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حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
بَابُ أَنَّ حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 10« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّددِ « 4»-32267-1•

نَّ أَعُقْبَةةَ ْْة ِ اَالِةدٍبْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَدنْ 
النَّخْةِِ أَنْ ََکُةانَ النَّخْلَةةُ وَ « 5»فِةي هَةاَائِرِ النَّبِيَّ ص قَضَى

قِ ذَلِةََ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُِِ فِي حَائِطِ الْآاَرِ فَيَخْتَلِفُانَ فِةي حُقُةا
رِيةدٍٍَ فَقَضَى فِيهَا أَنَّ لِکُِِّ نَخْلَةٍ مِ ْ أُولَئََِ مِ َ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَ

.«6»( حِي َ يُعِدُّهَا)مِ ْ جَرَائِدِهَا 
.«7»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ •
(.هامش المخطوط)، (281-5النهاية . )هوائر، الهار الساقط-(5)•

424: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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عُقْبَةَ ْْ ِ اَالِدٍ
عقبة بن خالد األسدي -814299/العينباب/النجاشيرجال[ 1/1]•
رندا لده كاداب أخب. كوفي روى عن أبي عبد اهلل عليده السد  [ 1/2]•

فدر حددثنا أبدو جع: حدثنا محمد بن علي بن تما  قدال: الحسين قال
ن أحمد بن محمد بن الحق عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ع

. أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد بالكااب
عقبدة بدن -533339/عقبدةبداب/العينباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•

. خالد
أخبرنا عدة من أصحابنا عدن محمدد بدن علدي بدن . له كااب[ 3/1]•

حمدد الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اهلل عن م
. بن الحسين عن محمد بن عبد اهلل بن ه ل عن عقبة بن خالد



5

عُقْبَةَ ْْ ِ اَالِدٍ
-3713261/العدينبداب.../عبددأبديأصحاب/الطوسيرجال[ 4/1]•

عقبة بن خالد األسدي -622
. كوفي[ 5/1]•
عقبة بن 45.../عبدأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 7/1]•

خالد أبو علي 
. بن عقبة[ 8/1]•
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عُقْبَةَ ْْ ِ اَالِدٍ
636344/الجزءالرابد /الجزءاألول/الكشيرجال[ 6/1]•

ن حدثني محمد بن مسعود قدال حددثني عبدد اهلل بد-
قال أْيهمحمد عن الوشاء قال حدثنا علي بن عقبة عن 

ن إن لنا خادما ال تعرف مدا نحد( ع)قلت ألبي عبد اهلل 
الت ال ق: عليه فإذا أذنبت ذنبا و أرادت أن تحلف بيمين

هلل رحمکةم ا: و حق الذي إذا ذكرتموه بكيام قال فقدال
.  م  أهِ البيت
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حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
قَةاََ رَسُةاَُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَدالَ« 8»-32268-2•

.اللَّهِ ص حَرِيمُ النَّخْلَةِ طَاَُْ سَعَفِهَا
أَبِدي وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْدنِ مُحَمَّددٍ عَدنْ•

«9»عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْبَخْاَرِيِّ 
.«10»وَ تَقَدَّ َ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَا ِ الْعُقُودِ : أَقُولُ•

424: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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حَرِيمَ النَّخْلَةِ الْمَمَرُّ إِلَيْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا 
.من أبواب عقد البي  و شروطه22من الباب 1تقد  في الحديث -(1)•
.من هذه األبواب7تقد  في الباب -(2)•
.فيه حديثان10الباب -(3)•
.4-295-5الكافي -(4)•
(.هامش المخطوط)، (281-5النهاية . )هوائر، الهار الساقط-(5)•
يحامله خط االصد،، و هدو( حين بعدها)كاب في هامش المصححة االولى -(6)•

.الموجود في المصدر، و في الاهذيب حاى بعدها
.641-144-7الاهذيب -(7)•
.3418-101-3الفقيه -(8)•
.26قرب االسناد -(9)•
.من أبواب أحكا  العقود30تقد  في الباب -(10)•

424: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
بَابٌ جَامِ ٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ -150•
عَدنْ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ. 1/ 9324•

صلى اهلل عليه و « 14»قَضَى النَّبِيُّ »: هِ عليه الس  ، قَالَٰ  أَبِي عَبْدِ ال،ّ
لَدهُ ٰ  ، فَقَضدى«2»نَخْلَةً « 1» عَلَيْهِ ٰ  آله فِي رَجُ،ٍ بَاعَ نَخْلًا، وَاسْاَثْنى

، «3»هِ صلى اهلل عليه و آله بِالْمَدْخَ،ِ إِلَيْهَا، وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا ٰ  رَسُولُ ال،ّ
«5». ««4»جَرَائِدِهَا ٰ  وَمَدى

