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ضابط الحکم الوالئی
الم و عنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليهه ال ه  •

قهوم تته  ال تقتلهوا ال: كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول
دءوكم يبدءوكم فإنكم بحمد الل ه عل  تجة و ترككم إياهم تته  يبه

  تجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فال 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 حَتَّى يَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْ

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْ َاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ تَتَّ  يَبْهدَأَهُم33ْ« 4»•
بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ 

نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ فِي تَدِيثِ « 5»-20053-1•
ينَلا کُللِّ مَلوْنِنٍ لَقِفِي -أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَأْمُرُأَبِيهِعَنْ جُنْدَبٍ 

 بِحَمْهدِ اللَّههِ فَإِنَّكُمْ-لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ تَتَّ  يَبْدَءُوكُمْ-فَيَقُولُفِيهِ عَدُوَّنَا
ا فَهإِذَ-وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ تَتَّ  يَبْدَءُوكُمْ تُجَّةٌ أُخْرَى لَكُهمْ-عَلَ  تُجَّةٍ

فُوا وَ لَها تَكْ-وَ لَا تُجِيزُوا عَلَ  جَرِيحٍ-هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً شهِ
..عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ

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

•______________________________

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

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

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي كَلَهامٍ خخَهرَ لَههُ ع وَ إِذَا لَقِيهتُمْ« 1»-20054-2•
 فَانْهُهدُوا فَإِنْ بَهدَءُوكُمْ-فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ تَتَّ  يُقَاتِلُوكُمْ-هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً
. «2»إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ 

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

مهن ههذه 31تقدم ما يدل عل  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 ي هتحب  أن ي: قال-رتمه الل ه-فإن  ابن الجنيد: إذا ثبت هذا•
لههم والي الم لمين أهل البغهي بحهرب و إن كهانوا قهد اسهتحق وا بفع
دوث المتقد م القتل، دون أن يكونوا هم المبتدءون بالقتهال  لجهواح ته

إرادة التوبة و تبي ن الحق  بعد الجهل به 

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

قهاتلوا ال ت»: أمير المؤمنين عليه ال الم كان يقول في كل  مهوطنألن  •
اهم تت   القوم تت   يبدءوكم، فإن كم بحمد الل ه عل  تج ة و ترككم إي 

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

، 26: 4، شرح نهج البالغة البهن أبهي الحديهد 1جهاد العدو  الحديث 
.14: 3شرح نهج البالغة للشيخ محم د عبده 

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

أتد من أهل البغي، و ال قتاله غيلة و ال « 1»و ال ي تحب  ثبات : قال•
.«2»عل  غر ة تت   ينذرهم 

:رتمه الل ه، فقال« 3»و قد وص   أمير المؤمنين عليه ال الم األشتر •

تلقاهم و ال تبدأ القوم بقتال إل ا أن يبدءوك تت  »•
فتدعوهم و ت هم،، و ال يجرمن هك شهنمنهم عله  

قتالهم قبل دعائهم و اإلعذار إليهم مر ة ثم  مر ة،

 221: ، ص15-منتهى 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 الن خ، و لعل  األن ب( 1)•
. ذ بغتهةهو أن يقصد في الليل من غيهر أن يعلهم فيؤخه: تبييت العدو 

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

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

ير مالك بن الحارث األشتر النخعي  جليهل القهدر عمهيم المنزلهة، كهان اختصاصهه بهأم( 3)•
ليه ال هالم المؤمنين عليه ال الم أظهر من أن يخف ، و كف  في فضله تأس ف أمير المؤمنين ع

م الل هه رته»: و قولهه« كان لي مثل ما كنت لرسول الل ه صل   الل ه عليه و خله»: لموته و قوله
و )« امالكا و ما مالك عز  علي  به هالكا، لو كان صخرا لكان صلدا و لو كان جبال لكان فنهد

و في ما ذكره ابن عبد البهر  ( 338: 3ل ان العرب . القطعة العميمة من الجبل: -بالك ر-الفند
: ه و خلههفي االستيعاب عند تضور مالك في تجهيز أبي ذر  عن رسول الل ه صهل   الل هه عليه

ضله، عد ه شهادة قاطعة بف« ليموتن  رجل منكم بفالة من األرض تشهده عصابة من المؤمنين»
م األو ل من الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه ال الم و ذكره المصن ف في الق 

ذلهك الخالصة، و روى الكشي  روايات في فضله، و لم ا بلغ معاوية إرساله إل  مصر، عمهم
، رجال 58: رجال الطوسي . عليه فبعث إل  رجل من أهل الخراج فاغتاله ف قاه ال م  فتوف ي

و 214: 1من أبواب الميم، االسهتيعاب بههاما اإلصهابة 48: 2، تنقيح المقال 169: العل امة
.66و 65، رجال الكش ي  215

220: ، ص15-منتهى 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 يُتْبَ،َ مُدْب24ِ« 4»•

فْعَلْ وَ يُجْهَزَ عَلَ  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 : تَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ

فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ -عَادِلَةٌوَ الْأُخْرَى بَاغِيَةٌإِتْدَاهُمَا -الْمُؤْمِنِينَ
تُلُوا قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ  يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا يَقْ-الْبَاغِيَةَ

غْيِ أَسِيراً وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَ  جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَ
جِعُونَ أَتَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْ
.احُ عَلَيْهِإِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَ،ُ 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 الْحَ َنِ 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: نام 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 تفص بن غياث قال قال ل
أبو عبد اهلل ع 

حلدياا فلی 152روى ابراهيم بن هاشم القمی عن القاسم بن محملد •
الکتب األربعة مع مکرراته
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الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
محمدالقاسانيبنعلي: نام 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 تفص بن غياث قال س
فقال ... أبا عبد اهلل ع

حلدياا فلی 148عن القاسلم بلن محملد محمدالقاسانی بنعلیروى •
الکتب األربعة مع مکرراته
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سليمان بن داود المنقری
سهليمان بهن داود -488184/ال هينبهاب/النجاشهيرجال[ 1/1]•

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

ان و ك[ عليه ال الم]عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد 
أخبرناه عدة من أصحابنا عهن محمهد بهن وهبهان بهن. له كتاب. ثقة

ه تدثنا أبو القاسم علي بن محمهد بهن كثيهر بهن تمويه: محمد قال
تدثنا أبو عبهد الهرتمن محمهد بهن أتمهد : الع كري الصوفي قال

. الزعفراني عن القاسم بن محمد عنه به
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سليمان بن داود المنقری
: نهههههام 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 تفص بن غياث قال قال
أبو عبد اهلل ع 

حدياا فلی 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 الْحُ َيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ « 2»-20012-2•

ةَ مُعَلَّ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي تَمْزَ
ي أَهْلِ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُ َيْنِ ع إِنَّ عَلِي اً ع سَارَ فِ: الثُّمَالِيِّ قَالَ

الَ قَ-بِخِلَافِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ الشِّرْكِ-الْقِبْلَةِ
ولِ اللَّهِ سَارَ وَ اللَّهِ فِيهِمْ بِ ِيرَةِ رَسُ-فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ

-ص يَوْمَ الْفَتْحِ

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
-صْرَةِإِنَّ عَلِي اً ع كَتَبَ إِلَ  مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَ  مُقَدِّمَتِهِ فِي يَوْمِ الْبَ•

« 3»يزَ وَ لَا يُجِ-بِأَنْ لَا يَطْعُنَ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا يَقْتُلَ مُدْبِراً
-عَلَ  جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ خمِنٌ

بْلِ أَنْ مِنْ قَ-فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَ  الْقَرَبُوسِ•
صْرَةِ تَتَّ  أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ الْبَ-يَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ

.لْكِتَابِثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِي ا-ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ•

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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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 هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِي: بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

وَ مَنْ -لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياً وَ لَا تُجِيزُوا عَلَ  جَرِيحٍ-الْمُؤْمِنِينَ ع
-أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ خمِنٌ

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ أَجَاحَ عَلَ -كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَفَلَمَّا •

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

.مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ كَانَ قَائِدَهُمْ
•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ•

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ « 1»بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ 
نْ الرِّجَالِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِي َ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَتْمَدَ 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)•
(.هاما المخطوط)يجهز -في ن خة-(3)•
.5-33-5الكافي -(4)•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
عُقُولِ الْحَ َنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْ« 3»-20014-4•

  بْنِ عَنْ أَبِي الْحَ َنِ الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مَ َائِلِ يَحْيَ
وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ عَلِي اً ع قَتَلَ أَهْلَ صِفِّينَ مُقْبِلِينَ وَ-أَكْثَمَ

عَلَ  جَرِيحِهِمْ وَ إِنَّهُ يَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ يَتْبَ،ْ« 4»مُدْبِرِينَ وَ أَجَاحَ 
عَلَ  جَرِيحٍ وَ مَنْ أَلْقَ  سِلَاتَهُ خمَنَهُ وَ مَنْ « 5»مُوَلِّياً وَ لَمْ يُجِزْ 
دَخَلَ دَارَهُ خمَنَهُ 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
هَا وَ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْ•

 لَا إِنَّمَا رَجَ،َ الْقَوْمُ إِلَ  مَنَاحِلِهِمْ غَيْرَ مُحَارِبِينَ وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ
 َّيْفِ مُنَابِذِينَ وَ رَضُوا بِالْكَفِّ عَنْهُمْ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ رَفْ،َ ال

عَنْهُمْ وَ الْكَفَّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ يَطْلُبُوا عَلَيْهِ أَعْوَاناً 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
،ُ لَهُمُ أَهْلُ صِفِّينَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَ  فِئَةٍ مُ ْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ يَجْمَوَ •

