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 النص القرآني عند االمام الرضا ) عليه السالم(
 

 د. عمي عباس االعرجي 
 القادسية /جامعة دا  كمية اآل

 الخالصة
القرآف الكريـ تمٌيز مف باقي الكتب في ككنو المعجزة كمصدرى التشريع خالؼ باقي الكتب 

)صمى هللا عميو كال و( فمعجزتو عيف رسالتو، كرسالتو السماكية، فمكٌؿ نبيٌو رسالة كمعجزة إاٌل الرسكؿ االكـر
 عيف معجزتو، كىما القرآف الكريـ.

كبحسباف ىذا األمر أصبحت المىيمة مضاعفة عمى المسمميف، بمدارستو كتدٌبره، كتفسيره كتأكيمو، 
 كعمى االقؿ تجكيد تالكتو .

، فيك المفٌسر كتعٌد البذرة األكلى لتفسير القرآف الكريـ زمف الرسكؿ الكريـ )صمى هللا عميو كالو(
 االكؿ لمقرآف الكريـ.

 كقد تمٌيز ذكر النٌص القرآني عند االماـ الرضا) عميو السالـ( بأمكر كىي أربعة:
إٌنيػـ يػػذكركف مصػداقا لمػػا ييسػألكف عنػػو فػي القػػرآف الكػريـ، نحػػك ىػذه الركايػػة)عف سػكرة بػػف كميػب قػػاؿ:  -ُ

يػػد المسػػجد أك يريػػد الحاجػػة فيمقػػاه رجػػؿ أك قمػػت ألبػػي عبػػد هللا عميػػو السػػالـ: رجػػؿ يخػػرج مػػف منزلػػو ير 
نمػا  يستقفيو فيضربو كيأخذ ثكبو قاؿ: أم شيء يقكؿ فيو مػف قػبمكـ ق قمػت: يقكلػكف ىػذه دمػارة معمنػة كا 
المحػػارب فػػي قػػرل مشػػركية فقػػاؿ: أييمػػا أعظػػـ حرمػػة دار اكسػػالـ أك دار الشػػرؾ ق قػػاؿ : فقمػػت: دار 

ػكلىوي()المامدة: مػف اييػةاكسالـ فقاؿ: ىؤالء مف أىؿ ىػذه اييػة ) ػاًربيكفى اوَّى كىرىسي ػزىاءي الَّػًذيفى ييحى ػا جى ( ًّّإنَّمى
 إلى آخر ايية .

إٌنيـ ييسألكف عف تفسير آية مف القرآف المجيد مثؿ ىػذه الركايػة )عػف سػعيد بػف المسػيب قػاؿ: سػألت  -ِ  
لىٍكال أىٍف  يىكيػكفى النَّػاسي أيمَّػةن كىاًحػدىةن ()الزخػرؼ: عمي بف الحسيف) عمييما السالـ(، عف قػكؿ هللا عزكجػؿ:)كى

( قػػاؿ: عنػػى بػػذلؾ أمػػة محٌمػػد ) صػػمى هللا عميػػو كآلػػو ( أف يككنػػكا عمػػى ديػػف كاحػػد كفػػارا ّّمػػف اييػػة
ػػةو()الزخرؼ: مػػف اييػػة ػػقيفان ًمػػٍف ًفضَّ ـٍ سي ًف ًلبيييػػكًتًي ػػٍف يىٍكفيػػري بًػػالرٍَّحمى عىٍمنىػػا ًلمى ( كلػػك فعػػؿ هللا ذلػػؾ ّّكميػػـ،) لىجى

 أمة محٌمد) صٌمى هللا عميو كآلو( لحزف المؤمنكف كمميـ ذلؾ كلـ يناكحكىـ كلـ يكارثكىـ(.ب
أك يسػػتدلكف بةيػػة مػػف القػػرآف الكػػريـ كىػػك كثيػػره عنػػدىـ نحػػك قكلػػو: )عػػف أبػػي عبػػد هللا ) عميػػو السػػالـ (  -ّ

ـٌ تػػػػال:)  ََََْ  َأيَُّتَهََََقػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػكؿ هللا) صػػػػمى هللا عميػػػػو كآلػػػػو(: ال كػػػػذب عمػػػػى مصػػػػم ، ثػػػػ ا اْلِعيََََُر ِإمَُّك
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ـٌ تػػال:) َٕ()يكسػػؼ: مػػف اييػػةَلَسََاِرُو  َ  ـٌ قػػاؿ: كهللا مػػا سػػرقكا كمػػا كػػذب، ثػػ َََ ا (، ثػػ ََ َُ َكِبيََُرَُْ   ََ َبََْ  َعَعَم
َُْ  ِإْ  َكاُم ا َيْمِطُق  َ  ـٌ قاؿ كهللا ما فعمكه كما كذب( .ّٔ()األنبياء: مف اييةَعاْسأَُل   (، ث

)عف عبد هللا بف سميماف الصيرفي قاؿ: قاؿ أبك عبد هللا ادره كيذه الركاية أف يقكمكا ىـ بالسؤاؿ، كىك ن-ْ
َعَمْ  َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َعَما اْسَتْيَسَر عميو السالـ لسفياف الثكرم: ما تقكؿ في قكؿ هللا عز كجؿ:) 

()البقػرة: مػف اْلَحجِّ َ َسْبَعٍة ِإَ ا َرَجْعَُتْ  ِتْمََ  َعَرََرٌة َكاِمَمٌَة  ِمَ  اْلَهْدِي َعَمْ  َلْ  َيِجْد َعِصَياُ  َثالَثِة َأيَّاٍ  ِعي
( أٌم شػػيء يعنػػي بكاممػػة ق قػػاؿ: سػػبعة كثالثػػة، قػػاؿ: كيختػػؿ ذا عمػػى ذم حجػػا  ق أف سػػبعة ُٔٗاييػػة

كثالثة عشرة، قاؿ: فأم شػيء ىػك أصػمحؾ هللا ق قػاؿ: انظػر قػاؿ: ال عمػـ لػي فػأم شػيء ىػك أصػمحؾ 
ؿ: الكامؿ كماليا كماؿ األضػحية سػكاء أتيػت بيػا أك أتيػت باألضػحية تماميػا كمػاؿ األضػحية، هللا ق قا

 كمف أقاـ بمكة فميحفظ مدة مسير أىؿ بمده إلى بمده ثـ ليصـ األياـ السبعة(.
 *التفسير لغة

ػري البيػاف، كاستفسػرتو كػذا: أم سػألتو أف يفٌسػره لػي، كالفسػر: نظػر الطبيػب  جاء في الصػحاح: الفىسى
، كالفسر كشػؼ مػا مطٌػي، كقػاؿ الميػث: الفسػر: التفسػير، كىػك بيػاف كتفصػيؿ الكتػاب، كالتفسػرة: ُإلى الماء

اسػـ لمبػػكؿ الػػذم ينظػػر فيػو األطبػػاء يسػػتدلكف بمكنػػو عمػى عمػػة العميػػؿ، ككػػٌؿ شػيء يعػػرؼ بػػو تفسػػير الشػػيء 
تأكيػؿ: رٌد أحػد المحتممػيف كمعناه فيك تفسرتو، كقاؿ بعضيـ: التفسير: كشؼ المػراد عػف المفػظ المشػكؿ، كال

 . ِإلى ما يطابؽ الظاىر
فاألصؿ الكاحد مف ىذه الماٌدة: ىك شرح مع تكضي ، كالفرؽ بينيما كبيف مكاد الشرح، كالتكضي ،  

كالتبيػػيف، كالكشػػؼ، كالتفصػػيؿ، كالتأكيػػؿ: ىػػك أٌف الشػػرح: بسػػط مخصػػكص فػػي مكضػػكع فػػي قبػػاؿ القػػبض، 
يؽ كالفصػػؿ، كاالنكشػػاؼ: زكاؿ مطػػاء كرفعػػو عػػف شػػيء حتػػى يظيػػر، كالبيػػاف: انكشػػاؼ بعػػد إبيػػاـ، بػػالتفر 

كالتأكيؿ: جعؿ الشيء متقدما حتى يترتب عميو شػيء آخػر، كالتكضػي : يقابػؿ الخمػكؿ كالخفػاء، كالتفصػيؿ 
 يقابؿ الكصؿ .

فترجمػػة المػػاٌدة بالبيػػاف كالكشػػؼ، أكالتأكيػػؿ: تعريػػؼ تقريبػػي، كاألصػػؿ فييػػا ىػػك شػػرح مػػع تكضػػي ،  
طػالؽ التفسػػرة عمػػى القػػاركرة نفسػػيا ّقو الشػػرح ك إيضػػاح مػػا فػي القػػاركرة مػػف بػػكؿ المػػريضكمػف مصػػادي ، كا 

 تجكز، فإنيا متعٌمؽ التفسير.
، كقػػػاؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػر السػػػفر كشػػػؼ ال طػػػاء، ْقػػػاؿ الرامػػػب: الفسػػػر: إظيػػػار المعنػػػى المعقػػػكؿ 

 .ٓكيختص ذلؾ باألعياف نحك سفر العمامة عف الرأس كالخمار عف الكجو
؛ فيمػا متقاربػاف معنػى كتقػارب لفظييمػا، إاٌل أٌف ٔسر كالسفر متقاربا المعنى كمػا يػرل الزركشػيكالف 

 الفسر لممعنى المعقكؿ كالسفر كبراز المعاني الحسية. 
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، أك كشػؼ ٕفالتفسير مبال ة الفسر كيدٌؿ عمى بياف كتفصيؿ الكتاب كما ذىب اليػو صػاحب العػيف 
طالؽ لم  .  ٖمحتبس عف الفيـ كما نقؿ عف الزركشي كابف االنبارمالم مؽ مف المراد بمفظو كا 

 .ٗكليذا يظير سٌر التضعيؼ فيك يدٌؿ عمى الكثرة 
 التفسير اصطالحا

، كعرفػو الزركشػي بأنػو:) َُقاؿ الطبرسي)رحمو هللا(:) التفسير: كشؼ المراد عف المفظ  المشػكؿ ( 
ـٌ ترتيػػػب مكييػػػا كمػػػدنييا كمحكميػػػا ىػػػك عمػػػـ نػػػزكؿ اييػػػة كسػػػكرتيا كأقاصيصػػػيا كاكشػػػارات النازلػػػة  فييػػػا، ثػػػ

، كقػاؿ فػي ُُكمتشابييا ، كناسخيا كمنسكخيا ، كخاٌصيا كعاٌميا ، كمطمقيا كمقٌيدىا ، كمجمميا كمفٌسرىا(
مفتت  كتابو:) التفسير: عمـ يعرؼ بو فيـ كتػاب هللا المنػزؿ عمػى نبيػو محمػد) صػٌمى هللا عميػو كآلػو( كبيػاف 

كًحكمػػو، كاسػػتمداد ذلػؾ مػػف عمػػـ الم ػة كالنحػػك كالتصػػريؼ كعمػـ البيػػاف، كأصػػكؿ معانيػو، كاسػػتخراج أحكامػو 
 . ُِالفقو كالقراءات كيحتاج إلى معرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ(

قػاؿ الثعػػالبي عبػػد الػرحمف بػػف محمػػد:) عمػػـ يبحػث عػػف مػػراد هللا تعػػالى بقػدر الطاقػػة البشػػرية، فيػػك 
، أٌمػػا الزرقػػاني فيعرفػػو بأٌنػػو) عمػػـ يبحػػث فيػػو عػػف ُّى كبيػػاف المػػراد (شػػامؿ لكػػٌؿ مػػا يتكقػػؼ عميػػو فيػػـ المعنػػ

، كيعٌد محٌمد بػف حمػزة الشػيير  ُْالقرآف الكريـ مف حيث داللتو عمى مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشرية (
 .  ُٓىػ ( أٌكؿ مف قٌيد التفسير بالطاقة البشرية عمى ما نسب إليوّْٖبالفنارم) تػ 

لسٌيد الطباطبامي في تفسير الميزاف:) ىك بياف معاني اييات القرآنية كالكشؼ عف كمف المحدثيف ا 
 . ُٔمقاصدىا كمداليميا(

 . ُٕكالسٌيد الخكمي:)التفسير: ىك إيضاح مراد هللا تعالى مف كتابو العزيز (
كمحٌمػػػد ىػػػادم معرفة:)اصػػػطمحكا عمػػػى أٌف التفسػػػير ىػػػك إزاحػػػة اكبيػػػاـ عػػػف المفػػػظ المشػػػكؿ، أم : 

، كالتفسػػير لػػيس مجػػرد كشػػؼ القنػػػاع عػػف المفػػظ المشػػكؿ، بػػؿ ىػػػك ُٖؿ فػػي إفػػادة المعنػػى المقصػػػكد(المشػػك
محاكلػػة إزالػػة الخفػػاء فػػي داللػػة الكػػالـ، فػػال بػػد مػػف أف يكػػكف ىنػػاؾ إبيػػاـ فػػي كجػػو المفػػظ بحيػػث سػػتر كجػػو 

مػامز األسػاس ، كىذا ىػك ال ُٗالمعنى، كيحتاج إلى محاكلة كاجتياد بالغ حتى يزكؿ الخفاء كيرتفع اكشكاؿ
 .َِبيف الترجمة كالتفسير مف جانب ، كبيف التفسير كالتأكيؿ مف جانب آخر

 التفسير بالمأث ر
يعتمد التفسير النقمي أكالتفسير بالتفسير بالمأثكر ما جاء في القرآف نفسو مف البيػاف كالتفصػيؿ أكال 

األممة مف خمفامو "عمػييـ السػالـ "  ، ثـٌ عمى ما نقؿ عف المعصكـ :النبي " صمى هللا عميو كالو كسمـ " أك
،كبعده عمى المأثكر مف الصحابة كالتابعيف ليـ "رضي هللا عنيـ " مما جاء بيانا كتكضيحا لجكانب أبيمت 

 مف القرآف .
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ككاف إدراج مػا ركم عػف التػابعيف فػي التفسػير بالمػأثكر، مػف جيػة أٌف أقػدـ كتػب التفسػير بالمػأثكر 
اعتمػػد أقػػكاؿ التػػابعيف كآراميػػـ فػػي التفسػػير، عمػػى نحػػك اعتمػػاده المػػأثكر مػػف  أمثػػاؿ تفسػػير ابػػف جريػػر كميػػره

؛ فنراىـ قػد أردفػكا مػا نقػؿ عػف التػابعيف إلػى جنػب المنقػكؿ عػف الصػحابة، بػؿ إلػى جنػب أحاديػث  المعصـك
 الرسكؿ صمى هللا عميو كآلو كسمـ "كسامر األممة "عمييـ السالـ " .

 أمحاء التفسير بالمأث ر
 لقرآ  بالقرآ    تفسير ا -ٔ

ال شٌؾ أٌف أتقف مصدر لتبييف القرآف ىك القػرآف نفسػو؛ ألٌنػو ينطمػؽ بعضػو بػبعض، كيشػيد بعضػو 
إذ ما جاء منو مبيما في مكضع منو، قػد جػاء  –كما قاؿ أمير المؤمنيف "عمييـ السالـ "  - ُِعمى بعض

فػي الشػريعة، فػيف يكػكف تبيانػا  مفصال كمبينا في مكضع آخر،بؿ كفي القرآف تبياف لكٌؿ شيء جاء مبيمػا
 لنفسو أكلى.

 كمف ذلؾ جاء قكليـ : القرآف يفٌسر بعضو بعضا.
  تفسير القرآ  بالقرآ  عمى رّقي :

األٌكؿ: منو ما أبيـ في مكضع كبػيف فػي مكضػع آخػر، فكػاف أحػدىما متناسػبا مػع ايخػر تناسػبا معنكيػا أك 
( كقػد جػاء  ّ-ُ()الػدخاف: ُمِبيِ * امَّا َأْمَزْلَماُه ِعي َلْيَمٍة ُمَباَرَكةٍ ح *  اْلِكتَاِ  الْ كما في قكلو تعاال:)  -لفظيا

(، كقػد تبػيف فػي ُ( )القػدر:ِإمَّا َأْمَزْلَمَاُه ِعَي َلْيَمَِة اْلَقَْدرِ تبييف ىذه الميمة المباركة بميمة القدر في سكرة القػدر:)
َِ القرآ َرْهُر َرَمَضاَ  الَّ سكرة البقرة إٌنيا كاقعة في شير رمضػاف:) ( فقػد ُٖٓ()البقػرة: مػف اييػةِ ي ُأْمِزَ  ِعي

 . ِِتبيف مف مجمكع ذلؾ: أٌف القرآف نزؿ في ليمة مباركة ىي ليمة القدر مف شير رمضاف
 َيََا َأَيَهََا الَََِّ يَ  آَمُمََ ا اْسَََتِجيُب ا ِرَِّ َ ِلمرَُّسََ ِ  ِإَ ا َدَعََاُكْ  ِلَمََا ُيْحِيََيُك ْ كمػف ذلػػؾ أيضػػا قكلػػو تعػالى:)

 َِ ََ ََْيَ  اْلَمََْرِء َ َوْمِب ََ ُ  َب ََ ا َأ َّ ارََّ َيُح ( مػػا ىػػذه الحيمكلػػة ككيػػؼ ىػػي، كىػػك تيديػػد الذع ِْ()األنفػػاؿ: َ اْعَمُم
 ألكلمؾ الزامفيف المتمرديف عمى الشريعة كالديف.

ََُُ  َ ال َتُك ُم ا َكالَِّ يَ  َمُس ا ارََّ عَ كىذا اكبياـ يرتفع عند مراجعة قكلو تعالى:)         ََِِ َُْ  َأْمُفَسَُهْ  ُأ َل َأْمَسا
( فعرفنا أٌنيا نسياف الذات، فالذم يجعؿ مف شريعة هللا كراء ظيره، إٌنما حػـر نفسػو ُٗ( )الحشر:اْلَفاِسُق  َ 

 كنسي حظو، فقد تاه في مياىب ضاللة الجيؿ كالعمى.
َََُ  َأَ َلْ  َيَرْ ا َأمَّا َمْأِتي اْْلَْرَض مَ كىكذا قكلو تعػالى:)       َ َِ ْمُقُصَها ِمْ  َأْطرَاِعَهَا َ ارَُّ َيْحُكَُ  ال ُمَعقََِّ  ِلُحْكِمَ

 ( ما المقصكد مف" األرض" ىنا في ىذه ايية، ككيؼ يقع نقصانيا قُْ()الرعد:َسِريُع اْلِحَسا ِ 
 أٌما األرض ما فالمقصكد منيا ىك العمراف منيا، كليس المراد ىي الكرة األرضية.     
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ِإمََّمََا َجََزَاُء الَََِّ يَ  ُيَحََاِرُب َ  ارََّ لؾ قكلػو تعػػالى بشػأف المحػػاربيف المفسػديف فػػي األرض: )كيشػيد لػػذ
َُ َ َيْسَعْ َ  ِعي اْْلَْرِض َعَسَادًا َأْ  ُيَقتَّمَُ ا َأْ  ُيَصَمَُّب ا َأْ  ُتَقطَََّع َأْيَِديِهْ  َ َأْرُجُمُهَْ  ِمَ ْ  ِخَالٍ  َأْ  ُيْمَفَْ ا َ َرُس َل

َََ  اْْلَ  ََيٌ  ِم َََ اٌ  َعِظ َََرِة َع ََي اآْلِخ ََْ  ِع َََدْمَيا َ َلُه ََي ال ََْزٌي ِع ََْ  ِخ َََ  َلُه (؛ فػػإٌف النفػػي مػػف ّّ( )المامػػدة:ْرِض َ ِل
 األرض، يراد بو اكبعاد عف العمراف ليظٌؿ حيرانا بيف البرارم كالقفار.

ٌمد، عف محٌمد عٌدة مف أصحابنا ، عف أحمد بف مح -أٌما كيؼ يقع النقصافق فتفسره ىذه الركاية  
بف عمٌي، عمف ذكره، عف جابر، عف أبي جعفر عميو السػالـ، قػاؿ: كػاف عمػي بػف الحسػيف عمييمػا السػالـ 

َأَ َلَْ  َيََرْ ا َأمََّا َمَْأِتي اْْلَْرَض َمْمُقُصََها ِمََْ  يقػكؿ : إٌنػو يسػخي نفسػي فػي سػرعة المػكت كالقتػؿ فينػا قػػكؿ هللا:)
 . ِّكىك ذىاب العمماء(، ُْ()الرعد: مف ايية َأْطرَاِعَها

َماَ اِت َ اْْلَْرِض َ اْلِجَبَاِ  َعََأَبْيَ  َأْ  كمف ىذا النمط أيضا قكلو تعالى: )   ِإمَّا َعَرْضَما اْْلََماَمَة َعَمى السَّ
َُ َكاَ  َظُم مًا َجُه الً  ْمَساُ  ِإمَّ  (  .ِٕ( )األحزاب:َيْحِمْمَمَها َ َأْرَفْقَ  ِمْمَها َ َحَمَمَها اْْلِ

ْ  َواَ  َرَبََ  ِلْمَمالَِِكَِة ِإمَِّي َجاِعٌَ  ِعَي اْْلَْرِض َخِميَفَةً جاءت آية أخرل تفسرىا بالخالفة:)ف  ()البقػرة: َ اِ 
 ( .َّمف ايية
مكػاف التصػػرؼ فػي سػػاحة الكجػكد:)  أََلََْ  تََََرْ ا َأ َّ ارََّ كانػت آيػة ثالثػػة تفسػر الخالفػػة بقػدرة اكبػػداع كا 

َر َلُكْ  َما ِعي ال َماَ اِت َ َما ِعي اْْلَْرِض َسخَّ ََماَ اِت َ َمَا ِعَي ()َِ()لقماف: مف اييةسَّ َر َلُكْ  َما ِعَي السَّ َ َسخَّ
مكػاف تصػرفو فػي عػالـ الكجػكد، عمػكه ُّ()الجاثػػية: مػف اييػة اْْلَْرِض َجِميعاً  (؛ فقػدرة اكنسػاف التسػخيرية كا 

 ة عمى عالـ الكجكد بذاتو المقدسة.كسفمو، ىي قدرتو اكبداعية التي تمثؿ قدرة هللا الحاكم
 . ِْفجاءت كؿ آية تفسر أختيا، كالقرآف يفٌسر بعضو بعضا

أٌما الثاني مف تفسير القرآف بالقرآف، كاف ما جاء فيو البياف مير مرتبط ظاىرا ال معنكيػا كال لفظيػا  
 مع مكضع اكبياـ مف ايية األخرل، سكل إمكاف االستشياد بيا لرفع ذلؾ اكبياـ.

مثػػاؿ ذلػػؾ: آيػػة السػػرقة ؛إذ أبيػػـ فييػػا مكضػػع قطػػع اليػػد، فقػػد بػػيف اكمػػاـ أبػػك جعفػػر الجػػكاد "عميػػو  
َ َأ َّ اْلَمَسَاِجَد ِرَِّ السالـ " إٌنو مف مكضع األشاجع )مفصؿ أصكؿ األصابع( مستشيدا لذلؾ بقكلػو تعػالى:)

ما جنى عمػى نفسػو؛ فتعػكد عقكبتػو إلػى مػا يمٌسػو مػف ( إذ إٌف السارؽ إنٌ ُٖ( )الجػف:َعال َتْدُع  َمَع ارَِّ َأَحداً 
األعضاء، كبما أٌف مكاضػع السػجكد ت تعػالى ،ال يشػركو فييػا أحػد، كراحػة الكػٌؼ مػف مكاضػع السػجكد ت، 

 . ِٓفال مكضع لمقطع فييا
َََْيءٌ كجميػػػع اييػػػات التػػػي بظاىرىػػػا التشػػػبيو، يفسػػػرىا قكلػػػو تعػػػالى:)        َِ َر َََ َََْيَس َكِمْثِم : مػػػف ()الشػػػكرلَل
( إذ إٌنيا تنفي التشبيو عمى اكطالؽ ، فال بٌد ىناؾ في آيات التشبيو مػف تأكيػؿ صػحي ، يكضػحو ُُايية

 العقؿ السميـ.
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 تفسير القرآ  بالسمة -ٕ

ال شػػٌؾ أٌف مجمكعػػة أحكػػاـ الشػػريعة كفػػركع مسػػامميا، جػػاءت تفاصػػيؿ عٌمػػا أبيػػـ فػػي القػػرآف كأجمػػؿ 
طػالؽ، كىكػذا مػا كرد عػف ا لمعصػـك كفعمػو كتقريػره، بيانػا لمختمػؼ أبعػاد الشػريعة، ىػي بيانػات مف عمكـ كا 

 عٌما جاء في القرآف مف رؤكس األحكاـ كاألخالؽ كايداب .
ََْ  ًِ (قػػاؿ هللا تعػػالى مخاطبػػا نبيػػو الكػػريـ: ََْيِهْ  َ َلَعمَُّه َ  ِإَل ََزِّ ََا ُم ََاِس َم ََيَِّ  ِلممَّ ْكَر ِلُتَب ِّ ََ َََ  ال ََا ِإَلْي َ َأْمَزْلَم

ََُر  َ  (، فقػػد كانػػت كظيفػػة النبػػي األسػػاس ىػػي بيػػاف كتبيػػيف مػػا جػػاء فػػي الػػذكر ْْ()النحػػؿ: مػػف اييػػةَيَتَفكَّ
 الحكيـ، ككٌؿ ما صدر عنو في بياف أبعاد الشريعة، فإٌنما ىك تفسير لمقرآف الكريـ .

 ىذا فضال عٌما سمؿ عف معاني القرآف، حيثما أبيـ عمى الصحابة، فبٌينو ليـ في شرح كتبييف.
كرد عف أممة أىؿ البيت: عمييـ السالـ " تفسيرا لما أبيـ أك تفصيال لما أجمؿ في القرآف كىكذا ما  
 الكريـ.

 تفسير القرآ  بق   الصحابي -ٖ
لتفسير الصحابي قيمةه كبيرة فيك الذم تربى في أحضاف الرسالة كقػد أخػذ العمػـ مباشػرة مػف منيمػو 

رشاده المستقيـ "صمى هللا عميو ك آلو سمـ العذب السامغ، ككاف مٌمف تفقو عمى يده الكريمة، كت حت ىديو كا 
 "فال بٌد أٌنيـ أقرب الناس فيما إلى معاني القرآف الحكيمة، كأىداىـ إلى معالمو الرشيدة. 

ىذا ابف مسعكد يقكؿ:كاف الرجؿ منا إذا تعمـ عشر آيات، لـ يجاكزىف حتى يعمـ معػانييف كالعمػؿ 
 . ِٔبيف "

ٌنمػػا ىػػك تعمػػـ مػػف ذم عمػػـ ...عٌممػػو هللا نبيػػو فعممنيػػو  كىػػذا أميػػر المػػؤمنيف "عميػػو السػػالـ " يقػػكؿ: كا 
 .ِٕكدعا لي بأف يعيو صدرم ك تضطـٌ عميو جكانحي 

إلى مير ذلؾ مف تصريحات تنبؤؾ عف مدل حرصو "صػمى هللا عميػو كسػمـ "عمػى تعمػيـ صػحابتو 
 كتثقيفيـ الثقافة اكسالمية ػ القرآنية الكاممة.

