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بازار اسالمی 
بازار اسالمی •
فاقد هر گونه امر حرام شرعی•
محرمات شرعی شامل اکل مال بالباطل، اجرت بر واجبات، قماار، و•

استموارد خاص حرام 
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َحَرِِْبَيْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ فِی حَالِ الْ
رُوِِ لََِعْادَا ِ الادِّيفِ فِای حَاال8ِ« 3»• بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّلَاحِ وَ السار

الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَيْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَيْهِمْ 
مُحَمَّدُ بْفُ يَعْقُوبَ عَفْ عِدَّةٍ مِفْ أَصْحَابِنَا عَفْ أَحْمَدَ « 4»-22086-1•

يِِْ بْافِ عَمِيارَةَ عَافْ أَبِای بَ ْارٍ عَلِیِّ بْنِ الَْحَکَمِ بْفِ مُحَمَّدٍ عَفْ  عَفْ ساَ
مَاا -دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَ َمٌ السَّرَّاُِ: الْحَضْرَمِیِّ قَالَ

تُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا بََْسَ أَنْ-تَقُولُ فِيمَفْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السررُوَِ وَ أَدَاتَهَا
-ايَنَةُفَإِذَا کَانَتِ الْمُبَ-إِنَّ ُمْ فِی هُدْنَةٍ-بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص

.حَرُمَ عَلَيْ ُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السررُوَِ وَ السِّلَاحَ

101: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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ضابط الَحکم الوالئی
الثانية •
أو « قضى »ه و أميار المانمنيف بل ا  ٰ  کل ما ورد مف رساول الالّ•

لو ليس المراد منه بيان الح م الشرعی، وأمثالهاو « أمر»أو « حکم»
أريد منه ذلك ال ي ون اال مجازا أو إرشاادا إلاى ح ام اللّاه، فاان 
الظاهر مف تلك األل اظ هو انه قضى أوامر أو ح ام ماف حيان اناه 

ال مف حين اناهقاض و حاکم شرعی أو مف حين انه سلطان و أمير 
ام مبلغ للحرام و الحالل، لما عرفت ان األح ام اإللهياة ليسات أح ا

ه عليه و آله ال ي ون ذا أمار و نهاى وٰ  ه و انه صلى اللّٰ  رسول اللّ
ح م و قضا  بالنسبة إليها حقيقة بل هو مبيف و مبلغ، 

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الَحکم الوالئی
: اله علياه الساالم قاٰ  و منه ما عف ال افی بإسناده عف أبی عبد اللّ•

ه ثام کان رسول اللّه إذا أراد ان يبعن سرية دعاهم فَجلسهم بيف يدي
ساول اللّاه يقول سيروا باسم اللّه و باللّه و فی 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 

مف أبواب جهاد العدو و ماا -15الباب -کتاب الجهاد-الوسائل( 4)•
.يناسبه

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

مُحَمَّدُ بْفُ يَعْقُوبَ عَفْ عَلِیِّ بْفِ « 3»-19984-1•
فْ أَبِی إِبْرَاهِيمَ عَفْ أَبِيهِ عَفِ النَّوْفَلِیِّ عَفِ السَّ ُونِیِّ عَ

رِيَّةً دَ عَاا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَانَ ساَ
.لَهَا

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 



8

آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
وَ عَنْهُ عَفْ أَبِيهِ عَافِ ابْافِ أَبِای « 4»-19985-2•

ةَ عَفْ أَبِی حَمْزَأَظُنُّهُعُمَيْرٍ عَفْ مُعَاوِيَةَ بْفِ عَمَّارٍ قَالَ 
ولُ ال: الثرمَالِیِّ عَفْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَّاهِ کَاانَ رَساُ

يْفَ فَََجْلَسَهُمْ بَ-ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَنَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ
ی سَبِيلِ وَ فِ-يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ

-اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
يْخاً وَ لَا تَقْتُلُ-تَغْدِرُواوَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغُلروالَا • وا شاَ

اً إِلَّا أَنْ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَر-فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً
 أَوْ وَ أَيرمَا رَجُلٍ مِفْ أَدْنَى الْمُسْلِمِيفَ-تُضْطَرروا إِلَيْهَا

رِکِيفَ فَهُاوَ جَاارٌ-أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِفَ الْمُشاْ
 فِای فَاإِنْ تَابِعَ ُمْ فَاََخُوکُمْ-حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ

.اللَّهِوَ إِنْ أَبَى فَََبْلِغُوهُ مََْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا بِ-الدِّيفِ

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 

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 •
.الغيف و الدال و الرا  أصلٌ صحيح يدلر على تَرك الشى  •
.يقال غَدَر يَغْدِرُ غَدْراً. نَقْضُ العَهْد و تَرْك الوفا ِ به: مف ذلك الغَدْر•
•( ِ (413: ، ص4معجم مقائيس اللغة؛ 

«ال إغْاللَ و ال إسالل»قول النبى عليه السالم فَمَّا •
الخيانة: فاإلغالل•
•( ِ (376: ، ص4معجم مقائيس اللغة؛ 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
•______________________________