486: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
.«هٰ  رسول ال،ّ»: والوافي والاهذيب« بخ، بف، جن»في (. 14)•
.«عليه»-:والفقيه« بف»في (. 1)•
.«عليه نخلة»بدل « غلّة نخ ت»: في الوسائ،(. 2)•
.«منها»-:والاهذيب« ط»في (. 3)•
: يددوالجر. جم  الجريدة، وهي واحدة الجريد، فعيلة بمعندى مفعولدة: الجرائد(. 4)•

ورق النخ،، وال يسدمّى جريدداً مدادا  عليده : والخوص. الذي يُجْرَدُ عنه الخُوص
(.جرد)455، ص 2الصحاح، ج : راج . الخوص، وإنّما يسمّى سعفاً

، 3الفقيده، ج . ، معلّقاً عن عليّ بن إبدراهيم640، ح 144، ص 7الاهذيب، ج (. 5)•
ه ، معلّقاً عن إسماعي، بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن آبائ3416، ح 101ص 

، ح 91، ص 18؛ الوسائ،، ج 18809، ح 1055، ص 18عليهم الس   الوافي، ج 
23219.

486: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
هْ،ِ بْدنِ يِيَدادٍ، عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ . 2/ 9325• عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سدَ

مِّ، عَدنْ ٰ  هِ بْدنِ عَبْددِ الدرَّحْمٰ  الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ ال،ّ نِ الْأَصدَ
:مِسْمَ ِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

هِ صدلى اهللٰ  قَالَ رَسُولُ الد،ّ»: هِ عليه الس  ، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ ال،ّ•
أَرْبَعُدونَ « 7»بِئْدرِ الْمَعْطِدنِ ٰ  إِلى« 6»مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ : عليه و آله

سِاُّونَ ذِرَاعداً، « 9»بِئْرِ النَّاضِحِ ٰ  النَّاضِحِ إِلى« 8»ذِرَاعاً، وَمَا بَيْنَ بِئْرِ 
احَّ« 10»وَمَا بَيْنَ  مِائَةِ ذِرَاعٍ، وَالطَّرِيدقُ إِذَا تَشدَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسدُ

«1». «سَبْعَةُ أَذْرُعٍ« 12»عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ « 11»

 487: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
واحد األعطان والمعداطن، وهدي مَبدارإل ا بد، عندد المداء؛ : و العَطَن والمَعْطِن. «العطن»: في الجعفريّات(. 6)•

. ألظماءفإذا اساوفت ردّت إلى المراعي وا-وهو الشرب األوّل-ونَهَلًا-وهو الشرب بعد الشرب-لاشرب عَلَلًا
.«والمراد البئر الاي يساقى منها لشرب ا ب،»: وفي المرآة(. عطن)2165، ص 6الصحاح، ج 

.«العطن»: وفي الجعفريّات. «العطين»: «جن»وحاشية « ط»في (. 7)•
.«بئر»-:«بخ»في (. 8)•
و بئدر . اضححمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، فهو ن: نضح البعير الماء»: قال الفيّومي. «ناضح»: «جت»في (. 9)•

(.نضح)609المصباح المنير، ص : راج . البئر الذي يساسقى ا ب، عليها للزرع وغيره: الناضح
.«بئر»:+ «ط، جن»في (. 10)•
هما ياشاحّان على أمر، إذا تنايعاه، اليريد ك،ّ واحد منهما أن يفوته؛ من الشدحّ، وهدو البخد، مد : يقال(. 11)•

(.شحح)495، ص 2لسان العرب، ج : راج . حرص
.«هله، فحدّهوالطريق إذا تشاحّ عليه أ»بدل « والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله»: في الجعفريّات(. 12)•
، بسند آخر عن أبي عبدد 15الجعفريّات، ص . ، معلّقاً عن سه، بن يياد642، ح 144، ص 7الاهذيب، ج (. 1)•

؛ 570، ح 130، ص 7الاهدذيب، ج : راجد . ه، عن آبائه عليهم الس   عن النبديّ صدلى اهلل عليده و آلدهٰ  ال،ّ
، ص 25؛ الوسائ،، ج 18819، ح 1058، ص 18الوافي، ج 60، ح 13، المجلس 377واألمالي للطوسي، ص 

.32274، ح 426

 487: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِدي عُمَيْدرٍ، عَدنْ أَبِدي. 3/ 9326•

:الْمَغْرَاءِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَايِ ٍ
بَيْنَ دَارَيْنِ، فَزَعَمَ « 2»هِ عليه الس   عَنْ حَظِيرَةٍ ٰ  أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ ال،ّ•