 ق   التابعي    تفسير القرآ  ب -ٗ
ال شػػٌؾ أٌف التػػابعيف ىػػـ أمػػٌس جانبػػا بأحاديػػث الرسػػكؿ "صػػمى هللا عميػػو كآلػػو سػػمـ "، كالعممػػاء مػػف 
صػػحابتو الخيػػار، ككػػانكا أقػػرب فيمػػا لمعػػاني القػػرآف الكػػريـ؛ إذ قػػربيـ بأصػػكؿ معػػاني الم ػػة الفصػػحى ميػػر 

ع المقترنػة بنػزكؿ اييػات، كالمكجبػة أحيانػا المنحكرة، الباقية عمى صفكىا األٌكؿ، كما كانت الحكادث كالكقػام
لمنزكؿ، كانت تمؾ الحكادث كاألسباب كالمكجبات في متنػاكليـ القريػب، كمػا كػاف بػاب الفيػـ كالسػؤاؿ لػدييـ 
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مفتكحا، كبالتالي كاف باب العمـ بأسباب النزكؿ كفيـ معاني القرآف كالسؤاؿ عف مكاضع اكبياـ فيو منفتحا 
 الذم لـ يحظ بيا مف تأخر مف أرباب التفسير.ليـ بمصراعيو، األمر 

ىػذا كمػع ذلػؾ إٌنمػػا نعػٌد قػكؿ التػػابعي شػاىدا كمؤيػدا، كلػػيس حٌجػة عمػى اكطػػالؽ، كمػا كػاف حػػديث 
المعصكـ "عميو السالـ "حٌجة برأسو، أك قكؿ الصحابي بالنسبة كفي ال الب األكثر حجة معتبرة، فإٌنما يقػع 

 .ِٖالعتبار، كليس عمى إطالقوقكؿ التابعي في الدرجة الثالثة ا

ماتَ  آعات التفسير بالمأث ر َ 
التفسير النقمي يشمؿ ما كاف تفسيرا لمقراف بالقرآف، كما كاف تفسيرا لمقرآف بالسنة، كما كػاف مكقكفػا 
عمػػى الصػػحابة، أك المػػركم عػػف التػػابعيف، أٌمػػا تفسػػير القػػرآف بػػالقرآف بعػػد كضػػكح الداللػػة، أك بمػػا ثبػػت مػػف 

حة فػػذلؾ ممػا الخػػالؼ فيػػو كال شػٌؾ يعتريػػو؛ ألٌنػػو مػف أحسػػف الطرامػػؽ إلػى فيػػـ معػػاني كالمػػو السػنة الصػػحي
 تعالى، كأمتنيا كأتقنيا.

كأٌما ما أضيؼ إلى النبي "صمى هللا عميو كالو سمـ " أك إلى أحد األممة األطيػار، ككػاف فػي سػنده 
 إلى المعصـك . ضعؼ أك في متنو كىف ،فذلؾ مردكد مير مقبكؿ، ماداـ لـ تص  نسبتو 

كأٌما تفسير القرآف بػالمركم عػف الصػحابة كالتػابعيف، فقػد تسػٌرب إليػو الخمػؿ، كتطػٌرؽ إليػو الضػعؼ 
إذ كفػػرة  -ِٗكمػػا قػػاؿ األسػػتاذ الػػذىبي  –كالػػكىف الكثيػػر، إلػػى حػػٌد كػػاد يفقػػدنا الثقػػة بكػػٌؿ مػػا ركم مػػف  ذلػػؾ 

سير المعػزٌكة إلػى الصػحابة كالتػابعيف، أسباب الضعؼ كالكىف في ذلؾ الخضـ مف المركيات، في كتب التف
 كقد خمط سميميا بسقيميا ؛بحيث خفي كجو الصكاب.

كلقػػد كانػػت كثػػرة المػػركم مػػف ذلػػؾ كثػػرة جػػاكزت الحػػٌد، كبخاصػػة مػػا إذا كجػػدنا التنػػاقض كتضػػارب 
األقػػكاؿ، ككثيػػرا مػػا تضػػاد مػػا نسػػب إلػػى شػػخص كاحػػد، كالمركيػػات عػػف ابػػف عبػػاس، كػػاف ذلػػؾ مػػف أكبػػر 

نعاـ النظػر كالبحػث عكامؿ زكا ؿ الثقة بيا أك باألكثرية الساحقة منيا، األمر الذم يستدعي التثبت لدييا، كا 
 كالتمحيص .

ىػػذا اكمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ يصػػرح بأٌنػػو لػػـ يثبػػت فػػي التفسػػير شػػيء . يقػػكؿ: ثػػالث كتػػب ال أصػػؿ 
لػػػب أٌنػػػو لػػػيس ليػػػا أسػػػانيد ليػػػا: الم ػػػازم، كالمالحػػػـ، كالتفسػػػير، قػػػاؿ المحققػػػكف مػػػف أصػػػحابو: مػػػراده إٌف ال ا

 . َّصحاح متصمة 
كىذا اكماـ محٌمد بف إدريس الشافعي يقكؿ: لـ يثبػت عػف ابػف عبػاس فػي التفسػير إاٌل شػبيو بمػاءة 

 مراده: عدـ صٌحة اكسناد إليو في كثير مف المركيات عنو .- ُّحديث 
ف كاف مبال ا فيو ،إاٌل إٌنو يدلنا عمى مبمغ ما دخؿ في التفسػير النقمػي مػف الركايػات  كىذا الكالـ، كا 

 المكذكبة المصطنعة، فضال عف الضعاؼ كالمراسيؿ.



 
النص القرآني                                                                      د. علي عباس االعرجي

 عند االمام الرضا ) عليه السالم(

 

311 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

 كعمى أٌم تقدير فأسباب الكىف في التفسير النقمي تعكد إلى األمكر األربعة ايتية:
رساليا أك حذفيا رأسا؛ مٌما يكجب القدح في التفسير بالمأثكر.  أكال :ضعؼ األسانيد كا 

 كالتزكير في الحديث كالتفسير، بما أكجب زكاؿ الثقة بو. كثانيا: كثرة الكضع كالدٌس 
 . ِّكثالثا: كفرة اكسراميميات في التفسير كالتاريخ بما شٌكه كجو التفسير

 . ّّكرابعا: تحكيـ الرأم كاالجتياد
 كسنأتي إلى ىذه األقساـ كنبدأ بػ: 

رسالها أ  ح عهاأكال   : ضع  اْلساميد  ا 
سػير النقمػي، ضػعؼ األسػانيد بكثػرة المجاىيػؿ أك ضػعاؼ الحػاؿ أك مٌما أكجب الػكىف فػي كجػو التف

 .ّْاكرساؿ أك حذؼ اكسناد رأسا، كما إلى ذلؾ مٌما يكجب ضعؼ الطريؽ في الحديث المأثكر
بحاجػة إلػى إسػناد القػكؿ أك  -كالرسكؿ) صػمى هللا عميػو كآلػو( حاضػر عنػدىـ –كلـ يكف الصحابة 

يرل ال امب، كالنسبة إٌنما تككف لمصدر الرسالة التي بيرت تعاليمو  ذكر مصادره؛ فإٌف الحاضر يرل ما ال
 . ّٓالعقكؿ كفاقت أنكاره كٌؿ نكر

فعنػدما التحػؽ النبػي) صػػمى هللا عميػو كالػو( بػالرفيؽ األعمػػى بػدأ القػـك بالتثبػت فػػي الػذم يػركل عػػف 
 ف المركم في األمكر التعبدية. النبي كقد يطمبكا أحيانا الشيادة أك اليميف مٌمف يركم عنو، كال سيما إذا كا

فميس األمر كذلؾ؛ إذ طريؽ االستيثاؽ كالحجية تختمؼ أساليبو عف  –ككذا التاريخ  –أٌما التفسير  
 أساليب الفقو.

إذان ال حجية تعٌبدية ىنػا، كمػا كانػت حجػة تعبػد ىنػاؾ؛ فػإٌف دليػؿ التعبػد قاصػر الشػمكؿ ىنػا؛ إذ ال 
 عمؿ يكجب التعبد فيو.

اٌل فال، كال معنى لمتعبد في العقيدة كالرأم أك في إنما ىك عق يدة كرككف نفس، إف حصمت أسبابو حصؿ، كا 
 كقكع حادثة أك عدـ كقكعيا.

مػػثال: ال معنػػى لمتعٌبػػد بػػاف تفسػػير اييػػة الفالنيػػة كػػذا؛ إذ التفسػػير :كشػػؼ القنػػاع عػػف كجػػو المفػػظ  
ف لػـ يرتفػع اكبيػاـ، فػال المبيـ، فإف ارتفع اكبياـ كانكشؼ المعنى ،أصػب  مكضػع القبػ كؿ كاكذعػاف بػو، كا 

 مكضع لمقبكؿ كاكذعاف تعبدا محضا.
كىػػذا نظيػػر األحػػداث التاريخيػػة، إٌنمػػا يػػذعف بيػػا إذا حصػػؿ االطممنػػاف الشخصػػي بكقكعيػػا مػػف أم  

 سبب كاف، كال يمكف التعٌبد بكقكع حدث تاريخي إطالقا.
اب التفسػير كالتػاريخ كالعقامػد؛ إذ ال يكجػب عممػا كىذا معنػى قػكليـ: ال اعتبػار بػالخبر الكاحػد فػي بػ 

–كال عمال، إذ المطمكب فػي ىػذه األبػكاب ىػك العمػـ، الػذم ال يحصػؿ بخبػر الكاحػد بمجػرده، كمػا ال عمػؿ 
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ىنػػا كػػي يسػػتدعي الخبػػر الكاحػػد التعبػػد بػػو، كمػػف ثػػـ اخػػتص بػػاب التعبػػد فػػي اعتبػػار الخبػػر  –فعػػال أك تركػػا 
 اؾ محضا .الكاحد بالفقو؛ حيث العمؿ ىن

في باب التفسير ككذا التاريخ ق األمر الذم يجب اكنعػاـ  –الخبر الكاحد  –إذف فما قيمة الحديث 
 فيو: قيمة الخبر الكاحد في باب التفسير كالتاريخ؛ إٌنما ىي بمالحظة المتف الكارد فيو، دكف مجٌرد السند.

ج دفػع مشػكمة إبيػاـ فػي األمػر، مػا يعػال –كىك محتكل الحديث الكارد   –فإف كاف مضمكف الخبر 
اٌل فال دليؿ عف التعبد بو.  فالمتف نفسو شاىد عمى صدقو، كا 

فالحػػديث المػػأثكر عػػف الرسػػكؿ" صػػمى هللا عميػػو كآلػػو" أكعػػف أحػػد األممػػة "عمػػييـ السػػالـ " أك أحػػد 
المعنػى فيػك الصحابة العمماء أك التػابعيف الكبػار، إف كػاف يزيػد فػي معرفػة أك يرفػع مػف إبيػاـ فػي المفػظ أك 

شػػاىد صػػدقو؛ ذلػػؾ إٌنيػػـ أعػػرؼ بمكاضػػع النػػزكؿ كاقػػرب تنػػازال فيػػو؛ إذ قػػرب عيػػدىـ بػػو، أك إٌنيػػـ حضػػركا 
 الحادثة فنقمكىا.

كلمعقالء طريقتيـ في قبكؿ خبر الثقػة بػؿ مػف لػـ يظيػر فسػقو عالنيػة فيعتمدكنػو؛ كعميػو جػاء قكلػو 
ٌِ ِبَمَبٍََأ َعَتَبيَُّمََتعػالى:)  (، فقػػد أقػٌر العقػػالء بقبػكليـ لمنبػػأ مػا لػػـ يكػػف ٔ()الحجػرات: مػػف اييػة اِإْ  َجََاَءُكْ  َعاِسََ

ايتػػي بػػو متجػػاىرا بالفسػػؽ، مٌمػػف ال يتػػكرع الكػػذب، كال يخػػاؼ هللا فػػي سػػره كعالنيتػػو، فمػػف عػػرؼ بالصػػدؽ 
كاألمانػػة قبػػؿ نبػػؤه، كمػػف عػػرؼ بالكػػذب كالخيانػػة تػػرؾ، كمػػف كػػاف مجيػػكال تريثنػػا، فػػإف ظيػػرت منػػو دالمػػؿ 

اٌل رفضناه .الصدؽ قب  مناه كا 
إذف فشرط قبكؿ الخبر احتفافو بقرامف الصدؽ: مف كجكده فػي أصػؿ معتبػر، ككػكف الػراكم معركفػا  

بالصدؽ كاألمانة، كعمى األقؿ مير معركؼ بالكذب كالخيانة، كسالمة المتف كاستقامتو، مٌما يزيػد عممػا أك 
كالشريعة، األمر الذم إذا تكافر في حديث أكجب  يزيؿ شكا، كأف ال يخالؼ معقكال أك منقكال ثابتا في الديف

مكاف رككف النفس إليػو؛ كعميػو فػال يضػٌره حتػى اكرسػاؿ فػي السػند إف كجػدت سػامر شػرامط  االطممناف بو كا 
 . ّٔالقبكؿ

 كثرة ال ضع  الدّس  التز ير عي الحديث  التفسير -ثانيا 
أٌنػو المكػذكب المختمػؽ المصػنكع، ، كقػد يعٌبػر عنػو بّٕالمكضكع مف الحديث ىك المختمؽ المصػنكع

بمعنػػػى أٌف كاضػػػعو اختمقػػػو، ال مطمػػػؽ حػػػديث الكػػػذكب فػػػإف الكػػػذكب قػػػد يصػػػدؽ، كيعػػػرؼ الكضػػػع بػػػإقرار 
كاضعو، أك معنى إقراره، أك قرينة في الػراكم أك المػركم، إذ كضػعت أحاديػث يشػيد بكضػعيا ركاكػة لفظيػا 

 كمعانييا.
أيػت الحػديث يبػايف المعقػكؿ، أك يخػالؼ المنقػكؿ، أك قاؿ ابف الجكزم: ما أحسػف قػكؿ القامػؿ: إذا ر 

 ؛ ّٖيناقض األصكؿ، فاعمـ أنو مكضكع
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مػٌي متعمػدان  فقد ركم عف رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو( متػكاتران كبطرامػؽ كثيػرة قكلػو:)مف كػذب عى
 فميبكأ مقعده مف النار(.

ة عػف الرسػكؿ )صػمى كقد حاكؿ بعض تضعيؼ الركاية أك صػرفيا عػف مكضػكع الكػذب فػي الركايػ
، فقاؿ إٌف الركاية قد كردت فػي رجػؿ أدعػى أف رسػكؿ هللا )صػمى هللا عميػو كآلػو( قػد أرسػمو ّٗهللا عميو كآلو(

إلى قكـ كأمره أف يحكـ فييـ برأيو كفي أمػكاليـ، فيػي بحسػب قػكليـ قػد كردت فػي مقػاـ الكػذب عمػى رسػكؿ 
ة عنػػو، إاٌل أٌف جممػػة مػػف استشػػيد بيػػا ػ كمػػنيـ كبػػار هللا )صػػمى هللا عميػػو كآلػػو( ال مقػػاـ الكػػذب فػػي الركايػػ

 . َْالصحابة ػ ذكرىا في مقاـ النيي عف الكذب في الحديث كالركاية
أٌما متى ابتدأ الكضع فقد اختمؼ الباحثكف في تحديػد الػزمف الػذم بػدأ فيػو الكضػع، فػذىب بعضػيـ 

 زمف رسكؿ هللا)صمى هللا عميو كآلو(.  كأحمد أميف، كميره إلى أٌف الحديث المذككر يدٌؿ عمى كقكع الكضع 
فيما ذىب آخركف إلى نفي كقكع الكضع زمػف النبػي )صػمى هللا عميػو كآلػو(: ) ألٌف صػحابة رسػكؿ 
هللا )ص( كٌميػـ عػدكؿ كثقػاة، كال يمكػػف أف يكػذبكا عمػى رسػػكؿ هللا )ص(، بػؿ ال يفكػركا فػػي ذلػؾ بػأم حػػاؿ 

يػػث الرسػػكؿ )ص( زمػػف أبػػي بكػػر كال زمػػف عمػػر .... مػػف األحػػكاؿ ... ككػػذلؾ لػػـ يحصػػؿ الكضػػع فػػي أحاد
(إٌنما الكضع بػدأ فػي عيػد عثمػاف بسػبب سياسػتو )التػي جعمػت أىػؿ األىػكاء كالبػدع ينشػطكف فيمػا يركمػكف 

)ُْ . 
كما قيؿ عف الصحابة مبالغ فيو، فحديث )مفى كذب( كاف بحؽ أحػد المعاصػريف لمنبػي )صػمى هللا 

( ُُ)النػكر / إف الػذيف جػاءكا باكفػؾ عيصػبة مػنكـ .. ي قكلو تعالىعميو كآلو( كما نزلت آية اكفؾ، كى
 .ِْ، بحٌؽ بعض الصحابة كأىؿ المدينة المصاحبيف لو

ىػػػذا ينفػػػي مػػػا ذىػػػب إليػػػو الػػػبعض مػػػف أٌف )الحػػػٌد الفاصػػػؿ بػػػيف نقػػػاء الشػػػريعة كظيػػػكر الكضػػػع فػػػي 
رأ النػػاس عميػػو فكضػػع أىػػؿ الحػػديث، ىػػك سػػنة إحػػدل كأربعػػيف فيمػػا بعػػدىا، حيػػث أنتشػػر الكضػػع كازداد كتجػػ

 ّْالعراؽ أحاديث في ذـ معاكية ، ككذلؾ فعؿ جٌياؿ الشاـ حيث كضعكا أحاديث ذٌمػكا فييػا أىػؿ العػراؽ..(
. 

ـٌ أٌنػػو  نعػػـ، رٌبمػػا كانػػت حركػػة الكضػػع أقػػٌؿ ظيػػكران فيمػػا قبػػؿ ظيػػكر التحػػزب األمػػكم فػػي الشػػاـ، ثػػ
 نشطت ىذه الحركة كنمت كاتسعت بفعؿ السياسة األمكية.

اؿ ابف عرفة المعركؼ بنفطكيو)إٌف أكثر األحاديػث المكضػكعة فػي فضػامؿ الصػحابة افتعمػت فػي ق
 . ْْأٌياـ بني أمية تقريبان إلييـ بما يظنكف أٌنيـ يرممكف بو أنكؼ بني ىاشـ(

 .  ْٓكذكر الكاقدم تمؾ الظركؼ، كقاؿ:) فظير حديث كثير مكضكع بيتاف منتشر(
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، كفػػي ايتػػي ْٔـك البمػػكل باألحاديػػث الكاذبػػة كػػاف فػػي دكلػػة األمػػكييف (كقػػاؿ اكمػػاـ محٌمػػد عبػػده:) إٌف عمػػ
 : ْٕأسباب كضع الحديث كأنكاعو

 
 اْلسبا  السياسية -أ الً 

كأٌكؿ مف بدأ بيذه النكع مف الكضع األمكيكف أٌياـ معاكية كاستمر بعده، كالذيف جندكا لذلؾ كثيػريف 
 مف عمماء السكء ككعاظ السالطيف .

: األمنػاء عنػد -إلى رسكؿ هللا )صػمى هللا عميػو كآلػو(  –لؾ عف أبي ىريرة مرفكعان فمٌما رككا في ذ
 هللا ثالثة: أنا كجبريؿ كمعاكية. 

قػػاؿ الخطيػػب كالنسػػامي كابػػف حٌبػػاف: ىػػذا الحػػديث باطػػؿ مكضػػكع، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: باطػػؿ مػػف كػػٌؿ كجػػو، 
 . ْٖكزيؼ الحاكـ طرامقو كفييا جمع الكذابيف كالكٌضاعيف

ـٌ أٌنيـ قد يختاركف لما يضعكنو أسانيد معتبرة عند المحدثيف ليأخذ ما يضعكف طريقػو الػى الكتػب  ث
كالصحاح، مف ذلؾ ما رككه عف عبد هللا بػف عمػر مرفكعػان: ايف يطمػع عمػيكـ رجػؿ مػف أىػؿ الجنػة، فطمػع 

 . -كأشار بإصبعيو–معاكية، فقاؿ، أنت معاكية مني كأنا منؾ، لتزاحمني عمى باب الجنة كياتيف 
كركز اكعالـ األمكم في مكضكع كتابة الكحي، كجعمكا منو أـ الفضامؿ لمعاكية ،فرككا عف سعد: 
إف النبي )ص( قاؿ لمعاكية: إٌنو يحشر كعميو حٌمة مف نكر ظاىرىا مف الرحمة كباطنيا مف الرضا يفتخػر 

 بيا في الجمع لكتابة الكحي.
 .ْٗلدٌجاؿذكره الذىبي مف أباطيؿ محمد بف الحسف الكٌذاب ا

إلى دمشػؽ فسػألكه عػف معاكيػة كمػا ركمى فػي فضػاممو، فقػاؿ:  -صاحب السنف–كقد ذىب النسامي 
ال أعرؼ لو فضيمة إاٌل)ال أشبع هللا بطنؾ(، فما زالكا يدفعكف في حضػنو، كفػي ركايػة فػي خصػييو، كداسػكه 

 .َٓحٌتى حمؿ الى الرممة، كمات ىناؾ
بػؿ، قػاؿ :سػألت أبػي :مػا تقػكؿ فػي عمػي كمعاكيػةق كقد أخرج ابف الجػكزم مػف طريػؽ أحمػد بػف حن

ـٌ قاؿ: أيش أقكؿ فييما، إٌف عميان كاف كثير األعداء ففتش أعداءه لو عيبان، فمػـ يجػدكا، فعمػدكا الػى  فأطرؽ ث
 .ُٓقد حاربو كقاتمو، فأطركه كيدان منيـ لعمي -يريد معاكية–رجؿو 

 .ِٓالحديث لمتقرب إلييـ كعمى ىذه السيرة كاف العباسيكف، إذ كضع ليـ المزدلفة
  ٖ٘ثاميًا :. اْلسبا  الم َبية
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كنعني بو كضع أتباع بعض الفرؽ الدينية الحديث نصرة لمذىبيـ، كقد أخذ ىذا النػكع مػف الكضػع 
طريقو إلى أكثر الفرؽ التي استعاف أنصػارىا بكضػع الحػديث لنصػرة آراميػـ كاعتقػاداتيـ المذىبيػة، حتػى أٌنػا 

 . ْٓبيف الطكامؼ أحاديث مكضكعة في ذـ الكثير مف الفرؽ الدينية كالكالمية...نجد في التاريخ الصراع 
كنقػػػػؿ ابػػػػف الجػػػػكزم: أٌف بعػػػػض الفػػػػرؽ كانػػػػت تػػػػرل جػػػػكاز الكضػػػػع فػػػػي الحػػػػديث نصػػػػرة لمػػػػذىبيـ 
كمعتقػػدىـ، كالكراميػػة كالخػػكارج الػػذيف نسػػب إلػػى شػػيكخيـ القػػكؿ مػػف أنيػػـ إذا رأكا رأيػػان صػػيركه أك جعمػػكا لػػو 

 .ٓٓحديثان 
ىػ  ِِٕنماذج الكضع المذىبي، ما ذكره الذىبي عف نعيـ بف حماد بف معاكية المتكفى سنة)كمف 

 (،قاؿ: ككاف يضع الحديث في تقكية السنة كحكايات في ثمب أبي حنيفة ككاف صمبان في السنة.
كمنيـ أحمد بف عمرك بف مصعب بف بشير، ككػاف مػف الكٌضػاعيف، ككضػع كتبػان فػي تقكيػة السػٌنة 

 .ٔٓكعة كمنتشرة عند الخراسانييف في عصرهكٌميا مكض
كقد ذكر ابف الجكزم في المكضكعات، أحاديث مختمفة كضعت في ذـٌ كمدح أممة المذاىب منيا: 
يككف في أمتي رجؿ يقاؿ لو محٌمد بف إدريس أضٌر عمى أمتي مف إبميس، كيككف في أمتػي رجػؿ يقػاؿ لػو 

 .ٕٓأبك حنيفة ىك سراج أمتي
  ٛ٘لتعبديةثالثًا :. اْلسبا  ا\

كرٌبما أطمقنا تمؾ التسمية تجكزان، ألٌف الكٌضاعيف مف ىػذا القسػـ يضػعكف الحػديث تعبػدان كتقربػان إلػى 
هللا، بحسب ظٌنيـ، فقد ذىب بعػض المتصػٌكفة الػى جػكاز كضػع الحػديث لمترميػب كالترىيػب، ترميبػان لمنػاس 

مػؽ الحػديث: مػف كػذب عمػي معتمػدان في الطاعة كزجران ليـ عف المعصية، كاستدلكا بما ركم فػي بعػض طرا
 ليضٌؿ بو الناس فميتبكأ مقعده مف النار.

كيبػػػػػدكا أٌف كضػػػػػع الحػػػػػديث انتشػػػػػر عنػػػػػد ىػػػػػؤالء كأمثػػػػػاليـ، حتٌػػػػػى ركم عػػػػػف عبيػػػػػد هللا النػػػػػكاريزم، 
قاؿ:سػمعت يحيػػى بػف سػػعيد القطػاف، يقػػكؿ: مػا رأيػػت الكػػذب فػي أحػػد أكثػر منػػو فػي مػػف ينسػب الػػى الخيػػر 

 كالزىد.
بعضيـ كاف مقتنعان تمامان بفعمو في كضعو الحديث، ليحػث النػاس عمػى الخيػر، حتٌػى  كما يبدك أفٌ 

ركم أٌف أبا الحسيف الرىاكم قاؿ: سػألت عبػد الجبػار بػف محمػد، عػف أبػي داكد النخعػي، فقػاؿ: كػاف أطػكؿ 
 .ٗٓالناس قيامان بميؿ كأكثرىـ صيامان بالنيار، ككاف يضع الحديث كضعان 

  ٓٙرابعًا:. حركة الزمادوة
طمػػؽ عمػػى كػػٌؿ شػػاٌؾ أك ضػػاٌؿ أك ممحػػد ِي ،إاٌل أٌف الزنادقػػة مالبػػان مػػا يػػراد بيػػـ ُٔالزنػػديؽ مصػػطم  أي

ـٌ كالتالعب بالديف يقاع الشٌؾ فييا في قمكب العكا  .ِٔالذيف قصدكا إفساد الشريعة كا 
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كمف أشػيرىـ: عبػد الكػريـ أبػف أبػي العكجػاء الػذم كػاف يػدٌس األحاديػث فػي كتػب حمػاد بػف سػممة، 
ا أخذ أبف أبي العكجػاء، أتػي بػو محٌمػد بػف سػميماف بػف عمػي، فمٌمػا أمػر بضػرب عنقػو، فمٌمػا أيقػف بالقتػؿ فممٌ 

،قاؿ: كهللا لقد كضعت فيكـ أربعة آالؼ حديث أحٌرـ فييا الحالؿ كأحٌؿ فييا الحػراـ، كلقػد فطػرتكـ فػي يػكـ 
 .ّٔصكمكـ كصكمتكـ في يـك فطركـ

تابػػة فيػػدس فػػي كتابػػة مػػا لػػيس مػػف حديثػػة فيركيػػو ذلػػؾ ىػػؤالء الزنادقػػة مػػف يأخػػذ مػػف شػػيخ م فػػؿ ك
 .ْٔالشيخ ظٌنان منو أف ذلؾ مف حديثة

كمف الزنادقة، سيؼ بف عمر الذم كاف متخصصػان فػي الػدٌس فػي السػيرة ككتػب التػاريخ، قػاؿ عنػو 
 يحيى بف معيف) ضعيؼ الحديث فمسه خير منو(.

