن رسول اه، قال: ا نذر ي معصية اه، وا 

فيا ا يملك ابن آدم«)1).
12/ ما روي ي مسند ابن اجعد، عن »أمد بن الفرج، أبو عتبة، نا بقية، 
نا شعبة، عن أّيوب بن أي ميمة، قال: سمعته رجًا من بني عامر حِدث 
عن رجٍل من قومه، ا أدري اأّول أو الثاي، أحسب اسمه أنس بن مالك، 
أّن أصحاب رسول اهأصابوا سبيًا، فأتيته الّنبّي، وهو يتغّذى أو 
 :إّي صائم، فقال رسول اه : يأكل، فقال: ادنه، أو انزل، فاطعم، فقلته
إّن اه وضع الِصيام عن امسافر، وشطر الّصاة، وعن احبى وامرضع«)2).
13/ ما روي ي مسند إسحاق بن راهويه، عن »امعتمر بن سليان، قال: 
سمعته أّيوب بن أي ميمة، الّسختياّي، حِدث عن صالح أي اخليل، عن 
عبد اه بن احارث، عن أّم الفضل، أّن رجًا جاء إى رسول اه، فقال: 
إّي تزّوجته امرأة، وي امرأة أخرى، فزعمْت امرأي احدثى أّها أرضعتها–
امرأي اأوى–، فقال رسول اه: ا حرم اإماجة واإماجتان«)3).

عن  ميمة،  أي  بن  »أّي��وب  عن  البخارّي،  صحيح  ي  روي  ما   /14
عكرمة، عن ابن عّباس، أّنه قال: جاءْت امرأة ثابت بن قيس إى رسول اه 
ق، ولكّني  له ، فقالْت: يا رسول اه، إّي ا أعتب عى ثابت ي دين وا خه

)1) مسند الّشافعي: 339/1. 

)2) مسند ابن اجعد: 185/1/ح1205. 

)3) مسند إسحاق بن راهويه: 49/5/ح2152.
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ا أهطيقه، فقال رسول اه: فرديَن عليه حديقته، قالْت: نعم«)1).
15/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »أمد بن اخطاب العسكرّي، 
قال: حّدثنا عبيد اه بن سعد الزهرّي، قال: حّدثنا عِمي، قال: حّدثنا أي، 
عن مّمد بن إسحاق، قال: حّدثنا احسن بن دينار، عن أّيوب بن أي ميمة 
قال  قال:  أرقم،  بن  زيد  عن  الّشيباّي،  عوف  بن  القاسم  عن  الّسختياّي، 

رسول اه: صاة اأّوابن إذا رمضت الفصال«)2).
16/ ما روي ي جالس من أماي أي عبد اه بن مندة، عن »احسن 
البرّي، حّدثنا  أبو عثان، سعيد بن عيسى  الّنر، حّدثنا  ابن مّمد بن 
عبد الوّهاب بن عبد امجيد الّثقفّي، حّدثنا أّيوب بن أي ميمة الّسختياّي، 
 عن عبد اه بن أي مليكة، عن عائشة، قالْت: تا رسول اه هذه اآية 
َكَاٌت ُهَن ُأُم اْلِكَتاِب﴾، قال:  ﴿ُهَو اَلِذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآَياٌت ُحْ

.(3(»فإذا رأيَت الذين جادلون ي آيات اه فهم اّلذين َذَكر اه
قال: حّدثنا  امظّفر،  بن  ما روي ي حلية اأولياء، عن » مّمد   /17
الّرمن بن خالد بن  أبو رافع، أسامة بن عّي بن سعيد، قال: حّدثنا عبد 
نجيح، قال: حّدثنا عّي بن احسن، قال: حّدثنا سفيان الّثورّي، عن أّيوب 
ابن أي ميمة، عن أي قابة، وسفيان، عن ميد، وعاصم اأحول، عن أنس 
ابن مالك، قال: قال رسول اه: زِينوا العيدين بالّتهليل، والّتقديس، 

والّتحميد، والّتكبر«)4).
)1) صحيح البخارّي: 47/7/ح5275. 

)2) امعجم اأوسط: 378/2/ح2279. 

)3) جالس من أماي أي عبد اه بن مندة: 140/1/ح134.

