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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .د هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممد وآله الطاهريناحلم

هذه مجلة من قضااي املعصومني )عليهم السالم(، وإن كان األكثر قضااي اإلمام أمري 
املؤمنني )عليه السالم(، مما ذكر فيه بعض اخلصومات، وفلسفة األحكام، وعلل األمور 
الكونية، وتطبيق الصغرايت على الكربايت، مثل املراد من لفظ: )الكثري( و)الشيء( وما 

بدون ميني أو بينة، والعقوابت، والعالجات للمشكالت، وبعض أشبه، وكشف احلقائق 
 أحكام القضاة والقضاء، وبعض أحكام القتال، إىل غري ذلك.

وال خيفى أن ما يدخل يف هذا الباب كثري جداً، لكنا اكتفينا ببعض املذكورات  
ايف كنموذج للحكم الواعي الرشيد، وقد مجعنا ذلك من الوسائل واملستدرك والبحار والو 

 وغريها.
كما أان ذكران مجلة من الرواايت املذكورة هنا، يف كتاب احلدود، والدايت، والقصاص، 

 والقضاء: اجلزء األول.
وذكران يف تلك الكتب بعض الوجوه احملتملة لبعض الرواايت غري الظاهر الوجه، فقهيًا 

كروا أن عدد األضالع أو واقعياً، كوجه الرواية املنربية، ووجه رواية األضالع، مع أهنم ذ 
 املذكور يف الرواية ال يؤيده علم التشريح. 

نسأل هللا سبحانه أن يوفق أهل العلم لالستقصاء يف الرواايت املربوطة هبذه الشؤون مع 
 حتليالهتا الفقهية والعلمية.
 وهللا املوفق املستعان

 قم املقدسة 
 حممد

 



 
 أم تنكر ولدها

عاصم بن محزة السلويل، ويف الثاين عن ضمرة بن  روى الكليين والشيخ، مسندًا عن
بني اي أحكم احلاكمني احكم بيين و  :هو يقولابملدينة و  مسعت غالماً محزة السلويل، قال: 

  .أمي
 .اي غالم مل تدعو على أمك :فقال له عمر بن اخلطاب

من عرفت اخلري وأرضعتين حولني فلما ترعرعت و  أشهرإهنا محلتين يف بطنها تسعة  :قال
  .زعمت أهنا ال تعرفينالشر ومييين عن مشايل طردتين وانتفت مين و 

 .اي هذه ما يقول الغالم :فقال عمر
ال أدري وحق حممد وما ولد ما أعرفه و  ،لذي احتجب ابلنور فال عني تراهاو  :فقالت

وإين جارية من قريش مل  ،يفضحين يف عشرييتأن  غالم مدع يريدنه إو  ،من أي الناس هو
  .إين خبامت ريبقط و  أتزوج

 .ألك شهود :فقال عمر
الغالم مدع أن  ون القسامة فشهدوا عند عمرربعفتقدم األإخويت، نعم هؤالء  :فقالت

  .أهنا خبامت رهباجارية من قريش مل تتزوج قط و هذه أن و  ،يفضحها يف عشريهتاأن  يريد
فإن  ،الشهود انطلقوا به إىل السجن حىت نسأل عنالغالم و  خذوا هذا :فقال عمر

 .عدلت شهادهتم جلدته حد املفرتي
يف بعض )عليه السالم(  فتلقاهم أمري املؤمنني ،فأخذوا الغالم ينطلق به إىل السجن

وأعاد ، إين غالم مظلوم)صلى هللا عليه وآله(  بن عم رسول هللا اي :فنادى الغالم ،الطريق
 عليه 



  .أمر يب إىل احلبسهذا عمر قد و  :مث قال، الكالم الذي كلم به عمر
أمرت به إىل  :فلما ردوه قال هلم عمر ،ردوه إىل عمر :)عليه السالم( فقال علي

نرده إليك ومسعناك )عليه السالم( أن  أمران علي بن أيب طالب :قالوا .السجن فرددمتوه إيل
 .أمراً )عليه السالم(  ال تعصوا لعلي :تقولوأنت 

فقال  ،فأتوا هبا ،أبم الغالم علي   :فقال ،السالم()عليه  أقبل عليإذ  فبينا هم كذلك
 :لعمر)عليه السالم(  فقال علي ،فأعاد الكالم ،اي غالم ما تقول :)عليه السالم( علي

  .أقضي بينهمأن  أأتذن يل
 :يقول)صلى هللا عليه وآله(  و قد مسعت رسول هللا ،سبحان هللا و كيف ال :فقال

أعلمكم علي بن أيب طالب. 
 هؤالء إخويت. نعم  :قالت ،لك شهودأ اي هذه :للمرأة)عليه السالم( قال  مث

 .يف أختكم جائزأمري فيكم و  :إلخوهتافقال 
 .يف أختنا جائز)صلى هللا عليه وآله( أمرك فينا و  عم حممدبن  اينعم  :فقالوا

 أشهد من حضر من املسلمني أين قد زوجت و أشهد هللا :)عليه السالم( فقال علي
فأاته  ،اي قنرب علي ابلدراهم ،النقد من مايلو  ،مائة درهمربعهذا الغالم من هذه اجلارية أب
بك أثر إال  و  ال أتتناخذها فصبها يف حجر امرأتك و  :قال ،قنرب هبا فصبها يف يد الغالم

 .يعين الغسل العرس
 .قومي :فقال هلا ،فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة مث تلببها

زوجين إخويت  تريد أن تزوجين من ولدي، ،النار النار ايبن عم حممد :نادت املرأةف
وهذا وهللا  ،أطردهفي منه و أنتأن  شب أمروينفلما ترعرع و  ،فولدت منه هذا الغالم هجيناً 
  .على ولدي فؤادي يتقلى أسفاً و  ،ولدي

 .انطلقتم و مث أخذت بيد الغال :قال
 .(1)هللك عمر لو ال علي ،عمراهوا :اندى عمرو 
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 تداعي املوىل والغالم

)عليه  أقبل على عهد علي رجالً إن ورواي فيما مر عن الصادق )عليه السالم(: 
ما أنت موالي بل أان  :فقال ،معه غالم له فأذنب فضربه موالهو  من اجلبل حاجاً السالم( 

يت الكوفة اي عدو كما أنت حىت أن  :يقولذا يتوعد ذا و و  ،فما زال ذا يتوعد ذاقال:  ،موالك
 .)عليه السالم( هللا فأذهب بك إىل أمري املؤمنني

أصلحك  :فقال الذي ضرب الغالم ،)عليه السالم( فلما أتيا الكوفة أتيا أمري املؤمنني
 .أذنب فضربته فوثب علينه إهذا غالم يل و  ،هللا

يدعيين  عليأيب أرسلين معه ليعينين وإنه وثب ن إ هللا غالم يلهو و :اآلخرقال و 
 .ليذهب مبايل

  .هذا يكذب هذاو  هذا يكذب هذاو  ،هذا حيلففأخذ هذا حيلف و 
  .حبقإال   ال جتيئاينو  انطلقا فتصادقا يف ليلتكما هذهفقال:  :قال
، قال: اثقب يف احلائط ثقبني :قال لقنرب)عليه السالم(  فلما أصبح أمري املؤمنني :قال

اجتمع الناس و  فجاء الرجالن ،يسبح لى رمحب حىت تصري الشمس عأصبح عق  إذا  كانو 
 .قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها ال خيرج منها :قالواف

 .ما تقوالن :فقال هلما
 .هذا عبدهأن  حلف هذاو  ،دهبهذا عأن  فحلف هذا

هذا قال ألحدمها: أدخل رأسك يف  مث .قوما فإين لست أراكما تصدقان :فقال هلما
 .أدخل رأسك يف هذا الثقب :مث قال لآلخر ،الثقب

عجل أضرب رقبة العبد  ،)صلى هللا عليه وآله( بسيف رسول هللا اي قنرب علي   :مث قال
 .منهما

لست تزعم أنك أ :للغالم)عليه السالم(  فقال علي ،فأخرج الغالم رأسه مبادراً  :قال
 .لست بعبد

 .تعدى عليو  فقال: بلى ولكن ضربين



 .(2)( ودفعه إليهالسالم )عليه فتوثق له أمري املؤمنني
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 أخرجاه يف الليل ومل يرجع 

ونظري هذا اخلرب ما روى الكايف والفقيه والتهذيب مسنداً، عن عمر بن أيب املقدام، يف 
قضاء الصادق )عليه السالم( قال: كنت شاهدًا عند البيت احلرام ورجل ينادي أبيب جعفر 

فأخرجاه من منزله فلم يرجع  قا أخي ليالً هذين الرجلني طر ويقول: إن هو يطوف و املنصور
  .ا بهو ما أدري ما صنع هللاوو  ،إيل

 وافياين غداً صالة العصر يف هذا املكان.  :فقال هلما
فوافوه من الغد صالة العصر وحضرته، فقال أليب عبد هللا جعفر بن حممد )عليه 

 السالم( وهو قابض على يده: اقض بينهم. 
 فقال: اقض بينهم أنت. 

 فقال له: حبقي عليك إال  قضيت بينهم.
قال: فخرج جعفر )عليه السالم( فطرح له مصلى قصب فجلس عليه، مث جاء 
اخلصماء فجلسوا قدامه، فقال: ما تقول، فقال: ايبن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( إن 

 ا صنعا به. هذين طرقا أخي ليالً فأخرجاه من منزله، فوهللا ما رجع إيل ، ووهللا ما أدري م
 فقال: ما تقوالن.

 قاال: كلمناه مث رجع إىل منزله.
الرحيم، قال رسول هللا بسم هللا الرمحن  :اي غالم اكتب)عليه السالم( فقال جعفر 

يقيم إال  أن  ابلليل فأخرجه من منزله فهو ضامن طرق رجالً : كل من )صلى هللا عليه وآله(
 . غالم نح هذا فاضرب عنقهاي ،قد رده إىل منزلهأنه  عليه البينة

  .مث جاء هذا فوجأه فقتله ولكين أمسكته ما أان قتلته هللا وهللارسول ايبن  :فقال
  اآلخر.اي غالم نح هذا فاضرب عنق  ،أان ابن رسول هللا :فقال
 .بضربة واحدة ولكين قتلته ،رسول هللا ما عذبتهبن  اي :فقال

 ع علىووق   السجن وحبسه يف رب جنبيهفض آلخرمث أمر اب ،فأمر أخاه فضرب عنقه
 حيبس : رأسه



 .(3)يضرب يف كل سنة مخسني جلدةو مرهع
 

 طفل تداعته امرأاتن
امرأتني تنازعتا على عهد عمر يف طفل ادعته كل واحدة منهما أن  رويويف اإلرشاد: 

فيه إىل  زعوف ،فالتبس احلكم يف ذلك على عمر ،غريمها ومل ينازعهما فيه ،هلا بغري بينة ولداً 
 فأقامتا على التنازع ،وخوفهما ووعظهما فاستدعى املرأتني ،)عليه السالم( أمري املؤمنني
  .واالختالف
  .ائتوين مبنشار :عند متاديهما يف النزاع فقال

 .ما تصنع :فقالت املرأاتن
  .أقده نصفني لكل واحدة منكما نصفه :فقال

ذلك فقد كان البد من ن  إ أاب احلسنهللا هللا اي  :ىخر األ وقالت فسكت إحدامها
 مسحت به هلا.

  .عليه وأشفقتكان ابنها لرقت   ولو ،هذا ابنك دوهنا ،أكربفقال: هللا 
  .هلا دوهنا صاحبتها والولداحلق مع أن  ىخر األفاعرتفت املرأة 

 .(4))عليه السالم( مبا فرج عنه يف القضاء عن عمر ودعا ألمري املؤمننيفسري 
 

 عند امرأة  وديعة رجلني
استودع رجالن امرأة وروى الكايف والتهذيب والفقيه مسنداً، عن زادان وإبراهيم، قال: 

فجاء أحدمها  ،طلقا فغاابنامث  ،ال تدفعيها إىل واحد منا حىت جنتمع عندك :قاال هلاو  وديعةً 
 .مث أعطته ،فأبت حىت كثر اختالفه .أعطين وديعيت فإن صاحيب قد مات :إليها فقال

 املرأة: فقالت  .هايت وديعيت :فقال اآلخرجاء  مث
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قد إال  و  ما أراك :فقال هلا عمر ،فارتفعا إىل عمر ،مت   ذكر أنك قدو  أخذها صاحبك
 .ضمنت

 بيين وبينه. )عليه السالم(  ياً اجعل عل :فقالت املرأة
  .اقض بينهماله )عليه السالم(: عمر فقال 

ال تدفعها إىل واحد أن  قد أمرمتاهاو  ة عنديهذه الوديع :)عليه السالم( فقال علي
 .(5)مل يضمنهاو  ،فائتين بصاحبك ،منكما حىت جتتمعا عندها

 
 امرأة حتتال على رجل

أيت عمر بن  :قال ،)عليه السالم(وروى الكايف والتهذيب مسنداً، عن الصادق 
فذهبت  ،يلةمل تقدر له على حو  كانت هتواهو  اخلطاب ابمرأة قد تعلقت برجل من األنصار

صبت البياض على ثياهبا بني فخذيها مث جاءت إىل و  فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة
 .كذا ففضحينو  هذا الرجل أخذين يف موضع كذاله: إن عمر فقالت 

)عليه  أمري املؤمننيو  فجعل األنصاري حيلف ،يعاقب األنصاريأن  عمر فهم   :قال
قال عمر ألمري ، فلما أكثر الفىت تثبت يف أمرياي أمري املؤمنني  :يقولو  ،جالسالسالم( 

 .اي أاب احلسن ما ترى :)عليه السالم( املؤمنني
أن  بني فخذيها فاهتمهاو  إىل بياض على ثوب املرأة)عليه السالم(  فنظر أمري املؤمنني

ففعلوا فلما أيت ابملاء  ،شديداً  ائتوين مباء حار قد أغلي غلياانً  :فقال ،تكون احتالت لذلك
)عليه السالم(  فأخذه أمري املؤمنني ،أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض

دفع هللا و  مث أقبل على املرأة حىت أقرت بذلك ،فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ،فألقاه يف فيه
  .(6)جل عن األنصاري عقوبة عمرو  عز
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 احتيال امرأة على ضرهتا

عن متيم بن خزام  ي،عن جابر اجلعف ،لربيععن قيس بن ا ،روى صاحب املناقبو 
 ،قد ابت عندها رجل :قالتو  ،قال: صبت امرأة بياض البيض على فراش ضرهتا يسداأل
فقال أمري املؤمنني  ،يعاقبهاأن  قص على عمر فهم  و  ،فتش ثياهبا فأصاب ذلك البياضو 

به أمرهم فصبوا على فلما أيت  ،شديداً  ائتوين مباء حار قد أغلي غلياانً )عليه السالم(: 
 ،كيدكن عظيمن  إ من كيدكننه إ :قالو  فرمى به إليها ،املوضع فانشوى ذلك البياض

 .(7)ضرهبا احلدف ،أمسك عليك زوجك فإهنا حيلة تلك اليت قذفتها
 

 امرأة تفتض يتيمة
أيت عمر بن اخلطاب  :قالوروى الكايف والتهذيب، عن الصادق )عليه السالم(، 

كان الرجل  و  كان من قصتها أهنا كانت يتيمة عند رجلو  ،ا عليها أهنا بغتجبارية قد شهدو 
فدعت بنسوة  ،يتزوجها زوجهاأن  فشبت اليتيمة فتخوفت املرأة ،ما يغيب عن أهله كثرياً 

فلما قدم زوجها من غيبته رمت املرأة اليتيمة  ،حىت أمسكنها فأخذت عذرهتا إبصبعها
فرفع ذلك إىل عمر فلم يدر   ،ا على ذلكهنا الالئي ساعدأقامت البينة من جاراهتو  ابلفاحشة

  .كيف يقضي فيها
 فأتوا عليا ،اذهب بنا إليه)عليه السالم( و : ائت علي بن أيب طالب مث قال للرجل

 .لك بينة أو برهانأ :فقال المرأة الرجل ،قصوا عليه القصة)عليه السالم( و 
فأخرج علي بن  ،فأحضرهتن ،أقول يل شهود هؤالء جارايت يشهدن عليها مبا :قالت

أمر بكل واحدة منهن فأدخلت و  السيف من غمده فطرح بني يديه)عليه السالم(  أيب طالب
 فردها  ،تزول عن قوهلاأن  مث دعا ابمرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ،بيتاً 
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أان  تعرفيين :مث قال ،جثا على ركبتيهو  دعا إحدى الشهودو  ،إىل البيت الذي كانت فيه
وأعطيتها رجعت إىل احلق و  قد قالت امرأة الرجل ما قالتو  ،هذا سيفيو  ،علي بن أيب طالب

على األمان له: فالتفتت إىل عمر فقالت تصدقني ألمكنن السيف منك، مل ن األمان وإ
 الصدق.

  .فاصدقيعلي )عليه السالم(: فقال هلا 
 فسقتها املسكر ،فساد زوجها عليهافخافت  هيئةً و  أهنا رأت مجاالً إال   هللاو ال :فقالت

  .دعتنا فأمسكناها فافتضتهاو 
دانيال النيب إال   أان أول من فرق بني الشاهدين ،هللا أكرب :)عليه السالم( فقال علي
مائة أربعجعل عقرها و  ،العقر ألزمهن مجيعاً و  املرأة حد القاذف ىفألزم عل)عليه السالم( 

)عليه ساق عنه علي و  زوجه اجلاريةو  ،يطلقها زوجهاو  جلتنفى من الر أن  أمر املرأةو  ،درهم
 .(8)السالم(
 

 قصة دانيال النيب )عليه السالم(
 فقال عمر: فحدثنا اي أاب احلسن حبديث دانيال.

امرأة من بين إسرائيل ن إو  ،ال أبو  ال أم له كان يتيماً )عليه السالم(  دانيال فقال: إن 
 كان هلما صديقو  من ملوك بين إسرائيل كان له قاضيان ملكاً ن إو  ،كبرية ضمته فربته  عجوزاً 

احتاج امللك إىل ف ،كان أييت امللك فيحدثهو  ،كانت له امرأة هبية مجيلةو  ،صاحلا كان رجالً و 
 :فقاال ،يأمور أرسله يف بعض  اختارا رجالً  :فقال للقاضيني ،هأمور رجل يبعثه يف بعض 

 .فوجهه امللك ،فالن
 .وصيكما ابمرأيت خرياً أ :فقال الرجل للقاضيني

 .نعم :فقاال
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فكان القاضيان أيتيان ابب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها  ،فخرج الرجل
 لريمجك.  هللا لئن مل تفعلي لنشهدن عليك عند امللك ابلزانو :فقاال هلا ،فأبت

  .افعال ما أحببتما :فقالت
اشتد هبا و  امللك من ذلك أمر عظيمفدخل  ،شهدا عنده أهنا بغتو  فأتيا امللك فأخرباه

 .لكن ارمجوها بعد ثالثة أايمو  قولكما مقبولن إ :فقال هلما ،كان هبا معجباً و  غمه
فإن القاضيني  ،احضروا قتل فالنة العابدة فإهنا قد بغت :واندى يف البلد الذي هو فيه

 .الناس يف ذلك أكثرو  ،قد شهدا عليها بذلك
 .يف هذا من حيلةما عندك  :قال امللك لوزيرهو 

 .ما عندي يف ذلك من شيء :فقال
 فيهم دانيالو  هو بغلمان عراة يلعبون فإذاهو آخر أايمها و  فخرج الوزير يوم الثالث

تكون أنت اي و  اي معشر الصبيان تعالوا حىت أكون أان امللك :فقال دانيال ،هو ال يعرفهو 
من  جعل سيفاً و  مث مجع تراابً  ،هافالن القاضيني الشاهدين عليو  يكون فالنو  فالن العابدة

خذوا بيد هذا فنحوه إىل و  ،كذاو  خذوا بيد هذا فنحوه إىل مكان كذا :قال للصبيانو  قصب
مبا تشهد، قتلتك  مل تقل حقاً ن إ فإنك قل حقاً  :قال لهفمث دعا أبحدمها  ،كذاو  مكان كذا

 إخل.أشهد أهنا بغت  :فقالينظر، و  الوزير قائم يسمعو 
  .كذاو  يوم كذا :الق ،مىت :قال

مب  :فقال له ،آلخرجاءوا ابو  فردوه إىل مكانه ،اآلخرهاتوا و  ردوه إىل مكانه :فقال
مع فالن  :قال ،مع من :قال ،كذاو  يوم كذا :قال ،مىت :قال ،فقال أشهد أهنا بغت ،تشهد

شهدا  ،هللا أكرب :فقال دانيال ،فخالف صاحبه ،موضع كذا :قال ،أينو  :قال ،بن فالن
  .اي فالن اند يف الناس أهنما شهدا على فالنة بزور فاحضروا قتلهما ،وربز 

كما   ،فبعث امللك إىل القاضيني فاختلفا ،فأخربه اخلرب فذهب الوزير إىل امللك مبادراً 
 اختلف 



 .دى امللك يف الناس وأمر بقتلهمافنا ،الغالمان
ال دانيال عن ؤ س كن فيه يفعمر اخلرب ل يتأقال:  ة،صبغ بن نباترواه الفقيه، عن األو 

 .(9)سوال عن الوقت واملوضع والزاينال ةزايد األول
 

 قصة أخرى مشاهبة
)عليه  على عهد أمري املؤمننيونظري هذا اخلرب يف ذلك ما رواه الكايف: إنه كان 

يف حفظ بنية   اآلخرأوصى إىل و  فمات أحدمها ،جلو  اخيان يف هللا عزؤ رجالن متالسالم( 
مث حضره سفر هلا، التعاهد و  اإلكرامو  أنزهلا منزلة ولده يف اللطفو  ظها الرجلفحف ،كانت له

كان و  ،كان هلا مجالو  أدركت الصبيةإذا  فأطال السفر حىت ،أوصى امرأته يف الصبيةو  فخرج
يقدم فرياها قد بلغت أن  فلما رأت ذلك امرأته خافت ،التعاهد هلاو  الرجل يكتب يف حفظها

 ،نسوة معها قد كانت أعدهتنو  فعمدت إليها هي ،مجاهلا فيتزوجهامبلغ النساء فيعجبه 
 .فأمسكنها هلا مث افرتعتها إبصبعها
مما  جتيبه استحياءً أن  صار يف منزله دعا اجلارية فأبتو  فلما قدم الرجل من سفره

عليها قالت له امرأته  أكثرفلما  ،جتيبهأن  فأحل عليها ابلدعاء كل ذلك أتىب ،صارت إليه
 ، ورمتها ابلفجور.أتتيك من ذنب كانت فعلتهأن  فإهنا تستحيي دعها

ما علمت ما كنت أصنع أ ،وحيك :قال هلاو  ،فاسرتجع الرجل مث قام إىل اجلارية فوخبها
كنت البنيت فما ن  إو  ،يتبعض ولدي أو إخو كإال    هللا ما كنت أعدكو ،بك من األلطاف

 .دعاك إىل ما صنعت
لقد  و  قيل لك ما قيل فو هللا ما فعلت الذي رمتين به امرأتك إذا أما :اجلاريةله فقالت 
 .امرأتهبه وصفت له ما صنعت و  ،كذاو  القصة لكذاوأن  ،كذبت علي
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 يد اجلارية فمضى هبما حىت أجلسهما بني يدي أمري املؤمننيو  فأخذ الرجل بيد امرأته
 .أقرت املرأة بذلكو  ،أخربه ابلقصة كلها)عليه السالم( و 

 :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني ،بني يدي أبيه)عليه السالم(  سنكان احلو 
اقض فيها.  

