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  كتاب  الْوصايا
  باب الْوِصيِة و ما أُِمر ِبها

  حدثَنا عِلي بن ِإبراِهيم عن عِلي بِن ِإسحاق عِن الْحسِن بِن حاِزٍم الْكَلِْبي ابِن - ١
(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه أُخِت ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر

 من لَم يحِسن وِصيته ِعند الْموِت كَانَ نقْصاً ِفي مروَءِتِه و عقِْلِه ِقيلَ يا رسولَ )صلى اهللا عليه وآله 
رضقَالَ ِإذَا ح تيوِصي الْمي فكَي اللَِّه و فَاِطر مِه قَالَ اللَّهِإلَي اسالن عمتاج و هفَاتو هت

السماواِت و الْأَرِض عاِلم الْغيِب و الشهادِة الرحمن الرِحيم اللَّهم ِإني أَعهد ِإلَيك ِفي داِر 
تِإلَّا أَن أَنْ لَا ِإلَه دهي أَشا أَنينأَنَّ الد و ولُكسر و كدبداً عمحأَنَّ م و لَك ِريكلَا ش كدحو 

الْجنةَ حق و أَنَّ النار حق و أَنَّ الْبعثَ حق و أَنَّ الِْحساب حق و الْقَدر و الِْميزانَ حق و أَنَّ 
ام كَما شرعت و أَنَّ الْقَولَ كَما حدثْت و أَنَّ الْقُرآنَ كَما الدين كَما وصفْت و أَنَّ الِْإسلَ

 خير الْجزاِء و حيا اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَنزلْت و أَنك أَنت اللَّه الْحق الْمِبني جزى اللَّه محمداً 
ٍد ِبالسمحآلَ م داً ومحم ِليا وي ِتي وِشد داِحِبي ِعنا صي ِتي وبكُر دِتي ِعندا عي ملَاِم اللَّه

ِنعمِتي ِإلَِهي و ِإلَه آباِئي لَا تِكلِْني ِإلَى نفِْسي طَرفَةَ عيٍن أَبداً فَِإنك ِإنْ تِكلِْني ِإلَى نفِْسي طَرفَةَ 
الش ِمن بٍن أَقْريع أَلْقَاك موداً يهلْ ِلي ععاج ِتي وشحِر وِفي الْقَب ِر فَآِنسيالْخ ِمن دعأَب و ر

 ميرا مِفيه ذْكُرِة الَِّتي يورآِن ِفي السِة ِفي الْقُرِصيِذِه الْوه ِديقصت ِتِه واجوِصي ِبحي وراً ثُمشنم
و زِلِه عِت ِفي قَويالْم دهذَا عداً فَههمِن عحالر دذَ ِعنخِن اتةَ ِإلَّا مفاعِلكُونَ الشملَّ ال يج   
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 )عليه السالم (  أَنْ يحفَظَ هِذِه الْوِصيةَ و يعلِّمها و قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني و الْوِصيةُ حق علَى كُلِّ مسِلٍم
   .)عليه السالم (  علَّمِنيها جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  و قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( علَّمِنيها رسولُ اللَِّه 

  ٢ -ِن   الْحاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيس
 يقَالُ لَه أَعين فَاشتكَى )عليه السالم ( عثْمانَ عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح قَالَ صِحبِني مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و أَخبرته أَنه )عليه السالم ( ثُم مات فَأَخذْت متاعه و ما كَانَ لَه فَأَتيت ِبِه أَبا عبِد اللَِّه أَياماً ثُم برأَ 
درى يتح وتمٍد يأَح ِمن سلَي ها ِإنِت أَموةُ الْماحر قَالَ ِتلْك اتم أَ ثُمرب اماً ثُمكَى أَيتاش اللَّه 

 كرت ذَ أَوِة أَخِصيقِْلِه ِللْوع ِرِه وصب ِعِه ومس لَّ ِمنج و زع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد - ٣  

 رجلٌ ِإني خرجت ِإلَى مكَّةَ فَصِحبِني رجلٌ و كَانَ زِميِلي فَلَما أَنْ  قَالَ قَالَ لَه)عليه السالم ( اللَِّه 
كَانَ ِفي بعِض الطَِّريِق مِرض و ثَقُلَ ِثقْلًا شِديداً فَكُنت أَقُوم علَيِه ثُم أَفَاق حتى لَم يكُن ِعنِدي 

ا أَنْ كَانَ الْيفَلَم أْسِد اللَِّه ِبِه ببو عِم فَقَالَ أَبوالْي ِفي ذَِلك اتفَم ِفيِه أَفَاق اتالَِّذي م معليه ( و

 ما ِمن ميٍت تحضره الْوفَاةُ ِإلَّا رد اللَّه عز و جلَّ علَيِه ِمن سمِعِه و بصِرِه و عقِْلِه ِللْوِصيِة )السالم 
  .يةَ أَو ترك و ِهي الراحةُ الَِّتي يقَالُ لَها راحةُ الْموِت فَِهي حق علَى كُلِّ مسِلٍم أَخذَ الْوِص
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٤  

بأَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبأَِبي ع نع اِنيعليه السالم ( اِح الِْكن( ِة فَقَالَ ِهيِصيِن الْوع هأَلْتقَالَ س 
  .حق علَى كُلِّ مسِلٍم 

  ٥ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
محفٍَر معو جِلٍم قَالَ قَالَ أَبسِن معليه السالم ( ِد ب( ولُ اللَِّهسى رصأَو قَد و قةُ حِصيالْو  ) صلى اهللا عليه

  . فَينبِغي ِللْمسِلِم أَنْ يوِصي )وآله 
  باب الِْإشهاِد علَى الْوِصيِة
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 محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ١
 عن قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  يا أَيها
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 أَو كُمٍل ِمندِة اثْناِن ذَوا عِصيالْو ِحني توالْم كُمدأَح رضِإذا ح ِنكُميةُ بهادوا شنآم الَِّذين
الَ هما كَاِفراِن قُلْت ذَوا عدٍل ِمنكُم فَقَالَ آخراِن ِمن غَيِركُم قُلْت ما آخراِن ِمن غَيِركُم قَ

  .مسِلماِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و محمِد بِن - ٢  

ته هلْ تجوز شهادةُ أَهِل ِملٍَّة ِمن غَيِر أَهِل ِملَِّتِهم قَالَ  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .نعم ِإذَا لَم يوجد ِمن أَهِل ِملَِّتِهم جازت شهادةُ غَيِرِهم ِإنه لَا يصلُح ذَهاب حق أَحٍد 

 شاذَانَ و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن- ٣  
 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ي بلٍَد لَيس ِفيِه مسِلم جازت شهادةُ من لَيس أَو آخراِن ِمن غَيِركُم قَالَ ِإذَا كَانَ الرجلُ ِف
  .ِبمسِلٍم علَى الْوِصيِة 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي عن أَِبي - ٤  
رأٍَة حضرت رجلًا يوِصي لَيس معها رجلٌ فَقَالَ يجاز ربع ما  ِفي شهادِة ام)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .أَوصى ِبِحساِب شهادِتها 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن أَِبي - ٥  
 أَنه قَالَ ِفي وِصيٍة لَم يشهدها ِإلَّا امرأَةٌ فَأَجاز شهادةَ الْمرأَِة ِفي الربِع ِمن )م عليه السال( عبِد اللَِّه 

  .الْوِصيِة ِبِحساِب شهادِتها 
 عن يحيى   محمد بن أَحمد عن عبِد اللَِّه بِن الصلِْت عن يونس بِن عبِد الرحمِن- ٦  

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا شهادةُ )عليه السالم ( بِن محمٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
آخ أَو كُمٍل ِمندِة اثْناِن ذَوا عِصيالْو ِحني توالْم كُمدأَح رضِإذا ح ِنكُميقَالَ ب ِركُمغَي راِن ِمن

اللَّذَاِن ِمنكُم مسِلماِن و اللَّذَاِن ِمن غَيِركُم ِمن أَهِل الِْكتاِب فَِإنْ لَم تِجدوا ِمن أَهِل الِْكتاِب 
 الِْكتاِب ِفي الِْجزيِة و  سن ِفي الْمجوِس سنةَ أَهِل)صلى اهللا عليه وآله ( فَِمن الْمجوِس ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه 

ذَِلك ِإذَا مات الرجلُ ِفي أَرِض غُربٍة فَلَم يِجد مسِلميِن أَشهد رجلَيِن ِمن أَهِل الِْكتاِب يحبساِن 
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انَ ذَا قُربى و لَا نكْتم شهادةَ بعد الصلَاِة فَيقِْسماِن ِباللَِّه عز و جلَّ لَا نشتِري ِبِه ثَمناً و لَو كَ
  اللَِّه ِإنا 
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ِتِهمادهِت ِفي شيالْم ِليو ابتِإذَا ار ذَِلك قَالَ و الْآِثِمني ا ِإذاً لَِمنِهدا شمهلَى أَنع ثَرا فَِإنْ ع
َء ِبشاِهديِن فَيقُوماِن مقَام الشاِهديِن الْأَولَيِن  ِبالْباِطِل فَلَيس لَه أَنْ ينقُض شهادتهما حتى يِجي

ا اعم ا وِتِهمادهش ِمن قا أَحنتادهاِن ِباللَِّه لَشقِْسمفَي لَ ذَِلكفَِإذَا فَع الظَّاِلِمني ا ِإذاً لَِمنا ِإننيدت
نقَض شهادةَ الْأَولَيِن و جازت شهادةُ الْآخريِن يقُولُ اللَّه عز و جلَّ ذِلك أَدىن أَنْ يأْتوا 

مانٌ بأَي درخافُوا أَنْ تي ِهها أَوجلى وِة عهادِبالش ماِنِهمأَي دع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن ِرجاِلِه رفَعه قَالَ خرج تِميم الداِري و ابن بيِدي و ابن أَِبي - ٧  

ييِن و كَانَ مع ماِريةَ ِفي سفٍَر و كَانَ تِميم الداِري مسِلماً و ابن بيِدي و ابن أَِبي ماِريةَ نصراِن
تِميٍم الداِري خرج لَه ِفيِه متاع و آِنيةٌ منقُوشةٌ ِبالذَّهِب و ِقلَادةٌ أَخرجها ِإلَى بعِض أَسواِق 

 فَعد توالْم هرضا حةً فَلَمِديدِعلَّةً ش اِريالد ِميملَّ تتِع فَاعيِب ِللْبرِن الْعِإلَى اب هعا كَانَ مم
بيِدي و ابِن أَِبي ماِريةَ و أَمرهما أَنْ يوِصلَاه ِإلَى ورثَِتِه فَقَِدما الْمِدينةَ و قَد أَخذَا ِمن الْمتاِع 

وم الْآِنيةَ و الِْقلَادةَ فَقَالَ أَهلُ تِميٍم لَهما الْآِنيةَ و الِْقلَادةَ و أَوصلَا ساِئر ذَِلك ِإلَى ورثَِتِه فَافْتقَد الْقَ
هلْ مِرض صاِحبنا مرضاً طَِويلًا أَنفَق ِفيِه نفَقَةً كَِثريةً فَقَالَا لَا ما مِرض ِإلَّا أَياماً قَلَاِئلَ قَالُوا فَهلْ 

يش هِمن ِرقذَا قَالَا لَا قَ سفَِرِه ها ٌء ِفي سنقَدا قَالَا لَا قَالُوا فَقَِد افْتِفيه ِسرةً خارِتج رجِل اتالُوا فَه
يلَ شأَفْض  ا فَقَدنِإلَي فَعا دةً فَقَالَا مِقلَاد ِر وهوكَلَّلَةً ِبالْجِب مةً ِبالذَّهقُوشنةً مآِني هعٍء كَانَ م

مفَقَد كُمِإلَي اهنيوِل اللَِّه أَدسا ِإلَى رمصلى اهللا عليه وآله ( وه( ولُ اللَِّهسر بجفَأَو  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهِهملَيع 
 الْيِمني فَحلَفَا فَخلَّى عنهما ثُم ظَهرت ِتلْك الْآِنيةُ و الِْقلَادةُ علَيِهما فَجاَء أَوِلياُء تِميٍم ِإلَى رسوِل

 فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه قَد ظَهر علَى ابِن بيِدي و ابِن أَِبي ماِريةَ ما ادعيناه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
نزلَ اللَّه تبارك و  ِمن اللَِّه عز و جلَّ الْحكْم ِفي ذَِلك فَأَ)صلى اهللا عليه وآله ( علَيِهما فَانتظَر رسولُ اللَِّه 

تعالَى يا أَيها الَِّذين آمنوا شهادةُ بيِنكُم ِإذا حضر أَحدكُم الْموت ِحني الْوِصيِة اثْناِن ذَوا عدٍل 
ع اللَّه ِض فَأَطْلَقِفي الْأَر متبرض متِإنْ أَن ِركُمغَي راِن ِمنآخ أَو كُمِل ِمنةَ أَهادهلَّ شج و ز

الِْكتاِب علَى الْوِصيِة فَقَطْ ِإذَا كَانَ ِفي سفٍَر و لَم يِجِد الْمسِلميِن فَأَصابتكُم مِصيبةُ الْموِت 
ِري ِبِه ثَمتشال ن متبتقِْسماِن ِباللَِّه ِإِن ارالِة فَيِد الصعب ما ِمنهونِبسحال ت ىب وكانَ ذا قُر لَو ناً و
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 )صلى اهللا عليه وآله ( نكْتم شهادةَ اللَِّه ِإنا ِإذاً لَِمن الْآِثِمني فَهِذِه الشهادةُ الْأُولَى الَِّتي جعلَها رسولُ اللَِّه 
لَفَا عا حمهأَن قَّا ِإثْماً أَيحتا اسمهلى أَنع ِثرفَِإنْ ع ِني ِمنعما يهقامقُوماِن مراِن يلَى كَِذٍب فَآخ

  أَوِلياِء الْمدِعي 
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لَِّه يحِلفَاِن ِباللَِّه أَنهما أَحق ِبهِذِه الدعوى ِمنهما ِمن الَِّذين استحق علَيِهم الْأَولَياِن فَيقِْسماِن ِبال
 ا ِإذاً لَِمننا ِإنيدتا اعم ِتِهما وهادش ِمن قنا أَحتهادلَفَا ِباللَِّه لَشا حا ِفيمكَذَب ا قَدمهأَن و

 أَوِلياَء تِميٍم الداِري أَنْ يحِلفُوا ِباللَِّه علَى ما أَمرهم ِبِه ) عليه وآله صلى اهللا( الظَّاِلِمني فَأَمر رسولُ اللَِّه 
 الِْقلَادةَ و الْآِنيةَ ِمِن ابِن بيِدي و ابِن أَِبي ماِريةَ و ردهما )صلى اهللا عليه وآله ( فَحلَفُوا فَأَخذَ رسولُ اللَِّه 

ِليِإلَى أَو دعمانٌ بأَي درخافُوا أَنْ تي ِهها أَوجلى وِة عهادوا ِبالشأْتىن أَنْ يأَد ذِلك اِريِميٍم الداِء ت
 ماِنِهمأَي.  

هتِصيلُ وقْبلَا ي و روِصي ِإلَى آخِل يجباب الر  
بِن ِعيسى عن ِربِعي عن محمِد بِن مسِلٍم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد - ١

 قَالَ ِإنْ أَوصى رجلٌ ِإلَى رجٍل و هو غَاِئب فَلَيس لَه أَنْ يرد وِصيته فَِإنْ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإنْ شاَء قَِبلَ و ِإنْ شاَء لَم يقْبلْ أَوصى ِإلَيِه و هو ِبالْبلَِد فَهو ِبالِْخياِر 

  ٢ - نع ِعيِرب نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم  
ِبها ِإلَيِه ِمن بلٍَد فَلَيس لَه  ِفي رجٍل يوصى ِإلَيِه فَقَالَ ِإذَا بِعثَ )عليه السالم ( فُضيٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ردها و ِإنْ كَانَ ِفي ِمصٍر يوجد ِفيِه غَيره فَذَِلك ِإلَيِه 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن - ٣  

 قَالَ ِإذَا أَوصى الرجلُ ِإلَى أَِخيِه و هو )عليه السالم (  بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه عِمريةَ عن منصوِر
 هرغَي ا طَلَبلَهقْبى أَنْ ياِهداً فَأَبكَانَ ش لَو هِلأَن هتِصيِه ولَيع درأَنْ ي لَه سفَلَي غَاِئب.  

  ٤ -نب ِليِن   عع ِعيِرب نِل عيِن الْفُضِن الْقَاِسِم بٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 قَالَ ِفي الرجِل يوصى ِإلَيِه قَالَ ِإذَا بِعثَ ِبها ِمن بلٍَد ِإلَيِه )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَه سا فَلَيهدر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  

   )ليه السالم ع(  ِفي الرجِل يوِصي ِإلَى رجٍل ِبوِصيٍة فَيكْره أَنْ يقْبلَها فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( 
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  .لَا يخذُلْه علَى هِذِه الْحاِل 
  ٦ -اِن قَالَ كَتيِن الرب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِإلَى أَِبي   ِعد تب
(  رجلٌ دعاه واِلده ِإلَى قَبوِل وِصيِتِه هلْ لَه أَنْ يمتِنع ِمن قَبوِل وِصيِتِه فَوقَّع )عليه السالم ( الْحسِن 

  . لَيس لَه أَنْ يمتِنع )عليه السالم 
اما داِلِه مِبم قاِل أَحالْم اِحباًباب أَنَّ صيح   

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي عن ثَعلَبةَ - ١
 )عليه السالم ( بِن ميموٍن عن أَِبي الْحسِن الساباِطي عن عماِر بِن موسى أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 

  .ٌء ِمن الروِح يضعه حيثُ شاَء  ولُ صاِحب الْماِل أَحق ِبماِلِه ما دام ِفيِه شييقُ
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن ثَعلَبةَ عن أَِبي - ٢  

ِدياٍد الْأَزدِن شب رمِن عسِد اللَِّه الْحبأَِبي ع نى عوسِن ماِر بمع نِميعاً عج ِريالس عليه السالم (  و

( لَه اِئزج وى ِبِه كُلِِّه فَهصِإنْ أَو وحِفيِه الر اما داِلِه مِبم قلُ أَحجقَالَ الر .  
 عن ِإبراِهيم بِن أَِبي بكِْر بِن أَِبي السماِل   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن- ٣  

  . قَالَ الْميت أَولَى ِبماِلِه ما دام ِفيِه الروح )عليه السالم ( الْأَسِدي عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ٤ -ِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمِن   أَحِرو بمع نِن عسِن الْحب دمأَِخيِه أَح ن

 قَالَ عمرو فَأَخبرِني )عليه السالم ( سِعيٍد قَالَ أَوصى أَخو روِمي بِن عمر أَنَّ جِميع ماِلِه ِلأَِبي جعفٍَر 
 فَقَالَ هذَا ما أَوصى لَك ِبِه أَِخي و )يه السالم عل( روِمي أَنه وضع الْوِصيةَ بين يدي أَِبي جعفٍَر 

  جعلْت أَقْرأُ علَيِه 
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ا حتى أَتيت علَى الْوِصيِة فَنظَرت فَِإذَا ِإنما فَيقُولُ ِلي ِقف و يقُولُ احِملْ كَذَا و وهبت لَك كَذَ
 قُلْت معِن فَقَالَ نالثُّلُثَي ِلي تبهو الثُّلُثَ و كِملَ ِإلَيِني أَنْ أَحترأَم لَه ذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتأَخ

يلَى الْمقَالَ لَا ع كِإلَي ِملُهأَح و هئاً أَِبيعيش ِبعلَا ت كلَيوِر عس.  
  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى - ٥  

 الرجلُ يكُونُ )ه السالم علي( بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن سماعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 توالْم هأِْتياَء ِإلَى أَنْ يا شِبِه م عنصي الُهم وِتِه قَالَ هابِلقَر الَهلَ معجأَنْ ي هعسأَ ي لَدالْو لَه.  

  ٦ -الْأَش ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مِد بمحم نع ِريع
 ِفي )عليه السالم ( عبِد الْجباِر جِميعاً عن صفْوانَ عن مراِزٍم عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِطي الشعِل يجالر و اِئزج وانَ ِفيِه فَهِضِه فَقَالَ ِإذَا أَبراِلِه ِفي مم َء ِمن ِمن وى ِبِه فَهصِإنْ أَو 
  .الثُّلُِث 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن مراِزٍم - ٧  
ماِلِه ما دام ِفيِه الروح يِبني ِبِه  قَالَ الْميت أَحق ِب)عليه السالم ( عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ نعم فَِإنْ أَوصى ِبِه فَِإنْ تعدى فَلَيس لَه ِإلَّا الثُّلُثُ 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد اللَِّه بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه - ٨  
بِن جِد اللَِّه ببأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نةَ عاعمس نأَ )عليه السالم ( لَةَ ع لَدالْو لُ لَهجالر لَه قَالَ قُلْت 

 توالْم هأِْتياَء ِإلَى أَنْ يا شِبِه م عنصي الُهم وِتِه فَقَالَ هابِلقَر الَهلَ معجأَنْ ي هعسي.  
 عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن سِعيٍد عن أَِبي الْمحاِمِل عن أَِبي عبِد اللَِّه  - ٩  

  . قَالَ الِْإنسانُ أَحق ِبماِلِه ما دام الروح ِفي بدِنِه )عليه السالم ( 
لْحسيِن عن عبِد اللَِّه بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن ا-١٠  

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ لَه الْولَد أَ )عليه السالم ( بِن جبلَةَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   هو مالُه يصنع ِبِه ما شاَء ِإلَى أَنْ يأِْتيه الْموت ِإنَّ ِلصاِحِب يسعه أَنْ يجعلَ مالَه ِلقَرابِتِه فَقَالَ
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نْ شاَء وهبه و ِإنْ شاَء تصدق ِبِه و ِإنْ شاَء تركَه ِإلَى الْماِل أَنْ يعملَ ِبماِلِه ما شاَء ما دام حياً ِإ
أَنْ يأِْتيه الْموت فَِإنْ أَوصى ِبِه فَلَيس لَه ِإلَّا الثُّلُثُ ِإلَّا أَنَّ الْفَضلَ ِفي أَنْ لَا يضيع من يعولُه و لَا 

  .يِضر ِبورثَِتِه 
 قَد و    ِبيأَنَّ الن ِويصلى اهللا عليه وآله ( ر( كُني لَم لَه اِليكمم قتاِر أَعصالْأَن ٍل ِمنجقَالَ ِلر 

 ِبيالن هابفَع مهرغَي صلى اهللا عليه وآله ( لَه( اسكَفَّفُونَ النتاراً يةً ِصغيِصب كرقَالَ ت و .  
  لْواِرِثباب الْوِصيِة ِل

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١
  . عِن الْوِصيِة ِللْواِرِث فَقَالَ تجوز )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  ٢ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنوٍب   ِعدبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس ن
ٍء قَالَ   عِن الْميِت يوِصي ِللْواِرِث ِبشي)عليه السالم ( عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لَه اِئزقَالَ ج أَو معن.  
  ٣ -م   نلَاِء عِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمح

   قَالَ الْوِصيةُ ِللْواِرِث لَا بأْس ِبها )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
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 هوحفٍَر نعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحم نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع نع سوني ناذَانَ عش نلُ بالْفَض.  
  ٤ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد اللَِّه ببع نع ِليِن عِن بسِن الْح

  . عِن الْوِصيِة ِللْواِرِث فَقَالَ تجوز )عليه السالم ( بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  ٥ -مأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب د

 قَالَ سأَلْته عِن الْوِصيِة ِللْواِرِث فَقَالَ تجوز )عليه السالم ( بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  .واِلديِن و الْأَقْرِبني قَالَ ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ ِإنْ ترك خيراً الْوِصيةُ ِللْ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن محمِد - ٦  
ى بعٍض قَالَ نعم و  عِن الرجِل يفَضلُ بعض ولِْدِه علَ)عليه السالم ( بِن قَيٍس قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 اَءهِنس.  
ذَِلك ِمن لَه بحتسا يم ِتِه ووم دعِبِه ب وِصياِن أَنْ يسا ِللِْإنباب م  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١
 قَالَ كَانَ الْبراُء بن معروٍر )عليه السالم ( ي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِب

  ِبمكَّةَ و ِإنه حضره الْموت و كَانَ رسولُ)صلى اهللا عليه وآله ( الْأَنصاِري ِبالْمِدينِة و كَانَ رسولُ اللَِّه 
 ِبمكَّةَ و أَصحابه و الْمسِلمونَ يصلُّونَ ِإلَى بيِت الْمقِْدِس و أَوصى الْبراُء ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ِبيِإلَى ِتلْقَاِء الن ههجلَ وعجأَنْ ي ِفنى ِبثُلُِث)صلى اهللا عليه وآله ( دصأَو لَِة وِبِه  ِإلَى الِْقب تراِلِه فَجم 
  .السنةُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ كَتب أَحمد بن ِإسحاق ِإلَى أَِبي - ٢  
ع و أَوصت  أَنَّ درةَ ِبنت مقَاِتٍل توفِّيت و تركَت ضيعةً أَشقَاصاً ِفي مواِض)عليه السالم ( الْحسِن 

ِلسيِدها ِمن أَشقَاِصها ِبما يبلُغُ أَكْثَر ِمن الثُّلُِث و نحن أَوِصياؤها و أَحببنا أَنْ ننِهي ِإلَى سيِدنا 
ِلك انتهينا ِإلَى أَمِرِه ِفي فَِإنْ هو أَمر ِبِإمضاِء الْوِصيِة علَى وجِهها أَمضيناها و ِإنْ أَمر ِبغيِر ذَ

  جِميِع ما 
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 بقَالَ فَكَت اَء اللَّهِبِه ِإنْ ش رأْمعليه السالم ( ي(ا ِمنلَه ِجبي سطِِّه لَيِإنْ  ِبخ ا ِإلَّا الثُّلُثُ وِركَِتهت 
 اَء اللَّهِإنْ ش اِئزاً لَكُمثَةَ كَانَ جرالْو متكُن و ملْتفَضت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٣  
 عِن الرجِل يموت ما لَه ِمن )عليه السالم ( يعقُوب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ِعيسى عن شعيِب بِن 

  .ماِلِه فَقَالَ لَه ثُلُثُ ماِلِه و ِللْمرأَِة أَيضاً 
يِه جِميعاً عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٤  

 قَالَ كَانَ أَِمري )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 أُوِصي ِبالربِع و الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه يقُولُ لَأَنْ أُوِصي ِبخمِس ماِلي أَحب ِإلَي ِمن أَنْ

لَأَنْ أُوِصي ِبالربِع أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُوِصي ِبالثُّلُِث و من أَوصى ِبالثُّلُِث فَلَم يتِرك فَقَد بالَغَ قَالَ 
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَض اِلِه كُلِّ)عليه السالم ( وى ِبمصأَو و فِّيوٍل تجةَ  ِفي رِصيأَكْثَِرِه فَقَالَ ِإنَّ الْو ِه أَو

 درا تهفَِإن فيالْح و كَرنِتِه الْمِصيى ِفي وأَت و هفْسن ظَلَم نكَِر فَمنِر الْموِف غَيرعِإلَى الْم درت
الَ من أَوصى ِبثُلُِث ماِلِه فَلَم يتِرك و قَد بلَغَ ِإلَى الْمعروِف و يترك ِلأَهِل الِْمرياِث ِمرياثُهم و قَ

  .الْمدى ثُم قَالَ لَأَنْ أُوِصي ِبخمِس ماِلي أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُوِصي ِبالربِع 
  ٥ -ى عيحي نب دمحم ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب دمأَح ن

 قَالَ من أَوصى )عليه السالم ( محمٍد جِميعاً عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ثُّلُِث و من أَوصى ِبالثُّلُِث فَقَد أَضر ِبالْورثَِة و الْوِصيةُ ِبالْخمِس و الربِع أَفْضلُ ِمن الْوِصيِة ِبال

 ِركتي ِبالثُّلُِث فَلَم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن - ٦  

  . من أَوصى ِبالثُّلُِث فَلَم يتِرك  قَالَ)عليه السالم ( الْبختِري و حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧  

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(اِلِه ثُمى ِبثُلُِث مصأَو ناِخلٌ ِفي  مِتِه دطَأً فَِإنَّ ثُلُثَ ِديقُِتلَ خ 
  .وِصيِتِه 
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  باب
١ -حم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بم

 قَالَ ِفي رجٍل أَوصى ِبوِصيٍة و ورثَته شهود فَأَجازوا ذَِلك فَلَما مات الرجلُ )عليه السالم ( اللَِّه 
ِلك الْوِصيةُ جاِئزةٌ علَيِهم ِإذَا أَقَروا نقَضوا الْوِصيةَ هلْ لَهم أَنْ يردوا ما أَقَروا ِبِه قَالَ لَيس لَهم ذَ

  .ِبها ِفي حياِتِه 
   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن 

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب الرجِل يوِصي ِبوِصيٍة ثُم يرِجع عنها

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ - ١
ع ِفي وِصيِتِه ِإنْ كَانَ ِفي ِصحٍة أَو مرٍض  يقُولُ ِللْموِصي أَنْ يرِج)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن - ٢  

ِب الْوِصيِة أَنْ يرِجع ِفيها و  قَالَ ِلصاِح)عليه السالم ( عقْبةَ عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يحِدثَ ِفي وِصيِتِه ما دام حياً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد - ٣  
 أَنَّ الْمدبر ِمن الثُّلُِث و أَنَّ ِللرجِل أَنْ ينقُض )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

 تمي ا لَما مهِمن قُصني ا وِفيه ِزيدفَي هتِصيو.  
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٤ - ِلياِبِه قَالَ قَالَ عحِض أَصعب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  ِللرجِل أَنْ يغير وِصيته فَيعِتق من كَانَ أَمر ِبِملِْكِه و يملِّك من كَانَ أَمر)عليه السالم ( بن الْحسيِن 

 تمي ا لَمم طَاهكَانَ أَع نم ِرمحي و همركَانَ ح نم ِطيعي ِقِه وِبِعت.  
باب من أَوصى ِبوِصيٍة فَمات الْموصى لَه قَبلَ الْموِصي أَو مات قَبلَ أَنْ 

  يقِْبضها
ي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِب- ١

 ِفي رجٍل أَوصى ِآلخر و )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 قَالَ الْوِصيةُ ِلواِرِث الَِّذي أُوِصي لَه قَالَ الْموصى لَه غَاِئب فَتوفِّي الَِّذي أُوِصي لَه قَبلَ الْموِصي

و من أَوصى ِلأَحٍد شاِهداً كَانَ أَو غَاِئباً فَتوفِّي الْموصى لَه قَبلَ الْموِصي فَالْوِصيةُ ِلواِرِث الَِّذي 
  .أُوِصي لَه ِإلَّا أَنْ يرِجع ِفي وِصيِتِه قَبلَ موِتِه 

  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عن موسى بِن جعفٍَر عن عمِرو بِن - ٢  
 عن رجٍل أَوصى )عليه السالم ( سِعيٍد الْمداِئِني عن محمِد بِن عمر الساباِطي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

  . أَعِطِه ورثَته )عليه السالم ( نْ أُعِطي عماً لَه ِفي كُلِّ سنٍة شيئاً فَمات الْعم فَكَتب ِإلَي و أَمرِني أَ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَيوب بِن نوٍح عِن الْعباِس بِن عاِمٍر - ٣  

وِصي لَه ِبوِصيٍة فَمات قَبلَ أَنْ يقِْبضها و لَم يترك عِقباً قَالَ اطْلُب لَه قَالَ سأَلْته عن رجٍل أُ
واِرثاً أَو مولًى فَادفَعها ِإلَيِه قُلْت فَِإنْ لَم أَعلَم لَه وِلياً قَالَ اجهد علَى أَنْ تقِْدر لَه علَى وِلي فَِإنْ 

  .ده و عِلم اللَّه عز و جلَّ ِمنك الِْجد فَتصدق ِبها لَم تِج
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  باب ِإنفَاِذ الْوِصيِة علَى ِجهِتها
١ -ع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم قَالَ   عسِن مِد بمحم نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع ن

 عن رجٍل أَوصى ِبماِلِه ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَالَ أَعِطِه ِلمن أَوصى ِبِه لَه )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ن اً أَووِديهِإنْ كَانَ ي و هما ِإثْمفَِإن هِمعما س دعب لَهدب نقُولُ فَمالَى يعت و كاربت اً ِإنَّ اللَّهاِنيرص

 هلُوندبي لَى الَِّذينع.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن - ٢  

ا رِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمحم نِبيِل اللَِّه قَالَ )عليهما السالم ( ِزيٍن عاِلِه ِفي سى ِبمصٍل أَوجِفي ر 
ب نقُولُ فَمالَى يعت و كاربت اً ِإنَّ اللَّهاِنيرصن اً أَووِديهِإنْ كَانَ ي ِبِه و ى لَهصأَو نِط ِلمأَع دعب لَهد

 هلُوندبي لَى الَِّذينع هما ِإثْمفَِإن هِمعما س.  
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب أَبو جعفٍَر - ٣  

ا ِمن الِْإشهاِد ِبكَذَا و كَذَا نجاةٌ لَكُما ِفي  ِإلَى جعفٍَر و موسى و ِفيما أَمرتكُم)عليه السالم 
آِخرِتكُما و ِإنفَاذٌ ِلما أَوصى ِبِه أَبواكُما و ِبر ِمنكُما لَهما و احذَرا أَنْ لَا تكُونا بدلْتما 

 ا قَدمها ِلأَناِلهح نا عاهمترلَا غَي ا ومهتِصيو ذَِلك ارص ا ومهنع اللَّه ِضير ذَِلك ا ِمنجرخ
ِفي ِرقَاِبكُما و قَد قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى ِفي ِكتاِبِه ِفي الْوِصيِة فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَِإنما 

  .يع عِليم ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونه ِإنَّ اللَّه سِم
  ٤ - قُوبعِن يب سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

دٍة ِعنِصيى ِبوصفَأَو رذَا الْأَمه ِرفعكَانَ لَا ي و اتم اهأَنَّ أَب ذَانَ ذَكَرملًا كَانَ ِبهجأَنَّ ر 
 ِت ووالْم  
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يطَى شعى أَنْ يصِد اللَِّه  أَوبو عأَب هنِئلَ عِبيِل اللَِّه فَسعليه السالم ( ٌء ِفي س(ربلُ ِبِه فَأَخفْعي فكَي  اهن
 اِنيرصن أَو وِديهِفي ي عأَنْ أَض ى ِإلَيصلًا أَوجأَنَّ ر فَقَالَ لَو رذَا الْأَمه ِرفعكَانَ لَا ي هأَن

 الَِّذين يبدلُونه لَوضعته ِفيِهما ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَِإنما ِإثْمه علَى
  .الثُّغوِر فَابعثُوا ِبِه ِإلَيِه ] بعض[فَانظُروا ِإلَى من يخرج ِإلَى هذَا الْوجِه يعِني 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن - ٥  
ٍء ِفي   ِإنَّ رجلًا أَوصى ِإلَي ِبشي)عليه السالم (  الْحسيِن بِن عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه سلَيمانَ عِن

السِبيِل فَقَالَ ِلي اصِرفْه ِفي الْحج قَالَ قُلْت لَه أَوصى ِإلَي ِفي السِبيِل قَالَ اصِرفْه ِفي الْحج فَِإني 
 جالْح لَ ِمنِبيِلِه أَفْضس ئاً ِمنيش لَملَا أَع.  

هِمن رباب آخ  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن حجاٍج - ١

ته عِن امرأٍَة أَوصت ِإلَي ِبماٍل أَنْ يجعلَ ِفي سِبيِل  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( الْخشاِب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَِت )عليهم السالم ( اللَِّه فَِقيلَ لَها نحج ِبِه فَقَالَِت اجعلْه ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَالُوا لَها فَنعِطيِه آلَ محمٍد 

ِبيِل اللَِّه فَقَالَ أَبِفي س لْهعِد اللَِّه اجبِني )عليه السالم ( و عرم قُلْت ترا أَمِبيِل اللَِّه كَمِفي س لْهعاج 
كَيف أَجعلُه قَالَ اجعلْه كَما أَمرتك ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ فَمن بدلَه بعد ما سِمعه فَِإنما 

ن يبدلُونه ِإنَّ اللَّه سِميع عِليم أَ رأَيتك لَو أَمرتك أَنْ تعِطيه يهوِدياً كُنت تعِطيِه ِإثْمه علَى الَِّذي
رلَ مأَو ِمثْلَ الَِّذي قُلْت لَه ِه فَقُلْتلَيع لْتخد ثُم ثَلَاثَ ِسِنني ذَِلك دعب كَثْتاً قَالَ فَماِنيرصٍة ن

  .فَسكَت هنيئَةً ثُم قَالَ هاِتها قُلْت من أُعِطيها قَالَ ِعيسى شلَقَانَ 
  محمد بن جعفٍَر الرزاز عن محمِد بِن ِعيسى و محمد بن يحيى عن محمِد بِن - ٢  

  أَحمد عن محمِد 
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 كَِريسالْع أَلْتاِشٍد قَالَ سِن رِن بسِن الْحٍد عيبِن عى بِن ِعيسٍل )عليه السالم ( بجر نِة عِدينِبالْم 
  .سِبيلُ اللَِّه ِشيعتنا أَوصى ِبماٍل ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَالَ 

هِمن رباب آخ  
١ - نِليلُ بالْخ بلِْت قَالَ كَتِن الصِد اللَِّه ببأَِبي طَاِلٍب ع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

جالْم لًا ِمنجأَنَّ ر ورابسياِلي نو وه ِن ويتئَاساِشٍم ِإلَى ِذي الراِء هى ِللْفُقَرصأَو و اتوِس م
يِليلُ ِإلَى ِذي  ِبشالْخ بفَكَت ِلِمنيساِء الْمِفي فُقَر لَهعفَج ورابسيقَاِضي ن ذَهاِلِه فَأَخم ٍء ِمن

يش ِدي ِفي ذَِلكِعن سفَقَالَ لَي ذَِلك نونَ عأْمأَلَ الْمفَس ِن ِبذَِلكيتئَاسِن  الرسا الْحأَلَ أَبٌء فَس )

 ِإنَّ الْمجوِسي لَم يوِص ِلفُقَراِء الْمسِلِمني و لَِكن ينبِغي أَنْ )عليه السالم (  فَقَالَ أَبو الْحسِن )عليه السالم 
  .مجوِس يؤخذَ ِمقْدار ذَِلك الْماِل ِمن ماِل الصدقَِة فَيرد علَى فُقَراِء الْ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الرياِن بِن شِبيٍب قَالَ أَوصت ماِردةُ ِلقَوٍم نصارى - ٢  
ليه ع( فَراِشني ِبوِصيٍة فَقَالَ أَصحابنا اقِْسم هذَا ِفي فُقَراِء الْمؤِمِنني ِمن أَصحاِبك فَسأَلْت الرضا 

 فَقُلْت ِإنَّ أُخِتي أَوصت ِبوِصيٍة ِلقَوٍم نصارى و أَردت أَنْ أَصِرف ذَِلك ِإلَى قَوٍم ِمن )السالم 
هما ِإثْمالَى فَِإنعت و كاربت ِبِه قَالَ اللَّه تصا أَولَى مةَ عِصيِض الْوفَقَالَ أَم ِلِمنيسا ماِبنحلَى أَصع 

 هلُوندبي الَِّذين.  
جح قٍَة أَودص ٍق أَوى ِبِعتصأَو نباب م  

١ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نٍل عجر نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
   ِبأَكْثَر ِمن الثُّلُِث و أَعتق مملُوكَه ِفي مرِضِه فَقَالَ ِإنْ  قَالَ ِفي رجٍل أَوصى)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
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قالِْعت ازج ِإلَى الثُّلُِث و دالثُّلُِث ر ِمن كَانَ أَكْثَر.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢  

 قَالَ ِإنْ أَعتق رجلٌ )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِه خاِدماً لَه ثُم أَوصى ِبوِصيٍة أُخرى أُلِْقيِت الْوِصيةُ و أُعِتق الْخاِدم ِمن ثُلُِثِه ِإلَّا أَنْ ِعند موِت

  .يفْضلَ ِمن الثُّلُِث ما يبلُغُ الْوِصيةَ 
(  هماٍم عن أَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن- ٣  

 ِفي رجٍل أَوصى ِعند موِتِه ِبماٍل ِلذَِوي قَرابِتِه و أَعتق مملُوكاً لَه و كَانَ جِميع ما )عليه السالم 
  . فَينفِّذُه أَوصى ِبِه يِزيد علَى الثُّلُِث كَيف يصنع ِفي وِصيِتِه فَقَالَ يبدأُ ِبالِْعتِق

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن - ٤  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل حضره الْموت )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَعتق مملُوكَه و أَوصى ِبوِصيٍة فَكَانَ أَكْثَر ِمن الثُّلُِث قَالَ يمضى ِعتق الْغلَاِم و يكُونُ النقْصانُ فَ
 ِقيا بِفيم.  
  ٥ -اِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   ِليع ن

عليه ( بِن النعماِن عن سويٍد الْقَلَّاِء عن أَيوب بِن الْحر عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

تقْت عنه امرأَةً أَ فَتجِزيِه  قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ علْقَمةَ بن محمٍد أَوصاِني أَنْ أُعِتق عنه رقَبةً فَأَع)السالم 
أَو أُعِتق عنه ِمن ماِلي قَالَ يجِزيِه ثُم قَالَ ِلي ِإنَّ فَاِطمةَ أُم ابِني أَوصت أَنْ أُعِتق عنها رقَبةً 

  .فَأَعتقْت عنها امرأَةً 
ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٦  

أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلَِني رجلٌ عِن امرأٍَة توفِّيت و لَم تحج فَأَوصت أَنْ ينظَر قَدر ما يحج ِبِه 
وضثَلَ أَنْ يفَِإنْ كَانَ أَم هنِئلَ عِإنْ كَانَ فَس و ِفيِهم ِضعةَ ولِْد فَاِطماِء وِفي فُقَر ع  
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فْرةٌ مجا حهلَيع تِإنْ كَان لَه ا فَقُلْتهنع جثَلَ حأَم جِبِه ِفي الْح تصا أَوم فَقنةٌ فَأَنْ يوض
 ِر ذَِلكِفي غَي مقْسأَنْ ي ِمن ِإلَي بأَح جالْح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٧  
عم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابفَقَالَ ِإنْ كَانَ ع هنع جحى أَنْ يصأَو و اتٍل مجاٍر ِفي رمِن عةَ باِوي

  .صرورةً يحج عنه ِمن وسِط الْماِل و ِإنْ كَانَ غَير صرورٍة فَِمن الثُّلُِث 
  ٨ -ِبم تصأٍَة أَوراٍر ِفي اممِن عةَ باِويعم نع هنع   فَلَم جح قٍَة ودص ٍق واٍل ِفي ِعت

يش ِقيفَِإنْ ب وضفْرم هفَِإن جأْ ِبالْحدلُغْ قَالَ اببِق طَاِئفَةً  يِفي الِْعت قَِة طَاِئفَةً ودِفي الص لْهعٌء فَاج
.  

 عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ٩  
 عن رجٍل أَوصى ِبثَلَاِثني ِديناراً يعتق ِبها رجلٌ ِمن أَصحاِبنا فَلَم يوجد )عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

 قتعاِس فَيالن ى ِمنرتشقَالَ ي ِبذَِلك.  
  ١٠-ي نب دمحِن   مِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيح

 عن رجٍل هلَك )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت عبداً صاِلحاً 
ني ِديناراً فَلَم يوجد لَه ِبالَِّذي سمى قَالَ ما أَرى لَهم أَنْ يِزيدوا فَأَوصى ِبِعتِق نسمٍة مسِلمٍة ِبثَلَاِث

  .علَى الَِّذي سمى قُلْت فَِإنْ لَم يِجدوا قَالَ فَلْيشتروا ِمن عرِض الناِس ما لَم يكُن ناِصباً 
  ١١-لَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍن   الْحأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن م

 مات و ترك ِستني مملُوكاً )عليه السالم (  أَنَّ أَبا جعفٍَر )عليه السالم ( عن محمِد بِن مروانَ عِن الشيِخ 
رأَخ و مهنيب تعفَأَقْر مثُلُثَه قتالثُّلُثَ فَأَع تج.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن -١٢  
 عن محررٍة )عليه السالم ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

عتقَها أَِخي و قَد كَانت تخدم مع الْجواِري و كَانت ِفي ِعياِلِه فَأَوصاِني أَنْ أُنِفق علَيها ِمن أَ
  الْوسِط فَقَالَ 
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  . كَانت مع الْجواِري و أَقَامت علَيِهن فَأَنِفق علَيها و اتِبع وِصيته ِإنْ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -١٣  

أَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عِد اللَِّه جبا عأَب أَلْتةَ قَالَ ساعمس نع ٍل )عليه السالم ( وبجر نع 
أَوصى أَنْ يعتق عنه نسمةٌ ِبخمِسِمائَِة ِدرهٍم ِمن ثُلُِثِه فَاشتِري نسمةٌ ِبأَقَلَّ ِمن خمِسِمائَِة ِدرهٍم 

  .الَ تدفَع الْفَضلَةُ ِإلَى النسمِة ِمن قَبِل أَنْ تعتق ثُم تعتق عِن الْميِت و فَضلَت فَضلَةٌ فَما ترى قَ
  ١٤- تصاٍر قَالَ أَومِن عةَ باِويعم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِث ماِلها و أَمرت أَنْ يعتق و يحج و يتصدق فَلَم يبلُغْ ذَِلك فَسأَلْت أَبا ِإلَي امرأَةٌ ِمن أَهِلي ِبثُلُ
حِنيفَةَ عنها فَقَالَ تجعلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً ِفي الِْعتِق و ثُلُثاً ِفي الْحج و ثُلُثاً ِفي الصدقَِة فَدخلْت علَى 

 فَقُلْت ِإنَّ امرأَةً ِمن أَهِلي ماتت و أَوصت ِإلَي ِبثُلُِث ماِلها و أَمرت أَنْ )عليه السالم ( لَِّه أَِبي عبِد ال
ن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فَنظَرت ِفيِه فَلَم يبلُغْ فَقَالَ ابدأْ ِبالْحج فَِإنه فَِريضةٌ ِم

فَراِئِض اللَِّه عز و جلَّ و يجعلُ ما بِقي طَاِئفَةً ِفي الِْعتِق و طَاِئفَةً ِفي الصدقَِة فَأَخبرت أَبا حِنيفَةَ 
   .)السالم عليه (  فَرجع عن قَوِلِه و قَالَ ِبقَوِل أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( ِبقَوِل أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -١٥  
 ِفي رجٍل أَوصى )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي جِميلَةَ عن حمرانَ عن أَِبي جعفٍَر 

وم دِة ِعنانَ ِقيملُغْ أَثْمبي ِفي ثُلُِثِه فَلَم تظَرفُلَاناً فَن فُلَاناً و فُلَاناً و فُلَاناً و فُلَاناً و ِتقِتِه أَع
ومونَ و الْمماِليِك الْخمسِة الَِّتي أَمر ِبِعتِقِهم قَالَ ينظَر ِإلَى الَِّذين سماهم و يبدأُ ِبِعتِقِهم فَيقَ

يلُ شأَو هِمن قتعِإلَى ثُلُِثِه فَي ظَرنالثُّلُثُ  ي زجفَِإنْ ع اِمسالْخ ثُم اِبعالر الثَّاِلثُ ثُم الثَّاِني ثُم ٍء ثُم
ِلكما لَا يلَِغ الثُّلُِث مبم دعب قتأَع هى أَِخرياً ِلأَنمكَانَ ِفي الَِّذي س ذَِلك لَه وزجفَلَا ي .  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن داود بِن أَِبي يِزيد قَالَ -١٦
 عن رجٍل كَانَ ِفي سفٍَر و معه جاِريةٌ لَه و غُلَاماِن مملُوكَاِن فَقَالَ )عليه السالم ( لَ أَبو عبِد اللَِّه سِئ

غُلَاماً فَلَم تلَدي فَوِذِه ِمنِتي هاِريطِْن جا ِفي با أَنَّ مدهاش ِه اللَِّه وجاِن ِلورا حمتا أَنموا لَها قَِدم
علَى الْورثَِة أَنكَروا ذَِلك و استرقُّوهم ثُم ِإنَّ الْغلَاميِن أُعِتقَا بعد ذَِلك فَشِهدا بعد ما أُعِتقَا أَنَّ 

تادهش وزجقَالَ ي هِتِه ِمناِريطِْن جا ِفي با أَنَّ ممهدهلَ أَشا الْأَوملَاهوا ممِرقُّهتسلَا ي لَاِم وا ِللْغمه
 هبسا نتا أَثْبمهِلأَن ا لَهِهدالَِّذي ش لَامالْغ.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -١٧  
اٍد عِن ِزيب دمأَح نٍر عصِن نسأَِبي الْح عليه السالم ( ن( لَه فَاةُ والْو هرضحٍل تجر نع هأَلْتقَالَ س 

 ارراِليِكي أَحمِتِه مِصيوِصي ِفي وفَي رٍل آخجكَِة رِفي ِشر اِليكمم لَه فِْسِه وِة ناصِلخ اِليكمم
  .شركَِة فَقَالَ يقَومونَ علَيِه ِإنْ كَانَ مالُه يحتِملُ ثُم هم أَحرار ما حالُ مماِليِكِه الَِّذين ِفي ال

  ١٨- نع اِرِبيحٍب الْميعِن شِر بضِن النِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
فِّي و ترك جاِريةً أَعتق ثُلُثَها فَتزوجها الْوِصي قَبلَ أَنْ يقْسم  ِفي رجٍل تو)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

يش  ابا أَصفَم مقَوا يم دعا بِنهِة ثَمِقيا ِفي بهجوز و ى ِهيعستست و مقَوا تهاِث أَنالِْمري ٌء ِمن
ٍق أَوِعت أَةَ ِمنرا الْملَِدهلَى وِري عجي وفَه ِرق .  

قا ِإلَى الْحهدرأَنْ ي ِصيِة فَِللْوِصيِفي الْو افح نباب أَنَّ م  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِرجاِلِه قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَطْلَق ِللْموصى ِإلَيِه - ١

   يغير الْوِصيةَ ِإذَا لَم يكُن ِبالْمعروِف و كَانَ ِفيها حيف و يردها ِإلَى الْمعروِف أَنْ
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  .اف ِمن موٍص جنفاً أَو ِإثْماً فَأَصلَح بينهم فَال ِإثْم علَيِه ِلقَوِلِه عز و جلَّ فَمن خ
  ٢ - وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 عن قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى فَمن بدلَه بعد )سالم عليه ال( عن محمِد بِن سوقَةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 نلَّ فَمج و زع لُها قَوهدعةُ الَِّتي با الْآيهتخسقَالَ ن هلُوندبي لَى الَِّذينع هما ِإثْمفَِإن هِمعما س

ح بينهم فَال ِإثْم علَيِه قَالَ يعِني الْموصى ِإلَيِه ِإنْ خاف خاف ِمن موٍص جنفاً أَو ِإثْماً فَأَصلَ
 ِه أَيلَيع فَلَا ِإثْم قِخلَاِف الْح ِبِه ِمن ى اللَّهضرا لَا يِه ِممى ِبِه ِإلَيصا أَووِصي ِفيمالْم فاً ِمننج

  .لَى الْحق و ِإلَى ما يرضى اللَّه ِبِه ِمن سِبيِل الْخيِر علَى الْموصى ِإلَيِه أَنْ يبدلَه ِإ
اِمنض وا فَههريفَغ قةُ ِفي حِصيِت الْوِإذَا كَان ِصيباب أَنَّ الْو  

١ -ِن أَحِد اللَِّه بيبع ناٍد عِزي نب ديمح أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عج دم
 ِركَِتِه ولٌ ِبتجر ى ِإلَيصقَالَ أَو اِبِرياِحِب السقٍَد صِن فَرب ِليع نع ِسيرٍد النيز نٍر عيمأَِبي ع

يفَِإذَا ش ِفي ذَِلك تظَرفَن هنا عِبه جِني أَنْ أَحركِْفي ِل أَملَا ي ِسريٌء ي ِنيفَةَ وا حأَب أَلْتفَس جلْح
فُقَهاَء أَهِل الْكُوفَِة فَقَالُوا تصدق ِبها عنه فَلَما حججت لَِقيت عبد اللَِّه بن الْحسِن ِفي الطَّواِف 

ت و أَوصى ِبتِركَِتِه ِإلَي و أَمرِني أَنْ فَسأَلْته و قُلْت لَه ِإنَّ رجلًا ِمن مواِليكُم ِمن أَهِل الْكُوفَِة ما
أَحج ِبها عنه فَنظَرت ِفي ذَِلك فَلَم يكِْف ِللْحج فَسأَلْت من ِقبلَنا ِمن الْفُقَهاِء فَقَالُوا تصدق ِبها 

 نب فَرعذَا جقُولُ فَقَالَ ِلي ها تا فَمِبه قْتدصفَت لْتخقَالَ فَد لْهس ِر فَأِْتِه وٍد ِفي الِْحجمحم
 تحت الِْميزاِب مقِْبلٌ ِبوجِهِه علَى الْبيِت يدعو ثُم الْتفَت ِإلَي )عليه السالم ( الِْحجر فَِإذَا أَبو عبِد اللَِّه 

اكِفد ِعلْتج قُلْت كتاجا حآِني فَقَالَ مذَا فَر عقَالَ فَد اِليكُموم ِل الْكُوفَِة ِمنأَه لٌ ِمنجي رِإن 
عنك حاجتك قُلْت رجلٌ مات و أَوصى ِبتِركَِتِه أَنْ أَحج ِبها عنه فَنظَرت ِفي ذَِلك فَلَم يكِْف 

  وا تصدق ِبها فَقَالَ ما ِللْحج فَسأَلْت من ِعندنا ِمن الْفُقَهاِء فَقَالُ
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فَِإنْ كَانَ لَا صنعت قُلْت تصدقْت ِبها فَقَالَ ضِمنت ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَا يبلُغُ أَنْ يحج ِبِه ِمن مكَّةَ 
 اِمنض تكَّةَ فَأَنم لُغُ ِبِه ِمنبِإنْ كَانَ ي انٌ ومض كلَيع سكَّةَ فَلَيم ِبِه ِمن جحلُغُ أَنْ يبي.  

  ٢ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سِئلَ عن رجٍل أَوصى ِبحجٍة فَجعلَها وِصيه ِفي )عليه السالم ( ِبي سِعيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه أَ

من نسمٍة فَقَالَ يغرمها وِصيه و يجعلُها ِفي حجٍة كَما أَوصى ِبِه فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ فَ
 هلُوندبي لَى الَِّذينع هما ِإثْمفَِإن هِمعما س دعب لَهدب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن ماِرٍد قَالَ - ٣  
 أَوصى ِإلَى رجٍل و أَمره أَنْ يعِتق عنه نسمةً ِبِستِمائَِة  عن رجٍل)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِدرهٍم ِمن ثُلُِثِه فَانطَلَق الْوِصي فَأَعطَى الستِمائَِة ِدرهٍم رجلًا يحج ِبها عنه قَالَ فَقَالَ أَرى أَنْ 
  .ئَِة ِدرهٍم و يجعلَ الستِمائَِة ِدرهٍم ِفيما أَوصى ِبِه الْميت ِمن نسمٍة يغرم الْوِصي ِمن ماِلِه ِستِما

  باب أَنَّ الْمدبر ِمن الثُّلُِث
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ١

  . قَالَ الْمدبر ِمن الثُّلُِث )ما السالم عليه
  عنه عن أَِبيِه و محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي - ٢  

رجِل يدبر مملُوكَه أَ لَه أَنْ  عِن ال)عليه السالم ( عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .يرِجع ِفيِه قَالَ نعم هو ِبمنِزلَِة الْوِصيِة 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن - ٣  
 نِلٍم عسِن مِد بمحم نِزيٍن عِد اللَِّه ربِل أَنْ )عليه السالم ( أَِبي عجقَالَ ِللر الثُّلُِث و ِمن ربدقَالَ الْم 

  .يرِجع ِفي ثُلُِثِه ِإنْ كَانَ أَوصى ِفي ِصحٍة أَو مرٍض 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٤
الَ هو ِبمنِزلَِة  عِن الْمدبِر قَ)عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الْوِصيِة يرِجع ِفيما شاَء ِمنها 
  باب أَنه يبدأُ ِبالْكَفَِن ثُم ِبالديِن ثُم ِبالْوِصيِة

١ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  . قَالَ الْكَفَن ِمن جِميِع الْماِل )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه أَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢  
عن زرارةَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل مات و جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن معاٍذ 

علَيِه دين ِبقَدِر ثَمِن كَفَِنِه فَقَالَ يجعلُ ما ترك ِفي ثَمِن كَفَِنِه ِإلَّا أَنْ يتِجر علَيِه بعض الناِس 
 كرا تِه ِمملَيا عى مقْضي و هكَفِّنفَي.  

  ٣ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم (  ب( 
يلُ شاثُ  قَالَ أَوالِْمري ةُ ثُمِصيالْو ثُم نيالد ثُم اِل الْكَفَنالْم أُ ِبِه ِمندبٍء ي.  

   دينباب من أَوصى و علَيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ١

   قَالَ قَالَ )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
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 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( أَِمري( دعاثَ بالِْمري ِن ثُميلَى ِإثِْر الدةَ عِصيالْو ِة ثُمِصيلَ الْوقَب نيِإنَّ الد 
  .ِإنَّ أَولَ الْقَضاِء ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ الْوِصيِة فَ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٢  

 ِإلَى رجٍل و علَيِه دين فَقَالَ  عن رجٍل أَوصى)عليه السالم ( عن رجٍل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ى ِبِه ِمنصا كَانَ أَوم ِرقفَس ثَِة قُلْترالْو نيب ِقيا بم قِْسمي ِنِه ويد ِه ِمنلَيا علُ مجقِْضي الري

  .ورثَِة و لَِكن الْوِصي ضاِمن لَها الديِن ِممن يؤخذُ الدين أَ ِمن الْورثَِة قَالَ لَا يؤخذُ ِمن الْ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٣  

ِعِرييى الشيحِن يا بكَِريز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابةَ قَالَ عبيتِن عكَِم بِن الْحع 
 و نحن جماعةٌ ننتِظر أَنْ يخرج ِإذْ جاَءِت امرأَةٌ فَقَالَت )عليه السالم ( كُنا علَى باِب أَِبي جعفٍَر 

 أَسأَلَه عن مسأَلٍَة فَقَالُوا لَها هذَا أَيكُم أَبو جعفٍَر فَقَالَ لَها الْقَوم ما تِريِدين ِمنه قَالَت أُِريد أَنْ
فَِقيه أَهِل الِْعراِق فَسِليِه فَقَالَت ِإنَّ زوِجي مات و ترك أَلْف ِدرهٍم و كَانَ ِلي علَيِه ِمن صداِقي 

رجلٌ فَادعى علَيِه أَلْف ِدرهٍم خمسِمائَِة ِدرهٍم فَأَخذْت صداِقي و أَخذْت ِمرياِثي ثُم جاَء 
 فَقَالَ ما هذَا الَِّذي أَراك )عليه السالم ( فَشِهدت لَه قَالَ الْحكَم فَبينا أَنا أَحسب ِإذْ خرج أَبو جعفٍَر 

تأَةَ ذَكَررِذِه الْمِإنَّ ه فَقُلْت كَما حي كاِبعِبِه أَص كرحت ٍم وهِدر أَلْف كرت و اتا مهجوأَنَّ ز 
كَانَ لَها علَيِه ِمن صداِقها خمسِمائَِة ِدرهٍم فَأَخذَت صداقَها و أَخذَت ِمرياثَها ثُم جاَء رجلٌ 

ِه ما أَتممت الْكَلَام حتى قَالَ أَقَرت فَادعى علَيِه أَلْف ِدرهٍم فَشِهدت لَه فَقَالَ الْحكَم فَو اللَّ
 )عليه السالم ( ِبثُلُِث ما ِفي يديها و لَا ِمرياثَ لَها قَالَ الْحكَم فَما رأَيت و اللَِّه أَفْهم ِمن أَِبي جعفٍَر 

  .قَطُّ 
ا ِمرياثَ لَها حتى تقِْضي الدين و ِإنما ترك    قَالَ ابن أَِبي عميٍر و تفِْسري ذَِلك أَنه لَ

أَلْف ِدرهٍم و علَيِه ِمن الديِن أَلْف و خمسِمائَِة ِدرهٍم لَها و ِللرجِل فَلَها ثُلُثُ الْأَلِْف و ِللرجِل 
  .ثُلُثَاها 

  ٤ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عاِبنحِض أَصعب نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن اب  
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بض الْمشتِري الْمتاع و لَم يدفَِع  ِفي رجٍل باع متاعاً ِمن رجٍل فَقَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الثَّمن ثُم مات الْمشتِري و الْمتاع قَاِئم ِبعيِنِه قَالَ ِإذَا كَانَ الْمتاع قَاِئماً ِبعيِنِه رد ِإلَى صاِحِب 

 وهاِصمخاِء أَنْ يمرِللْغ سقَالَ لَي اِع وتالْم.  
  ٥ -محِن   مِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 ِفي الرجِل يموت و علَيِه دين فَيضمنه ضاِمن ِللْغرماِء قَالَ ِإذَا )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ُء فَقَد بِرئَت ِذمةُ الْميِت رِضي الْغرما

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن يحيى - ٦  
رك مالًا فَأَخذَ أَهلُه الديةَ  ِفي الرجِل قُِتلَ و علَيِه دين و لَم يت)عليه السالم ( الْأَزرِق عن أَِبي الْحسِن 

 ِهملَيةَ فَعيذُوا الدا أَخمئاً قَالَ ِإنيش كرتي لَم وه و قُلْت معقَالَ ن هنيونَ دقْضي ِهملَيقَاِتِلِه ع ِمن
 هنيوا دقْضأَنْ ي.  

  ٧ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِم قَالَ   مهِن الْجِن بسِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمح
 عن رجٍل مات و لَه علَي دين و خلَّف ولْداً ِرجالًا و ِنساًء و )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

ِلأَِبي علَيك ِمن ِحصِتي و أَنت ِفي ِحلٍّ ِمما ِصبياناً فَجاَء رجلٌ ِمنهم فَقَالَ أَنت ِفي ِحلٍّ ِمما 
 فَِإنْ لَم ِحلٍّ قُلْت و ذَِلك ٍة ِمنعكُونُ ِفي سقَالَ ت كنع ماهِلِرض اِمنا ضأَن اِتي ووأَخ ِتي ووِلِإخ

رالْو عجفَِإنْ ر ِقِه قُلْتنِفي ع قَالَ كَانَ ذَِلك ِطِهمعي ذَِلك ما فَقَالَ لَهقَّنا حِطنفَقَالُوا أَع لَيثَةُ ع
ِفي الْحكِْم الظَّاِهِر فَأَما بينك و بين اللَِّه عز و جلَّ فَأَنت ِمنها ِفي ِحلٍّ ِإذَا كَانَ الرجلُ الَِّذي 

الضاِمن لَك قُلْت فَما تقُولُ ِفي الصِبي ِلأُمِه أَنْ أَحلَّ لَك يضمن لَك عنهم ِرضاهم فَيحتِملُ 
 فَقَد ا قَالَ فَلَا قُلْتلَه كُني فَِإنْ لَم ِطيِه قُلْتعت ِضيِه أَورا تا مِإذَا كَانَ لَه معلِّلَ قَالَ نحت

ا فَقَالَ ِإنِليلُهحت وزجي هقُولُ ِإنت كتِمعس وزجي فَالْأَب الٌ قُلْتا مِإذَا كَانَ لَه ِني ِبذَِلكا أَعم
 أَمر يفْعلُ ِفي ذَِلك ما شاَء قُلْت )عليه السالم ( تحِليلُه علَى ابِنِه فَقَالَ لَه ما كَانَ لَنا مع أَِبي الْحسِن 

ِبيالص ذَِلك نِلي ع ِمنلَ ضجلُغَ فَِإنَّ الربلَ أَنْ يلُ قَبجالر اتِتِه ِفي ِحلٍّ فَِإنْ مِحص ا ِمنأَن و 
يفَلَا ش ِبيالص  طَ لَكرا شلَى مع اِئزج رِه قَالَ الْأَملَيَء ع.  
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نيِه دلَيع و قتأَع نباب م  
١ - ِليو عأَب اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِن أَِبي عاب انَ وفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعاِج الْأَشجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيم
 هلْ يختِلف ابن أَِبي لَيلَى و ابن شبرمةَ فَقُلْت بلَغِني أَنه مات )عليه السالم ( قَالَ سأَلَِني أَبو عبِد اللَِّه 

و ترك مماِليك يِحيطُ دينه ِبأَثْماِنِهم فَأَعتقَهم مولًى ِلِعيسى بِن موسى و ترك علَيِه ديناً كَِثرياً 
ِعند الْموِت فَسأَلَهما ِعيسى بن موسى عن ذَِلك فَقَالَ ابن شبرمةَ أَرى أَنْ يستسِعيهم ِفي 

هم ِعند موِتِه و قَالَ ابن أَِبي لَيلَى أَرى أَنْ أَِبيعهم و ِقيمِتِهم فَيدفَعها ِإلَى الْغرماِء فَِإنه قَد أَعتقَ
أَدفَع أَثْمانهم ِإلَى الْغرماِء فَِإنه لَيس لَه أَنْ يعِتقَهم ِعند موِتِه و علَيِه دين يِحيطُ ِبِهم و هذَا أَهلُ 

رجلُ عبده و علَيِه دين كَِثري فَلَا يِجيزونَ ِعتقَه ِإذَا كَانَ علَيِه دين كَِثري الِْحجاِز الْيوم يعِتق ال
فَرفَع ابن شبرمةَ يده ِإلَى السماِء فَقَالَ سبحانَ اللَِّه يا ابن أَِبي لَيلَى متى قُلْت ِبهذَا الْقَوِل و اللَِّه 

 فَعن رأِْي أَيِهما صدر قَالَ قُلْت بلَغِني أَنه )عليه السالم ( ته ِإلَّا طَلَب ِخلَاِفي فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ما قُلْ
 من أَخذَ ِبرأِْي ابِن أَِبي لَيلَى و كَانَ لَه ِفي ذَِلك هوى فَباعهم و قَضى دينه قَالَ فَمع أَيِهما

ِقبلَكُم قُلْت لَه مع ابِن شبرمةَ و قَد رجع ابن أَِبي لَيلَى ِإلَى رأِْي ابِن شبرمةَ بعد ذَِلك فَقَالَ أَما 
لَه فَقُلْت هنع عجر ِإنْ كَانَ قَد لَى وأَِبي لَي نلَِفي الَِّذي قَالَ اب قاللَِّه ِإنَّ الْح و كَِسرنذَا يه 

 لُ ِفيِه ِمنخدا يم دِبأَش قُولَنفَقَالَ لَت كا أُقَاِيسأَن ِني فَقُلْتاِت قَاِيساِس فَقَالَ هِفي الِْقي مهدِعن
ائَِة ِدرهٍم و دينه الِْقياِس فَقُلْت لَه رجلٌ ترك عبداً لَم يترك مالًا غَيره و ِقيمةُ الْعبِد ِستِم

خمسِمائَِة ِدرهٍم فَأَعتقَه ِعند الْموِت كَيف يصنع قَالَ يباع الْعبد فَيأْخذُ الْغرماُء خمسِمائَِة 
ِة الْعِقيم ِمن ِقيب قَد سأَ لَي ٍم فَقُلْتهثَةُ ِمائَةَ ِدررذُ الْوأْخي ٍم وهِنِه فَقَالَ ِدريد نٍم عهِد ِمائَةُ ِدرب

  بلَى قُلْت أَ لَيس ِللرجِل ثُلُثُه يصنع ِبِه ما يشاُء قَالَ بلَى قُلْت أَ لَيس قَد أَوصى ِللْعبِد 
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 تفَِإذَا كَان لَه اِليِه فَقُلْتوِلم الُها ممِإن ةَ لَهِصيلَا و دبفَقَالَ ِإنَّ الْع قَهتأَع الِْمائَِة ِحني ِبالثُّلُِث ِمن
ك يباع الْعبد فَيأْخذُ الْغرماُء أَربعِمائَِة ِقيمةُ الْعبِد ِستِمائَِة ِدرهٍم و دينه أَربعِمائَِة ِدرهٍم قَالَ كَذَِل

يِد شبكُونُ ِللْعِن فَلَا ييثَةُ ِمائَترذُ الْوأْخي ٍم وهِدر  هنيد ٍم وهِمائَِة ِدرِد ِستبةَ الْعفَِإنَّ ِقيم لَه ٌء قُلْت
ن هاهنا أُِتي أَصحابك فَجعلُوا الْأَشياَء شيئاً واِحداً و لَم يعلَموا ثَلَاثُِمائَِة ِدرهٍم فَضِحك و قَالَ ِم

السنةَ ِإذَا استوى مالُ الْغرماِء و مالُ الْورثَِة أَو كَانَ مالُ الْورثَِة أَكْثَر ِمن ماِل الْغرماِء لَم يتهِم 
ِصيلَى ولُ عجالر اِء ومرِللْغ فُهكُونُ ِنصذَا فَيه وقَفا فَالْآنَ يِههجلَى وع هتِصيو تأُِجيز ِتِه و

 سدالس كُونُ لَهي ثَِة ورِللْو كُونُ ثُلُثُهي.  
راٍج عن زرارةَ عن جِميِل بِن د] عِن ابِن أَِبي عميٍر[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٢  

 ِفي رجٍل أَعتق مملُوكَه ِعند موِتِه و علَيِه دين قَالَ ِإنْ كَانَ ِقيمته ِمثْلَ )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 
 زجي ِإلَّا لَم و قُهِعت ازج ِمثْلَه ِه ولَيالَِّذي ع.  

عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن   محمد بن يحيى - ٣  
 يقُولُ ِفي رجٍل أَعتق مملُوكاً لَه و قَد حضره الْموت )عليه السالم ( الْجهِم قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
ئَِة ِدرهٍم و علَيِه دين ثَلَاثُِمائَِة ِدرهٍم و لَم يترك شيئاً غَيره قَالَ و أَشهد لَه ِبذَِلك و ِقيمته ِستِما

يعتق ِمنه سدسه ِلأَنه ِإنما لَه ِمنه ثَلَاثُِمائَِة ِدرهٍم و يقْضى ِمنه ثَلَاثُِمائَِة ِدرهٍم فَلَه ِمن الثَّلَاِثِمائٍَة 
ِميِع ثُلُثُهالْج ِمن سدالس وه ا و.  
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  باب الْوِصيِة ِللْمكَاتِب
ِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عا- ١

 ِفي مكَاتٍب كَانت تحته امرأَةٌ حرةٌ فَأَوصت لَه ِعند موِتها )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 لَم بكَاتم هِإن ا لَههتِصيو ِجيزاِث لَا نلُ الِْمريٍة فَقَالَ أَهِصيِرثُ ِبوي هى ِبأَنِرثُ فَقَضلَا ي و قتعي

 ِفي )عليه السالم ( ِبِحساِب ما أُعِتق ِمنه و يجوز لَه ِمن الْوِصيِة ِبِحساِب ما أُعِتق ِمنه و قَضى 
فِنص ازِه فَأَجلَيا عم فى ِنصقَض قَد ٍة وِصيِبو لَه ٍب أُوِصيكَاتى مقَض ِة وِصيعليه السالم (  الْو( 

 ِفي رجٍل )عليه السالم ( ِفي مكَاتٍب قَضى ربع ما علَيِه فَأُوِصي لَه ِبوِصيٍة فَأَجاز ربع الْوِصيِة و قَالَ 
لَه ازا فَأَجهلَيا كَانَ عم سدس تقَض قَد ٍة وبكَاتى ِلمصأَو را حهِمن ِتقا أُعاِب ما ِبِحس.  

وزجا لَا يم ا وهِمن وزجا يم و ِركدت ِة الَِّتي لَماِريالْج لَاِم وِة الْغِصيباب و  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى عن صفْوانَ بِن - ١

فٍَر يعأَِبي ج نةَ عاررز نكٍْر عِن بى بوسم نى عيعليه السالم ( ح( رشلَاِم علَى الْغى عقَالَ ِإذْ أَت 
 اِئزج وفَه قح وٍف ورعم دلَى حى عصأَو و قدصت و قتا أَعاِلِه مِفي م لَه وزجي هفَِإن ِسِنني.  

  ٢ -   نع وبأَِبي أَي ناِن عمعِن النب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح
 يقُولُ ِإنَّ الْغلَام ِإذَا حضره الْموت فَأَوصى )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

دي لَم اِء وبرِللْغ زجت لَم اِم وحِلذَِوي الْأَر هتِصيو تازج ِرك.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٣  

 نع  
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 ِإذَا بلَغَ الْغلَام عشر ِسِنني جازت )عليه السالم ( عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هتِصيو.  

  ٤ -حِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمأَِبي   ح نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِد بم
 قَالَ ِإذَا بلَغَ الْغلَام عشر ِسِنني فَأَوصى ِبثُلُِث )عليه السالم ( الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابن سبِع ِسِنني فَأَوصى ِمن ماِلِه ِبالْيِسِري ِفي حق جازت ماِلِه ِفي حق جازت وِصيته فَِإذَا كَانَ 

 هتِصيو.  
  باب الْوِصيِة ِلأُمهاِت الْأَولَاِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١
 فُلَانٌ مولَاك توفِّي ابن أٍَخ لَه و ترك )عليه السالم ( نسخت ِمن ِكتاٍب ِبخطِّ أَِبي الْحسِن نصٍر قَالَ 

أُم ولٍَد لَه لَيس لَها ولَد فَأَوصى لَها ِبأَلٍْف هلْ تجوز الْوِصيةُ و هلْ يقَع علَيها ِعتق و ما حالُها 
  . تعتق ِفي الثُّلُِث و لَها الْوِصيةُ )عليه السالم ( يك فَدتك نفِْسي فَكَتب رأْ

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن خاِلٍد الصيرِفي عن أَِبي - ٢  
لَيِه ِفي رجٍل مات و لَه أُم ولٍَد و قَد جعلَ لَها شيئاً ِفي  قَالَ كَتبت ِإ)عليه السالم ( الْحسِن الْماِضي 

 لَى ذَِلكلُ عقْبا تلَه ذَِلك وفرعاِتِه ميا ِفي حهديا ِبِه سها أَثَابا ملَه بقَالَ فَكَت اتم اِتِه ثُميح
  .ِدِم غَيِر الْمتهِمني شهادةُ الرجِل و الْمرأَِة و الْخا

 ِفي أُم الْولَِد ِإذَا )عليه السالم (   محمد بن يحيى عمن ذَكَره عن أَِبي الْحسِن الرضا - ٣  
  .مات عنها مولَاها و قَد أَوصى لَها قَالَ تعتق ِفي الثُّلُِث و لَها الْوِصيةُ 

  ٤ -ِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح
 عن رجٍل )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ٍد و لَه ِمنها غُلَام فَلَما حضرته الْوفَاةُ أَوصى لَها ِبأَلْفَي ِدرهٍم أَو ِبأَكْثَر ِللْورثَِة أَنْ كَانت لَه أُم ولَ
  .يستِرقُّوها قَالَ فَقَالَ لَا بلْ تعتق ِمن ثُلُِث الْميِت و تعطَى ما أَوصى لَها ِبِه 

اِب الْعِفي ِكت ا ِبِه    وى لَهصا أَوثُلُِثِه م طَى ِمنعت ا وِنهِصيِب ابن ِمن قتعاِس تب.  
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و الِْهبِة و السكْنى و الْعمرى باب ما يجوز ِمن الْوقِْف و الصدقَِة و النحِل 
  و الرقْبى و ما لَا يجوز ِمن ذَِلك علَى الْولَِد و غَيِرِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  .الَ لَا صدقَةَ و لَا ِعتق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه وجه اللَِّه عز و جلَّ  قَ)عليه السالم ( 

  ٢ - ٍر وكَيِن باب ةَ ونِن أُذَياب اٍد ومح اٍم وِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع و  
 لَا صدقَةَ و لَا ِعتق ِإلَّا ما أُِريد ِبِه وجه اللَِّه عز و )عليه السالم ( اللَِّه غَيِرِهم كُلِِّهم قَالُوا قَالَ أَبو عبِد 

  .جلَّ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٣  

رز نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عا )عليه السالم ( ارمثَةٌ ِإندحقَةُ مدا الصمقَالَ ِإن 
 ينحلُونَ و يهبونَ و لَا ينبِغي ِلمن أَعطَى ِللَِّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ الناس علَى عهِد رسوِل اللَِّه 

ئاً أَنْ ييلَّ شج ةً وِهب أَو تلَةً كَانِفيِه ِنح عجري هِفي اللَِّه فَِإن طَ ِللَِّه وعي ا لَمم ِفيِه قَالَ و ِجعر
 أَو ا ِحيزِجهوِلز بها تأَةُ ِفيمرلَا الْم أَِتِه ورِلام بها يلُ ِفيمجالر ِجعرلَا ي و زحت لَم أَو تِحيز

 لَم لَكُم نقَالَ فَِإنْ ِطب ئاً ويش نوهمتيا آتذُوا ِممأْخلَا ت قُولُ والَى يعت و كاربت اللَّه سأَ لَي زحي
يش نِة  عالِْهب اِق ودلُ ِفي الصخدذَا يه ِريئاً وِنيئاً مه فْساً فَكُلُوهن هٍء ِمن.  

  ٤ -ب دمحِن  مِد بيبع نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن  
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 عِن الرجِل يتصدق ِبالصدقَِة أَ لَه أَنْ يرِجع ِفي صدقَِتِه )ليه السالم ع( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِتِه ِحيزِفي ِهب ِجعرلَ أَنْ يحن أَو بهو نِلم ةُ والِْهب لُ وحا كَانَ النمثَةٌ ِإندحقَةَ مدفَقَالَ ِإنَّ الص

نلَا ي و زحي لَم طَى أَوأَع نِغي ِلمِفيِه ] ِللَِّه[ب ِجعرئاً أَنْ ييش.  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٥  

ار أَ لَه أَنْ يرِجع ِفيها قَالَ لَا الصدقَةُ ِللَِّه  الرجلُ يتصدق علَى ولِْدِه ِبصدقٍَة و هم ِصغ)عليه السالم 
  .عز و جلَّ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٦  

قَِة ما لَم تقْسم و لَم تقْبض فَقَالَ جاِئزةٌ ِإنما أَراد الناس  عن صد)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .النحلَ فَأَخطَئُوا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٧  
نِلٍم عسِن مِد بمحم نفٍَر ععكُوا )عليه السالم (  أَِبي جرأَد لٍْد قَدلَى وع قدصتِل يجقَالَ ِفي الر هأَن 

ِإذَا لَم يقِْبضوا حتى يموت فَهو ِمرياثٌ فَِإنْ تصدق علَى من لَم يدِرك ِمن ولِْدِه فَهو جاِئز ِلأَنَّ 
 يِلي أَمره و قَالَ لَا يرِجع ِفي الصدقَِة ِإذَا ابتغى ِبها وجه اللَِّه عز و جلَّ و قَالَ واِلده هو الَِّذي

  .الِْهبةُ و النحلَةُ يرِجع ِفيها ِإنْ شاَء ِحيزت أَو لَم تحز ِإلَّا ِلِذي رِحٍم فَِإنه لَا يرِجع ِفيِه 
  ٨ - ِليأَِبي   ع ناِزٍم عِن حوِر بصنم نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
  . قَالَ ِإنْ تصدقْت ِبصدقٍَة لَم ترِجع ِإلَيك و لَم تشتِرها ِإلَّا أَنْ تورثَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ٩ -ب دمحِن   ممحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس ن

 ِفي الرجِل يجعلُ ِلولِْدِه شيئاً و هم ِصغار ثُم يبدو لَه )عليه السالم ( بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يرهم ِمن ولِْدِه قَالَ لَا بأْس أَنْ يجعلَ معهم غَ

عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -١٠  

جاِريةُ و هم ِصغار ِفي ِعياِلِه  عِن الرجِل يتصدق علَى ولِْدِه و هم ِصغار ِبالْجاِريِة ثُم تعِجبه الْ)
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يِلش ِرضعفَلَا ي كُلَّه ذَِلك عدي ِه أَملَيا عِنهِبثَم ِهدشٍل فَيدةَ عا ِقيمهمقَوي ا أَوهِصيبى أَنْ يرٍء  أَ ت
 هِمن  
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  .قَالَ يقَومها ِقيمةَ عدٍل و يحتِسب ِبثَمِنها لَهم علَى نفِْسِه و يمسها 
ه علي(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١  

 قَالَ ِإذَا كَانِت الِْهبةُ قَاِئمةً )عليه السالم (  و حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 
 لَه سِإلَّا فَلَي و ِجعرأَنْ ي ا فَلَهِنهيِبع.  

  ١٢-يسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم نلَاِء عِن الْعانَ عفْوص نِن ع
 أَنه سِئلَ عن رجٍل كَانت لَه جاِريةٌ فَآذَته امرأَته ِفيها فَقَالَ ِهي )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 

و زِللَِّه ع قَةٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَالَ ذَِلكدِك صلَيع ِجعرأَنْ ي قُلْ فَلَهي ِإنْ كَانَ لَم ا وِضهملَّ فَلْيج 
  .ِإنْ شاَء ِفيها 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن -١٣  
 عِن الرجِل يكُونُ لَه علَى الرجِل الدراِهم فَيهبها لَه أَ لَه )م عليه السال( عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .أَنْ يرِجع ِفيها قَالَ لَا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ -١٤  

 عن رجٍل تصدق ِبصدقٍَة علَى حِميٍم أَ يصلُح لَه أَنْ يرِجع )عليه السالم ( عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا 
  .ِفيها قَالَ لَا و لَِكن ِإِن احتاج فَلْيأْخذْ ِمن حِميِمِه ِمن غَيِر ما تصدق ِبِه علَيِه 

  ١٥-ٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِن بأَب نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم ن
 ِفي الرجِل يتصدق ِبالصدقَِة أَ يِحلُّ لَه أَنْ )عليهما السالم ( عثْمانَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 معا قَالَ نِرثَهي.  
  ١٦-حأَص ةٌ ِمنةَ   ِعداعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبن

قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَعطَى أُمه عِطيةً فَماتت و كَانت قَد قَبضِت الَِّذي أَعطَاها و بانت ِبِه قَالَ 
  .هو و الْورثَةُ ِفيها سواٌء 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد -١٧  
  بِن 
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 ِإنَّ أُمي تصدقَت علَي )عليه السالم (  بِن مسعوٍد الطَّاِئي قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن مسِلٍم عن محمِد
 و تيرتي اشا أَنهلَيع تبفَكَت فِْسكِلن ِثقوتاس ِلي اٍر فَقَالَتا ِفي دِصيٍب لَهقَالَ ِبن ا أَواٍر لَهِبد

ب ا قَدهفَِإنْ أَن نالثَّم تقَدن و تيرتاش كأَن ِلفثَةُ احرقَالَ الْو تاتا مفَلَم نِت الثَّمضقَب ِني وتاع
حلَفْت لَهم أَخذْته و ِإنْ لَم أَحِلف لَهم لَم يعطُوِني شيئاً قَالَ فَقَالَ فَاحِلف لَهم و خذْ ما 

هلَتعج لَك .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عِن ابِن -١٨  

اد بكَيٍر عِن الْحكَِم بِن أَِبي عِقيلَةَ قَالَ تصدق أَِبي علَي ِبداٍر و قَبضتها ثُم وِلد لَه بعد ذَِلك أَولَ
 عن ذَِلك و أَخبرته )عليه السالم ( فَأَراد أَنْ يأْخذَها ِمني و يتصدق ِبها علَيِهم فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ع صوتك علَى صوِتِه ِبالِْقصِة فَقَالَ لَا تعِطها ِإياه قُلْت فَِإنه ِإذاً يخاِصمِني قَالَ فَخاِصمه و لَا ترفَ
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد -١٩  
  . قَالَ ِإذَا عوض صاِحب الِْهبِة فَلَيس لَه أَنْ يرِجع )عليه السالم ( اللَِّه 

  ٢٠-مح   ناٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب دي
 قَالَ ِإذَا تصدق الرجلُ ِبصدقٍَة قَبضها صاِحبها أَو لَم يقِْبضها )عليه السالم ( أَِبي مريم عن أَِبي جعفٍَر 

لَم أَو تِلمةٌ عاِئزج فَِهي لَمعت .  
  ٢١- ى وكْنِن السع هأَلْتانَ قَالَ سرمح نِد اللَِّه عبِن أَِبي عِن بمحِد الربع نانٌ عأَب  

نْ كَانَ ِلعِقِبِه الْعمرى فَقَالَ ِإنَّ الناس ِفيِه ِعند شروِطِهم ِإنْ كَانَ شرطَه حياته سكَن حياته و ِإ
  .فَهو ِلعِقِبِه كَما شرطَ حتى يفْنوا ثُم يرد ِإلَى صاِحِب الداِر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٢٢  
 نِل عيالْفُض  
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 قَالَ سِئلَ عِن السكْنى و الْعمرى فَقَالَ ِإنْ كَانَ جعلَ )عليه السالم ( أَِبي الصباِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
شرطَ و ِإنْ كَانَ جعلَها لَه و ِلعِقِبِه ِمن بعِدِه حتى يفْنى عِقبه فَلَيس السكْنى ِفي حياِتِه فَهو كَما 

  .لَهم أَنْ يِبيعوا و لَا يوِرثُوا ثُم ترِجع الدار ِإلَى صاِحِبها الْأَوِل 
  ٢٣-نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحٍب   ميعِن شب قُوبعي نانَ عفْوص 

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه الْخاِدم تخدمه فَيقُولُ ِهي ِلفُلَاٍن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 يموت الرجلُ ِبخمِس ِسِنني أَو ِستٍة ثُم تخدمه ما عاش فَِإذَا مات فَِهي حرةٌ فَتأِْبق الْأَمةُ قَبلَ أَنْ

 قَتتع لُ فَقَدجالر اتقَالَ ِإذَا م قَتا أَبم را قَدوهِدمختسأَنْ ي مأَ لَه هثَترا وهِجدي.  
  ٢٤-ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   رمِن عب دمأَح 

 قَالَ سأَلْته عن داٍر لَم تقْسم فَتصدق بعض أَهِل )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
جةً قَالَ يِهب تِإنْ كَان تأَيأَ ر قُلْت وزجاِر قَالَ يالد ِصيِبِه ِمناِر ِبنٍل الدجر نع هأَلْتس قَالَ و وز

 و وزجِقِبِه قَالَ يِلع و فَلَه قُلْت هِرجخأَنْ ي لَه سلَي و لَه وزجقَالَ ي هاتيح هارلًا دجر كَنأَس
ص هِرجخئاً قَالَ ييش لَه قِّتوي لَم لًا وجر كَنٍل أَسجر نع هأَلْتاَء ساِر ِإذَا شالد اِحب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -٢٥  
ز و لَيس لَهم أَنْ يِبيعوا  ِفي الرجِل يسِكن الرجلَ داره و ِلعِقِبِه ِمن بعِدِه قَالَ يجو)عليه السالم ( اللَِّه 

 هارلًا دجر كَنلٌ أَسجفَر قُلْت ذَِلك وزجقَالَ ي هاتيلًا حجر هارد كَنلٌ أَسجفَر وِرثُوا قُلْتلَا ي و
  .و لَم يوقِّت قَالَ جاِئز و يخِرجه ِإذَا شاَء 

الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن   أَحمد بن محمٍد -٢٦  
 ِفي الرجِل يتصدق ِبالصدقَِة الْمشتركَِة )عليه السالم ( محمِد بِن حمرانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 اِئزقَالَ ج.  
  ٢٧- اِهيمرِإب نب ِليع   اِهدش تةَ قَالَ كُننِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع

ابِن أَِبي لَيلَى فَقَضى ِفي رجٍل جعلَ ِلبعِض قَرابِتِه غَلَّةَ داِرِه و لَم يوقِّت وقْتاً فَمات الرجلُ 
لَى وأَِبي لَي ناب هثَترو رضى أَنْ فَحلَى أَرأَِبي لَي نفَقَالَ اب ارالد ِعلَ لَهالَِّذي ج هتابقَر رضح 
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عليه ( أَدعها علَى ما تركَها صاِحبها فَقَالَ لَه محمد بن مسِلٍم الثَّقَِفي أَما ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

   )السالم 
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 دمحفٍَر معا جأَب تِمعقَالَ س كا ِعلْمم فَقَالَ و تيا قَضِجِد ِبِخلَاِف مسذَا الْمى ِفي هقَض قَد
 ِليع نعليه السالم ( ب(ى أَِمريقُولُ قَضأَِبي طَاِلٍب  ي نب ِليع ِمِننيؤالْم  ) فَاِذ )عليه السالمِإن ِبيِس والْح دِبر 

 ائِْتِني ِبِه قَالَ لَه ِسلْ وقَالَ فَأَر معاٍب قَالَ نِفي ِكت كدذَا ِعنلَى هأَِبي لَي ناِريِث فَقَالَ ابوالْم
ا تنظُر ِفي الِْكتاِب ِإلَّا ِفي ذَِلك الْحِديِث قَالَ لَك ذَاك قَالَ فَأَراه محمد بن مسِلٍم علَى أَنْ لَ

  . ِفي الِْكتاِب فَرد قَِضيته )عليه السالم ( الْحِديثَ عن أَِبي جعفٍَر 
ِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي-٢٨  

 ا وهقِْسما ِلياِريثَ لَنولَى ِفي مِن أَِبي لَيِإلَى اب ِلفتأَخ تقَالَ كُن ِميثْعِن الْخمحِد الربع نع
 فَقَالَ أَ و ما )عليه السالم ( اللَِّه كَانَ ِفيها حِبيس و كَانَ يداِفعِني فَلَما طَالَ شكَوته ِإلَى أَِبي عبِد 

 أَمر ِبرد الْحِبيِس و ِإنفَاِذ الْمواِريِث قَالَ فَأَتيته فَفَعلَ كَما كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( عِلم أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 فَقَالَ ِلي كَيت و كَيت قَالَ )عليه السالم (  يفْعلُ فَقُلْت لَه ِإني شكَوتك ِإلَى جعفَِر بِن محمٍد

 ى ِلي ِبذَِلكفَقَض لَه لَفْتفَح لَك قَالَ ذَِلك هلَى أَنأَِبي لَي نلَّفَِني ابفَح.  
  ٢٩-ِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   اِهيمر

عن أَِبيِه جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن جعفَِر بِن حيانَ قَالَ سأَلْت أَبا 
 أَوصى ِلرجٍل و  عن رجٍل وقَف غَلَّةً لَه علَى قَرابٍة ِمن أَِبيِه و قَرابٍة ِمن أُمِه و)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِلعِقِبِه ِمن ِتلْك الْغلَِّة لَيس بينه و بينه قَرابةٌ ِبثَلَاِثِمائَِة ِدرهٍم ِفي كُلِّ سنٍة و يقْسم الْباِقي علَى 
ِلك قُلْت أَ رأَيت ِإنْ لَم يخرج ِمن قَرابِتِه ِمن أَِبيِه و قَرابِتِه ِمن أُمِه قَالَ جاِئز ِللَِّذي أُوِصي لَه ِبذَ

 لَه طَى الَِّذي أُوِصيعِتِه أَنْ يِصيِفي و سٍم فَقَالَ أَ لَيهِمائَِة ِدرسما ِإلَّا خقَفَهِض الَِّتي وغَلَِّة الْأَر
بِتِه ِمن أُمِه و قَرابِتِه ِمن أَِبيِه قُلْت نعم قَالَ لَيس ِمن الْغلَِّة ثَلَاثَِمائَِة ِدرهٍم و يقْسم الْباِقي علَى قَرا

 دعقَى ببا يم ملَه ٍم ثُمهِبثَلَاِثِمائَِة ِدر ى لَهوصفَّى الْموى يتئاً حيلَِّة شالْغ ذُوا ِمنأْخِتِه أَنْ يابِلقَر
لَِّذي أُوِصي لَه قَالَ ِإنْ مات كَانِت الثَّلَاثُِمائَِة ِدرهٍم ِلورثَِتِه ذَِلك قُلْت أَ رأَيت ِإنْ مات ا

يتوارثُونها ما بِقي أَحد فَِإذَا انقَطَع ورثَته و لَم يبق ِمنهم أَحد كَانِت الثَّلَاثُِمائَِة ِدرهٍم ِلقَرابِة 
 يخرج ِمن الْوقِْف ثُم يقْسم بينهم يتوارثُونَ ذَِلك ما بقُوا و بِقيِت الْغلَّةُ قُلْت الْميِت ترد ِإلَى ما
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معلَِّة قَالَ نالْغ ِمن جرخا يم كِْفِهمي لَم وا واجتِإذَا اح ضوا الْأَرِبيعِت أَنْ ييِة الْمابقَر ثَِة ِمنرفَِللْو 
  .ِإذَا رضوا كُلُّهم و كَانَ الْبيع خيراً لَهم باعوا 
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 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و ِعدةٌ-٣٠
 أَنَّ فُلَاناً ابتاع ضيعةً )عليه السالم ( بِن ِزياٍد جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

ِحصِتك ِمن الْأَرِض أَو فَوقَفَها و جعلَ لَك ِفي الْوقِْف الْخمس و يسأَلُ عن رأِْيك ِفي بيِع 
 بقُوفَةً فَكَتوا مهعدي ا ِبِه أَواهرتا اشفِْسِه ِبملَى نا عهمقَوعليه السالم ( ي( هري آمفُلَاناً أَن ِلمأَع ِإلَي 
ِإنَّ ذَِلك و ِإلَي ِن ذَِلكاِل ثَمِإيص ِة وعيالض قِّي ِمنِع حيلَى ِببا عهمقَوي أَو اَء اللَّهأِْيي ِإنْ شر 

نفِْسِه ِإنْ كَانَ ذَِلك أَوفَق لَه و كَتبت ِإلَيِه أَنَّ الرجلَ ذَكَر أَنَّ بين من وقَف بِقيةَ هِذِه الضيعِة 
أَنْ ي نأْمي سلَي هأَن ِديداً وِتلَافاً شاخ ِهملَيذَا عه ِبيعى أَنْ يرفَِإنْ كَانَ ت هدعب مهنيب ذَِلك فَاقَمت

 و طِِّه ِإلَيِبخ بفَكَت هترأَم ذَِلك ِمن لَه ِقفا كَانَ وم مهاٍن ِمنسِإلَى كُلِّ ِإن فَعدي و قْفالْو
ِلمع ِإنْ كَانَ قَد أِْيي لَهأَنَّ ر هِلمأَع هثَلُ فَِإنأَم قْفالْو ِبيعقِْف أَنْ ياِب الْوحأَص نيا بم ِتلَافاِلاخ 

  .ربما جاَء ِفي اِلاخِتلَاِف ما ِفيِه تلَف الْأَمواِل و النفُوِس 
  ٣١- اِئكآب نع اِليكوم ضعى بور قَالَ قُلْت ارِزيهم نب ِليأَنَّ كُلَّ )م السالم عليه(   ع 

وقٍْف ِإلَى وقٍْت معلُوٍم فَهو واِجب علَى الْورثَِة و كُلَّ وقٍْف ِإلَى غَيِر وقٍْت معلُوٍم جهلٌ 
 بفَكَت اِئكِل آبِبقَو لَمأَع تأَن ثَِة ورلَى الْوع وددراِطلٌ مولٌ بهجعليه السالم ( م(ِعن وِدي كَذَا  ه.  

 ميت أَوصى ِبأَنْ يجرى )عليه السالم (   و كَتب ِإبراِهيم بن محمٍد الْهمذَاِني ِإلَيِه -٣٢  
ِت ِبسيثُلُثَ الْم وِقفأَنْ ي ِصيلْ ِللْوفَاِذ ثُلُِثِه هِبِإن رأْمي لَم ثُلُِثِه و ِمن ِقيا بٍل مجلَى رِب عب

 باِء فَكَترعليه السالم ( الِْإج( وِقفلَا ي و ِفذُ ثُلُثَهني .  
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٣٣-ى عِن ِعيسِد بمحم نع اززفٍَر الرعج نب دمحم   تبانَ قَالَ كَتملَيِن سب ِليع ن
 جِعلْت ِفداك لَيس ِلي ولَد و ِلي ِضياع وِرثْتها ِمن أَِبي و بعضها )عليه السالم ( ِإلَيِه يعِني أَبا الْحسِن 

دح و لَدِلي و كُني ثَانَ فَِإنْ لَمدالْح نلَا آم ا وهتفَدتاس اكِفد ِعلْتى جرا تثٌ فَمدثَ ِبي ح
ِلي أَنْ أُوِقف بعضها علَى فُقَراِء ِإخواِني و الْمستضعِفني أَو أَِبيعها و أَتصدق ِبثَمِنها ِفي حياِتي 

 أَوقَفْتها ِفي حياِتي فَِلي أَنْ آكُلَ ِمنها أَيام علَيِهم فَِإني أَتخوف أَنْ لَا ينفُذَ الْوقْف بعد موِتي فَِإنْ
 بلَا فَكَت اِتي أَميعليه السالم ( ح( ا ِمنهأْكُلَ ِمنأَنْ ت لَك سلَي و اِعكِر ِضيِفي أَم كابِكت تفَِهم 

لَك ورثَةٌ فَِبع و تصدق ِببعِض ثَمِنها ِفي حياِتك الصدقَِة فَِإنْ أَنت أَكَلْت ِمنها لَم ينفُذْ ِإنْ كَانَ 
 ِمِننيؤالْم أَِمري عنا صِمثْلَ م كقُوتا يم فِْسكِلن كْتسأَم قْتدصِإنْ ت عليه السالم ( و(.   

 ِفي )عليه السالم (  محمٍد   محمد بن يحيى قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا ِإلَى أَِبي-٣٤  
 قَّعا فَوِفيه ِويا رم قِْف وعليه السالم ( الْو( اَء اللَّها ِإنْ شلُها أَهِقفُها يِب مسلَى حع قُوفالْو .  

ٍد قَالَ   محمد بن جعفٍَر الرزاز عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عِلي بِن راِش-٣٥  
 قُلْت جِعلْت ِفداك اشتريت أَرضاً ِإلَى جنِب ضيعِتي ِبأَلْفَي ِدرهٍم )عليه السالم ( سأَلْت أَبا الْحسِن 

ِخِل الْغدلَا ت قِْف واُء الْوِشر وزجفَقَالَ لَا ي قْفو ضأَنَّ الْأَر تربالَ خالْم تفَّيا ولَّةَ ِفي فَلَم
  .ماِلك ادفَعها ِإلَى من أُوِقفَت علَيِه قُلْت لَا أَعِرف لَها رباً قَالَ تصدق ِبغلَِّتها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد -٣٦  
اِر جبِن الْجسأَِبي الْح نى عيحِن يانَ بفْوص نعليه السالم ( ِميعاً ع( وِقفِل يجِن الرع هأَلْتقَالَ س 

الضيعةَ ثُم يبدو لَه أَنْ يحِدثَ ِفي ذَِلك شيئاً فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَوقَفَها ِلولِْدِه و ِلغيِرِهم ثُم جعلَ لَها 
ا قَيهوزحوا فَيلُغبى يتح ما لَههتلَايطَ ورش قَد اراً ووا ِصغِإنْ كَان ا وِفيه ِجعرأَنْ ي لَه كُني ماً لَم

 ملَه  
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 ا لَموهوزحى يتوا حاِصمخي لَم و ِهما ِإلَيهلِّمسي اراً لَموا ِكبِإنْ كَان ا وِفيه ِجعرأَنْ ي لَه كُني
  .عنه فَلَه أَنْ يرِجع ِفيها ِلأَنهم لَا يحوزونها عنه و قَد بلَغوا 

  ٣٧-حم نى عيحي نب دمحِن   مب ِليع نفٍَر ععِن جى بوسم نع دمِن أَحِد بم
 أَسأَلُ عن أَرٍض أَوقَفَها )عليه السالم ( محمِد بِن سلَيمانَ النوفَِلي قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

 )عليه السالم ( لَاٍن و هم كَِثري متفَرقُونَ ِفي الِْبلَاِد فَأَجاب جدي علَى الْمحتاِجني ِمن ولِْد فُلَاِن بِن فُ
ذَكَرت الْأَرض الَِّتي أَوقَفَها جدك علَى فُقَراِء ولِْد فُلَاِن بِن فُلَاٍن و ِهي ِلمن حضر الْبلَد الَِّذي 

م ِبعتأَنْ ت لَك سلَي و قْفكَانَ غَاِئباً ِفيِه الْو ن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن نعيٍم عن أَِبي -٣٨  

لَها لَه  قَالَ سأَلْته عن رجٍل جعلَ داراً سكْنى ِلرجٍل ِإبانَ حياِتِه أَو جع)عليه السالم ( الْحسِن موسى 
 قُلْت معا قَالَ نهِبيعي اجتفَِإِن اح طَ قُلْترا شِدِه كَمعب ِقِبِه ِمنِلع و لَه ِدِه قَالَ ِهيعب ِقِبِه ِمنِلع و

 يقُولُ قَالَ )عليه السالم ( فَينقُض بيعه الدار السكْنى قَالَ لَا ينقُض الْبيع السكْنى كَذَِلك سِمعت أَِبي 
 لَا ينقُض الْبيع الِْإجارةَ و لَا السكْنى و لَِكن يِبيعه علَى أَنَّ الَِّذي يشتِريِه لَا )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 

ت فَِإنْ رد علَى الْمستأِْجِر يمِلك ما اشترى حتى ينقَِضي السكْنى علَى ما شرطَ و الِْإجارةُ قُلْ
مالَه و جِميع ما لَِزمه ِمن النفَقَِة و الِْعمارِة ِفيما استأْجره قَالَ علَى ِطيبِة النفِْس و يرضى 

 أْسلَا ب ِبذَِلك أِْجرتسالْم.  
  ٣٩-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِفٍع   مِن راِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابٍد عم

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل جعلَ ِلرجٍل سكْنى داٍر لَه حياته يعِني )عليه السالم ( الْبجِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  صاِحب الداِر 
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 ارالد مقَوى أَنْ تقَالَ فَقَالَ أَر ذَِلك مأَ لَه وهِرجخأَنْ ي هثَترو اداِر أَرالد اِحبص اتا مفَلَم
نَ ِفي ثُلُِثِه ما يِحيطُ ِبثَمِن الداِر فَلَيس ِللْورثَِة أَنْ ِبِقيمٍة عاِدلٍَة و ينظَر ِإلَى ثُلُِث الْميِت فَِإنْ كَا

 اتِإنْ م تأَيأَ ر ِقيلَ لَه وهِرجخأَنْ ي ماِر فَلَهِن الدِحيطُ ِبثَمِإنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا ي و وهِرجخي
ِت صوم دعى بكْنالس ِعلَ لَهلُ الَِّذي ججالر ِعلَ لَهِقِب الَِّذي جى ِلعكْنكُونُ الساِر ياِحِب الد

  .السكْنى قَالَ لَا 
  ٤٠- ناٍن عأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم هذَا ما )عليه السالم ( ِه عجلَانَ أَِبي صاِلٍح قَالَ أَملَأُ علَي أَبو عبِد اللَّ
 اعبقَةً لَا تدا صوِدهدِني فُلَاٍن ِبحاِرِه الَِّتي ِفي بِبد ِويس يح وه فُلَاٍن و نِبِه فُلَانُ ب اللَّه قدصت

 السماواِت و الْأَرِض و ِإنه قَد أَسكَن صدقَته هِذِه و لَا توهب و لَا تورثُ حتى يِرثَها واِرثُ
 ِلِمنيسالْم ِة ِمناجلَى ِذي الْحع وا فَِهيضقَرفَِإذَا ان هِقبع فُلَاناً و.  

دِن عب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح    ناٍن عأَب نٍس عي
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عبِد الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَا يشتِري الرجلُ ما )عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي الْجاروِد قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر -٤١  
ي قَرابِتِه فَِإنْ شاَء سكَن معهم و ِإنْ تصدق ِبخاِدٍم علَى تصدق ِبِه و ِإنْ تصدق ِبمسكٍَن علَى ِذ

 اَء اللَّهِإنْ ش هتمدِتِه خابِذي قَر.  
  باب من أَوصى ِبجزٍء ِمن ماِلِه

١ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عٍد جم
 فَقَالَت ِإلَي تصأَةً أَورةَ قَالَ ِإنَّ امابيِن سِن بمحِد الربع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحم

  ى فَقَالَ ما أَرى لَها شيئاً ماثُلُِثي يقْضى ِبِه ديِني و جزٌء ِمنه ِلفُلَانةَ فَسأَلْت عن ذَِلك ابن أَِبي لَيلَ
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ف قَالَِت الْمرأَةُ و ما  بعد ذَِلك و خبرته كَي)عليه السالم ( أَدِري ما الْجزُء فَسأَلْت عنه أَبا عبِد اللَِّه 
 اِهيمرِإب رلَّ أَمج و زع الثُّلُِث ِإنَّ اللَّه رشا علَى لَهأَِبي لَي ناب لَى فَقَالَ كَذَبأَِبي لَي نعليه ( قَالَ اب

مِئٍذ عشرةً و الْجزُء هو الْعشر  فَقَالَ اجعلْ على كُلِّ جبٍل ِمنهن جزءاً و كَانِت الِْجبالُ يو)السالم 
يالش ِء  ِمن.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٢  

 عن )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن معاِويةَ بِن عماٍر
 نهٍل ِمنبلى كُلِّ جلْ ععلَّ اجج و زع ٍة قَالَ اللَّهرشع ٌء ِمنزاِلِه قَالَ جم ٍء ِمنزى ِبجصٍل أَوجر

  .جزءاً و كَانِت الِْجبالُ عشرةً 
عليه ( يم عن أَِبيِه عن حماٍد عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر   عِلي بن ِإبراِه- ٣  

  . الْجزُء واِحد ِمن عشرٍة ِلأَنَّ الِْجبالَ عشرةٌ و الطُّيور أَربعةٌ )السالم 
يى ِبشصأَو ناِلِه باب مم ٍء ِمن  

١ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِميٍل عج نٍرو عمِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا ع
ُء ِفي  ٍء ِمن ماِلِه فَقَالَ الشي  أَنه سِئلَ عن رجٍل أَوصى ِبشي)عليه السالم ( أَباٍن عن عِلي بِن الْحسيِن 

 ِلياِب ععليه السالم ( ِكت(ٍة  وِست ِمن اِحد.  
  ٢ - نِرِه عغَي اٍل أَوِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

الَ ٍء ِمن ماِلِه قَ  قَالَ سِئلَ عن رجٍل أَوصى ِبشي)عليه السالم ( جِميٍل عن أَباٍن عن عِلي بِن الْحسيِن 
يالش  ِلياِب عٍة )عليه السالم ( ُء ِفي ِكتِست ِمن .  
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  باب من أَوصى ِبسهٍم ِمن ماِلِه
 أَنه )عليه السالم ( عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١

سِئلَ عن رجٍل يوِصي ِبسهٍم ِمن ماِلِه فَقَالَ السهم واِحد ِمن ثَماِنيٍة ِلقَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى 
 ِللْفُقَراِء و قاتدا الصمِإن قاِب وِفي الر و مهلَّفَِة قُلُوبؤالْم ها ولَيع الْعاِمِلني ساِكِني والْم

  .الْغاِرِمني و ِفي سِبيِل اللَِّه و ابِن السِبيِل 
د بن  و محم)عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ قَالَ سأَلْت الرضا - ٢  

يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ و أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَا سأَلْنا أَبا الْحسِن 
 لَيس ٍء هو فَقَالَ  عن رجٍل أَوصى ِبسهٍم ِمن ماِلِه و لَا يدرى السهم أَي شي)عليه السالم ( الرضا 

ٌء قُلْنا لَه جِعلْنا ِفداك ما   ِفيها شي)عليه السالم ( ِعندكُم ِفيما بلَغكُم عن جعفٍَر و لَا عن أَِبي جعفٍَر 
قُلْنا لَه جِعلْنا سِمعنا أَصحابنا يذْكُرونَ شيئاً ِمن هذَا عن آباِئك فَقَالَ السهم واِحد ِمن ثَماِنيٍة فَ

ِفداك كَيف صار واِحداً ِمن ثَماِنيٍة فَقَالَ أَ ما تقْرأُ ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ قُلْت جِعلْت ِفداك ِإني 
ملَّ ِإنج و زلُ اللَِّه عفَقَالَ قَو وِضٍع هوم ِري أَيلَا أَد لَِكن و هؤلَأَقْر ِللْفُقَراِء و قاتدا الص

الْمساِكِني و الْعاِمِلني علَيها و الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و ِفي الرقاِب و الْغاِرِمني و ِفي سِبيِل اللَِّه و ابِن 
 علَى ثَماِنيِة أَسهٍم )لى اهللا عليه وآله ص( السِبيِل ثُم عقَد ِبيِدِه ثَماِنيةً قَالَ و كَذَِلك قَسمها رسولُ اللَِّه 

  .فَالسهم واِحد ِمن ثَماِنيٍة 
  باب الْمِريِض يِقر ِلواِرٍث ِبديٍن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
  .الَ قُلْت لَه الرجلُ يِقر ِلواِرٍث ِبديٍن فَقَالَ يجوز ِإذَا كَانَ مِلياً قَ

    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم - ٢  
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 عن رجٍل أَوصى ِلبعِض ورثَِتِه أَنَّ لَه علَيِه ديناً فَقَالَ ِإنْ كَانَ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ى لَهصِطِه الَِّذي أَواً فَأَعِضيرم تيالْم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن النعماِن عِن ابِن - ٣  
 عِن امرأٍَة استودعت رجلًا )عليه السالم ( مسكَانَ عِن الْعلَاِء بياِع الساِبِري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ا فَلَما حضرتها الْوفَاةُ قَالَت لَه ِإنَّ الْمالَ الَِّذي دفَعته ِإلَيك ِلفُلَانةَ و ماتِت الْمرأَةُ فَأَتى مالً
أَنَّ ما لَها ِقبلَك أَوِلياؤها الرجلَ فَقَالُوا لَه ِإنه كَانَ ِلصاِحبِتنا مالٌ و لَا نراه ِإلَّا ِعندك فَاحِلف لَنا 

يش  و ِلفحةً فَلَا يمهتم تِإنْ كَان و ملَه ِلفحفَي هدةً ِعنونأْمم تفَقَالَ ِإنْ كَان ملَه ِلفحٌء أَ فَي
 ا ثُلُثُهاِلهم ا ِمنا لَهما كَانَ فَِإنلَى مع رالْأَم عضي.  

  ٤ - نب دمحم   ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي
 عن رجٍل أَقَر ِلواِرٍث لَه و هو مِريض )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَيع وزجِه قَالَ يلَيٍن عيونَ الثُّلُِث ِبدِبِه د ِه ِإذَا أَقَر.  
 عن رجٍل مِريٍض )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٥  

ٍء قَالَ جاِئز  واِرٍث ِبشيأَقَر ِعند الْموِت ِلواِرٍث ِبديٍن لَه علَيِه قَالَ يجوز ذَِلك قُلْت فَِإنْ أَوصى ِل
.  

  باب بعِض الْورثَِة يِقر ِبِعتٍق أَو ديٍن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن منصوِر بِن حاِزٍم - ١

مات و ترك عبداً فَشِهد بعض ولِْدِه أَنَّ أَباه أَعتقَه قَالَ  ِفي رجٍل )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يجوز علَيِه شهادته و لَا يغرم و يستسعى الْغلَام ِفيما كَانَ ِلغيِرِه ِمن الْورثَِة 
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  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن - ٢
عن رجٍل مات و ترك  قَالَ سأَلْته )عليه السالم ( عثْمانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

غُلَاماً مملُوكاً فَشِهد بعض الْورثَِة أَنه حر فَقَالَ ِإنْ كَانَ الشاِهد مرِضياً جازت شهادته ِفي 
  .نِصيِبِه و استسِعي ِفيما كَانَ ِلغيِرِه ِمن الْورثَِة 

  ٣ -ع اِهيمرِإب نب ِليِن   عيسح ةَ وزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن
 ِفي رجٍل مات فَأَقَر علَيِه بعض )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ملْزٍن قَالَ ييٍل ِبدجثَِتِه ِلررِتِه وِفي ِحص ذَِلك ه.  
يالش كرتِل يجالٌ باب الرِعي لَه و هِمن أَكْثَر نيِه دلَيع َء الْقَِليلَ و  

١ - نِئلَ عس هأَن اٍد لَهنٍر ِبِإسصِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
و وتمٍل يجالَِّذي ر نيأَنَّ الد قَنيتاِلِه قَالَ ِإِن اسم ِمن ِهملَيع ِفقنأَ ي نيِه دلَيع الًا وِعي كرتي 

  .علَيِه يِحيطُ ِبجِميِع الْماِل فَلَا ينِفق علَيِهم و ِإنْ لَم يستيِقن فَلْينِفق علَيِهم ِمن وسِط الْماِل 
  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عِن الْحسيِن بِن هاِشٍم و محمِد بِن ِزياٍد جِميعاً - ٢  

 ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ ِإنْ كَانَ يستيقَن أَنَّ )عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن 
ِذي ترك يِحيطُ ِبجِميِع ديِنِه فَلَا ينفَق علَيِهم و ِإنْ لَم يكُن يستيقَن فَلْينفَق علَيِهم ِمن وسِط الَّ

  .الْماِل 
] عنه[  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن سلَيمانَ بِن داود أَو بعِض أَصحاِبنا - ٣  

 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ رجلًا ِمن مواِليك مات و )عليه السالم ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي الْحسِن 
بِقي ولْده و ترك ولْداً ِصغاراً و ترك شيئاً و علَيِه دين و لَيس يعلَم ِبِه الْغرماُء فَِإنْ قَضاه ِلغرماِئِه 

يش ملَه سلِْدِه  لَيلَى وع فَقَهٌء فَقَالَ أَن.  
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  باب
١ -مأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب د

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَوصى ِلرجٍل ِبسيٍف و كَانَ ِفي جفٍْن و علَيِه )عليه السالم ( جِميلَةَ عِن الرضا 
قَالَ فَقَالَ لَا بِل السيف ِبما ِفيِه لَه قَالَ ِحلْيةٌ فَقَالَ لَه الْورثَةُ ِإنما لَك النصلُ و لَيس لَك الْمالُ 

 لَك سلَي و وقدنالص ا لَكمثَةُ ِإنرالٌ فَقَالَ الْوكَانَ ِفيِه م وٍق ودنٍل ِبصجى ِلرصلٌ أَوجر فَقُلْت
  .ا ِفيِه لَه  الصندوق ِبم)عليه السالم ( الْمالُ قَالَ فَقَالَ أَبو الْحسِن 

  ٢ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 و لَم  قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَالَ هِذِه السِفينةُ ِلفُلَاٍن)عليه السالم ( عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يسم ما ِفيها و ِفيها طَعام أَ يعطَاها الرجلُ و ما ِفيها قَالَ ِهي ِللَِّذي أَوصى لَه ِبها ِإلَّا أَنْ يكُونَ 
يثَِة شرِللْو سلَي ماً وهتا مهاِحبٌء  ص.  

  ٣ -أَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نع هنع ِميلَةَ   وأَِبي ج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دم
 أَسأَلُه عن رجٍل أَوصى ِلرجٍل ِبسيٍف )عليه السالم ( الْمفَضِل بِن صاِلٍح قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
الِْحلْي لَك سلَي و ِديدالْح ا لَكمثَةُ ِإنرفَقَالَ الْو و لَه فيالس ِإلَي بِديِد فَكَتالْح رغَي لَك سةُ لَي

 هتِحلْي.  
 عن رجٍل )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٤  

لٌ فَقَالَ الْورثَةُ ِإنما لَك الصندوق و لَيس لَك أَوصى ِلرجٍل ِبصندوٍق و كَانَ ِفي الصندوِق ما
 ا ِفيِه لَهِبم وقدنا ِفيِه فَقَالَ الصم.  
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 هتِصيو وزجلَا ت نباب ماِلِغنيالْب ِمن  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد قَالَ - ١

يها ِقيلَ لَه  يقُولُ من قَتلَ نفْسه متعمداً فَهو ِفي ناِر جهنم خاِلداً ِف)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
أَ رأَيت ِإنْ كَانَ أَوصى ِبوِصيٍة ثُم قَتلَ نفْسه ِمن ساعِتِه تنفُذُ وِصيته قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَوصى 

تِصيو تأُِجيز وتمي لَّهٍل لَعِفع ٍة أَواحِجر فِْسِه ِمنثاً ِفي ندِدثَ ححلَ أَنْ يِإنْ قَب ِفي الثُّلُِث و ه
 هتِصيو زجت لَم وتمي لَّهٍل لَعِفع ٍة أَواحِجر فِْسِه ِمنثَ ِفي ندا أَحم دعٍة بِصيى ِبوصكَانَ أَو.  

مهنيب مقْسي فاِليِه كَيوم اِتِه وابى ِلقَرصأَو نباب م  
١ -اِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِإلَى أَِبي م تباٍد قَالَ كَتِن ِزيِل بهس نلٌ )عليه السالم ( ا عجر 

كَانَ لَه ابناِن فَمات أَحدهما و لَه ولْد ذُكُور و ِإناثٌ فَأَوصى لَهم جدهم ِبسهِم أَِبيِهم فَهذَا 
 ينِفذُونَ وِصيةَ )عليه السالم ( سواٌء أَم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن فَوقَّع السهم الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه 

جدِهم كَما أَمر ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ و كَتبت ِإلَيِه رجلٌ لَه ولْد ذُكُور و ِإناثٌ فَأَقَر لَهم ِبضيعٍة 
و لَم يذْكُر أَنها بينهم علَى ِسهاِم اللَِّه عز و جلَّ و فَراِئِضِه الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء أَنها ِلولِْدِه 

 قَّعا ِإلَ)عليه السالم ( فَووهدئاً ريى شمس كُني ى فَِإنْ لَمما سلَى مع ةَ أَِبيِهمِصيا وِفذُونَ ِفيهنى  ي
  . ِإنْ شاَء اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و سنِة نِبيِه 

 رجلٌ )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ٢  
ِلم اِليِه وواِلِه ِلمى ِبثُلُِث مصأَو ِن ِمنيثَيظِّ الْأُنِللذَّكَِر ِمثْلُ ح اٌء أَووثَى ِفيِه سالْأُن و اِتِه الذَّكَرلَيو

 قَّعِة فَوِصيعليه السالم ( الْو( اَء اللَّهى ِبِه ِإنْ شصا أَولَى مى ِبِه عصا أَوِت ميِللْم اِئزج .  
  ٣ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس 

 ِفي رجٍل أَوصى ِبثُلُِث ماِلِه ِفي )عليه السالم ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .لُثَاِن و ِلأَخواِلِه الثُّلُثُ أَعماِمِه و أَخواِلِه فَقَالَ ِلأَعماِمِه الثُّ
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ِغريالص هعم كرأَش ِرٍك ودى ِإلَى مصأَو نباب م  
١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِخيِه   م نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نٍد عمح

 عن رجٍل أَوصى ِإلَى )عليه السالم ( جعفَِر بِن ِعيسى عن عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
ِلك و تمِضي الْمرأَةُ الْوِصيةَ و لَا ينتظَر بلُوغُ امرأٍَة فَأَشرك ِفي الْوِصيِة معها صِبياً فَقَالَ يجوز ذَ

الصِبي فَِإذَا بلَغَ الصِبي فَلَيس لَه أَنْ لَا يرضى ِإلَّا ما كَانَ ِمن تبِديٍل أَو تغِيٍري فَِإنَّ لَه أَنْ يرده ِإلَى 
 تيى ِبِه الْمصا أَوم.  

  ٢ -حٍد   ممحِن ِإلَى أَِبي مسالْح نب دمحم بقَالَ كَت دى ِإلَى )عليه السالم ( مصلٌ أَوجر 
 هنيوا دقْضي و هتِصيِفذُوا وناِر أَنْ يِللِْكب وزجأَ ي ارِصغ ِفيِهم كُوا ورأَد قَد ارِكب ِفيِهم لِْدِه وو

 نعم علَى )عليه السالم ( ى الْميِت ِبشهوٍد عدوٍل قَبلَ أَنْ يدِرك الْأَوِصياُء الصغار فَوقَّع ِلمن صح علَ
 ِبذَِلك وهِبسحلَا ي و أَِبيِهم نيوا دقْضاِن أَنْ يالِْولْد الْأَكَاِبِر ِمن.  

  لُّ واِحٍد ِمنهما ِببعِض التِركَِةباب من أَوصى ِإلَى اثْنيِن فَينفَِرد كُ
 رجلٌ )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ١

( آخِر ِبالنصِف فَوقَّع مات و أَوصى ِإلَى رجلَيِن أَ يجوز ِلأَحِدِهما أَنْ ينفَِرد ِبِنصِف التِركَِة و الْ

   )عليه السالم 
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ا ِإنْ شمهرا أَمِب مسلَى حلَا عمعأَنْ ي و تياِلفَا الْمخا أَنْ يمِغي لَهبنلَا ي اَء اللَّه.  
  ٢ - نا عأَِبيِهم نع دمأَح ٍد ومحِه ميوأَخ نِن عسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  

لَى داود بِن أَِبي يِزيد عن بريِد بِن معاِويةَ قَالَ ِإنَّ رجلًا مات و أَوصى ِإلَي و ِإلَى آخر أَو ِإ
رجلَيِن فَقَالَ أَحدهما خذْ ِنصف ما ترك و أَعِطِني النصف ِمما ترك فَأَبى علَيِه الْآخر فَسأَلُوا 

  . عن ذَِلك فَقَالَ ذَِلك لَه )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
 ِبيقَاِت الندصلى اهللا عليه وآله ( باب ص(َف ِة  والْأَِئم ةَ واِطم ) عليهم السالم(ماهايصو و   

 قَالَ )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي الْحسِن الثَّاِني - ١
 )عليها السالم (  ِلفَاِطمةَ ) عليه وآله صلى اهللا( سأَلْته عِن الِْحيطَاِن السبعِة الَِّتي كَانت ِمرياثَ رسوِل اللَِّه 

 يأْخذُ ِإلَيِه ِمنها ما ينِفق علَى أَضياِفِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَا ِإنما كَانت وقْفاً و كَانَ رسولُ اللَِّه 
خي اسباَء الْعج ا قُِبضا فَلَمِفيه هملْزةُ ياِبعالت ةَ وفَاِطم عليها السالم ( اِصم( ِليع ِهدا فَشِفيه  ) عليه السالم

   و غَيره أَنها وقْف علَى فَاِطمةَ )
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الْع لَالُ والد ِهي قَةُ ع ورالْب و ثَبيالْم و اِهيمرِإب ا ِلأُمم ةُ واِفيالص ى ونسالْح و افو.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن عبيِد اللَِّه - ٢  

صلى اهللا (  قَالَا سأَلْناه عن صدقَِة رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحلَِبي و محمِد بِن مسِلٍم

  . قَالَ صدقَتهما ِلبِني هاِشٍم و بِني الْمطَِّلِب )عليها السالم (  و صدقَِة فَاِطمةَ )عليه وآله 
ِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن ِإبراِهيم بِن أَِبي   و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٣  

 قَالَ الْميثَب هو الَِّذي كَاتب علَيِه سلْمانُ فَأَفَاَءه اللَّه )عليه السالم ( يحيى الْمِديِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . فَهو ِفي صدقَِتها )اهللا عليه وآله صلى ( عز و جلَّ علَى رسوِل اللَِّه 

  ٤ - نع رمِن عب دمأَح ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 و )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  عن صدقَِة رسوِل اللَّ)عليه السالم ( أَِبيِه عن أَِبي مريم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِليقَِة عدعليه السالم ( ص( َةقَالَ ِإنَّ فَاِطم لَالٌ وا حلَن فَقَالَ ِهي  ) ِني )عليها السالما ِلبهقَتدص لَتعج 
  .هاِشٍم و بِني الْمطَِّلِب 

نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٥  
 قَالَ قُلْت بلَى قَالَ فَأَخرج )عليها السالم (  أَ لَا أُقِْرئُك وِصيةَ فَاِطمةَ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

للَِّه الرحمِن الرِحيِم هذَا ما أَوصت ِبِه فَاِطمةُ ِبنت حقّاً أَو سفَطاً فَأَخرج ِمنه ِكتاباً فَقَرأَه ِبسِم ا
 أَوصت ِبحواِئِطها السبعِة الْعواِف و الدلَاِل و الْبرقَِة و الْميثَِب )صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد رسوِل اللَِّه 

 ا ِلأُمم ِة واِفيالص ى ونسالْح ِن أَِبي طَاِلٍب وب ِليِإلَى ع اِهيمرفَِإلَى )عليه السالم ( ِإب ِليى عضفَِإنْ م 
 اللَّه ِهدلِْدي شو ِر ِمنفَِإلَى الْأَكْب نيسى الْحضِن فَِإنْ ميسفَِإلَى الْح نسى الْحضِن فَِإنْ مسالْح

  .سوِد و الزبير بن الْعواِم و كَتب عِلي بن أَِبي طَاِلٍب علَى ذَِلك و الِْمقْداد بن الْأَ
   و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عاِصِم بِن حميٍد ِمثْلَه و لَم يذْكُر حقّاً و لَا 

  .ك سفَطاً و قَالَ ِإلَى الْأَكْبِر ِمن ولِْدي دونَ ولِْد
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  و عنه عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو - ٦
 قُلْت بلَى قَالَ فَأَخرج ِإلَي صِحيفَةً هذَا )عليها السالم (  أَ لَا أُقِْرئُك وِصيةَ فَاِطمةَ )لسالم عليه ا( عبِد اللَِّه 

 و ِإنْ )عليه السالم (  ِفي ماِلها ِإلَى عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب )صلى اهللا عليه وآله ( ما عِهدت فَاِطمةُ ِبنت محمٍد 
 اتونَ ملِْدي دو ِر ِمنفَِإلَى الْأَكْب نيسالْح اتِن فَِإنْ ميسفَِإلَى الْح اتِإنْ م ِن وسفَِإلَى الْح

 زع اللَّه ِهدش اِهيمرِإب ا ِلأُمم ةُ واِفيالص ى ونسالْح قَةُ ورب و ثَبيالْم و افوالْع لَالُ والد لِْدكو
  .و جلَّ علَى ذَِلك و الِْمقْداد بن الْأَسوِد و الزبير بن الْعواِم 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٧  
 نى عيحِن يانَ بفْوص ناذَانَ عِن شِن بسو الْحأَب ثَ ِإلَيعاِج قَالَ بجِن الْحِن بمحِد الربع

 و ِهي ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم هذَا ما )عليه السالم (  ِبوِصيِة أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( موسى 
 عِلي ابِتغاَء وجِه اللَِّه ِليوِلجِني ِبِه الْجنةَ و يصِرفَِني ِبِه عِن أَوصى ِبِه و قَضى ِبِه ِفي ماِلِه عبد اللَِّه

 فرعي عبناٍل ِبيم ا كَانَ ِلي ِمنأَنَّ م وهجو دوست و وهجو ضيبت موي ينع ارالن ِرفصي اِر والن
ةٌ و رِقيقَها غَير أَنَّ رباحاً و أَبا نيزر و جبيراً عتقَاُء لَيس ِلأَحٍد علَيِهم ِلي ِفيها و ما حولَها صدقَ

 و اِليِهمأَه اقزأَر و مقُهِرز و مهفَقَتِفيِه ن ٍج وِحج سماِل خلُونَ ِفي الْممعي اِليوم مِبيلٌ فَهس
انَ ِلي ِبواِدي الْقُرى كُلُّه ِمن ماٍل ِلبِني فَاِطمةَ و رِقيقُها صدقَةٌ و ما كَانَ ِلي مع ذَِلك ما كَ

ِبديمةَ و أَهلُها صدقَةٌ غَير أَنَّ زريقاً لَه ِمثْلُ ما كَتبت ِلأَصحاِبِه و ما كَانَ ِلي ِبأُذَينةَ و أَهلُها 
فُقَيريِن كَما قَد عِلمتم صدقَةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه و ِإنَّ الَِّذي كَتبت ِمن أَمواِلي هِذِه صدقَةٌ و الْ

ِه صدقَةٌ واِجبةٌ بتلَةٌ حياً أَنا أَو ميتاً ينفَق ِفي كُلِّ نفَقٍَة يبتغى ِبها وجه اللَِّه ِفي سِبيِل اللَِّه و وجِه
 نسالْح لَى ذَِلكع قُومي هِعيِد فَِإنالْب الْقَِريِب و طَِّلِب وِني الْمب اِشٍم وِني هب ِحِم ِمنذَِوي الر و

رلٍَّل لَا ححلَّ ِفي ِحلٍّ مج و زع اللَّه اهرثُ ييح ِفقُهني وِف ورعِبالْم هأْكُلُ ِمني ِليع نِه بلَيع ج
ِفيِه فَِإنْ أَراد أَنْ يِبيع نِصيباً ِمن الْماِل فَيقِْضي ِبِه الدين فَلْيفْعلْ ِإنْ شاَء و لَا حرج علَيِه ِفيِه و ِإنْ 

حسِن بِن عِلي و ِإنْ كَانت شاَء جعلَه سِري الِْملِْك و ِإنَّ ولْد عِلي و مواِليهم و أَموالَهم ِإلَى الْ
  دار الْحسِن بِن عِلي غَير داِر الصدقَِة فَبدا لَه أَنْ يِبيعها فَلْيِبع ِإنْ شاَء لَا حرج علَيِه ِفيِه و ِإنْ 
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باع فَِإنه يقِْسم ثَمنها ثَلَاثَةَ أَثْلَاٍث فَيجعلُ ثُلُثاً ِفي سِبيِل اللَِّه و ثُلُثاً ِفي بِني هاِشٍم و بِني 
رثُ ييح ِفيِهم هعضي هِإن لُ الثُّلُثَ ِفي آِل أَِبي طَاِلٍب وعجي طَِّلِب وثَ الْمدِإنْ ح و اللَّه اه

 ترلُ ِفيِه ِمثْلَ الَِّذي أَمفْعناً ييسِإنَّ ح و ِليِن عِن بيسِإلَى الْح هفَِإن يح نيسح ثٌ ودٍن حسِبح
فَاِطمةَ ] ابني[و ِإنَّ ِلبِني ِبِه حسناً لَه ِمثْلُ الَِّذي كَتبت ِللْحسِن و علَيِه ِمثْلُ الَِّذي علَى الْحسِن 

ِمن صدقَِة عِلي ِمثْلَ الَِّذي ِلبِني عِلي و ِإني ِإنما جعلْت الَِّذي جعلْت ِلابني فَاِطمةَ ابِتغاَء وجِه 
 و تعِظيمهما و تشِريفَهما و ِرضاهما و )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه عز و جلَّ و تكِْرمي حرمِة رسوِل اللَِّه 

 نم ِفيِهم دجفَِإنْ و ِليِني عِفي ب ظُرنا يمهِمن ثٌ فَِإنَّ الْآِخردٍن حيسح ٍن وسثَ ِبحدِإنْ ح
 شاَء و ِإنْ لَم ير ِفيِهم بعض الَِّذي يِريده فَِإنه يرضى ِبهداه و ِإسلَاِمِه و أَمانِتِه فَِإنه يجعلُه ِإلَيِه ِإنْ

 و مهاؤركُب بذَه آلَ أَِبي طَاِلٍب قَد دجى ِبِه فَِإنْ وضرآِل أَِبي طَاِلٍب ي ٍل ِمنجِإلَى ر لُهعجي
 ِمن اهضرٍل يجِإلَى ر لُهعجي هفَِإن اِئِهمو آرِه أَنْ ذَوِإلَي لُهعجلَى الَِّذي يِرطُ عتشي هِإن اِشٍم وِني هب

 ِحِم ِمنذَِوي الر ِهِه وجو ِبيِل اللَِّه وس ِبِه ِمن هترثُ أَميح هرثَم ِفقني وِلِه ولَى أُصالَ عالْم كرتي
ٌء و لَا يوهب و لَا يورثُ و ِإنَّ  يِب و الْبِعيِد لَا يباع ِمنه شيبِني هاِشٍم و بِني الْمطَِّلِب و الْقَِر

مالَ محمِد بِن عِلي علَى ناِحيِتِه و هو ِإلَى ابني فَاِطمةَ و ِإنَّ رِقيِقي الَِّذين ِفي صِحيفٍَة صِغريٍة 
 قَضى ِبِه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب ِفي أَمواِلِه هِذِه الْغد ِمن يوم قَِدم الَِّتي كُِتبت ِلي عتقَاُء هذَا ما

مسِكن ابِتغاَء وجِه اللَِّه و الداِر الْآِخرِة و اللَّه الْمستعانُ علَى كُلِّ حاٍل و لَا يِحلُّ ِلامِرٍئ مسِلٍم 
ٍء قَضيته ِمن ماِلي و لَا يخاِلف ِفيِه أَمِري ِمن قَِريٍب   الْآِخِر أَنْ يقُولَ ِفي شييؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم

 نهعلَاٍد مأَو اتهأُم نهِمن رشةَ ععبالس ِهنلَيع اللَّاِئي أَطُوف لَاِئِديفَِإنَّ و دعا بِعيٍد أَمب أَو
و نهلَادكَانَ أَو نم هثٌ أَندثَ ِبي حدِإنْ ح ِفيِهن ايفَقَض لَه لَدلَا و نم نهِمن الَى وبح نهِمن 

 ِبيلٌ وس ِهنلَيٍد عِلأَح سلَّ لَيج و زِه اللَِّه عجِلو ِتيقع لَى فَِهيبِبح تسلَي و لَدا ولَه سلَي نهِمن
نا مهلَدو اتظِِّه فَِإنْ مح ِمن ِهي ا ولَِدهلَى وع كسملَى فَتبح أَو لَدا ولَه نهكَانَ ِمن   
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يس ِلأَحٍد علَيها سِبيلٌ هذَا ما قَضى ِبِه عِلي ِفي ماِلِه الْغد ِمن يوم قَِدم و ِهي حيةٌ فَِهي عِتيق لَ
مسِكن شِهد أَبو ِشمِر بن أَبرهةَ و صعصعةُ بن صوحانَ و يِزيد بن قَيٍس و هياج بن أَِبي هياٍج 

ي طَاِلٍب ِبيِدِه ِلعشٍر خلَونَ ِمن جمادى الْأُولَى سنةَ سبٍع و ثَلَاِثني و كَانِت و كَتب عِلي بن أَِب
الْوِصيةُ الْأُخرى مع الْأُولَى ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم هذَا ما أَوصى ِبِه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

 لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه أَرسلَه أَوصى أَنه يشهد أَنْ
ِبالْهدى و ِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه و لَو كَِره الْمشِركُونَ صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه ثُم ِإنَّ 

لَاِتي وص ا ِمنأَن و تأُِمر ِبذَِلك و لَه ِريكلَا ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رمم و اييحم ِكي وسن 
الْمسِلِمني ثُم ِإني أُوِصيك يا حسن و جِميع أَهِل بيِتي و ولِْدي و من بلَغه ِكتاِبي ِبتقْوى اللَِّه 

و كُمبر تِمعي سقُوا فَِإنفَرلَا ت ِميعاً وِل اللَِّه جبوا ِبحِصمتاع ونَ وِلمسم متأَن ِإلَّا و نوتملَا ت 
مِبريةَ  يقُولُ صلَاح ذَاِت الْبيِن أَفْضلُ ِمن عامِة الصلَاِة و الصياِم و أَنَّ الْ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

 مفَِصلُوه اِمكُمحوا ذَِوي أَرظُرِظيِم انالْع ِليةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعلَا قُو ِن ويذَاِت الْب اديِن فَساِلقَةَ ِللدالْح
 مهاهوا أَفْوِغباِم فَلَا تتِفي الْأَي اللَّه اللَّه ابالِْحس كُملَيع ِن اللَّهوهي فَقَد ِتكُمرضوا ِبحِضيعلَا ي و

 يقُولُ من عالَ يِتيماً حتى يستغِني أَوجب اللَّه عز و جلَّ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( سِمعت رسولَ اللَِّه 
اللَّه اللَّه ارِتيِم الناِل الْيِآلِكِل م بجا أَوةَ كَمنالْج ِل ِبِه ِبذَِلكمِإلَى الْع ِبقُكُمسآِن فَلَا يِفي الْقُر 

 ِبيفَِإنَّ الن اِنكُمِفي ِجري اللَّه اللَّه كُمرغَي دصلى اهللا عليه وآله ( أَح( ولُ اللَِّهسالَ را زم و ى ِبِهمصأَو  )

يورثُهم اللَّه اللَّه ِفي بيِت ربكُم فَلَا يخلُو ِمنكُم ما  يوِصي ِبِهم حتى ظَننا أَنه س)صلى اهللا عليه وآله 
  بِقيتم فَِإنه ِإنْ تِرك لَم تناظَروا و أَدنى ما 
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ع ِبِه من أَمه أَنْ يغفَر لَه ما سلَف اللَّه اللَّه ِفي الصلَاِة فَِإنها خير الْعمِل ِإنها عمود ِديِنكُم يرِج
مه جنةٌ ِمن اللَّه اللَّه ِفي الزكَاِة فَِإنها تطِْفئُ غَضب ربكُم اللَّه اللَّه ِفي شهِر رمضانَ فَِإنَّ ِصيا

 و اِلكُمواِد ِبأَمِفي الِْجه اللَّه اللَّه اِيِشكُمعِفي م ماِركُوهاِكِني فَشسالْم اِء وِفي الْفُقَر اللَّه اِر اللَّهالن
م لَه ِطيعم ى أَوده املَاِن ِإمجر اِهدجا يمفَِإن ِتكُمأَلِْسن و فُِسكُمِة أَنيِفي ذُر اللَّه اللَّه اهدٍد ِبهقْت

نِبيكُم فَلَا يظْلَمن ِبحضرِتكُم و بين ظَهرانيكُم و أَنتم تقِْدرونَ علَى الدفِْع عنهم اللَّه اللَّه ِفي 
ؤي لَم ثاً ودِدثُوا ححي لَم الَِّذين كُمِبياِب نحولَ اللَِّه أَصسِدثاً فَِإنَّ رحوا مصلى اهللا عليه وآله ( و( 

أَوصى ِبِهم و لَعن الْمحِدثَ ِمنهم و ِمن غَيِرِهم و الْمؤِوي ِللْمحِدِث اللَّه اللَّه ِفي النساِء و ِفيما 
 أَنْ قَالَ أُوِصيكُم ِبالضِعيفَيِن النساِء و ما )عليه السالم ( يكُم ملَكَت أَيمانكُم فَِإنَّ آِخر ما تكَلَّم ِبِه نِب

 و آذَاكُم نم اللَّه كِْفكُمةَ لَاِئٍم يمافُوا ِفي اللَِّه لَوخلَاةَ لَا تلَاةَ الصلَاةَ الصالص كُمانمأَي لَكَتم
اً كَما أَمركُم اللَّه عز و جلَّ و لَا تتركُوا الْأَمر ِبالْمعروِف و بغى علَيكُم قُولُوا ِللناِس حسن

النهي عِن الْمنكَِر فَيولِّي اللَّه أَمركُم ِشراركُم ثُم تدعونَ فَلَا يستجاب لَكُم علَيِهم و علَيكُم يا 
لتباذُِل و التبار و ِإياكُم و التقَاطُع و التدابر و التفَرق و تعاونوا علَى الِْبر و بِني ِبالتواصِل و ا

 اللَّه ِفظَكُمالِْعقَاِب ح ِديدش ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهات اِن وودالْع لَى الِْإثِْم ووا عناوعلَا ت ى وقْوالت ِمن
 كَاِتِه ثُمرب ةَ اللَِّه ومحر و لَامالس كُملَيأُ عأَقْر و اللَّه كُمِدعوتأَس كُمِبين ِفظَ ِفيكُمح ٍت ويِل بأَه

يِه و رحمته ِفي ثَلَاِث لَياٍل لَم يزلْ يقُولُ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه حتى قُِبض صلَوات اللَِّه علَ
 ِة ورالِْهج ِمن ِعنيبةَ أَرنِة سعملَةَ الْجانَ لَيضمِر رهش ِمن ِرينِعش لَةَ ثَلَاٍث واِخِر لَيِر الْأَوشالْع ِمن

  .كَانَ ضِرب لَيلَةَ ِإحدى و ِعشِرين ِمن شهِر رمضانَ 

http://www.islam4u.com


  )٥٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ و محمد بن ِإسماِعيلَ - ٨
فْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضى عيحي نب دمحم انَ وفْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع انَ و

عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج أَنَّ أَبا الْحسِن 
يِة أَِبيِه و ِبصدقَِتِه مع أَِبي ِإسماِعيلَ مصاِدٍف ِبسِم اللَِّه الرحمِن  بعثَ ِإلَيِه ِبوِص)عليه السالم ( موسى 

 لَه لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهشي وه ٍد ومحم نب فَرعج ِهدا عذَا مِحيِم هالر
ٍء قَِدير و أَنَّ محمداً عبده و  ي و يِميت ِبيِدِه الْخير و هو علَى كُلِّ شيالْملْك و لَه الْحمد يحِي

رسولُه و أَنَّ الساعةَ آِتيةٌ لَا ريب ِفيها و أَنَّ اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر علَى ذَِلك نحيا و علَيِه 
ِه نلَيع و وتمقُوا نتأَنْ ي ونَ وِلمسم مه وا ِإلَّا ووتملِْدِه أَلَّا يِإلَى و ِهدع و اَء اللَّهاً ِإنْ شيثُ حعب

 نيِإنْ كَانَ د و لُوا ذَِلكا فَعٍر ميالُوا ِبخزي لَن مهوا فَِإنطَاعتا اسم ِنِهميب وا ذَاتِلحصي و اللَّه
ِلفُلَاٍن ي اللَّه قَاها أَبِيِريِه مغلَى ِبتأَو وه ذَا وه هدهع ريغي لَم ثٌ ودثَ ِبِه حدِإنْ ح ِهدع انُ ِبِه ود

ِإلَى فُلَاٍن ِبس هدهلَ ععج و رفُلَانٌ ح ِلفُلَاٍن كَذَا و كَذَا و ِلفُلَاٍن كَذَا و كَذَا و ِم اللَِّه كَذَا و
الرحمِن الرِحيِم هذَا ما تصدق ِبِه موسى بن جعفٍَر ِبأَرٍض ِبمكَاِن كَذَا و كَذَا و حد الْأَرِض 
ا ِمنِبهِشر ا وقُوِقهح ا واِئهجأَر ا واِئهم ا واِضهيب ا وِضهأَر ا وِلهخن ا وكَذَا كُلِّه كَذَا و 

الْماِء و كُلِّ حق قَِليٍل أَو كَِثٍري هو لَها ِفي مرفٍَع أَو مظْهٍر أَو مِغيٍض أَو ِمرفٍَق أَو ساحٍة أَو شعبٍة 
ِه أَو مشعٍب أَو مِسيٍل أَو عاِمٍر أَو غَاِمٍر تصدق ِبجِميِع حقِِّه ِمن ذَِلك علَى ولِْدِه ِمن صلِْب

 ا ِمنكِْفيهالَِّذي ي دعا بغَلَِّته لَّ ِمنج و زع اللَّه جرا أَخا ماِليهو قِْسماِء يسالن اِل وجالر
ذَّكَِر ِعمارِتها و مراِفِقها و بعد ثَلَاِثني عذْقاً يقِْسم ِفي مساِكِني أَهِل الْقَريِة بين ولِْد موسى ِلل

  ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن فَِإنْ 
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ِإلَي ِجعرى تتقَِة حدِذِه الصا ِفي هلَه قى فَلَا حوسلِْد مو أَةٌ ِمنرِت امجوزٍج فَِإنْ توِر زيا ِبغه
 لَه ى ووسلِْد مو ِمن فِّيوت نِإنَّ م ى ووساِت منب ِمن جوزتت ظِّ الَِّتي لَما ِمثْلُ حكَانَ لَه تعجر

ا شلَى ِمثِْل مِن عيثَيظِّ الْأُنِم أَِبيِه ِللذَّكَِر ِمثْلُ حهلَى سع هلَدفَو لَدفٍَر ِفي وعج نى بوسطَ مر
 هِإن قَِة ودِل الصلَى أَهع قُّهح دلَداً رو كرتي لَم ى ووسلِْد مو ِمن فِّيوت نِإنَّ م لِْبِه وص لِْدِه ِمنو

ن ولِْدي و ِإنه لَيس ِلأَحٍد حق ِفي لَيس ِلولِْد بناِتي ِفي صدقَِتي هِذِه حق ِإلَّا أَنْ يكُونَ آباؤهم ِم
 مهِمن قبي لَم وا وضقَرِإذَا ان و دأَح مهِمن ِقيا بم قَاِبِهمأَع لِْدي ولِْد وو لِْدي أَوو عقَِتي مدص

مهِمن دأَح ِقيا بي مأُم لِْد أَِبي ِمنلَى وقَِتي عدفَص دِقِبي فَِإِن أَحع لِْدي وو نيب هطْترا شلَى مع 
انقَرض ولْد أَِبي ِمن أُمي فَصدقَِتي علَى ولِْد أَِبي و أَعقَاِبِهم ما بِقي ِمنهم أَحد علَى ِمثِْل ما 

 لِْد أَِبي وو ِمن ضقَرِقِبي فَِإذَا انع لِْدي وو نيب طْترِل شلَى الْأَوقَِتي عدفَص دأَح مهِمن قبي لَم
 ِذِه وقَِتِه هدفٍَر ِبصعج نى بوسم قدصت اِرِثنيالْو ريخ وه ا وثَهرالَِّذي و ا اللَّهِرثَهى يتِل حفَالْأَو

ِفيها و لَا رد أَبداً ابِتغاَء وجِه اللَِّه عز و جلَّ و الداِر هو صِحيح صدقَةً حبساً بتلًا بتاً لَا مشوبةَ 
الْآِخرِة لَا يِحلُّ ِلمؤِمٍن يؤِمن ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر أَنْ يِبيعها أَو شيئاً ِمنها و لَا يهبها و لَا ينِحلَها 

نها ِمما وضعته علَيها حتى يِرثَ اللَّه الْأَرض و ما علَيها و جعلَ صدقَته هِذِه و لَا يغير شيئاً ِم
ِإلَى عِلي و ِإبراِهيم فَِإِن انقَرض أَحدهما دخلَ الْقَاِسم مع الْباِقي ِمنهما فَِإِن انقَرض أَحدهما 

ِعيلُ مع الْباِقي ِمنهما فَِإِن انقَرض أَحدهما دخلَ الْعباس مع الْباِقي ِمنهما فَِإِن دخلَ ِإسما
انقَرض أَحدهما فَالْأَكْبر ِمن ولِْدي فَِإنْ لَم يبق ِمن ولِْدي ِإلَّا واِحد فَهو الَِّذي يِليِه و زعم أَبو 

  .أَنَّ أَباه قَدم ِإسماِعيلَ ِفي صدقَِتِه علَى الْعباِس و هو أَصغر ِمنه الْحسِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ٩  

نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عيوِد اللَِّه سبا عأَب تِمعذَّاِء قَالَ سةَ الْحِطيِن عب وبعليه (  أَي

 أَرضاً فَاحتفَر ِفيها عيناً )عليه السالم ( َء فَأَصاب عِلياً   الْفَي)صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَسم نِبي اللَِّه )السالم 
ِفي الس عبناٌء يم جرفَقَالَ فَخ رشبي ِشرياَء الْبفَج عبنا ياهمِعِري فَسِق الْبنئَِة عياِء كَهعليه السالم ( م( 

  بشِر الْواِرثَ 
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تقَةٌ بدص ثُ ِهيورلَا ت و بوهلَا ت و اعبِبيِل اللَِّه لَا تاِبِري سع ِت اللَِّه ويِجيِج بلًا ِفي حتةً ب
فَمن باعها أَو وهبها فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه و الْملَاِئكَِة و الناِس أَجمِعني لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفاً و لَا 

دلًا ع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن -١٠  

صاِلٍح عن ِهشاِم بِن أَحمر و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن 
اذَانَ عِد اللَِّه شبلَاِة أَِبي عوةَ ماِلمس نِميعاً عِميِد جِد الْحبِن عب اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي ععليه ( ِن اب

اق قَالَ  ِحني حضرته الْوفَاةُ فَأُغِْمي علَيِه فَلَما أَفَ)عليه السالم (  قَالَت كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 
 كَذَا و طُوا فُلَاناً كَذَا وأَع اراً وِدين ِعنيبس الْأَفْطَس وه ِن ويسِن الْحب ِليع نب نسطُوا الْحأَع

 ِءينقْرا تِك أَ محيِة فَقَالَ وفْرِبالش كلَيلَ عملًا حجِطي رعأَ ت كَذَا فَقُلْت آنَ فُلَاناً كَذَا والْقُر
 لَ ووصِبِه أَنْ ي اللَّه رِصلُونَ ما أَمي لَّ الَِّذينج و زلَ اللَِّه عِت قَوِمعا سلَى قَالَ أَ مب قُلْت
يخشونَ ربهم و يخافُونَ سوَء الِْحساِب قَالَ ابن محبوٍب ِفي حِديِثِه حملَ علَيك ِبالشفْرِة 

د أَنْ يقْتلَك فَقَالَ أَ تِريِدين علَى أَنْ لَا أَكُونَ ِمن الَِّذين قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى الَِّذين يِصلُونَ يِري
ه خلَق ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ و يخشونَ ربهم و يخافُونَ سوَء الِْحساِب نعم يا ساِلمةُ ِإنَّ اللَّ

 و اقا عهِرحي ِجدلَا ي اٍم وع ِة أَلْفَيِسريم ِمن دوجا لَتهِإنَّ ِرحي ا وهِرحي بطَي ا وهبطَي ةَ ونالْج
  .لَا قَاِطع رِحٍم 

  ١١-ب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَباِعيلَ عمِإس ن
عليه ( الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

ح معروف أَم كَيف ٌء صِحي  عما يقُولُ الناس ِفي الْوِصيِة ِبالثُّلُِث و الربِع ِعند موِتِه أَ شي)السالم 
 اللَّه هِحمأَِبي ر عنالَِّذي ص رالْأَم فَقَالَ الثُّلُثَ ذَِلك وكأَب عنص.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ و غَيِرِه -١٢  
 مات )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِإنَّ أَبا جعفٍَر )عليه السالم (  بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَباٍن عن محمِد

 مهقْتتفَأَع ِرينِعش تجرفَأَخ مهنيب تعفَأَقْر مثُلُثَه قتغُلَاماً فَأَع نيِست كرت و.  
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  اللَِّه بِن جبلَةَ و غَيِرِه عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن   عنه عن عبِد -١٣  
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 ِمن ِغلْماِنِه ِعند موِتِه ِشرارهم و أَمسك )عليه السالم ( عفٍَر  قَالَ أَعتق أَبو ج)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِخيارهم فَقُلْت يا أَبه تعِتق هؤلَاِء و تمِسك هؤلَاِء فَقَالَ ِإنهم قَد أَصابوا ِمني ضراً فَيكُونُ هذَا 

  .ِبهذَا 
  ١٤-محم نب نيسِد   الْحبع ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد ع

عليه (  قَالَ مِرض عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .رضٍة يوِصي ِبوِصيٍة فَِإذَا أَفَاق أَمضى وِصيته  ثَلَاثَ مرضاٍت ِفي كُلِّ م)السالم 
  باب ما يلْحق الْميت بعد موِتِه

١ - نى عِن ِعيسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ لَيس يتبع الرجلَ بعد موِتِه ِمن )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه منصوٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِب

 ا فَِهيهنى سدةُ هنس ِتِه ووم دعِري بجت اِتِه فَِهييا ِفي حاهرقَةٌ أَجداٍل صِر ِإلَّا ثَلَاثُ ِخصالْأَج
و ِتِه أَووم دعا بلُ ِبهمعي و لَهعدي اِلحص لَد.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٢  
ٍل صدقَةٌ أَجراها ِفي  قَالَ لَيس يتبع الرجلَ بعد موِتِه ِمن الْأَجِر ِإلَّا ثَلَاثُ ِخصا)عليه السالم ( اللَِّه 

 لَدو أَو هدعا بلُ ِبهمعى يدةُ هنس ثُ أَوورولَةٌ لَا تتبقَةٌ مدص ِتِه ووم دعِري بجت اِتِه فَِهييح
 و لَهعدي اِلحص.  

 عِن ابِن مسكَانَ عن محمٍد    محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ
  . ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ أَو ولَد صاِلح يستغِفر لَه )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ٣ -مِن عب اقحِإس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناٍر ع
 قَالَ لَا يتبع الرجلَ بعد موِتِه ِإلَّا ثَلَاثُ ِخصاٍل صدقَةٌ أَجراها ِللَِّه ِفي حياِتِه فَِهي )عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِه و ولَد صاِلح يدعو لَه تجِري لَه بعد موِتِه و سنةُ هدى سنها فَِهي يعملُ ِبها بعد وفَاِت
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  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن معاِويةَ بِن - ٤
ِد اللَِّه عبِلأَِبي ع اٍر قَالَ قُلْتا )عليه السالم ( ملُ ِبهمعا يهنةٌ سنِتِه فَقَالَ سوم دعلَ بجالر قلْحا يم 

يش وِرِهمأُج ِمن ِقصتنِر أَنْ يغَي ا ِمنِملَ ِبهع نِر مِمثْلُ أَج كُونُ لَهِتِه فَيوم دعب قَةُ ٌء ودالص 
 ا ومهنع قدصتي و جحي ا وِتِهموم دعِه بياِلدو ِلوعدي اِلحالص لَدالْو ِدِه وعب ِري ِمنجةُ تاِريالْج

 معي قَالَ نجا ِفي حمِركُهأُش ا فَقُلْتمهنلِّي عصي و ومصي و ِتقعي.  
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن يعقُوب بِن يِزيد عن محمِد بِن   ِعدةٌ- ٥  

 قَالَ ِستةٌ تلْحق الْمؤِمن بعد وفَاِتِه ولَد )عليه السالم ( شعيٍب عن أَِبي كَهمٍس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَه ِفرغتسا يذُ ِبهخؤةٌ ينس ا وِريهجقَةٌ يدص و هِفرحي قَِليب و هِرسغي سغَر و لِّفُهخي فحصم و
  .ِمن بعِدِه 

  باب النواِدِر
١ -نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   ميرب 

 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ رجلًا أَوصى ِإلَي فَسأَلْته أَنْ يشِرك مِعي )عليه السالم ( بِن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وِصيِة خمِسني و ِمائَةَ ذَا قَرابٍة لَه فَفَعلَ و ذَكَر الَِّذي أَوصى ِإلَي أَنَّ لَه ِقبلَ الَِّذي أَشركَه ِفي الْ

 ارأَكْر لَهِقب ِعي أَنَّ لَهدي ِصيأَ الْوشلُ أَنجالر لَكا هٍة فَلَمِفض ِمن اما جناً ِبههر هدٍم ِعنهِدر
يِإلَّا فَلَا ش ةَ ونيالْب طٍَة قَالَ ِإنْ أَقَامأَ ِحن لَه قَالَ قُلْت ئاً قَالَ َء لَهيِدِه شا ِفي يذَ ِممأْخأَنْ ي ِحلُّ لَهي 

لَا يِحلُّ لَه قُلْت أَ رأَيت لَو أَنَّ رجلًا عدا علَيِه فَأَخذَ مالَه فَقَدر علَى أَنْ يأْخذَ ِمن ماِلِه ما أَخذَ أَ 
ِمثْلَ ه سذَا لَيقَالَ ِإنَّ ه لَه ذَا كَانَ ذَِلك.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
 قَالَ فَأَتى ِبها الرجلُ ِإلَى أَِبي )عليها السالم ( الَ أَوصى رجلٌ ِبثَلَاِثني ِديناراً ِلولِْد فَاِطمةَ  قَ)عليه السالم ( 

 )ا السالم عليه(  ادفَعها ِإلَى فُلَاٍن شيٍخ ِمن ولِْد فَاِطمةَ )عليه السالم (  فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
عليه ( و كَانَ مِعيلًا مِقلا فَقَالَ لَه الرجلُ ِإنما أَوصى ِبها الرجلُ ِلولِْد فَاِطمةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  . ِإنها لَا تقَع ِمن ولِْد فَاِطمةَ و ِهي تقَع ِمن هذَا الرجِل و لَه ِعيالٌ )السالم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن مهِزيار عن أَحمد بِن - ٣  

ه أَنْ  فَيأْتوني ِبِه فَأَكْر)عليهم السالم ( حمزةَ قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ ِفي بلَِدنا ربما أُوِصي ِبالْماِل ِآلِل محمٍد 
 لَه ضرعلَا ت أِْتِني ِبِه وفَقَالَ لَا ت كأِْمرتى أَستح كِإلَي ِملَهأَح.  

  ٤ - مهنع هفَعى ريحي نب دمحعليهم السالم (   م( لَه ِسبتى ِبالثُّلُِث احصأَو نقَالَ قَالَ م 
  .ِمن زكَاِتِه 
  ٥ -ِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمعليه السالم ( ر( 

 ِمِننيؤالْم صلوات اهللا عليه ( قَالَ قَالَ أَِمري( ِدي أَلْفا ِعنِدِهمفُلَاٍن ِلأَح ِتِه ِلفُلَاٍن ووم دِعن ٍل أَقَرجِفي ر 
ٍم ثُمهةَ ِدرنيا الْبمهِمن اِحدو ِقمي الُ فَِإنْ لَمالْم ةَ فَلَهنيالْب ا أَقَاممهاِل فَقَالَ أَيالْح لَى ِتلْكع اتم 

  .فَالْمالُ بينهما ِنصفَاِن 
  ٦ -عسم نِلٍم عسِن مونَ باره نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نقَةَ عدِن صةَ بد
 قَالَ من عدلَ ِفي وِصيِتِه كَانَ ِبمنِزلَِة من تصدق ِبها ِفي حياِتِه و من جار )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِرضعم هنع وه ِة وامالِْقي مولَّ يج و زع اللَّه ِتِه لَِقيِصيِفي و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الرياِن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٧  
   أَسأَلُه عن ِإنساٍن أَوصى ِبوِصيٍة فَلَم يحفَِظ الْوِصي ِإلَّا باباً واِحداً ِمنها )عليه السالم ( الْحسِن 
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 قَّعاِقي فَوِفي الْب عنصي فعليه السالم ( كَي( ا ِفي الِْبرلُهعجةُ ياِقيالْب ابوالْأَب .  
  ٨ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا   ماِبنحِض أَصعب نع ارِزيهِن مب ِليع نٍد عمح

 أَني وقَفْت أَرضاً علَى ولِْدي و ِفي حج و وجوِه ِبر و )عليه السالم ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
ا عهلْتأَز قَد و كدعب نِلم ِدي أَوعب قِفيِه ح ى فَقَالَ لَكرجالْم ذَِلك ِفي ِحلٍّ )عليه السالم ( ن تأَن 

 لَك عسوم و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن جعفَِر - ٩  

 أَسأَلُه ِفي رجٍل أَوصى ِببعِض ثُلُِثِه ِمن بعِد )م عليه السال( بِن ِعيسى قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 
 ٍة ونٍة ِفي كُلِّ سلُومعم ا لَهاهمس اِضعوِفي م فَهِنص عضِه يِصيِإلَى و ٍة لَهعيغَلَِّة ض ِتِه ِمنوم

وِصي فَأَنفَذَ الْوِصي ما أَوصى ِإلَيِه ِمن الْمسمى الْباِقي ِمن الثُّلُِث يعملُ ِفيِه ِبما شاَء و رأَى الْ
الْمعلُوِم و قَالَ ِفي الْباِقي قَد صيرت ِلفُلَاٍن كَذَا و ِلفُلَاٍن كَذَا و ِلفُلَاٍن كَذَا ِفي كُلِّ سنٍة و ِفي 

 سنٍة ثُم بدا لَه ِفي كُلِّ ذَِلك فَقَالَ قَد ِشئْت الْأَولَ الْحج كَذَا و كَذَا و ِفي الصدقَِة كَذَا ِفي كُلِّ
 مهقُصني أَو ِرِهميِلغ ريا صم ريصي ا وِفيه ِجعرأَنْ ي أِْيي أَ لَهر الْأُولَى و ِتيِشيم ِخلَاف تأَير و

ادِإنْ أَر مهرغَي مهعِخلَ مدي أَو بفَكَت عليه السالم (  ذَِلك( بكُونَ كَتاَء ِإلَّا أَنْ يا شلَ مفْعأَنْ ي لَه 
  .ِكتاباً علَى نفِْسِه 

بِن محمٍد ] بِن ِإبراِهيم[  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن -١٠  
م بقَالَ كَت ذَاِنيمالْه نِفيم ِت ِإذَا ِبيعياِل الْمم ئاً ِمنيش ِريتشأَنْ ي ِصيلْ ِللْوى هيحي نب دمح

  .زاد فَيِزيد و يأْخذَ ِلنفِْسِه فَقَالَ يجوز ِإذَا اشترى صِحيحاً 
  ١١-محم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مب ِليأَِبي ع نى عِن ِعيسِد ب

ِء فَيقَالُ هذَا ما   قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك نؤتى ِبالشي)عليه السالم ( راِشٍد عن صاِحِب الْعسكَِر 
 ِبسبِب )عليه السالم (  جعفٍَر  ِعندنا فَكَيف نصنع فَقَالَ ما كَانَ ِلأَِبي)عليه السالم ( كَانَ ِلأَِبي جعفٍَر 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( الِْإمامِة فَهو ِلي و ما كَانَ غَير ذَِلك فَهو ِمرياثٌ علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 
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  ١٢-تباِلٍك قَالَ كَتِن مِن بيسِن الْحع دمِن أَحِد بمحم نع هنع   و اتلٌ مجِه رِإلَي 
  جعلَ 



  )٦٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

يكُلَّ ش م لَداً وو ذَِلك دعب ابأَص هِإن ثُم لَدو لَه كُني لَم و اِتِه لَكيِفي ح اِلِه ثَلَاثَةُ ٍء لَهلَغُ مب
 كأْيِني ِفيِه رِلمعأَنْ ت اكِفد اللَّه لَِنيعج تأَيٍم فَِإنْ رهِبأَلِْف ِدر كِإلَي ثْتعب قَد ٍم وهآلَاِف ِدر

 ملَه أَطِْلق بلَ ِبِه فَكَتمِلأَع.  
  ١٣-ِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحِإلَى   م تباِلٍك قَالَ كَتِن مِن بيسِن الْحفٍَر ععِن ج

 اعلَم يا سيِدي أَنَّ ابن أٍَخ ِلي توفِّي فَأَوصى ِلسيِدي ِبضيعٍة و أَوصى أَنْ )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن 
يكُلُّ ش فَعدي اعبت ادتى الْأَوتاِرِه حى ٍء ِفي دصأَو و جى ِبحصأَو ِدي ويِإلَى س نلُ الثَّمعجي و 

 الثُّلُِث و ِمن ى ِبِه أَكْثَرصا أَوفَِإذَا م تظَراٍل فَنِتِه ِبمأُخ ِتِه ومى ِلعصأَو ِتِه ويِل بأَه اِء ِمنِللْفُقَر
و كرا تِمم فصالن قَاِربي لَّهلَع قَّعِدي فَويس أْيناً فَريد كرت و ثَلَاثُ ِسِنني ناً لَهاب لَّفعليه (  خ

 يقْتصر ِمن وِصيِتِه علَى الثُّلُِث ِمن ماِلِه و يقْسم ذَِلك بين من أَوصى لَه علَى قَدِر ِسهاِمِهم )السالم 
 اَء اللَّهِإنْ ش.  

