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سورةُ الحَشر

ْحَمنِ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه الره
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سورةُ الحَشر

ِ َما فِ  َما ي السهَماَواِت وَ َسبهَح ّلِِله
َحِكيُم عَِزيُز الْ فِي اْْلَْرِض َو ُهَو الْ 

﴿1﴾
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سورةُ الحَشر

تَاِب فَُروا ِمْن أَْهِل اْلكِ ُهَو الهِذي أَْخَرَج الهِذيَن كَ 
ِل اْلَحشْ   يَْخُرُجوا ِر َما َظنَْنتُْم أَنْ ِمْن ِديَاِرِهْم ِْلَوه
 فَأَتَاُهُم ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاهِ َو َظنُّوا أَنهُهْم َمانِعَتُُهمْ 
ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَسِ  لُوبِِهُم بُوا َو قََذَف فِي قُ َّللاه
ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَ  ْيِدي ُهْم بِأَْيِديِهْم َو أَ الرُّ
﴾2ا أُوِلي اْْلَْبَصاِر ﴿اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَ 
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

هِمْ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِ»: قوله تعالى•
ى و عزتهه تأييد لما ذكر في اآلية السابقة من تنزهه تعال« لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

ي و حكمته، و المراد بإخراج الذين كفروا من أهل الكتاب إجهء  بنه
ان بينهم النضير حي من أحيا  اليهود كانوا يسكنون خارج المدينة و ك

د و بين النبي ص عهد أن ال يكونهوا لهه و ال عهيهه نهم نقضهوا العهه
الي إن شها  فأجءهم النبي ص و ستأتي قصتهم في البحث الروائي الت

.اهلل

201: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

و الحشر إخراج الجمبعة بإزعبج، •
فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، و الءم بمعنى« لِأَوَّلِ الْحَشْرِ»و •

.78: إسرا : «أَقِمِ الصَّءةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»: كقوله
أول اهلل الذي أخرج بني النضير من اليهود من ديهارهم فهي: المعنىو •

.إخراجهم من جزيرة العرب

201: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

« مِنْ دِيهارِهِمْ( مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ)هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا »و قوله •
مهن معناه ان الذي وصفه بأنه عزيز حكيم هو الهَّه الذي أخرج الكفار

،رهم بنو النضي: قال قتادة و مجاهد« لِأَوَّلِ الْحَشْرِ»اليهود من ديارهم 

559: ، ص9التبيبن في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ههى ان ال نزل النبي صَهى الهَّهُ عَهيه و آله بالمدينة عاقده بنو النضهير علما •
ضى نم نقضوا العهد و أرادوا أن يطرحوه حجراً حين م. يكونوا عهيه و ال له

الديتين الهتين النبي صَهى الهَّهُ عَهيه و آله اليهم يستعين بهم في تحمل بعض
نهة فقتهل لزمتا صاحب النبي صَهى الهَّهُ عَهيه و آله حين انقهب من بئهر معو
ن عههى نفسين، كان النبي صَهى الهَّهُ عَهيه و آله أجرهما، و مهالوا لهمشهركي
يهة و النبي صَهى الهَّهُ عَهيه و آله فأجءهم الهَّه عن ديارهم عهى ان لهم الذر
ه و آلهه ما حمهت إبههم و الباقي لرسول الهَّه فأجءهم النبي صَهى الهَّهُ عَهيه

عهى هذا عن ديارهم و منازلهم، فمنهم من خرج إلى خيبهر، و مهنهم مهن 
.خرج إلى الشام

559: ، ص9التبيبن في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

يههود سبب نزول ذلك أنه كان بالمدينة نءنة أبطن مهن ال: قال1، 14•
و  ص عهد بنو النضير و قريظة و قينقاع، و كان بينهم و بين رسول اهلل

عهدهم مدة فنقضوا عهدهم و كان سبب ذلك من بني النضير في نقض
أنه أتاهم رسول اهلل ص يستسهفهم ديهة رجههين قتههمها رجهل مهن

،أصحابه غيهة يعني يستقرض، و كان قصد كعب بن األشرف

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

و قهام كأنهه! مرحبا يا أبا القاسم و أههء: فهما دخل عهى كعب قال•
أصهحابه، يضع له الطعام و حدث نفسه أن يقتل رسول اهلل ص و يتبع

ينهة و فنزل جبرئيل ع فأخبره بذلك، فرجع رسهول اهلل ص إلهى المد
هم إن قال لمحمد بن مسهمة األنصاري اذهب إلى بني النضير فهأخبر