عليها القيمة و  ،نعم على املرأة احلد لقذفها اجلارية :)عليه السالم( فقال احلسن
  .الفرتاعها

أما لو كلف اجلمل الطحن  :مث قال .صدقت :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني
 .(10)لفعل

 
 أخرجوه يف السفر وقتلوه

)عليه  أمري املؤمننيوروى الكايف والتهذيب، عن الباقر )عليه السالم(، قال: دخل 
 املسجد فاستقبله شاب يبكى وحوله قوم يسكتونه، فقال له: ما أبكاك؟ السالم( 

هؤالء النفر فقال: اي أمري املؤمنني إن شرحيًا قضى علي  بقضية ما أدرى ما هي، إن 
فسألتهم عن  ،مات :فسألتهم عنه فقالوا ،مل يرجع أيبو  يب معهم يف السفر فرجعواخرجوا أب

معه و  أيب خرجأن  قد علمتو  ،فقدمتهم إىل شريح فاستحلفهم .ما ترك ماالً  :فقالوا ،ماله
 .مال كثري

 ارجعوا، فرجعوا والفىت معهم ايل شريح. :)عليه السالم( أمري املؤمننيهلم فقال 
 ومنني )عليه السالم(: كيف قضيت بني هؤالء.فقال له أمري امل

فقال: ادعى هذا الفىت على هؤالء النفر أهنم خرجوا يف سفر وأبوه معهم فرجعوا ومل 
يرجع أبوه، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا: ما خلف مااًل، فقلت 

 للفىت: هل لك بينة على ما تدعي، فقال: ال، فاستحلفتهم.
 أمري املؤمنني )عليه السالم(: هكذا حتكم يف مثل هذا. فقال

 فقال: فكيف.
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)عليه  داود النيبإال   هم حبكم ما حكم به قبليفيهللا ألحكمن فقال )عليه السالم(: و
 شرطة باي قنرب ادع يل  ،السالم(



 :مث نظر إىل وجوههم فقال ،من الشرطة فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجالً  ،اخلميس
 .جلاهلإذن إين  ،تقولون إين ال أعلم ما صنعتم أبيب هذا الفىت ،قولونماذا ت

أقيم كل رجل منهم إىل أسطوانة من و  ففرق بينهمرؤوسهم، غطوا و  فرقوهم :مث قال
هات  :فقال ،مث دعا بعبيد هللا بن أيب رافع كاتبه ،سهم مغطاة بثياهبمؤو ر و  أساطني املسجد

فقال  ،جلس الناس إليهو  يف جملس القضاءعليه السالم( ) جلس أمري املؤمننيو  ،دواةو  صحيفة
 .أان كربت فكربواإذا  :هلم

مث  ،كشف عن وجههو  مث دعا بواحد منهم فأجلسه بني يديه ،اخرجوا :مث قال للناس
فقال له أمري  ،مث أقبل عليه ابلسؤال ،ما يقولو  هإقرار اكتب بن أيب رافع: قال لعبيد هللا 

 .أبو هذا الفىت معكمو  يف أي يوم خرجتم من منازلكم :)عليه السالم( املؤمنني
  .كذاو  يف يوم كذا :فقال الرجل

  .كذاو  يف شهر كذا :فقال ،يف أي شهرو  :قال
 .كذاو  يف سنة كذا :قال ،يف أي سنة :قال

  .كذاو  إىل موضع كذا :قال. إىل أين بلغتم يف سفركم حىت مات أبو هذا الفىتو  :فقال
  .يف منزل فالن بن فالن :قال ،تيف منزل من ماو  :قال
  .كذاو  كذا  :قال ،ما كان مرضهو  :قال
 .كذاو  كذا  :قال ،مرض كم يوماً و  :قال
من نزل و  من صلى عليهو  مبا كفنتموهو  من كفنهو  من غسلهو  ففي أي يوم مات :قال

 ،كرب الناس مجيعاً )عليه السالم( و  فلما سأله عن مجيع ما يريد كرب أمري املؤمنني ،قربهيف 
يغطى أن  فأمر ،على نفسهو  صاحبهم قد أقر عليهمأن  مل يشكواو  فاراتب أولئك الباقون

 .ينطلق به إىل السجنو  رأسه
كال زعمتم أين ال أعلم ما   :قالو  كشف عن وجههو  مث دعا آبخر فأجلسه بني يديه

  .صنعتم
 لقد كنت و  ،واحد من القومإال   اي أمري املؤمنني ما أان :فقال



أخذ املال مث رد الذي  و  ،مث دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر ابلقتل ،فأقر ،قتلهل كارهاً 
 .الدمو  فألزمهم املال ،أيضاً كان أمر به إىل السجن فأقر 

 .)عليه السالم(النيب  حكم داودفقال شريح: اي أمري املؤمنني وكيف كان 
الدين، فقال له فقال علي: أن داود النيب مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيا مات 

داود: من مساك هبذا االسم، فقال: أيب، فانطلق داود )عليه السالم( إىل أمه وقال هلا: أيتها 
املرأة ما اسم ابنك هذا، فقالت: مات الدين، فقال هلا: ومن مساه هبذا االسم، قالت: أبوه، 

ل يف بطين قال: وكيف كان ذاك، قالت: إن أابه خرج يف سفر له ومعه قوم وهذا الصيب مح
فانصرف القوم ومل ينصرف زوجي، فسألتهم عنه قالوا مات، فقلت هلم: فأين ما ترك، قالوا: 

 مل خيلف شيئًا.
فقلت: هل أوصاكم بوصية، قالوا: نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من غالم أو جارية 

 فسميه مات الدين، فسميته.
قالت: نعم، قال: فأحياء هم قال داود: وتعرفني القوم الدين كانوا خرجوا مع زوجك، 

 أم أموات، قالت: بل أحياء، قال: فانطلقي بنا إليهم.
مث مضى معها فاستخرجهم من منازهلم فحكم بينهم هبذا احلكم بعينه، وأثبت عليهم 

 املال والدم، وقال للمرأة: مسي ابنك عاش الدين.
ؤمنني )عليه السالم( مث إن الفىت والقوم اختلفوا يف مال الفىت كم كان، فأخذ أمري امل

أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خامتي فهو صادق خامته ومجع خواتيم من عنده، مث قال: 
 .(11)يف دعواه، ألنه سهم هللا، وسهم هللا ال خييب

 
 مؤامرة يدبرها أبو سفيان

 عمري بن وائل الثقفي أمره حنظلةن إ :الطربيو  عن الواقدي يالسرو  يورو 
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من الذهب وديعة  مثانني مثقاالً )عليه السالم(  يدعي على عليأن  بن أيب سفيان 
فإن طلب بينة الشهود  ،أنت وكيلهو  هرب من مكة)صلى هللا عليه وآله( وأنه  عند حممد

أعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قالدة عشرة و  ،فنحن معشر قريش نشهد عليه
رأى عليها أسامي و  فاعترب الودائع كلهاالم( )عليه الس ادعى على عليو  فجاء ،مثاقيل هلند

 يل من يشهد بذلكن إ :فقال ،كثرياً   فنصح له نصحاً  ،مل يكن ملا ذكره عمري خربو  اأصحاهب
 .حنظلةو  أبو سفيانو  عقبة بن أيب معيطو  عكرمةو  هو أبو جهلو 

 ،بةيقعدوا يف الكعأن  مث أمر الشهود ،مكيدة تعود إىل من دبرها :)عليه السالم( فقال
)صلى هللا  اي أخا ثقيف أخربين اآلن حني دفعت وديعتك هذه إىل رسول هللا :مث قال لعمري
 .دفعها إىل عبدهو  فأخذها بيده ،ضحوة هنار :قال ،أي األوقات كانعليه وآله( 

 .ما يلزمين ذلك :قالف ،سأله عن ذلكو  مث استدعى أبيب جهل
تركها و  أخذها من يدهو  وب الشمسدفعه عند غر  :سأله فقالو  مث استدعى أبيب سفيان

 .يف كمه
كان عند وقت وقوف الشمس يف كبد   :فقال ،سأله عن ذلكو  مث استدعى حنظلة

 .تركها بني يديه إىل وقت انصرافهو  السماء
 أنفذها يف احلال إىل دارهو  تسلمها بيده :فقال ،سأله عن ذلكو  مث استدعى بعقبة

 .كان وقت العصرو 
كان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من   :فقال ،عن ذلك سألهو  مث استدعى بعكرمة

  (.السالم)عليها  ساعته إىل بيت فاطمة
 .تغريت أحوالكو  أراك قد اصفر لونك :قال لهو  مث أقبل على عمري

)صلى هللا عليه وآله(  ما كان يل عند حممد ،بيت هللاو  ال يفلح غادرو  أقول احلق :قال
 .عقد هند عليها امسها مكتوبو  داننريهمهذه و  إهنما محالين على ذلكو  وديعة

 :قالو  فأخذه ،ائتوين ابلسيف الذي يف زاوية الدار :)عليه السالم( مث قال علي
)عليه علي  فقال ،هذا مسروق :فقال أبو سفيان ،هذا حلنظلة :فقالوا ،تعرفون هذا السيفأ

 مضى  :قال ،كنت صادقا يف قولك فما فعل عبدك مهلع األسودن  إ :السالم(



كنت ن  إ حضرهأتعود تراه ابعث إليه أن  هيهات :فقال ،إىل الطائف يف حاجة لنا
 .فسكت أبو سفيان ،صادقاً 

 ،فيها العبد مهلع قتيل فإذامث قام يف عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها 
أاب ن إ :فقال ،محلوه إىل الكعبة فسأله الناس عن سبب قتلهو  فأمرهم إبخراجه فأخرجوه

وثب علي ليقتلين و  فكمن يل يف الطريق ،حثاه على قتليو  ولده ضمنوا له رشوة عتقهو  يانسف
  .(12)فلما بطلت حيلتهم أرادوا احليلة الثانية ،أخذت سيفهو  فضربت رأسه

 
 وأي طهارة أفضل من التوبة

وروي الفقيه، إبسناده عن سعد بن طريف، عن األصبغ، قال: أتى رجل أمري املؤمنني 
، فأقبل اجلسسالم( فقال: إين زنيت فطهرين، فأعرض عنه بوجهه، مث قال له: )عليه ال

 .أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يسرت على نفسه كما سرت هللاعلى القوم فقال: 
، وما دعاك إىل ما قلتفقام الرجل فقال: اي أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين، فقال: 

 . وأي طهارة أفضل من التوبةقال: طلب الطهارة. قال: 
 مث أقبل على أصحابه حيدثهم، فقام الرجل وقال: اي أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين.

، فقرأ فأصاب، فقال له: اقرأ. قال: نعم، قال: أتعرف شيئًا من القرآنفقال له: 
أتعرف ما يلزمك من حقوق هللا تعاىل يف صالتك وزكاتكصاب، ، فقال: نعم، فسأله فأ

هل بك من مرض معروف أو جتد وجعًا يف رأسك أو شيئًا يف بدنك أو غمًا يف فقال: 
 ، فقال: ال اي أمري املؤمنني.صدرك
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وحيك اذهب حىت نسأل عنك يف السر كما سألناك يف العالنية، فإن مل تعد فقال: 
 . إلينا مل نطلبك

 يء يدخل عليه به الظن.قال: فسأل عنه فأخرب أنه سامل احلال وأنه ليس هناك ش
إنك لو مل قال: مث عاد إليه الرجل فقال: اي أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين. فقال له: 

 .أتتنا مل نطلبك ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم هللا عز وجل
اي معشر الناس إنه جيزي من حضر منكم رمجه عمن غاب، فنشدت هللا مث قال: 

ثم بعمامته ال يعرف بعضكم بعضاً، واتوين بغلس ال ينظر رجاًل منكم حيضر غدًا ملا تل
 .بعضكم بعضاً، فإننا ال ننظر يف وجه رجل وحنن نرمجه ابحلجارة

نشدت هللا فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل )عليه السالم( مث قال: 
ز وجل حبق من يطلبه رجاًل منكم هلل عليه مثل هذا احلق أن أيخذ هلل به، فإنه ال أيخذ هلل ع

، فانصرف قوم وهللا ال ندري من هم حىت الساعة، مث رماه أبربعة أحجار ورماه هللا مبثله
 .(13)الناس

 
 اكفليه حىت يعقل

)عليه السالم(  أمري املؤمننيامرأة حتج أتت وروى الكايف والتهذيب، عن ميثم، قال: 
ة الذي ال اآلخر أيسر من عذاب  فإن عذاب الدنيا ،إين زنيت فطهرين طهرك هللا :فقالت
 .ينقطع

 .مم أطهركهلا: فقال 
 إين زنيت. :قالتف

 ذلك.ذات بعل أنت أم غري  : أوفقال هلا
 .ذات بعلبل  :فقالت

 فعلت ما فعلت أم غائباً عنك كان.إذ  كان بعلك  فحاضراً أ :فقال هلا
 .حاضراً فقالت: بل 

 ك. هلا: انطلقي فضعي ما يف بطنك مث ايتين أطهر فقال 
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 .شهادةإهنا اللهم  :فلما ولت عنه من حيث ال تسمع كالمه قال
أطهرك اي أمة  :قالف ،فتجاهل عليها ،وضعت فطهرينقد  :أتته فقالتأن  فلم تلبث

 :قالت ،فعلت ما فعلتإذ  ذات بعل أنتو  :قالف .إين زنيت فطهرين :قالتف ،هللا مماذا
فانطلقي وأرضعيه حولني   :قال .بل حاضراً  :قالتزوجك حاضرًا أم غائباً، كان و  :قالنعم. 

 كاملني كما أمرك هللا. 
 فانصرفت املرأة، فلما صارت حبيث ال تسمع كالمه قال: اللهم إهنا شهاداتن.

فلما مضى حوالن أتت املرأة فقالت: قد أرضعته حولني فطهرين اي أمري املؤمنني، 
أنت إذ ذات بعل قال: و  ،هرينإين زنيت فط :فقالتفتجاهل عليها وقال: أطهرك مماذا، 

وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر،  :قالنعم. ف :قالتف ،فعلت ما فعلت
 ال يرتدى من سطحو  يشربو  أيكلفانطلقي فاكفليه حىت يعقل أن  :قال ،بل حاضر :قالت

  .ال يتهور يف بئرو 
الث ثإهنا اللهم  :فلما ولت حيث ال تسمع كالمه قال ،هي تبكيو  فانصرفت

 .شهادات
اي أمة هللا وقد رأيتك ختتلفني ما يبكيك املخزومي فقال: فاستقبلها عمرو بن حريث 

 إىل علي تسألينه أن يطهرك. 
اكفلي ولدك  :فقال يل ،يطهرينأن  فسألته)عليه السالم(  أتيت أمري املؤمنني :قالتف

مل و  املوتيت علي  أيأن  قد خفتو  ،ال يتهور يف بئرو  ال يرتدى من سطحو  يشربو  حىت أيكل
  .يطهرين

 فرجعت فأخربت أمري املؤمنني ه،أكفلإليه فأان  يارجع :فقال هلا عمرو بن حريث
مل وهو متجاهل عليها: و )عليه السالم(  فقال هلا أمري املؤمنني ،بقول عمرو)عليه السالم( 

 ،لتفعلت ما فعأنت إذ ذات بعل و  :قال .إين زنيت فطهرين :قالتف .يكفل عمرو ولدك
 .بل حاضراً  :قالتكان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً، ف غائباً أف :قال .نعم :قالت

قد ثبت لك عليها نه إ اللهم :قالو  رأسه إىل السماء)عليه السالم(  فرفع أمري املؤمنني
  أربع



اي حممد من  :فيما أخربته من دينك( آلهو  هللا عليه ىصل)نك قلت لنبيك أو  شهادات
 إين غري معطل حدودكو  اللهم، وطلب بذلك مضاديتمن حدودي فقد عاندين  عطل حداً 

 .متبع لسنة نبيكو ك بل مطيع لك أحكامال مضيع و  ال معاند لكو  ال طالب مضادتكو 
اي وكأمنا الرمان يفقأ يف وجهه، فلما رأى ذلك عمرو قال: فنظر إليه عمرو بن حريث 

لست فإين كرهته إذ   فأماذلك،  حتبأنك ننت إذ ظ أكفلهأن  أردتإمنا  أمري املؤمنني إين
 .أنت صاغرو  لتكفلنه ،شهادات ابهلل أربعبعد أ :)عليه السالم(فقال  ،أفعل

 .اي قنرب اند يف الناس الصالة جامعة :املنرب فقالأمري املؤمنني )عليه السالم( فصعد 
سالم( فحمد وقام أمري املؤمنني )عليه ال ،حىت غص املسجد أبهله وافاجتمعفنادى، 

الظهر ليقيم عليها هذا املرأة إىل  هن إمامكم خارج هبذإأيها الناس هللا وأثىن عليه مث قال: 
فعزم عليكم ملا خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم ال يتعرف أحد  ،شاء هللان إ احلد

 .منكم إىل أحد حىت تنصرفوا إىل منازلكم
 خرج الناس متنكرين متلثمني بعمائمهمو  رأةابملالناس بكرة خرج فلما أصبح  ،مث نزل

يف اأكمامهم حىت انتهى هبا والناس معه إىل الظهر ابلكوفة، و  احلجارة يف أيديهمأبرديتهم و و
مث وضع  ،ه يف غرز الركابيأثبت رجلو  بغلتهمث ركب حفرية مث دفنها فيها حيفر أن  فأمر هلا
تعاىل عهد إىل و  هللا تباركن إ أيها الناس :السبابتني يف أذنيه مث اندى أبعلى صوتهإصبعيه 

ن ال يقيم احلد م  أبنه  إيل  حممد )صلى هللا عليه وآله(  هعهد عهداً )صلى هللا عليه وآله(  نبيه
 .فمن كان هلل عليه مثل ما له عليها فال يقيم احلد ،هلل عليه حد

 م )عليه احلسنيو  احلسنو  فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خال أمري املؤمنني



 .(14)ما معهم غريهميومئذ و عليها احلد فأقام هؤالء الثالثة  (،السالم
 

 اخرت أيهن شئت
يف بينا أمري املؤمنني )عليه السالم( وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(، قال: 

إين أوقبت على غالم )عليه السالم(  اي أمري املؤمنني :أاته رجل فقالإذ  هأصحابمن  مأل
فلما كان من غد عاد إليه فقال  ،هاج بك اي هذا امض إىل منزلك لعل مراراً  :الفق ،فطهرين

فقال له: اي هذا امض إىل منزلك لعل  ،اي أمري املؤمنني إين أوقبت على غالم فطهرين :له
 مراراً هاج بك. حىت فعل ثالاثً بعد مرته األوىل.

حكم يف مثلك  عليه وآله( )صلى هللا رسول هللان إ اي هذافلما كان يف الرابعة قال له: 
 هضربة ابلسيف يف عنق :قال ،ما هن اي أمري املؤمننيو  :قال ،فاخرت أيهن شئت أحكامبثالثة 

 .أو إحراق ابلنار ،الرجلنيو  من جبل مشدود اليدين رأو إهدا ،ابلغة ما بلغت
 .اي أمري املؤمنني أيهن أشد علي :قالف

 .اإلحراق ابلنار :قال
 .هتا اي أمري املؤمننيفإين قد اخرت  :قال
 .خذ لذلك أهبتك :قال

اللهم إين قد أتيت من الذنب ما  ل:فصلى ركعتني مث جلس يف تشهده فقا. نعم :فقال
أن  ابن عم نبيك فسألتهو   ختوفت من ذلك فأتيت إىل وصي رسولكينإنو  ،قد علمته

اللهم فإين  ا،اخرتت أشدهقد اللهم فإين  ،ثالثة أصناف من العذاببني فخريين  ،يطهرين
 .ال حترقين بنارك يف آخريتوأن  جتعل ذلك كفارة لذنويبأن  أسألك

  احلفرية اليت حفرها له أمري املؤمننيجلس يف هو ابك حىت و  مث قام
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بكى )عليه السالم( و  فبكى أمري املؤمنني ،هو يرى النار تتأجج حوله)عليه السالم( و 
 قم اي هذا أبكيت مالئكة السماء :ليه السالم()ع فقال له أمري املؤمنني ،ه مجيعاً أصحاب

 .فعلتقد مما  وال تعاودن شيئاً  ،هللا قد اتب عليك فقموإن  ،األرضمالئكة و 
 

 ))هال تركتموه((
وروي أن ماعز بن مالك أقر عند النيب )صلى هللا عليه وآله( ابلزان فأمر برمجه، فلما 

هال تركتموه إذ )صلى هللا عليه وآله(: رموه هرب، فلحقه الناس فقتلوه، فقال هلم النيب 
لو كان علي )عليه السالم( حاضراً معكم ، وقال هلم: هرب، ألنه هو الذي أقر على نفسه

 .(15)ووداه من بيت املال ملا ضللتم
 

 سكارى يتباعجون ابلسكاكني
 ة نفر شربوا املسكر على عهد أمريأن أربع علماء السريقال املفيد يف اإلرشاد: روى 

رفع و  ،انل اجلراح كل واحد منهمو  فتباعجوا ابلسكاكني ،فسكروا)عليه السالم(  املؤمنني
 فمات يف السجن منهم اثنان ،فأمر حببسهم حىت يفيقوا)عليه السالم( إىل أمري املؤمنني اخلرب 

 .بقي اثنانو 
منني من أقدان اي أمري املؤ  :فقالوا)عليه السالم(  فجاء قوم االثنني إىل أمري املؤمنني

 .اينهذين النفسني فإهنما قتال صاحب
 .لعل كل واحد منهما قتل صاحبهو  ما علمكم بذلكو  :فقال هلم

 .حكم فيها مبا علمك هللاأال ندري ف :قاال
 .(16)ااحليني منهما بدية جراحهممقاصة ة بعد ربعدية املقتولني على قبائل األ :فقال
 

 قصة اخرى مماثلة
 )عليه السالم( الباقر عن  ،عن حممد بن قيسلتهذيب، وأما ما رواه الكايف وا
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فأخذ بعضهم على  ،ة شربوا مسكراً أربعيف )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني :قال
فأمر اجملروحني فضرب كل واحد منهما مثانني  ،جرح اثنانو  فقتل اثنان ،بعض السالح فاقتتلوا

 ،تقاس جراحة اجملروحني فرتفع من الديةأن  أمرو  ،قضى بدية املقتولني على اجملروحنيو  ،جلدة
 .لى أحد من أولياء املقتولني شيءفإن مات اجملروحان فليس ع
كاان ىف طرف واملقتوالن ىف   ن يكونأب ،كون القاتل اجملروحني  ةفمحمول على معلومي

 .(17)فطر 
 

 ستة نفر نزلوا الفرات
واحد فتغاطوا فيه لعباً فغرق ات الفر قال املفيد يف اإلرشاد أيضاً: روي أن ستة نفر نزلوا 

 ،شهد الثالثة على االثنني أهنما غرقاهو  ه،ن منهم على ثالثة منهم أهنم غرقو فشهد اثنا ،منهم
منها على االثنني حبسب الشهادة ثالثة أمخاس فقضي فيه الدية أمخاسًا على اخلمسة نفر، 

 عليهما، ومخسان على الثالثة حبساب الشهادة أيضاً. 
 . (18)يد: ومل يكن يف ذلك قضية أحق ابلصواب مما قضى به )عليه السالم(قال املف

 
 هلكوا مجيعا

 ةخرب زبييف إرشاد املفيد أيضاً: رفع إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( وهو ابليمن، 
 على شفري فوقف  ،ليهإفغدا الناس ينظرون  ،سد فوقع فيهاحفرت لأل
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تعلق الثالث ابلرابع فوقعوا يف و  بثالث اآلخرلق تعو  رجل فزلت قدمه فتعلق آبخرالزبية 
عليه ثلث و  فريسة األسد األولأبن )عليه السالم(  فقضى ،هلكوا مجيعاً و  الزبية فدقهم األسد

 .على الثالث الدية الكاملة للرابعو  ،على الثاين ثلثا الدية للثالثو  ،الدية للثاين
)عليه لقد قضى أبو احلسن  :فقال( )صلى هللا عليه وآله فانتهى اخلرب إىل رسول هللا

 .(19)جل فوق عرشهو  هللا عزبقضاء فيهم السالم( 
 

 قضية أخرى مشاهبة
احتفروا  قوماً ن إ :)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف والتهذيب عن مسمع، 

فازدحم الناس عليها ينظرون إىل األسد فوقع رجل  ،زبية لألسد ابليمن فوقع فيها األسد
فجرحهم األسد فمنهم من مات من جراحة  ،آبخر واآلخر ،آبخر اآلخرفتعلق  ،خرفتعلق آب

 فقال أمري املؤمنني ،فتشاجروا يف ذلك حىت أخذوا السيوف ،منهم من أخرج فماتو  األسد
للثالث و  ،للثاين ثلث الديةو  ،لألول ربع الديةأن  فقضى ،هلموا أقضي بينكم: )عليه السالم(