 .ٓٔبالزندقة ..قالكا:كاف يضع الحديثكقاؿ عنو ابف حباف: يركم المكضكعات عف اكثبات، اٌتيـ 
كمػػع ذلػػؾ فقػػد ركم عنػػو الطبػػرم فػػي تاريخػػو كثيػػران، كمػػف الطبػػرم أخػػذ الكثيػػركف مػػف أربػػاب السػػير 

 . ٔٔكالتاريخ ركاياتو، كمنيا مخترعاتو كمكضكعاتو
ككػػاف ممػػف يػػدس األحاديػػث مػػف الزنادقػػة ال الة،الم يػػرة بػػف سػػعيد، الػػذم دٌس فػػي كتػػب أصػػحاب 

الباقر أحاديث لـ يحٌدٍث بيا ،ككذلؾ أصحاب أبي الخطاب الػذم دٌسػكا األحاديػث فػي كتػب  محٌمد بف عمي
أصػػحاب جعفػػر الصػػادؽ، الػػذم قػػاؿ محػػذران مػػف األحاديػػث المكضػػكعة:)ال تقبمػػكا عمينػػا حػػديثان إال مػػا كافػػؽ 

دٌس فػػي  -هللالعنػػو –القػػرآف كالسػػنة، أك تجػػدكف معػػو شػػاىدان مػػف أحاديثنػػا المتقدمػػة، فػػإٌف الم يػػرة بػػف سػػعيد 
كتػػب أصػػحاب أبػػي أحاديػػث لػػـ يحػػدث بيػػا أبػػي، فتقػػكا هللا كال تقبمػػكا عمينػػا مػػا خػػالؼ قػػكؿ ربنػػا تعػػالى كسػػنة 

 .ٕٔنبينا )ص(، فإنا أذا حدثنا قكلنا قاؿ هللا عز كجؿ، كقاؿ رسكؿ هللا )ص((
 ٛٙخامسًا:. ال ضع القصصي

ظيكر اكسالـ، كانكا يقصػكف عمػى النػاس، كالقيٌصاص كانكا منذ القديـ كعبر التاريخ، إاٌل أٌنيـ مع 
كيككف مف عمميـ التفسير كاألثر كالخبرعف األمـ البامدة كميرىـ لمتعميـ كالمكعظة، كلـ يكف ذلؾ فػي القػرف 
األٌكؿ مرذكالن ؛ألٌف فنكنو ترجع الى القرآف كالحديث، إاٌل ما كاف يشكبو مٌما كاف يسمكنو بػالعمـ األٌكؿ، كىػك 

األمـ السالفة كأكثره يأخذكنو مف أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل، كمف أسػمـ مػنيـ كعبػد  ما يتعمؽ بأخبار
، كيركػػز أحمػػد أمػػيف فػػي دكر كعػػب ككىػػب كنفػػكذ أقكاليمػػا ٗٔهللا بػػف سػػالـ ككعػػب األحبػػار ككىػػب بػػف منبػػو

ى كآثارىمػػػا مػػػف ركايػػػة القصػػػص كفػػػي التػػػاريخ كالحػػػديث ككتػػػب التفسػػػير، قػػػاؿ:)كعمى الجممػػػة فقػػػد دخػػػؿ عمػػػ
 .َٕالمسمميف مف ىؤالء كأمثاليـ في عقيدتيـ كعمميـ كثير كاف لو فييـ أثر مير صال  (

كيذكر أحمد أميف أٌف أٌكؿ قاص في اكسالـ ىك تمػيـ الػدارم، أسػتأذف عمػر أف يػذكر النػاس فػأبى 
 عميو، حتى كاف آخر كاليتو فأذف لو أف يذكر الناس في يـك الجمعة فكاف تميـ يفعؿ ذلؾ.
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د أميف: )كقد نما القصص بسرعة: ألٌنو يتفؽ كميكؿ العامة، كأكثر القصاص مف الكذب كقاؿ أحم
حتػػى رككا أٌف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب طػػردىـ مػػف المسػػاجد، كاسػػتثنى الحسػػف البصػػرم؛ لتحريػػو الصػػدؽ فػػي 

 .ُٕقكلو(
كقد اسػتفاد معاكيػة مػف كعػب األحبارػػ كمػا ذكػر ابػف حجػر العسػقالني ػ إذ أمػره معاكيػة بػأف يقػٌص 

 .ِٕفي الشاـ، كىك الذم بٌث أحاديث تفضيؿ الشاـ كأىميا
ـد أحػدىـ أف يجػيء بال رامػب كيكثػر  كتطكر األمر في القرف الثاني؛ إذ أنتشػر القصاصػكف ككػاف ىػ
ذا كاف القصاصكف آنفان مف أىؿ العمـ كالحديث فػأف األمػر انتيػى فػي القػرف الثالػث إلػى أف)  مف الرقامؽ، كا 

اميػػػػا مبتػػػػذالن، كأكثػػػػر المتصػػػػدريف فػػػػي الػػػػكعظ أٌنمػػػػا يككنػػػػكف مػػػػف أىػػػػؿ الحػػػػديث اسػػػػـ القػػػػاص أصػػػػب  لقبػػػػان ع
كالمتسػػعيف فػػي العمػػـك كال حاجػػة إلػػى الكػػالـ عػػنيـ، كلػػـ يػػزد المتصػػكفة فػػي األخبػػار إال مػػا يزعمػػكف أنيػػـ 

 .ّٕاحتككه بعمـ خاص ، كهللا أعمـ ب يبو(
مب الرشػيد إسػحاؽ المعػركؼ كقد سػار العباسػيكف بسػيرة األمػكييف فػي تبنػي القصاصػيف، فقػد اسػتج

ىػػػ(، كىػػك معػػركؼ بالكػػذب كمشػػيكر بالكضػػع، فػػأمره الرشػػيد أف يجمػػس فػػي ََِبػػأبي حذيفػػة المتػػكفى سػػنة)
مسجد ابف رمباف كيحدث الناس، فأخذ إسحاؽ يحدث باألكاذيب كيركم عف خمؽ مػف الثقػات أكثػرىـ مػاتكا 

 .ْٕقبؿ أف يكلد
الػػػى ب ػػداد، كقػػػاؿ: تكػػكف بحضػػػرتنا تفقػػو مػػػف  كمػػا اسػػػتقدـ الميػػدم أبػػػا معشػػر السػػػندم، كأشخصػػو

حكلنػػا، ككػػاف أبػػك معشػػر مػػاىران بكضػػع األحاديػػث كالقصػػص، قػػاؿ ابػػف جػػزرة: أبػػك معشػػر أكػػذب مػػف تحػػت 
السػػماء كصػػنؼ كتػػػاب الم ػػازم، كركل عنػػػو الكاقػػدم كابػػػف سػػعد، كمنػػػو اسػػتمد الطبػػػرم معمكمػػات تاريخيػػػة 

 .ٕٓكثيرة
 كاسعان لتمريػر أكاذيبػو كخياالتػو، خصكصػان كأٌف لمقصػة كيبدك أٌف الكضع قد اتخذ مف القصة سبيالن 

تأثيرىػػا الكاسػػع فػػي النػػاس كجميكرىػػا العػػريض، حتػػى أٌف ابػػف الجػػكزم قاؿ:)القصػػاص كمعظػػـ الػػبالء مػػنيـ 
يجرم؛ ألنيـ يزيدكف أحاديث تثقؼ كترقؽ كالصحاح يقكؿ فييا، ىذا ثـ أف الحفػظ يشػفؽ عميػو كيتفػؽ عػدـ 

 .ٕٔفيقكلكف .....( الديف كمف يحضرىـ جياؿ
كذكػػر ابػػف الجػػكزم طرفػػان مػػف تجربتػػو مػػع القيٌصػػاص، فقاؿ:)كقػػد ذكػػرت فػػي كتػػاب القصػػاص عػػنيـ 
طرفػػان مػػف ىػػذه األشػػياء، كمػػا أكثػػر مػػا يعػػرض عمػػي أحاديػػث فػػي مجمػػس الػػكعظ قػػد ذكرىػػا قصػػاص الزمػػاف 

 .ٕٕفأرٌدىا عمييـ كأبٌيف أنيا محاؿ، فيعتدكف عمي حيف أبيف عيكب ش ميـ ....(
  ٛٚادسًا:.أسبا  أخرىس
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ىػػذا كقػػد ذكػػرت أسػػباب أخػػرل لمكضػػع، كلكنيػػا أضػػعؼ تػػأثيران ،ككضػػع الشػػحاذيف الػػذيف يضػػعكف 
أحاديث يكتسبكف بذلؾ كيرتزقكف بو ، أك آخركف لػـ يعتمػدكا الكضػع كػأف أخطػؤكا كرككا عػف كػذاب، أك لػـ 

 .ٕٗيدققكا في النقؿ أكاختمطت عقكليـ في آخر أعمارىـ فخمطكا ...
رفة أسباب الكضع تعرؼ المنافذ التي يدخميا الكضاعكف، كما يعرؼ كنو حديثيـ، كيحذر كمف مع

منػػػػو فػػػػي مكاطنػػػػو، خصكصػػػػان أذا عممنػػػػا أٌف مسػػػػاحة الكضػػػػع ليسػػػػت بقميمػػػػة كقػػػػد ألفػػػػت مؤلفػػػػات كثيػػػػرة فػػػػي 
، كمػػػػػػػا ألفػػػػػػػت كتػػػػػػػب كثيػػػػػػػرة فػػػػػػػي األحاديػػػػػػػث المكضػػػػػػػكعة ،منيػػػػػػػا  َٖالكضػػػػػػػاعيف، عػػػػػػػدت الممػػػػػػػات منيػػػػػػػا

بف الجكزم، ك)الفكامد المجمكعة في األحاديث المكضكعة( لمشككاني الذم ذكر فيػو كتاب)المكضكعات( ال
، كمف نماذج الكضاعيف، محمد بف يكسؼ بػف يعقػكب الػرازم: شػيخ دجػاؿ كػذاب، ُٖألفان كأربعمامة أحاديث

كػػاف يضػػع األحاديػػث كالقػػراءات كالنسػػخ، كضػػع كثيػػران فػػي القػػرآف ،قػػاؿ الػػدار قطنػػي، كضػػع نحػػك مػػف سػػتيف 
 .ِٖة قراءات ليس شيء منيا أصؿ، ككضع مف األحاديث ما ال يضبط قبؿ ب داد قبؿ الثالثمامةنسخ

 ٖٛال ضع عي التفسير
كاف الكضع كالتزكير مف أىـ اسباب الكىف في التفسػير المػأثكر، فقػد كانػت الػدكاعي متػكافرة لمػدٌس 

اب سياسػية كأخػرل مذىبيػة كاالختالؽ في المأثكر مف التفسير، إلػى جنػب الكضػع فػي الحػديث، فينػاؾ أسػب
 ككالمية، كربما عاطفية، كانت عف قصكر النظر ال عف سكء نٌية.

كالعمدة إٌف القرآف كاف المحكر األساس الذم يدكر عميو رحى الديف كالسياسة كالسػمكؾ آنػذاؾ، فػال 
جعػة لبمػكغ بٌد لكٌؿ منتحمي مسمؾ مف المسالؾ أف يتشبث بعػرل القػرآف، كيجعػؿ مػف آياتػو الكريمػة كسػيمة نا

ف شػػرا، األمػػر الػػذم جعػػؿ مػػف سػػكؽ الكػػذب كالتزكيػػر فػػي التفسػػير كالحػػديث رابحػػة ذلػػؾ  أىدافػػو إف خيػػرا كا 
 العيد.

كقػػد بػػدأ ىػػذا األمػػر عمػػى يػػد معاكيػػة، إذ كػػاف يجعػػؿ الجعامػػؿ عمػػى كضػػع الحػػديث اك قمبػػو تمشػػية 
سػػػييف ؛ إذ اخػػػذ بالتكسػػػع ، كراج ذلػػػؾ طػػػكؿ عيػػػد االمػػػكييف كبعػػػدىـ العباْٖلسياسػػػتو ال اشػػػمة ذلػػػؾ الحػػػيف 

 كاالطراد .
قػػاؿ األسػػػتاذ الػػػذىبي: ككػػػاف مبػػػدأ ظيػػػكر الكضػػػع فػػي سػػػنة إحػػػدل كأربعػػػيف بعػػػد كفػػػاة اكمػػػاـ أميػػػر 
المػػؤمنيف حيػػث اختمػػؼ المسػػممكف سياسػػيا ،كتفرقػػكا شػػيعا، ككجػػد مػػف أىػػؿ البػػدع كاألىػػكاء مػػف ركجػػكا مػػف 

كفػر كالتحػؼ اكسػالـ بقصػد الكيػد لػو كتضػميؿ لبدعيـ كتعصػبكا ألىػكاميـ، كدخػؿ فػي اكسػالـ مػف تػبٌطف ال
 .ٖٓأىمو، فكضعكا ما كضعكا مف ركايات باطمة؛ ليصمكا بيا إلى أمراضيـ السيمة كرمباتيـ الخبيثة 

قػاؿ االسػػتاذ أبػػك رٌيػة: كقػػد أجمػػع البػػاحثكف كالعممػاء المحققػػكف ،عمػػى أٌف نشػأة االختػػراع فػػي الركايػػة 
 عميو كآلو كسمـ " إٌنمػا كػاف فػي أكاخػر عيػد عثمػاف كبعػد الفتنػة ككضع الحديث عمى رسكؿ هللا " صمى هللا
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ـٌ اشتٌد االختػراع كاسػتفاض بعػد مبايعػة اكمػاـ اميػر المػؤمنيف " عميػو السػالـ"؛ فإٌنػو مػا  التي اكدت بحياتو، ث
كاد المسممكف يبايعكنو بيعة تامة ،حتى ذٌر قرف الشيطاف األمكم لي تصب الخالفة مف صاحبيا، كيجعميػا 

 . ٖٔحكما أمكيا، كقد كاف كاسفاه  
كفػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ اكمػػػاـ الشػػػيخ محٌمػػػد عبػػػده: كتكالػػػت األحػػػداث بعػػػد الفتنػػػة الكبػػػرل، كنقػػػض بعػػػض 
المبايعيف لمخميفة الرابع اكماـ اكماـ أمير المؤمنيف " عميو السالـ " ماعقدكا ،ككانت حركب بيف المسمميف 

أٌف بناء الجماعػة قػد انصػدع، كانفصػمت عػرل الكحػدة بيػنيـ، انتيى فييا أمر السمطاف إلى األمكييف  مير 
كتفرقػػت بيػػـ المػػذاىب فػػي الخالفػػة، كاخػػذت االحػػزاف فػػي تأييػػد اراميػػـ، كػػٌؿ ينصػػر رايػػة عمػػى رأل خصػػمو 

 .ٕٖبالقكؿ كالعمؿ، ككانت نشاة االختراع في الركاية كالتاكيؿ، كمال كٌؿ قبيؿ 
 ريخ بما ر ه  جَ التفسيرثالثا:  عرة اإلسراِيميات عي التفسير  التا

لفػػػظ اكسػػػراميميات يسػػػتعممو عممػػػاء التفسػػػير كالحػػػديث كيطمقكنػػػو عمػػػى مػػػا ىػػػك أكسػػػع كأشػػػمؿ مػػػف 
القصص الييكدية، فيك في اصػطالحيـ يػدٌؿ عمػى كػٌؿ مػا تسػمؿ إلػى التفسػير كالحػديث مػف أسػاطير قديمػة 

ى النبي إسراميؿ، كىػك يعقػكب ابػف منسكبة في أصؿ ركايتيا إلى مصدر ييكدم أك عبراني، كالنسبة فييا إل
ليو ينسب الييكد، فيقاؿ بنك إسراميؿ.  إسحاؽ بف إبراىيـ أبك األسباط االثني عشر، كا 

ٌنمػػػا أطمػػػؽ عممػػػاء التفسػػػير كالحػػػديث لفػػػظ اكسػػػراميميات عمػػػى كػػػٌؿ ذلػػػؾ مػػػف بػػػاب الت ميػػػب لمػػػكف  كا 
يرجع في أصميا إلى مصػدر ييػكدم، الييكدم عمى ميره؛ ألٌف مالبا ما يركل مف ىذه الخرافات كاألباطيؿ 

 . ٖٖكالييكد كانكا أشٌد أىؿ الكتاب صمة بالمسمميف كثقافتيـ كانت أكسع مف ثقافات ميرىـ..
كرٌبما كانت اكسراميميات مف باب النسبة إلى كتب بني إسراميؿ المجمكعة باسـ العيػد القػديـ الػذم 

مقدسػػان لػػدييـ، كىػػك المصػػدر ليػػـ فيمػػا يرجػػع إلػػى يأخػػذ منػػو الييػػكد كالنصػػارل عمػػى سػػكاء، باعتبػػاره كتابػػان 
قصػػص األنبيػػاء كاألمػػـ السػػابقة عمػػى المسػػي  )ع( كىػػي تمثٌػػؿ القسػػـ األسػػاس مػػف الركايػػات اكسػػراميمية فػػي 

 التفسير كالحديث.
كأطمػػؽ عمػػى مػػا نقػػؿ عػػف النصػػارل الػػذيف دخمػػكا اكسػػالـ، كعبػػد هللا بػػف سػػالـ، كتمػػيـ الػػدارم كابػػف 

سػراميميات؛ ألنيػـ كػانكا يرجعػكف فػي أكثػر ذلػؾ الػى كتػب بنػي إسػراميؿ، كأسػفار األنبيػاء جري  كميػرىـ، باك
 عمى كجو الخصكص.

كقد مٌثمت اكسراميميات قسمان معتٌدان بو مف الركايات التفسيرية حتى عدىا بعػض البػاحثيف المصػدر 
 . ٖٗالرابع مف مصادر الصحابة في التفسير بالمأثكر

ا التػػي طرحػػت فػػي القػػرآف تنفػػؽ مػػع مػػا طػػرح فػػي التػػكراة إاٌل أٌنيػػا فػػي عمػػى أسػػاس أٌف بعػػض القضػػاي
القػػػرآف مػػػكجزة كالتػػػكراة مفصػػػمة، كلٌمػػػا كانػػػت العقػػػكؿ داممػػػان تميػػػؿ إلػػػى االسػػػتيفاء كاالستقصػػػاء جعػػػؿ بعػػػض 
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الصحابة )رض( يرجعكف في استيفاء ىذه القصص التي لـ يعرض ليػا القػرآف مػف جميػع نكاحييػا إلػى مػف 
 . َٗىؿ الكتاب...دخؿ دينيـ مف أ 

كرأل آخػػركف أٌف مػػف أسػػباب قبػػكؿ اكسػػراميميات كركاجيػػا فػػي كتػػب المفسػػريف ىػػك حسػػف ظػػٌنيـ فػػي 
ركاة تمؾ األنبياء، كأٌنيـ ال يرككف إاٌل الصحي ، كتعكيالن عمى ما ركاه اكمػاـ أحمػد كالبخػارم كالترمػذم عػف 

)صػػمى هللا عميػػو كآلػػو( قػػاؿ:)بم كا عنػػي عػػف رسػػكؿ هللا  –كىػػك مػػف ركاة اكسػػراميميات  –عمػػرك بػػف العػػاص 
كىػك –كلك آية، كحدثكا عف بني إسػراميؿ كال حػرج( ، كركاه أبػك داككد أيضػان بإسػناد صػحي  عػف أبػي ىريػرة 

عف رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كآلو( أٌنو قاؿ:)حػدثكا عػف بػيف إسػراميؿ كال حػرج(؛ –ركاة اكسراميميات أيضان 
 .ُٗت ...فترخصكا في ركايتيا كيؼ كان

 طراِِ تسم  اإلسراِيميات 
 أخذت أممب اكسراميميات طريقيا الى كتب الركاية، كمنيا التفسير بالمأثكر بطرامؽ ثالثة ىي:

الركايػة عػف كتػػب اكسػراميميات مباشػرة، فقػػد ركل الحػافظ الػػذىبي فػي تػذكرة الحفػػاظ،في ترجمػة عبػػد هللا  -ُ
لكتػاب كأدمػف النظػر فييػا كرأل فييػا عجامػػب، بػف عمػرك بػف العػاص أٌنػو أصػاب جممػة مػف كتػب أىػؿ ا

كقاؿ السيكطي: )ككرد عف عبد هللا بف عمرك بف العاص أشياء تتعمؽ بالقصص كأخبار الفتف كايخػرة 
فػػي ظمػػؿ مػػف كمػػا أشػػبييا بػػأف يكػػكف مٌمػػا تحممػػو عػػف أىػػؿ الكتػػاب، كالػػذم كرد عنػػو فػػي قكلػػو تعػػالى:

 . ِٗ(َُِ)البقرة / ال ماـ

سالـ مف أىؿ الكتاب ككعب األحبار كعبد هللا بف سػالـ كتمػيـ الػدرامي ككىػب بػف األخذ عٌمف دخؿ اك -ِ
 منبو، كقد تكزعت المركيات عنيـ في كتب التفسير.

عػػف طريػػؽ مػػف أخػػذ عػػنيـ، كمػػا فػػي بعػػض األخبػػار المركيػػة عػػف ابػػف عبػػاس كأبػػي ىريػػرة كميرىمػػا،  -ّ
 كبعضيا مكقكؼ عمييما . كبعضيا صري  بالنسبة إلى مصادرىا، كما ركيا عف كعب األحبار،

 اإلسراِيميات عي كت  التفسير بالمأث ر
أخذت اكسراميميات طريقيا إلى معظـ كتب التفسير، متسممة مف بعضػيا إلػى الػبعض ايخػر، قػاؿ 
الذىبي:)بؿ ال أككف مبال ان كال متجاكزان حػٌد الصػدؽ إف قمػت: إٌف كتػب التفسػير كميػا قػد أنزلػؽ مؤلفكىػا إلػى 

ف كاف يتفاكت قمة ككثرة كتعقيبان عمييا كايخذ عنيا ( .ذكر بعض اكس  ّٗراميميات، كا 
كعمػػى الػػرمـ أٌف بعػػض المفسػػريف قػػد حػػذر مػػف ذكػػر اكسػػراميميات إاٌل أٌف معظميػػـ )يتكرطػػكف فػػي 
ٌنما يذكركنيا ككأٌنيا كقػامع صػادقة كحقػامؽ مسػممة بػال نقػدو  ذكرىا،ال ليحذركا منيا، كال ينبيكا عمى كذبيا، كا 

 . ْٗ)ب ير أسانيدىا التي تسير لمف ينظر فييا معرفة صدقيا مف كذبيا ليا
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ككاف تفسير محٌمد بف جرير الطبرم المسمى باسـ)جامع البياف في تفسػير القػرآف(، كىػك مػف أقػدـ 
التفاسػػير كأجٌميػػا، كثيػػر الركايػػة ليخبػػار كالقصػػص اكسػػراميمية المسػػندة إلػػى كعػػب األحبػػار ككىػػب بػػف منبػػو 

ميػػرىـ مػػف مسػػممة أىػػؿ الكتػػاب، فيػػك)يركم فػػي تفسػػيره أباطيػػؿ كثير،يرٌدىػػا الشػػرع كال يقبميػػا كأبػػف جػػري  ك 
العقؿ، ثـٌ ال يعقب عمييا بما يفيد بطالنيا اكتفاء بذكر أسانيدىا(

ٗٓ . 
كرمـ أٌف ابف كثير كػاف شػديد الحػذر مػف اكسػراميميات، فقػد قػاؿ فػي مقدمػة تاريخو)البدايػة كالنيايػة 

ف اكسػراميميات إاٌل مػا أذف الشػارع مػف نقمػو مٌمػا ال يخػالؼ كتػاب هللا كسػنة رسػكلو)ص(، (:) كلسنا نذكر م
كىػػك القسػػـ الػػذم ال يصػػدؽ كال يكػػذب، مٌمػػا فيػػو بسػػط لمختصػػر عنػػدنا، أك تسػػمية لميػػـ كرد بػػو شػػرعنا ..) 