ن اهلل عز و جل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا مه
بهدنا و إما أن تأذنوا بحرب، فقالوا نخرج من بءدك 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ا محمهدا إليهم عبد اهلل بن أبي أال تخرجهوا و تقيمهوا و تنابهذوفبعث •
الحرب فإني أنصركم أنا و قومي و حهفهائي، فهإن خهرجتم خرجهت
هيئهوا معكم و إن قاتهتم قاتهت معكم، فأقاموا و أصهحوا حصونهم و ت
.صانعلهقتال و بعثوا إلى رسول اهلل ص أنا ال نخرج فاصنع ما أنت

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ن ع تقدم رسول اهلل ص و كبر و كبر أصحابه و قال ألمير المؤمنيفقام •
سول اهلل إلى بني النضير فأخذ أمير المؤمنين ع الراية و تقدم، و جا  ر

ص و أحاط بحصنهم، و غدر بهم عبد اهلل بن أبهي و كهان رسهول اهلل
ان ص إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما يهيهم و خربهوا مها يهيهه و كه

الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ا يها قد كان رسول اهلل ص أمر بقطع نخههم فجزعوا من ذلك و قالوو •
ء محمد إن اهلل يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه و إن كان لنا فه
نا ما تقطعه، فهما كان بعد ذلك قالوا يا محمد نخرج من بءدك و أعط
وا ذلهك لنا، فقال ال، و لكن تخرجون و لكم ما حمهت اإلبل، فهم يقبه

ن فبقوا أياما، نم قالوا نخرج و لنا مها حمههت اإلبهل، فقهال ال و لكه
ك تخرجون و ال يحمل أحد منكم شيئا فمن وجدنا معه شيئا من ذله
ى و قتهناه، فخرجوا عهى ذلك و وقع قوم منهم إلى فدك و وادي القر

خرج منهم قوم إلى الشام 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

الَّذِي أَخْرَجَ الَّهذِينَ كَفَهرُوا مِهنْ أَهْهلِ الْكِتهابِ مِهنْ هُوَ فيهماهلل فأنزل •
رِ مها ظَنَنْهتُمْ أَنْ يَخْرُجُهوا وَ ظَنأهوا أَنَّهُهمْ مهانِعَتُهُمْ  دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشهْ

إِنَّ الهَّههَ حُصُونُهُمْ مِنَ الهَّهِ فَأَتاهُمُ الهَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا إلى قوله فَ
شَدِيدُ الْعِقاب

360: ، ص2تفسير القمي، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

من أول الحشر هو حشر اليهود: قال قوم« لِأَوَّلِ الْحَشْرِ»قوله تعالى و •
لقيامهة بني النضير إلى ارض الشام، و ناني الحشر حشر الناس يهوم ا

.إلى ارض الشام أيضاً
عهن يريد أول الجء ، الن بني النضير أول من أجههي: و قال البهخي•

. ارض العرب
الحشر جمع الناس من كل ناحية، و منه الحاشر الذي يجمع النهاسو •

إلى ديوان الخراج، و الجمع حشار

559: ، ص9التبيبن في تفسير القرآن، ج



17

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

رو نه  العهد مع بني قريظة و بني النضير و بني قينقهاع و إن لهم يهمواد •
:الونيقة

 يهد و ال بهسان و ال( صهى اهلل عهيه و آله)أن ال يعينوا عهى رسول اهلل -1•
.بسءح و ال بكراع في سر و عءنية ال بهيل و ال بنهار

( لههصهى اهلل عهيهه و آ)أن ال يعينوا عهى أحد من أصحاب رسول اهلل -2•
.و ال بنهاربهسان و ال يد و ال بسءح و ال بكراع في السر و العءنية بهيل

فك في حل مهن سه( صهى اهلل عهيه و آله)فإن فعهوا ذلك فرسول اهلل -3•
.دمائهم و سبي ذراريهم و نسائهم و أخذ أموالهم

355مكبتيب الرسول صلى اهلل عليه و آله و سلم    ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

:مواد العهد مع المشركين•
.ال يجير مشركوا المدينة ماال لقريش و ال نفسا-1•
.مواد العهد العام لهجميع•
.ال يحول الكتاب بدون ظالم و آنم-1•
أن يثرب حرام عهى أهل هذه الصحيفة حسب المعاههدة، كمها أن -2•

.ما تقدممكة حرام بتحريم اهلل، هذا عدا تحريم المدينة لجميع الناس ك

355مكبتيب الرسول صلى اهلل عليه و آله و سلم    ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

رع عَه-1• نْ عَهِيأ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِهي نَصهْ
شِعَارُنَا يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّهدُ وَ: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارع عَنْ أَبِي عَبْدِ الهَّهِ ع قَالَ