  ١٤-ِعد   ناِعيلَ عمِن ِإسِد بعس نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 عن رجٍل حضره الْموت فَأَوصى ِإلَى ابِنِه و أَخويِن شِهد اِلابن )عليه السالم ( أَِبيِه قَالَ سأَلْت الرضا 

أَخواِن فَلَما كَانَ بعد أَياٍم أَبيا أَنْ يقْبلَا الْوِصيةَ مخافَةَ أَنْ يتوثَّب علَيِهما ابنه و وِصيته و غَاب الْ
ا ابمهكِْفيأَنْ ي ِفيِهم طَاعم وه ا وملَه مع نا ابملَه ِمنِغي فَضبنا يلَا ِبممعا أَنْ يقِْدري لَم هن

 نحن ِة وِصيالْو أُ ِمنربن نحقَالَا ن و هنِه ابلَيطَا عرتقَِد اش و هنا ابكِْفِهمي ِط فَلَمرذَا الشلَا ِبهخفَد
أَيِديِهما و يخرجا ِفي ِحلٍّ ِمن ترِك جِميِع الْأَشياِء و الْخروِج ِمنه أَ يستِقيم أَنْ يخلِّيا عما ِفي 

  .ِمنه قَالَ هو لَاِزم لَك فَارفُق علَى أَي الْوجوِه كَانَ فَِإنك مأْجور لَعلَّ ذَِلك يحلُّ ِبابِنِه 
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١٥- اِء وشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
 ِإنَّ عِلي )عليه السالم ( محمد بن يحيى عن وِصي عِلي بِن السِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى 

لسِري توفِّي فَأَوصى ِإلَي فَقَالَ رِحمه اللَّه قُلْت و ِإنَّ ابنه جعفَر بن عِلي وقَع علَى أُم ولٍَد بن ا
لَه فَأَمرِني أَنْ أُخِرجه ِمن الِْمرياِث قَالَ فَقَالَ ِلي أَخِرجه ِمن الِْمرياِث و ِإنْ كُنت صاِدقاً 

سيِصيبه خبلٌ قَالَ فَرجعت فَقَدمِني ِإلَى أَِبي يوسف الْقَاِضي فَقَالَ لَه أَصلَحك اللَّه أَنا جعفَر فَ
اِضي بن عِلي بِن السِري و هذَا وِصي أَِبي فَمره فَلْيدفَع ِإلَي ِمرياِثي ِمن أَِبي فَقَالَ أَبو يوسف الْقَ

ِلي ما تقُولُ فَقُلْت لَه نعم هذَا جعفَر بن عِلي بِن السِري و أَنا وِصي عِلي بِن السِري قَالَ 
لَاِمي فَادفَع ِإلَيِه مالَه فَقُلْت أُِريد أَنْ أُكَلِّمك قَالَ فَادنُ ِإلَي فَدنوت حيثُ لَا يسمع أَحد كَ

فَقُلْت لَه هذَا وقَع علَى أُم ولٍَد ِلأَِبيِه فَأَمرِني أَبوه و أَوصى ِإلَي أَنْ أُخِرجه ِمن الِْمرياِث و لَا 
أَمرِني أَنْ أُخِرجه ِمن  ِبالْمِدينِة فَأَخبرته و سأَلْته فَ)عليه السالم ( أُورثَه شيئاً فَأَتيت موسى بن جعفٍَر 

 أَمرك قَالَ قُلْت نعم قَالَ )عليه السالم ( الِْمرياِث و لَا أُورثَه شيئاً فَقَالَ اللَّه ِإنَّ أَبا الْحسِن 
 فَالْقَولُ قَولُه قَالَ الْوِصي )م عليه السال( فَاستحلَفَِني ثَلَاثاً ثُم قَالَ ِلي أَنِفذْ ما أَمرك ِبِه أَبو الْحسِن 

 هابأَص قَد و ذَِلك دعب هتأَياُء فَرشالْو ِليع نب نسٍد الْحمحو مقَالَ أَب ذَِلك دعلُ ببالْخ هابفَأَص
  .الْخبلُ 

  عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي -١٦  
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فَاةُ فَقَالَ يالْو هترضح اِني أَِبي ِحنيعٍر الطَِّويِل قَالَ دكَيِن باِلِد بخ نع ِتكوالَ ِإخم اقِْبض ينا ب
الصغاِر فَاعملْ ِبِه و خذْ ِنصف الربِح و أَعِطِهم النصف و لَيس علَيك ضمانٌ فَقَدمتِني أُم ولٍَد 

أَموالَ ولَِدي قَالَ فَقَصصت علَيِه ِلأَِبي بعد وفَاِة أَِبي ِإلَى ابِن أَِبي لَيلَى فَقَالَت لَه ِإنَّ هذَا يأْكُلُ 
 ناب لَيع دهأَش ثُم هأُِجز اِطِل لَمِبالْب كرأَم وكلَى ِإنْ كَانَ أَبأَِبي لَي نِني ِبِه أَِبي فَقَالَ ابرا أَمم

 بعد فَقَصصت علَيِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي لَيلَى ِإنْ أَنا حركْته فَأَنا لَه ضاِمن فَدخلْت علَى 
 نيب و كنيا با ِفيمأَم و هدر ِطيعتلَى فَلَا أَسِن أَِبي لَيلُ ابا قَوى فَقَالَ أَمرا تم لَه قُلْت ِتي ثُمِقص

  .اللَِّه عز و جلَّ فَلَيس علَيك ضمانٌ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عماِر بِن مروانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي -١٧  
 ِإنَّ أَِبي حضره الْموت فَِقيلَ لَه أَوِص فَقَالَ هذَا ابِني يعِني عمر فَما صنع )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِد اللَِّه فَهبو عأَب فَقَالَ لَه اِئزج عليه السالم ( و( ِبكَذَا و لَك رأَم هفَِإن قُلْت زجأَو و وكى أَبصأَو فَقَد 
ِلغ ها أَنانَ لَنب اهقْنتا أَعاِرفٍَة فَلَمٍة عِمنؤٍة ممسى ِبنصأَو و ِرِه قُلْتكَذَا فَقَالَ أَج ٍة فَقَالَ قَددِر ِرشي

 ولَةً فَقَدزها مهدجةٌ فَوِمينا سهلَى أَنةً عِحيى أُضرتٍل اشجثَلُ رم ثَلُ ذَِلكا ممِإن هنع أَتزأَج
 هنع أَتزأَج.  

  ١٨-ِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع عليه السالم ( كُوِني( 
 قدصت نكَانَ كَم ارضي لَم و ِحفي لَم ى وصأَو نِه ملَياللَِّه ع اتلَوص ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري

  .ِبِه ِفي حياِتِه 
  ١٩-ِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح   نع فوسِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِن عس

 أَنه سِئلَ عن رجٍل أَوصى ِإلَى )عليه السالم ( مثَنى بِن الْوِليِد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِصيالْو دِعن أَِذنَ لَه و ماٍل لَهِبم لِْدِه وٍل ِبوجر و هنيا بِفيم حبكُونَ الرأَنْ ي اِل ولَ ِبالْممعِة أَنْ ي

 يح وه و ِفي ذَِلك أَِذنَ لَه قَد اهِل أَنَّ أَبأَج ِبِه ِمن أْسفَقَالَ لَا ب مهنيب.  
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 محبوٍب عن صاِلِح بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن-٢٠  
 ِفي عبٍد ِلقَوٍم مأْذُوٍن لَه ِفي التجارِة دفَع ِإلَيِه رجلٌ )عليه السالم ( رِزيٍن عِن ابِن أَشيم عن أَِبي جعفٍَر 

 أَلْف  
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ِدرهٍم فَقَالَ لَه اشتِر ِمنها نسمةً و أَعِتقْها عني و حج عني ِبالْباِقي ثُم مات صاِحب الْأَلِْف 
باِقي ِفي الْحج عِن الْميِت ِدرهٍم فَانطَلَق الْعبد فَاشترى أَباه فَأَعتقَه عِن الْميِت و دفَع ِإلَيِه الْ

فَحج عنه فَبلَغَ ذَِلك مواِلي أَِبيِه و مواِليه و ورثَةَ الْميِت فَاختصموا جِميعاً ِفي الْأَلِْف ِدرهٍم 
ةُ اشتريت أَباك ِبماِلنا و قَالَ مواِلي فَقَالَ مواِلي الْمعتِق ِإنما اشتريت أَباك ِبماِلنا و قَالَ الْورثَ

 أَما الْحجةُ فَقَد مضت ِبما ِفيها لَا ترد )عليه السالم ( الْعبِد ِإنما اشتريت أَباك ِبماِلنا فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
ي أَِبيِه و أَي الْفَِريقَيِن أَقَام الْبينةَ أَنَّ الْعبد اشترى أَباه ِمن و أَما الْمعتق فَهو رد ِفي الرق ِلمواِل

  .أَمواِلِهم كَانَ لَهم ِرقّاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ أَو غَيِرِه عن عاِصِم -٢١  

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ أَوصى ِلرجٍل ِبوِصيٍة )عليه السالم ( عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر بِن حميٍد 
 ِمن اِثِه وِمري ِة ِمنِصيِذِه الْوِله ازحفَقَالَ ي وِصيِني الْمعطَأً يلُ خجٍع فَقُِتلَ الربر اِلِه ثُلٍُث أَوِفي م

  .يِتِه ِد
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى قَالَ -٢٢  

يِبش تصاٍث فَأَوِن ِغيِل بفَضم تأُخ تاتاٍر قَالَ ممع نةُ باِويعثَِني مدا الثُّلُِث ِفي  حاِلهم ٍء ِمن
ِه و الثُّلُِث ِفي الْمساِكِني و الثُّلُِث ِفي الْحج فَِإذَا هو لَا يبلُغُ ما قَالَت فَذَهبت أَنا و هو سِبيِل اللَّ

يثُلُثاً ِفي ذَا فَأَت ثُلُثاً ِفي ذَا و لْ ثُلُثاً ِفي ذَا وعةَ فَقَالَ اجِه الِْقصلَيع لَى فَقَصِن أَِبي لَيِإلَى اب نا ابن
شبرمةَ فَقَالَ أَيضاً كَما قَالَ ابن أَِبي لَيلَى فَأَتينا أَبا حِنيفَةَ فَقَالَ كَما قَالَا فَخرجنا ِإلَى مكَّةَ فَقَالَ 

 فَقَالَ ِلي ابدأْ ) السالم عليه( ِلي سلْ أَبا عبِد اللَِّه و لَم تكُن حجِت الْمرأَةُ فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تمقَدضاً ِفي ذَا قَالَ فَتعب ضاً ِفي ذَا وعلْ بعفَاج ِقيا بم ا وهلَياللَِّه ع ةٌ ِمنفَِريض هفَِإن جِبالْح

نب فَرعج أَلْتس لَه قُلْت ِنيفَةَ وا حأَب لْتقْبتفَاس ِجدسالْم لْتخفَد كأَلْتِن الَِّذي سٍد عمحم 
عنه فَقَالَ ِلي ابدأْ ِبحق اللَِّه أَولًا فَِإنه فَِريضةٌ علَيها و ما بِقي فَاجعلْه بعضاً ِفي ذَا و بعضاً ِفي ذَا 

لْقَِتِه وِإلَى ح ِجئْت اً ورلَا ش راً ويا قَالَ ِلي خاللَِّه م أْ فَودِنيفَةَ ابو حقَالُوا قَالَ أَب ا ووهحطَر قَد 
  .ِبالْحج فَِإنه فَِريضةٌ ِمن اللَِّه علَيها قَالَ قُلْت هو ِباللَِّه كَانَ كَذَا و كَذَا فَقَالُوا هو أَخبرنا هذَا 
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بِن ِعيسى عن سعِد بِن ِإسماِعيلَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد -٢٣  
 عن رجٍل مساِفٍر حضره الْموت فَدفَع مالَه )عليه السالم ( الْأَحوِص عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

  ٍن لَيس ِلي ِفيِه قَِليلٌ و لَا كَِثري فَادفَعه ِإلَيِه ِإلَى رجٍل ِمن التجاِر فَقَالَ ِإنَّ هذَا الْمالَ ِلفُلَاِن بِن فُلَا
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مٍر و لَا يدِري صاِحبه ما الَِّذي يضعه حيثُ يشاُء فَمات و لَم يأْمر صاِحبه الَِّذي جعلَ لَه ِبأَ
 هرأْمي كُني اُء ِإذَا لَمشثُ ييح هعضِبِه قَالَ ي عنصي فكَي لَى ذَِلكع لَهمح.  

  و عنه عن رجٍل أَوصى ِإلَى رجٍل أَنْ يعِطي قَرابته ِمن ضيعِتِه كَذَا و كَذَا -٢٤  
يباً ِمن طَعاٍم فَمرت علَيِه ِسنونَ لَم يكُن ِفي ضيعِتِه فَضلٌ بِل احتاج ِإلَى السلَِف و الِْعينِة جِر

ِمن مها فَاتِلم ِهملَيِر عجي ذَِلك دعب مهابلَا فَِإنْ أَص ِة أَمالِْعين لَِف والس ِمن ى لَهصأَو نلَى مع 
  .السِنني الْماِضيِة فَقَالَ كَأَني لَا أُباِلي ِإنْ أَعطَاهم أَو أَخذَ ثُم يقِْضي 

  و عنه عن رجٍل أَوصى ِبوصايا ِلقَراباِتِه و أَدرك الْواِرثُ فَقَالَ ِللْوِصي أَنْ يعِزلَ -٢٥  
هِمن ِرجخا يِر مضاً ِبقَدأَر فكَي أَم ِتِهممِفي ِقس ضِذِه الْأَرِخلَ هدلَا ي ثَةُ ورالْو مِإذَا قَس اهايصو 

  .يصنع فَقَالَ نعم كَذَا ينبِغي 
  أَحمد بن محمٍد عن عبِد الْعِزيِز بِن الْمهتِدي عن جدِه عن محمِد بِن -٢٦  
يسا الْحضِن الرسا الْحِني أَبعي هأَلْتقَالَ س هٍد أَنعِن سِد بعس نعليه السالم ( ِن ع( ٍل كَانَ لَهجر نع 

 )م عليه السال( ابن يدِعيِه فَنفَاه و أَخرجه ِمن الِْمرياِث و أَنا وِصيه فَكَيف أَصنع فَقَالَ يعِني الرضا 
يش نع ِصيالْو هفَعدِد لَا يهشاِرِه ِبالْمِبِإقْر لَدالْو هلَِزم  هِلمع ٍء قَد.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن -٢٧  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل كَانت لَه ِعنِدي دناِنري و كَانَ مِريضاً )عليه السالم (  عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَم و اتاِنِري فَمنةَ الدِقيِط أَِخي بأَع اراً وِدين ِرينِط فُلَاناً ِعشثٌ فَأَعدثَ ِبي حدفَقَالَ ِلي ِإنْ ح
اِني رفَأَت هتوم دهالَِّتي أَش اِنرينظُِر الدان ِني أَنْ أَقُولَ لَكرأَم هفَقَالَ ِلي ِإن اِدقص ِلمسلٌ مج

 وهأَخ لَمعي لَم و ِلِمنيسا ِفي الْمهاقِْسم اِنرينِة درشا ِبعهِمن قدصا ِإلَى أَِخي فَتهفَعدأَنْ ت كترأَم  
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  .أَنَّ لَه ِعنِدي شيئاً فَقَالَ أَرى أَنْ تصدق ِمنها ِبعشرِة دناِنري كَما قَالَ 
  ٢٨-مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم ٍر وي

 قَالَ )عليه السالم ( بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي الْحسِن 
انَ علَيِه فَغرموا غُرماً عن أَِبيِهم سأَلْته عن رجٍل كَانَ غَاِرماً فَهلَك فَأُِخذَ بعض ولِْدِه ِبما كَ

 لَم و عيطِْلقُوا الْبي الٌ لَمِرج اٌء وِنس مهرثَةٌ غَيرو مهعم ا ووهاعتاِرِه فَابطَلَقُوا ِإلَى دفَان
يش ِفي ذَِلك ِهملَيلْ عِفيِه فَه موهأِْمرتسٌء فَقَالَ ِإذَا كَانَ ي ِلِه ذَِلكمع ِمن ارالد ابا أَصمِإن 

  .فَِإنما غُرموا ِفي ذَِلك الْعمِل فَهو علَيِهم جِميعاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن ِمهزٍم عن عنبسةَ الْعاِبِد -٢٩  

 أَوِصِني فَقَالَ أَِعد جهازك و قَدم زادك و كُن وِصي نفِْسك )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِب
 كِلحصا يِبم كثُ ِإلَيعبي ِركيقُلْ ِلغلَا ت و.  

  ٣٠-يحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى ع
 أُعِلمه أَنَّ ِإسحاق بن ِإبراِهيم )عليه السالم ( جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 اِء وا ِللْفُقَرهنلَ عا فَضم لَِدِه وو أُم و جلَى الْحةً ععيض قَفِني ودهأَش اِهيمرِإب نب دمحأَنَّ م
 وه نا ِممِلنقُولُ ِبقَوي قُّهح فرعي ناِشٍم مِني هأَنَّ ِفي ب ا واِننولَى ِإخع قفَراٍل ِليفِْسِه ِبملَى نع

س ِبيلُهِإذَا كَانَ س ِهمِإلَي ذَِلك ِرفى أَنْ أَصرفَت اجتحم وا همِإن اقحِإس قْفقَِة ِلأَنَّ ودِبيلَ الص
 بقَةٌ فَكَتدعليه السالم ( ص( ِضير اِهيمرِن ِإبب اقحِة ِإسِصيو ِمن تا ذَكَرم اللَّه كمحري تفَِهم 

ر اِهيمرِإب نب دمحم ِبذَِلك لَك دها أَشم و هنع اللَّه ِفيِه ِمن ترأْمتا اسم و هنع اللَّه ِضي
 ِصلْ ذَِلكفَأَو فَِقري ِحقتسم وه ناِشٍم ِممِني هب ةٌ ِمندوم لٌ ويم لَه نِإلَى م ذَِلك ضعب اِلكِإيص

ِة أَحق ِبِه ِمن غَيِرِهم ِلمعنى لَو فَسرته لَك ِإلَيِهم يرحمك اللَّه فَهم ِإذَا صاروا ِإلَى هِذِه الْخطَّ
 اَء اللَّهِإنْ ش هتِلملَع.  
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٣١-ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِعيِد   أَبس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن ع
 ِفي رجٍل دفَع ِإلَى رجٍل مالًا و قَالَ ِإنما أَدفَعه ِإلَيك )عليه السالم ( بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ب ةَ ثُمفُلَان ةَ وفُلَان يتنراً ِلابكُونَ ذُخِلي ةً وسمخ هذَ ِمنأْخالَ أَنْ يالْم فَعا دم دعِخ بيا ِللشد
 ِن ويتاِريالْج نيب قَعفَو لَكه خيِإنَّ الش ِنِه ثُمِن ابةً ِلاباِريا جى ِبهرتاٍر فَاشِمائَةَ ِدين و ِرينِعش

تا لَه ويحك و اللَِّه ِإنك لَتنِكح جاِريتك حراماً ِإنما اشتراها أَبونا بين الْغلَاِم أَو ِإحداهما فَقَالَ
لَك ِمن ماِلنا الَِّذي دفَعه ِإلَى فُلَاٍن فَاشترى لَك ِمنه هِذِه الْجاِريةَ فَأَنت تنِكحها حراماً لَا تِحلُّ 

تى عِن الْجاِريِة فَما ترى ِفي ذَِلك فَقَالَ أَ لَيس الرجلُ الَِّذي دفَع الْمالَ أَبا لَك فَأَمسك الْفَ
الْجاِريتيِن و هو جد الْغلَاِم و هو اشترى لَه الْجاِريةَ قُلْت بلَى فَقَالَ فَقُلْ لَه فَلْيأِْت جاِريته ِإذَا 

دكَانَ الْج ذَهالَِّذي أَخ وه و طَاهالَِّذي أَع وه .  
  باب من مات علَى غَيِر وِصيٍة و لَه واِرثٌ صِغري فَيباع علَيِه

  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن ِإسماِعيلَ بِن سعٍد - ١
ِريعا الْأَشضالر أَلْتاناً )عليه السالم (  قَالَ سلَاداً ذُكْرأَو كرت ٍة وِصيِر ويِبغ اتٍل مجر ناثاً[ عِإن و [

و ِغلْماناً ِصغاراً و ترك جواِري و مماِليك هلْ يستِقيم أَنْ تباع الْجواِري قَالَ نعم و عِن 
ِل يجالر عنصي فةَ كَيِصيالْو ِركدلَا ي ِت ووثُ الْمدثُ ِبِه حدحفَِرِه فَيلَ ِفي سجالر بحص

ِبمتاِعِه و لَه أَولَاد ِصغار و ِكبار أَ يجوز أَنْ يدفَع متاعه و دوابه ِإلَى ولِْدِه الِْكباِر أَو ِإلَى 
نْ كَانَ ِفي بلْدٍة لَيس ِفيها قَاٍض كَيف يصنع و ِإنْ كَانَ دفَع الْمالَ ِإلَى ولِْدِه الْأَكَاِبِر الْقَاِضي فَِإ

 ِجدي وا فَلَمطَلَب و ارغالص كرقَالَ ِإذَا أَد عنصي فِه كَيدلَى رع قِْدري لَم و بِبِه فَذَه ِلمعي لَم و
دلْطَاِن بِر السكُونَ ِبأَماِجِه ِإلَّا أَنْ يرِإخ اً ِمن  
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يِحلُّ ِشراُء خدِمِه و متاِعِه ِمن غَيِر و عِن الرجِل يموت ِبغيِر وِصيٍة و لَه ورثَةٌ ِصغار و ِكبار أَ 
أَنْ يتولَّى الْقَاِضي بيع ذَِلك فَِإنْ تولَّاه قَاٍض قَد تراضوا ِبِه و لَم يستأِْمره الْخِليفَةُ أَ يِطيب الشراُء 

معه ِفي الْبيِع فَلَا بأْس ِبِه ِإذَا رِضي الْورثَةُ ِبالْبيِع و قَام ِمنه أَم لَا فَقَالَ ِإذَا كَانَ الْأَكَاِبر ِمن ولِْدِه 
 لٌ ِفي ذَِلكدع.  

  ٢ - أَلْتِن ِرئَاٍب قَالَ سِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
جٍل بيِني و بينه قَرابةٌ مات و ترك أَولَاداً ِصغاراً و ترك مماِليك لَه  عن ر)عليه السالم ( أَبا الْحسِن 

ِغلْمانٌ و جواِري و لَم يوِص فَما ترى ِفيمن يشتِري ِمنهم الْجاِريةَ يتِخذُها أُم ولٍَد و ما ترى 
 كَانَ لَهم وِلي يقُوم ِبأَمِرِهم باع علَيِهم و نظَر لَهم كَانَ مأْجوراً ِفيِهم ِفي بيِعِهم قَالَ فَقَالَ ِإنْ

 فَذَ ذَِلكِإذَا أَن ِبذَِلك أْسلٍَد قَالَ لَا بو ا أُمِخذُهتةَ فَياِريالْج مهِري ِمنتشي نى ِفيمرا تفَم قُلْت
 ملَه ما الْقَيِفيم اِظرالن ملَه مالْقَي عنا صوا ِفيمِجعرأَنْ ي ملَه سلَي و مهِلحصا يِفيم اِظرالن
 مهِلحصي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ٣  

 عن رجٍل مات و لَه بنونَ و بنات ِصغار و ِكبار ِمن غَيِر وِصيٍة و لَه خدم و )يه السالم عل( اللَِّه 
 ذَِلك مهملٌ ِثقَةٌ قَاسجر اِث قَالَ ِإنْ قَامالِْمري ِة ذَِلكمثَةُ ِبِقسرالْو عنصي فكَي قَدع و اِليكمم

  .ا بأْس كُلَّه فَلَ
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 سنؤلَا ي و ِركدي نم و اِلِهمِذ مأَخ ونَ ِمنِنعتمفَي هامتأَي ِركدي ِصيباب الْو
  بلُوِغِمنه الرشد و حد الْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن سعِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبيِه - ١
يِه قَالَ سأَلْت الرضا عن وِصي أَيتاٍم تدِرك أَيتامه فَيعِرض علَيِهم أَنْ يأْخذُوا الَِّذي لَهم فَيأْبونَ علَ

  . يرده علَيِهم و يكِْرههم علَى ذَِلك )عليه السالم ( كَيف يصنع قَالَ 
عن منصوٍر عن ِهشاٍم عن ] عن محمِد بِن ِعيسى[  أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى - ٢  

تِم الْيِتيِم ِباِلاحِتلَاِم و هو أَشده و ِإِن احتلَم و لَم يؤنس ِمنه  قَالَ انِقطَاع ي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 الَهم هِليو هنع ِسكمِعيفاً فَلْيض ِفيهاً أَوكَانَ س و دشر.  

أَصحاِبِه عن مثَنى   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن بعِض - ٣  
 قَالَ سأَلْته عن يِتيٍم قَد قَرأَ الْقُرآنَ و لَيس )عليه السالم ( بِن راِشٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْم هدلُ الَِّذي ِعنجالر ادٍل فَأَرجر يدلَى يالٌ عم لَه و أْسقِْلِه بِتيِم ِبعاِل الْيلَ ِبممعالُ أَنْ ي
 قَالَ و الَهِه مِإلَي فَعدي و ِلمتحى يتلَ ِبِه حمعأَنْ ي لُحصفَقَالَ لَا ي ِفي ذَِلك لَامالْغ ةً فَأَِذنَ لَهبارضم

يِه شِإلَي فَعدي قْلٌ لَمع لَه كُني لَم و لَمتداً ٌء أَ ِإِن احب.  
عليه (    حميد عِن الْحسِن عن جعفَِر بِن سماعةَ عن داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمثْلَ ذَِلك )السالم 
  ٤ -ِن هِن بيسالْح اٍط وِن ِربب ِليع نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحع هنع   اِشٍم و

 قَالَ سأَلْته عِن الْيِتيمِة متى )عليه السالم ( صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
تِإنْ كَان هأَلْتفَس عيضلَا ت و فِْسدا لَا تهأَن تِلما قَالَ ِإذَا عالُها مهِإلَي فَعدفَقَالَ ِإذَا ي تجوزت قَد 

  .تزوجت فَقَِد انقَطَع ِملْك الْوِصي عنها 
عليه (   عنه عِن الْحسِن عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٥  

  . لَها ِتسع ِسِنني أَو عشر ِسِنني  قَالَ لَا يدخلُ ِبالْجاِريِة حتى تأِْتي)السالم 
    عنه عِن الْحسِن عن جعفَِر بِن سماعةَ عن آدم بياِع اللُّؤلُِؤ عن عبِد اللَِّه بِن - ٦  
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 قَالَ ِإذَا بلَغَ الْغلَام ثَلَاثَ عشرةَ سنةً كُِتبت لَه الْحسنةُ و )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَن ذَِلك و فَكَذَِلك ِسِنني عةُ ِتساِريِت الْجلَغِإذَا ب و وِقبع ئَةُ ويِه السلَيع تِع كُِتبِلِتس ِحيضا ته

 ِسِنني.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن - ٧  

خلَ ِفي الْأَربع عشرةَ  قَالَ ِإذَا بلَغَ أَشده ثَلَاثَ عشرةَ سنةً و د)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَه تكُِتب و ئَاتيِه السلَيع تكُِتب ِلمتحي لَم أَو لَمتاح ِلِمنيتحلَى الْمع بجا وِه ملَيع بجو

يكُلُّ ش لَه ازج و اتنسِفيهاً  الْحس ِعيفاً أَوكُونَ ضٍء ِإلَّا أَنْ ي.  
  ٨ -ِن   ِعدب ِليع نع اِئِنيدٍد الْممحأَِبي م نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( حِبيٍب بياِع الْهرِوي قَالَ حدثَِني ِعيسى بن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ت اللَِّه علَيِه يثَِّغر الصِبي ِلسبٍع و يؤمر ِبالصلَاِة ِلِتسٍع و يفَرق بينهم ِفي الْمؤِمِنني صلَوا

 قْلُهِهي عتني ةً ونس ِرينِعش ى ودِلِإح ِهي طُولُهتني ةَ ورشع عبِلأَر ِلمتحي ٍر وشاِجِع ِلعضالْم
  .شِرين ِإلَّا التجاِرب ِلثَماٍن و ِع
  ٩ - نع اهور نمى عِن ِعيسِد بمحم نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

م و ذَهب  ِفي رجٍل مات و أَوصى ِإلَى رجٍل و لَه ابن صِغري فَأَدرك الْغلَا)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإلَى الْوِصي فَقَالَ لَه رد علَي ماِلي ِلأَتزوج فَأَبى علَيِه فَذَهب حتى زنى قَالَ يلْزم ثُلُثَي ِإثِْم ِزنى 

 جوزتِطِه فَكَانَ يعي لَم الَ والْم هعنم هِلأَن ِصيالْو ِل ذَِلكجذَا الره.  
  تم ِكتاب الْوصايا و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَواته علَى خيِر خلِْقِه محمٍد و آِلِه  

  .الطَّاِهِرين و يتلُوه ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى ِكتاب الْمواِريِث 
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  كتاب  الْمواِريِث
  باب وجوِه الْفَراِئِض

 ا ِمنهاِرجخلَ معج اٍف ونِة أَصعبلَى أَرع اِئضلَ الْفَرعالَى جعت و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه 
 و الْواِلديِن الَِّذين هم الْأَقْربونَ و ِبأَنفُِسِهم يتقَربونَ لَا ِبغيِرِهم و لَا ِستِة أَسهٍم فَبدأَ ِبالْولَِد

 مكُلُّه رضةُ فَِإنْ حجوالز و جوِإلَّا الز مهرغَي دأَح مهعِرثُ ملَا ي داً واِث أَبالِْمري قُطُونَ ِمنسي
بينهم علَى ما سمى اللَّه عز و جلَّ و ِإنْ حضر بعضهم فَكَذَِلك و ِإنْ لَم يحضر قُِسم الْمالُ 

ِمنهم ِإلَّا واِحد فَالْمالُ كُلُّه لَه و لَا يِرثُ معه أَحد غَيره ِإذَا كَانَ غَيره لَا يتقَرب ِبنفِْسِه و ِإنما 
ي كَذَِلك لَِد والْو قَامونَ مقُوملَِد يالْو لَداِع أَنَّ ومطَِريِق الِْإج ِبِه ِمن اللَّه صا خِرِه ِإلَّا ميِبغ بقَرت

يِه و لَا أَعلَم بين ولَد الِْإخوِة ِإذَا لَم يكُن ولَد الصلِْب و لَا ِإخوةٌ و هذَا ِمن أَمِر الْولَِد مجمع علَ
  الْأُمِة ِفي ذَِلك اخِتلَافاً فَهؤلَاِء أَحد الْأَصناِف الْأَربعِة 
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زوج و الزوجةُ فَِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ثَنى ِبِذكِْرِهما بعد ِذكِْر الْولَِد و و أَما الصنف الثَّاِني فَهو ال
الْواِلديِن فَلَهم السهم الْمسمى لَهم و يِرثُونَ مع كُلِّ أَحٍد و لَا يسقُطُونَ ِمن الِْمرياِث أَبداً و أَما 

ِلثُ فَهم الْكَلَالَةُ و هم الِْإخوةُ و الْأَخوات ِإذَا لَم يكُن ولَد و لَا الْواِلداِن ِلأَنهم لَا الصنف الثَّا
اِث ِمملَى ِبالِْمريفِْسِه كَانَ أَوِبن بقَرت نِن فَمياِلدونَ ِبالْوبقَرتا يمِإن و فُِسِهمونَ ِبأَنبقَرتي بقَرت ن

ِبغيِرِه و ِإنْ كَانَ ِللْميِت ولَد و واِلداِن أَو واِحد ِمنهم لَم تكُِن الِْإخوةُ و الْأَخوات كَلَالَةً ِلقَوِل 
يس لَه ولَد و لَه أُخت اللَِّه عز و جلَّ يستفْتونك قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة ِإِن امرؤ هلَك لَ

فَلَها ِنصف ما ترك و هو يِرثُها يعِني الْأَخ ِإنْ لَم يكُن لَها ولَد و ِإنما جعلَ اللَّه لَهم الِْمرياثَ 
 الْولَِد و الْواِلديِن الَِّذين لَا ِبشرٍط و قَد يسقُطُونَ ِفي مواِضع و لَا يِرثُونَ شيئاً و لَيسوا ِبمنِزلَِة

يسقُطُونَ عِن الِْمرياِث أَبداً فَِإذَا لَم يحضر ولَد و لَا واِلداِن فَِللْكَلَالَِة ِسهامهم الْمسماةُ لَهم لَا 
 ِفي ِمثِْل معناهم و أَما الصنف الراِبع فَهم يِرثُ معهم أَحد غَيرهم ِإذَا لَم يكُن ولَد ِإلَّا من كَانَ

أُولُو الْأَرحاِم الَِّذين هم أَبعد ِمن الْكَلَالَِة فَِإذَا لَم يحضر ولَد و لَا واِلداِن و لَا كَلَالَةٌ فَالِْمرياثُ 
الْأَقْرِب يأْخذُ كُلُّ واِحٍد ِمنهم نِصيب من يتقَرب ِبقَرابِتِه و ِلأُوِلي الْأَرحاِم ِمنهم الْأَقْرِب ِمنهم فَ

لَا يِرثُ أُولُو الْأَرحاِم مع الْولَِد و لَا مع الْواِلديِن و لَا مع الْكَلَالَِة شيئاً و ِإنما يِرثُ أُولُو الْأَرحاِم 
مهبِحِم فَأَقْرِبالر الثُّلُثُ و ِة الْأُمابطُوِن فَِلقَرا ِفي الْبووتِإذَا اس اِث وِبالِْمري مقُّهِت أَحيِإلَى الْم 

ِلقَرابِة الْأَِب الثُّلُثَاِن و ِإذَا كَانَ أَحد الْفَِريقَيِن أَبعد فَالِْمرياثُ ِللْأَقْرِب علَى ما نحن ذَاِكروه ِإنْ 
ش اَء اللَّه.  
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  باب بياِن الْفَراِئِض ِفي الِْكتاِب
 علَيِهم بعد الْأَبويِن و  ِإنَّ اللَّه جلَّ ِذكْره جعلَ الْمالَ كُلَّه ِللْولَِد ِفي ِكتاِبِه ثُم أَدخلَ

الزوجيِن فَلَا يِرثُ مع الْولَِد غَير هؤلَاِء الْأَربعِة و ذَِلك أَنه عز و جلَّ قَالَ يوِصيكُم اللَّه ِفي 
ِمرياثَ فَصار الْمالُ كُلُّه ِبهذَا الْقَوِل أَوالِدكُم فَأَجمعِت الْأُمةُ علَى أَنَّ اللَّه أَراد ِبهذَا الْقَوِل الْ

ِللْولَِد ثُم فَصلَ الْأُنثَى ِمن الذَّكَِر فَقَالَ ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و لَو لَم يقُلْ عز و جلَّ ِللذَّكَِر 
لَى مع مهاعمِن لَكَانَ ِإجيثَيظِّ الْأُنلَِد ِمثْلُ حِللْو الَ كُلَّهالْم وِجبِل يالْقَو ِبِه ِمن ى اللَّهنا ع

 ِييزمت اِل وفِْصيلَ الْمذَا تِن كَانَ هيثَيظِّ الْأُنا أَنْ قَالَ ِللذَّكَِر ِمثْلُ حاٌء فَلَموثَى ِفيِه سالْأُن و الذَّكَر
 و تفِْضيلَ الذَّكَِر علَى الْأُنثَى فَصار الْمالُ كُلُّه مقْسوماً بين الْولِْد الذَّكَِر ِمن الْأُنثَى ِفي الِْقسمِة

 و زع هلَا أَن فَلَو كرثُلُثا ما ت نِن فَلَهيتاثْن قِنساًء فَو قَالَ فَِإنْ كُن ِن ثُميثَيظِّ الْأُنِللذَّكَِر ِمثْلُ ح
هذَا الْقَوِل ما يتِصلُ ِبهذَا كَانَ قَد قَسم بعض الْماِل و ترك بعضاً مهملًا و لَِكنه جلَّ جلَّ أَراد ِب

و عز أَراد ِبهذَا أَنْ يوِصلَ الْكَلَام ِإلَى منتهى ِقسمِة الِْمرياِث كُلِِّه فَقَالَ و ِإنْ كانت واِحدةً فَلَها 
وماً النقْسم الُ كُلُّهالْم ارفَص لَدو ِإنْ كانَ لَه كرا تِمم سدا السمهِه ِلكُلِّ واِحٍد ِمنيوِلأَب و فص

ع ِهملَياً عدِة راِحدِة الْوناِلاب عاِل مالْم لُ ِمنفْضا يِن فَكَانَ ميوالْأَب نيب اِت ونالْب نيِر بلَى قَد
 اللَّه هما قَسكِْم ماِل كَحالْم ِمن ِقيا بِفيم مهكْمكَانَ ح و زع لَّ وج ا اللَّههمالَِّتي قَس اِمِهمِسه

ِبنيالْأَقْر بأَقْر مه اِم وحأُولُو الْأَر مكُلَّه مهِلأَن هما قَسِو محلَى نلَّ عج و زِت عارص و 
الِْقسمةُ ِللْبناِت النصف و الثُّلُثَاِن مع الْأَبويِن فَقَطْ و ِإذَا لَم يكُن أَبواِن فَالْمالُ كُلُّه ِللْولَِد ِبغيِر 

لْكَلَاِم و قُلْنا ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِسهاٍم ِإلَّا ما فَرض اللَّه عز و جلَّ ِللْأَزواِج علَى ما بيناه ِفي أَوِل ا
 كَلَّمت قَد ِن ويجوالز ِن ويوالْأَب ِهملَيلَ عخأَد اِب ثُملَى ظَاِهِر الِْكتلَِد عِللْو الَ كُلَّهلَ الْمعا جمِإن

  الثُّلُثَاِن و اللَّه جلَّ و عز ِإنما الناس ِفي أَمِر اِلابنتيِن ِمن أَين جِعلَ لَهما 
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ما أَنْ كَانَ ِللْواِحدِة النصف جعلَ الثُّلُثَيِن ِلما فَوق اثْنتيِن فَقَالَ قَوم ِبِإجماٍع و قَالَ قَوم ِقياساً كَ
 ِصبي لَم ِة وايوالر قِْليِد وِبالت مقَالَ قَو ِن وِة الثُّلُثَياِحدالْو قا فَولَى أَنَّ ِلمِليلًا عد كَانَ ذَِلك

علَّ جج و زع ا ِإنَّ اللَّهفَقُلْن ِفي ذَِلك هجالْو مهِمن اِحدِلِه ِللذَّكَِر ِمثْلُ وِن ِبقَوِن الثُّلُثَييثَيظَّ الْأُنلَ ح
حظِّ الْأُنثَييِن و ذَِلك أَنه ِإذَا ترك الرجلُ ِبنتاً و ابناً فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و هو الثُّلُثَاِن فَحظُّ 

تفَى ِبهذَا الْبياِن أَنْ يكُونَ ذَكَر الْأُنثَييِن ِبالثُّلُثَيِن و هذَا بيانٌ قَد جِهلَه كُلُّهم الْأُنثَييِن الثُّلُثَاِن و اكْ
لَه كُني فَقَالَ فَِإنْ لَم لَدو لَه كُني ِن ِإذَا لَميوِللْأَب اثَ كُلَّهلَ الِْمريعج ِللَِّه كَِثرياً ثُم دمالْح و لَدو 

و وِرثَه أَبواه فَِلأُمِه الثُّلُثُ و لَم يجعلْ ِللْأَِب تسِميةً ِإنما لَه ما بِقي ثُم حجب الْأُم عِن الثُّلُِث 
ع لَّ وج ِث اللَّهروي فَلَم سدِه السةٌ فَِلأُموِإخ ِة فَقَالَ فَِإنْ كانَ لَهوِبالِْإخ كُني ِن ِإذَا لَميوالْأَب عم ز

لَه ولَد ِإلَّا الزوج و الْمرأَةَ و كُلُّ فَِريضٍة لَم يسم ِللْأَِب ِفيها سهماً فَِإنما لَه ما بِقي و كُلُّ 
قْساِل مالْم لَ ِمنا فَضماً كَانَ مها سى ِللْأَِب ِفيهمٍة سٍة فَِريضناِم ِفي ِمثِْل ابهِر السلَى قَدوماً ع

و أَبويِن علَى ما بيناه أَولًا ثُم ذَكَر فَِريضةَ الْأَزواِج فَأَدخلَهم علَى الْولَِد و علَى الْأَبويِن و علَى 
يس ِفي فَِريضِتِهم اخِتلَاف و لَا تنازع جِميِع أَهِل الْفَراِئِض علَى قَدِر ما سمى لَهم و لَ

 ِفي ذَِلك ا الْكَلَامنرصتفَاخ  
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ِقب اِت ِمنوالْأَخ ِة ووةَ الِْإخفَِريض ذَكَر ثُم أَةٌ ورثُ كَاللَةً أَِو امورلٌ يجِإنْ كانَ ر فَقَالَ و ِل الْأُم
لَه أَخ أَو أُخت يعِني ِلأُم فَِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما السدس فَِإنْ كانوا أَكْثَر ِمن ذِلك فَهم شركاُء ِفي 

و كُلُّ هذَا ِمن بعِد وِصيٍة يوصى ِبها أَو ديٍن فَِللِْإخوِة ِمن الثُّلُِث و هذَا ِفيِه ِخلَاف بين الْأُمِة 
 اتوالْأَخ ةُ ووالِْإخ و الْأُم الْأَِب و اِت ِمنوالْأَخ ِة ووالِْإخ عم مى لَهمسالْم مهِصيبن ملَه الْأُم

لُِث و لَا ينقَصونَ ِمن السدِس و الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و هذَا كُلُّه ِمن الْأُم لَا يزادونَ علَى الثُّ
 بأَقْر موا هكُوني اِم وحِلأُوِلي الْأَر ِقيا بكُونَ مفَي مهرغَي دأَح رضحِه ِإلَّا أَنْ لَا يلَيع عمجم

 أَحق ِممن لَا سهم لَه فَيِصري الْمالُ كُلُّه لَهم علَى هِذِه الِْجهِة ثُم ذَكَر الْأَرحاِم و ذُو السهِم
 الْأَِب ِإذَا لَم ِمن اتوالْأَخ ةُ ووالِْإخ و الْأُم الْأَِب و ِمن اتوالْأَخ ةُ ووالِْإخ مه الْكَلَالَةَ ِللْأَِب و

وِإخ رضحي لَكه ؤرِفي الْكَاللَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسفَقَالَ ي أُم ِلأٍَب و اتوأَخ ةٌ و
لَيس لَه ولَد و لَه أُخت فَلَها ِنصف ما ترك و الْباِقي يكُونُ ِلأَقْرِب الْأَرحاِم و ِهي أَقْرب أُوِلي 

 فَيكُونُ الْباِقي لَها سهم أُوِلي الْأَرحاِم ثُم قَالَ و هو يِرثُها ِإنْ لَم يكُن لَها ولَد يعِني الْأَرحاِم
ِإخوةً ِللْأَِخ الْمالُ كُلُّه ِإذَا لَم يكُن لَها ولَد فَِإنْ كانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّلُثاِن ِمما ترك و ِإنْ كانوا 

 اِلدلَا و و لَدو كُني ونَ كَلَالَةً ِإلَّا ِإذَا لَمِصريلَا ي ِن ويثَيظِّ الْأُنِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ ح ِرجالًا و
واِم ِإلَّا الِْإخحأُوِلي الْأَر ِمن دالْكَلَالَِة أَح عِرثُ ملَا ي ونَ كَلَالَةً وِصريِئٍذ يفَِحين ِمن اتوالْأَخ ةُ و

 كُني كَلَالَةً ِإذَا لَم ماهمس سقَدت لَّ وج و زع ةُ فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ فَِإنَّ اللَّهجوالز و جوالز و الْأُم
لَكه ؤرِفي الْكَاللَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسفَقَالَ ي لَدكَلَالَةً و ملَهعج فَقَد لَدو لَه سلَي 

ِإذَا لَم يكُن ولَد فَِلم زعمت أَنهم لَا يكُونونَ كَلَالَةً مع الْأُم ِقيلَ لَه قَد أَجمعوا جِميعاً أَنهم لَا 
أُم ِفي هذَا ِبمنِزلَِة الْأَِب ِلأَنهما جِميعاً يتقَرباِن يكُونونَ كَلَالَةً مع الْأَِب و ِإنْ لَم يكُن ولَد و الْ

ِبأَنفُِسِهما و يستِوياِن ِفي الِْمرياِث مع الْولَِد و لَا يسقُطَاِن أَبداً ِمن الِْمرياِث فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ فَِإنْ 
اِحدِت الْوكُونُ ِللْأُخي ِقيا بكَانَ م لَى ذَِلكع ادا زم ِن ويتِللْأُخ ِة و  
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ِجع ِإلَيِهن و هذَا يدلُّ علَى فَما معنى التسِميِة لَهن النصف و الثُّلُثَاِن فَهذَا كُلُّه صاِئر لَهن و را
أَنَّ ما بِقي فَهو ِلغيِرِهم و هم الْعصبةُ ِقيلَ لَه لَيسِت الْعصبةُ ِفي ِكتاِب اللَِّه و لَا ِفي سنِة رسوِل 

نه قَد يجاِمعهن الِْإخوةُ ِمن الْأُم و يجاِمعهن  و ِإنما ذَكَر اللَّه ذَِلك و سماه ِلأَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 و ِهنلَيانُ عقْصلُ النخدي فكَي ةُ ومكَانَ الِْقس فلَّ كَيدِلي ى ذَِلكمةُ فَسجوالز و جوالز

ِم و الْأَنِصباِء ِإذَا كُن لَا يِحطْن ِبالِْمرياِث أَبداً علَى كَيف ترِجع الزيادةُ ِإلَيِهن علَى قَدِر السها
 ِمن لَدالْو اِمعجا يِر ملَى قَدلَِد عاِم الْوِل ِفي ِسهمكَالْع اِمِهملُ ِفي ِسهمكُونَ الْعٍة ِلياِحداٍل وح

ذَِلك مسي لَم لَو ِن ويوالْأَب ِج ووأُوِلي الز ذَكَر ثُم ِفيقوِباللَِّه الت و اهنيذَا الَِّذي بِله دتهي لَم 
 ضعأَنَّ الْب نيعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِليعىل ِببأَو مهضعحاِم بأُولُوا الْأَر لَّ وج و زاِم فَقَالَ عحالْأَر

 الْأَبعِد و أَنهم أَولَى ِمن الْحلَفَاِء و الْمواِلي و هذَا ِبِإجماٍع ِإنْ شاَء اللَّه الْأَقْرب أَولَى ِمن الْبعِض
ِلأَنَّ قَولَهم ِبالْعصبِة يوِجب ِإجماع ما قُلْناه ثُم ذَكَر ِإبطَالَ الْعصبِة فَقَالَ ِللرجاِل نِصيب ِمما 

اِن و الْأَقْربونَ و ِللنساِء نِصيب ِمما ترك الْواِلداِن و الْأَقْربونَ ِمما قَلَّ ِمنه أَو كَثُر ترك الْواِلد
نِصيباً مفْروضاً و لَم يقُلْ فَما بِقي هو ِللرجاِل دونَ النساِء فَما فَرض اللَّه جلَّ ِذكْره ِللرجاِل 

ِفي م اللَّه ا ذَكَرذَا مه و كَثُر ا قَلَّ أَواِء ِفي كُلِّ مسِللن بجلْ أَواِء بسلَى النِفيِه ع مرِضٍع حو
عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه ِمن الْفَراِئِض فَكُلُّ ما خالَف هذَا علَى ما بيناه فَهو رد علَى اللَِّه و علَى 

وِلِه رِن )صلى اهللا عليه وآله ( سلَّ عج و زع كَى اللَّها حم ِظريذَا نه و لَ اللَّهزا أَنِر ميِبغ كْمح و 
الْمشِرِكني حيثُ يقُولُ و قالُوا ما ِفي بطُوِن هِذِه الْأَنعاِم خاِلصةٌ ِلذُكُوِرنا و محرم على 

 واِجنا وأَز.  
  ِفي ِكتاِب أَِبي نعيٍم الطَّحاِن رواه عن شِريٍك عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي خاِلٍد عن حِكيِم  

  .بِن جاِبٍر عن زيِد بِن ثَاِبٍت أَنه قَالَ ِمن قَضاِء الْجاِهِليِة أَنْ يورثَ الرجالُ دونَ النساِء 
براِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإ- ١  

 الْمالُ ِلمن هو ِللْأَقْرِب أَو )عليه السالم ( بكَيٍر عن حسيٍن الرزاِز قَالَ أَمرت من يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 
  .الْمالُ ِللْأَقْرِب و الْعصبةُ ِفي ِفيِه التراب ِللْعصبِة فَقَالَ 
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  باب
و عِلي بن ِإبراِهيم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد - ١

 ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و
ِنك و ابن ابِنك أَولَى ِبك  قَالَ ابنك أَولَى ِبك ِمِن ابِن اب)عليه السالم ( يِزيد الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 

ِمن أَِخيك قَالَ و أَخوك ِلأَِبيك و أُمك أَولَى ِبك ِمن أَِخيك ِلأَِبيك قَالَ و أَخوك ِلأَِبيك أَولَى 
ِخيك ِلأَِبيك قَالَ و ِبك ِمن أَِخيك ِلأُمك قَالَ و ابن أَِخيك ِلأَِبيك و أُمك أَولَى ِبك ِمِن ابِن أَ

 ِمن لَى ِبكِه أَوأُم أَِبيِه و ِمن و أَِبيكأَخ كمع قَالَ و كمع ِمن لَى ِبكأَو أَِبيك ِمن أَِخيك ناب
ي أَِبيك ِلأُمِه عمك أَِخي أَِبيك ِمن أَِبيِه قَالَ و عمك أَخو أَِبيك ِلأَِبيِه أَولَى ِبك ِمن عمك أَِخ

 ناب ِلأَِبيِه قَالَ و أَِخي أَِبيك كمِن عِمِن اب لَى ِبكِه أَوأُم أَِبيِه و ِمن أَِخي أَِبيك كمع ناب قَالَ و
  .عمك أَِخي أَِبيك ِمن أَِبيِه أَولَى ِبك ِمِن ابِن عمك أَِخي أَِبيك ِلأُمِه 

  ٢ -ٍر   ِعدكَيب نِني ابربوٍب قَالَ أَخبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 يقُولُ و ِلكُلٍّ جعلْنا مواِلي ِمما ترك الْواِلداِن و )عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

لَ ِإنما عنى ِبذَِلك أُوِلي الْأَرحاِم ِفي الْمواِريِث و لَم يعِن أَوِلياَء النعمِة فَأَولَاهم الْأَقْربونَ قَا
  .ِبالْميِت أَقْربهم ِإلَيِه ِمن الرِحِم الَِّتي تجره ِإلَيها 
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باب أَنَّ الِْمرياثَ ِلمن سبق ِإلَى سهِم قَِريِبِه و أَنَّ ذَا السهِم أَحق ِممن لَا 
لَه مهس  

١ -حأَص ةٌ ِمنِعد ةَ واعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِل   حهس نا عاِبن
 وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيب

رِحٍم ِبمنِزلَِة  أَنَّ كُلَّ ِذي )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هبجحفَي هِت ِمنيِإلَى الْم باِرثٌ أَقْركُونَ وِبِه ِإلَّا أَنْ ي رجِحِم الَِّذي يالر.  

  ابن محبوٍب عن حماٍد أَِبي يوسف الْخزاِز عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد - ٢  
 يقُولُ ِإذَا كَانَ واِرثٌ ِممن لَه فَِريضةٌ فَهو أَحق )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )م عليه السال( اللَِّه 

  .ِبالْماِل 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  

 قَالَ قَالَ ِإذَا الْتفَِّت الْقَرابات فَالساِبق أَحق ِبِمرياِث قَِريِبِه فَِإِن استوت قَام كُلٌّ ِمنهم )م عليه السال
  .مقَام قَِريِبِه 

  باب أَنَّ الْفَراِئض لَا تقَام ِإلَّا ِبالسيِف
 و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ١

 قَالَ لَا يستِقيم الناس علَى الْفَراِئِض و )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الطَّلَاِق ِإلَّا ِبالسيِف 

  ٢ -ِزي نب ديمِد   حمحِن مب اِهيمرِإب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد ع
 قَالَ لَا )عليه السالم ( بِن ِإسماِعيلَ عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن معمِر بِن يحيى عن أَِبي جعفٍَر 

  .ا ِبالسيِف تقُوم الْفَراِئض و الطَّلَاق ِإلَّ
    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن يحيى الْحلَِبي عن شعيٍب - ٣  
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ي ناِد عدِد اللَِّه الْحبا عأَب أَلْتاِئِغ قَالَ سالص فَقَالَ لَا )عليه السالم ( ِزيد اعبالر ِرثْنلْ ياِء هسِن النع 
 ضري ا فَلَملِّيننَ ِبذَا قَالَ فَقَالَ ِإذَا ووضرلَا ي اسفَِإنَّ الن اِء قَالَ قُلْتةَ الِْبنِقيم ِرثْني لَِكن و اسالن

  .ِبذَِلك ضربناهم ِبالسوِط فَِإنْ لَم يستِقيموا ضربناهم ِبالسيِف 
اِدرباب ن  

  أَبو عِلي الْأَشعِري و الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن - ١
 اِحٍد ِمنِر وغَي نِلٍم عسم ِمِننيؤالْم ى أَِمريا قَالَ أَتاِبنحِحيفٍَة )عليه السالم ( أَصِة ِبصرصلٌ ِبالْبجر 

فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني انظُر ِإلَى هِذِه الصِحيفَِة فَِإنَّ ِفيها نِصيحةً فَنظَر ِفيها ثُم نظَر ِإلَى وجِه 
كُنت صاِدقاً كَافَيناك و ِإنْ كُنت كَاِذباً عاقَبناك و ِإنْ ِشئْت أَنْ نِقيلَك أَقَلْناك الرجِل فَقَالَ ِإنْ 

ِإنكُم فَقَالَ بلْ تِقيلُِني يا أَِمري الْمؤِمِنني فَلَما أَدبر الرجلُ قَالَ أَيتها الْأُمةُ الْمتحيرةُ بعد نِبيها أَما 
لَو قَدمتم من قَدم اللَّه و أَخرتم من أَخر اللَّه و جعلْتم الِْولَايةَ و الِْوراثَةَ حيثُ جعلَها اللَّه ما 

 اللَِّه و لَا تنازعِت عالَ وِلي اللَِّه و لَا طَاش سهم ِمن فَراِئِض اللَِّه و لَا اختلَف اثْناِن ِفي حكِْم
يةُ ِفي شالْأُم  و ِديكُمأَي تما قَدالَ مباِب اللَِّه فَذُوقُوا وِكت ا ِمنندِعن ذَِلك ِر اللَِّه ِإلَّا ِعلْمأَم ٍء ِمن

  .ينقَِلبونَ ما اللَّه ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد و سيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن محمِد بِن الْوِليِد عن يونس بِن - ٢  

د ِللَِّه الَِّذي لَا  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه الْحم)عليه السالم ( يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مقَدم ِلما أَخر و لَا مؤخر ِلما قَدم ثُم ضرب ِبِإحدى يديِه علَى الْأُخرى ثُم قَالَ يا أَيتها الْأُمةُ 

أَخ و اللَّه مقَد نم متمقَد متكُن ا لَوهِبين دعةُ بريحتاثَةَ الْمالِْور ةَ والِْولَاي ملْتعج و اللَّه رأَخ نم متر
حيثُ جعلَها اللَّه ما عالَ وِلي اللَِّه و لَا عالَ سهم ِمن فَراِئِض اللَِّه و لَا اختلَف اثْناِن ِفي حكِْم 

يةُ ِفي شِت الْأُمعازنلَا ت اللَِّه و الَ ٍء ِمنباِب اللَِّه فَذُوقُوا وِكت ِمن ها ِعلْمندِعن ِر اللَِّه ِإلَّا وأَم 
 وا أَيظَلَم الَِّذين لَمعيس ِبيِد وِبظَلَّاٍم ِللْع ا اللَّهم و ِديكُمأَي تما قَدِفي م مطْتا فَرم و ِركُمأَم

  .منقَلٍَب ينقَِلبونَ 
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  باب ِفي ِإبطَاِل الْعوِل
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَباِن بِن عثْمانَ - ١

رأَِبي م نفٍَر ععأَِبي ج نع اِريصالْأَن مأَنَّ )عليه السالم ( ي لَمعاِلٍج لَيِل عمر ددع لَمعقَالَ ِإنَّ الَِّذي ي 
  .الْفَراِئض لَا تعولُ علَى أَكْثَر ِمن ِستٍة 

 عبِد الرحمِن عن سماعةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن- ٢  
 ربما أُِعيلَ السهام حتى يكُونَ علَى الِْمائَِة أَو أَقَلَّ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري ةً ثُمِست وزجت سفَقَالَ لَي أَكْثَر ى )عليه السالم (  أَوصقُولُ ِإنَّ الَِّذي أَحي 
  .رملَ عاِلٍج لَيعلَم أَنَّ السهام لَا تعولُ علَى ِستٍة لَو يبِصرونَ وجهها لَم تجز ِستةً 

  ٣ -يحِن يِد بمحم ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِن   مب ِليع نى ع
عبِد اللَِّه عن يعقُوب بِن ِإبراِهيم بِن سعٍد قَالَ حدثَِني أَِبي عن محمِد بِن ِإسحاق قَالَ حدثَِني 

راٍس فَعبع ناب تالَسةَ قَالَ جبتِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبع نع ِريهاِئِض ِفي الزالْفَر ِذكْر ض
الْمواِريِث فَقَالَ ابن عباٍس سبحانَ اللَِّه الْعِظيِم أَ ترونَ أَنَّ الَِّذي أَحصى رملَ عاِلٍج عدداً جعلَ 

  ِفي ماٍل 
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ِنصفاً و ِنصفاً و ثُلُثاً فَهذَاِن النصفَاِن قَد ذَهبا ِبالْماِل فَأَين موِضع الثُّلُِث فَقَالَ لَه زفَر بن أَوٍس 
خطَّاِب لَما الْتفَّت ِعنده الْبصِري يا أَبا الْعباِس فَمن أَولُ من أَعالَ الْفَراِئض فَقَالَ عمر بن الْ

الْفَراِئض و دفَع بعضها بعضاً قَالَ و اللَِّه ما أَدِري أَيكُم قَدم اللَّه و أَيكُم أَخر و ما أَِجد شيئاً 
 علَى كُلِّ ِذي حق ما دخلَ علَيِه هو أَوسع ِمن أَنْ أَقِْسم علَيكُم هذَا الْمالَ ِبالِْحصِص فَأَدخلَ

ِمن عوِل الْفَِريضِة و ايم اللَِّه أَنْ لَو قَدم من قَدم اللَّه و أَخر من أَخر اللَّه ما عالَت فَِريضةٌ فَقَالَ 
 كُلُّ فَِريضٍة لَم يهِبطْها اللَّه عز و جلَّ عن فَِريضٍة لَه زفَر بن أَوٍس و أَيها قَدم و أَيها أَخر فَقَالَ

 كُني لَم ا وِضهفَر نع الَتٍة ِإذَا زفَكُلُّ فَِريض اللَّه را أَخا مأَم و اللَّه ما قَدذَا مٍة فَهِإلَّا ِإلَى فَِريض
 أَخر اللَّه و أَما الَِّتي قَدم فَالزوج لَه النصف فَِإذَا دخلَ علَيِه ما يِزيلُه لَها ِإلَّا ما بِقي فَِتلْك الَِّتي

يش هنع ِزيلُهلَا ي ِع وبِإلَى الر عجر هنِن  عِإلَى الثُّم تارص هنع الَتفَِإذَا ز عبا الرةُ لَهجوالز ٌء و
ٌء  ٌء و الْأُم لَها الثُّلُثُ فَِإذَا زالَت عنه صارت ِإلَى السدِس و لَا يِزيلُها عنه شي يلُها عنه شيلَا يِز

خواِت لَها فَهِذِه الْفَراِئض الَِّتي قَدم اللَّه عز و جلَّ و أَما الَِّتي أَخر اللَّه فَفَِريضةُ الْبناِت و الْأَ
 اللَّه رالَِّتي أَخ فَِتلْك ِقيا با ِإلَّا ملَه كُني لَم ذَِلك نع اِئضالْفَر نهالَتالثُّلُثَاِن فَِإذَا أَز و فصالن

قَّهح ِطيفَأُع اللَّه ما قَدِبم ِدئب را أَخم و اللَّه ما قَدم عمتفَِإذَا اجيش ِقيٌء كَانَ   كَاِملًا فَِإنْ ب
يش قبي فَِإنْ لَم اللَّه رأَخ نِلم يأِْي  ٌء فَلَا شذَا الرِبه ِشريأَنْ ت كعنا مٍس مأَو نب فَرز فَقَالَ لَه َء لَه

 أَنه تقَدمه ِإمام عدلٌ كَانَ أَمره علَى الْورِع علَى عمر فَقَالَ هيبته فَقَالَ الزهِري و اللَِّه لَو لَا
  .فَأَمضى أَمراً فَمضى ما اختلَف علَى ابِن عباٍس ِفي الِْعلِْم اثْناِن 

  باب آخر ِفي ِإبطَاِل الْعوِل و أَنَّ السهام لَا تِزيد علَى ِستٍة
١ -رِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيم

 و ِليٍد الِْعجيرب اٍر وسِن يِل بيالْفُض ِلٍم وسِن مِد بمحم نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عاب
نع نيِن أَعةَ باررفٍَر زعٍة )عليه السالم (  أَِبي جِست ِمن كُونُ أَكْثَرلَا ت ولُ وعلَا ت امهقَالَ الس   
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  . عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عمر بِن أُذَينةَ ِمثْلَ ذَِلك و عنه عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد
  و عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن موسى بِن بكٍْر عن عِلي بِن سِعيٍد - ٢  

ثَِني عدح نيأَع نب ركَيةَ ِإنَّ باررِلز فٍَر قَالَ قُلْتعأَِبي ج لَا )عليه السالم ( ن ولُ وعلَا ت امهأَنَّ الس 
تكُونُ أَكْثَر ِمن ِستٍة فَقَالَ هذَا ما لَيس ِفيِه اخِتلَاف بين أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه و أَِبي جعفٍَر 

   .)عليه السالم ( 
  ٣ -نى عيحي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح 

  . قَالَ السهام لَا تعولُ )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  ٤ -ج نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع ةَ   واررز ناٍج عرِن دِميِل ب

 فَأَقْرأَِني صِحيفَةَ الْفَراِئِض فَرأَيت جلَّ ما )عليه السالم (  أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ أَمر أَبو جعفٍَر 
  .ِفيها علَى أَربعِة أَسهٍم 

  ٥ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزي
 أَنَّ السهام لَا تكُونُ أَكْثَر ِمن ِستِة أَسهٍم )عليه السالم ( الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

.  
  ٦ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساِن   الْحأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عم

 فَكَانَ )عليه السالم (  فَراِئض عِلي )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَرأَ علَي أَبو عبِد اللَِّه 
 هأَكْثَر ٍة وعبأَر ِمن ٍة أَوسمخ ِمن نهٍم أَكْثَرهِة أَسِست ِمن.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن خزيمةَ - ٧  
الَ أَصلُ  قَ)عليه السالم ( بِن يقِْطٍني عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْفَراِئِض ِمن ِستِة أَسهٍم لَا تِزيد علَى ذَِلك و لَا تعولُ علَيها ثُم الْمالُ بعد ذَِلك ِلأَهِل السهاِم 
  .الَِّذين ذُِكروا ِفي الِْكتاِب 
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  باب معِرفَِة ِإلْقَاِء الْعوِل
١ - تدةُ ِإذَا أَراررةَ قَالَ قَالَ زنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ى الَِّذين لَهم الزيادةُ ِمن الْولِْد و الِْإخوِة ِمن الْأَِب و أَما أَنْ تلِْقي الْعولَ فَِإنما يدخلُ النقْصانُ علَ
 مى لَهما سونَ ِممقَصنلَا ي مهفَِإن الْأُم ةُ ِمنوالِْإخ و جوالز]ئاً ] اللَّهيش.  

 سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن- ٢  
 يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز )عليه السالم ( الْمغراِء عن ِإبراِهيم بِن ميموٍن عن ساِلٍم الْأَشلِّ أَنه سِمع أَبا جعفٍَر 

و أَدخلَ ] شيئاً[مواِريِث فَلَم ينقُصهما ِمن السدِس و جلَّ أَدخلَ الْواِلديِن علَى جِميِع أَهِل الْ
  ] .شيئاً[الزوج و الْمرأَةَ فَلَم ينقُصهما ِمن الربِع و الثُّمِن 

  ٣ -ب اقحِإس نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍر عمِن ع
 قَالَ أَربعةٌ لَا يدخلُ علَيِهم ضرر ِفي الِْمرياِث الْواِلداِن و )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الزوج و الْمرأَةُ 
  ٤ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرد 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَدخلَ الْأَبويِن علَى جِميِع )عليه السالم ( الْمغراِء عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
 و أَدخلَ الزوج و الزوجةَ علَى أَهِل الْفَراِئِض فَلَم ينقُصهما ِمن السدِس ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما

  .جِميِع أَهِل الْمواِريِث فَلَم ينقُصهما ِمن الربِع و الثُّمِن 
  باب أَنه لَا يِرثُ مع الْولَِد و الْواِلديِن ِإلَّا زوج أَو زوجةٌ

١ -ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِل   مهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ى وِن ِعيسِد بمح
بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز و غَيِرِه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي 

الْأَِب و لَا مع اِلابِن و لَا مع اِلابنِة ِإلَّا الزوج و  قَالَ لَا يِرثُ مع الْأُم و لَا مع )عليه السالم ( جعفٍَر 
  الزوجةُ و ِإنَّ 
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م يكُن ولَد و لَا تنقَص الزوجةُ ِمن الربِع شيئاً ِإذَا لَم الزوج لَا ينقَص ِمن النصِف شيئاً ِإذَا لَ
 نأَِة الثُّمرِللْم و عبِج الروفَِللز لَدا ومهعفَِإذَا كَانَ م لَدو كُني.  

  ٢ -محِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   دمحم ٍر وصِن أَِبي نِد ب
بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن أَحمد بِن 

جالر كرةَ قَالَ ِإذَا تاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحأَِو م هنأَِو اب اهأَب أَو هلُ أُم
ابنته فَِإذَا ترك واِحداً ِمن الْأَربعِة فَلَيس ِبالَِّذي عنى اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي 

علَا م الْأَِب و علَا م و الْأُم عِرثُ ملَا ي لَّ الْكَاللَِة وج و زع اللَّه لَقَهخ دِة أَحناِلاب علَا م ِن واِلاب 
  .غَير زوٍج أَو زوجٍة 

سونكَلَاِم ي ِمن وه ٍة وِست ِمن كُونُ أَكْثَرلَا ت امهباب الِْعلَِّة ِفي أَنَّ الس  
١ -ِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليلَى   عاِم عهِع السضقَالَ الِْعلَّةُ ِفي و سوني نى ع

ِستٍة لَا أَقَلَّ و لَا أَكْثَر ِلِعلَِّة وجوِه أَهِل الِْمرياِث ِلأَنَّ الْوجوه الَِّتي ِمنها ِسهام الْمواِريِث ِستةُ 
مها ساِتهلُ ِجهفَأَو مهٍة ساٍت ِلكُلِّ ِجهِجه و الْأُم مهالثَّاِلثُ س الْأَِب و مهالثَّاِني س لَِد والْو 

الراِبع سهم الْكَلَالَِة كَلَالَِة الْأَِب و الْخاِمس سهم كَلَالَِة الْأُم و الساِدس سهم الزوِج و الزوجِة 
تاِم السهِذِه السه ٍم ِمنهةُ أَسسمفَخ ِج ووالز مهس وه اِدسالس مهالس اِت وابالْقَر امِة ِسه

 وزجٍم لَا يهِة أَسِست ا ِمناِئهرِإج اِم وهاِري السجِذِه ِعلَّةُ موِد فَههالش ِة ونيِة الْبِجه ِة ِمنجوالز
 ينقَص ِمنها ِإلَّا علَى ِجهِة الرد ِلأَنه لَا حاجةَ ِإلَى ِزيادٍة ِفي السهاِم أَنْ يزاد علَيها و لَا يجوز أَنْ

ِلأَنَّ السهام قَِد استغرقَها ِسهام الْقَرابِة و لَا قَرابةَ غَير من جعلَ اللَّه عز و جلَّ لَهم سهماً 
الْم امِسه تارِت فَصعمتا فَِإذَا اجهاٍث ِمنكُلِّ ِمري جرخٍم مهِة أَسةً ِفي ِستوعمجاِريِث مو

 لَه يما سِة ملَى ِجهع مهس ى لَهمسماً فَكَانَ ِلكُلِّ مهس ملَه ى اللَّهمس ةُ ِللَِّذينتالس امهالس
هاِقِه سرِتغِحقُّونَ فَكَانَ ِفي استسي ثَِة الَِّذينرِميِع الْواِع جِتماِم ِلاجهِميِع السِلج اقرِتغاس هم

 وِرِهمضح ِة وتاِم السهالس ِميعج  
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لْوقِْت الَِّذي فَرض اللَّه لَهم ِفي ِمثِْل ابنتيِن و أَبويِن فَكَانَ ِلِلابنتيِن أَربعةُ أَسهٍم و كَانَ ِفي ا
ِفي ه قَصنلَا ي اِم وهِفي الس ادزأَنْ ي جتحي لَم ا وكُلَّه امهقُوا السرغتاِن فَاسمهِن سيوذَا ِللْأَب

الْموِضِع ِإذْ لَا واِرثَ ِفي هذَا الْوقِْت غَير هؤلَاِء مع هؤلَاِء و كَذَِلك كُلُّ ورثٍَة يجتِمعونَ ِفي 
وم و مهامِسه تمِإذَا ت اِم وهالس اممت اِقِهمرِتغِباس مهامِسه ِتمي هِرقُونغتساِث فَيالِْمري لَم ماِريثُه

 اِريثُ فَِإذَا لَموا الْمهلَيلًا الَِّتي عثَِة كَمراِم الْواِق ِسهرِتغاس دعِرثُ باِرثٌ يو اكنكُونَ هأَنْ ي زجي
ري ثُم وضفْرالْم همهذُ سأْخثَِة يرالْو ِمن رضح نثَِة كَانَ مرالْو ضعب رضحِة يِقيب ِمن ِقيا بم د

 مهرقِْت غَيذَا الْوِفي ه مهعاِرثَ ملَا و هِلأَن ِرِهموا ِبقَدرضح ثَِة الَِّذينراِم الْولَى ِسهاِم عهالس.  
الَ ِإنما جِعلَِت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس قَ- ٢  

الْمواِريثُ ِمن ِستِة أَسهٍم علَى ِخلْقَِة الِْإنساِن ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ ِبِحكْمِتِه خلَق الِْإنسانَ ِمن ِستِة 
قَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن ساللٍَة أَجزاٍء فَوضع الْمواِريثَ علَى ِستِة أَسهٍم و هو قَولُه عز و جلَّ و لَ

ِمن ِطٍني ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني فَِفي النطْفَِة ِديةٌ ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَِفي الْعلَقَِة ِديةٌ 
 ِعظاماً و ِفيها ِديةٌ فَكَسونا الِْعظام لَحماً و ِفيِه فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً و ِفيها ِديةٌ فَخلَقْنا الْمضغةَ

  .ِديةٌ أُخرى ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر و ِفيِه ِديةٌ أُخرى فَهذَا ِذكْر آِخِر الْمخلُوِق 
مهثَى سِللْأُن اِن ومهِللذَّكَِر س ارص فباب ِعلَِّة كَي  

١ -ب ِليِن   عمحِد الربِن عب سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن  
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لَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك كَيف صار الرجلُ ِإذَا مات و ولْده  قَا)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الرضا 
ِمن الْقَرابِة سواٌء تِرثُ النساُء ِنصف ِمرياِث الرجاِل و هن أَضعف ِمن الرجاِل و أَقَلُّ ِحيلَةً فَقَالَ 

جلَ الرلَّ فَضج و زع اِل ِلأَنَّ اللَّهجلَى الرالًا عِعي نِجعراَء يسِلأَنَّ الن ٍة وجراِء ِبدسلَى النالَ ع.  
  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسحاق بِن محمٍد النخِعي قَالَ - ٢  

 ما بالُ الْمرأَِة الِْمسِكينِة الضِعيفَِة تأْخذُ سهماً واِحداً و )ه السالم علي( سأَلَ الْفَهفَِكي أَبا محمٍد 
 ِإنَّ الْمرأَةَ لَيس علَيها ِجهاد و لَا نفَقَةٌ و لَا )عليه السالم ( يأْخذُ الرجلُ سهميِن فَقَالَ أَبو محمٍد 

ذَِلك علَى الرجاِل فَقُلْت ِفي نفِْسي قَد كَانَ ِقيلَ ِلي ِإنَّ ابن أَِبي الْعوجاِء سأَلَ علَيها معقُلَةٌ ِإنما 
 علَي )عليه السالم (  عن هِذِه الْمسأَلَِة فَأَجابه ِبهذَا الْجواِب فَأَقْبلَ أَبو محمٍد )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 نعم هِذِه الْمسأَلَةُ مسأَلَةُ ابِن أَِبي الْعوجاِء و الْجواب ِمنا واِحد ِإذَا كَانَ معنى الْمسأَلَِة فَقَالَ
 عليه صلى اهللا( واِحداً جرى ِآلِخِرنا ما جرى ِلأَوِلنا و أَولُنا و آِخرنا ِفي الِْعلِْم سواٌء و ِلرسوِل اللَِّه 

  . فَضلُهما )عليه السالم (  و أَِمِري الْمؤِمِنني )وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن ِهشاٍم عِن الْأَحوِل - ٣  

ينِة الضِعيفَِة تأْخذُ سهماً واِحداً و يأْخذُ قَالَ قَالَ ِلي ابن أَِبي الْعوجاِء ما بالُ الْمرأَِة الِْمسِك
 فَقَالَ ِإنَّ الْمرأَةَ لَيس علَيها )عليه السالم ( الرجلُ سهميِن قَالَ فَذَكَر بعض أَصحاِبنا ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ا ذَِلكمِإن قُلَةٌ وعلَا م فَقَةٌ ولَا ن و ادِجه اِحداً وماً وهأَِة سرلَ ِللْمعج ِلذَِلك اِل وجلَى الرع
  .ِللرجِل سهميِن 

  باب ما يِرثُ الْكَِبري ِمن الْولِْد دونَ غَيِرِه
عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

 قَالَ ِإذَا هلَك الرجلُ فَترك بِنني فَِللْأَكْبِر السيف و الدرع و الْخاتم و الْمصحف فَِإنْ حدثَ )
 مهِر ِمنثٌ فَِللْأَكْبدِبِه ح.  

(  عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحِدِهما   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ- ٢  

  . أَنَّ الرجلَ ِإذَا ترك سيفاً و ِسلَاحاً فَهو ِلابِنِه و ِإنْ كَانَ لَه بنونَ فَهو ِلأَكْبِرِهم )عليهما السالم 
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  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد - ٣
ه و مصحفُه و  قَالَ ِإذَا مات الرجلُ فَِللْأَكْبِر ِمن ولِْدِه سيفُ)عليه السالم ( اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هعِدر و هماتخ.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى - ٤  

جلُ فَسيفُه و خاتمه و  قَالَ ِإذَا مات الر)عليه السالم ( عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِر ِمنةً فَِللْأَكْبناب رلِْدِه فَِإنْ كَانَ الْأَكْبِر وِلأَكْب هتوِكس و هاِحلَتر و لُهحر و هبكُت و فُهحصم

  .الذُّكُوِر 
  باب ِمرياِث الْولَِد

١ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي ع
عليها (  و وِرثَت فَاِطمةُ )صلى اهللا عليه وآله (  ِعلْم رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ وِرثَ عِلي )عليه السالم ( جعفٍَر 

  . تِركَته )السالم 
  ٢ -حم نب دمأَح   ِليِن عِن بسِن الْحاٍط عبِن أَسب ِليع نِن عسِن الْحب ِليع نٍد عم

 من وِرثَ )عليه السالم ( بِن عبِد الْمِلِك عن حيدٍر عن حمزةَ بِن حمرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 و وِرثَته متاع الْبيِت و الْخرِثي و كُلَّ ما كَانَ )عليها السالم (  فَقَالَ فَاِطمةُ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

 لَه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٣  

ِن أَِبي عِن ابٍد عمحِد اللَِّه مبِلأَِبي ع ِرٍز قَالَ قُلْتحِن مةَ بلَمس ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيعليه ( م

 ِإنَّ رجلًا أَرماِنياً مات و أَوصى ِإلَي فَقَالَ ِلي و ما الْأَرماِني قُلْت نبِطي ِمن أَنباِط الِْجباِل )السالم 
وصى ِإلَي ِبتِركَِتِه و ترك ابنته قَالَ فَقَالَ ِلي أَعِطها النصف قَالَ فَأَخبرت زرارةَ ِبذَِلك مات و أَ

ا فَقَالَ ِلي اتقَاك ِإنما الْمالُ لَها قَالَ فَدخلْت علَيِه بعد فَقُلْت أَصلَحك اللَّه ِإنَّ أَصحابنا زعمو
 نمضأَنْ ت كلَيع تقَيلَِكِن ات و كتقَيا اتاللَِّه م ِني فَقَالَ لَا وتقَيات كأَن  
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  .ا قَالَ فَأَعِطها ما بِقي فَهلْ عِلم ِبذَِلك أَحد قُلْت لَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٤  

و أَخاه قَالَ الْمالُ  عن رجٍل مات و ترك ابنته )عليه السالم ( ِخداٍش الِْمنقَِري أَنه سأَلَ أَبا الْحسِن 
  .ِلِلابنِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ٥  
رجٍل مات و  ِفي )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

يش الْأُم الْأَِب و ِت ِمنِللْأُخ سلَي ِة ونالُ ِلِلابِه قَالَ الْمأُم ِلأَِبيِه و هتأُخ و هتناب كرٌء  ت.  
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن- ٦  

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ مات و ترك ابنته و عمه )عليه السالم ( عروةَ عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر 
يش مِللْع سلَي ِة ونالُ ِلِلابقَالَ الْم يِة شناِلاب عم مِللْع سقَالَ لَي ٌء  ٌء أَو.  

  ٧ -يمِد   حبع نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب د
اللَِّه بِن بكَيٍر عن حمزةَ بِن حمرانَ عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن عبِد اللَِّه بِن محِرٍز بياِع 

أَوصى ِإلَي رجلٌ و ترك خمسِمائَِة ِدرهٍم أَو ِستِمائَِة ِدرهٍم و ترك ابنةً و قَالَ ِلي الْقَلَاِنِس قَالَ 
 عن ذَِلك فَقَالَ أَعِط اِلابنةَ النصف و الْعصبةَ )عليه السالم ( عصبةٌ ِبالشاِم فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لْآخر فَلَما قَِدمت الْكُوفَةَ أَخبرت أَصحابنا ِبقَوِلِه فَقَالُوا اتقَاك فَأَعطَيت اِلابنةَ النصف النصف ا
ي  فَأَخبرته ِبما قَالَ أَصحابنا و أَخبرته أَن)عليه السالم ( الْآخر ثُم حججت فَلَِقيت أَبا عبِد اللَِّه 

 كلَيِة عبصافَةَ الْعخم كتيا أَفْتمِإن تنسِة فَقَالَ أَحنِإلَى اِلاب رالْآخ فصالن تفَعد.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٨  

 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ترك ابنته و أُخته ِلأَِبيِه و أُمِه قَالَ الْمالُ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه محِرٍز 
يش الْأُم الْأَِب و ِت ِمنِللْأُخ سلَي ِة ونِلِلاب ٌء  كُلُّه.  
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محمٍد الِْكنِدي عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن - ٩  
 عن رجٍل أَوصى )عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن محِرٍز قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِط اِلابةً فَقَالَ أَعناب كرت و لَكه و فَقَالَ ِإلَي تعجفَر فصاِلي النوِللْم كرات و فصةَ النن  
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ياِلي شوا ِللْماللَِّه م ا لَا ونابحأَص  ِه ِمنِإلَي تعجٌء فَر سا قَالُوا لَينابحِإنَّ أَص لَه قَاِبٍل فَقُلْت
ياِلي شوِف  ِللْمصذَ ِبالنخؤأَنْ ت كلَيع ي ِخفْتلَِكن و كتقَيا اتاللَِّه م فَقَالَ لَا و قَاكا اتمِإن ٌء و

  .ابنِة فَِإنَّ اللَّه سيؤدي عنك فَِإنْ كُنت لَا تخاف فَادفَِع النصف الْآخر ِإلَى اِل
  باب ِمرياِث ولَِد الْولَِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١
 قَالَ بنات )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي 

 قَامم نقُمِن ياِلاب اتنب و نهراِرثٌ غَيلَا و و اتنِت بيِللْم كُني ِت ِإذَا لَمالِْبن قَامم نقُمِة يناِلاب
لَا و و لَادأَو اتنِت بيِللْم كُني ِن ِإذَا لَماِلاب نهراِرثٌ غَي.  

  ٢ - نٍن عكَيِن سِد بمحم نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
  . قَالَ ابن اِلابِن يقُوم مقَام أَِبيِه )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ٣ -دمحِن   مِن بمحِد الربع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 قَالَ بنات اِلابنِة يِرثْن ِإذَا لَم تكُن بنات كُن مكَانَ الْبناِت )عليه السالم ( الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
سماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن   محمد بن ِإ- ٤  

 قَالَ بنات اِلابنِة يقُمن مقَام اِلابنِة ِإذَا لَم تكُن ِللْميِت بنات )عليه السالم ( الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نهراِرثٌ غَيلَا و و نهراِرثٌ غَيلَا و و لَدِت ويِللْم كُني ِن ِإذَا لَماِلاب قَامم نقُمِن ياِلاب اتنب و .  

لَا ] و[   قَالَ الْفَضلُ و ولْد الْولَِد أَبداً يقُومونَ مقَام الْولَِد ِإذَا لَم يكُن ولَد الصلِْب 
الْواِلداِن و الزوج و الزوجةُ فَِإنْ ترك ابن ابٍن و ابنةَ ابٍن فَالْمالُ بينهما ِللذَّكَِر يِرثُ معهم ِإلَّا 

  ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن 
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فَِإنْ ترك ابن ابٍن و ابن ابنٍة فَِلابِن اِلابِن الثُّلُثَاِن و ِلابِن اِلابنِة الثُّلُثُ و ِإنْ ترك ابنةَ ابٍن و ابن ابنٍة 
ِة وناِلاب ِصيبِت الثُّلُثُ نِن الِْبنِلاب ِن واِلاب ِصيبِن الثُّلُثَاِن نِة اِلابنٍة فَِلابنةَ ابناب ٍن وةَ ابناب كرِإنْ ت 

 و ِننيكِْم ِفي الْباثُ ِفيِه كَالْحالِْمري و ِفي ذَِلك كْمِة الثُّلُثُ فَالْحنِة اِلابنِلاب ِن الثُّلُثَاِن وِة اِلابنفَِلاب
ِن الثُّلُثَاِن ولِْد اِلابكُونُ ِلولِْب يالص اِت ِمنناِت الْبنب أَو ِننيثَلَاثَ ب كراِت الثُّلُثُ فَِإنْ تنلِْد الْبِلو 

يش هوند نِلم سلَي لَى والُ ِللْأَعٍض فَالْمعب فَلُ ِمنأَس مهضعٍن باب  كَذَِلك طٍْن وِبب بأَقْر هٌء ِلأَن
ِمنهن ِببطٍْن غُلَام فَالْمالُ كُلُّه ِلمن هو أَعلَى و لَيس ِلمن لَو كَانوا كُلُّهم بناٍت فَكَانَ أَسفَلَ 

يفَلَ شس  ناب ِة وناِلاب ناب كرِإنْ ت ِد ِمثْلُ ذَِلكعالْأَب اِل ِمنِبالْم قطٍْن أَحِبب بأَقْر وه نٌء ِلأَنَّ م
ابِن اِلابنِة ِلأَنه أَقْرب ِببطٍْن و كَذَِلك ِإنْ ترك ابنةَ ابنٍة و ابن ابنِة ابٍن فَالْمالُ ابنِة ابٍن فَالْمالُ كُلُّه ِل

مالُ كُلُّه كُلُّه ِلابنِة اِلابنِة ِلأَنها أَقْرب ِببطٍْن و كَذَِلك ِإنْ ترك ابنةَ ابِن ابنٍة و ابن ابِن ابِن ابٍن فَالْ
ِلابنِة ابِن اِلابنِة ِلأَنها أَقْرب ِببطٍْن و كَذَِلك ِإنْ ترك ابن ابنٍة و ِبنت ابنٍة و امرأَةً و عصبةً فَِللْمرأَِة 

ِة ِللذَّكَِر ِمثْلُ حنِن اِلاباب ِة ونِت اِلابِبن نيفَب ِقيا بم و نالثُّم ٍة وعبلَى أَرالُ عالْم مقْسِن ييثَيظِّ الْأُن
ِعشِرين سهماً ِللْمرأَِة الثُّمن ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِلابنِة اِلابنِة سبعةُ أَسهٍم و ِلابِن اِلابنِة أَربعةَ عشر سهماً 

اب ٍة وناب تِبن جاً ووز كرِإنْ ت ِة ونِن اِلاباب ِة ونِة اِلابناب نيفَب ِقيا بم و عبِج الروٍة فَِللزناب ن
ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و ِهي ِمن أَربعِة أَسهٍم فَِللزوِج سهم و ِلابِن اِلابنِة سهماِن و ِلابنِة اِلابنِة 

نْ ترك ابن ابنٍة و ابن ابٍن و زوجاً فَِللزوِج الربع و ما بِقي فَبين ابِن اِلابنِة و ابِن اِلابِن سهم و ِإ
ِهي الثُّلُثَاِن و وه ِن واِلاب ِصيبِن نِن اِلابِلاب الثُّلُثُ و وه ِة وناِلاب ِصيبِة ننِن اِلابِلاب و ضاً ِمنأَي 

  أَربعِة أَسهٍم و ِإنْ ترك زوجاً و ابنةَ ابنٍة فَِللزوِج الربع و ما بِقي فَِلابنِة اِلابنِة 
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رِإنْ ت و وددرم اِحدو مهس ِقيب و فصِة الننِة اِلابنِلاب اِن وسدِن السيوِن فَِللْأَبيوأَب ٍة ونةَ ابناب ك
ِة اِلابنِلاب اِن ومهِن سيوٍم فَِللْأَبهِة أَسسملَى خالُ عالْم مقْسي اِمِهمِر ِسهلَى قَدع ِهملَيِة ثَلَاثَةُ عن

 مقْسضاً يأَي كَذَِلك فصِة الننِن اِلابِلاب اِن وسدِن السيوِن فَِللْأَبيوأَب ٍة وناب ناب كرِإنْ ت ٍم وهأَس
ِإنْ ترك ابنةَ ابٍن و أَبويِن الْمالُ علَى خمسِة أَسهٍم ِللْأَبويِن سهماِن و ِلابِن اِلابنِة ثَلَاثَةُ أَسهٍم فَ

فَِللْأَبويِن السدساِن و ما بِقي فَِلابنِة اِلابِن و ِهي ِمن ِستِة أَسهٍم ِللْأَبويِن سهماِن و ِلابنِة اِلابِن 
 ِفي ِمرياِث ولَِد الْبناِت أَنهم جعلُوا ولَد أَربعةُ أَسهٍم قَالَ الْفَضلُ ِمن الدِليِل علَى خطَِإ الْقَوِم

الْبناِت ولَد الرجِل ِمن صلِْبِه ِفي جِميِع الْأَحكَاِم ِإلَّا ِفي الِْمرياِث و أَجمعوا علَى ذَِلك فَقَالُوا لَا 
ِليلَةُ ابلَا ح ِل وجِة ِللرنِن اِلابِليلَةُ ابِحلُّ حت ناِئكُمالِئلُ أَبح لَّ وج و زِل اللَِّه عِة ِلقَونِن اِلابِن اب

الَِّذين ِمن أَصالِبكُم فَِإذَا كَانَ ابن اِلابنِة ابن الرجِل ِلصلِْبِه ِفي هذَا الْموِضِع ِلم لَا يكُونُ ِفي 
 رجلًا طَلَّق امرأَةً لَه قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها لَم تِحلَّ ِتلْك الْمرأَةُ الِْمرياِث ابنه و كَذَِلك قَالُوا لَو أَنَّ

ِلابِن ابنٍة ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم ِمن النساِء فَكَيف صار الرجلُ 
لَا ي ِتِه ونِن ابا ابا أَبناهه جوزتِل أَنْ يجلَى الرع مرحقَالُوا ي كَذَِلك اِث وِفي الِْمري اهأَب ِصري

ِبامرأٍَة كَانَ تزوجها ابن ابنِتِه و كَذَِلك قَالُوا لَو شِهد ِلأَِبي أُمِه ِبشهادٍة أَو شِهد ِلابِن ابنِتِه 
هش زجت ٍة لَمادهاِث قَالُوا ِبشاِب الِْمرياُءوا ِإلَى بةٌ فَِإذَا جكَِثري كَاِمِهمِذِه ِفي أَحه اهبأَش و هتاد

لَيس ولَد اِلابنِة ولَد الرجِل و لَا هو لَه ِبأٍَب اقِْتداًء ِمنهم ِبالْأَسلَاِف و الَِّذين أَرادوا ِإبطَالَ 
الْح ِن وسِن الْحياِبِه )عليهما السالم ( سِفي ِكت اللَّه صن ا قَدم عذَا مانُ هعتسالْم اللَّه ا وِهمِب أُمبِبس 

ِبقَوِلِه عز و جلَّ كُلا هدينا و نوحاً هدينا ِمن قَبلُ و ِمن ذُريِتِه داود و سلَيمانَ و أَيوب ِإلَى 
قَو وه وٍح وِة نيذُر ِمن و مِة آديذُر ى ِمنلَ ِعيسعفَج اِلِحنيالص كُلٌّ ِمن ِإلْياس ِعيسى و ِلِه و

و افصوا الِْإنادأَر لَى لَوِل بجالر لَدِة وناِلاب لَدكُونُ ولَا ي فى فَكَيِلِعيس لَا أَب هٍت ِلأَنِبن ناب 
 ِفيقوِباللَِّه الت و قالْح.  
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  باب ِمرياِث الْأَبويِن
١ -ِعد وٍب وبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب و أَِبي 
 أَبويِه قَالَ ِللْأَِب  ِفي رجٍل مات و ترك)عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 مهس ِللْأُم اِن ومهس.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن - ٢  

خاه قَالَ يا شيخ تِريد علَى  عن رجٍل ترك أُمه و أَ)عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 
 ِليقَالَ كَانَ ع معن اِب قَالَ قُلْتلَا )عليه السالم ( الِْكت فَالْأَخ قَالَ قُلْت بفَالْأَقْر بالَ الْأَقْرِطي الْمعي 
  .ي الْمالَ الْأَقْرب فَالْأَقْرب  كَانَ يعِط)عليه السالم ( يِرثُ شيئاً قَالَ قَد أَخبرتك أَنَّ عِلياً 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن بِن حماٍد عِن ابِن - ٣  
جٍل ترك أَبويِه  ِفي ر)عليه السالم ( ِمسِكٍني عن مشمِعلِّ بِن سعٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ ِهي ِمن ثَلَاثَِة أَسهٍم ِللْأُم سهم و ِللْأَِب سهماِن 
اِت ِلأُموالْأَخ ِة ووالِْإخ اِت ِلأٍَب ووالْأَخ ِة ووالِْإخ عِن ميواِث الْأَبباب ِمري  

١ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِميعاً   عج سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ٍر ويمِن أَِبي ع
 و عن )عليه السالم ( عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ قُلْت ِلزرارةَ ِإنَّ أُناساً حدثُوِني عنه يعِني أَبا عبِد اللَِّه 

ِض فَأَعِرضها علَيك فَما كَانَ ِمنها باِطلًا فَقُلْ هذَا باِطلٌ و ما  ِبأَشياَء ِفي الْفَراِئ)عليه السالم ( أَِبيِه 
 كُتاس ِوِه ورلَا ت و قذَا حقّاً فَقُلْ ها حهكَانَ ِمن  
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 ِفي أَبويِن و ِإخوٍة ِلأُم أَنهم يحجبونَ و لَا )عليهما السالم ( و قُلْت لَه حدثَِني رجلٌ عن أَحِدِهما 
 لَك هو يِرثُونَ فَقَالَ هذَا و اللَِّه هو الْباِطلُ و لَِكني سأُخِبرك و لَا أَرِوي لَك شيئاً و الَِّذي أَقُولُ

و اللَِّه الْحق ِإنَّ الرجلَ ِإذَا ترك أَبويِه فَِللْأُم الثُّلُثُ و ِللْأَِب الثُّلُثَاِن ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ فَِإنْ 
ِلأُمِه السدس و ِللْأَِب خمسةُ كَانَ لَه ِإخوةٌ يعِني ِللْميِت يعِني ِإخوةً ِلأٍَب و أُم أَو ِإخوةً ِلأٍَب فَ

 ونَ الْأُمبجحلَا ي مهوا ِلأٍَب فَِإنسلَي ةُ ِلأُموا الِْإخأَم اِلِه وِل ِعيأَج ِللْأَِب ِمن فِّرا ومِإن اٍس ودأَس
هأُم كرت لٌ وجر اتِإنْ م ِرثُونَ ولَا ي ِن الثُّلُِث وع ةً ووِإخ أٍَب و و اٍت ِلأُموأَخ ةً ووِإخ و 

 لَم ها ِلأَنهونبجحلَا ي ِرثُونَ ولَا ي مهاً فَِإنيح الْأَب سلَي و اٍت ِلأُموأَخ ةً ووِإخ اٍت ِلأٍَب ووأَخ
  .يورثْ كَلَالَةً 

يِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٢  
 قَالَ ِإذَا ترك الْميت أَخويِن فَهم ِإخوةٌ مع الْميِت حجبا الْأُم )عليه السالم ( الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

اِحداً لَمِإنْ كَانَ و ِن الثُّلُِث وِن الثُّلُِث عع الْأُم نبجاٍت حوأَخ عبأَر قَالَ ِإذَا كُن و ِب الْأُمجحي 
 نبجحي ثَلَاثاً لَم ِإنْ كُن ِن ويوِزلَِة الْأَخنِبم نهِلأَن.  

  ٣ -ِن أَحِن بسحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نع دم
 عن أَبويِن و أُختيِن ِلأٍَب و أُم )عليه السالم ( عن فَضٍل أَِبي الْعباِس الْبقْباِق قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ا قُلْت فَأَربع قَالَ نعم هلْ يحجباِن الْأُم عِن الثُّلُِث قَالَ لَا قَالَ قُلْت فَثَلَاثٌ قَالَ لَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي - ٤  

ب الْأُم ِمن الثُّلُِث  قَالَ لَا تحج)عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإذَا لَم يكُن ولَد ِإلَّا أَخواِن أَو أَربع أَخواٍت 

  ٥ - نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ لَا تحجب الْأُم عِن الثُّلُِث ِإلَّا أَخواِن )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه فَضٍل أَِبي الْعباِس الْبقْباِق عن أَ

  .أَو أَربع أَخواٍت ِلأٍَب و أُم أَو ِلأٍَب 
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  و ِبِإسناِدِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد - ٦
  . يقُولُ ِإنَّ الِْإخوةَ ِمن الْأُم لَا يحجبونَ الْأُم عِن الثُّلُِث )عليه السالم ( اللَِّه 

  ٧ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا ع
 يا زرارةُ ما تقُولُ ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن بحٍر عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

ن أُمِه قَالَ قُلْت السدس ِلأُمِه و ما بِقي فَِللْأَِب فَقَالَ ِمن أَين قُلْت رجٍل ترك أَبويِه و ِإخوته ِم
 كحيفَقَالَ و سدِه السةٌ فَِلأُموِإخ اِبِه فَِإنْ كانَ لَهقُولُ ِفي ِكتلَّ يج و زع اللَّه تِمعس ذَا قُلْته

  .ِإخوةُ ِمن الْأَِب فَِإذَا كَانَ الِْإخوةُ ِمن الْأُم لَم يحجبوا الْأُم عِن الثُّلُِث يا زرارةُ أُولَِئك الْ
  باب ِمرياِث الْولَِد مع الْأَبويِن

١ -ٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ن
يونس بِن عبِد الرحمِن جِميعاً عن صفْوانَ أَو قَالَ عن عمر بِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ 

 و ) عليه وآله صلى اهللا(  صِحيفَةَ ِكتاِب الْفَراِئِض الَِّتي ِهي ِإملَاُء رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( أَقْرأَِني أَبو جعفٍَر 
 ِليطُّ ععليه السالم ( خ( ِللْأُم ٍم وهثَلَاثَةُ أَس فصِة الننِلِلاب هأُم و هتناب كرلٌ تجا رِفيه تدجِدِه فَوِبي 

فَِلِلابنِة و ما أَصاب سهماً السدس سهم يقْسم الْمالُ علَى أَربعِة أَسهٍم فَما أَصاب ثَلَاثَةَ أَسهٍم 
 سدِللْأَِب الس ٍم وهثَلَاثَةُ أَس فصِة الننفَِلِلاب اهأَب و هتناب كرلٌ تجا رِفيه أْتقَر قَالَ و ِللْأُم وفَه

سهٍم فَِلِلابنِة و ما أَصاب سهماً فَِللْأُم قَالَ سهم يقْسم الْمالُ علَى أَربعِة أَسهٍم فَما أَصاب ثَلَاثَةَ أَ
محمد و وجدت ِفيها رجلٌ ترك أَبويِه و ابنته فَِلِلابنِة النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِللْأَبويِن ِلكُلِّ واِحٍد 

 سدا السمهِمن]ها سمهاِحٍد ِمنِلكُلِّ وثَلَاثَةً ] م ابا أَصٍم فَمهِة أَسسملَى خالُ عالْم مقْسي
  .فَِلِلابنِة و ما أَصاب سهميِن فَِللْأَبويِن 
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صحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب   ِعدةٌ ِمن أَ- ٢
عن زرارةَ قَالَ وجدت ِفي صِحيفَِة الْفَراِئِض رجلٌ مات و ترك ابنته و أَبويِه فَِلِلابنِة ثَلَاثَةُ أَسهٍم 

واِحٍد ِمنهما سهم يقْسم الْمالُ علَى خمسِة أَجزاٍء فَما أَصاب ثَلَاثَةَ أَجزاٍء و ِللْأَبويِن ِلكُلِّ 
  .فَِلِلابنِة و ما أَصاب جزَءيِن فَِللْأَبويِن 

 بِن عبيٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمِد بِن ِعيسى- ٣  
 عِن الْجد فَقَالَ ما )عليه السالم ( يونس جِميعاً عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ِمِننيؤالْم أِْيِه ِإلَّا أَِمريداً قَالَ ِفيِه ِإلَّا ِبرأَح لَ)عليه السالم ( أَِجدأَص قُلْت  ا قَالَ ِفيِه أَِمريفَم اللَّه كح
 ِمِننيؤثِْني )عليه السالم ( الْمدح اللَّه كلَحأَص اٍب قُلْتِفي ِكت ى أُقِْرئَكَهتقَالَ ِإذَا كَانَ غَداً فَالْقَِني ح 

اٍب فَقَالَ ِليقِْرئَِنيِه ِفي ِكتأَنْ ت ِمن ِإلَي بأَح ِديثَكِإذَا كَانَ فَِإنَّ ح ا أَقُولُ لَكم عمةَ اسالثَّاِني 
غَداً فَالْقَِني حتى أُقِْرئَكَه ِفي ِكتاٍب فَأَتيته ِمن الْغِد بعد الظُّهِر و كَانت ساعِتي الَِّتي كُنت أَخلُو 

أَنْ أَس هأَكْر تكُن ِر وصالْع ِر والظُّه نيا بِبِه ِفيه نِل مأَج ِني ِمنفِْتيةَ أَنْ ييشاِلياً خِإلَّا خ أَلَه
 فَقَالَ لَه أَقِْرئ زرارةَ صِحيفَةَ )عليه السالم ( يحضره ِبالتِقيِة فَلَما دخلْت علَيِه أَقْبلَ علَى ابِنِه جعفٍَر 

 ِفي الْبيِت فَقَام فَأَخرج ِإلَي صِحيفَةً ِمثْلَ )عليه السالم ( نا و جعفَر الْفَراِئِض ثُم قَام ِلينام فَبِقيت أَ
فَِخِذ الْبِعِري فَقَالَ لَست أُقِْرئُكَها حتى تجعلَ ِلي علَيك اللَّه أَنْ لَا تحدثَ ِبما تقْرأُ ِفيها أَحداً 

لَم و ى آذَنَ لَكتداً حأَب لَم و لَيع قيضت ِلم و اللَّه كلَحأَص أَِبي فَقُلْت أْذَنَ لَكى يتقُلْ حي 
 تكُن و لَك فَذَاك فَقُلْت لَك ا قُلْتلَى ما ِإلَّا عاِظٍر ِفيهِبن تا أَنفَقَالَ ِلي م ِبذَِلك وكأَب كرأْمي

ِض و الْوصايا بِصرياً ِبها حاِسباً لَها أَلْبثُ الزمانَ أَطْلُب شيئاً يلْقَى علَي ِمن رجلًا عاِلماً ِبالْفَراِئ
الْفَراِئِض و الْوصايا لَا أَعلَمه فَلَا أَقِْدر علَيِه فَلَما أَلْقَى ِإلَي طَرف الصِحيفَِة ِإذَا ِكتاب غَِليظٌ 

هأَن فرعِر يالْأَم لَِة والص اِس ِمنِدي النا ِبأَيم ا ِخلَافا فَِإذَا ِفيهِفيه تظَرفَن ِلنيِب الْأَوكُت ِمن 
ِبالْمعروِف الَِّذي لَيس ِفيِه اخِتلَاف و ِإذَا عامته كَذَِلك فَقَرأْته حتى أَتيت علَى آِخِرِه ِبخبِث 

فٍْس ون ا وهتجرأَد لَى آِخِرِه ثُمع تيى أَتتاِطلٌ حب هؤا أَقْرأَن و قُلْت أٍْي وقَاِم رس فٍُّظ وحِقلَِّة ت 
قُلْت  فَقَالَ ِلي أَ قَرأْت صِحيفَةَ الْفَراِئِض فَ)عليه السالم ( دفَعتها ِإلَيِه فَلَما أَصبحت لَِقيت أَبا جعفٍَر 
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يِبش ساِطلٌ لَيب قَالَ قُلْت أْتا قَرم تأَير ففَقَالَ كَي معِه قَالَ فَِإنَّ  نلَيع اسا النم ِخلَاف وٍء ه
(  و خطُّ عِلي )له صلى اهللا عليه وآ( الَِّذي رأَيت و اللَِّه يا زرارةُ هو الْحق الَِّذي رأَيت ِإملَاُء رسوِل اللَِّه 

   )عليه السالم 



  )٩٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

 )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه ِبيِدِه فَأَتاِني الشيطَانُ فَوسوس ِفي صدِري فَقَالَ و ما يدِريِه أَنه ِإملَاُء رسوِل ال
 ِليطُّ عخ عليه السالم ( و( كاللَِّه ِإن طَانُ ويالش دو كَّنشةُ لَا تاررا زي ِطقلَ أَنْ أَنِدِه فَقَالَ ِلي قَبِبي 

 ِبيِدِه و قَد )عليه السالم (  و خطُّ عِلي  )صلى اهللا عليه وآله( شكَكْت و كَيف لَا أَدِري أَنه ِإملَاُء رسوِل اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم ي أَنَّ أَِمريدج نثَِني أَِبي عدعليه السالم ( ح( اللَّه لَِنيعج فلَا كَي قَالَ قُلْت ذَِلك ثَهدح 

تكُن لَو اِب والِْكت ِني ِمنا فَاتلَى مع تِدمن و اكِني ِفدفُوتأَنْ لَا ي توجلَر ِرفُها أَعأَن و هأْتقَر 
 ِبأَشياَء )عليه السالم ( ِمنه حرف قَالَ عمر بن أُذَينةَ قُلْت ِلزرارةَ فَِإنَّ أُناساً حدثُوِني عنه و عن أَِبيِه 

 ِمنها باِطلًا فَقُلْ هذَا باِطلٌ و ما كَانَ ِمنها حقّاً فَقُلْ هذَا ِفي الْفَراِئِض فَأَعِرضها علَيك فَما كَانَ
 ِفي )عليه السالم ( حق و لَا ترِوِه و اسكُت فَحدثْته ِبما حدثَِني ِبِه محمد بن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .م و اِلابنِة و الْأَبويِن فَقَالَ هو و اللَِّه الْحق اِلابنِة و الْأَِب و اِلابنِة و الْأُ
 در ِقيا بم و سدِللْأَِب الس و فصِة الننأٍَب ِلِلاب ٍة وناذَانَ ِفي ابش نلُ بقَالَ الْفَض و   

كرِإنْ ت كَذَِلك ا واِئِهمِصبِر أَنلَى قَدا عِهملَيا عم و سدالس ِللْأُم و فصِة النناً فَِلِلابأُم ةً وناب 
 ِمن با أَقْرهِة ِلأَننفَِلِلاب ِقيا بم اِس والن ضعقَالَ ب قَد ا واِئِهمِصبِر أَنلَى قَدا عِهملَيع در ِقيب

أَنَّ الْأَبويِن يتقَرباِن ِبأَنفُِسِهما كَما يتقَرب الْولَد و لَيسوا ِبأَقْرب الْواِلديِن و غَِلطَ ِفي ذَِلك كُلِِّه ِل
 مهاملُوا ِسهكْمتاس مهِلأَن اِئِهمِصبِر أَنلَى قَدع ِقيا بم ِهملَيع درأَنْ ي ابوالص ِن ويوالْأَب ِمن

بوا أَقْرِر فَكَانلَى قَدع مهنيب ذَِلك مقْساِم فَيحِة الْأَرابِبقَر ماِل لَهالْم ِمن ِقيا باِم فَكَانَ محالْأَر 
 مناِزِلِهم فَيكُونُ حكْم ما بِقي ِمن الْماِل حكْم ما قَسمه اللَّه عز و جلَّ بينهم لَا يخالَف اللَّه ِفي

 ِقيا بم اِن وسدِن السيوِللْأَب و فصِة الننِن فَِلِلابيوأَب تاً وِبن كرِإنْ ت و هتمِقس ريغتلَا ي كِْمِه وح
لْآخِر و جعلَ ِللنساِء رد علَيِهم علَى قَدِر أَنِصباِئِهم ِلأَنَّ اللَّه جلَّ و عز لَم يرد علَى أَحٍد دونَ ا

  نِصيباً كَما جعلَ 
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كرِإنْ ت و الْأُم الْأَِب و نيِة بِذِه الْفَِريضى ِفي هوس ِصيباً واِل نجِن ِللريتنِن فَِلِلابيوأَب ِن ويتناب 
الثُّلُثَاِن و ِللْأَبويِن السدساِن و ِإنْ ترك ثَلَاثَ بناٍت أَو أَكْثَر فَِللْأَبويِن السدساِن و ِللْبناِت الثُّلُثَاِن 

 السدساِن و ما بِقي فَبين اِلابِن و اِلابنِة ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ و ِإنْ ترك أَبويِن و ابناً و ِبنتاً فَِللْأَبويِن
  .الْأُنثَييِن 

  باب ِمرياِث الْولَِد مع الزوِج و الْمرأَِة و الْأَبويِن
١ -ِد بمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِن عب سوني نى عِن ِعيس

الرحمِن جِميعاً عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ قُلْت ِلزرارةَ ِإني سِمعت محمد بن مسِلٍم و بكَيراً 
ِج الربع ثَلَاثَةُ أَسهٍم ِمِن اثْني  ِفي زوٍج و أَبويِن و ابنٍة فَِللزو)عليه السالم ( يرِوياِن عن أَِبي جعفٍَر 

 وٍم فَههةُ أَسسمخ ِقيب ماً وهس رشع يٍم ِمِن اثْنهةُ أَسعباِن أَرسدِن السيوِللْأَب ماً وهس رشع
 اثْني عشر سهماً و ِإنْ كَانتا اثْنتيِن ِلِلابنِة ِلأَنها لَو كَانت ذَكَراً لَم يكُن لَها غَير خمسٍة ِمِن

فَلَهما خمسةٌ ِمِن اثْني عشر سهماً ِلأَنهما لَو كَانا ذَكَريِن لَم يكُن لَهما غَير ما بِقي خمسةٌ ِمِن 
نْ تلِْقي الْعولَ فَتجعلَ الْفَِريضةَ لَا تعولُ فَِإنما اثْني عشر قَالَ زرارةُ هذَا هو الْحق ِإذَا أَردت أَ

 و جوا الزفَأَم الْأُم الْأَِب و اِت ِمنوالْأَخ لِْد والْو ةُ ِمناديالز ملَه لَى الَِّذينانُ عقْصلُ النخدي
  .ما سمى اللَّه لَهم شيئاً الِْإخوةُ ِللْأُم فَِإنهم لَا ينقَصونَ ِم

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢  
ٍم عن أَِبي جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب و علَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِل

 ِفي امرأٍَة ماتت و تركَت زوجها و أَبويها و ابنتها قَالَ ِللزوِج الربع ثَلَاثَةُ )عليه السالم ( جعفٍَر 
ثْني عشر سهماً أَسهٍم ِمِن اثْني عشر سهماً و ِللْأَبويِن ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما السدس سهماِن ِمِن ا

 يٍم ِمِن اثْنهِة أَسسمخ ِمن أَكْثَر لَه كُني كَانَ ذَكَراً لَم لَو هِة ِلأَننِلِلاب ٍم فَِهيهةُ أَسسمخ ِقيب و
ِس شدالس ا ِمنمهاِحٍد ِمناِن ِلكُلِّ وقَصنِن لَا ييوماً ِلأَنَّ الْأَبهس رشأَنَّ ع ئاً وي  
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  .الزوج لَا ينقَص ِمن الربِع شيئاً 
  ٣ -فَعةَ قَالَ داعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديماباً   حانُ ِكتفْوص ِإلَي 

ِلموسى بِن بكٍْر فَقَالَ ِلي هذَا سماِعي ِمن موسى بِن بكٍْر و قَرأْته علَيِه فَِإذَا ِفيِه موسى بن بكٍْر 
نا عن أَِبي عبِد اللَِّه و عن عِلي بِن سِعيٍد عن زرارةَ قَالَ هذَا ِمما لَيس ِفيِه اخِتلَاف ِعند أَصحاِب

 أَنهما سِئلَا عِن امرأٍَة تركَت زوجها و أُمها و ابنتيها فَقَالَ ِللزوِج )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
كَان ا لَومهِلأَن ِقيا بِن ميتنِلِلاب و سدالس ِللْأُم و عبالريا شملَه كُني ِن لَملَيجا ر  و ِقيا بٌء ِإلَّا م

لَا تزاد الْمرأَةُ أَبداً علَى نِصيِب الرجِل لَو كَانَ مكَانها و ِإنْ ترك الْميت أُماً و أَباً و امرأَةً و ابنةً 
 ِرينِعش ٍة وعبأَر ةَ ِمنِد فَِإنَّ الْفَِريضِلأَح و ِرينِعش ٍة وعبأَر ٍم ِمنهثَلَاثَةُ أَس نأَِة الثُّمرماً ِللْمهس

الْأَبويِن السدس أَربعةُ أَسهٍم و ِلِلابنِة النصف اثْنا عشر سهماً و بِقي خمسةُ أَسهٍم ِهي مردودةٌ 
ٌء و ِإنْ ترك أَبويِن  حِد الْأَبويِن علَى قَدِر ِسهاِمِهما و لَا يرد علَى الْمرأَِة شيعلَى ِسهاِم اِلابنِة و أَ

و امرأَةً و ِبنتاً فَِهي أَيضاً ِمن أَربعٍة و ِعشِرين سهماً ِللْأَبويِن السدساِن ثَماِنيةُ أَسهٍم ِلكُلِّ واِحٍد 
نهما أَربعةُ أَسهٍم و ِللْمرأَِة الثُّمن ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِلِلابنِة النصف اثْنا عشر سهماً و بِقي سهم ِم

يأَِة شرلَى الْمع درلَا ي و اِمِهمِر ِسهلَى قَدِن عيوالْأَب ِة ونلَى اِلابع وددرم اِحدو أَباً ٌء و كرِإنْ ت 
 يٍم ِمِن اثْنهثَلَاثَةُ أَس عبِج الروِللز و سدالس وه و رشع ياِن ِمِن اثْنمهةً فَِللْأَِب سناب جاً ووز و

درم اِحدو مهس ِقيب و رشع يٍم ِمِن اثْنهةُ أَسِست فصِة الننِلِلاب و رشالْأَِب ع ِة ونلَى اِلابع ود
يِج شولَى الزع درلَا ي ا واِمِهمِر ِسهلَى قَداِن  عولَِد ِإلَّا الْأَبالْو علِْق اللَِّه مخ ِمن دِرثُ أَحلَا ي ٌء و

كُوراً كَانوا أَو ِإناثاً فَِإنهم ِبمنِزلَِة الْولَِد و الزوج و الزوجةُ فَِإنْ لَم يكُن ولَد و كَانَ ولَد الْولَِد ذُ
و ولَد الْبِنني ِبمنِزلَِة الْبِنني يِرثُونَ ِمرياثَ الْبِنني و ولَد الْبناِت ِبمنِزلَِة الْبناِت يِرثُونَ ِمرياثَ الْبناِت 

 جوالز ِن ويوونَ الْأَببجحي و أَكْثَر ثَلَاثٍَة و ِن ويطْنفَلُوا ِببِإنْ س الْأَكْثَِر و اِمِهمِسه نةَ عجوالز و
  .يِرثُونَ ما يِرثُ ولَد الصلِْب و يحجبونَ ما يحجب ولَد الصلِْب 
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  باب ِمرياِث الْأَبويِن مع الزوِج و الزوجِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محسِن بِن أَحمد عن أَباِن بِن عثْمانَ - ١

 ِفي زوٍج و أَبويِن قَالَ ِللزوِج النصف و ِللْأُم )عليه السالم (  عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر
 ِقيا بم الثُّلُثُ و ِللْأُم و عبأَِة الررِن قَالَ ِللْميوأَب عأٍَة مرقَالَ ِفي ام و ِقيا بِللْأَِب م الثُّلُثُ و

  .فَِللْأَِب 
  ٢ -ِإب نب ِلياِعيلَ   عمِإس ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمر

 ِفي زوٍج و أَبويِن قَالَ ِللزوِج النصف و ِللْأُم )عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .ِللْأَِب الثُّلُثُ و ما بِقي فَ

  ٣ - رمع نِميعاً عج سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع و  
اها رسولُ  أَقْرأَه صِحيفَةَ الْفَراِئِض الَِّتي أَملَ)عليه السالم ( بِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم أَنَّ أَبا جعفٍَر 

 ِبيِدِه فَقَرأْت ِفيها امرأَةٌ تركَت زوجها و أَبويها )عليه السالم (  و خطَّ عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
هس سدِللْأَِب الس اً واماِن الثُّلُثُ تمهس ِللْأُم ٍم وهثَلَاثَةُ أَس فصِج النوفَِللز م.  

  ٤ - اساً قَدةَ ِإنَّ أُناررِلز ةَ قَالَ قُلْتنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع هنع و  
 فَما كَانَ  ِبأَشياَء ِفي الْفَراِئِض فَأَعِرضها علَيك)عليه السالم ( حدثُوِني عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

ِمنها باِطلًا فَقُلْ هذَا باِطلٌ و ما كَانَ ِمنها حقّاً فَقُلْ هذَا حق و لَا ترِويِه و اسكُت فَحدثْته ِبما 
 قالْح واللَِّه ه ِن قَالَ ويوالْأَب ِج ووِلٍم ِفي الزسم نب دمحثَِني ِبِه مدح.  

 حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط  - ٥  
 ِفي امرأٍَة توفِّيت و تركَت )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن وضاٍح عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مها و أَباها قَالَ ِهي ِمن ِستِة أَسهٍم ِللزوِج النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِللْأُم الثُّلُثُ سهماِن زوجها و أُ
 مهس سدِللْأَِب الس و.  

 لَى أَنَّ ِللْأُمِليِل عالد ِمن أَلَِة وسِذِه الْماذَانَ ِفي هش نلُ بِميِع    قَالَ الْفَضج الثُّلُثَ ِمن
  الْماِل أَنَّ جِميع من خالَفَنا لَم يقُولُوا ِفي هِذِه الْفَِريضِة ِللْأُم السدس و ِإنما قَالُوا ِللْأُم ثُلُثُ 
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ما بِقي و ثُلُثُ ما بِقي هو السدس و لَِكنهم لَم يستِجيزوا أَنْ يخاِلفُوا لَفْظَ الِْكتاِب فَأَثْبتوا لَفْظَ 
اثُ الْمِمري كَذَِلك اِبِه ولَى ِكتع لَى اللَِّه وع ِخلَاف ذَِلك و هكْمالَفُوا حخ اِب والِْكت عأَِة مر

الْأَبويِن ِللْمرأَِة الربع و ِللْأُم الثُّلُثُ كَاِملًا و ما بِقي فَِللْأَِب ِلأَنَّ اللَّه جلَّ ِذكْره قَد سمى ِفي هِذِه 
ِللْأُم و فصِج النوِللز و عبأَِة الررا ِللْملَهِفي الَِّتي قَب ِة والْفَِريض ئاً ويِللْأَِب ش مسي لَم الثُّلُثَ و 

ِإنما قَالَ و وِرثَه أَبواه فَِلأُمِه الثُّلُثُ و كَانَ ما بِقي بعد ذَهاِب السهاِم ِللْأَِب فَِإنما يِرثُ الْأَب ما 
 ِقيب.  

  باب الْكَلَالَِة
١ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل ب

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب و عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن محمِد 
 قَالَ ِإذَا ترك الرجلُ أَباه أَو أُمه أَِو ابنه أَِو ابنته ِإذَا ترك )م عليه السال( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .واِحداً ِمن هؤلَاِء الْأَربعِة فَلَيس هم الَِّذين عنى اللَّه عز و جلَّ قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة 
 عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن عِلي بِن ِرباٍط عن حمزةَ   حميد بن ِزياٍد- ٢  

  . عِن الْكَلَالَِة فَقَالَ ما لَم يكُن ولَد و لَا واِلد )عليه السالم ( بِن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  ٣ -نع اِهيمرِإب نب ِليِميعاً   عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و 

 قَالَ الْكَلَالَةُ ما لَم )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِلدلَا و و لَدو كُني.  

  ِث الِْإخوِة و الْأَخواِت مع الْولَِدباب ِمريا
١ - ِريعِن الْأَشسِن الْحِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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 ِه ِفي ذَِلكاِب ِإلَيا ِبالِْكتِهملَيع تراٍث فَأَشةٌ ِفي ِمريعازني ممِني عب ِن ِمنلَيجر نيب قَعقَالَ و
رأٍَة ترقُولُ ِفي اما تم اكِفد ا اللَّهلَنعِميعاً جِه جا ِإلَيبأِْيِه فَكَتر نا عردصا ِليهتناب ا وهجوز كَت

ِلأَِبيها و أُمها و قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنْ رأَيت أَنْ تِجيبنا ِبمر الْحق فَخرج ِإلَيِهما ِكتاب ِبسِم اللَِّه 
تابكُما ذَكَرتما أَنَّ امرأَةً ماتت و الرحمِن الرِحيِم عافَانا اللَّه و ِإياكُما أَحسن عاِفيٍة فَِهمت ِك

  .تركَت زوجها و ابنتها و أُختها ِلأَِبيها و أُمها فَالْفَِريضةُ ِللزوِج الربع و ما بِقي فَِلِلابنِة 
عن عمر بِن أُذَينةَ عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٢  

 رجلٌ ترك ابنته و أُخته ِلأَِبيِه و أُمِه فَقَالَ الْمالُ كُلُّه )عليه السالم ( محِرٍز قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ش الْأُم الْأَِب و ِت ِمنِللْأُخ سلَي ِة ونِلِلابي  لٌ ِمنجر تيالْم ذَا وا ِإلَى هنجتا قَِد احفَِإن ٌء فَقُلْت

هؤلَاِء الناِس و أُخته مؤِمنةٌ عاِرفَةٌ قَالَ فَخِذ النصف لَها خذُوا ِمنهم كَما يأْخذُونَ ِمنكُم ِفي 
 فَذَكَرت ذَِلك ِلزرارةَ فَقَالَ ِإنَّ علَى ما جاَء ِبِه ابن محِرٍز سنِتِهم و قَضاياهم قَالَ ابن أُذَينةَ

  .لَنوراً 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ قَالَ 

ةُ ِفي أَحامالْع و اسةُ الناررةُ زجالْح وه ِه ولَيوا ععمأَج لًا قَدقُولُونَ قَوي اِئِضِهمفَر و كَاِمِهم
علَيِهم يقُولُونَ ِفي رجٍل توفِّي و ترك ابنته أَِو ابنتيِه و ترك أَخاه ِلأَِبيِه و أُمِه أَو أُخته ِلأَِبيِه و أُمِه 

تأُخ أَو اهاِل أَخةَ الْمِقيطُونَ بعي ِن وِه الثُّلُثَييتنأَِو اب فصةَ الننطُونَ اِلابعي مهِلأَِبيِه ِإن اهأَخ ِلأَِبيِه أَو ه
 و بِني أَِخيِه و لَا يعطُونَ ِلأَِبيِه و أُمِه أَو أُخته ِلأَِبيِه أَو أُخته ِلأَِبيِه و أُمِه دونَ عصبِة بِني عمِه

الِْإخوةَ ِللْأُم شيئاً قَالَ فَقُلْت لَهم فَهِذِه الْحجةُ علَيكُم ِإنما سمى اللَّه ِللِْإخوِة ِللْأُم أَنه يورثُ 
الْأُخ متطَيأَع ئاً ويِة شناِلاب عم مطُوهعت اِل كَلَالَةً فَلَمةَ الْمِقيِللْأَِب ب تالْأُخ و الْأُم ِللْأَِب و ت

 زكَلَالَةً فَقَالَ ع ةَ ِللْأُموى الِْإخما سلَّ كَلَالَةً كَمج و زع اللَّه ماهما سمِإن ِة وبصالْع و مونَ الْعد
لَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة فَِلم فَرقْتم بينهما فَقَالُوا السنِة و ِإجماِع و جلَّ ِمن قَاِئٍل يستفْتونك قُِل ال

  الْجماعِة قُلْنا سنِة اللَِّه و سنِة رسوِلِه أَو سنِة الشيطَاِن و أَوِلياِئِه 
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 كرا ِإذَا تِن قُلْنيلَتصا ِفي خونمالَفْتخ ِن ويلَتصا ِفي خونمتعابت ا قَدفُلَاٍن قُلْن ِة فُلَاٍن ونفَقَالُوا س
 ِإذَا ترك أَباً أَِو ابناً قُلْتم صدقْتم فَقُلْنا أَو أُماً أَِو ابنةً واِحداً ِمن أَربعٍة فَلَيس الْميت يورثُ كَلَالَةً

 ا ِفي الْأُمونمالَفْتخ ئاً ويا شهعم الْأُم ةَ ِمنوطُوا الِْإخعت ِة فَلَمنا ِفي اِلابونمتعابت ا ثُمنلَيع متيفَأَب
الِْإخوةَ ِللْأُم الثُّلُثَ مع الْأُم و ِهي حيةٌ و ِإنما يِرثُونَ ِبحقِّها و رِحِمها و كَما أَنَّ فَكَيف تعطُونَ 

هئاً ِلأَنيالْأَِب ش عِرثُونَ ماِت ِللْأَِب لَا يوالْأَخ ةَ ووالِْإخ و الْأُم اِت ِللْأَِب ووالْأَخ ةَ ووالِْإخ م
 كُمأَن ذَِلك ِمن بجأَع ئاً ويا شهعِرثُونَ ملَا ي ِللْأُم اتوالْأَخ ةُ ووالِْإخ الْأَِب كَذَِلك قِرثُونَ ِبحي

ونُ لَها ِإلَّا السدس تقُولُونَ ِإنَّ الِْإخوةَ ِمن الْأُم لَا يِرثُونَ الثُّلُثَ و يحجبونَ الْأُم عِن الثُّلُِث فَلَا يكُ
كَِذباً و جهلًا و باِطلًا قَد أَجمعتم علَيِه فَقُلْت ِلزرارةَ تقُولُ هذَا ِبرأِْيك فَقَالَ أَنا أَقُولُ هذَا ِبرأِْيي 

   .)هللا عليه وآله صلى ا( ِإني ِإذاً لَفَاِجر أَشهد أَنه الْحق ِمن اللَِّه و ِمن رسوِلِه 
  ٣ - سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ٍر ويمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ركَت  امرأَةٌ ت)عليه السالم ( جِميعاً عن عمر بِن أُذَينةَ عن بكَيِر بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
زوجها و ِإخوتها ِلأُمها و ِإخوتها و أَخواِتها ِلأَِبيها فَقَالَ ِللزوِج النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِللِْإخوِة 

خواِت ِمن الْأَِب ِللذَّكَِر ِمن الْأُم الثُّلُثُ الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و بِقي سهم فَهو ِللِْإخوِة و الْأَ
 ِمن الْأُم ةُ ِمنولَا الِْإخ ِف وصالن ِمن جوالز قَصنلَا ي ولُ وعلَا ت امهِن ِلأَنَّ السيثَيظِّ الْأُنِمثْلُ ح

هم شركاُء ِفي الثُّلُِث و ِإنْ كَانت ثُلُِثِهم ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَِإنْ كانوا أَكْثَر ِمن ذِلك فَ
واِحدةٌ فَلَها السدس و الَِّذي عنى اللَّه تبارك و تعالَى ِفي قَوِلِه و ِإنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو 

نوا أَكْثَر ِمن ذِلك فَهم شركاُء ِفي امرأَةٌ و لَه أَخ أَو أُخت فَِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما السدس فَِإنْ كا
الثُّلُِث ِإنما عنى ِبذَِلك الِْإخوةَ و الْأَخواِت ِمن الْأُم خاصةً و قَالَ ِفي آِخِر سورِة النساِء 

لَه سلَي لَكه ؤرِفي الْكَاللَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتستاً يِني أُخعي تأُخ لَه و لَدو   
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لَدلَها و كُني ِرثُها ِإنْ لَمي وه و كرما ت فتاً ِلأٍَب فَلَها ِنصأُخ أٍَب أَو و وا . ..ِلأُمِإنْ كان و
 مهلَادأَو كَذَِلك ونَ وقَصني ونَ وادزي الَِّذين مِن فَهيثَيظِّ الْأُنِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ ح ةً ِرجالًا ووِإخ

ا ِلأُمهتوِإخ ا وهجوز كَترأَةً ترأَنَّ ام لَو ونَ وقَصني ونَ وادزي ا كَانَ الَِّذينا ِلأَِبيههيتأُخ ا وه
ِللزوِج النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِللِْإخوِة ِمن الْأُم سهماِن و بِقي سهم فَهو ِللْأُختيِن ِللْأَِب و ِإنْ 

 ِلأٍَب لَم يزادا علَى ما بِقي و لَو كَانت واِحدةٌ فَهو لَها ِلأَنَّ الْأُختيِن ِلأٍَب لَو كَانتا أَخويِن
كَانت واِحدةٌ أَو كَانَ مكَانَ الْواِحدِة أَخ لَم يزد علَى ما بِقي و لَا يزاد أُنثَى ِمن الْأَخواِت و لَا 

  .ِمن الْولَِد علَى ما لَو كَانَ ذَكَراً لَم يزد علَيِه 
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن   عِل- ٤  

 فَسأَلَه عِن امرأٍَة تركَت زوجها )عليه السالم ( عمر بِن أُذَينةَ عن بكَيٍر قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
 ِلأُمها و أُختها ِلأَِبيها فَقَالَ ِللزوِج النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِللِْإخوِة ِمن الْأُم الثُّلُثُ و ِإخوتها

 ِة وامالْع اِئضفَر ٍد ويز اِئضلُ فَِإنَّ فَرجالر فَقَالَ لَه مهس سدالْأَِب الس ِت ِمنِللْأُخ اِن ومهس
قُضاِة علَى غَيِر ذَِلك يا أَبا جعفٍَر يقُولُونَ ِللْأُخِت ِمن الْأَِب ثَلَاثَةُ أَسهٍم تِصري ِمن ِستٍة تعولُ الْ

و لَه أُخت  و ِلم قَالُوا ذَِلك قَالَ ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ )عليه السالم ( ِإلَى ثَماِنيٍة فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 فَِإنْ كَانِت الْأُخت أَخاً قَالَ فَلَيس لَه ِإلَّا السدس )عليه السالم ( فَلَها ِنصف ما ترك فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

ِت النصف ِبأَنَّ اللَّه  فَما لَكُم نقَصتم الْأَخ ِإنْ كُنتم تحتجونَ ِللْأُخ)عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
سمى لَها النصف فَِإنَّ اللَّه قَد سمى ِللْأَِخ الْكُلَّ و الْكُلُّ أَكْثَر ِمن النصِف ِلأَنه قَالَ عز و جلَّ 

ي ا ِإنْ لَماِلهم ِميعِني جعِرثُها يي وه قَالَ ِللْأَِخ و و فصا النطُونَ الَِّذي فَلَهعفَلَا ت لَدا ولَه كُن
 اً فَقَالَ لَهامت فصالن لَه لَ اللَّهعطُونَ الَِّذي جعت ئاً ويش اِئِضكُمِض فَرعِفي ب ِميعالْج لَه لَ اللَّهعج

ي الذَّكَر لَو كَانت ِهي ذَكَراً شيئاً الرجلُ أَصلَحك اللَّه فَكَيف نعِطي الْأُخت النصف و لَا نعِط
 و سدالس الْأُم و فصالن جوطُونَ الزعٍت ِلأٍَب يأُخ و ٍة ِلأُموِإخ ٍج ووز و قُولُونَ ِفي أُمقَالَ ت

 فَيجعلُونها ِمن ِتسعٍة و ِهي ِمن ِستٍة الِْإخوةَ ِمن الْأُم الثُّلُثَ و الْأُخت ِمن الْأَِب النصف ثَلَاثَةً
 لَه سذَكَراً أَخاً ِلأٍَب قَالَ لَي تِت الْأُخقُولُونَ قَالَ فَِإنْ كَانت كَذَِلك ٍة قَالَ وعِإلَى ِتس ِفعترفَت
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يفٍَر  شعلُ ِلأَِبي ججاللَّ)عليه السالم ( ٌء فَقَالَ الر لَِنيعج  ِة ِمنوِللِْإخ سفَقَالَ لَي تقُولُ أَنا تفَم اكِفد ه
  الْأَِب و الْأُم و لَا الِْإخوِة ِمن الْأُم و لَا الِْإخوِة 
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  .ٌء  ِب مع الْأُم شيِمن الْأَ
   قَالَ عمر بن أُذَينةَ و سِمعته ِمن محمِد بِن مسِلٍم يرِويِه ِمثْلَ ما ذَكَر بكَير الْمعنى 

اررِلز ذَِلك تقَالَ فَذَكَر اهنعفِْصيِلِه ِإلَّا مت وِفِه ورِبح فَظُهأَح تلَس اٌء ووس و وقَا هدةَ فَقَالَ ص
 قاللَِّه الْح.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٥  

ِد اللَِّه ببع و وبأَِبي أَي ِزيٍن وِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عِن جِد بمحم نٍر عكَيِن ب
 قَالَ قُلْت لَه ما تقُولُ ِفي امرأٍَة ماتت و تركَت زوجها و )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ثَلَاثَةُ أَس فصِج النوا فَقَالَ ِللزاٍت ِلأَِبيهوأَخ ةً ووِإخ ا وها ِلأُمهتوا الثُّلُثُ ِإخها ِلأُمِتهوِلِإخ ٍم وه
سهماِن الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و بِقي سهم فَهو ِللِْإخوِة و الْأَخواِت ِمن الْأَِب ِللذَّكَِر ِمثْلُ 

ص ِمن النصِف و لَا الِْإخوةَ ِمن الْأُم ِمن حظِّ الْأُنثَييِن ِلأَنَّ السهام لَا تعولُ و ِإنَّ الزوج لَا ينقَ
ثُلُِثِهم ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَِإنْ كانوا أَكْثَر ِمن ذِلك فَهم شركاُء ِفي الثُّلُِث و ِإنْ كَانَ 

ى و ِإنْ كانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو امرأَةٌ و لَه واِحداً فَلَه السدس و ِإنما عنى اللَّه ِفي قَوِلِه تعالَ
 ةً واصخ الْأُم اِت ِمنوالْأَخ ةَ ووالِْإخ ى ِبذَِلكنا عمِإن سدا السمهفَِلكُلِّ واِحٍد ِمن تأُخ أَو أَخ

ه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَِة ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد و قَالَ ِفي آِخِر سورِة النساِء يستفْتونك قُِل اللَّ
 كُني ِرثُها ِإنْ لَمي وه و كرما ت فتاً ِلأٍَب فَلَها ِنصأُخ أَو أُم تاً ِلأٍَب وأُخ ِني ِبذَِلكعي تأُخ لَه

لُثاِن ِمما ترك و ِإنْ كانوا ِإخوةً ِرجالًا و ِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ لَها ولَد فَِإنْ كانتا اثْنتيِن فَلَهما الثُّ
حظِّ الْأُنثَييِن و هم الَِّذين يزادونَ و ينقَصونَ قَالَ و لَو أَنَّ امرأَةً تركَت زوجها و أُختيها ِلأُمها 

 ِللزوِج النصف ثَلَاثَةُ أَسهٍم و ِلأُختيها ِلأُمها الثُّلُثُ سهماِن و ِلأُختيها ِلأَِبيها و أُختيها ِلأَِبيها كَانَ
 لَو و ِقيا بلَى مونَ عادزالْأَِب لَا ي ِن ِمنيتا ِلأَنَّ الْأُخلَه وةً فَهاِحدو تِإنْ كَان و مهس سدالس

  .خ ِلأٍَب لَم يزد علَى ما بِقي كَانَ أَ
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن - ٦  

فَقَالَ النصف و  قَالَ سأَلَه رجلٌ عن أُختيِن و زوٍج )عليه السالم ( دراٍج عن بكَيٍر عن أَِبي جعفٍَر 
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النصف فَقَالَ الرجلُ أَصلَحك اللَّه قَد سمى اللَّه لَهما أَكْثَر ِمن هذَا لَهما الثُّلُثَاِن فَقَالَ ما تقُولُ 
قَالَ و هو يِرثُها ِإنْ ِفي أٍَخ و زوٍج فَقَالَ النصف و النصف فَقَالَ أَ لَيس قَد سمى اللَّه الْمالَ فَ

 لَدلَها و كُني لَم  
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فَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى ِعدوسم نع وبِن أَيالَةَ ب
 ِه فَقُلْتِلأُم هتوِإخ ِه ويوأَب كرٍل تجقُولُ ِفي را تةُ ماررِعيٍد قَالَ قَالَ ِلي زِن سب ِليع نكٍْر عِن بب

ِه السةٌ فَِلأُموِإخ فَِإنْ كَانَ لَه ِقيا بِللْأَِب م و سدِه السِلأُم ةُ ِللْأَِب ووالِْإخ ا أُولَِئكمقَالَ ِإن و سد
الِْإخوةُ ِللْأَِب و الْأُم و هو أَكْثَر ِلنِصيِبها ِإنْ أَعطَوا الِْإخوةَ ِللْأُم الثُّلُثَ و أَعطَوها السدس و ِإنما 

أَِب و الِْإخوةُ ِمن الْأَِب و الْأُم ِلأَنَّ الْأَب ينِفق علَيِهم فَوفِّر صار لَها السدس و حجبها الِْإخوةُ ِللْ
يِذِه ِفي شه وا ِمنسفَلَي الْأُم ةُ ِمنوا الِْإخفَأَم ِل ذَِلكأَج ِمن ِت الْأُمقَصتان و هِصيبونَ  نبجحٍء لَا ي

لْت فَهلْ تِرثُ الِْإخوةُ ِمن الْأُم شيئاً قَالَ لَيس ِفي هذَا شك ِإنه كَما أَقُولُ لَك أُمهم ِمن الثُّلُِث قُ
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن - ٧  
 أَنَّ )عليه السالم ( ٍر قَالَ قُلْت ِلزرارةَ ِإنَّ بكَيراً حدثَِني عن أَِبي جعفٍَر الْمِغريِة عن موسى بِن بكْ

الِْإخوةَ ِللْأَِب و الْأَخواِت ِللْأَِب و الْأُم يزادونَ و ينقَصونَ ِلأَنهن لَا يكُن أَكْثَر نِصيباً ِمن الِْإخوِة 
 ِللْأَِب و الْأُم لَو كَانوا مكَانهن ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد و الْأَخواِت

 ا ِإنْ لَماِلهم ِميعِرثُ جقُولُ يي لَدلَها و كُني ِرثُها ِإنْ لَمي وه و كرما ت ففَلَها ِنص تأُخ لَه و
الَ يالْم لَه ى اللَّهما الَِّذي سطَووا فَأَعدمع لًا وكَم فصالن لَه ى اللَّهمس نا مطَوفَأَع لَدا ولَه كُن

 فَقَالَ كُلَّه أَقَلَّ ِمن النصِف و الْمرأَةُ لَا تكُونُ أَبداً أَكْثَر نِصيباً ِمن رجٍل لَو كَانَ مكَانها قَالَ
  .زرارةُ و هذَا قَاِئم ِعند أَصحاِبنا لَا يختِلفُونَ ِفيِه 

  ٨ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ ترك ابنته و أُخته )عليه السالم ( ِه جِميٍل عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَّ

  ِلأَِبيِه و أُمِه فَقَالَ الْمالُ كُلُّه ِلابنِتِه 
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قَالَ الْفَض ؤرفَقَالَ ِإِن ام لَدا ولَه كُني ةً ِإذَا لَمِت فَِريضلَ ِللْأُخعا جملَّ ِإنج و زع لُ ِإنَّ اللَّه
يا شلَه سفَلَي لَدو فَِإذَا كَانَ لَه كرما ت ففَلَها ِنص تأُخ لَه و لَدو لَه سلَي لَكا  هطَاهأَع نٌء فَم

د خالَف اللَّه و رسولَه و كَذَِلك ولْد الْولَِد ذُكُوراً كَانوا أَو ِإناثاً و ِإنْ سفَلُوا فَِإنَّ الِْإخوةَ و فَقَ
مع الْأَخواِت لَا يِرثُونَ مع الْولَِد و كَذَِلك الِْإخوةُ و الْأَخوات لَا يِرثُونَ مع الْواِلديِن و لَا 

 ِمن بأَقْر ِهي و فصِة النناِلاب عِت ملُوا ِللْأُخعج مهِم أَنِللْقَو بجالْع لُ وا قَالَ الْفَضِدِهمأَح
ِة ِنصناِلاب عِن مِة اِلابنلُوا ِلابعجي لَم اِب والَفَِة الِْكتخلَى مكُونَ عى أَنْ ترأَح ِت والْأُخ ِهي فاً و

أَقْرب ِمن الْأُخِت و أَحرى أَنْ تكُونَ عصبةً ِمن الْأُخِت كَما أَنَّ ابن اِلابِن مع الْأَِخ هو الْعصبةُ 
ا ِللْأُخِت دونَ الْأَِخ و لَا يجعلُونَ أَيضاً لَها الثُّلُثَ حتى كَأَنها ابنةٌ مع ابنِة ابٍن كَما جعلُو

النصف كَأَنها أَخ مع اِلابنِة فَلَيس لَهم ِفي أَمِر الْأُخِت ِكتاب و لَا سنةٌ جاِمعةٌ و لَا ِقياس و ابنةُ 
ِإذَا كَانِت ابنةُ ] بِنأَنْ تفَضلَ علَى ابنِة اِلا[اِلابِن كَانت أَحق أَنْ تفَضلَ علَى الْأُخِت ِمن الْأُخِت 

اِلابِن ابنةَ الْميِت و الْأُخت ابنةُ الْأُم و اللَّه الْمستعانُ قَالَ و الِْإخوةُ و الْأَخوات ِمن الْأَِب 
ِإخ كُني ِإذَا لَم الْأُم الْأَِب و اِت ِمنوالْأَخ ِة ووالِْإخ قَامونَ مقُومي و أُم ِلأٍَب و اتوأَخ ةٌ وو

يِرثُونَ كَما يِرثُونَ و يحجبونَ كَما يحجبونَ و هذَا مجمع علَيِه ِإنْ مات رجلٌ و ترك أَخاً 
ك فَالْمالُ بينهم ِبالسِويِة و أُم فَالْمالُ كُلُّه لَه و كَذَِلك ِإنْ كَانا أَخويِن أَو أَكْثَر ِمن ذَِل] و[ِلأٍَب 

 ِهي اِم وحالْأَر با أَقْرها ِلأَنهلَيع وددراِقي مالْب ِة وِميسِبالت فصا النفَلَه أُم تاً ِلأٍَب وأُخ كرِإنْ ت
ِلك فَلَهن الثُّلُثَاِن ِبالتسِميِة و الْباِقي يرد ذَات سهٍم و كَذَِلك ِإنْ ترك أُختيِن أَو أَكْثَر ِمن ذَ

علَيِهن ِبِسهاِم ذَِوي الْأَرحاِم و ِإنْ كَانوا ِإخوةً و أَخواٍت ِلأٍَب و أُم فَالْمالُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ 
اتوأَخ ةٌ ووِإخ كَذَِلك ِن ويثَيظِّ الْأُنح الْأَِب و اِت ِمنوالْأَخ ِة ووالِْإخ قَامونَ مقُومالْأَِب ي ِمن 

 الُ كُلُّهأَخاً ِلأٍَب فَالْم و أُم أَخاً ِلأٍَب و كرِإنْ ت و أُم ِلأٍَب و اتوأَخ ةٌ ووِإخ كُني ِإذَا لَم الْأُم
أَخ ِللْأَِب و لَا تِرثُ الِْإخوةُ ِمن الْأَِب ذُكُوراً كَانوا أَو ِإناثاً مع ِللْأَِخ ِللْأَِب و الْأُم و سقَطَ الْ

  الِْإخوِة ِللْأَِب و الْأُم ذُكُوراً 
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ناثاً فَِإنْ ترك أُختاً ِلأٍَب و أُم و أُختاً ِلأٍَب فَالْمالُ كُلُّه ِللْأُخِت ِللْأَِب و الْأُم و ِإنْ ترك كَانوا أَو ِإ
يِة و أُختاً ِلأٍَب و أُم و أَخاً ِلأٍَب فَالْمالُ كُلُّه ِللْأُخِت ِللْأَِب و الْأُم يكُونُ لَها النصف ِبالتسِم

 ِبياِم ِلأَنَّ النحأُوِلي الْأَر بأَقْر ِهي ا ولَه ِقيا بكُونُ مصلى اهللا عليه وآله ( ي( قِني الْأَِب أَحانُ بيقَالَ أَع 
نْ ترك أَخاً ِلأٍَب و أُم  و ِإ)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالِْمرياِث ِمن ولِْد الْعلَّاِت و هذَا مجمع علَيِه ِمن قَوِلِه 

 الْأُم فَِللْأَِخ ِللْأَِب و ِقيا بم و سدالس فَِللْأَِخ ِللْأُم أَخاً ِلأُم و.  
م   و ِإنما تسقُطُ الِْإخوةُ ِمن الْأَِب ِلأَنهم لَا يقُومونَ مقَام الِْإخوِة ِمن الْأَِب و الْأُم ِإذَا لَ

 كُني ِإذَا لَم الْأُم الْأَِب و ِة ِمنوالِْإخ قَامالْأَِب م ةُ ِمنوالِْإخ قُوما يكَم أُم ةٌ ِلأٍَب ووِإخ كُني
فَِللْأَِخ و تاً ِلأُمأُخ أَخاً و و أُم اٍت ِلأٍَب ووأَخ ةً ووِإخ كرِإنْ ت و أُم ةٌ ِلأٍَب ووِإخ ِت ِمنالْأُخ 

الْأُم الثُّلُثُ بينهما ِبالسِويِة و ما بِقي فَبين الِْإخوِة و الْأَخواِت ِللْأَِب و الْأُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ 
 فَِللْأَِخ و تاً ِلأُمأُخ أَخاً و و أُم تاً ِلأٍَب وأُخ كرِإنْ ت ِن ويثَيِت ِللْأَِب الْأُنِللْأُخ الثُّلُثُ و ِت ِللْأُمالْأُخ

و الْأُم النصف و ما بِقي رد علَيِهما علَى قَدِر أَنِصباِئِهما و ِإنْ ترك ِإخوةً ِلأُم و أَخاً ِلأٍَب 
ثَى ِفيِه سالْأُن و الثُّلُثُ الذَّكَر الْأُم ِة ِمنوفَِللِْإخ ِن ِلأٍَب ويتأُخ كرِإنْ ت فَِللْأَِخ ِللْأَِب و ِقيا بم اٌء وو

أُم و أَخاً ِلأُم أَو أُختاً ِلأُم فَِللْأُختيِن ِللْأَِب و الْأُم الثُّلُثَاِن و ِللْأَِخ أَِو الْأُخِت ِمن الْأُم السدس و ما 
ى قَدِر أَنِصباِئِهم و ِإنْ ترك أُختاً ِلأٍَب و أُم و ِإخوةً ِلأُم و ابن أٍَخ ِلأٍَب و أُم بِقي رد علَيِهم علَ

ن فَِللِْإخوِة ِمن الْأُم الثُّلُثُ و ِللْأَخِت ِللْأَِب و الْأُم النصف و ما بِقي رد علَيِهن علَى قَدِر أَنِصباِئِه
و يسقُطُ ابن الْأَِخ ِللْأَِب و الْأُم و ِإنْ ترك أَخاً ِلأٍَب و ابن أٍَخ ِلأٍَب و أُم فَالْمالُ كُلُّه ِللْأَِخ ِللْأَِب 

اب و ذَا أَخاً ِلأُمه ِبهشلَا ي ٍة واِحدٍة وِجه ا ِمنمهتابقَر طٍْن وِبب بأَقْر هأٍَخ ِلأٍَب ِلأَنَّ ِلأَن ن
  قَرابتهما ِمن ِجهتيِن 
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خوٍة متفَرِقني فَِلابِن الْأَِخ ِللْأُم فَيأْخذُ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِمن ِجهِة قَرابِتِه و ِإنْ ترك ثَلَاثَةَ بِني ِإ
 اتنب الْأَِب و ِة ِمنوو الِْإخنب اقُونَ وقَطَ الْبس و الْأُم ِن الْأَِخ ِللْأَِب وفَِلاب ِقيا بم و سدالس

ِإخوِة ِمن الْأَِب و الْأُم ِإذَا لَم يكُن بنو الِْإخوِة ِمن الْأَِب يقُومونَ مقَام بِني الِْإخوِة و بناِت الْ
 سدالس ِن الْأَِخ ِللْأُمفَِلاب أٍَخ ِلأُم ناب و أُم أٍَخ ِلأٍَب و ناب كرفَِإنْ ت أُم اٍت ِلأٍَب ووأَخ ٍة ووِإخ

ِن الْأَِخ ِللْأَِب وفَِلاب ِقيا بم ِه وأُم ِصيبن تِبن و الْأُم ٍت ِمنةُ أُخناب كَذَِلك أَِبيِه و ِصيبن الْأُم 
 و أَخاً ِلأُم كرِإنْ ت ا واثَهِرثُ ِمريت ا وهأُم قَاما ممهٍة ِمناِحدكُلُّ و نقُمي الْأُم الْأَِب و ِت ِمنالْأُخ

 ِللْأُم السدس و ما بِقي فَِلابِن الْأَِخ ِللْأَِب و الْأُم ِلأَنه يقُوم مقَام أَِبيِه فَِإنْ ابن أٍَخ ِلأٍَب و أُم فَِللْأَِخ
و فصالن الْأُم الْأَِب و ِة الْأَِخ ِمننِلاب و سدالس فَِللْأَِخ ِللْأُم أُم ةَ أٍَخ ِلأٍَب وناب و أَخاً ِلأُم كرا تم 

بِقي رد علَيها ِلأَنها تِرثُ ِمرياثَ أَِبيها و ِإنْ ترك ابن أٍَخ ِلأٍَب و أُم و ابنةَ أٍَخ ِلأٍَب و أُم فَالْمالُ 
أٍَب فَِلابِن الْأَِخ ِللْأُم السدس بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن فَِإنْ ترك ابن أٍَخ ِلأُم و ابن ابِن أٍَخ ِل

 كرِإنْ ت كَذَِلك ِبِه و بقَرتي نةَ ما ِحصمهاِحٍد ِمنذُ كُلُّ وأْخِن الْأَِخ ِللْأَِب يِن ابفَِلاب ِقيا بم و
الْأَِخ ] ابِن[م السدس و ما بِقي فَِلابِن ابِن أٍَخ ِلأٍَب فَِلابِن الْأَِخ ِللْأُ] ابِن[ابن أٍَخ ِلأُم و ابن ابِن 

 ِصيبِتِه الثُّلُثُ نِن أُخِلاب الْأَِخ و ِصيبِة أَِخيِه الثُّلُثَاِن ننِتِه فَِلابأُخ ناب ةَ أَِخيِه وناب كرِإنْ ت ِللْأَِب و
خٍت ِلأٍَب و أُم فَِللْأُخِت ِللْأُم السدس و ِلابِن الْأُخِت ِللْأَِب و الْأُخِت و ِإنْ ترك أُختاً ِلأُم و ابن أُ

 ٍت ِلأٍَب وأُخ ناب و ِن ِلأُميتأُخ كرا فَِإنْ تاِمِهمِر ِسهلَى قَدا عِهملَيع در ِقيا بم و فصالن الْأُم
ِن ِللْأُميتفَِللْأُخ ا أُممهنيِت الثُّلُثَاِن بِن الْأُخِلاب الثُّلُثُ و   
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لْأُم السدس و ِلبِني الْأَخواِت و كَذَِلك ِإنْ ترك أُختاً ِلأُم و بِني أَخواٍت ِلأٍَب و أُم فَِللْأُخِت ِل
ِللْأَِب و الْأُم الثُّلُثَاِن ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و ما بِقي رد علَيِهم و لَا يشِبه هذَا ولْد الْولَِد ِلأَنَّ 

و لَدِرثُ الْوا يِرثُونَ مي لْدو ملَِد هالْو لْدو لَِد والْو كْمح مهكْمفَح لَدالْو بجحا يونَ مبجحي 
ولْد الِْإخوِة و الْأَخواِت لَيسوا ِبِإخوٍة و لَا يِرثُونَ ِفي كُلِّ موِضٍع ما يِرثُ الِْإخوةُ و لَا يحجبونَ 

ٍخ ِلأٍَب و لَا يحجبونَ الْأُم و لَيس سهمهم ِبالتسِميِة ما تحجب الِْإخوةُ ِلأَنه لَا يِرثُ مع أَ
كَسهِم الْولَِد ِإنما يأْخذُونَ ِمن طَِريِق سبِب الْأَرحاِم و لَا يشِبهونَ أَمر الْولَِد فَِإنْ ترك ابن ابِن 

لْمالُ بينهما ِنصفَاِن فَِإنْ ترك ابن ابنِة أٍَخ ِلأٍَب و أُم و ابنةَ ابِن أٍَخ أٍَخ ِلأُم و ابنةَ ابِن أٍَخ ِلأُم فَا
ِلأٍَب و أُم فَِإنْ كَانت ِبنت الْأَِخ و ابن الْأَِخ أَبوهما واِحداً فَِلابِن ِبنِت الْأَِخ ِللْأَِب و الْأُم الثُّلُثُ 

ِة ابنِلاب ِرثُ وفَاِن يا ِنصمهنيالُ بِن الْأَِخ فَالْمأَِبي اب رِة الْأَِخ غَينو ابِإنْ كَانَ أَب ِن الْأَِخ الثُّلُثَاِن و
أُم ِة أٍَخ ِلأٍَب ونةَ ابناب و أُم ِة أٍَخ ِلأٍَب وناب ناب كرِه فَِإنْ تداثَ جا ِمريمهاِحٍد ِمنفَِإنْ كُلُّ و 

كَانت أُمهما واِحدةً فَالْمالُ بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و ِإنْ لَم تكُن أُمهما واِحدةً فَالْمالُ 
ِن ابِة أٍَخ ِلأٍَب فَِلابناب ناب و ِة أٍَخ ِلأُمناب ناب كرفَاِن فَِإنْ تا ِنصمهنيا بم و سدالس ِة الْأَِخ ِللْأُمن

 ِة الْأَِخ ِللْأُمنفَِلاب ةَ الْأَِخ ِلأُمناب و أُم ِة أٍَخ ِلأٍَب ونةَ ابناب كرِإنْ ت ِة الْأَِخ ِللْأَِب ونِن ابفَِلاب ِقيب
 ِة الْأَِخ ِللْأَِب ونِة ابنفَِلاب ِقيا بم و سدالُ السٍت فَالْمِن أُخاب ناب ٍت وِة أُخناب ناب كرِإنْ ت و الْأُم

بينهما علَى ثَلَاثٍَة ِلابِن ابِن الْأُخِت الثُّلُثَاِن و ِلابِن ابنِة الْأُخِت الثُّلُثُ ِإنْ كَانِت الْأُم واِحدةً فَِإنْ 
الُ بِن فَالْميتأُخ ا ِمنكَان و أُم ٍت ِلأٍَب وةَ أُخناب و أُم ٍت ِلأٍَب وأُخ ناب كرِإنْ ت فَاِن وا ِنصمهني

ابن ابِن أُخٍت أُخرى ِلأٍَب و أُم فَِإنْ كَانت أُم ابنِة الْأُخِت و ابِن الْأُخِت واِحدةً فَالْمالُ بينهما 
ِللذَّكَِر ِمثْلُ ح أُم رِت غَيِن الْأُخاب أُم تِإنْ كَان ى ورِت الْأُخِن الْأُخاب نقَطَ ابس ِن ويثَيظِّ الْأُن

  .ابنِة الْأُخِت فَالْمالُ بينهما ِنصفَاِن 
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دباب الْج  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمِد بِن ِعيسى عن يونس جِميعاً - ١

جد فَقَالَ ما أَعلَم  عن فَِريضِة الْ)عليه السالم ( عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 ِليأِْي ِإلَّا عا ِإلَّا ِبالراِس قَالَ ِفيهالن داً ِمنعليه السالم ( أَح( وِل اللَِّهسِل را ِبقَوقَالَ ِفيه هفَِإن  ) صلى اهللا عليه

   .)وآله 
سِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن    الْحاِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن ب

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن زرارةَ و بكَيٍر - ٢  
يالْفُض ا وِدِهمأَح نٍد عيرب ٍد ومحم عليهما السالم ( ِل و( ِصريالْأَِب ي ِة ِمنوالِْإخ عم دقَالَ ِإنَّ الْج 

دج كرت قُلْت أَو هدج ِه وأُم ِلأَِبيِه و اهأَخ كرلٌ تجر وا قَالَ قُلْتلَغا بِة موالِْإخ اِحٍد ِمنِمثْلَ و ه
 اِحٍد ِمنِصيِب وِمثْلُ ن ِمائَةَ أَلٍْف فَلَه ِن أَويوا أَخِإنْ كَان ا ومهنيالُ بِه قَالَ الْمأُم ِلأَِبيِه و اهأَخ و

نْ كَانتا أُختيِن الِْإخوِة قَالَ قُلْت رجلٌ ترك جده و أُخته فَقَالَ ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و ِإ
فَالنصف ِللْجد و النصف الْآخر ِللْأُختيِن و ِإنْ كُن أَكْثَر ِمن ذَِلك فَعلَى هذَا الِْحساِب و ِإنْ 

لُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ ترك ِإخوةً و أَخواٍت ِلأٍَب و أُم أَو ِلأٍَب و جداً فَالْجد أَحد الِْإخوِة فَالْما
 سلَي و لَ ذَِلكقَب هِمن أَِبيِه و ِمن هتِمعس ِفيِه قَد لَيذُ عخؤا لَا يذَا ِممةُ هاررِن قَالَ زيثَيظِّ الْأُنح

 ِتلَافلَا اخ و كش ا ِفي ذَِلكندِعن.  
  ٣ -نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم 
  عثْمانَ 
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 يقُولُ الْجد يقَاِسم الِْإخوةَ ما بلَغوا و ِإنْ )عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  .كَانوا ِمائَةَ أَلٍْف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ٤  
ي رجٍل مات و ترك امرأَته و أُخته و جده قَالَ هِذِه ِمن أَربعِة  ِف)عليه السالم ( عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .أَسهٍم ِللْمرأَِة الربع و ِللْأُخِت سهم و ِللْجد سهماِن 
ِه بِن جبلَةَ عن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن عبِد اللَّ- ٥  

 يقُولُ ِفي ِستِة ِإخوٍة و جد )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 عبالس دقَالَ ِللْج.  

 عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   و عنه عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن مشمِعلِّ بِن سعٍد- ٦  
  . ِفي رجٍل ترك خمسةَ ِإخوٍة و جداً قَالَ ِهي ِمن ِستٍة ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم سهم )عليه السالم ( 

اِء بِن رِزيٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَ- ٧  
 قَالَ الِْإخوةُ مع الْجد يعِني أَبا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

جد كَواِحٍد ِمنهم ِمن الذُّكُوِر الْأَِب يقَاِسم الِْإخوةَ ِمن الْأَِب و الْأُم و الِْإخوةَ ِمن الْأَِب يكُونُ الْ
.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٨  
 عن )عليه السالم ( للَِّه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ا

رجٍل ترك أَخاه ِلأَِبيِه و أُمِه و جده قَالَ الْمالُ بينهما ِنصفَاِن و لَو كَانا أَخويِن أَو ِمائَةً كَانَ 
ِة قَالَ ووالِْإخ اِحداً ِمنو ِصيبا يم دِللْج مهاِحٍد ِمنكَو مهعم دالْج دفَِللْج هتأُخ كرِإنْ ت 

 كرِإنْ ت قَالَ و فصِن النيتِللْأُخ و فصالن دِن فَِللْجيتا أُختِإنْ كَان و مهِت سِللْأُخ اِن ومهس
  .ِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن ِإخوةً و أَخواٍت ِمن أٍَب و أُم كَانَ الْجد كَواِحٍد ِمن الِْإخوِة ِللذَّكَ
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 ِفي رجٍل )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٩  
و عبأَِة الررٍم ِللْمهِة أَسعبأَر ذَا ِمنقَالَ ه هدج و هتأُخ و هأَترام كرت و اتم و مهِت سِللْأُخ 

  .ِللْجد سهماِن 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ و جِميِل بِن -١٠  
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 قَالَ سِمعته يقُولُ الْجد )عليه السالم ( دراٍج عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الرحمِن الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .يقَاِسم الِْإخوةَ ما بلَغوا و ِإنْ كَانوا ِمائَةَ أَلٍْف 

  ١١-أَح نى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم
  . أَخ ِلأٍَب و جد قَالَ الْمالُ بينهما سواًء )عليه السالم ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

دالْج عم الْأُم ِة ِمنوباب الِْإخ  
عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت   محمد بن يحيى - ١

 عن رجٍل ترك أَخاه ِلأُمِه لَم يترك واِرثاً غَيره قَالَ الْمالُ لَه قُلْت فَِإنْ كَانَ )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
دج الْأَِخ ِللْأُم عم ِلأٍَب و فَِإنْ كَانَ الْأَخ قُلْت اِقيالْب دطَى الْجعي و سدالس ِللْأُم طَى الْأَخعقَالَ ي 

  .جد قَالَ الْمالُ بينهما سواًء 
  ٢ -ِليع اِعيلَ ومِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نب 

ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس جِميعاً عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح 
ن الْأُم  عِن الِْإخوِة ِمن الْأُم مع الْجد قَالَ الِْإخوةُ ِم)عليه السالم ( الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 دالْج عالثُّلُثُ م مهتفَِريض.  
  ٣ - نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نع هنع و  

 عن رجٍل مات و )عليه السالم ( حسيِن بِن عمارةَ عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِة ووِللِْإخ الثُّلُثَاِن و الْأَِب لَه ِزلَِة الْأَِخ ِمننِبم داً قَالَ فَقَالَ الْجدج و اٍت ِلأُموأَخ ةً ووِإخ كرت

  .الْأَخواِت ِمن الْأُم الثُّلُثُ فَهم ِفيِه شركَاُء سواًء 
  ٤ -اِء   الْحشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيس

 نع  
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 أَعِط الْأَخواِت ِمن الْأُم فَِريضتهن مع )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي 
 دالْج.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن - ٥  
 ِفي الِْإخوِة ِمن الْأُم مع الْجد قَالَ ِللِْإخوِة )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِب

 دالْج عالثُّلُثُ م مهِصيبن دالْج عم الْأُم ِمن.  
  ٦ -عج نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديماِلِح   حص ةَ واعمِن سفَِر ب

 ِفي الِْإخوِة ِمن الْأُم مع الْجد قَالَ )عليه السالم ( بِن خاِلٍد عن أَِبي جِميلَةَ عن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 دالْج عالثُّلُثُ م مهتفَِريض الْأُم ِة ِمنوِللِْإخ.  

  ٧ -نب دمحِن   مكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 
 قَالَ سأَلْته عِن الِْإخوِة ِمن الْأُم مع الْجد فَقَالَ ِللِْإخوِة ِللْأُم )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . مع الْجد فَِريضتهم الثُّلُثُ
دج ِن أٍَخ وباب اب  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم - ١
 أٍَخ و جد الْمالُ بينهما  صِحيفَةً فَأَولُ ما تلَقَّاِني ِفيها ابن)عليه السالم ( قَالَ نشر أَبو عبِد اللَِّه 

يِبش دالْج عِن الْأَِخ مونَ ِلابقْضا لَا ينداةَ ِعنِإنَّ الْقُض اكِفد ِعلْتج فَاِن فَقُلْتذَا  ِنصٍء فَقَالَ ِإنَّ ه
 ِليطُّ عخ ابعليه السالم ( الِْكت( وِل اللَِّهسلَاُء رِإم و  )ليه وآله صلى اهللا ع(.   
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن أَِبي - ٢
  . كَانَ يورثُ ابن الْأَِخ مع الْجد ِمرياثَ أَِبيِه )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ عِلياً )ه السالم علي( عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن -٣ 

 و لَم يكَذَّب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ حدثَِني جاِبر عن رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر
]اِبرج [ دالْج قَاِسمالْأَِخ ي نأَنَّ اب.  

