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  .اإلمام علي ومنهجه بالقضاء •
 . القاضي فاضل عباس المال:المؤلف •
العتبة العلوية المقدسة ــ قسم الشؤون : الناشر •

 .الفكرية والثقافية
 .عبد الحسن هادي الشافعي: اإلخراج الفنيالتنضيد و •
 .قسم الشؤون الفكرية والثقافية: مراجعة •
 .األولى: الطبعة •
 م٢٠١٠ ــ هـ١٤٣٢: تاريخ الطبع •
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أنـي رأيـت انـه ال يكتـب إنـساناً كتابـاً فـي          (وهنا يحضرنا قول للعماد األصبهاني جاء فيـه         .  ١
مه إال قال في غده لو غير هـذا لكـان أحـسن ولـو زيـد كـذلك لكـان يستحـسن لـو قـدم هـذا                  يو

لكان أفضل ولو ترك هذا لكا ن أجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص          
  ).على جملة البشر

فكيف بمن يكتب عن إمام البالغة ورجل العدالـة المخلـد علـي بـن ابـي طالـب وقـول العمـاد                  
للمرحوم الدكتور عبد المجيـد  ) مصادر االلتزام(قيته من الصفحة األولى من كتاب     هذا انت 

 . ببغداد١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣الحكيم ـ الطبعة الثانية عام 
كما قلت في مقدمة الطبعة األولى لهذا الكتاب وقد عثرت على رواية للواقدي تقول أن               .  ٢

راجع فهرسـت  # الموتى لعيسى وإحياء #  كالعصا لموسى Fعلياً كان من معجزات النبي      
 . نشر دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ١٤٤ابن النديم ص
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ــابة م/ابـــن حجـــر: انظـــر.  ١ ــابة ٥٠٩ص٢اإلصـ ــام ٣/٤٠:  واالســـتيعاب بهـــامش اإلصـ  طبعـــة عـ
 . مطبعة االستقالل بمصر٦٤ص٢مفتاح السعادة ح/ هـ وطاش كبري زاده١٣٢٨
 .١٩٨٣ بيروت ٣/٢٤٩: شرح نهج البالغة/ ابن أبي الحديد.  ٢
 . ٤٦٦:األربعين: ، الفخر الرازي١٩٨٤، بغداد ٨٠: ذخائر العقبى/الطبري.  ٣
 .١٩٦٥ النجف ١٦٣: ، مناقب الخوارزمي١٩٨٣ بغداد ١٦٨: تاريخ الخلفاء/السيوطي.  ٤
 . سالف اإلشارة١٣٥:شرح النهج/ ابن أبي الحديد.  ٥
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 .٧٤: ذخائر العقبى.  ١
 ط وعمــر نظــره ١/٧٤: قواعــد اســتنباط األحكــام/ لعــامليالحــظ الــسيد حــسين يوســف ا.  ٢

 .هـ١٩٧٨ بيروت ٧٩: عصرية لمجموعة أعالم
 .١٩٨٤ بغداد ٧٩: نور األبصار/، الشبلنجي٣٩: مناقب الخوارزمي.  ٣
 . واضرابهم١٩٦٥ مصر ١٢٧: الصواعق المحرقة/ ، ابن حجر١٧١: تاريخ الخلفاء.  ٤
 تحقيــق  ٥٦: مختــصر التــاريخ  / والكــازروني ٦٦مــصر   ٦٧: األحكــام الــسلطانية  /المــاوردي .  ٥

 .١٩٧٠المرحوم الدكتور مصطفى جواد ـ بغداد 
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 .٨٩:  وذخائر العقبى١٩٧٢ النجف ١١٧: اإلرشاد/ الشيخ المفيد.  ١
 . مصر بدون تاريخ٢/١٤٥: صحيح البخاري.  ٢
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حيــث نجــد الكثيــر مــن الغــث قــد دس فــي قــضائه كقــضية شــم الــشاب لــضلع مــن أضــالع    .  ١
: لميـت واعتبـار انبعـاث الـدم مـن أنفـه دلـيالً علـى أبوتـه لـه ـ راجـع الكوكـب الـدري للحـائري                 ا
هـــ أو قــضية حــساب أضــالع الخنثــى لمعرفــة مــاذا كــان يــستحق ميــراث         ١٣٥٣ النجــف ٢/٤٠

الرجل عند عدم تساوي عدد أضالعه اليسرى بـاليمنى أو ميـراث األنثـى عنـد التـساوي علـى                
ن أضالع الرجل أقل من أضالع المـرأة وقـد أشـار المحقـق الحلـي      أساس الرواية التي تقول أ    

أن القــضية األخيــرة هــذه لــم يتحقــق اإلجمــاع علــى قبولهــا ال بــل ان روايتهــا ضــعيفة أصــالً     
 .١٩٦٩ ـ النجف ٤/١٤٥: شرائع اإلسالم: راجع مؤلفه

 . الحوزوي واألكاديمي: وذلك في المقياسين العلميين.  ٢
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 .  وما بعدها ـ مؤسسة األعلمي بيروت٣/٩٤: ج البالغةشرح نه/ محمد عبده.  ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٦
 

אאאא
א،

אאאא
אאאאEK 

אאF١Eא
אאF٢EK 

אאWאT
אאאאאא

אTW 
Fאא

אא
אאאאא

אא>א
אא

אאאF
אאFWאא

אאEFאL٨٢KE 
                                                 

 . ١/٩٤م: ابن أبي الحديد.  ١
: إحيــاء علــوم الــدين   / وبــنفس المعنــى انظــر الغزالــي   ١٩٦٣ مــصر ١/٦٠: عيــون األخبــار .  ٢
 .  دار القلم بيروت١/٧١
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 .سبق ذكره/  وما بعدها١/٥٤: محمد عبده.  ١
: وكذا في تهذيب الشيخ الطوسـي    ) الشح(بدالً من   ) المعك(وردت في فروع الكافي كلمة      .  ٢
٢/٧٠. 
حتــى ال (فــي بعــض المــصادر اخــتالف فــي اللفــظ إذ بعــد كلمــة مجلــسك جــاءت عبــارة      .  ٣

ولغــرض المقارنــة ) يطمــع العظمــاء فــي حيفــك لهــم وال ييــأس الــضعفاء مــن عــدلك علــيهم
 . ١٩٦٥ النجف ٢/٧٤: نهج السعادة/راجع المحمودي 
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 . هـ١٣٩٠ طبعة عام ٣/٨:  يحضره الفقيهمن ال/ الصدوق.  ١
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 .  نشر مؤسسة آل البيت إلحياء التراث بيروت١٧/٣٤٧: مستدرك وسائل الشيعة/ النوري.  ١
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 سبق ذكره وقد ورد هذا الكتاب مـع اخـتالف بـسيط فـي بعـض عباراتـه             ٣/٤: محمد عبده .  ١

ي النجــف عــام   نــشر المطبعــة الحيدريــة فــ   ١٤٩: فــي تــذكرة الخــواص لــسبط ابــن الجــوزي     
 .هـ١٣٨٣
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אא(، ٣٠: ابن باأللف ال بدونه ألنه خبر، وقد جاء فـي سـورة التوبـة         .  ١

אאאאאאאא
א(. 
 .١٩٨٤ بغداد ١/١٠٠: نزهة المجالس/الصفوري.  ٢
  :وقد قال فيه الشاعر.  ٣

  ورجال مكة مسنتون عجاف  عمر والعلي هشم الثريد لقومه 
    .١٩٦٩ بيروت ٧٨: المحاسن واألضداد/ راجع الجاحظ
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:  وطبقـات ابـن سـعد   ٣: ابن الجـوزي ، وسبط ١٩٧٠ بيروت   ٥١: المعارف/ الحظ ابن قتيبة  .  ١
 . واضرابهم١٩٨٠ بغداد ٤٣: التعليقات والنوادر/  والهجري١/٤٣
 . طبعة مصر٣/٤٥٨: السيرة النبوية/ ابن هشام . ٢
وهما المشار إليهما في القرآن والمراد برحلة الشتاء هي التوجه إلى اليمن حيـث الجـو              .  ٣

تــاريخ العــرب فــي   / نظــر الــدكتور جــواد علــي   ا: مالئمــاً أمــا رحلــة الــصيف فهــي إلــى الــشام      
 .١٩٦١ بغداد ٦٥: اإلسالم

، ١٩٦٥ بيـــــروت ٢/١٠٩: ، مـــــروج الـــــذهب٣/٢٦: ، االســـــتيعاب١٦٦: انظـــــر تـــــاريخ الخلفـــــاء.  ٤
 . إن شئت التوسع٣/١١٥: اإلصابة

 .١١٥: المجلد الثالث/ اإلًصابة.  ٥
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 .هـ١٣٨٤:  المطبعة الحيدرية في النجف٢/٧: تاريخ اليعقوبي.  ١
 .١/٤٥: ابن أبي الحديد.  ٢
 .١٩٦٨:  بيروت٢٥٩: التنبيه واإلشراف/ المسعودي.  ٣
النور ما كان مستفاداً من غيـر ذات الـشيء كمـا ذهـب إليـه بعـض المفـسرين بـدليل قولـه                        .  ٤

אאאאאא: (في سورة التوبة
אאא() ونس ضياء منبعث من    )٥: ي  فال

ة   ق االنعكاس ويالحظ  نص اآلي شمس بطري ن ال ستفاد م ر م ور القم ا ن شمس بينم ن ١٦ذات ال  م
 .سورة نوح أيضًا
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 .هـ١٣٥٦ طبعة عام ٢٦٠: كفاية الطالب/ وسع راجع الحافظ الكنجي الشافعي للت. ١
ــب .  ٢ ــة الطالـ ــالس ٢٦١: كفايـ ــة المجـ ــي٢٠٥/ ٢:  ونزهـ ــة /  ، األربلـ ــة ١/٥٩: كـــشف الغمـ  طبعـ

 هـ١٣٨١
 . سابق الذكر٩:  واإلرشاد١٩٣٩ مصر ٥: اإلمام علي/ محمد رضا.  ٣
 الـذي انتقـى عنـه الـصفوري فـي           ١٤: مـة الفـصول المه  / راجع مـثالً أبـو الحـسن المـالكي        .  ٤

 ٢١١: إرشــاد القلــوب /  والــديلمي١/٥٩:   وينظــر أيــضاً كــشف الغمــة  ٢/٢٠٥: نزهــة المجــالس 
 .١٩٧٨بيروت 

 .هـ١٣٠٦ طبعة حجرية عام ٩/٦: بحار األنوار / المجلسي.  ٥
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ومرجع كونه جدها ألنها من قريش التي يتسلسل نسبها إلـى عـدنان ثـم يـصل إلـى نبـي             .  ١
  ١٩٦٥ بيروت ـ دار األندلس ٢/٢٥٦: مروج الذهب:  إبراهيم الخليلاهللا
: ، الكوكـــب الـــدري١/٦٠: هــــ، كـــشف الغمـــة١٣٨٣ النجـــف ٨: بـــشارة المـــصطفى/ الطبـــري.  ٢
٢/٢٦٥. 
 .٧٤ ـ ٣٦: ، تاريخ العرب في اإلسالم٢٤٣: المعارف.  ٣
 .٥٧: وبنفس المعنى راجع سورة القصص.  ٤
 .١/٨١٨: ابن أبي الحديد.  ٥
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 . سابق اإلشارة٥٣ و ٣٣: الحظ ابن قتيبة في معارفه.  ١
 . وما بعدها٩: ، سبط ابن الجوزي١/٣٣: ابن أبي الحديد.  ٢
 وابن القـيم فـي   ١٩٩٣منازل اآلخرة ـ بيروت  / عن ضغط القبر راجع الشيخ عباس القمي.  ٣

 .١٩٩٨التذكرة ـ مصر / كتاب الروح ـ بغداد دار التربية، القرطبي
 .١٩٦٥ طبعة ٥: مقاتل الطالبيين/ ، األصفهاني٩: ، مناقب الخوارزمي٦٦: ذخائر العقبى.  ٤



  

  ٣١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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وقد مثلـه الـصحابي عبـد اهللا بـن عبـاس بأصـحاب الكهـف كـونهم اسـروا أيمـانهم، أمـالي                    .  ١

 .١٩٧٠ النجف ٢٥٠: الصدوق
 .٤/٢٠٦: ي الحديد[ابن ا.  ٢
 .١٩٦٧ النجف ٣١: لداإلمام علي رجل اإلسالم المخ/ عبد المجيد لطفي.  ٣
 سبق ذكره، المالحظ أن عدداً من أعالم الـسلف الـصالح تـصدى للـرد علـى               ٥٤: المعارف.  ٤

 مؤلـف  ١٩المشككين في إيمان ابـو طالـب تطـرق الـشيخ األمينـي فـي كتابـه الغـدير إلـى ذكـر                        
 أن وددت التوســع، وكــان هــدف أولئــك المــشككين  ١٩٦٧ طبعــة ٤٠٣ ـ     ٤٠١: مــنهم فراجعــه ص

 ساروا فـي ركـاب الـسلطات االسـتكبارية وبـاألخص مـنهم القابـضون علـى الـسلطة فـي                   الذين
 .العهد األموي النيل من مكانة اإلمام علي والطعن في البيت الذي أنجب علياً فتأمل

 . سبق ذكره١٣: نور األبصار/ الشبلنجي.  ٥
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ا ولــد وضــعي فــي حجــرة وأنــ   .. Fقــد علمــتم موضــعي مــن رســول اهللا    : (حتــى أنــه قــال .  ١

/ ، وللمزيــد راجــع الــدكتور عبــد اهللا الفيــاض    ٢/١٥٧: ، محمــد عبــده ..)يــضمني إلــى صــدره   
 .١٩٧٥ بيروت ١٩: تاريخ اإلمامية

 .١/٣٤: ابن أبي الحديد: وكان عمره ست سنوات.  ٢
حيـث التحــق بــالنبي بعــد ثالثــة أيــام وذلــك بعــد إكمالــه المهمــة التــي أوكلهــا بــه الرســول  .  ٣

اشه للتمويه على قريش التي تأمرت على قتله ورد الودائع إلى أصحابها وهي المبيت في فر
 ومــا بعــدها طبعــة  ٤١: #اإلمــام علــي بــن ابــي طالــب   / انظــر الــدكتور حــسن عيــسى الحكــيم  

٢٠٠٦ .  
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 ومــا بعــدها  مــصر ٥: اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب رابــع الخلفــاء الراشــدين / محمــد رضــا.  ١

 .م١٩٣٩
 .٢/٧٠١: ابن أبي الحديد.  ٢
 .٨٠: الشبلنجي.  ٣
 .  وما بعدها٣/٥٩٧: ابن أبي الحديد.  ٤
األولى بين المهاجرين وحدهم في مكة قبل الهجرة  أمـا الثانيـة فبيـنهم              : وذلك لمرتين .  ٥

 .١٢٠ و٢/٢٦: السيرة الحلبية: وبين األنصار وذلك بعد الهجرة بخمسة أشهر
 .  ١٩٦٩ النجف ١/١٥٩:  ورام، وبتفصيل اكثر راجع مجموعة٧: مناقب الخوارزمي.  ٦
 .٦: اإلمام علي/ محمد رضا.  ٧
 .٢١: ، الفصول المهمة٧٦: ذخائر العقبى.  ٨



  

  ٣٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 وقد جاء في مجمـع البحـرين لفخـر الـدين الطريحـي        ٢٢/٢٥٤: إرشاد القلوب / الديلمي.  ١

 الطبعــة الحجريــة وأوضــح الــرازي ١٦٨: عربــي ومــولى وعلــج ص: النــاس ثالثــة: إن عليــاً قــال
 . بأن معنى العلج بالكسر كفار العجم١٩٨٣ طبعة الكويت ٤٤٩: ختار الصحاحفي م