 يَوْمَ أُحُهدع شِعَارُنَا يَوْمَ بَدْرع يَا نَصْرَ الهَّهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْهِمِينَ
النَّضِيرِ يَب رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ يَوْمَ بَنِييَا نَصْرَ الهَّهِ اقْتَرِبْ وَ 

(بَب ُ الشِّعَبر)47: ، ص5، ج(اإلسالمية-ط )الكبفي 
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

عَارُ يَوْمَ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَا رَبَّنَا لَا يَغْهِبُنَّكَ وَ يَوْمَ الطَّائِفِ يَا رِضهْ وَ • وَانُ وَ شهِ
لَها * محهوَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ[ يَا بَنِي عَبْدِ الهَّهِ]يَوْمِ حُنَيْنع يَا بَنِي عَبْدِ الهَّهِ 

 وَ هُوَ يَهوْمُ يُبْصِرُونَ وَ يَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةَ يَا سَهَامُ أَسْهِمْهُمْ وَ يَوْمِ الْمُرَيْسِيعِ
 عَهَهى بَنِي الْمُصْطَهِقِ أَلَا إِلَى الهَّهِ الْأَمْرُ وَ يَهوْمِ الْحُدَيْبِيَهةِ أَال لَعْنَهةُ الهَّههِ

 وَ يَهوْمِ مِنْ عَلُ[ ائْتِهِمْ]وَ يَوْمِ خَيْبَرَ يَوْمِ الْقَمُوصِ يَا عَهِيأ آتِهِمْ الظَّالِمِينَ
وْمِ بَنِهي الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ الهَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ يَوْمِ تَبُوكَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ وَ يَ

يْنِ ع يَه عَارُ الْحُسهَ رَ الهَّههِ وَ شهِ ا الْمُهَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ يَوْمِ صِفِّينَ يَا نَصهْ
.مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا يَا مُحَمَّدُ

(بَب ُ الشِّعَبر)47: ، ص5، ج(اإلسالمية-ط )الكبفي 
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

(فصل)[ النضيرجهاد عهي ع في معركة بني]•
ارِهِمْ وَ • يرِ عَمِهلَ عَهَهى حِصهَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ الهَّهِ ص إِلَى بَنِهي النَّضهِ

.مِنَ الْبَطْحَا ِ« 3»فَضَرَبَ قُبَّتَهُ فِي أَقْصَى بَنِي حَطْمَةَ 
حطمة من األنصار بنهو عبهد الهّهه بهن : «م»و « ش»في هامش ( 3)•

.مالك بن أوس

192اإلرشبد في معرفة حجج اهلل على العببد    ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ابَ الْقُفَهَمَّا • بَّهةَ فَهأَمَرَ أَقْبَلَ الهَّيْلُ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ بِسَهْمع فَأَصهَ
وَ أَحَهاطَ بِههِ الْمُهَهاجِرُونَ وَ « 4»النَّبِيأ ص أَنْ تُحَوَّلَ قُبَّتُهُ إِلَى السَّفْحِ

.الْأَنْصَارُ
.فحولت قبته الى الفسيح: بعده« م»و « ش»في هامش ( 4)•
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

فَقَهالَ اخْتَهَطَ الظَّهَامُ فَقَدُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَهِيَّ بْنَ أَبِهي ََالِهبع عفَهَمَّا •
هِ حُ النَّاسُ يَا رَسُولَ الهَّهِ لَا نَرَى عَهِيّاً فَقَهالَ ع أَرَاهُ فِهي بَعْهضِ مَها يُصهْ

أَنْ جَا َ بِرَأْسِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَمَى النَّبِهيَّ ص وَ « 5»شَأْنَكُمْ فَهَمْ يَهْبَثْ
.فَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ع« 6»كَانَ يُقَالُ لَهُ عَزُورَا 

.ينشب: «م»و « ش»في هامش ( 5)•
.عرزوا: «م»و « ش»في هامش ( 6)•
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

رِيئهاً لَهُ النَّبِيأ ص كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْهتُ هَهذَا الْخَبِيهثَ جَفَقَالَ •
« 1»شُجَاعاً فَكَمَنْتُ لَهُ وَ قُهْتُ مَا أَجْرَأَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِذَا اخْهتَهَطَ الظَّهَهامُ
حَ ابِهِ الْيَهُهودِ يَطْهُبُ مِنَّا غِرَّةً فَأَقْبَلَ مُصْهِتاً سَيْفَهُ فِي تِسْعَةِ نَفَرع مِهنْ أَصهْ
فَابْعَهثْ « 2»فَشَدَدْتُ عَهَيْهِ فَقَتَهْتُهُ وَ أَفْهَتَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَبْرَحُوا قَرِيبهاً 

