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ضابط الحکم الوالئی
: اله عليهه الاله ق  هٰ  و منه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد اللّ•

ه ثهم كان رسول اللّه إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلالهم بين يدي
سهول اللّهه يقول سيروا باسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة ر
 صبيا و ال ال تغلّوا و ال تمثلوا و ال تغدروا و ال تقتلوا شيخا فانيا و ال

« 4»امرأة و ال تقطعوا شجرا اال ان تضطروا إليها 

من أبواب جهاد العدو و مها -15الباب -كتاب الجهاد-الوسائل( 4)•
.يناسبه

 54: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
بَابُ آدَابِ أُمَرَاءِ الالَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 15« 2»•

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ « 3»-19984-1•
نْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الالَّكُونِيِّ عَ

رِيَّةد دَ عَها عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَعَهثَ سهَ
.لَهَا

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَهنِ ابْهنِ أَبِهي « 4»-19985-2•

ةَ عَنْ أَبِي حَمْزَأَظُنُّهُعُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ  َالَ 
ولُ ال: الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  َالَ لَّههِ كَهانَ رَسهُ

يْنَ فَأَجْلَالَهُمْ بَ-ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةد دَعَاهُمْ
ي سَبِيلِ وَ فِ-يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِالْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ

-اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
يْخاد وَ لَا تَقْتُلُ-تَغْدِرُواوَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغُلُّوالَا • وا شهَ

اد إِلَّا أَنْ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَر-فَانِياد وَ لَا صَبِيّاد وَ لَا امْرَأَةد
 أَوْ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُالْلِمِينَ-تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا

رِكِينَ فَهُهوَ جَهارٌ-أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشهْ
 فِهي فَهإِنْ تَهبِعَكُمْ فَهأَكُوكُمْ-حَتَّى يَالْمَعَ كَلَاقَ اللَّهِ

.اللَّهِوَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا بِ-الدِّينِ

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 

ي اْلَمَحاِسِن َعنِ َو َرَواهُ اْلبَْرقِيُّ فِ 
دِ  ْبِن ُحْمَراَن وَ اْلَوشَّاِء َعْن ُمَحمَّ

اجٍ ِكلَ  ُهَما َعْن أَبِي َجِميِل ْبِن َدرَّ
ِ ع ِمثْلَهُ  «5»َعْبِد َّللاَّ

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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تَغُلُّواوَ لَا تَغْدِرُوالَا 
غدر •
.الغين و الدال و الراء أصلٌ صحيح يدلُّ على تَرك الشى ء•
.يقال غَدَر يَغْدِرُ غَدْراد. نَقْضُ العَهْد و تَرْك الوفاءِ به: من ذلك الغَدْر•
(413: ، ص4معجم مقائيس اللغة؛ ج )•

«ال إغْ لَ و ال إس ل» ول النبى عليه الال ق فأمَّا •
الخيانة: فاإلغالل•
(376: ، ص4معجم مقائيس اللغة؛ ج )•
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
•______________________________

(.هامش المخطوط)ذو الشريفتين -في نالخة-(1)•
أحاديث 5فيه 15الباب -(2)•
.7-29-5الكافي -(3)•
.231-138-6، التهذيب 1-27-5الكافي -(4)•
.51-355-المحاسن-(5)•

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
« 1»وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ •
وَ عَنْ عَلِهيِّ بْهنِ « 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ •

.«3»إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ 

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
عَدَةَ « 4»-19986-3• وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُالْلِمٍ عَهنْ مَالهْ

عَهثَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَ: بْنِ صَدَ َةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  َالَ
ةِ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَهلَّ فِهي كَاصهَّ -أَمِيراد لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ

مِ اللَّههِ وَ-ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةد ثُمَّ يَقُولُ-نَفْالِهِ  فِهي اغْهزُ بِالهْ
وَ لَها واتَغُلُّهوَ لَها تَغْهدِرُوالَا - َاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ-سَبِيلِ اللَّهِ
ا تُحْرِ ُهوا وَ لَه-وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداد وَ لَا مُتَبَتِّلدا فِي شَاهِقٍ-تُمَثِّلُوا

جَرَةد مُثْمِهرَةد وَ لَه-النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِ ُوهُ بِالْمَاءِ ا وَ لَها تَقْطَعُهوا شهَ
-لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ-تُحْرِ ُوا زَرْعاد

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكُهمْ -يُؤْكَلُ لَحْمُهُ« 5»وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا •

وَ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاد لِلْمُالْلِمِينَ فَهادْعُوهُمْ إِلَهى إِحْهدَى-مِنْ أَكْلِهِ
-فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَها ْبَلُوا مِهنْهُمْ وَ كُفُّهوا عَهنْهُمْ-ثَلَاثٍ