عن   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ قَالَ روى أَبو شعيٍب - ٤  
 قَالَ سأَلْته عِن ابِن أٍَخ و جد فَقَالَ الْمالُ )عليه السالم ( ِرفَاعةَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .بينهما ِنصفَاِن 
  ٥ -نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   وبأَِبي أَي 

 فَقَرأْت )عليه السالم ( الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ نظَرت ِإلَى صِحيفٍَة ينظُر ِفيها أَبو جعفٍَر 
ِإنَّ من ِعندنا لَا  )عليه السالم ( ِفيها مكْتوباً ابن أٍَخ و جد الْمالُ بينهما سواٌء فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

 أَما ِإنه )عليه السالم ( يقْضونَ ِبهذَا الْقَضاِء و لَا يجعلُونَ ِلابِن الْأَِخ مع الْجد شيئاً فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
  . ِبيِدِه  ِمن ِفيِه)عليه السالم (  و خطُّ عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( ِإملَاُء رسوِل اللَِّه 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن أَِبي الْمغراِء - ٦  
عليه السالم (  أَو أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت رجلًا يسأَلُ أَبا جعفٍَر 

  . و أَنا ِعنده عِن ابِن أٍَخ و جد قَالَ يجعلُ الْمالُ بينهما ِنصفَيِن )
  الْفَضلُ عِن ابِن محبوٍب عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن بعِض أَصحاِب أَِبي عبِد - ٧  

 قَالَ ِفي بناِت أُخٍت و جد فَقَالَ ِلبناِت الْأُخِت الثُّلُثُ و ما بِقي )م عليه السال( اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَِللْجد فَأَقَام بناِت الْأُخِت مقَام الْأُخِت و جعلَ الْجد ِبمنِزلَِة الْأَِخ 

  ٨ -ِعد ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍد   مِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
 عِن امرأٍَة )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لَكٍَة لَممم  
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 ا وها أُما أَبهدج ا وهأُم ا وأَِبيه ا ِمنِن لَهيوأَخ ا وهأُم كَترت و تاتا مهجوا زلْ ِبهخدي
علَا ي و اِقيالْب طَى الْأُمعت و فصالن جوطَى الزعا قَالَ يهجوز هتبجح هتنئاً ِلأَنَّ ابيش دطَى الْج

  .عِن الِْمرياِث و لَا يعطَى الِْإخوةُ شيئاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٩  

 عن رجٍل مات و ترك أَباه و عمه و جده قَالَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا
يش دلَا ِللْج و مِللْع سلَي اثُ ِللْأَِب والِْمري دالْج الْأَب بجٌء  فَقَالَ ح.  

  ١٠-نِميعاً عِد اللَِّه جبِن عب ِليع و هنع فٍَر قَالَ   وعِن جِد اللَِّه ببع نع اِهيمرِإب 
 امرأَةٌ ماتت و تركَت زوجها و أَبويها أَو جدها أَو جدتها )عليه السالم ( كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد 

 قَّعا فَواثُهِمري مقْسي فعليه السالم ( كَي(ِج النوضاً أَنَّ  ِللزأَي ِوير قَد ِن ويوفَِللْأَب ِقيا بم و فص
  . أَطْعم الْجد و الْجدةَ السدس )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

ي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِب-١١  
  . أَطْعم الْجدةَ السدس )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

صلى اهللا عليه (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (   عنه عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢  

  .جدةَ أُم الْأَِب السدس و ابنها حي و أَطْعم الْجدةَ أُم الْأُم السدس و ابنتها حيةٌ  أَطْعم الْ)وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ -١٣  

 أَطْعم الْجدةَ السدس و لَم يفِْرض لَها )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر
  .شيئاً 

  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن موسى بِن بكٍْر -١٤  
 أَطْعم الْجدةَ )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ ِإنَّ نِبي اللَِّه )عليه السالم ( لَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه عن زرارةَ قَا

  .السدس طُعمةً 
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن عبِد-١٥  

 و ِعنده أَبانُ بن تغِلب فَقُلْت )عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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يش كِلأُم سانٌ لَيةٌ فَقَالَ أَبيي حأُم و لَكَتِتي هنِإنَّ اب اللَّه كلَحو  أَصِد اللَِّه ٌء فَقَالَ أَببعليه ( ع

  . سبحانَ اللَِّه أَعِطها السدس )السالم 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن ِإسماِعيلَ بِن -١٦  



  )١١٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

 قَالَ ِإذَا اجتمع أَربع جداٍت ِثنتيِن ِمن )عليه السالم ( منصوٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
م ِبالْقُرعِة فَكَانَ السدس بين الثَّلَاثَِة و ِقبِل الْأُم و ِثنتيِن ِمن ِقبِل الْأَِب طُِرحت واِحدةٌ ِمن ِقبِل الْأُ

  .كَذَِلك ِإذَا اجتمع أَربعةُ أَجداٍد أُسِقطَ واِحد ِمن ِقبِل الْأُم ِبالْقُرعِة و كَانَ السدس بين الثَّلَاثَِة 
نَّ ِإجماع الِْعصابِة أَنَّ منِزلَةَ الْجد منِزلَةُ الْأَِخ    هذَا قَد رِوي و ِهي أَخبار صِحيحةٌ ِإلَّا أَ

 ِرثُ الْأَخا يِرثُ مالْأَِب ي ِزلَةَ الْأَِخ ِمننم دِزلَةُ الْجنم تِإذَا كَان اثَ الْأَِخ وِرثُ ِمريالْأَِب ي ِمن
  .ا أَنه أَخبرِني بعض أَصحاِبنا يجوز أَنْ تكُونَ هِذِه أَخباراً خاصةً ِإلَّ

  . أَطْعم الْجد السدس مع الْأَِب و لَم يعِطِه مع الْولَِد )صلى اهللا عليه وآله (    أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ِخ و الْجد ِبمنِزلٍَة واِحدٍة قَالَ   و لَيس هذَا أَيضاً ِمما يواِفق ِإجماع الِْعصابِة أَنَّ منِزلَةَ الْأَ

 اهاِتِه ِإياوسِبم و الْأَخ بقَرتا يأَى ِبِمثِْلهِة الَِّتي رابِبِه ِبالْقَرقَرِزلَةَ الْأَِخ ِبتنلُ مزني دِإنَّ الْج سوني
 لَم ِلذَِلك ِت ويالْم ِتِه ِمنابِضِع قَروِفي م ِزلَِتِهمنِبم هِة ِلأَنوالِْإخ عةٌ ماجِمِه حهِة سِميسِإلَى ت كُني

ِفي الْقَرابِة و هو واِحد ِمنهم ينزلُ ِبمنِزلَِة الذَّكَِر ِمنهم ما بلَغوا كَما سمى اللَّه سهم الْأَبويِن 
 ِللْأُم الثُّلُثُ و كَنى عن تسِميِة سهِم الْأَِب و ِإنْ كَانَ لَه ِفي الِْمرياِث فَسمى سهم الْأُم فَقَالَ

سهم مفْروض فَكَذَِلك سمى اللَّه عز و جلَّ ِمرياثَ الْأَِخ و كَنى عن ِمرياِث الْجد ِلأَنه يجِري 
ثْلُه ِفي وجِه الْقَرابِة ِمن الْميِت سواًء هذَا قَرابته ِإلَى الْميِت ِبالْأَِب و هذَا مجراه و هو نِظريه و ِم

قَرابته ِإلَى الْميِت ِبالْأَِب فَصارت قَرابتهما ِإلَى الْميِت ِمن ِجهٍة واِحدٍة فَِلذَِلك استويا ِفي 
أَم اِث واًء الِْمريواِث سِفي الِْمري دالْج ِن الْأَِخ واُء ابِتوا اس  
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 الِْعلَّةَ ِفي اسِتواِء ابِن الْأَِخ و الْجد ِإذَا لَم يكُن غَيرهما صارا شِريكَيِن ِفي اسِتواِء الِْمرياِث ِلأَنَّ
ِفي الِْمرياِث غَير ِعلَِّة اسِتواِء الْأَِخ و الْجد ِفي الِْمرياِث فَاسِتواُء الْجد و الْأَِخ ِفي الِْمرياِث سواًء 

 الْأَِخ ِمن ِجهِة أَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهما يِرثُ ِمرياثَ ِمن ِجهِة قَرابِتِهما سواًء و اسِتواُء الْجد و ابِن
 ى ومسماً مهى ِللْأَِب سمالَى سعت اثَ الْأَِب ِلأَنَّ اللَّهِرثُ ِمريي دماً فَالْجهس لَه ى اللَّهمس نم

 ِللْأَِخ سهماً مسمى فَوِرثَ الْجد مع الْأَِخ ِمن ِجهِة وِرثَ ابن الْأَِخ ِمرياثَ الْأَِخ ِلأَنَّ اللَّه سمى
الْقَرابِة و وِرثَ ابن الْأَِخ مع الْجد ِمن ِجهِة وجِه تسِميِة سهِم الْأَِخ و الْجد أَقْرب ِإلَى الْميِت 

سلَي ِة وابِة الْقَرِجه ِن الْأَِخ ِمنا ِمِن ابِويتسي ماً فَِإنْ لَمهس لَه ى اللَّهمس نِإلَى م هِمن بأَقْر وه 
ِمن وجِه الْقَرابِة فَقَِد استويا ِمن ِجهِة قَرابِة من سمى اللَّه لَه سهماً و قَالَ الْفَضلُ بن شاذَانَ ِإنَّ 

ثُ حيثُ يِرثُ الْأَخ و يسقُطُ حيثُ يسقُطُ الْأَخ و ذَِلك أَنَّ الْأَخ يتقَرب الْجد ِبمنِزلَِة الْأَِخ يِر
ِإلَى الْميِت ِبأَِبي الْميِت و كَذَِلك الْجد يتقَرب ِإلَى الْميِت ِبأَِبي الْميِت فَلَما أَِن استويا ِفي 

بقَرت ِة وابلَا الْقَر اِحداً قَالَ فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ فَِلما ومهكْمح ا ومهضٍة كَانَ فَراِحدٍة وِجه ا ِمن
تحجب الْأُم ِبالْجد و الْأَِخ أَو ِبالْجديِن كَما تحجب ِبالْأَخويِن ِقيلَ لَه ِلأَنه لَا يكُونُ ِفي 

م مقَام الْأَخويِن ِلأٍَب و أُم ِفي الِْمرياِث ِلأَنَّ الْجد أَبا الْأُم ِبمنِزلَِة أٍَخ ِلأُم و الْأَجداِد من يقُو
 اللَّه بجا حمِإن ِبأٍَخ و سلَي هالْأَِخ فَِإن قَامم ِإنْ قَام و دالْج ونَ وبجحلَا ي الْأُم ةُ ِمنوالِْإخ

لِْإخوِة ِلأَنَّ كَلَّهم علَى الْأَِب فَوفَّر علَى الْأَِب ِلما يلْزمه ِمن مئُونِتِهم و لَيس كَلُّ الْجد علَى ِبا
ن الْأَِب ِمن أَجِل ذَِلك و لَما أَنْ ذَكَر اللَّه الِْإماَء فَقَالَ فَعلَيِهن ِنصف ما علَى الْمحصناِت ِم

 ذَِلك ِمن ِبيدالْع فَلَِزم قِفي الر ناهنعِفي م ِبيدكَانَ الْع ِبيِد ولَى الْعع دذْكُِر الْحي لَم ذاِب والْع
الْموِضِع عن ما لَِزم الِْإماَء ِإذَا كَانت ِعلَّتهما و معناهما واِحداً و استغنى ِبِذكِْر الِْإماِء ِفي هذَا 

ِذكِْر الْعِبيِد و كَذَِلك الْجد لَما أَنْ كَانَ ِفي معنى الْأَِخ ِمن ِجهِة الْقَرابِة و ِجهِة من يتقَرب ِإلَى 
ي معنى الْأَِخ كَما الْميِت كَانَ ِفي ِذكِْر الْأَِخ ِغنى عن ِذكِْر الْجد و دلَالَةٌ علَى فَرِضِه ِإذَا كَانَ ِف

 ِفيقوِباللَِّه الت وِد ودِبيِد ِفي الْحِذكِْر الْع نى عاِء ِغنكَانَ ِفي ِذكِْر الِْإم  
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 لٌ وجر اتفَِإنْ م دج أٍَخ و وا أَلْفِإنْ كَان كَذَِلك فَاِن وا ِنصمهنيالُ بأَخاً فَالْم اً ودج كرت
 عم ماةُ لَهمسالْم مهتفَِريض الْأُم ِة ِمنوِللِْإخ ِة ووالِْإخ اِحٍد ِمنكَو دالْج ِة وِويِبالس مهنيالُ بفَالْم

دالْج كرِإنْ ت كَذَِلك ِن ويثَيظِّ الْأُنا ِللذَّكَِر ِمثْلُ حمهنيالُ بفَالْم أُم تاً ِلأٍَب وأُخ اً ودج كرفَِإنْ ت 
حظِّ الْأُنثَييِن جداً و أَخواٍت ِلأٍَب و أُم أَو أَخواٍت ِلأٍَب باِلغاً ما بلَغوا فَالْمالُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ 

فَِإنْ ترك جداً و أَخاً ِلأُم أَو أُختاً ِلأُم فَِللْأَِخ أَِو الْأُخِت ِمن الْأُم السدس و ما بِقي فَِللْجد فَِإنْ 
 و الْأَخواِت ِمن الْأُم فَِريضتهم ترك أُختيِن أَو أَخويِن أَو ِإخوةً و أَخواٍت ِلأُم و جداً فَِللِْإخوِة

الثُّلُثُ الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و ما بِقي فَِللْجد فَِإنْ ترك جداً و ابن أٍَخ ِلأٍَب و أُم فَالْمالُ 
وم مقَام الْأَِخ ِإذَا لَم يكُِن الْأَخ كَما يقُوم ابن بينهما ِنصفَاِن ِلأَنهم قَد أَجمعوا أَنَّ ابن الْأَِخ يقُ

اِلابِن مقَام اِلابِن ِإذَا لَم يكُِن ابن و هذَا أَصلٌ مجمع علَيِه و الْجدةُ ِبمنِزلَِة الْأُخِت تِرثُ حيثُ 
 تقُطُ الْأُخسثُ تيقُطُ حست و تِرثُ الْأُخةُ تدالْج اًء ووس دكِْم الْجكَح ا ِفي ذَِلكهكْمح و

 ِت ِللْأَِب وِزلَِة الْأُخنِل الْأَِب ِبمِقب ةُ ِمندالْج و ِت ِللْأُمِزلَِة الْأُخنِبم الْأُم أُم ِهي و ِل الْأُمِقب ِمن
ي كُلِّ موِضٍع فَِإذَا اجتمع ثَلَاثُ جداٍت أَو أَربع جداٍت لَم الْأُم علَى هذَا تجِري مواِريثُهن ِف

 أُم هتدج أَِبيِه و أُم هتدج كرفَِإنْ ت اتاِقيالْب قَطْنس و الْأُم أُم الْأَِب و اِن أُمتدِإلَّا ج نهِرثْ ِمني
الْأُم ِه فَِلأُمذَا أُما ِلأَنَّ هاِئِهمِصبِر أَنلَى قَدا عِهملَيع در ِقيا بم و فصالْأَِب الن ِلأُم و سدالس 

 ِة ووالِْإخ ِمن اهنيا بلَى ِمثَاِل مع كُلُّه ابذَا الْبه و تاً ِلأُمأُخ و أُم تاً ِلأٍَب وأُخ كرت نِمثْلُ م
لْأَخواِت فَِإنْ ترك أُختيِه ِلأُمِه و جدته أُم أُمِه و أُختيِه ِلأَِبيِه و أُمِه و جدته أُم أَِبيِه فَِلأُختيِه ِلأُمِه و ا

مِه و جدِتِه أُم أَِبيِه الثُّلُثَاِن بينهن ِبالسِويِة و جدِتِه أُم أُمِه الثُّلُثُ بينهن ِبالسِويِة و ِلأُختيِه ِلأَِبيِه و أُ
  ِإنْ ترك أُختاً ِلأَِبيِه و أُمِه و جده أَبا أَِبيِه و جدته أُم أَِبيِه و جدته أُم أُمِه فَِلجدِتِه 
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أُم أُمِه السدس ِلأَنها ِبمنِزلَِة أُخِت الْأُم و ما بِقي فَبين الْأُخِت و الْجد و الْجدِة أُم الْأَِب و أَِبي 
 فَِإنْ ترك أُختيِه ِلأَِبيِه و أُمِه و أَخاه و أُخته ِلأَِبيِه و جدته أُم أَِبيِه و الْأَِب ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن

ِة أُمدالْج و الْأُم ِن ِللْأَِب ويتالْأُخ نيفَب ِقيا بم و سدِه السأُم ِتِه أُمدِه فَِإنَّ ِلجأُم أُم هتدالْأَِب ج 
بينهن ِبالسِويِة و سقَطَ الِْإخوةُ و الْأَخوات ِمن الْأَِب و ِإنْ ترك أُخته ِلأَِبيِه و أُمِه و جدته أُم أُمِه 

أَِب و الْأُم النصف و ما بِقي رد فَِلجدِتِه أُم أُمِه السدس فَِإنها ِبمنِزلَِة الْأُخِت ِلأُم و ِللْأُخِت ِللْ
علَيِهما علَى قَدِر أَنِصباِئِهما فَِإنْ ترك أُماً و امرأَةً و أَخاً و جداً فَِللْمرأَِة الربع و ِللْأُم الثُّلُثُ و ما 

ِم فَِإنْ ترك أُماً و أَخاً ِلأٍَب و أُم و أَخاً ِلأٍَب و جداً فَالْمالُ بِقي رد علَى الْأُم ِلأَنها أَقْرب الْأَرحا
فَِللزوِج النصف ] و ِهي كَالْأَكْدِريِة[كُلُّه ِللْأُم و ِإنْ ترك زوجاً و أُماً و أُختاً ِلأٍَب و أُم و جداً 

س و فَِللْأُم ِقيا بم ِتِه ونةَ ابناب ِه وأُم أُم هتدج كرفَِإنْ ت الْأُم عِرثُونَ ملَا ي مهاقُونَ ِلأَنقَطَ الْب
ِد و لَا مع فَالْمالُ ِلابنِة اِلابنِة ِلأَنَّ الْجدةَ أُم الْأُم ِبمنِزلَِة أُخٍت ِلأُم و الْأُخت ِللْأُم لَا تِرثُ مع الْولَ

ولَِد الْولَِد شيئاً فَِإنْ ترك جدته أُم أَِبيِه و عمته و خالَته فَالْمالُ ِللْجدِة و جعلَ يونس الْمالَ 
الَِة ولَ ِللْخعج ها أَنمهدِن أَحيِضعوا ِفي مناهلُ غَِلطَ هقَالَ الْفَض نهنيب ِة أُمدالْج عِة ممالْع 

 ناب كرِة فَِإنْ تدِبالْج بقَرتا تمةُ ِإنمالْع ِة ومالْع ِة ودالْج نيى بوس هالثَّاِني أَن ِصيباً والْأَِب ن
دِللْج الُ كُلُّهالْم سونا الْأَِب قَالَ ياً أَبدج ٍن وِن ابلَا اب دِلأَنَّ الْج لُ غَِلطَ ِفي ذَِلكقَالَ الْفَض 

يِرثُ مع الْولَِد و لَا مع ولَِد الْولَِد فَالْمالُ كُلُّه ِلابِن ابِن اِلابِن و ِإنْ سفَلَ ِلأَنه ولَد و الْجد ِإنما 
ِن اِلاباب نأَنَّ اب لَا ِخلَاف كَالْأَِخ و والْأَِخ ه اِث ِمنلَى ِبالِْمريِن أَو.  
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  باب ِمرياِث ذَِوي الْأَرحاِم
١ -ي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيح

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد كُلُّهم عِن الْحسِن بِن 
ٍء ِمن   عن شي)ليه السالم ع( محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِليع ابِكت لَك ِرجاِئِض فَقَالَ ِلي أَ لَا أُخعليه السالم ( الْفَر( ِليع ابِكت فَقُلْت  ) عليه السالم( سردي لَم 
 ِليع ابٍد ِإنَّ ِكتمحا ما أَبعليه السالم ( فَقَالَ ي(هجرفَأَخ سردي ِإذَا ِفيِه  لَم ِليلٌ وج ابفَِإذَا ِكت 

  .رجلٌ مات و ترك عمه و خالَه قَالَ ِللْعم الثُّلُثَاِن و ِللْخاِل الثُّلُثُ 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر - ٢  

 قَالَ الْخالُ و الْخالَةُ يِرثَاِن ِإذَا لَم يكُن معهما أَحد ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و أُولُوا )سالم عليه ال
  .الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه 

  ٣ -مِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   نِصٍري عأَِبي ب نٍب عيهو نةَ عاع
 قَالَ سِمعته يقُولُ الْخالُ و الْخالَةُ يِرثَاِن ِإذَا لَم يكُن معهما أَحد يِرثُ )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

حاِم بأُولُوا الْأَر قُولُ والَى يعت و كاربت ا ِإنَّ اللَّهمهرٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه غَيعىل ِببأَو مهضع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محسِن بِن أَحمد عن أَباٍن عن أَِبي - ٤  

 يعِني ِللْعمِة الثُّلُثَاِن و ِللْخالَِة  ِفي عمٍة و خالٍَة قَالَ الثُّلُثُ و الثُّلُثَاِن)عليه السالم ( مريم عن أَِبي جعفٍَر 
  .الثُّلُثُ 

   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عِن الْمثَنى عن أَباٍن عن أَِبي مريم عن أَِبي 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( جعفٍَر 

 )عليه السالم ( عن وهيٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن - ٥  
  .ِفي رجٍل ترك عمته و خالَته قَالَ ِللْعمِة الثُّلُثَاِن و ِللْخالَِة الثُّلُثُ 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا - ٦
 و ابنه و ابنته و  عِن الرجِل يموت و يترك خالَه و خالَته و عمه و عمته)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِة الثُّلُثَاِن ومالَةُ فَِللْعالْخ ةُ ومِت الْععمتونَ فَِإذَا اجوزحي ِرثُونَ ولَاِء يؤفَقَالَ كُلُّ ه هتأُخ و اهأَخ
  .ِللْخالَِة الثُّلُثُ 

  ٧ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بيسِن الْحٍل عهِن سِد بمحم ن
 ِفي رجٍل مات و ترك خالَتيِه و مواِليه قَالَ أُولُوا )عليه السالم ( الْحكَِم عن أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

  .الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض الْمالُ بين الْخالَتيِن 
٨ -ِليأَِبي   ع نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرد نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 

 قَالَ قَالَ ِإِن امرؤ هلَك و ترك عمته و خالَته فَِللْعمِة )عليه السالم ( الْمغراِء عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 
  . و ِللْخالَِة الثُّلُثُ الثُّلُثَاِن

   قَالَ الْفَضلُ ِإنْ ترك الْميت عميِن أَحدهما ِلأٍَب و أُم و الْآخر ِلأٍَب فَالْمالُ ِللْعم الَِّذي 
ِللذَّكَِر ِمثْلُ ح مهنيالُ باٍت فَالْممع اماً ومأَع كرِإنْ ت و الْأُم ِللْأَِب و كرِإنْ ت ِن ويثَيظِّ الْأُن

أَخوالًا و خالَاٍت فَالْمالُ بينهم الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و ِإنْ ترك خالًا ِلأٍَب و أُم و خالًا ِلأٍَب 
 هذَا ِإنما يكُونُ الْمالُ ِللَِّتي ِهي ِللْأَِب فَالْمالُ ِللْخاِل ِللْأَِب و الْأُم و كَذَِلك الْعمةُ و الْخالَةُ ِفي

  .و الْأُم دونَ الَِّتي ِهي ِللْأَِب 
  ٩ - ِبيقَالَ الن قَد صلى اهللا عليه وآله (   و( اِرثَ لَهلَا و ناِرثُ مالُ والْخ .  

يب الْأَِب و ِللْخاِل الثُّلُثُ نِصيب الْأُم ِلأَنَّ    و ِإنْ ترك عماً و خالًا فَِللْعم الثُّلُثَاِن نِص
ِمرياثَهما ِإنما يتفَرق ِعند الْأَِب و الْأُم و كَذَِلك ِإنْ كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِلك فَعلَى هذَا الِْمثَاِل 

ك بنو الْأَعماِم و بنو الْأَخواِل و بنو الْعماِت و بنو ِللْأَعماِم الثُّلُثَاِن و ِللْأَخواِل الثُّلُثُ و كَذَِل
الْخالَاِت علَى ِمثَاِل ما فَسرنا ِإنْ شاَء اللَّه فَِإنْ ترك عماً و ابن أُخٍت فَالْمالُ ِلابِن الْأُخِت ِلأَنَّ 

 قَامونَ مقُومِة يوالِْإخ لْدو  
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 دالْج نلَى أَنَّ ابوا ععمأَج قَد و دالْج عِرثُ مالْأَِخ ي نِلأَنَّ اب دالْج قَامم قُوملَا ي مالْع ِة ووالِْإخ
ِرثُ مالُ لَا يأٍَخ فَالْم ناب اً ومع كرِإنْ ت و اَء اللَّهِة ِإنْ شوالِْإخ لَدو دالْج لَدو ِبهشالْأَِخ فَلَا ي ع

 ِلابِن الْأَِخ و قَالَ يونس ِفي هذَا الْمالُ بينهما ِنصفَاِن و غَِلطَ ِفي ذَِلك و ذَِلك أَنه لَما رأَى أَنَّ
بين الْعم و بين الْميِت ثَلَاثَ بطُوٍن و كَذَِلك بين ابِن الْأَِخ و بين الْميِت ثَلَاثَ بطُوٍن و هما 
ِميعاً كَما جِإنْ كَان و هذَا غَلَطٌ ِلأَنه فَاِن وا ِنصمهنيالُ بطَِريِق الْأَِب قَالَ الْم ِميعاً ِمنا ج

وصف فَِإنَّ ابن الْأَِخ ِمن ولِْد الْأَِب و الْعم ِمن ولِْد الْجد و ولْد الْأَِب أَحق و أَولَى ِمن ولِْد 
 ِت ويلِْد الْمو ِن ِمناِلاب نالْأَِخ ِلأَنَّ اب ِمن قِن أَحاِلاب نا أَنَّ ابفَلُوا كَمِإنْ س و دالْج ِمن الْأَخ

ولِْد الْأَِب و ولْد الْميِت أَحق ِمن ولِْد الْأَِب و ِإنْ كَانا ِفي الْبطُوِن سواًء و كَذَِلك ابن ابِن ابٍن 
 سفَلَ و لَيس الْأَخ أَحق ِمن الْأَِخ و ِإنْ كَانَ الْأَخ أَقْعد ِمنه ِلأَنَّ هذَا ِمن ولِْد الْميِت نفِْسِه و ِإنْ

 ِمن هتابقَر تكَان نكُلُّ م و دلِْد الْجو لَى ِمنأَو و قالْأَِب أَح لْدو كَذَِلك ِت ويلِْد الْمو ِمن
أُم فَِإنه يأْخذُ ِمرياثَ الْأُم و ِقبِل الْأَِب فَِإنه يأْخذُ ِمرياثَ الْأَِب و كُلُّ من كَانت قَرابته ِمن ِقبِل الْ

كَذَِلك كُلُّ من تقَرب ِباِلابنِة فَِإنه يأْخذُ ِمرياثَ اِلابنِة و من تقَرب ِباِلابِن فَِإنه آِخذٌ ِمرياثَ اِلابِن 
ه و ِإنْ ترك الْميت عماً ِلأُم و عماً ِلأٍَب و أُم علَى نحِو ما قُلْناه ِفي الْأُم و الْأَِب ِإنْ شاَء اللَّ

فَِللْعم ِللْأُم السدس و ما بِقي فَِللْعم ِللْأَِب و الْأُم و كَذَِلك ِإنْ ترك عمةً و ابنةَ أٍَخ فَالْمالُ ِلابنِة 
ِب و الْعمةَ ِمن ولِْد الْجد و ِإنْ ترك ابني عم أَحدهما أَخ ِلأُم فَالْمالُ كُلُّه الْأَِخ ِلأَنها ِمن ولِْد الْأَ

ذَِلك عم وه طٍْن وِبب بقَرتا يمِإن ِللْأُم ِلأَنَّ الْأَخ الْأَِخ ِللْأُم عِرثُ ملَا ي مِلأَنَّ الْع ذُو ِللْأَِخ ِللْأُم 
 أَخ والَِّذي ه مِن الْعالُ ِلابفَالْم أُم ِلأٍَب و مع ناب و ِلأُم أَخ وه ِلأٍَب و مع ناب كرٍم فَِإنْ تهس

 الْأَِخ ِللْأُم عِرثُ ملَا ي مِلأَنَّ الْع ِلأُم  
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 مِة الْعنفَِلاب ِقيا بم و سدالس الْأُم ِمن مِة الْعنفَِلاب ِلأُم مةَ عناب و أُم ِلأٍَب و مةَ عناب كرِإنْ ت و
 و أُم و ابنةُ خاٍل ِلأُم فَِلابنِة الْخاِل ِللْأُم السدس و ما بِقي ِللْأَِب و الْأُم و كَذَِلك ابن خاٍل ِلأٍَب

 و سدالس اِل ِللْأُمفَِللْخ الًا ِلأُمخ و أُم الًا ِلأٍَب وخ كرِإنْ ت كَذَِلك و الْأُم اِل ِللْأَِب وِن الْخفَِلاب
لْأَِب و الْأُم و ِإنْ ترك خالًا ِلأٍَب و أُم و أَخوالًا ِلأٍَب و أَخوالًا ِلأُم فَِللْأَخواِل ما بِقي فَِللْخاِل ِل

 ِللْأُم الثُّلُثُ و ما بِقي فَِللْخاِل ِللْأَِب و الْأُم و يسقُطُ الْأَخوالُ ِللْأَِب و ِإنْ ترك عماً ِلأٍَب و خالَةً
ِلأٍَب و أُم فَِللْخالَِة ِللْأَِب و الْأُم الثُّلُثُ و ما بِقي فَِللْعم ِللْأَِب و ِإنْ ترك ابنةَ عم و ابن عمٍة فَِلابنِة 

لْمالُ بينهم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْعم الثُّلُثَاِن و ِلابِن الْعمِة الثُّلُثُ و ِإنْ ترك بناِت عم و بِني عم فَا
الْأُنثَييِن و ِإنْ ترك بناِت خاٍل و بِني خاٍل فَالْمالُ بينهم ِبالسِويِة الذَّكَر و الْأُنثَى ِفيِه سواٌء و ِإنْ 

ابِن الْعم ِللْأَِب و الْأُم و ِإنْ ترك ابن ابِن عم ترك ابن عم ِلأٍَب و أُم و ابن عم ِلأٍَب فَالْمالُ ِل
ِلأٍَب و أُم و ابن عم ِلأٍَب فَالْمالُ ِلابِن الْعم ِللْأَِب و ِإنْ ترك ابنتِي ابِن عم ِإحداهما أُخته ِلأُمِه 

 و ِإنْ ترك خالَته و ابن خالٍَة لَه فَالْمالُ ِللْخالَِة ِلأَنها أَقْرب ِببطٍْن و فَالْمالُ ِللَِّتي ِهي أُخته ِلأُمِه
ِإنْ ترك عمةَ أُمِه و خالَةَ أُمِه استويا ِفي الْبطُوِن و هما جِميعاً ِمن طَِريِق الْأُم فَالْمالُ بينهما 

  ِنصفَاِن 
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و ِإنْ ترك جداً أَبا الْأُم و خالًا و خالَةً فَالْمالُ ِللْجد أَِبي الْأُم و ِإنْ ترك عم أُم و خالَ أُم فَالْمالُ 
نيب اقُونَ وقَطَ الْبس ِتِه وِن أُخالُ ِلابِتِه فَالْمِة أُخنةَ ابناب ِتِه وأُخ ناب و هالَتخ كرِإنْ ت فَاِن وا ِنصمه

لِّ واِحٍد ِمنهما ِإنْ ترك ابن أٍَخ ِلأُم و هو ابن أُخٍت ِلأٍَب و ابنةَ أٍَخ ِلأٍَب و ِهي ابنةُ أُخٍت ِلأُم ِلكُ
 تِبن ى ِهيرالْأُخ ِة وِذِه الِْجهه ِمن سدالس فَلَه أٍَخ ِلأُم ناب وا همهدِل أَنَّ أَحِقب ِمن سدالس

 ِمن ذَِلك الثُّلُثُ و ِلابنِة أُخٍت ِلأُم فَلَها أَيضاً السدس ِمن هِذِه الِْجهِة و بِقي الثُّلُثَاِن فَِلابِن الْأُخِت
الْأَِخ ِمن ذَِلك الثُّلُثَاِن أَصلُ ِحساِبِه ِمن ِستٍة يذْهب ِمنه السدساِن فَيبقَى أَربعةٌ فَلَيس ِللْأَربعِة 

ةَ عاِنيكُونُ ثَمةٌ ِفي ثَلَاثٍَة فَيِست برضي را ثُلُثٌ ِإلَّا ِفيِه كَسقَى اثْنبةٌ فَياِن ِستسدالس بذْهي رش
عشر الثُّلُثُ ِمن ذَِلك أَربعةٌ ِلابِن الْأُخِت و الثُّلُثَاِن ِمن ذَِلك ثَماِنيةٌ ِلابنِة الْأَِخ فَيِصري ِفي يِد ابِن 

يدِفي ي ِصريي و رشةَ عاِنيثَم ةٌ ِمنعبِت سفَِإنْ الْأُخ رشةَ عاِنيثَم ِمن رشى عدِت الْأَِخ ِإحِبن 
ترك ابنةَ أُخٍت ِلأٍَب و أُم و ابنةَ أُخٍت ِلأٍَب و ابنةَ أُخٍت ِلأُم و امرأَةً فَِللْمرأَِة الربع و ِلابنِة 

ِة الْأُخنِلاب و سدالس الْأُم ِت ِمنِر الْأُخلَى قَدا عِهملَيع در ِقيا بم و فصالن الْأُم ِت ِللْأَِب و
 ِت ِللْأُمِة الْأُخنِلاب ثَلَاثَةٌ و عبأَِة الررماً ِللْمهس رشع يِمِن اثْن ِهي ى ورقَطَِت الْأُخس ا واِئِهمِصبأَن

لْأُخِت ِللْأَِب و الْأُم النصف ِستةُ أَسهٍم و بِقي سهم واِحد بينهما علَى السدس سهماِن و ِلابنِة ا
 فصِج النوا فَِللزهتمع ا وهالَتخ ا وهجوز كَترئاً فَِإنْ تيأَِة شرلَى الْمع درلَا ي ا واِمهِر ِسهقَد

لُثُ و ما بِقي فَِللْعمِة ِبمنِزلَِة زوٍج و أَبويِن و ِهي ِمن ِستِة أَسهٍم ِللزوِج النصف و ِللْخالَِة الثُّ
ثَلَاثَةٌ و ِللْخالَِة الثُّلُثُ سهماِن و بِقي سهم ِللْعمِة فَِإنْ تركَت زوجها و جدها أَبا أُمها و خالًا 

ِللزوِج النصف و ِللْجد السدس و ما بِقي رد علَيِه و سقَطَ الْخالُ و ِإنْ ترك عماً ِلأٍَب و خالًا فَ
 ِصيباِل الثُّلُثُ نفَِللْخ أُم ِلأٍَب و  
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الْأُم و الْباِقي ِللْعم ِلأَنه نِصيب الْأَِب فَِإنْ ترك ابنةَ عم و ابن عمٍة فَِلابنِة الْعم الثُّلُثَاِن و ِلابِن الْعمِة 
مالُ بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و ِإنْ ترك ابنةَ الثُّلُثُ فَِإنْ ترك ابن عمِتِه و ِبنت عمِتِه فَالْ

عمٍة ِلأٍَب و أُم و ابن عم ِلأُم فَِلابِن الْعم ِللْأُم السدس و ما بِقي فَِلابنِة الْعمِة ِللْأَِب و الْأُم ِلأَنَّ 
م ذَا كَأَنَّ الْأَبه الَِتِه وخ ناب كرِرقَاِن فَِإنْ تفْتا يناهه و أُم تاً ِلأٍَب وأُخ و أَخاً ِلأُم كرت و ات

 كرِإنْ ت فَاِن وا ِنصمهنيالُ بالٍَة فَالْمخ ناب اٍل وخ ناب كرالَِتِه فَِإنْ تِن خالُ ِلابِه فَالْمالَةَ أُمخ
ةَ الْأُم و عمةَ الْأَِب فَِلخالَِة الْأُم الثُّلُثُ و ِلعمِة الْأَِب الثُّلُثَاِن و ِإنْ ترك عمةَ الْأُم و خالَةَ الْأَِب خالَ

ٍب و أُم فَِلخالَِة الْأَِب و فَِلعمِة الْأُم الثُّلُثُ و ِلخالَِة الْأَِب الثُّلُثَاِن و ِإنْ ترك عمةً ِلأٍَب و خالَةً ِلأَ
الْأُم الثُّلُثُ و ِللْعمِة الثُّلُثَاِن فَِإنْ ترك ابن عم و ابنةَ عم و ابن عمٍة و ابنةَ عمٍة و ابن خاٍل و ابنةَ 

لِْد الْخالٍَة فَالثُّلُثُ ِلوةَ خناب الٍَة وخ ناب اٍل وثَى خالْأُن و ِة الذَّكَرِويِبالس مهنيب مقْسالَِة يالْخ اِل و
 اِن ِمناِقيالثُّلُثَاِن الْب ِن ويثَيظِّ الْأُنِة ِللذَّكَِر ِمثْلُ حملِْد الْعِن ِلوياِقيِن الْبالثُّلُثَي الثُّلُثُ ِمن اٌء ووِفيِه س

ٍء لَه  الْعم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و أَصلُ ِحساِبِه ِمن ِتسعٍة ِلأَنه يؤخذُ أَقَلُّ شيالثُّلُثَيِن ِلولِْد 
 ثُلُثٌ و  
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لُثٌ و هو ِتسعةٌ فَثُلُثُ ثُلُِثِه لَا يقْسم بين ولِْد الْأَخواِل ِلأَنهم أَربعةٌ فَتضرب ِتسعةٌ ِفي ِلثُلُِثِه ثُ
 نيب مقْسةً لَا ياِنيثُلُثَا ثُلُِثِه ثَم و رشع ياثْن كُونُ ثُلُثُهفَي ثَلَاِثني ةً وكُونُ ِستٍة فَتعبأَر هِة ِلأَنملِْد الْعو

 نيثَلَاثُونَ ب ةٌ وِست ذَِلك ةً الثُّلُثُ ِمناِنيثَم كُونُ ِمائَةً وِفي ثَلَاثٍَة فَي ثَلَاِثني ةً وِست برضفَي كَِسرني
 اِن واثْن ِقيب ةٌ وعِتس مهاِحٍد ِمنالَِة ِلكُلِّ والْخ اِل ولِْد الْخونَ ورِعش ةٌ وعبأَر ذَِلك ونَ ِمنعبس

ِلولِْد الْعمِة و ِلابِن الْعمِة ِستةَ عشر و ِلابنِة الْعمِة ثَماِنيةٌ و بِقي ثَماِنيةٌ و أَربعونَ ِلابِن الْعم اثْناِن 
 رشةَ عِست مِة الْعنِلاب ثَلَاثُونَ و و.  
  اب الْمرأَِة تموت و لَا تترك ِإلَّا زوجهاب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ و محمِد بِن ِعيسى عن يونس جِميعاً - ١
 ِفي امرأٍَة توفِّيت و لَم يعلَم )سالم عليه ال( عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

  .لَها أَحد و لَها زوج قَالَ الِْمرياثُ كُلُّه ِلزوِجها 
  ٢ - نع رِن الْحب وبأَي نع لَِبيى الْحيحي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع هنع  

تِصٍري قَالَ كُنِد اللَِّه أَِبي ببأَِبي ع دأَةٌ )عليه السالم (  ِعنرا اما فَِإذَا ِفيها ِفيهنظَرِة فَناِمعا ِبالْجعفَد 
 الُ كُلُّهالْم لَه هرا غَياِرثَ لَها لَا وهجوز كَترت و لَكَته.  

 سماعةَ عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن- ٣  
 ِفي امرأٍَة توفِّيت و تركَت زوجها قَالَ الْمالُ ِللزوِج يعِني ِإذَا لَم )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
 هراِرثٌ غَيا ولَه كُني.  

بِن جِد اللَِّه ببع نع هنع    ِصٍري ِمثْلَ ذَِلكأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نلَةَ ع.  
  ٤ - ناٍن عأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 ِفي امرأٍَة ماتت و تركَت زوجها )لسالم عليه ا( ِإسماِعيلَ بِن عبِد الرحمِن الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
 هراِرثٌ غَيا ولَه كُني ِني ِإذَا لَمعِج يوالُ ِللزقَالَ الْم.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري - ٥  
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 قَالَ قُلْت امرأَةٌ ماتت و تركَت زوجها قَالَ الْمالُ لَه قَالَ معناه لَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هرا غَياِرثَ لَهو.  

عليه (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٦  

  . عِن امرأٍَة تموت و لَا تترك واِرثاً غَير زوِجها قَالَ الِْمرياثُ كُلُّه لَه )السالم 
  ٧ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِة   ِعدِغريِن الْمِد اللَِّه ببع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل ب

 قَالَ قُلْت لَه امرأَةٌ هلَكَت و )عليه السالم ( عن عيينةَ بياِع الْقَصِب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ه ِللزوِج تركَت زوجها قَالَ الْمالُ كُلُّ

هأَترِإلَّا ام كرتلَا ي و وتمِل يجباب الر  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد بِن الْحسِن بِن ِزياٍد - ١

حم اتاِف قَالَ محٍم الصيعِن نِد بمحم نطَّاِر عى الْعصأَو و اِبِريالس اعيٍر بيمأَِبي ع نب دم
 فَكَتب ِإلَي )عليه السالم ( ِإلَي و ترك امرأَةً لَه و لَم يترك واِرثاً غَيرها فَكَتبت ِإلَى الْعبِد الصاِلِح 

  .ينا أَعِط الْمرأَةَ الربع و احِمِل الْباِقي ِإلَ
  عنه عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عن محمِد بِن سكَيٍن - ٢  

و عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن مشمِعلٍّ و عِن ابِن ِرباٍط عن مشمِعلٍّ كُلِِّهم عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَرأَ 
لَيفٍَر ععو جعليه السالم (  أَب( ِج ووِللز الُ كُلُّها قَالَ الْمهجوز كَترت و تفِّيوأَةٌ تراِئِض امِفي الْفَر 

  .رجلٌ توفِّي و ترك امرأَته قَالَ ِللْمرأَِة الربع و ما بِقي فَِللِْإماِم 
 عِن الْحسِن بِن محمٍد عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري عن   حميد بن ِزياٍد- ٣  

  . ِفي رجٍل توفِّي و ترك امرأَته فَقَالَ ِللْمرأَِة الربع و ما بِقي فَِللِْإماِم )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  ٤ -هس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل ب

 )عليه السالم ( جِميعاً عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ كَتب محمد بن حمزةَ الْعلَِوي ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
ٍء هو ِلي فَهو ِلمولَاي فَمات  و كُنت أَسمعه يقُولُ كُلُّ شيمولًى لَك أَوصى ِإلَي ِبِمائَِة ِدرهٍم 

 لَم ا وكَهرت و  
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يا ِبشِفيه رأْماِن يأَترام لَه ى ٍء ورالْأُخ ةَ واعِضعاً السوا ملَه ِرفلَا أَع و اددغا فَِببماهدا ِإحأَم 
ِبقُم فَما الَِّذي تأْمرِني ِفي هِذِه الِْمائَِة ِدرهٍم فَكَتب ِإلَيِه انظُر أَنْ تدفَع ِمن هِذِه الدراِهِم ِإلَى 

هما ِمن ذَِلك الثُّمن ِإنْ كَانَ لَه ولَد فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد فَالربع و تصدق زوجتِي الرجِل و حقُّ
 اَء اللَّهةً ِإنْ شاجِه حِإلَي أَنَّ لَه ِرفعت نلَى ماِقي عِبالْب.  

  ٥ -ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناٍد   ِعدمِن حلَِف بخ ناٍط عبِن أَسب 
 ِفي زوٍج مات و ترك امرأَةً )عليه السالم ( عن موسى بِن بكٍْر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .فَقَالَ لَها الربع و تدفَع الْباِقي ِإلَينا 
اَء لَا يسئاًباب أَنَّ النيقَاِر شالْع ِمن ِرثْن  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن حمرانَ عن زرارةَ - ١
و لَا ِمن الْعقَاِر  قَالَ النساُء لَا يِرثْن ِمن الْأَرِض )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .شيئاً 
  ٢ - ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

رز نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عةَ جاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمأَِبي ح نةَ عار
 أَنَّ الْمرأَةَ لَا تِرثُ ِمما ترك زوجها ِمن الْقُرى و الدوِر و السلَاِح و الدواب )عليه السالم ( جعفٍَر 
  شيئاً 
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 و ابوالْأَب و قْضالن مقَوي و كرا تِت ِممياِع الْبتم اِب والثِّي ِش والْفُر اِل والْم ِرثُ ِمنت و
 ها ِمنقَّهطَى حعفَت بالْقَص و ذُوعالْج.  

  ٣ -ِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ٍر وكَيب ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيم
 ِمنهم من رواه عن )عليه السالم ( فُضيٍل و بريٍد و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَنَّ الْمرأَةَ لَا تِرثُ ِمن تِركَِة )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما  و ِمنهم من رواه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
زوِجها ِمن تربِة داٍر أَو أَرٍض ِإلَّا أَنْ يقَوم الطُّوب و الْخشب ِقيمةً فَتعطَى ربعها أَو ثُمنها ِإنْ 

 ِة الطُّوِب وِقيم ِمن لَدا وِب كَانَ لَهشالْخ ذُوِع والْج.  
  ٤ - نِلٍم عسِن مِد بمحم ةَ واررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

  . قَالَ لَا تِرثُ النساُء ِمن عقَاِر الْأَرِض شيئاً )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  ٥ -حأَص ةٌ ِمنلَاِء   ِعدِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن  
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 تِرثُ الْمرأَةُ ِمن الطُّوِب و لَا تِرثُ ِمن )لسالم عليه ا( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 مها ِمنلَه سئاً فَقَالَ ِلي لَييِل شالْأَص ِرثُ ِمنلَا ت ِع والْفَر ِرثُ ِمنت فكَي ئاً قَالَ قُلْتياِع شبالر

ِمن الْفَرِع و لَا تِرثُ ِمن الْأَصِل و لَا يدخلُ نسب تِرثُ ِبِه و ِإنما ِهي دِخيلٌ علَيِهم فَتِرثُ 
  .علَيِهم داِخلٌ ِبسبِبها 

] أَ[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن زرارةَ - ٦  
 قَالَ لَا تِرثُ النساُء ِمن عقَاِر الدوِر شيئاً و لَِكن )عليه السالم (  اللَِّه و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد

يقَوم الِْبناُء و الطُّوب و تعطَى ثُمنها أَو ربعها قَالَ و ِإنما ذَاك ِلئَلَّا يتزوجن النساُء فَيفِْسدنَ علَى 
  .يِث مواِريثَهم أَهِل الْمواِر
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن - ٧  

تزوجن  قَالَ ِإنما جِعلَ ِللْمرأَِة ِقيمةُ الْخشِب و الطُّوِب كَيلَا ي)عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ماِريثَهوم فِْسدي ناِريِث مولَ الْمِني أَهعي ِهملَيلَ عخدفَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن يحيى الْحلَِبي عن شعيٍب - ٨  
با عأَب أَلْتاِئِغ قَالَ سالص ِزيدي نعليه السالم ( ِد اللَِّه ع( لَِكن فَقَالَ لَا و ضالْأَر ِرثْنلْ ياِء هسِن النع 

يِرثْن ِقيمةَ الِْبناِء قَالَ قُلْت فَِإنَّ الناس لَا يرضونَ ِبذَا فَقَالَ ِإذَا ولِّينا فَلَم يرضوا ضربناهم ِبالسوِط 
  .موا ضربناهم ِبالسيِف فَِإنْ لَم يستِقي

  ٩ - نةَ عاعمِن سفَِر بعِه جمع نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
 الدوِر و الْعقَاِر  قَالَ لَيس ِللنساِء ِمن)عليهما السالم ( مثَنى عن عبِد الْمِلِك بِن أَعين عن أَحِدِهما 

يٌء  ش.  
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط -١٠  

َء لَا يِرثْن ِمن ِرباِع  يقُولُ ِإنَّ النسا)عليه السالم ( عن مثَنى عن يِزيد الصاِئِغ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
  الْأَرِض 
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ِبهذَا فَقَالَ ِإذَا شيئاً و لَِكن لَهن ِقيمةُ الطُّوِب و الْخشِب قَالَ فَقُلْت لَه ِإنَّ الناس لَا يأْخذُونَ 
  .ولِّيناهم ضربناهم ِبالسوِط فَِإِن انتهوا و ِإلَّا ضربناهم علَيِه ِبالسيِف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن الْأَحمِر قَالَ -١١  
لَمِد اللَِّه لَا أَعبأَِبي ع نع طِّياِع الزيٍر بسيم نِإلَّا ع عليه السالم ( ه( ِمن نا لَهاِء مسِن النع هأَلْتقَالَ س 

اتقَارالْع و ضا الْأَرأَم ِب والْقَص ِب وشالْخ اِء والِْبن ةُ الطُّوِب وِقيم ناِث قَالَ لَهفَلَا الِْمري 
ِمرياثَ لَهن ِفيها قَالَ قُلْت فَالثِّياب قَالَ الثِّياب لَهن نِصيبهن قَالَ قُلْت كَيف صار ذَا و ِلهِذِه 

د ا ِهيمِإن ِرثُ ِبِه وت بسا نلَه سأَةَ لَيرى قَالَ ِلأَنَّ الْممسم عبِذِه الرِله و نالثُّم و ِهملَيِخيلٌ ع
َء زوجها أَو ولَدها ِمن قَوٍم آخِرين فَيزاِحم قَوماً  ِإنما صار هذَا كَذَا كَيلَا تتزوج الْمرأَةُ فَيِجي

 قَاِرِهمِفي ع.  
  باب اخِتلَاِف الرجِل و الْمرأَِة ِفي متاِع الْبيِت

١ -ِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمر
 قَالَ سأَلَِني هلْ يقِْضي )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ضاِء ثُم يرِجع عنه فَقُلْت لَه بلَغِني أَنه قَضى ِفي متاِع الرجِل و الْمرأَِة ِإذْ مات ابن أَِبي لَيلَى ِبالْقَ
ربِع أَحدهما فَادعاه ورثَةُ الْحي و ورثَةُ الْميِت أَو طَلَّقَها الرجلُ فَادعاه الرجلُ و ادعته النساُء ِبأَ

 اعتلُ معجكَانَ ي ِعيخالن اِهيمرِل ِإبى ِفيِه ِبقَوفَقَض نا أُولَيهأَم فَقُلْت ا ذَاكم اٍت فَقَالَ وقَِضي
اِء ِللرسِللن لُحصِل الَِّذي لَا يجالر اعتم أَِة وراِل ِللْمجِللر لُحصأَِة الَِّتي لَا يرا كَانَ الْمم ِل وج

ِللرجاِل و النساِء بينهما ِنصفَاِن ثُم بلَغِني أَنه قَالَ ِإنهما مدِعياِن جِميعاً فَالَِّذي ِبأَيِديِهما جِميعاً 
علَيِه و ِهي الْمدِعيةُ فَالْمتاع بينهما ِنصفَاِن ثُم قَالَ الرجالُ صاِحب الْبيِت و الْمرأَةُ الداِخلَةُ 

كُلُّه ِللرجِل ِإلَّا متاع النساِء الَِّذي لَا يكُونُ ِللرجاِل فَهو ِللْمرأَِة ثُم قَضى بعد ذَِلك ِبقَضاٍء لَو لَا 
ا وأَةٌ ِمنرِت اماتِه ملَيع هدأَر لَم هتداهي شوا أَنبِه فَقَالَ اكْتِإلَي هتفَعاعاً فَرتم كَترت ا وهجوا زلَه 

 ِمن هانَ فَِإنأَِة ِإلَّا الِْميزرِللْم اهلْنعج أَِة فَقَدرالْم ِل وجكُونُ ِللرذَا يِج هوقَالَ ِللز أَها قَرفَلَم اعتالْم
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 وِل فَهجاِع الرتميش لَى أَيفَقَالَ ِلي فَع لَك  اِهيمرِل ِإبِإلَى أَنْ قَالَ ِبقَو عجر قُلْت موالْي وٍء ه
  النخِعي أَنْ جعلَ 
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ِللر تيالْب كِني أَنتربلَ الَِّذي أَخِفيِه فَقَالَ الْقَو تقُولُ أَنا تم لَه فَقُلْت ذَِلك نع هأَلْتس ِل ثُمج
ى شِهدته و ِإنْ كَانَ قَد رجع عنه فَقُلْت يكُونُ الْمتاع ِللْمرأَِة فَقَالَ أَ رأَيت ِإنْ أَقَامت بينةً ِإلَ

كَم كَانت تحتاج فَقُلْت شاِهديِن فَقَالَ لَو سأَلْت من بينهما يعِني الْجبلَيِن و نحن يومِئٍذ ِبمكَّةَ 
ا فَِهيِجهوِت زيأَِة ِإلَى برِت الْميب ةً ِمنلَاِنيى عدهي اعتالْم و ازهأَنَّ الْج وكربلَأَخ اَءتالَِّتي ج 

  .ِبِه و هذَا الْمدِعي فَِإنْ زعم أَنه أَحدثَ ِفيِه شيئاً فَلْيأِْت علَيِه الْبينةَ 
اِدرباب ن  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
فٍَر معا جأَب أَلْتِصٍري قَالَ سأَِبي ب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبعليه السالم ( ح( عبأَر جوزٍل تجر نع 

 قُلْت نلَه و لَه اِئزِلفَةٌ قَالَ جتخم نهورهم اِحٍد وِلٍس وجقَالَ ِفي م ٍة أَواِحدٍة وقْدٍة ِفي عوِنس
رأَيت ِإنْ هو خرج ِإلَى بعِض الْبلْداِن فَطَلَّق واِحدةً ِمن الْأَربِع و أَشهد علَى طَلَاِقها قَوماً ِمن أَ 

نِقضاِء ِعدِة أَهِل ِتلْك الِْبلَاِد و هم لَا يعِرفُونَ الْمرأَةَ ثُم تزوج امرأَةً ِمن أَهِل ِتلْك الِْبلَاِد بعد ا
ِتلْك الْمطَلَّقَِة ثُم مات بعد ما دخلَ ِبها كَيف يقْسم ِمرياثُه قَالَ ِإنْ كَانَ لَه ولَد فَِإنَّ ِللْمرأَِة الَِّتي 

لَِّتي طُلِّقَت ِمن الْأَربِع ِبعيِنها تزوجها أَِخرياً ِمن أَهِل ِتلْك الِْبلَاِد ربع ثُمِن ما ترك و ِإنْ عِرفَِت ا
يا فَلَا شِبهسن ِن  واِع ثُمبٍة ثَلَاثَةَ أَروالثَّلَاثُ ِنس نقِْسمي ةُ قَالَ وا الِْعدهلَيع اِث والِْمري ا ِمنَء لَه

لِّقَت ِمن الْأَربِع اقْتسمن الْأَربع ِنسوٍة ثَلَاثَةَ أَرباِع ما ترك و علَيِهن الِْعدةُ و ِإنْ لَم تعرِف الَِّتي طُ
  .ثُمِن ما ترك بينهن جِميعاً و علَيِهن جِميعاً الِْعدةُ 

  باب ِمرياِث الْغلَاِم و الْجاِريِة يزوجاِن و هما غَير مدِركَيِن
١ -أَص ةٌ ِمنِعد   ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنح

 ِليع  
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الْحسِن بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ قَالَ بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن 
 عن غُلَاٍم و جاِريٍة زوجهما وِلياِن لَهما و هما غَير مدِركَيِن قَالَ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ا أَدمهأَي و اِئزج كَاحلَا فَقَالَ الن ا ومهنياثَ بِركَا فَلَا ِمريدلَ أَنْ يا قَباتفَِإنْ م ارالِْخي كَانَ لَه كر
مهر ِإلَّا أَنْ يكُونا قَد أَدركَا و رِضيا قُلْت فَِإنْ أَدرك أَحدهما قَبلَ الْآخِر قَالَ يجوز ذَِلك علَيِه 

قُلْت ِضير ولَ أَنْ ِإنْ هقَب اتم كَاِح ثُمِبالن ِضير ةَ واِريلَ الْجقَب كرلُ الَِّذي أَدجفَِإنْ كَانَ الر 
تدِرك الْجاِريةُ أَ تِرثُه قَالَ نعم يعزلُ ِمرياثُها ِمنه حتى تدِرك و تحِلف ِباللَِّه ما ادعاها ِإلَى أَخِذ 

الِْمري ةُ واِريِت الْجاتفَِإنْ م ِر قُلْتهالْم فِنص اثُ وا الِْمريهِإلَي فَعدي ِويِج ثُمزا ِبالتاهاِث ِإلَّا ِرض
انَ أَبوها لَم تكُن أَدركَت أَ يِرثُها الزوج الْمدِرك قَالَ لَا ِلأَنَّ لَها الِْخيار ِإذَا أَدركَت قُلْت فَِإنْ كَ

هو الَِّذي زوجها قَبلَ أَنْ تدِرك قَالَ يجوز علَيها تزِويج الْأَِب و يجوز علَى الْغلَاِم و الْمهر علَى 
  .الْأَِب ِللْجاِريِة 

  ٢ -حم وٍب وبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عيحي نب دم
أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن نعيِم بِن ِإبراِهيم عن عباِد بِن كَِثٍري عن أَِبي 

 ِفي حجِرِه قَالَ تِرثُه ِإنْ  قَالَ سأَلْته عن رجٍل زوج ابناً لَه مدِركاً ِمن يِتيمٍة)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .مات و لَا يِرثُها ِلأَنَّ لَها الِْخيار و لَا ِخيار علَيها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عِن - ٣  
 قَالَ سأَلْته عِن الصِبي يزوج الصِبيةَ )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن 

اللَّذَاِن زوجاهما فَنعم قُلْت أَ يجوز طَلَاق الْأَِب قَالَ ] هما[هلْ يتوارثَاِن قَالَ ِإذَا كَانَ أَبواهما 
  .لَا 

اباب ِمريلْ ِبهخدي لَم ِركَِة ودِة الْمجوزتاِث الْم  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ١

اِج عجِن الْحِن بمحِد الربع نانَ عفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِن بيسِن الْحب ِليع نٍل عجر ن  
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رياثُ و علَيها ع ِفي الْمتوفَّى عنها زوجها و لَم يدخلْ ِبها قَالَ لَها ِنصف الصداِق و لَها الِْم
  .الِْعدةُ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٢  
خلَ ِبامرأَِتِه فَقَالَ ِإنْ  ِفي رجٍل توفِّي قَبلَ أَنْ يد)عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وه ا ولَه رهراً فَلَا مها ملَه ضفَر كُني ِإنْ لَم و ِرثُهت ِهي و فصا النراً فَلَهها ملَه ضكَانَ فَر
  .يِرثُها 

  ٣ -ِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   ممحم نلَاِء عِن الْعكَِم ع
 ِفي الرجِل يموت و تحته الْمرأَةُ لَم يدخلْ ِبها قَالَ لَها )عليهما السالم ( بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .ِنصف الْمهِر و لَها الِْمرياثُ كَاِملًا 
ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي و محمد بن يحيى   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ- ٤  

عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم جِميعاً عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن 
 عِن الرجِل يتزوج امرأَةً و لَم يفِْرض لَها صداقاً )عليه السالم (  أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

فَمات عنها أَو طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها ما لَها علَيِه فَقَالَ لَيس لَها صداق و ِهي تِرثُه و يِرثُها 
.  

  ِت ِفي الْمرِض و غَيِر الْمرِضباب ِفي ِمرياِث الْمطَلَّقَا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١

وجها و ِهي ِفي ِعدٍة ِمنه  قَالَ ِإذَا طُلِّقَِت الْمرأَةُ ثُم توفِّي عنها ز)عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  لَم تحرم علَيِه فَِإنها تِرثُه و هو يِرثُها ما دامت ِفي الدِم ِمن حيضِتها الثَّاِنيِة ِمن التطِْليقَتيِن 

http://www.islam4u.com


  )١٣٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

  .الْأَولَتيِن فَِإنْ طَلَّقَها الثَّاِلثَةَ فَِإنها لَا تِرثُ ِمن زوِجها شيئاً و لَا يِرثُ ِمنها 
  ٢ -اررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   م

 عِن الرجِل يطَلِّق الْمرأَةَ فَقَالَ تِرثُه و يِرثُها ما دام لَه علَيها )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .رجعةٌ 

  ٣ -ع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ن
 قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ و هو صِحيح لَا رجعةَ لَه علَيها لَم تِرثْه و لَم يِرثْها و قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

هلَيع ِة الثَّاِلثَِة ِإذَا كَانَ لَهضيالْح ِمن مالد رت ا لَمثُ موري ِرثُ وي وةٌ هعجا ر.  
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  

ا دم ِرثُهقَالَ ت ِريضم وه الثَّاِلثَةَ و طَلَّق ٍة ثُمِن ِفي ِصحيطِْليقَتت هأَترام ٍل طَلَّقجِضِه ِفي ررِفي م ام
  .و ِإنْ كَانَ ِإلَى سنٍة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي الْعباِس - ٥  
رِضِه وِرثَته ما دام ِفي مرِضِه ذَِلك  قَالَ ِإذَا طَلَّق الرجلُ الْمرأَةَ ِفي م)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .و ِإِن انقَضت ِعدتها ِإلَّا أَنْ يِصح ِمنه فَقُلْت لَه فَِإنْ طَالَ ِبِه الْمرض قَالَ ما بينه و بين سنٍة 
  ٦ -عب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسانَ   الْحثْمِن عاِن بأَب نا عاِبنحِض أَص

 أَنه قَالَ تِرثُه و لَا )عليه السالم ( عِن الْحلَِبي و أَِبي بِصٍري و أَِبي الْعباِس جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِرثُها ِإذَا انقَضِت الِْعدةُ 

  ٧ -ع ِريعالْأَش ِليو عِل   أَبِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم اِر وبِد الْجبِن عِد بمحم ن
بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عمن حدثَه عن أَِبي عبِد 

يِض يطَلِّق امرأَته و هو مِريض قَالَ ِإنْ مات ِفي مرِضِه ذَِلك و  ِفي الرجِل الْمِر)عليه السالم ( اللَِّه 
ِهي مِقيمةٌ علَيِه لَم تتزوج وِرثَته و ِإنْ كَانت قَد تزوجت فَقَد رِضيِت الَِّذي صنع و لَا ِمرياثَ 

  .لَها 
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  باب ِمرياِث ذَِوي الْأَرحاِم مع الْمواِلي
١ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

مس نةَ ععرِد اللَِّه زبو عةَ قَالَ قَالَ أَبعليه السالم ( اع( ًاِليِإنَّ ع  ) ٍد )عليه السالماثَ أَحذُ ِمريأْخي كُني لَم 
  .ِمن مواِليِه ِإذَا مات و لَه قَرابةٌ كَانَ يدفَع ِإلَى قَرابِتِه 

  ٢ -ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي ن
 ِفي خالٍَة جاَءت تخاِصم ِفي )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

رحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه فَدفَع مولَى رجٍل مات فَقَرأَ هِذِه الْآيةَ و أُولُوا الْأَ
  .الِْمرياثَ ِإلَى الْخالَِة و لَم يعِط الْمولَى 

  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن الْجهِم عن حناٍن - ٣  
ِلأَِبي ع ِد اللَِّه قَالَ قُلْتعليه السالم ( ب(يش أَي   ا قَالَ اللَّهاِث ِإلَّا مالِْمري ِمن ملَه ساِلي فَقَالَ لَيوٍء ِللْم

  .عز و جلَّ ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإىل أَوِلياِئكُم معروفاً 
  ٤ -ِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِء قَالَ   مرمِن أَِبي الْحِن اباٍل عِن فَض

ٌء ِإلَّا الترباُء  ٍء ِللْمواِلي ِمن الِْمرياِث فَقَالَ لَيس لَهم شي  أَي شي)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ابرِني التعي.  

  ٥ -محم نع ِريعالْأَش ِليو عِد اللَِّه   أَببع نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد ب
 ِإذَا مات مولًى لَه و )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . شيئاً و يقُولُ أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ترك ذَا قَرابٍة لَم يأْخذْ ِمن ِمرياِثِه
  ٦ - نِنيٍم الْكَاِتِب عسِن تِد بمحم نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  

مع ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍرو عمِن عِن بمحِد الربِد اللَِّه عبا عأَب تِمعِق قَالَ سرعليه ( ٍرو الْأَز

 يقُولُ و سأَلَه رجلٌ عن رجٍل مات و ترك ابنةَ أُخٍت لَه و ترك مواِلي و لَه ِعنِدي أَلْف )السالم 
 لَمعي لَم ٍم وهِدر  
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ِبها أَحد فَجاَءِت ابنةُ أُخِتِه فَرهنت ِعنِدي مصحفاً فَأَعطَيتها ثَلَاِثني ِدرهماً فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
  .د قُلْت لَا قَالَ فَأَعِطها ِإياها ِقطْعةً ِقطْعةً و لَا تعِلم أَحداً  ِحني قُلْت لَه عِلم ِبها أَح)عليه السالم ( 

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد - ٧  
 لَا يأْخذُ ِمن ِمرياِث مولًى لَه )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )الم عليه الس( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 الَهم فَعدفَكَانَ ي وضفْراثُ الْمالِْمري مِري لَهجي نوا ِممكُوني ِإنْ لَم ٍة وابذُو قَر ِإذَا كَانَ لَه
 ِهمِإلَي.  

  ٨ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعداٍن عنح نأَِبي ثَاِبٍت ع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن
 قَالَ مات مولًى ِلعِلي بِن )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِجدونَ لَه واِرثاً فَِقيلَ لَه ابنتاِن ِبالْيمامِة مملُوكَتاِن  فَقَالَ انظُروا هلْ ت)عليه السالم ( الْحسيِن 
  .فَاشتراهما ِمن ماِل مولَاه الْميِت ثُم دفَع ِإلَيِهما بِقيةَ الْماِل 

  ٩ -نأَِبي ثَاِبٍت ع ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِديٍر   مِن ساِن بنح 
 قَالَ انظُروا هلْ )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن ِإسحاق قَالَ مات مولًى ِلعِلي بِن الْحسيِن 

ميِت ثُم دفَع ِإلَيِهما تِجدونَ لَه واِرثاً فَِقيلَ لَه ابنتاِن ِبالْيمامِة مملُوكَتاِن فَاشتراهما ِمن ماِل الْ
  .بِقيةَ الْماِل 

 أَِبي ثَاِبٍت ِمثْلَه نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   .  
  باب ِمرياِث الْغرقَى و أَصحاِب الْهدِم

و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ١
 عِن )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يموتونَ فَلَا يعلَم أَيهم مات قَبلَ صاِحِبِه فَقَالَ الْقَوِم يغرقُونَ ِفي السِفينِة أَو يقَع علَيِهم الْبيت فَ
 ِلياِب عِفي ِكت وه ٍض كَذَِلكعب ِمن مهضعثُ بروعليه السالم ( ي(.   

ِن الْحِن بمحِد الربع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    اِج ِمثْلَهج
 ِلياِب عِفي ِكت اهندجو قَالَ كَذَِلك هعليه السالم ( ِإلَّا أَن(.   
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٢ -محم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب د
 قَالَ سأَلْته عن بيٍت )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مهى أَيردفَلَا ي ِمِعنيتجٍم ملَى قَوع قَعفَِإنَّ و ٍض قُلْتعب ِمن مهضعثُ برولُ قَالَ فَقَالَ يقَب اتم 
أَبا حِنيفَةَ أَدخلَ ِفيها شيئاً قَالَ و ما أَدخلَ قُلْت رجلَيِن أَخويِن أَحدهما مولَاي و الْآخر مولًى 

ٌء رِكبا ِفي السِفينِة فَغِرقَا فَلَم يدر أَيهما  و الْآخر لَيس لَه شيِلرجٍل ِلأَحِدِهما ِمائَةُ أَلِْف ِدرهٍم 
يش لَه سثَِة الَِّذي لَيرالُ ِلولًا كَانَ الْمأَو اتم يالُ شالْم ثَِة الَِّذي لَهرِلو كُني لَم ٌء قَالَ فَقَالَ  ٌء و

  . لَقَد سِمعها و هو هكَذَا )يه السالم عل( أَبو عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج - ٣  

ِد الربع نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب ديمح و ناِج عجِن الْحِن بمح
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ و امرأَةٌ سقَطَ علَيِهما الْبيت فَماتا قَالَ يورثُ الرجلُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

د أَدخلَ علَيِهم ِفي هذَا شيئاً قَالَ و أَي ِمن الْمرأَِة و الْمرأَةُ ِمن الرجِل قَالَ قُلْت فَِإنَّ أَبا حِنيفَةَ قَ
يش  ا لَهمهدا أَحاِليِهمواِرثٌ ِإلَّا ما وملَه سِن لَييِميجِن أَعيوِن أَخلَيجر قُلْت ِهملَيلَ عخٍء أَد

يش لَه سلَي رالْآخ وفٍَة ورعٍم مهِت الِْمائَةُ أَلٍْف ٌء ِمائَةُ أَلِْف ِدرِرجِرقَا فَأُخٍة فَغِفينا ِفي سِكبر 
يش لَه ساِلي الَِّذي لَيوِإلَى م فَعدا قَالَ تِبه عنصي فا  كَيلَ ِفيهخا أَدم ِكرا أُنٌء قَالَ فَقَالَ م

ٌء و لَم يكُن ِللْآخِر مالٌ  ِلي الَِّذي لَيس لَه شيصدق و هو هكَذَا ثُم قَالَ يدفَع الْمالُ ِإلَى موا
يِر فَلَا شاِلي الْآخوم ِرثُهثَِتِه  يرَء ِلو.  

 )عليهما السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن أَحِدِهما - ٤  
ى أَِمريقَالَ قَض ِمِننيؤاِن )عليه السالم (  الْمِبيص مهِمن ِقيفَب ملَه ارد ِهملَيع تمدهٍم انِن ِفي قَومِبالْي 

 و الَ لَهلَ الْمعا فَجِدِهملَى أَحع مهالس جرا فَخمهنيب مهفَأَس رح رالْآخ و لُوكما ممهدأَح
 قتأَع رالْآخ.  

    عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم- ٥  
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 ِفي الرجِل يسقُطُ علَيِه و علَى امرأَِتِه بيت قَالَ تورثُ الْمرأَةُ ِمن )يه السالم عل( عن أَِبي جعفٍَر 
الرجِل و الرجلُ ِمن الْمرأَِة معناه يورثُ بعضهم ِمن بعٍض ِمن صلِْب أَمواِلِهم لَا يِرثُونَ ِمما 

  .ن بعٍض شيئاً يورثُ بعضهم ِم
  ٦ - ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري هفَعِد اللَِّه ربِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنعليه السالم (   ِعد( 

ِل وجالر دي اِحٍد واٍش ولَى ِفرا عاتوِن مِميعاً ِفي الطَّاعا جاتأٍَة مرام ٍل وجى ِفي رقَض لُهِرج 
  .علَى الْمرأَِة فَجعلَ الِْمرياثَ ِللرجِل و قَالَ ِإنه مات بعدها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن حماِد بِن - ٧  
 ِلأَِبي حِنيفَةَ يا أَبا حِنيفَةَ ما )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر قَالَ

 اِحِبِه فَلَمِلص لُوكمم رالْآخ و را حمهداِن أَحِبيص مهِمن ِقيب ٍم ولَى قَوقَطَ عٍت سيقُولُ ِفي بت
 أَبو حِنيفَةَ يعتق ِنصف هذَا و يعتق ِنصف هذَا و يقْسم الْمالُ يعرِف الْحر ِمن الْمملُوِك فَقَالَ

 لَيس كَذَِلك و لَِكنه يقْرع بينهما فَمن أَصابته الْقُرعةُ فَهو )عليه السالم ( بينهما فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .يجعلُ مولًى لَه حر و يعتق هذَا فَ

  باب مواِريِث الْقَتلَى و من يِرثُ ِمن الديِة و من لَا يِرثُ
١ - اٍد وِن ِزيِل بهس نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد و
 لَما هزم طَلْحةَ و الزبير أَقْبلَ )عليه السالم ( حماِد بِن ِعيسى عن سواٍر عِن الْحسِن قَالَ ِإنَّ عِلياً 

روا ِبامرفَم ِزِمنيهنم اساً النيا حطِْنها ِفي بم تحفَطَر مهِمن تلَى الطَِّريِق فَفَِزعاِمٍل عأٍَة ح
 ِليا عِبه رِدِه فَمعب ِمن هأُم تاتم ثُم اتى متح بطَرةٌ )عليه السالم ( فَاضوحطْرم ِهي و هابحأَص و 

لَهم عن أَمِرها فَقَالُوا لَه ِإنها كَانت حبلَى فَفَِزعت ِحني رأَِت الِْقتالَ و ولَدها علَى الطَِّريِق فَسأَ
  و الْهِزميةَ قَالَ فَسأَلَهم أَيهما مات قَبلَ صاِحِبِه فَِقيلَ ِإنَّ ابنها مات قَبلَها قَالَ فَدعا ِبزوِجها 
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أَِبي الْغلَاِم الْميِت فَورثَه ِمِن ابِنِه ثُلُثَِي الديِة و ورثَ أُمه ثُلُثَ الديِة ثُم ورثَ الزوج ِمِن امرأَِتِه 
لُِث الديِة الَِّذي وِرثَته ِمِن ابِنها و ورثَ قَرابةَ الْمرأَِة الْميتِة الْباِقي ثُم ورثَ الزوج الْميتِة ِنصف ثُ

الْمرأَِة أَيضاً ِمن ِديِة امرأَِتِه الْميتِة ِنصف الديِة و هو أَلْفَاِن و خمسِمائَِة ِدرهٍم و ورثَ قَرابةَ 
 تمالَِّذي ر رغَي لَدا ولَه كُني لَم هأَن ذَِلك ٍم وهِمائَِة ِدرسمخ أَلْفَاِن و وه ِة ويالد فِة ِنصتيالْم

  .ِبِه ِحني فَِزعت قَالَ و أَدى ذَِلك كُلَّه ِمن بيِت ماِل الْبصرِة 
 )عليه السالم ( عن أَِبي أَيوب عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب - ٢  

 ِمِننيؤالْم ى أَِمريعليه السالم ( قَالَ قَض( اِمِهمِسه اِب اللَِّه ولَى ِكتثَةُ عرا الْوِرثُهي هوِل أَنقْتِة الْمِفي ِدي 
  .ى الْمقْتوِل دين ِإلَّا الِْإخوةَ و الْأَخواِت ِمن الْأُم فَِإنهم لَا يِرثُونَ ِمن ِديِتِه شيئاً ِإذَا لَم يكُن علَ

  ٣ - ِمِننيؤالْم ى أَِمريِد اللَِّه قَضبو عاٍن قَالَ قَالَ أَبِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحم ناب   )

  .نَّ الديةَ يِرثُها الْورثَةُ ِإلَّا الِْإخوةَ و الْأَخواِت ِمن الْأُم  أَ)عليه السالم 
 أَنَّ الديةَ )عليه السالم (  قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (   و عنه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٤  

  .ن الْأُم فَِإنهم لَا يِرثُونَ ِمن الديِة شيئاً يِرثُها الْورثَةُ ِإلَّا الِْإخوةَ ِم
  ٥ - نٍد عيمِن حاِصِم بع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 الْورثَةُ علَى فَراِئِض الْمواِريِث ِإلَّا  قَالَ قَالَ الديةُ يِرثُها)عليه السالم ( محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  .الِْإخوةَ ِمن الْأُم فَِإنهم لَا يِرثُونَ ِمن الديِة شيئاً 

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ و عِلي بِن ِرباٍط عن عبِد - ٦  
ِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نٍر عكَيعليه السالم ( ِن ب( ِمن الْأُم ةُ ِمنوِرثُ الِْإخقَالَ لَا ي 

  .الديِة شيئاً 
أَزرِق   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن يحيى الْ- ٧  

  قَالَ 
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ؤه الديةَ أَ  عِن الرجِل يقْتلُ و يترك ديناً و لَيس لَه مالٌ فَيأْخذُ أَوِليا)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
علَيِهم أَنْ يقْضوا دينه قَالَ نعم قُلْت و ِإنْ لَم يترك شيئاً قَالَ نعم ِإنما أَخذُوا ِديته فَعلَيِهم أَنْ 

 هنيوا دقْضي.  
محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن - ٨  

 قَالَ سأَلْته هلْ ِللِْإخوِة ِمن الْأُم ِمن الديِة )عليه السالم ( بِن الْحصيِن عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يٌء قَالَ لَا  ش.  

  باب ِمرياِث الْقَاِتِل
نا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ١

 قَالَ لَا )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .به يتوارثُ رجلَاِن قَتلَ أَحدهما صاِح

  أَحمد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ قَالَ - ٢  
ما  يقُولُ أَي)عليه السالم (  عن رجٍل قَتلَ أُمه أَ يِرثُها قَالَ سِمعت أَِبي )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِرثْهي لَم هلَ قَِريبِحٍم قَتٍل ذُو رجر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٣  

 قَالَ لَا يِرثُ )عليهما السالم ( ما محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد جِميعاً عن جِميِل بِن دراٍج عن أَحِدِه
  .الرجلُ ِإذَا قَتلَ ولَده أَو واِلده و لَِكن يكُونُ الِْمرياثُ ِلورثَِة الْقَاِتِل 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٤  
 ِفي رجٍل قَتلَ )عليه السالم ( يعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر جِم
 هأُم  
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  .ها و يقْتلُ ِبها صاِغراً و لَا أَظُن قَتلَه ِبها كَفَّارةً ِلذَنِبِه قَالَ لَا يِرثُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم - ٥  

  . لَا ِمرياثَ ِللْقَاِتِل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٦  

 )عليه السالم ( ِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَ
عِن امرأٍَة شِربت دواًء و ِهي حاِملٌ و لَم يعلَم ِبذَِلك زوجها فَأَلْقَت ولَدها قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ 

ةٌ تا ِديهلَيع مِه اللَّحلَيع تبن قَد و ظْمع ةً لَهغضم لَقَةً أَوع هتحطَر ِإنْ كَانَ ِحني ا ِلأَِبيِه وهلِّمس
فَِإنَّ علَيها أَربِعني ِديناراً أَو غُرةً تؤديها ِإلَى أَِبيِه قُلْت لَه فَِهي لَا تِرثُ ولَدها ِمن ِديِتِه مع أَِبيِه 

  .لَا تِرثُه قَالَ لَا ِلأَنها قَتلَته فَ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن حماِد بِن عثْمانَ - ٧  

 يقْتلُ الْولَد  قَالَ لَا يقْتلُ الرجلُ ِبولَِدِه ِإذَا قَتلَه و)عليه السالم ( عن فُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِبواِلِدِه ِإذَا قَتلَ واِلده و لَا يِرثُ الرجلُ أَباه ِإذَا قَتلَه و ِإنْ كَانَ خطَأً 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٨  
 نٍس عفٍَر قَيعلْ )عليه السالم ( أَِبي جقْتي ا لَما مِتهِدي ِرثُ ِمني ا وِجهوِة زِدي ِرثُ ِمنأَةُ ترقَالَ الْم 

 هاِحبا صمهدأَح.  
مانَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباِن بِن عثْ- ٩  

 هلْ ِللْمرأَِة ِمن ِديِة زوِجها و هلْ )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يأَِتِه شرِة امِدي ِل ِمنجِللر  را الْآخمهدلْ أَحقْتي ا لَمم معٌء قَالَ ن.  

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِل-١٠  
   قَالَ ِإذَا قَتلَ الرجلُ أَباه قُِتلَ ِبِه و ِإنْ قَتلَه أَبوه لَم يقْتلْ ِبِه و لَم يِرثْه )عليه السالم ( اللَِّه 
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 ِمن نفَقُِتلَ اِلاب هأِْديبت ِريدي ِرٍف ِفي ذَِلكسم رغَي هناب برلًا ضجأَنَّ ر اذَانَ قَالَ لَوش نلُ بالْفَض
ه الْأَب و لَم تلْزمه الْكَفَّارةُ ِلأَنَّ ذَِلك ِللْأَِب ِلأَنه مأْمور ِبتأِْديِب ولَِدِه ِلأَنه ِفي ذَِلك الضرِب وِرثَ

ضربه ذَِلك ِبمنِزلَِة الِْإماِم يِقيم حداً علَى رجٍل فَمات فَلَا ِديةَ علَيِه و لَا يسمى الِْإمام قَاِتلًا و ِإنْ 
ضرباً مسِرفاً لَم يِرثْه الْأَب فَِإنْ كَانَ ِباِلابِن جرح أَو خراج فَبطَّه الْأَب فَمات ِمن ذَِلك فَِإنَّ هذَا 

ِتصاِلاس ِب وِزلَِة الْأَدنذَا ِبمِلأَنَّ ه ِرثُهي وه ِه ولَيةَ علَا كَفَّار ِبقَاِتٍل و سلَي ِة ِمناجالْح لَاِح و
الْولَِد ِإلَى ذَِلك و ِإلَى ِشبِهِه ِمن الْمعالَجاِت و لَو أَنَّ رجلًا كَانَ راِكباً علَى دابٍة فَأَوطَأَِت الدابةُ 

 فَوِطئَِت الدابةُ أَباه أَو أَخاه أَباه أَو أَخاه فَمات لَم يِرثْه و لَو كَانَ يسوق الدابةَ أَو يقُودها
فَمات وِرثَه و كَانِت الديةُ علَى عاِقلَِتِه ِلغيِرِه ِمن الْورثَِة و لَم تلْزمه الْكَفَّارةُ و لَو أَنه حفَر ِبئْراً 

ابظُلَّةً فَأَص كَِنيفاً أَو جرأَخ قِِّه أَوِر حِفي غَييش   ةُ والْكَفَّار هملْزت لَم لَهفَقَت اِرثاً لَها وهٌء ِمن
كَانِت الديةُ علَى الْعاِقلَِة و وِرثَه ِلأَنَّ هذَا لَيس ِبقَاِتٍل أَ لَا ترى أَنه لَو كَانَ فَعلَ ذَِلك ِفي حقِِّه 

َء ِفي غَيِر حقِِّه لَيس  ِلك ِديةٌ و لَا كَفَّارةٌ فَِإخراجه ذَِلك الشيلَم يكُن ِبقَاِتٍل و لَا وجب ِفي ذَ
هو ِبقَتٍل ِلأَنَّ ذَِلك ِبعيِنِه يكُونُ ِفي حقِِّه فَلَا يكُونُ قَتلًا و ِإنما أُلِْزم الديةَ ِفي ذَِلك ِإذَا كَانَ ِفي 

لدماِء و ِلئَلَّا يبطُلَ دم امِرٍئ مسِلٍم و كَيلَا يتعدى الناس حقُوقَهم ِإلَى ما لَا غَيِر حقِِّه احِتياطاً ِل
حق لَهم ِفيِه و كَذَِلك الصِبي و الْمجنونُ لَو قَتلَا لَوِرثَا و كَانِت الديةُ علَى الْعاِقلَِة و الْقَاِتلُ 

و بجحي هوا أَنعمأَج داً فَقَدملَ عِإنْ قَت هئاً ِلأَنياِل شالْم ِرثُ الْقَاِتلُ ِمنلَا ي ِرثْ قَالَ وي ِإنْ لَم 
 لَا يِرثُ و ِإنْ قَتلَ خطَأً فَكَيف يِرثُ و هو تؤخذُ ِمنه الديةُ و ِإنما مِنع الْقَاِتلُ ِمن الِْمرياِث

  .احِتياطاً ِلِدماِء الْمسِلِمني كَيلَا يقْتلَ أَهلُ الِْمرياِث بعضهم بعضاً طَمعاً ِفي الْمواِريِث 
  باب ِمرياِث أَهِل الِْملَِل

( عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل و ِهشاٍم عن أَِبي - ١

   أَنه قَالَ لَا يتوارثُ أَهلُ ِملَّتيِن )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه قَالَ ِفيما روى الناس عِن النِبي )عليه السالم 
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  .فَقَالَ نِرثُهم و لَا يِرثُونا ِلأَنَّ الِْإسلَام لَم يِزده ِفي حقِِّه ِإلَّا ِشدةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٢  

أَب تِمعٍس قَالَ سفٍَر قَيعِرثُ )عليه السالم ( ا جي و ِلمسالْم اِنيرصلَا الن و وِديهِرثُ الْيقُولُ لَا يي 
 اِنيرصالن و وِديهالْي ِلمسالْم.  

  ٣ - نةَ ععرز نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عاعمس
 عِن الرجِل الْمسِلِم هلْ يِرثُ الْمشِرك قَالَ نعم و لَا يِرثُ )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِلمسالْم ِركشالْم.  
 )عليه السالم ( ي جعفٍَر   عنه عن موسى بِن بكٍْر عن عبِد اللَِّه بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِب- ٤  

 هِزدي لَّ لَمج و زع ِإنَّ اللَّه معقَالَ فَقَالَ ن ِرثُهأَ ي ِلمسم ناب لَه و وتمي اِنيرصالن اكِفد ِعلْتج
  .ِبالِْإسلَاِم ِإلَّا ِعزاً فَنحن نِرثُهم و لَا يِرثُونا 

  ٥ -نب دمحاِلٍح   مِن صِن بسِن الْحوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 قَالَ الْمسِلم يحجب الْكَاِفر و يِرثُه و الْكَاِفر لَا يحجب الْمؤِمن و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِرثُهلَا ي.  
  ٦ - نب ِليلَّاٍد قَالَ   عأَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب

  . يقُولُ الْمسِلم يِرثُ امرأَته الذِّميةَ و لَا تِرثُه )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  باب آخر ِفي ِمرياِث أَهِل الِْملَِل

١ - ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن ماِلِك بِن 

أَِبي ج نع نيفٍَر أَعٍت )عليه السالم ( عأُخ ناب و ِلمسأٍَخ م ناب لَه و اتم اِنيرصن نع هأَلْتقَالَ س 
مسِلم و ِللنصراِني أَولَاد و زوجةٌ نصارى قَالَ فَقَالَ أَرى أَنْ يعطَى ابن أَِخيِه الْمسِلم ثُلُثَي ما 

ى ابن أُخِتِه ثُلُثَ ما ترك ِإنْ لَم يكُن لَه ولْد ِصغار فَِإنْ كَانَ لَه ولْد ِصغار فَِإنَّ علَى ترك و يعطَ
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لَ الْواِرثَيِن أَنْ ينِفقَا علَى الصغاِر ِمما وِرثَا ِمن أَِبيِهم حتى يدِركُوا ِقيلَ لَه كَيف ينِفقَاِن قَالَ فَقَا
  يخِرج واِرثُ الثُّلُثَيِن ثُلُثَِي النفَقَِة و يخِرج واِرثُ الثُّلُِث ثُلُثَ النفَقَِة فَِإنْ أَدركُوا 
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نفَقَةَ عا الناِم قَطَعِإلَى الِْإم موهأَب كرا تم فَعدقَالَ فَقَالَ ي ارِصغ مه و لَادالْأَو لَمفَِإنْ أَس ِقيلَ لَه مه
 ِإذَا حتى يدِركُوا فَِإنْ بقُوا علَى الِْإسلَاِم دفَع الِْإمام ِمرياثَهم ِإلَيِهم و ِإنْ لَم يبقَوا علَى الِْإسلَاِم

 و كرا تم ِن أَِخيِه ثُلُثَيِإلَى اب فَعدِن ييِلمسِتِه الْمِن أُخاب ِن أَِخيِه وِإلَى اب اثَهِمري امالِْإم فَعكُوا درأَد
 كرا تِتِه ثُلُثَ مِن أُخِإلَى اب فَعدي.  

  ٢ -أَِبي ب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحم نفٍَر   ابعأَِبي ج نعليه السالم ( ِصٍري ع( هأَلْتقَالَ س 
 هأُم تلَمونَ قَالَ فَقَالَ ِإنْ أَسِلمسم لْدو ةٌ وجوز لَه ةٌ واِنيرصن أُم لَه و اتِلٍم مسٍل مجر نع

نْ لَم يكُن لَه امرأَةٌ و لَا ولْد و لَا واِرثٌ لَه سهم قَبلَ أَنْ يقْسم ِمرياثُه أُعِطيِت السدس قُلْت فَِإ
ِفي الِْكتاِب ِمن الْمسِلِمني و أُمه نصراِنيةٌ و لَه قَرابةٌ نصارى ِممن لَه سهم ِفي الِْكتاِب لَو كَانوا 

 أَسلَمت أُمه فَِإنَّ جِميع ِمرياِثِه لَها و ِإنْ لَم تسِلم أُمه و أَسلَم مسِلِمني ِلمن يكُونُ ِمرياثُه قَالَ ِإنْ
 اثَهفَِإنَّ ِمري دِتِه أَحابقَر ِمن ِلمسي ِإنْ لَم و لَه اثَهاِب فَِإنَّ ِمريِفي الِْكت مهس لَه نِتِه ِممابقَر ضعب

  .ِللِْإماِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي - ٣  
 قَالَ من أَسلَم علَى ِمرياٍث قَبلَ أَنْ يقْسم فَلَه ِمرياثُه و ِإنْ أَسلَم بعد ما قُِسم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ا ِمرياثَ لَه فَلَ
  ٤ - نِلٍم عسِن مِد بمحم نِر عماٍن الْأَحأَب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  
 بعد  قَالَ من أَسلَم علَى ِمرياٍث قَبلَ أَنْ يقْسم الِْمرياثُ فَهو لَه و من أَسلَم)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 دعب ِتقأُع نم و لَه واِريثُ فَهوالْم مقْسلَ أَنْ ياٍث قَبلَى ِمريع ِتقأُع نم و اثَ لَهفَلَا ِمري ا قُِسمم
  . الِْمرياثُ ما قُِسم فَلَا ِمرياثَ لَه و قَالَ ِفي الْمرأَِة ِإذَا أَسلَمت قَبلَ أَنْ يقْسم الِْمرياثُ فَلَها

  )صلى اهللا عليه وآله ( باب أَنَّ ِمرياثَ أَهِل الِْملَِل بينهم علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 
١ - اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  براِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عِلي بن ِإ
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 كَانَ يقِْضي ِفي الْمواِريِث ِفيما أَدرك الِْإسلَام ِمن ماِل )عليه السالم ( اً  قَالَ ِإنَّ عِلي)عليه السالم ( جعفٍَر 
مشِرٍك تركَه لَم يكُن قُِسم قَبلَ الِْإسلَاِم أَنه كَانَ يجعلُ ِللنساِء و الرجاِل حظُوظَهم ِمنه علَى 

لَّ وج و زاِب اللَِّه عِه ِكتِبيِة ننصلى اهللا عليه وآله (  س(.   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٢  

 ِفي الْمواِريِث ما أَدرك )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 هِمن نظُوظَهاِء حسفَِإنَّ ِللن مقْسي ِرٍك لَمشاِل مم ِمن لَامالِْإس.  

 اِب ولَ الِْكتقَالَ ِإنَّ أَه سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   
 و يورثُونَ ِمرياثَ الِْإسلَاِم ِمن وجِه الْقَرابِة الَِّتي تجوز ِفي الِْإسلَاِم و يبطُلُ ما الْمجوس يِرثُونَ

ِسوى ذَِلك ِمن ِولَادِتِهم ِمثْلُ الَِّذي يتزوج ِمنهم أُمه أَو أُخته أَو غَير ذَِلك ِمن ذَواِت الْمحاِرِم 
هطَِإ فَِإناِب الْخسِه أَنجو ِة لَا ِمنِقيمتساِب الْمسِة الْأَنِجه ِرثُونَ ِمني م.  

 كرت و وِسيجم اتكَاِح فَِإنْ مِرثُونَ ِبالنلَا ي ِب وسِرثُونَ ِبالني وسجلُ الْمقَالَ الْفَض و  
 هأَترام ِهي و هتأُخ ِهي و ها أُمهأَن و تا أُخهِل أَنِقب ا ِمنلَه سلَي و ا أُمهِل أَنِقب ا ِمنالُ لَهفَالْم

يةٌ شجوا  زِهملَيع در ِقيا بم و فصِة الننِلِلاب و سدالس ةً فَِللْأُمناب و هتأُخ ِهي اً وأُم كرٌء فَِإنْ ت
ٌء ِلأَنَّ الْأُخت لَا تِرثُ مع الْأُم و ِإنْ ترك   أَنِصباِئِهما و لَيس لَها ِمن ِقبِل أَنها أُخت شيعلَى قَدِر

تنا ابهِل أَنِقب ِمن فصا النِه فَلَهِلأُم هتِذِه أُخفَِإنَّ ه هأَترام ِهي و هتأُخ ِهي و هتناب داِقي رالْب و ه
 هأَترام ِهي و هتأُخ كرِإنْ ت ئاً ويةٌ شجوا زهِل أَنِقب لَا ِمن و تا أُخهِل أَنِقب ِرثُ ِمنلَا ت ا وهلَيع

  و أَخاه فَالْمالُ بينهما ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن و لَا 
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 هتناب وِسيجم جوزفَِإنْ ت اَء اللَّهذَا الِْمثَاِل ِإنْ شلَى هع ذَا كُلُّهه ئاً ويش هأَترا امهِل أَنِقب ِرثُ ِمنت
 ابنتيِن ثُم مات فَِإنه ترك ثَلَاثَ بناٍت فَالْمالُ بينهن ِبالسِويِة فَِإنْ ماتت ِإحدى اِلابنتيِن فَأَولَدها

هالُ ِلأُما فَالْمهأُم ا وا ِلأَِبيههتأُخ كَترت ا وا ِلأَِبيههتأُخ ِهي ا وهأُم كَترا تهفَِإن ا الَِّتي ِهي
يِن شياِلدِد الْوأَح عاِت موالْأَخ ِة ووِللِْإخ سلَي ها ِلأَنا ِلأَِبيههتٌء  أُخ.  

  باب من يترك ِمن الْورثَِة بعضهم مسِلمونَ و بعضهم مشِركُونَ
١ -سِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَِبيِه   أَح نِن عسِن الْحب دمأَِخيِه أَح نع ِمييِن الت

 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاٍط رِن ِربِن ابٍد عمحِن مفَِر بعج ناً )عليه السالم ( عيلًا ِذمجأَنَّ ر لَو 
رغَي لَدِلأَِبيِه و و يح وهأَب و لَملَا أَس و هلَدو ِرثْهي لَم اِلِه وم ِميعج ِلمسالْم ِرثَهو الْأَب اتم ثُم ه

  .امرأَته مع الْمسِلِم شيئاً 
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن غَيِر واِحٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

 ِفي يهوِدي أَو نصراِني يموت و لَه أَولَاد مسِلمونَ و أَولَاد غَير مسِلِمني فَقَالَ هم ) السالم عليه
 اِريِثِهمولَى مع.  

  باب ِمرياِث الْمماِليِك
١ -مأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نب دمحم ٍد ومحِن مب د

  ِإسماِعيلَ عِن 
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س ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عاذَانَ جِن شِل بأَِبي الْفَض ناِلٍد عِن خانَ بملَي
 يقُولُ ِفي الرجِل الْحر يموت و لَه أُم )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .مملُوكَةٌ قَالَ تشترى ِمن ماِل ابِنها ثُم تعتق ثُم يورثُها 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٢  

 يقُولُ ِفي رجٍل توفِّي و ترك مالًا و لَه أُم مملُوكَةٌ قَالَ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .مه و تعتق ثُم يدفَع ِإلَيها بِقيةُ الْماِل تشترى أُ
  ٣ - نٍر عكَيِن بِن ابع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

الرجلُ و ترك أَباه و هو مملُوك أَو أُمه  قَالَ ِإذَا مات )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و ِهي مملُوكَةٌ و الْميت حر اشتِري ِمما ترك أَبوه أَو قَرابته و وِرثَ ما بِقي ِمن الْماِل 

عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قُلْت ِلأَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٤  
  . الرجلُ يموت و لَه ابن مملُوك قَالَ يشترى و يعتق ثُم يدفَع ِإلَيِه ما بِقي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ٥ -ص ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم   نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْو

 يقُولُ ِفي )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا ثُمِنهاِل ابم ى ِمنرتشلُوكَةٌ قَالَ تمم أُم لَه و وتمي رِل الْحجا الرثُهروي ثُم قتعت .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن جعفٍَر عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ عن أَِبي - ٦  
ماً مملُوكَةً و أُختاً  قَالَ سأَلْته عن رجٍل مات و ترك مالًا كَِثرياً و ترك أُ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

مملُوكَةً قَالَ تشترياِن ِمن ماِل الْميِت ثُم تعتقَاِن و تورثَاِن قُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَبى أَهلُ الْجاِريِة 
طَى معي ٍل ثُمدةَ عاِن ِقيممقَوي و ذَِلك ملَه سقَالَ لَي عنصي فأَ كَي ِة قُلْتِر الِْقيملَى قَدع ما لَه

رأَيت لَو أَنهما اشتِريا ثُم أُعِتقَا ثُم وِرثَاه ِمن بعد من كَانَ يِرثُهما قَالَ يِرثُهما مواِلي ابِنِهما 
  .ِلأَنهما اشتِريا ِمن ماِل اِلابِن 

ِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبرا- ٧  
   ِفي الرجِل يموت و لَه أُم مملُوكَةٌ و لَه مالٌ )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
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أَنْ تشترى أُمه ِمن ماِلِه و تدفَع ِإلَيها بِقيةُ الْماِل ِإذَا لَم يكُن لَه ذُو قَرابٍة لَهم سهم ِفي الِْكتاِب 
.  

يلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن أَِبي ثَاِبٍت عن حناِن بِن سِديٍر   محمد بن ِإسماِع- ٨  
 ِليلًى ِلعوم اتاٍر قَالَ ممِن عب اقحِإس نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابلْ )عليه السالم ( عوا هظُرفَقَالَ ان 

ِبن ِإنَّ لَه اِرثاً فَِقيلَ لَهو ونَ لَهِجدت فَعد ِت ثُمياِل الْمم ا ِمنماهرتِن فَاشيلُوكَتمِة ماممِن ِبالْييت
  .ِإلَيِهما بِقيةَ الْماِل 

 ربجي ذَِلك ِمن عنتام و هِبيعلُوِك أَنْ يملَى الْموى ملُ فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ فَِإنْ أَبقَالَ الْفَض   
يلَ نعم ِلأَنه لَيس لَه أَنْ يمتِنع و هذَا حكْم لَاِزم ِلأَنه يرد علَيِه ِقيمته تاماً و لَا ينقُص ِمنه علَيِه ِق

هاِد فَِإنْ قَالَ فَِإنِن الْفَسع ِهينم وه و ِطيلُهعت اِل والْم اداِعِه فَسِتنِفي ام ئاً ويلٍَد شو أُم تا كَان
ِلرجٍل فَيكْره الرجلُ أَنْ يفَاِرقَها و أَحبها و خِشي أَنْ لَا يصِبر عنها و خاف الْغيرةَ أَنْ تِصري ِإلَى 

لْنا فَالْحكْم يوِجب تحِريرها فَِإنْ غَيِرِه هلْ تؤخذُ ِمنه و يفَرق بينه و بينها و بين ولَِدِه ِمنها قُ
خِشي الرجلُ ما ذَكَرت و أَحب أَنْ لَا يفَاِرقَها فَلَه أَنْ يعِتقَها و يجعلَ مهرها ِعتقَها حتى لَا 

فَِإنْ قَالَ فَِإن ِرثَتا وا مهِإلَي فَعدي ِملِْكِه ثُم ِمن جرخت فصِرثَِت النو ا وِتهِقيم أَقَلَّ ِمن ِرثَتا وه
ِمن ِقيمِتها أَِو الثُّلُثَ أَِو الربع ِقيلَ لَه يعتق ِمنها ِبِحساِب ما وِرثَت فَِإنْ شاَء صاِحبها أَنْ 

ِإنْ ش و لَ ذَِلكا فَعِتهِقيم ِمن ِقيا با ِفيمهِعيستسي لَ ذَِلكا فَعهِمن ِقيا باِب مِبِحس همدخاَء أَنْ ت
فَِإنْ قَالَ فَِإنْ كَانَ ِقيمتها عشرةَ آلَاِف ِدرهٍم و وِرثَت عشرةَ دراِهم أَو ِدرهماً واِحداً أَو أَقَلَّ 

ثَر ِمن خمسِة آلَاِف ِدرهٍم الَِّذي هو ِديةُ الْحرِة ِمن ذَِلك ِقيلَ لَه لَا تبلُغُ ِقيمةُ الْمملُوكَِة أَكْ
الْمسِلمِة ِإنْ كَانت ما وِرثَته جزءاً ِمن ِقيمِتها أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك أُعِتق ِمنها ِبِمقْداِر ذَِلك و ِإنْ 

ءاً لَمزج ثَلَاِثني ٍء ِمنزج كَانَ أَقَلَّ ِمنيا شهِمن قتعي لَم و أْ ِبذَِلكبعراً   يكَس ءاً وزٌء فَِإنْ كَانَ ج
أَو جزَءيِن و كَسراً لَم يعبأْ ِبالْكَسِر كَما أَنَّ الزكَاةَ تِجب ِفي الِْمائَتيِن ثُم لَا تِجب حتى تبلُغَ 

ٌء كَذَِلك هذَا فَِإنْ قَالَ قَاِئلٌ ِلم جعلْت  تِجب ِفي ما بين الْأَربِعيناِت شيِمائَتيِن و أَربِعني ثُم لَا 
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 ِقيلَ لَه أَكْثَر أَقَلَّ أَو أَو نيِست ءاً ِمنزج ٍة أَورشع ءاً ِمنزج لَهعجونَ أَنْ تد ثَلَاِثني ءاً ِمنزج ذَِلك
زع لَّ ِإنَّ اللَّهج و   
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يقُولُ ِفي ِكتاِبِه يسئَلُونك عِن الْأَِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس و الْحج و ِهي الشهور فَجعلَ 
ت ِهي الشهور فَأَتم الشهوِر ثَلَاثُونَ يوماً و كَانَ الَِّذي يِجب لَها ِمن الرق و الِْعتِق ِمن الْمواِقي

 طَِريِق الْمواِقيِت الَِّتي وقَّتها اللَّه عز و جلَّ ِللناِس فَِإنْ قَالَ فَما قَولُك ِفيمن أَوصى ِلرجٍل ِبجزٍء
ِمن ماِلِه و مات و لَم يبين هلْ تجعلُ لَه جزءاً ِمن ثَلَاِثني جزءاً ِمن ماِلِه كَما فَعلْته ِللْمعِتِق ِقيلَ 

طَِريِق الْم ِمن وه سذَا لَياِلِه ِلأَنَّ هم ٍة ِمنرشع ءاً ِمنزج لُ لَهعجن هلَِكن لَا و ا لَهمِإن اِقيِت وو
هذَا ِمن طَِريِق الْعدِد فَلَما أَنْ كَانَ أَصلُ الْعدِد كُلِِّه الَِّذي لَا تكْرار ِفيِه و لَا نقْصانَ ِفيِه عشرةً 

ت كِلأَن اركْرت وِة فَهرشلَى الْعع ادا زِلأَنَّ م ذَِلك اَء ِمنزا الْأَجذْنا فَأَختاثْن و رشى عدقُولُ ِإح
 دح نانٌ عقْصن وٍة فَهرشع ِمن قَصا نم ِل واِب الْأَوالِْحس اركْرذَا ته و رشثَلَاثَةَ ع و رشع

ءاً ِمنزج ى لَهوصذَا الْما ِلهلْنعِد فَجداِم الْعمت نع اِب وِل الِْحساِل أَصكَم ٍة ِإذَا كَانَ ذَِلكرشع 
 أَنَّ لَه جزءاً ِمن عشرٍة و جعلْنا )عليه السالم ( ِمن طَِريِق الْعدِد و هكَذَا روينا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَّه الْمواِقيت ِللناِس الشهور ِللْمعِتِق جزءاً ِمن ثَلَاِثني ِلأَنه ِمن طَِريِق الْمواِقيِت و هكَذَا جعلَ ال
كَما ذَكَرنا فَِإنْ قَالَ فَِإنْ وهب رجلٌ ِللْمملُوِك مالًا هلْ يعتق ِبذَِلك الْماِل كَما أُعِتق ِبالْأَوِل 

 لَم اتا أَنْ ملَم تيفَِإنَّ الْم ذَاك ِبهشذَا لَا يِإنَّ ه ِقيلَ لَه لُوِك ومالْم رغَي باِل رالْم ِلذَِلك كُني
لَم يستِحقَّه أَحد غَير الْمملُوِك فَيبقَى مالٌ لَا رب لَه و الِْهبةُ لَها رب قَاِئم ِبعيِنِه ِإنْ أَزلْنا عِن 

ر ِضير قَد ِه الْقَاِئِم وبِإلَى ر عجلُوِك رمالْم دمالْح و ذَاك ِبهشذَا لَا يفَه لُوكمالْم عنا صِبم هب
  .ِللَِّه 

دبالْع و رثُ الْحاروتلَا ي هباب أَن  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن جِميِل - ١
رِن دِد اللَِّه ببأَِبي ع نانَ عرمِن حِد بمحم عليه السالم ( اٍج و( لُوكمالْم و رثُ الْحاروتقَالَ لَا ي .  
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٢ -يحي نب دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى ع
 قَالَ لَا يتوارثُ الْحر و الْمملُوك )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
  ٣ -حي نب دمحِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

  . قَالَ لَا يتوارثُ الْحر و الْمملُوك )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 
  ٤ -محِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمِن   حةَ عاعمِن سفَِر بعج نةَ عاعمِن سِد ب

 قَالَ الْعبد لَا )عليه السالم ( الْحسِن بِن حذَيفَةَ عن جِميٍل عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يِرثُ و الطَِّليق لَا يِرثُ 

  حدهما حر و الْآخر مملُوكباب الرجِل يترك واِرثَيِن أَ
١ - نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

عبِد ابن حر ِقيلَ أَ رأَيت  ِفي عبٍد مسِلٍم و لَه أُم نصراِنيةٌ و ِللْ)عليه السالم ( ِمهزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 را الْحِنهاب ناب ِرثُهالًا قَالَ يم كَترت ِد وبالْع أُم تاتِإنْ م.  
  باب

١ - نى عيحي نب دمحم وٍب وبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
محِن مب دمِن أَحلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد ب

 عن رجٍل كَانت لَه أُم مملُوكَةٌ فَلَما )عليه السالم ( رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 هترضِتقُِك حأُع ِريِك وتي أَشا أَنهلَيطَ عرتاش و هى أُمرتا فَاشاِبنحأَص لٌ ِمنجر طَلَقفَاةُ انالْو

اللَِّه و دهِطيِني ِبذَِلِك ععلَى أَنْ تع ِرِثنيا تم فِطيِني ِنصِرثِْتِه أَعفُلَاٍن فَو نِك فُلَانُ بناب اتفَِإذَا م 
عهد رسوِلِه فَرِضيت ِبذَِلك فَأَعطَته عهد اللَِّه و عهد رسوِلِه لَتِفين لَه ِبذَِلك فَاشتراها الرجلُ 

 قَالَ فَقَالَ فَأَعتقَها علَى ذَِلك الشرِط و مات ابنها بعد ذَِلك فَوِرثَته و لَم يكُن لَه واِرثٌ غَيرها
   )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
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وِطِهمرش دونَ ِعنِلمسالْم و ذَا لَفَِقيها ِإنَّ هِفيه أُِجر ا وهِإلَي نسأَح ا لَقَدِبم لَه ِفيا أَنْ تهلَيع و 
  .عاهدِت اللَّه و رسولَه علَيِه 

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

( رطَ علَيِه أَنَّ ِمرياثَه لَه فَرِفع ذَِلك ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني  ِفي رجٍل كَاتب مملُوكَه و اشت)عليه السالم 

  . فَأَبطَلَ شرطَه و قَالَ شرطُ اللَِّه قَبلَ شرِطك )عليه السالم 
ِبنيكَاتاِث الْمباب ِمري  

١ -بِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبوِر بصنم نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر ع
  . قَالَ الْمكَاتب يِرثُ و يورثُ علَى قَدِر ما أَدى )عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لْحلَِبي و عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن ا- ٢  
 ِفي رجٍل مكَاتٍب يموت و قَد أَدى بعض مكَاتبِتِه و لَه ابن )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ر لُوكمم وفَه زجِإنْ ع هِه أَنلَيِرطَ عتِتِه قَالَ ِإنْ كَانَ اشاِريج ِمن ةُ واِريالْج لُوكاً ومم هناب عج
 ِقيا بِرثَ مو ِتِه وبكَاتم ِمن ِقيا بم هنى ابأَد ِه ذَِلكلَيِرطَ عتكُِن اشي ِإنْ لَم.  

  ٣ - نى عِن ِعيسِد بمحم انَ ورجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   سوني
 ِفي رجٍل مكَاتٍب )عليه السالم ( جِميعاً عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 ِجيزلَا ن ِرثُ واِث لَا يلُ الِْمريٍة فَقَالَ أَهِصيا ِبوِتهوم دِعن تصةٌ فَأَورأَةٌ حرام هتحت تكَان
 هِمن ِتقا أُعاِب مِرثُ ِبِحسي هى أَنِرثُ فَقَضلَا ي و قتعي لَم بكَاتم هِلأَن ا لَههتِصيو.  

 )عليه السالم (   و ِبالِْإسناِد عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر - ٤  
ي و لَه مالٌ قَالَ يحسب ِمرياثُه علَى قَدِر ما أُعِتق ِمنه ِلورثَِتِه و ما لَم يعتق ِمنه ِفي مكَاتٍب توفِّ

  .ِلأَرباِبِه الَِّذين كَاتبوه ِمن ماِلِه 
حمد بِن محمٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَ- ٥  

 عن رجٍل مكَاتٍب )عليه السالم ( عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
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بكَات ِحني هديلَداً قَالَ ِإنْ كَانَ سو الًا وم كرت و هتبكَاتم دؤي لَم و اتم زجِه ِإنْ علَيطَ عرتاش ه
 نع  
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يش ِمن كرا تٍم فَمجن نع زجع كَانَ قَد و قِفي الر در ووِمِه فَهجن ٍم ِمنجٍء ن ِدِه ويِلس وفَه 
 هنِه فَِإنَّ ابلَيِرطْ عتشي لَم و دعب هبِإنْ كَانَ كَات ِة وبكَاتلَ الْمقَب لَدو ِإنْ كَانَ لَه قِفي الر در هناب

ِلاب سلَي و وهأَب كرا تِه ِمملَيع ِقيا بأَِبيِه م ني عدؤفَي رحيا  ِنِه شم يدؤى يتاِث حالِْمري ٌء ِمن
يئاً فَلَا شيش كرت وهأَب كُني ِه فَِإنْ لَملَيِنِه  علَى ابَء ع.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن محمِد بِن ِزياٍد عن محمِد بِن حمرانَ - ٦  
 قَالَ سأَلْته عن مكَاتٍب يؤدي بعض مكَاتبِتِه ثُم يموت و يترك ابناً )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن أَ

طَ علَيِه لَه ِمن جاِريِتِه قَالَ ِإنْ كَانَ اشتِرطَ علَيِه صار ابنه مع أُمِه مملُوكَيِن و ِإنْ لَم يكُِن اشتِر
 ِقيا بم هنِرثَ ابو ِة وبكَاتةَ الْمِقياِلي بوى ِإلَى الْمأَد اً ورح هناب ارص.  

  ٧ - ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم  
 نِلٍم عسِن مِد بمحا مِدِهمعليهما السالم ( أَح( كرت ئاً ويِتِه شبكَاتم ى ِمنأَد قَد و اتٍب مكَاتِفي م 

  . كَانَ يقُولُ يجعلُ مالُه بينهم ِبالِْحصِص )عليه السالم ( مالًا و لَه ِولْدانٌ أَحرار فَقَالَ ِإنَّ عِلياً 
  ٨ -رِإب نب ِلياٍن   عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيم

 قَالَ قُلْت لَه مكَاتب اشترى نفْسه و خلَّف مالًا ِقيمته ِمائَةُ أَلٍْف و )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِرثُه من يِلي جِريرته قَالَ قُلْت مِن الضاِمن ِلجِريرِتِه قَالَ الضاِمن ِلجراِئِر لَا واِرثَ لَه قَالَ 

 ِلِمنيسالْم.  
  باب ِمرياِث الْمرتد عِن الِْإسلَاِم

مانَ عمن ذَكَره عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباِن بِن عثْ- ١
 ِفي رجٍل يموت مرتداً عِن الِْإسلَاِم و لَه أَولَاد فَقَالَ مالُه ِلولِْدِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِلِمنيسالْم.  
  ٢ -يحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى ع

 قَالَ سأَلْته عن )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  رجٍل
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  .ارتد عِن الِْإسلَاِم ِلمن يكُونُ ِمرياثُه قَالَ يقْسم ِمرياثُه علَى ورثَِتِه علَى ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ 
  ٣ -أَِبي ع نع ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نةَ عِمريِن عِف بيس نوٍب عبحم نِد اللَِّه   ابعليه ( ب

 قَالَ ِإذَا ارتد الرجلُ الْمسِلم عِن الِْإسلَاِم بانت ِمنه امرأَته كَما تِبني الْمطَلَّقَةُ و ِإنْ قُِتلَ أَو )السالم 
ا ِإنْ مِرثُهلَا ي ِة وِفي الِْعد ِرثُهت ِة فَِهياِء الِْعدِقضلَ انقَب اتلَاِم مِن الِْإسع دترم وه و تات.  

عليه (   ابن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٤  

صلى اهللا عليه (  اللَّه علَى محمٍد  عِن الْمرتد فَقَالَ من رِغب عن ِديِن الِْإسلَاِم و كَفَر ِبما أَنزلَ)السالم 

  . بعد ِإسلَاِمِه فَلَا توبةَ لَه و قَد وجب قَتلُه و بانِت امرأَته ِمنه فَلْيقْسم ما ترك علَى ولِْدِه )وآله 
  باب ِمرياِث الْمفْقُوِد

عن ِهشاِم بِن ساِلٍم ] يونس[ ِعيسى بِن عبيٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن- ١
 اِهيمرا ِإبأَب روالْأَع طَّابأَلَ خلُ )عليه السالم ( قَالَ سمعي أَِبي أَِجري دكَانَ ِعن هفَقَالَ ِإن اِلسا جأَن و 
ِمن لَه ِقيب و اهنِر فَفَقَدِبالْأَج هدِعنيِرِه شأَج   اهنطَلَب قَالَ قَد وهاِرثاً قَالَ فَاطْلُبو لَه ِرفعلَا ن ٌء و

فَلَم نِجده قَالَ فَقَالَ مساِكني و حرك يديِه قَالَ فَأَعاد علَيِه قَالَ اطْلُب و اجهد فَِإنْ قَدرت علَيِه 
َء لَه طَاِلب فَِإنْ حدثَ ِبك حدثٌ فَأَوِص ِبِه ِإنْ جاَء لَه  ِلك حتى يِجيو ِإلَّا فَهو كَسِبيِل ما
  .طَاِلب أَنْ يدفَع ِإلَيِه 

عليه السالم (   يونس عن أَِبي ثَاِبٍت و ابِن عوٍن عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

انَ لَه علَى رجٍل حق فَفَقَده و لَا يدِري أَين يطْلُبه و لَا يدِري أَ حي هو أَم ميت  ِفي رجٍل كَ)
 هِبِه قَالَ اطْلُب قدصطَالَ فَأَت قَد قَالَ ِإنَّ ذَِلك لَداً قَالَ اطْلُبلَا ب باً وسلَا ن اِرثاً وو لَه ِرفعلَا ي و

.  
 )عليه السالم (   يونس عن نصِر بِن حِبيٍب صاِحِب الْخاِن قَالَ كَتبت ِإلَى عبٍد صاِلٍح - ٣  

 قَد  
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 و أَربعةُ دراِهم و أَنا صاِحب فُندٍق و مات صاِحبها و لَم أَعِرف لَه وقَعت ِعنِدي ِمائَتا ِدرهٍم
 ا ولْ ِفيهماع بعاً فَكَتا ذَرِبه ِضقْت ا فَقَدِبه عنا أَصم ا والَهلَاِمي حِفي ِإع كأْيثَةً فَررو

تقَةً قَِليلًا قَِليلًا حدا صهِرجأَخ جرخى ت.  
 )عليه السالم (   يونس عِن الْهيثَِم أَِبي روٍح صاِحِب الْخاِن قَالَ كَتبت ِإلَى عبٍد صاِلٍح - ٤  

 ورثَته أَني أَتقَبلُ الْفَناِدق فَينِزلُ ِعنِدي الرجلُ فَيموت فَجأَةً لَا أَعِرفُه و لَا أَعِرف ِبلَاده و لَا
 بالُ فَكَتالْم ذَِلك نِلم ِبِه و عنأَص فِدي كَيالُ ِعنقَى الْمباِلِه )عليه السالم ( فَيلَى حع كْهرات .  

 الْمفْقُود يتربص )عليه السالم (   يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن - ٥  
ِبم مقْسي ثُم ِسِنني عباِلِه أَر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٦  
 عليه السالم ( الثَّاِني( ابةٌ فَغناب و نا ابكَانَ لَه أٍَة ورِلام تاٍر كَاند نأَةُ  عرِت الْماتم ِر وحِبالْب ناِلاب

فَادعِت ابنتها أَنَّ أُمها كَانت صيرت هِذِه الدار لَها و باعت أَشقَاصاً ِمنها و بِقيت ِفي الداِر 
تشأَنْ ي هكْري وه ا واِبنحأَص ٍل ِمنجاِر رِب دنةٌ ِإلَى جأَنْ ِقطْع ِمن فوختا يم ِن وِة اِلاببيا ِلغهِري

لَا يِحلَّ لَه ِشراؤها و لَيس يعرف ِلِلابِن خبر فَقَالَ ِلي و منذُ كَم غَاب فَقُلْت منذُ ِسِنني كَِثريٍة 
قُلْت لَه فَِإذَا انتِظر ِبِه غَيبته عشر ِسِنني يِحلُّ فَقَالَ ينتظَر ِبِه غَيبته عشر ِسِنني ثُم يشترى فَ

 معا قَالَ نهاؤِشر.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٧  

و ٍل كَانَ لَهجر نع هأَلْتقَالَ س فلُ كَيجالر اتم و وه نِر أَيدي لَم لِْدِه وو ضعب ابفَغ لْد
َء قُلْت فُِقد الرجلُ فَلَم يِجئْ فَقَالَ ِإنْ كَانَ  يصنع ِبِمرياِث الْغاِئِب ِمن أَِبيِه قَالَ يعزلُ حتى يِجي

اِلِه اقْتِل ِملَاًء ِبمجثَةُ الررِه ولَيع وهداَء رفَِإذَا ج مهنيب وهمس.  
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماٍد 

 نع  
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 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمِن عب اقحعليه السالم ( ِإس( ِمثْلَه .  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عِن ابِن ِرباٍط و عبِد اللَِّه بِن - ٨  

اٍر عمِن عب اقحِإس نلَةَ عبِل جِن الْأَوسأَِبي الْح عليه السالم ( ن( لْدو ٍل كَانَ لَهجر نع هأَلْتقَالَ س 
يش لُ فَأَيجالر اتم و وه نِر أَيدي لَم لِْدِه وو ضعب ابفَغ  اِئِب ِمنِل الْغجاِث الرِبِمري عنصٍء ي

َء قُلْت فَِإذَا جاَء يزكِّيِه قَالَ  َء قُلْت فَعلَى ماِلِه زكَاةٌ قَالَ لَا حتى يِجي يِجيأَِبيِه قَالَ يعزلُ حتى 
لَا حتى يحولَ علَيِه الْحولُ ِفي يِدِه فَقُلْت فُِقد الرجلُ فَلَم يِجئْ قَالَ ِإنْ كَانَ ورثَةُ الرجِل ِملَاًء 

مساِلِه اقْتِه ِبملَيع وهداَء رج وفَِإذَا ه مهنيب وه.  
  ٩ - نةَ عاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ِر ما يطْلَب ِفي الْأَرِض أَربع  الْمفْقُود يحِبس مالَه الْورثَةُ علَى قَد)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ 
ِسِنني فَِإنْ لَم يقْدر علَيِه قُِسم مالُه بين الْورثَِة و ِإنْ كَانَ لَه ولْد حِبس الْمالُ و أُنِفق علَى ولِْدِه 

 ِسِنني عبالْأَر ِتلْك.  
  باب ِمرياِث الْمستِهلِّ

براِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإ- ١
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي الْمنفُوِس )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و كرحِإذَا ت سرا كَانَ أَخمبر هِرثَ ِإن.  
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٢  

ِرثُ وناً ييكاً برحت كرحِه فَتطِْن أُمب قَطَ ِمنقِْط ِإذَا سقُولُ ِفي السا كَانَ يمبر هثُ فَِإنوري 
 سرأَخ.  

http://www.islam4u.com


  )١٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

ِزياٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن - ٣
 عن رجٍل مات و )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

أَرِض ترك امرأَته و ِهي حاِملٌ فَوضعت بعد موِتِه غُلَاماً ثُم مات الْغلَام بعد ما وقَع علَى الْ
فَشِهدِت الْمرأَةُ الَِّتي قَِبلَتها أَنه استهلَّ و صاح ِحني وقَع علَى الْأَرِض ثُم مات بعد ذَِلك قَالَ 

  .علَى الِْإماِم أَنْ يِجيز شهادتها ِفي ربِع ِمرياِث الْغلَاِم 
 يقُولُ تجوز )عليه السالم (  ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه- ٤  

شهادةُ الْقَاِبلَِة ِفي الْمولُوِد ِإذَا استهلَّ و صاح ِفي الِْمرياِث و يورثُ الربع ِمن الِْمرياِث ِبقَدِر 
  .نتا امرأَتيِن قَالَ تجوز شهادتهما ِفي النصِف ِمن الِْمرياِث شهادِة امرأٍَة واِحدٍة قُلْت فَِإنْ كَا

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن محمِد بِن ِزياٍد عن عبِد - ٥  
 ِمرياِث الْمنفُوِس ِمن الديِة قَالَ لَا يِرثُ ِمن الديِة شيئاً  ِفي)عليه السالم ( اللَِّه ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هتوص عمسي و ِصيحى يتح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن عوٍن عن بعِضِهم قَالَ - ٦  
 هتِمععليه السالم ( س(ي  هتوص عمسي ِهلَّ وتسى يتئاً حيِة شيالد ِرثُ ِمنلَا ي فُوسنقُولُ ِإنَّ الْم.  

  باب ِمرياِث الْخنثَى
١ - نب دمحم ى ويحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي ِإسماِعيلَ
 قَالَ سِئلَ عن مولُوٍد وِلد و لَه قُبلٌ و ذَكَر كَيف يورثُ قَالَ ِإنْ كَانَ يبولُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .ِه فَلَه ِمرياثُ الذَّكَِر و ِإنْ كَانَ يبولُ ِمن الْقُبِل فَلَه ِمرياثُ الْأُنثَى ِمن ذَكَِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن طَلْحةَ بِن زيٍد - ٢  

  . يورثُ الْخنثَى ِمن حيثُ يبولُ )عليه السالم ( كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني  قَالَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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٣ -نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عٍد جمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي 
 قَالَ قُلْت لَه الْمولُود يولَد لَه ما )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يح ثُ ِمنرواِء قَالَ يسا ِللنم لَه اِل وجثُ ِللريح اًء فَِمنوا سمهِمن جرفَِإنْ خ لُهوب قبثُ س
  .ينبِعثُ فَِإنْ كَانا سواًء ورثَ ِمرياثَ الرجاِل و النساِء 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن بعِض - ٤  
ا أَصِدِهمأَح نا عاِبنِضِع )عليهما السالم ( حوالْم ثُ ِمنروثَى قَالَ يا ِللْأُنم ا ِللذُّكُوِر وم لُوٍد لَهوِفي م 

 الَِّذي يبولُ ِإنْ بالَ ِمن الذَّكَِر ورثَ ِمرياثَ الذَّكَِر و ِإنْ بالَ ِمن موِضِع الْأُنثَى ورثَ ِمرياثَ
 لَى أَيلُ عوالْب هِمن جرخي اِء ِإلَّا ثَقْبسا ِللنم لَا لَه اِل وجا ِللرم لَه سلُوٍد لَيوم نع ثَى والْأُن

حنِإنْ كَانَ لَا ي اثَ الذَّكَِر وثَ ِمريرِلِه ووى ِببحالَ نثُ قَالَ ِإنْ كَانَ ِإذَا برواٍث يِلِه ِمريوي ِبب
  .ورثَ ِمرياثَ الْأُنثَى 

 ِفي الْمولُوِد لَه ما ِللرجاِل و لَه ما )عليه السالم (   و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  
نهما جِميعاً قَالَ فَِمن أَيِهما ِللنساِء يبولُ ِمنهما جِميعاً قَالَ ِمن أَيِهما سبق ِقيلَ فَِإنْ خرج ِم

  .استدر ِقيلَ فَِإِن استدرا جِميعاً قَالَ فَِمن أَبعِدِهما 
هِمن رباب آخ  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن - ١
ِد الْجباِر عب  
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جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن ِإسحاق الْفَزاِري قَالَ سِئلَ و أَنا 
 عن مولُوٍد وِلد و لَيس ِبذَكٍَر و لَا أُنثَى و لَيس لَه ِإلَّا دبر )عليه السالم ( ي أَبا عبِد اللَِّه ِعنده يعِن

كَيف يورثُ قَالَ يجِلس الِْإمام و يجِلس معه ناس فَيدعو اللَّه و يِجيلُ السهام علَى أَي ِمرياٍث 
وي لُ ِمندٍة أَعقَِضي أَي قَالَ و ِه ثُملَيع ثَهرو جرخ ذَِلك ثَى فَأَياِث الْأُنِمري اِث الذَّكَِر أَوثُ ِمرير

 ِضنيحدالْم فَكانَ ِمن مقُولُ فَساهلَّ يج و زع اِم ِإنَّ اللَّهها ِبالسهلَيالُ عجٍة يقَِضي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢  

عليه ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ٍد لَيس لَه ما ِللرجاِل و لَا لَه ما ِللنساِء قَالَ يقِْرع الِْإمام أَِو الْمقِْرع ِبِه يكْتب  عن مولُو)السالم 
ه علَى سهٍم عبد اللَِّه و علَى سهٍم آخر أَمةَ اللَِّه ثُم يقُولُ الِْإمام أَِو الْمقِْرع اللَّهم أَنت اللَّه لَا ِإلَ

 را أَملَن نيِلفُونَ فَبتخوا ِفيِه يا كَانِفيم اِدكِعب نيب كُمحت تِة أَنادهالش ِب ويالْغ اِلمع تِإلَّا أَن
باٍم ماِن ِفي ِسهمهالس حطْري اِب ثُمِفي الِْكت لَه تضا فَرثُ مروي فلُوِد كَيوذَا الْمه ٍة ثُممه

  .تجالُ السهام علَى ما خرج ورثَ علَيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل و الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن - ٣  

 قَالَ سِئلَ عن مولُوٍد لَيس ِبذَكٍَر و لَا  )عليه السالم( ميموٍن عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أُنثَى لَيس لَه ِإلَّا دبر كَيف يورثُ قَالَ يجِلس الِْإمام و يجِلس ِعنده ناس ِمن الْمسِلِمني فَيدعو 

رياٍث يورثُه أَ ِمرياِث الذَّكَِر أَو ِمرياِث الْأُنثَى اللَّه عز و جلَّ و تجالُ السهام علَيِه علَى أَي ِم
 قُولُ اللَّهي امها السهلَيالُ عجٍة تقَِضي لُ ِمندٍة أَعقَِضي أَي قَالَ و ثُم ثَهرِه ولَيع جرخ ذَِلك فَأَي

 و ما ِمن أَمٍر يختِلف ِفيِه اثْناِن ِإلَّا و لَه أَصلٌ ِفي ِكتاِب تعالَى فَساهم فَكانَ ِمن الْمدحِضني قَالَ
  .اللَِّه و لَِكن لَا تبلُغه عقُولُ الرجاِل 

  باب
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ِه   عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن سِعيٍد الْآذَرِبيجاِني و محمد بن يحيى عن عبِد اللَّ- ١
بِن جعفٍَر عِن الْحسِن بِن عِلي بِن كَيسانَ جِميعاً عن موسى بِن محمٍد أَِخي أَِبي الْحسِن 

   أَنَّ )عليه السالم ( الثَّاِلِث 
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يحيى بن أَكْثَم سأَلَه ِفي الْمساِئِل الَِّتي سأَلَه عنها قَالَ و أَخِبرِني عِن الْخنثَى و قَوِل أَِمِري 
 ِمِننيؤةُ )عليه السالم ( الْمادهش الَ وِه ِإذَا بِإلَي ظُرني ناِل مبالْم ثَى ِمننثُ الْخروِإلَى  ِفيِه ي ارالْج

 لًا وجكُونَ رى أَنْ يسع الُ أَوجا الرهِإلَي ظَرن قَد أَةً وركُونَ امى أَنْ تسع هأَن علُ مقْبفِْسِه لَا تن
(  عنها أَما قَولُ عِلي ) السالم عليه( قَد نظَر ِإلَيِه النساُء و هذَا ِمما لَا يِحلُّ فَأَجابه أَبو الْحسِن الثَّاِلثُ 

 ِفي الْخنثَى أَنه يورثُ ِمن الْمباِل فَهو كَما قَالَ و ينظُر قَوم عدولٌ يأْخذُ كُلُّ واِحٍد )عليه السالم 
  .ِمرآِة فَيرونَ شبحاً فَيحكُمونَ علَيِه ِمنهم ِمرآةً و يقُوم الْخنثَى خلْفَهم عريانةً فَينظُرونَ ِفي الْ

هِمن رباب آخ  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن أَحمد بِن - ١

 قَالَ )عليه السالم (  عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه أَشيم عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن حِريِز بِن
 ِمِننيؤِد أَِمِري الْمهلَى عع ِلدِئلَ )عليه السالم ( قَالَ واِحٍد فَسقٍْو واِن ِفي حردص اِن وأْسر لَه لُودوم 

 ِمِننيؤالْم اثَ اثْ)عليه السالم ( أَِمريثُ ِمريروِبِه فَِإِن  ي احصي ثُم امنى يتح كرتاِحٍد فَقَالَ يو ِن أَوين
انتبها جِميعاً معاً كَانَ لَه ِمرياثُ واِحٍد و ِإِن انتبه واِحد و بِقي الْآخر ناِئماً يورثُ ِمرياثَ اثْنيِن 

.  
مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد    ِعدمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب د
 ِد اللَِّه ِمثْلَهبِن عِريِز بح نع ِريهوالْج.  

  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي جِميلَةَ قَالَ رأَيت ِبفَاِرس امرأَةً - ٢  
 رأْساِن و صدراِن ِفي حقٍْو واِحٍد متزوجةً تغار هِذِه علَى هِذِه و هِذِه علَى هِذِه قَالَ و لَها

  .حدثَنا غَيره أَنه رأَى رجلًا كَذَِلك و كَانا حاِئكَيِن يعملَاِن جِميعاً علَى حف واِحٍد 

http://www.islam4u.com


  )١٦٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

  باب ِمرياِث ابِن الْملَاعنِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن سيِف بِن عِمريةَ عن منصوٍر - ١

 يقُولُ ِإذَا مات ابن الْملَاعنِة و لَه ِإخوةٌ )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .قُِسم مالُه علَى ِسهاِم اللَِّه 

 بكٍْر   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن موسى بِن- ٢  
 أَنَّ ِمرياثَ ولَِد الْملَاعنِة ِلأُمِه فَِإنْ كَانت أُمه لَيست ِبحيٍة )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .فَِلأَقْرِب الناِس ِإلَى أُمِه أَخواِلِه 
نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    نكٍْر عِن بى بوسم نكَِم عِن الْحب ِليع 

  . ِمثْلَه )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣  

أَنه قَالَ ِفي الْملَاِعِن ِإنْ أَكْذَب نفْسه قَبلَ اللِّعاِن ردت ِإلَيِه امرأَته و ضِرب الْحد  )عليه السالم ( اللَِّه 
 هلَدو اتِإنْ م و دِه الْحلَيكَانَ ع هأَترلٌ امجر ِإنْ قَذَف داً وأَب ِحلَّ لَهت لَم و نى لَاعِإنْ أَب و

  .ثَه أَخوالُه فَِإِن ادعاه أَبوه لَِحق ِبِه و ِإنْ مات وِرثَه اِلابن و لَم يِرثْه الْأَب وِر
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٤  

 عن ولَِد الْملَاعنِة من يِرثُه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عن عبِد الرحمِن بِن 
 الُهوقَالَ أَخ ِرثُهي نم هأُم تاتِإنْ م فَقُلْت هقَالَ أُم.  

  ٥ -ع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنى   ِعدثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الرب
 عن رجٍل لَاعن امرأَته و انتفَى )عليه السالم ( الْحناِط عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

عز ِة ونلَاعالْم دعب هفْسن أَكْذَب ا ثُملَِدهو لَا ِمن ِه قَالَ لَا ولَيع درلْ ته هلَدا وهلَدأَنَّ و م
 فَقُلْت هقَالَ أُم لَدِرثُ الْوي نم هأَلْتس ِة قَالَ وامِم الِْقيوِإلَى ي ِحلُّ لَهلَا ت ِه ولَيع درةَ لَا تامكَر  
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أَ رأَيت ِإنْ ماتِت الْأُم فَوِرثَها الْغلَام ثُم مات الْغلَام بعد من يِرثُه قَالَ أَخوالُه فَقُلْت ِإذَا أَقَر ِبِه 
  .اِلابِن ] ِمن[ا يِرثُ الْأَب الْأَب هلْ يِرثُ الْأَب قَالَ نعم و لَ

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن - ٦  
ا مات ابن  يقُولُ ِإذَ)عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( عِمريةَ عن منصوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الْملَاعنِة و لَه ِإخوةٌ قُِسم مالُه علَى ِسهاِم اللَِّه عز و جلَّ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عِن - ٧  

 عن رجٍل لَاعن امرأَته و ِهي حبلَى فَلَما وضعت )عليه السالم ( ِه الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَّ
 انَ قَدِلأَنَّ اللِّع لَدجلَا ي و ِرثُهلَا ي و هلَدِه وِإلَي درقَالَ ي هِمن هأَن معز ِبِه و أَقَر ا وهلَدى وعاد

  .مضى 
  ٨ -ب ديماِلٍد   حخ نب ِليع ةَ واعمِن سفَِر بعج نٍد عمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي ن

 ِفي رجٍل لَاعن )عليه السالم ( الْعاقُوِلي عن كَراٍم عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و فَى ِمنتان و هأَترام هلَدِه وِإلَي درلْ يه لَه لَدأَنَّ الْو معز ِة ونلَاعالْم دعب هفْسن أَكْذَب ا ثُملَِده

نم هأَلْتداً فَسأَب ِحلُّ لَهأَةُ فَلَا ترا الْمأَم اثٌ وِمري لَه سلَي هلَدو علَا أَد ِه وِإلَي دري معِرثُ قَالَ ني 
الْولَد قَالَ أَخوالُه قُلْت أَ رأَيت ِإنْ ماتت أُمه فَوِرثَها الْغلَام ثُم مات الْغلَام من يِرثُه قَالَ عصبةُ 

 معقَالَ ن الَهوِرثُ أَخي وفَه ِه قُلْتأُم.  
 قَالَ سأَلْته )عليه السالم (  بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي- ٩  

عن رجٍل لَاعن امرأَته قَالَ يلْحق الْولَد ِبأُمِه و يِرثُه أَخوالُه و لَا يِرثُهم فَسأَلْته عِن الرجِل ِإنْ 
لَدِبِه الْو قلْحقَالَ ي هفْسن أَكْذَب.   

  أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن ثَاِبٍت -١٠  
و قَالَ  قَالَ سأَلْته عن ولَِد الْملَاعنِة ِإذَا تلَاعنا و تفَرقَا )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

زوجها بعد ذَِلك الْولَد ولَِدي و أَكْذَب نفْسه قَالَ أَما الْمرأَةُ فَلَا ترِجع ِإلَيِه و لَِكن أَرد ِإلَيِه 
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ثُونه و لَا يِرثُهم فَِإنْ دعاه الْولَد و لَا أَدع ولَده لَيس لَه ِمرياثٌ فَِإنْ لَم يدِعِه أَبوه فَِإنَّ أَخوالَه يِر
 دالْح ِلدِة جاِنيِن الزِباب دأَح.  

     قَالَ الْفَضلُ ابن الْملَاعنِة لَا واِرثَ لَه ِمن ِقبِل أَِبيِه و ِإنما تِرثُه أُمه و ِإخوته ِلأُمِه 
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و أَخوالُه علَى نحِو ِمرياِث الِْإخوِة ِمن الْأُم و ِمرياِث الْأَخواِل و الْخالَاِت فَِإنْ ترك ابن الْملَاعنِة 
ِه و ِإنْ ترك الْأُم فَالْمالُ لَها و ِإنْ ترك ِإخوةً فَعلَى ما بينا ِمن ولْداً فَالْمالُ بينهم علَى ِسهاِم اللَّ

ِسهاِم الِْإخوِة ِللْأُم فَِإنْ ترك خالًا و خالَةً فَالْمالُ بينهما ِبالسِويِة و ِإنْ ترك ِإخوةً و جداً فَالْمالُ 
الِْإخ نيالُ باً فَالْمدج أَخاً و كرِإنْ ت اٌء ووثَى ِفيِه سالْأُن و ِة الذَّكَرِويِبالس مهنيب دالْج ِة وو

ابن بينهما ِنصفَاِن و ِإنْ ترك ابن أُخِتِه و جداً فَالْمالُ ِللْجد ِلأَنه أَقْرب ِببطٍْن و لَا يشِبه هذَا 
 ناب كرِإنْ ت و فَِللْأُم ِقيا بم و عبأَِة الررفَِللْم هأَترام و هأُم كرِإنْ ت و دالْج عم الْأُم الْأَِخ ِللْأَِب و

ِللْج و عبأَِة الررفَِللْم الَهخ ِه وا أُمأَب هدج و هأَترِة امنلَاعالْم بأَقْر هِه ِلأَنلَيع در ِقيا بم الثُّلُثُ و د
 ا وهجوز كَترت ٍة ونلَاعةُ منِت اباتِإنْ م فَاِن وا ِنصمهنيالُ بتاً فَالْمأُخ ةً ودج كراِم فَِإنْ تحالْأَر

م و فصِج النوا فَِللزهدج ا وأَِخيه ناب أٍَخ ِلأُم ناب و أَخاً ِلأُم كَترا تهكَأَن هِلأَن دفَِللْج ِقيا ب
  .فَالْمالُ ِللْأَِخ 

  باب آخر ِفي ابِن الْملَاعنِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ١

فٍَر جعأَِبي ج نةَ عديبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابعليه السالم ( ِميعاً ع( نقَالَ اب 
  .الْملَاعنِة تِرثُه أُمه الثُّلُثَ و الْباِقي ِلِإماِم الْمسِلِمني ِلأَنَّ ِجنايته علَى الِْإماِم 

  باب
١ -نب ِليثَِني   عدِن قَالَ حمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب 

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمع نب اقحا )عليه السالم ( ِإسم دعاِل بجونَ الراُء دسالن هتعٍل ادجر نع 
و نالُهِرج تبذَه ارٍل دجر يدِفي ي و اِزِلِهننِفي م هلْنخأَد و هنجوز لًا وجر ارص وا وضقَران   
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اِل وجةُ الربصِه عثَ ِإلَيعفَب سلَي نم مقَّهح ِطيعأَنْ لَا ي اللَّه وهداشوا فَنضقَران اِء الَِّذينسالن 
ِمنهم و قَد عرف الرجلُ الَِّذي ِفي يديِه الدار ِقصته و أَنه مدٍع كَما وصفْت لَك و اشتبه علَيِه 

دِري يدلَا ي رالْأَم هفَعداِل قَالَ فَقَالَ ِلي يجِة الربصع اِء أَوسِة النبصِإلَى ع ِل أَوجا ِإلَى الرهفَع
ِإلَى الَِّذي يعِرف أَنَّ الْحق لَهم علَى معِرفَِتِه الَِّتي يعِرف يعِني عصبةَ النساِء ِلأَنه لَم يعرف ِلهذَا 

الْم اِء لَهسى النوعاثٌ ِبدِعي ِمريد.  
  باب ِمرياِث ولَِد الزنى

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
دِة قَوٍم حراماً ثُم اشتراها ثُم ادعى ولَدها فَِإنه لَا يورثُ  قَالَ أَيما رجٍل وقَع علَى وِلي)عليه السالم ( 

يش هولَ اللَِّه  ِمنسصلى اهللا عليه وآله ( ٌء فَِإنَّ ر( لَدثُ ورولَا ي و رجاِهِر الْحِللْع اِش وِللِْفر لَدقَالَ الْو 
ي ابن وِليدِتِه و أَيما رجٍل أَقَر ِبولَِدِه ثُم انتفَى ِمنه فَلَيس ذَِلك لَه و لَا كَرامةَ الزنا ِإلَّا رجلٌ يدِع

  .يلْحق ِبِه ولَده ِإذَا كَانَ ِمِن امرأَِتِه أَو وِليدِتِه 
ي بِن سيٍف عن محمِد بِن الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِل- ٢  

 مِعي يسأَلُه عن رجٍل )عليه السالم ( الْأَشعِري قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا ِكتاباً ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 
ِبو اَءتِل فَجمالْح دعا بهجوزت هِإن أٍَة ثُمرِبام رفَج طِِّه وِبخ بلِْق اللَِّه ِبِه فَكَتخ هبأَش وه لٍَد و

  .خاتِمِه الْولَد ِلغيٍة لَا يورثُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عِلي بِن ساِلٍم عن يحيى - ٣  

 ِفي رجٍل وقَع علَى وِليدٍة حراماً ثُم اشتراها فَادعى ابنها قَالَ فَقَالَ )سالم عليه ال( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَالَ الْولَد ِللِْفراِش و ِللْعاِهِر الْحجر و لَا يورثُ ولَد )صلى اهللا عليه وآله ( لَا يورثُ ِمنه ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  .ا رجلٌ يدِعي ابن وِليدِتِه الزنا ِإلَّ
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حسِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد بِن الْ- ٤
 مِعي يسأَلُه عن رجٍل فَجر )عليه السالم ( الْأَشعِري قَالَ كَتب بعض أَصحاِبنا ِإلَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني 

لِْق اللَِّه ِبِه فَكَتخ هبأَش وه لٍَد وِبو اَءتِل فَجمالْح دعا بهجوزت هِإن أٍَة ثُمرِمِه ِباماتخ طِِّه وِبخ ب
  .الْولَد ِلغيٍة لَا يورثُ 

 اِتِه ِمنابا ِلقَرنلَِد الزاثُ وقَالَ ِمري سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   
  .ِقبِل أُمِه علَى نحِو ِمرياِث ابِن الْملَاعنِة 

ِمن رباب آخه  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن ِرئَاٍب عن حناِن بِن - ١

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل فَجر ِبنصراِنيٍة فَولَدت ِمنه غُلَاماً فَأَقَر ِبِه )عليه السالم ( سِديٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 معقَالَ ن ِرثُهأَ ي هرلَداً غَيو كرتي فَلَم اتم ثُم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن - ٢  
أَلْتِديٍر قَالَ سِن ساِن بنح نوٍب عبحِن مِن بسالْح ِزيٍع وِد اللَِّه ببا عٍل )عليه السالم (  أَبجر نع 

 اثُ ِمنلَِدِه الِْمريِلو لَّمساِرثاً قَالَ فَقَالَ يو عدي لَم و اتم ا ثُمهلَدٍة فَأَووِديهأٍَة يرِبام رِلٍم فَجسم
 مسِلمٍة فَأَولَدها غُلَاماً ثُم مات النصراِني و ترك مالًا الْيهوِديِة قُلْت فَرجلٌ نصراِني فَجر ِبامرأٍَة

  .ِلمن يكُونُ ِمرياثُه قَالَ يكُونُ ِمرياثُه ِلابِنِه ِمن الْمسِلمِة 
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  باب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

ةً  ِفي رجٍل كَانَ يطَأُ جاِري)عليه السالم ( محمٍد عن سلَيٍم مولَى ِطرباٍل عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هأَن و ِبلَتا حهأَن اِئِجِه ووا ِفي حثُهعبكَانَ ي هأَن و لَه]ا وهمهِد ] اتبو عفَقَالَ أَب ادا فَسهنع هلَغب

قَالَ ] و ماِلِه[ن داِرِه  ِإذَا ِهي ولَدت أَمسك الْولَد و لَا يِبيعه و يجعلُ لَه نِصيباً ِم)عليه السالم ( اللَِّه 
فَِقيلَ لَه رجلٌ يطَأُ جاِريةً لَه و ِإنه لَم يكُن يبعثُها ِفي حواِئِجِه و ِإنه اتهمها و حِبلَت فَقَالَ ِإذَا 

د ِصيباً ِمنن لُ لَهعجي و هِبيعلَا ي و لَدالْو كسأَم تلَدو ِهي ِذِه ِمثْلَ ِتلْكه تسلَي اِلِه وم اِرِه و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٢  

 قَالَ ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر أَتى )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَِبي فَقَالَ لَه ِإني ابتِليت ِبأَمٍر عِظيٍم ِإنَّ ِلي جاِريةً كُنت أَطَأُها فَوِطئْتها يوماً و خرجت ِفي 

ى الْمنِزِل ِآلخذَها فَوجدت حاجٍة ِلي بعد ما اغْتسلْت ِمنها و نِسيت نفَقَةً ِلي فَرجعت ِإلَ
غُلَاِمي علَى بطِْنها فَعددت لَها ِمن يوِمي ذَِلك ِتسعةَ أَشهٍر فَولَدت جاِريةً قَالَ فَقَالَ لَه أَِبي لَا 

اِلكم ا ِمنهلَيع ِفقأَن لَِكن ا وهِبيعلَا ت ا وهبقْرأَنْ ت ِغي لَكبني دِص ِعنأَو اً ثُميح تما دم 
  .موِتك أَنْ ينفَق علَيها ِمن ماِلك حتى يجعلَ اللَّه لَها مخرجاً 
  باب الْحِميِل

 أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن- ١
عليه ( عميٍر و صفْوانَ بِن يحيى جِميعاً عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

لَد ٍء الْحِميلُ قَالَ قُلْت الْمرأَةُ تسبى ِمن أَهِلها معها الْو  عِن الْحِميِل فَقَالَ و أَي شي)السالم 
 ملُهةٌ ِإلَّا قَونيب ملَه سلَي أَِخي و وقُولُ هفَي اهلْقَى أَخى فَيبسلُ يجالر ِني وذَا ابقُولُ هفَت ِغريالص

  قَالَ 
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 ةٌ ونيب ِتِهملَى ِولَادع ملَه كُني لَم هِلأَن مهثُونرولَا ي قُلْت كُمدِعن اسالن قُولُ ِفيِهما يفَقَالَ فَم
ت لَم ا وِتهناب ا أَوِنهِباب اَءتانَ اللَِّه ِإذَا جحبِك فَقَالَ سرةُ الشِولَاد ا ِهيمِإذَا ِإن ةً ِبِه وِقرلْ مز

  .عرف أَخاه و كَانَ ذَِلك ِفي ِصحٍة ِمنهما و لَم يزالَا مِقريِن ِبذَِلك وِرثَ بعضهم ِمن بعٍض 
لَ عن عِلي   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعي- ٢  

َء   قَالَ سأَلْته عن رجلَيِن حِميلَيِن ِجي)عليه السالم ( بِن النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أُع ثُم ِرفَا ِبذَِلكأَِخي فَع تاِحِبِه أَنا ِلصمهدِك فَقَالَ أَحرِض الشأَر ا ِمنِن ِبِهميِقركَثَا مم ِتقَا و

  .ِبالِْإخاِء ثُم ِإنَّ أَحدهما مات فَقَالَ الِْمرياثُ ِللْأَِخ يصدقَاِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ٣  

 عِن )عليه السالم ( ٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن محبو
يش أَي ِميِل فَقَالَ وقُولُ  الْحفَت ِغريالص لَدا الْوهعم ا وِضهأَر ى ِمنبسأَةُ ترالْم ِميلُ فَقُلْتٍء الْح

جالر ِني واب وةٌ ِإلَّا هنيب لَى ذَِلكا عملَه سلَي فَاِن وارعتي أَِخي و وقُولُ هفَي اهلْقَى أَخى فَيبسلُ ي
قَولُهما فَقَالَ ما يقُولُ من ِقبلَكُم قُلْت لَا يورثُونهم ِلأَنهم لَم يكُن لَهم علَى ذَِلك بينةٌ ِإنما 

انت ِولَادةٌ ِفي الشرِك قَالَ سبحانَ اللَِّه ِإذَا جاَءت ِبابِنها أَِو ابنِتها معها و لَم تزلْ ِبِه مِقرةً و كَ
هضعِرثَ بو ِن ِبذَِلكيِقرالَاِن مزلَا ي ا وقِْلِهمع ٍة ِمنِفي ِصح كَانَ ذَِلك و اهأَخ فرِإذَا ع ِمن م

  .بعٍض 
راِرٍث آخاِر ِبوباب الِْإقْر  

 هفَِإن رِبأٍَخ آخ مهدأَح ِن فَأَقَريناب ِن ويتناب كرت لٌ وجر اتاذَانَ ِإنْ مش نلُ بقَالَ الْفَض 
ره علَى نفِْسِه و لَا يجوز ِإقْراره علَى غَيِرِه و ِإنما أَقَر علَى نفِْسِه و علَى غَيِرِه و ِإنما يجوز ِإقْرا

لَا علَى ِإخوِتِه و أَخواِتِه فَيلْزمه ِفي ِحصِتِه ِللْأَِخ الَِّذي أَقَر ِبِه ِنصف سدِس جِميِع الْماِل و ِإنْ 
ٍت رِبأُخ ناهدِإح تاٍت فَأَقَرنثَلَاثَ ب كرت كرِإنْ ت ا وهيدا ِفي يم عبا رلَه تلَى الَِّتي أَقَرع تد

 فِنص وه ا وهيدا ِفي يثُلُثَ م لَه تلَى الَِّذي أَقَرع تدِبأٍَخ ر نهةٌ ِمناِحدو تأَقَر اٍت ونب عبأَر
  سدِس الْماِل 
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و ِإنْ ترك ابنيِن فَادعى أَحدهما أَخاً و أَنكَر الْآخر فَِإنه يرد هذَا الْمِقر علَى الَِّذي ادعاه ثُلُثَ ما 
دأَح اتِإنْ م ِه ويدِفي ي بسن تثْبي لَم لَى أَِبيِه وا كَانَ عمى ِإنوعثَا ِلأَنَّ الدروي ا لَممه

  .الْمدِعي ِبدعوى هذَا علَى أَِبيِه 
  باب ِإقْراِر بعِض الْورثَِة ِبديٍن

١ -اِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَض
ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن زكَِريا بِن يحيى عِن الشِعِريي عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ 

 أَنْ يخرج ِإذْ جاَءِت امرأَةٌ فَقَالَت  و نحن جماعةٌ ننتِظره)عليه السالم ( كُنا علَى باِب أَِبي جعفٍَر 
أَيكُم أَبو جعفٍَر فَقَالَ لَها الْقَوم ما تِريِدين ِمنه قَالَت أُِريد أَنْ أَسأَلَه عن مسأَلٍَة فَقَالُوا لَها هذَا 

 اتِجي موِإنَّ ز ِليِه فَقَالَتاِق فَسِل الِْعرأَه اِقي فَِقيهدص ِه ِمنلَيكَانَ ِلي ع ٍم وهِدر أَلْف كرت و
خمسِمائَِة ِدرهٍم فَأَخذْت صداِقي و أَخذْت ِمرياِثي ثُم جاَء رجلٌ فَادعى علَيِه أَلْف ِدرهٍم 

 فَقَالَ ما هذَا )عليه السالم ( ذْ خرج أَبو جعفٍَر فَشِهدت لَه فَقَالَ الْحكَم فَبينا أَنا أَحسب ما يِصيبها ِإ
( الَِّذي أَراك تحرك ِبِه أَصاِبعك يا حكَم فَأَخبرته ِبمقَالَِة الْمرأَِة و ما سأَلَت عنه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

ا ِمرياثَ لَها قَالَ الْحكَم فَو اللَِّه ما رأَيت أَحداً أَفْهم ِمن  أَقَرت ِبثُلُِث ما ِفي يديها و لَ)عليه السالم 
   )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
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 اذَانَ وش نلُ بِل قَالَ الْفَضجٍم ِللرهِمائَِة ِدرسمخ أَلْفاً و ارِج صولَى الزأَنَّ الَِّذي ع ذَِلك فِْسريت
 كرا تا ِمما فَلَهِتها ِفي ِحصهارِإقْر ازا جمِإن ِن ويثُلُثُ الد وٍم ههِمائَِة ِدرسما خلَه و أَلْف

ِللر الثُّلُثُ و تيالْم ِل وجلَى الرالثُّلُثَاِن ع دري ا الثُّلُثُ وهيدا ِفي يا ِمملَه ارِل الثُّلُثَاِن فَصج
يش قبي فَلَم الَ كُلَّهالْم قرغتاس نيلَى  الدا عهارِإقْر وزجلَا ي اِث والِْمري ذَِلك ا ِمنكُونُ لَهٌء ي

  .غَيِرها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ و حسيِن - ٢  

 ِفي رجٍل مات و أَقَر بعض ورثَِتِه )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ديٍن قَالَ يلْزمه ذَِلك ِفي ِحصِتِه ِلرجٍل ِب

  باب
(   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن مروِك بِن عبيٍد عن أَِبي الْحسِن الرضا - ١

 ِفي رجٍل مات و لَيس لَه  قَالَ دخلْت علَيِه و سلَّمت و قُلْت جِعلْت ِفداك ما تقُولُ)عليه السالم 
 )صلى اهللا عليه وآله ( واِرثٌ ِإلَّا أَخ لَه ِمن الرضاعِة يِرثُه قَالَ نعم أَخبرِني أَِبي عن جدي أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 هاؤآب نحلَداً فَنا ولَن عضأَر ا أَوِننلَب ِمن ِربش نقَالَ م.  
  ب من مات و لَيس لَه واِرثٌبا

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ينا ِعيالُه و من مات و ترك مالًا  قَالَ من مات و ترك ديناً فَعلَينا دينه و ِإلَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .فَِلورثَِتِه و من مات و لَيس لَه مواٍل فَمالُه ِمن الْأَنفَاِل 
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٢ - ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص
 قَالَ من مات )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ابقَر اِرثٌ ِمنو لَه سلَي فَاِل والْأَن ِمن الُهفَم هتِريرج ِمنض اِقِه قَدتلَى عولَا م ِتِه و.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي - ٣  

  . لَا واِرثَ لَه  قَالَ الِْإمام واِرثُ من)عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ٤  

بأَِبي ع نع لَِبيٍد الْحمحم نكَانَ عسِن مِن ابى عيحِن يانَ بفْوص نِميعاً عاذَانَ جِن شِد اللَِّه ب )

 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى يسئَلُونك عِن الْأَنفاِل قَالَ من مات و لَيس لَه مولًى فَمالُه )عليه السالم 
  .ِمن الْأَنفَاِل 

  باب
١ -داود نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع هذَكَر نمع 
 لَم يكُن لَه واِرثٌ فَدفَع )عليه السالم (  قَالَ مات رجلٌ علَى عهِد أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم ِرِجيِه )عليه السالم ( أَِمريهشمِإلَى ه اثَهِمري .  
  ٢ -نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع ِدينلَّاٍد السخ نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب  )

 يقُولُ ِفي الرجِل يموت و يترك مالًا و لَيس لَه أَحد أَعِط )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم 
  .ِرجيه الِْمرياثَ همشا

قتأَع نلَاَء ِلمباب أَنَّ الْو  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي و محمِد بِن - ١

  . الْولَاُء ِلمن أَعتق )وآله صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ - ٢  

اِئشةَ أَعِتِقي فَِإنَّ الْولَاَء  قَالَ ِلع)صلى اهللا عليه وآله (  ِفي حِديِث بِريرةَ أَنَّ النِبي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 قتأَع نِلم.  
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 يحيى عن ِعيِص بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن- ٣
 ِإنَّ أَهلَ بِريرةَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَت عاِئشةُ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قتأَع نلَاُء ِلمولُ اللَِّه الْوسا فَقَالَ رلَاَءهطُوا ورتاش.  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل )عليه السالم (  عِن الِْعيِص بِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه   صفْوانُ- ٤  

 قَهتأَع نلِْدِه ِلملَاُء وقَالَ و قَهتٍة فَأَعرأٍَة حرِمِن ام لَادأَو داً لَهبى عرتاش.  
  ٥ -دمأَح نى عيحي نب دمحاِح   مبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحم نٍد عمحِن مب 

 ِفي امرأٍَة أَعتقَت رجلًا ِلمن ولَاؤه و ِلمن ِمرياثُه قَالَ ِللَِّذي )عليه السالم ( الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . غَيرها أَعتقَه ِإلَّا أَنْ يكُونَ لَه واِرثٌ

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن صفْوانَ عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج - ٦  
ولُ  قَالَ مات مولًى ِلحمزةَ بِن عبِد الْمطَِّلِب فَدفَع رس)عليه السالم ( عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمرياثَه ِإلَى ابنِة حمزةَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
   قَالَ الْحسن فَهِذِه الروايةُ تدلُّ علَى أَنه لَم يكُن ِللْمولَى ابنةٌ كَما ترِوي الْعامةُ و أَنَّ 

را تكَم سلَاَء لَيِرثُ الْوضاً تأَةَ أَيرةُ الْمامِوي الْع.  
  باب ولَاِء الساِئبِة

١ - ِزيدِن يب رمع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
و قَد كَانَ مولَاه يأْخذُ ِمنه  عن رجٍل أَراد أَنْ يعِتق مملُوكاً لَه )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ابفَأَص ِبذَِلك لُوكمالْم ِضير لَى ووالْم هِمن ِبذَِلك ِضير ٍة ونِه ِفي كُلِّ سلَيا عهضةً فَرِريبض
لَ فَقَالَ ِإذَا أَدى ِإلَى سيِدِه الْمملُوك ِفي ِتجارِتِه مالًا ِسوى ما كَانَ يعِطي مولَاه ِمن الضِريبِة قَا

 أَ )عليه السالم ( ما كَانَ فَرض علَيِه فَما اكْتسبه بعد الْفَِريضِة فَهو ِللْمملُوِك قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِإلَيِه لَم يسأَلْهم عما ِسواها فَقُلْت لَه لَيس قَد فَرض اللَّه علَى الِْعباِد فَراِئض فَِإذَا أَدوها 

 و معِدِه قَالَ نيا ِإلَى سيهدؤِة الَِّتي كَانَ يالْفَِريض دعب ِتقعي و بسا اكْتِمم قدصتلُوِك أَنْ يمفَِللْم
لُوكاً ِمممم قتفَِإذَا أَع قُلْت لَه ذَِلك رِق أَجتعلَاُء الْمكُونُ وي نِة ِلمى الْفَِريضِسو بسا كَانَ اكْت
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قَالَ يذْهب فَيواِلي من أَحب فَِإذَا ضِمن جِريرته و عقْلَه كَانَ مولَاه و وِرثَه قُلْت أَ لَيس قَد قَالَ 
  ِلمن  الْولَاُء )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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 و هتِريرج قَهتالَِّذي أَع دبالْع ِمنفَِإنْ ض ٍد ِمثِْلِه قُلْتبِلع هلَاؤكُونُ وةٌ لَا ياِئبذَا سقَالَ ه قتأَع
داً حرح دبِرثُ علَا ي و ذَِلك وزجقَالَ لَا ي ِرثُهي و لَاهوكُونُ مي و ذَِلك هملْزأَ ي ثَه.  

عليه (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن عماِر بِن أَِبي الْأَحوِص قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٢  

 فَقَالَ انظُروا ِفي الْقُرآِن فَما كَانَ ِفيِه فَتحِرير رقَبٍة فَِتلْك يا عمار الساِئبةُ الَِّتي  عِن الساِئبِة)السالم 
ى اهللا صل( لَا ولَاَء ِلأَحٍد علَيها ِإلَّا اللَّه فَما كَانَ ولَاؤه ِللَِّه فَهو ِلرسوِلِه و ما كَانَ ولَاؤه ِلرسوِل اللَِّه 

  . فَِإنَّ ولَاَءه ِللِْإماِم و ِجنايته علَى الِْإماِم و ِمرياثَه لَه )عليه وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٣  

اِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع ناِلٍم علَ )عليه السالم ( ِن سجلُ الرجالَى الرقَالَ ِإذَا و 
 هقُلَتعِه ملَيع و اثُهِمري فَلَه.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٤  
ى عِد اللَِّه ِعيسبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نع قُوِفيقَرٍب الْعيعش لُوِك )عليه السالم ( نمِن الْمِئلَ عس هأَن 

ح كَتفَِإنْ س ا لَهقُلْن اثُهِمري لَه و هتِريرلَّى جوتي نلَى مع اَء وش نلَّى موتةً قَالَ ياِئبس قتعى يت
 ِلِمنيساِل الْمِت ميِفي ب الُهلُ معجداً قَالَ يالَ أَحوتي لَم و وتمي.  

  ٥ - ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
عليه ( عاً عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِمي

ٌء و  ٌء و لَيس لَه ِمن ِمرياِثِه شي  قَالَ من أَعتق رجلًا ساِئبةً فَلَيس علَيِه ِمن جِريرِتِه شي)السالم 
 لَى ذَِلكع ِهدشلْي.  

 )عليه السالم ( بن محبوٍب عن خاِلِد بِن جِريٍر عن أَِبي الرِبيِع قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه   ا- ٦  
 اِثكِمري ِلي ِمن سلَي ثُ ِشئْتيح باذْه قُولُ لَهي ثُم هغُلَام ِتقعلُ يجالر وِة فَقَالَ هاِئبِن السع

يلَا  ش ٌء ويش ِتكِريرج ِمن لَيِن  عياِهدش لَى ذَِلكع ِهدشي ٌء و.  
(   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن بريِد بِن معاِويةَ الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٧  

ن قَبِل أَنْ يعِتق رقَبةً فَانطَلَق ابنه فَابتاع رجلًا  عن رجٍل كَانَ علَيِه ِعتق رقَبٍة فَمات ِم)عليه السالم 
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ِمن كَسِبِه فَأَعتقَه عن أَِبيِه و ِإنَّ الْمعتق أَصاب بعد ذَِلك مالًا ثُم مات و تركَه ِلمن يكُونُ 
  ِتي علَى أَِبيِه ِفي ِظهاٍر أَو شكٍْر أَو واِجبةً علَيِه فَِإنَّ الْمعتق ِمرياثُه قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانِت الرقَبةُ الَّ
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ى قَبلَ أَنْ يموت ِإلَى أَحٍد ِمن الْمسِلِمني فَضِمن ساِئبةٌ لَا سِبيلَ ِلأَحٍد علَيِه و ِإنْ كَانَ توالَ
ِجنايته و حدثَه كَانَ مولَاه و واِرثَه ِإنْ لَم يكُن لَه قَِريب يِرثُه قَالَ و ِإنْ لَم يكُن توالَى ِإلَى أَحٍد 

اثَهفَِإنَّ ِمري اتى متح ِلِمنيسالْم ِت ِمنِإنْ كَان قَالَ و ِرثُهي قَِريب لَه كُني ِإنْ لَم ِلِمنيساِم الْمِلِإم 
الرقَبةُ علَى أَِبيِه تطَوعاً و قَد كَانَ أَبوه أَمره أَنْ يعِتق عنه نسمةً فَِإنَّ ولَاَء الْمعتِق هو ِمرياثٌ 

ن الرجاِل قَالَ و يكُونُ الَِّذي اشتراه و أَعتقَه ِبأَمِر أَِبيِه كَواِحٍد ِمن الْورثَِة ِلجِميِع ولِْد الْميِت ِم
ِإذَا لَم يكُن ِللْمعتِق قَرابةٌ ِمن الْمسِلِمني أَحرار يِرثُونه قَالَ و ِإنْ كَانَ ابنه الَِّذي اشترى الرقَبةَ 

تفَِإنَّ فَأَع ِبذَِلك هرأَم وهكُونَ أَبِر أَنْ يغَي ِمن هعاً ِمنطَوِت أَِبيِه توم دعاِلِه بم أَِبيِه ِمن نا عقَه
اِرثٌ ِمنِق وتعِللْم كُني أَِبيِه ِإذَا لَم نع قتاِلِه فَأَعم ِمن اهرتِللَِّذي اش اثَهِمري و لَاَءهِتِه وابقَر .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن ِهشاِم بِن - ٨  
ِئبةً قَالَ  قَالَ سأَلْته عن مملُوٍك أُعِتق سا)عليه السالم ( ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يتولَّى من شاَء و علَى من تولَّاه جِريرته و لَه ِمرياثُه قُلْت فَِإنْ سكَت حتى يموت قَالَ يجعلُ 
 ِلِمنيساِل الْمِت ميِفي ب الُهم.  

