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رَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
اءِ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ ال42ْ« 1»• قَضََ

الِاقْتِضَاءِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بَْنِ مُحَمََّدِ « 2»-22968-1•

بِي عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَالْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ 
هْلِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَكَ اللَّهُ عَلَى سََ

.سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ-الْبَيْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ

 450: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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رَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ
ولُ اللََّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ« 3»-22969-2• قَالَ رَسَُ

هْلَ الْبَيَْعِ-ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ هْلَ سََ -يَكَُونُ سََ
.سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ-سَهْلَ الْقَضَاءِ-الشِّرَاءِ

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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رَا ِ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّ

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِييٍ  ََينْ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ « 4»-22970-3•
مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّامِيِّ ََنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد  الزََّْفَرَانِيِّ ََينْ ََبْيدِ

مَّدِ عَنْ مُحَالْوَهَّابِ بْنِ ََطَا   ََنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ََنْ زَيْدِ بْنِ ََطَا   
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللََّهُ لِرَجَُلٍ كََانَ: بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
هْلًا إِذَا سَ-سَهْلًا إِذَا قَضَى-سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى-قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ

.«5»اسْتَقْضَى 

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِيرِالْوَكْسِ كَرَاهَةِ 
.«6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•

•______________________________
أحاديث3فيه 42الباب -(1)

.79-18-7التهذيب -(2)•
.3737-196-3الفقيه -(3)•

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الْكَثِيرِالْوَكْسِ كَرَاهَةِ 
.6-197-الخصال-(4)•
.اقتضى-في المصدر-(5)•
مَن ذَذه 4، و فَي البَاب 2مَن البَاب 1تقدم في الحديث -(6)•

.األبواب

 449: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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السُّهُولَةِ فِي الشِّرَا ِ وَالبَيْعِ
طْلُبْهُ فَِي السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًًّا فَلْيَ  بَابُ •

عَفَافٍ
، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطََرِّفٍ-2076•

يَ اللََّ: قَالَ هُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبَْدِ اللََّهِ رَيَِ
لَّمَ، قََالَ: عَنْهُمَا رَحِيٍَ الََّّيهُ رَلَُّ يا »: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسََ

«سَمْح ا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

صحيح بخاری3-57•
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وَالبَيْعِفِي الشِّرَا ِ السُّهُولَةِ 
طْلُبْهُ فَِي بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًًّا فَلْيَ•

عَفَافٍ

صحيح بخاری3-57•
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وَالبَيْعِفِي الشِّرَا ِ السُّهُولَةِ 
  بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا•

 بْنَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُذَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَنَّ رِبْعِيَّ-2077•
لَّى ا: حِرَاشٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَيِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ هللُ قََالَ النَّبَِيُّ صََ

لَْتَ أَعَمِ: تَلَقَّتِ المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قََبْلَكُمْ، قََالُوا": عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رِ، كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عََنِ ا: مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ لمُوسَِ

: يًٍّوَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عََنْ رِبْعَِ: ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ"فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ : قَالَ: قَالَ
 المَلَِكِ، ، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبَْدِ«كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ»

رَ، »: عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عََنْ رِبْعَِيًٍّ: عَنْ رِبْعِيًٍّ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ أُنْظَِرُ المُوسَِ
فَأَقْبََلُ مَِنَ»: ، وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي ذِنَْدٍ، عََنْ رِبْعَِيًٍّ«وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ

«المُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ
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وَالبَيْعِفِي الشِّرَا ِ السُّهُولَةِ 
  بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا•
حَدَّثَنَا ذِشَامُ بْنُ عَمََّارٍ، حََدَّثَنَا يَحْيََى بَْنُ حَمَْ َََ، حََدَّثَنَا -2078•

رَيَْرَََ ال ُّبَيْدِیُّ، عَنِ ال ُّذْرِیِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبََا ذُ
لَّمَ، قََالَ جِرٌ كََانَ تََا": رَيِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيَْهِ وَسََ

لََّهَ أَنْ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعََلَّ ال: يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ
"يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ 

58,صحيح بخاری ذمان•
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وَالبَيْعِفِي الشِّرَا ِ السُّهُولَةِ 
 وَيَحْتَمَِلُ اءَعَقَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُعْجَمَةِ قَوْلُهُ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا يَحْتَمِلُ الدُّ[ 2076]•

 مَِنْ مَِذِیُّالْخَبَرَ وباالول ج م بن حبيب الْمَالِكِي وبن بَطَّالٍ وَرَجَّحَهُ الدَّاوُدِیُّ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ مَا رَوَاهُ التِّرْ
لَكُمْ كََانَ  قَبْطَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب عَن بن الْمُنْكَدِرِ فِي ذَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ

إِخْبََارُ هُ الْسَهْلًا إِذَا بَاعَ الحَدِيث وَذَذَا يشعربانه قَصَدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ظََاذِرُ
تَفَادُ لِكَ وَذَلَكِنَّ قَرِينَةَ الِاسْتِقْبَالِ الْمُسْتَفَادُ مِنْ إِذَا تَجْعَلُهُ دُعَاءً وَتَقْدِيرُهُ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا يَكُونُ كَ قََدْ يُسَْ

بَّهَةٌ تَدُلُّ عَلََى مُشَالْعُمُومُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ سَمْحًا بِسُكُونِ الْمِيمِ وَبِالْمُهْمَلَتَيْنِ أَیْ سَهْلًا وَذِيَ صِفَةٌ 
ادَ وَالْمُرَادُ ذُنَا جَذَاالثُّبُوتِ فَلِذَلِكَ كَرَّرَ أَحْوَالَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّقَايِي وَالسَّمْحُ الْجَوَادُ يُقَالُ سَمْحٌ بِكَذَا إِ

ينِ وَإِذَا التَِّالْمُسَاذَلَةُ قَوْلُهُ وَإِذَا اقْتَضَى أَیْ طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ فِي رِوَايَة حَكَاذَا بن 
وعًا إِنَّ اللَّهَ فُمَرْقَضَى أَیْ أَعْطَى الَّذِی عَلَيْهِ بِسُهُولَةٍ بِغَيْرِ مَطْلٍ وَلِلتِّرْمِذِیِّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذُرَيْرَََ 
جَنََّةَ رَجُلًَا لْ ايُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ أَدْخَلَ اللَّهُ
هِ الْحََُُّّ يَوَفِكَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَايِيًا وَمُقْتَضِيًا وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَْرٍو نَحَْوُهُ 

يِيقِ عَلَى ضْعَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَالِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَتَرْكُ الْمُشَاحَةِ وَالْحَُُّّ عَلَى تَرْكِ التَّ
مِنْهُمالنَّاسِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الْعَفْوِ 

307-4فتح الباری•
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وَالبَيْعِفِي الشِّرَا ِ السُّهُولَةِ 

هَّْ ا إِذا بَيا"-15858/ ٣7• عَ، غَفَرَ اهلل لِرَلل مِمَّنْ كَانَ قَبََّْكٍْ كَانَ سيَ
."سَهَّْ ا إِذَا اشْتَرَى، سَهَّْ ا إِدْا اقْتَضَى

784-5(جامع كبير)جمع الجوامع •
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اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَا ِ الْجَيِّدِ وَ بَيْعِهِ
يََارِ بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَاءِ الْجَيِّدِ وَ بَيْعَِهِ وَ كَرَاذََةِ اخْت43ِ« 1»•

الرَّدِی ءِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمََدَ « 2»-22971-1•

مِ بَْنِ« 3»بْنِ مُحَمَّدٍ  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَ ِيدَ عَنْ عَنْتَرٍ الْوَشَّاءِ عََنْ عَاصَِ
: حُمَيْدٍ قَالَ

قََالَ لَِي فَ-قُلْتُ أَبِيعُ الطَّعََامَ-لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَيْ ءٍ تُعَالِجُقَالَ •
 اللَّهُ فِيكَ وَ قِيلَ لَهُ بَارَكَ-فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ-اشْتَرِ الْجَيِّدَ وَ بِعِ الْجَيِّدَ

.فِيمَنْ بَاعَكَ

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِهِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَا ِ الْجَيِّدِ وَ 
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ « 5»وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِیِّ « 4»-22972-2•

جَيِّدِ فِي الْ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَََمَّنْ ذَكَيرَُُ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ 
 فِيكَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ بَارَكَ اللَّهُ-وَ فِي الرَّدِی ءِ دَعْوَتَانِ-دَعْوَتَانِ

ا لَا بََارَكَ اللََّهُ فِيَكَ وَ لََ-وَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِی ءِ-وَ فِيمَنْ بَاعَكَ
.فِيمَنْ بَاعَكَ

يَدَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقَُوبَ بَْنِ يَ ِ•
.«6»عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ 

•______________________________
فيه حديثان43الباب -(1)

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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بَيْعِهِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ شِرَا ِ الْجَيِّدِ وَ 
.2-202-5الكافي -(2)•
(.ذامش المخطوط)محمد بن أحمد -في نسخة-(3)•
.1-201-5الكافي -(4)•
.عن محمد بن عبد الجبار-في المصدر زيادَ-(5)•
.46-46-الخصال-(6)•

450: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
يعَة44ِ« 1»•  وَ عََدَمِ بَابُ كَرَاذَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَيَِ

تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَ لَا فِي الْإِجَارََِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاذِيمَ عََنْ أَبِيَهِ « 2»-22973-1•

اشْتَرَيْتُ لَِأَبِي عَبَْدِ : قَالَ« 3»إِبْرَاهِيٍَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي َُمَيْر  عَنِ 
ولَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسَُ -فَلَمَّا ذَذَبْتُ أَنْقُدُذُمْ-اللَّهِ ع جَارِيَةً

.«4»نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ -اللَّهِ ص

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمََدَ « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاذِيمَ وَ •

وَ رَوَاهُ « 6»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عََنْ مُحَمََّدِ بَْنِ أَبَِي عُمَيَْرٍ نَحَْوَهُ 
يََادٍ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبَْرَاذِيمَ بَْنِ أَبَِي زِ

.«7»الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ 

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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الصَّفْقَةِكَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ 
•______________________________

أحاديث7فيه 44الباب -(1)
.1-286-5الكافي -(2)•
(.ذامش المخطوط)إبراذيم الكالبي -في نسخة-(3)•
(.ذامش المخطوط)الضمنة -في نسخة من التهذيب-(4)•
.343-73-3، و االستبصار 1017-233-7التهذيب -(5)•
.345-80-7التهذيب -(6)•
.إبراذيم بن زياد الكرخي-و فيه3852-231-3الفقيه -(7)•
مَن البَاب 3، و أورد نحوه في الحديث 1020-234-7التهذيب -(8)•

.من أبواب االجار23َ

 452: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بَْنِ مُحَمََّدِ « 8»-22974-2•

قُلَْتُ :عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الْأَكْرَادِ قَالَإِسْمَاَِيلَ بْنِ أَبِي بَكْر  بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ 
-وَ فِيَهِ الَنَّقْشُ« 1»فِيهِ الصِّنَاعَةُ -إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَع لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

رََِ أَزْوَاجٍ الْعَشََ -عَلَى شَيْ ءٍ فِيمَا بَيْنَِي وَ بَيْنََهُ-فَأُشَارِطُ عَلَيْهِ النَّقَّاشَ
نْفَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْ-بِخَمْسَةِ دَرَاذِمَ وَ الْعِشْرِينَ بِعَشَرٍََ -سَِ

هُ « 2»تَطِييبُ قََالَ -فَأَسْتَوْيِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ نَفْسيُ
.قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
فْوَانَ (سَمَاعَةَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ )عَنْهُوَ « 3»-22975-3• عَنْ صََ

أَلْتُ: قََالَمُعَََّّى بْنِ خُنَيْس  بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ   أَبََا سََ
وَ -أْسَثُمَّ يَسْتَوْيِعُ قَالَ لََا بََ-عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِی الْمَتَاعَ

.أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ

 45٣: ، ص17وسائل الشيعة، ج 
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
معلَى بَن -1114417.../ذذاومن/الميمباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

خنيس أبو عبد اهلل 
مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السَالم و مَن قبلَه كَان[ 1/2]•

ب يرويَه له كتَا. ضعيف لدا ال يعول ََّيهمولى بني أسد كوفي ب از 
ي عبد الحميد بن أب( أخته)ذو من غني و ابن أخيه : قال سعد. جماعة
: م قَالحدثنا علي بن حَات: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. الديلم

صفوان عن... حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر عن أبيه عن أيوب بن
نَيس بن يحيى عن أبي عثمان معلى بن زيد األحول عن معلى بَن خ

. بكتابه
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
عن ابن أبَي نجَران -708377/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 7/1]•

سَه عن حماد الناب عن المسمعي قال لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حب
تى أشَهد و أراد قتله فقال له معلى أخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثيرا و ماال ح

ن يا أيها النَاس أنَا معلَى بَ: بذلك؟ فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال
ة أو خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أن ما تركت من مال عين أو دين أو أم

رطة داود عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد قال فشد عليه صاحب ش
داود بَن خرج يجر ذيله حتى دخل علَى( ع)فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد اهلل 

ا علي و إسماعيل ابنه خلفه فقال يا داود قتلت موالی و أخذت مالي قَال مَا أنَ
و اهلل ألدعون اهلل على من قتل موالی و أخَذ مَالي: قتلته و ال أخذت مالك قال

ال بغيَر قال ما قتلته و لكن قتله صاحب شرطتي فقال بإذنك أو بغيَر إذنَك؟ قَ
له فَي إذني قال يا إسماعيل شأنك به قال فخرج إسماعيل و السيف معه حتى قت

. مجلسه
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
إبراذيم بن محمد بَن -709378/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 8/1]•