ا فَها ْبَلُوا مِنْههُ وَ كُفُّهو-ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَاقِ فَهإِنْ دَكَلُهوا فِيههِ
لُوا فَإِنْ فَعَلُهوا فَها ْبَ-وَ ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَاقِ-عَنْهُمْ

-وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُهَاجِرُوا وَ اكْتَارُوا دِيَهارَهُمْ-مِنْهُمْ وَ كُفُّوا عَنْهُمْ
كَههانُوا بِمَنْزِلَههةِ أَعْههرَابِ -وَ أَبَههوْا أَنْ يَههدْكُلُوا فِههي دَارِ الْهِجْههرَةِ

-يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ-الْمُؤْمِنِينَ

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
إِلَّا -ئادوَ لَا يَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ ءِ وَ لَا فِي الْقِالْمَةِ شَيْ•

نِ فَإِنْ أَبَهوْا هَهاتَيْ-فِي سَبِيلِ اللَّهِ« 6»أَنْ يُهَاجِرُوا 
وَ هُههمْ -فَههادْعُوهُمْ إِلَههى إِعْطَههاءِ الْجِزْيَههةِ عَههنْ يَههدٍ
وَ كُه َّ-صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَا ْبَلْ مِهنْهُمْ

وَ -عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ  بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَهيْهِمْ
-جَاهِدْهُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 

فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ -وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ•
 بِهِمْ فَلَا تَنْزِلْ-يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ثُهمَّ ا ْهضِ -وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ« 1»
 عَلَهى فَإِنَّكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ-فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ

يهِمْ أَقْ لَمْ تَدْرُوا تُصِيبُوا حُكْمَ اللَّهِ فِ-حُكْمِ اللَّهِ
-لَا

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
فَإِنْ آذَنُهوكَ عَلَهى أَنْ -وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ•

 وَ فَلَها تُنْهزِلْهُمْ-تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ
وَ ذِمَههمِ آبَههائِكُمْ وَ -لَكِههنْ أَنْههزِلْهُمْ عَلَههى ذِمَمِكُههمْ

كُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِ-إِكْوَانِكُمْ
 أَنْ مِنْ-كَانَ أَيْالَرَ عَلَيْكُمْ يَوْقَ الْقِيَامَةِ-وَ إِكْوَانِكُمْ

.تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 

.وَ كَذَا الَّذِي  َبْلَهُ« 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ •

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
•______________________________

.9-30-5الكافي -(1)•
.233-139-6التهذيب -(2)•
.9ذيل حديث 9-30-5الكافي -(3)•
.8-29-5الكافي -(4)•
.أثبتناه من المصدر-(5)•
(.هامش المخطوط)يجاهدوا -في التهذيب-(6)•

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 

عَبْدُ اللَّههِ بْهنُ جَعْفَهرٍ فِهي « 3»-19987-4•
مِعْتُ  ُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ  َالَ سَ

ولُ اللَّههِ ص إِذَا بَعَهثَ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ رَسهُ
بَعَثَ مَعَههُ مِهنْ ثِقَاتِههِ مَهنْ-جَيْشاد فَاتَّهَمَ أَمِيراد
.يَتَجَالَّسُ لَهُ كَبَرَهُ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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فاتهم أميرا
:و في  رب االسناد عن الريهان بهن الصهلت  هال•

ا إذ( ص)كان رسول اللّهه : يقول( ع)سمعت الرضا 
مهاق كان ال يثهق بهه تاى )فاتهم أميرا بعث جيشا 

بهره بعث معه من ثقاته من يتجالس لهه ك( الوثوق
«4».

363: ؛ ص(معرفت، محمد هادى)تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُالَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْه ِ« 4»-19988-5•

الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُهؤْمِنِينَ ع فِهي كَلَهاقٍ لَههُ فِهي حَهضِّ 
أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ فَقَدِّمُوا الهدَّارِعَ وَ أَكِّهرُوا الْحَاسِهرَ وَ
يُو ِ عَهنِ الْهَهاقِ  وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَهى لِلالهُّ

لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا « 5»الْتَوُوا فِي أَطْرَا ِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ 
كَنُ لِلْقُلُهوبِ وَ أَمِي تُهوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسهْ

هَها وَ لَها الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَايَتَكُمْ فَلَا تُمِيلُو
تُخَلُّوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَيْدِي الشُّجْعَانِ مِنْكُمْ 

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
عَلَى نُزُولِ الْحَقَهائِقِ هُهمُ الَّهذِينَ يَحُفُّهونَ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ •

بِرَايَاتِهِمْ وَ يَكْتَنِفُونَهَها حِفَافَيْهَها وَ وَرَاءَهَها وَ أَمَامَهَها لَها 
فْرِدُوهَها يَتَأَكَّرُونَ عَنْهَا فَيُالْلِمُوهَا وَ لَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُ

لَهى أَجْزَأَ امْرُؤٌ  ِرْنَهُ وَ آسَى أَكَاهُ بِنَفْالِهِ وَ لَمْ يَكِلْ  ِرْنَهُ إِ
 فَرَرْتُمْ أَكِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ  ِرْنُهُ وَ  ِرْنُ أَكِيهِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ

مِنْ سَيْ ِ الْعَاجِلَةِ لَا تَالْهلَمُونَ مِهنْ سَهيْ ِ الْهَكِرَةِ أَنْهتُمْ
لَهَامِيمُ الْعَرَبِ وَ الالَّنَاقُ الْأَعْظَمُ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 

ارَ إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِقَ وَ الْعَ•
الْبَا ِيَ وَ إِنَّ الْفَارَّ غَيْرُ مَزِيهدٍ فِهي عُمُهرِهِ وَ لَها 
هِ مَحْجُوبٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ يَوْمِهِ مَنْ رَائِهحٌ إِلَهى اللَّه
لِي كَالظَّمَْنِ يَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَا ِ الْعَهوَا

الْيَوْقَ تُبْلَى الْأَكْبَارُ 

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
مَتَهُمْ اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ كَلِ•

وَ أَبْالِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُهوا عَهنْ مَهوَا ِفِهِمْ دُونَ
طَعْنٍ دِرَاكٍ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّالِهيمُ وَ ضَهرْبٍ يَفْلِهقُ الْهَهاقَ وَ

وَاعِدَ وَ الْأَ ْهدَاقَ وَ حَتَّهى يُرْ مَهوْا يُطِيحُ الْعِظَاقَ وَ يُبَدِّدُ الالهَّ
قْفُوهَها تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ يُرْمَوْا بِالْكَتَائِهبِ تَ« 1»بِالْمَنَاسِرِ 
يسُ حَتَّى يُجَرَّ بِلَادَهُمُ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِ« 2»الْجَلَائِبُ 

الْخُيُولُ فِي نَوَاحِي أَرْضِهِمْ وَ بِأَعْنَانِ« 3»وَ حَتَّى تَدْعَقَ 
.مَالَارِبِهِمْ وَ مَالَارِحِهِمْ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
•______________________________

(.هامش المخطوط)لهم -في نالخة-(1)•
.232-138-6التهذيب -(2)•
.148- رب االسناد-(3)•
.120-4-2نه  الب غة -(4)•
-مور-الصحاح)إضطرب و لم يصب هدفه، انظر -مار الالنان-(5)•

2-820.)

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِمْ 
.«5»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 4»وَ تَقَدَّقَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ : أَ ُولُ•
•______________________________
-نالر-الصحاح) طعة من الجيش تمر أماق الجيش الكبير -المنالر-(1)•

2-827.)
(.100-1-جلب-الصحاح)تجمعوا، مثل احلبوا -أجلبوا-(2)•
(.1474-4-دعق-الصحاح)أكثرت الوطء -دعقت الخيل-(3)•
تقدق ما يدل على وجوب الدعاء و كيفية الهدعاء إلهى االسه ق فهي-(4)•

.من هذه األبواب11، 10البابين 
من هذه 34، 24ياتي ما يدل على آداب الجهاد و القتال في البابين -(5)•

.األبواب

 61: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ

ِركيَن َو إِْن أََحٌد ِمَن اْلُمشْ 
تَّى يَْسَمَع اْستَجاَرَك فَأَِجْرهُ حَ 

ِ ثُمَّ أَْبلِ  ْغهُ َمأَْمنَهُ ذِلكَ َكالَم َّللاَّ
لَُموَن بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال يَعْ 

6: التوبة 
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
حهد مهن امر اللَّه تعالى نبيه صلى اهلل عليه و آله انه متى اسهتجارك ا•

ألذى عن المشركين الذين أمرتك بقتالهم اي طلب منه الجار في رفع ا
. صاحبه

« حَتَّى يَالْمَعَ كَ قَ اللَّهِ»المعنى ان استأمنك احد فأمنه : و  يل•
 ق اللَّه و المشرك يصح ان يالمع ك ق اللَّه على الحقيقة الن حكاية ك•

ان يقهدر يطلق عليه االسم بأنه ك ق اللَّه لظهور االمر فيه، و ال يحتاج
فهارق و من ظن ان الحكاية ت. ك ق سيبويه و غيره: اصل له، كما يقال

ل المحكي ألجل هذا الظاهر فقد غلط، الن المراد ما ذكرناه فيمها يقها
,. في العر  انه ك ق اللَّه

175: ، ص5التبيان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و اال به غ .فاالب غ التصيير الى منتهى الحد« ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»و  وله •

. و األداء نظائر
ا لو ألنهالمعارف ضرورية : و في االية داللة على بط ن  ول من  ال•

. كانت كذلك لما كان لطلب ما هو عالم به معنى
اكبار عن جهلهم فهي أفعهالهم، ال انههم ال« ال يعلمون»و معنى  وله •