مِدنْ قِبَلِدهِ « 4»لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي ٰ  أَنَّ عَلِيّاً عليه الس   قَضى« 3»
«6». «5»الْقِمَاطُ 

 488: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
، يقيهمدا الموض  الذي يحاط عليه لاأوي إليه الغنم وا ب: الحظيرة في األص،(. 2)•

. بما أحاط بالشي ء، وهي تكون مدن قصدب وخشد: والحظيرة أيضاً. البرد والريح
(.حظر)203، ص 4؛ لسان العرب، ج 404، ص 1النهاية، ج : راج 

.«فذكر»: في الوافي والفقيه(. 3)•
.«الاي»: «ط»في (. 4)•
هي الشُّرُط الاي يشدّ بها الخُدّّ ويوثدق مدن ليدف أو خدوص أو : «القِماط»(. 5)•

يشدّ بها الخرقة الاي: والقِماط أيضاً. البيت الذي يعم، من القَصَب: والخُّّ. غيرهما
(.قمط)516؛ المصباح المنير، ص 108، ص 4النهاية، ج . الصبيّ في مهده

، معلّقاً عن منصور بن حداي ، مد  اخدا ف 3412، ح 100، ص 3الفقيه، ج (. 6)•
  ، ، بسند آخر عن أبي جعفر، عن آبائه، عن عليّ عليهم الس3412وفيه، ح . يسير

، 454، ص 18؛ الوسدائ،، ج 18832، ح 1065، ص 18م  اخا ف الدوافي، ج 
.24027ذي، ح 

 488: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْدنِ ٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 4/ 9327•

:«7»هِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ٰ  عَبْدِ ال،ّ
أَنْ تَكُدونَ « 8»فِي هَوَائِرِ النَّخْ،ِ ٰ  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهلل عليه و آله قَضى•

قُدوقِ الْدخخَرِ، فَيَخْاَلِفُدونَ فِدي حُالنَّخْلَةُ وَالنَّخْلَاَانِ لِلرَّجُ،ِ فِدي حَدائِطِ 
غَ ئِكَ مِنَ الْدأَرِِْ مَبْلَدٰ  فِيهَا أَنَّ لِكُ،ِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولٰ  لِكَ، فَقَضىٰ  ذ

«2». «1»جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا 

 488: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
ه بدن هد ل عدن ٰ  تكرّرت في األسناد رواية محمّد بن عبد ال،ّ(. 7)•

:ه عليده السد  ، منهدا الحدديثانٰ  عقبة بن خالد عن أبي عبدد الد،ّ
السادس والساب  من الباب السدابق، والحدديث السدادس مدن نفدس

عبدد وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي. الباب
و ه عليه الس  ، ف  يخفى مدا فدي السدند مدن وقدوع السدقط أٰ  ال،ّ

؛ رجددال 814، الددرقم 299رجددال النجاشددي، ص : راجدد . ا رسددال
، ص 11؛ معجم رجال الحدديث، ج 3713، الرقم 261الطوسي، ص 

448-449.

 488: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
.«في حريم النخ،: والصواب»: وفي الوافي. «هذا النخ،»: وفي الاهذيب. «هرائر النخ،»: في الوافي(. 8)•
ر بمعندى في هوائر، في أكثر النسخ بالهاء، ثمّ الواو، ثمّ الراء المهملدة؛ مدن الهدو: قوله عليه الس  »: وفي المرآة•

.السقوط، أي في مسقط الثمار للشجرة المساثناة، أو في الشجرة الاي اسقطت من المبي 
ى بعد؛؛ قالهم وكبّ بعضهم علد: حمله عليه؛ والقو : صرفه؛ وعلى الشي ء: هاره عن الشي ء: وقال الفيرويآبادي•

. االةوق  في األمر بقلّدة مبد: وتهوّر الرج،. هدمه: والبناء. صرعه، كهوّره: حريه؛ وف ناً: غشّه؛ والشي ء: والرج،
.اناهى

بدالراءين وبع؛ تلك المعاني ال يخلو من مناسبة وإن كان الك،ّ بعيداً، وفدي بعد؛ نسدخ الكاداب والاهدذيب•
كور، وفدي المهملاين، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رف  األصواب في المنايعات الناشئة من االسداثناء المدذ

.عن نخلاهبعضها باقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي، أي طرد المشاري البائ 
حيح لالك في النسخ في هذا الموض  اخا ف فاحش، ولم أقف على معنى ص: أقول: وقال الفاض، ا سارآبادي•

يث السدابق في ثنيا النخ،، وهو اسم من االساثناء، ويؤيّد ذلك الحدد: األلفاظ، والظاهر أنّ هنا تصحيفاً وصوابه
(.هور)690، ص 1القاموس المحيط، ج : وراج . «آخره؛ فإنّه تفسير لما قبله« أن يكون النخ،»: وتعقيبه بقوله