(.هامش المخطوط)ذو الشري تيف -فی نسخة-(1)•
أحادين 5فيه 15الباب -(2)•
.7-29-5ال افی -(3)•
.231-138-6، التهذيب 1-27-5ال افی -(4)•
.51-355-المحاسف-(5)•

58: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
« 1»وَ عَفْ عِدَّةٍ مِفْ أَصْحَابِنَا عَفْ أَحْمَدَ بْفِ مُحَمَّدٍ عَفِ الْوَشَّا ِ نَحْوَهُ •
وَ عَفْ عَلِایِّ بْافِ « 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَفْ أَحْمَدَ بْفِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ •

.«3»إِبْرَاهِيمَ عَفْ أَبِيهِ عَفِ ابْفِ أَبِی عُمَيْرٍ عَفْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ 

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
عَدَةَ « 4»-19986-3• وَ عَنْهُ عَفْ هَارُونَ بْفِ مُسْلِمٍ عَافْ مَساْ

عَانَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَ: بْفِ صَدَقَةَ عَفْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
ةِ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَالَّ فِای خَاصاَّ -أَمِيراً لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ

مِ اللَّاهِ وَ-ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ-نَ ْسِهِ  فِای اغْازُ بِساْ
وَ لَاا واتَغُلراوَ لَاا تَغْادِرُوالَا -قَاتِلُوا مَفْ کَ َرَ بِاللَّهِ-سَبِيلِ اللَّهِ

ا تُحْرِقُاوا وَ لَا-وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ-تُمَثِّلُوا
جَرَةً مُثْمِارَةً وَ لَا-النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَا ِ ا وَ لَاا تَقْطَعُاوا شاَ

-لََِنَّ ُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ-تُحْرِقُوا زَرْعاً

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَ ُامْ -يُنْکَلُ لَحْمُهُ« 5»وَ لَا تَعْقِرُوا مِفَ الْبَهَائِمِ مِمَّا •

وَ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِيفَ فَاادْعُوهُمْ إِلَاى إِحْادَى-مِفْ أَکْلِهِ
-فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَيْهَا فَااقْبَلُوا مِانْهُمْ وَ کُ راوا عَانْهُمْ-ثَلَاثٍ

ا فَااقْبَلُوا مِنْاهُ وَ کُ راو-ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاإِنْ دَخَلُاوا فِياهِ
لُوا فَإِنْ فَعَلُاوا فَااقْبَ-وَ ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ-عَنْهُمْ

-وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِيَاارَهُمْ-مِنْهُمْ وَ کُ روا عَنْهُمْ
کَااانُوا بِمَنْزِلَااةِ أَعْاارَابِ -وَ أَبَااوْا أَنْ يَاادْخُلُوا فِاای دَارِ الْهِجْاارَةِ

-يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ الْمُنْمِنِيفَ-الْمُنْمِنِيفَ

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
إِلَّا -ئاًوَ لَا يَجْرِي لَهُمْ فِی الْ َیْ  ِ وَ لَا فِی الْقِسْمَةِ شَيْ•

فِ فَإِنْ أَبَاوْا هَااتَيْ-فِی سَبِيلِ اللَّهِ« 6»أَنْ يُهَاجِرُوا 
وَ هُاامْ -فَااادْعُوهُمْ إِلَااى إِعْطَااا ِ الْجِزْيَااةِ عَاافْ يَاادٍ
وَ کُاَِّ-صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِانْهُمْ

وَ -عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِفْ  بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَايْهِمْ
-جَاهِدْهُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 

فَََرَادُوكَ عَلَى أَنْ -وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْفٍ•
 بِهِمْ فَلَا تَنْزِلْ-يَنْزِلُوا عَلَى حُ ْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ثُامَّ اقْاضِ -وَ لَ ِفْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُ ْمِ ُمْ« 1»
 عَلَاى فَإِنَّ ُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ-فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ

يهِمْ أَمْ لَمْ تَدْرُوا تُصِيبُوا حُ ْمَ اللَّهِ فِ-حُ ْمِ اللَّهِ
-لَا

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
فَإِنْ آذَنُاوكَ عَلَاى أَنْ -وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْفٍ•

 وَ فَلَاا تُنْازِلْهُمْ-تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ
وَ ذِمَاامِ آبَااائِ ُمْ وَ -لَ ِاافْ أَنْاازِلْهُمْ عَلَااى ذِمَمِ ُاامْ

 ُمْ فَإِنَّ ُمْ إِنْ تُخْ ِرُوا ذِمَمَ ُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِ-إِخْوَانِ ُمْ
 أَنْ مِفْ-کَانَ أَيْسَرَ عَلَيْ ُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-وَ إِخْوَانِ ُمْ

.تُخْ ِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 

.وَ کَذَا الَّذِي قَبْلَهُ« 2»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَفْ مُحَمَّدِ بْفِ يَعْقُوبَ •

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
•______________________________