 .٢/٧١١: ابن أبي الحديد.  ٢
 .٢٠٠٨ النجف ١١٠: علم األجرام والعقاب: راجع كتابنا.  ٣
ــة أميــر    / ومــسند أحمــد ـ بــاب مناقــب علــي          ٢٨: مناقــب الخــوارزمي .  ٤ مخطــوط فــي مكتب

 .المؤمنين العامة في النجف
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 .٢/١٥٧: بدهمحمد ع.  ١
 .١٩٦٥ مصر ١٤٢: الصواعق المحرقة/ ابن حجر.  ٢
 . سبق ذكره٧: اإلمام علي بن ابي طالب/ محمد رضا.  ٣



  

  ٣٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٢٧: ، الصواعق المحرقة١٧٢: تاريخ الخلفاء.  ١
 .١٩٦٦ بغداد ١٤٨: الروضة الفيحاء/ ، يا سين العمري٥٤: ذخائر العقبى.  ٢
 .٥٤: ذخائر العقبى.  ٣
 .٢/٣٤: ، تاريخ اليعقوبي١٦٣: ، كفاية الطالب١٢٤: واعق المحرقةتاريخ الص.  ٤
وال يغير من المعنى شيء الحديث الوارد عن الرسول عندما أتـاه مـن طلـب منـه الـدعاء             .  ٥

لـو دعـا جبريـل وميكائيـل وأنـا معهـا مـا تزوجـت            : (Fفي أن يرزقه بزوجة صالحة حيث قال        
فـي الـسماء إال أن امـرأة فـالن بـن فـالن فالنـة بنـت              إال المرأة التي كتب اهللا لـك فأنـه ينـادي            

 .١٢٩: المحاسن واألضداد/ ، الجاحظ)فالنة
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 .١٨٩: تاريخ الخلفاء.  ١
 .١٣١: ، ذخائر العقبى٢٣٦: الصواعق المحرقة.  ٢
 .٧/٤٦: التكامل في اإلسالم/ الستزادة راجع المرحوم أحمد أمين.  ٣
 .المطبعة الحيدرية/ السادسة الطبعة ٢٥٠: قصص األنبياء/ الجزائري.  ٤



  

  ٣٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ـــ حيــاة  / هـــ راجــع ترجمتــه ١٢٩وهــو مــن أ عــالم البــصرة فــي النحــو تــوفي عــام    .  ١ الــدميري ـ

 .١/١٢١: الحيوان
 .١٩٨٠ بغداد ١٠١: ، أخبار الزجاجي١٩٨١ بغداد ٧٥: حسن التوسل/ الحلبي.  ٢
 . سبق ذكره١٣٥: كفاية الطالب.  ٣
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W 

אTWא
אאאאאאא

אאאא
אאאא

אאF١EK 
؟אא 

אאאאאא
אאאאא

אאא
אאאWאא

אF٢Eאאא
FE

אאאא
אאא

                                                 
 .٥: ، تذكرة الخواص٥٤: مش اإلصابة ـ المجلد الثالثاالستيعاب ـ بها/ ابن عبد البر.  ١
 .٢/٣٦٣: ، تاريخ الطبري٨/٧٧: صحيح البخاري.  ٢
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) فاطمـــة بـــضعة منـــي مـــن أغـــضبها أغـــضبني (خـــصوصاً وأنـــه يـــروي عـــن الرســـول قولـــه  .  ١

 .١٩٤٩ الطبعة الحيدرية عام ٥١: خصائص أمير المؤمنين/ النسائي
 .١٩٧٨ بيروت ٥/١٥١/ المجالس السنية/ لعاملي، السيد محسن ا٣/٥٤: االستيعاب.  ٢
 .١/١٣٤: إحياء علوم الدين/ في فضيلة السجود يراجع الغزالي.  ٣
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 .٩: ، بشارة المصطفى١٩٨٠ طبعة عام ١٥٦: علل الشرائع/ الصدوق.  ١
 .٣/١٤٠: ، الحاكم في المستدرك٢/٢٣٦: ، سيرة ابن هشام٤/٢٦٣: مسند أحمد.  ٢
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 .١/٨٦: صحيح البخاري.  ١
 . سبق ذكره٨٣: مختصر التاريخ.  ٢
 .١٩٦٩ مصر ١٨٦: مشهد اإلمام علي/ الدكتورة سعاد ماهر.  ٣
 . طبعة مصر بال٢/٣٣٦: سنن البيهقي.  ٤
، ١٩٩٨ تحقيــق علــي جهــاد الحــساني النجــف ٨٤: التنبيهــات العليــة/ زيــن الــدين العــاملي.  ٥

 . ١٨٧: مشهد اإلمام علي
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 .١٩٦٣ مصر ١/٢٦٧: عيون األخبار/ ابن قتيبة.  ١
ومن طرائف ما يروى أن اصحاب اإلمام علي وشيعته أطلـق علـيهم اسـم الترابيـون حتـى                  .  ٢

 .٣/٩٥: مروج الذهب): أخبار الترابيين(أن أبا مختف ألف فيهم كتابه 
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 . وما بعدها٨١: ذخائر العقبى.  ١
 . لو شئت التوسع٩٤ ـ ٤/٩١، ٣/٤٩٧: ابن أبي الحديد.  ٢
 .٢/١٧٢: همحمد عبد.  ٣
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 . نشر دار المعرفة بيروت بدون تاريخ٤٢: فهرست ابن النديم.  ١
 .١٢٨: ، الصواعق المحرقة١٨٥: تاريخ الخلفاء.  ٢
 .٤٩: المناقب للخوارزمي.  ٣
 .١/٢٥٥: إحياء علوم الدين.  ٤
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 .٥٥٦: المصدر نفسه.  ١
 .٢٠٠٥ رونيو ١٧: المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية/ فاضل عباس المال.  ٢
 .٢/٩: مفتاح الكرامة.  ٣
 .هـ١٤٢٦ وما بعدها ـ طبعة ثانية عام ١٦٥: موجز علوم القرآن/الدكتور  داود العطار.  ٤
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 .١٣: الدكتورة سعاد ماهر.  ١
 .٤/٣٦٢: ، ابن أبي الحديد٥ ـ ١/٢:  كشف الغمة٢١٤: إرشاد القلوب.  ٢
 :.سعاد ماهر.  ٣
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 .١/٨٤: ، مسند أحمد٢/٣٦٧: لحاكم، المستدرك ل٧١: مناقب الخوارزمي.  ١
وعلــة نعتــه بهــذا التكــريم ينطــوي علــى اعجوبــة إذ لــم يكــن الوحيــد بعــد الرســول فــي             .  ٢

الجاهلية من ابتعد عن عبادة األصنام ومقتها وهذه االعجوبة في حقيقتها تستحق التأمل 
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 منـأى  والتحليل مـا دام هنـاك مـن عـرف باألحنـاف الموحـدين للبـاري تعـالى الـذين هـم فـي            

 بهــذا التكــريم إنمــا مكمــل  #عــن تقــديس األوثــان ومــنهم البيــت الــذي انجبــه و تفــرد علــي   

العجوبة انفراد والدته في الكعبة المشرفة وكونه أول من آمـن باإلسـالم بعـد خديجـة ولعـل                   
ايتهـــا الكعبـــة أنـــي ســـأطهرك  مـــن رجـــس األوثـــان واألزالم بهـــذا   : البـــاري تعـــالى أراد القـــول

 !اءت ارادتي أن يولد في استاركالمولود الذي ش
: لقد أورد الدميري نماذج ممن قتلهم اإلمام علـي مـن أبطـال العـرب المـشركين فراجعـه                  .  ١

 طبعــة مــصر بــدون تــاريخ ناهيــك عــن المــصادر التاريخيــة التــي   ٢٤٩: حيــاة الحيــوان الكبــرى
 .يطول ذكرها

 .١/٤١: ابن أبي الحديد.  ٢
 .١٩٦٠ النجف ٢٢٤: مثير األحزان/ شريف الجواهري.  ٣
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 .١٩٦٧ بيروت ٣٥: عبقرية اإلمام علي/ العقاد.  ١
 .هـ١٣٤١ طبعة حجرية  عام ١/٣٣: الصدف/ شريف الشيرواني.  ٢
 .٢٠٠٣ البحرين ٥/٢٣٦: اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية/نقالً عن جورج جرداق.  ٣
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 . طبعة النجف٢٤٦: الخصال/ راجع الشيخ الصدوق.  ١
 .١٩٦٨ ترجمة نزيه الحكيم ـ بيروت ١٥٣: اإلسالم والرأسمالية/ ودنسونمكسيم ر.  ٢
الماليـة الخاصـة للنبـي      : للتوسع راجع العالمة الشيخ علـي الكـوراني فـي بحثـه النفـيس             .  ٣

 .م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠وأهل البيت المنشور بمجلة األصالة النجفية رمضان 
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 .١٩٨٧ضواء بيروت دار األ/  وما بعدها٥٤: الغارات/ابن هالل الثقفي.  ١
ورد في مجمع البحرين للشيخ الطريحي إن الرسول لما قـسم الفـيء أصـاب علـي أرضـاً                    .  ٢

 .فاحتفر فيها عنيا فنبع منها الماء منها كهيئة عنق البعير فسماها ينبع
 . وما بعدها٥٤: الغارات.  ٣
 .الشيخ الكوراني في بحثه السابق.  ٤
 .٥٩: الغارات.  ٥
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 .١/١٦٥: ، وكشف الغمة٥٥: الغارات .  ١
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 .  وما بعدها٧٢: راجع مثاالً الدكتورة سعاد ماهر/ رغم محاولته سد باب الفتنة.  ١
 . سبق ذكره٦٤: اإلمام علي رابع الخلفاء الراشدون لمحمد رضا.  ٢
 .١/٢٤٨/ ابن ابي الحديد.  ٣
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 . وما بعدها٢/١٨١: محمد عبده.  ١
 .٧٢: اإلمام علي رابع الخلفاء.  ٢
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 طبعـة   ٢٩٦: ولعل من المناسب هنـا اإلشـارة إلـى مـا ذكـره ابـن طـاووس فـي سـعد الـسعود                       . ١

 مـن أن أكثـر األحاديـث المرويـة عـن ابـن عبـاس أنمـا فـي حقيقتهـا أخـذها                        ١٩٥٠النجف عام   
نقــالً عــن اإلمــام علــي إال أنــه أخفــى هــذه الحقيقــة لمــا رأى مــن الحــسد لــه والحيــف عليــه         

  إذ ال يعقـل أن يـستوعب ذهـن ابـن عبـاس لحجـم األحاديـث                 فخاف أن ال تنقـل األخبـار عنـه        
المروية عنه ما دام عمره حال وفاة النبي عشر سنين كما جاء في االستيعاب البن عبد البر               
فمثل السن المذكور ال يمكن استيعاب العدد المـروي عنـه مـن األحاديـث النبويـة لهـذا عـتم          

 .على حقيقة أخذها من علي بن ابي طالب
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 .٣/٣٥: ، االستيعاب١٢٠: ، ذخائر العقبى٢/٣٤٩: ن ابي الحديداب.  ١
 .٣/٣٥: ، االستيعاب١٢٠: ، ذخائر العقبى٢/٣٤٩: ابن ابي الحديد.  ٢
أيمكـن ان   : (من طريف ما يـروى أن اعرابيـا بـادر اإلمـام علـي فـي واقعـة الجمـل متـسائالً                     .  ٣

والسـتزادة  ) ك لملبـوس عليـك    إن: (فأجابه اإلمام ) يجتمع الزبير وطلحة وعائشة في باطل؟     
 .هـ١٤٢٩ الطبعة الثانية ٤١: التحقيق الجنائي في قضاء اإلمام علي: راجع كتابنا

 ٤٣: الخـصائص / ، النـسائي ١/١٢٨: تاريخ الطبري وابن األثيـر وانظـر أيـضاً كـشف الغمـة      .  ٤
 . هـ١٤٩٠طبعة النجف 
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 . وما بعدها سبق ذكره١٥٦:  الدكتور حسن عيسى الحكيم. ١
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 . مطبعة المنار تونس بال٨: سيرة اإلمام علي/أحمد بن محمد البكري . ١
لعل  خير من تناول هذا الحديث الشريف وتخرجه وأفرد له كتاباً هـو العالمـة المغربـي              .  ٢

الــذي ط بــع بالقــاهرة عــام   ) فــتح الملــك العلــي (احمــد بــن محمــد بــن الــصديق فــي كتابــه    
 .هـ١٣٥٤
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 .٤/١٩٤: ابن ابي الحديد.  ١
 .٢١٢: ارشاد القلوب . ٢
 .١/٩١: إحياء علوم الدين.  ٣
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 .١/٣٥: ابن أبي الحديد.  ١
 .١/١١٦: ، كشف الغمة٥/٢٦٥: ابن ابي الحديد.  ٢
 .١/٣٦: ابن أبي الحديد.  ٣
 وبتفــصيل أوســع راجــع جرجــي جــرداق فــي كتابــه اإلمــام علــي     ١/٨٨: إحيــاء علــوم الــدين .  ٤

 .صوت العدالة اإلنسانية سابقة اإلشارة
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 .هـ١٣١٧كوكب الطبعة المجرية لعام : مجمع البحرين ـ كلمة.  ١
 .٢٠٠٢راجع بحثه في مجلة البراق العدد األول عام / الدكتور نزار البكاء.  ٢
 .١/٨٩: ، مفتاح السعادة٣/١٥١: صبح األعشى/ القلقشندي.  ٣
 ٦٣٩ و ٢/٦٣٧: الــسبر األدبــي/ بتفــصيل أوســع راجــع العالمــة الــدكتور اســعد أحمــد علــي   .  ٤

 .١٩٩٨طبعة باريس 
 . سبق ذكره٢٥٢: التنبيه واألشراف.  ٥
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ففي الرياضيات فقط يمكن االطالع على نماذج من عبقرية افمام فيه وسـرعة حلـه لهـا                  .  ١

مجلـة المهـدي   / التي تفوق سرعة الحاسوب حالياً في بحث الـدكتور محمـد كـريم الـشمري       
 .هـ١٤٣٠ عام ١٧العدد 
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 .١١٨: ، النجف وما به من الهدايا والتحف١٢٢: ذخائر العقبى.  ١
 .١٣٤: الصواعق المحرقة.  ٢
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 .#أي ناقة نبي اهللا صالح .  ١
 .١/٥٣: ، حياة الحيوان الكبرى١٧٢: تذكرة الخواص.  ٢
 . سبق ذكرهما٤ حـ٧٥٣: ، المجالس السنية٢٥٧: التنبيه واالشراف.  ٣
 .١/٤٣: ، حياة الحيوان الكبرى٣/٥٩: االستيعاب.  ٤
 . مطبعة الزهراء في النجف بال٢١: االيقاد/ محمد علي العبد العظيمي.  ٥
 .١٧٨: تذكرة الخواص.  ٦
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 نــذكر هنــا حادثــة الجبــان الــذي وضــع أفعــى فــي خــف اإلمــام اثنــاء صــالته فــي مــسجد         . ١

 .١٢٠: مكارم األخالق/ ، الطبرسي٢٠٦: بشارة المصطفى/ الكوفة ونجاته من بأعجوبة
 .٢/١٩٩: بيتاريخ اليعقو.  ٢
 .١٢٢: ، ذخائر العقبى١٧٣: تذكرة الخواص.  ٣
 .١٧: فرحة الغري/ ابن طاووس.  ٤
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 .راجع مقاتل الطالبيين وفرحة الغري واإلرشاد واالستيعاب وغيرها من المصادر.  ١
 .١٩٦٤ عام ١ ط٨٣: وادي السالم/ ، الدكتور محسن المظفر٤٩ و ٣٥: فرحة الغري.  ٢
 .  مصر٢٣: تاريخ قضاة األندلس/ التباهي، ٣/٤٥: االستيعاب.  ٣
 .١٢٥: ، ذخائر العقبى٣/٥٧: االستيعاب.  ٤
هنا ربـي أطعمـوه واسـقوه مـن شـرابي فـأن عـشت فأنـا أولـى بحقـي وأن                  (وفي رواية أخرى    .  ٥