  ٩ -ٍد عمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحم   نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم ن
 ِفيمن )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 بذْهةٌ ياِئبِه سلَيع ِبيلَ لَهلَا س رح هلُوِكِه أَنمكَلَ ِبمن هتِريرج ِمنفَِإذَا ض بأَح نلَّى ِإلَى موتفَي
 ِرثُهي وفَه.  

هِمن رباب آخ  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِرو - ١

مع نقَةَ عدِن صِق بدصم نِعيٍد عِن سِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِطيابعليه السالم ( اٍر الس( نيٍة ببكَاتِفي م 
شِريكَيِن فَيعِتق أَحدهما نِصيبه كَيف يصنع الْخاِدم قَالَ تخدم الْباِقي يوماً و تخدم نفْسها يوماً 

م كَترت و تاتفَِإنْ م قُلْت كسالَِّذي أَم نيب و قتالَِّذي أَع نيفَاِن با ِنصمهنيالُ بالًا قَالَ الْم.  
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٢ -اِب عشى الْخوسِن مِن بسِن الْحع هناٍر   عمِن عب اقحِإس نِن كَلُّوٍب عاِث بِغي ن
 فَقَالَ ِإنَّ سيِدي كَاتبِني و )عليه السالم (  أَنَّ مكَاتباً أَتى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِل كُلِِّه ضربةً واِحدةً و سأَلْته أَنْ يأْخذَ كُلَّه ضربةً شرطَ علَي نجوماً ِفي كُلِّ سنٍة فَِجئْته ِبالْما
 ِمِننيؤالْم أَِمري اهعفَد لَيى عِقي فَأَبِعت ِجيزي ةً واِحدلَا )عليه السالم ( و ا لَكم فَقَالَ لَه قدفَقَالَ ص 

 ما آخذُ ِإلَّا النجوم الَِّتي شرطْت و أَتعرض ِمن ذَِلك ِلِمرياِثِه تأْخذُ الْمالَ و تمِضي ِعتقَه فَقَالَ
 ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم ( فَقَالَ لَه( ِطكرِبش قأَح تفَأَن .  

ِكت لُوهتي و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح اِريِث ووالْم ابِكت موِد    تدالْح اب.  
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
   كتاب الْحدوِد
  باب التحِديِد

١ -ب دمحثَِني مدقَالَ ح قُوبعي نب دمحى   مِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
 حد )عليه السالم ( عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن حناِن بِن سِديٍر عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

  . و أَيامها يقَام ِفي الْأَرِض أَزكَى ِفيها ِمن مطَِر أَربِعني لَيلَةً
  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد الرحمِن بِن - ٢  

 اِهيمرأَِبي ِإب ناِج عجِتها قَالَ)عليه السالم ( الْحوم دعب ضِي الْأَرحلَّ يج و زِل اللَِّه عِفي قَو  سلَي 
يحِييها ِبالْقَطِْر و لَِكن يبعثُ اللَّه ِرجالًا فَيحيونَ الْعدلَ فَتحيا الْأَرض ِلِإحياِء الْعدِل و لَِإقَامةُ 

  .الْحد ِللَِّه أَنفَع ِفي الْأَرِض ِمن الْقَطِْر أَربِعني صباحاً 
  ٣ - اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نعليه السالم ( ع( 

  . ِإقَامةُ حد خير ِمن مطَِر أَربِعني صباحاً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  ٤ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليع نانَ عثْمِن عِرو بمع ناِلٍد عِن خِد بمح

 ِلسعِد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ النِبي )عليه السالم ( ِرباٍط عن أَِبي عبِد اللَِّه ] الْحسِن بِن عِلي بِن[بِن 
يلَ ِلكُلِّ شعج ةَ ِإنَّ اللَّهادبِن عب ٍء ح و زوِد اللَِّه عدح اً ِمندى حدعت نلَى كُلِّ ملَ ععج اً ود

 ِلِمنيسلَى الْموراً عتساِء مدهِة الشعبونَ الْأَرا دلَ معج اً ودلَّ حج.  
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 قَالَ ِفي )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥
  .ِنصِف الْجلْدِة و ثُلُِث الْجلْدِة يؤخذُ ِبِنصِف السوِط و ثُلُثَِي السوِط 

  ٦ - نب دمحم   نى عِن ِعيسانَ بثْمع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي
ٍء حداً و من تعدى ذَِلك الْحد كَانَ لَه حد   قَالَ ِإنَّ ِلكُلِّ شي)عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
  ٧ -ع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِميلَةَ عأَِبي ج نع ِليِن عِد بمحم نانَ عسِن حِد بمحم ن

 يا عمرو بن قَيٍس أَ )عليه السالم ( ابِن دبيٍس الْكُوِفي عن عمِرو بِن قَيٍس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 رسولًا و أَنزلَ علَيِه ِكتاباً و أَنزلَ ِفي الِْكتاِب كُلَّ ما يحتاج شعرت أَنَّ اللَّه عز و جلَّ أَرسلَ

يلَ ِلكُلِّ شعج ِه ولَيلُّ عدِليلًا يد لَ لَهعج ِه ولَ  ِإلَيسأَر اً قَالَ قُلْتدح دالْح زاوج نِلم اً ودٍء ح
ِكتاباً و أَنزلَ ِفي الِْكتاِب كُلَّ ما يحتاج ِإلَيِه و جعلَ علَيِه دِليلًا و جعلَ رسولًا و أَنزلَ علَيِه 

يلَّ  ِلكُلِّ شج و زع اً قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّهدح دالْح زاوج نلَ ِلمعج فكَي و قُلْت معاً قَالَ ندٍء ح
 أَنْ لَا تؤخذَ ِإلَّا ِمن ِحلِّها فَمن أَخذَها ِمن غَيِر ِحلِّها قُِطعت يده حداً ِلمجاوزِة حد ِفي الْأَمواِل

الْحد و ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ حد أَنْ لَا ينكَح النكَاح ِإلَّا ِمن ِحلِِّه و من فَعلَ غَير ذَِلك ِإنْ كَانَ 
زع دِتِه الْحزاوجِلم ِجمناً رصحِإنْ كَانَ م و دباً ح.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن حفِْص بِن عوٍن رفَعه قَالَ قَالَ - ٨  
بادِة سبِعني سنةً و حد يقَام ِللَِّه ِفي  ساعةٌ ِمن ِإماٍم عدٍل أَفْضلُ ِمن ِع)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

  .الْأَرِض أَفْضلُ ِمن مطَِر أَربِعني صباحاً 
  ٩ - نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  

 يقُولُ ما خلَق اللَّه حلَالًا و )عليه السالم ( جِلي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه سلَيمانَ ابِن أَِخي حسانَ الِْع
 ا كَانَ ِمنم الطَِّريِق و ِمن والطَِّريِق فَه ا كَانَ ِمنِذِه ماِري هوِد ددكَح وددح لَه اماً ِإلَّا ورلَا ح

  . حتى أَرش الْخدِش فَما ِسواه و الْجلْدِة و ِنصِف الْجلْدِة الداِر فَهو ِمن الداِر
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي عبِد -١٠  
  .ر و الْجلْد حد اللَِّه الْأَصغر  قَالَ الرجم حد اللَِّه الْأَكْب)عليه السالم ( اللَِّه 

  عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حسيِن بِن الْمنِذِر عن عمِرو بِن -١١  
  قَيٍس 
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 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَم يدع شيئاً تحتاج ِإلَيِه الْأُمةُ ِإلَى )عليه السالم ( الْماِصِر عن أَِبي جعفٍَر 
ٍء حداً و جعلَ   جعلَ ِلكُلِّ شي و)صلى اهللا عليه وآله ( يوِم الِْقيامِة ِإلَّا أَنزلَه ِفي ِكتاِبِه و بينه ِلرسوِلِه 

  .علَيِه دِليلًا يدلُّ علَيِه و جعلَ علَى من تعدى الْحد حداً 
  ١٢- نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

وبِن أَيالَةَ بِد اللَِّه فَضبا عأَب تِمعقٍَد قَالَ سِن فَرب داود نعليه السالم (  ع( ِبيالن ابحقُولُ ِإنَّ أَصي 
 قَالُوا ِلسعِد بِن عبادةَ أَ رأَيت لَو وجدت علَى بطِْن امرأَِتك رجلًا ما كُنت صاِنعاً )صلى اهللا عليه وآله ( 

 فَقَالَ ما ذَا يا سعد قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( الَ كُنت أَضِربه ِبالسيِف قَالَ فَخرج رسولُ اللَِّه ِبِه قَ
سعد قَالُوا لَو وجدت علَى بطِْن امرأَِتك رجلًا ما كُنت تصنع ِبِه فَقُلْت أَضِربه ِبالسيِف فَقَالَ يا 

علَ قَالَ سفَع قَد هِعلِْم اللَِّه أَن ِني ويأِْي عر دعولَ اللَِّه بسا روِد فَقَالَ يهِة الشعبِبالْأَر فكَي و د
ٍء حداً  لِّ شيِإي و اللَِّه بعد رأِْي عيِنك و ِعلِْم اللَِّه أَنه قَد فَعلَ ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد جعلَ ِلكُ

  .و جعلَ ِلمن تعدى ذَِلك الْحد حداً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز -١٣  

 أَنه كَانَ يضِرب )عليه السالم (  ِفي ِكتاِب عِلي  قَالَ ِإنَّ)عليه السالم ( عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِبالسوِط و ِبِنصِف السوِط و ِببعِضِه ِفي الْحدوِد و كَانَ ِإذَا أُِتي ِبغلَاٍم و جاِريٍة لَم يدِركَا لَا 

يف كَانَ يضِرب قَالَ كَانَ يأْخذُ السوطَ ِبيِدِه يبِطلُ حداً ِمن حدوِد اللَِّه عز و جلَّ ِقيلَ لَه و كَ
 و زوِد اللَِّه عدح اً ِمندِطلُ حبلَا ي و اِنِهمنِر أَسلَى قَدِبِه ع ِربضي ثُلُِثِه ثُم ِمن ِطِه أَوسو ِمن

  .جلَّ 
  كباب الرجِم و الْجلِْد و من يِجب علَيِه ذَِل

  حدثَِني محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن - ١
 قَالَ )عليه السالم ( سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مجالر  
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 لَدجي لَم و مجري نصحلُ الْمجى الرنفَِإذَا ز رغاللَِّه الْأَص دح لْدالْج و راللَِّه الْأَكْب دح.  
  ٢ -نب ِليأَِبي   ع نةَ عاعمس نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب 
 قَالَ الْحر و الْحرةُ ِإذَا زنيا جِلد كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة فَأَما الْمحصن )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .علَيِهما الرجم و الْمحصنةُ فَ
 )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٣  

ا الْبموهمجةُ فَارخيالش و خيى الشنلَّ ِإذَا زج و زلُ اللَِّه عآِن قَوِفي الْقُر مجا الريا قَضمهةَ فَِإنت
  .الشهوةَ 

 قَالَ )عليه السالم (   و ِبِإسناِدِه عن يونس عمن رواه عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٤  
  .الْمحصن يرجم و الَِّذي قَد أُمِلك و لَم يدخلْ ِبها فَجلْد ِمائٍَة و نفْي سنٍة 

  ٥ - ناِس عبأَِبي الْع ناٍن عأَب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
عليه (  و لَم يجِلد و ذَكَروا أَنَّ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رجم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 و قَالَ ما نعِرف هذَا أَي لَم )عليه السالم (  رجم ِبالْكُوفَِة و جلَد فَأَنكَر ذَِلك أَبو عبِد اللَِّه )م السال
  .يحد رجلًا حديِن رجم و ضرب ِفي ذَنٍب واِحٍد 

 الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن- ٦  
 قَالَ الَِّذي لَم يحصن يجلَد ِمائَةَ جلْدٍة و لَا )عليه السالم ( موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ي ِمائَةً و لَدجا يلْ ِبهخدي لَم و ِلكأُم الَِّذي قَد فَى ونفَى ين.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٧  

 ِفي الشيِخ و الشيخِة أَنْ )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ٍة ينس فْين ِمائٍَة و لْدا جينِة ِإذَا زالِْبكْر ى ِفي الِْبكِْر وقَض و مجِن الرصحى ِللْمقَض ا ِمائَةً ولَدج

  .ِفي غَيِر ِمصِرِهما و هما اللَّذَاِن قَد أُمِلكَا و لَم يدخلَا ِبها 
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  يوِجب الرجم علَى الْمحصِن] لَا[باب ما يحِصن و ما لَا يحِصن و ما 
١ -اقحِإس نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عاٍر   أَبمِن عب 

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتعليه السالم ( قَالَ س( هِصنحا تهطَؤةُ يالْأَم ةُ ويرالس هدِعن ى ونز وٍل ِإذَا هجر نع 
ِن الزِنيِه عغا يم هدِلأَنَّ ِعن ا ذَِلكمِإن معفَقَالَ ن هدكُونُ ِعنت ةُ وةٌ الْأَمأَم هدِعن تفَِإنْ كَان ى قُلْتن

 وا همقَالَ لَا ِإن هِصنحةً أَ تعتأَةٌ مرام هدِعن تفَِإنْ كَان قُلْت قدصا فَقَالَ لَا يهطَؤلَا ي هأَن معز
يلَى الشع  هداِئِم ِعنِء الد.  
  ٢ -نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِريتخِن الْبفِْص بح اٍم وِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع 

 ِفي الرجِل يتزوج الْمتعةَ أَ تحِصنه قَالَ لَا ِإنما ذَاك علَى )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يالش  هداِئِم ِعنِء الد.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن رِبيٍع - ٣  
 عن رجٍل لَه امرأَةٌ ِبالِْعراِق )عليه السالم ( الْأَصم عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 و هو ِبالِْحجاِز فَقَالَ يضرب حد الزاِني ِمائَةَ جلْدٍة و لَا يرجم قُلْت فَِإنْ كَانَ فَأَصاب فُجوراً
معها ِفي بلْدٍة واِحدٍة و هو محبوس ِفي ِسجٍن لَا يقِْدر أَنْ يخرج ِإلَيها و لَا تدخلَ ِهي علَيِه أَ 

نِإنْ ز تأَيٍة رلْدِمائَةَ ج لَدجِلِه يأَه ناِئِب عِزلَِة الْغنِبم وِن قَالَ هجى ِفي الس.  
  ٤ - أَلْتِريٍز قَالَ سح نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  .صِن قَالَ فَقَالَ الَِّذي يزِني و ِعنده ما يغِنيِه  عِن الْمح)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ٥  

ِغيبةُ لَيس علَيِهما رجم ِإلَّا أَنْ يكُونَ الرجلُ  يقُولُ الْمِغيب و الْم)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .مع الْمرأَِة و الْمرأَةُ مع الرجِل 

  عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٦  
 اِهيمرلُ)عليه السالم ( ِإبجاِء  الرنِتغِه اِلاسجلَى وع وا همِإن معقَالَ فَقَالَ ن هِصنحةُ أَ تاِريالْج كُونُ لَهت   
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ِء الداِئِم قَالَ قُلْت فَِإنْ زعم أَنه لَم  الَ فَقَالَ لَا ِإنما ذَِلك علَى الشيقَالَ قُلْت و الْمرأَةُ الْمتعةُ قَ
  .يكُن يطَؤها قَالَ فَقَالَ لَا يصدق و ِإنما يوجب ذَِلك علَيِه ِلأَنه يمِلكُها 

  ٧ - ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نع هنع   هدكُونَ ِعنى تتناً حصحكُونُ مِصٍري قَالَ لَا يأَِبي ب
 هابا بهلَيع ِلقغأَةٌ يرام.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٨  
 عن رجٍل يزِني قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبأَهِلِه أَ يرجم )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه أَيوب عن ِرفَاعةَ قَالَ سأَلْت أَ

  .قَالَ لَا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٩  

 قَالَ ِفي الْعبِد يتزوج )عليه السالم ( اٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَ
 قُلْت قتعا يم دعةَ برالْح اِقعوى يتِه حلَيع مجةً قَالَ فَقَالَ لَا رفَاِحش ِصيبفَي قتعي ةَ ثُمرالْح

  .رِضيت ِبِه و هو مملُوك فَهو علَى ِنكَاِحِه الْأَوِل ] قَد[ِخيار ِإذَا أُعِتق قَالَ لَا فَِللْحرِة علَيِه 
  ١٠- ناٍن عِن ِسنِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 قَالَ قُلْت ما الْمحصن رِحمك اللَّه قَالَ من كَانَ لَه )عليه السالم ( ي جعفٍَر ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِب
 نصحم وفَه وحري ِه ولَيو عدغي جفَر.  

 ِإذَا   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن رفَعه قَالَ الْحد ِفي السفَِر الَِّذي-١١  
 أَفْطَر و رناً قَالَ ِإذَا قَصصحِإنْ كَانَ م مجري ى لَمنز.  

  ١٢- نةَ عديبأَِبي ع نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي الرجِل الَِّذي لَه امرأَةٌ ِبالْبصرِة فَفَجر )عليه السالم ( ِنني  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِم)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 ِفي رجٍل محبوٍس ِفي )عليه السالم ( ِبالْكُوفَِة أَنْ يدرأَ عنه الرجم و يضرب حد الزاِني قَالَ و قَضى 
ِه ِفي الِْمصِر و هو لَا يِصلُ ِإلَيها فَزنى ِفي السجِن قَالَ علَيِه السجِن و لَه امرأَةٌ حرةٌ ِفي بيِت

 مجالر هنأُ عردي و لْدالْج.  
  ١٣- قَالَ قُلْت ِزيدِن يب رمع ناٍد عمِن حِن بمحِد الربع نأَِبيِه ع نع ِليع    
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 أَخِبرِني عِن الْغاِئِب عن أَهِلِه يزِني هلْ يرجم ِإذَا كَانت لَه زوجةٌ و هو )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 مجرا قَالَ لَا يهنع ِة غَاِئبعتالْم اِحبلَا ص ِلِه وِن ِبأَهبي الَِّذي لَم لَكملَا الْم ِلِه وأَه نع اِئبالْغ

  .قُلْت فَِفي أَي حد سفَِرِه لَا يكُونُ محصناً قَالَ ِإذَا قَصر و أَفْطَر فَلَيس ِبمحصٍن 
دأَِة الْمرِني ِبالْمزي ِبيِركَِةباب الصدِر الْمِة غَيِبيِني ِبالصزِل يجالر ِركَِة و  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
اِلٍد عِن خانَ بملَيس ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِد اللَِّه مبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب عليه السالم ( ن( 

ِفي غُلَاٍم صِغٍري لَم يدِرك ابِن عشِر ِسِنني زنى ِبامرأٍَة قَالَ يجلَد الْغلَام دونَ الْحد و تجلَد الْمرأَةُ 
 لَا ترجم ِلأَنَّ الَِّذي نكَحها لَيس ِبمدِرٍك و لَو كَانَ الْحد كَاِملًا ِقيلَ لَه فَِإنْ كَانت محصنةً قَالَ

 تِجمِركاً ردم.  
  ٢ - أَلْتٍر قَالَ سكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ا لَِقيته عن غُلَاٍم لَم يبلُِغ الْحلُم وقَع علَى امرأٍَة أَو فَجر ِبامرأٍَة  ِفي آِخِر م)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
يش أَي  ةٌ لَماِريج قُلْت دأَِة الْحرلَى الْمع قَامي و دونَ الْحد لَامالْغ برضا قَالَ يِبِهم عنصٍء ي

 يفْجر ِبها قَالَ تضرب الْجاِريةُ دونَ الْحد و يقَام علَى الرجِل الْحد تبلُغْ وِجدت مع رجٍل
  ] .الْكَاِملُ[

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَباٍن عن أَِبي - ٣  
  .قَالَ لَا يحد الصِبي ِإذَا وقَع علَى امرأٍَة و يحد الرجلُ ِإذَا وقَع علَى الصِبيِة  )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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لْدالْج وِجبا يباب م  
١ -دِن   حِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليثَِني ع

 قَالَ حد )عليه السالم ( ِعيسى جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
دوجلِْد أَنْ يالْج و داِحٍد الْحاٍف واِن ِإذَا أُِخذَا ِفي ِلحلَدجلَاِن يجاِحٍد فَالراٍف وا ِفي ِلح

 داِحٍد الْحاٍف وا ِفي ِلحاِن ِإذَا أُِخذَتلَدجاِن تأَترالْم.  
بِن صاِلٍح عن زيٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن مفَضِل - ٢  

 ِفي الرجِل و الْمرأَِة يوجداِن ِفي ِلحاٍف واِحٍد قَالَ يجلَداِن )عليه السالم ( الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِمائَةً ِمائَةً غَير سوٍط 

 )عليه السالم (  بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه- ٣  
قَالَ سِمعته يقُولُ حد الْجلِْد ِفي الزنى أَنْ يوجدا ِفي ِلحاٍف واِحٍد و الرجلَاِن يوجداِن ِفي 

  .ِلحاٍف واِحٍد و الْمرأَتاِن توجداِن ِفي ِلحاٍف واِحٍد 
  ٤ -ديمح   نى عيحي نب دمحم اٍن وأَب ناِحٍد عِر وغَي نةَ عاعمِن سِن اباٍد عِزي نب 

أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ أَبو 
 ِإذَا وِجد الرجلُ و الْمرأَةُ ِفي ِلحاٍف واِحٍد و قَامت علَيِهما ِبذَِلك بينةٌ و لَم )سالم عليه ال( عبِد اللَِّه 

  .يطَّلَع ِمنهما علَى ما ِسوى ذَِلك جِلد كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة 
 بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد- ٥  

 يقُولُ ِإذَا وِجد الرجلُ و الْمرأَةُ ِفي ِلحاٍف )عليه السالم ( الرحمِن الْحذَّاِء قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .واِحٍد جِلدا ِمائَةَ جلْدٍة 

  ٦ - نب دمحِن   ماِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي
 ِفي الرجِل و )عليه السالم ( بِزيٍع عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . واِحٍد جِلدا ِمائَةً ِمائَةً الْمرأَِة يوجداِن ِفي ِلحاٍف
  ٧ -اِهيمرِإب نب ِليع ٍر ويمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم    
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 )عليه السالم ( عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِليقُولُ كَانَ ععليه السالم ( ي(فَِإذَا أَخ دا الْحمهبراِحٍد ضاٍف وِن ِفي ِلحلَيجذَ الرِن  ِإذَا أَخيأَترذَ الْم

 دا الْحمهبراِحٍد ضاٍف وِفي ِلح.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن زرارةَ - ٨  

ي أَنه قَد جلَس ِمنها مجِلس الرجِل  قَالَ ِإذَا شِهد الشهود علَى الزاِن)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِليكَانَ ع قَالَ و دِه الْحلَيع أَِتِه أُِقيمرِة )عليه السالم ( ِمِن امِغريالْم ِني ِمنتكَنِإنْ أَم مقُولُ اللَّهي 

  .لَأَرِمينه ِبالِْحجارِة 
  ٩ - نٍد عمحم نب دمكَِم   أَحِن الْحب ِلياٍن[عأَب نع [ نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نع

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة وِجدت مع رجٍل ِفي ثَوٍب واِحٍد )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَقَالَ يجلَداِن ِمائَةَ جلْدٍة 

  ١٠-ِليع   نةَ عديبأَِبي ع نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 ِإذَا وجد رجلَيِن ِفي ِلحاٍف واِحٍد مجرديِن )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

ائَةَ جلْدٍة كُلَّ واِحٍد ِمنهما و كَذَا الْمرأَتاِن ِإذَا وِجدتا ِفي ِلحاٍف واِحٍد جلَدهما حد الزاِني ِم
  .مجردتيِن جلَد كُلَّ واِحدٍة ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة 

  ١١-ِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِج قَالَ   عجِن الْحِن بمح
 فَدخلَ علَيِه عباد الْبصِري و معه أُناس ِمن أَصحاِبِه فَقَالَ لَه )عليه السالم ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِليكَانَ ع اِحٍد فَقَالَ لَهاٍف ولَاِن ِفي ِلحجثِْني ِإذَا أُِخذَ الردِن ِفي )ليه السالم ع( حلَيجذَ الرِإذَا أَخ 
ِلحاٍف واِحٍد ضربهما الْحد فَقَالَ عباد ِإنك قُلْت ِلي غَير سوٍط فَأَعاد علَيِه ِذكْر الْحِديِث حتى 

ضالْح مالْقَو بٍط فَكَتوس راراً فَقَالَ غَيِمر ِه ذَِلكلَيع ادِديثَ أَعالْح ذَِلك دِعن ور.  
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  باب ِصفَِة حد الزاِني
١ - نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   ماررز ناٍن عأَب

 قَالَ يضرب الرجلُ الْحد قَاِئماً و الْمرأَةُ قَاِعدةً و يضرب كُلُّ عضٍو و )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ذَاِكريالْم و أْسالر كرتي.  

 عبيٍد عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن- ٢  
 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاِبِه )عليه السالم ( قَالَ سِق ِثيفَو فَِمن لِْد قُلْتالْج دقَالَ أَش لَدجي فاِني كَيِن الزع 

ب برضِري قَالَ يفْتفَالْم قُلْت هابِثي لَعخلْ ياِبِه قَالَ بِثي قفَو كُلُّه هدسج برضِن ييبرالض ني.  
  ٣ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتاٍر قَالَ سمِن ععليه السالم ( ب(ِن الزع  قفَو لِْد فَقُلْتالْج دقَالَ أَش لَدجي فاِني كَي
 درجلْ ياِب فَقَالَ بالثِّي.  

مجالر وِجبا يباب م  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١

 قَالَ حد الرجِم أَنْ يشهد أَربعةٌ )عليه السالم ( عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي عميٍر 
 ِرجخي ِخلُ ودي هأَور مهأَن.  

  ٢ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِميعاً عٍد جم
 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري(   
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  .لَا يرجم رجلٌ و لَا امرأَةٌ حتى يشهد علَيِه أَربعةُ شهوٍد علَى الِْإيلَاِج و الِْإخراِج 
  ٣ -ب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   م

 قَالَ لَا يِجب الرجم حتى تقُوم الْبينةُ الْأَربعةُ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .أَنهم قَد رأَوه يجاِمعها 

  ٤ -وني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري قَالَ   عأَِبي ب نةَ عاعمس نع س
 لَا يرجم الرجلُ و الْمرأَةُ حتى يشهد علَيِهما أَربعةُ شهداَء علَى )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .الِْجماِع و الِْإيلَاِج و الِْإدخاِل كَالِْميِل ِفي الْمكْحلَِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن الْبصِري عن حماِد - ٥  

 قَالَ حد الرجِم ِفي )عليه السالم ( بِن ِعيسى عن شعيٍب الْعقَرقُوِفي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ى أَنْ ينالز ِرجخي ِخلُ ودي هأَور مهةٌ أَنعبأَر دهش.  

  باب ِصفَِة الرجِم
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر - ١

 تدفَن الْمرأَةُ ِإلَى وسِطها ِإذَا أَرادوا أَنْ يرجموها )سالم عليه ال( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .و يرِمي الِْإمام ثُم الناس بعد ِبأَحجاٍر ِصغاٍر 

  ٢ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
اعمِد اللَِّه سبأَِبي ع نانَ عرِن ِمهعليه السالم ( ةَ ب( ثُم امِمي الِْإمري ا ثُمِطهسأَةُ ِإلَى ورالْم فَندقَالَ ت 

  .يرِمي الناس ِبأَحجاٍر ِصغاٍر 
  ٣ -ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع اهور نمانَ عفْوص 

 قَالَ ِإذَا أَقَر الزاِني الْمحصن كَانَ أَولَ من يرجمه الِْإمام ثُم الناس فَِإذَا )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِإمام ثُم الناس قَامت علَيِه الْبينةُ كَانَ أَولَ من يرجمه الْبينةُ ثُم الْ

  ٤ - نةَ عاعمس نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 قَالَ تدفَن الْمرأَةُ ِإلَى وسِطها ثُم يرِمي الِْإمام و يرِمي الناس ِبأَحجاٍر )عليه السالم ( للَِّه أَِبي عبِد ا
  .ِصغاٍر و لَا يدفَن الرجلُ ِإذَا رِجم ِإلَّا ِإلَى حقْويِه 

  ٥ -ِرو بمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   اِلٍد قَالَ قُلْتِن خِن بيسِن الْحانَ عثْمِن ع
 أَخِبرِني عِن الْمحصِن ِإذَا هو هرب ِمن الْحِفريِة هلْ يرد حتى يقَام علَيِه )عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن 

ذَِلك فكَي و فَقُلْت درلَا ي و درفَقَالَ ي دالْح ِمن بره فِْسِه ثُملَى نع ِقرالْم وفَقَالَ ِإذَا كَانَ ه 
يش هِصيبا يم دعِة بِفريالْح  دحجي وه ةُ ونيِه الْبلَيع تا قَاممِإنْ كَانَ ِإن و دري ِة لَمارالِْحج ٌء ِمن

( يقَام علَيِه الْحد و ذَِلك أَنَّ ماِعز بن ماِلٍك أَقَر ِعند رسوِل اللَِّه ثُم هرب رد و هو صاِغر حتى 

 ِبالزنى فَأَمر ِبِه أَنْ يرجم فَهرب ِمن الْحِفريِة فَرماه الزبير بن الْعواِم ِبساِق بِعٍري )صلى اهللا عليه وآله 
 ِبذَِلك فَقَالَ لَهم فَهلَّا )صلى اهللا عليه وآله (  فَلَِحقَه الناس فَقَتلُوه ثُم أَخبروا رسولَ اللَِّه فَعقَلَه فَسقَطَ

تركْتموه ِإذَا هرب يذْهب فَِإنما هو الَِّذي أَقَر علَى نفِْسِه و قَالَ لَهم أَما لَو كَانَ عِلي حاِضراً 
  . ِمن بيِت ماِل الْمسِلِمني )صلى اهللا عليه وآله ( معكُم لَما ضلَلْتم قَالَ و وداه رسولُ اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَباٍن عن أَِبي الْعباِس قَالَ - ٦  
 رجلٌ فَقَالَ ِإني زنيت فَطَهرِني فَصرف )صلى اهللا عليه وآله (  أَتى النِبي )عليه السالم (  قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( ثُم هنع ههجو فرا قَالَ فَصقَالَ ِمثْلَ م ِر ثُماِنِبِه الْآخج ِمن اهفَأَت هنع ههجو 
ِة فَقَالَ جذَاِب الْآِخرع نُ ِلي ِمنوا أَهينالد ذَابع و تيني زولَ اللَِّه ِإنسا ري اَء الثَّاِلثَةَ فَقَالَ لَه

اِبعةَ فَأَمر ِبِه  أَ ِبصاِحِبكُم بأْس يعِني ِجنةً فَقَالُوا لَا فَأَقَر علَى نفِْسِه الر)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 أَنْ يرجم فَحفَروا لَه حِفريةً فَلَما وجد مس الِْحجارِة خرج يشتد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

فَقَت اسالن كَهرِبِه فَأَد قَلَهقَطَ فَعِعٍري فَساِق بِبس اهمفَر ريبالز هولَ اللَِّه فَلَِقيسوا رربفَأَخ صلى اهللا ( لُوه

  . ِبذَِلك فَقَالَ هلَّا تركْتموه ثُم قَالَ لَِو استتر ثُم تاب كَانَ خيراً لَه )عليه وآله 
هِمن رباب آخ  

  ِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَ- ١
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ؤالْم أَِمري ِجحأَةٌ مرِت امأَِبيِه قَالَ أَت نِن ِميثٍَم عاِلِح بص ِن ِميثٍَم أَوانَ برِعم نع عليه السالم ( ِمِنني( 
فَقَالَت يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني زنيت فَطَهرِني طَهرك اللَّه فَِإنَّ عذَاب الدنيا أَيسر ِمن عذَاِب 

 لَها أَ و ذَات بعٍل أَنِت أَم الْآِخرِة الَِّذي لَا ينقَِطع فَقَالَ لَها ِمما أُطَهرِك فَقَالَت ِإني زنيت فَقَالَ
غَير ذَِلِك فَقَالَت بلْ ذَات بعٍل فَقَالَ لَها أَ فَحاِضراً كَانَ بعلُِك ِإذْ فَعلِْت ما فَعلِْت أَم غَاِئباً كَانَ 

طِْنِك ثُما ِفي بِعي مطَِلِقي فَضا اناِضراً فَقَالَ لَهلْ حب ِك فَقَالَتنع هنع لَّتا وِك فَلَمرائِْتِني أُطَه 
 قَد فَقَالَت هتثْ أَنْ أَتلْبي ةٌ فَلَمادها شهِإن مقَالَ اللَّه هكَلَام عمسثُ لَا تيح تارأَةُ فَصرالْم

مةَ اللَِّه ِمما ذَا فَقَالَت ِإني زنيت فَطَهرِني وضعت فَطَهرِني قَالَ فَتجاهلَ علَيها فَقَالَ أُطَهرِك يا أَ
فَقَالَ و ذَات بعٍل ِإذْ فَعلِْت ما فَعلِْت قَالَت نعم قَالَ و كَانَ زوجِك حاِضراً أَم غَاِئباً قَالَت بلْ 

ما أَمرِك اللَّه قَالَ فَانصرفَِت الْمرأَةُ فَلَما حاِضراً قَالَ فَانطَِلِقي و أَرِضِعيِه حولَيِن كَاِملَيِن كَ
صارت ِمن حيثُ لَا تسمع كَلَامه قَالَ اللَّهم ِإنهما شهادتاِن قَالَ فَلَما مضى حولَاِن أَتِت الْمرأَةُ 

ري الْمؤِمِنني فَتجاهلَ علَيها و قَالَ أُطَهرِك ِمما ذَا فَقَالَت فَقَالَت قَد أَرضعته حولَيِن فَطَهرِني يا أَِم
 لُِك غَاِئبعب قَالَ و معن لِْت فَقَالَتا فَعلِْت مِت ِإذْ فَعٍل أَنعب ذَات ِني قَالَ ورفَطَه تيني زِإن

ر قَالَت بلْ حاِضر قَالَ فَانطَِلِقي فَاكْفُِليِه حتى يعِقلَ أَنْ يأْكُلَ عنِك ِإذْ فَعلِْت ما فَعلِْت أَو حاِض
 لَّتا وِكي فَلَمبت ِهي و فَترصِفي ِبئٍْر قَالَ فَان روهتلَا ي طٍْح وس ى ِمندرتلَا ي و برشي و

 اللَّهم ِإنها ثَلَاثُ شهاداٍت قَالَ فَاستقْبلَها عمرو بن حريٍث فَصارت حيثُ لَا تسمع كَلَامه قَالَ
الْمخزوِمي فَقَالَ لَها ما يبِكيِك يا أَمةَ اللَِّه و قَد رأَيتِك تختِلِفني ِإلَى عِلي تسأَِلينه أَنْ يطَهرِك 

 فَسأَلْته أَنْ يطَهرِني فَقَالَ اكْفُِلي ولَدِك حتى يعِقلَ أَنْ )عليه السالم ( ري الْمؤِمِنني فَقَالَت ِإني أَتيت أَِم
 و توالْم لَيع أِْتيأَنْ ي ِخفْت قَد ِفي ِبئٍْر و روهتلَا ي طٍْح وس ى ِمندرتلَا ي و برشي أْكُلَ وي

طَهي لَم ِمِننيؤالْم أَِمري تربفَأَخ تعجفَر ا أَكْفُلُهِه فَأَنِجِعي ِإلَيٍث اريرح نو برما عِني فَقَالَ لَهر )

لُ عمرو  و هو متجاِهلٌ علَيها و ِلم يكْفُ)عليه السالم (  ِبقَوِل عمٍرو فَقَالَ لَها أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
ولَدِك فَقَالَت يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني زنيت فَطَهرِني فَقَالَ و ذَات بعٍل أَنِت ِإذْ فَعلِْت ما فَعلِْت 

 لِْت أَما فَعلِْت ملُِك ِإذْ فَععاِئباً كَانَ بقَالَ أَ فَغ معن قَالَت  
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 عبا أَرهلَيع لَك تثَب قَد هِإن مقَالَ اللَّه اِء ومِإلَى الس هأْسر فَعاِضراً قَالَ فَرلْ حب اِضراً فَقَالَتح
ِلن قُلْت قَد كِإن اٍت وادهش كطَّلَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبيع نم دمحا مي ِديِنك ِبِه ِمن هتربا أَخِفيم 

حداً ِمن حدوِدي فَقَد عاندِني و طَلَب ِبذَِلك مضادِتي اللَّهم فَِإني غَير معطٍِّل حدودك و لَا 
 قَالَ فَنظَر )صلى اهللا عليه وآله (  ِلأَحكَاِمك بلْ مِطيع لَك و متِبع سنةَ نِبيك طَاِلٍب مضادتك و لَا مضيٍع

 ا أَِمريو قَالَ يرمع أَى ذَِلكا رِهِه فَلَمجفْقَأُ ِفي وانُ يما الرمكَأَن ٍث ويرح نو برمِه عِإلَي
نما أَردت أَكْفُلُه ِإذْ ظَننت أَنك تِحب ذَِلك فَأَما ِإذَا كَِرهته فَِإني لَست أَفْعلُ الْمؤِمِنني ِإنِني ِإ

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( فَقَالَ أَِمري( أَِمري ِعدفَص اِغرص تأَن و هكْفُلَناٍت ِباللَِّه لَتادهِع شبأَر دعأَ ب 
 الِْمنبر فَقَالَ يا قَنبر ناِد ِفي الناِس الصلَاةَ جاِمعةً فَنادى قَنبر ِفي الناِس )عليه السالم ( مؤِمِنني الْ

 ِمِننيؤالْم أَِمري قَام ِلِه وِبأَه ِجدسالْم ى غَصتوا حعمتأَ)صلوات اهللا عليه ( فَاج و اللَّه ِمدِه  فَحلَيى عثْن
 اَء اللَّهِإنْ ش دا الْحهلَيع ِقيمِر ِليذَا الظَّهأَِة ِإلَى هرِذِه الْمِبه اِرجخ كُمامِإنَّ ِإم اسا النهقَالَ أَي ثُم

عم ونَ وكِّرنتم متأَن و متجرا خلَم ِمِننيؤالْم أَِمري كُملَيع مزفَع دأَح فرعتلَا ي كُمارجأَح كُم
ِمنكُم ِإلَى أَحٍد حتى تنصِرفُوا ِإلَى مناِزِلكُم ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ ثُم نزلَ فَلَما أَصبح الناس بكْرةً 

ِئِمِهم و ِبأَرِديِتِهم و الِْحجارةُ ِفي أَرِديِتِهم و خرج ِبالْمرأَِة و خرج الناس متنكِِّرين متلَثِِّمني ِبعما
 ةٌ ثُمِفريا حلَه فَرحأَنْ ي رِر ِبالْكُوفَِة فَأَمِإلَى الظَّه هعم اسالن ا وى ِبههتى انتح اِمِهمِفي أَكْم

ِرج تأَثْب و هلَتغب ِكبر ا ثُما ِفيههفَنِه ديِن ِفي أُذُنيتاببِه السيعبِإص عضو كَاِب ثُمِز الرِه ِفي غَرلَي
 عهداً )صلى اهللا عليه وآله ( ثُم نادى ِبأَعلَى صوِتِه يا أَيها الناس ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى عِهد ِإلَى نِبيِه 

 دمحم هِهدا )ى اهللا عليه وآله صل( عِمثْلُ م دِه حلَيكَانَ ع نفَم دِه حلَيِللَِّه ع نم دالْح ِقيملَا ي هِبأَن ِإلَي 
 ِمِننيؤالْم لَا أَِمريا خم مِئٍذ كُلُّهموي اسالن فرصقَالَ فَان دا الْحهلَيع ِقيما فَلَا يهلَيالسالم عليه ( ع( و 

 نيسالْح و نسعليهما السالم ( الْح( قَالَ و مهرغَي مهعا مم ِئٍذ وموي دا الْحهلَيلَاِء الثَّلَاثَةُ عؤه فَأَقَام 
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نب دمحِئٍذ مموي فرصِن انِفيم فرصعليه السالم ( ان(   
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ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن خلَِف بِن حماٍد عن أَِبي عبِد 
 فَقَالَت ِإني فَعلْت فَطَهرِني )عليه السالم (  جاَءِت امرأَةٌ حاِملٌ ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني  قَالَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 هوحن ذَكَر ثُم.  
  ٢ -أَِبي ع فٍَر أَوعأَِبي ج نع اهور نمٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عب

 ِبرجٍل قَد أَقَر علَى نفِْسِه ِبالْفُجوِر فَقَالَ أَِمري )عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
 ِمِننيؤلَثِّ)عليه السالم ( الْمتِه ملَيا عودفَغ لَثِِّمنيتم لَيوا غَداً عاِبِه اغْدحلَ  ِلأَصفَع نم مفَقَالَ لَه ِمني

 مهِمن ِقيب نم همجفَر ضعب ِقيب و مهضعب فرصقَالَ فَان ِرفصنفَلْي همجرِلِه فَلَا يِمثْلَ ِفع.  
 )عليه السالم (  الْمؤِمِنني   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد رفَعه ِإلَى أَِمِري- ٣  

قَالَ أَتاه رجلٌ ِبالْكُوفَِة فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني زنيت فَطَهرِني قَالَ ِممن أَنت قَالَ ِمن مزينةَ 
أَجاد فَقَالَ أَ ِبك ِجنةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهب قَالَ أَ تقْرأُ ِمن الْقُرآِن شيئاً قَالَ بلَى قَالَ فَاقْرأْ فَقَرأَ فَ

حتى نسأَلَ عنك فَذَهب الرجلُ ثُم رجع ِإلَيِه بعد فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني زنيت فَطَهرِني 
عليه ( ي الْبلَِد قَالَ نعم قَالَ فَأَمره أَِمري الْمؤِمِنني فَقَالَ أَ لَك زوجةٌ قَالَ بلَى قَالَ فَمِقيمةٌ معك ِف

 فَذَهب و قَالَ حتى نسأَلَ عنك فَبعثَ ِإلَى قَوِمِه فَسأَلَ عن خبِرِه فَقَالُوا يا أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
فَقَالَ لَه ِمثْلَ مقَالَِتِه فَقَالَ لَه اذْهب حتى نسأَلَ عنك فَرجع ِإلَيِه صِحيح الْعقِْل فَرجع ِإلَيِه الثَّاِلثَةَ 

 ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري ا أَقَرةَ فَلَماِبعِل )عليه السالم ( الرجِبالر حا أَقْبقَالَ م ثُم غَِضب ِفظْ ِبِه ثُمتٍر احبِلقَن 
نْ يأِْتي بعض هِذِه الْفَواِحِش فَيفْضح نفْسه علَى رُءوِس الْملَِإ أَ فَلَا تاب ِفي بيِتِه فَو اللَِّه ِمنكُم أَ

اِس يى ِفي النادن و هجرأَخ ثُم دِه الْحلَيِتي عِإقَام لُ ِمناللَِّه أَفْض نيب و هنيا بِفيم هتبولَت رشعا م
الْمسِلِمني اخرجوا ِليقَام علَى هذَا الرجِل الْحد و لَا يعِرفَن أَحدكُم صاِحبه فَأَخرجه ِإلَى 

بلَ الناس الْجباِن فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَنِظرِني أُصلِّي ركْعتيِن ثُم وضعه ِفي حفْرِتِه و استقْ
ِبوجِهِه فَقَالَ يا معاِشر الْمسِلِمني ِإنَّ هذَا حق ِمن حقُوِق اللَِّه عز و جلَّ فَمن كَانَ ِللَِّه ِفي عنِقِه 

 اسالن فرصفَان دِقِه ِللَِّه حنِفي ع ناللَِّه م وددح ِقيملَا ي و ِرفصنفَلْي قح  
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 نيسالْح و نسالْح و وه ِقيب ِبثَلَاثَِة )عليهما السالم ( و اهمر اٍت ثُمكِْبريثَلَاثَ ت رراً فَكَبجذَ حفَأَخ 
(  ِمثْلَ ما رماه أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ي كُلِّ حجٍر ثَلَاثَ تكِْبرياٍت ثُم رماه الْحسن أَحجاٍر ِف

فَحِفر  فَأَمر )عليه السالم (  فَمات الرجلُ فَأَخرجه أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  ثُم رماه الْحسين )عليه السالم 
لَه و صلَّى علَيِه و دفَنه فَِقيلَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَ لَا تغسلُه فَقَالَ قَِد اغْتسلَ ِبما هو طَاِهر ِإلَى يوِم 

  .الِْقيامِة لَقَد صبر علَى أَمٍر عِظيٍم 
  باب الرجِل يغتِصب الْمرأَةَ فَرجها

١ -ِن   عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِلي
 عن رجٍل اغْتصب )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 

  .قَالَ يقْتلُ محصناً كَانَ أَو غَير محصٍن امرأَةً فَرجها 
  ٢ - نِميٍل عج نِديٍد عِن حب ِليع ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

قَالَ قَالَ يضرب ضربةً ِبالسيِف  ِفي رجٍل غَصب امرأَةً نفْسها )عليه السالم ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 تلَغا بم هِمن تلَغب.  

(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٣  

  .لُ  ِفي رجٍل غَصب امرأَةً نفْسها قَالَ يقْت)عليهما السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  

  . قَالَ ِإذَا كَابر الرجلُ الْمرأَةَ علَى نفِْسها ضِرب ضربةً ِبالسيِف مات ِمنها أَو عاش )عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن جِميِل - ٥  

 الرجلُ يغِصب )عليه السالم ( بِن دراٍج و محمِد بِن حمرانَ جِميعاً عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
هفْسأَةَ نرلُ الْمقْتا قَالَ ي.  
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  باب من زنى ِبذَاِت محرٍم
١ -ِمعقَالَ س وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نب ركَيب ت

 قَالَ من زنى ِبذَاِت محرٍم حتى يواِقعها ضِرب ضربةً )عليهما السالم ( أَعين يرِوي عن أَحِدِهما 
ما ِبالسيِف أَخذَت ِمنه ما أَخذَت و ِإنْ كَانت تابعته ضِربت ضربةً ِبالسيِف أَخذَت ِمنها 

  .أَخذَت ِقيلَ لَه فَمن يضِربهما و لَيس لَهما خصم قَالَ ذَاك علَى الِْإماِم ِإذَا رِفعا ِإلَيِه 
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن - ٢  

 أَين يضرب الَِّذي يأِْتي ذَات )عليه السالم (  دراٍج قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ِمسِكٍني عن جِميِل بِن
 هتقَبر برضقَالَ ت أَو قُهنع برضةُ قَالَ يبرِذِه الضه نِف أَييٍم ِبالسرحم.  

حمد عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن عبِد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَ- ٣  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل وقَع علَى أُخِتِه قَالَ )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِمهرانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الَ يحبس أَبداً حتى يموت يضرب ضربةً ِبالسيِف قُلْت فَِإنه يخلَّص قَ

  ٤ - نٍر عكَيِن بِن ابأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  . ضربةً ِبالسيِف  الرجلُ يأِْتي ذَات محرٍم قَالَ يضرب)عليه السالم ( رجٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ٍر ِبذَِلككَيب نع ِريزثَِني حدٍر حكَيب نقَالَ اب   .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ساِلٍم عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني - ٥  

 الرجلُ يأِْتي ذَات محرٍم أَين يضرب ِبالسيِف قَالَ )عليه السالم ( عن جِميٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هتقَبر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر - ٦  
 من أَتى ذَات محرٍم ضِرب ضربةً ِبالسيِف أَخذَت ِمنه )عليه السالم ( ِه عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَّ

 ذَتا أَخم.  
    سهلٌ عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ - ٧  
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 أَين تضرب هِذِه الضربةُ يعِني من أَتى ذَات محرٍم قَالَ يضرب )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 هتقَبقَالَ ر أَو قُهنع.  

  ريِة يقْتلُ ِفي الثَّاِلثَِةباب ِفي أَنَّ صاِحب الْكَِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر - ١

قْتلُ ِفي الراِبعِة يعِني  الزاِني ِإذَا زنى جِلد ثَلَاثاً و ي)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِإذَا جِلد ثَلَاثَ مراٍت 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ عن يونس عن أَِبي الْحسِن - ٢  
  .م الْحد مرتيِن قُِتلُوا ِفي الثَّاِلثَِة  قَالَ أَصحاب الْكَباِئِر كُلِّها ِإذَا أُِقيم علَيِه)عليه السالم ( الْماِضي 

  باب الْمجنوِن و الْمجنونِة يزِنياِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ١

 ِفي امرأٍَة مجنونٍة زنت فَحِبلَت )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )م عليه السال( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
قَالَ ِهي ِمثْلُ الساِئبِة لَا تمِلك أَمرها و لَيس علَيها رجم و لَا جلْد و لَا نفْي و قَالَ ِفي امرأٍَة 

 أَنه استكْرهها رجلٌ علَى نفِْسها قَالَ ِهي ِمثْلُ الساِئبِة لَا تمِلك نفْسها فَلَو أَقَرت علَى نفِْسها
 مجلَا ر و فْيلَا ن و لْدا جهلَيع سا فَلَيلَهاَء قَتش.  

الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن - ٢  
 ِفي امرأٍَة مجنونٍة زنت قَالَ ِإنها لَا تمِلك أَمرها )عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

يا شهلَيع سلَي ٌء  و.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم بِن الْفَضِل عن أَباِن بِن - ٣
نونُ أَِو الْمعتوه جِلد الْحد و ِإنْ كَانَ  ِإذَا زنى الْمج)عليه السالم ( تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

محصناً رِجم قُلْت و ما الْفَرق بين الْمجنوِن و الْمجنونِة و الْمعتوِه و الْمعتوهِة قَالَ الْمرأَةُ ِإنما 
كَيف يأِْتي اللَّذَّةَ و ِإنَّ الْمرأَةَ ِإنما تستكْره و يفْعلُ تؤتى و الرجلُ يأِْتي و ِإنما يزِني ِإذَا عقَلَ 

  .ِبها و ِهي لَا تعِقلُ ما يفْعلُ ِبها 
باب حد الْمرأَِة الَِّتي لَها زوج فَتزوج أَو تتزوج و ِهي ِفي ِعدِتها و الرجِل 

جوزتٍجالَِّذي يوز ذَات   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ١

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة تزوجت رجلًا و لَها )عليه السالم ( صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِصلُ زي ِه وِصلُ ِإلَيِفيِه ت ِر الَِّذي ِهيا ِفي الِْمصهعِقيماً ملُ ما الْأَوهجوقَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ ز جو

و ِإلَيها فَِإنَّ علَيها ما علَى الزاِني الْمحصِن الرجم قَالَ و ِإنْ كَانَ زوجها الْأَولُ غَاِئباً عنها أَ
كَانَ مِقيماً معها ِفي الِْمصِر لَا يِصلُ ِإلَيها و لَا تِصلُ ِإلَيِه فَِإنَّ علَيها ما علَى الزاِنيِة غَيِر 

هجوز و دا الْحمهِربضي ا أَومهمجري نم قُلْت فِْريقلَا ت ا ومهنيانَ بلَا ِلع ِة ونصحا لَا الْم
 نِبِه م قُومى يتا حِنهدالُ ِللَِّه ِفي بزلَا ي دا فَقَالَ ِإنَّ الْحهِمن ذَِلك ِريدلَا ي اِم وا ِإلَى الِْإمهمقَدي

فَقَالَ أَ لَيس ِهي قَام أَو تلْقَى اللَّه و هو علَيها غَضبانُ قُلْت فَِإنْ كَانت جاِهلَةً ِبما صنعت قَالَ 
ِفي داِر الِْهجرِة قُلْت بلَى قَالَ فَما ِمِن امرأٍَة الْيوم ِمن ِنساِء الْمسِلِمني ِإلَّا و ِهي تعلَم أَنَّ الْمرأَةَ 

 ِإذَا فَجرت قَالَت لَم أَدِر أَو جِهلْت الْمسِلمةَ لَا يِحلُّ لَها أَنْ تتزوج زوجيِن قَالَ و لَو أَنَّ الْمرأَةَ
 وددطَّلَِت الْحعِإذاً لَت دا الْحهلَيع قَمي لَم و امرح لْتأَنَّ الَِّذي فَع.  

عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً - ٢  
 عِن امرأٍَة تزوجت )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن يِزيد الْكُناِسي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

هلَيةُ فَِإنَّ ععجا الرهلَيا عِجهوِة طَلَاٍق ِلزِفي ِعد تجوزت تا قَالَ ِإنْ كَانِتها ِفي ِعد  
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الرجم و ِإنْ كَانت تزوجت ِفي ِعدٍة لَيس ِلزوِجها علَيها الرجعةُ فَِإنَّ علَيها حد الزاِني غَيِر 
 و ِإنْ كَانت تزوجت ِفي ِعدٍة ِمن بعِد موِت زوِجها ِمن قَبِل انِقضاِء الْأَربعِة أَشهٍر و الْمحصِن

 الْعشرِة أَياٍم فَلَا رجم علَيها و علَيها ضرب ِمائَِة جلْدٍة قُلْت أَ رأَيت ِإنْ كَانَ ذَِلك ِمنها ِبجهالٍَة
 ةً ِفي طَلَاٍق أَوا ِعدهلَيأَنَّ ع لَمعت ِهي ِإلَّا و ِلِمنيساِء الْمِنس ِمن موأٍَة الْيرا ِمِن امقَالَ فَقَالَ م

 و لَا تدِري موٍت و لَقَد كُن ِنساُء الْجاِهِليِة يعِرفْن ذَِلك قُلْت فَِإنْ كَانت تعلَم أَنَّ علَيها ِعدةً
 لَمعى تتأَلُ حسةُ فَتجا الْحهتةَ لَِزما الِْعدهلَيأَنَّ ع تِلمقَالَ فَقَالَ ِإذَا ع ِهي كَم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٣  
ِد اللَِّه عا )عليه السالم ( بهلَيع و لْدِه الْجلَيجاً قَالَ عوا زلَه دجلٌ فَوجا رهجوزأٍَة ترِن امع هأَلْتقَالَ س 

قَدتي ِإنْ لَم هتكَفَّار ِبِعلٍْم و ِهي تمقَدت ِر ِعلٍْم ويِبغ مقَدت قَد هِلأَن مجالر قدصتاِم أَنْ يِإلَى الِْإم م
  .ِبخمسِة أَصوِع دِقيٍق 

  ٤ - قُوبعِن يب سوني نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 كَانَ لَها زوج غَاِئب عنها فَتزوجت  قَالَ سِئلَ عِن امرأٍَة)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 و هتادأَنَّ م جاً غَاِئباً ووا زأَنَّ لَه ودها شهلَيع ِهدش اِم ثُمِإلَى الِْإم تِفعقَالَ ِإنْ ر رجاً آخوز
علَى الِْإماِم أَنْ يحدها و يفَرق بينها و بين خبره يأِْتيها ِمنه و أَنها تزوجت زوجاً آخر كَانَ 

 ذْهأْخئاً فَلْييش هِمن ابِبِه قَالَ ِإنْ أَص عنصي فكَي هِمن ذَتالَِّذي أَخ رهفَالْم ا قُلْتهجوزالَِّذي ت
ا أَخئاً فَِإنَّ كُلَّ ميش هِمن ِصبي ِإنْ لَم ِة وِر الْفَاِجرا ِمثْلُ أَجهلَيع امرح هِمن ذَت.  

  ٥ - نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 ضرب رجلًا تزوج امرأَةً ِفي ِنفَاِسها قَبلَ أَنْ تطْهر )عليه السالم (  أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 دالْح.  

  مكَاتبتهباب الرجِل يأِْتي الْجاِريةَ و ِلغيِرِه ِفيها ِشرك و الرجِل يأِْتي 
١ - اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نِعيٍد عِن ساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ةَ ِعنده  قَوم اشتركُوا ِفي ِشراِء جاِريٍة فَائْتمنوا بعضهم و جعلُوا الْجاِري)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
فَوِطئَها قَالَ يجلَد الْحد و يدرأُ عنه ِمن الْحد ِبقَدِر ما لَه ِفيها و تقَوم الْجاِريةُ و يغرم ثَمنها 

ِه فَِإنه يلْزم أَكْثَر الثَّمِن ِلأَنه ِللشركَاِء فَِإنْ كَانِت الِْقيمةُ ِفي الْيوِم الَِّذي وِطئَها أَقَلَّ ِمما اشتِريت ِب
 ملْزِبِه ي تِريتا اشِمم ِطئَ أَكْثَرِم الَِّذي ووةُ ِفي الْيِت الِْقيمِإنْ كَان كَاِئِه ورلَى شع دأَفْس قَد

  .الْأَكْثَر ِلاسِتفْساِدها 
 عن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٢  
ِء فَوِطئَها قَبلَ أَنْ تقْسم قَالَ تقَوم   قَالَ سِئلَ عن رجٍل أَصاب جاِريةً ِمن الْفَي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِء و يجلَد الْحد و يدرأُ عنه   و يحطُّ لَه ِمنها ما يِصيبه ِمنها ِمن الْفَيالْجاِريةُ و تدفَع ِإلَيِه ِبالِْقيمِة
ِمن الْحد ِبقَدِر ما كَانَ لَه ِفيها فَقُلْت و كَيف صارِت الْجاِريةُ تدفَع ِإلَيِه هو ِبالِْقيمِة دونَ غَيِرِه 

 هلٌ قَالَ ِلأَنبح كُونَ ثَمأَنْ ي نمؤلَا ي ا وِطئَهو.  
 عن رجٍل وقَع علَى مكَاتبِتِه )عليه السالم (   يونس عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣  

نْ لَم يكُن أَدت شيئاً فَلَيس علَيِه قَالَ ِإنْ كَانت أَدِت الربع جِلد و ِإنْ كَانَ محصناً رِجم و ِإ
يٌء  ش.  
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 عن أَِبي ولَّاٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب- ٤
 عن جاِريٍة بين رجلَيِن أَعتق أَحدهما نِصيبه ِمنها فَلَما )عليه السالم ( الْحناِط قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

 لَدجا قَالَ فَقَالَ يهلَيع قَعِة فَواِريلَى الْجع ثَبو ِريكُهش أَى ذَِلكر ِسنيما خهلَيع قَعالَِّذي و
جلْدةً و يطْرح عنه خمِسني جلْدةً و يكُونُ ِنصفُها حراً و يطْرح عنها ِمن النصِف الْباِقي الَِّذي 

 فِبكٍْر ِنص رغَي تِإنْ كَان ا وِتهِقيم رشِبكْراً ع تِإنْ كَان و قتعي ى لَمعستست ا وِتهِر ِقيمشع
  .ِهي ِفي الْباِقي 

 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن ماِلِك بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  
نه شِريكُه وثَب علَى الْجاِريِة ِفي أَمٍة بين رجلَيِن أَعتق أَحدهما نِصيبه فَلَما سِمع ذَِلك ِم

فَافْتضها ِمن يوِمِه قَالَ يضرب الَِّذي افْتضها خمِسني جلْدةً و يطْرح عنه خمِسني جلْدةً ِلحقِِّه 
تست ا واهِتِه ِإياقَعوا ِلمِتهِقيم رشِة عِللْأَم مرغي ا وهاِقي ِمنى ِفي الْبعس.  

  ٦ - نِليِد عِن الْوِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح  
ِفي جاِريٍة بين  )عليه السالم ( أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن عبِد الرحمِن الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 

  .رجلَيِن وِطئَها أَحدهما دونَ الْآخِر فَأَحبلَها قَالَ يضرب ِنصف الْحد و يغرم ِنصف الِْقيمِة 
ِمي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَ- ٧  

 ِفي رجلَيِن اشتريا جاِريةً فَنكَحها )عليه السالم ( عن أَباٍن عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  .أَحدهما دونَ صاِحِبِه قَالَ يضرب ِنصف الْحد و يغرم ِنصف الِْقيمِة ِإذَا أَحبلَ 

  ٨ -دمحِد   مبع نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 فَرعقُولُ كَانَ جي ِريصالْب ادبع تِمعاِج قَالَ سجِن الْحِن بمحعليه السالم ( الر( ِمن هنأُ عردقُولُ يي 

هِتِه ِمنِر ِحصِبقَد دا الْحِفيه ٍة لَهاِريلَى جع قَعِل ِإذَا وجِني ِفي الرعي ى ذَِلكا ِسوم برضي ا و
  .ِحصةٌ 
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  باب الْمرأَِة الْمستكْرهِة
١ -حأَِبيِه   م نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

(  قَالَ أُِتي عِلي )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 

ٍة مع رجٍل قَد فَجر ِبها فَقَالَِت استكْرهِني و اللَِّه يا أَِمري الْمؤِمِنني فَدرأَ عنها  ِبامرأَ)عليه السالم 
 ِمِننيؤالْم أَِمري لَهفَع قَد و قدصلَقَالُوا لَا ت ذَِلك نلَاِء عؤِئلَ هس لَو و دعليه السالم ( الْح(.   

ِل يجةًباب الراراً كَِثريِم ِمروِني ِفي الْيز  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

قَالَ سأَلْته عِن الرجِل  )عليه السالم ( محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
يزِني ِفي الْيوِم الْواِحِد ِمراراً كَِثريةً قَالَ فَقَالَ ِإنْ زنى ِبامرأٍَة واِحدٍة كَذَا و كَذَا مرةً فَِإنما علَيِه 

اعِفي س اِحٍد وٍم ووى ِفي يتٍة شوى ِبِنسنز وِإنْ ه و اِحدو دأٍَة حرِه ِفي كُلِّ املَيٍة فَِإنَّ عاِحدٍة و
  .فَجر ِبها حداً 

  باب الرجِل يزوج أَمته ثُم يقَع علَيها
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . ِفي رجٍل زوج أَمته رجلًا ثُم وقَع علَيها قَالَ يضرب الْحد ) عليه السالم (
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  باب نفِْي الزاِني
يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه- ١

 رجلَيِن ِمن الْكُوفَِة ِإلَى )صلوات اهللا عليه (  قَالَ النفْي ِمن بلْدٍة ِإلَى بلْدٍة و قَالَ قَد نفَى عِلي )عليه السالم ( 
  .الْبصرِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ قَالَ - ٢  
  ِإذَا زنى الرجلُ فَجِلد ينبِغي ِللِْإماِم أَنْ ينِفيه ِمن الْأَرِض الَِّتي جِلد ِفيها)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِإلَى غَيِرها فَِإنما علَى الِْإماِم أَنْ يخِرجه ِمن الِْمصِر الَِّذي جِلد ِفيِه 
 عِن )عليه السالم (   يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣  

  . نعم ِمن الَِّتي جِلد ِفيها ِإلَى غَيِرها الزاِني ِإذَا زنى أَ ينفَى قَالَ فَقَالَ
  ٤ - ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ ينفَى ِمن الْأَرِض ِإلَى بلْدٍة  قَالَ سأَلْته عِن الزاِني ِإذَا جِلد الْحد)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .يكُونُ ِفيها سنةً 

  باب حد الْغلَاِم و الْجاِريِة اللَّذَيِن يِجب علَيِهما الْحد تاماً
الْعبِدي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز - ١

 قُلْت لَه متى يِجب علَى )عليه السالم ( عن حمزةَ بِن حمرانَ عن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
تالْي هنع جرا فَقَالَ ِإذَا خذَ ِبهخؤي ِه ولَيع قَامت ِة واموِد التدذَ ِبالْحخؤلَاِم أَنْ يالْغ قُلْت كرأَد و م

 لَ ذَِلكقَب تبأَن أَو رعأَش ةً أَونس رشةَ عسملَغَ خب أَو لَمتِبِه فَقَالَ ِإذَا اح فرعي دح فَِلذَِلك
تةُ ماِريفَالْج قُلْت لَه أُِخذَت ا وأُِخذَ ِبه ةُ وامالت وددِه الْحلَيع تأُِقيم وددا الْحهلَيع ِجبى ت

 ا وذُ لَهخؤت ةُ وامالت  
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اِريلَاِم ِإنَّ الْجِمثْلَ الْغ تسةَ لَياِريا قَالَ ِإنَّ الْجذُ ِبهخؤي عا ِتسلَه ا وِخلَ ِبهد و تجوزةَ ِإذَا ت
ِسِنني ذَهب عنها الْيتم و دِفع ِإلَيها مالُها و جاز أَمرها ِفي الشراِء و الْبيِع و أُِقيمت علَيها 

لَا ي لَامالْغ ا قَالَ وا ِبهأُِخذَ لَه ةُ وامالت وددالْح ِمن جرخلَا ي ِع ويالْب اِء ورِفي الش هرأَم وزج
 لَ ذَِلكقَب ِبتني أَو ِعرشي أَو ِلمتحي ةً أَونس رشةَ عسملُغَ خبى يتِم حتالْي.  

  ٢ -نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِز   مزالْخ وبأَِبي أَي 
 قَالَ الْجاِريةُ ِإذَا بلَغت ِتسع ِسِنني ذَهب عنها الْيتم )عليه السالم ( عن يِزيد الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 

 ا قَالَ قُلْتلَه ا وهلَيةُ عامالت وددا الْحهلَيع تأُِقيم و تجوز لَ وخد و وهأَب هجوِإذَا ز لَامالْغ
 وددا الْحاِل قَالَ فَقَالَ أَمالْح لَى ِتلْكع وه و وددِه الْحلَيع قَامِرٍك أَ تدم رغَي وه ِلِه وِبأَه

دِفي الْح لَدجي لَِكن الُ فَلَا وجا الرذُ ِبهخؤالْكَاِملَةُ الَِّتي ي ذُ ِبذَِلكخؤِه فَيلَِغ ِسنبلَى ما عوِد كُلِّه
 ِلِمنيسالْم قُوقطُلُ حبلَا ت لِْقِه واللَِّه ِفي خ وددطُلُ حبلَا ت ةً ونس رشةَ عسمخ نيب و هنيا بم

 مهنيب.  
  باب الْحد ِفي اللِّواِط

١ -اِهيمرِإب نب ِليلَاِء   عِن الْعاٍن عِن ِسنِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع 
 حد اللُّوِطي ِمثْلُ حد الزاِني و قَالَ ِإنْ كَانَ قَد )عليه السالم ( بِن الْفُضيِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِلدِإلَّا ج و ِجمر ِصنأُح.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن - ٢  

 رجلٌ أَتى رجلًا قَالَ ِإنْ كَانَ محصناً فَعلَيِه الْقَتلُ و ِإنْ )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 كُني ناً لَمصحاٍل ملَى كُلِّ حلُ عِه الْقَتلَيوطَِإ قَالَ علَى الْما عفَم قَالَ فَقُلْت لْدِه الْجلَيناً فَعصحم

  .كَانَ أَو غَير محصٍن 
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه - ٣

م اللُّوِطي  لَو كَانَ ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يرجم مرتيِن لَرِج)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليهم السالم 
.  

  ٤ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
رجٍل و امرأٍَة  ِب)عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم ِبِه أَِمري رفَأَم ودهالش ِه ِبذَِلكلَيع ِهدش و هثَقَب ِرِه وغَي ا ِمنِنها ِبابهجولَاطَ ز عليه ( قَد

لَو كُنت مدِركاً لَقَتلْتك  فَضِرب ِبالسيِف حتى قُِتلَ و ضِرب الْغلَام دونَ الْحد و قَالَ أَما )السالم 
 ِبثَقِْبك فِْسكن ِمن اهِإي كَاِنكِلِإم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن يوسف بِن الْحاِرِث عن محمِد بِن - ٥  
 قَالَ أُِتي عمر )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عبِد الرحمِن الْعرزِمي عن أَِبيِه عبِد الرحمِن

ِبرجٍل و قَد نِكح ِفي دبِرِه فَهم أَنْ يجِلده فَقَالَ ِللشهوِد رأَيتموه يدِخلُه كَما يدخلُ الِْميلُ ِفي 
 ما ترى ِفي هذَا فَطَلَب الْفَحلَ الَِّذي نكَحه فَلَم )عليه السالم ( ي الْمكْحلَِة فَقَالُوا نعم فَقَالَ ِلعِل

 ِليفَقَالَ ع هِجدعليه السالم ( ي( ذُوهقَالَ خ ثُم قُهنع تِربِبِه فَض رقَالَ فَأَم قُهنع برضى ِفيِه أَنْ تأَر 
رةٌ أُخقُوبع لَه تِقيب طٍَب فَقَدح ِمن ا ِبطُنعطٍَب فَدح ِمن وا ِبطُنعقَالَ اد ا ِهيم ى قَالُوا و

فَلُف ِفيِه ثُم أَخرجه فَأَحرقَه ِبالناِر قَالَ ثُم قَالَ ِإنَّ ِللَِّه ِعباداً لَهم ِفي أَصلَاِبِهم أَرحام كَأَرحاِم 
ما لَهاِء قَالَ فَمسِعِري فَِإذَا النِة الْبدةٌ كَغغُد اِرِهمبةٌ ِفي أَدكُوسنا مها قَالَ ِلأَنِملُونَ ِفيهحلَا ي 

  .هاجت هاجوا و ِإذَا سكَنت سكَنوا 
 عن سيِف   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر- ٦  

 يقُولُ وِجد رجلٌ مع )عليه السالم ( بِن عِمريةَ عن عبِد الرحمِن الْعرزِمي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
اِس ما ترونَ قَالَ َء ِبِه ِإلَى عمر فَقَالَ ِللن رجٍل ِفي ِإمارِة عمر فَهرب أَحدهما و أُِخذَ الْآخر فَِجي

 قَهنع ِربِن قَالَ اضسا الْحا أَبقُولُ يا تكَذَا قَالَ فَقَالَ م عنذَا اصقَالَ ه كَذَا و عنذَا اصفَقَالَ ه
يوِدِه شدح ِمن ِقيب قَد هِإن هفَقَالَ م ِملَهحأَنْ ي ادأَر قَالَ ثُم قَهنع برٌء  فَض  
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يش قَالَ أَي  ِمِننيؤالْم ِبِه أَِمري رطٍَب فَأَمِبح رما ععطٍَب قَالَ فَدِبح عقَالَ اد ِقيعليه السالم ( ٍء ب( 
  .ِه فَأُحِرق ِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٧  

 )عليه السالم ( محمٍد الْجوهِري عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن سلَيمانَ بِن ِهلَاٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِفي الر قَاِئماً ثُم أُِقيم ِإنْ كَانَ ثَقَب و لْدونَ الثَّقِْب فَالْجِل قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ دجلُ ِبالرفْعِل يج

 ذَِلك ولُ قَالَ هالْقَت وه لَه ذَ فَقُلْتا أَخم هِمن فيذَ السةً أَخبرِف ضيِبالس ِربض.  
  ٨ - نب دمحةَ   ماررز ناٍن عأَب نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي

  . قَالَ الْملُوطُ حده حد الزاِني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  ٩ -بع نِك عاربِن الْمى بيحي نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   اقحِإس نلَةَ عبِد اللَِّه ج

 محِرم قَبلَ غُلَاماً ِمن شهوٍة قَالَ يضرب ِمائَةَ سوٍط )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
.  

 الْحسِن بِن عِلي عن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن-١٠  
 رجلٌ أَتى رجلًا قَالَ علَيِه ِإنْ كَانَ محصناً )عليه السالم ( حماِد بِن عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

تؤلَى الْما عفَم قَالَ قُلْت دِه الْحلَيناً فَعصحم كُني ِإنْ لَم لُ ولَى كُلِّ الْقَتلُ عِه الْقَتلَيى قَالَ ع
  .حاٍل محصناً كَانَ أَو غَير محصٍن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن هارونَ عن أَِبي يحيى -١١  
فَاختِن يلَيجر نع هأَلْتقَالَ س هفَعر اِسِطيلَى الْوا عمهدأَح معاِني فَِإِن ادالز دا حمهدذَاِن قَالَ ح

صاِحِبِه ضِرب الداِعم ضربةً ِبالسيِف أَخذَت ِمنه ما أَخذَت و تركَت ِمنه ما تركَت يِريد ِبها 
  .مقْتلَه و الداِعم علَيِه يحرق ِبالناِر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١٢  
 نع  
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 ِإذَا أُِخذَ )عليه السالم (  قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم (  أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
الرجلُ مع غُلَاٍم ِفي ِلحاٍف مجرديِن ضِرب الرجلُ و أُدب الْغلَام و ِإنْ كَانَ ثَقَب و كَانَ 

 ِجمناً رصحم.  
هِمن رباب آخ  

١ -   نةَ عِطيِن عاِلِك بم نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع
  ِفي ملٍَإ ِمن أَصحاِبِه ِإذْ أَتاه رجلٌ فَقَالَ)عليه السالم (  قَالَ بينا أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني قَد أَوقَبت علَى غُلَاٍم فَطَهرِني فَقَالَ لَه يا هذَا امِض ِإلَى منِزِلك لَعلَّ ِمراراً 
 غُلَاٍم فَطَهرِني هاج ِبك فَلَما كَانَ ِمن غٍَد عاد ِإلَيِه فَقَالَ لَه يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني أَوقَبت علَى

فَقَالَ لَه يا هذَا امِض ِإلَى منِزِلك لَعلَّ ِمراراً هاج ِبك حتى فَعلَ ذَِلك ثَلَاثاً بعد مرِتِه الْأُولَى فَلَما 
 ِفي ِمثِْلك ِبثَلَاثَِة أَحكَاٍم فَاختر  حكَم)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِفي الراِبعِة قَالَ لَه يا هذَا ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

 أَو تلَغا بةً ماِلغب ِقكنِف ِفي عيةٌ ِبالسبرقَالَ ض ِمِننيؤالْم ا أَِمريي نا هم قَالَ و ِشئْت نهأَي
الناِر فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَيهن أَشد ِإهداٌء ِمن جبٍل مشدود الْيديِن و الرجلَيِن أَو ِإحراق ِب

 معفَقَالَ ن كتبأُه ذْ ِلذَِلكقَالَ خ ِمِننيؤالْم ا أَِمريا يهترتي قَِد اخاِر قَالَ فَِإنِبالن اقرقَالَ الِْإح لَيع
ِفي ت لَسج ِن ثُميتكْعلَّى رفَقَالَ فَص و هتِلمع ا قَدِب مالذَّن ِمن تيأَت ي قَدِإن مِدِه فَقَالَ اللَّههش

ِإني تخوفْت ِمن ذَِلك فَِجئْت ِإلَى وِصي رسوِلك و ابِن عم نِبيك فَسأَلْته أَنْ يطَهرِني فَخيرِني 
عذَاِب اللَّهم فَِإني قَِد اخترت أَشدها اللَّهم فَِإني أَسأَلُك أَنْ تجعلَ ذَِلك بين ثَلَاثَِة أَصناٍف ِمن الْ

كَفَّارةً ِلذُنوِبي و أَنْ لَا تحِرقَِني ِبناِرك ِفي آِخرِتي ثُم قَام و هو باٍك حتى جلَس ِفي الْحفْرِة الَِّتي 
عليه (  و هو يرى النار تتأَجج حولَه قَالَ فَبكَى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني حفَرها لَه أَ

   و بكَى أَصحابه جِميعاً فَقَالَ لَه )السالم 
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 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( قَد ِض فَِإنَّ اللَّهلَاِئكَةَ الْأَرم اِء وملَاِئكَةَ السم تكَيأَب ذَا فَقَدا هي قُم 
 لْتفَع ا قَدئاً ِممينَّ شاِودعلَا ت و فَقُم كلَيع ابت.  
دِقباب الْححِفي الس   

١ - اٍم وِهش ةَ وزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
لسحِق فَقَالَ  أَنه دخلَ علَيِه ِنسوةٌ فَسأَلَته امرأَةٌ ِمنهن عِن ا)عليه السالم ( حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 نأَي و لَى قَالَتآِن فَقَالَ بِفي الْقُر لَّ ذَِلكج و زع اللَّه ا ذَكَرأَةُ مراِني فَقَالَِت الْمالز دا حهدح
 سالر ابحأَص نقَالَ ه وه.  

خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن - ٢  
سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَتيِن توجداِن ِفي ِلحاٍف واِحٍد قَالَ تجلَد كُلُّ واِحٍد 

  .ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة 
يسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِع- ٣  

  . قَالَ السحاقَةُ تجلَد )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  ٤ - ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ لَيس ِلامرأَتيِن أَنْ تِبيتا ِفي ِلحاٍف واِحٍد ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( ي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِب
نهما يكُونَ بينهما حاِجز فَِإنْ فَعلَتا نِهيتا عن ذَِلك فَِإنْ وِجدتا مع النهِي جِلدت كُلُّ واِحدٍة ِم

  .حداً حداً فَِإنْ وِجدتا أَيضاً ِفي ِلحاٍف جِلدتا فَِإنْ وِجدتا الثَّاِلثَةَ قُِتلَتا 
هِمن رباب آخ  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ و عن أَِبيِه - ١
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عليه ( جِميعاً عن هارونَ بِن الْجهِم عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر و أَبا عبِد اللَِّه 

 ِإذْ أَقْبلَ قَوم )عليه السالم (  ِفي مجِلِس أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( حسن بن عِلي  يقُولَاِن بينا الْ)السالم 
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريندٍد أَرمحا ما أَبعليه السالم ( فَقَالُوا ي( نع أَلَهسا أَنْ نندقَالُوا أَر كُمتاجا حم قَالَ و 

سا مِتهومِبح تا قَامهنع ا قَاما فَلَمهجوا زهعامأَةٌ جرا فَقَالُوا اما ِبهونِبرخت ا ِهيم أَلٍَة قَالَ و
فَوقَعت علَى جاِريٍة ِبكٍْر فَساحقَتها فَأَلْقَِت النطْفَةَ ِفيها فَحملَت فَما تقُولُ ِفي هذَا فَقَالَ 

(  معِضلَةٌ و أَبو الْحسِن لَها و أَقُولُ فَِإنْ أَصبت فَِمن اللَِّه ثُم ِمن أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( حسن الْ

ِة فَيؤخذُ  و ِإنْ أَخطَأْت فَِمن نفِْسي فَأَرجو أَنْ لَا أُخِطئَ ِإنْ شاَء اللَّه يعمد ِإلَى الْمرأَ)عليه السالم 
 ا ثُمهتذْرع بذْهفَت قشى تتا حهِمن جرخلَا ي لَدلٍَة ِلأَنَّ الْوهِل وِة الِْبكِْر ِفي أَواِريالْج رها مهِمن

ا ِفي بم عضى تتِة حاِريِبالْج ظَرتني ةٌ ثُمنصحا مهأَةُ ِلأَنرالْم مجرِإلَى أَِبيِه ت لَدالْو دري ا وطِْنه
 فَلَقُوا )عليه السالم ( صاِحِب النطْفَِة ثُم تجلَد الْجاِريةُ الْحد قَالَ فَانصرف الْقَوم ِمن ِعنِد الْحسِن 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( ٍد ومحِلأَِبي م ما قُلْتِني  فَقَالَ مأَن فَقَالَ لَو وهربفَأَخ ا قَالَ لَكُمم
  .الْمسئُولُ ما كَانَ ِعنِدي ِفيها أَكْثَر ِمما قَالَ ابِني 

  ٢ - نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
اٍر عمِن عب اقحِد اللَِّه ِإسبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ِإلَي بكَت ِمِننيؤالْم فَقَالَ ِإنَّ أَِمري ادا ِزيانعقَالَ د 

أَنْ أَسأَلَك عن هِذِه الْمسأَلَِة فَقُلْت و ما ِهي فَقَالَ رجلٌ أَتى امرأَةً فَاحتملَت ماَءه فَساحقَت ِبِه 
اِريج فَرعا جهنلْ عاباً فَِإذَا ِفيِه سِكت ِة قَالَ فَأَلْقَى ِإلَيِدينلَ الْما أَههنلْ عفَس لَه فَقُلْت لَتمةً فَح

اِريالْج لَدجت أَةُ ورالْم مجرت لَه قَالَ فَقُلْت ِإلَي ِملْهِإلَّا فَاح و كابٍد فَِإنْ أَجمحم نب قلْحي ةُ و
  .الْولَد ِبأَِبيِه قَالَ و لَا أَعلَمه ِإلَّا قَالَ و هو الَِّذي ابتِلي ِبها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد - ٣  
  .ي امرأٍَة افْتضت جاِريةً ِبيِدها قَالَ علَيها مهرها و تجلَد ثَماِنني  ِف)عليه السالم ( اللَِّه 
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  باب الْحد علَى من يأِْتي الْبِهيمةَ
١ -حِن   مب اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم

 ِفي الرجِل يأِْتي الْبِهيمةَ قَالَ يحد دونَ الْحد و يغرم )عليه السالم ( جِريٍر عن سِديٍر عن أَِبي جعفٍَر 
صاِحِبها ِلأَنه أَفْسدها علَيِه و تذْبح و تحرق و تدفَن ِإنْ كَانت ِمما يؤكَلُ لَحمه ِقيمةَ الْبِهيمِة ِل

و ِإنْ كَانت ِمما يركَب ظَهره أُغِْرم ِقيمتها و جِلد دونَ الْحد و أَخرجها ِمن الْمِدينِة الَِّتي فَعلَ 
  . ِفيها ِإلَى ِبلَاٍد أُخرى حيثُ لَا تعرف فَيِبيعها ِفيها كَيلَا يعير ِبها ِبها

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد - ٢  
ي بِهيمةً أَو شاةً أَو ناقَةً أَو بقَرةً قَالَ فَقَالَ علَيِه أَنْ يجلَد حداً غَير  عِن الرجِل يأِْت)عليه السالم ( اللَِّه 

  .الْحد ثُم ينفَى ِمن ِبلَاٍد ِإلَى غَيِرها و ذَكَروا أَنَّ لَحم ِتلْك الْبِهيمِة محرم و لَبنها 
  ٣ -نٍد عمحم نب ِليِد   عبع نع سوني ناِبِه عحِض أَصعب ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص 

 )عليه السالم (  و الْحسين بن خاِلٍد عن أَِبي الْحسِن الرضا )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ب اقحِإس نذَّاُء عالْح احبص و اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمةَ فَقَالُوا )عليه السالم ( ِن عِهيمأِْتي الْبِل يجِفي الر 

 وه ِربض ا وِبه فَعتني لَم اِر وِبالن ِرقَتأُح تاتفَِإذَا م تةُ ِللْفَاِعِل ذُِبحِهيمِت الْبِميعاً ِإنْ كَانج
وس ِرينِعش ةً وسمخ ِفعد و ها ِمنهنفَأُِخذَ ثَم تمقُو ةُ لَهِهيمكُِن الْبت ِإنْ لَم اِني والز دح عبطاً ر

ِإلَى صاِحِبها و ذُِبحت و أُحِرقَت ِبالناِر و لَم ينتفَع ِبها و ضِرب خمسةً و ِعشِرين سوطاً 
 فَعلَ هذَا و أَمر ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( بِهيمِة فَقَالَ لَا ذَنب لَها و لَِكن رسولُ اللَِّه فَقُلْت و ما ذَنب الْ

  .ِلكَيلَا يجتِرئ الناس ِبالْبهاِئِم و ينقَِطع النسلُ 
بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد - ٤  

 ِفي الَِّذي يأِْتي الْبِهيمةَ فَيوِلج قَالَ علَيِه الْحد )عليه السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
.  
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  باب حد الْقَاِذِف
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد - ١

ةَ ثَلَاثَةٌ يعِني ثَلَاثَ وجوٍه ِإذْ رمى الرجلُ  أَنَّ الِْفري)عليه السالم (  قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
  .الرجلَ ِبالزنى و ِإذَا قَالَ ِإنَّ أُمه زاِنيةٌ و ِإذَا دِعي ِلغيِر أَِبيِه فَذَِلك ِفيِه حد ثَمانونَ 

  ٢ -سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عاعمس نةَ ععرز نع 
  . قَالَ ِفي الرجِل ِإذَا قَذَف الْمحصنةَ قَالَ يجلَد ثَماِنني حراً كَانَ أَو مملُوكاً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن- ٣  

 ِفي الرجِل يقِْذف الرجلَ ِبالزنى قَالَ يجلَد )عليه السالم ( بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 عِن )عليه السالم ( لَ و سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه  قَا)صلى اهللا عليه وآله ( هو ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و سنِة نِبيِه 

 تبقَار أَو كَترأَد كُونَ قَدِإلَّا أَنْ ي لَدجةَ فَقَالَ لَا يِغريةَ الصاِريالْج قِْذفِل يجالر.  
  ٤ -وٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نةَ عِطيِن عاِلِك بم ن

  . ِفي امرأٍَة قَذَفَت رجلًا قَالَ تجلَد ثَماِنني جلْدةً )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
  ٥ -ِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحم نب دمِن   أَح

 عِن الْغلَاِم لَم يحتِلم يقِْذف )عليه السالم ( سلَيمانَ عن أَِبي مريم الْأَنصاِري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 لَدجي لَم لَامالْغ لًا قَذَفجأَنَّ ر لَو ذَاك قَالَ لَا و لَدجلْ يلَ هجالر.  

  ٦ - نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي
عليه ( ابِن محبوٍب عِن الْحكَِم الْأَعمى و ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  يا ابن الْفَاِعلَِة يعِني الزنى قَالَ فَِإنْ كَانت أُمه حيةً شاِهدةً ثُم  ِفي رجٍل قَالَ ِلرجٍل )السالم 
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و ِإنْ كَانت غَاِئبةً انتِظر ِبها حتى تقْدم فَتطْلُب حقَّها جاَءت تطْلُب حقَّها ضِرب ثَماِنني جلْدةً 
  .و ِإنْ كَانت قَد ماتت و لَم يعلَم ِمنها ِإلَّا خير ضِرب الْمفْتِري علَيها الْحد ثَماِنني جلْدةً 

  ٧ -نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِعيلَ   عمِن ِإسِل بِن الْفَضاِز عزانَ الْخثْمِن عِرو بمع 
 عِن امرأٍَة زنت فَأَتت ِبولٍَد و )عليه السالم ( الْهاِشِمي عن أَِبيِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه و أَبا الْحسِن 

ِبأَن ِلِمنيساِم الْمِإم دِعن تأَقَر ِإنَّ ذَِلك و دا الْحهلَيع ى فَأُِقيمنالز ِمن ا ذَِلكهلَدأَنَّ و و تنا زه
 لَدجلَا ي و لَدجِه فَقَالَ يلَيى عرِن افْتم لَدجلْ يلٌ هجِه رلَيى عرلًا فَافْتجر ارى صتأَ حشن لَدالْو

لَدجي فكَي ونَ فَقُلْتد وه و رزعا يمِإن لَدجي ى لَمنالز لَدا وي قَالَ لَه نفَقَالَ م لَدجلَا ي و 
الْحد و من قَالَ لَه يا ابن الزاِنيِة جِلد الْحد تاماً فَقُلْت كَيف يجلَد هذَا هكَذَا فَقَالَ ِإنه ِإذَا قَالَ 

ا وي ِإذَا قَالَ لَه و دا الْحهلَيع أُِقيم قَد ةً وثَاِني هِيِريِه أُمعلَى تع رزع ِفيِه و قدص ى كَانَ قَدنالز لَد
  .لِْإماِم علَيها الْحد يا ابن الزاِنيِة جِلد الْحد تاماً ِلِفريِتِه علَيها بعد ِإظْهاِرها التوبةَ و ِإقَامِة ا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٨  
  . ِفي رجٍل قَذَف ملَاعنةً قَالَ علَيِه الْحد )عليه السالم ( اللَِّه 

  ٩ -رِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نِريٍز عح نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم
 قَالَ سِئلَ عِن ابِن الْمغصوبِة يفْتِري علَيِه الرجلُ فَيقُولُ يا ابن الْفَاِعلَِة فَقَالَ أَرى )عليه السالم ( اللَِّه 

 دِه الْحلَيا قَالَ أَنَّ علَّ ِممج و زِإلَى اللَِّه ع وبتي ةً ولْدج اِننيثَم.  
  ١٠- نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

 ِفي امرأٍَة وهبت جاِريتها ِلزوِجها فَوقَع ) عليه السالم ( قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 قَامأَنْ ي تِشيا خاِدِمي فَلَمخ ِهي قَالَت و ا لَههتبها وهأَةُ أَنرِت الْمكَرةُ فَأَنلَِت الْأَمما فَحهلَيع

  .وهبتها لَه فَلَما أَقَرت ِبالِْهبِة جلَدها الْحد ِبقَذِْفها زوجها علَى الرجِل الْحد أَقَرت ِبأَنها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْحكَِم الْأَعمى و ِهشاِم بِن -١١  

 قَالَ ِفي رجٍل قَالَ ِلرجٍل يا ابن الْفَاِعلَِة )عليه السالم ( للَِّه ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد ا
 اِننيثَم ِربا ضقَّهح طْلُبت اَءتج ةً ثُماِهدةً شيح هأُم تى قَالَ ِإنْ كَاننِني الزعي  
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 لَمعي لَم و تاتم قَد تِإنْ كَان ا وقَّهح طْلُبفَت مقْدى تتا حِبه ِظرتةً انغَاِئب تِإنْ كَان ةً ولْدج
   .ِمنها ِإلَّا خير ضِرب الْمفْتِري علَيها الْحد ثَماِنني جلْدةً

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه -١٢  
 ِمِننيؤِد أَِمِري الْمهلَى عقَالَ كَانَ ع هفَععليه السالم ( ر( اتلَّ فَمج و زاِن ِفي اللَِّه عاِخيوتلَاِن مجر 

هدلَِدِه ِفي أَحِزلَةَ ونا ملَهزأَن لُ وجا الرِفظَهفَح لَه تٍة كَانينِر ِفي ِحفِْظ بى ِإلَى الْآخصأَو ا وم
فَرِة فَأَطَالَ السِبيِفي الص هأَترى امصأَو و جرفَخ فَرس هرضح ِد ثُماهعالت اِم والِْإكْر اللُّطِْف و 

حتى ِإذَا أَدركَِت الصِبيةُ و كَانَ لَها جمالٌ و كَانَ الرجلُ يكْتب ِفي ِحفِْظها و التعاهِد لَها 
ا فَيالُهمج هِجبعاِء فَيسلَغَ النبم تلَغب ا قَداهرفَي مقْدأَنْ ي افَتخ هأَترام ذَِلك أَتا را فَلَمهجوزت

فَعمدت ِإلَيها ِهي و ِنسوةٌ معها قَد كَانت أَعدتهن فَأَمسكْنها لَها ثُم افْترعتها ِبِإصبِعها فَلَما 
حياًء ِمما صارت ِإلَيِه قَِدم الرجلُ ِمن سفَِرِه و صار ِفي منِزِلِه دعا الْجاِريةَ فَأَبت أَنْ تِجيبه اسِت

فَأَلَح علَيها ِبالدعاِء كُلَّ ذَِلك تأْبى أَنْ تِجيبه فَلَما أَكْثَر علَيها قَالَت لَه امرأَته دعها فَِإنها 
 وا هم ا وقَالَ لَه هلَتفَع تٍب كَانذَن ِمن كأِْتيِيي أَنْ تحتسوِر تا ِبالْفُجهتمر كَذَا و كَذَا و قَالَت

فَاسترجع الرجلُ ثُم قَام ِإلَى الْجاِريِة فَوبخها و قَالَ لَها ويحِك أَ ما عِلمِت ما كُنت أَصنع ِبِك 
أَو ِإخواِني و ِإنْ كُنِت لَابنِتي فَما دعاِك ِمن الْأَلْطَاِف و اللَِّه ما كُنت أَعدِك ِإلَّا ِلبعِض ولِْدي 

 كأَترِني ِبِه امتمالَِّذي ر لْتا فَعاللَِّه م ا ِقيلَ فَوم ا ِإذَا ِقيلَ لَكةُ أَماِريِت فَقَالَِت الْجعنا صِإلَى م
 و وصفَت لَه ما صنعت ِبها امرأَته قَالَ فَأَخذَ و لَقَد كَذَبت علَي و ِإنَّ الِْقصةَ لَكَذَا و كَذَا

 ِمِننيؤأَِمِري الْم يدي نيا بمهلَسى أَجتا حى ِبِهمضِة فَماِريِد الْجي أَِتِه ورِد املُ ِبيجعليه السالم ( الر( 
 بين يدي أَِبيِه فَقَالَ )عليه السالم ( مرأَةُ ِبذَِلك قَالَ و كَانَ الْحسن و أَخبره ِبالِْقصِة كُلِّها و أَقَرِت الْ

 ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم ( لَه( نسا فَقَالَ الْحاقِْض ِفيه  ) ا )عليه السالمِلقَذِْفه دأَِة الْحرلَى الْمع معن 
 صدقْت ثُم قَالَ أَما لَو )عليه السالم ( يمةُ ِلافِْتراِعها ِإياها قَالَ فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني الْجاِريةَ و علَيها الِْق

  .كُلِّف الْجملُ الطَّحن لَفَعلَ 
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١٣- ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن سلَيمانَ عن أَِبي 

  . قَالَ يجلَد قَاِذف الْملَاعنِة )عليه السالم ( اللَِّه عبِد 
عليه (   ابن محبوٍب عن نعيِم بِن ِإبراِهيم عن عباٍد الْبصِري عن جعفَِر بِن محمٍد -١٤  

 عملَ قَوِم لُوٍط تنِكح الرجالَ قَالَ يجلَد  قَالَ ِإذَا قَذَف الرجلُ الرجلَ فَقَالَ ِإنك لَتعملُ)السالم 
  .حد الْقَاِذِف ثَماِنني جلْدةً 

(   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب و ابِن بكَيٍر عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر -١٥  

يجلَد فَيعود علَيِه ِبالْقَذِْف قَالَ ِإنْ قَالَ لَه ِإنَّ الَِّذي قُلْت لَك  ِفي الرجِل يقِْذف الرجلَ فَ)عليه السالم 
حق لَم يجلَد و ِإنْ قَذَفَه ِبالزنى بعد ما جِلد فَعلَيِه الْحد و ِإنْ قَذَفَه قَبلَ أَنْ يجلَد ِبعشِر قَذَفَاٍت 

  .ا حد واِحد لَم يكُن علَيِه ِإلَّ
 قَالَ سِمعته يقُولُ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٦  

 ِليِرِه فَِإ)عليه السالم ( كَانَ عبِفي د كُوحنا مي و فُوجعا مِل يجلُ ِللرجقُولُ ِإذَا قَالَ الرِه  يلَينَّ ع
  .الْحد حد الْقَاِذِف 

  ابن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد -١٧  
نعلَم ِمنه ِإلَّا خيراً لَضربته  يقُولُ لَو أُِتيت ِبرجٍل قَد قَذَف عبداً مسِلماً ِبالزنى لَا )عليه السالم ( اللَِّه 

  .الْحد حد الْحر ِإلَّا سوطاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١٨  

الَ سأَلْته عن رجٍل أَعتق ِنصف جاِريِتِه ثُم  قَ)عليهما السالم ( عن حمزةَ بِن حمرانَ عن أَحِدِهما 
قَذَفَها ِبالزنى قَالَ فَقَالَ أَرى علَيِه خمِسني جلْدةً و يستغِفر اللَّه عز و جلَّ ِمن ِفعِلِه قُلْت أَ 

 هلَتعِإنْ ج تأَير  
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 هفَعرِل أَنْ تقَب ِمن هنع فَتِه ِإذَا علَيع برقَالَ لَا ض هنع فَتع ا واهقَذِْفِه ِإي ِفي ِحلٍّ ِمن.  
 محبوٍب عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-١٩  

  . قَالَ يحد قَاِذف اللَِّقيِط و يحد قَاِذف ابِن الْملَاعنِة )عليه السالم ( 
 قَالَ قَالَ )م عليه السال(   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٠  

 ِمِننيؤالْم اً )عليه السالم ( أَِمريدِن حيدا حهلَيفُلَانٌ فَِإنَّ ع ِبِك فَقَالَت رفَج نةُ مِئلَِت الْفَاِجرِإذَا س 
  .ِلفُجوِرها و حداً ِلِفريِتها علَى الرجِل الْمسِلِم 

  ٢١-ٍد عمحم نب نيسِن   الْحمحِد الربع ناٍن عأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم ن
 قَالَ النصراِنيةُ و الْيهوِديةُ تكُونُ تحت الْمسِلِم )عليه السالم ( بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تضرب حداً ِلأَنَّ الْمسِلم حصنها فَتجلَد فَيقْذَف ابنها قَالَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي -٢٢  

صِغريةَ قَالَ لَا يجلَد ِإلَّا أَنْ  عِن الرجِل يقِْذف الْجاِريةَ ال)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تبقَار أَو كَترأَد كُونَ قَدت.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن عاِصِم بِن حميٍد -٢٣  
  . ِفي الرجِل يقِْذف الصِبيةَ يجلَد قَالَ لَا حتى تبلُغَ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  باب الرجِل يقِْذف جماعةً
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ته عن رجٍل افْترى علَى قَوٍم جماعةً قَالَ ِإنْ أَتوا ِبِه مجتِمِعني ضِرب حداً  قَالَ سأَلْ)عليه السالم 
  .واِحداً و ِإنْ أَتوا ِبِه متفَرِقني ضِرب ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم حداً 

  ٢ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب 
   رجلٌ قَذَف قَوماً قَالَ قَالَ ِبكَِلمٍة واِحدٍة )عليه السالم ( عِن الْحسِن الْعطَّاِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٢١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

  .قُلْت نعم قَالَ يضرب حداً واِحداً فَِإنْ فَرق بينهم ِفي الْقَذِْف ضِرب ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهم حداً 
  ٣ -مِن حِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نانَ عر
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل افْترى علَى قَوٍم جماعةً قَالَ فَقَالَ ِإنْ أَتوا ِبِه مجتِمِعني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ضِرب حداً واِحداً و ِإنْ أَتوا ِبِه متفَرِقني ضِرب ِلكُلِّ رجٍل حداً 
ع هنِد اللَِّه    عبأَِبي ع نةَ عاعمس عليه السالم ( ن( ِمثْلَه .  

  باب ِفي نحِوِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

 عن ثَلَاثٍَة )عليه السالم (  الْبصِري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر محبوٍب عن نعيِم بِن ِإبراِهيم عن عباٍد
شِهدوا علَى رجٍل ِبالزنى و قَالُوا الْآنَ نأِْتي ِبالراِبِع قَالَ يجلَدونَ حد الْقَاِذِف ثَماِنني جلْدةً كُلُّ 

 مهٍل ِمنجر.  
م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهي- ٢  

 لَا أَكُونُ أَولَ الشهوِد الْأَربعِة )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  . ينكُلَ بعضهم فَأُجلَد علَى الزنى أَخشى أَنْ

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن الْحسِن عن عمِرو بِن - ٣  
ته عن  قَالَ سأَلْ)عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماِر بِن موسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

رجٍل شِهد علَيِه ثَلَاثَةٌ أَنه زنى ِبفُلَانةَ و شِهد الراِبع أَنه لَا يدِري ِبمن زنى قَالَ لَا يجلَد و لَا 
 مجري.  

  ٤ -أَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبيِه   ع نِد اللَِّه عب )

 أَين الراِبع فَقَالُوا الْآنَ )عليه السالم (  ِفي ثَلَاثٍَة شِهدوا علَى رجٍل ِبالزنى فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
  .دوِد نِظرةُ ساعٍة  حدوهم فَلَيس ِفي الْح)عليه السالم ( ُء فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  يِجي
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هلَدو و هأَترام قِْذفِل يجباب الر  
بِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ا- ١

 ِفي رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه يا زاِنيةُ )عليه السالم ( رِزيٍن و أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
ا قَوأَم ا واهِلقَذِْفِه ِإي اِحدو دِه حلَيِبِك قَالَ ع تينا زِفيِه ِإلَّا أَنْ أَن دِبِك فَلَا ح تينا زأَن لُه

  .يشهد علَى نفِْسِه أَربع شهاداٍت ِبالزنى ِعند الِْإماِم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٢  
 الرجلُ يقِْذف امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها قَالَ يضرب الْحد و يخلَّى بينه و )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ
  .بينها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن محمِد بِن - ٣  
اِرٍب عضِد اللَِّه مبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ِهي و دالْح ِلدا جلَ ِبهخدلَ أَنْ يقَب هأَترام قَذَف نقَالَ م 

 هأَترام.  
 قَالَ ِإذَا قَذَف )عليه السالم (   عنه عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  

 ا ونلَاعفِْسِه تلَى نع كِْذبي ِإنْ لَم و هأَترِت امكَان و دالْح ِلدج هفْسن أَكْذَب ثُم هأَترلُ امجالر
  .يفَرق بينهما 

 نصٍر عن مثَنى   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي- ٥  
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين يرمونَ )عليه السالم ( الْحناِط عن زرارةَ قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 

ته فَِإذَا قَذَفَها ثُم أَقَر ِبأَنه أَزواجهم و لَم يكُن لَهم شهداُء ِإلَّا أَنفُسهم قَالَ هو الَِّذي يقِْذف امرأَ
كَذَب علَيها جِلد الْحد و ردت ِإلَيِه امرأَته و ِإنْ أَبى ِإلَّا أَنْ يمِضي فَشِهد علَيها أَربع شهاداٍت 

 نفْسه ِإنْ كَانَ ِمن الْكَاِذِبني و ِإنْ أَرادت أَنْ تدرأَ ِباللَِّه ِإنه لَِمن الصاِدِقني و الْخاِمسةُ يلْعن ِفيها
 و الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر تِهدش مجالر وه ذَابالْع و ذَابا الْعفِْسهن نع

ا ِإنْ كَانَ ِمنهلَياللَِّه ع بةُ أَنَّ غَضاِمسالْخ أَترد لَتفَِإنْ فَع تِجملْ رفْعت ِإنْ لَم و اِدِقنيالص 
 نع  
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  .نفِْسها الْحد ثُم لَا تِحلُّ لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى - ٦  

 ِفي رجٍل أَوقَفَه الِْإمام )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَشِهد شهادتيِن ثُم نكَلَ و أَكْذَب نفْسه قَبلَ أَنْ يفْرغَ ِمن اللِّعاِن قَالَ يجلَد حد الْقَاِذِف ِللِّعاِن

  .و لَا يفَرق بينه و بين الْمرأَِة 
  ٧ -حِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نٍر عصِن أَِبي نِد بم

 ِفي رجٍل لَاعن امرأَته و ِهي حبلَى ثُم ادعى )عليه السالم ( الْكَِرِمي عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَدِه الْوِإلَي درقَالَ ي هِمن هأَن معز و تلَدا وم دعا بهلَدو نلَاعى التضم قَد هِلأَن لَدجلَا ي و .  

  ٨ - هأَلْتِلٍم قَالَ سسِن مِد بمحم نِريٍز عح ناٍد عمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
و لَا يلَاِعنها حتى يقُولَ أَشهد أَنِني عِن الرجِل يفْتِري علَى امرأَِتِه قَالَ يجلَد ثُم يخلَّى بينهما 

  .رأَيتِك تفْعِلني كَذَا و كَذَا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩  

قِْذف امرأَته يجلَد ثُم يخلَّى بينهما و لَا يلَاِعنها حتى يقُولَ ِإنه  أَنه قَالَ ِفي الرجِل ي)عليه السالم ( 
  .قَد رأَى من يفْجر ِبها بين ِرجلَيها 

ٍري   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن شعيٍب عن أَِبي بِص-١٠  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَذَف امرأَته فَتلَاعنا ثُم قَذَفَها بعد ما تفَرقَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 دِه حلَيع معقَالَ ن دِه حلَيى أَ عنضاً ِبالزأَي.  
  ١١-محم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عب اقحِإس نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد ب

 ِفي رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه لَم أَِجدِك عذْراَء قَالَ )عليه السالم ( عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ك أَنْ ينتِهي يضرب قُلْت فَِإنه عاد قَالَ يضرب فَِإنه يوِش

   قَالَ يونس يضرب ضرب أَدٍب لَيس ِبضرِب الْحدوِد ِلئَلَّا يؤِذي امرأَةً مؤِمنةً 
  .ِبالتعِريِض 
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ِتِني  ِفي رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه لَم تأْ)عليه السالم (   يونس عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢  
يِه شلَيع ساَء قَالَ لَيذْراٍع  عِر ِجميِبغ بذْهةَ تذْرٌء ِلأَنَّ الْع.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن -١٣  
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 عن رجٍل قَذَف ابنه ِبالزنى قَالَ لَو قَتلَه ما قُِتلَ ِبِه و ِإنْ )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
وهأَب فَِإنْ قَذَف قُلْت لَه لَدجي لَم قَذَفَه ملْزي لَم ا ونلَاعا تلَِدهو فَى ِمنتان ا وفَقَالَ ِإنْ قَذَفَه هأُم 

ذَِلك الْولَد الَِّذي انتفَى ِمنه و فُرق بينهما و لَم تِحلَّ لَه أَبداً قَالَ و ِإنْ كَانَ قَالَ ِلابِنِه و أُمه حيةٌ 
اِنيالز نا ابِنِه يِإنْ كَانَ قَالَ ِلاب ا قَالَ ومهنيب قفَري لَم ا ولَه دالْح ِلدا جلَِدهو ِف ِمنتني لَم ِة و

ا يقَام علَيِه يا ابن الزاِنيِة و أُمه ميتةٌ و لَم يكُن لَها من يأْخذُ ِبحقِّها ِمنه ِإلَّا ولَدها ِمنه فَِإنه لَ
الْحد ِلأَنَّ حق الْحد قَد صار ِلولَِدِه ِمنها و ِإنْ كَانَ لَها ولَد ِمن غَيِرِه فَهو وِليها يجلَد لَه و ِإنْ 

ج دِذ الْحونَ ِبأَخقُومةٌ يابا قَركَانَ لَه ِرِه وغَي ِمن لَدا ولَه كُني لَم ملَه ِلد.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عِن ابِن مضاِرٍب -١٤  

  .أَته  قَالَ من قَذَف امرأَته قَبلَ أَنْ يدخلَ ِبها ضِرب الْحد و ِهي امر)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  باب ِصفَِة حد الْقَاِذِف

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ١
  . جِلد بين الْجلْديِن بِن ِمهرانَ قَالَ سأَلْته عن رجٍل يفْتِري كَيف ينبِغي ِللِْإماِم أَنْ يضِربه قَالَ

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ولُ اللَِّهسر رأَم  ) أَ)صلى اهللا عليه وآله يش عزناِب  نْ لَا يِثي ٌء ِمن

  .الْقَاِذِف ِإلَّا الرداُء 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٣  

  .اً بين الضربيِن يضرب جسده كُلُّه  قَالَ يجلَد الْمفْتِري ضرب)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي - ٤  
  . كُلُّه فَوق ِثياِبِه  قَالَ الْمفْتِري يضرب بين الضربيِن يضرب جسده)عليه السالم ( الْحسِن 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٥
 قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه اللَِّه 

  الزاِني أَشد ضرباً ِمن شاِرِب الْخمِر و شاِرب الْخمِر أَشد ضرباً ِمن الْقَاِذِف و)صلى اهللا عليه وآله ( 
  .الْقَاِذف أَشد ضرباً ِمن التعِزيِر 

  باب ما يِجب ِفيِه الْحد ِفي الشراِب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١

 عن رجٍل شِرب حسوةَ خمٍر )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ
 امرا حهكَِثري ا وةً قَِليلُهلْدج اِننيثَم لَدجقَالَ ي.  

  ٢ -أَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عب
 قَالَ فَقَالَ كَانَ يضِرب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قُلْت لَه كَيف كَانَ يجِلد رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 

اِننيلَى ثَمع قَفى وتونَ حِزيدي اسِل النزي لَم اِرِب ثُمِبالش ا أُِتيكُلَّم ِزيدي اِل وعِبالن ارأَش 
 ِليع ا )عليه السالم ( ِبذَِلكِبه ِضيفَر رملَى عع .  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ - ٣  
 اللَِّه بن عمر و قَد شِرب الْخمر فَأَمر ِبِه عمر  يقُولُ أُِقيم عبيد)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 ِليع ى قَامتح هِربضي دِه أَحلَيع مقَدتي فَلَم برضعليه السالم ( أَنْ ي( ِعنيبا أَرِبه هبرٍة فَضثِْنيٍة معِبِنس 
.  

  ٤ - نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بيرب نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع
 يضرب شاِرب )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( معاِويةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .ثَماِنني الْخمِر ثَماِنني و شاِرب النِبيِذ 
  ٥ -نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 كَيف كَانَ يضِرب ِفي الْخمِر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قُلْت لَه أَ رأَيت النِبي )عليه السالم (  اللَِّه أَِبي عبِد
ذَِلك قَفى وتونَ حِزيدي اسِل النزي لَم اِرِب ثُمِبالش ِإذَا أُِتي ِزيدي اِل وعِبالن ِربضفَقَالَ كَانَ ي 

 ِليع ِبذَِلك ارأَش اِننيلَى ثَمصلوات اهللا عليه ( ع( رملَى عع .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٦  

 ِإنَّ الْوِليد بن عقْبةَ ِحني شِهد علَيِه ِبشرِب  يقُولُ)عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ِليانُ ِلعثْمِر قَالَ عمعليه السالم ( الْخ( رفَأَم رمالْخ ِربش هوا أَنمعز لَاِء الَِّذينؤه نيب و هنياقِْض ب 

 ِليعليه السالم ( ع(بعش ٍط لَهوِبس ِلدةً  فَجلْدج ِعنيباِن أَرت.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر - ٧  

و ِإذَا سِكر  كَانَ يقُولُ ِإنَّ الرجلَ ِإذَا شِرب الْخمر سِكر )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِإنَّ عِلياً )السالم 
  .هذَى و ِإذَا هذَى افْترى فَاجِلدوه حد الْمفْتِري 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِإسحاق بِن - ٨  
 يضِرب ِفي الْخمِر و )عليه السالم ( انَ عِلي  قَالَ كَ)عليهما السالم ( عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

النِبيِذ ثَماِنني الْحر و الْعبد و الْيهوِدي و النصراِني قُلْت و ما شأْنُ الْيهوِدي و النصراِني قَالَ 
يِفي ب كُونُ ذَِلكي هبروا شظِْهرأَنْ ي ملَه سلَي وِتِهم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٩  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( كَانَ أَِمري(الن ِر ومِفي الْخ اِنيرصالن و وِديهالْي و دبالْع و رالْح ِلدجِبيِذ  ي

 مهاِر ِلأَنصالْأَم ٍر ِمنِفي ِمص وا ذَِلكرفَقَالَ ِإذَا أَظْه اِنيرصالن و وِديهالُ الْيا بم فَقُلْت اِننيثَم
  .لَيس لَهم أَنْ يظِْهروا شربها 

 الْحد ِفي الْخمِر )عليه السالم (  اللَِّه   يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد-١٠  
 و رمالْخ ِربش قَد وٍن وظْعِن مةَ بامِبقُد رمع قَالَ أُِتي كَِثرياً قَالَ ثُم ا قَِليلًا أَوهِمن ِربِإنْ ش

نْ يجِلده ثَماِنني فَقَالَ قُدامةُ يا أَِمري الْمؤِمِنني  فَأَمره أَ)عليه السالم ( قَامت علَيِه الْبينةُ فَسأَلَ عِلياً 
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لَيس علَي حد أَنا ِمن أَهِل هِذِه الْآيِة لَيس علَى الَِّذين آمنوا و عِملُوا الصاِلحاِت جناح ِفيما 
 ِليوا قَالَ فَقَالَ ععليه السالم ( طَِعم(أَه ِمن تلَس  سلَالٌ لَيح ما لَهِلهأَه اما ِإنَّ طَعِله  
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 ِليقَالَ ع ثُم ملَه اللَّه لَّها أَحونَ ِإلَّا مبرشلَا ي أْكُلُونَ وِر ) السالم عليه( يدي لَم ِربِإذَا ش اِربِإنَّ الش 
  .ما يأْكُلُ و لَا ما يشرب فَاجِلدوه ثَماِنني جلْدةً 

  ١١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
انَ عثْمِن عاِد بمِد اللَِّه حبا عأَب تِمعقَالَ س ِزيدِن يب رمع عليه السالم ( ن( ِلياِب عقُولُ ِفي ِكتي  )

  . يضرب شاِرب الْخمِر و شاِرب الْمسِكِر قُلْت كَم قَالَ حدهما واِحد )عليه السالم 
  ١٢-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِصٍري عأَِبي ب ناِء عرغأَِبي الْم نٍر عيمِن أَِبي عِن اب

 يجِلد الْحر و الْعبد و الْيهوِدي و النصراِني ِفي )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِننيِر ثَممالْخ.  

  ١٣- دمحاِح   مبأَِبي الص ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب
 قَالَ كُلُّ مسِكٍر ِمن الْأَشِربِة يِجب ِفيِه كَما يِجب ِفي )عليه السالم ( الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 دالْح ِر ِمنمالْخ.  
  ١٤-ِن   عِن ابِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلي

مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ حد الْيهوِدي و النصراِني و الْمملُوِك ِفي الْخمِر و الِْفريِة سواٌء 
أَه وِلحا صمِإن اِني قَالَ والز اِن وكْرِن السع هأَلْتس قَالَ و وِتِهميا ِفي بوهبرشِة أَنْ يلُ الذِّم

 نيباً براِبِه ضلَى ِثيع لَدجِفي الْقَذِْف فَي دا الْحِن فَأَمالْكَِتفَي نيِن بيدرجاِط مياِن ِبالسلَدجي
  .الضربيِن 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن -١٥  

 ِمِننيؤالْم أَِمري قَالَ أُِتي ميرأَِبي م نع هفَعاِبٍر رج نٍر ععليه السالم ( ِشم( اِعِر قَدالش اِشيجِبالن 
الْخ ِربش ِرينِعش هبرِد فَضالْغ ا ِبِه ِمنعد لَةً ثُملَي هسبح ثُم اِننيثَم هبرانَ فَضضمِر رهِفي ش رم

سوطاً فَقَالَ لَه يا أَِمري الْمؤِمِنني فَقَد ضربتِني ِفي شرِب الْخمِر و هِذِه الِْعشرونَ ما ِهي فَقَالَ 
  . ِلتجريك علَى شرِب الْخمِر ِفي شهِر رمضانَ هذَا
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عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٦  

ى أَِبي بكٍْر فَقَالَ لَه أَ شِربت خمراً  قَالَ شِرب رجلٌ الْخمر علَى عهِد أَِبي بكٍْر فَرِفع ِإلَ)السالم 
  قَالَ نعم قَالَ و ِلم و ِهي محرمةٌ قَالَ فَقَالَ لَه الرجلُ ِإني أَسلَمت و حسن ِإسلَاِمي و منِزِلي 
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بين ظَهراني قَوٍم يشربونَ الْخمر و يستِحلُّونها و لَو عِلمت أَنها حرام اجتنبتها فَالْتفَت أَبو بكٍْر 
ةٌ و لَيس لَها ِإلَّا أَبو الْحسِن قَالَ ِإلَى عمر فَقَالَ ما تقُولُ ِفي أَمِر هذَا الرجِل فَقَالَ عمر معِضلَ

 نم ا ومهعلُ مجالر ا وِتِه فَقَاميِفي ب كَمى الْحتؤي رماً فَقَالَ عِليا علَن عكٍْر ادو بفَقَالَ أَب
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريوى أَتتاِس حالن ا ِمنمهرضلُ )عليه السالم ( حجالر قَص ِل وجِة الرِبِقص اهربفَأَخ 

ِقصته قَالَ فَقَالَ ابعثُوا معه من يدور ِبِه علَى مجاِلِس الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر من كَانَ تلَا علَيِه 
ِبِه فَلَم لُوا ذَِلكِه فَفَعلَيع دهشِرِمي فَلْيحةَ التلَّى آيِرِمي فَخحةَ التِه آيلَيأَ عقَر هِبأَن دِه أَحلَيع دهشي 

 دالْح كلَيا عنا أَقَمهدعب تِربِإنْ ش قَالَ لَه و هنع.  
دِه الْحلَيع بجو نا مِفيه دحقَاِت الَِّتي يباب الْأَو  

 عن معلَّى بِن محمٍد عن أَِبي داود الْمستِرق قَالَ حدثَِني بعض   الْحسين بن محمٍد- ١
 ِبالْمِدينِة ِفي يوٍم باِرٍد و ِإذَا رجلٌ يضرب )عليه السالم ( أَصحاِبنا قَالَ مررت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

 سبحانَ اللَِّه ِفي ِمثِْل هذَا الْوقِْت يضرب قُلْت لَه و )عليه السالم (  ِبالسوِط فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه
ِللضرِب حد قَالَ نعم ِإذَا كَانَ ِفي الْبرِد ضِرب ِفي حر النهاِر و ِإذَا كَانَ ِفي الْحر ضِرب ِفي 

  .برِد النهاِر 
ِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ عِن الْحسيِن بِن عِطيةَ عن ِهشاِم بِن أَحمر   عِلي بن ِإبرا- ٢  

 قَالَ كَانَ جاِلساً ِفي الْمسِجِد و أَنا معه فَسِمع صوت رجٍل )عليه السالم ( عِن الْعبِد الصاِلِح 
 الْبرِد قَالَ فَقَالَ ما هذَا فَقَالُوا رجلٌ يضرب فَقَالَ سبحانَ يضرب صلَاةَ الْغداِة ِفي يوٍم شِديِد

يِفي ش دأَح برضلَا ي هِة ِإناعِذِه السٍة  اللَِّه ِفي ِمثِْل هاعاِء ِإلَّا ِفي آِخِر ستوِد ِفي الشدالْح ٍء ِمن
  . ِفي أَبرِد ما يكُونُ ِمن النهاِر ِمن النهاِر و لَا ِفي الصيِف ِإلَّا

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن ِمرداٍس عن سعدانَ بِن - ٣  
فَمر ِبرجٍل يحد  ِفي بعِض حواِئِجِه )عليه السالم ( مسِلٍم عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ خرج أَبو الْحسِن 

ِفي الشتاِء فَقَالَ سبحانَ اللَِّه ما ينبِغي هذَا فَقُلْت و ِلهذَا حد قَالَ نعم ينبِغي ِلمن يحد ِفي 
ِد النرِفي ب دحِف أَنْ ييِفي الص دح نِلم اِر وهالن رِفي ح دحاِء أَنْ يتاِر الشه.  
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٤ - نع ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . لَا يقَام علَى أَحٍد حد ِبأَرِض الْعدو )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني ) السالم عليه( أَِبي جعفٍَر 

  باب أَنَّ شاِرب الْخمِر يقْتلُ ِفي الثَّاِلثَِة
١ -لَّى ععِن الْمع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِصٍري عأَِبي ب ن

 ِإذَا أُِتي ِبشاِرِب الْخمِر ضربه ثُم ِإنْ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 قَهنع برِبِه ثَاِلثَةً ض ِإنْ أُِتي ثُم هبرةً ضِبِه ثَاِني أُِتي.  

  ٢ -اِزٍم   أَبِن حوِر بصنم نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
 قَالَ من شِرب الْخمر فَاجِلدوه فَِإنْ عاد فَاجِلدوه )عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تلُوه فَِإنْ عاد فَاقْ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٣  

 من شِرب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .لْخمر فَاجِلدوه فَِإنْ عاد فَاجِلدوه فَِإنْ عاد الثَّاِلثَةَ فَاقْتلُوه ا

  ٤ - نٍر عيمِن أَِبي عاب ِديٍد وِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 أَنه قَالَ ِفي شاِرِب الْخمِر ِإذَا شِرب ضِرب فَِإنْ ) السالم عليه( جِميِل بِن دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

عاد ضِرب فَِإنْ عاد قُِتلَ ِفي الثَّاِلثَِة قَالَ جِميلٌ و روى بعض أَصحاِبنا أَنه يقْتلُ ِفي الراِبعِة قَالَ 
  . ِفي الثَّاِلثَِة و من كَانَ ِإنما يؤتى ِبِه يقْتلُ ِفي الراِبعِة ابن أَِبي عميٍر كَانَ الْمعنى أَنْ يقْتلَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن ِإسحاق بِن - ٥  
 من شِرب الْخمر فَاجِلدوه فَِإنْ عاد فَاجِلدوه  قَالَ)عليهما السالم ( عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 

 لُوهفَاقْت ادفَِإنْ ع.  
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عليه (  عن يونس عن أَِبي الْحسِن الْماِضي   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ- ٦

  . قَالَ أَصحاب الْكَباِئِر كُلِّها ِإذَا أُِقيم علَيِهم الْحدود مرتيِن قُِتلُوا ِفي الثَّاِلثَِة )السالم 
  يِه الْحدباب ما يِجب علَى من أَقَر علَى نفِْسِه ِبحد و من لَا يِجب علَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 عن أَِمِري )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

ؤالْم عليه السالم ( ِمِنني( لَدجأَنْ ي رقَالَ أَم وه دح أَي مسي لَم و دفِْسِه ِبحلَى نع ٍل أَقَرجِفي ر 
  .الْحد ] ِفي[حتى يكُونَ هو الَِّذي ينهى عن نفِْسِه 

  ٢ -نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍج   مرِن دِميِل بج نِديٍد عِن حب ِليع 
 ِفي رجٍل أَقَر علَى نفِْسِه ِبالزنى أَربع مراٍت و هو )عليهما السالم ( عن بعِض أَصحاِبنا عن أَحِدِهما 

رلَ أَنْ يقَب هفْسن كَذِّبي أَو وتمِإلَى أَنْ ي مجري نصحم ِركت لْ فَِإنْ قَالَ ذَِلكأَفْع قُولَ لَمفَي مج
 لَم ِرقَةَ والس ِمنض عجِن فَِإنْ ريترِرقَِة مِبالس ِقرى يتح اِرقالس قْطَعقَالَ لَا ي و مجري لَم و

حتى يِقر أَربع مراٍت ِبالزنى ِإذَا لَم يكُن شهود يقْطَع ِإذَا لَم يكُن شهود و قَالَ لَا يرجم الزاِني 
 مجري لَم و ِركت عجفَِإنْ ر.  

  ٣ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ِإذَا أَقَر الرجلُ علَى نفِْسِه ِبحد أَو ِفريٍة ثُم جحد جِلد قُلْت أَ رأَيت )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 هاِربض تكُن لَِكن قَالَ لَا و همجرت تأَ كُن مجلُغُ ِفيِه الربفِْسِه يلَى نع دِبح ِإنْ أَقَر.  
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٤ - نع لَِبيِن الْحاٍن عأَب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَر علَى نفِْسِه ِبحد ثُم جحد بعد فَقَالَ ِإذَا أَقَر علَى نفِْسِه  ِفي رجٍل أَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ِعند الِْإماِم أَنه سرق ثُم جحد قُِطعت يده و ِإنْ رِغم أَنفُه فَِإنْ أَقَر علَى نفِْسِه أَنه شِرب خمراً 
ماِنني جلْدةً قُلْت فَِإنْ أَقَر علَى نفِْسِه ِبحد يِجب ِفيِه الرجم أَ كُنت راِجمه أَو ِبِفريٍة فَاجِلدوه ثَ

 دالْح هاِربض تكُن لَِكن قَالَ لَا و.  
  ٥ -محم نع وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد ب

 قَالَ من أَقَر علَى نفِْسِه ِبحد أَقَمته علَيِه ِإلَّا الرجم فَِإنه ِإذَا أَقَر علَى )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مجري لَم دحج فِْسِه ثُمن.  

  ٦ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع   ناِبِه عحِض أَصعب ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عي
 أَنه قَالَ ِإذَا أَقَر الرجلُ علَى نفِْسِه ِبالْقَتِل قُِتلَ ِإذَا لَم يكُن علَيِه شهود فَِإنْ )عليهما السالم ( أَحِدِهما 

قْتي لَم و ِركلْ تأَفْع قَالَ لَم و عجلْ ر.  
  ٧ - نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ الْعبد ِإذَا أَقَر علَى نفِْسِه ِعند الِْإماِم مرةً أَنه قَد سرق قَطَعه )عليه السالم ( ضريٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ا وهِرقَِة قَطَعا ِبالسفِْسهلَى نع تةُ ِإذَا أَقَرالْأَم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد - ٨  
ِه تاِئباً ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ و رد سِرقَته علَى  قَالَ الساِرق ِإذَا جاَء ِمن ِقبِل نفِْس)عليه السالم ( اللَِّه 

  .صاِحِبها فَلَا قَطْع علَيِه 
 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩  

ِعند الِْإماِم ِبحق أَحٍد ِمن حقُوِق الْمسِلِمني فَلَيس علَى الِْإماِم أَنْ قَالَ قَالَ من أَقَر علَى نفِْسِه 
  .يِقيم علَيِه الْحد الَِّذي أَقَر ِبِه ِعنده حتى يحضر صاِحب حق الْحد أَو وِليه فَيطْلُبه ِبحقِِّه 
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اِرقِفيِه الس قْطَعا يِة مباب ِقيم  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن سماعةَ بِن ِمهرانَ - ١

 ِفي بيضٍة قُلْت و ما بيضةٌ قَالَ )عليه السالم (  قَالَ قَطَع أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( لَِّه عن أَِبي عبِد ال
 كَتاِرِق فَسالس دى حنأَد وه قُلْت اٍر وِدين عبا رهتةٌ ِقيمضيب.  

 قَالَ لَا يقْطَع يد الساِرِق )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عنه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَ- ٢  
ياٍر  ِإلَّا ِفي شِدين عبر وه اً ونِمج هتلُغُ ِقيمبٍء ت.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٣  

ِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نٍد عملُغَ )عليه السالم ( حبى تتاِرِق حالس دي قْطَعقَالَ لَا ي 
 ِليع قَطَع قَد اٍر وِدين عبر هِرقَتصلوات اهللا عليه ( س(و بقَالَ أَب و ِليِديٍد قَالَ عِة حضيِفي ب  أَلْتِصٍري س

 عن أَدنى ما يقْطَع ِفيِه الساِرق فَقَالَ ِفي بيضِة حِديٍد قُلْت و كَم ثَمنها )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .قَالَ ربع ِديناٍر 

 و عن أَِبيِه عِن ابِن   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن حمرانَ- ٤  
 قَالَ أَدنى )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج جِميعاً عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  .ما يقْطَع ِفيِه يد الساِرِق خمس ِديناٍر 
  ٥ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحانَ   مثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحِن م

  . قَالَ أَقَلُّ ما يقْطَع ِفيِه الرجلُ خمس ِديناٍر )عليه السالم ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 عن أَِبي أَيوب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب- ٦  

  محمِد بِن 
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ِع ِديناٍر قَالَ قُلْت لَه  ِفي كَم يقْطَع الساِرق فَقَالَ ِفي رب)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِفي ِدرهميِن فَقَالَ ِفي ربِع ِديناٍر بلَغَ الدينار ما بلَغَ قَالَ فَقُلْت لَه أَ رأَيت من سرق أَقَلَّ ِمن ربِع 

 ساِرق ِفي ِتلْك الْحاِل فَقَالَ ِديناٍر هلْ يقَع علَيِه ِحني سرق اسم الساِرِق و هلْ هو ِعند اللَِّه
كُلُّ من سرق ِمن مسِلٍم شيئاً قَد حواه و أَحرزه فَهو يقَع علَيِه اسم الساِرِق و هو ِعند اللَِّه 

تقُِطع لَو و أَكْثَر اٍر أَوِع ِدينبِإلَّا ِفي ر قْطَعلَا ي لَِكن و اِرقس أَقَلُّ ِمن وا هاِق ِفيمرِدي السأَي 
 قَطَِّعنياِس مةَ النامع تاٍر لَأَلْفَيِع ِدينبر.  

وه فكَي الْقَطِْع و دباب ح  
بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ا- ١

 قَالَ قُلْت لَه ِمن أَين يِجب الْقَطْع )عليه السالم ( أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فِْصِل الْكَفم ِني ِمنعا يناهه قَالَ ِمن و هاِبعطَ أَصسفَب.  

  ٢ -أَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دم
 قَالَ الْقَطْع ِمن وسِط الْكَف و لَا يقْطَع الِْإبهام )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَم ِقبالْع ِركلُ تجِت الرِإذَا قُِطع و قْطَعي .  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن - ٣  

 و  لَا يِزيد علَى قَطِْع الْيِد)صلوات اهللا عليه (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 هأَلْتس ِبِه قَالَ و رطَهتي ِجي ِبِه أَونتسا يم لَه سلَي هعي أَنْ أَدبر ِيي ِمنحتي لَأَسقُولُ ِإني ِل وجالر

  . الناِس شره ِإنْ هو سرق بعد قَطِْع الْيِد و الرجِل فَقَالَ أَستوِدعه السجن أَبداً و أُغِْني عِن
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن - ٤  
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ِن أَِبي نفٍَر ابعأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرى )عليه السالم ( جقَالَ قَض 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( تى قَطَعرةً أُخرم قرِإذَا س و هِميني تقَطَع قراِرِق ِإذَا سِفي الس 
رسالْي لَهاِئِط ِرجا ِإلَى الْغهلَيِشي عمى ينمالْي لَهِرج كْترت و هتنجى سرةً أُخرم قرِإذَا س ى ثُم

يِبش ِفعتنلَا ي كَهراللَِّه أَنْ أَت ِيي ِمنحتي لَأَسقَالَ ِإن ا وِجي ِبهنتسي ا وأْكُلُ ِبهى يرسالْي هدي ٍء  و
 ِمن ساِرٍق )صلى اهللا عليه وآله ( و لَِكني أَسجنه حتى يموت ِفي السجِن و قَالَ ما قَطَع رسولُ اللَِّه 

  .بعد يِدِه و ِرجِلِه 
 بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر- ٥  

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل سرق فَقَالَ سِمعت أَِبي )عليه السالم ( سويٍد عِن الْقَاِسِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليع قُولُ أُِتيةً فَقَطَ)عليه السالم ( يِبِه ثَاِني أُِتي ثُم هدي فَقَطَع قرس ٍل قَدجاِنِه ِبرمِفي ز  ِمن لَهِرج ع

ِخلَاٍف ثُم أُِتي ِبِه ثَاِلثَةً فَخلَّده ِفي السجِن و أَنفَق علَيِه ِمن بيِت ماِل الْمسِلِمني و قَالَ هكَذَا 
  . لَا أُخاِلفُه )صلى اهللا عليه وآله ( صنع رسولُ اللَِّه 

  ٦ -محم نى عيحي نب دمحم   نٍب عيعش نى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد ب
 قَالَ قَطْع ِرجِل الساِرِق بعد قَطِْع الْيِد ثُم لَا يقْطَع بعد )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمن بيِت ماِل الْمسِلِمني فَِإنْ عاد حِبس ِفي السجِن و أُنِفق علَيِه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ٧  

 قَالَ قَضى أَِمري )م عليه السال( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( هِمينا يوهبسح ا ووهفَقَطَع الُهِشم تمفَقُد هِميني قْطَعِبِه أَنْ ي ٍل أُِمرجِفي ر 

نه و قَد قُِطعت ِشمالُه و قَالَ ِفي و قَالُوا ِإنما قَطَعنا ِشمالَه أَ تقْطَع يِمينه قَالَ فَقَالَ لَا يقْطَع يِمي
 كذَ ِشرا أَخِفيم داً لَهأَح أَقْطَع ي لَمفَقَالَ ِإن هاقْطَع قرس قَالُوا قَد ِم ونغالْم ةً ِمنضيذَ بٍل أَخجر

.  
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 عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد- ٨  
 لُهِرج تقُِطع ادفَِإنْ ع ِط الْكَفسو ِمن هدي تقُِطع اِرقانَ قَالَ قَالَ ِإذَا أُِخذَ السرِن ِمهةَ باعمس

  .ِمن وسِط الْقَدِم فَِإنْ عاد استوِدع السجن فَِإنْ سرق ِفي السجِن قُِتلَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن - ٩  

   عن رجٍل سرق سِرقَةً فَكَابر عنها فَضِرب فَجاَء ِبها )عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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 هِلأَن هدي قْطَعت ِرقَِة لَمِجئْ ِبالسي لَم و فرتلَِو اع لَِكن و معقَالَ ن ِه الْقَطْعلَيع ِجبلْ يا هِنهيِبع
  .ى الْعذَاِب اعترف علَ
  ١٠- أَلْتقَالَ س لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

فَِإنْ أُِخذَ و ٍء قَالَ يعاقَب   عن رجٍل ثَقَب بيتاً فَأُِخذَ قَبلَ أَنْ يِصلَ ِإلَى شي)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
قَد أَخرج متاعاً فَعلَيِه الْقَطْع قَالَ و سأَلْته عن رجٍل أَخذُوه و قَد حملَ كَارةً ِمن ِثياٍب و قَالَ 

ِإنْ قَامِت الْبينةُ علَيِه قُِطع صاِحب الْبيِت أَعطَاِنيها قَالَ يدرأُ عنه الْقَطْع ِإلَّا أَنْ يقُوم علَيِه الْبينةُ فَ
قَالَ و يقْطَع الْيد و الرجلُ ثُم لَا يقْطَع بعد و لَِكن ِإنْ عاد حِبس و أُنِفق علَيِه ِمن بيِت ماِل 

 ِلِمنيسالْم.  
  ١١-فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السعليه السالم (  ع( 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( ِت لَميِفي الْب وه و اعتذَ الْمأَخ قَد اِرِق ِإذَا أُِخذَ وِفي الس 
رخى يتح ِه الْقَطْعلَيع سفَقَالَ لَي دعب جرخاِر يالد ِبِه ِمن ج.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن -١٢  
 ِفي رجٍل )م عليه السال( محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن بكَيِر بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر 

سرق فَلَم يقْدر علَيِه ثُم سرق مرةً أُخرى فَلَم يقْدر علَيِه و سرق مرةً أُخرى فَأُِخذَ فَجاَءِت 
السِرقَِة الْأُولَى و لَا تقْطَع الْبينةُ فَشِهدوا علَيِه ِبالسِرقَِة الْأُولَى و السِرقَِة الْأَِخريِة فَقَالَ تقْطَع يده ِب

ِرجلُه ِبالسِرقَِة الْأَِخريِة فَِقيلَ كَيف ذَاك فَقَالَ ِلأَنَّ الشهود شِهدوا جِميعاً ِفي مقَاٍم واِحٍد 
نَّ الشهود شِهدوا علَيِه ِبالسِرقَِة ِبالسِرقَِة الْأُولَى و الْأَِخريِة قَبلَ أَنْ يقْطَع ِبالسِرقَِة الْأُولَى و لَو أَ

  .الْأُولَى ثُم أَمسكُوا حتى يقْطَع ثُم شِهدوا علَيِه ِبالسِرقَِة الْأَِخريِة قُِطعت ِرجلُه الْيسرى 
وانَ عن ِإسحاق بِن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْ-١٣  

 اِهيمرأَِبي ِإب ناٍر عمعليه السالم ( ع( قْطَعت ِتِه واحر ردص و هامهِإب كرتي اِرِق والس دي قْطَعقَالَ ت 
  .ِرجلُه و تترك لَه عِقبه يمِشي علَيها 
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حمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ-١٤  
 ِبِرجاٍل قَد سرقُوا فَقَطَع أَيِديهم ثُم )عليه السالم (  أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  قَالَ 
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 كُمرجوا توبتت ِإنْ لَم ا ووهرجوا توبتاِر فَِإنْ تلَ ِإلَى النصو قَد اِدكُمسأَج انَ ِمنِإنَّ الَِّذي ب.  
  ١٥-حم نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِزٍم عِن حوِر بصنم نع سوني نى عِن ِعيسِد بم

 ِإذَا سرق الساِرق قُِطعت يده و غُرم ما أَخذَ )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
.  

  ١٦-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبع نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بم
 ِفي رجٍل أَشلِّ الْيِد الْيمنى أَو أَشلِّ الْيِد الشماِل سرق )عليه السالم ( اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ تقْطَع يده الْيمنى علَى كُلِّ حاٍل 
  ١٧-محم   نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب د

 قَالَ قُلْت لَه أَخِبرِني عِن الساِرِق ِلم تقْطَع يده الْيمنى و ِرجلُه )عليه السالم ( أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ى ورسى فَقَالَ الْينمالْي لُهِرج ى ونمالْي هدي قْطَععليه السالم (  لَا ت( تِإذَا قُِطع أَلْتا سم نسا أَحم 

 هدي تاِم فَِإذَا قُِطعلَى الِْقيع قِْدري لَم ِر وساِنِبِه الْأَيلَى جقَطَ عى سنمالْي لُهِرج ى ونمالْي هدي
يمنى و ِرجلُه الْيسرى اعتدلَ و استوى قَاِئماً قُلْت لَه جِعلْت ِفداك و كَيف يقُوم و قَد الْ

 كرتي ِب والْكَع لُ ِمنجالر قْطَعا يمِإن قْطَعي تأَيثُ ريح ِمن سلَي قَالَ ِإنَّ الْقَطْع لُهِرج تقُِطع
دِمِه ما يقُوم علَيِه يصلِّي و يعبد اللَّه قُلْت لَه ِمن أَين تقْطَع الْيد قَالَ تقْطَع الْأَربع أَصاِبع و ِمن قَ

طْع من أَولُ من تترك الِْإبهام يعتِمد علَيها ِفي الصلَاِة و يغِسلُ ِبها وجهه ِللصلَاِة قُلْت فَهذَا الْقَ
  .قَطَع قَالَ قَد كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ حسن ذَِلك ِلمعاِويةَ 

دالْح ِلِس ِمنتخالْم اِر ولَى الطَّرع ِجبا يباب م  
 يحيى عن ِإسحاق   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن- ١

 )عليه السالم (  قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليهما السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
  لَا 
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 هرزأُع لَِكن ةُ ولْسالْخ ِهي ِة ولَنعِة الْمغَارِفي الد أَقْطَع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن ابِن - ٢  

 قَالَ قَضى أَِمري )عليه السالم (  حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن
 ِمِننيؤي لَا )عليه السالم ( الْملُ فَقَالَ ِإنجذَا الره قرس وِق فَقَالُوا قَدالس باً ِمنثَو لَستٍل اخجِفي ر 

ِة الْمغَارِفي الد ِفي أَقْطَعخي ذُ ثُمأْخي نم دي أَقْطَع لَِكن ِة ولَنع.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَباِن - ٣  

 قَالَ لَيس علَى الَِّذي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي 
 ِل قَطْعجِب الرثَو ِمن اِهمرالد طُرلَى الَِّذي يع سلَي و قَطْع ِلبتسي.  

  ٤ -نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   
  .سماعةَ قَالَ قَالَ من سرق خلْسةً اختلَسها لَم يقْطَع و لَِكن يضرب ضرباً شِديداً 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  
أَِمري قَالَ أُِتي ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( طَر ٍل قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَدجر كُم ِمن اِهمرد طَر اٍر قَدِبطَر 

 هتاِخِل قَطَعقَِميِصِه الد ِمن ِإنْ كَانَ طَر و هأَقْطَع لَى لَمقَِميِصِه الْأَع ِمن.  
  ٦ -ِن النأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليعليه السالم ( و( قَالَ قَالَ أَِمري 
 ِمِننيؤِرقَةُ )عليه السالم ( الْمس ِة وِنيمالْغ ِمن قرس نم لُولُ والْغ و ِلستخالْم ِهملَيع ةٌ لَا قَطْععبأَر 

انا ِخيهةٌ الْأَِجِري فَِإن.  
  ٧ - ِمِننيؤالْم اِد أَنَّ أَِمرينذَا الِْإسِبه أُذُِن )عليه السالم (   و ةً ِمنرد لَستٍل اخجِبر أُِتي 

 هسبح و هبرةُ فَضلَنعةُ الْمغَارِذِه الدٍة قَالَ هاِريج.  
ٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا- ٨  

عليه (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   أُِتي )السالم 
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ِبطَراٍر قَد طَر ِمن رجٍل ِمن ردِنِه دراِهم قَالَ ِإنْ كَانَ طَر ِمن قَِميِصِه الْأَعلَى لَم نقْطَعه و ِإنْ 
 اهنفَِل قَطَعقَِميِصِه الْأَس ِمن كَانَ طَر.  

  الْأَِجِري و الضيِفباب 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

لَ هو مؤتمن و قَالَ ِفي  أَنه قَالَ ِفي رجٍل استأْجر أَِجرياً فَأَقْعده علَى متاِعِه فَسرقَه قَا)عليه السالم ( 
 هاِحبص فَلَِقي قَهدص و طَاهكَذَا فَأَع ِه ِبكَذَا وِسلَ ِإلَيرِلت كلَِني فُلَانٌ ِإلَيسلًا فَقَالَ أَرجى رٍل أَتجر

الَ ما أَرسلْته ِإلَيك و ما أَتاِني فَقَالَ لَه ِإنَّ رسولَك أَتاِني فَبعثْت ِإلَيك معه ِبكَذَا و كَذَا فَقَ
يِبش  ِسلْهري لَم هةً أَننيِه بلَيع دجِه فَقَالَ ِإنْ وِإلَي هفَعد قَد و لَهسأَر قَد هولُ أَنسالر معز ٍء و

قَر مرةً أَنه لَم يرِسلْه و ِإنْ لَم يِجد بينةً فَيِمينه قُِطعت يده و معنى ذَِلك أَنْ يكُونَ الرسولُ قَد أَ
ِباللَِّه ما أَرسلَه و يستوِفي الْآخر ِمن الرسوِل الْمالَ قُلْت أَ رأَيت ِإنْ زعم أَنه ِإنما حملَه علَى 

  .نه سرق مالَ الرجِل ذَِلك الْحاجةُ فَقَالَ يقْطَع ِلأَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٢  

قْبلَ ِبِه ِإلَى  عن رجٍل اكْترى ِحماراً ثُم أَ)عليه السالم ( عن عِلي بِن سِعيٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 اِحِبِه ولَى صع ارالِْحم درفَقَالَ ي ارالِْحم كرت ِن ويبثَو باً أَوثَو مهِمن اعتاِب فَاباِب الثِّيحأَص

  .يتبع الَِّذي ذَهب ِبالثَّوبيِن و لَيس علَيِه قَطْع ِإنما ِهي ِخيانةٌ 
  ٣ -محاِز   مزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 عِن الرجِل يستأِْجر أَِجرياً فَيسِرق ِمن )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 قْطَعلْ تِتِه هيب اِئنذَا خاِرٍق هِبس سلَي نمتؤذَا مقَالَ ه هدي.  
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٤ - اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع
 قَالَ الضيف ِإذَا )عليه السالم ( محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

  .سرق لَم يقْطَع و ِإنْ أَضاف الضيف ضيفاً فَسرق قُِطع ضيف الضيِف 
 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ   ِعدةٌ- ٥  

 و قَالَ الْأَِجري ثُم نمتؤم وفَقَالَ ه قَهرفَس هاعتم ذَ الْأَِجريأَِجرياً فَأَخ رأْجتٍل اسجر نع هأَلْتس
اُء لَينأُم فيِرقَِة الضالس دح ِهملَيع قَعي س.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٦  
 متاع بعٍض فَقَالَ  عن قَوٍم اصطَحبوا ِفي سفٍَر رفَقَاَء فَسرق بعضهم)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 قْطَعِزِل أَِبيِه فَقَالَ لَا ينم ِمن قرفَِإنْ س ِتِه ِقيلَ لَهانِخي ِرقَِتِه وِبس عبتي لَِكن و قْطَعلَا ي اِئنذَا خه
 اِئنذَا خِزِل أَِبيِه هنوِل ِإلَى مخِن الدع بجحِل لَا يجالر نِزِل ِلأَنَّ ابنم ِمن قرِإنْ س كَذَِلك و

  .أَِخيِه و أُخِتِه ِإذَا كَانَ يدخلُ علَيِهم لَا يحجباِنِه عِن الدخوِل 
  باب حد النباِش

عاً عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِمي- ١
 يقُولُ حد النباِش حد )عليه السالم ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .الساِرِق 
  ٢ -ِن مِد اللَِّه ببع نع اقحِن ِإسب مآد نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِفيعٍد الْجمح

 و جاَءه ِكتاب ِهشاِم بِن عبِد الْمِلِك ِفي رجٍل نبش امرأَةً )عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر 
الُوا اقْتلُوه و طَاِئفَةٌ قَالُوا فَسلَبها ِثيابها ثُم نكَحها فَِإنَّ الناس قَِد اختلَفُوا علَينا هاهنا فَطَاِئفَةٌ قَ

 ِإنَّ حرمةَ الْميِت كَحرمِة الْحي حده أَنْ تقْطَع يده )عليه السالم ( أَحِرقُوه فَكَتب ِإلَيِه أَبو جعفٍَر 
حِصن رِجم و ِإنْ لَم يكُن أُحِصن جِلد ِلنبِشِه و سلِْبِه الثِّياب و يقَام علَيِه الْحد ِفي الزنى ِإنْ أُ

  .ِمائَةً 
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ٍد ِمن أَصحاِبنا قَالَ أُِتي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن غَيِر واِح- ٣
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( ِمِننيؤالْم ذَ أَِمرياٍش فَأَخبٍل نجِبر  ) عليه السالم( ثُم ضِبِه الْأَر برِرِه فَضعِبش 

 اتى متح ِطئُوهفَو ِلِهمجِبأَر طَئُوهأَنْ ي اسالن رأَم.  
  حِبيب بن الْحسِن عن محمِد بِن الْوِليِد عن عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي الْجاروِد - ٤  

 يقْطَع ساِرق الْموتى كَما يقْطَع )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
   .ساِرق الْأَحياِء

  عنه عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد الْعطَّاِر عن سياٍر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد - ٥  
ي  قَالَ أُِخذَ نباش ِفي زمِن معاِويةَ فَقَالَ ِلأَصحاِبِه ما ترونَ فَقَالُوا تعاِقبه و تخلِّ)عليه السالم ( اللَِّه 

 قَالَ و ما فَعلَ قَالَ )عليه السالم ( سِبيلَه فَقَالَ رجلٌ ِمن الْقَوِم ما هكَذَا فَعلَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 
  .فَقَالَ يقْطَع النباش و قَالَ هو ساِرق و هتاك ِللْموتى 

  ٦ - نع فٍَر الْكُوِفيعج نب دمحم   نةَ عِمريِن عِف بيس نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم
 يقُولُ يقْطَع النباش و الطَّرار و لَا يقْطَع )عليه السالم ( منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِلستخالْم.  
هاعاً فَبرح قرس نم دباب ح  

١ - نِن طَِريٍف عةَ باِويعم ناٍن عنح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل سرق حرةً فَباعها قَالَ فَقَالَ )عليه السالم ( سفْيانَ الثَّوِري قَالَ سأَلْت جعفَر بن محمٍد 

ةُ حعبا أَرلَى الَِّذي ِفيهع و دالْح ِلدا جِطئَهةُ ِإنْ كَانَ والثَّاِني و هدي قْطَعت اِرقا فَسلُها أَووٍد أَمد
 و دالْح ِلدٍن جصحم رِإنْ كَانَ غَي و ِجمناً رصحِإنْ كَانَ م ِلمع قَد ا وِطئَهى ِإنْ كَانَ ورتاش

ِإنْ كَانَ لَميفَلَا ش لَمعي  يا فَلَا شههكْرتِإنْ كَانَ اس ا ِهيهلَيع ِه ولَيَء ع  تِإنْ كَان ا وهلَيَء ع
 دِت الْحِلدج هتأَطَاع.  

 )عليه السالم ( ِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَّ- ٢  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( هدي اً فَقَطَعرح اعب ٍل قَدجِبر أُِتي .  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن حفٍْص عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ قَالَ - ٣  
 أَلْتس  
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 عِن الرجِل يِبيع الرجلَ و هما حراِن يِبيع هذَا هذَا و هذَا هذَا و يِفراِن )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
يِبيعاِن أَنفُسهما و يِفراِن ِبأَمواِل الناِس فَقَالَ تقْطَع يديِهما ِلأَنهما ساِرقَاِن ِمن بلٍَد ِإلَى بلٍَد فَ

  .أَنفُسهما و أَموالَ الناِس 
  باب نفِْي الساِرِق

١ -حِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب ِليع نوٍب عب
 قَالَ ِإذَا أُِقيم علَى )عليه السالم ( الْحسِن بِن ِرباٍط عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الساِرِق الْحد نِفي ِإلَى بلْدٍة أُخرى 
اِرقِفيِه الس قْطَعا لَا يباب م  

١ - ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نقَالَ )عليه السالم ( ب 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( كُلَّه رِني الطَّيعِفي ِريٍش ي لَا قَطْع .  

 لَا قَطْع علَى من سرق الِْحجارةَ )صلى اهللا عليه وآله ( نِبي   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ ال- ٢  
 ذَِلك اهبأَش و امخِني الرعي.  

  ٣ - ِبيى الناِد قَالَ قَضنذَا الِْإسِبه ا )صلى اهللا عليه وآله (   وِه فَمِفي كُم ارالثِّم قرس نِفيم 
فَلَا ش هأَكَلَ ِمنِن  ييترم هتِقيم مرغي و رزعلَ فَيما حم ِه ولَيَء ع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن يحيى الْخزاِز - ٤  
 أُِتي ِبالْكُوفَِة ِبرجٍل )صلوات اهللا عليه (  أَنَّ عِلياً )الم عليه الس( عن ِغياِث بِن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قرس  
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  .حماماً فَلَم يقْطَعه و قَالَ لَا قَطْع ِفي الطَّيِر 
 )عليه السالم ( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   - ٥  

 ِمِننيؤالْم فَ)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري اِرقالس هِمن قراِحِبِه فَسِر ِإذِْن صيلُ ِفيِه ِبغخدٍل يخدلَا  كُلُّ م
  .قَطْع علَيِه يعِني الْحماماِت و الْخاناِت و الْأَرِحيةَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٦  
بِن عِع بمِمس نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نِلِك ععليه السالم ( ِد الْم( ًاِليأَنَّ ع  ) عليه

  . أُِتي ِبرجٍل سرق ِمن بيِت الْماِل فَقَالَ لَا يقْطَع فَِإنَّ لَه ِفيِه نِصيباً )السالم 
  ٧ -ِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع عليه السالم ( كُوِني( 

  . لَا قَطْع ِفي ثَمٍر و لَا كَثٍَر و الْكَثَر شحم النخِل )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  باب أَنه لَا يقْطَع الساِرق ِفي الْمجاعِة

١ -غَي ى ويحي نب دمحم   نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نع هر
 قَالَ لَا يقْطَع الساِرق ِفي سنِة الْمحِل ِفي )عليه السالم ( ِزياٍد الْقَنِدي عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِز  كُلِّ شبكَلُ ِمثِْل الْخؤٍء ي اِه ذَِلكبأَش ِم واللَّح و.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

  .قَالَ قَالَ لَا يقْطَع الساِرق ِفي عاِم سنٍة يعِني ِفي عاِم مجاعٍة 
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد   ِعدةٌ- ٣  

 قَالَ )عليه السالم ( جِميعاً عن عِلي بِن الْحكَِم عن عاِصِم بِن حميٍد عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . لَا يقْطَع الساِرق ِفي أَياِم الْمجاعِة )عليه السالم ( ني كَانَ أَِمري الْمؤِمِن
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  باب حد الصبياِن ِفي السِرقَِة
١ -م نع اِهيمرِإب نب ِلياٍن   عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمح

 عِن الصِبي يسِرق قَالَ يعفَى عنه مرةً و مرتيِن و يعزر ِفي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .طْراف أَصاِبِعِه فَِإنْ عاد قُِطع أَسفَلُ ِمن ذَِلك الثَّاِلثَِة فَِإنْ عاد قُِطعت أَ

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢  
ته عِن الصِبي يسِرق قَالَ ِإذَا سرق مرةً و  قَالَ سأَلْ)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

 ذَِلك فَلُ ِمنأَس قُِطع ادفَِإنْ ع هاننب قُِطع ادفَِإنْ ع هنع ِفيع ادفَِإنْ ع هنع ِفيع ِغريص وه.  
  ٣ -اٍر قَالَ قُلْتمِن عب اقحِإس نانَ عفْوص نع هنع   اِهيمرانُ )عليه السالم (  ِلأَِبي ِإبيبالص 

 ِليع ِبِهم اِمِل )عليه السالم ( ِإذَا أُِتيفِْصِل الْأَنفِْصِل مالْم فَقَالَ ِمن قَطَع نأَي ِمن ماِملَهأَن قَطَع .  
عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٤  

 قَالَ ِإذَا سرق الصِبي عِفي عنه فَِإنْ عاد عزر فَِإنْ عاد قُِطع أَطْراف )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ع قَالَ أُِتي و ذَِلك فَلُ ِمنأَس قُِطع اداِبِع فَِإنْ عالْأَص افأَطْر ِتلَاِمِه فَقَطَعِفي اح كشلَاٍم يِبغ ِلي

  .الْأَصاِبِع 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  

 ِليع عليه السالم ( قَالَ أُِتي(ت ٍة لَماِريا  ِبجهقْطَعي لَم اطاً ووا أَسهبرفَض قَترس قَد ِحض.  
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٦ -ى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح ن
 ِفي الصِبي يسِرق )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ى فَِإنْ عمدى تتح كَّتح أَو اِملُهأَن تقُِطع ادةً فَِإنْ عرم هنفَى ععفَِإنْ قَالَ ي هاِبعأَص تقُِطع اد
 ذَِلك فَلُ ِمنأَس قُِطع ادع.  

  حميد بن ِزياٍد عِن ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٧  
 ِبغلَاٍم قَد سرق فَطَرف )عليه السالم ( ي عِلي  يقُولُ أُِت)عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( أَصاِبعه ثُم قَالَ أَما لَِئن عدت لَأَقْطَعنها ثُم قَالَ أَما ِإنه ما عِملَه ِإلَّا رسولُ اللَِّه 
  .أَنا 

  ٨ -ِن بمحِد الربع نانٌ عِد اللَِّه   أَببأَِبي ع نِد اللَِّه عبعليه السالم ( ِن أَِبي ع( قرقَالَ ِإذَا س 
صلى ( لَم يصنعه ِإلَّا رسولُ اللَِّه ] عِلي ع[الصِبي و لَم يحتِلم قُِطعت أَطْراف أَصاِبِعِه قَالَ و قَالَ 

  . و أَنا )اهللا عليه وآله 
  ٩ -حِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعاِبِه عحِض أَصعب نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم

 عِن الصِبي يسِرق فَقَالَ ِإنْ كَانَ لَه ِتسع )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
دي تقُِطع لَّ ِسِننيج و زوِد اللَِّه عدح ِمن دح عيضلَا ي و ه.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن زرارةَ قَالَ -١٠  
 ِبغلَاٍم قَد سرق فَطَرف أَصاِبعه ثُم قَالَ أَما )عليه السالم (  يقُولُ أُِتي عِلي )عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 

  . و أَنا )صلى اهللا عليه وآله ( لَِئن عدت لَأَقْطَعنها قَالَ ثُم قَالَ أَما ِإنه ما عِملَه ِإلَّا رسولُ اللَِّه 
  ١١-ِن أَحِد اللَِّه بيبع ناٍد عِزي نب ديمح   ٍة ِمنِعد نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع ِهيِكيالن دم

 لَاٍم قَدِبغ ِة فَأُِتيتِدينلَى الْمع تقَالَ كُن ِريِد اللَِّه الْقَسبِن عاِلِد بِن خِد بمحم نا عاِبنحأَص
فَقَالَ سلْه حيثُ سرق كَانَ يعلَم أَنَّ علَيِه ِفي السِرقَِة  عنه )عليه السالم ( سرق فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  عقُوبةً 
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يش أَي ِقيلَ لَه معفَِإنْ قَالَ ن قُوبالْع قَالَ ٍء ِتلْك هنلِّ عِرقَِة قَطْعاً فَخِه ِفي السلَيأَنَّ ع لَمعي ةُ فَِإنْ لَم
يش أَي قُلْت معةً قَالَ نقُوبِرقَِة عأَنَّ ِفي الس لَمعت تأَ كُن لَه قُلْت و هأَلْتفَس لَامالْغ ذْتفَأَخ  وٍء ه

نع تلَّيفَخ برقَالَ الض ه.  
دالْح ِمن ِبنيكَاتالْم اِليِك وملَى الْمع ِجبا يباب م  

١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .بد الْحر جِلد ثَماِنني و قَالَ هذَا ِمن حقُوِق الناِس  قَالَ ِإذَا قَذَف الْع)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ - ٢  
  .ني قُلْت فَِإنه زنى قَالَ يجلَد خمِسني سأَلْته عِن الْمملُوِك يفْتِري علَى الْحر قَالَ يجلَد ثَماِن

  ٣ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ سأَلْته عن عبٍد )يه السالم عل( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اِننيثَم لَدجقَالَ ي رلَى حى عرافْت.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحاِرِث بِن الْأَحوِل - ٤  

الْأَمِة تزِني قَالَ تجلَد ِنصف حد الْحر كَانَ لَها زوج أَو  ِفي )عليه السالم ( عن بريٍد عن أَِبي جعفٍَر 
 كُني لَم.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عن عبِد - ٥  

 قَالَ )عليه السالم ( ِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِص
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريعليه السالم ( قَض( ِه قَطْعلَيع سقَالَ لَي لَاهواِل مم انَ ِمنتاخ و قرٍد سبِفي ع .  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٦
ه عن قَوِل اللَِّه تعالَى فَِإذا أُحِصن قَالَ  قَالَ سأَلْت)عليهما السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما 

  .ِإحصانهن أَنْ يدخلَ ِبِهن قُلْت ِإنْ لَم يدخلْ ِبِهن أَ ما علَيِهن حد قَالَ بلَى 
  ٧ -محم نِغ عبِن الْأَصِغ ببِن الْأَصأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نانَ عملَيِن سِد ب

مروانَ بِن مسِلٍم عن عبيِد بِن زرارةَ أَو عن بريٍد الِْعجِلي الشك ِمن محمٍد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 
جلَد خمِسني قُلْت فَيِجب  أَمةٌ زنت قَالَ تجلَد خمِسني قُلْت فَِإنْ عادت قَالَ ت)عليه السالم ( اللَِّه 

يِفي ش مجا الرهلَيع  فكَي قُلْت مجا الرهلَيع ِجباٍت يرانَ مثَم تنالَاِت قَالَ ِإذَا زالْح ٍء ِمن
لَيع أُِقيم اٍت ورم عبى أَرنِإذَا ز راٍت قَالَ ِلأَنَّ الْحراِن مِفي ثَم ارةُ صِت الْأَمنقُِتلَ فَِإذَا ز دِه الْح

ثَمانَ مراٍت رِجمت ِفي التاِسعِة قُلْت و ما الِْعلَّةُ ِفي ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه رِحمها أَنْ يجمع علَيها 
ِلِمنيساِم الْملَى ِإمع قَالَ و ثُم رالْح دح و قالر ققَاِب ِربِم الرهس ِمن لَاهوِإلَى م هنثَم فَعدأَنْ ي 

.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن بكَيٍر عن عنبسةَ - ٨  

 كَانت ِلي جاِريةٌ فَزنت أَحدها قَالَ نعم و )عليه السالم ( بِن مصعٍب الْعاِبِد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .لَِكن لَيكُونُ ذَِلك ِفي ِسر ِلحاِل السلْطَاِن 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٩  
عأَِبي ج نةَ عاررز نا )عليه السالم ( فٍَر عمِإن هِلأَن اِننيثَم لَدجةً قَالَ يرةً حنصحم لُوٍك قَذَفمِفي م 

  .يجلَد ِلحقِّها 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن حميِد بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠  

 قَالَ ِإذَا زنى الْعبد ضِرب خمِسني فَِإنْ عاد ضِرب خمِسني فَِإنْ عاد ضِرب خمِسني )ه السالم علي( 
  .ِإلَى ثَماِني مراٍت فَِإنْ زنى ثَماِني مراٍت قُِتلَ و أَدى الِْإمام ِقيمته ِإلَى مولَاه ِمن بيِت الْماِل 
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عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد   -١١  
 ِفي مملُوٍك طَلَّق امرأَته )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

   تطِْليقَتيِن
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ثُم جامعها بعد فَأَمر رجلًا يضِربهما و يفَرق ما بينهما يجِلد كُلَّ واِحٍد ِمنهما خمِسني جلْدةً 
.  

عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   -١٢  
  . ِفي الْمكَاتِب يزِني قَالَ يجلَد ِفي الْحد ِبقَدِر ما أُعِتق ِمنه )عليه السالم ( اللَِّه 

عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -١٣  
 لَدجِه أَنْ يلَيةَ فَعنصحالْم فَِإنْ قَذَف هِمن ِتقا أُعِر ملَى قَدى عنِإذَا ز بكَاتالْم لَدجةَ قَالَ ياعمس

  .ثَماِنني حراً كَانَ أَو مملُوكاً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم -١٤  

 قَالَ يجلَد الْمكَاتب علَى قَدِر ما أُعِتق ِمنه و ذَكَر أَنه يجلَد ِببعِض )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِط ووِبِه كُلِِّه الس لَدجلَا ي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن يوسف بِن -١٥  

ي  ِف)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عِقيٍل عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
مكَاتبٍة زنت قَالَ ينظَر ما أُِخذَ ِمن مكَاتبِتها فَيكُونُ ِفيها حد الْحرِة و ما لَم يقْض فَيكُونُ ِفيِه 

تِلدفَج عبر ِقيب اٍع وبا ثَلَاثَةُ أَرهِمن ِتقأُع قَد و تنٍة زبكَاتقَالَ ِفي م ِة والْأَم داِع حبثَلَاثَةَ أَر 
 ِسنيمخ ابا ِحسِعهبر لْدج طاً ووونَ سعبس ةٌ وسمخ لَى ِمائٍَة فَذَِلكِة عرالْح ابِحس دالْح

ى أَنْ يأَب و فِنص ةً ولْدونَ جانثَم ةٌ وعبس فاً فَذَِلكِنص طاً ووس رشع يِة اثْنالْأَم ِمن ا وهمجر
  .أَنْ ينِفيها قَبلَ أَنْ يبين ِعتقُها 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس و عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي -١٦  
أَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نِميعاً عانَ جرجفٍَر نِإلَّا أَنَّ )عليه السالم ( ع ِمثْلَه 

 الْأَكْثَر الْأَقَلُّ و كَذَِلك ِبِه و برضِفِه فَيِنص طُ ِمنوذُ السخؤقَالَ ي سوني.  
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ٍد عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن حماٍد عن سلَيمانَ بِن خاِل-١٧  
 أَنه سِئلَ عِن الْمكَاتِب افْترى علَى رجٍل مسِلٍم قَالَ يضرب حد الْحر )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

لَم و بكَاتم وه ى ونفَِإنْ ز ِقيلَ لَه دؤي لَم ئاً أَويِتِه شبكَاتم ى ِمنِإنْ أَد اِننيثَم ئاً ِمنيش دؤي   
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 ِسنيمخ برضي ةً ولْدونَ جسمخ دالْح ِمن هنع حطْراللَِّه ي قح وِتِه قَالَ هبكَاتم.  
  ١٨-محم   نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 قَالَ الْعبد ِإذَا أَقَر علَى نفِْسِه ِعند الِْإماِم مرةً أَنه سرق )عليه السالم ( ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 
الْأَم و ها قَطَعهِرقَِة قَطَعاِم ِبالسالِْإم دا ِعنفِْسهلَى نع تةُ ِإذَا أَقَر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن سيِف بِن -١٩  
 عن عبٍد مملُوٍك قَذَف حراً )عليه السالم ( اللَِّه عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 

 برضي هلَّ فَِإنج و زقُوِق اللَِّه عح ا كَانَ ِمنا ماِس فَأَمقُوِق النح ذَا ِمنه اِننيثَم لَدجقَالَ ي
لَّ مج و زقُوِق اللَِّه عح الَِّذي ِمن قُلْت دالْح فِنص ذَا ِمنراً فَهمخ ِربش ى أَونقَالَ ِإذَا ز وا ه

 دالْح فا ِنصِفيه برضقُوِق الَِّتي يالْح.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٠  

قَالَ قَالَ أَِمري ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( و هتِري قَطَعغَي قرِدي ِإذَا سبع و هأَقْطَع قَِني لَمرِدي ِإذَا سبع 
فَي هِلأَن هأَقْطَع لَم قرِة ِإذَا سارالِْإم دبٌء  ع.  