)4) حلية اأولياء: 288/2. 
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العلوّي،  للبيهقّي، عن »أي احسن  الّسنن الكرى  18/ ما روي ي 
حّدثنا عبد اه بن مّمد بن احسن، الّرقّي، حّدثنا أمد بن حفص بن عبد 
اه، حّدثني أي، حّدثني إبراهيم بن طهان، عن احّجاج بن احّجاج، عن 
 :أّيوب بن أي ميمة، عن نافع، عن ابن عمر، أّنه قال: قال رسول اه

صاة اجاعة تفضل صاة الفّذ بسبع وعرين«)1).
العلوّي  احسن  »أي  عن  للبيهقّي،  الكرى  الّسنن  ي  روي  ما   /19
إماء، أنبأنا عبد اه بن مّمد بن شعيب، البزمهراّي، حّدثنا أمد بن حفص 
ابن عبد اه، حّدثني أي، حّدثني إبراهيم بن طهان، عن أّيوب بن أي ميمة، 
عن نافع، عن ابن عمر، أّنه قال: نادى رجل رسول اه وهو ي امسجد، 
فقال: ِمن أين تأمرنا أْن هّل يا رسول اه؟ فقال رسول اه: هّل أهل 
امدينة ِمن ذي احليفة، وهّل أهل الّشام من اجحفة، وهّل أهل نجد من 

قرن، قال: ويقولون: وأهل اليمن ِمن يلملم«)2).
أخرنا  قال:  »الّشافعّي  عن  اآث��ار،  الّسنن  معرفة  ي  روي  ما   /20
إساعيل بن علّية، قال: أخرنا أّيوب بن أي ميمة، الّسختياّي، عن سعيد 
ابن جبر، ونافع موى عبد اه بن عمر، عن عبد اه: أّن رسول اه هى 

عن بيع حبل احبلة«)3).
21/ ما روي ي معرفة الّسنن واآثار، َقاَل: »أخرنا أبو عبد اه، وأبو 
بكر، وأبو زكرّيا، قالوا: حّدثنا أبو العّباس، قال: أخرنا الّربيع، قال: أخرنا 
الّشافعّي، قال: أخرنا الّثقة، عن أّيوب بن أي ميمة، عن يوسف بن ماهك، 

)1) الّسنن الكرى: 84/3/ح4956. 

)2) الّسنن الكرى: 39/5/ح8907. 

)3) معرفة الّسنن واآثار: 151/8/ح11462. 
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عن حكيم بن حزام، قال: هاي رسول اه عن بيع ما ليس عندي«)1).
22/ ما روي ي اجامع ابن وهب، عن »مّمد، أنا ابن وهب، قال: 
أخري مالك بن أنس، عن أّيوب بن أي ميمة، عن مّمد بن سرين، عن 
عبد اه بن عباس؛ أّن رجًا أتى الّنبّي، فقال: إّن أِمي امرأة كبرة، ا 
ها ِخفته أْن موت،  تستطيع أْن نهرِكبها عى البعر، ا تستمسك، وإْن ربطته

أفأحّج عنها؟ قال: نعم«)2).
23/ ما روي ي مستخرج أي عوانة، عن »مّمد بن عقيل، قال: حّدثنا 
حفص بن عبد اه، قال: حّدثني إبراهيم بن طهان، عن أّيوب بن أي ميمة، 
عن مّمد بن زياد، عن أي هريرة، عن الّنبّي، قال: أَما خشى الذي يرفع 

رأسه قبل اإمام أْن حِول اه رأسه رأس مار«)3).
24/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »عبد اه بن أمد بن حنبل، 
قال: حّدثنا أي، قال: حّدثنا مّمد بن عبد الّرمن الطفاوّي، قال: حّدثنا 
أّيوب بن أي ميمة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اه بن عمر، قال: دخلته 
عى الّنبّي، وعّي إزار يتقعقع، فقال: َمن هذا؟، فقلته عبد اه، قال: إْن 

كنَت عبد اه، فارفع إزارك إى نصف الّساقن«)4).

)1) معرفة الّسنن واآثار: 168/8/ح11582. 

)2) اجامع، ابن وهب: 93/1/ح153. 

)3) مستخرج أي عوانة: 461/1/ح1712.

)4) امعجم اأوسط: 328/4/ح4340.
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3٥- أّيوُب بُن واقٍد، البصرُي
أّيوبه بن واقد، أبو احسن، البرّي، كان كوفّيًا سكن البرة، ذكره 
ذٍم)1)،  أو  مدٍح  الّصادق من غر  اإمام  الطوّي ي أصحاب  الّشيخ 
حاتم)4)،  أي  وابن   ،(3( والّنسائير معن)2)،  ابن  علائنا  غر  من  وضّعفه 

وابن حّبان)5)، وابن عدّي)6)، وغرهم.