 اخلرب.  جعل ذلك على قبائل الذين ازدمحواو  ،دية كاملةالللرابع و  ،الديةنصف 
 .(20)وهذا حممول على مدخلية املزدمحني يف سقوطهم

 
 شهد له ابلصواب

 خرب جارية محلت )عليه السالم(  مننيؤ امل مريأىل إرفع  :املفيد إرشادىف 
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فجاءت جارية أخرى فقرصت احلاملة فقمصت  ،لعباً و  جارية على عاتقها عبثاً 
على القارصة بثلث )عليه السالم(  فقضى ،هلكتو  صتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقهالقر 

بلغ اخلرب بذلك إىل و  ،أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً و  ،على القامصة بثلثهاو  ،الدية
 .(21)شهد له ابلصوابو  فأمضاه)صلى هللا عليه وآله(  رسول هللا
 

 قصة أخرى مماثلة
يف جارية ركبت جارية فنخستها )عليه السالم(  ى أمري املؤمننيقضقال: عن األصبغ و 

 فقضى بديتها نصفني بني الناخسة ،جارية أخرى فقمصت املركوبة فصرعت الراكبة فماتت
 .(22)املنخوسةو 

 
 لصاحب الدينارين

وروى الفقيه والتهذيب: عن السكوين، عن الصادق )عليه السالم( عن آابئه )عليهم 
املؤمنني )عليه السالم(، يف رجل استودع رجاًل دينارين واستودعه آخر  السالم(، عن أمري

ديناراً فضاع دينار منها، فقضى أن لصاحب الدينارين ديناراً، ويقسمان الدينار الباقي بينهما 
 .(23)نصفني

 
 قضية أخرى مشاهبة

ا: ورواي أيضًا عن الصادق )عليه السالم(، يف رجلني كان معهما درمهان، فقال أحدمه
 الدرمهان يل، وقال اآلخر: مها بيين وبينك، فقال أبو عبد هللا )عليه السالم(: 
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 أما الذي قال مها بيين وبينك فقد أقر أبن أحد الدرمهني ليس له فيه شيء وأنه
 .(24)لصاحبه، ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفني

 
 نصفه للبائع ونصفه للمبتاع

كان عنده و  عن رجل اشرتى من رجل عبداً سئل وقد  ،)عليه السالم(الباقر عن و 
فذهب  ،قد قبض املالو  ،اآلخررد و  اذهب هبما فاخرت أيهما شئت :فقال للمشرتي ،عبدان

يقبض نصف الثمن مما و  لريد الذي عنده منهما :قال ،هبما املشرتي فأبق أحدمها من عنده
رد النصف الذي و  اءفإن وجد اختار أيهما ش ،يذهب يف طلب الغالمو  ،أعطى من البيع

 .(25)نهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاعمل يوجد كان العبد بين إو  ه،أخذ
 

 لصاحب الشاهدين سهمني
يف )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 

مسة فقضى لصاحب الشهود اخل ،مخسة واآلخر فأقام أحدمها شاهدين ،رجلني ادعيا بغلة
 .(26)ولصاحب الشاهدين سهمني ،مخسة أسهم

 
 أيهما أقام البينة فله املال

 )عليه السالم( وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(، قال: قال أمري املؤمنني 
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مث مات على تلك  ،فالن ألحدمها عندي ألف درهمو  يف رجل أقر عند موته لفالن
نهما البينة فاملال بينهما مل يقم واحد من إو  ،له املالأيهما أقام البينة ف :فقال :قال ،احلال

 .(27)نصفان
 

 امرأة تشبهت أبمة
وروى الكايف، عن أيب روح: إن امرأة تشبهت أبمة لرجل وكان ذلك لياًل فواقعها وهو 

اضرب الرجل حداً يرى أهنا جاريته، فرفع إىل عمر فأرسل إىل علي )عليه السالم(، فقال: 
 .ملرأة حداً يف العالنيةيف السر واضرب ا

 .(28)قلت: محل على تسرت الرجل كذابً، و ذكران تفصيله يف كتاب )احلدود(
 

 احللم مثل الظل
 :)عليه السالم( قال لرجل على عهد أمري املؤمنني رجالً ن إ :عن مساعة قالوفيه أيضاً، 

 :فقال ي،افرتى عل هذان إ :قالو )عليه السالم(  فرفعه إىل أمري املؤمنني ،إين احتلمت أبمك
وما قال لك ،يف العدل)عليه السالم(  فقال له أمري املؤمنني ،احتلم أبميأنه  زعم :قال: 
نضربه حىت ال لكن سو  ،فإن احللم مثل الظل ،شئت أقمته لك يف الشمس فاجلد ظلهن إ

 .(29)يعود يؤذي املسلمني
 

 ليس هكذا حكمهم
  ،مسة نفر أخذوا يف الزانخبوروى الكايف عن األصبغ، قال: أيت عمر 
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 حاضراً )عليه السالم(  كان أمري املؤمننيو  ،يقام على كل واحد منهم حدأن  فأمر
 .حدعليهم فأقم أنت  :قال .اي عمر ليس هذا حكمهم :فقال

قدم الثالث فضربه و  ،فرمجهالثاين قدم و  ،منهم فضرب عنقه واحداً )عليه السالم( فقدم 
 .قدم اخلامس فعزرهو  ،ه نصف احلدقدم الرابع فضربو  ،احلد

اي أاب احلسن مخسة نفر يف قضية  :فقال عمر ،تعجب الناس من فعلهو  فتحري عمر
 .اآلخريشبه  ءشيمنها ليس و واحدة أقمت عليهم مخسة حدود 

فخرج عن ذمته مل يكن له  فكان ذمياً  األولأما  :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني
أما الثالث فغري حمصن حده و  ،ثاين فرجل حمصن كان حده الرجمأما الو  ،السيفإال   حد

 .(30)ما اخلامس فمجنون مغلوب على عقلهأو  ،أما الرابع فعبد ضربناه نصف احلدو  ،اجللد
 

 ال جيب الرجم
 ،يف امرأة حمصنة فجر هبا غالم صغري)عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيويف املناقب: 

احلد ألن الذي فجر هبا جيب إمنا  ،ال جيب الرجم :ه السالم()علي فقال ،ترجمأن  فأمر عمر
 .(31)ليس مبدرك

 
  إنه غائب عن أهله

 فقال  ،يرجمأن  برجل ميين حمصن فجر ابملدينةوفيه أيضاً: أمر عمر 

                                                

 .16ح 350ص 18ج الوسائل: (30)
 .360ص 2ج املناقب: (31)



أهله يف بلد و  ،غائب عن أهلهألنه  ،ال جيب عليه الرجم)عليه السالم(: أمري املؤمنني 
 .(32) ملعضلة مل يكن هلا أبو احلسنال أبقاين هللا :فقال عمر ،حلدجيب عليه اإمنا  ،آخر

 
 ما ابل هذه؟

فسأهلا  ،أيت ابمرأة حاملةملا كان يف والية عمر  :ويف كشف الغمة من مناقب اخلوارزمي
 :فقال )عليه السالم(ترجم، فلقيها علي بن أيب طالب أن  عمر فاعرتفت ابلفجور، فأمر هبا

ما ابل هذه، ترجمأن  أمر هبا عمر :وافقال. 
نعم اعرتفت  :فقال ،ترجمأن  أمرت هبا وقال لعمر: )عليه السالم(فردها علي 

 .فما سلطانك على ما يف بطنها ،هذا سلطانك عليها :فقال ،عندي ابلفجور
 ،كلقد كان ذ :فقال ،فلعلك انتهرهتا أو أخفتها :)عليه السالم(مث قال له علي 

نه إ ،معرتف بعد بالءحد على ال  :يقول (آلهو  هللا عليه ىصل)سول هللا ما مسعت ر  :قالف
 عجزت النساء :مث قال ،فخلى عمر سبيلها له إقرارمن قيدت أو حبست أو هتددت فال 

 . (33)، لو ال علي هللك عمر)عليه السالم(يلدن مثل علي بن أيب طالب أن 
 

 مال هللا أكل بعضه بعضا
 قضى أمري املؤمنني :قال ،)عليه السالم(الباقر عن  ،قيس عن حممد بنوروى الكايف 

  واآلخر ،أحدمها عبد ملال هللا ،يف رجلني سرقا من مال هللا)عليه السالم( 

                                                

 .360ص 2ج املناقب: (32)
 .112ص 1ج كشف الغمة: (33)



من مال هللا أكل  ،أما هذا فمن مال هللا ليس عليه شيء :فقال ،من عرض الناس
 .(34)أتواللحم حىت بر  أن يطعم السمن فقدمه فقطع يده مث أمر اآلخرأما و  ،بعضه بعضاً 

 
 احبسه

بن اخلطاب بسارق ويف املناقب، عن عبد الرمحن بن عابد األزدي، قال: أيت عمر 
)عليه السالم(: علي له فقال  ،مث أيت به الثالثة فأراد قطعه ،مث أيت به الثانية فقطعه ،فقطعه

قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه ال تفعل(35). 
 

 وهبت يدك لسورة البقرة
)عليه  جاء رجل إىل أمري املؤمننيوروى الفقية يف ابب حد السرقة والتهذيب: إنه 

قد  :قال ،نعم سورة البقرة :قال، القرآنمن  تقرأ شيئاً أ :فقال له ،فأقر ابلسرقةالسالم( 
 .وهبت يدك لسورة البقرة

البينة قامت إذا  ما يدريك ما هذاو  :قال ،من حدود هللا تعطل حداً أ :فقال األشعث
ن شاء إن شاء عفا و إاإلمام  أقر الرجل على نفسه فذاك إىلوإذا  ،يعفوأن  فليس لإلمام

 .(36)قطع
 

 إذا كان للناس فهو للناس
اإلمام الواجب على  :مسعته يقول :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 

 نظر إذا 
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ألنه  ،تاج إىل بينة مع نظرهال حيو  يقيم عليه احلدأن  إىل رجل يزين أو يشرب اخلمر
 ،يدعهو  ميضيو  ينهاهو  يزبرهأن  نظر إىل رجل يسرق فالواجب عليهوإذا  ،أمني هللا يف خلقه

وإذا كان للناس  ،إقامته اإلمامكان هلل فالواجب على إذا   احلقألن  :قال ،كيف ذاك  :قلت
 .(37)فهو للناس

 
 إذا ثىن ضمن

أمري إن الصادق )عليه السالم(: عن اب، وروى الكايف، ابب ضمان ما يصيب الدو 
 يضمن صاحبه فإذا ثىن ضمن صال الفحل أول مرة ملإذا  كان)عليه السالم(   املؤمنني
 .(38)صاحبه

 
 )صلى هللا عليه وآله( يف من سب النيب

على رأس أيب حني أاته  كنت واقفاً  :قال ،)عليه السالم(روى الكايف، عن الكاظم 
ينهض إليه، فدخل عليه وقد مجع فقهاء أن  املدينةأمري  احلارثي رسول زايد بن عبيد هللا

املدينة وبني يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى أنه ذكر النيب )صلى هللا 
قال ف ،حيبسو  قلنا يؤدب :قالواعليه وآله( فنال منه، فقال )عليه السالم(: ما قال الفقهاء، ف

ما كان )صلى هللا عليه وآله(  النيب أصحابمن  تم لو ذكر رجالً رأيأ)عليه السالم( هلم: 
بني )صلى هللا عليه وآله( و  فليس بني النيبهلم: سبحانه هللا قال ف ،مثل هذا :قالوا ،احلكم فيه
لفتواك، إال   هؤالء مل نرسل إليكله )عليه السالم(: دع فقال الوايل  ،ه فرقأصحابرجل من 

الناس يف أسوة ن إ :قال)صلى هللا عليه وآله( النيب أن  ين أيبأخرب  :)عليه السالم(فقال 
 يذكرين فالواجب  من مسع أحداً  ،سواء
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 رفع إليهإذا  الواجب على السلطانو  ،ال يرفع إىل السلطانو  يقتل من شتمينأن  عليه
  .(39)أخرجوا الرجل فاقتلوه حبكم أيب عبد هللا :فقال زايد بن عبيد هللا ،من انل مينيقتل أن 

 
 إنه ابنكما

ن إ :أتى ابمرأته إىل عمر فقال رجالً ن إ :)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 
 :قالواف ،فقال ملن حبضرته ما ترون ،أبيض إهنا ولدت غالماً و  أان أسودو  امرأيت هذه سوداء

يه )عل قال فجاء أمري املؤمنني ،ولدها أبيضو  زوجها أسودو  ترمجها فإهنا سوداءأن  نرى
 ،تتهم امرأتكأ :فقال لألسود ،فحداثه ،ما حالكما :فقال ،لرتجملة قد وجه هباالسالم( و 

فظننت قد قالت يل يف ليلة من الليايل أان طامث  :قال ،هي طامثو  فأتيتها :قال ،ال :فقال
نعم سله قد  :قالت ،أنت طامثو  هل أاتك :فقال للمرأة ،أهنا تتقي الربد فوقعت عليها

لو قد حترك و  غلب الدم النطفة فابيضوإمنا  ،ابنكمافإنه  فانطلقا :قال ،أبيتو  حرجت عليه
 .(40)فلما أيفع اسود ،اسود

 
 قصة اخرى مماثلة

 ورواه العامة لكنهم عكسوا، فجعلوا االبن أسود من أبيضني.
 يعزره فقال عليأن  فأراد عمر ،منه أبوهفعن فضائل العشرة: أيت عمر اببن أسود انتفى 

 عليه)
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لو  :فقال عمر ،فلذلك سوده هللا :قال ،هل جامعت أمه يف حيضها :للرجل (السالم 
 .(41)ال علي هللك عمر

 
 الولد لك

إين   :فقال)عليه السالم( رجل إىل علي جاء  ويف املناقب، عن جابر األنصاري، قال:
هتا مث أأانشدك هللا هل وطو  :)عليه السالم( فقال ،ت بولدءإهنا جاو  كنت أعزل عن امرأيت

 .(42)فالولد لك :نعم قال :قال ،تبولأن  عاودهتا قبل
 

 احلمل والرضاع ثالثون
 ،بولد أشهرجاءت امرأته بعد قدومه بستة جاء فلما  ،كان اهليثم يف جيشفيه أيضاً:  و 

من )عليه السالم( فأدركها علي  ،فأمر برمجها ،قص عليهو  جاء به عمرو  ،فأنكر ذلك منها
 محلهو : هللا تعاىل يقولن إ ،على نفسك إهنا صدقت أربع :قال لعمرمث  ،ترجمأن  قبل

 فاحلمل ،الوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملنيو قال و  ،فصاله ثالثون شهراو 
  .(43)خلى سبيلهاو  ،لو ال علي هللك عمر :فقال عمر .الرضاع ثالثونو 

 
 اعرتف الرجل ابلولد

 نقم الناس على عثمان أنه رجم وفيه: يف اتريخ أمحد بن أيب يعقوب: مما 
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امرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت لستة أشهر، فأمر عثمان برمجها، فلما 
 محلهو  :جل يقولو  هللا عزن إ :فقال )عليه السالم(بن أيب طالب علي أخرجت دخل عليه 

أة ، فأرسل عثمان يف أثر املر حولني كاملنييف رضاعه: قال و  ،فصاله ثالثون شهراو 
 . (44)فوجدت قد رمجت وماتت، واعرتف الرجل ابلولد

 
 الولد ولده

امرأة نكحها شيخ كبري أن  اخلاصةو  روى نقلة اآلاثر من العامة :قال رشاداإلويف 
سأل املرأة و  ،على عثمان األمرفالتبس  ،أنكر محلهاو  مل يصل إليهاأنه  فزعم الشيخ ،فحملت

فقال أمري احلد، أقيموا عليها  :قال عثمان ،ال :قالت، كانت بكراو  تضك الشيخفهل ا
فلعل الشيخ كان ينال منها وسم للبول، لحيض لللمرأة مسني سم ن إ :)عليه السالم( املؤمنني

قد كنت أنزل  :فسئل فقال ،فاسألوا الرجل عن ذلك ،يض فحملت منهماؤه يف سم احملفنال 
 احلمل له :)عليه السالم( املؤمنني أمريفقال  ،تضاضفاملاء يف قبلها من غري وصول إليها ابال

 .(45))عليه السالم(فصار عثمان إىل قضائه  ،أرى عقوبته على اإلنكارو  ،الولد ولدهو 
 

 عليها خامت
)عليه  أيت أمري املؤمنني :)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، عن السكوين، 

  ،يها فقلن هي عذراءفأمر النساء فنظرن إل ،ابمرأة بكر زعموا أهنا زنتالسالم( 
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شهادة النساء يف  كان جييزو  ،جلو  ما كنت ألضرب من عليها خامت من هللا عز :فقال
 .(46)مثل هذا
 

 درأ عنها احلد
ابمرأة مع رجل )عليه السالم( أيت علي  :قال ،)عليه السالم(الباقر عن وروى الكايف، 

لو سئل هؤالء عن و  ،فدرأ عنها احلد ،هللا اي أمري املؤمننيو ستكرهينأ :فقالت ،فجر هباقد 
 .(47))عليه السالم( هللا فعله أمري املؤمننيو قدو  ذلك لقالوا ال تصدق

 
 رفع القلم عن ثالثة

عمر بن اخلطاب أيت ابمرأة جمنونة ن إ :إىل احلسنمرفوعًا  ،مناقب اخلوارزميوعن 
 ما مسعت رسول هللاأ اي عمر :)عليه السالم( فقال له علي ،رمجهافأمر بحبلى قد زنت 

  .(48)عن اجملنون حىت يربأ ... رفع القلم عن ثالثةيقول: )صلى هللا عليه وآله( وسلم 
 

 لعل هلا عذرا  
امرأة شهد عليها الشهود أهنم وجدوها يف بعض ن إ :اخلاصةو  روى العامة ،رشاديف اإلو 

 ، فأمر عمر برمجها ،ليس ببعل هلاو  مياه العرب مع رجل يطؤها

                                                

 .13ح 261ص 18ج الوسائل: (46)
 .1ح 18الباب  382ص 18ج الوسائل: (47)
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جترح و  :قالو  فغضب عمر ،اللهم إنك تعلم أين بريئة :فقالت، ذات بعلكانت و 
 .أيضاً الشهود 

سئلت عن و  فردت ،اسألوها فلعل هلا عذراً و  ردوها :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني
 مل يكن يف إبلو  محلت معي ماءو  إبل أهلييف كان ألهلي إبل فخرجت   :فقالت ،حاهلا
يسقيين حىت أن  فنفد مائي فاستسقيته فأىب ه لنب،كان يف إبلو  خرج معي خليطناو  ،لنب أهلي

 .خترج أمكنته من نفسي كرهاً أن  فأبيت فلما كادت نفسي ،من نفسيأمكنه 
ال عاد فال إمث و  هللا أكرب فمن اضطر غري ابغ :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني

 .عليه
 .(49)فلما مسع عمر ذلك خلى سبيلها

ندًا عن الصادق )عليه السالم( لكن صدره: جاءت امرأة إىل عمر ورواه الكايف مس
تزويج ورب فقالت: إين زنيت فطهرين، إىل أن قال: فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 

 .الكعبة
 

 ال تعجلوا
أنت أزىن  :فقالت .اي زانية :فقال الرجل هلا ،امرأةو  برجلإىل عمر أيت ويف املناقب: و 

ليس على و  على املرأة حدان ،ال تعجلوا :)عليه السالم( فقال علي ،لدافأمر أبن جي ،مين
إال  أهنا تضرب وال  ،ها على نفسها ألهنا قذفتهقرار حد إلو  حد لفريتهاعليها  ،ءالرجل شي

 .ضرب هبا الغايةي
 أهنا ال تضرب حد الزان كاماًل  وال يضرب هبا إىل الغايةقوله )عليه السالم(: 

                                                

 .8ح 18الباب  384ص 18ج الوسائل: (49)



لى اإلقرار أربع مرات، ومل تقر غري مرة فتعزر، وإلقرارها على نفسها ألنه موقوف ع
 .(50)سقط عن الرجل حد القذف

 
 عقوبة أخرى

كح أيت عمر برجل قد ن   :)عليه السالم(الباقر عن وروى الكايف يف احلد، والتهذيب، 
 :قالوا ،رأيتموه يدخله كما يدخل امليل يف املكحلة :فقال للشهود ،جيلدهأن  يف دبره فهم  

فقال  ،فطلب الفحل الذي نكح فلم جيده ،ما ترى يف هذا :)عليه السالم( فقال لعلي .نعم
)عليه السالم(: فقال  .خذوهعمر: قال مث  ،تضرب عنقهأن  أرى فيه :)عليه السالم( علي

فيه مث أحرقه فلفه من حطب  اً بطنله ادع  :قال ،ما هيو  :قال ،بقيت له عقوبة أخرى
 .(51)ابلنار

 
 هذا لتجريك

ابلنجاشي الشاعر قد أيت )عليه السالم(  أمري املؤمننيوروى الكايف، عن أيب مرمي: إن 
الغد فضربه عشرين إىل مث دعا به  ،فضربه مثانني مث حبسه ليالً  ،شرب اخلمر يف شهر رمضان

 ،هيهذه العشرون ما و  ضربتين مثانني يف شرب اخلمر ،هذاما اي أمري املؤمنني  :فقالسوطاً، 
 .(52)ك على شرب اخلمر يف شهر رمضانيهذا لتجر )عليه السالم(: فقال 

 
 ال شيء عليه

 وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(: 
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كان أول و  ،بقضية ما قضى هبا أحد كان قبله)عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيقال: 
)صلى هللا  ملا قبض رسول هللاأنه  ذلكو  ،)صلى هللا عليه وآله( قضية قضى هبا بعد رسول هللا

شربت أ :فقال له أبو بكر ،أيت برجل قد شرب اخلمر ،إىل أيب بكر األمرأفضى عليه وآله( و 
منزيل بني و  إنين ملا أسلمت :فقال ،هي حمرمةو  مل شربتهاو  :فقال ،نعم :فقال الرجل ،اخلمر

 .جتنبهاأللو أعلم أهنا حرام و  يستحلوهناو  ظهراين قوم يشربون اخلمر
 :فقال ،ما تقول اي أاب حفص يف أمر هذا الرجل :أبو بكر إىل عمر فقالفالتفت 

بل يؤتى احلكم يف  :قال عمر ،اي غالم ادع لنا علياً  :فقال أبو بكر .أبو احلسن هلاو  معضلة
 .منزله

 فقال علي ،فاقتص عليه قصته ،فأخربه بقصة الرجل ،معه سلمان الفارسيو  فأتوه
األنصار فمن كان و  ابعث معه من يدور به على جمالس املهاجرين :بكرأليب )عليه السالم( 

 .عليهء فإن مل يكن تال عليه آية التحرمي فال شي ،تال عليه آية التحرمي فليشهد عليه
فخلى  ،فلم يشهد عليه أحد ،)عليه السالم( ففعل أبو بكر ابلرجل ما قال علي

 .سبيله
أجدد أتكيد أن  أردتإمنا  :يه السالم()عل فقال عليأرشدهتم، لقد  :فقال سلمان
فما  يهدىإال  أن  ييتبع أمن ال يهد  أن  فمن يهدي إىل احلق أحقأ ،هذه اآلية يف وفيهم
 .(53)لكم كيف حتكمون

 
 شهادة اخلصي 
 أيت عمر بن اخلطاب بقدامة بن  :قال)عليه السالم( الباقر عن وروى الكايف، 

                                                

 .4ح 249ص 7ج الكايف: (53)



 ،هو عمرو التميميو  جالن أحدمها خصيفشهد عليه ر  ،قد شرب اخلمرو  مظعون
 .اخلمرء رآه يقياآلخر أنه شهد و  رآه يشربأنه  فشهد أحدمها ،املعلى بن اجلارود واآلخر

 فيهم أمري املؤمنني)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا  أصحابفأرسل عمر إىل أانس من 
)صلى هللا عليه  هللا ما تقول اي أاب احلسن فإنك الذي قال رسولله: فقال )عليه السالم( 