.9-30-5ال افی -(1)•
.233-139-6التهذيب -(2)•
.9ذيل حدين 9-30-5ال افی -(3)•
.8-29-5ال افی -(4)•
.أثبتناه مف المصدر-(5)•
(.هامش المخطوط)يجاهدوا -فی التهذيب-(6)•

 59: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 

عَبْدُ اللَّاهِ بْافُ جَعْ َارٍ فِای « 3»-19987-4•
مِعْتُ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَفِ الرَّيَّانِ بْفِ الصَّلْتِ قَالَ سَ

ولُ اللَّاهِ ص إِذَا بَعَانَ الرِّضَا ع يَقُولُ کَانَ رَساُ
بَعَنَ مَعَاهُ مِافْ ثِقَاتِاهِ مَافْ-جَيْشاً فَاتَّهَمَ أَمِيراً
.يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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فاتهم أميرا
:و فی قرب االسناد عف الرياان باف الصالت قاال•

ا إذ( ص)کان رسول اللّاه : يقول( ع)سمعت الرضا 
ماام کان ال يثاق باه تاى )فاتهم أميرا بعن جيشا 

باره بعن معه مف ثقاته مف يتجسس لاه خ( الوثوق
«4».

363: ؛ ص(معرفت، مَحمد هادى)تعليق و تَحقيق عن أمهات مسائل القضاء
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
مُحَمَّدُ بْفُ الْحُسَيْفِ الرَّضِیر فِی نَهْا ِ« 4»-19988-5•

الْبَلَاغَةِ عَفْ أَمِيرِ الْمُانْمِنِيفَ ع فِای کَلَاامٍ لَاهُ فِای حَاضِّ 
أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ فَقَدِّمُوا الادَّارِعَ وَ أَخِّارُوا الْحَاسِارَ وَ
يُو ِ عَافِ الْهَاامِ  وَ عَضروا عَلَى الََْضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَاى لِلسار

لِلََْسِنَّةِ وَ غُضروا « 5»الْتَوُوا فِی أَطْرَا ِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ 
تُاوا الََْبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجََْشِ وَ أَساْ َفُ لِلْقُلُاوبِ وَ أَمِي

هَاا وَ لَاا الََْصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْ َشَلِ وَ رَايَتَ ُمْ فَلَا تُمِيلُو
تُخَلروهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بََِيْدِي الشرجْعَانِ مِنْ ُمْ 

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
عَلَى نُزُولِ الْحَقَاائِقِ هُامُ الَّاذِيفَ يَحُ راونَ فَإِنَّ الصَّابِرِيفَ •

بِرَايَاتِهِمْ وَ يَ ْتَنِ ُونَهَاا حِ َافَيْهَاا وَ وَرَا َهَاا وَ أَمَامَهَاا لَاا 
 ْرِدُوهَاا يَتَََخَّرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِمُوهَا وَ لَا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُ

لَاى أَجْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسَى أَخَاهُ بِنَ ْسِهِ وَ لَمْ يَ ِلْ قِرْنَهُ إِ
 فَرَرْتُمْ أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِيهِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ

مِفْ سَيِِْ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْالَمُونَ مِافْ سَايِِْ الْاَخِرَةِ أَنْاتُمْ
لَهَامِيمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الََْعْظَمُ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 

ارَ إِنَّ فِی الْ ِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذرلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَ•
الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْ َارَّ غَيْرُ مَزِيادٍ فِای عُمُارِهِ وَ لَاا 
هِ مَحْجُوبٍ بَيْنَهُ وَ بَيْفَ يَوْمِهِ مَفْ رَائِاحٌ إِلَاى اللَّا
لِی کَالظَّمَْنِ يَرِدُ الْمَا َ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَا ِ الْعَاوَا

الْيَوْمَ تُبْلَى الََْخْبَارُ 

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
مَتَهُمْ اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدروا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ کَلِ•

وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ لَفْ يَزُولُاوا عَافْ مَاوَاقِ ِهِمْ دُونَ
طَعْفٍ دِرَاكٍ يَخْرُُِ مِنْهُ النَّسِايمُ وَ ضَارْبٍ يَ ْلِاقُ الْهَاامَ وَ

وَاعِدَ وَ الََْقْادَامَ وَ حَتَّاى يُرْ مَاوْا يُطِيحُ الْعِظَامَ وَ يُبَدِّدُ الساَّ
قْ ُوهَاا تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ يُرْمَوْا بِالْ َتَائِابِ تَ« 1»بِالْمَنَاسِرِ 
يسُ حَتَّى يُجَرَّ بِلَادَهُمُ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِ« 2»الْجَلَائِبُ 

الْخُيُولُ فِی نَوَاحِی أَرْضِهِمْ وَ بََِعْنَانِ« 3»وَ حَتَّى تَدْعَقَ 
.مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
•______________________________

(.هامش المخطوط)لهم -فی نسخة-(1)•
.232-138-6التهذيب -(2)•
.148-قرب االسناد-(3)•
.120-4-2نه  البالغة -(4)•
-مور-الصحاح)إضطرب و لم يصب هدفه، انظر -مار السنان-(5)•

2-820.)