 .٢٨٠: ، مناقب الخوارزمي١٩٢٨ مصر ٣/١٢٣: العقد الفريد) مت فاضربوه وال تزيدوه
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 .١/٤٣: ، حياة الحيوان الكبرى٢٦: تل الطالبيين، مقا١٠٦: نور األبصار.  ١
 .١٣٤: الصواعق المحرقة.  ٢
راجـع كتابنـا اصـول التـشريع        / من هذا المبدأ القرآني أزاد مرتكب جريمـة القتـل العمـد           .  ٣

 .٢٠٠٥ وما بعدها ـ نشر مؤسسة الصادق عام ٤٧: الجنائي اإلسالمي
 .١٠٥: نور األبصار.  ٤
 .٤٨: لمسألة في كتابنا أصول التشريع الجنائي اإلسالميتناولت تفصيل هذه ا.  ٥
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لدرجة حدث فالفكر الفرنـسي روجيـه جـارودي الـذي أعلـن اسـالمه فـي أن يتنـاول وصـية                    .  ١

 .اإلمام التي تجسد فيها حلمه بأبهى صورة في أحدى محاضراته في السوريون
 وهـو  ١٩٦٧ النجف عام  طبعة٢١: اإلمام علي رجل اإلسالم المخلد  / عبد المجيد لطفي  .  ٢

 فــي النجــف  ١٩٦٦احــدى الكتــب التــي حــازت جــائزة مــسابقة التــأليف عــن اإلمــام علــي عــام      
 .األشرف
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 . طبعة بيروت بدون تاريخ٢٢٠: المقدمة/ ابن خلدون.  ١
هنــاك مــن خــصص كتابــاً مــستقالً  بالــسوابق القــضائية للرســول األكــرم نــذكر مــنهم فــي   .  ٢

 . رطبي في كتابه اقضية الرسول ، وهو متداول حالياًالمقدمة الشيخ محمد فرج الق
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نقــالً عــن الــدكتور عبــد  / العقــد المــنظم للحكــام: كمــا اشــار الكنــاني المغربــي فــي كتابــه .  ١

: النظام القضائي في بغداد فـي العـصر العباسـي         : الرزاق علي األنباري في رسالته للدكتوراه     
 . ١٩٧٧ الهامش ـ بغداد ٨٧
ــاملي .  ٢ ــر العـ ــام   ا/الحـ ــة عـ ــة حجريـ ــائل طبعـ ـــ ١٣٠٧لوسـ والـــشيخ يوســـف  ) بـــاب القـــضاء (هـ

 .  طبعة حجرية أيضا٤٩ً: الدرر النجفية/ البحراني
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 . منن سورة المائدة) ٤٧ و ٤٥ و ٤٤(راجع اآليات .  ١
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القـضاء فـي الفقـه      / ينظـر مـثالً الـسيد كـاظم الحـائري         / وقد أفاض الفقهاء فـي بحثهـا      .  ١

 . هـ نشر مجمع الفكر اإلسالمي١٤٢٣ة عام  طبعة ثاني٩١ ـ ٦٧: اإلسالمي
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 ومــا بعــدها النجــف   ١/١٩: دليــل القــضاء الــشرعي  / الــسيد محمــد صــادق بحــر العلــوم    .  ١

أدب القــضاء ـ تحقيــق الــدكتور محــي هــالل الــسرحان وهــي رســالته         / ، وابــن ابــي الــدم ١٩٥٦
 . ١٩٨٤ بغداد ١/٣٤: للدكتوراه

 . وما بعدها سبق ذكره ٤١: للتوسع راجع السيد كاظم الحائري.  ٢
 ولمزيــد مــن التفــصيل راجــع   ٤/٣٠٠: المــسالك)/ الــشهيد الثــاني (زيــن الــدين العــاملي  .  ٣

 .  هـ١٤٠٤القضاء دار الهجرة / الشيخ االشنياني
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 . ١٩٧٨ بيروت ٦/٦٤: فقه اإلمام الصادق/ القاضي محمد جواد مغنية.  ١
 . ٣/٣٩: محمد عبده في شرحه للنهج.  ٢
 . ٢/٥٣: ، مجموعة ورام١/٢٨: خاريصحيح الب.  ٣
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هــذه النبــذ مــن كــالم أميــر المــؤمنين  علــي بــن ابــي طالــب انتقيناهــا مــن وصــيته مثــار           .  ١

الفقــرة الثانيــة للتمهيــد الــذي مهــدناه لهــذا الكتــاب وأن شــئت الوقــوف علــى شــرحها يمكــن     
 .  وما بعدها١/٩٤: الرجوع إلى ابن ابي الحديد

النظريـــة العامـــة للقـــضاء واالثبـــات فـــي الـــشريعة / تجكـــانيالـــدكتور محمـــد الحبيـــب ال.  ٢
 .  بغداد ـ وزارة اإلعالم بدون تاريخ١١٩: اإلسالمية

 . ١٩٦١ مصر ١٠: القانون والحياة/ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي.  ٣
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 . ١٩٧٨ بغداد ١/٢٥٦: بدائع السلك/ ابن األزرق.  ١
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 . هـ١٢٧١ كتاب القضاء طبعة حجرية عام جواهر الكالم ـ/ الشيخ محمد حسين النجفي.  ١
جاء في معتبـرة ابـن خديجـة سـالم بـن مكـرم ان اإلمـام الـصادق نهـى التحـاكم إلـى أهـل                 .  ٢

) ولكــن انظــروا إلــى رجــل مــنكم يعلــم شــيئاً مــن قــضايانا فــاجعلوه بيــنكم  (# الجــور وأضــاف 
 علــى أحكــام  قاضــياً كمــا أن عمــر بــن حنظلــة روى عــن اإلمــام الــصادق بأنــه مــن لــه اطــالع           

ــاً فأنــه يــصلح للقــضاء          الــشريعة ونظــر فــي حاللهــا وحرامهــا مــن مــصادرها المعتبــرة عملي
ومقتـضى مفهــوم معتبــرة أبـي خديجــة ومقبولــة عمـر بــن حنظلــة يـدلنا علــى عــدم اشــتراط     
األعلميـــة فـــي القاضـــي فقـــد يـــصلح مـــن هـــو أقـــل علمـــاً وقـــد تنـــاول الـــشيخ محمـــد حـــسن     

رح وتحليــل دقيــق لتلــك المعتبــرة كمــا ان الــشيخ يوســف    شــ) القــضاء(األشــنياني فــي كتابــه  
البحرانــي فــي درره النجفيــة أطنــب فــي بحــث روايــة أو مقبولــة عمــر بــن حنظلــة وتحليلهــا         

 . وتدقيقها فيمكن لمن شاء التوسع مراجعتها
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 نــشر مركــز األميــر فــي   ٢٢: الناســخ والمنــسوخ / وهــو المكنــى بــأبي دأب، انظــر العتــائقي  .  ١

 .  النجف
 . كتاب القضاء ـ النسخة الحجرية سالفة اإلشارة/ ما جاء في الوسائلك.  ٢
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 .  سبق ذكره٢/١٣٣: عيون األخبار.  ١
 فقــد أورد فيــه ١٩٣٤مــصر / نــشر برجــشترا ســر) مختــصر فــي شــواذ القــرآن(راجــع كتابــه .  ٢

 . العديد من النماذج في قراءات اإلمام القرآنية
 . ١: نقالً عن المصدر السابق.  ٣
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 ولنتـرك الــدالئل التـي أوردهــا األعـالم فــي أن عليـاً هــو األعلـم فــي      ٢/٦٤: مفتـاح الــسعادة  . ١

ــول    ــد الرسـ ــرآن بعـ ــوم القـ ــدي   : علـ ــي الهنـ ــال للمتقـ ــز العمـ ــة  ٦/١٥٦: كنـ ــواهد ١٩٥٣ طبعـ ، شـ
 . ١٦٧:  وما بعدها وطبقات ابن سعد٢/١٠٤ و ٤٣٧ ـ ١/٣٣٤: التنزيل

 . ٥/٢٥٠: ابن ابي الحديد.  ٢
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 . ١٩٨٩ الموصل ١٥: اإلنسان مخير أم مسير/ يخ محمد متولي شعراويينظر الش.  ١
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 .  وما بعدها٣/٥٢٣: ابن ابي الحديد.  ١
 . شهراً) ٢٤(أي .  ٢
 وممــن ١٩٧٩ بيــروت ٤١٠: كــشف المــراد / تطــرق إلــى ذكــر هــذه الــسابقة العالمــة الحلــي     .  ٣

أربعينه أما ابن قتيبـة  ذكرها وناله العجب منها نذكر اإلمام مالك في الموطأ والخطيب في       
: فقد اعتبرها من القضايا التـي عجـز عـن أمثالهـا جلـة الـصحابة، تأويـل مختلـف الحـديث              

 . .  بيروت١٠٩
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 . ١٩٨٠ النجف ١/١٩٢: القواعد والفوائد/ أبو عبد اهللا محمد بن مكي.  ١
 . ١/٨١: محمد عبده.  ٢
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ة مــن تعــوزه أبـــسط   ولعــل مــن الطريــق إن لــم أقــل مــن المحـــزن إن نجــد بعــض القــضا         .  ١

المــستلزمات العلميــة لعملــه فقــد تطــرق القاضــي عبــد الرســول الخالــصي أنــه عنــدما كــان       
محامياً في ثالثينيات القرن الماضي ترافع أمـام أحـد القـضاة واسـتند فـي دفاعـه إلـى مـادة                       
قانونيــة تكفــي لــرد الــدعوى فمــا كــان مــن القاضــي ســوى االلتمــاس منــه فــي التــدخل إليقــاع  

؟ ! المتداعيين ألنه ليس لديه القانون الذي يضم تلـك المـادة فـضالً عـن شـرحه              الصلح بين 
 . ١٩٧٩راجع مذكراته في مجلة البالغ الكاظمية العدد العاشر عام 
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 .١٦٩:  والعقاد٣/٤:   ومحمد عبده٢/٢٢٧: أخبار القضاة/ راجع وكيع.  ١
 . ٣/٥٢: محمد عبده.  ٢
ه الدكـة وقـد تناولنـا الكـالم عنهـا فـي مجلـة              في الفصل المقبل سنتحدث عن حكمة هـذ       .  ٣

 .٢٤/١/٢٠٠١ جريدة الفرات النجفية الصادرة في ٢٠٠٠ لعام ١٩الكوثر بالعدد 
راجـع  / العدل هو اإلنـصاف واإلحـسان هـو التفـضل    : #وفي تفسيره لهذه اآلية قال علي  .  ٤

 .٥/٥١١: ابن أبي الحديد
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 مــن قبــل بعــض رؤســاء االســتئناف   وكــم القيــت مثــل هــذه الــضغوطات عبــر ســنوات مــرت   .  ١

 .القضاة المتموجين أو الضعاف من أعضاء اإلدعاء العام
 .١٩٣٩ مصر ٢/٢٨٠: المثل السائر/ ابن األثير.  ٢
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ـــ مـــع ١٣٠٥ المطبوعـــة حجريـــاً عـــام ٣٢٥: رســـالة العدالـــة/ الـــشيخ مرتـــضى األنـــصاري.  ١ هـ

 .رسائل أخرى له بعنوان المتاجر
 . وما بعدها سبق ذكره٧٨: في الفقه اإلسالميالقضاء / السيد الحائري.  ٢
 .كما جاء في الوسائل.  ٣
 ترجمـة دار الحـصاد ـ     ٢٥: مفهـوم العـدل فـي اإلسـالم    / نقـالً عـن الـدكتور مجيـد خـدوري     .  ٤

 .١٩٩٨دمشق 
 .١/١٣٥: إحياء علوم الدين/ في مفهوم القلب راجع الغزالي.  ٥
أنــه محــسوس وواقــع أمــام ناظريــه وقــد روي  فالمــسلم الحــق ال بــد وأن يــشهد اإليمــان وك .  ٦

: مجموعــة ورام: اإلمـام الــصادق أن عليــاً كـان يعمــل عمــل رجـل كأنــه ينظــر إلـى الجنــة والنــار    
٢/١٤١. 
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روي إن الرســول دخــل يومــاً المــسجد فــشاهد رجــالً وقــد أحاطــه جمــع مــن النــاس فــسأل   .  ١

ــة يعــرف أيــام الجاهليــة وأنــساب العــرب فأ    أيــة : العلــم ثالثــة(جــابهم عنــه فقيــل لــه أنــه عالم
، ١/٣٢: إحيـاء   علـوم الـدين     (محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما خالهـن فهـو فـضل               

 .١/٩: األنساب/ السمعاني
 .١٩٨٠ بغداد ١/١٢٠: تاريخ اربل/ ، وابن المستوفي١٣٠: الصواعق المحرقة/ ابن حجر.  ٢
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: الـسياسة الـشرعية   / مـنهم ابـن تيميـة     تطرق إلى هذه الرواية عدد آخر من األعالم نذكر          .  ١
 .١٩٦٣ مصر ٢/٢٠٩: التشريع الجنائي اإلسالمي/  وعبد القادر عودة١٩٦٩ مصر ٤٥
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 .٢٠٠٠ نشر بيت الحكمة بغداد ١٢٦: لباب اآلداب/ أسامة بن منقذ.  ١
 .١٩٦٦ الطبعة الحيدرية في النجف ٩٤: أخبار الحمقى والمغفلين/ ابن الجوزي.  ٢
 .٤/١٧٤ : محمد عبده. ٣
 .٤/١٧٩: المصدر نفسه.  ٤
 .١/٦: عيون األخبار/ ابن قتيبة.  ٥
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 .٤/١٩٤: محمد عبده.  ١
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 ١٦: الراعي والرعية / في مدلول هذه العبارة يمكن الرجوع إلى المرحوم توفيق الفكيكي         .  ١

 .١٩٩٠بغداد 
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 .المراد بالحق هنا هو سبحانه جلت عزته.  ١
 .الكويت/  طبعة ثالثة٣٧٦: زبدة التفسير/  االشقر،٦/٥١٤: تفسير البيان/ الطوسي.  ٢
 .٩٤٤ ـ ٥/٩٢٩: ابن ابي الحديد.  ٣
 .هـ١٣٩٠ طبعة عام ٣/٢٦٣: من ال يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق.  ٤
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ــذا قيــل حاقــه أي خاصــمه فــي           .  ١ الحــق مــن داللتــه اللغويــة يعنــي األمــر الثابــت اليقــين ل

لحكـــم لـــصالحه قيـــل حقـــه وأصـــبح األمـــر المحـــاكم وادعـــى الحـــق علـــى خـــصمه فـــإذا قـــرر ا
  .المتنازع فيه ثابتاً له وما قرار الحكم سوى كاشفاُ لمن يعود له الحق مثار التنازع 

مفهـوم  ) الحكم والحق بين الفقهاء واألصوليين(وقد تناول السيد عدنان البكاء في رسالته      
 على كتاب المكاسـب  الحق لغة واصطالحاً كما أن المرحوم السيد محمد كالنتر في تعليقه    