مناهى أي: حين بعدها، قال الوالد العلّامة رحمه اهلل: قوله عليه الس  »: وفي المرآة. «يعدّها»: في الاهذيب(. 1)•
  يجوي والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها، ف. طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في األرِ لسقوط الثمرة أو هما

.«بيعه منفرداً، ب، هو حقّ يجوي الصلح عليه
، ص 18، معلّقاً عن محمّد بدن يحيدى، مد  اخدا ف يسدير الدوافي، ج 641، ح 144، ص 7الاهذيب، ج (. 2)•

.32267، ح 424، ص 25؛ الوسائ،، ج 18811، ح 1055

 488: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْبَرْقِديِّ، عَدنْ . 5/ 9328•

:عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَال296َ/ 5،ٰ  مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى
« 3»ةِ حَدرِيمُ الْبِئْدرِ الْعَادِيَّد»: هِ عليه الس   يَقُولُٰ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ال،ّ•

.«4« »أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا
•______________________________

 489: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
أنّها فإذا شجرة عاديّة، أي قديمة، ك: في حديث قسّ»: قال ابن األثير(. 3)•

ونه إلدى نسبت إلى عاد، وهم قو  هود النبيّ عليه الس  ، وك،ّ قديم ينسدب
(.عدا)195، ص 3النهاية، ج . «عاد وإن لم يدركهم

ى نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إل»: 412، ص 12وفي مسالك األفها ، ج •
إحداث الموات؛ ألنّ ما كان من يمن عاد وما شدابهه فهدو مدوات غالبداً، 
ب وخّّ عاد بالذكر ألنّها في الزمن األوّل كان لها آبار فدي األرِ، ونسد

.«إليها ك،ّ قديم
الفقيده، . ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد645، ح 145، ص 7الاهذيب، ج (. 4)•

ه ، مرسلًا من دون الاصريح باسم المعصدو  عليد3873، ح 238، ص 3ج 
؛ الوسائ،، 18821، ح 1059، ص 18الس  ، م  اخا ف يسير الوافي، ج 

.32269، ح 425، ص 25ج 
 489: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
عَطَدنٍ، ٰ  إِلى« 1»خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ »: ٰ  وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى•

ةٍ ٰ  لِدكَ إِلدىٰ  أَقَد،َّ مِدنْ ذ« 3»، فَيَكُونُ «2»أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ  خَمْسدَ
«4». «وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً

 490: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
•______________________________
لااء با« جن»وفي . «أن تكون»: والوسائ،« ط، بخ، بس، بف، جت، جد»في (. 1)•

.والياء معاً
.«طريق»: والوافي والفقيه والاهذيب« بف»في (. 2)•
.«فاكون»: «ى، جد، جن»في (. 3)•
، مد  ييدادة فدي 526، ح 146؛ و فيده، ص 172، ح 53قرب ا سناد، ص (. 4)•

، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد، 3417، ح 101، ص 3آخره؛ الفقيه، ج 
، بسدند آخدر 60، ح 377األمالي للطوسدي، ص . عن أبيه، عن عليّ عليهم الس  

عاديّدة وحدريم البئدر ال»: ه صلى اهلل عليه و آله، وتما  الرواية فيهٰ  عن رسول ال،ّ
، وفيه 646، ح 146، ص 7الاهذيب، ج . م  ييادة في أوّله وآخره« خمسون ذراعاً

، 18م  اخا ف يسير الدوافي، ج « ..وفي رواية اخرى خمسون ذراعاً إلّا »: هكذا
.32270، ح 425، ص 25؛ الوسائ،، ج 18821، ح 1059ص 

486: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْدنِ ٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 6/ 9329•

:هِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍٰ  عَبْدِ ال،ّ
إِنْ -«5»يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْدرَيْنِ »: هِ عليه الس  ، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ ال،ّ•

مِائَةِ ذِرَاعٍ، وَإِنْ كَانَدتْ أَرْضداً رِخْدوَةً -كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً« 6» خَمْسدُ
«7». «فَأَلْفُ ذِرَاعٍ

 490: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
.«القناتين»: 3871في الفقيه، ح (. 5)•
.«إذا»: والوسائ، والاهذيب« بخ، بف»في (. 6)•
، معلّقاً عدن محمّدد بدن 644، صدر ح 145، ص 7الاهذيب، ج (. 7)•

، مرسدلًا مدن دون الاصدريح 3422، ح 102، ص 3الفقيه، ج . يحيى
، مرسدلًا عدن 3871، ح 238باسم المعصو  عليه الس  ؛ وفيده، ص 