ما  :قال ،فإن هذين قد اختلفا يف شهادهتما أقضاها ابحلقو  هذه األمةأنت أعلم : وآله(
ما و  :قالف ،هل جتوز شهادة اخلصي :فقال .ما قاءها حىت شرهباو  اختلف يف شهادهتما

 .(54)ئهكذهاب بعض أعضاإال    ذهاب حليته
 

 عثمان خيالف عليا  )عليه السالم(
فسأل  ،قد عتق منها ثالثة أرابعو  مكاتبة زنت على عهد عثمانأن  رووارشاد: ويف اإل

 .جيلد منها حبساب الرقو  جيلد منها حبساب احلرية :فقال)عليه السالم(  عثمان أمري املؤمنني
 .جتلد حبساب الرق :سأل زيد بن اثبت فقالو 

عتق منها ثالثة  قدو  كيف جتلد حبساب الرق :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني
 .أكثرهال جلدهتا حبساب احلرية فإهنا فيها و  أرابعها

  .لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها حبساب احلرية :فقال زيد
 .أجل ذلك واجب :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني

 .(55)فأفحم زيد، وخالف عثمان أمري املؤمنني )عليه السالم( بعد ظهور احلجة عليه

                                                

 .2ح ابب النوادر 401ص 7ج الكايف: (54)
 .112ص :رشاداإل (55)



 ن أنذرقد أعذر م
كان صبيان يف زمان   :قال)عليه السالم( الصادق عن وروى الكايف والفقيه والتهذيب، 

فرفع ذلك  ،فرمى أحدهم خبطره فدق رابعية صاحبه ،يلعبون أبخطار هلم)عليه السالم(  علي
مث  ،فأقام الرامي البينة أبنه قال حذار فدرأ عنه القصاص ،)عليه السالم( إىل أمري املؤمنني

 .(56)ذرأنقد أعذر من  :قال
 

 عليك دية الصيب
فبلغ  ،كانت امرأة تؤتى  :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف والتهذيب، 

ففزعت املرأة فأخذها الطلق فذهبت إىل  ،جياء هبا إليهأن  أمرو  عهاذلك عمر فبعث إليها فرو  
 .فاستهل الغالم مث مات ،بعض الدور فولدت غالماً 

ما  :فقال له بعض جلسائه ،من موت الغالم ما شاء هللاو  روعة املرأةفدخل عليه من 
 .ما هذاو  :قال بعضهمو  ،ءعليك من هذا شي

اجتهدمت ما كنتم ن  إ :هلم)عليه السالم( فقال  ،)عليه السالم( سلوا أاب احلسن :قال
 .(57)عليك دية الصيب :مث قال ،لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأمتو  ،أصبتم

 
 صيبت عينهأعور أ

يف رجل أعور )عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيقال: )عليه السالم( وعن الباقر 
 يعقل له نصف الدية و  تفقأ إحدى عيين صاحبهأن  :تئأصيبت عينه الصحيحة ففق

                                                

 .1ح 26الباب  50ص 19ج الوسائل: (56)
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 .(58)ذ دية كاملة ويعفو عن عني صاحبهشاء أخن إو 
 

 رجل يف فراش رجل
برجل )عليه السالم(  أيت أمري املؤمنني :لقا)عليه السالم( الصادق عن وروى الفقيه، 

 .(59)ئه)عليه السالم( فلوث يف خمر  فأمر به أمري املؤمنني ،وجد حتت فراش رجل
 

 إن شهدن صدقت
يف )عليه السالم(  قال أمري املؤمننيوروى التهذيب، عن الباقر )عليه السالم( قال: 

سوة من بطانتها هل كان تسأل نأنه  امرأة ادعت أهنا حاضت يف شهر واحد ثالث حيض
 .(60)فإن شهدن صدقت وإال  فهي كاذبة ،حيضها فيما مضى على ما ادعت

 
 ما كان عندي أكثر مما قال

)عليه بينا احلسن بن علي أنه  (السالم ماعليهوروى الكايف، عن الباقر والصادق )
ما و  :قالف ،اي أاب حممد أردان أمري املؤمنني :أقبل قوم فقالواأبيه إذ يف جملس السالم( 
امرأة جامعها  :قالوا ،ما هي ختربوان هباو  :قال ،نسأله عن مسألةأن  أردان :قالوا ،حاجتكم

زوجها فلما قام عنها قامت حبموهتا فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها 
 ،فما تقول يف هذا ،فحملت
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من مث فإن أصبت فمن هللا  أقولو  ،أبو احلسن هلاو  معضلةاحلسن )عليه السالم(: فقال 
 ،شاء هللان إ ال أخطئأن  فأرجو ،أخطأت فمن نفسين إو  )عليه السالم(، أمري املؤمنني

الولد ال خيرج منها حىت ألن  ،يعمد إىل املرأة فيؤخذ منها مهر اجلارية البكر يف أول وهلة
 ،ضع ما يف بطنهاينتظر ابجلارية حىت تو  ،مث ترجم املرأة ألهنا حمصنة ،تشق فتذهب عذرهتا

 .يرد الولد إىل أبيه صاحب النطفة مث جتلد اجلارية احلدو 
)عليه السالم(  فلقوا أمري املؤمنني ،)عليه السالم( فانصرف القوم من عند احلسن

كان عندي فيها ما  ول ؤ لو أنين املس :فقال ،فأخربوه ،ما قال لكمو  ما قلتم أليب حممد :فقال
 .(61)أكثر مما قال ابين

 
 أيب اجلسري يقتل رجال ابن

موسى األشعري أن ابن أيب  معاوية كتب إىل أيبن إ :بن املسيبوروى الفقيه عن حيىي 
وقد أشكل حكم ذلك على القضاة، فسأل أبو  ،فقتلهرجاًل امرأته على بطن وجد  اجلسري

ا ـ وما موسى عليًا )عليه السالم( فقال: وهللا ما هذا يف هذه البالد ـ يعين الكوفة وما يليه
هذا حبضريت فمن أين جاءك هذا، قال: كتب إيل  معاوية أن ابن أيب اجلسري وجد مع امرأته 

أان أبو رجال فقتله، وقد أشكل ذلك على القضاة فرأيك يف هذا، فقال )عليه السالم(: 
 .(62)هدون على ما شهد وإال  دفع برمتهة يشربعجاء أبن إ احلسن

 
 هدم اإلسالم ما كان قبله

 املناقب، عن شرح أخبار القاضي النعمان، قال أبو عثمان النهدي: جاء وروى 
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تطليقتني فما  سالميف اإلو  إين طلقت امرأيت يف الشرك تطليقة :فقال ،رجل إىل عمر
علي بن أيب  يءكما أنت حىت جي  :قال ،ما تقول :فقال له الرجل ،فسكت عمر ،ترى

 :)عليه السالم( فقال علي ،ليه قصتكقص ع)عليه السالم( فقال له: فجاء علي  ،طالب
 .(63)هي عندك على واحدة ،ما كان قبله سالمهدم اإل

وفيه أيضاً، عن مصقلة بن عبد هللا العبدي، قال: إان روينا يف احلديث خرباً يعرفه سائر 
من كان، روي أن ابن اخلطاب أاته رجل فقال: كم عدة تطليق اإلماء، فقال: اي حيدر كم 

اذكره، فأومأ املرتضى أبصبعيه فثىن الوجه إىل سائله؟؟؟، قال: اثنتان، فانثىن تطليقة لألمة 
 .(64)فقال له: تعرف هذا، قال: ال، قال: هذا علي ذو العال

 
 حتلف وترث

امرأة  ،كان لرجل امرأاتن  :قال ،إبسناده عن حممد بن حيىي ،سفيان بن عيينةوروى عن 
فذكرت األنصارية اليت  ،نصارية مث مات بعد مدةفطلق األ ،امرأة من بين هاشمو  من األنصار

ردمها إىل و  ،فلم يدر ما حيكم به ،قامت عند عثمان البينة مبرياثها منهأو  طلقها أهنا يف عدهتا
فقال  ،ترثهو  طلقها ثالث حيضأن  حتلف أهنا مل حتض بعد :فقال ،)عليه السالم( علي

رجت حفت ،رتثلو  ه فلتحلفقد رضيت :قالت ،هذا قضاء ابن عمك :عثمان للهامشية
 .(65)اثتركت املري و  األنصارية من اليمني

 
 كلب وطأ شاة

 ويف كشكول البهائي: إن أعرابياً سأل علياً )عليه السالم( فقال: إين رأيت 
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كلبًا وطأ شاًة فأولدها ولداً، فما حكم ذلك يف احلل، فقال له علي )عليه السالم(: 
 هو كلب، وإن رأيته أيكل علفاً فهو شاة.اعتربه يف األكل، فإن أكل حلماً ف

 فقال األعرايب: وجدته اترة أيكل هذا واترة أيكل هذا.
 فقال: اعتربه يف الشرب، فإن كرع فهو شاة، وإن ولغ فهو كلب.

 فقال األعرايب: وجدته يلغ مرة ويكرع أخرى.
وسط فهو فقال: اعتربه يف املشي مع املاشية، فإن أتخر عنها فهو كلب وإن تقدم أو ت

 شاة.
 فقال: وجدته مرة هكذا، ومرة هكذا.

 قال: اعتربه يف اجللوس، فإن برك فهو شاة وإن أقعى فهو كلب.
 قال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة.

 قال: اذحبه، فإن وجدت له كرشاً فهو شاة، وإن وجدت له أمعاء فهو كلب.
 .(66)(فبهت عند ذلك األعرايب من فصل أمري املؤمنني )عليه السالم

 
 

 اعلفوه الكسب والنوى
 :فقال ،سئل عن محل غذي بلنب خنزيرة إبسناده: إن عليًا )عليه السالم( اجلعفرايت

مل يكن استغىن عن ن إو  ،كان استغىن عن اللنبن  إ اخلبزو  النوىو  سبعلفوه الك  او  قيدوه
 .(67)لنب فليلق على ضرع شاة سبعة أايمال

 
 رجل نذر

سئل عن إن أمري املؤمنني )عليه السالم( )عليه السالم(: وروى الكايف، عن الصادق 
 .(68)حىت جيوز فليقم يف املعرب قائماً  :قال ،ميشي إىل البيت فمر مبعربأن  رجل نذر
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 ثالثة يشرتكون يف القتل

واحد منهم أمسك )عليه السالم(  ثالثة نفر رفعوا إىل أمري املؤمننيوروى الكايف: إن 
أمسك  يف الذيو  ،تسمل عيناهالربيئة أن فقضى يف  ،يراهم واآلخر قتلهف اآلخرأقبل و  رجالً 

 .(69)وقضى يف الذي قتل أن يقتل ،أن يسجن حىت ميوت كما أمسك
 

 رجل داس بطن رجل
وروى الكايف، رفع إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( رجل داس بطن رجل حىت أحدث 

ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث يف ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حىت حيدث يف 
 .(70)الدية

 
 ُكْلهما مجيعا

فيها مسكة  فوجد ،سئل عن مسكة شق بطنها)عليه السالم(  علياً وروى الكايف: إن 
 .(71)كلهما مجيعا :قال ،أخرى

 
 هذا ذكاة

تعاصى فابتدره ثور يف  ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، عن حممد احلليب، 
حلم وحية )أي سريعة( و ذكاة هذا وا، وأتوا عليًا )عليه السالم( فقال: قوم أبسيافهم ومس  

 .(72)حالل
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 1ح 304ص 16ج الوسائل: (71)
 .2ح 10الباب  260ص 16ج الوسائل: (72)



 املهر على الذي زوجها
يف )عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيقال:  ،)عليه السالم(وروى الكايف، عن الصادق 

ذي املهر على الن إو  ،هلا املهر مبا استحل من فرجهان إ ،هي برصاءو  امرأة زوجها وليها
زوجه إايها رجل ال و  تزوج امرأة رجالً أن  لوو  ،دلسهاألنه  صار عليه املهروإمنا  ،زوجها

 .ء وكان املهر أيخذه منهايعرف دخيلة أمرها مل يكن عليه شي
وروى الكايف، عن الباقر )عليه السالم( قال: قضى أمري املؤمنني )عليه السالم( يف 

 .(73)إال  أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت املرأة امرأة حرة دلس هلا عبد فنكحها ومل تعلم
 

 هذه مستثناة
فأاته )عليه السالم(  كنت عند أيب عبد هللا  :قالوروى الكايف، عن منصور بن حازم، 

 فقال أبو عبد هللا ،يتزوج أبمهاأ يدخل هباأن  فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ،رجل
إال   جعلت فداك ما تفخر الشيعة :فقلت ،م ير به أبساً قد فعله رجل منا فل :)عليه السالم(

مث  ،ال أبس بذلكأنه  الشمخية اليت أفتاها ابن مسعود هيف هذ)عليه السالم(  بقضاء علي
من  :قالف ،من أين أخذهتا :)عليه السالم( فقال له علي ،فسأله)عليه السالم(  أتى علياً 
م من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل رابئبكم الاليت يف حجوركو عز وجل: قول هللا 

هذه و  هذه مستثناةن إ :)عليه السالم( فقال علي ،تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم
فقال أبو عبد هللا )عليه السالم( للرجل: أما تسمع ما يروي  ،وأمهات نسائكممرسلة 

)عليه  علياً أن  ختربين اي شيخهذا عن علي )عليه السالم(، إىل أن قال: قال )عليه السالم(: 
 .(74)السالم( قضى هبا وتسألين ما تقول فيها

                                                

 .2ح 2الباب  596ص 16ج الوسائل: (73)
 .1ح 354ص 7ج الوسائل: (74)



 النباش سارق
فقال  ،أخذ نباش يف زمن معاوية :قال)عليه السالم( وروى الكايف، عن الصادق 

ما هكذا فعل علي بن  :فقال رجل من القوم ،لي سبيلهختو  عاقبهت :فقالوا ،ما ترون :هصحابأل
هو سارق وهتاك  :باش وقاليقطع الن :قال ،ما فعلو  :قال )عليه السالم(، أيب طالب

 .(75)للموتى
 

 سجن من قصب
)عليه السالم( إذا  كان أمري املؤمنني  :قال ،)عليه السالم(الصادق عن روى الكايف، و 

 .(76)وأعطاه ربع قوته حىت يطلق يطلق جعل له حظرية من قصبأن  أىب املؤيل
 

 الصيد حالل
قال )عليه السالم(  أمري املؤمنني)عليه السالم(، قال: إن الصادق  عن ،وروى الكايف

 للعني ما رأت: فجاء رجل آخر فأخذه ،فتبعه حىت سقط على شجرة يف رجل أبصر طائراً 
  .(77)لليد ما أخذتو 

إن الطري إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حالل ملن وقال )عليه السالم( أيضاً: 
 .(78)أخذه

 
 مل جتز شهادهتما

 )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني :قالالباقر )عليه السالم(،  عن ،الكايفوروى 

                                                

 .5ح 510ص 18ج الوسائل: (75)
 .7ح 546ص 15ج الوسائل: (76)
 .1ح 38الباب  246ص 16ج الوسائل: (77)
 .3ح 37الباب  245ص 16ج :الوسائل (78)



كان بعد ذلك جاء إذا   حىت ،يف رجل شهد عليه رجالن أبنه سرق فقطع يده
 ،شبهنا ذلك هبذاإمنا  ،ليس الذي قطعت يدهو  هذا السارق :الشاهدان برجل آخر فقاال

 .(79)ادهتما على اآلخردية ومل جيز شهغرمهما نصف الأن  فقضى عليهما
 

 سابق احلاج
)عليه السالم( مل يكن جييز  أمري املؤمننين إ :)عليه السالم(الصادق عن وعن الكايف، 
 .(80)شهادة سابق احلاج

)عليه السالم(  أتى قنرب أمري املؤمنني :قال)عليه السالم( الصادق عن وروى الكشي، 
 ،هذا خاسر احلاج ،ال قرب هللا داره :الفق ،هو يف الرحبةو  هذا سائق احلج قد أتى :فقال

 .(81)دهداخرج إليه فار الصالة، ر قة وينيتعب البهيم
 

 إنه مات بعدها
يف  امرأة ماات مجيعاً و  قضى يف رجل)عليه السالم( أمري املؤمنني  نإوروى الكايف: 

 :قالو  فجعل املرياث للرجل ،رجله على املرأةو  يد الرجلو  ماات على فراش واحد ،الطاعون
نه مات بعدهاإ(82). 

أقول: ميكن محله على أنه )عليه السالم( قضى فيها بعلمه، أو على أن يف مثله يكتفي 
 ابلظن والقرائن.

 )عليه السالم(  سألت أاب عبد هللا :عبد الرمحن بن احلجاجوروي أيضاً، عن 

                                                

 .1ح 243ص 18ج الوسائل: (79)
 .2ح 281ص 18ج الوسائل: (80)
 .6ح 58الباب  331ص 8ج الوسائل: (81)
 .3ح 595ص 17ج الوسائل: (82)



هم مات قبل ال يعلم أيو  ،عن القوم يغرقون يف السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون
 .(83))عليه السالم( كذلك هو يف كتاب علي  ،يورث بعضهم من بعض :قال ،صاحبه

 
 أنت أحق بشرطك
)عليه أمري املؤمنني أتى  مكاتباً ن إ :)عليه السالم(الصادق عن وروى التهذيب، 

 ،فجئته ابملال كله ضربة ،يف كل سنة جنوماً  شرط علي  و  سيدي كاتبينن إ :قالفالسالم( 
 :فقال)عليه السالم( أمري املؤمنني فدعاه  ،جييز عتقي فأىب عليو  أيخذه كله ضربةأن  فسألته
 ،النجوم اليت شرطتإال   ما آخذ :قالف ،متضي عتقهو  ما لك ال أتخذ املال :فقال له ،صدق

 .(84)أنت أحق بشرطكله: ف)عليه السالم(  فقال ،أتعرض من ذلك إىل مرياثهو 
 

 عليها حدان
الصادق )عليه السالم(، قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: إذا  عن ،وروى الكايف

سئلت الفاجرة من فجر بك، فقالت: فالن، فإن عليها حدين، حدًا عن فجورها، وحداً 
 .(85)لفريتها على الرجل املسلم

 
 ال يقام حد ابرض العدو

 : ليه السالم()ع أمري املؤمننيقال  :قال ،)عليه السالم(الباقر  عنوروى الكايف، 

                                                

 .1ح 589ص 17ج الوسائل: (83)
 .2ح 98ص 16ج الوسائل: (84)
 .3ح 432ص 18ج الوسائل: (85)



ال يقام على أحد حد أبرض العدو(86). 
 

 ال تقطع ميينه
أن  يف رجل أمر بهوروي عنه )عليه السالم( قال: قضى أمري املؤمنني )عليه السالم( 

 :فقال ،قطع ميينهنأ قطعنا مشالهإمنا  قالواو  ،حسبوها ميينهو  تقطع ميينه فقدمت مشاله فقطعوها
الهال تقطع ميينه قد قطعت مش(87).  

 
 ثالثة حدود

 فيمن قتل)عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني :قال)عليه السالم( روي عن الصادق و 
وقتله  ،وقطع يده يف سرقته ،فأقام عليه احلد فجلده لشربه اخلمر ،سرقو  شرب مخراً و 

 .(88)بقتله
 

 ثالثة اسواط
فغلظ قنرب فزاده  ،حداً  الً يضرب رجأن  اً أمر قنرب )عليه السالم(  أمري املؤمنني: إن يورو 

 .(89))عليه السالم( من قنرب ثالثة أسواطفأقاده  ،ثالثة أسواط
 

 شريكك يف البعري
  اختصم إىل أمري املؤمنني :قال ،)عليه السالم(الصادق عن ، وروى الكايف

                                                

 .1ح 317ص 18ج الوسائل: (86)
 .1ح 456ص 18ج الوسائل: (87)
 .7ح 327ص 18ج الوسائل: (88)
 .3ح 312ص 18ج وسائل:ال (89)



مث  ،اجللدو  استثىن البائع الرأسو  بعرياً  اآلخررجالن اشرتى أحدمها من )عليه السالم( 
 .(90)يف البعري على قدر الرأس واجللدهو شريكك  :فقال للمشرتيينحره، أن  لمشرتيبدا ل

 
 املستعري ضامن

من وروى التهذيب، عنه )عليه السالم(، قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
فعيب فهو  صغرياً  استعار حراً  من :قالو  ،لقوم فعيب فهو ضامن مملوكاً  استعار عبداً 

 .(91)ضامن
 

 رية بني دارينحظ
حظرية عن أاب عبد هللا )عليه السالم(  سألقال:  ،عن منصور بن حازموروى الكايف، 

 .(92)ذي من قبله القماطقضى به لصاحب الدار ال)عليه السالم(  علياً أن  فزعم ،بني دارين
 

 سوط له شعبتان
يد بن عقبة الولوروى الكايف، عن الباقر )عليه السالم(: إن عليًا )عليه السالم( جلد 

شرب من زعم أنه بني و  اقض بينهبسوط له شعبتان أربعني جلدة، ملا قال له عثمان: 
 .(93)اخلمر

                                                

 .1ح 304ص 5ج الكايف: (90)
 .11ح 1الباب  338ص 13ج الوسائل: (91)
 .1ح 14الباب  172ص 13ج الوسائل: (92)
 .1ح 5الباب  470ص 18ج الوسائل: (93)



 مقتول أقطع اليد
رجل عن كتاب علي )عليه السالم(، يف  ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 

 جناية جناها كانت قطعت يده يفن  إ :فقال ،كان املقتول أقطع اليد اليمىنو  عمداً  قتل رجالً 
يقتلوا قاتله أدوا أن  فإن أراد أولياؤه ،أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ،على نفسه

ا طرحوا عنه ؤو شان إو  ،يقتلوهو  كان أخذ دية يده أو إىل أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها
ال أخذ هلا و  جناية جناها على نفسهغري كانت يده قطعت يف ن  إو  ،أخذوا الباقيو  دية يد

 .(94)ا أخذوا دية كاملةؤو شان إو  ،ال يغرم شيئاً و  دية قتلوا قاتله
 

 صغار قتل أبوهم
وروى التهذيب، عنه )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(: إن عليا )عليه السالم( 

أو  ن أحبوا قتلوا أو عفوابلغوا خريوا فإ فإذا ،يكربواأن  ابلصغار الذين قتل أبوهمقال: انتظروا 
 .(95)صاحلوا

 
 تقطع أيديهما

يبيع هذا وروى إبراهيم بن هاشم: قضى أمري املؤمنني )عليه السالم( يف رجلني اتجرين 
 .(96)ما سارقا أنفسهما وأموال الناسأيديهما ألهنتقطع ، قال: يفران من بلد إىل بلد، و هذا

                                                

 .1ح 82ص 19ج الوسائل: (94)
 .2ح 85ص 19ج الوسائل: (95)
 .2ح 515ص 18ج الوسائل: (96)



 شهادة مرفوضة وأخرى مقبولة
انوله السوادي الذي القدمية، يف الكتاب وروى امليثمي، عن الكيدري، عن الكتب 

شهد شاهدان من  :منها ،مسائلاملذكور يف آخر الشقشقية وفيه )عليه السالم( أمري املؤمنني 
ألهنما جيوزان  ،ال :)عليه السالم( فقالهل تقبل شهادهتما، أسلم أنه  اليهود على يهودي

  .تغيري كالم هللا وشهادة الزور
ن النصارى على نصراين أو جموسي أو يهودي أنه أسلم، فقال ومنها: شهد شاهدان م

ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين )عليه السالم(: تقبل شهادهتما، لقول هللا سبحانه: 
ومن ال يستكرب عن عبادة هللا ال يشهد  وإهنم ال يستكربونإىل  قالوا إان نصارى

 .(97)الزور
 

 عقلها أبرش البكارة
جاريتان دخلتا احلمام فاقتضت إحدامها  :)عليه السالم( رفع إىل عليو  ع،يف املقنو 

 .(98)أبرش البكارة فقضى على اليت فعلت عقلها ،ى إبصبعهاخر األ
 

 درأ عنهما احلد
)عليه السالم(  أيت أمري املؤمننيوروى الفقيه، عن الصادق )عليه السالم(، قال: 

 .(99)درأ عنهما احلد وعزرمها بدنه فصاحبه يفبرجلني قذف كل واحد منهما 
 واملراد نسبة كل منهما إىل اآلخر اللواط به.