 . ٔٗبكممة كاحدة( رمـ ذلؾ فإٌنو أحيانا)يذكر في تفسيره بعض الركايات اكسراميمية ال ريبة، كال يعقب عمييا
كحتػػى الػػذم كصػػؼ الػػذىبي تفسػػيره) ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني( بأٌنػػو 
)مف أشٌد الكتب نقدان لإلسراميميات كعيبان عمى مف تكسعكا في أخذىا كحشكا بيا تفاسيرىـ) حتى ىذا )ينزلػؽ 

 .ٕٗأحيانا الى ركايتيا دكف أف يعؽ عمييا أك يحذر منيا ( 
 رابعا : تحكي  الرأي  االجتهاد

قامػػت دعػػكة اكسػػالـ عمػػى إعمػػاؿ الفكػػر كالعقػػؿ كالتػػدٌبر فػػي اييػػات االفاقيػػة كاالنفسػػية، كفػػي آيػػات 
القرآف الكريـ، كاستنطاؽ معانيو، فاييات تدعك الناس جميعا مٌمػف شػاىد عصػر النػزكؿ أك مػاب عنػو إلػى 

 تعقؿ القرآف كتأٌممو كتدٌبره.
ذا كاف في الق ٌف فػي كا  رآف تمؾ الدعكة، فإٌف المفسريف ىـ أكلى الناس بتمبية ىذه الدعكة، ال سػيما كا 

القػػرآف تركيػػزا فػػي عميػػة القػػـك مػػف أصػػحاب الفكػػر كأربػػاب العقػػؿ كأكلػػي األلبػػاب، كقػػد كػػاف المسػػممكف منػػذ 
آف عصػػر الصػػحابة بػػؿ كحتػػى فػػي زمػػف الرسػػكؿ) صػػمى هللا عميػػو كالػػو(  يحػػاكلكف اسػػتمياـ الفكػػر مػػف القػػر 

 .   ٖٗالكريـ كتممس معانيو كالسعي لتطبيقيا في حياتيـ
يقكؿ الدكتكر إحساف األميف:) كمف ىنا عٌد الزركشي ضمف أميات مةخذ التفسير بعد ذكر النقػؿ  

عف رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كالو ( كاألخذ بقكؿ الصػحابي، كاألخػذ بمطمػؽ الم ػة ...... الرابػع: التفسػير 
لكالـ كالمقتضب مف قكة الشرع ،قاؿ:) كىذا ىك الذم دعا بو النبي )صػمى هللا عميػو بالمقتضى مف معنى ا

كالو( البف عباس في قكلػو ) الميػـ فٌقيػو فػي الػديف كعٌممػو التأكيػؿ (، كركل البخػارم )ره( فػي كتػاب الجيػاد 
ر مػا ىػذه في صحيحو عف عمٌي: ىؿ خٌصكـ رسكؿ هللا)صمى هللا عميو كآلو( بشيء ق فقاؿ : ما عندنا ميػ

 .ٗٗالصحيفة أك فيـ يؤتاه الرجؿ (
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كقاؿ الزركشي) كعمى ىذا قاؿ بعض أىؿ الذكؽ: لمقرآف نزكؿ كتنػٌزؿ، فػالنزكؿ قػد مضػى، كالتنػٌزؿ 
بػاؽ إلػى قيػاـ السػاعة، كمػف ىنػا اختمػؼ الصػحابة فػػي معنػى اييػة فأخػذ كػٌؿ برأيػو عمػى مقتضػى نظػره فػػي 

        ََُرأم كاالجتياد مف مير أصؿ(المقتضى، كال يجكز تفسير القرآف بمجرد ال
إاٌل أٌف ىنػػاؾ نكعػػاف مػػف التفسػػير بػػالرأم: نػػكع مػػف التفسػػير بػػالرأم مػػف ميػػر دليػػؿ يقػػكـ عميػػو، كالنػػكع      

، كيحسػف فػي ىػذا المقػاـ َُُايخر ىك الذم يسنده برىاف، كالنكع األكؿ ىك النكع الذم نيػٍت عنػو الركايػات
 ف:أف نكرد بعض األحاديث في ىذا الشأ

ركل أبك جعفر الصدكؽ بإسناده عف أمير المؤمنيف) عميو السالـ ( قػاؿ : قػاؿ رسػكؿ هللا )صػمى هللا   -ُ
 .َُِعميو كآلو(: قاؿ هللا جٌؿ جاللو) ما آمف بي مف فٌسر برأيو كالمي(

يػؿ كركم أيضا عنو)عميو السالـ() إياؾ أف تفٌسػر القػرآف برأيػؾ، حتػى تفقيػو مػف العممػاء، فإٌنػو رٌب تنز  -ِ
 . َُّيشبو بكالـ البشر، كىك كالـ هللا، كتأكيمو ال يشبو كالـ البشر(

كركم عػػف اكمػػاـ الرضػػا)عميو السػػالـ( قكلػػو لعمػػي بػػف محمػػد الجيػػـ ) ال تػػؤكؿ كتػػاب هللا) عػػز كجػػؿ(  – ّ
َُ ِإاّل هللُا َ الرَّاِسُخ َ  ِعي اْلِعْم ِ برأيؾ، فإٌف هللا)عز كجؿ( يقكؿ)  .َُْ(َ َما َيْعَمُ  تَْأِ يَم

 :َُٓكميرىا مف أحاديث يستشؼ منيا أٌف السٌر في منع التفسير بالرأم أمراف
األٌكؿ: التفسػػػير ل ػػػرض المػػػراء كال مبػػػة كالجػػػداؿ، كىػػػذا إٌنمػػػا يعمػػػد إلػػػى دعػػػـ نظرتػػػو كتحكػػػيـ رأيػػػو 
الخاص، بما يجد مف آيات متشػابية صػالحة لمتأكيػؿ إلػى مطمكبػو إف صػحيحا أك فاسػدا، ميػر أف اييػة ال 

 لؾ لكال االلتكاء بيا في ذلؾ االتجاه.تيدؼ ذ
الثاني: التفسير مف مير استناد إلى أصؿ ركيف، اعتمادا عمى ظاىر التعبير محضا، فإٌف ىذا ىك 
القكؿ بال عمـ، كىك ممقكت ال محالة، كال سيما فػي مثػؿ كتػاب هللا الػذم ال يأتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو كال 

ـٌ فانو أيضػا ميػر مػأج كر عمػى عممػو حتػى لػك أصػاب المعنػى؛ ألٌنػو أكرد أمػرا خطيػرا مػف مف خمفو، كمف ث
 .   َُٔمير مكرده كاألكثر ال الب في مثمو الخطأ كالضالؿ كافتراء عمى هللا كىك عظيـ

 ما  رد م  ألقابَ عي الر ايات 
 الرضا  – ُ
 عمي بف مكسى  – ِ
 أبك الحسف الرضا – ّ
عف صفكاف بػف يحيػى قػاؿ : سػألني  أبػك قػرة المحػدث أحمد بف إدريس ، عف محمد بف عبد الجبار ،  -ُ

أف ادخمو عمى أبي الحسف الرضا عميو السالـ فاستأذنتو في ذلػؾ فػأذف لػي فػدخؿ عميػو فسػألو عػف الحػالؿ 
كالحراـ كاألحكاـ حتى بمغ سؤالو إلى التكحيد فقاؿ أبك قرة : إنا ركينا أف هللا قسـ الرؤيػة كالكػالـ بػيف نبيػيف 
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كسى كلمحمد الرؤية ، فقػاؿ أبػك الحسػف عميػو السػالـ : فمػف المبمػغ عػف هللا إلػى الثقمػيف مػف فقسـ الكالـ لم
َُ اْْلَْبَصََََارُ الجػػػػف كاكنػػػػس: ) َِ ِعْممََََاً (، َُّ()األنعػػػػاـ: مػػػػف اييػػػػة ال ُتْدِرُكََََ ()طػػػػػو: مػػػػف ) َ ال ُيِحيُطََََ َ  ِبََََ

َِ َرََْيءٌ (ك ) َُُاييػة مػػد ق قػاؿ : بمػى قػاؿ : كيػؼ يجيػػ  ( ألػيس محُُ()الشػكرل: مػف اييػة َلَْيَس َكِمْثِمَ
رجػػؿ إلػػى الخمػػؽ جميعػػا فيخبػػرىـ أنػػو جػػاء مػػف عنػػد هللا كأنػػو يػػدعكىـ إلػػى هللا بػػأمر هللا فيقػػكؿ : " ال تدركػػو 
االبصػػار كال يحيطػػكف بػػو عممػػا كلػػيس كمثمػػو شػػ  " ثػػـ يقػػكؿ أنػػا رأيتػػو بعينػػي كأحطػػت بػػو عممػػا كىػػك عمػػى 

لزنادقػة أف ترميػو بيػذا أف يكػكف يػأتي مػف عنػد هللا بشػ  ، ثػـ صكرة البشر ق   أما تستحكف ق   ما قػدرت ا
ًََة ُأْخَََرىيػػأتي بخالفػػو مػػف كجػػو آخػػر ق   قػػاؿ أبػػك قػػرة : فإنػػو يقػػكؿ :) ََْد َرآُه َمْزَل ( فقػػاؿ أبػػك ُّ( )لػػنجـ:َ َلَق

ََا رَ الحسػػف عميػػو السػػالـ : إف بعػػد ىػػذه اييػػة مػػا يػػدؿ عمػػى مػػا رأل . حيػػث قػػاؿ :)ـ َََؤاُد َم َََ َ  اْلُف ا َك  َأى(ََ
َِ ( يقػكؿ : مػا كػذب فػؤاد محمػد مػا رأت عينػاه ، ثػـ أخبػر بمػا رأل فقػاؿ: )ُُ)لنجـ: َلَقَْد رََأى ِمَْ  آَيَاِت َربَِّ
( فػإذا رأتػو َُُ( فةيات هللا مير هللا كقد قاؿ هللا:) كىال ييًحيطيكفى ًبًو ًعٍممان()طػو: مف اييػةُٖ( )لنجـ:اْلُكْبَرى

ت المعرفة ، فقاؿ أبػك قػرة : فتكػذب بالركايػات ق فقػاؿ أبػك الحسػف عميػو االبصار فقد أحاطت بو العمـ ككقع
السػػالـ : إذا كانػػت الركايػػات مخالفػػة لمقػػرآف كػػذبتيا ، كمػػا أجمػػع المسػػممكف عميػػو أنػػو ال يحػػاط بػػو عممػػا كال 

 تدركو االبصار كليس كمثمو ش  ق 
ي الحسػػف الرضػػا عميػػو محمػػد بػػف يحيػػى ، عػػف أحمػػد بػػف محمػػد ، عػػف أبػػي ىاشػػـ الجعفػػرم ، عػػف أبػػ -ِ

السػػػالـ قػػػاؿ: سػػػألتو عػػػف هللا ىػػػؿ يكصػػػؼ ق فقػػػاؿ : أمػػػا تقػػػرء القػػػرآف ق قمػػػت : بمػػػى  قػػػاؿ : أمػػػا تقػػػرء قكلػػػو 
ََََُ  ُيََْدِرُ  اْْلَْبَصََاَر تعػالى:) َُ اْْلَْبَصََاُر َ  ( ق قمػػت : بمػػى ، قػػاؿ : فتعرفػػكف َُّ()األنعػػاـ: مػػف اييػػةال ُتْدِرُكََ

ىػي ق قمػت : أبصػار العيػكف ، فقػاؿ إف أكىػاـ القمػكب أكبػر مػف أبصػار  االبصار ق قمت : بمى ، قاؿ : ما
 العيكف فيك ال تدركو األكىاـ كىك يدرؾ األكىاـ  .

عمي بف محمد ، عف سيؿ بف زياد ، عف يعقكب بف يزيد ، عف العباس بف ىالؿ قاؿ : سألت الرضا  -ّ
َََماَ اِت َ اْْلَ عميػػو السػػالـ عػػف قػػكؿ هللا :) ََ ُر السَّ ( فقػػاؿ : ىػػاد ألىػػؿ السػػماء ، كىػػاد ّٓ()النػػكر: ْرضِ ارَُّ ُم

 ألىؿ األرض ، كفي ركاية البرقي ىدل مف في السماء كىدل مف في األرض  .
أحمد بف إدريس ، عف محمد بػف عبػد الجبػار ، عػف صػفكاف بػف يحيػى قػاؿ : سػألني أبػك قػرة المحػدث  -ْ

أذف لػي ، فػدخؿ فسػألو عػف الحػالؿ كالحػراـ ثػـ أف ادخمو عمى أبػي الحسػف الرضػا عميػو السػالـ فأسػتأذنتو فػ
قاؿ لو : أفتقر أف هللا محمكؿ ق فقاؿ أبك الحسف عميػو السػالـ : كػؿ محمػكؿ مفعػكؿ بػو مضػاؼ إلػى ميػره 
محتػػاج ، كالمحمػػكؿ اسػػـ نقػػص فػػي المفػػظ كالحامػػؿ فاعػػؿ كىػػك فػػي المفػػظ مدحػػة ككػػذلؾ قػػكؿ القامػػؿ : فػػكؽ 

( كلػـ يقػؿ َُٖ()ألعػراؼ: مػف اييػة اْْلَْسَماُء اْلُحْسَمى َعَاْدُع ُه ِبَهَا َ ِرَِّ كتحت كأعال كأسفؿ كقد قاؿ هللا :)
فػػػي كتبػػػو ، إنػػػو المحمػػػكؿ بػػػؿ قػػػاؿ : إنػػػو الحامػػػؿ فػػػي البػػػر كالبحػػػر كالممسػػػؾ السػػػماكات كاألرض أف تػػػزكال 
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قػرة ،  كالمحمكؿ ما سكل هللا كلـ يسمع أحػد آمػف بػات كعظمتػو قػط قػاؿ فػي دعامػو : يػا محمػكؿ ، قػاؿ أبػك
()مػافر: الََِّ يَ  َيْحِممَُ َ  اْلَعَْرَش ( كقػاؿ:)ُٕ()الحاقػة:َ َيْحِمُ  َعَْرَش َربََِّ  َعَْ َوُهْ  َيْ َمٍَِِ  َثَماِمَيَةٌ فإنو قاؿ :) 

( فقاؿ أبك الحسف عميو السالـ : العرشي ليس ىك هللا كالعرش اسـ عمـ كقػدرة ، كعػرش فيػو كػؿ ٕمف ايية
: خمؽ مف خمقو ، ألنو اسػتعبد خمقػو بحمػؿ عرشػو كىػـ حممػة عممػو كخمقػا ش  ثـ أضاؼ الحمؿ إلى ميره 

يسػػبحكف حػػكؿ عرشػػو كىػػـ يعممػػكف بعممػػو كمالمكػػة يكتبػػكف أعمػػاؿ عبػػاده ق كاسػػتعبد أىػػؿ األرض بػػالطكاؼ 
حػػكؿ بيتػػو كهللا عمػػى العػػرش اسػػتكل كمػػا قػػاؿ كالعػػرش كمػػف يحممػػو كمػػف حػػكؿ العػػرش كهللا الحامػػؿ ليػػـ ، 

مسػؾ القػامـ عمػى كػؿ نفػس كفػكؽ كػؿ شػ  كعمػى كػؿ شػ  كال يقػاؿ : محمػكؿ كال أسػفؿ ، الحافظ ليػـ ، الم
قػػكال مفػػردا ال يكصػػؿ بشػػ  فيفسػػد المفػػظ كالمعنػػى ، قػػاؿ أبػػك قػػرة : فتكػػذب بالركايػػة التػػي جػػاءت أف هللا إذا 
 مضب إنما يعرؼ مضبو أف المالمكة الذيف يحممكف العرش يجدكف ثقمو عمى كػكاىميـ ، فيخػركف سػجدا ،
فػػإذا ذىػػب ال ضػػب خػػؼ كرجعػػكا إلػػى مػػكاقفيـ ق فقػػاؿ أبػػك الحسػػف عميػػو السػػالـ : أخبرنػػي عػػف هللا تبػػارؾ 
كتعالى منذ لعف إبميس إلى يكمؾ ىذا ىك مضباف عميو ، فمتى رضي ق كىك في صػفتؾ لػـ يػزؿ مضػباف 

يجػرم عميػو عميو كعمى أكليامو كعمى أتباعو كيؼ تجترئ أف تصؼ ربؾ بػالت يير مػف حػاؿ إلػى حػاؿ كأنػو 
ما يجرم عمى المخمكقيف ق   سبحانو كتعالى ، لـ يزؿ مع الزامميف كلـ يت يػر مػع المت يػريف كلػـ يتبػدؿ مػع 

 المتبدليف ، كمف دكنو يده كتدبيره ، ككميـ إليو محتاج كىك مني عمف سكاه  .
عػف الحسػف أحمد بف إدريس ، عف الحسيف بف عبيد هللا ، عف محمد بف الحسف كمكسى بػف عمػر ،   -ٓ

بػػػف محبػػػكب، عػػػف محمػػػد بػػػف الفضػػػيؿ ، عػػػف أبػػػي الحسػػػف عميػػػو السػػػالـ قػػػاؿ : سػػػألتو عػػػف قػػػكؿ هللا تبػػػارؾ 
ِه ْ كتعػػػالى:) َِ ََََأْعَ ا َََ َر ارَِّ ِب َََ ا ُم ُِ َََُد َ  ِلُيْطِف ( قػػػاؿ يريػػػدكف ليطفػػػؤكا كاليػػػة أميػػػر ٖ()الصػػػؼ: مػػػف اييػػػة ُيِري

( قػاؿ : يقػكؿ : ٖ()الصػؼ: مػف اييػة ارَُّ ُمَِتَ  ُمَ رِهِ  َ المؤمنيف عميو السالـ بأفكاىيـ ، قمت: قكلػو تعػالى:) 
ََاكهللا مػػتـ اكمامػػة كاكمامػػة ىػػي النػػكر كذلػػؾ قكلػػو عػػز كجػػؿ :) ََِ ي َأْمَزْلَم ََ ِر الَّ َِ َ الَم ََ ِل ََارَِّ َ َرُس ََِِمُم ا ِب  َع

 ( قاؿ: النكر ىك اكماـ  .ٖ()الت ابف: مف ايية
رفعػػو ، عػػف عبػػد العزيػػز بػػف مسػػمـ قػػاؿ : كنػػا مػػع الرضػػا  -هللا  رحمػػو -أبػػك محمػػد القاسػػـ بػػف العػػالء  -ٔ

عميػػػو السػػػالـ بمػػػرك فاجتمعنػػػا فػػػي الجػػػامع يػػػـك الجمعػػػة فػػػي بػػػدء مقػػػدمنا فػػػأداركا أمػػػر اكمامػػػة كذكػػػركا كثػػػرة 
اختالؼ الناس فييا ، فدخمت عمى سيدم عميو السالـ فأعممتو خكض النػاس فيػو ، فتبسػـ عميػو السػالـ ثػـ 

عزيز جيؿ القـك كخدعكا عف آراميـ ، إف هللا عز كجػؿ لػـ يقػبض نبيػو صػمى هللا عميػو كآلػو قاؿ : يا عبد ال
حتى أكمؿ لو الديف كأنزؿ عميو القرآف فيو تبياف كػؿ شػ  ، بػيف فيػو الحػالؿ كالحػراـ ، كالحػدكد كاألحكػاـ ، 

()األنعػػاـ: مػػف  ِمََْ  َرََْيءٍ  َمََا َعرَّْطَمََا ِعََي اْلِكتَََا ِ كجميػػع مػػا يحتػػاج إليػػو النػػاس كمػػال ، فقػػاؿ عػػز كجػػؿ : ) 
اْلَيَْ َ  َأْكَمْمَُت َلُكَْ  ِديََمُكْ  َ َأْتَمْمَُت ( كأنزؿ في حجػة الػكداع كىػي آخػر عمػره صػمى هللا عميػو كآلػو:) ّٖايية
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ض ( كأمػر اكمامػة مػف تمػاـ الػديف ، كلػـ يمػّ()المامػدة: مػف اييػة َعَمْيُكْ  ِمْعَمِتي َ َرِضيُت َلُكُ  اْْلِْسالَ  ِديماً 
صمى هللا عميو كآلو حتى بيف المتو معالـ دينيـ كأكض  ليـ سبيميـ كتركيـ عمى قصد سبيؿ الحؽ ، كأقاـ 
ماـ كما ترؾ ليـ  شيما يحتاج إليو األمة إال بينو ، فمف زعـ أف هللا عز كجؿ  ليـ عميا عميو السالـ عمما كا 

بػو . ىػػؿ يعرفػكف قػدر اكمامػة كمحميػا مػػف لػـ يكمػؿ دينػو فقػد رد كتػاب هللا ، كمػػف رد كتػاب هللا فيػك كػافر 
األمة فيجكز فييا اختيارىـ ، إف اكمامة أجؿ قدرا كأعظـ شأنا كأعال مكانػا كأمنػع جانبػا كأبعػد مػكرا مػف أف 
يبم يا الناس بعقكليـ ، أك ينالكىا بةراميـ ، أك يقيمكا إماما باختيارىـ ، إف اكمامة خص هللا عػز كجػؿ بيػا 

ِإمَِّي يو السالـ بعد النبكة كالخمة مرتبة ثالثة ، كفضيمة شرفو بيػا كأشػاد بيػا ذكػره ، فقػاؿ:) إبراىيـ الخميؿ عم
يَِّتَي( فقاؿ الخميؿ عميو السالـ سركرا بيا : (ى ُِْ()البقرة: مف ايية َجاِعُمَ  ِلممَّاِس ِإَماماً  ()البقػرة: َ ِمَْ  ُ رِّ

(. فأبطمػت ىػذه ُِْ()البقػرة: مػف اييػةَعْهَِدي الظََّاِلِمي َ  ال َيَمَا ُ ( قػاؿ هللا تبػارؾ كتعػالى :) ُِْمف اييػة
ايية إمامة كػؿ ظػالـ إلػى يػـك القيامػة كصػارت فػي الصػفكة ثػـ أكرمػو هللا تعػالى بػأف جعميػا فػي ذريتػو أىػؿ 

َِ َ َيْعقَُ َ  َماِعَمًَة َ ُكَاّلً َجَعْمَمَا َصَاِلِحيَ *  َ الصفكة كالطيارة فقاؿ:) َُ ِإْسََحا ََْبَمَا َلَ ًَة َيْهَُد َ  َ َ  ِِمَّ َُْ  َأ َجَعْمَمَا
يتَاَء الزََّكاِة َ َكَاُم ا َلَمَا َعاِبَِدي َ  الِة َ اِ  َواَ  الصَّ (، فمػـ ّٕ-ِٕ( )االنبيػاء:ِبَأْمِرَما َ َأْ َحْيَما ِإَلْيِهْ  ِعْعَ  اْلَخْيرَاِت َ اِ 

 عميػو كآلػو ، فقػػاؿ تػزؿ فػي ذريتػو يرثيػا بعػض عػف بعػض قرنػا فقرنػػا حتػى كرثيػا هللا تعػالى النبػي صػمى هللا
ََََ ا المَِّبََي َ الََِّ يَ  آَمُمَ ا َ ارَُّ َ ِلََي اْلُمَؤْ جؿ كتعػالى :) يَ  َلمََِّ يَ  اتََّبُعَ ُه َ  َِ ( )آؿ ِمِمي َ ِإ َّ َأْ َلَى المََّاِس ِبَِْْبرَا

ى رسػـ مػا ( فكانت لو خاصة فقمػدىا صػمى هللا عميػو كآلػو عميػا عميػو السػالـ بػأمر هللا تعػالى عمػٖٔعمراف:
َ َوَاَ  الََِّ يَ  ُأ تَُ ا فرض هللا ، فصارت في ذريتػو األصػفياء الػذيف آتػاىـ هللا العمػـ كااليمػاف ، بقكلػو تعػالى:)

: مػف اييػة اْلِعْمَ  َ اْْلِيَماَ  َلَقْد َلِبثَُْتْ  ِعَي ِكتََاِ  ارَِّ ِإَلَى َيَْ ِ  اْلَبْعَثِ  ( " فيػي فػي كلػد عمػي عميػو ٔٓ()الػرـك
إلى يكـ القيامة ، إذ ال نبي بعد محمد صمى هللا عميو كآلو فمف أيػف يختػار ىػؤالء الجيػاؿ .  السالـ خاصة

رث األكصػػياء ، إف اكمامػػة خالفػػة هللا كخالفػػة الرسػػكؿ صػػمى هللا عميػػو  إف اكمامػػة ىػػي منزلػػة األنبيػػاء ، كا 
ف اكمامػػة زمػػاـ الػػديف ، كآلػػو كمقػػاـ أميػػر المػػؤمنيف عميػػو السػػالـ كميػػراث الحسػػف كالحسػػيف عمييمػػا السػػالـ إ

كنظػػػاـ المسػػػمميف ، كصػػػالح الػػػدنيا كعػػػز المػػػؤمنيف ، إف اكمامػػػة أس االسػػػالـ النػػػامي ، كفرعػػػو السػػػامي ، 
مضػاء الحػدكد كاألحكػاـ  باكماـ تماـ الصالة كالزكاة كالصياـ كالحج كالجياد ، كتػكفير الفػ  كالصػدقات ، كا 

 ، كيحـر حراـ هللا ، كيقيـ حدكد هللا ، كيذب عػف ديػف هللا ، كمنع الث كر كاألطراؼ . اكماـ يحؿ حالؿ هللا
، كيدعك إلى سبيؿ ربو بالحكمػة ، كالمكعظػة الحسػنة ، كالحجػة البال ػة ، اكمػاـ كالشػمس الطالعػة المجممػة 
بنكرىػػا لمعػػالـ كىػػي فػػي األفػػؽ بحيػػث ال تناليػػا األيػػدم كاالبصػػار . اكمػػاـ البػػدر المنيػػر ، كالسػػراج الزاىػػر ، 

كر السػاطع ، كالػػنجـ اليػادم فػي مياىػػب الػدجى كأجػكاز البمػػداف كالقفػار ، كلجػج البحػػار ، اكمػاـ المػػاء كالنػ
العػػذب عمػػى الظمػػاء كالػػداؿ عمػػى اليػػدل ، كالمنجػػي مػػف الػػردل ، اكمػػاـ النػػار عمػػى اليفػػاع ، الحػػار لمػػف 
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ل يػث الياطػؿ ك كالشػمس اصطمى بو كالدليؿ في الميالؾ ، مف فارقو فيالػؾ ، اكمػاـ السػحاب المػاطر ، كا
المضػػػيمة ، كالسػػػماء الظميمػػػة ، كاألرض البسػػػيطة ، كالعػػػيف ال زيػػػرة ، كال ػػػدير كالركضػػػة . اكمػػػاـ األنػػػيس 
الرفيؽ ، كالكالد الشفيؽ ، كاألخ الشقيؽ ، كاالـ البرة بالكلد الص ير ، كمفػزع العبػاد فػي الداىيػة النػةد اكمػاـ 

كخميفتػػو فػػي بػػالده ، كالػػداعي إلػػى هللا ، كالػػذاب عػػف حػػـر هللا .  أمػػيف هللا فػػي خمقػػو ، كحجتػػو عمػػى عبػػاده
اكماـ المطير مف الذنكب كالمبرأ عف العيكب ، المخصكص بالعمـ ، المرسـك بالحمـ ، نظاـ الديف ، كعػز 
المسػػمميف كمػػيظ المنػػافقيف ، كبػػكار الكػػافريف ، اكمػػاـ كاحػػد دىػػره ، ال يدانيػػو أحػػد ، كال يعادلػػو عػػالـ ، كال 

كجػػد منػػو بػػدؿ كال لػػو مثػػؿ كال نظيػػر ، مخصػػكص بالفضػػؿ كمػػو مػػف ميػػر طمػػب منػػو لػػو كال اكتسػػاب ، بػػؿ ي
صاص مف المفضؿ الكىاب . فمػف ذا الػذم يبمػغ معرفػة اكمػاـ ، أك يمكنػو اختيػاره ، ىييػات ىييػات ، اخت

ضػػػػمت العقػػػػكؿ ، كتاىػػػػت الحمػػػػـك ، كحػػػػارت األلبػػػػاب ، كخسػػػػمت العيػػػػكف كتصػػػػامرت العظمػػػػاء ، كتحيػػػػرت 
اء ، الحكماء ، كتقاصرت الحمماء ، كحصرت الخطباء ، كجيمػت األلبػاء ، ككمػت الشػعراء ، كعجػزت األدبػ

كعييت البم اء ، عف كصؼ شأف مف شػأنو ، أك فضػيمة مػف فضػاممو ، كأقػرت بػالعجز كالتقصػير ، ككيػؼ 
يكصؼ بكمو ، أك ينعت بكنيو ، أك يفيـ ش  مػف أمػره ، أك يكجػد مػف يقػـك مقامػو كي نػي منػاه ، ال كيػؼ 

ىػذا ق كأيػف العقػػكؿ  كأنػى ق كىػك بحيػث الػػنجـ مػف يػد المتنػاكليف ، ككصػػؼ الكاصػفيف ، فػأيف االختيػار مػػف
عف ىذا ق كأيف يكجد مثؿ ىذا ق   أتظنػكف أف ذلػؾ يكجػد فػي ميػر آؿ الرسػكؿ محمػد صػمى هللا عميػو كآلػو 
كػػذبتيـ كهللا أنفسػػيـ ، كمنػػتيـ األباطيػػؿ فػػارتقكا مرتقػػا صػػعبا دحضػػا ، تػػزؿ عنػػو إلػػى الحضػػيض أقػػداميـ ، 