 تطرق إلى التفرقة بين الحق والحكم وبـين إشـكالية الـشيخ حـسن        ٨/٣٥١: للشيخ األنصاري 
ــا          ــة بينهمـ ــدد للتفرقـ ــار محـ ــوله إلـــى معيـ ــدم وصـ ــي عـ ــة فـ ــوار الفقاهـ ــي أنـ ــاء فـ كاشـــف الغطـ
والحقيقة أن الحق في المصطلح اإلسالمي له مـن العمـق والدقـة مـا يفـوق المفهـوم الـذي                 

رجـال القـانون والفقـه الغربـي الـذي يكـاد ينعقـد إجمـاعهم علـى تعريـف الحـق                      أضفاه عليـه    
 والــذي ١٨٩٢ ـ     ١٨١٨وهــو مــا قالــه الفكــر األلمــاني اهــرنج  ) مــصلحة يحميهــا القــانون(بأنــه 

ذهب أيضاً بأن أساسه هو القوة ومن صنع الدولة فيكون بهذا المفهوم واضـح التـأثر بكتـاب                   
ؤســس الحركــة الــصهيونية هرتــزل وكــان معاصــراً لــه وابــن  الــذي أصــدره م) الدولــة اليهوديــة(

جلدتـه بينمـا حقيقـة الحــق لـيس هـو المــصلحة أنمـا وسـيلة أو مكنــة لتحقيقهـا فحقـي فــي          
ملكية هذا الكتاب ال يعني أنه هو بالذات المصلحة استناداً لحـق الملكيـة بـل لكونـه وسـيلة                     

 .تزودني بما يحمله من علم وهنا تكمن المصلحة
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 .١٩٨٦ المطبعة الحيدرية ٢١٢: تاريخ الكوفة/ ، البراقي٥/٥١١: ابي الحديدابن .  ١
 . سابق اإلشارة٨٧: الدكتور عبد الرزاق األنباري.  ٢
 .١٩٦٥ بغداد ٧١: إرشاد أهل القبلة/ السيد عباس الحسني.  ٣
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 .١/٢٠٣: حياة الحيوان الكبرى.  ١
 .١٩٦١ مصر ٦/١٩٨: كتاب األم/ اإلمام الشافعي.  ٢
 .١٩٧١ بغداد ١/٩٨: روضة القضاة/ السمناني.  ٣
 .جواهر الكالم ـ الطبعة الحجرية سالفة اإلشارة.  ٤
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 ١٩٦٩ النجف ٤/٤٧: شرائح اإلسالم.  ١
 ١٩٧٤ بغــداد ٢/٣٩: دراســة فــي أصــول المحاكمــات الجزائيــة / الــدكتور ســامي النــصراوي  .  ٢

 مــصر ٢/٥٢: شريع المــصرياالجــراءات  الجنائيــة فــي الــ  / والــدكتور مــأمون محمــد ســالمة  
١٩٧٧. 
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 ومــا بعــدها، الزيلعــي فــي نــصب ١/٢٤: ، دليــل القــضاء الــشرعي١١/٢٤/ ابــن ابــي الحديــد.  ١

 .الراية واضرابهم
 .يمكن مراجعتها في باب التمهيد لهذا الكتاب.  ٢
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 .١٩٤٨ مصر  ٢/١٦٨: وفيات األعيان/ابن خلكان.  ١
 .٥٢: ، مناقب الخوارزمي٥/٤٨: ابن أبي الحديد.  ٢
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هناك من يرى أن ابا موسى األشعري لم يتول القضاء في زمن الخليفة عمـر أنمـا وليـه                   .  ١

ابطـال  ( ال بل ابن حزم فـي كتابـه   ٤/٢٦٣: في عهد عثمان ـ كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه 
هذه الرسالة ال تصح عـن عمـر ألنهـا أنمـا جـاءت عـن طريـق عبـد الملـك                      (قال بأن   ) القياس

ال بـل   ) يد وكالهما متروك الحديث وعن طريق عبد اهللا بن سعيد وهو مجهـول            عن ابيه الول  
نظــرة عامــة فــي تــاريخ  (أن أحــد المحــدثين وهــو الــدكتور علــي حــسن عبــد القــادر فــي كتابــه   

وقد شك المتقـدمون    ( قال   ١٩٥٦الذي طبع للمرة الثانية في القاهرة عام        ) الفقه اإلسالمي 
لـم يـل قـضاء الكوفـة فـي عهـد عمـر أنمـا الـذي قـضى             في صحة الرسالة وقال أن ابـا موسـى          

 وما بعدها حيث حقـق فـي هـذه       ١/٢٧٦: راجع دليل القضاء الشرعي   / لعمر هو كعب بن سور    
  .المسألة بشكل مفصل

كما تطرق إلى هذه الرسـالة واثبـت عـدم صـحتها الـدكتور محـسن بـاقر الموسـوي فـي كتابـه               
 طبعــة مركــز الغــدير بيــروت عــام  ١٢٥ ـ     ١٢٠): القــضاء والنظــام القــضائي عنــد اإلمــام علــي  (

١٩٩٩ . 
 ومـا  ٧١٤: األحكام السلطانية/ إن وددت االطالع على نص الرسالة كاملة راجع الماوردي     .  ٢

 وما بعدها نشر دار إحياء التراث العربـي بيـروت   ٢٢٠: ، مقدمة ابن خلدون   ١٩٦٦بعدها مصر   
تابــه أعــالم المــوقعين فــي الجــزئين   بــدون تــاريخ وتناولهــا بالــشرح ابــن القــيم الجوزيــة فــي ك   

 .األول والثاني منه
لهــذا هنــاك مــن طعــن بــصحة هــذه الرســالة أصــالً ال بــدليل أن أبــا موســى األشــعري لــم     .  ٣

إال مــن عبــد (يتـولى قــضاء الكوفـة فــي عهـد عمــر أصـالً بــل فــضالً عـن ذلــك فأنهـا لــم تـروى        
ــوه أســـقط    [الملـــك بـــن الوليـــد عـــن ا  ــه وهـــو ســـاقط بـــال خـــالف وأبـ ــه فـــي  يـ ــو مثلـ منـــه أو هـ
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 تحقيق محمد أحمد شاكر ـ بيروت وإذا مـا تركنـا مـسألة     ١/٥٩: ، ابن حزم المحلي)السقوط

عــداء آل أميــة لعلــي وأهــل بيــت الرســول فــإن صــاحب الروايــة الخليفــة األمــوي المــذكور كــان   
 ١٩٧٠ بيــروت ١٥٤: يــشرب الخمــر يومــاً ويدعــه يومــاً حــسبما جــاء فــي كتــاب التــاج للحــافظ     

 . ك إلى القارئ تحليل مغزى مثل تلك الرواية من خليفة وابن خليفة أمويينولنتر
 .١٣١: ، الصواعق المحرقة١٨٤: تاريخ الخلفاء.  ١
 .  سبق ذكرها١٣٠: ، الصواعق المحرقة٣٨: مشهد اإلمام علي للدكتورة سعاد ماهر.  ٢
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 طبعة  ٤٤: رة الخواص    وما بعدها  وتذك    ٢٣: ، النباهي ٦٧: األحكام السلطانية / الماوردي.  ١

١٩٦٤. 
 . سبق ذكره١/٣٥: المثل السائر.  ٢
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المرافعــة مــصطلح قــانوني يطلــق علــى القــضايا المدينــة  أو المحاكمــة فهــو مــصطلح       .  ١

 .يطلق على إجراءات الترافع في القضايا الجزائية ذات العالقة بالجريمة
 . ط إيران١٧/٣٥٩: مستدرك الوسائل/ النوري.  ٢
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ز قـضاة العـصر العباسـي خــصوصاً بهـذا الموقـف لـضعف روح االجتهـاد لــديهم        وقـد امتـا  .  ١
حـسب  ) إيثاراً منهم للسالمة والعافية على الجرأة والجد في استحداث الحكم االجتهـادي           (

 طبعــة العــين فــي األمــارات العربيــة عــام   ١٣٢: الــنظم اإلســالمية: تعبيــر الــدكتور فــاروق عمــر 
ور عنــد تناولــه لقــضاء فتــرة الراشــدة التــي اعقبــت وفــاة     إال أن المؤســف أن هــذا الــدكت ١٩٨٣

 ؟!الرسول أحجم عن ذكر قضاء اإلمام علي ال بل حتى لم يذكر اسمه رغم انه أقضى األمة
 . سلف ذكره١/٧٤: قواعد استنباط األحكام.  ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١١٤
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وهذا ما يؤكد أهمية الكفاءة العلميـة للقاضـي ووجـوب تفقهـه فـي الـدين وتعمقـه بآيـات                     .  ١

 .ماألحكا
 الطبعــة الحجريــة وصــحيح   ١٧٣: فرائــد األصــول / وهــذا مــستنبط فــي حــديث الرســول   .  ٢

 .٣/٦٦: البخاري
 .٣٥: سلطة المحكمة المدنية: الدكتور آدم وهيب في رسالته للدكتوراه.  ٣



  

  ١١٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١١٦
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 . سبق ذكره١٣٨: أخبار الحمقى والمغفلين/ ابن الجوزي.  ١
 .١/٦٦: ، عيون األخبار١/٤٧: العقد الفريد.  ٢



  

  ١١٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١١٨
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 .لغرض التوسع راجع العاملي في وسائله، والتستري في قضائه ففيهما ما يغني.  ١
 .٣/٥: من ال يحضره الفقيه.  ٢



  

  ١١٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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: ، صـــحيح البخـــاري١/١٢: ، دليـــل القـــضاة الـــشرعي١/١٥: إحيـــاء علـــوم الحيـــاة/الغزالـــي.  ١
١/٢٨. 
  الـصاحب    كـان (أشار الخطيب البغدادي في تاريخ عند ذكر مـن ولـي قـضاء بغـداد قـائالً                  .  ٢

 ).كنت اشتهي أن أزور بغداد ألشهد جرأة محمد بن عمر العلوي: بن عباد يقول
 .١٩٧٢ النجف ١١٥: اإلرشاد للشيخ المفيد.  ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٢٠
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  ١٢١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٢٢
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 .١٩٦٦ النجف ١٠٥: قضاء أمير المؤمنين/ التستري.  ١
 .١٩٦٦ النجف ٣٣: المصدر نفسه.  ٢



  

  ١٢٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٨٩: المصر نفسه.  ١
 .٣/٦٥: من ال يحضره الفقيه.  ٢
 .١/١٧٠: العقد الفريد . ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٢٤
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  ١٢٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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لهذا فإن التاريخ العربي اإلسالمي يعج باألمثلة التي تدلنا على هروب الكثير من تولي            .  ١

 .منصب القضاء وبعضهم القى المطاردة والجلد بسبب امتناعه عن تولي القضاء



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٢٦
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  ١٢٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٩٤٩ مصر ٢٤١: أصول علم النفس الجنائي والقضائي/ الحظ أحمد محمد خليفة.  ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٢٨
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تـضليل العدالـة ـ ترجمـة الـدكتور حمـودي       / صيل أكثر يمكن الرجوع إلى جان كـرافن بتف.  ١
 .١٩٦٦الجاسم بعداد 

ألن الندم مـن األمـور الطبيعيـة التـي تحـصل عنـد اإلنـسان الـسوي فـضالً عـن ان البـاري                    .  ٢
 .تعالى يدعو إليها في كتبه المقدسة المبلغة إلى رسله وانبيائه

 .٢٠٠٨علم اإلجرام والعقارب الطبعة الثانية عام : تابناراجع إن وددت التوسع ك.  ٣



  

  ١٢٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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كيـف نـضمن اسـتقالل القـضاء إذا مـا        : خصوصاً السياسية منها وهنـا بحـق لنـا التـساؤل          .  ١

 وحتــى ســقوط نظــام  ١٩٨٨علمنــا أن المتقــدم إلــى العهــد القــضائي ال يــتم قبولــه منــذ عــام   
 !.ال تقل عن عضو عامل؟صدام إذا لم يكن منتمي إلى حزب البعث وبدرجة حزبية 

 .وكم شاهدت خالل عملي من إضراب هؤالء الزمالء حفظهم اهللا.  ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٣٠
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  ١٣١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . سبق ذكره٢٤٧: أصول علم النفس الجنائي والقضائي.  ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٣٢
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 ترجمـة إبـراهيم خليـل بيـدس علمـا بـأن الكتـاب               ٤٤: روح العدالة / الحظ ارثر فاندربيلت  .  ١

 األهليـة للطباعـة والنـشر ببيـروت بـال            ونشرت ترجمته المؤسسة   ١٩٥٦صدر في بوستين عام     
 .تاريخ

 .٢٤٨: أصول علم النفس الجنائي والقضائي.  ٢



  

  ١٣٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ــشاوي  .  ١ ــلطان الـ ــدكتور سـ ــي / الـ ــق اإلجرامـ ــنفس    ٢٩: التحقيـ ــم الـ ــول علـ ــدها، أصـ ــا بعـ  ومـ

 . وما بعدها٢٤٨: الجنائي والقضائي



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٣٤
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 .٢٩: أصول التحقيق اإلجرامي.  ١
 . وما بعدها٣/٩٤: محمد عبده.  ٢



  

  ١٣٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  ١٣٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٣٨
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 .٤/١٠٧: شرائع اإلسالم/ المحقق الحلي.  ١



  

  ١٣٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ــادئ         .  ١ حيــث ســيجد ان جــل قواعــد المرافعــات المتبعــة فــي ســوح المحــاكم الراهنــة والمب
ــات الفكـــر           ــن بنـ ــسوابق دون أن تكـــون مـ ــك الـ ــن تلـ ــستمد جـــذورها مـ ــة تـ ــة اإلجرائيـ القانونيـ

سـول األكـرم   القانوني أو القضائي المعاصر ـ كما هو الـشائع ـ وال عجـب فـي ذلـك مـا دام الر        
اللهـم  (قد ضرب على صدر اإلمام لما بعثه إلـى الـيمن وهـو فـي ريعـان الـشباب قاضـياً وقـال                  

مـا شـككت بعـدها فـي قـضاء بـين اثنـين، ابـن أبـي          : وكـان اإلمـام يقـول    ) أهد قلبه وثبت لسانه   



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٤٠
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 ناهيــك الوصــف ٣٩:  ومناقــب الخــوارزمي٩٣:  وإَضــرابه مثــل ذخــائر العقبــى ٥/٤٥٣: الحديــد
 .لذي وصفه الرسول لإلمام في أنه أقضى األمةالدقيق ا



  

  ١٤١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٤٢
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دَُّعونَ (وقــد يــأتي بمعنــى التمنــي كمــا فــي قولــه تعــالى     .  ١ ا َي م مَّ والــدعاء إلــى الفعــل  ) َوَلُه
يختلف عن األمر به ألن األخير هو ترغيب فيه وزجر عن تركه رغم أن كالهما طلب للتوسع               

 .١٩٦٥ طبعة  عام ٨/٤٢٩، ٣٦٤ و ٣٤٣ و٥/١٠٠: التبيان/ راجع الشيخ الطوسي
 . الحجرية٢٩: مجمع البحرين.  ٢
 .الدين والنفس والعقل والعرض والمال: وهي كما سبقت اإلشارة.  ٣
 . ٣٥: الدكتور آدم وهيب النداوي.  ٤



  

  ١٤٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١/١٥٢: الدكتور محي هالل السرحان.  ١
 .١٩٧٦ بغداد ٩٥: الوجيز في شرح قانون المرافعات/ ضياء شيت خطاب.  ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٤٤
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ذا نجـد امتعـاض قـضاة الدولـة العثمانيـة مـن الحالـة التـي الـزمتهم تـرك االجـراءات                       له.  ١
وقواعــد حــسم الــدعاوى إلــى ســلطاتهم التقديريــة أثــر صــدور قــانون المرافعــات المكتوبــة           
المقتبــسة مـــواده مــن القـــوانين األوروبيــة التـــي حـــدت مــن ســـلطاتهم المــذكورة راجـــع عبـــد      