يٍد عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن سِع-٢١  
 أَنه سِئلَ عن رجٍل كَانت لَه أَمةٌ فَكَاتبها فَقَالَت ما أَديت ِمن مكَاتبِتي فَأَنا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عب تفَأَد معا نفَقَالَ لَه اِب ذَِلكلَى ِحسةٌ عرِبِه ح ذَِلك دعا بلَاهوا مهعامج ا وِتهبكَاتم ض
 هنع ِرئد ا وِتهبكَاتم ِمن تا أَدِر مِبقَد دالْح ِمن ِربض لَى ذَِلكا عههكْرتفَقَالَ ِإنْ كَانَ اس

بعته كَانت شِريكَته ِفي الْحد ضِربت ِمثْلَ ِمن الْحد ِبقَدِر ما بِقي ِمن مكَاتبِتها و ِإنْ كَانت تا
 برضا يم.  
  ٢٢- نا عاِبنحِض أَصعب نع سوني نِعيٍد عِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع ِليع    
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 قَالَ الْمملُوك ِإذَا سرق ِمن مواِليِه لَم يقْطَع فَِإذَا سرق ِمن غَيِر مواِليِه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 قُِطع.  

  ٢٣-نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع ِليع   نٍس عِن قَيِد بمحم 
 ِفي الْعِبيِد و الِْإماِء ِإذَا زنى أَحدهم أَنْ )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .يرجم و لَا ينفَى يجلَد خمِسني جلْدةً ِإنْ كَانَ مسِلماً أَو كَاِفراً أَو نصراِنياً و لَا 
  باب ما يِجب علَى أَهِل الذِّمِة ِمن الْحدوِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ١
 ِمِننيؤالْم ا)عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِمري ِلدجي  ِر ومِفي الْخ اِنيرصالن و وِديهالْي و دبالْع و رلْح

 ٍر ِمنِفي ِمص وا ذَِلكرقَالَ ِإذَا أَظْه اِنيرصالن و وِديهالُ الْيا بفَِقيلَ م اِننيِبيِذ ثَمِكِر النسم
وهظِْهرأَنْ ي ملَه سلَي مهاِر ِلأَنصالْأَم.   

  ٢ - نٍل عجر ِق اللَِّه أَوِن ِرزفَِر بعج نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
لَيع ِقيمأَنْ ي ادٍة فَأَرِلمسأٍَة مرِبام رفَج اِنيرصلٌ نجكِِّل روتِإلَى الْم مِق اللَِّه قَالَ قُدِن ِرزفَِر بعِه ج

الْحد فَأَسلَم فَقَالَ يحيى بن أَكْثَم قَد هدم ِإميانه ِشركَه و ِفعلَه و قَالَ بعضهم يضرب ثَلَاثَةَ 
عليه ( اِلِث حدوٍد و قَالَ بعضهم يفْعلُ ِبِه كَذَا و كَذَا فَأَمر الْمتوكِّلُ ِبالِْكتاِب ِإلَى أَِبي الْحسِن الثَّ

 و سؤاِلِه عن ذَِلك فَلَما قَرأَ الِْكتاب كَتب يضرب حتى يموت فَأَنكَر يحيى بن أَكْثَم و )السالم 
يش هذَا فَِإنه نلْ عس ِمِننيؤالْم ا أَِمريقَالُوا ي و كَِر ذَِلكساُء الْعفُقَه كَرأَن ٌء لَم و ابِبِه ِكت ِطقني 

 لَم ةٌ ونِجئْ ِبِه سي قَالُوا لَم ذَا ووا هكَرأَن قَد ِلِمنيساَء الْمِه أَنَّ فُقَهِإلَي بةٌ فَكَتنِجئْ ِبِه ست لَم
كَتب ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ينِطق ِبِه ِكتاب فَبين لَنا ِلم أَوجبت علَيِه الضرب حتى يموت فَ

فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنا ِباللَِّه وحده و كَفَرنا ِبما كُنا ِبِه مشِرِكني فَلَم يك ] فَلَما أَحسوا[
 مهفَعني  
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ِإميانهم لَما رأَوا بأْسنا سنت اللَِّه الَِّتي قَد خلَت ِفي ِعباِدِه و خِسر هناِلك الْكاِفرونَ قَالَ فَأَمر ِبِه 
 اتى متح ِربكِّلُ فَضوتالْم.  

  ٣ - نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نِديٍر عِن ساِن بنح نِن عيسِن الْحِد بمحم )

  . قَالَ سأَلْته عن يهوِدي فَجر ِبمسِلمٍة قَالَ يقْتلُ )عليه السالم 
 عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ- ٤  

قَالَ قَالَ حد الْيهوِدي و النصراِني و الْمملُوِك ِفي الْخمِر و الِْفريِة سواٌء و ِإنما صوِلح أَهلُ 
 وِتِهميا ِفي بوهبرشلَى أَنْ يِة عالذِّم.  

الْيهوِدي و النصراِني يقِْذف صاِحبه ِملَّةً علَى   يونس عن سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن - ٥  
 دالْح لَدجقَالَ ي ِلمسالْم قِْذفي وِسيجالْم ِملٍَّة و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عباِد بِن صهيٍب - ٦  
 عن نصراِني قَذَف مسِلماً فَقَالَ لَه يا زاِن فَقَالَ يجلَد ثَماِنني )عليه السالم (  أَبو عبِد اللَِّه قَالَ سِئلَ

جلْدةً ِلحق الْمسِلِم و ثَماِنني سوطاً ِإلَّا سوطاً ِلحرمِة الِْإسلَاِم و يحلَق رأْسه و يطَاف ِبِه ِفي 
 هركَّلَ غَيني ِل ِديِنِه ِلكَيأَه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْوشاِء عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس - ٧  
د الْيهوِدي و النصراِني ِفي  أَنْ يجلَ)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

 و ِلِمنيساِر الْمصأَم ٍر ِمنِفي ِمص هبروا شرةً ِإذَا أَظْهلْدج اِننيِكِر ثَمسِبيِذ الْمالن ِر ومالْخ
كَن و اِزِلِهمنا ِفي موهِربِإذَا ش ملَه ِرضعي لَم و وِسيجالْم كَذَِلك نيوا بِصريى يتح اِئِسِهم

 ِلِمنيسالْم.  
  باب كَراِهيِة قَذِْف من لَيس علَى الِْإسلَاِم

١ - ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 أَنه نهى عن قَذِْف من لَيس علَى الِْإسلَاِم ِإلَّا أَنْ يطَِّلع علَى ذَِلك ِمنهم و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ب قَالَ أَيسر ما يكُونُ أَنْ يكُونَ قَد كَذَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٢  
ذَِلك  أَنه نهى عن قَذِْف من كَانَ علَى غَيِر الِْإسلَاِم ِإلَّا أَنْ يكُونَ قَِد اطَّلَعت علَى )عليه السالم ( اللَِّه 
 هِمن.  

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي الْحسِن الْحذَّاِء قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد - ٣  
عليه ( بِد اللَِّه  فَسأَلَِني رجلٌ ما فَعلَ غَِرميك قُلْت ذَاك ابن الْفَاِعلَِة فَنظَر ِإلَي أَبو ع)عليه السالم ( اللَِّه 

 نظَراً شِديداً قَالَ فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنه مجوِسي أُمه أُخته فَقَالَ أَ و لَيس ذَِلك ِفي )السالم 
  .ِديِنِهم ِنكَاحاً 

  باب ما يِجب ِفيِه التعِزير ِفي جِميِع الْحدوِد
١ -ِريعالْأَش ِليو عأَب   اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع 

 عِن التعِزيِر كَم هو قَالَ ِبضعةَ عشر سوطاً ما بين )عليه السالم ( بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِرينِة ِإلَى الِْعشرشالْع.  

 عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ  - ٢  
 عن رجلَيِن افْترى كُلُّ واِحٍد ِمنهما علَى صاِحِبِه فَقَالَ يدرأُ عنهما )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 و داِن الْحرزعي.  
 عن )عليه السالم (   عنه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣  

 ِزيرعِه تلَيقَالَ ع لَدجلْ يِبِه ه ضرعِر قَذٍْف ييلًا ِبغجر بٍل سجر.  
عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن جعفَِر بِن سماعةَ عن أَباِن   حميد بن ِزياٍد - ٤  

  بِن 
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 عِن اِلافِْتراِء علَى أَهِل الذِّمِة و )عليه السالم ( ت أَبا عبِد اللَِّه عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْ
 رزعي لَِكن قَالَ لَا و ِهملَياِء عِفي اِلافِْتر دالْح ِلمسالْم لَدجلْ ياِب هِل الِْكتأَه.  

  ٥ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح نع ِليِن عِن بسِن الْحٍد عم
 كَِم التعِزير فَقَالَ دونَ الْحد قَالَ قُلْت دونَ ثَماِنني )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

الْم دح هفَِإن ِعنيبونَ الْأَرد لَِكن ِر قَالَ فَقَالَ لَا ولَى قَدقَالَ قَالَ ع ذَِلك كَم و لُوِك قَالَ قُلْتم
  .ما يرى الْواِلي ِمن ذَنِب الرجِل و قُوِة بدِنِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٦  
 قَالَ ِإذَا )عليه السالم (  عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن جراٍح الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه النضِر بِن سويٍد

قَالَ الرجلُ ِللرجِل أَنت خِبيثٌ و أَنت ِخنِزير فَلَيس ِفيِه حد و لَِكن ِفيِه موِعظَةٌ و بعض الْعقُوبِة 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ - ٧  
 ِبِهم طَافي اِم وِإلَى الِْإم ذَِلك و قْتو لَه ساً لَيدونَ حلَدجوِر قَالَ فَقَالَ يوِد الزهش نع هأَلْتس

ِإلَّا الَِّذين تابوا قَالَ ... لناس و أَما قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداًحتى يعِرفَهم ا
قُلْت كَيف تعرف توبته قَالَ يكِْذب نفْسه علَى رُءوِس الناِس حتى يضرب و يستغِفر ربه و ِإذَا 

فَع هتبوت ترظَه فَقَد لَ ذَِلك.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن سِعيٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن منصوِر بِن - ٨  

لَى مسِلمٍة و لَم يستأِْمرها  قَالَ سأَلْته عن رجٍل تزوج ِذميةً ع)عليه السالم ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِني والز دح نثُم فِنص طاً ووس رشا عاثْن معقَالَ ن بِه أَدلَيفَع ا قَالَ فَقُلْتمهنيب قفَري قَالَ و

 بعد ما كَانَ فَعلَ قَالَ لَا يضرب و لَا هو صاِغر قُلْت فَِإنْ رِضيِت الْمرأَةُ الْحرةُ الْمسِلمةُ ِبِفعِلِه
  .يفَرق بينهما يبقَياِن علَى النكَاِح الْأَوِل 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى بِن - ٩  
 جبلَةَ عن أَِبي جِميلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر و سماعةَ عن أَِبي بِصٍري الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن

 قَالَ قُلْت  
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  . يؤدب فَِإنْ عاد أُدب فَِإنْ عاد قُِتلَ آِكلُ الربا بعد الْبينِة قَالَ
 أَنه قَالَ آِكلُ )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠  

أُد ادفَِإنْ ع بِه أَدلَيِزيِر عِم الِْخنلَح ِم والد ِة وتيالْم دِه حلَيع سلَي و بأُد ادفَِإنْ ع ب.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عِن الْحسيِن بِن -١١  

عليه ( نه قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني  أَ)عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي مخلٍَد السراِج عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِفي رجٍل دعا آخر ابن الْمجنوِن فَقَالَ لَه الْآخر أَنت ابن الْمجنوِن فَأَمر الْأَولَ أَنْ يجِلد )السالم 
لَها ِعشِرين فَلَما جلَده أَعطَى الْمجلُود صاِحبه ِعشِرين جلْدةً و قَالَ لَه اعلَم أَنه مستِحق ِمثْ

  .السوطَ فَجلَده نكَالًا ينكِّلُ ِبِهما 
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن -١٢  

فَضم نع اِريصاٍد الْأَنمِد اللَِّه حبأَِبي ع نع رمِن ععليه السالم ( ِل ب( ِهي و هأَترى امٍل أَتجِفي ر 
صاِئمةٌ و هو صاِئم قَالَ ِإنْ كَانَ قَِد استكْرهها فَعلَيِه كَفَّارتاِن و ِإنْ لَم يستكِْرهها فَعلَيِه كَفَّارةٌ 

ا كَفَّارهلَيع و تِإنْ كَان و دِف الْحطاً ِنصوس ِسنيمخ برِه ضلَيا فَعههِإنْ كَانَ أَكْر ةٌ و
  .طَاوعته ضِرب خمسةً و ِعشِرين سوطاً و ضِربت خمسةً و ِعشِرين سوطاً 

  ١٣-ِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عِن الْفَضاِعيلَ بمِإس نِعيٍد ع
 عن رجٍل أَتى أَهلَه و ِهي حاِئض قَالَ يستغِفر اللَّه و )عليه السالم ( الْهاِشِمي قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن 

بطاً روس ِرينِعش ةً وسمخ معقَالَ ن بِه أَدلَيفَع قُلْت ودعى لَا يأَت هِلأَن اِغرص وه اِني والز دح ع
  .ِسفَاحاً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي -١٤  
 ِبرجلَيِن قَد )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني  يقُولُ أُِتي أَ)عليه السالم ( ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَذَف كُلُّ واِحٍد ِمنهما صاِحبه ِبالزنى ِفي بدِنِه فَدرأَ عنهما الْحد و عزرهما 
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  ١٥-قَِريٍد الِْمنمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبِن عاِن بمعِن النع 
 عن رجٍل قَالَ ِآلخر يا فَاِسق قَالَ لَا )عليه السالم ( السلَاِم عن أَِبي حِنيفَةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 رزعي ِه ولَيع دح.  
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١٦- نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 طَافي اِم وِإلَى الِْإم ذَِلك قْتو لَه ساً لَيدونَ حلَدجوِر يالز ودهةَ قَالَ شاعمى ستح ِبِهم

 ِهملَيع اللَّه ابوا تابقَالَ ِإذَا ت دعب مهتادهلُ شقْبوا تلَحأَص وا وابفَِإنْ ت لَه وا قُلْتودعفُوا فَلَا يرعي
 دعب مهتادهش قُِبلَت و.  

  ١٧-ٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحمحِد الربع ناٍن عأَب ناِء عشِن الْو
 ِفي رجٍل سب رجلًا ِبغيِر قَذٍْف عرض ِبِه هلْ علَيِه )عليه السالم ( بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِزيرعِه تلَيقَالَ ع دح.  
الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن   حميد بن ِزياٍد عِن -١٨  

 عِن )عليه السالم ( الِْميثَِمي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .مسِلم الْحد ِفي اِلافِْتراِء علَيِهم قَالَ لَا و لَِكن يعزر اِلافِْتراِء علَى أَهِل الذِّمِة هلْ يجلَد الْ

  ١٩- ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  . ِفي الِْهجاِء التعِزير )عليه السالم ( ِمِنني  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤ)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن جعفٍَر عن أَِبي حِبيٍب عن محمِد بِن -٢٠  
 و ِهي حاِئض قَالَ يِجب علَيِه ِفي  عِن الرجِل يأِْتي الْمرأَةَ)عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

يِه شلَيع ِجبي اكِفد ِعلْتج اٍر قَالَ قُلْتِدين فاِرِه ِنصبِتدِفي اس و ارِض ِدينياِل الْحِتقْبٌء  اس
هاِني ِلأَنالز دح عبطاً روس ِرينِعش ةً وسمخ معقَالَ ن دالْح ى ِسفَاحاً ِمنأَت .  

وحِبِه قُر أَو ِريضم وه و دِه الْحلَيع ِجبِل يجباب الر  
١ - نب دمحم وٍب وبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 نِديٍر عِن ساِن بنح نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِإس ِريانُ الثَّوفْيقَالَ قَالَ ِلي س كِّياٍد الْمبِن عى بيحي
 منِزلَةً فَسلْه عن رجٍل زنى و هو مِريض ِإنْ أُِقيم علَيِه )عليه السالم ( ِإني أَرى لَك ِمن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ هِذِه الْمسأَلَةُ ِمن ِتلْقَاِء نفِْسك أَو قَالَ لَك ِإنسانٌ أَنْ الْحد مات ما تقُولُ ِفيِه فَسأَلْته فَ
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 ِإنَّ رسولَ )عليه السالم ( تسأَلَِني عنها فَقُلْت سفْيانُ الثَّوِري سأَلَِني أَنْ أَسأَلَك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
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أُِتي ِبرجٍل احتبن مستسِقي الْبطِْن قَد بدت عروق فَِخذَيِه و قَد زنى ِبامرأٍَة مِريضٍة فَأَمر رسولُ 
 ِبِعذٍْق ِفيِه ِمائَةُ ِشمراٍخ فَضِرب ِبِه الرجلُ ضربةً و ضِربت ِبِه الْمرأَةُ ضربةً ثُم ) عليه وآله صلى اهللا( اللَِّه 

  .خلَّى سِبيلَهما ثُم قَرأَ هِذِه الْآيةَ و خذْ ِبيِدك ِضغثاً فَاضِرب ِبِه و ال تحنثْ 
يم عن أَِبيِه عن يحيى بِن أَِبي ِعمرانَ عن يونس عن ِإسحاق بِن   عِلي بن ِإبراِه- ٢  

 عن حد الْأَخرِس و الْأَصم و الْأَعمى فَقَالَ علَيِهم )عليهما السالم ( عماٍر قَالَ سأَلْت أَحدهما 
أْتا يِقلُونَ معوا يِإذَا كَان وددونَ الْح.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي هماٍم عن محمِد بِن سِعيٍد عِن - ٣  
  ِبرجٍل أَصاب حداً و ِبِه)عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم ةٌ فَقَالَ أَِمريِدِه كَِثريسِفي ج وحعليه السالم ( قُر( لُوهقْتِه فَتلَيا عكَئُوهنأَ لَا تربى يتح وهرأَخ 
.  

ي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِب- ٤  
 ِبرجٍل دِميٍم قَِصٍري قَد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ أُِتي رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِإلَّا و قَد دخلَ سِقي بطْنه و قَد درت عروق بطِْنِه قَد فَجر ِبامرأٍَة فَقَالَِت الْمرأَةُ ما عِلمت ِبِه
(  أَ زنيت فَقَالَ نعم و لَم يكُن أُحِصن فَصعد رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( علَي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

  .ه ِبشماِرِخيِه  بصره و خفَضه ثُم دعا ِبِعذٍْق فَعده ِمائَةً ثُم ضرب)صلى اهللا عليه وآله 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٥  

نَّ أَِمري  أَ)عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( فَقَالَ أَِمري ذَِلك اهبأَش و ضرم و وحِبِه قُر اً ودح ابٍل أَصجِبر أُِتي 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(رِإذَا ب لَِكن و وتمِه فَيلَيع هوحكَأْ قُرنأَ لَا تربى يتح وهرأَخ  اهنددأَ ح.  
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  باب حد الْمحاِرِب
 عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم و حميد بن ِزياٍد- ١

ابِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبِه جِميعاً عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي صاِلٍح عن أَِبي عبِد 
صلى اهللا (   قَالَ قَِدم علَى رسوِل اللَِّه قَوم ِمن بِني ضبةَ مرضى فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه)عليه السالم ( اللَِّه 

 أَِقيموا ِعنِدي فَِإذَا برأْتم بعثْتكُم ِفي سِريٍة فَقَالُوا أَخِرجنا ِمن الْمِدينِة فَبعثَ ِبِهم ِإلَى ِإِبِل )عليه وآله 
اش ُءوا ورا با فَلَماِنهأَلْب أْكُلُونَ ِمني ا واِلهوأَب ونَ ِمنبرشقَِة يدوا الصكَان نلُوا ثَلَاثَةً ِمموا قَتدت

 فَهم ِفي واٍد قَد تحيروا )عليه السالم (  فَبعثَ ِإلَيِهم عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي الِْإِبِل فَبلَغَ رسولَ اللَِّه 
صلى اهللا (  فَأَسرهم و جاَء ِبِهم ِإلَى رسوِل اللَِّه لَيس يقِْدرونَ أَنْ يخرجوا ِمنه قَِريباً ِمن أَرِض الْيمِن

 فَنزلَت هِذِه الْآيةُ علَيِه ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ ِفي الْأَرِض )عليه وآله 
يِديِهم و أَرجلُهم ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض فَاختار فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَ

  . الْقَطْع فَقَطَع أَيِديهم و أَرجلَهم ِمن ِخلَاٍف )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  ٢ -ِريعالْأَش ِليو عأَب أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِميعاً   عاِر جبِد الْجبِن عِد بمحم نع 

عليه السالم ( عن صفْوانَ بِن يحيى عن طَلْحةَ النهِدي عن سورةَ بِن كُلَيٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

(الْح ِريدي أَو ِجدسالْم ِريدِزِلِه ينم ِمن جرخلٌ يجر  و هِربضقِْفيِه فَيتسي لٌ أَوجر لْقَاهةَ فَياج
يش قَالَ أَي هبذُ ثَوأْخي  اِربحا الْممِإن ةٌ ولَنعةٌ مغَارِذِه دقُولُونَ هي قُلْت لَكُمِقب نقُولُ ِفيِه مٍء ي

مرح ظَما أَعمهٍة فَقَالَ أَيِرِكيشى ملَاِم ِفي قُرالِْإس ارد ِك قَالَ فَقُلْترالش ارد لَاِم أَوالِْإس ارةً د
  .فَقَالَ هؤلَاِء ِمن أَهِل هِذِه الْآيِة ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و رسولَه ِإلَى آِخِر الْآيِة 

بِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٣  
   عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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يش أَي ِة فَقُلْتِإلَى آِخِر الْآي ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتِض فَساداً أَنْ يِفي الْأَر  ِهملَيٍء ع
 قَالَ ذَِلك ِإلَى الِْإماِم ِإنْ شاَء قَطَع و ِإنْ شاَء صلَب ِمن هِذِه الْحدوِد الَِّتي سمى اللَّه عز و جلَّ

و ِإنْ شاَء نفَى و ِإنْ شاَء قَتلَ قُلْت النفْي ِإلَى أَين قَالَ ينفَى ِمن ِمصٍر ِإلَى ِمصٍر آخر و قَالَ ِإنَّ 
  .فَِة ِإلَى الْبصرِة  نفَى رجلَيِن ِمن الْكُو)عليه السالم ( عِلياً 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  
عايبِة قَالَ لَا يِإلَى آِخِر الْآي ولَهسر و ونَ اللَّهحاِربي زاُء الَِّذينما جلَّ ِإنج لَا و ى ووؤلَا ي و 

  .يتصدق علَيِه 
  عنه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن يحيى الْحلَِبي عن بريِد بِن معاِويةَ قَالَ - ٥  

 جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما)عليه السالم ( سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه 
 وحن لَِكن ِه قَالَ لَا وِإلَي ذَِلك ضفَوفَم اُء قُلْتشا يلُ ِبِه مفْعاِم يِإلَى الِْإم قَالَ ذَِلك ولَهسر

  .الِْجنايِة 
بِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن - ٦  

 قَالَ من حملَ السلَاح ِباللَّيِل فَهو محاِرب ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( عن ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 
  .يكُونَ رجلًا لَيس ِمن أَهِل الريبِة 

  ٧ -ع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع عليه السالم ( ن( 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( ِه ولَيلَّى عاِبِع فَصالر موي لَهزأَن اٍم ثُمِة ثَلَاثَةَ أَيلًا ِبالِْحريجر لَبص 

 هفَند.  
  عِلي عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عبيِد اللَِّه بِن ِإسحاق الْمداِئِني عن أَِبي - ٨  

 قَالَ سِئلَ عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
 ولَهسِذِه ره ةً ِمناِحدو بجوتاس لَها الَِّذي ِإذَا فَعةَ فَملُوا الْآيقَتِض فَساداً أَنْ ينَ ِفي الْأَروعسي و  
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ذَا حارب اللَّه و رسولَه و سعى ِفي الْأَرِض فَساداً فَقَتلَ قُِتلَ ِبِه و ِإنْ قَتلَ و أَخذَ الْأَربِع فَقَالَ ِإ
 رهِإنْ ش ِخلَاٍف و ِمن لُهِرج و هدي تلْ قُِطعقْتي لَم الَ وذَ الْمِإنْ أَخ و ِلبص الَ قُِتلَ والْم

للَّه و رسولَه و سعى ِفي الْأَرِض فَساداً و لَم يقْتلْ و لَم يأْخِذ الْمالَ ينفَى ِمن السيف فَحارب ا
الْأَرِض قُلْت كَيف ينفَى و ما حد نفِْيِه قَالَ ينفَى ِمن الِْمصِر الَِّذي فَعلَ ِفيِه ما فَعلَ ِإلَى ِمصٍر 

بكْتي ِرِه ولَا غَي و وهاِكحنلَا ت و وهاِيعبلَا ت و وهاِلسجفَلَا ت ِفينم هِر أَنالِْمص ِل ذَِلكِإلَى أَه 
 ِهمِإلَي ِرِه كُِتبِر ِإلَى غَيالِْمص ذَِلك ِمن جرةً فَِإنْ خنِبِه س لُ ذَِلكفْعفَي وهاِربشلَا ت و اِكلُوهؤت

ذَِلك حتى تِتم السنةُ قُلْت فَِإنْ توجه ِإلَى أَرِض الشرِك ِليدخلَها قَالَ ِإنْ توجه ِإلَى أَرِض ِبِمثِْل 
  .الشرِك ِليدخلَها قُوِتلَ أَهلُها 

 عن عبيِد اللَِّه بِن   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن سلَيمانَ- ٩  
 ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ ِفي آِخِرِه يفْعلُ ِبِه ذَِلك سنةً فَِإنه سيتوب )عليه السالم ( ِإسحاق عن أَِبي الْحسِن 

  .يقْتلُ قَبلَ ذَِلك و هو صاِغر قَالَ قُلْت فَِإنْ أَم أَرض الشرِك يدخلُها قَالَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن حفٍْص عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ عن أَِبي -١٠  
سعونَ  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه و رسولَه و ي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اِكمِه الْحلَيع كُمحفِْي قَالَ يذَا النه رِة غَيبارحالْم فْيذَا نةَ هلُوا الْآيقَتِض فَساداً أَنْ يِفي الْأَر
لَى بلٍَد كَأَنْ ِبقَدِر ما عِملَ و ينفَى و يحملُ ِفي الْبحِر ثُم يقْذَف ِبِه لَو كَانَ النفْي ِمن بلٍَد ِإ

 اِفقواً يدكُونُ حي لَِكن الْقَطِْع و لِْب والص ِل ولَ الْقَتِعد رلٍَد آخلٍَد ِإلَى بب ِمن هاجركُونَ ِإخي
 لْبالص و الْقَطْع.  

  ١١- ِليع نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب ِليِن   عب داود ناٍط عبِن أَسب
 عن قَاِطِع الطَِّريِق و )عليه السالم ( أَِبي يِزيد عن عبيدةَ بِن بِشٍري الْخثْعِمي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش أَي ريخِفيِه م امقُولُونَ ِإنَّ الِْإمي اسِإنَّ الن اَء  قُلْتٍء شيش أَي سقَالَ لَي عنص  و عناَء صٍء ش
 و لُهِرج و هدي تالَ قُِطعذَ الْمأَخ لَ وفَقَت الطَِّريق قَطَع نم اِتِهمايِر ِجنلَى قَدع ِبِهم عنصي هلَِكن

ِتلَ و من قَطَع الطَِّريق و أَخذَ الْمالَ و لَم صِلب و من قَطَع الطَِّريق فَقَتلَ و لَم يأْخِذ الْمالَ قُ
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 لُهِرج و هدي تلْ قُِطعقْتِخلَاِفِه[ي ِمن [ ِمن ِفيلْ نقْتي لَم الًا وذْ مأْخي لَم و الطَِّريق قَطَع نم و
  .الْأَرِض 
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١٢- نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ٍر ِمن الْأَمصاِر فَعقَر  قَالَ من شهر السلَاح ِفي ِمص)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

اقْتص ِمنه و نِفي ِمن ِتلْك الْبلْدِة و من شهر السلَاح ِفي غَيِر الْأَمصاِر و ضرب و عقَر و أَخذَ 
ِإنْ [ِإماِم ِإنْ شاَء قَتلَه و الْمالَ و لَم يقْتلْ فَهو محاِرب فَجزاؤه جزاُء الْمحاِرِب و أَمره ِإلَى الْ

صلَبه و ِإنْ شاَء قَطَع يده و ِرجلَه قَالَ و ِإنْ ضرب و قَتلَ و أَخذَ الْمالَ فَعلَى الِْإماِم أَنْ ] شاَء
 فَيتبعونه ِبالْماِل ثُم يقْتلُونه قَالَ فَقَالَ أَبو يقْطَع يده الْيمنى ِبالسِرقَِة ثُم يدفَعه ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل

 ِإنْ عفَوا )عليه السالم ( عبيدةَ أَصلَحك اللَّه أَ رأَيت ِإنْ عفَا عنه أَوِلياُء الْمقْتوِل قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
ه ِلأَنه قَد حارب و قَتلَ و سرق قَالَ فَقَالَ أَبو عبيدةَ أَ رأَيت ِإنْ أَراد عنه فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ يقْتلَ

  .أَوِلياُء الْمقْتوِل أَنْ يأْخذُوا ِمنه الديةَ و يدعونه أَ لَهم ذَِلك قَالَ فَقَالَ لَا علَيِه الْقَتلُ 
  ١٣-حأَص ةٌ ِمنِعد   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبن

 قَالَ سأَلْته عِن الْمحاِرِب فَقُلْت )عليه السالم ( داود الطَّاِئي عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِإنَّ الِْإمام مخير ِفيِه ِإنْ شاَء قَطَع و ِإنْ شاَء صلَب و ِإنْ شاَء قَتلَ فَقَالَ لَا لَه ِإنَّ أَصحابنا يقُولُونَ 

ِإنَّ هِذِه أَشياُء محدودةٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ فَِإذَا ما هو قَتلَ و أَخذَ قُِتلَ و صِلب و ِإذَا 
أْخي لَم لَ وِإلَّا قَت أُِخذَ قُِطع ِه ثُملَيع رقْدي لَم و فَر وِإذَا ه و لْ قُِطعقْتي لَم ذَ وِإذَا أَخ ذْ قُِتلَ و

 قْطَعي لَم ابفَِإنْ ت وبتأَنْ ي.  
مرحا مهأَن لَمعالٍَة لَا يهِبج رمالْخ ِربش أَو قرس ى أَونز نةٌباب م  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن أَِبي أَيوب الْخزاِز - ١
 رجلٌ دعوناه ِإلَى جملَِة ما نحن علَيِه ِمن )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

جيش لَه نيبتي لَم ا وبأَكَلَ الر ى ونز و رمالْخ ِربش ِبِه ثُم لَاِم فَأَقَرلَِة الِْإسم  لَاِل والْح ٌء ِمن
  . أَقَر ِبتحِرِميها الْحراِم أُِقيم علَيِه الْحد ِإذَا جِهلَه قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ تقُوم علَيِه بينةٌ أَنه قَد كَانَ
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  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عمن رواه عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ قَالَ أَبو - ٢
فٍَر جعليه السالم ( ع(يأِْتِه شي لَاِم لَملَِة الِْإسمِبج ِم أَقَرجالْع لًا ِمنجر تدجو ى   لَونفِْسِري زالت ٌء ِمن

 أَنه قَد أَقَر ِبذَِلك و أَو سرق أَو شِرب الْخمر لَم أُِقم علَيِه الْحد ِإذَا جِهلَه ِإلَّا أَنْ تقُوم علَيِه بينةٌ
 فَهرع.  

عليهما (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحِدِهما - ٣  

أُِقيم علَيِه الْحد ِإذَا  ِفي رجٍل دخلَ ِفي الِْإسلَاِم فَشِرب خمراً و هو جاِهلٌ قَالَ لَم أَكُن )السالم 
 دِه الْحلَيع تأَقَم ادفَِإنْ ع هِلمأُع و ِبذَِلك هِبرأُخ لَِكن اِهلًا وكَانَ ج.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عِلي بِن - ٤  
 )صلوات اهللا عليه (  قَالَ لَقَد قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي

 ) عليه وآله صلى اهللا( ِبقَِضيٍة ما قَضى ِبها أَحد كَانَ قَبلَه و كَانت أَولَ قَِضيٍة قَضى ِبها بعد رسوِل اللَِّه 
 و أَفْضى الْأَمر ِإلَى أَِبي بكٍْر أُِتي ِبرجٍل قَد )صلى اهللا عليه وآله ( و ذَِلك أَنه لَما قُِبض رسولُ اللَِّه 

بتها و ِهي شِرب الْخمر فَقَالَ لَه أَبو بكٍْر أَ شِربت الْخمر فَقَالَ الرجلُ نعم فَقَالَ و ِلم شِر
 لَو ا وهِحلُّونتسي و رمونَ الْخبرشٍم يقَو يانرظَه نيِزِلي بنم و تلَما أَسِني لَمةٌ فَقَالَ ِإنمرحم

لُ يا أَبا حفٍْص ِفي أَمِر هذَا أَعلَم أَنها حرام فَأَجتِنبها قَالَ فَالْتفَت أَبو بكٍْر ِإلَى عمر فَقَالَ ما تقُو
الرجِل فَقَالَ معِضلَةٌ و أَبو الْحسِن لَها فَقَالَ أَبو بكٍْر يا غُلَام ادع لَنا عِلياً قَالَ عمر بلْ يؤتى 

ِقصِة الرجِل فَاقْتص علَيِه ِقصته فَقَالَ الْحكَم ِفي منِزِلِه فَأَتوه و معه سلْمانُ الْفَاِرِسي فَأَخبره ِب
 ِليكَانَ )عليه السالم ( ع ناِر فَمصالْأَن و اِجِرينهاِلِس الْمجلَى مِبِه ع وردي نم هعثْ معكٍْر ابِلأَِبي ب 

ِه فَِإنْ لَملَيع دهشِرِمي فَلْيحةَ التِه آيلَيلَا عتيِرِمي فَلَا شحةَ التِه آيلَيلَا عت كُنكٍْر   يو بلَ أَبِه فَفَعلَيَء ع
 ِليا قَالَ عِل مجعليه السالم ( ِبالر( ِليانُ ِلعلْمفَقَالَ س ِبيلَهلَّى سفَخ دِه أَحلَيع دهشي فَلَم  ) عليه السالم( 
 ِإنما أَردت أَنْ أُجدد تأِْكيد هِذِه الْآيِة ِفي و ِفيِهم أَ فَمن )عليه السالم (  عِلي لَقَد أَرشدتهم فَقَالَ

  .يهِدي ِإلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يِهدي ِإلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ 
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  باب من وجبت علَيِه حدود أَحدها الْقَتلُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ١

 نِد اللَِّه عبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحلُ )عليه السالم ( ما الْقَتهدأَح وددِه حلَيع ذُ وخؤِل يجِفي الر 
 ِليعليه السالم ( فَقَالَ كَانَ ع( ِليع الَفخلَا ي و لُهقْتي ثُم وددِه الْحلَيع ِقيمي  ) عليه السالم(.   

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد - ٢  
  . ِفي الرجِل يكُونُ علَيِه الْحدود ِمنها الْقَتلُ قَالَ تقَام علَيِه الْحدود ثُم يقْتلُ )عليه السالم ( اللَِّه 

  ٣ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ قَضى أَِمري )عليه السالم ( أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤعليه السالم( الْم(  و رمِبِه الْخرِلش هلَدفَج دِه الْحلَيع فَأَقَام قرس راً ومخ ِربش لَ وقَت نِفيم 
  .قَطَع يده ِفي سِرقَِتِه و قَتلَه ِبقَتِلِه 

ناٍن و ابِن بكَيٍر عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِس- ٤  
 ِفي رجٍل اجتمعت علَيِه حدود ِفيها الْقَتلُ قَالَ يبدأُ ِبالْحدوِد الَِّتي ِهي )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 دعلُ بقْتي ِل ثُمونَ الْقَتد.  
دِه الْحلَيع قَمي اً فَلَمدى حأَت نباب مابى تتح   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً - ١
 ِفي رجٍل سرق أَو شِرب الْخمر أَو )عليهما السالم ( عن جِميِل بِن دراٍج عن رجٍل عن أَحِدِهما 

لَم يعلَم ِبذَِلك ِمنه و لَم يؤخذْ حتى تاب و صلَح فَقَالَ ِإذَا صلَح و عِرف ِمنه أَمر جِميلٌ زنى فَ
 دِه الْحلَيع قَمي لَم  
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 هأَقَلَّ ِمن ٍر أَوهةَ أَشسمكَانَ خ قَالَ لَو قَمي راً قَِريباً لَمفَِإنْ كَانَ أَم ٍر قُلْتيمأَِبي ع نب دمحقَالَ م
 وددِه الْحلَيع قَمي ِميلٌ لَمج رأَم رظَه قَد و.  
   .)عليهما السالم (  عن أَحِدِهما    و رِوي ذَِلك عن بعِض أَصحاِبنا

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن بعِض - ٢  
لْبينةُ ِبأَنه زنى ثُم  ِفي رجٍل أُِقيمت علَيِه ا)عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِه شلَيا عفَم ابقَالَ ِإنْ ت برضلَ أَنْ يقَب برِإنْ  ه و دِه الْحلَيع اِم أَقَامِد الِْإمِفي ي قَعِإنْ و ٌء و
  .عِلم مكَانه بعثَ ِإلَيِه 

  باب الْعفِْو عِن الْحدوِد
١ -أَص ةٌ ِمنةَ   ِعداعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

 قَالَ من أَخذَ ساِرقاً فَعفَا عنه فَذَاك لَه فَِإنْ رِفع ِإلَى الِْإماِم )عليه السالم ( بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَ الَِّذي سِرق ِمنه أَنا أَهب لَه لَم يدعه الِْإمام حتى يقْطَعه ِإذَا رِفع ِإلَيِه و ِإنما الِْهبةُ قَطَعه فَِإنْ قَا

هتوِد اللَِّه فَِإذَا اندالْحاِفظُونَ ِلح لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو ذَِلك اِم وِإلَى الِْإم فَعرلَ أَنْ يقَب دى الْح
 كَهرتٍد أَنْ يِلأَح ساِم فَلَيِإلَى الِْإم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٢  
ص يرفَعه أَو يتركُه فَقَالَ ِإنَّ صفْوانَ بن أُميةَ كَانَ  قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يأْخذُ اللِّ)عليه السالم ( اللَِّه 

 ِحني ِرقس قَد اَءهِرد دجاَء فَوالْم ِريقهي جرخ و اَءهِرد عضاِم فَورِجِد الْحسطَِجعاً ِفي الْمضم
 باِئي فَذَهِبِرد بذَه نِه فَقَالَ مِإلَي عجر ِبيِإلَى الن هفَعفَر هاِحبذَ صفَأَخ هطْلُبصلى اهللا عليه وآله ( ي( 

 ِبيولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ النسا راِئي يِل ِردأَج ِمن هدي قْطَعانُ أَ تفْوفَقَالَ ص هدوا ياقْطَع 
 فَهلَّا كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ ترفَعه ِإلَي قُلْت )صلى اهللا عليه وآله ( ه فَقَالَ رسولُ اللَِّه قَالَ نعم قَالَ فَأَنا أَهبه لَ

اِم فَقَالَ حِإلَى الِْإم ِهيتنلَ أَنْ يفِْو قَبِن الْعع هأَلْتس قَالَ و معِه قَالَ نِإلَي ِفعِزلَِتِه ِإذَا رنِبم امفَالِْإم نس
.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن - ٣
 عِن الرجِل يأْخذُ اللِّص يدعه أَفْضلُ أَم يرفَعه )عليه السالم (  سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ

فَقَالَ ِإنَّ صفْوانَ بن أُميةَ كَانَ متِكئاً ِفي الْمسِجِد علَى ِرداِئِه فَقَام يبولُ فَرجع و قَد ذُِهب ِبِه 
وِل اللَِّه فَطَلَبسِإلَى ر همفَقَد هدجفَو هاِحبا )صلى اهللا عليه وآله (  صانُ يفْوفَقَالَ ص هدوا يفَقَالَ اقْطَع 

ِهي ِبِه  أَلَا كَانَ ذَِلك قَبلَ أَنْ تنت)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه أَنا أَهب ذَِلك لَه فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 نساِم فَقَالَ حِإلَى الِْإم ِهيتنلَ أَنْ يوِد قَبدِن الْحفِْو عِن الْعع هأَلْتس قَالَ و ِإلَي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٤  
وٍب عبحفٍَر معأَِبي ج نع اِسيٍس الْكُنيرض نِن ِرئَاٍب عِن )عليه السالم ( ِن ابفَى ععقَالَ لَا ي 

الْحدوِد الَِّتي ِللَِّه دونَ الِْإماِم فَأَما ما كَانَ ِمن حق الناِس ِفي حد فَلَا بأْس أَنْ يعفَى عنه دونَ 
  .الِْإماِم 

محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء عن محمِد   - ٥  
 قَالَ قُلْت لَه رجلٌ جنى علَي أَعفُو عنه أَو أَرفَعه ِإلَى )عليه السالم ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

ح ولْطَاِن قَالَ هالس و قَّكح تا طَلَبماِم فَِإنِإلَى الِْإم هتفَعِإنْ ر و نسفَح هنع تفَوِإنْ ع قُّك
  .كَيف لَك ِبالِْإماِم 

 عِن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن سماعةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٦  
ِل يجِفي أَنْ الر و لَهدبي دعب هِإن ِفي ِحلٍّ ثُم ذَِلك ِمن لُهعجي و هنفُو ععى فَينلَ ِبالزجالر قِْذف

لزاِنيِة يقَدمه حتى يجِلده قَالَ فَقَالَ لَيس لَه حد بعد الْعفِْو فَقُلْت لَه أَ رأَيت ِإنْ هو قَالَ يا ابن ا
 اَءتى شتِه مِإلَى أُم فْوالْع فُوعأَنْ ي لَه سةً فَلَييح هأُم تِللَِّه فَقَالَ ِإنْ كَان ذَِلك كرت و هنفَا عفَع

  .وه أَخذَت ِبحقِّها قَالَ فَِإنْ كَانت أُمه قَد ماتت فَِإنه وِلي أَمِرها يجوز عفْ
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 نا ابِل يجقُولُ ِللرِل يجالر ِفيِه و ِجعري ثُم دِن الْحفُو ععِل يجباب الر
  الْفَاِعلَِة و ِلأُمِه وِلياِن

 ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن أَِخيِه  - ١
 قَالَ سأَلْته عِن )عليه السالم ( الْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِل يجالر دعب هِلدجأَنْ ي لَه سفِْو قَالَ لَيالْع دعب هِلدجأَنْ ي ِريدي ثُم هنفُو ععِل فَيجلَى الرِري عفْت
  .الْعفِْو 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى - ٢  
يعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد جِم
  لَو أَنَّ رجلًا قَالَ ِلرجٍل يا ابن الْفَاِعلَِة يعِني الزنى و كَانَ ِللْمقْذُوِف أَخ ِلأَِبيِه و)عليه السالم ( اللَِّه 

 لَه أَ كَانَ ذَِلك هِلدجي اِلي وِإلَى الْو همقَدا أَنْ يمهدأَح ادأَر ِن الْقَاِذِف وا عمهدفَا أَحِه فَعأُم
 كَانت أُمهما فَقَالَ أَ لَيس أُمه ِهي أُم الَِّذي عفَا قُلْت نعم ثُم قَالَ ِإنَّ الْعفْو ِإلَيِهما جِميعاً ِإذَا

  .ميتةً فَالْأَمر ِإلَيِهما ِفي الْعفِْو فَِإنْ كَانت حيةً فَالْأَمر ِإلَيها ِفي الْعفِْو 
  باب أَنه لَا حد ِلمن لَا حد علَيِه

١ - اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍر عمِن عب )

  . قَالَ لَا حد ِلمن لَا حد علَيِه )عليه السالم 
يِه شلَيع كُني لًا لَمجر وناً قَذَفنجأَنَّ م لَو ذَِلك فِْسريت و     كُني لٌ لَمجر قَذَفَه لَو ٌء و

 دِه حلَيع.  
  ٢ -م نِد اللَِّه   اببا عأَب تِمعاٍر قَالَ سسِن يِل بيفُض نع وبأَِبي أَي نوٍب عبعليه ( ح

   )السالم 
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يِه يعِني لَو أَنَّ مجنوناً قَذَف رجلًا لَم أَر علَيِه شيئاً و لَو قَذَفَه رجلٌ يقُولُ لَا حد ِلمن لَا حد علَ
 دِه حلَيع كُني اِن لَما زي فَقَالَ لَه.  

دِفي ح فَّعشلَا ي هباب أَن  
١ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نانَ عثْمِن عاِن بأَب نكَِم عِن الْحب 

ِء الَِّذي لَا حد ِفيِه   قَالَ كَانَ أُسامةُ بن زيٍد يشفَع ِفي الشي)عليه السالم ( سلَمةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَيِه حد فَشفَع لَه أُسامةُ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه  ِبِإنساٍن قَد وجب ع)صلى اهللا عليه وآله ( فَأُِتي رسولُ اللَِّه 

  . لَا يشفَّع ِفي حد )صلى اهللا عليه وآله ( 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٢  

 نب ِليع ى وِن ِعيسِن بِد بمحم نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب
 أَمةٌ فَسرقَت ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ ِلأُم سلَمةَ زوجِة النِبي )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

 يا أُم سلَمةَ )صلى اهللا عليه وآله (  فَكَلَّمته أُم سلَمةَ ِفيها فَقَالَ النِبي )صلى اهللا عليه وآله ( لنِبي قَوٍم فَأُِتي ِبها ا
   .)صلى اهللا عليه وآله ( هذَا حد ِمن حدوِد اللَِّه عز و جلَّ لَا يضيع فَقَطَعها رسولُ اللَِّه 

  ٣ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نعليه السالم (  ب( 
 ِمِننيؤالْم ِف)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري فَعاش و ِلكُهمي هفَِإن املَغَ الِْإمِإذَا ب دِفي ح دأَح نفَعشا  لَا ييم

 و فُوِع لَهشالْم وِع ِمنجالر عم دِر الْحاِم ِفي غَيالِْإم دِعن فَعاش و مدالن تأَيِإذَا ر املُِغ الِْإمبي لَم
  .لَا تشفَع ِفي حق امِرٍئ مسِلٍم و لَا غَيِرِه ِإلَّا ِبِإذِْنِه 

  ٤ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ناِط عنى الْحثَنم نانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس ن
 ِلأُسامةَ بِن زيٍد يا أُسامةُ لَا تشفَع ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 دح.  
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دلَا كَفَالَةَ ِفي ح هباب أَن  
 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

  . لَا كَفَالَةَ ِفي حد )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه قَالَ
  باب أَنَّ الْحد لَا يورثُ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ١
بأَِبي ع نع اِطياباٍر السمع ناِلٍم عا )عليه السالم ( ِد اللَِّه سثُ كَمورلَا ي دقُولُ ِإنَّ الْحي هتِمعقَالَ س 

 فَلَم كَهرت نم و هِليو وفَه هثَِة فَطَلَبرالْو ِبِه ِمن قَام نم لَِكن و قَارالْع الُ والْم ةُ ويثُ الدورت
 و لَه قفَلَا ح هطْلُبا كَانَ يمهدأَح هنفَا عفَِإنْ ع قْذُوِف أَخِللْم لًا وجر ٍل قَذَفجِمثْلُ ر ذَِلك

  .ِللْآخِر أَنْ يطْلُبه ِبحقِِّه ِلأَنها أُمهما جِميعاً و الْعفْو لَهما جِميعاً 
 )عليه السالم ( ي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِل- ٢  

  .قَالَ الْحد لَا يورثُ 
دِفي ح ِمنيلَا ي هباب أَن  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن بعِض - ١
ا عاِبنحِد اللَِّه أَصبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ِمِننيؤالْم لٌ أَِمريجى رقَالَ أَت  ) عليه السالم( ذَا قَدٍل فَقَالَ هجِبر 

لَا ِقص و دِفي ح ِمنيفَقَالَ لَا ي ِلفْهحتاس ِمِننيؤالْم ا أَِمريةٌ فَقَالَ ينيب لَه كُنت لَم ِفي قَذَفَِني و اص
  .عظٍْم 

http://www.islam4u.com


  )٢٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

دترالْم دباب ح  
عِن ابِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً - ١

 عِن الْمرتد )عليه السالم ( محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
د ِإسلَاِمِه فَلَا توبةَ  بع)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ من رِغب عِن الِْإسلَاِم و كَفَر ِبما أَنزلَ اللَّه علَى محمٍد 

  .لَه و قَد وجب قَتلُه و بانت ِمنه امرأَته و يقْسم ما ترك علَى ولِْدِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن موسى بِن بكٍْر - ٢  

 أَنَّ رجلًا ِمن الْمسِلِمني تنصر فَأُِتي ِبِه أَِمري )عليه السالم (  بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل
 ِمِننيؤِطئَ)عليه السالم ( الْماللَِّه فَو ادا ِعبقَالَ طَئُوا ي ِرِه ثُمعلَى شع ضِه فَقَبلَيى عفَأَب هابتتى  فَاستح 

 اتم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي - ٣  

ذَا ارتدت عِن  ِفي الْمرتد يستتاب فَِإنْ تاب و ِإلَّا قُِتلَ و الْمرأَِة ِإ)عليه السالم ( جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الِْإسلَاِم استِتيبت فَِإنْ تابت و رجعت و ِإلَّا خلِّدت ِفي السجِن و ضيق علَيها ِفي حبِسها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٤  
ِد اللَِّه النبأَِبي ع نةَ عاررِن زِد بيبع نانَ عملَيِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بِفي )عليه السالم ( ض 

   .الصِبي يختار الشرك و هو بين أَبويِه قَالَ لَا يترك و ذَِلك ِإذَا كَانَ أَحد أَبويِه نصراِنياً
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل - ٥  

 ِفي رجٍل رجع عِن الِْإسلَاِم قَالَ يستتاب فَِإنْ تاب و )عليهما السالم ( بِن دراٍج و غَيِرِه عن أَحِدِهما 
 ِقيلَ ِلجِميٍل فَما تقُولُ ِإنْ تاب ثُم رجع عِن الِْإسلَاِم قَالَ يستتاب ِقيلَ فَما تقُولُ ِإنْ تاب ِإلَّا قُِتلَ

رم دِه الْحلَيع قَاماِني الَِّذي يِزلَِة الزنِدي ِبمِعن هلَِكن ئاً ويذَا شِفي ه عمأَس قَالَ لَم عجر ِن ثُميت
  .ثُم يقْتلُ بعد ذَِلك و قَالَ روى أَصحابنا أَنَّ الزاِني يقْتلُ ِفي الْمرِة الثَّاِلثَِة 
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نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب- ٦
 )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

برِديٍق فَضِبِزن أُِتي هتِعلَاو .  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبِه - ٧  

  ِفي الصِبي ِإذَا شب فَاختار)عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .النصراِنيةَ و أَحد أَبويِه نصراِني أَو مسِلميِن قَالَ لَا يترك و لَِكن يضرب علَى الِْإسلَاِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٨  
 فَقَالُوا السلَام علَيك يا ربنا فَاستتابهم )عليه السالم (  اللَِّه قَالَ أَتى قَوم أَِمري الْمؤِمِنني عن أَِبي عبِد

يى بأَفْض ا واِنِبهى ِإلَى جرةً أُخِفريح فَرح اراً وا نِفيه قَدأَو ةً وِفريح ملَه فَروا فَحوبتي ا فَلَممهن
  .فَلَما لَم يتوبوا أَلْقَاهم ِفي الْحِفريِة و أَوقَد ِفي الْحِفريِة الْأُخرى حتى ماتوا 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن ساِلٍم عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر - ٩  
 ِبرجٍل ِمن بِني ثَعلَبةَ )صلوات اهللا عليه (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه عن جاِبٍر عن أَ

 ِمِننيؤالْم أَِمري ِه فَقَالَ لَهلَيوا عِهدلَاِمِه فَشِإس دعب رصنت عليه السالم ( قَد(هلَاِء الشؤقُولُ ها يقَالَ  م ود
 قَِبلْت قَد و قَكنع تبرلَض ودهالش تكَذَّب لَو كا ِإنلَاِم فَقَالَ أَمِإلَى الِْإس ِجعا أَرأَن قُوا ودص

 هدعوعاً بجر كلْ ِمنأَقْب لَم تعجِإنْ ر كفَِإن دعلَا ت و كِمن.  
  ١٠-يحي نب دمحم   نفٍَر ععِن جب ِليع نع وِريابسيالن ِليِن عب ِكيرمِن الْعى ع

 قَالَ سأَلْته عن مسِلٍم تنصر قَالَ يقْتلُ و لَا يستتاب قُلْت فَنصراِني )عليه السالم ( أَِخيِه أَِبي الْحسِن 
  .سلَاِم قَالَ يستتاب فَِإنْ رجع و ِإلَّا قُِتلَ أَسلَم ثُم ارتد عِن الِْإ

  ١١- نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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 اِطياباٍر السمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي
 عِن الِْإسلَاِم و جحد  يقُولُ كُلُّ مسِلٍم بين مسِلميِن ارتد)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 نبوته و كَذَّبه فَِإنَّ دمه مباح ِلكُلِّ من سِمع ذَِلك ِمنه و امرأَته باِئنةٌ ِمنه )صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 
تعت ثَِتِه ورلَى وع الُهم مقْسي و هبقْرفَلَا ت دتار موي هأَترام د]دعب [ ا وهجوا زهنفَّى عوتةَ الْمِعد

 هِتيبتسلَا ي و لَهقْتاِم أَنْ يلَى الِْإمع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد -١٢  

  . قَالَ من أُِخذَ ِفي شهِر رمضانَ و قَد أَفْطَر فَرِفع ِإلَى الِْإماِم يقْتلُ ِفي الثَّاِلثَِة  )عليه السالم( اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن حماِد بِن عثْمانَ عِن -١٣  

 ِإنَّ بِزيعاً يزعم أَنه نِبي فَقَالَ ِإنْ سِمعته يقُولُ )عليه السالم ( لْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُ
 ي ذَِلكِكنمي ٍة فَلَمرم رغَي لَه تلَسقَالَ فَج لْهفَاقْت ذَِلك.  

  ١٤-ِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عع اِسيالْكُن اِريزِن الْأَبمحِد الربع نى ع
صلى اهللا عليه (  أَ رأَيت لَو أَنَّ رجلًا أَتى النِبي )عليه السالم ( الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

أَنت أَم لَا كَانَ يقْبلُ ِمنه قَالَ لَا و لَِكن كَانَ يقْتلُه ِإنه لَو قَِبلَ  فَقَالَ و اللَِّه ما أَدِري أَ نِبي )وآله 
  .ذَِلك ِمنه ما أَسلَم مناِفق أَبداً 

  ١٥- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ أُِتي أَِمري )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه عبِد 

 ِمِننيؤا)عليه السالم ( الْملُ معجي نالًا كَِثرياً فَِلمم ِإنَّ لَه فَِقيلَ لَه هتِعلَاو برِديٍق فَضلِْدِه  ِبِزنقَالَ ِلو لُه
  .و ِلورثَِتِه و ِلزوجِتِه 

  ١٦- ِمِننيؤالْم اِد أَنَّ أَِمرينذَا الِْإسِبه صلوات اهللا عليه (   و( ِهدِديٍق ِإذَا شِفي ِزن كُمحكَانَ ي 
 جازت شهادةُ الرجلَيِن و أَبطَلَ شهادةَ علَيِه رجلَاِن عدلَاِن مرِضياِن و شِهد لَه أَلْف ِبالْبراَءِة

 ومكْتم ِدين هالْأَلِْف ِلأَن.  
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  ١٧- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه لَا )عليه السالم (   و و هأَترام هنلُ عزعت دترالْم 
  .ب ثَلَاثَةَ أَياٍم فَِإنْ تاب و ِإلَّا قُِتلَ يوم الراِبِع تؤكَلُ ذَِبيحته و يستتا

  ١٨- ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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 فَقَالُوا السلَام علَيك يا ربنا )عليه السالم (  قَالَ أَتى قَوم أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 اراً وا نِفيه قَدأَو ةً وِفريح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتتفَاس ا واِنِبهى ِإلَى جرةً أُخِفريح فَرح

حتى ] ناراً[أَفْضى ما بينهما فَلَما لَم يتوبوا أَلْقَاهم ِفي الْحِفريِة و أَوقَد ِفي الْحِفريِة الْأُخرى 
  .ماتوا 

  ١٩-محم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 قَالَ الْعبد ِإذَا )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

م هِلأَن آِبق وه و قْطَعي لَم قرس اِليِه ثُموم ِمن قوِع أَبجى ِإلَى الرعدي لَِكن لَاِم وِن الِْإسع دتر
 قُِتلَ و ِرقَِة ثُمِبالس هدي تاِليِه قُِطعوِإلَى م ِجعرى أَنْ يلَاِم فَِإنْ أَبوِل ِفي الِْإسخالد اِليِه ووِإلَى م

  .الْمرتد ِإذَا سرق ِبمنِزلَِتِه 
  ٢٠-م نفٍَر   ابعو جِئلَ أَبقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبعليه ( ح

 عن رجٍل شِهد علَيِه شهود أَنه أَفْطَر ِمن شهِر رمضانَ ثَلَاثَةَ أَياٍم فَقَالَ يسأَلُ هلْ علَيك )السالم 
ِإنْ قَالَ لَا فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ يقْتلَه و ِإنْ هو قَالَ نعم فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ ينهكَه ِفي ِإفْطَاِرك ِإثْم فَ

  .ضرباً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد -٢١  

 فَقَالَ يقْتلُه الْأَدنى فَالْأَدنى قَبلَ أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه سأَلَ عمن شتم رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  اللَِّه
  .يرفَعه ِإلَى الِْإماِم 

  ٢٢-ح ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مانَ عثْمِن عاِد بم
 ِإنَّ بِزيعاً يزعم أَنه نِبي قَالَ فَِإنْ سِمعته يقُولُ )عليه السالم ( ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ي ذَِلكِكنمي ٍة فَلَمرم رغَي تلَسقَالَ فَج لْهفَاقْت ذَِلك.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن صاِلِح -٢٣  

(  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن سهٍل عن ِكرِديٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه و أَِبي جعفٍَر 

ا فَرغَ ِمن أَهِل الْبصرِة أَتاه سبعونَ رجلًا ِمن الزطِّ فَسلَّموا علَيِه و كَلَّموه ِبِلساِنِهم  لَم)عليه السالم 
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 ِه ولَيا عوفَأَب لُوقخاللَِّه م دبا عأَن ما قُلْتكَم تي لَسِإن مقَالَ لَه ثُم اِنِهمِبِلس ِهملَيع دقَالُوا فَر
  أَنت هو فَقَالَ لَهم لَِئن لَم تنتهوا و ترِجعوا عما قُلْتم ِفي و تتوبوا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 
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نكُم فَأَبوا أَنْ يرِجعوا و يتوبوا فَأَمر أَنْ تحفَر لَهم آبار فَحِفرت ثُم خرق بعضها ِإلَى بعٍض لَأَقْتلَ
دخلَ ثُم قَذَفَهم ِفيها ثُم خمر رُءوسها ثُم أُلِْهبِت النار ِفي ِبئٍْر ِمنها لَيس ِفيها أَحد ِمنهم فَ

  .الدخانُ علَيِهم ِفيها فَماتوا 
  باب حد الساِحِر

 قَالَ )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
مسِلِمني يقْتلُ و ساِحر الْكُفَّاِر لَا يقْتلُ ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه  ساِحر الْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .و ِلم لَا يقْتلُ ساِحر الْكُفَّاِر قَالَ ِلأَنَّ الْكُفْر أَعظَم ِمن السحِر و ِلأَنَّ السحر و الشرك مقْروناِن 
  ٢ -حم ى ويحي نب دمحِد   مبِن عِد بمحم نِن عسالْح نب ِبيبح ِن ويسالْح نب دم

 قَالَ الساِحر يضرب )عليه السالم ( الْحِميِد الْعطَّاِر عن بشاٍر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِه رأِْس] أُم[ِبالسيِف ضربةً واِحدةً علَى 

  باب النواِدِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح - ١

 رجلًا حداً  أَمر قَنبر أَنْ يضِرب)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الثَّوِري عن أَِبي جعفٍَر 
 ِليع هاٍط فَأَقَادوثَلَاثَةَ أَس هادفَز ربلُظَ قَناٍط )عليه السالم ( فَغوٍر ثَلَاثَةَ أَسبقَن ِمن .  

 )سالم عليه ال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  
 ِإنَّ أَبغض الناِس ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ رجلٌ جرد ظَهر مسِلٍم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 قِر حيِبغ.  
 قَالَ نهى رسولُ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن بعِض أَصحاِبنا- ٣  

  . عِن الْأَدِب ِعند الْغضِب )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  ٤ - رمِن عب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

اِن عِض الِْغلْمعب نع اِسرلَّاِل قَالَ قَالَ يِن الْحسأَِبي الْح عليه السالم ( ن( ِرقسي دبالُ الْعزقَالَ لَا ي هأَن 
  حتى
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  .ِإذَا استوفَى ثَمن يِدِه أَظْهرها اللَّه علَيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد ِفي مساِئِل ِإسماِعيلَ بِن ِعيسى عِن - ٥  

 افَقَكِإنْ و هِربضأَنْ ت ِحلُّ لَكلَا فَقَالَ لَا ي أَم هبرِحلُّ ضأَ ي هاِحبِصي صعلُوٍك يمالْأَِخِري ِفي م
  .ا فَخلِّ عنه فَأَمِسكْه و ِإلَّ

  ٦ - ِريتخأَِبي الْب نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
جِريٍد أَو تخِويٍف أَو  قَالَ من أَقَر ِعند ت)عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .حبٍس أَو تهِديٍد فَلَا حد علَيِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن أَسلَم الْجبِلي عن عاِصِم - ٧  

 قَالَ سأَلْته عِن امرأٍَة ذَاِت بعٍل زنت )ه السالم علي( بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ِلقَتِلها ولَدها و ترجم ِلأَنها ] جلْدٍة[فَحِبلَت فَلَما ولَدت قَتلَت ولَدها ِسراً قَالَ تجلَد ِمائَةَ 

بعٍل زنت فَحِبلَت فَقَتلَت ولَدها ِسراً قَالَ تجلَد ِمائَةً محصنةٌ قَالَ و سأَلْته عِن امرأٍَة غَيِر ذَاِت 
  .ِلأَنها زنت و تجلَد ِمائَةً ِلأَنها قَتلَت ولَدها 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( لَدالْو أُلِْزم و دالْح ِلدج فَاهن لٍَد ثُمِبو أَقَر نقَالَ م .  

 عن  قَالَ سأَلْته)عليهما السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن سِعيٍد رفَعه عن أَحِدِهما - ٩  
رجٍل يسِرق فَتقْطَع يده ِبِإقَامِة الْبينِة علَيِه و لَم يرد ما سرق كَيف يصنع ِبِه ِفي ماِل الرجِل 

لَا كَِثري قَِليلٌ و هدِعن سلَي هى أَنعِإِن اد و هدِه رلَيع سلَي أَ و هِمن قرالَِّذي س هِمن ذَِلك ِلمع و 
 قَهرٍم سهِدر آِخر يدؤى يتى حعستسقَالَ ي.  

  عِلي عن أَِبيِه عن محمِد بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد -١٠  
  اِد ما حده قَالَ لَا حد علَى الْقَواِد أَ لَيس ِإنما يعطَى الْأَجر  أَخِبرِني عِن الْقَو)عليه السالم ( اللَِّه 
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عمجا يمِإن اكِفد ِعلْتج قُلْت قُودلَى أَنْ يع نيب لِّفؤالْم اماً قَالَ ذَاكرثَى حالْأُن الذَّكَِر و نيب 
الذَّكَِر و الْأُنثَى حراماً فَقُلْت هو ذَاك جِعلْت ِفداك قَالَ يضرب ثَلَاثَةَ أَرباِع حد الزاِني خمسةً 

ي هو ِفيِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك فَما علَى رجٍل الَِّذي و سبِعني سوطاً و ينفَى ِمن الِْمصِر الَِّذ
وثَب علَى امرأٍَة فَحلَق رأْسها قَالَ يضرب ضرباً وِجيعاً و يحبس ِفي ِسجِن الْمسِلِمني حتى 

ا واِئهِنس رهم هأُِخذَ ِمن تبا فَِإنْ نهرعأَ شربتسةُ يسمةُ كَاِملَةً خيالد هِمن أُِخذَت تبني ِإنْ لَم 
 أَِة ورالْم رعاٍن ِإنَّ شِسن نا ابا قَالَ يهرعش تبا ِإنْ ناِئهِنس رهم ارص ففَكَي ٍم فَقُلْتهآلَاِف ِدر

  .أَحِدِهما وجب لَها الْمهر كَاِملًا عذْرتها يشتِركَاِن ِفي الْجماِل فَِإذَا ذُِهب ِب
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن -١١  

جلُ ينتِفي ِمن ولَِدِه و  قَالَ قُلْت لَه الر)عليه السالم ( ِسناٍن عِن الْعلَاِء بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِإنْ كَانَ ِمن لُوِك ومالْم دطاً حوس ِسنيمخ دالْح ِلدٍة جرح ِمن لَدِبِه فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْو أَقَر قَد

يٍة فَلَا شِه  أَملَيَء ع.  
لراِزي عِن الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن أَحمد عن أَِبي عبِد اللَِّه ا-١٢  

 الزنى أَشر أَو )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه الْمؤِمِن عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
اِننيِر ثَممِفي الْخ ارص فكَي ِر ومالْخ برش و اِحدو دالْح اقحا ِإسى ِمائَةً فَقَالَ ينِفي الز و 

  .لَِكن ِزيد هذَا ِلتضِييِعِه النطْفَةَ و ِلوضِعِه ِإياها ِفي غَيِر موِضِعها الَِّذي أَمره اللَّه عز و جلَّ ِبِه 
  ١٣-حِض أَصعب نع دمأَح نب دمحم   اِهيمرِإب نع ٍد الثَّقَِفيمحِن مب اِهيمرِإب ناِبِه ع

بِن يحيى الثَّوِري عن هيثَِم بِن بِشٍري عن أَِبي بِشٍري عن أَِبي روٍح أَنَّ امرأَةً تشبهت ِبأَمٍة ِلرجٍل 
ى أَنري وه ا وهاقَعلًا فَولَي ذَِلك و ِليلَ ِإلَى عسفَأَر رمِإلَى ع ِفعفَر هتاِريا جفَقَالَ )عليه السالم ( ه 

  .اضِرِب الرجلَ حداً ِفي السر و اضِرِب الْمرأَةَ حداً ِفي الْعلَاِنيِة 
 )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِن-١٤  

  .قَالَ لَا يقَام الْحد علَى الْمستحاضِة حتى ينقَِطع الدم عنها 
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  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد الْمحموِدي عن أَِبيِه عن يونس عِن -١٥  
 قَالَ سِمعته يقُولُ الْواِجب علَى الِْإماِم ِإذَا نظَر )عليه السالم ( خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن بِن 

أَِمني هظَِرِه ِلأَنن عٍة منيِإلَى ب اجتحلَا ي و دِه الْحلَيع ِقيمأَنْ ي رمالْخ برشي ِني أَوزٍل يجِإلَى ر 
  اللَِّه 
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 قُلْت هعدي و ِضيمي و اههني و هربزِه أَنْ يلَيع اِجبفَالْو ِرقسٍل يجِإلَى ر ظَرِإذَا ن لِْقِه وِفي خ
اِس كَيِللن واِس فَهِإذَا كَانَ ِللن و هتاِم ِإقَاملَى الِْإمع اِجبِإذَا كَانَ ِللَِّه فَالْو ققَالَ ِلأَنَّ الْح ذَاك ف
.  

  ١٦- ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري هفَعٍد رمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحعليه السالم (   م( 
 وددالْح ودهلِّي الشوي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم -١٧  
ِر حد  قَالَ من ضرب مملُوكاً حداً ِمن الْحدوِد ِمن غَي)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 قُهةٌ ِإلَّا ِعتاِرِبِه كَفَّارِلض كُني فِْسِه لَملَى نع لُوكمالْم هبجأَو.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن -١٨  

 قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى )عليه السالم (  أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه الِْميثَِمي عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن ابِن
 ِبياٍط )صلى اهللا عليه وآله ( النوةَ أَسسمِني خبرِه اللَِّه فَضجلًا ِبوجر أَلْتِني سولَ اللَِّه ِإنسا رفَقَالَ ي 

 ِبيالن هبراللَِّئيِم )ه وآله صلى اهللا علي( فَض ِهكجلْ ِبوقَالَ س ى وراٍط أُخوةَ أَسسمخ .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ قَالَ -١٩  

 ِمِننيؤِد أَِمِري الْمهلَى عٍل عجلًا قَالَ ِلرجِإلَى أَِمِري ) عليه السالم (قَالَ ِإنَّ ر هفَعفَر كِبأُم تلَمتي احِإن 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( لَمتاح هأَن معقَالَ ز ا قَالَ لَكم و ي فَقَالَ لَهلَى أُمى عرذَا افْتقَالَ ِإنَّ ه 

 ِمِننيؤالْم أَِمري ي فَقَالَ لَهسالم عليه ال( ِبأُم( ِظلَّه ِلدِس فَاجمِفي الش لَك هتأَقَم ِل ِإنْ ِشئْتدِفي الْع 
 ِلِمنيسِذي الْمؤي ودعى لَا يتح هِربضنس لَِكن ِمثْلُ الظِّلِّ و لُمفَِإنَّ الْح.  

  .   و ِفي ِروايٍة أُخرى ضربه ضرباً وِجيعاً 
  ٢٠-نب ِليِد   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 

  . رأَى قَاصاً ِفي الْمسِجِد فَضربه ِبالدرِة و طَرده )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
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  ٢١- ِليع   هفَعاِج رجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( أَو هبغَص ِتيِم أَوالَ الْيٍل أَكَلَ مجِإلَّا ِفي ثَلَاٍث ر سبى الْحركَانَ لَا ي 

ٍل اؤجا رِبه بٍة فَذَهانلَى أَمع ِمنت.  
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٢٢-انَ بدعس ناٍس عدِن ِمرب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْح
مسِلٍم عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحاِرِث بِن حِصريةَ قَالَ مررت ِبحبِشي و هو يستسِقي ِبالْمِدينِة 

ماِنيةُ و ِإذَا هو أَقْطَع فَقُلْت لَه من قَطَعك فَقَالَ قَطَعِني خير الناِس ِإنا أُِخذْنا ِفي سِرقٍَة و نحن ثَ
 فَأَقْررنا ِبالسِرقَِة فَقَالَ لَنا تعِرفُونَ أَنها حرام )عليه السالم ( نفٍَر فَذُِهب ِبنا ِإلَى عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 

مر ِبنا فَحِبسنا ِفي بيٍت قُلْنا نعم فَأَمر ِبنا فَقُِطعت أَصاِبعنا ِمن الراحِة و خلِّيِت الِْإبهام ثُم أَ
يطِْعمنا ِفيِه السمن و الْعسلَ حتى برأَت أَيِدينا ثُم أَمر ِبنا فَأُخِرجنا و كَسانا فَأَحسن ِكسوتنا 

ه ِبأَيِديكُم ِفي الْجنِة و ِإنْ لَا تفْعلُوا ثُم قَالَ لَنا ِإنْ تتوبوا و تصلُحوا فَهو خير لَكُم يلِْحقْكُم اللَّ
  .يلِْحقْكُم اللَّه ِبأَيِديكُم ِفي الناِر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد -٢٣  
 ِفي رجٍل جاَء ِبِه رجلَاِن )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )ليه السالم ع( بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 

و قَالَا ِإنَّ هذَا سرق ِدرعاً فَجعلَ الرجلُ يناِشده لَما نظَر ِفي الْبينِة و جعلَ يقُولُ و اللَِّه لَو كَانَ 
ٌء فَيبرئُِني ِببراَءِتي   ما قَطَع يِدي أَبداً قَالَ و ِلم قَالَ يخِبره ربه أَني بِري) اهللا عليه وآله صلى( رسولُ اللَِّه 

ن ِل ظُلْماً وجالر دا يقْطَعلَا ت و ا اللَّهِقيقَالَ ات ِن وياِهدا الشعد اهِإي هتداشنأَى ما را فَلَممهداش
 برض هدي قْطَعِة ِليطَبا ِإلَى الِْمصمقَدا تفَلَم هدي رالْآخ ِسكمي و هدا يكُمدأَح قْطَعقَالَ ِلي ثُم

ِبالناِس فَجاَء الناس حتى اختلَطُوا فَلَما اختلَطُوا أَرسلَا الرجلَ ِفي غُماِر الناِس حتى اختلَطَا 
الَِّذي شِهدا علَيِه فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني شِهد علَي الرجلَاِن ظُلْماً فَلَما ضرب الناس و اختلَطُوا 

 ِمِننيؤالْم ِسلَاِني فَقَالَ أَِمريري ِن لَماِدقَيا صكَان لَو ا وفَر لَاِني وسلَى )عليه السالم ( أَرلُِّني عدي نم 
  .هذَيِن أُنكِّلْهما 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْوشاِء عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس -٢٤  
 ِفي رجلَيِن سرقَا ِمن ماِل اللَِّه ) السالم عليه(  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

يِه شلَيع ساِل اللَِّه لَيم ذَا فَِمنا هاِس فَقَالَ أَمِض النرع ِمن رالْآخ اِل اللَِّه وِلم دبا عمهدٌء  أَح
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مفَقَد را الْآخأَم ضاً وعب هضعاِل اللَِّه أَكَلَ بم ِمن ماللَّح و نمالس مطْعأَنْ ي رأَم ثُم هدي فَقَطَع ه
 هِمن أَترى بتح.  
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٢٥-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد ع
 أُِتي ِبرجٍل عِبثَ ِبذَكَِرِه فَضرب يده )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   .حتى احمرت ثُم زوجه ِمن بيِت الْماِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن الْوِليِد عن محمِد بِن الْفُراِت عِن -٢٦  

الْأَصبِغ بِن نباتةَ رفَعه قَالَ أُِتي عمر ِبخمسِة نفٍَر أُِخذُوا ِفي الزنى فَأَمر أَنْ يقَام علَى كُلِّ واِحٍد 
 حاِضراً فَقَالَ يا عمر لَيس هذَا حكْمهم قَالَ فَأَِقم )عليه السالم ( نهم الْحد و كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني ِم

ثَ فَضربه أَنت علَيِهم الْحكْم فَقَدم واِحداً ِمنهم فَضرب عنقَه و قَدم الثَّاِني فَرجمه و قَدم الثَّاِل
 ِمن اسالن بجعت و رمع ريحفَت هرزفَع اِمسالْخ مقَد و دالْح فِنص هبرفَض اِبعالر مقَد و دالْح

ِهملَيع تٍة أَقَماِحدٍة وفٍَر ِفي قَِضيةُ نسمِن خسا الْحا أَبي رمِلِه فَقَالَ عِفع سوٍد لَيدح سمخ 
يش  ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري رالْآخ ِبهشا يهعليه السالم ( ٌء ِمن( ِتِه لَمِذم نع جراً خيلُ فَكَانَ ِذما الْأَوأَم 

لرجم و أَما الثَّاِلثُ فَغير يكُن لَه حكْم ِإلَّا السيف و أَما الثَّاِني فَرجلٌ محصن كَانَ حده ا
محصٍن جِلد الْحد و أَما الراِبع فَعبد ضربناه ِنصف الْحد و أَما الْخاِمس فَمجنونٌ مغلُوب علَى 

  .عقِْلِه 
  ٢٧-ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اب

 عن رجٍل أُِقيم علَيِه الْحد ِفي الدنيا أَ )عليه السالم ( حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه أَو أَبا جعفٍَر 
 ذَِلك ِمن مأَكْر ِة فَقَالَ اللَّهِفي الْآِخر اقَبعي.  

  ٢٨-ب ِليأَِبي   ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نا عاِبنحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن
  . قَالَ من أَحدثَ ِفي الْكَعبِة حدثاً قُِتلَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ٢٩-ع ناِل عجِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن عمحِد الربِن عِد بمحِن مب ِلي

 ِبرجٍل )عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَد و اهوش قَد ِزيرِخن هعم و لَمكَانَ أَس اِنيرصذَا قَالَ نلَى هع لَكما حاٍن قَالَ محيِبر هجر

 ثُم هلَفاً ِمنكَانَ خ ِز وعِم الْملَح ِمن تأَن نِم فَقَالَ أَيِإلَى اللَّح تفَقَِرم تِرضلُ مجالر  
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قَالَ لَو أَنك أَكَلْته لَأَقَمت علَيك الْحد و لَِكن سأَضِربك ضرباً فَلَا تعد فَضربه حتى شغر ِببوِلِه 
.  

ي الْوشاِء قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن عِلي بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِل-٣٠  
 رسولَ )عليه السالم (  يقُولُ شتم رجلٌ علَى عهِد جعفَِر بِن محمٍد )عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 

 و هو )عليه السالم ( بِد اللَِّه  فَأُِتي ِبِه عاِملَ الْمِدينِة فَجمع الناس فَدخلَ علَيِه أَبو ع)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 كَاِء وِفي اِلات هأْذَنتاس ِلِس وجِر الْمدِفي ص هلَسفَأَج دروم اٌء لَهِه ِردلَيع ِد ِبالِْعلَِّة وهالْع قَِريب

سالْح ِن وسالْح ناللَِّه ب دبع نَ فَقَالَ لَهورا تم مقَالَ لَه قْطَعى أَنْ يرا نمهرغَي ٍد ويز نب ن
ِلسانه فَالْتفَت الْعاِملُ ِإلَى رِبيعِة الرأِْي و أَصحاِبِه فَقَالَ ما ترونَ فَقَالَ يؤدب فَقَالَ لَه أَبو عبِد 

  . و بين أَصحاِبِه فَرق )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  سبحانَ اللَِّه فَلَيس بين رسوِل ا)عليه السالم ( اللَِّه 
  ٣١- نع لَِمييانَ الدملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عليه (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )م عليه السال( هارونَ بِن الْجهِم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 ِبقَوٍم لُصوٍص قَد سرقُوا فَقَطَع أَيِديهم ِمن ِنصِف الْكَف و ترك الِْإبهام و لَم يقْطَعها و )السالم 
لَج فَأَطْعمهم السمن و الْعسلَ و اللَّحم أَمرهم أَنْ يدخلُوا دار الضيافَِة و أَمر ِبأَيِديِهم أَنْ تعا

 كُمِمن اللَّه ِلمع و متباِر فَِإنْ تِإلَى الن قَتبس قَد كُمِديلَاِء ِإنَّ أَيؤا هقَالَ ي و ماهعُءوا فَدرى بتح
يِديكُم ِإلَى الْجنِة و ِإنْ لَم تقِْلعوا و لَم تنتهوا عما أَنتم ِصدق النيِة تاب اللَّه علَيكُم و جررتم أَ

  .علَيِه جرتكُم أَيِديكُم ِإلَى الناِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن جعفٍَر -٣٢  

 قَالَ كُنت واِقفاً علَى رأِْس أَِبي ِحني أَتاه رسولُ ِزياِد بِن )عليه السالم (  أَخبرِني أَِخي موسى قَالَ
رسولُ عبيِد اللَِّه الْحاِرِثي عاِمِل الْمِدينِة قَالَ يقُولُ لَك الْأَِمري انهض ِإلَي فَاعتلَّ ِبِعلٍَّة فَعاد ِإلَيِه ال

 دمتاع أَِبي و ضهقَالَ فَن ِتكطْوِلخ بأَقْر وِة فَهورقْصالْم ابب لَك حفْتأَنْ ي ترأَم قَد فَقَالَ لَه
ِفيِه ش ابِه ِكتيدي نيب و مِة كُلَّهِديناَء الْمفُقَه عمج قَد اِلي ولَى الْولَ عخد و لَيلَى عةٌ عاده

 ِبيالن ى فَذَكَراِدي الْقُرِل وأَه ٍل ِمنجاِلي )صلى اهللا عليه وآله ( رالْو فَقَالَ لَه هالَ ِمنفَن   
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 اللَِّه انظُر ِفي الِْكتاِب قَالَ حتى أَنظُر ما قَالُوا فَالْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ما قُلْتم قَالُوا قُلْنا يا أَبا عبِد
 ِبياِب النحأَص لًا ِمنجر ذَكَر لَو متأَيأَ ر مقَالَ فَقَالَ لَه سبحي و رزعي و برضي و بدؤصلى ( ي

 ما كَانَ الْحكْم ِفيِه قَالُوا ِمثْلَ هذَا قَالَ سبحانَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِبِمثِْل ما ذَكَر ِبِه النِبي )اهللا عليه وآله 
 ِبيالن نيب سقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه فَقَالَ فَلَي قاِبِه فَرحأَص ٍل ِمنجر نيب و  عاِلي دفَقَالَ الْو

(  أَخبرِني أَِبي )عليه السالم ( هؤلَاِء يا أَبا عبِد اللَِّه لَو أَردنا هؤلَاِء لَم نرِسلْ ِإلَيك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

وةٌ سواٌء من سِمع أَحداً يذْكُرِني الناس ِفي أُس] ِإنَّ[ قَالَ )عليه السالم (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم 
 ِفعلْطَاِن ِإذَا رلَى السع اِجبالْو لْطَاِن وِإلَى الس فَعرلَا ي ِني ومتش نلَ مقْتِه أَنْ يلَيع اِجبفَالْو

( أَخِرجوا الرجلَ فَاقْتلُوه ِبحكِْم أَِبي عبِد اللَِّه ِإلَيِه أَنْ يقْتلَ من نالَ ِمني فَقَالَ ِزياد بن عبيِد اللَِّه 

   .)عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي عن محمِد بِن مسِلٍم -٣٣  

 فَبلَغَ )صلى اهللا عليه وآله ( ن هذَيٍل كَانَ يسب رسولَ اللَِّه  قَالَ ِإنَّ رجلًا ِم)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبيالن ولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلكسا ري نحاِر فَقَالَا نصالْأَن لَاِن ِمنجر ذَا فَقَامِله نفَقَالَ م 

أَلَا عةَ فَسبرا عيى أَتتطَلَقَا حِه فَانلَيا علِّمسي ِمِه فَلَمغَن ِلِه وأَه نيب فَلَِحقَاه هملَقَّى غَنتي وفَِإذَا ه هن
فَقَالَ من أَنتما و ما اسمكُما فَقَالَا لَه أَنت فُلَانُ بن فُلَاٍن فَقَالَ نعم فَنزلَا و ضربا عنقَه قَالَ 

م نب دمحفٍَر معِلأَِبي ج ِلٍم فَقُلْتعليه السالم ( س( ِبيالن بلًا الْآنَ سجأَنَّ ر لَو تأَيأَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله

( لْهفَاقْت فِْسكلَى نع فخت لُ قَالَ ِإنْ لَمقْتأَ ي .  
  ٣٤-ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب اقحِإس نى عِن ِعيسانَ بثْمع ن

 ربما ضربت الْغلَام ِفي بعِض ما يحرم فَقَالَ و كَم )عليه السالم ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ادِمائَةً فَقَالَ ِمائَةً ِمائَةً فَأَع هتبرا ضمبر فَقُلْت هِربضت ِق اللَّهى اتنالز دقَالَ ح ِن ثُميترم ذَِلك 

فَقُلْت جِعلْت ِفداك فَكَم ينبِغي ِلي أَنْ أَضِربه فَقَالَ واِحداً فَقُلْت و اللَِّه لَو عِلم أَني لَا أَضِربه ِإلَّا 
الَ فَاثْنتيِن فَقُلْت جِعلْت ِفداك هذَا هو هلَاِكي ِإذاً قَالَ فَلَم واِحداً ما ترك ِلي شيئاً ِإلَّا أَفْسده فَقَ
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أَزلْ أُماِكسه حتى بلَغَ خمسةً ثُم غَِضب فَقَالَ يا ِإسحاق ِإنْ كُنت تدِري حد ما أَجرم فَأَِقِم 
  .الْحد ِفيِه و لَا تعد حدود اللَِّه 



  )٢٦٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماِد بِن -٣٥
 ِفي أَدِب الصِبي و الْمملُوِك فَقَالَ خمسةٌ أَو ِستةٌ و )عليه السالم ( اللَِّه عثْمانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد 

 فُقار.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٦  

الْم قَالَ قَالَ أَِمري ِمِننيعليه السالم ( ؤ( اِء وسةَ النيِمش هتيِمش اِء وسالن كَلَام هلُ كَلَامجِإذَا كَانَ الر 
 وهيحتسلَا ت و وهمجأَةُ فَاررالْم كَحنا تكَم كَحنفِْسِه فَين ِمن كِّنمي.  

 من بلَغَ حداً ِفي غَيِر حد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ -٣٧  
 ِدينتعالْم ِمن وفَه.  

  ٣٨- ِمِننيؤالْم اِد أَنَّ أَِمرينذَا الِْإسِبه عليه السالم (   و( نيب مهاحاِب أَلْوانُ الْكُتيأَلْقَى ِصب 
نيب ِخريِه ِلييدِإنْ ي كُملِّمعوا مِلغكِْم أَبِر ِفي الْحوا كَالْجِفيه روالْج ةٌ وكُوما حها ِإنفَقَالَ أَم مه

 هِمن صِب اقْتاٍت ِفي الْأَدبرثَلَاِث ض قفَو كُمبرض.  
 قَالَ لَا تدعوا الْمصلُوب بعد ثَلَاثَِة )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد أَنَّ رسولَ اللَِّه -٣٩  

 فَندلَ فَيزنى يتاٍم حأَي.  
  ٤٠- ناِبِه عحِض أَصعب نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِإلَى ِبشِر بِن عطَاِرٍد التِميِمي ِفي كَلَاٍم )عليه السالم ( لْمؤِمِنني  قَالَ بعثَ أَِمري ا)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤولُ أَِمِري الْمسِبِه ر رفَم هلَغةَ )عليه السالم ( باججد نب ميعِه نِإلَي فَقَام ذَهأَخ ٍد وِني أَسِفي ب 

 فَأَتوه ِبِه و أَمر ِبِه أَنْ يضرب فَقَالَ لَه نعيم )عليه السالم (  ِإلَيِه أَِمري الْمؤِمِنني الْأَسِدي فَأَفْلَته فَبعثَ
د أَما و اللَِّه ِإنَّ الْمقَام معك لَذُلٌّ و ِإنَّ ِفراقَك لَكُفْر قَالَ فَلَما سِمع ذَِلك ِمنه قَالَ لَه يا نعيم قَ

 كعم قَامِإنَّ الْم لُكا قَوئَةَ أَميالس نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعقُولُ ادلَّ يج و زع ِإنَّ اللَّه كنا عنفَوع
ِبهِذِه ثُم أَمر أَنْ لَذُلٌّ فَسيئَةٌ اكْتسبتها و أَما قَولُك ِإنَّ ِفراقَك لَكُفْر فَحسنةٌ اكْتسبتها فَهِذِه 

 هنلَّى عخي.  
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  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء -٤١  
عن رِزيٍن قَالَ كُنت عن أَباٍن عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن رجٍل 

  أَتوضأُ 



  )٢٦٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

د ا ثُمقَهفَو هتِدر عضو ِه ولَيعن عضاَء فَوج لٌ قَدجاِة الْكُوفَِة فَِإذَا رِعي ِفي ِميضأَ مضوا فَتن
 فَعدأَنْ ت اكقَالَ ِإي ِة ثَلَاثاً ثُمرأِْسي ِبالدر برغَ ضا فَرأَ فَلَمضوفَت ِه فَقَاميدلَى يع قَعفَو هتمحفَز

 ِمِننيؤالْم ذَا فَقَالُوا أَِمريه نم فَقُلْت مرغفَت كِْسرعليه السالم( فَت(  لَم ى وضِه فَمِإلَي ِذرتأَع تبفَذَه 
 ِإلَي ِفتلْتي.  

  ٤٢- سوني نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ ِإنَّ عبد الْعِزيِز بن عمر )ليه السالم ع( بِن يعقُوب عن مطَِر بِن أَرقَم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

الْواِلي بعثَ ِإلَي فَأَتيته و بين يديِه رجلَاِن قَد تناولَ أَحدهما صاِحبه فَمرش وجهه و قَالَ ما 
صلى ( ت و ما قَالَا قَالَ قَالَ أَحدهما لَيس ِلرسوِل اللَِّه تقُولُ يا أَبا عبِد اللَِّه ِفي هذَيِن الرجلَيِن قُلْ

 فَضلٌ علَى أَحٍد ِمن بِني أُميةَ ِفي الْحسِب و قَالَ الْآخر لَه الْفَضلُ علَى الناِس كُلِِّهم )اهللا عليه وآله 
 فَصنع ِبوجِهِه ما ترى فَهلْ علَيِه )صلى اهللا عليه وآله ( ِه ِفي كُلِّ ِحٍني و غَِضب الَِّذي نصر رسولَ اللَّ

يش  فَقُلْت ا قُلْتلَم كلَيع تمفَقَالَ أَقْس وكربفَأَخ لَكوح نم أَلْتس قَد كي أَظُنِإن لَه ٌء فَقُلْت
 ِفي الْفَضِل أَنْ يقْتلَ و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِمثْلُ رسوِل اللَِّه لَه كَانَ ينبِغي ِللَِّذي زعم أَنَّ أَحداً 

 لْتزن ى لَورأَ لَا ت بسالن سلَي بسِإنَّ الْح اِحٍد فَقُلْتِبو بسا الْحم ا قَالَ فَقَالَ أَ ويحتسي
اكاِس فَقَرنِذِه الْأَجِض هعب ٍل ِمنجِبر بسذَا الْحِإنَّ ه فَقُلْت ]ذَِلك ازلَج [ بسا النم فَقَالَ أَ و

 ما ِإلَى آدعمتِإذَا اج اِحٍد قُلْتعليه السالم ( ِبو( ولَ اللَِّهسِإنَّ ر اِحدو بسفَِإنَّ الن  ) صلى اهللا عليه وآله( لَم 
 رفَأَم يغلَا ب و كِشر ِلطْهخاِلي فَقُِتلَ يِبِه الْو.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن رِبيِع بِن محمٍد عن عبِد -٤٣  
جٍل سِمعته ٍء تقُولُ ِفي ر  أَي شي)عليه السالم ( اللَِّه بِن سلَيمانَ الْعاِمِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 و يتبرأُ ِمنه قَالَ فَقَالَ ِلي و اللَِّه حلَالُ الدِم و ما أَلْف ِمنهم ِبرجٍل ِمنكُم )عليه السالم ( يشِتم عِلياً 
 فِْسكلَى نع نأْمِإلَّا أَنْ ت لَه ضرعلَا ت هعد.  
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 محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قُلْت   و عنه عن أَحمد بِن-٤٤  
 قَالَ فَقَالَ ِلي حلَالُ الدِم و اللَِّه )عليه السالم (  ما تقُولُ ِفي رجٍل سبابٍة ِلعِلي )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

.  
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 ا ذَا قُلْتا قَالَ فَقَالَ ِفيمٍذ لَنؤٍل مجقُولُ ِفي را تفَم ِريئاً قَالَ فَقُلْتِبِه ب معلَا أَنْ ت لَو
ِفي ع قَالَ فَقَالَ ِلي لَه ِبِذكِْرك ا ِفيكِذينؤم عليه السالم ( ِلي( هظِْهري و قُولُ ذَاكلَي هِإن قُلْت ِصيبن 

 لَه ضرعقَالَ لَا ت.  
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٥  

جِن ِإلَّا ثَلَاثَةٌ الَِّذي يمثِّلُ و الْمرأَةُ ترتد عِن الِْإسلَاِم و الساِرق بعد  قَالَ لَا يخلَّد ِفي الس)السالم 
  .قَطِْع الْيِد و الرجِل 

 اَء اللَّهاِت ِإنْ شيالد ابِكت لُوهتي الْكَاِفي و وِد ِمندالْح ابِكت مت   .  
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  ِكتاب الدياِت
  باب الْقَتِل

  حدثَِني عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبي - ١  
 ما معنى قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِمن أَجِل )عليه السالم (  عن حمرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر خاِلٍد الْقَماِط

ذِلك كَتبنا على بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ 
يعاً قَالَ قُلْت و كَيف فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً فَِإنما قَتلَ واِحداً فَقَالَ يوضع ِفي الناس جِم

 لُ ذَِلكخدا كَانَ يمِميعاً ِإنج اسلَ النقَت ا لَوِلهذَاِب أَهةُ عِهي ِشدتنِه يِإلَي منهج ِضٍع ِمنوم
  .لْت فَِإنه قَتلَ آخر قَالَ يضاعف علَيِه الْمكَانَ قُ
  ٢ - نع ِزيدِن ياِبِر بج ناِلٍح عِن صِل بفَضِن الْمانَ عثْمِن عِرو بمع نأَِبيِه ع نع ِليع  

ولُ ما يحكُم اللَّه ِفيِه يوم الِْقيامِة  أَ)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 مهقَى ِمنبى لَا يتاِء حماِب الدحأَص ا ِمنمهلُوني الَِّذين ا ثُممهنيفِْصلُ بفَي مآد يناب وِقفاُء فَيمالد

لُ ِبقَاِتِلِه فَيتشخب ِفي دِمِه وجهه فَيقُولَ هذَا قَتلَِني أَحد ثُم الناس بعد ذَِلك حتى يأِْتي الْمقْتو
  .فَيقُولُ أَنت قَتلْته فَلَا يستِطيع أَنْ يكْتم اللَّه حِديثاً 
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٣ - نوِد عارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
لِّقَةً  قَالَ ما ِمن نفٍْس تقْتلُ برٍة و لَا فَاِجرٍة ِإلَّا و ِهي تحشر يوم الِْقيامِة متع)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 ذَا ِفيملْ هس با رقُولُ يماً يد بخشت هاجدأَو ى ورسِدِه الْيِبي هأْسر ى ونمِدِه الْيِبقَاِتِلِه ِبي
وِل ِإلَى النقْتِبالْم أُذِْهب ةَ ونالْقَاِتلُ الْج ِة اللَِّه أُِثيبِفي طَاع لَهلَِني فَِإنْ كَانَ قَتِإنْ قَالَ ِفي قَت اِر و

  .طَاعِة فُلَاٍن ِقيلَ لَه اقْتلْه كَما قَتلَك ثُم يفْعلُ اللَّه عز و جلَّ ِفيِهما بعد مِشيئَةً 
  ٤ -زمأَِبي ح نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   ع

 لَا يغرنكُم رحب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن 
 و ما قَاِتلٌ لَا الذِّراعيِن ِبالدِم فَِإنَّ لَه ِعند اللَِّه عز و جلَّ قَاِتلًا لَا يموت قَالُوا يا رسولَ اللَِّه

 ارفَقَالَ الن وتمي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم - ٥  

 لَا يعِجبك )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ا)عليه السالم ( بِن حميٍد عن أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 وتماللَِّه قَاِتلًا لَا ي دِعن ِم فَِإنَّ لَهِن ِبالدياعالذِّر بحر.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٦  
عليه السالم ( بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر عن حماِد 

 فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً قَالَ لَه ِفي الناِر...  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس)
  .مقْعد لَو قَتلَ الناس جِميعاً لَم يِرد ِإلَّا ِإلَى ذَِلك الْمقْعِد 

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٧  
زالُ الْمؤِمن ِفي فُسحٍة ِمن ِديِنِه ما لَم يِصب دماً حراماً و  قَالَ لَا ي)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ لَا يوفَّق قَاِتلُ الْمؤِمِن متعمداً ِللتوبِة 
حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي - ٨  

 فَِقيلَ لَه يا رسولَ اللَِّه قَِتيلٌ ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أُِتي رسولُ اللَِّه )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 
مع الناس  يمِشي حتى انتهى ِإلَى مسِجِدِهم قَالَ و تسا)صلى اهللا عليه وآله ( جهينةَ فَقَام رسولُ اللَِّه 
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 لَهقَت نى مردلَا ي ِلِمنيسالْم نيِري فَقَالَ قَِتيلٌ بدا نولَ اللَِّه مسا رلَ ذَا قَالُوا يقَت نفَقَالَ م هوفَأَت
  و الَِّذي 



  )٢٧٣( صفحة ...... ......http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

 اللَّه مهوا ِبِه لَأَكَبضر ِلٍم وسِرٍئ مِم امِركُوا ِفي دِض شالْأَر اِء وملَ السأَنَّ أَه لَو قثَِني ِبالْحعب
 وِهِهمجلَى وقَالَ ع اِر أَوِفي الن اِخِرِهمنلَى مع.  

 ِفي )عليه السالم ( ِبي عميٍر عن سِعيٍد الْأَزرِق عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَ- ٩  
 اً واِنيرصن ِإنْ ِشئْت اً ووِديهي ِإنْ ِشئْت ٍة ِشئْتِميت أَي تم قَالُ لَهِمناً قَالَ يؤلًا مجلَ رٍل قَتجر

  .ِإنْ ِشئْت مجوِسياً 
  ١٠-محِزيٍن   مِن رلَاِء بِن الْعكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 قَالَ ِإنَّ الرجلَ لَيأِْتي يوم الِْقيامِة و معه قَدر )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
د ٍة ِمنمجقَّى ِمحرِدي فُلَاناً فَتبع تلَى ذَكَرٍم قَالَ بِفي د ِركْتلَا ش و لْتا قَتاللَِّه م قُولُ وٍم فَي

  .ذَِلك حتى قُِتلَ فَأَصابك ِمن دِمِه 
 بِن ِسناٍن عن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه-١١  

 قَالَ لَا يدخلُ الْجنةَ ساِفك الدِم و لَا شاِرب الْخمِر و لَا )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .مشاٌء ِبنِميٍم 

مةَ زيٍد الشحاِم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي أُسا-١٢  
 وقَف ِبِمنى ِحني قَضى مناِسكَها ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

فَِإني لَا أَدِري لَعلِّي لَا حجِة الْوداِع فَقَالَ أَيها الناس اسمعوا ما أَقُولُ لَكُم و اعِقلُوه عني 
 قَالَ فَأَي موذَا الْيةً قَالُوا همرح ظَمٍم أَعوي قَالَ أَي ذَا ثُما هاِمنع دعِقِف بوذَا الْمِفي ه أَلْقَاكُم

مرح ظَملٍَد أَعب قَالَ فَأَي رهذَا الشةً قَالُوا همرح ظَمٍر أَعهش اَءكُمقَالَ فَِإنَّ ِدم لَدذَا الْبةً قَالُوا ه
 هنلْقَوِم توذَا ِإلَى يه لَِدكُمذَا ِفي به ِركُمهذَا ِفي شه ِمكُموِة يمركَح امرح كُملَيع الَكُموأَم و

الَ اللَّهم اشهد أَلَا من كَانت ِعنده أَمانةٌ فَيسأَلُكُم عن أَعماِلكُم أَلَا هلْ بلَّغت قَالُوا نعم قَ
فَلْيؤدها ِإلَى مِن ائْتمنه علَيها فَِإنه لَا يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم و لَا مالُه ِإلَّا ِبِطيبِة نفِْسِه و لَا تظِْلموا 

  .اراً أَنفُسكُم و لَا ترِجعوا بعِدي كُفَّ
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هِمن رآخ ابب  
 (  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١  

 صِحيفَةٌ ِإنَّ أَعتى الناِس علَى اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ وِجد ِفي قَاِئِم سيِف رسوِل اللَِّه )عليه السالم 
ما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ الْقَاِتلُ غَير قَاِتِلِه و الضاِرب غَير ضاِرِبِه و مِن ادعى ِلغيِر أَِبيِه فَهو كَاِفر ِب

 فاً ورِة صامالِْقي موي هلَّ ِمنج و زع ِل اللَّهقْبي ِدثاً لَمحى مآو ثاً أَودثَ حدأَح نم ٍد ومحلَى مع
  .لَا عدلًا 

 عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد- ٢  
 ِإنَّ أَعتى الناِس علَى اللَِّه عز و جلَّ من قَتلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

 هِربضي لَم نم برض نم قَاِتِلِه و رغَي.  
  ٣ -م نب نيساٍد   الْحِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد ٍد ومحِن ملَّى بعم نٍد عمح

 لَعن اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِميعاً عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت الرضا 
 لَعن اللَّه من أَحدثَ )صلى اهللا عليه وآله ( و ضرب غَير ضاِرِبِه و قَالَ رسولُ اللَِّه من قَتلَ غَير قَاِتِلِه أَ

  .حدثاً أَو آوى محِدثاً قُلْت و ما الْمحِدثُ قَالَ من قَتلَ 
حكَِم عن أَباٍن عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْ- ٤  

(  وِجد ِفي ذُؤابِة سيِف رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( ِإسحاق ِإبراِهيم الصيقَِل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

أَعتى الناِس علَى اللَِّه عز و جلَّ  صِحيفَةٌ فَِإذَا ِفيها ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله 
يوم الِْقيامِة من قَتلَ غَير قَاِتِلِه و الضاِرب غَير ضاِرِبِه و من تولَّى غَير مواِليِه فَهو كَاِفر ِبما أَنزلَ 

ثاً لَم يقْبِل اللَّه عز و جلَّ ِمنه يوم الِْقيامِة اللَّه علَى محمٍد و من أَحدثَ حدثاً أَو آوى محِد
صرفاً و لَا عدلًا قَالَ ثُم قَالَ ِلي أَ تدِري ما يعِني من تولَّى غَير مواِليِه قُلْت ما يعِني ِبِه قَالَ 

  .يعِني أَهلَ الديِن 
(  و الْعدلُ الِْفداُء ِفي قَوِل أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( قَوِل أَِبي جعفٍَر    و الصرف التوبةُ ِفي 

   .)عليه السالم 
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  ٥ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    



  )٢٧٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

(  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ بِن محمٍد عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مناِسكَه ِفي حجِة الْوداِع فَقَالَ أَيها الناس اسمعوا ما أَقُولُ  وقَف ِبِمنى ِحني قَضى )صلى اهللا عليه وآله 
 قَالَ أَي ذَا ثُما هاِمنع دعِقِف بوذَا الْمِفي ه لِّي لَا أَلْقَاكُمِري لَعي لَا أَدي فَِإننع ِقلُوهفَاع لَكُم

 الْيوم قَالَ فَأَي شهٍر أَعظَم حرمةً قَالُوا هذَا الشهر قَالَ فَأَي بلٍَد يوٍم أَعظَم حرمةً قَالُوا هذَا
أَعظَم حرمةً قَالُوا هذَا الْبلَد قَالَ فَِإنَّ ِدماَءكُم و أَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا ِفي 

ِدكُم هذَا ِإلَى يوِم تلْقَونه فَيسأَلُكُم عن أَعماِلكُم أَلَا هلْ بلَّغت قَالُوا نعم قَالَ شهِركُم هذَا ِفي بلَ
 اللَّهم اشهد أَلَا و من كَانت ِعنده أَمانةٌ فَلْيؤدها ِإلَى مِن ائْتمنه علَيها فَِإنه لَا يِحلُّ دم امِرٍئ

  .مسِلٍم و لَا مالُه ِإلَّا ِبِطيبِة نفِْسِه و لَا تظِْلموا أَنفُسكُم و لَا ترِجعوا بعِدي كُفَّاراً 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن جِميٍل عن أَِبي - ٦  
 من أَحدثَ ِبالْمِدينِة حدثاً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ لَعن رسولُ اللَِّه )السالم عليه ( عبِد اللَِّه 

  .أَو آوى محِدثاً قُلْت ما الْحدثُ قَالَ الْقَتلُ 
يٍب الْأَسِدي عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن كُلَ- ٧  
 صِحيفَةٌ مكْتوب )صلى اهللا عليه وآله (  أَنه قَالَ وِجد ِفي ذُؤابِة سيِف رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

م ِدثاً وحى مآو ثاً أَودثَ حدأَح نلَى ملَاِئكَِة عالْم ةُ اللَِّه ونا لَعِفيه وِر أَِبيِه فَهى ِإلَى غَيعِن اد
  .كَاِفر ِبما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ و مِن ادعى ِإلَى غَيِر مواِليِه فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه 

  .  باب أَنَّ من قَتلَ مؤِمناً علَى ِديِنِه فَلَيست لَه توبةٌ 
  ١ -أَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يقْتلْ مؤِمناً متعمداً )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 منهج هزاؤِفيهاخاِلداً[فَج  [ و زع الَِّذي قَالَ اللَّه دمعتالْم لَى ِديِنِه فَذَِلكِمناً عؤلَ مقَت نقَالَ م

يِل شجالر نيب و هنيب قَعلُ يجفَالر ِظيماً قُلْتذاباً عع لَه دأَع لَّ وقَالَ ج لُهقْتِفِه فَييِبس هِربضٌء فَي  
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  .لَيس ذَِلك الْمتعمد الَِّذي قَالَ اللَّه عز و جلَّ 
  ٢ -ى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح ن

 قَالَ )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن و ابِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ه ِلِإمياِنِه فَلَا توبةَ لَه و ِإنْ كَانَ سِئلَ عِن الْمؤِمِن يقْتلُ الْمؤِمن متعمداً أَ لَه توبةٌ فَقَالَ ِإنْ كَانَ قَتلَ

يِب شبِلس ٍب أَوضِلغ لَهقَت  طَلَقِبِه ان ِلمع كُني ِإنْ لَم و هِمن قَادأَنْ ي هتبوا فَِإنَّ تينِر الدأَم ٍء ِمن
ِل صِبقَت مهدِعن وِل فَأَقَرقْتاِء الْمِليِإلَى أَو قتأَع ةَ ويالد مطَاهأَع لُوهقْتي فَلَم هنا عفَوفَِإنْ ع اِحِبِهم

  .نسمةً و صام شهريِن متتاِبعيِن و أَطْعم ِستني ِمسِكيناً توبةً ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 
  ٣ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمح

 أَنه سِئلَ عن رجٍل قَتلَ مؤِمناً )عليه السالم ( النضِر بِن سويٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَهمح هأَن رغَي ِمنؤم هأَن لَمعي وه و ةَ لَهبولَا ت أَو ذَِلك ادةٌ ِإذَا أَربوت لْ لَهِلِه هلَى قَتع بضالْغ

فَقَالَ يقَاد ِبِه و ِإنْ لَم يعلَم ِبِه انطَلَق ِإلَى أَوِلياِئِه فَأَعلَمهم أَنه قَتلَه فَِإنْ عفَوا عنه أَعطَاهم الديةَ 
ر قتأَع ِكيناً وِمس نيلَى ِستع قدصت ِن وياِبعتتِن ميرهش امص ةً وقَب.  
  ٤ - نع قَِريالِْمن دمِن أَحِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 رجلٌ قَتلَ رجلًا متعمداً ما توبته قَالَ يمكِّن )عليه السالم (  ِعيسى الضِريِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 ظُرنقَالَ فَلْي وا ِبذَِلكلَمعأَنْ ي افخي ةَ قُلْتيالد ِطِهمعقَالَ فَلْي لُوهقْتأَنْ ي افخي فِْسِه قُلْتن ِمن

  .اً ثُم لْينظُر مواِقيت الصلَواِت فَلْيلِْقها ِفي داِرِهم ِإلَى الديِة فَلْيجعلْها صرر
  باب وجوِه الْقَتِل

 دِفيِه الْقَو ِجبا يم هوٍب فَِمنرلَى ثَلَاثَِة ضِد عمِل الْعالْقَت وهجقَالَ و اِهيمرِإب نب ِليع   
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أَِو الديةُ و ِمنه ما يِجب ِفيِه الديةُ و لَا يِجب ِفيِه الْقَود و الْكَفَّارةُ و ِمنه ما يِجب ِفيِه النار فَأَما 
د ِلرجٍل مؤِمٍن ِمن أَوِلياِء اللَِّه فَيقْتلُه علَى ِديِنِه متعمداً فَقَد وجبت ما يِجب ِفيِه النار فَرجلٌ يقِْص

ِفيِه النار حتماً و لَيس لَه ِإلَى التوبِة سِبيلٌ و مثَلُ ذَِلك مثَلُ من قَتلَ نِبياً ِمن أَنِبياِء اللَِّه عز و جلَّ 
 كُونُ أَولَا ي هةٌ ِلأَنبوت لَه ساِزِل فَلَينِذِه الْمه ِمن بقْرا يم لَى ِديِنِه أَوِج اللَِّه عجح ةً ِمنجح

ِإمام ِإماماً و لَا ذَِلك الْقَاِتلُ ِمثْلَ الْمقْتوِل فَيقَاد ِبِه فَيكُونَ ذَِلك ِعدلَه ِلأَنه لَا يقْتلُ نِبي نِبياً و لَا 
رجلٌ مؤِمن عاِلم رجلًا مؤِمناً عاِلماً علَى ِديِنِه فَيقَاد نِبي ِبنِبي و لَا ِإمام ِبِإماٍم و لَا عاِلم ِبعاِلٍم 

يلٌ فَأَما ما يِجب ِفيِه الْقَود أَِو الديةُ ِإذَا كَانَ ذَِلك علَى تعمٍد ِمنه فَِمن هنا لَيس لَه ِإلَى التوبِة سِب
 لُهقْتٍد فَيسح ٍب أَوضا ِلغيناِب الدبأَس ٍب ِمنبِلس هلَِكن ِر ِديٍن ولَى غَيلًا عجر قِْصدلٌ يجفَر

أَوِلياُء الديةَ و يتوب بعد ذَِلك و يندم و أَما ما فَتوبته أَنْ يمكِّن ِمن نفِْسِه فَيقَاد ِبِه أَو يقْبلَ الْ
يِبش اهمر أَو كَلَهر أَو هكَزلًا فَوجر حازلٌ مجفَر دِفيِه الْقَو ِجبلَا ي ةُ ويِفيِه الد ِجبلَى  يٍء لَا ع

ِجبفِْسِه فَيلَى نى عِب فَأَتضِة الْغِجه ٍد قُِبلَتمعلَى تع هِمن كُني لَم أَنَّ ذَِلك ِلمةُ ِإذَا عيِفيِه الد 
ِمنه الديةُ ثُم علَيِه الْكَفَّارةُ بعد ذَِلك صوم شهريِن متتاِبعيِن أَو ِعتق رقَبٍة أَو ِإطْعام ِستني ِمسِكيناً 

لندامِة و اِلاسِتغفَاِر ما دام حياً و الْغِرميةُ علَى أَنْ لَا يعود و أَما قَتلُ الْخطَِإ فَعلَى ثَلَاثَِة و التوبةُ ِبا
ِفيِه الد ِجبلَا ت ةُ وِفيِه الْكَفَّار ِجبا تم هِمن ةُ ويالد ةُ وِفيِه الْكَفَّار ِجبا تم هوٍب ِمنرض ةُ وي

ِمنه ما تِجب ِفيِه الديةُ قَبلُ و الْكَفَّارةُ بعد و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ما كانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ 
 ِإىل أَهِلِه ِإلَّا أَنْ يصدقُوا مؤِمناً ِإلَّا خطَأً و من قَتلَ مؤِمناً خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة و ِديةٌ مسلَّمةٌ

فَِإنْ كانَ ِمن قَوٍم عدو لَكُم و هو مؤِمن فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة و لَيس ِفيِه ِديةٌ و ِإنْ كانَ ِمن قَوٍم 
ِريرحت ِلِه وةٌ ِإىل أَهلَّمسةٌ مفَِدي ِميثاق مهنيب و كُمنيِن بيرهش فَِصيام ِجدي لَم نٍة فَمِمنؤٍة مقَبر 

  متتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه 
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الْم لٌ ِمنجِإذَا كَانَ ر ذَِلك فِْسريت و برح مهنيب تقَعفَو ِرِكنيشالْم ٍم ِمنقَو نياِزلًا بن ِمِننيؤ
 ةَ لَهفَلَا ِدي ِمنؤالْم فَقُِتلَ ذَِلك.  
ةُ  أَيما مؤِمٍن نزلَ ِفي داِر الْحرِب فَقَد بِرئَت ِمنه الذِّم)صلى اهللا عليه وآله (    ِلقَوِل رسوِل اللَِّه 

.  
  فَِإنْ كَانَ الْمؤِمن ناِزلًا بين قَوٍم ِمن الْمشِرِكني و أَهِل الْحرِب و بينهم و بين الرسوِل 

م فَقَد أَِو الِْإماِم ِميثَاق أَو عهد ِإلَى مدٍة فَقَتلَ ذَِلك الْمؤِمن رجلٌ ِمن الْمؤِمِنني و هو لَا يعلَ
 ادلٌ أَرجةُ فَريالد ةُ وِفيِه الْكَفَّار ِجبطَِإ الَِّذي تلُ الْخا قَتأَم ةُ والْكَفَّار ةُ ويِه الدلَيع تبجو

  . و الديةُ سبعاً أَو غَيره فَأَخطَأَ فَأَصاب رجلًا ِمن الْمسِلِمني فَقَد وجبت علَيِه الْكَفَّارةُ
  باب قَتِل الْعمِد و ِشبِه الْعمِد و الْخطَِإ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد و ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً - ١
 قَالَ قَتلُ الْعمِد كُلُّ ما عمد )ليهما السالم ع( عن جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحِدِهما 
يالش ِريدطَأُ أَنْ يا الْخمِإن و دِه الْقَولَيفَع برفِْسِه  ِبِه الضلَى نع قَالَ ِإذَا أَقَر و هرغَي ِصيبَء فَي

  .ِبالْقَتِل قُِتلَ و ِإنْ لَم يكُن علَيِه بينةٌ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عِن - ٢  

 الْعمد كُلُّ ما اعتمد شيئاً فَأَصابه ِبحِديدٍة أَو ِبحجٍر أَو )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِبع هرغَي ابئاً فَأَصيش دمتِن اعطَأُ مالْخ و دمع ذَا كُلُّهٍة فَهكْزِبو صاً أَو.  

  ٣ - نع ِريعالْأَش ِليو عأَب انَ وفْوص نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 عن صفْوانَ جِميعاً عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد محمِد بِن عبِد الْجباِر

 يخاِلف يحيى بن سِعيٍد قُضاتكُم قُلْت نعم قَالَ هاِت شيئاً ِمما اختلَفُوا ِفيِه قُلْت )عليه السالم ( اللَِّه 
رحبِة فَعض أَحدهما صاِحبه فَعمد الْمعضوض ِإلَى حجٍر فَضرب ِبِه رأْس اقْتتلَ غُلَاماِن ِفي ال

صاِحِبِه الَِّذي عضه فَشجه فَكُز فَمات فَرِفع ذَِلك ِإلَى يحيى بِن سِعيٍد فَأَقَاده فَعظُم ذَِلك علَى 
ِن شاب لَى وِن أَِبي لَياب اهدطَأُ فَوذَا الْخا همقَالُوا ِإن و ِفيِه الْكَلَام كَثُر ةَ ومرب  
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دِعن ناِلِه قَالَ فَقَالَ ِإنَّ مم ِمن ِليع نى بِعيسيالش ِريدطَأُ أَنْ يا الْخمِإن ِة وكْزونَ ِبالْوِقيدا لَيَء  ن
 هرغَي ِصيبفَي.  

  ٤ - نب دمحم و لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح يحيى عن أَحمد بِن محمٍد 

 قَالَا سأَلْناه عن رجٍل ضرب رجلًا ِبعصاً فَلَم يقْلَع )عليه السالم ( الِْكناِني جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى وِلي الْمقْتوِل فَيقْتلَه قَالَ نعم و لَا يترك يعبثُ ِبِه و لَِكن يِجيز علَيِه عنه حتى مات أَ يدفَع ِإ

  .ِبالسيِف 
  ٥ - داود نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ سأَلْته عِن الْخطَِإ الَِّذي ِفيِه الديةُ و )عليه السالم (  عن أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن الْحصيِن
اً الْكَفَّارةُ أَ هو أَنْ يتعمد ضرب رجٍل و لَا يتعمد قَتلَه قَالَ نعم قُلْت رمى شاةً فَأَصاب ِإنسان

  .قَالَ ذَِلك الْخطَأُ الَِّذي لَا شك ِفيِه علَيِه الديةُ و الْكَفَّارةُ 
  سهلُ بن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن موسى بِن بكٍْر عن عبٍد - ٦  

لَم يرفَِع الْعصا حتى مات قَالَ يدفَع ِإلَى أَوِلياِء  ِفي رجٍل ضرب رجلًا ِبعصاً فَ)عليه السالم ( صاِلٍح 
  .الْمقْتوِل و لَِكن لَا يترك يتلَذَّذُ ِبِه و لَِكن يجاز علَيِه ِبالسيِف 

  ٧ -ع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب ِلي
 لَو أَنَّ رجلًا ضرب رجلًا ِبخزفٍَة أَو ِبآجرٍة )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَو ِبعوٍد فَمات كَانَ عمداً 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء - ٨
سلَاِح أَِو الْعصا لَا يقْلَع عنه  قَالَ الْعمد الَِّذي يضِرب ِبال)عليه السالم ( بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هدمعتطَأُ الَِّذي لَا يالْخ لَ وقْتى يتح.  
 قَالَ ِإنْ ضرب رجلٌ رجلًا )عليه السالم (   يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩  

 واِحدٍة قَبلَ أَنْ يتكَلَّم فَهو ِشبه الْعمِد فَالديةُ علَى الْقَاِتِل و ِإنْ ِبعصاً أَو ِبحجٍر فَمات ِمن ضربٍة
علَاه و أَلَح علَيِه ِبالْعصا أَو ِبالِْحجارِة حتى يقْتلَه فَهو عمد يقْتلُ ِبِه و ِإنْ ضربه ضربةً واِحدةً 

م ثُم كَلَّمِد فَتمالْع هِشب وفَه اتم ٍم ثُموي ِمن أَكْثَر ماً أَووكَثَ ي.  
  ١٠- نى عيحي نب دمحم ةَ واعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح ناِس عبأَِبي الْع نانَ عثْمِن عاِن بأَب نع 
ِء الَِّذي لَا يقْتلُ ِمثْلُه قَالَ هذَا خطَأٌ ثُم   قَالَ قُلْت لَه أَرِمي الرجلَ ِبالشي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

ها الشاةَ فَأَصابت رجلًا قَالَ هذَا الْخطَأُ الَِّذي لَا أَخذَ حصاةً صِغريةً فَرمى ِبها قُلْت أَرِمي ِب
يِبالش ِربضالَِّذي ي دمالْع ِفيِه و كلُ ِبِمثِْلِه  شقْتِء الَِّذي ي.  

  باب الديِة ِفي قَتِل الْعمِد و الْخطَِإ
١ - دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب

محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سِمعت ابن أَِبي لَيلَى يقُولُ كَانِت الديةُ ِفي 
 ثُم ِإنه فَرض علَى أَهِل الْبقَِر ِمائَتي ) عليه وآله صلى اهللا( الْجاِهِليِة ِمائَةً ِمن الِْإِبِل فَأَقَرها رسولُ اللَِّه 

بقَرٍة و فَرض علَى أَهِل الشاِة أَلْف شاٍة ثَِنيٍة و علَى أَهِل الذَّهِب أَلْف ِديناٍر و علَى أَهِل الْوِرِق 
لَ ِمائَةَ حلٍَّة قَالَ عبد الرحمِن بن الْحجاِج فَسأَلْت عشرةَ آلَاِف ِدرهٍم و علَى أَهِل الْيمِن الْحلَ

 يقُولُ الديةُ أَلْف ِديناٍر )عليه السالم (  عما روى ابن أَِبي لَيلَى فَقَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
اِهمرةُ درشاِر عينةُ الدِقيم ةُ آلَاِف ورشع ٍم[ وهةُ ] ِدرياِدي الدوِل الْبلَى أَهع اِر وصِل الْأَمِلأَه

 ِمائَةٌ ِمن  
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  .بقَرٍة أَو أَلْف شاٍة الِْإِبِل و ِلأَهِل السواِد ِمائَتا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٢  

جلَ ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل  ِديةُ الْخطَِإ ِإذَا لَم يِرِد الر)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
أَو عشرةُ آلَاٍف ِمن الْوِرِق أَو أَلْف ِمن الشاِة و قَالَ ِديةُ الْمغلَّظَِة الَِّتي تشِبه الْعمد و لَيس ِبعمٍد 

اثٌ و ثَلَاثُونَ جذَعةً و أَربع و أَفْضلُ ِمن ِديِة الْخطَِإ ِبأَسناِن الِْإِبِل ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ ِحقَّةً و ثَلَ
ثَلَاثُونَ ثَِنيةً كُلُّها طَروقَةُ الْفَحِل قَالَ و سأَلْته عِن الديِة فَقَالَ ِديةُ الْمسِلِم عشرةُ آلَاٍف ِمن الِْفضِة 

أَسناِنها أَثْلَاثاً و ِمن الِْإِبِل ِمائَةٌ علَى أَسناِنها و أَو أَلْف ِمثْقَاٍل ِمن الذَّهِب أَو أَلْف ِمن الشاِة علَى 
  .ِمن الْبقَِر ِمائَتاِن 

  ٣ - تِمعاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي الْخطَِإ ِشبِه الْعمِد أَنْ يقْتلَ ِبالسوِط )عليه السالم ( قُولُ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني  ي)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

بين ] ما[أَو ِبالْعصا أَو ِبالِْحجارِة ِإنَّ ِديةَ ذَِلك تغلَّظُ و ِهي ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل ِفيها أَربعونَ خِلفَةً 
ِإلَى باِزِل عاِمها و ثَلَاثُونَ ِحقَّةً و ثَلَاثُونَ ِبنت لَبوٍن و الْخطَأُ يكُونُ ِفيِه ثَلَاثُونَ ِحقَّةً و ثَِنيٍة 

ثَلَاثُونَ ابنةَ لَبوٍن و ِعشرونَ ابنةَ مخاٍض و ِعشرونَ ابن لَبوٍن ذَكَراً و ِقيمةُ كُلِّ بِعٍري ِمن الْوِرِق 
  .ائَةٌ و ِعشرونَ ِدرهماً أَو عشرةُ دناِنري و ِمن الْغنِم ِقيمةُ كُلِّ ناٍب ِمن الِْإِبِل ِعشرونَ شاةً ِم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج ِفي الديِة قَالَ - ٤  
ٍر أَو عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم و يؤخذُ ِمن أَصحاِب الْحلَِل الْحلَلُ و يؤخذُ ِمن أَصحاِب أَلْف ِدينا

 قَرقَِر الْباِب الْبحأَص ِمن و منِم الْغناِب الْغحأَص ِمن الِْإِبِل الِْإِبلُ و.  
بِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل و حماٍد عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٥  

 قَالَ الديةُ عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم أَو أَلْف ِديناٍر قَالَ جِميلٌ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
   . الديةُ ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل)عليه السالم ( 

  ٦ -أَلْتقَالَ س ِديٍب الْأَسكُلَي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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  . عِن الرجِل يقْتلُ ِفي الشهِر الْحراِم ما ِديته قَالَ ِديةٌ و ثُلُثٌ )سالم عليه ال( أَبا عبِد اللَِّه 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء - ٧  

 أَنه قَالَ ِفي قَتِل الْخطَِإ ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل أَو أَلْف ِمن الْغنِم )ليه السالم ع( بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و سمخ اٍض وخةَ منونَ ابرِعش و سماٍر فَِإنْ كَانَ الِْإِبلُ فَخِدين أَلْف ٍم أَوهةُ آلَاِف ِدررشع أَو

مخ وٍن وةَ لَبنونَ ابرلَّظَةُ ِفي ِعشغةُ الْميالد ةً وذَعونَ جرِعش و سمخ ونَ ِحقَّةً ورِعش و س
 فَِهي لَهقَت ِريدِن لَا ييتبرالض ةَ وبرا الضصِبالْع ِر أَوجِبالْح ِربضالَِّذي ي دمالْع ِبهشطَِإ الَِّذي يالْخ

ونَ ِحقَّةً و ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ جذَعةً و أَربعةٌ و ثَلَاثُونَ ثَِنيةً كُلُّها خِلفَةٌ طَروقَةُ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ و ثَلَاثُ
  .الْفَحِل و ِإنْ كَانَ ِمن الْغنِم فَأَلْف كَبٍش و الْعمد هو الْقَود أَو ِرضا وِلي الْمقْتوِل 

  ٨ -يحي نب دمحٍر   ميمِن أَِبي عاب ِديٍد وِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
 )عليهما السالم ( جِميعاً عن جِميِل بِن دراٍج عن محمِد بِن مسِلٍم و زرارةَ و غَيِرِهما عن أَحِدِهما 

 و لَيس ِفيها دناِنري و لَا دراِهم و لَا غَير ذَِلك قَالَ ابن أَِبي ِفي الديِة قَالَ ِهي ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل
عميٍر فَقُلْت ِلجِميٍل هلْ ِللِْإِبِل أَسنانٌ معروفَةٌ فَقَالَ نعم ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ ِحقَّةً و ثَلَاثٌ و ثَلَاثُونَ 

 ثَِنيةً ِإلَى باِزِل عاِمها كُلُّها خِلفَةٌ ِإلَى باِزِل عاِمها قَالَ روى ذَِلك بعض جذَعةً و أَربع و ثَلَاثُونَ
أَصحاِبنا عنهما و زاد عِلي بن حِديٍد ِفي حِديِثِه أَنَّ ذَِلك ِفي الْخطَِإ قَالَ ِقيلَ ِلجِميٍل فَِإنْ قَِبلَ 

ِد الدمالْع ابحأَص اُءوا ِمنا شم اٍل أَولَى موا عطَِلحصالِْإِبِل ِإلَّا أَنْ ي قَالَ ِمائَةٌ ِمن ملَه ةَ كَمي
 ِر ذَِلكغَي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي - ٩  
 أَنه قَالَ من قَتلَ مؤِمناً متعمداً فَِإنه يقَاد ِبِه ِإلَّا أَنْ يرضى أَوِلياُء الْمقْتوِل أَنْ )م عليه السال( عبِد اللَِّه 

ز و ِإنْ يقْبلُوا الديةَ أَو يتراضوا ِبأَكْثَر ِمن الديِة أَو أَقَلَّ ِمن الديِة فَِإنْ فَعلُوا ذَِلك بينهم جا
  .تراجعوا أُِقيدوا و قَالَ الديةُ عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم أَو أَلْف ِديناٍر أَو ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل 
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١٠-نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي 
 يقُولُ تستأْدى )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِسِنني و تستأْدى ِديةُ الْعمِد ِفي سنٍة ِديةُ الْخطَِإ ِفي ثَلَاِث
  باب الْجماعِة يجتِمعونَ علَى قَتِل واِحٍد

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
 ِفي عشرٍة اشتركُوا ِفي قَتِل رجٍل )عليه السالم (  الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن

  .قَالَ يخير أَهلُ الْمقْتوِل فَأَيهم شاُءوا قَتلُوا و يرِجع أَوِلياؤه علَى الْباِقني ِبِتسعِة أَعشاِر الديِة 
  ٢ - ِليع   نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب

 ِفي رجلَيِن قَتلَا رجلًا قَالَ ِإنْ أَراد أَوِلياُء الْمقْتوِل قَتلَهما أَدوا ِديةً كَاِملَةً )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
وهما و تكُونُ الديةُ بين أَوِلياِء الْمقْتولَيِن فَِإنْ أَرادوا قَتلَ أَحِدِهما فَقَتلُوه أَدى الْمتروك و قَتلُ

ا قَِبلَ الدمهدلْ أَحقْتي لَم ا وِدِهمةَ أَحِدي دؤي ِإنْ لَم وِل وقْتِل الْمِة ِإلَى أَهيالد فِنص هاِحبةَ صي
  .ِمن ِكلَيِهما 

 قَالَ ِإذَا قَتلَ الرجلَاِن و الثَّلَاثَةُ )عليه السالم (   عنه عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  
  .يةَ صاِحِبِهم رجلًا فَِإنْ أَراد أَوِلياؤه قَتلَهم ترادوا فَضلَ الدياِت و ِإلَّا أَخذُوا ِد

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَباٍن عِن الْفُضيِل بِن - ٤  
قَتلُوهم جِميعاً و  عشرةٌ قَتلُوا رجلًا فَقَالَ ِإنْ شاَء أَوِلياؤه )عليه السالم ( يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  غَِرموا ِتسع ِدياٍت و ِإنْ شاُءوا تخيروا رجلًا فَقَتلُوه و أَدى التسعةُ الْباقُونَ 
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مقْتوِل الْأَِخِري عشر الديِة كُلُّ رجٍل ِمنهم قَالَ ثُم ِإنَّ الْواِلي بعد يِلي أَدبهم و ِإلَى أَهِل الْ
 مهسبح.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٥  
ِن أَِبي نفٍَر ابعأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرى )عليه السالم ( جقَالَ قَض 

 ِمِننيؤالْم لُوا )عليه السالم ( أَِمريتفَاقْت لَاحٍض السعلَى بع مهضعذَ بوا فَأَخِكروا فَسِربٍة شعبِفي أَر 
ى فَقُِتلَ اثْنقَض ةً ولْدج اِننيا ثَممهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِربِن فَضيوحرجِبالْم راِن فَأَماثْن ِرحج اِن و

 اتِة فَِإنْ ميالد ِمن فَعرِن فَتيوحرجةُ الْماحِجر قَاسأَنْ ي رأَم ِن ويوحرجلَى الْمِن عولَيقْتِة الْمِبِدي
الْميِن شولَيقْتاِء الْمِليأَو ٍد ِمنلَى أَحع ساِن فَلَيوحرٌء  ج.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  
 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم ِفعالم عليه الس( قَالَ ر( ِهدفَش مهِمن اِحدو ِرقاِت فَغوا ِفي الْفُراٍن كَانةُ ِغلْمِست 

 ِبالديِة )عليه السالم ( ثَلَاثَةٌ ِمنهم علَى اثْنيِن أَنهما غَرقَاه و شِهد اثْناِن علَى الثَّلَاثَِة أَنهم غَرقُوه فَقَضى 
  .خماٍس علَى اِلاثْنيِن و خمسيِن علَى الثَّلَاثَِة أَخماساً ثَلَاثَةَ أَ

  ٧ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِفي رجلَيِن اجتمعا علَى قَطِْع )م عليه السال( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر 

يِد رجٍل قَالَ ِإنْ أَحب أَنْ يقْطَعهما أَدى ِإلَيِهما ِديةَ يٍد فَاقْتسما ثُم يقْطَعهما و ِإنْ أَحب أَخذَ 
م يقْطَع يده علَى الَِّذي قُِطعت يده ربع ِمنهما ِديةَ يٍد قَالَ و ِإنْ قَطَع يد أَحِدِهما رد الَِّذي لَ

  .الديِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٨  

 ِفي حاِئٍط اشترك ِفي هدِمِه )عليه السالم ( ؤِمِنني  قَالَ قَضى أَِمري الْم)عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ثَلَاثَةُ نفٍَر فَوقَع علَى واِحٍد ِمنهم فَمات فَضمن الْباِقني ِديته ِلأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنهم ضاِمن صاِحِبِه 

.  
   أَِبي عميٍر عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي الْعباِس   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٩  
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 الِْعدةُ علَى قَتِل رجٍل واِحٍد حكَم الْواِلي  قَالَ ِإذَا اجتمعِت)عليه السالم ( و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَنْ يقْتلَ أَيهم شاُءوا و لَيس لَهم أَنْ يقْتلُوا أَكْثَر ِمن واِحٍد ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و من قُِتلَ 

  .ف ِفي الْقَتِل مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطاناً فَال يسِر
  محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبِه عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن -١٠  

ا رجلًا  ِفي عبٍد و حر قَتلَ)عليه السالم ( جبلَةَ عن أَِبي جِميلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .حراً قَالَ ِإنْ شاَء قَتلَ الْحر و ِإنْ شاَء قَتلَ الْعبد فَِإِن اختار قَتلَ الْحر ضرب جنبِي الْعبِد 

  باب الرجِل يأْمر رجلًا ِبقَتِل رجٍل
ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِم- ١

 ِفي رجٍل أَمر رجلًا )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
  .قَتِلِه ِفي السجِن حتى يموت ِبقَتِل رجٍل فَقَتلَه فَقَالَ يقْتلُ ِبِه الَِّذي قَتلَه و يحبس الْآِمر ِب

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٢  
ر عبده أَنْ يقْتلَ  ِفي رجٍل أَم)عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .رجلًا فَقَتلَه قَالَ فَقَالَ يقْتلُ السيد ِبِه 
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(ٍلجِفي ر  ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري لَهلًا فَقَتجلَ رقْتأَنْ ي هدبع رأَم  ) لْ )عليه السالمه و 

 نجالس دبالْع عدوتسي ِبِه و ديلُ السقْتِفِه ييكَس ِطِه أَووِل ِإلَّا كَسجالر دبع.  
ِن أَولَيجلُ رقْتِل يجباب الرأَكْثَر   

١ - هذَكَر نمكَانَ عسِن مِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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  . قَالَ ِإذَا قَتلَ الرجلُ الرجلَيِن أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك قُِتلَ ِبِهم ) عليه السالم (عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٢  

 مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نِلِك عِد الْمبِن عِع بمِمس نماً )عليه السالم ( عأَنَّ قَو 
احتفَروا زبيةً ِللْأَسِد ِبالْيمِن فَوقَع ِفيها الْأَسد فَازدحم الناس علَيها ينظُرونَ ِإلَى الْأَسِد فَوقَع ِفيها 

 لَّقعلٌ فَتجر ِمن اتم نم مهفَِمن دالْأَس مهحرفَج رِبآخ رالْآخ و رِبآخ رالْآخ لَّقعفَت رِبآخ
 فَقَالَ أَِمري وفيذُوا السى أَختح وا ِفي ذَِلكراجشفَت اتفَم ِرجأُخ نم مهِمن ِد وِة الْأَساحِجر

 ِمِننيؤم عليه السال( الْم( ِة ويِللثَّاِني ثُلُثَ الد ِة ويالد عبِل رى أَنَّ ِللْأَوفَقَض كُمنيوا أَقِْضي بلُمه 
 ضعب ِضيوا فَرمحداز اِئِل الَِّذينلَى قَبع لَ ذَِلكعج ةً كَاِملَةً واِبِع ِديِللر ِة ويالد فِللثَّاِلِث ِنص

س ِم والْقَو ِبيِإلَى الن ذَِلك ِفعفَر ضعصلى اهللا عليه وآله ( ِخطَ ب( ِمِننيؤاِء أَِمِري الْمِبقَض ِبرأُخ و  ) عليه السالم

( هازفَأَج .  
( ني  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِن)عليه السالم (   و ِفي ِروايِة محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر - ٣  

 ِفي أَربعِة نفٍَر أَطْلَعوا ِفي زبيِة الْأَسِد فَخر أَحدهم فَاستمسك ِبالثَّاِني و استمسك )عليه السالم 
هم الْأَسد الثَّاِني ِبالثَّاِلِث و استمسك الثَّاِلثُ ِبالراِبِع حتى أَسقَطَ بعضهم بعضاً علَى الْأَسِد فَقَتلَ

فَقَضى ِبالْأَوِل فَِريسةَ الْأَسِد و غَرم أَهلَه ثُلُثَ الديِة ِلأَهِل الثَّاِني و غَرم أَهلَ الثَّاِني ِلأَهِل الثَّاِلِث 
  .ثُلُثَِي الديِة و غَرم الثَّاِلثَ ِلأَهِل الراِبِع ِديةً كَاِملَةً 

ِل يجباب الردِه الْقَولَيع بجو نم لِّصخ  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١

ه عن رجٍل قَتلَ رجلًا  قَالَ سأَلْت)عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عمداً فَرِفع ِإلَى الْواِلي فَدفَعه الْواِلي ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل ِليقْتلُوه فَوثَب علَيِهم قَوم فَخلَّصوا 

  الْقَاِتلَ ِمن أَيِدي الْأَوِلياِء الْقَاِتلَ ِمن أَيِدي الْأَوِلياِء فَقَالَ أَرى أَنْ يحبس الَِّذين خلَّصوا 

http://www.islam4u.com


  )٢٨٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

لَيفَع اتِن قَالَ فَِإنْ مجِفي الس مه الْقَاِتلُ و اتوا ِبالْقَاِتِل ِقيلَ فَِإنْ مأْتى يتا حهوندؤةُ ييالد ِهم
  .جِميعاً ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل 

رآخ لُهقْتلَ فَيجالر ِسكمِل يجباب الر  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
 قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي عميٍر

 ِفي رجلَيِن أَمسك أَحدهما و قَتلَ الْآخر قَالَ يقْتلُ الْقَاِتلُ و يحبس الْآخر حتى )عليه السالم ( 
وتماً يغَم اتى متِه حلَيع هسبا كَانَ حاً كَمغَم .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ - ٢  
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريعليه السالم ( قَض( لَهقْتٍل ِليجلَى رع دٍل شجلٌ  ِفي رجر لَهقْبتفَاس هِمن لُ فَارجالر و

آخر فَأَمسكَه علَيِه حتى جاَء الرجلُ فَقَتلَه فَقَتلَ الرجلَ الَِّذي قَتلَه و قَضى علَى الْآخِر الَِّذي 
  . ِلأَنه أَمسكَه علَى الْموِت أَمسكَه علَيِه أَنْ يطْرح ِفي السجِن أَبداً حتى يموت ِفيِه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد - ٣  
 اِم ورِت الْحيالْب داِهداً ِعنش تاِم قَالَ كُنِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع نِل عيِن الْفُضاِدي ِبأَِبي بنلٌ يجر

جعفٍَر الْمنصوِر و هو يطُوف و يقُولُ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ هذَيِن الرجلَيِن طَرقَا أَِخي لَيلًا 
ا ِبِه فَقَالَ لَهعنا صِري ما أَداللَِّه م و ِإلَي ِجعري ِزِلِه فَلَمنم ِمن اهجرا فَأَخا ِبِه فَقَالَا يمتعنا صا مم

أَِمري الْمؤِمِنني كَلَّمناه فَرجع ِإلَى منِزِلِه فَقَالَ لَهما واِفياِني غَداً صلَاةَ الْعصِر ِفي هذَا الْمكَاِن 
 و هو )عليه السالم ( لَِّه جعفَِر بِن محمٍد فَوافَوه ِمن الْغِد صلَاةَ الْعصِر و حضرته فَقَالَ ِلأَِبي عبِد ال

قَاِبض علَى يِدِه يا جعفَر اقِْض بينهم فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني اقِْض بينهم أَنت فَقَالَ لَه ِبحقِّي 
 فَرعج جرقَالَ فَخ مهنيب تيِإلَّا قَض كلَيالم عليه الس( ع( ِه ثُملَيع لَسٍب فَجلَّى قَصصم لَه فَطُِرح 

جاَء الْخصماُء فَجلَسوا قُدامه فَقَالَ ما تقُولُ قَالَ يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنَّ هذَيِن طَرقَا أَِخي لَيلًا 
و و ِإلَي عجا راللَِّه م ِزِلِه فَونم ِمن اهجرا فَأَخقُولَاِن فَقَالَا يا تا ِبِه فَقَالَ معنا صِري ما أَداللَِّه م 

 اهنوِل اللَِّه كَلَّمسر ناب  
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 يا غُلَام اكْتب ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم قَالَ رسولُ )عليه السالم (  جعفَر ثُم رجع ِإلَى منِزِلِه فَقَالَ
 كُلُّ من طَرق رجلًا ِباللَّيِل فَأَخرجه ِمن منِزِلِه فَهو لَه ضاِمن ِإلَّا أَنْ يِقيم الْبينةَ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
هأَن و هلْتا قَتا أَناللَِّه م وِل اللَِّه وسر نا ابفَقَالَ ي قَهنع ِربذَا فَاضه حن ا غُلَامِزِلِه ينِإلَى م هدر قَد 

ن ا غُلَاموِل اللَِّه يسر نا ابفَقَالَ أَن لَهفَقَت أَهجذَا فَواَء هج ثُم هكْتسي أَملَِكن قنع ِرباض ذَا وه ح
 برفَض اهأَخ رٍة فَأَماِحدٍة وبرِبض هلْتي قَتلَِكن و هتذَّبا عاللَِّه م وِل اللَِّه وسر نا ابِر فَقَالَ يالْآخ

قَّعو ِن وجِفي الس هسبح ِه ويبنج برِر فَضِبالْآخ رأَم ثُم قَهنع و هرمع سبحأِْسِه يلَى رع 
  .يضرب ِفي كُلِّ سنٍة خمِسني جلْدةً 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  
 واِحد ِمنهم أَمسك رجلًا و أَقْبلَ آخر فَقَتلَه و )عليه السالم (  الْمؤِمِنني أَنَّ ثَلَاثَةَ نفٍَر رِفعوا ِإلَى أَِمِري

الْآخر يراهم فَقَضى ِفي الرؤيِة أَنْ تسملَ عيناه و ِفي الَِّذي أَمسك أَنْ يسجن حتى يموت كَما 
  .قَتلَ أَنْ يقْتلَ أَمسكَه و قَضى ِفي الَِّذي 

لُهقْتِل فَيجلَى الرع قَعِل يجباب الر  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن عبيِد بِن - ١

  .ٌء  جٍل وقَع علَى رجٍل فَقَتلَه فَقَالَ لَيس علَيِه شي عن ر)عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِفي )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب و عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

ى الَِّذي وقَع علَى الرجِل فَقَتلَه ِلأَوِلياِء الْمقْتوِل رجٍل دفَع رجلًا علَى رجٍل فَقَتلَه فَقَالَ الديةُ علَ
يش فُوعدالْم ابِإنْ أَص قَالَ و هفَعلَى الَِّذي دِة عيِبالد فُوعدالْم ِجعري اِفِع  قَالَ ولَى الدع وٌء فَه

  .أَيضاً 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبيِد - ٣
 رجٍل وقَع علَى رجٍل ِمن فَوِق الْبيِت فَمات  عن)عليه السالم ( بِن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يلَى شلَى الْأَعع سا فَقَالَ لَيمهدأَح يفَِل شلَى الْأَسع ٌء  ٌء و.  

اِدرباب ن  
١ -ِن بسِن الْحوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م

 عن رجٍل وِجد مقْتولًا فَجاَء رجلَاِن ِإلَى وِليِه فَقَالَ )عليه السالم ( صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 الْعمِد فَلَيس أَحدهما أَنا قَتلْته عمداً و قَالَ الْآخر أَنا قَتلْته خطَأً فَقَالَ ِإنْ هو أَخذَ ِبقَوِل صاِحِب

لَه علَى صاِحِب الْخطَِإ سِبيلٌ و ِإنْ أَخذَ ِبقَوِل صاِحِب الْخطَِإ فَلَيس لَه علَى صاِحِب الْعمِد 
  .سِبيلٌ 

عليه (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه قَالَ أَخبرِني بعض أَصحاِبنا رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد- ٢  

 ِبرجٍل وِجد ِفي خِربٍة و ِبيِدِه ِسكِّني ملَطَّخ ِبالدِم و ِإذَا )عليه السالم (  قَالَ أُِتي أَِمري الْمؤِمِنني )السالم 
 ِمِننيؤالْم أَِمري ِمِه فَقَالَ لَهطُ ِفي دحشتي وحذْبلٌ مجقُ)عليه السالم ( را تم  ِمِننيؤالْم ا أَِمريولُ قَالَ ي

 لُوا وجعِرعاً فَقَالَ لَا تسلٌ مجلَ رِبِه أَقْب لُوهقْتوا ِبِه ِليبا ذَهِبِه فَلَم لُوهوا ِبِه فَاقْتبقَالَ اذْه هلْتا قَتأَن
 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم وهدفَقَ)عليه السالم ( ر وهدفَر  هلْتا قَتأَن هاِحبذَا صا هم ِمِننيؤالْم ا أَِمرياللَِّه ي الَ و

 ِمِننيؤالْم ا )عليه السالم ( فَقَالَ أَِمريلْ فَقَالَ يفْعت لَم و فِْسكلَى نع اِركلَى ِإقْرع لَكما حِل مِللْأَو 
تأَس تا كُنم و ِمِننيؤالْم أَِمري ذُوِني وأَخ اِل وجلَاِء الرؤثَالُ هأَم لَيع ِهدش قَد أَنْ أَقُولَ و ِطيع

 ترفَأَقْر برالض ِخفْت ِه ولَيع ا قَاِئمأَن ِمِه وطُ ِفي دحشتلُ يجالر ِم وِبالد لَطَّخم ِدي ِسكِّنيِبي
جنِب هِذِه الْخِربِة شاةً و أَخذَِني الْبولُ فَدخلْت الْخِربةَ فَرأَيت و أَنا رجلٌ كُنت ذَبحت ِب

 ِمِننيؤالْم ذُوِني فَقَالَ أَِمريلَاِء فَأَخؤه لَيلَ عخباً فَدجعتم تِمِه فَقُمطُ ِفي دحشتلَ يجعليه ( الر

وا ِبِهما ِإلَى الْحسِن و قُصوا علَيِه ِقصتهما و قُولُوا لَه ما الْحكْم ِفيِهما  خذُوا هذَيِن فَاذْهب)السالم 
 قُولُوا ِلأَِمِري )عليه السالم (  و قَصوا علَيِه ِقصتهما فَقَالَ الْحسن )عليه السالم ( فَذَهبوا ِإلَى الْحسِن 
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  .يعاً يخلَّى عنهما و تخرج ِديةُ الْمذْبوِح ِمن بيِت الْماِل الناس جِم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٣  

 نةَ عاررز ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مفٍَر ابعلَ )عليه السالم ( أَِبي جٍل قَتجر نع هأَلْتقَالَ س 
فَحِملَ ِإلَى الْواِلي و جاَءه قَوم فَشِهدوا علَيِه الشهود أَنه قَتلَه عمداً فَدفَع الْواِلي الْقَاِتلَ ِإلَى 

ِتمري ِبِه فَلَم قَادوِل ِليقْتاِء الْمِليأَو داً ومع مهاِحبلَ صقَت هاِلي أَنالْو دِعن لٌ فَأَقَرجر ماهى أَتتوا ح
ٌء ِمن قَتِل صاِحِبكُم فُلَاٍن فَلَا تقْتلُوه ِبِه و خذُوِني  أَنَّ هذَا الرجلَ الَِّذي شِهد علَيِه الشهود بِري

و جِمِه قَالَ فَقَالَ أَبفٍَر ِبدفِْسِه )عليه السالم ( علَى نع لُوا الَِّذي أَقَرقْتوِل أَنْ يقْتاُء الْمِليأَو ادِإنْ أَر 
فَلْيقْتلُوه و لَا سِبيلَ لَهم علَى الْآخِر ثُم لَا سِبيلَ ِلورثَِة الَِّذي أَقَر علَى نفِْسِه علَى ورثَِة الَِّذي 

يِه و ِإنْ أَرادوا أَنْ يقْتلُوا الَِّذي شِهد علَيِه فَلْيقْتلُوه و لَا سِبيلَ لَهم علَى الَِّذي أَقَر ثُم شِهد علَ
تأَيأَ ر ِة قُلْتيالد فِه ِنصلَيع ِهداِء الَِّذي شِليفِْسِه ِإلَى أَولَى نع ةَ الَِّذي أَقَريالد دؤوا لْيادِإنْ أَر 

أَنْ يقْتلُوهما جِميعاً قَالَ ذَاك لَهم و علَيِهم أَنْ يدفَعوا ِإلَى أَوِلياِء الَِّذي شِهد علَيِه ِنصف الديِة 
فَقَالَ الديةُ بينهما خاصةً دونَ صاِحِبِه ثُم يقْتلُونهما قُلْت ِإنْ أَرادوا أَنْ يأْخذُوا الديةَ قَالَ 

ِنصفَاِن ِلأَنَّ أَحدهما أَقَر و الْآخر شِهد علَيِه قُلْت كَيف جِعلَت ِلأَوِلياِء الَِّذي شِهد علَيِه علَى 
لَِّذي أَقَر علَى أَوِلياِء الَِّذي شِهد الَِّذي أَقَر علَى نفِْسِه ِنصف الديِة ِحني قُِتلَ و لَم تجعلْ ِلأَوِلياِء ا

 و ِقري ِه لَملَيع ِهدالَِّذي ش ِمثْلَ الَِّذي أَقَر سِه لَيلَيع ِهدلْ قَالَ فَقَالَ ِلأَنَّ الَِّذي شقْتي لَم ِه ولَيع
 هاِحبأَ صرأَب و أَقَر رالْآخ و هاِحبص ِرئبي ِم الَِّذي لَملْزي ا لَمم هاِحبأَ صرأَب و الَِّذي أَقَر فَلَِزم

 هاِحبص ِرئبي لَم و ِقري لَم ِه ولَيع ِهدش.  
ةَ لَهلَا ِدي نباب م  

  ي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِب- ١
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دا  قَالَ أَيما رجٍل قَتلَه الْحد ِفي الِْقصاِص فَلَا ِديةَ لَه و قَالَ أَيما رجٍل ع)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
يفَلَا ش لَهقَت أَو هحرفِْسِه فَجن نع هفَعفَد هِربضٍل ِليجلَى رلَى  عع ٍل اطَّلَعجا رمقَالَ أَي ِه ولَيَء ع

لَه و قَالَ من بدأَ قَوٍم ِفي داِرِهم ِلينظُر ِإلَى عوراِتِهم فَرموه فَفَقَئُوا عينيِه أَو جرحوه فَلَا ِديةَ 
 لَه دِه فَلَا قَولَيع ِديتى فَاعدتفَاع.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد - ٢  
 يقُولُ )عليه السالم ( ناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِس

يا شهلَيع سلًا قَالَ لَيقْتم هِمن ابٍر فَأَصجِبح هتماماً فَررا حفِْسهلَى نأَةً عرام ادٍل أَرجٌء  ِفي ر
  .قُدمت ِإلَى ِإماٍم عاِدٍل أَهدر دمه ِفيما بينها و بين اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن مفَضِل بِن صاِلٍح - ٣  
ه الِْقصاص هلْ لَه ِديةٌ قَالَ لَو  عن رجٍل قَتلَ)عليه السالم ( عن زيٍد الشحاِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ةَ لَهفَلَا ِدي دالْح لَهقَت نم ٍد وأَح ِمن صقْتي لَم كَانَ ذَِلك.  
 )عليه السالم (   عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء بِن الْفُضيِل قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه - ٤  

َء  ا أَراد رجلٌ أَنْ يضِرب رجلًا ظُلْماً فَاتقَاه الرجلُ أَو دفَعه عن نفِْسِه فَأَصابه ضرر فَلَا شيِإذَ
  .علَيِه 

 )م عليه السال(   و عنه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  
يلَِل شخ ِمن ِهمِإلَي ظُرني أَو ِهملَيع ِرفشٍم يلَى قَولٌ عجر قَالَ ِإذَا اطَّلَع  وهابفَأَص هومفَر مٍء لَه

صلى اهللا ( رسوِل اللَِّه فَقَتلُوه أَو فَقَئُوا عينه فَلَيس علَيِهم غُرم و قَالَ ِإنَّ رجلًا اطَّلَع ِمن خلَِل حجرِة 

(  ِبِمشقٍَص ِليفْقَأَ عينه فَوجده قَِد انطَلَق فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  فَجاَء رسولُ اللَِّه )عليه وآله 

  .ك  أَي خِبيثُ أَما و اللَِّه لَو ثَبت ِلي لَفَقَأْت عيني)صلى اهللا عليه وآله 
 ِفي رجٍل ضرب رجلًا )عليه السالم (   يونس عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  

  ظُلْماً 
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نلُ عجالر هدفَريش هابفِْسِه فَأَصن  يقَالَ لَا ش هِه  ٌء أَنلَيَء ع.  
  ٧ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

بأَِبي ع نع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نِل عيِن الْفُضِد بمحانٌ ِفي )عليه السالم ( ِد اللَِّه ميقَالَ كَانَ ِصب 
 ِليِن عمعليه السالم ( ز( ِفعاِحِبِه فَرةَ صاِعيبر قطَِرِه فَدِبخ رالْآخ مهدى أَحمفَر طَاِرِهمونَ ِبأَخبلْعي 

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم عليه السالم ( ذَِلك(الر فَأَقَام  اصالِْقص هنأَ عرذَاِر فَدذَاِر حقَالَ ح هةَ ِبأَننياِمي الْب
 كَانَ ذَِلك ةٌ فَقَالَ لَوِدي لْ لَهه اصالِْقص لَهٍل قَتجر نع هأَلْتس قَالَ و ذَّرح نم ذَرأَع قَالَ قَد ثُم

  .تلَه الْحد فَلَا ِديةَ لَه لَم يقْتص أَحد ِمن أَحٍد و من قَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد - ٨  

 ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( النِبي  يقُولُ اطَّلَع رجلٌ علَى )عليه السالم ( بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِبيالن ِريِد فَقَالَ لَهى أَفْقَأَ ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( الْجتقَِص حِبالِْمش كِإلَي تِلي لَقُم تثْبت كأَن لَمأَع لَو 

 )صلى اهللا عليه وآله ( ك أَقُولُ لَك ِإنَّ رسولَ اللَِّه عينك قَالَ فَقُلْت لَه أَ ذَاك لَنا فَقَالَ ويحك أَو ويلَ
  .فَعلَ تقُولُ ذَِلك لَنا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ٩  
 يقُولُ من )عليه السالم (  خاِلٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن

 لَه دِه فَلَا قَولَيع ِديتى فَاعدتأَ فَاعدب.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح -١٠  
ع ِريِد اللَِّه الثَّوبأَِبي ع عليه السالم ( ن( ِليقَالَ كَانَ ع  ) وِد )عليه السالمدح اً ِمندح اهنبرض نقُولُ مي 

ياً ِفي شدح اهنبرض نم ا ونلَيع ةَ لَهفَلَا ِدي اتاللَِّه فَم لَيع هتفَِإنَّ ِدي اتاِس فَمقُوِق النح ا ٍء ِمنن
.  

  ١١- ناِر عتخِن الْمِن بيسِن الْحى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

اِتِه حرج  
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تثْبت كأَن لَمأَع اِن فَقَالَ لَوطَِّلعِن تينيِبع رصا ِإذْ بهقِْلبي اِزلُ لَهغم هعم اِجِه ووِض أَزعب عِلي م 
 لْهفَافْع لَك ِفيا قَالَ ِإنْ خِبن ذَا ِإنْ فُِعلَ ِمثْلُهِمثْلَ ه نحلُ نفْعن فَقُلْت كسخى أَبتح تلَقُم.  

(   عِلي عن أَِبيِه عن محمِد بِن حفٍْص عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢  

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ساِرٍق دخلَ علَى امرأٍَة ِليسِرق متاعها فَلَما جمع الثِّياب تابعته ) السالم عليه
ا فَرفَلَم هعِبفَأٍْس كَانَ م لَهفَقَت ا فَقَامهناب كرحا فَتهاقَعا فَوفِْسهلَى نا عهرفَكَاب هفْسلَ نمغَ ح

الثِّياب و ذَهب ِليخرج حملَت علَيِه ِبالْفَأِْس فَقَتلَته فَجاَء أَهلُه يطْلُبونَ ِبدِمِه ِمن الْغِد فَقَالَ أَبو 
 يطْلُبونَ ِبدِمِه ِديةَ  اقِْض علَى هذَا كَما وصفْت لَك فَقَالَ يضمن مواِليِه الَِّذين)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الْغلَاِم و يضمن الساِرق ِفيما ترك أَربعةَ آلَاِف ِدرهٍم ِبمكَابرِتها علَى فَرِجها أَنه زاٍن و هو ِفي 
يش اها ِإيِلها ِفي قَتهلَيع سلَي و هاِلِه غَِرميولُ اللَِّه  مسأَةً ) صلى اهللا عليه وآله (ٌء قَالَ ررام ركَاب نم 

 دلَا قَو و ةَ لَهفَلَا ِدي هلَتا فَقَتِبه رفْجِلي.  
  و عنه قَالَ قُلْت رجلٌ تزوج امرأَةً فَلَما كَانَ لَيلَةُ الِْبناِء عمدِت الْمرأَةُ ِإلَى -١٣  

خا فَأَدِديٍق لَهٍل صجِت ريلَا ِفي الْبتفَاقْت ِديقالص ثَار لَهأَه اِضعبلُ يجلَ الرخا دلَةَ فَلَمجالْح هلَت
فَقَتلَ الزوج الصِديق و قَامِت الْمرأَةُ فَضربِت الزوج ضربةً فَقَتلَته ِبالصِديِق فَقَالَ تضمن الْمرأَةُ 

  .صِديِق و تقْتلُ ِبالزوِج ِديةَ ال
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد عن أَِبي -١٤  
   ظَهِرِه أَيقَن ِبِه  قَالَ سِئلَ عن رجٍل أَتى رجلًا و هو راِقد فَلَما صار علَى)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 دلَا قَو و ةَ لَهفَقَالَ لَا ِدي لَهةً فَقَتجعب هجعفَب.  
ٍد عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد   عِلي عن أَِبيِه عن صاِلِح بِن سِعي-١٥  

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَعنف علَى امرأَِتِه أَِو امرأٍَة أَعنفَت علَى زوِجها فَقَتلَ )عليه السالم ( اللَِّه 
يقَالَ لَا ش را الْآخمهدأَح ا ما ِإذَا كَانِهملَيَء ع ا لَممهِباللَِّه أَن ِمنيا الْيمهما أَلْزِهمِن فَِإِن اتيونأْم

  .يِريدا الْقَتلَ 
  ١٦- نِن عسالْح نب دمحم اِر وتخِن الْمِد بمحِن ماِر بتخِن الْمع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفي )عليه السالم ( ي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد الْجرجاِني عن أَِبي الْحسِن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِو
 لَملَا فَقَالَ اع لُ ِبِه أَمقْتاِر أَ يالد اِحبص لَهوِر فَقَتِص أَِو الْفُجلَصِللت راِر آخلَى دلَ عخٍل دجر

  .ٌء  يِرِه فَقَد أَهدر دمه و لَا يِجب علَيِه شيأَنَّ من دخلَ دار غَ
  باب الرجِل الصِحيِح الْعقِْل يقْتلُ الْمجنونَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 عن رجٍل قَتلَ رجلًا )عليه السالم ( ي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر محبوٍب عن عِل

يفَلَا ش لَهفِْسِه فَقَتن نع هفَعفَد هادونُ أَرنجوناً فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْمنجم  ٍة ولَا ِدي ٍد وقَو ِه ِمنلَيَء ع
ى ورثَته ِديته ِمن بيِت ماِل الْمسِلِمني قَالَ و ِإنْ كَانَ قَتلَه ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ الْمجنونُ أَراده يعطَ

ثَِة الْمرا ِإلَى وهفَعداِلِه يم ةَ ِمنيلَى قَاِتِلِه الدى أَنَّ عفَأَر هِمن قَادلَا ي نِلم دفَلَا قَو ِفرغتسي وِن ونج
  .اللَّه و يتوب ِإلَيِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي الْورِد قَالَ - ٢  
  لٌ حملَ علَيِه رجلٌ مجنونٌ فَضربه  أَصلَحك اللَّه رج)عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه أَو أَِبي جعفٍَر 
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لَ أَرى أَنْ لَا يقْتلَ ِبِه و لَا الْمجنونُ ضربةً فَتناولَ الرجلُ السيف ِمن الْمجنوِن فَضربه فَقَتلَه فَقَا
 همطُلُ دبلَا ي اِم ولَى الِْإمع هتكُونُ ِديت و هتِدي مرغي.  

  باب الرجِل يقْتلُ فَلَم تِصح الشهادةُ علَيِه حتى خوِلطَ
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِل- ١

 عن )عليه السالم ( محبوٍب عن خِضٍر الصيرِفي عن بريِد بِن معاِويةَ الِْعجِلي قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر 
 لَم و دِه الْحلَيع قَمي داً فَلَمملًا عجلَ رٍل قَتجر قْلُهع بذَه وِلطَ وى ختِه حلَيةُ عادهالش ِصحت

 لَهقَت ِحني لَهقَت هِه أَنلَيوا عِهدفَقَالَ ِإنْ ش لَهقَت هوِلطَ أَنا خم دعِه بلَيوا عِهدش ِرينماً آخِإنَّ قَو ثُم
ِد عقِْلِه قُِتلَ ِبِه و ِإنْ يشهدوا علَيِه ِبذَِلك و كَانَ لَه مالٌ و هو صِحيح لَيس ِبِه ِعلَّةٌ ِمن فَسا

يعرف دِفع ِإلَى ورثَِة الْمقْتوِل الديةُ ِمن ماِل الْقَاِتِل و ِإنْ لَم يترك مالًا أُعِطي الديةُ ِمن بيِت 
ِرٍئ مام مطُلُ دبلَا ي اِل وِلٍم الْمس.  