.يعقلون، و إنما أراد ال ينتفعون بمثله
.و ال يعرفون ما لهم و عليهم من الثواب و العقاب•

175: ، ص5التبيان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
مَعَ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّهى يَالهْ »:  وله تعالى•

ار إلى آكر اآلية، اآلية تتضمن حكم اإلجارة لمهن اسهتج« كَ قَ اللَّهِ
من المشركين ألن يالمع ك ق اهلل، 

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و هي بما تشتمل عليهه مهن الحكهم و إن كانهت معترضهة أو•

كالمعترضة بهين مها يهدل علهى البهراءة و رفهع األمهان عهن 
وز المشركين إال أنها بمنزلة دفع الدكل الواجب الهذي ال يجه

و ما يصاحبها من الوعهد أساس هذه الدعوة الحقةإهماله فإن 
د العقود و الوعيد و التبشير و اإلنذار، و ما يترتب عليه من عق

ك و إبراق العهود أو النقض و البراءة و أحكاق القتهال كهل ذله
اط هو لصرف الناس عن سبيل الغی و الضالل إلى  صىرإنما 

، و إنجهائهم مهن شهقاء الشهرك إلهى سهعادة الرشد و الهدى
.التوحيد

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
ه االعتناء التهاق بكهل طريهق يرجهى فيهو الزق ذلك •

ان و الفوز بإحياء حق و إن كالوصول إلى هداية ضال 
مشرك ياليرا  لي  فإن الحق حق و إن كان ياليرا، و ال

غير المعاهدو إن أبرأ اهلل منه الذمة و أهدر دمه و رفهع 
الحرمة عن كل ما يعود إليه من مهال و عهرل لكنهه 

اطل فإذا تعالى إنما فعل به ذلك ليحيي حق و يبطل ب
د بهه رجي منه الخير منع ذلك من أي  صد سيئ يقص

.    حتى يحصل اليأس من هدايته و إنجائه

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
تبعهها إن فإذا استجار المشرك لينظر فيما تندب إليه الدعوة الحقة و ي•

فع عنهه اتضحت له كان من الواجب إجارته حتى يالمع ك ق اهلل و يرت
غشاوة الجهل و تتم عليه الحجة 

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
ن ارتفهع فإذا تمادى بعد ذلك في ض له و أصر في استكباره صار مم•

عنه األمان و برئت منه الذمهة و وجهب تطييهب األرل مهن  هذارة 
وجوده بأية وسيلة أمكنت و أي طريق كان أ رب و أسهل و هذا ههو

تَجارَكَ فَه»: الذي يفيده  وله تعالى أَجِرْهُ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسهْ
اآلية « نَحَتَّى يَالْمَعَ كَ قَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ  َوْقٌ ال يَعْلَمُو

.بما يكتن  به من اآليات

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
نهم إن طلب منك بعض هؤالء المشركين الذين رفهع عه: فمعنى اآلية•

إليهه األمان أن تأمنه في جوارك ليحضر عندك و يكلمك فيما تدعو
يرتفهع من الحق الذي يتضمنه ك ق اهلل فأجره حتى يالمع كه ق اهلل و

، و عنه غشاوة الجهل ثم أبلغه مأمنه حتى يملك منك أمنا تاما كام 
ن إنما شرع اهلل هذا الحكم و بذل لهم هذا األمن التاق ألنهم  وق جاهلو
.و ال بأس على جاهل إذا رجي منه الخير بقبول الحق لو وضح له

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و هذا غاية ما يمكن مراعاته من أصول الفضهيلة و حفها الكرامهة و•

م، و نهدب نشر الرحمة و الرأفة و شرافة اإلنالانية اعتبره القرآن الكري
.إليه الدين القويم

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و  د بان بما  دمناه•
وا فَها ْتُلُ»: أن اآلية مخصصة لعمهوق  ولهه فهي اآليهة الالهابقة: أوال•

«.الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
جهارة غاية ل سهتجارة و اإل« حَتَّى يَالْمَعَ كَ قَ اللَّهِ»: أن  وله: ثانياو •

تفالهار مها فيتغيا به الحكم، فاالستئمان إنما كان لالمع كه ق اهلل و اس
ير عند الرسول من مواد الرسالة فيتقدر األمهان الهذي يعطهاه المالهتج

ن الغهي و المالتأمن بقدره فإذا سمع من ك ق اهلل ما يتبين به الرشد مه
يتميز به الهدى من الض ل انتههت مهدة االسهتجارة و حهان أن يهرد 
المالتجير إلى مأمنه و المكان الخاص به الذي هو فهي أمهن فيهه، ال

تهار يهدده فيه سيو  الماللمين ليرجع إلى حالهه الهذي فار هه، و يخ
.                        لنفاله ما يشاء على حرية من المشية و اإلرادة

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
تقيد بمها أن المراد بك ق اهلل مطلق آيات القرآن الكريم، نعم ي: ثالثاو •