 .١٩٥٧ بغداد ٤٠٣: فعات المدنية والتجاريةشرح قانون أصول المرا: الجليل برتو
 .٣/٧: من ال يحضره الفقيه.  ٢



  

  ١٤٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١/١٣٥: المثل سائر.  ١
 .٤/١٤٣: محمد عبده.  ٢
 .٤/١٤٣: المصدر نفسه . ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٤٦
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 .١٩٧٢ الكويت ٣٣: علم اوصول الفقه/ عبد الوهاب خالف.  ١
 .من سورة يوسف) ٢٨ إلى ٢٣(راجع اآليات من .  ٢



  

  ١٤٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٩: التستري.  ١
النظريـــة العامـــة للقـــضاء واالثبـــات فـــي الـــشريعة / الـــدكتور محمـــد الحبيـــب التجكـــاني . ٢

 . نشر وزارة الثقافة واإلعالم ببغداد٤٨: اإلسالمية



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٤٨
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 .٥٩: التستري.  ١



  

  ١٤٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ومناط هذا التقصير هو ما يطلـق عليـه فـي المـصطلح القـانوني المعاصـر بالمـسؤولية                   .  ١

زمة لمنع حصول مثل ذلك الضرر بالمـدعي    التقصيرية كونه لم يتخذ من االحتياطات الال      
فلو كان ماسكاً لزمام بقرته بعد ربطها بالحبل لما هجمت على حمار المدعي وتسببت فـي             
هالكه وقد عرفت الشريعة اإلسـالمية أحكـام هـذه المـسؤولية وبـسطت الموسـوعات الفقهيـة                  

الخطيــب فــي  الــضمان راجــع المرحــوم اســتاذنا الــدكتور حــسن      : الكــالم عنهــا تحــت عنــوان   
 والــدكتور عبــد ١٩٦٥ ومــا بعــدها البــصرة ٢٩٦: نطــاق المــسؤولية المدنيــة: رســالته للــدكتوراه
 .١٩٦٣ بغداد ٤٢١: مصادر االلتزام/ المجيد الحكيم



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٥٠
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 والحـــق أن القـــول النبـــوي المـــذكور فـــي ٢/٢٨٥: راجـــع حيـــاة الحيـــوان الكبـــرى للـــدميري.  ١

ت مـن حقيقـة االتهـام الـذي أثارتـه عائـشة ـ أم        المتن هو توجيه من الرسول إلى اإلمام للتثب
المؤمنين ـ لضرتها مارية القبطية في كون ولدها إبراهيم هو من ابن عمهـا جـريح القبطـي     

عـن تفاصـيل    ) ممـسوح ولـيس لـه مـا للرجـال         (وبعد التحقق تبـين لإلمـام أن جـريح هـذا هـو              
لــصباحي كمــا أن  القــضية راجــع الــشيخ المفيــد رســالة حــول ماريــة تحقيــق الــشيخ مهــدي ا     

 مــن أماليــة والــسيد جعفــر مرتــضى فــي كتــاب حــديث      ١/٨٨: الــسيد المرتــضى تطــرق إليهــا  
 . وإضرابهم٤/٤٠٥، ٣/٣٣٤:  واإلصابة٨/١٥٣: األفك ناهيك عن طبقات ابن سعد

 .بتفصيل أكثر راجع جواهر الكالم، كتاب القضاء الطبعة الحجرية.  ٢



  

  ١٥١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ا        َوَما َتْف( حيث نصت ١٢٧سورة النساء   .  ١ ِه َعِليًم اَن ِب َه َآ ِإنَّ الّل ٍر َف ْن َخْي وْا ِم فهـل هنـاك    )َعُل

 أفضل من فعل إيقاع الصلح بين المؤمنين؟
 . أيضا٣/٢٢٧ً: صحيح البخاري.  ٢
 . وما بعدها١٥٦: لباب اآلداب .  ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٥٢
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 . وما بعدها١٥٦: لباب اآلداب.  ١
 .١/٦: مجموعة ورام.  ٢
 .٢/٦١: ام، مجموعة ور١/١٣٥: المثل السائر.  ٣
 وابـــن حجـــر فـــي ٣/٢٣: مـــن ال يحـــضره الفقيـــه/ عـــن تفاصـــيل الحـــارث راجـــع الـــصدوق .  ٤

 .١٢٩: الصواعق المحرقة
 .١/١٥:  وبنفس المعنى إحياء علوم الدين١/١٣: أرشاد القلوب.  ٥



  

  ١٥٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١١: تاريخ قضاة األندلس/ وكان من قضاة األندلس المعروفين بالعبادة والورع.  ١
 .١٩٦٦ مصر ١٣: قضاة قرطبة/ الحافظ الخشني.  ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٥٤
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 ).التوفيق(الذي يطلق عليه في المصطلح القانوني في العراق بـ.  ١
 .١٧٨: ، التستري٢١٩ و ١٨/١٨٠: الوسائل.  ٢



  

  ١٥٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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وهم ممـن يعتمـد علـى جهـد اآلخـرين وفـضالتم رغـم قـدرتهم علـى العمـل وقيـل بـل هـم                     .  ١
 .المقاولين

 .٩٣ و ٤٣: سالميأصول التشريع الجنائي واإل: راجع كتابا.  ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٥٦
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 . دار الكتب اإلسالمية١/١٥٢: التهذيب/ الطوسي.  ١
 .٣/٤٢: من ال يحضره الفقيه.  ٢



  

  ١٥٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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ــا   .  ١ التحقيـــق : وبـــصدد مـــسوغات التوفيـــق وضـــمانات المـــتهم أثنـــاء التوقيـــف راجـــع كتابنـ

 .هـ١٤٢٩ نشر  المكتبة الحيدرية في النجف عام ١٣٩ ــ ١٢٢: الجنائي في قضاء اإلمام علي



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٥٨
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 .اصول التشريع الجنائي فيمكن مراجعته: قد فصلنا تلك األنواع بكتابناو.  ١
 .٧٦: التستري/راجع أن وددت االطالع على تفاصيل القضية.  ٢



  

  ١٥٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 من محاضراتنا في أصول المحاكمات الجزائية الملقاة علـى طليـة المرحلـة      ٥٣: الحظ.  ١

   .م٢٠١٠: الرابعة لطلبة قسم القانون في الجامعة اإلسالمية



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٦٠
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المراد بالواقعة الجنائية هي تلك التي تتجسد ةفي الجريمة أمـا المدنيـة فهـي التـي ال          .  ١

 .يتوفر فيها أي عنصر إجرامي
ــالة الـــدكتوراه     .  ٢ ــة النفـــيس علـــى رسـ التكييـــف (الـــدكتور ضـــاري خليـــل محمـــود فـــي تعليقـ

 . بغداد٢٠٠١المنشور بمجلة العدالة ـ العدد األول عام ) القانوني للجرائم
مجلــة القــضاء العــدد الثــاني / التكييــف، دراســة فقهيــة/ الحــظ محمــد صــالح القزوينــي.  ٣

 . بغداد١٩٦٦



  

  ١٦١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٦٢
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وقد عد هذا الحديث الشريف بحق من األحاديث الجامعة لألحكام الشرعية كما يقـول              .  ١
 .١/١١٨: ابن األثير في المثل السائر

 ٢٧: يع الجنـائي اإلسـالمي  من مفهوم جريمة السرقة وأركانها راجع كتابنـا أصـول التـشر         .  ٢
 .وما بعدها

 .٥٧: يقال بعج بطنه بالسكين أي شقها وقطعها، مختار الصحاح.  ٣



  

  ١٦٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . وما بعدها١٢٩: اإلرشاد/ ينظر الشيخ المفيد.  ١
 ٤ و ٣مجلــة القــضاء العــددان / تــشديد المــسؤولية الجزائيــة بفعــل الــسكر: راجــح بحثنــا.  ٢

 .كز العام ببغداد اصدار نقابة المحامين المر١٩٨٩لعام 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٦٤
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والحق أن هذه القضية تشكل نموذجاً حياً من استعماالت الحق عبر المنظور اإلسالمي .  ١

ويمكــن أن يتوســع فيهــا المتتبــع بــشكل رحــب شــأنها شــأن عمليــات الجراحــة والمعالجــات           
الطبيــــة وغيرهــــا مــــن اســــتعماالت الحــــق التــــي نــــصت علــــى اباحيتهــــا القــــوانين العقابيــــة    

يؤول ذلــك إلــى القــول بــال تــردد بأنهــا مــن ابتكــارات الــشريعة اإلســالمية ال       والمعاصــرة ومــا 
القــانون الوضــعي ناهيــك مــا تــدل عليــه الرمايــة فــي أعــداد المــسلم كمحــارب جيــد فــي ســوح   

 .الجهاد



  

  ١٦٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٦٦
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 . وما بعدها٣٤:  وما بعدها والدكتور سلطان الشاوي١٦٢: أحمد محمد خليفة.  ١



  

  ١٦٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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للــدكتور )  للقــضاء واإلثبــات فــي الــشريعة اإلســالمية النظريــة العامــة(نــذكر منهــا كتــاب .  ١

محمــد الحبيــب التجكــاني ـ أســتاذ الــشريعة اإلســالمية فــي جامعــة تطــوان نــشر دار شــؤون          
نظــام (الثقافــة العامــة ببغــداد بــدون تــاريخ والــدكتور عبــد الكــريم زيــدان العــاني فــي كتابــه        

 بــاقر الموســوي فــي كتابــه    والــدكتور محــسن ١٩٨٤بغــداد ) القــضاء فــي الــشريعة اإلســالمية  
 وأخيــراً ١٩٩٩نــشر مركــز الغــدير ببيــروت عــام ) القــضاء والنظــام القــضائي عنــد األمــام علــي(

القـــضاء فــــي الفقــــه  (ولـــيس آخــــراً ســـماحة العالمــــة الـــسيد كــــاظم الحــــسيني فـــي مؤلفــــه     
 .١٤٢٣قم ) اإلسالمي
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 .١٩٨:  اإلسالمي، القضاء في الفقه٨:  ، تاريخ قضاة األندلس٣/٢٢٣: صحيح البخاري.  ١
 . ٣٧: التحقيق الجنائي في قضاء اإلمام علي: الحظ كتابنا.  ٢
 .٥/١٣٨: صحيح مسلم.  ٣
مجلـة األصـالة    / بحثنا العملية القـضائية بـين الحقيقـة الواقعيـة والحقيقـة القـضائية               .  ٤

 .٢٠٠٩ حزيران ١٧العدد 
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 .١٩٨٠لحيدرية عام  المطبعة ا٣٨٠: قصص األنبياء/ السيد نعمة اهللا الجزائري.  ١
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: ينظـر بهـذا الــشأن الـدكتور محــي هـالل الـسرحان فــي رسـالته للــدكتوراه سـابقة اإلشــارة       .  ١
 ١٩٦٥ مـــصر ١٣: مـــن طـــرق االثبـــات فـــي الـــشريعة والقـــانون :  والـــدكتور أحمـــد البهـــي١/١٧٣

 . المار ذكره٢٠٥: وكذلك الدكتور محمد الحبيب التجكاني
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 . هـ٧٥١ي عام وهو من أعالم الحنابلة التوف.  ١
 . ما بعدها١٥:  والطرق الحكمية١/٩٦: أعالم الموقعين: ابن القيم الجوزيه.  ٢
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 .١٩٨٣ الكويت ٦٥: اطراف األصابع، راجع مختار الصحاح: البنان.  ١
 الطبعـة الخامــسة مـع مالحظــة أن   ٥٨: روح الـدين اإلســالمي / راجـع عفيــف عبـد الفتــاح  .  ٢

بــت علميــاً أن خطــوط البــصمات تبقــى  ثل العكــس حيــث للبــصمات قــوة اثبــات ماديــة ال تقبــ 
ثابتــة لــدى صــاحبها طيلــة حياتــه دون أن تغيرهــا الجــروح أو الحــروف كمــا لــم يحــصل فيهــا    

أصــول / نــوار الزبيــدي وعبــد الكــاظم فــارس   : التــشابه حتــى فــي التــوائم راجــع لهــذا الــشأن     
 .١٩٩٣ نشر هيئة المعاهد الفنية ببغداد عام ٥٧: التحقيق اإلجرامي

 مجـساً  ١٩٩٨على سبيل المثال نذكر ان احدى الشركات االمريكية  اختـرع خبرائهـا عـام                .  ٣
الكترونياً يثبت في مقبض السالح الناري لغرض عدم أمكانية اطالق النار منـه إال مـن قبـل                
صــاحبه عبــر بــصمات اصــابعه التــي تالمــس زنــاد الــسالح وآليتــه التــي يتحســسها المجــس          

 .المذكور



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ١٧٤
 

אאאאא
אאא

אא
אF١Eא

אאא
F٢EK 

אאאא
אאאא

אאא
אאאא

אאW 

                                                 
 كما جاء فـي كتابـه   ٤٥٠ن معروفاً في عهد أقضى القضاة الماوردي المتوفي عام          حيث كا .  ١

 . سابق اإلشارة٨٧: األحكام السلطانية
أقــول عــادة ألنــه لــيس دائمــاً عــبء االثبــات يقــع علــى المــدعي فــإذا كــان األمــر كــذلك فــي  .  ٢

دلة االثبات  المسائل المدنية فإنه في المسائل الجزائية ليس للمشتكي نفس ذلك دور في أ            
إنما على القاضـي التحـري عنهـا وعليـه درء الحـدود بالـشبهات والـستر أفـضل والتوبـة أولـى            

 .إلى غير ذلك مما فصله الفقهاء األفاضل في موسوعاتهم



  

  ١٧٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 

   

 
אא 

אאW 
אאאאF١Eאא

FאEF٢Eאא
אאא

א،
אאאא

אאאא
אא

אאאאK 
אאאאא
Fאאאאא

EFאW١٣٥Eאא
אאא

א
אFאאאEFאW٢٨٢EK 

                                                 
 .١٩٨٢ بغداد ٥/٢٢: كتاب العين/ الخليل بن أحمد.  ١
 .١/١٧٣: الدكتور محي هالل السرحان.  ٢
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 .١٩٨٨ الكويت ٦٠: ة التفسيرزبد/ محمد سليمان األشيقر.  ١
 . وما بعدها٧٣٢: القضاء في الفقه اإلسالمي.  ٢
 .٥٣: راجع القضية في مناقب الخوارزمي.  ٣
 اإلقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر لــذا قيــل فــي الفقــه اإلســالمي إن اإلٌقــرار بعــد          إنأي .  ٤

اجــع جــواهر الكــالم  اإلنكــار  مقبــول إال أن اإلنكــار بعــد اإلقــرار مــردود فــي تفــصيالت ذلــك ر     
 .مثالً
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ممن لحق بأهليته خلل مؤثر علـى إدراكـه أو تمييـزه وقـد تنـاول الفقهـاء تفـصيالت ذلـك           .  ١

فــي موســوعاتهم الفقهيــة فــيمكن مراجعتهــا وللمقارنــة مــع القــانون الوضــعي راجــع الــدكتور  
 .١٠٧:عبد المجيد الحكيم

الت التي ال يقبل فيها اإلقـرار  تطرق المحقق يحيى بن سعيد في نزهة الناظر إلى الحا   .  ٢
 .١١٧: فراجعه

 .٤/٣٩٩:  وسنن أبي داود٤١٠:  والعالمة الحلي كشف المراد١١٩: اإلرشاد.  ٣
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 ٨٣: وقـد أورد ذكـر هـذه القـضية إضـافة لمراجــع الهـامش الـسابق الخـوارزمي فـي مناقبــه         .  ١

 .٢٤٠: التستري في فضائه
 رغــم أنــه مــن الباحــث المجيــدين فــي      وقــد فــات علــى اإلســتاذ أحمــد فتحــي بهنــسي ـ            .  ٢