  باب ِفي الْقَاِتِل يِريد التوبةَ
١ - نع قَِريالِْمن دمِن أَحِن بيسح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ا متعمداً ما توبته قَالَ يمكِّن  رجلٌ قَتلَ رجلً)عليه السالم ( ِعيسى الضِعيِف قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ظُرنقَالَ فَلْي وا ِبذَِلكلَمعأَنْ ي افخي ةَ قُلْتيالد ِطِهمعقَالَ فَلْي لُوهقْتأَنْ ي افخي فِْسِه قُلْتن ِمن

  .اِة فَلْيلِْقها ِفي داِرِهم ِإلَى الديِة فَلْيجعلْها صرراً ثُم لْينظُر مواِقيت الصلَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْخزرِج قَالَ حدثَِني - ٢  

جر لْتةَ فَقَتيِني أُماِملًا ِلبع تقَالَ كُن ِريهِن الزع روانَ الْأَعثْمع نلُ بيفُض نب ِليع أَلْتلًا فَس
 بعد ذَِلك كَيف أَصنع ِبِه فَقَالَ الديةَ اعِرضها علَى قَوِمِه قَالَ فَعرضت فَأَبوا )عليه السالم ( الْحسيِن 

  ذْهب معك ِبنفٍَر ِمن قَوِمك  ِبذَِلك فَقَالَ ا)عليه السالم ( و جهدت فَأَبوا فَأَخبرت عِلي بن الْحسيِن 
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يسِن الْحب ِليِإلَى ع تعجفَر ِهملَيوا عِهدا فَشوفَأَب لْتقَالَ فَفَع ِهملَيع ِهدعليه السالم ( ِن فَأَش( 
فَأَخبرته قَالَ فَخِذ الديةَ فَصرها متفَرقَةً ثُم ائِْت الْباب ِفي وقِْت الظُّهِر أَِو الْفَجِر فَأَلِْقها ِفي الداِر 

الْفَج ِر والظُّه قْتِة فَِإنَّ ويِفي الد لَك بسحي وئاً فَهيذَ شأَخ نلُ فَما أَهِفيه جرخةٌ ياعِر س
 لَهلَكْت قَالَ و حدثَِني )عليه السالم ( الداِر قَالَ الزهِري فَفَعلْت ذَِلك و لَو لَا عِلي بن الْحسيِن 

  .ِه بعض أَصحاِبنا أَنَّ الزهِري كَانَ ضرب رجلًا ِبِه قُروح فَمات ِمن ضرِب
  ٣ - ٍر وكَيِن باب اِلٍم وِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفي الطَّواِف فَنظَر ِفي ناِحيِة الْمسِجِد ِإلَى )عليه السالم ( غَيِر واِحٍد قَالُوا كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
اعمج كَلَّمتي سفَلَي قْلُهلَطَ عتاخ ِريهاٍب الزِشه نب دمحذَا مةُ فَقَالُوا هاعمِذِه الْجا هٍة فَقَالَ م

ح جرخ افَهِن طَويسالْح نب ِليى عا قَضفَلَم كَلَّمتأَنْ ي اسأَى النِإذَا ر لَّهلَع لُهأَه هجرا فَأَخنى دت
 ما لَك فَقَالَ ولِّيت )عليه السالم ( ِمنه فَلَما رآه محمد بن ِشهاٍب عرفَه فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 

 لَأَنا علَيك )يه السالم عل( ِولَايةً فَأَصبت دماً فَقَتلْت رجلًا فَدخلَِني ما ترى فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 
 ةَ قَالَ قَديالد ِطِهمأَع قَالَ لَه ثُم تيا أَتِمم كلَيي عفاً ِمنوخ دِة اللَِّه أَشمحر ِمن أِْسكي ِمن

  .ِفي داِرِهم فَعلْت فَأَبوا فَقَالَ اجعلْها صرراً ثُم انظُر مواِقيت الصلَاِة فَأَلِْقها 
ِل اللِّصباب قَت  

١ - نا عاِبنحِض أَصعب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .ا شِريكُك ِفي دِمِه  أَنه قَالَ ِإذَا قَدرت علَى اللِّص فَابدره و أَن)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٢  
نَّ رسولَ  عِن الرجِل يقَاِتلُ عن ماِلِه فَقَالَ ِإ)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 قَالَ من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو ِبمنِزلَِة شِهيٍد فَقُلْنا لَه أَ فَيقَاِتلُ أَفْضلُ فَقَالَ ِإنْ لَم )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .تقَاِتلْ فَلَا بأْس أَما أَنا فَلَو كُنت لَتركْته و لَم أُقَاِتلْ 

  ٣ -ِليع  قَد قُولُ وي هتِمعاِمٍر قَالَ سِن عِد اللَِّه ببع نا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحم نب   
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لَ عبد اللَِّه بن عاِمٍر حدثَِني هذَا و أَومأَ ِإلَى أَحمد بِن ِإسحاق أَنه تجارينا ِذكْر الصعاِليِك فَقَا
  . يسأَلُ عنهم فَكَتب ِإلَيِه اقْتلْهم )عليه السالم ( كَتب ِإلَى أَِبي محمٍد 

  ٤ -غَي ِد اللَِّه وبِن أَِبي عب دمأَح نع هنع اِد   وِن الْأَكْرع أَلُهسِه يِإلَي بكَت هِرِه أَن
  .فَكَتب ِإلَيِه لَا تنبهوهم ِإلَّا ِبحد السيِف 

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد الْقَلَاِنِسي عن أَحمد بِن الْفَضِل عن عبِد - ٥  
 قَالَ قُلْت لَه اللِّص )عليه السالم ( ةَ عن فَزارةَ عن أَنٍس أَو هيثَِم بِن الْبراِء عن أَِبي جعفٍَر اللَِّه بِن جبلَ

ي يدخلُ علَي ِفي بيِتي يِريد نفِْسي و ماِلي فَقَالَ فَاقْتلْه فَأُشِهد اللَّه و من سِمع أَنَّ دمه ِفي عنِق
قَالَ قُلْت أَصلَحك اللَّه فَأَين علَامةُ هذَا الْأَمِر فَقَالَ أَ ترى ِبالصبِح ِمن خفَاٍء قَالَ قُلْت لَا قَالَ 

ِمن مزاولَِة فَِإنَّ أَمرنا ِإذَا كَانَ كَانَ أَبين ِمن فَلَِق الصبِح قَالَ ثُم قَالَ مزاولَةُ جبٍل ِبظُفٍُر أَهونُ 
  .ملٍْك لَم ينقَِض أَكْلُه فَاتقُوا اللَّه تبارك و تعالَى و لَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِللظَّلَمِة 
هأُم و اهلُ أَبقْتي ناِلاب و هنلُ ابقْتلُ يجباب الر  

١ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد و
 قَالَ لَا يقَاد )عليهما السالم ( الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن حمرانَ عن أَحِدِهما 

 اِلدو  
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  .ِبولَِدِه و يقْتلُ الْولَد ِإذَا قَتلَ واِلده عمداً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ٢  

ا جأَب أَلْتةَ قَالَ سديبفٍَر ععليه السالم ( ع( لَهقَت لَا أَظُن اِغراً وا صلُ ِبهقْتقَالَ ي هلَ أُمٍل قَتجر نع 
  .كَفَّارةً لَه و لَا يِرثُها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٣  
 قَالَ لَا يقْتلُ الْأَب ِبابِنِه ِإذَا قَتلَه و يقْتلُ اِلابن )عليه السالم (  عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه حمزةَ

 اهلَ أَبِبأَِبيِه ِإذَا قَت.  
  ٤ -اٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْح

  . قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يقْتلُ ابنه أَ يقْتلُ ِبِه قَالَ لَا )عليه السالم ( اللَِّه 
  عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء بِن الْفُضيِل قَالَ - ٥  

 لَا يقْتلُ الْواِلد ِبولَِدِه و يقْتلُ الْولَد ِبواِلِدِه و لَا يِرثُ الرجلُ الرجلَ )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه قَالَ أَ
  .ِإذَا قَتلَه و ِإنْ كَانَ خطَأً 

يِة الرجِل علَى ِديِة باب الرجِل يقْتلُ الْمرأَةَ و الْمرأَِة تقْتلُ الرجلَ و فَضِل ِد
  الْمرأَِة ِفي النفِْس و الِْجراحاِت

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي - ١
لًا قُِتلَت ِبِه و ِإذَا قَتلَ الرجلُ الْمرأَةَ فَِإنْ أَراد الْقَود  قَالَ ِإذَا قَتلَِت الْمرأَةُ رج)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أَِة كَاِملَةً ورةَ الْمةَ ِدييالْقَاِتِل الد لُوا قَِبلُوا ِمنفْعي ِإنْ لَم ا وِبه وهأَقَاد ِل وجِة الرلَ ِديا فَضوأَد
  . الرجِل ِديةُ الْمرأَِة ِنصف ِديِة

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٢  
قَالَ ذَِلك لَهم ِإذَا  قَالَ ِفي رجٍل يقْتلُ الْمرأَةَ متعمداً فَأَراد أَهلُ الْمرأَِة أَنْ يقْتلُوه )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِل وجِة الرِدي فِنص مةَ فَلَهيِإنْ قَِبلُوا الد ِة ويالد فِلِه ِنصا ِإلَى أَهوأَد  
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مرأَةُ الرجلَ قُِتلَت ِبِه و لَيس لَهم ِإلَّا نفْسها و قَالَ ِجراحات الرجاِل و النساِء سواٌء ِإنْ قَتلَِت الْ
ِسن الْمرأَِة ِبِسن الرجِل و موِضحةُ الْمرأَِة ِبموِضحِة الرجِل و ِإصبع الْمرأَِة ِبِإصبِع الرجِل حتى 

  .تبلُغَ الِْجراحةُ ثُلُثَ الديِة فَِإذَا بلَغت ثُلُثَ الديِة أُضِعفَت ِديةُ الرجِل علَى ِديِة الْمرأَِة 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٣  

 عِن الِْجراحاِت فَقَالَ ِجراحةُ الْمرأَِة ِمثْلُ )عليه السالم ( ي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه حمزةَ عن أَِب
ِجراحِة الرجِل حتى تبلُغَ ثُلُثَ الديِة فَِإذَا بلَغت ثُلُثَ الديِة سواًء أُضِعفَت ِجراحةُ الرجِل 

ِن عفَيداً ِضعمأَةً عرلٌ امجلَ رقَالَ ِإنْ قَت اٌء ووأَِة سرالْم ِسن ِل وجالر ِسن أَِة ورِة الْماحلَى ِجر
هأَلْتس قَالَ و لُوهقَت ِة ويالد فِل ِنصجِل الروا ِإلَى أَهدلَ رجلُوا الرقْتأَِة أَنْ يرلُ الْمأَه ادِن فَأَرع 

  .امرأٍَة قَتلَت رجلًا قَالَ تقْتلُ ِبِه و لَا يغرم أَهلُها شيئاً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٤  

 يقُولُ ِفي رجٍل قَتلَ )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ
امرأَةً متعمداً فَقَالَ ِإنْ شاَء أَهلُها أَنْ يقْتلُوه و يؤدوا ِإلَى أَهِلِه ِنصف الديِة و ِإنْ شاُءوا أَخذُوا 

ٍم وهةَ آلَاِف ِدرسمِة خيالد فأَنْ ِنص لُهاَء أَهداً فَقَالَ ِإنْ شمعتا مهجوز لَتأٍَة قَترقَالَ ِفي ام 
  .يقْتلُوه قَتلُوها و لَيس يجِني أَحد أَكْثَر ِمن ِجنايِتِه علَى نفِْسِه 

 )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عِن الْحلَِبي و أَِبي عبيدةَ- ٥  
قَالَ سِئلَ عن رجٍل قَتلَ امرأَةً خطَأً و ِهي علَى رأِْس الْولَِد تمخض قَالَ علَيِه الديةُ خمسةُ 

  .ربعونَ ِديناراً آلَاِف ِدرهٍم و علَيِه ِللَِّذي ِفي بطِْنها غُرةٌ وِصيف أَو وِصيفَةٌ أَو أَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً - ٦  

(  اللَِّه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد

 ما تقُولُ ِفي رجٍل قَطَع ِإصبعاً ِمن أَصاِبِع الْمرأَِة كَم ِفيها قَالَ عشر ِمن الِْإِبِل قُلْت )عليه السالم 
ت سبحانَ قَطَع اثْنيِن قَالَ ِعشرونَ قُلْت قَطَع ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْت قَطَع أَربعاً قَالَ ِعشرونَ قُلْ

  اللَِّه يقْطَع ثَلَاثاً فَيكُونُ علَيِه ثَلَاثُونَ و يقْطَع أَربعاً فَيكُونُ علَيِه ِعشرونَ ِإنَّ 
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لُغبذَا كَانَ يانُ ها أَبلًا يهطَانٌ فَقَالَ مياَء ِبِه شقُولُ الَِّذي جن و قَالَه نأُ ِممرباِق فَنِبالِْعر نحن ا ون
لثُّلُثَ  ِإنَّ الْمرأَةَ تقَاِبلُ الرجلَ ِإلَى ثُلُِث الديِة فَِإذَا بلَغِت ا)صلى اهللا عليه وآله ( هكَذَا حكَم رسولُ اللَِّه 

 ينالد ِحقم تةُ ِإذَا ِقيسنالس اِس وِني ِبالِْقيذْتأَخ كانُ ِإنا أَبِف يصِإلَى الن تعجر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا - ٧  
 عِن الْمرأَِة بينها و بين الرجِل ِقصاص قَالَ نعم ِفي الِْجراحاِت حتى تبلُغَ )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

  .الثُّلُثَ سواٌء فَِإذَا بلَغِت الثُّلُثَ ارتفَع الرجلُ و سفَلَِت الْمرأَةُ 
بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل - ٨  

 عن ِجراحاِت الرجاِل و النساِء ِفي الدياِت و الِْقصاِص فَقَالَ )عليه السالم ( قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
 ناٌء السواِص ساُء ِفي الِْقصسالن الُ وجاًء الروِع سبِبالِْإص عبالِْإص ِة وجةُ ِبالشجالش و نِبالس

حتى تبلُغَ الِْجراحات ثُلُثَ الديِة فَِإذَا جاوزِت الثُّلُثَ صيرت ِديةُ الرجِل ِفي الِْجراحاِت ثُلُثَِي 
  .الديِة و ِديةُ النساِء ثُلُثَ الديِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد - ٩  
 ِبرجٍل قَد )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أُِتي رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر 

رام برولُ اللَِّه ضسر ريا فَخلَهطَاِط فَقَتوِد الْفُسماِملًا ِبعذُوا )صلى اهللا عليه وآله ( أَةً حأْخا أَنْ ياَءهِليأَو 
لْقَاِتِل الديةَ خمسةَ آلَاِف ِدرهٍم و غُرةٌ وِصيف أَو وِصيفَةٌ ِللَِّذي ِفي بطِْنها أَو يدفَعوا ِإلَى أَوِلياِء ا

  .و يقْتلُوه ] ِدرهٍم[خمسةَ آلَاِف 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن -١٠  

لَ امرأَةً فَقَالَ ِإنْ أَراد أَهلُ  قَالَ قُلْت لَه رجلٌ قَت)عليهما السالم ( عماٍر عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
  .الْمرأَِة أَنْ يقْتلُوه أَدوا ِنصف ِديِتِه و قَتلُوه و ِإلَّا قَِبلُوا الديةَ 

  ١١- نِصٍري عأَِبي ب نةَ عاعمس نى عِن ِعيسانَ بثْمع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ ِجراحات الْمرأَِة و الرجِل سواٌء ِإلَى أَنْ تبلُغَ ثُلُثَ الديِة فَِإذَا جاز )عليه السالم (  عبِد اللَِّه أَِبي

  .ذَِلك تضاعفَت ِجراحةُ الرجِل علَى ِجراحِة الْمرأَِة ِضعفَيِن 
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فْقَئُوا عاُءوا أَنْ يشأٍَة فَقَالَ ِإنْ يرام نيٍل فَقَأَ عجع ِفي ر اَءتِإنْ ش ِة ويالد عبِه روا ِإلَيدؤي و هني
أَنْ تأْخذَ ربع الديِة و قَالَ ِفي امرأٍَة فَقَأَت عين رجٍل أَنه ِإنْ شاَء فَقَأَ عينها و ِإلَّا أَخذَ ِديةَ عيِنِه 

.  
  ١٣-حم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِن ابى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بم

 قَالَ ِإنْ قَتلَ رجلٌ امرأَةً و أَراد أَهلُ الْمرأَِة أَنْ )عليهما السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
  .رجِل يقْتلُوه أَدوا ِنصف الديِة ِإلَى أَهِل ال

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد الْكَِرِمي -١٤  
 عن رجٍل قَطَع ِإصبع امرأٍَة قَالَ يقْطَع )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِإص فعِل الضجالثُّلُثَ كَانَ ِفي الر ازِة فَِإذَا جيِإلَى ثُلُِث الد ِهيتنى يتح هعب.  
  باب من خطَؤه عمد و من عمده خطَأٌ

عاً عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِمي- ١
 قَالَ سِئلَ عن )عليه السالم ( الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

فَِإنْ أَح دملَاِم عالْغ أَِة ورطَأَ الْمطَأً فَقَالَ ِإنَّ خلًا خجلَا رأٍَة قَترام و ِركدي اُء غُلَاٍم لَمِليأَو ب
الْمقْتوِل أَنْ يقْتلُوهما قَتلُوهما و يؤدوا ِإلَى أَوِلياِء الْغلَاِم خمسةَ آلَاِف ِدرهٍم و ِإنْ أَحبوا أَنْ 

 ِة ويالد عبلَاِم راِء الْغِليأَةُ ِإلَى أَورالْم درت و لُوهقَت لَاملُوا الْغقْتلَ يقْتوِل أَنْ يقْتاُء الْمِليأَو بِإنْ أَح
الْمرأَةَ قَتلُوها و يرد الْغلَام علَى أَوِلياِء الْمرأَِة ربع الديِة قَالَ و ِإنْ أَحب أَوِلياُء الْمقْتوِل أَنْ 

  . و علَى الْمرأَِة ِنصف الديِة يأْخذُوا الديةَ كَانَ علَى الْغلَاِم ِنصف الديِة
عليه (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن ضريٍس الْكُناِسي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢  

   ِمثْلُ الْعمِد فَِإنْ أَحب أَوِلياُء  عِن امرأٍَة و عبٍد قَتلَا رجلًا خطَأً فَقَالَ ِإنَّ خطَأَ الْمرأَِة و الْعبِد)السالم 

http://www.islam4u.com


  )٣٠٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

لَاِف ِدرهٍم فَلْيردوا ِإلَى الْمقْتوِل أَنْ يقْتلُوهما قَتلُوهما فَِإنْ كَانَ ِقيمةُ الْعبِد أَكْثَر ِمن خمسِة آ
 دبذُوا الْعأْخي أَةَ ورلُوا الْمقْتوا أَنْ يبِإنْ أَح ٍم وهِة آلَاِف ِدرسمالْخ دعلُ بفْضا يِد مبِد الْعيس

رٍم فَلْيهِة آلَاِف ِدرسمخ ِمن أَكْثَر هتكُونَ ِقيمذُوا ِإلَّا أَنْ يأَخ دعلُ بفْضا يِد مبلَى الْعولَى موا عد
الْخمسِة آلَاِف ِدرهٍم و يأْخذُوا الْعبد أَو يفْتِديه سيده و ِإنْ كَانت ِقيمةُ الْعبِد أَقَلَّ ِمن خمسِة 

 دبِإلَّا الْع ملَه سٍم فَلَيهآلَاِف ِدر.  
  ٣ -بحم ناب   أَلْتةَ قَالَ سديبأَِبي ع نع اِطياباٍر السمع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب ع

قَالَ فَقَالَ يا أَبا عبيدةَ ِإنَّ عمد ] متعمداً[ عن أَعمى فَقَأَ عين صِحيٍح )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
ا ِفيِه الديةُ ِمن ماِلِه فَِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ فَِإنَّ ِديته علَى الِْإماِم و لَا يبطُلُ الْأَعمى ِمثْلُ الْخطَِإ هذَ

  .حق مسِلٍم 
اِدرباب ن  

 قَالَ )السالم عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري لَاهٍل فَقَتجِل ركَا ِفي قَترتغُلَاٍم اش ٍل وجِفي ر  )

  .خمسةَ أَشباٍر قُِضي ِبالديِة  ِإذَا بلَغَ الْغلَام خمسةَ أَشباٍر اقْتص ِمنه و ِإنْ لَم يكُن بلَغَ )عليه السالم 
  باب الرجِل يقْتلُ مملُوكَه أَو ينكِّلُ ِبِه

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ١
 سأَلْته عن رجٍل قَتلَ مملُوكاً لَه قَالَ يعِتق رقَبةً و يصوم شهريِن  قَالَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .متتاِبعيِن و يتوب ِإلَى اللَِّه 
 ةَ ِمثْلَهاعمس نةَ ععرز نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   .  

  ٢ -ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نعليه السالم (  ع

 قَالَ قَالَ ِفي الرجِل يقْتلُ مملُوكَه متعمداً قَالَ يعِجبِني أَنْ يعِتق رقَبةً و يصوم شهريِن متتاِبعيِن )
و ذَِلك دعةُ ببوكُونَ التت ِكيناً ثُمِمس نيِست طِْعمي .  

http://www.islam4u.com


  )٣٠٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

ٍب عن أَِبي أَيوب عن حمرانَ   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبو- ٣
 ِفي الرجِل يقْتلُ مملُوكاً لَه قَالَ يعِتق رقَبةً و يصوم شهريِن متتاِبعيِن و )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .يتوب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 
حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ٤  

 قَالَ من قَتلَ عبده )عليه السالم ( فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .نْ يطِْعم ِستني ِمسِكيناً و يصوم شهريِن متتاِبعيِن متعمداً فَعلَيِه أَنْ يعِتق رقَبةً و أَ

  ٥ - نِن عسالْح نب دمحم اِر وتخِن الْمِد بمحِن ماِر بتخِن الْمع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي )عليه السالم ( بِن يِزيد الْجرجاِني عن أَِبي الْحسِن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح 

رجٍل قَتلَ مملُوكَته أَو مملُوكَه قَالَ ِإنْ كَانَ الْمملُوك لَه أُدب و حِبس ِإلَّا أَنْ يكُونَ معروفاً 
  .ِبقَتِل الْمماِليِك فَيقْتلُ ِبِه 

ن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد   ِعدةٌ ِم- ٦  
 أَنَّ أَِمري )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤسالم عليه ال( الْم( ةً ونس هسبح كَالًا وِمائَةً ن هبرفَض اتى متح هدبع ذَّبلٌ عجِه رِإلَي ِفعر 
 هنا عِبه قدصِد فَتبةَ الْعِقيم همأَغْر.  

  ٧ - سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   مهنقَالَ )عليهم السالم ( ع 
 هأُِخذَ ِمن ِديداً وباً شرض ِربِل ضوٍف ِبالْقَترعم رقَالَ ِإنْ كَانَ غَي لُوكَهملَ مٍل قَتجر نِئلَ عس

داً ِللْقَتوعتِإنْ كَانَ م و ِلِمنيساِل الْمِت ميِإلَى ب فَعدي ِد وبةُ الْعِل قُِتلَ ِبِه ِقيم.  
  ٨ - نِصٍري عأَِبي ب ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ا أَنها  ِفي امرأٍَة قَطَعت ثَدي وِليدِته)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
حرةٌ لَا سِبيلَ ِلمولَاِتها علَيها و قَضى ِفيمن نكَّلَ ِبمملُوِكِه فَهو حر لَا سِبيلَ لَه علَيِه ساِئبةٌ 

 ِرثُهي وفَه هتِريرج ِمنفَِإذَا ض بأَح نلَّى ِإلَى موتفَي بذْهي.  
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 أَو رلُ الْحقْتلُوِك يمالْم و هحرجي ِرِه أَوغَي لُوكملُ مقْتي رِل الْحجباب الر
هحرجي  

١ -بِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَِبي   أَب نكَانَ عسِن مِن ابانَ عفْوص ناِر عبِد الْج
 قَالَ قُلْت لَه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي )عليهما السالم ( بِصٍري عن أَحِدِهما 

الْأُنثى قَالَ فَقَالَ لَا يقْتلُ حر ِبعبٍد و لَِكن يضرب الْقَتلى الْحر ِبالْحر و الْعبد ِبالْعبِد و الْأُنثى ِب
  .ضرباً شِديداً و يغرم ثَمنه ِديةَ الْعبِد 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٢  
أَِبي ع نِد اللَِّه ععليه السالم ( ب( هنثَم مرغي لَِكن ِد وبِبالْع رلُ الْحقْتلَا ي و رِبالْح دبلُ الْعقْتقَالَ قَالَ ي 

 ودعى لَا يتِديداً حباً شرض برضي و.  
 عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر- ٣  

 قَالَ قَالَ لَا يقْتلُ الْحر ِبالْعبِد و ِإذَا قَتلَ الْحر الْعبد غُرم ثَمنه و ضِرب ضرباً )عليه السالم ( اللَِّه 
  .شِديداً 

  ٤ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع
 قَالَ لَا يقْتلُ حر ِبعبٍد و ِإنْ قَتلَه عمداً و لَِكن )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ه عمداً و قَالَ ِديةُ الْمملُوِك ثَمنه يغرم ثَمنه و يضرب ضرباً شِديداً ِإذَا قَتلَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد - ٥  
ِتِه عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم و لَا يجاوز  قَالَ ِديةُ الْعبِد ِقيمته فَِإنْ كَانَ نِفيساً فَأَفْضلُ ِقيم)عليه السالم ( اللَِّه 

 رةَ الْحِبِه ِدي.  
 قَالَ ِإذَا قَتلَ )عليه السالم (   يونس عن أَباِن بِن تغِلب عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  

ُءوا قَتلُوه و ِإنْ شاُءوا حبسوه و ِإنْ شاُءوا استرقُّوه الْعبد الْحر دِفع ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل فَِإنْ شا
 مداً لَهبكُونُ عي و.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَحِدِهما - ٧  
   )عليهما السالم ( 
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 قُّوهرتاُءوا اسِإنْ ش و لُوهاُءوا قَتوِل فَِإنْ شقْتاِء الْمِليِإلَى أَو ِفعد رلَ الْحِد ِإذَا قَتبِفي الْع.  
  ٨ -أَح نى عيحي نب دمحم   ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دم

 عن مدبٍر قَتلَ رجلًا عمداً فَقَالَ يقْتلُ ِبِه قَالَ قُلْت فَِإنْ )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 أَوِلياِء الْمقْتوِل فَيكُونُ لَهم ِرقّاً ِإنْ شاُءوا باعوه و ِإنْ شاُءوا قَتلَه خطَأً قَالَ فَقَالَ يدفَع ِإلَى

 لُوكمم ربدٍد ِإنَّ الْممحا ما أَبقَالَ ي قَالَ ثُم لُوهقْتأَنْ ي ملَه سلَي و قُّوهرتاس.  
( بِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٩  

 مدبر قَتلَ رجلًا خطَأً من يضمن عنه قَالَ يصاِلح عنه مولَاه فَِإنْ أَبى دِفع ِإلَى أَوِلياِء )عليه السالم 
ي دبره ثُم يرِجع حراً لَا سِبيلَ علَيِه و ِفي ِروايٍة أُخرى و الْمقْتوِل يخدمهم حتى يموت الَِّذ

  .يستسعى ِفي ِقيمِتِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي محمٍد -١٠  

 عن قَوٍم ادعوا علَى عبٍد ِجنايةً يِحيطُ ِبرقَبِتِه فَأَقَر )عليه السالم ( لَِّه الْواِبِشي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ال
الْعبد ِبها قَالَ لَا يجوز ِإقْرار الْعبِد علَى سيِدِه فَِإنْ أَقَاموا الْبينةَ علَى ما ادعوا علَى الْعبِد أُِخذَ 

  . أَو يفْتِديِه مولَاه الْعبد ِبها
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن -١١  

ِقيلَ فَِإنْ كَانت  قَالَ ِإذَا قَتلَ الْحر الْعبد غُرم ِقيمته و أُدب )عليه السالم ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِقيمته ِعشِرين أَلْف ِدرهٍم قَالَ لَا يجاوز ِبِقيمِة عبٍد ِديةَ الْأَحراِر 

  و عنه و عِلي بِن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب -١٢  
سِن يِل بيِن الْفُضِد اللَِّه عبأَِبي ع نعليه السالم ( اٍر ع( راَء الْحاً قَالَ ِإنْ شرح حرٍد جبقَالَ ِفي ع هأَن 

 اهدِتِه افْتقَبِحيطُ ِبرلَا ت تِإنْ كَان ِتِه وقَبِحيطُ ِبرةُ تاحِت الِْجرِإنْ كَان ذَهاَء أَخِإنْ ش و هِمن صاقْت
  اه فَِإنْ أَبى مولَاه أَنْ يفْتِديه كَانَ ِللْحر الْمجروِح ِمن الْعبِد ِبقَدِر ِديِة ِجراحِتِه مولَ
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بلَى يواِقي ِللْمالْب لَى وولَى الْماِقي عالْب دري و قَّهح وحرجذُ الْمأْخفَي دبالْع اع.  
عليه (   ابن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣  

  . علَيِه ِنصف عشِر ِقيمِتِه  ِفي رجٍل شج عبداً موِضحةً قَالَ)السالم 
 عن عبٍد )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -١٤  

لْت اجعلْها ما ِشئْت قَطَع يد رجٍل حر و لَه ثَلَاثُ أَصاِبع ِمن يِدِه شلٍَل فَقَالَ و ما ِقيمةُ الْعبِد قُ
قَالَ ِإنْ كَانَ ِقيمةُ الْعبِد أَكْثَر ِمن ِديِة الِْإصبعيِن الصِحيحتيِن و الثَّلَاِث أَصاِبِع الشلَِل رد الَِّذي 

نْ شاَء أَخذَ ِقيمةَ الِْإصبعيِن قُِطعت يده علَى مولَى الْعبِد ما فَضلَ ِمن الِْقيمِة و أَخذَ الْعبد و ِإ
 و الْكَف عِن ميتِحيحِن الصيعبةُ الِْإصِقيم كَم و لَِل قُلْتاِبِع الشالثَّلَاِث أَص ِن ويتِحيحالص

ف أَلْفَا ِدرهٍم و ِقيمةُ الثَّلَاِث قَالَ ِقيمةُ الِْإصبعيِن الصِحيحتيِن مع الْكَ] الشلَِل[الثَّلَاِث الْأَصاِبِع 
الْأَصاِبِع الشلَِل مع الْكَف أَلْف ِدرهٍم ِلأَنها علَى الثُّلُِث ِمن ِديِة الصحاِح قَالَ و ِإنْ كَانَ ِقيمةُ 

صاِبِع الشلَِل دِفع الْعبد ِإلَى الَِّذي قُِطعت الْعبِد أَقَلَّ ِمن ِديِة الِْإصبعيِن الصِحيحتيِن و الثَّلَاِث الْأَ
 دبذَ الْعأْخي و لَاهوم هِديفْتي أَو هدي.  

  ١٥- ملْزقَالَ قَالَ ي اهور نمع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
راحِة عبِدِه ِمن ِقيمِة ِديِتِه علَى ِحساِب ذَِلك يِصري أَرش الِْجراحِة و ِإذَا مولَى الْعبِد ِقصاص ِج

  .جرح الْحر الْعبد فَِقيمةُ ِجراحِتِه ِمن ِحساِب ِقيمِتِه 
 بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد-١٦  

 نِميعاً عانَ جرمِن حِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع ِميٍل وج
ي ِإلَيِهم الديةَ و ِإلَّا  ِفي مدبٍر قَتلَ رجلًا خطَأً قَالَ ِإنْ شاَء مولَاه أَنْ يؤد)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

يلَا ش سونِة يايِفي ِرو اً ورح عجر قَهتِني الَِّذي أَععي لَاهوم اتفَِإذَا م مهمدخي ِهمِإلَي هفَعَء  د
  .علَيِه 

  ١٧-عن نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِع بمِمس نع اِهيمرِن ِإبِم بي
 قَالَ أُم الْولَِد ِجنايتها ِفي حقُوِق الناِس علَى سيِدها و ما )عليه السالم ( عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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ي بدِنها قَالَ و يقَاص ِمنها ِللْمماِليِك و كَانَ ِمن حقُوِق اللَِّه عز و جلَّ ِفي الْحدوِد فَِإنَّ ذَِلك ِف
  .لَا ِقصاص بين الْحر و الْعبِد 
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 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم (  السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن-١٨
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( و هنيفْقُوِء عاً ِللْمدِد حبلَى الْعِإنَّ ع نيِد دبلَى الْعع و رح نيٍد فَقَأَ عبِفي ع 

  .يبطُلُ دين الْغرماِء 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن -١٩  

 عن رجٍل لَه مملُوكَاِن قَتلَ أَحدهما صاِحبه أَ لَه أَنْ )عليه السالم ( عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبِه د هِقيداَء يِإنْ ش و لَهاَء قَتاُء ِإنْ ششا يلُ ِبِه مفْعي الُهم وقَالَ ه ذَِلك بلْطَاِن ِإنْ أَحونَ الس

  .عفَا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عِن الْخطَّاِب بِن -٢٠  

 عن مدبٍر قَتلَ رجلًا خطَأً قَالَ أَي )عليه السالم ( ِم بِن أَحمر قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن سلَمةَ عن ِهشا
يِد اللَِّه  شبأَِبي ع نا عينور ذَا قَالَ قُلْتِفي ه ميتوا)عليه السالم ( ٍء رِليِتِه ِإلَى أَوملُّ ِبرتقَالَ ي هِء  أَن

الْمقْتوِل فَِإذَا مات الَِّذي دبره أُعِتق قَالَ سبحانَ اللَِّه فَيبطُلُ دم امِرٍئ مسِلٍم قَالَ قُلْت هكَذَا 
بالَِّذي د اتوِل فَِإذَا مقْتاِء الْمِليِتِه ِإلَى أَوملُّ ِبرتلَى أَِبي يع مغَِلطْت ا قَالَ قَدينوِفي ر ِعيستاس هر

  .ِقيمِتِه 
  ٢١- ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ٍء  أَو ذَكَِرِه أَو شي ِفي أَنِف الْعبِد )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
 دبذُ الْعأْخي ِد وبةَ الْعِقيم لَاهوي ِإلَى مدؤي هِنِه أَنِحيطُ ِبثَمي.  

هحرجي أَو بكَاتلُ الْمقْتي رالْح و هحرجي أَو رلُ الْحقْتِب يكَاتباب الْم  
١ -نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم 

 ِفي مكَاتٍب قُِتلَ قَالَ )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ةُ الْحى ِديدؤفَي هِمن ِتقا أُعم بسحِد يبةُ الْعفَِدي هِمن قا رم و ر.  
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يعاً عِن ابِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِم- ٢
 عن مكَاتٍب اشترطَ علَيِه مولَاه )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِرم ِفي ِجنايِتِه ِبقَدِر ما ِحني كَاتبه جنى ِإلَى رجٍل ِجنايةً فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَدى ِمن مكَاتبِتِه شيئاً أُغْ
 هبلَى الَِّذي كَاتواِل الْمم ِمن ئاً أُِخذَ ذَِلكيِة شايالِْجن قح نع زجفَِإنْ ع رِتِه ِللْحبكَاتم ى ِمنأَد

ِفعد لَى ِمثِْل ذَِلكِد قَالَ فَقَالَ عبةُ ِللْعايِت الِْجنفَِإنْ كَان قُلْت هحرِد الَِّذي جبلَى الْعوِإلَى م 
الْمكَاتب و لَا تقَاص بين الْمكَاتِب و بين الْعبِد ِإذَا كَانَ الْمكَاتب قَد أَدى ِمن مكَاتبِتِه شيئاً 

دبالْع قَاصي هئاً فَِإنيِتِه شبكَاتم ى ِمنأَد كُني فَِإنْ لَم بكَاتى الْمنا جلَى كُلَّ موالْم مرغي أَو هِمن 
  .ِلأَنه عبده ما لَم يؤد ِمن مكَاتبِتِه شيئاً 

 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٣  
كَاتم نع در وفَه زجِه ِإنْ علَيطَ عرتاش هبكَات ِحني لَاهوطَأً قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ ملًا خجلَ رٍب قَت

وا واعاُءوا بِإنْ ش لُوا واُءوا قَتوِل فَِإنْ شقْتاِء الْمِليِإلَى أَو فَعدلُوِك يمِزلَِة الْمنِبم وفَه قِإنْ ِفي الر 
 )عليه السالم ( كَانَ مولَاه ِحني كَاتبه لَم يشتِرطْ علَيِه و قَد كَانَ أَدى ِمن مكَاتبِتِه شيئاً فَِإنَّ عِلياً 

اِم أَنْ يلَى الِْإمِتِه فَِإنَّ عبكَاتم ى ِمنا أَدِر مِب ِبقَدكَاتالْم ِمن قتعقُولُ ياِء كَانَ يِليِإلَى أَو يدؤ
الْمقْتوِل ِمن الديِة ِبقَدِر ما أُعِتق ِمن الْمكَاتِب و لَا يبطُلُ دم امِرٍئ مسِلٍم و أَرى أَنْ يكُونَ ما 

ونِدمختسوِل يقْتاِء الْمِليِه ِرقّاً ِلأَودؤي ا لَمِب ِممكَاتلَى الْمع ِقيب ِه ولَيع ِقيا بِر مِبقَد هاتيح ه
 وهِبيعأَنْ ي ملَه سلَي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن - ٤  
اتٍب قَتلَ رجلًا خطَأً قَالَ علَيِه ِمن ِديِتِه ِبقَدِر ما أُعِتق و  قَالَ ِفي مكَ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

علَى مولَاه ما بِقي ِمن ِقيمِة الْمملُوِك فَِإنْ عجز الْمكَاتب فَلَا عاِقلَةَ لَه ِإنما ذَِلك علَى ِإماِم 
 ِلِمنيسالْم.  
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ِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح عن أَِبي   عِلي بن ِإبرا- ٥  
 ِفي رجٍل حر قَتلَ عبداً ِقيمته ِعشرونَ أَلْف ِدرهٍم فَقَالَ لَا يجوز أَنْ يتجاوز )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يِة حر ِبِقيمِة عبٍد أَكْثَر ِمن ِد
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 أَو هحرجي أَو ِلمسلُ الْمقْتي يالذِّم و هحرجي أَو يلُ الذِّمقْتِلِم يسباب الْم
ب مهضعب صقْتضاًيع  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد - ١
  . قَالَ ِديةُ الْيهوِدي و النصراِني و الْمجوِسي ثَمانِمائَِة ِدرهٍم )عليه السالم ( اللَِّه 

  ٢ -ِن مِن ابع هنع ِد اللَِّه   وبأَِبي ع نكَانَ عاً )عليه السالم ( سوِديهي ِلمسلَ الْمقَالَ ِإذَا قَت 
 وهأَقَاد ِلِم وسِة الْملَ ِديوا فَضدوا رِقيدوا أَنْ ياداً فَأَروِسيجم اً أَواِنيرصن أَو.  

  ٣ -نةَ عاعمس نةَ ععرز نع هنع ِد اللَِّه   وبلَ )عليه السالم (  أَِبي عِلٍم قَتسٍل مجِفي ر 
رجلًا ِمن أَهِل الذِّمِة فَقَالَ هذَا حِديثٌ شِديد لَا يحتِملُه الناس و لَِكن يعِطي الذِّمي ِديةَ الْمسِلِم 

 ِلمسلُ ِبِه الْمقْتي ثُم.  
  ٤ - نب دمحم   ناٍن عأَب نِرِه عغَي كَِم أَوِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي

 عن ِدماِء الْمجوِس و الْيهوِد و النصارى )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
لَى مع و ِهملَيلْ عهيش ملَهقَت قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ  ن مةَ لَهاودوا الْعرأَظْه و ِلِمنيسوا الْمٌء ِإذَا غَش

 ملَهاِب ِإذَا قَتِل الِْكتأَه ِة وِل الذِّملُ ِبأَهقْتلْ يِلِم هسِن الْمع هأَلْتس قَالَ و ِلِهمداً ِلقَتوعتكُونَ مي
  . لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ معتاداً ِلذَِلك لَا يدع قَتلَهم فَيقْتلُ و هو صاِغر قَالَ

   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي 
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( الْحسِن الرضا 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر - ٥  
و  ِإبراِهيم يزعم أَنَّ ِديةَ الْيهوِدي )عليه السالم ( بِن حاِزٍم عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 ققَالَ الْح معاٌء فَقَالَ نوس وِسيجالْم و اِنيرصالن.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  

 ِمِننيؤالْم قُ)عليه السالم ( أَنَّ أَِمريكَانَ ي  ِمن مهضعب وِسيجالْم و وِديهالْي و اِنيرصِللن صقْتولُ ي
  .بعٍض و يقْتلُ بعضهم ِببعٍض ِإذَا قَتلُوا عمداً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٧
 ِفي نصراِني قَتلَ مسِلماً )عليه السالم ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن ضريٍس الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 

فَِإنْ شاُءوا قَتلُوا [ذَ أَسلَم قَالَ اقْتلْه ِبِه ِقيلَ و ِإنْ لَم يسِلم قَالَ يدفَع ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل فَلَما أُِخ
و مالُه هو ] و ِإنْ شاُءوا عفَوا و ِإنْ شاُءوا استرقُّوا و ِإنْ كَانَ معه مالٌ دِفع ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٨  

راِني  قَالَ ِإذَا قَتلَ الْمسِلم النص)عليه السالم ( أَيوب عن أَِبي الْمغراِء عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَأَراد أَهلُ النصراِني أَنْ يقْتلُوه قَتلُوه و أَدوا فَضلَ ما بين الديتيِن 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن - ٩  
ِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحفٍَر معأَِبي ج نٍس عِن قَيِد بمحم عليه السالم ( ن( يِبِذم ِلمسم قَادقَالَ لَا ي 

 يِة الذِّمِر ِديلَى قَدع يِللذِّم هتايِلِم ِجنسالْم ذُ ِمنخؤي لَِكن اِت واحلَا ِفي الِْجر ِل وِفي الْقَت
  .ثَماِنِمائَِة ِدرهٍم 

 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -١٠  
  .عن رجٍل مسِلٍم فَقَأَ عين نصراِني فَقَالَ ِإنَّ ِديةَ عيِن النصراِني أَربعِمائَِة ِدرهٍم 

  ١١-م نِد   اببا عأَب أَلْتقَالَ س اِديرٍث الْملَي نٍر عكَيِن باب و وبأَِبي أَي نوٍب عبح
 عن ِديِة النصراِني و الْيهوِدي و الْمجوِسي قَالَ ِديتهم جِميعاً سواٌء ثَمانِمائَِة )عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِة ِدرهٍم ِدرهٍم ثَمانِمائَ
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن أَحمد بِن الْحسِن -١٢  

 عِن الْمسِلِم هلْ )عليه السالم ( الِْميثَِمي عن أَباٍن عن ِإسماِعيلَ بِن الْفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .تلُ ِبأَهِل الذِّمِة قَالَ لَا ِإلَّا أَنْ يكُونَ معوداً ِلقَتِلِهم فَيقْتلُ و هو صاِغر يقْ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عِن -١٣  
 قَضى ِفي جِنِني )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  اللَِّه الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد

  .الْيهوِديِة و النصراِنيِة و الْمجوِسيِة عشر ِديِة أُمِه 
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 ِجبا يم فِْس وونَ الناِت الَِّتي داحالِْجر ةُ كَاِملَةً ِمنيِفيِه الد ِجبا تباب م
  ِفيِه ِنصف الديِة و الثُّلُثُ و الثُّلُثَاِن

١ -ةٌ ِمنِعد و سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِل   عهس نا عاِبنحأَص 
 ِكتاب )عليه السالم ( بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس أَنه عرض علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
 و الْبحِح أَلْف الدياِت و كَانَ ِفيِه ِفي ذَهاِب السمِع كُلِِّه أَلْف ِديناٍر و الصوِت كُلِِّه ِمن الْغنِن

الشلَِل كُلِِّه أَلْف ِديناٍر و شلَِل الرجلَيِن أَلْف ِديناٍر و الشفَتيِن ] و[ِديناٍر و شلَِل الْيديِن ِكلْتيِهما 
ذَا استؤِصلَ أَلْف ِديناٍر و ِإذَا استؤِصلَتا أَلْف ِديناٍر و الظَّهِر ِإذَا حِدب أَلْف ِديناٍر و الذَّكَِر ِإ

الْبيضتيِن أَلْف ِديناٍر و ِفي صدِغ الرجِل ِإذَا أُِصيب فَلَم يستِطع أَنْ يلْتِفت ِإلَّا ما انحرف الرجلُ 
  .ِنصف الديِة خمسِمائَِة ِديناٍر فَما كَانَ دونَ ذَِلك فَِبِحساِبِه 

ا    عضِن الراٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع عليه السالم ( ِلي( ِمثْلَه .  
  ٢ - نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

  .ي الْأُذُِن ِنصف الديِة ِإذَا قَطَعها ِمن أَصِلها سماعةَ قَالَ سأَلْته عِن الْيِد فَقَالَ ِنصف الديِة و ِف
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣  

 الديةُ كَاِملَةً و ِفي الْعينيِن الديةُ و ِفي  قَالَ ِفي الرجِل يكْسر ظَهره قَالَ ِفيِه)عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِإحداهما ِنصف الديِة و ِفي الْأُذُنيِن الديةُ و ِفي ِإحداهما ِنصف الديِة و ِفي الذَّكَِر ِإذَا قُِطعِت 
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  .الْحشفَةُ و ما فَوق الديةُ و ِفي الْأَنِف ِإذَا قُِطع الْماِرنُ الديةُ و ِفي الشفَتيِن الديةُ 
اللَِّه بِن ِسناٍن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد - ٤  

 ِفي الْأَنِف ِإذَا استؤِصلَ جدعه الديةُ و ِفي الْعيِن ِإذَا فُِقئَت ِنصف )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَِر ِإذَا قُِطع ِمن الديِة و ِفي الْأُذُِن ِإذَا قُِطعت ِنصف الديِة و ِفي الْيِد ِنصف الديِة و ِفي الذَّ

  .موِضِع الْحشفَِة الديةُ 
 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي جِميلَةَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  

  . السفْلَى تمِسك الْماَء ِفي الشفَِة السفْلَى ِستةُ آلَاٍف و ِفي الْعلْيا أَربعةُ آلَاٍف ِلأَنَّ
  ٦ - ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ) السالم عليه( محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِفي الْيِد ِنصف الديِة و ِفي الْيديِن جِميعاً الديةُ و ِفي الرجلَيِن كَذَِلك و ِفي الذَّكَِر ِإذَا قُِطعِت 

يفَتِفي الش ةُ وياِرنُ الدالْم ِف ِإذَا قُِطعِفي الْأَن ةُ ويالد ذَِلك قا فَوم فَةُ وشِفي الْح ةُ ويِن الد
  .الْعينيِن الديةُ و ِفي ِإحداهما ِنصف الديِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي - ٧  
صف الديِة و ِفي الْأُذُِن ِنصف الديِة ِإذَا قَطَعها ِمن  ِفي الرجِل الْواِحدِة ِن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أَصِلها و ِإذَا قَطَع طَرفَها فَِفيها ِقيمةُ عدٍل و ِفي الْأَنِف ِإذَا قُِطع الديةُ كَاِملَةً و ِفي الظَّهِر ِإذَا 
اَء الدالْم هاِحبِزلَ صنى لَا يتح ركَساِن انِفي اللِّس ةُ كَاِملَةً ويالد ِفي الذَّكَِر ِإذَا قُِطع ةُ كَاِملَةً وي

  .ِإذَا قُِطع الديةُ كَاِملَةً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي سلَيمانَ الْحماِر عن بريٍد - ٨  

 ِفي رجٍل كُِسر صلْبه فَلَا )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( ي جعفٍَر الِْعجِلي عن أَِب
  .يستِطيع أَنْ يجِلس أَنَّ ِفيِه الديةَ 
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  ٩ -ِن ِسنِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليلَاِء   عِن الْعاٍن ع
 قَالَ ِإذَا قُِطع الْأَنف ِمن الْماِرِن فَِفيِه الديةُ تامةً و ِفي )عليه السالم ( بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لْعيناِن ِبِتلْك الْمنِزلَِة أَسناِن الرجِل الديةُ تامةً و ِفي أُذُنيِه الديةُ كَاِملَةً و الرجلَاِن و ا
    عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن معاِويةَ بِن -١٠  
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مع رآد ارفَص هتضيب ا فَفُِتقَتِلهِبِرج هتفَسا رهتاقَعوم ادا أَرأَةً فَلَمرِلي ام ارج جوزاٍر قَالَ ت
جةَ ررس ابٍل أَصجر نع و ذَِلك نِد اللَِّه عبا عأَب أَلْتفَس لَه ولَدي و ِكحني ذَِلك دعٍل فَكَانَ ب

  . ِفي كُلِّ فَتٍق ثُلُثُ الديِة )عليه السالم ( فَفَتقَها فَقَالَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -١١  

 عن رجٍل )عليه السالم ( لَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَا
 قَعٍل وجر نع هأَلْتس ةُ كَاِملَةً قَالَ ويِة فَقَالَ الديالد ا ِفيِه ِمنفَم هتِلِك اسمي فَلَم هوصصعب كُِسر

ِبِتلْك لَتزِإذَا ن تكَان ا واهٍة فَأَفْضاِريةُ كَاِملَةً ِبجيقَالَ الد ِلدت ِزلَِة لَمنالْم .  
  ١٢- تِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفي الرجِل يضرب علَى ِعجاِنِه فَلَا )عليه السالم (  يقُولُ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .يستمِسك غَاِئطُه و لَا بولُه ِإنَّ ِفي ذَِلك الديةَ كَاِملَةً 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٣  
  . ِفي ذَكَِر الصِبي الديةُ و ِفي ذَكَِر الِْعنِني الديةُ )عليه السالم (  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ

 قَالَ ِفي )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن بريٍد الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر -١٤  
يلَاِم الدةُ كَاِملَةً ذَكَِر الْغ.  

 قَالَ لَو أَنَّ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥  
  رجلًا قَطَع فَرج امرأٍَة لَأُغِْرمنه لَها ِديتها فَِإنْ لَم يؤد ِإلَيها الديةَ قَطَعت لَها 
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 ذَِلك تِإنْ طَلَب هجفَر.  
 )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -١٦  

ما ترى ِفي رجٍل ضرب امرأَةً شابةً علَى بطِْنها فَعقَر رِحمها فَأَفْسد طَمثَها و ذَكَرت أَنها قَِد 
 ِإلَى ارتفَع طَمثُها عنها ِلذَِلك و قَد كَانَ طَمثُها مستِقيماً قَالَ ينتظَر ِبها سنةً فَِإنْ رجع طَمثُها

  .ما كَانَ و ِإلَّا استحِلفَت و غُرم ضاِربها ثُلُثَ ِديِتها ِلفَساِد رِحِمها و انِقطَاِع طَمِثها 
 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر -١٧  

ؤالْم ى أَِمريقَض ِة )عليه السالم ( ِمِننييالد فا ِنصلَه همأَِتِه قَالَ ِإذَنْ أُغَررام يثَد ٍل قَطَعجِفي ر .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن -١٨  

ِث بِن محمِد بِن النعماِن صاِحِب الطَّاِق عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي ابِن محبوٍب عِن الْحاِر
 ِفي رجٍل افْتض جاِريةً يعِني امرأَته فَأَفْضاها قَالَ علَيِه الديةُ ِإنْ كَانَ دخلَ ِبها )عليه السالم ( جعفٍَر 

لُغَ ِتسبلَ أَنْ تقَبيا فَلَا شطَلِّقْهي لَم ا وكَهسقَالَ فَِإنْ كَانَ أَم ِسِنني ا  علَ ِبهخِإنْ كَانَ د ِه ولَيَء ع
يفَلَا ش ِسِنني عا ِتسلَه و  اَء طَلَّقِإنْ ش و كساَء أَمِه ِإنْ شلَيَء ع.  

ياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِز-١٩  
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ولُ اللَِّهسقَالَ ر  )قَالَ ) عليه وآله صلى اهللا ةُ قَالَ ويالد فَطَار دعِفي الْقَلِْب ِإذَا ر 
   ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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عالص ةُ ويِر الدعٍة الصاِحيِفي ن ِصريفَي قُهنى عثْنأَنْ ي ر.  
  ٢٠- تِمعاٍر قَالَ سمِن عب اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

الرجِل يضرب علَى ِعجاِنِه فَلَا  ِفي )عليه السالم (  يقُولُ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
  .يستمِسك غَاِئطُه و لَا بولُه أَنَّ ِفي ذَِلك الديةَ كَاِملَةً 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح -٢١  
 اقحِإس نةَ عقْبِن عِد اللَِّه ببأَِبي ع ناٍر عمِن عٍل )عليه السالم ( بجر نع هدا ِعنأَن لٌ وجر أَلَهقَالَ س 

 ةَ وِعيشالْم هعنم قَد هةُ ِلأَنيِه الدلَيِل فَعِإلَى اللَّي رملُ يوفَقَالَ ِإنْ كَانَ الْب لُهوب لًا فَقُِطعجر برض
نْ كَانَ ِإلَى آِخِر النهاِر فَعلَيِه الديةُ و ِإنْ كَانَ ِإلَى ِنصِف النهاِر فَعلَيِه ثُلُثَا الديِة و ِإنْ كَانَ ِإلَى ِإ

  .ارِتفَاِع النهاِر فَعلَيِه ثُلُثُ الديِة 
 محمِد بِن أَِبي نصٍر عن عبِد اللَِّه بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن-٢٢  

 قَالَ ما كَانَ ِفي الْجسِد ِمنه اثْناِن فَِفي الْواِحِد ِنصف الديِة )عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يع لٌ فُِقئَتجر ِن قَالَ فَقُلْتينيالْع ِن ويدقَالَ ِمثْلُ الْي هدي تلٌ قُِطعجفَر ِة قُلْتيالد فقَالَ ِنص هن

 ِلم و ةُ قُلْتيا الدفَِفيه ارسِت الْيِه قَالَ ِإنْ كَانيتضيى بدِإح تبلٌ ذَهجفَر ِة قُلْتيالد فِفيِه ِنص
لِّ واِحٍد ِنصف الديِة قَالَ ِلأَنَّ الْولَد ِمن الْبيضِة أَ لَيس قُلْت ما كَانَ ِفي الْجسِد اثْناِن فَِفي كُ

  .الْيسرى 
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٢٣-م ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمح
 )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا نبتت فَثُلُثُ الديِة ِفي اللِّحيِة ِإذَا حِلقَت فَلَم تنبِت الديةَ كَاِملَةً فَ
 )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن خاِلٍد عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٤  

ماً فَياراًء حاِم ممالْح اِحبِه صلَيع بصفَي امملُ الْحخدلُ يجالر أِْسِه فَلَا قَالَ قُلْتر رعِعطُ شت
  .ينبت فَقَالَ علَيِه الديةُ كَاِملَةً 

  باب الرجِل يقْتلُ الرجلَ و هو ناِقص الِْخلْقَِة
   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن- ١

 قَالَ سِئلَ عن )عليه السالم ( محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سورةَ بِن كُلَيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 
رجٍل قَتلَ رجلًا عمداً و كَانَ الْمقْتولُ أَقْطَع الْيِد الْيمنى فَقَالَ ِإنْ كَانت يده قُِطعت ِفي ِجنايٍة 
 لُوا قَاِتلَهقْتأَنْ ي هاؤِليأَو ادا فَِإنْ أَرهالَِّذي قَطَع ِدِه ِمنةَ يذَ ِديفَأَخ كَانَ قُِطع فِْسِه أَولَى نا عاهنج

ي ِدِه وةَ يذَ ِديِإنْ كَانَ أَخ ا وهِمن ِدِه الَِّتي ِقيدةَ ياِء قَاِتِلِه ِديِليا ِإلَى أَوواُءوا أَدِإنْ ش و لُوهقْت
  طَرحوا عنه ِديةَ يِدِه و أَخذُوا الْباِقي قَالَ و ِإنْ كَانت يده قُِطعت ِمن غَيِر ِجنايٍة 
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اهنةً كَاِملَةً جذُوا ِدياُءوا أَخِإنْ ش ئاً ويش مرغلَا ي و لُوا قَاِتلَهةً قَتا ِديذَ ِبهلَا أَخ فِْسِه ولَى نا ع
 ِلياِب عا ِفي ِكتندجكَذَا وه عليه السالم ( قَالَ و(.   

اِدرباب ن  
١ -ِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نِريِش عِن الْحاِس ببِن الْعِن بسِن الْحاٍد ع

 ِلعبِد اللَِّه بِن عباٍس يا أَبا عباٍس )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر الْأَولُ )عليه السالم ( جعفٍَر الثَّاِني 
خِتلَاف قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَما ترى ِفي رجٍل ضرب رجلًا أَنشدك اللَّه هلْ ِفي حكِْم اللَِّه تعالَى ا

 تأَن و كِبِه ِإلَي ِدِه فَأُِتيي كَف فَأَطَار رلٌ آخجى رأَت و تبفَذَه قَطَتى ستِف حيِبالس هاِبعأَص
اِطِع أَعِطِه ِديةَ كَف و أَقُولُ ِلهذَا الْمقْطُوِع صاِلحه قَاٍض كَيف أَنت صاِنع قَالَ أَقُولُ ِلهذَا الْقَ

 تقَضن كِْم اللَِّه وِفي ح ِتلَافاَء اِلاخج ٍل فَقَالَ لَهدع يا ذَوِهمثُ ِإلَيعأَب أَو ا ِشئْتلَى مع
يلِْقِه شثَ ِفي خدحأَنْ ي ى اللَّهلَ أَبلَ الْأَوالْقَو  ِض اقْطَعِفي الْأَر هفِْسريت سلَي وِد ودالْح ٌء ِمن

  .يد قَاِطِع الْكَف أَصلًا ثُم أَعِطِه ِديةَ الْأَصاِبِع هذَا حكْم اللَِّه تعالَى 
  باب ِديِة عيِن الْأَعمى و يِد الْأَشلِّ و ِلساِن الْأَخرِس و عيِن الْأَعوِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن ابِن - ١
 قَضى أَِمري )عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

ِمِننيؤاِحِبِه )عليه السالم (  الْمص ينيى عدفْقَأَ ِإحأَنْ ت ةُ فَفُِقئَتِحيحالص هنيع تأُِصيب روٍل أَعجِفي ر 
  .و يعقَلَ لَه ِنصف الديِة و ِإنْ شاَء أَخذَ ِديةً كَاِملَةً و يعفَى عن عيِن صاِحِبِه 

  ٢ -يحي نب دمحِن أَِبي   مب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع
  . قَالَ ِفي عيِن الْأَعوِر الديةُ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣
  . قَالَ ِفي عيِن الْأَعوِر الديةُ كَاِملَةً )عليه السالم ( 

  ٤ -دمحم   ناٍد عِن ِزياِد بمح نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
  .سلَيمانَ بِن خاِلٍد ِفي رجٍل قَطَع يد رجٍل شلَّاَء قَالَ علَيِه ثُلُثُ الديِة 

  ٥ - نِن عسِن الْحى بوسم نى عيحي نب دمحأَِبي   م نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم
أَنه  [)عليه السالم ( جِميلَةَ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي جعفٍَر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم ( ى ِفيها عِلي بن أَِبي طَاِلٍب ِفي الْعيِن الْعوراِء تكُونُ قَاِئمةً فَتخسف فَقَالَ قَض] قَالَ
  .ِنصف الديِة ِفي الْعيِن الصِحيحِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب الْخزاِز عن بريِد بِن - ٦  
 قَالَ ِفي ِلساِن الْأَخرِس و عيِن الْأَعمى و ذَكَِر الْخِصي و أُنثَييِه )لسالم عليه ا( معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر 

  .ثُلُثُ الديِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٧  

 قَالَ سأَلَه بعض آِل )عليه السالم (  بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر ابِن محبوٍب عن ِهشاِم
 سرٍل أَخجانَ رِلس ٍل قَطَعجر نةَ عاررِه ] قَالَ[زلَيفَع سرأَخ وه و هأُم هتلَدفَقَالَ ِإنْ كَانَ و

سانه ذَهب ِبِه وجع أَو آفَةٌ بعد ما كَانَ يتكَلَّم فَِإنَّ علَى الَِّذي قَطَع ثُلُثُ الديِة و ِإنْ كَانَ ِل
ِلسانه ثُلُثَ ِديِة ِلساِنِه قَالَ و كَذَِلك الْقَضاُء ِفي الْعينيِن و الْجواِرِح قَالَ هكَذَا وجدناه ِفي 

 ِلياِب ععليه السالم ( ِكت(.   
  عِلي عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي جِميلَةَ عن مفَضِل بِن - ٨  

 ِفي رجٍل فَقَأَ عين رجٍل ذَاِهبةً و )عليه السالم ( صاِلٍح عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِئمةٌ قَالَ علَيِه ربع ِديِة الْعيِن ِهي قَا

http://www.islam4u.com


  )٣١٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

اصِقص وحرباب أَنَّ الْج  
١ -س ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عِرفَاع ناِن عهانَ الدملَي
 قَالَ ِإنَّ عثْمانَ أَتاه رجلٌ ِمن قَيٍس ِبمولًى لَه قَد لَطَم عينه فَأَنزلَ الْماَء ِفيها و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

أُع ئاً فَقَالَ لَهيا شِبه ِصربي سةٌ لَيقَاِئم ِهي ِليا ِإلَى علَ ِبِهمسى قَالَ فَأَرةَ فَأَبيالد عليه السالم ( ِطيك( 
و قَالَ احكُم بين هذَيِن فَأَعطَاه الديةَ فَأَبى قَالَ فَلَم يزالُوا يعطُونه حتى أَعطَوه ِديتيِن قَالَ فَقَالَ 

لَ فَدعا عِلي ِبِمرآٍة فَحماها ثُم دعا ِبكُرسٍف فَبلَّه ثُم جعلَه علَى لَيس أُِريد ِإلَّا الِْقصاص قَا
 ظَرفَن ظُرآِة فَقَالَ اناَء ِبالِْمرج ِس قَالَ ومالش نيِنِه عيلَ ِبعقْبتاس ا ثُمهالَيولَى حع ِه وينيفَاِر عأَش

و محالش فَذَاب رصالْب بذَه ةً وقَاِئم هنيع تِقيب .  
  ٢ - اقحِإس نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

ولُ تقْطَع يد الرجِل و ِرجلَاه ِفي  يقُ)عليه السالم ( بِن عماٍر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .الِْقصاِص 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٣  

ِحيٍح فَقَالَ تفْقَأُ عينه قَالَ قُلْت يبقَى  أَعور فَقَأَ عين ص)عليه السالم ( قَيٍس قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 اهمأَع قى قَالَ الْحمأَع.  

  ٤ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عن رجٍل قَطَع يديِن ِلرجلَيِن الْيِمينيِن قَالَ )عليه السالم ( حِبيٍب السِجستاِني قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ِل الَِّذي قَطَعجِللر هارسي قْطَعت لًا وأَو هِميني ِل الَِّذي قَطَعجِللر هِميني قْطَعت ِبيبا حفَقَالَ ي  
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( يِمينه آِخراً ِلأَنه ِإنما قَطَع يد الرجِل الْأَِخِري و يِمينه ِقصاص ِللرجِل الْأَوِل قَالَ فَقُلْت ِإنَّ عِلياً 

منى و الرجلَ الْيسرى قَالَ فَقَالَ ِإنما كَانَ يفْعلُ ذَِلك ِفيما  ِإنما كَانَ يقْطَع الْيد الْي)عليه السالم 
يِجب ِمن حقُوِق اللَِّه فَأَما يا حِبيب حقُوق الْمسِلِمني فَِإنه يؤخذُ لَهم حقُوقُهم ِفي الِْقصاِص 

دِللْقَاِطِع ي تِد ِإذَا كَانِبالْي دالْي ِجبا يم أَ و لَه فَقُلْت دِللْقَاِطِع ي كُني ِد ِإذَا لَملُ ِبالْيجالر و 
 اِن ودِللْقَاِطِع ي سلَي ٍل وجر دي ةُ ِإذَا قَطَعيِه الدلَيع ِجبا يمفَقَالَ ِإن لُهِرج لَه كرتي ةُ ويِه الدلَيع

لَاِن فَثَما لَا ِرجهِمن قَاصةٌ ياِرحج لَه سلَي هةُ ِلأَنيِه الدلَيع ِجبي .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ٥  

 ِفيما كَانَ ِمن ِجراحاِت الْجسِد أَنَّ ِفيها )ه السالم علي(  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
  .الِْقصاص أَو يقْبلَ الْمجروح ِديةَ الِْجراحِة فَيعطَاها 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ٦  
عب نا عِدِهمأَح نا عاِبنحِل قَالَ )عليهما السالم ( ِض أَصجالر دي أَترب ٍل ثُمجر دي رٍل كَسجِفي ر 

 شطَى الْأَرعي لَِكن و اصذَا ِقصِفي ه سلَي.  
يٍد عِن النضِر بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِع- ٧  

 قَالَ سأَلْته عِن السن و )عليه السالم ( سويٍد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عفَِإنْ أَض قَالَ قُلْت دفَقَالَ قَو دقَو أَو شا أَرمداً أَ لَهماِن عركْساِع يةَ فَقَالَ ِإنْ الذِّريفُوا الد

 لَه واَء فَها شِبم هوضأَر.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر و عِلي بِن حِديٍد - ٨  

 نِميعاً عج  

http://www.islam4u.com


  )٣٢١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

 أَنه قَالَ ِفي ِسن الصِبي يضِربها )عليهما السالم ( جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه عن أَحِدِهما 
شِه الْأَرلَيع و اصِه ِقصلَيع سقَالَ لَي تبنت قُطُ ثُمسلُ فَتجِميلٌ كَِم الرِئلَ جس و ِليقَالَ ع 

يِد فَقَالَ شِر الْيكَس و ِبيالص ِفي ِسن شلُوماً  الْأَرعئاً ميِفيِه ش ري لَم و ِسريٌء ي.  
  ٩ -نالَةَ عفَض نِعيٍد عِن سِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مأَب 

 قَالَ سأَلْته عن أَعور فَقَأَ عين صِحيٍح متعمداً فَقَالَ تفْقَأُ )عليه السالم ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اهمأَع قى قَالَ فَقَالَ الْحمكُونُ أَعي قُلْت هنيع.  

ِفي س ابصي نِبِه م نحتما ياِرِحِه باب موج ِمن ِر ذَِلكغَي ِرِه أَوصب ِعِه أَوم
اِس ِفي ذَِلكالِْقي و  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ١
ملَيس نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِد اللَِّه مبأَِبي ع ناِلٍد عِن خقَالَ )عليه السالم ( انَ ب 

ِفي رجٍل ضرب رجلًا ِفي رأِْسِه فَثَقُلَ ِلسانه أَنه يعرض علَيِه حروف الْمعجِم كُلُّها ثُم يعطَى 
  .الديةَ ِبِحصِة ما لَم يفِْصحه ِمنها 
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عليه (   عنه عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢

ا ِبعصاً علَى رأِْسِه فَثَقُلَ ِلسانه فَقَالَ يعرض علَيِه حروف الْمعجِم  ِفي رجٍل ضرب رجلً)السالم 
  .فَما أَفْصح ِمنه ِبِه و ما لَم يفِْصح ِبِه كَانَ علَيِه الديةُ و ِهي ِتسعةٌ و ِعشرونَ حرفاً 

  ٣ -حِن يِد بمحم أَِبيِه و نع هنوٍب   عبحِن مِن ابِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عي
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل ضرب رجلًا )عليه السالم ( عن أَِبي أَيوب عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ ي عمسلَا ي هى أَنعظٍْم فَادِفي أُذُِنِه ِبع ِهدش أَو ِمعةً فَِإنْ سنِبِه س ظَرتني فَلُ وغتسي و دصرت
 ذَِلك دعِه بلَيع ِثرفَِإنْ ع ِمِننيؤالْم ا أَِمريةَ ِقيلَ ييالد طَاهأَع و لَّفَهِإلَّا ح و عمسي هلَاِن أَنجِه رلَيع

  .انَ اللَّه عز و جلَّ رد علَيِه سمعه لَم أَر علَيِه شيئاً أَنه يسمع قَالَ ِإنْ كَ
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٤  
ٌء قَالَ  ادعى أَنَّ ِإحدى أُذُنيِه نقَص ِمن سمِعها شي ِفي رجٍل وِجئَ ِفي أُذُِنِه فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

قَالَ تسد الَِّتي ضِربت سداً شِديداً و تفْتح الصِحيحةُ فَيضرب لَها ِبالْجرِس ِحيالَ وجِهِه و يقَالُ 
انه ثُم يضرب ِبِه ِمن خلِْفِه و يقَالُ لَه اسمع فَِإذَا لَه اسمع فَِإذَا خِفي علَيِه الصوت علِّم مكَ

خِفي علَيِه الصوت علِّم مكَانه ثُم يقَاس ما بينهما فَِإنْ كَانا سواًء عِلم أَنه قَد صدق ثُم يؤخذُ 
خى يتح برضي ِميِنِه ثُمي ناِرِه ِبِه عسي نذُ ِبِه عخؤي ثُم هكَانم لَّمعي ثُم توِه الصلَيفَى ع

 هأَن ِلماًء عوا فَِإنْ كَانَ سمهنيا بم قَاسي ثُم هكَانم لَّمعي ثُم توِه الصلَيفَى عخى يتح برضفَي
ذُنه الْمعتلَّةُ و تسد الْأُخرى سداً جيداً ثُم يضرب ِبالْجرِس ِمن قُداِمِه قَد صدق قَالَ ثُم تفْتح أُ

 قَاسي ِة ثُمِحيحٍة ِبأُذُِنِه الصرلَ مأَو ِنعا صِبِه كَم عنصي توِه الصلَيفَى عخثُ ييح لَّمعي ثُم
الص نيا بلُ مفَض اِب ذَِلكلَِّة ِبِحستعالْم ِة وِحيح.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٥  
  ِرضت علَيِه حروف الْمعجِم  قَالَ ِإذَا ضِرب الرجلُ علَى رأِْسِه فَثَقُلَ ِلسانه ع)عليه السالم ( اللَِّه 
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ِت الدكَان ِبِه الْكَلَام فِْصحي ا لَمِم فَمجعوِف الْمرلَى حةُ عيِت الدقُِسم أُ ثُمقْري اِس ِمنةُ ِبالِْقيي
 ذَِلك.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٦  
عليه ( مؤِمِنني عِن الْحسِن بِن كَِثٍري عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أُِصيبت عين رجٍل و ِهي قَاِئمةٌ فَأَمر أَِمري الْ

 فَرِبطَت عينه الصِحيحةُ و أَقَام رجلًا ِبِحذَاه ِبيِدِه بيضةٌ يقُولُ هلْ تراها قَالَ فَجعلَ ِإذَا قَالَ )السالم 
بصع كَانُ قَالَ والْم ذَِلك لِّمِه علَيع تِفيى ِإذَا ختقَِليلًا ح رأَخت معلَ نعج ةُ وابصالْم هنيع ت

 ِطيا فَأُعمهنيا بم ِقيس ِه ثُملَيع تِفيى ِإذَا ختِة حِحيحِنِه الصيِبع ظُرني وه و داعبتلُ يجالر
 لَى ذَِلكع شالْأَر.  

عميٍر عن محمِد بِن الْوِليِد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي - ٧  
 ِمِننيؤالْم ِئلَ أَِمريةَ قَالَ ساتبِن نِغ ببِن الْأَصاٍت عِتِه )عليه السالم ( فُراملَى هلًا عجر برٍل ضجر نع 

لَا ي ئاً ويش ِصربلَا ي هأَن وبرضى الْمعفَاد ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري هانِلس بذَه قَد هأَن ةَ واِئحالر مش
 ِإنْ صدق فَلَه ثَلَاثُ ِدياٍت فَِقيلَ يا أَِمري الْمؤِمِنني و كَيف يعلَم أَنه صاِدق فَقَالَ أَما ما )عليه السالم ( 

الر مشلَا ي هأَن اهعاد تعمد و هأْسى رحِإلَّا ن قُولُ وا يفَِإنْ كَانَ كَم اقرالْح هى ِمنندي هةَ فَِإناِئح
 ضمغى يتح الَكمتي فَِإنْ كَانَ كَاِذباً لَم سمِنِه الشيلُ ِبعقَابي هِنِه فَِإنيِفي ع اهعا ادا مأَم و هنيع

ٍة عراِنِه ِبِإبلَى ِلسع برضي هاِنِه فَِإنِفي ِلس اهعا ادا مأَم ِن ويتوحفْتا متِقياِدقاً بِإنْ كَانَ ص و هني
 قدص فَقَد دوأَس مالد جرِإنْ خ و كَذَب فَقَد رمأَح مالد جرفَِإنْ خ.  

  ٨ -ي نب دمحِن   ماِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيح
 عِن الرجِل يصاب ِفي عيِنِه )عليه السالم ( ِعيسى عن معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يش ِرِه أَيصب ضعب بذْهطَ فَيعٍء ي ظُران قَالُ لَهي ةٌ ثُمضيب لَه عوضي ا ثُمماهدطُ ِإحبرى قَالَ ت
فَما دام يدِعي أَنه يبِصر موِضعها حتى ِإذَا انتهى ِإلَى موِضٍع ِإنْ جازه قَالَ لَا أُبِصر قَربها حتى 

لْمكَانُ ثُم يقَاس ِبذَِلك الِْقياِس ِمن خلِْفِه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه فَِإنْ يبِصر ثُم يعلَّم ذَِلك ا
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 عنصي ةَ واملَا كَر قَالَ لَا و نمؤي سأَ لَي قَالَ قُلْت قدصى يتح تكَذَب ِإلَّا ِقيلَ لَه اًء وواَء سج
  .ثْلُ ذَِلك ثُم يقَاس ذَِلك علَى ِديِة الْعيِن ِبالْعيِن الْأُخرى ِم
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٩ -أَِبيِه ع نع و سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِميعاً   عاٍل جِن فَضِن اب
 قَالَ يونس عرضت علَيِه الِْكتاب فَقَالَ هو صِحيح و قَالَ ابن )عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الرضا 

 ِمِننيؤالْم ى أَِمرياٍل قَالَ قَضعليه السالم ( فَض(ينيى عدلُ ِفي ِإحجالر ٍة  ِإذَا أُِصيبضيِبب قَاسا تهِه فَِإن
 ةُ وِحيحالص هنيطَّى عغت ِة ثُمِحيحِنِه الصيع رصِهي بتنا يم ظَرني ِة وابصِنِه الْميلَى عطُ عبرت

سامةُ مع ذَِلك ِمن الستِة ينظَر ما تنتِهي عينه الْمصابةُ فَيعطَى ِديته ِمن ِحساِب ذَِلك و الْقَ
 و ِطيأُع و هدحو وه لَفح ِرِه فَقَدصب سدِنِه فَِإنْ كَانَ سيع ِمن تا أُِصيبِر ملَى قَداِء عزالْأَج

صب فِإنْ كَانَ ِنص و رلٌ آخجر هعم لَفح و وه لَفِرِه حصِإنْ كَانَ ثُلُثَ ب و وه لَفِرِه ح
حلَف معه رجلَاِن و ِإنْ كَانَ ثُلُثَي بصِرِه حلَف هو و حلَف معه ثَلَاثَةُ نفٍَر و ِإنْ كَانَ أَربعةَ 

وه لَفح كُلَّه هرصِإنْ كَانَ ب فٍَر وةُ نعبأَر هعم لَفح و وه لَفِرِه حصاِس بمأَخ هعم لَفح و 
 هعم ِلفحي نم هرصاِب بصِللْم كُني ِإنْ لَم وِح ورا ِفي الْجةُ كُلُّهامالْقَس كَذَِلك فٍَر وةُ نسمخ

ِه حلَف ضوِعفَت علَيِه الْأَيمانُ ِإنْ كَانَ سدس بصِرِه حلَف مرةً واِحدةً و ِإنْ كَانَ ثُلُثَ بصِر
مرتيِن و ِإنْ كَانَ أَكْثَر علَى هذَا الِْحساِب و ِإنما الْقَسامةُ علَى مبلَِغ منتهى بصِرِه و ِإنْ كَانَ 

يِبش لَه برضي هأَن رغَي ذَِلك ٍو ِمنحلَى نفَع عمالس ِعِه ثُممى سهتنم لَمعى يتٍء ح و ذَِلك قَاسي 
الْقَسامةُ علَى نحِو ما ينقُص ِمن سمِعِه فَِإنْ كَانَ سمعه كُلَّه فَِخيف ِمنه فُجور فَِإنه يترك حتى 

لنقْص ِفي الْعضِد و ِإذَا استقَلَّ نوماً ِصيح ِبِه فَِإنْ سِمع قَاس بينهم الْحاِكم ِبرأِْيِه و ِإنْ كَانَ ا
الْفَِخِذ فَِإنه يعلَّم قَدر ذَِلك يقَاس ِرجلُه الصِحيحةُ ِبخيٍط ثُم يقَاس ِرجلُه الْمصابةُ فَيعلَّم قَدر ما 

الْفَِخِذ و فَِمن اِعدأَِو الس اقالس فَِإنْ أُِصيب هدي أَو لُهِرج تقَصن اِكمالْح ظُرني و قَاسِد يضالْع 
  .قَدر فَِخِذِه 

   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن ظَِريٍف عن أَِبيِه ظَِريِف بِن 
و عثَِني أَبدقَالَ ح وبأَي ناللَِّه ب دبع قَالُ لَهٍل يجر ناِصٍح عذَا نه تضرقَالَ ع بطَبتٍرو الْمم

  . و )عليه السالم ( الِْكتاب علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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 )عليه السالم (    عِلي بن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ عرضته علَى أَِبي الْحسِن الرضا 
  .ح ثُم ذَكَر ِمثْلَه فَقَالَ ِلي ارووه فَِإنه صِحي

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح -١٠  
نقَص  ما تقُولُ ِفي رجٍل ضرب رجلًا فَ)عليه السالم ( بِن عقْبةَ عن ِرفَاعةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

يش فَِسِه ِبأَين ضعاِت قَالَ فَِإنَّ  باعِبالس فكَي و اِت قُلْتاعِبالس قَالَ ذَِلك ذَِلك فرعٍء ي
 فَسالن  
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 طْلُعي ظُرنِر فَتسالْأَي قِإلَى الش ارةُ صاعِت السضِف فَِإذَا مالْأَن ِن ِمنمالْأَي قِفي الش وه و رالْفَج
 هِمن اِب ذَِلكذُ ِبِحسخؤفَي بستحي فَِسِه ثُمن و فَِسكن نيا بم.  
بذْهلَ فَيجالر ِربضِل يجباب الرقْلُهع و هرصب و هعمس   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 عن رجٍل )ليه السالم ع( محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

ضرب رجلًا ِبعموِد فُسطَاٍط علَى رأِْسِه ضربةً واِحدةً فَأَجافَه حتى وصلَِت الضربةُ ِإلَى الدماِغ 
لَ و لَا ما ِقيلَ لَه فَذَهب عقْلُه فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْمضروب لَا يعِقلُ ِمنها الصلَاةَ و لَا يعِقلُ ما قَا

 نيب و هنيا بِفيم تمي ِإنْ لَم و هاِربِبِه ض ِة أُِقيدنالس نيب و هنيا بِفيم اتةً فَِإنْ منِبِه س ظَرتني هفَِإن
ةَ ِفي ميالد هاِربض أُغِْرم قْلُهِه عِإلَي ِجعري لَم ِة ونِه ِفي السلَيى عرا تفَم لَه قِْلِه قُلْتاِب عاِلِه ِلذَه

الشجِة شيئاً قَالَ لَا ِلأَنه ِإنما ضربه ضربةً واِحدةً فَجنِت الضربةُ ِجنايتيِن فَأُلِْزمه أَغْلَظَ الِْجنايتيِن 
رض هبركَانَ ض لَو ةُ ويالد ِهي ا وا متا كَانتنا جةَ مايِجن هتمِن لَأَلْزيتاياِن ِجنتبرِت الضنِن فَجيتب

 هاِربِبِه ض قَادفَي توا الْمكُونَ ِفيِهما ِإلَّا أَنْ يتقَالَ[كَان ى قَالَ ورالْأُخ حطْرت ٍة واِحدفَِإنْ ] ِبو
 واِحدةً بعد واِحدٍة فَجنين ثَلَاثَ ِجناياٍت أَلْزمته ِجنايةَ ما جنِت الثَّلَاثُ ضربه ثَلَاثَ ضرباٍت

 رشع هبرقَالَ فَِإنْ ض قَالَ و هاِربِبِه ض قَادفَي توا الْمِفيه كُني ا لَمم تا كَانةً ماٍت كَاِئنبرض
ِجن نيناٍت فَجبراٍت ضبرض رشا الْعهنينةَ الَِّتي جايالِْجن ِتلْك هتمةً أَلْزاِحدةً واي]تا كَانةً مكَاِئن [

.  
  ٢ - نى عِن ِعيساِد بمح نع ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

رمِن عب اِهيمرِد اللَِّه ِإببأَِبي ع نعليه السالم (  ع( ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَالَ قَض  ) عليه السالم( برٍل ضجِفي ر 
 ِبِست يح وه و هاعِجم قَطَعان و هجفَر و قْلُهع و هانِلس و هرصب و هعمس بصاً فَذَهلًا ِبعجر

  .ِدياٍت 
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رباب آخ  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن محمِد - ١

 ِفي رجٍل فَقَأَ عيني رجٍل و قَطَع أُذُنيِه ثُم قَتلَه فَقَالَ ِإنْ كَانَ )عليهما السالم ( ما بِن قَيٍس عن أَحِدِه
 هِمن صقْتي لَم و قُهنع تِربةً ضاِحدةً وبرض هبرِإنْ كَانَ ض لُ وقْتي ثُم هِمن صاقْت ذَِلك نيب قفَر

.  
  ِديِة الِْجراحاِت و الشجاِجباب 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ١
 قَالَ قَالَ أَِمري )ه السالم علي( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ولُ اللَِّهسى رقَض  ) قِّلَِة )صلى اهللا عليه وآلهنِفي الْم ِة ويِة ثُلُثَ الدومأْمِفي الْم 
اِميِفي الد الِْإِبِل و ساً ِمنمِة خوِضحِفي الْم الِْإِبِل و ةَ ِمنرشع سمِة خاِضعِفي الْب ِعرياً وِة ب

  .بِعرييِن و قَضى ِفي الْمتلَاِحمِة ثَلَاثَةَ أَبِعرٍة و قَضى ِفي السمحاِق أَربعةً ِمن الِْإِبِل 
  ٢ -ِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م

الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عِن الْمفَضِل 
ومِة فَقَالَ ِفيها  عِن الشجِة الْمأْم)عليه السالم ( بِن صاِلٍح عن زيٍد الشحاِم قَالَا سأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه 

  .ثُلُثُ الديِة و ِفي الْجاِئفَِة ثُلُثُ الديِة و ِفي الْموِضحِة خمس ِمن الِْإِبِل 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣  

 قَالَ ِفي الْموِضحِة خمس ِمن الِْإِبِل و ِفي السمحاِق أَربع ِمن الِْإِبِل و الْباِضعِة )السالم عليه ( اللَِّه 
 الِْإِبِل و ثَلَاثُونَ ِمن اِئفَِة ثَلَاثٌ والْج الِْإِبِل و ثَلَاثُونَ ِمن ِة ثَلَاثٌ وومأْمالْم الِْإِبِل و ثَلَاثٌ ِمن

  .لَِة خمس عشرةَ ِمن الِْإِبِل الْمنقِّ
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح - ٤
 قَالَ سأَلْته عِن الْموِضحِة ِفي الرأِْس كَما ِهي ِفي الْوجِه )عليه السالم ( ثَّوِري عن أَِبي عبِد اللَِّه ال

 سلَي أِْس والر ِمن هجِة ِلأَنَّ الْوياٌء ِفي الدوأِْس سالر ِه وجِفي الْو اججالش ةُ ووِضحفَقَالَ الْم
  .ِجراحات ِفي الْجسِد كَما ِهي ِفي الرأِْس الْ

 و )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي الْحسِن - ٥  
 فَقَالَ هو صِحيح )ليه السالم ع( عنه عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل قَالَ عرضت الِْكتاب علَى أَِبي الْحسِن 

 ِمِننيؤالْم ى أَِمرياِئِر )عليه السالم ( قَضس ِه وجالْو أِْس وا ِفي الراِء كُلِّهضاِت الْأَعاحِة ِجرِفي ِدي 
 ِفي الْقَطِْع و الْكَسِر و الْجسِد ِمن السمِع و الْبصِر و الصوِت و الْعقِْل و الْيديِن و الرجلَيِن

يكُونُ ِفي شِة ياِقبالن قِْل الِْعظَاِم ون ِة واِميالد ِة ووِضحالْم طِّ والْب ِع ودا  الصفَم ذَِلك ٍء ِمن
ام فَِإنَّ ِديته معلُومةٌ فَِإنْ كَانَ ِمن عظٍْم كُِسر فَجِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب و لَم ينقَّلْ ِمنه ِعظَ

 و هتِدي لُومعم ظٍْم كُِسرةَ كُلِّ عِتِه فَِإنَّ ِديوِضحةُ مِدي ِرِه وةُ كَسفَِدي ِعظَام هقَّلْ ِمنني لَم و أُوِضح
سِرِه فَما وارِت الثِّياب غَير قَصبتِي نقْلُ ِعظَاِمِه ِنصف ِديِة كَسِرِه و ِديةُ موِضحِتِه ربع ِديِة كَ

الساِعِد و الِْإصبِع و ِفي قَرحٍة لَا تبرأُ ثُلُثُ ِديِة ذَِلك الْعظِْم الَِّذي هو ِفيِه و أَفْتى ِفي الناِفذَِة ِإذَا 
يٍر ِفي شجنخ ٍح أَومر ِمن ِفذَتِل ِف أُنجالر اٍر ٍء ِمنِل ِمائَةُ ِدينجِة الرِدي رشا عهتاِفِه فَِديي أَطْر.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  
ِميِة بِعرياً و ِفي الْباِضعِة بِعرييِن و ِفي الْمتلَاِحمِة ثَلَاثَةَ  قَضى ِفي الدا)صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  .أَبِعرٍة و ِفي السمحاِق أَربعةَ أَبِعرٍة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ٧  

 ِفي الْجروِح ِفي الْأَصاِبِع ِإذَا أُوِضح الْعظْم )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  اللَِّه
 صقْتأَنْ ي وحرجِرِد الْمي ِع ِإذَا لَمبِة الِْإصِدي رشع.  

عليه ( أَصحاِبِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض - ٨  

   ِفي رجٍل شج رجلًا موِضحةً ثُم يطْلُب ِفيها فَوهبها لَه ثُم انتفَضت ِبِه فَقَتلَته فَقَالَ )السالم 
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 ِهي اِق وحمِفي الس و فْسِب النهي لَم و ا لَههبهو هِة ِلأَنوِضحةَ الْمِة ِإلَّا ِقيميِللد اِمنض وه
وجِه ِضعف الديِة علَى قَدِر الشيِن الَِّتي دونَ الْموِضحِة خمسِمائَِة ِدرهٍم و ِفيها ِإذَا كَانت ِفي الْ

و ِفي الْمأْمومِة ثُلُثُ الديِة و ِهي الَِّتي قَد نفَذَت و لَم تِصلْ ِإلَى الْجوِف فَِهي ِفيما بينهما و ِفي 
 و ِفي الْمنقِّلَِة خمس عشرةَ ِمن الِْإِبِل و الْجاِئفَِة ثُلُثُ الديِة و ِهي الَِّتي قَد بلَغت جوف الدماِغ

 ا الِْعظَامهقَّلُ ِمننةً تحقَر تارص الَِّتي قَد ِهي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ٩  

نوٍب عبحِد اللَِّه مبا عأَب أَلْتاٍر قَالَ سسِن يِل بيِن الْفُضِن ِرئَاٍب عب ِلياِع )عليه السالم (  عِن الذِّرع 
ِإذَا ضِرب فَانكَسر ِمنه الزند قَالَ فَقَالَ ِإذَا يِبست ِمنه الْكَف فَشلَّت أَصاِبع الْكَف كُلُّها فَِإنَّ 

يها ثُلُثَِي الديِة ِديِة الْيِد قَالَ و ِإنْ شلَّت بعض الْأَصاِبِع و بِقي بعض فَِإنَّ ِفي كُلِّ ِإصبٍع شلَّت ِف
  .ثُلُثَي ِديِتها قَالَ و كَذَِلك الْحكْم ِفي الساِق و الْقَدِم ِإذَا شلَّت أَصاِبع الْقَدِم 

  ١٠-ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب 
 قَالَ ِفي الِْإصبِع عشر الديِة ِإذَا قُِطعت ِمن أَصِلها أَو شلَّت قَالَ و سأَلْته عِن )عليه السالم ( اللَِّه 

اِبِع أَ ساٌء الْأَصوس نهتاِن فَقَالَ ِدينِن الْأَسع هأَلْتس قَالَ و معِة قَالَ نيِفي الد ناٌء هو.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -١١  

 قَالَ أَصاِبع الْيديِن و الرجلَيِن سواٌء ِفي الديِة ِفي كُلِّ ِإصبٍع عشر )سالم عليه ال( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِنرينةُ دسمِفي الظُّفُِر خ الِْإِبِل و ِمن.  

عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن -١٢  
 ِفي الناِقلَِة )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .يكُونُ ِفي الْعضِو ثُلُثَ ِديِة ذَِلك الْعضِو 
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  باب تفِْسِري الِْجراحاِت و الشجاِج
 أَولُها تسمى الْحاِرصةَ و ِهي الَِّتي تخِدش و لَا تجِري الدم ثُم الداِميةَ و ِهي الَِّتي يِسيلُ 

ِهي ةَ واِضعالْب ثُم ما الدهِم ِمنلُغُ ِفي اللَّحبالَِّتي ت ِهي ةَ ولَاِحمتالْم ثُم هقْطَعت و ماللَّح عضبالَِّتي ت 
 ِهي ةَ ووِضحالْم ظِْم ثُملَى الْعِقيقَةٌ عةٌ رِجلْد اقحمالس و ظْملُغُ الْعبالَِّتي ت ِهي و اقحمالس ثُم

عظْم ثُم الْهاِشمةَ و ِهي الَِّتي تهِشم الْعظْم ثُم الْمنقِّلَةَ و ِهي الَِّتي تنقِّلُ الِْعظَام ِمن الَِّتي توِضح الْ
و ِهي الَِّتي الْموِضِع الَِّذي خلَقَه اللَّه ثُم الْآمةَ و الْمأْمومةَ و ِهي الَِّتي تبلُغُ أُم الدماِغ ثُم الْجاِئفَةَ 

  .تِصري ِفي جوِف الدماِغ 
  باب الِْخلْقَِة الَِّتي تقْسم علَيِه الديةُ ِفي الْأَسناِن و الْأَصاِبِع

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
بحفٍَر معِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتبيتِن عكَِم بِن الْحوقَةَ عِن ساِد بِزي ناِلٍم عِن ساِم بِهش نعليه ( وٍب ع

ونَ  أَصلَحك اللَّه ِإنَّ بعض الناِس ِفي ِفيِه اثْناِن و ثَلَاثُونَ ِسناً و بعضهم لَهم ثَماِنيةٌ و ِعشر)السالم 
ِسناً فَعلَى كَم تقْسم ِديةُ الْأَسناِن فَقَالَ الِْخلْقَةُ ِإنما ِهي ثَماِنيةٌ و ِعشرونَ ِسناً اثْنتا عشر ِفي 

 ِسن ِمن مقَاِدِمي الْفَِم و ِستةَ عشر ِسناً ِفي مواِخِريِه فَعلَى هذَا قُِسمت ِديةُ الْأَسناِن فَِديةُ كُلِّ
الْمقَاِدِمي ِإذَا كُِسرت حتى يذْهب خمسِمائَِة ِدرهٍم فَِديتها كُلُّها ِستةُ آلَاِف ِدرهٍم و ِفي كُلِّ 

 ِهي ماً وهونَ ِدرسمخ اِن وا ِمائَتهتفَِإنَّ ِدي بذْهى يتح تاِخِري ِإذَا كُِسروالْم ِمن ةَ ِسنِست
عشر ِسناً فَِديتها كُلُّها أَربعةُ آلَاِف ِدرهٍم فَجِميع ِديِة الْمقَاِدِمي و الْمواِخِري ِمن الْأَسناِن عشرةُ 

لَا ِديةَ لَه و ما آلَاِف ِدرهٍم و ِإنما وِضعِت الديةُ علَى هذَا فَما زاد علَى ثَماِنيٍة و ِعشِرين ِسناً فَ
 ِلياِب عِفي ِكت اهندجكَذَا وه ةَ لَهفَلَا ِدي قَصاِت )عليه السالم ( نيِإنَّ الد فَقُلْت كَمقَالَ فَقَالَ الْح 

ِم قَالَ فَقَالَ ِإننالْغ قَِر والْب الِْإِبِل و ِم ِمنولَ الْيذُ قَبخؤت تا كَانمِإن ا كَانَ ذَِلكم  
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عليه ( ني ِفي الْبواِدي قَبلَ الِْإسلَاِم فَلَما ظَهر الِْإسلَام و كَثُرِت الْوِرق ِفي الناِس قَسمها أَِمري الْمؤِمِن

 علَى الْوِرِق قَالَ الْحكَم فَقُلْت لَه أَ رأَيت من كَانَ الْيوم ِمن أَهِل الْبواِدي ما الَِّذي يؤخذُ )السالم 
لْ ِهيِرِق بِمثْلُ الْو موقَالَ فَقَالَ الِْإِبلُ الْي ِرقو ِإِبلٌ أَو موِة الْييِفي الد مهِرِق ِفي ِمنالْو لُ ِمنأَفْض 

الديِة ِإنهم كَانوا يأْخذُونَ ِمنهم ِفي الديِة الْخطَِإ ِمائَةً ِمن الِْإِبِل يحسب ِبكُلِّ بِعٍري ِمائَةُ ِدرهٍم 
قَالَ ما حالَ علَيِه الْحولُ ذُكْرانٌ فَذَِلك عشرةُ آلَاِف ِدرهٍم قُلْت لَه فَما أَسنانُ الِْمائَِة بِعٍري قَالَ فَ

  .كُلُّها 
  ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن ِزياِد بِن سوقَةَ عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ - ٢  

يِن أَ رأَيت ما زاد ِفيها علَى عشِر  عن أَصاِبِع الْيديِن و أَصاِبِع الرجلَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا جعفٍَر 
أَصاِبع أَو نقَص ِمن عشرٍة ِفيها ِديةٌ قَالَ فَقَالَ ِلي يا حكَم الِْخلْقَةُ الَِّتي قُِسمت علَيها الديةُ 

 و ةَ لَهفَلَا ِدي قَصن أَو ادا زِن فَميدِفي الْي اِبعةُ أَصرشع أَو ادا زِن فَملَيجِفي الر اِبعةُ أَصرشع
نقَص فَلَا ِديةَ لَه و ِفي كُلِّ ِإصبٍع ِمن أَصاِبِع الْيديِن أَلْف ِدرهٍم و ِفي كُلِّ ِإصبٍع ِمن أَصاِبِع 

  .لثُّلُِث ِمن ِديِة الصحاِح الرجلَيِن أَلْف ِدرهٍم و كُلُّ ما كَانَ ِمن شلٍَل فَهو علَى ا
رباب آخ  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل و محمِد بِن ِعيسى عن يونس جِميعاً قَالَا - ١
 ِمِننيؤأَِمِري الْم ناِئِض عالْفَر ابا ِكتنضرعليه السالم ( ع(ِنسلَى أَِبي الْحا  عضالر  ) عليه السالم( وفَقَالَ ه 

 ِحيحص.  
  و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن ظَِريٍف عن أَِبيِه ظَِريِف - ٢  

بو عمٍرو الْمتطَبب قَالَ بِن ناِصٍح قَالَ حدثَِني رجلٌ يقَالُ لَه عبد اللَِّه بن أَيوب قَالَ حدثَِني أَ
 فَكَتب الناس فُتياه و )عليه السالم (  قَالَ أَفْتى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عرضته علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 كَانَ ِفيِه ِإنْ أُِصيب شفْر الْعيِن الْأَعلَى كَتب ِبِه أَِمري الْمؤِمِنني ِإلَى أُمراِئِه و رُءوِس أَجناِدِه فَِمما
 ِترفَش  
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 و ثُلُثَا ِديناٍر و ِإنْ أُِصيب شفْر الْعيِن فَِديته ثُلُثُ ِديِة الْعيِن ِمائَةُ ِديناٍر و ِستةٌ و ِستونَ ِديناراً
 اِجبالْح ِإنْ أُِصيب اراً وونَ ِدينسمخ اٍر وِن ِمائَةُ ِدينيِة الْعِدي فِنص هتفَِدي ِترفَلُ فَشالْأَس

 و خمسونَ ِديناراً فَما أُِصيب ِمنه فَعلَى فَذَهب شعره كُلُّه فَِديته ِنصف ِديِة الْعيِن ِمائَتا ِديناٍر
ِحساِب ذَِلك الْأَنف فَِإنْ قُِطع روثَةُ الْأَنِف و ِهي طَرفُه فَِديته خمسِمائَِة ِديناٍر ِإنْ أُنِفذَت ِفيِه 

يناٍر و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِإنْ ناِفذَةٌ لَا تنسد ِبسهٍم أَو رمٍح فَِديته ثَلَاثُِمائَِة ِد
كَانت ناِفذَةٌ فَبرأَت و الْتأَمت فَِديتها خمس ِديِة روثَِة الْأَنِف ِمائَةُ ِديناٍر فَما أُِصيب ِمنه فَعلَى 

اِفذَةٌ ِفي ِإحن تِإنْ كَان و اِب ذَِلكِحس نيب اِجزالْح وه وِم وشيِن ِإلَى الْخيِخرنى الْمد
الْمنِخريِن فَِديتها عشر ِديِة روثَِة الْأَنِف خمسونَ ِديناراً ِلأَنه النصف و ِإنْ كَانت ناِفذَةٌ ِفي 

  .الْآخِر فَِديتها ِستةٌ و ِستونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر ِإحدى الْمنِخريِن أَِو الْخيشوِم ِإلَى الْمنِخِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٣  

 قَضى )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِفي خرِم الْأَنِف ثُلُثَ ِديِة الْأَنِف 

  باب الشفَتيِن
ٍر فَما و ِبالِْإسناِد الْأَوِل قَالَ و ِإذَا قُِطعِت الشفَةُ الْعلْيا و استؤِصلَت فَِديتها خمسِمائَِة ِدينا

 تأَمالْت و أَترب و توِويد انُ ثُمنا الْأَسهِمن ودبى تتح قَّتشفَِإذَا ان اِب ذَِلكا فَِبِحسهِمن قُِطع
 فَِبِحساِب فَِديتها ِمائَةُ ِديناٍر فَذَِلك خمس ِديِة الشفَِة ِإذَا قُِطعت فَاستؤِصلَت و ما قُِطع ِمنها

 اٍر وثُلُثُ ِدين اراً وثَلَاثُونَ ِدين ثَلَاثَةٌ و اٍر وا ِمائَةُ ِدينهتناً قَِبيحاً فَِدييش تفَِشين تِترفَِإنْ ش ذَِلك
ناراً و ثُلُثَا ِديناٍر فَما قُِطع ِديةُ الشفَِة السفْلَى ِإذَا استؤِصلَت ثُلُثَا الديِة ِستِمائٍَة و ِستةٌ و ِستونَ ِدي

 تأَمالْت و أَترب ا ثُمهانُ ِمننالْأَس ودبى تتح قَّتشفَِإِن ان اِب ذَِلكا فَِبِحسهِمن  
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فَِديتها ِمائَةٌ و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِإنْ أُِصيبت فَِشينت شيناً قَِبيحاً فَِديتها 
ِريِف بِن ناِصٍح ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ذَِلك ِنصف ِديِتها و ِفي ِروايِة ظَ

 فَضلَها ِلأَنها )عليه السالم (  عن ذَِلك فَقَالَ بلَغنا أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَالَ فَسأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .تمِسك الطَّعام مع الْأَسناِن فَِلذَِلك فَضلَها ِفي حكُومِتِه 

دالْخ   .  
 وِويِإنْ د اٍر وا ِدينا ِمائَتهتالْفَِم فَِدي فوا جهى ِمنراِفذَةٌ يِإذَا كَانَ ِفيِه ن دِفي الْخ و  
داِفذَةٌ ِفي الْخن تاراً فَِإنْ كَانونَ ِدينسمخ هتفَِدي فَاِحش رتش و نيب ِبِه أَثَر و أَمالْت أَ ورِن فَبي

 تثْبٍل يصةٌ ِبنيمر تفَِإنْ كَان ا الْفَمهى ِمنرِة الَِّتي يِدي فِنص ذَِلك اٍر وا ِمائَةُ ِدينهتا فَِديِهمِكلَي
 ِديناراً ِفي الْعظِْم حتى ينفُذَ ِإلَى الْحنِك فَِديتها ِمائَةٌ و خمسونَ ِديناراً جِعلَ ِمنها خمسونَ

يةٌ ِفي شوِضحم تاٍر فَِإنْ كَانا ِمائَةُ ِدينهتا فَِديفُذْ ِفيهني لَم ةٌ واِقبن تِإنْ كَان ا وِتهوِضحٍء  ِلم
 فَِإنْ كَانَ ِمن الْوجِه فَِديتها خمسونَ ِديناراً فَِإنْ كَانَ لَها شين فَِديةُ شيِنِه مع ِديِة موِضحِتِه

 عدِه صجفَِإنْ كَانَ ِفي الْو اِنرينةُ درشع هتِن فَِدييدكَانَ ِفي الْخ أَ ورب ثُم وِضحي لَم حاً ورج
 فَما فَوق فَِديته ثَمانونَ ِديناراً فَِإنْ سقَطَت ِمنه ِجذْمةُ لَحٍم و لَم يوِضح و كَانَ قَدر الدرهِم

 و دِفي الْخ تاراً ِإذَا كَانونَ ِدينعبأَر وِضحت تِة ِإذَا كَانجةُ الشِدي اراً وثَلَاثُونَ ِدين هتفَِدي ذَِلك
  ِفي موِضحِة الرأِْس خمسونَ ِديناراً فَِإنْ نقِّلَ ِمنها الِْعظَام فَِديتها ِمائَةٌ 
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و خمسونَ ِديناراً فَِإنْ كَانت ناِقبةٌ ِفي الرأِْس فَِتلْك الْمأْمومةُ ِديتها ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ 
  . ِديناٍر ِديناراً و ثُلُثُ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ٤  
 أَرشها  ِفي اللَّطْمِة يسود أَثَرها ِفي الْوجِه أَنَّ)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 

ِستةُ دناِنري فَِإنْ لَم تسود و اخضرت فَِإنَّ أَرشها ثَلَاثَةُ دناِنري فَِإِن احمرت و لَم تخضر فَِإنَّ 
 فِنص و ارا ِدينهشأَر.  

  .  الْأُذُنُ 
  ٥ - ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم

 قَضى )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفي شحمِة الْأُذُِن ثُلُثَ ِديِة الْأُذُِن 

ِبالِْإس و    ا قُِطعم اٍر وِمائَِة ِدينسما خهتا فَِديماهدِإح تِن ِإذَا قُِطعيِل ِفي الْأُذُناِد الْأَون
 اِب ذَِلكا فَِبِحسهِمن.  

  .  الْأَسنانُ 
و كَانَ قَبلَ   قَالَ و ِفي الْأَسناِن ِفي كُلِّ ِسن خمسونَ ِديناراً و الْأَسنانُ كُلُّها سواٌء 

 اراً واِب ثَلَاثُونَ ِدينِفي الن اراً وونَ ِدينعبِة أَراِعيبِفي الر اراً وونَ ِدينسمِة خقِْضي ِفي الثَِّنيي ذَِلك
 فَِديتها ِديةُ ِفي الضرِس خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً فَِإِن اسودِت السن ِإلَى الْحوِل و لَم تسقُطْ

الساِقطَِة خمسونَ ِديناراً و ِإِن انصدعت و لَم تسقُطْ فَِديتها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ما 
يش ا ِمنهِمن ركَساُء  اندوس ِهي و دعب قَطَتاراً فَِإنْ سِدين ِسنيمالْخ اِبِه ِمنا ٍء فَِبِحسا اثْنهتفَِدي

يش ا ِمنهِمن ركَسا اناٍر فَمِدين فِنص اراً وِدين رشاراً  عِدين ِرينالِْعش ِة وسمالْخ اِبِه ِمنٍء فَِبِحس.  
ناٍن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِس- ٦  

  . قَالَ الْأَسنانُ كُلُّها سواٌء ِفي كُلِّ ِسن خمسِمائَِة ِدرهٍم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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  ٧ - ناٍن عأَب نِرِه عغَي كَِم أَوِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
حِض أَصعِد اللَِّه ببأَِبي ع نعليه السالم ( اِبِه ع( ِمِننيؤالْم قَالَ كَانَ أَِمري  ) ِت )عليه السالمدوقُولُ ِإذَا اسي   
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  .يها الديةُ الثَِّنيةُ جِعلَ ِف
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ - ٨  

  .قَالَ سأَلْته عِن الْأَسناِن فَقَالَ ِهي ِفي الديِة سواٌء 
  ٩ -حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عم

 قَالَ السن ِإذَا ضِربِت انتِظر ِبها سنةً فَِإنْ وقَعت أُغِْرم الضاِرب )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أُغِْرم تدواس و قَعت ِإنْ لَم ٍم وهِمائَِة ِدرسما خِتهِدي ثُلُثَي .  

  ١٠- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَضى )م عليه السال(  قَالَ ِإنَّ عِلياً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِعرياً ِفي كُلِّ ِسنِعرياً بب ثَِّغرلَ أَنْ يقَب ِبيالص ِفي ِسن.  
  .  الترقُوةُ 

   رجع ِإلَى الِْإسناِد الْأَوِل قَالَ و ِفي الترقُوِة ِإذَا انكَسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا 
راً فَِإِن انصدعت فَِديتها أَربعةُ أَخماِس كَسِرها اثْناِن و ثَلَاثُونَ ِديناراً فَِإنْ عيٍب أَربعونَ ِدينا

أَوضحت فَِديتها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ذَِلك خمسةُ أَجزاٍء ِمن ثَماِنيٍة ِمن ِديِتها ِإذَا 
نها الِْعظَام فَِديتها ِنصف ِديِة كَسِرها ِعشرونَ ِديناراً فَِإنْ نِقبت فَِديتها ربع انكَسرت فَِإنْ نقِّلَ ِم

 اِنرينةُ درشا عِرهِة كَسِدي.  
 ِكبنالْم  .  

نْ كَانَ ِفي الْمنِكِب   و ِديةُ الْمنِكِب ِإذَا كُِسر الْمنِكب خمس ِديِة الْيِد ِمائَةُ ِديناٍر فَِإ
 ةٌ وسمِرِه خِة كَسِدي عبر هتفَِدي اراً فَِإنْ أُوِضحونَ ِدينانِرِه ثَمِة كَساِس ِديمةُ أَخعبأَر هتفَِدي عدص

 و سبعونَ ِديناراً ِمنها ِمائَةُ ِديناٍر ِعشرونَ ِديناراً فَِإنْ نقِّلَت ِمنه الِْعظَام فَِديته ِمائَةُ ِديناٍر و خمسةٌ
 تِتِه فَِإنْ كَانوِضحاراً ِلمونَ ِدينرِعش ةٌ وسمخ قِْل ِعظَاِمِه واراً ِلنونَ ِدينسمخ ِرِه وةُ كَسِدي

اراً فَِإنْ رونَ ِدينرِعش ةٌ وسمِرِه خِة كَسِدي عبا رهتةً فَِدياِقبن ض  
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لَاثُونَ فَعثَم فَِديته ثُلُثُ ِديِة النفِْس ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر فَِإنْ فُك فَِديته ثَ
  .ِديناراً 

 دضالْع  .  
  و ِفي الْعضِد ِإذَا انكَسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب فَِديتها خمس ِديِة الْيِد 

 نقِْل ِعظَاِمها ِمائَةُ ِديناٍر و ِديةُ موِضحِتها ربع ِديِة كَسِرها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِديةُ
  .ِنصف ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْبها ربع ِديِة كَسِرها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً 

 فَقالِْمر  .  
ناٍر و ذَِلك خمس   و ِفي الِْمرفَِق ِإذَا كُِسر فَجِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب فَِديته ِمائَةُ ِدي

ِديِة الْيِد فَِإِن انصدع فَِديته أَربعةُ أَخماِس كَسِرِه ثَمانونَ ِديناراً فَِإنْ نقِّلَ ِمنه الِْعظَام فَِديته ِمائَةُ 
ِعظَاِم خمسونَ ِديناراً و ِللْموِضحِة ِديناٍر و خمسةٌ و سبعونَ ِديناراً ِللْكَسِر ِمائَةُ ِديناٍر و ِلنقِْل الْ

خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً فَِإنْ كَانت ناِقبةً فَِديتها ربع ِديِة كَسِرها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً فَِإنْ 
يناٍر و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر فَِإنْ رض الِْمرفَق فَعثَم فَِديته ثُلُثُ ِديِة النفِْس ثَلَاثُِمائَِة ِد

  .كَانَ فُك فَِديته ثَلَاثُونَ ِديناراً 
 اِعدالس  .  

  و ِفي الساِعِد ِإذَا كُِسر ثُم جِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب فَِديته ثُلُثُ ِديِة النفِْس 
ئٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر فَِإنْ كُِسر ِإحدى الْقَصبتيِن ِمن الساِعِد فَِديته ثَلَاثُِما

 اٍر وِد ِمائَةُ ِدينِة الْيِدي سما خهتاِعِد فَِديا الستبقَص تاٍر فَِإنْ كُِسرِد ِمائَةُ ِدينِة الْيِدي سمِفي خ
الْكَسِر ِلأَحِد الزنديِن خمسونَ ِديناراً و ِفي ِكلَيِهما ِمائَةُ ِديناٍر فَِإِن انصدعت ِإحدى الْقَصبتيِن 

يِة كَسِرها فَِفيها أَربعةُ أَخماِس ِديِة ِإحدى قَصبتِي الساِعِد أَربعونَ ِديناراً و ِديةُ موِضحِتها ربع ِد
خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمها ربع ِديِة كَسِرها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِديةُ 

يناراً فَِإنْ نقِْبها ِنصف ِديِة موِضحِتها اثْنا عشر ِديناراً و ِنصف ِديناٍر و ِديةُ ناِفذَِتها خمسونَ ِد
  كَانت ِفيِه قَرحةٌ لَا تبرأُ فَِديتها ثُلُثُ ِديِة الساِعِد ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ 
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  .ِلك ثُلُثُ ِديِة الَِّذي ِهي ِفيِه ِديناٍر و ذَ
  .  الرصغُ 

  و ِديةُ الرصِغ ِإذَا رض فَجِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب ثُلُثُ ِديِة الْيِد ِمائَةُ ِديناٍر و ِستةٌ 
  .و ِستونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر 

 الْكَف  .  
ِفي الْكَف ِد ِمائَةُ   وِة الْيِدي سما خهتٍب فَِدييلَا ع ثٍْم وِر علَى غَيع تِبرفَج تِإذَا كُِسر 

ِديناٍر و ِإنْ فُك الْكَف فَِديتها ثُلُثُ ِديِة الْيِد ِمائَةُ ِديناٍر و ِستةٌ و ِستونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي 
ِتهوِضحم فاراً ِنصونَ ِدينسما خقِْل ِعظَاِمهةُ نِدي اراً وونَ ِدينرِعش ةٌ وسما خِرهِة كَسِدي عبا ر

 عبا رهتةً فَِدياِقبن تاٍر فَِإنْ كَانِد ِمائَةُ ِدينِة الْيِدي سمخ دسنت ا ِإنْ لَماِفذَِتهِفي ن ا وِرهِة كَسِدي
يِة كَسِرها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِفي ِديِة الْأَصاِبِع و الْقَصِب الَِّتي ِفي الْكَف فَِفي الِْإبهاِم ِد

بهاِم الَِّتي ِفي ِإذَا قُِطع ثُلُثُ ِديِة الْيِد ِمائَةُ ِديناٍر و ِستةٌ و ِستونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ قَصبِة الِْإ
الْكَف تجبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب خمس ِديِة الِْإبهاِم ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر ِإذَا 

 و ِديةُ موِضحِتها ثَماِنيةُ استوى جبرها و ثَبت و ِديةُ صدِعها ِستةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر
 و اِنرينةُ داِنيا ثَمقِْبهةُ نِدي اٍر وثُلُثَا ِدين اراً وِدين رشةَ عا ِستقِْل ِعظَاِمهةُ نِدي اٍر وثُلُثُ ِدين و اِنريند

 ِنصف ِديِة ناِقلَِتها ثَماِنيةُ دناِنري و ثُلُثُ ثُلُثُ ِديناٍر ِنصف ِديِة نقِْل ِعظَاِمها و ِديةُ موِضحِتها
ِديناٍر و ِديةُ فَكِّها عشرةُ دناِنري و ِديةُ الْمفِْصِل الثَّاِني ِمن أَعلَى الِْإبهاِم ِإنْ كُِسر فَجِبر علَى غَيِر 

ا ِديناٍر و ِديةُ الْموِضحِة ِإنْ كَانت ِفيها أَربعةُ دناِنري و عثٍْم و لَا عيٍب ِستةَ عشر ِديناراً و ثُلُثَ
سدس ِديناٍر و ِديةُ صدِعها ثَلَاثَةَ عشر ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمها خمسةُ دناِنري فَما 

  .قُِطع ِمنها فَِبِحساِبِه 
  .ِبع   الْأَصا

    و ِفي الْأَصاِبِع ِفي كُلِّ ِإصبٍع سدس ِديِة الْيِد ثَلَاثَةٌ و ثَمانونَ ِديناراً و ثُلُثُ 
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ِع الْكَف ِسوى الِْإبهاِم ِديةُ كُلِّ قَصبٍة ِعشرونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ ِديناٍر و ِديةُ قَصِب أَصاِب
كُلِّ موِضحٍة ِفي كُلِّ قَصبٍة ِمن الْقَصِب الْأَربِع أَربعةُ دناِنري و سدس ِديناٍر و ِديةُ نقِْل كُلِّ قَصبٍة 

يةُ دناِنري و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ كَسِر كُلِّ مفِْصٍل ِمن الْأَصاِبِع الْأَربِع الَِّتي تِلي الْكَف ِمنهن ثَماِن
 ِستةَ عشر ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي صدِع كُلِّ قَصبٍة ِمنهن ثَلَاثَةَ عشر ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر فَِإنْ

كَانَ ِفي الْكَف قَرحةٌ لَا تبرأُ فَِديتها ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي نقِْل ِعظَاِمِه ثَماِنيةُ 
عبقِْبِه أَرِفي ن اٍر وِدين سدس و اِنرينةُ دعبِتِه أَروِضحِفي م اٍر وثُلُثُ ِدين و اِنريند سدس و اِنرينةُ د

ِديناٍر و ِفي فَكِِّه خمسةُ دناِنري و ِديةُ الْمفِْصِل الْأَوسِط ِمن الْأَصاِبِع الْأَربِع ِإذَا قُِطع فَِديته خمسةٌ 
 ِديناٍر و ِفي صدِعِه ثَماِنيةُ و خمسونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي كَسِرِه أَحد عشر ِديناراً و ثُلُثُ

 و اِنرينةُ دسمقِْل ِعظَاِمِه خِفي ن اٍر وثُلُثَا ِدين اِن وارِتِه ِدينوِضحِفي م اٍر وِدين فِنص و اِنريند
دناِنري و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي الْمفِْصِل ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي نقِْبِه ِديناراِن و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي فَكِِّه ثَلَاثَةُ 

الْأَعلَى ِمن الْأَصاِبِع الْأَربِع ِإذَا قُِطع سبعةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِنصف و ربع و ِنصف عشِر ِديناٍر 
ي صدِعِه أَربعةُ دناِنري و خمس ِديناٍر و و ِفي كَسِرِه خمسةُ دناِنري و أَربعةُ أَخماِس ِديناٍر و ِف

ِفي موِضحِتِه ِديناراِن و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي نقِْل ِعظَاِمِه خمسةُ دناِنري و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي نقِْبِه 
ثَا ِديناٍر و ِفي ظُفُِر كُلِّ ِإصبٍع ِمنها خمسةُ دناِنري ِديناراِن و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي فَكِِّه ثَلَاثَةُ دناِنري و ثُلُ

و ِفي الْكَف ِإذَا كُِسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب فَِديتها أَربعونَ ِديناراً و ِديةُ صدِعها 
  أَربعةُ أَخماِس ِديِة كَسِرها 
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اثْناِن و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ِديةُ موِضحِتها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمها ِعشرونَ 
 نقِْبها ربع ِديِة كَسِرها عشرةُ دناِنري و ِديةُ قَرحٍة لَا تبرأُ ثَلَاثَةَ عشر ِديناراً و ِنصف ِديناٍر و ِديةُ

  .ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى الْخزاِز عن ِغياِث -١١  

ِن ِإبِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِهيمِة )عليه السالم ( رِحيحِة الصثُلُثُ ِدي تِة ِإذَا قُِطعاِئدِع الزبِفي الِْإص .  
 ردالص  .  

ِة ِديناٍر    و ِبالِْإسناِد الْأَوِل قَالَ و ِفي الصدِر ِإذَا رض فَثَنى ِشقَّيِه ِكلَيِهما فَِديته خمسِمائَ
 أَلْف هتالْكَِتفَاِن فَِدي و ردى الصثَنِإذَا ان اراً وونَ ِدينسمخ اِن وى ِمائَتثَنِه ِإذَا انِد ِشقَّيةُ أَحِدي و

ِمائَِة ِدينسمخ هتِن فَِديى الْكَِتفَيدِإح ِر ودِشقَِّي الص دى أَحثَنِإِن ان اٍر وِة ِدينوِضحةُ مِدي اٍر و
 اراً وونَ ِدينرِعش ةٌ وسمِر خالظَّه ِن وِة الْكَِتفَيوِضحةُ مِدي اراً وونَ ِدينرِعش ةٌ وسمِر خدالص

 فَِإِن انكَسر ِإِن اعترى الرجلَ ِمن ذَِلك صعر لَا يستِطيع أَنْ يلْتِفت فَِديته خمسِمائَِة ِديناٍر
الصلْب فَجِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب فَِديته ِمائَةُ ِديناٍر و ِإنْ عثَم فَِديته أَلْف ِديناٍر و ِفي حلَمِة 

  .ثَدِي الرجِل ثُمن الديِة ِمائَةٌ و خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً 
 لَاعالْأَض  .  

   ةٌ وسمخ هتفَِدي ا ِضلْعهِمن لَاِع ِإذَا كُِسرالْأَض ِمن الَطَ الْقَلْبا خلَاِع ِفيمِفي الْأَض و
 فِنص و اِنرينةُ دعبقِْل ِعظَاِمِه سةُ نِدي و فِنص اراً وِدين رشا عِعِه اثْندِفي ص اراً وونَ ِدينرِعش

علَى ربِع كَسِرِه و نقِْبِه ِمثْلُ ذَِلك و ِفي الْأَضلَاِع ِمما يِلي الْعضديِن ِديةُ كُلِّ ِضلٍْع و موِضحِتِه 
عشرةُ دناِنري ِإذَا كُِسر و ِديةُ صدِعِه سبعةُ دناِنري و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمِه خمسةُ دناِنري و موِضحِة 

ٍع ِمنها ربع ِديِة كَسِرِه ِديناراِن و ِنصف فَِإنْ نِقب ِضلْع ِمنها فَِديتها ِديناراِن و ِنصف و كُلِّ ِضلْ
 ِمن فَذَتاٍر فَِإنْ نثُلُثُ ِدين اراً وثَلَاثُونَ ِدين ثَلَاثَةٌ و فِْس ثَلَاثُِمائٍَة وِة الناِئفَِة ثُلُثُ ِديِفي الْج

  ] .و ثُلُثُ ِديناٍر[الْجاِنبيِن ِكلَيِهما رميةٌ أَو طَعنةٌ فَِديتها أَربعِمائَِة ِديناٍر و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً 
 ِركالْو  .  
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جِة الرِدي سمٍب خيلَا ع ثٍْم وِر علَى غَيع ِبرفَج ِرِك ِإذَا كُِسرِفي الْو و   اٍر وا ِدينِل ِمائَت
 تحضِرِه فَِإنْ أَوِة كَساِس ِديمةُ أَخعباراً أَرونَ ِدينِست ِمائَةٌ و هتفَِدي ِركالْو ِدعِإنْ ص  
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يته ربع ِديِة كَسِرِه خمسونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمِه ِمائَةٌ و خمسةٌ و سبعونَ ِديناراً ِمنها فَِد
 اراً وونَ ِدينرِعش ةٌ وسما خِتهوِضحِلم اراً وونَ ِدينسما خقِْل ِعظَاِمهِلن اٍر وا ِمائَةُ ِدينِرهِلكَس

يةُ فَكِّها ثَلَاثُونَ ِديناراً فَِإنْ رضت فَعثَمت فَِديتها ثَلَاثُِمائَِة ِديناٍر و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِد
  .ِديناٍر 

  .  الْفَِخذُ 
يِة الرجِل ِمائَتا   و ِفي الْفَِخِذ ِإذَا كُِسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب خمس ِد

ِديناٍر فَِإنْ عثَمت فَِديتها ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ذَِلك ثُلُثُ ِديِة النفِْس 
ِست اٍر وا ِمائَةُ ِدينِرهِة كَساِس ِديمةُ أَخعبِع الْفَِخِذ أَردةُ صِدي ةً لَا وحقَر تاراً فَِإنْ كَانونَ ِدين

تبرأُ فَِديتها ثُلُثُ ِديِة كَسِرها ِستةٌ و ِستونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ موِضحِتها ربع ِديِة كَسِرها 
 ِمائَةُ ِديناٍر و ِديةُ نقِْبها ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمها ِنصف ِديِة كَسِرها

  .ِمائَةٌ و ِستونَ ِديناراً 
  .  الركْبةُ 

  و ِفي الركْبِة ِإذَا كُِسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب خمس ِديِة الرجِل ِمائَتا 
يتها أَربعةُ أَخماِس ِديِة كَسِرها ِمائَةٌ و ِستونَ ِديناراً و ِديةُ موِضحِتها ِديناٍر فَِإِن انصدعت فَِد

ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمها ِمائَةُ ِديناٍر و خمسةٌ و سبعونَ ِديناراً ِمنها 
ِديناٍر و ِفي نقِْل ِعظَاِمها خمسونَ ِديناراً و ِفي موِضحِتها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديةُ كَسِرها ِمائَةُ 

ِديناراً و ِفي قَرحٍة ِفيها لَا تبرأُ ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي نفُوِذها ربع ِديِة كَسِرها 
 و ِديةُ نقِْبها ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً فَِإنْ رضت فَعثَمت فَِفيها ثُلُثُ خمسونَ ِديناراً

 اٍر فَِإنْ فُكَّتثُلُثُ ِدين اراً وثَلَاثُونَ ِدين ثَلَاثَةٌ و فِْس ثَلَاثُِمائٍَة وِة النِدي  
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  .فَِفيها ثَلَاثَةُ أَجزاٍء ِمن ِديِة الْكَسِر ثَلَاثُونَ ِديناراً 
 اقالس  .  

ئَتا   و ِفي الساِق ِإذَا كُِسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب خمس ِديِة الرجِل ِما
ِديناٍر و ِديةُ صدِعها أَربعةُ أَخماِس ِديِة كَسِرها ِمائَةٌ و ِستونَ ِديناراً و ِفي موِضحِتها ربع ِديِة 
 كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِفي نقِْبها ِنصف ِديِة موِضحِتها خمسةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِفي نقِْل

ِعظَاِمها ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِفي نفُوِذها ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِفي 
النفِْس قَرحٍة ِفيها لَا تبرأُ ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر فَِإنْ عثَم الساق فَِديتها ثُلُثُ ِديِة 

  .ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر 
 بالْكَع  .  

  و ِفي الْكَعِب ِإذَا رض فَجِبر علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب ثُلُثُ ِديِة الرجِل ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ 
  . ِديناٍر و ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ

 مالْقَد  .  
  و ِفي الْقَدِم ِإذَا كُِسرت فَجِبرت علَى غَيِر عثٍْم و لَا عيٍب خمس ِديِة الرجِل ِمائَتا 

ِنصف ِديناٍر و ِديةُ موِضحِتها ربع ِديِة كَسِرها خمسونَ ِديناراً و ِفي نقِْل ِعظَاِمها ِمائَةُ ِديناٍر 
ِديِة كَسِرها و ِفي ناِفذٍَة ِفيها لَا تنسد خمس ِديِة الرجِل ِمائَتا ِديناٍر و ِفي ناِقبٍة ِفيها ربع ِديِة 

  .كَسِرها خمسونَ ِديناراً 
 بالْقَص و اِبعالْأَص  .  

بهاِم ثُلُثُ ِديِة الرجِل ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةٌ و ثَلَاثُونَ ِديناراً و   الَِّتي ِفي الْقَدِم و الِْإبهاِم ِديةُ الِْإ
 اراً وونَ ِدينِست ةٌ واِم ِستهِة الِْإبِدي سمخ مِلي الْقَداِم الَِّتي تهِة الِْإببِر قَصةُ كَسِدي اٍر وثُلُثُ ِدين

 ِعظَاِمها ِستةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي صدِعها ِستةٌ و ِعشرونَ ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي نقِْل
  ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي موِضحِتها ثَماِنيةُ دناِنري و ثُلُثُ ِديناٍر 
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 لَى ِمنفِْصِل الْأَعةُ الْمِدي و اِنرينةُ درشا عِفي فَكِّه اٍر وثُلُثُ ِدين و اِنرينةُ داِنيا ثَمقِْبهِفي ن و
راً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِفي موِضحِتِه أَربعةُ دناِنري و الِْإبهاِم و هو الثَّاِني الَِّذي ِفيِه الظُّفُر ِستةَ عشر ِدينا

سدس و ِفي نقِْل ِعظَاِمِه ثَماِنيةُ دناِنري و ثُلُثُ ِديناٍر و ِفي ناِقبِتِه أَربعةُ دناِنري و سدس و ِفي 
اٍر وثُلُثُ ِدين اراً وِدين رشا ثَلَاثَةَ عِعهدص اراً وِفي ظُفُِرِه ثَلَاثُونَ ِدين و اِنرينةُ دسما خِفي فَكِّه 

ذَِلك ِلأَنه ثُلُثُ ِديِة الرجِل و ِديةُ الْأَصاِبِع ِديةُ كُلِّ ِإصبٍع ِمنها سدس ِديِة الرجِل ثَلَاثَةٌ و ثَمانونَ 
قَصبِة الْأَصاِبِع الْأَربِع ِسوى الِْإبهاِم ِديةُ كُلِّ قَصبٍة ِمنهن ِستةَ عشر ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ 

ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ موِضحِة قَصبِة كُلِّ ِإصبٍع ِمنهن أَربعةُ دناِنري و سدس ِديناٍر و ِديةُ نقِْل 
صبٍة ِمنهن ثَماِنيةُ دناِنري و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ صدِعها ثَلَاثَةَ عشر ِديناراً و ثُلُثَا ِديناٍر و عظِْم كُلِّ قَ

ثَلَاثَةٌ و ِديةُ نقِْب كُلِّ قَصبٍة ِمنهن أَربعةُ دناِنري و سدس ِديناٍر و ِديةُ قَرحٍة لَا تبرأُ ِفي الْقَدِم 
ثَلَاثُونَ ِديناراً و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ كَسِر كُلِّ مفِْصٍل ِمن الْأَصاِبِع الْأَربِع الَِّتي تِلي الْقَدم ِستةَ 

ِدي اٍر وثُلُثُ ِدين اراً وِدين رشا ثَلَاثَةَ عِعهدةُ صِدي اٍر وثُلُثُ ِدين اراً وِدين رشقِْل ِعظَاِم كُلِّ عةُ ن
 سدس و اِنرينةُ دعبأَر نهٍة ِمنبِة كُلِّ قَصوِضحةُ مِدي اٍر وثُلُثُ ِدين و اِنرينةُ داِنيثَم نهٍة ِمنبقَص

سما خةُ فَكِّهِدي اٍر وِدين سدس و اِنرينةُ دعبا أَرقِْبهةُ نِدي اٍر وِط ِدينسفِْصِل الْأَوِفي الْم و اِنرينةُ د
 دِرِه أَحةُ كَسِدي اٍر وثُلُثَا ِدين اراً وونَ ِدينسمخ ةٌ وسمخ هتفَِدي ِع ِإذَا قُِطعباِبِع الْأَرالْأَص ِمن

اِنرينةُ داِنيِعِه ثَمدةُ صِدي اٍر وثُلُثَا ِدين اراً وِدين رشِتِه عوِضحةُ مِدي اٍر واِس ِدينمةُ أَخعبأَر و 
ِديناراِن و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمِه خمسةُ دناِنري و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ نقِْبِه ِديناراِن و ثُلُثَا ِديناٍر و ِديةُ فَكِِّه 

ن الْأَصاِبِع الْأَربِع الَِّتي ِفيها الظُّفُر ِإذَا قُِطع فَِديته سبعةٌ و ثَلَاثَةُ دناِنري و ِفي الْمفِْصِل الْأَعلَى ِم
  ِعشرونَ ِديناراً و أَربعةُ أَخماِس ِديناٍر و ِديةُ كَسِرِه خمسةُ دناِنري و أَربعةُ أَخماِس ِديناٍر و ِديةُ 
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صدِعِه أَربعةُ دناِنري و خمس ِديناٍر و ِديةُ موِضحِتِه ِدينار و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ نقِْل ِعظَاِمِه 
ِدينار و ثُلُثُ ِديناٍر و ِديةُ فَكِِّه ِديناراِن و أَربعةُ أَخماِس ِديناٍر ِديناراِن و خمس ِديناٍر و ِديةُ نقِْبِه 

 اِنرينةُ درشةُ كُلِّ ظُفٍُر عِدي و.  
  ١٢- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه

ض  ِفي الظُّفُِر ِإذَا قُِلع و لَم ينبت و خرج أَسود فَاِسداً عشرةَ دناِنري فَِإنْ خرج أَبي)عليه السالم ( 
 اِنرينةُ دسمفَخ.  

   رجع ِإلَى الِْإسناِد الْأَوِل قَالَ و قَضى ِفي موِضحِة الْأَصاِبِع ثُلُثَ ِديِة الِْإصبِع فَِإنْ 
ِع الْمشي ِإلَّا مشياً أُِصيب رجلٌ فَأَِدر خصيتاه ِكلْتاهما فَِديته أَربعِمائَِة ِديناٍر فَِإنْ فَِحج فَلَم يستِط

يِسرياً لَا ينفَعه فَِديته أَربعِمائَِة أَخماِس ِديِة النفِْس ثَمانِمائَِة ِديناٍر فَِإنْ أُحِدب ِمنها الظَّهر فَِحينِئٍذ 
يةُ ِفي كُلِّ شامالْقَس اٍر وِدين أَلْف هتِدي تمِس ت ذَِلك ةُ ٍء ِمنِدي و هتِدي تلَغا بلَى مفٍَر عةُ نت

 فَاققَِت الصرِة فَخانِفي الْع تاٍر فَِإنْ كَانفِْس ِمائَةُ ِدينِة النِدي رشِة عانالْع قفَو تِة ِإذَا كَانرجالْب
  . ِديناٍر خمس الديِة فَصارت أُدرةً ِفي ِإحدى الْبيضتيِن فَِديتها ِمائَتا

  باب ِديِة الْجِنِني
١ - ِمِننيؤأَِمِري الْم ناِد عنذَا الِْإسِبه عليه السالم (   و( اٍر وِنِني ِمائَةَ ِدينةَ الْجلَ ِديعقَالَ ج 

انَ جِنيناً قَبلَ أَنْ تِلجه الروح ِمائَةَ جعلَ مِني الرجِل ِإلَى أَنْ يكُونَ جِنيناً خمسةَ أَجزاٍء فَِإذَا كَ
 ولَقَةً فَهع ٌء ثُمزذَا جطْفَةُ فَهالن ِهي لَالٍَة وس انَ ِمنسالِْإن لَقلَّ خج و زع أَنَّ اللَّه ذَِلك اٍر وِدين

  جزَءاِن 
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 لَتِنيناً فَكَمج مِئٍذ تماً فَِحينى لَحكْسي اٍء ثُمزةُ أَجعبأَر وظْماً فَهع اٍء ثُمزثَلَاثَةُ أَج وةً فَهغضم ثُم
يناٍر خمسةُ أَجزاٍء فَجعلَ ِللنطْفَِة خمس الِْمائَِة ِعشِرين لَه خمسةُ أَجزاٍء ِمائَةُ ِديناٍر و الِْمائَةُ ِد

 اراً وِدين نياِس الِْمائَِة ِستمِة ثَلَاثَةَ أَخغضِللْم اراً وِدين ِعنيبِي الِْمائَِة أَرسملَقَِة خِللْع اراً وِدين
ثَماِنني ِديناراً فَِإذَا كُِسي اللَّحم كَانت لَه ِمائَةُ ِديناٍر كَاِملَةً فَِإذَا نشأَ ِللْعظِْم أَربعةَ أَخماِس الِْمائَِة 

ِفيِه خلْق آخر و هو الروح فَهو ِحينِئٍذ نفْس ِفيِه أَلْف ِديناٍر ِديةٌ كَاِملَةٌ ِإنْ كَانَ ذَكَراً و ِإنْ كَانَ 
 ِديناٍر و ِإنْ قُِتلَِت امرأَةٌ و ِهي حبلَى فَتم فَلَم يسقُطْ ولَدها و لَم يعلَم أَ ذَكَر أُنثَى فَخمسِمائَِة

هو أَم أُنثَى و لَم يعلَم أَ بعدها مات أَو قَبلَها فَِديته ِنصفَاِن ِنصف ِديِة الذَّكَِر و ِنصف ِديِة 
 ِفي مِني )عليه السالم ( و ِديةُ الْمرأَِة كَاِملَةٌ بعد ذَِلك و ذَِلك ِستةُ أَجزاٍء ِمن الْجِنِني و أَفْتى الْأُنثَى 

اِنرينةَ درشِس الِْمائَِة عمخ فِنص ذَِلك ِردي لَم اَء وا الْمهنِزلُ ععِسِه فَيِعر فِْرغُ ِمنِل يجالر و 
ِإذَا أَفْرغَ ِفيها ِعشِرين ِديناراً و قَضى ِفي ِديِة ِجراِح الْجِنِني ِمن ِحساِب الِْمائَِة علَى ما يكُونُ 
قُلَِتِه ععم ِتِه واحاِص ِجرِفي ِقص لَ لَهعج أَِة كَاِملَةً ورالْم ِل وجثَى الرالْأُن اِح الذَّكَِر وِجر لَى ِمن

  .قَدِر ِديِتِه و ِهي ِمائَةُ ِديناٍر 
  ٢ - نكَانَ عسِن مِن ابِرِه عغَي أَو سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِة ِعشرونَ ِديناراً و ِللْعلَقَِة  قَالَ ِديةُ الْجِنِني خمسةُ أَجزاٍء خمس ِللنطْفَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
خمساِن أَربعونَ ِديناراً و ِللْمضغِة ثَلَاثَةُ أَخماٍس ِستونَ ِديناراً و ِللْعظِْم أَربعةُ أَخماٍس ثَمانونَ 

يِه الروح فَِديته أَلْف ِديناٍر أَو عشرةُ ِديناراً فَِإذَا تم الْجِنني كَانت لَه ِمائَةُ ِديناٍر فَِإذَا أُنِشئَ ِف
آلَاِف ِدرهٍم ِإنْ كَانَ ذَكَراً و ِإنْ كَانَ أُنثَى فَخمسِمائَِة ِديناٍر و ِإنْ قُِتلَِت الْمرأَةُ و ِهي حبلَى 

صفَاِن ِنصف ِديِة الذَّكَِر و ِنصف ِديِة الْأُنثَى و فَلَم يدر أَ ذَكَراً كَانَ ولَدها أَو أُنثَى فَِديةُ الْولَِد ِن
  .ِديتها كَاِملَةٌ 

  ٣ - داود نةَ عزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ جاَءِت امرأَةٌ فَاستعدت علَى أَعراِبي قَد أَفْزعها فَأَلْقَت )م عليه السال( بِن فَرقٍَد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 ِبيطَلُّ فَقَالَ الني ِمثْلُه و ِصحي لَم ِهلَّ وي لَم اِبيرِنيناً فَقَالَ الْأَعةُ )صلى اهللا عليه وآله ( جاعجس كُتاس 
 ِصيفةٌ وغُر كلَيةٌ عأَم أَو دبع.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن - ٤
زمِد اللَِّه أَِبي حبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نلَى )عليه السالم ( ةَ عبأٍَة حرام طْنلٌ بجر برقَالَ ِإنْ ض 

  .فَأَلْقَت ما ِفي بطِْنها ميتاً فَِإنَّ علَيِه غُرةَ عبٍد أَو أَمٍة يدفَعها ِإلَيها 
حمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن   محمد بن يحيى عن أَ- ٥  

 ِفي رجٍل قَتلَ جِنني )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن نعيِم بِن ِإبراِهيم عن أَِبي سياٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 كَانَ مات ِفي بطِْنها بعد ما ضربها فَعلَيِه ِنصف عشِر ِقيمِة أُمِه و أَمٍة ِلقَوٍم ِفي بطِْنها فَقَالَ ِإنْ

  .ِإنْ كَانَ ضربها فَأَلْقَته حياً فَمات فَِإنَّ علَيِه عشر ِقيمِة أُمِه 
  ٦ -نةَ عديبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحم نفٍَر   ابعِفي )عليه السالم (  أَِبي ج 

امرأٍَة شِربت دواًء و ِهي حاِملٌ ِلتطْرح ولَدها فَأَلْقَت ولَدها فَقَالَ ِإنْ كَانَ عظْماً قَد نبت علَيِه 
 ِإلَى أَِبيِه قَالَ و ِإنْ كَانَ جِنيناً علَقَةً أَو اللَّحم و شق لَه السمع و الْبصر فَِإنَّ علَيها ِديته تسلِّمها

مضغةً فَِإنَّ علَيها أَربِعني ِديناراً أَو غُرةً تسلِّمها ِإلَى أَِبيِه قُلْت فَِهي لَا تِرثُ ِمن ولَِدها ِمن ِديِتِه 
 هلَتا قَتهقَالَ لَا ِلأَن.  

 )عليه السالم ( براِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإ- ٧  
 ِفي جِنِني الِْهلَاِليِة حيثُ رِميت ِبالْحجِر فَأَلْقَت ما ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَضى رسولُ اللَِّه 

  .أَو أَمٍة بطِْنها غُرةَ عبٍد 
  ٨ - نٍل عجر ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

رونَ ِديناراً  قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يضِرب الْمرأَةَ فَتطْرح النطْفَةَ قَالَ علَيِه ِعش)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
  فَِإنْ كَانت علَقَةً فَعلَيِه أَربعونَ ِديناراً و ِإنْ كَانت مضغةً فَعلَيِه ِستونَ ِديناراً و ِإنْ كَانَ 
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  .ماً فَعلَيِه الديةُ عظْ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٩  

 و ِفي الْعلَقَِة  ِفي النطْفَِة ِعشرونَ ِديناراً)عليه السالم ( عقْبةَ عن سلَيمانَ بِن صاِلٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
أَربعونَ ِديناراً و ِفي الْمضغِة ِستونَ ِديناراً و ِفي الْعظِْم ثَمانونَ ِديناراً فَِإذَا كُِسي اللَّحم فَِمائَةُ 

  .ِديناٍر ثُم ِهي ِديته حتى يستِهلَّ فَِإذَا استهلَّ فَالديةُ كَاِملَةٌ 
  ١٠-محأَِبي   م نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

 عِن الرجِل يضِرب الْمرأَةَ )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
طْفَةَ فَقَالَ عالن حطْراراً فَتونَ ِدينعبِه أَرلَيلَقَةَ فَقَالَ عالْع حطْرا فَتهِربضي اراً فَقُلْتونَ ِدينرِه ِعشلَي

 ظْمع لَه ارص قَد و هحطْرا فَتهِربضفَي اراً قُلْتونَ ِدينِه ِستلَيةَ قَالَ عغضالْم حطْرا فَتهِربضفَي قُلْت
 قُلْت فَما ِصفَةُ ِخلْقَِة النطْفَِة الَِّتي )عليه السالم ( علَيِه الديةُ كَاِملَةً و ِبهذَا قَضى أَِمري الْمؤِمِنني فَقَالَ 

ارِحِم ِإذَا صكُثُ ِفي الرمِليظَِة فَتِة الْغامخاَء ِمثْلَ النضيكُونُ بطْفَةُ تا فَقَالَ النِبه فرعِفيِه ت ت
أَربِعني يوماً ثُم تِصري ِإلَى علَقٍَة قُلْت فَما ِصفَةُ ِخلْقَِة الْعلَقَِة الَِّتي تعرف ِبها فَقَالَ ِهي علَقَةٌ 

بطْفَِة أَرِن النا عِويِلهحت دعِحِم بكُثُ ِفي الرمِة تاِمدِة الْجمجِم الِْمحلَقَِة الدكَع ماً ثُموي ِعني
تِصري مضغةً قُلْت فَما ِصفَةُ الْمضغِة و ِخلْقَِتها الَِّتي تعرف ِبها قَالَ ِهي مضغةُ لَحٍم حمراُء ِفيها 

 فَقَالَ ِإذَا كَانَ عروق خضر مشتِبكَةٌ ثُم تِصري ِإلَى عظٍْم قُلْت فَما ِصفَةُ ِخلْقَِتِه ِإذَا كَانَ عظْماً
  .عظْماً شق لَه السمع و الْبصر و رتبت جواِرحه فَِإذَا كَانَ كَذَِلك فَِإنَّ ِفيِه الديةَ كَاِملَةً 

 فَِإنْ )عليه السالم (   صاِلح بن عقْبةَ عن يونس الشيباِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -١١  
 تفَِإنْ قَطَر اراً قُلْتونَ ِدينرِعش اِن وا اثْنطْفَِة ِفيهالن رشةُ عٍم قَالَ الْقَطْرةُ دطْفَِة قَطْرِفي الن جرخ

شرونَ ِديناراً قَطْرتيِن قَالَ أَربعةٌ و ِعشرونَ ِديناراً قَالَ قُلْت فَِإنْ قَطَرت ِبثَلَاٍث قَالَ فَِستةٌ و ِع
  قُلْت فَأَربع قَالَ فَثَماِنيةٌ و ِعشرونَ ِديناراً و ِفي خمٍس ثَلَاثُونَ ِديناراً و ما زاد علَى 
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علَى ِحساِب ذَِلك حتى تِصري علَقَةً فَِإذَا صارت علَقَةً فَِفيها أَربعونَ فَقَالَ لَه أَبو ِشبٍل النصِف فَ
 يخِبره ِبالدياِت قَالَ قُلْت فَِإنَّ )عليه السالم ( و أَخبرنا أَبو ِشبٍل قَالَ حضرت يونس و أَبو عبِد اللَِّه 

ونَ النعبا أَراِفياً فَِفيهماً صِإنْ كَانَ د ِلقَتع ِم قَالَ فَقَالَ ِلي فَقَدةً ِبالدِحصصحتم تجرطْفَةَ خ
يفَلَا ش دوماً أَسِإنْ كَانَ د اراً وِدين ِللْو اٍف فَذَِلكٍم صد ا كَانَ ِمنم هِلأَن ِزيرعِه ِإلَّا التلَيَء ع لَِد و

ما كَانَ ِمن دٍم أَسود فَذَِلك ِمن الْجوِف قَالَ أَبو ِشبٍل فَِإنَّ الْعلَقَةَ صار ِفيها ِشبه الِْعرِق ِمن لَحٍم 
مةٌ فَقَالَ لَا ِإنعبأَر ِعنيبالْأَر رشفَِإنَّ ع قَالَ قُلْت رشونَ الْععبأَر اِن وِة قَالَ اثْنغضالْم رشع وا ه

ِلأَنه ِإنما ذَهب عشرها فَكُلَّما زادت ِزيد حتى تبلُغَ الستني قَالَ قُلْت فَِإنْ رأَيت ِفي الْمضغِة 
م فَيبتِدئ ِبخمسِة أَشهٍر ِشبه الْعقْدِة عظْماً ياِبساً قَالَ فَذَِلك عظْم كَذَِلك أَولُ ما يبتِدئ الْعظْ

 ِإذَا كُِسي كَذَِلك و قَالَ قُلْت اِننيالثَّم ِتمى يتةً حعبةً أَرعبأَر فَِزد ادفَِإنْ ز اِنرينةُ دعبفَِفيِه أَر
طَ الصِبي و لَا يدرى أَ حي كَانَ أَم لَا  كَذَِلك قُلْت فَِإذَا وكَزها فَسقَ)عليه السالم ( الْعظْم لَحماً قَالَ 

قَالَ هيهات يا أَبا ِشبٍل ِإذَا مضِت الْخمسةُ الْأَشهِر فَقَد صارت ِفيِه الْحياةُ و قَِد استوجب الديةَ 
.  

  ١٢-رضقَالَ ح اِنيبيالش سوني نةَ عقْبع نب اِلحِد   صبأَِبي ع دٍل ِعنو ِشبأَب ا وأَن ت
 فَسأَلْته عن هِذِه الْمساِئِل ِفي الدياِت ثُم سأَلَ أَبو ِشبٍل و كَانَ أَشد مبالَغةً فَخلَّيته )عليه السالم ( اللَِّه 

 ظَفنتى استح.  
ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج عن عبيِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي-١٣  

 ِإنَّ الْغرةَ تكُونُ ِبثَماِنيِة دناِنري و تكُونُ ِبعشرِة دناِنري )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِسنيمفَقَالَ ِبخ.  

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ-١٤  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل ضرب ابنته و ِهي حبلَى فَأَسقَطَت )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ِسقْطاً ميتاً
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فَاستعدى زوج الْمرأَِة علَيِه فَقَالَِت الْمرأَةُ ِلزوِجها ِإنْ كَانَ ِلهذَا السقِْط ِديةٌ و ِلي ِفيِه ِمرياثٌ 
  .فَقَالَ يجوز ِلأَِبيها ما وهبت لَه فَِإنَّ ِمرياِثي ِمنه ِلأَِبي 

  ١٥- نأَِبيِه ع نِن غَاِلٍب عِد اللَِّه ببع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ٍل ضرب امرأَةً حاِملًا ِبِرجِلِه  عن رج)عليه السالم ( سِعيِد بِن الْمسيِب قَالَ سأَلْت عِلي بن الْحسيِن 

فَطَرحت ما ِفي بطِْنها ميتاً فَقَالَ ِإنْ كَانَ نطْفَةً فَِإنَّ علَيِه ِعشِرين ِديناراً قُلْت فَما حد النطْفَِة 
ِعنيبِفيِه أَر تقَرتِحِم فَاسِفي الر تقَعالَِّتي ِإذَا و لَقَةٌ فَقَالَ ِهيع وه و هتحِإنْ طَر ماً قَالَ ووي 

فَِإنَّ علَيِه أَربِعني ِديناراً قُلْت فَما حد الْعلَقَِة فَقَالَ ِهي الَِّتي ِإذَا وقَعت ِفي الرِحِم فَاستقَرت ِفيِه 
نَّ علَيِه ِستني ِديناراً قُلْت فَما حد الْمضغِة فَقَالَ ثَماِنني يوماً قَالَ و ِإنْ طَرحته و هو مضغةٌ فَِإ

ِهي الَِّتي ِإذَا وقَعت ِفي الرِحِم فَاستقَرت ِفيِه ِمائَةً و ِعشِرين يوماً قَالَ و ِإنْ طَرحته و هو نسمةٌ 
ولَ الْجيزم ملَح و ظْمع لَّقَةٌ لَهخأَ م لَه ةً كَاِملَةً قُلْتِه ِديلَيقِْل فَِإنَّ عالْع وحِفيِه ر ِفخن اِرِح قَد

رأَيت تحولَه ِفي بطِْنها ِإلَى حاٍل أَ ِبروٍح كَانَ ذَِلك أَو ِبغيِر روٍح قَالَ ِبروٍح عدا الْحياِة الْقَِدِمي 
جلَاِب الرقُوِل ِفي أَصنلَ الْموحا تاِة ميا الْحدع وحكَانَ ِفيِه ر هلَا أَن لَو اِء وساِم النحأَر اِل و

  .عن حاٍل بعد حاٍل ِفي الرِحِم و ما كَانَ ِإذاً علَى من يقْتلُه ِديةٌ و هو ِفي ِتلْك الْحاِل 
يِه عِن ابِن محبوٍب عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-١٦  

  . قَالَ ِإنَّ الْغرةَ تِزيد و تنقُص و لَِكن ِقيمتها أَربعونَ ِديناراً )عليه السالم ( اللَِّه 
  ِه اجِتياح نفِْس الْحيباب الرجِل يقْطَع رأْس ميٍت أَو يفْعلُ ِبِه ما يكُونُ ِفي

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن موسى عن محمِد بِن الصباِح عن بعِض - ١
 اِف فَقَالَ لَهِليفَةٌ ِفي الطَّوخ وه و ورصنفٍَر الْمعا جأَب ِبيعى الرا قَالَ أَتاِبنحأَص ِمِننيؤالْم ا أَِمريي  
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الَ فَقَالَ مات فُلَانٌ مولَاك الْباِرحةَ فَقَطَع فُلَانٌ مولَاك رأْسه بعد موِتِه قَالَ فَاستشاطَ و غَِضب قَ
ِلابِن شبرمةَ و ابِن أَِبي لَيلَى و ِعدٍة معه ِمن الْقُضاِة و الْفُقَهاِء ما تقُولُونَ ِفي هذَا فَكُلٌّ قَالَ ما 

يذَا شا ِفي هندلَا  ِعن أَم لُهقُولُ أَقْتي ذَا وأَلَةَ ِفي هسالْم ددرلَ يعا ِفي ٌء قَالَ فَجندا ِعنفَقَالُوا م
يذَا شه يٍد شأَح دةَ فَِإنْ كَانَ ِعناعلٌ السجر قَِدم قَد مهضعب ٌء قَالَ فَقَالَ لَه  ابوالْج هدٌء فَِعن

لَيِه فَقُلْ لَه لَو لَا ِفي هذَا و هو جعفَر بن محمٍد و قَد دخلَ الْمسعى فَقَالَ ِللرِبيِع اذْهب ِإ
 وه و ِبيعالر اهكَذَا قَالَ فَأَت ا ِفي كَذَا ونأَِجب لَِكن ا ونأِْتيأَنْ ت اكأَلْنِفيِه لَس تا أَنِل مغا ِبشنِرفَتعم

 قَد ترى شغلَ ما أَنا ِفيِه و ِقبلَك )يه السالم عل( علَى الْمروِة فَأَبلَغه الرسالَةَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
يِفيِه ش مهدِعن كُني لَم و مأَلَهس قَد قَالَ فَقَالَ لَه ملْهاُء فَسلَمالْع اُء وِه  الْفُقَهِإلَي هدٌء قَالَ فَر

دِعن سا ِفيِه فَلَينتبِإلَّا أَج أَلُكفَقَالَ أَسيذَا شِم ِفي هِد اللَِّه   الْقَوبو عأَب ى )عليه السالم ( ٌء فَقَالَ لَهتح 
 بِبيِع اذْهاِم فَقَالَ ِللررِجِد الْحساِنِب الْمِفي ج لَساَء فَجغَ جا فَرا ِفيِه قَالَ فَلَما أَنغَ ِممأَفْر

لَ فَأَبلَغه ذَِلك فَقَالُوا لَه فَسلْه كَيف صار علَيِه ِمائَةُ ِديناٍر فَقَالَ أَبو فَقُلْ لَه علَيِه ِمائَةُ ِديناٍر قَا
 ِفي النطْفَِة ِعشرونَ و ِفي الْعلَقَِة ِعشرونَ و ِفي الْمضغِة ِعشرونَ و ِفي الْعظِْم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِفي اللَّح ونَ ورِفيِه ِعش فَخنلَ أَنْ يِزلَِتِه قَبنِبم تيم وذَا هه و رلْقاً آخخ اهأْنشأَن ونَ ثُمرِم ِعش
الروح ِفي بطِْن أُمِه جِنيناً قَالَ فَرجع ِإلَيِه فَأَخبره ِبالْجواِب فَأَعجبهم ذَِلك و قَالُوا ارِجع ِإلَيِه 

لْهِد اللَِّه فَسبو علَا فَقَالَ أَب ثَِتِه أَمرِلو ِهي نِلم اِنرينعليه السالم (  الد(يا شثَِتِه ِفيهرِلو سذَا   لَيا همٌء ِإن
يِص شت أَو هنا عِبه قدصتي أَو هنا عِبه جحِتِه يوم دعِنِه بدِه ِفي بِإلَي ِل ٌء أُِتيبس ِبيٍل ِمنِفي س ري

 ِبِستٍة و )عليه السالم ( الْخيِر قَالَ فَزعم الرجلُ أَنهم ردوا الرسولَ ِإلَيِه فَأَجاب ِفيها أَبو عبِد اللَِّه 
  .ثَلَاِثني مسأَلَةً و لَم يحفَِظ الرجلُ ِإلَّا قَدر هذَا الْجواِب 

  ٢ -  اِحٍد ِمنِر وغَي نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع 
  . أَنه قَالَ قَطْع رأِْس الْميِت أَشد ِمن قَطِْع رأِْس الْحي )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  ٣ -نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نع هربأَخ نماٍن عِن ِسنِد بمحم نع دمأَح نى عيحي  )

   )عليه السالم 
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 أْسر لٌ قَطَعجر قَالَ قُلْت يِة الْحمرِت كَحيةُ الْممرٍت فَقَالَ حيم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن حفٍْص عِن الْحسيِن بِن خاِلٍد قَالَ سِئلَ - ٤  

لَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ حرم ِمنه ميتاً  عن رجٍل قَطَع رأْس رجٍل ميٍت فَقَا)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 أَلْتةُ فَسيِه الدلَيفَع يفِْس الْحن احِتيكُونُ ِفي ِمثِْلِه اجلًا يٍت ِفعيلَ ِبمفَع ناً فَميح هِمن مرا حكَم

صلى اهللا (  هكَذَا قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بو عبِد اللَِّه  فَقَالَ صدق أَ)عليه السالم ( عن ذَِلك أَبا الْحسِن 

 قُلْت فَمن قَطَع رأْس ميٍت أَو شق بطْنه أَو فَعلَ ِبِه ما يكُونُ ِفيِه اجِتياح نفِْس الْحي )عليه وآله 
 و لَِكن ِديته ِديةُ الْجِنِني ِفي بطِْن أُمِه قَبلَ أَنْ تنشأَ ِفيِه الروح و فَعلَيِه ِديةُ النفِْس كَاِملَةً فَقَالَ لَا

 ِننيا قَالَ ِإنَّ الْجمهنيب قا الْفَرفَم ثَِة قُلْترلَا ِللْو لَه ذَا ِهيةُ هِدي ثَِتِه ورِلو ِهي اٍر وِمائَةُ ِدين ذَِلك
ِبلٌ مرجو نفْعه و هذَا قَد مضى و ذَهبت منفَعته فَلَما مثِّلَ ِبِه بعد موِتِه صارت ِديته أَمر مستقْ

 قٍَة أَودص ِمن الِْبر ِر ويالْخ ابوا أَبلُ ِبهفْعي و هنا عِبه جحِرِه ييلَا ِلغ ثْلَِة لَهالْم ِبِتلْك ا قُلْتِرهغَي
 هاتحِمس الَتِبِه فَم فَِدير ِفرحا يلُ ِممجالر ِدرِة فَسفْرِفي الْح ِسلَهغِلي لَه ِفرحلٌ أَنْ يجر ادفَِإنْ أَر

طَأٌ وخ وكَذَا فَهِه فَقَالَ ِإذَا كَانَ هلَيا عفَم قَّهفَش هطْنب ابِدِه فَأَصِفي ي ٍة أَوقَبر قِعت هتكَفَّار 
 ِبيالن دِكٍني ِبمِلكُلِّ ِمس دِكيناً مِمس نيلَى ِستقَةٌ عدص ِن أَوياِبعتتِن ميرهش امصلى اهللا عليه وآله ( ِصي( 

.  
ارا الْمِفيه قَعفَي الِْبئْر ِفرحي نم ملْزا يباب م  

 ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ- ١
قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يحِفر الِْبئْر ِفي داِرِه أَو ِفي أَرِضِه فَقَالَ أَما ما حفَر ِفي ِملِْكِه فَلَيس علَيِه 

أَم انٌ ومقُطُ ِفيِه ضسا يِلم اِمنض وفَه ِلكُهما يِر مِفي غَي ِفي الطَِّريِق أَو فَرا حا م.  
 ةَ ِمثْلَهاعمس نةَ ععرز نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   .  

  ٢ -يمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نعليه السالم ( ٍر ع

(   
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يِن الشع هأَلْتقَالَ س  رملَى الطَِّريِق فَتع عوضِء ييفَقَالَ كُلُّ ش هِقرعا فَتاِحِبهِبص ِفرنةُ فَتابٍء  الد
 هِصيبا يِلم اِمنض هاِحبفَص ِلِمنيسِبطَِريِق الْم ِضري.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن أَِبي الصباِح - ٣  
  .ٍء ِمن طَِريِق الْمسِلِمني فَهو لَه ضاِمن   من أَضر ِبشي)عليه السالم ( ِكناِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه الْ

  ٤ - نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ةَ قَالَ ساعمِد اللَِّه سبا عأَب ا )عليه السالم ( أَلْتِفي ِملِْكِه فَقَالَ م اِرِه أَوِفي د الِْبئْر ِفرحِل يجِن الرع 

 وِر ِملِْكِه فَهِفي غَي ِفي الطَِّريِق أَو فَرا حم انٌ ومِه ضلَيع سِفي ِملِْكِه فَلَي اِرِه أَوِفي د فَركَانَ ح
اِمنا ضقُطُ ِفيهسا يِلم .  

  ٥ - نانَ عحِن ِسرب داود نٍر عصِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
كَسر ِمنه  ِفي رجٍل حملَ متاعاً علَى رأِْسِه فَأَصاب ِإنساناً فَمات أَِو ان)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 اِمنض وفَقَالَ ه.  
  سهلٌ و ابن أَِبي نجرانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي نصٍر عن مثَنى الْحناِط عن زرارةَ - ٦  

رجلٌ فَوقَع ِفيها لَم  قَالَ لَو أَنَّ رجلًا حفَر ِبئْراً ِفي داِرِه ثُم دخلَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِه شلَيع كُنا  يطِّهغِلي لَِكن انٌ وملَا ض ٌء و.  

 قَالَ قُلْت )عليه السالم (   ابن أَِبي نجرانَ عن مثَنى الْحناِط عن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧  
لِْكِه فَمر علَيها رجلٌ فَوقَع ِفيها قَالَ فَقَالَ علَيِه الضمانُ ِلأَنَّ كُلَّ من لَه رجلٌ حفَر ِبئْراً ِفي غَيِر ِم

  .حفَر ِفي غَيِر ِملِْكِه كَانَ علَيِه الضمانُ 
 )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد- ٨  

 من أَخرج ِميزاباً أَو كَِنيفاً أَو أَوتد وِتداً أَو أَوثَق دابةً أَو حفَر )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 اِمنض لَه وفَه ِطبئاً فَعيش ابفَأَص ِلِمنيسِبئْراً ِفي طَِريِق الْم.  
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ذَِلك انَ ِفيِه ِمنما لَا ضم و ابوالد ِصيبا ياِن ممباب ض  
١ -نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍل عجعليه (  ر

  . أَنه قَالَ بِهيمةُ الْأَنعاِم لَا يغرم أَهلُها شيئاً ما دامت مرسلَةً )السالم 
 أَنه )م عليه السال(   يونس عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْعلَاِء بِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

سِئلَ عن رجٍل يِسري علَى طَِريٍق ِمن طُرِق الْمسِلِمني علَى دابِتِه فَتِصيب ِبِرجِلها فَقَالَ لَيس علَيِه 
ِدهِبي تابا أَصِه ملَيفَع قَفَتِإذَا و ا وِدهِبي تابا أَصِه ملَيع ا وِلهِبِرج تابا أَصِإنْ م ا وِلهِرج ا و

  .كَانَ يسوقُها فَعلَيِه ما أَصابت ِبيِدها و ِرجِلها أَيضاً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣  

 عِن الرجِل يمر علَى طَِريٍق ِمن طُرِق الْمسِلِمني فَتِصيب دابته ِإنساناً  أَنه سِئلَ)عليه السالم ( اللَِّه 
ِبِرجِلها فَقَالَ لَيس علَيِه ما أَصابت ِبِرجِلها و لَِكن علَيِه ما أَصابت ِبيِدها ِلأَنَّ ِرجلَها خلْفَه ِإنْ 

قَاِئدها فَِإنه يمِلك ِبِإذِْن اللَِّه يدها يضعها حيثُ يشاُء قَالَ و سِئلَ عن بخِتي رِكب و ِإنْ كَانَ 
اغْتلَم فَخرج ِمن الداِر فَقَتلَ رجلًا فَجاَء أَخو الرجِل فَضرب الْفَحلَ ِبالسيِف فَعقَره فَقَالَ 

 ِتيخالْب اِحبص ِقرعت و هِقرعِل فَيجِبالر فِّرنِل يجِن الرع ِه وِتيخب نثَم قِْبضي ِة ويِللد اِمنض
يش ا كَانَ ِمنِلم اِمنض وفَقَالَ ه رلًا آخجر هتابٍء  د.  

  ٤ -دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعدمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 ِفي رجٍل حملَ عبده علَى )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَاهولَى مع مرلًا قَالَ الْغجر ِطئَتٍة فَوابد.  
ِهيم عن أَِبيِه عن شيٍخ ِمن أَهِل الْكُوفَِة عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي   عِلي بن ِإبرا- ٥  
 قَالَ سأَلْته قُلْت جِعلْت ِفداك رجلٌ دخلَ دار رجٍل فَوثَب كَلْب علَيِه ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

   دِعي فَعلَى أَهِل الداِر أَرش الْخدِش و ِإنْ كَانَ لَم يدع فَدخلَ الداِر فَعقَره فَقَالَ ِإنْ كَانَ
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يفَلَا ش  ِهملَيَء ع.  
  ٦ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِب   ِعدعصم نِج عرزأَِبي الْخ ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح 

صلى (  أَنَّ ثَوراً قَتلَ ِحماراً علَى عهِد النِبي )عليه السالم ( بِن سلَّاٍم التِميِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

يِه و هو ِفي أُناٍس ِمن أَصحاِبِه ِفيِهم أَبو بكٍْر و عمر فَقَالَ يا أَبا بكٍْر  فَرِفع ذَِلك ِإلَ)اهللا عليه وآله 
يا شهلَيا عةً مِهيمب لَتةٌ قَتِهيمولَ اللَِّه بسا رفَقَالَ ي مهنيا  اقِْض بمهنياقِْض ب رما عٌء فَقَالَ ي

ي بكٍْر فَقَالَ يا عِلي اقِْض بينهم فَقَالَ نعم يا رسولَ اللَِّه ِإنْ كَانَ الثَّور دخلَ فَقَالَ ِمثْلَ قَوِل أَِب
علَى الِْحماِر ِفي مستراِحِه ضِمن أَصحاب الثَّوِر و ِإنْ كَانَ الِْحمار دخلَ علَى الثَّوِر ِفي 

 يده ِإلَى السماِء فَقَالَ الْحمد )صلى اهللا عليه وآله ( يِهما قَالَ فَرفَع رسولُ اللَِّه مستراِحِه فَلَا ضمانَ علَ
 نيِبياِء النقِْضي ِبقَضي ني ملَ ِمنعِللَِّه الَِّذي ج.  