.مَعِي نَفَراً فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَظْفَرَ بِهِمْ
.الهيل: «م»و « ش»في هامش ( 1)•
.قهيء: «م»و « ش»في هامش ( 2)•
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ةَ وَ فَبَعَثَ رَسُولُ الهَّهِ ص مَعَهُ عَشَرَةً فِيهِمْ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْهنُ خَرَشهَ •
نَ فَقَتَهُهوهُمْ وَ « 3»سَهْلُ بْنُ حُنَيْفع فَأَدْرَكُوهُمْ قَبْهلَ أَنْ يَهِجُهوا  الْحِصهْ

نِهي جَا ُوا بِرُ ُوسِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَ أَنْ تُطْهرَحَ فِهي بَعْهضِ آبَهارِ بَ
.حَطْمَةَ

.يهحقوا: «ش»و هامش « م»في ( 3)•
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

.كَبنَ ذَلِكَ سَبَبَ فَتْحِ حُصُونِ بَنِي النَّضِيرِوَ •
قُتِلَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ وَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ •
ةع قَسَمَهَا اصْطَفَى رَسُولُ الهَّهِ ص أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ فَكَانَتْ أَوَّلَ صَافِيَوَ •

.رَسُولُ الهَّهِ ص بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

دِهِ أَمَرَ عَهِيّاً ع فَحَازَ مَا لِرَسُولِ الهَّهِ مِنْهَا فَجَعَهَهُ صَدَقَةً فَكَهانَ فِهي يَهوَ •
ةَ حَتَّهى أَيَّامَ حَيَاتِهِ نُمَّ فِي يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ وَ هُوَ فِي وُلْدِ فَاَِمَ

.الْيَوْمِ
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

و اليههوديفيما كان من أمر أمير المؤمنين ع في هذه الغزاة و قتهههو •
ابتمجيئه إلى النبي ص بر وس التسعة النفر يقول حسان بن ن

ببني قريظة و النفوس تطهعأبهيتها« 1»هلل أي كريهة •
و َورا يدفع« 2»َورا يشههمأردى رئيسهم و آب بتسعة•
•
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بني النضير و عبداهلل بن أبي

أَمَّا قَوْلُهُوَ •
 قابلُوا مِنَ الَّذِينَالْكُفْرِ أَيُّهَب الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسبرِعُونَ فِي يب •

آمَنَّب بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
نْ بَنِهي أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَطْنَانِ مِنَ الْيَهُودِ مِ-فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا•

وَ أَلْفاب  رُ النَّضِيوَ قُرَيْظَةُ وَ كَانَتْ قُرَيْظَةُ سَبْعَمِائَةع وَ هُمُ النَّضِيرُ هَارُونَ وَ 
ءَ لِعَبْادِ كَبنَتِ النَّضِيرُ أَكْثَرَ مَبل ب وَ أَحْسَنَ حَبل ب مِنْ قُرَيْظَةَ وَ كَبنُوا حُلَفَاب

اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، 
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بني النضير و عبداهلل بن أبي

يوَ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ بَنِي-إِذَا وَقَعَ بَيْنَ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيرِ قَتْلٌفَكَانَ • رِ قَهالُوا لِبَنِهي النَّضهِ
كَ مُخَاََبَهاتٌ فَجَرَى بَيْنَهُمْ فِي ذَلِه-قُرَيْظَةَ لَا نَرْضَى أَنْ يَكُونَ قَتِيلٌ مِنَّا بِقَتِيلع مِنْكُمْ

أَيأ -تَاباً عَهَى أَنَّههُحَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتَتِهُوا حَتَّى رَضِيَتْ قُرَيْظَةُ وَ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِ-كَثِيرَةٌ
لتَّجْنِيَهةُ رَجُلع مِنَ الْيَهُودِ مِنَ النَّضِيرِ قَتَلَ رَجُهًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُجَنِّيَهُ وَ يُحَمَّهمَ، وَ ا

وَ يُهَطَّهََ بِالْحَمْهأَةِ وَ يَهدْفَعَ-وَ يُوَلَّى وَجْهُهُ إِلَى ذَنَبِ الْجَمَهلِ-أَنْ يُقْعَدَ عَهَى جَمَلع
عَ إِلَيْهِ دِيَةً النَّضِيرِ أَنْ يَدْفَنِصْفَ الدِّيَةِ، وَ أَيأمَا رَجُلع مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَتَلَ رَجُهًا مِنْ بَنِي

