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مقدمة دار القرآن

بسم اهلل الرمحن الرحيم

د وآله  احلمُد هللِ ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممَّ
الطيبني الطاهرين.

البيت)( ورواياهتم  أهل  تراث  العلم مملوءة من  ... الزالت خزائن  وبعد 
مركونة يف زوايا اخلمول، وال زالت الدرر مكنونة يف قعر البحور، تنتظر من يغوص 
يف أعامقها، ليستخرج دررها، فكم من درة مصونه وكم من جوهرة جمهولة، وهذا 
الكتاب واحد من هذه الدرر، وفٍص من هذه اجلواهر الحت لغواٍص وبرقت لباحٍث، 
فكانت صيدًا ثمينًا، واسُتخرجت من بحر عباب وصيغت بأيٍد ماهرة وخميلٍة باهرة 
سافرًة  املخطوطة  هذه  وكانت  املكنون،  السفر  هذا  حتقيق  هو  العمل  وكان  فكانت 
أنه من  التارخيي حيث  إىل عمقه  أمهيته  ابن حجام، وتعود  تفسري  أال وهو  للعيون. 

املعارصين للشيخ الكليني.

 )(البيت أهل  رواي��ات  طياته  بني  محل  أنه  حيث  أخرى  ميزٍة  إىل  إضافة 
التفسريية فكان حقًا درًة زاهية، إذ بذلت عليه حمققة هذا السفر جهدًا علميًا متميزًا 
يغبطها عليه كل حمقق. أال وهي الدكتورة اقبال وايف نجم جعله اهلل يف ميزان حسناهتا.

                                           

              السيد مرتىض مجال الدين



الطَّيبني   وآله  اهلل حمّمد  الم عىل خري خلق  والسَّ الة  والصَّ العاملني،  رِب  احلمد هلل 
الطَّاهرين.

  )(ك هبام عىل لسان نبيه القرآن الكريم أحد الثَّقلني اللَّذين أمر اهلل تعاىل بالتمسُّ
وهو الّثقل األكرب واحلبل املمدود بني الّسامء واألرض   )فام جالسه أحد إالَّ قام بزيادٍة 

أو ُنقصان؛ زيادٌة يف ُهدًى أو ُنقصاٍن ِمن عمًى( )1(.

وعلوٍم  كثرية  وبحوٍث  بدراساٍت  آخر  كتاب  به  حيَظ  مل  بام  اهلل  كتاب  حظي  وقد 
بب يف نشوئها واحتل الصدارة يف مباحث تلك العلوم. متخضت عنه بل كان هو السَّ

العلوم  أرشف  فإن  املعلوم  رشف  قدر  عىل  يكون  إنام  العلم  رشف  أن  قيل  وإذا 
صناعٍة  )أرشُف  فهو  التَّفسري  علم  هو  والتفضيل  بالعناية  وأوالها  منزلًة  وأرفعها 

يتعاطاها االنسان( )2(.

ومما ال شكَّ فيه أن لعلم التفسري أمهيٌَّة كربى تبعًا للحاجة إىل فهم القرآن وبيان 
وأحكام  وِحَكم  راقية  تعاليم  ِمن  تضمنه  ملا  نظرًا  العميقة  ومفاهيمه  الدقيقة  معانيه 

)1( هنج البالغة، يف فضل القرآن الكريم، اخلطبة: 176.
)2( السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن: 572.
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ملعرفة  بد  ال  فكان  والفصاحة  البيان  من  مستوًى  بأرقى  جاءت  ومواعظ  وقصص 
مقاصده من فهم معانيه ومعرفة مفرداته وتراكيبه وظاهره وباطنه وتأويله. فأصبح 
علاًم مستقاًل واسعًا وأضحت كل العلوم � علوم اللغة وعلوم القرآن والفقه وغريها � 

من أدواته الفنية التي ُيستعان هبا عىل فهمه وبيانه وتفسريه.

ومع اتساع هذا العلم ظهرت مدارس تفسريية واُتذت مناهج شتَّى يف تفسريه 
املنهج  منها  فكان  العلوم  من  عليه  اعتمد  ما  بحسب  املفرسين  أساليب  وتعددت 

اللغوي واألثري والقرآين وغريها.

ورثة  فهم  الكريم  القرآن  تفسري  يف  ومميز  بارز  دور   )(البيت ألهل  وكان 
فكانت  به  بالتمسك  املأمور  األصغر  الثقل  وهم  ومعارفه  علومه  ومحلة  الكتاب 
ملدرسٍة  رصينة  وقواعد  وأسسًا  عامة  خطوطًا  وضعت  نموذجية  تفاسري  تفاسريهم 
هنا أصحاهبم فشكلت  تفسريية متميزة واضحة املعامل حتى ُأثرت عنهم مرويات دوَّ
مادة تفسريية قائمة عىل أسس قرآنية وطرق استنباط سليمة خاّصة فيام صحَّ من هذه 
كانت  أو  والوضع  الدس  داخلها   )(رواياهتم بعض  أن  إالَّ  الكثرية  الروايات 

ضعيفة اإلسناد أو مرسلة أخضعها العلامء للنقد والتمحيص وطرحوا أكثرها.

وهذا الكتاب أحد هذه التفاسري املأثورة عن أهل البيت)( إذ مجع املؤلف 
� وهو من أعالم القرن الرابع اهلجري � ما ورد من روايات عنهم)( فيذكرها 
ُمعتمدًا عىل َمن سبقه من املفرسين ممن نقلوا تلك الروايات وقد احتاج بعضها اىل 

تعليق أو إيضاح ذكرناه يف اهلامش.

وأخريًا فاين أرجوا بتحقيق هذا املخطوط أن يسهم يف رفد املكتبة القرآنية بمصدر 
تفسريٍي مأثوٍر عن أهل البيت)( وال يفوتني أن أتقدم بالشكر اىل دار القرآن 
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التي  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  القرآنية  والدراسات  البحوث  شعبة  الكريم 
تفضلت مشكورة بطبع ونرش هذا الكتاب.

وأرجو أن أكون قد وفقت � قدر املستطاع � فإن حالفني التوفيق فبفضل من اهلل 
وإن أخطأت فمن عندي ...

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني



 



ترمجة املؤلِّف

اسمه ونسبه:

ار، املشهور  هو: حمّمد بن العبَّاس بن عيّل بن مروان بن املاهيار، أبو عبد اهلل، البزَّ
ب�: ابن احلجام )1(.

ه، واختلفت يف بعض جزئيات التَّسمية،  إتفقت املصادر عىل إسمه وإسم أبيه وجدِّ
وكذا اللَّقب بعد أن اتفقت عىل الكنية.

ه عيّل وذهبت مبارشًة اىل مروان، واتفقت بباقي  فلم تذكر بعض املصادر إسم جدِّ
التَّسمية.

ال  مما  اخلالف  وهذا  ام،  اجلحَّ وابن  ام  احلجَّ ابن  بني  لقبه  يف  أيضًا  اخلالف  ووقع 

)1( ينظر ترمجته يف: الرجال، النجايش: 379 )1030(، الرجال الطويس: 443 )6321(، الفهرست، 
الطويس: 228 )652(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 288 )665(، إيضاح االشتباه، العالمة احليل: 
 ،)1415(   175 داود:  ابن  الرجال،   ،)151(  266 احليل:  العالمة  األقوال،  خالصة   ،)665(  288
املقال،  طرائف   ،423/2 األردب��ي��يل:  ال��رواة،  جامع   ،)4807(  237/4 التفرييش:  الرجال،  نقد 
الربوجردي: 187/1 )1035(، منتهى املقال، املازندراين: 85/6 )2688(، أمل األمل، احلر العاميل: 
291/2)870(، الكنى واأللقاب، القمي: 400/1، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 209/17 

)11042(، أعيان الشيعة، األمني: 379/9، قاموس الرجال، التسرتي: 348/9 )6868(.
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ثمرة فيه، ألنَّ وقوع التَّصحيف يف الكتب وخصوصًا النُّسخ اخلطيَّة وارٌد وواقع فيها 
بكثرة، وقيل: ابن املاهيار.

  والدته ونشأته: 

غم ِمن كثرة َمن َترَجم له، وُشهرة  مل تذُكر املصادر كثريًا عن حياته ومعيشته عىل الرَّ
امُلرتَجم له وتعدد مصادر ذلك، إالَّ أنَّه ُيمكن لنا ومن خالل تلك املصادر وما ُذِكَر 

فيها أن نستنتج بعض الوقفات اليسرية عن حياته.

الطَّاق، وهي إحدى مناطق  أنَّه نشأ يف بغداد يف باب  فقد ذكرت بعض املصادر 
عنهم،  العلم  أخَذ  َمن  معرفة  خالل  ِمن  أيضًا  ذلك  عىل  وُيستدلُّ  املشهورة،  بغداد 

فأكثرهم إن مل يكن بغداديًا فهو يقطنها.

وُيمكن أن ُيستنتج أيضًا: أنَّه كانت له رحالٌت علميَّة، فُعِلَم أنَّه سافر اىل البرصة، 
ِمن خالل تلمذته عىل عبد العزيز بن حييى اجللودي البرصي )1(.

ا ما خيصُّ والدته ووفاته فلم تذكر تلك املصادر ذلك رصاحًة، ولكن ِمن خالل  أمَّ
منيَّة التي  معرفة َمن محَل العلم عنهم، ومعرفة تالمذته ُيمكن لنا أن نحدد الفرتة الزَّ

عاش فيها.

حيث ذكر شيخ الطَّائفة الطُّويّس )ت 460 ه�( )2(: أنَّ التَّلعكربي َسِمع منه سنة 
)328 ه�( وله منه إجازة، وِمن هذا ُيستفاد أنَّه قد ُتويفِّ بعد هذا التاريخ.

ينظر:  ثقة،  كتب،  له  وأخبارهيا،  البرصة  شيخ  أمحد،  أبو  البرصي،  األزدي،  عيسى،  بن  أمحد  ابن   )1(
شهرآشوب:  ابن  العلامء،  معامل   ،)6222(  435 الطويس:  الرجال،   ،)640(  240 النجايش:  الرجال، 

.)547( 115
)2( الرجال، الطويس: 443 )6321( .



  ترجمة امل�ؤلف  ..........................................................................................................   11

وذكرت بعض املصادر أنَّه كان ُمعارصًا للشيخ الكليني امُلتوفَّ سنة )328 ه�( وما 
يف هذا الكتاب ُيثبت روايته عنه؛ حيُث أسنَد عنه بعض املرويات.

ابع اهلجري. وِمن خالل ذلك ُيمكن القول: أنَّه ِمن أعالم القرن الرَّ

شيوخه وتالمذته: 

من  القليل  العدد  إالَّ  تذكر  مل  ترمجته  مصادر  فإن  املؤلِّف  ُشهرة  ِمن  غم  الرَّ عىل   
معرفة  خالل  ومن  زمانه،  وعلامء  عرصه،  أعاظم  عن  روى  فقد  وتالمذته،  شيوخه 
بعضهم يتضح لنا أنَّه كان موسوعيًِّا يف العلم واملعرفة، حيث درس عىل علامء خمتلف 

الطَّوائف واملذاهب، وِمن أشهر َمن أخذ عنهم:

1  � اجللودي )1(.

 2 � ابن عقدة )2(.

از )3(. زَّ 3 � حممد بن جعفر الرَّ

 4 � احلسن بن حمّمد بن مجهور )4(.

5 � أمحد بن إدريس الُقمي )5(.

)1( مضت ترمجته.
)2( أمحد بن حممد بن سعيد، اهلمداين الكويف، ثقة، جليل القدر واملنزلة، له كتب وتصنيفات، ينظر: الكنى 

واأللقاب، القمي: 358/1.
السيد اخلوئي: 183/16  ينظر: معجم رجال احلديث،  الشيعة ورواهتم،  العباس، من مشايخ  أبو   )3(

.)10423(
)4( العمي، أبو حممد البرصي، ثقة، له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 62    )144(.

)5( من أصحاب االمام العسكري)( وقيل: هو أبو عيل األشعري، ينظر: الرجال، الطويس: 428 )16(.
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ام االسكايف )1(. 6 � حمّمد بن مهَّ

7 � حمّمد بن جرير الطَّربي )2(.

8 � حمّمد بن عثامن بن أيب شيبة )3(.

 9 � حمّمد بن القاسم بن سالم )4(.

ومل تذكر هذه املصادر ِمن تالمذته  سوى التَّلعكربي )5( الَّذي روى عنه، وله منه إجازة.

مؤلفاته:

القرآن  يف  خصوصًا  التأليف،  يف  امُلكثرين  ِمن  كان  أنَّه  للمؤلف  َترَجم  َمن  َذكَر 
واية، وُجل كتبه قد ُفقدت، وُذِكَرت له هذه الكتب: الكريم، وأنَّه كان كثرُي الرِّ

1 � األُصول )6(.

2 � األوائل )7(.

)1( أبو عيل البغدادي، الكاتب، شيخ األصحاب، عظيم القدر واملنزلة، ثقة، كثري احلديث، ينظر: خالصة 
األقوال، العالمة احليل: 246 )39(.

)2( حممد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطربي، املؤرخ املشهور، ينظر، الكنى واأللقاب، القمي: 241/1.
)3( أبو جعفر العبيس، احلافظ، الكويف، له كتب، ينظر: ميزان االعتدال، الذهبي: 642/3 )7934(.

)4( أبو بكر، بغدادي، متكلم، له كتاب، ينظر: الرجال، التجايش: 381  )1035(.
)5( هارون بن موسى الشيباين، أبو حممد، جليل القدر، ثقة، واسع الرواية، ال يطعن عليه، ينظر: الكنى 

واأللقاب، القمي: 122/2.
)6( الفهرس، الطويس: 228 )652(.
)7( الفهرس، الطويس: 228 )652(.
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)( وآله  )1(. 3 � تأويل ما نزل يف النَّبيِّ

4 � تأويل ما نزل يف شيعتهم )2(.

5 � تأويل ما نَزَل يف أعدائهم )3(.

6 � التَّفسري الكبري )4(.

7 � الدواجن )5(.

.)6( )(8  � قراءة أمري املؤمنني

.)7( )(9 � قراءة أهل البيت

10 � امُلقنع يف الفقه )8(.

11 � النَّاسخ واملنسوخ )9(.

)1( الفهرس، الطويس: 228 )652(.

)2( الفهرس، الطويس: 228 )652(.

)3( الفهرس، الطويس: 228 )652(.

)4( الفهرس، الطويس: 228 )652(.
)5( الرجال، النجايش: 379 )1030(.

)6( الفهرس، الطويس: 228 )652(.

)7( الفهرس، الطويس: 228 )652(.
)8( الرجال، النجايش: 379 )1030(.

)9( الفهرس، الطويس: 228 )652(.
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ما قيل فيه:

أمجعت كلامت َمن َترَجم للمؤلِّف وذكره يف كتبه عىل وثاقته، وعىل عقليته الواسعة 
وِسعُة علمه،فأثنت عليه ثناًء كثريًا،ومن هؤالء:

مة احليل  1 � قال النَّجايش )10( فيه: ثقٌة ثقة، ِمن أصحابنا، كثرُي احلديث، وكرر العالَّ
يف كتابه )11( كالم النَّجايش حوله .

2 � ومدحه ابن داود احليّل يف رجاله )12( بالقول: ثقٌة ثقة، ِمن أصحابنا، عني ِمن 
أعياهنم، كثرُي احلديث، سديده.

يُخ العامِل، الثِّقة الثِّقة، املشهور  3 � وأطرى عليه السّيد ابن طاووس )13( بالقول: الشَّ
بثقته وتزكيته.

 املخطوطة ومنهج التحقيق: 

ة للمخطوطات، فقد عثرنا  ة واخلاصَّ بعد البحث يف بطون فهارس املكتبات العامَّ
النَّادرة، وهي نسخة واحدة فريدة، تمَّ العثور عليها يف  عىل هذه النُّسخة املخطوطة 

مكتبة كاشف الغطاء العامة.

وذكر هذه النُّسخة الفريدة الشيخ الطهراين )14( فقال: )... وكان هذا التفسري أيضًا 
عند السيد رشف الدين عيل احلسيني االسرتابادي، تلميذ املحقق الكركي،وينقل عنه 

)10( الرجال، النجايش: 379 )1030(.
)11( خالصة األقوال، العالمة احليل: 266 )151(.

)12( الرجال، ابن داود: 175 )1415(.
)13( اليقني، ابن طاووس: 279.

)14( الذريعة اىل تصانيف الشيعة، الطهراين: 241/4 )1179(.
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كثريًا يف كتابه تأويل اآليات الظاهرة.

وكان أيضًا عند السيد هاشم العالمة التوبيل... ُيستظَهر أن النُّسخة النَّاقصة األول 
واآلِخر املمحو كثري من صفحاهتا باملاء، املوجودة عند سيدنا هبة الدين الشهرستاين 

هي هذا التفسري بعينه(.

مئتي  عن  عبارة  وهي  نسخها،  سنة  وال  ناسخها  اسم  ُيذكر  مل  النُّسخة  وهذه 
يف  اجلنَّة  من   )(آدم خروج  ة  قصَّ من  تبدأ  واألخ��ر،  األّول  منقوصة  صفحة، 
سورة البقرة اآلية السادسة والثالثون وتنتهي عند اآلية الواحدة بعد املائة من سورة 
الشعراء، وهي مكتوبة بخط كبري وواضح، مع وجود كثري من األماكن املطموسة أو 

ل مشكلًة كبرية يف قراءهتا وحل إشكاالهتا. املمسوحة، مما شكَّ

أما املنهجية التي اتبعناها يف إخراجها فيمكن تلخيصها باخلطوات التَّالية:

1 � طباعتها عىل جهاز احلاسوب، ثمَّ ُمقابلة املخطوط مع ما ُكتب عىل احلاسوب 
لتصحيح األخطاء الطباعيَّة، واستدراك نواقصها.

2 � تثبيت أرقام صفحات املخطوطة عىل املطبوع، وحرصه بني معقوفتني، لتسهيل 
الّرجوع إليها.

ة عن اآليات امُلستشَهد هبا يف ثنايا الّتفسري، مع كتابة اآليات  3 � متييز اآليات امُلفرسَّ
ورة ورقم اآلية يف كليهام. سم القرآين، وذكر السُّ بالرَّ

يفة من املصادر امُلعتمدة خاَصة القديمة قدر اإلمكان. 4 � توثيق األحاديث الرشَّ

واة الوارد ذكرهم يف متن املخطوطة وبشكٍل خمترٍص مع ذكر  5 � ترمجة األعالم والرُّ
مصادر ترمجتهم.
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6 � مقابلة ما ُذِكَر يف املخطوطة من األحاديث الرَشيفة يف مصادرها مع ذكر تلك 
املصادر، وبيان االختالفات يف اهلوامش.

7 � التَّعليق عىل املواضع امُلشِكَلة التي حتتاج اىل تعليق وتوضيح.

8 � تبيني الكلامت التي حتتاج اىل رشٍح من املصادر اللُّغوية املعروفة.

ضبط  وكذلك  غريها،  عن  لتمييزها  قوسني  بني  يفة  الرشَّ األحاديث  حرص   �  9
نصوصها.

قيم وتصحيح مواضع اخلطأ. 10 � ضبط النَّص لغويًا، ووضع عالمات الرتَّ

11 � حتديد مواضع التصحيف والتحريف وتصحيحها.

12 � بيان األماكن والبقاع، مع ذكر مصادر ذلك.

ة من حياته. 13 � إعداد ترمجة للمؤلف خمترصة ومركزة، ذكرنا فيها حماور عدَّ

� االعتامد يف حتقيق هذه املخطوطة عىل مصادر متنوعة ومتعددة، مثل كتب   14
واية واللُّغة والرجال والرتاجم... وغريها.   التَّفسري والرِّ



]سورة البقرة[ )1(

وية  وأمره  ]1[ )2( األَعاَلم، وقال آلدم: ُقم يا آدم واخرج )3(، فخَرج به يوم الرتَّ
أن يغتِسَل وحُيِرم.

)5( ِمن ذي  الثَّاِمن  الِقعَدة، فلامَّ كان  ل يوٍم ِمن ذي  ِمَن اجلنَّة أوَّ )4(: ُأخِرَج  وُيقال 
ة، أخرَجه جربئيل اىل ِمنى، فباَت هبا، فلامَّ أصبح أخرجه اىل عرفات فلامَّ زالت  احلجَّ

ة اإِلحرام، وأمرُه )6( بالتَّلبَية. مس، وقد كان َعلَّمُه حني أخرجه ِمن مكَّ الشَّ

)1( ما بني املعقوفتني من املحقق للرتتيب.
الكتاب، وبام  القمي: 1 /43 كام رصح يف مواضع كثرية يف  امُلصنِّف عن تفسري  نقلها  الرواية  )2( هذه 
ِه  بِّ رَّ ِمن  آَدُم  َفَتَلقَّى  تعاىل:  قوله  تفسري  الرواية، وهي يف  بداية  هنا  نورد  البداية،  منقوصة  املخطوطة  ان 

ِحيُمالبقرة: 37، عن أيب عبد اهلل)( قال: )ان آدم)( بقي  اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ َكلَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ
عىل الصفا أربعني صباحًا ساجدًا يبكي عىل اجلنة وعىل خروجه من اجلنة من جوار اهلل عز وجل فنزل 
عليه جربئيل)( فقال: يا آدم ما لك تبكي، فقال: يا جربئيل، ما يل ال أبكي وقد أخرجني اهلل من اجلنة 
من جواره وأهبطني اىل الدنيا، فقال: يا آدم، تب اليه، قال:وكيف أتوب؟  فأنزل اهلل عليه قبة من نور فيه 

موضع البيت، فسطع نورها يف جبال مكة، فهو احلرم، فأمر اهلل جربئيل أن يضع عليه األعالم...(.  
)3( كلمة: )واخرج( غري موجودة يف املصدر.

)4( كلمة: )وُيقال( غري موجودة يف املصدر.
)5( يف املصدر: )يوم الثامن(.

)6( يف املصدر: )وعلمه(.
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مس يوَم َعرَفة َقَطَع التَّلبَية وأمره أن يغتسَل فلامَّ صىلَّ العرص وقفه)1(  فلامَّ زالت الشَّ
�ُهمَّ وبِحمِدَك، ال  تي يلقى هبا )2( ربَّه، وهي: ُسبحانك اللَّ ه الكلامت الَّ بعَرفات وعلمَّ
َعِملُت ُسوَءًا،  إله إالَّ أنت، سبحانك وبِحمِدك،  الغافرين، ال  )3(، خري  إله إالَّ أنت 

حيم. وظلمُت نفيس واعرتفُت بذنبي فاغفر يل، إنَّك أنت التَّوابُّ الرَّ

ع ويبكي )4(، فلامَّ غُربت )5(  امء َيترضَّ مس رافعًا يديه اىل السَّ فبقي إىل أن غابت الشَّ
ه اىل امَلشَعِر  وبات به )6(. مس ردَّ الشَّ

فلامَّ أصبَح، قام ]2[ عىل امَلشَعِر)7( فدعا اهلل وتاب إليه بالكلامت، بعد أفاَض اىل 
عَر الَّذي عليه فَحَلَقُه. ِمنى)8(، وأمره جربئيل أن حَيِلَق الشَّ

كن الَّذي فيه احلَجر، وكلَّام  ة )9(، وطاَف بالَبيِت اسُبوعًا؛ ابتدأ ِمن الرُّ ه اىل مكَّ ُثَم ردَّ

)1( يف املصدر: )أوقفه(.
)2( يف املصدر: )الكلامت التي تلقاها من ربه(.

)3( يف املصدر بعد هذا: )عملت سوءًا وظلمت نفيس واعرتفت بذنبي، فاغفر يل انك انت الغفور الرحيم، 
سبحانك اللهم وبحمدك، ال اله اال انت، عملت سوءًا، وظلمت نفيس، واعرتفت بذنبي، فاغفر يل انك 

خري...(.
)4( يف املصدر: )يترضع ويبكي اىل اهلل(.

)5( يف املصدر: )غابت(.
)6( يف املصدر: )فبات هبا(.

)7( يف املصدر: )املشعر احلرام(.
)8( يف املصدر: )فدعا اهلل تعاىل بكلامت وتاب اليه ثم أفىض اىل منى(.

)9( بعد هذه العبارة اختلفت عبارة املصدر، وهي: )فاتى به عند اجلمرة األوىل، فعرض له إبليس عندها، 
فقال: يا آدم، أين تريد؟  فأمره جربئيل أن يرميه بسبع حصيات فرمى، وأن يكرب مع كل حصاة تكبرية 
ففعل، ثم ذهب فعرض له إبليس عند اجلمرة الثانية، فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى، وكرب مع كل 
بسبع حصيات عند  كل  يرميه  أن  فأمره  الثالثة،  اجلمرة  إبليس عند  له  ثم ذهب فعرض  تكبرية،  حصاة 
حصاة تكبرية، فذهب إبليس لعنه اهلل، وقال له جربئيل: إنك لن تراه بعد هذا اليوم أبدًا، فانطلق به اىل 
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صار يف امُلستَجار أمره جربئيل أن ُيعيَد الكلامت ويلصَق بطنُه بالَبيِت.

فا، وأمره أن يقَف  فلامَّ طاف سبعَة أشواٍط وصىلَّ يف املقام َركَعتنِي، أخرجه اىل الصَّ
فا َعَرَض له إبليس، فغدا يف طلبه اىل  عليها وحَيِمَد اهللَ وَيتوَب إليه، فلامَّ نزَل ِمن الصَّ

عي، فغاب عنه. موِضع السَّ

ة، فيحِمَد اهللِ وُيسبِّحُه وهُيلِّلُه، وَيتوَب إليه، ففعَل  فأمره جربئيل أن يقف عىل املروَّ
ة. فا، وخَيتُِم باملَروَّ اٍت يبدُأ بالصَّ ذلك َسبَع مرَّ

فلامَّ َفَرَغ، قال له جربئيل: قد تاَب اهللُ َعليَك يا آدم وبقي عليك طواٌف آخر، لَِتحلَّ 
ِل  أوَّ يف  َركعَتنِي  الَكعبِة  باِب  ِعنَد  وصىلَّ  أشواٍط،  سبعَة   ]3[ فطاف  َزوَجُتَك،  لَك 

الطَّواِف ويف الطَّواِف الثَّاين.

ُثمَّ قال له: قد حلَّت لَك َزوجُتَك.

وعن ُمقاتل بن ُسليامن )1( قال سألُت أبا عبد اهلل)(: كم كان ُطول آدم وحواء 
)( أنَّ آَدم ِحنَي َأهبَطُه اهللُ اىل  حني ُأهبَِطا اىل األَرض؟  قال: )َوَجدَنا يف ِكتاِب َعيلٍّ
اَمِء، وإِنَّه َشَكا اىل اهللِ َما  َفا، وَرأُسه ُدوَن ُأُفِق السَّ األَرِض، َكاَنت ِرجاَلُه َعىل ثنَية الصَّ

مِس. ُيصيُبه ِمن َحرِّ الشَّ

البيت احلرام وأمره أن يطوف به سبع مرات ففعل، فقال له إن اهلل قد قبل توبتك وحلَّت لك زوجتك، 
إنَّا قد حججنا هذا البيت  ك، أما  قال: فلام قىض آدم حجه لقيته املالئكة باألبطح، فقالوا: يا آدم برَّ حجُّ

بألفي عام(.
، ينظر:  ، وقيل عاميٌّ الباقر والصادق)( برتيٌّ )1( البجيل، وقيل: البلخي، من أصحاب اإلمامني 

الرجال، الربقي: 46، الرجال، الطويس: 146 )1618( خالصة األقوال، العالمة احليل: 410 )1(.
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َفَأَماَء  َغمَزًة  َفاغِمزُه  َفأتِه  مِس،  الشَّ َحرِّ  ِمن  َشَكا  آَدم  إنَّ  َجرَبئيل:  اىل  اهللُ  َفأوَحى 
َخٌس  ُطوهلَا  َفَصريَّ  َحَواَء  َوَغمَز  بِِذَراِعِه،  ِذَراَع��ًا  َسبِعنَي  ُطوَله  َفَصريَّ  َغمَزًة  َفَغَمَزُه 

َوَثاَلثنَِي ِذَراَعًا بِِذَراِعَها( )1(.

ُأوِف  بَِعْهِدي  َوَأْوُفوْا  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  الَّتِي  نِْعَمتَِي  اْذُكُروْا  ائِيَل  إِْسَ َبنِي  َيا  قوله: 
بَِعْهِدُكْم البقرة: 40.

ا َندُعو  ادق)(: إنَّ اهللَ َيقوُل: اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم )2( وإنَّ َسَأَل رُجٌل الصَّ
َفاَل ُيسَتَجاُب ]4[؟ .

 َأْوُفوْا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهِدُكْم :فقال: )إنَُّكم اَل ُتوُفوَن هللِ َبَعهِدِه، إنَّ اهللَ َيُقوُل
َواهللِ، َلو َوفيُتم هللِ َلوَف َلُكم( )3(.

قوله: َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم البقرة: 44.

اِص( )4(. قال: )ُهم اخلَُطَباُء َوالُقصَّ

اَلِة  البقرة: 45. ْبِ َوالصَّ قوله: َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ

اَلة( )5(. ا َتعنِي الصَّ اَلة، َوإهنَّ وم َوالصَّ يعني: )الصَّ

ُْم إَِلْيِه َراِجُعوَن  البقرة: 46. اَلُقوا َربِْم َوَأنَّ ُم مُّ قوله:  الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَّ

)1( الكايف، الكليني: 233/8 ح 308، عنه بحار األنوار، املجليس:127/11.
)2( غافر: 60.

)3( تفسري القمي: 46/1، عنه التفسري الصايف، الفيض الكاشاين: 224/1.
اص واخلطباء(.  )4( تفسري القمي: 46/1، عن اإلمام الصادق)( وفيه: )نزلت يف القصَّ

 .)(تفسري القمي: 46/1، تفسري العيايش: 43/1 ح 40، عن اإلمام الصادق )5(
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، كقوله: إِن نَُّظنُّ إِلَّ  : عىل وجهني؛ فمنه يقنٌي، مثل هذا املوضع، ومنه شكٌّ الظَّنُّ
.)2( ْوِء َظنًّا  )1( وقوله َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ

ْلُتُكْم َعل اْلَعامَلنَِي البقرة: 47. قوله: َفضَّ

منه  انفجَر  الَّذي  واحلََجر  البحر،  وَفلِق  العصا،  مثل:  بأشياء،  زماهِنم  عامَلَي  أي: 
لوى، وما أظلَّ عليهم ِمن الَغامم. املاء، وما َأنَزَل عليهم ِمن امَلنِّ والسَّ

ُقوْا َيْومًا البقرة: 48. قوله: َواتَّ

أي: يوَم الِقياَمة.

قوله: َعْدٌل البقرة: 48.

 يعني: فَِداٌء )3(.

ْن آِل فِْرَعْوَن  اآلية البقرة: 49. ْينَاُكم مِّ قوله: َوإِْذ َنجَّ

م يقولون: إِنَّ اهلل َيبعُث ِمنَّا َرُسوالً َيكوُن  فإِنَّ فرعون بَلَغه عن بني إرسائيل ]5[ َأهنَّ
الَّذي  أبناءهم حتَّى ال يكون ذلك  فقال: ألَقُتَلنَّ  يده،  َهاَلُك فرعون وَأصحابه عىل 

كور، وَيَدُع اإِلناث )4(. يقولون، فكان يقُتُل الذُّ

قوله: َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعنَي َلْيَلًة  اآلية البقرة:51. 

)1( اجلاثية: 32.
)2( الفتح: 12.

)3( أي فداء مكاهنا متُات وترتك هي، الصايف، الفيض الكاشاين: 95/1.
)4( تفسري القمي: 47/1 بتفاوت يسري.
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ة )1(. ُل عرٍش ِمن ذي احلجَّ هي: ذو القعدة، وأوَّ

فقال موسى)( ألصحابه: إنَّ اهللَ قد وعدين أن ُينِزَل عيلَّ التَّوراة واألَلواح اىل 
ثالثني يومًا، وأمره اهلل أن ال يقول هلم أربعني، فتضيُق ُصدوَرُهم )2(.

قوله: َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم... اآلية، البقرة: 54.

نقُتَل  فقالوا: وكيَف  قال هلم ذلك  الِعجَل  َعبُدوا  املِيَقاِت وقد  ِمن  َرجَع  ملَّا  فإنَّه: 
ني أو سيف اىل بيت  أنفسنا؟  فقال موسى)(: اغدوا وُكلُّ واحٍد منكم معه سكِّ
صاِحَبه،  منُكم  واحٌد  يعرُف  وال  ُمتلَّثمني،  فكونوا  املنرب،  أنا  صعدتُّ  فإذا  املقدس، 

ويقُتل بعُضكم بعَضًا.

فاجَتمَع ]6[  ثالثون ألفًا مِمَن َعبَدوا الِعجل، وُروي: سبعون ألفًا اىل بيت املقِدس، 
فلامَّ صىلَّ هبم، صعَد املنرب، أقبَل بعضُهم يقتُل بعَضًا حتَّى نزول جربئيل، فقال: ُقل هلُم 

يا موسى)( يرفعوا القتَل، فَقد تاَب اهللُ عليُكم )3(.

ـَه َجْهَرًة  اآلية، البقرة:55. ْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللَّ قوله: َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نُّ

اعقُة  بعون َرُجاًل الَّذين اختارُهم موسى)( للِميَقاِت،  فأخذهُتم الصَّ   ُهم السَّ
وماُتوا ُثمَّ أحياُهم اهلل )4(.

ْلنَا َعَلْيُكُم اْلَغمَم  اآلية، البقرة: 55. قوله: َوَظلَّ

)1( يف املصدر: )وهو ذو القعدة وعرشة من ذي احلجة(.
)2( تفسري القمي: 47/1.

)3( تفسري القمي: 48/1 بتفاوت.

)4( تفسري القمي: 48/1 بتفاوت.
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أهلكَتنا   :)(فقالوا ملوسى مفازٍة،  نَزلوا يف  الَبحَر،   )(َعرَب هبم موسى ملَّا 
وأخرجتنا ِمن ُعمراٍن اىل خراب.

باللَّيل املنُّ فيأكلون، وبالعيشِّ  ُتظلُُّهم، وينِزُل عليِهم  بالنَّهاِر غاَممٌة  فكانت جتيُء 
ت. طائٌر َمشويٌّ يقُع عىل موائدهم، فإذا أكلوها وشبُِعوا طاَرت ومرَّ

وكان ملوسى)( حجٌر وضعه يف وسط الَعسَكر ُثمَّ يرِضبه بعَصاه فَينفِجُر منه 
اثنَتا عرشة َعينًَا فتذهُب ]7[ ُكلُّ عنٍي اىل سبٍط.

 )1( َواِحٍداآلية  َطَعاٍم  َعَلَ  نَّْصِبَ  َلن  موسى:  يا  قالوا:  األمد  عليهم  طال  فلامَّ 
فقال: اْهبُِطوْا ِمْصًا )2( قالوا: إِنَّ فِيَها َقْومًا َجبَّاِريَن )3( اآلية )4(.

قوله: َوُقوُلوْا ِحطٌَّة  البقرة: 58. 

أي: ُحطَّ عنَّا ُذنوَبنا ِحطًَّة، فقال اهللُ: فنُِذلُّ الَّذين َظلموا اآلية )5(.

ابِئنَِي  البقرة: 62.  قوله: إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ابئني )6(: قومًا ال جموس، وال هيود، وال نصارى، يعبدون الكواكب )7(. الصَّ

قوله: َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر  البقرة: 63. 

)1( البقرة: 61.

)2( البقرة: 61.

)3( املائدة: 22.
)4( تفسري القمي: 48/1 بتفاوت.
)5( تفسري القمي: 48/1 بتفاوت.

)6( يف املصدر: )الصابئون قوم( وهو الصحيح.
)7( يف املصدر: )الكواكب والنجوم( تفسري القمي: 49/1.
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التَّوراة مل يقبلوها، فَرفَع اهللُ جبَل  ملَّا َرجَع موسى)( اىل بني إرسائيل ومعه   
ُطوِر َسينَاء فوقهم، فقال هلم موسى)(: إن مل تقبلوها لَيسُقَطنَّ عليُكم، فنَكُسوا 

رؤوسهم وقالوا: نقبلها )1(.

قوله: َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة  البقرة: 67.  

فإنَّ رُجاًل ِمن خيار بني إرسائيل )2( خطَب امرأًة منهم، فأنعمت )3( وخَطبَها ابُن 
ُجل، وكان فاِسقًا )4( ومل ينَعم )5( فحَسدُه، فقَتله غيلًة. عمِّ ]8[ ذلك الرَّ

ي قد ُقتَِل، قال: َمن قتَلُه؟  قال: ال  ُثمَّ محَلُه اىل موسى)( وقال: هذا ابُن عمِّ
أدري.

قوٌم  ِسلَعٌة، فجاء  ابنه  به، وكان عند  بارٌّ  ابٌن  له  بقرًة، وكان  له  فيهم رجٌل  وكان 
يطِلبوَن سلعَتُه، وكان مفتاُح حانوته حتت رأس أبيه، وكان أبوه نائاًم، فذَهَب القوم ومل 
ة وَشكَرُه، وقال: ُخذ هذه البقرة ِعوَضًا )6(. لعة، وانتبه أبوه، وعَرَف الِقصَّ يشرتوا السِّ

ن ِدَياِرُكْم  ِرُجوَن َأنُفَسُكم مِّ قوله: َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم لَ َتْسِفُكوَن ِدَماءُكْم َولَ ُتْ
ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن البقرة: 84.  

]وإنَّام نَزَلت يف أيب ذّر رمحه اهلل وعثامن بن عفان، وكان سبب ذلك: ملَّا أمر عثامن 

)1( تفسري القمي: 49/1 بتفاوت.
)2( يف املصدر: )وعلامئهم(.

)3( يف املصدر: )فأنعمت له(.
)4( يف املصدر: )فاسقًا رديًا(.

)5( يف املصدر: )فلم ينعموا له(.
)6( تفسري القمي: 50/1 عن أيب عبد اهلل)( بتفاوت وتفصيل أكثر.
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بذة، دخل عليه أبو ذّر، وكان علياًل يتوكأ عىل عصاه، وبني يدي  بنفي أيب ذّر اىل الرَّ
عثامن مائة ألف درهم قد حصلت إليه ِمن بعض النَّواحي، وأصحابه حوله ينظرون 

إليه ويطمعون أن يقِسمَها فيهم.

فقال أبو ذر لعثامن: ما هذا املال؟  فقال عثامن: مائة ألف درهم حصلت إيلَّ من 
بعض النَّواحي، ُأريُد أن أضمَّ إليها مثلها ُثمَّ أرى فيها رأيي.

ام أكثُر مائة ألف درهم أو أربعُة دنانري؟  فقال عثامن: بل  فقال أبو ذّر: يا عثامن، أهيَّ
مائة ألف درهم، قال: أما تذكر أنا وأنت قد دخلنا عىل رسول اهلل)( عشيًَّا فرأيناه 
فرأيناه ضاحكًا  أتيناه  فلامَّ أصبحنا  الم،  السَّ يردَّ علينا  فلم  كئيبًا حزينًا، فسلَّمنا عليه 
ُمستبرشًا فقلنا له: بآبائنا وُأمهاتنا، دخلنا إليك البارحة فرأيناك كئيبًا حزينًا، ُثمَّ ُعدنا 

إليك اليوم فرأيناك فِرحًا ُمستبرِشًا.

فقال: نعم، كان قد بقي ِعندي ِمن يفء امُلسلمني أربعة دنانري مل أُكن قسمتها وِخفُت 
متها اليوم واسرتحت منها. أن ُيدركني املوت وهي ِعندي، وقد قسَّ

فنظر عثامن اىل كعب األحبار، وقال له: يا أبا إسحاق، ما تقول يف رجٍل أدَّى زكاة 
ماله املفروَضة، هل جيب عليه فيام بعد ذلك شيئًا؟  فقال: ال، ولو اتذ َلبِنًَة من ذهب، 

ٍة ما وجب عليه ِمن يشٍء. وآنيًة ِمن فِضَّ

ِة الكافرة، ما  فرفع أبو ذّر عصاه فرَضَب هبا رأس كعب، ُثمَّ قال له: يابن اليهوديَّ
أنت والنَّظر يف أحكام امُلسلمني، قول اهلل أصدُق ِمن قولك حيُث قال:[ ))1 الَِّذيَن 
ُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم * َيْوَم ُيَْمى َعَلْيَها  ْ َة َولَ ُينِفُقوَنَا يِف َسبِيِل اهللِّ َفَبشِّ َهَب َواْلِفضَّ َيْكنُِزوَن الذَّ

)1( ما بني املعقوفتني سقط من األصل فأكملناه من تفسري القمي.
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ْم َوُظُهوُرُهْم َهـَذا َما َكنَْزُتْم ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما  ا ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُ يف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَ
.)1(  ُكنُتْم َتْكنُِزوَن

ُصحَبُتَك  فلوال  عقُلَك،  وَذهَب  َخِرفَت،  قد  إنَّك شيٌخ  ذّر،  أبا  يا  عثامن:  فقال    
لرسول اهلل)( لقتلُتَك، فقال: َكِذبَت يا عثامن، أخربين رسول اهلل)( فقال: يا أبا 
ا عقيل، فقد َبقَي منُه ما أحَفُظ َحديَثًا َسِمعَتُه ِمن ]9[  ذّر، لن َيفتِنوَك، ولن َيقُتلوَك، أمَّ

رسول اهلل)( فيَك ويف قوِمَك.

 )2( َثاَلُثوَن  الَعاص  َأيِب  آُل  َبَلَغ  )إَِذا  يقوُل:  َسِمعَتُه  قال:  ِمنُه؟   َسِمعَت  وَما  قال: 
احِلنَي َحرَبًا(. ُوا َماَل اهللِ دَواَلً، َوِكَتاَب اهللِ َدَغاَلً، َوالَفاِسِقنَي ِحزَبًا، َوالصَّ َرُجاًل َصريَّ

رسول  ِمن  هذا  ِمنُكم  أحٌد  َسِمَع  هل  واألنصار،  امُلهاجريَن  معرش  عثامن:  فقال 
.)( اهلل)(؟  فقالوا: ال، فقال عثامن: ادعوا عليًَّا، فجاء عيلٌّ

أمرُي  فقال  اب؟!   الكذَّ يُخ  الشَّ هذا  يقوُل  ما  اسَمع   )(احلسن أبا  يا  فقال:    
:)(املؤِمنني

َواَل  اخلرََضاُء،  َأَظلَِّت  َما  َيقوُل:   )(اهلل رسول  َسِمعُت  َفإينِّ  اب؛  َكذَّ َتُقل  )اَل 
َأَقلَِّت الَغرَباُء َعىَل ِذي هَلَجٍة َأصَدُق ِمْن َأيِب َذّر( )3(.

وقال:  ذّر،  أبو  فبكى   )(اهلل ِمن رسول  ذلَك  َسِمعنَا  قد  َحرَض:  َمن  ُكلُّ  فقال 
.)(وحيُكم، ُكلُّكم قد َمدَّ عينه اىل هذا املال، أظننتم أينِّ ُأكِذُب عىل رسول اهلل

)1( التوبة: 34 � 35.
)2( هكذا يف األصل، والصحيح: )ثالثني(.

)3( وهو من الروايات املتفق عىل صحتها، ينظر: معاين األخبار، الصدوق: 178، مسند أمحد بن حنبل: 
.223/2
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يشٍء  عن  أخربتني  ما  إالَّ   )(اهلل رسول  بحقِّ  أسألك  أب��اذر،  يا  عثامن:  فقال 
ايضًا بحقِّ رسول اهلل)(ألُخربك، قال:  أو مل تسألني  فقال:  أسأُلك ]10[ عنه؟  
ة؛ حرم اهللِ، وحرم رسوله،  أخربين أيُّ البالِد أحبُّ إليَك أن تكوَن فيها؟  قال: مكَّ

أعُبد اهللَ فيه حتَّى يأتيني املوت، قال: ال، وال كرامَة لك.

قال: فاملدينة؛ حرُم رسول اهلل)( قال: ال، وال كرامَة لَك.

بذة؛ التي ُكنُت فيها عىل غري دين اإلسالم،  قال: فأيُّ البالد أبغُض إليك؟  قال الرَّ
قال عثامن: رِس إليها.

فقال أبو ذّر: سألتني فصدقُتَك، وأنا أسأُلَك فاصدقنِي؟  قال: نعم، قال: أخربين، 
لو بعثتني يف بعٍث اىل املرشكني فأرسوين،  فقالوا ال نفديه إالَّ بُثلِث ما متِلك، قال: 

 )2( قال: لست  ما متِلك،  بنصِف  إالَّ  نفديه  قالوا: ال  فإن  قال:  أفديك،   )1( لست 
أفديك، قال: فإن قالوا: ال نفديه إالَّ بُكلِّ ما متِلك، قال: لست )3( أفديك، قال أبو ذّر: 

اهللُ أكرب، صَدق رسول اهلل)(أخربين ]11[ حبيبي رسول اهلل)( قال:

)َكيَف َأْنَت إَِذا ِقيَل َلَك: َأيُّ الباَِلِد َأَحبُّ إَليَك...( متاُم اخلرب.

ُه َكاِئٌن(  ِذي َنفيِسَ بَِيِدِه، إنَّ فقلُت: يا رسول اهلل، وإنَّ هذا لكائٌن؟  فقال: )إي، َوالَّ
فقلُت: يا رسول اهللِ، أفال أضُع سيفي عىل عاتقي، وأرِضُب به ُقدَمًا؟  فقال: 

، َوَقد أنَزَل اهللُ فِيَك َويِف ُعثاَمَن آَيًة( فقلُت:   )اَل، اسَمْع َواسُكْت، َولو بَِعبٍد َحَبيِشٍّ

)1( يف املصدر: )كنت(.

)2( يف املصدر: )كنت(.

)3( يف املصدر: )كنت(.
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ما هي؟  قال: فقال رسول اهلل)(قوله: َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم لَ َتْسِفُكوَن اآلية)1(.

ن ِدَياِرِهْم )2(  يعني: أبا ذّر. نُكم مِّ فقوله: َوْتِرُجوَن َفِريقًا مِّ

.)3( )(بذة، فشيَّعه أمرُي املؤمنني واحلسن واحلسني قال: فنفاُه اىل الرَّ

بذة،  ام عثامن وقد كان نفى أبا ذّر اىل الرَّ قال عدّي بن حاتم الطَّائي )4(: حججنا أيَّ
بذة، فنظرنا اىل خباٍء  فقلنا: نجعُل طريقنا عىل أيب ذّر، وُنسلُِّم عليه، فوصلنا فبلغنا الرَّ

رثٍّ فقصدناه فإذا امرأة فيه]12[ وصبيَّة.

فإذا رجٌل  له يرعاها، فقصدناه،  ُغنيامت  لنا: هو يف  أبا ذر؟  فقالت  أين    فقلنا: 
علينا  فردَّ  عليه  فسلَّمنا  اهللَ ُخشوعًا،  ذَكَر  إالَّ  ِمن األرض وال يضعها  قدمًا  يرفُع  ال 
، فأحببنا أن ُنسلِّم  الم، ُثمَّ قال: َمن أنتم؟  فُقلنا: نحُن قوٌم ِمن إخوانك أردنا احلجَّ السَّ

عليك.

فقال: َقبَِل اهللُ ذلك منكم، أما إينِّ َسِمعُت حبيبي رسول اهلل)( يقوُل:

ًا، إاِلَّ َكَتَب اهللُ َلُه بِِه َحَسنًَة،  )َمْن َنَوى احلَجَّ احتَِساَبًا هللِ اَل لَِغرِيه َفَلم َترَفُع َناَقَتُه ُخفَّ
َجِر،  ُنوُب َعنُه َكاَم َيَتَحاّت الَوَرُق ِمن الشَّ اَتّت الذُّ َوَرَفَع َلُه َدَرَجًة، َفإَِذا َدَخَل احلََرم حَتَ
بِامَلوِقِف  َوَقَف  َفإَِذا  ُذُنوَبُه،  َلُه  اهللُ  َغَفَر  َوامَلرَوِة،  َفا  الصَّ َبنَي  َوَسَعى  بِالَبيِت  َطاَف  َفإَِذا 
ِمْن  َم ]13[  َتَقدَّ َما  ا  أمَّ الَعَمَل،  َلُه: اسَتأنِف  َوَقاَل  َكتَِفيِه،  َبنَي  َب  َفرَضَ َمَلَكًا  اهللُ  َبَعَث 

)1( البقرة: 84.

)2( البقرة: 85.
)3( تفسري القمي: 51/1.

)4( من الصحابة املعروفني، ومن السابقني الذين رجعوا اىل أمري املؤمنني)( الرجال، الطويس: 73 
)676(، الرجال، أبو داود: 133 )993(، نقد الرجال، التفرييش: 199/3 )3396(.



   �س�رة البقرة  ..........................................................................................................   29

الَغيِب  بَِظهِر  خَوانِه  إِلِ َدَعا  َمْن  َفإِنَّ  الَغيِب،  بَِظهِر  َفلَيدُع إلخَوانِِه  َلُه  ُغِفَر  َفَقد  َذنبَِك 
اسَتَجاَب اهللُ ِمنُه يِف َنفِسِه َسبِعنَي ِضعَفًا(.

بذة،  جوع إليه فوافينا الرَّ ٌة إالَّ الرُّ قال: فودَّعناه وخرجنا، فلامَّ حججنا، مل يكن لنا مهَّ
فإذا اخلباُء مهدوٌم وإذا بنت أيب ذّر جالسٌة وحدها.

فقلنا هلا: أين أبو ذّر؟  قالت: مات، ُقلنا: وكيف كان؟  قالت: ملَّا فارقتمونا ماتت 
ُغنيمتنا يف داٍء، ُثمَّ ماتت ُأمي، فبقيت أنا وأيب، فأصابنا اجلوع، فقال أيب: يا ُبنيَّة، قومي 

مل فلم نجد شيئًا. ، فأتينا الرَّ ؛ وهو نبٌت له َحبٌّ مل نطِلُب الفتَّ بنا اىل الرَّ

وُصحُت  فبكيُت  أثقلتا،  قد  عينيه  ورأيُت  عليه،  رأسه  ووضع  رماًل،  أيب  فجمع 
فإذا  حتزين،  ال  ُبنيَّة  يا  فقال:  وحيدٌة؟   وأنا  ُمتَّ  إن  بَك  أصنُع  كيف  أبه،  يا  فقلُت: 
ي ]14[ الكساء عىل وجهي واقُعدي عىل الطَّريِق؛ طريِق العراق، فإذا أقبَل  ِمتُّ فُمدِّ
م يكفوَنِك أمري، فإنَّه أخربين  ، فإهنَّ َركٌب ِمن العراق، فقويل هلم: هذا أبو ذّر قد ُتويفِّ

حبيبي رسول اهلل)( يف غزوة تبوك، فقال يل: 

)َيا َأَبا َذّر، َتِعيُش َوحَدَك، َومَتوُت َوحَدَك، َوُتبَعُث َوحَدَك، َوَتدُخُل اجلَنََّة َوحَدَك، 
َيسعُد بَِك َقوٌم ِمْن َأهِل الِعَراِق، َيَتولَّوَن َغسَلَك َوجَتِهيَزَك َوَدفنََك( )1(.

قالت: فلامَّ ماَت، مددتُّ الِكساء عىل وجهه، ُثمَّ قعدتُّ عىل طريِق الِعراق، وإذا 
 ، َ َركٌب أتوا، فقمُت إليهم، فقلُت هلم: هذا أبو ذّر صاِحُب رسول اهلل)( قد ُتويفِّ
نوه ودفنوه، وكان فيهم األشرت، فقال: كفنته  لوه وكفَّ فنزلوا ومشوا إليه بسُكوٍن، فغسَّ

ٍة كانت معي، قيمتها أربعة أالف درهم. بُحلَّ

)1( اخلصال، الصدوق: 183.
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ليلٍة   ]15[ ذاَت   أنا  فبينام  بصيامه،  وأصوم  بصالته  ُأصيلِّ  فكنُت  ابنته:  قالت 
ُد يف حياته، فقلُت له: يا أبه، ماذا فعَل  ُد بالقرآن، كام كان َيتهجَّ نائمٌة، إذ َسمعُتُه َيتهجَّ
َقِدمُت عىل ربٍّ كريٍم، َريض عنِّي ورضيُت عنه وحباين  ُبنيَّة،  يا  بِك ربُّك؟  فقال: 

وأكرمني، فاعملوا وال تفرتوا  )1(.

قوله: َفَتَمنَُّوْا امْلَْوَت البقرة: 94.

ألنَّ يف التَّوراة: أنَّ أولياء اهلل يتمنَّون املوت.

يَل  اآلية، البقرة: 94.  ْبِ ِ قوله: ُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا لِّ

نا ألنه  نزلت يف اليهود، قالوا: إن لنا ِمن املالئكة أصدقاُء وأعداء،  فجربئيل عدوُّ
محة، فإن كان ميكائيل نَزَل عليك آمنا  يأيت بالعذاب، وميكائيل صديقنا ألنه يأيت بالرَّ

بك )2(.

َوَلـكِنَّ  ُسَلْيَمُن  َكَفَر  َوَما  ُسَلْيَمَن  ُمْلِك  َعَل  َياطنُِي  الشَّ َتْتُلوْا  َما  َبُعوْا  َواتَّ قوله: 
ْحَر َوَما ُأنِزَل َعَل امْلََلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت  ْياطنَِي َكَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ الشَّ
ُقوَن بِِه  َم َنْحُن فِْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهَم َما ُيَفرِّ إِنَّ َوَما ُيَعلِّمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقولَ 
ُهْم َولَ  يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِلَّ بِإِْذِن اهللِّ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضُّ َبنْيَ امْلَْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم بَِضآرِّ
ْوْا بِِه َأنُفَسُهْم  اُه َما َلُه يِف اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َوَلبِْئَس َما َشَ َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموْا مَلَِن اْشَتَ

َلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن  اآلية، البقرة: 102.

َينِزُلوَن ِمن  ُسئل الباقر)( عن هاروت وماروت؟  فقال: )إنَّ امَلاَلئَكة َكاُنوا 

)1( تفسري القمي: 296/1 بتفاوت واختالف يف عباراته.
)2( تفسري القمي: 54/1 بتفاوت.
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آَدم  ُولِد  ِمن  األَرِض  َأهِل  َأعاَمَل()1(  حَيَفُظوَن  َوَليَلٍة،  َيوٍم  ُكِل  يِف  األَرِض  اىل  اَمِء  السَّ
اَمِء ِمن  )2( َأهُل السَّ اَمِء، َفَيُضجُّ  ، َفَيكُتبوَن ]16[ َأعاَمهَلُم، َوَيعُرُجوَن هِبا اىل السَّ َواجِلنِّ

َمَعاِص َأهِل األَرِض.

ائهم الَكِذَب َعىل اهللِ َوَجرأهِتم َعَليِه،  َفَتَذاَمُروا َبينَُهم مِمَا َيَسَمُعوَن َوَيروَن ِمن افرِتَ
نَا، َما َتغَضب مِمَا َيُقوُل)3(  ُهوا اهللَ مِمَا َيقوُل فِيِه َخلُقُه، َفَقاَل َطائَفٌة ِمن امَلاَلئَكِة: َيا َربَّ َوَنزَّ
امَلَعاِص  يف  َوَيرَكُبوَن   )4( وِر  َوالزُّ الَكِذِب  ِمَن  فِيَك  َيِصُفوَن  َومِمَا  أرِضَك،  يف  َخلُقَك 

َوُهم يف َقبَضتَِك َوُقدَرتَِك؟! .

َف امَلاَلئَكَة  َفأَحبَّ اهللُ َتَعاىَل َأن ُيِرَي امَلاَلئَكَة ُقدَرَتُه، َوَنافَِذ َأمِرِه يِف مَجِيِع َخلِقِه، َوُيَعرِّ
الطَّاعة،  َعَليِه ِمن  َطبَعُهم  َوَما  َعنُهم ِمن َصنِيِع َخلِقِهم،  َومِمَا َعدَله  َعَليِهم،  بِه  َمنَّ  َما 

َوَعَصَمُهم ِمن الُذُنوِب.

َقاَل: َفأوَحى اهللُ اىَل امَلاَلئَكة؛ أن َأنِزُلوا )5( ِمنُكم َملَكنِي، َحتَّى ُأهبَِطُهاَم اىَل األَرِض، 
هَوِة، َواألَمِل، ِمثَلاَم ]17[  َوَأجَعَل فِيِهاَم ِمن َطَبائِع امَلطَعِم، َوامَلرَشِب، َواحِلرِص، َوالشَّ

ا يِف الطَّاَعِة يِل. مُهَ َجَعلُتُه يِف ُولِد آَدم، ُثمَّ َأخَترِبُ

َقاَل: َفنََدُبوا لَِذلَِك َهاُروَت َوَماُروَت، َوَكاَنا ِمن َأَشدِّ امَلاَلئَكِة َقوالً يِف الَعيِب لَِبنِي 
آَدم، َفأوَحى اهللُ إَِليِهاَم: َأن اهبَِطا اىَل األَرِض، َفَقد َجَعلُت فِيُكام َما َجَعلُتُه يِف ُولِد آَدم. 

)1( يف املصدر: )أوساط(.
)2( يف املصدر: )فضج(.
)3( يف املصدر: )يعمل(.

)4( يف املصدر: )ويقولون الزور(.
)5( يف املصدر: )انتخبوا(.
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مُت )1(  تِي َحرَّ ُثمَّ َأوَحى اهللُ إليِهاَم: انُظَرا، َأن الَ ُترِشَكا يِب َشيَئًا، َواَل َتقُتاَل النَّفَس الَّ
َواَل َتزنَِيا، َواَل َترَشَبا اخلَمَر.

بِع؛ لرُِيهَيُاَم ُقدَرَته، ُثمَّ أهَبَطُهاَم اىل األَرِض يِف  اَمَواِت السَّ َقاَل: ُثمَّ َكَشَف )2( َعن السَّ
َفإَِذا  َنحَوُه،  َفأقَباَل  َقرٍص)3(  َبنَاُء  هَلم  َفُرفَِع  َبابِل،  َناِحَية  َفَهَبَطا  َولَِباِسهم،  الَبرَشِ  ُصوَرِة 

ا. نٌة َعطَِرٌة ُمسِفِرٌة، ُمقبَِلٌة َنحَومُهَ بَِحرَضتِه إمَرأٌة مَجِيَلٌة َحسنَاٌء، ُمتَزيَّ

اَلَها، َوَقَعت يِف ُقلوهِبِاَم َموِقَعًا َشِديَدًا، َفَراَوَداَها َعن  َفلامَّ َنَظَرا إَِليَها، َوَناَطَقاَها َوَتأمَّ
َنفِسَها، َفَقاَلت هَلاَُم: إنَّ يِل ِدينًَا َأِديُن بِه، َوَلسُت أقِدُر يِف ِدينِي َأن ُأِجيَبُكاَم اىل َما ُتِريَداِن 
َلُه  إَلٌه َمن َعبَدُه َوَسَجَد  َقاَلت: يل  ِدينُك؟   َوَما  َفَقااَل:  ِدينَِي،  إالَّ َأن َتدُخاَل ]18[ يِف 
بِيُل اىَل َأن ُأِجيَبُه اىَل ُكلِّ َما َسأَلنِي، َفَقااَل هلَا: َأِرَنا)4( إهلُِك؟  َقاَلت: إهَلَي َهَذا  َكاَن السَّ
ُك  ا اىَل َصاِحبِِه، َقااَل: َهاَتاَن اخِلصَلَتاِن مِمَا هُنينَا َعنُهاَم؛ الرشِّ نَم. َقاَل: َفنََظَر َأَحُدمُهَ الصَّ
َفارَشَبا  َفُدوَنُكاَم  َفَقاَلت:  َسألِت،  ملِا  ُنِجيُبِك  ا  إنَّ َفَقااَل:  هَوُة،  الشَّ َفَغَلَبتُهاَم  َنا.َقاَل:  َوالزِّ

ُه ُقرَباٌن َلُكاَم ِعنَدُه، َوَتِصاَلِن اىَل َما ُتِريَداِن. ُه َما َترَشَباِن َفإِنَّ َهَذا اخلَمِر؛ َفإِنَّ

نََم، َوَسَجَدا َلُه، ُثمَّ َراَوَداَها عن َنفِسَها، َفلامَّ هَتَيأت  َبا اخلَمَر، َوَعبَدا الصَّ َقاَل: َفرَشِ
هلاَُم، َوهَتيئا هلَا، َدَخَل َعَليُهاَم َسائٌل يَسأُل، َفلامَّ َرأَياُه َفِزَعا ِمنُه، َفَقاَل هلاَُم: إِنَُّكاَم اَلمِرءاِن 
ُكاَم َلَرُجاَل ُسوٍء، َفَخَرَج َعنُهاَم، َفَقاَلت امَلرأُة هلام: اَل  ِذِه امَلرَأِة، إنَّ َذِعراِن، َقد َخَلومُتَا هِبَ

ُجُل َعىَل َحالُِكاَم( )6(. َلَع َهَذا الرَّ َي َما َأِصُل اىل أن )5( َتقَرَبايِن، َوَقد اطَّ َوإهَلِ

)1( يف املصدر: )التي حرم اهلل(.
)2( يف املصدر: )كشط(.

)3( يف املصدر: )مرشف(.
)4( هكذا يف األصل، والصحيح: )أرينا(.

)5( يف املصدر: )ال تصالن إيلَّ إالَّ أن(.
)6( تفسري القمي: 55/1 باختصار واختالف.



]سورة آل عمران[ )1(

]19[ أواسط سورة آل عمران )2(.

ها اىل مكاهنا. ورَمت هبا )3( فبعَث اهللُ َمَلَكًا، فحملها وردَّ

ادق)(: )َأَبى اهللُ أن ُيدِخَل َشيَئًا ِمن َبدِن مَحَزَة النَّار( )4(. فقال الصَّ

 )5( خدمتني  وجعلتهام  ُأذنيه،  وقطَّعت  مذاكريه،  فقطَّعت  هند،  إليه  جاءت  ُثمَّ 
رسول  وبقي  قريش،  ورجعت  النَّاس،  وَرج��َع  يديه،  وقطَّعت  ُعنقها  يف  هتام  وشدَّ

اهلل)( يف ذلك املكان، وأمرُي املؤمنني)( بني يديه قد أصابه سبعون جراحًة.

فلم  د،  حممَّ ُقتَِل  املدينة:  يف  إبليس  نادى  املدينة،  امُلنهزُموَن  دخَل  ملَّا  أنَّه  وُروي: 
 )(واحدٌة ِمن نساِء املهاجرين واألنصار إالَّ خرجت، وخرجت فاطمة )يبَق)6

ياق. )1( ما بني املعقوفتني إضافة من املحقق اقتضاها السِّ
)2( بنيَّ املؤلف هنا قصة استشهاد محزة بن عبد املطلب، وقد سقطت بداية الرواية، حيث وردت آيات 

متعددة يف سورة آل عمران يف قصة غزوة أحد.
)3( وهي هند حيث الكت كبد محزة فلم تسيغها.

)4( تفسري القمي: 117/1 � 119، بتفاوت وتقديم وتأخري.
القرط  العرب، مادة )خدم(: 41/4، واخلرص:  )5( يف املصدر: )خرصني( واخلدمة: اخللخال، لسان 

بحبٍة واحدة، وقيل: هي احللقة من الذهب والفضة، م. ن، مادة )خرص( 63/4.
)6( هكذا يف املخطوطة، والصحيح: )تبق(.
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اهلل)( ووقفوا  اىل رسول  امُلنهِزُمون  وتراَجع  قدميها،  تعدو عىل   )(د بنت حممَّ
حوله يعتذرون إليه.

أنا   :)1( مة  الصِّ مَحَزة: فقال احلارث بن  َي  بَِعمِّ ِعلٌم  َلُه  َمْن   :)(فقال رسول اهلل
أعرُف موضعه يا رسول اهلل، فجاء حتَّى وقف عىل محزة، فَكِره أن َيرِجع اىل رسول 

اهلل)( لُيخربه.

ي محزة؟  فجاء عيّل)( فوقَف عليه،  فقال رسول اهلل)(: َيا َعيّل، اطُلب َعمَّ
فَكِرَه أن َيرِجع إليه لُيخربه.

ُفِعَل به ما ُفِعل  )( حتَّى وقَف ]20[ عىل محزة، فلامَّ رآه وقد  قال: فجاء النَّبيُّ
استعرب، وقال: 

)َما َوَقفُت َموِقَفًا أغَيَظ َشيَئًا ِمْن َهَذا املوِقف، َلِئن أمَكنَني اهللُ ِمن ُقَريَش أَلُمثَِّلنَّ 
بَِسبِعنَي َرُجاَلً ِمنُهم(.

ُتْم  فنَزَل جربئيل)( فقال: َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم بِِه َوَلئِن َصَبْ
.) ابِريَن )2( فقال رسول اهلل)(: )َبل أصرِبُ َو َخْيٌ لِّلصَّ هَلُ

ها عىل رأسه بَدت ِرجاَلُه،  فألقى رسول اهلل)( عىل محزة ُبردًة كانت عليه، إذا مدَّ
ها عىل رأسه وألقى عىل رجليه احلشيش ُثمَّ قال:  ها عىل ِرجَليه َبَدا رأسه، فمدَّ وإذا مدَّ

الرجال،  يف:  ترمجته  ينظر  الصمة،  بن  احلارث  عن  تصحيف  وهو  سمية(  بن  )احلارث  املصدر:  يف   )1(
الطويس: 37 )203( الثقات، ابن حيان: 74/3.

)2( النحل: 126.
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َباِع َوالَعافِيِة )1( حتَّى حُيرَشُ َيوَم  )َلو اَل أينِّ ُأحِزُن نَِساَء َبنِي َعبد امُلطَّلِب َلرَتكُتُه لِلسِّ
َباِع َوالطَّرِي(. الِقَياَمِة ِمن ُبُطوِن السِّ

ِمن  رجٌل  فقال   )2( بيِع(؟   الرَّ بِن  بَِسعِد  ِعلٌم  َلُه  )َمن   :)(اهلل رسول  قال  ُثمَّ 
أصحابه: أنا أطلبُه، فجاء إليه وهو رصيٌع بني القتىل، فقال: يا سعد، فلم جُيبه، فقال: 
 )(قد َسأَل عنك؟  فرَفَع رأسُه، قال: وإنَّ رسول اهلل )(يا سعد، إنَّ رسول اهلل
الم، وُقل هلم: ما لُكم ِعنَد اهللِ ُعذٌر،  ؟  قلُت: نعم، قال: أبِلغ قومي األنصار السَّ حليٌّ
، فخَرج منه  وتشُوُك  رسول اهلل)( ]21[  شوكٌة، وفيُكم َعنٌي َتطِرف، ُثمَّ تنفسَّ

مثُل دم اجلزور، وقىض رمحه اهلل.

َنا َحيًَّا، َوأوَص  فجئت اىل رسول اهلل)( فأخربته، فقال: )َرِحَم اهللُ َسعَدًا، َنرَصَ
بِنَا َميَِّتًا(.

ونادى أبو ُسفيان: موِعُدنا وموِعدُكم عام قابل، نجتِمُع فيه ببدر، فنقتتل، فقال 
رسول اهلل)( ألمري املؤمنني)(: )ُقل َنَعم(.

وتراَجَع أصحاُب رسول اهلل)( وأقَبلوا يعتِذُرون اىل رسول اهلل)( فأحبَّ اهللُ 
ادقني،  اِدق منهم وَمن الكاِذب، فأنزَل اهللُ النُّعاَس عىل الصَّ َف رسوَله َمن الصَّ أن ُيعرِّ
وذلك  امُلنافقني،  بخالِف  األرِض،  اىل  يسُقطوا  حتَّى  واجِلراح،  األملِ  ِمن  هبم  ما  مع 

َعاسًا اآلية  )3(. ن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نُّ قوله: ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّ

)1( العافية: طالب الرزق من اإلنس والدواب والطري، لسان العرب، ابن منظور، مادة )عفي( 295/9.
)2( ابن عمرو بن زهري، صحايب، بدري، نقيب، ينظر: التاريخ الكبري، البخاري: 88/1، اإلصابة يف متييز 

الصحابة، ابن حجر: 49/3 )3160(.
)3( آل عمران: 154.
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ُسفيان  أبو  فقال  املدينة،  عىل  وُيغريوا  ترِجعوا  أن  بينهم؛  فيام  ُقريش  وتشاوَر 
أن  نأَمن  فال  ة  مكَّ اىل  الظفر  هذا  عىل  نميض  إن  بالرأي:  وغريمها  ُأميَّة  بن  وصفوان 
يغضَب اليهود ملِن ُقتَِل منهم، وقد قعد عنهم عبد اهلل بن ُأيب وأصحابه، فُيخاف أن 

يغَضبوا مَلن ُقتَِل فيكون الظَّفر هلم.

وأمَر رسول اهلل)( بدفن القتىل، ومحزة ]22[ بُخمرة ريض اهللُ عنه وأرضاه، 
فصىلَّ عليه رسول اهلل)( وكربَّ عليه سبعني تكبريًة، ودَفَن القتىل.

ودخَل رسول اهلل)( املدينة فاستقبله النِّساء يبكون ويولولون )1(فاستقبلته محنة 
يا رسول  َمن  احَتِسبِي( قالت:  مَحنَة،  )َيا   :)(فقال هلا رسول اهلل  )2( بنت جحش 
ا إليه راِجعون، هنيئًا لك  اهلل؟  قال: )أَخاِك َعبَد اهللِ بِن َجَحش(  فقالت: إنَّا هللِ وإنَّ

هادة يا عبد اهلل. الشَّ

ُثمَّ قال: )احَتِسبِي( قالت: َمن يا رسول اهلل؟  قال: )َخاَلِك مَحَزَة بِن َعبِد امُلطَِّلِب( 
هادة. ا إليه راِجعون، هنيئًا لك الشَّ قالت: إنَّا هللِ وإنَّ

ُثمَّ قال: )احَتِسبِي( قالت: َمن يا رسوَل اهللِ؟  قال: )َزوَجِك ُمصَعب بن ُعَمري( )3( 
فقالت: وا ُحزناه.

  فقال رسول اهلل)(: )إنَّ لِلَزوِج ِعنَد امَلرَأِة حَلَدًا َما ألََحٍد ِمثَلُه( فقيل هلا: مِلَ ُقلِت 
ذلك يف َزوُجِك؟  قالت: ذكرُت ُيتَم ُولِده.

أن  يأُمرَك  اهللَ  إنَّ  د،  حممَّ يا  فقال:  جربئيل،  عليه  نَزَل   )(اهلل رسول  دخَل  فلامَّ 

)1( هكذا يف األصل، والصحيح: )فاستقبلنه النساء يبكني ويولولن(.
)2( ينظر ترمجتها يف: تقريب التهذيب، ابن حجر: 636/2 )8613(.

)3( ينظر ترمجته يف: التاريخ الكبري، البخاري: 303/8 )1400(، أسد الغابة، ابن األثري: 368/4.
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ُمناديًا   )(تُرَج يف أثر القوم، وال خيُرَج معك إالَّ َمن به ِجراَحٌة، فأمَر رسول اهلل
ُينادي: يا معرَش امُلهاجرين ]23[ واألنصار، َمن كانت به ِجراَحٌة فليخُرج، وَمن مل 

يكن به ِجراَحٌة فلُيِقم ِمن ذلك.

َتِنُوْا يِف  َولَ  )1( جراحاهتم وُيداووهنا، فأنزَل اهللُ ُسبحانه عليه:  ون  وأقبلوا يلدُّ
ْثُلُه َوتِْلَك  اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ َفَقْد َمسَّ   إِن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح  اْلَقْوِم )2( ونَزَل عليه:  اْبتَِغاء 
َقْبلِِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إِلَّ  ٌد  ُمَمَّ َوَما  قوله:  اىل   )3(   النَّاسِ َبنْيَ  ا  ُنَداِوهُلَ اُم  األيَّ
َيُضَّ اهللَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه  َعَل  َينَقلِْب  َوَمن  َأْعَقابُِكْم  َعَل  انَقَلْبُتْم  ُقتَِل  َأْو  اَت  مَّ َأَفإِن  ُسُل  الرُّ

.)4( اكِِريَن َشْيئًا َوَسَيْجِزي اهللُّ الشَّ

أي: لو َسِمعُتم خرَب قتلِه يف احلرِب ال جَيوُز لكم الَقهقرى اىل نقض أمر اهللِ.

.)5( ْعَب اىل قوله: َسنُْلِقي يف ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّ

يعني: خوَفًا حني اهنزموا وخافوا. 

وَنُم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا َفِشْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يِف  سُّ اىل قوله: َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهللُّ َوْعَدُه إِْذ حَتُ
   .)6( ا حُتِبُّوَن ن َبْعِد َما َأَراُكم مَّ األَْمِر َوَعَصْيُتم مِّ

عب يف خسنَي  له رسول اهلل)( بفم الشِّ ة عبد اهلل بن ُجبري، الَّذي وكَّ   يعني: قصَّ

)1( يف املصدر: )يضمدون(.
)2( النساء: 104.

)3( آل عمران: 140.

)4( آل عمران: 144.

)5( آل عمران: 151.

)6( آل عمران: 152.
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ُيفارقوه، فعصوه وفارقوه للغنيمة،  ماة، ففارقه أصحابه، وكان أمَرُهم أن ال  ِمن الرُّ
ْنَيا  ن ُيِريُد الدُّ عب ]24[ فقال اهلل: ِمنُكم مَّ فُقتَِل عبد اهلل وَمن َبقَي معه عىل باب الشِّ

   .)1( ن ُيِريُد اآلِخَرَة َوِمنُكم مَّ

ُثمَّ وَصَف املنهزمني، فقال: إِْذ ُتْصِعُدوَن َولَ َتْلُووَن )2( اآلية.

الَِّذيَن آَمنُوْا لَ  ا  َ َأيُّ َيا  ُثمَّ وَصَف عبد اهلل بن ُأيب، وَمن َقعَد عن احلرب، فقاَل: 
َتُكوُنوْا َكالَِّذيَن َكَفُروْا )3( اآليات.

وحاء )4( وأقاموا هبا، وتنادوا عىل أن يغريوا عىل املدينة، وأقبل  وبَلَغت ُقريش الرَّ
أن  ُبدَّ  يقولون: ال  العاص،  ابن  بن هشام، وعمرو  واحلارث  أيب جهل،  بن  عكرمة 

نرِجع وَنغري عىل املدينة، ويأبى ذلك أبو ُسفيان وصفوان بن ُأميَّة.

َق هبم رجٌل خَرج ِمن املدينة، فسألوه عن اخلرب؟  فقال  فبينام ُهم عىل ذلك، إذ حَلِ
دًا )( وأصحابه بُحمر األَسد )5( يطلبونكم أشدَّ الطَّلب، وخرَج  هلم: تركُت حممَّ
اعة، فدخلهم ِمن  معه َمن كان تلَّف عنه، وما أظنُّ إالَّ أوائَل خيله تطُلع عليكم السَّ

عِب ما مل يملكوا معه أنفسهم. الرُّ

فقال صفوان: هذا اليوم قد ظفرنا بالقوم، ونلنا منُهم ما أحببنا  فبغيا، فقال أبو 
وا ُمرسعني، ال يلوي أحٌد منُهم عىل أحٍد. سفيان: واهللِ، ما أفلح قطٌّ قوٌم بغوا، ومرُّ

)1( آل عمران: 152.

)2( آل عمران: 153.

)3( آل عمران: 156.
)4( مكان بني مكة واملدينة، سمي بذلك لطيبه، معجم البلدان، احلموي: 76/3. 

املدينة، معجم  أميال من  ثامنية  بعد  )5( هكذا يف األصل، والصحيح: )محراء االسد( وهي موضع عىل 
البلدان، احلموي: 301/2. 
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فاستقبلهم ُنعيم بن مسعود ]25[ األشجعي )1( ُيريُد املدينة،  فقال له أبو سفيان: 
يا ُنعيم، أين ُتريد؟  قال: املدينة؛ ألشرتي طعامًا، فقال: هل لَك أن أضِمَن لك عرَش 
دًا وأصحابه، وُتربُهم أنَّ خلَقًا ِمن  )2( عىل أن تأيت محراء األُسد، وتأيت حممَّ ِقالص 
بُهم بذلك، حتَّى يرِجعوا عنَّا، فقال هذه عيلَّ ِمن  األحابيش وكنانة قد وافونا، وُترغِّ

تلك.

  وواف ُنعيم ِعنَد ذلك اليوم مَحراء األُسد، فرأى رسول اهلل)( وأصحابه، وهبم 
اجِلراح واألمل، وُهم هبذه احلال، وُهم جمهدون، يشتهون طلَب النَّوم.

فقال هلم: أين ُتريدون وأنتم هبذه احلال؟  قالوا: ُنريُد ُقريَشًا، قال: ارِجعوا، فإنَّ 
أحسبُكم  وما  لكم  اجتمعوا  وقد  وكنانة،  األحابيش  ِمن  ُحلفاؤهم  واف  قد  ُقريشًا 

حابة: حسُبنَا اهلل، ونِعَم الوكيل. مُتسون حتَّى َيطلعوا عليكم، فقال الصَّ

أرعَب  قد  اهللَ  فإنَّ  انرصف،   )( حمّمد  يا  وقال:  جربئيل،  نَزَل  أصبحوا،  فلامَّ 
اَل  مَحَزَة  َلِكنَّ  ُدوِر األنصار، فقال:  الُبكاء يف  املدينة وَسِمَع  اىل  ُقريَشًا ومّروا، فرجع 
َبواِكَي َعَليِه، فرجع األنصار اىل أهاليهم فأمروهم أن ينِدُبوا محزة قبَل قتالُهم، فهم اىل 
اعة عىل هذا األمر، فال ]26[ يموُت أحٌد منُهم فيندبونه حتَّى يندبوا محزة ريض  السَّ

اهلل عنه.

وملَّا َرَجعوا اىل املدينة، قال أصحابه: يا رسوَل اهللِ، ما هذا الَّذي أصابنا، وقد ُكنَت 

ل الناس يومئٍذ، تويف يف آخر زمان عثامن، ينظر  )1( صحايب ن كان يف حجر عمر، أسلم يف اخلندق، وخذَّ
ترمجته يف: أسد الغابة، ابن األثري: 33/5، تقريب التهذيب، ابن حجر: 251/2 )7200(. 

)2( وهي من النوق السمينة، وقيل: هي الفتية من اإلبل، املحكم، ابن سيدة، مادة )قلص( 204/6. 
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ْثَلْيَها اآلية )1(. ِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّ َتِعُدنا بالنَّرِص، فأنَزَل اهللُ: َأَومَلَّا َأَصاَبْتُكم مُّ

وذلك: إِنَّه ملَّا كان يوم بدر وقتل رسول اهلل)( ِمن قريش سبعون، كان احلُكُم 
ُمعيط،  ابن كلدة، وُعقبة بن أيب  النَّرض بن احلرث  الَقتُل، فقتل: منهم  يف األُسارى 
ُكلُِّهم، وقاموا اىل رسول اهلل)( فقالوا يا رسوَل  فخافت األنصار قتَل األُسارى 
اهللِ، قَتلنَا منُهم َسبعنَي، وأرسنا َسبعني، فال ُيقَتُل األُسارى، هبُهم لنا حتَّى ُنفاِدهيم، 
فنَزَل جربئيل، وقال: ارِشط عليهم إن فادوُهم أن ُيقَتَل منُهم يف عاِم قابٍل بعدِد َمن 
يأخذون منهم الِفداء فاشرتط رسول اهلل)( عليهم ذلك، فقالوا: رضينا، فأباح 

اهللُ ذلك هلم.

عىل  برشطِهم  سبعون،   )(اهلل رسول  أصحاب  ِمن  ُقتَِل  ُأحد  يوم  كان  فلامَّ 
َتِعُدنا  ُكنَت  الَّذي أصابنا؟  وقد  ما هذا  قال أصحابه:  ُأحد  ِمن  َرِجَع  فلامَّ  أنُفِسهم، 

النَّرص وإخواننا اشرتطوه فنزلت اآلية ]27[.

وملَّا َرجع رسول اهلل)( اىل املدينة، قال عبد اهلل بن ُأيب: قد هنيُتكم أن ترجوا 
  .  )2( الَِّذيَن َقاُلوْا إِلْخَواِنِْم َوَقَعُدوْا :لو أطعتموين � مَلا ُقتلوا، فحكى اهلل قوهلم �

 )3( اآلية.  َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُغلَّ

 )(نَزَلت يف حرب بدر، وكان سبُب نزوهلا: أنَّه ملَّا كان يوم بدر، وَغنَِم رسول اهلل 
لنا  )( ما  النَّبيُّ ُفِقَدت، فقال بعُض أصحاِب  َغنَِمُه قطيفًة محراء  ما َغنِم، كان فيام 
ُم  هَلُ َقاَل  الَِّذيَن  ال نرى القطيفة ما َنرى إالَّ أنَّ رسول اهلل)( أخذها فنزَل قوله: 

)1( آل عمران: 165. 
)2( آل عمران: 168. 
)3( آل عمران: 161. 
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ة. النَّاُس)1( يعني بالنَّاِس هنا: ُنعيم إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم )2( يعني: أهَل مكَّ

يف  َفَحمَل  أَع��رَس،   َرُجاًل  كان  الَعاص،  أيب  بن  امُلغرية  )أنَّ   :)3( اخلرب  يف  وُروي   
 )(اهلل رسول  اىل  َفنَظَر  دًا،  حُممَّ أقُتُل  هبِذه  وقال:  أحَجاِر،  َثاَلثَة  ُأُحد  اىل  َطِريِقه 
دًا  يُف ِمن َيِده، فقال: َقتلُت حُممَّ يف، فَرَماه بَحَجٍر، فأَصاَب َيَده، فَسَقَط السَّ َوبِيِده السَّ
حابة: َكذبَت، فَرَماُه بَِحَجٍر آَخر، فأَصاَب َجبَهَته، فقال  ى، فقال الصَّ ِت والُعزَّ والالَّ
ر بِن َيارِس َريِضَ اهللَ  ، َفَلِحَقُه َعامَّ ُه )4( َفلامَّ انَكَشَف النَّاُس حَتريَّ �ُهَم َحريِّ )(: اللَّ النَّبيُّ

َعنه، َفَقَتلُه(.

.)5( لََّقْد َسِمَع اهللُّ َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللَّ َفِقٌي :قوله

أي: أولياؤه قالوا: لو كان اهللُ غنيًَّا ]28[ ألغنى أولياءه.

قوله: ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة امْلَْوِت )6( اآلية.

َوَساَعٌة  امَلوِت،  َمَلِك  ُيَعاِيُن  َثاَلَثٌة؛ َساَعٌة  آَدم  ابِن  ادق)(: )َساَعاُت  قال الصَّ
ا اىَل النَّاِر)7(. ا اىَل اجلَنَِّة، َوإمَّ َيُقوُم ِمن َقرِبِه، َوَساَعٌة َيُقوُم فِيَها َبنَي َيَدي َربِّ الَعامَلنَِي، َفإمَّ

)1( آل عمران: 173. 
)2( آل عمران: 173. 

)3( تفسري القمي: 119/1. 
: إذا نظر اىل اليشء فغيش برصه، ومل هيتِد لسبيله، لسان العرب، ابن منظور، مادة )حري(: 413/3. )4( حتريَّ

)5( آل عمران: 181. 
)6( آل عمران: 185. 

 .)(جاد )7( اخلصال، الصدوق: 119 ح 108، وفيه: عن اإلمام السَّ
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قوله: َوإَِذ َأَخَذ اهللُّ ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب  )1( اآلية.

خمرجه،   )(اهلل رسول  بخرِب  ُأممهم  خُي��رِبوا  أن  األنبياِء  عىل  امليَثاَق  اهللُ  أخَذ 
وُمهاِجره، وِصفِة أصحابه، وأخَذ األنبياُء امليثاَق عىل ُأممهم أن خُيرِبوا النَّاس، وُيبيِّنوا 
هلم ما يف ُكتبِهم يف صفة رسول اهلل)( وأن ال َيكتُموا النَّاس شيئًا ِمن أمره، فنبذوه 

وراء ُظهورهم، واشرتوا به ثمنًا قلياًل )2(.

قوله: الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللَّ ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلَ ُجنُوِبِْم  )3( اآلية. 

، َوامَلِريُض َقاِعَدًا، َفَمن مَل َيقِدر ُيَصيلِّ ُمضَطِجَعًا، ُيوِمئ  ِحيُح ُيصيلِّ َقائاَمً قال: )الصَّ
إياَمًء( )4(.

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا  )5( اآلية.  نَا إِنَّ بَّ قوله: رَّ

.)(هو: رسول اهلل

وْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوْا  )6( اآلية.   قوله: اْصِبُ

.)7( ))(ة وا َعىَل الَفَرائِض، َوَرابُِطوا َمَع األئمَّ  قال: )اصرِبُ

)1( آل عمران: 187.
)2( تفسري القمي: 242/1، جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 334/2  بتفاوت.

)3( آل عمران: 191.
اإلمام  عن   672 ح   169/2 الطويس:  األحكام،  هتذيب   ،11 ح   411/3 الكليني:  الكايف،   )4(

.)(الباقر
)5( آل عمران: 193.
)6( آل عمران: 200.

)7( الكايف، الكليني: 81/2 ح 81 عن اإلمام الصادق)( تفسري العيايش: 212/1 ح 180.



]سورة النِّساء[ )1(

ْفٍس َواِحَدٍة  )2( اآلية. ن نَّ  قوله: مِّ

.)(يعني: آدم 

.)3(  َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها :قوله

يعني: حواء، َخلَقها ِمن أحِد أضاَلِعه )4(.

.)5(  بِيَث بِالطَّيِِّب ُلوْا اْلَ قوله: َولَ َتَتَبدَّ

)1( ما بني املعقوفتني إضافة من املحقق اقتضاها السياق.
)2( النساء: 1.
)3( النساء: 1.

)4( روى عمرو بن أيب املقدام، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر)(: ِمن أي يشٍء خلق اهللُ حواء؟  فقال: 
أيُّ يشٍء يقولون هذا اخللق؟  قلت: يقولون: أن اهلل خلقها من أضالع آدم، فقال: كذبوا، أكان اهلل ُيعجزه 
أن خيلقها من غري ضلعه، فقلُت: ُجعلُت فداك يا بن رسول اهلل)( ِمن أي يشٍء خلقها؟  فقال: أخربين 
أيب، عن آبائه )( قال: قال رسول اهلل)( ان اهلل تبارك وتعاىل قبض قبضًة من طنٍي، فخلطها بيمينه 
� وكلتا يديه يمني � فخلق منها آدم، وفضلت فضلًة من الطِني فخلق منها حواء. تفسري العيايش: 216/1 

ح 7.
)5( النساء: 2.
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اخلبيُث: ]29[ احلرام )1(.

.)2(  ُحوبًا :قوله

أي: إثاًم )3(.

َن النَِّساء َمْثنَى  قوله: َوإِْن ِخْفُتْم َألَّ ُتْقِسُطوْا يِف اْلَيَتاَمى َفانكُِحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ
.)4(  َوُثاَلَث َوُرَباَع

َوَما  فِيِهنَّ  ُيْفتِيُكْم  اهلُل  ُقِل  النَِّساء  يِف  َوَيْسَتْفُتوَنَك  اآلية مع قوله:  أنَّ هذه   ُروي 
َأن  َوَتْرَغُبوَن  نَّ  هَلُ ُكتَِب  َما  ُتْؤُتوَنُنَّ  الَّالِت لَ  النَِّساء  َيَتاَمى  يِف  اْلكَِتاِب  يِف  َعَلْيُكْم  ُيْتَل 
َتنكُِحوُهنَّ َوامْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأن َتُقوُموْا لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍ 
َن  َفإِنَّ اهللَّ َكاَن بِِه َعلِيًم)5(َوإِْن ِخْفُتْم َألَّ ُتْقِسُطوْا يِف اْلَيَتاَمى َفانكُِحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ
َذلَِك  َأْيَمُنُكْم  َمَلَكْت  َما  َأْو  َفَواِحَدًة  َتْعِدُلوْا  َألَّ  ِخْفُتْم  َفإِْن  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثنَى  النَِّساء 

.)6(  َأْدَنى َألَّ َتُعوُلوْا

ورة، وبعضها عىل مائة آيٍة منها،  ِل السُّ فهذه )7( اآليتان آيٌة واحدٌة، فبعضها يف أوَّ
فهذا دليٌل عىل أنَّ القرآَن عىل ِخاَلِف ما أنزلُه اهللُ )8(.

ُجوا يتيمًة قد  وكان سبُب نزوِل هذه اآلية: أنَّ العرب كانوا ال َيستحلُّون أن َيتزوَّ

)1( التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس: 344/2.
)2( النساء: 2.

)3( تفسري القمي: 130/1.
)4( النساء: 3.

)5( النساء: 127.
)6( النساء: 3.

)7( هكذا يف األصل، والصحيح: )هاتان(.
)8( ويقصد: أن ترتيب اآليات عىل خالف ترتيب النزول.
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اهلُل  ُقِل  النَِّساء  يِف  َوَيْسَتْفُتوَنَك  فنزَل:     اهلل)( عن ذلك  فسألوا رسول  ربوها، 
ُكتَِب  َما  ُتْؤُتوَنُنَّ  الَّالِت لَ  النَِّساء  َيَتاَمى  اْلكَِتاِب يِف  َعَلْيُكْم يِف  ُيْتَل  َوَما  ُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ 
 . هكذا نزَلت: )فإن ِخفُتم أن ال َتعِدلوا َبينُهنَّ يف النَّفقِة  نَّ َوَتْرَغُبوَن َأن َتنكُِحوُهنَّ هَلُ

فواِحدٌة َذلَِك أدنى أن ال َتعوُلوا(.

 .)1(  نِْحَلًة :قوله

أي: ِهَبًة )2(.