 60: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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آدَاِِ أُمَرَاءِ السَّرَايَا وَ أَصَْحَابِهِمْ 
.«5»وَ يََْتِی مَا يَدُلر عَلَيْهِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلر عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ : أَقُولُ•
•______________________________
-نسر-الصحاح)قطعة مف الجيش تمر أمام الجيش ال بير -المنسر-(1)•

2-827.)
(.100-1-جلب-الصحاح)تجمعوا، مثل احلبوا -أجلبوا-(2)•
(.1474-4-دعق-الصحاح)أکثرت الوط  -دعقت الخيل-(3)•
تقدم ما يدل على وجوب الدعا  و کي ية الادعا  إلاى االساالم فای-(4)•

.مف هذه األبواب11، 10البابيف 
مف هذه 34، 24ياتی ما يدل على آداب الجهاد و القتال فی البابيف -(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
حاد ماف امر اللَّه تعالى نبيه صلى اهلل عليه و آله انه متى اساتجارك ا•

ألذى عف المشرکيف الذيف أمرتك بقتالهم اي طلب منه الجار فی رفع ا
. صاحبه

« حَتَّى يَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ»المعنى ان استَمنك احد فَمنه : و قيل•
الم اللَّه و المشرك يصح ان يسمع کالم اللَّه على الحقيقة الن ح اية ک•

ان يقادر يطلق عليه االسم بَنه کالم اللَّه لظهور االمر فيه، و ال يحتاِ
 اارق و مف ظف ان الح اية ت. کالم سيبويه و غيره: اصل له، کما يقال

ل المح ی ألجل هذا الظاهر فقد غلط، الن المراد ما ذکرناه فيماا يقاا
,. فی العر  انه کالم اللَّه

175: ، ص5التبيان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و اال باالغ .فاالبالغ التصيير الى منتهى الحد« ثُمَّ أَبْلِغْهُ مََْمَنَهُ»و قوله •

. و األدا  نظائر
ا لو ألنهالمعارف ضرورية : و فی االية داللة على بطالن قول مف قال•

. کانت کذلك لما کان لطلب ما هو عالم به معنى
اخبار عف جهلهم فای أفعاالهم، ال انهام ال« ال يعلمون»و معنى قوله •

.يعقلون، و إنما أراد ال ينت عون بمثله
.و ال يعرفون ما لهم و عليهم مف الثواب و العقاب•

175: ، ص5التبيان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
مَعَ وَ إِنْ أَحَدٌ مِفَ الْمُشْرِکِيفَ اسْتَجارَكَ فَََجِرْهُ حَتَّاى يَساْ »: قوله تعالى•

ار إلى آخر اآلية، اآلية تتضمف ح م اإلجارة لماف اساتج« کَالمَ اللَّهِ
مف المشرکيف ألن يسمع کالم اهلل، 

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و هی بما تشتمل علياه ماف الح ام و إن کانات معترضاة أو•

کالمعترضة بايف ماا يادل علاى البارا ة و رفاع األماان عاف 
وز المشرکيف إال أنها بمنزلة دفع الدخل الواجب الاذي ال يجا

و ما يصاحبها مف الوعاد أساس هذه الدعوة الَحقةإهماله فإن 
د العقود و الوعيد و التبشير و اإلنذار، و ما يترتب عليه مف عق

ك و إبرام العهود أو النقض و البرا ة و أح ام القتاال کال ذلا
اط هو لصرف الناس عن سبيل الغی و الضالل إلى  صىرإنما 

، و إنجاائهم ماف شاقا  الشارك إلاى ساعادة الرشد و الهدى
.التوحيد

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
ه االعتنا  التاام ب ال طرياق يرجاى فياو الزم ذلك •

ان و ال وز بإحيا  حق و إن کالوصول إلى هداية ضال 
مشرك يسيرا قليال فإن الحق حق و إن کان يسيرا، و ال

غير المعاهدو إن أبرأ اهلل منه الذمة و أهدر دمه و رفاع 
الحرمة عف کل ما يعود إليه مف ماال و عارل ل ناه 

اطل فإذا تعالى إنما فعل به ذلك ليحيی حق و يبطل ب
د باه رجی منه الخير منع ذلك مف أي قصد سيئ يقص

.    حتى يحصل اليَس مف هدايته و إنجائه

153: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج



35

وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
تبعهاا إن فإذا استجار المشرك لينظر فيما تندب إليه الدعوة الحقة و ي•

 ع عناه اتضحت له کان مف الواجب إجارته حتى يسمع کالم 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
ف ارت اع فإذا تمادى بعد ذلك فی ضالله و أصر فی است باره صار مم•

عنه األمان و برئت منه الذماة و وجاب تطيياب األرل ماف قاذارة 
وجوده بَية وسيلة أم نت و أي طريق کان أقرب و أسهل و هذا هاو