مة ، فمػػـ يػػزدادكا منػػو إال بعػػدا ، قػػاتميـ هللا أنػػى رامػػكا إقامػػة اكمػػاـ بعقػػكؿ حػػامرة بػػامرة ناقصػػة ، كآراء مضػػ
يؤفكػػكف كلقػػد رامػػكا صػػعبا ، كقػػالكا إفكػػا ، كضػػمكا ضػػالال بعيػػدا ، ككقعػػكا فػػي الحيػػرة ، إذ تركػػكا اكمػػاـ عػػف 
بصػػػيرة ، كزيػػػف ليػػػـ الشػػػيطاف أعمػػػاليـ فصػػػدىـ عػػػف السػػػبيؿ ككػػػانكا مستبصػػػريف . رمبػػػكا عػػػف اختيػػػار هللا 

ُِ َمََا َيَرََاُء  عميػػو كآلػػو كأىػػؿ بيتػػو إلػػى اختيػػارىـ كالقػػرآف ينػػادييـ :)كاختيػػار رسػػكؿ هللا صػػمى هللا َ َرَبَََ  َيْخُمََ
َ َمَا َكَاَ  ( كقػاؿ عػز كجػؿ :)ٖٔ( )القصػص:َ َيْختَاُر َما َكاَ  َلُهُ  اْلِخَيَرُة ُسْبَحاَ  ارَِّ َ َتَعاَلى َعمَّا ُيْرِرُك  َ 

َُ َأْمَرًا َأْ  َيُكَ َ  َلُهَُ  اْلِخَيََرُة ِمَْ  َأْمَِرَِ ْ ِلُمْؤِمٍ  َ ال ُمْؤِمَمٍة ِإَ ا َوَضى ارَُّ  ( ّٔ()األحػزاب: مػف اييػة  َ َرُس ُل
َِ َلَمَا َتَخيََُّر َ * َأْ  َلُكَْ  َأيْ ايية كقاؿ:) َِ َتْدُرُس َ * ِإ َّ َلُكْ  ِعيَ َمَاٌ  َما َلُكْ  َكْيَ  َتْحُكُم َ * َأْ  َلُكْ  ِكتَاٌ  ِعي
ََأْ  َعَمْيَمََا َباِلَغََةٌ  َََ ِلَ  َزِعََيٌ * (َأْ  َلُهََْ  ُرَََرَكاُء َعْمَي ََْ  َلَمََا َتْحُكُمََ َ * َسََْمُهْ  َأَيُهََْ  ِب ََْ ِ  اْلِقَياَمََِة ِإ َّ َلُك ُت ا ِإَلََى َي

ََاُم ا َصََاِدِوي َ  َََرَكاِِِهْ  ِإْ  َك ََ ٍ  ( ،كقػػاؿ عػػز كجػػؿ :)ُْ-ّٔ( )القمػػـ:ِبُر ََى ُوُم َََدبَُّر َ  القََرآ  َأْ  َعَم ََال َيَت َأَع
ُطِبَََع َعَمََى ُوُمََ ِبِهْ  َعُهََْ  ال َيْفَقُهََ  َ ( " أـ " (ِْ( )محمػػد:اُلَهََاَأْوفَ  َوََاُل ا ( " أـ " ) ّ()المنػػافقكف: مػػف اييػػةََ

َُْ  ال َيْسَمُع َ *ِإ َّ َررَّ الدََّ ا ِّ ِعْمَد ارَِّ الَصَ  اْلَُبْكُ  الََِّ يَ  ال َيْعِقمَُ َ * َ َلَْ  عَ  ِهْ  َخْيَرًا ِمََ  ارَُّ ِعَيَسِمْعَما َ 
ََُْ  ُمْعِرُضَ  َ  ()البقػرة:  َوَاُل ا َسَِمْعَما َ َعَصَْيَما( " أـ " ) ِّ-ُِ( )ألنفػاؿ:َْلْسَمَعُهْ  َ َلَْ  َأْسََمَعُهْ  َلَتَ لََّْ ا َ 
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( " بؿ ىك فضؿ هللا يؤتيػو مػف يشػاء كهللا ذك الفضػؿ العظػيـ ، فكيػؼ ليػـ باختيػار اكمػاـ ق   ّٗمف ايية
جيػػػؿ ، كراع ال ينكػػػػؿ ، معػػػدف القػػػػدس كالطيػػػارة ، كالنسػػػػؾ كالزىػػػادة ، كالعمػػػػـ كالعبػػػػادة ، كاكمػػػاـ عػػػػالـ ال ي

مخصكص بدعكة الرسكؿ صمى هللا عميو كآلو كنسؿ المطيرة البتػكؿ ، ال م مػز فيػو فػي نسػب ، كال يدانيػو 
ضػا مػف ذك حسب ، في البيت مف قريش كالػذركة مػف ىاشػـ ، كالعتػرة مػف الرسػكؿ صػمى هللا عميػو كآلػو كالر 

هللا عز كجؿ ، شرؼ االشراؼ ، كالفرع مػف عبػد منػاؼ ، نػامي العمػـ ، كامػؿ الحمػـ ، مضػطمع باكمامػة ، 
عػػػالـ بالسياسػػػة ، مفػػػركض الطاعػػػة ، قػػػامـ بػػػأمر هللا عػػػز كجػػػؿ ، ناصػػػ  لعبػػػاد هللا ، حػػػافظ لػػػديف هللا . إف 

مػػو ك حكمػػو مػػا ال يؤتيػػو ميػػرىـ ، األنبيػػاء كاألممػػة صػػمكات هللا عمػػييـ يػػكفقيـ هللا كيػػؤتييـ مػػف مخػػزكف عم
ي ِإالَّ فيككف عمميـ فكؽ عمـ أىؿ الزماف في قكلو تعػالى:) َِ َأْ  ُيتََّبَع َأمَّْ  ال َيِهدِّ ِِّ َأَح َأَعَمْ  َيْهِدي ِإَلى اْلَح

اْلِحْكَمََة َعَقَْد  َ َمَْ  ُيَْؤتَ ( كقكلػو تبػارؾ كتعػالى :) ّٓ()يػكنس: مػف اييػةَأْ  ُيْهَدى َعَما َلُكَْ  َكْيََ  َتْحُكُمَ  َ 
ِإ َّ ارََّ اْصََطَفاُه َعَمَْيُكْ  َ زَاَدُه َبْسََطًة ِعَي ( كقكلػو فػي طػالكت : ) ِٗٔ()البقػرة: مػف اييػة ُأ ِتَي َخْيَرًا َكِثيَراً 

َُ َمَْ  َيَرَاُء َ ارَُّ َ اِسٌَع َعِمَي ٌ  كقػاؿ لنبيػو صػمى هللا  (ِْٕ()البقػرة: مػف اييػةاْلِعْمِ  َ اْلِجْسَِ  َ ارَُّ ُيَْؤِتي ُمْمَكَ
َ َأْمَََََزَ  ارَُّ َعَمْيَََََ  اْلِكتَََََاَ  َ اْلِحْكَمَََََة َ َعمََّمَََََ  َمََََا َلََََْ  َتُكََََْ  َتْعَمََََُ  َ َكََََاَ  َعْضََََُ  ارَِّ َعَمْيَََََ  عميػػػػو كآلػػػػو:) 

َأْ  ( كقاؿ في األممة مف أىؿ بيت نبيو كعترتو كذريتو صمكات هللا عمػييـ : )ُُّ()النساء: مف اييةَعِظيماً 
َََة َ آتَ  ََاَ  َ اْلِحْكَم يَ  اْلِكَت َِ ََرَا ََا آَ  ِإْب ََْد آَتْيَم َِ َعَق ََِم ََْ  َعْض َُُ  ارَُّ ِم ََا ََا آَت ََى َم ََاَس َعَم ًََا َيْحُسََُد َ  المَّ َُْ  ُمْمك ََا ْيَم

َُ َ َكَفَى ِبَجَهَمََّ  َسَِعيراً  َِ َ ِمْمُهْ  َمْ  َصَدَّ َعْمَ ف العبػد إذا (، ك ٓٓ-ْٓ( )النسػاء:َعِظيمًا* َعِمْمُهْ  َمْ  آَمَ  ِب ا 
اختاره هللا عػز كجػؿ ألمػكر عبػاده ، شػرح صػدره لػذلؾ ، كأكدع قمبػو ينػابيع الحكمػة ، كأليمػو العمػـ إليامػا ، 
فمػػـ يعػػي بعػػده بجػػكاب ، كال يحيػػر فيػػو عػػف الصػػكاب ، فيػػك معصػػـك مؤيػػد ، مكفػػؽ مسػػدد ، قػػد أمػػف مػػف 

، كشاىده عمػى خمقػو ، كذلػؾ فضػؿ هللا  الخطايا كالزلؿ كالعثار ، يخصو هللا بذلؾ ليككف حجتو عمى عباده
يؤتيػػو مػػف يشػػاء كهللا ذك الفضػػؿ العظػػيـ . فيػػؿ يقػػدركف عمػػى مثػػؿ ىػػذا فيختاركنػػو أك يكػػكف مختػػارىـ بيػػذه 

الحؽ كنبذكا كتاب هللا كراء ظيكرىـ كأنيـ ال يعممكف ، كفػي كتػاب  -كبيت هللا  -الصفة فيقدمكنو ، تعدكا 
َ َمََْ  َأَضَََ  بعػػكا أىػكاء ىػػـ ، فػذميـ هللا كمقػػتيـ كأتعسػيـ فقػػاؿ جػؿ كتعػػالى:) هللا اليػدل كالشػػفاء ، فنبػذكه كات

ََدًى ِمَََ  ارَِّ ِإ َّ ارََّ ال َيْهََِدي اْلَقََْ َ  الظَََّاِلِمي َ  َُ َََ اُه ِبَغْيََِر  ََ ََِ  اتََّبَََع  ( كقػػاؿ:) َٓ()القصػػص: مػػف اييػػةِممَّ
َكُبَر َمْقتًَا ِعْمََد ارَِّ َ ِعْمََد الََِّ يَ  آَمُمَ ا َكََ ِلَ  َيْطَبَُع ( كقاؿ:) ٖية()محمد: مف ايَعَتْعسًا َلُهْ  َ َأَض َّ َأْعَماَلُه ْ 

( كصػمى هللا عمػى النبػي محمػد كآلػو كسػمـ تسػميما كثيػرا  ّٓ()مافر: مف اييػةارَُّ َعَمى ُك ِّ َوْمِ  ُمَتَكبٍِّر َجبَّارٍ 
 . 
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ف سعيد ، عف محمد بػف الفضػيؿ ، عػف أبػي عدة مف أصحابنا ، عف أحمد بف محمد ، عف الحسيف ب -ٕ
َِ الحسف عميو السالـ في قكؿ هللا تبارؾ كتعالى:) َُُ  ارَُّ ِمْ  َعْضِم ()النسػاء: َأْ  َيْحُسُد َ  المَّاَس َعَمى َما آتَا

 ( قاؿ: نحف المحسكدكف. ْٓمف ايية
يػو السػالـ عػف قػكؿ هللا الحسيف بف محمد ، عف معمى بف محمد ، عف الكشاء قػاؿ : سػألت الرضػا عم -ٖ

ََْ  َيْهَتََُد  َ تعػػالى :) َُ ( قػػاؿ : نحػػف العالمػػات كالػػنجـ رسػػكؿ هللا صػػمى هللا ُٔ( )النحػػؿ:َ َعالَمََاٍت َ ِبََالمَّْجِ  
 عميو كآلو .

محمػد بػف يحيػى ، عػف أحمػد بػف محمػد ، عػف ابػف أبػي نصػر ، عػف أبػي الحسػف الرضػا عميػو السػالـ  -ٗ
َاِدِوي َ :) قاؿ : سألتو عف قكؿ هللا عز كجؿ ( ُُٗ( )التكبػة:َيا َأَيَها الََِّ يَ  آَمُمَ ا اتَّقَُ ا ارََّ َ ُك ُمَ ا َمََع الصَّ

 قاؿ : الصادقكف ىـ األممة كالصديقكف بطاعتيـ .
عدة مف أصحابنا ، عف أحمد بف محمد ، عف الكشاء ، عف أبي الحسػف الرضػا عميػو السػالـ قػاؿ :  -َُ

ف عميػو السػالـ عمػى األممػة مػف الفػرض مػا لػيس عمػى شػيعتيـ ، كعمػى سمعتو يقكؿ : قاؿ عمػي بػف الحسػي
ْكِر ِإْ  ُكْمَََََُتْ  ال شػػػػػيعتنا مػػػػػا لػػػػػيس عمينػػػػػا ، أمػػػػػرىـ هللا عػػػػػز كجػػػػػؿ أف يسػػػػػألكنا، قػػػػػاؿ:)  ََََََ  الَََََ ِّ َْ َعاْسَََََأَل ا َأ

ف شمنا أمسّْ()النحؿ:مف اييةَتْعَمُم  َ   كنا. ( فأمرىـ أف يسألكنا كليس عمينا الجكاب، إف شمنا أجبنا كا 
أحمػػد بػػف محمػػد ، عػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي نصػػر قػػاؿ : كتبػػت إلػػى الرضػػا عميػػو السػػالـ كتابػػا  - ُُ

فكػػاف فػػي بعػػض مػػا كتبػػت : قػػاؿ هللا عػػز كجػػؿ : " فاسػػألكا أىػػؿ الػػذكر إف كنػػتـ ال تعممػػكف " كقػػاؿ هللا عػػز 
يِ  َ ِلُيْمَِ ُر ا َ َما َكاَ  اْلُمْؤِمُم َ  ِلَيْمِفُر ا َكاعًَّة َعَمْ ال َمَفَر ِمَكجػؿ:) ْ  ُكَ ِّ ِعْرَوٍَة ِمَْمُهْ  َطاَِِفٌَة ِلَيَتَفقَُّهَ ا ِعَي الَدِّ

ََْيِهْ  َلَعمَُّهََْ  َيْحَََ ُر  َ  ( فقػػد فرضػػت عمػػييـ المسػػألة ، كلػػـ يفػػرض عمػػيكـ ُِِ( )التكبػػة:َوََْ َمُهْ  ِإَ ا َرَجُعََ ا ِإَل
َُْ  َ َمَْ  َأَضََ  َعَِْْ  َلَْ  َيْسََتجِ الجكاب ق قاؿ : قاؿ هللا تبػارؾ كتعػالى  :) ََ اَء َْ يُب ا َلََ  َعَاْعَمْ  َأمََّمَا َيتَِّبُعَ َ  َأ

َََ اُه   ( .َٓ()القصص: مف اييةِممَِّ  اتََّبَع 
الحسيف بف محمد ، عف معمى بف محمد ، عف الحسف ، عف أحمد بف عمر قاؿ : سألت أبا الحسف  -ُِ

()فػاطر: مػػف  َرْثَمََا اْلِكتََاَ  الََِّ يَ  اْصََطَفْيَما ِمَْ  ِعَباِدَمَاثَُ َّ َأ ْ الرضػا عميػو السػالـ عػف قػكؿ هللا عػز كجػؿ :)
(... اييػػػة ، قػػػاؿ : فقػػػاؿ : كلػػػد فاطمػػػة عمييػػػا السػػػالـ كالسػػػابؽ بػػػالخيرات : اكمػػػاـ ، كالمقتصػػػد : ِّاييػػػة

 العارؼ باكماـ ، كالظالـ لنفسو : الذم ال يعرؼ اكماـ .
عيسى ، عف الحسف بف محبكب قػاؿ : سػألت أبػا الحسػف  محمد بف يحيى ، عف أحمد بف محمد بف -ُّ

ََا تََََرَ  اْلَ اِلَََداِ  َ اْْلَْوَرُبََ َ  َ الَََِّ يَ  َعَقَََدْت الرضػا عميػػو السػػالـ عػػف قكلػػو عػز كجػػؿ:) َ ِلُكََ ٍّ َجَعْمَمََا َمَََ اِلَي ِممَّ
عقػد هللا عػز كجػؿ أيمػانكـ   ( قاؿ : إنما عنى بذلؾ األممة عمػييـ السػالـ بيػـّّ()النساء: مف ايية َأْيَماُمُك ْ 
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عمػي ، عػػف أبيػػو ، عػػف القاسػػـ بػػف محمػػد ، عػػف الزيػات ، عػػف عبػػد هللا بػػف أبػػاف الزيػػات ككػػاف مكينػػا  -ُْ
عند الرضا عميو السالـ قاؿ : قمت لمرضا عميػو السػالـ : ادع هللا لػي كألىػؿ بيتػي فقػاؿ : أك لسػت أفعػؿ ق 

، قػاؿ : فاسػتعظمت ذلػؾ ، فقػاؿ لػي : أمػا تقػرأ كتػاب هللا  كهللا إف أعمالكـ لتعرض عمي فػي كػؿ يػـك كليمػة
َُ َ اْلُمْؤِمُم  َ عز كجؿ :) ( ق قاؿ : ىػك كهللا َُٓ()التكبة: مف ايية َ ُوِ  اْعَمُم ا َعَسَيَرى ارَُّ َعَمَمُكْ  َ َرُس ُل

 عمي بف أبي طالب عميو السالـ .
لميتػدم ، عػف عبػد هللا بػف جنػدب أنػو كتػب إليػو عمي بف إبػراىيـ ، عػف أبيػو ، عػف عبػد العزيػز بػف ا -ُٓ

الرضا عميو السالـ : أما بعد ، فػاف محمػدا صػمى هللا عميػو كآلػو كػاف أمػيف هللا فػي خمقػو فممػا قػبض صػمى 
هللا عميػػو كآلػػو كنػػا أىػػؿ البيػػت كرثتػػو ، فػػنحف أمنػػاء هللا فػػي أرضػػو ، عنػػدنا عمػػـ الباليػػا كالمنايػػا ، كأنسػػاب 

ف شػػػيعتنا  العػػػرب ، كمكلػػػد االسػػػالـ نػػػا لنعػػػرؼ الرجػػػؿ إذا رأينػػػاه بحقيقػػػة االيمػػػاف ، كحقيقػػػة النفػػػاؽ ، كا  ، كا 
لمكتكبكف بأسماميـ كأسماء آباميـ ، أخذ هللا عمينا كعمييـ الميثاؽ ، يردكف مكردنا كيػدخمكف مػدخمنا ، لػيس 

ء األكصػػياء ، عمػػى ممػػة االسػػالـ ميرنػػا كميػػرىـ ، نحػػف النجبػػاء النجػػاة ، كنحػػف أفػػراط األنبيػػاء كنحػػف أبنػػا
كنحف المخصكصكف في كتاب هللا عز كجػؿ ، كنحػف أكلػى النػاس بكتػاب هللا ، كنحػف أكلػى النػاس برسػكؿ 

ِمََ  () يػا آؿ محمػد ()َرََرَع َلُكَ ْ هللا صمى هللا عميو كآلػو ، كنحػف الػذيف شػرع هللا لنػا دينػو فقػاؿ فػي كتابػو :)
َِ ُم حاً  ى ِب يِ  َما َ صَّ () ُّ()الشػكرل: مػف اييػةَ الَِّ ي َأْ َحْيَمَا ِإَلْيَ َ ى بو نكحا () () قد كصانا بما كص الدِّ

يَ  َ ُم َسََى َ ِعيَسََىيػػا محمػػد ( كمػػا )  َِ َِ ِإْبََرَا ََْيَما ِبََ () فقػػد عممنػػا كبم نػػا عمػػـ مػػا عممنػػا كاسػػتكدعنا َ َمََا َ صَّ
يفى () يػا آؿ محمػػد ()  ػػكا الػدًٌ َِ عمميػـ نحػف كرثػػة اكلػي العػـز مػػف الرسػؿ () أىٍف أىًقيمي () كككنػػكا  َ ال َتَتَفرَّوَُ ا ِعيََ

ـٍ ًإلىٍيػػًو() مػػف كاليػػة عمػػي ()  ػػا تىػػٍدعيكىي مىػػى اٍلميٍشػػًرًكيفى ()مػػف أشػػرؾ بكاليػػة عمػػي() مى ارَُّ عمػػى جماعػػة () كىبيػػرى عى
َِ َمْ  َيَراءُ  َِ َمْ  ُيِمي ُ () يا محمد() َيْجَتِبي ِإَلْي كاليػة عمػي  ( مػف يجيبػؾ إلػىُّ()الشػكرل: اييػةَ َيْهِدي ِإَلْي

 عميو السالـ .
الحسيف بف محمد ، عف معمى بف محمد ، عف الحسف بف عمي الكشاء ، عف أحمد بػف عمػر قػاؿ :  -ُٔ

ِمَهَاسألت الرضا عميو السالـ عف قكؿ هللا عز كجؿ :) َْ ()النسػاء:  ِإ َّ ارََّ َيْأُمُرُكْ  َأْ  ُتَؤَد ا اْْلََماَمَاِت ِإَلَى َأ
األممة مف آؿ محمد صمى هللا عميو كآلو أف يؤدم اكماـ األمانة إلػى مػف بعػده كال  ( قاؿ : ىـٖٓمف ايية

 يخص بيا ميره كال يزكييا عنو. 
محمد بف يحيى ، عػف أحمػد بػف محمػد ، عػف الحسػيف بػف سػعيد ، عػف محمػد بػف الفضػيؿ عػف أبػي  -ُٕ

ِمَهَاِإ َّ ارََّ َيَْأُمرُ الحسف الرضا عميو السالـ في قكؿ هللا عز كجؿ :) َْ ()النسػاء: ُكْ  َأْ  تََُؤَد ا اْْلََماَمَاِت ِإَلَى َأ
 ( قاؿ : ىـ األممة يؤدم اكماـ إلى اكماـ مف بعده ، كال يخص بيا ميره كال يزكييا عنو  .ٖٓمف ايية
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عدة مف أصحابنا ، عف أحمد بف محمد ] عف ا [ بف أبي نصر ، عف أبي الحسف عميو السػالـ فػي  -ُٖ
َُدًى ِمَ  ارَِّ جؿ :) قكلو هللا عز ك  َََ اُه ِبَغْيِر  ( قػاؿ : يعنػي َٓ()القصص: مف اييةَ َمْ  َأَضَ  ِممَِّ  اتََّبَع 

 مف اتخذ دينو رأيو ، ب ير إماـ مف أممة اليدل  .
أحمد ، عف أحمد بف محمػد بػف أبػي نصػر ، عػف الرضػا عميػو السػالـ قػاؿ : سػمؿ عػف قػكؿ هللا عػز  -ُٗ

َُ َ ِلمرَُّس ِ  َ ِلِ ي اْلُقْرَبىَ اْعَمُم ا كجؿ :) ( فقيػؿ ُْ()ألنفاؿ: مف ايية َأمََّما َغِمْمُتْ  ِمْ  َرْيٍء َعَأ َّ ِرَِّ ُخُمَس
لو : فما كاف ت فممف ىك ق فقاؿ : لرسكؿ هللا صمى هللا عميو كآلو كما كاف لرسكؿ هللا فيك لالماـ فقيؿ لو 

صػػنؼ أقػػؿ ، مػػا يصػػنع بػػو ق قػػاؿ : ذاؾ إلػػى اكمػػاـ أرأيػػت : أفرأيػػت إف كػػاف صػػنؼ مػػف األصػػناؼ أكثػػر ك 
 رسكؿ هللا صمى هللا عميو كآلو كيؼ يصنع ق أليس إنما كاف يعطي عمى ما يرل ق كذلؾ اكماـ  .

الحسيف بف محمد ، عػف معمػى بػف محمػد ، عػف عمػي بػف أسػباط قػاؿ : سػمعت أبػا الحسػف الرضػا )  -َِ
َُ َكْمٌز َلُهَماذم قاؿ هللا عز كجؿ:) عميو السالـ ( يقكؿ: كاف في الكنز ال ( ِٖ()الكيؼ:مف ايية َ َكاَ  َتْحَت

كاف فيو بسـ هللا الرحمف الرحيـ عجبت لمف أيقف بالمكت كيؼ يفرح كعجبت لمف أيقف بالقػدر كيػؼ يحػزف 
ي قضامو كعجبت لمف رأل الدنيا كتقمبيا بأىميا كيؼ يركف إلييا كينب ي لمف عقؿ عف هللا أف ال يتيـ هللا ف

كال يسػػتبطمو فػػي رزقػػو ، فقمػػت جعمػػت فػػداؾ أريػػد أف أكتبػػو قػػاؿ : فضػػرب كهللا يػػده إلػػى الػػدكاة ليضػػعيا بػػيف 
 يدم ، فتناكلت يده ، فقبمتيا كأخذت الدكاة فكتبتو  .

عنو ، عف الكشاء ، عف محمد بف فضيؿ الصيرفي ، عف الرضا ) عميو السالـ ( قاؿ : إف رحـ آؿ  -ُِ
عمييـ السػالـ ( لمعمقػة بػالعرش تقػكؿ : الميػـ صػؿ مػف كصػمني كاقطػع مػف قطعنػي ثػـ ىػي محمد األممة ) 

َِ َ اْْلَْرَحَا َ جارية بعدىا في أرحاـ المؤمنيف ، ثـ تال ىذه ايية  :)  ()النسػاء:  َ اتَّقَُ ا ارََّ الََِّ ي َتَسَاَءُل َ  ِبَ
ُ.) 