. ]30[ )3(  َفَهاء َأْمَواَلُكُم قوله: َولَ ُتْؤُتوْا السُّ

ُجوُه إَذا َخَطَب،  ادق)(: )َقاَل رسول اهلل)(: َشاِرُب اخلَمِر اَل ُتَزوُّ   قال الصَّ
َواَل  إَذا َماَت،  وا َجنَاَزَته  إَذا َمِرَض، َواَل حَترَضُ َتُعوُدوُه  َواَل  َث،  إَذا َحدَّ ُقوُه  َواَل ُتصدِّ
خَيُلَف  َأن  اهللِ  َعىَل  َلُه  َفَليَس  َفاسَتَهَلَكَها،  َأَماَنٍة  َعىَل  ائَتَمنَُه  َفَمن  َأَماَنٍة،  َعىَل  َتأمَتِنُوَنه)4( 
َسَفٍه  َوأيُّ    َأْمَواَلُكُم َفَهاء  السُّ ُتْؤُتوْا  َولَ  َيُقوُل:  اهللَ  َفإِنَّ  َعَليَها،  َيأُجَرُه  َواَل  َعَليِه، 

َأسَفُه ِمن َشاِرِب اخلَمِر( )5(.

.)6(  افًا وقوله:  إِْسَ

، اَل حَيِلُّ َلُه أن َيأُكَل ِمنُه، َوَمن َكاَن َفِقريًا  قال: )َمن َكاَن يف َيِده َماٌل لَِيتيٍم َوهَو َغنِيٌّ

)1( النساء: 4.
)2( تفسري القمي: 130/1.

)3( النساء: 5.
)4( هكذا يف األصل، والصحيح: )تأمتنوه(.

)5( الكايف، الكليني: 396/6 ح 4 بتفاوت، تفسري القمي: 131/1.
)6( النساء: 6.
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َفَقد َحَبَس َنفَسُه َعىَل ِحفِظ َماِل الَيتِيِم، َفَلُه أن َيأُكَل بامَلعُروِف( )1(.   

نُْه َوُقوُلوْا  قوله: َوإَِذا َحَضَ اْلِقْسَمَة ُأْوُلوْا اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنُِي َفاْرُزُقوُهم مِّ
.)2(  ْعُروفًا ْم َقْولً مَّ هَلُ

.]33[  )3(  َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَينْيِ منسوخٌة بقوله: ُيوِصيُكُم اهللُّ يِف َأْولَِدُكْم لِلذَّ

قوله: َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوْا )4( اآلية.

أي: ال َتظِلموا الَيتاَمى، فُيِصيب أوالَدُكم مثُل ذلك.

.)5( ِه الثُُّلُث ْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفأُلمِّ قوله: َفإِن لَّ

ُجل، وترَك أبوين، فلأُلمِّ الثُّلث، ولألِب الثُّلثان. يعني: إذا ماتَّ الرَّ

.)6( َفإِن َكاَن َلُه إِْخَوٌة :قوله

دس، حَيِجبوَن األُم عن الثُّلث، وال َيرثون شيئًا. ه السُّ ، فأُلمِّ يعني: لأُلمِّ

)1( تفسري القمي: 131/1.
)2( النساء: 8.

آية  النّسبة بني اآليتني ليست نسبَة تناقٍض، ألن  يآية املواريث؛ ألنَّ  النساء: 11، مل ُتنسخ هذه اآلية   )3(
الفرائض ُتعنيِّ فرائض الَوَرثة، وهذه اآلية تدل عىل غريهم وجوبًا أو ندبًا يف اجلملة من غري تعيني سهٍم، 

ة بناًء عىل كون الرزق مندوبًا. فال موجب للنسخ، وخاصَّ
ظ: امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائي: 206/4.

)4( النساء: 9.
)5( النساء: 11.
)6( النساء: 11.
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َسآئُِكْم )1( اآلية. قوله: َوالالَِّت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمن نِّ

اهللُ  َبعَث  فلامَّ  متوت،  حتَّى  البيِت  يف  حُتبُس  امل��رأُة  َزَن��ت  إذا  اجلاهليَّة  يف  وكان 
ب  وبالرضَّ بالتَّعيريِّ  ُيؤذونه   زنا  إذا  جل  الرَّ وكان  ذلك،  عىل  أنزهلُم   )(رسوله
ِمَئَة  نُْهَم  مِّ َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجلُِدوا  اِن  َوالزَّ انَِيُة  الزَّ أنزَل اهللُ:  بالنِّعال، فلامَّ قوي اإلسالم 

.)3(  )2( َجْلَدٍة

.)4( َبيِّنٍَة قوله: بَِفاِحَشٍة مُّ

حق والباليا )5(. نا، ومنه التَّرُبج، ومنه السُّ الطة، ومنه الزِّ قال: منه السَّ

.)6(  َن النَِّساء إِلَّ َما َقْد َسَلَف قوله: َولَ َتنكُِحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم مِّ

جال أوالد كثرية، وكان له  فإنَّ العرب كانوا َينكحون نِساء آبائهم، فكان لو أنَّ للرِّ
م ]34[ ُمناكحتهم )7( ُثمَّ  إمرأة، وكان كلُّ واحٍد من ولده يدعيها إذا ماَت أبوهم فحرَّ

.)8(  َهاُتُكْم َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ نزلت آيُة التَّحريم يف قوله: ُحرِّ

.)9(  َوَرَبائُِبُكُم الالَِّت يِف ُحُجوِرُكم :قوله

)1( النساء: 15.
)2( النور: 2.

)3( تفسري القمي: 6/1.
)4( النور: 2.

)5( تفسري القمي: 374/2 بتفاوت.
)6( النساء: 22.

)7( تفسري القمي: 135/1  بتفاوت.
)8( النساء: 23.
)9( النساء: 23.
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ا، ومل تُكن يف ِحجره  ُيرهبِّ بنٌت، ومل  إذا أتى ألهله  جل  الرَّ  فزَعمت اخلوارج: أنَّ 
اَم ُهَو َرَبائبُِكم  ٌر، إِنَّ ٌم َوُمؤخَّ ادق)(: )اَل حَيلُّ َذلَِك، َوَهَذا ُمَقدَّ حلَّت له. قال الصَّ

ُموا َحرَفًا َعىَل َحرٍف، َفَذَهَب امَلعنَى(. يِت يِف ُحُجوِرُكم، َفَقدَّ ِمن نَِساِئُكم الالَّ

 .)1(  َوامْلُْحَصنَاُت ِمَن النَِّساء إِلَّ َما َمَلَكْت َأْيَمُنُكْم :قوله

ق بينهام، واستربأها  جها من َعبِدِه، ُثمَّ أراد أن ينكحها، فرَّ جل إذا زوَّ يعني: أن الرَّ
بحيضٍة وحيضتني )2( فإذا استربأ َرمِحَها حلَّت له.

.)3(   قوله: َفَم اْسَتْمَتْعُتم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

يعني به: امُلتعة.

َفأتوُهنَّ  ى  ُمسمَّ أَجٍل  اىل  ِمنُهنَّ  بِه  اسَتمَتعُتم  )َفام  نزَل:  إنَّام   :)(ادق الصَّ قال 
ُأجوَرُهنَّ َفريَضًة(.

)1( النساء: 24.
)2( روي عن: زرارة، عن أيب جعفر)( قال: سألته عن حر حتته َأَمة، أو عبد حتته حرة، كم طالقها، 

هتا؟  فقال: وكم عدَّ
)الُسنَّة يف النساء يف الطالق، فإن كانت حرة فطالقها ثالث، وعدهتا ثالثة أقراء، وإن كان حرًا حتته أَمة، 

فطالقها تطليقتان وعدهتا قرءان(.
ويف حديٍث آخر، عن ليث بن البخرتي املرادي، قال: قلت أليب عبد اهلل)(: كم تعتد األَمة من ماء 

العبد؟  قال: )حيضٌة(.
وال تنايف بني احلديثني، ألنَّ االعتبار بالقرء الذي هو الطهر، وإن كان كذلك فبحيضة واحدة حيصل قرءان، 
القرء الذي طلقها منه والقرء الذي بعد احليضة، ويكون قوله)(: )فعدهتا حيضتان( املراد: إذا دخلت 

يف احليضة الثانية فتكون قد بانت. 
االستبصار فيام اختلف فيه من األخبار، الطويس: 650/1.

)3( النساء: 24.
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وكانت امُلناَكَحة يف عرِص آدم؛ كان َيِلد يف ُكلِّ بطٍن ابنًا وبنتًا، وكان الَّذي ُيوَلُد ِمن 
هذا اإلبن ِمن بنٍت ُيزوجها ِمن االبن الَّذي َتولَّد يف البطن الثَّاين مع البنت األُخرى)1( 
بنات األخ  ِت واخلاالت يف  بالعامَّ جون  يتزوَّ اهللُ األخوات، وكانوا  م  فلامَّ كثروا، حرَّ
ت ]35[ واخلاالت، وبناُت  م العامَّ وبنات األُخت، فلامَّ بعَث اهلل إبراهيم)( حرَّ

.)(األخ واألُخت، وهو ِمن احلنيفيَّة التي جاء هبا إبراهيم

َهاُتُكْم  )2( اآلية. َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ فلامَّ بعَث اهللُ نبيه)(  نزلت آية التَّحريم: ُحرِّ

.)3(  َفإَِذا ُأْحِصنَّ َفإِْن َأَتنْيَ بَِفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ نِْصُف َما َعَل امُلْحَصنَاِت :قوله

، َحتَّى َيزنَِيا  ، َفإن َعاَدا ُيرَضَباِن احلَدِّ قال: )الَعبُد َواألََمُة إَذا َزَنَيا ُيرَضَباَن نِصَف احلَدِّ
اٍت، َفِفي الثَّاِمنَة ُيقَتاَلن( )4(. َثاَميِنَ َمرَّ

)1( وهذا ينايف ما عليه أئمة آل البيت)( من حرمة نكاح األخوات، ويف أحاديث عدةس ذكروا أن 
حتريم األخوات حمرم يف التوراة واإلنجيل والقرآن ومجيع الرشائع الساموية منذ خلق آدم.

فعن أيب عبد اهلل)( يف هذه املسألة يف حديث طويل، قال: )... أنزل بعد العرص يف يوم اخلميس حوراء 
من اجلنَّة اسمها بركة، فأمر اهلل عزَّ وجلَّ آدم أن يزوجها من شيث، فزوجها منه، ثم أنزل اهلل بعد العرص من 
الغد حوراء حوراء من اجلنة اسمها منزلة، فأمر اهلل عزَّ وجلَّ أن يزوجها من يافث، فزوجها منه، فولدت 

لشيث غالم وولد يافث جارية.
فأمر اهلل عزَّ وجلَّ آدم حني أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث ففعل ذلك، فولد الصفوة من النبيني 

واملرسلني من نسلهام، ومعاذ اهلل أن ذلك عىل ما قالوا من األخوة واألخوات...(.
بحار األنوار، املجليس: 224/11 ح 2. 

)2( النساء: 23.

)3( النساء: 25.
العبد رُضب خسني، فإن عاد رُضب خسني، فإن عاد  )4( روي عن أيب عبد اهلل)( قال: )إذا زنى 

رُضب خسني، اىل ثامين مرات، فإن زنى ثامين مرات ُقتل، وأدَّى اإلمام قيمته اىل مواليه من بيت املال(.
هتذيب األحكام، الطويس: 28/10 ح 87.
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.)1(ا الَِّذيَن آَمنُوْا لَ َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َ  قوله: َيا َأيُّ

 قال: الِقامُر )2(.

.)3(  َتنُِبوْا َكَبآئَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه قوله: إِن َتْ

َبا،  اَلِة، َوأكُل َماِل الَيتِيِم، َوأكُل الرِّ ادق)(: )الَكَبائُر َسبٌع؛ َترُك الصَّ قال الصَّ
الَوالَِديِن،  َوُعُقوُق  اهِلجَرِة،  َبعَد  ب  َوالتَّعرُّ حِف،  الزَّ ِمن  َوالِفَراُر  نَاِت،  امُلحصَّ َوَقذُف 

َنا، َورُشُب اخلَمِر، َوَقتُل النَّفِس( )4(. َوَما َوَعَد اهللُ َعَليِه النَّار ِمن الزِّ

.)5(  َل اهللُّ بِِه َبْعَضُكْم َعَل َبْعٍض قوله: َولَ َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ

قال: )اَل حَيلُّ لِلَرُجِل َأن َيَتَمنَّى إمَرأة َأخيِه َواَل َماَله(  )6(.

 .)7(   قوله: َولُِكلٍّ َجَعْلنَا َمَواِلَ

ُث احلَليَف ]31[ واملوايل الَّذين ُأعتِقوا، وكانت املواريث عىل  كانت العرُب ُتورِّ
ين يأخُذ ماله، ُثمَّ َنسَخ  ُجل ونجا أخوه يف الدِّ ِحم، وكان إذا ماتَّ الرَّ ة ال عىل الرَّ األُخوَّ

اهللُ ذلك بقوله: َوُأْوُلوْا األَْرَحاِم )8(  اآلية.

)1( النساء: 29.
)(تفسري العيايش: 235/1 عن اإلمام الصادق )2(

)3( النساء: 31.
)4( تفسري العيايش: 237/1، تفسري فرات الكويف: 102 بتفاوت وتقديم وتأخري وإضافة.

)5( النساء: 32.
)6( تفسري القمي: 136/1 وفيه: )امرأة رجل مسلم وال ماله(.

)7( النساء: 33.
)8( األنفال: 75.
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قوله: َفاْبَعُثوْا َحَكًم  )1(  اآلية.

قال: احلََكاَمِن ال حَيُكامِن إالَّ برضا الَفريَقنِي  )2(.

قوله: َواَلاِر ِذي اْلُقْرَبى  )3( اآلية.

يعني: األقرب )4(.

. )5( نُِب اِر اْلُ   َواْلَ

يعني: جاُر اجلَنِب. 

أقوُل: احلقُّ أنَّه اجلاُر الَبعيِد )6(. 

. )7( اِحِب بِاَلنِب   َوالصَّ

فِر. يعني: صاِحُبَك يف السَّ

وجُة، وهو احلقُّ )8(. أقوُل: وقيَل: الزَّ

)1( النساء: 35.
)2( تفسري القمي: 137/1 بتفاوت.

)3( النساء: 36.
)4( تفسري القمي: 138/1.

)5( النساء: 36.
)6( تفسري القمي: 138/1.

)7( النساء: 36.
)8( تفسري القمي: 138/1.
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. )1(  بِيِل   َواْبِن السَّ

يعني: أبناُء الطَّريِق الَّذين َيستعينون بَك يف الطَّريق )2(.

. )3( َوَما َمَلَكْت َأْيَمُنُكْم  

يعني: األهُل واخلاِدم )4(.

قوله: الَِّذيَن َيْبَخُلوَن )5( اآلية.

هي حُمَكَمٌة.

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى )6( اآلية.  قوله: لَ َتْقَرُبوْا الصَّ

كُر ِمن النَّوِم )7(. قال: السُّ

.)8(  َولَ ُجنُبًا إِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا :قوله

َء، َواَل   قال: )احلَائُض َواجلُنُِب اَل َيدُخاَلِن امَلسِجَد إالَّ جُمَتاَزيِن، إِذ َيَضَعاِن فِيِه اليشَّ
ِء فِيِه ِمن َغرِي ُدُخولِِه، َواَل َيقِدَراِن َعىَل َأخِذ  اَُم َيقِدِراِن َعىَل َوضِع اليشَّ َيأُخَذاِن ِمنُه؛ أِلهَنَّ

)1( النساء: 36.
)2( تفسري القمي: 138/1.

)3( النساء: 36.
)4( تفسري القمي: 138/1.

)5( النساء: 37.

)6( النساء: 43.
الريض:  الرشيف  التأويل،  حقائق   ،)(الصادق اإلمام  عن   137 ح   242/1 العيايش:  تفسري   )7(

.337
)8( النساء: 43.
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َما فِيِه َحتَّى َيدُخاَله( )1(.

ْرض )2( اآلية.  قوله: َوإِن ُكنُتم مَّ

اِدُق)( َعن امُلتَيِمم َوهَو ُجنُب ]32[ َكيَف َيصنَُع؟  َفَوَضَع َيَديِه َعىَل  )ُسئَل الصَّ
.)3() األَرِض، ُثمَّ َنَفَضُهاَم،َوَمَسَح َوجَهُه َفوَق الَكفِّ

.)4(ْبِت قوله: َكَم َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ

بِت، فُمِسخوا ِقرَدًة وخناِزير. وهم الَّذين اعتدوا يف السَّ

َن اْلكَِتاِب  )5( اآلية. قوله: َأَلْ َتَر إَِل الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيبًا مِّ

نَزلت يف اليهود؛ حني سأهلم ُمرشكو العرب، فقالوا: ِدينُنا أفضل أم ديُن حمّمد؟  
فقالوا: ِدينَُكم )6(.

ليُل عىل ذلك قوله: َأْم  هم، والدَّ ا نَزلت يف الَّذين َظلموا آل حمّمد حقَّ وُروي: أهنَّ
.)7(  ْيُسُدوَن النَّاَس

ة)( وامُللُك العظيم،هو:اخِلالَفة. يعني: أمرِي املؤمنني)( واألئمَّ

.)(تفسري القمي: 139/1، تفسري العيايش: 243/1 ح 138 عن اإلمام الصادق )1(
)2( النساء: 43.

)3( هتذيب األحكام، الطويس: 207/1 ح 598، بحار األنوار، املجليس: 145/78 ح 1.
)4( النساء: 47.
)5( النساء: 51.

)6( تفسري القمي: 140/1.
)7( النساء: 54.
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.)1(  ن َصدَّ َعنُْه َوَكَفى بَِجَهنََّم َسِعيًا ْن آَمَن بِِه َوِمنُْهم مَّ ُثمَّ قال: َفِمنُْهم مَّ

ُثمَّ َذكَر أعداءهم، فقال: إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا بِآَياتِنَا  )2(  اآلية.

.)3(  وَها قوله: َوإَِذا ُحيِّْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوْا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّ

الم، والرِبُّ غريه )4(. قال: هو السَّ

وْا َلْو َتْكُفُروَن َكَم َكَفُروْا  )5( اآلية. قوله: َودُّ

 )( النَّبيُّ خَرج  ملَّا  أنَّه  خربهم:  ِمن  وكان  َضمرة،  وبني  أشَجع،  بني  يف  نَزَلت 
فقال  وَوادَعُهم،  َضمرة  بني  هاَدَن  وكان  بالدهم،  ِمن  قريبًا  مرَّ  احلديبيَّة،  غزاة  اىل 
حابة: هذه بنو َضمرة، قريبًا منَّا،  ونخاُف أن خُيالِفوَنا اىل املدينة، أو ُيعينُوا علينا  الصَّ

ُقريشًا، فلو بدأنا هبم؟ .

ِحِم،  لِلرَّ َوأوَصَلُهم  بِالوالَِديِن،  الَعَرِب  َأبرُّ  ُم  إهِنَّ )َكاَل،   :)(اهلل رسول  فقال 
َوأوَفاُهم بِالَعهِد(.

ِمن كنانة، وكانت  بطٌن  بني َضمرة، وهم  ِمن بالد  قريبٌة  وكانت أشجُع بالُدُهم 
أشجع،  بالُد  وأجدبت  واألمان،   امُلراَعاة  يف  ِحلٌف  ضمرة  بني  وبني  بينهم  أشَجع 
رسوَل  بلَغ  فلامَّ  ضمرة،  بني  بالد  اىل  أشجع  فصارت  ضمرة،  بني  بالد  وأخَصبت 

)1( النساء: 55.

)2( النساء: 56.

)3( النساء: 86.
)4( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 148/3.

)5( النساء: 89.
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اهللِ)( مسريهم، تعبَّأ للمسري اىل أشجع ليغُزوهم، وُهم للُمواَدعِة التي كانت بينهم 
وْا َلْو َتْكُفُروَن )1( اآلية، ُثمَّ استثنى أشجع  وبني بني ضمرة، فأنَزَل اهللُ ] ]36َودُّ

بقوله: إِلَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن )2( اآلية.

وكانت أشجع حماهلُّا البيضاء، وقد قربوا ِمن رسول اهلل)( فهابوه أن يغزوهم، 
وكان قد خافهم أن ُيصيبوا ِمن أطرافه شيئًا فهمَّ باملسري إليهم.

فبينا هو عىل ذلك، إذ جاءت أشجع، ورئيسها مسعود بن رجيلة، فنزلوا ِشعب 
َسلع، وذلك سنة سّت، وكانوا سبعامئٍة، فدعى رسول اهلل)( ُأسيد بن ُخضري )3( 

فقال: )اذَهب َفانُظر َما َأقَدَم َأشَجع(؟ .

أقدَمُكم؟   ما  ُأسيد:  قال  عليه،  فسلَّم  مسعود،  إليه  فقام  عليهم،  فوقَف  فخَرج، 
دًا. فقالوا: جئنا لنُواِدع حممَّ

فأرادوا  أغُزوهم،  أن  الَقوم  َخاَف  فقال:  فأخربه،   )(النَّبّي اىل  ُأسيد  فرجع 
لح. الصُّ

مها أمامه، فقال: َما أقَدَمُكم؟  قالوا: قُربت  ُثمَّ بعَث إليهم بعرشِة أمحال مترًا، ُثمَّ قدَّ
داُرنا ِمنَك، وليس يف قومنا أقلُّ عددًا منَّا، فضقنا بحربك لُقرب دارنا ِمنك، وِضقنا 

بحرب قومنا لِقلَّتنا، فجئنا لنُواِدُعك ]37[ فقبِل ذلك منُهم َوواَدعُهم.

إَِلَ  َيِصُلوَن  الَِّذيَن  إِلَّ  اآلية:  نَزلت هذه  َيومُهم ذلك، ورحلوا، وفيهم  فأقاموا 

)1( النساء: 89.

)2( النساء: 90.
)3( ينظر ترمجته يف: اإلصابة، ابن حجر: 235/1، تاريخ اإلسالم، الذهبي: 276/2.



.................................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   56

يَثاٌق )1( اآلية )2(. َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهم مِّ

قوله: َسَتِجُدوَن آَخِريَن  )3( اآلية.

  )(نَزلت يف ُعيينة بن ُحصني الفزاري؛ أجَدبت بالدهم، فجاَء إىل رسول اهلل
ض له، وكان ُمنافِقًا ملعونَا. وَواَدَعُه عىل أن ُيقيَم بَِبطِن نخل، وال يتعرَّ

 ْ لَّ َفإِن  قال:  ُثمَّ  قومه،  يف  امُلطاَع  األمح��َق   :)(اهلل رسول  ه  سامَّ ��ذي  الَّ وهو 
ثِِقْفُتُموُهْم  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث  ْم َفُخُذوُهْم  َأْيِدَيُ َوْا  َلَم َوَيُكفُّ إَِلْيُكُم السَّ َوُيْلُقوْا  َيْعَتِزُلوُكْم 

)5( .)4(بِينًا َوُأْوَلـئُِكْم َجَعْلنَا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطانًا مُّ

 )6( اآلية.  قوله: َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِلَّ َخَطأً

يعني: ال َعمَدًا وال خطًأ يف موضع،وال خطًأ، وليس هو ُمسَتتيَبًا.

.)7( ُقوْا دَّ قوله: إِلَّ َأن َيصَّ

 يعني: َيعُفوا.

 .)8(ْؤِمنٍَة  ُثمَّ قال: َفإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

)1( النساء: 90.
)2( تفسري القمي: 146/1 � 147 بتفاوت يسري.

)3( النساء: 91.

)4( النساء: 91.
)5( تفسري القمي: 147/1.

)6( النساء: 92.

)7( النساء: 92.

)8( النساء: 92.
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وليست له ِديٌة، يعني: إْن َقتَل رجٌل ِمن املؤمنني رُجاًل، وهو نازٌل يف دار احلرب، 
ِديَة للمقتوِل، وعىل القاتل حتريُر رقبٍة ُمؤِمنٍة؛  لقوله)( مَلن نزَل دار احلرب:  فال 
ة )1(.  ُثمَّ قال: َوإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريُر  مَّ فَقد َبِرئت ِمنُه الذِّ
 )(يعني: إن كان املؤمن نازالً يف داٍر للرشك وبينهم وبني الرسول  .)2(ْؤِمنٍَة َرَقَبٍة مُّ
ة ُثمَّ ُقتَِل فيهم فعىل القاتل ]38[ ِديٌة ُمسلََّمة اىل أهله،  أو اإلمام عهٌد وميثاق اىل ُمدَّ

. وحتريُر رقبٍة مؤمنٍة، فَمن مل جيد فصياُم شهَرين ُمتتابِعنَيِ

دًا)3(  اآلية. َتَعمِّ قوله: َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

قال العامِل)(: )َمن َقتَل ُمؤِمنًَا َعىَل ِدينِِه، مَل ُتقَبل َتوَبُته، َوَمن َقَتَل َنبِيًَّا َأو َوِصَّ 
، مَل ُتقَبل َتوَبُته( )4(. َنبِيٍّ

)5(  اآلية. ا الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا َضْبُتْم يِف َسبِيِل اهللِ َ قوله: َيا َأيُّ

نَزَلت ملَّا َرجَع رسول اهلل)( ِمن غزاة خيرب، وبعَث ُأسامة بن زيد يف خيٍل اىل 
بعض ُقرى اليهود، يف ناحية فَدك يدعوهم اىل االسالم، وكان رجل ِمن اليهود ُيقال 
له مرداس بن هُنيك )6( يف بعض الُقرى، فلامَّ أحسَّ بخيل رسول اهلل)( مجَع أهله 
دًا رسول  وماله، وصار يف ناحية اجلبل، وأقبل يقول: أشهُد أالَّ إله إالَّ اهلل، وأنَّ حممَّ

)1( تفسري القمي: 147/1.
)2( النساء: 92.
)3( النساء: 93.

)4( تفسري القمي: 148/1 بتفاوت.
)5( النساء: 94.

)6( مرداس بن هنيك الضمري، وقيل: ابن عمرو، وقيل: هو أسلمي، أو غطفاين، وهو املقتول يف هذه 
القصة، ينظر ترمجته يف: اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر: 59/6 )7909(.
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اهلل، فمرَّ به ُأسامة فطعنه فقتله.

فلامَّ َرجَع اىل رسول اهلل)( قال: )َقَتلَت َرُجاًل َشِهَد أن اَل إَله إالَّ اهلل، َوأينِّ َرُسوُل 
سول)( ذلك. اهللِ( َفأبكى الرَّ

ذًا ِمن القتِل، فقال له النَّبّي)(: )َأَواَل َشَققَت ]39[ َقلَبه، اَل  فقال: إنَّام قاهلا تعوُّ
َما َقاَل لَِساُنه َقبِلَت،َواَل َما َكاَن يِف َقلبِِه َعِلمَت(.

بب خيلف )1( عن  فحلف ُأسامة أن ال ُيقاتل أحدًا يشهُد أالَّ إله إالَّ اهلل، فبهذا السَّ
ني )2(. أمري املؤمنني)( يف حرب اجلمل وصفِّ

ُم)3( اآليات. قوله: َوإَِذا ُكنَت فِيِهْم َفَأَقْمَت هَلُ

أرى  تعاىل  اهلل  أنَّ  وذل��ك:  احلُديبيَّة،  غ��زاة  يف  اهِلجرة،  ِمن  ستَّة  سنة  يف  نزَلت 
أصحابه  فأمر  وحيِلق،  ويطوف  احل��رام  املسجد  يدُخل  أن  النَّوم  يف   )(رسوله
باخلروج، فخرجوا، فلاّم نَزلوا احلليفة، أحرَم للُمتعة، وساقوا الُبدن، وساَق رسول 
بالُعمَرة، فلامَّ بلغ  ُيلبُّون  ِعنَد إحرامه، وراحوا  ُبدنًة، وأشعرها  اهلل)( ستًَّا وستِّني 
لَيستقبِل رسول اهلل)( وكان  الوليد يف مائتي فاِرس  ُقريشًا ذلك، بعثوا خالد بن 

ُيعاِرضه عىل اجلبال.

فلامَّ كان يف بعض الطَّريق، وحرَضت صالُة الظُّهر، صىلَّ رسول اهلل)( بالنَّاس، 
الة، ولكن  م ال يقطعون الصَّ الِة ألصبناهم؛ فإهنَّ فقال خالد: لو مَحلنَا عليهم يف الصَّ

)1( هكذا يف املخطوط، والصحيح: )تلَّف(.
)2( تفسري القمي: 148/1 بتفاوت.

)3( النساء: 102.
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جييء هلم صالة ُأخرى، هي أحبُّ إليهم ِمن أبصارهم، فإذا دخلوا فيها ِملنا عليهم، 
فنَزل جربئيل)( بصالِة اخلوف هبذه اآلية )1(.

قوله ] :]40َولَ َتِنُوْا يِف اْبتَِغاء اْلَقْوِم إِن َتُكوُنوْا َتْأمُلوَن)2( اآلية.

سول)( أصحابه أن خيرُجوا يف َطلِب ُقريش فجرًا  نَزلت يف غزاة خيرب، أمر الرَّ
منهم، وهذه اآلية مع قوله: إِن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد)3( اآلية، كان جيب أن ُيكتب 
هاتني اآليتني )4( يف سورة آل عمران، فإنَّ أخبار ُأحد فيها، فهذا دليٌل عىل أنَّ القرآن 

عىل ِخالِف ما َأنَزله اهلل )5(.

ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب)6( اآلية. قوله: إِنَّ

، وكان بشري  نَزلت يف بني ُأبريق؛ وكانوا ثالثة ُأخوة منافقني: برش، وبشري، ومبرشِّ
ُيكنَّى أبا طعمة، فنقبوا عىل عمِّ قتادة بن النُّعامن )7( وأخرجوا طعامًا وسيفًا ودرعًا، 
فشكا ذلك اىل ابن أخيه، فنادى فجاء اىل رسول اهلل)( فقال: إنَّ قومًا ِمنَّا بغوا عىل 

)1( تفسري القمي: 150/1 بتفاوت.
)2( النساء: 104.

)3( آل عمران: 140.
)4( هكذا يف األصل، والصحيح: )أن ُتكتب هاتان اآليتان(.

)5( املراد أن ترتيبها يف املصحف خيتلف عن ترتيب نزوهلا، وموضوع قتال املرشكني جاء يف السورتني � 
آل عمران والنساء � فقد ُذكر يف كل منهام جزء من أحداث تلك الغزوة وما يتعلق هبا، وهذا شأن القرآن 
ة بحسب ما يقتضه حمور السورة العام فتدور املوضوعات  يف ذكر املوضوعات، إذ قد تتفرق عىل سوٍر عدَّ
حوله وتتعلق به، ولكل آيٍة صلة بام يف السورة عامة، وإالَّ فحمل قوله: أن هذه السورة جزء من سورة آل 

عمران ال وجه له، خاصة وأن مجع وترتيب القرآن كان عىل عهد رسول اهلل)( وبأمره..
)6( النساء: 105.

)7( يف املصدر: )رفاعة بن زيد(.
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ي، فأخذوا طعامًا وسيفًا ودرعًا. عمِّ

وكان معهم يف الّدار رجٌل ُيقال له: لبيد بن سهل، كان مؤمنًا، فقال بنو ُأبريق: هذا 
عمُل لبيد، فبلغ لبيد ذلك، فأخذ سيفه، وخرج إليهم.

ق وأنتم أوىل، وأنتم املنافقون، هتجون  ِ وا يا بني ُأبريق، أترمونني بالرسَّ ُثمَّ قال: هلمُّ
رسول اهلل)( ]41[ ألَظَعنَّ سيفي فيكم.

فداروه، وقالوا: ارجع، رمحَك اهلل، فأنت بريٌء ِمن ذلك، ُثمَّ مشى بنو ُأبريق اىل 
رجٍل ِمن رهطهم ُيقال له ُأسيد بن عروة، وكان ِمنطيقًا َلِسنًَا فأخربوه.

فمشى اىل رسول اهلل)( وقال: إنَّ قتادة َعمَد اىل أهِل بيٍت منَّا، يف أهل حَسٍب 
)( فقال: أنا قتادة، عمدتُّ اىل أهِل  ق، فجاء قتادة اىل النَّبيُّ ِ وَنَسٍب، فرماهم بالرسَّ
اىل  قتادة وَرِجَع  فاغتم  ق وعاتبه عتابًا شديدًا،  بالرسَّ فرميتهم  بيِت حَسٍب ورشف، 
ه، فقال: ليتني ِمتُّ ومل أُكن كلَّمُت  رسول اهلل)( فقد قال يل ما َكِرهُتُه، فقال  عمِّ

ه: اهللُ امُلستعان، فنَزل جربئيل هبذه اآليات. عمُّ

فلم  ارًا،  ُكفَّ وا  وارتدُّ ة،  بمكَّ قوا  وحَلِ املدينة،  ِمن  فخرجوا  ذلك،  ُأبريق  بني  فَبَلَغ 
ام )1(. ة هربوا اىل الشَّ يزالوا مع ُقريش، فلامَّ فتَح اهللُ مكَّ

 .)2(َنِقيًا :قوله

النَّقري: النُّقطة يف ظهر النَّوى )3(.

)1( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 181/3، بتفاوت يسري.
)2( النساء: 124.

)3( التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس: 227/3.
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.)1(َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوزًا :قوله

قال العامِل)(: )إن خاَفت امرأٌة ِمن بعلها أن ُيطلِّقها، أو ُيعِرَض عنها، فقالت: 
قد تركُت لك ما عليك، وال أسأُلَك َشيئًا، فال تطلقني، وال ُتعِرض عنِّي، فإنَّني أكرُه 

شامتة األعداء، فال ُجناح عليه أن َيقبَل ذلك، وال جَيري عليها ]42[ يشء( )2(.

قوله: َوَلن َتْسَتطِيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا)3( اآلية.

ُروي: أنَّ رجاًل سأل أبا جعفر األحول )4( فقال: أخربين عن قوله: َفانكُِحوْا َما 
َن النَِّساء َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َألَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة )5( ُثمَّ قال:  َطاَب َلُكم مِّ
َوَلن َتْسَتطِيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبنْيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم )6( فكيف من هذين القولني؟  

فلم يكن ِعنَده جواب.

فقِدَم املدينة ودخل عىل أيب عبد اهلل)( فسأله عن اآليتني؟  فقال: )قوله َفإِْن 
َتْسَتطِيُعوْا اآلية، َعنَى  َوَلن  النََّفَقِة، َوَقوُله:  َيعنِي: يِف   َفَواِحَدًة َتْعِدُلوْا  ِخْفُتْم َألَّ 

ِة(. بِه: يِف امَلودَّ

)1( النساء: 128.
)2( تفسري القمي: 153/1 بتفاوت.

)3( النساء: 129.
النجايش: 325  الرجال،  ينظر ترمجته يف:  الطاق،  املعروف بمؤمن  النعامن،  بن  )4( وهو: حممد بن عيل 

)886( خالصة األقوال، العالمة احليل: 237 )12( الرجال، ابن داود: 180 )1463(.
)5( النساء: 3.

)6( النساء: 129.



.................................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   62

ُجل، فقال: هذا مَحلُتُه ِمن احلجاز )1(. فأخرب األحول الرَّ

.)2(ا َقَتْلنَا امْلَِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم رسول اهلل قوله: إِنَّ

ًا عليهم: َوَما َقَتُلوُه  جل، ُألقَي عليه شبه عيسى)( فقال اهللُ ردَّ وإنَّام قتلوا الرَّ
.)3(ْم َوَما َصَلُبوُه َوَلـكِن ُشبَِّه هَلُ

.)4(ْن َأْهِل اْلكَِتاِب إِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه قوله: َوإِن مِّ

ُروي عن شهر بن حوشب )5( قال: أنَّه قال: 

ْن َأْهِل اْلكَِتاِب إِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه  واهللِ إينِّ آلمرُّ باليهودي  قوله: ) )6َوإِن مِّ
ُك شفته حتَّى خيمد. والنَّرصاين، فُترضب ُعنقه، ُثمَّ أرمقه بعيني، فام أراه حُيرِّ

لت، إنَّ عيسى ينَزل ]43[ اىل  قال: قُلُت: أصلح اهللُ األمري، ليس هذا عىل ما أوَّ
ٍة إالَّ آمن به قبَل موت عيسى، وُيصيلِّ عيسى  نيا قبل يوم القيامة، فال يبقى أهُل ملَّ الدُّ

.)(َخلَف املهدي

 )(ثني حمّمد بن عيّل بن احلسني بن عيّل قال: وحيَك، أنَّى لك هذا؟  فقلُت: حدَّ

)1( تفسري القمي: 155/1.
)2( النساء: 157.
)3( النساء: 157.
)4( النساء: 159.

)5( أبو عبد الرمحن، صحايب، مات سنة مئة، ينظر: التاريخ الكبري، البخاري: 258/4 )2730( تقريب 
التهذيب، ابن حجر: 423/1 )2841(.

َأهْ��لِ  مِّ��نْ  وَإِن  قال:  آية؟   أية  قلت:  أعيتني،  قد  اهلل  كتاب  يف  آية  ان  احلجاج:  يل  )قال  املصدر:  يف   )6(

.)... ...الْكَِتاِب
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قال: جئَت هبا واهللِ ِمن عنٍي صافيٍة، ضلَّ واهللِ َمن َسلَك غري َسبيِلهم )1(.

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم ِمنُْهْم َوامْلُْؤِمنُوَن ُيْؤِمنُوَن بَِم ُأنِزَل إَِليَك َوَما ُأنِزَل  قوله: لَّـكِِن الرَّ
ِمن َقْبلَِك)2( اآلية.

َأنَزَلُه   )( َعيلٍّ يِف  إَليَك  َأنَزَل  باَِم  َيشَهُد  اهللَ  َلكن  نَزَل:  )إنَّام   :)(العامل قال 
بِِعلِمِه، َوامَلاَلئَكُة َيشَهُدوَن( )3(.

.)4(إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَظَلُموْا :قوله 

ُهم، مَل َيُكن  ٍد َحقَّ ِذيَن َكفُروا، َفَظلُموا آَل حُممَّ ادق)(: )إنَّام َنَزَل: إنَّ الَّ  قال الصَّ
اهللُ لِيغِفَر هَلُم( اآلية )5(.

 .)6(ُقِل اهللُّ ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة :قوله

يعني: ما مل يُكن لُه وَلٌد.

.)7(َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك :قوله

ِحم، فإن  إذا ترَك رجٌل ُأخته، فالنِّصُف هلا باآلية، والنِّصُف اآلخر ُيردُّ عليها بالرَّ
. كان ُأختان تأخذ الثُّلثني باآلية، والثُّلث اآلخر بالَردِّ

)1( تفسري القمي: 158/1.
)2( النساء: 162.

.)(تفسري القمي: 10/1، ويف تفسري العيايش: 285/1 ح 307 عن اإلمام الباقر )3(
)4( النساء: 168.

)5( تفسري القمي: 11/1.
)6( النساء: 176.
)7( النساء: 176.





]سورة املائدة[

 .)1(ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد َ قوله: َيا َأيُّ

يعني: بالعهود.

 .)2(ُأِحلَّْت َلُكم َبِيَمُة األَْنَعاِم :قوله

ِه إَذا َأشَعَر َأو َأوَبَر  ]44[ َفَذَكاُته  عن الباقر)( قال: )َيعنِي اجلَننُي يِف َبطِن ُأمِّ
ِه( )3(. َذَكاُة ُأمِّ

مة. وقوله: ُأِحلَّْت َلُكم َبِيَمُة األَْنَعاِم  دليٌل عىل أنَّ غرَي األنعاِم حُمرَّ

)4( اآلية.    قوله: لَ حُتِلُّوْا َشَعآئَِر اهللِّ

ُثمَّ   ، احلجِّ يف  ُبدنًة  ُجل  الرَّ ساَق  إذا  عائر؛  الشَّ وِمَن  كلها،  احلجِّ  مناسُك  عائر:  الشَّ
ض هلا،  ا َهدي، فال ُيتعرَّ أشَعرَها؛ أي قطَع سنَامها، وجلَّلها، وقلَّدها، لُيعِلَم النَّاس أهنَّ

)1( املائدة: 1.

)2( املائدة: 1.
)3( تفسري القمي: 160/1.

)4( املائدة: 2.
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عائر لَيشعر النَّاس هبا فتعرفوهنا )1(. يت الشَّ وإنَّام ُسمِّ

.)2(َراَم ْهَر اْلَ قوله: َولَ الشَّ

ة )3(.  ذو احلجَّ

.)4(نَي اْلَبْيَت قوله: َول آمِّ

ني الَبيت )5(. يعني: َحاجِّ

 )6(َتْعَتُدوْا َأن  َراِم  اْلَ امَلْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ َأن  َقْوٍم  َشنَآُن  ِرَمنَُّكْم  َيْ َولَ  قوله: 
اآلية.

ال حتملنَّكم َعداوة قوٍم عىل ُصدوِدكم عن املسجد احلرام  � يف غزاة احلُديبيَّة � أن 
كنَِي )8( اآلية. تعتدوا وتظلموهم، ثم ُنِسَخت )7( بقوله: َفاْقُتُلوْا امْلُْشِ

)1( تفسري القمي: 160/1.
)2( املائدة: 2.

)3( تفسري القمي: 160/1.
)4( املائدة: 2.

)5( تفسري القمي: 160/1.
)6( املائدة: 2.

)7( مل ُينسخ يشٌء يف هذه السورة وال من هذه اآلية؛ ألنه ال جيوز أن يبتدئ املرشكون يف األشهر احلرم 
)( فلام زال العهد  بالقتال إالَّ إذا قاتلوا... وذكر أبو مسلم: أن املراد به الكفار الذين كانوا يف عهد النَّبيُّ

بسورة براءة زال ذلك احلظر ودخلوا يف قوله تعاىل: َفاَل َيْقَرُبوْا امْلَْسِجَد احْلََراَم َبْعَد َعاِمِهْم َه�َذا التوبة: 
 .28

جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 266/3.
)8( التوبة: 5.
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قوله: َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِ اهللِّ بِِه)1( اآلية. 

يعني: ُذبَِح لألصنَام.

  . )2( ْيُتْم ُبُع إِلَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ قوله: َوامْلُنَْخنَِقُة َوامْلَْوُقوَذُة َوامْلَُتَ

بائح، ويأكلون املِيَتة، وكانوا خينقون البقرة والغنم، فإذا  فإنَّ املجوس ال يأكلون الذَّ
ماتت أكلوها. 

.َوامْلَْوُقوَذُة 

ون ِرجَليها، ويرضبوهنا حتَّى متوت، ويأكلوهنا. كانوا يشدُّ

.َيُة دِّ  َوامْلَُتَ

طح، فإذا ماتت أكلوها.  ون عينيها، وُيلقوهنا ِمن السَّ كانوا يشدُّ

.َوالنَّطِيَحُة

كانوا ُيناطِحون الِكباش، فإذا َنَفَق أحدمها أكلوه.

.]45[ ْيُتْم ُبُع إِلَّ َما َذكَّ  َوَما َأَكَل السَّ

مه اهلل )3(. باع، فحرَّ كانوا يأكلون ما َقتَلت السِّ

.)4( َوَما ُذبَِح َعَل النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا بِاألَْزلَِم :قوله

)1( املائدة: 3.

)2( املائدة: 3.
)3( تفسري القمي: 161/1.

)4( املائدة: 3.
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فَيمِزجون  ُثمَّ جيتمعون عليه،  فُيجزؤوه عرشة أجزاٍء  اىل اجلزور،  َيعمُدون  كانوا 
هاُم عرشة، سبعٌة هلا أنصباء، وثالثٌة ال أنصباء هلا. هام، ويدفعوهنا اىل َرجٍل، والسِّ السِّ

له  والنَّافس  ثالثة،  واملسيل  سهامن،  والتوأم  سهٌم،  فالفّذ  أنصباء:  هلا   )5( فالَّذي 
قيب ستَّة، واملعىلَّ له سبعٌة.  أربعٌة، واحللس له خٌس، والرَّ

فح واملنيح والوغد، وحُيَرُم ِمن البعري َمن مل خيرج له  والَّذي )6( ال أنصباَء هلا: السَّ
مه اهلل )7(. َسهٌم، وهذا هو القامر، فحرَّ

 )8( اآلية. قوله: َفَمِن اْضُطرَّ

. )9( َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتُة هذا معطوٌف عىل قوله: ُحرِّ

. )10( بنَِي َواِرِح ُمَكلِّ َن اْلَ ْمُتم مِّ قوله: َوَما َعلَّ

ًة إذا قتَلُه. فهذا صيُد الكالب امُلعلَّمة خاصَّ

يَد َعىَل َنفِسِه، إالَّ الِكاَلب  َباِع مُتِسُك الصَّ ادق)(: )ُكلُّ يَشٍء ِمن السِّ قال الصَّ
َفإِنَّه  اهللَ؛  َفاذُكر  الَكلَب،  َأرَسلَت  إَذا  َوَقاَل:  َصاِحبَها.  َعىَل  مُتِسُكُه  ا  َفإهنَّ امُلعلََّمة، 

َذكاُته()11(.

)5( هكذا يف األصل، والصحيح: )التي(.

)6( هكذا يف األصل، والصحيح: )التي(.
)7( تفسري القمي: 161/1.

)8( املائدة: 3.

)9( املائدة: 3.
)10( املائدة: 4.

)11( تفسري القمي: 163/1.
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.]46[ )1( اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب ِحلٌّ لَُّكْم :قوله

م اَل َيذُكرُوَن  َبائِح، َفإهِنَّ ادق)(: )الطََّعاُم: احلُبوُب َوالَفواِكُه َغرَي الذَّ قال الصَّ
اسَم اهللِ َعليَها َخالَِصًا( )2(.

 .)3( َوامْلُْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب ِمن َقْبلُِكْم :قوله

َكاِت  يعني: أهَل الكتاِب؛ حيلُّ ُمناَكحتُهم، وهو ناِسٌخ لقوله: َولَ َتنكُِحوْا امْلُْشِ
.)4(  َحتَّى ُيْؤِمنَّ

وإنَّام أحلَّ اهللُ نِكاح أهِل الكتاب الَّذين ُهم يف دار االسالم، وُيعطون اجِلزَية )5(.

 .)6( إَِل امْلََرافِِق :قوله

يعني: ِمَن املرافق.

حيح أنَّ ِمن بمعنى مع؛ أي مع املرافق )7(. أقوُل: الصَّ

.)8( ُلوكًا قوله: إِْذ َجَعَل فِيُكْم َأنبَِياء َوَجَعَلُكم مُّ

)1( املائدة: 5.
)2( تفسري القمي: 163/1.

)3( املائدة: 5.
)4( البقرة: 221.

)5( تفسري القمي: 163/1.
)6( املائدة: 6.

)7( ينظر: االنتصار، السيد املرتىض: 100.
)8( املائدة: 20.
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ة كانت يف بني إرسائيل يف بيٍت، وامُللك يف بيٍت آخر، ُثمَّ مَجَع اهللُ ذلك  فإنَّ النُّبوَّ
ة )2(. ْلكًا َعظِيًم )1(  وهو اخِلالفة بعد النّبوَّ لنبيه)(  وهو قوله: َوآَتْينَاُهم مُّ

   .)3( َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسنًَة َيتِيُهوَن يِف األَْرِض َا َمرَّ قوله: َفإِنَّ

هلم  دارت  أصبحوا  فإذا  فيسريون،  اللَّيِل  ل  أوَّ ِمن  يقومون  سنًة،  أربعني  بقوا 
األرض، فُردَّ هبم اىل مكاهنم، فبقوا كذلك حتَّى دخلها أبناؤهم وأبناء أبنائهم )4(.

  .)5( اْبنَْي آَدَم :قوله

مها قابيل وهابيل.

.)6( َم َأْحَيا النَّاَس مَجِيعًا قوله: َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

أو  َسُبٍع،  أو  َهدٍم،  َأو  َحرٍق،  َأو  َغَرٍق،  ِمن  أنَقَذَها  العامِل)(: )َمن  قال ]47[ 
َلَها َحتَّى َتسَتغنَِي، أو َأخَرَجُه )7( ِمن َضاَلٍل اىَل ُهَدًى، َفَيُكوُن َمَكاَن َمن َقتَل بِغرِي  َتكفَّ
َنفٍس يِف النَّاِر َمَكاَن َمن َقتَل النَّاَس مَجيَعًا، َوَمن َأحَياَها َيكوُن َمَكاَنه يِف اجلَنَِّة َكَمن َأحَيا 

النَّاَس مَجيَعًا( )8(.

)1( النساء: 54.
)2( تفسري القمي: 140/1.

)3( املائدة: 26.
)4( تفسري القمي: 165/1 بتفاوت.

)5( املائدة: 27.

)6( املائدة: 32.
)7( يف املصدر: )أخرجها( وهو الصحيح.

)8( تفسري القمي: 167/1، تفسري العيايش: 313/1 ح 84 عن اإلمام الصادق)( بتفاوت.
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َم َجَزاء الَِّذيَن ُيَاِرُبوَن )1( اآلية. قوله: إِنَّ

َيأُخَذ  َومَل  َوَقتَل  َحاَرَب  َوَمن  َوُصِلَب،  ُقتَِل  َوقَتَل،  امَلاَل  َوأَخَذ  َحاَرَب  )َمن  قال: 
َيَده  ُيقَطَع  َأن  َعَليِه  َكاَن  امَلاَل،  َوأَخَذ  َيقُتَل  َومَل  َحاَرَب  َوَمن  ُيصَلب،  َومَل  ُقتَِل  امَلاَل، 
َوِرجَلُه ِمن ِخاَلٍف، َوَمن َحاَرَب َومَل َيأُخَذ امَلاَل َومَل َيقُتَل، َكاَن َعَليِه َأن ُينَفى ِمن َبَلٍد 

اىَل َبَلٍد( )2(.

 .)3( َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُم :قوله

اِرُق ُيقَطُع يِف ُربِع ِدينَاٍر َأو ِقيَمَتُه( )4(. قال العامِل)(: )السَّ

ُسوُل لَ َيُْزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن)5( اآليات. قوله: َيا َأَيا الرَّ

سبُب ُنزوِل هذه اآليات: أنَّه كان باملدينة رهٌط ِمن اليهود، ِمن بني هارون؛ ومها: 
النَّضري وُقريظة، وكانت ُقريظة سبَع مائة، والنَّضري الفًا، وكان النَّضري حليفًا لعبد اهلل 
بن ُأيب، وكان إذا َقتَل واحٌد ِمن بني النَّضري واحدًا ِمن ُقريظة ]48[ لبني ُقريظة األمر؛ 

أي ُيقتل واحٌد منكم بواحٍد منَّا به، ويدفع نصف الدية. 

وأيَّام رجل َقتَل ِمن قريظة رجاًل ِمن النَّضري ويدفع إليه الدية كاملًة.

فلامَّ هاجَر رسول اهلل)( اىل املدينة، ضُعَف أمُر اليهود، فَقتَل رجٌل ِمن ُقريظة 

)1( املائدة: 33.
اإلمام  عن   8 ح   246/7 الكليني:  الكايف،   )(الباقر اإلم��ام  عن   167/1 القمي:  تفسري   )2(

.)(الرضا
)3( املائدة: 33.

.)(هتذيب األحكام، الشيخ الطويس: 99/10 ح 384 عن اإلمام الصادق )4(
)5( املائدة: 41.
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رُجاًل ِمن النَّضري، فبعَث إليهم بنو النَّضري: ابعثوا إلينا القاتل لنقتله والدية، فقالت 
ا النَّفس، وإالَّ فهذا حمّمد بيننا وبينكم. ا الدية وأمَّ ُقريظة: ليس هذا ُحكَم التَّوراة؛ فأمَّ

دًا، أن ال ينُقَض رشَطنا،  فمَشت بنو النَّضري اىل عبد اهلل بن ُأيب، وقالوا: نسأل حممَّ
فقال: ابعثوا معي رُجاًل يسمُع كالمي وكالمه، فإن َحكَم لكم بام تريدون، وإالَّ فال 

ترضوا به.

ُقريظة  إن  اهلل،  رسول  يا  وق��ال:   )(اهلل رسول  اىل  فجاء  رُج��اًل،  معه  فبعثوا 
بحكمكم،  ورضوا  نقضه،  ُيريدون  واآلن  وَعهدا،  كتابًا  بينهم  كتبوا  قد  والنَّضري، 
الح والكراع، ونحن  ة والسِّ فال تنقض كتاهبم ورشطهم عليهم، فإَن النَّضري هلم القوَّ

ائرة. نخاُف الدَّ

فاغتمَّ رسول اهلل)( ِمن ذلك، ومل جُيبه بيشٍء، فنَزل جربئيل هبذه اآليات، اىل 
اِهلِيَِّة َيْبُغوَن )1( ينعون عىل  اليهود )2(. قوله: َأَفُحْكَم اْلَ

. )3( َرٌض قوله: يِف ُقُلوِبِم مَّ

]49[  منهم: قيس بن الوليد بن املغرية، وأبو قيس بن الفاكه، واحلرث بن زمعة، 
اج.  وعيّل بن ُأميَّة بن خلف، وأبو العاص بن ُمنبِّه بن احلجَّ

هم دينهم،  فلامَّ نظروا اىل قلَّة أصحاب رسول اهلل)( قالوا: مساكني هؤالء، غرَّ
اعة، فأنَزل اهللُ فيهم: إِْذ َيُقوُل امْلُنَافُِقوَن َوالَِّذيَن يِف ُقُلوِبِم)4( اآليات. فُيقتلون السَّ

)1( املائدة: 50.
)2( تفسري القمي: 169/1.

)3( املائدة: 52.
)4( األنفال: 49.
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تني  ومَحَل جربئيل عىل إبليس، حتَّى غاص يف البحر، وقال: ربِّ أنجز يل ما وعدَّ
ًا ِمن حىص، فرمى به يف وجوههم،  ين. ُثمَّ أخذ رسول اهلل)( كفَّ ِمن البقاء اىل يوم الدِّ
وقال: )َشاَهِت الُوُجوه( فبعَث اهللُ باِرحًا، فرضبت وجوههم، وقال: شاَهت الوجوه، 

وكانت اهلزيمة، فُقتَل منهم سبعني، وُأرِسَ سبعني )1(.

فخذه،  عىل  جهل  أبا  عمرو  فرَضب  جهل،  أيب  مع  اجلموح  بن  عمرو  والتقى 
ورضب أبو جهل عمروا عىل يده، فأباهنا ِمن العضد.

فاقتلعُت  دمه،  ٌط يف  ُمتشحِّ أيب جهل، وهو  اىل  انتهيت  بن مسعود:  اهلل  عبد  قال 
بيضًة كانت عىل رأسه وقتلته، وأخذُت رأسه، وجئُت به اىل رسول اهلل)( فَسجَد 

هللِ ُشكرًا.

اىل  هبام  أتى  فلامَّ  األنصاري،  عمرو  بن  البرِش  أبو  أرسمها  وعقيل،  العبَّاس  وُأرِسَ 
رسول اهلل)( قال له: )أَعاَنَك َعَليُهاَم َأَحٌد(؟  قال: نعم، رجٌل عليه ثياب بياٍض، 

فقال: ]50[ )َذاَك ِمَن امَلاَلِئَكِة(.

قال العبَّاس: جعلُت أنظر إليه وهو يقودنا، وأنظُر اىل عقيل وأضحُك وأعَجُب 
منه، فيلتِفُت إلينا، فيقول: ما تقولون؟  فتمتلئ قلوبنا منه ُرعبًا، فنقوُل: ال يشء.

فقاَل رسول اهلل)( للعبَّاس: )افِد َنفَسَك َوابَن َأخِيَك( قال: يا رسول اهلل، قد 
ُكنُت ُمسِلاًم، ولكنَّ القوَم استكرهوين، فقال: )اهللُ أعَلُم بإساَلِمَك، إْن َيُك َما َذكرَت 

ا َظاِهُر أمِرك َفَقد ُكنَت َعَلينَا(. ًا، َفاهللُ جُيِزيَك بإساَلِمَك َخرَيًا، فأمَّ َحقَّ

وكان العبَّاس معه ُعرشون أوقيًَّة َذهَبًا، فأخذها رسول اهلل)( منه، فقال العبَّاس: 

)1( هكذا يف املخطوطة، والصحيح: )فقتل منهم سبعون، وأرس سبعون(.



.................................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   74

يا رسول اهلل، احسبها ِمن فدائي، قال: )اَل، َذاَك يَشٌء أعَطاَنا اهللُ ِمنَك( فقال: ليس يل 
ِذي َخلَّفَته ِعنَد ُأمِّ الَفضِل، َفُقلَت: إْن َحَدث  ماٌل، فقال رسول اهلل)(:  )َبىَل، امَلاُل الَّ

ي. َعيلَّ َحَدٌث َفاقِسُموُه بِينَُكم( فقال العبَّاس: تركتني وأنا أسأُل النَّاس بكفِّ

ا النَّبِيُّ ُقل ملَِّن يِف َأْيِديُكم  َ فأنزَل اهللُ يف العبَّاس، وعقيل، ونوفل بن احلارث: َيا َأيُّ
اهللَ  َخاَصمُتم  )إنَُّكم  للعَباس:    )(اهلل رسول  قال  ُثمَّ  اآلية.   )1(  ى األَْسَ َن  مِّ

فَخَصَمُكم، ُثمَّ َقاَل لَِعِقيٍل: َيا َأَبا َيزيد، َقد َقتَل اهللُ أَبا َجهٍل، َوُعتَبَة، َوَشيَبَة(.

ومنها ]51[: َأن اَل َيُطوَف بِالَبيِت ُعرَياٌن، َواَل َيقَرُب امَلسِجَد احلََراِم ُمرِشٌك َبعَد 
َهَذا الَعاَم، َوَقَرأ َعَليُهم َصدَر َبَراَءة)2(.

)1( األنفال: 70.
)2( تفسري القمي: 265/1 بتفاوت وتفصيل أكثر.



]سورة التَّوبة[ )1(

 .)2(  جِّ األَْكَبِ قوله: َيْوَم اْلَ

َعَرَفة،  يوُم  إنَّه  يقول:  ابن عبَّاس  إنَّ  َلُه:  َفِقيَل  النَّحِر،  )َيوُم   :)(ادق الصَّ قال 
فقال: َلو َكاَن َيوُم َعرَفة، َكاَن َيُكوَن َأرَبَعَة َأشُهِر إالَّ َيوَمًا( )3(.

.)4(َن اهللِّ َوَرُسولِِه قوله: َوَأَذاٌن مِّ

 :)(َقاَل َأِمرُي امُلؤِمننَِي )(األََذاُن َأِمرُي امُلؤِمننَِي( :)(قال زين العابدين
َأَنا األََذاُن يِف النَّاِس( )5(.

امُلسِلُموَن  فِيَها  َحجَّ  َسنٌَة  ا  إهنَّ األَك��رَب؛  )احلَ��جُّ  األَكرب؟فقال:  احلجِّ  عن  وسئل 
نَِة( )6(. َوامُلرِشُكوَن، َومَل حَيجَّ امُلرِشُكوَن َبعَد تِلَك السَّ

)1( ما بني املعقوفتني من املحقق اقتضاها السياق.
)2( التوبة: 3.

)3( تفسري القمي: 282/2.
)4( التوبة: 3.

)5( تفسري القمي: 231/1.
.)(ادق )6( علل الرشائع، الصدوق: 442/2 ح 1، عن اإلمام الصَّ
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َراِم)1( اآلية. ْم ِعنَد امْلَْسِجِد اْلَ  قوله: إِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّ

يعني: صفوان بن ُأميَّة، وُسهيل بن عمرو.

ة سبُب فتِح مكَّ

ة: أنَّه كان بني بكر وخزاعة دمًا يف اجلاهليَّة، وكانت بني )2(  وكان سبُب فتِح مكَّ
لح  بكر تطلُب ُخزاعة، وُخزاعة تطِلُب بني بكر، فلامَّ كانت ُغزاة احلديبيَّة، ووقع الصُّ
بني رسول اهلل)( وبني قريش، صارت ُخزاعة يف عقِد رسول اهلل)( وصارت 

م. بنو بكر يف عقِد قريش، وعهدها فيام بقوا  سفك الدَّ

ُخزاعة  ِمن  غالٌم  َفَسِمَع   )(اهلل رسول  هجا   )3( الّدييل  ريم  بن  األسود  أنَّ  ُثمَّ 
ثوهم  ة، واستنفروا ُقريشًا، وحدَّ ه، فَرجَع األسود اىل بني ديل، فدخلوا ]52[  مكَّ فشجَّ
الح، حتَّى وافوا ُخزاعة عىل ماٍء ُيقال له الوبر، وُخزاعة  اخلرب، فخرجوا معهم بالسِّ

يف، فاهنزمت ُخزاعة. غارون، فوضعوا فيهم السَّ

وقد كانوا دخلوا يف اإلسالم، فام زالوا ُيقاتلوهنم حتَّى أدخلوهم احلرم، فدخلت 
ة. ُخزاعة دار ُبديل بن ورقاء اخلزاعي )4( وكان مسكنه بمكَّ

وكان رسول اهلل)( رأى يف منامه: كأنَّ ُأحدًا قد انقطع فِرَقتني، فوَقع أَحُد فرقتيه 

)1( التوبة: 7.
)2( هكذا يف األصل، والصحيح: )بنو(.

)3( مل نعثر له عىل ترمجة.
الطبقات   ،)96(  29 الطويس:  الرجال،  يف:  ترمجته  ينظر  الفتح،  يوم  أسلم  صحايب،  اهلل،  عبد  أبو   )4(

الكربى، ابن سعد: 294/4.
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عىل شخيمة؛ وشخيمة جبٌل باملدينة، وكأنَّ كلبًا منزوَع األنياِب دخَل املدينة، يعوُم يف 
ِسكِكها ُثمَّ خرَج، وكأنَّ جرادة خرجت ِمن املدينة، وكأنَّ حرابًا فيه.

فقالوا: يا رسوَل اهلل، ما تأويُل ذلك؟ .

ُنوَن ُقَريش )5( حُيِدُثوَن َحَدثًا َما َيقَطُع  ا انِقَطاُع ُأُحد؛ َفهَي اهلُدَنُة اَلتي َيتَهدَّ قال: )أمَّ
ا  ا ُوُقوُع َأَحُد َفرَقيِه َعىَل َشِخيَمة، َفُيشِمُخ اهللُ يِل َأمِرَي فِيِهم، َوأمَّ اهُلدَنة َبينَنَا َوَبينَُهم، َوَأمَّ

الَكلُب املنُزوِع األَنَياِب؛ َفهَو َأُبو ُسفَياَن، ُيِريُد َأن خَيَدَعنَا، َوخُيِرَجُه اهللُ ِمن امَلِدينَِة(.

وكان أبو ُسفيان قد جاء بعَد ُوقوِع ما َوقَع بني ُخزاعة وبنو بكر وقريش اىل املدينة، 
ا  وأمَّ ضعيف،  فكيده  اجلراد  ا  وأمَّ منه  يقبل  فلم   )(اهلل رسول  عند  عهدًا  لُيجدد 

العصا فتكون بيننا وبني قريش دماء قليلة ]53[.

فلامَّ كان يف ذلك اليوم، بعد أن صىلَّ رسول اهلل)( العرص واف عمرو بن سامل 
ام، فدَخَل املسجد، ورسول اهلل)( قد  اخلزاعي )6( وقد َعَدى عىل قدميه يف خسة أيَّ

صىلَّ بالنَّاس العرص، فوقَف عىل رسول اهلل)( وقال: 

���َدًا  حُم���مَّ َن���اِش���ٌد  إينِّ  َرّب    ِح��ل��َف أب��ي��نَ��ا وأب���ي���ِه األَت���ل���َداَي���ا 
����ا َوَل���دَن���اَك ف��ُك��ن��َت َوَل����َدا ��َت اس��َل��م��نَ��ا َف��َل��م َن��ن��ِزع َي���َداَأنَّ َث��مَّ
امَل��وِع��َدا أخ��َل��ُف��وَك  ُق��ري��َش��ًا  ���َدا إنَّ   َوَن���ق���ُض���وا ِم��ي��َث��اَق��َك امُل���ؤكَّ
أَحَدا  َتدُعوا  َلسَت  أن  َع������َدَداَوَزَعموا  َوأَق��������لُّ  َأَذلُّ  َوُه������م 
��َدا ُه��جَّ بِ��ال��َوت��ش��رِي  َبيَّتوَنا  ����َداُه��م  ����َع����ًا َوُس����جَّ  َوَق���ت���ل���ُوَن���ا ُركَّ
أَب��َدا   َن���رَصًا  َه���َداَك اهللُ  َب������َدَدا َف��ان��رُص  َت�����َر  اهللِ  ِع���ب���اَد  َوادُع 

)5( هكذا يف األصل، والصحيح: )قريشًا(.
)6( مل نعثر له عىل ترمجة.
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َدا  جَت���رَّ َق��د  اهللِ  َرُس����وَل  َوَي��س��ُم��وا َصعَدا فِ��ي��ُه��م  َك��ال��َب��دِر  َأب��َي��ٌض   
ُمزبَِدا جَيِري  بِح  َكالصُّ َفيَلٍق  )1(يِف  ��َدا  َت��ربَّ َوج��ُه��ه  َخسَفًا  ِسيَم  إن 

يِن  اَمِء خَيَشى َعىَل َنرِصَي َلِعَبًا، اَل َنرَصَ فقام رسول اهلل)( فقال: )َهَذا ِعنَاٌن ِمن السَّ
�ُهمَّ إخِف األَخَباَر َوالُعيوَن َعن ُقَريٍش، َحتَّى  ُكم، ُثمَّ َرفَع يده، َوَقاَل: اللَّ اهللُ إن مَل َأنرُصَ

َنبَغتَها يِف َداِرَها(.

وذهبت قريش اىل عيال حاطب ليكُتَب إليهم بخرب حمّمد هل ُيريُدنا، فكتبوا ]54[ 
الكتاب، ودفعوه اىل امرأٍة ُيقاُل هلا سارة، فوَردت املدينة، وكتَب إليهم حاطِب: أنَّ 
رسول اهلل)( قد عَزم عىل أن يغزوكم، وجعله يف قروهنا، وخَرَجت فنزَل جربئيل 
بري يف طلبها، فلِحقاها فأخذا الكتاب منها،  فأخربه، فبَعَث أمرَي املؤمنني)( والزُّ
يا  قال:  َهَذا(؟   َما  َحاطِب،  )َيا   :)(اهلل رسول  فقال   )(اهلل رسول  اىل  وه  وردُّ
لُت، ولكن أهيل وعيايل  ناَفقُت، وال بدَّ ُت، وال  ي، ما غريَّ رسوَل اهللِ، بأيب أنت وُأمِّ

، فأحببُت أن ُأداري ُقريشًا بُحسِن ِجوارهم هلم. كتبوا إيلَّ

فقام عمر، وقال: يا رسول اهلل)( ُمرين أرضب ُعنقه، فقد نافق، فقال رسول 
ا  َ اهلل)(: )َوَما ِعلُمَك(؟  فنزل جربئيل عىل رسول اهلل)( بُسورة امُلمتحنَة: َيا َأيُّ
 :)(ورة، فقال رسول اهلل َأْولَِياء)2( السُّ ُكْم  ي َوَعُدوَّ َتتَِّخُذوا َعُدوِّ الَِّذيَن آَمنُوا َل 

)َيا َحاطِب، اسَتغِفر اهللَ( ومل يغِمز عليه يف نفاٍق. 

ُثمَّ بعَث رسول اهلل)( ُرسَلَه اىل قبائل العرب، وَمن كان قد دخَل يف اإلسالم 
ِمن ُمزينة، وُجهينة، وأسَلم، وُسليم، وغَفار، وَمن كان حول املدينة ِمن قبائل العرب، 

)1( تاريخ الطربي: 325/2.
)2( املمتحنة: 1.
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واستنفرُهم، وأظهَر أنَّه ُيريُد َهوازن؛ وذلك أنَّ مالك بن عوف النَّرضي )1( قد كان 
.)(مجَع اجلُموع، وأراد أن يغزو رسول اهلل

فأظهر ]55[ أنَّه ُيريد هوازن، فخَرج ِمن املدينة، وعقد اللِّواء األكرب، ودفَع لِواء 
)( ودفَع لِواء اخلزرج اىل سعد ابن عبادة، ودفع لواء األوس  املهاجرين اىل عيلٍّ
اىل اهليثم بن التَّيهان، ورَضب عسكره بذي احلليفة، وأقبلت األمداد تأتيه ِمن العرب، 

فدفَع اىل ُكلِّ رئيِس قوٍم رايته.

امليمنة َسعدًا، وعىل  مة بني ُسليم، وعىل  املقدِّ وسار رسول اهلل)( وجعَل عىل 
اقة )2(  امليرسة أبا اهليثم، وضمَّ اىل ُكلِّ رئيس قومًا ِمن قبائل العرب، وجعَل عىل السَّ
أبا ذّر الغفاري )ر ض( وكان هو بالقلب مع ُمراد واملهاجرين واألنصار، وعيلٌّ بني 

ايُة الُعظمى. يديه، معه الرَّ

وحاء، استقبله العبَّاس بن عبد امُلطَّلب، فقال:  وسار رسول اهلل)( فلامَّ بلَغ الرَّ
ة، ويقيض  يا رسوَل اهللِ، أين ُتريد؟  قال: )اىل َحيُث َيشاُء اهللُ( قال: لعلَّك ُتريد مكَّ
اهللُ لك أن تفتحها، فال يكوُن يل ِهجرٌة، قال: )اَل ِهجَرَة َبعَد الَفتِح( قال: )أنَت َخامِتُة 

اهِلجَرة، َفابَعث بِثقِلَك اىل املِدينَِة َوارِجع( فَرجع معه.

)( معه فوافاها وأخوها عبد اهلل، فلامَّ رآه رسول  وكانت أمُّ سلمة، زوُج النَّبيُّ
اهلل)( أعرَض عنه، وقال: يا رسوَل اهللِ، قد آمنُت بك، وأنا أشهُد أن ال إله إالَّ اهلل 

]56[ وأنَّك رسول اهلل، فلم جُيبه بيشٍء.

ورددت  النَّاس،  إسالم  َقبلَت  سلمة:  ُأمُّ  فقالت  يسبُّونه،  املسلمون  عليه  وأقبَل 

)1( مل نعثر له عىل ترمجة.
)2( ساقة اجليش: مؤخره، لسان العرب، ابن منظور ن مادة )سقي( 435/6.
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بُه أَحٌد ِمن النَّاس فقال: َقاُلوْا َلن  بنِي َكِذَبًا مَل ُيكذِّ إسالم أخي، فقال: إنَّ أخاِك كذَّ
ْؤِمَن َحتَّى)1( اآليات، فقالت: يا رسوَل اهللِ، أمل تُقل: إنَّ اإلسالَم جَيبُّ َما َكاَن َقبَلُه؟   نُّ

قال: بىل، وَقبَِل إسالمه.

فلامَّ كان يف املنزل الثَّاين، وافاه أبو ُسفيان بن عبد املطَِّلب، ومعه ابناه جعفر وعيّل، 
لو أسَلَمت  لِرسوِل اهللِ)( وهجاه، وكان يقول:  العداَوة  أبو ُسفيان شديُد  وكان 
قريٌش ُكلُّها ما أسلمُت، فلامَّ رآه رسول اهلل)( أعَرَض عنه، فقال: يا رسوَل اهللِ، أنا 
ابو سفيان بن احلارث، ابُن أبيك وُأمك، فال ترّد إسالمي، فإنَّك إن رددَت إسالمي، 

أخذُت ابني هذين، وألقيُت نفيس معهام يف البحر، فلم جُيبه.

فشكا ذلك اىل العبَّاس، وقال: كلِّمُه يف أمري، وسلُه أن يقبلني؟  فقال العبَّاس: 
ليَس ألحٍد أن يُردَّ رأي رسول اهلل)( فجاء أبو ُسفيان اىل أمري املؤمنني)( فقال 
كام قال للعبَّاس، ُثمَّ قال: أعلُِّمَك َكالَمًا تقوله له، ال يرىض إالَّ بجواِب ذلك الكالم، 
ض له ]57[  وأرِش إليه بِيِدَك، وُقل: تاهللِ، لقد آثرَك  قال: وما هو؟  قال: إذا َرِكَب فتعرَّ

اهللُ علينا، وإنَّا كنَّا خلاطئني، فإنَّه ال يرىض لك إالَّ بجواب هذا.

ُثمَّ  فقال أبو ُسفيان ذلك، فوقف رسول اهلل)( وقفًة، وقال الكالم واستعرب، 
قال: )اَل َتثِريَب َعَليُكم الَيوَم، َيغِفُر اهللُ َلُكم( فأقبَل النَّاُس هُينؤونه بامَلغِفرة، فسار أبو 

.)(ُسفيان مع رسول اهلل

فلامَّ كان يوم ُحنني، مل يثُبت مع رسول اهلل)( أحُد غريه؛ هو والعبَّاس، هذا عن 
يمينه وهذا عن يساره.

)1( األنعام: 124.
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وكان العبَّاس ملَّا نَزَل رسول اهلل)( بلدح )1( رِكَب بغلَة رسول اهلل)( وأقبَل 
)( القي خطابًا أو حشاشًا، فألقى  لُيلقي اىل قريش خرَب رسول اهلل)( فقال لعيلِّ
إليه خربه، ُثمَّ َسِمَع كالم أيب ُسفيان، فقاَل: وا َسوَء صباح قريش، قال: أبو ُسفيان: 
 )(َمن هذا؟  قال: أنا العبَّاس، فقال: يا أبا الفضل، ما اخلرب، فقال: هذا رسول اهلل

عب. قد أتاكم بالذمم َمن ال ِقبَل لكم به فَفزعوا، ودخلهم الرُّ

ا لَك فال أجُد لَك حيلًة، إالَّ ان تردف خلفي،  وقال أبو ُسفيان: فام احليلة؟  قال: امَّ
فإينِّ آيت رسول اهلل)( فآخذ لك أمانًا، فارتدف خلفه، فأدخله العسكر، فكان يمرُّ 
بغلة رسول  قالوا: هذه  البغلة،  اىل  نظروا  فإذا   )(بني أصحاب ]58[ رسول اهلل
ه، حتَّى مرَّ بنار عمر بن اخلطَّاب، فوثَب إليه، فلامَّ رأى أبو ُسفيان،  اهلل)( عليها عمُّ
قال: كهُف النِّفاق، ورأُس األحزاب، احلمُد هللِ الَّذي أمكن منك، بال عهٍد وال عقٍد.

رسول  قبة  باب  مجيعًا  فوافياه  العبَّاس،  ورَك��ض   )(اهلل رسول  اىل  عدا  ُثمَّ 
اهلل)( فقال عمر: يا رسوَل اهللِ، هذا أبو ُسفيان، رأُس األحزاب، قد أمَكَن اهللُ منه، 
بال عهٍد وال عقٍد، فُمرين أرضب عنقه، فقال العبَّاس: يا رسوَل اهللِ، إينِّ أتيُت به، ُثمَّ 

قال لعمر: ُكفَّ عنه، فإنَّه رجٌل ِمن بني عبد مناف، ولو كان ِمن َعدي ما ُقلَت هذا.

وأدخَل العبَّاس ابا ُسفيان عىل رسول اهلل)( وفرائصه ترتعد، فقال له: )َيا أَبا 
ُسفيان، أسِلم َتسَلم( قال: يا حمّمد، ما أحَلمَك، وما أكَرمَك، وما أجَودَك وأرقَّك، 
أبو  عليه  فأعاَد  َتسَلم(  َأسِلم  ُسفيان،  أَبا  )َيا  فقال:    )(اهلل رسول  فأعادها  قال: 
سفيان الكالم، فقال العبَّاس: ويلَك آِمن، قاهلا ثالثًا: أسِلم َتسلم، لنرَضَبنَّ ُعنقك، 

قال: إذًا أشهُد أن ال إله إالَّ اهلل، وأَن حمّمدًا رسول اهلل.

)1( وهو واٍد قبل مكة من جهة املغرب، معجم البلدان، احلموي: 69/2.
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ُقبَّة  وكانت  َمعَك(   ]59[ َوليُكن  إليَك،  )ُخذه  للعبَّاس:   )(اهلل رسول  فقال 
العبَّاس خلَف ُقبَّة رسول اهلل)( فأقعده العبَّاس يف ُقبَّته، فلامَّ قِدم أبو ُسفيان عىل 
حُمبِّيه، قال يف نفسه: أال كنُت أمجُع مجعًا ِمن األحابيش وكنانة، فألقاه هبم، فلعيلِّ أن 

أظفَر هبم.

فناداه رسول اهلل)( وقال:  فنزَل جربئيل)( عىل رسول اهلل)( فأخربه 
أَبا ُسفَيان( فقال أبو ُسفيان للعبَّاس: أدخُل عىل ابن أخيك،  َيا  )إَذًا َكاَن اهللُ خُيِزيَك 
فجاء العبَّاُس اىل رسول اهلل)( وقال: يا رسول اهلل)( تأذُن له أن يأتيك؟  فقال: 

َنعم.

فدخَل عليه، وقال: يا رسوَل اهللِ، قد كان يف النَّفس يشٌء، وأنا أشهُد أن ال إله إالَّ 
ًا، فقال العبَّاس: يا رسول اهلل، إنَّ أبا ُسفيان رجٌل رشيف  اهلل، وأنَّك رسول اهلل حقَّ

 :)(فه، فقال رسول اهلل فرشِّ

فقال  داري؟   تسع  مل  وإن  ُسفيان:  أبو  قال  آِمٌن(  َفهَو  ُسفَياَن  َأيب  َداَر  َدَخَل  )َمن 
رسول اهلل)(: )َمن َدَخَل احلََرَم َفهَو آِمٌن، َوَمن َكفَّ َيَدُه َفهَو آِمٌن، َوَمن َأغَلَق َباَبُه 
َفهَو آِمٌن، َوَمن َألَقى ِساَلَحُه َفهَو آِمٌن، َفقاَل رسول اهلل)( َفأِت َقوِمَي، َفَأعِلمُهم 

بَِذلَِك( قال: نعم.

وأذَّن بالل الغَداة، فَسِمَع أبو ُسفيان التَّكبري يف العسكر ففزَع، وقال: بدا له فيام 
الة. أعطى قومه، قال: ال، ولكنَّهم يتهيؤون ]60[ للصَّ

فلامَّ أقام بالل، أقبلوا يتهادون ِمن ُكلِّ ناحيٍة ورسول اهلل)( فلامَّ كربَّ وَرفع يده 
كربَّ النَّاس ورفعوا أيدهيم، فلامَّ رَكَع ركعوا، وملَّا سجَد سجدوا، فقال أبو ُسفيان: ما 
ابن أخيك، ما فعل شيئًا إالَّ فعلوا مثله، فقال: ويلك،  ُملِك  ُملكًا أعظَم ِمن  رأيُت 
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ة. ليس هذا ُملكًا، وإنَّام هو النُّبوَّ

ة، فقال  الة، أراد أبو ُسفيان أن يميض اىل مكَّ فلامَّ انفتل رسول اهلل)( ِمن الصَّ
رسول اهلل)( للعبَّاس: )َيا َأَبا الَفضِل، ُكن َمَعُه، َوأقِعدُه َعىَل الثِّنَيِة الَبيَضاِء، َحتَّى 

َيمرَّ بِه ُجنوُد اهللِ(.

مرَّ  فلامَّ  عبأهم،  كان  ما  عىل  وعبأهم  كوب،  بالرُّ أصحابه   )(اهلل رسول  وأمَر 
عليه بنو ُسليم، قال للعبَّاس: َمن هؤالء؟  قال: بنو ُسليم، فقال: ما يل ولبني ُسليم، 
ت به الكراديس، حتَّى أقبلت األنصار، فقال أبو ُسفيان: َمن  ت ُمزينة، ُثمَّ مرَّ ُثمَّ مرَّ
هؤالء؟  قال: هؤالء األنصار، قال: ما ألحٍد هبؤالء طاقٌة، فمرَّ به سعد بن ُعبادة، 

ومعه رايُة اخلزرج، فقال: يا أبا سفيان:

الَيوم َيوُم امَللَحَمة الَيوم ُتسَتحلُّ احلُرَمة 

ا له َراِجعون، أرى رسول اهلل)( بدا له ]61[  قال:  فقال أبو ُسفيان: إنَّا هللِ وإنَّ
ال أدري.

الُعظمى،  ايُة  الرَّ ومعه  يديه،  بني   )(املؤمنني وأمرُي   )(اهلل رسول  فأقبَل 
 )(اهلل دنا رسول  وملَّا  فجاء هبوٍل عظيم،  واألنصار حوله،  املهاجرون  وأصحابه 

ي يا رسوَل اهللِ، إنَّ سعَد بن ُعبادة: قال:  قال أبو ُسفيان: بأيب أنت وُأمِّ

الَيوم َيوُم امَللَحمة  الَيوم ُتسَتحلُّ احلُرَمة 

ك العبَّاس، قال العبَّاس: قد قاهلا  فقال)(: )َمن َسِمَع َهَذا َمَعَك(؟  قال: عمُّ
اَيَة،  يا رسوَل اهلل، فالتفت رسول اهلل)(اىل قيس، فقال: )إحلَق َأَباَك، َوُخذ ِمنُه الرَّ
اية، وقال: تكلَّمت بكالٍم، قد  َواحبِس النَّاَس بِِذي ُطَوى( فَلِحَق أباه، فأخذ منه الرَّ
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.)(َسِخَطه رسول اهلل

وأقبَل رسول اهلل)( معه أصحابه، وأمَر خالد بن الوليد، وكان عىل بعِض خيِل 
ِكنانة وُخزاعة، فقال: ادُخل أنَت ِمن امُلستعلَّة، وقال لقيس ادُخل أنَت ِمن ِذي ُطوى، 

ودخَل رسول اهلل)( ِمن اداحر.

ة، فنادى يف شعاهبا: يا معرش ُقريش، هذا حمّمد، أبرُّ النَّاس،  فواف أبو ُسفيان مكَّ
وأوَصُل النَّاس، َمن َدخَل داره فهو آِمن، َمن ألقى سالَحه فهو آِمن، َمن دخَل املسِجَد 

احلرام فهو آِمن.

 ]62[ يخ  الشَّ هذا  اقتلوا  قوٍم،  قائَد  ِمن  ُلِعنَت  َسِمَعتُه:  ملَّا  ُعتبة  بنت  ِهند  فقالت 
اّل، وكان عكرمة، وصفوان، وُسهيل، وُحويطِب، وَمسلمة بن حفص باحلََفد،  الضَّ

دًا يدُخل، ومنهم أحٌد باٍق، فأقبلوا يلعنون أبا ُسفيان. حيلفون ال َيدُعون حممَّ

بري يف  الُعظمى، والزُّ ايُة  الرَّ )( بني يديه، ومعه  فدخَل رسول اهلل)( وعيلٌّ
ها عىل رأسه، وألقى  مة، وكان أمري املؤمنني)( قد اعتمَّ بعاَمَمٍة بيضاء، شدَّ املقدِّ
بري قد أعَلَم بعَصاَبٍة محراء، وكان الَّذين ُيعِلموَن يف ُحروِب  طرفها عىل صدِره، والزُّ

بري، وأبو ُدجانة ِسامك بن خرشة )1(. ، ومحزة، والزُّ رسول اهلل)( عىل أربعٍة: عيلٌّ

رسول  فنزَل  سوَداء،  بعَصابٍة  ومحَزة  رأسه،  يف  ه  َيشدُّ َنعاَمٍة،  بريِش  ُيعِلُم  وكان 
اهلل)( باألبُطح.

أبو دجانة األنصاري اخلزرجي، صحايب، ممن ثبت مع الرسول)( يف غزوة ُأحد، ينظر ترمجته    )1(
الطبقات   ،317/11 التسرتي:  الرجال،  قاموس   ،318/9 اخلوئي:  السيد  احلديث،  رجال  معجم  يف: 

الكربى، ابن سعد: 556/3.
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عن  ونزلوا  وهربوا  عب،  الرُّ دخلهم  رأوه  فلامَّ   )1( اخلندمة  اىل   )( عيلٌّ ومرَّ 
الح، وصعدوا اجلبال، وقَتَل منهم مجاعًة يف احلندمة، وهَرب عبد  خيلهم، ورموا السِّ
اهلل بن ايب زمعة واحلرث بن هشام فدخال عىل ُأمِّ هاين بنت أيب طالب وكانت حتت 

ُهبرية بن وهب املخزومي، وكان احلرث وعبد اهلل ابن)2( عمِّ ُهبرية، فاستجارا هبا.

)( ِمن احلندمة، دخَل عىل ُأخته ُأم هاين ُمقنَّعًا باحلديد، فلامَّ رأته  فلامَّ َرِجَع عيلٌّ
 )( جل، أنا ]63[ بنُت عمِّ رسول اهلل)( فكَشف عيلٌّ ا الرَّ مل تعرفه، فقالت أهيُّ
اهلل واحلارث يف  اىل عبد   )( فنظّر عيلٌّ به،  ت  رأته عانقته، ورُسَّ فلامَّ  عن وجهه، 
بيتها، فسلَّ سيفه عليهام، فحالت ُأمِّ هاين بينه وبينهام، وقالت: يا أخي، تفُر ِجواِري، 

إينَّ قد أجرهتام، وألقت ثوهبا عليهام فخرج.

ة: َمن أغلَق بابه، وألقى سالحه، فهو آِمن،  وكان رسول اهلل)( قد نادى بمكَّ
إالَّ أصحاب احلندمة، وقال: ال تقتلوا أحدًا ال ُيريدكم إالَّ عكرمة بن أيب جهل، وعبد 
محن بن  ة، ومقيس بن صبابة )3( وعبد الرَّ اهلل بن سعد، وابن رسح، واحُلويرث بن ُقرَّ

حنظل.

النِّساء  ِمن  واستثنى  فليقتلهم،  الكعبة  أستاِر  حتت  ولو  هؤالء،  َوجَد  َمن  وقال: 
ثالثًا سارة وُبنيتني لعبد اهلل بن حنظل، كانتا ُتغنيان هبجاِء رسول اهلل)( وكان ُجرُم 

)1(   وهو: جبل بمكة، معجم ما استعجم، البكري: 512/2.
)2(   هكذا يف األصل، والصحيح: )ابنا(.

)3( مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار، الكناين القريش، شاعر، شهد بدرًا مع املرشكني، أسلم أخ له اسمه 
ُمظهرًا  مكة  من  مقيس  وقدم  ديته،  باخراج   )(اهلل وأمر رسول  خطًأ،  األنصار  من  رجل  فقتله  هشام 
)( بالدية فقبضها، ثم تقب قاتل أخيه حتى ظفر به فقتله، وارتد وحلق بقريش،  االسالم، فأمر له النَّبيُّ

فاهدر النبي)( دمه يوم فتح مكة، ينظر: األعالم، الزركيل: 283/7. 
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مقيس: أنَّه أسلم هو وأخوه، فخرج أخوه يف رسيٍة، فقتله رجٌل خطًأ مل يعرفه، فأعطى 
رسول اهلل)( بعيضًا الدية، ُثمَّ اغتال مقيس قاتل أخيه فقتله، وارتدَّ كافرًا.

ِمن  له  لغالٍم  فقال  ٍة،  رسيَّ يف   )(اهلل رسول  وبعثه  فأسلم،  حنظل،  ابن  ا  وأمَّ
منه،  فَرغَت  قد  تكون  انتبهُت  فاذا  طعامًا،  يل  واصنع  الكبش،  هذا  اذبح  األنصار: 

. فَغفل الُغالم، فرضبه حتَّى مات، وهرب ]64[ وارتدَّ

له، وحديث  ة، شديد األذى لرسول اهلل)( واملسلمني  قرَّ بن  وكان احلويرث 
ا مقيس بن صبابة، فإنَّه  ا عكرمة فهرب وَركَب البحر، وأمَّ م، وأمَّ ابن أيب رُسح قد تقدَّ
)( ارِضب  لعيلٍّ فقال   )(اهلل إليه رسول  فنظر  أكفانه،  وَلبَس  أقبل وقد حتنََّط 

ُعنقه، فرَضب عنقه.

أخرجوه   )(اهلل رسول  فقال  الكعبة،  أستار  حتت  فدخَل  حنظل،  ابن  ا  وأمَّ
وارِضبوا عنقه، فرُضبت عنقه، وَقتَل البنتني، وهربت سارة.

يديه،  بني  ومشوا  أصحابه،  ونَزل  املسِجَد،  راحلته  عىل   )(اهلل رسول  ودخَل 
ُة اخليِل باملسجد، ِمن النَّواحي ُكلِّها، فلامَّ دخَل رسول اهلل)( عىل  وقد أحاط عامَّ
، وكربَّ أصحابه تكبريًة عظيمة، ُثمَّ احتضن  راحلته، وقَف ِعنَد احلَجر األسود، وكربَّ

احلَجر فقبَّله، وطاف عىل راحلته أشواطًا، وأصحابه يمشون معه.

ُثمَّ نزَل ِعنَد املقام، وصىلَّ ركعتني، ودعا عثامن بن طلحة، فقال: َهاِت املفَتاح، فأتاُه 
املفتاح،  بثوبه، وأخذ  فقام رسول اهلل)( فسرته  يده،  ِمن  املفتاح  فَسَقط  فعَثر  هبا، 
رها )1( يف جدار الكعبة فمَحاَها،  وفتح الباب، ودخل فرأى يف البيت ُصورًا قد صوَّ

)1( هكذا يف األصل، والصحيح: )صوروها(. 



    �س�رة الت�بة  ........................................................................................................   87

وصىلَّ ِعنَد ُكلِّ زاويٍة]65[ ركعتني، ُثمَّ خرج، ووقَف عىل باب الكعبة، وُقريش ُكلَّهم 
يف املسجد، فأخذ ُعضاَديت الباب، فقال: )اَل إَلَه إالَّ اهلل احلَِليُم الَكِريُم، اَل إَلَه إالَّ اهلل 
ِحيَم، اَل إَله إالَّ اهلل الَعِزيُز احلَِكيُم، اَل إَله إالَّ  مَحُن الرَّ الَعيلُّ الَعظِيُم، اَل إَلَه إالَّ اهلل الرَّ
اهلل َوحَدُه َوَحَده، َأنَجَز َوعَدُه، َوَنرَصَ َعبَدُه، َوَهَزَم األَحَزاَب َوحَدُه، َفَلُه امُللك، َوَلُه 

احلََمد، َربُّ الَعامَلنَي.