تَجارَكَ فَا»: الذي ي يده قوله تعالى ََجِرْهُ وَ إِنْ أَحَدٌ مِفَ الْمُشْرِکِيفَ اساْ
اآلية « نَحَتَّى يَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مََْمَنَهُ ذلِكَ بََِنَّهُمْ قَوْمٌ ال يَعْلَمُو

.بما ي تنِ به مف اآليات

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
نهم إن طلب منك بعض هنال  المشرکيف الذيف رفاع عا: فمعنى اآلية•

إلياه األمان أن تَمنه فی جوارك ليحضر عندك و ي لمك فيما تدعو
يرت اع مف الحق الذي يتضمنه کالم اهلل فَجره حتى يسمع کاالم اهلل و

، و عنه غشاوة الجهل ثم أبلغه مَمنه حتى يملك منك أمنا تاما کامال
ن إنما شرع اهلل هذا الح م و بذل لهم هذا األمف التام ألنهم قوم جاهلو
.و ال بَس على جاهل إذا رجی 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 يم ف مراعاته مف أصول ال ضايلة و ح ا  ال راماة و•

م، و نادب نشر الرحمة و الرأفة و شرافة اإلنسانية اعتبره القرآن ال ري
.إليه الديف القويم

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
و قد بان بما قدمناه•
وا فَااقْتُلُ»: أن اآلية مخصصة لعماوم قولاه فای اآلياة الساابقة: أوال•

«.الْمُشْرِکِيفَ حَيْنُ وَجَدْتُمُوهُمْ

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج



40

وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
جاارة غاية لالساتجارة و اإل« حَتَّى يَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ»: أن قوله: ثانياو •

ت ساار ماا فيتغيا به الح م، فاالستئمان إنما کان لسمع کاالم اهلل و اس
ير عند الرسول مف مواد الرسالة فيتقدر األماان الاذي يعطااه المساتج

ف الغای و المستَمف بقدره فإذا سمع مف کالم اهلل ما يتبيف به الرشد ما
يتميز به الهدى مف الضالل انتهات مادة االساتجارة و حاان أن يارد 
المستجير إلى مَمنه و الم ان الخاص به الذي هو فای أماف فياه، ال

تاار يهدده فيه سيو  المسلميف ليرجع إلى حالاه الاذي فارقاه، و يخ
.                        لن سه ما يشا  على حرية مف المشية و اإلرادة

154: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
تقيد بماا أن المراد ب الم اهلل مطلق آيات القرآن ال ريم، نعم ي: ثالثاو •

لهياة و ين ع المستجير مف اآليات التی توضح له أصاول المعاار  اإل
ك معالم الديف و الجواب عما يختل  فی صدره مف الشبهات کال ذلا

.بداللة المقام و السياق
د ماف إن المراد ب الم اهلل آياات التوحيا: و بذلك يظهر فساد ما قيل•

وه إن المراد به سورة برا ة أو خصوص ماا بلغا: القرآن، و کذا ما قيل
يار فی الموسم مف آيات صدر السورة فإن ذلك کله تخصيص ماف غ

.مخصص

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
المه و أن المراد بسمع کالم اهلل الوقو  على أصول الديف و مع: رابعاو •

تجير إن الستماع ن س کالم اهلل فيما إذا کان المسا: إن أم ف أن يقال
ال عربيا ي هم ال الم اإللهی دخال فی ذلك أما إذا کان غيار عربای و

ه مجرد ت قه ي هم ال الم العربی فالمست اد مف السياق أن الغاية فی حق
.أصول الديف و معالمه

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
أن اآلية مح ماة غيار منساوخة و ال قابلاة لاه ألن ماف : خامساو •

الضروري البيف مف ماذاق الاديف، و ظاواهر ال تااب و السانة أن ال 
بياان مناخذة قبل تمام الحجة، و ال تشديد أي تشديد کان إال بعاد ال
ت هم فالجاهل السالك فی سابيل ال حاص أو المساتعلم للحاق المسا
ميف أن للحقيقة ال يرد خائبا و ال ينخذ غافال فعلى اإلسالم و المسال

تعلم يعطوا کل األمان لمف استَمنهم ليستحضار معاار  الاديف و يسا
ا أصل أصول الدعوة حتى يتبعها إن الحت له فيها لوائح الصدق، و هذ
ماة غيار ال يقبل بطالنا و ال تغييرا ما دام اإلسالم إسالما فاآلية مح 

.قابلة للنسخ إلى يوم القيامة

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
فَ وَ إِنْ أَحَدٌ مِفَ الْمُشْرِکِي»: إن قوله: و مف هنا يظهر فساد قول مف قال•

: اآلتياةاآلية منسوخة باآلية« اسْتَجارَكَ فَََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ
.اآلية« وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکِيفَ کَافَّةً کَما يُقاتِلُونَ ُمْ کَافَّةً»

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

ال ن ع يرجى فيه خير الديف، و أما مطلق االستجارة ال لغرل دينی و
التشاديد عائد إليه فال داللة لها عليه أصال بل اآليات السابقة اآلمرة ب

.عليهم فی محلها

155: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
ع تمام م« ثُمَّ أَبْلِغْهُ مََْمَنَهُ»: أن قوله فی تتميم األمر باإلجارة: سابعاو •