 عن رجٍل عن سعِد بِن   عنه عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عن صباٍح الْحذَّاِء- ٧  
 فَقَالَ ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى رجلٌ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( طَِريٍف الِْإسكَاِف عن أَِبي جعفٍَر 

 ِبيالن اِري فَقَالَ لَهلَ ِحمفُلَاٍن قَت ركٍْر )صلى اهللا عليه وآله ( ثَوا بائِْت أَب  سفَقَالَ لَي أَلَهفَس اهفَأَت لْهفَس
 ِبيِإلَى الن عجفَر داِئِم قَوهلَى الْبصلى اهللا عليه وآله ( ع( ِبيالن كٍْر فَقَالَ لَهقَالَِة أَِبي بِبم هربفَأَخ  ) صلى اهللا عليه

 )صلى اهللا عليه وآله ( ِمثْلَ مقَالَِة أَِبي بكٍْر فَرجع ِإلَى النِبي  ائِْت عمر فَسلْه فَأَتاه فَسأَلَه فَقَالَ )وآله 
 ِبيالن فَقَالَ لَه هربصلى اهللا عليه وآله ( فَأَخ( ًاِليائِْت ع  ) عليه السالم( ِليفَقَالَ ع أَلَهفَس اهفَأَت لْهفَس  ) عليه السالم( 

الد رِإنْ كَانَ الثَّو وه ارِإنْ كَانَ الِْحم و اِمنض هاِحبفَص لَهى قَتتاِمِه حنِفي م اِركلَى ِحماِخلَ ع
 ِبيِإلَى الن عجانٌ قَالَ فَرماِحِبِه ضلَى صع ساِمِه فَلَينِر ِفي ملَى الثَّواِخلَ عصلى اهللا عليه وآله ( الد( 

 الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَ ِمن أَهِل بيِتي من يحكُم ِبحكِْم الْأَنِبياِء )صلى اهللا عليه وآله ( نِبي فَأَخبره فَقَالَ ال
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبيِد اللَِّه الْحلَِبي عن رجٍل - ٨  
أَِبي ج نفٍَر ععليه السالم ( ع( ولُ اللَِّهسثَ رعقَالَ ب  ) صلى اهللا عليه وآله( ًاِليع  ) عليه السالم( ِن فَأَفْلَتمِإلَى الْي 

مقْتوِل ِإلَى فَرس ِلرجٍل ِمن أَهِل الْيمِن و مر يعدو فَمر ِبرجٍل فَنفَحه ِبِرجِلِه فَقَتلَه فَجاَء أَوِلياُء الْ

http://www.islam4u.com


 ِليِإلَى ع وهفَعر و ذُوهِل فَأَخجعليه السالم ( الر( ِليع دةَ ِعننيِس الْبالْفَر اِحبص فَأَقَام  ) أَنَّ )عليه السالم 
 ِليطَلَ علَ فَأَبجالر فَحن اِرِه ود ِمن أَفْلَت هساِحِب)عليه السالم ( فَرص مد  وِل ِمنقْتاُء الْمِلياَء أَوفَج ِهم

 ظَلَمنا و أَبطَلَ )عليه السالم (  فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( الْيمِن ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 لَيس ِبظَلَّاٍم و لَم يخلَق ِللظُّلِْم ِإنَّ ) عليه السالم ( ِإنَّ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( صاِحبنا فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِليةَ ِلعلَايعليه السالم ( الْو( كْمالْح ِدي وعب ِمن   
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قَولَ قَولُه و لَا يرد ولَايته و قَولَه و حكْمه ِإلَّا كَاِفر و لَا يرضى ولَايته و قَولَه و حكْمه و الْ
 قَالُوا يا )عليه السالم (  ِفي عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( حكْمه ِإلَّا مؤِمن فَلَما سِمع الْيماِنيونَ قَولَ رسوِل اللَِّه 

 ِليكِْم عا ِبحِضينولَ اللَِّه رسعليه السالم ( ر( ولُ اللَِّهسِلِه فَقَالَ رقَو و  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهِمم كُمتبوت وه 
 مقُلْت.  

الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن - ٩  
 قَالَ قَالَ أَيما رجٍل فَزع رجلًا عِن الِْجداِر أَو نفَّر ِبِه عن دابِتِه فَخر فَمات فَهو )عليه السالم ( اللَِّه 

 هِمن كَِسرنا يِة مِلِدي اِمنض وفَه ركَسِإِن ان ِتِه وِلِدي اِمنض.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد -١٠  

 ِفي رجٍل حملَ )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ابلَى دع هدبع لَاهولَى مع مرفَقَالَ الْغ طَأَتٍة فَأَو.  

  ١١- ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 صاِحِب الدابِة أَنه يضمن ِفي  ِفي)عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .ما وِطئَت ِبيِدها و ِرجِلها و ما نفَحت ِبِرجِلها فَلَا ضمانَ علَيِه ِإلَّا أَنْ يضِربها ِإنسانٌ 
  ١٢- سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِبِه   عحِض أَصعب نع

 ِمِننيؤالْم أَِمري تا فَأَتفَهأَن مرفَخ ِعريا بهفَعةً فَدوممزم قَادأَنْ ت تذَرأَةً نرِد اللَِّه أَنَّ امبأَِبي ع نع
  .لَيس علَيِك ذَِلِك  تخاِصم صاِحب الْبِعِري فَأَبطَلَه و قَالَ ِإنما نذَرِت )عليه السالم ( 

  ١٣- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 أَنَّ أَِمري )م عليه السال( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( هاِحبص نمى ضفَِإذَا ثَن هاِحبص نمضي ٍة لَمرلَ ملُ أَوالَ الْفَحكَانَ ِإذَا ص .  
 )عليه السالم ( اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد -١٤  

 ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَالَ لَا )عليه السالم ( قَالَ قَض مهكَلْب هقَرفَع ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغقَو ارلَ دخٍل دجِفي ر 
  .ضمانَ علَيِهم و ِإنْ دخلَ ِبِإذِْنِهم ضِمنوا 
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 أَنه ضمن )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٥
جالر ابا أَصفَقَالَ م اِكبالر و اِئقالس و الْقَاِئد لَى الْقَاِئِد وفَع دالْي ابا أَصم اِئِق ولَى السلُ فَع

  .الراِكِب 
لَهقَت نى مردوِل لَا يقْتباب الْم  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
نوٍب عبحِد اللَِّه مبأَِبي ع نِميعاً عٍر جكَيِن بِد اللَِّه ببع اٍن وِن ِسنِد اللَِّه ببقَالَ )عليه السالم (  ع 

 ِمِننيؤالْم ى أَِمريعليه السالم ( قَض( و ِرفقَالَ ِإنْ كَانَ ع لَهقَت نى مردولًا لَا يقْتم ِجدٍل وجِفي ر 
 ِلٍم ِلأَنَّ كَانَ لَهسِرٍئ مام مطُلُ دبلَا ي و ِلِمنيساِل الْمِت ميب ِمن هتطُوا ِديأُع هتونَ ِديطْلُباُء يِليأَو

الَ و قَضى  فَكَذَِلك تكُونُ ِديته علَى الِْإماِم و يصلُّونَ علَيِه و يدِفنونه قَ)عليه السالم ( ِمرياثَه ِللِْإماِم 
 ِلِمنيساِل الْمِت ميب ِمن هتأَنَّ ِدي اتاِس فَماِم النِة ِفي ِزحعمالْج موي اسالن همحٍل زجِفي ر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن حماِد بِن ِعيسى - ٢  
 لَما هزم طَلْحةَ و الزبير أَقْبلَ الناس منهِزِمني )عليه السالم ( ٍر عِن الْحسِن قَالَ ِإنَّ عِلياً عن سوا

فَمروا ِبامرأٍَة حاِمٍل علَى الطَِّريِق فَفَِزعت ِمنهم فَطَرحت ما ِفي بطِْنها حياً فَاضطَرب حتى 
ثُم اتم ِليا عِبه رِدِه فَمعب ِمن هأُم تاتلَى )عليه السالم (  ما عهلَدو ةٌ ووحطْرم ِهي و هابحأَص و 

قَالَ الطَِّريِق فَسأَلَهم عن أَمِرها فَقَالُوا لَه ِإنها كَانت حاِملًا فَفَِزعت ِحني رأَِت الِْقتالَ و الْهِزميةَ 
فَسأَلَهم أَيهما مات قَبلَ صاِحِبِه فَقَالُوا ِإنَّ ابنها مات قَبلَها قَالَ فَدعا ِبزوِجها أَِبي الْغلَاِم الْميِت 

 امرأَِتِه الْميتِة ِنصف ثُلُِث فَورثَه ِمِن ابِنِه ثُلُثَِي الديِة و ورثَ أُمه ثُلُثَ الديِة ثُم ورثَ الزوج ِمِن
 ضاً ِمنأَي جوثَ الزرو قَالَ ثُم اِقيِت الْبيةَ الْمابثَ قَررو ِت ويا الْمِنهِمِن اب هِرثَتِة الَِّذي ويالد

سمخ أَلْفَاِن و وه ِة ويالد فِة ِنصتيأَِة الْمرِة الْمِدي رغَي لَدا ولَه كُني لَم هأَن ذَِلك ٍم وهِمائَِة ِدر
  .الَِّذي رمت ِبِه ِحني فَِزعت قَالَ و أَدى ذَِلك كُلَّه ِمن بيِت ماِل الْبصرِة 
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  ٣ -قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع ميرأَِبي م نع 
 أَنَّ ما أَخطَأَِت الْقُضاةُ ِفي دٍم أَو قَطٍْع )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

 ِلِمنيساِل الْمِت ميلَى بفَع.  
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٤
 قَالَ من )عليه السالم (  أَِمري الْمؤِمِنني  أَنَّ)عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مات ِفي ِزحاِم الناِس يوم الْجمعِة أَو يوم عرفَةَ أَو علَى ِجسٍر لَا يعلَمونَ من قَتلَه فَِديته ِمن بيِت 
  .الْماِل 

 محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن- ٥  
 ِبالْكُوفَِة فَقَتلُوا )عليه السالم (  قَالَ ازدحم الناس يوم الْجمعِة ِفي ِإمرِة عِلي )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  .ِل الْمسِلِمني رجلًا فَودى ِديته ِإلَى أَهِلِه ِمن بيِت ما
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(اِئشالْه و اصلَا ِقص قْلٌ واِت عاِئشِفي الْه سلَي  قَعةُ تعالْفَز ات
( ِباللَّيِل و النهاِر فَيشج الرجلُ ِفيها أَو يقَع قَِتيلٌ لَا يدرى من قَتلَه و شجه و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .وداه ِمن بيِت الْماِل  فَ)عليه السالم (  ِفي حِديٍث آخر يرفَعه ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
هِمن رباب آخ  

  عِلي عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ - ١
 ِمن قَريٍة و لَم توجد بينةٌ  يقُولُ لَو أَنَّ رجلًا قُِتلَ ِفي قَريٍة أَو قَِريٍب)عليه السالم ( سِمعت أَبا جعفٍَر 

يش ِهملَيع سفَلَي مهدقُِتلَ ِعن هِة أَنيالْقَر ِل ِتلْكلَى أَهٌء  ع.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن محمِد - ٢  
 أَنه قَالَ ِفي رجٍل كَانَ جاِلساً مع قَوٍم فَمات و هو معهم )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن مسِلٍم

يش ِهملَيع سقَالَ لَي ِهملَيع ِعيٍم فَاداِر قَواِب دلَى بع ِفي قَِبيلٍَة أَو ِجدٍل وجر طُلُ  أَوبلَا ي ٌء و
مد ه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٣  
 نةَ عزمح  
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ِصٍري عِد اللَِّه أَِبي ببأَِبي ع اِل )عليه السالم ( نِت الْميب ِمن هتِدي تيِض فَلَاٍة أُدقَِتيلٌ ِبأَر ِجدقَالَ ِإنْ و 
 ِمِننيؤالْم ِلٍم )عليه السالم ( فَِإنَّ أَِمريسِرٍئ مام مطُلُ دبقُولُ لَا يكَانَ ي .  

هِمن رباب آخ  
صحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَ- ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يوجد قَِتيلًا ِفي الْقَريِة أَو بين قَريتيِن )عليه السالم ( بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .س ما بينهما فَأَيهما كَانت أَقْرب ضمنت فَقَالَ يقَا

(    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمثْلَه )عليه السالم 
أَو أَكْثَر فَيعفُو أَحدهم أَو يقْبلُ الديةَ و بعض باب الرجِل يقْتلُ و لَه وِلياِن 

  يِريد الْقَتلَ
١ - نٍر عيمِن أَِبي عاب ِديٍد وِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 ِفي رجٍل قُِتلَ و لَه وِلياِن )عليه السالم ( ى أَِمِري الْمؤِمِنني جِميِل بِن دراٍج عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه ِإلَ
فَعفَا أَحدهما و أَبى الْآخر أَنْ يعفُو قَالَ ِإنْ أَراد الَِّذي لَم يعف أَنْ يقْتلَ قَتلَ و رد ِنصف الديِة 

  .ِد ِمنه علَى أَوِلياِء الْمقْتوِل الْمقَا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن - ٢  

 و  عن رجٍل قُِتلَ و لَه أُم)عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
أَب و ابن فَقَالَ اِلابن أَنا أُِريد أَنْ أَقْتلَ قَاِتلَ أَِبي و قَالَ الْأَب أَنا أَعفُو و قَالَِت الْأُم أَنا أُِريد أَنْ 

ِطي وعي ِة ويالد ِمن سدوِل السقْتالْم أُم نِط اِلابعةَ قَالَ فَقَالَ فَلْييذَ الدثَةَ آخر  
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 لْهقْتلْي فَا والْأَِب الَِّذي ع قِة حيالد ِمن سدالْقَاِتِل الس.  
  ٣ - أَلْتلَّاٍد قَالَ سأَِبي و نوٍب عبحم نِد اللَِّه   اببا ععليه السالم ( أَب( لَه ٍل قُِتلَ وجر نع 

أَولَاد ِصغار و ِكبار أَ رأَيت ِإنْ عفَا الْأَولَاد الِْكبار قَالَ فَقَالَ لَا يقْتلُ و يجوز عفْو الْأَولَاِد 
  .لَهم أَنْ يطْلُبوا ِحصصهم ِمن الديِة الِْكباِر ِفي ِحصِصِهم فَِإذَا كَِبر الصغار كَانَ 

 عن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر - ٤  
ي لَم ِو وداِر الْبِفي د أَخ لَه ِة وراِر الِْهجِفي د أَخ لَه ٍل قُِتلَ وجفَا رِإنْ ع تأَيأَ ر اِجره

الْمهاِجِري و أَراد الْبدِوي أَنْ يقْتلَ أَ لَه ذَِلك لَيس ِللْبدِوي أَنْ يقْتلَ مهاِجِرياً حتى يهاِجر قَالَ 
ِمن ِويدفَِللْب قُلْت اِئزج هفْوفَِإنَّ ع اِجِريهفَا الْمِإذَا ع وياِث شالِْمري   اثُ فَلَها الِْمريٌء قَالَ أَم

 ِة أَِخيِه ِإنْ أُِخذَتِدي ِمن ظُّهح.  
  ٥ - نِليِد عِن الْوِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمأَح  

  . قَالَ لَيس ِللنساِء عفْو و لَا قَود )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه أَباٍن عن أَِبي الْعباِس عن أَِب
  ٦ - نع ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِفيمن عفَا ِمن ِذي سهٍم فَِإنَّ عفْوه )عليه السالم ( ؤِمِنني  قَالَ قَضى أَِمري الْم)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
جاِئز و قَضى ِفي أَربعِة ِإخوٍة عفَا أَحدهم قَالَ يعطَى بِقيتهم الديةَ و يرفَع عنهم ِبِحصِة الَِّذي 

  .عفَا 
يِه عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ٧  

 ِفي رجلَيِن قَتلَا رجلًا عمداً و لَه وِلياِن فَعفَا أَحد الْوِلييِن فَقَالَ ِإذَا عفَا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 ِرئاِء دِليالْأَو ضعا بمهنا عيأَد فَا وع نِة مِر ِحصِة ِبقَديالد ا ِمنمهنع طُِرح لُ وا الْقَتمهنع

 اِئزٍم جهكُلِّ ِذي س فْوقَالَ ع و فعي ا ِإلَى الَِّذي لَماِلِهموأَم ِمن اِقيالْب.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن عن أَِبي - ٨
 أَوِلياُء فَعفَا أَوِلياُء أَحِدِهما و  قَالَ سأَلْته عن رجٍل قَتلَ رجلَيِن عمداً و لَهما)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 دبذُوا قَالَ عةَ أَخيذُوا الدأْخوا أَنْ يبِإنْ أَح و فعي لُ الَِّذي لَمقْتونَ قَالَ فَقَالَ يرى الْآخأَب
جلًا عمداً و لَه وِلياِن فَعفَا أَحد الْوِلييِن  فَرجلَاِن قَتلَا ر)عليه السالم ( الرحمِن فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ فَقَالَ ِإذَا عفَا بعض الْأَوِلياِء دِرئ عنهما الْقَتلُ و طُِرح عنهما ِمن الديِة ِبقَدِر ِحصِة من عفَا 
  .ين لَم يعفُوا و أَديا الْباِقي ِمن أَمواِلِهما ِإلَى الَِّذ

  باب الرجِل يتصدق ِبالديِة علَى الْقَاِتِل و الرجِل يعتِدي بعد الْعفِْو فَيقْتلُ
١ - نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِد اللَِّه أَِبي عفَقَالَ )عليه السالم ( ب ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نلَّ فَمج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتقَالَ س 

ِمن لَه ِفيع نلَّ فَمج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتس فَا وا عِر موِبِه ِبقَدذُن ِمن هنع كَفَّرييٌء   أَِخيِه ش
 ِإذَا كَانَ قَد اهأَخ رسعأَنْ لَا ي قالْح ِغي ِللَِّذي لَهبنساٍن قَالَ يِه ِبِإحأَداٌء ِإلَي وِف ورعِبالْم باعفَات

رِإذَا قَد اهطُلَ أَخمأَنْ لَا ي قِه الْحلَيِغي ِللَِّذي عبني ٍة ولَى ِديع هالَحص يدؤي ِطيِه وعا يلَى مع 
ِإلَيِه ِبِإحساٍن قَالَ و سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَمِن اعتدى بعد ذِلك فَلَه عذاب أَِليم فَقَالَ 

 فَلَه عذَاب أَِليم كَما قَالَ اللَّه عز و هو الرجلُ يقْبلُ الديةَ أَو يعفُو أَو يصاِلح ثُم يعتِدي فَيقْتلُ
  .جلَّ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٢  
 قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَمن تصدق ِبِه  عن)عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَهو كَفَّارةٌ لَه قَالَ يكَفَّر عنه ِمن ذُنوِبِه ِبقَدِر ما عفَا ِمن ِجراٍح أَو غَيِرِه قَالَ و سأَلْته عن قَوِل 
يأَِخيِه ش ِمن لَه ِفيع نلَّ فَمج و زساٍن ٌء فَ اللَِّه عِه ِبِإحأَداٌء ِإلَي وِف ورعِبالْم باعات  
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ِبِه فَلَا ي فُقرِغي ِللطَّاِلِب أَنْ يبنةَ فَييلُ الدقْبلُ يجالر وقَالَ ه يدؤطْلُوِب أَنْ يِغي ِللْمبني و هِسرع
 رِإذَا قَد طُلَهملَا ي اٍن وسِه ِبِإحِإلَي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٣  
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَمِن اعتدى بعد ذِلك )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه جِميلَةَ عِن الْحلَِبي عن أَِب

 أَِليم ذَابع فَلَه لُهقْتي أَو هاِحبص حرجي ةَ ثُميذُ الدأْخي فُو أَوعلُ يجفَقَالَ الر أَِليم ذابع فَلَه.  
  ٤ -م نب دمِد اللَِّه   أَحبأَِبي ع نةَ عاعمس نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمعليه ( ح

ٌء فَاتباع ِبالْمعروِف و أَداٌء ِإلَيِه   ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شي)السالم 
يالش ا ذَِلكساٍن مُء ِبِإح قالْح لَ الَِّذي لَهجلَّ الرج و زع اللَّه رةَ فَأَميلُ الدقْبلُ يجالر وقَالَ ه 

أَنْ يتِبعه ِبمعروٍف و لَا يعِسره و أَمر الَِّذي علَيِه الْحق أَنْ يؤدي ِإلَيِه ِبِإحساٍن ِإذَا أَيسر قُلْت أَ 
أَير ةَ أَويلُ الدقْبلُ يجالر وقَالَ ه أَِليم ذابع فَلَه ذِلك دعدى بتِن اعلَّ فَمج و زع لَهقَو ت

  .ُء بعد ذَِلك فَيمثِّلُ أَو يقْتلُ فَوعده اللَّه عذَاباً أَِليماً  يصاِلح ثُم يِجي
  باب

 عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن   محمد بن يحيى- ١
 عن رجٍل مسِلٍم قَتلَ رجلًا )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ِل أَوِلياُء ِمن الْمسِلِمني ِإلَّا أَوِلياُء ِمن أَهِل الذِّمِة ِمن قَرابِتِه فَقَالَ مسِلماً عمداً فَلَم يكُن ِللْمقْتو
علَى الِْإماِم أَنْ يعِرض علَى قَرابِتِه ِمن أَهِل بيِتِه الِْإسلَام فَمن أَسلَم ِمنهم فَهو وِليه يدفَع الْقَاِتلَ 

فَِإنْ شاَء قَتلَ و ِإنْ شاَء عفَا و ِإنْ شاَء أَخذَ الديةَ فَِإنْ لَم يسِلم أَحد كَانَ الِْإمام وِلي أَمِرِه ِإلَيِه 
ِل كَانت فَِإنْ شاَء قَتلَ و ِإنْ شاَء أَخذَ الديةَ يجعلُها ِفي بيِت ماِل الْمسِلِمني ِلأَنَّ ِجنايةَ الْمقْتو

 قح وا همقَالَ فَقَالَ ِإن امالِْإم هنفَا عفَِإنْ ع قُلْت ِلِمنيساِم الْمِلِإم هتكُونُ ِديي اِم فَكَذَِلكلَى الِْإمع
لَه سلَي ةَ ويذَ الدأْخي لَ أَوقْتاِم أَنْ يلَى الِْإما عمِإن و ِلِمنيسِميِع الْمج فُوعأَنْ ي .  
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  باب
١ - نع هربأَخ نمانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ أُِتي عمر بن الْخطَّاِب ِبرجٍل قَد قَتلَ أَخا رجٍل فَدفَعه ِإلَيِه و أَمره ِبقَتِلِه )عليهما السالم ( ِهما أَحِد
وهالَجقاً فَعموا ِبِه ردجِزِلِه فَونِملَ ِإلَى مفَح لَهقَت قَد هأَى أَنى رتلُ حجالر هبرفَض جرا خأَ فَلَمرفَب 

أَخذَه أَخو الْمقْتوِل الْأَوِل فَقَالَ أَنت قَاِتلُ أَِخي و ِلي أَنْ أَقْتلَك فَقَالَ قَد قَتلْتِني مرةً فَانطَلَق ِبِه 
 )عليه السالم (  فَمروا علَى أَِمِري الْمؤِمِنني ِإلَى عمر فَأَمره ِبقَتِلِه فَخرج و هو يقُولُ و اللَِّه قَتلْتِني مرةً

فَأَخبره خبره فَقَالَ لَا تعجلْ حتى أَخرج ِإلَيك فَدخلَ علَى عمر فَقَالَ لَيس الْحكْم ِفيِه هكَذَا 
ي الْمقْتوِل الْأَوِل ما صنع ِبِه ثُم يقْتلُه ِبأَِخيِه فَقَالَ ما هو يا أَبا الْحسِن فَقَالَ يقْتص هذَا ِمن أَِخ

  .فَنظَر الرجلُ أَنه ِإِن اقْتص ِمنه أَتى علَى نفِْسِه فَعفَا عنه و تتاركَا 
  باب الْقَسامِة

١ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح ن
 قَالَ سأَلْته عِن الْقَسامِة كَيف كَانت فَقَالَ ِهي حق و ِهي مكْتوبةٌ ِعندنا و لَو لَا ذَِلك )عليه السالم ( 

يش كُني لَم ضاً ثُمعب مهضعب اسلَ النلَقَت اِس ٌء واةٌ ِللنجةُ ناما الْقَسمِإن .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٢  

لَ نعم خرج رجلَاِن ِمن  عِن الْقَسامِة هلْ جرت ِفيها سنةٌ قَالَ فَقَا)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَنصاِر يِصيباِن ِمن الثِّماِر فَتفَرقَا فَوِجد أَحدهما ميتاً فَقَالَ أَصحابه ِلرسوِل اللَِّه 

 تحلَّف الْيهود فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه )له صلى اهللا عليه وآ( ِإنما قَتلَ صاِحبنا الْيهود فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
كَيف نحلِّف الْيهود علَى أَِخينا و هم قَوم كُفَّار قَالَ فَاحِلفُوا أَنتم قَالُوا كَيف نحِلف علَى ما 

 ِبيالن اهدقَالَ فَو دهشن لَم و لَمعن ةُ )ه وآله صلى اهللا علي( لَمامِت الْقَسكَان فكَي ِدِه قَالَ قُلْتِعن ِمن 
  قَالَ فَقَالَ 

http://www.islam4u.com


  )٣٦١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

مهضعب اسلَ النلَقَت لَا ذَِلك لَو و قا حها ِإنأَم اساطُ ِبِه النحطٌ يوةُ حاما الْقَسمِإن ضاً وعب .  
عليه (   عنه عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٣  

ثْلَ حِديِث ابِن ِسناٍن قَالَ و ِفي حِديِثِه ِهي  عِن الْقَسامِة هلْ جرت ِفيها سنةٌ قَالَ فَذَكَر ِم)السالم 
  .حق و ِهي مكْتوبةٌ ِعندنا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن بريِد بِن - ٤  
 قَالَ سأَلْته عِن الْقَسامِة فَقَالَ الْحقُوق كُلُّها الْبينةُ علَى ) السالم عليه( معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 بينما هو )صلى اهللا عليه وآله ( الْمدِعي و الْيِمني علَى الْمدعى علَيِه ِإلَّا ِفي الدِم خاصةً فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 
ِإذْ فَقَد ربيلَ ِبخقَت وِديهِإنَّ فُلَانَ الْي ارصقَِتيلًا فَقَالَِت الْأَن وهدجفَو مهلًا ِمنجر ارصِت الْأَن

  ِللطَّاِلِبني أَِقيموا رجلَيِن عدلَيِن ِمن غَيِركُم أَِقيدوه ِبرمِتِه)صلى اهللا عليه وآله ( صاِحبنا فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
فَِإنْ لَم تِجدوا شاِهديِن فَأَِقيموا قَسامةً خمِسني رجلًا أَِقيدوه ِبرمِتِه فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه ما 

 )اهللا عليه وآله صلى ( ِعندنا شاِهداِن ِمن غَيِرنا و ِإنا لَنكْره أَنْ نقِْسم علَى ما لَم نره فَوداه رسولُ اللَِّه 
 ةً ِمنصفُر الْفَاِسق أَى الْفَاِجرِإذْ ر ِة ِلكَيامِبالْقَس ِلِمنيساُء الْمِدم ِقنا حمقَالَ ِإن ِدِه وِعن ِمن

دالْم لَفِإلَّا ح ِلِه وقَت نع لَ ِبِه فَكَفقْتِة أَنْ يامافَةُ الْقَسخم هزجِه حودةً عامِه قَسلَيى عع
 ِإذَا لَم ِرِهمأَظْه نيوا قَِتيلًا بدجةَ ِإذَا ويوا الدِإلَّا أُغِْرم ا قَاِتلًا ونِلملَا ع ا ولْنا قَتلًا مجر ِسنيمخ

  .يقِْسِم الْمدعونَ 
  ٥ -رز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمأَِبي ع نِد اللَِّه   اببا عأَب أَلْتةَ قَالَ سِن )عليه السالم ( ارع 

الْقَسامِة فَقَالَ ِهي حق ِإنَّ رجلًا ِمن الْأَنصاِر وِجد قَِتيلًا ِفي قَِليٍب ِمن قُلُِب الْيهوِد فَأَتوا رسولَ 
 ِإنا وجدنا رجلًا ِمنا قَِتيلًا ِفي قَِليٍب ِمن قُلُِب الْيهوِد فَقَالَ  فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

( ائْتوِني ِبشاِهديِن ِمن غَيِركُم قَالُوا يا رسولَ اللَِّه ما لَنا شاِهداِن ِمن غَيِرنا فَقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه 

خمسونَ رجلًا ِمنكُم علَى رجٍل ندفَعه ِإلَيكُم قَالُوا يا رسولَ اللَِّه و كَيف  فَلْيقِْسم )صلى اهللا عليه وآله 
 ا ِفيِهمم وِد وهى ِبالْيضرن فكَي ولَ اللَِّه وسا رقَالُوا ي ودهالْي قِْسمقَالَ فَي هرن ا لَملَى مع قِْسمن

ظَمِك أَعرالش ولُ اللَِّه ِمنسر اهدصلى اهللا عليه وآله (  فَو( ِد اللَِّهبو عةُ قَالَ أَباررقَالَ ز  ) ا )عليه السالممِإن 
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 جِعلَِت الْقَسامةُ احِتياطاً ِلِدماِء الناِس ِلكَيما ِإذَا أَراد الْفَاِسق أَنْ يقْتلَ رجلًا أَو يغتالَ رجلًا حيثُ
  .لَا يراه أَحد خاف ذَِلك و امتنع ِمن الْقَتِل 

    أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن بكَيٍر- ٦  
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 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ حكَم ِفي ِدماِئكُم ِبغيِر ما )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
لَى الْمةَ عنيأَنَّ الْب اِلكُموِفي أَم كَمح اِلكُموِبِه ِفي أَم كَمح ِه ولَيى ععدلَى الْمع ِمنيالْي ِعي ود

حكَم ِفي ِدماِئكُم أَنَّ الْبينةَ علَى مِن ادِعي علَيِه و الْيِمني علَى مِن ادعى ِلكَيلَا يبطُلَ دم امِرٍئ 
  .مسِلٍم 

عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٧  
 سأَلَِني ابن شبرمةَ ما تقُولُ ِفي الْقَسامِة ِفي )عليه السالم ( حناِن بِن سِديٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

 ِبيالن عنا صِبم هتبِم فَأَجصلى اهللا عليه وآله ( الد(َفَق  ِبيأَنَّ الن لَو تأَيالَ أَ ر ) صلى اهللا عليه وآله( عنصي لَم 
 ِبيالن عنا صا مأَم لَه لُ ِفيِه قَالَ فَقُلْتكَانَ الْقَو فكَذَا كَيصلى اهللا عليه وآله ( ه( ِبِه و كتربأَخ فَقَد 

  .ِه أَما ما لَم يصنع فَلَا ِعلْم ِلي ِب
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٨  

 عِن الْقَسامِة أَين كَانَ بدؤها قَالَ كَانَ )عليه السالم ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَما كَانَ بعد فَتِح خيبر تخلَّف رجلٌ ِمن الْأَنصاِر عن )صلى اهللا عليه وآله ( بِل رسوِل اللَِّه ِمن ِق

صلى ( أَصحاِبِه فَرجعوا ِفي طَلَِبِه فَوجدوه متشحطاً ِفي دِمِه قَِتيلًا فَجاَءِت الْأَنصار ِإلَى رسوِل اللَِّه 

 فَقَالَت يا رسولَ اللَِّه قَتلَِت الْيهود صاِحبنا فَقَالَ ِليقِْسم ِمنكُم خمسونَ رجلًا علَى ) عليه وآله اهللا
ا رفَقَالُوا ي ودهالْي قِْسمقَالَ فَي هرن ا لَملَى مع قِْسمن فولَ اللَِّه كَيسا رقَالُوا ي لُوهقَت مهولَ أَنس

 و زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه كْمالْح فكَي لَه فَقُلْت كُماِحبا ِإذاً أَِدي صفَقَالَ أَن ودهالْي قدصي ناللَِّه م
يِفي ش كُمحي ا لَماِء ممِفي الد كَملَّ حأَنَّ  ج اَء لَومِظيِمِه الدعاِس ِلتقُوِق النح لًا ٍء ِمنجر

ادعى علَى رجٍل عشرةَ آلَاِف ِدرهٍم أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك أَو أَكْثَر لَم يكُِن الْيِمني ِللْمدِعي و كَانِت 
 الْيِمني ِلمدِعي الْيِمني علَى الْمدعى علَيِه فَِإذَا ادعى الرجلُ علَى الْقَوِم ِبالدِم أَنهم قَتلُوا كَانِت

َء ِبخمِسني رجلًا يحِلفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتلَ فُلَاناً  الدِم قَبلَ الْمدعى علَيِهم فَعلَى الْمدِعي أَنْ يِجي
نْ شاُءوا قَِبلُوا الديةَ و ِإنْ فَيدفَع ِإلَيِهم الَِّذي حِلف علَيِه فَِإنْ شاُءوا عفَوا و ِإنْ شاُءوا قَتلُوا و ِإ

لَم يقِْسموا فَِإنَّ علَى الَِّذين ادِعي علَيِهم أَنْ يحِلف ِمنهم خمسونَ ما قَتلْنا و لَا عِلمنا لَه قَاِتلًا 
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 ِبأَرِض فَلَاٍة أُديت ِديته ِمن بيِت الْماِل فَِإنْ فَعلُوا ودى أَهلُ الْقَريِة الَِّذين وِجد ِفيِهم و ِإنْ كَانَ
 ِمِننيؤالْم ِلٍم )عليه السالم ( فَِإنَّ أَِمريسِرٍئ مام مطُلُ دبقُولُ لَا يي .  

  يعاً   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل و محمِد بِن ِعيسى عن يونس جِم- ٩  



  )٣٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

 و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن ظَِريٍف عن أَِبيِه )عليه السالم ( عِن الرضا 
ِن نِد ظَِريِف ببلَى أَِبي عع تضرِب قَالَ عطَبتٍرو الْممأَِبي ع نع وبِن أَيِد اللَِّه ببع ناِصٍح ع

 ِفي الدياِت فَِمما أَفْتى ِبِه أَفْتى ِفي الْجسِد و )عليه السالم (  ما أَفْتى ِبِه أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه 
ه ِستةَ فَراِئض النفْس و الْبصر و السمع و الْكَلَام و نقْص الصوِت ِمن الْغنِن و الْبحِح و جعلَ

يكُلِّ ش علَ معج ِن ثُملَيجالر ِن ويدالْي لَلُ ِمنةُ  الشيِت الدلَغا بِو محلَى نةً عامِذِه قَسه ٍء ِمن و
 ةً وسمطَِإ خلَى الْخفِْس علَ ِفي النعج لًا وجر ِسنيمِد خملَى الْعفِْس علَ ِفي النعةَ جامالْقَس
 ونَ ذَِلكا كَانَ دفٍَر فَمةَ ناٍر ِستِدين وِح أَلْفرالْج ِمن هتِدي تلَغا بلَى مع لًا وجر ِرينِعش

 ِمن ِستِة نفٍَر و الْقَسامةُ ِفي النفِْس و السمِع و الْبصِر و الْعقِْل و الصوِت ِمن الْغنِن و فَِبِحساِبِه
  .الْبحِح و نقِْص الْيديِن و الرجلَيِن فَهو ِمن ِستِة أَجزاِء الرجِل 

 ِمن هِذِه الْأَجزاِء الستِة و ِقيس ذَِلك فَِإنْ كَانَ سدس    تفِْسري ذَِلك ِإذَا أُِصيب الرجلُ
 و وه لَفِرِه حصِإنْ كَانَ ثُلُثَ ب و هدحو وه لَفح ِر ذَِلكغَي كَلَاِمِه أَو ِعِه أَومس ِرِه أَوصب

ِرِه حصب فِإنْ كَانَ ِنص و اِحدلٌ وجر هعم لَفح ِإنْ كَانَ ثُلُثَي لَاِن وجر هعم لَفح و وه لَف
 هعم لَفح و وه لَفِرِه حصاِس بمةَ أَخعبِإنْ كَانَ أَر فٍَر وثَلَاثَةُ ن هعم لَفح و وه لَفِرِه حصب

ف معه خمسةُ نفٍَر و كَذَِلك الْقَسامةُ كُلُّها ِفي أَربعةُ نفٍَر و ِإنْ كَانَ بصره كُلَّه حلَف هو و حلَ
الْجروِح فَِإنْ لَم يكُن ِللْمصاِب من يحِلف معه ضوِعفَت علَيِه الْأَيمانُ فَِإنْ كَانَ سدس بصِرِه 

 و ِإنْ كَانَ النصف حلَف ثَلَاثَ مراٍت و ِإنْ حلَف مرةً واِحدةً و ِإنْ كَانَ الثُّلُثَ حلَف مرتيِن
 ِإنْ كَانَ كُلَّه اٍت ورم سمخ لَفاٍس حدةَ أَسسمِإنْ كَانَ خ اٍت ورم عبأَر لَفِن حكَانَ الثُّلُثَي

  .حلَف ِستةَ مراٍت ثُم يعطَى 
  ١٠-نع اِهيمرِإب نب ِلياٍن قَالَ   عِن ِسنِد اللَِّه ببع نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم 

 ِفي الْقَسامِة خمسونَ رجلًا ِفي الْعمِد و ِفي الْخطَِإ خمسةٌ و )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .ِعشرونَ رجلًا و علَيِهم أَنْ يحِلفُوا ِباللَِّه 
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  باب ضماِن الطَِّبيِب و الْبيطَاِر
 قَالَ )عليه السالم (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( اِمنض لَه وِإلَّا فَه ِه وِليو اَءةَ ِمنرِذ الْبأْخفَلْي طَريبت أَو بطَبت نم .  
  باب الْعاِقلَِة

١ - ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب
 قَالَ لَيس بين أَهِل الذِّمِة معاقَلَةٌ ِفيما يجنونَ )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي ولَّاٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِهم فَِإنْ لَم يكُن لَهم مالٌ رجعِت الِْجنايةُ علَى ِمن قَتٍل أَو ِجراحٍة ِإنما يؤخذُ ذَِلك ِمن أَمواِل
 اِليكمم مه ِدِه قَالَ ويةَ ِإلَى سِريبالض دبي الْعدؤا يةَ كَميِه الِْجزونَ ِإلَيدؤي مهِلأَن ِلِمنيساِم الْمِإم

ح وفَه مهِمن لَمأَس ناِم فَمالِْإم ر.  
  ٢ - أَِمري ٍل قَالَ أُِتييِن كُهةَ بلَمس نأَِبيِه ع نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحم ناب  
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِمِننيؤالْم أَِمري طَأً فَقَالَ لَهلًا خجلَ رقَت ٍل قَدجِبر  ) عليه السالم(و كتِشريع نم  

قَرابتك فَقَالَ ما ِلي ِبهِذِه الْبلْدِة عِشريةٌ و لَا قَرابةٌ قَالَ فَقَالَ فَِمن أَي أَهِل الْبلْداِن أَنت فَقَالَ أَنا 
( ري الْمؤِمِنني رجلٌ ِمن أَهِل الْموِصِل وِلدت ِبها و ِلي ِبها قَرابةٌ و أَهلُ بيٍت قَالَ فَسأَلَ عنه أَِم

 فَلَم يِجد لَه ِبالْكُوفَِة قَرابةً و لَا عِشريةً قَالَ فَكَتب ِإلَى عاِمِلِه علَى الْموِصِل أَما بعد )عليه السالم 
  فَِإنَّ 
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فُلَانَ بن فُلَاٍن و ِحلْيته كَذَا و كَذَا قَتلَ رجلًا ِمن الْمسِلِمني خطَأً فَذَكَر أَنه رجلٌ ِمن الْموِصِل 
 فُلَاٍن و ِحلْيته كَذَا و و أَنَّ لَه ِبها قَرابةً و أَهلَ بيٍت و قَد بعثْت ِبِه ِإلَيك مع رسوِلي فُلَاِن بِن

 ِتِه ِمنابقَر نلْ عس ِرِه وأَم نع صاِبي فَافْحِكت أْتقَر و اَء اللَّهِإنْ ش كلَيع دركَذَا فَِإذَا و
ا قَرِبه لَه تبأَص ا وِبه ِلدو نِصِل ِمموِل الْمأَه فَِإنْ كَانَ ِمن ِلِمنيسالْم ِلِمنيسالْم ةً ِمناب

فَاجمعهم ِإلَيك ثُم انظُر فَِإنْ كَانَ ِمنهم رجلٌ يِرثُه لَه سهم ِفي الِْكتاِب لَا يحجبه عن ِمرياِثِه 
نْ لَم يكُن لَه ِمن قَرابِتِه أَحد أَحد ِمن قَرابِتِه فَأَلِْزمه الديةَ و خذْه ِبها نجوماً ِفي ثَلَاِث ِسِنني فَِإ

لَه سهم ِفي الِْكتاِب و كَانوا قَرابته سواًء ِفي النسِب و كَانَ لَه قَرابةٌ ِمن ِقبِل أَِبيِه و أُمِه ِفي 
ى قَرابِتِه ِمن ِقبِل أُمِه ِمن الرجاِل النسِب سواًء فَفُض الديةَ علَى قَرابِتِه ِمن ِقبِل أَِبيِه و علَ

الْمدِرِكني الْمسِلِمني ثُم اجعلْ علَى قَرابِتِه ِمن ِقبِل أَِبيِه ثُلُثَِي الديِة و اجعلْ علَى قَرابِتِه ِمن ِقبِل 
ةٌ ِمنابقَر لَه كُني ِإنْ لَم ِة ويِه ثُلُثَ الدأُم ِه ِمنِل أُمِقب ِتِه ِمنابلَى قَرةَ عيالد ِل أَِبيِه فَفُضِقب 

 لَه كُني فَِإنْ لَم ةَ ِفي ثَلَاِث ِسِننييالد أِْدِهمتاس ا وِبه مذْهخ ثُم ِلِمنيسالْم ِرِكنيداِل الْمجالر
 ِمن ِقبِل أَِبيِه فَفُض الديةَ علَى أَهِل الْموِصِل ِممن وِلد ِبها و نشأَ و قَرابةٌ ِمن ِقبِل أُمِه و لَا قَرابةٌ

لَا تدِخلَن ِفيِهم غَيرهم ِمن أَهِل الْبلَِد ثُم استأِْد ذَِلك ِمنهم ِفي ثَلَاِث ِسِنني ِفي كُلِّ سنٍة نجماً 
نْ شاَء اللَّه و ِإنْ لَم يكُن ِلفُلَاِن بِن فُلَاٍن قَرابةٌ ِمن أَهِل الْموِصِل و لَا يكُونُ ِمن حتى تستوِفيه ِإ

و هني عدؤالْم و هِليا وفَأَن اَء اللَّهِن فُلَاٍن ِإنْ شوِلي فُلَاِن بسر عم ِإلَي هدِطلًا فَربكَانَ م ا وِلهأَه 
  .لَا أُبِطلُ دم امِرٍئ مسِلٍم 

  ٣ - ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
ن رجٍل قَتلَ رجلًا متعمداً  ع)عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ثُم هرب الْقَاِتلُ فَلَم يقْدر علَيِه قَالَ ِإنْ كَانَ لَه مالٌ أُِخذَِت الديةُ ِمن ماِلِه و ِإلَّا فَِمن الْأَقْرِب 
  . يبطُلُ دم امِرٍئ مسِلٍم فَالْأَقْرِب فَِإنْ لَم يكُن لَه قَرابةٌ وداه الِْإمام فَِإنه لَا

 هبأَد و هسبح دعاِلي بِللْو ى ثُمرٍة أُخايِفي ِرو و  .  
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  ٤ - نع ميرأَِبي م نع قُوبعِن يب سوني ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 أَنه لَا يحملُ علَى الْعاِقلَِة ِإلَّا الْموِضحةُ )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .فَصاِعداً و قَالَ ما دونَ السمحاِق أَجر الطَِّبيِب ِسوى الديِة 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري - ٥
  . لَا صلْحاً  قَالَ لَا تضمن الْعاِقلَةُ عمداً و لَا ِإقْراراً و)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 

  باب
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ١

 قَضى )سالم عليه ال(  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِفي أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل أَنهم رأَوه مع امرأٍَة يجاِمعها فَيرجم ثُم يرِجع واِحد ِمنهم قَالَ 

ا غُرنلَيع هبقَالَا ش اِن واثْن عجفَِإنْ ر لَيع هبِة ِإذَا قَالَ شيالد عبر مرغِإنْ ي ِة ويالد فا ِنصم
  .رجعوا جِميعاً و قَالُوا شبه علَينا غُرموا الديةَ و ِإنْ قَالُوا شِهدنا ِبالزوِر قُِتلُوا جِميعاً 

  ٢ -أَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عب )

 ِفي أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل محصٍن ِبالزنى ثُم رجع أَحدهم بعد ما قُِتلَ الرجلُ قَالَ )عليه السالم 
  .ِإنْ قَالَ الراِبع وهمت ضِرب الْحد و غُرم الديةَ و ِإنْ قَالَ تعمدت قُِتلَ 

  ٣ -ِد اللَِّه   اببا عأَب أَلْتقَالَ س ِديٍم الْأَزيعِن نب اِهيمرِإب نوٍب عبحم عليه السالم ( ن( نع 
 و اِبعلُ الرقْتِتِه قَالَ فَقَالَ يادهش نع مهدأَح عجا قُِتلَ رى فَلَمنٍل ِبالزجلَى روا عِهدٍة شعبأَر

  . الثَّلَاثَةُ ِإلَى أَهِلِه ثَلَاثَةَ أَرباِع الديِة يؤدي
  ٤ - نِن عسالْح نب دمحم اِر وتخِن الْمِد بمحِن ماِر بتخِن الْمع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِزيدِن يِح بِن الْفَتِميعاً عج لَِويِن الْعسِن الْحِد اللَِّه ببِن عسأَِبي الْح نع اِنيجرِفي )عليه السالم (  الْج 
أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل أَنه زنى فَرِجم ثُم رجعوا و قَالُوا قَد وهمنا يلْزمونَ الديةَ و ِإنْ قَالُوا 

مقْتوِل و رد الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرباِع الديِة ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل ِإنا تعمدنا قَتلَ أَي الْأَربعِة شاَء وِلي الْ
الثَّاِني و يجلَد الثَّلَاثَةُ كُلُّ واِحٍد ِمنهم ثَماِنني جلْدةً و ِإنْ شاَء وِلي الْمقْتوِل أَنْ يقْتلَهم رد ثَلَاثَ 

لَى أَواٍت عِدي امالِْإم ملُهقْتي ثُم مهاِحٍد ِمنكُلُّ و اِننيونَ ثَملَدجي ِة وعبوِد الْأَرهاِء الشِلي  
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ا عِهدِن شلَيجقَالَ ِفي ر ِفي و تمهقَالَ و ا ومهِمن اِحدو عجر ثُم فَقُِطع قرس هٍل أَنجلَى ر
 ِميعاً وا جعجِر فَِإنْ رِفي الْآخ هتادهلُ شقْبلَا ت ِد وِة الْيِدي فِنص ملْزي هركَانَ غَي لَِكن ذَا وه

اِرقلْ كَانَ السا بنمها قَالَا وِإنْ قَالَا ِإن ِر وا ِفي الْآخمهتادهلُ شقْبلَا ت ِد وةَ الْيا ِديفُلَاناً أُلِْزم 
تعمدنا قُِطع يد أَحِدِهما ِبيِد الْمقْطُوِع و يؤدي الَِّذي لَم يقْطَع ربع ِديِة الرجِل علَى أَوِلياِء 

فَِإنْ قَالَ الْمقْطُوع الْأَولُ لَا أَرضى أَو تقْطَع أَيِديِهما معاً رد ِديةَ يٍد فَتقْسم بينهما الْمقْطُوِع الْيِد 
  .و تقْطَع أَيِديِهما 

ابوالد ا ِمنِرهغَي اِئِم وهالْب ِمن ابصا يباب ِفيم  
يِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

 ِفي عيِن فَرٍس فُِقئَت عينها )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
  .ِبربِع ثَمِنها يوم فُِقئَت عينها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٢  
 قَضى ِفي )عليه السالم (  أَنَّ عِلياً )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِن عالثَّم عبٍة رابِن د.  
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   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي- ٣
  . من فَقَأَ عين دابٍة فَعلَيِه ربع ثَمِنها )عليه السالم ( الْعباِس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شموٍن عن عبِد - ٤  
ِد الربِن عِد اللَِّه اللَِّه ببأَِبي ع نٍع عمِمس نِن عمعليه السالم ( ح( ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري  ) عليه السالم( ِفعر 

 طَلَهطاً فَأَببرب رلٌ كَسجِه رِإلَي ِفعر و هتِقيم هنمِزيراً فَضلَ ِخنلٌ قَتجِه رِإلَي.  
  ٥ -رِإب نب ِليِميعاً   عاذَانَ جِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيم

 )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَنْ يِديه ِلبِني جذَيمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( سلُوِقي أَربعونَ ِدرهماً أَمر رسولُ اللَِّه قَالَ ِفي ِديِة الْكَلِْب ال

.  
  ٦ - نِصٍري عأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نفٍْص عِن حِد بمحم نأَِبيِه ع نع ِليع  
صلى اهللا ( أَنه قَالَ ِديةُ الْكَلِْب السلُوِقي أَربعونَ ِدرهماً جعلَ ذَِلك رسولُ اللَِّه  )عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 و ِديةُ كَلِْب الْغنِم كَبش و ِديةُ كَلِْب الزرِع جِريب ِمن بر و ِديةُ كَلِْب الْأَهِلي قَِفيز ِمن )عليه وآله 
اٍب ِلأَهرِلِه ت.  
 قَالَ قَالَ أَِمري )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧  
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(كَلْب كَذَِلك اِزي والْب كَذَِلك و همقَوِد قَالَ ييالص لَ كَلْبقَت نِفيم  ِم ونالْغ 

  .كَذَِلك كَلْب الْحاِئِط 
صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨  

  . ِفي جِنِني الْبِهيمِة ِإذَا ضِربت فَأَزلَقَت عشر ثَمِنها )وآله 
حمد بن محمٍد الْكُوِفي عن ِإبراِهيم بِن الْحسِن عن محمِد بِن خلٍَف عن   أَ- ٩  

عليه (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( موسى بِن ِإبراِهيم الْمروِزي عن أَِبي الْحسِن موسى 

  .ما فَمات أَحدهما فَضمن الْباِقي ِديةَ الْميِت  ِفي فَرسيِن اصطَد)السالم 
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  باب النواِدِر
خاِلٍد عِن الْحسيِن بِن يوسف عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١

 و محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن أَسلَم عن )عليه السالم ( محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبي الْحسِن الثَّاِني 
 عن رجٍل )عليه السالم ( أَبا الْحسِن الرضا محمِد بِن سلَيمانَ و يونس بِن عبِد الرحمِن قَالَا سأَلْنا 

 جرفَخ مهاِريوا ذَربسي و مالَهووا أَمِبيحتسِلي ِهملَيونَ عِغريٍم يقَو ِمن مِقذَهنِلي ماثَ ِبِه قَوغتاس
وم الَِّذين استغاثُوا ِبِه فَمر ِبرجٍل قَاِئٍم علَى شِفِري الرجلُ يعدو ِبِسلَاِحِه ِفي جوِف اللَّيِل ِليِغيثَ الْقَ

ِبئٍْر يستِقي ِمنها فَدفَعه و هو لَا يِريد ذَِلك و لَا يعلَم فَسقَطَ ِفي الِْبئِْر فَمات و مضى الرجلُ 
 ِم الَِّذينالْقَو الَ أُولَِئكوقَذَ أَمنتقَالَ قَِد فَاس تعنا صم ِلِه قَالُوا لَهِإلَى أَه فرصا اناثُوا ِبِه فَلَمغتاس

 اتقَطَ ِفي الِْبئِْر فَمفُلَاٍن س نأَنَّ فُلَانَ ب ترعأَ ش وا قَالُوا لَهِلمس وا وأَِمن و مهنع مالْقَو فرصان
هتحاللَِّه طَر ا وا قَالَ أَنأَن ِل وِة اللَّيو ِبِسلَاِحي ِفي ظُلْمدأَع تجري خفَقَالَ ِإن ذَِلك فكَي ِقيلَ و 

 هتمحِقي ِفي الِْبئِْر فَزتسي قَاِئم وه ِبفُلَاٍن و ترراثُوا ِبي فَمغتاس ِم الَِّذينلَى الْقَوع تالْفَو افأَخ
 ذَِلك أُِرد لَم وا ودجنتاس ِم الَِّذينلَى الْقَوع هتذَا فَقَالَ ِديةُ هِدي نلَى مفَع اتقَطَ ِفي الِْبئِْر فَمفَس

الرجلَ فَأَنجدهم و أَنقَذَ أَموالَهم و ِنساَءهم و ذَراِريهم أَما ِإنه لَو كَانَ آجر نفْسه ِبأُجرٍة 
لَكَان داود نانَ بملَيأَنَّ س ذَِلك و مهوناِقلَِتِه دلَى عع ِه ولَيةُ عيعليه السالم ( ِت الد( وزجأَةٌ عرام هتأَت 

رحتِني ِمن تستعِديِه علَى الريِح فَقَالَت يا نِبي اللَِّه ِإني كُنت قَاِئمةً علَى سطٍْح ِلي و ِإنَّ الريح طَ
 داود نانُ بملَيا سعيِح فَدلَى الرِدِني عِدي فَأَعي ترطِْح فَكَسا )عليه السالم ( السا مفَقَالَ لَه يحالر 

جلَّ و عز بعثَِني ِإلَى دعاِك ِإلَى ما صنعِت ِبهِذِه الْمرأَِة فَقَالَت صدقَت يا نِبي اللَِّه ِإنَّ رب الِْعزِة 
 ِني ونِفي س تجرِق فَخرلَى الْغع فَترأَش تكَان قَد ِق ورالْغ ا ِمنِقذَهِني فُلَاٍن ِلأُنِة بِفينس

 سطِْحها فَعثَرت ِبها و عجلَِتي ِإلَى ما أَمرِني اللَّه عز و جلَّ ِبِه فَمررت ِبهِذِه الْمرأَِة و ِهي علَى
لَم أُِردها فَسقَطَت فَانكَسرت يدها قَالَ فَقَالَ سلَيمانُ يا رب ِبما أَحكُم علَى الريِح فَأَوحى 

 أَرباِب السِفينِة الَِّتي اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يا سلَيمانُ احكُم ِبأَرِش كَسِر يِد هِذِه الْمرأَِة علَى
 الَِمنيالْع ِمن دأَح يلَد ظْلَملَا ي هِق فَِإنرالْغ ِمن يحا الرهقَذَتأَن.  
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٢ -م نع هنو   عِلٍم قَالَ قَالَ أَبسِن مِد بمحم نِم عهِن الْجونَ باره نع لَمِن أَسِد بمح
 أَيما ِظئِْر قَوٍم قَتلَت صِبياً لَهم و ِهي ناِئمةٌ فَانقَلَبت علَيِه فَقَتلَته فَِإنَّ علَيها الديةَ )عليه السالم ( جعفٍَر 
ِمن ِمن تا ظَاَءرمِإن تِإنْ كَان ِر والْفَخ و الِْعز طَلَب تا ظَاَءرمِإن تةً ِإنْ كَاناصا خاِلهم 

  .الْفَقِْر فَِإنَّ الديةَ علَى عاِقلَِتها 
  ٣ -اٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نع لَِبيِن الْح

 ما ِللرجِل يعاِقب ِبِه مملُوكَه فَقَالَ علَى قَدِر ذَنِبِه قَالَ )عليه السالم ( الْعباِس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
مم وه لَكيِمِه فَقَالَ ورج ِمن ظَمِريزاً ِبأَعح تاقَبع فَقَد فَقُلْت رهِريزاً شِإنَّ ح ِلي و لُوك

 فيالس رهش ني مِمن سلَي و فيالس.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن ِإبراِهيم بِن - ٤  

 امرأَةٌ ِصدق )عليه السالم ( نت ِفي زمِن أَِمِري الْمؤِمِنني أَِبي الِْبلَاِد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ كَا
 ِمِننيؤاِب أَِمِري الْمحأَص لٌ ِمنجا راهانَ فَأَتقَي ا أُمقَالُ لَها )عليه السالم ( يآها قَالَ فَرهلَيع لَّمفَس 

تهاِك ما ِلي أَرا مةً فَقَالَ لَهمتهلَى مع لْتخِن فَديترم ضا الْأَرهذَتبا فَنهتفَنلَاةٌ ِلي دوم ةً فَقَالَتم
 ِمِننيؤا ِإلَّا أَنْ )عليه السالم ( أَِمِري الْما لَهفَم اِنيرصالن و وِديهلُ الْيقْبلَت ضفَقَالَ ِإنَّ الْأَر هتربفَأَخ 
ب ِبعذَاِب اللَِّه ثُم قَالَ أَما ِإنه لَو أُِخذَت تربةٌ ِمن قَبِر رجٍل مسِلٍم فَأُلِْقي علَى قَبِرها تكُونَ تعذِّ

ِرهلَى قَبع ِلٍم فَأُلِْقيسٍل مجِر رقَب ةً ِمنبرذُوا تا فَأَخهتربانَ فَأَخقَي أُم تيقَالَ فَأَت تلَقَر تا فَقَر
 فَأَلْقَت تلَدو الُ قَدزاِل لَا تجِللر بةَ الْحِديدش تا فَقَالُوا كَانالُهح تا كَانا مهنع أَلْتفَس

  .ولَدها ِفي التنوِر 
 )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَ- ٥  

 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ الن( ٍة ونيوِل ِببقْتاُء الْمِلياَء أَواٍم فَِإنْ جةَ أَيِم ِستِة الدمهِفي ت ِبسحكَانَ ي 
 ِبيلَهلَّى سِإلَّا خ.  

ِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٦  
  . قَالَ ِإذَا مات وِلي الْمقْتوِل قَام ولَده ِمن بعِدِه مقَامه ِبالدِم )عليهما السالم ( أَحِدِهما 

http://www.islam4u.com


  ٧ -محم ناِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليةَ   عِمريِن عِف بيس نانَ عملَيِن سِد ب
   ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِفي ِكتاِبِه و من )عليه السالم ( عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن 
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 افرذَا الِْإسا هوراً فَمصنكانَ م هِل ِإنِفي الْقَت ِرفسلْطاناً فَال يِه سِليلْنا ِلوعج ظْلُوماً فَقَدقُِتلَ م
 أَو يمثِّلَ ِبالْقَاِتِل قُلْت فَما معنى قَوِلِه الَِّذي نهى اللَّه عز و جلَّ عنه قَالَ نهى أَنْ يقْتلَ غَير قَاِتِلِه

ِإنه كانَ منصوراً قَالَ و أَي نصرٍة أَعظَم ِمن أَنْ يدفَع الْقَاِتلُ ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتوِل فَيقْتلَه و لَا تِبعةَ 
  .تلْزمه ِمن قَتِلِه ِفي ِديٍن و لَا دنيا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٨  
 الْمسِجد فَاستقْبلَه شاب )عليه السالم (  قَالَ دخلَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 ما أَبكَاك فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنَّ شريحاً )عليه السالم ( و حولَه قَوم يسِكتونه فَقَالَ عِلي يبِكي 
وا وعجفَِر فَرِفي الس مهعوا ِبأَِبي مجرخ فَرلَاِء النؤِإنَّ ه ا ِهيِري ما أَدٍة مِبقَِضي لَيى عقَض لَم 

يرِجع أَِبي فَسأَلْتهم عنه فَقَالُوا مات فَسأَلْتهم عن ماِلِه فَقَالُوا ما ترك مالًا فَقَدمتهم ِإلَى شريٍح 
لَ لَهم أَِمري فَاستحلَفَهم و قَد عِلمت يا أَِمري الْمؤِمِنني أَنَّ أَِبي خرج و معه مالٌ كَِثري فَقَا

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ِمِننيؤالْم أَِمري ٍح فَقَالَ لَهيرِإلَى ش مهعى مالْفَت وا وعجوا فَرِجعار  ) عليه السالم( 
فَتى علَى هؤلَاِء النفَِر أَنهم يا شريح كَيف قَضيت بين هؤلَاِء فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ادعى هذَا الْ

 نع مهأَلْتفَس اتفَقَالُوا م هنع مهأَلْتفَس وهأَب ِجعري لَم وا وعجفَر مهعم وهأَب فٍَر ووا ِفي سجرخ
ى ما تدِعي فَقَالَ لَا فَاستحلَفْتهم فَحلَفُوا ماِلِه فَقَالُوا ما خلَّف مالًا فَقُلْت ِللْفَتى هلْ لَك بينةٌ علَ

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( فَقَالَ أَِمري( ِمِننيؤالْم ا أَِمريذَا فَقَالَ يِفي ِمثِْل ه كُمحكَذَا ته حيرا شي اتهيه 
 ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري فعليه السالم ( فَكَي( ِلي ِإلَّا  وقَب لْقِبِه خ كَما حكٍْم مِبح ِفيِهم نكُماللَِّه لَأَح

 ِبيالن داوعليه السالم ( د( لًا ِمنجر مهٍل ِمنجكَّلَ ِبكُلِّ رفَو ماهعِميِس فَدطَةَ الْخرِلي ش عاد ربا قَني 
وِهِهمجِإلَى و ظَرن طَِة ثُمرذَا الشِبأَِبي ه متعنا صم لَمي لَا أَعقُولُونَ ِإنقُولُونَ أَ تا ذَا تفَقَالَ م 

 مهٍل ِمنجكُلُّ ر أُِقيم و مهنيب ققَالَ فَفُر مهُءوسغَطُّوا ر و مقُوهقَالَ فَر اِهلٌ ثُمي ِإذاً لَجى ِإنالْفَت
 ٍة ِمنانطُواِفٍع ِإلَى أُسِن أَِبي رِد اللَِّه بيبا ِبععد ثُم اِبِهمطَّاةٌ ِبِثيغم مهُءوسر ِجِد وساِطِني الْمأَس

كَاِتِبِه فَقَالَ هاِت صِحيفَةً و دواةً و جلَس أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه ِفي مجِلِس الْقَضاِء 
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الن لَسج و مهاِحٍد ِمنا ِبوعد وا ثُمجراِس اخقَالَ ِللن وا ثُمرفَكَب ترا كَبِإذَا أَن مِه فَقَالَ لَهِإلَي اس
  فَأَجلَسه بين يديِه و كَشف عن وجِهِه ثُم قَالَ ِلعبيِد اللَِّه بِن أَِبي راِفٍع اكْتب ِإقْراره و ما 
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 ِمِننيؤالْم أَِمري اِل فَقَالَ لَهؤِه ِبالسلَيلَ عأَقْب قُولُ ثُمعليه السالم ( ي( اِزِلكُمنم ِمن متجرٍم خوي ِفي أَي 
ِر كَذَا وهٍر قَالَ ِفي شهش ِفي أَي كَذَا قَالَ و ِم كَذَا وولُ ِفي يجفَقَالَ الر كُمعى مذَا الْفَتو هأَب 

 اتى متح فَِركُمِفي س متلَغب نِإلَى أَي كَذَا قَالَ و ِة كَذَا ونٍة قَالَ ِفي سنس كَذَا قَالَ ِفي أَي و
و هِن أَبِزِل فُلَاِن بنقَالَ ِفي م اتم نِزِل منِفي م كَذَا قَالَ و ِضِع كَذَا ووى قَالَ ِإلَى مذَا الْفَت

فُلَاٍن قَالَ و ما كَانَ مرضه قَالَ كَذَا و كَذَا قَالَ و كَم يوماً مِرض قَالَ كَذَا و كَذَا قَالَ فَِفي 
 و اتٍم موي ا أَيفَلَم هرلَ قَبزن نم ِه ولَيلَّى عص نم و وهمتا كَفَّنِبم و هكَفَّن نم و لَهغَس نم

 ِمِننيؤالْم أَِمري ركَب ِريدا يِميِع مج نع أَلَهعليه السالم ( س( أُولَِئك ابتِميعاً فَارج اسالن ركَب و 
 و لَم يشكُّوا أَنَّ صاِحبهم قَد أَقَر علَيِهم و علَى نفِْسِه فَأَمر أَنْ يغطَّى رأْسه و ينطَلَق ِبِه الْباقُونَ

لَا ِإلَى السجِن ثُم دعا ِبآخر فَأَجلَسه بين يديِه و كَشف عن وجِهِه ثُم قَالَ كَلَّا زعمتم أَني 
 ِلِه فَأَقَركَاِرهاً ِلقَت تكُن لَقَد ِم والْقَو ِمن اِحدا ِإلَّا وا أَنم ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي متعنا صم لَمأَع

كَانَ أَمر ِبِه ِإلَى السجِن ثُم دعا ِبواِحٍد بعد واِحٍد كُلُّهم يِقر ِبالْقَتِل و أَخِذ الْماِل ثُم رد الَِّذي 
 ِبيالن داود كَمح فكَي و ِمِننيؤالْم ا أَِمريي حيرفَقَالَ ش مالد الَ والْم مهمضاً فَأَلْزأَي عليه ( فَأَقَر

ونَ و ينادونَ بعضهم ِبيا مات الدين فَيِجيب  مر ِبِغلْمٍة يلْعب)عليه السالم (  فَقَالَ ِإنَّ داود النِبي )السالم 
 داود ماهعفَد غُلَام مهعليه السالم ( ِمن( داود فَقَالَ لَه ينالد اتقَالَ م كما اسم ا غُلَامفَقَالَ ي  ) عليه

 ِإلَى أُمِه فَقَالَ لَها يا أَيتها الْمرأَةُ )عليه السالم ( لَق داود  من سماك ِبهذَا اِلاسِم فَقَالَ أُمي فَانطَ)السالم 
ما اسم ابِنِك هذَا قَالَت مات الدين فَقَالَ لَها و من سماه ِبهذَا قَالَت أَبوه قَالَ و كَيف كَانَ 

ه و معه قَوم و هذَا الصِبي حملٌ ِفي بطِْني فَانصرف الْقَوم و ذَاِك قَالَت ِإنَّ أَباه خرج ِفي سفٍَر لَ
لَم ينصِرف زوِجي فَسأَلْتهم عنه فَقَالُوا مات فَقُلْت لَهم فَأَين ما ترك قَالُوا لَم يخلِّف شيئاً 

وا نعم زعم أَنِك حبلَى فَما ولَدِت ِمن ولٍَد جاِريٍة أَو غُلَاٍم فَقُلْت هلْ أَوصاكُم ِبوِصيٍة قَالُ
 داوقَالَ د هتيمفَس ينالد اتيِه ممِجِك )عليه السالم ( فَسوز عوا مجروا خكَان الَِّذين مالْقَو ِرِفنيعت و 

ماٌء هيقَالَ فَأَح معن ا قَالَتهعى مضم ثُم ِهما ِإلَيطَِلِقي ِبناٌء قَالَ فَانيلْ أَحب قَالَت اتوأَم أَم 
فَاستخرجهم ِمن مناِزِلِهم فَحكَم بينهم ِبهذَا الْحكِْم ِبعيِنِه و أَثْبت علَيِهم الْمالَ و الدم و قَالَ 
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ي ابمأَِة سرذَ ِللْمكَانَ فَأَخ ى كَماِل الْفَتلَفُوا ِفي متاخ مالْقَو ى وِإنَّ الْفَت ثُم ينالد اشذَا عِك هن
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( هدِعن ناِتيِم موخ ِميعج و هماتخ   
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 مهس اللَِّه و مهس هِلأَن اهوعِفي د اِدقص وِمي فَهاتخ جرأَخ كُمفَأَي امهذَا السقَالَ أَِجيلُوا ه ثُم
 ِخيباللَِّه لَا ي.  

 أَِبي عبِد اللَِّه عن ِإسحاق بِن ِإبراِهيم الِْكنِدي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٩  
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريقَض ةَ قَالَ لَقَداتبِن نِغ ببِن الْأَصع فَِليوالن اِلدا خثَندعليه السالم ( قَالَ ح( لَهقْبتفَاس 

ِكتسي مقَو لَهوح ِكي وبي ابش ِمِننيؤالْم أَى أَِمريا رفَلَم هِإنَّ )عليه السالم ( ون ِمِننيؤالْم ا أَِمريقَالَ ي 
 ِمِننيؤالْم أَِمري فَقَالَ لَه ا ِهيِري ما أَدةً مقَِضي لَيى عحاً قَضيرعليه السالم ( ش( ابفَقَالَ الش ا ِهيم 

ر خرجوا ِبأَِبي معهم ِفي سفٍَر فَرجعوا و لَم يرِجع فَسأَلْتهم عنه فَقَالُوا مات ِإنَّ هؤلَاِء النفَ
فَسأَلْتهم عن ماِلِه فَقَالُوا ما ترك مالًا فَقَدمتهم ِإلَى شريٍح فَاستحلَفَهم و قَد عِلمت أَنَّ أَِبي 

هعم و جرخ ِليع وا وعجوا فَرِجعار مفَقَالَ لَه الٌ كَِثريقُولُ )عليه السالم (  مي .  
    أَوردها سعد و سعد يشتِملُ ما هكَذَا تورد يا سعد الِْإِبلُ

ٍم ما حكَم أَحد قَبِلي ِإلَّا ما يغِني قَضاؤك يا شريح ثُم قَالَ و اللَِّه لَأَحكُمن ِفيِهم ِبحكْ
 ِبيالن داوكَّلَ ِبكُلِّ )عليه السالم ( دِميِس فَوطَةَ الْخرا شعِميِس قَالَ فَدطَةَ الْخرِلي ش عاد ربا قَني 

م ذَكَر ِمثْلَ حِديِث الْأَوِل ِإلَى رجٍل ِمنهم رجلًا ِمن الشرطَِة ثُم دعا ِبِهم فَنظَر ِإلَى وجوِهِهم ثُ
قَوِلِه سمي ابنِك هذَا عاش الدين فَقُلْت جِعلْت ِفداك كَيف تأْخذُهم ِبالْماِل ِإِن ادعى الْغلَام أَنَّ 

بلْ عشرةَ آلَاٍف أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر فَِلهؤلَاِء أَباه خلَّف ِمائَةَ أَلٍْف أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر و قَالَ الْقَوم لَا 
قَولٌ و ِلهذَا قَولٌ قَالَ فَِإني آخذُ خاتمه و خواِتيمهم و أُلِْقيها ِفي مكَاٍن واِحٍد ثُم أَقُولُ أَِجيلُوا 

اِدقالص وفَه همهس جرخ كُمفَأَي امهِذِه السه ِخيباللَِّه لَا ي مهس اللَِّه و مهس هِلأَن اهوعِفي د .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج -١٠  

هعبفَأَت اقالِْعر ِريدِة يِدينالْم لٌ ِمنجر جرِد اللَِّه قَالَ خبِلأَِبي ع ا غُلَاممهداِن أَحدوعليه السالم (  أَس( 
فَلَما أَتى الْأَعوص نام الرجلُ فَأَخذَا صخرةً فَشدخا ِبها رأْسه فَأُِخذَا فَأُِتي ِبِهما محمد بن خاِلٍد 

 أَلُوهوِل فَسقْتاُء الْمِلياَء أَوج ِد اللَِّه وبا عأَلَ أَبلَ فَسفْعأَنْ ي فَكَِره مهِقيدعليه السالم ( أَنْ ي(   
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نِن فَظَنمحالر دبقَالَ ع هِجبي فَلَم ذَِلك ناِن علَ اثْنقْتى أَنْ يرلَا ي هِلأَن هِجيبأَنْ ي كَِره هأَن ت
ِبواِحٍد فَشكَا أَوِلياُء الْمقْتوِل محمد بن خاِلٍد و صِنيعه ِإلَى أَهِل الْمِدينِة فَقَالَ لَهم أَهلُ الْمِدينِة 

هِمن كُمِقيدأَنْ ي متدٍد ِإنْ أَرمحم نب فَرعوا جِبعلُوا فَقَالَ )عليه السالم (  فَاتفَفَع كُمتِه ظُلَامكُوا ِإلَيفَاش 
 )عليه السالم (  أَِقدهم فَلَما أَنْ دعاهم ِليِقيدهم اسود وجه غُلَاِم أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

تِد اللَِّه حبِلأَِبي ع ذَِلك فَذُِكر ادالِْمد هكَأَن ارعليه السالم ( ى ص( ما قُدلَم هِإن اللَّه كلَحفَقَالُوا أَص 
  .لَا جِميعاً ِليقْتلَ اسود وجهه حتى صار كَأَنه الِْمداد فَقَالَ ِإنه كَانَ يكْفُر ِباللَِّه جهرةً فَقُِت

  أَحمد بن محمٍد الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن عِلي بِن أَسباٍط -١١  
فَبلَغَ  قَالَ كَانِت امرأَةٌ ِبالْمِدينِة تؤتى )عليه السالم ( عن عمِه يعقُوب بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 طَلَقَتفَان ا الطَّلْقذَهأَةُ فَأَخرِت الْمِه فَفَِزعا ِإلَياَء ِبهجأَنْ ي رأَم ا وهعوا فَرهثَ ِإلَيعفَب رمع ذَِلك
ور ِه ِمنلَيلَ عخفَد اتم ثُم لَاملَّ الْغهتغُلَاماً فَاس تلَدوِر فَوِض الدعِت ِإلَى بوم ِمن أَِة ورِة الْمع

يذَا شه ِمن كلَيا عم ِمِننيؤالْم ا أَِمرياِئِه يلَسج ضعب فَقَالَ لَه اَء اللَّها شلَاِم مقَالَ  الْغ ٌء و
 لَِئن كُنتم اجتهدتم ما )الم عليه الس( بعضهم و ما هذَا قَالَ سلُوا أَبا الْحسِن فَقَالَ لَهم أَبو الْحسِن 

 ِبيةُ الصِدي كلَيقَالَ ع ثُم مطَأْتأَخ لَقَد أِْيكُمِبر مقُلْت متكُن لَِئن و متبأَص.  
  ١٢-حِض أَصعب نع سوني نِعيٍد عِن ساِلِح بص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِبِه   ع

 قَالَ سأَلْته عن رجٍل أَعنف علَى امرأَِتِه أَِو امرأٍَة أَعنفَت علَى زوِجها )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يقَالَ لَا ش را الْآخمهدلَ أَحا أُلِْز فَقَتِهمِن فَِإِن اتيونأْما ما ِإذَا كَانِهملَيَء ع ا لَممهِباللَِّه أَن ِمنيا الْيم

  .يِريدا الْقَتلَ 
  محمد بن يحيى رفَعه ِفي غُلَاٍم دخلَ دار قَوٍم فَوقَع ِفي الِْبئِْر فَقَالَ ِإنْ كَانوا -١٣  

  .متهِمني ضِمنوا 
  ١٤-محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابٍد ع

 عن مؤِمٍن قَتلَ رجلًا ناِصباً معروفاً ِبالنصِب علَى )عليه السالم ( بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
أَما هؤلَاِء فَيقْتلُونه ِبِه و لَو رِفع ِإلَى ِإماٍم عاِدٍل ِديِنِه غَضباً ِللَِّه تبارك و تعالَى أَ يقْتلُ ِبِه فَقَالَ 
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ظَاِهٍر لَم يقْتلْه ِبِه قُلْت فَيبطُلُ دمه قَالَ لَا و لَِكن ِإنْ كَانَ لَه ورثَةٌ فَعلَى الِْإماِم أَنْ يعِطيهم الديةَ 
  .ه ِإنما قَتلَه غَضباً ِللَِّه عز و جلَّ و ِللِْإماِم و ِلِديِن الْمسِلِمني ِمن بيِت الْماِل ِلأَنَّ قَاِتلَ
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١٥-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبيِه   م نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد بم
جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي مخلٍَد عن أَِبي 

أُِتي ِبرجٍل قَد قَتلَ رجلًا فَقَالَ لَه داود بن  قَالَ كُنت ِعند داود بِن عِلي فَ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 هقَالَ فَقَالَ ِإن هلْتقَت ِلم و داود قَالَ فَقَالَ لَه هلْتا قَتأَن معلَ قَالَ نجذَا الره لْتقُولُ قَتا تم ِليع

استعديت علَيِه الْولَاةَ الَِّذين كَانوا قَبلَك فَأَمروِني ِإنْ هو كَانَ يدخلُ علَى منِزِلي ِبغيِر ِإذِْني فَ
دخلَ ِبغيِر ِإذٍْن أَنْ أَقْتلَه فَقَتلْته قَالَ فَالْتفَت داود ِإلَي فَقَالَ يا أَبا عبِد اللَِّه ما تقُولُ ِفي هذَا قَالَ 

ى أَنأَر لَه ِد اللَِّه فَقُلْتبو عقَالَ أَب ِبِه فَقُِتلَ ثُم رقَالَ فَأَم لْهِلٍم فَاقْتسٍل مجِل رِبقَت أَقَر قَد عليه ( ه

  كَانَ ِفيِهم سعد بن عبادةَ فَقَالُوا يا سعد)صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ أُناساً ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه )السالم 
ما تقُولُ لَو ذَهبت ِإلَى منِزِلك فَوجدت ِفيِه رجلًا علَى بطِْن امرأَِتك ما كُنت صاِنعاً ِبِه قَالَ 

 و هم ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ سعد كُنت و اللَِّه أَضِرب رقَبته ِبالسيِف قَالَ فَخرج رسولُ اللَِّه 
 ِبالَِّذي قَالُوا و هربِف قَالَ فَأَخيِبالس قَهنع ِربأَض ذَا الَِّذي قُلْته نم دعا سذَا الْكَلَاِم فَقَالَ يه

عةُ الَِّذين  ِعند ذَِلك يا سعد فَأَين الشهود الْأَرب)صلى اهللا عليه وآله ( ما قَالَ سعد قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
قَالَ اللَّه عز و جلَّ فَقَالَ سعد يا رسولَ اللَِّه بعد رأِْي عيِني و ِعلِْم اللَِّه ِفيِه أَنه قَد فَعلَ فَقَالَ 

ِه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه عز و  ِإي و اللَِّه يا سعد بعد رأِْي عيِنك و ِعلِْم اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
يلَ ِلكُلِّ شعج لَّ قَدوِد  جهونَ الشا دلَ معج اً وداللَِّه ح وددى حدعت نلَى ملَ ععج اً ودٍء ح

 ِلِمنيسلَى الْموراً عتسِة معبالْأَر.  
يِه عِن ابِن محبوٍب عن رجٍل ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب-١٦  

 ِإنَّ لَنا جاراً ِمن همدانَ يقَالُ لَه الْجعد بن )عليه السالم ( الصباِح الِْكناِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 و فَضلَه فَيقَع ِفيِه أَ فَتأْذَنُ ِلي ِفيِه )عليه السالم ( ر عِلياً أَِمري الْمؤِمِنني عبِد اللَِّه و هو يجِلس ِإلَينا فَنذْكُ

 ارفَِإذَا ص هندصِلي ِفيِه لَأَر تأَِذن اللَِّه لَِئن ِإي و فَاِعلًا فَقُلْت تاِح أَ فَكُنبا الصا أَبفَقَالَ ِلي ي
 تمحا اقْتى ِفيههن قَد و كذَا الْفَتاِح هبا الصا أَبقَالَ فَقَالَ ي لَهى أَقْتتح هطْتبِفي فَخيِه ِبسلَيع

  ى  عِن الْفَتِك يا أَبا الصباِح ِإنَّ الِْإسلَام قَيد الْفَتك و لَِكن دعه فَستكْفَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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ِبغيِرك قَالَ أَبو الصباِح فَلَما رجعت ِمن الْمِدينِة ِإلَى الْكُوفَِة لَم أَلْبثْ ِبها ِإلَّا ثَماِنيةَ عشر يوماً 
خرجت ِإلَى الْمسِجِد فَصلَّيت الْفَجر ثُم عقَّبت فَِإذَا رجلٌ يحركُِني ِبِرجِلِه فَقَالَ يا أَبا الصباِح فَ

ِفي داِرِه الْبشرى فَقُلْت بشرك اللَّه ِبخيٍر فَما ذَاك فَقَالَ ِإنَّ الْجعد بن عبِد اللَِّه بات الْباِرحةَ 
 همفَِإذَا لَح هِملُونحوا يبتاً فَذَهيفُوِخ منالْم قِمثْلُ الز ولَاِة فَِإذَا هِللص قَظُوهِة فَأَيانبالَِّتي ِفي الْج

 وهفَنفَد دوأَس هتحطٍْع فَِإذَا تِفي ن وهعمظِْمِه فَجع نقُطُ عسي.  
 دمحم    وٍب ِمثْلَهبحِن مِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب.  

 أَظُنه )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه رفَعه عن بعِض أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه -١٧  
 دبع لْتامقَالَ ز اِنيتِجساِصٍم السا عا أَبا كُنِة فَلَمِدييالز أْيى رركَانَ ي و اِشيجالن ناللَِّه ب

 فَلَما انصرف )عليه السالم ( ِبالْمِدينِة ذَهب ِإلَى عبِد اللَِّه بِن الْحسِن و ذَهبت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَدخلْت علَى أَِبي عبِد )عليه السالم (  ِلي استأِْذنْ ِلي علَى أَِبي عبِد اللَِّه رأَيته مغتماً فَلَما أَصبح قَالَ

 و قُلْت ِإنَّ عبد اللَِّه بن النجاِشي يرى رأْي الزيِديِة و ِإنه ذَهب ِإلَى عبِد اللَِّه بِن )عليه السالم ( اللَِّه 
د سأَلَِني أَنْ أَستأِْذنَ لَه علَيك فَقَالَ ائْذَنْ لَه فَدخلَ علَيِه فَسلَّم فَقَالَ يا ابن رسوِل الْحسِن و قَ

 أَِمري ِتمشي هتِمعس نةً ِممعبس لْتقَت قَد و ِفيكُم قأَقُولُ ِإنَّ الْح و لَّاكُمولٌ أَتجي راللَِّه ِإن
 فَسأَلْت عن ذَِلك عبد اللَِّه بن الْحسِن فَقَالَ ِلي أَنت مأْخوذٌ ِبِدماِئِهم ِفي )عليه السالم ( مؤِمِنني الْ

ِليع ِتمشي هتِمعس ناِء موذاً ِبِدمأْخم تِإذَا كُن اساِدي النعن لَامفَع ِة فَقُلْتالْآِخر ا وينالد نب 
 فَكَيف قَتلْتهم قَالَ ِمنهم من جمع بيِني و )عليه السالم (  فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي طَاِلٍب 

ذَِلك ِفيخ قَد و هلْتفَقَت هتيِه بلَيع لْتخد نم مهِمن و هلْتفَقَت الطَِّريق هنيب قَالَ فَقَالَ لَه كُلُّه لَيع 
 يا أَبا ِخداٍش علَيك ِبكُلِّ رجٍل ِمنهم قَتلْته كَبش تذْبحه ِبِمنى ِلأَنك )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

ِبِإذِْن الِْإم مهلْتقَت كأَن لَو اِم وِر ِإذِْن الِْإميِبغ مهلْتقَتيش كلَيع كُني ِة  اِم لَمالْآِخر ا وينٌء ِفي الد.  
  ١٨- نع ِديهوٍق النرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 )عليه السالم ( الَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه مروِك بِن عبيٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن منصوِر بِن حاِزٍم قَ
  كُنت أَخرج ِفي الْحداثَِة ِإلَى الْمخارجِة مع شباِب أَهِل الْحي و ِإني بِليت أَنْ ضربت رجلًا 
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ضربةً ِبعصاً فَقَتلْته فَقَالَ أَ كُنت تعِرف هذَا الْأَمر ِإذْ ذَاك قَالَ قُلْت لَا فَقَالَ ِلي ما كُنت علَيِه 
  .ِمن جهِلك ِبهذَا الْأَمِر أَشد علَيك ِمما دخلْت ِفيِه 

حي نب دمحم    ٍد ِمثْلَهيبِن عِك بورم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عي.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٩  

  .قَالَ مِن اقْتص ِمنه فَهو قَِتيلُ الْقُرآِن 
 الِْبئْر جبار و الْعجماُء جبار )صلى اهللا عليه وآله (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -٢٠  

 اربِدنُ جعالْم و.  
  ٢١- ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم ِفعاِد قَالَ رنذَا الِْإسِبه طْ)صلوات اهللا عليه (   وب اسلٌ دجٍل  رجر ن

 علَيِه أَنْ يداس بطْنه حتى يحِدثَ ِفي ِثياِبِه كَما أَحدثَ )عليه السالم ( حتى أَحدثَ ِفي ِثياِبِه فَقَضى 
  .أَو يغرم ثُلُثَ الديِة 

ابالَى ِكتعت اَء اللَّهِإنْ ش لُوهتي اِت وياِب الدِكت ذَا آِخراِت    هادهالش .  
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  ِكتاب الشهاداِت
  باب أَوِل صك كُِتب ِفي الْأَرِض

ٍد عن أَِبيِه عن خلَِف بِن حماٍد عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ١
 علَى أَِبي الْعباِس و هو ِبالِْحريِة خرج )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ لَما قَِدم أَبو عبِد اللَِّه 

 ِة والِْحري نيب لَهقْبتى فَاسوسم نى بِعيس ِريدماً يوي ةَ الْقَاِضي فَقَالَ لَهمربش ناب هعم الْكُوفَِة و
 ناب فَقَالَ لَه هعى مضقَالَ فَم كطْوخ اللَّه رقَص فَقَالَ قَد كتدِد اللَِّه فَقَالَ أَربا عا أَبي نِإلَى أَي

يِد اللَِّه ِفي شبا عا أَبقُولُ يا تةَ ممربٍء  شيِدي ِفيِه شِعن كُني فَلَم الْأَِمري هنأَلَِني عا  سم ٌء فَقَالَ و
 ملَى آدع ضرلَّ عج و زع ِإنَّ اللَّه معِض قَالَ نِفي الْأَر اٍب كُِتبِل ِكتأَو نأَلَِني عقَالَ س وه )

ِر الذَّر نِبياً فَنِبياً و مِلكاً فَمِلكاً و مؤِمناً فَمؤِمناً و كَاِفراً  ذُريته عرض الْعيِن ِفي صو)عليه السالم 
 داوى ِإلَى دهتا انقَالَ )عليه السالم ( فَكَاِفراً فَلَم هرمع ترقَص و هتمكَر و هأْتبذَا الَِّذي نه نقَالَ م 

و زع ى اللَّهحفَأَو الَ والْآج تبكَت ي قَدِإن ةً ونونَ سعبأَر هرمع داود كنذَا ابِه هلَّ ِإلَيج 
 ئاً ِمنيش لَه لْتعاِب فَِإنْ جالِْكت ِدي أُمِعن و أُثِْبت اُء وا أَشو محا أَمأَن و اقزالْأَر تمقَس

لَ يا رب قَد جعلْت لَه ِمن عمِري ِستني سنةً تمام الِْمائَِة قَالَ فَقَالَ اللَّه عز عمِرك أَلْحقْت لَه قَا
و جلَّ ِلجبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ و ملَِك الْموِت اكْتبوا علَيِه ِكتاباً فَِإنه سينسى قَالَ فَكَتبوا علَيِه 

تخ اباً وِكت اهفَاةُ أَتالْو مآد ترضا حقَالَ فَلَم نيِة ِعلِّيِطين ِمن ِتِهمِنحِبأَج وهم  
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والْم لَكا مي مِت فَقَالَ آدوالْم لَكم ِمن ِقيب قَالَ قَد كوحر ِلأَقِْبض قَالَ ِجئْت اَء ِبكا جِت م
 ابالِْكت لَه جرأَخ ِئيلُ وربِه جلَيلَ عزن قَالَ و داود ِنكا ِلابهلْتعج كةً فَقَالَ ِإننونَ سِري ِستمع

ن أَجِل ذَِلك ِإذَا خرج الصك علَى الْمديوِن ذَلَّ الْمديونُ فَقَبض  فَِم)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 هوحر.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن ِعيسى بِن أَيوب عن عِلي بِن مهِزيار عمن ذَكَره عن أَِبي - ٢  
ا عِرض علَى آدم ولْده نظَر ِإلَى داود فَأَعجبه فَزاده خمِسني سنةً ِمن  قَالَ لَم)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عمِرِه قَالَ و نزلَ علَيِه جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ فَكَتب علَيِه ملَك الْموِت صكّاً ِبالْخمِسني سنةً فَلَما 
نِزلَ علَيِه ملَك الْموِت فَقَالَ آدم قَد بِقي ِمن عمِري خمسونَ سنةً قَالَ فَأَين حضرته الْوفَاةُ أُ

 ِئيلُ وربِه جلَيلَ عزا فَنهكَرأَن ا أَوهِسيكُونَ نا أَنْ يقَالَ فَِإم داود ِنكا ِلابهلْتعونَ الَِّتي جسمالْخ
 كَانَ أَولَ )عليه السالم (  فَشِهدا علَيِه و قَبضه ملَك الْموِت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ) عليهما السالم (ِميكَاِئيلُ 

  .صك كُِتب ِفي الدنيا 
  باب الرجلُ يدعى ِإلَى الشهادِة

 اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد- ١
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال يأْب الشهداُء ِإذا ما دعوا فَقَالَ لَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا أَنْ يهلَيع دهشِة يادهِإلَى الش ِعيٍد ِإذَا دِغي ِلأَحبني لَكُم دهقُولَ لَا أَش.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي - ٢  
  الصباِح 
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 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال يأْب الشهداُء ِإذا ما دعوا )عليه السالم ( الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَكُم دهقُولَ لَا أَشا أَنْ يهلَيع دهشٍة يادهِإلَى ش ِعيٍد ِإذَا دِغي ِلأَحبنفَقَالَ لَا ي.  

أَِبي    ع نع لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
  . ِمثْلَه و قَالَ فَذَِلك قَبلَ الِْكتاِب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  ٣ -محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد ب

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال يأْب الشهداُء ِإذا ما )عليه السالم ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن 
ح ٍن أَويلَى دع لَه دهشلُ ِلتجالر اكعوا فَقَالَ ِإذَا دعد هنع سقَاعأَنْ ت ِغ لَكبني لَم ق.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤  
  .عوا قَالَ قَبلَ الشهادِة  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ال يأْب الشهداُء ِإذا ما د)عليه السالم ( 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن النضِر بِن سويٍد عِن - ٥  
 ِة فَأَِجبادهِإلَى الش ِعيتقَالَ ِإذَا د اِئِنيداٍح الْمرج نانَ عملَيِن سالْقَاِسِم ب.  

دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن داود   ِع- ٦  
 قَالَ لَا يأْب الشهداُء أَنْ تِجيب ِحني تدعى قَبلَ الِْكتاِب )عليه السالم ( بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

.  
   الشهادِةباب ِكتماِن

١ - انَ ورجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لى اهللا ص(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( محمِد بِن عِلي عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

 من كَتم شهادةً أَو شِهد ِبها ِليهِدر لَها ِبها دم امِرٍئ مسِلٍم أَو ِليزِوي مالَ امِرٍئ مسِلٍم )عليه وآله 
لَاِئقالْخ ِرفُهعت وحِهِه كُدجِفي و ِر وصالْب دةٌ مِهِه ظُلْمجِلو ِة وامالِْقي موى يأَت ِبِه وسن ِمِه وِباس   
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 دم ورِهِه نجِلو ِة وامالِْقي موى يِلٍم أَتسِرٍئ مام قا حِبه ِييحِلي قةَ حادهش ِهدش نِر مصالْب
 أَ لَا ترى أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ )عليه السالم ( تعِرفُه الْخلَاِئق ِباسِمِه و نسِبِه ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

  .و أَِقيموا الشهادةَ ِللَِّه 
  ٢ -مِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عي

  . ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يكْتمها فَِإنه آِثم قَلْبه قَالَ بعد الشهادِة )عليه السالم ( 
  ٣ -اِعيلَ بمِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد بمحم نانَ عرِن ِمه

 قَالَ كَتب أَِبي ِفي )عليه السالم ( منصوٍر الْخزاِعي عن عِلي بِن سويٍد الساِئي عن أَِبي الْحسِن 
ع لَو ةَ ِللَِّه وادهفَأَِقِم الش مِة لَهادهِن الشع هأَلْتس و الَِتِه ِإلَيِرس ِبنيالْأَقْر ِن وياِلدأَِو الْو فِْسكلَى ن

  .ِفيما بينك و بينهم فَِإنْ ِخفْت علَى أَِخيك ضيماً فَلَا 
 انَ ِمثْلَهرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيسالْح   .  

لُ يجاباب الرهلَيع دهشي لَم ةَ وادهالش عمس  
(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

هو ِبالِْخياِر ِإنْ شاَء شِهد و ِإنْ شاَء  قَالَ ِإذَا سِمع الرجلُ الشهادةَ و لَم يشهد علَيها فَ)عليه السالم 
 دهشِإلَّا أَنْ ي لَه كُني لَم ِهدقَالَ ِإذَا أُش و كَتس.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن - ٢  
نِزيٍن عفٍَر رعأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بمحعليه السالم (  م( دهشي لَم ةَ وادهلُ الشجالر ِمعقَالَ ِإذَا س 

 كَتاَء سِإنْ ش و ِهداَء شاِر ِإنْ شِبالِْخي وا فَههلَيع.  
  ٣ -ِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعاٍل عِن فَض

 قَالَ ِإذَا سِمع الرجلُ الشهادةَ و لَم يشهد علَيها فَهو )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 
  ِبالِْخياِر ِإنْ 
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 دهشِإلَّا أَنْ ي ِحلُّ لَهلَا ي و دهشالظَّاِلِم فَلْي ِمن ِلمِإلَّا ِإذَا ع كَتاَء سِإنْ ش و ِهداَء شش.  
 و غَيِرِه عن يونس عن بعِض   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر- ٤  

 قَالَ ِإذَا سِمع الرجلُ الشهادةَ فَلَم يشهد علَيها فَهو ِبالِْخياِر )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .فَيشهد و لَا يِحلُّ لَه أَنْ لَا يشهد ِإنْ شاَء شِهد و ِإنْ شاَء سكَت ِإلَّا ِإذَا عِلم ِمن الظَّاِلِم 

  ٥ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
هادةَ و لَم يشهد علَيها فَهو  قَالَ ِإذَا سِمع الرجلُ الش)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 كَتاَء سِإنْ ش و ِهداَء شاِر ِإنْ شِبالِْخي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عِن - ٦  

 عِن الرجِل يحضر ِحساب )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن 
 اَء لَمِإنْ ش و ِهداَء شِه ِإنْ شِإلَي ا فَقَالَ ذَِلكمهِمن ِمعا سلَى مةَ عادهالش هاِن ِمنطْلُبِل فَيجالر

س قَد قِبح ِهدفَِإنْ ش دهشييفَلَا ش دهشي ِإنْ لَم و هِمع  اهِهدشي ا لَممهِه ِلأَنلَيَء ع.  
  باب الرجِل ينسى الشهادةَ و يعِرف خطَّه ِبالشهادِة

 عن حماِد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن النعماِن- ١
 الرجلُ يشِهدِني علَى الشهادِة )عليه السالم ( بِن عثْمانَ عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِلي ِإذَا كَانَ فَأَعِرف خطِّي و خاتِمي و لَا أَذْكُر شيئاً ِمن الْباِقي قَِليلًا و لَا كَِثرياً قَالَ فَقَالَ 
 لَه دهلٌ ِثقَةٌ فَاشجر كعم ِثقَةً و كاِحبص.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد قَالَ كَتب ِإلَيِه - ٢  
ٍب زعموا أَنهم أَشهدوِني علَى ما ِفيِه و جعفَر بن ِعيسى جِعلْت ِفداك جاَءِني ِجريانٌ لَنا ِبِكتا

ِفي الِْكتاِب اسِمي ِبخطِّي قَد عرفْته و لَست أَذْكُر الشهادةَ و قَد دعوِني ِإلَيها فَأَشهد لَهم علَى 
 أَو لَا تِجب لَهم الشهادةُ علَي حتى معِرفَِتي أَنَّ اسِمي ِفي الِْكتاِب و لَست أَذْكُر الشهادةَ

 دهشلَا ت بفَكَت كُني لَم طِّي أَواِب ِبخِمي ِفي الِْكتا كَانَ اسهأَذْكُر.  
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حمد بن محمٍد عن محمِد بِن حسانَ عن ِإدِريس بِن الْحسِن عن عِلي بِن ِغياٍث   أَ- ٣
  . قَالَ لَا تشهدنَّ ِبشهادٍة حتى تعِرفَها كَما تعِرف كَفَّك )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم ( يم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِه- ٤  
 لَا تشهد ِبشهادٍة لَا تذْكُرها فَِإنه من شاَء كَتب ِكتاباً و )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .نقَش خاتماً 
نوِرباب مِبالز ِهدش   

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن - ١
هادِة  قَالَ ما ِمن رجٍل يشهد ِبش)عليه السالم ( عثْمانَ عن رجٍل عن صاِلِح بِن ِميثٍَم عن أَِبي جعفٍَر 

  .زوٍر علَى ماِل رجٍل مسِلٍم ِليقْطَعه ِإلَّا كَتب اللَّه لَه مكَانه صكّاً ِإلَى الناِر 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

  .الَ شاِهد الزوِر لَا تزولُ قَدماه حتى تِجب لَه النار  قَ)عليه السالم ( 
  عِلي بن محمِد بِن بندار عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد - ٣  

 لَا ينقَِضي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَلَام شاِهِد الزوِر ِمن بيِن يدِي الْحاِكِم حتى يتبوأَ مقْعده ِمن الناِر و كَذَِلك من كَتم الشهادةَ 

.  
هش نع عجر ثُم ِهدش نِتِهباب ماد  

١ - نع هربأَخ نماٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي الشهوِد ِإذَا شِهدوا علَى رجٍل ثُم رجعوا عن شهادِتِهم و قَد قُِضي )عليهما السالم ( أَحِدِهما 

 الرجِل ضمنوا ما شِهدوا ِبِه و غُرموا و ِإنْ لَم يكُن قُِضي طُِرحت شهادتهم و لَم يغرِم علَى
  .الشهود شيئاً 

ٍن   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزي- ٢  
   ِفي شاِهِد الزوِر ما توبته قَالَ يؤدي ِمن الْماِل )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 شِهد علَيِه ِبقَدِر ما ذَهب ِمن ماِلِه ِإنْ كَانَ النصف أَِو الثُّلُثَ ِإنْ كَانَ شِهد هذَا و آخر الَِّذي
 هعم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن جِميٍل عن أَِبي - ٣  
ُء قَاِئماً ِبعيِنِه رد علَى صاِحِبِه و ِإنْ لَم   ِفي شاِهِد الزوِر قَالَ ِإنْ كَانَ الشي)ليه السالم ع( عبِد اللَِّه 

  .يكُن قَاِئماً ضِمن ِبقَدِر ما أُتِلف ِمن ماِل الرجِل 
  ٤ - نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب )

 ِفي أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل محصٍن ِبالزنى ثُم رجع أَحدهم بعد ما قُِتلَ الرجلُ قَالَ )عليه السالم 
  .الَ تعمدت قُِتلَ ِإنْ قَالَ الراِبع أَوهمت ضِرب الْحد و غُرم الديةَ و ِإنْ قَ

 عن )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن ِإبراِهيم بِن نعيٍم الْأَزِدي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٥  
 يقْتلُ الراِبع و أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل ِبالزنى فَلَما قُِتلَ رجع أَحدهم عن شهادِتِه قَالَ فَقَالَ

  .يؤدي الثَّلَاثَةُ ِإلَى أَهِلِه ثَلَاثَةَ أَرباِع الديِة 
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٦  

ُء قَاِئماً ِبعيِنِه رد علَى صاِحِبِه و ِإلَّا ضِمن ِبقَدِر ما أُتِلف ِمن  شي ِفي شهادِة الزوِر ِإنْ كَانَ ال)
  .ماِل الرجِل 

 ِفي )عليه السالم (   ابن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧  
لَى اما عِهدِن شياِهدقَالَ ش الطَّلَاق كَرا فَأَنهجواَء زج ثُم تجوزا فَتا طَلَّقَههجوأٍَة ِبأَنَّ زر

  .يضرباِن الْحد و يضمناِن الصداق ِللزوِج ثُم تعتد ثُم ترِجع ِإلَى زوِجها الْأَوِل 
  ٨ - نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع

 ِفي رجٍل شِهد علَيِه رجلَاِن )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
ا كَانَ بعد ذَِلك جاَء الشاِهداِن ِبرجٍل آخر فَقَالَا هذَا الساِرق و ِبأَنه سرق فَقَطَع يده حتى ِإذَ

 ِجزي لَم ِة ويالد فا ِنصمهما أَنْ غَرِهملَيى عذَا فَقَضِبه ا ذَِلكنهبا شمِإن هدي تالَِّذي قَطَع سلَي
  .شهادتهما علَى الْآخِر 
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  باب شهادِة الْواِحِد و يِمِني الْمدِعي
١ -اِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح ن

 يِجيز ِفي الديِن شهادةَ )عليه السالم (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
  .رجٍل و يِمني الْمدِعي 

 )عليه السالم ( لَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى قَا- ٢  
  . قَضى ِبشاِهٍد و يِمٍني )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ حدثَِني أَِبي أَنَّ رسولَ اللَِّه 

ِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَ- ٣  
 عِن الرجِل يكُونُ لَه ِعند الرجِل الْحق و لَه شاِهد )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  يقِْضي ِبشاِهٍد واِحٍد و يِمني صاِحِب الْحق و)صلى اهللا عليه وآله ( واِحد قَالَ فَقَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
  .ذَِلك ِفي الديِن 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر - ٤  
ِبشاِهٍد واِحٍد  يقِْضي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قاِحِب الْحِمِني صي عم.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ٥  

 فَسأَلَاه عن شاِهٍد و يِمٍني )لسالم عليه ا( دخلَ الْحكَم بن عتيبةَ و سلَمةُ بن كُهيٍل علَى أَِبي جعفٍَر 
 ِعندكُم ِبالْكُوفَِة فَقَالَا هذَا )عليه السالم (  و قَضى ِبِه عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ قَضى ِبِه رسولُ اللَِّه 

ا ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ و ِخلَاف الْقُرآِن فَقَالَ و أَين وجدتموه ِخلَاف الْقُرآِن فَقَالَ
 فَقَولُه و أَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم )عليه السالم ( أَشِهدوا ذَوي عدٍل ِمنكُم فَقَالَ لَهما أَبو جعفٍَر 

ِليقَالَ ِإنَّ ع ِميناً ثُمي اِحٍد وةَ وادهلُوا شقْبأَنْ لَا ت وِجِد الْكُوفَِة )عليه السالم ( اً هسكَانَ قَاِعداً ِفي م 
 ِليةَ فَقَالَ عطَلْح عِدر هعم و ِميِميقُفٍْل الت ناللَِّه ب دبِبِه ع رةَ )عليه السالم ( فَمطَلْح عِذِه ِدره 

ِه بن قُفٍْل فَاجعلْ بيِني و بينك قَاِضيك الَِّذي رِضيته أُِخذَت غُلُولًا يوم الْبصرِة فَقَالَ لَه عبد اللَّ
 ِلِمنيسِللْم  
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 ِليحاً فَقَالَ عيرش هنيب و هنيلَ بعِة فَقَالَ ) عليه السالم (فَجرصالْب موغُلُولًا ي ةَ أُِخذَتطَلْح عِذِه ِدره 
 فَشِهد أَنها ِدرع طَلْحةَ أُِخذَت غُلُولًا )عليه السالم ( لَه شريح هاِت علَى ما تقُولُ بينةً فَأَتاه ِبالْحسِن 

حيرِة فَقَالَ شرصالْب موا يعفَد رآخ هعكُونَ مى يتاِهٍد حِة شادهفَلَا أَقِْضي ِبش اِحدو اِهدذَا شه 
قَنبراً فَشِهد أَنها ِدرع طَلْحةَ أُِخذَت غُلُولًا يوم الْبصرِة فَقَالَ شريح هذَا مملُوك و لَا أَقِْضي 

 فَقَالَ خذُوها فَِإنَّ هذَا قَضى ِبجوٍر ثَلَاثَ مراٍت )عليه السالم ( ب عِلي ِبشهادِة مملُوٍك قَالَ فَغِض
قَالَ فَتحولَ شريح ثُم قَالَ لَا أَقِْضي بين اثْنيِن حتى تخِبرِني ِمن أَين قَضيت ِبجوٍر ثَلَاثَ مراٍت 

حيو أَو لَكيو فَقَالَ لَه ِة فَقُلْترصالْب موغُلُولًا ي ةَ أُِخذَتطَلْح عا ِدرهأَن كتربا أَخي لَمِإن ك
 حيثُما وِجد غُلُولٌ أُِخذَ ِبغيِر بينٍة )صلى اهللا عليه وآله ( هاِت علَى ما تقُولُ بينةً و قَد قَالَ رسولُ اللَِّه 

لَم يسمِع الْحِديثَ فَهِذِه واِحدةٌ ثُم أَتيتك ِبالْحسِن فَشِهد فَقُلْت هذَا واِحد و لَا فَقُلْت رجلٌ 
 ِبشهادِة واِحٍد )صلى اهللا عليه وآله ( أَقِْضي ِبشهادِة واِحٍد حتى يكُونَ معه آخر و قَد قَضى رسولُ اللَِّه 

ِمٍني فَهي ذَا وه ِة فَقُلْترصالْب موغُلُولًا ي ةَ أُِخذَتطَلْح عا ِدرهأَن ِهدٍر فَشبِبقَن كتيأَت اِن ثُمتِذِه ِثن
 لَكيقَالَ و لًا ثُمدلُوِك ِإذَا كَانَ عمِة الْمادهِبش أْسا بم لُوٍك ومِة مادهلَا أَقِْضي ِبش و لُوكمم أَو

  .ويحك ِإمام الْمسِلِمني يؤمن ِمن أُموِرِهم علَى ما هو أَعظَم ِمن هذَا 
  بعض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن سيِف بِن عِمريةَ عن منصوِر بِن - ٦  

 قَالَ ِإذَا شِهد ِلصاِحِب الْحق امرأَتاِن و يِمينه )عليه السالم (  الْحسِن حاِزٍم قَالَ حدثَِني الثِّقَةُ عن أَِبي
 اِئزج وفَه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٧  

 أَجاز شهادةَ النساِء مع يِمِني الطَّاِلِب ِفي الديِن )صلى اهللا عليه وآله (  رسولَ اللَِّه  أَنَّ)عليه السالم ( اللَِّه 
 قلَح قَّهِباللَِّه ِإنَّ ح ِلفحي.  

ِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَ- ٨  
صلى اهللا عليه (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


اِل ِإلَّا  يِجيز ِفي الديِن شهادةَ رجٍل واِحٍد و يِمني صاِحِب الديِن و لَم يكُن يِجيز ِفي الِْهلَ)وآله 
  .شاِهدي عدٍل 
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  باب
 يحيى   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن- ١

 قَالَ قَالَ لَه رجلٌ أَ )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن داود عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه 
شهد أَنه رأَيت ِإذَا رأَيت شيئاً ِفي يدي رجٍل أَ يجوز ِلي أَنْ أَشهد أَنه لَه قَالَ نعم قَالَ الرجلُ أَ

 أَ فَيِحلُّ الشراُء ِمنه قَالَ نعم )عليه السالم ( ِفي يِدِه و لَا أَشهد أَنه لَه فَلَعلَّه ِلغيِرِه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 
از لَك أَنْ تشتِريه و يِصري ِملْكاً لَك ثُم  فَلَعلَّه ِلغيِرِه فَِمن أَين ج)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 كِلِه ِإلَيِقب ِمن ِملْكُه ارص نِإلَى م هِسبنأَنْ ت وزجلَا ي ِه ولَيع ِلفحت ِلي و والِْملِْك ه دعقُولَ بت
  .ز هذَا لَم يقُم ِللْمسِلِمني سوق  لَو لَم يج)عليه السالم ( ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ - ٢  
و تركَها ِمرياثَه و أَنه لَيس لَه ابن أَِبي لَيلَى يسأَلُِني الشهادةَ علَى أَنَّ هِذِه الدار مات فُلَانٌ 

 وسما الْغِلفُنحلَى يأَِبي لَي نِإنَّ اب قُلْت كِعلْم وا هِبم دهفَقَالَ اش ا لَهنِهدالَِّذي ش راِرثٌ غَيو
 لَى ِعلِْمكع وا همِإن ِلفقَالَ اح.  

  ٣ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِض   ِعدعب نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح ن
 قَالَ قُلْت يكُونُ ِللرجِل ِمن ِإخواِني ِعنِدي شهادةٌ و لَيس )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

فَِإذَا عِلمت أَنها حق فَصححها ِبكُلِّ وجٍه حتى يِصح لَه حقُّه كُلُّها يِجيزها الْقُضاةُ ِعندنا قَالَ 
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن معاِويةَ بِن وهٍب - ٤  
 الرجلُ يكُونُ ِفي داِرِه ثُم يِغيب عنها ثَلَاِثني سنةً و يدع ِفيها )م عليه السال( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِعيالَه ثُم يأِْتينا هلَاكُه و نحن لَا ندِري ما أَحدثَ ِفي داِرِه و لَا ندِري ما حدثَ لَه ِمن الْولَِد ِإلَّا 
 نحن لَمعا لَا نثَِتِه أَنرو نيب ارِذِه الده مقْسلَا ي و لَدو ثَ لَهدلَا ح ئاً وياِرِه شثَ ِفي ددأَح هأَن

الَِّذين ترك ِفي الداِر حتى يشهد شاِهدا عدٍل أَنَّ هِذِه الدار دار فُلَاِن بِن فُلَاٍن مات و تركَها 
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ياثاً بقُولُ ِمريةُ فَيالْأَم و دبالْع كُونُ لَهلُ يجالر قُلْت معذَا قَالَ نلَى هع دهشفُلَاٍن أَ فَن فُلَاٍن و ن
  أَبق غُلَاِمي و أَبقَت أَمِتي فَيوجد ِفي الْبلَِد فَيكَلِّفُه الْقَاِضي الْبينةَ أَنَّ هذَا 
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غُلَام فُلَاٍن لَم يِبعه و لَم يهبه أَ فَنشهد علَى هذَا ِإذَا كُلِّفْناه و نحن لَم نعلَم أَحدثَ شيئاً قَالَ 
  .مرِء الْمسِلِم غُلَامه أَو أَمته أَو غَاب عنك لَم تشهد علَيِه فَكُلَّما غَاب ِمن يِد الْ

  باب ِفي الشهادِة ِلأَهِل الديِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد - ١

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يكُونُ لَه علَى الرجِل الْحق فَيجحده حقَّه و يحِلف أَنه )سالم عليه ال( اللَِّه 
يِه شلَيع سوِر ِإذَا  لَيِة الزادهقِِّه ِبشاُء حيا ِإحلَن وزجةٌ ينيقِِّه بلَى حع قاِحِب الْحِلص سلَي ٌء و

ِليِس خدِلِعلَِّة الت ذَِلك وزجفَقَالَ لَا ي هابذَه ِشي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن سعِد بِن سعٍد - ٢  

 قَالَ سأَلْته قُلْت لَه رجلٌ ِمن )الم عليه الس( عن محمِد بِن الْقَاِسِم بِن الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن 
 قِْدرلَا ي و هدِعن سلَي هأَن ِلمع قَد و هِبسحي و هرسعأَنْ ي ِريداِلٍف يخٍل مجِلر نيِه دلَيع اِليكوم

ف لَه ِليدفَعه عن نفِْسِه حتى ييسر اللَّه لَه و ِإنْ علَيِه و لَيس ِلغِرِميِه بينةٌ هلْ يجوز لَه أَنْ يحِل
 وزجِه قَالَ لَا يلَيوا عدهشأَنْ ي وزجلْ يه قِْدرلَا ي هفُوا أَنرع قَد اِليكوم ِمن ودهِه الشلَيكَانَ ع

 هظُلْم ِوينلَا ي ِه ولَيوا عدهشأَنْ ي.  
  باب شهادِة الصبياِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي أَيوب الْخزاِز قَالَ - ١
قَالَ قُلْت ِسِنني رشلَغَ علَاِم فَقَالَ ِإذَا بةُ الْغادهش وزجى تتفٍَر معج ناِعيلَ بمِإس أَلْتس وزجي و 

 دخلَ ِبعاِئشةَ و ِهي ِبنت عشِر ِسِنني و لَيس يدخلُ )صلى اهللا عليه وآله ( أَمره قَالَ فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 تازج و هرأَم ازج ِسِنني رشلَاِم عأَةً فَِإذَا كَانَ ِللْغركُونَ امى تتِة حاِريِبالْج  
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 هتادهش.  
 )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ٢  

ادهش وزجي هذُ ِبالثَّاِني ِمنخؤلَا ي ِل كَلَاِمِه وذُ ِبأَوخؤِل يِفي الْقَت معاِن قَالَ نيبةُ الص.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن حمرانَ قَالَ - ٣  

 عن شهادِة الصِبي قَالَ فَقَالَ لَا ِإلَّا ِفي الْقَتِل يؤخذُ ِبأَوِل كَلَاِمِه و )سالم عليه ال( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .لَا يؤخذُ ِبالثَّاِني 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٤  
م نا عِدِهمأَح نِلٍم عسِن مِد بمعليهما السالم ( ح( قَلَهِة قَالَ ِإنْ عادهلَى الشع دهشي ِبيقَالَ ِفي الص 

 هتادهش تازج قح هأَن ِركدي ِحني.  
 )عليه السالم ( ي عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِن- ٥  

 ِمِننيؤالْم ِإذَا )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري تازج ارِصغ مه و موهدهاِن ِإذَا أَشيبةَ الصادهِإنَّ ش 
  .كَِبروا ما لَم ينسوها 

 ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن- ٦  
 عِن الصِبي هلْ تجوز شهادته ِفي الْقَتِل قَالَ يؤخذُ )عليه السالم ( جِميٍل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ِبأَوِل كَلَاِمِه و لَا يؤخذُ ِبالثَّاِني 

  الْمماِليِكباب شهادِة 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي - ١
  .ا كَانَ عدلًا  لَا بأْس ِبشهادِة الْمملُوِك ِإذَ)عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٢  

( لَِّه جِميعاً عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد ال

   ِفي شهادِة )عليه السالم 
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وِك عمر بن الْمملُوِك قَالَ ِإذَا كَانَ عدلًا فَهو جاِئز الشهادِة ِإنَّ أَولَ من رد شهادةَ الْمملُ
الْخطَّاِب و ذَِلك أَنه تقَدم ِإلَيِه مملُوك ِفي شهادٍة فَقَالَ ِإنْ أَقَمت الشهادةَ تخوفْت علَى نفِْسي 

  .وٍك بعدك و ِإنْ كَتمتها أَِثمت ِبربي فَقَالَ هاِت شهادتك أَما ِإنا لَا نِجيز شهادةَ مملُ
بِن [  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن بريِد - ٣  
م ِإنَّ أَولَ من  قَالَ سأَلْته عِن الْمملُوِك تجوز شهادته قَالَ نع)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه ] معاِويةَ

  .رد شهادةَ الْمملُوِك لَفُلَانٌ 
وزجا لَا يم اِء وسِة النادهش ِمن وزجا يباب م  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج و محمِد بِن - ١
 قَالَ قُلْنا أَ تجوز شهادةُ النساِء ِفي الْحدوِد فَقَالَ ِفي الْقَتِل )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه حمرانَ عن أَِب

  . كَانَ يقُولُ لَا يبطُلُ دم امِرٍئ مسِلٍم )عليه السالم ( وحده ِإنَّ عِلياً 
 ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْحلَِبي عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٢  

 أَنه سِئلَ هلْ تقْبلُ شهادةُ النساِء ِفي النكَاِح فَقَالَ تجوز ِإذَا كَانَ معهن )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِليكَانَ ع لٌ وجعليه السالم ( ر(ِل  يجالر عاِء مسةُ النادهش وزجت ا ِفي الطَّلَاِق قُلْتهقُولُ لَا أُِجيز

ِفي الديِن قَالَ نعم و سأَلْته عن شهادِة الْقَاِبلَِة ِفي الِْولَادِة قَالَ تجوز شهادةُ الْواِحدِة و قَالَ 
ِفي الْمنفُوِس و الْعذْرِة و حدثَِني من سِمعه يحدثُ أَنَّ أَباه ] ديِن وِفي ال[تجوز شهادةُ النساِء 
 أَجاز شهادةَ النساِء ِفي الديِن مع يِمِني الطَّاِلِب يحِلف ِباللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَخبره أَنَّ رسولَ اللَِّه 

لَح قَّهِإنَّ ح ق.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٣  

تاِن و  قَالَ سأَلْته عن شهادِة النساِء ِفي الرجِم فَقَالَ ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةُ ِرجاٍل و امرأَ)عليه السالم ( اللَِّه 
  .ِإذَا كَانَ رجلَاِن و أَربع ِنسوٍة لَم يجز ِفي الرجِم 
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٤ -ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب 
عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْته عن شهادِة النساِء فَقَالَ تجوز شهادةُ النساِء وحدهن علَى ما لَا 

لنكَاِح ِإذَا كَانَ معهن رجلٌ و لَا يستِطيع الرجالُ ينظُرونَ ِإلَيِه و تجوز شهادةُ النساِء ِفي ا
 اٍل وى ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةُ ِرجنالز دا ِفي حهتادهش وزجا تهأَن رِم غَيلَا ِفي الد ِفي الطَّلَاِق و وزجت

  .امرأَتاِن و لَا تجوز شهادةُ رجلَيِن و أَربِع ِنسوٍة 
  ٥ -ِن   عِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِلي

 قَالَ قُلْت لَه تجوز )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
 ِفي ِنكَاٍح أَو طَلَاٍق أَو ِفي رجٍم قَالَ تجوز شهادةُ النساِء ِفيما لَا يستِطيع الرجالُ شهادةُ النساِء

 وزجت لٌ وجر نهعكَاِح ِإذَا كَانَ مِفي الن نهتادهش وزجت لٌ وجر نهعم سلَي ِه ووا ِإلَيظُرنأَنْ ي
هتادهٍة شوِع ِنسبأَر ِن ولَيجةُ رادهش وزجلَا ت اِن وأَترام اٍل وى ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةُ ِرجنالز دِفي ح ن

  .ِفي الزنى و الرجِم و لَا تجوز شهادتهن ِفي الطَّلَاِق و لَا ِفي الدِم 
  ٦ -م نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمح

محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ لَا تجوز شهادةُ النساِء ِفي الِْهلَاِل و لَا ِفي الطَّلَاِق و قَالَ سأَلْته عِن 
معقَالَ فَقَالَ ن نهتادهش وزجاِء تساِء النفَسالن ِة وذْرِفي الْع .  

 قَالَ تجوز شهادةُ )صلوات اهللا عليه (   يونس عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧  
  .النساِء ِفي الْعذْرِة و كُلِّ عيٍب لَا يراه الرجالُ 

  ٨ -ِد اللَِّه ببع نع هنِد اللَِّه   عبا عأَب تِمعاٍن قَالَ سعليه السالم ( ِن ِسن( وزجقُولُ لَا تي 
شهادةُ النساِء ِفي رؤيِة الِْهلَاِل و لَا تجوز ِفي الرجِم شهادةُ رجلَيِن و أَربِع ِنسوٍة و تجوز ِفي 

اِن وأَترام اٍل وثَلَاثَةُ ِرج ذَِلك وزجا لَا ياٍل ِفي كُلِّ مِبلَا ِرج نهدحاِء وسةُ النادهش وزجقَالَ ت 
  .ِللرجاِل النظَر ِإلَيِه و تجوز شهادةُ الْقَاِبلَِة وحدها ِفي الْمنفُوِس 

http://www.islam4u.com


 نجرانَ عن مثَنى الْحناِط عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي- ٩  
 عن شهادِة النساِء تجوز ِفي النكَاِح قَالَ نعم و لَا تجوز )عليه السالم ( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
 ِليقَالَ ع اِء)عليه السالم ( ِفي الطَّلَاِق قَالَ وسةُ النادهش وزجت  اٍل وِم ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةُ ِرججِفي الر   
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جت ِم قُلْتجِفي الر وزجلَاِن فَلَا تجر ٍة ووِنس عبِإذَا كَانَ أَر اِن وأَترام عاِء مسةُ النادهش وز
  .الرجاِل ِفي الدِم قَالَ لَا 

  ١٠- نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
 قَالَ سأَلْته عِن الْمرأَِة يحضرها ) السالم عليه( عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْموت و لَيس ِعندها ِإلَّا امرأَةٌ أَ تجوز شهادتها أَم لَا تجوز فَقَالَ تجوز شهادةُ النساِء ِفي 
  .الْمنفُوِس و الْعذْرِة 

  ١١-مأَح نى عيحي نب دمحم   اِرِثيالْح اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب د
 يقُولُ تجوز شهادةُ النساِء ِفيما لَا يستِطيع الرجالُ أَنْ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

هش وزجت ِه ولَيوا عدهشي ِه ووا ِإلَيظُرنِم يلَا ِفي الد ِفي الطَّلَاِق و وزجلَا ت كَاِح وِفي الن نهتاد
و تجوز ِفي حد الزنى ِإذَا كَانَ ثَلَاثَةُ ِرجاٍل و امرأَتاِن و لَا تجوز ِإذَا كَانَ رجلَاِن و أَربع ِنسوٍة 

  .و لَا تجوز شهادتهن ِفي الرجِم 
 عن رجٍل )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عمر بِن يِزيد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -١٢  

مات و ترك امرأَته و ِهي حاِملٌ فَوضعت بعد موِتِه غُلَاماً ثُم مات الْغلَام بعد ما وقَع ِإلَى 
ِهدِض فَشلَى الْأَرقَالَ ع اتم ِض ثُمِإلَى الْأَر قَعو ِحني احص لَّ وهتاس ها أَنهأَةُ الَِّتي قَِبلَترِت الْم

  .الِْإماِم أَنْ يِجيز شهادتها ِفي ربِع ِمرياِث الْغلَاِم 
أَِبي نصٍر عن داود بِن ِسرحانَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن -١٣  

 قَالَ أُِجيز شهادةَ النساِء ِفي الْغلَاِم صاح أَم لَم يِصح و ِفي كُلِّ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ياِء ِفيِه  شسةُ النادهش وزجالُ تجِه الرِإلَي ظُرنٍء لَا ي.  

  دِة الْمرأَِة ِلزوِجها و الزوِج ِللْمرأَِةباب شها
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء عِن - ١
 لَِبيالْح  
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 قَالَ قَالَ تجوز شهادةُ الرجِل ِلامرأَِتِه و الْمرأَِة ِلزوِجها ِإذَا كَانَ )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .معها غَيرها 

سى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعي- ٢  
 أَو قَالَ سأَلَه بعض أَصحاِبنا عِن )عليه السالم ( ساِلٍم عن عماِر بِن مروانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

هتادهش تازراً جيأَِتِه قَالَ ِإذَا كَانَ خرِلام دهشِل يجأَِتِه الررِلام .  
  باب شهادِة الْواِلِد ِللْولَِد و شهادِة الْولَِد ِللْواِلِد و شهادِة الْأَِخ ِلأَِخيِه

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي - ١
أَب أَلْتِصٍري قَالَ سِد اللَِّه ببالْأَِخ ِلأَِخيِه )عليه السالم ( ا ع لَِدِه واِلِد ِلوالْو اِلِدِه ولَِد ِلوِة الْوادهش نع 

 وزجقَالَ فَقَالَ ت.  
  ٢ -أَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عب

  . قَالَ سأَلْته عن شهادِة الْواِلِد ِلولَِدِه و الْولَِد ِلواِلِدِه و الْأَِخ ِلأَِخيِه فَقَالَ تجوز )عليه السالم ( اللَِّه 
 عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي الْمغراِء- ٣  

 تجوز شهادةُ الْولَِد ِلواِلِدِه و الْواِلِد ِلولَِدِه و الْأَِخ ِلأَِخيِه )عليه السالم ( الْحلَِبي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
.  

ِلٍم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن سا- ٤  
 أَو قَالَ سأَلَه بعض أَصحاِبنا عِن الرجِل )عليه السالم ( عماِر بِن مروانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يِإذَا كَانَ خ ِبذَِلك أْسِنِه أَِو الْأَِخ ِلأَِخيِه قَالَ لَا بِلاب دهشِلأَِبيِه أَِو الْأَِب ي دهشي هتادهش تازراً ج
  .ِلأَِبيِه و الْأَِب ِلابِنِه و الْأَِخ ِلأَِخيِه 
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ِصيالْو الْأَِجِري و ِريِك وِة الشادهباب ش  
ي الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن   أَبو عِل- ١

بِن محمِد بِن سماعةَ جِميعاً عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد 
 عن ثَلَاثَِة شركَاَء شِهد اثْناِن علَى )عليه السالم ( ِه قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَّ

  .واِحٍد قَالَ لَا يجوز شهادتهما 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن محمِد بِن - ٢  

 عن ِرفْقٍَة كَانوا ِفي طَِريٍق فَقُِطع علَيِهم الطَِّريق )عليه السالم ( لصلِْت قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا ا
ش وِص أَواللُّص اٍر ِمنِإلَّا ِبِإقْر مهتادهلُ شقْبٍض قَالَ لَا تعِلب مهضعب ِهدفَش وصذُوا اللُّصٍة فَأَخاده

 ِهملَيع ِرِهمغَي ِمن.  
 هلْ )عليه السالم (   محمد بن يحيى قَالَ كَتب محمد بن الْحسِن ِإلَى أَِبي محمٍد - ٣  

 قَّعٍل فَودع راِهٍد آخش عٍل مجلَى رع ٍن لَهيِت ِبديِللْم ِصيةُ الْوادهلُ شقْبيه السالم عل( ت( ِهدِإذَا ش 
 ِغٍري أَوِت صياِرِث الْمِلو دهشأَنْ ي ِصيِللْو وزجأَ ي بكَت و ِمنيِعي يدلَى الْملٌ فَعدع رآخ هعم

ِغِري واِرِث الصِللْو الْقَاِبض وه ِرِه ولَى غَيع ِت أَويلَى الْمع لَه قِللْكَِبِري ِبقَاِبٍض كَِبٍري ِبح سلَي 
 قَّعلُ )عليه السالم ( فَوقْبت أَ و بكَت ةَ وادهالش مكْتلَا ي و قِبالْح دهشأَنْ ي ِصيِغي ِللْوبني معن 

 قَّعٍل فَودع راِهٍد آخش عِت ميلَى الْمع ِصيةُ الْوادهعليه السالم ( ش(ِمٍني  نِد يعب ِمن مع.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبيِه - ٤  

 )عليه السالم ( للَِّه عن عِلي بِن عقْبةَ عن موسى بِن أُكَيٍل النميِري عِن الْعلَاِء بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد ا
 ِمِننيؤالْم ةَ الْأَِجِري )عليه السالم ( قَالَ كَانَ أَِمريادهش ِجيزلَا ي .  
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  باب ما يرد ِمن الشهوِد
١ -ِن   عِد اللَِّه ببع نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلي

 ما يرد ِمن الشهوِد قَالَ فَقَالَ الظَِّنني و الْمتهم قَالَ قُلْت )عليه السالم ( ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْفَاِسق و الْخاِئن قَالَ ذَِلك يدخلُ ِفي الظَِّنِني فَ

عليه (   عنه عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه - ٢  

خصم قَالَ قُلْت فَالْفَاِسق و الْخاِئن قَالَ فَقَالَ  عِن الَِّذي يرد ِمن الشهوِد فَقَالَ الظَِّنني و الْ)السالم 
  .كُلُّ هذَا يدخلُ ِفي الظَِّنِني 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن شعيٍب عن أَِبي بِصٍري - ٣  
 عما يرد ِمن الشهوِد فَقَالَ الظَِّنني و الْمتهم و الْخصم قَالَ )م عليه السال( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قُلْت الْفَاِسق و الْخاِئن قَالَ كُلُّ هذَا يدخلُ ِفي الظَِّنِني 
 أَِبي نصٍر عن أَباٍن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن- ٤  

 عن ولَِد الزنى أَ تجوز شهادته فَقَالَ لَا فَقُلْت ِإنَّ )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
م هبذَن ِفرغلَا ت مقَالَ اللَّه وزجا تهأَن معزةَ يبيتع نب كَمِن الْحكَِم بلَّ ِللْحج و زع ا قَالَ اللَّه

 ِمكِلقَو و لَك لَِذكْر هِإن ةَ وبيتع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٥  

داٍح الْمرج نانَ عملَيِن سِد اللَِّه الْقَاِسِم ببأَِبي ع نع ةَ )عليه السالم ( اِئِنيادهلُ شقَالَ لَا أَقْب هأَن 
  .الْفَاِسِق ِإلَّا علَى نفِْسِه 

  ٦ - ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع    
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  . لَا تجوز شهادةُ ولَِد الزنى )عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  ٧ -وِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نع كُوِنيِن السع عليه السالم ( فَِلي( 

 ِمِننيؤالْم يِن )صلوات اهللا عليه ( أَنَّ أَِمريٍة ِفي الدِزيخلَا ِذي م اٍش وةَ فَحادهلُ شقْبكَانَ لَا ي .  
  ٨ -ِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحٍد   ممحِن مب اِهيمرِإب ناٍل عِن فَضِن اب

 يقُولُ لَو أَنَّ أَربعةً )عليه السالم ( الْأَشعِري عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ى لَحنالز لَدو ِفيِهم ى ونٍل ِبالزجلَى رِدي عوا ِعنِهدلَا ش و هتادهش وزجلَا ت هِميعاً ِلأَنج مهتدد

 اسالن مؤي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن موسى عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبيِه - ٩  

ِرييمٍل النِن أُكَيى بوسم نةَ عقْبِن عب ِليع نِد اللَِّه عبا عأَب تِمعةَ قَالَ سابيِن سلَاِء بِن الْعع  )

 يقُولُ لَا تقْبلُ شهادةُ صاِحِب النرِد و الْأَربعةَ عشر و صاِحِب الشاهيِن يقُولُ لَا و اللَِّه )عليه السالم 
  .لَ و اللَِّه شاه و ما مات و ما قُِتلَ و بلَى و اللَِّه مات و اللَِّه شاه و قُِت

 قَالَ لَا تقْبلُ شهادةُ ساِبِق الْحاج ِلأَنه )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي جعفٍَر -١٠  
 قُلْت فَالْمكَاِري و الْجمالُ و الْملَّاح قَتلَ راِحلَته و أَفْنى زاده و أَتعب نفْسه و استخف ِبصلَاِتِه
  .قَالَ فَقَالَ و ما بأْس ِبِهم تقْبلُ شهادتهم ِإذَا كَانوا صلَحاَء 

 قَالَ لَا يصلَّى خلْف من يبتِغي علَى )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي جعفٍَر -١١  
  .ذَاِن و الصلَاِة الْأَجر و لَا تقْبلُ شهادته الْأَ

  ١٢- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
نِلِك عِد الْمبِن عِع بمِمس نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه ببِد اللَِّه عبعليه السالم (  أَِبي ع( أَنَّ أَِمري 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( اجاِبِق الْحةَ سادهش ِجيزي كُني لَم .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عن حماِد بِن -١٣  
صلى اهللا عليه (  قَالَ رد رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر عثْمانَ
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ِة و  ِلأَنه لَا يؤمن علَى الشهاد)عليه السالم (  شهادةَ الساِئِل الَِّذي يسأَلُ ِفي كَفِِّه قَالَ أَبو جعفٍَر )وآله 
  .ذَِلك ِلأَنه ِإنْ أُعِطي رِضي و ِإنْ مِنع سِخطَ 
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 جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي عن عِلي بِن-١٤
عليه السالم (  قَالَ سأَلْته عِن الساِئِل الَِّذي يسأَلُ ِفي كَفِِّه هلْ تقْبلُ شهادته فَقَالَ كَانَ أَِبي )عليه السالم ( 

  . لَا يقْبلُ شهادته ِإذَا سأَلَ ِفي كَفِِّه )
  و الْمحدوِدباب شهادِة الْقَاِذِف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ١
ام  عِن الْقَاِذِف بعد ما يقَ)عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الصباِح الِْكناِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

علَيِه الْحد ما توبته قَالَ يكِْذب نفْسه قُلْت أَ رأَيت ِإنْ أَكْذَب نفْسه و تاب أَ تقْبلُ شهادته قَالَ 
 معن.  

   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد و حماٍد عِن- ٢  
 عِن الرجِل يقِْذف الرجلَ فَيجلَد حداً ثُم )عليه السالم ( الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ولُونَ توبته ِفيما يتوب و لَا يعلَم ِمنه ِإلَّا خيراً أَ تجوز شهادته قَالَ نعم ما يقَالُ ِعندكُم قُلْت يقُ
 هِمن لَمعي لَم و ابقُولُ ِإذَا تا قَالُوا كَانَ أَِبي يم داً فَقَالَ ِبئْسأَب هتادهلُ شقْبلَا ت اللَِّه و نيب و هنيب

 هتادهش تازراً جيِإلَّا خ.  
 )عليه السالم (  النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن- ٣  

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري( هتادهش ازٍة فَأَجادهِبش لُهِرج و هدي تقُِطع قَد لٌ وجر هدِعن ِهدش 
 و ابكَانَ ت قَد و]قَد [ت ِرفَتع هتبو.  

  ٤ - ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه صلوات اهللا عليه (   و( قَاماً فَيدح دأَح ِصيبي سلَي 
 هتادهش تازِإلَّا ج وبتي ِه ثُملَيع.  

مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن - ٥  
 قَالَ سأَلْته عِن الَِّذي يقِْذف الْمحصناِت تقْبلُ شهادته بعد الْحد ِإذَا )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

نفْسه ِعند الِْإماِم و يقُولُ قَِد افْتريت علَى ُء و يكِْذب  تاب قَالَ نعم قُلْت و ما توبته قَالَ يِجي
  .فُلَانةَ و يتوب ِمما قَالَ 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِسناٍن قَالَ - ٦  
 أَلْتس  
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 عِن الْمحدوِد ِإنْ تاب تقْبلُ شهادته فَقَالَ ِإذَا تاب و توبته أَنْ يرِجع ِمما )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
ند الْمسِلِمني فَِإذَا فَعلَ فَِإنَّ علَى الِْإماِم أَنْ يقْبلَ شهادته بعد قَالَ و يكِْذب نفْسه ِعند الِْإماِم و ِع

 ذَِلك.  
  باب شهادِة أَهِل الِْملَِل

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
بحِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عديبأَِبي ع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نةُ )عليه السالم ( وٍب عادهش وزجقَالَ ت 

 ِلِمنيسلَى الْمِة عِل الذِّمةُ أَهادهش وزجلَا ت ِل الِْملَِل وِميِع أَهلَى جع ِلِمنيسالْم.  
ِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ   عِلي بن ِإبرا- ٢  

 عن شهادِة أَهِل الِْملَِّة قَالَ فَقَالَ لَا تجوز ِإلَّا علَى أَهِل ِملَِّتِهم فَِإنْ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تازج مهرغَي ِجدت ٍد لَمأَح قح ابذَه لُحصلَا ي هِة ِلأَنِصيلَى الْوع مهتادهش.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري(  مهتادهش تازوا جلَمأَس وا ثُمِهدى ِإذَا شارصالن و ودهالْي.  

عليهما (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما - ٤  

راِني يشهدونَ ِبشهادٍة فَيسِلم النصراِني أَ تجوز  قَالَ سأَلْته عِن الصِبي و الْعبِد و النص)السالم 
 معقَالَ ن هتادهش.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن - ٥  
الَ سأَلْته عن نصراِني أُشِهد علَى شهادٍة ثُم أَسلَم بعد أَ  قَ)عليه السالم ( حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .تجوز شهادته قَالَ نعم هو علَى موِضِع شهادِتِه 
ِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَ- ٦  

   ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَو آخراِن ِمن غَيِركُم قَالَ ِإذَا كَانَ الرجلُ )عليه السالم ( اللَِّه 
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  . لَا يوجد ِفيها مسِلم جازت شهادةُ من لَيس ِبمسِلٍم علَى الْوِصيِة ِفي أَرِض غُربٍة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي - ٧  

أَلْتقَالَ س اِسيٍس الْكُنيرض ناِز عزالْخ وبفٍَر أَيعا جلْ )عليه السالم (  أَبِل الِْملَِل هِة أَهادهش نع 
 فَِإنْ لَم مهراِل غَيالْح ِفي ِتلْك دوجفَقَالَ لَا ِإلَّا أَنْ لَا ي ِل ِملَِّتِهمِر أَهغَي ٍل ِمنجلَى رع وزجت

 ِلأَنه لَا يصلُح ذَهاب حق امِرٍئ مسِلٍم و لَا تبطُلُ يوجد غَيرهم جازت شهادتهم ِفي الْوِصيِة
 هتِصيو.  

عليه (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن حمزةَ بِن حمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨  

 ذَوا عدٍل ِمنكُم أَو آخراِن ِمن غَيِركُم قَالَ فَقَالَ اللَّذَاِن  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ)السالم 
 ِلمسلُ الْمجالر اتِإذَا م ا ذَِلكماِب قَالَ فَِإنِل الِْكتأَه ِمن ِركُمغَي اللَّذَاِن ِمن اِن وِلمسم كُمِمن

ميِن ِليشِهدهما علَى وِصيِتِه فَلَم يِجد مسِلميِن فَلْيشِهد علَى ِفي أَرِض غُربٍة فَيطْلُب رجلَيِن مسِل
  .وِصيِتِه رجلَيِن ِذمييِن ِمن أَهِل الِْكتاِب مرِضييِن ِعند أَصحاِبِهما 

  باب
١ -سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِن ابع  )

 ِفي رجٍل شِهد علَى شهادِة رجٍل فَجاَء الرجلُ فَقَالَ لَم أُشِهده فَقَالَ تجوز شهادةُ )عليه السالم 
  . ِفيِهما أَعدِلِهما و لَو كَانَ أَعدلُهما واِحداً لَم تجز شهادته عدالَةً

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد - ٢  
اَء  ِفي رجٍل شِهد علَى شهادِة رجٍل فَج)عليه السالم ( الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .الرجلُ فَقَالَ لَم أُشِهده فَقَالَ تجوز شهادةُ أَعدِلِهما 
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مالْأَص ى ومِة الْأَعادهباب ش  
١ -اِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدلَبثَع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا ع

 قَالَ سأَلْته عن شهادِة الْأَعمى فَقَالَ )عليه السالم ( بِن ميموٍن عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
 تِإذَا أَثْب معن.  

  ٢ -محِن   مةَ بلَبثَع ناِل عجِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 عِن الْأَعمى تجوز شهادته قَالَ نعم )عليه السالم ( ميموٍن عن محمِد بِن قَيٍس قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 تِإذَا أَثْب.  
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن درست عن   ِعدةٌ- ٣  

 عن شهادِة الْأَصم ِفي الْقَتِل قَالَ يؤخذُ ِبأَوِل قَوِلِه و لَا )عليه السالم ( جِميٍل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  .ي يؤخذُ ِبالثَّاِن

  باب الرجِل يشهد علَى الْمرأَِة و لَا ينظُر وجهها
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِخيِه جعفَِر بِن - ١

 لَا بأْس ِبالشهادِة علَى ِإقْراِر الْمرأَِة و  قَالَ)عليه السالم ( ِعيسى بِن يقِْطٍني عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 
 نم رضحلَا ي ا وِنهيِبع فرعا ِإنْ لَا تا فَأَمِرفُهعي نم رضح ا أَوِنهيِبع ِرفَتٍة ِإذَا عِفرسِبم تسلَي

لَيوا عدهشوِد أَنْ يهِللش وزجا فَلَا يِرفُهعا يهوا ِإلَيظُرني و ِفرسونَ أَنْ تا داِرهلَى ِإقْرع ا وه.  
  باب النواِدِر

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ كَانَ - ١
وقاً عاِئِز سنلَى الْجلَّى عصثُ ييلَاطُ حوِل اللَِّه الْبسِد رهاَء )صلى اهللا عليه وآله ( لَى عطْحى الْبمسي 

 اعبي  

http://www.islam4u.com


  )٤٠١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

صلى (  أَتى ِبفَرٍس لَه فَأَوثَقَه فَاشتراه ِمنه رسولُ اللَِّه ِفيها الْحِليب و السمن و الْأَِقطُ و ِإنَّ أَعراِبياً

 ثُم دخلَ ِليأِْتيه ِبالثَّمِن فَقَام ناس ِمن الْمناِفِقني فَقَالُوا ِبكَم ِبعت فَرسك قَالَ ِبكَذَا و )اهللا عليه وآله 
كسفَر تا ِبعم ولَ اللَِّه كَذَا قَالُوا ِبئْسسِإنَّ ر و ذَِلك ِمن ريِن )صلى اهللا عليه وآله (  خِه ِبالثَّمِإلَي جرخ 

 سبحانَ اللَِّه بلَى و اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( واِفياً طَيباً فَقَالَ الْأَعراِبي ما ِبعتك و اللَِّه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
تِبع فَقَالَ لَقَد كَِثري اسن عمتفَاج اِبيرقَاِولُ الْأَعولُ اللَِّه يسر اسفَقَالَ الن اتوِت الْأَصفَعتار ِني و

لْأَنصاِري  أَصحابه ِإذْ أَقْبلَ خزيمةُ بن ثَاِبٍت ا)صلى اهللا عليه وآله (  و مع النِبي )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 
 ِبيى ِإلَى النهتى انتِدِه حِبي اسالن جصلى اهللا عليه وآله ( فَفَر( هِمن هتيرتولَ اللَِّه لَقَِد اشسا ري دهفَقَالَ أَش 

 ِبيالن قَالَ لَه ا ونرضحت لَم و دهشأَ ت اِبيرا )عليه وآله صلى اهللا ( فَقَالَ الْأَعلَا ي ا فَقَالَ لَهنتِهدأَ ش 
رسولَ اللَِّه و لَِكني عِلمت أَنك قَِد اشتريت أَ فَأُصدقُك ِبما ِجئْت ِبِه ِمن ِعنِد اللَِّه و لَا 

 و قَالَ يا خزيمةُ )صلى اهللا عليه وآله ( ِه أُصدقُك علَى هذَا الْأَعراِبي الْخِبيِث قَالَ فَعِجب لَه رسولُ اللَّ
  .شهادتك شهادةُ رجلَيِن 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن موسى بِن جعفٍَر الْبغداِدي عن جعفَِر - ٢  
 عن )عليه السالم ( عِن الْحسيِن بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن 

 قَالَ أُِتي عمر بن الْخطَّاِب ِبقُدامةَ بِن مظْعوٍن و قَد شِرب الْخمر فَشِهد علَيِه )عليه السالم ( أَِبيِه 
و الترمع وه و ِصيا خمهدلَاِن أَحجر ها أَنمهدأَح ِهدوِد فَشارالْج نلَّى بعالْم رالْآخ و ِميِمي
ُء الْخمر فَأَرسلَ عمر ِإلَى أُناٍس ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه  رآه يشرب و شِهد الْآخر أَنه رآه يِقي

 ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم ( ِفيِهم( ِمِننيؤفَقَالَ ِلأَِمِري الْم  ) الَِّذي )عليه السالم كِن فَِإنسا الْحا أَبقُولُ يا تم 
 أَنت أَعلَم هِذِه الْأُمِة و أَقْضاها ِبالْحق فَِإنَّ هذَيِن قَِد اختلَفَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِفيك رسولُ اللَِّه 

ِهما قَالَ ما اختلَف ِفي شهادِتِهما و ما قَاَءها حتى شِربها فَقَالَ هلْ تجوز شهادةُ ِفي شهادِت
  .الْخِصي قَالَ ما ذَهاب ِلحيِتِه ِإلَّا كَذَهاِب بعِض أَعضاِئِه 

  ٣ -م نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدوِر بصنم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمح
 ِإنَّ ِلي )عليه السالم ( يونس عن موسى بِن بكٍْر عِن الْحكَِم بِن أَِبي عِقيٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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م هكَافَأَتم تكَِره قَد وِر ووِد الزهِبالش لَيع كَثَّرتماً يصخ أَم ِلي ذَِلك لُحصِري أَ يي لَا أَدأَن ع
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نع كلَغا بعليه السالم ( لَا قَالَ فَقَالَ ِلي أَ م( و كُمفُسوا أَنِسرؤقُولُ لَا تكَانَ ي هأَن   
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 ذَِلك فَعدِه أَنْ يبر أْثٍَم ِمنلَا م كٍَف ِفي ِديِنِه وو ِرٍئ ِمنلَى اما عوِر فَماِت الزادهِبش الَكُموأَم
رٍم حفِْك دس اٍم ورٍج حفَر نِتِه عادهِبش فَعد لَو ها أَنكَم هنع كَذَِلك و راً لَهيخ اٍم كَانَ ذَِلك

  .مالُ الْمرِء الْمسِلِم 
 ِفي )عليه السالم (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن أَنه كَتب ِإلَى أَِبي محمٍد - ٤  

 ِضنيأَر ِقطَاع ِهي و رٍل آخجر ِمن هتعيض اعٍل بجر هدها أَشقِْت مِفي و وددِف الْحرعي لَم و
 قَّعفَو دهشأَنْ ي لَه وزجلَا ي أَو ذَِلك لَه وزجلْ يا هِبه دهوِد فَاشدِبالْح كوا أَتقَالَ ِإذَا م عليه ( و

جلٌ كَانَ لَه ِقطَاع أَرِضني فَحضره الْخروج ِإلَى  نعم يجوز و الْحمد ِللَِّه و كَتب ِإلَيِه ر)السالم 
مكَّةَ و الْقَريةُ علَى مراِحلَ ِمن منِزِلِه و لَم يؤِت ِبحدوِد أَرِضِه و عرف حدود الْقَريِة الْأَربعةَ 

 جِميع الْقَريِة الَِّتي حد ِمنها كَذَا و الثَّاِني و الثَّاِلثُ فَقَالَ ِللشهوِد اشهدوا أَني قَد ِبعت ِمن فُلَاٍن
 ضعب ا لَهمِإن و ِري ذَِلكتشِللْم لُحصلْ يفَه ِضنيأَر ِة ِقطَاعيِذِه الْقَرِفي ه ا لَهمِإن و اِبعالر و

 لَا يجوز بيع ما لَيس يمِلك و قَد وجب الشراُء )عليه السالم ( ها فَوقَّع هِذِه الْقَريِة و قَد أَقَر لَه ِبكُلِّ
علَى الْباِئِع علَى ما يمِلك و كَتب هلْ يجوز ِللشاِهِد الَِّذي أَشهده ِبجِميِع هِذِه الْقَريِة أَنْ 

 الَِّتي لَه ِفيها ِإذَا تعرف حدود هِذِه الِْقطَاِع ِبقَوٍم ِمن أَهِل هِذِه يشهد ِبحدوِد ِقطَاِع الْأَرِض
 قَّعولًا فَودوا عِة ِإذَا كَانيعليه السالم ( الْقَر(يلَى شونَ عدهشي معلٌ   نجر بكَت وٍف ورعوٍم مفْهٍء م

ع الداِر الَِّتي لَه ِفي موِضِع كَذَا و كَذَا ِبحدوِدها كُلِّها ِلفُلَاِن بِن فُلَاٍن قَالَ ِلرجٍل اشهد أَنَّ جِمي
 اِر ِمنا ِفي الدِري متشِللْم لُحصلْ ياِع هتالْم اِر ِمنِفي الد ا لَهم ِميعج و  
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يش اِع أَيتالْم  قَّعفَو وعليه السالم ( ٍء ه( اَء اللَّهِإنْ ش ِميِع ذَِلكاُء ِبجراطَ الشا أَحم لَه لُحصي .  
  ٥ -ِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن م

 ِفي أَربعٍة شِهدوا علَى رجٍل محصٍن ِبالزنى فَعدلَ ِمنهم )عليه السالم ( عن حِريٍز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِلِمنيسالْم ةً ِمنعبوا أَراِن فَقَالَ ِإذَا كَانرِل الْآخدعي لَم اِن ووِر اثْنِة الزادهفُونَ ِبشرعي سلَي 

أُِجيزت شهادتهم جِميعاً و أُِقيم الْحد علَى الَِّذي شِهدوا علَيِه ِإنما علَيِهم أَنْ يشهدوا ِبما 
كُونِإلَّا أَنْ ي مهتادهش ِجيزاِلي أَنْ يلَى الْوع وا وِلمع وا ورصِق أَبِبالِْفس وِفنيرعوا م.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبي - ٦  
شهادته أَربع  قَالَ قُلْت لَه كَيف صار الزوج ِإذَا قَذَف امرأَته كَانت )عليه السالم ( جعفٍَر الثَّاِني 

شهاداٍت ِباللَِّه و كَيف لَا يجوز ذَِلك ِلغيِرِه و صار ِإذَا قَذَفَها غَير الزوِج جِلد الْحد و لَو كَانَ 
ى أَنه ِإذَا قَذَف الزوج  عن هذَا فَقَالَ أَ لَا تر)عليه السالم ( جعفٍَر ] أَبو[ولَداً أَو أَخاً فَقَالَ قَد سِئلَ 

 عبأَر هتادهش تِني كَانيا ِبعهِمن ذَِلك تأَيا فَاِعلَةٌ فَِإنْ قَالَ رهأَن تِلمع فكَي و ِقيلَ لَه هأَترام
خدلَ الْمخدِل أَنْ يجِللر وزجي قَد هأَن ذَِلك اٍت ِباللَِّه وادهِرِه شيِلغ لُحصِة الَِّتي لَا تلْولَ ِفي الْخ

 عبأَر هتادهش تارص اِر فَِلذَِلكهالن ِل وِفي اللَّي اِلدلَا و و لَدا وهدهشلَا ي ا ولَهخدأَنْ ي
ِإذَا قَالَ ِإن ِني ويِبع ذَِلك تأَياٍت ِباللَِّه ِإذَا قَالَ رادهش ِرِه وغَي دقَاِذفاً ِفي ح ارص اِينأُع ي لَم

ضِرب الْحد ِإلَّا أَنْ يِقيم علَيها الْبينةَ و ِإنْ زعم غَير الزوِج ِإذَا قَذَف و ادعى أَنه رآه ِبعيِنِه ِقيلَ 
 ذَِلك لَكخا أَدم و ذَِلك تأَير فكَي و ِفي لَه مهتم تأَن كدحذَا وِفيِه ه تأَيلَ الَِّذي رخدالْم

 كلَيع اللَّه هبجالَِّذي أَو دِبالْح ِبكأَد ِمن دِة فَلَا بمهالت دِفي ح تاِدقاً فَأَنص تِإنْ كُن و اكوعد
ربع شهاداٍت ِباللَِّه ِلمكَاِن الْأَربعِة شهداَء مكَانَ كُلِّ شاِهٍد قَالَ و ِإنما صارت شهادةُ الزوِج أَ

 ِمنيي  
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 بِن خاِلٍد عن محمِد بِن أَسلَم عن بعِض الْقُميني عن ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن الرضا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي - ٧  
 كَيف صار الْقَتلُ يجوز ِفيِه شاِهداِن و )عليه السالم ( ةَ عن أَِبي حِنيفَةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه حِنيفَ

 اِحدلٌ ولَ ِفعى فَقَالَ ِلأَنَّ الْقَتنالز ِمن دلُ أَشالْقَت وٍد وهةُ شعبِفيِه ِإلَّا أَر وزجى لَا ينى الزنالز و
 اهور اِن واِهدأَِة شرلَى الْمع اِن واِهدِل شجلَى الروٍد عهةُ شعبِإلَّا أَر وزجلَا ي ثَم لَاِن فَِمنِفع

ِإلَّا حِديثُ عمر بعض أَصحاِبنا عنه قَالَ فَقَالَ ِلي ما ِعندكُم يا أَبا حِنيفَةَ قَالَ قُلْت ما ِعندنا ِفيِه 
 لَِكن ِنيفَةَ وا حا أَبي كَذَِلك ساِد قَالَ فَقَالَ ِلي لَيلَى الِْعبِن عيتِة كَِلمادهذَ ِفي الشأَخ أَنَّ اللَّه

اِحٍد ِلأَنَّ الرلَى وِن عيكُلُّ اثْن دهشِإلَّا أَنْ ي وزجلَا ي اِن ودى ِفيِه حنِميعاً الزأَةَ جرالْم لَ وج
  .علَيِهما الْحد و الْقَتلُ ِإنما يقَام علَى الْقَاِتِل و يدفَع عِن الْمقْتوِل 

  الْحسين بن محمٍد عِن السياِري عن محمِد بِن جمهوٍر عمن حدثَه عِن ابِن أَِبي - ٨  
ٍر قَالَ لَِزمته شهادةٌ فَشِهد ِبها ِعند أَِبي يوسف الْقَاِضي فَقَالَ أَبو يوسف ما عسيت أَنْ يعفُو

 ِتلْك لَِكن ِل ووقاً طَِويلَ اللَّيدِإلَّا ص كتِلما عاِري مج تأَن فُوٍر وعأَِبي ي نا ابي أَقُولَ ِفيك
 و ما ِهي قَالَ ميلُك ِإلَى الترفُِّض فَبكَى ابن أَِبي يعفُوٍر حتى سالَت دموعه ثُم قَالَ الْخصلَةُ قَالَ

 هتادهش ازقَالَ فَأَج مهأَنْ لَا أَكُونَ ِمن افٍم أَخِني ِإلَى قَوِسبنت فوسا يا أَبي.  
  ٩ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبع نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس 

(  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِزنِديٍق ِإذَا شِهد علَيِه رجلَاِن عدلَاِن مرِضياِن و شِهد لَه أَلْف  كَانَ يحكُم ِفي )صلوات اهللا عليه 
 ومكْتم ِدين هةَ الْأَلِْف ِلأَنادهِطلُ شبي ِن ولَيجةَ الرادهش ِجيزاَءِة يرِبالْب.  