بتُمويِن، َوَأخَرجتُمويِن  أاَل َيا َمعرَشَ ُقَريٍش، بِئِس ِجرَياُن النَّبيِّ ُكنُتم؛ َخذلُتمويِن، َوكذَّ
ة َوَقاتلُتُمويِن، َفاَمَذا َتُقوُلوَن، َوَماَذا َتظنُّوَن(؟ . ِمن َمكَّ

فقام مجاعٌة منهم، فقالوا: نقوُل خريًا، ونظنُّ خريًا، أٌخ كريٌم، وابُن أِخ كريم، وُذو 
رَشِف قديم، وقد َقِدرَت، فاصنَع َما ُيشبُهَك.

لَ  َقاَل  إِلخَوتِِه:  ُيوُسف  َأِخي  َقاَل  َكاَم  َلُكم  َأُقوُل  )إينِّ   :)(اهلل رسول  فقال 
اَمَواِت َواألرِض،  َة َيوَم َخَلَق السَّ َم َمكَّ َتْثَريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اهللُّ َلُكْم )1( إنَّ اهللَ َحرَّ

، َواَل حَيلُّ ألَحٍد َبعِدَي، َومَل حَتل يَل إالَّ َساَعتِي َهِذه(. مَل حَتل ألََحٍد َقبيِلَ

ُل َما أَضُع َدَم َربِيَعة بِن  ُثمَّ قال: )َأاَل ُكلُّ َدٍم َكاَن يِف اجلَاِهِليَِّة َفهَو حَتَت َقَدِمَي، َوأوَّ
احلَاِرث بِن َعبِد امُلطََّلِب � وكانت ]66[ قتلته ُهذيل �  َوُكلُّ َمأثَرٍة َكاَنت يف اجلَاِهِليَّة 
ِدَماؤُهم،  َتتَكاَفأ  إِخَوٌة،  وامُلؤِمنُوَن  الَكعَبة،  َوَسَداَنة  احلَاجِّ  ِسَقاَية  إالَّ  َمرُدوَدٌة  َفهَي 
تَِها َواَل َعىَل  متِِهم َأدَناُهم، َوُهم َيٌد َعىَل َمن ِسَواُهم، َواَل ُتنَكُح امَلرَأة َعىَل َعمَّ َيسَعى بِذِّ

َخاَلتَِها(.

)1(  يوسف: 92. 
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ة واخلاَلة)1(. ام ُتنكَحان بإذِن العمَّ أقول: اليوم املعمول ِعنَد اإلماميَّة أهنَّ

جال ُيبايعوَنه،  ِذي أنُتم بِِه ُمؤِمنُوَن(. ُثمَّ نَزَل، وقعَد لِلَبيَعة، فأقبَل الرِّ )َواتُقوا اهللَ الَّ
مس، فَصعَد بالل الَكعبة وأذَّن، فلامَّ قال: أشَهُد أنَّ ال إَله إالَّ اهلل، مل  حتَّى َزالت الشَّ
ة إالَّ َسقَط لِوجهه. وكان رسول اهلل)( ملَّا طاَف بالبيت، كان  َيبَق َصنٌم يف ُدوِر مكَّ

حوَل الكعبة ثالثامئة وستُّون َصناًم، بعضها مرصوصٌة بالَرصاص.

فلامَّ طاَف، كان يشري هلا صناًم صناًم، فيقع لوجهه، وكان ُهبل عىل الكعبة، وكان 
: )اصَعد الَكعَبَة، َوارِم( فَصعَد، وَرمى به اىل األرض. أعظُم أصنامهم، فقال لعيلٍّ

ُم اَل َيعَلُموَن(. �ُهمَّ اهِد َقوِمَي، َفإهنَّ وقال رسول اهلل)(: )اللَّ

ُأمُّ َحكيم  النِّساء، فجاءت  لَِبيَعة  قعَد  الظُّهر والعرص،   )(فلامَّ صىلَّ رسول اهلل
ي يا رسوَل اهللِ،  بنت احلرث بن هشام، وكانت امَرأة عاِقَلة، فقالت: بأيب ]67[ وُأمِّ

نتُه(. نُه، قال: )َقد َأمَّ زوجي عكرمة أمِّ

)أدِخلَن  للنِّساء:  قال  ُثمَّ  فيه،  يده  فأدَخَل  ماء،  ِمن  بقدٍح   )(اهلل رسول  ودعا 
إَِذا  النَّبِيُّ  ا  َ َأيُّ َيا  اآلية:  هذه  عليه  فنَزلت  النَِّساَء(  ُأَصافُِح  اَل  َفإينِّ  امَلاِء،  يِف  أيِديُكنَّ 

َجاءَك امْلُْؤِمنَاُت )2( اآلية.

عمتها  عىل  تزوجت  امرأة  عن  سألته  قال:   )(جعفر بن  موسى  أخيه  عن  جعفر،  بن  عيل  )1(روى 
وخالتها؟  قال:

ج بنت األخ واألخت عىل  ج العمة واخلالة عىل ابنة األخ وبنت األخت، وال ُتزوَّ )ال بأس( وقال: )ٌتزوَّ
ة واخلالة إالَّ برضًا منهام فمن فعل فنكاحه باطل(. العمَّ

االستبصار، الطويس: 177/3 ح 645. 
)2(  املمتحنة: 12. 
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ُأمُّ حكيم: يا رسوَل اهللِ، ما ذلك املعروف الَّذي أمَرَنا اهللُ أن ال نعِصيَك  فقالت 
َتنتِفَن َشعَرًا، َواَل َترقَن َجيَبًا،  َواَل  ًا،  َتلطِمَن َخدَّ فيه؟فقال: )اَل َتِمشَن َوجَهًا، َواَل 

َواَل ُتَسودَن َثوَبًا، َواَل َتدعَوَن بَِويٍل، َواَل َتنُحَن ِعنَد َقرٍب(.

َأَمَر بقتلها، فلامَّ َسِمَعت  وكانت ِهند بنت ُعتبة حرضت، ورسوُل اهللِ)( كان 
ا األوالد فقد ربيِّناُهم ِصغارًا،  ، قالت: أمَّ قوَل رسول اهلل)(: وال تقُتلَن أوالدكنَّ

وقَتلتُهم ِكباَرًا.

ِهنٌد(؟قالت: نعم، جئُت عاِئذًة بِك، فاعُف عنِّي،  فقال رسول اهلل)(: )أنِت 
قال: )َعَفوُت َعنِك( فقالت: يا رسول اهلل، إنَّ أبا ُسفيان رجٌل ضيِّق، فُربَّام أخذُت ِمن 

ماله شيئًا بغري إذنه، فأصلحُت به أمر ُولِده؟  فقال: )اَل َحَرَج َعَليِك(.

فأتى منزله، فكتَم نفسه عنه  لُِسهيل بن عمرو يف اجلاهليَّة،  أبو ذّر َصديقًا  وكان 
]68[ ُثمَّ دخَل عليه، وقال: ما َيمنُعَك أن تدُخل عىل رسول اهلل)( قال: نعم، فأتى 
لنَاُه  نَاُه، َوأجَّ أبو ذّر رسول اهلل)( فقال: يا رسوَل اهللِ، ُسهيل بن عمرو، قال: َقد َأمَّ

يِف إساَلِمِه( فَرجَع وأخربه، فاسَترت ُسهيل.

هؤالء  استثنى  ُوِج��ُدوا،  حيُث  املرشكني  بقتِل  اهلل  وأمَر  براءة،  ُسورُة  نَزلت  فلامَّ 
.)1( َراِم ْم ِعنَد امْلَْسِجِد اْلَ لهم رسول اهلل)( بقوله: إِلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّ الَّذين أجَّ

 وكان رسول اهلل)( باألبطح، فقيل له: أال ترتك منِزلك بشعب عبد املطَّلب؟  
فقال: )َوَهل َتَرَك َلنَا َعِقيٌل َمنِزاَلً(.

اهلل)( وأمري  منازل رسول  َباَع  اهلل)( وهاَجر  ملَّا خَرج رسول  وكان عقيل 

)1(التوبة: 7. 
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.)(املؤمنني

الظُّهرين  بالنَّاس يف املسجد  )1( أن ُيصيلِّ  ُأسيد  وأمَر رسول اهلل)(  عتاب بن 
والِعشاء اآلخر، وكان هو ُيصيلِّ بالنَّاس املغرب والَغَداة.

فأقام باألبطح خسَة عرش يومًا، فلامَّ بلغه خرُب هوازن، واجتامعهم بذي املجاز، هتيأ 
حيل نحوهم. وأمر بالرَّ

َكُثوْا َأْيَمَنُم )2( اآلية. قوله: َوإِن نَّ

هِبِذه  إالَّ  َوالنَّاِكَثة  َوالَباِغَية،  امَلاِرَقة،  الِفئَة  َقاَتلُت  )َما   :)(املؤمنني أمرُي  قال 
اآلَية( )3(.

سأل رجٌل أبا عبد اهلل)( عن حروب أمرِي املؤمنني)( فقال: ]69[ )َقاَل 
َدًا بَِخمَسِة َأسَياٍف؛ َثاَلَثة ِمنَها َشاِهَدة اَل ُتغَمد حتَّى َتَضَع احلَرَب  أيب: إنَّ اهللَ َبَعَث حُمَمَّ
ِمنَها  َوَسيٌف  َمغِرهِبَا،  ِمن  مُس  الشَّ َتطُلع  حتَّى  َأوَزاَرَها  احلََرب  َتَضع  َوَلن  َأوَزاَرَها، 

ُمغَمٌد َسلَّه اىل َغرِينا وُحكُمه إَلينَا.

يُف الثَّايِن َعىَل  يوُف الثَّاَلَثِة امَلشُهوَرة: َفَسيٌف َعىَل ُمرِشكي الَعَرب، َوالسَّ ا السِّ فأمَّ
يَلم،  َوالدَّ ك،  الرتُّ َيعنِي  الَعَجم،  ُمرِشِكي  َعىل  َسيُف  الثَّالِث  يُف  َوالسَّ َمِة،  الذِّ َأهِل 

َواخلََزر.

)1(  ابن العيص بن أمية بن عبد شمس، القريش األموي، أسلم يوم الفتح، تويف يوم وفاة ايب بكر، ينظر 
ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد: 446/5، التاريخ الكبري، البخاري: 54/7 )244(.

)2(التوبة: 12. 
)3(بحار األنوار، املجليس: 32 /238 بتفاوت. 



    �س�رة الت�بة  ........................................................................................................   91

يُف امَللُفوف؛ َفَسيٌف َعىَل َأهِل الَبغي َوالتَّأِويل( )1(. ا السَّ َوأمَّ

قال  اآلية،  نَزلت هذه  فلامَّ   )2( اآلَية   امْلُْؤِمننَِي ِمَن  َطائَِفَتاِن  َوإِن  تعاىل:  اهللُ  قال 
رسول اهلل)(: )إنَّ ِمنُكم َمن ُيقاتُِل َعىَل التَّأِويِل َبعِدي، َكاَم َقاَتلُت َعىَل التَّنِزيِل.

فُسئَل: َمن هو؟ قال: َخاِصُف النَّعِل( )3(.

ريُة فيهم ِمن أمرِي املؤمنني)( ما كان ِمن رسول اهلل)( يف أهِل  َوكاَنت السِّ
َألَقى  َمن  آِمٌن،  َفهَو  َباَبُه  أغَلَق  )َمن  وقال:  ًة،  ُذريَّ هلُم  َيسِب  مل  فإنَّه  الفتِح؛  َيوَم  ة  مكَّ

ِساَلَحُه َفهَو آِمٌن(.

وا َعىَل َجريٍح، َواَل  ًة، َواَل ُتتِمُّ ولذلك قال أمري املؤمنني)(: )اَل َتسُبوا هلُم ُذريَّ
َتتبُعوا ُمدبِرًا، َوَمن َأغَلَق َباَبُه، أو ألَقى ِساَلَحُه َفهو آِمن(.

يُف الَّذي ُيقاُم به الِقصاص، َفَسلََّمه اىل أولياء الِقصاص،  يف امُلغَمد؛ فالسَّ ا السَّ وأمَّ
َوُحكُمه إلينَا.

يوف َبَعث اهللُ هبا نبيه)(  َفَمن َجَحدَها أو َجَحَد َواِحدًا ِمنَها  فَهِذه ]70[ السِّ
َفَقد َكفَر باِم أنَزَل اهللُ َعىَل َرسوَله(.

 )4( اآلية. اجِّ قوله: َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَ

)1(الكايف، الكليني: 5 /10 ح 2، تفسري القمي: 320/2 بتفاوت. 
)2(احلجرات: 9.

ح   613/11 اهلندي:  املتقي  العامل،  كنز   ،336 ح   115/4 الطويس:  الشيخ  األحكام،  )3(هتذيب 
.32967

)4(  التوبة: 19. 
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قاية  بالسِّ َفَخرو  م  فإهنَّ وشيبة:  والعاص،  وجعفر،  ومحزة،   )( عيلٍّ يف  نزلت 
واحِلجابة، فأنَزل اهللُ اآلية.

بيدي  البيِت  ِحجابَة  ألنَّ  ِمنك؛  أفضُل  أنا   :)( لعيلٍّ شيبة  فقال  واختَصموا، 
وعامرته، وقال العبَّاس: أنا أفضُل ِمنك؛ ألنَّ ِسقايَة احلاجِّ بيدي.

.) )(: )أَنا أفَضُل ِمنُكاَم؛ ألينِّ آَمنُت بِاهللِ َقبَلُكاَم، َوَهاَجرُت َوَجاَهدتُّ فقال عيلٌّ

.)(فقالوا: نرىض برسول اهلل 

فصاروا إليه، وأخربوه ذلك، فنَزلت اآلية )1(.

ُثمَّ وَصفه، فقال: الَِّذيَن آَمنُوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا )2(اآلية. 

نَزلت يف عيٍل)( ولفُظها عام، ومعناها خاص.

يف  نزَلت    )3(ُكْم َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ َتتَِّخُذوا  َل  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا  قوله:  ومثله، 
حاطِب بن أيب بلتعة)4( . 

.)5( ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس ومثله: الَِّذيَن َقاَل هَلُ

)1(  تفسري العيايش: 83/2 ح 35 بتفاوت. 
)2(  التوبة: 19. 

)3(  املمتحنة: 1. 
)4(  تفسري القمي: 361/2. 

)5(  آل عمران: 173. 
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 )1( اآلية )2(. وُنوْا اهللَّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا لَ َتُ َ ة أيب ُلبابة: َيا َأيُّ وِمثله يف قصَّ

 )3( اآلية. قوله: َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللِّ

وُروي عن رسول اهلل)( قال: )اشَتدَّ َغَضُب اهللِ َعىَل الَيهوِد؛ َحيُث َقالوا: ُعَزيٌر 
ابُن اهللِ، َواشَتدَّ َغَضُب اهللِ َعىَل النََّصاَرى؛ َحيُث َقالوا: امَلسِيُح ابُن اهللِ، َواشَتدَّ َغَضُب 

اهللِ  ]71[ َعىَل َمن َهَراَق َدِمي َأو آَذايِن يِف ِعرَتيِت( )4(.

. )5(  ن ُدوِن اهللِّ ُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُْم َأْرَبابًا مِّ َ قوله: اتَّ

هَلُم  ُموا  َوَحرَّ َحَراَمًا،  هَلُم   )6( َحلُّوا  َوَلِكن  َواَل َصلُّوا،  هَلُم،  َما َصاُموا  قال: )َواهللِ، 
َحاَلاَلً، َفَداُنوا بِِه، َفَعَبُدوُهم ِمن َحيُث اَل َيشعُرون( )7(.

 . )8( َة َهَب َواْلِفضَّ قوله: َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ

عنى بذلك: )َما َجاَوَز َألَفي ِدرَهم( )9(.

. )10( ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم :قوله

)1(  األنفال: 27. 
)2(  تفسري القمي: 11/1. 

)3(  التوبة: 30. 
)4(  تفسري العيايش: 86/2 ح 43.

)5(  التوبة: 31. 
)6(  هكذا يف األصل، والصحيح: )أحّلوا(. 

 .)(الكايف، الكليني: 53/1 ح 3، دعائم االسالم، النعامين: 2/1، عن اإلمام الصادق  )7(
)8(  التوبة: 31. 

.)( تفسري العيايش: 87/2 ح 53، عن اإلمام الباقر  )9(
)10(  التوبة: 36. 
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م اهللُ فيها القتال، وكان النَّاس ُيعظِّموهنا، وال يقتلون فيها أحدًا، إالَّ قومًا ِمن  حرَّ
ون فيها. م كانوا حُيلِّوهنا، وُيغريِّ طي وخثعم، فإهنَّ

س الكناين، واسمه ُأميَّة بن عوف، يقف يف املوسم، فيقول: قد أحللُت  وكان امُلتلمِّ
مُت بدله َصفَرًا، فإذا آَن  ِدماء امُلحلِّني طي وخثعم يف شهر اهللِ احلرام وأنسأته، وحرَّ
َم  مُت احلرام، فأنزل اهلل سبحانه: إِنَّ الَعاُم امُلقبل تقول: قد أطلُت صفر وأنَسأَته وحرَّ
الَِّذيَن  َأْخَرَجُه  إِْذ  اهللُّ  ُه  َنَصَ َفَقْد  وُه  َتنُصُ إِلَّ  )1( اىل قوله:   اْلُكْفِر يِف  ِزَياَدٌة  النَِّسُء 

 )2( اآلية. َكَفُروْا َثاِنَ اْثَننْيِ

ُروي: )أنَّ رسول اهلل)( ملَّا كان يف الغار، قال أليب بكر: َكأينِّ أنُظُر اىَل َسِفينَِة 
َجعَفر َوأصَحابِِه َكيَف َتُعوُم يِف الَبحِر، َوأنُظُر اىل األَنَصاِر جُمَتِمِعنَي يِف َأفنَِيتِِهم( ]72[ 

.)3(

اآلن  فقال:  إليهم،  بكر  أبو  فنظَر  عينه،  عىل  يده  فَمسَح  فأِرنيهم،  بكر:  أبو  قال 
ْفَل َوَكلَِمُة اهللِّ ِهَي  قُت أنَّك تراهم، وهو قوله: َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ صدَّ

. )4(اْلُعْلَيا

 . )5( ًاْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقال :قوله

قال: ُشبَّانًا وُشيوَخًا )6(.

)1(  التوبة: 37. 
)2(  التوبة: 40. 

.)(بصائر الدرجات، الصفار: 442 ح 14، تفسري القمي: 290/1، عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  التوبة: 40. 
)5(  التوبة: 41. 

)6(  جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 59/5.
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قوله: َلْو َكاَن َعَرضًا َقِريبًا )1( اآلية.

نَزلت يف غزاة تبوك، وكان سبُب غزاة تبوك: أنَّ الضافطة )2( كانوا َيقِدُمون املدينة 
وم،  الرُّ أنَّ  باملدينة:  فأشاعوا  األنباط،  والطَّعام؛ وهم   )3( رمك  الدَّ معهم  ام،  الشَّ ِمن 
قد اجتمعوا، ُيريدون غزَو رسول اهلل)( يف عسكٍر عظيم، وأنَّ هرقل قد سار يف 
م العساكر اىل البلقاء ونَزل  ان وُجذام وهبرا وباهلة، وقد قدَّ جنوده دخلت معه غسَّ

هو محص.

بالد  وهي  تبوك؛  اىل  بالّتهيؤ  أصحابه  أمر  ذلك،   )(اهلل رسول  َسِمَع  فلامَّ 
القبائل حوله واىل  اىل   )(وبعَث رسول اهلل ، احلرِّ البلقاء، وكان يف وقٍت شديد 
ب بثنية الوداع، وأمر أهل اجِلَدة أن ُيعينوا  ة حيثُّهم عىل اجلهاد وأمر بعسكره فرُضِ مكَّ

ة به. َمن ال قوَّ

.)(وخرج عبد اهلل بن ُأيب، وَمن كان معه ِمن املنافقني فرَضب بحذاء رسول اهلل

َأن  َفلَعلََّك  َمعنَا،   )4( َوَهب، سفر  أَبا  َيا  فقال:  اجِلدَّ بن قيس،   ]73[ )(ودعى
ُتِصيَب ِمن َبنَاِت األَصَفِر؟  فقال: واهللِ، يا رسوَل اهلل، إنَّه ليس يف مؤمٍن ِمن أحٍد أشدُّ 
عجَبًا بالنِّساِء منِّي، وأخاُف إن خرجُت معَك أن ال أصرب إذا رأيُت بنات األصفر، 

فال تعنُّتي وأذن يل أن ُأقيم.

)1(  التوبة: 42. 
ابن  العرب،  لسان  املتاع،  حتمل  التي  والعري  واألمحال،  املرية  حلمل  يكرون  األنباط  من  قوم  وهم    )2(

منظور، مادة )ضفط( 344/7. 
)3(  هو الدقيق والكحل وغريمها، تاج العروس، الزبيدي، مادة )درمك( 566/13.  

)4(  هكذا يف األصل، ويف املصدر: )تسافر(.  
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وقال لقومه: وحيكم، ال ترجوا يف احلرِّ فعنَّفه ابنه فأخذ نعله ورَضب به وجه ابنه، 
ن َيُقوُل اْئَذن ل )1( اآلية. فأنزَل اهللُ: َوِمنُْهم مَّ

ِمن  َيرِجُع  مثل حرب غريهم، ال  وم  الرُّ أنَّ حرب  يرى  دًا  أنَّ حممَّ أُترى  قال:  ُثمَّ 
هؤالء أحٌد أبدًا، فأنزَل اهللُ: إِن ُتِصْبَك َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم)2(  اآليات.

فلامَّ اجتمعت لرسول اهلل)( عىل اخليول، رحل ِمن ثنية الوداع، وخلَّف أمري 
)( وقالوا: ما خلَّفه إالَّ تشاؤمًا  املؤمنني)( عىل املدينة، فأرجف املنافقون بعيلٍّ
 )(اهلل رسول  َق  وحَلِ وسالحه،  سيفه  فأخذ   )(عليًَّا ذلك  فبلغ  له،  ورهًا  به، 

باجلرف.

امُلنَافِقنَي  َيا َرُسوَل اهللِ، إنَّ  بِامَلدينَِة؟  قال:  ُفَك  ُأَخلِّ فقال له رسول اهلل)(: )أمَل 
َقاُلوا: إنََّك َخلَّفَتنِي َتَشاؤَمًا؟ .

فقال رسول اهلل)(: َكذُبوا، َأَما َترىَض َيا َعيّل َأن َتُكوَن ِمنِّي بَِمنِزَلِة َهاُروَن ]74[ 
تِي، َوَأنَت َوِزيِري، َوَأنَت َأِخي  ُه اَل َنبِيَّ َبعِدي، َأنَت َخِليَفتِي ِمن ُأمَّ ِمن ُموَسى، إالَّ أنَّ

.)3( ))(نَيا َواآلِخَرة، فَرِجع يِف الدُّ

اىل  املنافقني  ِمن  معه  كان  بَمن  ُأيّب  بن  اهلل  عبد  َرجع  الوداع،  ثنية  ِمن  ارحتل  فلامَّ 
.)(املدينة، وأقبلوا ُيرِجفون برسول اهلل

)1(  التوبة: 49. 
)2(  التوبة: 50. 

املنِزَلة،  ى: حديث  املسلمني، وُيسمَّ املتفق عىل صحته عند  املعروفة،  املشهورة  )3(  وهو من األحاديث 
ابن  طالب،  أيب  بن  عيّل  مناقب   ،80 ح   106/8 الكليني:  الكايف،   ،97 ح   159/1 الربقي:  املحاسن، 

املغازيل: 44، مسند أمحد بن حنبل: 170/1، صحيح البخاري: 208/4، صحيح مسلم: 120/7.
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وجاء البكاؤون اىل رسول اهلل)( وهو بثنية الوداع؛ وهم سبعٌة ِمن بني عمرو 
، وِمن بني واقف هرم بن ُعمري، وِمن بني  بن عوف، ومنهم: سامل بن ُعمري )1( بدريٌّ
ُق  ق بَِعَرِضه )3( فقال، واهللِ، ما ِعندي ما أتصدَّ حارثة علبة بن زيد )2( وهو الَّذي تصدَّ

ً، فقال رسول اهلل)(: )َقد َقبَِل اهللُ َصَدَقُتك(. به، وقد جعلُت َعَريِض ِحالَّ

محن بن كعب )4( وِمن بني سلمة، عمرو  وِمن بني مازن بن النَّجار أبو ليىل، عبد الرَّ
بن غنمة )5( وِمن بني ُرزيق، مسلمة بن صخرة، وِمن بني ُسليم العرباض )6(.

َعَل  َولَ  َعَفاء  الضُّ َعَل  لَّْيَس  فيهم:  اهللُ  فأنزل   )(اهلل رسول  اىل  فجاؤوا 
امْلَْرض)7(  اآليات، وامُلستأِذُنوَن ثامنون رجاًل.

ًا وال  وتلَّف عن رسول اهلل)( قوٌم ِمن أهل نيِّاٍت وبصائر، مل يكن تلِّيهم شكَّ

)1(ابن ثابت بن كلفة بن ثعلبة، شهد مجيع املشاهد مع رسول اهلل)(، بقي اىل خالفة معاوية ن ينظر 
ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد: 28/2، الثقات، ابن حبان: 158/3، الوايف بالوفيات، الصفدي: 

.217/9
)2( له صحبة، من البكائني، ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد: 370/4، االستيعاب يف معرفة 

األصحاب، ابن عبد الرب: 1245/3.
مادة  منظور،  ابن  العرب،  لسان  والدنانري،  الدراهم  سوى  عرض،  فهو  يشٍء  كل  املتاع،  الَعرض:   )3(

)عرض( 140/9. 
)4(األنصاري، مازين، مات يف والية سليامن بن عبد امللك، ينظر ترمجته يف: الثقات، ابن حبان: 251/3، 

املحرب، البغدادي: 281.
أنساب   ،124/4 األثري:  ابن  الغابة،  ُأسد  يف:  ترمجته  ينظر  بدري،  ثعلبة،  أخو  سواد،  بن  عدي  )5(ابن 

األرشاف، البالذري 248/1. 
)6(العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد: 276/4،تاريخ 

االسالم، الذهبي: 319/5.
)7(التوبة: 91. 
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ارتيابًا؛ لكنَّهم قالوا: َنلَحق برسول اهلل)( منهم: ابن خيثمة، ركَب ]75[ راحلته، 
َق بُعمري ابن وهب فاصطحبا، فلامَّ كانا قريبني ِمن تبوك،  فلامَّ بلَغ بعض الطَّريق، حَلِ

قال: يا ُعمري، إنَّ يل َدينًَا، فتأخر عنِّي أتقدم اىل رسول اهلل)( فتأخر عنه.

 :)(فقال رسول اهلل )(فنظَر النَّاس اىل راكٍب عىل الطَّريق، فأخربوا رسول اهلل
اه خريًا.  )ُكن أَبا َخيَثَمة( فأقبل أبو خيثمة، فأخرَب رسول اهلل)( بام كان منه، فجزَّ

 )1( أعجَفًا  كان  مَجََلُه  ألنَّ  ��اٍم؛  أيَّ ثالثة   )(اهلل رسول  عن  تلَّف  ذّر  أبو  وكان 
فتخلَّف ليعلفه، ُثمَّ خَرج فَلِحَق برسول اهلل)( وكان مَجُله قد وقف عليه، فرتكه 

ومَحَل ثِياَبه عىل ظهره.

فلامَّ ارتفع النَّهار، نظَر املسلمون اىل شخٍص ُمقبٍِل، فقال رسول اهلل)(: )ُكن َأَبا 
َذّر( فلامَّ ظهَر، قالوا: يا رسوَل اهللِ، هذا أبو ذّر، فقال: )إنَّه َعطَشاٌن َفأدِرُكوُه بِامَلاِء(.

وواف أبو ذّر اىل رسول اهلل)( ومعه ماٌء يف أدواٍة، فقال)(: )َيا أَبا َذَر، َمَعَك 
َماء َوَعطشَت(؟!  قال: نعم يا رسوَل اهللِ، أتيُت اىل صخرٍة فيها ماٌء َعذٌب باِرٌد، فقلُت 

ال أرشبه حتَّى يرشبه رسوُل اهللِ، فقال: 

َوَتدُخل  َوحَدَك،  َوُتبَعُث  َوحَدَك،  َومَتوُت  َوحَدَك،  َتِعيُش  َذّر،  َأَبا  َيا  اهللُ  )َرمِحََك 
َوَدفنَِك،  جَتِهيَزَك  َيَتولَّوَن  الِعَراِق،  َأهِل  ِمن  َقوٌم  بَِك  َيسَعُد  َوح��َدَك،  اجَلنََّة   ]76[

اَلة َعَليَك( )2(. َوالصَّ

بذة، فوقف عىل  بذة، كان له ابٌن ُيقال له َذر، فامت ابنه بالرَّ ه عثامن اىل الرَّ فلامَّ سريَّ

)1(اجلمل األعجف: اهلزيل، القاموس املحيط، الفريوزآبادي، مادة )عجف( 172/3. 
)2(اخلصال، الصدوق: 183 ح 249، تفسري القمي: 295/1. 
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ُثّم رفَع يده،  بالوالدين،  ًا  بارَّ يا ذر، فلقد كنَت كريم اخلُلق،  َرمِحَك اهللُ  قربه، وقال: 
�ُهمَّ إنََّك فرضَت عليه لك حقوقًا، وفرضَت يل عليه حقوقًا، وقد وهبته ما  وقال: اللَّ
فرضَت عليه ِمن ُحقوقي، فَهب له ما فرضَت عليه ِمن حقوقك، فإنَّك أوىل بالَكرِم 

واجلُوِد ِمنِّي، قد ذكرنا خربه )1(.

رسول  له  فقال  ب،  امل��رضِّ له:  ُيقال  رجٌل  تبوك  يف   )(اهلل رسول  مع  وكان 
العبيد والنِّساء،  ألفًا، ِسوى  هم، خسٌة وُعرشون  الَعسَكِر( فعدَّ أهَل  اهلل)(: )ُعدَّ 
رجٍل  ألِف  ُكلِّ  ِمن  رُجاًل،  وعرشون  خسٌة  ُهم  فقال:  هم،  فعدَّ امُلؤِمننَي،  ُعدَّ  فقال 

واحد.

وعن أيب جعفر)( قال: )َبينَا رسول اهلل)( يِف َبعِض َأسَفاِرِه، إذ َلِقَيُه َركٌب، 
َفاَم  َقاَل:  ُمؤِمنُوَن،  َقوٌم  َقاُلوا:  َأنُتم؟   َفَقاَل: َمن  َرُسوَل اهللِ،  َيا  َعَليَك  اَلُم  السَّ َفَقاُلوا: 

َضا بَِقَضاِء اهللِ، َوالتَّفويَض َوالتَّسِليَم ]77[ أِلَمِر اهللِ. َحِقيَقُة إياَمنُِكم؟  َقاُلوا: الرِّ

َفَقاَل رسول اهلل)(: ُعَلاَمٌء ُحَكاَمء، َكاُدوا ِمَن احِلكَمِة َأن َيُكوُنوا َأنبَِياء، َفإن ُكنُتم 
إَليِه  ِذي  الَّ اهللَ  َواتُقوا  َتأُكلوَن،  اَل  َما  جَتَمُعوا  َواَل  َتسُكنوَن،  اَل  َما  َتبنُوا  َفاَل  َصاِدِقنَي، 

ُترَجُعون( )2(.

رسول  خرُب  بلغُهم  فلامَّ  بتبوك،  ُمقيٌم  وهو  ايا،  الرسَّ  )(اهلل رسول  بعَث  ُثمَّ 
قوا. وا وتفرَّ اهلل)( وكثرة َمن معه، شحُّ

وكان هرقل، قد بعَث مقدمته اىل البلقاء، يف خيٍل كثرية، فلامَّ بلغهم نزوَل رسول 
 )(عَب وَرجعوا اىل محص، وبعَث رسول اهلل اهلل)( تبوك، هاهلُم ودخلهم الرُّ

)1(  تفسري القمي: 295/1. 
)2(  التوحيد، الصدوق: 371 ح 12.  
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اىل هرقل وكتَب إليه: 

ا َبعُد،  وِم، أمَّ د َرُسوُل اهللِ، اىَل ِهرَقل َعظِيُم الرُّ ِحيِم، ِمن حُممَّ مَحِن الرَّ )بِسِم اهللِ الرَّ
َفاسَتِعد  َعَليَك،  اهللَ  َوَنسَتحِكُم  ِملَّتَِك،  َأهِل  ُجرُم  َعَليَك  َتفَعَل  مَل  َوإْن  َتسَلم،  َفأسِلم 

لِلُمَحاَرَبِة(.

فلامَّ َورَد عليه الكتاب، أشفَق ِمن حُماربته وكتَب إليه كتابًا لطيفًا، وسأله االنرصاف 
سنته حتَّى ُيداري أهَل دينه )1(.

ايا،  الرسَّ يبعُث  امًا،   أيَّ  )(اهلل فأقام رسول  إليه هبدايا  وبعث  قيرص  اىل  وكتَب 
فربام جاؤوا باالبل والغنم .

وبعَث ]78[ رسوُل اهللِ خالد بن الوليد، يف أربعامئٍة وعرشين رُجاًل اىل ُأكيدر بن 
عبد امللك، َمِلُك دومة اجلندل، وكان له ِحصٌن حصني، فقال خالد: يا رسوَل اهللِ، 

كيف يل بُأكيدر يف ِحصنه؟  فقال)( له: )إنََّك جَتِدُه َيِصيُد الَبَقَر( )2(.

ان  حسَّ وأخره  ُأكيدر  فخرج  له،  فكُمَن  اجلندل،  دومة  أتى  حتَّى  خالد،  فخَرج 
ان،  ليصيدوا البقر فخرج اجلندل، فكَمن له خالد بن الوليد، فأرَس ُأكيدر، وقتَل حسَّ

وهرَب الباقون.

وأقبَل خالد اىل باب احِلصن، فلم يفتحوا له الباب، فقال خالد: سلهم أن يفتحوا 
الباب؟  قال: ال تفتحونه )3( ولو قتلني، لكن أنا ُأصاحلك عىل ألفي بعرٍي، وثامين مئة 

)1( املصنف، الصنعاين: 346/5 ح 9724، البداية والنهاية، ابن كثري:300/4.
)2(  تاريخ األمم وامللوك، الطربي: 372/2.

)3(هكذا يف األصل، والصحيح: )ال تفتحوا له(.
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فلامَّ  إليه،  فدفعها  فَقبَِل خالد،  ُحلَّة،  وألفي  وأربعامئة سيف،  درٍع،  وأربعامئة  رأٍس، 
اىل   )(اهلل رسول  دعاه  وافاه،  فلامَّ   )(اهلل رسول  اىل  خالد  له  رَشَطُه  ما  أعطاه 

االسالم وأسلم، وكتَب له رسول اهلل)( كتابًا.

أزوادهم،  وذهبت  وأرملوا،  شديد  النَّاس جهٌد  فأصاب   )(اهلل وبقي رسول 
له،  فُبِسَط   )1( بنطٍع   ]79[  )(اهلل رسول  فأمَر   )(اهلل رسول  اىل  ذلك  فشكوا 

وقال: )َمن َكاَن ِعنَدُه يَشٌء َفلَيأِت به أو ُسَويق(. 

جل يأيت بنصِف صاٍع ِمن متر، أو بيشٍء ِمن دقيٍق، أو ُسويٍق، حتَّى كان  حتَّى كان الرَّ
جل يأيت بكفٍّ مِمَا ِعنَده، وكان جيعُل ُكلَّ ِصنٍف منها عىل ِحدة، ُثمَّ وضَع يده عىل  الرَّ
اَد َفلَيحرض( فأقبَل النَاُس يأخذون  يشٍء، ُثمَّ ألقى عليه مالءًة، ُثمَّ نادى: )َمن َأَراَد الزَّ

ويق،  والتَّمر، حتَّى أخَذ مجيُع أهِل الَعسكر. قيق، والسُّ ما حيتاجون إليه ِمن الدَّ

به،  وَعِجنوا  بئرها،  ماِء  ِمن  النَّاُس  استسقى  احِلجر،   )(اهلل رسول  نزَل  فلامَّ 
َواَل  اَلِة،  لِلصَّ امَلاِء  هِبََذا   )2( هَتنَوا  )اَل   :)(اهلل رسول  فنادى  وتوضؤوا،  وطبخوا، 
َترَشُبوا، َواَل َتسُقوا ِرَكاَبُكم، َواَل َتعِجنُوا ِمنُه، َواَل َتطُبُخوا، َوَمن َعجَن ِمنُه َفلَيعِلفُه 
ل  َراِحَلَتُه، َولَيُصبَّ الطَّبِيَخ( فأكفأ النَّاُس ُقدوَرهم، وصبُّوا ما كان يف أوعيتهم، وحتوَّ
َملُعوَنٌة،  باَِلٌد  َهِذِه   :)(وقال بوا،  ورَشِ فاستقوا  ُأخرى،  بئٍر  اىل   )(اهلل رسول 
َب َأْصَحاُب اِلْجِر )3( اآلية، َوهَي َهِذِه الباَِلد. خَمُسوٌف هِبَا، وهو قوله تعاىل: َكذَّ

ُمؤمنون  قوٌم  وتلَّف  امُلنافقني،  ِمن  قوٌم   )(اهلل رسول  عن  تلَّف  قد  وكان 

)1(  هو بساٌط من األديم، مجعه نطاع، جممع البحرين، الطرحيي: 394/4.
)2(  هكذا يف األصل، والصحيح: )ال تتوضوا(.

)3(  احلجر: 80.
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بيع )2( وهالل بن  اعر )1( ومرارة بن الرَّ ُمستبرِصون ]80[ منهم: كعب بن مالك  الشَّ
ُأميَّة )3(.

المة، وسلَّموا عليه، فلم َيردَّ عليهم  فلامَّ واف رسوُل اهلل)( أقبلوا هُينيه )4( بالسَّ
الم، فجاءت  وا السَّ الم، وأعَرض عنهم، قال مالك: سلَّمنا عىل إخواننا، فلم َيردُّ السَّ
أزواجنا،  عىل  سخطك  بلغنا  قد  اهللِ،  يا رسوَل  فُقلن:   )(اهلل اىل رسول  نساؤهم 

.) فنعتزهلم؟  فقال رسول اهلل)(: )اَل، َوَلِكن اَل َيقَرُبوُكنَّ

فخرجوا اىل اجلبل، وقالوا: ال نزال فيه حتَّى يتوَب اهللُ علينا أو نموت، فخرجوا 
اىل داب جبل باملدينة وكانوا يصومون وكان أهاليهم يأتوهنم بالطَّعام فيضعونه ناحيًة 
امًا كثرية يبكون اللَّيل والنَّهار ويدعون  ُثمَّ ُيولُّون عنهم وال ُيكلِّموهنم فبقوا عىل هذا أيَّ

اهللَ أن يغفَر هلم.

فلامَّ طاَل عليهم األمُر، قال كعب: يا قوم، قد َسخَط اهللُ ورسوله علينا، إخواننا 
قوا يف  وأهلونا َسخطوا علينا، فال ُيكلِّمنا أحد، فِلم ال يسخُط بعضنا عىل بعض، فتفرَّ
اجلبل، وحلفوا أن ال ُيكلِّم أحٌد منهم صاحبه حتَّى يموت،أو يتوَب اهللُ عليه،فبقوا 

اٍم عىل هذا. ثالثة أيَّ

)1(صحايب، شاعر، أنصاري، سلمي، من أشعر الصحابة، ينظر ترمجته يف: الرجال، الشيخ الطويس: 46 
)356(، نقد الرجال، التفرييش: 68/4 )5387(، تقريب التهذيب، ابن حجر: 43/2 )5667(.

)2(  صحايب، أنصاري، من الذين تلفوا يف غزاة تبوك، املعارف، ابن قتيبة: 343، اإلصابة، ابن حجر: 
.)7882( 52/6

)3( بن عامر بن قيس، أنصاري، شهد بدرًا وما بعدها، االستيعاب، ابن عبد الرب: 1542/4 )2689(، 
الوايف بالوفيات، الصفدي: 217/27.

)4( هكذا يف األصل، والصحيح: )هينئونه(.
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ُأمِّ سلمة، نزلت توبتهم عىل  فلامَّ كان يف اللَّيلة الثالثة، ورسول اهلل)( يف بيت 
رسول اهلل)( وهي: َلَقد تَّاَب اهلل َعل )1( اآلية ]81[.

َبُعوُه يِف َساَعِة  اتَّ َلَقد تَّاَب اهلل َعَل النَّبِيِّ َوامْلَُهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن  وإنَّام نزَل: 
ُه ِبِْم )2( ُثمَّ تاب اهللُ  نُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ ِة ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق مِّ اْلُعْسَ

عليهم لِيتوبوا  )3(.

قوا برسول  أي: ملَّا تابوا؛ وهو: أبو ذّر، وأبو خيثمة، وُعمري بن وهب، الَّذين حَلِ
ُفوْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت  اهلل)( بتبوك، ونزَل يف هؤالء اللَّيلة: َوَعل الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ُخلِّ
َعَلْيِهُم األَْرُض بَِم َرُحَبْت )4( حيُث مل ُيكلِّمُهم رسول اهلل)(  وأخزاهم وأهاهنُم.

.)5( َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم :قوله

رقوا. يعني: حيُث َحلفوا أالَّ ُيكلَِّم بعضهم بعضًا وتفَّ

ِذيَن َخاَلُفوا، َوَلو ُخلُِّفوا َما َكاَن َعَليِهم َعيٌب( )6(. اَم َنَزَلت: َوَعىَل الثَّاَلَثِة الَّ )إِنَّ

وكان مع رسول اهلل)( ثالثون ألفًا، واخليل عرشُة أآلف فرس، وكان رسول 
زيد  اىل  فدفعها  منه  أخذها  ُثمَّ   )7( حزم  بن  اىل عامرة  النَّجار  َبنِي  رايَة  دفَع   )(اهلل
ُموا  ُقدِّ َوَلِكن  )اَل،  قال:   ، لعلَّك وجدتَّ عيلَّ اهللِ،   يا رسوَل  فقال عامرة:  ثابت،  بن 

)1(  التوبة: 117.

)2(  التوبة: 117.
)3(  تفسري القمي: 296/1.

)4(  التوبة: 77.
)5(  التوبة: 118.

.)(تفسري القمي: 297/1، عن اإلمام الكاظم  )6(
)7(  ينظر ترمجته يف: الطبقات الكربى، ابن سعد: 486/3، التاريخ الكبري، البخاري: 494/6 )3091(.
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َعًا( )1(. ُم َوإْن َكاَن َعبَدًا أسَود جُمَدَّ بِالُقرآِن، َوَزيٌد َأكَثُر َأخَذًا لِلُقرآِن ِمنَك، َوالُقرآُن ُيَقدِّ

ثابت،  بن  وديع  منهم:   )(اهلل رسول  مع  يسريون  املنافقني،  ِمن  رهٌط  وكان 
س بن سويد ]82[ وابن محني )2( وثعلبة بن حاطب )3(. واحلالَّ

هم، وكان عدى مقرس يف  بني األصفر، كمثال عزِّ ماله  نون  فقال حاطب: حيسِّ
وقال  اللِّقاء،  ِعنَد  وأجبننا  ألِسنًة  وأكذبنا  ُبطونًا  أرعننا  ُهم  وديعة:  وقال   )4( اجلبال 
ٌد صاِدقًا، لنحُن رشٌّ ِمن احلمري، وقعَد عن القوم بال إذٍن. س: واهللِ، إن كان حُممَّ احلالَّ

ر بن يارس: )َأدِرك الَقوَم،    فنزَل جربئيل، وأخربه بذلك، فقال رسول اهلل)( لعامَّ
وَسلُهم َعامَّ َقاُلوا، َفإن أنَكُروا، َفأخرِبُهم باَِم َقاُلوا(.

فذهَب إليهم فأعلمهم، فجاؤوا اىل رسوِل اهللِ)( يعتذرون إليه، فقال وديعة: 
قال خميش  فيام  اهللُ  وأنزَل  إليه،  يلتفت  فلم  ونلعب،  نخوُض  ُكنَّا  إنَّام  اهللِ،   يا رسوَل 

َل )5( اآليات )6(. ألصحابه: ْيَذُر امْلُنَافُِقوَن َأن ُتنَزَّ

وجاء قوٌم ِمن األعراب يستأذنون رسول اهلل)( يف امُلقام، وقال خميش )7(: واهللِ، 

)1(  املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري: 421/3، تاريخ دمشق، ابن عساكر: 36/2.
واألجدع: مقطوع األنف أو األذن أو الشفة، القاموس املحيط، الفريوزآبادي، مادة )جدع( 11/3.

)2(  وهو سامك بن خمرمة، أنساب األرشاف، البالذري: 198/11.
)3(  ينظر ترمجته يف: الرجال، الطويس: 31 )120(، جامع الرواة، األردبييل: 140/1، طرائف املقال، 

الربوجردي: 130/2 )7947(.
)4(  هكذا يف املخطوط، وهي عبارة غري مفهومة، ويف املغازي للواقدي: 1066/2، العبارة هكذا: )فقال 

ثعلبة: أحتسبون قتال بني األصفر كقتال غريهم؟  واهلل لكأهنم غدًا مقرنني يف اجلبال(.
)5(  التوبة: 64.

)6(  تفسري القمي: 301/1 بتفاوت.
)7(  وهو خميش بن احلمري األشجعي، التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس: 250/5.
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لو دريُت أينِّ ُأقاىض عىل أن يرضب كل واحٍد منَّا مائة رطل، وكنَّا نلعُب وال ينِزل فينا 
قرآن، عىل حدِّ االستهزاء.

ُروَن ِمَن األَْعَراِب  )1( اآلية يف سورة األنفال )2( ونصفها يف  فنزل: َوَجاء امْلَُعذِّ
التَّوبة.

ُلَباَبة، َقد َتاَب اهللُ َعَليَك َتوَبًة، َلو ُولِْدتَّ ِمن َبطِن  وقال رسول اهلل)(: )َيا أَبا 
ُق باميل ُكلِّه، قال: )اَل(  َك َيوَمَك ]83[ َهَذا َلَكَفاَك( قال: يا رسوَل اهللِ، أنا أتصدَّ ُأمِّ
اهللُ:   فأنَزَل  )َنَعم(  فبثلثه، قال:  بنِصفه، قال: )اَل( قال:  بُثلثيه، قال: )اَل( قال:  قال: 

ْم )3( اآلية )4(. ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

َدَقاِت )5( اآلية. ن َيْلِمُزَك يِف الصَّ قوله: َوِمنُْهم مَّ

مها عىل  دقات فيهم، فلامَّ قسَّ ُم الصَّ جاء األغنياُء، وظنُّوا أنَّ رسول اهلل)( ُيقسِّ
الثَّامنية أقسام، فَتغاَمزوا عىل رسول اهلل)( وملزوه )6(.

َدَقاُت لِْلُفَقَراء )7( اآلية. َم الصَّ قوله: إِنَّ

أخَرج مجيَع النَّاِس منها غرَي هؤالء الثَّامنية أصناف.

)1(  التوبة: 90.
)2(  ليس يف سورة األنفال من آية تشري هلذا املعنى.

)3(  التوبة: 103.
)4(  تفسري القمي: 304/1.

)5(  التوبة: 103.
)6(  تفسري القمي: 298/1 بتفاوت.

)7(  التوبة: 60.
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ِعَيااَلهِتِم(  َعن  َمؤوَنة  َوَعَليِهم  َيسَأُلوَن،  اَل  ِذيَن  الَّ )الُفقَراُء   :)(العامِل قال 
اىل قوله:   )1(  وْا ُأحِصُ الَِّذيَن  لِْلُفَقَراء  الَبَقَرِة:  ُسوَرِة  يِف  َقوُله  َذلَِك،  َعىَل  لِيُل  َوالدَّ

 .)2( افًا لَ َيْسَأُلوَن النَّاَس إِْلَ

َوالَعاِمِلنَي،  َوامَلجُذِمنَي،  والُعرَجاِن،  الُعمَياِن،  ِمن  َماَناِت  الزَّ َأهُل  ُهم  َوامَلَساِكني؛ 
َفِة ُقلوهَبُم. َعاة، َوامُلؤلَّ َوُهم: السُّ

ُدوا اهللَ، َوَخَلُطوا ِعَباَدة َمن ُدوِن اهللِ، َومَل َتدُخل  قال الباقر)(: )ُهم َقوٌم َوحَّ
فُهم َوُيعّلمُهم َكياَم ُيعَرَفوا،  َدًا َرسوَل اهللِ، َوَكاَن َرُسوُل اهللِ َيَتألَّ امَلعِرَفة ُقُلوهَبُم، َوَأنَّ حُممَّ

ِذيَن َرِغُبوا( )3(. َدَقاِت لِلَّ َوَجَعَل هَلُم َنِصيَبًا يِف الصَّ

اَراٌت يِف َقتِل اخلََطأ، َويِف الظَِّهاِر، َويِف األَياَمِن، َويِف َقتِل  َقاِب: َقوٌم َلِزَمُهم َكفَّ َويِف الرِّ
ُروَن،  َوُهم ُمؤِمنَِون ]84[ َفَجَعَل اهللُ هَلُم َسهاَمً  يِد يِف احلََرِم، َوَليَس ِعنَدُهم َما ُيَكفِّ الصَّ

َر َعنُهم )4(.  َدَقاِت لُِيَكفِّ يِف الصَّ

كاة ال  م العبيد الَّذين ُيعطوَن ِمن ماِل الزَّ َقاِب )5(  إهنَّ أقوُل: إنَّ قوله: َويِف الرِّ
يقبلون، والغارمون؛ قوٌم وقَعت عليهم ِديوٌن أنفقوها يف طاعِة اهللِ ِمن غرِي إرساٍف، 

دقات. فيجُب عىل اإلمام أن يقيض عنهم ِمن ماِل الصَّ

ًا، وقوٌم ِمن  بِرَّ ُينفقون  ما  ِعنَدُهم  ويف سبيل اهللِ: قوٌم خَيرُجون يف اجلهاد، وليَس 

)1(  البقرة: 273.

)2(  البقرة: 273.
)3(  تفسري القمي: 300/1.
)4(  تفسري القمي: 301/1.

)5(  البقرة: 177.
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وَن به، أو يف مجيع ُسبِل اخلرِي، فعىل اإلمام أن ُيعطيهم ِمن  املؤمنني َليَس ِعنَدُهم ما حَيجُّ
دقات. ماِل الصَّ

بيل: ُأمناُء الطَّريق؛ الَّذين يكونون يف األسفار يف طاعة اهللِ، فُقطَِع عليهم،  وابُن السَّ
دقات، ونزلت هذه  الصَّ ِمن مال  اىل أوطاهنم  يردَّهم  أن  فَعىل اإلمام  وذَهَب ماهلُم، 

اآلية قبل هذا الوقت.

قوله: َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َويُِقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن )1( اآلية.

نزلت يف عبد اهلل بن ُنفيل )2( كان ينقل حديثه)( اىل املنافقني وينمُّ عليه، فأخربه 
جربئيل به، فدعاه، فاعتذر، قال: )َقبِلُت ُعذَرَك، َفاَل َتُعد( فَرِجَع اىل أصحابه، وقال 

إنَّام حمّمد ُأذن أسمعه قبله )3(.

وْا  قوله: َيْلُِفوَن بِاهللِّ َما َقاُلوْا َوَلَقْد َقاُلوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا َبْعَد إِْساَلِمِهْم َوَهُّ
. )4( بَِم َلْ َينَاُلوْا

ة الوداع يف أصحاب العقبة،  نَزلت بعَد ]85[ ما َرجَع رسول اهلل)( ِمن حجَّ
وا اخِلالفة يف أهِل بيته، ُثمَّ قعدوا له يف العقبة لِيقتلوه،  الَّذين حتالفوا يف الكعبة، أالَّ يردُّ
م مل يقولوا ِمن ذلك شيئًا،ومل  فُهم رسول اهلل)( ذلك فجاؤوا إليه،وحلفوا أهنَّ فعرَّ

ُيريدوا قتله)5(.

)1(  التوبة: 61.
)2(  الكناين، ال يعرف له صحبة، وقيل: بل هو صحايب، ينظر ترمجته يف: اإلصابة، ابن حجر: 215/4 

.)5014(
)3(  تفسري القمي: 300/1 بتفاوت وتفصيل أكثر.

)4(  التوبة: 74.
)5(  تفسري القمي: 175/1 بتفاوت واختالف.
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ارًا )1( اآلية. ُذوْا َمْسِجدًا ِضَ َ قوله: َوالَِّذيَن اتَّ

قوٌم ِمن املنافقني، قالوا: يا رسوَل اهللِ، ائَذن لنا أن نبني مسجدًا يف بني سامل، وكان 
اهب وكان كافرًا، وكان ابنه حنظلة بن أيب عامر )2(  م جيتمعون بأيب عامر الرَّ سببه أهنَّ

قد أسلم، وُقتَل يوم ُأحد، وكان ُيدعى غسيل املالئكة )3(.

. )4( َوإِْرَصادًا ملَِّْن َحاَرَب اهلَل َوَرُسوَلُه :قوله

بن  وعامر  خشم  الدَّ بن  مالك   )(اهلل رسول  فبعث  اهب،  الرَّ عامر  أبا  يعني: 
عدي، وعرضا حّل؛ أن هيدموه وحيرقوه، ففعلوا ذلك )5(.

ابنه عبد اهلل  ُأيّب، وكان  املدينة، مِرَض عبد اهلل بن  اىل   )(وملَّا َرجَع رسول اهلل
مؤمنًا، فجاء اىل رسول اهلل)( وقال: إن مل يأت أيب كان ذلك عارًا )6( علينا، فدخل 

عليه رسول اهلل)( واملنافقون حوله، فقال له:

فرَفع طرفه، وقال: ليس هذا وقُت عتاٍب، صلِّ  َهؤاَلِء(  هَنَيُتَك َعن ُصحَبِة  )َقد 
، فصىلَّ عليه، فقال له عمر: أمل ينهك ]86[ اهلل  ، واستغفر يل يا رسوَل اهللِ، وُتويفِّ عيلَّ
أن ُتصيلِّ عىل أحدهم، أو تُقم عىل قربه؟  فأعرض عنه رسول اهلل)( فأعادها عليه، 
َناَرًا،  َقرَبُه  احُش  �ُهمَّ  اللَّ ُقلُت:  اَم  إنَّ ُقلُت،  َما  َأَتدِري  )َويَلَك،   :)(فقال رسول اهلل

)1(  التوبة: 107.
)2(  بن صيفي بن زيد، يعرف بالراهب، أنصاري، أويس، ينظر ترمجته يف: تقريب التهذيب، ابن حجر: 

.)3296( 488/1
)3(  تفسري القمي: 305/1 بتفاوت وزيادة.

)4(  التوبة: 107.
)5(  تفسري القمي: 305/1 بتفاوت.

)6(  هكذا يف األصل، والصحيح: )عار(.
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َواصِلِه َناَرًا( فبدا ِمن رسول اهلل)( ما مل يكن حُيبَّه فدفنوه.

أن  اهللُ  ينَهك  أمل  عمر:  فقال  له،  فاستغفَر  له،  استغفر  اهللِ،  رسوَل  يا  ابنه:  قال    
ُت َفاخرَتُت( َقاَل اهللُ ُسبَحاَنُه،  تستغِفر للمنافقني؟  فقال رسول اهلل)(: )إينِّ ُخريِّ
. )1( ْم ًة َفَلن َيْغِفَر اهللُّ هَلُ ْم َسْبِعنَي َمرَّ ْم إِن َتْسَتْغِفْر هَلُ ْم َأْو لَ َتْسَتْغِفْر هَلُ َقاَل: اْسَتْغِفْر هَلُ

َتَركَت   ، َعيلِّ َيا  َفَقاَل:   ، احلَجِّ َطِريِق  احلَُسنِي)(يِف  بِن  َعيلَّ  هِري  الزُّ َلَقى  قال: 
ى ِمَن  اجِلَهاَد َوُصعوَبَتُه، َوأقَبلَت َعىَل احلَجِّ َولِينِِه، َفَقاَل: إنَّ اهللَ َيُقوُل: إِنَّ اهللَّ اْشَتَ

امْلُْؤِمننَِي َأنُفَسُهْم)2( اىل قوله:  التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن )3( اىل آخر اآلية.

ِذيَن َهِذِه ِصَفَتُهم، َجاَهدَنا َمَعُهم،  َفَقاَل َعيلُّ بِن احلَُسنِي)(: )إَذا َرَأينَا َهؤاَلِء الَّ
.)4( ) َوَكاَن اجِلَهاُد َأفَضُل ِمن احَلجِّ

 . )5( ائُِحوَن قوله: السَّ

ائمون )6(. هم: الصَّ

قوله: َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم )7( اآلية.

ُسئَل العامِل)( عنها؟  فقال: )َما َيُقوُل النَاُس فِيَها، َوامَلوِعَدُة َكاَنت مِمَن؟  َقاُلوا: 

)1(  التوبة: 107، تفسري القمي: 302/1.
)2(  التوبة: 111.
)3(  التوبة: 112.

)4(  الكايف، الكليني: 22/5 ح 1، االحتجاج، الطربيس: 44/2.
)5(  التوبة: 112.

)6(  هتذيب األحكام، الشيخ الطويس: 130/6 ح 224، جممع البيان، الطربيس: 130/5.
)7(  التوبة: 114.
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َيُقوُلوَن: إنَّ امَلوِعَدة َكاَنت ِمن إِبَراِهيَم أن َيسَتغِفَر أِلَبِيِه.

  فقال: َبل َكاَنت ِمن أيب إبَراِهيَم أالَّ ]87[ َيعُبَد األصنَاَم، َفَقاَل َلُه إِبَراِهيم: إن مَل 
أ ِمنُه( )1(. َتعُبِد األَصنَام اسَتغَفرُت َلَك، َفَلامَّ َعِلَم أنَّه اَل َيَدُع ِعَباَدَة األصنَاِم َترَبَ

.)2( اٌه وقوله: إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ

اٌء َحليم )3(. أي: َدعَّ

 .)4(  َتنْيِ ًة َأْو َمرَّ رَّ ُْم ُيْفَتنُوَن يِف ُكلِّ َعاٍم مَّ قوله: َأَولَ َيَرْوَن َأنَّ

بمعنى: َيمُرضون )5(.

 .)6(  ْن َأنُفِسُكْم قوله: َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

.)7()(دًا يعني: حممَّ

.)8(  َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم :قوله

أي: أنكرُتم )9(.

.)(تفسري العيايش: 114/2 ح 146 بتفاوت، عن اإلمام الصادق  )1(
)2(  التوبة: 114.

.)(الكايف، الكليني: 466/2 ح 1، عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  التوبة: 126.

)5(  تفسري القمي: 308/1.
)6(  التوبة: 128.

)7(  تفسري القمي: 308/1.
)8(  التوبة: 128.

)9(  تفسري القمي: 308/1.



]ُسورة ُيونس[

إَِلْيِهْم  َلُقِضَ  بِاَلْيِ  م  اْستِْعَجاهَلُ الــشَّ  لِلنَّاِس  اهللُّ  ُل  ُيَعجِّ َوَلْو  تعاىل:  قوله 
.)1(َأَجُلُهْم

، استعجاهلم اخلري ألنفسهم، لُقيض إليهم أجلهم )2(. ل اهللُ هلم بالرشِّ يعني: لو عجَّ

.)3(ْلُه قوله: اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِ َهـَذا َأْو َبدِّ

َيتَعلََّمه ِمن  ائتنا بقرآٍن غرِي هذا، فَهذا يشٌء هو ذا   )(قالت قريش لرسول اهلل
َلُه)4( اآلية )5(. اليهود والنَّصارى، فقال تعاىل: َما َيُكوُن ل َأْن ُأَبدِّ

.)6(ُقْل َأُتنَبُِّئوَن اهللَّ بَِم لَ َيْعَلُم :قوله

اموات  أي: ال يعلُم أن معه رشيكًا كام يزعمون، ومعنى بام ال يعلم، أي: ليس يف السَّ
واألرض له رشيٌك، كام يزعمون.

)1(  يونس: 11.
)2(  تفسري القمي: 309/1.

)3(  يونس: 11.

)4(  يونس: 11.
)5(  تفسري القمي: 309/1.

)6(  يونس: 18.
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اهللِّ  بَِفْضِل  ُقْل  قوله:   )(املؤمنني أمري  عن   )1( ُنباتة  بن  األصبغ  وعن 
 )2(تِِه َوبَِرمْحَ

ة( )3(. َهِب َوالِفضَّ قال)(: )َفلَيفَرح ِشيَعُتنَا، ُهَو َخرٌي مِمَا ُأعُطوا َأعَدائنَا ِمن الذَّ

.)4(  ِريٌح َعاِصٌف :قوله

وهي التي جتيُء ِمن ُكلِّ جانٍب.

.)5(  ْسنَى َوِزَياَدٌة ِذيَن َأْحَسنُوْا اْلُ قوله ] :]88لِّلَّ

قال: النَّظر اىل وجِه اهللِ تَعاىل )6(.

يعة  نيا واآلخرة، إمجاعًا ِمن الشِّ أقول: يف هذا الكالم نظٌر، فإنَّه تعاىل ال ُيَرى يف الدُّ
الئل والرباهني النَّاطقة عىل ذلك. واملعتزلة واحلكامء، وقد قامت الدَّ

 .)7(  إِنَّم َبْغُيُكْم َعَل َأنُفِسُكم :قوله

يعني: َمن َبغى أهَلَك نفسه.

َل َمن  َا النَّاس، إنَّ أوَّ وُروي عن أمري املؤمنني)( أنَّه قال حني ُبويَع َلُه: )َيا أهيُّ

ر بعده وروى عنه، ينظر ترمجته يف: الرجال، النجايش: 8 )5(،  )1( من خواص أمري املؤمنني)( عمَّ
الفهرست، الشيخ الطويس: 85 )119(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 57 )9(.

)2(  يونس: 58.
)3(  تفسري العيايش: 124/2 ح 28، وفيه: )أعطي عدونا( وهو الصحيح.

)4(  يونس: 22.

)5(  يونس: 26.
)6(  تفسري القمي: 311/1.

)7(  يونس: 23.
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َبَغى َعىَل َوجِه األَرِض عناق بِنِت آَدم، َخَلَق اهللُ هَلَا ِعرِشيَن إصبَِعًا، لُِكلِّ إصَبٍع ِمنَها 
ُظفَراِن َطوِياَلِن َكاملِنَجَلنِي، َوَكاَن َموِضُعَها يِف األرِض َقدَر َجَريٍب. 

َذلَِك  َوَكاَن  َكاحِلاَمِر،  َوَنرَسًا  َكالَبِعرِي  َوَذنَبًا  َكالِفيِل  أَسَدًا  هَلَا  اهللُ  َخَلَق  َبَغت،  َفَلامَّ 
َوَهاَمان،  فِرَعوَن  اهللُ   )1( أهَلَك  وقد  أال   . َفَقَتُلوَها  َعَليَها  َفَسلََّطٌهم  ِل،  األَوَّ اخلَلِق  يِف 
َوَخَسَف بَِقاُروَن )2(  َكاَن يِل َحقٌّ َجاَزُه ُدويِن َمن مَل َيُكن ِمثيِل َومَل أُكن ُأرِشُكُه فِيِه، َواَل 

 .)3()(ٍد َساَلة َبعَد حُمَمَّ َتوَبة َلُه إالَّ بِِكَتاٍب ُمنَزٍل َوبَِرُسوٍل ُمرَسٍل،وأنَّى َلُه بِالرِّ

ُه بِاهللِ الَغروَر، َقد أشَفا َعىَل  تُه األََمايِن، َوَغرَّ َوأنَّى َيتوُب؛ َوهَو يِف َبرَزِخ الِقَياَمِة، َغرَّ
ُجرٍف َهاٍر َفاهنَاَر بِِه يِف َناِر َجَهنََّم، َواهللُ اَل هَيِدَي الَقوَم الظَّاملنِي.

َأاَل َكأينِّ بَِبِلَيتُِكم َقد َعاَدت َكَيوِم َبَعَث اهللُ نبيه)(  َأَما َواهللِ َلُتَبلَبُلنَّ ]89[ َبلَبَلًة، 
َوَلُتَغرَبُلنَّ َغرَبَلًة، َحتَّى َيُعوَد أسَفُلُكم أعاَلُكم، َوأعاَلُكم أسَفَلُكم.

َما  َواهللِ،  أَما  َسَبُقوا،  َكاُنوا  َقوٌم  نَّ  َولَيقرُصُ وا،  َقرَصُ َكاُنوا  َقوٌم  َلَيسبُِقنَّ  َواهللِ،  َأَما 
بُت ُمنُذ َعِقلُت، َوَلَقد ُنبِئُت هِبََذا األمِر، َوَهَذا امَلَقاِم. َكِذبُت َواَل ُكذِّ

َمت هِبُِم يِف َناِر َجَهنََّم، ُهْم  أاَل إنَّ اخلََطاَيا َمَطاَيا ُشمٌس )4( مَحََل َعَليَها َأهُلَها، َفَتَقحَّ
َدًا، َحتَّى  فِيَها َكاحِلُوَن، أاَل َوإنَّ التَّقَوى َمَطاَيا ُذُلل، مَحََل َعَليَها أهُلَها، َفَساَرت هِبُم َتَأوُّ

)1(  يف املصدر: )قتل(.
)2(  يف املصدر بعد هذا: )وإنام هذا مثل ألعدائه الذين غصبوا حقه فأهلكهم اهلل، ثم قال عيل)( عىل 

إثر هذا املثل الذي رضبه وقد كان....(.
)3(  اىل هنا أوردت املصادر خطبة أمري املؤمنني )( هذه، ونقلت بعض املصادر األخرى بقية اخلطبة، 

هنج البالغة: 46/1 خ 16. 
)4(  يف املصادر: )خيل شمس( والُشمُس: الدابة والفرس، تشُمُس ُشُموسًا: رشدت ومجحت ومنعت 

ظهرها، لسان العرب، ابن منظور، مادة )شمس( 193/7.  
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ً َظِلياَلً، َجنَّاٍت ُمَفتََّحًة هَلُم َأبَواهَبَا، َفَوَجُدوا ِرحِيََها َوطِيَبَها، َوِقيَل هَلُم: ادُخُلوَها  َأَتوا ظِالَّ
مَحِة َجنََّتُهم َوَتعَسًا أِلَهِل النَّار َمثَواُهم يِف َناِر َجَهنَّم. بَِساَلٍم آِمننَِي، َوَهنِيَئًا أِلَهِل الرَّ

اَم أدَبَر  ، َوَلَقلَّ اَم َولَعلَّ َفَلُربَّ ُأِمَر الَباطُِل َفَقِدياَمً َفَعل، َوَلِئن َقلَّ احلَقُّ  َا النَّاس، َلِئن  أهيُّ
ة. ُكم إنَُّكم أن َتُكوُنوا يِف َفرَتَ يَشٌء َفأقَبَل، َوَلِئن َردَّ اهللُ َعَليُكم َحقَّ

َوَلَقد َكاَنت َعيَلَّ ُأُموٌر ِمنُكم َمَضت، ِملُتم َعيَلَّ فِيَها َميَلًة َواِحَدًة، ُكنُتم ِعنِْدَي فِيَها 
أي، َوَلو َشاَء اهللُ أن أُقوَل َلُقلُت، َعَفا اهللُ َعامَّ َسَلَف. َغرَي حَمُموِدي الرَّ

ُه َبطنَُه، َوحَيُه َلو َقصَّ َجنَاَحاُه، َوَقَطَع  ُجاَلِن، َوَقاَم الثَّالُِث َكالُغَراِب، مَهُّ   َسَبَق الرَّ
َرأَسُه َكاَن َخرَيًا َلُه )1(.

َثاَلَثٌة، َواثنَاِن، َخَسٌة ]90[ َليَس هَلُم َساِدٌس؛ َمَلٌك َيطِرُي بَِجنَاَحيِه، َوَنبِيٌّ أَخَذ اهللُ 
بَِيِدِه، َوَساٍع جُمَتِهٌد، َوَطالٌِب َيرُجو، َوُمِقيٌم يِف النَّاِر.

الِكَتاب،  َبنَي  َما  َعَليِه  الَواِضُح،  امَلنَهُج  الطَِّريُق  َوَوَسُط  ٌة،  مضلَّ اَمِل  َوالشَّ الَيِمنُي 
ِة. نَّة، َوآَثاُر النُّبوَّ َوالسُّ

َواحَلبِس،  وِط،  بِالسَّ َة  األُمَّ َهِذِه  َب  أدَّ اهللَ  إنَّ  افرَتَى،  َمن  َوَخاَب  َعى،  ادَّ َمْن  َهَلَك 
َذاَت  بِبُِيوتُِكم، َوأصِلُحوا  وا  َفاسَترِتُ َهَواَدة،   إَماِم اهُلَدى  ِعنَد  َفَليَس أِلََحٍد  يِف،  َوالسَّ

َبينُِكم، َوالتَّوَبُة ِمْن َوِراِئُكم، َمن أبَدى َصفَحَتُه لِلَحقِّ َهَلَك( )2(.

)1(  يف بحاراألنوار، املجليس بعد هذه العبارة: )شغل من اجلنة والنار أمامه، ساٍع جمتهد، وطالب يرجو، 
ومقرص يف النار...( 15/32.

)2(  الكايف، الكليني: 67/8 ح 23، تفسري القمي: 134/2، بتفاوت يسري.
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.)1( َوَيْسَتنبُِئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو :قوله

يعني: أمري املؤمنني)( إماٌم هو.

.)2(  قٌّ ُه َلَ ُقْل إِي َوَربِّ إِنَّ

أي: إمام )3(.

 .)4( وْا النََّداَمَة مَلَّا َرَأُوْا اْلَعَذاَب قوله: َوَأَسُّ

قال:  النَّاِر؟   يِف  َوُهم  النََّداَمِة  إرَساُر  َيغنِيُهم  َوَما  له:  قيَل   )(اهلل لرسول  )قيل 
َيكَرُهوَن َشاَمَتِة األَعَداِء( )5(.

.)6( ْنَيا ياِة الدُّ ى يف اْلَ ُم اْلُبْشَ قوله: هَلُ

ؤيا احلََسنَة، َيَراَها امُلؤِمَن، َويِف اآلِخَرِة، قال: ِعنَد  نَيا؛ الرُّ قال: )الُبرَشى يِف احلََياِة الدُّ
امَلوِت( )7(.

.)8( يَك بَِبَدنَِك قوله: َفاْلَيْوَم ُننَجِّ

أمَر اهللُ البحَر فقَذَف بفرعون؛ ألنَّ بني إرسائيل قالوا: مل يغَرق فرعون، فلفَظ به 

)1(  يونس: 53.

)2(  يونس: 53.
)3(  تفسري القمي: 92/2، بتفاوت يسري.

)4(  يونس: 54.
.)(تفسري القمي: 204/2، عن اإلمام الصادق  )5(

)6(  يونس: 64.
)7(  تفسري القمي: 314/1.

)8(  يونس: 92.
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احل، حتَّى رأوه ميِّتًا )1(. البحر اىل السَّ

.)2( ائِيَل ْأَنا َبنِي إِْسَ قوله: َوَلَقْد َبوَّ

َنا. يعني: ]90[ َخريَّ

 )3( اآلية. وأما قوله: َفإِن ُكنَت يف َشكٍّ

فِِه  رَشَ ِمن  َأوَحى  َما   )( َعيلٍّ يِف  إَليِه  اهللُ  َوأوَحى   )(اهلل بِرسول  ُأرِسَي  ملَّا 
، َوَصلُّوا َخلَفُه َعَرَض يِف َقلِب رسول  َ َوِعَظِمِه، َوَرَد إىَل الَبيِت امَلعُموِر، مَجََع َلُه النَّبِينيِّ

)( َشكَّ )4(.  اهلل)( ِمن ِعَظِم َما ُأوِحَي إَليِه يِف َعيلٍّ

الَِّذيَن  َفاْسَأِل     : َعيلٍّ يِف   إَِلْيَك َأنَزْلنَا  مَّا  يِف َشكٍّ  ُكنَت  َفإِن  َعَليِه:  اهللُ  َفأنَزَل 
َيْقَرُؤوَن اْلكَِتاَب ِمن َقْبلَِك )5( َيعنِي: 

ِكَتابَِك ِمن  يِف  أنَزلنَاُه  َما  ِمثَل  َقبَلَك  َكاَنت األَنبَِياء  ِذيَن َصىلَّ هِبم، أي:  الَّ )األَنبَِياُء 
َفضِلِه( )6(.

قوله: َفَلْولَ َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها إِيَمُنَا إِلَّ َقْوَم ُيوُنَس )7( اآلية.

ُه مَل َيُرّد اهللُ الَعَذاَب إالَّ َعن َقوِم ُيوُنس؛ َوَكاَن ُيوُنس َيدُعوُهم  قال العامِل)(: )إنَّ

)1(  تفسري القمي: 316/1، بتفاوت.
)2(  يونس: 93.
)3(  يونس: 94.

)4(  يف املصادر: )عرض يف نفسه( وهو الصحيح ألن الشك ال يرد عىل قلب الرسول)( لعصمته.
)5(  يونس: 94.

)6(  تفسري العيايش: 128/2 ح 43، تفسري القمي: 316/1، عن اإلمام الصادق)( بتفاوت يسري.
)7(  يونس: 98.
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اىَل اإِلياَمِن َفاَل ُيؤِمنُوَن، َفَهمَّ أن َيدعو َعَليِهم.

َعاِء  بِالدُّ َيأُمرُه  الَعابُِد  َوَكاَن  ُروبِيل)1(  اسُمُه  َعامِلٌ  َوَرُجٌل  َعابٌِد،  َرُجٌل  فِيهم  َوَكاَن 
ُيِريُد  َواَل  َلَك  َيسَتِجيُب  اهللُ  َقوِمَك،  َعىَل  َتدُع  اَل  َوَيُقوُل  َينَهاُه،  الَعامِلُ  َوَكاَن  َعَليِهم، 

َهاَلَك ِعَباِدِه، َفَقبَِل َقوَل الَعابِِد، َومَل َيقَبل َقوَل الَعامِلِ.

َوَيوِم  َكَذا،  َوَشهِر  َكَذا،  َسنَِة  يِف  الَعَذاَب  َيأتَِيهم  أن  إَليِه  َفأوَحى  َعَليِهم،  اهللَ  َفَدَعا 
َكَذا، َفَلامَّ َقُرَب َذلَِك، َخَرَج ]92[ ُيوَنس ِمن َبينِِهم َمَع الَعابِد، َوَبِقَي الَعامِل فِيهم.

ُه  َفَلامَّ َكاَن يِف َذلَِك الَيوَم، َوَأَطلَّ الَعَذاُب، َقاَل الَعامِلُ هَلُم: َيا َقوم، افَزُعوا اىَل اهللِ، َلَعلَّ
ُقوا  َيرمَحُُكم، َوَيُردُّ الَعَذاَب َعنُكم، َقالوا َوَكيَف َنصنَُع؟  َقاَل: ُأخُرُجوا اىَل امَلَغاَرِة)2( َوَفرِّ
ًة َواِحَدة، َفَلَعلَّ  وا اىَل اهللِ َصجَّ َبنَي النَِّساِء َوأواَلَدَها، َوَبنَي احلَيَواَناِت َوأَواَلَدَها، وُضجُّ
َف  َفَرمِحَُهم اهللُ، َورَصَ َأَمَرُهم،  َما   )3( اهلل أن َيرِصَف َعنُكم الَعَذاب، َفَخَرُجوا، َوَفعَل 

َعنُهُم الَعَذاَب.

َفَعَل  َما  َفَقاَل:  َيزَرُعون،  راِعنَي  الزَّ َفَرأى  اهلل،  َأهَلَكُهم  َكيَف  لَِينُظَر  ُيوُنس  َوأقَبَل 
َقوُم ُيوُنَس؟  َفَقاُلوا: إنَّ ُيوُنَس َدَعا َعَليِهم، َفاسَتَجاَب اهللُ َدعَوَتُه، َوَوَعَدُهم أن َيأتِيُهم 
الَعَذاب،  َوَنزَل  َبينِهم،  ِمن  ُيوُنس  َخَرَج  الَوقت  َذلَِك  يِف  َكاَن  َفلامَّ  َكَذا،  َيوَم  الَعَذاب 
َف َعنُهم الَعَذاب، َوَهَرُعوا  ُعوا اىَل اهلل َوَباؤوا، َفرُصِ حتَّى َرأوُه، َفاجَتَمُعوا وأنُّوا َوَترَضَّ

َيطِلبُوَن ُيوُنس لُِيؤِمنُوا بِِه.

َقد  َسِفينًَة  َفَرأى  الَبحِر،  َساِحِل  اىَل  انَتَهى  َوجِهِه، حتَّى  َعىَل  َوَمرَّ  ُيوُنس،  َفَغِضَب 

)1(  يف املصدر: )وكان اسم أحدمها مليخا اآلخر اسمه روبيل(.
)2(  يف املصدر: )املفازة(.

)3(  هكذا يف األصل، والصحيح: )وفعلوا(.
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َرَسَخت )1( َوأَراُدوا  أن َيدَفُعوَها، َفَسأهَلُم ُيوُنس أن حَيِمُلوه َفَحَمُلوه.

َفنََظَر اىَل  ِفينَة  ]93[  َفَحَبَس السَّ  ، َبَعَث اهللُ ُحوَتًا َعظِياَمً َتَوَسُطوا يِف الَبحِر  َفلامَّ أن 
َأهُل  َفَخَرَج  َفاُه،  َوَفَتَح  احلُوُت،  َفَداَر  ِفينَِة،  السَّ ُمَؤَخِر  اىَل  َوَصاَر   ِمنُه  َفَفِزَع  ُيوُنس 
ِفينَِة، َوَقاُلوا: فِينَا َعاٍص، َفاسَتَهُموا، َفَخَرَج َعىَل ُيوُنس َسهٌم َفأخَرُجوه، َوالَتَقَمُه  السَّ

احلُوت، َوَمرَّ بِِه يِف امَلاِء.

َق بَِقاُرون. فُروي يف اخلرب: أنَّه َمرَّ بِه حَتَت األرِض حتَّى حَلِ

َقاُروُن َصوَتُه،  َفَسِمَع  َوَيسَتغِفَر،  َبطِن احلُوِت  ُس يِف  َوُيَقدِّ ُيَسبُِّح اهللَ  ُيوُنس  َوَكاَن 
ِديُد الَغَضِب )2(  َفَقاَل: َمن أنَت؟  َقاَل: أَنا امُلذنُِب اخلَاطُِئ ُيوُنس، َفَقاَل: َما َفَعَل الشَّ

ُموَسى بِن ِعمَران؟ .

َفاَم  ِحيم بَِقوِمه َهاُروَن؟  َقاَل: َهَلَك، َقاَل:  ؤوُف الرَّ َفَعَل الرَّ َقاَل: َهَلَك، قال: َما 
َيت يِل؟  َقاَل: َهَلَكت، َما َبِقَي ِمن آِل  تِي َكاَنت َقد ُسمِّ َفَعَلت كلُثوم )3( بِنُت عمَراَن الَّ

ُعمَران َأَحٌد.

ل    َقاَل َقاُروُن: َوا أَسَفا َعىَل آِل ِعمَران، َقاَل: َفَشَكَر اهللُ َلُه َذلَِك، َفأَمَر امَلَلك امُلَوكَّ
نَيا. اَم الدُّ أن َيرَفَع َعنُه الَعَذاَب أيَّ

َفلامَّ َرأى ُيوُنس َذلَِك، َناَدى يِف الظُُّلاَمِت: أن اَل إَلَه إالَّ أنَت ُسبَحاَنَك إينِّ ُكنُت ِمَن 
ِجلَدُه  َذَهَب  َوَقد  اِحِل،  السَّ َعىَل  بِِه  َفَلَفَظت  احلُوَت  َوأمَر  َلُه  اهللُ  َفاسَتَجاَب  الظَّاملنَِي، 

)1(  يف املصدر: )شحنت(.
)2(  يف املصدر: )الشديد الغضب هلل(.

)3(  يف املصدر: )كلثم(.
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مِس،  الشَّ ِمن  تُه  َفأَظلَّ  ]94[ َبا  الدَّ َوهَي  َيقطنِي،  ِمن  َشَجَرًة  َعَليِه  اهللُ  َفأنَبَت  َوحَلِمِه، 
َفَسَكَن.

مُس َعَليِه َفُجِرَح )1( َفَأوَحى اهللُ إَليِه: َيا ُيوُنس،  ت َعنُه، َوَوَقَعت الشَّ ُثمَّ َأَمَر اهللُ َفنُحَّ
، َعفَوَك  مِس؟  َفَقاَل: َيا َربِّ مِلَ مَلْ َترَحم َماَئة ألٍف أو َيِزيُدوَن، َوأنَت جُتَرُح ِمن أملِ الشَّ

َعفَوَك، َفَردَّ اهللُ َعَليِه َبَدَنُه، َفَخَرَج اىَل َقوِمه، َفآَمنُوا بِِه( )2(.

)1(  يف املصدر: )فجزع(.
.)(تفسري القمي: 317/1، بتفاوت، عن اإلمام الصادق  )2(





]سورة هوٍد[

.)1( َوإِن َتَولَّْوْا :قوله

يُتم. إنَّام هو: فإن تولَّ

 .)2( ْعُدوَدٍة ٍة مَّ قوله: إَِل ُأمَّ

يعني: اىل أجٍل.

ًة َواِحَدًة )3( أي: عىل  ة: عىل وجوٍه؛ فمنه: املذهب، لقوله: َكاَن النَّاُس ُأمَّ واألُمَّ
مذَهٍب واحٍد.

ومنه: اجلامعة.

. )4(ًة َقانِتًا ومنه: الواحد، كقوله: ُأمَّ

 . )5(ٍة إِل خاَل فِيَها َنِذيٌر ْن ُأمَّ ومنه: مجيُع أجناس احليوان، لقوله: َوإِن مِّ

)1(  هود: 3.

)2(  هود: 8.
)3(  البقرة: 213.

)4(  النحل: 120.
)5(  فاطر: 24.
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ة. د)( خاصَّ ُة حممَّ ومنه: ُأمَّ

  . )1(  ٍة ومنه: اخلَلُق ُكلُّه: َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ

.)2(  ٍة َكَر َبْعَد ُأمَّ ومنه: الوقُت، لقوله: َوادَّ

 .)3(  ًة قوله: َوَلئِْن َأَذْقنَا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرمْحَ

ًة، وسالمًة، وِسَعًة. أي: صحَّ

قوله: َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى إَِلْيَك)4( اآلية.

يَلة  )(: )َيا َعيّل، إينِّ َسألُت اهللَ اللَّ   سبُب نزوهلا: أنَّ رسول اهلل)( قال لعيلِّ
أن جَيَعَلَك َوِزيِري َفَفعَل، َوَسألَتُه أن جَيَعَلَك َوِصيِّي َفَفعَل، َوَسألَتُه أن جَيَعَلَك َخِليَفتِي 

َفَفَعَل(.

فقال ]95[ رجٌل ِمن قريش: واهللِ، لصاٌع ِمن متر، يف ِشنٍّ باٍل أحبُّ ايلَّ مِمَا َسأل 
حمّمٌد ربَّه، أفال سأله ُملكًا يعضده، أو ماالً يستغني به )5(.

.)6(  ن  َرّبِه قوله: َأَفَمن َكاَن َعَل َبيِّنٍَة مِّ

.)(يعني: رسول اهلل

)1(  اجلاثية: 28.
)2(  يوسف: 45.

)3(  هود: 9.
)4(  هود: 12.

.)(الكايف، الكليني: 378/8 ح 572، تفسري القمي: 324/1، عن االمام الصادق  )5(
)6(  هود: 17.
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 .)1(   َو َيْتُلوُه شاِهٌد ِمنْه 

يعني: )أمري املؤمنني)( وإنَّام نزل: ويتلوه شاهٌد منه، إماٌم ورمحة، وِمن قبله 
موا وأخروا يف التَّأليِف هنا( )2(. كتاُب موسى أولئك ُيؤمنون به، فقد قدَّ

  .)3(  ِْم قوله: َوَيُقوُل األَْشَهاُد َهـُؤلء الَِّذيَن َكَذُبوْا َعل َربِّ

ة )4(. يعني: األئمَّ

  .)5(  َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوحًا إَِل َقْوِمِه :قوله

َيدُعو  أن  َفَهمَّ  جُيِيُبوه،  َفَلم  اهللِ  اىَل  َيدُعوُهم  َسنَة  َثالثاَمَئة  َقوِمِه  يِف  ُنوٌح  َبَقى  قال: 
مِس اِثنَا َعرَشَ ألف َقبيٍل ِمَن امَلاَلِئَكِة، ِمن َقبِيِل َماَلِئَكِة  َعَليِهم، َفواَفاُه ِعنَد ُطُلوِع الشَّ

نَيا. َساَمِء الدُّ

نَيا،  الدُّ َساَمِء  َماَلئَكِة  َقَبائِل  ِمن  َقبِياَلً  َعرَشَ  إثنَا  َقاُلوا: َنحُن  أنُتم؟   ُنوٌح: َمن  َفَقاَل 
َعاٍم،  َخَساَمئِة  َمِسرَية  األَرِض  اىَل  نَيا  الدُّ َساَمِء  َبنَي  َعاٍم  َخُساَمئِة  نَيا  الدُّ َساَمِء  َمِسرَية  إنَّ 
َقوِمَك،  َعىَل  َتدُعو  اَل  ان  َنسَأُلَك  اَعَة،  السَّ َوَواَفينَاَك  مِس،  الشَّ ُغُروِب  ِعنَد  َوَخَرجنَا 

لُتُهم َثاَلثاَمئِة َعاٍم. َفَقاَل ُنوٌح: َقد َأجَّ

َفَلامَّ ]96[ َأَتى َعَليِهم ُسُتاَمئِة َسنٍَة َومَل جُيِيُبوه، َفَهمَّ أن َيدُعو َعَليِهم، َفَواَفاُه إثنَا َعرَشَ 

)1(  هود: 17.
.)(كامل الدين،الصدوق: 13،تفسري القمي: 324/1 عن اإلمام الصادق  )2(

)3(  هود: 18.
)4(  تفسري القمي: 259/2.

)5(  هود: 25.
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لُتُهم  اَمِء الثَّانِيَِّة، َوَسَأُلوه أن اَل َيدُعو َعَليِهم؟  َقاَل: َقد أجَّ َقبِياَلً ِمن َقَباِئِل َماَلِئكِة السَّ
َثاَلثاَمئِة َسنٍَة.

َفَلامَّ أَتى َعَليِه تِسُع َمائِة َسنٍَة، َومَل ُيؤِمنُوا، َهمَّ أن َيدُعو َعَليِهم، َفأنَزَل اهللُ َعَليِه: َيا 
بِّ َل َتَذْر َعَل األَْرِض ِمَن  ُنوح، إنَّه َلن ُيؤِمَن ِمن َقوِمَك إالَّ َمن َقد آَمَن، َقاَل ُنوٌح: رَّ

ارًا  )1( اآليات.  اْلَكافِِريَن َديَّ

ِمنُه  َفَيسَخُروَن  بِِه  وَن  َيُمرُّ َقوُمُه  َفَكاَن  َفَغَرَسُه،  النَّخَل  َيغِرَس  أن  اهلل  َفأَمَره 
َوَيسَتهِزؤوَن بِه َوَيُقوُلوَن: َشيٌخ َقد أَتى َعَليِه تِسُع َمائِة َسنٍَة َيغِرُس النَّخَل.

َفَلامَّ أَتى النََّخل َخُسوَن َسنٍَة أَمَر بَِقطِعِه َفَسخُروا ِمنُه، َوَقاُلوا: ملَّا َبَلَغ النَّخُل َقَطَعُه، 
ن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمنُْه )2( اآلية. َم َمرَّ َعَلْيِه َمأٌل مِّ َوهَو َقوُله: َوُكلَّ

َر ُطوهَلَا يِف  َمُه َكيَف َيَتِخذَها، َوَقدَّ ِفينََة، َوَأَمَر َجرَبئيل أن ُيَعلِّ َفَأَمَر اهللُ أن َيَتِخَذ السَّ
اَمِء َثاَمننَِي ِذَراَعًا،  األَرِض ألفًا َوَماَئَتي ِذَراٍع، َوَعرَضَها َثاَميِن َماَئَة ِذَراٍع، َوُطوهلُا يِف السَّ

؟! . َوَكاُنوا َيسَخُروَن ِمنُه، َوَيُقوُلوَن: َيَتِخُذ َسِفينًَة يِف الرَبِّ

َفرَغ  َفَلامَّ  َسنًَة،  أرَبِعنَي  َيِلدَن  َفَلم  النَِّساِء،  أرَح��اَم  َأعَقَم  َهاَلَكُهم،  اهللُ  أَراَد  َوملَّا 
إالَّ  َحيَواٌن  َواَل  هَبِيَمٌة  َيبَقى  اَل  أن   ]97[ ابنَُه   ِ بِالرسِّ ُينَاِدَي  أن  اهلل  َأَمَرُه  إِتَاِذَها  ِمن 

ِفينَة َزوَجنِي. ،َفَأدَخَل ِمن ُكلِّ ِجنٍس السَّ َحرَضَ

ِفينَة يِف َمسِجِد الُكوَفِة. ِذيَن آَمنُوا بِِه َثاَمننَِي َرُجاَلً، َوَكاَن َنَجَر السَّ َوَكاَن الَّ

امَلعُروِف  امَلوِضِع  يِف  َتبُِز  امَرَأُتُه  َكاَنت  َهاَلَكُهم  اهللُ  َأَراَد  ِذي  الَّ الَيوِم  يِف  َكاَن  َفَلامَّ 

)1(  نوح: 26.