لهيهة و ينفع المالتجير من اآليات التي توضح له أصهول المعهار  اإل
ك معالم الدين و الجواب عما يختل  في صدره من الشبهات كهل ذله

.بداللة المقاق و الالياق
د مهن إن المراد بك ق اهلل آيهات التوحيه: و بذلك يظهر فالاد ما  يل•

وه إن المراد به سورة براءة أو كصوص مها بلغه: القرآن، و كذا ما  يل
يهر في الموسم من آيات صدر الالورة فإن ذلك كله تخصيص مهن غ

.مخصص

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
المه و أن المراد بالمع ك ق اهلل الو و  على أصول الدين و مع: رابعاو •

تجير إن الستماع نفس ك ق اهلل فيما إذا كان الماله: إن أمكن أن يقال
ال عربيا يفهم الك ق اإللهي دك  في ذلك أما إذا كان غيهر عربهي و

ه مجرد تفقه يفهم الك ق العربي فالمالتفاد من الالياق أن الغاية في حق
.أصول الدين و معالمه

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
أن اآلية محكمهة غيهر منالهوكة و ال  ابلهة لهه ألن مهن : كامالاو •

الضروري البين من مهذاق الهدين، و ظهواهر الكتهاب و الالهنة أن ال 
بيهان مؤاكذة  بل تماق الحجة، و ال تشديد أي تشديد كان إال بعهد ال
تفهم فالجاهل الالالك في سهبيل الفحهص أو المالهتعلم للحهق الماله
مين أن للحقيقة ال يرد كائبا و ال يؤكذ غاف  فعلى اإلس ق و المالهل

تعلم يعطوا كل األمان لمن استأمنهم ليالتحضهر معهار  الهدين و ياله
ا أصل أصول الدعوة حتى يتبعها إن الحت له فيها لوائح الصدق، و هذ
مهة غيهر ال يقبل بط نا و ال تغييرا ما داق اإلس ق إس ما فاآلية محك

. ابلة للنالخ إلى يوق القيامة

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
نَ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِي»: إن  وله: و من هنا يظهر فالاد  ول من  ال•

: اآلتيهةاآلية منالوكة باآلية« اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَالْمَعَ كَ قَ اللَّهِ
.اآلية« وَ  اتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةد كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةد»

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
يني أن اآلية إنما توجب إجارة المالتجير إذا استجار ألمر د: سادساو •

ال نفع يرجى فيه كير الدين، و أما مطلق االستجارة ال لغرل ديني و
التشهديد عائد إليه ف  داللة لها عليه أص  بل اآليات الالابقة اآلمرة ب

.عليهم في محلها

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
ع تماق م« ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»: أن  وله في تتميم األمر باإلجارة: سابعاو •

علهى بدونه في الداللة على المقصهد يهدل« فَأَجِرْهُ حَتَّى يَالْمَعَ»: وله
لى حرية الهداية على وجوه الناس، و التحفا عكمال العناية بفتح باب

ل الناس في حياتهم و أعمالهم الحيوية، و اإلغمال في طريقه عن كه
ي حكم حتمي و عزيمة  اطعة ليهلك من هلك عن بينة و يحيا من ح

.عن بينة، و ال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل

156: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
يجب تدل على أن االعتقاد بأصل الدين-كما  يل-أن اآلية: ثامناو •

أن يكون عن علم يقيني ال يداكلهه شهك و ال يمازجهه ريهب و ال 
باع الظهن، يكفي فيه غيره و لو كان الظن الراجح، و  د ذق اهلل تعالى ات

قْه ُ مها وَ ال تَ»: و ندب إلى اتباع العلم في آيات كثيرة كقوله تعهالى
إِنْ يَتَّبِعُهونَ إِلَّها الظَّهنَّ وَ إِنَّ »: و  وله36-:إسراء« :لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ »: و  وله28-:النجم« :الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاد
.20-:الزكر « :عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

156: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
كهم بإجهارة لو كفى في أصل الدين االعتقاد التقليدي لم يالتقم الحو •

قليهد و من استجار لتفهم أصول الدين و معارفه لجهواز أن يكله  بالت
.الك  عن البحث عن أنه حق أو باطل هذا

ان و لكن المقدار الواجب في ذلك أن يكون عن علم  طعي سهواء كه•
يهدة حاص  عن االستدالل بطرق فنية أو بغير ذلك مهن الوجهوه المف
ل علهى للعلم و لو على سبيل االتفاق، و هذا غير القول بأن االسهتدال
ل أمر، أصول المعار  ال يصح إال من طريق العقل فإن صحة االستدال

.و جواز االعتماد على العلم بأي طريق حصل أمر آكر

156: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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ضابط الحکم الوالئی
 ق و عنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليهه الالهّ •