 )عليه السالم ( ي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِل-١٠  
 ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم ( قَالَ أُِتي( ا فَقُلْنهنَ ِإلَيظَراَء فَنسالن رفَأَم تنا زهوا أَنمعأٍَة ِبكٍْر زرِبام 

 ِربِلأَض تا كُناُء فَقَالَ مذْرع كَانَ ِهي لَّ وج و زاللَِّه ع ِمن ماتا خهلَيع نم  
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 ِجيزذَا )عليه السالم ( ياِء ِفي ِمثِْل هسةَ النادهش .  
  ١١- نب دمحِن   مب اِهيمرِإب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي

 قَالَ قَد كَانَ ِفي )عليه السالم ( أَِبي الِْبلَاِد عن سعٍد الِْإسكَاِف قَالَ لَا أَعلَمه ِإلَّا قَالَ عن أَِبي جعفٍَر 
فَأُع اِبداِئيلَ عرِني ِإسب داود لَه عليه السالم ( ِجب(يش كِجبعِه لَا يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحفَأَو   ٌء ِمن

 داود لُ فَأُِتيجالر اتاٍء قَالَ فَمرم هِرِه فَِإنعليه السالم ( أَم( داولُ فَقَالَ دجالر اتم ِقيلَ لَه و  ) عليه

وا صاِحبكُم قَالَ فَأَنكَرت بنو ِإسراِئيلَ و قَالُوا كَيف لَم يحضره قَالَ فَلَما غُسلَ قَام  ادِفن)السالم 
خمسونَ رجلًا فَشِهدوا ِباللَِّه ما يعلَمونَ ِمنه ِإلَّا خيراً قَالَ فَلَما صلَّوا علَيِه قَام خمسونَ آخرونَ 

راً فَشيِإلَّا خ هونَ ِمنلَمعا يوا ِباللَِّه مِهدونَ فَشسمخ قَام وهفَنا دراً فَلَميونَ ِإلَّا خلَمعا يوا ِباللَِّه مِهد
 داولَّ ِإلَى دج و زع ى اللَّهحعليه السالم ( فَأَو(داوفُلَاناً فَقَالَ د دهشأَنْ ت كعنا مم   ) عليه السالم( با ري 

 ِهدش قَد هلَِكن و كَذَِلك ِه أَنَّ ذَِلكلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِرِه قَالَ فَأَوأَم ِه ِمنلَيِني عتِللَِّذي أَطْلَع
تزراً فَأَجيِإلَّا خ هونَ ِمنلَمعا ياِن مبهالر اِر وبالْأَح ِمن مِعلِْمي قَو لَه تغَفَر ِه ولَيع مهتادهش 

  .ِفيِه 
 ِنيالْكُلَي قُوبعِن يِد بمحفٍَر معأِْليِف أَِبي جالْكَاِفي ت اِت ِمنادهاِب الشِكت ذَا آِخره   

  .ه تعالَى رِحمه اللَّه و يتلُوه ِكتاب الْقَضاِء و الْأَحكَاِم ِإنْ شاَء اللَّ
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  ِكتاب الْقَضاِء و الْأَحكَاِم
  )عليه السالم ( باب أَنَّ الْحكُومةَ ِإنما ِهي ِللِْإماِم 

١ -نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس 
 قَالَ اتقُوا الْحكُومةَ )عليه السالم ( الْمؤِمِن عِن ابِن مسكَانَ عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لْعاِلِم ِبالْقَضاِء الْعاِدِل ِفي الْمسِلِمني ِلنِبي أَو وِصي نِبي فَِإنَّ الْحكُومةَ ِإنما ِهي ِللِْإماِم ا
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن يعقُوب بِن يِزيد عن يحيى بِن - ٢  

 )عليه السالم (  عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن أَِبي جِميلَةَ
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( أَو ِبيِإلَّا ن هِلسجِلساً لَا يجم تلَسج قَد حيرا شٍح ييرِلش 

 ِقيش أَو ِبين ِصيو.  
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(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣

 شريحاً الْقَضاَء اشترطَ علَيِه أَنْ لَا ينِفذَ الْقَضاَء )صلوات اهللا عليه ( الْمؤِمِنني  قَالَ لَما ولَّى أَِمري )عليه السالم 
  .حتى يعِرضه علَيِه 

  باب أَصناِف الْقُضاِة
١ -نع هفَعأَِبيِه ر ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع  )

 قَالَ الْقُضاةُ أَربعةٌ ثَلَاثَةٌ ِفي الناِر و واِحد ِفي الْجنِة رجلٌ قَضى ِبجوٍر و هو يعلَم فَهو )عليه السالم 
ِبالْحق و هو لَا يعلَم ِفي الناِر و رجلٌ قَضى ِبجوٍر و هو لَا يعلَم فَهو ِفي الناِر و رجلٌ قَضى 

 الْحكْم حكْماِن )عليه السالم ( فَهو ِفي الناِر و رجلٌ قَضى ِبالْحق و هو يعلَم فَهو ِفي الْجنِة و قَالَ 
كِْم الْجِبح كَماللَِّه ح كْمطَأَ حأَخ نِة فَماِهِليالْج كْمح اللَِّه و كْمِة حاِهِلي.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٢  
ِة و قَد  قَالَ الْحكْم حكْماِن حكْم اللَِّه و حكْم الْجاِهِلي)عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 ِن ثَاِبٍت لَقَدِد بيلَى زوا عدهاش ونَ ووِقنٍم يكْماً ِلقَواللَِّه ح ِمن نسأَح نم لَّ وج و زع قَالَ اللَّه
  .حكَم ِفي الْفَراِئِض ِبحكِْم الْجاِهِليِة 

  باب من حكَم ِبغيِر ما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ عن صباٍح الْأَزرِق عن حكٍَم - ١

(  و حكٍَم عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الْحناِط عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 قَالَا من حكَم ِفي ِدرهميِن ِبغيِر ما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ ِممن لَه سوطٌ أَو عصا فَهو )لسالم عليه ا
   .)صلى اهللا عليه وآله ( كَاِفر ِبما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ علَى محمٍد 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حمرانَ عن أَِبي بِصٍري - ٢
 ِفي ِدرهميِن ِبغيِر ما أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ  يقُولُ من حكَم)عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .فَهو كَاِفر ِباللَِّه الْعِظيِم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن بعِض - ٣  

ع نِن كَِثٍري عِد اللَِّه ببع نا عاِبنحولُ اللَِّه أَصسقَالَ قَالَ ر هفَعكَانَ رسِن مِد اللَِّه بصلى اهللا عليه وآله ( ب( 
من حكَم ِفي ِدرهميِن ِبحكِْم جوٍر ثُم جبر علَيِه كَانَ ِمن أَهِل هِذِه الْآيِة و من لَم يحكُم ِبما 

رونَ فَقُلْت و كَيف يجبر علَيِه فَقَالَ يكُونُ لَه سوطٌ و ِسجن أَنزلَ اللَّه فَأُولِئك هم الْكاِف
  .فَيحكُم علَيِه فَِإذَا رِضي ِبحكُومِتِه و ِإلَّا ضربه ِبسوِطِه و حبسه ِفي ِسجِنِه 

  ٤ -محم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه   ِعدبأَِبي ع نى عِن ِعيسِد ب
 يقُولُ أَي قَاٍض قَضى بين )عليه السالم ( الْمؤِمِن عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .اثْنيِن فَأَخطَأَ سقَطَ أَبعد ِمن السماِء 
  ٥ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح ن

فَضالَةَ بِن أَيوب عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ حدثَِني رجلٌ عن سِعيِد بِن أَِبي الْخِضيِب الْبجِلي قَالَ 
صلى اهللا عليه ( ئْنا ِإلَى الْمِدينِة فَبينا نحن ِفي مسِجِد الرسوِل كُنت مع ابِن أَِبي لَيلَى مزاِملَه حتى ِج

 فَقُلْت ِلابِن أَِبي لَيلَى تقُوم ِبنا ِإلَيِه فَقَالَ و ما نصنع )عليه السالم (  ِإذْ دخلَ جعفَر بن محمٍد )وآله 
حن و اِئلُهسن فَقُلْت هدذَا ِعنه نقَالَ م ِلي ثُمأَه فِْسي ون ناَءلَِني عِه فَسا ِإلَينفَقُم فَقَالَ قُم ثُهد

معك فَقُلْت ابن أَِبي لَيلَى قَاِضي الْمسِلِمني فَقَالَ لَه أَنت ابن أَِبي لَيلَى قَاِضي الْمسِلِمني قَالَ 
الَ هذُ مأْخقَالَ ت معن ِفي ذَِلك افخِجِه لَا توز ِء ورالْم نيب قفَرت لُ وقْتت ذَا وِطيِه هعذَا فَت

يش قَالَ فَِبأَي معداً قَالَ نوِل اللَِّه  أَحسر نِني علَغا بقِْضي قَالَ ِبمصلى اهللا عليه وآله ( ٍء ت( ِليع نع و  )

عليه (  أَنه قَالَ ِإنَّ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( ن أَِبي بكٍْر و عمر قَالَ فَبلَغك عن رسوِل اللَِّه  و ع)عليه السالم 

  و قَد بلَغك هذَا فَما تقُولُ)عليه السالم (  أَقْضاكُم قَالَ نعم قَالَ فَكَيف تقِْضي ِبغيِر قَضاِء عِلي )السالم 
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 ِبيِدك فَأَوقَفَك )صلى اهللا عليه وآله ( َء ِبأَرٍض ِمن ِفضٍة و سماٍء ِمن ِفضٍة ثُم أَخذَ رسولُ اللَِّه  ِإذَا ِجي
  بين يدي ربك فَقَالَ 
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 اِن ثُمفَرعِمثْلَ الز ادى عتلَى حِن أَِبي لَياب هجو فَرقَالَ فَاص تيا قَضِر ميى ِبغذَا قَضِإنَّ ه با ري
  .قَالَ ِلي الْتِمس ِلنفِْسك زِميلًا و اللَِّه لَا أُكَلِّمك ِمن رأِْسي كَِلمةً أَبداً 

   أَنَّ الْمفِْتي ضاِمنباب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ - ١

 رِبيعةَ الرأِْي عن  قَاِعداً ِفي حلْقَِة رِبيعِة الرأِْي فَجاَء أَعراِبي فَسأَلَ)عليه السالم ( كَانَ أَبو عبِد اللَِّه 
مسأَلٍَة فَأَجابه فَلَما سكَت قَالَ لَه الْأَعراِبي أَ هو ِفي عنِقك فَسكَت عنه رِبيعةُ و لَم يرد علَيِه 

رالْأَع فَقَالَ لَه ِبِمثِْل ذَِلك هابأَلَةَ فَأَجسِه الْملَيع ادئاً فَأَعيةُ شِبيعر كَتفَس ِقكنِفي ع وأَ ه اِبي
  . هو ِفي عنِقِه قَالَ أَو لَم يقُلْ و كُلُّ مفٍْت ضاِمن )عليه السالم ( فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

ئَاٍب عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِر- ٢  
 من أَفْتى الناس ِبغيِر ِعلٍْم و لَا هدى ِمن اللَِّه لَعنته ملَاِئكَةُ )عليه السالم ( عبيدةَ قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 اهيِملَ ِبفُتع نم رِوز لَِحقَه ذَاِب ولَاِئكَةُ الْعم ِة ومحالر.  
  جرِة و الرشا علَى الْحكِْمباب أَخِذ الْأُ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِئلَ أَبو عبِد - ١
 الرزق فَقَالَ ذَِلك السحت  عن قَاٍض بين قَريتيِن يأْخذُ ِمن السلْطَاِن علَى الْقَضاِء)عليه السالم ( اللَِّه 

.  
  ٢ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لْحكِْم هو الْكُفْر  قَالَ الرشا ِفي ا)عليه السالم ( أَِخيِه الْحسِن عن زرعةَ عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِباللَِّه 

  ٣ - نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
  .ا ِفي الْحكِْم  عِن السحِت فَقَالَ هو الرش)عليه السالم ( يِزيد بِن فَرقٍَد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
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  باب من حاف ِفي الْحكِْم
 قَالَ )عليه السالم (  اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد- ١

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ أَِمري( اللَّه كَلَهو افِة فَِإذَا حمحِبالر فِْرفراِكِم تأِْس الْحر قاللَِّه فَو دي 
  .ِإلَى نفِْسِه 
  ٢ -ب ِليع اٍد وِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن ابِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب ن

 قَالَ كَانَ ِفي بِني ِإسراِئيلَ قَاٍض كَانَ )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 
ا أَنا ِمت فَاغِْسِليِني و كَفِِّنيِني و ضِعيِني يقِْضي ِبالْحق ِفيِهم فَلَما حضره الْموت قَالَ ِلامرأَِتِه ِإذَ

علَى سِريِري و غَطِّي وجِهي فَِإنِك لَا ترين سوءاً فَلَما مات فَعلَت ذَِلك ثُم مكَثَت ِبذَِلك ِحيناً 
دٍة تقِْرض منِخره فَفَِزعت ِمن ذَِلك فَلَما ثُم ِإنها كَشفَت عن وجِهِه ِلتنظُر ِإلَيِه فَِإذَا ِهي ِبدو

 ا لَِئنا أَمفَقَالَ لَه تفَِزع لْ لَقَدأَج ِت قَالَتأَيا رِك معا أَفْزا فَقَالَ لَهاِمهنا ِفي ماهلُ أَتكَانَ اللَّي
لَاٍن أَتاِني و معه خصم لَه فَلَما جلَسا ِإلَي كُنِت فَِزعِت ما كَانَ الَِّذي رأَيِت ِإلَّا ِفي أَِخيِك فُ

 و لَه قكَانَ الْح ا ِإلَيمصتا اخاِحِبِه فَلَملَى صاَء عِه الْقَضجو و لَه قِل الْحعاج ماللَّه قُلْت
ه علَى صاِحِبِه فَأَصابِني ما رأَيِت ِلموِضِع هواي رأَيت ذَِلك بيناً ِفي الْقَضاِء فَوجهت الْقَضاَء لَ

 قافَقَِة الْحوم عكَانَ م.  
  باب كَراِهيِة الْجلُوِس ِإلَى قُضاِة الْجوِر

١ -رِلٍم قَالَ مسِن مِد بمحم نا عاِبنحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليو   عِبي أَب 
   و أَنا جاِلس ِعند قَاٍض ِبالْمِدينِة فَدخلْت علَيِه ِمن الْغِد فَقَالَ ِلي )عليه السالم ( جعفٍَر و أَبو عبِد اللَِّه 
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 تلَسا جمبفَر كِْرمِلي م ذَا الْقَاِضيِإنَّ ه اكِفد ِعلْتج لَه ِس قَالَ قُلْتِفيِه أَم كتأَير ِلسجا مم
  .ِإلَيِه فَقَالَ ِلي و ما يؤِمنك أَنْ تنِزلَ اللَّعنةُ فَتعم من ِفي الْمجِلِس 

  فَاِع ِإلَى قُضاِة الْجوِرباب كَراِهيِة اِلارِت
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ١

ٍض أَو سلْطَاٍن  قَالَ أَيما مؤِمٍن قَدم مؤِمناً ِفي خصومٍة ِإلَى قَا)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .جاِئٍر فَقَضى علَيِه ِبغيِر حكِْم اللَِّه فَقَد شِركَه ِفي الِْإثِْم 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يِزيد بِن ِإسحاق عن هارونَ بِن - ٢  
 قَالَ أَيما رجٍل كَانَ بينه و )عليه السالم ( ٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه حمزةَ الْغنِوي عن حِريٍز عن أَِبي بِص

 هاِفعرى ِإلَّا أَنْ يفَأَب هنيب و هنيب كُمحاِنِه ِليوِإخ ٍل ِمنجِإلَى ر اهعفَد قاةٌ ِفي حارمم أٍَخ لَه نيب
نلَاِء كَانَ ِبمؤِزلَ ِإلَى هوا ِبما أُننآم مهونَ أَنمعزي ِإلَى الَِّذين رت لَّ أَ لَمج و زع قَالَ اللَّه ِزلَِة الَِّذين

ِإلَيك و ما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت و قَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه الْآيةَ 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن - ٣  
 قَولُ اللَِّه عز و )عليه السالم ( بحٍر عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ي ِكتاِبِه و ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل و تدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم فَقَالَ يا أَبا بِصٍري ِإنَّ جلَّ ِف
ِل الْعأَه كَّامِن حعي لَم ها ِإنونَ أَمورجكَّاماً يِة حأَنَّ ِفي الْأُم ِلمع لَّ قَدج و زع اللَّه هلَِكن ِل ود

عنى حكَّام أَهِل الْجوِر يا أَبا محمٍد ِإنه لَو كَانَ لَك علَى رجٍل حق فَدعوته ِإلَى حكَّاِم أَهِل 
من حاكَم ِإلَى الْعدِل فَأَبى علَيك ِإلَّا أَنْ يراِفعك ِإلَى حكَّاِم أَهِل الْجوِر ِليقْضوا لَه لَكَانَ ِم

الطَّاغُوِت و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ أَ لَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك و ما 
  .أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي خِدجيةَ قَالَ - ٤
 أَنْ يحاِكم بعضكُم بعضاً ِإلَى أَهِل الْجوِر و لَِكِن انظُروا  ِإياكُم)عليه السالم ( قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

  .ِإلَى رجٍل ِمنكُم يعلَم شيئاً ِمن قَضاِئنا فَاجعلُوه بينكُم فَِإني قَد جعلْته قَاِضياً فَتحاكَموا ِإلَيِه 
  ٥ -محم نى عيحي نب دمحم   نانَ عفْوص نى عِن ِعيسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد ب

 عن رجلَيِن ِمن )عليه السالم ( داود بِن الْحصيِن عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
رياٍث فَتحاكَما ِإلَى السلْطَاِن أَو ِإلَى الْقُضاِة أَ يِحلُّ أَصحاِبنا يكُونُ بينهما منازعةٌ ِفي ديٍن أَو ِم

 هثَاِبتاً ِلأَن قُّهِإنْ كَانَ ح تاً وحذُ سأْخا يمفَِإن لَه كَمِإلَى الطَّاغُوِت فَح اكَمحت نفَقَالَ م ذَِلك
نْ يكْفَر ِبِه قُلْت كَيف يصنعاِن قَالَ انظُروا ِإلَى من كَانَ أَخذَ ِبحكِْم الطَّاغُوِت و قَد أَمر اللَّه أَ

 ي قَدكَماً فَِإنا ِبِه حوضا فَارنكَامأَح فرع ا واِمنرح ا ولَاِلنِفي ح ظَرن ا وِديثَنى حور قَد كُمِمن
حكِْمنا فَلَم يقْبلْه ِمنه فَِإنما ِبحكِْم اللَِّه قَِد استخف و علَينا جعلْته علَيكُم حاِكماً فَِإذَا حكَم ِب

  .رد و الراد علَينا الراد علَى اللَِّه و هو علَى حد الشرِك ِباللَِّه 
  باب أَدِب الْحكِْم

الْحسِن بِن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ١
 يقُولُ ِلشريٍح انظُر ِإلَى أَهِل الْمعِك و )صلوات اهللا عليه ( أَِبيِه عن سلَمةَ بِن كُهيٍل قَالَ سِمعت عِلياً 
درِة و الْيساِر ِممن يدِلي ِبأَمواِل الْمسِلِمني ِإلَى الْمطِْل و دفِْع حقُوِق الناِس ِمن أَهِل الْمقْ

صلى اهللا ( الْحكَّاِم فَخذْ ِللناِس ِبحقُوِقِهم ِمنهم و ِبع ِفيها الْعقَار و الديار فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 

 ظُلْم ِللْمسِلِم و من لَم يكُن لَه عقَار و لَا دار و لَا مالٌ فَلَا  يقُولُ مطْلُ الْمسِلِم الْموِسِر)عليه وآله 
  سِبيلَ علَيِه و اعلَم أَنه لَا يحِملُ الناس علَى الْحق ِإلَّا من ورعهم عِن الْباِطِل 
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ثُم واِس بين الْمسِلِمني ِبوجِهك و منِطِقك و مجِلِسك حتى لَا يطْمع قَِريبك ِفي حيِفك و لَا 
يب عِعي مدلَى الْمع ِمنيالْي در و ِلكدع ِمن كودع أَسيِفي ي تأَثْب ى وملَى ِللْعأَج ٍة فَِإنَّ ذَِلكن

 أَو هِمن بتي لَم دلُوداً ِفي حجٍض ِإلَّا معلَى بع مهضعولٌ بدع ِلِمنيسأَنَّ الْم لَماع اِء والْقَض
تأَذِّي ِفي مجِلِس الْقَضاِء الَِّذي أَوجب معروف ِبشهادِة زوٍر أَو ظَِنني و ِإياك و التضجر و ال

اللَّه ِفيِه الْأَجر و يحِسن ِفيِه الذُّخر ِلمن قَضى ِبالْحق و اعلَم أَنَّ الصلْح جاِئز بين الْمسِلِمني ِإلَّا 
 ادعى شهوداً غُيباً أَمداً بينهما فَِإنْ أَحضرهم صلْحاً حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراماً و اجعلْ ِلمِن

أَخذْت لَه ِبحقِِّه و ِإنْ لَم يحِضرهم أَوجبت علَيِه الْقَِضيةَ فَِإياك أَنْ تنفِّذَ ِفيِه قَِضيةً ِفي ِقصاٍص 
وِق الْمسِلِمني حتى تعِرض ذَِلك علَي ِإنْ شاَء اللَّه و لَا أَو حد ِمن حدوِد اللَِّه أَو حق ِمن حقُ
 مطْعى تتاِء حِلِس الْقَضجنَّ ِفي مدقْعت.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  
  . مِن ابتِلي ِبالْقَضاِء فَلَا يقِْضي و هو غَضبانُ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ٣ - ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه اِس )صلوات اهللا عليه (   وواِء فَلْيِبالْقَض ِليتِن ابم 
  .ِإشارِة و ِفي النظَِر و ِفي الْمجِلِس بينهم ِفي الْ

  ٤ - ِمِننيؤلَ ِبأَِمِري الْمزلًا نجاِد أَنَّ رنذَا الِْإسِبه عليه السالم (   و( اماً ثُمأَي هدكَثَ ِعنفَم 
 ِمِننيؤا ِلأَِمِري الْمهذْكُري ٍة لَمومصِه ِفي خِإلَي مقَدقَالَ )السالم عليه ( ت معقَالَ ن تأَن مصأَ خ فَقَالَ لَه 

  . نهى أَنْ يضاف الْخصم ِإلَّا و معه خصمه )صلى اهللا عليه وآله ( تحولْ عنا ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
  ٥ -هفَعِد اللَِّه ربِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِمِننيؤالْم عليه (  قَالَ قَالَ أَِمري

 ِلشريٍح لَا تسار أَحداً ِفي مجِلِسك و ِإنْ غَِضبت فَقُم فَلَا تقِْضين فَأَنت غَضبانُ قَالَ و )السالم 
نْ كَانَ لَه قَالَ و ِإنْ كَانَ علَيِه أَمسك  ِلسانُ الْقَاِضي وراَء قَلِْبِه فَِإ)صلوات اهللا عليه ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

.  
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ِبي يِزيد عمن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن داود بِن أَ- ٦
 قَالَ ِإذَا كَانَ الْحاِكم يقُولُ ِلمن عن يِميِنِه و ِلمن عن يساِرِه )عليه السالم ( سِمعه عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ا يقُوم ِمن مجِلِسِه و ما ترى ما تقُولُ فَعلَى ذَِلك لَعنةُ اللَِّه و الْملَاِئكَِة و الناِس أَجمِعني أَلَّ
 هكَانم مهِلسجت.  

  باب أَنَّ الْقَضاَء ِبالْبيناِت و الْأَيماِن
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ١

(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  بِن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد

 ِإنما أَقِْضي بينكُم ِبالْبيناِت و الْأَيماِن و بعضكُم أَلْحن ِبحجِتِه ِمن بعٍض فَأَيما )صلى اهللا عليه وآله 
 تٍل قَطَعجاِر رالن ةً ِمنِبِه ِقطْع لَه تا قَطَعمئاً فَِإنياِل أَِخيِه شم ِمن لَه.  

  ٢ - نٍس عِن قَيِد بمحم نٍد عيمِن حاِصِم بع ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع ِليع  
أَنِبياِء شكَا ِإلَى ربِه كَيف أَقِْضي ِفي أُموٍر لَم أُخبر ِببياِنها  قَالَ ِإنَّ نِبياً ِمن الْ)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

  .قَالَ فَقَالَ لَه ردهم ِإلَي و أَِضفْهم ِإلَى اسِمي يحِلفُونَ ِبِه 
 عن فَضالَةَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد- ٣  

صلوات اهللا (  قَالَ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( أَيوب عن أَباِن بِن عثْمانَ عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ما لَم تر عيِني و لَم تسمع  أَنَّ نِبياً ِمن الْأَنِبياِء شكَا ِإلَى ربِه الْقَضاَء فَقَالَ كَيف أَقِْضي ِب)عليه 
 داوقَالَ ِإنَّ د ِلفُونَ ِبِه وحِمي يِإلَى اس مأَِضفْه اِت ونيِبالْب مهنيقَالَ )عليه السالم ( أُذُِني فَقَالَ اقِْض ب 

نك لَا تِطيق ذَِلك فَأَلَح علَى ربِه حتى يا رب أَِرِني الْحق كَما هو ِعندك حتى أَقِْضي ِبِه فَقَالَ ِإ
 و زع ى اللَّهحاِلي فَأَوذَ مذَا أَخٍل فَقَالَ ِإنَّ هجلَى رِدي ععتسلٌ يجر اَءهلَ فَجفَع  
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 داولَّ ِإلَى دعليه السالم ( ج( داود رفَأَم الَهذَ مأَخ ذَا وا هلَ أَبقَت ِديعتسذَا الْمأَنَّ ه  ) عليه السالم( 
ناس و تحدثُوا حتى ِبالْمستعِدي فَقُِتلَ و أَخذَ مالَه فَدفَعه ِإلَى الْمستعدى علَيِه قَالَ فَعِجب ال

 داولَغَ دعليه السالم ( ب( ى اللَّهحأَو لَ ثُمفَفَع ذَِلك فَعرأَنْ ي هبا رعفَد ا كَِرهم ذَِلك ِه ِمنلَيلَ عخد و 
ِإلَى اس مأَِضفْه اِت ونيِبالْب مهنيب كُمِه أَِن احلَّ ِإلَيج و زِلفُونَ ِبِه عحِمي ي.  

  و عنه عِن النضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي - ٤  
ربِه فَقَالَ يا رب  أَنَّ نِبياً ِمن الْأَنِبياِء شكَا ِإلَى )عليه السالم (  قَالَ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 اِبي وِبِكت مهنيب كُمِه أَِن احلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحقَالَ فَأَو أَر لَم و دهأَش ا لَمأَقِْضي ِفيم فكَي
  .أَِضفْهم ِإلَى اسِمي فَحلِّفْهم ِبِه و قَالَ هذَا ِلمن لَم تقُم لَه بينةٌ 

  اب أَنَّ الْبينةَ علَى الْمدِعي و الْيِمني علَى الْمدعى علَيِهب
١ - ِميٍل وج نع لَِبيِن الْحاٍد عمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 الْبينةُ علَى مِن ادعى و )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه  قَالَ قَ)عليه السالم ( ِهشاٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .الْيِمني علَى مِن ادِعي علَيِه 

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد اللَِّه - ٢  
 قَالَ ِإنَّ اللَّه حكَم ِفي ِدماِئكُم ِبغيِر ما حكَم )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر 

م ِبِه ِفي أَمواِلكُم حكَم ِفي أَمواِلكُم أَنَّ الْبينةَ علَى الْمدِعي و الْيِمني علَى الْمدعى علَيِه و حكَ
  .ِفي ِدماِئكُم أَنَّ الْبينةَ علَى مِن ادِعي علَيِه و الْيِمني علَى مِن ادعى ِلكَيلَا يبطُلَ دم امِرٍئ مسِلٍم 

  باب مِن ادعى علَى ميٍت
١ -ِن ِعيسِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   اِسنيي نٍد عيبِن عى ب

 خبرِني عِن )عليه السالم ( الضِريِر قَالَ حدثَِني عبد الرحمِن بن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِللشيِخ 
  الرجِل 
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 لَه قفَلَا ح لَفِه فَِإنْ حلَيى ععدالْم ِمنيقَالَ فَي ا لَهةٌ ِبمنيب كُونُ لَهفَلَا ي قِل الْحجلَ الرِعي ِقبدي
فَأُِقيم اتم قَد قِبالْح طْلُوبِإنْ كَانَ الْم ِه ولَيفَع ِلفحي ِإنْ لَم ِعي ودلَى الْمةُ فَعنيِه الْبلَيع ت

الْيِمني ِباللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو لَقَد مات فُلَانٌ و ِإنَّ حقَّه لَعلَيِه فَِإنْ حلَف و ِإلَّا فَلَا حق لَه ِلأَنا لَا 
م موِضعها أَو ِبغيِر بينٍة قَبلَ الْموِت فَِمن ثَم صارت علَيِه الْيِمني ندِري لَعلَّه قَد أَوفَاه ِببينٍة لَا نعلَ

 ِمنيالْي اً لَأُلِْزميكَانَ ح لَو و يِبح سِه لَيلَيى ععدِلأَنَّ الْم لَه قٍة فَلَا حنيى ِبلَا بعِة فَِإِن ادنيالْب عم
  .لْحق أَو يرد الْيِمني علَيِه فَِمن ثَم لَم يثْبت لَه الْحق أَِو ا

ِمنيِه الْيلَيع درةٌ فَينيب لَه كُنت لَم نباب م  
١ -نلَاِء عِن الْعانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد بمحم 

 ِفي الرجِل يدِعي و لَا بينةَ لَه قَالَ يستحِلفُه فَِإنْ رد الْيِمني علَى )عليهما السالم ( مسِلٍم عن أَحِدِهما 
 لَه قفَلَا ح ِلفحي فَلَم قاِحِب الْحص.  

 محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٢  
 ِفي )عليه السالم ( النضِر بِن سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَ يستحلَف أَو يرد الْيِمني علَى صاِحِب الْحق الرجِل يدعى علَيِه الْحق و لَا بينةَ ِللْمدِعي
 لَه قلْ فَلَا حفْعي فَِإنْ لَم.  

  ٣ - اجرِتخقَالَ اس اهور نمع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 رجلَيِن عدلَيِن فَِإنْ لَم يكُن رجلَيِن عدلَيِن فَرجلٌ و امرأَتاِن فَِإنْ الْحقُوِق ِبأَربعِة وجوٍه ِبشهادِة

 ِه فَِإنْ لَملَيى ععدلَى الْمع ِمنيفَالْي اِهدش كُني ِعي فَِإنْ لَمدالْم ِمنيي لٌ وجاِن فَرأَتركُِن امت لَم
 ِلفحي]الْ] و دى أَنْ رفَِإنْ أَب قَّهذَ حأْخي و ِلفحِه أَنْ يلَيع اِجبو وِعي فَهدلَى الْمع ِمنيي

يفَلَا ش ِلفحي  َء لَه.  
  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمِد بِن سماعةَ عن بعِض أَصحاِبِه عن أَباٍن - ٤  

ٍل عجر نِد اللَِّه عبأَِبي ع ةٌ )عليه السالم ( ننيب قاِحِب الْحِلص سلَي و قِه الْحلَيى ععدِل يجِفي الر   
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دالْم لَفحتسفَِإنَّ قَالَ ي قاِحِب الْحِلص كلَيع ِمنيالْي دا أَرقَالَ أَن و ِلفحى أَنْ يِه فَِإنْ أَبلَيى عع
 الَهذَ مأْخي و ِلفحأَنْ ي قاِحِب الْحلَى صع اِجبو ذَِلك.  

عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٥  
  . قَالَ يرد الْيِمني علَى الْمدِعي )عليه السالم ( 

  باب أَنَّ من كَانت لَه بينةٌ فَلَا يِمني علَيِه ِإذَا أَقَامها
 عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه- ١

 عِن الرجِل يِقيم الْبينةَ علَى حقِِّه هلْ علَيِه أَنْ يستحلَف )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .قَالَ لَا 

عن عِلي بِن الْحكَِم أَو غَيِرِه عن أَباٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢  
 قَالَ ِإذَا أَقَام الرجلُ الْبينةَ علَى حقِِّه فَلَيس علَيِه يِمني فَِإنْ )عليه السالم ( أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِذي ادِعي علَيِه الْيِمني فَِإنْ أَبى أَنْ يحِلف فَلَا حق لَه لَم يِقِم الْبينةَ فَرد علَيِه الَّ
عليه (    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَباٍن عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  . ِمثْلَه )السالم 
ِني فَحِلف لَه فَلَا دعوى لَه بعد الْيِمِني و ِإنْ كَانت لَه باب أَنَّ من رِضي ِبالْيِم

  بينةٌ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن موسى بِن أُكَيٍل - ١

أَِبي ع نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابع ِرييمِد اللَِّه النِمِني )عليه السالم ( بِبي قالْح اِحبص ِضيقَالَ ِإذَا ر 
 ى لَهوعِعي فَلَا ددالْم قِبح ِمنيِت الْيبذَه لَهِقب لَه قأَنْ لَا ح لَففَح لَفَهحتقِِّه فَاسِكِر ِلحنالْم

 عاِدلَةٌ قَالَ نعم و ِإنْ أَقَام بعد ما استحلَفَه ِباللَِّه خمِسني قَسامةً قُلْت لَه و ِإنْ كَانت علَيِه بينةٌ
  .ما كَانَ لَه و كَانِت الْيِمني قَد أَبطَلَت كُلَّ ما ادعاه قَبلَه ِمما قَِد استحلَفَه علَيِه 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن - ٢
 ِفي )عليه السالم ( ٍر النخِعي عن أَِبي عبِد اللَِّه ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن خِض

الرجِل يكُونُ لَه علَى الرجِل الْمالُ فَيجحده قَالَ ِإِن استحلَفَه فَلَيس لَه أَنْ يأْخذَ شيئاً و ِإنْ 
  .تركَه و لَم يستحِلفْه فَهو علَى حقِِّه 

ي عن أَِبيِه عن عبِد الرحمِن بِن حماٍد عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن بعِض   عِل- ٣  
يِه شلَيع ٍر أَ لَهبص ِمنيي لَه ِلفحفَي هدحجالُ فَيِل الْمجلَى الرع كُونُ لَهِل يجاِبِه ِفي الرحٌء  أَص

  .ه أَنْ يطْلُب ِمنه و كَذَِلك ِإِن احتسبه ِعند اللَِّه فَلَيس لَه أَنْ يطْلُبه ِمنه قَالَ لَيس لَ
  باب الرجلَيِن يدِعياِن فَيِقيم كُلُّ واِحٍد ِمنهما الْبينةَ

١ -فْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِصٍري   مأَِبي ب نٍب عيعش نانَ ع
 عِن الرجِل يأِْتي الْقَوم فَيدِعي داراً ِفي أَيِديِهم و يِقيم الَِّذي )عليه السالم ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

يف كَانَ أَمرها فَقَالَ أَكْثَرهم بينةً يستحلَف ِفي يِدِه الدار الْبينةَ أَنه وِرثَها عن أَِبيِه و لَا يدِري كَ
 أَتاه قَوم يختِصمونَ ِفي بغلٍَة فَقَامِت الْبينةُ ِلهؤلَاِء أَنهم )عليه السالم ( و يدفَع ِإلَيِه و ذَكَر أَنَّ عِلياً 
ي لَم و ِدِهملَى ِمذْوا عوهجتأَن ِدِهملَى ِمذْوا عوهجتأَن مهةَ أَننيلَاِء الْبؤه أَقَام وا وبهي لَم وا وِبيع

لَم يِبيعوا و لَم يهبوا فَقَضى ِبها ِلأَكْثَِرِهم بينةً و استحلَفَهم قَالَ فَسأَلْته ِحينِئٍذ فَقُلْت أَ رأَيت ِإنْ 
ِذي ادعى الدار فَقَالَ ِإنَّ أَبا هذَا الَِّذي هو ِفيها أَخذَها ِبغيِر ثَمٍن و لَم يِقِم الَِّذي هو كَانَ الَّ

يالْب أَقَام ا واهعِللَِّذي اد كَذَا فَِهيا ههرأَِبيِه قَالَ ِإذَا كَانَ أَم نا عِرثَهو هةً ِإلَّا أَننيا با ِفيههلَيةَ عن.  
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٢ - نِن كَلُّوٍب عاِث بِغي ناِب عشِن الْخع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
 )عليه السالم (  أَنَّ رجلَيِن اختصما ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  عن أَِبي عبِد اللَِّه ِإسحاق بِن عماٍر

 ِليا عملَفَهفَأَح هدِعن تِتجا نهةَ أَننيا الْبمهاِحٍد ِمنكُلُّ و أَقَام ا وِديِهمٍة ِفي أَيابم عليه السال( ِفي د( 
فَحلَف أَحدهما و أَبى الْآخر أَنْ يحِلف فَقَضى ِبها ِللْحاِلِف فَِقيلَ لَه فَلَو لَم تكُن ِفي يِد واِحٍد 

 حلَفَا جِميعاً ِمنهما و أَقَاما الْبينةَ قَالَ أُحِلفُهما فَأَيهما حلَف و نكَلَ الْآخر جعلْتها ِللْحاِلِف فَِإنْ
جعلْتها بينهما ِنصفَيِن ِقيلَ فَِإنْ كَانت ِفي يِد أَحِدِهما و أَقَاما جِميعاً الْبينةَ قَالَ أَقِْضي ِبها 

  .ِللْحاِلِف الَِّذي ِهي ِفي يِدِه 
لْوشاِء عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن ا- ٣  

 ِإذَا أَتاه رجلَاِن ِبشهوٍد )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ت ِهملَى أَيع مهنيب عأَقْر مهددع اٌء ووس ملُهدع بر مقُولُ اللَّهكَانَ ي قَالَ و ِمنيالْي ِصري

 لَفِإذَا ح ِمنيِه الْيِإلَي ِصريِللَِّذي ت قلُ الْحعجي ِه ثُمِه ِإلَيفَأَد قالْح كَانَ لَه مهِع أَيباِت الساومالس
.  

عليه ( وشاِء عن داود بِن ِسرحانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْ- ٤  

 ِفي شاِهديِن شِهدا علَى أَمٍر واِحٍد و جاَء آخراِن فَشِهدا علَى غَيِر الَِّذي شِهدا و اختلَفُوا )السالم 
ِه الْيلَيع قُِرع مهفَأَي مهنيب عقْراِء قَالَ يلَى ِبالْقَضأَو وفَه ِمني.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن ِسماِك - ٥  
ا بمهاِحٍد ِمنكُلُّ و ِعرياً فَأَقَامفَا برِن علَيجفَةَ أَنَّ رِن طَرِميِم بت نٍب عرِن حب أَِمري لَهعةً فَجني

 ِمِننيؤا )عليه السالم ( الْممهنيب .  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن - ٦  

 اختصم ِإلَيِه رجلَاِن ِفي دابٍة و )عليه السالم ( ني  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِن)عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِكلَاهما أَقَام الْبينةَ أَنه أَنتجها فَقَضى ِبها ِللَِّذي ِهي ِفي يِدِه و قَالَ لَو لَم تكُن ِفي يِدِه جعلْتها 

  .بينهما ِنصفَيِن 
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هِمن رباب آخ  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبنا عن مثَنى الْحناِط عن زرارةَ عن أَِبي - ١

ت لَه رجلٌ شِهد لَه رجلَاِن ِبأَنَّ لَه ِعند رجٍل خمِسني ِدرهماً و جاَء  قَالَ قُلْ)عليه السالم ( جعفٍَر 
آخراِن فَشِهدا ِبأَنَّ لَه ِعنده ِمائَةَ ِدرهٍم كُلُّهم شِهدوا ِفي موِقٍف قَالَ أَقِْرع بينهم ثُم استحِلِف 

الْقَر مهابأَص الَِّذين قِلفُونَ ِبالْححي مهِباللَِّه أَن ع.  
  ٢ - ناِلِه عِض ِرجعب نطَّاِر عالْع ِزيدِن أَِبي يب داود ناٍل عِن فَضِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

هوٍد أَنَّ هِذِه الْمرأَةَ امرأَةُ فُلَاٍن  ِفي رجٍل كَانت لَه امرأَةٌ فَجاَء رجلٌ ِبش)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 نوِد فَمهالش نيب عقْرلُوا قَالَ يدع و ودهلَ الشدتأَةُ فُلَاٍن فَاعرا امهوا أَنِهدونَ فَشراَء آخج و

  .خرج سهمه فَهو الْمِحق و هو أَولَى ِبها 
هِمن رباب آخ  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
 عن جاِريٍة لَم )عليه السالم ( محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 سبِع ِسِنني مع رجٍل و امرأٍَة ادعى الرجلُ أَنها مملُوكَةٌ لَه و ادعِت الْمرأَةُ أَنها تدِرك ِبنِت
 ِليذَا عى ِفي هقَض ا فَقَالَ قَدهتنعليه السالم ( اب( ِليذَا عى ِفي ها قَضم و قُلْت  ) قَالَ كَانَ )عليه السالم 

الناس كُلُّهم أَحرار ِإلَّا من أَقَر علَى نفِْسِه ِبالرق و هو مدِرك و من أَقَام بينةً علَى مِن يقُولُ 
ى أَنْ أَسقَالَ أَر تى أَنرا تفَم ِرقّاً قُلْت كُونُ لَهِه يِإلَي فَعدي هٍة فَِإنأَم ٍد أَوبع ى ِمنعأَلَ الَِّذي اد

 هونلَمعلَا ي لُوكَةٌ لَهما مهونَ أَندهشوداً يهش رضى فَِإنْ أَحعا ادلَى مع لُوكَةٌ لَهما مهى أَنعاد
ِريةَ ابنتها حرةٌ ِمثْلُها باع و لَا وهب دفَعت الْجاِريةَ ِإلَيِه حتى تِقيم الْمرأَةُ من يشهد لَها أَنَّ الْجا

فَلْتدفَع ِإلَيها و تخرج ِمن يِد الرجِل قُلْت فَِإنْ لَم يِقِم الرجلُ شهوداً أَنها مملُوكَةٌ لَه قَالَ 
   دِفعت ِإلَيها تخرج ِمن يِدِه فَِإنْ أَقَامِت الْمرأَةُ الْبينةَ علَى أَنها ابنتها
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ي سِبيلُ و ِإنْ لَم يِقِم الرجلُ الْبينةَ علَى ما ادعاه و لَم تِقِم الْمرأَةُ الْبينةَ علَى ما ادعت خلِّ
 اَءتثُ شيح بذْهِة تاِريالْج.  

  باب النواِدِر
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب - ١

 سأَلَ ربه أَنْ يِريه قَِضيةً ِمن )عليه السالم ( اود  قَالَ ِإنَّ د)عليه السالم ( عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
 داً ِمنِه أَحلَيع أُطِْلع ِني لَمأَلْتأَنَّ الَِّذي س داوا دِه يلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحِة فَأَوا الْآِخرايقَض

يِري قَالَ فَلَم يمنعه ذَِلك أَنْ عاد فَسأَلَ اللَّه أَنْ يِريه خلِْقي و لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يقِْضي ِبِه غَ
 فَقَالَ لَه يا داود لَقَد سأَلْت ربك شيئاً لَم )عليه السالم ( قَِضيةً ِمن قَضايا الْآِخرِة قَالَ فَأَتاه جبرِئيلُ 

ود ِإنَّ الَِّذي سأَلْت لَم يطِْلع علَيِه أَحداً ِمن خلِْقِه و لَا ينبِغي ِلأَحٍد أَنْ يسأَلْه قَبلَك نِبي يا دا
يقِْضي ِبِه غَيره قَد أَجاب اللَّه دعوتك و أَعطَاك ما سأَلْت يا داود ِإنَّ أَولَ خصميِن يِرداِن 

غَداً الْقَِضي كلَيع داود حبا أَصِة قَالَ فَلَما الْآِخرايقَض ا ِمنِلِس )عليه السالم ( ةُ ِفيِهمجِفي م لَسج 
الْقَضاِء أَتاه شيخ متعلِّق ِبشاب و مع الشاب عنقُود ِمن ِعنٍب فَقَالَ لَه الشيخ يا نِبي اللَِّه ِإنَّ هذَا 

ابِر ِإذِْني الشيِبغ ذَهأَخ قُودنذَا الْعه ِر ِإذِْني ويِبغ هأَكَلَ ِمن ِمي وكَر برخ اِني وتسلَ بخد 
ود فَقَالَ داود ِللشاب ما تقُولُ فَأَقَر الشاب أَنه قَد فَعلَ ذَِلك فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه يا دا

 لَم و كا قَلْبِملْهتحي لَاِم لَمالْغ ِخ ويالش نيا بِبه تيِة فَقَضا الْآِخرايقَض نع لَك فْتي ِإنْ كَشِإن
اِنِه فَقَتتسلَاِم ِفي بذَا الْغلَى أَِبي هع محاقْت خيذَا الشِإنَّ ه داوا دي كما قَوِبه ضري بغَص و لَه

 هرم فاً ويس ابِإلَى الش فَعاِنِه فَادتساِنِب با ِفي جهفَنٍم فَدهِدر أَلْف ِعنيبأَر هذَ ِمنأَخ و هانتسب
ذَا و كَذَا و يأْخذَ مالَه أَنْ يضِرب عنق الشيِخ و ادفَع ِإلَيِه الْبستانَ و مره أَنْ يحِفر ِفي موِضِع كَ

 داود ذَِلك ِمن ى )عليه السالم ( قَالَ فَفَِزعضأَم و ربالْخ مهربأَخ اِبِه وحاَء أَصلَمِه عِإلَي عمج و 
  .الْقَِضيةَ علَى ما أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه 

عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عِن الْحسيِن بِن   محمد بن يحيى - ٢  
   قَالَ ِفي الرجِل يبِضعه الرجلُ ثَلَاِثني ِدرهماً )عليه السالم ( أَِبي الْعلَاِء عن ِإسحاق عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 هبذَا ثَولَا ه و هبذَا ثَوه ِرفعي ِن فَلَميبثَ ِبالثَّوعٍب فَبماً ِفي ثَوهِدر ِرينِعش رآخ ٍب وِفي ثَو
الثَّلَاِثني اِحبطَى صعاِن فَيبالثَّو اعبفَِإنَّ قَالَ ي ِن قُلْتِي الثَّمسمخ رالْآخ ِن واٍس الثَّممثَلَاثَةَ أَخ 

 فَهصأَن قَالَ قَد ا ِشئْتمهأَي رتاخ اِحِب الثَّلَاِثنيقَالَ ِلص ِرينالِْعش اِحبص.  
  ٣ -اِس ببِن الْعع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحٍب   ميعأَِبي ش نوٍف عرعِن م

 عن رجٍل قَبلَ رجلًا عن حفِْر ِبئٍْر عشر )عليه السالم ( الْمحاِمِلي الرفَاِعي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمن خمسٍة و خمِسني جزءاً ِمن قَاماٍت ِبعشرِة دراِهم فَحفَر قَامةً ثُم عجز عنها فَقَالَ لَه جزٌء

 اِهمرِة درشالْع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن يِزيد عن أَِبي الْمعلَّى - ٤  

طَّاِب ِبامرأٍَة قَد تعلَّقَت ِبرجٍل ِمن الْأَنصاِر و  قَالَ أُِتي عمر بن الْخ)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَانت تهواه و لَم تقِْدر لَه علَى ِحيلٍَة فَذَهبت فَأَخذَت بيضةً فَأَخرجت ِمنها الصفْرةَ و صبِت 

اَءتج ا ثُمهفَِخذَي نيا باِبهلَى ِثيع اضيلَ الْبجذَا الرِإنَّ ه ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَقَالَت رمِإلَى ع 
 اِريصلَ الْأَنعفَج اِريصالْأَن اِقبعأَنْ ي رمع مِني قَالَ فَهحكَذَا فَفَض ِضِع كَذَا ووذَِني ِفي مأَخ

 ِمِننيؤالْم أَِمري و ِلفحاِل)عليه السالم ( يج  ا أَكْثَرِري فَلَمِفي أَم تثَبت ِمِننيؤالْم ا أَِمريقُولُ يي و س
 ِمِننيؤِلأَِمِري الْم رمى قَالَ ععليه السالم ( الْفَت( ِمِننيؤالْم أَِمري ظَرى فَنرا تِن مسا الْحا أَبي  ) عليه السالم( 

رِب الْملَى ثَواٍض عياٍء ِإلَى بوِني ِبمفَقَالَ ائْت ِلذَِلك الَتتكُونَ احا أَنْ تهمها فَاتهفَِخذَي نيب أَِة و
حار قَد أُغِْلي غَلَياناً شِديداً فَفَعلُوا فَلَما أُِتي ِبالْماِء أَمرهم فَصبوا علَى موِضِع الْبياِض فَاشتوى 

 فَأَلْقَاه ِفي ِفيِه فَلَما عرف طَعمه أَلْقَاه ِمن ِفيِه ثُم )عليه السالم ( أَخذَه أَِمري الْمؤِمِنني ذَِلك الْبياض فَ
 رمةَ عقُوبع اِريصِن الْأَنلَّ عج و زع اللَّه فَعد و ِبذَِلك تى أَقَرتأَِة حرلَى الْملَ عأَقْب.  

  ٥ -ِد   عبأَِبي ع ناِزٍم عِن حوِر بصنم ناِبِه عحِض أَصعب نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 قَالَ قُلْت عشرةٌ كَانوا جلُوساً و وسطَهم ِكيس ِفيِه أَلْف ِدرهٍم فَسأَلَ بعضهم )عليه السالم ( اللَِّه 

  . الِْكيس فَقَالُوا كُلُّهم لَا و قَالَ واِحد ِمنهم هو ِلي فَِلمن هو قَالَ ِللَِّذي ادعاه بعضاً أَ لَكُم هذَا
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٦ -رِإب نٍد عمحم نب ِليع   نب فوسى يو ِعيسثَِني أَبدِر قَالَ حمالْأَح اقحِن ِإسب اِهيم
 دمِن أَحِن بمحِد الربع نِعيٍد عس نب ديوثَِني سدقَالَ ح اِنيرِعيٍد الْأَمِن سِد بيوةً ِلسابٍد قَرمحم

ِهيم بِن أَِبي لَيلَى عِن الْهيثَِم بِن جِميٍل عن زهيٍر عن أَِبي ِإسحاق الْفَاِرِسي عن محمِد بِن ِإبرا
 كَما أَحقُولُ يي وه ِة وِدينغُلَاماً ِبالْم تِمعقَالَ س لُوِليةَ السزمِن حاِصِم بع نع ِبيِعيالس

أُم نيب ِني ويب كُماح اِكِمنيفَقَالَ الْح كلَى أُمو ععدت ِلم ا غُلَامطَّاِب يالْخ نب رمع ي فَقَالَ لَه
 و تعرعرا تِن فَلَملَيوِني حتعضأَر ٍر وهةَ أَشعا ِتسطِْنهِني ِفي بلَتما حهِإن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي

و رالش ِمن ريالْخ فْترِرفُِني ععا لَا تهأَن تمعز ي وِمن فَتتان ِني وتداِلي طَرِشم نِميِني عي 
فَقَالَ عمر أَين تكُونُ الْواِلدةُ قَالَ ِفي سِقيفَِة بِني فُلَاٍن فَقَالَ عمر علَي ِبأُم الْغلَاِم قَالَ فَأَتوا ِبها 

وِة ِإخعبأَر عم غُلَام لَامذَا الْغأَنَّ ه و ِبيالص ِرفعا لَا تها أَنونَ لَهدهشةً يامقَس ِعنيبأَر ا وٍة لَه
 قَطُّ و جوزتت ٍش لَميقُر ةٌ ِمناِريِذِه جأَنَّ ه ا وِتهِشريا ِفي عهحفْضأَنْ ي ِريدي ومغَش ٍع ظَلُومدم

ِني ِفي أَنلَتمي حاللَِّه أُم ِذِه وه ِمِننيؤالْم ا أَِمريقُولُ فَقَالَ يا تم ا غُلَامي رما فَقَالَ عهبِم راتا ِبخه
ي و رالش ِمن ريالْخ فْترع و تعرعرا تِن فَلَملَيوِني حتعضأَر ٍر وهةَ أَشعا ِتسطِْنهب ِميِني ِمن

 لَامقُولُ الْغا يِذِه ما هي رمِرفُِني فَقَالَ ععا لَا تهأَن تمعز ي وِمن فَتتان ِني وتداِلي طَرِشم
ولَد ما أَعِرفُه فَقَالَت يا أَِمري الْمؤِمِنني و الَِّذي احتجب ِبالنوِر فَلَا عين تراه و حق محمٍد و ما 

 ةٌ ِمناِريي جِإن ِتي وِشريِني ِفي عحفْضأَنْ ي ِريدٍع يدم غُلَام هِإن و واِس هالن أَي ِري ِمنلَا أَد و
ن فَقَالَت ودهأَ لَِك ش رمي فَقَالَ عبِم راتي ِبخِإن قَطُّ و جوزأَت ٍش لَميقُر مقَدلَاِء فَتؤه مع

الْأَربعونَ الْقَسامةَ فَشِهدوا ِعند عمر أَنَّ الْغلَام مدٍع يِريد أَنْ يفْضحها ِفي عِشريِتها و أَنَّ هِذِه 
 رما فَقَالَ عهبِم راتا ِبخهأَن قَطُّ و جوزتت ٍش لَميقُر ةٌ ِمناِريطَِلقُوا ِبِه جان و لَامذَا الْغذُوا هخ

 لَامذُوا الْغِري فَأَخفْتالْم دح هتلَدج مهتادهش لَتدوِد فَِإنْ عهِن الشأَلَ عسى نتِن حجِإلَى الس
 ِمِننيؤالْم أَِمري ملَقَّاهِن فَتجِبِه ِإلَى الس طَلَقنم عليه السال( ي( مع نا ابي لَامى الْغادِض الطَِّريِق فَنعِفي ب 

 ِإنِني غُلَام مظْلُوم و أَعاد علَيِه الْكَلَام الَِّذي كَلَّم ِبِه عمر ثُم قَالَ و )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
   ردوه ِإلَى عمر فَلَما )عليه السالم ( عِلي هذَا عمر قَد أَمر ِبي ِإلَى الْحبِس فَقَالَ 

http://www.islam4u.com


  )٤٢٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

ا يا أَِمري الْمؤِمِنني أَمرنا عِلي بن ردوه قَالَ لَهم عمر أَمرت ِبِه ِإلَى السجِن فَرددتموه ِإلَي فَقَالُو
 أَمراً فَبينا )عليه السالم (  أَنْ نرده ِإلَيك و سِمعناك و أَنت تقُولُ لَا تعصوا ِلعِلي )عليه السالم ( أَِبي طَاِلٍب 

 ِليلَ عِإذْ أَقْب كَذَِلك معليه السالم ( ه( َفَقَال  ِليا فَقَالَ عا ِبهولَاِم فَأَتالْغ ِبأُم لَيع ) عليه السالم( ا غُلَامي 
 ِليفَقَالَ ع الْكَلَام ادقُولُ فَأَعا تانَ )عليه السالم ( محبس رمفَقَالَ ع مهنيب أْذَنُ ِلي أَنْ أَقِْضيأَ ت رمِلع 

قَد لَا و فكَي ولَ اللَِّه اللَِّه وسر تِمعصلى اهللا عليه وآله (  س( أَِبي طَاِلٍب ثُم نب ِليع كُملَمقُولُ أَعي 
قَالَ ِللْمرأَِة يا هِذِه أَ لَِك شهود قَالَت نعم فَتقَدم الْأَربعونَ قَسامةً فَشِهدوا ِبالشهادِة الْأُولَى 

 ِليا )ليه السالم ع( فَقَالَ عِنيهلَّمِشِه عرِق عفَو ِمن باةُ الرضرم ا ِهيكُمنيٍة بِبقَِضي موالْي نلَأَقِْضي 
ا  ثُم قَالَ لَها أَ لَِك وِلي قَالَت نعم هؤلَاِء ِإخوِتي فَقَالَ ِلِإخوِته)صلى اهللا عليه وآله ( حِبيِبي رسولُ اللَِّه 

 أَمرك ِفينا و ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( أَمِري ِفيكُم و ِفي أُخِتكُم جاِئز فَقَالُوا نعم يا ابن عم محمٍد 
 ِليفَقَالَ ع اِئزا جِتنعليه السالم ( أُخ(ي قَدأَن ِلِمنيسالْم ِمن رضح نم ِهدأُش و اللَّه ِهدأُش  تجوز 

 ربقَن اهاِهِم فَأَترِبالد لَيع ربا قَناِلي يم ِمن قْدالن ٍم وهِعِمائَِة ِدربِة ِبأَراِريِذِه الْجه ِمن لَامذَا الْغه
ِتنا ِإلَّا و ِبك أَثَر الْعرِس ِبها فَصبها ِفي يِد الْغلَاِم قَالَ خذْها فَصبها ِفي حجِر امرأَِتك و لَا تأْ

يعِني الْغسلَ فَقَام الْغلَام فَصب الدراِهم ِفي حجِر الْمرأَِة ثُم تلَببها فَقَالَ لَها قُوِمي فَنادِت الْمرأَةُ 
 ِني ِمنجوزأَنْ ت ِريدٍد تمحم مع نا ابي ارالن ارِتي النوِني ِإخجولَِدي زاللَِّه و ذَا ولَِدي هو

هِجيناً فَولَدت ِمنه هذَا الْغلَام فَلَما ترعرع و شب أَمروِني أَنْ أَنتِفي ِمنه و أَطْرده و هذَا و اللَِّه 
م أَخذَت ِبيِد الْغلَاِم و انطَلَقَت و نادى عمر وا ولَِدي و فُؤاِدي يتقَلَّى أَسفاً علَى ولَِدي قَالَ ثُ

 رمع لَكلَه ِليلَا ع لَو اهرمع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد - ٧  

 قَالَ أُِتي عمر ِبامرأٍَة تزوجها )عليه السالم (  الصباِح الِْكناِني عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن الْفُضيِل عن أَِبي
شيخ فَلَما أَنْ واقَعها مات علَى بطِْنها فَجاَءت ِبولٍَد فَادعى بنوه أَنها فَجرت و تشاهدوا علَيها 

رفَأَم ِليا عِبه رفَم مجرأَنْ ت رما عةً قَالَ )عليه السالم (  ِبهجوِل اللَِّه ِإنَّ ِلي حسر مع نا ابي فَقَالَت 
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ي ا وهجوزت موِبي كُمِلمعأَةُ ترِذِه الْمفَقَالَ ه أَهاباً فَقَرِه ِكتِإلَي تفَعِك فَدتجاِتي حه ا وهاقَعو مو
فكَي  
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ي معهم كَانَ ِجماعه لَها ردوا الْمرأَةَ فَلَما أَنْ كَانَ ِمن الْغِد دعا ِبِصبياٍن أَتراٍب و دعا ِبالصِب
 فَقَام ِبِهم احوا صكَّنمى ِإذَا تتوا حِلساج مقَالَ لَه اللَِّعب ماهى ِإذَا أَلْهتوا حبالْع مفَقَالَ لَه

 ِليا ِبِه ععِه فَديتاحلَى ركَأَ عفَات لَامالْغ قَام انُ ويبِم)عليه السالم ( الص ثَهرو و  هتوِإخ لَدج أَِبيِه و ن
 عرفْت ضعف الشيِخ ِفي اتكَاِء )عليه السالم ( الْمفْتِرين حداً حداً فَقَالَ لَه عمر كَيف صنعت قَالَ 

  .الْغلَاِم علَى راحتيِه 
  ٨ -ِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نٍل عجر نانَ عثْمعليه ( ِن ع

 ِمن الْجبِل حاجاً و معه غُلَام لَه فَأَذْنب فَضربه )عليه السالم (  أَنَّ رجلًا أَقْبلَ علَى عهِد عِلي )السالم 
 لَاكوا ملْ أَنب لَايوم تا أَنفَقَالَ م لَاهوا مقُولُ كَمي ذَا و دعوتذَا ي ذَا و دعوتالَ ذَا يا زقَالَ فَم

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم ِبك باللَِّه فَأَذْه ودا عالْكُوفَةَ ي أِْتيى نتح تا الْكُوفَةَ )عليه السالم ( أَنيا أَتفَلَم 
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريييه السالم عل( أَت( بأَذْن هِإن ِلي و ذَا غُلَامه اللَّه كلَحأَص لَامالْغ برفَقَالَ الَِّذي ض 

 ثَبو هِإن ِني ولِّمعِلي هعلَِني مسِلي ِإنَّ أَِبي أَر اللَِّه غُلَام و وه رقَالَ الْآخ و لَيع ثَبفَو هتبرفَض
دي لَيذَا عه ذَا وه كَذِّبذَا يه و ِلفحذَا يه و ِلفحذَا يذَ هاِلي قَالَ فَأَخِبم بذْهِعيِني ِلي

 حبا أَصقَالَ فَلَم قِجيئَاِني ِإلَّا ِبحلَا ت ِذِه وا هلَِتكُمقَا ِفي لَيادصطَِلقَا فَتذَا قَالَ فَقَالَ انه كَذِّبي
 قَالَ ِلقَنبٍر اثْقُب ِفي الْحاِئِط ثَقْبيِن قَالَ و كَانَ ِإذَا أَصبح عقَّب حتى )عليه السالم ( مؤِمِنني أَِمري الْ

ةٌ مِه قَِضيلَيع تدرو فَقَالُوا لَقَد اسالن عمتاج لَاِن وجاَء الرفَج حبسٍح يملَى رع سمالش ِصريا ت
ورد علَيِه ِمثْلُها لَا يخرج ِمنها فَقَالَ لَهما ما تقُولَاِن فَحلَف هذَا أَنَّ هذَا عبده و حلَف هذَا أَنَّ 

أْسِخلْ را أَدِدِهمقَالَ ِلأَح قَاِن ثُمدصا تاكُمأَر تي لَسا فَِإنا قُوممفَقَالَ لَه هدبذَا عذَا هِفي ه ك
صلى ( الثَّقِْب ثُم قَالَ ِللْآخِر أَدِخلْ رأْسك ِفي هذَا الثَّقِْب ثُم قَالَ يا قَنبر علَي ِبسيِف رسوِل اللَِّه 

 )عليه السالم (  فَقَالَ عِلي  عجِل اضِرب رقَبةَ الْعبِد ِمنهما قَالَ فَأَخرج الْغلَام رأْسه مباِدراً)اهللا عليه وآله 
 ِني وبرض هلَِكن لَى وِفي الثَّقِْب فَقَالَ ب ركَثَ الْآخم ٍد وبِبع تلَس كأَن معزت تلَاِم أَ لَسِللْغ

 ِمِننيؤالْم أَِمري لَه ثَّقوقَالَ فَت لَيى عدعِإلَ)عليه السالم ( ت هفَعد ِه  وي.  
   )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩  
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ع قَالَ أُِتي تا كَانها أَنِتهِقص كَانَ ِمن و تغا بها أَنهلَيوا عِهدش ٍة قَداِريطَّاِب ِبجالْخ نب رم
يِتيمةً ِعند رجٍل و كَانَ الرجلُ كَِثرياً ما يِغيب عن أَهِلِه فَشبِت الْيِتيمةُ فَتخوفَِت الْمرأَةُ أَنْ 

وزتي ا ِمنهجوز ا قَِدما فَلَمِعهبا ِبِإصهتذْرع ذَتا فَأَخهكْنسى أَمتٍة حوِبِنس تعا فَدهجوا زهج
ذَِلك فَرِفع غَيبِتِه رمِت الْمرأَةُ الْيِتيمةَ ِبالْفَاِحشِة و أَقَامِت الْبينةَ ِمن جاراِتها اللَّاِئي ساعدتها علَى 
 و )عليه السالم ( ذَِلك ِإلَى عمر فَلَم يدِر كَيف يقِْضي ِفيها ثُم قَالَ ِللرجِل ائِْت عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

الرجِل أَ لَِك بينةٌ أَو برهانٌ  و قَصوا علَيِه الِْقصةَ فَقَالَ ِلامرأَِة )عليه السالم ( اذْهب ِبنا ِإلَيِه فَأَتوا عِلياً 
قَالَت ِلي شهود هؤلَاِء جاراِتي يشهدنَ علَيها ِبما أَقُولُ فَأَحضرتهن فَأَخرج عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

 واِحدٍة ِمنهن فَأُدِخلَت بيتاً ثُم دعا  السيف ِمن ِغمِدِه فَطَرح بين يديِه و أَمر ِبكُلِّ)عليه السالم ( 
 ِفيِه و تِت الَِّذي كَانيا ِإلَى الْبهدا فَرِلهقَو نولَ عزأَنْ ت تٍه فَأَبجا ِبكُلِّ وهارِل فَأَدجأَِة الررِبام

 تعِرِفيِني أَنا عِلي بن أَِبي طَاِلٍب و هذَا سيِفي و دعا ِإحدى الشهوِد و جثَا علَى ركْبتيِه ثُم قَالَ
قَد قَالَِت امرأَةُ الرجِل ما قَالَت و رجعت ِإلَى الْحق و أَعطَيتها الْأَمانَ و ِإنْ لَم تصدِقيِني لَأَملَأَنَّ 

الَت يا أَِمري الْمؤِمِنني الْأَمانَ علَي فَقَالَ لَها أَِمري الْمؤِمِنني السيف ِمنِك فَالْتفَتت ِإلَى عمر فَقَ
فَاصدِقي فَقَالَت لَا و اللَِّه ِإلَّا أَنها رأَت جمالًا و هيئَةً فَخافَت فَساد زوِجها علَيها فَسقَتها 

كْنسا فَأَمنتعد و ِكرسالْم ِليا فَقَالَ عِعهبا ِبِإصهتضا فَافْتعليه السالم ( اه( قفَر نلُ ما أَوأَن رأَكْب اللَّه 
بين الشاِهديِن ِإلَّا داِنيالَ النِبي فَأَلْزم عِلي الْمرأَةَ حد الْقَاِذِف و أَلْزمهن جِميعاً الْعقْر و جعلَ 
 ةَ واِريالْج هجوز ا وهجوا زطَلِّقَهي ِل وجالر فَى ِمننأَةَ أَنْ ترالْم رأَم ٍم وهِمائَِة ِدرعبا أَرهقْرع

 ِليع هنع اقعليه السالم ( س( َالاِنيِديِث دا ِبحثْندِن فَحسا الْحا أَبي رمفَقَالَ ع رهالْم  ِليفَقَالَ ع ) عليه

 ِإنَّ داِنيالَ كَانَ يِتيماً لَا أُم لَه و لَا أَب و ِإنَّ امرأَةً ِمن بِني ِإسراِئيلَ عجوزاً كَِبريةً ضمته )السالم 
هما صِديق و كَانَ رجلًا فَربته و ِإنَّ مِلكاً ِمن ملُوِك بِني ِإسراِئيلَ كَانَ لَه قَاِضياِن و كَانَ لَ

صاِلحاً و كَانت لَه امرأَةٌ بِهيةٌ جِميلَةٌ و كَانَ يأِْتي الْمِلك فَيحدثُه و احتاج الْمِلك ِإلَى رجٍل 
عِفي ب ِسلْهلًا أُرجا رارتِن اخيوِرِه فَقَالَ ِللْقَاِضيِض أُمعِفي ب ثُهعبي ههجوِري فَقَالَا فُلَانٌ فَوِض أُم

الْمِلك فَقَالَ الرجلُ ِللْقَاِضييِن أُوِصيكُما ِبامرأَِتي خيراً فَقَالَا نعم فَخرج الرجلُ فَكَانَ الْقَاِضياِن 
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أَبت فَقَالَا لَها و اللَِّه لَِئن لَم تفْعِلي يأِْتياِن باب الصِديِق فَعِشقَا امرأَته فَراوداها عن نفِْسها فَ
 و اهربفَأَخ ِلكا الْميا فَأَتمتببا أَحلَا مِك فَقَالَِت افْعنمجرلَن ى ثُمنِلِك ِبالزالْم دِك ِعنلَينَّ عدهشلَن

  شِهدا 
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ِعنده أَنها بغت فَدخلَ الْمِلك ِمن ذَِلك أَمر عِظيم و اشتد ِبها غَمه و كَانَ ِبها معجباً فَقَالَ 
عا بوهمجلَِكِن ار ولٌ وقْبا ملَكُما ِإنَّ قَوموا لَهرضِفيِه اح ولَِد الَِّذي هى ِفي الْبادن اٍم وثَلَاثَِة أَي د

 و ِفي ذَِلك اسالن فَأَكْثَر ا ِبذَِلكهلَيا عِهدش ِن قَديفَِإنَّ الْقَاِضي تغب ا قَدهِة فَِإناِبدةَ الْعلَ فُلَانقَت
دا ِعنِزيِرِه مِلو ِلكقَالَ الْميش ِمن ِدي ِفي ذَِلكا ِعنِحيلٍَة فَقَالَ م ذَا ِمنِفي ه ك  ِزيرالْو جرٍء فَخ

يوم الثَّاِلِث و هو آِخر أَياِمها فَِإذَا هو ِبِغلْماٍن عراٍة يلْعبونَ و ِفيِهم داِنيالُ و هو لَا يعِرفُه فَقَالَ 
 رشعا مالُ ياِنيكُونَ دي ةَ واِبدا فُلَانُ الْعي تكُونَ أَنت و ِلكا الْمى أَكُونَ أَنتا حالَوعاِن تيبالص

فُلَانٌ و فُلَانٌ الْقَاِضييِن الشاِهديِن علَيها ثُم جمع تراباً و جعلَ سيفاً ِمن قَصٍب و قَالَ ِللصبياِن 
 هذَا فَنحوه ِإلَى مكَاِن كَذَا و كَذَا و خذُوا ِبيِد هذَا فَنحوه ِإلَى مكَاِن كَذَا و كَذَا ثُم خذُوا ِبيِد

 دعا ِبأَحِدِهما و قَالَ لَه قُلْ حقّاً فَِإنك ِإنْ لَم تقُلْ حقّاً قَتلْتك و الْوِزير قَاِئم ينظُر و يسمع فَقَالَ
أَشهد أَنها بغت فَقَالَ متى قَالَ يوم كَذَا و كَذَا فَقَالَ ردوه ِإلَى مكَاِنِه و هاتوا الْآخر فَردوه ِإلَى 

موى قَالَ يتقَالَ م تغا بهأَن دهفَقَالَ أَش دهشا تِبم ِر فَقَالَ لَهاُءوا ِبالْآخج كَاِنِه وكَذَا م كَذَا و 
 هاِحبا صمهدأَح الَفكَذَا فَخ ِضِع كَذَا ووقَالَ ِبم نأَي ِن فُلَاٍن قَالَ وفُلَاِن ب عقَالَ م نم عقَالَ م

انةَ ِبزوٍر فَاحضروا فَقَالَ داِنيالُ اللَّه أَكْبر شِهدا ِبزوٍر يا فُلَانُ ناِد ِفي الناِس أَنهما شِهدا علَى فُلَ
قَتلَهما فَذَهب الْوِزير ِإلَى الْمِلِك مباِدراً فَأَخبره الْخبر فَبعثَ الْمِلك ِإلَى الْقَاِضييِن فَاختلَفَا كَما 

  .اختلَف الْغلَاماِن فَنادى الْمِلك ِفي الناِس و أَمر ِبقَتِلِهما 
محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن   -١٠  

ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سِمعت ابن أَِبي لَيلَى يحدثُ أَصحابه فَقَالَ 
ِمِننيؤالْم ى أَِمريا )عليه السالم (  قَضمهدأَح جراَء أَخدا الْغادا أَرفٍَر فَلَما ِفي سبطَحِن اصلَيجر نيب 

ِمن زاِدِه خمسةَ أَرِغفٍَة و أَخرج الْآخر ثَلَاثَةَ أَرِغفٍَة فَمر ِبِهما عاِبر سِبيٍل فَدعواه ِإلَى طَعاِمِهما 
ٌء فَلَما فَرغُوا أَعطَاهما الْعاِبر ِبِهما ثَماِنيةَ دراِهم ثَواب ما  الرجلُ معهما حتى لَم يبق شيفَأَكَلَ 

يِن بفَيا ِنصهِغفٍَة اقِْسمِة أَرسماِحِب الْخِغفٍَة ِلصالثَّلَاثَِة أَر اِحبا فَقَالَ صاِمِهمطَع ِمن أَكَلَه ِني و
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 ِمن جرا أَخِد مدلَى عاِهِم عرالد ا ِمناِحٍد ِمنذُ كُلُّ وأْخلْ يِة لَا بسمالْخ اِحبقَالَ ص و كنيب
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريياِد قَالَ فَأَتعليه السالم ( الز(ا اصما قَالَ لَهمهقَالَتم ِمعا سفَلَم ا فَِإنَّ  ِفي ذَِلكطَِلح  
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و اِهمرةَ دعبِغفٍَة سِة أَرسمالْخ اِحبطَى صقَالَ فَأَع قا ِبالْحننيةٌ فَقَالَا اقِْض بِنيا دكُمتقَِضي 
 ِغفٍَة وةَ أَرسماِدِه خز ا ِمنكُمدأَح جرأَخ سقَالَ أَ لَي ماً وهِغفٍَة ِدرالثَّلَاثَِة أَر اِحبطَى صأَع

ا قَالَا نما أَكَلْتا ِمثْلَ مفُكُميا ضكُمعأَكَلَ م سقَالَ أَ لَي معِغفٍَة قَالَا نثَلَاثَةَ أَر رالْآخ جرقَالَ أَخ مع
 اِحبا صي تأَن أَكَلْت سقَالَ أَ لَي معا قَالَا نثُلُِثه رِغفٍَة غَيا ثَلَاثَةَ أَركُماِحٍد ِمنأَكَلَ كُلُّ و سأَ لَي

فٍَة غَير ثُلٍُث و أَكَلَ الثَّلَاثَِة ثَلَاثَةَ أَرِغفٍَة ِإلَّا ثُلُثاً و أَكَلْت أَنت يا صاِحب الْخمسِة ثَلَاثَةَ أَرِغ
 ِقيب و اِدكز ِغيٍف ِمنالثَّلَاثَِة ثُلُثُ ر اِحبا صي لَك ِقيب سثُلٍُث أَ لَي رِغفٍَة غَيثَلَاثَةَ أَر فيالض

 فَأَعطَاهما ِلكُلِّ ثُلُِث لَك يا صاِحب الْخمسِة رِغيفَاِن و ثُلُثٌ و أَكَلْت ثَلَاثَةَ أَرِغفٍَة غَير ثُلٍُث
رِغيٍف ِدرهماً فَأَعطَى صاِحب الرِغيفَيِن و ثُلٍُث سبعةَ دراِهم و أَعطَى صاِحب ثُلُِث رِغيٍف 

  .ِدرهماً 
  ١١- فوسي نى عِن ِعيسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب

 ِفي )عليه السالم (  قَالَ قَضى أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عِقيٍل عن محمِد بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر 
و رجٍل أَكَلَ و أَصحاب لَه شاةً فَقَالَ ِإنْ أَكَلْتموها فَِهي لَكُم و ِإنْ لَم تأْكُلُوها فَعلَيكُم كَذَا 

ياِطلٌ لَا شب ى ِفيِه أَنَّ ذَِلككَذَا فَقَض  عنم و ا كَثُرم و ها قَلَّ ِمناِم مالطَّع اكَلَِة ِمنؤَء ِفي الْم
  .غَرامته ِفيِه 
 الثَّقَِفي   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن عِلي الْكَاِتِب عن ِإبراِهيم بِن محمٍد-١٢  

عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي شيبةَ عن حِريٍز عن عطَاِء بِن الساِئِب عن زاذَانَ قَالَ استودع رجلَاِن امرأَةً 
فَغابا فَجاَء أَحدهما وِديعةً و قَالَا لَها لَا تدفَِعيها ِإلَى واِحٍد ِمنا حتى نجتِمع ِعندِك ثُم انطَلَقَا 

ِإلَيها فَقَالَ أَعِطيِني وِديعِتي فَِإنَّ صاِحِبي قَد مات فَأَبت حتى كَثُر اخِتلَافُه ثُم أَعطَته ثُم جاَء 
 ِمت قَد كأَن ذَكَر و كاِحبا صذَهأَخ ِتي فَقَالَتِديعاِتي وفَقَالَ ه رفَقَالَ الْآخ رما ِإلَى عفَعتفَار

 بيِني و بينه فَقَالَ عمر )عليه السالم ( لَها عمر ما أَراِك ِإلَّا و قَد ضِمنِت فَقَالَِت الْمرأَةُ اجعلْ عِلياً 
 ِليا فَقَالَ عمهنيقَ)عليه السالم ( اقِْض ب ِدي وةُ ِعنِديعِذِه الْواِحٍد  ها ِإلَى وهفَعدا أَنْ لَا تاهمترأَم د

  ِمنكُما حتى تجتِمعا ِعندها فَائِْتِني ِبصاِحِبك فَلَم يضمنها 
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  . ِإنما أَرادا أَنْ يذْهبا ِبماِل الْمرأَِة )عليه السالم ( و قَالَ 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن ِعمرانَ بِن موسى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد -١٣  

عليه ( بةَ بِن خاِلٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن ِهلَاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبيِه عقْ

 لَو رأَيت غَيلَانَ بن جاِمٍع و استأْذَنَ علَي فَأَِذنت لَه و قَد بلَغِني أَنه كَانَ يدخلُ ِإلَى بِني )السالم 
يلَانُ بن جاِمٍع الْمحاِرِبي قَاِضي ابِن هبيرةَ قَالَ قُلْت يا هاِشٍم فَلَما جلَس قَالَ أَصلَحك اللَّه أَنا غَ

 ِء ورالْم نيب عمجلَانُ تا غَيي لْ قُلْتاِئِه ِإلَّا فَِقيهاً قَالَ أَجلَى قَضع عضةَ وريبه ناب ا أَظُنلَانُ مغَي
رق بين الْمرِء و زوِجِه قَالَ نعم قُلْت و تقْتلُ قَالَ نعم قُلْت و تضِرب زوِجِه قَالَ نعم قُلْت و تفَ

الْحدود قَالَ نعم قُلْت و تحكُم ِفي أَمواِل الْيتامى قَالَ نعم قُلْت و ِبقَضاِء من تقِْضي قَالَ 
ِء  مسعوٍد و ِبقَضاِء ابِن عباٍس و أَقِْضي ِمن قَضاِء أَِمِري الْمؤِمِنني ِبالشيِبقَضاِء عمر و ِبقَضاِء ابِن 

 قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قُلْت يا غَيلَانُ أَ لَستم تزعمونَ يا أَهلَ الِْعراِق و تروونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ِء و   زعمت ِبالشي)عليه السالم ( قَالَ نعم قَالَ قُلْت و كَيف تقِْضي ِمن قَضاِء عِلي عِلي أَقْضاكُم فَ

 قَالَ عِلي أَقْضاكُم قَالَ و قُلْت كَيف تقِْضي يا غَيلَانُ قَالَ أَكْتب هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
انُ بن فُلَاٍن ِلفُلَاِن بِن فُلَاٍن يوم كَذَا و كَذَا ِمن شهِر كَذَا و كَذَا ِمن سنِة كَذَا ثُم ما قَضى ِبِه فُلَ

 اللَّه عمقُولُ ِإذَا جت فاِء فَكَيالْقَض ِمن متذَا الْحلَانُ ها غَيي اِويِن قَالَ قُلْتوِفي الد هحأَطْر
و ِلنيوِل اللَِّه الْأَوساَء رقَض الَفْتخ قَد كدجو ِعيٍد ثُمِفي ص صلى اهللا عليه وآله (  الْآِخِرين( ِليع و  ) عليه

 قَالَ فَأُقِْسم ِباللَِّه لَجعلَ ينتِحب قُلْت أَيها الرجلُ اقِْصد ِلسانك قَالَ ثُم قَِدمت الْكُوفَةَ )السالم 
فَم ةَ قَالَ وريبِن هِر ابمكَانَ ِفي س ثُ ودحي يالْح لًا ِمنجر تِمعي سِإن ثُم اَء اللَّها شم كَثْت

سأَلَه اللَِّه ِإني لَِعنده لَيلَةً ِإذْ جاَءه الْحاِجب فَقَالَ هذَا غَيلَانُ بن جاِمٍع فَقَالَ أَدِخلْه قَالَ فَدخلَ فَ
ثُم قَالَ لَه ما حالُ الناِس أَخِبرِني لَِو اضطَرب حبلٌ من كَانَ لَها قَالَ ما رأَيت ثَم أَحداً ِإلَّا 

   قَالَ أَخِبرِني ما صنعت ِبالْماِل الَِّذي كَانَ معك فَِإنه )عليه السالم ( جعفَر بن محمٍد 
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 اِلفَكأَنْ أُخ تقَالَ كَِره كِمن ا طَلَبم هتطَيقَالَ أَ فَلَا أَع هتمقَالَ قَس تيفَأَب كِمن هطَلَب هِني أَنلَغب
لْتك ِباللَِّه أَمرتك أَنْ تجعلَه أَولَهم قَالَ نعم قَالَ فَفَعلْت قَالَ لَا قَالَ فَهلَّا خالَفْتِني و قَالَ فَسأَ

 أَعطَيته الْمالَ كَما خالَفْتِني فَجعلْته آِخرهم أَما و اللَِّه لَو فَعلْت ما ِزلْت ِمنها سيداً ضخماً
 ِه ثُمياعِذر نع رساِء قَالَ فَحالْقَض ِفيِني ِمنعقَالَ ت ِتكاجِبح كَلَّملِّيِني قَالَ تخقَالَ ت كتاجح

جِه الْحلَيا علْنمعتاس و اكنفَيأَع قَد معلَفِّقاً ناللَِّه ِعلْباً م و هاِلٍد لَِقيتو خا أَباِصٍم قَالَ أَنع نب اج.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجاموراِني عِن -١٤  

ِد الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن عبِد اللَِّه بِن وضاٍح قَالَ كَانت بيِني و بين رجٍل ِمن الْيهو
معاملَةٌ فَخانِني ِبأَلِْف ِدرهٍم فَقَدمته ِإلَى الْواِلي فَأَحلَفْته فَحلَف و قَد عِلمت أَنه حلَف يِميناً 

رهٍم الَِّتي فَاِجرةً فَوقَع لَه بعد ذَِلك ِعنِدي أَرباح و دراِهم كَِثريةٌ فَأَردت أَنْ أَقْتص الْأَلْف ِد
 و أَخبرته أَني قَد أَحلَفْته )عليه السالم ( كَانت ِلي ِعنده و حلَف علَيها فَكَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن 

ف علَيها فَعلْت فَحلَف و قَد وقَع لَه ِعنِدي مالٌ فَِإنْ أَمرتِني أَنْ آخذَ ِمنه الْأَلْف ِدرهٍم الَِّتي حلَ
 بلَا )عليه السالم ( فَكَت   
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 ِضيتر كلَا أَن لَو و هظِْلمفَلَا ت كظَلَم ئاً ِإنْ كَانَ قَديش هذْ ِمنأْخأَنْ ت كترلَأَم هلَّفْتِميِنِه فَحِبي
تأْخذَها ِمن تحِت يِدك و لَِكنك رِضيت ِبيِميِنِه فَقَد مضِت الْيِمني ِبما ِفيها فَلَم آخذْ ِمنه شيئاً 

   .)عليه السالم ( و انتهيت ِإلَى ِكتاِب أَِبي الْحسِن 
  ١٥-نب ِليأَِبي   ع ناِلِه عِض ِرجعب نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب 
 قَالَ سأَلْته عِن الْبينِة ِإذَا أُِقيمت علَى الْحق أَ يِحلُّ ِللْقَاِضي أَنْ يقِْضي ِبقَوِل )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

عي ِة ِإذَا لَمنيا الْبذُوا ِبهأْخاِس أَنْ يلَى النع ِجباَء ييةُ أَشسمأَلٍَة قَالَ فَقَالَ خسِر مغَي ِمن مِرفْه
ظَاِهر الْحكِْم الِْولَايات و التناكُح و الْمواِريثُ و الذَّباِئح و الشهادات فَِإذَا كَانَ ظَاِهره ظَاِهراً 

ازوناً جأْماِطِنِه مب نأَلُ عسلَا ي و هتادهش ت.  
  محمد بن يحيى عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن عمٍرو عن عِلي بِن -١٦  

 رجلٌ دفَع ِإلَى ) عليه السالم (الْحسِن عن حِريٍز عن أَِبي عبيدةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 
 هعِرِه ميكَانَ ِلغ الُ والْم بقَالَ ذَه ها ِمنها طَلَبا فَلَمِبه ِجرتي اِلِه وا ِبمِلطُهخٍم يهِدر ٍل أَلْفجر

الَ أَخذُوا أَموالَهم نفَقَاٍت فَقَالَ أَبو ِمثْلُها و مالٌ كَِثري ِلغيِر واِحٍد فَقَالَ لَه كَيف صنع أُولَِئك قَ
  . جِميعاً يرِجع ِإلَيِه ِبماِلِه و يرِجع هو علَى أُولَِئك ِبما أَخذُوا )عليه السالم ( جعفٍَر و أَبو عبِد اللَِّه 

  ١٧-ي نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مونَ باره نع اقحِن ِإسب ِزيد
 عن رجٍل استأْجر أَِجرياً فَلَم يأْمن أَحدهما صاِحبه )عليه السالم ( حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ًء فَاستهلَك الْأَجر فَقَالَ الْمستأِْجر فَوضع الْأَجر علَى يِد رجٍل فَهلَك ذَِلك الرجلُ و لَم يدع وفَا
ضاِمن ِلأَجِر الْأَِجِري حتى يقِْضي ِإلَّا أَنْ يكُونَ الْأَِجري دعاه ِإلَى ذَِلك فَرِضي ِبالرجِل فَِإنْ فَعلَ 

  .فَحقُّه حيثُ وضعه و رِضي ِبِه 
الْكُوِفي عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن جعفَِر بِن ِعيسى قَالَ   محمد بن جعفٍَر -١٨  

 تبكَت  
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رأَةُ تموت فَيدِعي أَبوها أَنه كَانَ أَعارها بعض ما  جِعلْت ِفداك الْم)عليه السالم ( ِإلَى أَِبي الْحسِن 
 وزجِه يِإلَي بٍة فَكَتنيِإلَّا ِبب اهوعلُ دقْبلَا ت ٍة أَمنيِبلَا ب اهوعلُ دقْبٍم أَ تدخ اٍع وتم ا ِمنهدكَانَ ِعن

لَيِه ِإِن ادعى زوج الْمرأَِة الْميتِة أَو أَبو زوِجها أَو أُم زوِجها ِفي متاِعها ِبلَا بينٍة قَالَ و كَتبت ِإ
 ِفي[أَو [ كُونُ ِفي ذَِلكِم أَ تداِع أَِو الْختِض الْمعِة باِريع ا ِمنوهى أَبعا ِمثْلَ الَِّذي ادِمهدخ

  . لَا )عليه السالم ( ي الدعوى فَكَتب ِبمنِزلَِة الْأَِب ِف
 أَنَّ أَِمري )عليه السالم (   محمد بن يحيى رفَعه عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٩  
 ِمِننيؤوا )عليه السالم ( الْمبفَقَالَ اذْه لَمأَس قَد يٍد ِلِذمبِبع أُِتي  هنوا ثَمفَعاد و ِلِمنيسالْم ِمن وهفَِبيع

 هدِعن وهِقرلَا ت اِحِبِه وِإلَى ص.  
  ٢٠- نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ِبي ِإدِريس عِن الْحسيِن بِن ضمرةَ بِن أَِبي ضمرةَ عن أَِبيِه عن أَِبي جِميلَةَ عن ِإسماِعيلَ بِن أَ
 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدٍة )عليه السالم ( جِمٍني قَاِطعي اِدلٍَة أَوٍة عادهلَى ثَلَاثٍَة شع ِلِمنيسالْم كَامأَح 

  .ِئمِة الْهدى أَو سنٍة ماِضيٍة ِمن أَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن -٢١  

 داولَاِن ِإلَى دجر مصتفٍَر قَالَ اخعِن جاِعيلَ بمِإس نقٍَد عِن فَرب داود نع وبِفي )عليه السالم ( أَي 
 داولَ دخقَالَ فَد ا لَههلَى أَنٍة عنيذَا ِبباَء هج و ا لَههلَى أَنٍة عنيذَا ِبباَء هٍة فَجقَرعليه السالم ( ب( 
كُمحالَِّذي ت تأَن ِن فَكُنذَيه نيب كُماِني أَنْ أَحيأَع قَد هِإن با رفَقَالَ ي ابرالِْمح ى اللَّهحفَأَو 

عز و جلَّ ِإلَيِه اخرج فَخِذ الْبقَرةَ ِمن الَِّذي ِفي يِدِه فَادفَعها ِإلَى الْآخِر و اضِرب عنقَه قَالَ 
انَ أَحقُّهم ِبِإعطَاِئها فَضجت بنو ِإسراِئيلَ ِمن ذَِلك و قَالُوا جاَء هذَا ِببينٍة و جاَء هذَا ِببينٍة و كَ

الَِّذي ِهي ِفي يِدِه فَأَخذَها ِمنه و ضرب عنقَه و أَعطَاها هذَا قَالَ فَدخلَ داود الِْمحراب فَقَالَ 
ِذي كَانِت الْبقَرةُ ِفي يِدِه يا رب قَد ضجت بنو ِإسراِئيلَ ِمما حكَمت ِبِه فَأَوحى ِإلَيِه ربه أَنَّ الَّ

لَِقي أَبا الْآخِر فَقَتلَه و أَخذَ الْبقَرةَ ِمنه فَِإذَا جاَءك ِمثْلُ هذَا فَاحكُم بينهم ِبما ترى و لَا تسأَلِْني 
  أَنْ 
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  .أَحكُم حتى الِْحساِب 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عن أَِبي شعيٍب -٢٢  

 عن رجٍل قَبلَ رجلًا أَنْ يحِفر لَه ِبئْراً عشر )عليه السالم ( الْمحاِمِلي الرفَاِعي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
قَاماٍت ِبعشرِة دراِهم فَحفَر لَه قَامةً ثُم عجز قَالَ يقْسم عشرةٌ علَى خمسٍة و خمِسني جزءاً 

ِللثَّاِنيِة و الثَّلَاثَةُ ِللثَّاِلثَِة علَى هذَا الِْحساِب ِإلَى فَما أَصاب واِحداً فَهو ِللْقَامِة الْأُولَى و اِلاثْناِن 
  .عشرٍة 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٣  
 ِمِننيؤالْم ى أَِمريالم عليه الس( قَالَ قَض( ِن وياِهداِحِبِه شلَى صا عمهدأَح لَةً فَأَقَامغا بيعِن ادلَيجِفي ر 

  .الْآخر خمسةً فَقَضى ِلصاِحِب الشهوِد الْخمسِة خمسةَ أَسهٍم و ِلصاِحِب الشاِهديِن سهميِن 
الْأَح ا واياِب الْقَضِكت ذَا آِخره    اِن ومالْأَي ابِكت لُوهتي اِب الْكَاِفي وِكت كَاِم ِمن

  النذُوِر و الْكَفَّاراِت ِإنْ شاَء اللَّه تعالَى 
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اِن ومالْأَي اباِت ِكتالْكَفَّار ذُوِر والن .  
  باب كَراِهيِة الْيِمِني

١ - وبأَِبي أَي نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
لَِّه صاِدِقني و لَا كَاِذِبني فَِإنه عز و  يقُولُ لَا تحِلفُوا ِبال)عليه السالم ( الْخزاِز قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ماِنكُمةً ِلأَيضرع لُوا اللَّهعجال ت قُولُ ولَّ يج.  
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢  
  . من أَجلَّ اللَّه أَنْ يحِلف ِبِه أَعطَاه اللَّه خيراً ِمما ذَهب ِمنه )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه قَالَ قَالَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٣  
 فَقَالُوا لَه يا معلِّم الْخيِر أَرِشدنا )عليه السالم (  قَالَ اجتمع الْحواِريونَ ِإلَى ِعيسى )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

ا تحِلفُوا ِباللَِّه فَقَالَ لَهم ِإنَّ موسى نِبي اللَِّه أَمركُم أَنْ لَا تحِلفُوا ِباللَِّه كَاِذِبني و أَنا آمركُم أَنْ لَ
 اِدِقنيلَا ص و كَاِذِبني.  

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يحيى بِن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٤  
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 يقُولُ ِلسِديٍر يا سِدير من حلَف ِباللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي سلَّاٍم الْمتعبِد أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
لُ و ال تجعلُوا اللَّه عرضةً كَاِذباً كَفَر و من حلَف ِباللَِّه صاِدقاً أَِثم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُو

 ماِنكُمِلأَي.  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٥  

 الْخواِرِج أَظُنه قَالَ ِمن بِني حِنيفَةَ  أَنَّ أَباه كَانت ِعنده امرأَةٌ ِمن)عليه السالم ( حدثَِني أَبو جعفٍَر 
فَقَالَ لَه مولًى لَه يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنَّ ِعندك امرأَةً تبرأُ ِمن جدك فَقُِضي ِلأَِبي أَنه طَلَّقَها 

نِة تستعِديِه فَقَالَ لَه أَِمري الْمِدينِة يا عِلي ِإما أَنْ فَادعت علَيِه صداقَها فَجاَءت ِبِه ِإلَى أَِمِري الْمِدي
فَقَالَ ِلي قُم يا بني فَأَعِطها أَربعِمائَِة ِديناٍر فَقُلْت لَه يا أَبه ] حقَّها[تحِلف و ِإما أَنْ تعِطيها 

  . بلَى يا بني و لَِكني أَجلَلْت اللَّه أَنْ أَحِلف ِبِه يِمني صبٍر جِعلْت ِفداك أَ لَست مِحقّاً قَالَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن بعِض - ٦  

 ِإذَا ادِعي علَيك مالٌ و لَم يكُن لَه علَيك فَأَراد أَنْ  قَالَ)عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يحلِّفَك فَِإنْ بلَغَ ِمقْدار ثَلَاِثني ِدرهماً فَأَعِطِه و لَا تحِلف و ِإنْ كَانَ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَاحِلف و لَا 

  .تعِطِه 
  باب الْيِمِني الْكَاِذبِة

دةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن   ِع- ١
 من حلَف علَى يِمٍني و هو يعلَم أَنه كَاِذب فَقَد )عليه السالم ( يعقُوب الْأَحمِر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .لَّه عز و جلَّ بارز ال
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٢  

بر الْفَاِجرةُ  الْيِمني الص)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَاِقعب اريالد عدت.  

  ٣ - نع ِليِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نع اردنِن بِد بمحم نب ِليع  
  عِلي بِن عثْمانَ 
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عليه ( بِن رِزيٍن عن محمِد بِن فُراٍت خاِل أَِبي عماٍر الصيرِفي عن جاِبِر بِن يِزيد عن أَِبي جعفٍَر 

 الْفَاِجرةَ فَِإنها تدع الديار ِمن أَهِلها  ِإياكُم و الْيِمني)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
 لَاِقعب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناٍن عن فُلَيِح بِن أَِبي بكٍْر الشيباِني قَالَ قَالَ أَبو - ٤  
  .ةُ توِرثُ الْعِقب الْفَقْر  الْيِمني الصبر الْكَاِذب)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 قَالَ قَالَ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥  

ةَ خمِسِمائَِة عاٍم و رأْسه  ِإنَّ ِللَِّه ملَكاً ِرجلَاه ِفي الْأَرِض السفْلَى مِسري)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِفي السماِء الْعلْيا مِسريةَ أَلِْف سنٍة يقُولُ سبحانك سبحانك حيثُ كُنت فَما أَعظَمك قَالَ 

  .فَيوِحي اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه ما يعلَم ذَِلك من يحِلف ِبي كَاِذباً 
  ٦ -محاِلٍم   مِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب د

  . قَالَ ِإنَّ يِمني الصبِر الْكَاِذبةَ تترك الديار بلَاِقع )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ٧ - ِريعالْأَش ِليو عاٍد   أَبمِن حب ِليع نع ِليِن عِد بمحم نانَ عسِن حِد بمحم نع

  . قَالَ الْيِمني الْغموس ينتظَر ِبها أَربِعني لَيلَةً )عليه السالم ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ٨ -ِن عِد بمحم نع هنع   ناِبِه عحِض أَصعب نِريٍز عح ناٍد عمِن حب ِليع نع ِلي

 قَالَ الْيِمني الْغموس الَِّتي توِجب النار الرجلُ يحِلف علَى حق امِرٍئ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
  .مسِلٍم علَى حبِس ماِلِه 

  ٩ -نب دمحم   نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 أَنَّ الْيِمني الْكَاِذبةَ )عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ ِفي ِكتاِب عِلي )عليه السالم ( أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر 

  . تذَراِن الديار بلَاِقع ِمن أَهِلها و تنِغلُ الرِحم يعِني انِقطَاع النسِل و قَِطيعةَ الرِحِم
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١٠-أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نٍد عيِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمحم ن
 قَالَ ِإنَّ الْيِمني الْفَاِجرةَ تنِغلُ ِفي الرِحِم قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ما معنى تنِغلُ ِفي )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِقرعِحِم قَالَ تالر.  
ِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي   عِلي عن أَ-١١  

عليه ( عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن شيٍخ ِمن أَصحاِبنا يكَنى أَبا الْحسِن عن أَِبي جعفٍَر 

بارك و تعالَى خلَق ِديكاً أَبيض عنقُه تحت الْعرِش و ِرجلَاه ِفي تخوِم  قَالَ ِإنَّ اللَّه ت)السالم 
الْأَرِض الساِبعِة لَه جناح ِفي الْمشِرِق و جناح ِفي الْمغِرِب لَا تِصيح الديوك حتى يِصيح فَِإذَا 

ٌء قَالَ   سبحانَ اللَِّه سبحانَ اللَِّه الْعِظيِم الَِّذي لَيس كَِمثِْلِه شيصاح خفَق ِبجناحيِه ثُم قَالَ
  .فَيِجيبه اللَّه تبارك و تعالَى فَيقُولُ لَا يحِلف ِبي كَاِذباً من يعِرف ما تقُولُ 

هِمن رباب آخ  
١ - دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدبِن عِب بهو نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب

  . قَالَ من قَالَ اللَّه يعلَم ما لَم يعلَِم اهتز ِلذَِلك عرشه ِإعظَاماً لَه )عليه السالم ( ربِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
بةَ عن أَِبي جِميلَةَ الْمفَضِل بِن صاِلٍح عن أَباِن بِن   عنه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَ- ٢  

 ِإذَا قَالَ الْعبد عِلم اللَّه و كَانَ كَاِذباً قَالَ اللَّه عز و جلَّ أَ )عليه السالم ( تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .يِري ما وجدت أَحداً تكِْذب علَيِه غَ

(   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن وهِب بِن حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  

  . قَالَ من قَالَ عِلم اللَّه ما لَم يعلَِم اهتز الْعرش ِإعظَاماً لَه )عليه السالم 
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 ضري لَم نم ِإلَّا ِباللَِّه و لَفحلَا ي هاللَِّه] ِباللَِّه[باب أَن ِمن سفَلَي  
 يونس عن أَِبي حمزةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن- ١

 لَا تحِلفُوا ِإلَّا ِباللَِّه و من )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن عِلي بِن الْحسيِن 
لَه ِلفح نم و ضرِباللَِّه فَلْي لَه ِلفح نم و قدصِباللَِّه فَلْي لَفاللَِّه ح ِمن سفَلَي ضري ِباللَِّه فَلَم 

  .عز و جلَّ 
  ٢ - وبأَِبي أَي نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

لْيصدق و من لَم يصدق فَلَيس ِمن اللَِّه  قَالَ من حلَف ِباللَِّه فَ)عليه السالم ( الْخزاِز عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و من حِلف لَه ِباللَِّه عز و جلَّ فَلْيرض و من لَم يرض فَلَيس ِمن اللَِّه عز و جلَّ 

  )آله صلى اهللا عليه و( باب كَراِهيِة الْيِمِني ِبالْبراَءِة ِمن اللَِّه و رسوِلِه 
صلى اهللا عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر رفَعه قَالَ سِمع رسولُ اللَِّه - ١

ِرئْت  ويلَك ِإذَا ب)صلى اهللا عليه وآله ( ٌء ِمن ِديِن محمٍد فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه   رجلًا يقُولُ أَنا بِري)وآله 
  . حتى مات )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن ِديِن محمٍد فَعلَى ِديِن من تكُونُ قَالَ فَما كَلَّمه رسولُ اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٢  
نةَ عقْباَءِة عرِبالْب لَفح نم ها فَِإناَءِة ِمنرِبالْب ِلفحلَا ت سونا يانَ قَالَ قَالَ ِلي ييِن ظَبب سوني 

  .ِمنا صاِدقاً أَو كَاِذباً فَقَد بِرئ ِمنا 
  باب وجوِه الْأَيماِن

١ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نا عاِبنحِض أَصعب نِديٍد عِن حب ِليع نٍد ع
   قَالَ الْأَيمانُ ثَلَاثٌ يِمني لَيس ِفيها كَفَّارةٌ و يِمني ِفيها كَفَّارةٌ و يِمني )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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 لَهفْعأَنْ لَا ي اِب ِبرلَى بِباللَِّه ع ِلفحلُ يجةٌ الرا كَفَّارِفيه سالَِّتي لَي ِمنيفَالْي ارالن وِجبت وسغَم
لْكَفَّارةُ الرجلُ يحِلف علَى باِب معِصيٍة أَنْ لَا فَكَفَّارته أَنْ يفْعلَه و الْيِمني الَِّتي تِجب ِفيها ا

 قلَى حع ِلفحلُ يجالر ارالن وِجبالَِّتي ت وسمالْغ ِمنيالْي ةُ وِه الْكَفَّارلَيع ِجبفَت لُهفْعفَي لَهفْعي
  .امِرٍئ مسِلٍم علَى حبِس ماِلِه 

نب ِليةُ    عا الْكَفَّارِفيه ِجبت ِمنيي و ارا النِفيه ِجبت ِمنيانُ ثَلَاثَةٌ يمقَالَ الْأَي اِهيمرِإب 
و يِمني لَا تِجب ِفيها النار و لَا الْكَفَّارةُ فَأَما الْيِمني الَِّتي تِجب ِفيها النار فَرجلٌ يحِلف علَى 

جاِل رم ِعنيي أَو طُهروكَاِذباً فَي ِلِمنيسالْم ٍل ِمنجلَى رع ِلفحي اِلِه وِبم بذْهي و هدحجٍل ي
 علَيِه ِعند سلْطَاٍن و غَيِرِه فَينالُه ِمن ذَِلك تلَف نفِْسِه أَو ذَهاب ماِلِه فَهذَا تِجب ِفيِه النار و أَما

الْيِمني الَِّتي تِجب ِفيها الْكَفَّارةُ فَالرجلُ يحِلف علَى أَمٍر هو طَاعةٌ ِللَِّه أَنْ يفْعلَه أَو يحِلف علَى 
أَم ةُ وِفيِه الْكَفَّار ِجبفَت لَى ذَِلكع مدنا فَيلُهفْعي ا ثُملَهفْعٍة ِللَِّه أَنْ لَا يِصيعالَِّتي لَا م ِمنيا الْي

 أَو هاِلدو هكِْرهي لْطَانُ أَوالس هِبرجي ِحٍم أَوِة رلَى قَِطيعع ِلفحلٌ يجةُ فَرا الْكَفَّارِفيه ِجبت
  . الْكَفَّارةُ زوجته أَو يحِلف علَى معِصيٍة ِللَِّه أَنْ يفْعلَها ثُم يحنثُ فَلَا تِجب ِفيِه

  باب ما لَا يلْزم ِمن الْأَيماِن و النذُوِر
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ١

 ِللْولَِد مع واِلِدِه و لَا ِللْمرأَِة مع زوِجها و لَا  قَالَ قَالَ لَا يِمني)عليه السالم ( الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِللْمملُوِك مع سيِدِه 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ - ٢  
 يقُولُ لَا يجوز يِمني ِفي تحِليِل حراٍم و لَا تحِرِمي حلَاٍل و لَا )السالم عليه ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  .قَِطيعِة رِحٍم 
  ٣ -نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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 قَالَ لَا يجوز يِمني ِفي تحِليِل حراٍم و لَا تحِرِمي )عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .حلَاٍل و لَا قَِطيعِة رِحٍم 

  ٤ -دما   أَحضِن الرسأَِبي الْح نع ِريعٍد الْأَشعِن ساِعيلَ بمِإس نٍد عمحم نعليه (  ب

 لَا نذْر )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته عن رجٍل حلَف ِفي قَِطيعِة رِحٍم فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )السالم 
ِمنيلَا ي ٍة وِصيعِر ِفي مغَي لْطَانُ ِبالطَّلَاِق والس لَفَهٍل أَحجر نع هأَلْتس ِحٍم قَالَ وِة رِفي قَِطيع 

 ِلفحلْطَاِن فَيالس اِلِه ِمنلَى مع افخٍل يجر نع هأَلْتس ِه ولَيع احنقَالَ لَا ج لَففَح ذَِلك
جناح علَيِه و سأَلْته هلْ يحِلف الرجلُ علَى ماِل أَِخيِه كَما علَى ماِلِه قَالَ ِلينجو ِبِه ِمنه قَالَ لَا 

 معن.  
  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمِرو بِن الْبراِء قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه - ٥  

أَسمع عن رجٍل جعلَ علَيِه الْمشي ِإلَى بيِت اللَِّه و الْهدي قَالَ و حلَف ِبكُلِّ  و أَنا )عليه السالم ( 
يِمٍني غَِليٍظ أَلَّا أُكَلِّم أَِبي أَبداً و لَا أَشهد لَه خيراً و لَا يأْكُلَ مِعي علَى الِْخواِن أَبداً و لَا يأِْويِني 

ٌء قَالَ لَا جِعلْت   أَ بِقي شي)عليه السالم ( ه سقْف بيٍت أَبداً قَالَ ثُم سكَت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه و ِإيا
يِبش سِحٍم فَلَيِة رقَالَ كُلُّ قَِطيع اكٍء  ِفد.  

  ٦ -ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع ناِزٍم عِن حوِر بصنم ن
 لَا يِمني ِلولٍَد مع واِلِدِه و لَا ِلمملُوٍك مع مولَاه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ٍة وِصيعِفي م ذْرلَا ن ا وِجهوز عأَِة مرلَا ِللْم ِحٍم وِة رِفي قَِطيع ِمنيلَا ي .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن - ٧  

ي ِإلَى الْكَعبِة أَو  عن رجٍل جعلَ علَيِه أَيماناً أَنْ يمِش)عليه السالم ( ِمهرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ٍة أَوابقَر قَطْع ِحٍم أَوذَا ر أَو اهأَخ أَو هأُم أَو اهأَب كَلَّم وياً ِإنْ هده ذْراً أَون قاً أَوِعت قَةً أَودص

 ابفَقَالَ ِكت لُهِفع لَه لُحصٍر لَا يأَم ِه أَولَيع ِقيمأْثٍَم ِفيِه يٍة مِصيعِفي م ِمنيلَا ي ِمِني ولَ الْياللَِّه قَب.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْعلَاِء عن محمِد - ٨  

و ذَاِت قَرابٍة لَها فَقَالَت ادِني يا فُلَانةُ بِن مسِلٍم أَنَّ امرأَةً ِمن آِل الْمختاِر حلَفَت علَى أُخِتها أَ
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فَكُِلي مِعي فَقَالَت لَا فَحلَفَت و جعلَت علَيها الْمشي ِإلَى بيِت اللَِّه و ِعتق ما تمِلك و أَلَّا 
   أَبداً فَقَالَِت الْأُخرى ِمثْلَ ذَِلك فَحملَ يِظلَّها و ِإياها سقْف بيٍت و لَا تأْكُلَ معها علَى ِخواٍن
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ٍض ِفي ذَا قُلْ لَها فَلْتأْكُلْ و  مقَالَتهما فَقَالَ أَنا قَا)عليه السالم ( عمر بن حنظَلَةَ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
لْيِظلَّها و ِإياها سقْف بيٍت و لَا تمِشي و لَا تعِتق و لْتتِق اللَّه ربها و لَا تعد ِإلَى ذَِلك فَِإنَّ هذَا 

  .ِمن خطُواِت الشيطَاِن 
  ٩ -ِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدلَبثَع نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزي

 عِن الرجِل يقُولُ علَي نذْر و )عليه السالم ( بِن ميموٍن عن معمِر بِن عمر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
يِبش سئاً قَالَ لَييش مسي ٍء  لَم.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٠  
م  ِفي رجٍل جعلَ ِللَِّه علَيِه نذْراً و لَم يسمِه قَالَ ِإنْ سمى فَهو الَِّذي سمى و ِإنْ لَ)عليه السالم ( اللَِّه 

يِه شلَيع سفَلَي مسٌء  ي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ -١١  

 اِهيمرا ِإبأَب أَلْتِة ِإ)عليه السالم ( سبِإلَى الْكَع يشالْم لَيٍل قَالَ ِللَِّه عجر نئاً  عيِلي شِلأَه تيرتِن اش
ِبنِسيئٍَة فَقَالَ أَ يشق ذَِلك علَيِهم قَالَ نعم يشق علَيِهم أَنْ لَا يأْخذَ لَهم شيئاً ِبنِسيئٍَة قَالَ فَلْيأْخذْ 

يِه شلَيع سلَي ِسيئٍَة وِبن مٌء  لَه.  
م عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهي-١٢  

ٍء فَلْيكَلِِّم   أَنه قَالَ ِفي رجٍل حلَف ِبيِمٍني أَنْ لَا يتكَلَّم ذَا قَرابٍة لَه قَالَ لَيس ِبشي)عليه السالم ( اللَِّه 
لَيع لَفالَِّذي حيِبش سلَّ فَلَيج و زاللَِّه ع هجا وِبه ادرِمٍني لَا يقَالَ كُلُّ ي ِه و  ٍء ِفي طَلَاٍق أَو

 ارةَ فَأَعفُلَان ةَ وا ِلفُلَانهاعتم تارِت اللَِّه ِإنْ أَعيياً ِلبدا هالَهم لَتعأٍَة جرِن امع هأَلْتس ٍق قَالَ وِعت
بعض أَهِلها ِبغيِر أَمِرها قَالَ لَيس علَيها هدي ِإنما الْهدي ما جِعلَ ِللَِّه هدياً ِللْكَعبِة فَذَِلك الَِّذي 

يِبش سذَا فَلَياِه هبأَش ا كَانَ ِمنم ِعلَ ِللَِّه ووفَى ِبِه ِإذَا جِف ي ذْكَرلَا ي يدلَا ه ٍء و و زع يِه اللَّه
جلَّ و سِئلَ عِن الرجِل يقُولُ علَي أَلْف بدنٍة و هو محِرم ِبأَلِْف حجٍة قَالَ ذَِلك ِمن خطُواِت 

يِبش سٍة قَالَ لَيجِبح ِرمحم وه قُولُ وِل يجِن الرع طَاِن ويالش  ٍء أَو  
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يِبش سقَالَ لَي امذَا الطَّعِدي ها أُهقُولُ أَنا  يم دعب ورزقُولُ الْجي ى أَودهلَا ي امٍء ِإنَّ الطَّع
 اللَِّه قَالَ ِإنما تهدى الْبدنُ و هن أَحياٌء و لَيس تهدى ِحني صارت نِحرت هو يهِدي ِبها ِلبيِت

  .لَحماً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عِن -١٣  

 قَالَ كُلُّ يِمٍني لَا يراد ِبها وجه اللَِّه تعالَى ِفي طَلَاٍق أَو ِعتٍق  )عليه السالم( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِبش سٍء  فَلَي.  
عليه (   أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر -١٤  

لُ يحِلف ِبالْأَيماِن الْمغلَّظَِة أَنْ لَا يشتِري ِلأَهِلِه شيئاً قَالَ فَلْيشتِر لَهم و  قَالَ قُلْت لَه الرج)السالم 
يِه شلَيع سِميِنِه  لَيٌء ِفي ي.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن -١٥  
ٍد عمحم نب فَرعقَالَ ِلي ج اللَِّه لَقَد اِح قَالَ وبأَِبي الص نةَ ععليه السالم ( ِمري( هِبين لَّمع ِإنَّ اللَّه 

منا و اللَِّه ثُم قَالَ ما  قَالَ و علَّ)عليه السالم (  عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( التنِزيلَ و التأِْويلَ فَعلَّمه رسولُ اللَِّه 
يش ِمن متعنٍة  صعِفي س هِمن متٍة فَأَنِقيِمٍني ِفي تي ِه ِمنلَيع ملَفْتح ٍء أَو.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه -١٦  
 لَا يِمني ِفي غَضٍب و لَا ِفي )عليه السالم ( لْقَاِسِم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه بِن ا

بالْج اِه والِْإكْر نيب قا فَرفَم اللَّه كلَحأَص اٍه قَالَ قُلْتلَا ِفي ِإكْر ٍر وبلَا ِفي ج ِحٍم وِة رِر قَِطيع
يِبش ذَِلك سلَي الْأَِب و و الْأُم ِة وجوالز ِمن اهكُونُ الِْإكْري لْطَاِن والس ِمن ربٍء  قَالَ الْج.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن عِلي عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن -١٧  
ِد اللَِّه الْقَاِسِم عبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع لَا ِفي )عليه السالم ( ن ٍب وِفي غَض ِمنيقَالَ قَالَ لَا ي 

 قَِطيعِة رِحٍم و لَا ِفي ِإجباٍر و لَا ِفي ِإكْراٍه قُلْت أَصلَحك اللَّه فَما الْفَرق بين الِْإكْراِه و الِْإجباِر
يِبش ذَِلك سلَي الْأَِب و و الْأُم ِة وجوالز ِمن اهكُونُ الِْإكْري لْطَاِن والس ِمن اربٍء  قَالَ الِْإج.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن سعِد بِن أَِبي -١٨  
 ِإني كُنت اشتريت جاِريةً ِسراً ِمِن امرأَِتي و ِإنه )عليه السالم ( أَِبي الْحسِن موسى خلٍَف قَالَ قُلْت ِل

بلَغها ذَِلك فَخرجت ِمن منِزِلي و أَبت أَنْ ترِجع ِإلَى منِزِلي فَأَتيتها ِفي منِزِل أَهِلها فَقُلْت لَها 
  ي ِإنَّ الَِّذ
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 ِني ويكُونُ باللَِّه لَا ي لَا و ِك فَقَالَتِفزتسأَنْ ي ادلَِك أَر ودذَا عاِك ِبهِإنَّ الَِّذي أَت اِطلٌ وِك بلَغب
نيةً باِريج تيرتاش تِإنْ كُن اِلكقَِة مدِبص و ٍة لَكاِريِق كُلِّ جِلي ِبِعت ِلفحى تتداً حأَب ريخ ك

 ٍة ِلياِريِلي فَقُلْ كُلُّ ج قَالَت و ِمنيِت الْيادأَع و ا ِبذَِلكلَه لَفْتفَح موالْي ِفي ِملِْكك ِهي و
اعالس تممه ِتي واِريج لْتزتقَِد اع ةٌ ورح ةَ فَِهياعالس ٍة ِلياِريا كُلُّ جلَه ةٌ فَقُلْترح ةَ فَِهي

يِه شلَيع كلَفَتا أَحِفيم كلَيع سا فَقَالَ لَيِفيه ايوا ِلههجوزأَت ا وِتقَهلَ أَنْ أُع هأَن لَماع ا ٌء و
 هابثَو اللَِّه و هجِبِه و ا أُِريدقَةٌ ِإلَّا مدلَا ص و قِعت وزجي.  

  باب ِفي اللَّغِو
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١

ولُ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ال يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم قَالَ اللَّغو  قَالَ سِمعته يقُ)السالم 
يلَى شع ِقدعلَا ي اللَِّه و لَى وب اللَِّه و ِل لَا وجلُ الرٍء  قَو.  

  باب من حلَف علَى يِمٍني فَرأَى خيراً ِمنها
١ -سِن   الْحاِن بأَب ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب ني

 قَالَ ِإذَا حلَف الرجلُ علَى )عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش  ا ٍء ومِإن ِه ولَيةَ علَا كَفَّار و ريخ وأِْت الَِّذي هِكِه فَلْيرت ِمن ريخ هانيِه ِإتلَيع لَفالَِّذي ح

  .ذَِلك ِمن خطُواِت الشيطَاِن 
  ٢ -نماٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م نع اهور 
 قَالَ من حلَف علَى يِمٍني فَرأَى غَيرها خيراً ِمنها فَأَتى ذَِلك فَهو كَفَّارةُ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يِميِنِه و لَه حسنةٌ 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٣
جِل يحِلف علَى الْيِمِني  عِن الر)عليه السالم ( النعماِن عن سِعيٍد الْأَعرِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

فَيرى أَنَّ تركَها أَفْضلُ و ِإنْ لَم يتركْها خِشي أَنْ يأْثَم أَ يتركُها فَقَالَ أَ ما سِمعت قَولَ رسوِل 
  . ِإذَا رأَيت خيراً ِمن يِميِنك فَدعها )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  ٤ -محم   نا عاِبنحِض أَصعب ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د
 قَالَ من حلَف علَى يِمٍني فَرأَى ما هو خير ِمنها فَلْيأِْت الَِّذي هو خير و )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَه حسنةٌ 
  ٥ -ا   عأَب أَلْتِج قَالَ سرِعيٍد الْأَعس ناِن عمعِن النب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 عِن الرجِل يحِلف علَى الْيِمِني فَيرى أَنَّ تركَها أَفْضلُ و ِإنْ لَم يتركْها )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ِإذَا رأَيت خيراً ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( يأْثَم أَ يتركُها فَقَالَ أَ ما سِمعت قَولَ رسوِل اللَِّه خِشي أَنْ 

  .يِميِنك فَدعها 
  باب النيِة ِفي الْيِمِني

١ -دِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبا عأَب تِمعقَةَ قَالَ س
 يقُولُ و سِئلَ عما يجوز و عما لَا يجوز ِمن النيِة علَى الِْإضماِر ِفي الْيِمِني فَقَالَ )عليه السالم ( اللَِّه 

 مظْلُوماً فَما حلَف ِبِه و نوى قَد يجوز ِفي موِضٍع و لَا يجوز ِفي آخر فَأَما ما يجوز فَِإذَا كَانَ
  .الْيِمني فَعلَى ِنيِتِه و أَما ِإذَا كَانَ ظَاِلماً فَالْيِمني علَى ِنيِة الْمظْلُوِم 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإسماِعيلَ بِن سعٍد الْأَشعِري عن أَِبي - ٢  
 قَالَ سأَلْته عن رجٍل حلَف و ضِمريه علَى غَيِر ما حلَف قَالَ الْيِمني )عليه السالم ( لْحسِن الرضا ا

  .علَى الضِمِري 
 )سالم عليه ال(   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن - ٣  

  .عِن الرجِل يحِلف و ضِمريه علَى غَيِر ما حلَف علَيِه قَالَ الْيِمني علَى الضِمِري 
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   ِإلَّا علَى ِعلِْمِهباب أَنه لَا يحِلف الرجلُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ١

  . قَالَ لَا يحِلف الرجلُ ِإلَّا علَى ِعلِْمِه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن خاِلِد بِن أَيمن الْحناِط عن   عِلي بن ِإبراِه- ٢  

  . قَالَ لَا يستحلَف الرجلُ ِإلَّا علَى ِعلِْمِه )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٣  

  . قَالَ لَا يحِلف الرجلُ ِإلَّا علَى ِعلِْمِه )عليه السالم ( 
  ٤ -حِض أَصعب نع سوني ناٍر عرِن ماِعيلَ بمِإس نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِبِه   ع

 قَالَ لَا يستحلَف الرجلُ ِإلَّا علَى ِعلِْمِه و لَا يقَع الْيِمني ِإلَّا علَى الِْعلِْم )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 لَفحتسي لَم أَو ِلفحتاس.  

  باب الْيِمِني الَِّتي تلْزم صاِحبها الْكَفَّارةُ
١ -محم   نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب د

َء   قَالَ كُلُّ يِمٍني حلَفْت علَيها لَك ِفيها منفَعةٌ ِفي أَمِر ِديٍن أَو دنيا فَلَا شي)عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
ِفيه كلَيع لُهفْعت ثُم لَهفْعةٌ أَنْ لَا تِصيعا ِللَِّه مِه ِفيملَيع لَفْتا حةُ ِفيمالْكَفَّار كلَيع قَعا تمِإن ا و.  
عليه (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه - ٢  

 يقُولُ لَيس كُلُّ يِمٍني ِفيها كَفَّارةٌ أَما ما كَانَ ِمنها ِمما أَوجب اللَّه علَيك أَنْ تفْعلَه )م السال
اللَّه بجا أَوِمم كُني ا لَما مأَم ةُ وا الْكَفَّارِفيه كلَيع سفَلَي لْتفَفَع لَهفْعأَنْ لَا ت لَفْتفَح كلَيع 

  .أَنْ تفْعلَه فَحلَفْت أَنْ لَا تفْعلَه فَفَعلْته فَِإنَّ علَيك ِفيِه الْكَفَّارةَ 
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٣ -نٍد ععِن سِد بعس نع هنانَ   عرمِن حةَ بزمح نِل عيِن الْفُضِن الْقَاِسِم بِد بمحم 
 الْيِمني الَِّتي )عليه السالم ( عن داود بِن فَرقٍَد عن حمرانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه 

ت علَيِه ِمما ِللَِّه ِفيِه طَاعةٌ أَنْ تفْعلَه فَلَم تفْعلْه فَعلَيك ِفيِه تلْزمِني ِفيها الْكَفَّارةُ فَقَالَا ما حلَفْ
الْكَفَّارةُ و ما حلَفْت علَيِه ِمما ِللَِّه ِفيِه الْمعِصيةُ فَكَفَّارته تركُه و ما لَم يكُن ِفيِه معِصيةٌ و لَا 

 وه سةٌ فَلَيطَاعيٍء  ِبش.  
  ٤ - نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
حلَفْت أَنْ  قَالَ سأَلْته عما يكَفَّر ِمن الْأَيماِن فَقَالَ ما كَانَ علَيك أَنْ تفْعلَه فَ)عليهما السالم ( أَحِدِهما 

يش كلَيع سفَلَي هلْتفَفَع لَهفْعأَنْ لَا  لَا ت لَفْتفَح لَهفْعاِجباً أَنْ تو كلَيع كُني ا لَمم و هلْتٌء ِإذَا فَع
  .تفْعلَه ثُم فَعلْته فَعلَيك الْكَفَّارةُ 

  ٥ -دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب 
 أَي )عليه السالم ( أَيوب عِن ابِن مسكَانَ عن حمزةَ بِن حمرانَ عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ياِن فَقَ شمالْأَي ةُ ِمنِف ٍء الَِّذي ِفيِه الْكَفَّارت ةُ ِإذَا لَمِه الْكَفَّارلَيفَع ا ِفيِه الِْبرِه ِمملَيع لَفْتا حالَ م
ِبِه و ما حلَفْت علَيِه ِمما ِفيِه الْمعِصيةُ فَلَيس علَيك ِفيِه الْكَفَّارةُ ِإذَا رجعت عنه و ما كَانَ 

ِفيِه ِبر سا لَيِمم ى ذَِلكِسويِبش سةٌ فَلَيِصيعلَا م ٍء   و.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَباِن - ٦  

 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل )سالم عليه ال( بِن عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يقِْسم علَى الرجِل ِفي الطَّعاِم ِليأْكُلَ فَلَم يطْعم هلْ علَيِه ِفي ذَِلك الْكَفَّارةُ و ما الْيِمني الَِّتي 

ِع أَنْ لَا يِبيعه و لَا يشتِريه ثُم يبدو تِجب ِفيها الْكَفَّارةُ فَقَالَ الْكَفَّارةُ ِفي الَِّذي يحِلف علَى الْمتا
يلَى شع لَفِإنْ ح ِميِنِه وي نع كَفِّرِفيِه فَي أِْت الَِّذي  لَهِكِه فَلْيرت ِمن ريخ هانيِه ِإتلَيالَِّذي ع ٍء و

خ ِمن ا ذَِلكمِه ِإنلَيةَ علَا كَفَّار و ريخ وطَاِن هياِت الشطُو.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ٧  
يماِن و  عِن الْأَ)عليه السالم ( أَيوب عِن الْقَاِسِم بِن بريٍد عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ذُوِر والن  
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 ِمن ذَِلك ثُم الْيِمِني الَِّتي ِهي ِللَِّه طَاعةٌ فَقَالَ ما جعلَ ِللَِّه ِفي طَاعٍة فَلْيقِْضِه فَِإنْ جعلَ ِللَِّه شيئاً
يِبش سٍة فَلَيِصيعِفي م ِمنيي تا كَانا مأَم و هِميني كَفِّرفَلْي لْهفْعي ٍء  لَم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد - ٨  
عليه (  عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر بِن ِعيسى جِميعاً

 قَالَ كُلُّ يِمٍني حلَف علَيها أَنْ لَا يفْعلَها ِمما لَه ِفيِه منفَعةٌ ِفي الدنيا و الْآِخرِة فَلَا كَفَّارةَ )السالم 
 و ِإنما الْكَفَّارةُ ِفي أَنْ يحِلف الرجلُ و اللَِّه لَا أَزِني و اللَِّه لَا أَشرب الْخمر و اللَِّه لَا علَيِه

  .أَسِرق و اللَِّه لَا أَخونُ و أَشباِه هذَا و لَا أَعِصي ثُم فَعلَ فَعلَيِه الْكَفَّارةُ ِفيِه 
  ٩ -ب دمفٍَر   أَحعأَِبي ج نةَ عاررز نِميٍل عج نٍر عصِن أَِبي نِد بمحم عليه السالم ( ن( 

 هلْتفَع ثُم لَهفْعأَنْ لَا ت لَفْتفَح لَهفْعأَنْ ت كلَيا كَانَ عاِن فَقَالَ ممالْأَي ِمن كَفَّرا يمع هأَلْتقَالَ س
كلَيع سفَلَييش   كلَيفَع هلْتفَع ثُم لَهفْعأَنْ لَا ت لَفْتفَح لَهفْعاِجباً أَنْ تو كلَيع كُني ا لَمم ٌء و

  .الْكَفَّارةُ 
  أَحمد بن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ثَعلَبةَ و حدثَنا عمن ذَكَره عن ميسرةَ قَالَ -١٠  

 الْيِمني الَِّتي تِجب ِفيها الْكَفَّارةُ ما كَانَ علَيك أَنْ تفْعلَه فَحلَفْت أَنْ )عليه السالم ( الَ أَبو عبِد اللَِّه قَ
يش كلَيع سفَلَي هلْتفَفَع لَهفْعلَا ت ا كَانَ عم لَّ وج و زةٌ ِللَِّه عطَاع لَكٌء ِلأَنَّ ِفع لَهفْعأَنْ لَا ت كلَي

  .فَحلَفْت أَنْ لَا تفْعلَه فَفَعلْته فَعلَيك الْكَفَّارةُ 
  باب اِلاسِتثْناِء ِفي الْيِمِني

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي جِميلَةَ - ١
 صاِلٍح عن محمٍد الْحلَِبي و زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد الْمفَضِل بِن

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و اذْكُر ربك ِإذا نِسيت قَالَ ِإذَا حلَف الرجلُ فَنِسي أَنْ )عليه السالم ( اللَِّه 
  .ي فَلْيستثِْن ِإذَا ذَكَر يستثِْن

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن - ٢  
  ابِن 
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 ِفي قَوِل اللَِّه )عليه السالم ( محبوٍب عن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن سلَّاِم بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر 
ه عز و جلَّ عز و جلَّ و لَقَد عِهدنا ِإىل آدم ِمن قَبلُ فَنِسي و لَم نِجد لَه عزماً قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّ

لَما قَالَ ِآلدم ادخِل الْجنةَ قَالَ لَه يا آدم لَا تقْرب هِذِه الشجرةَ قَالَ و أَراه ِإياها فَقَالَ آدم ِلربِه 
ا لَا تمِتي قَالَ فَقَالَ لَهجوز ا وا أَنهنِني عتيهن قَد ا وهبأَقْر فا فَقَالَ كَيهأْكُلَا ِمنِني لَا تعا ياهبقْر

 ا اللَّهمكَلَهفَو معا نِلِهما ِفي قَوثِْنيتسي لَم ا وهأْكُلُ ِمنلَا ن ا وهبقْرا لَا ننبا ري معن هتجوز و مآد
ا قَالَ وِإلَى ِذكِْرِهم ا وفُِسِهمِإلَى أَن ِه ِفي ذَِلكِبيلَّ ِلنج و زع قَالَ اللَّه ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَد 

يِلش قُولَنال ت اِب وِشيئَةُ اللَِّه  الِْكتم ِبقسفَت لَهأَنْ لَا أَفْع شاَء اللَّهغَداً ِإلَّا أَنْ ي ي فاِعلٌ ذِلكٍء ِإن
ع فَلَا أَقِْدر لَهِفي أَنْ لَا أَفْع ِسيتِإذا ن كبر اذْكُر لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَالَ فَِلذَِلك لَهلَى أَنْ أَفْع

 ِلكِشيئَةَ اللَِّه ِفي ِفعثِْن متاس أَي.  
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد- ٣  

 )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن حمزةَ بِن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
فْعلُ عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و اذْكُر ربك ِإذا نِسيت قَالَ ذَِلك ِفي الْيِمِني ِإذَا قُلْت و اللَِّه لَا أَ

 اَء اللَّهثِْن فَقُلْ ِإنْ شتست لَم كأَن تكَذَا فَِإذَا ذَكَر كَذَا و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٤  

 قَالَ ِللْعبِد أَنْ يستثِْني )عليه السالم ( ِه عن أَِبي عبِد اللَِّه ِعيسى عن حسيٍن الْقَلَاِنِسي أَو بعِض أَصحاِب
 ِسيماً ِإذَا نوي ِعنيبأَر نيب و هنيا بِمِني ِفيمِفي الْي.  

  ٥ -بأَِبي ع نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليعليه السالم ( ِد اللَِّه   ع( 
 ِمِننيؤالْم ةَ )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريلَا كَفَّار ثَ وِمٍني فَلَا ِحنى ِفي يثْنتِن اسم .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عِن ابِن - ٦  
 اِلاسِتثْناُء ِفي الْيِمِني متى ما )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( داِح عن أَِبي عبِد اللَِّه الْقَ

 ِسيتِإذا ن كبر اذْكُر ةَ وِذِه الْآيلَا هت احاً ثُمبص ِعنيبأَر دعِإنْ كَانَ ب و ذَكَر.  
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 قَالَ قَالَ رسولُ )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه ِبِإسناِدِه عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٧
  .من حلَف ِسراً فَلْيستثِْن ِسراً و من حلَف علَاِنيةً فَلْيستثِْن علَاِنيةً  )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسيِن بِن - ٨  
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و اذْكُر ربك ِإذا نِسيت فَقَالَ )ه السالم علي( زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 تثِْن ِإذَا ذَكَرتفَاس ثِْنيتسأَنْ ت ِسيتن ِمٍني ولَى يع لَفْتِإذَا ح.  
  باب أَنه لَا يجوز أَنْ يحِلف الِْإنسانُ ِإلَّا ِباللَِّه عز و جلَّ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ - ١
 قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و اللَّيِل ِإذا يغشى و النجِم ِإذا هوى و ما أَشبه )عليه السالم ( قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

  .ك فَقَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ أَنْ يقِْسم ِمن خلِْقِه ِبما شاَء و لَيس ِلخلِْقِه أَنْ يقِْسموا ِإلَّا ِبِه ذَِل
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٢  

 قَالَ لَا أَرى أَنْ يحِلف الرجلُ ِإلَّا ِباللَِّه فَأَما قَولُ الرجِل لَاب ِلشاِنِئك فَِإنه ِمن )عليه السالم ( ِه اللَّ
ا قَوِباللَِّه فَأَم لْفالْح ِركاِهِه لَتبأَش ذَا ولُ ِبهجالر لَفح لَو ِة واِهِليِل الْجِل أَها قَوِل يجلُ الر

 اهلَا ه لُهقَو اللَِّه و رملَع لُها قَوأَم أْساً وى ِبِه بلَا أَر ِم وِلطَلَِب اِلاس ا ذَِلكمفَِإن اهنا هي و اهيه
  .فَِإنما ذَِلك ِباللَِّه عز و جلَّ 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن عبِد الْكَِرِمي عن سماعةَ - ٣
 ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ قَولُ الرجِل ِحني  قَالَ لَا أَرى ِللرجِل أَنْ يحِلف)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَفحأَنْ ي ِركِهِه تِشب ذَا وِبه اسالن لَفح لَو ِة واِهِليِل الْجقَو ِمن وا همفَِإن اِنِئكِلش قُولُ لَابي
  .ِباللَِّه 

 عن مسعدةَ بِن صدقَةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم- ٤  
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَال أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم قَالَ كَانَ أَهلُ الْجاِهِليِة يحِلفُونَ )عليه السالم ( اللَِّه 

ِع النجوِم قَالَ عظُم أَمر من يحِلف ِبها قَالَ و كَانِت ِبها فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ فَال أُقِْسم ِبمواِق
الْجاِهِليةُ يعظِّمونَ الْمحرم و لَا يقِْسمونَ ِبِه و لَا ِبشهِر رجٍب و لَا يعِرضونَ ِفيِهما ِلمن كَانَ 

قَت ِإنْ كَانَ قَد اِئياً وج ا ذَاِهباً أَوِفيِهميلَا ِلش و اهِعرياً  لَ أَبب اةً أَوش ةً أَوابِم درالْح ِمن جرخٍء ي
 ال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد و أَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد )صلى اهللا عليه وآله ( أَو غَير ذَِلك فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلنِبيِه 

ج لَغَ ِمنقَالَ فَب ِبيلَ النلُّوا قَتحتاس مهأَن ِلِهمثُ )صلى اهللا عليه وآله ( هيِر حهالش اموا أَيظَّمع و 
  .يقِْسمونَ ِبِه فَيفُونَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبنا - ٥  
قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَال أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم قَالَ أُعظِّم ِإثْم من يحِلف ِبها قَالَ 

ةَ اللَِّه ِفيِه ومرِحلُّونَ حتسونَ ِبِه يقِْسملَا ي و مرونَ الْحظِّمعِة ياِهِليلُ الْجكَانَ أَه ونَ وِرضعلَا ي 
ِلمن كَانَ ِفيِه و لَا يخِرجونَ ِمنه دابةً فَقَالَ اللَّه تبارك و تعالَى ال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد و أَنت ِحلٌّ 

ونَ ِفيِه حرمةَ رسوِل اللَِّه ِبهذَا الْبلَِد و واِلٍد و ما ولَد قَالَ يعظِّمونَ الْبلَد أَنْ يحِلفُوا ِبِه و يستِحلُّ
   .)صلى اهللا عليه وآله ( 

  باب اسِتحلَاِف أَهِل الِْكتاِب
    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ - ١
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  . عن أَهِل الِْملَِل يستحلَفُونَ فَقَالَ لَا تحِلفُوهم ِإلَّا ِباللَِّه عز و جلَّ )عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
  ٢ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بم

 قَالَ سأَلْته هلْ يصلُح ِلأَحٍد أَنْ يحِلف أَحداً ِمن الْيهوِد و )عليه السالم ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  . يحِلف أَحداً ِإلَّا ِباللَِّه عز و جلَّ النصارى و الْمجوِس ِبآِلهِتِهم قَالَ لَا يصلُح ِلأَحٍد أَنْ

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٣  
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَنَّ أَِمري(واً ِبالتوِديهي لَفحتى  اسوسلَى مع ِزلَتاِة الَِّتي أُنر ) عليه السالم(.   

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن - ٤  
 قَالَ لَا يحلَف )عليه السالم ( سويٍد عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

الْيهوِدي و لَا النصراِني و لَا الْمجوِسي ِبغيِر اللَِّه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَاحكُم بينهم ِبما 
 لَ اللَّهزأَن.  
  ٥ -ِن سِن الْقَاِسِم بٍد عيوِن سِر بضِن النع هنأَِبي   ع نع اِئِنيداٍح الْمرج نانَ عملَي
 قَالَ لَا يحلَف ِبغيِر اللَِّه و قَالَ الْيهوِدي و النصراِني و الْمجوِسي لَا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .تحِلفُوهم ِإلَّا ِباللَِّه عز و جلَّ 
  باب كَفَّارِة الْيِمِني

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل - ١
عليه السالم ( بِن شاذَانَ جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   ِفي )
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 ةٌ أَوفْنح ِقيٍق ود ِمن دم طٍَة أَوِحن ِمن دِكٍني مِلكُلِّ ِمس اِكنيسةَ مرشع طِْعمِمِني يِة الْيكَفَّار
 ِإنساٍن ثَوباِن أَو ِعتق رقَبٍة و هو ِفي ذَِلك ِبالِْخياِر أَي الثَّلَاثَِة صنع فَِإنْ لَم يقِْدر ِكسوتهم ِلكُلِّ

  .علَى واِحدٍة ِمن الثَّلَاثَِة فَالصيام علَيِه ثَلَاثَةَ أَياٍم 
  ٢ -فْوص نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع ناٍر عمِن عب اقحِإس نى عيحِن يانَ ب
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( فَِصيام ِجدي لَم نلَّ فَمج و زِل اللَِّه عِمِني ِفي قَوِة الْيكَفَّار نع هأَلْتقَالَ س 

يسأَلُ ِفي كَفِِّه و هو يِجد فَقَالَ ِإذَا لَم يكُن ِعنده ثَالثَِة أَياٍم ما حد من لَم يِجد و ِإنَّ الرجلَ 
 ِجدلَا ي نِمم واِلِه فَهقُوِت ِعي نلٌ عفَض.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٣  
ِليع نٍد عمحِد اللَِّه مبأَِبي ع نةَ عزمِن أَِبي حِمِني فَقَالَ )عليه السالم (  بِة الْيكَفَّار نع هأَلْتقَالَ س 

 فَِإنْ لَم هنأَ عزلَ أَجفَع ذَِلك أَي اِكنيسِة مرشع امِإطْع اِن أَوبةُ ثَووالِْكس ةٌ ووِكس ٍة أَوقَبر قِعت
اً يداً مدم اِكنيسِة مرشع امِإطْع اٍت واِليوتاٍم مثَلَاثَِة أَي امفَِصي ِجد.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن - ٤  
 يا أَيها النِبي ِلم تحرم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلنِبيِه )يه السالم عل( قَيٍس قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

صلى اهللا عليه ( ما أَحلَّ اللَّه لَك قَد فَرض اللَّه لَكُم تِحلَّةَ أَيماِنكُم فَجعلَها يِميناً و كَفَّرها رسولُ اللَِّه 

 قُلْت ِبما كَفَّر قَالَ أَطْعم عشرةَ مساِكني ِلكُلِّ ِمسِكٍني مد قُلْنا فَما حد الِْكسوِة قَالَ ثَوب )آله و
 هترواِري ِبِه عوي.  

ِبي جِميلَةَ عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَ- ٥  
 قَالَ ِفي كَفَّارِة الْيِمِني ِعتق رقَبٍة أَو ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط ما )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

بالْخ هفَعأَر و تيالز لُّ وطُ الْخسالْو و مهتوِكس أَو ِليكُمونَ أَهطِْعمت دقَةُ مدالص و ماللَّح و ز
مد ِمن ِحنطٍَة ِلكُلِّ ِمسِكٍني و الِْكسوةُ ثَوباِن فَمن لَم يِجد فَعلَيِه الصيام يقُولُ اللَّه عز و جلَّ 

  .فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَالثَِة أَياٍم 
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  عِلي عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٦
 عمن وجبت علَيِه الِْكسوةُ ِفي كَفَّارِة الْيِمِني )سالم عليه ال( عن معمِر بِن عمر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 هترواِري ِبِه عوي بقَالَ ثَو.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٧  

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِمن أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم قَالَ هو كَما يكُونُ ِإنه  )عليه السالم ( اللَِّه 
 ِإنْ ِشئْت و ذَِلك نيفَب دالْم أْكُلُ أَقَلَّ ِمني نم مهِمن و دالْم ِمن أْكُلُ أَكْثَري نِت ميكُونُ ِفي الْبي

  .هم أُدماً و الْأُدم أَدناه الِْملْح و أَوسطُه الْخلُّ و الزيت و أَرفَعه اللَّحم جعلْت لَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي حمزةَ - ٨  

عليه (  عمن قَالَ و اللَِّه ثُم لَم يِف فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم (  اللَِّه الثُّماِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد

 كَفَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني مداً مداً ِمن دِقيٍق أَو ِحنطٍَة أَو تحِريِر رقَبٍة أَو ِصيام ثَلَاثَِة )السالم 
وتاٍم مذَا أَي ئاً ِمنيش ِجدي اٍت ِإذَا لَماِلي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد - ٩  
  .كُونَ الْحفْنةُ ِفي طَحِنِه و حطَِبِه  ِفي كَفَّارِة الْيِمِني مد مد ِمن ِحنطٍَة و حفْنةٌ ِلت)عليه السالم ( اللَِّه 

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠  
 ِمِننيؤالْم ِة)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريِفي الْكَفَّار ِجدي ِإنْ لَم  ِهملَيع ركَرِن فَلْيلَيجالر لَ وجِإلَّا الر 

  .حتى يستكِْملَ الْعشرةَ يعِطيِهم الْيوم ثُم يعِطيِهم غَداً 
    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ-١١  
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ٍء ِمن كَفَّارِة الْيِمِني فَقَالَ يصوم ثَلَاثَةَ أَياٍم قُلْت ِإنه   قَالَ سأَلْته عن شي)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
فعقَالَ ض ذَِلك نع زجع هِإن قُلْت اِكنيسِة مرشلَى عع قدصتقَالَ ي زجع ِم ووِن الصع 

ةً وبوت ظِْهري و هبر ِفرغتسفَلْي اهنأَد و اهأَقْص ِة ولُ الْكَفَّارأَفْض هفَِإن دعلَا ي و ِفِر اللَّهغتسةً فَلْيامدن 
.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى عن ِغياِث بِن -١٢  
 قَالَ لَا يجِزئ ِإطْعام الصِغِري ِفي كَفَّارِة الْيِمِني و لَِكن )عليه السالم ( ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِغريِن ِبكَِبٍري صي.  
  ١٣- نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

لَيس لَه أَنْ يصوم  يقُولُ من كَانَ لَه ما يطِْعم فَ)عليه السالم ( أَِبي خاِلٍد الْقَماِط أَنه سِمع أَبا عبِد اللَِّه 
  .يطِْعم عشرةَ مساِكني مداً مداً فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَلَاثَِة أَياٍم 

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا -١٤  
 أَوسِط ما تطِْعمونَ أَهِليكُم فَقَالَ ما تقُوتونَ ِبِه ِعيالَكُم ِمن أَوسِط ذَِلك  عن)عليه السالم ( جعفٍَر 

 ةً قُلْتاِحدةً ورِبِه م مهِبعشت زبالْخ و رمالت و تيالز لُّ وفَقَالَ الْخ طُ ذَِلكسا أَوم و قُلْت
  .ِحد ِكسوتهم قَالَ ثَوب وا

  باب النذُوِر
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن منصوِر بِن حاِزٍم - ١

حِرم ِبحجٍة  قَالَ ِإذَا قَالَ الرجلُ علَي الْمشي ِإلَى بيِت اللَِّه و هو م)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يِبش سكَذَا فَلَي كَذَا و يده لَيع أَو  لَيقُولَ ِللَِّه عي ِتِه أَويِإلَى ب يشالْم لَيقُولَ ِللَِّه عى يتٍء ح

  .و كَذَا أَنْ أُحِرم ِبحجٍة أَو يقُولَ ِللَِّه علَي هدي كَذَا و كَذَا ِإنْ لَم أَفْعلْ كَذَا 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن - ٢
أَِبي الص نِل عيِد اللَِّه الْفُضبا عأَب أَلْتقَالَ س اِنياِح الِْكنقَالَ )عليه السالم ( ب ذْرن لَيٍل قَالَ عجر نع 

يِبش ذْرالن ساً  لَيجح ياً أَوده قَةً أَودص اماً أَوئاً ِللَِّه ِصييش يمسى يتٍء ح.  
  ٣ -نٍد عمحم نب دمِصٍري قَالَ   أَحأَِبي ب نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع 

ٍء حتى يسمي النذْر و   عِن الرجِل يقُولُ علَي نذْر قَالَ لَيس ِبشي)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِللَِّه أَو موص لَيقُولَ عي امذَا الطَّعِدي ها أُهلُ أَنجِإنْ قَالَ الر ياً وده ِديهي أَو ِتقعي أَو قدصتي

يذَا ِبشه سنُ  فَلَيدى الْبدها تمٍء ِإن.  
يِل بِن   أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عن جِم- ٤  

 تاضح ذْراً ِإنْ ِهين لَيِللَِّه ع لْتعا فَجثُهطَم فَعتِة فَارِدينةٌ ِبالْماِريِدي جِعن تاِلٍح قَالَ كَانص
 و أَنا ِبالْمِدينِة )م عليه السال( فَعِلمت بعد أَنها حاضت قَبلَ أَنْ أَجعلَ النذْر فَكَتبت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 كلَيذِْر فَعالن دعب تاضح تِإنْ كَان و كلَيذِْر فَلَا علَ النقَب تاضح تِني ِإنْ كَانابفَأَج.  
ي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِب- ٥  

 ِإني جعلْت علَى نفِْسي شكْراً ِللَِّه ركْعتيِن أُصلِّيِهما ِفي الْحضِر و السفَِر أَ )عليه السالم ( اللَِّه 
 علَى نفِْسِه فَأُصلِّيِهما ِفي السفَِر ِبالنهاِر فَقَالَ نعم ثُم قَالَ ِإني أَكْره الِْإجياب أَنْ يوِجب الرجلُ

قُلْت ِإني لَم أَجعلْهما ِللَِّه علَي ِإنما جعلْت ذَِلك علَى نفِْسي أُصلِّيِهما شكْراً ِللَِّه و لَم أُوِجبهما 
 معقَالَ ن ا ِإذَا ِشئْتمهعفِْسي أَ فَأَدلَى نع.  

 )عليه السالم ( ِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبي- ٦  
 ِمِننيؤالْم ِفي )عليه السالم ( أَنَّ أَِمري قُمٍر قَالَ فَلْيبعِبم رِت فَميِإلَى الْب ِشيمأَنْ ي ذَرٍل نجر نِئلَ عس 

جى يتِر قَاِئماً حبالِْمع وز.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي - ٧  
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(جوزت فَِقيلَ لَه جحأَنْ ي ادلَاِم فَأَرةُ الِْإسجِه حلَيع تلٌ كَانجر لَه قَالَ قُلْت  ثُم 
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 فَقُلْت هغُلَام ِتقفَقَالَ أُع جحلَ أَنْ يقَب جوزفَت رلَاِمي حفَغ جلَ أَنْ أَحقَب تجوزفَقَالَ ِإنْ ت جح
 ِمن قأَح جالْح ِة اللَِّه وِفي طَاع ذْرن هاللَِّه فَقَالَ ِإن هجِقِه وِبِعت ِردي لَم  
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التزِويِج و أَوجب علَيِه ِمن التزِويِج قُلْت فَِإنَّ الْحج تطَوع قَالَ و ِإنْ كَانَ تطَوعاً فَِهي طَاعةٌ ِللَِّه 
قتأَع قَد هغُلَام .  

  ٨ - نِريٍر عِن جاِلِد بخ نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ى بيِت ِء يِبيعه أَنا أُهِديِه ِإلَ  عِن الرجِل يقُولُ ِللشي)عليه السالم ( أَِبي الرِبيِع قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه 
يِبش ساِم قَالَ فَقَالَ لَيرا  اللَِّه الْحهةٌ كَذَبٍء كَِذب.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد - ٩  
  . فَكَفَّارةُ يِمٍني  قَالَ ِإنْ قُلْت ِللَِّه علَي)عليه السالم ( اللَِّه 

  ١٠- بقَالَ كَت ارِزيهِن مب ِليع ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
م همأَص ا لَمٍت فَِإنْ أَنبِم سوكُلَّ ي ومأَنْ أَص تذَرِدي نيا سي ِريسلَى ِإدوم اردنب ِني ِمنملْزا ي

الْكَفَّارِة فَكَتب و قَرأْته لَا تتركْه ِإلَّا ِمن ِعلٍَّة و لَيس علَيك صومه ِفي سفٍَر و لَا مرٍض ِإلَّا أَنْ 
لِّ يوٍم ِلسبعِة مساِكني تكُونَ نويت ذَِلك و ِإنْ كُنت أَفْطَرت ِمنه ِمن غَيِر ِعلٍَّة فَتصدق ِبعدِد كُ

  .نسأَلُ اللَّه التوِفيق ِلما يِحب و يرضى 
 رجلٌ جعلَ علَى )عليه السالم (   و عنه عن عِلي بِن مهِزيار قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن -١١  

أَنْ ي هتاجح ى اللَّهذْراً ِإنْ قَضفِْسِه نن باً وذَه اِهمرالد ريفَص هتاجح ى اللَّهفَقَض اِهمرِبد قدصت
 ِعيدفَقَالَ ي ِعيدي أَو ذَِلك وزجأَ ي كا ِإلَيههجو.  

لَه و   محمد بن جعفٍَر الرزاز عن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن مهِزيار ِمثْ-١٢  
  كَتب ِإلَيِه 
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ٍر أَو يا سيِدي رجلٌ نذَر أَنْ يصوم يوم الْجمعِة داِئماً ما بِقي فَوافَق ذَِلك الْيوم يوم ِعيِد ِفطْ
 عنصي فكَي أَو هاؤقَض ِم أَووالْي ذَِلك موِه صلَيلْ عه ِرضم أَو فَرِريِق أَِو السشالت امأَي ى أَوحأَض

ومصي ا واِم كُلِّهِذِه الْأَيِفي ه اميالص هنع اللَّه عضو ِه قَدِإلَي بِدي فَكَتيا سٍم ِإنْ يولَ يدماً بوي 
شاَء اللَّه و كَتب ِإلَيِه يسأَلُه يا سيِدي رجلٌ نذَر أَنْ يصوم يوماً فَوقَع ذَِلك الْيوم علَى أَهِلِه ما 

ر ِريرحت ٍم وولَ يدماً بوي ومصِه يِإلَي بِة فَكَتالْكَفَّار ِه ِمنلَيٍة عِمنؤٍة مقَب.  
  ١٣- نع داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

النذِْر  قَالَ سأَلْته عن كَفَّارِة النذِْر فَقَالَ كَفَّارةُ )عليه السالم ( حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه 
كَفَّارةُ الْيِمِني و من نذَر هدياً فَعلَيِه ناقَةٌ يقَلِّدها و يشِعرها و يِقف ِبها ِبعرفَةَ و من نذَر جزوراً 

 هرحاَء نثُ شيفَح.  
 الْحسيِن اللُّؤلُِؤي رفَعه   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن الْحسِن بِن-١٤  

 قَالَ قُلْت لَه الرجلُ يقُولُ علَي نذْر و لَا يسمي شيئاً قَالَ كَف ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ددش ِه أَولَيغُلِّظَ ع رب.  

  ١٥-نع ِزيدِن يب قُوبعي نع هنع   نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي 
 ِفي رجٍل يجعلُ علَيِه ِصياماً ِفي نذٍْر فَلَا يقْوى )عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .قَالَ يعِطي من يصوم عنه ِفي كُلِّ يوٍم مديِن 
  ١٦- اِضرا حأَن وٍن وميم نب ادبأَلَ عٍب قَالَ سدنِن جِد اللَِّه ببع ناِد عنذَا الِْإسِبه و  

عن رجٍل جعلَ علَى نفِْسِه نذْراً صوماً و أَراد الْخروج ِإلَى مكَّةَ فَقَالَ عبد اللَِّه بن جندٍب 
نم تِمعِد اللَِّه سبأَِبي ع نع اهوماً )عليه السالم (  روذْراً صفِْسِه نلَى نلَ ععٍل ججر نِئلَ عس هأَن 

 قَالَ يخرج و لَا يصوم ِفي الطَِّريِق فَِإذَا رجع )عليه السالم ( فَحضرته ِنيته ِفي ِزيارِة أَِبي عبِد اللَِّه 
  . ذَِلك قَضى

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي -١٧  
  . أَنه قَالَ كُلُّ من عجز عن نذٍْر نذَره فَكَفَّارته كَفَّارةُ يِمٍني )عليه السالم ( الْحسِن موسى 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عِن السنِدي بِن محمٍد عن صفْوانَ -١٨
لْت لَه ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإني جعلْت علَى نفِْسي مشياً  قَالَ قُ)عليه السالم ( الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإلَى بيِت اللَِّه قَالَ كَفِّر يِمينك فَِإنما جعلْت علَى نفِْسك يِميناً و ما جعلْته ِللَِّه فَِف ِبِه 
 أَِبي عميٍر عن ِرفَاعةَ و حفٍْص قَالَ سأَلْت أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-١٩  
 عن رجٍل نذَر أَنْ يمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه حاِفياً قَالَ فَلْيمِش فَِإذَا تِعب فَلْيركَب )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

.  
  ٢٠-ِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو علَاِء   أَبِن الْعى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن ع

قَالَ سأَلْته عن رجٍل جعلَ علَيِه مشياً ِإلَى بيِت اللَِّه و ] عن أَحِدِهما ع[عن محمِد بِن مسِلٍم 
  .لَم يستِطع قَالَ يحج راِكباً 

براِهيم عن أَِبيِه عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت   عِلي بن ِإ-٢١  
  . عن رجٍل جعلَ علَيِه الْمشي ِإلَى بيِت اللَِّه فَلَم يستِطع قَالَ فَلْيحج راِكباً )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
  ٢٢-ِإب نب ِليا   عأَب تِمعقَةَ قَالَ سدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمر
 و سِئلَ عِن الرجِل يحِلف ِبالنذِْر و ِنيته ِفي يِميِنِه الَِّتي حلَف علَيها ِدرهم أَو )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 أَقَلُّ قَالَ ِإذَا لَميِبش سلْ ِللَِّه فَلَيعجٍء  ي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن يحيى الْخثْعِمي قَالَ -٢٣  

 )عليه السالم (  أَِبي جعفٍَر  جماعةً ِإذْ دخلَ علَيِه رجلٌ ِمن مواِلي)عليه السالم ( كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 افَاِنيداً ِإنْ عهع اللَّه تطَيأَع تي كُنِإن اكِفد ِعلْتج قَالَ لَه كَى ثُمب و لَسج ِه ثُملَيع لَّمفَس

يش ِمن اللَّه  ِلكا أَمِميِع مِبج قدصفِْسي أَنْ أَتلَى نع افُهأَخ تافَاِني ٍء كُنلَّ عج و زع ِإنَّ اللَّه و
ِمنه و قَد حولْت ِعياِلي ِمن منِزِلي ِإلَى قُبٍة ِمن خراِب الْأَنصاِر و قَد حملْت كُلَّ ما أَمِلك فَأَنا 

 اِئعب  
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 انطَِلق و قَوم منِزلَك و جِميع )عليه السالم ( داِري و جِميع ما أَمِلك فَأَتصدق ِبِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ى صِحيفٍَة بيضاَء فَاكْتب ِفيها جملَةَ متاِعك و ما تمِلك ِبِقيمٍة عاِدلٍَة و اعِرف ذَِلك ثُم اعِمد ِإلَ

ما قَومت ثُم انظُر ِإلَى أَوثَِق الناِس ِفي نفِْسك فَادفَع ِإلَيِه الصِحيفَةَ و أَوِصِه و مره ِإنْ حدثَ 
تفَي ِلكما تم ِميعج و ِزلَكنم ِبيعِت أَنْ يوثُ الْمدح ِبك و ِزِلكنِإلَى م ِجعار ثُم كنِبِه ع قدص

يِبكُلِّ ش ظُران أْكُلُ ثُمت تا كُنِمثْلَ م الُكِعي و تِفيِه فَكُلْ أَن تا كُنلَى مع اِلكِفي م ٍء  قُم
ي وجوِه الِْبر فَاكْتب ذَِلك كُلَّه و أَحِصِه تصدق ِبِه ِفيما تستقِْبلُ ِمن صدقٍَة أَو ِصلَِة قَرابٍة أَو ِف

 ِحيفَةَ ثُمالص كِإلَي ِرجخأَنْ ي هرِه فَمِإلَي تيصِل الَِّذي أَوجِإلَى الر طَِلقِة فَاننالس أْسفَِإذَا كَانَ ر
ِة قَرابٍة أَو ِبر ِفي ِتلْك السنِة ثُم افْعلْ ذَِلك ِفي اكْتب ِفيها جملَةَ ما تصدقْت و أَخرجت ِمن ِصلَ

كُلِّ سنٍة حتى تِفي ِللَِّه ِبجِميِع ما نذَرت ِفيِه و يبقَى لَك منِزلُك و مالُك ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ فَقَالَ 
  .ِه جعلَِني اللَّه ِفداك الرجلُ فَرجت عني يا ابن رسوِل اللَّ

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن زرارةَ قَالَ ِإنَّ أُمي -٢٤  
يا ِفي شلِْدهِض وعلَّ ِفي بج و زِللَِّه ع تذَرذْراً نا نهلَيع لَتعج تافُ كَانخت تِه ٍء كَانلَيع ه

أَنْ تصوم ذَِلك الْيوم الَِّذي تقَدم ِفيِه علَيها ما بِقيت فَخرجت معنا ِإلَى مكَّةَ فَأَشكَلَ علَينا 
 فَقَالَ لَا تصوم  عن ذَِلك)عليه السالم ( ِصيامها ِفي السفَِر فَلَم تدِر تصوم أَو تفِْطر فَسأَلْت أَبا جعفٍَر 

ِفي السفَِر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَد وضع عنها حقَّه ِفي السفَِر و تصوم ِهي ما جعلَت علَى نفِْسها 
ِدها الَِّذي نذَرت فَقُلْت لَه فَما ذَا ِإذَا قَِدمت ِإنْ تركَت ذَِلك قَالَ لَا ِإني أَخاف أَنْ ترى ِفي ولَ

 هكْرا تم ضعِفيِه ب.  
  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن ِرئَاٍب عن ِمسمٍع قَالَ قُلْت ِلأَِبي -٢٥  
نْ ولَدت غُلَاماً أَنْ أُِحجه أَو  كَانت ِلي جاِريةٌ حبلَى فَنذَرت ِللَِّه عز و جلَّ ِإ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 هِحجي أَو هنع جحأَنْ ي كرأَد وِإنْ ه ٍن لَهلَّ ِفي ابج و زِللَِّه ع ذَرلًا نجفَقَالَ ِإنَّ ر هنع جأَح
 الْغلَام فَسأَلَه عن ذَِلك فَأَمر ) عليه وآله صلى اهللا( فَمات الْأَب و أَدرك الْغلَام بعد فَأَتى رسولَ اللَِّه 

  . أَنْ يحج عنه ِمما ترك أَبوه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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  نواِدِرباب ال
١ - ِمن خيثَِني شدقَةَ قَالَ حدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ِمِننيؤأَِمِري الْم عكَانَ م و ِديِه عدج نأَِبيِه ع ناِتٍم عِن حب ِديلِْد عوِبِه)عليه السالم ( ورأَنَّ  ِفي ح 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( ِمعسِلي هتوا صِبه فَعر و ةُ ِبِصفِّنياِويعم و وقَى هالْت موقَالَ ِفي ي 

ي اَء اللَّهِلِه ِإنْ شقُولُ ِفي آِخِر قَوي ثُم هابحأَص ةَ واِويعم لَناللَِّه لَأَقْت و هابحأَص هتوا صِبه ِفضخ
 تدا أَرفَم تيثْنتاس ثُم لْتا فَعلَى مع لَفْتح كِإن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَقُلْت هقَِريباً ِمن تكُن و

دكَذُوٍب فَأَر رغَي ِمِننيؤالْم دا ِعنأَن ةٌ وعدخ برفَقَالَ ِلي ِإنَّ الْح اِبي ِبذَِلكحأَص ضرأَنْ أُح ت
علَيِهم كَيلَا يفْشلُوا و كَي يطْمعوا ِفيِهم فَأَفْقَههم ينتِفع ِبها بعد الْيوِم ِإنْ شاَء اللَّه و اعلَم أَنَّ 

ونَ فَقُوال لَه قَولًا لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو  حيثُ أَرسلَه ِإلَى ِفرع)عليه السالم ( اللَّه جلَّ ثَناؤه قَالَ ِلموسى 
 علَى )عليه السالم ( يخشى و قَد عِلم أَنه لَا يتذَكَّر و لَا يخشى و لَِكن ِليكُونَ ذَِلك أَحرص ِلموسى 

  .الذَّهاِب 
 حسانَ عن أَِبي ِعمرانَ الْأَرمِني عن عبِد اللَِّه   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن- ٢  

 ِإني آلَيت أَنْ لَا أَشرب ِمن لَبِن )عليه السالم ( بِن الْحكَِم عن ِعيسى بِن عِطيةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
ي ِمن أَولَاِدها فَقَالَ لَا تشرب ِمن لَبِنها و لَا تأْكُلْ ِمن عنِزي و لَا آكُلَ ِمن لَحِمها فَِبعتها و ِعنِد

  .لَحِمها فَِإنها ِمنها 
  ٣ - نِن ِهلَاٍل عِد اللَِّه ببِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ِفي رجٍل كَانَ ِلرجٍل علَيِه دين فَلَِزمه فَقَالَ الْملْزوم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عقْبةَ بِن خاِلٍد عن أَِبي 
كُلُّ ِحلٍّ علَيِه حرام ِإنْ بِرح حتى يرِضيك فَخرج ِمن قَبِل أَنْ يرِضيه كَيف يصنع و لَا يدِري 

و هِمينلُغُ يبا يميِبش سةٌ قَالَ لَيا ِنيِفيه لَه سٍء   لَي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن يحيى عن جدِه الْحسِن - ٤  

  بِن 
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ٍء   ِإلَى مكَّةَ فَأَمر غُلَامه ِبشي)عليه السالم ( راِشٍد عن نِجيةَ الْعطَّاِر قَالَ سافَرت مع أَِبي جعفٍَر 
 قَالَ فَلَم أَره ضربه فَقُلْت  و اللَِّه لَأَضِربنك يا غُلَام)عليه السالم ( فَخالَفَه ِإلَى غَيِرِه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 قُولُ ولَّ يج و زع اللَّه سفَقَالَ أَ لَي هتبرض كأَر فَلَم كغُلَام نِربضلَت لَفْتح كِإن اكِفد ِعلْتج
  .أَنْ تعفُوا أَقْرب ِللتقْوى 

عن بعِض أَصحاِبِه عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ٥  
 قَالَ من عجز عِن الْكَفَّارِة الَِّتي تِجب علَيِه صوٍم أَو ِعتٍق أَو صدقٍَة )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِلك ِمما يِجب علَى صاِحِبِه ِفيِه الْكَفَّارةُ فَاِلاسِتغفَار لَه كَفَّارةٌ ِفي يِمٍني أَو نذٍْر أَو قَتٍل أَو غَيِر ذَ
ما خلَا يِمني الظِّهاِر فَِإنه ِإذَا لَم يِجد ما يكَفِّر حرم علَيِه أَنْ يجاِمعها و فُرق بينهما ِإلَّا أَنْ 

أَةُ أَنْ ترى الْمضرا تهاِمعجلَا ي و هعكُونَ م.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي - ٦  
به و ينِوي أَنْ لَا يعود  قَالَ الظِّهار ِإذَا عجز صاِحبه عِن الْكَفَّارِة فَلْيستغِفر ر)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

قَبلَ أَنْ يواِقع ثُم لْيواِقع و قَد أَجزأَ ذَِلك عنه ِمن الْكَفَّارِة فَِإذَا وجد السِبيلَ ِإلَى ما يكَفِّر يوماً 
ِعي و هفْسن مأَطْع و قدصِإنْ ت و كَفِّراِم فَلْيالْأَي ِمن ِإنْ لَم اجاً وتحِإذَا كَانَ م ِزئُهجي هفَِإن الَه

  .يِجد ذَِلك فَلْيستغِفر ربه و ينِوي أَنْ لَا يعود فَحسبه ذَِلك و اللَِّه كَفَّارةً 
  ٧ -محِن ِإلَى أَِبي مسالْح نب دمحم بى قَالَ كَتيحي نب دمحلٌ )عليه السالم ( ٍد   مجر 

 )عليه السالم (  فَحِنثَ ما توبته و كَفَّارته فَوقَّع )صلى اهللا عليه وآله ( حلَف ِبالْبراَءِة ِمن اللَِّه و ِمن رسوِلِه 
 و زع اللَّه ِفرغتسي و دِكٍني مِلكُلِّ ِمس اِكنيسةَ مرشع طِْعملَّ يج.  

 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨  
 ِمِننيؤالْم ِه كَفَّا)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمريلَيِنثَ فَعِف فَححصالْم بر فَقَالَ لَا و لَفح نةٌ  مر

  .واِحدةٌ 
  ٩ - ِمِننيؤالْم ِئلَ أَِمرياِدِه قَالَ سنِبِإس ِة )عليه السالم (   وِفي كَفَّار اِكنيسالْم مطْعلْ يه 

  الْيِمِني 
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  .لُحوم الْأَضاِحي فَقَالَ لَا ِلأَنه قُربانٌ ِللَِّه 
  ١٠- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍل عهس نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

كُونُ علَيِه الْيِمني فَيحِلفُه غَِرميه  الرجلُ ي)عليه السالم ( ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 لَم هلَمِإنْ أَع قُلْت هِلمعى يتح جرخفَقَالَ لَا ي هِلمعلَِد ِإلَّا يالْب ِمن جرخلَّظَِة أَنْ لَا يغاِن الْممِبالْأَي

  .َء علَيِه  ى ِعياِلِه فَلْيخرج و لَا شييدعه قَالَ ِإنْ كَانَ ِعلْمه ضرراً علَيِه و علَ
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن النعماِن عن عبِد اللَِّه بِن -١١  

 عِن امرأٍَة استودعت رجلًا ) السالم عليه( مسكَانَ عن علَاٍء بياِع الساِبِري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
مالًا فَلَما حضرها الْموت قَالَت لَه ِإنَّ الْمالَ الَِّذي دفَعته ِإلَيك ِلفُلَانةَ فَماتِت الْمرأَةُ فَأَتى 

ٌء  لَا نراه ِإلَّا ِعندك فَاحِلف لَنا ما لَنا ِقبلَك شيأَوِلياؤها الرجلَ فَقَالُوا لَه ِإنه كَانَ ِلصاِحبِتنا مالٌ 
 عضي و ِلفحفَلَا ي هدةً ِعنمهتم تِإنْ كَان و ِلفحفَلْي هدةً ِعنونأْمم تقَالَ ِإنْ كَان ملَه ِلفحأَ ي

  .ِلها ثُلُثُه الْأَمر علَى ما كَانَ فَِإنما لَها ِمن ما
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن حفٍْص و غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبنا عن أَِبي -١٢  
ِإكْرامه ٌء ِإنما أَراد   قَالَ سِئلَ عِن الرجِل يقِْسم علَى أَِخيِه قَالَ لَيس علَيِه شي)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

.  
  أَحمد بن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي قَالَ سِئلَ أَبو -١٣  
 عن رجٍل واقَع امرأَته و ِهي حاِئض قَالَ ِإنْ كَانَ واقَعها ِفي اسِتقْباِل الدِم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

لْيستغِفِر اللَّه و لْيتصدق علَى سبعِة نفٍَر ِمن الْمؤِمِنني ِبقَدِر قُوِت كُلِّ رجٍل ِمنهم ِليوِمِه و لَا فَ
يِل فَلَا شسلَ الْغا قَباِمهِم ِفي آِخِر أَياِر الدبا ِفي ِإدهاقَعِإنْ كَانَ و و دعِه  يلَيَء ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن سوقَةَ عِن ابِن بكَيٍر -١٤  
ٍء لَا نذْر ِفي معِصيٍة قَالَ فَقَالَ كُلُّ ما كَانَ   أَي شي)عليه السالم ( عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

ِفيِه لَك كلَيثَ عا فَلَا ِحنيند ةٌ ِفي ِديٍن أَوفَعنِفيِه م .  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر و ابِن أَِبي عميٍر -١٥  
 قَالَ سأَلْته عِن الرجِل يظَاِهر ِمِن امرأَِتِه )ه السالم علي( جِميعاً عن معمِر بِن يحيى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 وزجي  



  )٤٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

وزجِق يِة فَقَالَ كُلُّ الِْعتلُوِد ِفي الْكَفَّاروالْم قِعت و زع ِل فَِإنَّ اللَّهِة الْقَتِإلَّا ِفي كَفَّار لُودوِفيِه الْم 
  .جلَّ يقُولُ فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة يعِني ِبذَِلك مِقرةً قَد بلَغِت الِْحنثَ 

لْحسيِن عن عمِرو بِن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَحمد بِن ا-١٦  
 ِفي رجٍل )عليه السالم ( سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي عن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه 

ا يباع أَجزأَ عنه ِإلَّا أَنْ أَعرج قَالَ ِإذَا كَانَ ِمم] أَو[جعلَ علَى نفِْسِه ِعتق رقَبٍة فَأَعتق أَشلَّ 
  .يكُونَ سمى فَعلَيِه ما اشترطَ و سمى 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه -١٧  
ف تِقيةً قَالَ ِإنْ ِخفْت علَى ماِلك و دِمك فَاحِلف ترده  ِفي رجٍل حلَ)عليهما السالم ( عن أَحِدِهما 

 ملَه ِلفحئاً فَلَا تيش دري أَنَّ ذَِلك رت فَِإنْ لَم ِميِنكِبي.  
ٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن شمو-١٨  

 أَنَّ أَِمري )عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن ِمسمِع بِن عبِد الْمِلِك عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم(لَّى راَء صئاً قَالَ ِإنْ شيش مسي لَم و ذَرٍل نجر نِئلَ عاَء  سِإنْ ش ِن ويتكْع

  .صام يوماً و ِإنْ شاَء تصدق ِبرِغيٍف 
 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٩  

 ِمِننيؤالْم ِف)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري  و هلْتا فَعاللَِّه م كَذَا قَالَ لَا و كَذَا و لْتفَع ٍل ِقيلَ لَهجي ر
  .قَد فَعلَه فَقَالَ كَِذبةٌ كَذَبها يستغِفر اللَّه ِمنها 

 اللَِّه بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عن ِعيسى بِن عبِد-٢٠  
 لَا و )صلى اهللا عليه وآله ( محمِد بِن عمر بِن عِلي عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ كَانت ِمن أَيماِن رسوِل اللَِّه 

 اللَّه ِفرغتأَس.  
 لَما سم الْمتوكِّلُ نذَر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه ذَكَره قَالَ-٢١  

ِإنْ عوِفي أَنْ يتصدق ِبماٍل كَِثٍري فَلَما عوِفي سأَلَ الْفُقَهاَء عن حد الْماِل الْكَِثِري فَاختلَفُوا علَيِه 
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يِه أَقَاِويلَ مختِلفَةً فَاشتبه علَيِه الْأَمر فَقَالَ بعضهم ِمائَةُ أَلٍْف و قَالَ بعضهم عشرةُ آلَاٍف فَقَالُوا ِف
  فَقَالَ رجلٌ ِمن ندماِئِه يقَالُ لَه صفْعانُ أَ لَا تبعثُ ِإلَى هذَا الْأَسوِد فَتسأَلَ عنه فَقَالَ 



  )٤٦٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد السابع : الكايف 

لَه الْمتوكِّلُ من تعِني ويحك فَقَالَ لَه ابن الرضا فَقَالَ لَه و هو يحِسن ِمن هذَا شيئاً فَقَالَ ِإنْ 
عِني ِمائَةَ ِمقْرِربِإلَّا فَاض كَذَا و كَذَا و كلَيذَا فَِلي عه ِمن كجرأَخ ِضيتر كِّلُ قَدوتٍة فَقَالَ الْم

يا جعفَر بن محموٍد ِصر ِإلَيِه و سلْه عن حد الْماِل الْكَِثِري فَصار جعفَر بن محموٍد ِإلَى أَِبي 
 فَقَالَ الْكَِثري ثَمانونَ فَقَالَ لَه  فَسأَلَه عن حد الْماِل الْكَِثِري)عليه السالم ( الْحسِن عِلي بِن محمٍد 

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ )عليه السالم ( جعفَر يا سيِدي ِإنه يسأَلُِني عِن الِْعلَِّة ِفيِه فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 
  .ك الْمواِطن فَكَانت ثَماِنني لَقَد نصركُم اللَّه ِفي مواِطن كَِثريٍة فَعددنا ِتلْ

   هذَا آِخر ِكتاِب الْأَيماِن و النذُوِر و الْكَفَّاراِت و ِبِه تم ِكتاب الْفُروِع ِمن الْكَاِفي 
الْح و اللَّه هِحمر ِنيالْكُلَي اِزيالر قُوبعِن يِد بمحفٍَر معأَِبي ج أِْليفت و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دم

 ابِكت لُوهتي ِليماً كَِثرياً وست لَّمس و آِلِه الطَّاِهِرين ٍد ومحا منِبين ا وِدنيلَى سع لَّى اللَّهص
 اَء اللَّهالْكَاِفي ِإنْ ش ِة ِمنضوالر.  
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