)2(  هود: 38.
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َعَليِه  َفَوَضَع  التَّنُوِر  اىَل  ُنوٌح  َفَجاَء  امَرَأَتُه،  التَّنُوُر، َوَصاَحت  َفَفاَر  الُكوَفِة،  يِف َمسِجِد 
ِفينَِة، ُثمَّ َفضَّ اخلَاَتم، َوَرَفَع الطَّبَق،  َطَبَقًا َوَخَتَمُه، حتَّى أدَخَل مَجيَع احلَيواَناِت يِف السَّ

اَمِء َماٌء ُمنَهِمٌر، َفالَتَقى امَلاُء َعىَل َأمٍر َقد ُقِدَر. مُس، َوَجاَء ِمَن السَّ َفُكَسفِت الشَّ

َوَقاَل ُنوٌح إِلبنِِه: إرَكب َمَعنَا، َفَقاَل ابنُه: َسآِوي اىَل َجَبٍل َيعِصُمنِي ِمن امَلاِء، َفَقاَل: 
َيرِجع  ان  َهمَّ  َغَلَبُه  َقد  امَلاَء  َرأى  َفَلاَم   ، َريبِّ َرِحَم  َمن  إالَّ  اهللِ  َأمِر  ِمن  الَيوَم  َعاِصَم  اَل 

ِفينَِة َوَغِرَق. ِفينَة، َفَحاَل امَلوُج َبينَُه َوَبنَي السَّ َوَيرَكب السَّ

إالَّ  نَيا  الدُّ مَجيُع  َوَغِرَق  بِالَبيِت،  ُنوٌح  َوَطاَف  َة،  َمكَّ َواَفت  حتَّى  ِفينَُة  السَّ َفَساَرت 
اَمِء َوُخروُج امَلاِء ِمَن األَرِض  بُّ ِمَن السَّ َي َعتِيَقًا، َفَبَقى الصَّ َموِضَع الَبيِت؛ َولَِذلَِك ُسمِّ

أرَبِعنَي َيوَمًا )1(.

قوله: َربِّ إِنَّ ابنِي ِمْن َأْهل )2( اآلية.

أخو   )4( موسى  بن  زي��د  َخ��رَج  ق��ال:   )(ضا الرِّ عن   )3( اخل��ادم  ي��ارس  عن 
ضا)( بالبرصة، فبعَث إليه املأمون بخيٍل فُأرِسَ ومُحَِل    ]98[ إليه اىل خراسان،  الرِّ

فقال املأمون: اذهبوا به اىل أيب احلسن.

َك َقوُل َسَفَلِة َأهِل الُكوَفِة أنَّ َفاطَِمَة  ضا)( قال: )َيا َزيُد، َأَغرَّ فلامَّ ُأدِخَل عىل الرِّ
يَتَها َعىَل النَّاِر؛ َذاَك احلََسُن َواحلَُسني. َم اهللُ ُذرِّ أحَصنَت فَرَجَها، َفَحرَّ

)1(  تفسري القمي: 225/1.
)2(  هود: 45.

ابن شهرآشوب: 167  العلامء،  معامل   ،)821( الطويس: 268  الشيخ  الفهرست،  ترمجته يف:  ينظر    )3(
)901(، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 10/21 )13439(. 

)4(  ينظر ترمجته يف: مستدركات علم رجال احلديث، النامزي: 486/3  )5987( 
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َفإن ُكنَت َتَرى أنََّك َتعِص اهلل َوَتدُخل اجلَنََّة، َورسول اهلل)( َأَطاَع اهللَ َوَدَخَل 
ُه َلن ُينَاَل َما ِعنَد اهللِ إالَّ بَِطاَعتِه،  اجلَنََّة؟  َفأنَت إَذن أكَرُم َعىَل اهللِ ِمن رسول اهلل)(إنَّ

َوأنَت َزَعمَت أنََّك َتنَاُلُه بَِمعِصَيتَِك، َفبِئَس َما َتَرى(.

فقال زيٌد: أنا أخوك، وابن أبيك، َفَقاَل أبو احلَسن)(: )أنَت أِخي َما أَطعَت 
اهللَ، إنَّ ُنوَحًا َقاَل: َربِّ إِنَّ ابنِي ِمْن َأْهل )1( َفأخَرَجُه اهلل ِمن َنَسبِِه بَِمعِصَيتِِه( )2(. 

؛ َوهَو َجَبٌل  ِفينَُة َعىَل اجُلوِديِّ ُثمَّ أمَر اهللُ األَرَض َتبَلُع َماَءَها َفَبَلعتُه، َواسَتَوت السَّ
ى َمِدينَُة الثَّاَمننَِي،  ِذيَن َرِكُبوا َمَعُه، َوهَي ُتَسمَّ بِامَلوِصِل، َفنََزَل ُنوٌح بِامَلوِصِل َمَع الثَّاَمننَِي الَّ
)( َعىَل ُنوٍح: َأَحُد األَبَويِن)3(. َوَكاَن َمَع ُنوٍح بِنٌت َلَه َفانَتَسَل النَّاُس ِمنَها، َفَقاَل النَّبيُّ

 .)4( َوإَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا :قوله

قال: إنَّ َعادًا َكاَنت باَِلُدُهم يِف الَباِدَيِة ِمن امَلرِشِق )5( اىَل األجُفر)6( َوَكاَن هَلُم َزرٌع 
َوَنخٌل َكثرِي، َوهَلُم َأعاَمٌر َطويَلة، َوأجَساٌد  ]99[ َطَويَلة )7(.

َفأحَياُه،  َعاٍد األُوىَل  َرُجاَلً ِمن  َلُه  ُه أن حُيِيي  َربَّ وُروي: )أنَّ رسول اهلل)( َسأَل 
اٍم. َفَكاَن َرأَسُه ِمن امَلِدينَِة اىَل ِذي احلُِليَفِة، َوهَو ِستَُّة أمَياٍل، َوَيَديِه َمِسرَيُة َثاَلَثِة أيَّ

)1(  هود: 45.
)2(  عيون أخبار الرضا، الصدوق: 259/2 ح 4. 

 .)(تفسري القمي: 328، عنه بحار األنوار، املجليس: 313/11 ح 6 عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  هود: 45.

)5(  يف املصدر: )الشقيق(.
)6(  بئر واسع، بني فيد واخلزيمية، بينه وبني فيد ستة وثالثون فرسخًا نحو مكة، معجم البلدان، احلموي: 

.102/1
)7(  تفسري القمي: 329/1.
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َثاَمننَِي َسنًَة،  َقاَل: يِف  َلُه: يِف َكم َكاَن حَيَتِلُم امُلحَتِلم ِمنُكم؟    )(َفَقاَل رسول اهلل
َفُيَقال َلُه: أاَل َتبنِي َدارًا ااَل َتغِرُس َشَجَرًا.

َواَنا  رِع  َوالزَّ اِر  بِالدَّ َما أصنَُع  َفَيُقوُل:  َسنٍَة،  ِسُتاَمَئَة  اىَل  َيِعيُش  َكاَن  ِمنَّا  ُجَل  الرَّ َوإنَّ 
أُموُت، َوَكاَن الَواِحُد ِمنَّا خَيُوُض الَبحَر اىَل ُركَبتِِه(.

ل. أُقوُل: فيه نظٌر َفلُيَتأمَّ

رِع، َيعُبدوا )1( األصنَاِم، َفَبَعَث اهللُ ُهوَدًا  َجِر َوالزَّ َوَكاَنت باَِلُد َعاٍد َعاِمَرًة، َكثرَِيَة الشَّ
اَمُء َعنُهم َسبَع ِسننِيَ حتَّى َقَحُطوا، َوَكاَن ُهود  َفأَبوا، َفَكفَّت السَّ َيدُعوُهم اىَل اإلياَمِن 
باَِلُدُهم  َتَصَب  حتَّى  األصنَاِم  ِعَباَدِة  َعن  َوَينَهاُهم  اهللِ،  اىَل  َقوَمُه  َيدُعو  َبِقي  اَعًا،  َزرَّ

ارًا )2( اآليات. ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ َوَينِزُل َعَليِهم امَلَطُر، وهو قوله: اْسَتْغِفُروا َربَّ

، َوَكاَنت األَحَقاف باَِلَدُهم )3(. رصَّ يَح الرصَّ َفَلامَّ مَل ُيؤِمنُوا، أرَسَل اهللُ َعَليِهم الرِّ

.)4(  َوإَِل َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًا :قوله

حتَّى   ]100[ فِيِهم  َفَلبَِث  َسنٍَة،  َعرَشة  ِستِّ  ابُن  َوهَو  َثُمود  اىَل  َصاحِلًَا  اهللُ  َبَعَث 
، َفَبَعَث اهللُ َعَليِهم  َبَلَغ ِعرِشيَن َوَمائِة َسنٍَة اَل جُيِيُبوَنُه اىَل َخرٍي، َوَكاَن هَلُم َسبُعوَن َصناََمً
َتَلََّص إالَّ  َوَما  )5( اآلية،   ْجَفُة ُم الرَّ َفَأَخَذْتُ َفُأهِلُكوا، َوهَو َقوَله:   َوِزلِزَلُة  َصيَحًة 

)1(  هكذا يف األصل، والصحيح: )يعبدون(.
)2(  نوح: 10.

)3(  تفسري القمي: 329/1  بتفاوت.
)4(  هود: 61.

)5(  األعراف: 78.
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َصالِح َوَقوٌم ُمؤِمنُوَن )1(.

 .)2( بِِعْجٍل َحنِيٍذ :قوله

أي: َمشويٌّ )3(.

 .)4( َفَضِحَكْت  :قوله

أي: َحاَضت )5(. 

يعني: سارة، وقد كان ارتفع عنها احليض منذ دهر.

.)6( يٍل ن ِسجِّ قوله: مِّ

خر. ديُد ِمن الصَّ جيل: الشَّ السِّ

 .)7( َمًة َسوَّ قوله: مُّ

أي: َمنقوطة )8(.

)1(  تفسري القمي: 330/1 بتفاوت.
)2(  هود: 69.

.)(تفسري العيايش: 154/2 ح 48، تفسري القمي: 332/1، عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  هود: 71.

.)(تفسري العيايش: 152/2 ح 45 عن االمام الصادق  )5(
)6(  هود: 82.
)7(  هود: 83.

)8(  تفسري القمي: 336/1.
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  .)1( َوإَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا :قوله  

ام، وإَنام أهلكهم اهلل بنقصهم املكيال وامليزان )2(. َمدَين: قريٌة عىل طريق الشَّ

   .)3( ِشيُد لِيُم الرَّ قوله: إِنََّك أَلَنَت اْلَ

إِنََّك  َفَكنَّى اهللُ َعن َقوهِلم:  ِفيُه اجلَاِهُل،  إِنََّك أَلَنَت السَّ َقاُلوا:  ُه ُروي: )أهَنُم  فإنَّ
.)4( )ِشيُد لِيُم الرَّ أَلَنَت اْلَ

ْيَحُة  الصَّ َظَلُموْا  الَِّذيَن  َوَأَخَذِت  قوله:  وهو  فامتوا،  صيحًة  عليهم  اهللُ  فبعث 
   .)5( َفَأْصَبُحوْا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي

 .)6( َغْيَ َتْتبِيٍب :قوله

أي: تسري )7(.

  .)8( ُم َنْفٌس إِلَّ بِإِْذنِِه َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد قوله: َيْوَم َيْأِت لَ َتَكلَّ

قال: َيوم امَلوِت.

)1(  هود: 84.
)2(  تفسري القمي: 337/1.

)3(  هود: 87.
)4(  تفسري القمي: 337/1.

)5(  هود: 94.
)6(  هود: 101.

)7(  تفسري القمي: 337/1.
)8(  هود: 105.
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  .)1( ْم فِيَها َزفٌِي َوَشِهيٌق ا الَِّذيَن َشُقوْا َفِفي النَّاِر هَلُ قوله: َفَأمَّ

ليل عىل ذلك قوله: َخالِِديَن فِيَها  قال يف العيون )2(: ُيعاُدوَن اىَل َيوِم الَقَياَمِة، والدَّ
   .)3( َمَواُت َواألَْرُض إِلَّ َما َشاء َربَُّك َما َداَمِت السَّ

.]101[ )4( نَِّة ا الَِّذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَ قوله: َوَأمَّ

 ُيفتُح هلم ِمن باب اجلنَّة اىل العبور.

.)5( َمُْذوٍذ :قوله

أي: مقطوع.

.)6(  ـيَِّئاِت َسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ قوله: إِنَّ اْلَ

قال: َصاَلُة امُلؤِمن بِاللَّيِل ُتذِهُب باَِم َكاَن َعِمَل ِمن َذنٍب بِالنََّهاِر )7(.

)1(  هود: 106.
)2(  عيون أخبار الرضا: 36/2.

)3(  هود: 107.

)4(  هود: 108.

)5(  هود: 108.

)6(  هود: 114.
)7(  الكايف، الكليني: 266/3 ح 10، ثواب األعامل، الصدوق: 43.



]سورة ُيوسف[

.)1(  ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِل َساِجِديَن قوله: إِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعَشَ َكْوَكبًا َوالشَّ

َيال، وذو الَكتَفني، َوَقابِس، َوَماب، َوَعموَدان،  أسامؤها: الطَّاِرُق، َوُجوَبال، َوالذَّ
مس والقمر. ياء، َوالنُّور؛ يعني الشَّ ح، والضِّ َوَفلق، َوُمصبح، َوالرصُّ

ى بِنياِمني،  ه َوأبيه، َوُيسمَّ َوكاَن لُِيوُسف َأحَد َعرَش َأَخًا ِمن َأبِيِه، َوأٌخ َواِحٌد ِمن ُأمِّ
ؤَية َوَله َسبُع ِسننِي)2(. َوَمعنَى إرَسائيُل اهلل: َخالُِص اهللِ بِالِعربانيَّة، َفَرأى ُيوُسف َهِذه الرُّ

 .)3(  َفَيكِيُدوْا َلَك َكْيدًا :قوله

والكيُد: احِليلة، ومنه: َفَأمْجُِعوا َكْيَدُكْم  )4(  أي: ِحيلَتُكم.

وقوله: َكَذلَِك كِْدَنا لُِيوُسَف  )5( أي: احتلنا، وكان يوسف ِمن أحَسِن النَّاس 
وجهًا، وكان أبوه حُيبُّه ُحبًَّا شديدًا، وُيؤثره عىل أوالده، فحسدوه عىل ذلك، وقالوا 

)1(  يوسف: 4.
)2(  تفسري القمي: 399/1 عن اإلمام الصادق)( وفيه تسع سنني.

)3(  يوسف: 5.
)4(  طه: 64.   

)5(  يوسف: 76.   
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  )1( اآلية. فيام بينهم ما حكاه اهلل وعملوا بقوله: َقاُلوْا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ

َفَعِملوا َعىَل َقتِله، َفَقاَل اَلوي: اَل جَيوُز َقتُلُه، َلِكن ُنِغيِّبُه َعن َأبِينَا، َوَنخُلو َنحُن بِه، 
َفَقاُلوا َما َحَكاُه اهلل: َيا َأَباَنا َما َلَك لَ َتْأَمنَّا َعَل ُيوُسَف  )2( اآليات ]102[.

، َقاُلوا انَزع َقِميَصَك َفَبَكى، َوَقاَل: َيا إخَويِت،  ُروي: )أنَّه ملَّا أدَنوُه ِمن َرأِس اجلُبِّ
إبَراِهيم  إَله  َيا  َفَقاَل:  البِئِر،  يِف  وُه  َوَدلُّ َفنََزَعُه،  ِسِكينًَا  ِمنُهم  َواِحٌد  َفَسلَّ  رُدويِن،  جُتَ اَل 

َوإسَحاَق َوَيعُقوَب، إرَحم َضعِفي، َوِقلَّة ِحيَلتِي، ِوِصَغِري( )3(.

.)4(  وُه بَِضاَعًة قوله: َوَأَسُّ

َوَقاُلوا:  َفَجاؤوه  َذلَِك،  َوَبَلَغ إخَوَتُه  َلنَا،  بَِضاَعًة  َوَنجَعُلُه  َوَنبِيَعُه،  قالوا: )ُنخِرَجُه 
َياَرُة: َتبِيُعوُه ِمنَّا؟  َفَباُعوُه ِمنُهم َعىَل أن حَيِمُلوُه اىَل ِمرَص( )5(. َهَذا َعبٌد َلنَا آبٌِق، َفَقاَل السَّ

  .)6( َعَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب :قوله

ُه َعىَل ُيوُسف َحيُث َأَكَلُه  ئب َعىَل الّقِميِص، َوأَشدَّ َقاَل َيعُقوب: )َما َكاَن أشَفق الذِّ
ق الَقِميص، َومَحَُلوا ُيوُسف اىَل ِمرَص، َوَباُعوُه ِمن َعِزيِز َمرَص( )7(. َومَل ُيَمزِّ

)1(  يوسف: 8.   
)2(  يوسف: 11.   

   .)(تفسري القمي: 340 عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  يوسف: 11.   

   .)(تفسري القمي: 341 عن اإلمام الصادق  )5(
)6(  يوسف: 18.   

 .)(تفسري القمي: 342/1 عن اإلمام الصادق  )7(
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 .)1( بَِثَمٍن َبْخٍس :قوله

ًا َعَدَدًا( )2(. ًا، َوِقيَل: عرُشوَن ِدرمَهَ قاَل: )َثاَمنِيَة َعرَشَ ِدرمَهَ

  .)3(  قوله: َمْثَواهُ

  أي: )َمَكاَنه( )4(. 

َوَكاَن ُيوُسف اَل َتنُظر إَليِه امَرأٌة إالَّ َهُوَيتُه، َواَل َرُجٌل إالَّ أَحبَُّه، َوَكاَن َوجهَه َمثَل 
الَبدِر، َفَراَوَدتُه امَرأُة الَعِزيِز، َفَقاَل هلَا، َمَعاَذ اهللِ، َفاَم َزاَلت َتَدُعُه حتَّى َهمَّ أن حُيِبََّها، 

   .)5( ا ْت بِِه َوَهمَّ ِبَ َوهَو َقوُله: َوَلَقْد َهَّ

َفَقاَمت امَرأُة الَعِزيِز َوَأغَلَقت األَبَواب، َفَلامَّ أَراَد ان َيفَعَل َذلَِك )6(.

َيا  َيُقوُل:  َعىَل أصبَِعُه،  ًا  َعاضَّ الَبيِت،  َناِحَيِة  يِف  َيعُقوَب ]103[  َرأى  ُه  )أنَّ ُروي:   
َناِة؟ . ، ُتِريُد أن ُيكَتَب يِف األرِض ِمن الزُّ َ اَمِء َمكُتوٌب ِمن النَّبِينيِّ ُيوُسف، أنَت يِف السَّ

)1(  يوسف: 20.   
. )(تفسري القمي: 341/1 عن اإلمام الصادق والرضا  )2(

)3(  يوسف: 20.   
 . )(تفسري القمي: 342/1 عن اإلمام الصادق  )4(

)5(  يوسف: 24.   
القبيح وال يعزم  )6(  دلت األدلة العقلية التي ال يتطرق هلا االحتامل واملجاز عىل أنه ال جيوز أن يفعل 

َعنُْه  َف  لِنرَْصِ َكَذلَِك  فقوله سبحانه:   بالفاحشة،  ما همَّ  أنه  الكريم عىل  القرآن  الشاهد من  فأما  عليه، 

وَء َواْلَفْحَشاء يوسف: 24، وقوله: َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ مَلْ َأُخنُْه بِاْلَغْيِب يوسف: 52، والعزم عىل  السُّ
الفاحشة من أكرب السوء.

ظ: جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 387/5.
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هَوَة َخَرَجت ِمن إهَباِمه األيرَس(. َفَعِلَم أنَّه َقد َأخَطأ، َفَعَدا، َوُروي: اَن الشَّ

وُروَي يف حديٍث آخر: )أنَّه ملَّا مَهَّت بِِه، َوَهمَّ هِبَا، َقاَمت اىَل َصنٍَم َمَعَها يِف َبيتَِها، 
نَِم َثوَبًا؛ َفإينِّ  َفألَقت َعَليِه َماَلَءًة، َفَقاَل ُيوَسف: َما َصنَعِت؟  َقاَلت: ُألِقي َعىَل َهَذا الصَّ
 ، أسَتِحي أن َيَرايِن َوَيَراَك، َفَقاَل ُيوَسف: أنِت َتسَتِحنَي ِمن َصنٍَم اَل َيسَمُع َواَل ُيبرِصُ
ت  َفَقدَّ الَباِب،  ِعنَد  َفَلِحَقتُه  َطَلبِه،  يِف  َفَعَدت  َفَعَدا،  َوَوَثَب   ، َريبِّ ِمن  أنا  أسَتِحي  َواَل 
 )1(َواُسَتَبَقا اْلَباَب :َثوَبُه ِمن َخلِفِه، َوَواَفاَها الَعِزيُز َعىَل تِلَك احلَاِل، َوهَو َقوُله َتَعاىَل

اآلية.

َراَوَدتنِي  ا  أهنَّ َيشَهُد  امَلهِد،  يِف  بِيُّ  الصَّ َهَذا  لِلَمِلك:  َقاَل  أن  ُيوَسف  اهللُ  َوَأهلَ��َم 
َكاَن  إِن  َقاَل:  حتَّى  لُِيوُسف،  بِيَّ  الصَّ اهللُ  َفَأنَطَق   ، بِيَّ الصَّ الَعِزيُز  َفَسأَل  َنفيِس،  َعن 

َقِميُصُه)2( اآلية( )3(.

  .)4( ْفِسِه قوله: َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو يِف َبْيتَِها َعن نَّ

  أي: دعته فاستعصم.

أقول: هذا دليٌل عىل ما قلنا ِمن أنَّه مل يقع منه ما ُذِكَر ُمطلَقًا، ويكون تقدير الكالم: 
ولقد مهَّت به، ولو ال أن رأى ُبرهاَن َربِّه هلمَّ هبا، لكنَّه رأى ُبرهان ربِّه فلم هَيّم ]104[ 

هبا أصاًل.

وُيمكن أن يكون اهلّم ما يف طِباع البرش ِمن اهلمِّ اىل النِّساء، لكن مل يقع منه عزٌم 

)1(  يوسف: 24.   
)2(  يوسف: 26.   

. )(تفسري القمي: 342/1 عن اإلمام الصادق  )3(
)4(  يوسف: 23.   
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نا هبا. عىل الزِّ

فِيِه، حتَّى  النَِّساَء  َرَأى  ِذي  الَّ الَيوم   َذلَِك  يِف  ُيوُسف  َأمَسى  َما  )أنَّه   :)1( ويف اخلرب 
ْجُن  السِّ َربِّ  َقاَل  َوَقاَل:  ُيوُسف،  َفَضِجر  َنفِسَها،  اىَل  َتدُعوُه  امَرَأٍة  ُكلُّ  إَليِه  َبَعَثت 

   .)2( )َّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه َأَحبُّ إِلَّ ِم

أقول: ُهنا، ليس ِمن أفعال التَّفضيل.

 .)3( ا َنَراَك ِمَن امْلُْحِسننَِي قوله: إِنَّ

ُع لِلَمحُبوِس. قال: )َكاَن َيقوُم َعىَل امَلِريِض، َوَيلَتِمُس لِلُمحَتاِج، َوُيوسِّ

؟  َفنََزَل َجرَبئيل، َوَقاَل:  َوَقاَل ُيوُسف ملَّا َطاَل َحبُسُه: باَِمَذا اسَتحَققُت احلبس َيا َربِّ
، َفاسَتَجاَب اهللُ ُدَعاَءَك فِياَم َسألَتُه( )4(. جُن َأَحبُّ إيلَّ مِلَ َقلَت السِّ

 .)5( وَن قوله: َوفِيِه َيْعِصُ

أي: ُيمَطرون.

ون( فقال:  )َوحَيَك، أيُّ يشٍء  وقرأ رجٌل عىل أمري املؤمنني)(: )وفيه َيعرِصُ
َبعَد  ُيمَطروَن  أي:   وَن ُيْعَصُ قال:  أقرأ؟   كيف  فقال:  اخلمر،  قال:  َيعرِصون؟ 

ِسننِِي امَلَجاَعِة( )6(.

   .)(تفسري القمي: 343/1 عن االمام الصادق  )1(
)2(  يوسف: 33.
)3(  يوسف: 33.

)4(  تفسري القمي: 344/1 عن االمام الصادق)( بتفاوت.   
)5(  يوسف: 49.

)6(  تفسري القمي: 346/1 بتفاوت بسيط. 
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  .)1( َقاَل اْجَعْلنِي َعل َخَزآئِِن األَْرِض :قوله

يعني: َعىَل الَكنَاِديِح َواألَنابرِِي )2( َفَجَعَلُه َعَليَها، َفأمَر ُيوُسف أن ُتبنَى الَكنَاِديح ِمن 
اُروخ، ُثمَّ أمَر بُِزرُوِع ِمرَص َفُحِصَدت، َوأعَطى ُكلَّ  َصخٍر، َوَطَينََها بِالِكلِس؛ َوهَو الصَّ

َتُه، َوالَباِقي َتَرَكُه يِف ُسنُبِلِه، َفَوَضَعُه يِف ]105[ الَكنَاِديح. إنَساٍن ِحصَّ

َوَفَعَل َذلَِك َسبَع ِسننٍِي، حتَّى َخَلت ُسنوِن اخلَصِب، َفَلامَّ َجاَء )3( ِسنيُّ اجلَدِب َكاَن 
نُبَل، َيبِيُع باَِم َشاَء. خُيِرُج السُّ

َوَكاَن َبينَُه َوَبنَي َأبِيِه َثاَمنَِيِة َعرَشَ َيوَمًا، َكاُنوا يِف الَباِدَيِة َوَكاَن فِيَها َبقٌل، َفَحَمَل ُأخَوُة 
َفلامَّ  بِنَفِسِه،  الَبيَع  َيَتوىلَّ  ُيوسف  َوَكاَن  به،  لَِيمَتاروا  ِمرَص  اىَل  الَبقِل  َذلَِك  ِمن  ُيوُسف 

َدَخُلوا َعىَل ُيوُسف َعَرَفُهم َومَل َيعِرُفوه، َواعَطاُهم َوَأحَسَن إَليِهم يِف الَكيِل.

َوَقاَل هَلُم: إَذا َرجعُتم َفأُتويِن َبَأِخيُكم ِمن أبِيُكم؟  َقاُلوا: َنَعم، َقاَل: َفإن مَل َتأُتويِن بِه 
َفاَل َكيَل َلُكم ِعنِدَي... اآليات )4(.

قوله: لَ َتْدُخُلوْا ِمن َباٍب َواِحٍد )5(  اآلية.

ائع، فخاف عليهم العني  م كانوا قد ُأعطوا احلُسَن والنَّرض)6( واجلامل الرَّ وذلك أهنَّ

)1(  يوسف: 55.
)2(  الكناديح: كلمة فارسية مفردها )كندو( وتعني: اجلرة الفخارية الكبرية، يوضع فيها أغالل القمح، 

واألنابري: أيضًا فارسية، مفردها )أنبار( وتعني: خمزن الغاَلت، فرهنك فاريس: 479، 76.
)3(  هكذا يف األصل، والصحيح: )جاءت(.

)4(  تفسري القمي: 347/1 عن اإلمام الصادق)( بتفاوت.
)5(  يوسف: 67.

)6(  هكذا يف األصل، والصحيح: )النرَضة(.
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فة. إذا دخلوا جُمتمعني وهم هبذه الصِّ

. )1( َوَأَنْا بِِه َزِعيٌم :قوله

أي: َكفيل )2(.

. )3( َكَذلَِك كِْدَنا لُِيوُسَف :قوله

أي: احتلنا له يف أن َحَبَس أخيه ِعنَده.

ُكْم َلَساِرُقوَن )4( قال:  ُتَها اْلِعُي إِنَّ اِدق)( عن قوِل ُيوُسف: َأيَّ وُسئَل الصَّ

َقَتُهم ُيوَسف ِمن أبِيِه( )5(. اَم َعنَى رَسِ َب ُيوَسف؛ إنَّ ُقوا، َواَل َكذَّ )َما رَسَ

اع ِمن َرحِل أخيه، قال إخوته: إِن  وتقديره: يا أهل الِعري، فلامَّ أخَرج يوسف الصَّ
ْق َفَقْد َسَق َأٌخ لَُّه ِمن َقْبُل)6( يعنون ُيوسف ]106[ فتَغاَفل يوسف عنه، ومل  َيْسِ
َها ُيوُسُف يف َنْفِسِه )7( ومل ُيبينها هلم، وقال يف نفسه:  ُيبِدها هلم، وهو قوله: َفَأَسَّ

أنتم رشٌّ َمكانًا.

 .)8( إِلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعنَا ِعنَدُه :قوله

)1(  يوسف: 72.
)2(  تفسري القمي: 348/1.

)3(  يوسف: 76.

)4(  يوسف: 76.
)5(  تفسري القمي: 349/1، الكايف، الكليني: 341/2 ح 17.

)6(  يوسف: 77.

)7(  يوسف: 77.

)8(  يوسف: 79.



..................................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   138

ومل يقل: إالَّ َمن رَسَق متاعنا.

فلامَّ يئسوا، وأرادوا اخلروج، قال هلم الوي: يا َبني يعقوب، أمل َتعلموا أنَّ أباكم.... 
اآلية )1(.

  .)2( ْت َعْينَاُه قوله: َواْبَيضَّ

أي: َعِميت ِمن الُبكاء )3(.

  .)4( َفُهَو َكظِيٌم :قوله

أي: حمزوٌن، مغُموم، واألسُف أشدُّ احلُزن.

اِدق)(: )َما َبلَغ ِمن ُحزِن َيعقوب َعىل ُيوسف؟  قال: ُحزن َسبِعنَي  ُسئل الصَّ
ى َثكىَل بِأواَلِدَها، وقال: إنَّ َيعقوب مَل َيعِرف االسرِتَجاع، َفِلَذا َقاَل: َوا أَسَفا َعىل  َحرَّ

ُيوُسف( )5(.

   .)6( َقاُلوْا َتاهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف :قالوا

أي: ال تفتؤ حتَّى تكون حَرضًا، أي: ُمسنَّ�ًا )7(.

)1(  تفسري القمي: 349/1.
)2(  يوسف: 84.

)3(  تفسري القمي: 350/1.
)4(  يوسف: 84.

)5(  تفسري القمي: 350/1، جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 444/5.
)6(  يوسف: 85.

)7(  احلرض: الذي أذابه احلزن، أو قارب عىل اهلالك، لسان العرب، ابن منظور، مادة )حرض( 126/3.
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أحَسِن  يِف  َعَليِه  َفنََزَل  امَلوِت،  َمَلَك  َعَليِه  ُينِزَل  أن  اهلل  َسأَل  َيعقوَب  )إنَّ  فُروي: 
ُصوَرٍة، َوأطَيِب َراِئَحٍة، َفَقاَل: َمن أنَت؟  

َقاَل: َمَلُك امَلوِت، َفَقاَل: أرَواُح الِعَباِد َتقَبُضَها أنَت بِنَفِسَك؟

َقًة، ُثمَّ َتعِرُضَها َعيَلَّ جُمَتِمَعًة.   َقاَل: َبل َيقبُِضَها إخَوايِن ِمن امَلاَلِئَكِة ُمَتَفرِّ

َقاَل َفأسأُلَك بِإلِه إبَراِهيَم، َهل ُعِرَض َعَليَك يِف األرَواِح ُروِح ابنِي ُيوُسف؟

  َقاَل: اَل، َفَقَطَع َيعُقوَب يِف َحَياِة )1( ُيوُسف،

.)3( ]107[)2(َم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِن إَِل اهللِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهللِّ َما لَ َتْعَلُموَن  َقاَل: َقاَل إِنَّ

ُسوْا ِمن ُيوُسَف َوَأِخيِه )4(   اآلية. ُثمَّ قال: َيا َبنِيَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ

َوكتَب اىَل ُيوُسف، َومَل َيعَلم انَّه ُيوُسف، َولكنَّه َطَمَع أن َيكوَن َحيًَّا، َوَقد َكاَن َمِلُك 
مَحِن الَرِحيِم، ِمن َيعُقوَب،  ِمرَص َماَت، َوَصَفا امُللُك لُِيوُسف، َفَكَتَب إَليِه: بِسِم اهللِ الرَّ

إرَساِئيُل اهللِ، ابِن إسَحاَق َنبِي اهللِ ابِِن إبَراِهيَم َخِليل اهللِ، 

َي إبَراِهيَم ألَقاُه َنمُرود يِف النَّاِر، َفَلم  ا َبعُد، َفإنَّ الَباَلء ُموَكٌل بَِبنِي آَدَم، إنَّ َجدِّ أمَّ
ق. حَيرَتِ

)1(  هكذا يف األصل، والصحيح: )بحياة(.
)2(  يوسف: 86.

)3(  تفسري القمي: 350/1  عن اإلمام الباقر)( بتفاوت..
)4(  يوسف: 87.
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َيذَبَحُه  أن  أَراَد  َفَلامَّ  بَِيِدِه،  َيذَبَحُه  أن  إبَراِهيَم  َي  َجدِّ اهللُ  أَمَر   )1( َرأى إسَحاُق  اَم  َفلَّ  
َة  ُقرَّ َوَكاَن  ِمنُه،  إيلَّ  أَحبُّ  نَيا  الدُّ يِف  َيُكن  مَل  َوَلٌد،  يِل  َكاَن  ُه  َوأنَّ َعظِيٍم.  بِِذبٍح  اهلل  َفَداُه 
ئَب أكَلُه، َفاحَدوَدَب  َعينََي، َوَثَمَرَة ُفؤاِدَي، َفأخَرَجُه إخَوُتُه َوَرَجعوا، َوَزَعُموا أنَّ الذِّ

ي.  َلُه َظهِرَي، َوَذَهَب َبرَصِ

َوَكاَن َلُه اٌخ ِمن ُأِمِه َوُكنُت أَتَسىَل بِه، َفَخَرَج َمَع إخَوتِه اىَل ِقَبَلَك لَِيمَتاُروا َطَعاَمًا، 
َبيٍت اَل َنرِسُق، َفاسأُلَك  َوإنَّا أهُل  امَلِلك َوَحَبَسُه،  َق ُصَواع  َوَقاُلوا: رَسَ  ، َفَرَجُعوا إيلَّ
، َفَلامَّ َوَرَد الِكَتاب اىَل ُيوَسف َوَقَرأُه  بَت اىَل اهللِ، َوَمنَنَت بِِه َعيَلَّ بِآِل إبَراِهيَم إالَّ َما َتَقرَّ
َبَكى، َوَدَخَل  ]108[ الَبيَت، َفأَطاَل الُبَكاَء فِيِه، ُثمَّ َخَرَج، ُثمَّ َقاَل إِلخَوتِه: َهل َعِلمُتم 
َما َصنَعُتم بُيوُسَف َوأخِيه، اآلية)2(. ُثمَّ َقاَل: اذَهُبوا بَِقِميِص، َفَقاَل: إنَّ َذلَِك الَقِميص 

ق.  ِذي َكاَن َعَليِه ِحنَي ألَقاُه َنمُرود يِف النَّاِر َومَل حَيرَتِ َقِميُص إبَراِهيَم الَّ

َقًا يِف ُعنُِق ُيوُسف )3(. َوَكاَن خَميَطًا يِف يَشٍء، ُمَعلَّ

هو  املذبوح  أن  عىل  ت��دل   )(البيت أه��ل  أئمة  عن  كثرية  رواي��ات  املضمون  هب��ذا  روي��ت    )1(

َناُه بِإِْسَحاَق َنبِّيًا  ْ إسامعيل)( وليس إسحاق)( ويعضد ذلك قوله تعاىل بعد قصة الذبح: َوَبرشَّ

نَي الصافات: 112.ومن قال: أنه برش بنبوة إسحاق فقد ترك الظاهر، وألنه قال يف موضع  احِلِ َن الصَّ مِّ

له  سيولد  وبأنه  باسحاق  فبرشه   ،71 هود:   َيْعُقوَب إِْسَحاَق  َوَراء  َوِمن  بِإِْسَحاَق  َناَها  ْ َفَبرشَّ آخر:   
يعقوب، فكيف يبرشه بذرية إسحاق ثم يأمره بذبح إسحاق مع ذلك.

)( أنه قال: )أنا ابن الذبيحني( وال خالف أنه من ولد إسامعيل والذبيح اآلخر عبد  وقد صح عن النَّبيُّ
اهلل أبوه.

ظ: جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 322/8.

ا َفَعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن يوسف: 89. )2(  وهو قوله تعاىل: َقاَل َهْل َعِلْمُتم مَّ

ا َفَعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن جممع البيان يف تفسري  )3(  وهو قوله تعاىل: َقاَل َهْل َعِلْمُتم مَّ
القرآن، الطربيس: 450/5 عن اإلمام الصادق)( بتفاوت.
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   .)1( ُتَفنُِّدوِن :قوله

ُبويِن )2(. أن ُتكذِّ

 .)3( َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َرَب :قوله

َوامْلُْسَتْغِفِريَن  لَِقولِه:   ، ُت��َردَّ َلئالَّ  َحِر؛  السَّ اىَل  )انَتَظَر   :)4()(ُالّعامِل قال 
.))5(بِاألَْسَحاِر

فرحل يعقوب وأهله اىل ِمرَص، وقعَد ُيوسف عىل رسيره، ووضع تاج امُللِك عىل 
ُه، قال ُيوُسف: يا  رأسه، وأراد أن َيراُه أبوه عىل تِلَك احلال، فلامَّ دخَل عليه أبوه وُأمُّ

أبِت هذا تأويُل ُرؤياي ِمن َقبُل )6( اآلية )7(.

وُروي عن الَعامِل)( أنَّه َقاَل: )ملَّا َدَخَل َيعُقوُب َعىَل ُيوُسف، مَل َيُقم َلُه، َفنََزَل 
َجرَبئيل، َفَقاَل: َيا ُيوُسف، ابِسط َيَدَك، َفَبَسَطَها، َفَخَرَج ِمن َبنِي أَصابَِعِه ُنوٌر، َفَقاَل: َيا 
ة، أخَرَجَها اهللُ ِمن ُصلبَِك، َفاَل َيُكوُن ِمن ُولِدَك  َجرَبِئيل، َما َهَذا؟  َقاَل: َهَذا )8( النُّبوَّ

)1(  يوسف: 94.

ا َفَعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن يوسف: 89، جممع  )2(  وهو قوله تعاىل: َقاَل َهْل َعِلْمُتم مَّ
البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 192/6.

)3(  يوسف: 98.
.)(الكايف، الكليني: 477/2 ح 6 عن االمام الصادق  )4(

)5( آل عمران: 17.

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم يِل  بِيِه َيا َأبِت إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا َوالشَّ )6( وهو قوله تعاىل: إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَ

َساِجِديَن يوسف: 4.
)7( تفسري القمي: 356/1 بتفاوت.

)8( هكذا يف األصل، والصحيح: )هذه(.
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َنبيٌّ ملَّا مَل َتُقم أِلبِيَك.

َة ِمن ُصلبَِك، َوَجَعَلَها يِف ُولِد اَلوي؛ ألنَّه ملَّا َحَبَس ُيوُسف أَخاُه، َقاَل  َفَمَحى النُّبوَّ
اَلوي: َلن أبَرَح األرَض ]109[ حتَّى َيأَذَن يِل أيِب، اآلية، َفَشَكَر اهللُ َلُه َذلَِك، َفَجَعَل 

َة يِف ُصلبِِه، َفَكاَن أنبَِياُء َبنِي إرَساِئيَل ِمن ُولِدِه( )1(. النُّبوَّ

وكان موسى ِمن ولِده، وهو موسى بن عمران بن هيصور بن فاهث بن أفرائيم 
بن الوي.

بَِك  َفَعَل  َما  ُبنََي،  َيا  َقاَل:  ُيوُسف،  اىَل  َصاَر  َليَلَة  َيعُقوَب  )أنَّ  اخلرب:  يف  وُروي 
إخَوُتَك؟  َقاَل: اعِفنِي َعن َذَلَك، َقاَل: َفأخرِبيِن بَِبعِضِه.

، َقاُلوا إنَزع الّقِميَص، َفُقلُت: َيا ُأخَويِت، اتُقوا اهللَ،  َقاَل: َيا أيِب، ملَّا أدَنويِن ِمَن اجلُبِّ
ِكني َوقاُلوا: َلِئن مَل َتنزعُه َنذَبحَك، َفنََزعُته، َوألَقويِن يِف  ِرُدويِن، َفَسلُّوا َعن السِّ َواَل جُتَ

اجلُبِّ ُعرَياَنًا.

ثنِي؟  َقاَل: َيا  ، َحدِّ َقاَل: َفَشِهَق يعقوب َشهَقًة ُأغُمَي َعَليَه، َفَلامَّ أَفاَق، َقاَل: َيا ُبنَيَّ
أَبه، اسأُلَك بِإلِه إبَراِهيَم َوإسَحاَق، إالَّ َما أعَفيَتنِي، َفاعَفاُه )2(.

َلو  هلَا:  َفَقاُلوا  َواحَتاَجت،  الَعِزيَز  امَرأُة  َفقَرت  ُيوُسف،  َوَمَلَك  الَعِزيُز،  َماَت  َوملَّا 
َل َعَليك؟  َقاَلت:  َضِت إَليه لَِيَتَفضَّ َي الَعزيز، َفَتَعرَّ َوَقفِت لِلَعِزيِز، َوَقد َكاَن ُيوَسف ُسمِّ

أسَتِحي ِمنُه ملِا َفَعلُت، َفَلم َيَزاُلوا هِبَا حتَّى َقَعَدت َلُه.

َفأقَبَل ُيوَسف يِف َموِكبِِه، َفَقاَمت، َوَقاَلت: ُسبَحاَن َمن َجَعَل امُللوَك بِامَلعِصيَِّة َعبِيَدًا، 
َوَجَعَل الَعبِيَد بِالطَّاَعِة ُمُلوَكًا ]110[.

)1( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 456/5 عن االمام الصادق)( بتفاوت.
)2( تفسري القمي: 357/1.
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َفَوَقَف هلَا ُيوُسف، َوَقاَل: أنِت َهاتَك؟  َقاَلت: َنَعم، َفأَمَر هِبَا، َفُحولِّت اىَل َمنِزلِِه، 
َوَكاَنت ِمن أحَوِر النَّاِس، َفَقاَل هلَا ُيوُسف: أَلسِت الَّذي )1( َفَعلِت يِب َكَذا َوَكَذا؟ .

ُبِليُت بَِثاَلٍث، مَل ُيبَل هِبَا أحٌد، َقاَل: َوَما ِهَي؟   َفَقاَلت: َيا َنبِيَّ اهلل، اَل َتُلمنِي، َفإينِّ 
ُه مَل َيُكن يف ِمرَص امَرأٌة  نَيا َنظِريًا، َوُبِليُت بِأنَّ َقاَلت: ُبِليُت بُِحبَِّك، َومَل خَيُلق اهلل َلَك يِف الدُّ
َقاَلت:  َحاَجُتِك؟   َما  هلَا:  َفَقاَل  َعننِي،  بَِزوٍج  َوُبِليُت  ِمنِّي،  َماالً  أكَثَر  َواَل  ِمنِّي،  أمَجَل 

َجَها َوهَي بِكٌر( )2(. ُه َعَليَها، َفَتَزوَّ إِسأُل اهللَ أن َيُردَّ َعيَلَّ َشَبايِب، َفَسأَل اهلل، َفَردَّ

.)3( ُكوَن ْشِ قوله: َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِّ إِلَّ َوُهم مُّ

ُك عىل ُوُجوٍه: رِشُك ِعَباَدٍة، َورِشُك َطاَعٍة، َورِشُك ِرَياٍء، فاألّول، كقول عيسى:  الرشِّ
 .)4( نََّة َم اهللُّ َعَليِه اْلَ ْك بِاهللِّ َفَقْد َحرَّ ُه َمن ُيْشِ إِنَّ

ُكوَن )5( معناه: أن ُيؤمنوا  ْشِ والثَّاين: كقوله: َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِّ إِلَّ َوُهم مُّ
باهللِ، وُيطيعون )6( أعداءه.

ْك بِِعَباَدِة  ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلًا َوَل ُيْشِ والثَّالث: كقوله: َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ
ِه َأَحدًا )7( أي: ال َيعُبُد اهلل ِرياًء للنَّاس، َفُيرَشَك بعبادته. َربِّ

)1( هكذا يف األصل، والصحيح: )التي(.
)2( تفسري القمي: 357/1 بتفاوت.

)3( يوسف: 106.
)4( املائدة: 72.

)5( يوسف: 106.
)6( هكذا يف األصل ن والصحيح: )ويطيعوا(.

)7( الكهف: 110.





عد[ ]سورة الرَّ

 .)1( ِصنَْواٌن :قوله

نوان: الِقَران. جرة، والصِّ الَّذي َنبَت يف أصِل الشَّ

.]111[  )2( امْلَُثاَلُت :قوله

يعني: الَعذاب )3(.

 . )4( َم َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد قوله: إِنَّ

 ِ ة، َواهلَاِدي امُلَبنيِّ )امُلنِذُر رسول اهلل)( َواهلَاِدي َأِمرُي امُلؤِمنني)( َوبعَده األئمَّ
يِف ُكلِّ َزَماٍن؛ إِماٌم َهاٍد ِمن ُولِده( )5(.

َقْوٍم َهاٍد )6(  أي  َولُِكلِّ  الَبَياُن؛ لقوله:  واهلَُدى يِف ِكَتاِب اهللِ َعىَل ُوُجوٍه، منه: 

)1( الرعد: 4.

)2( الرعد: 6.
)3( تفسري القمي: 359/1.

)4( الرعد: 7.
)5( وهو من األحاديث املشهورة، بصائر الدرجات، الصفار: 50 ح 3، دعائم االسالم، النعامين: 22/1، 

.)(تفسري القمي: 359/1 عن االمام الصادق
)6( الرعد: 7.
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 )2( ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي :هَلُم، َوَقوله ُ ْم )1(  َيعنِي: أَو مَل ُيَبنيِّ ِد هَلُ ، َوقوُله: َأَفَلْم َيْ ٌ ُمَبنيِّ
أي: َبَياٌن، وقوله: َفَهَدْينَاُهْم )3( أي: َبينَّا هلُم.

أي:   )4(  ُسُبَلنَا َلنَْهِدَينَُّهْم  فِينَا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن  قوله:  وهو  الثَّواب،  ومنه: 
لنُثبِتُهم)5(.

  ومنه: امَلنَجاة، وهو قوله: َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّ َسَيْهِديِن)6(  أي: َسُينِجينِي.

َك )8(. ومنه: الّدالَلة، وهو قوله: َوَأْهِدَيَك إَِل َربَِّك )7( أي:  أُدلُّ

 . )9( َوَما َتِغيُض األَْرَحاُم :قوله

أي: )َما َيسُقُط ِمن َقبِل التَّاَمِم، َوَما َتزَداُد: َعىَل تِسَعِة َأشُهٍر( )10(.

  . )11(  ن َبنِي َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِّ َباٌت مِّ قوله: َلُه ُمَعقِّ

ادق)( َفقاَل للقارئ:  ُروي أهنا قرأت عىل الصَّ

الَعِقب ِمن  اَم  َوإنَّ َيَديِه َوِمن َخلِفِه،  َبنِي  الَعِقَبات ِمن  َيُكوُن  َكيَف  الَعرب،  )أَلسُتم 

)1( طه: 128.
)2( البقرة: 2.

)3( فصلت: 17.
)4( العنكبوت: 69.

)5( هكذا يف األصل، والصحيح: )لنثيبهم(.
)6( الشعراء 62.

)7( العنكبوت: 69.
)8( تفسري القمي: 359/1.

)9( الرعد: 8.
.)(الكايف، الكليني: 12/6 ح 2، تفسري العيايش: 204/2 ح 10 عن أحدمها )10(

)11( الرعد: 11.
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ِمن  َباٌت  ُمَعقِّ َلُه  َنَزَلت:  اَم  إنَّ َفَقاَل:  َهَذا؟   َكيَف  فَِداَك،  ُجِعلُت  ُجل:  الرَّ َفَقاَل  َخلف، 
َخلِفِه، َوَرِقيٌب ِمن َبنِي َيَديِه ]112[ حَيَفُظوَنه بِأمِر اهللِ( )1(.

 . )2( ْعُد بَِحْمِدِه قوله: َوُيَسبُِّح الرَّ

َحاب )3(. عُد: َمَلٌك َيسُوُق السَّ الرَّ

. )4( َوُهَو َشِديُد امْلَِحاِل :قوله

املَِحال: الَعَذاب )5(  ]113[.

. )6( ْيِه إَِل امْلَاء لَِيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو بَِبالِِغِه قوله: إِلَّ َكَباِسِط َكفَّ

عن أيب جعفر)( قال: )َجاَء َرُجٌل اىَل النَّبي)( َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، رأيُت 
أمَرًا َعظِياًم، َقاَل: َوَما َرأيَت؟  َقاَل: َكاِن يِل َمِريٌض، َوُنِعت َله َماٌء ِمن بِئٍر بِاألحَقاِف 

ُيسَتشَفى بِه.

امَلاِء،  ِمَن  بَِقدِحي  َفإينِّ ألغِرُف  امَلاِء،  ِمَن  َوَقدح آِلُخَذ  ِقرَبة  َوَمِعي  َفَذَهبُت،  َقاَل: 
َيُقوُل:  َوهَو  السلَسَلِة،  َكَهيَئِة  اَمِء  السَّ َجوِّ  ِمن  َهَبَط  َقد  يَشٌء  َوإَذا  الِقرَبِة،  يِف  َوأُصبُّ 
اَعَة أُموُت، َفَرَفعُت إَليِه الَقَدح، َفإَذا ُهَو َرُجٌل يِف ُعنُِقِه  الَعَطَش الَعَطش، اسِقنِي، السَّ

سلَسَلٌة.

)1( تفسري العيايش: 205/2 ح 15 عن االمام الصادق)( بتفاوت.
)2( الرعد: 13.

)3( جامع البيان، الطربي: 218/1 عن ابن عباس.
)4( الرعد: 13.

)5( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 24/6.
)6( الرعد: 14.
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ُف،  مِس، ُثمَّ أقَبلُت َعىَل امَلاِء أغرَتِ َفَلامَّ َذَهبُت ُأَناوُلُه الَقَدح َفاجُتِذَب حتَّى َعِلَق بِالشَّ
َفَرَفعُت  أُموُت،  اَعَة  السَّ اسِقنِي،  َهَذا  َيا  الَعَطش،  الَعَطَش  َيُقوُل:  َوهَو  الثَّانَِيَة،  َفأقَبَل 
مِس، ُثمَّ َفَعَل َذلَِك الثَّالَِثَة، َفَسدَدتُّ ِقرَبتِي،  الَقَدَح أِلسِقَيُه، َفاجُتِذَب حَتى َعِلَق بِالشَّ

َوَخَرجُت َومَل أسِقِه.

 )1(  ْيِه َكفَّ َكَباِسِط  إِلَّ  َتَعاىَل:  َقوُله  َوهَو  آَدم،  بِن  َقابِيُل  َذلَِك  اهللِ:  َرُسوُل  َفَقاَل 
اآلية( )2(.

. )3( إِلَّ يِف َضاَلٍل :قوله

أي: ُبطاَلن )4(.

 .)5( ابِيًا ْيُل َزَبدًا رَّ قوله: َفاْحَتَمَل السَّ

أي: ُمرَتِفَعًا )6(.

  .)7( َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللُّ بِِه َأن ُيوَصَل :قوله

َمن  َواقَطع  َوَصَلنِي،  َمن  �ُهمَّ ِصل  اللَّ َتُقوُل:  بِالَعرِش،  َقٌة  ُمَعلَّ ٍد  حُمَمَّ آِل  َرِحَم  )إنَّ 

)1( الرعد: 14.
)2( تفسري القمي: 361.

)3( الرعد: 14.
)4( تفسري القمي: 361.

)5( الرعد: 17.
)6( تفسري القمي: 363.

)7( الرعد: 17.
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َقَطَعنِي، َوهَي جَتِري يِف ُكلِّ َرِحٍم( )1(.

   .)2( َوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهللِّ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه :قوله

رسول  َوأَخ��َذُه   ، رِّ الذَّ يِف  َعَليِهم  أخَذُه  الَِّذي   )(امُلؤِمننَِي َأِمرِي  )َعهَد  َيعني: 
اهلل)( بَِغِديِر ُخم( )3(.

   .)4( ـُه بِِه َأن ُيوَصَل  َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَّ

ٍد( )5(. يعني: )ِصَلُة آِل حُمَمَّ

   .)6( ْم   قوله: ُطوَبى هَلُ

ِمن  أَحٌد  َوَليَس   )(امُلؤِمننَِي َأِمرِي  َداِر  يِف  َأصُلَها  اجلَنَِّة  يِف  َشَجرٌة  ا  )أهنَّ ُروي: 
ِشيَعتِِه إالَّ َويف َداِرِه ُغصٌن ِمن أغَصاهِنَا( )7(.

   .)8( َوُحْسُن َمآٍب

واملآُب: املرِجع )9(.

.)(الكايف، الكليني: 151/2 ح  7، تفسري العيايش: 208/2 ح 29 عن االمام الصادق )1(
)2( الرعد: 25.

.)(تفسري القمي: 35/1 عن االمام الصادق )3(
)4( الرعد: 25.

.)(تفسري القمي: 35/1 عن االمام الصادق )5(
)6( الرعد: 29.

.)(تفسري القمي: 365/1، مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 32/3  عن االمام الصادق )7(
)8( الرعد: 29.

)9( تفسري القمي: 365/1.
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 .)1( َم بِِه امْلَْوَتى َباُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه األَْرُض َأْو ُكلِّ ْت بِِه اْلِ َ قوله: َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسيِّ

أي: )َلو َكاَن يَشٌء ِمَن الُقرآِن مَلا َكان إالَّ َهَذا( )2(.

  .)3( َقاِرَعٌة :قوله

أي: )عَذاٌب( )4(.

   .)5( َوَمن ُيْضلِِل اهللُّ َفَم َلُه ِمْن َهاٍد :قوله

. ٌ أي: ُمَبنيِّ

   .)6( َقوْا قوله: تِْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتَّ

أي: َثواٌب.

.)7(  ُعْقَبى اْلَكافِِريَن النَّاُر وَّ

  يعني: َيكون ثواُب الكافرين النَّار.

   . )8( َما َلَك ِمَن اهللِّ ِمن َوِلٍّ َولَ َواٍق :قوله

)1( الرعد: 31.
.)(تفسري القمي: 365/1 عن االمام الصادق )2(

)3( الرعد: 31.
.)(تفسري القمي: 365/1 عن االمام الصادق )4(

)5( الرعد: 31.

)6( الرعد: 35.

)7( الرعد: 35.

)8( الرعد: 37.
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أي: َدافٌِع )1(.

 )2( اآلية. قوله: َيْمُحو اهللُّ

ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيْثبُِت  َيَشاُء  َما  اهللُّ  َيْمُحو  اآلية:  َهِذِه  )إقَرأ   :)(ِاهلل َعبِد  أبو  قال 
اْلكَِتاِب َفَقاَل: َما أنُتم َعَرٌب، َوَهل َيمُحو اهلل إالَّ َما أثَبَت( )3(.

َنَزَلت  الَقدِر،  َليَلُة  َكاَن  إَذا  مِحَران،  )َيا  فقال:  اآلية؟   هذه  عن   )4( مِحران  وسأله   
نَِة ِمن َأمٍر ]114[ َفإَذا  نَيا، َفيكُتبوَن َما ُقىَض يِف تِلَك السَّ اَمِء الّدُّ امَلاَلئَكُة الَكَتَبُة اىَل السَّ

َم َسَبَبًا أو ُيَؤِخَره أو ُينِقَص ِمنُه، َأَمَر امَلَلك أن َيمُحو َما َيَشاُء. أَراَد اهللُ أن ُيَقدِّ

ِذي  َقاَل: َفُقلَت: ُكلُّ يَشٍء َيُكوُن ُهَو ِعنََد اهللِ يِف ِكَتاٍب؟  َقاَل: َنَعم، ُقلُت: َفَيُكوُن الَّ
أَراَد َكَذا َوَكَذا، حتَّى َينَتِهي اىَل آِخِره؟  َقاَل َنَعم، ُقلُت: َفأيَّ يَشٍء َيُكوُن َيعَمل؟ .

  َقاَل: ُسبَحاَن اهللِ، ُثمَّ حُيِدُث اهللَ َما َيَشاُء( )5(.

)1( تفسري القمي: 366/1.
)2( الرعد: 39.

)3( التوحيد، الصدوق: 333 ح 4 عنه بحار األنوار، املجليس: 108/4 ح 22.
ويف الكايف، بإسناده عن هشام بن سامل وحفص بن البخرتي وغريمها، عن أيب عبد اهلل)( يف هذه اآلية: 

َيْمُحو اهللُّ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب قال: فقال: )وهل ُيمحى إالَّ ما كان ثابتًا؟  وهل ُيثبت 
إالَّ ما مل يكن؟(.

الكايف، الكليني: 146/1 ح 2.  
)4( محران بن أعني الشيباين، أحد التابعني، من الرواة عن األمام الصادق)( ينظر ترمجته يف: الرجال، 

الطويس: 194 )2415(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 134 )5(، الرجال، ابن داود: 85 )528(.
)5( تفسري العيايش: 216/2 ح 62.
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 .)1(  ا َنْأِت األَْرَض َننُقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها قوله: َأَولْ َيَرْوْا َأنَّ

قال: َموُت ُعَلامِئَها )2(.

.)3(  َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلكَِتاِب :قوله

.)4( ))( ُلنَا َوآِخُرَنا َوأفَضُلنَا َبعَد النَّبيُّ اَنا َعنَى َوَعيِلٌّ أوَّ قال الباقر)(: )إيَّ

ِعنَدُه   )(امُلؤِمننَِي َأِمرُي    اْلكَِتاِب ِعْلُم  ِعنَدُه  )َوَمْن   :)(اِدق الصَّ وقال 
ِعلُم الُقرآِن( )5(.

)1( الرعد: 41.
.)(تفسري القمي: 367/1 عن االمام الصادق )2(

)3( الرعد: 43.
)4( بصائر الدرجات، الصفار: 236 ح 20، الكايف، الكليني: 229/1 ح 6، وفيها: )وأفضلنا وخرينا 

بعد النبي...(.
)5( تفسري القمي: 367/1 وفيه: )الكتاب( بدل القرآن. 



]سورة إبراهيم[

.)1( اِم الّلـِه ْرُهْم بَِأيَّ قوله: َوَذكِّ

.)2()(ام اهللِ َثاَلَثٌة؛ َيوُم الِقَياَمِة، َوَيوُم امَلوِت، َوَيوُم الَقاِئِم ُروي يف احلديث: )أنَّ أيَّ

 .)3( ُكْم َن َربُّ قوله: َوإِْذ َتَأذَّ

أي: أعَلم.

ُكْم )4( قال: اِدُق)( قوله َلئِن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ َقاَل الصَّ

)َيُقوُل اهلل: أياَم َعبٍد أنَعمُت َعَليِه بِنِعَمٍة، َفأَقرَّ هِبَا بَِقلبِِه، َومَحَِد اهلل َعَليَها بِِلَسانِه، مَل 
َياَدِة( )5(. َينَفّك َكاَلَمُه حتَّى َيأمَر اهللُ بِالزِّ

)1( إبراهيم: 5.
)2( تفسري القمي: 368/1.

)3( إبراهيم: 7.

)4( إبراهيم: 7.
)5( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 61/6.
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.)1( َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد :قوله

أي: َخرِسَ )2(.

.]115[ )3( َوُيْسَقى :قوله

َوايِن( )4(.   َقاَل: )َما خَيُرٌج ِمن ُفروِج الزَّ

قال رسوُل اهللِ)(: )اَل َتِزلُّ َقَدٌم َيوَم الِقَياَمِة ِمن َبنِي َيَدي اهلل، حتَّى َيسأَلُه اهلل 
اكَتَسبَته،  أيَن  ِمن  َوَمالَِك  أبَليَتُه،  فِيَم  َوَجَسِدَك  أفنَيَتُه،  فِيَم  ُعمِرَك  ِخَصاٍل؛  أرَبِع  َعن 

َوأيَن َوَضعَتُه، َوَعن ُحبِّنَا أهَل الَبيِت(  )5(.

)1( إبراهيم: 15.
.)(تفسري القمي: 368/1 عن االمام الصادق )2(

)3( إبراهيم: 16.
.)(تفسري القمي: 369/1 عن االمام الصادق )4(

.)(تفسري القمي: 20/2 عن االمام الباقر )5(



]سورة اِلْجر[

 .)1( نَظِريَن قوله: َوَما َكاُنوْا إِذًا مُّ

يقول: )َلو أنَزلنَا َعَليِهم امَلالئَكة مَلا ُأنظُِروا َوهَلََلُكوا( )2(.

َمِء  )3(  اآلية. َن السَّ قوله: َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهم َبابًا مِّ

 )4(نَظِريَن ُل امْلَالئَِكَة إِلَّ بِاَلقِّ َوَما َكاُنوْا إِذًا مُّ هذه اآلية معطوفٌة عىل قوله: َما ُننَزِّ
وقد ُكتَبت بينها آيات، وهو دليٌل عىل أنَّ القرآن ُمتقطٌِّع َعطوف )5(.

َمء ُبُروجًا )6( اآلية. قوله: َوَلَقْد َجَعْلنَا يف السَّ

ُولَِد  َفلامَّ  امِء،  السَّ اىَل  َيعُرُجوَن  َكاُنوا   )(النَّبّي َمولِِد  َقبَل  ياطِني  الشَّ )أنَّ  ُروي: 
هِب( )7(. اَمَواِت، َوُرموا بِالشُّ ُحِجُبوا َعن السَّ

)1( احلجر: 8.
.)(تفسري القمي: 373/1 عن االمام الصادق )2(

)3( احلجر: 14.
)4( احلجر: 8.

)5( أي متصل بعضه ببعض.
)6( احلجر: 16.

)7( تفسري القمي: 373/1 بتفاوت.
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وُولَِد عام الفيل، الثنتي عرشَة ليلًة خلت ِمن ربيع األّول، يوم االثنني، وخَرج ِمن 
امء واألرض. ه نوٌر أضاء ما بني السَّ ُأمِّ

.)1( ُموِم اِر السَّ آنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ قوله: َواْلَ

هو: إبليس )2(.

 .)3( إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن :قوله

قال الباقر)(: )اَل َيمِلُك أن ُيدِخَلُهم َجنًَّة َواَل َناَرًا( )4(.

  .)5( َك بُِغالٍم َعلِيٍم ُ ا ُنَبشِّ قوله: إِنَّ

فأنَكَر   )6(  وَن ُ ُتَبشِّ َفبَِم  اْلكُِب  نَِي  سَّ مَّ َأن  َعل  ُتُوِن  ْ َأَبشَّ َقاَل:َقاَل  )بإسَحاَق، 
]116[ إبَراِهيُم، َوَقاَل: َكيَف ُيوَلُد يل َوأنا َشيٌخ َكبري( )7(.

   .)8( َن اْلَقانِطنَِي قِّ َفاَل َتُكن مِّ َناَك بِاْلَ ْ قوله: َبشَّ

أي: ال َتيأَسنَّ )9(.

)1( احلجر: 27.
)2( تفسري القمي: 375/1.

)3( احلجر: 42.
)4( تفسري العيايش: 242/2 ح 16.

)5( احلجر: 53.

)6( احلجر: 54.
)7( علل الرشائع، الصدوق: 549/2، تفسري العيايش: 152/2 ح 44، عن االمام الباقر)( وفيه: 

)إسامعيل( بدل إسحاق وهو املشهور.
)8( احلجر: 55.

)9( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 122/6.
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 .)1( قيٍم َا َلبَِسبِيٍل مُّ ِمنَي* َوإِنَّ قوله: إِنَّ يِف َذلَِك آلَياٍت لِّْلُمَتَوسِّ

بيُل فِينَا ُمقيم( )2(. ادق)(: )َنحن ُ امُلَتوِسمون، والسَّ قال الصَّ

  .)3(َوإِن َكاَن َأْصَحاُب األَْيَكِة َلَظاملنَِِي :قوله

يعني: قوُم ُشعيب)4(.

   .)5( َب َأْصَحاُب اِلْجِر امْلُْرَسلنَِي قوله: َوَلَقْد َكذَّ

يعني: قوم َصالِح.

    .)6( َن امَلَثان قوله: َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبعًا مِّ

يعني: )ُسوَرُة احلَمِد( )7(.

    .)8( الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي :قوله

قًا، َوُهم ُقريش( )9(. أي: )ُمفرَّ

)1( احلجر: 75 � 76.
)2( بصائر الدرجات، الصفار: 375 ح 3، الكايف، الكليني: 218/1 ح 1 و 2، االختصاص، املفيد 303.

)3( احلجر: 78.
)4( تفسري القمي: 377/1.

)5( احلجر: 80.

)6( احلجر: 87.
.)(تفسري العيايش: 20/1 ح 3، تفسري القمي: 377/1، عن االمام الصادق )7(

)8( احلجر: 91.
.)(تفسري العيايش: 252/2 ح 43 و 44، عن االمامني الباقر والصادق )9(
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  .)1( ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِزئنَِي كنَِي إِنَّ قوله: َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن امْلُْشِ

َيوَم  ُنبِّىَء   )(اهلل رسول  أنَّ  َوَذلِ��َك  ِسننِي،  بِثاَلِث  ة  النُّبوَّ َبعَد  ة  بَِمكَّ )َنَزَلت    
ُيصيلِّ  َفَكاَن  َوَزيد،  َوَجعفر  َخدجَيُة  أسَلَمت  ُثمَّ  الثاَلَثاِء،  َيوَم  َعيلٌّ  أسَلَم  ُثمَّ  اإلثننَي، 

رسول اهلل)( بِعيلٍّ َوَجعفر َوَزيٍد، َوَخدجَية َخلَفُهم.

َفلامَّ أَتى لَِرُسول اهللِ َثاَلُث ِسننِي َنَزَلت: َفاْصَدْع بَِم ُتْؤَمُر اآلية.

وامُلستهزؤن برسول اهلل)( َخَسٌة، أحُدُهم الَوليد بن امُلغرَية، والَعاص بن َوائل، 
واألسود بن املطَّلب، واألسود بن َعبِد َيغوث،  واحلاِرث بن الطَّالطِلة( )2(.

)1( احلجر: 94 � 95.
.)(تفسري القمي: 378/1 عن االمام الباقر )2(



]سورة الكهف[ )1(

]َقاَل: َكاَن َسبُب ُنزوهِلا � يعني سورة الكهف: أنَّ ُقَريَشًا َبَعثوا َثاَلَثة َنَفر اىَل َنجَران؛ 
همي لَِيتعلَّموا  النَّرض بن احلارث بن كلدة، وعقبة بن أيب َمعيط، والعاص بن وائل السَّ
ِمَن الَيهود والنََّصاَرى َمَسائَل َيسألوهَنا رسول اهلل)( َفَخرجوا اىل َنجران اىل ُعَلاَمء 
ِعنَدَنا  أَجاَبُكم فيها عىل ما  َمَسائل، فإن  َفَقالوا: َسلوه عن َثالِث  َفَسألوُهم،  الَيهود، 

فهو َصاِدٌق ُثمَّ َسلوه عن َمسألٍة[ )2( ]117[ َواِحَدٍة، َفإن اَدَعى ِعلَمَها َفهو َكاِذب.

ل َفَخرُجوا،  َمن األوَّ قالوا: وَما هذه املَسائل؟  قالوا: َنسأله )3( عن فِتَيٍة كانوا يف الزَّ
َعدُدُهم، وأيُّ يشٍء كان  كاَن  انَتبهوا، وَكم  َنوِمهم حتَّى  َبقوا يف  َكم  َوَناموا،  َوَغابوا 

َمعُهم ِمن َغريهم، وَما كانت ِقصتُهم؟ .

واسأُلوه عن موسى حني أمَره اهلل أن َيتبِع الَعامِل َويتَعلََّم منه، َمن هو، وَكيَف َتبِعُه، 
ته معه؟ . وَما كاَنت ِقصَّ

يأُجوج  َبلَغ  حتَّى  وَمطلعها،  مس  الشَّ  )4( َمغِرب  َط��اَف  طائٍف  عن  واسألوه 

)1( ما بني املعقوفتني إضافة من املحقق إقتضاها السياق.
.)(ما بني املعقوفتني ضافة من املحقق أكملت من تفسري القمي: 31/2 عن االمام الصادق )2(

)3( يف املصدر: )سلوه(.
)4( يف املصدر: )من مغرب(.
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ته؟ . ومأجوج)1( وَكيَف كاَنت قصَّ

أمَلينَاُه  َكام  أَجاَبُكم  إن  هلم:  وقالوا  الثَّالَثة،  املَسائَل  هِذه  أخَباَر  َعليِهم  أمَلوا  ُثمَّ 
َعليُكم َفهَو َصاِدٌق، وإن أخرَبُكم بِخاَلِف َذلَك َفهو َكاِذٌب.

اَعِة ال  َعى َعلَمها َفهو َكاِذٌب، فإنَّ ِقياَم السَّ اعِة َمتى َتقوم؟  فإن ادَّ واسألوه َعن السَّ
َيعَلُمُه إالَّ اهلل ُسبَحاَنه َوَتَعاىل.

ة، اجَتَمعوا اىل أيب طالب، فَقالوا: إنَّ ابن أخيَك َيزُعم أنَّ َخربًا  َفلامَّ َرَجعوا اىل مكَّ
َينِزُل َعليِه، وَنحُن َنسأله عن َمَسائَل، َفإن أجاَبنَا َعليَها، َعِلمنَا أنَّه َصاِدٌق، َوإن مل جُيِبنَا 

َعِلمنَا أنَّه َكاِذب.

فقال  الثَّالث؟   املسائل  هذه  عن  َفَسألوه  لُكم،  َبدا  عامَّ  َسلوه  طالب:  أبو  فقال 
]118[ رسول اهلل)(: ُأخربُكم غَدًا ومل يستبن )2(.

َواسَتهَزأت  اصَحاَبه،  َوشكَّ   ، اغَتمَّ حتَّى  َيوَمًا،  ارَبعنَي  َعليِه  الَوحُي  َفاحَتبَس 
َنزَل  ُثمَّ  طالب،  وابو   )(اهلل رسول  َفَحزَن  َشديَدًا،  أذًى  َوآَذوه  َوَفِرُحوا،  ُقَريش 

َجربئيل)( بُِسوَرة الَكهِف.

ا اَل َننِزُل  بَتنِي، فقاَل: إنَّ فقاَل: َيا َجربئيل، لَقد ابَطأَت َعنِّي، حتَّى َظننُت أنََّك َقد َكذَّ
إالَّ بإذِن اهللِ.

قال أبو عبد اهللِ)(: إنَّ أصَحاَب الكهف كانوا يف َزِمِن َمِلٍك َجبَّاِر َعاٍت َكافٍر، 
ُمؤِمنني،  َقوَمًا  َقَتَلُه، وكاَن هؤالِء  جُيِبُه  مل  َفَمن  األصنَاِم،  ِعباَدِة  اىل  ممَلكتِه  اهَل  يدعو 

)1( يف املصدر بعد ذلك: )َمن هو(.
)2( هكذا يف األصل، ويف املصدر: )يستثن(.
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َل امَلِلك يف املدينة َقوَمًا مل َيَدُعوا َأَحَدًا خَيُرج حتَّى َيسُجد لألصنَاِم. َيعُبدوَن اهللِ، َفوكَّ

وا بَِراٍع َفَدعوه اىل امرهم َفَلم جُيبُهم، َوكاَن مع  يِد، ُثمَّ َمرُّ فخَرج هؤالِء بِعلَّة الصَّ
اِعي كلٌب فاجاهَبُم الَكلب، فَخرُجوا، فَخَرَج معُهم. الرَّ

اصَحاِب  وَكلُب  َبلَعم،  مِحاُر  َثالَثٌة؛  إالَّ  الَبهائِم  ِمن  اجلَنَّة  َيدُخل  اَل  أنَّه  وُروي: 
م خرُب األتان. ئب، وقد تقدَّ الَكهِف، والذِّ

َلعَن  امللوك  بعَض  فإنَّ  ئب،  الذِّ وأما  الِفتَية،  أجاَب  َفاسُمه قطمري،  الَكلب،  وأما 
ابنَه  ئُب فاحَتمَل  الذِّ لُه، فَجاَء  ابٌن  طِي  َقوَمًا ُمؤِمنني، ومع الرشُّ َعليِه   َ رُشطيًَّا، َفجرسَّ

طِي. ئب اجلَنَّة ملَّا أحَزن الرشُّ طِي  ]119[ َعليِه، فأدَخَل اهللُ الذِّ فأكَلُه، َفحَزن الرشُّ

َوال َيدُخل اجلَنَّة اسود، إالَّ َرُجٌل َبعَثه امَلسيُح اىل الرَبَبر، فاخُذوه َوعلَّقوه. 

َفلامَّ أمَسوا َدَخلوا الَكهَف َوالَكلُب َمعُهم، فألَقى اهللُ َعليِهم النُّعاَس، َفنَاموا حتَّى 
َوَقوٌم  آَخر،  َزَماٌن  َوَجاَء  َمان،  الزَّ َذلَِك  ممَلَكتِه، وَذهَب  امَلِلك، واهَل  َذلَك  اهللُ  اهَلَك 

آَخُرون.

مس َقد ارَتفَعت، فَقالوا:  ُثمَّ انَتبهوا، فَقال لبعضهم )1(: َكم نِمنَا؟!   فنَظروا اىل الشَّ
َيوَمًا أو َبعَض َيوٍم، فَقالوا لواِحٍد ِمنُهم: ُخذ َهَذا الَورق، َوادُخل املِدينَِة ُمتنَِكَرًا، َواشرَتِ 

َطعاَمًا.

ُجل، فَرأى املِدينَة ِخاَلف الَّذي َعِهُدوا، َوَرأى َقوَمًا ِخاَلف اولئَك،  َفَجاء َذلَك الرَّ
جئَت؟   ايَن  وِمن  أنَت،  َمن  َفَسألوه:  الِفتَية،  َيعِرفوا  َومل  ُلَغتُهم  َيعِرف  َومل  َيعِرْفُهم  مل 

فأخرَبُهم.

)1( يف املصدر: )بعضهم لبعض(.
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فَدَخَل  الَكهِف،  َباِب  َعىل  َوَقفوا  حتَّى  َمعُهم  ُجل  َوالرَّ اصَحابِه،  مع  امَلِلُك  فَقاَم 
ِمنُهم  َيدُخَل  أن  أحٌد  جَيرُس  َومل  َوَناَم،  َسَقَط  النَُّعاس، حتَّى  َواَصاَبه  الَكهَف،  جُل  الرَّ

الَكهَف.

َرابِعُهم َكلُبُهم، وقال قوٌم:  فِيِه َويفَزُعون، فَقاَل َبعَضُهم: َثالَثٌة  َيَتطلَّعوَن  َوأقَبلوا 
َخَسٌة َوَساِدسُهم َكلبُهم، وقاَل َقوٌم: َسبَعٌة َوَثاِمنُهم َكلَبُهم، فَقاَل املِِلُك: َينَبِغي أن ُيبنَى 

َهنَا َمسِجَدًا، وَيزوَره )1( فإَن َهؤاَلِء َقوٌم ٌمؤِمنوَن.

وُروي: أنَّ هلُم يف ُكلِّ َسنٍة ]120[ َنقلَتاِن؛ َيناُموَن ِستَّة أشُهر َعىل ُجنوهِبم األياِمن، 
وِستَّة أشُهٍر َعىل ُجنوهِبم األيارِس، والَكلُب َمعُهم َقد َبسَط ِذَراَعيِه بِفنَاِء الَكهِف، وهو 

قوله: َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهم)2( اآليات.

ِذيَن َذَهبوا اىل َباِب الَكهِف. )4( فقوله َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم )3( يعني: الَّ

اهللُ:  حكى  كام  َجواباهتا،  َكتبوا  لُقريش،  الثَّالث  املسائل  هذه  َكتبوا  الَّذين  وكان 
.)6( َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم  :اىل قوله )5( ابُِعُهْم َكْلُبُهْم َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة رَّ

هتم، ما َيعَلمُهم إالَّ قليٌل.  فقال اهللُ سبحانه لنَبيِّه: ُقل هلُم: ريبِّ أعلُم بعدَّ

)1( يف املصدر: )أن نبني ها هنا مسجدًا ونزوره(.
)2( الكهف: 13.
)3( الكهف: 21.

)4( تفسري القمي: 32/2 � 34.
)5( الكهف: 22.
)6( الكهف: 22.
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 .)1(  َفاَل ُتَاِر فِيِهْم إِلَّ ِمَراء َظاِهرًا  :ُثَم انقطع خربُهم بام قالوا، فقال تعاىل 

 أي: ال ُتاِصم .

 .)2( نُْهْم َأَحدًا َوَل َتْسَتْفِت فِيِهم مِّ

أي: ال َتسأل، وال تُقوُلنَّ ليِشٍء: إينِّ فاعٌل ذلَك َغدًا إالَّ أن يشاَء اهللَ.

فاخرَبه انَّه إنَّام َحبَس الَوحي عنُه أربعنَي صباَحًا؛ ألنَّه قال لقريش حنَي َسألوه عن 
هذه املسائل: غَدًا ُأجيبُكم عنها، ومل َيستثِن.

ُثَم َعطَف عىل قوهلم: ويقولون ثالثٌة رابعهم كلبهم، ولبثوا يف كهفهم، وهو حكايٌة 
ليُل عىل  عنهم، وتقديره: ويقولون َلبِثوا يف كهفِهم ثالثامئة سنني وازدادوا تسعًا، والدَّ

.)3( ـُه َأْعَلُم بَِم َلبُِثوا أنَّه حكايٌة، ولفظه لفُظ اخلرب، قوله: ُقِل اللَّ

ا َأْعَتْدَنا لِلظَّاملنَِِي  ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر إِنَّ بِّ قُّ ِمن رَّ قوله: َوُقِل اْلَ
.]121[)4(َنارًا

ُواَلَية  َيعنِي  َربُِّكم؛  ِمن  احلَق  َوُقل  َهكَذا:  اآليُة  )َنَزَلت   :)(ادق الصَّ قال 
د:  لِلظَّاملنَِِي آلِل حممَّ َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء  َفَمن   :)(َعيّل
أصِل  يف  َيبَقى  ِذي  الَّ  َكامْلُْهِل بَِمء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  َوإِن  اِدُقَها  ُسَ ِبِْم  َأَحاَط  َنارًا 

، َيُكوُن َأشدَّ َحَراَرًة( )5(. يِت امَلقيِلِّ الزَّ

)1( الكهف: 22.

)2( الكهف: 22.

)3( الكهف: 26.

)4( الكهف: 29.
)5( تفسري القمي: 35/2.
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قوله: امْلَاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة )1( اآلية.

قال بكر بن حمّمد )2(: َسِمعُت أبا عبد اهلل)( يقول: 

َبا َأَجاَلً، َوَلن ُيَباِعدا  اُم َلن ُيَقرِّ َا النَّاس، ُمروا بِامَلعُروِف، َوآهنَوا َعن امُلنَكِر؛ َفإهنَّ )أهيُّ
َر اهللُ هلَا  ِرزَقًا، إنَّ األَمَر َينِزُل ِمن الَّساَمِء اىَل األَرِض ُكلَّ َيوٍم، لَِينُظَر اىَل ُكلَّ َنفٍس َما َقدَّ

ِمن ِزَياَدٍة أو ُنقَصاٍن، يف َأهٍل، أو َماٍل، أو َنفٍس. 

َر َعفَوُه )3( َفاَل َتكوَننَّ َعَليِه فِتنًَة )4( َفإنَّ امَلَرء امُلسِلم َما مَل َيِعش يف  َفإن َرأى َعبدًا أخَّ
الَّذي  امُلفِلح،  النَّاِس َكاَن َكالَيارِسِ  لَِئاُم  ى هِبا  إَذا ُذِكَرت، َوُيعزَّ هَلَا  َبأن خَيَشَع   )5( ُدنَياه 

َل َفوٍز ِمن ِقَداِحِه، ُيوِجُب َلُه امَلغنَم، َوَيدَفُع َعنُه امَلغَرم. َينَتظُِر َأوَّ

ا  إمَّ  ، احلُسنَينَيِ إحَدى  َينَتظُِر  َوالَكِذب،  اخِلَياَنِة  ِمن  الرَبيُء  امُلسِلم  امَلرُء   )6( لِذلَِك 
َوَماٍل  ُذو أهٍل  َفهَو  ِمَن اهللِ،  ِرزٌق  ا  َوأمَّ َلُه ]122[  ِعنَد اهللِ َخرٌي  َفاَم  ِعنِد اهللِ،  َداٍع ِمن 
الُِح َحرُث اآلِخَرِة، َوَقد  نَيا، َوالَعَمُل الصَّ َوَمَعُه ِدينُُه َوَحَسُبُه، امَلاُل َوالَبنُوُن َحرُث الدُّ

جَيَمُعُهام اهللُ أِلَقَواٍم( )7(.

)1( الكهف: 46.
)2( بكر بن حممد، أبو حممد األزدي، الكويف، من أصحاب االمام الصادق)( له أصل، ينظر: الرجال، 
الطويس: 170 )1987(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 64 )143(، جامع الرواة، األردبييل: 128/1.

)3( هذه العبارة غري موجودة يف املصدر.
)4( يف املصدر: )عليه فتنة(.

)5( يف املصدر: )دناءة(.
)6( يف املصدر: )وكذلك(.

)7( الكايف، الكليني: 57/5 ح 6 عن أمري املؤمنني)( بتفاوت يف بعض ألفاظها.
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ِمنُْهْم  ُنَغاِدْر  َفَلْم  َناُهْم  َوَحَشْ َبــاِرَزًة  اأْلَْرَض  َوَتَرى  َباَل  اْلِ  ُ ُنَسيِّ َوَيْوَم  قوله: 
َأَحدًا)1( اآلية.

اِدُق)(: َما َيُقوُل  ٍة َفْوجًا )2( َقاَل الصَّ )َقَرأ َعَليِه َرُجٌل َوَيْوَم َنْحُشُ ِمن ُكلِّ ُأمَّ
َا يِف الِقَياَمِة: َفَقاَل: َوحَيَك، حَيرُشُ اهلل يف الِقَياَمِة  ُجُل: َيُقوُلوَن: إهنَّ النَّاُس فِيَها؟  َفَقاَل الرَّ
َفَلْم  الِقَياَمِة:  آيُة  إَناَم  جَعِة،  الرَّ َما يف   )(الَقاِئِم ِقَياِم  يِف  َفهَو  َفوَجًا؟   ٍة  أمَّ ُكلِّ  ِمن 
 )(َفهَو يِف ِقَياِم الَقاِئِم ٍة َفْوجًا ا: َوَيْوَم َنْحُش ِمن ُكلِّ ُأمَّ ُنَغاِدْر ِمنُْهْم َأَحدًا َفأمَّ

جَعِة( )3(. يِف الرَّ

.)4( َعُضدًا :قوله

أي: َنارِصًا )5(. 

َنا َعن الَعامِل  ة أصَحاِب الَكهِف، َقالوا: َأْن أخرِبْ َفلامَّ أخرَبُهم رسول اهلل)( بِقصَّ
َتُه؟ . الَّذي َأمَر اهلل ُموَسى أن َيَتبَِعُه، َمن ُهَو، َوَكيَف اَتَبَعُه، َوَما ِقصَّ

َأْمِضَ  َأْو  اْلَبْحَرْيِن  َمَْمَع  َأْبُلَغ  َحتَّى  َأْبَرُح  َل  لَِفَتاُه  ُموَسى  َقاَل  َوإِْذ  اهللُ:  فَقاَل 
 .)6(ُحُقبًا

، َوأنَزَل األلَواَح، فِيَها  اِدُق)(: )َسَبُب َذلَِك، ملَّا َكلََّم اهللُ ُموَسى َتكِلياَمً قال الصَّ

)1( الكهف: 47.
)2( النمل: 83.

)3( تفسري القمي: 36/2 بتفاوت.
)4( الكهف: 51.

)5( تفسري القمي: 37/2.
)6( الكهف: 60.
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ٍء )1( َرجَع  ْوِعَظًة َوَتْفِصياًل لُِّكلِّ َشْ ٍء مَّ َكاَم َقاَل: َوَكَتْبنَا َلُه يِف األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْ
ُموسى اىَل َبنِي إرَسائيَل ]123[.

َنفِسِه:  َوَقاَل: يف  َمُه،  َوَكلَّ التَّوَراة  َعَليِه  َأنَزَل  َقد  أنَّ اهلل  ُهم  َفاخرَبَ املِنرَب،  َفَصَعَد      
َهَلَك،  َفَقد  ُموَسى،  ادِرك  َجرَبئيل:  اىَل  اهللُ  َفأوَحى   )2( ِمنِّي  َأعَظَم  َخلَقًا  اهللُ  َخلَق  َما 
 )4( إَليِه  )3( َوُقل َخريًا  ِمنُه  خَرِة َرُجاًل أعَلُم  َفأخرِبُه: أنَّ ِعنَد ُملَتَقى الَبحَريِن ِعنَد الصَّ

ُه بَِذلَِك. َوَتَعلَّْم ِمن ِعلِمِه، َفنََزَل َجرَبئيُل)(  َوأخرَبَ

عُب، َوَقاَل لَِشمُعون َوِصيِِّه:  َفَذلَّ ُموَسى يف َنفِسِه، َوَعِلَم أنَّه َقد أخَطأ، َوَدَخَلُه الرُّ
َد  َم ِمنُه َفاخُرج َمِعي، َفَتَزوَّ إنَّ اهللَ َقد َأَمَريِن أن أَتبَِع َرُجاَلً ِعنَد ُملَتَقى الَبحَريِن، َفأَتَعلَّ

َشمُعون ُحوَتًا مَمُلوَحًا َوَخَرَجا.

َيعِرَفاُه، َفأخَرَج َوِصُّ  َفَلم  َقَفاُه،  امَلَكان، َوَجَدا َرُجاًل ُمسَتلِقَيًا َعىل  َذلَِك  َبَلَغا  َفلامَّ 
خَرِة، َوَمَضَيا َوَنَسَيا احلُوَت. َموَسى احلُوَت، َوَغَسَلُه بِامَلاِء، َوَوَضَعُه َعىَل الصَّ

َفَمىَض  امَلاِء،  يف  َوَدَخَل  احلُوت،  َفَحَيي  احلَيَواِن،  َماَء  َكاَن  امَلاء  َذلَِك  أنَّ  َوُروَي: 
َهَذا  َسَفِرَنا  ِمن  َلِقينَا  َلَقْد  َغَداءَنا  آتِنَا  لَِوِصيُِّه:  َفَقاَل   )5( أعَيا  َوَشمُعون حتَّى  ُموَسى 
َعىَل  احلُوَت  َنِسيُت  إينِّ  ملُِوَسى:  َفَقاَل  َمَك،  السَّ َشمُعون  َفَذَكَر  َعنَاًء،  أي   )6(  َنَصبًا

خَرِة. الصَّ

خَرِة ُهَو الَّذي ُنِريُدُه، َفَرَجَعا َعىَل  ِذي َرأينَاُه ِعنَد الصَّ ُجل الَّ َفَقاَل ُموَسى: َذلَِك الرَّ

)1( األعراف: 145.
)2( يف املصدر: )أعلم مني(.

)3( يف املصدر: )أعلم منك(.
)4( يف املصدر: )فرص اليه(.

)5( يف املصدر: )حتى عشيا(.
)6( الكهف: 62.
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اَلِة. ُجل، َوهَو اخِلرُض)(  ]124[ َوهَو يف الصَّ َأثِرمَها اىل ِعنَد الرَّ

اخِلرُض:  َفَقاَل  إرَسائيَل،  َبنِي  َعامِلَ  َيا  َعَليَك  الُم  السَّ  :)(ُموَسى َقاَل  َفرَغ،  َفلامَّ 
اَلُم َيا َنبَِي َبنِي إرَسائيل. َوَعَليَك السَّ

إنََّك  اخِلرُض:  َفَقاَل  ُرشَدًا؟   ُعلِّمَت  مِمَا  َمنِي  ُتِعلِّ أن  َعىَل  أتبُِعَك  َهل  ُموَسى:  َفَقاَل 
لُت بَِأمِر اَل ُتطِيُقُه. لَت بِأمِر اَل ُأطِيُقُه، َوُوكِّ ُوكِّ

َفَقاَل ُموَسى: َسَتِجُديِن إن َشاَء اهللُ َصابَِرًا، َواَل َأعِص َلَك َأمرًا، َفَقاَل اخِلرُض: َفإن 
ِه، َقاَل: َنَعم. َك أَنا بَِخرَبِ اَتبعَتنِي، َفاَل َتسَألنِي َعن يَشٍء َأفَعُلُه، َواَل ُتنِكرُه َعيَلَّ حتَّى ُأخرِبَ

ِفينَة بَِحمَل)1(  اِحل، َوَسِفينٌَة ُتِريُد أن َتعرُب، َفَقاَل أرَباُب السَّ وا َثاَلَثتهم اىَل السَّ َومرُّ
ِفينَِة  السَّ َجانِِب  اىل  اخِلرُض  َقاَم  الَبحِر،  ِفينَُة يف  السَّ  )2( جَلََجت  َفلامَّ  َفَحَمُلوُهم،  َهؤاَلِء 
َها، َوَحَشاَها بِاخِلَرق َوالطِّنِي، َفَغضَب ُموَسى، َوَقاَل لِلِخرض: أَخَرقَتها؟ ... )3(  َفَكرَسَ

اآليات.

ِفينَِة، َفنََظَر اخِلرُض اىل ِصبَياٍن َيلَعبُوَن، َوفِيِهم ُغاَلٌم َحَسُن الَوجِه،  َفَخرُجوا ِمَن السَّ
َلُه اخِلرُض، ُثمَّ َأَخَذُه، َفَلَوى ُعنَُقُه َوَقَتَلُه، َفوَثَب ُموَسى  َتاِن، َفَتأمَّ َكأنَّه َبدٌر، يف ُأذنِه ُدرَّ
اىَل اخِلرض، َوَجَلَد بِِه األَرَض، َوَقاَل: َأَقَتْلَت َنْفسًا َزكِيًَّة بَِغْيِ َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيئًا 

.)4(ْكرًا نُّ

)1( يف املصدر: )حتمل( والصحيح: )نحمل(.
)2( يف املصدر: )جنحت(.

  لُِتْغِرَق َأهَْلهَا لََقدْ ِجْئتَ شَيْئًا إِمْرًا َفانَطَلَقا حَتَّى إَِذا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرََقهَا َقاَل َأخَرَْقَتهَا  )3( إشارة اىل قوله تعاىل: 
الكهف: 71.