قهوق حتهى ال تقتلهوا ال: كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول
دءوكم يبدءوكم فإنكم بحمد اللّه على حجة و ترككم إياهم حتهى يبه

ى حجة أكرى لكم فإذا هزمتموهم ف  تقتلوا مدبرا و ال تجههزوا عله
« 5»جريح و ال تكشفوا عورة و ال تمثلوا بقتيل 

من أبواب جهاد العدو و مها -33الباب -كتاب الجهاد-الوسائل( 5)•
يناسبه 

 54: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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یِ إِمْسَاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّ  يَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْ

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْالَاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّى يَبْهدَأَهُم33ْ« 4»•
بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ 

نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ  َالَ فِي حَدِيثِ « 5»-20053-1•
ينَا فِيهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَقِ-أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَأْمُرُأَبِيهِعَنْ جُنْدَبٍ 

دِ اللَّهِ عَلَهى فَإِنَّكُمْ بِحَمْ-لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْقَ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ-عَدُوَّنَا فَيَقُولُ
فَهإِذَا -وَ تَرْكُكُمْ إِيَّهاهُمْ حَتَّهى يَبْهدَءُوكُمْ حُجَّهةٌ أُكْهرَى لَكُهمْ-حُجَّةٍ

فُوا وَ لَها تَكْ-وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ-هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراد شهِ
..عَوْرَةد وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ

92: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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یِ إِمْسَاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّ  يَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْ

•______________________________

.268-153-6التهذيب -(1)•
.42- رب االسناد-(3)8-76الدهر -(2)•
فيه حديثان 33الباب -(4)•
.3-38-5الكافي -(5)•

92: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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یِ إِمْسَاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّ  يَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْ

 َالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي كَلَهاقٍ آكَهرَ لَههُ ع وَ إِذَا لَقِيهتُمْ« 1»-20054-2•
 فَانْهُهدُوا فَإِنْ بَهدَءُوكُمْ-فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ-هَؤُلَاءِ الْقَوْقَ غَداد
. «2»إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ 

مهن 34من الباب 4، و أورد تمامه في الحديث 41-5الكافي -(1)•
.هذه األبواب

مهن ههذه 31تقدق ما يدل على ذلك في الجملهة فهي البهاب -(2)•
.األبواب

 93: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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ربال يستحبّ أن يبدأ والی المسلمين أهل البغی بح

بهدأ ال يالهتحبّ أن ي:  ال-رحمه اللّه-فإنّ ابن الجنيد: إذا ثبت هذا•
لههم والي الماللمين أهل البغهي بحهرب و إن كهانوا  هد اسهتحقّوا بفع
دوث المتقدّق القتل، دون أن يكونوا هم المبتدءون بالقتهال؛ لجهواز حه

إرادة التوبة و تبيّن الحقّ بعد الجهل به؛

220: ، ص15-منته  المطلب فی تحقيق المذهب؛ ج
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ربال يستحبّ أن يبدأ والی المسلمين أهل البغی بح

قهاتلوا ال ت»: أمير المؤمنين عليه الال ق كان يقول في كلّ مهوطنألنّ •
اهم حتّى القوق حتّى يبدءوكم، فإنّكم بحمد اللّه على حجّة و ترككم إيّ

. «5« »يبدءوكم حجّة أكرى
من أبهواب 33الباب 69: 11، الوسائل 3الحديث 38: 5الكافي ( 5)•

، 26: 4، شرح نه  الب غة البهن أبهي الحديهد 1جهاد العدوّ الحديث 
.14: 3شرح نه  الب غة للشيخ محمّد عبده 

220: ، ص15-منته  المطلب فی تحقيق المذهب؛ ج
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ربال يستحبّ أن يبدأ والی المسلمين أهل البغی بح

أحد من أهل البغي، و ال  تاله غيلة و ال « 1»و ال يالتحبّ ثبات :  ال•
.«2»على غرّة حتّى ينذرهم 

:رحمه اللّه، فقال« 3»و  د وصّى أمير المؤمنين عليه الال ق األشتر •

تلقاهم و ال تبدأ القوق بقتال إلّا أن يبدءوك حتّى»•
فتدعوهم و تالهمع، و ال يجرمنّهك شهنَنهم علهى 

 تالهم  بل دعائهم و اإلعذار إليهم مرّة ثمّ مرّة،

 221: ، ص15-منته  المطلب فی تحقيق المذهب، ج
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ربال يستحبّ أن يبدأ والی المسلمين أهل البغی بح

و . 432: 9بيات، كما في التهذكرة : كذا في النالخ، و لعلّ األنالب( 1)•
. ذ بغتهةهو أن يقصد في الليل من غيهر أن يعلهم فيؤكه: تبييت العدوّ

.170: 1النهاية البن األثير 
.ينذرهم: يبدءوهم، مكان: كا و ح( 2)•

220: ، ص15-منته  المطلب فی تحقيق المذهب؛ ج
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ال يستحبّ أن يبدأ والی المسلمين أهل البغی بحرب