إن الجريمــة فــي (التــشريع الجنــائي اإلســالمي حــديثاً ففــي تعليقــة علــى هــذه القــضية ظــن  
 رغـم  ١٩٦٥ مـصر   ٥٣: الحظ كتابـه الحـدود والتعزيـز      ): هذه الحالة تدخل تحت حالة اإلكراه     

 !.أن علياً في قراره اشار إلى إن تلك الحالة تدخل في باب الضرورة
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ــ.  ١ ــشريع       المـ ــا فـــي الـ ــة الزنـ ــشهود وأن نـــصابها فـــي جريمـ ــهادات الـ ــو شـ ــا هـ ــة هنـ راد بالبينـ

 .٣٥: الحظ كتابنا اصول التشريع اإلسالمي: اإلسالمي هو اربعة شهود
 وقــد أورد ذكــر هــذه القــصة العديــد مــن  ٦/٨٥: فقــه اإلمــام الــصادق/ انظــر الــشيخ مغنيــه.  ٢

 . .أعالم وفقهاء األمة كالشيخين الطوسي والصدوق
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 .٤/٣٨١: سنن أبي داود.  ١
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 .العسس هم الشرطة أو الحراس الليليين.  ١
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 وابــن قــيم ٣/١٤: مــن ال يحــضره الفقيــه : تطــرق إلــى ذكــر هــذه القــضية الــشيخ الــصدوق  .  ١

 . وما بعدها وصاحب الوسائل وغيرهم٦١: الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
 . سبق ذكرته٦٢:  تاريخ قضاة األندلس/الحظ في هذا الخصوص الشيخ النباهي.  ٢
ين من خدش هذا القرار في كتابه عـن قـضاء   المحدثكتاب من الملفت للنظر إن احد ال   .  ٣

يواجـــه هـــذا القـــضاء ان القاتـــل كيـــف يعفـــى عنـــه مـــع اعترافـــه  : (اإلمـــام علـــي قـــائالً بتـــسرع
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قـد تناسـى هـذا    و) بجريمة القتل فال بد مـن القـصاص أو الديـة ان رضـابها أوليـاء المقتـول                 

الكاتب أنه في باب روائع قضاء اإلمام ناقص نفسه حيث أورد قـضية الـسارق الـذي عفـا عنـه                    
إذا قامــت : (اإلمــام رغــم اعترافــه بالــسرقة بأنــه مــن روائــع قــضائه كــون اإلمــام ورد عنــه قولــه     

 البينة فليس لإلمام أن يعفو وإذا أقر الرجل علـى نفـسه فـذاك لإلمـام أن شـاء عفـا وإن شـاء                       
 !فتأمل) قطع
 .٥/٩٥٥: ابن أبي الحديد.  ١
 .١٨٠: تاريخ الخلفاء/ السيوطي.  ٢
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 .  سبق ذكره٣٩: المناقب/ الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي الخوارزمي.  ١
 وقد أورد الشيخ الكليني في فروع الكافي العديد في سوابق مماثلة            ٤١: الحظ التستري .  ٢

 .في هذا المجال
 .١/٥٤٢: ، سنن الترمذي١/٧٢: ، عيون األخبار٩/٨٦: ريراجع صحيح البخا.  ٣
 .انظر إن وددت التوسع باب القضاء من كتابي الوسائل وجواهر الكالم.  ٤
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 .٩/٢٧٥: ، المكاسب٥/١٧٩: فقه اإلمام الصادق.  ١
 . من القانون المدني العراقي مثال٤٦٩ً: راجع نص المادة.  ٢
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 .١٩٧٨ الهامش بغداد ١/٦٩: جمباني تكملة المنها/ السيد الخوئي.  ١
أدب / راجـع المـارودي  ^ ال تكن عبد غيرك وردت أيضاً في وصـيته البنـه الحـسن             (وعبارة  .  ٢

 . بيروت دار إحياء التراث العربي٣٠٢: الدنيا والدين
 .١٣٨٢ طبعة عام ١/١٢٤: روضة الكافي للكليني.  ٣
: ي صــوت العدالــة اإلنــسانيةبتفــصيل أوســع يمكــن الرجــوع علــى جــورج جــرداق اإلمــام علــ.  ٤

 .١٩٥٦ وما بعدها طبعة عام ١٠٧
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 .٤١: التستري.  ١
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كمــا جــاء فــي الوســائل وإلــى المعنــى نفــسه أشــار الزيلعــي فــي نــصب الرايــة فــي تخــريج       .  ١

 .١٩٣٨ الطبعة الهندية لعام ٤/٨٠: أحاديث الهداية
 . سبق ذكره٢/١٦٤/ شرح نهج البالغة لمحمد عبده.  ٢
 . سالف التنويه٢٠١: سن باقر الموسويالدكتور مح.  ٣
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 . سبق اإلشارة إليه٥: على حد تعبير الدكتور محمد البهي.  ١
 .١٠٧: النباهي.  ٢
 .١٩٧: الدكتور محسن باقر الموسوي.  ٣
 .باب الشهادة الطبعة الحجرية/ راجع الوسائل.  ٤
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 بيــروت ١٢٩: حـديث تأويـل مختلـف ال  / ، ابـن قتيبـة الـدنيوري   ٦/٢٦٤: فقـه اإلمـام الـصادق   .  ١

 ..دار الكتاب العربي
 .٤/٣٧: ابن ابي الحديد.  ٢
 منهمــا عــن اآلخــر فالمــشتكي هــو مــن يطلــب      كــلمحــرك الــشكوى أو المخبــر يختلــف    .  ٣

ه من قبله أما المخبـر فهـو مـن يوصـل     ي بدعوى حصول اعتداء عل منه كوشالشكوى ضد الم  
قريــب وال مــن بعيــد إنمــا بــادر     خبــر الجريمــة إلــى القــضاء دون أن تمــسه الجريمــة ال مــن       

 . الذي يعد بمثابة الشاهدتلقائياً في األخبار



  

  ١٩١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٩٨٠ بغداد ١/٦٢: تاريخ اربل/ ابن المستوفي.  ١
 .القراح بالفتح يراد به البستان أو المزرعة غير المسيجة.  ٢
 .١/٦٨: عيون األخبار.  ٣
بب معارضـتي لـبعض      مثل هـذا القاضـي خـالل عملـي القـضائي ال بـل كـم سـ                  توكم وجد .  ٤

زمالئـــي مـــن القـــضاة مـــن حـــساسية عنـــدما انـــصحهم فـــي عـــدم التـــضييق علـــى الـــشاهد أو    
اإليحاء له بتوجيه معين فربما كلمة مرسله منه قد تـدفع بعنـق المـتهم إلـى الـشنق أو تـزج                

 .بريئاً إلى السجن أو تجرد وجيهاً وشريف من الكرامة والوجاهة
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 .١٩٦٢مشق  د٨٨: الحق المبين/ الساروي.  ١
 .٢/٤٠٨: التشريع الجنائي اإلسالمي/ عبد القادر عودة.  ٢
للتوســـع راجـــع الكاســـب تحقيـــق العالمـــة المرحـــوم  / كالعـــب النـــرد والمغنـــي ومـــستمعه.  ٣

 .السيد محمد كالنتر اصدار الجامعة الدينية في النجف األشرف



  

  ١٩٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 ..بيراتحقيق فرنسيكوكوديرا وري/  الطبعة الثانية١٩: فهرسة ابن خير.  ١
: ، الـدكتور محمـد الحبيـب التجكـاني    ٢٢٠ ـ   ٢١٠: الحـظ الـدكتور محـسن بـاقر الموسـوي     .  ٢

 .١٩٧٩ بيروت ٢٣٣ ـ ٢٢٤
هــو أول مــن فــرق بــين الــشهود  وإلــى  #  وذكــر البيهقــي فــي ســننه ان دانيــال  ١٢٨: اإلرشــاد.  ٣

 .١٥٥: ، بصائر الدرجات٣/١١٥: هذه الرواية ذهب الشيخ الصدوق من ال يحضره الفقيه
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 والحــــظ أيــــضاً ٢/٤٥:  الكوكــــب الــــدري٢/٦٦: ، التهــــذيب٣/١٥: مــــن ال يحــــضره الفقيــــه.  ١

 .١٩٦٦ مصر ١٠٧: القضاء في اإلسالم/ الدكتور عطية مشرفه في رسالته للماجستير
 .٢/٢١٠: حياة الحيوان الكبرى/ #لى اإلمام وقنبر هو م.  ٢
لــة الــشرطة العــدد األول لعــام  مج: عــن شــرطة الخمــيس راجــع الــدكتور مــصطفى جــواد   .  ٣

 .٢٤٩:  وفهرست ابن النديم١٩٦٢
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نظام القضاء في / فروع الكافي ـ مخطوط سبق ذكره، الدكتور عبد الكريم زيدان العاني .  ١

 .١٩٨٤ بغداد ١٦٨: الشريعة اإلسالمية
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 . سابق اإلشارة١٦٤: اًصول علم النفس الجنائي والقضائي.  ١
 .٣/٤٢: من ال يحضره الفقيه.  ٢
 . تحقيق السيد محمد كالنتر١٩٨٣ النجف ١٢/١٦١: المكاسب/ الشيخ األنصاري.  ٣
 .١٩٦٩ طبعة النجف ٤/١٣٥: شرائع اإلسالم . ٤
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 وهناك من حصر الشهود األربعة بجريمة الزنـا دون سـريان       ١٥٩ و ٤/١٥٢: شرائع اإلسالم  . ١

 .ا بعدهاوم٢٤٣: هذا النصاب على اللواط والسحاق انظر الدكتور التجكاني
 . سبق ذكره١٣٩: النباهي: وهو القاضي المحاربي الغرناطي . ٢



  

  ١٩٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٢٢:  والحق المبين٤/٢٤: من ال يحضره الفقيه . ١
وقد استقر قضاء محكمة التمييز في  العراق على هذا االتجـاه أي كـون الـشهادات كلمـا                    . ٢

 .وأقرب للمصداقيةكانت أقرب زمناً للحادث كلما كانت أدعى لالطمئنان وأدنى للقناعة 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٠٠
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 .٢٢١: الدكتور محسن باقر الموسوي . ١
 .٢٢٣: المصدر نفسه . ٢
 ..٢٢٤٥:  وقارن مع التجكاني٤/١٣٦: شرائع اإلسالم . ٣
 .٤/٢٤٦: ، فضالً عن شرائع اإلسالم٥ ـ ١/٤: ، تاريخ اربل٣/٦٠٨: سنن ابن داود . ٤
 .٢/٢٤١: ، عيون األخبار٥٠: النباهي . ٥
 . طبعة حجرية٢/٢٤١: مسائل الخالف/ يالشيخ الطوس . ٦
 .٢٤٦: التجكاني: الدكتور . ٧
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قــضت الــسنة فــي القــضاء : ( وجــاء فــي موطــأ اإلمـام مالــك ٣/٦٣: مـن ال يحــضره الفقيــه  . ١

 تحقيـق   ٧٢٢: الموطـأ ) باليمين مع الشاهد يحلف صاحب الحق مـع شـاهده ويـستحق حقـه             
 .وتدار احياء التراث العربي بير/ فؤاد عبد الباقي 

 .٣٩: التستري . ٢
 .٢٥٠: التجكاني . ٣
هـــ وقــد ذكــر هــذه القــضية العديــد مــن أعــالم     ١٣٨١ طبعــه ١/١٣٥: كــشف الغمــة / االربلــي . ٤

 .١٨٥: ، السيوطي في تاريخ الخلفاء٣١: السلف في مؤلفاتهم كابن حجر في صواعقه
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 .١/١٣٥: كشف الغمة . ١
 .١/٣١: من ال يحضره الفقيه . ٢
 .٢٤٧: التجكاني . ٣
 .١٩٧٢ الهند ٨/٣٤٢: المصنف/ ، الصنعاني٣/٢٧: من ال يحضره الفقيه . ٤
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 .٣/٦٤: من ال يحضره الفقيه . ١
 .٣/٢٩: المصدر نفسه . ٢
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 .٤/٤٢٧: ، العقد الفريد٣/٢٦: ، من ال يحضره الفقيه٢/٧٩: التهذيب/ الطوسي . ١
، فـي الوسـائل فقـد ورد    ٣/٦٣: هكذا ورد اسـمه فـي جـواهر الكـالم ومـن ال يحـضره الفقيـه              . ٢

 مرجـع  ، والظـاهر إن ٢/٣٧٨: ابةقفل بدل ثفيل وقد يكون عبد اهللا بـن نفيـل الـوارد فـي اإلصـ                
 .االختالف يعود إلى خطأ استنساخ أو المطبعة

 .٤٧٩: مختار الصحاح: الغلول ما يؤخذ من الغنيمة خيانة . ٣
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دراً دون بذل الجهـد  عد ون ال يعإلسالمية أن الجهل بالقانالقاعدة العامة في الشريعة ا     . ١

ال يعــذر الجاهــل القــادر (الكـافي فــي البحــث عــن حكــم اهللا وقــد قـال الــشيخ األنــصاري بحــق   
على الفحص كما ال يعذر الجاهل المكلف به العالم به اجماالً ومناط عـدم المعذوريـة فـي                  

 . الطبعة الحجرية٢٧٠: فرائد األصول) المقامين هو مؤاخذة الجاهل فيها
 .١/٤٠٣: الكشاف. وذلك خالفاً لما أورد الزمخشري في أن علياً لم يجوز شهادة العبد . ٢
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: روضــة القــضاة / هـــ، ينظــر الــسماني  ١٢٧٠ طبعــة حجريــة عــام   ٢/٢٤٧:  مــسائل الخــالف . ١
 .١٣٨٩ بغداد ١/٢٢٩
 .٢/٢١٦: التشريع الجنائي اإلسالمي/  عبد القادر عوده. ٢
 .٤/٢٠٠: مشرائع اإلسال/  المحقق الحلي. ٣
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 . إن وددت االطالع على تفاصيل القضية١٣٠:  راجع اإلرشاد للشيخ المفيد. ١
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مجلـة القـضاء    /  االثبات بالـدليل الكتـابي للـدكتور عبـد الـرزاق الـصفار، عبـاس العبـودي                 . ١

 .١٩٨٩العددان الثلث والرابع لعام 
 .٥٦:  التستري. ٢
 . وما بعدها٢٢٥:  الدكتور محسن باقر الموسوي. ٣
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 .١٩٨٥ بغداد ٢١: رسوم القضاة/  السمرقندي. ١
 .١٩٦٨ مصر ٣/٣٢٠: السيرة النبوية/  ابن كثير. ٢
 وقدامــة بــن جعفــر فــي   ٦٥:  أورد ذكــر هــذه القــضية العديــد مــن األعــالم مــنهم التــستري    . ٣

 بيــروت ٤٤٩:  والــبالذري فــي فتــوح البلــدان   ١٩٨١ بغــداد ٨٦: كتابــه الخــراج وصــناعة الكتابــة   
١٩٧٨. 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢١٢
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 . وتشكل هذه العقوبات نوعاً من التعازير. ١
 .٤٦٢: زبدة التفسير/ ، األشقر٧/٣٨٣: التبيان/  الشيخ الطوسي. ٢
 .٣/٧٥:  من ال يحضره الفقيه. ٣
 .٣/٧٨:  من ال يحضره الفقيه. ٤
 .٢٢٧:  الدكتور محسن باقر الموسوي. ٥



  

  ٢١٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٩٥٧ بيروت ٤/٣١٣: مسالك اإلفهام/ ، الشهيد الثاني٤/٨٣:  شرائع اإلسالم. ١
، أصــول االثبــات فــي الفقــه  ٦/٩٢: فقــه اإلمــام الــصادق /  راجــع مــثالً محمــد جــواد مغنيــة . ٢