)4( الكهف: 74.
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. )1( َأَلْ َأُقْل إِنََّك َلن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًا :َقاَل اخِلرُض

َبَلْغَت ِمن  َقْد  ُتَصاِحْبنِي  َبْعَدَها َفال  ٍء  َسَأْلُتَك َعن َشْ إِن  َفَقاَل ُموَسى: ]125[ 
   .)2( لَُّدنِّ ُعْذرًا

ة، إَليَها ُينَسُب  ى النَّارِصَ َفانَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة )3(  بِالَعيِشّ اىَل َقرَيٍة ُتَسمَّ
َومَل  ُيطِعُموَهم،  َفَلم  َفاسَتطَعُموُهم    )4( ُيطِعُموه  َومَل  َقطُّ  أَحَدًا  ُيَضيُِّفوا  َومَل  النََّصاَرى، 

َيَدُعوُهم َيدُخلوَن الَقرَية.

    َفنََظَر اخِلرُض اىل َحائٍط َقد َزلَّ )5( لِينَهِدَم، َفَوَضَع اخِلرُض َيَدُه َعَليِه، َوَقاَل َلُه: ُقم 
ْذَت َعَلْيِه َأْجرًا )6(  َكاَن جَيُِب أن اَل َتُردَّ  َ بِإذِن اهللِ، َفَقاَم، َفَقاَل ُموَسى: َلْو ِشْئَت َلتَّ

اجِلَداَر حتَّى ُيطِعُموَنا َوُيؤوَنا.

ُق، َوُأعِلُمَك باَِم َجَرى ِمنِّي:  َقاَل اخِلرَض: َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك )7( َهاُهنَا َنفرَتِ

َا َكاَنت لَِقوٍم َمَساِكني، َيعَمُلوَن يِف الَبحِر،  تي َفَعلُت هَبَا َما َفَعلُت؛ َفإهنَّ ِفينَُة الَّ ا السَّ أمَّ
َصاحِلٍَة  َسِفينٍَة  ُكلَّ  َيأُخذ  َمِلٌك  الَبحِر  َوَراِء  ِمن  َوكاَن   )8( اآلية  أِعيَبَها...  أن  َفأَردتُّ 

)1( الكهف: 75.
)2( الكهف: 77، أضيفت من املصدر لتامم السياق.

)3( الكهف: 77.
)4( يف املصدر: )ومل يطعموا غريبًا( .

)5( يف املصدر: )زال( .
)6( الكهف: 77.
)7( الكهف: 78.

)8( إشارة اىل قوله تعاىل: َأمَّا السَّفِينَُة َفَكانَتْ لِمَسَاكِنيَ يَعْمَُلونَ فِي الْبَحِْر َفَأرَدتُّ َأنْ َأعِيبَهَا وََكانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَْأخُُذ ُكلَّ 

سَفِينَةٍ َغصْبًا الكهف: 79.
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َغصَبًا، َهَكذا َنَزَلت، َوإَذا َكاَنت َمكُسوَرًة أو َمِعيَبًة اَل َياُخُذَها.

ِذي َقَتلُتُه، َوَكاَن َعىَل َجبَهتِِه َمكُتوٌب ُطبَِع َكافٌِر، َوَكاَن أَبَواُه ُمؤِمننَِي... ا الُغاَلم الَّ َوأمَّ
اآلية )9( َقاَل الَعامِلُ: َفابَدَل اهللُ َوالَِديِه بِنَتًا. 

ا الُغاَلُم َفَكاَن أَبَواُه َمؤِمننَِي َفُطبَِع َكافَِرًا. َوَقاَل: َنَزَلت َهَذِه اآلَيُة َهَكَذا: َوأمَّ

ا اجِلَدار... )10( اآلية، َقاَل: َذلَِك الَكنُز؛ َلوٌح ِمن َذَهٍب، فِيِه َمكُتوٌب:   َوأمَّ

ٌد َرُسول اهللِ، َعِجبُت ملَِن َيعَلُم  ِحيِم ]126[ اَل إَله إالَّ اهلل، حُمَمَّ مَحِن الرَّ بِسِم اهللِ الرَّ
ُر  أَن امَلوَت َحقٌّ َكيَف َيفَرُح، َوَعِجبُت ملَِن ُيؤِمُن َبالَقَدِر َكيَف حَيَزُن، َوَعِجبُت ملَِن ُيَذكَّ
ِف اهِلَها َحااَلً َبعَد َحاٍل، َكيَف  نَيا َوَترَصُّ بِالنَّاِر َكيَف َيضَحُك، َوَعِجبُت ملَِن َيَرى الدُّ

َيطَمِئُن إَليَها )11(.

 )12( اٍف  َقاُلوا: َفأخرِبَنا َعن َطوَّ َوَفَتاُه،  َفلامَّ أخرَبُهم رسول اهلل)( بَِخرِب ُموَسى 
َتُه؟ . َق َوالَغرَب َمن ُهَو، َوَما ِقصَّ َطاَف الرشَّ

نَّا َلُه يِف  ا َمكَّ نُْه ِذْكرًا * إِنَّ قال اهلل َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مِّ
.)14( ) ٍء َسَببًا )13( أي: َدلِياَلً اأْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمن ُكلِّ َشْ

)9( إشارة اىل قوله تعاىل: وََأمَّا الُْغلَمُ َفَكانَ َأبَوَاهُ مُؤْمِنَيِْن َفَخشِينَا َأن يُرْهَِقهُمَا ُطْغيَانًا وَُكْفرًا الكهف: 80.
َّهُمَا وََكانَ َأبُوهُمَا صَالِحًا َفَأرَادَ رَبُّكَ  )10( إشارة اىل قوله تعاىل: وََأمَّا الِْجدَارُ َفَكانَ لُِغلَمَيِْن يَتِيمَيِْن فِي الْمَدِينَةِ وََكانَ َتحَْتهُ َكنزٌ ل

 الكهف: 82. َأنْ يَبُْلَغا َأشُدَّهُمَا وَيَسَْتْخِرجَا َكنزَهُمَا رَحْمًَة مِّن رَّبِّكَ
)11( معاين األخبار، الصدوق: 200 ح 1.

)12( يف املصدر: )طائف(.
)13( الكهف: 83 � 84.

)14( تفسري القمي: 37/2 � 41 بتفاوت وزيادة.
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وُروي عن أمرِي املؤمنني)( أنَّه ُسئل عن ذي القرنني، هل هو َنبيٌّ أم َمَلك؟  
فقاَل:

)اَل َنبيٌّ َواَل َمَلك، إنَّه )1( َعبٌد أحَب اهللَ َفأَحبَُّه، َوَنَصَح هللِ َفنََصَح اهللُ َلُه، َبَعَثُه اىَل 
ُبوُه َعىَل َقرنِِه األيَمِن، َفَغاَب َعنُهم َما َشاَء اهللُ ان َيِغيَب. َقوِمِه َفرَضَ

َيِغيَب،  َشاَء اهللُ أن  َما  َعنُهم  َفَغاَب   ، َقرنِِه األَيرَسِ َعىَل  ُبوُه  َفرَضَ الثَّانِيَة   )2( ُبِعَث  ُثمَّ 
َمْغِرَب  َبَلَغ  إَِذا  َحتَّى   �  )(َنفَسه َيعنِي   � ِمثُله  َوفيُكم  األرِض،  َله يف  اهللُ  َوَمَكَن 

. )3(  ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب يِف َعنْيٍ مَحَِئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْومًا الشَّ

َفَدَخَل الظُّلاَمِت، َوأَمَرُه ان َيتَبَع َعُمودًا ]127[ ِمن ُنوٍر، َوهَو َقوُله: َفَأْتَبَع َسَببًا * 
ْمِس  )4(  اآلية( )5(. َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطلَِع الشَّ

  .)6(  ن ُدوِنَا ِسْتًا م مِّ ْ َنْجَعل هلَُّ عن الباقر)( يف قوله: لَّ

)مَل َيعَلُموا ُصنَعَة الثَِّياِب( )7(.

   .)8(  َأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدمًا :قوله

)1( يف املصدر: )بل انام هو(. 
)2( يف املصدر: )بعثه(. 

)3( الكهف: 86.
)4( الكهف: 89 � 90.

)5( تفسري القمي: 41/2.
)6( الكهف: 90.

)7( تفسري القمي: 41/2.
)8( الكهف: 90.
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ُثمَّ  بينهام،  بنوا  حتَّى  دفني،  الصَّ بني  فوضعوه  به  فأتوا  باحلديد،  يأتوا  أن  أمرُهم 
ُثمَّ صبَّ  النَّار،  مثل  احلديد  احلديد حتَّى صار  فنفخوا حتت  بالنَّار،  يأتوا  أن  أمرهم 

ه )1(. عليه القطر � وهو الّصفر � حَتى شدَّ

 .)2(  اء قوله: َفإَِذا َجاء َوْعُد َربِّ َجَعَلُه َدكَّ

نَيا،  الدُّ َيأُجوج َوَمأُجوج اىل  )3( َفخَرَج  دَّ  َماِن ألَقى اهللُ السَّ الزَّ َكاَن آِخر  قال: )إَذا 
َوأَكلوا النَّاس، وهو قوله: َحتَّى إَِذا ُفتَِحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج  )4( اآلية( )5(.

ُلاَمِت، َوأنَتَهى  َمة ِذي الَقرَننِي، حتَّى َدَخَل باَِلَد الظُّ وُروي: )أنَّ اخِلرض َكاَن َعىَل ُمَقدِّ
َب ِمنُه( )6(. اىَل َماِء احلَيَواِن، َفاغَتَسَل بِِه َورَشِ

قال:  مسألة،  َبِقَيت  قد  َقالوا:  الَقرَنني،  ِذي  بخرِب   )(اهلل رسول  أخربُهم  َفَلامَّ 
اَن  َأيَّ اَعِة  السَّ َعِن  َيْسَأُلوَنَك  َتعاىل:   اهللُ  فأنَزَل  اَعة؟   السَّ َتقوُم  مَتى  قالوا:  َنبّي،  يا 

ًا. ُمْرَساَها )7( اآلية، فلم َيزدُهم َذلك إالَّ ُعتوَّ

يَن  )8( اآلية. قوله: َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسِ

)1( تفسري القمي: 41/2.
)2( الكهف: 98.

)3( يف املصدر: )اهندم ذلك السد(.
)4( األنبياء: 96.

)5( تفسري القمي: 41/2.

)6( تفسري القمي: 43/2.
)7( األعراف: 187.

)8( الكهف: 103.
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قال: )َنَزَلت يف الَيهوِد، َوَجَرت يف اخلَواِرِج( )1(.

.)(تفسري القمي: 46/2 عن االمام الباقر )1(



]سورة مريم[ )1(

.]128[  )2(  ْأُس َشْيبًا قوله: َواْشَتَعَل الرَّ

.. أي: ابَيضَّ

  .)3(   قوله: َوإِنِّ ِخْفُت امْلََواِلَ

يعني: َبني الَعمِّ )4(.

   .)5(  َلْ َنْجَعل لَُّه ِمن َقْبُل َسِمّيًا :قوله

 )(ا، مَل َيُكن َلُه ِمن َقبُل َسِميًَّا، َواحلُسني اِدُق)(: )حِيَيى بِن َزكَريَّ قال الصَّ
َكاَن  َوَما  ِقيَل:  َصَباَحًا،  أرَبِعنَي  َعَليِهاَم  إالَّ  اَمُء  السَّ َتبِك  َومَل  َسِميًَّا،  َقبُل  ِمن  َلُه  َيُكن  مَل 
ُبَكاؤَها؟  َقاَل: َكاَنت َتطُلُع مَحَراَء، َوَتِغيُب مَحَراء، َوَكاَن َقاتُِل احُلسنِي َوَلد ِزَنا، َوَقاتُِل 

حِيَيى َوَلُد ِزَنا( )6(.

)1( ما بني املعقوفتني من املحقق اقتضاها السياق.
)2( مريم: 4.
)3( مريم: 5.

)4( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 104/7.
)5( مريم: 7.

)6( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 405/6.
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   .)1(  َفَأْوَحى إَِلْيِهْم :قوله

أي: َوحَي إَشاَرٍة )2(.

 .)3(  َوَحنَانًا :قوله

أي: َخالَِصًا )4(.

يِه، حتَّى َجعَل َلبَدًا َوَأحلََقُه  ُوروي: )أنَّ حَيَيى َكاَن ُيَصيلِّ َوَيبِكي حتَّى َذَهَب حَلُم َخدَّ
مُع َعَليِه، َوَكاَن اَل َينَاُم بِاللَّيِل. يِه، حتَّى جَيِرَي الدَّ بَِخدَّ

اَل   )5( َمَغاَرًة  النَّاِر  أَماَم  أنَّ  يِن:  أخرَبَ َجرَبئيَل  إنَّ  َفَقاَل:  َذلَِك،  يف  ا  َزَكِريَّ َلُه  َفَقاَل    
ا: إنََّك حَيقُّ َلَك أن َتبِكي( )6(. اؤون، َفقاَل َله زكريَّ جُياوُزَها إالَّ الَبكَّ

  .)7(  إِِذ انَتَبَذْت :قوله

أي: َخرَجت )8(.

   .)9(  َمَكانًا َقِصّيًا :قوله

)1( مريم: 11.
)2( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 291/2.

)3( مريم: 13.
)4( متشابه القرآن، ابن شهرآشوب: 284/2.

)5( يف املصدر: )معاثر(.
)6( مكارم األخالق، الطربيس: 316 عن االمام الصادق)( بتفاوت.

)7( مريم: 16.
)8( تفسري القمي: 48/2.

)9( مريم: 22.
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أي: َبعيدًا )1(.

    .)2(  مْحَِن َصْومًا قوله: إِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ

أي:َصمت�ًا )3(.

.)4(  َكاِة اَلِة َوالزَّ  قوله: َوَأْوَصاِن بِالصَّ

 ، الَغنِيِّ َعىَل  الِفطَرة  َوإنَّ  أمَوال،  هَلُم  َليَس  النَّاِس  ؤوِس؛ ألنَّ ُجلَّ  الرُّ )َزَكاُة  قال: 
ِغرِي، َوالَكبرِي( )5(. َوالَفقرِي، َوالصَّ

  .)6(  ِة ْسَ قوله: َوَأنِذْرُهْم َيْوَم اْلَ

َيوُم امَلوِت. 

 ]129[ .)7(  ْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِّيًا قوله: َوَجَعْلنَا هَلُ

قال: )إنَّ اهللَ َتباَرَك َوَتَعاىَل، َغَضَب َعىل َمَلٍك ِمن امَلالِئَكِة، َفَقَطَع َجنَاَحيِه، َوألَقاُه 
ف�ِي َجِزيَرٍة ِمن َجَزاِئِر الَبحِر، َفَبَقى َما َشاَء اهللُ يف َذلَِك امَلَكاِن.

َفَبعَث اهللُ إدِريَس)( َفَجاَء إَليِه، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللِ، ادُعوا )8( اهللَ ان َيرىَض َعنِّي، 

)1( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 417/6.
)2( مريم: 26.

)3( تفسري القمي: 49/2.
)4( مريم: 31.

)5( تفسري القمي: 50/2 عن االمام الصادق)( بتفاوت.
)6( مريم: 39.
)7( مريم: 50.

)8( هكذا يف األصل، والصحيح: )ادُع(.
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ُه، َفَردَّ َجنَاَحُه، َوَريِضَ َعنُه. ، َفَدَعا إدِريُس َربَّ َوَيُردَّ َعيلَّ َجنَاَحيَّ

اَمِء حتَّى أنُظَر اىل  َفَقاَل إلدِريَس: أَلَك َحاَجة؟  قال: َنَعم، ُأِحبُّ أن َترَفَعني اىل السَّ
ابَِعة، َفإَذا َمَلُك امَلوِت َقد أقَبَل  اَمِء الرَّ َمَلِك امَلوِت، َفأَخَذُه امَلَلك حتَّى انَتَهى بِه اىَل السَّ

ُك َرأَسُه َتَعُجَبًا. حُيرِّ

أن  أَمَريِن  ِة  الِعزَّ َربَّ  إنَّ  َقاَل:  َرأَسَك؟   ُك  رِّ حُتَ َماَلَك  وَقاَل:  َعَليِه،  إدِريُس  َم  َفَسلَّ
، َوَكيَف َيكُوُن َهَذا، وغلُظ  ابَِعِة َواخلَاِمَسِة، َفُقلُت: َربِّ اَمِء الرَّ أقَبَض ُروَحَك َبنَي السَّ
َوَساَمُء  َوالثَّانَِية،  الثَّالَِثة،  اَمُء  السَّ َوَكَذلَِك  َعاٍم،  َمائِة  َخِس  َمسرُي  ابَِعِة  الرَّ اَمِء  السَّ َمسرَيِة 

.)2(  ))1(  َوَرَفْعنَاُه َمَكانًا َعلِّيًا :نَيا؟  وهَو َقوُله الدُّ

. )3(  َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف :قوله

الح )4(. واخلَْلف: الَرِديُء، واخلََلف الصَّ

 . )5(  ِجثِّيًا :قوله

أي: َعىل ُرّكبِِهم )6(.

  .)7(  ْقِضّيًا نُكْم إِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَل َربَِّك َحْتًم مَّ قوله: َوإِن مِّ

)1( مريم: 57.
.)(تفسري القمي: 51/2 عن االمام الصادق )2(

)3( مريم: 59.
)4( التبيان يف تفسري القرآن، الطويس: 20/5.

)5( مريم: 68.
)6( تفسري القمي: 231/1.

)7( مريم: 71.
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ْسنَى  )1( ]130[ اآلية. نَّا اْلُ م مِّ منسوٌخ بقوله:إِنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت هَلُ

ادق)( عنها؟، فقال:  وسأل احلسني بن أيب العالء )2( الصَّ

خول، َوَلِكنَه ِمثُل َقوِل اإلنَساِن: َوَردُت َماَء َبنِي ُفاَلن، َومَل َيدُخَل  )أَما إَنه َليَس الدُّ
فِيِه( )3(.

خوَل فِيِه. خوُل ُهنا، اإلرَشاُف َعىَل اليّشِء، اَل الدُّ أقوُل: الدُّ

  .)4( اَعَة ا السَّ ا اْلَعَذاَب َوإِمَّ  قوله: َحتَّى إَِذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن إِمَّ

اَعُة: امَلوت( )5(.  )الَعَذاُب: الَقتل، َوالسَّ

  .)6( َرّدًا اَلاُت َخْيٌ ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْيٌ مَّ قوله: َواْلَباِقَياُت الصَّ

.)8( ) قال: )ُهَو َقوُله)7(: ُسبَحاَن اهللِ، َواحلَمُد هللِ، َواَل إَله إالَّ اهللُ، َواهللُ أكرَبُ

اَمِء، َدَخلُت  ادق)( قال: )َقاَل رسول اهلل)(: ملَّا ُأرِسَي يِب اىَل السَّ وعن الصَّ
اَم أمَسُكوا. ٍة، َوآنَِيًة ِمن َذَهٍب، َوُربَّ اجَلنََّة، َرأيُت فِيَها َماَلِئَكًة َيعَمُلوَن آنَِيًة ِمن فِضَّ

)1( األنبياء: 101.
اف، كان وجيهًا، له كتب، من الرواة عن اإلمام الصادق)( ينظر: الرجال، النجايش:  )2( أبو عيّل، اخلفَّ

52 )117(، الرجال، ابن داود: 79 )468(، جامع الرواة، األردبييل: 138/1.
)3( تفسري القمي: 52/2.

)4( مريم: 75.
.)(تفسري القمي: 52/2 عن اإلمام الباقر )5(

)6( مريم: 76.
)7( يف املصدر: )هو قول املؤمن(.

.)(تفسري القمي: 53/2 عن اإلمام الباقر )8(
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َفُقلُت هلُم: َما َلُكم، ُربَّام َعِملُتم، َوُربَّام أمَسكُتم؟  َفَقالوا: حتَّى جَتِيئنَا النَّفَقة، َفُقلَت: 
َوَما َنَفَقُتُكم؟  َقالوا: َقوُل اإلنَساِن: ُسبَحاَن اهللِ، َواحلَمُد هللِ، َواَل إَله إالَّ اهللُ، َواهللُ أكرُب، 

َفإَذا َقاهلَا َبنَينَا، َوإَذا َسكَت َسَكتنَا( )1(.

  .)2( ُهْم َأّزًا َياطنَِي َعَل اْلَكافِِريَن َتُؤزُّ ا َأْرَسْلنَا الشَّ قوله:َأَلْ َتَر َأنَّ

َكاِة َوامَلعُروِف، َفيبَعُث اهلل َعَليِه َشيَطاَنًا، أو ُسلَطاَنًا، َفُينِفُق َما  قال: )َما َبِقَي ِمَن الزَّ
ُب َعىَل َذلَِك( )3(. َكاِة يف َغرِي َطاَعَة اهللِ ]131[ َفُيَعذَّ جَيُِب َعَليِه ِمَن الزَّ

اَمِء، َنَظرُت اىَل َقرٍص ِمن َياُقوٍت  وقال: )َقاَل رسول اهلل)( ملَّا ُأرِسَي يِب اىَل السَّ
أمَحر، ُيَرى َداِخَلُه )4( ِمن َخاِرِجِه ِمن ِضَيائِه، َوفيِه ُبنَياٌن )5( ِمن َياُقوٍت َوُدرٍّ َوَزبرَجِد.

َياَم، َوَأطَعَم  ُقلُت: َيا َجرَبئيل، ملَِن َهَذا الَقرُص؟  َقاَل: ملَِن َأَطاَب الَكاَلَم، َوَأَداَم الصِّ
يِل َوالنَّاُس نَِيام. َد بِاللَّ الطََّعاَم، َوهَتَجَّ

َفَقاَل َأمرُي امُلؤِمننَِي)(: َوَمن َيقِدُر َعىَل َهَذا َيا َرُسوَل اهللِ؟  َفَقاَل َلُه: ُأدُن ِمنِّي، 
َفَدَنى، َقاَل َلُه: َتدِري َما َأطَيَب الَكاَلم؟  َقاَل: ال، َقاَل: ُسبَحاَن اهللِ، َواحلَمُد  هلل، َوال 

. إَله إالَّ اهللُ، َواهللُ أكرَبُ

َشيَئًا،  ِمنُه  ُيفطَِر  َومَل  َرَمَضاَن،  َقاَل: َمن َصاَم  َقاَل: ال،  يام؟   إَداَم الصِّ َما  أو َتدِري 
أوَتدِري َما إطَعاُم الطََّعاِم؟  َقاَل: ال، َقاَل: َمن َطَلَب لِِعَيالِه َما َيُكفُّ بِِه ُوُجوَهُهم َعن 

)1( األمايل، الشيخ الطويس: 474 ح 1035، تفسري القمي: 21/1.
)2( مريم: 83.

.)(تفسري القمي: 53/2 عن االمام الصادق )3(
)4( يف املصدر: )باطنه(.
)5( يف املصدر: )قبتان(.
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يِل َوالنَّاُس نَِياٌم؟  َقاَل: ال، َقاَل: َمن مَل َينَم حتَّى ُيَصيلِّ  النَّاِس، َأَوَتدِري َما التََّهُجد بِاللَّ
ُم َينَاُموَن فِياَم َبينَُهام( )1(. الِعّشاَء اآلِخر، َوَيعنِي:َوالنَّاُس نِياٌم؛ الَيهود َوالنََّصاَرى، َفإهنَّ

   .)2( ْم َعّدًا َم َنُعدُّ هَلُ قوله: إِنَّ

قال: )َعَدُد األنَفاِس( )3(.

 .)4(مْحَِن َوْفدًا * َوَنُسوُق امْلُْجِرِمنَي إَِل َجَهنََّم ِوْردًا قوله: َيْوَم َنْحُشُ امْلُتَِّقنَي إَِل الرَّ

)(: َيا َعيّل، خَيُرُج َيوَم الِقَياَمِة  ادق)(: )َقاَل رسول اهلل)( لَِعيلٍّ قال الصَّ
َقوٌم ِمن ُقُبوِرِهم بِيٌض ُوجوَهُهم َكَبياِض الثَّلِج، َعَليِهم ثَِياٌب َبَياُضَها ]132[ َكَبَياِض 
اُكَها ِمن ُلؤُلٍؤ َيَتأَلأَل، َفُيؤَتوَن بِنُوٍق ِمن ُنوٍر َعَليَها  َهب، رِشَ اللَّبِن، يف أقَداِمِهم نَِعاُل الذَّ
مَحِن، َوالنَّاُس يف  ِر َوالَياُقوِت َفرَيَكبوَن، حتَّى َينَتُهوَن اىَل الرَّ لٌة بِالدُّ هِب، ُمَكلَّ ِرَحاُل الذَّ

احِلَساِب هَيَتُموَن َوَيغَتُموَن، َوَهؤاَلِء َيأُكُلوَن َوَيرَشُبوَن َفِرِحنَي. 

ِشيَعُتك،  ُهم  َقاَل:  اهلل)(؟   رسول  َيا  َهؤاَلِء  َمن   :)(امُلؤِمننَي َأمرُي  َفَقاَل 
مْحَِن َوْفدًا * َوَنُسوُق امْلُْجِرِمنَي  امْلُتَِّقنَي إَِل الرَّ َوأنَت أَماَمُهم، َوهَو َقوُله: َيْوَم َنْحُشُ 

إَِل َجَهنََّم ِوْردًا أعَداؤَك ُيَساُقون اىل النَّاِر بَِغرِي ِحَساٍب( )5(.

)1( األمايل، الشيخ الطويس: 458 ح 1024، تفسري القمي: 21/1.
)2( مريم: 84.

اإلمام  عن   451/6 الطربيس:  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   ،33 ح   259/3 الكليني:  الكايف،   )3(
.)(الصادق

)4( مريم: 85 � 86.
)5( الكايف، الكليني: 95/8 ح 69، تفسري القمي: 53/2.
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  .)1(مْحَِن َعْهدًا َذ ِعنَد الرَّ َ َفاَعَة إِلَّ َمِن اتَّ قوله: َل َيْملُِكوَن الشَّ

ادق)(: )َقاَل رسول اهلل)(: َمن مَل حُيِسْن َوِصيََّتُه ِعنَد امَلوِت، َكاَن َنقٌص  قال الصَّ
ت َوَفاَتُه،  يف ُمرَوئتِه َوَعقِله، ِقيَل: َيا رسول اهلل)( َوَكيَف ُيوِص امَليِّت؟  َقاَل: إَذا َحرَضَ
مَحَن  َهاَدِة، الرَّ اَمَواِت َواألرِض، َعامِلَ الَغيِب َوالشَّ لُهمَّ َفاطَِر السَّ َواجَتَمَع النَّاُس ِعنَدُه، َقاَل: الَّ
نَيا، أينِّ أشَهُد أنَّ اَل إَله إالَّ أنَت َوحَدَك اَل رَشيَك َلَك،  ِحيَم، إينِّ أعَهُد إَليَك يف َداِر الدُّ الرَّ
َوالَقرَب  َوالَبعَث َواحِلَساَب َحٌق،   ، َوالنَّاَر َحقٌّ  ، دًا َعبُدَك َوَرُسوَلَك، َوأنَّ اجلَنََّة َحقٌّ َوأنَّ حُمَمَّ

َواملِيَزاَن َحٌق.

وَأنَّ  ثَت،  َحدَّ َكاَم  الَقوَل  َوانَّ  عَت،  رَشَّ َكاَم   ]133[ َواإلساَلَم  َوَصفَت،  َكاَم  يَن  الدِّ َوأنَّ 
ِمنَّا  حُمََمَدًا  اهللُ  َوَحيَّا  َخريًا،  َدًا  حُمَمَّ اهلل  َجَزاَء  امُلبنِِي،  احلَقُّ  اهلل  انَت  َوأنََّك  انَزلَت،  َكام  الُقرآن 

بَِساَلِم.

يِت، َويا َصاِحبِي ِعنَد ُكرَبتِي، َوَيا َويلَّ نِعَمتِي، إهِلي َوإَله آَبائي، اَل  يِت ِعنَد ِشدَّ �ُهمَّ َيا ُعدَّ اللَّ
، َواَتَباَعُد ِمن اخلرَِي،  ُب ِمن الرَشِّ َتِكلنِي اىَل َنفيِسَ َطرَفَة َعنٍي، َفإنَّك إن َتِكْلنِي اىَل َنفيِسَ أقرَتِ
َفآنِس يِف الَقرِب َوحَشتِي، َواجَعْل يِل َعهداٍ َيوَم الِقَياَمِة ألَقاُه َمنُشورًا، ُثمَّ َيوِص بَِحاَجَتِه( )2(. 

الَوصيَّة  َهِذه   )3( َحِفَظ  ُمسلٍم  ُكلِّ  عىل  حقٌّ  َوالَوصيَّة  امليِِّت،  عهُد  هو  َعهَدًا،  فقوله: 
وتعلَّْمها.

)1( مريم: 85 � 86.
)2( من ال حيرضه الفقيه، الصدوق: 187/4 ح 7، هتذيب األحكام، الطويس: 174/9 ح 711، تفسري 

القمي: 55/2.
)3( هكذا يف األصل، والصحيح: )إحفظ(.
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.)1(ُن ُوّدًا مْحَ ُم الرَّ اِت َسَيْجَعُل هَلُ اِلَ قوله: إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

فإنَّه ُروي عن أمري املؤمنني)(: )أنَّه َكاَن َجالَِسًا َبنَي َيَدي رسول اهلل)( َفَقاَل: َيا 
ًا، َفَقاهلَا َفنََزَلت( )2(. �ُهمَّ اجَعل يِلَ يِف ُقُلوِب امُلؤِمننَي ُودَّ ، ُقل: اللَّ َعيلِّ

 .)3(إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا :وقوله

.)(أي: بَأمرِي املؤِمننَي

 .)4( اِت اِلَ َوَعِمُلوا الصَّ

أي: َبعَد امَلعِرَفة.

  .)5( َوُتنِذَر بِِه َقْومًا لُّّدًا :قوله

أي: )أهل َالَكاَلِم َواخلُُصوَمِة( )6(.

   .)7( ِرْكزًا :قوله

ًا( )8(. أي: )ِحسَّ

)1( مريم: 96.
)2( مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 289/2، تفسري أيب محزة الثاميل: 243 ح 200، عن االمام 

.)(الباقر
)3( مريم: 96.
)4( مريم: 96.
)5( مريم: 97.

)6( تفسري القمي: 56/2، عن االمام الباقر)( وفيه: )أصحاب بدل أهل(.
)7( مريم: 98.

.)(تفسري القمي: 57/2، عن االمام الباقر )8(



 



]سورة طه[ )1(

 .)2(  طه * َما َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى

عن أيب جعفر)( قال: )َكان رسول اهلل)( ]134[ إَذا َصىلَّ َيُقوُم َعىَل أَصابِِع 
د بِلَغِة َطي، َيعنِي األرَض( )3(. ِرجَليِه حتَّى َتدَمى، َفأنَزَل اهللُ: َيا حُمَمَّ

ن لَِّساِن *  ْ ِل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ ْح ِل َصْدِري * َوَيسِّ وقوله تعاىل: َربِّ اْشَ
ْكُه  ْن َأْهِل * َهاُروَن َأِخي * اْشُدْد بِِه َأْزِري * َوَأْشِ َيْفَقُهوا َقْوِل * َواْجَعل لِّ َوِزيرًا مِّ

 .)4(يِف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكثِيًا * َوَنْذُكَرَك َكثِيًا * إِنََّك ُكنَت بِنَا َبِصيًا

)1( ما بني املعقوفتني إضافة من املصدر اقتضاها السياق.
)2( طه: 1 � 2.

)3( تفسري القمي: 58/2 بتفاوت واختالف.
)4( طه: 25 � 35.
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د بن احلسن اخلثعمي)2(  ثنا حممَّ د بن العبَّاس )1( حدَّ ما َوَرَد يف َمعنى تأويله: قال حممَّ
عن عبَّاد بن يعقوب )3( عن عيّل بن هاشم )4( عن عمرو بن حارث )5( عن عمران بن 

ُسليامن )6( عن حصني التَّغلبي )7( عن أسامء بنت ُعميس )8( قالت: 

�ُهمَّ  اللَّ َثَبريًا،  ُثَبريًا، ارِشق  )ارِشق  )9( وهو يقوُل:  رأيُت رسول اهلل)( بأزاِء ُثبري 
َ يِل أمِري، َوأن حُتِلَل  إينِّ أسأُلَك َما َسأَلَك أِخي ُموَسى؛ أن َترَشَح يِل َصدِري، َوأن ُتَيرسِّ
ُعقَدًة ِمن لَِسايِن، َيفَقهوا َقويِل،  َوأن جَتَعَل يِل َوِزيَرًا ِمن أهيِل، َعِليًَّا أِخي، أشُدد بِِه أزِري، 

َوارِشُكه يف أمِري؛ َكي ُنَسبِحَك َكثرَيًا، َوَنذُكُرَك َكثرَيًا، إنََّك ُكنَت بِنَا َبِصرَيًا( )10(.

)1( وهو املؤلف نفسه، املعروف بابن احلجام.
)2( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.

الطويس: 192 )540(، خالصة  الفهرست،  ينظر:  له كتب وروايات،  املذهب،  الرواجني، عامي   )3(
األقوال، العالمة احليل: 380 )1(، الرجال، ابن داود: 252 )256(.

كويف،   )(الصادق االمام  أصحاب  من  اخلزاز،  الزبيدي  احلسن،  أبو  الربيد،  بن  بن هاشم  عيل   )4(
رجال  معجم   ،)2724(  309/3 التفرييش:  الرجال،  نقد   ،)3384(  244 الطويس:  الرجال،  بنظر: 

احلديث، السيد اخلوئي: 243/13 )8580(.
)5( عمرو بن احلارث بن قدامة، من أصحاب أمري املؤمنني)(، ينظر: الرجال، الطويس: 77 )104(، 

نقد الرجال، التفرييش: 328/3 )3786(، طرائف املقال، الربوجردي: 101/2 )7615(.
 256 الطويس:  الرجال،  ينظر:   ،)(الصادق االمام  أصحاب  من  الكويف،  القبي  حممد،   أبو   )6(

)3624(، نقد الرجال، التفرييش: 371/3 )3691(، جامع الرواة، األردبييل: 642/1.
)7( مل يرد اسمه يف كتب الرجال، وورد يف أسند بعض كتبنا، كام يف غيبة الطويس:184 ح 23.

)8( من الصحابيات، ينظر: الرجال، الطويس: 53 )38(، نقد الرجال، التفرييش: 305/5 )6542(، 
جامع الرواة، األردبييل: 445/2.

)9( وهو جبل بمكة، معجم ما استعجم، البكري: 335/1.
األحاديث  من  وهو   ،295/4 السيوطي:  املنثور،  الدر   ،347 ح   256 الكويف:  فرات  تفسري   )10(

املشهورة،روته جل املصادر من الطرفني عن أسامء.
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 )( وُيؤيده ما رواه أبو ُنعيم احلافظ )1( بإسناده عن ابن عبَّاس، قال: أخَذ النَّبيُّ
اىل  يديه  َرفع  ُثمَّ  ركعات،  أربع  وصىلَّ  ة،  بمكَّ ونحن   )(طالب أيب  بن  عيّل  بَيد 

امء، وقال ]135[: السَّ

 * َصْدِري  ِل  ْح  اْشَ َربِّ  َوَقاَل:  َسأَلَك،  َعمَراَن  بِن  َموَسى  َنبِيَك  إنَّ   ، �ُهمَّ )اللَّ
ْ يِل  : إرَشح يِلَ َصدِرَي، َوَيرسِّ د َنبِيَُّك، أسأُلَك َربِّ ْ ل َأْمِري )2( اآلية، َوأنا حُممَّ َوَيسِّ
، َواجَعل يِل َوزيَرًا ِمن أهيِل، َعيّل بِن أيِب  أمِري، َوأحُلْل ُعقَدًة ِمن لَِسايِن، َيفَقُهوا َقويِلَ

َطالِب أِخي، إشُدد بِه أزِري، َوأرِشكُه يف أمِري(.

قال ابن عبَّاس: فَسِمعُت ُمناديًا ُينادي: قد ُأوتيَت ما سألت.

اعلم: انَّ هبذا امُلستغنى عىل النَّاصبني، اختصَّ موالنا أمري املؤمنني)( بامَلنِزَلة 
املنِزَلة  وهلذه  العامَلني،  دون  ِمن  موسى  ِمن  هارون  َمنِزَلة   ، النَبينيِّ خاتم  ِمن  فيعة  الّرَّ

منَاِزل، منها:

.)3(   ْن َأْهلِ   قوله: َوِزيرًا مِّ

رسول  مع  كان  وكذلك  َوامُلَساِعد،  َوامُلعاُون،  َوامُلَعاِضد،  امُلواِزر،  هو  والوزيُر: 
.)(اهلل

.)4( ْن َأْهل وقوله: مِّ

)1( مل نعثر عىل ذلك يف حلية األولياء اليب نعيم، وهي عن ابن عباس يف مناقب ابن شهرآشوب: 256/2.
)2( طه: 25 � 26.

)3( طه: 29.

)4( طه: 29.
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ه. ه أيب طالب، أخي أبيه ألبيه وُأمِّ وهذا ظاهٌر؛ ألنَّه ابن عمِّ

)1( وباطِنًا يف النُّور املسطور،  وقوله: )َعِليَّا أِخي( وهو أخوه ظاِهرًا يوم املوآخاة 
ويف الطَّهارة والِعصَمة.

 .)2( اْشُدْد بِِه َأْزِري :وقوله

دًا وَنصريًا. أي: قّوي به ظهري، وكذلك كان لِرسول اهلل)( َظهرًا وَظهريًا وُمؤيِّ

  .)3( َوَأِشْكُه يِف َأْمِري :وقوله تعاىل

سالة  أي: يف إبالِغ رسالتي اىل قومي، وكذلك كان أمرُي املؤمنني)( يف إبالغ الرِّ
ُولِده،  واىل  إليه  بالوصيَِّة  وبعده ]136[  وغريها،  براءة  )( كسُورة  النَّبيُّ زمن  يف 
املناِزل  التي رَشَفت عىل  ، واملنِزلة اجلليلة  الطَّيبنيِّ ته  التَّبليغ، وبُذريَّ ولواله ما حَصل 

ُكلِّها؛ اخِلالفة يف احلياة واملامت. 

وهارون)( كان خليفة موسى يف حياته، ولو كان حيًَّا لكان هو اخلليفة، لكنَّه 
ُتويفِّ َقبَله، وهلارون ِمن موسى مناِزَل ُأخر، ليس هذا موضع ذكرها.

وِمَن األمور التي شارك فيها أمرُي املؤمنني رسول اهلل )صلوات اهلل عليهام( غريه 
ها موسى وال هارون، وال احد ِمن األنبياِء  ِمن االنام، وهي منازل ومواطن مل ُيسمِّ

.)(سل والرُّ

يخ أبو جعفر الطًّويس )رمحه اهلل( عن رجاله، ُمسنَدًا عن الفضل بن  وملِا رواه الشَّ

)1( ينظر: مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 32/2.
)2( طه: 31.
)3( طه: 32.
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:)(لعيّل )(قال: قال رسول اهلل )شاذان )1( يرفعه اىل ُبريدة األسلمي )2

)َيا َعيّل، إنَّ اهللَ َتَعاىَل أشَهَدَك َمعي َسبَع َمواطِن ...

عُتُه  اَمِء، َفَقاَل يِل َجرَبئيُل: أيَن أُخوَك؟  قلُت: َودَّ : َفَليَلَة ُأرِسَي يِب اىَل السَّ ا أَوهلنَّ  أمَّ
َخلِفي، قاَل: َفادُع اهللَ َفلَيأتَِك بِِه، َفَدعوُت اهللَ، فإَذا أنَت َمعي، وإذا امَلالئَكُة ُصُفوٌف 

ُوُقوٌف.

فُقلُت: َمن َهؤاَلِء َيا َجرَبئيل؟  فَقاَل: َهؤاَلِء امَلاَلِئَكة، يَباِهيُهم اهللُ بَِك، َفُأِذَن يِل، 
َفنََطقُت بَِمنطٍِق مَل َينُطق اخلاََلِئُق بِِمثِله، َنَطقُت باِم َخلَق اهللُ ]137[ َوبُِمواَخاتِه َلُه َيوَم 

الِقَياَمِة..

امِء، َفقاَل يل: أيَن أخوَك؟  ُقلَت:  املوطن الثَّان: أَتايِن َجرَبئيُل، َفأرَسى يِب اىَل السَّ
َمِعي،  أنَت  َفإَذا   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللَ  َفَدعوُت  بِه،  َفلَيأتَِك  اهللَ،  َفادُع  َقاَل:  َخلِفي،  عُتُه  َودَّ
َرَها،  اهَنَا َوُعامَّ بِع، حتَّى َرأيُت ُسكَّ بِع َواألَرِضنَي السَّ اَمَواِت السَّ َفَكَشَط اهللُ يِل َعن السَّ

َوَموِضَع ُكلِّ َمَلٍك ِمنَها، َفَلم أَر ِمن َذلَِك َشيَئًا إالَّ َوَقد َرأيَته.

املوطِن الثَّالِث: َذهبُت اىَل اجِلنِّ َوَلسَت َمِعي، َفَقاَل يل َجرَبئيُل: أيَن أُخوَك؟  ُقلُت: 
، َفإَذا أنَت َمِعي، َفَلم  عُته َخلِفي، َفَقاَل: ادُع اهللَ َفلَيأتَِك بِه، َفَدعوُت اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َودَّ

وا َعيَلَّ َشيَئًا إالَّ َوَقد َسِمعَتُه َوَعِلمَته َكاَم َسِمعُته َوَعِلمُته. أُقل هَلُم َشيَئًا، َومَل َيردُّ

)1( الفضل بن شاذان بن اخلليل، أبو حممد األزدي، روى عن االباقر والرضا )( فقيه متكلم جليل، 
الطويس: 197  الفهرست،   ،)840( النجايش: 306  الرجال،  ينظر:  كتابًا،  وثامنني  مئة  من  أكثر  صنف 

.)563(
)2( من السابقني الذين رجعوا اىل امري املؤمنني)( ينظر: جامع الرواة، األردبييل: 119/1، طرائف 

املقال، الربوجردي: 75/2 )3716(.
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ة، َفإنَّه قاَل: َيا حُمّمد  ابع: إينِّ مَل أسال اهلل َشيَئًا إالَّ أعَطانِيُه فِيَك إالَّ النُّبوَّ املوطن الرَّ
َخَصصُتَك هِبَا.

املوطِن الامس: ُخِصصنَا بَِليَلِة الَقدِر، َوَليست لَِغرِينا.

اَمِء، َفَقاَل يِل: أيَن أخوَك؟  فُقلُت:  ادس: أتايِن َجرَبئيُل، َفأرَسى يِب اىَل السَّ املوطِن السَّ
َن  ، َفإَذا أنَت َمعي، َفأذَّ عُتُه َخلِفي، َقاَل: َفادُع اهللَ، َفلَيأتَِك بِِه، َفَدعوُت اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َودَّ

اَمَواِت مَجِيَعًا َوأنَت َمعي. َجرَبئيُل، َوَصلَّيُت بِأهِل السَّ

ا َنبَقى ِحنَي اَل َيبَقى أحٌد، َوَهاَلُك األحَزاِب بِأيِدينَا( )1(. ابع: إِنَّ املوطِن السَّ

فمعنى قوله: )َنبَقى ِحني اَل َيبَقى أحٌد، َوَهاَلُك األحَزاِب   ]138[ بِأيِدينَا( دليٌل 
نَيا، وَيلبَثان فيها ما شاء اهللُ.  ام َيعوَداِن اىل الدُّ عىل أهنَّ

َيبَقَياِن ِحنَي اَل َيبَقى أحٌد ِمن  جعة: )ُثمَّ  ة)( يف حديث الرَّ وُروي عن األئمَّ
اخلَلِق( )2(.

يطاِن وأهُل الظُّلِم  وقوله: )َهاَلُك األحَزاِب بِأيِدينَا( واالحزاب، هم: أحزاُب الشَّ
محن، ما كرَّ اجلديدان، واطََّرد اخلافقان. والُعدواِن، فَعليِهم لعنُة الرَّ

ومما ورَد يف األُمور التي شارك أمري املؤمنني)( رسول اهلل)( فيها، وإِنَّ أمَره 
 )(ولرسول اهلل )(أمُره، وهنَيه هنُيه، وأنَّ الفضَل جرى له كام جرى لرسول اهلل
يخ )رمحه  ، فيكون هو كذلك، وهو ما رواه الشَّ الفضُل عىل مجيِع خلِق اهللِ َعزَّ وجلَّ

)1( األمايل، الشيخ الطويس: 640 ح 1335، تفسري القمي:335/2، بتفاوت.
)2( بحار األنوار، املجليس: 59/53 ح 44.
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اهلل( يف أماليه )1(  عن رجاله، عن سعيد األعرج )2( قال: 

دخلُت أنا وُسليامن بن خالد )3( عىل أيب عبد اهلل)( فابتدأين، فقال: 

)َيا َسِعيد، َما َجاَء َعن أمرِي امُلؤِمننَي َعيلُّ بِن ايب َطالِب)( ُيؤَخُذ بِه، َوَما هَنَى 
َعنُه ُينَتَهى َعنُه، َجَرى َله ِمَن الَفضِل َما َجَرى لِرسول اهلل)( َولَِرُسول اهللِ الَفضُل 

َعىَل مَجِيِع اخلَلِق.

 )(يِف يَشٍء، َكالَعائِب َعىَل اهللِ َوَعىَل رسول اهلل )(الَعائُب َعىَل أِمرِي امُلؤِمننَي
ِذي اَل  ِك، واهللِ، أمرُي امُلؤِمننَي َباُب اهللِ الَّ َوالَرادُّ َعَليِه يِف َصغرٍي أو َكبرٍي َعىَل َحدِّ الرشِّ
 )(ة َك بَِغرِيِه َهَلَك، َوَكَذلَِك َجَرى ُحُكم األَئمَّ ِذي َمن مَتَسَّ ُيؤَتى إالَّ ِمنُه، َوَسَبُبُه الَّ
ُة الَبالَِغة َعىَل َمن َفوَق األرِض،  َواِحٍد َبعَد َواِحٍد، َجَعَلُهم أرَكاَن األرض، َوُهم احلُجَّ

َوَما حَتَت الثََّرى.

أَما َعِلمَت أنَّ ]139[ أمرَي امُلؤِمننَي)( َكاَن َيقوُل: 

، َوأَنا َصاِحُب الَعَصا َواملِيَسم،  أَنا َقِسيُم اهللِ َبنَي اجَلنَِّة َوالنَّار، َوأَنا الَفاُروَق األكرَبُ
.)(د وا ملَُِحمَّ وح بِِمثِل َما أَقرُّ َوَلَقد أقرَّ يِل مَجيُع امَلاَلئَكِة َوالرُّ

)1( األمايل، الشيخ الطويس: 205 ح 352.
)2( سعيد بن عبد الرمحن، وقيل: سعيد بن عبد اهلل، األعرج، روى عن االمام الصادق)( له أصل، 
ينظر: معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 90 )365(، طرائف املقال، الربوجردي: 473/1 )4175(، معجم 

رجال احلديث، السيد اخلوئي: 110/9 )5109(. 
االمام  عن  روى  وجيه،  فقيه،  ق��ارئ،  اهل��اليل،  الربيع  أبو  نافلة،  بن  دهقان  بن  خالد  بن  سليامن   )3(
 216 الطويس:  الرجال،   ،)484(   183 النجايش:  الرجال،  ينظر:   )(والباقر  )(الصادق

)2838(، الرجال، ابن داود: 248  )221(.
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َدًا ُيدَعى َفُيكَسى َفَينطُِق،  ، َوإَن حُمَمَّ ٍد؛ َوهَي محوَلة الَربِّ َوَلَقد مَحَلُت ِمثَل محوَلِة حَممَّ
؛ ُعلِّمُت  َوأَنا ُأدَعى َفُأكَسى، َوُأسَتنَطُق َفانطُِق.َوَلَقد ُأعطِيُت ِخَصااَلً مَل ُيعَطَها أحٌد َقبيِلَ

امَلنَاَيا َوالَقَضاَيا، َوَفصُل اخِلَطاِب(. 

)1(. تأويله ذكره عيّل بن إبراهيم   النَُّهى ُْوِل  َذلَِك آَلَياٍت ألِّ إِنَّ يِف  وقوله تعاىل: 
)رمحه اهلل( يف تفسريه )2( قال: ُروي عن الَعامِل)( أنَّه قال: )َنحُن ُأولو النَُّهى، أخرَبَ 
أمرَي   )(اهلل رسول  َفأخرَبَ  اخِلاَلَفَة،  الَقوم  َعاِء  إدِّ ِمن  َبعَدُه  َيُكوُن  باَِم   )(َنبِيَّبُه اهللُ 
امُلؤِمننَي)( َبَذلَِك، َوانَتَهى إَلينَا َذلَِك ِمن أِمرِي امُلؤِمننَِي)( َفنَحُن ُأوُلو النَُّهى؛ 
انَتَهى ِعلُم َذلَِك ُكلِّه إَلينَا(. وُيؤيِّده ما رواه حمّمد بن العبَّاس)3( عن: أمحد بن إدريس )4( 

عن عبد اهلل بن حمّمد بن عيسى )5( عن احلسن بن حمبوب )6( عن عيّل ابن رئاب)7(

)1( طه: 54.
)2( تفسري القمي: 61/2.

)3( وهو املؤلف نفسه.
)4( أمحد بن إدريس بن أمحد، أبو عيل األشعري، فقيه، ثقة، كثري احلديث والرواية، صحيحها، له كتاب، 
ينظر: الرجال، النجايش: 92 )228(، الفهرست، الطويس: 71 )81(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 

.)14( 65
جامع   ،)809(  303/1 التفرييش:  الرجال،  نقد  ينظر:  تعديل،  وال  بجرح  يذكر  مل  ببنان،  امللقب   )5(

الرواة، األردبييل: 131/1.
)6( احلسن بن حمبوب، الرساد ن ويقال: الزراد، أبو عيل، روى عن الكاظم والرضا )( موىًل، ثقة، 
ينظر: الرجال، الطويس: 334 )4978(،  معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 69 )182(، الرجال، ابن داود: 

.)454( 77
)7( أبو احلسن، روى عن االمام الصادق)( طحان، كويف، ثقة، جليل القدر، له كتب، ينظر: الرجال، 
 176 احليل:  العالمة  األقوال،  خالصة   ،)375(  151 الطويس:  الفهرست،   ،)657(  250 النجايش: 

.)13(
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: إِنَّ يِف  ر بن مروان)1( قاَل: َسألت أبا عبد اهلل)( عن قول اهلل عزَّ وجلَّ  عن عامَّ
ُْوِل النَُّهى َذلَِك آَلَياٍت ألِّ

 قال: )َواهللِ، َنحُن ُأوُلو النَُّهى( قلُت: َوَما َمعنَى: َنحُن ُأوُلو النُّهى؟  قال: )َما أخرَبَ 
َعاِء اخِلاَلَفِة َوالِقَياِم هِبَا َبعَدُه،  اهللُ َجلَّ اسُمه ]140[ َرُسوَلُه)( باَِم َيُكوُن َبعَدُه ِمن إدِّ

ا َبنُو ُأَميَّة. َوِمن َبعِدمُهَ

َقاَل َفأخرَبَ بِِه رسول اهلل)( َعِليًَّا)( َفَكاَن َذلَِك َكاَم أخرَبَ اهللُ َرُسوَلُه)( َوَكاَم 
أخرَب َرُسوُلُه)( َعِليًَّا)( َوَكاَم انَتَهى إَلينَا ِمن َعيلٍّ )( فِياَم َيُكوُن ِمن َبعِدِه ِمن 

امُللِك يِف َبنِي ُأَميََّة َوَغرِيِهم.

ُْوِل النَُّهى َفنَحُن  تي َذَكَرَها اهللُ يِف الِكَتاِب إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت ألِّ َفَهِذِه اآلَياُت الَّ
ام اهللِ َعىل َخلِقِه،  ِه، َفَصربَنا ألمِر اهللِ، َفنَحُن ُقوَّ ِذيَن انَتَهى إَلينِا ِعلُم َهَذا ُكلِّ ُأولو النَُّهى؛ الَّ
اُنه َعىَل ِدينِِه، َنخُزُنه َوَنسرُته، َوَنكَتتُِم بِه َعَدوَنا، َكاَم اكَتَتَم بِِه رسول اهلل)( حتَّى  َوُخزَّ

أِذَن ّلُه يِف اهِلجَرِة َوِجَهاِد امُلرِشِكنَي.

يِف، َوَندُعو  َفنَحُن َعىَل ِمنَهاِج رسول اهلل)( حتَّى َيأَذن اهللُ َلنَا بِإظَهاِر ِدينِِه بِالسَّ
هَبُم رسول اهلل)( بِدَءًا( )2(. النَّاَس إَليِه، َفنرَِضهَبُم َعَليِه َعوَدًا، َكاَم رَضَ

.)3( اٌر ملَِّن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلاً ُثمَّ اْهَتَدى قوله تعاىل: َوإِنِّ َلَغفَّ

تأويله: قال أبو عيّل الطَّربيّس )رمحه اهلل( قال أبو جعفر الباقر)(: )ُثمَّ اهَتَدى 

 291 النجايش:  الرجال،  ينظر:  كتاب،  له  ثقة،   )(الصادق االمام  عن  روى  ثوبان،  بني  موىل   )1(
)780(، الرجال، الطويس: 252 )3536(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 122 )600(.

)2( بصائر الدرجات، الصفار: 538 ح 51، تفسري القمي: 61/2.
)3( طه: 82.
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كِن َوامَلَقاِم، ُثمَّ َماَت، َومَل جَيِيء  )1( َولو إنَّ َرُجاَلً َعبَد اهللَ ُعمَره َما َبنَي الرُّ اىَل ُواَلَيتِنَا 
بِواَلَيتِنَا، إالَّ َكبَُّه اهللُ يِف النَّاِر َعىَل َوجِهه( )2(.

رواه احلاكم أبو القاسم احلسكاين بإسناده ]141[ وأورده العيَّايش يف تفسريه ِمن 
ة ُطرق )3(. عدَّ

عىل  دخلُت  قال:   )5( قي  الرَّ كثري  بن  داود  باإلسناد عن   )4( ُسليامن  بن  حمّمد  عن 
ملَِّن  اٌر  َلَغفَّ َوإِنِّ  وتعاىل:  تبارك  قوله  فَِداَك،  ُجِعلُت  له:  فقلُت   )(اهلل عبد  أيب 
التَّوبة واإليامن والَعمَل  اْهَتَدى فام هذا االهتداء بعَد  ُثمَّ  َوَعِمَل َصاِلًا  َوآَمَن  َتاَب 

ة، واهللِ إَماٌم َبعَد إَمام( )6(. الح؟  فقال: )َمعِرَفُة األئمَّ الصَّ

وَروى عيّل بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أيب ُعمري )7( عن عمر ابن أذينة  )8(  عن 

)1( يف املصدر: )ثم اهتدى اىل واليتنا أهل البيت(.
)2( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 45/7.

)3( هذا الكالم للطربيس، ومل نعثر عليه عند احلاكم والعيايش.
)4( حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني، الزراري، ثقة، عني، له كتب، ينظر: الرجال، 

النجايش: 347 )937(، الرجال، ابن داود: 173 )1392(، جامع الرواة، األردبييل: 120/2.
)5( أبو خالد، من الغالة، ضعيف جدًا، وثقه الطويس، له كتاب، روى عن االمام الكاظم)(، ينظر: 
الرجال، النجايش: 156 )410(، الرجال، الطويس: 336 )5003(، خالصة األقوال، العالمة احليل:  

.)1(140
)6( فضائل الشيعة، الصدوق: 26 ح 22.

عظيم   )( والرضا  الكاظم  عن  روى  بغدادي،  أمحد،  أبو  عيسى،  بن  زياد  عمري  أيب  بن  حممد   )7(
املنزلة، جليل القدر عند اخلاص والعام، له كتب، ينظر: الرجال ن النجايش: 326 )887(، الفهرست، 

الطويس: 218 )617(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 137 )682(.
الرجال،  كتاب،  له  ثقه،   )( والكاظم  الصادق  أصحاب  من  الرمحن،  عبد  بن  حممد  بن  عمر   )8(
الطويس: 254 )3573(، التحرير الطاوويس، العاميل: 417 )297(، نقد الرجال، التفرييش: 362/3 

.)3930(
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الُفضيل )1( عن ُزرارة )2( عن أيب جعفر)( يف قوله تعاىل:  ُثمَّ اْهَتَدى قال:

)اهَتَدى إَلينَا( )3(.  

بن  عبَّاد  ثنا  حدَّ قال:   )4( البجيل  العبَّاس  بن  عيّل  ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  وقال 
يعقوب )5( عن عيّل بن هاشم )6( عن جابر بن احلر )7( عن جابر اجلُعفي )8( عن أيب 
 اٌر ملَِّن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًا ُثمَّ اْهَتَدى جعفر)( يف قوله تعاىل: َوإِنِّ َلَغفَّ
قال: )اىَل ُواَلَيتِنَا( )9(. قال أيضًا: أخربنا احلسني بن عامر )10( عن حممد بن احلسني)11( 

الباقر والصادق)( له كتاب، ينظر: الرجال،  القاسم، روى عن  أبو  النهدي،  )1( الفضيل بن يسار 
النجايش: 309 )846(، إيضاح االشتباه، العالمة احليل: 253 )517(، الرجال، ابن داود: 152 )1205(.
الصادق)( شيخ األصحاب يف  من أصحاب  الشيباين،  احلسن  ابو  بن سنسن،  أعني  بن  زرارة   )2(
زمانه، قارئ، فقيه، متكلم، شاعر أديب، له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 175 )463(، معامل العلامء، 

ابن شهرآشوب: 89 )354(، الرجال، ابن داود: 96 )629(.
)3( مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 273/3.

)4( مل نعثر عىل ذكره يف كتب الرجال، اال انه وقع يف إسناد كثري من الروايات يف كتبنا املعروفة.
األقوال،  خالصة   ،)540(192 الطويس:  الفهرست،  ينظر:  كتب،  له  املذهب،  عامي  الرواجني،   )5(

العالمة احليل: 380 )1(، الرجال، ابن داود: 252 )256(.
)6( مضت ترمجته.

اجلرح  يف:  مذكور  وهو  الروائية،  كتبنا  يف  الروايات  بعض  إسناد  يف  ووقع  رجالنا،  كتب  يف  يرد  مل   )7(
ن  امليزان  لسان   ،)1411(  377/1 الذهبي:  االعتدال،  ميزان   ،)2061(  501/2 الرازي:  والتعديل، 

ابن حجر: 86/2 )351(.
الباقر والصادق )( له كتب، ينظر: الرجال،  أبو عبد اهلل، لقى االمام  )8( جابر بن يزيد اجلعفي، 
النجايش: 128 )332(، الرجال، الطويس: 129 )1316(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 68 )178(.

)9( شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاين: 491/1 ح 518.
)10( غري مذكور يف كتبنا الرجالية، ينظر: مستدركات علم رجال واحلديث، النامزي: 141/3 )4410(.
حسن  كتب،  له  الرواية،  كثري  ثقة،  جليل،  الزيات،  جعفر  أبو  اخلطاب،  أيب  بن  احلسني  بن  حممد   )11(
التصانيف، ينظر: الرجال، النجايش: 334 )879(، الرجال، الطويس: 378 )5615(، معامل العلامء، ابن 

شهرآشوب: 136 )671(. 
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أيب  عن   )4( جابر  عن   )3( املنخل  عن   )2( مروان  بن  ر  عامَّ عن   )1( سنان  بن  حمّمد  عن 
َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًا ُثمَّ  مّلَن  اٌر  َلَغفَّ َوإِّن   : عبد اهلل)( يف قول اهللِ عزَّ وجلَّ

.]142[ )5())(قال: )اىَل واَلَيِة أِمرِي امُلؤِمننَي اْهَتَدى

.)6( اِعَي َل ِعَوَج َلُه وقوله تعاىل: َيْوَمئٍِذ َيتَّبُِعوَن الدَّ

بن  حمّمد  عن   )7( سهل  بن  ام  مهَّ بن  حمّمد  ثنا  حدَّ العباس:  بن  حمّمد  رواه  تأويله 
عن  جعفر،  بن  موسى  احلسن  أيب  عن   )9( داود  بن  عيسى  عن   )8( العلويِّ  إسامعيل 
 اِعَي َل ِعَوَج َلُه : َيْوَمئٍِذ َيتَّبُِعوَن الدَّ أبيه)( قال: )َسألُت أيب َعن َقوِل اهلل عزَّ وجلَّ

 ،)888(  328 النجايش:  الرجال،  ينظر:  شأنه،  يف  خمُتلف  كتب،  له  ُمصنِّف،  الزاهري،  جعفر  أبو   )1(
الفهرست، الطويس: 206 )591(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 394 )17(.

)2( موىل بني ثوبان، له كتاب، روى عن االمام الصادق)(، ينظر: الرجال، الطويس: 252 )3536(، 
معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 122 )600(، الرجال، ابن داود: 143 )1102(.

ابن  العلامء،  معامل  ينظر:  كتاب،  له   ،)(الصادق عن  يروي  اجل��واري،  بياع  مجيل،  بن  املنخل   )3(
شهرآشوب: 159 )837(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 411 )10(.

)4( مضت ترمجته.
)5( تفسري القمي: 111/2.

)6( طه: 108.
)7( اإلسكايف، شيخ األصحاب ومتقدمهم، عظيم املنزلة، كثري احلديث، له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 

379 )1032(، الفهرست، الطويس: 217 )612(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 136 )677(.
)8( ابن موسى بن جعفر)( أسن شيخ من ولد رسول اهلل)( بالعراق، ينظر ترمجته يف: طرائف 

املقال، الربوجردي: 252/1 )1614(، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 101/16 )10269(.
ينظر:   ،)(الكاظم االمام  عن  روى  كتاب،  له  الرواية،  قليل  األصحاب،  من  كويّف،  النجار،   )9(
الرجال، النجايش: 294 )797(، الرجال، ابن داود: 149 )1167(، نقد الرجال، التفرييش: 389/3 

.)4037(
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.)1( ))(اِعي أمرُي امُلؤِمننَي َقاَل: الدَّ

جعِة، واهللُ أعلم. وهذا مِما يدلُّ عىل الرَّ

 .)2( سًا ِن َفاَل َتْسَمُع إِلَّ َهْ مْحَ ُثمَّ قال تعاىل: َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

تأويله رواه عيّل بن إبراهيم )رمحه اهلل( )3( عن أبيه، عن احلسن ابن حمبوب )4( عن 
أيب حمّمد الوابيش )5( عن أيب الورد )6( عن أيب جعفر)( قال: 

 )7( َواآلخِريَن  ِمَن األَولنَِي  َواِحٍد  يِف َصِعيٍد  النَّاَس  مَجََع اهللُ  الِقَياَمِة،  َيوُم  َكاَن  )إَذا 
أنَفاُسُهم،  َوَتشَتدُّ  َشِديَدًا،  َعرَقًا  َيعَرُقوا  حتَّى  امَلحرَشِ  يِف  َفُيوَقفوَن  ُحَفاة  ُعَراة  َوُهم 
: َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت  َفَيمُكثوَن يِف َذلَِك ِمقَداَر َخِسنَي َعاَمًا، َوهَو قوُل اهللِ عزَّ َوَجلَّ

.سًا ِن َفاَل َتْسَمُع إِلَّ َهْ مْحَ لِلرَّ

َقد أسَمعَت  النَّاس:  َفَيٌقوُل  ؟   النَّبيُّ األُميُّ أيَن  الَعرِش:  تِلَقاِء  ِمن  ُمنَاٍد  ُينَاِدي  ُثمَّ 
ُم رسول  د بِن َعبِد اهللِ؟  َقاَل: َفَيَتَقدَّ مَحِة، حممَّ ِه بِاسِمِه، َقاَل: َفُينَاِدي: أيَن َنبِيُّ الرَّ َفَسمِّ

)1( فضائل الشيعة، الصدوق: 26 ح 22، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 315.
)2( طه: 108.

التصنيف، له كتب،  ُمعتمد، سمع كثريًا، كثري  القمي، ثبت،  ابو احلسن  إبراهيم بن هاشم،  )3( عيل بن 
ينظر: الرجال، النجايش: 260 )680(، الفهرست، الطويس: 152 )380(، خالصة األقوال، العالمة 

احليل: 187 )45(.
)4( مضت ترمجته.

 325 الطويس:  الرجال،  ينظر:   )(الصادق االم��ام  أصحاب  من   ، ك��ويفٌّ سعيد،  بن  اهلل  عبد   )5(
)4871(، جامع الرواة، األردبييل: 415، منتهى املقال، املازندراين: 249/7 )3801(.

الباقر)( ينظر: الرجال، الربقي: 14، الرجال، الطويس: 150 )1667(،  )6( من أصحاب االمام 
نقد الرجال، التفرييش: 235/5 )6219(.

)7( عبارة: )من االولني واالخرين غري موجودة يف املصدر(.
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اىَل  إيَلة  َبنَي  َما  ُطوَلُه  َحوٍض  اىَل  َينَتِهي  حتَّى  ُكلُِّهم،  النَّاِس  أَماَم   ]143[  )(اهلل
َصَفا)1(.

ُم أَماَم النَّاِس، َفَيِقُف َمَعُه،  ُثمَّ ُينَاَدى َصاِحُبُكم � َيعنِي أمرَي امُلؤِمننَي)( �  َفَيَتَقدَّ
وَن َبنَي َواِرٍد لِلَحوِض، َوَبنَي َمرُصوٍف َعنُه. ُثمَّ ُيؤَذُن لِلنَّاِس، َفَيُمرُّ

َيا َرّب، ِشيَعُة  بِينَا َبَكى، َوَقاَل:  ُف َعنُه ِمن حُمِ َفإَذا َرأى رسول اهلل)( َمن َينرَصِ
د؟  َفَيُقوُل: أبِكي لِلنَّاِس )1( ِمن  ، َفَيبَعُث اهللُ إَليِه َمَلَكًا، َفَيُقوُل َلُه: َما ُيبِكيَك َيا حُممَّ َعيلٍّ

ُفوا تِلَقاَء أصَحاِب النَّاِر، َوُمنُِعوا ُوروَد احلَوِض. ؛ أَراُهم َقد رُصِ ِشيَعِة َعيلٍّ

د، َوَصَفحُت َلَك َعن  َقاَل: َفَيُقوُل َلُه امَلَلُك: إنَّ اهللَ َيُقوُل: َقد َوَهبُتُهم َلَك َيا حُمَمَّ
هُت��م  َوأوَردُّ ُزمَرتَِك،  يِف  َوَجَعلُتُهم  بِه،  َيَتَولَّون  َكاُنوا  َوبَِمن  بَِك  َوأحلَقُتُهم  ُذنوهِبم، 

َحوَضَك.

َنا َوحُيِبُّنَا  َقاَل أبو َجعفر)(: َفَكم ِمن َباِكَيٍة َيوَمِئٍذ َوَباٍك، َفَلم َيبَق أَحٌد َكاَن َيَتوالَّ
َنا إالَّ َكاَن يِف ِحزبِنَا َوَمَعنَا َوَوَرَد َحوَضنَا(. )2( َوَيَترَبُأ ِمن َعُدوِّ

مْحَُن َوَرِضَ َلُه َقْولً اىل  َفاَعُة إِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ وقوله تعاىل: َيْوَمئٍِذ لَّ َتنَفُع الشَّ
.)3( َهْضًم :قوله تعاىل

)1( يف املصدر: )ألناس(.
)2( تفسري القمي: 64/2 بتفاوت.

)3( طه: 109 � 112.



    �س�رة طه  ..........................................................................................................   197

تأويله: قال حمّمد بن إسامعيل العلوّي )1(: عن عيسى بن داود )2( عن أيب احلسن 
موسى بن جعفر، عن أبيه )صلوات اهللُ عليهم ]144[ أمجعني( قال: 

َفاَعُة  : َيْوَمئٍِذ لَّ َتنَفُع الشَّ )َسِمعُت أيب َيُقوُل َوَرُجٌل َيسأُلُه َعن َقوِل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
ٍد َيوَم الِقَياَمِة إالَّ َمن  مْحَُن َوَرِضَ َلُه َقْولً َقاَل: اَل ُتنَاُل َشَفاَعُة حُمَمَّ إِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ
هِتِم، َوَماَت َعَليَها،  ٍد، َوَريِضَ َلُه َقواَلً َوَعَماًل فِيِهم، َفَحَيا َعىَل َمَودَّ ُأِذَن َلُه بَِطاَعِة آِل حُمَمَّ

َفَريِضَ اهللُ َقوَلُه َوَعَمَلُه. 

ُثمَّ َقاَل: َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل ُظْلًم )3( آَل حمَمد، كذا 
 )4( اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل َيَاُف ُظْلًم َوَل َهْضًم اِلَ َنَزَلت. ُثمَّ قاَل: َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

ِهم( )5(. ٍد، َوُمبِغٌض لَِعُدوِّ َقاَل: ُمؤِمٌن بَِمَحبَِّة آِل حُمَمَّ

 . )6( َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل آَدَم ِمن َقْبُل َفنَِسَ َوَلْ َنِجْد َلُه َعْزمًا :وقوله تعاىل

يخ حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( )7( عن أمحد بن حمّمد )8( عن عيّل  تأويله روى الشَّ

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.
)3( طه: 111.
)4( طه: 112.

)5( تفسري القمي: 65/2 بتفاوت يسري.
)6( طه: 115.

)7( وهو الشيخ الكليني صاحب الكايف املعروف. 
)8( أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن زياد، السبيعي اهلمداين، حمدث، جليل، حافظ، كويف، ثقة، 
له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 94 )233(، الرجال، الطويس: 409 )5949(، الرجال، ابن داود: 

.)39( 229
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)3( عن أيب جعفر)( يف قول  )2( عن جابر  ل بن صالح  ُمفضَّ )1( عن  بن احلكم 
)َعِهَد  َعْزمًا قال:  َلُه  َنِجْد  َولْ  َفنَِسَ  َقْبُل  ِمن  آَدَم  إَِل  َعِهْدَنا  َوَلَقْد   : اهلل عزَّ وجلَّ
َي أوُلو  ُم َهَكَذا، َوإنَّامَّ ُسمِّ َك، َومَل َيُكن َلُه َعزٌم، إهنَّ ة ِمن َبعِده َفرَتَ ٍد َواألئمَّ إَليِه يف حُممَّ
َصَلواُت   � َبعِدِه  ِمن  َواألوِصَياء   )(ٍد حُممَّ إَليِهم يف  َعِهَد  الَعزم؛ ألنَّه  أوُلوا  الَعزِم 
)( َوِسرَيتِِه، َفأمَجَع َعزُمهم َعىل أنَّ َذلَِك َكَذلَِك،  اهللِ َعَليِهم أمَجِعني � َويف امَلهِديِّ

َواإلقَراُر بِِه()4(  ]145[.

أيضا: عن احلسني بن حمّمد )5( عن ُمعىلَّ بن حمّمد )6( عن جعفر ابن حمّمد بن عبد 
ي )8( عن حمّمد بن سليامن )9( عن عبد اهلل بن سنان )10(  اهلل )7( عن حمّمد بن عيسى الُقمِّ

)1( عيل بن احلكم بن الزبري، أبو احلسن الرضير، له كتاب، كويف، جليل القدر، ينظر: الرجال: النجايش: 
274 )718(، الفهرست، الطويس: 151 )376(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 97 )423(.

)2( أبو مجيلة، األسدي، النخاس، روى عن الصادق والكاظم)( ينظر: الرجال، الطويس: 307 
)4541(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 407 )2(، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 311/19 

.)12607(
)3( مضت ترمجته.

)4( الكايف، الكليني: 416/1 ح 22، بصائر الدرجات، الصفار: 90 ح 1.
)5( مشرتك بن كثري من الرواة، ينظر: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 75/7 )3609(.

)6( معىل بن حممد، البرصي، أبو احلسن، له كتب، مضطرب احلديث، ينظر: الرجال، النجايش: 418 
)1117(، الفهرست، الطويس: 247 )734(، الرجال، ابن داود: 190 )1580(.

)7( ابن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب، روى عن ابيه، مل يرو عن األئمة)(، ينظر: جامع الرواة، 
األردبييل: 157/1، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 83/5 )2279(. 

)8( يروي عن االمام الرضا)( له روايات يف كتبنا، ينظر: معجم رجال احلديث، اخلوئي: 128/18 
.)11542(

)9( مضت ترمجته.
عليه،  يطعن  ال  جليل  كويف،  ثقة،  والرشيد،  واهلادي  واملهدي  للمنصور  خازنا  كان  طريف،  ابن   )10(
روع عن االمام الصادق والكاظم)( له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 214 )558(، الفهرست، 
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:َوَلَقْد َعِهْدَنا إِل آَدَم ِمن َقْبُل : عن أيب عبد اهلل)( يف قوله عزَّ وجلَّ

َيتُهم َفنَِسَ  ة)( ِمن ُذرِّ ٍد، َوعيّل، واحلسن، واحلسني، واألئمَّ )َكِلاَمٌت يف حُمَمَّ
.)1( )ٍد َوَلْ َنِجْد َلُه َعْزمًا َهَكَذا َواهللِ َنَزَلت َعىَل حُمَمَّ

يخ املفيد )رمحه اهلل( بإسناده: عن رجاله اىل محران بن أعني )2(  وُيؤيده ما رواه الشَّ
عن ايب جعفر)( قال: 

د  حممَّ َهَذا  َوإنَّ  َبىل،  َقاُلوا:  بَِربُِكم؟   أَلسُت  َفَقاَل:   ، َ النَّبِينيِّ َعىل  املِيَثاَق  اهللُ  )أَخَذ 
ة. َرُسويِل، َوإنَّ َعِليًَّا أِمري امُلؤِمننَي)(، َقاُلوا: َبىَل، َوَثُبَتت هَلُم النُّبوَّ

امُلؤِمننَِي،  أمرَي  َوَعليًَّا  َرُسويِل،  دًا  َرُبُكم، َوحممَّ إينِّ  الَعزِم:  ُأِويل  َعىَل  املِيَثاَق  أَخَذ  ُثمَّ 
اَن ِعلِمي. َواألوِصَياَء ِمن َبعِدِه ُواَلَة أمِري، َوُخزَّ

بِِه  َوُأعَبُد  بِِه ِمن أعَدائي،  َوأنَتِقُم  بِِه َدوَلتِي،  َوُأظِهُر  لِِدينِي،  بِِه  أنَترِصُ  امَلهِدي  َوإنَّ 
نَا َوَشِهدَنا. َطوَعًا َوُكرَهًا، َقاُلوا: أقَررَنا َيا َربَّ

آِلَدم  َيُكن  َومَل  امَلهِدي،  يِف  اخلَمَسِة  هِلؤاَلِء  الَعِزيَمُة  َفَثَبَتَت  َيقر  َومَل  آَدُم  جَيَحد  َومَل 
َعِزيَمٌة َعىَل اإلقَراِر، َوهَو ُقوُل اهللِ َتَعاىَل ] :]146َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِل آَدَم ِمن َقْبُل َفنَِسَ 

. )3( َوَلْ َنِجْد َلُه َعْزمًا

الطويس: 166 )433(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 107 )487(.
)1( الكايف، الكليني: 416/1 ح 23، بصائر الدرجات، الصفار: 91 ح 4.

)2( أبو احلسن الشيباين، تابعي، روى عن االمام الباقر والصادق)(، من حوارييهام، له كتاب، ينظر: الرجال، 
الطويس: 132 )1362(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 134 )5(، الرجال، ابن داود: 85 )528(.

)3( الكايف، الكليني: 416/1 ح 22، تفسري القمي: 65/2، باختالف.
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. )1( َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوَل َيْشَقى وقوله تعاىل: َفَمِن اتَّ

ا )2( قال حمّمد بن العبَّاس:  ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَ تأويله: اىل قوله: َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
ام )3( عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي )4( عن عيسى بن داود النَّجار)5(  ثنا حمّمد بن مهَّ حدَّ
 : عن أيب احلسن، موسى بن جعفر)( قال: )إنَّه َسأَل أَباُه َعن َقوِل اهللِ عزَّ َوجلَّ
َبَع ُهداَي  ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتَّ  قاَل اْهبِطا ِمنْها مَجيعًا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

 :)(قال: قاَل رسول اهلل )6(  )123(  َفال َيِضلُّ َو ل َيْشقى

اَتبُِعوا ُهَدى اهلل هَتَتدوا وَترَشدوا، َوهَو ُهَداَي، َوُهَداَي ُهَدَى َعيّل  النَّاس،  َا  َيا اهيُّ
بن ايب طالب، َفَمن اَتَبَع ُهَداُه يِف َحَيايِت َوَبعَد َمويِت َفَقد اَتبَع ُهَداَي، َوَمن اَتَبَع ُهَداَي 
َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوَل َيْشَقى *  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري  َفَقد اَتَبَع ُهَدى اهلل َفَمِن اتَّ
َتنِي َأْعَمى َوَقْد  َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا * َوَنْحُشُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى * َقاَل َربِّ لَ َحَشْ
ُكنُت َبِصيًا * َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَسى * َوَكَذلَِك َنْجِزي 
.)8( ه َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقى د َول ُيؤِمن بَِربِّ َف )7( يف َعَداِء آِل حممَّ َمْن َأْسَ

يِف  َيْمُشوَن  اْلُقُروِن  َن  مِّ َقْبَلُهم  َأْهَلْكنَا  َكْم  ْم  هَلُ ِد  َيْ َأَفَلْم   : وجلَّ عزَّ  اهللُ  قاَل  ُثمَّ   

)1( طه: 123.

)2( طه: 130.
)3( مضت ترمجته.
)4( مضت ترمجته.
)5( مضت ترمجته.

)6( طه: 123.
)7( طه: 123 � 127.

)8( طه: 127.
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.)1(  َمَساكِنِِهْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت أّلُْوِل النَُّهى

ة ِمن آِل حمّمد )( )2( وما كان يف القرآن مثلها )3(. ]147[ َوٌهم األئمَّ

 .)4(ى بَِّك َلَكاَن لَِزامًا َوَأَجٌل ُمَسمًّ : َوَلْوَل َكلَِمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ ويقول اهلل عزَّ وجلَّ

ْمِس  تَك َعىَل َما َيُقوُلوَن: َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ د َنفَسَك َوُذِريَّ َفأصرِب َيا حممَّ
  .)5(  ا َوَقْبَل ُغُروِبَ

 )6(ُْوِل النَُّهى ومعنى قوله: َوَما َكاَن ِمثُلَها يف الُقرآِن؛ أي: مثل:  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت ألِّ

هذه  يف  ذلك  تأويُل  م  تقدَّ وقد   )(ة األئمَّ النَُّهى  ُأويل  ِذكِر  ِمن  القرآن  يف  جَييُء  وكلَّام 

يخ حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( عن احلسني بن  ورة، ومعنى هذا التأويل:ما َروى الشَّ السُّ

د )8( عن السيَّاري )9( عن عيّل بن عبد اهلل)10(  قال: ُسئل أبو عبد  د )7( عن ُمعىلَّ بن حممَّ حممَّ

)1( طه: 128.
)2( ينظر: بصائر الدرجات، الصفار: 538 ح 51.

)3( تأويل اآليات الظاهرة: 320/1 ح 19، عنه الربهان يف تفسري القرآن، البحراين: 784/3 ح 7066. 
)4( طه: 129.
)5( طه: 130.
)6( طه: 128.

)7( مضت ترمجته.

)8( مضت ترمجته.
اهلادي  االم��ام  عن  روى  كتل،  له  املراسيل،  كثري  الكاتب،  البرصي،  السياري،  حممد  بن  أمحد   )9(
والعسكري)(، ينظر: الرجال، الطويس: 384 )5650(، جامع الرواة، األردبييل: 67/1، معجم 

رجال احلديث، السيد اخلويش: 71/3 )874(.
)10( عيل بن عبد اهلل بن غالب، أبو احلسن، األسدي، الكويف، ثقة، صدوق، له كتاب، روى عن االمام 
معامل   ،)3404(  245 الطويس:  الرجال،   ،)722(  275 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)(الصادق

العلامء، ابن شهرآشوب: 104)472(.
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َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َوَل َيْشَقى )1(  قال: )َمن  : َفَمِن اتَّ اهلل)( عن قول اهللِ عزَّ وجلَّ

ة، َواَتبَع أمَرُهم، َومَل خَيُن َطاَعتُهم، َفاَل َيِضلُّ َواَل َيشَقى( )2(. َقاَل بِاألئمَّ

محن)5( عن  أيضا: عن حمّمد بن حييى )3( عن سلمة بن اخلطَّاب )4( عن احلسني بن عبد الرَّ

: َوَمْن  عيّل بن أيب محزة )6( عن أيب بصري )7( عن أيب عبد اهلل)( يف قول اهلل عزَّ وجلَّ

 ]148[  )8(  َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا

  )9(  ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى قال: )َيعنِي بِواَلَيِة أِمرِي امُلؤِمننَي)( قال: قلت: َوَنْحُشُ

 ٌ نَيا َعن ُواَلَيِة أِمرِي امُلؤِمننَي، َوهَو ُمَتَحريِّ قال: أعَمى الَبرص يِف اآلِخَرِة، أعَمى الَقلب يِف الدُّ

َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصيًا * َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها  يِف اآلِخَرِة، َيُقوَل: ِلَ َحَشْ

ة، َومَل  َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَسى)10( َيعنِي َتركُتَها، َوَكَذلَِك الّيوَم ُترَتك يِف النَّاِر َكاَم َتَركَت األئمَّ

)1( طه: 128.
)2( الكايف، الكليني: 414/1 ح 10، بصائر الدرجات، الصفار: 34 ح 2.

السيد اخلوئي:  )3( أبو جعفر، وقع يف إسناد أكثر من خسة اآلف رواية، ينظر: معجم رجال احلديث، 
.)12005( 9/19

)4( أبو الفضل، الربواستاين، له عدة كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 187  )498(، الفهرست، الطويس: 
140 )334(، الرجال،ابن داود:298 )2(.

الرجال،  نقد   ،)485(81 داود:  ابن  الرجال،  ينظر:   ،)(الصادق االمام  أصحاب  من  كويف،   )5(
التفرييش: 33/2 )1300(، جامع الرواة، األردبييل: 206/1.

الرجال،  ينظر:  كتب،  عدة  له   )( والصادق  الكاظم  عن  روى  كويف،  احلسن،  أبو  البطائني،   )6(
النجايش: 249 )656(، الرجال، الطويس: 245 )3402(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 362 )1(.

)7( يطلق عىل حييى بن القاسم وليث بن البخرتي، ينظر: الكنى واأللقاب، القمي: 20/1.
)8( طه: 124.
)9( طه: 125.

)10( طه: 127.
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ُتطِع أمَرُهم، َومَل َتسَمع َقوهَلُم.

ِه )1( قال: َمن أرَسَف يِف  َف َوَلْ ُيْؤِمن بِآَياِت َربِّ وقال: قلُت: َوَكَذلَِك َنْجِزي َمْن َأْسَ
ة ُمَعاَنَدًة، َومَل َيتَّبِع آَثاَرُهم، َومَل  َعَداَوِة أِمرِي امُلؤِمننَِي، َواَتَبَع َغرَيُه، َوَتَرَك ُواَلَيَتُه َوِواَلَيَة األئمَّ

ُم( )2(. َيَتوهلَّ

ة الُوالة  ِه )4( إنَّ اآليات ُهم األئمَّ ومعنى قوله: َأَتْتَك آَياُتنَا )3( َوَلْ ُيْؤِمن بِآَياِت َربِّ
لوات وأكمل التَّحيَّات( )5(. )عليهم أفضل الصَّ

 .)6( اَلِة َواْصَطِبْ َعَلْيَها وقوله تعاىل: َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

بن عبد  )7( عن حمّمد  بن حييى  العزيز  ثنا عبد  العبَّاس: حدَّ بن  قال حمّمد  تأويله: 
محن بن سالم )8( عن عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة الُقمّي )9( عن زرارة بن أعني)10(  الرَّ
وجل  عز  اهلل  قول  يف   )(احلسني بن  عيّل  أبيه  عن   )(الباقر جعفر  أيب  عن 

)1( طه: 127.
)2( الكايف، الكليني: 435/1 ح 92، عنه بحار األنوار، املجليس: 348/24 ح 60.

)3( طه: 125 � 126.
)4( طه: 127.

)5( الكايف، الكليني: 435/1 ح 92، عنه بحار األنوار، املجليس: 348/24 ح 60.
)6( طه: 132.

)7( ابن أمحد بن عيسى اجللودي، أبو أمحد، شيخ البرصة وأخبارهيا، من أصحاب الباقر)( له كتب، 
ابن  الرجال،   ،)547( ابن شهرآشوب: 115  العلامء،  معامل   ،)535( الطويس: 191  الفهرست،  ينظر: 

داود: 129 )962(.
)8( ينظر ترمجته يف: جامع الرواة، األردبييل: 52/1.

)9( مل نعثر له عىل ترمجة يف مصادرنا.
)10( مضت ترمجته.
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َوَقاَل:   ، َعيلٍّ يِف  )َنَزَلت  قال:  قال: ]149[   َعَلْيَها َواْصَطِبْ  اَلِة  بِالصَّ َأْهَلَك  َوْأُمْر 
َواحلََسن َواحلَُسني)(  َكاَن رسول اهلل)( َيأيِت َباَب َفاطَِمَة ُكلَّ َسَحرٍة، َفَيقوُل: 
ـُه  َم ُيِريُد اللَّ اَلَة َيرمَحَُكم اهلل:  إِنَّ اَلُم َعَليُكم أهَل الَبيِت َوَرمَحُة اهللِ َوَبَرَكاُته، الصَّ السَّ

.)2( ))1(َرُكْم َتْطِهيًا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

ِويِّ  اِط السَّ َ بَُّصوا َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّ بٌِّص َفَتَ َتَ قوله تعاىل: ُقْل ُكلٌّ مُّ
.)3(  َوَمِن اْهَتَدى

 تأويله: قال عيّل بن إبراهيم )رمحه اهلل( )4( روى النَّرض بن ُسويد )5( عن القاسم 
ُكلٌّ  ُقْل   : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول  يف   )(جعفر أيب  عن   )7( جابر  عن   )6( ُسليامن  بن 

بٌِّص اىل قوله: َوَمِن اْهَتَدى  قال: )اىَل ِواَلَيتِنَا( )8(. َتَ مُّ

ثنا عيّل بن عبد اهلل بن راشد  )9(  عن إبراهيم بن حمّمد  قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( األحزاب: 33.
)2( بحار األنوار، املجليس: 220/25 ح 19.

)3( طه: 135.
)4( مضت ترمجته.

)5( من أصحاب االمام الكاظم)( له كتاب، ثقة، ينظر: الرجال، الطويس: 345 )5147(، معامل 
العلامء، ابن شهرآشوب: 161 )850(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 284 )1(.

)6( بغدادي، له كتاب، روى عن االمام الصادق)( ينظر: الرجال، النجايش: 314 )858(، الرجال، 
الطويس: 273 )3943(، الرجال، ابن داود: 153 )1213(.

)7( جابر بن يزيد اجلعفي، مضت ترمجته.
)8( بحار األنوار، املجليس: 159/24 ح 32 .

رجال  علم  مستدركات  ينظر:  رواياتنا،  من  كثري  إسناد  يف  ووقع  مصادرنا،  يف  يرد  مل  األصفهاين،   )9(
احلديث، النامزي: 403/5.
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)3( عن  الكريم بن يعقوب  )2( عن عبد  إبراهيم بن حمّمد بن ميمون  )1( عن  الثَّقفي 
: َفَسَتْعَلُموَن  جابر )4( قال: ُسئل حمّمد بن عيّل الباقر)( عن قول اهللِ عزَّ وجلَّ

ِويِّ َوَمِن اْهَتَدى قال: )اهَتَدى اىَل ِواَلَيتِنَا( )5(.  َمْن َأْصَحاُب الَصاِط السَّ

)7( عن إسامعيل بن  )6( عن إبراهيم بن حمّمد  ثنا عيّل بن عبد اهلل  وقال أيضًا: حدَّ
ار )8( عن عيّل بن جعفر احلرضمي )9( عن جابر عن ايب جعفر )10( ]150[ يف قوله:  بشَّ
اِط  ِ ِويِّ َوَمِن اْهَتَدى قال: )َعيلٌّ َصاِحُب الرسِّ اِط السَّ َ َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّ

وّي، َوَمن اهَتَدى؛ أي: اىَل ِواَلَيتِنَا أهل الَبيِت( )11(. السَّ

)1( إبراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل بن عاصم، كويف، انتقل اىل أصفهان، له كتب ومصنفات، ينظر: 
الربوجردي: 222/1  املقال،  الرواة، األردبييل: 31/1، طرائف  النجايش: 16 )19(، جامع  الرجال، 

.)1340(
)2( مل يذكر يف مصادرنا، وهو يف إسناد بعض رواياتنا، ينظر: منتهى املقال، املازندراين:201/1 )77(، 
مستدركات علم رجال احلديث، النامزي: 202/1 )486(، اجلرح والتعديل، الرازي: 128/2 )400(، 

الثقات، ابن حبان: 74/8.
)3( اجلعفي مل يرد يف مصادرنا، ووقع يف إسناد كثري من رواياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال احلديث، 

النامزي: 460/4 )7974(.
)4( جابر بن يزيد اجلعفي، مضت ترمجته.

)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 317.
)6( مضت ترمجته.
)7( مضت ترمجته.

)8( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من املصادر.
 317/5 النامزي:  احلديث،  رجال  علم  مستدركات  ينظر:  الرجالية،  مصادرنا  يف  ذكر  له  يرد  مل   )9(

.)9762(
)10( جابر بن يزيد اجلعفي، مضت ترمجته.

)11( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 317.
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ام)1( عن حمّمد بن إسامعيل العلوي)2( عن عيسى  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال أيضًا: حدَّ
 )(عن أيب احلسن موسى بن جعفر )بن داود النَّجار)3

: َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الَصاِط  قال: )َسَألُت أيب َعن َقوِل اهللِ عزَّ َوجلَّ
: ُهَو الَقائُم، َواهلَُدى: َمن اهَتَدى اىَل  َويُّ اُط السَّ َ ِويِّ َوَمِن اْهَتَدى َقاَل: الرسِّ السَّ

اٌر مّلَن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًا ُثمَّ  : َوإِّن َلَغفَّ َطاَعتِِه، َوِمثُلَها يِف ِكَتاِب اهللِ عزَّ َوَجلَّ
اْهَتَدى )4( َقاَل اىَل ِواَلَيتِنَا( )5(.