ؿ بػػف الحػػارث ، عػػف الػػدلياث مػػكلى عمػػي بػػف محمػػد بػػف بنػػدار ، عػػف إبػػراىيـ بػػف إسػػحاؽ ، عػػف سػػي -ِِ
الرضا ) عميو السػالـ ( قػاؿ : سػمعت الرضػا ) عميػو السػالـ ( يقػكؿ : ال يكػكف المػؤمف مؤمنػا حتػى يكػكف 
فيو ثالث خصاؿ : سنة مف ربو كسنة مف نبيو ، كسنة مػف كليػو ، فأمػا السػنة مػف ربػو فكتمػاف سػره ، قػاؿ 

َِ َأَحَدًا*ِإالَّ َمَِ  اْرَتَضَى ِمَْ  َرُسَ  ٍ َعاِلُ  اْلَغْيَِ  َعَال ُيْظِهَهللا عز كجػؿ:) (كأمػا ِٕ-ِٔ()الجػػف:ُر َعَمَى َغْيِبَ
ػًذ  السنة مف نبيو فمػداراة النػاس فػإف هللا عػز كجػؿ أمػر نبيػو ) صػمى هللا عميػو كآلػو ( بمػداراة النػاس فقاؿ:)خي

 بر في البأساء كالضراء  .( كأما السنة مف كليو فالصُٗٗاٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ ()ألعراؼ: مف ايية
محمػػد بػػف يحيػػى ، عػػف الحسػػيف بػػف إسػػحاؽ ، عػػف عمػػي بػػف ميزيػػار ، عػػف محمػػد بػػف عبػػد الحميػػد  -ِّ

كالحسػيف بػػف سػػعيد جميعػػا ، عػػف محمػػد بػػف الفضػػيؿ قػػاؿ : كتبػػت إلػػى أبػػي الحسػػف ) عميػػو السػػالـ ( أسػػألو 
ََالِة َوََاُم ا ُكَسََاَلى  ِإ َّ اْلُمَمََاِعِقيَ  ُيَخََاِدُع َ  ارََّ عػػف مسػػألة فكتػػب إلػػي:) َ ا َوََاُم ا ِإَلََى الصَّ َََ  َخََاِدُعُهْ  َ اِ  َُ  َ
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َََُؤال َََُؤالِء َ ال ِإَلَى  ِء َ َمَْ  ُيْضَِمِ  ارَُّ ُيرَاُؤ َ  المَّاَس َ ال َيْ ُكُر َ  ارََّ ِإالَّ َوِمياًل* ُمَ ْبَ ِبيَ  َبْيَ  َ ِلَ  ال ِإَلَى 
َُ َسِبيالً  ( ليسكا مػف الكػافريف كليسػكا مػف المػؤمنيف كليسػكا مػف المسػمميف ، ُّْ-ُِْء:( )النساَعَمْ  َتِجَد َل

 يظيركف االيماف كيصيركف إلى الكفر كالتكذيب لعنيـ هللا . 
عمي بف إبراىيـ ، عف أبيو ، عف إسماعيؿ بف مرار ، عف يكنس ، عػف بعػض أصػحابنا ، عػف أبػي  -ِْ

لنبيػيف عمػى النبػكة فػال يككنػكف إال أنبيػاء كخمػؽ المػؤمنيف الحسف ) صمكات هللا عميػو ( قػاؿ : إف هللا خمػؽ ا
ف شػػاء سػػمبيـ إيػػاه ،  عمػػى االيمػػاف فػػال يككنػػكف إال مػػؤمنيف ، كأعػػار قكمػػا إيمانػػا ، فػػإف شػػاء تممػػو ليػػـ كا 

(ك قػاؿ لػي: إف فالنػا كػاف مسػتكدعا إيمانػو ، ٖٗ()األنعػاـ: مػف اييػةَعُمْسَتَقرٌّ َ ُمْسََتْ َدعٌ قاؿ:كفييـ جرت: )
 ما كذب عمينا سمب إيمانو ذلؾ . فم

محمد بف يحيى ، عف أحمد بػف محمػد بػف عيسػى ، عػف أحمػد بػف محمػد بػف أبػي نصػر قػاؿ : قمػت  -ِٓ
ألبي الحسف ) عميو السالـ (: جعمت فداؾ إني قد سألت هللا حاجة منذ كذا ككػذا سػنة كقػد دخػؿ قمبػي مػف 

و عميػػؾ سػػبيؿ حتػػػى يقنطػػؾ ، إف أبػػا جعفػػػر ) إبطاميػػا شػػ  ، فقػػػاؿ: يػػا أحمػػد إيػػػاؾ كالشػػيطاف أف يكػػكف لػػػ
صػػػمكات هللا عميػػػو ( كػػػاف يقػػػكؿ : إف المػػػؤمف يسػػػأؿ هللا عػػػز كجػػػؿ حاجػػػة فيػػػؤخر عنػػػو تعجيػػػؿ إجابتػػػو حبػػػا 
لصكتو كاستماع نحيبو ثـ قاؿ : كهللا مػا أخػر هللا عػز كجػؿ عػف المػؤمنيف مػا يطمبػكف مػف ىػذه الػدنيا خيػر 

إف أبػػا جعفػػر ) عميػػو السػػالـ ( كػػاف يقػػكؿ : ينب ػػي لممػػؤمف أف  ليػػـ ممػػا عجػػؿ ليػػـ فييػػا كأم شػػ  الػػدنيا ،
يككف دعاؤه في الرخاء نحكا مف دعامو في الشدة ، ليس إذا أعطي فتر ، فال تمؿ الدعاء فإنو مػف هللا عػز 
يػاؾ كمكاشػفة النػاس فإنػا أىػؿ البيػت نصػؿ مػف  كجؿ بمكاف كعميػؾ بالصػبر كطمػب الحػالؿ كصػمة الػرحـ كا 

مػػف أسػػاء إلينػػا ، فنػػرل كهللا فػػي ذلػػؾ العاقبػػة الحسػػنة إف صػػاحب النعمػػة فػػي الػػدنيا إذا قطعنػػا كنحسػػف إلػػى 
ذا كثػػرت الػػنعـ كػػاف  سػػأؿ فػػاعطي طمػػب ميػػر الػػذم سػػأؿ كصػػ رت النعمػػة فػػي عينػػو فػػال يشػػبع مػػف شػػ  كا 
المسمـ مف ذلؾ عمى خطر لمحقكؽ التي تجب عميو كما يخاؼ مف الفتنة فييا ، أخبرني عنؾ لك أني قمػت 

كال أكنت تثؽ بو مني ق فقمت لو : جعمت فداؾ إذا لـ أثؽ بقكلؾ فبمف أثؽ كأنت حجػة هللا عمػى خمقػو لؾ ق
َ ا َسَأََلَ  ِعَبَاِدي َعمَِّي َعَِْمِّي ق قاؿ: فكف بات أكثؽ فإنؾ عمى مكعد مف هللا ، أليس هللا عز كجؿ يقػكؿ:) َ اِ 

ال َتْقَمُطََََََ ا ِمََََََْ  َرْحَمََََََِة ( كقػػػػػػاؿ:)ُٖٔرة: مػػػػػػف اييػػػػػػة()البقػػػػػػَوِريٌََََََ  ُأِجيََََََُ  َدْعَََََََ َة الََََََدَّاِع ِإَ ا َدَعََََََاِ  
َُ َ َعْضاًل (كقػاؿ:) ّٓ()الزمر:ارَِّ  ( فكػف بػات عػز كجػؿ أكثػؽ منػؾ ب يػره ِٖٔ()البقػرة:َ ارَُّ َيِعُدُكْ  َمْغِفَرًة ِمْم

 كال تجعمكا في أنفسكـ إال خيرا فإنو م فكر لكـ  .
الكشػػاء قػػاؿ : سػػمعت الرضػػا ) عميػػو السػػالـ ( يقػػكؿ :  عمػػي بػػف محمػػد ، عػػف سػػيؿ بػػف زيػػاد ، عػػف -ِٔ

ٍد كىاٍقتىًرٍب()العمػػؽ: مػػف  أقػػرب مػػا يكػػكف العبػػد مػػف هللا عػػز كجػػؿ كىػػك سػػاجد كذلػػؾ قكلػػو عػػز كجػػؿ  :) كىاٍسػػجي
 (.ُٗايية
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عمي بف إبراىيـ ، عف أبيو ، عػف ابػف أسػباط ، كمحمػد بػف أحمػد ، عػف مكسػى بػف القاسػـ البحمػي ،  -ِٕ
باط قػػاؿ : قمػػت ألبػػي الحسػػف الرضػػا ) عميػػو السػػالـ ( : جعمػػت فػػداؾ مػػا تػػرل آخػػذ بػػرا أك عػػف عمػػي بػػف أسػػ

بحرا . فإف طريقنا مخكؼ شديد الخطر ق فقاؿ : اخرج برا كال عميؾ أف تأتي مسجد رسكؿ هللا ) صػمى هللا 
ف عػـز هللا عميو كآلو ( كتصمي ركعتيف في مير كقت فريضة ، ثـ لتستخير هللا مامػة مػرة كمػرة ثػـ تنظػر فػإ

ََا ِإ َّ َربَِّي َلَغفَُ ٌر لؾ عمى البحر فقؿ الذم قاؿ هللا عز كجؿ :) َََا َ ُمْرَسَا َ َواَ  اْرَكُب ا ِعيَهَا ِبْسَِ  ارَِّ َمْجرَا
( فإف اضطرب بؾ البحر فاتؾ عمى جانبؾ األيمف كقػؿ : بسػـ هللا أسػكف بسػكينة هللا كقػر ُْ( )ىكد:َرِحي ٌ 

 كال حكؿ كال قػكة إال بػات " ، قمنػا : أصػمحؾ هللا مػا السػكينة ريػ  تخػرج مػف الجنػة بكقار هللا كاىدء بإذف هللا
ليا صكرة كصكرة االنساف كرامحة طيبة كىي التي نزلت عمى إبراىيـ فأقبمػت تػدكر حػكؿ أركػاف البيػت كىػك 

َِ َسِكيَمٌة ِمْ  َربُِّكْ   َ يضع األساطيف قيؿ لو: ىي مف التي قاؿ هللا عز كجػؿ: ) َبِقيٌَّة ِممَّا َتَرَ  آُ  ُم َسَى ِعي
ََاُر َ   ( قػاؿ : تمػؾ السػكينة فػي التػابكت ككانػت فيػو طشػت ت سػؿ فييػا قمػكب ِْٖ()البقرة: مف اييػةَ آُ  

األنبياء ككاف التابكت يدكر في بني إسراميؿ مع األنبيػاء ثػـ أقبػؿ عمينػا فقػاؿ: مػا تػابكتكـ ق قمنػا: السػالح ، 
ف خرجت برا فقؿ : الذم قاؿ هللا عز كجػؿ:)  قاؿ : صدقتـ ىك تابكتكـ ََََ ا َ َمَا كا  َر َلَمَا  ُسْبَحاَ  الَِّ ي َسخَّ

مَّا ِإَلى َربَِّما َلُمْمَقِمُب  َ  َُ ُمْقِرِميَ *َ اِ  ( فإنو ليس مف عبد يقكليا عند رككبو فيقػع مػف ُْ-ُّ( )الزخرؼ:ُكمَّا َل
خرجت مف منزلؾ فقؿ : " بسـ هللا آمنت بات ، تككمت  بعير أك دابة فيصيبو ش  بإذف هللا ، ثـ قاؿ : فإذا

عمػػى هللا ، ال حػػكؿ كال قػػكة إال بػػات " فػػإف المالمكػػة تضػػرب كجػػكه الشػػياطيف كيقكلػػكف : قػػد سػػمى هللا كآمػػف 
 بات كتككؿ عمى هللا كقاؿ : ال حكؿ كال قكة إال بات  .

اط ، عػف محمػد بػف عمػي بػف أبػي عبػد محمد بف يحيى ، عف محمد بف الحسيف ، عف عمي بػف أسػب -ِٖ
َََا َعَمَْيِهْ  ِإالَّ هللا ، عف أبي الحسف ) عميو السالـ ( فػي قػكؿ هللا عػز كجػؿ:)  ََا َمَا َكَتْبَما َباِميًََّة اْبتَََدُع  َ َرَْ

 ( قاؿ : صالة الميؿ  .ِٕ()الحديد: مف ايية اْبِتَغاَء ِرْضَ اِ  ارَِّ 
حمد ، عف ابف أبي نصػر ، عػف أبػي الحسػف) عميػو السػالـ (قػاؿ: محمد بف يحيى ، عف أحمد بف م -ِٗ

َُ َيْ َ  َحَصاِدِه َ ال ُتْسِرُع ا سألتو عف قكؿ هللا عز كجؿ:)  ( قاؿ: كاف أبي ُُْ()األنعاـ: مف اييةَ آُت ا َحقَّ
حضر ) عميو السالـ(يقكؿ: مف االسراؼ في الحصاد كالجداد أف يصدؽ الرجؿ بكفيو جميعا ككاف أبي إذا 

شيما مف ىذا فرأل أحدا مف مممانو يتصدؽ بكفيو صاح بػو أعػط بيػد كاحػدة القبضػة بعػد القبضػة كالضػ ث 
 بعد الض ث مف السنبؿ  .

عدة مف أصحابنا ، عف أحمد بف أبي عبد هللا ، عف محمد بف عمي ، عف محمد بػف عمػر بػف يزيػد  -َّ
بػابنيف كبقػي لػي بنػي صػ ير فقػاؿ : تصػدؽ  قاؿ : أخبرت أبا الحسف الرضػا ) عميػو السػالـ ( أنػي أصػبت

ف قؿ فإف كؿ ش   عنو ، ثـ قاؿ حيف حضر قيامي : مر الصبي فميتصدؽ بيده بالكسرة كالقبضة كالش  كا 



 
النص القرآني                                                                      د. علي عباس االعرجي

 عند االمام الرضا ) عليه السالم(

 

311 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

ف قاؿ بعد أف تصدؽ النية فيو عظيـ إف هللا عز كجؿ يقػكؿ:) َعَمْ  َيْعَمْ  ِمْثَقاَ  َ رٍَّة َخْيرًا َيَرُه* يراد بو هللا كا 
َعال اْوَتَحَ  اْلَعَقَبَة* َ َما َأْدرَاَ  َمَا اْلَعَقَبَُة* َعََ  َرَوَبٍَة* ( كقاؿ:)ٖ-ٕ( )الزلزلة:َمْ  ِمْثَقاَ  َ رٍَّة َررًّا َيَرهُ َ َمْ  َيعْ 

 عػز كجػؿ ( عمػـ هللأُ-ُُ( )البمػد:َأْ  ِإْطَعاٌ  ِعي َيْ ٍ  ِ ي َمْسَغَبٍة* َيِتيمًا َ ا َمْقَرَبٍة* َأْ  ِمْسِكيمًا َ ا َمْتَرَبةٍ 
 أف كؿ أحد ال يقدر عمى فؾ رقبة فجعؿ إطعاـ اليتيـ كالمسكيف مثؿ ذلؾ تصدؽ عنو  .

محمد بف يحيى ، عف أحمد بف محمد بػف عيسػى ، عػف معمػر بػف خػالد ، عػف أبػي الحسػف ) عميػو  -ُّ
ُمَ َ  الطََّعَاَ  َ ُيْطعِ السالـ ( قاؿ : ينب ػي لمرجػؿ أف يكسػع عمػى عيالػو كػي ال يتمنػكا مكتػو كتػال ىػذه اييػة:)

َِ ِمْسِكيمًا َ َيِتيمًا َ َأِسيراً  ( قػاؿ: األسػير عيػاؿ الرجػؿ ينب ػي لمرجػؿ إذا زيػد فػي النعمػة ٖ( )االنسػاف:َعَمى ُحبِّ
أف يزيد اسراءه في السعة عمييـ ، ثـ قاؿ: إف فالنا أنعػـ هللا عميػو بنعمػة فمنعيػا اسػراءه كجعميػا عنػد فػالف 

 ككاف فالف حاضرا  .فذىب هللا بيا ، قاؿ معمر: 
أحمد بف محمػد ، عػف أبيػو ، عػف معمػر بػف خػالد قػاؿ: كػاف أبػك الحسػف الرضػا ) عميػو السػالـ( إذا  -ِّ

أكػػؿ اتػػى بصػػحفة فتكضػػع بقػػرب مامدتػػو فيعمػػد إلػػى أطيػػب الطعػػاـ ممػػا يػػؤتى بػػو فيأخػػذ مػػف كػػؿ شػػ  شػػيما 
ـى اٍلعىقىبىػةى( )البمػد:فيضع في تمؾ الصحفة ثـ يأمر بيا لممساكيف ثـ يتمك ىذه ايية: )فىػ ( ثػـ يقػكؿ: ُُال اٍقػتىحى

 عمـ هللا عز كجؿ أنو ليس كؿ إنساف يقدر عمى عتؽ رقبة فجعؿ ليـ السبيؿ إلى الجنة .
أحمد بف محمد ، عف محمد بف عمي ، عف محمد بف سناف ، عف أبي الحسف ) عميػو السػالـ ( فػي  -ّّ

( قاؿ : القكاـ ىك المعركؼ " عمى المكسع ٕٔ()الفرقاف: مف اييةماً َ َكاَ  َبْيَ  َ ِلَ  َوَ اقكؿ هللا عز كجؿ:) 
قدره كعمى المقتر قدره متاعا بالمعركؼ حقا عمى المحسنيف " عمى قػدر عيالػو كمػؤكنتيـ التػي ىػي صػالح 

 لو كليـ ك " ال يكمؼ هللا نفسا إال ما آتييا "
الحسػف بػف محبػكب ، عػف عبػد هللا  عدة مف أصحابنا ، عف سيؿ بف زياد ؛ كأحمد بػف محمػد ، عػف -ّْ

( ٕٔ( )الفرقػػاف:َ الَََِّ يَ  ِإَ ا َأْمَفُقََ ا َلََْ  ُيْسََِرُع ا َ َلََْ  َيْقتََُُر ا َ َكََاَ  َبََْيَ  َ ِلَََ  َوَ امََاً بػف سػػناف فػي قكلػػو تعػػالى:)
()االسػػػػػراء:مف َ ال َتْبُسَََََْطَها ُكََََ َّ اْلَبْسََََطِ فبسػػػػط كفػػػػو كفػػػػرؽ أصػػػػابعو كحناىػػػػػا شػػػػيما كعػػػػف قكلػػػػو تعػػػػالى:) 

 (فبسط راحتو كقاؿ : ىكذا ؛ كقاؿ : القكاـ ما يخرج مف بيف األصابع كيبقى في الراحة منو ش   .ِٗايية
عدة مف أصحابنا ، عف سيؿ بف زياد ، عف أحمد بف محمد بف أبي نصػر قػاؿ : سػألت أبػا الحسػف  -ّٓ

يـك إف هللا تبارؾ ) عميو السالـ ( عف الصياـ في الشير كيؼ ىك ق قاؿ : ثالث في الشير في كؿ عشر 
َُ َعْرُر َأْمثَاِلَها كتعالى يقكؿ:) (. ثالثة أيػاـ فػي الشػير صػـك َُٔ()األنعاـ: مف اييةَمْ  َجاَء ِباْلَحَسَمِة َعَم

 الدىر   .
أحمػػد بػػف محمػػد ، عػػف ابػػف أبػػي نصػػر قػػاؿ : قمػػت ألبػػي الحسػػف الرضػػا ) عميػػو السػػالـ ( : إنػػا حػػيف  -ّٔ

حمقػػت رأسػػي طمػػب التمػػذذ فػػدخمني مػػف ذلػػؾ شػػ  ق فقػػاؿ : كػػاف أبػػك الحسػػف  نفرنػػا مػػف منػػى أقمنػػا أيامػػا ثػػـ
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ثَُ َّ ْلَيْقُضَ ا صمكات هللا عميو إذ اخرج مف مكة فأتي بثيابو حمؽ رأسو ، قاؿ: كقػاؿ فػي قػكؿ هللا عػز كجػؿ:)
 طرح االحراـ  .( قاؿ : التفث تقميـ األظفار كطرح الكسخ ك ِٗ()الحج: مف اييةَتَفَثُهْ  َ ْلُي ُع ا ُمُ  َرَُْ  

عدة مف أصحابنا ، عف سيؿ بف زياد ، عف أحمد بف محمد قاؿ : قاؿ أبك الحسف ) عميو السػالـ (  -ّٕ
ِِ في قكؿ هللا عز كجؿ:)  ُع ا ِباْلَبْيِت اْلَعِتي ( قاؿ: طكاؼ الفريضة طػكاؼ النسػاء  ِٗ()الحج: مف اييةَ ْلَيطَّ َّ

 . 
أبي عبد هللا ، عف أبيو ، عف ابف سناف ، عف أبي الحسف  عمي بف محمد بف بندار ، عف أحمد بف -ّٖ

) عميو السالـ ( قاؿ : سألتو عف اكجارة فقاؿ : صال  ال بأس بو إذا نص  قػدر طاقتػو قػد آجػر مكسػى ) 
ف شػػػمت عشػػػرا فػػػأنزؿ هللا عػػػز كجػػػؿ فيػػػو : )  َأْ  عميػػػو السػػػالـ ( نفسػػػو كاشػػػترط فقػػػاؿ : إف شػػػمت ثمػػػاني كا 

 (.ِٕ()القصص: ِحَجٍج َعِْْ  َأْتَمْمَت َعْررًا َعِمْ  ِعْمِد َ  تَْأُجَرِمي َثَماِميَ 
محمد بف يحيى ، عف أحمػد بػف محمػد ، عػف عمػي بػف الحكػـ ، عػف مكسػى بػف بكػر قػاؿ : قػاؿ لػي  -ّٗ

أبك الحسف ) عميو السالـ ( : مف طمب ىذا الرزؽ مف حمو ليعكد بو عمى نفسو كعيالو كاف كالمجاىػد فػي 
فإف ممب عميو فميستدف عمى هللا كعمى رسكلو ما يقكت بػو عيالػو فػإف مػات كلػـ يقضػو  سبيؿ هللا عز كجؿ

َََدَواُت ِلْمُفَقََرَاِء كػػاف عمػػى اكمػػاـ قضػػاؤه ، فػػإف لػػـ يقضػػو كػػاف عميػػو كزره إف هللا عػػز كجػػؿ يقػػكؿ:) ِإمََّمََا الصَّ
( فيػك َٔ:) كىاٍل ىػاًرًميفى ()التكبػة: مػف اييػة-إلى قكلػو-( َٔ()التكبة: مف ايية َ اْلَمَساِكيِ  َ اْلَعاِمِميَ  َعَمْيَها

 فقير مسكيف م ـر  .
محمد بف يحيى ، عف محمد بف الحسيف ، عف محمد بف سميماف ، عف رجؿ مف أىؿ الجزيرة يكنػى  -َْ

أبػػػا محمػػػد قػػػاؿ: سػػػأؿ الرضػػػا ) عميػػػو السػػػالـ ( رجػػػؿ كأنػػػا أسػػػمع فقػػػاؿ لػػػو: جعمػػػت فػػػداؾ إف هللا عػػػز كجػػػؿ 
ْ  َكَا َ يقػكؿ:) ( أخبرنػي مػف ىػذه النظػرة التػي ذكرىػا هللا عػز َِٖ()البقػرة:  ُ   ُعْسََرٍة َعَمِظََرٌة ِإَلَى َمْيَسََرةٍ  َ اِ 

كجؿ في كتابػو ليػا حػد يعػرؼ إذا صػار ىػذا المعسػر إليػو البػد لػو مػف أف ينتظػر كقػد أخػذ مػاؿ ىػذا الرجػؿ 
اؿ مامب ينتظر قدكمو ق قاؿ : كأنفقو عمى عيالو كليس لو ممة ينتظر إدراكيا ك ال ديف ينتظر محمو كال م

نعـ ينتظر بقدر ما ينتيي خبره إلى اكماـ فيقضي عنو ما عميو مف سيـ ال ارميف إذا كاف أنفقو في طاعة 
هللا عػػز كجػػؿ فػػإف كػػاف قػػد أنفقػػو فػػي معصػػية هللا فػػال شػػ  لػػو عمػػى اكمػػاـ ، قمػػت : فمػػا ليػػذا الرجػػؿ الػػذم 

 أـ فػػي معصػػيتو ، قػػاؿ: يسػػعى لػػو فػػي مالػػو فيػػرده عميػػو كىػػك امتمنػػو كىػػك ال يعمػػـ فيمػػا أنفقػػو فػػي طاعػػة هللا
 صامر 

عػػدة مػػف أصػػحابنا عػػف سػػيؿ بػػف زيػػاد، عػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي نصػػر قػػاؿ: سػػألت أبػػا الحسػػف  -ُْ
)عميو السالـ ( عف الرجؿ يككف في يده ماؿ أليتاـ فيحتاج إليػو فيمػد يػده فيأخػذه ك ينػكم أف يػرده ق فقػاؿ: 
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أكؿ إال القصد، ال يسرؼ فإف كاف مف نيتػو أف ال يػرده عمػييـ فيػك بػالمنزؿ الػذم قػاؿ هللا ال ينب ي لو أف ي
 (.َُ()النساء: ِإ َّ الَِّ يَ  َيْأُكُم َ  َأْمَ اَ  اْلَيتَاَمى ُظْمماً عز كجؿ :)

محمد بف يحيى ، عف أحمد بف محمد ، عػف ابػف فضػاؿ ، عػف الحسػف بػف جيػـ قػاؿ : قػاؿ لػي أبػك  -ِْ
ضا ) عميو السالـ ( يا أبا محمد ما تقكؿ في رجؿ يتزكج نصرانية عمػى مسػممة ق قمػت : جعمػت الحسف الر 

فداؾ كما قكلي بيف يديؾ ، قاؿ : لتقكلف فإف ذلػؾ يعمػـ بػو قػكلي ، قمػت : ال يجػكز تػزكيج النصػرانية عمػى 
 ُمْرَََِرَكاِت َحتََََّى ُيَََْؤِم َّ َ ال َتْمِكُحَََ ا الْ مسػػػممة كال ميػػػر مسػػػممة ، قػػػاؿ : كلػػػـ ق قمػػػت : لقػػػكؿ هللا عػػػز كجػػػؿ: )

 َ اْلُمْحَصَََماُت ِمََ  الََِّ يَ  ُأ تََُ ا اْلِكتََاَ  ِمَْ  َوََْبِمُك ْ ( قػاؿ: فمػا تقػػكؿ فػي ىػذه اييػة:) ُِِ()البقػرة: مػف اييػة
ََِرَكاتِ ( ق قمػػت: فقكلػػو:)ٓ()المامػػدة: مػػف اييػػة ََ ا اْلُمْر ( نسػػخت ىػػذه اييػػة ُِِ()البقػػرة: مػػف اييػػةَ ال َتْمِكُح

 ـ ثـ سكت .فتبس
عدة مف أصحابنا ، عف سيؿ بف زياد ، كعمي بػف إبػراىيـ ، عػف أبيػو جميعػا ، عػف أحمػد بػف محمػد  -ّْ

ََي ُأِريََُد َأْ  بػػف أبػػي نصػػر قػػاؿ : قمػػت ألبػػي الحسػػف ) عميػػو السػػالـ ( : قػػكؿ شػػعيب ) عميػػو السػػالـ (:)  ِإمِّ
َََاَتْيِ  َعَمَى َأْ  تََْأُجَرمِ  ()القصػص:مف ي َثَمَاِمَي ِحَجٍَج َعَِْْ  َأْتَمْمََت َعْرَرًا َعِمَْ  ِعْمَِد َ ُأْمِكَحَ  ِإْحََدى اْبَمتََيَّ 

( أم األجميف قضى ق قاؿ : الكفػاء منيمػا أبعػدىما عشػر سػنيف قمػت : فػدخؿ بيػا قبػؿ أف ينقضػي ِٕايية
الشػػرط أك بعػػد انقضػػامو ، قػػاؿ : قبػػؿ أف ينقضػػي ، قمػػت لػػو : فالرجػػؿ يتػػزكج المػػرأة كيشػػترط ألبييػػا إجػػارة 

يريف يجكز ذلؾ ق فقاؿ : إف مكسى ) عميو السالـ ( قد عمـ أنو سيتـ لو شرطو فكيؼ ليذا بأف يعمـ أنو ش
سيبقي حتى يفي لو كقد كاف الرجؿ عمى عيد رسكؿ هللا ) صمى هللا عميو كآلو ( يتػزكج المػرأة عمػى السػكرة 