علاى بدونه فی الداللة على المقصاد يادل« فَََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ»:قوله
لى حرية الهداية على وجوه الناس، و التح   عکمال العناية ب تح باب

ل الناس فی حياتهم و أعمالهم الحيوية، و اإلغمال فی طريقه عف کا
ی ح م حتمی و عزيمة قاطعة ليهلك مف هلك عف بينة و يحيا مف ح

.عف بينة، و ال ي ون 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 بَصل الديف-کما قيل-أن اآلية: ثامناو •

أن ي ون عف علم يقينی ال يداخلاه شاك و ال يمازجاه رياب و ال 
باع الظاف، ي  ی فيه غيره و لو کان الظف الراجح، و قد ذم اهلل تعالى ات

قْاُِ ماا وَ ال تَ»: و ندب إلى اتباع العلم فی آيات کثيرة کقوله تعاالى
إِنْ يَتَّبِعُاونَ إِلَّاا الظَّافَّ وَ إِنَّ »: و قوله36-:إسرا « :لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

ما لَهُمْ بِذلِكَ مِفْ »: و قوله28-:النجم« :الظَّفَّ ال يُغْنِی مِفَ الْحَقِّ شَيْئاً
.20-:الزخر « :عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

156: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج
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وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکينَ اسْتَجارَكَ
 ام بإجاارة لو ک ى فی أصل الديف االعتقاد التقليدي لم يستقم الحو •

قلياد و مف استجار لت هم أصول الديف و معارفه لجاواز أن ي لاِ بالت
.ال ِ عف البحن عف أنه حق أو باطل هذا

ان و ل ف المقدار الواجب فی ذلك أن ي ون عف علم قطعی ساوا  کا•
يادة حاصال عف االستدالل بطرق فنية أو بغير ذلك ماف الوجاوه الم 

ل علاى للعلم و لو على سبيل االت اق، و هذا غير القول بَن االساتدال
ل أمر، أصول المعار  ال يصح إال مف طريق العقل فإن صحة االستدال

.و جواز االعتماد على العلم بَي طريق حصل أمر آخر

156: ، ص9الميزان فی تفسير القرآن، ج



49

ضابط الَحکم الوالئی
الم و عنه عف إبراهيم بف جندب عف أبيه ان أمير المنمنيف علياه الساّ •

قاوم حتاى ال تقتلاوا ال: کان يَمر فی کل موطف لقينا فيه عدونا فيقول
د وکم يبد وکم فإن م بحمد اللّه على حجة و ترک م إياهم حتاى يبا

ى حجة أخرى ل م فإذا هزمتموهم فال تقتلوا مدبرا و ال تجهازوا علا
« 5»جريح و ال ت ش وا عورة و ال تمثلوا بقتيل 

مف أبواب جهاد العدو و ماا -33الباب -کتاب الجهاد-الوسائل( 5)•
يناسبه 

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

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ أَهْلِ الْحَقِّ عَفِ الْحَرْبِ حَتَّى يَبْادَأَهُم33ْ« 4»•
بِهِ أَهْلُ الْبَغْیِ 

نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْمُحَمَّدُ بْفُ يَعْقُوبَ قَالَ فِی حَدِينِ « 5»-20053-1•
ينَىا کُىلِّ مَىوْنِنٍ لَقِفِی -أَنَّ أَمِيرَ الْمُنْمِنِيفَ ع کَانَ يََْمُرُأَبِيهِعَفْ جُنْدٍَِ 

 بِحَمْادِ اللَّاهِ فَإِنَّ ُمْ-لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَ ُوکُمْ-فَيَقُولُفِيهِ عَدُوَّنَا
ا فَاإِذَ-وَ تَرْکُ ُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَ ُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَ ُامْ-عَلَى حُجَّةٍ

شاِ ُوا وَ لَاا تَ ْ-وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ-هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً
..عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ

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

•______________________________

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

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

قَالَ الْ ُلَيْنِیر وَ فِی کَلَاامٍ آخَارَ لَاهُ ع وَ إِذَا لَقِياتُمْ« 1»-20054-2•
 فَانْهُادُوا فَإِنْ بَادَ ُوکُمْ-فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوکُمْ-هَنُلَا ِ الْقَوْمَ غَداً
. «2»إِلَيْهِمْ الْحَدِينَ 

ماف 34مف الباب 4، و أورد تمامه فی الحدين 41-5ال افی -(1)•
.هذه األبواب

ماف هاذه 31تقدم ما يدل على ذلك فی الجملاة فای البااب -(2)•
.األبواب

 93: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
رُهُمْ بَابُ أَنَّ مَفْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِفْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَجَبَ أَنْ يُتْبَعَ مُدْب24ِ« 4»•

 ْعَلْ وَ يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ وَ مَفْ لَمْ يَ ُفْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ يُ
ذَلِكَ بِهِمْ 

73: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
مُحَمَّدُ بْفُ يَعْقُوبَ عَفْ عَلِیِّ بْفِ إِبْرَاهِيمَ عَفْ« 5»-20011-1•