رواياُتُه:
1/ ما روي ي أماي الّشيخ، عن »عمر، قال: أخرنا، أمد بن مّمد، 
قال: حّدثنا حيى بن زكرّيا بن شيبان، قال: حّدثنا أرطاة بن حبيب، قال: 
أي  عن  ح��ازم،  أي  عن  خباب،  بن  يونس  عن  واق��د،  بن  أّي��وب  حّدثنا 
هريرة، قال: سمعته رسول اه، يقول: َمن أحّب احسن واحسن، 

فقْد أحّبني، وَمن أبغضها، فقْد أبغضني«)7).
2/ ما روي ي سنن الّرمذّي، عن »بر بن معاذ، العقدّي، البرّي، 
عن  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  عن  الكوّي،  واقد  بن  أّيوب  حّدثنا  قال: 
عائشة، قالْت: قال رسول اه: َمن نزل عى قوٍم، فا يصومّن تطّوعًا 

)1) رجال الّشيخ: 1868/164. 

)2) تاريخ ابن معن: 3936/198/4.

)3) الّضعفاء وامروكون: 28/15/1.

)4) اجرح والّتعديل: 934/260/2.

)5) امجروحن: 99/169/1.

)6) الكامل ي الّضعفاء: 185/17/2.

)7) اأماي: 251/ح38.
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إّا بإذهم«)1).
الواسطّي،  بن حنيفة،  اأوسط، عن »مّمد  امعجم  ما روي ي   /3
قال: حّدثنا مّمد بن موسى، احرّي، قال: حّدثنا أّيوب بن واقد، عن 
عبيد اه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول اه يسعى 

ببطن امسيل بن الّصفا وامروة«)2).
4/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »موسى بن زكرّيا، حّدثنا مّمد 
ابن خليد احنفّي، حّدثنا أّيوب بن واقد، عن جعفر بن مّمد، عن أبيه، 
عن جابر، قال: قال رسول اه: َمن حّدثه أخوه بحديٍث، فهو عنده 

أمانة، وإْن م يستكتمه«)3).
5/ ما روي ي امعجم اأوسط، عن »مورع بن عبد اه، حّدثنا داود 
ابن معاذ، حّدثنا أّيوب بن واقد، عن اأعمش، عن امنهال بن عمرو، عن 
يعِوذ احسن   الّنبّي عّباد بن عبيد اه، اأسدّي، عن عّي، قال: كان 
واحسن: )أهعيذكا بكلات اه الّتاّمة، ِمن كِل شيطاٍن وهاّمٍة، وِمن كِل 

عٍن اّمٍة(«)4).

)1) سنن الّرمذّي: 148/2/ح789.

)2) امعجم اأوسط: 203/6/ح6193.

)3) امعجم اأوسط: 138/8/ح8343. 

)4) امعجم اأوسط: 79/9/ح9183.
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3٦- بحُر بُن زياٍد، البصرُي
بحر بن زياد البرّي، الّطّحان -عى ما يظهر من بعض اأخبار-، 
أو  مدٍح  غر  من   الّصادق اإمام  أصحاب  ي  الطوّي  الّشيخ  ذكره 

ذٍم)1)، وروى عنه ي كتابه )الغيبة( روايتان:
عن »بحر بن زياد الّطّحان، عن مّمد بن مروان، عن أي  إحداما: 
امؤمنن  أمر  أّن  يروون  إّهم  فداك،  علته  قال رجل: جه قال:   ،جعفر
إّا يوم، لطّول اه ذلك  نيا  الدر يبَق من  امنر: لو م  بالكوفة عى   قال 
ظلًا  لئْت  مه كا  قسطًا وعدًا،  يملؤها  مّني  اه رجًا  يبعث  اليوم، حّتى 
وجورًا، فقال أبو جعفر: نعم، قال: فأنَت هو؟ فقال: ا، ذاك سمير 

فالق البحر«)2).
أبا  سمع  أّنه  الكاهّي،  اه  عبد  عن  زياد،  بن  بحر   « عن   واأخرى: 
وهو  هذا،  ابني  مرض  بأّنه  ركم  خه َمن  جاءكم  إْن  يقول:   ،اه عبد 
عليه ووضعه ي  أكفانه وصّى  وأدرجه ي  أغمضه وغّسله  شهده، وهو 
اب، فا تصِدقوه، وابّد من أْن يكون ذا. فقال  قره، وهو حثا عليه الرر
له مّمد بن زياد الّتميمّي- وكان حار الكام بمّكة–: يا أبا حيى، هذه 
عنهم  يغيب  أعظم،  فيه  اه  فسهمه  الكاهّي:  له  فقال  عظيمة،  فتنة  واه 

ّنٌة من يونس«)3). شيخ، ويأتيهم شاٌب فيه سه
نظر: رجال الّشيخ: 2013/172. )1) يه

)2) الغيبة: 46/ح30.

)3) الغيبة: 59/ح55.
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