 ورواه الكايف والتهذيب وفيهما: )ابلزان يف بدنه(.

                                                

 .12ح رابب النواد 215ص 3ج املستدرك: (97)
 .4ح 42الباب  283ص 3ج املستدرك: (98)
 .2ح 451ص 18ج الوسائل: (99)



يف رجل دعا )عليه السالم(  قضى أمري املؤمنني :قال)عليه السالم( ، عنه وروى الكايف
جيلد صاحبه عشرين ول أن األفأمر  ،أنت ابن اجملنون :اآلخرفقال له  ،ابن اجملنون :آخر

السوط فجلده جمللده فلما جلده أعطى  ،مستعقب مثلها عشرينأنه  اعلم :قالو  ،جلدة
 .(100)ينكل هبما نكاالً عشرين، 
 

 ال تشرت شبكة الصياد
أن  هنىوروى التهذيب، عن الصادق )عليه السالم(: إن أمري املؤمنني )عليه السالم( 

 .(101)فما خرج فهو من مايل بكذا وكذا كتكاضرب بشب :يشرتى شبكة الصياد يقول
 

 ال يقتل والد بولده
قتله، ويقتل الولد بوالده إذا إذا  ال يقتل الوالد بولده :)عليه السالم(وفيه أيضاً: قال 

 .(102)قتله
 

 عقوبته يف بشه
وروى البالذري يف فتوحه: إن رجاًل يقال له معن بن زائدة انتقش على خامت اخلالفة 

ر، فأصاب مااًل من خراج الكوفة ـ إىل أن قال ـ فلما صلى عمر صالة الصبح على عهد عم
 قال للناس: مكانكم ـ وذكر قصته هلم ـ وقال: ما تقولون فيه. 

                                                

 .3ح 452ص 18ج الوسائل: (100)
 .14ح كتاب البيع  124ص 7ج التهذيب: (101)
 .4ح 57ص 19ج الوسائل: (102)



فقال قائل: اقطع يده، وقال قائل: اصلبه، وعلي )عليه السالم( ساكت، فقال له 
شره، فضربه عمر ضرابً عمر: ما تقول اي أاب احلسن، قال: رجل كذب كذبة عقوبته يف ب

 .(103)شديداً وحبسه
 

 توبة كاذبة
وعن كناايت اجلرجاين عن األصمعي، قال: أخذ علي )عليه السالم( قومًا بسرقة 
فحبسهم، فجاء رجل فقال: اي أمري املؤمنني إين كنت معهم وقد تبت، فأمر حبده، وقال 

 متمثاًل:
 ويدخل الرأس من مل يدعه أحد

 (104)القرنبني القرينني حىت لزه 

 
 يشق بطنها وخيرج الولد

وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(، قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: إذا 
 ماتت املرأة ويف بطنها ولد يتحرك يشق بطنها وخيرج الولد.

ال أبس أن يدخل الرجل وقال يف املرأة ميوت يف بطنها الولد فيخوف عليها، قال: 
 . رجهيده فيقطعه وخي

 .(105)إذا مل ترفق به النساءوزاد يف الباب الثاين: 
 

 مال املشرك
 وروى التهذيب، عن الباقر )عليه السالم(: إن علياً )عليه السالم( كان يقضي يف

                                                

 .448ص فتوح البالذري: (103)
 .2ح 46الباب  673ص 2ج الوسائل: (104)
 .2ح 46الباب  673ص 2ج الوسائل: (105)



املواريث فيما أدرك اإلسالم من مال مشرك تركه مل يكن قسم قبل اإلسالم، أنه كان  
 .(106)جيعل للنساء والرجال حظوظهم منه

 
 يوم غائم

)عليه السالم( ال تقاس عني يف  أمري املؤمننيقضى : قال ،السكوينالفقيه، عن يف و 
 .(107)يوم غيم
 

 أتجيل سنة
ويف الفقيه، روي عن سلمة بن متام، قال: أهرق رجل على رأس رجل قدرًا فيه مرق 

ه، فذهب شعره، فاختصموا يف ذلك إىل علي )عليه السالم(، فأجله سنة فلم ينبت شعر 
 .(108)فقضى عليه ابلدية

 
 الدية أو القطع

وروى الفقيه، عن الصادق )عليه السالم(: إن يف كتاب علي )عليه السالم(: لو أن 
رجاًل قطع فرج امرأته ألغرمته هلا ديتها، فإن مل يؤد إليها الدية قطعت هلا فرجه إن طلبت 

 .(109)ذلك

                                                

 .1ح 383ص 12ج سائل:الو  (106)
 .397ص 1ج روضة املتقني: (107)
 .2ح 431ص 10ج الوسائل: (108)
 .15ح 313ص 7ج والكايف: ،112ص 4ج الفقيه: (109)



 
 دية مفاصل األصابع

مري املؤمنني )عليه السالم( كان يقضي يف كل مفصل وروى الفقيه، عن السكوين: إن أ
من األصابع بثلث عقل تلك األصابع، إال  اإلهبام فكان يقضي يف مفصلها بنصف عقلها، 

 ألن هلا مفصلني.
 .(110)رواه يف ابب دية مفاصل األصابع

 
 عليك جباريتك
)عليه  جاء رجل إىل أمري املؤمنني :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 

أوجع امرأتك  :فقال ،امرأيت حلبت من لبنها يف مكوك فأسقته جارييتن إ :فقالالسالم( 
 .(111)وعليك جباريتك

 
 حرام حلمها ولبنها

 :قالف ،عن البهيمة اليت تنكح)عليه السالم(  أمري املؤمننيسئل  ،)عليه السالم( هعنو 
 لبنهاكذلك حرام حلمها و(112). 

 
 هال راب بني األب وابن

وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(، قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
 بني السيد وعبدهال و  ،رابالولده و  بني الرجلليس. 

                                                

 .1ح 113ص 4ج والفقيه: ،1ح 42الباب  267ص 19ج الوسائل: (110)
 .1ح 298ص 15ج الوسائل: (111)
 . 3ح 359ص 16ج الوسائل: (112)



ويف أخبارهم )عليهم السالم( مثله، مع زايدة: املرأة وزوجها، واملسلم والذمي أبخذ 
 .(113)املسلم من الذمي دون إعطائه

 
 ارمسوه يف املاء

 :فقال أيكلون جراداً قوم مر على قال:  ،)عليه السالم(روى التهذيب، عن أيب جعفر و 
 .(114)فارمسوه يف املاء إذن :فقال هلم ،هو صيد البحرإمنا  :فقالوا ،أنتم حمرمونو  هللا هسبحان

 
 الناس كلهم أحرار

 عن جارية مل)عليه السالم(  أاب جعفروروى الكايف، عن محران بن أعني، قال: سألت 
قد قضى يف  :فقال ،ادعت املرأة أهنا ابنتهاو  امرأة ادعى الرجل أهنا مملوكة لهو  رجلمع  ،تدرك

هو و  من أقر على نفسه ابلرقإال   الناس كلهم أحرارفقال: )عليه السالم(  هذا علي
 .(115)مدرك

 
 ردي احلديقة وتزوجي

عاتكة بنت زيد بن  وروى أبو الفرج يف أغانيه: إن عبد هللا بن أيب بكر أعطى زوجته
 عمرو بن نفيل حديقة من السهم الذي أصابه ابلطائف على أن 

                                                

 .1ح 436ص 12ج الوسائل: (113)
 .273ص 1: جالفروع ،551ص 1ج تهذيب:ال (114)
 .حكامكتاب القضاء واأل  1ح 420ص 7ج الكايف: (115)



ال تتزوج بعده، فلما مات خطبها عمر، فقالت: كان أعطاين حديقة على أن ال 
ردي احلديقة على أتزوج، فقال هلا عمر: فاستفيت، فاستفتت علياً )عليه السالم(، فقال هلا: 

 .(116)، فتزوجت بهأهله وتزوجي
 

 ال أتكلوا من حلومها
 غالباً عن جده، إن سحيمًا انفر  ،النجاشي، عن ربعي بن عبد هللا بن جارودوروى 

فلما وردت قاموا هلا ابلسيوف  ،وردت املاءإذا  مائةبظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله 
)عليه  عليو  ،البغال يريدون اللحمو  فخرج الناس على احلمريات ،فجعلوا يضربون عراقيبها

أيها الناس ال  :هو يناديو  إلينا)صلى هللا عليه وآله( النيب فجاء على بغلة  ،ابلكوفةالسالم( 
 .(117)ومها وإمنا أهل هبا لغري هللاحل أتكلوا من
 

 إمنا اللعان ابللسان
ليس بني  :قال)عليه السالم(  علياً ن إ ،)عليه السالم(الصادق عن وروى اخلصال، 

 ،النصرانيةكذلك و  ،اليهودية تكون حتت املسلم :أزواجهن مالعنة بنيو  مخس من النساء
تعاىل ألنه  ،اجمللود يف الفريةو  ،احلرة تكون حتت العبد فيقذفهاو  ،األمة حتت احلر فيقذفهماو 

زوجها لعان إمنا اللعان  بنيو  اخلرساء ليس بينهاو  ،ال تقبلوا هلم شهادة أبداو  :يقول
 .(118)ابللسان

                                                

 اين.غاأل (116)
 .126ص رجال النجاشي: (117)
 .12ح 598ص 15ج الوسائل: ،146ص 1ج اخلصال: (118)



 
 بلإمنا لك اإل

 أقبل أعرايبإذ  كنت مع عمر مبىن  :أنساملصري قال القاضي نعمان وعن شرح أخبار 
فقام إليه  ،نعم :قالف ،فقمت إليه فسألته ،سله هل يبيع الظهر :فقال يل عمر ،معه ظهرو 

جردها من  :فقال األعرايب ،حلق هذا الظهرأاي أنس  :مث قال ة عشر بعرياً أربعفاشرتى منه 
 .أقتاهباو  ما اشرتيتها أبحالسهان إ :فقال ،اأقتاهبو  أحالسها

 ،أحالسهاو  كنت اشرتطت عليه أقتاهبافقال لعمر:   ،)عليه السالم( فاستحكما علياً 
 ادفع أقتاهباو  اي أنس جردها :فقال عمر ،فجردها له فإمنا لك اإلبل :قال ،ال :فقال عمر

 .(119)ففعلت ،أحلقها ابلظهرو  أحالسها إىل األعرايبو 
 

 األرواح قبل األجساد
معدهنما و  البغضو  ما الفرق بني احلبأاب بكر: سأل نصرانيان وروى املناقب، أنه 

والرؤاي  ما الفرق بني الرؤاي الصادقةو  ،معدهنما واحدو  النسيانو  ما الفرق بني احلفظو  ،واحد
 .الكاذبة ومعدهنما واحد
 فلما سأاله عن احلب ،)عليه السالم( فلما سأاله أشار إىل علي ،فأشار إىل عمر

فما  ،فأسكنها اهلواء ،هللا تعاىل خلق األرواح قبل األجساد أبلفي عامن إ :قال ،البغضو 
 .ما تناكر هناك اختلف ههناو  ،تعارف هناك ائتلف هاهنا
 ،جعل لقلبه غاشيةو  هللا تعاىل خلق ابن آدمن إ :فقال ،النسيانو  مث سأاله عن احلفظ

 الغاشية منطبقة مل حيفظو  ما مر ابلقلبو  ،أحصىو  حفظمنفتحة  الغاشيةو  فمهما مر ابلقلب
 .مل حيصو 

                                                

 .363ص 2ج املناقب: (119)



هللا تعاىل خلق ن إ :)عليه السالم( فقال ،الكاذبة والرؤاي الصادقة عن الرؤاي مث سأاله
بقي سلطانه فيمر به و  انم العبد خرج الروح فإذا ،فسلطاهنا النفس جعل هلا سلطاانً و  الروح

مهما كان و  ،فمهما كان من الرؤاي الصادقة فمن املالئكة ،اجلن جيل منو  جيل من املالئكة
 .(120)صفنيبديه وقتال معه فأسلما على ي ،من الرؤاي الكاذبة فمن اجلن

 
 طعم املاء احلياة

 بنو إسرائيل لسليمانقال  :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى القمي يف تفسريه، 
هلم: فقال  ،وا عليهلجف ،ال يصلح لذلكنه إ :هلمفقال  ،استخلف علينا ابنك :)عليه السالم(

 اي بين ما طعم املاء :مث سأله فقال ،عن مسائل فإن أحسن اجلواب فيها استخلفتهأسأله إين 
من أي و  ،أين موضع العقل من البدنو  ،شدتهو  ضعف الصوتء من أي شيو  ،طعم اخلبزو 

 .الرقةو  القساوةء شي
 قال: فلم جيبه بشيء.

 ضعف الصوتو  ،طعم اخلبز القوةو  ،حلياةاء طعم املا :)عليه السالم( قال أبو عبد هللا
 .(121)والقسوة والرقة من القلب ،موضع العقل الدماغو  ،شدته من شحم الكليتنيو 

 
 ارجحه العقل

  ،اللسانوعن شرح ابن أيب احلديد: سئل أمري املؤمنني )عليه السالم( عن 

                                                

 .357ص 2ج املناقب: (120)
 .238ص 2ج تفسري القمي: (121)



 .(122)لمعيار أطاشه اجلهل وأرجحه العقفقال: 
 

 إن عاش فنت
وحياء يرتفع،  ،عورات جتتمع :فقال ،عن اجلماعوفيه أيضاً: وسئل )عليه السالم( 

  .(123)مثرته شيء إن عاش فنت وإن مات حزن ،ابجلنونء أشبه شي
 

 خالقها ال يشبهها
وروى الصدوق يف توحيده، إبسناده عن سلمان الفارسي، يف حديث طويل يذكر فيه 

له أاب ؤاسو  ،)صلى هللا عليه وآله( بعد وفاة النيبدينة مع مائة من النصارى قدوم اجلاثليق امل
 .فسأله عنها فأجابه ،)عليه السالم(مث أرشد إىل أمري املؤمنني  ،بكر عن مسائل مل جيبه عنها

 .تعاىلو  أخربين عن وجه الرب تبارك :قالأن  فكان فيما سأله
 )عليه السالم( فلما اشتعلت قال علي ،أضرمهو حطب و  بنار)عليه السالم(  فدعا علي

هذه النار مدبرة  :قال ،النصراين هي وجه من مجيع حدودها :قال ،أين وجه هذه النار له:
 ،املغرب فأينما تولوا فثم وجه هللاو  هلل املشرقيشبهها، و خالقها ال و  ،مصنوعة ال يعرف وجهها
 .(124)ال خيفى على ربنا خافية

 
 الروح ملعة شريفة

 بط ابن اجلوزي يف كتابه، عن أمحد بن حنبل، يف فضائله مسنداً وعن الس

                                                

 .82ص قضاء التسرتي: (122)
 .295حكمة رقم  288ص 20ج شرح النهج: (123)
 .208ص التوحيد: (124)



عن سعيد بن املسيب، قال: كتب قيصر إليه )عليه السالم( ملا أجابه عن املسائل اليت 
 سأهلا من عمر، وفهم أنه )عليه السالم( هو اجمليب: 

وقفت على جوابك وعلمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وأنت موصوف 
ابلشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف يل عن مذهبكم يف الروح اليت ذكرها هللا يف كتابكم يف 

 .يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريبقوله 
 فكتب )عليه السالم( إليه: 

 أما بعد، فالروح نكتة لطيفة، وملعة شريفة من صنعة ابريها وقدرة منشيها، أخرجها
لكه، فهي عنده لك سبب وله عندك وديعة فإذا أخذت من خزائن ملكه وأسكنها يف م

 . (125)مالك عنده أخذ ماله عندك، والسالم
 قال السبط: ومن هنا أخذ ابن سينا قوله:

 هبطت إليك من احملل األرفع
 ورقاء ذات تعزز ومتنع

 
 سلوين قبل أن تفقدوين
اي  :س فقالفقام إليه األشعث بن قي ،تفقدوينأن  سلوين قبلوقال )عليه السالم(: 

 .مل يبعث إليهم نيبو  مل ينزل عليهم كتابو  أمري املؤمنني كيف تؤخذ من اجملوس اجلزية
رسواًل، حىت  بعث إليهم و  بلى اي أشعث قد أنزل هللا عليهم كتاابً )عليه السالم(: قال 

قومه به فلما أصبح تسامع  ،كان هلم ملك سكر ذات ليلة فدعا اببنته إىل فراشه فارتكبها
أيها امللك دنست علينا ديننا فأهلكته فاخرج بظهرك نقم عليك  :فقالوا ،معوا إىل اببهفاجت
 .احلد

 فإن يكن يل خمرج مما ارتكبت  ،امسعوا كالميو  اجتمعوا :فقال هلم

                                                

 .13رقم  68ص القضاء: (125)



أكرم عليه  جل مل خيلق خلقاً و  هللا عزأن  هل علمتم :فاجتمعوا فقال هلم ،فشأنكمإال  و 
بناته و  بناتهمن فليس قد زوج بنيه أ :قال ،صدقت أيها امللك :لواقا ،أمنا حواءو  من أبينا آدم

رفع عنهم و  صدورهم من العلمفمحا هللا ما يف  ،صدقت هذا هو الدين :قالوا .من بنيه
  .(126)منهم حاالً أشد املنافقون و  ،فهم الكفرة يدخلون النار بغري حساب ،الكتاب
 

 مىت ملكنا كلفنا
 (،ابهللإال   ال قوةو  ال حول) :السالم( عن معىن قول )عليهويف هنج البالغة، وسئل 

فمىت ملكنا ما هو أملك به منا   ،ما ملكناإال   ال منلكو  ،إان ال منلك مع هللا شيئاً فقال: 
 .(127)ومىت أخذه منا وضع تكليفه عنا ،كلفنا

 
 العاقل واجلاهل

هو الذي  :قالف ،صف لنا العاقل)عليه السالم(: قيل له يف هنج البالغة أيضاً، و 
 .(128)قد فعلت :فقال ،فقيل فصف لنا اجلاهل ،مواضعهء يضع الشي

 
 عزير وعزرة

مائة و  عمر أحدمها مخسونما أخوان ولدا يف يوم و )عليه السالم( ويف املناقب، سئل 
  :)عليه السالم( فقال ،مخسون سنة اآلخرعمر و  سنة

                                                

 .80ص 7ج منهاج الرباعة: (126)
 .404هنج البالغة: احلكمة رقم  (127)
 .235هنج البالغة: احلكمة رقم  (128)



أماته هللا مائة عام مث بعثه راً عزيولدا يف يوم وماات يف يوم، وإن  ،عزرةو  عزير(129). 
 

 إنه عنني
 فقالت:)عليه السالم(  ليهإ أةت امر ءجانه إ يورو 

 أثرى لك أهالو  ما ترى أصلحك هللا 
 أصبحت تطلب بعال يف فتاة ذات بعل
 ترى ذلك حالأ بعد إذن من أبيها
فأحضرته  ،أحضريين بعلكهلا: )عليه السالم(  فقال أمري املؤمنني ،فأنكر السامعون

فأقر الرجل  ،عننينه إ :)عليه السالم( فقال ،ءمل حيتج لنفسه بشيو  ،ففعل ،فأمره بطالقها
 .(130)من غري أن تقضي عدة فأنكحها رجالً  ،بذلك

 
 يوزن لبنهما

 كان لرجل على عهد علي :قال ،)عليه السالم(الباقر عن وروى الفقيه والتهذيب، 
فعمدت صاحبة البنت  ،ى بنتاخر األإحدامها ابنًا و يعا جاريتان فولدات مج)عليه السالم( 

 ،االبن ابين :فقالت صاحبة البنت ،أخذت ابنهاو  فوضعت بنتها يف املهد الذي فيه االبن
يوزن أن  فأمر ،)عليه السالم( فتحاكما إىل أمري املؤمنني ،االبن ابين :قالت صاحبة االبنو 

 .(131)بن هلافاال يتهما كانت أثقل لبناً أ :قالو  ،لبنهما

                                                

 .383ص 2ج املناقب: (129)
 .189ص القضاء: (130)
 .6ح 210ص 18ج الوسائل: (131)



 عالمة الوالد والبائض
وعن ابن قتيبة يف عيونه، عن الرايشي، قال: روي عن علي بن أيب طالب )عليه 

ليس شيء يغيب أذانه إال  وهو يبيض، وليس شيء يظهر أذانه إال  وهو السالم( قال: 
 .(132)يلد

 
  هو كما يزعم

ى أنه ال يقدر أن وعن عجائب قضااي القمي: وقضى )عليه السالم( يف رجل ادع
يفتض امرأته، فقال له: بل على األرض. مث قال: انظر اي قنرب فإن ثقب بوله األرض فهو 

 .(133)يقدر على االفتضاض، وإن مل يثقب بوله األرض فهو كما يزعم
 

  بيده خذ
اي قنرب خذ بيده فاذهب به إىل وعنه أيضاً، يف رجل ادعت امرأته أنه عنني، فقال: 

له، فان كان على مقداره األول قبل أن يقع يف املاء فهو عنني، وإن كان قد هنر وقدر إحلي
 .(134)نقص وتقلص عن مقداره األول قبل أن يقع يف املاء، فقد كذبت وليس بعنني

 
 ضعف الشيخ يرثه الغالم
 أيت عمر ابمرأة  :قال)عليه السالم( الصادق عن وروى الكايف والتهذيب، 

                                                

 .17طر س 88ص 2ج العيون: (132)
 .69ح 72ص يف كتاب القضاء القمي: (133)
 .68ح 71ص يف كتاب القضاء القمي: (134)



 فادعى بنوه أهنا فجرت ،فجاءت بولد ،عها مات على بطنهاواقأن  فلما ،زوجها شيخو 
عم بن  اي :فقالت)عليه السالم(  فمر هبا علي ،ترجمأن  فأمر هبا عمر ،تشاهدوا عليهاو 

هذه املرأة  :فقرأه فقال فدفعت إليه كتاابً  ،هايت حجتك :قالف ،يل حجةن إ رسول هللا
 .هلا ردوا املرأة كيف كان مجاعهو  يوم واقعهاو  تعلمكم بيوم تزوجها

إذا  حىت ،العبوا :فقال هلم ،معهمدعا ابلصيب و  فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب
قام الغالم و  الصبيانقوموا، فقام  :متكنوا صاح هبمإذا  حىت ،اجلسوا :أهلاهم اللعب قال هلم

 ين حداً جلد إخوته املفرت و  ورثه من أبيه)عليه السالم( و  فدعا به علي ،فاتكأ على راحتيه
لشيخ يف اتكاء عرفت ضعف ا :)عليه السالم( قال ،كيف صنعت  :فقال له عمر ،حداً 

 .(135)الغالم على راحتيه
 
 

 أيهما أكرب
مث قال واحد، يف بطن ولد له غالمان رجل وعن الصادق )عليه السالم(، أنه سئل عن 

الذي خرج بل  :)عليه السالم(الصادق فقال  ،الذي خرج أوالً  :فقال ،أيهما أكربله: 
 ى ذاك فلم ميكنه أن خيرج حىت خرجهذا دخل علوأن  ،ك أوالً لما تعلم أهنا محلت بذأ ،اً أخري 
 .(136)هذا

 
 مولود له رأسان

 ولد على عهد  :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف والفقيه والتهذيب، 

                                                

 .57ح 206ص 6ج التهذيب:، 3ح 207ص 18ج والوسائل: ،369ص 2ج املناقب: (135)
وقد مر من مساحة املؤلف توضيح هذا احلديث واجلمع بينه  .99ابب  1ح 213ص 15ج الوسائل:انظر  (136)

 وبني غريه.