فْ أَبِيهِ عَفِ الْقَاسِمِ بْفِ مُحَمَّدٍ عَفْ سُلَيْمَانَ بْفِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَ
يْفِ مِفَ الطَّائِ َتَسَََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَفِ : حَ ْصِ بْفِ غِيَاثٍ قَالَ

فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ -عَادِلَةٌوَ الَُْخْرَى بَاغِيَةٌإِحْدَاهُمَا -الْمُنْمِنِيفَ
تُلُوا قَالَ لَيْسَ لََِهْلِ الْعَدْلِ أَنْ  يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا يَقْ-الْبَاغِيَةَ

غْیِ أَسِيراً وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِفْ أَهْلِ الْبَ
جِعُونَ أَحَدٌ وَ لَمْ يَ ُفْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا کَانَتْ 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 عَفْ مُحَمَّدِ بْفِ الْحَسَفِ الصَّ َّارِ عَفْ عَلِیِّ بْفِوَ •

.«1»عَفِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ 
.2-32-5ال افی -(5)•
.246-144-6التهذيب -(1)•

73: ، ص15وسائل الشيعة؛ ج 
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الْقَاسِمِ بْنِ مَُحَمَّدٍ
القمیهاشمبفإبراهيم: نام شاگرد (       201)القاسم: عنوان معيار •
علی بف إبراهيم عف  أبيه عاف  القاسام باف [: )( 6/1/]1/35ال افی •

ی محمد عف سليمان بف داود المنقري عف ح ص بف غياث قال قال ل
أبو عبد اهلل ع 

حىديثا فىی 152روى ابراهيم بن هاشم القمی عن القاسم بن مَحمىد •
الکتب األربعة مع مکرراته
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الْقَاسِمِ بْنِ مَُحَمَّدٍ
محمدالقاسانیبفعلی: نام شاگرد (       201)القاسم: عنوان معيار •
علی بف إبراهيم عف  علی باف محماد عاف  [: )( 8/2/]2/77ال افی •

َلت القاسم بف محمد عف سليمان المنقري عف ح ص بف غياث قال س
فقال ... أبا عبد اهلل ع

حىديثا فىی 148عن القاسىم بىن مَحمىد مَحمدالقاسانی بنعلیروى •
الکتب األربعة مع مکرراته
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سليمان بن داود المنقری
ساليمان باف داود -488184/السايفبااب/النجاشایرجال[ 1/1]•

المنقري 
أناه روى أبو أيوب الشاذکونی بصري ليس بالمتحقق بنا غيار[ 1/2]•

ان و ک[ عليه السالم]عف جماعة أصحابنا مف أصحاب جع ر بف محمد 
أخبرناه عدة مف أصحابنا عاف محماد باف وهباان باف. له کتاب. ثقة

ه حدثنا أبو القاسم علی بف محماد باف کثيار باف حمويا: محمد قال
حدثنا أبو عباد الارحمف محماد باف أحماد : العس ري الصوفی قال

. الزع رانی عف القاسم بف محمد عنه به
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سليمان بن داود المنقری
: ناااااام شااااااگرد (       92)المنقاااااري: عناااااوان معياااااار •

محمداألص هانیبفالقاسم
علی بف إبراهيم عف أبيه عاف  القاسام باف [: )( 6/1/]1/35ال افی •

لی محمد عف  سليمان بف داود المنقري عف ح ص بف غياث قال قال
أبو عبد اهلل ع 

حديثا فىی 352سليمان بن داود المنقریروى القاسم بن مَحمد عن •
الکتب األربعة مع مکرراته
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ عَفِ الْحُسَيْفِ بْفِ مُحَمَّدٍ الََْشْعَرِيِّ عَفْ « 2»-20012-2•

ةَ مُعَلَّى بْفِ مُحَمَّدٍ عَفِ الْوَشَّا ِ عَفِ أَبَانِ بْفِ عُثْمَانَ عَفْ أَبِی حَمْزَ
ی أَهْلِ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْفِ الْحُسَيْفِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِ: الثرمَالِیِّ قَالَ

الَ قَ-بِخِلَا ِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ الشِّرْكِ-الْقِبْلَةِ
ولِ اللَّهِ سَارَ وَ اللَّهِ فِيهِمْ بِسِيرَةِ رَسُ-فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ

-ص يَوْمَ الْ َتْحِ

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
-صْرَةِإِنَّ عَلِيّاً ع کَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِی يَوْمِ الْبَ•

« 3»يزَ وَ لَا يُجِ-بََِنْ لَا يَطْعُفَ فِی غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا يَقْتُلَ مُدْبِراً
-عَلَى جَرِيحٍ وَ مَفْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِفٌ

بْلِ أَنْ مِفْ قَ-فَََخَذَ الْ ِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْفَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ•
صْرَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِ َكَ الْبَ-يَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ

.لْ ِتَابِثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِی ا-ثُمَّ فَتَحَ الْ ِتَابَ فَقَرَأَهُ•