ير مالك بن الحارث األشتر النخعيّ جليهل القهدر عظهيم المنزلهة، كهان اكتصاصهه بهأم( 3)•
ليه الاله ق المؤمنين عليه الال ق أظهر من أن يخفى، و كفى في فضله تأسّ  أمير المؤمنين ع

م اللّهه رحه»: و  ولهه« كان لي مثل ما كنت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»: لموته و  وله
و )« امالكا و ما مالك عزّ عليّ به هالكا، لو كان صخرا لكان صلدا و لو كان جب  لكان فنهد

و في ما ذكره ابن عبد البهرّ ( 338: 3لالان العرب . القطعة العظيمة من الجبل: -بالكالر-الفند
: ه و آلههفي االستيعاب عند حضور مالك في تجهيز أبي ذرّ عن رسول اللّه صهلّى اللّهه عليه

ضله، عدّه شهادة  اطعة بف« ليموتنّ رجل منكم بف ة من األرل تشهده عصابة من المؤمنين»
م األوّل من الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه الال ق و ذكره المصنّ  في القال

ذلهك الخ صة، و روى الكشيّ روايات في فضله، و لمّا بلغ معاوية إرساله إلى مصر، عظهم
، رجال 58: رجال الطوسيّ. عليه فبعث إلى رجل من أهل الخراج فاغتاله فالقاه الالمّ فتوفّي

و 214: 1من أبواب الميم، االسهتيعاب بههامش اإلصهابة 48: 2، تنقيح المقال 169: العلّامة
.66و 65، رجال الكشّيّ 215

220: ، ص15-منته  المطلب فی تحقيق المذهب؛ ج
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
رُهُمْ بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَجَبَ أَنْ يُتْبَعَ مُدْب24ِ« 4»•

فْعَلْ وَ يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ يُ
ذَلِكَ بِهِمْ 

73: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ« 5»-20011-1•

نْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَ
يْنِ مِنَ الطَّائِفَتَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ : حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ  َالَ

فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ -عَادِلَةٌوَ الْأُكْرَى بَاغِيَةٌإِحْدَاهُمَا -الْمُؤْمِنِينَ
تُلُوا  َالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ  يَتْبَعُوا مُدْبِراد وَ لَا يَقْ-الْبَاغِيَةَ

غْيِ أَسِيراد وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَ
جِعُونَ أَحَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْ
.ازُ عَلَيْهِإِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجَ

73: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
 مُحَمَّدٍ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَالَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِوَ •

.«1»عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ 
.2-32-5الكافي -(5)•
.246-144-6التهذيب -(1)•

73: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
القميهاشمبنإبراهيم: ناق شاگرد (       201)القاسم: عنوان معيار •
علي بن إبراهيم عن  أبيه عهن  القاسهم بهن [: )( 6/1/]1/35الكافي •

ي محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث  ال  ال ل
أبو عبد اهلل ع 

حىدياا فىی 152روى ابراهيم بن هاشم القمی عن القاسم بن محمىد •
الکتب األربعة مع مکرراته
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الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
محمدالقاسانيبنعلي: ناق شاگرد (       201)القاسم: عنوان معيار •
علي بن إبراهيم عن  علي بهن محمهد عهن  [: )( 8/2/]2/77الكافي •

ألت القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن حفص بن غياث  ال س
فقال ... أبا عبد اهلل ع

حىدياا فىی 148عن القاسىم بىن محمىد محمدالقاسانی بنعلیروى •
الکتب األربعة مع مکرراته
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سليمان بن داود المنقری
سهليمان بهن داود -488184/الالهينبهاب/النجاشهيرجال[ 1/1]•

المنقري 
أنهه روى أبو أيوب الشاذكوني بصري ليس بالمتحقق بنا غيهر[ 1/2]•

ان و ك[ عليه الال ق]عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد 
أكبرناه عدة من أصحابنا عهن محمهد بهن وهبهان بهن. له كتاب. ثقة

ه حدثنا أبو القاسم علي بن محمهد بهن كثيهر بهن حمويه: محمد  ال
حدثنا أبو عبهد الهرحمن محمهد بهن أحمهد : العالكري الصوفي  ال

. الزعفراني عن القاسم بن محمد عنه به
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سليمان بن داود المنقری
: نهههههاق شهههههاگرد (       92)المنقهههههري: عنهههههوان معيهههههار •

محمداألصفهانيبنالقاسم
علي بن إبراهيم عن أبيه عهن  القاسهم بهن [: )( 6/1/]1/35الكافي •

لي محمد عن  سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث  ال  ال
أبو عبد اهلل ع 

حدياا فىی 352سليمان بن داود المنقریروى القاسم بن محمد عن •
الکتب األربعة مع مکرراته
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ عَنِ الْحُالَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ « 2»-20012-2•