 ، خيـر اهللا  ٤/٧٠: تحريـر المجلـة  / ، محمد حسين كاشـف الغطـاء  ١٩٦٤ بيروت  ٦٢: الجعفري
الوســـيط فـــي شـــرح / ، الـــدكتور عبـــد الباســـط الجميعـــي٢/٦٧: الفتـــاوى ال خيريـــة/ الرملـــي

 .١٩٧٢ مصر ١/١٠٨: رسالة االثبات/ ، احمد نشأت٩٧٨ مصر ٧٤٠/ ١: يالقانون المدن



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢١٤
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 وال أظــن أن متتبعــاً ال يعــرف أن عبيــد اهللا بــن زيــاد الــذي جهــز جيــشاً لمحاربــة ســبط           . ١

الرسول اإلمام الحسين يوم كان والياً على الكوفة مـن لـدن يزيـد بـن معاويـة ومـا أسـفر عنـه                  
هـــ، ٦٤بالء أنــه أول مــن زور دراهــم فــضية عــام   فــي واقعــة الطــف بكــر #  الحــسين عمــن مــصر
 .١١٩٨١:  الطبعة األولى ببغداد٨٥: النقود والمكاييل/ المناوي



  

  ٢١٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١/٢٥:  مباني تكملة المنهاج. ١
 .٧٤٥: مختار الصحاح.  ٢
 . الطبعة الحجرية ان وددت التوسع٥ج: ، الوسائل١/٢٥:  مباني تكملة المنهاج. ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢١٦
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 .٥/١٢٨: ، صحيح مسلم٢/١٩٤و ١/٤١٦:  القواعد والفوائد. ١
 .١/١٧:  مباني تكملة المنهاج. ٢
 .٩٦:  الوجيز في مبادئ اإلثبات والبينات. ٣
 .٣/٣٧:  من ال يحضره الفقيه. ٤
 . ألن طلب اليمين يوجه لمن ال بينه له أساساً. ٥
 لمزيد من التفصيل راجع جواهر الكالم وبصدد صيغة اإلمام في تحليف األخرس انظر       . ٦
 . المنوه عنه سلفا١٩٦٦ً الطبعة الحيدرية عام ١٦٣: تستريال



  

  ٢١٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٢/١٠٥:  مجموعة ورام. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢١٨
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 .٦/٣٣١:  فقه اإلمام الصادق. ١
 .٣٩:  ، الساروي٤٩:  التستري. ٢



  

  ٢١٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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الطبعــة الحجريــة المنــزه عنهــا   / القــضاء ـ مــسألة تعــارض الــشهادات         / جــوهر الكــالم  . ١

 .سابقاً
 . الحجريةالطبعة/  الوسائل ـ كتاب القضاء. ٢
 .١٦٣:  التستري . ٣
 ..٤٢٢ و ١/٤١٩:  القواعد والفوائد. ٤



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٢٠
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 .٧٣:  الدكتور أحمد البهي. ١
 .٢٥١:  الدكتور محسن باقر الموسوي. ٢



  

  ٢٢١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٨٥:  قصص األنبياء. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٢٢
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 .١/٢٠١:  عيون األخبار. ١
ء  الوكاء يعني ما يربط به الوعاء الذي توضع فيه اللقطـة أمـا العفـاص فهـو ذلـك الوعـا         . ٢

وهــذا يعنــي أن اللقطــة محــرزه بــذلك الوعــاء المربــوط، ذلــك الوعــاء وهــذا يعنــي ان القطــة   
 .محرزة بذلك الوعاء المربوط

 .. فضال عن الوسائل وجواهر الكالم١٠٨:  والنباهي١/٣٣:  صحيح البخاري. ٣



  

  ٢٢٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٥٤: من قانون اإلثبات العراقي والوجيز  في مبادئ اإلثبات) ١٠٢( راجع نص المادة . ١
خالفــا للقــرائن   عــدم االطــالق هنــا يرجــع إلــى كــون القــرائن قابلــة إلثبــات العكــس وذلــك. ٢

 .التي ال تقبل إثبات العكس) الموضوعية(الشرعية 
 .٥٨:  الوجيز في مبادئ اإلثبات. ٣
 .٦٥: الوجيز في مبادئ اإلثبات . ٤



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٢٤
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 .٤/١٤٣:  محمد عبده في شرح النهج. ١



  

  ٢٢٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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مـن طـرق االثبـات المعروفـة فـي الجاهليـة التـي لـم يلغهـا                  امة نوع من اليمين وهـو       س الق . ١

: وما بعدها والقضاء في اإلسـالم  . ٢/٣٢١: اإلسالم انظر بشأنها التشريع الجنائي اإلسالمي     
 . سلفت اإلشارة إليها٢٠
 .  وما بعدها٥:  راجع الوسائل كتاب القضاء، التستري. ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٢٦
 

אאאא
אאFאאEF١Eאא

אא
אאא

אאאא
אאאא

אאאא
אאאKK 

אאאאא
אאאאWא

FEאאא
אFWאאאKKא

EF٢EFE
אאאאאא

אK 
٢KאאאאW 

אאא
אאאא

                                                 
 .١٩٣:  التستري. ١
 .١٩٠ و ٤١:  الدكتور محسن باقر الموسوي. ٢



  

  ٢٢٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 تطــرق إلــى ذكــر هــذه القــضية الكلينــي فــي فروعــه والعــاملي فــي الوســائل ـ بــاب القــضاء      . ١

 .واضرابهم ومنهم استقى التستري ذكره لها في قضائه



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٢٨
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 .٣/١١:  من ال يحضره الفقيه. ١



  

  ٢٢٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . وما بعدها٢٥٦:  راجع بهذا الصدد مثالً الدكتور محسن باقر الموسوي. ١
مـنح القـادر مخطـوط فـي مكتبـة اميـر المـؤمنين العامـة وقـد                  / لمكـارم  انظر الشيخ أبـو ا     . ٢

 . إلى تحقيقه٢٠٠٠وفقنا عام 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٣٠
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 رغم ما يذكره البعض ممن يعوزه االطالع والتتبع من أن هذه الوسيلة االثباتية هي مـن         . ١

مستحدثات الفكر القانوني المعاصر وإن ادراجهـا ضـمن طـرق االثبـات فـي القـضاء العربـي               
 !شيءفي دراج ال سباقة له من المواقع اإلسالمي ا

 .١٩٥٨، مصر ١٠: أدب الكاتب/ ، ابن قتيبة الدنيوري١٥٣:  لباب األلباب. ٢



  

  ٢٣١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٦٣ و ٦/١٣٤:  فقه اإلمام الصادق. ١
أي اسأل عنه  ) َفاْسَأْل ِبِه َخِبيًرا   (٥٩:  ومسألة الخبر كما اشرنا ورد ذكرها في سورة الفرقان         . ٢

 .٣٧٩: اتبراجع ادب الك/ خبيراً



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٣٢
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:  وكذلك مناقب الخوارزمي ١٢٦: اإلرشاد/  عن تفاصيل هذه القضية راجع الشيخ المفيد       . ١
٥٥. 
 .٥٩:  التستري. ٢



  

  ٢٣٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٣٩:  المصدر السابق. ١
 .١٣٨ ـ ٦/١٣٤:  فقه اإلمام الصادق. ٢
 .٦٢ ـ ٥٦:  أصول التحقيق اإلجرامي. ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٣٤
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 . وما بعدها٨٤: القضاء في اإلسالم:  راجع. ١



  

  ٢٣٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٢/١٨٣: واعد والفوائد الق. ١
 . ، الوسائل ـ باب القرعة ـ المطبعة الحجرية١١٦:  اإلرشاد. ٢
 وهــذا مــا يــذكرنا بأهميــة الحريــة فــي المنظــور اإلســالمي ومقتــه للعبوديــة ومــا جــسده         . ٣

 .اإلمام من معطيات إزاء الحرية كما المحنا في مبحث اإلقرار



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٣٦
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ط .  فضالً عن الوسـائل  ـ بـاب القرعـة    ٨: نين عجائب األحكام وقضايا وسائل أمير المؤم. ١

 .  حجرية
 . فضالً عن المكاسب باب القرعة٢١: اإلمام علي بن ابي طالب رابع الخلفاء. ٢
 .١١٥:  اإلرشاد. ٣
 . راجع باب القرعة من جواهر الكالم ـ الطبعة الحجرية المتوه عنها سابقاً. ٤
 .٤/١١١:  شرائع اإلسالم. ٥
 .ـ باب القرعة جواهر الكالم . ٦



  

  ٢٣٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . المصدر نفسه. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٣٨
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 . كما جاء في عهد اإلمام لآلشتر النخعي الوارد نصه في التمهيد. ١
 .٦/١٣٧: فقه اإلمام الصادق/  راجع مغنية. ٢



  

  ٢٣٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٢٤: اإلرشاد/  الشيخ المفيد. ١
: تأويـل مختلـف الحـديث     /  ، ابـن قتيبـة     ١٩٧٩ بيـروت    ٤١٠: كـشف المـراد   /  العالمة الحلـي   . ٢

١٠٩. 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٤٠
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قـــضاء أميــــر  / ، الــــشيخ التـــستري ٦/١٣٧: فقــــه اإلمـــام الـــصادق  / الحـــظ الـــشيخ مغنيـــة    . ١

 .١٣٥: المؤمنين
، وابن قـيم    ١/٣٠٤:  إشارة إلى هذه القضية من أعالم األمة كالشيخ الطوسي في التهذيب           . ٢

 . واضرابهم١١: ، التستري في قضاء أمير المؤمنين٤٧: الجوزية في الطرق الحكمية



  

  ٢٤١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٤٢
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 .١٨٧:  الحبيب التجكاني الدكتور محمد. ١
 .٣٢٠:  القواعد والفوائد القسم األول. ٢
 . المصدر نفسه. ٣



  

  ٢٤٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .هـ١٣٠٧كتاب القضاء الطبعة الحجرية عام /  الوسائل. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٤٤
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 . سبق ذكره٥١: مشهد اإلمام/  الدكتورة سعادة ماهر. ١
 . طبعة حجرية١٢٠: الدرر النجفية/  الشيخ يوسف البحراني. ٢
يرجــع إليــه علــم األســباب المــأخوذ مــن  # ن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب   نــشير هنــا إلــى إ. ٣

كالمــه الــذي جــاء فيــه ســبب الحلــم المتواضــع، ســبب العقــل القناعــة ســبب المذمــة الكــذب      
سبب الـذل الـسؤال سـبب الهـوان الطمـع يراجـع فـي هـذا الخـصوص ابـن أبـي الربيـع سـلوك                      

 . ١٩٨٧ بغداد  وما بعدها تحقيق الدكتور ناجي التكريتي١٢٣: المالك



  

  ٢٤٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .  عن الكتب األربعة وغيرها من المصادر١/٦٤٩:  التشريع الجنائي اإلسالمي. ١
 بغــداد ٣٣٠: ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تقــدير األدلــة   /  الــدكتور فاضــل زيــدان محمــد  . ٢

١٩٩٢ . 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٤٦
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 وقــد أفــاض الفقهــاء األفاضــل بــسط الكــالم عــن هــذه المــسائل فــي موســوعاتهم يمكــن        . ١

 . أراد التوسعمراجعتها لمن 



  

  ٢٤٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . ١٧٩:  التستري. ١
 . ٣/٤٢:  من ال يحضره الفقيه. ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٤٨
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 .٣/٣٥:  المصدر نفسه. ١
 . تناولت بحث هذه األنواع بشكل مجز في كتابي أصول التشريع الجنائي اإلسالمي. ٢
ــافي . ٣ ــع الكـ ــة ٧/٢٦٠:  راجـ ــي   ١٣٦٧ طبعـ ــم البحرانـ ــسيد هاشـ ـــ، الـ ــرار / هـ ــة األبـ  ٢/٣٥٨: حليـ

 . واضرابهم ١٠/٢٤٨: التهذيب



  

  ٢٤٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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التعزيـر فـي    /  لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد العزيز عامر في رسـالته للـدكتوراه             . ١
 .  الشريعة اإلسالمية

 . ١٩٣٩ مصر ١/٤٢٣: المثل السائر/  ابن األثير. ٢



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٥٠
 

אW 
אאאאאא

אאאאא
אאאא

אאK 
אאא
אא

א אא
אאאאא

W 
FאאאEאאF

אאFE
אאאא

F١EאאאT
Fאא

EF٢EK 

                                                 
 . ٣/٥٤:  من ال يحضره الفقيه. ١
 . ٢/٤٩: مستدرك الوسائل/ الميرزا النوري. ٢



  

  ٢٥١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . ٤/١٧٧:  شرائع اإلسالم. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٥٢
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 . ١٢٠:  اإلرشاد للشيخ المفيد. ١
 .  الهامش١/٢١٤:  مباني تكملة المنهاج. ٢
 للتوسع فـي مفهـوم شخـصية العقوبـة راجـع أسـتاذنا الـدكتور حيـد الـسعدي شـرح قـانون                  . ٣

  .١٩٧٦ بغداد ١١/٤١٥: العقوبات الجديد
: النبـاهي : ي مع مالحظة أن مالك والكوفيين وجمهور العلماء اخذوا بهـذا  المـسلك العلـو         

٦٢ . 
 . ٢/١٣٦: التشريع الجنائي اإلسالمي/  الحظ عبد القادر عودة. ٤



  

  ٢٥٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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: لحدود والتعزيـر /  راجع مثالً باب آداب القضاء من جوهر الكالم، وأحمد فتحي بهنسي           . ١
٦٣ . 
 للوقــوف علــى معيــار التفرقــة بــين حقــوق المعبــود وحقــوق العبــاد يمكــن الــر جــوع إلــى         . ٢

 . ١/٣٢٤:  والقواعد والفوائد٤/٠٣٦: شرائع اإلسالم



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٥٤
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  ٢٥٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 . ١٩٦٦ مصر ٧٨: األحكام السلطانية/  الماوردي. ١



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٥٦
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 هــذا هــو الــسبب الــذي جعــل مــن ذوي النفــوس المريــضة وطــالب المناصــب دون حــق أن     . ١

ــشعبي أن         ــدت بالـ ــة حـ ــسلمين الخلـــص لدرجـ ــن المـ ــايعه مـ ــن شـ ــداء ولمـ ــام العـ ــون لإلمـ يكنـ
بنــاهم قتلونــا وان أبغــضناهم أدخلونــا النــار، عيــون مــا لقينــا مــن آل طالــب؟ ان أحب: يتــساءل
، من ان سر اختفاء أبـو بكـر محمـد           ٣/٢٨٠:  أو ما ذكره ابن خلكان في وفياته       ١/٢١٢: األخبار

 !.بن يحيى الصولي لرواية خير من علي
 .٢/٩٥:  محمد عبده في شرحه للنهج. ٢
 .٢/٨٦:  المصدر نفسه. ٣



  

  ٢٥٧                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .١٩٦٧ بيروت ١٦٩: عبقرية اإلمام علي/  العقاد. ١
 .٧ ط٣١٦: النص واالجتهاد/  وبتفصيل أوسع السيد شرف الدين٨٢:  الدكتور التجكاني. ٢
 .١٩٦٦ المدينة المنورة ١٦٧: األوائل/  العسكري. ٣



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٥٨
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 ويشكل هذا القتال مخالفة صريحة لوصية الرسول إلى قادة الفتح اإلسـالمي التـي ورد              . ١

أيتهـا اجـابوك فاقبـل مـنهم        : هم إلى ثالث خـصال    إذا لقيت عدوك من المشركين فأدع     (فيها  
) ادعهم إلى اإلسالم فإن أبو فخذ منهم الجزية فإن ابـوا فاسـتعذ بـاهللا وقـاتلهم                : وكف عنهم 

 ).١١/٦٦٦: سنن الترمذي(
 .٩/٩١:  صحيح البخاري. ٢
:  راجـع االسـتيعاب  ةر هذه الروايـة مـن صـحيح األخيـار واآلثـار الـشريف      ب اعتبر ابن عبد ال    . ٣
 . بهامش اإلصابة١/٤٠٧
 .١/٢٠٨: دليل القضاء الشرعي/، بحر العلوم٧٨:  الماوردي األحكام السلطانية. ٤



  

  ٢٥٩                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 .٢٢٥:  مقدمة ابن خلدون. ١
 وروي هــــذا الحــــديث الــــشريف اإلمــــام علــــي عــــن  ٢/٣٤٤: الجــــامع الــــصغير/  الــــسيوطي. ٢

 .٢/٨١: الرسول، مجموعة ورام
مجلة الشرطة العدد الثامن / لتشريع المعاصر انظر بحثنا قضاء الحسبة وموقعه في ا. ٣

 .٢٠٠٢عام 
ــا أصــالة حــق الــدفاع الــشرعي    . ٤ مجلــة الــبالغ الكاظميــة العــدد الثالــث عــام     /  راجــع بحثن

١٩٧٦. 