وافي، ج ه صلى اهلل عليه و آله، وفيهما م  اخا ف يسير الٰ  رسول ال،ّ
.32271، ح 425، ص 25؛ الوسائ،، ج 18816، ح 1057، ص 18

486: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ. 7/ 9330•
«10». «9»وَمَا يَلِيهَا « 8»حَرِيمُ النَّهَرِ حَافَاَاهُ •

 490: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
هاية، الن: راج . ناحية الموض  وجانبه: والحافة. جانباه: «حافااه»(. 8)•

(.حوف)462، ص 1ج 
ا ومد»: «بدف»وفي . «وما يليهما»: والوافي« بخ، بس، جن»في (. 9)•

.«بينهما
، ص 25؛ الوسدائ،، ج 18823، ح 1060، ص 18الدوافي، ج (. 10)•

.32272، ح 426

486: ، ص10؛ ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ. 8/ 9331•
يده و هِ صلى اهلل علٰ  أَنَّ رَسُولَ ال،ّ»: هِ عليه الس  ٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ ال،ّ•

أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، « 2»بِئْرِ الْمَعْطِنِ ٰ  إِلى« 1»مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ : آله قَالَ
 الْعَديْنِ بِئْرِ النَّاضِحِ سِاُّونَ ذِرَاعداً، وَمَدا بَديْنَٰ  وَمَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلى

« 4»خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَالطَّرِيقُ يَاَشَاحُّ -يَعْنِي الْقَنَاةَ-«3»الْعَيْنِ ٰ  إِلى
«6». «أَذْرُعٍ« 5»عَلَيْهِ أَهْلُهُ، فَحَدُّهُ سَبْعَةُ 

 491: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
اب، وهذا الحديث مث، الحديث الثاني من هذا الب. «العطن»: «ط»في (. 1)•

.وقد شرحنا المفردات هناإل
.«العطن»: «ط»في (. 2)•
.«وما بين بئر العين إلى بئر العين»: «بئر»:+ «ط»في (. 3)•
.«إذا تشاحّ»: والاهذيب« ط، بخ، بف»في (. 4)•
.«سب »: «جت»وحاشية « جد، جن»في (. 5)•
، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، 643، ح 145، ص 7الاهذيب، ج (. 6)•

؛ و 32273، ح 426، ص 25؛ الوسائ،، ج 18820، ح 1059، ص 18ج 
.«والطريق ياشاحّ»: ، من قوله24030، ح 455، ص 18ج 

 491: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
فْوَ. 9/ 9332• انَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صدَ

:، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَايِ ٍٰ  بْنِ يَحْيى
أَلْاُهُ عَدنْ خُدٍّّ : هِ عليه الس  ، قَدالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ ال،ّ• بَديْنَ « 7»سدَ

رِ بِهِ لِصَاحِبِ الدَّاٰ  عليه الس   قَضى« 9»أَنَّ عَلِيّاً « 8»دَارَيْنِ، فَزَعَمَ 
« 12». «11»مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ « 10»الَّذِي 

 491: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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َْابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُاقِ -150
ي خِصاص وأخصاص، سدمّ: وجمعه. بيت يُعْمَ، من الخشب والقصب: الخُّّ(. 7)•

(. خصدّ)37، ص 2النهايدة، ج . به لما فيه من الخصاص، وهي الفُرَج واألنقاب
لددارين، ويسافاد من الفقيه أنّ الخُّّ هو الحائط من القصدب بدين ا»: وفي الوافي

.«وهو أوفق بالحديث
.«فذكر»: في الوافي(. 8)•
.«أمير المؤمنين»: والوافي« بخ، بف»في (. 9)•
.«الذي»-:«ط»في (. 10)•
ال وقد»: وفي المدرآة. مضى معنى القماط ذي، الحديث الثالث من هذا الباب(. 11)•

اب، وهو إنّ القماط هو الحجر الذي يعلّق منه على الب: وقد قي،: الصدوق في الفقيه
.«غير معروف

، معلّقاً عن أبي عليّ األشعري الدوافي، ج 649، ح 146، ص 7الاهذيب، ج (. 12)•
.24027، ذي، ح 454، ص 18؛ الوسائ،، ج 18831، ح 1065، ص 18

 491: ، ص10، ج (دار الحديث-ط )الکافي 
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ضاْط الحکم الاالئي
ليه و آله قضى النبي صلى اللّه ع: و عن أبي عبد اللّه عليه السّ   قال•

ه بالمدخ، في رج، باع نخ  و اساثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّ
« 8»إليها و المخرج منها و مدى جرائدها 

.من أبواب أحكا  العقود-30الباب -كااب الاجارة-الوسائ،( 8)•

 53: ، ص1، ج (الرسائِ لإلمام الخميني)القااعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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مَ ْ َْاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ
لَيْهَدا بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْاَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ فَلَهُ الْمَدْخَ،ُ إ30ِ« 3»•

وَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا إِلَّا مَ َ الشَّرْطِ 
نِ « 4»-23218-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْدنِ الْحَسدَ

كَرِيَّ ع فِدي كَاَبْتُ إِلَيْهِ ع يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْعَسْ: يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ
 لَدهُ مَمَدر  رَجُ،ٍ بَاعَ بُسْاَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْ ٌ فَاسْاَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَ،ْ
شَّجَرَةِ الَّاِدي إِلَى الْبُسْاَانِ إِلَى مَوْضِ ِ شَجَرَتِهِ الَّاِي اسْاَثْنَاهَا وَ كَمْ لِهَذِهِ ال

عِهَا الَّدذِي هِديَ « 5»اسْاَثْنَاهَا إِلَى  حَوْلِهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَددْرِ مَوْضدِ
تَعَةدَّى لَهُ مِ ْ ذَلََِ عَلَى حَسَبِ مَا َْاعَ وَ أَمْسَََ فَلَةا يَثَابِاَةٌ فِيهِ فَوَقَّ َ 
.إِنْ شَاءَ اللَّهُالْحَقَّ فِي ذَلََِ

90: ، ص18وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ َْاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ
.381-90-7الاهذيب -(4)•
.في المصدر من األرِ الاي-(5)•

90: ، ص18وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ َْاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَدنْ أَبِيدهِ « 1»-23219-2•

بِيُّ ص النَّقَضَى: عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَةهُ فَقَضَةىوَ اسْتَثْنَى غَلَّةةَ نَخَلَةاتٍ -فِي رَجٍُِ َْاعَ نَخْلًا

ِْالْمَدْاَِِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَةدَى -رَسُاَُ اللَّهِ ص
.جَرَائِدِهَا

دُوقُ « 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَدنْ عَلِديِّ بْدنِ إِبْدرَاهِيمَ • وَ رَوَاهُ الصدَّ
وَ يَأْتِي مَدا : أَقُولُ« 3»بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِي،َ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع 

. «4»يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 

 91: ، ص18وسائِ الشيعة، ج 
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مَ ْ َْاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ
.1-295-5الكافي -(1)•
.640-144-7الاهذيب -(2)•
.3416-101-3الفقيه -(3)•
.من أبواب إحياء الموات10ياتي في الباب -(4)•

 91: ، ص18وسائِ الشيعة، ج 
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ضاْط الحکم الاالئي
ل اللّده قضى رسدو: سمعاه يقول: و عن أبي عبد اللّه عليه السّ   قال•

صلى اللّه عليه و آله في سي، وادي مهدزور للدزرع إلدى الشدراإل و
بدي للنخ، إلى الكعب ثم يرس، الماء إلى أسف، من ذلك قدال  ابدن أ

.إلى غيرها من الروايات« 1»و مهزور موض  واد : عمير

-18الباب -كااب إحياء الموات-الوسائ،( 1)•

 53: ، ص1، ج (الرسائِ لإلمام الخميني)القااعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَشَاحَّ أَهْ،ُ الْمَاءِ حُبِسَ عَلَى الْدأَعْلَى لِلدزَّرْعِ إِلَدى 8« 6»•

وَ لِلنَّخْ،ِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُدْفَ ُ إِلَى مَا يَلِيهِ « 7»الشِّرَاإلِ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَددَ « 8»-32259-1•

رٍ عَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ
مِعْاُهُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سدَ الْحَکَمِ ْْ ِ أَيْمَ َ 

-«9»رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْ،ِ وَادِي مَهْدزُورٍ قَضَىيَقُولُ 
لْمَداءُ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاإلِ وَ النَّخْ،ِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَ،ُ ا

-أَسْفَ،َ مِنْ ذَلِكَإِلَى 
.وَ مَهْزُورٌ مَوْضِ ُ وَادٍ-قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ•

420: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
القداموس المحديط)الذي في ظداهر القدد ، الشراك سير النعِ -(7)•

(سير النع، بند كفش هادوي(.)308-3-شرإل
.619-140-7، الاهذيب 3-278-5الكافي -(8)•
القداموس )، (هامش المخطدوط. )مهزور موض  هلك فيه ثمود-(9)•

"، و في المصدر ييادة(2161-المحيط هزر

لدى أن يحبس األعلى على األسف، للنخد، الدى الكعبدين و للدزرع ا•
.الشراكين ثم يرس، الماء الى أسف، من ذلك

(.هامش المخطوط)، و في الفقيه مهزوي "•

420: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 



38

إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
فَ،َ مِنْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَسْ•

«1»ذَلِكَ 
لِلدزَّرْعِ إِلَدى وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ الصَّدُوقُثُمَّ قَالَ « 2»-32260-2. •