خَزْرَجُ كَامِهَةً وَ يُقْتَلُ بِهِ، فَهَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ الهَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ وَ دَخَهَتِ الْأَوْسُ وَ الْ
ضِيرِ فَبَعَثُوا النَّفِي الْإِسْهَامِ ضَعُفَ أَمْرُ الْيَهُودِ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ رَجُهًا مِنْ بَنِي

يْسَ ، فَقَالَتْ قُرَيْظَهةُ لَهإِلَيْهِمْ بَنُو النَّضِيرِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ بِالْقَاتِلِ حَتَّى نَقْتُهَهُ
لَّا فَهَذَا وَ إِ-فَإِمَّا الدِّيَةُ وَ إِمَّا الْقَتْلُ- ٌ غَهَبْتُمُونَا عَهَيْهِهَذَا حُكْمَ التَّوْرَاةِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ

بَنُوفَهَهُمأوا لِنَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ، فَمَشَتْ -مُحَمَّدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ
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بني النضير و عبداهلل بن أبي
 بَهيْنَ يْنَنَها وَإِلَى عَبْدِ الهَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَ قَالُوا سَلْ مُحَمَّداً أَنْ لَا يَنْقُضَ شَرََْنَا فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّهذِي بَالنَّضِيرِ •

إِنْ حَكَمَ لَكُمْ بِمَا فَ-بَنِي قُرَيْظَةَ فِي الْقَتْلِ، فَقَالَ عَبْدُ الهَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْعَثُوا مَعِي رَجُهًا يَسْمَعُ كَهَامِي وَ كَهَامَهُ
 الهَّههِ إِنَّ فَجَا َ إِلَى رَسُولِ الهَّهِ ص فَقَهالَ لَههُ يَها رَسُهولَ-تُرِيدُونَ وَ إِلَّا فَهَا تَرْضَوْا بِهِ، فَبَعَثُوا مَعَهُ رَجُهًا

قُدُومِكَ يُرِيهدُونَ وَ الْآنَ فِي-هَؤُلَا ِ الْقَوْمَ قُرَيْظَةَ وَ النَّضِيرَ قَدْ كَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَاباً وَ عَهْداً وَنِيقاً تَرَاضَوْا بِهِ
رِ لَهُهمُ الْقُهوَّةُ وَ فَهَا تَنْقُضْ عَهَيْهِمْ كِتَابَهُمْ وَ شَرََْهُمْ، فَإِنَّ بَنِي النَّضِهي-وَ قَدْ رَضُوا بِحُكْمِكَ فِيهِمْ-نَقْضَهُ

 ع، فَنَهزَلَ يْبِشَهُ السِّهَاحُ وَ الْكُرَاعُ، وَ نَحْنُ نَخَافُ الْغَوَائِلَ وَ الدَّوَائِرَ، فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ رَسُولُ الهَّهِ ص فَهَمْ يُجِبْ
نَ قالُوا آمَنَّا مِنَ الَّذِي-يا أَيأهَا الرَّسُولُ ال يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ»عَهَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ 

سَهمَّاعُونَ لِهْكَهذِبِ سَهمَّاعُونَ لِقَهوْمع »يَعْنِهي الْيَهُهودَ « وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُهُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا-بِأَفْواهِهِمْ
يَقُولُهونَ إِنْ »يرِ يَعْنِي عَبْدَ الهَّهِ بْنَ أُبَيٍّ وَ بَنِي النَّضِ« لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَهِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ-آخَرِينَ

يرِ إِنْ لَهمْ يَعْنِي عَبْدَ الهَّهِ بْنَ أُبَيٍّ حَيْهثُ قَهالَ لِبَنِهي النَّضِه « وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا-أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ
أُولئِكَ الَّهذِينَ لَهمْ -وَ مَنْ يُرِدِ الهَّهُ فِتْنَتَهُ فَهَنْ تَمْهِكَ لَهُ مِنَ الهَّهِ شَيْئاً»يَحْكُمْ لَكُمْ بِمَا تُرِيدُونَ فَهَا تَقْبَهُوا 

ذِبِ سَهمَّاعُونَ لِهْكَه-وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَهذابٌ عَظِهيمٌ-لَهُمْ فِي الدأنْيا خِزْيٌ-يُرِدِ الهَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُهُوبَهُمْ
وَ -يْئاًفَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَهَنْ يَضُرأوكَ شَ-أَكَّالُونَ لِهسأحْتِ

-زَلَ الهَّههُوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمها أَنْهإِلَى قَوْلِهِإِنَّ الهَّهَ يُحِبأ الْمُقْسِطِينَ-إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
«فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
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سورةُ الحَشر

ُ َعلَْيهِ َو لَْو الَ أَْن َكتَبَ  ُم َّللاه
ْنيَا وَ لَعَذهبَُهمْ اْلَجالَءََ  لَُهْم  فِي الدُّ