ال ِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ ال ُّيُوفَ وَ يُ َنِّي لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ
اوِي يُهَيِّئُ لَهُمُ الْأَنْزَالَ وَ يَعُودُ مَرِيضَهُمْ وَ يَجْبُرُ كَ ِيرَهُمْ وَ يُدَ
جَرِيحَهُمْ وَ يَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ يَكْ ُو تَاسِرَهُمْ وَ يَرُدُّهُمْ 

الْفَرِيقَيْنِ فِي فَيَرْجِعُونَ إِلَ  مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ يُ َاوِ بَيْنَ 
رَحَ الْحُكْمِ لِمَا عَرَفَ مِنَ الْحُكْمِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ التَّوْتِيدِ لَكِنَّهُ شَ

.ذَلِكَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِضَ عَلَ  ال َّيْفِ أَوْ يَتُوبَ عَنْ ذَلِكَ
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
.«1»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَ  ذَلِكَ : أَقُولُ•
•______________________________

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

33من الباب 1من هذه األبواب، و عل  ما ظاهره المنافاة في الحديث 25ياتي ما يدل عل  بعض المقصود في الباب -(1)•
.من هذه األبواب
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
بَابُ تُكْمِ سَبْيِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ غَنَائِمِهِمْ 25« 2»•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ« 3»-20015-1•

رَمِيِّ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْ
لْبَصْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَ ِيرَةُ عَلِيٍّ ع فِي أَهْلِ ا

نَّ لِلْقَوْمِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَ-كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ
نِ الْقَائِمِ ع قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَ-فَلَوْ سَبَاهُمْ لَ ُبِيَتْ شِيعَتُهُ-دَوْلَةً

ا عَلِمَ مِنْ قَالَ لَا إِنَّ عَلِي اً ع سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَ-يَ ِيرُ بِ ِيرَتِهِ
ةِ لِأَنَّهُ لَا بِخِلَافِ تِلْكَ ال ِّيرَ-وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَ ِيرُ فِيهِمْ-دَوْلَتِهِمْ
.دَوْلَةَ لَهُمْ
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إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
القميهاشمبنإبراهيم: نام شاگرد (       27)إسماعيل: عنوان معيار •
عن  أبيه عهن[ ضمير]و عن علي بن إبراهيم[: )( 9/1/]1/67الكافي •

يس إسماعيل بن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعل  بن خن
فقال... قال قلت ل أبي عبد اهلل ع

•

حلدياا  ملع 458إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍعن القمی هاشمبنإبراهيمروی •
مکرراته
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أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ
عميرحيادأبيمحمدبن: نام شاگرد (       22)بكيرابن: عنوان معيار •
ن  علي بن إبراهيم عن أبيه عن  ابن أبي عمير ع[: )( 2/1/]5/544الكافي •

أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اهلل ع قال قال رسول اهلل ص

تديثا3ًأَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّعن عميرحياد أبيمحمدبنروي •

البجلييحي بنصفوان: نام شاگرد (       22)بكيرابن: عنوان معيار •
و روي عن  صفوان عن  أبي بكر الحضهرمي [: )( 5068/1/]4/49الفقيه •

قال ... عن أبي عبد اهلل ع قال سألته
تديثا2ًأَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّعن البجلي يحي بنصفوانروي •
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أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ
عميرةبنسيف: نام شاگرد (       22)بكيرابن: عنوان معيار •
عدة من أصحابنا عن أتمد بن محمد عهن [: )( 3/1/]1/298الكافي •

ال علي بن الحكم عن  سيف بن عميرة عن  أبهي بكهر الحضهرمي قه
له  تدثني األجلح قال تدثنا شهر بن توشب أن عليا ع تين سار إ

الكوفة استودع أم سلمة كتبه و الوصية 
•189



34

سيف بن عميرة النخعی
سيف بن عميرة النخعي -504189/ال ينباب/النجاشيرجال[ 1/1]•
همها روى عن أبهي عبهد اهلل و أبهي الح هن علي[ ثقة]عربي كوفي [ 1/2]•

عبيد اهلل أخبرني الح ين بن. له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا. ال الم
عن أبي غالب الزراري عن جده و خال أبيه محمد بن جعفر عن محمد بن

. خالد الطيال ي عن سيف بكتابه
سيف بن عميرة -333224/سيفباب/ال ينباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
بنا عهن أخبرنا به عدة من أصحا. له كتاب(. كوفي نخعي عربي)ثقة[ 3/1]•

عبهد محمد بن علي بن الح ين عن أبيه و محمد بن الح ن عن سعد بهن
.اهلل عن أتمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ « 4»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ •

فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ « 5»الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 

عَنْ عَلِيِّ بْنِ تَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّاحِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
،ٍ عَنْ الْحُ َيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِي

.«1»يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّتْمَنِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
•______________________________

أتاديث 8فيه 25الباب -(2)•
.4-33-5الكافي -(3)•
.275-155-6التهذيب -(4)•
.55-320-المحاسن-(5)•
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