ةَ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَ
ي أَهْلِ  ُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُالَيْنِ ع إِنَّ عَلِيّاد ع سَارَ فِ: الثُّمَالِيِّ  َالَ

الَ  َ-بِخِلَا ِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ الشِّرْكِ-الْقِبْلَةِ
ولِ اللَّهِ سَارَ وَ اللَّهِ فِيهِمْ بِالِيرَةِ رَسُ-فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ  َالَ

-ص يَوْقَ الْفَتْحِ

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
-صْرَةِإِنَّ عَلِيّاد ع كَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِي يَوْقِ الْبَ•

« 3»يزَ وَ لَا يُجِ-بِأَنْ لَا يَطْعُنَ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا يَقْتُلَ مُدْبِراد
-عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

بْلِ أَنْ مِنْ  َ-فَأَكَذَ الْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ•
صْرَةِ حَتَّى أَدْكَلَهُمْ سِكَكَ الْبَ-يَقْرَأَهُ ثُمَّ  َالَ ا ْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ

.لْكِتَابِثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياد فَنَادَى بِمَا فِي ا-ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو « 4»-20013-3•

دِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْ
رُ لَمَّا هُزِقَ النَّاسُ يَوْقَ الْجَمَلِ  َالَ أَمِي: بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ  َالَ

وَ مَنْ -لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياد وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ-الْمُؤْمِنِينَ ع
-أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ أَجَازَ عَلَى-كَانَ يَوْقُ صِفِّينَ  َتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَفَلَمَّا •

انِ هَذِهِ سِيرَتَ-لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍفَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ-جَرِيحٍ
 إِنَّ وَ-إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ  ُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ-مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ

.مُعَاوِيَةَ كَانَ  َائِماد بِعَيْنِهِ وَ كَانَ  َائِدَهُمْ
•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي  َبْلَهُ•

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ « 1»بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ 
نْ الرِّجَالِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِيالَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَ
نِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْ

.«2»عُثْمَانَ نَحْوَهُ 
•

•______________________________
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
.274-155-6، و التهذيب 3-33-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)يجهز -في نالخة-(3)•
.5-33-5الكافي -(4)•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
عُقُولِ الْحَالَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَ ِ الْ« 3»-20014-4•

ى بْنِ عَنْ أَبِي الْحَالَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ  َالَ فِي جَوَابِ مَالَائِلِ يَحْيَ
وَ أَمَّا  َوْلُكَ إِنَّ عَلِيّاد ع  َتَلَ أَهْلَ صِفِّينَ مُقْبِلِينَ وَ-أَكْثَمَ

عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ إِنَّهُ يَوْقَ الْجَمَلِ لَمْ يَتْبَعْ« 4»مُدْبِرِينَ وَ أَجَازَ 
عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَنْ « 5»مُوَلِّياد وَ لَمْ يُجِزْ 
دَكَلَ دَارَهُ آمَنَهُ 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
هَا وَ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ  ُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْ•

 لَا إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْقُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ غَيْرَ مُحَارِبِينَ وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ
الَّيْ ِ مُنَابِذِينَ وَ رَضُوا بِالْكَ ِّ عَنْهُمْ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ رَفْعَ ال

عَنْهُمْ وَ الْكَ َّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ يَطْلُبُوا عَلَيْهِ أَعْوَاناد 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
عُ لَهُمُ أَهْلُ صِفِّينَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِئَةٍ مُالْتَعِدَّةٍ وَ إِمَاقٍ يَجْمَوَ •

الالِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ الالُّيُو َ وَ يُالَنِّي لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ
اوِي يُهَيِّئُ لَهُمُ الْأَنْزَالَ وَ يَعُودُ مَرِيضَهُمْ وَ يَجْبُرُ كَالِيرَهُمْ وَ يُدَ
جَرِيحَهُمْ وَ يَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ يَكْالُو حَاسِرَهُمْ وَ يَرُدُّهُمْ 

الْفَرِيقَيْنِ فِي فَيَرْجِعُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ وَ  ِتَالِهِمْ فَلَمْ يُالَاوِ بَيْنَ 
رَحَ الْحُكْمِ لِمَا عَرَ َ مِنَ الْحُكْمِ مِنْ  ِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ لَكِنَّهُ شَ

.ذَلِكَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِلَ عَلَى الالَّيْ ِ أَوْ يَتُوبَ عَنْ ذَلِكَ
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
.«1»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَ ُولُ•
•______________________________

.276-155-6التهذيب -(1)•
.392-482-2رجال الكشي -(2)•
.480-تح  العقول-(3)•
.و جهز-في المصدر-(4)•
.يجهز-في المصدر-(5)•

33من الباب 1من هذه األبواب، و على ما ظاهره المنافاة في الحديث 25ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب -(1)•
.من هذه األبواب
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