﴾3لنهاِر ﴿فِي اْْلِخَرةِ َعَذاُب ا
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كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَالءَ

دأنْيا وَ لَهُمْ وَ لَوْ ال أَنْ كَتَبَ الهَّهُ عَهَيْهِمُ الْجَء َ لَعَذَّبَهُمْ فِي ال»: قوله تعالى•
«فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ

لمهراد و كتابة الجء  عهيهم قضاؤه في حقهم، و االجالء ترك الوطن •
.بعذابهم في الدنيا عذاب االستئصال أو القتل و السبي

و لو ال أن قضى اهلل عهيهم الخهروج مهن ديهارهم و تهرك : و المعنى•
ي كما فعهل وَنهم لعذبهم في الدنيا بعذاب االستئصال أو القتل و السب

.ببني قريظة و لهم في اآلخرة عذاب النار

202: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحَشر

َ َو رَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ فَ  ِ َّللاه َ شَ َمْن يَُشاق  ِديُد إِنه َّللاه
﴾4اْلِعقَاِب ﴿



35

شَبقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

َ َو رَ ذِلَك بِأَنهُهْم َشاقُّ  ُسولَهُ َو وا َّللاه
َ وَ  َ  َرُسولَهُ فَ َمْن يُشاقِِق َّللاه إِنه َّللاه

َشديُد اْلِعقاِب 

13: األنفبل 
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شَبقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

إِنَّ الهَّهَ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقأوا الهَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ الهَّهَ فَ»: تعالىقوله •
ما ذكهر ، و اإلشارة بذلك إلىالمشبقة المخبلفة ببلعنبد« شَدِيدُ الْعِقابِ

ي من إخراجهم و استحقاقهم العذاب لو لم يكتب عهيهم الجهء ، و فه
عميمهه هلل و بعد ت« وَ مَنْ يُشَاقِّ الهَّهَ»: تخصي  مشاقتهم باهلل في قوله

رسهول تهويح إلى أن مشاقة ال« شَاقأوا الهَّهَ وَ رَسُولَهُ»: رسوله في قوله
.مشاقة اهلل و الباقي ظاهر

202: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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شَبقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

سُ  ِد وَل ِمْن بَعْ َو َمْن يُشاقِِق الره
هبِعْ دىما تَبَيهَن لَهُ اْلهُ  َغْيَر َو يَت

لهى َو َول ِِه ما تَوَ َسبيِل اْلُمْؤِمنيَن نُ 
ساَءْت َمصيراً نُْصِلِه َجَهنهَم وَ 

115: النسبء 
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شَبقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

 يَتَّبِهعْ وَوَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُهدى»: تعالىقوله •
ء الشيالمشبقة من الشق و هو القطعة المببنة منغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، 

بية عن هو كنفالمشاقة و الشقاق كونك في شق غير شق صاحبك، و 
عهدم ، فالمراد بمشاقة الرسول بعد تبهين الههدى مخالفتهه والمخبلفة

ان آخهر بيه« وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُهؤْمِنِينَ»إَاعته، و عهى هذا فقوله 
اعتهه لمشاقة الرسول، و المراد بسبيل المؤمنين إَاعة الرسول فهإن َ

(.80:النسا )« مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أََاعَ الهَّهَ»: َاعة اهلل قال تعالى

82: ، ص5الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ الحَشر

تُُموَها نٍَة أَْو تََركْ َما قََطْعتُْم ِمْن ِلي
ِ َو َها فَبِإِْذنِ قَائَِمةً َعلَى أُُصولِ  َّللاه
﴾5يَن ﴿ِليُْخِزَي اْلفَاِسقِ 



40

مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
ها فَبِهإِذْنِ أُصُولِما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةع أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَهى»: قوله تعالى•

« الهَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ
منها من دون اختصاص منه بنوعاللينة النخلة النبعمة الراغب أن ذكر •

دون نوع،

202: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 

طع فلما ق-أن النبي ص أمر بقطع نخيلهم: رووا
ادَقدَكنتَتنهىَعنَالفسيا محمد : بعضها نادوه
-ْليةفما بال النخيل تقطع فنزلت ا-فيَاألرض

أو -فأجيب عن قولهم بأن ما قطعوا من نخلة
 في و هلل-تركوها قائمة على أصولها فبإذن هللا
منها إخزاء -حكمه هذا غايات حقة و حكم بالغة
.الفاسقين و هم بنو النضير

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
عههى الءم فيه لهتعهيهل و ههو معطهوف« وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ»: فقوله•