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.

)3( مضت ترمجته.
)4( طه: 82.

)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 317.



]سورة األنبياء[

ة اهلُداة، منها: وما فيها ِمن اآليات يف األئمَّ

وْا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموْا )1( اآلية. قوله تعاىل: َوَأَسُّ

بن حمّمد  أمحد  )3( عن  القاسم  بن  أمحد  ثنا  )2(: حدَّ العبَّاس  بن  قال حمّمد  تأويله: 
محَّاد  بن  عيّل  عن   )6( عيّل  بن  حمّمد  عن   )5( الربقّي  خالد  بن  حمّمد  عن   )4( السيَّاري 

)1( األنبياء: 3.
)2( هو املؤلف نفسه.

)3( بن أيب بن كعب، أبو جعفر، من أصحابنا، له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 95 )234(، الرجال، 
الطويس: 411 )5959(، الرجال، ابن داود: 42 )112(.

)4( مضت ترمجته.
)5( من الثقات، له كتب، من أصحاب االمام الكاظم والرضا )(، ينظر: الرجال، الطويس: 343 

)5121(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 140 )702(، الرجال، ابن داود: 171 )1369(.
ينظر:  له كتب،  ثقة، عني،  القميني،  القمي، شيخ  األشعري،  أبو جعفر،  بن حمبوب،  بن عيل  )6( حممد 
الرجال، النجايش: 349 )940(، الفهرست، الطويس: 222 )623(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 

.)107( 260
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عزَّ  قوله  يف   )(جعفر أيب  عن   )3( جابر  عن   )2( شمر   بن  عمرو  عن   )1( األزدي 
ُهم( )4(. ٍد َحقَّ ِذيَن َظَلُموا آَل حُمَمَّ وْا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموْا  قال:)الَّ : َوَأَسُّ وجلَّ

.)5( ْكِر إِن ُكنُتْم لَ َتْعَلُموَن وقوله تعاىل ] :]151َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

بن  أمحد  عن   )6( سعيد  بن  حمّمد  بن  أمحد  ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  قال  تأويله: 
احلسن)7( عن أبيه، عن احلُصني بن خُمارق )8( عن سعد ابن ظريف )9( عن األصبغ بن 
ْكِر إِن ُكنُتْم َل  : َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ ُنباتة )10( عن امري املؤِمنني)( يف قوله عزَّ وجلَّ

)1( متهم بالغلو، ينظر: خالصة األقوال، العالمة احليل: 367 )15(، الرجال، ابن داود: 261 )342(، 
نقد الرجال، التفرييش: 257/3 )3558(.

 287 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)( والصادق  الباقر  االمام  عن  روى  اجلعفي،  اهلل  عبد  أبو   )2(
)765(، الرجال، الطويس: 141 )1510(، جامع الرواة، األردبييل: 623/1.

)3( جابر بن يزيد اجلعفي، مضت ترمجته.
)4( تأويل اآليات الظاهرة: 318.

)5( األنبياء: 7.
)6( مضت ترمجته.

االمام  عن  روى  كتاب:  له  واقفا،  كان  التامر،  ميثم  بن  شعيب  بن  إسامعيل  بن  احلسن  بن  أمحد   )7(
الرضا)(، ينظر: الرجال، النجايش: 74 )179(، الفهرست، الطويس: 64 )66(، معامل العلامء، ابن 

شهرآشوب: 48 )56(.
)8( ابن جنادة السلويل، من أصحابنا، له كتاب، روى عن االمام الكاظم)(، ضعيف، ينظر: الرجال، 
ابن داود: 241 )157(، طرائف املقال، الربوجردي: 277/1 )2891(، معجم رجال احلديث، السيد 

اخلوئي:92/7 )3652(.
)9( وقيل: ابن طريف، الشاعر، االسكاف، له كتاب، روى عن االمام الباقر والصادق)(، ينظر: 

نقد الرجال، التفرييش: 310/2 )2213(، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 70/9 )5053(.
ر طوياًل، ينظر: الرجال، النجايش: 8 )5(، الفهرست،  )10( املجاشعي، من خاصة أمري املؤمنني)( عمَّ

الطويس: 85 )119(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 77 )9(.
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كِر( )1(. َتْعَلُموَن قال: )َنحُن أهُل الذِّ

راري )2( وعن حمّمد بن خالد الطَّياليس )3(  ثنا عيّل بن ُسليامن الزَّ وقال أيضًا: حدَّ
ء )4( عن حمّمد بن مسلم )5( عن أيب جعفر)( قال: قلُت  عن العالء بن ُرزين القالَّ
لَ  ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوْا   : اهللِ عزَّ وجلَّ قول  أن  يزعمون  ِعندَنا  َمن  إنَّ  له: 

م اليهود والنَّصارى. َتْعَلُموَن إهنَّ

أهُل  َنحُن  َوَقاَل:  اىَل َصدِرِه،  بِيِدِه  َأوَمأ  ُثمَّ  ِدينَُهم، قال:  اىَل  َيدُعوَنُكم  قال: )إَذن 
كِر، َوَنحُن امَلسؤوُلوَن( )6(. الذِّ

 )7( رسوال(  )ذكرا  تعاىل:  لقوله  ِذك��رًا؛  َي  ُسمِّ فقد   )( النَّبيُّ معنيان:  وللِذكر 
افُِظوَن وهم )َصلواُت اهللِ عليهم(  ا َلُه َلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ والقرآُن، لقوله: إِنَّ

.)( اهُل الُقرآِن، َواهُل النَّبيُّ

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 318.
)2( ابن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني، أبو احلسن، له اتصال باالمام احلجة)( من األصحاب، ثقة، 
له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 260 )681(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 187 )46(، الرجال، 

ابن داود: 138  )1045(.
)3( ابن عمر، أبو عبد اهلل، له كتاب، من أصحاب االمام الكاظم)( ينظر: الرجال، الطويس: 344 

)5125(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 141 )711(، نقد الرجال، التفرييش: 199/4 )4660(.
)4( موىًل، كان يقيل السويق، له كتب، ثقة ثقة روى عن االمام الصادق)(، ينظر: الرجال، النجايش: 

298 )811(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 119 )573(، الرجال، ابن داود: 134 )1002(.
)5( ابن رباح، أبو جعفر األوقص، الطحان، وجه، كويف، فقيه، ثقة، له كتاب، من أصحاب االمام الباقر 
والصادق)(، ينظر: الرجال، النجايش: 323   )882(، الرجال، الطويس: 144 )1570(، خالصة 

األقوال، العالمة احليل: 251 )60(.
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 319.

)7( ال توجد آية قرآنية هبذه األلفاظ.
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.)1(  َلَقْد َأنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتابًا فِيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن :وقوله تعاىل

بن  حمّمد  عن   )3( ام  مهَّ بن  حمّمد  ثنا  حدَّ  )2( العبَّاس  بن  حمّمد  قال   ]152[ تأويله 
إسامعيل )4( عن عيسى بن داود )5( عن أيب احلسن موسى بن جعفر)( يف قوِل اهللِ 

عزَّ وجَل: َلَقْد َأنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتابًا فِيِه ِذْكُرُكْم َأَفاَل َتْعِقُلوَن  قال: 

.)6( ))( )الطَّاَعُة لإِلَماِم َبعَد النَّبيُّ

َبعَد  اإلماِم احلقِّ  َطاعُة  ُكم هي:  َوِعزُّ ُفُكم  َورَشَ ِذكُرُكم  فيه  الَّذي  إنَّ  معنى ذلك: 
.)( النَّبيُّ

.)7( نَْها َيْرُكُضوَن وا َبْأَسنَا إَِذا ُهم مِّ وقوله تعاىل: َفَلمَّ َأَحسُّ

ثنا عيّل عبد اهلل بن أسد )8( عن إبراهيم ابن حمّمد الثَّقفي )9(  تأويله: قال أيضًا: حدَّ

)1( األنبياء: 10.
)2( هو املؤلف نفسه.

)3( مضت ترمجته.

)4( مضت ترمجته.

)5( مضت ترمجته.
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 319.

)7( األنبياء: 12.
)8( األصفهاين، مل يذكر فب كتب الرجال، وورد يف أسناد بعض مروياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال 

احلديث، النامزي: 400/5 )10152(.
)9( مضت ترمجته.
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ار )1( عن عيّل بن جعفر احلرضمي )2( عن جابر )3( قال: سألُت أبا  عن إسامعيل بن بشَّ
نَْها َيْرُكُضوَن قال: وا َبْأَسنَا إَِذا ُهم مِّ : َفَلمَّ َأَحسُّ جعفر)( عن قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

.)4( ))(َذلَِك ِعنَد ِقَياِم الَقائِم(  

بن  ُيونس  عن   )6( عيسى  بن  حمّمد  عن   )5( أمحد  بن  احلسني  ثنا  حدَّ أيضًا:  وقال 
َفَلمَّ   : منصور)7( عن إسامعيل بن جابر)8( عن أيب عبد اهلل)(يف قوله عزَّ وجلَّ

 وا َبْأَسنَا َأَحسُّ

تي َكاُنوا َيكنُِزوَن،  نَْها َيْرُكُضوَن قال: الُكنوز الَّ قال:  )ُخروُج الَقائِم إَِذا ُهم مِّ
ْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلنَاُهْم َحِصيدًا  ا ُكنَّا ظاملني، قالوا: َفَم َزاَلت تِّ قالوا: يا َويلنا إنَّ

يِف َخاِمِديَن اَل َتبَقى ِمنُهم َعنٌي َتطرف( )10(. َخاِمِديَن)9( ]153[ بِالسَّ

ابن  عن  أبيه  عن   )11( إبراهيم  بن  عيّل  عن  اهلل(  )رمحه  يعقوب  بن  حمّمد  يخ  الشَّ

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.
)3( وهو جابر بن يزيد اجلعفي الذي مضت ترمجته.

)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 319.
)5( مشرتك بن كثري من الرواة.

)6( مضت ترمجته.
)7( مل نعثر عىل ترمجة له.

)8( اجلعفي، له كتاب وأصل، روى عن االمام الباقر والصادق)(، ينظر: الرجال، النجايش: 32 
)71(، الفهرست، الطويس: 53 )49(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 46 )42(.

)9( األنبياء: 15.
)10( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 319.

)11( مضت ترمجته.
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أبا  َسِمعُت  قال:   )3( األسدي  اخلليل  بن  يزيد  عن  ميمون)2(  بن  ثعلبة  عن  ال)1(  فضَّ
نَْها َيْرُكُضوَن  وا َبْأَسنَا إَِذا ُهم مِّ :   َفَلمَّ َأَحسُّ جعفر)( يقوُل يف قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

ُكْم ُتْسَأُلوَن )4(  قال:  * َل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا إَِل َما ُأْتِرْفُتْم فِيِه َوَمَساكِنُِكْم َلَعلَّ

وم: اَل  وِم، َفَتُقوُل هَلُم الرُّ اِم، َفَهَرُبوا اىَل الرُّ )إَذا َقاَم الَقائُم، َوَبَعَث اهللُ َبنِي ُأَميََّة بِالشَّ
ِليب، َوُيدِخُلوهَنُم. وا، َفُيعلُِّقوَن يف أعنَاِقهم الصَّ ُ ُندِخُلُكم حتَّى َتَتنرَصَّ

أصَحاُب  َفَيُقوُل  لَح،  َوالصُّ األَماَن  َطَلُبوا  الَقائِم،  أصَحاُب  بَِحرَضهِتم  َنَزَل  َفإَذا 
الَقائِم: اَل َنفَعُل حتَّى َتدَفعُوا إَلينَا َمن ِقَبَلُكم ِمنَّا.

فِيِه  ُأْتِرْفُتْم  َما  إَِل  َواْرِجُعوا  َتْرُكُضوا  َل  َقوُله:  َفَذلَِك  إَليِهم،  َفَيدَفُعوهَنُم  قال: 
ُكْم ُتْسَأُلوَن َوَمَساكِنُِكْم َلَعلَّ

ا ُكنَّا َظاملنَِِي  َقاَل: َيسأهلُم َعن الُكنُوِز � َوهَو أعَلُم هِبَا؟   َقاَل: َفَيُقوُلوَن: َيا َوْيَلنَا إِنَّ
يِف( )6(. ْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلنَاُهْم َحِصيدًا َخاِمِديَن )5( بِالسَّ َفَم َزاَلت تِّ

االمام  عن  روى  كتب،  له  باحلديث،  عارف  ثقة،  وجه،  فقيه،  فضال،  بن  عيل  بن  احلسن  بن  عيل   )1(
اهلادي)(، ينظر: الرجال، النجايش: 257 )676(، الرجال، الطويس: 389 )5730(، الرجال، ابن 

داود: 76 )442(.
له كتب، روى عن االمام  العبادة والزهد،  فقيه، نحوي، راوية، كثري  بني أسد، وجه، قارئ،  )2( موىل 
ابن شهرآشوب:  العلامء،  معامل   ،)302( النجايش: 117    الرجال،  ينظر:   ،)( والكاظم  الصادق 

159/66، خالصة األقوال، العالمة احليل: 87 )1(.
معجم  ينظر:   )(الصادق االمام  عن  روى  مروياتنا،  بعض  إسناد  يف  وورد  مصادرنا،  تذكره  مل   )3(

رجال احلديث، السيد اخلوئي: 121/21 )13685(.
)4( األنبياء: 12 � 13.
)5( األنبياء: 14 � 15.

)6( الكايف، الكليني: 52/8 ح 15، تفسري القمي: 68/2.
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 .)1( ِعَي َوِذْكُر َمن َقْبل وقوله تعاىل: َهَذا ِذْكُر َمن مَّ

إسامعيل  ابن    ]154[ حمّمد  عن   )2( ام  مهَّ بن  حمّمد  ثنا  حدَّ أيضًا:  قال  تأويله: 
العلوّي)3( عن عيسى بن داود )4( عن موالنا أبو احلسن موسى بن جعفر)( يف 

ِعَي َوِذْكُر َمن َقْبل قال: : َهَذا ِذْكُر َمن مَّ قول اهلل عزَّ وجلَّ

.)5( ))(ِذكُر االنبَِياِء َواألوِصَياء َوِذْكُر َمن َقْبل )( ِعَي عيلٌّ )ِذْكُر َمن مَّ

به  فتمسكوا  يكون  ما كان وما  االنبياء وعلم  فيه ذكر مجيع  القرآن  ان هذا  يعني 
هتتدوا. 

ْكَرُموَن * َل َيْسبُِقوَنُه  َبْل ِعَباٌد مُّ مْحَُن َوَلدًا ُسْبَحاَنُه  َذ الرَّ َ َوَقاُلوا اتَّ وقوله تعاىل: 
 .)6( بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن

ثني أيب، عن  ثنا حمّمد بن احلسني بن عيّل بن مهزيار )7( قال: حدَّ تأويله أيضًا: حدَّ

)1( األنبياء: 24.
)2( مضت ترمجته.
)3( مضت ترمجته.
)4( مضت ترمجته.

)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 321.
)6( األنبياء: 26 � 27.

)7( مل ترد له ترمجة يف كتبنا، ووقع يف إسناد بعض رواياتنا، ينظر: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 19/17 )10603(.
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فاتج )3( عن جابر اجلعفي)4(  أبيه عيّل بن حديد )1( عن منصور بن يونس)2( عن أيب السَّ
ِعَباٌد  َبْل  ُسْبَحاَنُه  َوَلدًا  مَحُن  الرَّ َذ  َ اتَّ َوَقاُلوا   ( :يقول  )(ابا جعفر َسِمعٌت  قال: 
ْكَرُموَن َواوَمأ بَِيِدِه اىَل َصدِرِه، َوَقاَل: َل َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َوُهم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن *  مُّ
 ْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِديِْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل َيْشَفُعوَن إِلَّ ملَِِن اْرَتَض َوُهم مِّ

. )6( ))5(

 .)7( َوَنَضُع امَلَواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة :وقوله تعاىل  

ٌة ِمن أصحابنا، عن  يخ حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( قال: َروى عدَّ تأويله: ذكره الشَّ
أمحد بن حمّمد بن حمّمد )8( عن إبراهيم اهلمداين)9( يرفعه اىل أيب عبد اهلل)( يف قوله 
األنبَِياُء  )امَلواِزيُن:  قال:   ]155[  اْلِقَياَمِة لَِيْوِم  اْلِقْسَط  امْلََواِزيَن  َوَنَضُع   : عزَّ وجلَّ

 274 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)(الكاظم االمام  عن  روى  كتاب،  له  املدائني،  حكيم،  ابن   )1(
)717(،  الرجال، الطويس: 360 )5338(، الرجال، ابن داود: 260 )336(.

)2( أبو حييى، بزرج، كويف، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم )(، ينظر: الرجال، 
النجايش: 413 )1100(، الفهرست، الطويس: 230   )664(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 408 )2(.
الرجال،  ينظر:   ،)(الصادق والكاظم االمام  له كتاب، روى عن  ثقة،  بزرج، كويف،  أبو حييى،   )3(
النجايش: 413 )1100(، الفهرست، الطويس: 230   )664(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 408 )2(.

)4( مضت ترمجته.
)5( األنبياء: 27 � 28.

)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 321.
)7( األنبياء: 47.

له  ووجههم،  زمنه  شيخ  ال��زراري،  غالب  أبو  أعني،  بن  بكري  بن  اجلهم  بن  احلسن  بن  سليامن  ابن   )8(
كتب، ينظر: الرجال: النجايش: 83 )201(، نقد الرجال، التفرييش: 160/1 )321(، الكنى واأللقاب، 

القمي: 129/1.
)9( إبراهيم بن حممد اهلمداين، روى عن االمام الرضا)(، وكيل الناحية املقدسة، ينظر: الرجال، الطويس: 

352 )5210(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 52 )23(، جامع الرواة، األردبييل: 33/1.
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َواألوِصَياُء)(( )1(.  فعىل هذا: يكوُن األنبياُء واألوصياُء أصحاَب املوازين التي 
ُتوَزُن فيها )2( األعامل، وَمواِزيُن الِقسِط؛ أي: ذاَت الِقسِط، والِقسُط: الَعدُل، وامليزاُن 
ِعَبارٌة عن احلَساِب الَعدِل الَّذي ال ُظلَم فيه؛ وهو حَساُب اهللِ تعاىل خلَلِقه َيوَم الِقياَمة، 
أي:  جمازًا؛  باملوازين  عنهم  َكنَّى  ذلك  فألجِل  واألوصياِء،  األنبياِء  َيد  عىل  ويكوُن 
َفَحَذَف املضاف،  القريِة،  )3( أي: أهل   اْلَقْرَيَة َواْسَأِل  املوازين، ومثله:  أصحاُب 

وأقام امُلضاف إليه مقامه، فعىل األنبياء واألوصياء ِمن اهللِ حتيُّته وَسالُمه )4(.

َوإَِقاَم  اِت  ْيَ اْلَ إَِلْيِهْم فِْعَل  َوَأْوَحْينَا  بَِأْمِرَنا  َيُْدوَن  ًة  َأئِمَّ َوَجَعْلنَاُهْم  وقوله تعاىل: 
.)5( َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن اَلِة َوإِيَتاء الزَّ الصَّ

حمّمد  عن   )6( مالك  بن  حمّمد  بن  جعفر  ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  قال  تأويله:   
 )10( محزة  أيب  عن   )9( الُفضيل  بن  حمّمد  عن   )8( عيّل  بن  حمّمد  عن   )7( احلسن  بن 

)1( الكايف، الكليني: 419/1 ح 36، معاين األخبار، الصدوق: 31 ح 1.
)2( هكذا يف األصل، والصحيح: )هبا(.

)3( يوسف: 82.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 322.

)5( األنبياء: 73.
)6( ابن عيسى بن سابور، أبو عبد اهلل، كويف، ضعيف احلديث، له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 122 

)313(، الفهرست، الطويس: 92 )147(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 66 )161(.
)7( مضت ترمجته.
)8( مضت ترمجته.

)9( أزدي، صرييف، له كتاب، يرمى بالغلو، من أصحاب الرضا)(، ينظر: الرجال، الطويس: 365 
)5423(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 139)696(،  خالصة األقوال، العالمة احليل: 395 )19(.

)10( ثابت بن أيب صفية، كويف، ثقة، من خيار األصحاب وثقاهتم، معتمد يف الرواية واحلديث، روى 
عن االمام الصادق)( له كتاب، ينظر: الرجال، النجايش: 115 )296(، الفهرست، الطويس: 90 

)138(، الرجال، ابن داود: 59 )277(.
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أبو  قال   بَِأْمِرَنا َيُْدوَن  ًة  َأئِمَّ َوَجَعْلنَاُهْم   : عن أيب جعفر)( يف قوله عزَّ وجلَّ
:)(جعفر

وِح يف ُصُدوِرُهم( )1(. ة ِمن ُولِد َفاطَِمَة، ُيوَحى إَليِهم بِالرُّ )َيعنِي األئمَّ

أفضل  منه   ]156[ فعليهم   اِت ْيَ اْلَ فِْعَل  فقال:  به،  اهللُ  أكَرمُهم  ما  َذكَر  ُثمَّ 
لواِت، َوأوفُر التَّحيَّاِت. الصَّ

.)2( َربِّ َل َتَذْرِن َفْردًا َوَأنَت َخْيُ اْلَواِرثنَِي :وقوله تعاىل

بن  حمّمد  ابن  أمحد  ثنا  حدَّ قال:  تفسريه،  يف  العبَّاس  بن  حمّمد  أيضًا  ذكره  تأويله: 
موسى النَّوفيل )3( بإسناده عن عيّل بن داود )4( قال: حَدثني رجٌل ِمن ُولِد ربيعة بن 

عبد مناف: 

إنََّك  لُهمَّ  )الَّ قاَل:  ُثمَّ  يديه،  َعمروًا، رفع   )( َباَرَز عيلٌّ ملَّا   )(أنَّ رسول اهلل
، َفاَل  أَخذَت ِمنِّي ُعبيَدة بن احلاِرث َيوَم َبدٍر، َوأَخذَت ِمنِّي مَحَزَة َيوَم ُأحٍد، َوَهَذا َعيلٌّ

َتَذريِن َفرَدًا َوأنَت َخرُي الَواِرثنَِي( )5(.

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 322.
)2( األنبياء: 89.

رجال  علم  مستدركات  ينظر:  الروايات،  بعض  إسناد  يف  وورد  مصادرنا،  يف  ترمجة  عىل  له  نعثر  مل   )3(
احلديث، النامزي: 479/1 )1724(.

الرجال،  نقد   ،)6208(  434 الطويس:  ال��رج��ال،  ينظر:   )(األئمة عن  ي��رو  مل  احل��داد،   )4(
التفرييش:259/3 )3568(، طرائف املقال، الربوجردي: 530/1 )4932(.

)5( تأويل اآليات الظاهرة: 323، مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 221/2.
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.)1( ْسنَى ُأْوَلئَِك َعنَْها ُمْبَعُدوَن نَّا اْلُ م مِّ وقوله تعاىل: إِنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت هَلُ

ثنا أبو جعفر احلسن بن عيّل بن الوليد الفسوي)2(  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
رًا،  بإسناده عن النُّعامن بن بشري )3( قال: كنَّا ذات ليلٍة ِعنَد عيّل بن ايب طالب)( ُسامَّ
وُأقيَمت  ِمنُهم،  )أَنا  فقال:   ْسنَى اْلُ نَّا  مِّ م  هَلُ َسَبَقْت  الَِّذيَن  إِنَّ  اآلية:  هذه  قرأ  إذ 
الُة، فوَثَب َوَدخَل املسِجد َوهَو يقوُل: َل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم يِف َما اْشَتَهْت  الصَّ

اَلِة( )5(. َ لِلصَّ َأنُفُسُهْم َخالُِدوَن )4( ُثمَّ َكربَّ

د بن سهل النَّيسابوري )6( حديثًا يرفعه، بإسناده  ثنا إبراهيم بن حممَّ وقال أيضا: حدَّ
اىل ربيع بن بزيع )7( قال: كنَّا ِعنَد عبد اهلل بن   ]157[ عمر، فقال له رُجل ِمن بني تيَم 
محن، لقد رأيُت رُجلني َذكَرا َعليًَّا وعثامن،  ان بن رابعة: يا أبا عبد الرَّ اهللِ، ُيقاُل له: حسَّ

فنَاال منهام، فقال ابن عمر: كايف َلَعنامُها، فلعنهام اهلل تعاىل )8(. 

 

)1( األنبياء: 101.
رجال  معجم  ينظر:   )(الصادق االمام  اىل  يرفعه  حديث  له  الرجالية،  كتبنا  يف  ترمجة  له  ترد  مل   )2(

احلديث، السيد اخلوئي: 63/6 )3005(. 
عن  منحرفًا  وكان  ليزيد،  محص  ثم  ملعاوية،  الكوفة  ويل  أنصاري،  جليل،  صحايب  اهلل،  عبد  أبو   )3(
 178/20 اخلوئي:  السيد  احلديث،  رجال  معجم   ،)410(  50 الطويس:  الرجال،  ينظر:   ،)(عيل

)13091(، الطبقات الكربى، ابن سعد: 53/6.
)4( األنبياء: 102.

)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 323، كشف الغمة، األردبييل: 320/1.
)6( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي: 160/6 )3208(.

)7( مل نعثر له عىل ترمجة، ووقع يف إسناد بعض املرويات.
)8( يف املصدر: )إن كانا لعنامها فلعنهام اهلل تعاىل(.
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ُثمَّ قال: ويلكم يا أهل العراق، كيف تسبُّون رجاًل هذا منزله ِمن َمنزل رسول   
)( يف املسجد، وقال: فوربِّ هذه احلُرمة، إنَّه  اهلل)( وأشار بيده اىل بيت عيلٍّ

.)1( )(ِمن الَّذين َسَبَقت هلم منَّا احلسنى، ما هلام مردود يعني بذلك عليَّا

ثني حمّمد بن  دوق، ابو جعفر حمّمد بن بابويه )رمحه اهلل( قال: حدَّ يخ الصَّ روى الشَّ
اج )3( عن أبان بن تغلب )4( قال:  عيّل ماجيلويه )2( عن أبيه، بإسناده عن مجيل بن درَّ

:)(قال أبو عبد اهلل

ًة ُوُجوهُهم،  )َيبَعُث اهلل ِشيَعَتنَا َيوَم الِقَياَمة َعىَل َما فِيهم ِمن ُذنوٍب َوِعيُوٍب، ُمبَيضَّ
َدائَد. َلت هَلُم امَلواِرد، َوَذَهَبت َعنُهم الشَّ َمسُتوَرًة َعوَراهُتم، آِمنًَة َروَعاهُتم، َقد ُسهِّ

اٌك ِمن ُنوِر  َيرَكبوَن ُنوَقًا ِمن َياُقوٍت، َفاَل َيَزاُلوَن َيُدوُروَن ِخاَلَل اجلَنَِّة، َعَليِهم رِشَ
اهللِ  َقوُل  َوهَو  احِلَساِب،  يِف  َوالنَّاُس  َيطَعُموَن  َيَزاُلوَن  َفاَل  امَلواِئَد،  هَلُم  ُتصنَُع  َيَتألأل، 
َيْسَمُعوَن  َل  ُمْبَعُدوَن *  َعنَْها  ُأْوَلئَِك  ْسنَى  اْلُ نَّا  مِّ م  هَلُ َسَبَقْت  الَِّذيَن  إِنَّ   : َوَجلَّ َعزَّ  

.]158[  )6( ))5( َحِسيَسَها َوُهْم يِف َما اْشَتَهْت َأنُفُسُهْم َخالُِدوَن

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 324.
)2( القمي، مل يرو عن األئمة)(، ينظر: الرجال، الطويس: 437، نقد الرجال، التفرييش: 279/4 

)4938(، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 58/18 )11429(.
 ،)(ابن عبد اهلل، أبو عيل النخعي، ثقة، وجه الطائفة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم )3(
 66 داود:  ابن  الرجال،   ،)154(  94 الطويس:  الفهرست،   ،)328(  127 النجايش:  الرجال،  ينظر: 

.)346(
)4( ابن رباح، أبو سعيد، عظيم املنزلة، روى عن االمام السجاد والباقر والصادق)(، ينظر: الرجال، 

النجايش: 10 )7(، الرجال، الطويس: 109 )1066(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 63 )139(.
)5( األنبياء: 102 � 103.

)6( املحاسن، الربقي: 179/1 ح 167، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 324.
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.)1( اُهُم امْلَاَلئَِكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ُثمَّ قال اهللُ تعاىل: َوَتَتَلقَّ

أيب  اىل  يرفعه  بإسناٍد   )3( زياد  بن  مُحيد  ثنا  حدَّ  :)2( العّباس  بن  حمّمد  قال  تأويله: 
مجيلة)4( عن عمر بن رشيد )5( عن أيب جعفر)( إِنَّه قال يف حديٍث:

)أنَّ رسول اهلل)( قاَل: إنَّ َعِليًَّا َوِشيَعَتُه َيوَم الِقَياَمِة َعىَل ُكثَباِن املِسِك األذَفِر، 
ُزُنُُم  َيْ ل  َتَعاىَل:  َواَل حَيَزُنوَن، َوهَو قولُه  النَّاُس  َوحَيَزُن  َيفَزُعوَن،  َواَل  النَّاُس  َيفَزُع 

.)6( )اُهُم امْلَاَلئَِكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن اْلَفَزُع اأْلَْكَبُ َوَتَتَلقَّ

دوق، أبو جعفر، حمّمد بن بابويه )رمحُة اهلل عليه( عن  ُد ذلك، ما رواه الصَّ وُيؤيِّ
)8( عن أيب عبد  )7( بإسناده، يرفعه اىل أيب بصري  ثني سعد بن عبد اهلل  أبيه، قال: حدَّ

اهلل)( عن آبائه)( عن أمري املؤمنني )صلوات اهللِ عليهم أمجعني( قال: 

)1( األنبياء: 103.
)2( هو املؤلف نفسه.

)3( ابن محاد بن محاد بن زياد، أبو القاسم، ثقة، عامل جليل، واقفي، له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 
132 )339(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 129 )2(، جامع الرواة، األردبييل: 203/1.

)4( كنية لرواة متعددين. 
)5( مل ترد له ترمجة يف كتبنا، ووقع يف إسناد بعض رواياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال احلديث: 87/6 

)11005(، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 39/14 )8750(. 
    وورد يف مصادرنا: )عمرو بن رشيد( كويف، من أصحاب الصادق)(، ينظر: الرجال، الطويس:141 

)1509(، نقد الرجال، التفرييش: 333/3    )3805(.
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 325. 

)7( ابن أيب خلف، األشعري، القمي، أبو القاسم، شيخ الطائفة ووجهها، فقيه، حمدث، صنف كتبُا كثرية، 
ينظر: الرجال، النجايش: 177 )467(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 89 )358(، الرجال، ابن داود: 

 .)681( 102
)8( مضت ترمجته. 
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، َبرشِّ إخَواَنَك بِإذن اهللِ َقد َريِضَ َعنُهم، إذ َرِضَيَك  )َقاَل يِل رسول اهلل)(: َيا َعيِلّ
هَلُم َقائَدًا، َوَرَضوا بَِك َولِيًَّا.

ِلنَي، َيا َعيّل ِشيَعُتَك امُلنَتَجُبوَن، َوَلو اَل  ، أنَت أِمرُي امُلؤِمننَِي، َوَقائُد الُغرِّ امًلَحجَّ َيا َعيِلّ
اَمُء َقطَرَها. أنَت َوِشيَعُتَك َما َقاَم هللِ ِديٌن، َوَلو اَل َمن يِف األرِض َمَعُكم مَلا أنَزَلت السَّ

  َيا َعيّل، َلَك َكثرٌِي يِف اجلَنَِّة، َوأنَت ُذو َقرَنيَها، َوِشيَعُتَك ُتعَرُف بِِحِزِب اهللِ، َيا َعيّل 
أنَت َوِشيَعُتَك الَقائُموَن بِالِقسِط، َوِخرَية ]159[ اهللِ ِمن َخلِقِه.

َيا َعيّل  اَب َعن َرأِسِه، َفانَت َمِعي ُثمَّ َسائُر اخلَلِق،  َ ُل َمن َينُفض الرتَّ َيا َعيّل، أَنا أوَّ
أنَت َوِشيَعُتَك َعىَل احلَوِض َتسُقوَن َمن أحَببُتم، َومَتنَُعوَن َمن َكِرهُتم.

َوأنُتم اآلِمنُوَن َيوَم الَفَزِع األكرَبِ يِف ظِلِّ الَعرِش، َيفَزُع النَّاُس َواَل َتفَزُعوَن، َوحَيَزُن 
ْسنَى  اْلُ نَّا  مِّ م  هَلُ َسَبَقْت  الَِّذيَن  إِنَّ  اآلَياُت:  َهِذِه  َنَزَلت  َوفِيُكم  حَتَزُنوَن،  َواَل  النَّاُس 
ُأْوَلئَِك َعنَْها ُمْبَعُدوَن  *َل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم يِف َما اْشَتَهْت َأنُفُسُهْم َخالُِدوَن * 

.)2( ))1( اُهُم امْلَالئَِكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ُزُنُُم اْلَفَزُع اأْلَْكَبُ َوَتَتَلقَّ َل َيْ

.)3(وَن اِلُ ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَبادَِي الصَّ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ وقوله تعاىل: َوَلَقْد َكَتْبنَا يِف الزَّ

ثنا أمحد بن حمّمد )4(  عن محد ابن احلسن )5( عن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( األنبياء: 101 � 103. 
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 325. 

)3( األنبياء: 105. 
)4( مضت ترمجته. 
)5( مضت ترمجته. 
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احلسني بن خمارق )1( عن أيب الورد )2( عن ايب جعفر)( قال:

د )َصَلواُت  وَن ُهم آُل حُمَمَّ اِلُ َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ َأنَّ اأْلَْرَض   : )َقوُله َعزَّ َوَجلَّ
اهللِ َعَليِهم(( )3(.

ثني أيب، عن أبيه، عن عيّل بن احلكم)5(  ثنا حمّمد بن عيّل )4( قال: حدَّ وقال أيضًا: حدَّ
عن سفني بن إبراهيم اجلريري )6( عن أيب صادق )7( قال: سألُت أبا جعفر)( عن 

ُبوِر اآلية، قال: : َوَلَقْد َكَتْبنَا يف الزَّ قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

ُهم  َقاَل:   )8(  َعابِِديَن ّلَقْوٍم  َلَباَلغًا  َهَذا  يف  إِنَّ  ُقلُت:   ]160[ َقاَل  ُثمَّ  )َنحُن، 
ِشيَعُتنَا)9(.  

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن عيسى بن داود )10(  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال أيضًا: حدَّ
يف  َكَتْبنَا  َوَلَقْد   : وجلَّ عزَّ  اهلل  قوِل  يف   )(جعفر بن  موسى  احلسن،  أيب  عن 

وَن قاَل: اِلُ ُبوِر ِمن َبْعِد الّذْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ الزَّ

)1( واقفي، له كتاب، عده الطويس يف أصحاب االمام الكاظم)(، ينظر: الرجال، الطويس: 335 
)4993(،  معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 76  )255(، نقد الرجال، التفرييش: 116 )1526(.

)2( مضت ترمجته. 
)3( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 326.

)4( مضت ترمجته. 
)5( مضت ترمجته. 

)6( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، وورد يف إسناد بعض مروياتنا. 
)7( كنية مشرتكة لكثري من الرواة. 

)8( األنبياء: 106. 
)9( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 326. 

)10( تقدم ترمجة مجيع إسناد هذه الرواية.
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أرُض  َواألرُض  ِمنَهاِجِهم،   َعىَل  َتاَبَعُهم  َوَمن  َعَليِهم(  اهللِ  َصَلواُت  ِد  حُمَمَّ )آُل 
اجَلنَِّة)1(.

ثنا أمحد بن حمّمد بن أمحد بن احلسن )2( عن أبيه، عن حسني بن  وقال أيضًا: حدَّ
حمّمد بن عبد اهلل بن احلسن )3( عن أبيه، عن أيب جعفر)( قال:

وَن ُهم أصَحاُب امَلهِديُّ  اِلُ : َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ )َقوُل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ
َماِن( )4(. آِخُر الزَّ

:)( ، عن النَّبيُّ ويدلُّ عىل ذلك، ما رواه اخلاصُّ والعامُّ

َل اهللُ َذلَِك الَيوَم حتَّى َيبَعَث َرُجاَلً ِمن  نَيا إالَّ َيوٌم َواِحٌد َلَطوَّ )إنَّه َلو مَل َيبَق ِمَن الدُّ
أهِل َبيتَِي، َيمأَل األرَض َعداَلً َوِقسَطًا، َكاَم ُمِلَئت ُظلاَمً َوَجوَرًا( )5(.

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 326.
)2( مل ُيذكر يف كتب الرجال، ينظر: مستدركات علم رجال احلديث، النامزي: 416/1 )1438(.

)3( مضت ترمجته.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 327.

)5( كامل الدين، الصدوق: 280 ح 27، اإلرشاد، املفيد: 340/2، سنن أيب داود: 309/2 ح 4282، 
سنن الرتمذي: 343/3 ح 2332، كنز العامل، املتقي اهلندي: 264/14 ح 38661.



]ُسورة الّج[

ة اهلُداة، منها: وما فيها ِمن اآليات يف األئمَّ

 نٍِي ـِه بَِغْيِ ِعْلٍم َوَل ُهًدى َوَل كَِتاٍب مُّ قوله تعاىل:  َوِمَن النَّاِس َمن ُيَاِدُل يِف اللَّ
.)1( ِريِق اىل: َعَذاَب اْلَ

تأويله: جاء يف باطِن تفسري أهل البيت )صلواُت اهللِ ]161[ عليهم( عن محَّاد بن 
ثنا بعُض أصحابنا حديثًا، يرفعه اىل أمرِي املؤمنني)( أنَّه قال:  عيسى )2( قال: حدَّ
نٍِي * َثاِنَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ  ـِه بَِغْيِ ِعْلٍم َول ُهًدى َوَل كَِتاٍب مُّ َوِمَن النَّاِس َمن ُيَاِدُل يِف اللَّ

ـِه )3( قال: َعن َسبِيِل اللَّ

َعلاَمً  َأَقاَم رسول اهلل)( اإلَماَم  ملَّا  َوَذلَِك  الثَّاين؛  َاىل   ِعْطِفِه َثاِنَ  ُل  )ُهَو األوَّ
َذا اَبَدًا( )4(. لِلنَّاِس، َوَقااَل: َواهللِ، اَل َنفَي َلُه هِبَ

)1( احلج: 8 � 9.
)2( أبو حممد اجلهني، ثقة يف حديثه، صدوق، له كتاب، روى عن االمام الصادق والرضا)(، ينظر: 
الرجال، النجايش: 142 )370(، الرجال، الطويس: 187 )2294(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 79 

.)279(
)3( احلج: 8 � 9.

)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 328.
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ْنَيا َواآْلِخَرِة َفْلَيْمُدْد بَِسَبٍب إَِل  ـُه يِف الدُّ ُه اللَّ وقوله تعاىل: َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن َينُصَ
.)1( َمء ُثمَّ لَِيْقَطْع َفْلَينُظْر َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه َما َيِغيُظ السَّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي،  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
:)(قال: قاَل اإلماُم موسى بن جعفر )عن عيسى بن داود النَّجار )2

َذاَت  َقاَل   )( النَّبيُّ أنَّ  اهللِ عليهم(  )َصلواُت  أيب جعفر  أبيه  أيب، عن  ثني  )حدَّ
أِخي،  َوبَِعيِلٍّ  هِبُم،  يِن  َنارِصُ َوأنَّه  بَِماَلِئَكتِِه،  يِن  َيُمدَّ َوأن  ُنرَصَتُه،  َوَعَديِن   َ َريبِّ إنَّ  َيوٍم: 

تُِه ِمن أهيِلَ )3(. َخاصَّ

َفاشَتدَّ َذلَِك َعىَل الَقوِم أن َخصَّ َعِليًَّا)( بِالنُّرَصِة، َوأَغاَظُهم َذلَِك، َفأنَزَل اهللُ 
ْنَيا َواآْلِخَرِة َفْلَيْمُدْد  : يِف الدُّ َدًا بَِعيِلٍّ ـُه حُمَمَّ ُه اللَّ : َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن َينُصَ َعزَّ َوَجلَّ

َمء ُثمَّ لَِيْقَطْع َفْلَينُظْر َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيُدُه َما َيِغيُظ ]162[ َقاَل: بَِسَبٍب إَِل السَّ

ُيْذِهَبنَّ  َهْل  َفَينُظَر:  ُه حتَّى خَيَتنَِق َفَيُموت  َبيتِِه، َيُمدَّ َيَضُع َحباَلً يِف ُعنُِقِه اىَل َساَمِء 
َكْيُدُه َما َيِغيُظ غيظه( )4(.

ْم ثَِياٌب  ِْم َفالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُ وقوله تعاىل: َهَذاِن َخْصَمِن اْخَتَصُموا يِف َربِّ
.)5(  ِريِق اٍر اىل قوله اْلَ ن نَّ مِّ

)1( احلج: 15.  
)2( تقدم ترمجة مجيع رجال هذا اإلسناد.  

)3( يف املصدر: )خاصة من بني أهيل(.  
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 328.

)5( احلج: 19 � 22.



    �س�رة احلَّج  ...........................................................................................................   225

َنزَلت يف شيبة، وُعتبة، والوليد، أهِل بدٍر، عىل ما يأيت بيانه )1(.

ِمن  ِري  َتْ َجنَّاٍت  اِت  اِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ُيْدِخُل  ـَه  اللَّ إِنَّ  تعاىل:  وقوله 
.)2( اِط اَلِميِد تَِها اأْلَنَاُر اىل قوله: ِصَ حَتْ

، َومحَزة، وُعتبة، يف يوِم بدٍر، عىل ما يأيت تأويله.  َنزَلت يف َعيلٍّ

اج  وهو ما رواه حمّمد بن العبَّاس)3( عن إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم )4( عن حجَّ
بن املنهال )5( بإسناده عن قيس بن عبَّاد )6( عن عيّل بن أيب طالب)( أنَّه قال:

مَحِن( )7(. ُل َمن جَيُثو لِلُخُصوَمِة َبنَي َيَدي الرَّ )أَنا أوَّ

 )8(  ِْم َربِّ يِف  اْخَتَصُموا  َخْصَمِن  َهَذاِن  اآلية:  هذه  نَزَلت  وفيهم  قيس:  وقال 
وهم: الَّذين تبارزوا يوَم بدٍر؛ عيلٌّ ومحزة وُعبيدة وشيبة وُعتبة والوليد.

ُروي عن حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( عن عيّل بن إبراهيم )9( عن أمحد بن حمّمد 

)1( ينظر: تفسري فرات الكويف: 271 ح 346، شواهد التنزيل، احلسكاين: 503/1 ح 532.
)2( احلج: 23 � 24.

)3( وهو املؤلف نفسه.
)4( الثقفي، مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ووقع يف غسناد بعض مروياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال 

احلديث: 202/1 )482(.
)5( أبو حممد األنامطي، البرصي، مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ينظر: التاريخ الكبري، البخاري: 380/2 

)2841(، معرفة الثقات، العجيل: 45/1 )45(، الثقات، ابن حبان: 202/8.
الرجال، الطويس: 80)12(، خالصة األقوال،  البكري، من أصحاب أمري املؤمنني)(، ينظر:   )6(

العالمة احليل: 231 )1(، نقد الرجال، التفرييش: 59/4 )4241(.
)7( سعد السعود، ابن طاووس: 103، غريب القرآن، الطرحيي: 16.

)8( احلج: 19.
)9( مضت ترمجته.
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 )(عن ايب جعفر )3( )2( عن أيب محزة  الُفضيل  أبيه، عن حمّمد بن  )1( عن  الربقّي 
:]163[ ِْم : َهَذاِن َخْصَمِن اْخَتَصُموا يِف َربِّ يف قوله عزَّ وجلَّ

اٍر اآلية( )4(. ن نَّ ْم ثَِياٌب مِّ ِذيَن َكَفروا بِالُواَلَية:  ُقطَِّعْت هَلُ )َفالَّ

محن  ُروي أيضا عن احلسني بن حمّمد )5( عن حمّمد بن ُمعىلَّ )6( بإسناده اىل عبد الرَّ
: َوُهُدوا إَِل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل  بن كثري )7( عن أيب عبد اهلل)( يف قوله عزَّ وجلَّ

ِميِد )8( قال: اِط اْلَ َوُهُدوا إِل ِصَ

ر، ُهدوا اىَل ُواَلَيِة أِمرِي  )َذلَِك: محَزة وَجعفر وُعبيدة وَسلامن وابو ذّر واملِقداد وعامَّ
.)9( ))(امُلؤِمننَي

.)10( اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم وقوله تعاىل: َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإِْلَ

)1( أمحد بن حممد بن خالد بن عبد الرمحن، أبو جعفر، الربقي، ثقة، له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 76 
)182(، الفهرست، الطويس: 62 )65(، الرجال، ابن داود: 42 )122(.

)2( مضت ترمجته.

)3( مضت ترمجته.
)4( الكايف، الكليني: 422/1 ح 51.

)5( مضت ترمجته.
)6( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ووقع يف إسناد بعض الروايات، ينظر: ميزان االعتدال، الذهبي: 45/4 

.)8191(
ابن  الرجال،   ،)621( النجايش: 234  الرجال،  ينظر:  كتاب،  له  عليه،  اهلاشمي، غمز األصحاب   )7(

داود: 256 )304(، جامع الرواة، األردبييل: 453/1.
)8( احلج: 24.

)9( الكايف، الكليني: 436/1 ح 71، مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 96/3.
)10( احلج: 25.
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تأويله: رواه حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( عن احلسني بن حمّمد )1( بإسناٍد ُمتصٍل 
: َوَمن ُيِرْد  اىل أيب محزة )2( قال: سألُت أيب )3( عبد اهلل)( عن قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم قال: فِيِه بِإِْلَ

َوَتَعاَقُدوا َعىَل ُكفِرهم َوُجُحوِدهم  َفَتَعاَهُدوا  الَكعَبَة،  َدَخُلوا  )َنَزَلت فِيهم؛ َحيُث 
ُسول َوَولِيه، َفُبعَدًا لِلَقوِم  باَِم َنَزَل يِف أِمرِي امُلؤِمننِِي)( َفأحلَُدوا يِف الَبيِت بُِظلِمِهم الرَّ

الظَّاملنَِي( )4(.

 .)5( ُجوِد ِع السُّ كَّ ْر َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّ وقوله تعاىل: َوَطهِّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي،  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
عن عيسى بن داود )6( قال: قال اإلمام موسى بن جعفر)( قوله تعاىل ]164[ 

:ُجوِد ِع السُّ كَّ ْر َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّ َوَطهِّ

ٍد َصَلواُت اهللِ َعَليِهم( )7(. )َيعنِي هِبم: آُل حُمَمَّ

.)8( ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم :وقوله تعاىل 

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.
)3( هكذا يف األصل ن والصحيح: )أبا(.

)4( الكايف، الكليني: 421/1 ح 44، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 331.
)5( احلج: 26.

)6( مىض ترمجة مجيع رواة هذا السند.
)7( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 331.

)8( احلج: 29.
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)1( بإسناٍد يرفعه اىل عبد اهلل  ام  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
ُثمَّ  )3( قال: قلُت أليب عبد اهلل)(: قوله تعاىل  )2( عن ُذريح املحاريب  بن سنان 

.)4())(قال: )ُهَو لَِقاُء اإلَماِم ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم

وُيؤيده ما ُروي عنه )صلواُت اهللِ عليه( وقد نظر اىل النَّاس يطوفون بالبيت، فقال:

َذا ُأِمُروا، َوَلِكنَُّهم ُأِمُروا أن َيُطوُفوا هِبَِذه  )َطَواٌف َكَطواِف اجلَاِهِليَِّة، أَما َواهللِ، َما هِبَ
هَتُم، َوَيعِرُضوا َعَلينَا ُنرَصهَتُم، َوَتال: ُثمَّ  ُفوَن َمَودَّ ُفوا إَلينَا، َفُيعرِّ األحَجار، ُثمَّ َينرَصِ

.ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم

َعُث، َوالنَّذُر: لَِقاُء اإلَمام( )5(. َوَقاَل: التََّفُث الشَّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
ُيَعظِّْم  َوَمن  تعاىل:  قوله  يف   )(جعفر أبيه  عن  موسى،  عن  داود،  بن  عيسى 

ِه )6(  قال: ـِه َفُهَو َخْيٌ لَُّه ِعنَد َربِّ ُحُرَماِت اللَّ

)ِهَي َثاَلُث ُحُرَماٍت، َفَمن َقَطَع ِمنَها ُحرَمًة َفَقد أرَشَك بِاهللِ؛ األُوىل: إنتَِهاُك ُحرَمِة 
اهللِ يِف َبيتِِه احلََرام، َوالثَّانَِيُة: َتعطِيُل الِكَتاِب َوالَعَمُل بَِغرِيِه، َوالثَّالَِثُة ]165[: َقطِيَعُة َما 

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.
الفهرست،  ينظر:   )(الصادق االمام  عن  روى  أصل،  له  ثقة،  حممد،  أبو  يزيد،  بن  حممد  ابن   )3(

الطويس: 127 )289(، جامع الرواة، األردبييل: 431/1، أعيان الشيعة، األمني: 430/6.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 331.
)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 331.

)6( احلج: 30.
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تِنَا َوَطاَعتِنَا( )1(. أوَجَب اهللُ ِمن َفرِض َمَودَّ

ابِِريَن  َوالصَّ ْم  ُقُلوُبُ َوِجَلْت  ـُه  اللَّ ُذكَِر  إَِذا  الَِّذيَن  امْلُْخبِتنَِي *  َوَبِش  تعاىل:  وقوله 

 .)2(َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن اَلِة َوِم ْم َوامْلُِقيِمي الصَّ َعَل َما َأَصاَبُ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

:)(قال: قال موسى بن جعفر )عيسى بن داود )3

فِينَا  َنَزَلت  َقاَل:  اآلية؟    امْلُْخبِتنَِي  ِ َوَبشِّ وَجلَّ  عزَّ  اهللِ  َقوِل  َعن  أيب  )َسألُت 

ًة( )4(.  َخاصَّ

ِ امْلُْخبِتنَِي أي: امُلتواِضعني، امَلطَمِئننَي  أبو عيّل الطَّربيّس )رمحه اهلل( )5( قوله: َوَبشِّ

م اطمأنوا اىل يوِم اجلزاِء. اىل اهللِ، والَّذين ال َيظِلمون، وإذا ُظِلموا ال ينترصون كأهنَّ

باهللِ  ُفوا  ُخوِّ إذا  أي:   ُقُلوُبْم َوِجَلْت  ـُه  اللَّ ُذكَِر  إَِذا  الَِّذيَن  فقال:  وَصفُهم،  ُثمَّ 

ْم ِمن الباليا واملصائب يف طاعة اهلل: َوامْلُِقيِمي  ابِِريَن َعل َما َأَصاَبُ خافوا َوالصَّ

َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن ِمن الواِجب وغريه. اَلِة يف أوقاهتا بحدودها:  َوِم الصَّ

وهذه بعض صفاهتم )صلوات اهلل عليهم(.

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 332.
)2( احلج: 34 � 35.

)3( مىض ترمجة مجيع رواة هذا السند.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 332.

)5( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 151/7.
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 .)1(اٍن َكُفوٍر ـَه َل ُيِبُّ ُكلَّ َخوَّ ـَه ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اللَّ وقوله تعاىل: إِنَّ اللَّ

ثني  حدَّ قال:   )2( عيّل  بن  احلسن  بن  حمّمد  ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  قال  تأويله: 

ر )4(: قال  أيب، عن أبيه، عن ابن أيب ُعمري )3( عن حمَمد بن يونس، عن إسحاق بن عامَّ

ـَه ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن  : إِنَّ اللَّ سألُت أبا عبد اهلل)( ]166[ عن قول اهلل عزَّ وجلَّ

ِذيَن آَمنُوا، َواهللُ ُيَدافُِع َعنَّا َما أَذاَعت َعنَّا ِشيَعُتنَا( )5(. آَمنُوا؟ قال: )َنحُن الَّ

ُيذيُع عنُهم بعَض أرسارهم اىل أعدائهم، يقصُد بذلك  إِنَّ بعَض ِشيَعتهم  يعني: 

 اٍن َخوَّ ُكلَّ  ُيِبُّ  َل  ـَه  اللَّ إِنَّ  عنهم:  يدافُِع  ُسبحانه  اهللَ  فإنَّ  يتقُصد،  ال  أو  أذاهم 

ملودَّهتم َكُفوٍر بواليتهم.

.)6( ِهْم َلَقِديٌر ـَه َعَل َنْصِ ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَّ وقوله تعاىل: ُأِذَن لِلَّ

يف  نَزلت  آيٍة  ُل  أوَّ اآلية،  هذه  إِنَّ   :)7( اهلل(  )رمحه  الطَّربيّس  عيّل  أبو  قال  تأويله: 

ُظِلموا؛  م  أهنَّ ِمن أجل  ُيقاتِلوا  ان  للمؤمنني  ُأِذَن  تقديره:  القتال، ويف اآلية حمذوٌف، 

)1( احلج: 38.
)2( ابن مهزيار، مضت ترمجته.

)3( مضت ترمجته. 
 ،)(ابن حبان، أبو إسحاق الصرييف، شيخ، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم )4(
ينظر: الرجال، النجايش: 71 )169(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 62 )133(، الرجال، ابن داود: 

.)164( 48
)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 333.

)6( احلج: 39.
)7( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 156/7.
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 ِهْم َلَقِديٌر ـَه َعَل َنْصِ بأن ُأخِرجوا ِمن ِديارهم وُقِصدوا باإليذاء واإلهانة: َوإِنَّ اللَّ

وهذا وعٌد هلم بالنَّرص إنَّه سينرصهم.

ِذيَن ُأخِرُجوا  ٍد الَّ وقال أبو جعفر)(: )َنَزَلت يِف امُلَهاِجريَن، َوَجَرت يِف آِل حُممَّ
ِمن ِدَياِرِهم َوِخيُفوا( )1(.

ام، عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
ه)(، قال: ثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدِّ عيسى بن داود )2( قال: حدَّ

ـَه  ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَّ ة: ُأِذَن لِلَّ ٍد َخاصَّ )َنَزَلت َهِذِه اآلية يِف آِل حُمَمَّ
ـُه  اللَّ نَا  َربُّ َيُقوُلوا  َأن  إِلَّ  َحقٍّ  بَِغِي  ِدَياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  الَِّذيَن   * َلَقِديٌر  ِهْم  َنْصِ َعَل 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر  ـِه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض هُلدِّ َوَلْوَل َدْفُع اللَّ

.]167[ )3( ـَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز ُه إِنَّ اللَّ ـُه َمن َينُصُ ـِه َكثِيًا َوَلَينَصنَّ اللَّ فِيَها اْسُم اللَّ

بن  بن حمّمد  )4( عن احلسن  زياد  بن  ثنا حمّمد  العبَّاس: حدَّ بن  قال حمّمد  تأويله: 

)1( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 156/7، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 333.
)2( مضت ترمجة مجيع رواة هذا السند.

)3( احلج: 39 � 40.
)4( هو اسم لعدد من الرواة.
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عن   )4( زائدة  بن  حجر  عن   )3( مسكان  إبن  عن   )2( حييى  بن  صفوان  عن   )1( سامعة 
 : اهللِ عزَّ وجلَّ قول  قال: سألته عن   )(أيب جعفر )6( عن  أيب محزة  محران)5( عن 

ـِه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض اىل آخر اآلية؟  فقال: َوَلْوَل َدْفُع اللَّ

)َكاَن َقوٌم َصاحِلُوَن وُهم ُمَهاِجُروَن ِمن َقوم ُسوٍء َخوَفًا أن ُيفِسُدوُهم، َفَيدَفُع اهللُ 
احِلنَي، َومَل َيأُجر ُأوَلئَك باَِم َيدَفُع هِبم، َوفِينَا ِمثَلُهم( )7(. أيِدهيم َعن الصَّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن عيسى بن داود )8(  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال ايضًا: حدَّ
ـِه  عن أيب احلسن موسى بن جعفر، عن أبيه)( يف قوله عزَّ وجلَّ َوَلْوَل َدْفُع اللَّ
ـِه  َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اللَّ دِّ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض هلَُّ

َكثِيًا قال:

اهللِ  ِمن  َيأتَِيُهم  أن  األمَر  َوانتَِظاُرُهم  َصرُبُهم  اَل  َوَلو  األعاَلُم،  َوُهم  ة،  األئمَّ )ُهم 

 ،)84(  41 النجايش:  الرجال،  ينظر:  كتب،  له  ثقة،  فقيه،  واقفي،  الصرييف،  الكندي،  حممد  أبو   )1(
الفهرست، الطويس: 103 )193(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 333 )2(.

)2( أبو حممد البجيل، بياع السابري، كويف، ثقة، ورع، عابد، زاهد، روى عن االمام الرضا)(، وتوكل 
له ولالمام اجلواد)(، له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 197 )524(، الرجال، الطويس: 338 

)5038(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 94 )402(.
)3( عبد اهلل بن مسكان، مضت ترمجته.

 ،)(أبو عبد اهلل احلرضمي، ثقة، صحيح املذهب، له كتاب، روى عن االمام الباقر والصادق )4(
 70 داود:  ابن  الرجال،   ،)251(  119 الطويس:  الفهرست،   ،)384(  148 النجايش:  الرجال،  ينظر: 

 .)385(
)5( محران بن أعني، مضت ترمجته. 

)6( الثاميل، مضت ترمجته. 
)7( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 336. 

)8( مضت ترمجة مجيع رجال هذا السند. 



    �س�رة احلَّج  ...........................................................................................................   233

.)1( ـَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز ُه إِنَّ اللَّ ـُه َمن َينُصُ نَّ اللَّ : َوَلَينُصَ َلُقتُِلوا مَجِيَعًا، َقاَل اهللُ عزَّ َوجلَّ

ومعنى هذا التأويل: 

أن  َخوَفًا  ُس��وٍء؛  َقوم  من  ُمَهاِجُروَن  وُهم  َصاحِلُوَن،  َقوٌم  )َك��اَن  قوله:  ل:  األوَّ
ُيفِسُدوُهم...( أي: ُيفِسدوا عليهم ِدينَُهم، فَهاَجروُهم ألجِل ذلك، فاهللُ تعاىل َيدفُع 

اشدين، واحلمُد هللِ ربِّ العاملني. ة الرَّ ]168[  أيِدي امُلخالِفنَي عن األئمَّ

ة( بيانه: إنَّ اهلل ُسبحانه َيدَفُع بعَض النَّاس  ا معنى التأويل الثَّاين: قوله: )ُهم األئمَّ أمَّ
ة)( واملدُفوُعوَن ُهم الظَّاملِون. عن بعٍض، فاملدفوُع عنُهم ُهم األئمَّ

وقوله: )َوَلو اَل َصرُبُهم َوانتَِظاُرُهم األمَر أن َيأتَِيُهم ِمن اهللِ َلُقتُِلوا مَجِيَعًا( معناه: لو 
ال صرُبُهم عىل األذى والتَّكذيب، وانتظاُرُهم األمر أن يأتيُهم ِمن اهللِ َلُقتِلوا مجيعًا، 
َقاَم  كاَم  َلَقاُموا   )(القائم وقياُم  د،  حُممَّ آِل  بفرِج  يأتيهم  أن  اهللِ  أمر  َوانتظاُرُهم 

يف، وَلو قاموا َلُقتِلوا مجيعًا، ولو ُقتِلوا مجيعًا. َغريُهم بالسَّ

.َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد دِّ هلَُّ

الُقرى،  يف  والبَِيُع:  اجلبال،  يف  النَّصارى  ِعباَدة  مواِضع  عن  عبارٌة  واِمع:  فالصَّ
الكنائس،  فاليهود هلم  واليهود،  املسلمون  فيه  َمواِضُعها، ويشرتك  أي  لوات:  والصَّ

واملسلمني املساجد بغرِي ُمشاِرٌك.

ائع  الرشَّ لتعطيل  سبب  وَهدُمَها  املواضع،  هذه  هلَدِم  سببًا  مجيعًا  قتُلُهم  فيكوُن 
بالكتاِب،  إالَّ  تقوم  يعة ال  الرشَّ الثالث؛ رشيعة موسى، وعيسى، وحمّمد)( ألنَّ 

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 336. 
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والكتاُب حيتاج اىل التأويل، والتأويل  ]169[ آلِل حمّمد هو القائم، دلَّ عىل غيبته )1(.

قال: فالبئر امُلعطَِّلة اإلمام وهو ُمعطٌَّل ال ُيقَتبُس منه الِعلم.

وأحسُن ما قيل يف هذا التأويل:

د ُمسَتطَرُف   بِئٌر ُمَعطََّلة َوَقرُص ُمرِشف   َمَثٌل آِلِل حُمَمَّ

ِذي اَل َينُزُف )3(  َفَعيَلٌّ الَقرُص امَلِشيُد ِمنُهُم )2(   َوالبِئُر ِعلُمُهم الَّ

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم * َوالَِّذيَن  م مَّ اِت هَلُ اِلَ   وقوله تعاىل: َفالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
.)4( ِحيِم َسَعْوا يِف آَياتِنَا ُمَعاِجِزيَن ُأْوَلئَِك َأْصَحاُب اْلَ

إسامعيل  ابن  حمّمد  عن  ام،  مهَّ بن  حمّمد  ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  قال  تأويله:   
العلوّي، عن عيسى بن داود )5( عن اإلمام موسى بن جعفر)( عن أبيه)( يف 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم قال: م مَّ اِت هَلُ اِلَ : َفالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ قول اهلل عزَّ وجلَّ

ٍد  حُمَمَّ آِل  ِة  َمَودَّ َقطِع  يف   َسَعْوا َوالَِّذيَن  َعَليِهم  اهللِ  َصَلواُت  ٍد  حُمَمَّ آُل  )أوَلئَك 
 ، التَّيِميَّ َيعنِي:  َنَفٍر؛  األرَبَعُة  ُهم  قال:  اجلَِحيِم،  أصَحاُب  أوَلئَك   ُمَعاِجِزيَن

.)6( ) ، َواألَموينيِّ َوالَعَدويَّ

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 336. 
)2( يف املصدر: )فالقرص فضلهم الذي ال يرتقى(. 

)3( مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 285/2، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 345.  
)4( احلج: 50 � 51.  

)5( مضت ترمجة مجيع رجال هذا السند. 
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 340. 
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ْيَطاُن  ُسوٍل َوَل َنبِيٍّ إِلَّ إَِذا َتَنَّى َأْلَقى الشَّ وقوله تعاىل: َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ
.)1( ـُه َعلِيٌم َحكِيٌم ـُه آَياتِِه َواللَّ ْيَطاُن ُثمَّ ُيْكُِم اللَّ ـُه َما ُيْلِقي الشَّ يِف ُأْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ اللَّ

عن   )2( احلسني  حمّمد  بن  جعفر   ]170[ ثنا  حدَّ العبَّاس:  بن  حمّمد  قال  تأويله: 
إدريس بن زياد احلنَّاط )3( عن احلسن بن حمبوب )4( عن مجيل بن صالح )5( عن زياد 

:)(قال: قال يل عيلُّ بن احلسني )بن سوقة )6( عن احلكم بن ُعيينة )7

)( َصاِحُب َقتِله،  تِي َكاَن َيعِرُف هِبَا َعيلٌّ )َيا َحَكم، َهل َتدِرَي َما َكاَنت اآلَية الَّ
ُث هِبَا النَّاَس(؟  قال: ُقلُت: ال واهللِ، َفأخربين  تي َكاَن حُيَدِّ َوَيعِرُف هِبَا األُموَر الِعَظام الَّ
ُسوٍل  : َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ هبا يا بَن رسوَل اهللِ، قال: )ِهَي َقوُل اهللِ َعزَّ َوَجلَّ

َثًا؟ . )( حُمَدَّ ث( قلُت: فكاَن عيلٌّ  َواَل حُمدَّ َوَل َنبِيٍّ

ٌث( )8(. قال: )َنَعم، َوُكلُّ إَماٍم ِمنَّا أهَل الَبيِت حُمَدَّ

)1( احلج: 52. 
)2( وقع يف إسناد كثري من مروياتنا، ينظر: معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي: 132/4. 

)3( الكفرتوثي، أبو الفضل، ثقة، له كتاب، روى عن أصحاب االمام الصادق )(، ينظر: الرجال، 
النجايش: 103 )257(، الفهرست، الطويس: 87)125(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 62 )130(.

)4( مضت ترمجته.
)5( األسدي، وجه، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم)(، ينظر: الرجال، النجايش: 

127 )329(، الرجال، الطويس: 177 )2102(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 93 )2(.
)6( البجيل، تابعي، روى عن االمام الباقر والصادق)(،  ينظر: الرجال، الطويس: 135 )1408(، 

خالصة األقوال، العالمة احليل: 149 )5(، الرجال، ابن داود: 99 )652(.
 ،)(هو متحد مع احلكم بن عتيبة، أبو حممد الكندي، يروي عن االمام السجاد والباقر والصادق )7(
التفرييش:  الرجال،  نقد   ،)163(  243 داود:  ابن  الرجال،   ،)1099(  112 الطويس:  الرجال،  ينظر: 

.)1619( 142/2
)8( بصائر الدرجات، الصفار: 323/1، تأويل اآليات الظاهرة: 341.



................................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   236

ثنا احلسني بن عامر )1( عن حمّمد بن احلسني )2(  عن أبيه اخلطَّاب)3(  وقال أيضًا: حدَّ
عن صفوان بن حييى )4( عن داود بن فرقد )5( عن احلارث بن املغرية النَّرصّي )6( قال: قال 
 )( اَم ِعلُم َعيلٍّ يل احلكم بن عيينة )7(: إنَّ موالي عيّل بن احلسني)( قال يل: )إنَّ
ليسأله، فوَجَد عليًَّا)( قد   )8( َواِحَدٍة(. قال: فخرج ُعمران بن أعني  آَيٍة  يِف  ُه  ُكلُّ
ثنا عن عيّل بن احلسني)( أنَّه قال:   ُقبَِض، فقال أليب جعفر)(: إنَّ احلكم حدَّ

ُه يِف آَيٍة َواِحَدٍة( فقاَل: ]171[  )( ُكلَّ اَم ِعلُم َعيلٍّ )إنَّ

]َأوَما َتْدِري َما ِهَي؟  ُقْلُت: اَل، َقاَل: ِهَي َقْوُلُه َتَعاىَل: َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن 
ٍث[ )9(.  َواَل حُمَدَّ ُسوٍل َوَل َنبِيٍّ رَّ

)1( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، وورد يف إسناد بعض مروياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال احلديث، 
النامزي: 141/3 )4410(.

)2( مضت ترمجته.
)3( مل ترد له ترمجة.
)4( مضت ترمجته.

)5( موىل آل أيب السامل، أسدي، كويف، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم)(، ينظر: 
الرجال، النجايش: 159 )418(، الفهرست، الطويس: 126 )284(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 85 

.)322(
 132 الطويس:  الرجال،  ينظر:   ،)(والصادق الباقر  االم��ام  عن  روى  كتاب،  له  عيل،  أبو   )6(

)1363(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 123 )10(، الرجال، ابن داود: 68 )367(.
 132 الطويس:  الرجال،  ينظر:   ،)(والصادق الباقر  االم��ام  عن  روى  كتاب،  له  عيل،  أبو   )7(

)1363(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 123 )10(، الرجال، ابن داود: 68 )367(.
احلديث،  رجال  معجم   ،641/1 األردبييل:  الرواة،  جامع  ينظر:   ،)(الباقر االمام  عن  يروي   )8(

اخلوئي: 152/14 )9047(.
)9( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 341، وما بني املعقوفتني إضافة من املصدر إقتضاها السياق.
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.)1(  ْيَطاُن ـُه َما ُيْلِقي الشَّ قوله تعاىل: يِف ُأْمنِيَّتِِه َفَينَسُخ اللَّ

)( حني جاء بعدمها.  بعيلٍّ

.)2( ـُه َعلِيٌم َحكِيٌم ـُه آَياتِِه َواللَّ ُثمَّ ْيكُِم اللَّ

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه )3( أي: متنَّى شيئًا ال  بياُن هذا التأويل: أنَّ قوله: إَِذا تَنَّى َأْلَقى الشَّ
)( ألَقى اىل أوليائه وساوِسه، وأوحى  حُيبَُّه وال هَيواه، وبيان ما ألقاه يف ُأمنيته: النَّبيُّ
دًا)(  آَمن به فالن، فاذهبوا إليه لتتناولوا ِمن الطَّعام، وحتوزوا فضَل  إليهم أنَّ حممَّ

)( ليكون ذلك فتنًة للذين يف ُقلوهبم مرٌض. ذلك املقام، فأُتوا ِقَبَل عيلٍّ

ْيَطاُن )4( وهو ما أضَمره أولياؤه يف  ـُه َما ُيْلِقي الشَّ ُثمَّ قال سبحانه: َفَينَسُخ اللَّ
أنفسهم، ِمن إنَّ ما فعلوه يكوُن هلم فضيلٌة، فنسخُه اهللُ؛ بأن جعله هلم رذيلًة، حيُث 

)( بِخالِف ما أراده. م جاءوا بغرِي ما متنَّاه النَّبيُّ إهنَّ

ـُه آَياتِِه أي: أمَر آياته، وآياتُه النَّبّي وعيّل )َصلواُت  ُثمَّ قال سبحانه:  ُثمَّ ُيْكُِم اللَّ
يطاِن  للشَّ نيا  الدُّ وضَع  مواضعها،  يضعها  حكيٌم  باألشياء،  عليٌم  واهللُ  عليهام(  اهللِ 
ٍد وآله الطَّيبنيِّ َوِحزهَبُم واملفلحني،  وأوليائه وحزهبم الظَّاملني، ووَضَع اآلِخَرة ملحمَّ

واحلمد هللِ ربِّ العاملني )5(.

ـُه ِرْزقاً َحَسنًا  ُزَقنَُّهُم اللَّ ـِه ُثمَّ ُقتُِلوا َأْو َماُتوا َلَيْ وقوله تعاىل: َوالَِّذيَن َهاَجُروا يِف َسبِيِل اللَّ

)1( احلج: 52.

)2( احلج: 52.

)3( احلج: 52.

)4( احلج: 52.
)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 343.
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 ]172[ .)1( اِزِقنَي َو َخْيُ الرَّ ـَه هَلُ َوإِنَّ اللَّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
أبيه)( يف قوله عزَّ  )2( قال: قال اإلماُم موسى بن جعفر، عن  عيسى بن داود 
ـَه َلَعلِيٌم  ـِه ُثمَّ ُقتُِلوا َأْو َماُتوا اىل قوله: َوإِنَّ اللَّ : َوالَِّذيَن َهاَجُروا يِف َسبِيِل اللَّ وجلَّ

َحلِيٌم)3( قال:

ًة( )4(. )َنَزَلت يِف أِمرِي امُلؤِمننَِي َصَلَواُت اهللِ َعَليِه َخاصَّ

ـُه إِنَّ  ُه اللَّ نَّ وقوله تعاىل: َذلَِك َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَينُصَ
. )5(ـَه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر اللَّ

م، عن اإلمام موسى بن جعفر، عن أبيه)( قال:  تأويله: باإلسناِد امُلتقدِّ

َذلَِك  ُد َهِذِه اآلَيِة:  ُيَردِّ د بن عيّل َصَلواُت اهللِ َعَليِهم، َكثرَِيًا َما  )َسِمعُت أيب حممَّ
ـه َفُقلُت: َيا أَبه، ُجِعلُت فَِداَك،  ُه اللَّ نَّ َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَينُصَ

ًة(  )6(. َأحَسُب َهِذِه اآلَية َنَزَلَت يِف أِمرِي امُلؤِمننَِي َخاصَّ

ٍة َجَعْلنَا َمنَسكًا ُهْم َناِسُكوُه َفال ُينَاِزُعنََّك يِف األَْمِر َواْدُع إَِل  وقوله تعاىل: لُِكلِّ ُأمَّ

)1( احلج: 58.
)2( مضت ترمجة رجال هذا السند.

)3( احلج: 59.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 344.

)5( احلج: 60.
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 345.
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. )1( ْسَتِقيٍم َربَِّك إِنََّك َلَعَل ُهًدى مُّ

ثنا  م، عن عيسى بن داود )2( قال: حدَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس، باإلسناد املتقدِّ
اإلمام )3( ]173[.

يِن  ـِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ ]قوله[ ) :)4َوَجاِهُدوا يِف اللَّ
ُسوُل َشِهيدًا  ُكُم امْلُْسلِمنَي ِمن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن الرَّ َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ ِمْن َحَرٍج مِّ
ـِه ُهَو  بِاللَّ َكاَة َواْعَتِصُموا  اَلَة َوآُتوا الزَّ َفأَِقيُموا الصَّ َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َعَل النَّاِس 

. )5( َمْوَلُكْم َفنِْعَم امْلَْوَل َونِْعَم النَِّصُي

ة، وتكونوا  ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم يا معرَش األئمَّ ويف هذا يعني القرآن: لَِيُكوَن الرَّ
ـِه ُهَو َمْوَلُكْم َفنِْعَم  َكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ أنُتم ُشهداَء عىل النَّاس: َأِقيُموا الصَّ

)1( احلج: 67.
)2( مضت ترمجته.

َعْن  َجْعَفٍر  ْبُن  ُموَسى  َماِم  اإلِْ َثنَا  )َحدَّ َقاَل:  هي:  كاملة  والرواية  منقوصة،  األصل  يف  وردت  هكذا   )3(

 ُأمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكًا هُمْ ناسُِكوهُ  مَجََعُهْم ُثمَّ َقاَل: َيا َمْعرَشَ امْلَُهاِجِريَن 
ِّ
َأبِيِه)( َقاَل : مَلَّا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة:لُِكل

ٍة َبْعَد َنبِيَِّها  َماُم لُِكلِّ ُأمَّ  ُأمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكًا هُمْ ناسُِكوهُ  َوامْلَنَْسُك: ُهَو اإْلِ
ِّ
�َه َتَعاىَل َيُقوُل : لُِكل َواأْلَْنَصاِر، إِنَّ اللَّ

إَِماُمُكْم  َطالٍِب  َأيِب  ْبُن  َعيِلُّ  َوُهَو  امْلَنَْسُك  َوُهَو  يُن  الدِّ ُهَو  َوَطاَعَتُه  َماِم  اإْلِ ُلُزوَم  َوإِْن  َأاَل   ، َنبِيٌّ ُيْدِرَكُه  َحتَّى 
ُه َعىَل ُهًدى ُمْسَتِقيٍم. َبعِدي، َفإيِنِّ َأْدُعوُكْم إىَِل ُهَداُه َفإِنَّ

�ِه إَِذا َلنُنَاِزَعنَُّه اأْلَْمَر َواَل َنْرىَض َطاَعَتُه َأَبدًا َوإِْن َكاَن رسول  ُبوَن ِمْن َذلَِك َوَيُقوُلوَن: َواللَّ َفَقاَم اْلَقْوُم َيَتَعجَّ

َّكَ لَعَلى  هُدىً مُسَْتقِيٍم وَإِنْ جادَُلوَك َفُقِل اللَّ�هُ َأعَْلمُ بِما َتعْمَُلونَ  �ُه َعزَّ َوَجَل: ادْعُ إىِل  رَبِّكَ إِن اهلل)( امْلَْفُتوَن بِِه َفَأْنَزَل اللَّ
رِْض إِنَّ ذلِكَ فِي كِتاٍب إِنَّ ذلِكَ عََلى اللَّ�هِ  اللَّ�هُ يَحُْكمُ بَيْنَُكمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما ُكنُْتمْ فِيهِ َتْخَتلُِفونَ َألَمْ َتعَْلمْ َأنَّ اللَّ�هَ يَعَْلمُ ما فِي السَّماءِ وَاْلَ

( تأويل اآليات الظاهرة: 345. يَسِريٌ
)4( ما بني املعقوفتني إضافة من املصدر اقتضاها السياق.

)5( احلج: 67.
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 .)1( امْلَْوَل َونِْعَم النَِّصُي

يخ حمّمد بن يعقوب الكليني )رمحه اهلل( عن عيّل بن إبراهيم )2( عن أبيه،  وروى الشَّ
 :)(قال: قلُت أليب جعفر )عن ابن أيب ُعمري )3( عن ابن ُأذينة )4( عن ُبَريد الِعجيّل )5
َي  ُكْم َواْفَعُلوا اْلَ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ َ : َيا َأيُّ قوُل اهللِ عزَّ وجلَّ
يِن  ـِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ ُكْم ُتْفلُِحوَن * َوَجاِهُدوا يِف اللَّ َلَعلَّ

ُكُم امْلُْسلِمنَي )6( قال: َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ ِمْن َحَرٍج مِّ

يِن ِمن َحَرٍج،  اَنا َعنَى، َونحُن امُلجَتبنَي )7( َومَل جَيَعِل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َعَلينَا )8( يِف الدِّ )إيَّ

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 345.
)2( مضت ترمجته.

)3( حممد بن أيب عمري، مضت ترمجته.
)4( عمر بن أذينة، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق والكاظم)(، ينظر: الرجال، الطويس: 

254 )3573(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 120 )585(، جامع الرواة، األردبييل: 631/1.
له حمل عند األئمة)(، روى عن  له كتاب،  فقيه،  العجيل، وجه،  القاسم  أبو  بريد بن معاوية،   )5(
 268/1 التفرييش:  الرجال،  نقد   ،)287(112 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)(والصادق الباقر 

)681(، طرائف املقال، الربوجردي: 10/2 )6602(.
)6( احلج: 77 � 78.

)7( هكذا يف األصل، والصحيح: )املجتبون(.
)8( كلمة: )علينا( غري موجودة يف املصدر.
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بنَاُه(  )2(. ب َكذَّ ِيِق )1( َقاُلوا: َرَبنَا:    ]174[ َوَمن َكذَّ َفاحلََرُج أَشدُّ ِمَن الضِّ
ام، عن حمّمد بن إسامعيل العلوّي، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ وقال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
: َيا  ثنا اإلمام جعفر، عن أبيه)( يف قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ عيسى بن داود )3( قال: حدَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا اىل آخرها: َ َأيُّ
َضَها اهللُ َعَليُهم، َوأَما فِعُل اخلرَِي:  ُجوِد، َوِعَباَدِة اهللِ، َوَقد افرَتَ ُكوِع َوالسُّ )أَمَرُهم بِالرُّ
َفهَو َطاَعُة اإلَماِم أِمرُي امُلؤِمننَِي َعيلُّ بِن أيب َطالِب)( َبعَد رسول اهلل) )َوَجاِهُدوا 
يِن ِمْن  ٍد: َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ ـِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َيا ِشيَعَة آِل حُمَمَّ يِف اللَّ

.َحَرٍج
ُكُم امْلُْسلِمنَي ِمن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ َقاَل: ِمن ِضيٍق: مِّ
ُوا بَِطاَعتُِكم  ٍد، َيا َمن َقد اسَتوَدَعُكم امُلسِلِمنَي، َوأَقرُّ ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َيا آَل حُمَمَّ الرَّ

َعَليِهم.
ُقوا  ُكم، َوَمزَّ َوَتُكوُنوا أنُتم ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس باَِم َقَطُعوا ِمن َرمِحُكم، َوَضيَُّعوا ِمن َحقِّ
َكاَة  اَلَة َوآُتوا الزَّ ِمن ِكَتاِب الل�ِه، َوَعَدُلوا ُحكَم َنبِيُِّكم، َفالَزُموا األرَض: َفَأِقيُموا الصَّ
ٍد َوَأهَل َبيتِِه ُهَو َمْوَلُكْم أنُتم َوِشيَعتٌِكم  َفنِْعَم امْلَْوَل  ـِه َيا آَل حُمَمَّ َواْعَتِصُموا بِاللَّ

.)4( )َونِْعَم النَِّصُي

و:  ًة  َخاصَّ َعنَى  انا  إِيَّ   إِبْرَاهِيمَ َأبِيُكمْ  )مِّلََّة  املصدر:  من  وتكملته  املخطوط،  األصل  يف  سقٌط  هنا   )1(

الرَّسُوُل  لِيَُكونَ  الُقرآِن:  َهَذا  ويف  َمَضت  التي  الُكُتِب  يف  َقبُل  ِمن  امُلسِلِمنَي  َنا  َسامَّ اهللُ    الْمُسْلِمنيَ سَمَّاُكمُ 

ِهيُد َعَلينَا باَِم َبلَّغنَا َعن اهللِ َتَباَرَك وَتعاىَل، وَنحُن  شَِهيدًا عََليُْكمْ وََتُكوُنوا شُهَدَاء عََلى النَّاِس َفرسول اهلل)( الشَّ
قنَاُه...(. َق َيوَم الِقَياَمِة َصدَّ َهَداُء عىَل النَّاِس، َفَمن َصدَّ الشُّ

)2( الكايف، الكليني: 191/1 ح 4.
)3( مىض ترمجة مجيع رجال هذا السند.

)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 348.





]سورة املؤمنون[

ة اهلُداة، منها: وما فيها ِمن اآليات يف األئمَّ
حيم محن الرَّ بسم اهلل الرَّ

.)1( َقْد َأْفَلَح امْلُْؤِمنُوَن

ام، عن حمّمد ابن إسامعيل، عن  ثنا ]175[ حمّمد بن مهَّ قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
: َقْد  عيسى بن داود )2( عن اإلمام موسى بن جعفر)( يف قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ
َأْفَلَح امُلْؤِمنُوَن * الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِْم َخاِشُعوَن اىل قوله: الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس 

ُهْم فِيَها َخالُِدوَن )3( قال:

َواحلَُسن   )(َوَفاطَِمة  )(امُلؤِمننَِي أِمرِي  َويف   )(اهلل رسول  يف  )َنَزَلت 
َواحلَُسني َصَلَواُت اهللِ َعَليِهم أمَجِعني( )4(.

 .)5( ُقوِن ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ وقوله تعاىل: َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

)1( املؤمنون: 1.
)2( مضت ترمجه مجيع رواة هذا السند.

)3( املؤمنون: 1 � 11.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 349.

)5( املؤمنون: 52.
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ثنا أمحد بن حمّمد )1( عن أمحد ابن احلسني )2( عن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
 )(عن أيب جعفر )5( )4( وأيب اجلارود  )3( عن أيب الورد  أبيه، عن ُحصني بن خُمارق 
.)6( ))(ٍد ُقوِن قال: )آُل حُمَمَّ ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ يف قوله: َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

 ًة َواِحَدًة ٍد)(، وقوله: ُأمَّ ُتُكْم آلِل حممَّ فعىل هذا: يكوُن اخِلطاب بقوله: ُأمَّ
غرُي ُمتفرقٍة؛ ال يف األقوال وال يف األفعال، بل عىل طريقٍة واحدٍة، ال تفرتق وال تتلف.

)( قال:  د)( مجيعها مَلا قاَل َواِحَدًة  ألنَّ النَّبيُّ ُة حممَّ ا ُأمَّ ولو كان املعنى: أهنَّ

َوَسبُعوَن  َواثنَاِن  َناِجَيٌة  ِمنَها  فِرَقٌة  فِرَقًة  َوَسبِعنَي  َثاَلٍث  َعىَل  َبعِدي  ِمن  تِي  ُأمَّ ُق  )َتفرَتِ
]176[ يِف النَّاِر( )7(. 

ٍد)( وشيعتهم )8(. ة الواحدة؛ وُهم آُل حممَّ والِفرَقُة النَّاجيَُّة هي األُمَّ

  .)9( ْشِفُقوَن ْن َخْشَيِة َربِم مُّ وقوله تعاىل: إِنَّ الَِّذيَن ُهم مِّ

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.

)3( مضت ترمجته.

)4( مضت ترمجته.
 ،)(زياد بن املنذر، أبو اجلارود اهلمداين، كويف، زيدي، له كتاب، روى عن االمام الباقر والصادق )5(
الرجال، النجايش: 170 )448(، الفهرست، الطويس: 131 )303(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 87 

.)345(
)6( مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 130/4.

)7( اخلصال، الصدوق: 585 ح 11.
)8( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 350.

)9( املؤمنون: 57.
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.)1( ا َسابُِقوَن   تأويله: اىل قوله: َوُهْم هَلَ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن عيسى بن  ثنا حمّمد بن مهَّ قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
ثنا اإلمام موسى بن جعفر، عن أبيه)( قال: داود )2( قال: حدَّ

ْشِفُقوَن * َوالَِّذيَن  ِم مُّ ْن َخْشَيِة َربِّ   َنَزَلت يِف أِمرِي امُلؤِمننَِي َوَوَلِدِه: إِنَّ الَِّذيَن ُهم مِّ
ْم  ُقُلوُبُ ُكوَن * َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ ِْم َل ُيْشِ ِْم ُيْؤِمنُوَن * َوالَِّذيَن ُهم بَِربِّ ُهم بِآَياِت َربِّ

.)4( )3(ا َسابُِقوَن اِت َوُهْم هَلَ ُْم إَِل َربِْم َراِجُعوَن  * ُأْوَلئَِك ُيَساِرُعوَن يِف اَلْيَ َوِجَلٌة َأنَّ

: َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن  يخ حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( يف تأويل قوله عزَّ وجلَّ وَروى الشَّ
.)5( ِْم َراِجُعوَن ُْم إَِل َربِّ ْم َوِجَلٌة َأنَّ ُقُلوُبُ َما آَتوا وَّ

عن: عيّل بن إبراهيم )6( عن أبيه، وعيّل بن حمّمد القاشاين )7( مجيعًا، عن القاسم بن 
 )(أبا عبد اهلل َسِمعُت  قال:   )9( بن غياث  )8( عن حفص  املنقري  ُسليامن  بن  حمّمد 

)1( املؤمنون: 61.
)2( مضت ترمجة مجيع رواة إسناد هذه الرواية.

)3( املؤمنون: 57 � 61.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 351.

)5( املؤمنون: 60.

)6( مضت ترمجته.
)7( أصفهاين، ثقة، من أصحاب االمام اجلواد)(، ينظر: خالصة األقوال، العالمة احليل: 363 )6(، 

الرجال، ابن داود: 299 )39(، جامع الرواة، األردبييل: 599/1.
)8( مل ترد له ترمجة يف املصادر.

)9( ابن طلق بن معاوية بن مالك، أبو عمر القايض، كويف، ويل قضاء بغداد هلارون ثم الكوفة، له كتاب، 
 ،)346(  134 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)( والكاظم  والصادق  الباقر  االمام  عن  روى  عامي، 

الرجال، الطويس: 133  )1371(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 79 )280(.
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يقول:

 ]177[ َتُكوَن  أن  َعَليَك  َوَما  النَّاس)1(  َعَليَك  َفافَعل،  ُتعَرَف  اَل  أن  َقِدرَت  )إن 
. َمذُموَمًا ِعنَد النَّاِس إَذا ُكنَت حَمُموَدًا ِعنَد اهللِ َعزَّ َوَجلَّ

ُثمَّ َقاَل: َقاَل َعيلُّ بن ايب َطالِب)( اَل َيرُضُّ يِف الَعيِش إالَّ َرُجاَلِن )2( َرُجٌل َيزَداُد 
ُكلَّ َيوٍم َخرَيًا، َوَرُجٌل َيَتَداَرُك َشيَبَتُه )3( بِالتَّوَبِة، َوأنَّى َلُه التَّوَبَة، َواهللِ، َلو َسَجَد حتَّى 
نَا، َوَرَجاِء الثَّواَب  َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِمنُه إالَّ بِواَلَيتِنَا، َوَمعِرَفِة َحقِّ َينَقطُِع ُعنَُقُه َما َقبَِل اهللُ 
فِينَا، َوَريِضَ بُِقوتِه نِصَف ُمدٍّ يِف ُكلِّ َيوٍم، َوَما َسرَتَ َعوَرَتُه، َوَلِكن َرأيَتُهم َوُهم َواهللِ َمَع 
نَيا؟!  َوَكَذلَِك َوَصَفُهم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  وا أنَّ َحظَُّهم ِمَن الدُّ َذلَِك َخاِئُفوَن َوِجُلوَن، َوَودُّ

 .ِْم َراِجُعوَن ُْم إِل َربِّ ْم َوِجَلٌة َأنَّ ُقُلوُبُ َفَقاَل: َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ

َذلَِك  َمَع  َوُهم  َوالُواَلَية،  امَلَحبَِّة  َمَع  الطَّاَعة  َواهللِ  آَتوا  آَتوا؟   ِذي  الَّ َوَما  َقاَل:  ُثَم 
يَن يِف َطاَعتِنَا،  ِ ، َوَلِكنَُّهم َخاُفوا أن َيُكوُنوا ُمَقرصِّ َخاِئُفوَن، َليَس َخوَفُهم َخوَف َشكٍّ

َوحَمَبَّتِنَا، َوُواَلَيتَِيا( )4(.

  .)5( اِط َلنَاكُِبوَن َ وقوله تعاىل: َوإِنَّ الَِّذيَن َل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصِّ

ثنا أمحد بن الفضيل األهوازي )6( عن بكر بن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( يف املصدر: )وما عليك أن اليثني عليك الناس(. 
)2( يف املصدر: )ال خري يف العيش إال لرجلني(.

)3( يف املصدر: )منيته(.
)4( الكايف، الكليني: 457/2 ح 15، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 351.

)5( املؤمنون: 74.
)6( مل ترد له ترمجة.
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ثنا عيّل ابن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه  حمّمد بن إبراهيم )1( غالم اخلليل، قال: حدَّ
جعفر، عن أبيه حمّمد، عن أبيه عيّل، عن أبيه، عن ]178[ عيّل بن أيب طالب)( يف 
اِط َلنَاكُِبوَن قال:)َعن  َ : َوإِنَّ الَِّذيَن َل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصِّ قول اهلل عزَّ وجلَّ

ُواَلَيتِنَا َأَهَل الَبيِت( )2(.