 مف القرآف كعمى الدرىـ كعمى القبضة مف الحنطة . 
عف أحمد بف محمد ، عف عمي بف الحكـ ، عف عمي بف أبػي حمػزة قػاؿ : سػألت محمد بف يحيى ،  -ْْ

لىًكٍف ال تيكىاًعديكىيفَّ ًسٌران ()البقرة: مف ايية ( قاؿ : ِّٓأبا الحسف ) عميو السالـ ( عف قكؿ هللا عز كجؿ:) كى
 َأْ  َتُق لَُ ا َوَْ اًل ِإالَّ يقكؿ الرجؿ : أك أعدؾ بيت آؿ فالف يعرض ليا بالرفث كيرفث ، يقػكؿ هللا عػز كجػؿ:) 

َََدَة (كالقػػكؿ المعػػركؼ التعػػريض بالخطبػػة عمػػى كجييػػا كحميػػا :) ِّٓ()البقػػرة: اييػػةَمْعُر عًََا  َ ال َتْعِزُمََ ا ُعْق
 َُ  (. ِّٓ()البقرة:مف اييةالمَِّكاِح َحتَّى َيْبُمَغ اْلِكتَاُ  َأَجَم

يؿ قاؿ : سأؿ رجؿ أبػا الحسػف الرضػا محمد بف يحيى ، عف أحمد بف محمد ، عف محمد بف إسماع -ْٓ
) عميو السالـ ( كأنا أسػمع عػف رجػؿ يتػزكج امػرأة متعػة كيشػترط عمييػا أف ال يطمػب كلػدىا فتػأتي بعػد ذلػؾ 
بكلد فشدد في إنكار الكلد كقاؿ : أيجحده إعظاما لذلؾ ق فقػاؿ الرجػؿ : فػاف اتيميػا ق فقػاؿ : ال ينب ػي لػؾ 

ُِ ِإالَّ زَاِمَيًََة َأْ  ُمْرََِرَكًة َ الزَّاِمَيََُة ال هللا عػػز كجػػؿ يقػػكؿ  :) أف تتػزكج إال مؤمنػػة أك مسػػممة فػػإف الزَّاِمََي ال َيََْمِك
عمػػي بػػف إبػػراىيـ عػػف أبيػػو ، عػػف  -ْٔ(  ّ()النػػكر:َيْمِكُحَهََا ِإالَّ زَاٍ  َأْ  ُمْرََِرٌ  َ ُحََرَِّ  َ ِلَََ  َعَمََى اْلُمََْؤِمِمي َ 
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ال ُتْخِرُج َُ َّ ِمْ  ُبُي ِتِه َّ َ ال َيْخُرْجَ  ِإالَّ  عز كجؿ:) بعض أصحابو ، عف الرضا عميو السالـ في قكؿ هللا
 ( قاؿ : أذاىا ألىؿ الرجؿ كسكء خمقيا .ُ()الطالؽ: مف اييةَأْ  َيْأِتيَ  ِبَفاِحَرٍة ُمَبيَِّمٍة 

بعض أصػحابنا ، عػف عمػي بػف الحسػف التيممػي ، عػف عمػي بػف أسػباط ، عػف محمػد بػف عمػي بػف  - ْٕ 
ََ ِتِه َّ َ ال اؿ : سػػأؿ المػػأمكف الرضػػا عميػػو السػػالـ عػػف قػػكؿ هللا عػػز كجػػؿ:) جعفػػر قػػ ََْ  ُبُي ََ َُ َّ ِم ال ُتْخِرُج

ََةٍ  ََْأِتيَ  ِبَفاِحَرٍََة ُمَبيَِّم (قػػاؿ: يعنػػي بالفاحشػػة المبينػػة أف تػػؤذم أىػػؿ ُ()الطػػالؽ: مػػف اييػػة َيْخََُرْجَ  ِإالَّ َأْ  َي
 أف تنقضي عدتيا فعؿ  .زكجيا ، فإذا فعمت فإف شاء أف يخرجيا مف قبؿ 

محمد بف يحيى ، عف أحمد بف محمد ، عف عمي بف الحكـ ، عف عمي بف أبػي حمػزة قػاؿ : سػألت  -ْٖ
ِ  اْمرََأٌة َخاَعَْت ِمَْ  َبْعِمَهَا ُمُرَ زًا َأْ  ِإْعرَاضَاً أبا الحسف عميو السالـ عف قكؿ هللا عز كجػؿ:) ()النسػاء:مف َ اِ 

ـ بطالقيػػا قالػػت لػػو : أمسػػكني كأدع لػػؾ بعػػض مػػا عميػػؾ كأحممػػؾ مػػف ( فقػػاؿ: إذا كػػاف كػػذلؾ فيػػُِٖاييػػة
 يكمي كليمتي حؿ لو ذلؾ كال جناح عمييما  .

عمي ، عف أبيو ، عف داكد النيدم ، عف بعض أصحابنا قاؿ : دخػؿ ابػف أبػي سػعيد المكػارم عمػى  -ْٗ
أبػكؾ ، فقػاؿ لػو : مالػؾ  أبي الحسف الرضػا عميػو السػالـ فقػاؿ لػو : أبمػغ هللا مػف قػدرؾ أف تػدعي مػا ادعػى

أطفػػأ هللا نػػكرؾ كأدخػػؿ الفقػػر بيتػػؾ أمػػا عممػػت أف هللا تبػػارؾ كتعػػالى أكحػػى إلػػى عمػػراف أنػػي كاىػػب لػػؾ ذكػػرا 
فكىب لو مريـ ككىب لمريـ عيسػى عميػو السػالـ فعيسػى مػف مػريـ كمػريـ مػف عيسػى ، كمػريـ كعيسػى شػ  

ابف أبي سعيد : كأسألؾ عف مسألة ، فقاؿ : ال  كاحد كأنا مف أبي كأبي مني ، كأنا كأبي ش  كاحد فقاؿ لو
أخالؾ تقبؿ مني كلست مف منمي كلكف ىمميا فقاؿ : رجؿ قاؿ عند مكتو : كؿ مممػكؾ لػي قػديـ فيػك حػر 

()ٌيػػس: مػف اييػة كًف اٍلقىًديـً ػادى كىػاٍلعيٍرجي تَّػى عى ( ّٗلكجو هللا ، قاؿ : نعػـ إف هللا عػز ذكػره يقػكؿ فػي كتابػو:) حى
مماليكو أتى عميو ستة أشير فيػك قػديـ كىػك حػر قػاؿ: فخػرج مػف عنػده كافتقػر حتػى مػات كلػـ فما كاف مف 

 يكف عنده مبيت ليمة لعنو هللا  .
أبػػك عمػػي األشػػعرم ، عػػف بعػػض أصػػحابنا ، كعمػػي بػػف إبػػراىيـ ، عػػف أبيػػو جميعػػا ، عػػف الحسػػف بػػف  -َٓ

أبػػا الحسػػف عميػػو السػػالـ عػػف  عمػػي بػػف أبػػي حمػػزة ، عػػف أبيػػو ، عػػف عمػػي بػػف يقطػػيف قػػاؿ : سػػأؿ الميػػدم
الخمر ىؿ ىي محرمة في كتاب هللا عز كجؿ فإف الناس إنما يعرفػكف النيػي عنيػا كال يعرفػكف التحػريـ ليػا 
فقاؿ لو أبك الحسف عميو السالـ : بؿ ىي محرمة في كتاب هللا عز كجؿ يا أمير المؤمنيف ، فقاؿ لو : في 

ُوَْ  ِإمََّمَا َحَرََّ  أبػا الحسػف ق فقػاؿ : قػكؿ هللا عػز كجػؿ:) أم مكضع ىي محرمػة فػي كتػاب هللا جػؿ اسػمو يػا
 ِِّ ْثَ  َ اْلَبْغََي ِبَغْيَِر اْلَحَ ػا ّّ()ألعػراؼ:مف اييػةَربَِّي اْلَفَ اِحَش َما َظَهَر ِمْمَها َ َما َبَطَ  َ اْْلِ ( فأمػا قكلػو:) مى

ات التي كانت ترفعيا الفكاجر لمفكاحش ( يعني الزنا المعمف كنصب الرايّّظىيىرى ًمٍنيىا ()ألعراؼ: مف ايية
ا بىطىػفى ()ألعػراؼ: مػف اييػة مى ( يعنػي مػا نكػ  مػف ايبػاء الف النػاس ّّفي الجاىمية كأما قكلو عز كجؿ:)كى
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كانكا قبؿ أف يبعث النبي صمى هللا عميو كآلػو إذا كػاف لمرجػؿ زكجػة كمػات عنيػا تزكجيػا ابنػو مػف بعػده إذا 
ذلػػؾ ، كأمػػا االثػػـ فإنيػػا الخمػػرة بعينيػػا كقػػد قػػاؿ هللا عػػز كجػػؿ كفػػي مكضػػع  لػػـ تكػػف أمػػو فحػػـر هللا عػػز كجػػؿ

( فأمػا االثػـ ُِٗ()البقػرة: مػف اييػةَيْسأَل َمَ  َعِ  اْلَخْمِر َ اْلَمْيِسِر ُوْ  ِعيِهَما ِإْثٌ  َكِبيٌَر َ َمَمَاِعُع ِلممََّاسِ آخر:)
ثميمػػا أكبػػر كمػػا قػػاؿ هللا  تعػػالى ، قػػاؿ : فقػػاؿ الميػػدم: يػػا عمػػي بػػف فػػي كتػػاب هللا فيػػي الخمػػرة كالميسػػر كا 

يقطيف ىذه كهللا فتكل ىاشمية قػاؿ: قمػت لػو: صػدقت كهللا يػا أميػر المػؤمنيف الحمػد ت الػذم لػـ يخػرج ىػذا 
 العمـ منكـ أىؿ البيت قاؿ: فكهللا ما صبر الميدم أف قاؿ لي: صدقت يا رافضي  .

ف عمي الكشاء ، عف أبي الحسف الرضا عميو عدة مف أصحابنا ، عف سيؿ بف زياد ، عف الحسف ب -ُٓ
السالـ قاؿ : سمعتو يقكؿ : كػاف عمػي بػف الحسػيف عمييمػا السػالـ يمػبس فػي الشػتاء الخػز كالمطػرؼ الخػز 

ُوََْ  َمََْ  َحََرََّ  ِزيَمَََة ارَِّ كالقمنسػػكة الخػػز فيشػػتكفيو كيبيػػع المطػػرؼ فػػي الصػػيؼ كيتصػػدؽ بثمنػػو ، ثػػـ يقػػكؿ :)
ِِ الَِّتي َأْخَرَج ِلعِ  ْز  (.ِّ()ألعراؼ:َباِدِه َ الطَّيَِّباِت ِمَ  الرِّ

عمي بف إبراىيـ ، عف أبيو ، عف عبد هللا بف الم يرة ، عف أبي الحسف عميو السالـ في قكؿ هللا عز  -ِٓ
 ( قاؿ : مف ذلؾ التمشط عند كؿ صالة  .ُّ()ألعراؼ:مف اييةُخُ  ا ِزيَمَتُكْ  ِعْمَد ُك ِّ َمْسِجٍد كجؿ:) 

مي بف إبراىيـ ، عف أبيو ، عف الرياف بف شبيب قاؿ : أكصت ماردة لقـك نصارل فراشػيف بكصػية ع -ّٓ
فقػػاؿ أصػػحابنا : أقسػػـ ىػػذا فػػي فقػػراء المػػؤمنيف مػػف أصػػحابؾ فسػػألت الرضػػا ) عميػػو السػػالـ ( فقمػػت : إف 

مػض أختي أكصت بكصية لقكـ نصارل كأردت اف أصرؼ ذلؾ إلى قػـك مػف أصػحابنا مسػمميف ق فقػاؿ : ا
َُ الكصػػػية عمػػػى مػػػا أكصػػػت بػػػو قػػػاؿ هللا تبػػػارؾ كتعػػػالى:)  ُل َمَََ َُ َعَمَََى الََََِّ يَ  ُيَبدِّ ()البقػػػرة: مػػػف َعِْمََّمَََا ِإْثُمَََ

 (.ُُٖايية
عمي بف إبراىيـ ، عف أبيو ، عف صفكاف قاؿ : سألت الرضا عميو السالـ ، كمحمد بف يحيى ، عف  -ْٓ

أبي نصر قاال : سألنا أبا الحسف الرضا عميػو السػالـ أحمد بف محمد ، عف صفكاف ، كأحمد بف محمد بف 
عف رجؿ أكصى بسيـ مف مالو كال يدرل السيـ أم شػ  ىػك ق فقػاؿ : لػيس عنػدكـ فيمػا بم كػـ عػف جعفػر 
كال عف أبي جعفر عمييمػا السػالـ فييػا شػ  ق قمنػا لػو : جعمنػا فػداؾ مػا سػمعنا أصػحابنا يػذكركف شػيما مػف 

كاحد مف ثمانية ، فقمنا لو: جعمنا فداؾ كيؼ صار كاحدا مف ثمانيػة ق فقػاؿ: ىذا عف آبامؾ ، فقاؿ: السيـ 
أما تقرء كتاب هللا عػز كجػؿ ق قمػت: جعمػت فػداؾ إنػي ألقػرأه كلكػف ال أدرل أم مكضػع ىػك فقػاؿ: قػكؿ هللا 

ََدَواُت ِلْمُفَقَرَاِء َ اْلَمَسَاِكيِ  َ اْلَعَاِمِميَ  َعَمْيَهَا َ اْلمُ عز كجػؿ: ) َؤلََّفَِة ُومَُ ُبُهْ  َ ِعَي الرَِّوَاِ  َ اْلَغَاِرِميَ  ِإمََّمَا الصَّ
ََِبي ِ  ََِ  السَّ ( ثػػـ عقػػد بيػػده ثمانيػػة قػػاؿ : ككػػذلؾ قسػػميا رسػػكؿ هللا َٔ()التكبػػة: مػػف اييػػةَ ِعََي َسََِبيِ  ارَِّ َ اْب

 صمى هللا عميو كآلو عمى ثمانية أسيـ ، فالسيـ كاحد مف ثمانية  .
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ف عثمػػاف ، عػػف عبيػػد هللا بػػف إسػػحاؽ المػػدامني ، عػػف أبػػي الحسػػف عمػػي ، عػػف أبيػػو ، عػػف عمػػرك بػػ -ٓٓ
َُ َ َيْسََعْ َ  الرضا عميو السالـ قاؿ : سمؿ عػف قػكؿ هللا عػز كجػؿ:) ِإمََّمَا َجَزَاُء الََِّ يَ  ُيَحَاِرُب َ  ارََّ َ َرُسَ َل

إذا فعمػػو اسػػتكجب كاحػػدة مػػف ىػػذه  (.. اييػػة فمػػا الػػذمّّ()المامػػدة: مػػف اييػػةِعََي اْْلَْرِض َعَسََادًا َأْ  ُيَقتَُّمََ ا 
ف قتػػؿ كأخػػذ المػػاؿ قتػػؿ  األربػػع ق فقػػاؿ : إذا حػػارب هللا كرسػػكلو كسػػعى فػػي األرض فسػػادا فقتػػؿ قتػػؿ بػػو كا 
ف شػػير السػػيؼ فحػػارب هللا كرسػػكلو  ف أخػػذ المػػاؿ كلػػـ يقتػػؿ قطعػػت يػػده كرجمػػو مػػف خػػالؼ ، كا  كصػػمب كا 

مػػف األرض ، قمػت : كيػػؼ ينفػى كمػػا حػد نفيػػو ق كسػعى فػػي األرض فسػادا كلػػـ يقتػؿ كلػػـ يأخػذ المػػاؿ ينفػى 
قاؿ : ينفى مف المصر الذم فعؿ فيو ما فعؿ إلى مصر ميره كيكتب إلػى أىػؿ ذلػؾ المصػر أنػو منفػي فػال 
تجالسكه كال تبايعكه كال تناكحكه كال تؤاكمكه كال تشاربكه فيفعؿ ذلؾ بو سنة ، فإف خػرج مػف ذلػؾ المصػر إلػى 

ى تتـ السنة ، قمت : فػإف تكجػو إلػى أرض الشػرؾ ليػدخميا ق قػاؿ : إف تكجػو ميره كتب إلييـ بمثؿ ذلؾ حت
 إلى أرض الشرؾ ليدخميا قكتؿ أىميا  .

()  ُخَُ  ا ِزيَمََتُكْ  ِعْمََد ُكَ ِّ َمْسَِجدٍ كسمؿ أبك الحسػف الرضػا عميػو السػالـ " عػف قػكؿ هللا عػز كجػؿ : ) -ٔٓ
 (، قاؿ : مف ذلؾ التمشط عند كؿ صالة  " ُّاألعراؼ:

َََراً كقػػػاؿ الرضػػػا عميػػػو السػػػالـ : " فػػػي قػػػكؿ هللا عػػػز كجػػػؿ :)  -ٕٓ ََََماِت َأْم ( قػػػاؿ : ْ() الػػػذاريات:َعاْلُمَقسِّ
المالمكة تقسـ أرزاؽ بني آدـ ما بيف طمكع الفجر إلى طمكع الشمس ، فمف يناـ فيناـ بينيما يناـ عف رزقػو  

. " 
رضي هللا عنو كيذكر أنو سمعيا مف الرضا كفي العمؿ التي تركل عف الفضؿ بف شاذاف النيسابكرم  -ٖٓ

عميػػو السػػالـ أنػػو " إنمػػا جعػػؿ يػػـك الفطػػر العيػػد ليكػػكف لممسػػمميف مجتمعػػا يجتمعػػكف فيػػو ، كيبػػرزكف ت عػػز 
كجػؿ ، فيمجدكنػػو عمػى مػػا مػػف عمػييـ ، فيكػػكف يػػـك عيػد ، كيػػـك اجتمػاع ، كيػػـك فطػػر ، كيػـك زكػػاة ، كيػػـك 

مػػف السػػنة يحػػؿ فيػػو األكػػؿ كالشػػرب الف أكؿ شػػيكر السػػنة عنػػد أىػػؿ رمبػػة ، كيػػكـ تضػػرع ، كألنػػو أكؿ يػػـك 
نمػا جعػؿ  الحؽ شير رمضاف فأحػب هللا عػز كجػؿ أف يكػكف ليػـ فػي ذلػؾ مجمػع يحمدكنػو فيػو كيقدسػكنو كا 
التكبير فييا أكثر منو فػي ميرىػا مػف الصػالة الف التكبيػر إنمػا ىػك تعظػيـ ت كتمجيػد عمػى مػا ىػدل كعافػا 

َََداُكْ  َ َلَعمَُّكْ  َتْرُكُر  َ جؿ : )كما قاؿ هللا عز ك  نما جعؿ فييػا اثنتػا ُٖٓ() البقرة:َ ِلُتَكبُِّر ا هللَا َعَمى َما  ( كا 
عشرة تكبيرة ألنو يككف في كؿ ركعتيف اثنتا عشػرة تكبيػرة ، كجعػؿ سػبع فػي األكلػى كخمػس فػي الثانيػة كلػـ 

تكبيػػرات فمػػذلؾ بػػدأ ىينػػا بسػػبع تكبيػػرات ،  يسػػك بينيمػػا الف السػػنة فػػي الصػػالة الفريضػػة أف تسػػتفت  بسػػبع
كجعؿ في الثانيػة خمػس تكبيػرات الف التحػريـ مػف التكبيػر فػي اليػـك كالميمػة خمػس تكبيػرات كليكػكف التكبيػر 

 في الركعتيف جميعا كترا كترا  .
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ككتب الرضا عمي بف مكسى عمييما السالـ إلى محمد بف سناف فيما كتب إليو مف جػكاب مسػاممو :  -ٗٓ
إف عمػػة الزكػػاة مػػف أجػػؿ قػػكت الفقػػراء ، كتحصػػيف أمػػكاؿ األمنيػػاء الف هللا عػػز كجػػؿ كمػػؼ أىػػؿ الصػػحة " 

() آؿ َلُتْبَمََََُ  َّ ِعََََي َأْمَََََ اِلُكْ  َ َأْمُفِسََََُك ْ القيػػػػاـ بشػػػػأف أىػػػػؿ الزمانػػػػة كالبمػػػػكل كمػػػػا قػػػػاؿ هللا تبػػػػارؾ كتعػػػػالى : )
نفس عمى الصبر مع ما في ذلؾ مػف أداء  (، في أمكالكـ إخراج الزكاة كفي أنفسكـ تكطيف االُٖٔعمراف:

شكر نعـ هللا عز كجؿ كالطمع في الزيادة مع ما فيو مف الزيادة كالرأفػة كالرحمػة ألىػؿ الضػعؼ ، كالعطػؼ 
عمى أىؿ المسكنة ، كالحث ليـ عمى المكاساة ، كتقكية الفقراء ، كالمعكنة ليـ عمى أمر الديف ، كىك عظة 

تبػارؾ  -ا عمى فقراء ايخرة بيـ ك ماليـ مف الحث فػي ذلػؾ عمػى الشػكر ت ألىؿ ال نى كعبرة ليـ ليستدلك 
لما خكليـ كأعطاىـ ، كالدعاء كالتضرع كالخكؼ مػف أف يصػيركا مػثميـ فػي أمػكر كثيػرة فػي أداء  -كتعالى 

 الزكاة كالصدقات ، كصمة األرحاـ ، كاصطناع المعركؼ  " .
" سأؿ رجؿ الرضا عميو السالـ عف الرجؿ يتزكج امرأة  كركم عف محمد بف إسماعيؿ بف بزيع قاؿ : -َٔ

متعة كيشترط عمييا أف ال يطمب كلػدىا فتػأتي بعػد ذلػؾ بكلػد فينكػر الكلػد فشػدد فػي ذلػؾ ، كقػاؿ : يجحػد ، 
قاؿ الرجؿ : فإف اتيميػا ق قػاؿ : ال ينب ػي لػؾ أف تتػزكج إال بمأمكنػة إف  -ككيؼ يجحد ق   إعظاما لذلؾ 

ُِ إاّل زَاِمَيًَة َأْ  ُمْرَِرَكًة َ الزَّاِمَيَُة ال َيْمِكُحَهَا ِإاّل زَاٍ  َأْ  ُمْرَِرٌ  َ ُحَرَِّ  َ ِلَ َ : )هللا عز كجؿ قاؿ    الزَّاِمي ال َيْمِك
 (.ّ() النكر:َعَمى اْلُمْؤِمِمي َ 

كركل عمي بف الحسف بف عمي بػف فضػاؿ ، عػف أبيػو قػاؿ : " سػألت الرضػا عميػو السػالـ عػف العمػة  -ُٔ
أجميا ال تحؿ المطمقة لمعدة لزكجيا حتى تنك  زكجا ميره ، فقاؿ : إف هللا عز كجؿ إنما أذف في  التي مف

ٌِ ِبِْْحَسَا ٍ الطالؽ مرتيف فقاؿ عز كجؿ:) ُِ َمرَّتََاِ  َعْْمَسَاٌ  ِبَمْعَُر ٍ  َأْ  َتْسَِري ( يعنػي ِِٗ()البقػرة:الطََّال
مػػف الطػػالؽ الثالػػث حرميػػا عميػػو فػػال تحػػؿ لػػو حتػػى  فػػي التطميقػػة الثالثػػة فمدخكلػػو فيمػػا كػػره هللا عػػز كجػػؿ لػػو

تػػنك  زكجػػا ميػػره لػػمال يكقػػع النػػاس االسػػتخفاؼ بػػالطالؽ كال يضػػاركا النسػػاء . كالمطمقػػة لمعػػدة إذا رأت أكؿ 
 قطرة مف الدـ الثالث بانت مف زكجيا كلـ تحؿ لو حتى تنك  زكجا ميره  .