ا و ليخهزي و الترك بإذن اهلل ليفعل كذا و كذالقطع : التقديرمحذوف و 
الفاسقين

203: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب ِ
مِنْ دِيَبرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ 

ا يها قد كان رسول اهلل ص أمر بقطع نخههم فجزعوا من ذلك و قالوو •
ء محمد إن اهلل يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه و إن كان لنا فه
نا ما تقطعه، فهما كان بعد ذلك قالوا يا محمد نخرج من بءدك و أعط
وا ذلهك لنا، فقال ال، و لكن تخرجون و لكم ما حمهت اإلبل، فهم يقبه

ن فبقوا أياما، نم قالوا نخرج و لنا مها حمههت اإلبهل، فقهال ال و لكه
ك تخرجون و ال يحمل أحد منكم شيئا فمن وجدنا معه شيئا من ذله
ى و قتهناه، فخرجوا عهى ذلك و وقع قوم منهم إلى فدك و وادي القر

خرج منهم قوم إلى الشام 

359: ، ص2تفسير القمي، ج
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 

و ال يجوز حرق الزرع و ال 
قطع شجرة الثمر و ال قتل 
البهائم و ال خراب المنازل و ال

.التهتك بالقتلى

256: ص؛ (الصالححلبى، ابو )الفقهالكبفي في 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
بَابُ آدَابِ أُمَرَا ِ السَّرَايَا وَ أَصْحَابِهِم15ْ« 2»•
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرع عَنْ مُعَاوِيَةَ بْهنِ« 4»-19985-2•

كَهانَ: عَمَّارع قَالَ أَظُنأهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثأمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الهَّهِ ع قَهالَ
يْهِ نُمَّ فَأَجْهَسَهُمْ بَيْنَ يَدَ-رَسُولُ الهَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ

يَقُولُ

58: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
لَا تَغُهأوا لهَّهِ اوَ فِي سَبِيلِ الهَّهِ وَ عَهَى مِهَّةِ رَسُولِ بِالهَّهِ سِيرُوا بِسْمِ الهَّهِ وَ •

امْهرَأَةً و    لَها وَ لَا تَقْتُهُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَتَغْدِرُوا وَ لَا تُمَثِّهُوا وَ لَا 
إِلَيْهَبتَقْطَعُوا شَجَرا  إِلَّب أَنْ تُضْطَرُّوا لَب 
هِهِمْ• هِمِينَ أَوْ أَفْضهَ نَظَهرَ إِلَهى أَحَهدع مِهنَ -وَ أَيأمَا رَجُلع مِنْ أَدْنَى الْمُسهْ

كُمْ فِهي فَإِنْ تَهبِعَكُمْ فَهأَخُو-الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَهَامَ الهَّهِ
.وَ إِنْ أَبَى فَأَبْهِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا بِالهَّهِ-الدِّينِ

58: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
لِ رَوَاهُ الْبَرْقِيأ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّا ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيوَ •

«5»بْنِ دَرَّاجع كِهَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الهَّهِ ع مِثْهَهُ 
.231-138-6، التهذيب 1-27-5الكافي -(4)•
.51-355-المحاسن-(5)•

58: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
وَ « 1»وَ عَنْ عِدَّةع مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدع عَنِ الْوَشَّا ِ نَحْهوَهُ •

وَ عَهنْ عَهِهيِّ بْهنِ « 2»رَوَاهُ الشَّيَُْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدع مِثْهَههُ 
.«3»إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرع عَنْ جَمِيلع نَحْوَهُ 

•______________________________
.9-30-5الكافي -(1)
.233-139-6التهذيب -(2)•
.9ذيل حديث 9-30-5الكافي -(3)•

58: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْهِمع عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ « 4»-19986-3•

إِنَّ النَّبِيَّ ص كَهانَ إِذَا بَعَهثَ أَمِيهراً لَههُ عَهَهى: عَنْ أَبِي عَبْدِ الهَّهِ ع قَالَ
حَابِهِ نُمَّ فِهي أَصهْ -أَمَرَهُ بِتَقْوَى الهَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ-سَرِيَّةع

يَقُولُعَامَّةً نُمَّ 

.8-29-5الكافي -(4)•

59: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 

ِ َو فِي سَ - لُوا َمْن قَاتِ -بِيِل َّللاهِ اْغُز بِْسِم َّللاه
-تَُمث ِلُواوا َو اَل تَغُلُّوا َو الَ اَل تَْغِدرُ -َكفََر بِاّلِلهِ 