 )4( ماين  الرُّ جعفر  عن   )3( العبَّاس  بن  عيّل  ثنا  حدَّ قال:  أيضًا،  ذكره  ما  وُيؤيده 
 )7( ُنباتة  )6( عن األصبغ بن  )5( عن سعد بن ظريف  عن حسن بن حسني بن علوان 
الَصاِط  َعِن  بِاآْلِخَرِة  ُيْؤِمنُوَن  َل  الَِّذيَن  َوإِنَّ   : َوَجلَّ َعزَّ  َقوُلُه  عن عيّل)( قال: 

َلنَاكُِبوَن قال: َعن ُواَلَيتِنَا)8(.

 .)9( ا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن بِّ إِمَّ وقوله تعاىل: ُقل رَّ

ثنا عيّل بن العبَّاس )10( عن احلسن بن حمّمد عن العبَّاس بن  تأويله: قال أيضًا: حدَّ

)1( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا.
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 352، وبطريٍق آخر يف: مناقب آل أيب طالب، ابن شهرآشوب: 

.73/3
)3( مضت ترمجته.

)4( وقع يف إسناد بعض مروياتنا، ومل ترد له ترمجة يف مصادرنا. 
)5( ومل ترد له ترمجة يف مصادرنا. 

)6( مضت ترمجته. 
)7( مضت ترمجته. 

)8( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 352. 
)9( املؤمنون: 93. 

)10( مضت ترمجته.
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ار )2( بإسناٍد يرفعه اىل عبد اهلل بن عبَّاس، وعن جابر  أبان العامري )1( عن عبد الغفَّ
: كنُت ألدناهم ِمن رسول اهلل)( قاال َسِمعنَا َرسول  بن عبد اهلل )3( قال جابر: إينِّ

ِة الوداع بِِمنى، يقول: اهللِ)4( وهو يف حجَّ

اَرًا، َيرِضُب َبعُضُكم ِرَقاَب َبعٍض، َوأَلَيُم اهللِ، َلِئن  )ألعِرَفنَُّكم َبعِدَي َترِجُعوَن ُكفَّ
َفَعلُتُموَها َلَتعِرُفنِّي يف َكتِيَبٍة ُيَضاِرُبوَنُكم(.

ثنا: أنَّ  أَو َعيّل( قال: حدَّ ُثمَّ أقبَل بوجهه، وقال: )أَو َعيّل  الَتَفَت َخلَفُه،  ُثمَّ  قال: 
ًة ُأخرى: فرأينا أنَّ ]179[ جربئيل قال له، قال فنَزَلت هذه  جربئيل غمَزه، وقال مرَّ
ا  َعْلنِي يِف اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي * َوإِنَّ ا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن * َربِّ َفاَل َتْ بِّ إِمَّ اآليات: ُقل رَّ

.)5( ِرَيَك َما َنِعُدُهْم َلَقاِدُروَن َعَل َأن نُّ

فكأنَّه  ُتضاِرهبم،  التي  الكتيبة  تلك  يف  كان  إذا   )(عليًَّا أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا 
)( ألنَّ فِعَلًه فِعُلُه، وقوَله قوُلُه )6(. النَّبيُّ

.)7( َفَمن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأْوَلئَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن :وقوله تعاىل

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( مل ترد له ترمجة يف املصادر.
)2( اسم مشرتك لعدد من الرواة.

)3( الصحابيان املعروفان.
)4( اسم مشرتك لعدد من الرواة.

)5( املؤمنون: 93 � 95.
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 352.

)7( املؤمنون: 102.
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أيب  أبيه  عن  جعفر،  بن  موسى  بن  عيّل  احلسن  ابو  ثنا  حدَّ قال:   )1( داود  بن  عيسى 
جعفر قال: 

: َفَمن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأْوَلئَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن قال: سألته عن قول اهللِ عزَّ وجلَّ

)َنَزَلت فِينَا( )2(.

.)4(  ُبوَن ا ُتَكذِّ ْت َمَواِزينُُه )3( اىل:َفُكنُتم ِبَ ُثمَّ قال تعاىل ألعدائهم: َوَمْن َخفَّ

ام، عن حمّمد بن إسامعيل، عن  ثنا حمّمد بن مهَّ تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ
 )(ثنا اإلمام موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أيب جعفر عيسى بن داود )5( قال: حدَّ

 :)6( َأَلْ َتُكْن آَيات ُتْتَل َعَلْيُكْم : قال يف قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

.)8( ))7( ُبوَن ا ُتَكذِّ )يِف َعيِل:َفُكنُتم ِبَ

 )(يف عيّل َأَلْ َتُكْن آَياِت ُتْتَل َعَلْيُكْم   :معناه: أي، ُيقال ملَِن خفَّت موازينه
نَا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوُتنَا َوُكنَّا َقْومًا  ُبوَن فإذا قيَل هلم ذلك َقاُلوا َربَّ ا ُتَكذِّ َفُكنُتم ِبَ

)1( مضت ترمجة رواة هذا السند.
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 353.

)3( املؤمنون: 103.

)4( املؤمنون: 105.
)5( مضت ترمجة رواة هذا السند.

)6( املؤمنون: 105.

)7( املؤمنون: 105.
)8( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 354.
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.)3( )2( ُهُم اْلَفائُِزوَن :180[ اىل قوله[ )1( َضالِّنَي

ِمن  عرٍص  ُكلِّ  يف  األرض  تلو  ال  خلقه،  عىل  ًة  وُحجَّ ارضه،  يف  ُخلفاءه  َجعلُهم 
واحٍد منهم. 

زياد  بن  إدريس  )4( عن  احلسني  جعفر  بن  حمّمد  ثنا  حدَّ العّباس:  بن  حمّمد  وقال 
أيب  إبراهيم  بن  يزيد  )6( عن  اخلراساين  اهلل  عبد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أيب  )5( عن  احلنَّاط 

اجي )7( عن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن عيّل بن احلسني)( أنَّه قال: حبيب السَّ

ة فِيَها ِمْصَباٌح  )َمَثُلنَا يِف ِكَتاِب اهللِ َكَمَثِل َمشَكاٍة، َفنَحُن امَلشَكاة، َوامَلشَكاُة: الُكوَّ
يٌّ  ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة  د)( كأنَّه َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة حُممَّ امْلِْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة )8( َوالزُّ
َتَْسْسُه َناٌر  ِقيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضُء َوَلْو َلْ  َباَرَكٍة قال: َعيلٌّ َزْيُتونٍِة لَّ َشْ مُّ

.)9() ـُه لِنُوِرِه َمن َيَشاُء هَيِدي لُِواَلَيتِنَا َمن َأَحبَّ نُّوٌر َعَل ُنوٍر الُقرآُن َيِْدي اللَّ

)1( املؤمنون: 106.

)2( املؤمنون: 111.
)3( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 354.

ينظر:  الكليني،  الشيخ  جنازة  عىل  صىل  أنه  باستثناء  مصادرنا،  يف  ترمجة  له  ترد  مل  احلسيني،  وقيل   )4(
الرجال، النجايش: 55، يف ترمجة الكليني.

)5( مضت ترمجته.
)6( مل ترد له ترمجة يف املصادر، ووقع يف إسناد بعض املرويات.
)7( مل ترد له ترمجة يف املصادر، ووقع يف إسناد بعض املرويات.

)8( النور: 35.
)9( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 357.
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ثنا احلسني بن أمحد )1( عن حمّمد بن عيسى )2( عن ُيونس  وُيؤيده: قال أيضًا: حدَّ
ث أصحابنا، أنَّ أبا احلسن)( كتَب ايل عبد اهلل بن  )3( قال: حدَّ محن  بن عبد الرَّ

:)(عيّل بن احلسني )ُجندب)4( قال يل )5

)إنَّ َمثَلنَا يِف ِكَتاِب اهللِ َكَمثِل امَلشَكاِة، َوامَلشَكاة يِف الِقنِديِل، َفنَحُن امَلشَكاُة فِيَها 
َجاَجُة  الزُّ َنحُن   ُزَجاَجٍة يِف  امْلِْصَباُح   ]181[  )(ٌد حُمَمَّ واملِصَباُح   ِمْصَباٌح
ِقيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّة اَل ُمنَكَرٌة  َباَرَكٍة َعيِلٌّ َزْيُتونٍِة َمعُروَفٌة لَّ َشْ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
ـُه  اللَّ َيِْدي  ُنوٍر  َعَل  الُقرآُن   نُّوٌر َناٌر  َتَْسْسُه  َلْ  َوَلْو  ُيِضُء  َزْيُتَها  َيَكاُد  َدِعيَّة  َواَل 
ٍء َعلِيٌم بأن هَيِدي َمن  ـُه بُِكلِّ َشْ ـُه اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَّ ُب اللَّ لِنُوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْضِ

أَحبَّ اىل ُواَلَيتِنَا( )6(.

ثني  يات )7( قال: حدَّ ثنا العبَّاس بن حمّمد بن احلسني بن أيب اخلطَّاب الزَّ أيضًا: حدَّ

)1( مضت ترمجته.
)2( ابن عبيد بن يقطني بن موسى، أبو جعفر، جليل القدر، كثري الرواية، ثقة، عني، له تصانيف، روى 
 ،)5464(  367 الطويس:  الرجال،   ،)896(  333 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)(الباقر االمام  عن 

معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 136 )676(.
 ،والرضا الكاظم  االمام  كثرية، روع عن  له تصانيف  املنزلة،  متقدم، عظيم  أبو حممد، وجه،   )3(
الرجال، النجايش: 446 )1208(، الرجال، ابن داود: 207 )1743(، جامع الرواة، األردبييل: 356/2.
والكاظم  الصادق  االم��ام  عن  روى  القدر،  جليل  ثقة،  املنزلة،  رفيع  ع��اب��دًا،  ك��ويف،  البجيل،   )4(
والرضا)(، ينظر: خالصة األقوال، العالمة احليل: 193)16(، الرجال، ابن داود: 118 )846(، 

نقد الرجال، التفرييش: 94/3  )3032(.
)5( يف املصدر: )قال: قال يل(.

)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 357.
)7( مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ووقع يف إسناد بعض مروياتنا، ينظر: مستدركات علم رجال احلديث: 

.)7466( 356/4
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بإسناده اىل صالح بن سهل   )2( القاسم  بن  اهلل  )1( عن عبد  أيب، عن موسى بن سعد 
 : اهلمداين )3( قال: قال أبو عبد اهلل)( يف قول اهلل عزَّ وجلَّ

احلََسُن  قال:   ِمْصَباٌح فِيَها  َكِمْشَكاةٍ  ُنوِرِه  َمَثُل  َواأْلَْرِض  َمَواِت  السَّ ُنوُر  ـُه  اللَّ  
يٌّ   َفاطَِمة، َكوَكٌب ُدرِّ يٌّ َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأنَّ امْلِْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة احلَُسنُي الزُّ
 ِقيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّة َباَرَكٍة إِبَراِهيم َزْيُتونٍِة لَّ َشْ َبنَي نَِساِء أهِل اجلَنَِّة ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
ُر ِمنَها َوَلْو َلْ َتَْسْسُه َناٌر  ة َواَل َنرَصانِيَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضُء َيَكاُد الِعلُم َيَتَفجَّ اَل هَيُوِديَّ
ِة َمن َيَشاُء  ـُه لِنُوِرِه َمن َيَشاُء  هَيِدي لأِلِئمَّ نُّوٌر َعَل ُنوٍر إَماٌم ِمنَها َبعَد إَماٍم  َيِْدي اللَّ

.)4(  )ٍء َعلِيٌم ـُه بُِكلِّ َشْ ـُه اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَّ ُب اللَّ َوَيْضِ

ضواِن،  جرة امُلباَرَكة ]182[ هي َدوَحُة التُّقى والرِّ وحتقيُق هذا التأويل يقتيض أنَّ الشَّ
ة، وَفرُعها اإلمامة، وأغَصاهُنا التَّنزيل، وأوراُقها  واهلُدى واإليامِن؛ شجرٌة أصُلها النُّبوَّ

اُمها جربئيل وميكائيل واملالئكة، َقبِيٌل بعَد َقبيٍل. التأويل، وُخدَّ

فام عسى أن ُيقال يف فضلها، وما قيل، وأن ُتدِرك شأوها األحاديث واألقاويل، وأن 
حُييط باجلملة منها والتَّفضيل.

ا أجساٌم، وال ُبدَّ هلا ِمن حملٍّ حَتلُّ فيه،  جاجة، وأهنَّ ُثمَّ ملَّا َعرفنَا املشكاة واملصباح والزُّ
ـُه َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْيِ  ـُه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اىل َواللَّ فقال تعاىل: يِف ُبُيوٍت َأِذَن اللَّ

)1( مل ترد له ترمجة يف املصادر.
)2( اسم يشرتك فيه عبد اهلل بن القاسم احلرضمي، واحلارثي، واجلعفري، ووقع يف إسناد أكثر من ستني 

موردًا يف تفسري القمي، ينظر: معجم رجال احلديث، اخلوئي: 300/11 )7070(.
الرجال،  ينظر:   ،)(والصادق الباقر  االمام  أصحاب  من  ممدوح،  وقيل  متهم،  األصل،  كويف   )3(
الطويس: 138 )1460(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 359 )2(، الرجال، ابن داود: 110 )768(.

)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 357.
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.)1( ِحَساٍب

معناه: إنَّ نور اهلل سبحانه الَّذي َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح يف هذه البيوت التي َأِذَن 
ر أهلها؛ وهم  َل ألنَّ اهلل قد طهَّ ـُه أي: أمَر َأن ُتْرَفَع أقدارها، وأن ُتعظَّم وُتبجَّ اللَّ
ْجَس َأْهَل  األنبياُء واألوصياُء ِمن األرجاِس  واألدناِس لقوله تعاىل: ُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

.)2( َرُكْم َتْطِهيًا اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

بِاْلُغُدوِّ  فِيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  كتابه  فيها  ُيتىل  أي:   اْسُمُه فِيَها  َوُيْذَكَر  تعاىل:  وقوله 
تي ال ُتوَجُد إالَّ فيهم، وهم: األنبياُء  َواآْلَصاِل * ِرَجاٌل َوَوَصَفُهم هبذه األوصاف الَّ

واألوصياء، عىل ما يأيت بيانه ]183[ يف تأويله )3(. 

)1( النور: 36 � 38.
)2( األحزاب: 33.

)3( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 358.





]سورة الفرقان[ )1(

.)2(  َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن امْلَاء َبَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوِصْهرًا : قوله عزَّ وجلَّ

قال: خلَق  اهللُ آدم، وخلَق ُنطفًة ِمن املاِء، فمَزجها بنوره، وأوَدعها آدم، ُثمَّ أودعها 
.)(ابنه شيث ُثمَّ أنوش ُثمَّ قينان ُثمَّ أبًا فأبًا، حتَّى أودعها إبراهيم

راِت  ُا، َوأبًا َفأبًا، ِمن طاهر األصالِب اىل ُمطهَّ ًا َفُأمَّ ُثمَّ أودعها إسامعيل)( ُثمَّ ُأمَّ
األرحام، حتَّى صارت اىل عبد امُلطَّلب.

دًا)(وفِرَقٌة اىل أيب طالب،  فانفَرق ذلك النُّوُر فرَقَتنِي، فِرَقٌة اىل عبد اهلل، فَوَلَد حممَّ
 )(بَفاطَِمة )(ج اهللُ عليًَّا فَوَلَد َعليًَّا)( ُثمَّ ألقى )3( اهللُ النِّكاَح بينهام، فزوَّ
: َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن امَلاء َبَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوِصْهرًا َوَكاَن َربَُّك  فذلك قوله عزَّ وجلَّ

.)4( َقِديرًا

)1( ما بني املعقوفتني إضافة من املحقق اقتضاها السياق.
)2( الفرقان: 54.

)3( يف املصدر: )ألف(.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 374.
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يخ أبو جعفر حمّمد بن بابويه )رمحه اهلل( يف أماليه بإسناده اىل   وُيؤيده ما رواه الشَّ
أنس بن مالك )1( قال:

َرِكَب رسول اهلل)( ذاَت يوٍم بغلته، فانَطلَق اىل جبِل آل ُفالن فنزَل، وقال: 

)َيا أَنس، ُخذ الَبغَلَة، َوانَطِلق اىل َموِضِع َكَذا َوكَذا، جَتِد َعِليًَّا َجالَِسًا ُيَسبُِّح باحلَىَص، 
الَم، َوامحِلُه َعىَل الَبغَلِة َوأِت به(. َفأقِرئه ِمنِّي ]184[ السَّ

الَبغلِة،  قال أنس: فذهبُت، ووجدُت عليًَّا كام قاَل رسول اهلل)( فحَملتُه عىل 
وأتيُت به إليه، فبرَصَ بِرسول اهلل)( قال:

اَلُم َيا أَبا احلََسِن، إجلس، َفإنَّ َهَذا  اَلُم َعَليَك َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: َوَعَليَك السَّ )السَّ
َمَكاٌن َجَلَس فِيَه َسبُعوَن ُمرَساَلً، َما َجَلَس فِيِه ِمن األنبَِياِء إالَّ َوأَنا َخرٌي ِمنُه، َوَقد َجَلَس 

يِف َموِضِع ُكلِّ َنبِيٍّ أٌخ َما َجَلَس ِمَن األُخَوِة إالَّ َوأنَت َخرٌي ِمنُه(.

 )( قال أنس: فنظرُت اىل سحابٍة قد أظلَّتهام، وَدَنت ِمن رؤوِسهام، فمدَّ النَّبيُّ
، وقال: )ُكل َيا أِخي،  حابة، فتناَوَل ِمنها ُعنقوَد ِعنٍَب، فجعله بينه وبني عيلٍّ يده اىل السَّ

ٌة ِمَن اهللِ َتَعاىَل إيلَّ ُثمَّ إَليَك(. َهِذِه َهِديَّ

يا  قلُت:  أِخي(  َعيِلٌّ  )َنَعم،  قال:  أخوَك؟   عيلٌّ  اهللِ،  رسول  َيا  فقلُت:  أنس:  قال 
رسوَل اهللِ، ِصف يل كيف عيلٌّ أخوَك؟  قال:

)إنَّ اهللَ عزَّ َوَجلَّ َخَلَق َماًء ِمن حَتِت الَعرِش َقبَل أن خَيُلَق آَدَم بَِثاَلَثِة آاَلِف َعاٍم، 
امَلاَء  َنَقَل  آَدَم  َخَلَق  َفَلامَّ  آَدَم،  َخَلَق  أن  اىل  ِعلِمنَا،  َغاِمِض  يِف  َخرَضاَء  ُلؤُلؤًة  َفأسَكنَُه 

)1( ابن النرض بن ضمضم بن زيد، أبو محزة، صحايب، أنصاري، كثري الرواية، خادم رسول اهلل)( ينظر: 
الرجال، الطويس: 21 )5(، الرجال، ابن داود: 53 )213(، اإلصابة، ابن حجر: 275/1 )277(.
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]185[ ِمن اللُّؤُلؤِة، َفاجَراُه يِف ُصلِب آَدَم اىل أن َقَبَضُه اهلل.

َنَقَلُه اىل ُصلِب ِشيث، َفَلم َيَزل َينَتِقُل َذلَِك امَلاُء ِمن َظهٍر اىل َظهٍر، حتَّى َصاَر  ُثمَّ 
ُه اهلل نِصَفنِي، َفَصاَر نِصَفُه يف أيب عبد اهلل، َونِصَفُه يف أيب  اىل ُصلِب َعبِد امُلطََّلِب، َفَشقَّ

َطالِب.

ُثمَّ  نَيا َواآلِخَرِة،  الدُّ َأِخي يف  َفَعيِلٌّ  النِّصِف اآلَخِر،  ِمَن  امَلاِء، َوَعيلٌّ  َفاَنا ِمن نِصِف 
َقَرأ رسول اهلل) :)َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن امَلاء َبَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َوِصْهرًا َوَكاَن َربَُّك 

.)1( َقِديرًا

ما  كتابه:  يف   )2( احلائري  جعفر  بن  حمّمد  جعفر  ابو  يخ  الشَّ روى  ما  املعنى،  ويف 
ة األطهار، حديثًا ُمسنََدًا، يرفعه اىل موالنا عيّل بن  اتفق فيه ِمَن األخبار يف فضِل األئمَّ

احلسني)( قال:

ي احلََسِن وأيب احُلَسني)( يف بعِض ُطُرَقاِت امَلِدينَِة،  )ُكنُت أميِش َخلَف َعمِّ
 ، األنَصاِريُّ اهللِ  َعبِد  بِن  َجابِر  َفَلِقَيُهاَم   ، ِكدتُّ أو  احلُُلَم  َناَهزُت  َقد  ُغاَلٌم  َيوَمِئٍذ  َوأَنا 
َم ُهنَالَِك َجابِر، حتَّى انَكبَّ َعىَل  َوأَنس بن َمالِك، َومَجَاَعٌة ِمن ُقَريٍش َواألنَصاِر َفَسلَّ

أَيِدهِياَِم َوأرُجِلِهام ُيَقبِلُهاَم.

اهللِ،  َعبِد  أَبا  َيا   ]186[ َهَذا  َأَتصنَُع  ملَِرَواَن:  َنِسيَبًا  َكاَن  ُقَريش  ِمن  َرُجٌل  َلُه  َفَقاَل 
.)(َوأنَت يِف ِسنَِّك َوَموِضِعَك ِمن ُصحَبِة رسول اهلل

َوَكاَن َجابِر َقد َشِهَد َبدَرًا، َفَقاَل َلُه: إَليَك َعنَِّي َفَلو َعِلمَت َيا أَخا ُقَريٍش ِمن َفضِلهاَم 

)1( مل نعثر عىل الرواية يف أمايل الصدوق، وهي يف: األمايل للشيخ الطويس: 312 ح 636، والتشابه يف 
كنيتيهام هو املوجب للوهم.

)2( فاضل، جليل، له كتاب: ما اتفق من األخبار يف فضل األئمة األطهار، ينظر: أمل اآلمل: احلر العاميل: 
252/2 )744(، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 181/16 )10419(.
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اِب. َ َوَمَكاهِناَم َما أعَلُم، َلَقبَّلَت َما حَتَت أقَداِمهاَم ِمَن الرتُّ

يِن رسول اهلل)( فِيُهاَم بِأمٍر، َما  ُثمَّ أقَبَل َجابِر َعىَل أَنس، َفَقاَل: َيا أَبا مَحَزَة، أخرَبَ
َك بِِه َيا أَبا َعبِد اهللِ؟ . ، َفَقاَل َلُه أَنس: َوَما الَِّذي أخرَبَ ُه َيُكوُن يِف َبرَشٍ َظنَنُت انَّ

َقاَل َعيِلُّ بِن احلَُسنِي)(: َفانَطَلَق احلََسُن َواحلَُسنُي)( َوَوَقفُت أَنا اسَمُع 
ُث، قال: حُمَاَوَرَة الَقوِم، َفأنَشأ َجابِر حُيَدِّ

: َيا َجابِر،  َبينَا رسول اهلل)( َذاَت َيوٍم يِف امَلسِجِد، َوَقد َخفَّ َمن َحوَلُه، إذ َقاَل يِلَ
َوأقَبلُت  َفَدَعوهُتُاَم،  َفانَطَلقُت  هِبِاَم،  الَكَلِف  َشِديُد  َوَكاَن  َوُحَسينًَا،  َحَسنًَا  ابنَيَّ  يِلَ  ُادُع 

ًة، حتَّى ِجئُته هِباَم. ًة َوَهَذا َمرَّ أمحُِل َهَذا َمرَّ

َي َعَليُهاَم: أحُتِبُُّهام َيا َجابَِر؟   وَر يِف َوجِهِه ملَّا َرأى ِمن ُحنُوِّ ُ َفَقاَل يِل، َوأَنا أعِرُف الرسُّ
أاَل  َفَقاَل:  َمَكاهُناَُم،  ِمنَك  َوَمَكاهَناَُم  ي،  َوُأمِّ أيب  فَِداَك  َذلَِك،  ِمن  َيمنَُعنِي  َوَما  َفُقلُت: 

ي. َك ِمن َفضِلِهاَم؟  ُقلُت: َبىَل، فَِداَك أيب َوُأمِّ ُأخرِبُ

َفأوَدَعَها  َبيَضاَء،  ُنطَفًة  َخَلَقنِي  خَيُلَقنِي،  أن  أَحبَّ  ملَّا  َتَعاىَل،  اهللَ  إنَّ   :]187[ َقاَل 
ُثّمَّ  َوإبَراِهيَم،  ُنوٍح  اىل  َطاِهٍر  َرِحٍم  اىل  َطاِهٍر  ُصلٍب  ِمن  َينُقُلَها  َيَزل  َفَلم  آَدَم،  ُصلَب 

َكَذلَِك اىل َعبِد امُلطَِّلِب، مَل ُيِصبنِي ِمن َدَنِس اجلَاِهِليَِّة يَشٌء.

َقت تِلَك النُّطَفُة َشطَريِن اىل أيب َعبد اهللِ، َواىل أيب َطالِب، َفَوَلَديِن أيب عبد  ُثمَّ افرَتَ
َي أبو َطالِب َعِلَيًا، َفُختَِمت بِِه الَوِصيَّة. َة، َوَوَلَد َعمِّ اهلل، َفَخَتَم اهللُ يِبَ النُّبوَّ

َفَخَتَم   )1( َفَوَلدَنا احلََسَن َواحلَُسنَي  َوَفاطَِمَة،  ِمنِّي َوِمن َعيّل  النُّطَفَتاِن  ُثمَّ اجَتَمَعت 
َيتِي ِمنُهاَم، َوأَمَريِن بَِفتِح َمِدينَِة، أو َقاَل: َمَداِئِن الُكفِر. ة، َوَجَعَل ُذرِّ اهللُ هِبَاَم أسَباَط النُّبوَّ

)1( يف املصدر: )فولدنا اجلهر واجلهرية(.
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ُمِلَئت  َبعَدَما  َعداَلً،  األرُض  هِبُِم   )1( مُتأَلُ  َطيَِّبًة،  ًة  يَّ ُذرِّ ِمنُهاَم  َلُيظِهَرنَّ   َ َريبِّ َوأقَسَم 
ا  ا َسيَِّدا َشَباِب أهِل اجَلنَِّة، ُطوَبى ملَِن أَحبَُّهاَم َوأَبامُهَ اِن، َومُهَ َجوَرًا، َفُهاَم ُطهَراِن ُمَطَهرَّ

ُهاَم، َوَويٌل ملَِن َعاَداُهم َوأبَغَضُهم )2(.  َوُأمَّ

اللُّب  ُذو  فيها  َر  فكَّ إذا  تذِكَرٌة،  األلباِب  ولِ��َذوي  ٌة،  تبرِصَ البصائِر  لذوي  فهذه 
َوجَدها َمنَقبًة ألمري املؤمنني)( يف املناقب فاِضَلًة، وَمنِزَلًة يف املناِزل ساِمَيًة عالَِيًة.  
َسة َنفَسه، َوحلُمه حلَمه، وَدُمه َدَمه ]188[  )( امُلقدَّ وِمن َها ُهنا، َصاَرت َنفُس النَّبيُّ
كعصَمتِه،  ومعصوٌم  كَطهاَرتِه،  وطاِهٌر   )3( نجره  يف  ونظريه  أمره،  يف  رشيكه  وهو 
ُة والَوصيَُّة واإلمامُة، صىلَّ اهللُ عليهام وعىل  َعاَمُة، ولُه األُخوَّ ُة والزَّ )( النُّبوَّ وللنَّبيِّ

يتهام، صالًة دائمًة اىل يوِم القيامة )4(. ذرِّ

َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْونًا  اأْلَْرِض  َعَل  َيْمُشوَن  الَِّذيَن  ِن  مْحَ الرَّ َوِعَباُد  تعاىل:  وقوله 
.)5(  اِهُلوَن َقاُلوا َساَلمًا اْلَ

ثنا احلسني بن أمحد )6( عن حمّمد بن عيسى )7( عن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( يف املصدر: )يمأل(.
)2( األمايل، الطويس: 499 ح 1095، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 376.

)3( وهو: األصل واحلسب، لسان العرب، ابن منظور، مادة )نجر(.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 377.

)5( الفرقان: 63.
)6( مضت ترمجته.
)7( مضت ترمجته.
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ُيونس بن الفضل بن صالح )1( عن حمّمد احللبي )2( عن ُزرارة )3( ومحران )4( وحمّمد بن 
ِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَل  مْحَ : َوِعَباُد الرَّ مسلم )5( عن أيب جعفر)( يف قوله عزَّ وجلَّ
لاِلوِصَياِء،  اآلَيات  )َهِذِه  قال:   َساَلمًا َقاُلوا  اِهُلوَن  اْلَ َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْونًا  اأْلَْرِض 
يخ حمّمد بن  اىل أن َتبُلُغوا: َحُسنَْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا )6(( )7(. وُيؤيده: ما رواه الشَّ
يعقوب )رمحه اهلل( عن حممد بن حييى )8( عن أمحد بن حمّمد بن عيسى )9( عن احلسن 
 )(قال: سألُت أيب جعفر )بن حمبوب )10( عن حمّمد بن النُّعامن )11( عن سالم)12

)1( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من املصادر.
ينظر:   ،)(والصادق الباقر  االمام  عن  روى  كتاب،  له  ثقة،  الكويف،  احللبي،  عيل  بن  حممد   )2(
داود:  ابن  الرجال،   ،)651(  129 شهرآشوب:  ابن  العلامء،  معامل   ،)1539(  145 الطويس:  الرجال، 

.)1456( 179
)3( زرارة بن أعني، مضت ترمجته.
)4( محران بن أعني، مضت ترمجته.

)5( مضت ترمجته.
)6( الفرقان: 76.

)7( ثأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 378.
)8( مضت ترمجته.

الرضا  اإلم��ام  عن  روى  كتب،  له  ثقة،  األشعري،  جعفر  أبو  مالك،  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  ابن   )9(
الطويس:351  الرجال،  النجايش: 81  )198(،  الرجال،  ينظر:   ،)(واجلواد واهلادي والعسكري

)5197(،الرجال، ابن داود:44 )131(.
)10( مضت ترمجته.

)11( البجيل األحول، أبو جعفر، مؤمن الطاق، املتكلم املعروف، ثقة، متكلم، حاذق، له كتب، يروي عن 
االمام الصادق)(، ينظر: الرجال، الطويس: 296 )4331(، طرائف املقال، الربوجردي: 597/1 

.)5856(
)12( سالم بن أيب عمرة اخلراساين، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الباقر والصادق)(، ينظر: الرجال، 

النجايش: 189 )502(، إيضاح االشتباه، العالمة احليل: 196 )316(، الرجال، ابن داود: 105 )712(.
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 ]189[ َهْونًا اأْلَْرِض  َعَل  َيْمُشوَن  الَِّذيَن  ِن  مْحَ الرَّ َوِعَباُد   : عن قول اهلل عزَّ وجلَّ
ِهم( )1(. قال: )ُهم األوِصَياُء ِمن خَمَاَفِة َعُدوِّ

مْحَِن هو: إضافُة تصيٍص وترشيف، واملراُد: أفاِضُل  ومعنى قوله: َوِعَباُد الرَّ
غرُي  والطَّاعة،  والوقار  كينة  بالسَّ أي:   َهْونًا اأْلَْرِض  َعَل  َيْمُشوَن  الَِّذيَن  ِعباِده: 

أرشين، وال مرحني، وال ُمتكربين، وال مفسدين )2(.

تي ُجبَِل َعَليَها، اَل َيَتَكلَُّف، َواَل  ُجُل َيميِش بَِسِجيتِه الَّ وقال أبو عبد اهلل)(: )الرَّ
.)3( ) َيَتَبخرَتُ

ة اهُلداة،  فات يف هذه اآليات، ال ُتوجد إالَّ يف األئمَّ فُة وما بعدها ِمن الصِّ وهذه الصِّ
لوات، وأكمُل التَّحيَّات )4(. عليهم أفضُل الصَّ

ـُه َسيَِّئاِتِْم  ُل اللَّ وقوله تعاىل: إِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًا َفُأْوَلئَِك ُيَبدِّ
.)5(  ِحيًم ـُه َغُفورًا رَّ َحَسنَاٍت َوَكاَن اللَّ

أهِل  والية  وهي  األع��امل؛  صالَِح  وَعِمَل  وآمن،  ذنبه  ِمن  تاَب  َمن  إالَّ  معناه: 
البيت)( ملِا يأيت بيانه.

رواه  ما  التأويل:  هذا  ويدلُّ عىل   )6( بدهلا  احلََسنِة  وإثباُت  يئة،  السَّ والتَّبديُل: حمو 

)1( الكايف، الكليني: 427/1 ح 78.
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 378.

)3( جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: 310/7.
)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 378.

)5( الفرقان: 70.
)6( ينظر: مفردات الراغب: 102، مادة )بدل(.
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:)(قال: قال رسول اهلل )حيح، عن أيب ذّر )ريض اهللُ عنه مسلم يف الصَّ

ِكَباُرَها  بَّأ  َوُتَ ُذُنوبِِه،  ِصَغاِر  َعَليِه  اعِرُضوا  َفُيَقاُل:  الِقَياَمِة،  َيوَم  ُجِل  بِالرَّ )ُيؤَتى 
ِمن  ُمشِفٌق  َوهَو  ُينِكُر  اَل  ُمِقٌر  َوهَو  َوَكَذا،  َكَذا  َكَذا  َيوَم  َعِملَت  َلُه:  َفُيَقاُل   ]190[
يِل  إنَّ  ِحينَئٍذ:  ُجُل  الرَّ َفَيُقوُل  َحَسنًَة،  َعِمَلَها  َسِيَئٍة  ُكلِّ  َمَكاَن  اعُطوُه  َفُيَقاُل:  الَكَبائِر، 

ُذُنوَبًا َما أَراَها َها ُهنَا؟ .

َقاَل: َوَلقد َرأيُت رسول اهلل)( َضِحَك حتَّى َبَدت َنَواِجَذُه( )1(.

يخ أبو جعفر الطُّويس )رمحه اهلل( يف أماليه )2( حديثًا يرفعه، بإسناده اىل  وروى الشَّ
 : حمّمد بن مسلم )3( قال: سألُت ابا جعفر حمّمد بن عيّل)( عن قوِل اهللِ عزَّ وجلَّ

:)(فقال ِحيًم ـُه َغُفورًا رَّ ـُه َسيَِّئاِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اللَّ ُل اللَّ َفُأْوَلئَِك ُيَبدِّ

)ُيؤَتى بِامُلؤِمِن امُلذنِِب َيوَم الِقَياَمِة، حتَّى ُيَقاَم َموِقَف احلََسنَاِت، َفَيُكون اهلل َتَعاىَل 
ُذُنوَبُه، حتَّى  ُفُه  َفُيَعرِّ َيَتَوىلَّ ِحَساَبُه، َواَل ُيطِلُع َعىَل ِحَساَبُه أَحَدًا ِمن النَّاِس،  ِذي  ُهَو الَّ
ُلوَها َحَسنَات، َوأظَهُروَها لِلنَّاِس، َفَيُقوُل  إَذا أَقرَّ بَِسِيئاتِِه، َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ لِلَكَتَبِة َبدَّ

النَّاس ِحينَئٍذ: َما َكاَن هِلََذا الَعبِد ِمن َسيَئٍة َواِحَدٍة، ُثمَّ َيأُمُر اهللُ بِِه اىل اجلَنَِّة(.

ة. فهذا تأويل اآلية يف أمِر امُلذنِبنَي ِمن شيعتنا خاصَّ

يخ حمّمد بن يعقوب )رمحه اهلل( عن أمحد بن حمّمد )4( عن ابن  وُيؤيده، ما رواه الشَّ

)1( صحيح مسلم: 121/1، باب )أدنى أهل اجلنة منزلة فيها(.
)2( األمايل، الشيخ الطويس: 72 ح 105. 

)3( مضت ترمجته.

)4( مضت ترمجته.
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ال )1( ]191[ عن أيب مجيلة )2( عن حمّمد احللبي )3( عن أيب عبد اهلل)( قال:  فضَّ
:)(قال رسول اهلل

آَدَم األساَمَء  َم  َعلَّ َكاَم  َوَعلََّمنِي أساَمَءُهم  الطِّنِي،  يِف  تِي  ُأمَّ يِلَ  َمثََّل  ُسبَحاَنُه،  )إنَّ اهلل 
يِف  َوَعَديِن  َقد   َ َريبِّ َوانَّ  َوِشيَعتُِه،  لَِعيلٍّ  َفاسَتغَفرُت  اَياِت،  الرَّ أصَحاُب  يِبَ  َفَمرَّ  َها،  ُكلَّ

ِشيَعِة َعيلٍّ خصَلًة، قيل: َيا َرُسوَل اهللِ، وما هي؟  َقاَل:

يئاِت  ُل السَّ ُة ملَِن آَمَن ِمنُهم، َومَل ُيَغاِدَر هَلُم َصِغرَيًة َواَل َكبرَِيًة أالَّ َغَفَرَها هَلُم، َوُيَبدِّ الِعزَّ
َحَسنَاٍت( )4(.

القاسم، جعفر بن قولويه )رمحه اهلل( بإسناده اىل  ابو  يخ  الشَّ ويف املعنى: ما رواه 
رجاله، عن منيع )5( عن صفوان بن حييى )6( عن صفوان بن مهران )7( عن ايب عبد 
اهلل)( قال: )أهَوُن َما َيكِسُب َزاِئُر احلَُسنِي)( يِف ُكلِّ َحَسنٍَة ألَف ألَف َحَسنَة، 

يَئُة َواِحَدٌة، َوأيَن الَواِحُد ِمن ألِف ألٍف. َوالسَّ

)1( قد يطلق عىل: عيل بن احلسن بن عيل بن فضال، أو عىل: احلسن بن عيل بن فضال، وكالمها ثقة، ينظر: 
الكنى واأللقاب: القمي: 378/1.

)2( مضت ترمجته.

)3( مضت ترمجته.
)4( الكايف، الكليني: 444/1 ح 15، بصائر الدرجات، الصفار: 103 ح 1.

التفرييش:  ابن زياد، من أصحاب االمام احلسني)(، ينظر: نقد الرجال،  )5( منيع بن رقاد، وقيل: 
424/4 )5446(، جامع الرواة، األردبييل: 270/2، طرائف املقال، الربوجردي: 72/2 )7282(.

)6( مضت ترمجته.
)7( ابن املغرية، األسدي، اجلامَّل، أبو حممد، كويف، ثقة، له كتاب، روى عن االمام الصادق)(، ينظر: 
الرجال، النجايش: 198 )525(، الرجال، الطويس: 227 )3064(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 95 

.)403(
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ُثمَّ قاَل: َيا َصفَوان، أبرِش، إنَّ هللِ َماَلئَكًة َمَعَها ُقضَباٌن ِمن ُنوٍر، َفإَذا أَراَد احلََفَظُة 

، َفإَذا َعِمَل  أن َتكُتَب َعىل َزاِئِر احلَُسنِي)( َسيَئًة، َقاَلت امَلاَلئَكُة لِلَحَفَظِة َفَتُكفُّ

َغُفورًا  ـُه  اللَّ َوَكاَن  َحَسنَاٍت  َسيَِّئاِتِْم  ـُه  اللَّ ُل  ُيَبدِّ َفُأْوَلئَِك  اكُتبِي:  هلَا  َقاَلت  َحَسنًَة، 

.)1( )ِحيًم رَّ

ضا)( قال: ويف أمايل ]192[ الطُّويس )رمحه اهلل( ما نقله بإسناده عن الرِّ

ُنوَب، َوُيَضاِعُف احلََسنَاِت،  ُر الذُّ )َقاَل رسول اهلل)(: ُحبُّنَا � أهَل الَبيِت � ُيَكفِّ

بِّنَا أهَل الَبيِت َما َعَليِه  )2(  ِمن َمَظامِلَ الِعَباِد، إالَّ َما َكاَن  ُل َعن حُمِ َوإنَّ اهللَ َتَعاىَل َلَيَتَحمَّ

ِمنُهم َعىَل إرَصاٍر، أو ُظلٍم لِلُمؤِمننَِي، َفَيُقوُل لِلَسيَِّئاِت: ُكويِن َحَسنَات( )3(.

َأْعنُيٍ  َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  َوالَِّذيَن  تعاىل:  وقوله 

.)4( َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا

ثنا أمحد بن حمّمد  بن سعيد )5( عن ُحريث بن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( كامل الزيارات، ابن قولويه: 545 ح 834.
)2( يف املصدر: )عليهم(.

)3( األمايل، الطويس: 164 ح 374.
)4( الفرقان: 74.

)5( مضت ترمجته.
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ي )4( عن  دِّ حمّمد احلارثي )1( عن إبراهيم بن احلكم )2( عن ظهري )3( عن أبيه، عن السُّ
 نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا أيب مالك )5( عن ابن عبَّاس قال: قوله َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

اآلية.

.)6( )(نزلت يف عيّل بن أيب طالب

ثنا حمّمد بن احلسني )7( عن جعفر بن عبد اهلل املحّمدي )8( عن كثري بن  وقال: حدَّ
: َوالَِّذيَن  عيَّاش )9( عن أيب اجلارود )10( عن أيب جعفر)( يف قول اهلل عزَّ وجلَّ

:َة َأْعنٍي َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ َيُقوُلوَن َربَّ

ًة( )11(. ٍد َخاصَّ )أي: ُهَداٌة ]193[ هُيَتَدى بِنَا، َوَهِذِه آِلِل حُمَمَّ

)1( مل نعثر له عل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
)2( ابن ظهري، أبو إسحاق الفزاري، له كتب، ينظر: الرجال، النجايش: 15   )15(، الفهرست، الطويس: 

35 )4(، الرجال، ابن داود: 31 )15(.
نقد   ،)3090(  228 الطويس:  الرجال،  ينظر،   ،)(الصادق االمام  عن  روى  فزاري،  كويف،   )3(

الرجال، التفرييش: 437/2 )2693(، جامع الرواة، األردبييل: 424/1.
والباقر  السجاد  االم��ام  عن  روى  املفرس،  القريش،  حممد  أبو  الكويف،  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل   )4(
نقد  القمي: 311/2،  واأللقاب،  الكنى   ،)1062( الطويس: 109  الرجال،  ينظر:   ،)(والصادق

الرجال، التفرييش: 221/1 )509(.
)5( كنية يشرتك فيها عدد من الرواة.

)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 381.
)7( مضت ترمجته.

اخلوئي:  احلديث،  ينظر: معجم رجال  مروياتنا،  بعض  إسناد  املصادر، وورد يف  ترمجة يف  له  ترد  مل   )8(
.45/5

)9( القطان، خرج أيام أيب الرسايا، ضعيف، ينظر: خالصة األقوال، العالمة احليل: 390 )2(، الرجال، 
ابن داود: 268 )411(، نقد الرجال، التفرييش: 64/4 )4268(.

)10( مضت ترمجته.
)11( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 381.
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اء )3( عن ايب  وعن: حمّمد بن مجهور )1( عن احلسن بن حمبوب )2( عن أيب أيُّوب احلذَّ
بصري )4( قال: قلُت أليب عبد اهلل) :)َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا قال:

اَنا َعنَى بَِذلَِك)5(. اَم ِهَي: َواجَعل َلنَا ِمن امُلتَِّقنَي إَماَما، َوإيَّ ، إنَّ )َلَقد َسألَت َربََّك َعظِياَمً

يعُة   فعىل هذا التَّأويل تكون القراءة األُوىل: َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا يعني: الشِّ
.)(ة إَِمامًا أنَّ القائلني ُهم األئمَّ

 إَِمامًا )(ة والقراءة الثانية: وهي قوله: )َواجَعل َلنَا ِمن امُلتَِّقنَي( وهم األئمَّ
يعُة اإلماميَّة، وقد استجاب اهللُ سبحانه ِمن  اعي ُهم الشِّ نأتمُّ به، فيكون القائل والدَّ

نيا ويف اآلخرة. ًة هلم يف الباطِن والظَّاهر، ويف الدُّ أئمتهم ومنهم بأن جعلهم أئمَّ

م )6( عن ُعبيد بن  ثنا حمّمد بن القاسم بن سالَّ وقال أيضًا: حمّمد بن العَباس: حدَّ
كثري )7( عن احلسني بن مزاحم )8( عن عيّل بن زيد اخلراساين )9( عن عبد اهلل بن وهب 

)1( أبو عبد اهلل العمي، برصي، عريب، له كتب، ُطعن فيه، روى عن االمام الرضا)(، ينظر: الرجال، 
النجايش: 337 )901(، الرجال، ابن الغضائري: 92 )131(، جامع الرواة، األردبييل: 87/2.

)2( مضت ترمجته.
)3( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.

)4( مضت ترمجته.
)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 381.

)6( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
معامل   ،)620( النجايش: 234  الرجال،  ينظر:  فيه،  ُطِعَن  كتاب،  له  العامري،  أبو سعيد  كثري،  ابن   )7(

العلامء، ابن شهرآشوب: 117 )559(، الرجال، ابن داود: 255 )294(.
)8( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
)9( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
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 : الكويّف )1( عن أيب هارون العبدي )2( عن أيب سعيد اخلدري )3( يف قول اهلل عزَّ وجلَّ
َة َأْعنٍي َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا ]194[ قال:  اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ َربَّ

قال رسول اهلل)( جِلَرَبئيل:

َة  اتِنَا َقاَل َفاطَِمة، َقاَل ُقرَّ يَّ َيا َجرَبئيل ِمْن َأْزَواِجنَا َقاَل: َخدجَية، َقاَل: َوُذرِّ
أيِب  بِن  َعيّل  َقاَل:   إَِمامًا لِْلُمتَِّقنَي  َواْجَعْلنَا  َقاَل:  َواحلَُسني،  احلََسن  َقاَل:    َأْعنُيٍ

ين(  )4(. الم، صالة باقيًة اىل يوم الدِّ الة والسَّ َطالِب، عليه الصَّ

)1( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
)2( عامرة بن جوين، برصي، مل يرد يف مصادرنا، ووقع يف إسناد بعض مروياتنا، وهو مذكور يف مصادر 
الكبري،  التاريخ   ،)963(  546/11 التسرتي:  الرجال،  قاموس  ينظر:  لتشيعه،  فيه  وطعنوا  العامة، 

البخاري: 499/6 )3107(، تقريب التهذيب، ابن حجر: 709/1 )4856(.
)3( الصحايب املعروف.

)4( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 381.





عراء سورة الشُّ

ة اهلُداة، منها:  وما فيها ِمن اآليات يف األئمَّ

 .)1( ا َخاِضِعنَي َمء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَ ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ َشْأ ُننَزِّ قوله تعاىل: إِن نَّ

ُهم اىل االيامن. امء آيًة وعالمًة ُتلِجُئُهم وتضطرُّ ُل عليهم ِمن السَّ معناه: إن نشأ ُننزِّ

وقوله: آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم أي: َفضلَّ أصحاُب األعناق لتلك اآلية خاضعني، 
فحذَف امُلضاف إليه، وأقاَم امُلضاف مقاَمُه؛ لداللة الكالم عليه )2(.

ثنا عيّل بن عبد اهلل بن أسد )4( عن إبراهيم  وتأويله: قال حمّمد بن العبَّاس )3(: حدَّ
بن حمّمد )5( عن أمحد بن معمر األسدّي )6( عن حمّمد بن ُفضيل )7( عن الكلبي )8( عن 

)1( الشعراء: 4.
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 383.

)3( وهو املؤلف نفسه.
)4( مل تعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر، وورد يف بعض رواياتنا.

)5( مضت ترمجته.
)6( جمهول، وقع يف إسناد بعض مروياتنا، ينظر: معجم رجال احلديث، اخلوئي: 134/3 )976(.

)7( مضت ترمجته.
)8( هشام بن حممد بن السائب الكلبي، أبو املنذر، عامل مشهور، له كتب كثرية، ينظر: الرجال، النجايش: 

434 )1166(، خالصة األقوال، العالمة احليل: 289 )3(، الرجال، ابن داود: 201 )1678(.
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َمء آَيًة  ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ َشْأ ُننَزِّ : إِن نَّ أيب صالح )1( عن ابن عبَّاس، يف قوله عزَّ وجلَّ
ا َخاِضِعنَي قال: َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَ

هذه نَزلت فينا ويف بني ُأميَّة ]195[ يكوُن لنا عليهم دولة فتذلُّ  أعناقهم لنا بعد 
صعوبٍة، وهواٍن بعد عّز  )2(.

ثنا أيب، عن أبيه، عن حمّمد  ثنا أمحد بن احلسن بن عيّل )3( قال: حدَّ وقال أيضًا: حدَّ
بن إسامعيل )4( عن حنَّان بن سدير )5( عن أيب جعفر)( قال: سألته عن قوله عزَّ 

ا َخاِضِعنَي قال: َمء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَ ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ َشْأ ُننَزِّ : إِن نَّ وجلَّ

اَمِء( )6(. ِد َصَلواُت اهللِ َعَليِهم، ُينَاَدى بِاسِمِه ِمَن السَّ )َنَزَلت يِف َقاِئِم آِل حُمَمَّ

ثنا احلسني بن أمحد، عن حمّمد بن عيسى، عن ُيونس )7( عن بعض  وقال أيضًا: حدَّ
ْل  ُننَزِّ َشْأ  نَّ إِن    : أصحابنا، عن أيب جعفر)( قال: سألته عن قول اهلل عزَّ وجلَّ

ا َخاِضِعنَي قال: َمء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَ ن السَّ َعَلْيِهم مِّ

)1( كنية مشرتكة بني كثري من الرواة، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 204/22 )14400(.
)2( خمترص بصائر الدرجات، احلسن بن سليامن احليل: 206، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: 90/13.

)3( مضت ترمجته.
والرضا  الكاظم  االم��ام  عن  روى  كتب،  له  العمل،  كثري  صالح،  ثقة،  جعفر،  أبو  بزيع،  ابن   )4(
واجلواد)(، ينظر: الرجال، النجايش: 330 )893(، 344   )5130(، معامل العلامء، ابن شهرآشوب: 

.)669( 135
 ،)(الصادق والكاظم له كتاب، روى عن االمام  الفضل، كويف،  أبو  ابن حكيم بن صهيب،   )5(
ينظر: الرجال، النجايش: 146 )387(، الفهرست، الطويس: 119 )254(، الرجال، ابن داود: 287 

.)26(
)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 383.

)7( مضت ترمجة مجيع رواة سند هذه الرواية.
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أيب  بِن  َعيلُّ  َوَذلَِك  قال:  مِس،  الشَّ َباِرُز  َذلَِك  قال:  ُأَميََّة،  َبنِي  ِرَقاُب  هَلَا  )َتَضُع 
مُس َعىَل ُرؤوِس النَّاِس َساَعًة،  مِس، َوُتِرَكت الشَّ َطالِب)( َيرَبُز ِعنَد َزَواِل الشَّ

حتَّى َيربَز َوَجُهُه، َوَيعِرَف النَّاُس َحَسَبُه َوَنَسَبه.

ُجُل ِمنُهم اىَل َجنِب َشَجَرٍة، َفَتُقوُل: َخلِفَي َرُجٍل  ُثمَّ َقاَل: إنَّ َبنِي ُأَميََّة َلَيخَتبُِئ الرَّ
َمن ُأَميََّة ]196[ َفاقُتُلوه( )1(.

ثنا  ثنا احلسني بن أمحد، عن حمّمد بن عيسى، عن ُيونس، قال: حدَّ وقال أيضًا: حدَّ
صفوان بن حييى، عن أيب عثامن، عن ُمعىلَّ بن ُخنيس )2( عن أيب عبد اهلل)( قال:

ِهَي؟   َوَما  َقيَل:  َثاَلٍث،  يِف  الَفَرَج  انَتظُِروا  َعَليِه:  اهللِ  َصَلَواُت  امُلؤِمننَِي  أِمرُي  )َقاَل 
وِد ِمن ُخَراَسان، َوالَفزَعُة ِمن َشهِر َرَمَضاٍن. اَياُت السُّ اِم َبينَُهم، َوالرَّ َقاَل: اختاَِلُف الشَّ

يِف  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  َقوَل  َسِمعُتم  أَما  َقاَل:  َرَمَضان؟   َشهِر  يِف  الَفزَعُة  َوَما  َلُه:  َفِقيَل 
ا َخاِضِعنَي َقاَل: إنَّه  َمء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم هَلَ ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ َشْأ ُننَزِّ الُقرآِن:  إِن نَّ

َتُرَج الَفَتاَة ِمن ِخدِرَها، َوَيسَتيِقُظ النَّاِئُم، َوَيفَزُع الَيقَظاُن( )3(.

ِمَن  َوَجَعَلنِي  ُحْكًم  َربِّ  ِل  َفَوَهَب  ِخْفُتُكْم  مَلَّا  ِمنُكْم  َفَفَرْرُت  تعاىل:  وقوله 
.)4(امْلُْرَسلنَِي

)5( بإسناده عن رجاله، عن  يخ املفيد )رمحه اهلل( يف كتابه الَغيَبة  تأويله: ذكره الشَّ

)1( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 384.
)2( مضت ترمجة مجيع رواة هذا السند.

)3( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 384.
)4( الشعراء: 21.

)5( ليس للشيخ املفيد كتاب يف الغيبة. 
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املفضل بن عمر )1( عن أيب عبد اهلل)( أنَّه قال:

ِخْفُتُكْم  مَلَّا  ِمنُكْم  َفَفَرْرُت  لِلنَّاِس:  خُمَاطَِبًا  اآلَية  َهِذِه  َتاَل   )(الَقاِئُم َقاَم  )إَذا 
.)2( )َفَوَهَب ِل َربِّ ُحْكًم َوَجَعَلنِي ِمَن امْلُْرَسلنَِي

]197[ معنى:َفَوَهَب ِل َرب ُحْكًم فذلك حقيقٌة، ألنَّ اهلل تعاىل وهب له ُحكاَم 
اعة. نيا، مل َيِكلُه ألحِد قبله وال ألحٍد بعده وعليه تقوُم السَّ ًا يف الدُّ عامَّ

وقوله: َوَجَعَلنِي ِمَن امْلُْرَسلنَِي عىل سبيِل املجاِز، أي: َجعلني ِمن أوصياِء سيِّد 
ُكلِّ  دائمة يف  عليهم أمجعني صالًة  اهللُ  النَّبينيِّ صىلَّ  َخاَتم  أوصياِء  امُلرَسلني، وخاَتم 

ين )3(. عرِص وُكلِّ حنٍي ُمتواتَِرة اىل يوِم الدِّ

.)4(  َواْجَعل لِّ لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن :وقوله تعاىل

لَِساِن  َذا  َوَلَدًا  لِسان ِصدٍق، أي:  له  ربَّه أن جيعَل  إبراهيم)( سأل  إنَّ  معناه: 
دق أبدًا، وامُلراُد: أن يكوَن َمعصومًا يف اآلخرين، أي: يف آِخر  صدٍق، َلفُظ لِسانِه الصِّ

.)5( )( ة النَّبيُّ األُمِم، وهي ُأمَّ

.)6( ))( وُروي عن أيب عبد اهلل)(: )أنَّه أَراَد بِِه النَّبيُّ

)1( أبو عبد اهلل، كويف، ُطِعَن فيه، له كتب، روى عن االمام الصادق والكاظم)(، ينظر: الرجال، 
النجايش: 416 )1112(،  خالصة األقوال، العالمة احليل: 407 )1(، معجم رجال احلديث، اخلوئي: 

.)12615( 317/19
)2( الَغيَبة، النعامين: 174 ح 10، تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 384.

)3( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 384.
)4( الشعراء: 84.

)5( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 385.

)6( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 385.
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.)1( ))(أنَّه أَراَد بِِه َعِلَيًا( )(وُروي عنه

لُهمَّ اجَعلُه ِمن  الَّ َقاَل:  بِن أيب َطالِب،  َعيّل  ُواَلَيُة  إبَراِهيَم  َعىَل  ُه ُعِرَضت  )إنَّ قال: 
َيتِي، َفَفَعَل اهللُ َذلَِك( )2(. ُذرَّ

ْم لَِساَن ِصْدٍق  : َوَجَعْلنَا هَلُ م هذا املعنى يف ُسورة مريم، يف قوله عزَّ وجلَّ   وقد تقدَّ
.)(198[ وهو: عيّل بن أيب طالب[ )3( َعلِّيًا

)( ِمن غرِي شكٍّ وال ِمرَية؛ ألنَّه كان  وايتني، فالفضُل فيهام لعيلٍّ  وعىل هاتني الرِّ
)( فقد قال: )َوالَفضُل هُيَدى َلَك َيا َعيّل(. امُلراُد به النَّبيُّ

وإن كان هو امُلراد، فالَفضُل له عىل ُكلِّ التَّقادير؛ ألنَّه البشرُي النَّذير، نظرٌي ونفٌس، 
ميِع البصري  وأٌخ ُمواٍس له، ووزيٌر وَعوٌن، ونارِصٌ وُمؤيٌد وظهرٌي، فَصلواُت اهللِ السَّ

ُل منهم واألخري. يتهام، األوَّ عليهام، وعىل املعصومني ِمن ُذرِّ

.)4(  َفَم َلنَا ِمن َشافِِعنَي*   َوَل َصِديٍق مَحِيٍم :وقوله تعاىل

ثنا حمّمد بن عثامن بن أيب شيبة )5( عن حمّمد بن  تأويله: قال حمّمد بن العبَّاس: حدَّ

)1( تفسري القمي: 123/2.
)2( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 385.

)3( مريم: 50.
)4( الشعراء: 100 � 101.

بغداد،  تاريخ  ينظر:  ثقة،  الرواية،  واسع  حافظ،  احلديث،  كثري  العامة،  رواة  من  كويف،  جعفر،  أبو   )5(
اخلطيب البغدادي: 253/3 )1295(، لسان امليزان، ابن حجر: 280/5 )965(.
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احلسن اخلثعمي )1( عن عبَّاد بن يعقوب )2( عن عبد اهلل بن زيدان )3( عن احلسن بن 
أمحد بن أ يب عاصم )4( عن عيسى بن عبد اهلل بن حمّمد بن عمر بن عيّل بن ايب طالب 

الم( )5( عن أبيه، عن جعفر بن حمّمد)( قال:  الة والسَّ )عليه الصَّ

ُل  َوُيَفضِّ ُلنَا،  ُيَفضِّ ُسبَحاَنُه  اهلل  أنَّ  َوَذلِ��َك  ِشيَعتِنَا؛  َويِف  فِينَا،  اآلَية  َهِذِه  )َنَزَلت 
َقاُلوا:  ِمنُهم،  َليَس  َذلَِك َمن  َفإَذا َرأى  َوَيشَفُعوَن،  َلنَشَفُع  ا  إنَّ ِشيَعُتنَا، َحتَّى  ُل  ]وُيَفضِّ

.)7( ))6( ]َفَم َلنَا ِمن َشافِِعنَي*   َوَل َصِديٍق مَحِيٍم

)1( مضت ترمجته.

)2( مضت ترمجته.
)3( كويف، ثقة، مل ترد له ترمجة يف مصادرنا، ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي: 436/14 )243(.

)4( مل نعثر له عىل ترمجة فيام بني أيدينا من مصادر.
الرجال،   ،)799(    295 النجايش:  الرجال،  ينظر:   ،)(الصادق االمام  عن  روى  كتاب،  له   )5(

الطويس: 257 )3643(، الرجال، ابن داود: 149 )1172(.
)6( ما بني املعقوفتني إضافة من املصدر اقتضاها السياق.

)7( تأويل اآليات الظاهرة، االسرتابادي: 386.
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1 ـ فهرس اآليات .
رقم رقمهااآلية

الصفحة
سورة البقرة

حيم   اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ِه َكِلامٍت َفتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمْن َربِّ 3717 َفَتَلقَّ
تي  َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َو َأْوُفوا...  4020يا َبني  إرِْسائيَل اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّ

4420 َأ َتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرِبِّ َو َتنَْسْوَن َأْنُفَسُكم  .
الِة . رْبِ َو الصَّ 4520َو اْسَتعينُوا بِالصَّ

ُْم إَِلْيِه راِجُعون . ِْم َو َأهنَّ ُْم ُمالُقوا َرهبِّ 4620الَّذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ
ْلُتُكْم َعىَل اْلعامَلني  . 4721 َفضَّ

ُقوا َيْوما. 4821َو اتَّ
4821   َعْدل  .

ْيناُكْم ِمْن آِل فِْرَعْون  . 4921َو إِْذ َنجَّ
5121َو إِْذ واَعْدنا ُموسى  َأْرَبعنَي َلْيَلة .

5422 َو إِْذ قاَل ُموسى  لَِقْوِمِه يا َقْوم  ...
�َه َجْهَرًة  . 5522َو إِْذ ُقْلُتْم يا ُموسى  َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللَّ

ْلنا َعَلْيُكُم اْلَغامم  . 5722 َو َظلَّ
5823 َو ُقوُلوا ِحطَّة .

6123 َلْن َنْصرِبَ َعىل  َطعاٍم واِحد .
6123 اْهبُِطوا ِمرْصا .

ابِئني  . 6223إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو الَّذيَن هاُدوا َو النَّصارى  َو الصَّ
6323َو إِْذ َأَخْذنا ميثاَقُكْم َو َرَفْعنا َفْوَقُكُم الطُّور .

�َه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرة . 6724َو إِْذ قاَل ُموسى  لَِقْوِمِه إِنَّ اللَّ
24، 8428َو إِْذ َأَخْذنا ميثاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدماَءُكْم َو ال ُتِْرُجون  ...

8528َو ُتِْرُجوَن َفريقًا ِمنُْكْم ِمْن ِدياِرِهم  .
رْبيل  . ا جِلِ 9430ُقْل َمْن كاَن َعُدوًّ
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9430فتمنوا املوت .
ياطنُي َعىل  ُمْلِك ُسَلْيامَن َو ما َكَفَر ُسَلْيامن  ... َبُعوا ما َتْتُلوا الشَّ 10230 َو اتَّ

قاب . 177106ويف الرِّ
ًة واِحَدة . 213121كاَن النَّاُس ُأمَّ

كاِت َحتَّى ُيْؤِمن  . 22169َو ال َتنِْكُحوا امْلُرْشِ
وا . 273105لِْلُفَقراِء الَّذيَن ُأْحرِصُ
273105ال َيْسَئُلوَن النَّاَس إحِْلافا .

سورة آل عمران
17141َو امْلُْسَتْغِفريَن بِاأْلَْسحار .

ام  ... 37، 14059 إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َو تِْلَك اأْلَيَّ
ُسُل َأ َفإِْن ماَت  ...  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ 14437َو ما حُمَمَّ

ْعب  . 15137 َسنُْلقي  يف  ُقُلوِب الَّذيَن َكَفُروا الرُّ
وهَنُْم بِإِْذنِِه َحتَّى إِذا َفِشْلُتم  ...  �ُه َوْعَدُه إِْذ حَتُسُّ 15237َو َلَقْد َصَدَقُكُم اللَّ

ْنيا َو ِمنُْكْم َمْن ُيريُد اآْلِخَرة . 15238ِمنُْكْم َمْن ُيريُد الدُّ
15338إِْذ ُتْصِعُدوَن َو ال َتْلُوون  .

15435 ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمنًَة ُنعاسا .
َا الَّذيَن آَمنُوا ال َتُكوُنوا َكالَّذيَن َكَفُروا  . 15638 يا َأهيُّ

16140َو ما كاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغل  .
16539 َأ َو مَلَّا َأصاَبْتُكْم ُمصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيها  .

ْخواهِنِْم َو َقَعُدوا .  16840 الَّذيَن قاُلوا إِلِ
41، 17392  الَّذيَن قاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاس  .

�َه َفقري. �ُه َقْوَل الَّذيَن قاُلوا إِنَّ اللَّ 18141 َلَقْد َسِمَع اللَّ
18541ُكلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة امْلَْوت  .

�ُه ميثاَق الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاب  . 18742 َو إِْذ َأَخَذ اللَّ
�َه ِقيامًا َو ُقُعودًا َو َعىل  ُجنُوهِبِم  . 19142 الَّذيَن َيْذُكُروَن اللَّ

نا َسِمْعنا ُمناِديًا . نا إِنَّ 19342 َربَّ
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وا َو صابُِروا َو رابُِطوا . 20042 اْصرِبُ
سورة النّساء

143ِمْن َنْفٍس واِحَدة .
143َو َخَلَق ِمنْها َزْوَجها .

ُلوا اخْلَبيَث بِالطَّيِّب  . 243َو ال َتَتَبدَّ
244ُحوبًا  .

361َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثنى  َو ُثالَث َو ُرباع  ...
445 نِْحَلة .

َفهاَء َأْمواَلُكم  . 545 َو ال ُتْؤُتوا السُّ
645 إرِْسافًا  .

846َو إِذا َحرَضَ اْلِقْسَمَة ُأوُلوا اْلُقْربى  َو اْلَيتامى  َو امْلَساكني  ...
946 َو ْلَيْخَش الَّذيَن َلْو َتَرُكوا .

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْي  .  �ُه يف  َأْوالِدُكْم لِلذَّ 1146ُيوصيُكُم اللَّ
ِه الثُُّلث  . 1146َفإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َو َوِرَثُه َأَبواُه َفأِلُمِّ

1146َفإِْن كاَن َلُه إِْخَوٌة  .
1547 َو الالَّيت  َيْأتنَي اْلفاِحَشَة ِمْن نِساِئُكم  .

2247َو ال َتنِْكُحوا ما َنَكَح آباُؤُكْم ِمَن النِّساِء إاِلَّ ما َقْد َسَلف  .
هاُتُكْم  . َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ 47، 2349 ُحرِّ

2347َو َرباِئُبُكُم الالَّيت  يف  ُحُجوِرُكم  .
2448 َو امْلُْحَصناُت ِمَن النِّساِء إاِلَّ ما َمَلَكْت َأْيامُنُكم  .

2448َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهن  .
2549َفإِذا ُأْحِصنَّ َفإِْن َأَتنْيَ بِفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ نِْصُف ما َعىَل ...

َا الَّذيَن آَمنُوا ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلباطِِل 2950 يا َأهيُّ
َتنُِبوا َكباِئَر ما ُتنَْهْوَن َعنْه  . 2950إِْن جَتْ

�ُه بِِه َبْعَضُكْم َعىل  َبْعٍض  . َل اللَّ 3250َو ال َتَتَمنَّْوا ما َفضَّ
3350َو لُِكلٍّ َجَعْلنا َموايِل  .
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3551َفاْبَعُثوا َحَكاًم  .
3651َو اجْلاِر ِذي اْلُقْربى   .

3651َو اجْلاِر اجْلُنُب .
اِحِب بِاجْلَنِْب  . 3651َو الصَّ

بيِل  3652َو اْبِن السَّ
3652َو ما َمَلَكْت َأْيامُنُكْم .

3752الَّذيَن َيْبَخُلون  .
الَة َو َأْنُتْم ُسكارى  . 4352 ال َتْقَرُبوا الصَّ

4352َو ال ُجنُبًا إاِلَّ عابِري َسبيٍل َحتَّى  َتْغَتِسُلوا  .
4353 َو إِْن ُكنُْتْم َمْرىض  .

ْبت  . 4753َكام َلَعنَّا َأْصحاَب السَّ
5153 َأ مَلْ َتَر إىَِل الَّذيَن ُأوُتوا َنصيبًا ِمَن اْلِكتاِب  .

5453َأْم حَيُْسُدوَن النَّاس  .
5470َو آَتْيناُهْم ُمْلكًا َعظيام .

5554 َفِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َو ِمنُْهْم َمْن َصدَّ َعنُْه َو َكفى  بَِجَهنََّم َسعريا. 
5654 إِنَّ الَّذيَن َكَفُروا بِآياتِنا  .

8654 َو إِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنْها َأْو ُردُّوها  .
وا َلْو َتْكُفُروَن َكام َكَفُروا . 54، 8955َودُّ

9055إاِلَّ الَّذيَن َيِصُلون  .

9156َسَتِجُدوَن آَخريَن .
وا َأْيِدهَيُْم ... َلَم َو َيُكفُّ 9156 َفإِْن مَلْ َيْعَتِزُلوُكْم َو ُيْلُقوا إَِلْيُكُم السَّ

9256 َو ما كاَن ملُِْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إاِلَّ َخَطًأ  .
ُقوا . دَّ 9256إاِلَّ َأْن َيصَّ

56، 9257َفإِْن كاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَة .
دًا . 9357 َو َمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

ْبُتْم يف  َسبيِل اللَّ�ه . َا الَّذيَن آَمنُوا إِذا رَضَ 9457  يا َأهيُّ
10258 َو إِذا ُكنَْت فيِهْم َفَأَقْمَت هَلُُم  .
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37، 10459 َو ال هَتِنُوا يِف اْبتِغاِء اْلَقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأمَلُون  ...
ا َأْنَزْلنا إَِلْيَك اْلِكتاَب  . 10559إِنَّ

12460 َنقريا.
ُيْفتيُكْم فيِهنَّ َو ما ُيْتىل  َعَلْيُكْم   �ُه  َيْسَتْفُتوَنَك يِف النِّساِء ُقِل اللَّ  

...
12745 ،44

12744َو إِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيتامى  َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم  ...
12861 َو إِِن اْمَرَأٌة خاَفْت ِمْن َبْعِلها ُنُشوزًا .

12961َو َلْن َتْسَتطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا .
�ِه  . ا َقَتْلنَا امْلَسيَح عيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللَّ 15762إِنَّ

15762َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه هَلُْم  .
15962 َو إِْن ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه .

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم ِمنُْهْم َو امْلُْؤِمنُوَن ُيْؤِمنُوَن باِم ُأْنِزَل  ... 16263لِكِن الرَّ
16863إِنَّ الَّذيَن َكَفُروا َو َظَلُموا  .

�ُه ُيْفتيُكْم يِف اْلَكالَلِة . 17663 ُقِل اللَّ
17663َو َلُه ُأْخٌت َفَلها نِْصُف ما َتَرك .

سورة املائدة
َا الَّذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد . 165 يا َأهيُّ

165ُأِحلَّْت َلُكْم هَبيَمُة اأْلَْنعاِم  .
�ِه  . 265 ال حُتِلُّوا َشعاِئَر اللَّ

ْهَر احْلَراَم  .  266َو الَ الشَّ
نَي اْلَبْيَت . 266َو الَ آمِّ

وُكْم َعِن امْلَْسِجِد احْلَراِم  ... ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ 266 َو ال جَيْ
َمْت َعَلْيُكُم امْلَْيَتة . 368 ُحرِّ

�ِه بِِه  . 367َو ما ُأِهلَّ لَِغرْيِ اللَّ
ُبُع  ... َيُة َو النَّطيَحُة َو ما َأَكَل السَّ دِّ 367َو امْلُنَْخنَِقُة َو امْلَْوُقوَذُة َو امْلُرَتَ

367َو ما ُذبَِح َعىَل النُُّصِب َو َأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزالم .
368َفَمِن اْضُطرَّ .
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ْمُتْم ِمَن اجْلَواِرِح ُمَكلِّبنَي  . 468َو ما َعلَّ
يِّباُت َو َطعاُم الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم   569اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

569َو امْلُْحَصناُت ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم  .
669إىَِل امْلَرافِق  .

2069 إِْذ َجَعَل فيُكْم َأْنبِياَء َو َجَعَلُكْم ُمُلوكًا  .
2223إِنَّ فيها َقْومًا َجبَّاريَن  .

َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبعنَي َسنًَة َيتيُهوَن يِف اأْلَْرِض  . ا حُمَرَّ 2670َفإهِنَّ
3270َو َمْن َأْحياها َفَكَأنَّام َأْحَيا النَّاَس مَجيعًا .

3371 إِنَّام َجزاُء الَّذيَن حُياِرُبون 
3371َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُام.

3770اْبنَْي آَدَم  .
ُزْنَك الَّذيَن ُيساِرُعون  . ُسوُل ال حَيْ َا الرَّ 4171 يا َأهيُّ

5072َأ َفُحْكَم اجْلاِهِليَِّة َيْبُغوَن .
5272يف  ُقُلوهِبِْم َمَرٌض   .

�ُه َعَلْيِه اجْلَنَّة. َم اللَّ �ِه َفَقْد َحرَّ ْك بِاللَّ ُه َمْن ُيرْشِ 72143إِنَّ
سورة األنعام

12480قاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى  ...
سورة األعراف

45166َو َكَتْبنا َلُه يِف اأْلَْلواِح ِمْن ُكلِّ يَشْ ٍء َمْوِعَظًة َو َتْفصياًل لُِكلِّ يَشْ ٍء .
59123 َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا إىِل  َقْوِمِه  .

ْجَفُة  . 78127 َفَأَخَذهْتُُم الرَّ
اَن ُمْرساها . اَعِة َأيَّ 187171 َيْسَئُلوَنَك َعِن السَّ

سورة األنفال
�َه  . َا الَّذيَن آَمنُوا ال َتُوُنوا اللَّ 2793 يا َأهيُّ

4972إِْذ َيُقوُل امْلُنافُِقوَن َو الَّذيَن يف  ُقُلوهِبِْم  .
َا النَّبِيُّ ُقْل ملَِْن يف  َأْيديُكْم ِمَن اأْلرَْسى   . 7074يا َأهيُّ



 الفهار�س الفنية  ....................................................................................................   283

7551َو ُأوُلوا اأْلَْرحاِم .
سورة التوبة

�ِه َو َرُسولِِه . 375َو َأذاٌن ِمَن اللَّ
375َيْوَم احْلَجِّ اأْلَْكرَبِ  .
كنَي  . 566َفاْقُتُلوا امْلُرْشِ

76، 789إاِلَّ الَّذيَن عاَهْدُتْم ِعنَْد امْلَْسِجِد احْلَراِم .
1290 َو إِْن َنَكُثوا َأْيامهَنُْم .

1991َأ َجَعْلُتْم ِسقاَيَة احْلاجِّ  .
1992الَّذيَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا .

2865َفال َيْقَرُبوا امْلَْسِجَد احْلَراَم َبْعَد عاِمِهْم هذا  .
�ِه  . 3093َو قاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَّ

�ِه  . َُذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهباهَنُْم َأْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ 3193 اتَّ
ة َهَب َو اْلِفضَّ 3193َو الَّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ

�ِه   اللَّ َسبيِل  ُينِْفُقوهَنا يف   َو ال  َة  اْلِفضَّ َو  َهَب  الذَّ َيْكنُِزوَن  الَّذيَن 
...

 � 34
35

25

3693ِمنْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم  .
اَم النَّيس ُء ِزياَدٌة يِف اْلُكْفِر. 3794إِنَّ

�ُه إِْذ َأْخَرَجُه الَّذيَن َكَفُروا ثايِنَ اْثننَْيِ   ُه اللَّ َفَقْد َنرَصَ وُه  إاِلَّ َتنرُْصُ
...

4094

�ِه ِهَي اْلُعْليا. ْفىل  َو َكِلَمُة اللَّ 4094َو َجَعَل َكِلَمَة الَّذيَن َكَفُروا السُّ
4194اْنِفُروا ِخفافًا َو ثِقاال.
4295َلْو كاَن َعَرضًا َقريبًا .

4996  َو ِمنُْهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن يل  .
5096إِْن ُتِصْبَك َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم .

َدقاُت لِْلُفَقراِء . اَم الصَّ 60105إِنَّ
61107 َو ِمنُْهُم الَّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َو َيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن  .

َل  . َذُر امْلُنافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ 64104حَيْ
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َبْعَد  َكَفُروا  َو  اْلُكْفِر  َكِلَمَة  قاُلوا  َلَقْد  َو  قاُلوا  ما  �ِه  بِاللَّ ِلُفوَن  حَيْ
إِْسالِمِهْم ...

74107

77103َو َعىَل الثَّالَثِة الَّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى إِذا ضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض  ...
ُروَن ِمَن اأْلَْعراِب  . 90105َو جاَء امْلَُعذِّ

َعفاِء َو ال َعىَل امْلَْرىض   . 9197َلْيَس َعىَل الضُّ
ْم . 103105ُخْذ ِمْن َأْمواهِلِ

َدقاِت . 103105َو ِمنُْهْم َمْن َيْلِمُزَك يِف الصَّ
َُذوا َمْسِجدًا رِضارًا . 107108َو الَّذيَن اتَّ

�َه َو َرُسوَلُه . 107109َو إِْرصادًا ملَِْن حاَرَب اللَّ
ًة َفَلْن  ... 107109ْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبعنَي َمرَّ

�َه اْشرَتى  ِمَن امْلُْؤِمننَي َأْنُفَسُهْم . 111108إِنَّ اللَّ
اِئُحوَن . 112109السَّ

114109 َو ما كاَن اْستِْغفاُر إِْبراهيَم .
َبُعوُه  �ُه َعىَل النَّبِيِّ َو امْلُهاِجريَن َو اأْلَْنصاِر الَّذيَن اتَّ  َلَقْد تاَب اللَّ

يف   ...
117103

117103َو ضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُسُهْم  .
َتنْيِ  .  ًة َأْو َمرَّ ُْم ُيْفَتنُوَن يف  ُكلِّ عاٍم َمرَّ 126110َأ َو ال َيَرْوَن َأهنَّ

128110َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم  .
128110َعزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّْم  .

سورة يونس
إَِلْيِهْم   َلُقيِضَ  بِاخْلرَْيِ  َّ اْستِْعجاهَلُْم  �ُه لِلنَّاِس الرشَّ اللَّ ُل  ُيَعجِّ َلْو  َو 

...
11111

ْلُه  . 15111 اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ هذا َأْو َبدِّ
َلُه  . 15111ما َيُكوُن يل  َأْن ُأَبدِّ

�َه باِم ال َيْعَلُم  . 18111ُقْل َأ ُتنَبُِّئوَن اللَّ
22112ريٌح عاِصٌف  .

23112إِنَّام َبْغُيُكْم َعىل  َأْنُفِسُكْم .
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26112لِلَّذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنى  َو ِزياَدٌة  .
53115َو َيْسَتنْبُِئوَنَك َأ َحقٌّ ُهَو .

ُه حَلَقٌّ . 53115ُقْل إي َو َريبِّ إِنَّ
ْنيا  . 54115هَلُُم اْلُبرْشى  يِف احْلَياِة الدُّ

وا النَّداَمَة مَلَّا َرَأُوا اْلَعذاَب . 54115َو َأرَسُّ
�ِه َو بَِرمْحَتِِه  . 58112ُقْل بَِفْضِل اللَّ

72137َو َأَنا بِِه َزعيم  .
ُسوا ِمْن ُيوُسَف َو َأخيِه  . 87139يا َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

يَك بَِبَدنَِك . 92115َفاْلَيْوَم ُننَجِّ
ْأنا َبني  إرِْسائيَل . 93116 َو َلَقْد َبوَّ

94116َفإِْن ُكنَْت يف  َشكٍّ  .
94116َفْسَئِل الَّذيَن َيْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلَك  .

98116َفَلْو ال كاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعها إيامهُنا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس  .
سورة هود

ْوا . 3121َو إِْن َتَولَّ
ٍة َمْعُدوَدة . 8121إىِل  ُأمَّ

ْنساَن ِمنَّا َرمْحًَة. 9122َو َلِئْن َأَذْقنَا اإْلِ
12122 َفَلَعلََّك تاِرٌك َبْعَض ما ُيوحى  إَِلْيَك .

17122 َأ َفَمْن كاَن َعىل  َبيِّنٍَة ِمْن َربِِّه 
17123َو َيْتُلوُه شاِهٌد ِمنُْه .

ِْم  . 18123َو َيُقوُل اأْلَْشهاُد هُؤالِء الَّذيَن َكَذُبوا َعىل  َرهبِّ
38124َو ُكلَّام َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمنُْه  .

125، 45َربِّ إِنَّ اْبني  ِمْن َأْهيل   .
126

50126َو إىِل  عاٍد َأخاُهْم ُهودًا  .
61127َو إىِل  َثُموَد َأخاُهْم صاحِلًا  .



...........................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   286

69128بِِعْجٍل َحنيذ .
ناها بِإِْسحاَق َو ِمْن َوراِء إِْسحاَق َيْعُقوب َ . ْ 71139َفَبرشَّ

71128َفَضِحَكْت .
يٍل  . 82128ِمْن ِسجِّ

َمًة  . 83128ُمَسوَّ
84129 َو إىِل  َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيبًا .
شيُد. 87129 إِنََّك أَلَْنَت احْلَليُم الرَّ

ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يف  ِدياِرِهْم جاثِمني َ. 94129َو َأَخَذِت الَّذيَن َظَلُموا الصَّ
101129َتْتبِيٍب .

ُم َنْفٌس إاِلَّ بِإِْذنِِه َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َو َسعيٌد. 105129َيْوَم َيْأِت ال َتَكلَّ
ا الَّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر هَلُْم فيها َزفرٌي َو َشهيق ٌ . 106130 َفَأمَّ

امواُت َو اأْلَْرُض إاِلَّ ما شاَء َربَُّك . 107130 خالِديَن فيها ما داَمِت السَّ
ا الَّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اجْلَنَِّة . 108130َو َأمَّ

108130جَمُْذوٍذ.
يِّئاِت  .  114130إِنَّ احْلََسناِت ُيْذِهْبَن السَّ

سورة يوسف
4141إِْذ قاَل ُيوُسُف أِلَبيِه يا َأَبِت إيِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكبًا ...

يل   َرَأْيُتُهْم  اْلَقَمَر  َو  ْمَس  الشَّ َو  َكْوَكبًا  َعرَشَ  َأَحَد  َرَأْيُت  إيِنِّ 
ساِجدين َ. 

4131

5131َفَيكيُدوا َلَك َكْيدًا.
. 8132قاُلوا َلُيوُسُف َو َأُخوُه َأَحبُّ

وُه بِضاَعًة . 11132َو َأرَسُّ
17132 يا َأبانا ما َلَك ال َتْأَمنَّا َعىل  ُيوُسَف .

18132َعىل  َقميِصِه بَِدٍم َكِذٍب .
20133بَِثَمٍن َبْخٍس  .

20133 َمْثواُه .
تي  ُهَو يف  َبْيتِها َعْن َنْفِسِه. 23134َو راَوَدْتُه الَّ
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ْت بِِه َو َهمَّ هِبا. 24133َو َلَقْد مَهَّ
24134َو اْسَتَبَقا اْلباَب  .

وَء َو اْلَفْحشاَء  . َف َعنُْه السُّ 24133َكذلَِك لِنرَْصِ
26134إِْن كاَن َقميُصُه  .

ا َنراَك ِمَن امْلُْحِسننِيَ . 33135إِنَّ
ْجُن َأَحبُّ إيَِلَّ مِمَّا َيْدُعوَنني  إَِلْيِه . 33135قاَل َربِّ السِّ

ٍة  . َكَر َبْعَد ُأمَّ 45122 َو ادَّ
ون َ. 49135َو فيِه َيْعرِصُ

52133ذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ مَلْ َأُخنُْه بِاْلَغْيِب .
55136قاَل اْجَعْلني  َعىل  َخزاِئِن اأْلَْرِض .

67136ال َتْدُخُلوا ِمْن باٍب واِحٍد .
ُتَها اْلعرُي إِنَُّكْم َلساِرُقون َ. 76137َأيَّ

131، 76َكذلَِك ِكْدنا لُِيوُسَف .
137

َق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل. ْق َفَقْد رَسَ 77137 إِْن َيرْسِ
ها ُيوُسُف يف  َنْفِسِه. 137 77َفَأرَسَّ

79137إاِلَّ َمْن َوَجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدُه .
82215َو ْسَئِل اْلَقْرَية

84138َفُهَو َكظيم ٌ.
ْت َعْيناُه . 84138َو اْبَيضَّ

�ِه َتْفَتُؤا َتْذُكُر ُيوُسَف. 85138  قاُلوا َتاللَّ
86139قال إنام أشكو بثي وحزين اىل اهلل وأعلم من اهلل ما ال ...

140، 89قاَل َهْل َعِلْمُتْم ما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأخيِه إِْذ َأْنُتْم جاِهُلون 
141

�ُه َلُكْم .  9286ال َتْثريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَّ
94141ُتَفنُِّدون ِ.

98141َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َريبِّ .
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ُكون . �ِه إاِلَّ َو ُهْم ُمرْشِ 106143َو ما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاللَّ
سورة الرعد

4145ِصنْواٌن  .
6145امْلَُثالُت .

7145 إِنَّام َأْنَت ُمنِْذٌر َو لُِكلِّ َقْوٍم هاد.
8146 َو ما َتغيُض اأْلَْرحاُم .

�ِه . باٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَّ 11146َلُه ُمَعقِّ
ْعُد بَِحْمِدِه. 13147َو ُيَسبُِّح الرَّ

13147َو ُهَو َشديُد امْلِحال ِ .
ْيِه إىَِل امْلاِء لَِيْبُلَغ فاُه َو ما ُهَو بِبالِِغِه . 147، 14إاِلَّ َكباِسِط َكفَّ

148
14148إاِلَّ يف  َضالٍل.

ْيُل َزَبدًا رابِيًا . 17148َفاْحَتَمَل السَّ
�ُه بِِه َأْن ُيوَصَل. 21148َو الَّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اللَّ
�ِه ِمْن َبْعِد ميثاِقِه. 25149 الَّذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اللَّ

�ُه بِِه َأْن ُيوَصَل. 25149َو َيْقَطُعوَن ما َأَمَر اللَّ
29149ُطوبى  هَلُْم.

29149َو ُحْسُن َمآب ٍ.
باُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه اأْلَْرُض َأْو ُكلَِّم ... ْت بِِه اجْلِ َ 31150َأنَّ ُقْرآنًا ُسريِّ

31150قاِرَعٌة .
�ُه َفام َلُه ِمْن هاٍد . 33150َو َمْن ُيْضِلِل اللَّ

َقْوا. 35150تِْلَك ُعْقَبى الَّذيَن اتَّ
35150 َو ُعْقَبى اْلكافِريَن النَّاُر.

�ِه ِمْن َويِلٍّ َو ال واٍق . 37150ما َلَك ِمَن اللَّ
�ُه ما َيشاُء َو ُيْثبُِت َو ِعنَْدُه ُأمُّ اْلِكتاب ِ . 39151 َيْمُحوا اللَّ
ا َنْأيِت اأْلَْرَض َننُْقُصها ِمْن َأْطرافِها  . 41152َأ َو مَلْ َيَرْوا َأنَّ
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43152َو َمْن ِعنَْدُه ِعْلُم اْلِكتاب ِ.
سورة إبراهيم

�ِه. اِم اللَّ ْرُهْم بَِأيَّ 5153َو َذكِّ
ُكْم . َن َربُّ 7153َو إِْذ َتَأذَّ

7153َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَزيَدنَُّكْم .
15154َو خاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنيٍد.

سورة الجر
ُل امْلَالِئَكَة إاِلَّ بِاحْلَقِّ َو ما كاُنوا إِذًا ُمنَْظرين َ .  8155ما ُننَزِّ

8155َو ما كاُنوا إِذًا ُمنَْظرين َ. 
امِء.  14155َو َلْو َفَتْحنا َعَلْيِهْم بابًا ِمَن السَّ

امِء ُبُروجًا. 16155 َو َلَقْد َجَعْلنا يِف السَّ
ُموم ِ . 27156َو اجْلَانَّ َخَلْقناُه ِمْن َقْبُل ِمْن ناِر السَّ

42156 إِنَّ ِعبادي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن .
َك بُِغالٍم َعليم ٍ. ُ ا ُنَبرشِّ 53156إِنَّ

ون َ. ُ نَِي اْلِكرَبُ َفبَِم ُتَبرشِّ مُتُوين  َعىل  َأْن َمسَّ ْ 54156 قاَل َأ َبرشَّ
ناَك بِاحْلَقِّ َفال َتُكْن ِمَن اْلقانِطني َ . ْ 55156َبرشَّ

ا َلبَِسبيٍل ُمقيم ٍ . مني * َو إهِنَّ 75 �  إِنَّ يف  ذلَِك آَلياٍت لِْلُمَتَوسِّ
76

157

78151َو إِْن كاَن َأْصحاُب اأْلَْيَكِة َلظاملنِي َ . 
ْجِر امْلُْرَسلني َ . َب َأْصحاُب احْلِ 80157َو َلَقْد َكذَّ

87157َو َلَقْد آَتْيناَك َسْبعًا ِمَن امْلَثاين .
ْجِر . َب َأْصحاُب احْلِ 89101َكذَّ

91157الَّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعضني َ.
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سورة النحل
ًة قانِتًا  . 120121ُأمَّ

ُتْم  ... 12634َو إِْن عاَقْبُتْم َفعاِقُبوا بِِمْثِل ما ُعوِقْبُتْم بِِه َو َلِئْن َصرَبْ
سورة الكهف

13162َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم.
21162َ َأْعَثْرنا َعَلْيِهْم.

22162َسَيُقوُلوَن َثالَثٌة رابُِعُهْم َكْلُبُهْم.
22162َو ثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم.

22163َفال مُتاِر فيِهْم إاِلَّ ِمراًء ظاِهرًا.
22163َو ال َتْسَتْفِت فيِهْم ِمنُْهْم َأَحدًا.

�ُه َأْعَلُم باِم َلبُِثوا. 26163ُقِل اللَّ
ُكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َو َمْن شاَء َفْلَيْكُفْر ... 29163َو ُقِل احْلَقُّ ِمْن َربِّ

ا َأْعَتْدنا لِلظَّاملنَِي ... 29163َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َو َمْن شاَء َفْلَيْكُفْر إِنَّ

2929نارًا َأحاَط هِبِْم رُساِدُقها َو إِْن َيْسَتغيُثوا ُيغاُثوا باِمٍء َكامْلُْهِل  .
46164امْلاُل َو اْلَبنُوَن زينَُة  .

ناُهْم َفَلْم  ... باَل َو َتَرى اأْلَْرَض باِرَزًة َو َحرَشْ ُ اجْلِ 47165َو َيْوَم ُنَسريِّ
51165َعُضدًا.

60165َو إِْذ قاَل ُموسى  لَِفتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن  ...
62166آتِنا َغداَءنا َلَقْد َلقينا ِمْن َسَفِرنا هذا َنَصبًا.

فينَِة َخَرَقها قاَل َأ َخَرْقَتها... 71167َفاْنَطَلقا َحتَّى إِذا َرِكبا يِف السَّ
74167  َأ َقَتْلَت َنْفسًا َزِكيًَّة بَِغرْيِ َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ُنْكرًا .