-وَ النَّخْ،ِ إِلَى السَّاقَيْنِ-الشِّرَاكَيْنِ
.قُاٍَِّ الْاَادِی وَ ضَعْفِهِحَسَبِوَ هَذَا عَلَى قَالَ•
.سَّاقِلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْكَعْبَ مُاَّصِ،ٌ بِالسَّاقِ وَ لَعَ،َّ الْمُرَادَ هُنَا أَوَّلُ ال: أَقُولُ•

 421: ، ص25وسائِ الشيعة، ج 
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الْحَکَمِ ْْ ِ أَيْمَ َ
حكم بن أيمن الحناط -354137/الحاءباب/النجاشيرجال[ 1/1]•
مولى قريش أبو علي جد فقاعة الخمري و هو أحمد بن علدي[ 1/2]•

ده و كان أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري مدن ولد. بن الحكم
هلل روى حكم عن أبي عبدد ا. نهد بن ييد[ ولد]رحمه اهلل يذكر أنه من 

خبرندي أ. له كااب يرويه ابن أبي عميدر. و أبي الحسن عليهما الس  
طدة حدثنا ابدن ب: عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة الطبري قال

حدثنا الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عدن حكدم: قال
. به
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الْحَکَمِ ْْ ِ أَيْمَ َ
الحكم بدن -246160/الحكمباب/الحاءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•

. أيمن
بدن أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفض، عن ا. له أصِ[ 3/1]•

  اْ  أْي عمير ع  الحکةم ْةبطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
. أيم 



41

الْحَکَمِ ْْ ِ أَيْمَ َ
-2250185/الحداءبداب.../عبددأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 4/1]•

الحكم بن أيمن -107
. مولى قريش الخياط كوفي[ 5/1]•
حكم بن 38.../عبدأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 6/1]•

أيمن الخياط 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّددٍ عَدنْ « 3»-32261-3•

: مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْدرَاهِيمَ عَدنْ أَبِدي عَبْددِ اللَّدهِ ع قَدالَ
-رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْ،ِ وَادِي مَهْدزُورٍقَضَى

ى لِلنَّخْد،ِ إِلَد-أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَ،ِ
.وَ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ-الْكَعْبَيْنِ

.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ« 4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ •

 421: ، ص25وسائِ الشيعة، ج 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْ،ِ بْدنِ يِيَدادٍ عَدنْ « 5»-32262-4•
عَبْدِ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفِّْ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي

يْ،ِ وَادِي : اللَّهِ ع قَالَ ولُ اللَّدهِ ص فِدي سدَ ى رَسدُ قَضدَ
وَ لِأَهْ،ِ الدزَّرْعِ إِلَدى-لِلنَّخْ،ِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-مَهْزُورٍ

.الشِّرَاكَيْنِ

 421: ، ص25وسائِ الشيعة، ج 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
•______________________________

.3410-99-3الفقيه -(1)•
.3411-99-3الفقيه -(2)•
.4-278-5الكافي -(3)•
.620-140-7الاهذيب -(4)•
.5-278-5الكافي -(5)•

 421: ، ص25وسائِ الشيعة، ج 
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إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ « 1»-32263-5•

 ع مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِدي عَبْددِ اللَّدهِ
يِِْقَضَى: قَالَ أَنَّ -رَسُاَُ اللَّهِ ص فِي شُرْبِ النَّخِِْ ِْالسةَّ

مِ َ الْمَةاءِ إِلَةى « 2»يُتْرَكُ -الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبَِْ الْأَسْفَِِ
فَِِ الَّةذِی يَلِية-الْکَعْبَيْ ِ رَّحُ الْمَةاءُ إِلَةى الْأَسةْ -هِثُمَّ يُسةَ

.وَ يَفْنَى الْمَاءُ« 3»( يَنْقَضِيَ الْحَاَائِطُ)کَذَلََِ حَتَّى 
.«4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ •

 422: ، ص25وسائِ الشيعة، ج 



46

إِذَا ََشَاحَّ أَهُِْ الْمَاءِ

.6-278-5الكافي -(1)•
.في المصدر و يارإل-(2)•
في المصدر تنقضي الحوائط، و الحدوائط جمد  حدائط، و هدو -(3)•

(.355-2-القاموس المحيط حوط. )البساان
.621-140-7الاهذيب -(4)•
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ضاْط الحکم الاالئي
ه هدو و أمثال ذلك و كان المسافاد منيقاَأو قاَو اما ما ورد بلفظ •

المااب ، مدن القضاء أو األمر المولوي السلطاني فكثير أيضا يطل  عليه
الماقدمة في المقدمة بروايدة الصددوق « 2»ذلك رواية عقبة بن خالد 