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ عَفْ عَلِیِّ بْفِ إِبْرَاهِيمَ عَفْ أَبِيهِ عَفْ عَمْرِو « 4»-20013-3•

دِ اللَّهِ بْفِ عُثْمَانَ عَفْ مُحَمَّدِ بْفِ عُذَافِرٍ عَفْ عُقْبَةَ بْفِ بَشِيرٍ عَفْ عَبْ
رُ لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِي: بْفِ شَرِيكٍ عَفْ أَبِيهِ قَالَ

وَ مَفْ -لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياً وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ-الْمُنْمِنِيفَ ع
-أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِفٌ
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ أَجَازَ عَلَى-کَانَ يَوْمُ صِ ِّيفَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَفَلَمَّا •

انِ هَذِهِ سِيرَتَ-لِعَبْدِ اللَّهِ بْفِ شَرِيكٍفَقَالَ أَبَانُ بْفُ تَغْلِبَ-جَرِيحٍ
 إِنَّ وَ-إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزربَيْرُ-مُخْتَلِ َتَانِ فَقَالَ

.مُعَاوِيَةَ کَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ
•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَفْ عَلِیِّ بْفِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ•

وَ رَوَاهُ الْ َشِّیر فِی کِتَابِ « 1»بِإِسْنَادِهِ عَفْ مُحَمَّدِ بْفِ يَعْقُوبَ 
فْ الرِّجَالِ عَفْ طَاهِرِ بْفِ عِيسَى عَفْ جَعْ َرِ بْفِ أَحْمَدَ بْفِ أَيروبَ عَ
فِ أَبِی سَعِيدٍ الََْدَمِیِّ عَفْ مُحَمَّدِ بْفِ عَلِیٍّ الصَّيْرَفِیِّ عَفْ عَمْرِو بْ

.«2»عُثْمَانَ نَحْوَهُ 
•

 74: ، ص15وسائل الشيعة، ج 



65

مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
.274-155-6، و التهذيب 3-33-5ال افی -(2)•
(.هامش المخطوط)يجهز -فی نسخة-(3)•
.5-33-5ال افی -(4)•
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
عُقُولِ الْحَسَفُ بْفُ عَلِیِّ بْفِ شُعْبَةَ فِی تُحَِِ الْ« 3»-20014-4•

ى بْفِ عَفْ أَبِی الْحَسَفِ الثَّالِنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِ يَحْيَ
وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَتَلَ أَهْلَ صِ ِّيفَ مُقْبِلِيفَ وَ-أَکْثَمَ

عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ إِنَّهُ يَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ يَتْبَعْ« 4»مُدْبِرِيفَ وَ أَجَازَ 
عَلَى جَرِيحٍ وَ مَفْ أَلْقَى سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَفْ « 5»مُوَلِّياً وَ لَمْ يُجِزْ 
دَخَلَ دَارَهُ آمَنَهُ 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
هَا وَ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ يَ ُفْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْ•

 لَا إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ غَيْرَ مُحَارِبِيفَ وَ لَا مُخَالِ ِيفَ وَ
سَّيِِْ مُنَابِذِيفَ وَ رَضُوا بِالْ َِِّ عَنْهُمْ فَ َانَ الْحُ ْمُ فِيهِمْ رَفْعَ ال

عَنْهُمْ وَ الْ ََِّ عَفْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ يَطْلُبُوا عَلَيْهِ أَعْوَاناً 
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
عُ لَهُمُ أَهْلُ صِ ِّيفَ کَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِئَةٍ مُسْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ يَجْمَوَ •

السِّلَاحَ وَ الدررُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ السريُو َ وَ يُسَنِّی لَهُمُ الْعَطَا َ وَ
اوِي يُهَيِّئُ لَهُمُ الََْنْزَالَ وَ يَعُودُ مَرِيضَهُمْ وَ يَجْبُرُ کَسِيرَهُمْ وَ يُدَ
جَرِيحَهُمْ وَ يَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ يَ ْسُو حَاسِرَهُمْ وَ يَرُدرهُمْ 

الْ َرِيقَيْفِ فِی فَيَرْجِعُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ يُسَاوِ بَيْفَ 
رَحَ الْحُ ْمِ لِمَا عَرَ َ مِفَ الْحُ ْمِ مِفْ قِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ لَ ِنَّهُ شَ

.ذَلِكَ لَهُمْ فَمَفْ رَغِبَ عُرِلَ عَلَى السَّيِِْ أَوْ يَتُوبَ عَفْ ذَلِكَ
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مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ
.«1»وَ يََْتِی مَا يَدُلر عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
•______________________________

.276-155-6التهذيب -(1)•
.392-482-2رجال ال شی -(2)•
.480-تحِ العقول-(3)•
.و جهز-فی المصدر-(4)•
.يجهز-فی المصدر-(5)•

33مف الباب 1مف هذه األبواب، و على ما ظاهره المنافاة فی الحدين 25ياتی ما يدل على بعض المقصود فی الباب -(1)•
.مف هذه األبواب
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