75168 قاَل إِنََّك َلْن َتْسَتطيَع َمِعَي َصرْبًا.
77168َفاْنَطَلقا َحتَّى إِذا َأَتيا َأْهَل َقْرَيٍة .

77168إِْن َسَأْلُتَك َعْن يَشْ ٍء َبْعَدها َفال ُتصاِحْبني  َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدينِّ  ...
َْذَت َعَلْيِه َأْجرًا . 77168َلْو ِشْئَت الَتَّ

78168هذا فِراُق َبْيني  َو َبْينَِك .
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فينَُة َفكاَنْت ملَِساكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن... ا السَّ 79168َأمَّ
ا اْلُغالُم َفكاَن َأَبواُه ُمْؤِمننَْيِ َفَخشينا َأْن ُيْرِهَقُهام ُطْغيانًا  ... 80169َو َأمَّ

َتُه ... داُر َفكاَن لُِغالَمنْيِ َيتيَمنْيِ يِف امْلَدينَِة َو كاَن حَتْ ا اجْلِ 82169َو َأمَّ
83 �  َو َيْسَئُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلوا َعَلْيُكْم ِمنُْه ِذْكرًا...

84
169

ْمِس . 85 �  َفَأْتَبَع َسَببا*  َحتَّى إِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ
86

170

َو  مَحَِئٍة  َعنْيٍ  يف   َتْغُرُب  َوَجَدها  ْمِس  الشَّ َمْغِرَب  َبَلَغ  إِذا  َحتَّى 
َوَجَد ...

86170

اَء. 89171َفإِذا جاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ
90170مَلْ َنْجَعْل هَلُْم ِمْن ُدوهِنا ِسرْتًا.

كنيَ  . 94158  َفاْصَدْع باِم ُتْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن امْلُرْشِ
95170َأْجَعْل َبْينَُكْم َو َبْينَُهْم َرْدمًا.

103171َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاأْلَْخرَسيَن َأْعامال. 
ْك ... ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل صاحِلًا َو ال ُيرْشِ 110143َفَمْن كاَن َيْرُجوا لِقاَء َربِّ

سورة مريم
ْأُس َشْيبًا . 4173َو اْشَتَعَل الرَّ

5173َو إيِنِّ ِخْفُت امْلَوايِلَ .
7173مَلْ َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا.

11174َفَأْوحى  إَِلْيِهْم .
13174َو َحنانًا .

16174إِِذ اْنَتَبَذْت .
22174َمكانًا َقِصيًّا.

مْحِن َصْومًا . 26175إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ
كاِة. الِة َو الزَّ 31175َو َأْوصاين  بِالصَّ

ِة. 39175َو َأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلَرْسَ
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175، 50َو َجَعْلنا هَلُْم لِساَن ِصْدٍق َعِليًّا.
273

57176َو َرَفْعناُه َمكانًا َعِليًّا.
59176 َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف  .

68176ِجثِيًّا.
71176 َو إِْن ِمنُْكْم إاِلَّ واِرُدها كاَن َعىل  َربَِّك َحْتاًم َمْقِضيًّا.

اَعَة . ا السَّ ا اْلَعذاَب َو إِمَّ 75177 َحتَّى إِذا َرَأْوا ما ُيوَعُدوَن إِمَّ
ا. احِلاُت َخرْيٌ ِعنَْد َربَِّك َثوابًا َو َخرْيٌ َمَردًّ 76177َو اْلباِقياُت الصَّ

ا. ُهْم َأزًّ ياطنَي َعىَل اْلكافِريَن َتُؤزُّ ا َأْرَسْلنَا الشَّ 83178َأ مَلْ َتَر َأنَّ
ا.  84179إِنَّام َنُعدُّ هَلُْم َعدًّ

مْحِن َوْفدًا*َو َنُسوُق امْلُْجِرمنَي ... 85 � َيْوَم َنْحرُشُ امْلُتَّقنَي إىَِل الرَّ
86

179

مْحِن َعْهدا. ََذ ِعنَْد الرَّ فاَعَة إاِلَّ َمِن اتَّ 87180ال َيْمِلُكوَن الشَّ
96181إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا.

احِلاِت . 96181 َو َعِمُلوا الصَّ
ا. مْحُن ُودًّ احِلاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّ 96181إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

ا . 97181َو ُتنِْذَر بِِه َقْومًا ُلدًّ
98181ِرْكزا.

سورة طه
1183 � 2 طه *  ما َأْنَزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى .

ْ يل  َأْمري  * َو اْحُلْل ُعْقَدًة  ْح يل  َصْدري  * َو َيرسِّ قاَل َربِّ ارْشَ
ِمْن...

 � 25
35

 ،183
185

29185 َوزيرًا ِمْن َأْهيل .
29185ِمْن َأْهيل .

31186اْشُدْد بِِه َأْزري  .
ْكُه يف  َأْمري . 32186َو َأرْشِ
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190، 54إِنَّ يف  ذلَِك آَلياٍت أِلُويِل النُّهى 
191

64131َفَأمْجُِعوا َكْيَدُكْم .
اٌر ملَِْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاحِلًا ُثمَّ اْهَتدى  .  191�82194َو إيِنِّ َلَغفَّ

82193ُثمَّ اْهَتدى  .
اِعَي ال ِعَوَج َلُه.. 194، 108َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعوَن الدَّ

195
سًا.  مْحِن َفال َتْسَمُع إاِلَّ مَهْ 195، 108َو َخَشَعِت اأْلَْصواُت لِلرَّ

196
مْحُن َو َريِضَ َلُه َقْوال . فاَعُة إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ 109�  َيْوَمِئٍذ ال َتنَْفُع الشَّ

112
197

111197َو َعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َو َقْد خاَب َمْن مَحََل ُظْلام.
احِلاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفال خَياُف ُظْلاًم َو ال   َو َمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

َهْضام
112197

197�115200َو َلَقْد َعِهْدنا إىِل  آَدَم ِمْن َقْبُل َفنيَِسَ َو مَلْ َنِجْد َلُه َعْزمًا .
ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي    قاَل اْهبِطا ِمنْها مَجيعًا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّ

...
123200

َبَع ُهداَي َفال َيِضلُّ َو ال َيْشقى  . 123202َفَمِن اتَّ
َعْن  َأْعَرَض  َمْن  َو   * َيْشقى   َو ال  َيِضلُّ  َفال  ُهداَي  َبَع  اتَّ َفَمِن 

ِذْكري ...
-123

127

202

124203َو َمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكري َفإِنَّ َلُه َمعيَشًة َضنْكًا.
ُه َيْوَم اْلِقياَمِة َأْعمى . 125203َو َنْحرُشُ

125203َأَتْتَك آياُتنا .
َتني  َأْعمى  َو َقْد ُكنُْت َبصريا*  قاَل َكذلَِك َأَتْتَك ... 125203 مِلَ َحرَشْ

َف َو مَلْ ُيْؤِمْن بِآياِت َربِِّه. 127203َو َكذلَِك َنْجزي َمْن َأرْسَ
127203َو مَلْ ُيْؤِمْن بِآياِت َربِِّه.

ِه َو َلَعذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َو َأْبقى . 127203َو مَلْ ُيْؤِمْن بِآياِت َربِّ
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128146َأ َفَلْم هَيِْد هَلُْم .
يف   َيْمُشوَن  اْلُقُروِن  ِمَن  َقْبِلِهْم  ِمْن  َأْهَلْكنا  َكْم  هَلُْم  هَيِْد  مَلْ  َو  َأ   

َمساِكنِِهْم.
128201

128201إِنَّ يف  ذلَِك آَلياٍت أِلُويِل النُّهى .
ى  . 129201َو َلْو ال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلكاَن لِزامًا َو َأَجٌل ُمَسمًّ

ْمِس َو َقْبَل ُغُروهِبا . 130201َو َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ
ْمِس َو َقْبَل ُغُروهِبا  . 130200َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

الِة َو اْصَطرِبْ َعَلْيها  . 132203،204 َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
اِط  ... بَُّصوا َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصحاُب الرصِّ بٌِّص َفرَتَ 135204،205ُقْل ُكلٌّ ُمرَتَ

ِويِّ َو َمِن اْهَتدى  . اِط السَّ 135205،206 َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصحاُب الرصِّ
سورة األنبياء

وا النَّْجَوى الَّذيَن َظَلُموا . 3207،208َو َأرَسُّ
ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمون َ. 208�7209َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ

9223ثايِنَ ِعْطِفِه  .
10210َلَقْد َأْنَزْلنا إَِلْيُكْم ِكتابًا فيِه ِذْكُرُكْم َأ َفال َتْعِقُلون  .

وا َبْأَسنا إِذا ُهْم ِمنْها َيْرُكُضون  . 210�12212 َفَلامَّ َأَحسُّ
َلَعلَُّكْم  َمساِكنُِكْم  َو  فيِه  ُأْتِرْفُتْم  ما  إىِل   اْرِجُعوا  َو  َتْرُكُضوا   ال 

ُتْسَئُلون .
13212

ا ُكنَّا ظاملنِي  14213قاُلوا يا َوْيَلنا إِنَّ
14211َفام زاَلْت تِْلَك َدْعواُهْم َحتَّى َجَعْلناُهْم َحصيدًا خاِمدين َ .

24213هذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َو ِذْكُر َمْن َقْبيل .
ال  ُمْكَرُمون *   ِعباٌد  َبْل  ُسْبحاَنُه  َوَلدًا  مْحُن  الرَّ ََذ  اتَّ قاُلوا  َو 

َيْسبُِقوَنُه ...
 � 26

28
213،214

 ال َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقْوِل َو ُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلون * َيْعَلُم ما َبنْيَ َأْيدهيِْم  
...

 � 27
28

214

47214،215َو َنَضُع امْلَوازيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقياَمِة .
ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرنا َو َأْوَحْينا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلرَْياِت ... 73215،216َو َجَعْلناُهْم َأِئمَّ
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73216فِْعَل اخْلرَْياِت.
89216َربِّ ال َتَذْرين  َفْردًا َو َأْنَت َخرْيُ اْلواِرثني  .

96171َحتَّى إِذا ُفتَِحْت َيْأُجوُج َو َمْأُجوُج.
101219،217،177 إِنَّ الَّذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسنى  ُأولِئَك َعنْها ُمْبَعُدون  .

101220إِنَّ الَّذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسنى  ُأولِئَك َعنْها ُمْبَعُدون  *ال ...
102217ال َيْسَمُعوَن َحسيَسها َو ُهْم يف  َما اْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم خالُِدون  .

اُهُم امْلَالِئَكُة هذا َيْوُمُكُم الَّذي  ... ُزهُنُُم اْلَفَزُع اأْلَْكرَبُ َو َتَتَلقَّ 103219 ال حَيْ
اُهُم امْلَالِئَكُة هذا َيْوُمُكُم الَّذي ُكنُْتْم ُتوَعُدون  . 103219َو َتَتَلقَّ

ُبوِر . 105221َو َلَقْد َكَتْبنا يِف الزَّ
ْكِر . ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ 105222 َو َلَقْد َكَتْبنا يِف الزَّ

ْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثها ِعباِدي  ... ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ 105221 َو َلَقْد َكَتْبنا يِف الزَّ
احِلُون َ . 105221َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثها ِعباِدَي الصَّ

106221إِنَّ يف  هذا َلَبالغًا لَِقْوٍم عابِدين َ.
سورة الج

�ِه بَِغرْيِ ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال ِكتاٍب  َو ِمَن النَّاِس َمْن جُياِدُل يِف اللَّ
ُمنري ...

9 � 8223

ْنيا َو اآْلِخَرِة َفْلَيْمُدْد  ... �ُه يِف الدُّ ُه اللَّ 15224َمْن كاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َينرُْصَ
ِْم َفالَّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعْت... 19 �  هذاِن َخْصامِن اْخَتَصُموا يف  َرهبِّ

22
 � 224

226
20226ُقطَِّعْت هَلُْم ثِياٌب ِمْن ناٍر .

احِلاِت َجنَّاٍت جَتْري.. �َه ُيْدِخُل الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ 23 � إِنَّ اللَّ
24

225

يِِّب ِمَن اْلَقْوِل َو ُهُدوا إىِل  رِصاِط احْلَميِد. 24226  َو ُهُدوا إىَِل الطَّ
25226،227َمْن ُيِرْد فيِه بِإحِْلاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعذاٍب َأليم ٍ .

ُجوِد . ِع السُّ كَّ ْر َبْيتَِي لِلطَّاِئفنَي َو اْلقاِئمنَي َو الرُّ 26227َو َطهِّ
27228،227 ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َو ْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم .

�ِه َفُهَو َخرْيٌ َلُه ِعنَْد َربِِّه. 30228َو َمْن ُيَعظِّْم ُحُرماِت اللَّ
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ٍة َجَعْلنا َمنَْسكًا ُهْم ناِسُكوُه َفال ُيناِزُعنََّك يِف اأْلَْمِر ... 34239 لُِكلِّ ُأمَّ
�ُه َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم... 34229�35وبرش املخبتني * الَّذيَن إِذا ُذِكَر اللَّ

اٍن  َخوَّ ُكلَّ  حُيِبُّ  ال  �َه  اللَّ إِنَّ  آَمنُوا  الَّذيَن  َعِن  ُيدافُِع  �َه  اللَّ إِنَّ   
َكُفور.

38230

ِهْم َلَقديٌر  �َه َعىل  َنرْصِ ُْم ُظِلُموا َو إِنَّ اللَّ 39230 ُأِذَن لِلَّذيَن ُيقاَتُلوَن بَِأهنَّ
�ِه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض... . 40232َو َلْو ال َدْفُع اللَّ

احِلاِت هَلُْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكريم ٌ ... 50234�52 َفالَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ
َأْلَقى   مَتَنَّى  إِذا  إاِلَّ  َنبِيٍّ  ِمْن َرُسوٍل َو ال  َقْبِلَك  ِمْن  َأْرَسْلنا  َو ما 

....
52236�234

ْيطاُن يف  ُأْمنِيَّتِِه . 52237إِذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ
ْيطاُن. �ُه ما ُيْلِقي الشَّ 52237 يف  ُأْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اللَّ
�ُه َعليٌم َحكيم ٌ . �ُه آياتِِه َو اللَّ 52237ُثمَّ حُيِْكُم اللَّ

ُزَقنَُّهُم  َلرَيْ ماُتوا  َأْو  ُقتُِلوا  ُثمَّ  �ِه  اللَّ َسبيِل  يف   هاَجُروا  الَّذيَن  َو 
�ُه  ... اللَّ

58238

ُه ... نَّ 60238 ذلَِك َو َمْن عاَقَب بِِمْثِل ما ُعوِقَب بِِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَينرُْصَ

�ِه َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم... 67239َو جاِهُدوا يِف اللَّ
ُكْم ... َا الَّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَّ 77241،240�78 يا َأهيُّ

سورة املؤمنون
1243�11َقْد َأْفَلَح امْلُْؤِمنُون *  الَّذيَن ُهْم يف  َصالهِتِْم خاِشُعون  ...

ُكْم َفاتَُّقون  . ًة واِحَدًة َو َأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ 52244،243َو إِنَّ هِذِه ُأمَّ
ِْم ُمْشِفُقون . 57244إِنَّ الَّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِّ

ِْم راِجُعون . ُْم إىِل  َرهبِّ 60246،245 َو الَّذيَن ُيْؤُتوَن ما آَتْوا َو ُقُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ
اِط َلناِكُبون  . 74247،246َو إِنَّ الَّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الرصِّ

ا ُتِرَينِّي ما ُيوَعُدون . 93248،247ُقْل َربِّ إِمَّ
102249،248َفَمْن َثُقَلْت َموازينُُه َفُأولِئَك ُهُم امْلُْفِلُحون  .

105249 َأ مَلْ َتُكْن آيايت  ُتْتىل  َعَلْيُكْم .
ُبون َ. 105249َفُكنُْتْم هِبا ُتَكذِّ
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نا َغَلَبْت َعَلْينا ِشْقَوُتنا َو ُكنَّا َقْومًا ضالِّني َ. 106249 قاُلوا َربَّ
111250ُهُم اْلفاِئُزون َ.

سورة النور
اين  َفاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمنُْهام ِماَئَة َجْلَدٍة. انَِيُة َو الزَّ 247الزَّ

247بِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة.
امواِت َو اأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشكاٍة فيها ِمْصباٌح   �ُه ُنوُر السَّ اللَّ

...
35252

35251،250فيها ِمْصباٌح امْلِْصباُح يف  ُزجاَجٍة.
�ُه َأْن ُتْرَفَع َو ُيْذَكَر فيَها اْسُمُه... 36253�37يف  ُبُيوٍت َأِذَن اللَّ

سورة الفرقان

54257،255َو ُهَو الَّذي َخَلَق ِمَن امْلاِء َبرَشًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهرًا .
مْحِن الَّذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْونًا َو إِذا ... 259�63261َو ِعباُد الرَّ

�ُه  اللَّ ُل  ُيَبدِّ َفُأْولِئَك  َو َعِمَل َعَماًل صاحِلًا  آَمَن  َو  َمْن تاَب  إاِلَّ   
َسيِّئاهِتِْم ...

70262،261

�ُه َغُفورًا َرحيام. �ُه َسيِّئاهِتِْم َحَسناٍت َو كاَن اللَّ ُل اللَّ 70264َفُأْولِئَك ُيَبدِّ

َة َأْعنُيٍ  ... اتِنا ُقرَّ يَّ نا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُذرِّ 74265،264َو الَّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ
َة َأْعنُيٍ َو اْجَعْلنا لِْلُمتَّقنَي   اتِنا ُقرَّ يَّ نا َهْب َلنا ِمْن َأْزواِجنا َو ُذرِّ َربَّ

...
74267

74266واجعلنا للمتقني إمامًا .
ا َو ُمقامًا. 76260َحُسنَْت ُمْسَتَقرًّ

سورة الشعراء
امِء آَيًة َفَظلَّْت َأْعناُقُهْم هَلا  ... ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ 269�4271إِْن َنَشْأ ُننَزِّ

ِمَن  َجَعَلني   َو  ُحْكاًم  َريبِّ  يل   َفَوَهَب  ِخْفُتُكْم  مَلَّا  ِمنُْكْم  َفَفَرْرُت 
امْلُْرَسلني َ ... 

20272،271

62146َكالَّ إِنَّ َمعي  َريبِّ َسَيْهدين ِ . 
84272 َو اْجَعْل يل  لِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخرين َ .

100274،273�101 َفام َلنا ِمْن شافِعني َ *  َو ال َصديٍق مَحيم ٍ .
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سورة النمل
ٍة َفْوجًا . 83165َو َيْوَم َنْحرُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

سورة العنكبوت
69146 َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا.

سورة األحزاب
َرُكْم   ُيَطهِّ َو  اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  �ُه  اللَّ ُيريُد  إِنَّام 

...
33253،204

سورة فاطر
ٍة إاِلَّ َخال فيها َنذير 24121َو إِْن ِمْن ُأمَّ

سورة الصافات
احِلني َ . ناُه بِإِْسحاَق َنبِيًّا ِمَن الصَّ ْ 112139َو َبرشَّ
سورة غافر

6020اْدُعوين  َأْسَتِجْب َلُكْم.
سورة فصلت

17146َفَهَدْيناُهْم .
سورة الاثية

ٍة. 28122 َو َترى  ُكلَّ ُأمَّ

3221إِْن َنُظنُّ إاِلَّ َظنًّا.
سورة الفتح

ْوِء. 1221َو َظنَنُْتْم َظنَّ السَّ
سورة الجرات

990َو إِْن طاِئَفتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَي.
سورة املمتحنة
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ُكْم َأْولِياَء . ي َو َعُدوَّ َا الَّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ 192،78 يا َأهيُّ
َا النَّبِيُّ إِذا جاَءَك امْلُْؤِمناُت . 1288 يا َأهيُّ

سورة نوح
ارا. ُه كاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ 10127اْسَتْغِفُروا َربَّ

ارًا. 26124َربِّ ال َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلكافِريَن َديَّ
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2 ـ فهرس األحاديث .
رقم الصفحةالقائلطرف الديث
حرف األلف

244الباقرآل حممد .
آل حممد وَمن تابعهم عىل منهاجهم واألرض أرض 

اجلنة .  
222الكاظم

33الصادقأبى اهلل أن ُيدخل شيئًا من بدن محزة النار .
75السجاداألذان أمري املؤمنني .

أخذ اهلل امليثاق عىل النبيني فقال ألست بربكم قالوا 
بىل وان ...

199الباقر

88الرسولأدخلن ايديكن يف املاء، فاين ال أصافح النساء .
أدرك القوم وسلهم عام قالوا، فان أنكروا فأخربهم 

بام قالوا .
104الرسول

إذا بلغ آل أيب العاص ثالثون رجاًل صريوا مال اهلل 
دوالً ...

26الرسول

إذا حرضت وفاته، واجتمع الناس عنده، قال اللهم 
فاطر ...

180الرسول

معهم،  جاهدنا  صفتهم  هذه  الذين  هؤالء  رأينا  إذا 
وكان اجلهاد ...

109السجاد

إذا قام القائم تال هذه اآلية خماطبًا للناس: )ففرت 
منكم ...

272الصادق 

بالشام فهربوا  أمية  بني  القائم وبعث اهلل  قام  إذا 
اىل الروم ...

212الباقر

يأجوج  فخرج  السد  اهلل  ألقى  الزمان  آخر  كان  إذا 
ومأجوج اىل ...

...171

الناس يف صعيد واحد  اهلل  القيامة مجع  يوم  إذا كان 
من األولني ...

196الباقر

82الرسولإذن كان اهلل خيزيك يا أبا سفيان .
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إذن يدعونكم اىل دينهم، قال ثم أومأ بيده اىل صدره 
وقال نحن ...

209الباقر

55الرسولإذهب فانظر ما أقدم أشجع .
اشتد غضب اهلل عىل اليهود حيث قالوا عزير ابن اهلل 

واشتد ...
92الرسول 

أرشق ثبريًا، ارشق ثبريًا، اللهم إين أسألك ما سألك 
أخي ...

184الرسول 

. )(42الصادقاصربوا عىل الفرائض ورابطوا مع األئمة
88الرسول اصعد الكعبة وارم .

73الرسولأعانك عليهام أحد ؟ ... ذاك من املالئكة .
إن  باسالمك  أعلم  اهلل   ... أخيك  وابن  نفسك  افد 

يك ما ذكرت ...
73الرسول

أنتم  ما  فقال   )... اهلل  )يمحوا   ... اآلية  هذه  إقرأ 
عرب وهل ...

151الصادق

أال كل دم كان يف اجلاهلية فهو حتت قدمي وأول ما 
أضع ...

87الرسول

. )(194الصادقاىل والية أمري املؤمنني
205،194الباقراىل واليتنا .

208الباقرالذين ظلموا آل حممد حقهم .
يديه  بني  من  العقبات  يكون  كيف  العرب،  ألستم 

ومن خلفه ...
146الصادق

اللهم ان نبيك موسى بن عمران سألك، قال: )رب 
ارشح يل ...

185الرسول

بدر  يوم  احلارث  بن  عبيدة  مني  أخذت  انك  اللهم 
وأخذت مني ...

217الرسول 

88الرسول اللهم اهِد قومي فاهنم ال يعلمون .
قريش  يتهدنون  التي  اهلدنة  فهي  ُأحد  انقطاع  أما 

حُيدثون ...
77الرسول 

أما انه ليس الدخول ولكنه مثل قول االنسان وردت 
ماء بني ...

177الصادق
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أمرهم بالركوع والسجود وعبادة اهلل وقد افرتضها 
اهلل عليهم ... 

241الصادق

أمري املؤمنني)( وانام نزل ويتلوه شاهد منه، إمام 
ورمحة ...

123الصادق

ان آدم بقي عىل الصفا أربعني صباحًا ساجدًا يبكي 
عىل اجلنة ...

17الصادق

ان أصحاب الكهف كانوا يف زمن ملك جبار عات 
كافر يدعوا ...

169الصادق 

املالئكة  من  ملك  عىل  غضب  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان 
فقطع جناحيه ...

175الصادق 

وعلمني  الطني  يف  أمتي  يل  مثل  سبحانه  اهلل  ان 
أسامءهم كام ...

263الرسول

ان أيام اهلل ثالثة، يوم القيامة ويوم املوت ويوم القائم 
.

...153

إن خافت امرأة من بعلها أن يطلقها أو ُيعرض عنها 
فقالت ...

61الكاظم

دخل  حتى  القرنني  ذي  مقدمة  عىل  كان  اخلرض  ان 
بالد الظلامت ...

...171

ان ذلك املاء كان ماء احليوان فحيي احلوت ودخل 
يف املاء ...

...166

وانه  بمالئكته  يمدين  وان  نرصته  وعدين  ريب  ان 
نارصين هبم ...

224الرسول 

صل  اللهم  تقول  بالعرش  معلقة  حممد  آل  رحم  ان 
من وصلني ...

148الصادق

ان رسول اهلل سأل ربه أن حييي له رجاًل من عاد 
االوىل ...

...126

القيامة  ان رسول اهلل قال: ان عليًا وشيعته يوم 
عىل كثبان ...

219الباقر

كأين  بكر  اليب  قال  الغار  يف  كان  ملا   الرسول ان 
أنظر اىل ...

93الرسول 
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ان الشياطني قبل مولد النبي كانوا يعرجون اىل 
السامء فلام ...

...155

ان عليًا وشيعته يوم القيامة عىل كثبان املسك االذفر 
يفزع ...

219الرسول 

وما  الناس  عليك  فافعل،  ُتعرف  ال  ان  قدرت  ان 
عليك أن يكون ...

246الصادق

يف  واملشكاة  املشكاة  كمثل  اهلل  كتاب  يف  مثلنا  ان 
القنديل فنحن ...

251السجاد

ان املغرية بن ايب العاص كان رجاًل أعرس فحمل يف 
طريقه .

...41

يف  االرض  اىل  السامء  عن  ينزلون  كانوا  املالئكة  ان 
كل يوم ...

30الباقر

ان منكم من يقاتل عىل التأويل بعدي كام قاتلت عىل 
التنزيل ...

90الرسول 

خديه  حلم  ذهب  حتى  ويبكي  يصيل  كان  حييى  ان 
حتى جعل ...

174الصادق

ان يعقوب سأل اهلل ان ينزل عليه ملك املوت فنزل 
عليه يف ...

139الباقر

يا بني ما فعل  ليلة صار اىل يوسف قال  ان يعقوب 
بك إخوتك ...

...142

75أمري املؤمننيأنا األذان يف الناس .
وهاجرت  قبلكام  باهلل  آمنت  ألين  منكام،  أفضل  أنا 

وجاهدت .
91أمري املؤمنني

225أمري املؤمننيأنا أول من جيثوا للخصومة بني يدي الرمحن .
أنا قسيم اهلل بني اجلنة والنار وأنا الفاروق األكرب وانا 

صاحب ...
189أمري املؤمنني

املسجد  ودخل  فوثب  الصالة  وأقيمت  ن  منهم  أنا 
وهو يقول ...

217أمري املؤمنني 

األنبياء الذين صىل هبم، أي كانت األنبياء قبلك مثل 
ما أنزلناه ...

116الصادق
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أنت أخي ما اطعت اهلل، ان نوحًا قال: )رب ان ابني 
من أهيل ...

126الرضا

79الرسولانت خامتة اهلجرة فابعث بثقلك اىل املدينة وارجع .
)واملستغفرين  لقوله:  ُترد  لئال  السحر  اىل  انتظر 

باألسحار( .
141الكاظم

قال:  هي،  وما  قيل  ثالث،  بعد  الفرج  انتظروا 
اختالف الشام ...

271أمري املؤمنني

100الرسول انك جتده يصيد البقر .
انكم خاصمتم اهلل فخصمكم، ثم قال لعقيل: يا أبا 

يزيد قد ...
74الرسول 

)أوفوا  يقول:  اهلل  ان  بعهده،  هلل  توفون  ال  انكم 
بعهدي أوف ...

20الصادق

236السجادانام علم عيل)( كله يف آية واحدة .
انام نزل: ان الذين كفروا فظلموا آل حممد حقهم، مل 

يكن اهلل ... 
63الصادق

 )(انام نزل: لكن اهلل يشهد بام أنزل اليك يف عيل
انزل بعلمه ...

63الكاظم

ُخلِّفوا  ولو  خالفوا،  الذين  الثالثة  وعىل  نزلت:  انام 
ما كان ...

103الكاظم

. )(273الصادقانه أراد به عليًا
. 273الصادقانه اراد النبي

اصبعه  عىل  عاضًا  البيت  ناحية  يف  يعقوب  رأى  انه 
يقول يا ... 

...133

طالب،  ايب  بن  عيل  والية  إبراهيم  عىل  عرضت  انه 
قال اللهم ...  

...273

98الرسول انه عطشان فأدركوه .
بلعم  محار  ثالثة  اال  البهائم  من  اجلنة  يدخل  ال  انه 

وكلب أصحاب ... 
...161

انه مل يردَّ اهلل العذاب إال عن قوم يونس وكان يونس 
يدعوهم ...

117الكاظم
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انه ملا أدنوه من رأس اجلب قالوا انزع قميصك فبكى 
...

132الصادق

انه ملا أمسى يوسف يف ذلك اليوم الذي رأى النساء 
فيه حتى ...

135الصادق

انه ملا مهت به وهم هبا قامت اىل صنم معها يف بيتها 
فألقت ...

134الصادق

انه لو مل يبق من الدنيا اال يوم واحد لطول اهلل ذلك 
اليوم ...

222الرسول

 )(اهنا شجرة يف اجلنة أصلها يف دار أمري املؤمنني
أو ليس أحد ...

149الصادق

اهنم قالوا: انك ألنت السفيه اجلاهل فكنَّى اهلل عن 
قوهلم ...

...129

87الرسولاين أقول لكم كام قال أخي يوسف ال نؤته ...
108الرسولاين خريت فاخرتت .

205الباقراهتدى اىل واليتنا .
181الباقرأهل الكالم واخلصومة .

حسنة  كل  يف   )(احلسني زائر  يكسب  ما  أهون 
الف ألف حسنة ...

264الصادق

أولئك آل حممد صلوات اهلل عليهم )الذين سعدوا( 
يف قطع ...

234الكاظم

أوال شققت قلبه، ال ما قال لسانه قبلت وال ما كان 
...

58الرسول

تعاىل )وما  قال: هو قوله   ... ما تدري ما هي ؟  أو 
أرسلنا من ... 

236الباقر 

265الباقرأي هداة هيتدي بنا، وهذه آلل حممد خاصة .
تبارك  اهلل  جيعل  ومل  املجتبني،  ونحن  عنى،  غيانا 

وتعاىل علينا ... 
240الباقر

152الباقرإيانا عنى وعيل أولنا وآخرنا وأفضلنا بعد النبي .
أهيا الناس مروا باملعروف واهنوا عن املنكر فاهنام لن 

با أجاًل ... ُيقرِّ
164الصادق
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حرف الباء
بإسحاق، قال: )قال أبرشمتوين عىل أن مسني الكرب 

فبم ...
156الباقر

اىل  اهلل  رسول  حممد  من  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
هرقل عظيم ...

99الرسول

املؤمن  يراها  احلسنة  الرؤيا  الدنيا  احلياة  يف  البرشى 
ويف اآلخرة ...

...115

إن  فقلت  الفضل  أم  عند  خلفته  الذي  املال  بىل، 
حدث عيلَّ ...

74الرسول 

ركب  لقيه  إذ  أسفاره  بعض  يف   اهلل رسول  بينا 
فقالوا ...

99الباقر

حرف التاء
ترجه وتبيعه، ونجعله بضاعة لنا وبلغ أخوته ذلك 

فجاؤوا ...
132الصادق 

للشمس  بارز  ذلك  قال  أمية،  بني  رقاب  هلا  تضع 
قال ذلك ...

271الباقر

تفرتق أمتي من بعدي عىل ثالث وسبعني فرقة فرقة 
منها ناجية ...

244الرسول 

حرف الثاء
اهلل عمره  َعَبَد  ان رجاًل  ولو  اىل واليتنا،  اهتدى  ثم 

بني الركن ...
191الباقر

188...ثم يبيعان حني ال يبقى أحد من اخللق .
133الرضاثامنية عرش درمهًا، وقيل عرشون درمهًا عددًا .

حرف اليم
جاء رجل اىل النبي فقال يا رسول اهلل رأيت امرًا 

عظياًم ... 
147الباقر
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حرف الاء
احلائض واجلنب ال يدخالن املسجد إال جمتازين، إذ 

يضعان ...
53الصادق

حبنا أهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف احلسنات 
وان اهلل تعاىل ...

264الرسول

احلج األكرب، اهنا سنة حج فيها املسلمون واملرشكون 
ومل حيج ...

75الصادق

حزن سبعني حرى ثكىل بأوالدها، وقال ان يعقوب 
مل يعرف ...

138الصادق

181الباقرحسًا .
حرف الاء

خروج القائم )إذا هم منها يركضون( قال الكنوز 
التي كانوا ...

211الباقر

154الباقرخرس .
بنوره  فمزجها  املاء،  نطفة من  آدم، وخلق  اهلل  خلق 

وأودعها ...
...255

حرف الدال
. )(195الصادقالداعي أمري املؤمنني

جرف الذال
ذكر  قبيل(  من  )وذكر   )(عيل معي(  من  )ذكر 

األنبياء واألوصياء .
213الباقر

ذلك محزة وجعفر وعبيدة وسلامن وأبو ذر واملقداد 
وعامر ...

226الصادق

. 211الباقرذلك عند قيام القائم
اهلل  بسم  مكتوب  فيه  ذهب  من  لوح  الكنز  ذلك 

الرمحن الرحيم ...
169الكاظم
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حرف الراء
يتكلف  ال  عليها،  جبل  التي  بسجيته  يميش  الرجل 

وال يتبخرت .
261الصادق

35الرسول رحم اهلل سعدًا، نرصنا حيًا، وأوص بنا ميتًا .
وحدك  ومتوت  وحدك  تعيش  ذر  أبا  يا  اهلل  رمحك 

وتبعث وحدك ...
98الرسول

حرف الزاء
الناس ليس هلم أموال وان  زكاة الرؤوس الن جل 

الفطرة ...
175الصادق

حرف السني
كيف  جنب  وهو  املتيمم  عن   )(الصادق سئل 

يصنع فوضع ...
53الصادق

يتبعون  )يومئٍذ  وجل  عز  اهلل  قول  عن  أيب  سألت 
الداعي ال عوج ...

195الكاظم

71الكاظمالسارق ُيقطع يف ربع دينار أو قيمته .
41الصادقساعات ابن آدم ثالثة، ساعة يعاين ملك املوت ....
سبب ذلك ملا كلم اهلل موسى تكلياًم وأنزل األلواح 

فيام كان ...
165الصادق

الرساط السوي هو القائم واهلدى من اهتدى اىل 
طاعته ...

206الكاظم

52الصادقالسكر من النوم .
سمعت أيب حممد بن عيل صلوات اهلل عليهم كثريًا ما 

يردد هذه ...
238الباقر

عز  اهلل  قول  عن  يسأله  ورجل  يقول  أيب  سمعت 
وجل: )يومئٍذ ...

197الكاظم

157الصادقسورة احلمد .
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حرف الشني
تصدقوه  وال  خطب،  إذا  تزوجوه  ال  اخلمر  شارب 

إذا حّدث ...
45الرسول 

73الرسولشاهت الوجوه .
حرف الصاد

الصحيح يصيل قائاًم، واملريض قاعدًا، فمن مل يقدر 
يصيل ...

42الباقر

150الصادقصلة آل حممد .
20الصادقالصوم والصالة، واهنا تعني الصالة .

حرف الطاء
. 210الباقرالطاعة لإلمام بعد النبي

ال  فاهنم  الذبائح،  غري  والفواكه  احلبوب  الطعام 
يذكرون اسم ...

96الصادق

ُأمروا  هبذا  ما  واهلل  أما  ن  اجلاهلية  كطواف  طواف 
ولكنهم أمروا ...

228الصادق

حرف العني
عادا  فان  احلد  زنيا يرضبان نصف  إذا  واألمة  العبد 

يرضبان ...
49الصادق

178الصادقعدد األنفاس .
150الصادقعذاب .

177الباقرالعذاب القتل والساعة املوت .
اىل  أي  اهتدى  ومن  السوي  الرساط  صاحب  عيل 

واليتنا أهل البيت .
206الباقر

246أمري املؤمننيعن واليتنا أهل البيت .
عهد اليه يف حممد واألئمة من بعده فرتك ومل يكن له 

عزم اهنم ...
198الباقر

عهد أمري املؤمنني)( الذي أخذه عليهم يف الذر 
وأخذه ...

149الصادق
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حرف الفاء
169الكاظمفأبدل اهلل والديه بنتًا .
57الرسولفقد برئت منه الذمة .

من  مؤونة  وعليهم  يسألون  ال  الذين  الفقراء 
عياالهتم.

105الكاظم

فكم من باكية يومئٍذ وباك فلم يبق أحد كان يتوالنا 
وحيبنا ...

196الباقر

من  أعدائنا  ُأعطوه  مما  خري  هو  شيعتنا،  فليفرح 
الذهب والفضة .

112أمري املؤمنني

فأتوهن  مسمى  أجل  اىل  منهن  به  استمتعتم  فام 
أجورهن .

48الصادق

حرف القاف
قال أيب ان اهلل بعث حممدًا بخمسة أسياف ثالثة منها 

شاهدة ...
90الصادق

يوم  خيرج  عيل  يا   )(لعيل  اهلل رسول  قال 
القيامة قوم من ...

178الصادق

دخلت  السامء  اىل  يب  أرسي  ملا   اهلل رسول  قال 
اجلنة رأيت ...

177الصادق

قال يل رسول اهلل يا عيل برش إخوانك بإذن اهلل 
قد ريض ...

220أمري املؤمنني

107الرسولقبلت عذرك فال تعد .
58الرسولقتلت رجاًل شهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل .

97الرسولقد قبل اهلل صدقتك .
عبادي  يرثها  األرض  )ان  وجل  عز  اهلل  قول 

الصاحلون( هم ...
222الباقر

قوله عز وجل )ان األرض يرثها عبادي الصاحلون( 
هم آل حممد .

221الباقر

قوله )فان خفتم اال تعدلوا فواحدة( يعني يف النفقة، 
وقوله ...

61الصادق
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حرف الكاف
كان رسول اهلل إذا صىل يقوم عىل اصابع رجليه 

حتى ...
183الباقر

سوء  قوم  من  مهاجرون  وهم  صاحلون  قوم  كان 
خوفًا أن ...

233،232الباقر

ويوسع  للمحتاج  ويلتمس  املريض  عىل  يقوم  كان 
للمحبوس ...

135الصادق

الكبائر سبع ترك الصالة وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
وقذف ...

50الصادق

كذبوا، أما ترىض يا عيل أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ...

96الرسول

إال  نفسه  عىل  الصيد  متسك  السباع  من  يشء  كل 
الكالب املعلمة ...

68الصادق

للرحم  وأوصلهم  بالوالدين  العرب  أبر  اهنم  كال، 
وأوفاهم ...

54الرسول

كلامت يف حممد وعيل واحلسن واحلسني واألئمة من 
ذريتهم ...

199الصادق

97الرسول كن أبا خيثمة .
98الرسول كن أبا ذر .

يف  احلسني  وأيب  احلسن  عمي  خلف  أميش  كنت 
بعض طرقات ...

257السجاد

27الرسولكيف أنت إذا قيل لك أي البالد أحب إليك ...
حرف الالم

بعضكم  يرضب  كفارًا  ترجعون  بعدي  ألعرفنكم 
رقاب بعض ...

248الرسول

اهلل  أنزل  وقد  حبيش،  بعبد  ولو  واسكت  أسمع  ال 
فيك ويف ...

27الرسول

العيل  اهلل  اال  اله  ال  الكريم،  احلليم  اهلل  اال  اله  ال 
العظيم ...

86الرسول



...........................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   312

80الرسولال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم .
ال تمشن وجهًا، وال تلطمن خدًا، وال تنفشن شعرًا 

...
88الرسول

ال تزل قدم يوم القيامة من بني يدي اهلل حتى يسأله 
...

154الرسول

تتبعوا  تتموا عىل جريح وال  ذرية وال  تسبوا هلم  ال 
مدبرًا ... 

91أمري املؤمنني

ال تقل كذاب، فاين سمعت رسول اهلل يقول: ما 
أظلت ...

26أمري املؤمنني

ال تنال شفاعة حممد يوم القيامة اال من أذن له بطاعة 
آل حممد ...

197الصادق

تسقوا  وال  ترشبوا  وال  للصالة،  املاء  هبذا  هتنوا  ال 
ركابكم وال ...

101الرسول

ال نبي وال ملك انه عبد أحب اهلل فأحبه ونصح هلل 
فنصح اهلل ...

170أمري املؤمنني

79الرسولال هجرة بعد الفتح .
للقرآن  أخذًا  أكثر  وزيد  بالقرآن،  قدموا  ولكن  ال 

منك ...
103الرسول

ربائبكم  إنام هو  ال حيل ذلك، وهذا مقدم ومؤخر، 
من ...

48الصادق

50...ال حيل للرجل أن يتمنى امرأة أخيه وال ماله .
يوم  كل  يزداد  رجل  رجالن  اال  العيش  يف  يرض  ال 

خريًا ورجل ...
246أمري املؤمنني

156الباقرال يملك هلم أن يدخلهم جنة وال نارًا .
لقد سألت ربك عظياًم، انام هي واجعل لنا من املتقني 

إماما ...
266الصادق

170الباقرمل يعلموا صنعة الثياب .
فيها  فرأيت  اجلنة  دخلت  السامء  اىل  يب  ارسي  ملا 

مالئكة ...
177الرسول
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ياقوت  من  قرص  اىل  نظرت  السامء  اىل  يب  أرسي  ملا 
أمحر يرى ...

178الرسول

ملا دخل يعقوب عىل يوسف مل يقم له فنزل جربئيل 
فقال ...

141الكاظم

155الصادقلو أنزلنا عليكم املالئكة ملا ُأنظروا وهللكوا .
150الصادقلو كان يشء من القرآن ملا كان إال هذا . 

لو ال أين ُأحزن نساء بني عبد املطلب لرتكته للسباع 
والعافية ...

34الرسول

حرف امليم
ما أخرب اهلل جل اسمه رسوله بام يكون بعده من 

ادعاء ...
191الصادق

الغرباء عىل ذي هلجة  أقلت  ما أظلت اخلرضاء وال 
...

26الرسول

ما بقي من الزكاة واملعروف فيبعث اهلل عليه شيطانًا 
أو سلطانًا ...

178الصادق

93الباقرما جاوز ألفي درهم .
ما رسقوا وال كذب يوسف إنام عنى رسقتهم يوسف 

من أبيه .
137الصادق

90أمري املؤمننيما قاتلت الفئة املارقة والباغية والناكثة اال هبذه اآلية.
عىل  وأشده  القميص  عىل  الذئب  أشفق  كان  ما 

يوسف حيث ...
132الصادق

لئن  املوقف  هذا  من  شيئًا  أغيظ  موقفًا  وقفت  ما 
امكنني اهلل ...

34الرسول

154الصادقما خيرج من فروج الزواين .
146...ما يسقط من قبل التامم وما تزداد عىل تسعة أشهر .

ما يقول الناس فيها ؟ واملوعدة كانت ممن ؟ ... بل 
كانت من ...

109الكاظم

يوم  يف  اهلل  حيرش  وحيك   ... ؟  فيها  الناس  يقول  ما 
القيامة من كل ...

165الصادق
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املشكاة  فنحن  مشكاة  كمثل  اهلل  كتاب  يف  مثلنا 
واملشكاة الكوة ...

250السجاد

192الصادقمعرفة األئمة واهلل إمام بعد إمام .
158الباقرينمفرقًا وهم قريش . 

133الصادقمكانه .
أو  سبع  أو  هدم  أو  حرق  أو  غرق  من  أنقذها  من 

تكلفها حتى ...
70الكاظم

91الرسولمن أغلق بابه فهو آمن من ألقى سالحه فهو آمن .
ومن  وصلب،  قتل  وقتل،  املال  وأخذ  حارب  من 

حارب وقتل ...
71الكاظم

من دخل احلرم فهو آمن ومن كف يده فهو آمن ومن 
أغلق ...

82الرسول

82الرسولمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن .
فال  طاعتهم  خين  ومل  أمرهم  واتبع  باألئمة  قال  من 

يظل وال يشقى .
202الصادق

من قتل مؤمنًا عىل دينه مل تقبل توبته ومن قتل نبيًا أو 
وص ...

57الكاظم

100الرسولمن كان عنده يشء فليأت به أو سويق .
من كان يف يده مال ليتيم وهو غني ال حيل له أن يأكل 

منه ...
...46

من مل حيسن وصيته عند املوت كان نقص يف مرؤته 
وعقله ...

180الرسول

ناقته  ترفع  فلم  لغريه  ال  هلل  احتسابًا  احلج  نوى  من 
خفًا ...

28الرسول

 )(املؤمنني أمري  واهلادي   اهلل رسول  املنذر 
وبعده األئمة ...

145الصادق

215الصادقاملوازين األنبياء واألوصياء .
حرف النون

188الرسولنبقى حني ال يبقى أحد وهالك األحزاب بأيدينا .
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عنا  أذاعت  ما  عنا  يدافع  واهلل  آمنوا  الذين  نحن 
شيعتنا .

230الصادق

209امري املؤمننينحن أهل الذكر .
من  بعده  يكون  بام  نبيه  اهلل  أخرب  النهى  أولوا  نحن 

دعاء القوم ...
190الكاظم

157الصادقنحن املتوسمون والسبيل فينا مقيم .
221الباقرنحن ... هم شيعتنا .

نزلت بمكة بعد النبوة بثالث سنني وذلك أن رسول 
... اهلل

158الباقر

238الكاظمنزلت يف أمري املؤمنني )صلوات اهلل عليه( خاصة .
 )(املؤمنني امري  ويف   اهلل رسول  يف  نزلت 

وفاطمة واحلسن ...
243الكاظم

كان  واحلسني  واحلسن  وقال   )(عيل يف  نزلت 
... رسول اهلل

204السجاد

ينادى  عليهم  اهلل  صلوات  حممد  آل  قائم  يف  نزلت 
باسمه من السامء .

270الباقر

الذين  حممد  آل  يف  وجرت  املهاجرين  يف  نزلت 
أخرجوا من ... 

231الباقر

172الباقرنزلت يف اليهود وجرت يف اخلوارج .
249الرضانزلت فينا .

229الصادقنزلت فينا خاصة .
نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا 

عىل كفرهم ...
227الصادق

للذين  )أذن  خاصة  حممد  آل  يف  اآلية  هذه  نزلت 
يقاتلون ...

231الكاظم

نزلت هذه اآلية فينا ويف شيعتنا وذلك ان اهلل سبحانه 
بفضلنا ...

274الصادق

أبواه  فكان  الغالم  وأما  هكذا:  اآلية  هذه  نزلت 
مؤمنني ...

169الكاظم



...........................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   316

يعني  ربكم  من  احلق  وقل  هكذا:  اآلية  هذه  نزلت 
والية عيل ...

163الصادق

حرف اهلاء
ال  لعبًا،  نرصي  عىل  خيشى  السامء  من  عنان  هذا 

نرصين اهلل إن مل ...
78الرسول

188الرسولهالك األحزاب بأيدينا .
هم األئمة وهم األعالم ولو ال صربهم وانتظارهم 

األمر أن ...
233،232الكاظم

261الباقرهم األوصياء من خمافة عددهم .
20الصادقهم اخلطباء والقصاص .

هم قوم وحدوا اهلل وخلطوا عبادة من دون اهلل ومل 
تدخل املعرفة ...

106الباقر

أقام  ملا  وذلك  الثاين،  اىل  عطفه(  )ثاين  األول  هو 
رسول اهلل ...

223الرسول

هو قوله سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله اال اهلل واهلل 
أكرب .

177الباقر

. )(228الصادقهو لقاء االمام
هي ثالث حرمات فمن قطع منها حرمة فقد أرشك 

باهلل ...
228الكاظم

حرف الواو
191الصادقواهلل نحن أولو النهى .

واهلل ما صاموا هلم وال صلوا ولكن حلوا هلم حرامًا 
وحرموا ...

93الصادق

أهبطه اهلل  آدم حني  أن   )(وجدنا يف كتاب عيل
اىل األرض ...

19الصادق

273الرسولوالفضل هيدى اليك يا عيل .
اهلل  يأتيهم من  أن  األمر  وانتظارهم  ولو ال صربهم 

لقتلوا مجيعًا ...
233الكاظم
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علم  عنده  املؤمنني  أمري  الكتاب(  علم  عنده  )ومن 
القرآن .

152الصادق

89الرسولوهل ترك لنا عقيل منزالً .
وحيك أي يشء يعرصون ؟ قال اخلمر، فقال: كيف 

إقرأ ...
135أمري املؤمنني

ويلك أتدري ما قلت ؟ اللهم أحُش قربه نارًا واصله 
نارًا .

108الرسول

حرف الياء
عليه  اعرضوا  فيقال:  القيامة  يوم  بالرجل  يؤتى 

صغار ذنوبه ...
262الرسول

يؤتى باملؤمن املذنب يوم القيامة، حتى يقام موقف 
احلسنات ...

262الباقر 

وتبعث  وحدك  ومتوت  وحدك  تعيش  ذر  أبا  يا 
وحدك ...

29الرسول

98الرسوليا أبا ذر معك ماء وعطشت .
81الرسوليا أبا سفيان اسلم تسلم .

يا أبا الفضل كن معه وأقعده عىل الثنية البيضاء حتى 
يمر به ... 

83الرسول

يا أبا لبابة قد تاب اهلل عليك توبة، لو ولدت من بطن 
أمك ...

104الرسول

يا أنس خذ البغلة وانطلق اىل موضع كذا وكذا جتد 
عليًا جالسًا ...

256الرسول

اتبعوا هدى اهلل هتتدوا وترشدوا وهو  الناس  يا أهيا 
هداي وهداي ...

200الرسول

يا أهيا الناس ان أول من بغى عىل وجه األرض عناق 
بنت آدم ...

113أمري املؤمنني

قد  انك  ظننت  حتى  عني  أبطأت  لقد  جربئيل  يا 
كذبتني فقال ...

160الرسول
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يا جربئيل )من أزواجنا( قال: خدجية، قال )وذرياتنا( 
قال ...

267الرسول

78الرسوليا حاطب استغفر اهلل .
يا حكم هل تدري ما كانت اآلية التي كان يعرف هبا 

... )(عيل
235السجاد

يا محران اذا كان ليلة القدر نزلت املالئكة الكتبة اىل 
السامء الدنيا ...

151الصادق

36الرسوليا محنة احتسبي ... أخاك عبد اهلل بن جحش ...
فاطمة  ان  الكوفة  أهل  سفلة  قول  أغرك  زيد  يا 

أحصنت فرجها ...
125الرضا

ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  عن  جاء  ما  سعيد  يا 
طالب)( يؤخذ ...

189الصادق

أما  مواطن  سبع  معي  اشهدك  تعاىل  اهلل  ان  عيل  يا 
أوهلن فليلة ...

187الرسول

يا عيل اين سألت اهلل الليلة أن جيعلك وزيري ففعل 
وسألته ...

122الرسول

إذ  عنهم  ريض  قد  اهلل  باذن  اخوانك  برش  عيل  يا 
رضيك هلم ...

220الرسول

يا عيل قل اللهم اجعل يل يف قلوب املؤمنني ودًا فقاهلا 
فنزلت ...

181الرسول

بيض  قبورهم  من  قوم  القيامة  يوم  خيرج  عيل  يا 
وجوههم ...

178الرسول

يبعث اهلل شيعتنا يوم القيامة عىل ما فيهم من ذنوب 
وعيوب ...

218الصادق

 )(حييى بن زكريا مل يكن من قبل له سميًا واحلسني
مل يكن له ...

173الصادق

يعني األئمة من ولد فاطمة يوحى اليهم بالروح يف 
صدورهم .

216الباقر

227الكاظم يعني هبم آل حممد صلوات اهلل عليهم .
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قلت:  قال   )(املؤمنني أمري  بوالية  يعني 
)ونحرشه يوم ...

203الصادق

يعني اجلنني يف بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة 
...

65الباقر

يقول اهلل: أيام عبد أنعمت عليه بنعمة فأقرَّ هبا بقلبه 
...

153الصادق

115الرسوليكرهون شامتة األعداء .
بعة  أر  يكون  كان  عرفة  يوم  كان  لو   ... النحر  يوم 

أشهر إال يومًا .
75الصادق
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3 ـ فهرس األعالم .
حرف اللف

. 258،263� 255، 200، 49، 43، 20�17:)( آدم

أبان بن تغلب: 218 .

. 273، 272، 258، 255، 156، 139، 49  :)( إبراهيم

إبراهيم بن احلكم: 265 .

إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم: 225 .

إبراهيم بن حممد: 269 .

إبراهيم بن حممد بن سهل النيسابوري: 217 .

إبراهيم بن حممد الثقفي: 211 ،205 ،206 .

إبراهيم بن حممد بن ميمون: 205 .

إبراهيم اهلمداين: 214 .

أمحد بن إدريس: 11 ، 190 .

أمحد بن احلسن: 208 .

أمحد بن احلسن بن عيل: 270 .

أمحد بن احلسني: 244 .
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أمحد بن عبد اهلل اجلرجاين: 250 .

أمحد بن الفضيل األهوازي: 246 .

أمحد بن القاسم: 207 .

أمحد بن حممد: 198 ،244 .

أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن: 221 ،222 .

أمحد بن حممد الربقي: 225 .

أمحد بن حممد بن سعيد: 208 ،264 .

أمحد بن حممد السياري: 207 .

أمحد بن حممد بن عيسى: 260 ،263 .

أمحد بن حممد بن حممد: 214 .

أمحد بن حممد بن موسى: 216 .

أمحد بن معمر األسدي: 269 .

. 176، 175 :)( إدريس

إدريس بن زياد احلناط: 235 ،250 .

أسامة بن زيد: 57 ،58 .

. 156 :)( إسحاق
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إسحاق بن عامر: 230 .

. 255 :)( إسامعيل

إسامعيل بن بشار: 206 ،211 .

األسود بن ريم الدييل: 76 .

األسود بن عبد يغوث: 158 .

األسود بن املطلب: 158 .

أسيد بن خضري: 55 .

أسيد بن عروة: 60 .

األصبغ بن نباتة: 112 ،208 ، 247.

أكيدر بن عبد امللك: 100 .

أنس بن مالك: 256 � 258 .

أنوش: 255 .
حرف الباء

بديل بن ورقاء اخلزاعي: 76 .

بريد العجيل: 240 .

بريدة األسلمي: 187 .



 الفهار�س الفنية  ....................................................................................................   323

برش: 59 .

بشري: 59 .

بكر بن حممد: 164 .

بكر بن حممد بن إبراهيم: 246 .

بالل احلبيش: 82 ،88 .

بلعم: 161 .

بنيامني: 131 .
حرف الثاء

ثعلبة بن حاطب: 103 .

ثعلبة بن ميمون: 212 .
حرف اليم 

جابر بن احلر: 193 .

جابر بن يزيد اجلعفي: 193 ،194 ،198 ،205 ،208 ،211 ،214 .

جابر بن عبد اهلل األنصاري: 248 ،257 ،258 .

اجلد بن قيس: 95 .

جعفر بن أيب طالب: 91 ،93 ،158 ،226 .
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جعفر الرماين: 247 .

جعفر بن حممد احلسني: 235 .

جعفر بن حممد املحمدي: 265 .

 69، 62، 54، 50، 48، 45، 41، 33، 20:)( الصادق جعفر بن حممد 
 173، 165� 163، 160، 157 ، 153 � 151، 146، ، 138، 137، 90، 75،
 218، 214، 211، 202، 199، 194، 192، 191، 189، 180، 178 ، 177،
 263، 261، 252، 250، 247، 245، 241 ، 230، 228، 227 ، 226 ،220،

 274 � 271، 266،

جعفر بن حممد بن عبد اهلل: 198 .

جعفر بن حممد بن مالك: 215 .

مجيل بن دراج: 218 .

مجيل بن صالح: 235 .
حرف الاء

احلارث بن الصمة: 34 .

احلارث بن الطالطلة: 158 .

احلارث بن املغرية النرصي: 236 .

احلارث بن هشام: 38 .
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حاطب بن أيب بلتعة: 92 ،104 ،180 .

حجاج بن منهال: 225 .

حجر بن زائدة: 232 .

احلرث بن زمعة: 72 .

احلرث بن هشام: 85 .

حريث بن حممد احلارثي: 264 .

حسان بن رابعة: 218 .

حسان بن عبد امللك: 100 .

احلسن بن أمحد بن أيب عاصم: 274 .

حسن بن حسني بن علوان: 247 .

 257،  243،  204،  125،  199،  28  :)( طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسن 
 267، 258،

احلسن بن عيل بن الوليد الفسوي: 217 .

احلسن بن حمبوب: 190 ،195 ،235 ،260 ،266 .

احلسن بن حممد: 247 .

احلسن بن حممد بن مجهور: 11 .
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احلسن بن حممد بن سامعة: 231 .

احلسني بن أمحد:211 ،251 ،259 ،270 ،270.

احلسني بن عامر: 194 ،236 .

احلسني بن عبد الرمحن: 202 .

 243،  204،  199،  173،  125،  28  :)( طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني 
. 267، 258،264، 257،

احلسني بن أيب العالء: 177 .

احلسني بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن: 198 ،202 ،222 ،226 ،227 .

احلسني بن خمارق: 221 .

احلسني بن مزاحم: 266 .

حصني التغلبي: 184 .

احلصني بن خمارق: 208 ،244 .

حفص بن غياث: 245 .

احلكم بن عيينة: 235 ،236 .

احلالل بن سويد: 103 ،104 .

محاد بن عيسى: 223 .
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محدان بن احلسن: 221 .

محران بن أعني: 151 ،199 ،232 ،260 .

محزة بن عبد املطلب: 33  ،34  ،36  ،39  ،84 ،217  ،225 .

محيد بن زياد: 219 .

حنان بن سدير: 270 .

حنظلة بن أيب عامر: 107 .

احلويرث بن قرة: 85 ،86 .

حويطب: 84 .

حرف الاء

خالد بن الوليد: 58 ،84 ،100 .

. 171، 168، 167 :)( اخلرض

اخلطاب: 236 .

حرف الدال

داود بن فرقد: 236 .

داود بن كثري الرقي: 192 .
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حرف الراء

ربيع بن بزيع: 218 .

ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب: 87 .

ربيعة بن عبد مناف: 216 .

روبيل: 117 .

حرف الزاء

الزبري بن العوام: 84 ،78 .

زرارة بن أعني: 193 ،204 ،260 .

. 174 :)( زكريا

زياد بن سوقة: 235 .

زيد بن ثابت: 103 .

زيد بن حارثة: 158 .

زيد بن موسى: 125 ،126 .

حرف السني

سامل بن عمري: 96 .

سعد بن الربيع: 35 .
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سعد بن ظريف: 208 ،247 .

سعد بن عبادة: 79 ،83 .

سعد بن عبد اهلل: 220 .

سعيد األعرج: 189 .

سفني بن إبراهيم اجلريري: 221 .

سالم: 260 .

سلامن املحمدي: 226 .

سلمة بن اخلطاب: 202 .

سليامن بن خالد: 189 .

سامك بن خرشة: 84 .

سهيل بن عمرو: 76 ،84 ،89 .

حرف الشني

. 157 :)( شعيب

شهر بن حوشب: 62 .

شيبة: 74 ،91 ،225 .

شيث بن آدم: 255 ،257 .
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حرف الصاد

. 157، 128، 127 :)( صالح

صالح بن سهل اهلمداين: 252 .

صفوان بن أمية: 36 ،38 ،76 ،84 .

صفوان بن مهران: 263 ،264 .

صفوان بن حييى: 232 ،236 ،263 ،271 .

حرف العني

العاص بن وائل: 91 ،158 ،159 .

عامر بن عدي: 108 .

عباد بن يعقوب: 184 ،193 ،274 .

العباس بن أبان العامري: 247 .

العباس بن عبد املطلب: 73 ،74 ،79 ،80 � 83 ،91 .

عبد بن عمر بن اخلطاب: 218 .

عبد الرمحن بن حنظل: 85 ،86 .

عبد الرمحن بن كثري: 226 .

عبد العزيز بن حييى اجللودي: 10 ،11 ،204 .
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عبد الغفار: 248 .

عبد الكريم بن يعقوب: 205 .

عبد اهلل بن ُأيب:36 ،38 ،40 ، 71 ،72 ،95 ،96 .

عبد اهلل بن ايب زمعة: 85 .

عبد اهلل بن جبري: 37 .

عبد اهلل بن جندب: 251 .

عبد اهلل بن حنظل: 85 .

عبد اهلل بن زيدان: 274 .

عبد اهلل بن سعد: 85 .

عبد اهلل بن سنان: 199 ،228 .

عبد اهلل بن عبد املطلب: 255 ،257 ،258 .

عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة: 204 .

عبد اهلل بن القاسم: 252 .

عبد اهلل بن حممد بن عيسى: 190 .

عبد اهلل بن مسعود: 73 .

عبد اهلل بن مسكان: 232 .
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عبد اهلل بن نفيل: 107 .

عبد اهلل بن وهب الكويف: 266 .

عبد املطلب: 255 ،257 ،258 .

 247، 236، 235، 204، 109، 108، 75 :)( عيل بن احلسبن السجاد
. 257، 251، 250،

عيل احلسيني االسرتابادي: 14 .

عيل بن احلكم: 198 ،221 .

عيل بن محاد األزدي: 207 .

عيل بن داود: 216 .

عيل بن رئاب: 190 .

عيل بن زيد اخلراساين: 266 .

عيل بن سليامن الزراري: 209 .

عيل بن العباس البجيل: 193 ،247 .

عيل بن عبد اهلل: 202 .

عيل بن عبد اهلل بن أسد: 211 ،269 .

عيل بن عبد اهلل بن راشد: 205 ،206 .



 الفهار�س الفنية  ....................................................................................................   333

عيل بن حممد القاشاين: 245 .

. 264،  249،  246، 126،  125 :)( عيل بن موسى الرضا

عيل بن هاشم: 184 ،193 .

عامر بن مروان: 190 ،194 .

عامر بن يارس: 41 ،104 ،226 .

عامرة بن حزم: 103 .

عمر بن أذينة: 192 .

عمر بن اخلطاب: 78 ،81 ،108 .

عمر بن رشيد: 219 .

عمران بن أعني: 236 .

عمران بن سليامن: 184 .

عمرو بن اجلموح: 73 .

عمرو بن حارث: 184 .

عمرو بن سامل اخلزاعي: 77 .

عمرو بن شمر: 208 .

عمرو بن العاص: 38 .
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عمرو بن غنمة: 97 .

عمري بن وهب: 97 ،102 .

. 233، 143، 62 :)(عيسى

عيسى بن داود:195  ،197  ،200  ،206  ،210  ،213  ،222  ،224  ،227  
. 249،  245،  243،  241،  239،  238،  234،  232،  231،  229،

عيسى بن عبد اهلل بن حممد بن عمر: 274 .

حرف الفاء

الفضل بن شاذان: 186 .

الفضيل: 193 .

حرف القاف

قابيل بن آدم: 148 .

قارون: 113  ،118 .

القاسم بن سليامن: 204 .

القاسم بن حممد بن سليامن املنقري: 245 .

قتادة بن النعامن: 59 ،60 .

قيس بن سعد بن عبادة: 84 .
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قيس بن عباد: 225 .

قيس بن الوليد بن املغرية: 72 .

قينان: 255 .

حرف الكاف

كثري بن عياش: 265 .

كعب بن مالك: 101 ،102 .

حرف الالم

الوي بن يعقوب: 141 ، 142 .

لبيد بن سهيل: 60 .

حرف امليم

ماروت: 30 ،31 .

مالك بن الدخشم: 108 .

مالك بن عوف النرضي: 79 .

مبرش: 59 .

حممد بن إسامعيل العلوي: 194 ، 197 ،200 ،206 ،210 ،213 ،222 ،224 
. 270، 259، 248، 245، 243، 241، 238، 234، 232، 231، 229، 227،
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حممد بن جرير الطربي: 12 .

حممد بن جعفر احلائري: 257 .

حممد بن جعفر احلسيني: 250 .

حممد بن جعفر الرزاز: 11 .

حممد بن مجهور: 266 .

حممد بن احلسن: 215 ،236 ،265 .

حممد بن احلسن اخلثعمي: 184 ،273 .

حممد بن احلسن الطويس: 10 ،186 ،189 ،262 ،264 .

حممد بن احلسني بن عيل بن مهزيار: 194 ،213 ،230 .

حممد احللبي: 260 ،263 .

حممد بن خالد الربقي: 207 .

حممد بن خالد الطياليس: 209 .

حممد بن زياد: 231 .

حممد بن سليامن: 192 .

حممد بن سنان: 194 ،199 .

 205،  204،  200،  194،  193،  190،  184،  9 عيل:  بن  العباس  بن  حممد 
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 238، 235 � 227، 225، 224، 221، 219، 216، 210،215، 208، 207،
.273، 269، 266، 264، 259، 250 � 248، 246 � 243، 241، 239،

حممد بن عثامن بن أيب شيبة: 12 ،273 .حممد بن عبد الرمحن بن سالم: 204 .

 58 � 55، 49، 45 ، 42 � 33، 29، 27 � 25 :حممد بن عبد اهلل رسول اهلل
 113 ، 108 ، 107، 105 ، 103 � 100 ، 99 � 88 ، 86 � 76، 74 � 71 ، 60،
 158، 155، 154، 152، 149 � 147 ، 145، 127، 126، 122، 116، 115،
 196، 191 � 183، 181، 180، 178، 177، 171، 169، 165، 162، 160،
 244، 243، 237، 233، 224 � 222، 220 � 217، 210، 204، 201 � 198،

.273، 267، 264 � 262، 259 � 255، 251، 248،

حممد بن عيل: 207 ،216 ،221 .

 156، 152، 146، 106، 99، 79، 65، 62، 30 :)(حممد بن عيل الباقر
 209، 208، 206 � 204، 199، 198، 196 195، 193، 191، 183، 170،
 236، 232، 231، 226، 222، 221، 219 ، 219، 216، 214، 212، 211،

. 272، 279، 265، 262، 260، 247، 244، 240،

حممد بن عيل ماجيلويه: 218 .

حممد بن عيسى: 199 ،211 ،251 ،259 ،270 ،271 .

حممد بن الفضيل: 216 ،226 ،269 .

حممد بن القاسم بن سالم: 12 ،266 .
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حممد بن مسلم: 209 ،260 ،262 .

حممد بن معىل: 226 .

حممد بن مهام: 12 ،194 ،200 ،206 ،210 ،213 ،221 ،222 ،224 ،227 
. 249، 248، 245، 243، 241، 238، 234، 232، 229 �

حممد بن حييى: 202 ،260 .

حممد بن يعقوب الكليني: 11 ،198 ،202 ،212 ،214 ،225 ،227 ،240 
. 263، 260، 245،

حممد بن يونس: 230 .

خميش: 104 .

مرارة بن الربيع: 101 .

مرداس بن هنيك: 57 .

مروان بن احلكم: 257 .

مسعود بن رجيلة: 55 .

مسلم بن احلجاج: 262 .

مسلمة بن حفص: 84 .

مسلمة بن صخر: 97 .
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مصعب بن عمري: 36 .

معىل بن خنيس: 271 .

معىل بن حممد: 198 ،202 .

املغرية بن أيب العاص: 41 .

مفضل بن صالح: 198 .

املفضل بن عمر: 272 .

املقداد بن األسود: 226 .

مقيس بن صبابة: 85 ،86 .

منصور بن يونس: 214 .

منيع: 263 .

. 185،  148،  168 � 165،  159، 142، 118، 96، 24 �22 :)(موسى

  117،  109،  105، 71، 70، 63،  61،  57 :)(موسى بن جعفر الكاظم
 � 227، 224، 222، 213، 210، 206، 200، 197، 195، 190، 169، 141،

.249، 246، 245، 243، 238، 234 � 232، 231، 229

موسى بن سعد: 252 .
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حرف النون

النرض بن احلارث: 40 ،159 .

النرض بن سويد: 204 .

النعامن بن بشري: 217 .

نعيم بن مسعود: 39 ،40 .

. 258، 126 � 123 :)(نوح

نوفل بن احلارث: 74 .

حرف اهلاء

هاروت: 30 ،31 .

. 186، 185، 118، 96 :)( هارون

هاشم التوبيل: 15 .

هامان: 113 .

هبرية بن وهب املخزومي: 85 .

هرم بن عمري: 96 .

هالل بن ُأمية: 101 .

. 127 :)( هود
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اهليثم بن التيهان: 79 .

حرف الواو

وديع بن ثابت: 103 ،104 .

الوليد بن املغرية: 158 ،225 .

حرف الياء

يارس اخلادم: 125 .

. 174، 173 :)( حييى

يزيد بن إبراهيم الساجي: 250 .

يزيد بن اخلليل األسدي: 212 .

. 142، 141، 139، 138، 133، 132 :)( يعقوب

.136 � 133 :)( يوسف

. 142 � 140، 131، 119 � 117 :)( يونس

يونس بن عبد الرمحن: 251 ،270 ،271 .

يونس بن الفضل بن صالح: 260 .

يونس بن منصور: 211 .
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الكنى

ابن أيب رسح: 86 .

ابن أيب عمري: 192 ،230 ،240 .

ابن أذينة: 240 .

ابن محني: 103 .

ابن خيثمة: 97 ،102 .

ابن داود احليل: 14 .

ابن طاووس: 14 .

ابن عباس: 185 ،248 ،265 ،270 .

ابن فضال: 212 ،263 .

أبو أيوب احلذاء: 266 .

أبو البرش بن عمرو االنصاري: 73 .

أبو بصري: 202 ،266 .

أبو بكر: 93 ،220.

أبو اجلارود: 265 .

أبو جعفر األحول: 61 ،62 .
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أبو مجيلة: 219 ،263 .

أبو جهل: 73 ،74 .

أبو محزة الثاميل: 216 ،226 ،227 ،232 .

أبو ذر الغفاري: 24 � 29 ، 79 ،89 ،97 ،98 ،102 ،226 ،262 .

أبو سعيد اخلدري: 267 .

أبو السفاتج: 214 .

أبو سفيان: 35 ،36 ،38 ،39 ،77 ،80 � 84 ،89 .

أبو صادق: 221 .

أبو صالح: 270 .

أبو طالب: 160 ،186 ،255 ،257 ،258 .

أبو العاص بن منبه بن احلجاج: 72 

أبو عامر الراهب: 107 ،108 .

أبو عثامن: 271 .

أبو القاسم املسكاين: 192 .

أبو قيس بن الفاكه: 72 .

أبو ليىل عبد الرمحن بن كعب: 97 .
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أبو مالك: 265 .

أبو حممد الوابيش: 195 .

أبو نعيم احلافظ: 185 .

أبو هارون العبدي: 267 .

أبو الورد: 195 ،221 ،244 .

األلقاب

األشرت: 29 .

أغا بزرك الطهراين: 14 .

التلعكربي: 10 ،12 .

ذي القرنني: 170 ،171 .

الزهري: 108 .

السدي: 265 .

السياري: 202 .

الصدوق: 218 ،220 ،255 ،263 .

الطربيس: 191 ،229 ،230 .

العرباض: 97 .
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العزيز: 142 .

العالمة احليل: 14 .

العيايش: 192 .

فرعون: 21 ،113 .

. 272، 234، 233، 222، 212، 211، 200، 165، 62 :القائم

قيرص: 99 .

كعب األحبار: 25 .

الكلبي: 269 .

املأمون: 125 .

املتلمس الكناين: 93 .

املحقق الكركي: 14 .

املفيد: 199 ،260 ،272 .

املنخل: 194 .

النجايش: 14 .

هبة الدين الشهرستاين: 15 .

هرقل: 94 ،99 . 
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أعالم النساء

أسامء بنت عميس: 184 .

أم حكيم بنت احلرث بن هشام: 88 .

أم سلمة: 79 ،102 .

أم الفضل: 74 .

ام هاين بنت أيب طالب: 85 .

امرأة العزيز: 142 .

محنة بنت جحش: 36 .

حواء: 20 ،43 .

خدجية بنت خويلد: 158 ،267 .

سارة: 128 .

عناق بنت آدم: 113 .

. 267، 258، 255، 243، 204، 125، 33 :)( فاطمة الزهراء

كلثوم بنت عمران: 118 .

هند بنت عتبة: 33 ،84 ،89 
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4 ـ فهرس مصادر التحقيق .

القرآن الكريم

الطَّربيس )ت ق 6 ه�(  أبو منصور أمحد بن عيّل بن أيب طالب،  � االحتجاج،   1
تعليق: حممد باقر اخلرسان، مطبعة النعامن، النجف األرشف � العراق، ط 1، 1966م.

صححه  ه�(   413 )ت  املفيد  النعامن،  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  االختصاص،   �  2
وعلق عليه: عيل أكرب الغفاري، مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم � إيران، )د 

. ت( )د، ط( .  

3 � االستبصار فيام اخُتِلف فيه من األخبار، حممد بن احلسن، الشيخ الطويس )ت 
460 ه�( تح: حسن املوسوي اخلرسان، دار الكتب االسالمية، طهران � إيران، ط 

1، 1363 ه� .

4 � ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين عيل بن حممد بن عبد الكريم، ابن 
األثري )ت 630 ه�( انتشارات اسامعيليان، قم � إبران، ط 1 )د . ت(  .

5 � االصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عيل، ابن حجر العسقالين )ت 852 ه�( 
تح: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، 

ط 1، 1995م .

6 � األصفى يف تفسري القرآن، حممد حمسن الفيض الكاشاين )ت 1091 ه�( تح: 
حممد حسن درايتي وحممد رضا نعمتي، مركز االبحاث والدراسات االسالمية، قم 

� إيران، ط1، 1418 ه� .
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7 � األعالم، قاموس تراجم، خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت � 
لبنان، ط 12، 1997 م .

التعارف  دار  االم��ني،  حسن  ت��ح:  األم��ني،  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان   �  8
للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1 )د . ت( .

9 � األمايل، حممد بن احلسن، أبو جعفر الطويس )ت 460 ه� ( تح: قسم الدراسات 
االسالمية يف مؤسسة البعثة، نرش دار الثقافة، قم � إيران، ط 1، 1414ه� .

10 � أمل اآلمل، حممد بن احلسن، احلر العاميل )ت 1104 ه�( تح: أمحد احلسيني، 
مطبعة اآلداب، النجف األرشف  � العراق )د . ط(   )د . ت( .

11 � أنساب األرشاف، أمحد بن حييى، البالذري )ت 379 ه�( تح: د . حممد محيد 
اهلل، دار املعارف، القاهرة � مرص )د . ط( )د . ت( .

12 � إيضاح االشتباه، احلسن بن يوسف بن املطهر، العالمة احليل      )ت 762 
ه�( تح: حممد احلسون، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم � إيران، 

ط 1، 1411 ه� .

13 � بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، حممد باقر املجليس )ت 
1111 ه�( مؤسسة الوفاء، بريوت � لبنان، ط 2، 1983 م .

14 � البداية والنهاية، إسامعيل بن كثري الدمشقي )ت 774 ه�( تح: عيل شريي، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، ط1، 1988م.

قسم  تح:  ه�(   1107 )ت  البحراين  هاشم  القرآن،  تفسري  يف  الربهان   �  15
الدراسات االسالمية التابعة جلامعة املدرسني، قم � إيران، ط1، )د . ت( .
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� بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد، حممد بن احلسن بن فروخ،   16
باغي، منشورات مؤسسة األعلمي،  الصفار )ت 290ه�( تح: مريزا حمسن كوجة 

بريوت � لبنان، ط 1، 1404 ه� .

17 � تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، عيل احلسيني االسرتابادي 
)ت ق 10 ه�( تح: مدرسة االمم املهدي، قم � إيران، ط1، 1407 ه� .

18 � تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتىض الزبيدي )ت 1251 ه�( 
تح: عيل شريي، دار الفكر، بريوت � لبنان، ط1، 1414 ه� .

19 � تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي 
)ت 748 ه�( تح: د. عمر عبد السالم، دار الكتاب العريب، بريوت � لبنان، ط 2، 

1998 ه� .

20 � تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير بن رستم الطربي )ت 310 ه�( تح: 
نخبة من العلامء، مطبعة ليدن، لندن � بريطانيا، ط 1، 1879 م .

21 � التاريخ الكبري، حممد بن إسامعيل البخاري )ت 256 ه�( )د . ح( ط 1 )د 
. ت( .

22 � التبيان يف تفسري القرآن، حممد بن احلسن الطويس )ت 460 ه�( تح: أمحد 
حبيب قصري، دار إحياء الرتاث، بريوت � لبنان، ط 1، 1209 ه� .

23 � التحرير الطاوويس املستخرج من كتاب حل االشكال، حسن بن زين الدين 
)ت 1011ه�( تح: فاضل اجلواهري، نرش: مكتبة السيد املرعيش، قم � إيران، ط 1، 

1411ه� .
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24 � التفسري، حممد بن مسعود العيايش )ت ق 3 ه�( تح: هاشم الرسويل املحاليت، 
املكتبة العلمية االسالمية، طهران � إيران، ط 1 )د . ت( .

25 � تفسري القرآن الكريم، ثابت بن دينار، أيب محزة الثاميل )ت 148 ه�( مجع عبد 
الرزاق حممد حسني حرز الدين، مطبعة اهلادي، قم � إيران، ط 1، 1420 ه� .

 26 � تفسري القمي، عيل بن إبراهيم القمي )ت 3�4 ه�( تح: طيب املوسوي، دار 
الكتاب، قم � إيران، ط 3، 1404 ه� .

تح:  ه�(   852 )ت  العسقالين  حجر  ابن  عيل،  بن  أمحد  التهذيب،  تقريب   �  27
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 2، 1995م .

28 � هتذيب األحكام، حممد بن احلسن الطويس )ت 460 ه�( )د . ح( مؤسسة 
األعلمي، بريوت � لبنان، ط 1، 2005 م .

بابويه الصدوق )ت 381 ه�( تح:  التوحيد، حممد بن عيل بن احلسني بن   �  29
هاشم احلسيني الطهراين، مجاعة املدرسني يف احلوزة، قم � إيران )د . ط( )د . ت( .

30 � الثقات، حممد بن حبان بن أمحد، ابن حبان )ت 354 ه�( تح: د. حممد عبد 
املعيد، دار املعارف العثامنية، حيدر آباد � اهلند، ط 1، 1973م . 

31 � ثواب األعامل وعقاب األعامل، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه الصدوق 
)ت 381 ه�( تح: حممد مهدي حسن اخلرسان، منشورات الريض، قم � إيران، ط1، 

1368 ه� ش .

32 � جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي )ت 310 ه�( تح: 
خليل امليس، دار الفكر، بريوت � لبنان، ط 1، 1995 م .
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عيل  ابن  حممد  واألسانيد،  الطرق  عن  االشتباهات  وإزاحة  الرواة  جامع   �  33
األردبييل )ت 1101 ه�( )د . ح( ط 1 )د . ت( .

34 � اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي )ت 671 ه�(   )د . ح( دار 
حياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، ط1، 1985 م .

35 � اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي )ت 327 ه�( )د . ح( دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، ط1، 1952 م .

ه�(   406 )ت  الريض  الرشيف  السيد  التنزيل،  متشابه  يف  التأويل  حقائق   �  36
رشح: حممد رضا كاشف الغطاء، دار املهاجر، بريوت � لبنان، ط 1 )د . ت( .

األصفهاين  نعيم  أيب  اهلل  عبد  بن  أمحد  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية   �  37
� لبنان، ط1،  )ت 430 ه�( تح: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت 

2007م .

� اخلصال، حممد بن عيل بن احلسني الصدوق )ت 382 ه�( تصحيح: عيل   38
أكرب الغفاري، مجاعة املدرسني يف احلوزة، قم � إيران، ط 1، 1403 ه� .

39 � خالصة األقوال يف أحوال الرجال، احلسن بن يوسف، العالمة احليل )ت 
 ،1 ط  إيران،   � قم  االسالمي،  النرش  مؤسسة  القيومي،  جواد  حممد  تح:  ه�(   726

1417 ه� .

)ت  السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر   �  40
911 ه�( تصحيح: نجدت نجيب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان، ط 1، 

2001م .
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بيت  أهل  عن  واألحكام  والقضايا  واحلرام  احلالل  وذكر  االسالم  دعائم   �  41
الرسول، النعامن بن حممد بن منصور )ت 363 ه�( تح: آصف بن عيل أصغر فييض، 

دار املعارف، القاهرة � مرص، ط 1، 1963 م .

42 � الرجال، تقي الدين احلسن بن عيل، ابن داود احليل )ت863 ه�( )د . ح( 
مطبعة جامعة طهران، طهران � إيران، ط1، 2006 م .

43 � الرجال، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن خالد الربقي )ت 280 ه�( )د 
. ح( دانشكاه طهران، إيران )د . ط( )د . ت( .

ابن الغضائري )ت 450 ه�( تح:  � الرجال، أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل،   44
حممد رضا احلسيني اجلاليل، دار احلديث، قم � إيران، ط 2، 2005 م .

45 � الرجال، حممد بن احلسن الطويس )ت 460 ه�( تح: جواد القيمي، مؤسسة 
النرش االسالمي، قم � إيران، ط 4، 2005 م .

46 � الرجال، أمحد بن عيل بن أمحد النجايش )ت 450 ه�( تح: موسى الشبريي، 
مؤسسة النرش االسالمي، قم � إيران، ط 8، 2005م .

47 � سعد السعود، عيل بن موسى بن جعفر، ابن طاووس )ت 664 ه�( )د . ح( 
منشورات الريض، قم � إيران، ط1، 1363 ه� ش .

48 � شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، عبيد اهلل بن أمحد احلاكم احلسكاين )ت ق 
5( تح: حممد باقر املحمودي، جممع إحياء الثقافة، قم � إيران، ط 1، 1990 م .

49 � صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري )ت 256 ه�( ضبط: حممود 
حممد حممود، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 5، 2007 م .
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50 � صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )ت 261 ه�( )د . ح( دار الكتب 
العلمية، بريوت � لبنان، ط 2، 2002 م .

51 � الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع، ابن سعد )ت 230 ه�( تح: حممد 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 2، 1997 م .

شفيع  حممد  بن  أصغر  عيل  ال��رج��ال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائف   �  52
 � قم  النجفي،  املرعيش  الرجائي، مكتبة  الربوجردي )1313 ه�( تح: حممد مهدي 

إيران، ط 1، 1410 ه� .

53 � علل الرشائع، حممد بن عيل بن احلسني الصدوق )ت 382 ه�( صححه: عيل 
أكرب الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني، قم � إيران، ط 1، 1400 ه� .

ه�(   382 )ت  الصدوق  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الرضا،  أخبار  عيون   �  54
لبنان، ط 1،   � بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  األعلمي، مؤسسة  تصحيح: حسني 

1984 م .

55 � غريب القرآن الكريم، فخر الدين الطرحيي )ت 1085 ه�( تح: حممد كاظم 
الطرحيي، انتشارات اهلدى، قم � إيران )د .ط( )د .ت(.

56 � الَغيَبة، حممد بن إبراهيم بن جعفر النعامين )ت 360 ه�( تح: فارس حسون 
كريم، أنوار اهلدى، قم � إيران، ط 1، 1422 ه� .

57 � فضائل الشيعة، حممد بن عيل بن احلسني الصدوق )ت 382 ه�( )د . ح( ط 
1 )د . ت( .

القيومي،  جواد  تح:  ه�(   460 )ت  الطويس  احلسن  بن  حممد  الفهرست،   �  58
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مؤسسة نرش الفقاهة، قم � إيران، ط 3، 2006 م .

59 � قاموس الرجال، حممد تقي التسرتي، تح ونرش مؤسسة النرش االسالمي، قم 
� إيران، ط 1، 1418 ه� .

60 � القاموس املحيط، جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي )ت 817 ه�( )د . ح( 
دار املأمون، بريوت ت لبنان، ط 1، 1978 م .

األعلمي  مؤسسة  ه���(   328 )ت  الكليني  يعقوب  بن  حممد  ال��ك��ايف،   �  61
للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1، 2005 م .

62 � كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه )ت 367 ه�( مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1، 2009 م .

63 � كشف الغمة يف معرفة األئمة، عيل بن عيسى األربيل )ت 693 ه�( )د، ح( 
دار األضواء، بريوت � لبنان، ط 2، 1985 ه� .

64 � كامل الدين ومتام النعمة، حممد بن عيل بن احلسني الصدوق )ت 382 ه�( 
تح: عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش االسالمي، قم � إيران، ط 1، 1405 م .

النرش  مؤسسة  ت��ح:  ه���(   1359 )ت  القمي  عباس  واألل��ق��اب،  الكنى   �  65
االسالمي، قم � إيران، ط 1، 2005 م .

66 � كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين املتقي اهلندي  )ت 975 
ن   1 ط  لبنان،   � بريوت  الرسالة،  مؤسسة  السقا،  وصفوة  حياين  بكري  ضبط:  ه�( 

1989 م .
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67 � لسان العرب، ابن منظور )ت 711 ه�( تح: عيل شريي، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت � لبنان، ط 1، 1988 م .

68 � لسان امليزان، أمحد بن عيل، ابن حجر العسقالين )ت 852 ه�( تح: عادل 
لبنان، ط 1،   � العلمية، بريوت  الكتب  دار  املوجود وعيل حممد معوض،  أمحد عبد 

1996 م .

تح:  ه�(   588 )ت  شهرآشوب  بن  عيل  بن  حممد  وخمتلفه،  القرآن  متشابه   �  69
حامد املؤمن، العارف للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1، 2008 م .

احلسيني،  أمحد  تح:  ه�(  الطرحيي )ت 1085  الدين  فخر  البحرين،  � جممع   70
النارش مرتضوي، بريوت � لبنان، ط 2، 1362 ه� ش .

ه�(   548 )ت  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع   �  71
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط2، 2005 م .

� املحاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي )ت 280 ه�( مؤسسة األعلمي   72
للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1، 2008 م .

العلمية،  الكتب  دار  ه�(   526 )ت  السكري  احلسني  بن  احلسن  املحرب،   �  73
بريوت � لبنان، ط 1، 2006 م .

74 � املحكم واملحيط األعظم، عيل بن اسامعيل، ابن سيدة )ت 458 ه�( تح: د. 
عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 1، 2000 .

انتشارات  الدرجات، حسن بن سليامن احليل )ت ق 9 ه�(  � خمترص بصائر   75
املرتىض، قم � إيران، ط 1، 2001 م .
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76 � املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهلل، احلاكم النيسابوري )ت 405 
ه�( تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 2، 2002م.

شفق،  مطبعة  الشاهرودي،  النامزي  عيل  احلديث،  رجال  علم  مستدرك   �  77
طهران � إيران، ط 1، 1412 ه� .

78 � املسند، أمحد بن حنبل )ت 241 ه�( دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 
2، 2003 م .

79 � املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت 211 ه�( تح: حبيب الرمحن 
األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان، ط 1، 1989 م .

80 � املعارف، عبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري )ت 276 ه�( دار الكتب 
العلمية، بريوت � لبنان، ط 2، 2003 م .

81 � معامل العلامء، حممد بن عيل بن شهرآشوب )ت 588 ه�( تح: مؤسسة نرش 
الفقاهة، قم � إيران، ط 1، 2007 م .

82 � معاين األخبار، حممد بن عيل بن احلسني الصدوق )ت 382 ه�( تصحيح: 
عيل أكرب الغفاري، انتشارات إسالمي، قم � إيران، ط 1، 1362 ه� ش .

83 � معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت 626 ه�( دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت � لبنان )د . ط( )د.ت( .

84 � معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، عبد اهلل بن عبد العزيز البكري 
)ت 487 ه�( تح: مصطفى السقا، عامل الكتب، بريوت � لبنان، ط 2، 1983 م .
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الثقافة  نرش  مطابع  اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو  احلديث،  رجال  معجم   �  85
االسالمية، طهران � إيران، ط 5، 1992 م .

86 � املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، حممد فؤاد عبد الباقي، منشورات 
ذوي القربى، قم � إيران، ط 2، 1988 م .

87 � معرفة الثقات، أمحد بن عبد اهلل بن صالح العجيل )ت 261 ه�( تح: عبد 
العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار ن املدينة املنورة � السعودية، ط 1، 1985م.

88  � املغازي، حمّمد بن عمر بن واقد، الواقدي )ت 207 ه�( تح: د . مارسدن 
جونس، نرش: دانش إسالمي، قم � إيران، ط 1، 1405 ه�.

89 � مكارم األخالق، احلسن بن الفضل الطربيس )ت ق 6 ه�( دار البعثة، قم � 
إيران، ط 2، 1972 م . 

ه�(   382 )ت  الصدوق  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الفقيه،  حيرضه  ال  من   �  90
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت � لبنان، ط 1، 2005 م .

91 � مناقب آل أيب طالب، حممد بن عيل بن شهرآشوب )ت 588 ه�( تح: جلنة 
من األساتذة، املطبعة احليدرية، النجف األرشف � العراق، ط 1، 1956 م .

92 � مناقب عيل بن أيب طالب، عيل بن حممد، ابن املغازيل الشافعي     )ت 483 
ه�( انتشارات سبط النبي، قم � إيران، ط 1، 1926 م .

93 � ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي   )ت 748 
ه�( تح: عيل حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت � لبنان، ط 1، 1963 م .



...........................................................................................  تَْف�ِسريُ ابِْنِ َحْجاٍم   358

94 � نقد الرجال، مصطفى بن احلسني التفرييش )ت ق 11 ه�( تح: مؤسسة آل 
البيت الحياء الرتاث، ط 1، 1376 ه� . 

95 � هنج البالغة، مجع: حممد بن احلسني، الرشيف الريض )ت 406 ه�( رشح: 
حممد عبدة، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة � مرص، ط 2، 2008 م .

الكتب  دار  ه�(  أيبك )ت 764  بن  الدين خليل  بالوفيات، صالح  الوايف   �  96
العلمية، بريوت � لبنان، ط 1، 2002 م .
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