فسئل أمري  ،احدصدران على حقو و و  مولود له رأسان)عليه السالم(  أمري املؤمنني
يرتك حىت ينام مث يصاح به فإن  :فقال، يورث مرياث اثنني أو واحد ،)عليه السالم( املؤمنني

ورث مرياث  اآلخر انئماً بقي و  انتبه واحدن إو  ،كان له مرياث واحد  معاً  انتبها مجيعاً 
 .(137)اثنني

 
 قضيته أن ينوم

هللا، قال: أيت عمر لمة بن عبد سأيب إبسناده إىل ويف املناقب عن أيب علي احلداد، 
فجمع  ،معه أختو  ة عني يف بدن واحدوأربع دبرانو  قبالنو  أنفانو  فمانو  برجل له رأسان
فإن  ،ينومأن  قضيته :فقال)عليه السالم(  أتوا علياً و  ،سأهلم عن ذلك فعجزواو  عمر الصحابة

أحد الفمني  فتح بعض األعني أو غطن إو  ،غمض األعني أو غط من الفمني فبدن واحد
 إحدى قضيته.هذه  ،فبدانن

 .تغوط من أحدمها فبداننأو فإن ابل  ي،خرى فيطعم ويسقى حىت ميتلية األوأما القض
 .(138)قد ذكره الطربي يف كتابهقال: و 

 
 يدفن امليت ويرضع احلي 

ويف املناقب، عن أيب احملاسن الروايين يف األحكام: ولد يف زمن عمر ولدان ملتصقان 
ي واآلخر ميت، فقال عمر: يفصل بينهما حبديد، فأمر أمري املؤمنني )عليه أحدمها ح

 .(139)السالم( أن يدفن امليت ويرضع احلي ففعل ذلك فتميز احلي من امليت بعد أايم

                                                

 .1ح 581ص 17ج :الوسائل (137)
 .375ص 2ج املناقب: (138)
 .368ص 2ج املناقب: (139)



 أضالع الرجال 
 :تقدمت إىل شريح امرأة فقالت :قال ،عن ميسرة بن شريحوروى التهذيب، مسندًا 

فأخلى هلا اجمللس فقال  ،أنت خصمي :قالت ،ن خصمكأيو  :فقال ،إين جئتك خماصمة
)عليه السالم(  فقال قد كان ألمري املؤمنني ،يل فرجو  إين امرأة يل إحليل :فقالت ،تكلمي :هلا

 .منهما مجيعاً ء جيينه إ :قالت، يف هذا قضية ورث من حيث جاء البول
 ان يف وقت واحدجييئ ،يسبقء ليس منهما شي :قالت ،من أين يسبق البول :فقال هلا

 .ينقطعان يف وقت واحدو 
تزوجين ابن ذلك، أخربك مبا هو أعجب من  :فقالت ،بعجبإنك لتخربين  :فقال هلا

 ي.ملا ولد يل لتفرق بيين وبني زوججئتك وإمنا  ،هتا فأولدهتاأفوط أخدمين خادماً و  عم يل
 ،الت املرأةفأخربه مبا ق)عليه السالم(  من جملس القضاء فدخل على عليشريح فقام 

 .هو الذي أخربك :فقالت ،سأهلا عما قال القاضيو  فأمر هبا فأدخلت
 :قال ،ابنة عمكو  هذه امرأتك)عليه السالم( فقال  ،فأحضر زوجها ابن عمها :قال

 .فوطئتها فأولدهتا قد أخدمتها خادماً  :قال ،قد علمت ما كان :قال ،نعم
ألنت أجرأ من  :)عليه السالم( يقال له عل ،نعم :قال ،مث وطئتها بعد ذلك :قال

كانت امرأة فأدخلوها ن  إ خذوا هذه املرأة :فقال ،مبرأتنيو  علي بدينار اخلصي ،األسدخاصي 
)عليه ففعلوا مث خرجوا إليه  ،عدوا أضالع جنبيهاو  جردوها من ثياهباو  ألبسوها نقاابً و  بيتاً 

 .األيسر أحد عشر ضلعاً اجلنب و  عدد اجلنب األمين اثنا عشر ضلعاً  :فقالواالسالم( 



 أعطاها رداءً و  فأخذ من شعرها ،هللا أكرب ايتوين ابحلجام)عليه السالم(: فقال علي 
 .أحلقها ابلرجالو  حذاءً و 

ابنة عمي أحلقتها ابلرجال ممن و  امرأيت)عليه السالم(  اي أمري املؤمنني :فقال الزوج
أضالع و  خلقت من ضلع آدم ،حواءو  إين ورثتها من أيب آدم :فقال ،أخذت هذه القضية

وأمر هبم  ،عدد أضالعها أضالع رجلو  ،الرجال أقل من أضالع النساء بضلع
 .(140)فأخرجوا
 

 تعد اضالعها
ال آمن  :فقال زوجها ،عد أضالعهاتمع امرأة  اي قنرب أدخلها بيتاً  :قالويف رواية الفقيه 

 .(141)علي بدينار اخلصي :()عليه السالم فقال علي ،ال أئتمن عليها امرأةو  ،عليها رجالً 
 

 اقرع بينهم
)عليه  قضى علي :قالوروى التهذيب، عن حريز، عن الصادق )عليه السالم( 

 ،سالميظهر اإلأن  ذلك يف اجلاهلية قبلو  ،يف ثالثة وقعوا على امرأة يف طهر واحدالسالم( 
 ك رسول هللافضح ،جعل عليه ثلثي الدية لآلخرينله، و قرع للذي فجعل الولد  ،فأقرع بينهم

 .(142)حىت بدت نواجذه)صلى هللا عليه وآله( 

                                                

وقد سبق من مساحة املؤلف املراد هبذه الرواايت واجلمع بينها وبني ما  .3ح 2الباب  575 17ج الوسائل: (140)
 ثبت يف العلم احلديث.

ا وبني ما ثبت يف العلم وقد سبق من مساحة املؤلف املراد هبذه الرواايت واجلمع بينه .238ص 4ج الفقيه: (141)
 احلديث.

 .169ص 8ج والتهذيب: ،368ص 3ج ستبصار:واال ،2ح 57الباب  566ص 14ج نظر الوسائل:ا (142)



 بقي صبيان
)عليه  قضى أمري املؤمننيوروى الكايف والتهذيب، عن أحدمها )عليهما السالم( قال: 

 ،حر واآلخر فبقي صبيان أحدمها مملوك ،ابليمن يف قوم اهندمت عليهم دار هلمالسالم( 
 .(143)ه وأعتق اآلخرجعل املال لفخرج السهم على أحدمها ف ،فأسهم بينهما

 
 رجل خيلف مملوكني

الرجل يكون له اململوكون فيوصي قال: يف  ،)عليه السالم(وروى الفقيه، عن الباقر 
 .(144)بينهم يسهم)عليه السالم(  فقال كان علي ،بعتق ثلثهم

 
 هو أوىل هبا

أهنا ن و خر آو  ،امرأة فالنشهد مجع أهنا امرأة روي عن الصادق )عليه السالم(، يف و 
رج سهمه فهو احملق وهو أوىل يقرع بينهم فمن خ :قال ،عدلواو  فاعتدل الشهودامرأة آخر، 

 .(145)هبا
 

 اقرع واستحلف
 ،أبن له عند رجل مخسني درمهاً اثنان شهد له يف من  ،)عليه السالم(الباقر عن و 

  ابهلل أقرع بينهم مث استحلف الذين أصاهبم القرعقال:  ،آخران أبن له مائةو 

                                                

 .8ح 189ص 18ج الوسائل: (143)
 .3ح 188ص 18ج الوسائل: (144)
 .1ح 184ص 18ج الوسائل: (145)



 .(146)أهنم حيلفون ابحلق
 

 هذا املولود كيف يورث
ال و  مولود ليس له ما للرجال، يف )عليه السالم(وروى الفقيه، عن فضيل، عن الصادق 

آخر على سهم و  (عبد هللا)يكتب على سهم  ،أو املقرع اإلماميقرع عليه  :قال ،له ما للنساء
 ،الشهادةو  عامل الغيب ،أنتإال   ت هللا ال إلهاللهم أن) :أو املقرع اإلماممث يقول  (،أمة هللا)

(،  لنا أمر هذا املولود كيف يورثبني   ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
 .(147)اخلرب

 
 دعاء ال يعلمه غريه

أيكم علمين آية من كتاب هللا فهو قال لعبيده: يف رجل  ،عن يونسوروى الكايف، 
وال جيوز أن يستخرجه إال   ،يستخرج ابلقرعة املعل م، يدر ملأحدهم ومات الرجل و فعلمه  ،حر

 .(148)ال يعلمه غريهيقوله ودعاء القرعة اإلمام، فإن له كالماً وقت 
 

  يعتق الذي قرع
 ،أول مملوك أملكه فهو حر :يف رجل قالوروى الفقيه، عن الصادق )عليه السالم(، 

 .(149)عيقرع بينهم ويعتق الذي قر  :قال ،فورث سبعة مجيعاً 

                                                

 .7ح 183ص 18ج الوسائل: (146)
 .2ح 580ص 17ج الوسائل: (147)
 .1ح 34الباب  37ص 16ج الوسائل: (148)
 .1ح 57الباب  58ص 16ج الوسائل: (149)



 إن عرفها ذحبها
أتى إىل قطيع غنمه رجل وعن حتف العقول، سأل حيىي بن أكثم موسى املربقع، عن 

منها، فلما بصر بصاحبها خلي سبيلها، فدخلت بني الغنم،  شاة ينزو على الراعي فرأى 
 كيف تذبح وهل جيوز أكلها.

 ،أحرقهاو  ها ذحبهاعرفإن فسأل موسى أخاه أاب احلسن الثالث )عليه السالم(، فقال: 
وقع على أحد النصفني فقد جنا النصف  فإذا ،ساهم بينهماو  مل يعرفها قسم الغنم نصفنين إو 

فأيهما وقع  ،فال يزال كذلك حىت تبقى شااتن فيقرع بينهما اآلخرمث يفرق النصف  ،اآلخر
 .(150)ا ذحبت وأحرقت وجنا سائر الغنمالسهم هب
 

 جزء مقسوم
 ،مل يعينهو  حضرته الوفاة فوصى جبزء من ماله رجالً أن  روواد: قال املفيد يف اإلرشا

فقضى عليهم  ،)عليه السالم( ترافعوا إىل أمري املؤمننيو  ،فاختلف الوارث بعده يف ذلك
هلا سبعة أبواب لكل ابب منهم جزء تعاىل: قوله )عليه السالم(  تالو  ،إبخراج السبع

 .(151)مقسوم
 

  اختلف الورثة يف معناه
مل و  املوت بسهم من مالهبعد يف رجل وصى )عليه السالم(  قضىو  اإلرشاد أيضاً: ويف

تال و  إبخراج الثمن من ماله)عليه السالم(  فقضى ،فلما مضى اختلف الورثة يف معناه ،يبينه
 ، إىل آخر اآلية. (152)املساكنيو  إمنا الصدقات للفقراءتعاىل: قوله 

                                                

 .355ص حتف العقول: (150)
 .118ص :رشاداإل (151)
 .60سورة التوبة: اآلية  (152)



 .(153)من الصدقات ناف لكل صنف منهم سهمهم مثانية أصو 
 

 تشبيه اهلالل ابلعرجون
أعتقوا  :يف رجل وصى فقال)عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيويف اإلرشاد أيضاً: و 

عن معناه، فسأله )عليه السالم( فلما مات مل يعرف الوصي  ،عين كل عبد قدمي يف ملكي
القمر قدرانه و  :تال قوله تعاىلو  ،أشهريعتق عنه كل عبد له يف ملكه ستة  :فقال ،ذلك

ينتهي إىل الشبه ابهلالل إمنا  العرجونأن  قد ثبتو  ،(154)منازل حىت عاد كالعرجون القدمي
 .(155)بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه ضئولتهو  يف تقوسه
 

 احلني وتفسريه
مل و  حيناً نذر أن يصوم رجل ويف اإلرشاد أيضاً: وقضى أمري املؤمنني )عليه السالم( يف 

تؤيت أكلها كل حني إبذن وتال قوله تعاىل:  ،أشهرستة ًا بعينه، فقال: أن يصوم يعني وقت
 .(157)، وذلك يف ستة أشهر(156)رهبا

 
 الشيء ومعناه

من ماله ء سئل عن رجل أوصى بشي ،)عليه السالم(السجاد عن وروى الكايف، 
 .(158))عليه السالم( واحد من ستة يف كتاب عليء الشي :فقال

                                                

 .106ص :رشاداإل (153)
 .39سورة يس: اآلية  (154)
 .106ص :رشاداإل (155)
 .25سورة إبراهيم: اآلية  (156)
 .106ص :رشاداإل (157)
 .1ح 450ص 13ج الوسائل: (158)



 
  ن؟السفلة تعين م

جاء رجل إىل قال:  ،)عليه السالم( أيب احلسنوروى التهذيب، عن السياري، عن 
فقال  ،كان سفلة فهي طالقن  إ :فقال هلا ،امرأته انزعته فقالت له اي سفلةن إ :فقال ،عمر
أتيت أبواب السلطان فقد ابنت و متشي يف غري حاجةو  كنت ممن تتبع القصاصن  إ :عمر
ما قيل لك فأنت و  قلتكنت ال تبايل ما ن  إ :)عليه السالم( ننيفقال له أمري املؤم ،منك
 .(159)سفلة

 
 السراب هو الالشيء

أخربين  :فكان فيما سأله ،كتب ملك الروم إىل معاوية يسأله عن خصاليف املناقب،  
)عليه فارها إىل عسكر علي  وجه فرساً  :فقال عمرو بن العاص ،فتحري (ءال شي)عن 

 .خترج املسألةأن  فعسى ،ءشي بال :يقول ،قيل للذي معه بكم فإذا ،ليباعالسالم( 
اي قنرب  :فقال ،معه قنرب)عليه السالم( و مر به ف ،فجاء الرجل إىل عسكر عليففعل 

 ،ءأعطين ال شي :قال ،اي قنرب خذ منه :قال ،ءبال شي :قال ،فقال بكم الفرس .ساومه
ما مسعت هللا أ :قال ،كيفو  :قال .ءيك ال شلذ :فقال ،أراه السرابو  فأخرجه إىل الصحراء

 .(160)جاءه مل جيده شيئاإذا  حىت ماءً حيسبه الظمآن يقول:  تعاىل
 
 دال سراب 

 ونقل مثله عن أيب حنيفة، مع الصادق )عليه السالم(، ففي تشريف 

                                                

 .4ح 298ص 15ج الوسائل: (159)
 .382ص 2ج املناقب: (160)



ابن طاوس نقاًل عن جمموع ابن املرزابن، قال: سئل أبو حنيفة عن )الش( ما هو، فلم 
فأرسل رجاًل ومعه محار فاره، وقال: له أعرضه على جعفر الصادق )عليه  در ما جييب،

السالم(، فإذا قال لك بكم فقل بالش، ففعل فقال: أخذانه، اي غالم امض بدال السراب، 
 .(161)حىت إذا جاءه مل جيده شيئاقال هللا تعاىل: 

 
 الكثري كم يكون

 ملا سم املتوكل نذر :قال ،كرهه ذ أصحابعن بعض  ،عن علي بن إبراهيموروى الكايف، 
 ،فاختلفوا عليه ،فلما عويف سأل الفقهاء عن حد املال الكثري ،يتصدق مبال كثريأن  عويفن إ

فاشتبه عليه  ،فقالوا فيه أقاويل خمتلفة ،عشرة آالف :قال بعضهمو  ،مائة ألف :فقال بعضهم
من  :فقال له املتوكل ،نهتبعث إىل هذا األسود فتسأله عال أ :فقال رجل من ندمائه ،األمر

ن إ :فقال ،هو حيسن من هذا شيئاو  :فقال له ،)عليه السالم( ابن الرضا :فقال ،تعين وحيك
 .فاضربين مائة مقرعةوإال   كذاو  أخرجك من هذا فلي عليك كذا

إليه، فصار  ،سله عن حد املال الكثريو  اي جعفر بن حممود صر إليه :املتوكلفقال 
)عليه فقال  ،يسألين عن العلةنه إ اي سيدي :جعفرله فقال  ،ثري مثانونالكفقال له: فسأله 

فعددان تلك املواطن  لقد نصركم هللا يف مواطن كثريةعز وجل يقول: هللا ن إ :السالم(
 .(162)نت مثاننيفكا

 
 الكبد والطحال

  قال مر أمري املؤمننيوروى الكايف والفقيه، عن أيب حيىي الواسطي رفعه، 

                                                

 .125ص القضاء: (161)
 .1ح 186ص 3الباب  16ج الوسائل: (162)



 هناهم عن بيع الدم ،ابلقصابني فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاةلسالم( )عليه ا
اي أمري  :فقال له بعض القصابني ،القضيبو  ىصاخل  و  النخاعو  الطحالو  آذان الفؤادو  الغددو 

ايتين بتورين من ماء أنبئك  ،كذبت اي لكع  :فقال ،سواءإال   الكبدو  املؤمنني ما الطحال
 شقوا الكبد من وسطه :فقال ،تورين من ماءو  طحالو  بكبد فأيت ،خبالف ما بينهما

مل و  ،ءمل ينقص منها شيو  فابيضت الكبد مث أمر فمرسا يف املاء مجيعاً  ،الطحال من وسطهو 
خالف ما فقال له هذا  ،عروقو  وبقي جلد، صار دما كلهو  خرج ما فيه كلهيبيض الطحال و 

 .(163)بينهما هذا حلم وهذا دم
 

 ال يتميز ماؤان
 ،اجتمع عنده يعين عمرنه إ ،عن أيب الفتوح الرازي يف روض اجلنانيف املناقب، و 

 .للمرأة تسعةو  فقال للرجل واحد ،سألنه عن شهوة اآلدميو  ون نسوةأربع
زوج إال   ال جيوز هلنو  ،سراري جبزء من تسعةو  متعةو  ما ابل الرجال هلم دوام :فقلن

أتيت كل أن  فأمر)عليه السالم(  أمري املؤمننيفرفع ذلك إىل  ،فأفحم ،واحد مع تسعة أجزاء
 ،أمرهن بصبها يف إجانة مث أمر كل واحدة منهن تعرف ماءهاو  واحدة منهن بقارورة من ماء

النسب يبطل و  داألوالال يفرقن بني أن  إىل)عليه السالم(  فأشار ،فقلن ال يتميز ماؤان
 .(164)ثاملرياو 

بفضل صربهن وحيائهن، قال أمري املؤمنني قلت: وجرب هللا تعاىل من حكمته شهوهتن 
ولو ال ما جعل هللا فيهن من احلياء )عليه السالم( كما يف خرب األصبغ عنه )عليه السالم(: 

 .على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به
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وجعل الشهوة فيهن كثرياً ألجل أن يستعدن تقبل مطالب الزوج، ويف الغرب حيث ال 
 ياء تتعلق نساء كثريات برجل.ح

 
 أحبك وأحب عدوك

قدم على  رجالً ن إ :قال ،للصفواين (أنس العاملوعن مستطرفات سرائر احللي، عن )
مسى بعض و  ،أحب فالانً و  اي أمري املؤمنني إين أحبك :فقال)عليه السالم(  أمري املؤمنني

 .أعدائه
 .(165)وإما أن تبصر تعمىأن  فإما ،أما اآلن فأنت أعور :)عليه السالم( فقال

 
 مل يرتكه نسياان  
القرآن ن إ :)عليه السالم( فقال علي ،أيخذ حلي الكعبةأن  هم عمرويف املناقب: 

أموال املسلمني فقسموها بني الورثة يف  ،ةأربعاألموال )صلى هللا عليه وآله( و  أنزل على النيب
الصدقات و  ،عه هللااخلمس فوضعه حيث وضو  ،فقسمه على مستحقهء الفيو  ،الفرائض

مل خيف و  اانً مل يرتكه نسيو  كان حلي الكعبة يومئذ فرتكه على حالهو  ،فجعلها حيث جعلها هللا
وترك احللي  لوالك الفتضحنا :فقال عمر ،رسولهو  فأقره حيث أقره هللا ،عليه مكانه

 .(166)مبكانه
 

 للماء أهل
 ال يبولن و صال: وقال )عليه السالم( كما يف حديث األربعمائة الذي رواه اخل
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إال   فال يلومنء فإن فعل ذلك فأصابه شي ،ال يبولن يف ماء جارو  ،من سطح يف اهلواء
 .(167)وللهواء أهالً  فسه فإن للماء أهالً ن

 
 مل أر عليه شيئا

يف أذنه بعظم  قال يف رجل ضرب رجالً نه إ ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف 
 ينتظر به سنة فإن مسع أو شهد عليه رجالنو  يستغفلو  صديرت  :قال ،ال يسمعأنه  فادعى

 ،يسمعأنه  اي أمري املؤمنني فإن عثر عليه بعد ذلك :قيل ،أعطاه الديةو  حلفهوإال   يسمعأنه 
 .(168) رد عليه مسعه مل أر عليه شيئاً كان هللان  إ :قال

 
 له ثالث دايت

عن رجل ضرب ه السالم( )علي سئل أمري املؤمننيوروى الكايف عن األصبغ، قال: 
 ،قد ذهب لسانهوأنه  ال يشم الرائحةو  ال يبصر شيئاً أنه  على هامته فادعى املضروب رجالً 

 .صدق فله ثالث دايتأن  :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني
 .صادقأنه  كيف يعلمو  اي أمري املؤمنني :فقيل
وإال   راق فإن كان كما يقوليدىن منه احلفإنه  ال يشم رائحةأنه  أما ما ادعاه :فقال
مل  يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذابً فإنه  فأما ما ادعاه يف عينيه ،دمعت عينهو  حنى رأسه

فإنه  أما ما ادعاه يف لسانهمفتوحتني، و كان صادقا بقيتا ن  إو  يتمالك حىت يغمض عينيه
 يضرب على لسانه إببرة فإن خرج 
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 .أسود فقد صدقخرج الدم ن إو  ،الدم أمحر فقد كذب
 .(169)ورفعه الصدوق إىل الباقر )عليه السالم( عنه )عليه السالم(

 
 هل تراها؟

هي قائمة فأمر و  أصيبت عني رجل :قال ،عن أبيهوروى الكايف، عن احلسن بن كثري، 
حبذائه بيده بيضة يقول هل  أقام رجالً و  فربطت عينه الصحيحة)عليه السالم(  أمري املؤمنني

 :قال ،خفيت عنه علم ذلك املكانإذا  حىت قال نعم أتخر قليالً إذا  جعلقال ف ،تراها
هو ينظر بعينه الصحيحة حىت خفيت عليه مث و  جعل الرجل يتباعدو  عصبت عينه املصابةو 
 .(170)س ما بينهما فأعطي األرش على ذلكقي

ق أقول: ال خيلو هذا اخلرب من إمجال، ويرفع إمجاله خرب معاوية بن عمار، عن الصاد
 ،يعطىء عن الرجل يصاب يف عينيه فيذهب بعض بصره أي شي)عليه السالم( يف مثله: 

 يبصر موضعها حىتأنه  تربط إحدامها مث توضع له بيضة مث يقال له انظر فما دام يدعي :قال
مث يعلم ذلك املكان مث يقاس  ،قرهبا حىت يبصر ،جازه قال ال أبصرن إ انتهى إىل موضعإذا 

قيل له كذبت حىت وإال   فإن جاء سواء ،عن مشالهو  عن ميينهو  خلفهذلك القياس من 
ل ذلك مث يقاس ى مثخر األيصنع ابلعني و  امة،ال كر و  ال :قال ،ليس يؤمنأ :قلت ،يصدق

 .(171)ذلك على دية العني
 

 امتحان العني
 وعن قضااي القمي: وقضى أمري املؤمنني )عليه السالم( يف رجل ضرب 
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صره قد ضعف، فأقعده مث عرض عليه بيضة، فقال له: على رأسه فادعى أن ب
أتبصرها، قال: نعم، فلم يزل ينحيها عنه حىت قال: ال أبصرها، مث حول الرجل عن ميينه 
وعرض عليه البيضة، إىل أن قال: مث قاس األربعة اجلوانب اليت انتهى إليها بصره فاستوت ومل 

 يزد ومل ينقص، فقال له صدقت يف دعواك.
رجاًل يف سنه وأقعده جبنبه مث عرض البيضة مث حناها عنه حىت قال ال أبصرها، مث دعا 

حىت فعل به ذلك يف اجلوانب األربعة كما فعل ابألول، مث قاس بني منتهي بصر املصاب 
وبصر الصحيح وأعطى املصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع أو الثلث أو 

 .(172)النصف
 ان العينني، ومورد اخلرب السابق امتحان عني واحدة.قلت: مورد هذا اخلرب امتح

 
 امتحانه بدخول هنر

ويف املناقب: قضى أمري املؤمنني )عليه السالم( يف رجل ادعت امرأته أنه عنني، فأنكر 
الزوج ذلك، فأمر النساء أن حيشون فرج املرأة ابخللوق ومل يعلم زوجها بذلك، مث قال: لزوجها 

 ق فليس بعنني.فإن تلطخ الذكر ابخللو 
 ورواه الكايف مع تفاوت يسري.