مَد بَن العباس الختلي قال حدثني أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني مح
القاسم أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اهلل بن

لَى بَن أيام طلب المع( ع)عن حفص األبيُّ التمار قال دخلت على أبي عبد اهلل 
بالحديد أني خنيس رحمه اهلل فقال لي يا حفص إني أمرت المعلى فخالفني فابتلي

الَك نظرت إليه يوما و ذو كئيب ح ين فقلت يا معلى كأنك ذكرت أذلَك و عي
ني في قال أجل قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجهه فقلت أين تراك؟ فقال أرا
مَنهم أذل بيتي و ذو ذا زوجتي و ذذا ولدی فتركته حتى تمَال مَنهم و اسَتترت

قلت حتى نال ما ينال الرجل من أذله ثم قلت ادن مني فدنى مني فمسحت وجهه ف
حفظَه أين تراك؟ فقال أراني معك في المدينة قال قلت يا معلى إن لنا حديثا من

اس بحَديثنا علينا حفظ اهلل عليه دينه و دنياه يا معلى ال تكونوا أسراء في أيدی الن
ديثنا إن شاءوا منوا عليكم و إن شاءوا قتلوكم يا معلى إنه من كتم الصعب مَن حَ
ثنا لَم جعله اهلل نورا بين عينيه و زوده القوَ في الناس و من أذاع الصعب من حَدي

. يمت حتى يعضه السالح أو يموت بخبل يا معلى أنت مقتول فاستعد
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
حمدويه -710379/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 9/1]•

ل بن و محمد بن مسعود قال حدثنا جبري. قال حدثنا محمد بن عيسى
أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى عن إبراذيم بن عبَد الحميَد عَن

نَا قتلتَه ما أ( ع)الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي ألبي عبد اهلل 
ته قَال فمن قتله؟ قال السيرافي و كان صاحب شرط: يعني معلى قال

جعَل : أقدنا منه قال قد أقدتك قال فلما أخذ السيرافي و قدم ليقتَل
م يقتلَوني يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ث

. فقتل السيرافي
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
أبَو -712380/الج ءالخَامس/الجَ ءاألول/الكشيرجال[ 11/1]•

ين بَن علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران قال حدثنا الحس
يف بن عبيد اهلل القمي عن محمد بن أورمة عن يعقوب بن ي يد عن س

( ع)عميرَ عن المفضل بن عمر الجعفي قال دخلت على أبي عبَد اهلل
ا الخطَب يوم صلب فيه المعلى فقلت له يا ابن رسول اهلل أ ال ترى ذذ

بَن الجليل الذی ن ل بالشيعة في ذذا اليوم قال و ما ذو؟ قلت معلَى
ليس رحم اهلل معلى قد كنت أتوقع ذلك ألنه أذاع سرنا و: خنيس قال

ن أذاع الناصب لنا حربا بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سَرنا فمَ
وت سرنا إلى غير أذله لم يفارق الَدنيا حتَى يعضَه السَالح أو يمَ

. بخبل
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
أحمَد -714381/الج ءالخامس/الج ءاألول/الكشيرجال[ 13/1]•

ن بن منصور عن أحمد بن الفضل عن محمد بن زياد عن عبد الَرحم
( ع)بن الحجاج عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبَد اهلل

دخَل يا إسماعيل قتل المعلى؟ قلت نعم قال أما و اهلل لقَد: فقال لي
. الجنة
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مُعَََّّى بْنِ خُنَيْس 
-1259/معلَىالخَامسالبَاب.../والثانيالفصل/الخالصةللحلي[ 24/1]•

معلى بن خنيس 
لمنقطَة بضم الخاء العجمة و فتح النون و السين المهملة بعد الياء ا[ 25/1]•

لسالم و مَن تحتها نقطتين أبو عبد اهلل مولى الصادق جعفر بن محمد عليه ا
ل األلَف و قبله كان مولى بني أسد كوفي قال النجاشي إنه ب از بال ای قبَ

ثَم بعدذا و ذو يعيف جدا و قال ابن الغضائری إنه كان أول أمره مغيريَا
نة أخَذه دعي إلى محمد بن عبد اهلل المعروف بالنفس ال كية و في ذذه الظ
عتماد على داود بن علي فقتله و الغالَ يضيفون إليه كثيرا قال و ال أرى اال

المدح و ء من حديثه و روی فيه أحاديث تقتضي الذم و أخرى تقتضيشي
ي كتَاب قد ذكرناذا في الكتاب الكبير و قال الشيخ أبو جعفر الطوسَي فَ
ان محمَودا الغيبة بغير أسناد إنه كان من قوام أبي عبد اهلل عليه السالم و ك

. عنده و مضى على منهاجه و ذذا يقتضي وصفه بالعدالة
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