َوَََلَ-اِهقٍ  ُمتَبَت ًًِل فِي شَ َو اَل تَْقتُلُوا َوِليداً َو الَ 
ََلَوََ-ِرقُوهَُبِاْلَماءَِالنَّْخَلََوَََلَتُغَْتُْحِرقُوا
ًََزرَْتُْحِرقُواَوَََلََشَجَرةًَُمثِْمَرةًَتَْقَطعُوا -عا

-لَْيهِ ُكْم تَْحتَاُجوَن إِ ِْلَنهُكْم اَل تَْدُروَن لَعَله 

59: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
إِلَّا مَا لَها بُهدَّ لَكُهمْ مِهنْ -يُؤْكَلُ لَحْمُهُ« 5»لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا وَ •

-أَكْهِهِ

.أنبتناه من المصدر-(5)•

59: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
فَهإِنْ هُهمْ -إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاً لِهْمُسْهِمِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَهى إِحْهدَى نَهَهاثعوَ •

هَامِ فَه-أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَهُوا مِنْهُمْ وَ كُفأوا عَنْهُمْ إِنْ ادْعُوهُمْ إِلَهى الْإِسهْ
وَ ادْعُهوهُمْ إِلَهى الْهِجْهرَةِ بَعْهدَ-فَاقْبَهُوا مِنْهُ وَ كُفأوا عَهنْهُمْ-دَخَهُوا فِيهِ
هَهاجِرُوا وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُ-فَإِنْ فَعَهُوا فَاقْبَهُوا مِنْهُمْ وَ كُفأوا عَنْهُمْ-الْإِسْهَامِ

كَهانُوا بِمَنْزِلَهةِ-وَ أَبَوْا أَنْ يَدْخُهُوا فِي دَارِ الْهِجْهرَةِ-وَ اخْتَارُوا دِيَارَهُمْ
 لَا وَ-يَجْرِي عَهَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَهَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ-أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ

فِهي « 6»إِلَّا أَنْ يُهَهاجِرُوا -يَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ  ِ وَ لَا فِي الْقِسْمَةِ شَيْئاً
-الهَّهِسَبِيلِ 

(.هامش المخطوط)يجاهدوا -في التهذيب-(6)•

59: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
اغِرُونَ-فَإِنْ أَبَوْا هَاتَيْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَا ِ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدع• وَ هُمْ صهَ

تَعِنْ-فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ بِالهَّههِ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسهْ
رْتَ -وَ جَاهِدْهُمْ فِي الهَّهِ حَقَّ جِهَهادِهِ-عَزَّ وَ جَلَّ عَهَيْهِمْ وَ إِذَا حَاصهَ
ا فَهَه-فَأَرَادُوكَ عَهَى أَنْ يَنْزِلُوا عَهَى حُكْمِ الهَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-أَهْلَ حِصْنع
نُمَّ اقْهضِ فِهيهِمْ بَعْهدُ مَها -وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَهَى حُكْمِكُمْ« 1»تَنْزِلْ بِهِمْ 
يبُ-فَإِنَّكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَهَى حُكْمِ الهَّهِ-شِئْتُمْ وا حُكْهمَ لَمْ تَدْرُوا تُصهِ

-الهَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا
(.هامش المخطوط)لهم -في نسخة-(1)•

59: ، ص15وسبئل الشيعة؛ ج 
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مَب قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ 
فَإِنْ آذَنُوكَ عَهَى أَنْ تُنْهزِلَهُمْ عَهَهى ذِمَّهةِ -وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنع•

وَ ذِمَهمِ -فَهَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْهزِلْهُمْ عَهَهى ذِمَمِكُهمْ-الهَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ
فَهإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِهرُوا ذِمَمَكُهمْ وَ ذِمَهمَ آبَهائِكُمْ وَ -آبَائِكُمْ وَ إِخْهوَانِكُمْ

هِ وَ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّهةَ الهَّه-كَانَ أَيْسَرَ عَهَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-إِخْوَانِكُمْ
.ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص

. وَ كَذَا الَّذِي قَبْهَهُ« 2»وَ رَوَاهُ الشَّيَُْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ •
.232-138-6التهذيب -(2)•
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What is international humanitarian law?

International humanitarian 
law is a set of rules which 

seek, for humanitarian 
reasons, to limit the effects 

of armed conflict. 
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What is international humanitarian law?

International 
humanitarian law is part 

of international law
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Where is international humanitarian law to 
be found?

A major part of 
international humanitarian 
law is contained in the four

Geneva Conventions of 
1949.
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Where is international humanitarian law to 
be found?

Nearly every State in 
the world has agreed to 

be bound by them. 
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Where is international humanitarian law to 
be found?

The Conventions have been 
developed and supplemented by 

two further agreements: the 
Additional Protocols of 1977
relating to the protection of 
victims of armed conflicts. 
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