ويف خرب أيضًا عنه )عليه السالم( يف امتحانه بدخول هنر وتقدير إحليله، فإن نقص 
 فليس بعنني.

 ويف خرب فيما لو ادعى الزوج 
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 .(173)عدم القدرة على االفتضاض ومل يثقب بوله األرض فهو كما يزعم
 

 الدية بقدرها
فه، عن جمموع ابن املرزابن، قال: أيت عم برجل قد ضربه وروي ابن طاووس يف تشري

آخر بشيء فقطع من لسانه قطعة أفسدت بعض كالمه، فلم يدر عمر ما فيه. فحكم علي 
)عليه السالم( أن ينظر ما أفسد من حروف ا، ب، ت، ث، وهي مثانية وعشرون حرفاً، 

 .(174)فتؤخذ من الدية بقدرها
 

 حلف اآلخرس
الصادق )عليه السالم(، قال: سئل أمري املؤمنني )عليه السالم( وروى التهذيب، عن 

 .مل يكن للمدعي بينةو  ،ادعي عليه دين وأنكرهإذا  س كيف حيلفخر األعن 
مل يكن للمدعي و  أيت أبخرس فادعي عليه دين)عليه السالم(  أمري املؤمننين إ :فقال

مل خيرجين من الدنيا حىت بينت لألمة  احلمد هلل الذي :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني ،بينة
فقال لألخرس ما هذا فرفع رأسه إىل  ،ائتوين مبصحف فأيت به :مث قال ،مجيع ما حتتاج إليه

مث  ،فأيت أبخ له فأقعده إىل جنبه ،ائتوين بوليه :ال قمث ،جلو  كتاب هللا عزأنه   أشارو  السماء
 قل ألخيك هذا بينك :سخر األل ألخي مث قا ،فأاته هبما ،صحيفةو  اي قنرب علي بدواة :قال

إال   هللا الذي ال إلهو :)عليه السالم( مث كتب أمري املؤمنني ،فتقدم إليه بذلك ،بينه إنه عليو 
الشهادة الرمحن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع املهلك املدرك الذي و  هو عامل الغيب

  فالن بن فالن املدعي ليس لهن إ العالنيةو  يعلم السر
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ال بسبب من و  ،ال طلبة بوجه من الوجوهو  س حقخر األقبل فالن بن فالن أعين 
 .(175)فألزمه الدينفامتنع  ،يشربهأن  سخر األأمر و  مث غسله ،األسباب
 

 أنت بريء الساحة
وقدم  147ويف فصول ابن الصباغ املالكي، قال الفضل بن الربيع: حج املنصور سنة 

فر بن حممد )عليه السالم( من أيتينا به سعياً، قتلين هللا إن املدينة فقال أليب: ابعث إىل جع
مل أقتله، فتغافل ربيع عنه، فأعاد عليه يف اليوم الثاين وأغلظ له، فأرسل، فلما حضر قال له: 

 إنه أرسل إليك مبا ال دافع له غري هللا وإين أختوفه عليك.
عليه فقال له )عليه السالم(: فقال )عليه السالم(: ال حول وال قوة إال  ابهلل، فأدخل 

اي عدو هللا اختذك أهل العراق إمامًا جيبون إليك زكاة أمواهلم، تلحد يف سلطاين وتتبع يل 
 الغوائل، إن فالانً أخربين عنك مبا قلت.

 فقال احضره، فأحضره وقال له: أحق ما حكيت يل عن جعفر.
 قال: نعم.

الذي ال اله إال  هو، وأخذ يعد صفاته  قال جعفر: فاستحلفه، فبدر الرجل وقال: وهللا
 تعاىل.

فقال )عليه السالم( له قل: برئت من حول هللا وقوته والتجأت إىل حويل وقويت لقد 
 فعل جعفر كذا وكذا، فامتنع الرجل.

فنظر إليه املنصور نظر منكر فحلف هبا، فما كان أبسرع من أن ضرب برجله األرض 
 وقضي مكانه ميتا يف اجمللس.

 ل املنصور: جروا برجله وأخرجوه لعنه هللا. فقا
 مث قال له )عليه السالم( 
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 ال عليك اي أاب عبد هللا أنت الربيء الساحة.
إىل أن قال: فقال الربيع له )عليه السالم(: منعت الساعي بك أن حيلف ميينه وأحلفته 

 أنت تلك اليمني.
ه، وأحببت تعجيلها عليه إن يف ميينه بتوحيده ومتجيده يؤخر العقوبة عنفقال: 

 .(176)فأحلفته مبا مسعت، فأخذه هللا لوقته
 

 ال أريد إالّ القصاص
عثمان أاته رجل من قيس مبوىل له قد وروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(: إن 

 :قال ،أعطيك الدية فأىب :فقال له ،هي قائمة ليس يبصر هبا شيئاً و  لطم عينه فأنزل املاء فيها
 .احكم بني هذين :قال)عليه السالم( و  ا إىل عليفأرسل هبم

 ليس أريد :فقال :قال ،فلم يزالوا يعطونه حىت أعطوه ديتني :قال ،فأعطاه الدية فأىب
 .القصاصإال  

مبرآة فحماها مث دعا بكرسف فبله مث جعله على أشفار )عليه السالم(  فدعا علي :قال
جاء ابملرآة فقال انظر فنظر فذاب و  :قال ،مسلشا على حواليها مث استقبل بعينه عنيو  عينيه
 .(177)م وبقيت عينه قائمة وذهب البصرالشح

 
 هذه الزبر وزنه

بينما  :رفع احلديث قال ،عن جعفر بن غالب األسدي ،يف رواية عمرو بن مشرو 
مل ن إ :فقال أحد الرجلني ،مر هبما رجل مقيدإذ  رجالن جالسان يف زمن عمر بن اخلطاب

كان فيه كما قلت فامرأته طالق ن  إ :اآلخرفقال  ،كذا فامرأته طالق ثالاثً و  كذايكن يف قيده  
 فذهبا إىل موىل العبد  ،ثالاثً 
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فقال موىل  ،كذا فحل قيد غالمك حىت نزنهو  إان حلفنا على كذا :وهو املقيد فقاال له
 :فقال عمر ،فارتفعوا إىل عمر فقصوا عليه القصة ،حللت قيد غالمين إ امرأته طالق :العبد

 .ءيكون عنده يف هذا شيلعله مواله أحق به اذهبوا به إىل علي بن أيب طالب 
أمر و  فدعا جبفنة ،ما أهون هذا :فقال ،فقصوا عليه القصة)عليه السالم(  فأتوا علياً 

 مث قال ،مث صب عليه املاء حىت امتألت ،القيد يف اجلفنةو  أدخل رجليهو  بقيده فشد فيه خيط
مث دعا  ،فلما أخرج نقص املاء ،ارفعوا القيد فرفعوا القيد حىت أخرج من املاء )عليه السالم(

 هزنوا هذ :مث قال ،القيد يف املاءو  بزبر احلديد فأرسله يف املاء حىت تراجع املاء إىل موضعه
 .(178)الزبر فهو وزنه

 
 هذا وزن قيدك

 أمري املؤمننييرفعه إىل  ،ناأصحابعن بعض  ،احلسني بن سعيدوروى التهذيب، عن 
 :)عليه السالم(

ال يقوم من موضعه حىت أن  يف رجل مقيد حلف)عليه السالم( قال و إىل أن قال: 
عرف مقداره مع وضعه إذا  ء حىتفأمر فوضعت رجله يف إجانة فيها ما ،يعرف وزن قيده

ن حىت مث أمر فألقي يف املاء األوزا ،مث رفع القيد إىل ركبته مث عرف مقدار صبغه ،رجله فيه
 فلما صار املاء على ذلك الصبغ الذي كان ،رجع املاء إىل مقدار ما كان من القيد يف املاء

 .(179)هذا وزن قيدك :فلما وزن فقال ،القيد يف املاء نظر كم الوزن الذي ألقي يف املاءو 
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 أتكل نصفها وتلفظ نصفها

متر فبدرت زوجيت كان بني يدي نه  إ اي أمري املؤمنني :جاءه رجل فقالويف اإلرشاد 
 .ال تلفظهاو  فأخذت منه واحدة فألقتها يف فيها فحلفت أهنا ال أتكلها

وقد ختلصت من  ،وترمي نصفها أتكل نصفها :)عليه السالم( فقال أمري املؤمنني
 .(180)ميينك

 
 يسافر هبا

مل يطأها ن إ امرأته طالق ثالاثً  :عن رجل حلف فقال ،)عليه السالم( عليوروي عن 
 .(181)يسافر هبا مث جيامعها هناراً  :فقال ،شهر رمضان هناراً  يف صوم
 

 كم طرحتم
قضى ابلبصرة لقوم حدادين اشرتوا نه إ ،)عليه السالم( عن علي ،خبارصفوة األعن 

فلما محلوا  ،ابتاعوهو  فصدقوهم ،اً كذا من  و  كذا  :الباب أصحابفقال  ،ابب حديد من قوم
 ،فسألوهم احلطيطة فأبوا ،ا فيه ما ذكروه من الوزنالباب على أعناقهم قالوا للمشرتي م

 .)عليه السالم( فصاروا إىل أمري املؤمنني ،فارجتعوا عليهم
علم على املوضع الذي بلغه و  أدلكم امحلوه إىل املاء فحمل فطرح يف زورق صغري :فقال

حىت بلغ  موزوانً ء بعد شي فما زالوا يطرحونه شيئاً  ،موزوانً  مث قال أرجعوا مكانه متراً  ،املاء
  ،كم طرحتم  :فقال ،الغاية

 

                                                

 .118ص للمفيد: رشاداإل (180)
 ط قم. 37ص نوادر الراوندي: ،62ص كما يف اجلعفرايت: (181)



 .(182)وزنه هذا :)عليه السالم( قال ،رطالً و  اً كذا من  و كذا  :قالوا
 

 هذا وزن الفيل
 رفعه إىل أمري املؤمنني ،ناأصحابعن بعض  ،احلسني بن سعيدوروى التهذيب عن 

 .ا ال تطيقونمل حتلفون مبو  :فأتوه فقال ،يزن الفيلأن  يف رجل حلف ،)عليه السالم(
 .قد ابتليت :فقال

مث علم صبغ املاء بقدر ما عرف صبغ  ،فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثري
مث صري الفيل فيه حىت رجع إىل مقداره الذي كان انتهى إليه  ،خيرج القصبأن  املاء قبل

 ،لفيلهذا وزن ا :فلما وزن قال ،يوزن القصب الذي أخرجأن  مث أمر ،صبغ املاء أوالً 
 .(183)احلديث
 

 أدخل الفيل سفينة
يزن أن  حلف رجالً ن إ ،النضر بن سويد يرفعهونظري اخلرب املذكور ما رواه الفقيه، عن 

يدخل الفيل سفينة مث ينظر إىل موضع مبلغ املاء من )صلى هللا عليه وآله(  فقال النيب ،فيالً 
بلغ  فإذاأو ما شاء  أو صفراً  داً يلقي يف السفينة حديو  مث خيرج الفيل ،السفينة فيعلم عليه

 .(184)وضع الذي علم عليه أخرجه ووزنهامل

                                                

 .8ح 17ابب كيفية احلكم الباب  3ج مستدرك الوسائل: (182)
 .177ص 16ج الوسائل: ،50ص 2ج املناقب: (183)
 .30ح 9ص 3ج الفقيه: ،7ح 210ص 18ج وسائل:ال (184)



 
 إنه نقص نفسه

أنه  يف رجل ضرب على صدره فادعى)عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيويف املناقب: 
يف األيسر و ساعة  النفس يكون يف املنخر األمينن إ :)عليه السالم( فقال ،نقص نفسه

فأقعد  ،هو ساعةو  تطلع الشمسأن  يكون يف املنخر األمين إىل طلع الفجر فإذا ،ساعة
يف سنه يوم  مث أقعد رجالً  ،عد أنفاسهو  املدعي من حني يطلع الفجر إىل طلوع الشمس
مث أعطى املصاب بقدر ما  ،عد أنفاسهو  الثاين من وقت طلوع الفجر إىل طلوع الشمس

 .(185) نقص من نفسه عن نفس الصحيح
 

 أراد اإلصالح
 ،شرد له بعريان رجالً ن إ :)عليه السالم(الصادق عن وي التهذيب، عن السكوين، ور 

م فل)عليه السالم(  فرفع ذلك إىل علي ،ماتو  فأخذمها رجل فقرهنما يف حبل فاختنق أحدمها
 .(186)صالحإمنا أراد اإل :يضمنه وقال

 
 يقضي بقضاء النبيني )عليهم السالم(
 قتل محاراً  ثوراً عن أبيه )عليهما السالم(، إن  وروى الكايف والتهذيب، عن الصادق،

 ه فيهم أبو بكرأصحابهو يف أانس من و  فرفع ذلك إليه)صلى هللا عليه وآله(  على عهد النيب
، ءاي رسول هللا هبيمة قتلت هبيمة ما عليها شي :فقال ،اي أاب بكر اقض بينهم :فقال ،عمرو 

  فقال )صلى هللا عليه

                                                

 .382ص 2ج املناقب: (185)
 .1ح 206ص 19ج الوسائل: ،315ص 10ج التهذيب: (186)



 .فقال مثل قول أيب بكر ،نهمااي عمر اقض بيوآله(: 
كان الثور دخل على احلمار يف ن  إ نعم اي رسول هللا :فقال ،اي علي اقض بينهم :فقال

 كان احلمار دخل على الثور يف مسرتاحه فال ضمانن  إو  ،الثور أصحابمسرتاحه ضمن 
 .ليهماع

ي جعل هلل الذاحلمد  :يده إىل السماء فقال)صلى هللا عليه وآله(  فرفع رسول هللا :قال
 .(187)مين من يقضي بقضاء النبيني

 
 ال ضرر وال ضرار

بقرة هذا ن إ :معه رجل فقالو  جاء رجل إىل عمر بن اخلطابأنه  رويتيف املقنع، 
أنه  فيما قتل البهائم)صلى هللا عليه وآله(  قضى رسول هللا :فقال عمر ،شقت بطن مجلي

 .ال قودو  اجلبار الذي ال دية لهو  ،جبار
ال و  ال ضرر :)صلى هللا عليه وآله( قضى النيب :)عليه السالم( أمري املؤمننيفقال 

تلك البقرة  فإذافنظروا  ،كان صاحب البقرة ربطها على طريق اجلمل فهو له ضامنن  إ ،ضرار
 .ربطها على طريق اجلملو  جاء هبا صاحبها من السواد

 .(188)يه وأغرم صاحب البقرة مثن اجلملفأخذ عمر برأ
 

 قوله إالّ كافر ال يرد
)صلى هللا  بعث رسول هللا :قالوروى الكايف والتهذيب، عن الباقر )عليه السالم(، 

مر يعدو فمر و  فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ،إىل اليمن)عليه السالم(  علياً عليه وآله( 
 )عليه رفعوه إىل عليو  فجاء أولياء املقتول إىل الرجل فأخذوه ،برجل فنفحه برجله فقتله

 نفح و  فرسه أفلت من داره)عليه السالم( أن  فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ،السالم(

                                                

 .284ص 2ج املناقب: (187)
 ابب الدايت. 193ص املقنع: (188)



 .دم صاحبهم)عليه السالم(  فأبطل علي ،الرجل
 اي رسول هللا :فقالوا)صلى هللا عليه وآله(  فجاء أولياء املقتول من اليمن إىل رسول هللا

 .صاحبنادم أبطل و  ظلمنا)عليه السالم(  علياً ن إ
مل خيلق و  المليس بظ)عليه السالم(  علياً ن إ :)صلى هللا عليه وآله( فقال رسول هللا

 ال يرد واليتهو  ،القول قولهو  احلكم حكمهو  ،من بعدي)عليه السالم(  الوالية لعلين إ ،للظلم
 .مؤمنإال   حكمهو  قولهو  ال يرضى واليتهو  ،كافرإال    حكمهو  قولهو 

 :قالوا)عليه السالم(  يف علي)صلى هللا عليه وآله(  ل هللافلما مسع اليمانيون قول رسو 
 .قوله)عليه السالم( و  اي رسول هللا رضينا حبكم علي

 .(189)هو توبتكم مما قلتم :)صلى هللا عليه وآله( فقال رسول هللا
 

 هم ضامنون
 :)عليه السالم( عن عليالصادق )عليه السالم(، قال عن وروى الكايف يف التهذيب، 

دخلت دار وإذا  ،عقر ابلليلإذا  ال يضمنهو  ،عقر هناراً إذا  كان يضمن صاحب الكلبنه  إ
 .(190)وإذا دخلت بغري إذن فال ضمان عليهم ،قوم إبذهنم فعقرك كلبهم فهم ضامنون

 
 ضمان الراكب والقائد 

 كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدهاوروي احلمريي، عنه )عليه السالم(: 
 .(191)ه من الرجلؤ ت الدابة بيدها ويرب ن القائد ما أوطأيضمو  ،رجلهاو 

 
 أبلغوا معلمكم

 ألقى )عليه السالم(  أمري املؤمننيوروى الكايف، عن الصادق )عليه السالم(: إن 

                                                

 .23ح 228ص 10ج التهذيب: ،1ح 192ص 19ج الوسائل: ،1ح 357ص 7ج الكايف: (189)
 .2ح 17الباب  190ص 19ج الوسائل: (190)
 .12ح 186ص 19ج الوسائل: (191)



اجلور فيها  و  ،أما إهنا حكومة :فقال ،اب ألواحهم بني يديه ليخري بينهمت  صبيان الك  
وق ثالث ضرابت يف األدب اقتص ضربكم ف نإ أبلغوا معلمكم ،كاجلور يف احلكم

 .(192)منه
 

 كيف أتدب اليتيم
أدب اليتيم  :)عليه السالم( قال أمري املؤمننيوروي عن الصادق )عليه السالم( قال: 

 .(193)واضربه مما تضرب منه ولدك ،ولدك مما تؤدب منه
 

 زوجه من بيت املال
حىت  فضرب يده ،برجل عبث بذكره أيت)عليه السالم(  أمري املؤمننيوروى الكايف: إن 

 .(194)امحرت مث زوجه من بيت املال
 

 حبس املنحرف
حيبس الفساق من اإلمام أن جيب على  :)عليه السالم( عليويف الفقيه، قال 

حبس  :)عليه السالم( قالو  :قال املفاليس من األكرايءو  ،اجلهال من األطباءو  ،العلماء
 .(195)اإلمام بعد احلد ظلم

 
 الغوثأاتك 

 وعن كامل اجلزري: خرج علي )عليه السالم( من مهدان فرأى رجلني يقتتالن 

                                                

 .38ح 268ص 7ج الكايف: ،2ح 582ص 18ج الوسائل: (192)
 .1ح 85ابب  197ص 15ج الوسائل: (193)
 .1ح 574ص 18ج الوسائل: ،25ح 165ص 7ج الكايف: (194)
 .32ابب  3ح 221ص 18ج الوسائل: (195)



ففرق بينهما، مث مضى فسمع صواتً: )اي غواثه ابهلل(، فخرج حنوه وهو يقول: )أاتك 
الغوث(، فإذا رجل يالزم رجاًل، فقال: اي أمري املؤمنني بعت هذا ثواًب بسبعة دراهم وشرطت 

وال مقطوعاً، وكان شرطهم يومئذ، فأاتين هبذه الدراهم فأبيت ولزمته  أن ال يعطيين مغموزاً 
 فلطمين.

طم: ما تقول، فقال: صدق.  فقال لال 
 فقال: أعطه شرطه. وقال للملطوم: اقتص. 

 قال: أو أعفو. قال: ذلك إليك.
مث قال: اي معشر املسلمني خذوه، فأخذ فحمل على ظهر رجل كما حيمل صبيان 

 .(196)مخس عشرة درة وقال: هذا نكال ملا انتهكت من حرمته الكتاب، مث ضربه
 

 ديتها أربعون دينارا  
عليه ن إ :يف رجل ضرب امرأة فألقت علقة)عليه السالم(  قضىويف إرشاد املفيد: و 

مث َّ  *و ل ق ْد خ ل ْقن ا اإِلْنس ان  ِمْن س ال ل ٍة ِمْن ِطنٍي  :جلو تال قوله عز و  ،ني ديناراً أربعديتها 
مث َّ خ ل ْقن ا النُّْطف ة  ع ل ق ًة ف خ ل ْقن ا اْلع ل ق ة  م ْضغ ًة ف خ ل ْقن ا اْلم ْضغ ة   *ع ْلن اه  ن ْطف ًة يف قـ ر اٍر م ِكنٍي ج  

ه  خ ْلقاً آخ ر  فـ تـ ب ار ك  هللا  أ ْحس ن  اخلْ الِِقني   ماً مث َّ أ ْنش ْأان   .(197)ِعظ اماً ف ك س ْوان  اْلِعظ ام  حلْ 
 ،يف املضغة ستون ديناراً و  ،ون ديناراً أربعيف العلقة و  ،يف النطفة عشرون ديناراً  : قالمث

 ،تلجها الروح مائة دينارأن  يف الصورة قبلو  ،مثانون ديناراً  يستوي خلقاً أن  يف العظم قبلو 
 .(198)وجلتها الروح كان فيها ألف دينار فإذا

                                                

 عن كامل اجلزري. 200ص :)عليه السالم(قضاء أمري املؤمنني  (196)
 .14ـ  12ورة املؤمنون: اآلية س (197)
 .119ص :رشاداإل (198)



 
 يؤخذ الغلول بغري بينة

سلمة بن كهيل و  دخل احلكم بن عتيبة :قال ،الرمحن بن احلجاج عن عبدوروى الكايف 
 .مينيو  فسأاله عن شاهد)عليه السالم(  على أيب جعفر

عندكم )عليه السالم(  قضى به عليو  ،)صلى هللا عليه وآله( قضى به رسول هللا :فقال
 .ابلكوفة

 .هذا خالف القرآن :فقاال
 .أين وجدمتوه خالف القرآنو  :فقال
 .أشهدوا ذوي عدل منكمو  :هللا يقول نإ :قاال

مث  ،مييناً و  هو ال تقبلوا شهادة واحد أشهدوا ذوي عدل منكمو  قول هللا :فقال
 يف مسجد الكوفة فمر به عبد هللا بن قفل التميمي كان قاعداً )عليه السالم(   علياً ن إ :قال

 ،يوم البصرة غلوالً خذت أ   هذه درع طلحة :)عليه السالم( فقال له علي ،معه درع طلحةو 
 فجعل بينه ،بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمنيو  اجعل بيين :فقال له عبد هللا بن قفل

فقال له  ،يوم البصرة هذه درع طلحة أخذت غلوالً  :)عليه السالم( فقال علي ،بينه شرحياً و 
ذت فشهد أهنا درع طلحة أخ)عليه السالم( فأاته ابحلسن  ،هات على ما تقول بينة :شريح
ال أقضي بشهادة شاهد حىت يكون معه و  هذا شاهد واحد :فقال شريح ،يوم البصرة غلوالً 
ال و  هذا مملوك :فقال شريح ،يوم البصرة فدعا قنرب فشهد أهنا درع طلحة أخذت غلوالً  ،آخر

 .أقضي بشهادة مملوك
 .خذها فإن هذا قضى جبور ثالث مرات :قال)عليه السالم( و  فغضب علي :قال

ال أقضي بني اثنني حىت ختربين من أين قضيت جبور ثالث  :قالو  تحول شريحفقال: 
 .مرات

 ،يوم البصرة ويلك أو وحيك إين ملا أخربتك أهنا درع طلحة أخذت غلوالً  :فقال له
حيث ما وجد )صلى هللا عليه وآله(  قد قال رسول هللاو  ،فقلت هات على ما تقول بينة

 .يسمع احلديث فهذه واحدة فقلت رجل مل ،غلول أخذ بغري بينة



ال أقضي بشهادة واحد حىت و  فشهد فقلت هذا واحد)عليه السالم( مث أتيتك ابحلسن 
 صلى هللا عليه ) قد قضى رسول هللاو  ،يكون معه آخر



 .فهذه ثنتان ،مينيو  بشهادة واحد( وآله
ال و  كفقلت هذا مملو  ،يوم البصرة مث أتيتك بقنرب فشهد أهنا درع طلحة أخذت غلوالً 

 .كان عدالً إذا   ما أبس بشهادة اململوكو  ،أقضي بشهادة مملوك
من أمورهم على ما هو أعظم من إمام املسلمني يؤمن ن إ ويلك أو وحيك :مث قال

 .(199)هذا
 

 الدرع درعك
وعن علي بن عبد هللا بن معاوية بن ميسرة، عن شريح قال: ملا توجه علي )عليه 

رعاً له، فلما انقضت احلرب ورجع إىل الكوفة أصاب الدرع السالم( إىل حرب معاوية افتقد د
يف يد يهودي يبيعها يف السوق، فقال له: هذه الدرع درعي مل أبع ومل أهب. فقال اليهودي: 

 درعي يف يدي، فقال علي )عليه السالم(: نصري إىل القاضي.
بني فتقدما إىل شريح، فجلس علي )عليه السالم( إىل جنب شريح وجلس اليهودي 

يديه، فقال )عليه السالم(: لوال أن خصمي ذمي الستويت معه يف اجمللس، مسعت النيب 
 .صغروا هبم كما صغر هللا هبم)صلى هللا عليه وآله( يقول: 

فقال شريح: قل اي أمري املؤمنني، قال: نعم إن هذه الدرع اليت يف يد اليهودي درعي مل 
 أبع ومل أهب.