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٦٠
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 .١٨٠: ، القضاء في اإلسالم٢٥٣:  األحكام السلطانية. ١
 . وما بعدها١١٨: ذخائر العقبى/  المحب الطبري. ٢
 .مصر/ جرائم البغاء :  محمد نيازي حتاتة في رسالته للدكتوراه للتوسع راجع الدكتور. ٣
معيــد الــنعم ومبيــد   /  إن وددت االطــالع علــى نمــاذج طريفــة فــي التعــازي راجــع الــسبكي     . ٤

 .١٩٤٨مصر / النقم



  

  ٢٦١                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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)  والتحــفرالــذخاي( وهــو مخطــوط فــي مكتبــة غوتــا ومجهــول المؤلــف وهــو غيــر كتــاب      . ١

الكنــوز التــي اخرجــت مــن قــصر المستنــصر بــاهللا أيــام  ضمن ذكــر الهــدايا والتحــف وتــالــذي ي
 والــذي صــحح العالمــة مــصطفى جــواد   ١٩٥٩هـــ المطبــوع فــي الكويــت عــام   ٦٤٠الفتنــة عــام 

نــسبته مــن القاضــي ابــن الزبيــر إلــى الــشيخ شــهاب الــذي األوحــدي، راجــع تعليقــه فــي مجلــة 
 .١٩٦٠ عام ٤و٣العلم الجديد بالعددين  

ــراهيم الــشيخلي فــي رســالتها      إن وددت التوســع راجــع ا . ٢ األصــناف فــي  : لــدكتورة صــباح اب
 .١٩٧٦ بغداد ١٨٢ و ١١٩: العهد العباسي

دار المعرفة وللتوسع راجع كتابنا ميثم التمـار نـشر          /  بيروت ٢٤٩:  الفهرست البن النديم   . ٣
 . مركز األمير



  

  القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي                                                                               ٢٦٢
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 كـانون   ١٢ مجلـة اليقـين العـدد     / التكييف الشرعي لنهـضة اإلمـام الحـسين       / نا راجع بحث  . ١

 .٢٠٠٨الثاني عام 



  

  ٢٦٣                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 
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 اصـدار مركـز القـاهرة لحقـوق         ٣٢: التكفير بين الدين والسياسة   /  نقالً عن محمد يونس    . ١

 .اإلنسان بدون تاريخ
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א 

אא
אאאאאאT
אאאא

אאאא
אאא

אאאאאא
אאאא
אאאא
אאאאא
אאא

א
אאאאאא

אאאא
K 

אאאW 
Wאאאא

אאא
אא
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אאFא
אאא

אאא
אאאא

א
אאאאא

אאא
אאא
אא

אאאא
אאאאאאF

אEאאא
אאאאאא

אאא
א٢٥אFא

אאא
אאאאא

אאאאאא
אאאאK 
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אא
אאאא

א> 
אאאא

אא
אא
א

אאאאאאK 
Wאאאא

אאאאאא
אאאא

אאאאאאא
אאאאא

אא
אאאא

אאאאאא
אK 
Wאאאאא

אאאאאאאאא
אאW 
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١Kאאאא
א

 
אאאא

אאK 
אאא

א
אאאאאא

אאאאאאא
אאאאאא

אאאKKאאא
אאאאK 

٢Kאאא
אאאאאא
אאאאאא

אאאאאאאאK 
٣KTאאא

אא
אא
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אאאאא
אאאאאK 

٤Kאאא
אאאאא

אאאא
אא

אאאאאאא
אאאK 

אWאאאא
אאאאא
אW 
١KאWאא

אאא
Fא

אEאאאא
אאאא
אא

אK 
٢KאאWא

אאאא
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אאאא
אאאאא

אאK 
٣KאאWאאאא

אאא
אאאאאאאא

אאאאאא
אאאאא

אאאא
אאאאא

אK 
אאאאאא

אאאא
אאאאאא

אTאK 
WאאTא

אאא
אאאאא

אאK 
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אא
אאאאא

אא
אאאא

אK 
אאאאא

אאאא
אאאאא
אאאאא

אK 
Kאא

אא
אאא

אאאK 
KאTא

אאא
א
אאא

K 
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Kא
אאאא

אאאאא
אא

אאאאאאW
א>אW،אWא

WאF١Eא
אאאאK 

WאאT
אאאא
אאאא

אW
אא

אאאאאא
אאא

אא
אאאK 

                                                 
 .١٩٦٨ بغداد ٢٠: نهاية الرتبة/  ابن بسام. ١
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Wא א
אא
אא
אא

אאאאאא
אאאאאא
אאאא
אאא

אאא
אאאאאאאא

אאאאאא
אאאאא

אאאא
אאאאא
אאא

אאאK 
WאאאTא

אאאאא
،אאאאא

אאאא
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אאאא
אאאאא
אאא

אאאאאא
אאK 

אאאאא
 א

אאאא
אאאKKאא

אאאאא
אאאK 

אאאא
אאאאאא

אא אא
אא

אאאאאא
אאאאאא
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אאאאFא
אאאEFאW٩EF١EK 

אאאאא
א 

א א
 אא

 א
K 

אאאא
אאאא

אאאאאא
Tאאאאאאא

אאאK 
אאאאא

אאאאאK 
אאאאאKK 

                                                 
 . من سورة الفتح نفس المعنى٢٨ وتفيد اآلية . ١



  

  ٢٧٥                                                                                القضاءفي  ومنهجه #اإلمام علي 

   

 
אאאאא 

אאW 
١K LאאאK 
٢K אאLאאא

א 
٣K אLא١٠٨٠אK 

Wאא 
١K אאאאא١٩٨٣אK 
٢K אאLאאאאאK 
٣K אאאLאאא

K 
٤K אאL،אא א

אאאאאא١٩٨٤K 
٥K אא١٩٦٨אK 
٦K אאLאאאא١٩٨٧K 
٧K אאLא١٩٦٣K 

L١٩٧٠אK 
  LאאאאאK 
  Lא١٩٥٨K  

٨K אLאאא١٩٦٨K 
٩K אאLאאאK 
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١٠K אLאאאאאאK 
١١K אאLאא١٩٨٠K 
١٢K אLאאאאא

א١٩٧٩אK 
١٣K אLאאKא١٩٣٤K 
١٤K אא١٩٢٨אK 
١٥K אאLאאא١٩٧٨K 
١٦K אאLאאאאא١٩٦٦K 
١٧K אאLא١٩٦٥אK 
١٨K אאLאא١٩٦٥אK 
١٩K אLאא١٩٦٩K 
٢٠K אאא١٩٥٠K 
٢١K אLאא١٩٥٤K 
٢٢K אאאLאאKK 

 Lאאאא 
٢٣K אLא١٩٤٨K 
٢٤K אאLא١٩٨٧אK 
٢٥K אLא١٩٦٨אK 

אאאK 
٢٦K אאאLאא١٩٦٥K 
٢٧K אאLאא١٩٧٨K 
٢٨K אLאא١٩٦٥K 
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٢٩K אLאאK 
٣٠K אLא١٣٨١K 
٣١K אאLאאאאK 
٣٢K אאאLאאK 
٣٣K אאLאאאא١٩٧٠K 
٣٤K אאLאאK 
٣٥K אLא١٩٦٦אK 
٣٦K אLאאK 
٣٧K Lאאא٢٠٠٠K 
٣٨K Lאא١אK 
٣٩K אLאאK 
٤٠K אאLא١٩٩٨אK 
٤١K אאאLאאא

אא١٩٧٩K 
٤٢K אאLאאא١٩٦٥K 
٤٣K Lא٩٦٥אK 
٤٤K אאאK 
٤٥K א١٩٧٢K 
٤٦K אLאאא١٣٥٤K 
٤٧K LאאאאK 
٤٨K אLאK 
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٤٩K אאLאאא
אא١٩٦٨אK 

٥٠K אLאא١٩٧٨K 
٥١K אLאאא١٩٩٠אK 
٥٢K אאLאאאאK 
٥٣K אLאאאא١٩٦٦אK 
٥٤K אאLאK 
٥٥K אאLאאא١٩٦٩K 
٥٦K אאLאא١٩٧٩K 
٥٧K אLאא١٩٨١K 
٥٨K אאLאא١٩٧٦K 
٥٩K אאLאK 
٦٠K אLאאא١٩٥٦א

א٢٠٠٣K 
٦١K אLאא١٩٦٩אK 

L١٩٧٠אK 
٦٢K אאLאאאא١٩٦١K 
٦٣K אאLא٢٠٠٦אK 
٦٤K אLא١٩٧٨אK 
٦٥K אLאא١٩٨٢K 
٦٦K אאLא١٩٦٥אK 
٦٧K אLאאא١٩٧٢K 
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٦٨K אאLL١٩٦٦K 
٦٩K אLאאאK 
٧٠K אLאא١٩٨٠אK 
٧١K אאLאאאא

١٩٩٨K 
   LאK 

٧٢K אאLאא١٩٨٣K 
٧٣K אאאLא١٤٢٦K 
٧٤K אLאא١٩٧١K 
٧٥K אLאא١٩٨٣K 
٧٦K אLאא١٩٤٨K 
٧٧K אLאא١٩٨٥K 
٧٨K אאLאאאאא١٩٩٠K 
٧٩K אאאLאאאאא١٩٧٤K 
٨٠K אLאאא١٩٦٩אK 
٨١K אLאאא١٤٠٤K 
٨٢K אאLא١٩٦١ 
٨٣K אLאא١٩٨٤K 
٨٤K אאLאאא١٣٨٣K 
٨٥K אאLאאא١٩٦٠K 
٨٦K אאLא١٣١٤K 
٨٧K אאLאא١٣٩٠K 
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Lאאא١٩٨٠K 
Lא١٩٧٠אK 

٨٨K אLאא١٩٨٤K 
٨٩K אאאאLאאא١٩٧٦אK 
٩٠K אאLא١٢٧٠K 

Lאא 
   Lאא١٩٦٥K  

٩١K אאLאא١٩٨٤K 
٩٢K אLאאאK 
٩٣K אLאא١٣٨٣K 
٩٤K אLאאK 
٩٥K אLא١٩٧٢אK 
٩٦K אK 
٩٧K א אאאאאא

אK 
٩٨K אLאא١٩٦٣אK 
٩٩K אLאאאא

١٩٧٦אK 
١٠٠K אאאא

١٩٦٥K 
١٠١K אאאאLאאא

אא١٩٧٧K 
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١٠٢K אLאאאאא

١٩٥٧K 
١٠٣K אLאא١٩٧٢K 
١٠٤K אאאLא١٩٦١אK 
١٠٥K אLאאא١٩٦٧אK 
١٠٦K אאאLא١٩٦٧אK 
١٠٧K אאאLאאא١٩٦٣K 
١٠٨K אLאאא١٩٦٦אK 
١٠٩K אLאא١٩٦٦K 
١١٠K אLא١٩٦٧K 
١١١K אאאLאאאא

١٩٤٨K 
١١٢K אLאאאאK 
١١٣K אאאLא٧אK 
١١٤K אאL אאאא

١٣٩٦K 
١١٥K אאאLאאא

١٩٧٨K 
١١٦K אאLאאא

אא١٩٩٢אK 
١١٧K אLאאאא١٩٨٣K 
١١٨K אאLאאאK 
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١١٩K Lאאא١٩٧٦אK 
١٢٠K אLאאאאא

١٤٢٩K 
Lא אא
א١٤٢٦א 

   Lא א
אא    

١٢١K אLאK 
١٢٢K אL١٩٩٨אK 
١٢٣K אאLאK 
١٢٤K אLאא١٩٨١אK 
١٢٥K אאLא١٣٥٦K 
١٢٦K אאLא אאא

١٤٢٣אK 
١٢٧K אאLא١٣٨٢K 
١٢٨K אLאא١٩٧٨K 
١٢٩K אLאא١٩٦٦K 
١٣٠K אאLאא١٢٧١K 
١٣١K אאLא١٩٥٣K 
١٣٢K אLאא١٣٥٣אK 
١٣٣K LאאK 
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١٣٤K אאאLאאא

אאאאאKK 
١٣٥K אLאא١٩٩٨K 
١٣٦K אאLאאא

 Kאא
L١٣٠٥ 

   LאאK 
١٣٧K אLא١٩٦٦אK 
١٣٨K אאLאא١٣٠٦K 
١٣٩K Lאאא١٩٤٩K 
١٤٠K אאLא١٩٧٨אK 
١٤١K Lא١٩٦٨אK 
١٤٢K אאLאאאאK 
١٤٣K אאאLא אאא

١٩٦٤K 
١٤٤K Lאאא אא

אK 
١٤٥K אאLאאאא

١٩٩٩K 
١٤٦K אLאאא١٩٥٠K 
١٤٧K אLאאאא١٩٨٠אK 
١٤٨K אLאא١٩٦٥K 
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١٤٩K אLא٩٦٥K 
Lאאא١٩٦٨K 

١٥٠K אאאאא١٩٣٩K 
١٥١K אLאא١٩٥٦K 
١٥٢K אLאא١٩٨١אK 
١٥٣K אLאאאאאא

١٩٧٧K 
١٥٤K אLאאאאאK 
١٥٥K אLא١٩٨٩אK 
١٥٦K אLאK 
١٥٧K אאאאא١٩٩٣אK 
١٥٨K אLאא١٩٤٩K 
١٥٩K אLאאא١٩٨٠אK 
١٦٠K אאLא١٩٧٢אK 

  LאאK 
١٦١K אאאאאLאאאאFאE

אאא١٩٦٩K 
١٦٢K אLאאא١٩٦٦K 
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אW 

١K אאאאאLאא
אא٣א٤١٩٨٩K 

٢K אLאא
אא٢٠٠١אאאאK 

٣K אLאאאאאאא
אאL١٧٢٠٠٩K 

٤K אLאאאאLא
١٢א٢٠٠٨K 

٥K אLאאאLא
אא٢٠٠٢K 

٦K אLאאLאא
٣א١٩٧٦K 

٧K אאLאאאא
١٩٦٢K 

٨K אLאWאא א
١٩٦٦אK 
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١K אאL٢٠٠٢K 
٢K אאאLאא

٢٠٠٥K 
٣K אאאLאא١٩٧٣K 
٤K אאאאא

אאאאא٢٠٠٦K 
٥K אאאאאאאא

٢٠٠٦K 
٦K אאאאאאאא

٢٠٠٨אK 
٧K אאאא١٤٢٩אK 
٨K אאLאאא

אא٢٠٠٦ 
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