يمػػا كتػػب مػػف جػػكاب مسػػاممو : " عمػػة إعطػػاء ككتػػب الرضػػا ) عميػػو السػػالـ ( إلػػى محمػػد بػػف سػػناف ف -ِٔ
النساء ما يعطى الرجؿ مف الميراث ألف المرأة إذا تزكجت أخذت كالرجػؿ يعطػى فمػذلؾ كفػر عمػى الرجػاؿ " 
. كعمة أخرل في إعطاء الذكر مثمػي مػا تعطػى األنثػى الف األنثػى فػي عيػاؿ الػذكر إف احتاجػت كعميػو أف 

أة أف تعكؿ الرجؿ كال تؤخذ بنفقتو إف احتاج ، فكفر عمى الرجؿ لذلؾ يعكليا كعميو نفقتيا ، كليس عمى المر 
َ  هللُا َبْعَضُهْ  َعَمى َبْعٍض َ ِبَما َأمَفُق ا ِمَْ  كذلؾ قكؿ هللا عز كجػؿ  :) الرَِّجاُ  َو َّاُم َ  َعَمى المَِّساِء ِبَما َعضَّ

 ( .ّْ() النساء:َأْمَ اِلِه ْ 
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كعبد هللا بف إبراىيـ األحمر عػف الحسػف بػف عمػي الكشػا قػاؿ :  محمد بف يعقكب عف عمي بف محمد -ّٔ
دخمت عمى الرضا عميو السالـ كبيف يديو إبريؽ يريد أف يتييأ منو لمصالة فدنكت ألصػب عميػو فػأبى ذلػؾ 
كقاؿ مو يا حسف فقمت لـ تنياني أف أصبو عمى يػدؾ تكػره أف أكجػر ق فقػاؿ تػؤجر أنػت كأكزر أنػا ق فقمػت 

فقػػاؿ أمػػا سػػمعت هللا يقػػكؿ:) فمػػف كػػاف يرجػػك لقػػاء ربػػو فميعمػػؿ عمػػال صػػالحا كال يشػػرؾ لػػو ككيػػؼ ذلػػؾ ق 
 ( كىا أنا إذا أتكضأ لمصالة كىي العبادة فأكره أف يشركني فييا أحد  .َُُبعبادة ربو أحدا ()الكيؼ:

 َ ال َتْجَهَرْ أحمد بف محمػد عػف عثمػاف بػف عيسػى عػف سػماعة قػاؿ : سػألتو عػف قػكؿ هللا عػز كجػؿ ) -ْٔ
 ( قاؿ : المخافتة ما دكف سمعؾ كالجير أف ترفع صكتؾ شديدا  .َُُ() االسراء:ِبَصالِتَ  َ ال ُتَخاِعْت ِبَها

ركل الحسيف بف سعيد عف محمد بف سػناف عػف ابػف مسػكاف قػاؿ : حػدثني مػف سػألو عػف رجػؿ نسػي -ٓٔ
آخػػر إف كػػاف جػػاكز ركعتػػي طػػكاؼ الفريضػػة حتػػى يخػػرج ، فقػػاؿ : يككػػؿ ، قػػاؿ ابػػف مسػػكاف : كفػػي حػػديث 

يَ  ُمَصََََّمىً ميقػػػػات أىػػػػؿ ارضػػػػو فميرجػػػػع كليصػػػػميما فػػػػاف هللا تعػػػػالى يقػػػػكؿ : ) َِ ََََرَا ََََاِ  ِإْب () َ اتَِّخََََُ  ا ِمََََْ  َمَق
ذا كاف الزحاـ فال بأس اف يصمي االنساف بحياؿ المقاـ  ُِٓالبقرة:  (، كا 
ف عػف رجػؿ مػف محمد بف يعقكب عف محمد بف يحيػى عػف محمػد بػف الحسػيف عػف محمػد بػف سػميما -ٔٔ

أىؿ الجزيرة يكنى أبا محمد قاؿ : سأؿ الرضا ) عميو السالـ ( رجؿ كانػا اسػمع فقػاؿ لػو : جعمػت فػداؾ اف 
ْ  َكاَ  ُ   ُعْسَرٍة َعَمِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ هللا تعالى يقكؿ : ) ( اخبرني عػف ىػذه النظػرة التػي ذكرىػا َِٖ()البقرة:َ اِ 

إذا صػار ىػذا المعسػر ال بػد لػو مػف أف ينتظػر كقػد اخػذ مػاؿ ىػذا الرجػؿ  هللا تعالى في كتابو ليا حد يعرؼ
كانفقو عمى عيالو كليس لو ممة ينتظر ادراكيا كال ديف ينتظػر ادراكيػا كال ديػف ينتظػر محمػو كال مػاؿ مامػب 
ينتظر قدكمو ق قاؿ : نعـ ينتظػر بقػدر مػا ينتيػي خبػره إلػى اكمػاـ فيقضػي مػا عميػو مػف سػيـ ال ػارميف إذا 

ف كاف أنفقو في معصية هللا عز كجؿ فال ش  لو عمى اكماـ قمت : كا ف أنفقو في طاعة هللا عز كجؿ ، كا 
فما ليذا أرجؿ الذم امتمنو فيك ال يعمـ فيما أنفقو في طاعػة هللا عػز كجػؿ أك فػي معصػيتو ق قػاؿ : يسػعى 

 لو في مالو كيرده عميو كىك صامر  .
مؾ كالحسيف بف  عمي بف يقطيف كمكسى بف عبد الممؾ عف أحمد بف عيسى عف مكسى بف عبد الم -ٕٔ

رجؿ قاؿ : سألت أبا الحسف الرضا عميو السػالـ عػف اتيػاف الرجػؿ المػرأة مػف خمفيػا فقػاؿ : أحمتيػا آيػة مػف 
َُ َّ َأْطَهُر َلُك ْ كتاب هللا عز كجؿ قكؿ لكط : )  ( كقد عمـ أنيـ ال يريدكف الفرج . ٖٕ()ىكد:ََُؤالِء َبَماِتي 

كعنو عف معمر بف خالد قاؿ : قاؿ أبك الحسف عميو السالـ : أم ش  يقكلكف في اتيػاف النسػاء فػي  -ٖٔ
أعجازىف ق قمت : انو بم ني اف أىؿ المدينة ال يركف بو بأسا فقاؿ : اف الييكد كانػت تقػكؿ إذا اتػى الرجػؿ 

ََََْرثٌ المػػػػرأة فػػػػي خمفيػػػػا خػػػػرج الكلػػػػد أحػػػػكؿ فػػػػأنزؿ هللا عػػػػز كجػػػػؿ : ) ََََاُؤُكْ  َح ََََى  ِمَس ََََْرَثُكْ  َأمَّ ََََْأُت ا َح ََََْ  َع َلُك
ُت ْ   ( مف خمؼ أك قداـ خالفا لقكؿ الييكد كلـ يعف في ادبارىف  .ِِّ()البقرة:ِرِْ
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محمد بف يعقكب عف محمد بف يحيى عف أحمد بف محمد عف عمي بالحكـ عف عمي بػف أبػي حمػزة  -ٗٔ
( قػاؿ : ِّٓ()البقرة:ْ  ال ُتَ اِعُد َُ َّ ِسرّاً َ َلكِ قاؿ : سألت أبا الحسف عميو السالـ عف قكؿ هللا عز كجؿ : )

ََْ اًل يقػػكؿ الرجػػؿ أك أعػػدؾ بيػػت أبػػى فػػالف يعػػرض ليػػا بالرفػػت كيكفػػت يقػػكؿ هللا عػػز كجػػؿ:) ََ ا َو ِإاّل َأْ  َتُق ُل
ِح َ ال َتْعِزُمَ ا ُعْقََدَة المَِّكَا(كالقػكؿ المعػركؼ التعػريض بالخطبػة عمػى كجييػا كحكميػا  )ِّٓ()البقرة:َمْعُر عاً 

 َُ  (.ِّٓ( )البقرة:َحتَّى َيْبُمَغ اْلِكتَاُ  َأَجَم
كعنو عف بعض أصحابنا عف عمي بف الحسف التيممي عف عمي بف أسػباط عػف محمػد بػف عمػي بػف  -َٕ

ال ُتْخِرُجَََ َُ َّ ِمَََْ  ُبُيَََ ِتِه َّ َ ال جعفػػػر قػػػاؿ : سػػػأؿ المػػػأمكف الرضػػػا عميػػػو السػػػالـ عػػػف قػػػكؿ هللا عػػػز كجػػػؿ )
( قاؿ : يعني بالفاحشة المبينػة أف تػؤذم أىػؿ زكجيػا فػإذا ُ() الطالؽ:ْ  َيْأِتيَ  ِبَفاِحَرٍة ُمَبيَِّمةٍ َيْخُرْجَ  ِإاّل أَ 

ذا كانػػت التطميقػػة بامنػػة ال يممػػؾ فييػػا الرجعػػة  فعمػت فػػاف شػػاء أخرجيػػا مػػف قبػػؿ أف تنقضػػي عػػدتيا فعػػؿ . كا 
 جاز لو إخراجيا عمى جميع األحكاؿ  .

أبيػو عػف داكد النيػدم عػف بعػض أصػحابنا قػاؿ : دخػؿ ابػف أبػي سػعيد  عنو عف عمي بف إبراىيـ عػف-ُٕ
المكػػارم عمػػى أبػػي الحسػػف الرضػػا عميػػو السػػالـ فقػػاؿ لػػو : أسػػألؾ عػػف مسػػألة فقػػاؿ : ال اخالػػؾ تقبػػؿ منػػى 
كلست مف منمي كلكف ىمميا فقاؿ : رجؿ قػاؿ عنػد مكتػو : كػؿ مممػكؾ لػي قػديـ فيػك حػر لكجػو هللا تعػالى 

( فما كػاف مػف مماليكػو ّٗ()يس:َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُج ِ  اْلَقِدي ِ عز كجؿ يقكؿ في كتابو : ) قاؿ : نعـ إف هللا
 اتى لو ستة أشير فيك قديـ حر ، قاؿ : فخرج فافتقر حتى مات كلـ يكف عنده مبيت ليمة لعنو هللا  .

عمار عف أبي محمد بف يعقكب عف عمي بف إبراىيـ عف أبيو عف صفكاف بف يحيى عف إسحاؽ بف  -ِٕ
ََََياُ  َثالثََََِة إبػػػراىيـ عميػػػو السػػػالـ قػػػاؿ : سػػػألتو عػػػف كفػػػارة اليمػػػيف فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ) َََْ  َيِجَََْد َعِص َََْ  َل َعَم

( ما حد مف لـ يجد فاف الرجؿ يسأؿ فػي كفػو كىػك يجػد ق فقػاؿ : إذا لػـ يكػف عنػده فضػؿ ُٔٗ()البقرة:َأيَّا ٍ 
 عف قكت عيالو ىك ممف ال يجد  .

اىيـ عػػف أبيػػو عػػف الريػػاف بػػف شػػبيب قػػاؿ : أكصػػت مػػاردة لقػػكـ نصػػارل فراشػػيف بكصػػية عمػػي بػػف إبػػر  -ّٕ
فقػػػاؿ أصػػػحابنا : أقسػػػـ ىػػػذا فػػػي فقػػػراء المسػػػمميف مػػػف أصػػػحابؾ فسػػػألت الرضػػػا ) ع ( فقمػػػت لػػػو اف أختػػػي 
أكصت بكصية لقكـ نصارل كاردت اف اصرؼ ذلؾ إلى قـك مػف أصػحابنا مسػمميف فقػاؿ : امػض الكصػية 

َُ قاؿ هللا تعالى  ) عمى ما أكصت بو ُل َم َُ َعَمى الَِّ يَ  ُيَبدِّ  ( .ُُٖ()البقرة:َعِْمََّما ِإْثُم
محمػد بػف عمػي بػػف محبػكب عػف أحمػد بػػف محمػد عػف ابػػف أبػي نصػر قػاؿ : سػػألت أبػا الحسػف عميػػو  -ْٕ

لكػؿ السالـ عف رجؿ أكصى بجزء مف مالو فقاؿ : كاحد مف سبعة اف هللا تعالى يقكؿ : ) ليا سبعة أبكاب 
ََا بػػاب مػػنيـ جػػزء مقسػػـك ( قمػػت فرجػػؿ أكصػػى بسػػيـ مػػف مالػػو فقػػاؿ : السػػيـ كاحػػد مػػف ثمانيػػة ثػػـ قػػرأ ) ِإمََّم

َدَواُت ِلْمُفَقرَاِء َ اْلَمَساِكي ِ   ( إلى آخر ايية  . َٔ()التكبة:الصَّ



 
النص القرآني                                                                      د. علي عباس االعرجي

 عند االمام الرضا ) عليه السالم(

 

313 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

أحمد بف محمد بف عيسى عف إسماعيؿ بف ىماـ الكنػدم عػف الرضػا عميػو السػالـ فػي رجػؿ أكصػى  -ٕٓ
 ( .ْْ()الحجر:َلَها َسْبَعُة َأْبَ اٍ  ِلُك ِّ َباٍ  ِمْمُهْ  ُجْزٌء َمْقُس  ٌ  زء مف مالو قاؿ : الجزء مف سبعة يقكؿ بج
عمي عف أبيو عػف صػفكاف قػاؿ : سػألت الرضػا عميػو السػالـ كمحمػد بػف يحيػى عػف أحمػد بػف محمػد  -ٕٔ

سػألنا الرضػا عميػو السػالـ عػف رجػؿ عف عمي بف أحمد عف صفكاف كأحمد بف محمد بف أبػي نصػر قػاال : 
أكصى لؾ بسيـ مف مالو كال ندرم السيـ أم ش  ىك ق فقاؿ : ليس عندكـ فيما بم كـ عف جعفػر كال عػف 
أبي جعفر فييا ش  ق   قمنا لو جعمنا هللا فداؾ ما سمعنا أصحابنا يذكركف شيما مف ىذا عػف آبامػؾ عمػييـ 

منا لو جعمنا هللا فداؾ فكيؼ صار كاحد مف الثمانية ق فقاؿ : أمػا السالـ فقاؿ : السيـ كاحد مف ثمانية ، فق
تقػرأ كتػاب هللا عػز كجػؿ ق   قمػت : جعمػت فػداؾ انػى ألقػرأه كلكػف ال أدرم ام مكضػع ىػك فقػاؿ : قػػكؿ هللا 

َدَواُت ِلْمُفَقرَاِء َ اْلَمَساِكيِ  َ اْلَعاِمِميَ  َعَمْيَها َ اْلُمَؤلََّفةِ عز كجؿ ) ُوُم ُبُهْ  َ ِعي الرَِّواِ  َ اْلَغاِرِميَ  َ ِعي  ِإمََّما الصَّ
ِبي ِ  ( ثـ عقد بيده ثمانية قاؿ: ككػذلؾ قسػميا رسػكؿ هللا صػمى هللا عميػو كآلػو َٔ()التكبة:َسِبيِ  هللِا َ ِاْبِ  السَّ

 عمى ثمانية أسيـ فالسيـ كاحد مف ثمانية  .
قاؿ : سألت الرضا عميػو السػالـ أيتمتػع أحمد بف محمد بف عيسى عف أحمد بف محمد بف أبي نصر -ٕٕ

ِمِه َّ باألمة بإذف أىميا ق قاؿ : نعـ  إف هللا تعالى يقكؿ : ) َْ  ( .ِٓ() النساء:َعامِكُح َُ َّ ِبِْْ ِ  أ
أحمد بف محمد بف عيسى عف محمد بف إسماعيؿ بف بزيع قاؿ : سأؿ رجػؿ الرضػا عميػو السػالـ كأنػا -ٖٕ

عػة ، كيشػترط عمييػا أال يطمػب كلػدىا فتػأتي بعػد ذلػؾ بكلػد أفينكػر الكلػد ق أسمع عف الرجػؿ يتػزكج المػرأة مت
فشدد في ذلؾ كقاؿ : يجحد ككيؼ يجحد ، إعظاما لذلؾ قاؿ : الرجؿ فإني أتيميا كقاؿ : ال ينب ي لؾ أف 

ُِ إاّل زَاِمَيًة َأْ  ُمْرَِرَكًة  َ تتزكج إال مأمكنة  إف هللا تعالى يقػكؿ : ) الزَّاِمَيَُة ال َيْمِكُحَهَا ِإاّل زَاٍ  َأْ  الزَّاِمي ال َيْمِك
 ( .ّ()النكر:ُمْرِرٌ  َ ُحرَِّ  َ ِلَ  َعَمى اْلُمْؤِمِمي َ 

محمد بف يعقػكب عػف محمػد بػف يحيػى عػف أحمػد بػف محمػد عػف ابػف فضػاؿ عػف الحسػف بػف الجيػـ  -ٕٗ
كج نصػرانية عمػى مسػممة قاؿ : قاؿ لي أبك الحسف الرضا عميو السالـ : يا أبا محمد مػا تقػكؿ فػي رجػؿ تػز 

ق قمػػػت جعمػػػت فػػػداؾ كمػػػا قػػػكلي بػػػيف يػػػديؾ قػػػاؿ : لتقػػػكلف فػػػإف ذلػػػؾ تعمػػػـ بػػػو قػػػكلي قمػػػت ال يجػػػكز تػػػزكيج 
َ ال َتمِكُحَ ا اْلُمْرَِرَكاِت َحتََّى النصرانية عمى المسػممة ، كال ميػر المسػممة قػاؿ لػـ ق قمػت : لقػكؿ هللا تعػالى:)

َ اْلُمْحَصََماُت ِمَْ  اْلُمْؤِمَمَاِت َ اْلُمْحَصََماُت ِمَْ  الََِّ يَ  ىػذه اييػة : )( قػاؿ: فمػا تقػكؿ فػي ُِِ()البقػرة:ُيْؤِم َّ 
( نسػخت ُِِ()البقػرة:َ ال َتمِكُحَ ا اْلُمْرَِرَكاِت َحتََّى ُيَْؤِم َّ ( فقمت:قكلػو :)ٓ()المامػدة:ُأ ُت ا اْلِكتَاَ  ِمَْ  َوَْبِمُك ْ 

 ىذه ايية فتبسـ ثـ سكت  .
عف مكسى بف عبد الممؾ كالحسف بف عمي بف يقطيف عف مكسى بػف عبػد أحمد بف محمد بف عيسى -َٖ

الممػػؾ عػػف رجػػؿ قػػاؿ : سػػألت أبػػا عبػػد الحسػػف الرضػػا عميػػو السػػالـ عػػف إتيػػاف الرجػػؿ المػػرأة مػػف خمفيػػا فػػي 
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دبرىػػػػػا فقػػػػػاؿ : أحمتيػػػػػا آيػػػػػة مػػػػػف كتػػػػػاب هللا تعػػػػػالى قػػػػػكؿ لػػػػػكط عميػػػػػو السػػػػػالـ : )ىىػػػػػؤيالًء بىنىػػػػػاًتي ىيػػػػػفَّ أىٍطيىػػػػػري 
() ـٍ  ( كقد عمـ أنيـ ال يريدكف الفرج  .ٖٕىكد:لىكي

كأما مػا ركاه أحمػد بػف محمػد بػف عيسػى عػف معمػر بػف خػالد قػاؿ قػاؿ : أبػك الحسػف عميػو السػالـ أم شػ  
يقكلػػكف فػػي إتيػػاف النسػػاء فػػي أعجػػازىف ق فقمػػت لػػو : بم نػػي إف أىػػؿ المدينػػة ال يػػركف بػػو بأسػػا ، فقػػاؿ : اف 

ِمَساُؤُكْ  َحْرٌث َلُكْ  َعْأُت ا مرأة مف خمفيا خرج كلده أحكؿ فأنزؿ هللا تعالى:)الييكد كانت تقكؿ إذا أتى الرجؿ ال
ُت ْ   (مف خمؼ كقداـ مخالفا لقكؿ الييكد كلـ يعف في أدبارىف.ِِّ()البقرة:َحْرَثُكْ  َأمَّى ِرِْ

 
 
 
 
 

 اله امش
                                                 

* ليس في تعريفي ىذا استقصاء لما كرد في الم ة كاالصطالح فقد كتب فييا قديما كحديثا لذا ما كرد ىنا كاف 
 عمى سبيؿ االختصار .

 الصحاح : ) فسر ( . (.ُ)

 ) فسر ( . َْٔ/  ُِيب الم ة : تيذ (.ِ)
 . ْٗ/ ٗالتحقيؽ في كممات القرآف :  (.ّ)

 .ّٔٔالمفردات:  (.ْ)

 .ُِْالمفردات:  (.ٓ)
 .ّٔٔ، كينظر: المفردات: ُْٖ/ِالبرىاف:  (.ٔ)

 ) فسر(. ْٔ/ّالعيف:  (.ٕ)
 .ُْٕ/ِالبرىاف:  (.ٖ)

 .ُٕػ ُٔينظر: قكاعد التفسير لدل الشيعة كالسنة:  (.ٗ)
 . ُّ/ ُمجمع البياف :  (.َُ)
 . ُْٖ/ ِالبرىاف :  (.ُُ)

 . ُّ/ ُالبرىاف :  (.ُِ)

 . ُْ/ ُالجكاىر الحساف في تفسير القرآف :  (.ُّ)

 . ْ/ ِمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف :  (.ُْ)

 .ُٖالمبادئ العامة لتفسير القرآف الكريـ ، محمد حسيف الص ير :  (.ُٓ)

 . ْ/  ُالميزاف :  (.ُٔ)
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 . ِِْالبياف في تفسير القرآف :  (.ُٕ)
 . ُْ/  ُالتفسير كالمفسركف في ثكبو القشيب :  (.ُٖ)

 ر نفسو المصد (.ُٗ)

 . َِقكاعد التفسير لدل الشيعة كالسنة :  (.َِ)

 )صبحي صال  (ُِٗ،ص ُّّنيج البالمة ،خ   (.ُِ)

 .ِِ-ُِ/ُالتفسير كالمفسركف في ثكبو القشيب ، محمد ىادم معرفة : (.ِِ)

  ّٖص  - ُج  -الشيخ الكميني  -الكافي  (.ِّ)
 .ِْ/ُالتفسير كالمفسركف : (.ِْ)

 . َِّ -ُّٗ،صُراجع :تفسير  العياشي  ،ج (.ِٓ)
 . َّك ِٕ،ص ُرم ، جتفسير الطب (.ِٔ)
 "صبحي صال  ". ُٖٔ، صُِٖنيج البالمة ،خ (.ِٕ)

 .ِٖ-ِٕ/ُالتفسير كالمفسركف: (.ِٖ)

 . ُٔٓ/ُالتفسير كالمفسركف الذىبي ، (.ِٗ)

 .َُٖ/ْاكتقاف ، (.َّ)
 .  َِٗالمصدر نفسو ،ص (.ُّ)

 .ُّ-َّ/ُالتفسير كالمفسركف ، محمد ىادم معرفة : (.ِّ)

 . َُٔمنيج النقد في التفسير : (.ّّ)
 . ُّ/ ِ: التفسير كالمفسركف ، معرفة  (.ّْ)

 .  ٕٗمنيج النقد في التفسير :  (.ّٓ)

 . ّّ -ِّ/  ِالتفسير كالمفسركف ، معرفة :  (.ّٔ)
 . ُِّعمـك الحديث ، ابف الصالح : (.ّٕ)
   َُٖتدريب الراكم ، السيكطي : (.ّٖ)
 َُ،بيركت ،دار الندكة الجديدة :ُمباحث في تدكيف السنة المطيرة ، أبك اليقظاف عطية ،الجبكرم ، ط (.ّٗ)

 َّ: المكضكعات ابف الجكزم  (.َْ)

 َُالمكضكعات :  (.ُْ)

 .ّٔمنيج النقد في التفسير : (.ِْ)

 ُٓمباحث في تدكيف السنة المطيرة : (.ّْ)

،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية ِشرح نيج البالمة ، عز الديف عبد الحميد ، ابف أبي الحديد ، ، ،ط (.ْْ)
 . ّٖٓ/  ُـ، ُٓٔٗ-قُّٖٓ.

 . ْٔ،ص ُُالمصدر نفسو ، ج (.ْٓ)

 ّٔمنيج النقد في التفسير :  (.ْٔ)
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 . ُٕ- ّٔالنقد في التفسير : منيج (.ْٕ)

 .  ُِٗ، ُّّ/ ُالمكضكعات ، ابف الجكزم ،  (.ْٖ)
 . ّٕٗ/ّالمصدر نفسو  :  (.ْٗ)

،بيركت ،دار ُج’كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، أحمد بف محمد بف خمكاف ، ، تحقيؽ د. احساف عباس  (.َٓ)
 .ٕٕصادر ،ص

 . ِْ/ ِالمكضكعات :  (.ُٓ)

 المصدر نفسو . (.ِٓ)

 . ٓٔ منيج النقد في التفسير : (.ّٓ)

 ٓٔالمكضكعات :  (.ْٓ)

  ُٔالمكضكعات :  (.ٓٓ)

 .ّٕ/ٓتاريخ ب داد ، الخطيب الب دادم ، (.ٔٓ)

 .ُِٖتدريب الراكم :  (.ٕٓ)

 . ٔٔمنيج النقد في التفسير :  (.ٖٓ)

 .ُٖالمكضكعات ،  (.ٗٓ)

 .ٕٔمنيج النقد في التفسير :  (.َٔ)

 ة .ـ ،مادة الزندقُِٕٗ-ق  ُِّٗ، القاىرة ،مجمع الم ة ،ِالمعجـ الكسيط ، مجمع الم ة العربية ، ،ط (.ُٔ)
 . ُٓ/ُالمكضكعات : ، (.ِٔ)

 .ُٓالمكضكعات :  (.ّٔ)

 .ُٓالمكضكعات:  (.ْٔ)

 .ِٓٓ/ ِميزاف اكعتداؿ ، الذىبي ،:  (.ٓٔ)

 . ٕٓ – ْٕ/  ُعبد هللا بف سبأ كأساطير أخرل ، مرتضى العسكرم :  (.ٔٔ)

،مشيد ، جامعة ُ، طُْٗ/ِاختيار معرفة الرجاؿ )رجاؿ الكشي( ، أبك جعفر محمد بف الحسف ،الطكسي :  (.ٕٔ)
 مشيد .

 . ٗٔنقد في التفسير : منيج ال (.ٖٔ)

 ـ .ُْٕٗ-قُّْٗ، بيركت ،دار الكتاب العربي  َّٖ/ ُتاريخ آداب العرب  ،مصطفى صادؽ الرفاعي  (.ٗٔ)

 .ُُٔفجر اكسالـ  ، أحمد أميف  : (.َٕ)

 .ُٗٓفجر االسالـ : (.ُٕ)

 . ٔٓ/ِالتفسير كالمفسركف ،الذىبي   (.ِٕ)

 . ّّٖ/ ُتاريخ آداب العرب ، الرافعي ،  (.ّٕ)

 . َٕمنيج النقد في التفسير :  (.ْٕ)

 ، . ِٓٔ/ ُىػَُّٗاكماـ الصادؽ كالمذاىب األربعة ، أسد حيدر  بيركت ،دار الكتاب العربي ، (.ٕٓ)
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 . َِالمكضكعات :  (.ٕٔ)

 .ُِالمكضكعات : (.ٕٕ)

 . ُٕمنيج النقد في التفسير :  (.ٖٕ)

 . ُِالمصدر السابؽ :  (.ٕٗ)

بحي عمى سبيؿ المثاؿ ،انظر :برىاف الديف الحمبي ،الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث ،تحقيؽ :ص (.َٖ)
ـ ،كفيو أكرد أسماء ثمانمامة كثمانيف شخصان رمكا بالكضع ُٕٖٗ-ق َُْٕ،بيركت ،عالـ الكتب ،ُالسامرامي ،ط

 . ُٕ.عف منيج النقد في التفسير : 

الفكامد المجمكعة في األحاديث المكضكعة محمد بف عمي الشككاني،تحقيؽ محمد عبد الرحمف عكض  (.ُٖ)
 ـ.ُٖٔٗ-ق َُْٔ،بيركت ،دار الكتاب العربي ،ُ،ط

 . ّٕٗ/ّ، تاريخ ب داد ، ّْْٖ، رقـ ُٕ/ْميزاف االعتداؿ ، (.ِٖ)

 . ّّ/ ِالتفسير كالمفسركف ، معرفة :  (.ّٖ)

 .   ّٔ/ ْشرح النيج البف ابي الحديد ، (.ْٖ)
 ُٖٓ/ ُالتفسير كالمفسركف ، (.ٖٓ)

 ُٖٓ/ُالتفسير كالمفسركف ، معرفة ،  (.ٖٔ)

 المصدر نفسو . (.ٕٖ)

 . ُِـ : ُٖٓٗ-ىػ  َُْٓ، دار األيماف ،ِذىبي ، ،طاكسراميميات في التفسير كالحديث  ، محمد حسيف ال (.ٖٖ)

 ْٔ/ ُالتفسير كالمفسركف  ،الذىبي ،  (.ٖٗ)

 . ٓٔالمصدر نفسو  :  (.َٗ)

 ـ . ُٖٕٗ-ىػ   ّٖٗ، بيركت ، دار الفكر ،ِط ُْ/ ُمحاسف التأكيؿ ،محمد جماؿ الديف القاسمي:  (.ُٗ)

 .ُِّّ/ ِاكتقاف : السيكطي ،  (.ِٗ)

 . ُُٗاالسراميميات :  (.ّٗ)

 المصدر نفسو . (.ْٗ)

 صدر نفسو.الم (.ٓٗ)

 المصدر السابؽ . (.ٔٗ)
 المصدر السابؽ . (.ٕٗ)

  َُٕمنيج النقد في التفسير :  (.ٖٗ)

 المصدر نفسو . (.ٗٗ)
 . ُُٔ/ ِالبرىاف  (.ََُ)

 . َُٖمنيج النقد :  (.َُُ)

 ،  طبعة النجؼ . ٔاالمالي :  (.َُِ)

 ، طبعة بيركت .  ِْٔالتكحيد لمصدكؽ :  (.َُّ)
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 . ُُِ َُٕ/  ٖٗج  َُ. كانظر : بحار األنكار ، كتاب القرآف باب  ُّٓ/ ُعيكف أخبار الرضا :  (.َُْ)

 ٕٔ/ ُالتفسير كالمفسركف ، معرفة :  (.َُٓ)

 . ّٗالمصدر نفسو ، مقدمة جامع التفاسير ، الرامب :  (.َُٔ)