 ودي.فقال شريح: ما تقول اي يه
 فقال: درعي ويف يدي.

 فقال شريح: اي أمري املؤمنني لك بينة.
 قال: نعم قنرب واحلسن يشهدان أن الدرع درعي.

 فقال شريح: شهادة االبن ال جتوز لألب.
فقال علي )عليه السالم(: رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته، مسعت النيب )صلى هللا 

 .شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني سيداعليه وآله( يقول: 

                                                

 .2ح 364ص 7ج الكايف: .6ح 194ص 18ج الوسائل: (199)



فقال اليهودي: قد مشى أمري املؤمنني إىل قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا 
للحق، أشهد أن ال إله إال  هللا، وأن حممداً رسوله، وأن الدرع درعك، كنت راكباً على مجلك 

 األورق وأنت متوجه إىل صفني، فوقعت منك ليالً فأخذهتا.
 .(200)السالم( يقاتل الشراة ابلنهروان، فقتلقال: وخرج مع علي )عليه 

 
 ألنفينك شهرين

وعن شرح ابن أيب احلديد، روى األعمش، عن إبراهيم التيمي، أن عليًا )عليه السالم( 
 قال لشريح، وقد قضى قضية نقم عليه أمرها:

وهللا ألنفينك إىل ابنقيا شهرين تقضي بني اليهود. 
يه دهر، فلما قام املختار قال لشريح: ما قال مث قتل علي )عليه السالم( ومضى عل

لك أمري املؤمنني )عليه السالم( يوم كذا، قال: إنه قال كذا، قال: وهللا ال تقعد حىت خترج 
 .(201)إىل ابنقيا تقضي بني اليهود، فسريه إليها فقضى بني اليهود شهرين

 
 ما يهدم الثالث يهدم الواحدة

اختلف رجالن يف قضية  :قال ،ل بن أيب طالبعن عبد هللا بن عقيوروى التهذيب، 
 يف امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتني فتزوجها  ،عمر)عليه السالم( و  علي

                                                

 .444ص 11ج عن املغين البن قوامة: ،143ص 40ج جواهر الكالم: (200)
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 .األولفلما انقضت عدهتا تزوجها  ،آخر فطلقها أو مات عنها
 .هي على ما بقي من الطالق :فقال عمر

 .(202)ث وال يهدم واحدة يهدم الثالسبحان هللا :)عليه السالم( قال أمري املؤمننيو 
 

 خرجت ومل تعد
زوجي وقع على ن إ :يف امرأة أتته فقالت)عليه السالم(  عليروى الفقيه: وقضى 

)عليه  فقال علي ،إبذهناإال   فقال ما وقعت عليها ،ما تقول :فقال للرجل ،جارييت بغري إذين
 ت الصالة فقام عليأقيمو  ،كنت كاذبة ضربناك حداً ن  إو  ،كنت صادقة رمجناهن  إ :السالم(

ال يف ضرهبا و  ففكرت املرأة يف نفسها فلم تر هلا يف رجم زوجها فرجاً  ،يصلي)عليه السالم( 
 .(203))عليه السالم( مل يسأل عنها أمري املؤمننيو  ،مل تعدو  احلد فخرجت

 
 أعطه تسعة آالف

 ،دفع إىل الوصي عشرة آالف درهمو  أوصى رجل :قالنه إ ،يف املناقب، عن األصبغو 
)عليه  فلما أدرك استعدى عليه أمري املؤمنني ،أدرك ابين فأعطه ما أحببت منهاإذا  :قالو 

درهم فهي  أعطه تسعة آالف :قال ،ألف درهم :قال ،تعطيهأن  كم حتب  :قال له ،السالم(
 .(204)اليت أحببت وخذ األلف

 
 على املرأة حدان

 فقالت له: أنت أزىن مين، وروي أن عمر أيت برجل وامرأة كان قال هلا: اي زانية، 
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ليس على الرجل شيء وعلى املرأة حدان، وأراد عمر جلدمها، فقال )عليه السالم(: 
 .(205)حد للقذف وحد لإلقرار ابلزان، القتضاء قوهلا )أنت أزىن مين( كوهنا زانية

 
 حكم القاضي بعلمه
لى هللا عليه )ص النيبن إ :عن ابن عباس ،عن الضحاك ،ابن جريحوروى املناقب، عن 

الناقة و  الدراهم :فلما قبض األعرايب املال صاح ،مائة درهمربعاشرتى من أعرايب انقة أبوآله( 
 .يل

القضية واضحة تطلب  :فقال ،بني األعرايبو  اقض فيما بيين :فقال ،فأقبل أبو بكر
 .البينة

 .األولفأقبل عمر فقال ك
 :قال ،تقبل ابلشاب املقبلأ :آله()صلى هللا عليه و  فقال ،)عليه السالم( فأقبل علي

فليقم البينة على  فإن كان حممد يدعي شيئاً  ،الدراهم درامهيو  الناقة انقيت :فقال األعرايب ،نعم
 .ذلك

ثالث )صلى هللا عليه وآله(  عن رسول هللاو  خل عن الناقة :)عليه السالم( فقال
 :قال بعض أهل العراقو ه، برأسرمى أنه  فاجتمع أهل احلجاز ،فاندفع فضربه ضربة ،مرات

 .بل قطع منه عضواً 
 .ي وال نصدقك على أربعمائة درهماي رسول هللا نصدقك على الوح :فقال

ويف خرب عن غريه: فالتف النيب )صلى هللا عليه وآله( إليهما فقال: هذا حكم هللا ال ما 
 .(206)حكمتما به

 أقول: قل ذكرانه وجه ذلك يف الكتاب فراجع.
 

 لةقد خرج عن امل
 ويف إرشاد املفيد، مما جاءت به العامة واخلاصة قضية قدامة بن مظعون، وقد
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، فأراد عمر أن حيده، فقال له قدامة: ال جيب علي احلد ألن هللا يقول: اخلمرشرب  
م ن وا و ع ِمل وا ل ْيس  ع ل ى الَِّذين  آم ن وا و ع ِمل وا الصَّاحِل اِت ج ن اٌح ِفيم ا ط ِعم وا ِإذ ا م ا اتَـّق ْوا و آ

 ، فدرأ عمر عنه احلد.(207)الصَّاحِل اتِ 
فبلغ ذلك أمري املؤمنني )عليه السالم( فمشى إىل عمر فقال له: مل تركت إقامة احلد 

 على قدامة وقد شرب اخلمر.
 فقال: إنه تال علي  هذه اآلية. 

ال من سلك فقال له أمري املؤمنني )عليه السالم(: ليس قدامة من أهل هذه اآلية، و 
سبيله يف ارتكاب ما حرم هللا، إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال يستحلون حرامًا، فاردد 

 قدامة واستتبه مما قال، فإن اتب فأقم عليه احلد، وإن مل يتب فاقتله فقد خرج عن امللة.
فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة اخلرب، فأظهر التوبة واإلقالع، فذرأ عنه عمر القتل، 

 ومل يدر كيف حيده، فقال ألمري املؤمنني: أشر علي يف حده.
فقال )عليه السالم(: حده مثانون، إن شارب اخلمر إذا شرهبا سكر، وإذا سكر هذى، 

 .(208)وإذا هذى افرتى، فجلده عمر مثانني، وصار إىل قوله )عليه السالم( يف ذلك
 

 أقم على هذا احلد
ى البحرين، فقدم اجلارود العبدي من البحرين ويف أسد الغابة: استعمل عمر قدامة عل

على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر وإين رأيت حدًا من حدود هللا حقًا علي أن أرفعه 
 إليك. 

 قال عمر: من شهد معك.
قال: أبو هريرة، فدعا أاب هريرة فقال: مب تشهد، فقال: مل أره يشرب ولكين رأيته 

 سكران يقيء. 
 يف الشهادة.  فقال عمر: لقد تنطعت

 مث كتب إىل قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم.
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 فقال اجلارود لعمر: أقم على هذا كتاب هللا. فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد، فقال: 
 



شهيد قال: قد أديت شهادتك. فسكت اجلارود، مث غدا على عمر فقال: أقم على 
 سوأنك.هذا حد هللا عز وجل، فقال عمر: لتمسكن لسانك أو أل

 فقال له اجلارود: اي عمر وهللا ما ذلك ابحلق، يشرب ابن عمك اخلمر وتسوؤين. 
 فقال أبو هريرة: إن كنت تشك يف شهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد امرأة قدامة فسلها.

 فأرسل عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها.
 و شربت كما يقولون ما كان لكم أن حتدوين.فقال عمر لقدامة: إين حادك. قال: ل

 فقال عمر لقدامة: مل.
ل ْيس  ع ل ى الَِّذين  آم ن وا و ع ِمل وا الصَّاحِل اِت ج ن اٌح ِفيم ا قال قدامة: قال هللا عز وجل: 

 . (209)ط ِعم وا ِإذ ا م ا اتَـّق ْوا و آم ن وا و ع ِمل وا الصَّاحِل اتِ 
لو اتقيت هللا اجتنبت ما حرم هللا، مث أقبل عمر على فقال عمر: أخطأت التأويل، 
 الناس فقال: ماذا ترون يف حد قدامة.

فقال القوم: ال نرى أن جتلده ما كان مريضاً، فسكت أايمًا على ذلك، مث أصبح يومًا 
وقد عزم على جلده، فقال ألصحابه: ما ترون يف جلد قدامة، فقالوا: ال نرى أن جتلده ما  

 كان مريضاً.
فقال عمر: ألن يلقى هللا حتت السياط أحب إيل  من أن ألقاه وهو يف عنقي، ايتوين 

 بسوط اتم، فأمر عمر بقدامة فجلد.
فغاضب قدامة عمر وهجره، وحج عمر وقدامة معه مغاضباً له، فلما قفال من حجهما 

أاتين آت  ونزل عمر ابلسقيا انم، فلما استيقظ من نومه قال: عجلوا علي بقدامة، فوهللا لقد
 .(210)يف منامي فقال: سامل قدامة فإنه اخوك، اخلرب

 
 من يفادي؟

 وعن قضااي القمي، إبسناده عن األصبغ، قال: قضى أمري املؤمنني )عليه السالم( 
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بشيء دقيق يف األسارى إذا أسرهم املشركون من أصحابه، كان ال يفادي منهم من  
 .(211)نت جراحته من قدام يفاديهكانت جراحته من خلف ويقول هو الفار، ومن كا

 
 من يصلى عليه 

يف قتلى )عليه السالم(  قضى أمري املؤمننيقال: ، وعنه إبسناده، عن ابن أيب ليلى
فمن كانت جراحته من خلفه مل  ،ينظر يف جراحاهتمأن  هأصحابالنهروان من و  اجلملو  صفني

دامه صلى عليه جراحته من قمن كانت و  ،فهو الفار من الزحف :قالو  ،يصل عليه
 .(212)ودفنه

 
 أتوجبون عليه الرجم

 النيب أصحابمجع عمر بن اخلطاب  :قال، )عليه السالم(وروى التهذيب، عن الباقر 
فقالت  ،ال ينزلو  ما تقولون يف الرجل أييت أهله فيخالطها :فقال)صلى هللا عليه وآله( 

 .ن فقد وجب عليه الغسلالتقى اخلتاانإذا  :قال املهاجرونو  ،املاء من املاء :األنصار
 .ما تقول اي أاب احلسن :)عليه السالم( فقال عمر لعلي

 ،من ماء ال توجبون عليه صاعاً و  الرجمو  توجبون عليه احلدأ :)عليه السالم( فقال علي
 الغسل.التقى اخلتاانن فقد وجب عليه إذا 

 .(213)ملهاجرون ودعوا ما قالت األنصارالقول ما قال ا :عمرفقال 
 

 ه أبخيهيقتل
 أيت عمر بن اخلطاب  :قالوروى الكايف والتهذيب، عن أحدمها )عليهما السالم(، 
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 ،قد قتلهأنه  فضربه الرجل حىت رأى ،أمره بقتلهو  برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه
أنت  :فقال األولفلما خرج أخذه أخو املقتول  ،فعاجلوه فربأ فحمل إىل منزله فوجدوا به رمقاً 

 .قد قتلتين مرة :فقال. أقتلكأن  يلو  قاتل أخي
فمروا على أمري  ،هللا قتلتين مرةو :هو يقولو  فخرج ،فانطلق به إىل عمر فأمر بقتله

على عمر فدخل  ،ال تعجل حىت أخرج إليك :فقال ،فأخربه خربه)عليه السالم(  املؤمنني
من أخي املقتول  يقتص هذا :فقال ،ما هو اي أاب احلسن :فقال ،ليس احلكم فيه هكذا :فقال
فعفا عنه  ،أتى على نفسه اقتص منهن إأنه  فنظر الرجل ،ما صنع به مث يقتله أبخيه األول
 .(214)وتتاركا

 
 خيلي عنهما

 ،)عليه السالم(مرفوعاً، عن الصادق عن علي بن إبراهيم وروى الكايف والتهذيب، 
وإذا  ،سكني ملطخ ابلدمبيده و  برجل وجد يف خربة)عليه السالم(  أيت أمري املؤمنني :قال

 .رجل مذبوح يتشحط يف دمه
 .ما تقول :)عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني

 .أان قتلته :قال
أان  :فقال :قالأن  إىل ،فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع ،اذهبوا به فأقيدوه به :قال

 .قتلته
 .نفسكك على إقرار ما محلك على  :لألول)عليه السالم(  فقال أمري املؤمنني

بيدي و  أخذوينو  قد شهد علي أمثال هؤالء الرجالو  أقولأن  ما كنت أستطيعو  :فقال
أان و  ،أان قائم عليه خفت الضرب فأقررتو دمه، الرجل يتشحط يف و  سكني ملطخ ابلدم

فرأيت الرجل  ،أخذين البول فدخلت اخلربةو  رجل كنت ذحبت جبنب هذه اخلربة شاة
 .فدخل علي هؤالء فأخذوين فقمت متعجباً  ،يف دمه متشحطاً 

 فقال أمري 
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 :قولوا لهو )عليه السالم(  خذوا هذين فاذهبوا هبما إىل احلسن :)عليه السالم( املؤمنني
 .ما احلكم فيهما

قولوا ألمري )عليه السالم(  فقال احلسن ،قصوا عليه قصتهماو  فذهبوا إىل احلسن :قال
من و  :جلو  قد قال هللا عزو  ،قد أحيا هذاكان هذا ذبح ذاك فن  إ :)عليه السالم( املؤمنني

 .(215)وخترج دية املذبوح من بيت املال خيلى عنهما أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا
 

 القصاص للشني
قطع من بعض  رجالً وروى التهذيب، عن الصادق، عن أبيه )عليهما السالم(: إن 

ما قطع من أذنه  اآلخرأخذ فأقاده ف ،)عليه السالم( فرفع ذلك إىل علي ،أذن رجل شيئاً 
فأمر  ،فاستقاده)عليه السالم(  إىل علي اآلخرفعاد  ،برأتو  فرده على أذنه بدمه فالتحمت

إمنا يكون القصاص من أجل  :)عليه السالم( قالو  ،أمر هبا فدفنتو  هبا فقطعت اثنية
 .الشني

 .(216)أقول: ذكران تفصيل ذلك يف )كتاب احلدود( فراجع
 

 حسنة متحو سيئة
إىل )عليه السالم(  بعث أمري املؤمنني :قال ،)عليه السالم(الصادق عن وروى الكايف، 

 يف بين أسد)عليه السالم(  فمر به رسول أمري املؤمنني ،بشر بن عطارد التميمي يف كالم بلغه
)عليه السالم(  فبعث إليه أمري املؤمنني ،فقام إليه نعيم بن دجاجة األسدي فأفلته ،أخذهو 

 .فراقك لكفرن إو  املقام معك لذلن إ هللاو أما :فقال له نعيم ،يضربأن  أمر بهو  بهفأتوه 
 جل و  هللا عزن إ ،اي نعيم قد عفوان عنك :فلما مسع ذلك منه قال له :قال
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فسيئة لذ ل املقام معك ن إ :أما قولك ادفع ابليت هي أحسن السيئة :يقول
 خيلىأن  مث أمر ،فهذه هبذه ،اكتسبتها فراقك لكفر فحسنةن إ :أما قولكو  ،اكتسبتها

  (217).عنه
 

 اإلسالمي التاريخ
ويف املناقب: قال الطربي وجماهد: مجع عمر الناس فسأهلم من أي يوم نكتب، فقال 

 علي )عليه السالم(: من يوم هاجر رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(.
ة، وتؤرخوا كما كانوا قال املناقب: فكأنه )عليه السالم( أشار أن ال تبتدعوا بدع

يكتبون يف زمان النيب )صلى هللا عليه وآله(، ألنه ملا قدم )صلى هللا عليه وآله( املدينة يف 
شهر ربيع األول أمر ابلتاريخ، فكانوا يؤرخون ابلشهرين من مقدمه إىل أن متت له سنة، ذكر 

 .(218)ذلك يف التارخيني عن ابن شهاب
 

 للوايل بقدر نفقته
مسنداً، عن إبن عمر: إن عمر مجع الناس ابملدينة حني انتهى إليه فتح  وروي الطربي

القادسية ودمشق، فقال: إين كنت امرئ اتجرًا يغين هللا عيايل بتجاريت، وقد شغلتموين 
 أبمركم، فماذا ترون أنه حيل يل من هذا املال.

 فأكثر القوم وعلي )عليه السالم( ساكت، فقال له: ما تقول.
 لحك وأصلح عيالك ابملعروف، ليس لك من هذا املال غريه. فقال: ما أص

 .(219)فقال القوم: القول قوله

                                                

 .132ص 10ج روضة املتقني: (217)
 .16سنن  2480ص 5ج اتريخ الطربي: (218)
 .15سنن  415ص 5ج اتريخ الطربي: (219)



أقول: قال بعض احملققني: قول عمر )كنت امرئ اتجرًا يغين هللا عيايل بتجاريت( لعله 
صار يف اإلسالم اتجراً، وإال  فنقل الطرائف عن مؤلف )هناية الطلب( احلنبلي أن عمر كان 

 اس احلمري.قبل اإلسالم خن
وروى الطربي: إن عمر حج فلما كان بضجنان قال: كنت أرعي إبل اخلطاب هبذا 

 .(220)الوادي يف مدرعة صوف، وكان فضاً يتعبين إذا عملت ويضربين إذا قصرت
 

 القسمة أوىل
ويف كامل ابن األثري: أرسل سعد يف اخل مس كل شيء أراد أن يعجب منه العرب، 

فلم يعتدل قسمته وهو )هبار كسرى(، فقال للمسلمني: هل وأراد إخراج مخس القطيف 
 تطيب أنفسكم عن أربعه أمخاس القطيف، فقالوا: نعم.

فبعثه إىل عمر، وهو بساط واحد طوله ستون ذراعًا وعرضه ستون ذراعًا مقدار 
جريب، كانت األكاسرة تعده للشتاء، إذا ذهبت الرايحني شربوا عليه فكأهنم يف رايض فيه 

لصور، وفيه فصوص كاألهنار، أرضها مذهبة وخالل ذلك فصوص كالدرر، ويف طرق كا
حافاته كاألرض املزرعة، واألرض الذهب املبقلة ابلنبات يف الربيع، والورق من احلرير على 

 قضبان، وزهرة الذهب والفضة ومثرة اجلوهر، إىل أن قال:
 قال عمر: أشريوا علي فيه، فمن مشري بقبضه وآخر مفوض إليه.

فقال علي )عليه السالم(: مل جتعل علمك جهاًل ويقينك شكًا، وإنك إن تبقه يف هذا 
 اليوم مل تعدم يف غد من يستحق به ما ليس له.
 فقال: صدقتين ونصحتين، فقطعه بينهم.

 أقول: إن صح اخلرب فقد رأى اإلمام )عليه السالم( أن هذا أوىل من أن يستبد 

                                                

 .88ص 2ج نظر اتريخ الطربي:ا (220)



 .(221) زمن عثمانبعض املنافقني كما صار كذلك يف
 

 أصاهبم ما أصاهبم
ويف املناقب، عن كتاب القاضي نعمان، عن يزيد بن أيب خالد، إبسناده إىل طلحة، 

ففضلت منه فضلة فاستشار فيها من حضره من  ،أيت عمر مبال فقسمه بني املسلمنيقال: 
 يلتفت ما الإال   قسمتها مل يصب كل رجل منهان إ خذها لنفسك فإنك :فقالوا ،الصحابة

 .إليه
 فالقليل يف ذلك ،اقسمها أصاهبم من ذلك ما أصاهبم :)عليه السالم( فقال علي

 .الكثري سواءو 
 .(222)ويد لك مع أايد مل أجزك هبا :قالف)عليه السالم(  مث التفت إىل علي

 
 ))ترك أسرى الشام((

 سالحه يف حروب الشام أخذ أخذ أسرياً )عليه السالم( إذا وروى إبن بطة: أن عليًا 
 .(223)ودابته واستحلفه أن ال يعني عليه

من  أخذ أسرياً كان إذا )عليه السالم(   اً عليوروى نصر بن مزاحم، عن الشعيب، أن 
خلى سبيله  فإذا ،فيقتله به ه أحداً أصحابيكون قد قتل من إال  أن  أهل الشام خلى سبيله

 .(224)فإن عاد الثانية قتله
 

 احتجوا ابلشجرة وأضاعوا الثمرة
أنباء  )عليه السالم(ملا انتهت إىل أمري املؤمنني يف هنج البالغة يف معىن األنصار، قالوا: 

 ،ما قالت األنصار :)عليه السالم(، قال (آلهو  صلى هللا عليه)السقيفة بعد وفاة رسول هللا 
 فهال احتججتم  :)عليه السالم(منكم أمري . قال و  قالت منا أمري :قالوا

                                                

 .518ص 2ج الكامل يف التاريخ: (221)
 .363ص 2ج املناقب: (222)
 .114ص 2ج املناقب: (223)
 ط املرعشي. 519ص وقعة صفني: (224)



يتجاوز عن و  وصى أبن حيسن إىل حمسنهم (آلهو  صلى هللا عليه) عليهم أبن رسول هللا
 .مسيئهم

 ما يف هذا من احلجة عليهم. و  :قالوا
 لو كانت اإلمارة فيهم مل تكن الوصية هبم. :)عليه السالم(قال 

 فما ذا قالت قريش.  :)عليه السالم(مث قال 
 )صلى هللا عليه وآله(.احتجت أبهنا شجرة الرسول  :قالوا

  .(225)احتجوا ابلشجرة وأضاعوا الثمرة :)عليه السالم(فقال 
 إىل غري ذلك من أضعاف أضعاف ما ذكرانه، وهللا املوفق املستعان.

 
 قم املقدسة

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                

 .67هنج البالغة: اخلطبة  (225)
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