لّه بذلك رسول القضىالراجعة إلى شق القناة بجنب قناة األخر و فيها 
ة ان كانت األولى أخذت ماء األخيرة لم يكن لصاحب األخيدر: و قال

.على األول سبي،

-16الباب -كااب إحياء الموات-الوسائ،( 2)•

 54: ، ص1، ج (الرسائِ لإلمام الخميني)القااعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ قَنَاةً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ بِأُخْرَى أَقْدَ َ مِنْهَدا16« 5»•

ثَّانِيَةِ لَمْ عُوِّرَتِ الْأَخِيرَةُ وَ كَيْفِيَّةِ اعْاِبَارِ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ إِنْ أَضَرَّتِ الْأُولَى بِال
يَضْمَنْ صَاحِبُهَا 

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّددِ « 6»-32287-1•

نْ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْدنِ خَالِددٍ عَد
قَّ فِيةهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  « 8»قَنَةاًٍ « 7»فِي رَجٍُِ أَََةى جَبَلًةا فَشةَ

مَانِ  « 9»فَذَهَبَتْ قَنَاٍُ الْآاَرِ ِْمَاءِ قَنَاٍِ الْةأَوََِّ قَةاََ فَقَةاََ يَتَقَاسةَ
رَّتْ ِْصةَ ِْحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً  احِبَتِهَا فَةِِنْ فَيُنْظَرُ أَيَّتُهُمَةا أَضةَ

.الْأَاِيرٍََ أَضَرَّتْ ِْالْأُولَى فَلْتُعَاَّرْ« 1»رَأَيْتَ 
.  نقطع ماؤهاطّمها وسّد أعينها التي ينبع منها الماء حتّى ا: وتعوير البئر•

(.عور) 319، ص 3النهاية، ج :راجع

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
(.هامش المخطوط)في الفقيه و ال يضار -(1)•
.647-146-7الاهذيب -(2)•
.3870-238-3الفقيه -(3)•
مدن أبدواب الشدفعة، و فدي 5مدن البداب 1تقد  في الحديث -(4)•

.من هذه األبواب14و 13و 12األبواب 

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
.أحاديث3فيه 16الباب -(5)•
.7-294-5الكافي -(6)•
(.هامش المخطوط)في الفقيه منه -(7)•
، في الفقيه ييادة جرى ماؤها سنة ثم إن رج  أتى ذلك الجبد-(8)•

(.هامش المخطوط)فشق منه قناة اخرى 
(.هامش المخطوط)في الفقيه يقايسان -(9)•
 433: ، ص25وسائ، الشيعة، ج •

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ نَحْدوَهُ« 2»-32288-2•

رَسُاَُ اللَّةهِ ص ِْةذَلََِ وَ قَةاََ إِنْ کَانَةتِ قَضَىوَ وَ يَادَ 
لَى الْأُولَى أَاَذَتْ مَاءَ الْأَاِيرٍَِ لَمْ يَکُ ْ لِصَاحِبِ الْأَاِيرٍَِ عَ

.الْأَوََِّ سَبِيٌِ

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّددِ بْدنِ يَحْيَدى « 3»-32289-3•

ََةى فِي رَجٍُِ احْتَفَةرَ قَنَةاًٍ وَ أَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّدهِ ع 
-إِلَى جَانِبِهَةا قَنَةاًٍ« 4»ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ -لِذَلََِ سَنَةٌ

لَيْلَةةً هَةذِ ِ وَ -الْبِئْرِ« 5»فَقَضَى أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ ِْحَقَائِبِ 
فَِِنْ کَانَتِ الْأَاِيرٍَُ أَاَذَتْ مَاءَ الْأُولَى عُةاِّرَتِ-لَيْلَةً هَذِ ِ

-وَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَى أَاَذَتْ مَاءَ الْةأَاِيرٍَِ-الْأَاِيرٍَُ« 6»
.لَمْ يَکُ ْ لِصَاحِبِ الْأَاِيرٍَِ عَلَى الْأُولَى شَيْ ءٌ

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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مَ ْ حَفَرَ قَنَاًٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا أَضَرَّتْ ِْأُاْرَى
. «7»وَ تَقَدَّ َ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
(.هامش المخطوط)في الفقيه كانت -(1)•
.3420-102-3الفقيه -(2)•
.644-145-7الاهذيب -(3)•
.في المصدر حفر-(4)•
.، و كذلك في المصدر(هامش المخطوط)في نسخة بجوانب -(5)•
.في المصدر غورت-(6)•
مدن أبدواب الشدفعة، و فدي 5مدن البداب 1تقد  في الحديث -(7)•

.من هذه األبواب15و 14و 13و 12األبواب 

432: ، ص25وسائِ الشيعة؛ ج 
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